
                                                                                                                                                         

 الفدرالية الديمقراطية للتعليم   النقابة المستقلة للتعليم االبتدائي        الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب        الهيئة الوطنية للتعليم   

 

ة الوطنٌة للتعلٌم، الفدرالٌة الهٌئالجامعة الوطنٌة لموظفً التعلٌم بالمغرب،  األربع التعلٌمٌة النقابات عقدت        
والنقابة  التربٌة الوطنٌةوزٌر السٌد مع  تمٌن األول لقاء قابة المستقلة للتعلٌم االبتدائًلنوا، الدٌمقراطٌة للتعلٌم

إلى  حضرهو 2102فبراٌر 2 ٌومٌوم النقابات الثالث  باقً والثانً تم مع 2102ٌناٌر 22 ٌومالمستقلة للتعلٌم االبتدائً 
االتصال، والسٌد رئٌس  السٌد مدٌر مدٌرٌة الموارد البشرٌة وتكوٌن األطر، والسٌدة رئٌسة قسم جانبه كل من

  .، بمقر الوزارة باب الرواح بالرباطالتواصل الداخلً مصلحة

بملخص ألهم ما  للرأي العام تتقدم النقابات التعلٌمٌة األربع من الجانبٌن الذي اتسم بالصراحة خالل هذا اللقاء        
  :ٌندار فً اللقاء

على ـ  خاصة وأن الرأي العام ،رة التربٌةسألو لمدرسة المغربٌةبد من رد االعتبار ل الوضح السٌد الوزٌر أنه  ـ 
 .تدرس وإنما تفرغت لإلضرابات وللتعلٌم الخصوصً حت الضح ضد هذه األخٌرة لكونها أأصب ـ هحد تعبٌر

ذات  ٌةسرة التعلٌماألمناقشة أي مطلب من مطالب لعدم استعداده  أكدورث قطاعا مختصا فً اإلضراب و هأنـ 
 .واحد تمنحه ألسرة التعلٌم لايرال تتوفر على وأقسم أن الدولة  ،المادٌةالطبٌعة 

 ًلبالوزٌر كلما أراد أحد التطرق إلى أي قضٌة من الملف المطتقاطع من طرف السٌد  كانتالمداخالت جمٌع ن إ ـ
حٌث أكد  .ت تلبٌتهاتمقد  3122أبرٌل  32نتائج الحوار القطاعً والحوار االجتماعً  ا أنعتبرم  ٌةألسرة التعلٌمل

 . )ب طال  م   (مجرد سماع كلمة  رفضه الحدٌث بل
أن الخطاب فً نفس الوقت ملحا ، ممثلً الشعب بالبرلمان أن جمٌع مطالب أسرة التعلٌم قد أجاب عنها أمامـ 

 .ىانتهقد الشعبوي 
وزٌر وتخبرهم أن الوعموم األسرة التعلٌمٌة ومنخرطٌها مناضلٌها النقابات عند أن تذهب  ـ  تحد سافرـ فً  طلب ـ 

   .هامطالبأغلق الباب فً وجه قد الجدٌد 
ال مناهج وال برامج وال أي  هاال أحد سٌصلح أي شًء فٌأن المنظومة التربوٌة فً حاجة إلى االستقرار التام، وـ 

 .لموسمشًء وسٌتم االقتصار فقط على عقد لقاء تقٌٌمً للمخطط االستعجالً عند نهاٌة ا
كون هناك مجلس سٌ، والوزارة عاكفة على قانون أساسً سٌخرج للوجود بعد موافقة كل المتدخلٌن فً القطاع أنـ 

وقانونه وسٌكون وظٌفته وتركٌبته سٌعاد النظر فً سٌجتمع خالل ثالث دورات فً السنة، كما  للتربٌة والتكوٌن،
 .البرلمان المصغر للمنظومة التربوٌة بمثابة
باألجواء الجدٌدة وغٌر المسبوقة للحوار والتواصل مع الرأي العام التعلٌمً إذ تخبر  األربعوالنقابات التعلٌمٌة        

ومع التوجهات الجدٌدة لترسٌخ دولة الحق المتعارضة مع روح ومضمون الدستور الجدٌد ، الجدٌد السٌد الوزٌر
  .ومحاربة االستبداد واستغالل النفوذوالحرٌات والقانون 
ال سبٌل للرقً  هنأل التعلٌمٌة، ألسرةافً الدفاع عن مطالب والتزامها عن دورها م تنازلها ؤكد عدت

والنظر فً والمبادرات  وامتالك روح االستماع واالنفتاح على كل المكونات بمنظومتنا التعلٌمٌة إال باإلنصات
 .مطالب أسرة التعلٌم المادٌة والمهنٌة

واالستعداد النتزاع حقوقها  ،حول إطاراتها النقابٌة المناضلة إلى االلتفاف فئات القطاععموم  تدعو كما  
 .ناوطنكافة أبناء جٌد ل مدرسًتعلٌم لضمان المهضومة ـ الحقوق تنزع وال تعطى ـ 

                                                      


