ي--وم  14أكت--وبر  ،2014أص--درت النقاب--ات الرئيس--ية ال--ثالث :الكونفدرالي--ة الديمقراطي--ة للش--غل ،االتح--اد المغرب--ي للش--غل،
والفدرالية الديمقراطية للشغل ،بالغ-ا تؤك-د في-ه خ-وض إض-راب وطن-ي إن-ذاري ف-ي جمي-ع القطاع-ات العمومي-ة وش-به العمومي-ة
والقطاع الخاص ،لمدة  24ساعة ،يوم  29أكتوبر الجاري.
لقد تمكنت الطبقة العاملة والمناضلون النقابيون الجذريون من فرض ھذا القرار من خالل ضغط كبير مارسوه على القي-ادات
النقابية لفترة طويلة ،في أماكن العمل وداخل األجھ-زة التنظيمي-ة وعب-ر ك-ل الوس-ائل الممكن-ة ،بم-ا فيھ-ا خ-وض النض-االت ب-دون
غطاء نقابي ،الخ.
إننا في رابط-ة العم-ل الش-يوعي نعل-ن تأيي-دنا لإلض-راب ال-وطني الع-ام وانخراطن-ا المب-دئي في-ه تعبئ-ة ومش-اركة وتنظيم-ا .إن
اإلضراب العام ھو اإلجاب-ة الس-ليمة عل-ى ھجوم-ات الطبق-ة الس-ائدة ودولتھ-ا م-ن أج-ل ال-دفاع ع-ن مكتس-باتنا وحقوقن-ا ،ومواجھ-ة
سياسة التفقير والتقشف التي تطبقھا الحكومة القائمة.
لكن المسألة ما تزال غير محسومة بعد ،إذ ھناك احتماالت كثيرة ألن تتم المساومة على المعركة ف-ي آخ-ر لحظ-ة بحج-ة ف-تح
باب الحوار أو تدخل جھات عليا أو تغليب المصلحة العليا للوطن ،وغير ذلك م-ن الترھ-ات الت-ي طالم-ا أض-اعت علين-ا حقن-ا ف-ي
التحرك للرد على ھجومات الطبقة السائدة ودولتھا .لذا يجب الحذر ،علين-ا نح-ن العم-ال ال-واعين والمناض-لين النق-ابيين الج-ذريين
أن نح--رص عل--ى التعبئ--ة الجدي--ة لإلض--راب ،ورف--ض أي تراج--ع عن--ه تح--ت أي مب--رر ك--ان .لق--د جربن--ا الح--وارات الماراطوني--ة
واالتفاقات مع ھذه الحكومة وغيرھا ،ولم تجد نفعا .إن ما انتزعوه منا بالقوة سننتزعه بالقوة ،فالحق يؤخذ عنوة وال يعطى.
وغني عن الذكر أنه يجب أن نحرص جميعا على أن يمر اإلضراب العام في أحسن الظروف من الناحية التنظيمية ل-ذا علين-ا
أن نشكل لجان اإلض-راب ف-ي أم-اكن العم-ل يك-ون أعض-اؤھا منتخب-ين بش-كل ديمقراط-ي م-ن ط-رف المض-ربين أنفس-ھم لض-مان
حسن سير معركتنا والتنسيق بينھا على الصعيد المحلي والجھوي والوطني.
ولعل من بين أھم مميزات إضرابنا ھذا ھو التحاق جميع النقابات العمالية به ،ھذه خطوة تاريخية نوعية يجب تحصينھا ض-د
كل دعاة تش-تيت ص-فوفنا م-ن أج-ل مص-الحھم األناني-ة الض-يقة .ال معن-ى لتش-تت ص-فوفنا ،ف-نحن طبق-ة واح-دة ل-دينا قض-ية واح-دة
وعدو واحد .لقد ذقنا األمرين من تشتتنا ل-ذا ال تراج-ع ع-ن مكس-ب الوح-دة النقابي-ة الت-ي يج-ب أن نطورھ-ا إل-ى وح-دة حقيقي-ة م-ن
القاعدة إلى القمة.
وبينما ھناك من يريد إلضرابنا ھذا أن يكون حملة انتخابية لتحقيق أھداف بعض الوصوليين ،ومناسبة لتخفي-ف االحتق-ان م-ن
أجل العودة إلى نفس المربع األول .نريد نح-ن العم-ال والمناض-لون أن ي-نجح إض-رابنا ف-ي ف-رض ك-ل مطالبن-ا .لك-ن بوج-ود ھ-ذه
الحكومة :حكومة الرأس-ماليين وخ-دمھم األوفي-اء ال إمكاني-ة ألي ح-ل لص-الحنا نح-ن العم-ال وعم-وم الش-غيلة .ل-ذا يج-ب أال يك-ون
إضرابنا ھ-ذا محط-ة معزول-ة ،ب-ل بداي-ة لمس-يرة ال تنتھ-ي إال بإس-قاط الحكوم-ة .كم-ا يج-ب النض-ال م-ن أج-ل ح-ل البرلم-ان ال-ذي
اعتمدت وتعتمد عليه لتمرير كل المخططات الرجعية التي استھدفتنا .يجب أن يكون شعارنا ھو إسقاط الحكومة وح-ل البرلم-ان،
أما كل الكالم عن فتح باب الحوار معھا فليس سوى خداع.
إال أن مطلب إسقاط حكومة مصاصي دماء العمال ومحترفي تفقيرنا وتجويعنا واالعتداء على مكتسباتنا يج-ب أال ي-ؤدي إل-ى
ص-عود حكوم--ة مصاص--ي دم--اء أخ--رى ،يج-ب أال نس--مح بص--عود حكوم--ة الم--دافعين ع-ن البرجوازي--ة .إن نض--النا ض--د الحكوم--ة
الحالي--ة م--ن أج--ل إس--قاطھا يج--ب أن يت--وج بحكوم--ة عمالي--ة ،نابع--ة ع--ن جمعي--ة تأسيس--ية منتخب--ة بش--كل ديمقراط--ي ،أعض--اؤھا
مسؤولون أمام الشعب ومحاسبون من طرفه.
•
•
•
•
•
•

جميعا من أجل إنجاح اإلضراب العام
نعم للنضال ال للمساومات
من أجل نضال حازم حتى إسقاط الحكومة وحل البرلمان
من أجل جمعية تأسيسية ثورية
من أجل حكومة تمثل مصالح الشعب
عاشت الوحدة النقابية ال للتشتت النقابي
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