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تدارست فیھ األوضاع التعلیمیة  عقدت النقابات التعلیمیة الجھویة بسوس ماسة اجتماعا تنسیقیا
ب لصندوق التلمیذ النجی –الحقوقیة المتأزمة بالبالد في ظل إصرار حكومة تصریف األعمال االقتصادیة وو

الشروع لمكتسبات و إشعال فتیل األسعار وعلى تصفیة ما تبقى من الحقوق و ا –..غیره النقد الدولي و
جراء ا من خطیر االفعلي في تفویت القطاعات االجتماعیة األساسیة كالتعلیم الذي أضحى یعرف تدھور

الحلول  اللجوء إلىوالموارد البشریة  رةذنت التحتیة و تآكل الموجود منھا وانعدام البنیااالكتظاظ المھول و
األستاذ سل الملحقات و المواد المتآخیة والمدرسة و تناتعدد المستویات القسم =القسري والترقیعیة كالضم 

نتساءل كیف سیتم في زمن المجلس األعلى للتعلیم وأمام أنظاره و المتنقل و حذف بعض المواد األساسیة
 على الشاذة، و أمام إصرار الحكومةتنزیل المشروع اإلصالحي للمجلس في ظل ھذه الوضعیة التربویة 

لیص المیزانیة المخصصة للتعلیم وفصل االستمرار في تدمیر ما تبقى من مقومات المدرسة المغربیة بتق
التعلیم العمومي من  جعلھ في خدمة القطاع الخاص في الوقت الذي یشكو فیھالتوظیف عن التكوین و

یزج بھ في متاھات التوثر و المدرسي المقبل أكثر حاد من األساتذة مما سیؤزم الدخولخصاص مھول و
 .؟وعدم اإلستقرار االحتقانو

مدراء األكادیمیات من إرباك و كما وقفت النقابات التعلیمیة المجتمعة على ما عرفتھ حركیة النواب
ثالثة أشھر من الفراغ اإلداري والتدبیري بالنیابات  تأخیر حیث لم یتم اإلفراج عنھا إال بعد مضي أكثر منو
المحظوظین توزیع االمتیازات على المقربین ومما فتح المجال لتمریر كثیر من الملفات و  ،األكادیمیاتو

ورطین في نھب لمتدون محاسبة أو مساءلة اعیینات والتیالت وقد تمت عملیة التنق، وعلى القانون ضدا
م بمناصب أخرى فصلت على تالعب بمیزانیة المخطط االستعجالي بل تمت مكافأتھالوھدر المال العام و

حیث تم استثناء استغراب الجمیع عفا هللا عما سلف، و یتواصل مسلسل العبث أمام ذھول والمقاس و
الوطني ونتساءل ومعنا الرأي العام الجھوي و ،إقصاء أكادیمیة جھة سوس ماسة و ھي من أكبر الجھاتو

 باب الحقیقیة التي جعلت الوزارة الوصیة على القطاع تستثني ھذه الجھة و تحتفظ بھا إلى أجلعن األس
 ! العاملین باألكادیمیة ؟تسند مھمة التسییر إلى أحد الموظفین غیر مسمى و
في ظل ھذا الفراغ اإلداري مسؤول بأكادیمیة جھة سوس ماسة و و في غیاب مخاطب رسمي و بناءا علیھ
القاتل الذي ال یعرف أسراره إال الراسخون في علم الحركیات فإننا نعلن كنقابات تعلیمیة جھویة و التدبیري 

 ما یلي:
  ندعو جمیع نساء ورجال  و 2016فبرایر  24تضامننا المطلق مع اإلضراب العام لیوم

 التكوین و عموم الشعب المغربي لالنخراط فیھ و إنجاحھ.التربیة و
 أساتذة الغد في معركتھم المشروعة من أجل حقوقھم العادلة. دعمنا الالمشروط لنضاالت 
 ومطالبتنا  1985و  2003المشروعة لضحایا النظامین األساسیین االت ضمساندتنا للن

 بإنصافھم 
   األسرة و جیوب الطبقة العاملة وعلى حساب صحة رفضنا تصریف أزمة الصنادق المنھوبة

   .التعلیمیة 
  استنكارنا استثناء و إقصاء أكادیمیة جھة سوس ماسة من حركیة التنقیالت األخیرة وبقائھا

 .أو قد ال یأتيشاغرة في انتظار الذي یأتي 
 

و نھیب بجمیع األسرة التعلیمیة لالنخراط الواسع إلنجاح كل المحطات النضالیة المقررة دفاعا عن 
 و المكتسبات والمدرسة المغربیة. الحقوق

 عاشت الوحدة النقابیة.


