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 بٌـــــــــــــان 
 كل الدعم لنضاالت الشغٌلة التعلٌمٌة

 والوظٌفة العمومٌة من أجل جبهة عمالٌة شعبٌة موحدة إلسقاط مشارٌع تفكٌك التعلٌم العمومً

 مخطط التعاقد الجهنمًمن أجل إسقاط 
 نساء و رجال التعلٌم، من أجل وقف مسلسل الهجمات على مكاسب وحقوق

 و االستجابة لمطالب كافة الفئات التعلٌمٌة 
 

تنظر اطان المغرب باعتزاز وأمل كبٌرٌن  للدٌنامٌة الوحدوٌة المنطلمة من تحت فً لطاع التعلٌم، عبر تمارب 

ٌة المناضلة ضد التراجعات الكبٌرة التً ٌعرفها وضع العاملٌن بالمطاع وضد نضالً بٌن مختلف الفئات التعلٌم

 .ضعف الرد علٌها من لبل منظمات الشغٌلةلهجوم على مكتسبات الشغٌلة من لبل اللٌبرالٌٌن الحاكمٌن وا

إحساسا بأهمٌة النضال  ، من لبل التنسٌمٌات التعلٌمٌة،1329ٌناٌر  30الدعوة إلضراب وحدوي، ٌوم  تمثل

ستلتحك به حتما بالً فصائل الشغٌلة المهدورة حمولها والمهددة بسٌاسات لضم  إذا استمر و تعاظم، ،الوحدوي الذي

كل  ٌستعملون مضاجع أعداء الشغٌلة أٌنما كانوا، عادة،  ،الذي ٌمض النضالً مكاسب سنٌن من النضال. االتحاد

وصوال  ،الحتوائهاوإطالق محترفً إفشال النضاالت  ت والكذب والتنازالت الشكلٌة،المناوراب بدء، الوسائل إلفشاله

النضال من باب انتصارات أجٌال متمرسة مدعومة بشباب دخل الممع والحصار...لكن لن ٌنفعهم ذلن أمام  الى

ذب سٌاسات شراء السلم ر خواء الرهان على "العمالء فً مربع المرار" وكاألساتذة المتدربٌن والطلبة األطباء، وخب  

 . ، جٌل ربى مناعة ضد محترفً الدجل المتخفٌن والظاهرٌناالجتماعً بمكاسب خادعة

بخلفٌات مسلسل  الوعًٌمثل  تمثل استعادة المبادرة المناضلة للشغٌلة التعلٌمٌة شرطا أول لتحضٌر االنتصارات، و

و كافة المخططات و الرؤى  الوطنً للتربٌة والتكوٌن "منذ اتخاذها ثوبا نٌولٌبرالٌا مع صدور" المٌثاق  ،التعدٌات

صهر مختلف الدٌنامٌات الماعدٌة للشغٌلة فً مسلسل نضالً  ا الشرط الثالث فٌتمثل فًما الشرط الثانً، لتنفٌذه 

عبر منظومة مطالب نوعٌة وأشكال  طوٌل النفس، كفاحً، ومسٌر ذاتٌا، ومدرن لطبٌعة الهجوم ومستلزمات عكسه

 .تنظٌم مناسبة

هدف ٌمثل التضامن مع المعارن الحالٌة فً التعلٌم، والعمل على تطوٌرها، رهان كل مناصر لمضاٌا الشغٌلة. وهو  

تلن السٌاسات التً عملت منذ تأسٌسها على فضحها والتعبئة  تطبٌك اننا نشهد، خاصة تأسٌسهاأطان المغرب منذ 

تدعو إلٌه من تجمٌع للمماومات للهجوم دعت و ٌتحمك مابالممابل و تحذٌر من خطرها، على ارض الوالع،ضدها وال

تلماه من مكونات مناضلة فً ٌالذي التعلٌمٌة نواته خاصة مع الدعم اتحاد التنسٌمٌات لد ٌمثل  اللٌبرالً، والذي

 الحركة النمابٌة.

 لطاعات الوظٌفة العمومٌة التً تمثل الهدف المادم للحاكمٌنأطان المغرب كل الشغٌلة، خاصة فً بالً تدعو 

، والمشاركة فً فعالٌاته، خاصة 1329ٌناٌر  30، إلى دعم إضراب بجانب التحضٌر لهجوم جدٌد على تماعدهم

  .الوظٌفة العمومٌة وإصالح اإلدارةالمسٌرة الوطنٌة الممركزة بالرباط فً اتجاه ممر وزارة 

 السكرتارٌة الوطنٌة

 اطاك المغرب

 عضو الشبكة الدولٌة للجنة

 الدٌون غٌر الشرعٌةمن أجل إلغاء 
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