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الطبقة العاملة المغربية اإلضراب الوطني العام، الذي دعت إليه المركزيات فذت نبكل وعي ومسؤولية 
، بالمغرب االتحاد العام للشغالين ،الديمقراطية النقابية األكثر تمثيلية: االتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية

 :والنقابة الوطنية للتعليم العالي الفدرالية الديمقراطية للشغل

 ساعة 24لمدة  2016فبراير  24يوم األربعاء 

وحسب التقارير والنتائج األولية التي وردت على اللجنة الوطنية لإلضراب، فقد فاقت مشاركة الطبقة 
العاملة وعموم المأجورين في هذا اإلضراب النقابي العمالي كل التوقعات، بحيث تم تنفيذه في إطار من 

 نيةجميع القطاعات المهوبشكل شامل في كل الجهات واألقاليم والمدن المغربية، وب الوعي والمسؤولية
ورغم بعض االستفزازات اإلدارية، ومحاوالت تغليط الرأي العام الوطني  واإلدارات والمرافق العمومية.

 فقد حقق اإلضراب نجاحا باهرا: ،والعمالي من طرف جهات حكومية
 

   84,8%بنسبة معدل وطني
 

ي بكثافة ووع بكل فئاتها وقطاعاتها المغربيةفي كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرطت الطبقة العاملة 
وبكل مسؤولية في اإلضراب، حيث توقفت عجالت اإلنتاج والحركة في كل مكونات النسيج االقتصادي 

 الشلل التام ،بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزاريةات واإلدارات والمصالح وفي كل المؤسسوالخدماتي، 
وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا واألحياء الجامعية ومراكز  ،كهقطاع التعليم بكل فئاته وأسالفي 

توقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية حيث الصحة و العدل والمالية التكوين، وفي قطاع
ارات واإلدوالمصحات وكثير من العيادات الطبية، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز 

ي ف لمصالح التابعة للجماعات المحليةتابعة للتكوين المهني، كما شلت الحركة في مختلف اإلدارات واال
   المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني.

نجاح باهر لإلضراب الوطني العام الذي دعت إليه 
 الحركة النقابية يوم

 ساعة 24لمدة  2016فبراير  24األربعاء 

لطبقة العاملة وكل المواطنات الحركة النقابية تهنئ ا
  والموطنين على هذه الملحمة النضالية

  84,8%بلغت نسبة المشاركة في اإلضراب الوطني العام
 



مومية والخاصة: المصارف شمل اإلضراب القطاعات الحيوية واالستراتيجية، اإلنتاجية والخدماتية، العكما 
البريد واالتصاالت،  مؤسسات وإدارات االحتياط االجتماعي والتعاضدي، الضمان االجتماعي،، والبنوك

ليديك وريضال  ،والماء توزيع الكهرباءالمكتب الوطني لالطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، 
حديدية، لاسكك لاو التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، الفالحة والصيد البحري، مؤسساتوأمنديس، 

، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، واإلسمنت الصناعات الكيماوية، قطاع البناء النسيج والجلد،
صناعة األدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع ، المناجم والفوسفاط والمعادن

وقفت تالمالحة البحرية، حيث  ،النقل الحضري ية،والنشر، مراكز النداء، الوكاالت الحضرية ووكاالت التنم
الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن 

 .الحبوب، أوراش ومعامل المغرب
كما انخرط في اإلضراب الوطني العام موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس األعلى 

 والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومجلس المستشارين ... للحسابات
وحرصها على المصلحة العليا للبالد، وإيمانا منها بأن الهدف من هذا اإلضراب، هو  وانطالقا من وطنيتها

من مشاكل وقضايا تستوجب اإلسراع  ،وعموم األجراء مة إلى ما تعانيه الطبقة العاملةإثارة انتباه الحكو
بمعالجتها، والتفاوض حولها، وكتعبير عن نضجها ووعيها، قررت اللجنة الوطنية لإلضراب عدم إقحام 
بعض المؤسسات والوحدات اإلنتاجية والصناعية ذات الطابع االستراتيجي في اإلضراب، واالكتفاء بحث 

كما هو الشأن  ،كتعبير عن التضامن مع المضربين ،رةأطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشا
بالنسبة للخطوط الملكية الجوية التي سيحمل العاملون فيها بالطائرات شارات التضامن أثناء الرحالت 

والشركات العاملة  ،ومراقبو المالحة الجوية ،وطني للمطاراتمكتب الال، وكذلك مستخدمو الجوية
ها وحفاظا من فق االجتماعية من مثل المستعجالت.وفي بعض المرا ،السيارةوالعاملون بالطرق  ،بالمطارات

على مصلحة االقتصاد الوطني ودواليب اإلنتاج، دعت اللجنة الوطنية لإلضراب إلى اتخاذ مجموعة من 
 وخدمات السالمة  (service minimum)ن تقديم الخدمات األساسية الدنياالتدابير، كالعمل على ضما
(service de sécurité) . 

االتحاد   :منظمات نقابية دوليةمن هيئات و الدولي والمساندة تضامنالبرسائل توصلت الحركة النقابية وقد 
 ـ االتحاد العربي للنقاباتدولة  162مليون منخرط من  180الدولي للنقابات وهو اكبر منظمة نقابية تضم 

ـ اللجان   CGIL الفدرالية العامة لعمال إيطالياالعام التونسي للشغل ـ  اإلفريقي للنقابات ـ االتحاد ـ االتحاد

ـ اتحاد  FOـ القوي العمالية   CFDT ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفرنسا CCOO العمالية اإلسباني

 ومازالت رسائل التضامن والمساندة تتقاطر على الحركة النقابية... ...عمال فلسطين

التي عبرت من خاللها عن مدى  للطبقة العاملة المغربية بهذه الملحمة النضالية فهنيئا
االحتجاج السلمي للتعبير عن مطالبها العادلة والمشروعة، ل ووالنضا التعبئةووعيها وقدرتها على  نضجها

فهل تستوعب الحكومة الدرس؟ وتستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية 
 ولة حول مطالب الطبقة العاملة المغربية. ومسؤ

انخراطهم بكثافة في هذا اإلضراب الوطني من خالل  وعموم األجراء لقد برهنت الطبقة العاملة المغربية
العادلة و المشروعة،  فهل تستوعب الحكومة  تشبثهم بالدفاع عن حقوقهم وتمسكهم بمطالبهم العام على

والتداول بجدية ومسؤولية مع الدرس و تستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب بفتح مفاوضات حقيقية 
  .الحركة النقابية حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف وال تماطل

في مختلف القطاعات المهنية واإلنتاجية  كافة المناضالت والمناضلينب كما تهيب اللجنة الوطنية لإلضراب
ق تأهب للدفاع عن حقووال واالتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة

ا يوالمجد للمناضالت والمناضلين الشرفاء الذين رفعوا عالومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. 
 المشروعة.إلى أن تتحقق مطالبها العادلة و راية الطبقة العاملة المغربية. والنضال مستمر

 عاشت الوحدة النقابية
 عاشت الطبقة العاملة المغربية

 2016فبراير  24الدار البيضاء                                                                                                                                                


