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  الغــــــــــــــــــــــب

  
  

  

 2017فبرایر  06اجتماعھ العادي یوم االثنین لشغل ل عقد المكتب المركزي للفیدرالیة الدیمقراطیة

ظروف وآفاق العودة القویة لبالدنا إلى االتحاد االفریقي، بالمقر المركزي بالدار البیضاء، تداول فیھ 

ضاع االجتماعیة المقلقة في ظل الفراغ الحكومي، وتدارس الخطوات التنظیمیة الواجب اتخاذھا في ,واأل

  .أفق المحطات التنظیمیة الكبرى

لى القادة واعتبر المكتب المركزي عودة المغرب إلى االتحاد االفریقي والخطاب الملكي الموجھ إ

األفارقة، انتصارا سیاسیا للمقاربة التنمویة المرتكزة على منطق التكافؤ في العالقات مع الدول اإلفریقیة، 

وتعزیزا لموقع بالدنا كفاعل استراتیجي في المشروع التنموي الكبیر إلفریقیا، ومدخال لوحدة وسیادة 

 ویحسن شروط إنھاء النزاعا ونزاعاتھا بنفسھا، القرار اإلفریقي مما سیعزز قدرة افریقیا على حل مشاكلھ

  .المفتعل حول أقالیمنا الجنوبیة

وعبر المكتب المركزي عن قلقھ من االحتقان الذي تشھده األوضاع االجتماعیة بصفة عامة 

المؤسسات في عطالة كل وأوضاع الشغیلة بصفة خاصة في ظل الفراغ الحكومي المفتعل، والذي جعل 

مزمنة، مما یرھن مصالح المواطنات والمواطنین ویضیع علیھم التزاماتھم وحقوقھم، تكاد تتحول إلى 

ویؤجل بدون موجب حق مطالب الطبقة العاملة في تحسین أوضاعھا المادیة والمعنویة بفعل شلل 

  .المؤسسات الوسیطة لتدبیر العالقات االجتماعیة، ویحذر من االنعكاسات السلبیة الستدامة ھذا األمر

دعوة الكتاب العامین للنقابات الوطنیة والدیمقراطیة وفي الشأن الداخلي، قرر المكتب المركزي 

فاق التنظیمیة للمنظمة وكذا مناقشة الصیغ للتداول في اآل بالرباط 2017فبرایر  13لالجتماع یوم االثنین 

  .النضالیة لمواجھة األوضاع االجتماعیة المقلقة

  المكتب المركزي

تحاد االفریقي انتصارا سیاسیا للمقاربة التنمویة لالالمكتب المركزي یعتبر عودة المغرب 
اإلفریقیة وتعزیزا لموقع بالدنا كفاعل استراتیجي في المنتھجة في العالقات مع الدول 

 اء النزاع المفتعل حول أقالیمنا الصحراویةھة نحو إنوالقرار االفریقي وخط


