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بالغ إخباري
بدعوة من رئيس الحكومة عقد األخ الكاتب العام لالتحاد العام للشغالين بالمغرب مقابلة مع رئيس الحكومة بمقر رئاسة
الحكومة خصصت للتداول في شأن الرسالة اإلقتراحية التي وجھت لرئاسة الحكومة بطلب منه لتحديد األولويات المطلبية
مرة أخرى والتي التزم رئيس الحكومة بالجواب عليھا في أول لقاء يعقده مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية ذات
التمثيلية وفي ھذه الجلسة اطلع رئيس الحكومة االتحاد العام للشغالين بالمغرب على الخطوط العريضة لما تنوي الحكومة
القيام به وھو على التوالي :
 رفع التعويضات العائلية من  200درھم إلى  300درھم مع توسيع وعاء المستفيدين منھا من  3إلى  5أطفال.
 رفع الحد األدنى للمعاش المحصل عليه من  1000إلى  1500درھم.
 فيما يتعلق بالتعويض عن العمل في األماكن النائية فإن رئاسة الحكومة طلبت من المركزيات إعادة تفسير
المقصود بمصطلح المناطق النائية.
 إصالح صندوق التقاعد على وجه السرعة وبالشروط والحيثيات التي جاءت بھا الحكومة منذ األول أال وھي
اإلصالحات المقياسية.
وبعد االستماع تناول األخ الكاتب العام لالتحاد العام للشغالين بالمغرب الكلمة و أكد تشبت المركزية بـ :
 -1إصالح ملف التقاعد الذي يجب أن يكون شموليا وأن يبدأ بخلق قطبين متميزين األول للقطاع الخاص والثاني للقطاع
العام وبالتالي االبتعاد عن كل ما من شأنه أن يأتي بالفرض واإلكراه عوض أن يبقى االختيار للمعنيين.
 -2فيما يتعلق بدعم األجور أي الزيادة فيھا فإن ما قامت به الحكومة من رفع التعويضات إجراء اليمس كل الشغالين
والشغيالت واألليق أن تقدم الحكومة على إصالح ضريبي عادل يتناول إعادة النظرة اإلصالحية في الحد األدنى وكذلك
في الحد األعلى في تخفيضه مثل ماقامت به الحكومة السابقة والذي سيضمن التوازنات الماكر واجتماعية والماكر
واقتصادية نظرا الن االستھالك يؤدي إلى تطوير اإلنتاج و تكثيره وبالتالي توسيع الوعاء الضريبي بالخزينة.
 -3فيما يتعلق بالمناطق النائية سبق لالتحاد العام للشغالين بالمغرب أن حددھا بأنھا كل منطقة ليس بھا مؤسسة جامعية
ومحكمة استئنافية.
وعليه وحيث ان الشقة واسعة الحدة بين مطالب اإلتحاد وبين عرض الحكومة فان ھذا األخير اذ يعبر عن تحفظه وبالتالي
رفضه لھذه المقترحات ألنھا الرتقى إلنتظارات الطبقة الشغيلة فانه يحمل الحكومة كامل المسؤولية خاصة وان ھاته
االنتقائية في العروض توحي الى بداية حملة انتخابية قبل أوانھا ،وان المغاربة متضررون وعلى رأسھم الشغيلة طبعا وھم
بحاجة إلى إصالحات التي ھي بحاجة إلى قرار سياسي على الحكومة اتخاذه تالفيا لبؤر التوثر التي التزال قائمة وكثيرة.
إن االتحاد العام للشغالين بالمغرب إذ يوجه التحية الخالصة للشغالين على صمودھم ونجاحھم في االستحقاقات األخيرة
،فانه يعلن بان التعبئة التزال قائمة وان اإلتحاد العام سيخوض كل ألوان النضاالت التي قررتھا مجالسه الوطنية آنفا داعيا
مرة أخرى إلى وحدة الصف النقابي وتحصين جبھته النقابية للدفاع عن المكتسبات والمطالب في بعد تام عن كل أنانية
تضر بالشغل والشغالين وتسيئ إلى الرسالة النبيلة للحركة النقابية الجادة .
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