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 ،0005دجٌثر  50الجوعة  ،اليىم العالوي لحمىق اإلًساى توٌاسثة
يذعى إلى الوشاركة في الىلفات االحتجاجية  FNE الوكتة الىطٌي للجاهعة الىطٌية للتعلين

 توختلف الوٌاطك ضذ الغالء واإلجهاز على الحمىق والحريات والورفك العوىهي
 

 0005دجٌثر  1الرتاط في                                                                                                                        

أيبو رًبد٘ انحكٕيخ انحبنٛخ فٙ رطجٛك َفس انسٛبسبد انهٛجشانٛخ انًزٕحشخ كًب انحكٕيبد انسبثمخ، ٔرشجًخ 
اخزٛبسارٓب انطجمٛخ ػهٗ يسزٕٖ لبٌَٕ انًبنٛخ يٍ خالل رخفٛض انضشٚجخ ػهٗ انششكبد يمبثم ركشٚس ْشبشخ انشغم 

 ٔصهذ يسزٕٚبد غٛش يسجٕلخ ٔغٛبة اجشاءاد اجزًبػٛخ يهًٕسخ نفبئذح انجًبْٛش انشؼجٛخ.ٔانجطبنخ انزٙ 

ٙ أسؼبس جم انًٕاد االسزٓالكٛخ األسبسٛخ، ٔرجًٛذ األجٕس، ٔاسزًشاس  ٙ ظم يسزجذاد انضٚبداد انصبسٔخٛخ ف ٔف
 انزضٛٛك ٔانمًغ ٔضشة انحمٕق ٔانحشٚبد ٔاإلجٓبص ػهٗ انًكزسجبد...

اإللصبئٙ نٕصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ انًزؼهك ثزسمٛف سٍ انزٕظٛف الجزٛبص يجبساح انزؼهٛى، ٔضذا ػهٗ انمشاس 
ٙ ػجش سفض رٕظٛف أسبرزح انزؼهٛى انخصٕصٙ إال ثًٕافمخ يشغهٛٓى،  ٙ انزؼهٛى انخصٕص ٔاَصٛبػٓب نضغظ ٔاثزضاص نٕث

انزؼهًٛٛخ ثجًٛغ فئبرٓب، ٔرُضٚم انًضٚذ يٍ ٔاسزًشاسْب فٙ يًبطهزٓب رهجٛخ انًهفبد انًطهجٛخ انؼبدنخ ٔانًششٔػخ نهشغٛهخ 
 رششٚؼبد رفكٛك انزؼهٛى انؼًٕيٙ ٔرصفٛخ يب رجمٗ يٍ يجبَٛزّ، ٔكذا رؼًٛى انزؼبلذ ػهٗ ثبلٙ انفئبد انزؼهًٛٛخ؛ 

للجثهة ٚذػٕ إنٗ االَخشاط فٙ كبفخ االحزجبجبد انٕحذٔٚخ  FNEانًكزت انٕطُٙ نهجبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى فئٌ 
ٔانُضبالد انشؼجٛخ ٔانشجبثٛخ ضذ جٕاص انزهمٛح ٔرسمٛف سٍ انزٕظٛف فٙ لطبع انزؼهٛى ٔانؼًم  لوغرتيةاالجتواعية ا

ثبنؼمذح، فضال ػٍ انُضبالد انًسزًشح نهطجمخ انؼبيهخ ٔانًؼطهٍٛ ٔانطهجخ ٔسبكُخ األحٛبء انشؼجٛخ فٙ انًذٌ ٔانًُبطك 
 ٘ ٗ انزخهٛذ انٕحذٔ ٕ إن ٙ انجٕاد٘، ٔٚذػ ثبنًشبسكخ فٙ  0005دجٌثر  50عالوي لحمىق اإلًساى الجوعة لليىم الانًًٓشخ ف

 انٕلفبد االحزجبجٛخ ثًخزهف انًُبطك ضذ انغالء ٔاإلجٓبص ػهٗ انحمٕق ٔانحشٚبد ٔانًشفك انؼًٕيٙ؛
ٙ نهجبيؼخ انٕطُٛخ نهزؼهٛى  ٗ ضشٔسح  FNEٔإر ٚؤكذ انًكزت انٕطُ ّ ٚؤكذ ػه ػهٗ أًْٛخ ْزِ انًحطخ انُضبنٛخ، فئَ

ًٛغ أجٓضح ٔيسؤٔالد ٔيسؤٔنٍٛ ٔيُبضالد ٔيُبضهٍٛ يٍ أجم انزؼجٛش ػٍ سفضُب نٓزِ انسٛبسبد ٔكبفخ اَخشاط انج
انمشاساد انشجؼٛخ ٔانزشاجؼٛخ، ٔػٍ رضبيُُب يغ كبفخ انفئبد انزؼهًٛٛخ ٔانزُظًٛبد انًُبضهخ، ٔرؼضٚض اَحٛبصَب نمضبٚب 

 شؼجُب. 
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