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  ویدعو إلى: برنامجھ النضاليیواصل  9ألساتذة الزنزانة  التنسیق النقابي
مع اعتصام  2019مارس  13إلى األربعاء  11من اإلثنین أیام  3إضراب وطني لمدة 

 اإلثنین والثالثاء تتخللھ أشكال نضالیة نوعیة وتصعیدیة ممركز بالرباط یومي
  2012/2013بأثر رجعي مالي وإداري منذ موسم  10كفاح متواصل حتى تحقیق ترقیة فوریة إلى السلم 

  
في خضم المعاناة النفسیة والمادیة ألطر وزارة التربیة الوطنیة بمختلف فئاتھا نتیجة السیاسات االرتجالیة 

التي لم ترقى إلى مستوى تطلعات الشغیلة لحكومة والوزارة الوصیة، وردا على مسلسل الحوارات والالمسؤولة ل
 9ألساتذة الزنزانة  على وجھ الخصوص، یواصل التنسیق النقابي 9سجناء وسجینات الزنزانة التعلیمیة عموما و

الذین قاطعوا االمتحان المھني وھم  9ستاذات ضحایا السلم برنامجھ النضالي التصعیدي استجابة لرغبة األساتذة واأل
ترقیة فوریة بأثر رجعي رافضون لجمیع أشكال الترقیة التقلیدیة ومدافعون عن مطالبھم المشروعة كاملة وعلى رأسھا 

 ، وبناء علیھ فإننا داخل التنسیق النقابي نعلن للرأي العام ما یلي:2012/2013مالي وإداري منذ موسم 
 9-8بالقمع الھمجي الذي یطال أشكالنا االحتجاجیة السلمیة خالل جمیع محطاتنا النضالیة (محطة دیدنا تن .1

 فبرایر 23- 18، محطة 2019 ینایر 3إلى  2018 دجنبر 31محطة  ،2018 نونبر 16-13محطة ، 2018أكتوبر
 )؛2019

وكل ما یصب في الطرق التقلیدیة  2019ر فبرای 25القاطع للحلول الترقیعیة العقیمة المقترحة في اجتماع رفضنا  .2
 ؛9للترقیة باعتبارھا قرصنة واضحة ألقدمیة أساتذة الزنزانة 

لسیاسة الترھیب والشطط التي تمارسھا اإلدارة في محاولة منھا لإلجھاز على الحق الدستوري في استنكارنا  .3
 اإلضراب؛

 میع فئاتھا؛المطلق والالمشروط مع نضاالت الشغیلة التعلیمیة بجتضامننا  .4
العالیة لجمیع اإلطارات النقابیة على دعمھا وتضامنھا ونجدد دعوتنا لھا لتحمل كامل المسؤولیة تجاه الملف تنا اتحی .5

ترقیة استثنائیة وفوریة بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم وعلى رأسھ  9ألساتذة الزنزانة المطلبي الواضح 
 ؛2012/2013

إلى األربعاء  11أیام بدءا من اإلثنین  3إلضراب وطني لمدة عموم الشغیلة التعلیمیة و 9ألساتذة الزنزانة  دعوتنا .6
تتخللھ أشكال نضالیة متنوعة  مارس 12و 11مع اعتصام ممركز بالرباط یومي اإلثنین والثالثاء  2019مارس  13

 ومسیرات احتجاجیة بشوارع العاصمة؛
حرائر ومناضلینا األحرار وندعوھم إلى الصمود واإلستماتة في وفي الختام نجدد اعتزازنا وفخرنا بمناضالتنا ال

، كما #محطة_اإلنذار_األخیرالدفاع عن حقوقھم العادلة والمشروعة وإلى رفع مستوى التعبئة والحضور بكثافة إلنجاح 
، 9أساتذة الزنزانة ساندة ملف الحقوقیة وجمیع الفاعلین التربویین والمنابر اإلعالمیة الحرة إلى مندعو كافة اإلطارات 

، حاملي 85/03ونجدد دعمنا لجمیع الفئات المتضررة (األساتذة المفروض علیھم التعاقد، ضحایا النظامین األساسیین 
الشھادات، أطر اإلدارة التربویة، المكلفون خارج إطارھم، المقصیین من خارج السلم، المبرزون والمستبرزون، ھیئة 

واإلداریون، ملحقو اإلدارة واالقتصاد، الملحقون التربویون، ھوالتخطیط، المساعدون التقنیون التفتیش، التوجیھ 
   األساتذة المتدربون...).
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