
 

 

  في إطار مخطط التعاقد المشؤوم؛" لعقدالجامعة الوطنیة للتعلیم التوجھ الدیمقراطي ترفض "ملحق ا
فبرایر  20 األربعاءمسیرة الممركزة بالرباط للو التعلیم العاليإدارات بالتربیة الوطنیة و إلضرابلوتدعو 

  ؛وجدةو والرشیدیةالبعیدة: الداخلة والعیون وكلمیم  و/أو األقالیم جھاتالشكال احتجاجیة بألو 2019
 2019فبرایر  15الرباط في 

تأبى الوزارة الوصیة إال أن  ،تعلیمي المتنامي ضد مخططات الخوصصة والتفكیك لكل مقومات التعلیم العموميفي خضم الحراك ال
تستمر في ھجوماتھا على الشغیلة التعلیمیة من خالل إجراءات التضییق على الحریات النقابیة واالقتطاع غیر القانوني من أجور المضربین 

والتنزیل  ،العمومي تعلیمر االجتماعي الحقیقي المفضي لحلول منصفة لقضایا نساء ورجال التعلیم والوالتغییب الممنھج للحوا ،والمضربات
  .ھ..لتوقیع ،التعاقدض علیھم رٍ ین فُ ذجھویة ومحاولة إجبار األساتذة واألستاذات المن طرف أكادیمیات  "ملحق العقد"ـالقسري لما سمي ب

  :ة للتعلیم التوجھ الدیمقراطيإن المكتب الوطني للجامعة الوطنی
  ؛شرعن الھشاسة واالذعاند رفضھ للنظام األساسي لألكادیمیات الذي یُ جدی .1
انتصارا ، مقومات الوظیفة العمومیة داخل القطاعوتدمیر "ملحق العقد" ویعتبره حلقة من حلقات تفكیك ـسمي ب یرفض ما .2

 ؛المشؤوم في شمولیتھ وإسقاط مخطط التعاقد العمومیة ةاالدماج في الوظیفمطلب ضدا على و لتوصیات صندوق النقد الدولي وحلفائھ
ض علیھم التعاقد لحملھم رٍ ساتذة الذین فُ األ ضدإقلیمیة ارسھا أكادیمیات جھویة ومدیریات التي تم یبیدین أسالیب الضغط والترھ .3

 ؛ذعان الملحقعلى توقیع عقد اإل
 رسمیةباعتباره ھیأة ، "المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي"یجدد موقف الجامعة الوطنیة للتعلیم الرافض لمشاریع  .4
تماھیا  ،وتشجیع ثقافة السوق فرض عقود اإلذعانو وضرب ما تبقى من مجانیتھالطرق لتسلیع التعلیم تسعى بكل ال شرعیة ألنھا  اقراراتھ

إلصالح منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي  2030-2015الرؤیة االستراتیجیة  المجلس أصدر ثحی، خیارات اللیبرالیة المتوحشةمع 
 ؛2016شروع قانون اإلطار في نونبر على مباإلجماع كما صادق   2015علیھا باإلجماع في ماي   صادقو

 18(إضراب أسبوع من  9المبرمجة من طرف التنسیقیات الفئویة التعلیمیة الوطنیة خالل شھر فبرایر: الزنزانة حتجاجات الایثمن  .5
ألساتذة الذین فرض ) وا2019فبرایر  20بعاء رممركزة بالرباط األة الالوحدویمسیرة فبرایر واحتجاجات بالرباط مع المشاركة في ال 23إلى 

) 2019فبرایر  20بعاء رممركزة بالرباط األالوحدویة المسیرة والمشاركة في ال 2019فبرایر  22إلى  19أیام من  4إضراب علیھم التعاقد (
ملحقین والمكلفین خارج سلكھم والمقصیین من خارج السلم وضحایا النظامین وحاملي الشھادات واألساتذة المتدربین والمستبرزین وال

، ویطالب بتلبیة )2019فبرایر  20بعاء رممركزة بالرباط األالوحدویة المسیرة والمشاركة في ال 2019فبرایر  20و 19 (إضراب یومي
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ن والمھندسوالدكاترة وأطر التوجیھ والتخطیط و نوالمبرزو ،نالمساعدون التقنیون والمساعدون اإلداریون، والتقنیون والمتصرفو(
 ؛)..والمحررون.. والدرجة الجدیدة للجمیع،ن واإلدارة التربویة ووالمفتش
وزارة التربیة الوطنیة إلى أسلوب الترھیب الحكومة وندد بقوة بالتضییق على الحق الدستوري في اإلضراب واالحتجاج ولجوء ی .6

 ؛لمضربین واالعفاءات التي تستھدف األطر التربویة واإلداریةواالقتطاع من أجور ا
باإلعالن الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعلیمیة المشتركة (األجور والمعاشات والضرائب  طالبی .7

وعادلة یرفع الحیف عن  بحوار تفاوضي حقیقي یفضي إلى نتائج ملموسة منصفةطالب ) والفئویة المطروحة منذ سنوات ویوالتقاعد..
  ؛أساسي یستجیب لتطلعات جمیع العاملین بقطاع التعلیم نظاممختلف فئات الشغیلة التعلیمیة، والتعجیل بإصدار 

بكافة فئاتھم للتعبئة الجماعیة والنخراط المكثف في اإلضراب  ،بالتربیة الوطنیة وإدارات التعلیم العالي ،یدعو نساء ورجال التعلیم .8
: و/أو أقالیم أشكال احتجاجیة بالمناطق البعیدة بجھاتمع تنظیم ، 2019برایر ف 20لیوم األربعاء بالرباط الوحدوي والمسیرة الممركزة 

  ؛الداخلة والعیون وكلمیم ودرعة تافیاللت والشرق
  ،عاشت كفاحات الشغیلة التعلیمیة حتى إسقاط كل المخططات الطبقیة المعادیة لالستقرار االجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعلیم

  للتعلیم التوجھ الدیمقراطي عاشت الجامعة الوطنیة
  الوطنيالعام الكاتب ، عن المكتب الوطني

  الرزاق عبددریسي اإل
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