
  ،FNE يدیمقراطالتوجھ ال، لجامعة الوطنیة للتعلیمالمكتب الوطني ل
   2019ینایر  3لـ  ةالوحدوی وقفاتالو مسیراتالوطني والضراب اإل بنجاحشید ی

  ھم ومع جمیع الفئات؛التضامن معجدد یو 9الزنزانة  على القمع المسلط نیدی
  ھمالتضامن معجدد یووأطر اإلدارة التربویة  مفتشي التعلیمى المسلط عل الشطط اإلداري نیدی

  والتشویش تیالتشتس ویئیتالونبذ كل أسباب الوحدة والتعبئة الشاملة لى إالشغیلة التعلیمیة دعو ی
لقلب موازین القوى  تتوحید النضاال القائمة على ضرورة، النضالیة واختیاراتھا المبدئیة وقناعتھا یةودلرؤیتھا الوحوفاء منھا 

لخالصات  نزیالتو شة غیر المفضیة إلى نتائج ملموسة،الدردشة المغشوحوار اإللھاء وبدل جلسات  ،ناجعالحقیقي ال تفاوضالوفرض 
الجامعة دعت وخاضت  ،2018 أكتوبر 7بعد المسیرة الوطنیة الناجحة الممركزة بالرباط یوم  ،النضالي ھالبرنامجو ،التقریریة أجھزتھا

  .2019ینایر  3یوم الخمیس العام الوطني بالتربیة الوطنیة وإدارات التعلیم العالي ضراب اإل FNE يدیمقراطالوطنیة للتعلیم التوجھ ال
ھذا في  باالنخراط المنقطع النظیر لنساء ورجال التعلیم ،FNE يدیمقراطالتوجھ ال، الوطني للجامعة الوطنیة للتعلیموإذ یشید المكتب 

والتھدید  یقیتضالش ویالتشومن  رغمبالبوعي ومسؤولیة بمختلف المناطق،  ،وقفاتو مسیراتمن  االحتجاجیةتجسید األشكال ضراب واإل
  ، فإنھ:اتالمضربو االقتطاعات غیر المشروعة من أجور المضربینب

 ضراب الوطني الوحدوي العامطھا المنظم الواسع والواعي في اإلانخرافي  بمختلف فئاتھا، لشغیلة التعلیمیةحیي اھنئ ویُ یُ  .1
قنوط وال الیأسخطابات رادة النضال والكفاح في مواجھة ، ویعتبره انتصارا إل2019ینایر  3لیوم الخمیس  ومختلف األشكال االحتجاجیة

 ؛...واالنبطاحاالستسالم التبخیس وودعوات 
ماتھا الموازیة ینظبمختلف ت FNE الوطنیة للتعلیمالجامعة  جسدتھالذي ، وطنیةالھ المعركة اتھلوحدوي ال التوجھیثمن عالیا  .2

ي للعمل النقابودعما مكسبا  ه، ویعتبرھافئاتالوطنیة بمختلف  تنسیقیاتالو النقابات التعلیمیة طا، وانخرفروعھامختلف و ونقاباتھا الوطنیة
لنساء ورجال التعلیم ستجابة للمطالب العادلة اال كفیلة بفرضاعدیة تصو نوعیةنضاالت تجسید ل اقي الكفاحي والصادق، ومنطلدیمقراطال

یحیي الھیئات السیاسیة والنقابیة والحقوقیة والجمعویة كما تنسیقیات ال احتجاجاتوتوحید ویثمن تنسیق ، ھمالعتبار لد اوروالعاملین بھ 
 ؛ھاتھ المحطة االحتجاجیة الوحدویةلتھا دالتي عبرت عن مسان

یوم  9ة الزنزانة مسیرلھ  تالممنھج الذي تعرضالھمجي یدین كل أشكال القمع و 9الزنزانة أساتذة مع  ھ المطلقتضامنیعلن  .3
 ؛رجل األستاذة (ن.ن)تكسیر  مر إلىووصل األ ستاذةاألو اتستاذاأل عدد كبیر مننتج عنھ تعنیف والذي  بالرباط 2019ینایر  2األربعاء 
 نیدیو ،اإلدارة التربویة وأطر مفتشي التعلیمضد  الممارسةالتضییق الترھیب وكل أشكال و واالنتقامیةلجائرة القرارات ایرفض كل  .4

 ؛الب بجعل حد لھطوی خصوصا بجھة درعة تافیاللت علیھم الشطط اإلداري المسلط
وعموم الموظفین وخوض إلى استرجاع الروح الكفاحیة من خالل االصطفاف إلى جانب الطبقة العاملة یدعو المركزیات النقابیة  .5

 ؛لیةعوالمساواة الف االجتماعیة العدالةو والكرامة اإلنسانیة انتزاع الحقوق والحریاتالصراع من أجل 
تجابة الفوریة لمختلف الملفات المشتركة والعامة سوالحكومة ووزارة التربیة إلى االالدولة المسؤولین على مستوى یدعو  .6

والتسویف طغیان الدواعي األمنیة ووجعل حد لسیاسات الالمباالة والقمع  .موضوعیة..الجة عم تھامعالجووالفئویة لنساء ورجال التعلیم 
 ؛أججت االحتقان االجتماعيالتي  المتواصلةالوحدویة حتجاجات االجھاض وإتكسیر  ومحاوالت

قاطع الذي یُ والمتخلف البئیس  "العمومي" إلعالم الرسميل ھجدد إدانتیُ الصحافة واإلعالم الحر الذي واكب الحدث وحیي یوشكر ی .7
 ؛.م علیھا..عتِّ ویُ  حتجاجاتالاھاتھ 

للحركة النقابیة ووحدتھا الكفاحي ومكتسبات وحقوق الشغیلة ھو النضال الوحدوي النقابیة ؤكد أن طریق الدفاع عن الحریات ی .8
 ؛المنشودةالمتراصة وة النقابیة في أفق الوحدو ةمشتركة مطلبی اتعلى قاعدة ملفالنضالیة 

االستجابة الفوریة لكافة لصد الھجوم عن التعلیم العمومي والكفیل  حدهو والمتواصل النضال النقابي الوحدويیجدد تأكیده أن  .9
ونبذ كل أسباب الوحدة المزید من رص الصفوف والتعبئة الشاملة ولى إدعو نساء ورجال التعلیم ، وییة وصیانة المكتسباتلبلمطالملفات ا

  والتشویش. تیالتشتس ویئیتال
  2019 ینایر 4الرباط في 
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