
 

 

 ن ساهموا تعتز بكل الرفيقات والرفاق الذي FNEالجامعة الوطنية للتعليم 

 بالدار البيضاء والرباط.. 2018يوليوز  15و 8 في إنجاح مسيرتي األحد

 ،راكات الشعبيةوباقي الح   معتقلي الريفل مطالبتها بالسراحتجدد 

 ،..راكات الريف وجرادة وزاكورة وإميضر وميسور وأوطاط الحاج وتالسينتتضامنها مع ح   جددت

 يهرفع الحصار علالمساهمة في للتضامن و بالريفيفية قضاء عطلة صلنساء ورجال التعليم تدعو 
 

الذي  النجاح الكبيراالجماع الشعبي التضامني مع الحراكات الشعبية ومعتقليها، والذي تجلى بوضوح في أمام 

 يوليوز( بمشاركة اآلالف من 15 األحديوليوز( والرباط ) 8 األحدعرفته المسيرتان الشعبيتان بكل من الدار البيضاء )

.. من مختلف أنحاء المغرب ومن سائر القوى السياسية والنقابية والحقوقية والجمعويةوالمناضلين/ات المواطنين/ات 

، وضمنهم مناضلي ومناضالت المناضلة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية والمساواة الفعلية..

 ،وباقي التنظيمات التابعة لها: النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العاليراطي التوجه الديمق FNEالجامعة الوطنية للتعليم 

 اتحاد شباب التعليم بالمغرب واتحاد نساء التعليم بالمغرب واتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب...، 

 التوجه الديمقراطي: FNEفإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 

التضامني مع الحراكات الشعبية ومعتقليها، ويحيي مناضليه ومناضالته وكل  يالوحدويعتز بهذا اإلجماع  .1

من مختلف مناطق المغرب على مشاركتهم ومساهمتهم في كل المعارك  FNEالتنظيمات التابعة للجامعة الوطنية للتعليم 

معتقلي الريف دون قيد أو شرط عن كافة القوى الحية بالبالد من أجل اإلفراج مع القوى الديمقراطية والتضامنية الوحدوية 

 ؛جميع معتقلي الحراكات الشعبية وسائر المعتقلين السياسيينوجرادة وزاكورة ووطاط الحاج و

وجرادة وزاكورة وإميضر وميسور ووطاط الحاج يجدد تضامنه مع الحراكات الشعبية بكل من الريف   .2

، يدين األحكام الجائرة ضدهم، ويطالب بإطالق سراحهم فورا، ووعائالتهم ومع كافة المعتقلين السياسيين وتالسينت...،

وبإسقاط المتابعات ضدهم وبتلبية مطالب الحراكات، وبجعل حد لسياسة الالعقاب لناهبي المال العام، وباسترجاع األموال 

 العمومية المنهوبة في مختلف المشاريع والقطاعات والمناطق..

قضاء يف كل أشكال التضامن لرفع الحصار على الريف، ومنها العمل على يرفع نداءه لنساء ورجال التعليم لتكث .3

 يه؛رفع الحصار علالمساهمة في للتضامن و بالريفالعطلة الصيفية 

عضو  FNEيثمن مبادرة "شبكة الهيئات المتضررة من المنع والتضييق" والتي تعتبر الجامعة الوطنية للتعليم  .4

اري، يوما وطنيا لالحتجاج في سائر المناطق على منع العديد من القوى السياسية يوليوز الج 14بجعل يوم السبت  فيها،

والنقابية والجمعيات الحقوقية والتنظيمات الجمعوية األخرى من الحق في التنظيم والتجمع، المضمون من طرف القوانين 

، ويدين بقوة ما عمال القاعات العموميةالمغربية نفسها، وذلك برفض تسليمها وصوالت اإليداع القانونية وحرمانها من است

 بالعرائش من قمع همجي ضد المناضالت والمناضلين؛ يوليوز 14السبت تعرض له اعتصام 

للحركة الكفاحي ومكتسبات وحقوق الشغيلة هو النضال الوحدوي النقابية يؤكد أن طريق الدفاع عن الحريات  .5

 ة؛مشتركة مطلبي اتبية المنشودة( على قاعدة ملفالنقابية ووحدتها النضالية )في أفق الوحدة النقا

دعو كافة المناضلين والمناضالت والمتعاطفين وجميع نساء ورجال التعليم للحضور بكثافة في كل المبادرات ي .6

االحتجاجية للتعبير عن الغضب وعن تجديد الرفض لألحكام الطبقية الجائرة والمطالبة بالسراح الجماعي والفوري لكل 

 .لين السياسيين بالمغربالمعتق

 2018يوليوز  16الرباط في 

 FNEعن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 
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