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 بالغ تضامينبالغ تضامينبالغ تضامينبالغ تضامين

  TSP وووو غيتغيتغيتغيتو و و و ورورورورأ أ أ أ مع عامل مع عامل مع عامل مع عامل 
  

 ٕادارة ٔاوروغيت عىل مجموعة من إالجراءات اجلائرة وغري القانونية يف حق مجموعة من العامل املنتسـبني للنقابة يف أقدمتأقدمتأقدمتأقدمت
  . عىل توتري أالجواء داخل احملطةخطوة تصعيدية تفضح ٕارصار هذه إالدارة

سـتعبادمه  #رجة العقاب امجلاعي كام هو حال إ ذ اسـتغالل العامل وتعشق دارة مستبدة تت�إ هذا الهجوم ليس بغريب عىل 

م  ، لكن الغريب هو موقف السلطات املهب2012ب لشهر ماي .س.سـتفزازية حني مل تؤد ٔاجور عامل تآخر ٔاعاملها �
ن مباركة هذه أ ا  ضدا يف  ارادة العامل وكرامهتم و سعيا اىل تركيعهم ،  ظنا مهنئىل درجة تاكد تصل ٕاىل التواطإ 

�يق النقط العالقة م العاد¬ وتنسـهيم م عن حتقيق مطالهب�سـتفزازات سـتثنهي. 
دارة الرشكة واملروج ٔالفاكرها ، غدو² نعيش حتت  ظمل من اكن إ ف السلطات ا#امع جلور و خروقات مام موقأ ننا اليوم إ 

سـتغاللنا بأبشع طرق  مثر �جنيب القادم من وراء البحر الغطرسة   املست حاميتنا من حر· به انصافنا بتسييد القانون  و 
ننا نواجه الظمل والطغيان ،  فٕان معركتنا اليوم غري سهÄ  الٔ  مسـتغال املسخرين و اخلونة  من بين جÀتنا، ¿¾،�سـتعامر

  .سـتعباد ستبداد واالٕ نهتاء ٔا�طرة االٕ ال �ٕ إ هو ما يعين ٔان معركتنا لن تنهتـي و 
حتاد يؤكدون ٕالخواهنم عامل حمطة  والتضامن حني اخنرطوا يف درب االٕ � املغربية ا¿ين ٔاقسموا عىل والوحدةٕان عامل املوا

 ئدارة وتواط مؤامرات االٕ حدف  و القادر عىل فض ٔاهنم متشبثون بنفس املبادئ واخلط النقايب الهاTSPوروغيت  و أ 
  .السلطات 
سـتعداد خلوض سـتعداد خلوض سـتعداد خلوض سـتعداد خلوض  �ملغرب التحيل بروح اليقظة واالٕ  �ملغرب التحيل بروح اليقظة واالٕ  �ملغرب التحيل بروح اليقظة واالٕ  �ملغرب التحيل بروح اليقظة واالٕ النقابة الوطنية لعامل املوا� �ملغرب تدعوا اكفة عامل املوا�النقابة الوطنية لعامل املوا� �ملغرب تدعوا اكفة عامل املوا�النقابة الوطنية لعامل املوا� �ملغرب تدعوا اكفة عامل املوا�النقابة الوطنية لعامل املوا� �ملغرب تدعوا اكفة عامل املوا�وعليه فٕان وعليه فٕان وعليه فٕان وعليه فٕان 

        ....TSP غيت وغيت وغيت وغيت وو و و و ورورورورأ أ أ أ      تضامنا مع عامل تضامنا مع عامل تضامنا مع عامل تضامنا مع عاملمعارك نضاليةمعارك نضاليةمعارك نضاليةمعارك نضالية
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