
 

ي التشاوري
ي  اللقاء الوطن 

 
 إليقاف مصادرة المقر المركزي الثان

ي لطلبة المغرب 
 لالتحاد الوطن 

 -ابعةـــــــنة المتـــــــلج -

 
 

، التعليم  الدفاع عننداء   ،العمومي الديمقراطي
ي 
 
 والجيد المجان

  
   المجيدة النتفاضةالندالع ا 52تخليدا للذكرى 

 
 1965 مارس 23ف

إبان تلك  ا الذين سقطو ووفاء ألرواح شهداء الشعب المغرب   
  تعليم 

 
المعركة المجيدة، دفاعا عن حق جميع أطفال المغرب ف

 ،  
ندعو جماهير الطالب والتالميذ ديمقراط  عموم  ومجاب 

ن ملتقدمية وا والجماهير الشعبية وسائر القوى الديمقراطية
، وم  العمالتعليم  لدفاع عنالمعنية با، أحزاب ونقابات وجمعيات

  والجيد 
  المجاب 

 
ة المسي  ، إىل المشاركة المكثفة والحاشدة ف

عىل الساعة  ،دار البيضاء بال 2017مارس  26الوطنية، يوم األحد 
  ستنظم  عمر، بدرب النص  ساحة من انطالقا  صباحا، 10

والت 
  : تحت شعار 

وحدة القوى المناضلة وتضامنها سبيلنا "
ي تحقيق ل

 
 "يدوج تعليم ديمقراطي عمومي مجان
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