
االفدررااليیة االديیمقرااططيیة للشغلاالكونفدررااليیة االديیمقرااططيیة للشغلااالتحادد االمغربي للشغل

ـــــالغغب

االوططني قراارر ااإلضراابب  وواالوعي  من االـمسؤووليیة وواالـحماسس  جو  في  يیة  لة االمغرـب قة االعاـم فذتت االطـب  ـن
ـيیة ـشغل٬، االكونفدررااـل ـحادد االمغــربي لـل ـيیة االثالثث: ااالـت ـيیهھ االمركــزيیاتت االنقاـب ددعت إإـل االذيي  ـعامم٬،   ااـل

  .  2014  أأكتوبر   29  يیومم ااألرربعاء  االديیمقرااططيیة للشغل وواالفدررااليیة االديیمقرااططيیة للشغل
ططرفف من  مالي  االوططني وواالـع عامم  االرأأيي ااـل يیط   ووررغم ـبعض ااالستفزااززااتت ااإلدداارريیة٬، ووـمحاووالتت تغـل
لة قة االعاـم شارركة االطـب فاقت ـم قد  لة ااإلضراابب٬،  ـف هھا لعرـق سة مـن حاووالتت يیاـئ في ـم  جـهھاتت حكومـيیة 
في ضارربة أأررووعع ـمـثل  كل االتوـقـعاتت٬،  ضراابب االـنـقابي االـعـمالي  هھھھذاا ااإل في   ووـعـمومم ااـلـمأجورريین 

ااالنضباطط٬، ووفي سلميیة ااالحتجاجج٬، ووفي االوططنيیة االحقيیقيیة وواالصاددقة.

 حسب االتقارريیر وواالنتائج ااألووليیة االتي ووررددتت على االلجنة االوططنيیة لإلضراابب٬، فقد تم تنفيیذ ااإلضراابب
اعاتت يیع االقـط يیة٬، ووبجـم مدنن االمغرـب هھاتت ووااألقاليیم ووااـل كل االـج في  ووباهھھھر  كبيیر  جاحح  عامم بـن  االوططني ااـل

االمهھنيیة ووااإلددااررااتت االمراافق االعموميیة٬، ووذذلك:

  %  7,83  بنسبة معدلل ووططني 
 ففي مدنن االداارر االبيیضاء٬، االمحمديیة٬، برشيید ووبن سليیمانن٬، اانخرططت االطبقة االعاملة االمغربيیة بكثافة
كل مكـوناتت في  تاجج وواالحـركة  توقفت عجالتت ااإلـن في ااإلضراابب٬، حـيیث  كل مـسؤووليیة   ووووعي ووـب
أأصنافهھ٬، ااإلددااررااتت االعموـمـيیة٬، االـبـنوكك وواالـمـصاررفف٬،  االـنـسيیج ااالقـتـصادديي ووااـلـخدماتي٬، االـنـقل ـبـكل 
 ااإلددااررااتت االعموميیة وواالجماعاتت االمحليیة٬، االصحة وواالتعليیم وواالتكويین االمهھني وواالتعليیم االعالي٬، االضمانن
 ااالجتماعي وواالبريید وواالموااصالتت٬، االطاقة وواالبتروولل وواالغازز ووتوززيیع االكهھرباء وواالماء٬، االطراامواايي٬،
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7,83بلغت نسبة االمشارركة في ااإلضراابب االوططني االعامم  % 

نجاحح باهھھھر لإلضراابب االوططني االعامم ااإلنذاارريي
االذيي ددعت إإليیهھ االمركزيیاتت االنقابيیة االثالثث 

2014  أأكتوبر29يیومم ااألرربعاء   



 االنقل االحضريي٬، كل مراافق ميیناء االداارر االبيیضاء من شحن ووتفريیغ٬، قطر ووإإسعافف االسفن٬، مخاززنن
شاحناتت نـقل االحـاوويیاتت أأووررااشش وومعـامل االمـغربب. قـطاعع االنـسيیج وواالجـلد٬، قـطاعع االبـناء  االحـبوبب٬، 
ـطاحن ـشر٬، االـم ـطابع وواالـن ـندااء وواالـم ـرااكز ااـل ددوويیة ووـم صناعة ااأل ـيیة٬،  ـصناعاتت االغذااـئ ـديید ووااـل  وواالـح

وواالمخابز. ووغيیرهھھھا من االمراافق ااإلنتاجيیة ااالسترااتيیجيیة وواالحيیويیة.

من ااإلددااررااتت٬، االمـراافق وواالمـصالح االعمومـيیة سال ووتـماررةة٬، تـوقف االعـمل بـكل   ووفي جـهھة االـرباطط 
ووبمختلف االوحدااتت ااإلنتاجيیة وواالمؤسساتت ااالجتماعيیة وواالخدماتيیة.....

شلت ـحـركة االـقـطاعع ااـلـسيیاحي شامال٬، ـحـيیث  ضراابب  كانن ااإل  بـمـرااكش ووـجـهھة تاـنـسيیفت ااـلـحوزز 
قل يیة وواالـن يیة ووااـلصحيیة وواالتكويیـن يیة وواالمؤـسساتت االتعليیـم ووشبهھ االعموـم يیة  خدماتي وواالـمراافق االعموـم  ووااـل

بكل مكوناتهھ وواالوحدااتت االصناعيیة....

توقفت عـجـلة ااإلـنـتاجج وواالـعـمل ـبـكل مـكـوناتت االـنـسيیج ددررعة٬،  سوسس ـمـاسة  أأكادديیر ووـجـهھة   ووفي 
عم ووشبهھ االعمومـيیة وواالخـاصة٬، ووهھھھـكذاا  خدماتي بالقطـاعاتت االعمومـيیة  ماعي ووااـل صادديي ووااالجـت  ااالقـت
ـصناعة حة ووااـل ـطاعع االفال ـصبيیر ووـق ـصانع االـت ـحريي ووـم ـصيید االـب ـسيیاحي ووااـل ـطاعع ااـل ضراابب االـق  ااإل

االغذاائيیة..... 

 ووااستجابب لندااء االمركزيیاتت االنقابيیة االثالثث ووبكثافة٬، االعمالل وواالموظظفونن وواالمستخدمونن بكل أأقاليیمنا
االصحرااوويیة وواالجنوبيیة.  

يیة كل االـمراافق ووااإلددااررااتت االعموـم في ااإلضراابب  ززااكوررةة ووتنـغيیر٬، اانـخرططت   ووفي ـجهھة ووررززااززااتت٬، 
 وواالخدماتـيیة وواالـوحدااتت ااإلنتاجـيیة وواالـسيیاحيیة وواالمؤسـساتت االتعليیمـيیة وواالتكويینـيیة وواالـصحيیة ووقـطاعع

االمناجم....

ووكل االمـراافق دداارريیة وواالخدماتـيیة  ضراابب االمـصالح ااإل شمل نـجاحح ااإل فاسس بولـمانن فـقد   أأما جـهھة 
أأصنافهھ سمنت وواالنـقل بـكل  حي وواالـصناعاتت االغذاائـيیة ووقـطاعع االبـناء ووااإل  االعمومـيیة وواالقـطاعع االفال

وواالسيیاحة ....

يیة يیة وواالخدماـت كل االقـطاعاتت وواالـمراافق االعموـم في  سبا مهـھمة  سجل ااإلضراابب ـن رشيیديیة   ووبمـكناسس ااـل
ووااالجتماعيیة ووفي االقطاعع االخاصص....

وجدةة وواالـناضورر ووفـكيیك شل ااإلضراابب بالـجهھة ااـلشرقيیة ـحركة ااالقـتصادد ووااإلددااررةة ووااـلخدماتت ـب ما   ـك
ووجرسيیف ووجرااددةة ووبوعرفة ووبركانن..... 

حة ـيیة ووـقـطاعع االفال ـفة االعموـم ضراابب ـحـركة االوظظيـی شل ااإل شرااررددةة  ـغربب   ووبالقنيیطرةة ووـجـهھة ااـل
وواالصناعاتت االغذاائيیة ووغيیرهھھھا من االمراافق االعموميیة وواالخاصة. 

كل في  مل  وقف االـع هھا ـت آآسفي وونوااحيـی نة  تاجج بمديـی لة ااإلـن توقفت عـج قد  بدةة ـف الة ـع هھة ددـك سبة لـج  ووبالـن
 ااإلددااررااتت وواالمصالح وواالمراافق وواالمؤسساتت االعموميیة ااالجتماعيیة وواالخدماتيیة ووفي االقطاعع االفالحي
شل ووفي ااـلـصيید االـبـحريي وومـعـامل االـتـصبيیر ووااـلـصناعاتت االكيیـمـاوويیة٬، ـكـما   ووااـلـصناعاتت االغذااـئـيیة 
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كل خاصص ـب طاعع ااـل يیة وواالـق ووشبهھ االعموـم يیة  راافق االعموـم كل االـم هھا  ديیدةة وونوااحيـی نة االـج  ااإلضراابب بمديـی
مكوناتهھ وومؤسساتهھ ووووحدااتهھ ااإلنتاجيیة وواالصناعيیة.

كل االـمـراافق وواالقـطـاعاتت االعموـمـيیة شمل  ضراابب ـعـاما  كانن ااإل تاززةة ـتـاووناتت   ووبـجـهھة االـحـسيیمة 
وواالخاصة ووكل االمؤسساتت االخدماتيیة ووااإلنتاجيیة ووااالجتماعيیة.  

كبيیر٬،  ـكما ـعاشت ـمناططق ااـلشمالل االمـغربي ـبكل من ططـنجة٬، ـتطواانن٬، االـمضيیق٬، ااـلعراائش٬، االـقصر ااـل
كل االقـطاعاتت وواالـمراافق وو ااـلوحدااتت ااستثنائيیا ـحيیث شلت االـحركة في  وما ـنضاليیا  شاوونن يـی  ووززاانن ووااـل

ااإلنتاجيیة وواالخدماتيیة ووفي قطاعع االصيید االبحريي وو االسيیاحة وواالمؤسساتت ووااإلددااررااتت االعموميیة.

كل في  ـكة وووواادديي ززمم  ـتاجج وواالـعـمل ـبـسطاتت ووخريیـب توقفت عـجـلة ااإلـن ـغة  ـشاوويیة وورردديـی  ووبـجـهھة ااـل
االقطاعاتت وواالمؤسساتت االعموميیة ووشبهھ االعموميیة وواالخاصة.

 نفس االشيء عاشتهھ أأقاليیم وومدنن جهھة تاددلة أأززيیاللل االتي سجلت فيیهھا نسب االمشارركة في ااإلضراابب
حي ـطاعع االفال ـاصة وواالـق ـيیة وواالـخ ـراافق االعموـم ططالت ااإلددااررااتت وواالـم ـاسيیة  ـسبا قيـی ـعامم ـن  االوططني ااـل

وواالصناعاتت االغذاائيیة ووغيیرهھھھا ... 

 أأما على ـمستوىى االقطاعاتت االمهھنيیة بالـنسبة لعمومم االتراابب االوططني فقد شمل ااإلضراابب بشكل
سترااتيیجيیة٬، ااإلنتاجـيیة وواالخدماتـيیة٬، االعمومـيیة وواالخـاصة: كل االقطـاعاتت االحيیـويیة ووااال ووعامم   كـلي 
ـيیة ـعالي٬، االجـمـاعاتت االمحـل ـيیم ااـل ـيیم٬، االتعـل ـكويین االمهـھـني٬، ااـلـصحة٬، االتعـل ـنوكك٬، االـت  االـمـصاررفف وواالـب
غازز بتروولل ووااـل اقة٬، ااـل ريید ووااالـتصاالتت٬، االـط ماعي٬، االـب يیة٬، ااـلضمانن ااالجـت ستخدمو ووززااررةة االدااخـل  ووـم
قل تأميین٬، االـن ساتت ااـل حريي٬، مؤـس صيید االـب رباء٬، االفالحة ووااـل ماء وواالكهـھ وززيیع ااـل شابهھة٬، ـت مواادد االـم  ووااـل
طاعع اوويیة٬، ـق لد٬،  ااـلصناعاتت االكيیـم سيیج وواالـج ديیة٬، االـن ووسكك حديـی جويي٬، ـبحريي  بريي٬،  أأنوااعهھ  كل   ـب
 االبناء٬، االصناعاتت االغذاائيیة٬، االتجاررةة وواالخدماتت٬، االمناجم وواالفوسفاطط٬، وواالمعاددنن ووصناعة ااألددوويیة٬،
ـندااء٬، ااـلـوكاالتت  االـحـديید٬، االـتـصبيیر٬، ااـلـسيیاحة وواالـفـناددقق وواالـمـطاعم٬، االـمـطابع وواالـنـشر٬، ـمـرااكز ااـل
قل االحـضريي وواالطـيیراانن وواالمالحة سيیاررةة٬، وواالـن طرقق ااـل ووووكاالتت االتنمـيیة٬،مـستخدمو ااـل  االحـضريیة 
ووإإسعافف االـسفن٬، كل مـراافق االـمواانئ: االـشحن وواالتفـريیغ٬، قـطر  في  ووتوقفت االحـركة   االبحـريیة٬، 
ـقل االـحـاوويیاتت٬، ـمـخاززنن االـحـبوبب٬، أأووررااشش وومـعـامل االـمـغربب٬، االمؤـسـساتت االعموـمـيیة  شاحناتت ـن

وومختلف قطاعاتت االوظظيیفة االعموميیة٬، وومختلف االوحدااتت ااإلنتاجيیة وواالخدماتيیة.

 وواانطالقا من ووططنيیتهھا االصاددقة٬، ووحرصهھا على االمصلحة االعليیا للبالدد٬، ووإإيیمانا منهھا بأنن االهھدفف من
 هھھھذاا ااإلضراابب٬، هھھھو إإثاررةة اانتباهه االحكومة إإلى ما تعانيیهھ االطبقة االعاملة٬، ووعمومم ااألجرااء من مشاكل
قرررتت هھا٬،  عن ـنضجهھا ووووعيـی عبيیر  هھا٬، ووكـت فاووضض حوـل هھا٬، وواالـت ستوجب ااإلسرااعع بمعالجـت ضايیا ـت  ووـق
 االلجنة االوططنيیة لإلضراابب عدمم إإقحامم بعض االمؤسساتت وواالوحدااتت ااإلنتاجيیة وواالصناعيیة ذذااتت االطابع
شاررةة ستخدميیهھا بحـمل ااـل هھا ووـم يیة ووعماـل حث أأططـرهھھھا االنقاـب فاء ـب في ااإلضراابب٬، ووااالكـت  ااالسترااتيیجي 
االوططني ووددوواالـيیب مع االمـضربيین. ووحفـاظظا منـهھا عـلى مـصلحة ااالقتـصادد  عن االتـضامن   كتـعبيیر 

تداابيیر٬،  من ااـل خاذذ مجمـوعة  إإلى ااـت يیة لإلضراابب  ددعت االلجـنة االوططـن تاجج٬،  ضماننااإلـن مل عـلى   كالـع
 .)service de sécurité( ووخدماتت االسالمة ( )service minimumتقديیم االخدماتت ااألساسيیة االدنيیا 
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  االتي عبرتت من خاللهھا عن مدىىفهھنيیئا للطبقة االعاملة االمغربيیة بهھذهه االملحمة االنضاليیة
هھل شرووعة٬، ـف اددلة وواالـم هھا االـع عن مطالـب عبيیر  سلمي للـت جاجج ااـل لى ااالحـت ووقدررتهھا ـع هھا  ضجهھا ووووعيـی  ـن
يیة اووضاتت حقيیـق تح مـف صواابب بـف جاددةة ااـل إإلى  عودد  عبر ووـت ستخلص ااـل االدررسس؟ ووـت ومة  ستوعب االحـك  ـت

وومسؤوولة حولل مطالب االطبقة االعاملة االمغربيیة. 

 كما تهھيیب االلجنة االوططنيیة لإلضراابب بكافة االمناضالتت وواالمناضليین في مختلف االقطاعاتت االمهھنيیة
ررفع ووـتـيیرةة االـتـعبئة  ووااإلنتاـجـيیة ووااالـتـحاددااتت االجهـھـويیة وواالمحـلـيیة وواالجاـمـعاتت وواالنـقـاباتت االوططـنـيیة٬، 

عن حـقوقق وومكتـسباتت االطبـقة االعامـلة وواالجـماهھھھيیر االـشعبيیة.   وواالمـجد للمنـاضالتتوواالـتأهھھھب لـلدفاعع 
إإلى أأنن ستمر  ضالل ـم يیة. وواالـن لة االمغرـب قة االعاـم رراايیة االطـب يیا  عواا عاـل االذيین ررـف شرفاء  اضليین ااـل  وواالمـن

تتحقق االمطالب االعاددلة وو االمشرووعة.

عاشت االوحدةة االنقابيیة
عاشت االطبقة االعاملة االمغربيیة

  2014   أأكتوبر   29  االداارر االبيیضاء في:                                                                
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