
 

 

  2019 مارس 3الرباط في 

  التوجھ الدیمقراطي FNEلجامعة الوطنیة للتعلیم ا
  ؛مجانیة التعلیم وعن التشغیل بالتعاقدبالتراجع عن ضرب وبتلبیة المطالب  ةمطالبالجدد تُ  -

  ؛االعتصامات الجھویةومارس  9إلى  4 مناإلضراب  فيض علیھم التعاقد رِ ألساتذة الذین فُ اساند تُ  -
  ؛الرباط اتواحتجاجمارس  7إلى  4ضراب من اإلوحاملي الشھادات التربیة موظفي  دعمتُ  -

 بالرباطصباحا  10س 2019مارس  10حد األ FNEللجامعة  الوطنیة اللجنة اإلداریةاجتماع خبر بتُ  -
المشروعة لنساء ورجال  نذر بأوخم العواقب جراء استھتار الحكومة واستخفافھا بالمطالبتُ  وأوضاع أمام ما تعرفھ الساحة التعلیمیة من احتقان

  ؛من مجانیتھتفكیك الوظیفة العمومیة وتسلیع التعلیم وضرب ما تبقى تراجعیة ل ، ونتیجة إلصرارھا على سن قوانین وإصالحاتالتعلیم
واالحتجاجات ، وفي مقدمتھا النضاالت لصد ھذه االختیارات الالشعبیةوالمتأججة التي یعرفھا قطاع التعلیم النضاالت المتصاعدة  مع تناميو

دفاعا عن حقھم في اإلدماج في الوظیفة العمومیة إسوة بباقي أطر التربیة  "ض علیھم التعاقدرِ ألساتذة الذین فُ لتنسیقیة الوطنیة لـ "ال المتصاعدة
  ؛وطنیا وجھویا وإقلیمیاوزارة التربیة الوطنیة مسؤولي الممارسة من قبل والتخویف والتضییقات أسالیب الترھیب دیدا بكل تنو ،الوطنیة
ض علیھم رِ دة لنضاالت األساتذة الذین فُ الداعمة والمسانِ  ھمواقفالتوجھ الدیمقراطي  FNEالمكتب الوطني للجامعة الوطنیة للتعلیم إذ یؤكد و

  فإنھ:التعاقد، بما ینسجم ومواقفھ واختیاراتھ المبدئیة الرافضة للمرجعیات الصوریة التي تقف وراء سیاسة التبضیع المتعمدة لقطاع التعلیم، 
ستؤول ولما العمومي علیم إلیھ األوضاع بقطاع التربیة والتآلت ووزارة التربیة الوطنیة كامل المسؤولیة لما ومة كوالحالمغربیة  یحمل الدولة .1

 ؛ویةفئركة والتالعامة والمشلنساء ورجال التعلیم  االستجابة للمطالب الملحة والمستعجلةمطالبة بجدد الوی، حتقانإلیھ بسبب تزاید اال
والمھني النفسي  استقرار باعتباره یكرس الھشاشة والال بالعقدة في قطاع حیوي استراتیجي، النھائي والقاطع العتماد التشغیل رفضھ علنی .2

 عي، ویرھن مستقبل البالد للمجھول؛واالجتما
 ؛یجدد رفضھ المطلق لكل االصالحات التراجعیة التي تعمل على تفكیك الوظیفة العمومیة وخوصصة التعلیم وضرب ما تبقى من مجانیتھ .3
 ؛مطالبھم العادلة والمشروعة من أجل فرض كل نضاالت نساء ورجال التعلیم بكل فئاتھم یحیي .4
والمصحوب  2019مارس  9و 8و 7و 6و 5و 4اإلضراب الوطني أیام  دعمیُ ض علیھم التعاقد ورِ النضاالت المستمیتة لألساتذة الذین فُ  یساند .5

وسائر التوجھ الدیمقراطي  FNEالوطنیة للتعلیم ویدعو مناضالت ومناضلي الجامعة  2019مارس  5باالعتصامات الجھویة ابتداء من یوم الثالثاء 
 ؛إلنجاح ھاتھ المحطات االحتجاجیةبكل االشكال المتاحة الشغیلة التعلیمیة في مختلف المناطق إلى تسجیل التضامن 

 ویشجب األسالیب البولیسیة من ینددو ألساتذة فُِرض علیھم التعاقد فبرایر رشھرواتب عدد من بعض األكادیمیات في صرف اطل تمیستنكر  .6
واألكادیمیات الجھویة والمدیریات اإلقلیمیة  وزارة التربیة الوطنیةالحكومة والتي تتعاطى بھا ترھیب وتخویف وابتزاز وتضییق وتھدید بالتجویع... 

دماج وااللتفاف على مطلبھم المشروع المتعلق باإل رض علیھم التعاقد وشرعنة مخطط التعاقد المرفوضألساتذة الذین فُ ل متصاعدةلتكسیر المعارك ال
 ؛في أسالك الوظیفة العمومیة

مارس  4واحتجاج بالرباط:  2019مارس  7إلى  4ضراب من اإل في لموظفي وزارة التربیة الوطنیة حاملي الشھادات العلیایسجل دعمھ  .7
ومسیرة  10مارس وقفة وزارة االقتصاد س 5ومسیرة صوب البرلمان بالصفارات واألواني الفارغة، الثالثاء  11: وقفة أمام وزارة التربیة س2019

 ...مواعتصا 10مارس وقفة وزارة التربیة س 6نحو البرلمان، األربعاء 
ألساتذة الذین لالتنسیقیة الوطنیة  ومسؤولیھا في كافة الفروع إلى تقدیم كل أشكال الدعم والمساندة إلنجاح معارك یدعو مناضلي/ات الجامعة .8

 حتى تحقیق مطالبھم. العلیا الشھادات حاملي الوطنیة التربیة وزارة لموظفي النقابي التنسیقوض علیھم التعاقد رِ فُ 
مارس  10حد سة یوم األسادفي دورتھا العادیة ال FNE التوجھ الدیمقراطي –للجامعة الوطنیة للتعلیم  الوطنیة اللجنة اإلداریةالجتماع  دعوی .9
عن وموحد الومجاني العمومي التعلیم ال دفاع عنوالتعبئة للوالوحدة من التنظیم  مزیدا ”:تحت شعاربالرباط حي المحیط، وذلك صباحا  10س 2019

 ”نساء ورجال التعلیمكل كرامة مطالب و

  الكاتب العام الوطني، عن المكتب الوطني
  عبد الرزاق  اإلدریسي
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