اطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
الرباط فً  99ابرٌل 9109

بيان فاتح ماي 9102
فاتح ماي ٌوم للنضال و االحتجاج ضد هٌمنة الرأسمال و جبروته:
ال للسٌاسات اللٌبرالٌة
ال لمواجهة االجراء بالممع و التنكٌل
نعم لتلبٌة مطالب االجراء والفئات الشعبٌة
خالل فاتح ماي  0886تظاهر عشرات اآلالف من العمال بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة لتحسٌن
أوضاعهم وتخفٌض ساعات العمل إلى ثمانً ساعات فً الٌوم ،إال ان البولٌس واجه مظاهراتهم
السلمٌة بمدٌنة شٌكاغو بالممع الشدٌد فسمط العدٌد من الضحاٌا و تم إعدام ثالثة من زعماء الحركة
النمابٌة .وتخلٌدا لهذه الذكرى أصبحت الطبمة العاملة وعموم األجراء ،فً كل بماع العالمٌ ،نظمون
التظاهرات واالحتجاجات منذ فاتح ماي  0891للتذكٌر بالطبٌعة الهمجٌة للرأسمال الذي لمع ونكل
بعشرات اآلالف من العمال السلمٌٌن ،ولتجدد مطالبها ورفضها لالستغالل .وتختلف أشكال التخلٌد
من بلد آلخر حسب التمالٌد النضالٌة ومستوى التنظٌم والفهم والتجربة التً راكمها األجراء ،حٌث
نشهد مواجهات دامٌة فً بعض الشوارع العالمٌة ومسٌرات كرنفالٌة فً شوارع أخرى وهنان من
ٌكتفً فمط بتبادل الورود.
الٌوم ،الزالت األسباب لائمة لمواصلة النضال من أجل تحسٌن شروط حٌاة مالٌٌن البشر،
المحرومٌن من أبسط ممومات الحٌاة .ففً المغرب تكثف الهجوم اللٌبرالً وشمل كل مناحً الحٌاة
وأدت سٌاسة الحاكمٌن فً مختلف المطاعات الى رهن البالد ومستمبلها بمصالح كبار الرأسمالٌٌن
المحلٌٌن واألجانب .فالسٌاسة الفالحٌة الحالٌة ترتكز على اإلنتاج التصدٌري الذي ٌصب فً مصلحة
كبار المستثمرٌن بتمدٌم الدعم وكل التسهٌالت لهم والتضحٌة بمصلحة عشرات االالف من العمال
الزراعٌٌن وبمصٌر الفالحٌن الصغار الذٌن ٌتم تفمٌرهم واالستحواذ على أراضٌهم مما ٌجعل
مصٌرنا الغذائً بٌد الشركات الرأسمالٌة الكبرى .ونفس السٌاسة أدت إلى السماح للشركات المغربٌة
واألجنبٌة الكبرى باحتكار صٌد األسمان على امتداد األبٌض المتوسط والمحٌط األطلسً بالمٌاه
المغربٌة دون أٌة مراعاة للتنوع البٌولوجً وألوضاع الصٌادٌن الصغار ،وأدت سٌاسة جلب
االستثمارات األجنبٌة الى استعباد الطبمة العاملة المغربٌة ممابل تحوٌل ألساط صافٌة هامة من
األرباح الى الخارج.
بسبب هذه السٌاسات تعمك ارتباط البالد بالخارج فازداد عجز المٌزان التجاري وأصبحت الدولة
تعتمد أكثر فأكثر على االستدانة لتغطٌة هذا العجز .ولتتمكن من الحصول على المزٌد من المروض
ولعت الدولة اتفالٌات تجارٌة استعمارٌة ،زادت من تعمٌك األزمة وخوصصت العدٌد من المطاعات
المنتجة والمربحة وفتحت الصحة والتعلٌم فً وجه االستثمار الرأسمالً .وأدى تملٌص المٌزانٌة
العامة الى ارتفاع البطالة وتجمٌد األجور والهجوم على الوظٌفة العمومٌة وتملٌص النفمات العمومٌة
وتوجٌه الجزء األعظم منها لصالح البورجوازٌٌن كإعفاءات ضرٌبٌة .لذلن انفجرت موجة عارمة
من االحتجاجات الشعبٌة بمطاعً التعلٌم والصحة فضال عن انتفاض مناطك بأكملها للمطالبة

بالمستلزمات األساسٌة للحٌاة او رفضا لالستحواذ على أراضٌها .ولد واجهت الدولة مطالب الفئات و
المناطك بالممع و السجون.
فً هذا السٌاق المتوتر والمتسم أٌضا بنهوض شعوب المنطمة من جدٌد للمطالبة بتغٌٌر األنظمة
المائمة فً كل من السودان و الجزائر وأمام تصاعد تكالٌف الحٌاة ،اهتزت فرائص الحاكمٌن من
جدٌد فهرولوا لتولٌع اتفاق مع بعض النمابات والباطرونا لفرض سلم اجتماعً لمدة ثالثة
سنوات( ،)9190-9109وهو االتفاق الذي لم تستحضر فٌه النمابات المولعة ،مع األسف ،حجم
الهجوم اللٌبرالً على حٌاة مالٌٌن العمال واألجراء وال حاجاتهم الملحة وعلى راسها إلغاء العمل
بالتعالد بالوظٌفة العمومٌة وزٌادة حمٌمٌة فً األجور تسمح بالعٌش الكرٌم ألجراء لم ٌعد الحد األدنى
لألجور الحالً ٌسد رممهم ،والمطالبة بمراجعة جذرٌة لنظام الضرائب مع فرض ضرٌبة تصاعدٌة
على الدخل...الخ
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ندعو كل منظمات النضال و على رأسها النمابات العمالٌة إلى رفض السٌاسات اللٌبرالٌة
واالتفالٌات االستعمارٌة التً تكرس تبعٌة بالدنا و ترهنها بالدول االستعمارٌة.
نعتبر نتائج الحوار االجتماعً هزٌلة جدا بالنظر إلى التدهور العمٌك للمدرة الشرائٌة لألجراء
وما ٌتطلعون إلٌه من تحسٌن أوضاعهم االجتماعٌة وشروط الشغل واستمراره ،وتعمٌم
الحماٌة االجتماعٌة ،وضمان الحرٌات النمابٌة ،وسحب مشروع لانون االضراب ،وإلغاء
الفصل  822من المانون الجنائً ،وإلرار سلم متحرن لألسعار واالجور ،وتعوٌض فعلً
عن البطالة ٌساوي الحد األدنى لألجور ،وتوفٌر كل الخدمات االجتماعٌة بشكل مجانً
وجٌد.....
نتضامن مع نضاالت طلبة الطب والممرضٌن ومختلف تنسٌمٌات أساتذة التعلٌم و ندٌن
مواجهة المطالب العادلة بالممع و االعتمال و نندد بما تعرض له األساتذة من اعتداءات لمعٌة
على مسٌراتهم السلمٌة .
نطالب بإطالق سراح كافة معتملً الرٌف وجرادة دون لٌد او شرط.
نندد بما تعرض له سكان سٌدي عٌاد بمنطمة مٌدلت وهم ٌدافعون عن ارضهم و نطالب
بإطالق سراح المناضل سعٌد اوبا مٌمون دون لٌد او شرط.
ندٌن استمرار الدولة فً حرمان جمعٌتنا من تجدٌد وصل اإلٌداع المانونً والتضٌٌك على
مناضلٌها فرٌد باعلً وعمر الراضً.
نجدد دعوتنا للنضال من أجل ولف سداد المدٌونٌة العمومٌة لحٌن تدلٌمها وفرز الجزء الكرٌه
والمنهوب منها وإسماطه .وتوجٌه تكالٌف خدمته لصالح النهوض باألوضاع االجتماعٌة
وااللتصادٌة للعمال والكادحٌن.
ندعو الى توحٌد الصف والتصدي الى تفكٌن الوظٌفة العمومٌة عبر جبهة موحدة للنضال.
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