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 شهدت الجامعات المغربية في الفترة األخيرة حملة
الذي  17.51 اإلطار  القانون  ضد  واسعة   احتجاجية 
 صادق عليه المجلس الوزاري والقاضي بإلغاء مجانية
 التعليم من خالل فرض رسوم تسجيل على التالميذ

 والطالب في المستويين الثانوي والجامعي
جامعات جل  في  الطالبية  الجماهير  اعتبرت   وقد 
 المغرب هذا القرار قرارا مجحفا و تهديدا خطيرا للقدرة
 المعيشية التي يعرفها المجتمع المغربي خصوصا
 الطبقات المحدودة الدخل التي تعتبر مجانية التعليم

 آخر مكسب لها يراد سحبه
 وعبرت الجماهير الطالبية عن مدى وعيها النضالي
 واستعدادها للوقوف في وجه كل القرارات الظالمة
 و الهادفة إلى تخريب التعليم من خالل مجموعة من

 األشكال االحتجاجية  نذكر منها



مسيرات احتجاجية:

 انخرط طالب جامعة ابن طفيل في يوم احتجاجي
 ضد مضامين القانون االطار 17.51 وذلك من خالل
باإلضافة اآلداب  كلية  أرجاء  جابت  مسيرة   تنظيم 
الطلبة مع  التواصلية  الكلمات   الى مجموعة من 
االحتجاجي اليوم  ليختم  المدرجات  و   بالقاعات 
منها تعاني  التي  المشاكل  حول  نقاش   بحلقية 

المنظومة التعليمية بالمغرب



)مجانية شعار  زهر  ابن  جامعة  طالب  رفع   كما 
 التعليم حق ال منة( لمسيرتهم االحتجاجية التي
  جابت أرجاء كلية األداب و العلوم االنسانية و التي
 ختمت بحلقية تنديدية بمضامين القانون اإلطار
للسياسة رفضهم  عن  الطالب  خاللها  من   عبر 
 التي تنهجها الدولة في حق المجتمع المغربي

في كل المجاالت وأهمها التعليم



 حلقات نقاشية:

 اختار كل من فرع طنجة و البيضاء عين الشق وكذا
من الطلبة  مع  نقاشية  حلقات  تنظيم  وجدة   فرع 
بالمنظومة المحدق  بالخطر  الوعي  تعميم   أجل 
األخيرة أنفاسها  ستلفظ  التي  المغربية   التعليمية 
 في حال تنزيل القانون اإلطار 17.51 حيت صدعت
)كفاكم تقول  عالية  الشق  عين  طالب   أصوات 
ورفع  ) الطلبة  جيوب  واستنزاف  النهب   من 
استيائهم مدى  عن  معبرة  الفتات  طنجة   طلبة 
الظالم القانون  هذا  على  التام  واعتراضهم 
الطلبة من  مهما  تفاعال  الحلقات  هذه  لقيت   وقد 
 والطالبات الذين أبانوا عن استعدادهم لالستمرار
المطالب تحقيق  حتى  االحتجاجية  األشكال  في 



عين الشق



 وجدة

 أشكال إبداعية:

التعليم نعش  الدكالي  شعيب  جامعة  طالب   حمل 
مسيرة في  أكتافهم  على  المغربي   العمومي 
 احتجاجية اعتبرها الطلبة جنازة للتعليم المغربي الذي

سيدفن قريبا في حال تم الضرب في مجانيته





 واختار باقي الفروع االحتجاج من داخل المدرجات و قاعات
واحتجاجية تنديدية  لالفتات  رفعها  خالل  من   الدراسة 
 حملت شعار مجانية التعليم خط أحمر و جميعا ضد إلغاء

مجانية التعليم

 بني مالل



مراكش



سطات



عقد الذي  الوطني  التنسيق  لجنة  لقاء  ننسى   وال 
مجانية إلغاء  ضد  جميعا  شعار  تحت  أسبوعين   منذ 
 التعليم, حيت كان القانون اإلطار النقطة المحور في
 النقاش الذي شهدته الجلسة التواصلية مع أعضاء
الطلبة فيها  خلص  التي  و  الوطني  التنسيق   لجنة 
التوعية القانون وضرورة  لهذا  الكامل  الرفض   إلى 
 بخطورته الشيء الذي ظهر جليا في البيان الختامي

للجنة التنسيق الوطني



الفيسبوك موقع  على  المغرب  لطلبة  الوطني  االتحاد  لصفحة  إلكتروني  استبيان   وفي 
 الذي طرحت من خالله سؤال :هل أنت مع أم ضد إلغاء مجانية التعليم, بلغ عدد المصوتون
 بضد 98 في المئة مقابل 2 في المئة ممن صوتوا بنعم. الشيء الذي يدل على أن الذات
المشروعة وستقف في وجه أي العادلة و  بالمغرب ستبقى متشبثة بحقوقها   الطالبية 

.قرار من شأنه المساس بمجانية التعليم
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