
 

 حيي اليوم العالمي للشباباتحاد شباب التعليم بالمغرب ي

 توحيد النضاالت لمواجهة كافة المخططات الطبقية ويدعو إلى
 اليوم التوجه الديمقراطي-ي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب المنضو التعليم شباب اتحاد يحيي   

 غشت 92 بإعالن 921/45 قرارها في 9111 سنة المتحدة لألمم العامة الجمعية أقرته الذي للشباب، العالمي
 اليوم من فالمراد السنة، لهذه له شعارا" بالتعليم النهضة" اختارت والذي للشباب، دوليا يوما سنة كل من
 الشباب بقضايا المعنية والمنظمات والشباب الحكومات تركيز كيفية في البحث هو 2191 لعام للشباب عالميال

 .واالزدهار التقدم لتحقيق قوية أداة منه يصنع بما بالتعليم النهضة على المصلحة أصحاب من وغيرها
 عام سياق ظل في األممية، ناسبةالم هذه المغربية الشبيبة وعموم التعليم بالمغرب الشباب اتحاد ويخلد   

 في الهشاشة البطالة،)  المغربية الشبيبة على السلبية وآثارها االجتماعية –االقتصادية األزمة بتفاقم يتسم
 متضرر أكبر اليوم المغربية الشبيبة فيه تعتبر الذي الحين ففي .(الحيوية العمومية المرافق خوصصة الشغل،

 الدولة تجد لن للشباب، الحيوية بالمصالح الصلة ذات القطاعات كل همت التي يةالبنيو األزمة تفاقم هذه من
و  للشبيبة األساسية والحقوق العمومية الخدمات تصفية في تمادت أنها مخرجا، بل األزمة إدارة الرجعية

 مجانية غاءفإل الحكومية، بالسياسة لصيقة سمة أضحت والتي والنار، الحديد بلغة االلتفاف عليها ومواجهتها
 كلها والتعبير التنظيم في الشباب حق ومصادرة ، مشؤومة شغل ومدونة واعتماد الهشاشة في الشغل، التعليم

 تفكيك مخططات تفعيل السنة هذه حيث عرفت حجم الهجوم الذي يتعرض له الشباب المغرب، تبين مؤشرات
 من الذي التعليم، تسليع لمنطق استجابة الية؛المتت وحكوماتها الدولة لدن من العموميتين، والجامعة المدرسة

 التعليمية والشبيبة عموما الشغيلة فئات لمختلف التاريخية والمكتسبات الحقوق كل على الهجوم تم خالله
 ظل في العلمي والبحث والتكوين التربية بمنظومة المتعلق 49.95 اإلطار قانون تمرير آخرها خصوصا،

 الصيف في) عليه صادق الذي بغرفتيه البرلمان إلى تهريبه تم بل له، عموميال النقاش من المجتمع حرمان
 الشعبية الطبقات ات/شباب آالف على يفرض الذي القانون ؛ هذا(2191 غشت 2و يوليوز 22 يومي والعطلة

 ات/شباب من اآلالف على سيفرض كما المغربية، بالجامعة دراستهم متابعة مقابل التسجيل رسوم أداء
 باإلضافة وسطهم الهشاشة توطيد من سيزيد الذي الشيء العقدة طريق عن التعليم قطاع في التشغيل لةالشغي

 على المهني والترقي األداء ولتقييم المهمات إلسناد تعتمد والكفاءات للوظائف مرجعية دالئل إحداثه إلى
 التراجع يعني مما لرأسمالية،ا المقاولة في به معمول هو كما والمردودية األداء وجودة االستحقاق أساس
 أو األقدمية أو بالشهادة الترقي حق عن والتخلي الترقي مجال في التعليمية الشغيلة حققته عما أيضا
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 بتحديد 15.94 لإلضراب التنظيمي القانون مشروع على األخير اجتماعها في الحكومة مصادقة عرفت كما
 الدستورية للمقتضيات تجاوز وفي القانونية المقتضيات احترام دون اإلضراب، حق ممارسة وكيفيات شروط

 أو المغرب عليها صادق التي سواء الدولية العمل منظمة لمبادئ اعتبار ودون اإلضراب، في الحق تكفل التي
 .بمقتضياتها بالتقيد اإلسراع الحقوقي انخراطه عليه يفرض التي

 التعليمية، الشغيلة شباب) وقطاعاتها مكوناتها بمختلف غربيةالم الشبيبة خاضت الهجوم هذا مقابل في   
 ومكتسباتها حقوقها عن للدفاع قوية بطولية نضاالت ،..(الطالبية الحركة العاملة، الشبيبة المعطين، حركة

 ". الصمت كلفنا مما أكثر النضال يكلفنا لن“ مبدأ علمية على مبرهنة التاريخية
 المطالبة المغربية الشبيبة نضاالت مختلف يحي إذ التعليم بالمغرب الشباب التحاد الوطني المكتب إن   

 بنضالهم ات/للشباب الحيوي الدور على يؤكد فإنه والديمقراطية، االجتماعية والعدالة والكرامة بالحرية
ما  والدولي الوطني العام للرأي يعلن اإلنسان، وحقوق الديمقراطية مغرب بناء في ومقترحاتهم وإبداعهم

 :يلي

   الشعب وبنات أبناء قضايا اعتزازه بمواقف الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الثابتة تجاه 
 .التعليمية الشغيلة قضايا وخصوصا المغربي

 وفي أي مبادرة  ،عزمه االنخراط المبدئي في مختلف نضاالت الشغيلة التعليمية والشبيبة المغربية
 ل ضد المخططات الرجعية التي تستهدف الشبيبة المغربية.شبابية ديمقراطية للنضا

 الطبيعة ذات والتشريعات االجتماعية القوانين لتمرير نفسه لألسلوب الحكومة لجوء يستهجن 
 الشغيلة لمصالح المعادي للتوجه تعزيزا للتوجيهات، واالنصياع االمالءات تنفيذ في ومغاالتها التخريبية
 الحكومية. األغلبية لدي والتشظي االزدواجية مجددا شفيك مما النقابية، وحركتها

  على اإلجهاز الذي يستهدف والتكوين، التربية بمنظومة المتعلق 51-17 رقم االطار لقانون رفضهتجديد 
 مجاني علمي تعليم واقرار عنه، الفوري التراجع المغربية الحكومة ومطالبته التعليم، مجانية من تبقى ما

 .المغربي الشعب وبنات اءأبن لجميع وموحد

 ممارسة وكيفيات شروط بتحديد المتعلق 79-51 القانون مشروع بسحب الحكومة المغربية تهطالبم 

 المقدسة، الحقوق أحد وتجريم وتكبيل منع ألداة المفترضة التنظيمية طبيعته يتجاوز الذي اإلضراب حق
 للخيرات. الفعليين المنتجين هم لعمالا أن قاعدة على النقابي العمل باحترام السياسي وااللتزام

 ومع نضاالت التنسيقية  ،تضامنه مع نضاالت التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
الدولة المغربية لالستجابة  ، وكافة الفئات المتضررة من السياسات الطبقية، ومطالبتهالوطنية للطلبة األطباء

 لمطالبهم العادلة والمشروعة.
 السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب. المعتقلين كافة مطالبته بإطالق سراح 

 كافة القوى الديمقراطية والتقدمية بالبالد إلى تأسيس جبهة موحدة لمواجهة كل المخططات  هدعوت
 الطبقية التي تنهجها الدولة والنضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية والمساواة الفعلية.
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