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المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش:    
 تأكيد تضامنه مع االحتجاجات والمطالب المشروعة بالحسيمة  -
 رفضه للمقاربة االنفرادية وإفراغ الحوار من طرف الوزارة -

 
ر بالمق 2017يوليوز  5يوم األربعاء اجتماعه العادي  )ف د ش(عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم 

 ،الحسيمة والمستجدات التعليمية والنقابيةبمدينة تطورات الوضع تدارس ضمن جدول أعماله  وقد .الوطني بالدارالبيضاء
  .امطروحة على الوزارة والمطالب التعليميةللوزارة،  ةاالنفرادي اتقراروال

، الجتماعية والديمقراطية العادلةاوالمطالب بمدينة الحسيمة، على االحتجاجات االجتماعية مطوال  وقف المكتب الوطني
أدى إلى تفقير  الفئات الشعبية بالمغرب للنهج الليبرالي المتوحش الذيمن صارخ  ا أن ما يحصل في الحسيمة هو رفضمعتبر

وتهميش فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي، وراكمت في ظله قلة من األثرياء ثروات هائلة. كما اعتبر الحركة االحتجاجية 
لتي تواصلت منذ شهر اكتوبر الماضي اندارا قويا لما يمكن ان تعرفه العديد من المدن المغربية التي تعيش اوضاع البطالة ا

والتهميش والتفقير. وسجل باستغراب وأسف رد فعل السلطات التي عملت بكل الوسائل على التقليل من شأن االحتجاجات 
اليب قمعية جديدة لتحويل انتباه واهتمام الرأي العام بدل التعاطي اإليجابي مع تلك ، وعلى استعمال أساالجتماعية في البداية

حق التظاهر واالحتجاج  2011دستورضمان رغم االحتجاجات مستخدمة كل أساليب القمع والمطاردة واالختراق واالعتقال 
ينة هي بداية للتهدئة االجتماعية ، معتبرا أن وقد اعتبر أن المبادرات األخيرة للسلطات بسحب قوات الشرطة من المد .السلمي

معها كل إطالق سراح المعتقلين هو اإلشارة القوية على حسن نية السلطات الحكومية والدولة في تعاطيها مع مشاكل المدينة و
  الفئات الشعبية بالمغرب.

باكلوريا، وعلى اإلجراءات ى رأسها امتحان اللكما وقف على األجواء التي مرت فيها االمتحانات اإلشهادية وع
توفير الوسائل  دون، وعلى إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بإدخال نقط االمتحانات ة المعزولة التي اتخدتها الوزارةالزجري

للحصول على فرصة الستعمال حاسوب الوزارة إلدخال  وينتظرون دورهم جعل العديد من األساتذة يصطفونمما الضرورية، 
، لكنهم في المقابل يكونون موضع المسؤولية الجديدة يقوم بها األساتذة بدون ان تخصص لها الوزارة أي تعويض هذه .النقط،

  .في حالة حصول أي مشكل مساءلة قانونية وإدارية
النقابات مع  ستشارةية اأفي غياب قرارات لااستفراد الوزارة باصدار مجموعة من قف المكتب الوطني على كما و

، وقرار اشتغال أساتذة الثانوي اإلعدادي والثانوي 2017يوليوز  28توقيع محاضر الخروج إلى غاية منها قرار تاخير  ،التعليمية
، وهو أي اعتبار ألوضاعهم االجتماعية والتزاماتهم األسريةدون  الساعة الثانية عشرة زواال والثانية بعد الزوالما بين التأهيلي 

  دليل ساطع على النهج االنفرادي الذي ستسير عليه الوزارة في تعاملها مع أوضاع نساء ورجال التعليم.
كل النقابات ذات رغم إجماع  ،ير الحركة االنتقالية لهذه السنة، حيث قررتهذا النهج الذي تؤكده مواقف الوزارة فيما يخص تدب

دونما اعتبار اللتزاماتها الحركة النتقالية عالن عن النتائج اإل، االنتقالية لهذه السنةض منظورها لتدبير الحركة فرعلى  التمثيلية
  السابقة مع النقابات باالستجابة لمطالب كل الراغبين في االحتفاظ بمنصبهم.

 شكلية  هي بصدد إفراغه من أي محتوى وتحويله إلى لقاءات القطاعي،بهذه الطريقة في تعاملها مع الحوار  ،إن الوزارة
  تكون فيها النقابات مجبرة على قبول منظور ومقترحات اإلدارة تحت طائلة فرضها قسرا. 

إن الوزارة تهيء بهذه الطريقة في تعاملها مع مشاكل المنظومة إلى تأجيج عناصر التوتر في القطاع مما سيكون له أثر سلبي على 
  الدخول المدرسي المقبل.

عن تخوفه من مآل المطالب التعليمية التي سبق للنقابات أن ذكرت بها السيد الوطني عبر المكتب وفي هذا السيباق 
 111بمراجعة المذكرة بشأن من تملص الوزارة من تنفيذ التزامها  الماضي، كما يعرب عن قلقه الوزير في لقاء شهر أبريل

  اص مع النقابات في هذا الشأن.والتي التزم بشأنها السيد الكاتب العام للوزارة بعقد اجتماع خ، وإلغائها 
، فإنه يدعو كافة المسؤولين بالجهات إلى اتخاد مبادرات بر الرأي العام الوطني والتعليميإن المكتب الوطني إذ يخ

، تجاه األكاديميات والنقابات التعليمية األخرى من أجل التصدي لكل محاولة لإلجهاز على أوضاع نساء ورجال التعليم من جهة
  ة االكاديميات بتقاسم المعطيات حول وضعية المنظومة في سياق التحضير للدخول المدرسي.ومطالب

 المكتب الوطني
 
 

 


