
الخزي و العار لكل من سولت لھ نفسھ المساس 
بالمناضلین

لمركزيامنظمتنا النقابیة خاصة على المستوىلقد تلقیت ببالغ الحزن ما وصل إلیھ حال

داخل النقابة وھو أمر سلیم جدواالختالف الذي یدورففي الوقت الذي كنا نعتز بالصراع
غیر جأ ھذه السنة بمجموعة من القراراتأجل تطویر األداء التنظیمي والنضالي ،نفامن

مسؤولین أو ممن ھم محسوبون علیھ من قبل إقصاءالتي تصدر من أعلى الھرمالسلیمة
المستویات المحلي،الجھوي و من التفرغ النقابي رغم ما كانوا یقدمونھ لإلطار على جمیع

د)من أمثال أولوة محمد(الوطني 
أنھم خارج اإلطار حسبناھا تصفیة حسابات نتیجةنھم إالبأعضاء ال نعرف عوتعویضھم

إلى جانب الشرعیةاالصطفافاتخاذ مواقف شجاعة أو لنقل باألحرى 

اتحاد لكن أن یصل األمر إلى حد إقصاء مناضلین بارزین على المستوى الوطني أو حل
ف خطیر وجب انحرافھذا. قدم ذات كعب عالي نضالیا و تنظیمیا موطئجھوي متمرس ولھ 

.التصدي لھ بحزم 

یحسب أنھ في فرمة أبیھ یخرج من یشاء النقابة ھي نقابة الجمیع ولیست وكرا ألحد
ویستقبل من یشاء

.سنة فھي اإلطار الذي یجب أن نحتكم إلیھ17طبعا ھناك قوانین رغم أنھا عدلت منذ 

المؤتمرین على مستوىوعلى ھذا األساس ال یجب علینا كمناضلین أن نقبل بأي تغییر 
حصر المؤتمرین في عدد فالقانون حاسم فیھ وال مجال لترك الفرصة على الذین یلوحون إلى

الفئات وھذا ما یفسر بروز مجموعة الفروع فقط دون االھتمام بعدد المنخرطین و منسقوا
أضع نقطة تحتاجھم إال في ھذه الفترة االنتخابیةھائلة من الفروع في بعض المناطق التي ال

.وأعود للموضوع

المبني على یولد الصراع دائما والنقابة تحیى بالصراعاالختالففلننظر إلى أمر مھم جدا 
حصل في مجموعة من إما االنقسام التنظیمي وھذا ما: حب اإلطار والنتیجة الحتمیة 

لنضالي بصمت النقابات أو الركوع واالستسالم لألمر الواقع وبالتالي االنسحاب من الفعل ا
.ھذا من جھة

المتسلطین بالغالي و النفیس من أجل إسقاطو من جھة أخرى الثبات في المبدأ والتضحیة
رغم أنھ ال،نسلكھوإجبارھم على ترك الساحة وأعتقد أن ھذا ھو الصرح الذي یجب أن

أمھ فمن الصعب ولیس المستحیل أن تفطم الرضیع عن،یترك الساحة إال من أرغمھ الموت
. فاألمر یحتاج إلى وقت طویل وخطط مدروسة



على األقل منذ كنت أعتقد أن الصراع كان وال یزال بین المناضلین بالرباط و الدار البیضاء
موعة من المواقف جمإعادة إحیاء االتحاد النقابي للموظفین وكان ذلك واضحا في

تحاد المغربي للشغل بدأ للجمیع أن االوالمحطات النضالیة حیث أنھ في السنوات األخیرة بدا
الذي طور نفسھ تنظیمیا ونضالي وأصبح یقوم مقام ال الحقیقي لالتحاد النقابيضیترك الن

في عدة محطات ولیس غریبا أن یتخذ موقفا شجاعا وتنتظر أیاما حتى تتبعھ األمانة األول
لماذا ال تبادر إن كانت تحمل الوطنیة للتعلیم في الموقف وكنت أعتقد أنھا كانت مكرھة وإال 

.بجد تلك الھموم

من وھذا ما شكل تھدیدا صریحا للذین كانوا مطمئننین على أماكنھم رغم أنھم تمكنوا
.الخروج ناجحین بأقل األضرار في مؤتمر االتحاد

فیھ الذي أعتقد أنھ كان باھتا رغم أنني لم أحضره فباستثناء التنظیم الذي یفلحالمؤتمر
بشأنھا في المؤتمر األوراش الكبرى تم التفاھمو،لم یقدم أمور كثیرةربة بشكل عامالمغا

االعدادي أو بمفھوم آخر رفع الستار بین األقطاب الكبرى

الموفقة للحركة أعتقد أن الذي فجر األمر كثیرا ھو دعوة االتحاد النقابي لتبني المسیرةكما
نوعا من السخط في غرب وخارجھ وھو ما خلقاء المجفبرایر في كل أر20االحتجاجیة 

التزاماتھ مع الدولة ، فوجد الحل أوساط قیادة االتحاد ألنھ أصبح عاجزا أمام ھذه المواقف و
لكن بأي طریقة؟. السھل ھو إقصاء من یسببون لھ اإلحراج

ھو ومصالحھ في خبر كانبھ ناسیا أن ھذا القرار ھو الذي سیقسم الصف وسیذھب 
.ا كان رد الفعل مدروسا ومخططا لھ بدون انفعالھذا إذ

أما األخ اإلدریسي ورفاقھ فعملھم یشھد علیھم ولن أقول أكثر من ذالك
وعلى مصالحھم غیره فھو الذي یقف إلى جانب على رجال التعلیمفي التعلیم لن تجد أحرص 

؟جمیع الفئات شرط االنتماء لإلطار ومن یمدنا بالمستجدات غیره

مطمئنا أنت األمانة إلخالصك وتفانیك في عملك والتھتم لما یقولون ویفعلون قد أجزم أن فكن 
.الكل معك

..........................لكل عمل ضریبتھ وضریبتك أنك ابن االتحاد

....)التھدید والترھیب(عندما تحرج المخزن یلجأ إلى كل الصیغ الممكنة من أجل إیقافك
ر إلى الضرب و القتل ولم ینجح ،لكن عندما یصل األم

.إلى حینفاعلم أن حل قضیتك قریب التحقق ولو 



أما داخل النقابة فأكثر ما یقدمون علیھ فھو االبعاد فكأنما ھم الذین نصبوك فسحقا لألیادي 
الغادرة

طبعا ھذه األمور عشناھا في مجموعة من المناطق بتأسیس نقابات في نفس المدینة لعرقلة 
أو االتحاد یلجأ ) األمانة((كتب القدیم مثال ، أو عندما تم تأسیس مكاتب جھویة كانت عمل الم

.كل ھذا كان معروفا ، لكن لیس بھذه البشاعة) إلى تأسیس مكاتب جھویة قریبة من جھتك

و الغریب في األمر فاإلتحاد أصبحوا یتحركون كلما اقتربت انتخابات اللجان الثنائیة

.ب التي تعیش باالنتخابات وھذا موضوع آخر یمكن الرجوع لھ الحقامثلھا مثل األحزا

و المجد و البقاء للمناضیلین الشرفاء
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