
42/30/4302الرباط فً   

انــــــــــــــــــــبي  

 ال قمع المدرسين و المدرسات

 ال لتوصيات صندوق النقد الدولي

ظيف الجهويونعم إللغاء الت  

و ضامن للحقوق و المدرسات في نظام أساسي وطني و موحد نعم لتوحيد كافة المدرسين  

 

، تعود الدولة الى الممع من 4302مارس  2الى  2 ل معاركهم النضالٌة التً امتدت منبعد لمعها الجهوي لألساتذة خال

مستعملة كل اشكال التنكٌل من خراطٌم  4302مارس  40جدٌد ، لمد تدخلت بوحشٌة لفض االعتصام الوطنً لٌلة السبت 

عدة اصابات فً صفوف االساتذة  علىو الركل ولد اسفر هجومها هذا  بالضربكالب البولٌسٌة  مرورا الالمٌاه الى 

إال ان المدرسٌن  4302مارس  42 اذات و استمرت المطاردة البولٌسٌة الى الساعات االولى من صباح ٌوم االحد،واالست

و المدرسات أبانوا عن صمود اسطوري رغم العٌاء و التعب النهم ٌدافعون عن حمهم فً الوجود و العٌش بكرامة فً 

 الكبٌر المحلً و الدولً. الرأسمالعادة ترتٌبها وفك مصلحة ٌفة العمومٌة التً ترغب الدولة فً تفكٌكها و إظاسالن الو

لجهات فً التدبٌر و التسٌٌر كما تهم الجهوٌة و االستمالل المالً لتعج بٌانات صندوق النمد الدولً بالكثٌر من التوصٌات 

فً تمارٌره األخٌرة  و...الخ رة المغربٌة و تملٌص كثلة األجور واصالح التعلٌم اها تتحدث عن ضرورة تحدٌث االددنج

. تعتبر توجٌهات هذا و ٌطالب بالمزٌد ام التماعد و تحرٌر العملة ...الخكإصالح نظبكثٌر من اإلصالحات  الصندوق ٌشٌد

الصندوق بمثابة أوامر ٌنفذها وكالؤه المحلٌٌن باحترافٌة كبٌرة فً تماطع للمصالح بٌن كبار الرأسمالٌٌن المغاربة 

هات او األوامر ٌدافع عنها أصحاب رابطة العنك بحماس كبٌر باعتبارها خٌارات وطنٌة و هم فً واألجانب. هذه التوجٌ

 .ال غٌر هم و امتٌازاتهم عالحمٌمة ٌدافعون عن موال

اتٌجٌته، نضال مباشر ضد سٌاسات صندوق النمد الدولً واستر ألنهنضال األساتذة الٌوم هو نضال سٌاسً بامتٌاز  إذن،

 هذا اتذة بالترسٌم فً الوظٌفة العمومٌة ٌعنً عدم تملٌص الكتلة االجرٌة ، التً هً من  توصٌاتلذلن فمطلب األس

حول التعلٌم. و رغم الصمود العظٌم لألساتذة، فإن المعركة تحتاج الى مساندة  0221الصندوق منذ تمرٌره الشهٌر لسنة 

المنظمات العمالٌة حاسما. لماذا تكتفً الٌوم هذه كل من له مصلحة فً استدامة التعلٌم كخدمة عمومٌة. وسٌكون دور 

ف البسٌط و عموم االجراء معنٌٌن بخوصصة ظالمنظمات بالتضامن على مستوى لطاع التعلٌم فمط؟ الٌس العامل و المو

ً الدفاع علة وجودها ف. لذلن فكل نمابة تحترم ، و بامتٌازعلٌه خدمة مجانٌة؟ بال. انهم جمٌعا معنٌون حتفاظالتعلٌم او اال

و كل تخاذل هو فً  ،معركة الفصل ،ان تنخرط بشكل كامل فً هذه المعركة المصٌرٌة عن مصلحة االجراء علٌها

 الحمٌمة مساندة مستثٌرة للدولة. 

اننا فً اطان المغرب و نحن نمف على كل هذا الحجم من التدمٌر للمدرسة العمومٌة و على النضال الشامخ لنساء ورجال 

ٌة الكاذبة و االضالٌل حول تسوٌة أوضاعهم او الممع المباشر لتكسٌر عال اشكال لمعهم سواء تلن المتعلمة بالدالتعلٌم و ك

  ضلوعهم فإننا:

 .نشجب كل أشكال التنكٌل و الممع و تزوٌر الحمائك التً تموم بها الدولة لثنً األساتذة واالستاذات عن نضالهم 

  الى تدخل المؤسسات المالٌة و التجارٌة فً شؤون البالد.نناشد كل منظمات النضال الى التصدي 

  شرطا الستئنافه الن هذا التعالد  الغاء حوار ووضع أينناشد منظمات النضال العمالً االنسحاب رسمٌا من

واالنخراط الكلً فً هذه المعركة، خاصة ان تدخلها سٌكون حاسما  ،لب ٌهم العمال و عموم االجراءالمط

 التعالد. وٌسرع من إلغاء

  فما لم ٌأت بالنضال ، ٌأتً بالمزٌد من نناشد األساتذة و االستاذات الى التحلً بالمزٌد من الصبر و الصمود

 النضال مع اشران الجمٌع لضمان االستمرارٌة و الكفاحٌة.

 السكرتارٌة الوطنٌة

 

 اطاك المغرب 
 عضو الشبكة الدولية للجنة

 غير الشرعيةديون المن أجل إلغاء 


