
  

موظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي مع كل التضامن 
  في معركتھم الشھادات

 ذوو التنسیقیة الوطنیة لموظفي وزارة التربیة الوطنیةمناضالت مناضلو وعتزم ی
في الترقیة  نھم/النضالیة من اجل انتزاع حق ن/ستئناف معركتھما الشھادات

ذلك بخوض اضراب ، والسابقة باألفواج ةرجعي، اسو اإلطار بالشھادات بشكل مباشر وبأثرتغییر و
  اكتوبر الجاري.من شھر  05و 04یومي 

 ھاومناضالت التنسیقیةمناضلي  صموداالحتجاج ومن النضالیة بعد ازید من سنتین  الخطوةھذه  تأتي
: الترھیبام شتى صنوف اممن جھة، والحوار  ورفض التفاوض وتماطلھا الوزارة الوصیةتعنت  بوجھ

 فضال، مغالطات بترویجي العام تشویش الرأاداریة، اقتطاعات غیر مشروعة من االجور،  استفسارات
من جھة  ن عن النضاللثنیھم/ ذلك، والشرس قوات القمعنتیجة تدخل سقوط ضحایا عن االعتقال و

 على القائمةالمبریالیة المؤسسات ا إمالءات مواصلة تنفیذعلى عزمھا  الدولة بھجواب تؤكد اخرى. 
صیانة الحقوق و انتزاعألیة مقاومة تروم على قمعھا فض نفقات الخدمات االجتماعیة، وخالتقشف و

  المكاسب التاریخیة.

 اءسواومة ضعیفة للمنظمات النقابیة، مقسیاق في  مكتسبات شغیلة التعلیمعلى ھذا االجھاز  یجري   
مصدر الضربات ، "ثاق التربیة والتكوینمی" السیاسة الرأسمالیة في التعلیم المسماة مسایرة تفعیلعبر 

بین فینة  بالكالمالتضامن  االكتفاء بالتعبیر عنعلى الشغیلة التعلیمیة والمدرسة العمومیة، او المتتالیة 
  .صد العدوانطریق  ل جھود بناء جبھة نضال فعلیة بما ھيذدون ب خرىوأ

  میزان القوى بین األجراء وعدوھم،سھاما في تحسین إ، ودعما لكل خطوة نضالیة مھما كانت جزئیة

  :ة- تیار المناضل یعلن

 حاملي التنسیقیة الوطنیة لموظفي وزارة التربیة الوطنیة  مع معركةالالمشروط تضامنھ الكامل و
 بالشھادات.  اإلطارتغییر من اجل انتزاع حقھم المشروع في الترقیة والشھادات 

 مناضالت التنسیقة خوضھا مستقبال.ناضلو واالحتجاجیة التي یعتزم م دعمھ لكافة االشكال  
 العادلة لتنسیقیةامطالب لتي تقابل بھا الجھات المسؤولة سیاسة االذان الصماء ااستنكاره ل. 
 المناضالت بشتى الوسائل.المناضلین و تلك الجھات علىالتي تشنھا الحرب المغرضة  استنكاره 

  یدعو الى:و

 ن، المتعاقدو( قي ضحایا سیاسات الدولة في التعلیمضرورة تعزیز المقاومة بالتنسیق مع با
حاملو الشھادات تلف التنسیقیات بباقي القطاعات (مع مخ، الطالب...الخ)، و9الدكاترة، الزنزانة 

 میدانیا...) تنظیمیا وبقطاع الصحة، البرید.

ن ودولتھم، ھو ما یجب أن نعیھ، نحن المناضلون والمناضالت، بكافة جبھات مقاومة تعدیات الرأسمالیی
مواتیة فرصة نطالق حراك الریف المجید، ا، والمتعزز منذ المناخ النضالي السائد بالمغرب الیومأن 

  حام.فلنوطد صفوف الكفاح ولنطرق الحدید وھو  ،وتوسیعھا سترجاع المكاسبالللنضال، و
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