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لنقابة المستقلة للتعلٌم االبتدائً والفدبرالٌة الدٌمقبراطٌة او هٌئة الوطنٌة للتعلٌمال :برب األ النقابات التعلٌمٌة بدعوة من

م 2112مابرس  1 ٌوملنفذت األسبرة التعلٌمٌة اإلضبراب العام الوطنً  ،بالمغبرب لتعلٌما لموظفً الجامعة الوطنٌةو للتعلٌم
تها برالمشبروعة، وللتأكٌد على أن صو اع والمتمسك بالحقوقإصالح القطب بها المطال  إلسماع صوتودفاعا عن كبرامتها 

  ٌ ات العملٌة أو ضعف فً مخبرج كل خلل أو تبراج أن و ،ة على محاوالت التشوٌه وأنها معتزة ببرسالتها التبربوٌةعص
ا عالٌا منبهة برفعت صوتهدائما الحكومات والوزابرات المتعاقبة، ألن األسبرة التعلٌمٌة كل  الكاملة التبربوٌة تتحمل مسؤولٌته

  .وانحبرافات مشابرٌ  اإلصالح إلى خطوبرة الوض  التبربوي
فقد  قالٌماألالجهات والوابردة من مختلف  لتقابرٌبرموضوعٌة ل وقبراءةلهذه المحطة النضالٌة، وبعد تقوٌم علمً 

ب  للبرأي تعلن النقابات األبر ،%75و 55حسب النٌابات بٌن تبراوحت نسبتهاإلضبراب الوطنً نجاحا كبٌبرا  عبرف هذا
   :العام

بالغات م برغ، المحطة النضالٌةنجاح هذه إ الواسعة فً اعلـى مشابركته ةأفبراد األسبرة التعلٌمٌعموم  ئتهن .1
التً دأبت الضغط على الحكومة والوزابرة ستئصالٌة اال من بعض األصوات النقابٌةحمالت التشوٌه و ،التزٌٌف

 .المحطات والخطوات المقبلةة التعبئة من أجل إنجاح إلى مواصل هاتدعو و ،ات التعلٌمللتحبرك ضد إضبراب

كما تغتنم ، تنفٌذ التزاماتها تجاه الملف المطلبً لألسبرة التعلٌمٌة لوزابرة إلىللحكومة وا تجدد دعوتها .2
 .هاالبعدالة مطسبرة التعلٌمٌة وعزة وشبرف وبرفعة األلتأكٌد على الفبرصة لهذه  النقابات األبرب 

 ،لحكومً والتماطل الوزابريا للتسوٌفالذي ٌعبرفه القطاع والتبراج  تحمل كامل المسؤولٌة فً التوتبر  .3
 التسٌٌبر التً عبرفها هذا القطاع والتعلٌم ٌحتاج إلى ثوبرة إصالحٌة تقط  م  كل أسالٌب التدبٌبر  أن إنقاذ إلى وتنبه

 .لمساومةٌة ال تقبل التنازل أو اوتؤكد على أن مطالب الشغٌلة التعلٌم

مسٌبرة لموظفً األول استهدف حٌث الخمٌس المزدوج لٌومً األبربعاء و عنٌفالمنً األتدخل تندٌدها بال .4
االحتجاجٌة أمام وزابرة التبربٌة الوطنٌة بالبرباط  فً وقفتها( 9الزنزانة )أساتذة ، والثانً تنسٌقٌة الجماعات المحلٌة

 .والموظفٌن ة الخطوبرة فً صفوف السادة األساتذةمتعددة ومتفاوتإصابات بإلى إصابة العشبرات انتهى 

 ،النقابات األبرب  إذ تندد بشدة بهذا التدخل الهمجً والوحشً ضد احتجاجات اجتماعٌة حضابرٌة وسلمٌة .5
لحبرٌة التظاهبر السلمً، وتحذبر من خطوبرة هذا االختٌابر على الصابرخة ها اتانتهاك تحمل المسؤولٌة كاملة للحكومة فً

وتدعوها إلى فتح تحقٌق عاجل  قد يجر البالد إلى شتاء مظلم وقاتم في زمن الربيع العربيتماعً الذي االج االستقبرابر
 .وإنصاف المعنفٌن وبرف  الظلم عنهمومحاسبة المسؤولٌن، 

وتدعو األسبرة التعلٌمٌة إلى  ،9كل الفئات خاصة المعتقلٌن فً الزنزانةومطالب تجدد دعمها لنضاالت  .6
 .  م  ضحاٌا هذا التدخل األمنً إعالن التضامن التام

 بطالموما ضاع حق وبراءه             
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