اكادير يف  20نونرب 2016

بـــــــــــــــــــــــيان جــــــــهوي
عقدت النقابات التعليمية الثالت جبهة سوس ماسة  :النقابة الوطنية للتعليم  FDTاجلامعة احلرة للتعليم
 UGTMاجلامعة الوطنية للتعليم  FNEاجتماعا تنسيقيا تشاوريا بعد انسحابها من اجتماع اللجنة اجلهوية
بتاريخ  9نونرب  2016تدارست فيه الوضع التعليمي املتأزم على املست ويني الوطين واجلهوي ،يف ظل اهلجوم الشرس
على املدرسة العمومية والشروع الفعلي يف تفويتها وخوصصتها ورفع اليد عنها بشكل رمسي وعلين بعد
اصدار املذكرة الوزارية رقم  866 – 16املؤرخة بــ  1نونرب  2016اليت تشرعن للتوظيف بالعقدة وعدم اإلدماج يف
سلك الوظيفة العمومية وفصل التكوين عن التوظيف.
وهكذا يف عهد احلكومة املنتهية واليتها يتم الزج بقطاع الرتبية والتكوين يف نظام معامالت السوق
اخلاضع لعملية العرض والطلب واالشتغال بالعقدة احملددة ،مما يضرب يف العمق االستقرار النفسي
واالجتماعي واملهين لنساء ورجال التعليم وينسف مقومات وقيم املدرسة املغربية أمام أنظار اجمللس األعلى
للتعليم!
على املستوى اجلهوي
الزالت جهة سوس ماسة اليت تعترب من أكرب اجلهات اقتصاديا وجماليا وتعليميا تعيش حالة من االنتظار
والفراغ واالستثناء واحلصار املمنهج يف كل اجملاالت حتى الرتبوي منها  ،حيث إىل حدود اليوم ال تتوفر
األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين على مسؤول رمسي وال زالت املصاحل املركزية تناور ومتاطل يف
تعيني مدير لألكادميية أمام استغراب اجلميع ،مما يربك ويؤثر على السري العادي هلذه املؤسسة من خالل
تفاقم املشاكل والقضايا التعليمية دون إجياد احللول هلا ،نذكر منها :
املوارد البشرية












التماطل يف إصدار مذكرة احلركة اجلهوية اخلاصة مبلحقي اإلدارة واالقتصاد وامللحقني الرتبويني
واملساعدين التقنيني واإلداريني ...
عدم اإلعالن عن املناصب الشاغرة وتقاسم املعطيات قبل إجراء احلركة اجلهوية اليت عرفت كثريا من
اإلختال الت منها التبادالت املشبوهة.
االستفادة من مناصب فصلت على املقاس والتالعب يف البنيات الرتبوية من خالل الضم والتفييض القسريني .
إفراغ الطعون من مضامينها وعدم مناقشتها يف الوقت احملدد هلا.
إسناد املناصب دون تطبيق للمذكرة املنظمة للتباري :مدرسة كم ومراكز األقسام التحضريية وأقسام
التقين العالي منوذجا.
إعفاءات وهمية للرتويج والبهرجة اإلعالمية لبعض رؤساء املصاحل فقط حيت ال يزال هؤالء املعفيني يزاولون
مهامهم بشكل عادي دون حماسبة ومساءلة املسؤولني احلقيقيني عن تبدير أموال الربنامج اإلستعجالي.
رفض اإلدارة بغري وجه ح ق إرجاع األساتذة واألستاذات املنقلني من أجل املصلحة يف إطار حركية ما
يسمى بتدبري الفائض واخلصاص إىل مناصبهم األصلية اليت قضوا بها سنوات بل عقود من العمل لتسند إىل
أساتذة أخرين أقل منهم نقطا وأوفر حظا
إرهاب األساتذة وثنيهم عن املطالبة حبقوقهم من خالل جرهم إىل احملاكم والقضاء انتقاما وعدوانا
ومطالبتهم بتسديد مبالغ تعجيزية  50 :ألف درهم كغرامة لفائدة إدارة األكادميية بسبب رفعهم دعاوي
قضائية طلبا لإلنصاف
التماطل وعدم احلسم يف كثري من امللفات املتعلقة حبركية املوارد البشرية املطروحة للنقاش من طرف
النقابات.



إفراغ االجتماعات املخصصة لفض النزاعات من مضامينها وعجز اإلدارة على حل ملفات بسيطة ورفعها إىل
اإلدارة املركزية .

احلريات النقابية :






رفض املدير املكلف بتسيري األكادميية السماح للنقابات باستعمال السبورات النقابية اليت كانت
تعلق فيها منشوراتها وبالغاتها بشكل عادي ومسؤول منذ سنوات
تهرب املدير املكلف من إجراء لقاءات واجتماعات مع النقابات واجللوس معهم إىل طاولة احلوار رغم
توصل اإلدارة بطلبات يف املوضوع
رفض مد النقابات باملعطيات والوثائق املتعلقة بالدخول املدرسي لغاية يف نفس اإلدارة
رفض تفعيل وأجرأة االتفاقات املوقعة يف حماضر رمسية .
االستخفاف بالشركاء النقابيني والتماطل املقصود يف عقد جلن فض النزاعات يف وقتها احملدد.

اجملال املالي
يف الوقت الذي تعيش فيه جل املؤسسات التعليمية بأقاليم اجلهة يف ظروف تربوية مزرية من حيث
النقص املهول يف التجهيزات واألدوات الديداكت يكية ومعدات املختربات العلمية واملرافق الصحية وصيانة
وترميم املؤسسات املتضررة وربط بعض املؤسسات باملاء والكهرباء والصرف الصحي ،يالحظ تدبري غري معقلن
للمال العام من خالل التعامل مع شركات للنظافة واحلراسة ال حترتم قانون الشغل وتستنزف مالية
األكادميية ،صرف تع ويضات جزافية وبسخاء للمقربني ،استغالل سيارات الدولة يف أغراض غري إدارية وخارج
نفود األكادميية ،العبث والتسيب يف االستعمال املفتوح للهاتف النقال واستغالله من طرف أشخاص غادروا
املنطقة ومنهم من غادر السلك الرتبوي ،ابرام صفقات فاشلة لبناء مؤسسات تعليمية مببالغ مالية باهظة يف
مناطق غري آهلة بالسكان.
السكنيات
منذ سنوات والنقابات تطالب اجلهات املسؤولة بوضع حد للتسيب والرتامي بغري وجه حق على السكنيات
الوظيفية التعليمية واحتالهلا ورفض اخلروج منها ضدا على القانون واألحكام القضائية وهناك من هو خارج
اجلهة وال زال مستم را يف احتالله للسكن الوظيفي مع اإلستفاذة من املاء والكهرباء جمانا وعلى حساب مالية
األكادميية .
وأمام هذه األوضاع التعليمية الكاريثية فإن النقابات الثالث تعلن ما يلي:






تثمني مجيع القرارات واخلطوات النضالية للتنسيق النقابي الثالثي الوطين.
التضامن املطلق مع مج يع نضاالت األسرة التعليمية :األساتذة املتدربون  ،ضحايا النظامني ،املساعدون
التقنيون و  10ألف إطار ..
املطالبة بفتح حتقيق نزيه حول اخلروقات والتجاوزات اليت تشوب التدبري املالي لألكادميية وربط
املسؤولية باحملاسبة إضافة إىل ملف السكنيات وصفقات اخلاصة ببناء املؤسسات التعليمية واهلاتف
النقال ..
املطالبة بالرتاجع عن مجيع القرارات اجلائرة :ملف التقاعد والتعاقد.

وبناءا عليه فإن النقابات التعليمية الثالث ومن موقع مسؤوليتها يف الدفاع عن األسرة التعليمية واملدرسة
املغربية ستدخل يف برنامج نضالي تصعيدي ستحدد خطواته الحقا ،وتهيب جبميع نساء ورجال الرتبية
والتكوين إىل رص الصفوف للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم واإلخنراط يف األشكال النضالية اليت ستحددها
النقابات الثالث مستقبال.
وعاشت النقابات التعليمية صامدة وموحدة

