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Syndicat National de l'Enseignement  
(F D T) 

Bureau National 

  لنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش):ا 
  الحركات االنتقالية  دعم االحتجاجات التعليمية ضد نتائج  -
  الشغيلة التعليميةلتخييم تضييق الوزارة  احتجاج على  -

 
، وبعد الوقوف ءبالمقر الوطني بالدار البيضا 2017يوليوز  18الثالثاء في اجتماعه العادي المنعقد يوم 

واألخ  ،حما على المناضلين األخ المصطفى بوحجار العضو السابق في المكتب الوطني للنقابةلقراءة الفاتحة تر
في  تداول المكتب الوطني الحركات االحتجاجية بالشقيقة تونس، اكر القيادي في نقابة التعليم األساسيالطاهر ذ

السنة والتي ضربت الوزارة من لهذه  ركات االنتقاليةلحامختلف المديريات واألكاديميات احتجاجا على نتائج 
الحيف بعدد  تالحقو ،لحركة لتي تنظم هذه اا المذكرة الوزارية  تخرقو ،تحقاق وتكافؤ الفرصسخاللها مبدأ اال

، وهو ظلم وحيف ال يمكن للوزارة التهرب من مسؤوليتها فيه بدعوى انتقال عدد كبير من ةالتعليم الشغيلةهام من 
ح هذا صحتجراءات الوزارة ضررا حقيقيا بعدد ال يستهان به من شغيلة التعليم وعليها أن تالمستفيد ين. لقد الحقت إ

  إنصاف المتضررين.الحيف  و
التدبير العشوائي لألكاديميات والمديريات في ما تبقى إن المكتب الوطني يسجل باسف أيضا حالة التخبط و

تضامنه مع  فإنه يؤكد ،تقالية المحليةحركات االنإقصاء ضحايا الوذلك باإلمعان في من الحركات االنتقالية 
. كما يذكر الوزارة بعدد من الملفات التي ال تقل أهمية في المديريات واالكاديميات هممعاركالضحايا ويساند كل 

والتي يجب معالجتها وعلى رأسها طلبات االنتقال ألسباب صحية، وطلبات االنتقال بالتبادل التي كانت تجري كل 
 فتحن ويإنصاف المتضررو ،تدارك الوضعبمطالبة الوزارة إن  وطلبات التقاعد النسبي ألسباب صحية. سنة،

  ألحادي.فرض منظورها ابدل االستمرار في  نقابات لمع ا حوار حقيقي ومسؤول
لتربوية جراء عدد من القرارات وقف المكتب الوطني على التطورات التي تعيشها هيئة اإلدارة او

المتمثلة في تسخيرهم في عملية تزيين وصباغة المؤسسات عبر تعليمات شفوية وبدون أية إمكانيات ووزارية ال
ان تأخير توقيع محضر الخروج إلى أواخر شهر يوليوز  إضافة إلىخرق القوانين والمساطر،  ودفعهم إلىمالية 

تقنيين الذين سيحرمون من حقهم سيخلق ارتباكا حقيقيا في المؤسسات ويلحق ضررا حقيقيا بمصالح المساعدين ال
توقيع محاضر دخول المدراء في نفس يوم دخول باقي مكونات  ومن جهة أخرى، فإن في العطلة السنوية.

عادي، في الوقت الذي لم تنجز فيه الوزارة  كراهات ومتطلبات دخول مدرسيإلتام تجاهل ظومة يعبر عن نالم
  في المائة. 10هدف تسجيل التالميذ في فصل الصيف إال ب

نهاية نعقد في طنجة مالجمع العام للتعاضدية العامة للتعليم ال وطني ايضا في مجريات ونتائجالمكتب ال وتداول 
  الجمع العام لبلورة مبادرات عملية.      وقرر في هذا الصدد مواصلة النقاش مع مناديب النقابة فياألسبوع 

الضعف الذي الزالت تعرفه الخدمات االجتماعية المقدمة للشغيلة التعليمية  المكتب الوطني أخيرا وسجل
رغم مرور سنوات على وجود مؤسسة محمد السادس، وسجل باسف في هذا اإلطار التضييق الذي تمارسه 

تماعية التابعة للوزارة حيث رفضت بعض المديريات اإلقليمية السماح الوزارة على فروع مؤسسة األعمال االج
في حين تسمح  لفروع المؤسسة باستعمال األقسام رهن إشارة المدرسين وعائالتهم للتخييم بمناسة فصل الصيف

يسمح لفرع اإلدارة المركزية باستغالل المؤسسات التعليمية في جميع المديريات في خرق سافر للقانون الذي ال 
  للفروع العمل خارج مجالها الترابي

إن المكتب الوطني إذ يسجل اسفه على هذا الحيف الذي تمارسه الوزارة في حق موظفيها فإنه يتساءل 
، ويطالب السيد الوزير بالتدخل العاجل لوقف هذا باستغراب عن مفهوم الوزارة للعناية بنساء ورجال التعليم

  الشطط والعدوان المجاني.
لمكتب الوطنيا   

2017يوليوز  18الدار البيضاء في   
 

 
  

 


