
 

 

 2019مارس  10 للجامعة، األحد الوطنیةللجنة اإلداریة  الدورة العادیة بیان
مزیدا من التنظیم والوحدة والنضال للدفاع عن التعلیم العمومي المجاني والموحد وعن مطالب وكرامة كل نساء ورجال تحت شعار: "

بالرباط، في دورتھا  2019مارس  10، یوم األحد FNE" انعقدت اللجنة اإلداریة الوطنیة للجامعة الوطنیة للتعلیم التوجھ الدیمقراطي التعلیم
العادیة السادسة، دورة فقید الجامعة الرفیق "الخادلي عبد الرحیم"، في سیاق االحتقان غیر المسبوق بقطاع التعلیم بعد انكشاف طبیعة 

 حتجاج بالقطاع، الالحوارات القطاعیة المغشوشة والعقیمة وغیر المنتجة وفشل الحوارات االجتماعیة المركزیة وما استتبع ذلك من تنامي اال
ض علیھم التعاقد في رِ سیما إثر التخویف والترھیب والقمع الشرس والمالحقات ومصادرة األمتعة واالبتزاز الذي تعرض لھ األساتذة الذین فُ 

  والداخلة...والعیون وكلمیم مختلف مناطق المغرب بالرباط ووجدة وفاس والرشیدیة والدار البیضاء وتطوان وبني مالل ومراكش وأكادیر 
وتزاید عدد المتقاعدین لتمریر مرسوم في ھیئة التدریس...،  ،المھول وتحت ضغط الرأسمال العالمي والمحلي استغلت الدولة الخصاص

مالءمة قطاع الخدمات العمومیة مع المرتكز على مرونة الشغل والھشاشة وضرب ما تبقى من مجانیة التعلیم وخوصصتھ في إطار  التعاقد
  النھائي، بما یخدم مصالح اللیبرالیة المتوحشة ووكالئھا المحلیین. باإلفالسءات ومقتضیات خدمة الدیون التي بلغت حدودا تنذر االمال

التوجھ الدیمقراطي، وھي تقف على خطورة األوضاع التي یعیشھا قطاع التربیة  -  للجامعة الوطنیة للتعلیمالوطنیة إن اللجنة اإلداریة 
الوزارة على استھداف ما تبقى من مكاسب خصوصا الحكومة و وإصرار ،قاسیھ نساء ورجال التعلیم جراء تجاھل مطالبھم الدنیاوما یوالتعلیم 

  والحریات النقابیة والحقوق الدیمقراطیة، فإنھا:التقاعد وواستقرار الشغل  ،وما تبقى من مجانیتھا ،دمة العمومیةخضرب الما یرتبط ب
وتعتبر ذلك مؤشرا ... 9والزنزانة لتعاقد رض علیھم اتدین بشدة القمع والتضییق والتنكیل الذي ووجھت بھ نضاالت األساتذة الذین فُ  .1

على عمق االزمة وحجم االنفصام الذي تعرفھ دوائر القرار بین رفع شعارات الجودة واالرتقاء واالنصاف وتكافؤ الفرص وبین تعریض 
 ؛حقھم المشروع في االحتجاج السلميالمربین والمدرسین للقمع ومنعھم من 

ض رِ لمعارك األساتذة الذین فُ  ، في مختلف المستویات،التوجھ الدیمقراطيلوطنیة للتعلیم الجامعة اتعتز بالمشاركة والدعم الذي تقدمھ  .2
 ؛من خالل الدعوة لخوض إضرابات جھویة وإقلیمیة وإسھامھا في إنجاح نضاالت ھذه الفئة وكافة الفئات التعلیمیةوعلیھم التعاقد 

ة االستقاللیة في تدبیر ترفض االبتزاز التي تمارسھ الوزارة الوصیة على األساتذة المحتجین، وتؤكد أن الوطنیة الحقة تفترض استعاد .3
الشأن التعلیمي وتدریس أبناء الشعب الواحد بمدرسة موحدة ودون ذلك سیبقى كل إصالح محتمل محض ادعاء وتغطیة على الھجوم الطبقي 

 ؛اقي القطاعات االجتماعیةبو بربالمغ العمومي تعلیمعلى ال
م تفویتھا كما تعتبره غطاء لتسلیع التعلیم وتكریس التمییز بین الشغیلة تجدد رفضھا التشغیل بالعقدة الذي أثبت فشلھ بالخدمات التي ت .4

 ؛وضرب وحدتھا وإضعاف الحركة النقابیة لتیسیر تمریر باقي التراجعات
رض علیھم التقاعد، ما ھو إال تعتبر دمج صندوقي التقاعد الذي تسوقھ الحكومة في سیاق التجاوب مع مطالب األساتذة الذین فُ  .5

جمیع موظفي التعلیم بنظام أساسي موحد عادل ومحفز  وإلحاقجوم على نظام التقاعد، وأن اإلجابة تكمن في سحب مرسوم التعاقد استكمال للھ
 ؛مع االنخراط في الصندوق المغربي للتقاعد في إطار مدرسة مغربیة عمومیة واحدة موحدة

معركة شاملة ال تھنئ النساء المغربیات عامالت ومربیات وربات بیوت بمناسبة عید المرأة العالمي وتعتبر معركة تحریر المرأة  .6
 ؛قراطيركة التحرر الوطني والبناء الدیمتنفصل عن مع

تطالب الوزارة الوصیة باالستجابة الفوریة لمطالب الشغیلة التعلیمیة وتأھیل قطاع التربیة وفق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ  .7
 ؛المقبلة في تعلیم مجاني جید موحدبما ینسجم مع التزامات المغرب الحقوقیة الدولیة ویحفظ حقوق األجیال الفعلیة الفرص 
التي رصدھا المجلس األعلى  ،تطالب الدولة بتفعیل مقتضیات عدم اإلفالت من العقاب في مواجھة الخروقات واالختالسات .8

 ؛األموال المنھوبةكل ، مع إسترجاع خصوصا ما یرتبط بالمال العمومي الموجھ للمخطط االستعجالي ،للحسابات
ید مبادئ التضامن ووحدة النضال في ھذه المرحلة المفصلیة والحاسمة، كما تدعو تھیب بالشغیلة التعلیمیة الى التعبئة الشاملة وتجس .9

التنظیمات المناضلة الى توحید المواقف من المخططات التراجعیة والمؤسسات الصوریة التي تقف وراءھا لتھیئ الشروط لبناء الجبھة 
 ؛میة المغربیة مجانیة وموحدةالتعلیم والمتشبثة باستمرار المدرسة العمووتسلیع الموسعة المناھضة لتبضیع 

تثمن المبادرات الوحدویة للنقابات التعلیمیة المدافعة عن الملف المطلبي العام للشغیلة التعلیمیة ورفض كل مخرجات اللقاءات مع .10
 ؛2019مارس  9فبرایر و 25الوزارة بتاریخ 

 ؛ترفض قرار الوزارة بأسناد األقسام المساندة لألساتذة المتعاقدین لألساتذة الرسمیین.11
  ؛شھر مارس سیعلن عن تاریخھا الحقا بدء منتقرر خوض محطات نضالیة تصعیدیة بتنسیق مع النقابات األخرى .12
 ؛رض علیھم التعاقدتحیي الحركة الطالبیة التي ساندت معركة األساتذة الذین فُ .13
 .الصھیونيتؤكد الرفض القاطع لكل أشكال التطبیع الظاھرة منھا والخفیة مع الكیان .14
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