
طاك المغربأ   

 عضو الشبكة الدولية للجنة
  من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

 9142ابرٌل  41مراكش فً       

 انــــــــــــــــبي

  ،التنسٌمٌة الوطنٌة لألساتذة الذٌن فرض علٌهم التعالد

مكسب تنظيمي وطني وجب الحفاظ عليه وتوسيعه لمواجهة استراتيجية 

 ،الوظيفة العموميةالدولة لتفكيك 

 

بممر  9142ابرٌل  41و 41ٌومً  فً دورتها الخامسة عشر طان المغرب جامعتها الربٌعٌةجمعٌة أعمدت 

ٌفة ظ" شبٌبة مناضلة ضد االجهاز على التعلٌم والو :تحت شعارالحزب االشتراكً الموحد بمراكش 

 تناضل بالمٌدانتعلٌمٌة فئات من و من مجموعات أطان المحلٌة " بحضور مناضالت ومناضلٌنٌنالعمومٌت

تنسٌمٌة الوطنٌة لموظفً وزارة التربٌة الوطنٌة الوعالد، تلتنسٌمٌة الوطنٌة لألساتذة الذٌن فرض علٌهم الكا

تالمٌذ ، ونمابٌٌن بالتعلٌم، وكذا طلبة الطب وممثلٌن عن الممرضٌن، و2تنسٌمٌة الزنزانة وحاملً الشواهد، 

لتعمٌك النماش حول الهجوم النٌولٌبرالً الذي تشنه  ولد كانت هذه الجامعة فرصة وطلبة ونشطاء آخرون.

وتمدٌم ممترحات لتموٌتها  ،تاللح التجارب وتبادلهاو الدولة بتوجٌهات من المؤسسات المالٌة الدولٌة،

 .وتوحٌدها

لعاملة المتنامٌة المشاركات سٌاق الحركات واالحتجاجات الشعبٌة ونضاالت الطبمة او المشاركونر حضاست

نضال التنسٌمٌة الوطنٌة لألساتذة من أجل صون المكاسب، وولفوا بالخصوص على وضد تعدٌات الدولة 

 وسجلوا ما ٌلً:، تعالدالذٌن فرض علٌهم ال

 :مكاسب نوعية متمثلة في التعاقد عليهم فرض الذين لألساتذة الوطنية التنسيقية تحقيق (1

  ولد أربكت  خنوعة.متضامنة وغٌر وعلى النضال  وممدامةشجاعة  واسعةفتح اآلفاق أمام فئة شبٌبٌة

حسابات الدولة التً كانت تعتمد أن وضع الهشاشة التً سٌضعها فٌه التعالد سٌضعف من لدراتها على 

 المواجهة.

    ٌعنً بالنسبة لعدد كبٌر من  أصبححفز النضال فً صفوف نساء ورجال التعلٌم خاصة ان التعالد  

بأزمة الصندوق المغربً للتماعد وبالتالً االجهاز  وسٌعجلضرب مكاسبهم ان الهجوم اآلتً سٌالمرسمٌن 

 على مكسب التماعد كما هو اآلن. 

  لتفكٌن الوظٌفة العمومٌة.استراتٌجٌتها  إنزال خلك صعوبات كبٌرة بالنسبة للدولة فٌما ٌخص 

  عالد. تالتوظٌف الجهوي بدال من العلى الدولة من لبٌل لبولها ب فرض بعض التنازالت 

   بالنمابات فمط. الدولة فً الحوار بعدما كانت تعترف ا رئٌسٌاالتنسٌمٌة طرفأصبحت 

 خالل:عليهم التعاقد وذلك من  الوطنية لألساتذة الذين فرضة مفعول نضال التنسيقي إلبطالالدولة  تتدخل( 2

 واعتبار األساتذة هم  ،التنسٌمٌة إلضعاف والفتن التفرلة ً تسمح بغرس سمومتكافة الواجهات ال هااستعمال

وسائل االعالم المكتوبة والمسموعة  هكذا سخرتو .المسؤولون عن االحتمان، وال ٌراعون مصلحة التالمٌذ

اإلدارٌة التً وصلت حد تمدٌم واتخاذ العموبات التهدٌد وبالموازاة تموم ب ان الدولة تتناز، إلظهاروالمرئٌة 



للتدخل بكل همجٌة ضد الممع وسخرت لوات ، الجنوبمن ألالٌم لرارات العزل لسبعة عشر مدرس ومدرسة 

 حوار الفارغة.الالبلبلة من خالل  جلسات  ساتذة. كما تحاول ربح الولت وخلكالمسٌرات المركزٌة والجهوٌة لأل

  لواعد المفروض علٌهم التعالد من اجل تفكٌكها وجعلها معزولة عن بشكل خاص كتنظٌماستهداف التنسٌمٌة ،

 لفئات األخرى فً  الوظٌفة العمومٌة وعلى رأسها لطاع الصحة.وأن اال تكون مثاال ٌمتدي به ل

فإن المجتمعٌن بالجامعة الربٌعة الخامسة عشر الطان المغرب من مناضالت ومناضلً  لكل هذه االعتبارات،

الحاضرة وحرصا على مساهمتهم فً استمرار النضال الجمعٌة ومن مناضالت ومناضلً مختلف التنسٌمٌات 

 ات التالٌة:ظوتموٌته فإنهم ٌسجلون المالح

  ان اسماطه وهذا ٌعنً ، استحضار خطورة المرحلة واعتبار التعالد مخططا استراتٌجٌا للدولةضرورة

 .النفس وطولٌمتضً الصبر والكفاح 

 فهو .اسماط التعالد سٌاتً عن طرٌك الحوار فمط الوهم اناخذ مكاسب كل حوار مع عدم  ضرورة 

ال فهو لذا  .وخلك البلبلة واالنمسامات فً صفوف المواعد الثمة فً النضالزعزعة  إلى ٌسعىغالبا ما 

 باألساتذةٌفة العمومٌة اسوة الوظبفً االدماج  والمتمثل األسمىلهً التنسٌمٌة عن هدفها ٌ ٌجب ان

 رأٌها. دال خستمرار فً النضال والرجوع دائما الى المواعد وهذا ٌمتضً اال .الرسمٌٌن

 : على ٌؤكدونو

 بسبب خنوعها للمؤسسات المالٌة الدولٌة و لبولها ٌفة العمومٌة ظة فً تدمٌر التعلٌم والومسؤولٌة الدول

 بتوصٌاتها.

  وفً مختلف العمومٌة، ومنها التعلٌم أساسا، فً الوظٌفة المواعد فً مختلف النماباتتعبئة ضرورة 

جمٌع أشكال التضامن والتعبئة لنصرة معركة األساتذة الذٌن فرض علٌهم  األخرى لتوسٌع المطاعات

 إلى: ٌدعون، وضرورة إدماجها فً الحوارات المركزٌة بٌن الدولة والنمابات. التعالد

  والعمبات التمسن بوحدة التنسٌمٌة الوطنٌة لألساتذة الذٌن فرض علٌهم التعالد رغم كل المشاكل

  .والصعوبات

  الى تشكٌل  دعوتهابالنمابات والجمعٌات و  التنسٌمٌة تصالمن خالل ا، توسٌع التضامنالعمل على

 .جبهات وائتالفات حمٌمٌة للنضال ألن مسالة التعلٌم هً مسالة مجتمع بأكمله

  ضد جهاز الدولة المنظم  وتنسٌمٌاتالدعوة الى تجمٌع كل ضحاٌا اللٌبرالٌة من حركات فئوٌة

التً ٌجب التمسن بها كمكسب  نسٌمٌةالحصار على الت فنومن أجل مواجهة هجومها وتعدٌاتها ل

اآلباء واألمهات فً اتجاه )بٌانات، فٌدٌوهات، ملصمات(  استعمال واسع للجبهة اإلعالمٌة وطنً.

 .ٌننوالتالمٌذ واألساتذة الرسمٌٌن والطالب وكل الحلفاء الممك

 

 أطان المغربجمعٌة ن بالجامعة الربٌعٌة الخامسة عشر لومشاركات والمشاركال

 9142أبرٌل  41مراكش 

 

 


