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FNE

إضــراب وطني لمدة  4أيام ،من الثالثاء  31إلى الجمعة  31نونبر  8132مع اعتصام
ممركز بالرباط أيام  31و 31و 31نونبر  8132تتخلله أشكال نضالية متنوعة وتصعيدية
كفاح متواصل حتى تحقيق ترقية استثنائية إلى السلم  31بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2013/2012
مع استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل المطالب المشروعة ألساتذة الزنزانة  ،9هذه الفئة المهمشة والمهانة
قسرا منذ موسم  ،2013/2012وأمام القمع الهمجي الذي تواجه به نضاالتهم خاصة في اعتصام أكتوبر الماضي خالفا
لجميع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،وفي ظل األوضاع المأساوية التي يعيشها األساتذة سجناء الزنزانة  9المقيتة
نفسيا وماديا واجتماعيا والتي تدل بشكل جلي على الخلل الكبير في التدبير الذي باتت تتخبط فيه المنظومة التعليمية،
وعلى مدى تبخيس وزارة التربية الوطنية لجهود مواردها البشرية؛
يؤكد التنسيق النقابي ) (FNE FDT CDTألساتذة الزنزانة  9أن مناضليه ومناضالته لم يقاطعوا االمتحان
المهني دورة شتنبر  8132إال وهم مصرون على الصمود وعازمون على التصعيد بأشكال نضالية أخرى غير مسبوقة
وأكثر جرأة وقوة حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة ،وإذ نتابع بقلق شديد ما يؤول إليه الحوار االجتماعي
باستمرار وخرجات الوزير المستفزة والمضللة للرأي العام فإننا نعلن ما يلي:
 .3استمرارنا في النضال مع التصعيد حتى تحقيق جميع المطالب وعلى رأسها الترقية االستثنائية للسلم العاشر
بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 8131/8138؛
 .8تشديدنا على ضرورة إنهاء مهزلة السلم التاسع بقطاع التعليم والذي لم يعد يضاهي حتى السلم  7أو  2في جل
القطاعات األخرى بأجر ال يتعدى  1111درهم شهريا؛
 .1تحميلنا كامل المسؤولية للحكومة فيما ستؤول إليه األوضاع في حال استمرارها في تجاهل ملفنا المشروع مع
ما سيترتب عن ذلك من تبعات وانعكاسات سلبية على منظومة التربية والتكوين؛
وبناء عليه ،يعلن التنسيق النقابي ) (FNE FDT CDTألساتذة الزنزانة  9عن:
خوض إضراب وطني إنذاري لمدة  91ساعة قابلة للتمديد ،أيام  31و 31و 31و 31نونبر  8132مع اعتصام
ممركز بالرباط أيام  31و 31و 31نونبر  8132تتخلله أشكال نضالية متنوعة ومسيرات بشوارع العاصمة ،يبتدئ من
أمام مقر وزارة التربية الوطنية على الساعة العاشرة صباحا (.)10h00
وفي الختام نجدد اعتزازنا وفخرنا بمناضالتنا ومناضلينا األجالء الذين أبانوا عن حس نضالي راق في المحطات
السابقة خاصة مقاطعة االمتحان المهني دورة شتنبر  ،8132وندعوهم إلى رفع مستوى التعبئة والحضور بكثافة
لخوض هاته المحطة النضالية دفاعا عن عدالة مطالبنا ،كما ندعو كافة األساتذة ،الشركاء التربويين ،والمنابر
اإلعالمية الحرة إلى مساندة ملف أساتذة الزنزانة  ،9ونجدد دعمنا لكافة الفئات المتضررة (ضحايا النظامين ،األساتذة
الذين فرض عليهم التعاقد ،حاملي الشهادات العليا.)...
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