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قررت الدولة املغربية إقصاء عشــرات اآلالف من خريجي- ات الجامعات من اجتياز مباريات 
التوظيف بموجب عقود لدى األكاديميات الجهوية بفرضها شروطا مجحفة أهمها، تحديد 

ســقف املترشــح في 30 ســنة واالنتقاء القبلي بناء على معدالت شــهادتي الباكالوريا واالجازة.
تتــدرع الدولــة فــي تبريــر قرارهــا املتعجــرف بحرصهــا علــى جــودة التعليــم وتحســين كفــاءة األطــر 

التعليميــة، وكأن مســتوى الخريجيــن هــو املســؤول عــن حــال ومــآل التعليــم وليســت إحــدى تجليــات ذلــك. والحــال أن 
أمراض املدرســة العمومية مصدرها مخططات متتالية تتغير مســمياتها لكن مضمونها املشــترك إضعاف التعليم 
العمومي وتشــجيع القطاع الخاص، أما التعليم الجامعي فقســمين األول نخبوي موجه لتلبية حاجيات املقاوالت 
الخاصة يتجه نحو التوسع )املهننة( واألخرى مفتوح متروك يتخبط في أزماته وتعمل الدولة على تقليصه بمبرر ال 

تالؤِمــه مــع حاجيــات االقتصــاد.
قامت الدولة الســنة املاضية بعملية ترســيب ظالم لعشــرات املترشــحين-ات بســبب آرائهم السياســية وكشــفت مرة 
أخــرى عــن أســاليب دنيئــة فــي قمــع الحريــات الديمقراطيــة. تقــر الدولــة أن البطالــة الجماهيريــة باملغــرب ال تهبــط عــن 
9 باملئة وأنها تصاعدت مع جائحة كورونا إلى 12 باملئة، وتؤكد إحصاءاتها أن البطالة تمس خريجي- ات الجامعات 
بنسب أعلى من غيرهم- هن، كما تدرك أن التشغيل بالتعليم خالل السنين األخير هو املشغل األكبر وهو فرصتهم- 

هن الرئيســية. فلماذا تســد كوة األمل تلك في وجههم- هن؟
تعتمد الدولة على درس قديم من دروس خبرتها املديدة. لقد كانت نقابات شغيلة التعليم طيلة عقود ماضية رأس 
حربــة الحركــة النقابيــة املغربيــة وكان املترشــحون- ات مــن حَملــة اإلجــازة ذوي تجربــة وتمــرُّس فكــرى ونضالــي ســهل 
تنظمهــم النقابــي. قامــت الدولــة بفتــح أبــواب التعليــم األولــي فــي وجــه حاملــي- ات البكالوريــا املحروميــن- ات مــن خبــرات 
األوليــن- ات. أثــرت دفعــات الخريجيــن الجــدد علــى قاعــدة النقابــات وســاهمت فــي إضعافهــا باإلضافــة لعوامــل أخــرى.

لكن حســابات الدولة ســتذهب أدراج الريح فقد تأسســت تنســيقية املفروض عليهم التعاقد وأغلب قاعدتها جيل 
ولــج الجامعــة فــي ســياق تراجــع نضالــي، لكــن رغبتــه للحفــاظ علــى اســتقراره املنهــي دفعتــه للنضــال وخــوض أول تجاربه 
النضاليــة، ومــن يــدري مــا قــد ينبثــق عــن شــبيبة عازمــة علــى مواجهــة كل مــن يريــد إجبارهــا علــى االستســالم لشــروط 

عيــش ولظــروف عمــل أســوء مــن األجيــال الســابقة.
واجبنا أن نتدفق بعشرات ومئات اآلالف من خريجي الجامعات وبمساندات طلبة الجامعات ضد قرارات متعجرفة 
يسنها أشخاص يدوسون على مصير الشباب املغربي باحتقار. واجبنا اسقاط هذه القرارات الجائرة والنضال ألجل 
تشــغيل عمومــي واســع لتغطيــة الخصــاص الخطيــر فــي كل املرافــق العموميــة. علينــا أن نرفــض أكاذيبهــم املتحججــة 
ضــخ بغــزارة لصالــح الرأســماليين ويجبروننــا علــى االختيــار بيــن بطالــة قاتلــة أو عبوديــة شــغل 

ُ
بنقــص األمــوال فهــي ت

بئيس بال أبســط الضمانات القانونية.
لنرد على سياسة الدولة االقصائية لنا بإظهار قوتنا ولنشكل لجان محلية للنضال ضد الشروط املجحفة 

وألجل حقنا في التشغيل أو التعويض عن البطالة في أفق تنسيق وطني ديمقراطي يوحدنا حتى انتزاع مطالبنا.
ألجل حقنا في اجتياز مباراة التعليم دون شروط ظاملة

ألجل حقنا في التشغيل أو التعويض عن البطالة
يا طالب يا معطلين- ات ويا عمال- ات: إن مجتمعا قائما على النقود تعني فيه البطالة العَدم ونحن سنناضل 

كي نحيا.

من أجل تنسيقيات محلية إلسقاط القرارات االقصائية 
من مباراة التعليم ودفاعا عن الحق في الشغل القار
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