االتحاد العام للشغالين بالمغرب
الكتابة العامة

شعارات فاتح ماي 2016
الشعار الرسمي :

" تحقيق مطالب الشغيلة المغربية رهين بوحدة نقابية فاعلة "
* نريد مغربا عربيا ديموقراطيا قويا قادرا على التصدي لجميع التحديات والمخططات.
* المغرب العربي خطوة على طريق الوحدة العربية الشاملة.
* وحدة المغرب العربي وحدة شعوبه.
* جميعا ضد المخططات الهادفة إلى المس بوحدتنا الترابية.
* الصحراء مغربية والقدس عربية.
* الخلود والمجد ألرواح شهدائنا في سبيل االستقالل والوحدة الترابية.
* كفاح مستمر السترجاع سبتة ومليلية.
* انعدام الديموقراطية سبب مآسي األمة العربية واإلسالمية.
* المخطط األمريكي الصهيوني إذالل للعرب وإهانة لتاريخهم وتهديد لحاضرهم ومستقبلهم.
* ال لفرض الهيمنة اإلمبريالية الصهيونية على األمة العربية.
* إخضاع األمم المتحدة إلرادة أمريكا جريمة في حق اإلنسانية.
* دعم ال مشروط لشعوبنا في فلسطين.
* أوروبا توحدت والعرب تشتتت.
* نستنكر موجات الميز والعنصرية المسلطة على عمالنا المهاجرين.
* العناية بالعمال المهاجرين واجب وطني مقدس.
* ال لتذويب إنسية وأصالة العمال المهاجرين.
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* تنامي موجات اليمين المتطرف ينذر لكل خطر.
* ال للقمع ،ال لالستغالل ،ال للللم.
* ال لمخطط تشويه اإلنسية العربية.
* رحم هللا شهداءنا وفك أسر معتقلينا.
* نعم للتعريب ،نعم لالنفتاح ،ال للتبعية.
* ال لنلام عالمي اقتصادي ،ثقافي وفكري مفروض بطريقة أحادية القطب.
* تعريب اإلدارة ملهر من ملاهر سيادة الشعب
* أموال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ملك للعمال وليست ملكا لصندوق اإليداع والتدبير.
* يجب إخضاع أموال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لحاجيات الشغالين والمشغلين.
* نطالب بالحفال على رصيد الشغل وتنميته.
* نطالب بسن قانون األطر على القطاع الخاص.
* نناضل من أجل فرض احترام الحريات النقابية.
* القطاع الفالحي  :النقابة تساوي الطرد.
* نطالب بعدالة النلام الضريبي على األجور.
* ال تنمية حقيقية بدون مشاركة فعلية للشغالين.
* نرفض التبعية للدوائر المالية األجنبية.
* الوحدة النضالية طريق التحرر والديموقراطية.
* الحوار بين الشركاء حركة حضارية.
* نعم للشراكة ،ال لالستغالل.
* المراجعة العادلة لنلام الضريبة على الدخل.
* اإلصالح الجذري لمنلومة التقاعد.
* تعميم حق الحركة االنتقالية والسكنية.
* تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق أبريل .2011
* الحوار الممؤسس حق قانوني ودستوري ال يمسه أحد.
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* تعميم مؤسسات األعمال االجتماعية التزام حكومي ال بد من تطبيقه.
* تسوية األجرين بين القطاعين الصناعي والفالحي.
* ال تنازل عن الزيادة العامة في األجور.
* السياسات االقتصادية الالشعبية للحكومة لن تخلق تنمية حقيقية.
* تنزيل نسبة البطالة رهين باالستثمارات الحكومية في القطاعات المنتجة للقيمة المضافة.
* المساس بالقوت اليومي للمستضعفين ممنوع ممنوع ممنوع.
* الجماهير الشغيلة تقول :ألغوا الفصل  288من القانون الجنائي.
* الجماهير الشغيلة تقول :أوفوا بوعدكم بالتصديق على االتفاقية الدولية .87
* العدالة االجتماعية :شغل قار ،أجر كاف ،توازن بين الحقوق والواجبات.
* العدالة االجتماعية :شبكة حماية اجتماعية متكاملة.
* الشغيلة المغربية تسأل الحكومة  :أين هو اإلصالح الضريبي العادل؟
* الشغيلة المغربية تسأل الحكومة  :أين هو الغالف المالي للمساعدة على دفع تسبيقات السكن االجتماعي؟
* الشغيلة المغربية تسأل الحكومة  :أين هو برنامج السكن المتوسط؟
* الحوار االجتماعي الحقيقي جالب لالستثمار ضامن لألمن واالستقرار.
* ال للحلول السريعة على حساب الطبقات المسحوقة.
* ال وألف ال ألي زيادة أحادية القرار.
* تأخير القرارات تعطيل لإلنجازات.
* حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها محرك من محركات التنمية.
* البطالة ترتفع والتنمية تنخفض.
* الفقر يتسع والضغط يرتفع.

الشعارات الشفوية للترديد :
عاش عاش االتحاد *** النضال والجهاد
الال لإلستغالل *** وقهر العمال
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الوحدة النقابية *** طريق الحرية
بارك من لخطيف *** وسياسة التزييف
العمال في محنة *** ال سلم وال هدنة
حتى لين حتى لين *** في حقوقنا مغبونين
يا إاله يا معبود *** الفقر فات الحدود
القانون هاهو *** والتطبيق فينا هو
يا وزارة التشغيل *** باراك من التضليل
بالتفاوت الطبقي *** شي في الحبس شي فزناقي
بالضرائب والرشوة *** جيب الشعب راه خوا
صامدين فالكفاح *** واإلضراب هو السالح
اللعبة فهمناها *** رفضناها وافضحناها
الحقوق وال بدا *** الحساب اليوم قبل غدا
المسلسل بلغ حدو *** مابقى فين نزيدو
اللعبة فضحناها *** كلمة الحق قلناها
بالتضامن والوحدة *** االنتصار وال بدا
كافحنا واصبرنا *** بالتضامن انتصرنا
مطالبنا مشروعة *** للحكومة مرفوعة
صحراؤنا مغربية *** وحتى سبتة ومليلية
فلسطين أرضنا *** عليها تعاهدنا
االنتفاضة فلسطينية *** مباركة بطولية

 فلسطين عربية ال حلول استسالمية. فلسطين عربية والصحراء مغربية. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.4

 وخا نموتو وخا نفناو على الصحراء مانتخالو. مستقبل األوالد في وحدة البالد األراضي فوتوها والمعامل سدتوها الضيعات فوتوها والشغيلة طردتوها. حرية نقابية في المعمل والضيعة والكلية الحرية النقابية للكرامة أساسية. األجور الكافية لتحقيق التنمية. الشغيلة المغربية هاهي وحقوقها فاين هي؟ التقاعد في خطر والحلول في سفر. بالعصى هلكتونا *** وبالزيادات تقلتونا بالزيادات قتلتونا *** وبالحكرة عملتونا الزيادات في كلشي *** واألجور سير تمشي الحوار قرصنتوه *** وحق العمال دفنتوه الحقوق غيبتوها *** والوعود خلفتوها -المقايسة جبتوها *** وفي اإلنسان نسيتوها
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