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Bureau National 

  :ش د ف للتعلیم الوطنیة النقابة بالغ في
  البرلمان أمام ناجح اعتصام -
 المقبلة ولالستحقاقات المدرسي للدخول التحضیر -

  
 المركزي بالمقر اجتماعا للشغل الدیمقراطیة الفیدرالیة في عضوال للتعلیم الوطنیة للنقابة الوطني المكتب عقد

 عدة خلف والذي ،الفرنسیة نیس مدینة ضرب الذي اإلرھابي الحادث من قلیلة أیام بعد على 2016 یولیوز 20 یوم
 مع انسجاماو .الفرنسي الوطني بالعید تالحتفاالا متابعةل الحادث بمكان التواجد إال لھم ذنب ال مغاربة منھم ضحایا
  .الضحایا عائالت مع تضامنھ عن ویعبر اإلرھابي الحادث ھذا بشدة یدین الوطني المكتب فإن ،الثابتة مواقفھ

 الدیمقراطیة الفیدرالیة ومسؤولي مسؤوالت اعتصام تنظیم قرار یذتنف تفاصیل الوطني المكتب واستعرض 
 مجلس على للتقاعد إصالح سمي ما مشروع عرض مع بالموازاة  2016 یولیوز 19 یوم البرلمان مامأ لشغلل

 االعتصام منع السلطات قرار على وقف كما الفیدرالي، القرار مع منظمتنا مسؤوالتل كبیرال والتجاوب النواب
 الحریات النتھاك خاصار مثاال یشكل الذي المنع قرار ةبشد یدین الوطني المكتب فإن اإلطار ھذا فيو . اللیلي

 ،المضربین وأجور المضربات أجور من الدستوري وغیر القانوني غیر االقتطاع بعد االحتجاج ألشكال ومحاصرة
 المشاركة الوطني المكتب یحیيو ،النضالیة المحطة ھذه تغطیة عن العمومي إلعالمل المقصود غیابالب یندد كما

 اجتماع عقد إلى ویدعو ،لیةالنضا المحطة ھذه تنفیذ في للتعلیم الوطنیة النقابة ومسؤولي لمسؤوالت الواسعة
 أشكال كل لخوض االستعدادو التعلیمیة الشغیلة مع النقاش مواصلة جلأ من والمحلیة واإلقلیمیة الجھویة األجھزة
   ..المقبل الدراسي الموسم بدایة مع النقابیة األجھزة إلیھا ستدعو التي النضال

 في المھول الخصاص یشكلھ الذي الكبیر دالتھدیو المدرسي الدخول مالمح بعض الوطني المكتب وناقش
 بعض ساعات وتخفیض ،التفویج وحذف المشتركة، واألقسام ،كتظاظالا تفاقم من ھعن سیترتب وما ،البشریة الموارد
 شاكلمال وتفاقم المشؤومة، االنتشار إعادة عبر التعلیم ورجال نساءل واالجتماعي المھني ستقرارالا وتھدید المواد
 جودة العمق في یمس ما وھو والزبونیة، المحسوبیة عبر فیھا العاملین ومصالح للمنظومة السيء تدبیرلا عن الناتجة
  .الیوم إلى تنفیذھا أخرت التي التربویة المنظومة "إلصالح إستراتیجیة رؤیة" عن الحدیث ظل في التعلیم

 العلیا الدوائر تنھجھ الذي قطاعيال الحوار تغییبو النقابي العمل تھمیش سیاسة یشجب إذ الوطني المكتب إن
 تظرنت الزالت التي الفئویة الملفات من للعدید حلول تقدیم في باإلسراع مطالبتھ یكرر فإنھ ،2015 منذ الوزارة في
 المھني والتكوین الوطنیة التربیة ارةزو بموظفي الخاص األساسي النظام إخراج مقدمتھا وفي سنتین من أكثر

 استنكاره عن یعبر كما .التربویة المنظومة إصالح في التعلیم ورجال نساء انخراط من یدمز لضمان أساسي كمدخل
 مضامین ومراجعة االنتقالیة كالحركة التشاركي التدبیر تستلزم التي العملیات العدید بتدبیر الوزارة النفراد الشدید
   ...اإلسالمیة التربیة مادة حال كما اتالمقرر بعض

 الحكومة مع الصراع في أساسیة كمحطة المقبلة 2016 أكتوبر 7 استحقاقات عند يالوطن المكتب ووقف
 النقابي العمل وحاربت االجتماعي الحوار وجمدت ومكتسباتھا المغربیة للشغیلة الشرائیة القدرة استھدفت التي الحالیة

 لكشف جبھة تشكیل إلى سبةبالمنا ویدعو للمؤجورین الشرائیة القدرة على وأجھزت ،النقابیة الحریات وانتھكت
  .معاقبتھا أجل من ضدھا للتصویت والتعبئة الحكومة ھذه حصیلة

 الذي والنجاح المغربي الجامعي للتضامن عشر الثاني الوطني المؤتمر نتائج على الوطني المكتب ووقف
 نجاح على الجمعیة ھذه یھنئ إذ الوطني والمكتب .المغربي الجامعي التضامن جمعیة مسیرة في المحطة ھذه حققتھ

  .التعلیمیة الشغیلة و العمومیة للمدرسة خدمة معھا المشترك العمل لتطویر استعداده على یؤكد فإنھ لىمؤتمرھا
  الوطني المكتب
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