
  

 التوجھ الدیمقراطي FNEو FDTو CDTالتنسیق النقابي الثالثي 
 2019 فبرایر 20 لـ الوحدویة والوقفات والمسیرات الوطني اإلضراب بنجاح یشید

 التعاقد علیھم فرض الذین األساتذة وخصوصا مسیرةال استھدف الذي القمعي الھجوم یدین
  الفئات جمیع ومع معھم التضامن ددویج 9 الزنزانة على المسلط القمع یدین

 والتشویش التشتیت أسباب كل ونبذ والوحدة الشاملة التعبئة إلى التعلیمیة الشغیلة یدعو
  .عنھا اإلعالن سیتم التي یةحتجاجاال األشكال لخوض واإلستعداد

  
في اإلضراب ومن مختلف مناطق المغرب بكل وعي والتزام ومسؤولیة، انخرطت الشغیلة التعلیمیة بكل فئاتھا 

مختلف التوجھ الدیمقراطي و FNEو FDTو CDTالذي دعا لھ التنسیق النقابي الثالثي  التعلیمب الوطني العام
، كما عرفت المسیرة الممركزة بالرباط نجاحا منقطع النظیر بفضل 2019فبرایر  20یوم األربعاء التنسیقیات الوطنیة 

 ..،الوقت وضیق التنقل ظروف كل متحدین المغرب مناطق مختلف من القادمین التعلیم ورجال لنساءالمشاركة المكثفة 
 للدولة الممنھج الھجوم وصد والمشروعة الملحة المطالب تحقیق حتى النضال مواصلة استعدادھم عن ومعبرین
  جید.وال الموحد المجاني العمومي التعلیم عن الدفاع مقدمھا وفي المغربي، للشعب التاریخیة المكتسبات على المغربیة

 مناضالتالو نمناضلیال كل یحیي إذالتوجھ الدیمقراطي  FNEو FDTو CDTالتنسیق النقابي الثالثي و
 فإنھ: بھا، تمیزوا يتال یةوالوحد والروح الكبیرة تضحیاتھم على

 الوطني اإلضراب في والواعي المنظم انخراطھاب عالیا ویحییھا فئاتھا بمختلف التعلیمیة الشغیلة یُھنئ .1
 ؛2019 فبرایر 20 لیوم بالرباط التاریخیة والمسیرة العام الوحدوي

 CDTالتنسیق النقابي الثالثي  هجسد الذي الوطنیة، المعركة لھاتھ ةالوحدوی الروح عالیا یثمن .2
 ذكرىال في فئاتھا، بمختلف الوطنیة والتنسیقیات ،فروعھو تنظیماتھ بمختلفالتوجھ الدیمقراطي  FNEو FDTو

 ؛الفعلیة والمساواة االجتماعیة لةوالعدا والحریة الكرامة أجل من المجیدة فبرایر 20 حركة النطالق الثامنة
 فرض الذین تذةااألس وخصوصا فبرایر 20 لیوم الرباط مسیرة استھدفت التي القمعیة الھجمة یدین .3

 أسالك في اإلدماج أجل من والمتواصلة المستمرة ومعركتھم شوكتھم لتكسیر یائسة محاولة ویعتبرھا التعاقد، علیھم
 ؛العمومیة الوظیفة

 فبرایر 19 لیوم ،االحتجاجیة تھممسیر قمع ویدین 9 الزنزانة ساتذةأ مع المطلق تضامنھ یعلن .4
 ؛المشروعة مطالبھم انتزاع أجل من بالرباط،

 20 إضراب إلى الدعوة للشغل الدیمقراطیة والفیدرالیة للشغل الدیمقراطیة الكونفدرالیة قرار یحیي .5
 على قادرة واسعة اجتماعیة جبھة إلى ویدعو الترابیة والجماعات مومیةالع والمؤسسات العمومیة بالوظیفة فبرایر
 العمومي؛ التعلیم مقدمتھا وفي االجتماعیة المكتسبات من تبقى ما على الممنھج الھجوم وصد الحقوق انتزاع

 الالمباالة لسیاسات حد جعل إلى التربیة ووزارة والحكومة الدولة مستوى على المسؤولین یدعو .6
 ومعالجتھا التعلیم ورجال نساءل والفئویة والعامة المشتركة لفاتالم لمختلف الفوریة االستجابةو ،والقمع والتسویف

 ؛عادلو منصف أساسي امظن إخراجب التعجیلو ومنصفة موضوعیة معالجة
 أسباب كل ونبذ والوحدة الصفوف رص من والمزید الشاملة التعبئة إلى التعلیم ورجال نساء یدعو .7

  .عنھا اإلعالن سیتم التي النضالیة األشكال لخوض واإلستعداد ،والتشویش والتفرقة والتشتیت التیئیس
  2019 فبرایر 20الرباط في 

 CDT النقابة الوطنیة للتعلیم
 المكتب الوطني

  FDT النقابة الوطنیة للتعلیم
 المكتب الوطني

 FNE الجامعة الوطنیة للتعلیم
  المكتب الوطني
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