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 حكومته بقيادة االبي المغربي الشعب وقوت ومكتسبات حقوق على المخزني الهجوم استمرار ظل في

بتوقيت صيفي  للمغاربة تاريخيةال الساعة على بالقفز الهجوم هذا من اخرى حلقة اليوم نسجل الرجعية

 شركاتها في متجسدة العالمية المالية المؤسسات إلمالءات وامتثاال الهوية لطمس محاولة فيدائم 

 الديمقراطي التوجه للتعليم الوطنية للجامعة الجهوي المكتب في نعلن المقهورة للشعوب االستعمارية

 :يما يل واالقليمي والجهوي الوطني العام للرأي

 .حقوقنا على المخزني للهجوم مطافئ رجال مجرد جعلنا الى الرامية االجتماعات لكل مقاطعتنا ❖

 ثإرك المغاربة لتوقيت الفوري بالرجوع والمطالبة حالية رسمية ساعة يسمى لما التام رفضنا ❖

 .عليه نتنازل لن تاريخي

 على  مخزنية بإمالءات التعليمية المؤسسات حرمة على القمع أجهزة مختلف لتطاول شجبنا ❖

 .التربوية الهيئات و التالميذ و االساتذة

 .شغيلتها ومكتسبات وحقوق العمومية المدرسة على الهجوم باستمرار التنديد ❖

 مناضالت من المفضوح االنتقام  الى االقليمية ومديرياتها الجهوية االكاديمية لسعي شجبنا ❖

 المكشوفة خروقاتهم وجه في والصامد النضالي لخطهم كبحا للتعليم الوطنية الجامعة ومناضلي

 الكاتب: الشرفاء مناضلينا حق في والسادية الظالمة القرارات كل عن الفوري بالتراجع والمطالبة

 ...........وابراهيم العيييد معهودمصطفى   تاذانواألس لحسن نييحس االقليمي

 التقسيم ضحايا انصف الذي القضائي  الحكم بتفعيل والتكوين للتربية الجهوية االكاديمية مطالبة ❖

 المذكرات من العديد تفعيل على واالنكباب والمديريات االكاديمية بنقط االحتفاظ في بالحق االداري

 .اطراف لعدة خدمة المجمدة

 المشؤومة قرارتها عن الحكومة تراجع حين الى الوحدوي بالنضال  التعليم ورجال نساء مطالبتنا ❖

 طرف االمبريالية الفرنسية. من والمفروضة

 الخروقات في تحقيق فتح دون ميدلت لمديرية للرشيدية السابق االقليمي المدير لتهريب ادانتنا ❖

 .له الالحقة و السابقة

 الشغيلة كرامة و حرمة صون أجل من التعليمية الفئات كل جانب إلى فالنضال االستمرار عزمنا ❖

 التعليمية.

 نقابي وراسي مرفوع ما مشري ما مبيوع.
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