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FEDERATION   
 

DEMOCRATIQUE 
   
DU TRAVAIL  

 الفیدرالیـــة 
  

 الدیمقراطیة 
  

  للشغـــــــل
 الغ ــــــــــــــــــــــب 

ماي  27وم الجمعة ــــــتدارس المكتب المركزي للفدرالیة الدیمقراطیة للشغل خالل اجتماعھ المنعقد ی

ما بقي  إلقراربالمقر المركزي بالدار البیضاء، تطورات الوضع االجتماعي على ضوء ھرولة الحكومة  2016

رار في استنزاف القدرة الشرائیة من أجندتھا التصفویة تجاه الطبقة الوسطى وعموم األجراء سواء عبر االستم

للمواطنین من خالل الزیادات المسترسلة في األسعار أو سعیھا لفرض األمر الواقع بمسارعتھا الزمن لتمریر 

أزمتھ طفت  أنمشاریعھا التعدیلیة لقوانین التقاعد ضدا على منطق التشارك والتوافق الذي اطر ھذا الملف منذ 

  .جتماعي بدایة التسعیناتعلى سطح الوضع اال المفتعلة

المقیاسیة التي تسعى الحكومة  لإلجراءاتیجدد موقفھ المبدئي الرافض  إذالمكتب المركزي  إن

واقع وزعزعة االستقرار االجتماعي ال األمرمؤسسة البرلمان في فرض  إلقحامیعبر عن مناھضتھ  إلقرارھا

الستبداد المتنكر لكل قیم الحوار والتوافق بمنطق أغلبي متجرد من نبل الممارسة السیاسیة ومغرق في ا

درالیة الدیمقراطیة للشغل شكلت دائما الصوت یطلق كون الفلمصلحة الوطن والمواطنین، ومن منتحضر سالم

شتنبر  23 إضراب إعالنھاالحر المبادر لفضح المؤامرات التي تحاك ضد الشغیلة المغربیة سواء من خالل 

وحرصا على تجسید وحدة حقیقیة للحركة النقابیة مبنیة على فعل میداني  2016فبرایر  11 إضرابأو  2014

  : قوي ومتحرر من عقد التاریخ ودسائس الحاضر والمستقبل ومنتصر لمنطق الشرعیة فان المكتب المركزي

وم الثالثاء ـــــــــعام في الوظیفة العمومیة والجماعات المحلیة ی إضرابیقرر خوض  .1

نخراط في التعبئة المكثفة درالیین لالیلیات والفدرایویدعو كل الف ،ماي الجاري 31

 .ھذا الشكل النضالي إلنجاح

یدعو كل مكونات الحركة النقابیة لحوار داخلي صریح وشفاف لتجاوز وضعیة التردد  .2

ماعیة قویة وفق ما یمكن من خلق جبھة اجت التي تطبع التعاطي مع العبث الحكومي

رنامج نضالي تصعیدي یحصن مكتسبات على قاعدة ب وأھدافھاوواضحة في وسائلھا 

 .ضوعیة لمطالبھا العادلةالطبقة العاملة المغربیة ویفرض حلوال مو

درالیة الدیمقراطیة للشغل للوحدة النقابیة نابع من تقدیرھا لدقة یویؤكد المكتب المركزي أن انتصار الف

مؤامرات التي تستھدف شرعیة ال أشكالوحساسیة المرحلة ومن قدرة مناضالتھا ومناضلیھا على تجاوز كل 

كل مظاھر  أمامھتتھاوى  بإصرارمیدانیا وانتخابیا وقضائیا، واستمرارھم في شق طریق الكفاح درالیة یالف

  التآمر خدمة لمصالح الطبقة العاملة ومطالبھا العادلة والمشروعة

  المكتب المركزي


