
 

 التوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليمالوطنية اللجنة اإلدارية 
مطالبة للا العاشرة صباحمن ساحة النصر  2018يوليوز  8األحد الدار البيضاء ة رمسيفي لمشاركة لتدعو  .1

 ..؛ناهبي المال العام ومحاكمة ..جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات القضائيةو معتقلي الريف سراحب

 ..سبمناسبة اليوم العالمي للمدر   2018أكتوبر  5الجمعة ممركزة بالرباط وطنية احتجاجية  ةتقرر تنظيم مسير .2
مقر الفالحة ، ب2018يونيو  30العادية يوم السبت قراطي في دورتها الرابعة التوجه الديم - للجامعة الوطنية للتعليم الوطنية انعقدت اللجنة اإلدارية

صدمة تحت فاجعة و، "ومطالب الشغيلة التعليمية ..الريف وجرادة وزاكورةوتلبية مطالب ريف ال معتقليطالق سراح إلجميعا ": الرباط تحت شعارب

ما انفك يفرز ردات فعل  محتقنفي ظل وضع اجتماعي البيضاء.. و باستئنافية الدار 2017يونيو  26 ليال الثالثاءاألحكام االنتقامية ضد معتقلي الريف 

يمة، متصاعدة انتقلت من االحتجاجات المطالبة بالحق في السكن والصحة إلى حراكات اجتماعية تنديدا بالتهميش واالقصاء خصوصا بالهوامش )الحس

 ..الى مقاطعة شاملة لبعض الشركات االحتكارية والمهرجانات المبددة للمال العام وصوال..( جرادة، زاكورة

إلى ضرب ما تبقى من  وحكومتها فشل "النموذج" التنموي، تلجأ الدولةب اإلقرار رسمياالتبعية و هاختيارات جراءسمال المحلي أزمة الرألانعكاسا و

حقوق العاملين به، من تجلياته تسليع القطاع وضرب التعليم العمومي و، في مقدمتها مقومات الخدمة العمومية والتراجع عن المكاسب التاريخية

 ..(PPP)والشراكة بين القطاعين العام والخصوصي كاديميات وتمرير قانون موظفي األلعقدة إقرار التشغيل بابه ميأزخوصصته وتمجانيته و

الوقفة نجاح والوقوف على العقيم ومستجدات الحوار القطاعي قراطي في الوضع التعليمي دبي والمالي والتداول الديمالتقريرين األ استعراضوبعد 

ة العمومية خدملحول االدولي األمم المتحدة مؤتمر على هامش  2018يونيو  21يوم  ة الوطنية للتعليمالمسيرة االحتجاجية التي جسدتها الجامعو

 للجامعة الوطنية للتعليم:الوطنية االنتباه حول التفكيك والتخريب الذي تتعرض له بالمغرب، فإن اللجنة اإلدارية  إلثارة ،بمراكش

معتقلي  ضد 2018يونيو  26 ليلةالصادرة  نتقاميةألحكام االا يندت، ووعائالتهم مع كافة الحركات االحتجاجية والمعتقلين السياسيين تضامنت .3

بالدار ة االحتجاجية روتدعو إلى المشاركة القوية في المسي ،2018يونيو  28وي يوم االصحفي حميد المهدضد الحراك الشعبي السلمي بالريف و

مطالبة بإطالق سراحهم وسراح جميع للعم ومساندة معتقلي الريف ولدا العاشرة صباحمن ساحة النصر بدرب عمر  2018يوليوز  8البيضاء يوم األحد 

ناهبي المال العام وإرجاع األموال المنهوبة، وتلبية مطالب الحراكات الشعبية  المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات القضائية، ومحاكمة

 ؛ببمختلف مناطق المغر

إليه التعليم  لآما بمناسبة اليوم العالمي للمدرس لالحتجاج على  2018أكتوبر  5الجمعة ممركزة بالرباط وطنية احتجاجية  ةتقرر تنظيم مسير .4

 ؛غير المثمرةشوشة وغير المجدية وب سياسات التهميش والتسويف والحوارات المغوأوضاع العاملين والعامالت به بسببالمغرب العمومي 

التنظيمات السياسية مشاركة بعض وتحيي دعم والتي نفذتها الجامعة  2018يونيو  21يوم تعتز بالنجاح الكبير للمسيرة االحتجاجية  .5

 .وعمقها الجماهيري والحقوقية والقطاعات النقابية الحليفة في تجسيد ميداني لقناعات ومبادئ الجامعة الكفاحية

مغرب نجاح المجلس الوطني التحاد نساء التعليم بال آخرهابالدينامية التي تعرفها الجامعة على المستوى التنظيمي والنضالي والتكويني تشيد  .6

 .2018يوليوز  3و 2بالرباط يومي  شبابللالجامعة الصيفية و 2018يوليوز  1حد األلشباب التعليم بالمغرب  2المؤتمر عقد و 2018يونيو  29الجمعة 

المقومات  افتقادهاف وتشتت النقابات وقاصرا عن االستجابة للحد األدنى للمطالب المشروعة في ظل ضعشكليا وتعتبر الحوار االجتماعي  .7

وفي ظل غياب إرادة سياسة لتجاوز االحتقان، وال يخدم سوى مصالح الباطرونا بسبب اختالل موازين القوى لغير صالح نضالية األساسية المبدئية وال

 العمال والمأجورين.

الحوار القطاعي آلية لتجاوز اإلشكاالت التي يعج بها  تفعيلو تي عمرت طويالفات اللمللاالستجابة وبوعودها الوفاء تطالب وزارة التربية  .8

 لتدابير والقرارات االنفرادية.لقراطي من تجنب التداول الديممبدأ  همراعاة ما يقتضيمع القطاع واالستجابة السريعة لمطالب نساء ورجال التعليم، 

وتدين التخريب الذي  ..العثماني حكومة عفعل محكومة بنكيران والملمجانية الصادر عن لرب اضاٌطار ال انونقلتؤكد موقف الجامعة الرافض  .9

وجودة نصاف إوتعارض مبادئها المعلنة من للرؤية االستراتيجية  ابتداء من الميثاق مرورا بالخطة االستعجالية وصوالعرض له التعليم العمومي تي

 ؛كافة ضمانات وشروط الجودةالتوظيفات بدون تكوين كاف وفي غياب االستقرار ووالخصاص الحاد في األطر التربوية مع الفرص،  وتكافؤ

يكشف حقيقة  ،، للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعدعاقدتالمفروض عليهم ال ،بقطاع التعليم لحد اآلنجديد ألف موظف  55تعتبر توجيه  .10

 ؛واالجهاز عليه بشكل نهائي الصندوق المغربي للتقاعديعكس إرادة الدولة تأزيم وضعية و ما سمي إصالحا للتقاعد

مراجعة للقانون األساسي  تعتبرهقانون موظفي االكاديميات تعميما لمضامين العقدة ضدا على النظام األساسي للموظفين، كما تمرير تعتبر  .11

 ؛وقوانين منظمة العمل الدولية الخاصة بالموظف العمومي

الغالء واالستغالل )حراك الريف جرادة  المعارك ضد ضحايا السياسات االقتصادية واالجتماعية ودعم معالدائم للنضال ستعداد االتجدد  .12

 ؛وتضامنها مع الطلبة بكل مواقع الصمود السياسيينسراح المعتقلين بتجدد مطالبتها و (موازين ..زاكورة، مقاطعة الشركات االحتكارية

وبناء جبهة كل مظاهر الضعف واالنقسام  مع مواجهةمواجهة التراجعات التضامني الوحدوي لتؤكد على تالزم مبادئ الكفاحية والنضال  .13

 .ومهمشين.ومعطلين وجمعوية وحقوقية ونقابية واسعة من المتضررين من تنظيمات سياسية 

كل أشكال التطبيع وتدين التحرير في مواجهة االحتالل الصهيوني االمبريالي  معركةمسيرة العودة ومع الشعب الفلسطيني في  تضامنتجدد ال .14

 االمبريالية والرأسمالية المتوحشة.المناضلة ضد الشعوب كل وتتضامن مع مع الكيان الصهيوني 
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