
 

 

 تدعو نساء ورجال التعليم FNE الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
 تحت شعار:  2018إحياء اليوم األممي الثالثاء فاتح ماي بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى 

 "ال للحوارات المغشوشة ونعم للدفاع الصادق

 ين والمأجورات"رالطبقة العاملة وعموم المأجوحقوق ومكتسبات  نع
حكومات ما الدولة والتي تشنها شاملة الحرب بال سمومعها الشغيلة التعليمية ذكرى فاتح ماي في أجواء تت تخلد الطبقة العاملة المغربية

الزيادات ) ،ومجموع القوات الشعبيةعلى مكتسبات الشغيلة  يةتراجع ..واقتصادية واجتماعية وثقافية، حرب سياسية 2011فبراير  20بعد 

التقاعد، اإلصالح التراجعي ألنظمة  ،وارتفاع البطالةاالجتماعية الترقي وتدني الخدمات  وضعفألسعار وتجميد األجور في االصاروخية 

بالعقدة،  التوظيفإعمال فصل التوظيف عن التكوين و، تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، اإلجهاز على صندوق المقاصةاعية، الحماية االجتم

التضييق على الحريات تصفية الخدمات العمومية، ، من مجانية التعليمين التأهيلي والجامعي القضاء على ما تبقىو التعليم العمومي تسليع

 .(...وتنزيل مشروع القانون التكبيلي لإلضراب النقابية

نتصر لشعارات الحرية وي ينرلطبقة العاملة وعموم المأجول طالب المشروعةملحقيقي يستجيب ل غياب حوار اجتماعيوفي ظل 

التوجه  FNEفإن الجامعة الوطنية للتعليم التراجعية والتصفوية، أمام هاته المخططات ، ولة االجتماعية والمساواة الفعليةوالكرامة والعدا

ين بالتربية الوطنية والتعليم العالي النقابيوالتكوين في تقوية التنظيم ا ها ومناضليهبكل فخر واعتزاز انخراط مناضالت سجلت، إذ الديموقراطي

المطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال وعن  عن التعليم العمومي االوحدوية دفاعوالمبادرات المحطات االحتجاجية كل في و واالنخراط

 :فإنهاالتعليم بكل فئاتهم سواء بالتربية الوطنية أو التعليم العالي، 

إطالق سراح وتطالب ب ...وبوعرفة إميضر ووطاط الحاجووجرادة وزاكورة  ريفتضامنها الالمشروط مع نضاالت ساكنة التعلن  .1

تلبية المطالب االجتماعية ب، والنشطاء ضد القضائيةتوقيف كل المتابعات بو ،المعتقلين السياسيينو الشعبية اتحراكالمعتقلي كل 

 ؛واالقتصادية المشروعة

من أجل انتزاع حقوقها وتحقيق مطالبها بالتربية الوطنية والتعليم العالي  اجات ونضاالت الفئات التعليميةجتتضامن مع جميع احت .2

 ؛العادلة والمشروعة

الطبقة غياب اإلرادة السياسية للحاكمين في االستجابة الحقيقية لمطالب مناورة وملهاة اعتبارا لالحوار االجتماعي ما يسمى بتعتبر  .3

على الخصوص، مما يسهم في توسيع دائرة االحتقان عموما، والعاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي  العاملة والمأجورين

 ؛االجتماعي المنشودوتقويض السلم رات والتوت

 2011أبريل  26ن( وو)المبرز 2011أبريل  19ي التفاقي التطبيق الفورتلح على إرساء ثقافة الثقة ومصداقية الحوار من خالل  .4

 بما يتالءم مع غالء المعيشة الزيادة في األجورو..(، التعويض عن التكوين )الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة،

 ؛لكل ملفات الفئات التعليمية التي طال أمد حلهاوالجدية واالستجابة الفورية 

القانون األساسي التعليم العمومي/ : لشعب المغربيالتي ترهن مستقبل اكل القضايا المصيرية  تطالب بفتح نقاش عمومي حول  .5

 ؛.../الصحة /الشغل للوظيفة العمومية/

عقود اإلذعان المفروضة والموقعة بين األكاديميات لغاء تطالب بإو ،في مقدمتها التعليمو ،رفضها لتسليع الخدمات العموميةتجدد  .6

وتثمن  ط الحقوق وهو االستقرار في العملالتي تكرس الهشاشة وتجرد المعنيين/ات من أبسوتعاقد ساتذة الذين فرض عليهم الواأل

 ؛وزارة التربية الوطنية وصوال للبرلمانمن ساحة باب األحد نحو الساعة العاشرة صباحا  2018ماي  6قرار مسيرة األحد 

مع النقابات  ،فتح حواردون لنظام األساسي الخاص بموظفي األكاديميات بتنزيل مشروع االتربية الوطنية وزارة تشجب انفراد  .7

 ؛بالمجالس اإلدارية لألكاديمياتالتمثيلية النقابية حول حوله وحول الملف المطلبي و ،التعليمية

 ؛...الشعبين الفلسطيني والسوريعلى  اإلمبرياليعدوان وتندد بال ،تدعو إلى تجريم التطبيع بكل أنواعه مع الكيان الصهيوني .8

النعتاق من االستغالل واالستبداد والتبعية ا من أجلأكثر من أي وقت مضى،  ضرورةأصبح "يا عمال العالم اتحدوا" تعتبر أن شعار  .9

 ؛واالمبرياليةواالستعمار الجديد 

لتعبئة الجماعية إلى االتعليمية الشغيلة وعموم التوجه الديمقراطي  FNEالجامعة الوطنية للتعليم مناضلي /ات هيب بت ،وفي األخير  .10

 :مرددين بصوت عال جماعي ووحدوي 2018اتح ماي ف الثالثاء تظاهراتلمشاركة في وا

 حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، مساواة فعلية

 التوجه الديمقراطي FNEنية للتعليم عن المكتب الوطني للجامعة الوط

  عبد الرزاق اإلدريسي :الكاتب العام الوطني
 2018 أبريل 17 في ،الرباط
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