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اًَبَب يٍ جبيؼزُب انىغُُخ نهًبء انصبنح نهششة انًُعىَخ رحذ نىاء االرحبد انًغشثٍ 

انزٌ َهذف ، نهشغم ثًىاصهخ َعبالرهب نًىاجهخ يخطػ االداسح انؼبيخ  و يٍ وسائهب انذونخ 

انقعبء ػهً ػًىيُخ قطبػُب و ػهً يُشبره و ػقبساره و خذيبره، و َهذد يكزسجبد و يصُش 

سزقجم جًُغ انًسزخذيٍُ ثكم فئبرهى و اصُبفهى ، و نهزصذٌ نغطشسخ االداسح انؼبيخ و و ي

رؼُزهب ثفزح اثىاة انزفبوض يغ جبيؼزُب انىغُُخ ، انُقبثخ االكثش رًثُهُخ انىحُذح ثبنقطبع ، 

يجهسُب رُفُزا نقشاس نىقف انُضَف ثه و نذسء كم االخطبس انًحذقخ ثه و ثبنًسزخذيٍُ ، و 

فبٌ انجبيؼخ ،  2012َىَُى  12 َىو نجُزُب االداسَخ و  2012اثشَم  11 َىونًُؼقذ انىغٍُ ا

ستخوض  انًُعىَخ رحذ نىاء االرحبد انًغشثٍ نهشغم ، انىغُُخ نهًبء انصبنح نهششة
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  ٍانىغٍُ و اششاكهب فٍ كم فزح حىاس ػبجم يغ جبيؼزُب انىغُُخ حىل يهفهب انًطهج

يب َزذثش فٍ هبره انًشحهخ االَزقبنُخ نهًسزخذيٍُ و نهقطبع فٍ يجبالد االَزبج و انُقم 

 و انزىصَغ و انزسىَق.

  ثًُشبره  و ثًصُش و يسزقجم وقف كم انًخططبد انشايُخ انً انًس ثًسزقجم انقطبع

طهُش انسبئم ثزفىَزهًب انًسزخذيٍُ فٍ يجبنٍ رىصَغ و رسىَق انكهشثبء و انًبء و انز

نهقطبع انخبص ػٍ غشَق انششكبد انجهىَخ انًزؼذدح االخزصبصبد و ػجش انجهىَخ 

 انًشرقجخ انزٍ َشزذ وقؼهب حبنُب ػهً جهزٍ انجُعبء و اكبدَش...

  انزصذٌ نؼًهُخ االديبج انال يزكبفئ انًشرقجخ انزٍ رهى يجبالد انؼًم انًزشبثهخ ثكبفخ

ً يسزىي انجهبد و االقبنُى انعبسح ال يحبنخ ثبنؼبيهٍُ االخزصبصبد يشكضَب و ػه

 ثقطبػُب و ثًُشبرُب.

  ٍيقبويخ هشونخ االداسح انؼبيخ ثبنجهبد و االقبنُى نثُُهب ػٍ رفىَذ انؼششاد ي

ثقطبػُب غُهخ ػقىد يٍ  انهكزبساد يٍ ػقبسارُب انًكزسجخ ربسَخب ثكذ و رفبٍَ انؼبيهٍُ

 انضيٍ نًذهب فٍ غبثق يٍ رهت نهًزشثصٍُ ثهب.

  وقف انؼذَذ يٍ انزشاجؼبد انحبصهخ ػهً انؼذَذ يٍ انًسزىَبد و فٍ يقذيزهب رهك

انًشرجطخ ثحشَخ يًبسسخ انؼًم انُقبثٍ وغُُب و جهىَب وثبنًجبل االجزًبػٍ و 

انجشركىل و انزٍ يُهب رهك االداسٌ انعبسثخ ػشض انحبئػ نالرفبقبد انىاسدح فٍ 

 انًزؼهقخ ثبنزقٍُُُ و انًجبصٍَ و حًهخ شىاهذ انسهك انثبنث و ثباليزحبَبد ػًىيب.

   و انساليخ و رفؼُم انهجبٌ انًُجثقخ ػٍ انحىاساد انسبثقخ وفٍ يقذيزهب نجُخ انًقبونخ

هذ انُقبثُخ و انسكٍ و نجٍ حًهخ انشىاووانهجُخ اإلداسَخ واالجزًبػُخ حفظ انصحخ 

حزف انسالنى انذَُب و سؤسبء انًشاكض وغُشهى و  يٍ سهك ثبنث و يجبصٍَ و رقٍُُُ

 واإلسشاع  فٍ رهجُخ يطبنجهب انؼبدنخ.
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  انزؼجُم ثؼقذ نقبء نجُخ األجىس يٍ اجم إخشاج صَبداد يؼقىنخ رهى إػبَخ انكشاء

يخ و يالءورًكٍُ األسايم يٍ انًكزسجبد االجزًبػُخ وانشفغ يٍ ثؼط انًُح ... 

اوظبع انؼبيهٍُ ثقطبع انًبء يغ َظشائهى ثقطبع انكهشثبء ػهً غشاس يب َزى يالءيزه 

 فٍ االسزشارُجُبد انقطبػُخ ثبنًكزت...

  ظًٍ انؼُبصش انقبسح انًحزسجخ  2011ادخبل صَبدح فبرح يبٌ يٍ اجم  انؼًم انجبد

انكُفُخ  فٍ انزقبػذ و انًصبدقخ يشح اخشي ػهُهب يٍ غشف يجهسُب االداسٌ ثهبره 

 حزً َزسًُ االسزفبدح يُهب ثبثش سجؼٍ نكبفخ انؼبيهٍُ ثقطبع انًبء.

 

وكافة المستخذمات والمستخذمين  امناضلينمناضالتنا ولكل رلك فإننا نذعو  

 لمشاسكة الفعالة والمكثفة إلنجاح هزه المعشكة النضالية .ل

 عاشت جامعتنا مناضلة ومكافحة
 لغعاش االتحاد المغربي للش
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