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 جميع المعلمين في العالم 

 إدماج فايز واالتحاد.
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، تحتفل بالذكرى السنوية 4991تشرين األول/أكتوبر منذ عام  5اليوم العالمي للمعلمين، تعقد سنوياً في 

، ولكن، بدالً من 4911للتوقيع على توصية اليونسكو/منظمة العمل الدولية، بشأن وضع المعلمين في عام 

امينتي، المعلم، في كل واحد من تشرين األول/أكتوبر موعد تذكر كومباتيف 5أن تذكر إجابة بسيطة توصية، 

بلدان العالم، وليس فقط الذين يعلم كيفية قراءة وكتابة أو إجراء عمليات حسابية، سيد الذين فعال تحميل على 

 كبيرة وتشكل الخصوم الطالب الحرجة، تحليلية، استنتاجي، والحساسة.  reكتفيه 

يواجه المعلم يوما بعد يوم، طموحات زيادة مجموعات من القوة من الناحية االقتصادية، مثل صندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وهذا األخير، بتوصيتين تعليمية تهدف إلى 

عليم كنشاط تجاري العصير، التي تحصل حرمان األطفال العلمانية، مجانية وإلزامية التعليم، إذ أنه يرى الت

على أرباح أفضل حتى على حساب التضحية بالمستقبل التعليمي لألجيال الجديدة؛ وتسعى أيضا إلى حرمان 

معلم مجال عملهم تبرير ألي شخص، حتى الحد أدنى من تدريب و "الموافقة" دراسة، كنت قد يكون 

ين باإلنابة، منهجية تجريدهم من أماكن العمل من خالل ما التدريس؛ فهو يفرض تعسفاً والبرية ضد المعلم

يسمى الحيازة وامتحانات الترقية؛ ومحدودة الفعل على األجور الهزيلة للمعلمين، للحصول على المكافآت 

 واألرباح ألولئك الذين يحملون الواجب تالعب منحرفة. 

أنحاء العالم، من احتجاجات المدرسين في وقد أدت هذه الحالة إلى المعارضة الشرسة للمعلمين في جميع 

بلدان مثل إسبانيا وفرنسا، واليونان، والمغرب، والمكسيك والعديد من البلدان األخرى في جميع أنحاء العالم، 

 الذين قد خرج شجاعة للدفاع عن التعليم، الذي هو الحاضر ومستقبل البشرية.

عن محبة للناس، للحياة؛ احترام مختلف الحقائق والسياقات أن التعليم هو، دون شك، التعبير األكثر اكتماال 

الثقافية التي تظهر في جميع أنحاء العالم. هو السبب، كالمعلمين المكسيكيين نفعل لك الدعوة لالحتفال بهذا 

وكل يوم القتال بال كلل في الوحدة الكاملة من العمل، حيث أنه ليس فقط نحتفظ بالحق األساسي في التعليم؛ 

ضا، أن هذا الحق يمارس في جو من الحرية الكاملة؛ نظراً ألن السياسات التعليمية، وميزانيات تتماشى مع أي

الحاجة الكبيرة التي يجب أن نعتمد مع العناصر الضرورية لتطوير هذا النشاط الهام لشعوب العالم، ومناسبة 

فال؛ تعيين األجور عيش الذين يمكننا الحتياجات المباني، عد مع المواد األساسية؛ مع غرف الطعام لألط

 ممارسة هذه المهنة النبيلة. 

ويجب علينا إال ننسى أن هناك البلدان التي اتخذت، وفي كثير من الحاالت هي ما زال يجري دمرتها 

 الحرب، التي هي آخر األعمال التجارية الكبيرة من الطاقة الجماعات. 

ع شرط ال يموت أو طفل واحد أو المدرسين في المدارس الذين هذا اليوم، ونحن يجب أن االحتجاج معا، م

قصفت كما لو كانت أهدافا عسكرية؛ دماء األبرياء ال يجب أن تمتد أكثر. ال يمكننا أن نتصور احتفال عالم، 

بينما ال يزال الوقوع ضحايا للتفجير؛ وبينما تواصل في المنفى أقسى وفي مخيمات الالجئين، واآلالف من 

 ل والمعلمين. األطفا

في جميع أنحاء العالم، ونحن ماليين معلمين فايز والمنتسبة إلى االتحاد، علينا أن نبذل جهودا مشتركة 

إلسقاط جميع الشرور التي خلقت لنا التاريخ الضارة وشرسة أكثر السياسات التعليمية، والتي هي، في 

 الواقع، سياسات االستغالل والرق و إبادة للطبقة العاملة. 



                
 كومباتيفامينتي.

 التربية والتعليم في خدمة الشعب!
  المتحدة والمنظمة، فرقة!

  
 بروفر. فيكتور مانويل زافاال هورتادو

 كنت ميتشواكان، المكسيك.-األمين العام للجزء الثامن عشر من البرج
                            

                    

                    
     

 
     

     

     


