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 (taalim.org)يلتقي رواد وقراء املوقع اإللكرتوني         
مع العدد األول من النشرة اإللكرتونية للجامعة الوطنية  

التوجه الدميقراطي، تضم تقارير موجزة   (FNE)يمللتعل

عن أبرز أنشطة ومستجدات اجلامعة وطنيا، جهويا، 

إقليميا وحمليا فضال عن األخبار املتعلقة باحتادي نساء 

وشباب التعليم واحتاد متقاعدي التعليم باملغرب وسائر 

اهليئات النقابية واللجان الوطنية املنضوية حتت لواء 

كالنقابة الوطنية  (FNE) طنية للتعليماجلامعة الو

للعاملني بالتعليم العالي والنقابة الوطنية للمربزين 

واهليئة الوطنية للدكاترة العاملني بوزارة الرتبية 

 الوطنية..

يف سياق املقاربة  رقميةوتأتي هذه النشرة ال     

التواصلية املنفتحة اليت تتبانا اجلامعة الوطنية للتعليم 

(FNE) لكرتونية من خالل بوابتها اإل توجه الدميقراطي،ال

(taalim.org) وتصدر دوريا موازاة مع انعقاد الدورات ،

 العادية للجنتها اإلدارية.

وإذ ننوه باجملهودات اجلبارة واملتواصلة اليت يقوم بها 

من أجل الدفاع  كل يف موقعه نقابيو ونقابيات اجلامعة

ت نساء ورجال املسؤول والصادق عن حقوق ومكتسبا

التعليم، نأمل أن تشكل هذه النشرة صورة واقعية 

ومتكاملة عن هذه اجملهودات، وأن تسهم يف حتقيق 

تواصل أكرب مع مناضلي اجلامعة ومع باقي املهتمني 

واملتتبعني، وننتظر مساهماتكم ومالحظاتكم  وبياناتكم 

 على بريد املوقع الرمسي للجامعة: 

fne_bn@yahoo.fr 
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ال توجد أية مربرات أخالقية "

ومهنية وقانونية لكل هذه 

 "اإلعفاءات

 

 

 

 

 

 

ال عبد الرزاق اإلدريسي، الكاتب العام الوطين ق     

للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الدميقراطي، إن 

اإلعفاءات اليت اُتخذت يف حق أطر تربوية وإدارية 

بالرتبية الوطنية، هي إعفاءات غري قانونية، وغري 

نيا وال أخالقيا شرعية وغري مربرة وغري معللة، ال قانو

، مرفوضة وال تأديبيا وال مهنيا وبالتالي هي قرارات

أضاف اإلدريسي أن هذه اإلعفاءات مأخوذة حبسابات و

يف نظرنا من خارج وزارة الرتبية الوطنية، ”سياسية و

لدرجة أن املسؤولني يف وزارة الرتبية ال على املستوى 

ت، حيث املركزي وال اجلهوي؛ ال علم هلم بهذه اإلعفاءا

 متثلت مهمتهم يف كتابة رسائل اإلعفاءات دون ذكر

 ”.أسباب ذلك

وأكد الكاتب العام الوطين للجامعة الوطنية     

هذه “، أن التوجه الدميقراطي -(FNE) للتعليم

اإلعفاءات هي مرفوضة، وجيب الرتاجع عنها من طرف 

وزارة الرتبية الوطنية، لكي تعفي القطاع من املزيد 

          ”.ان واملزيد من املشاكلمن االحتق

 وخبصوص املعفيني من األطر اإلدارية والرتبوية      

إذا كان هناك أي حساب :” قال اإلدريسي، مستطردا 

يته خارج مهنة مع أي تنظيم سياسي جيب أن تتم تصف

  ين.الرتبية والتكو

وجدد اإلدريسي تأكيده على أن هذا اإلجراء هو      

ضا باتا وال نقبله، وال جيب ألي شخص عبث ونرفضه رف“

 ، ألنه ليس ”أن يعترب نفسه دميقراطيا أن يقبل بهذا

 

 

ت اهناك أي تعليل أو تربير وراء هذه اإلعفاءات والقرار

املبنية على عقلية سلطوية )الشطط يف استعمال 

السلطة والشطط يف استعمال النفوذ السياسي(، 

 يضيف اإلدريسي.

كتب الوطين للجامعة الوطنية من جهته أصدر امل  

للتعليم/ التوجه الدميقراطي، بيانا يستنكر من 

خالله اإلقاالت واإلعفاءات اجلماعية من املهام ومن 

مناصب املسؤولية )مدير إقليمي، مدراء مؤسسات 

تعليمية، نظار، حراس عامون..،( وحتى من العمل يف 

 .ختصص اإلطار بعدد من املديريات اإلقليمية 

  

 

 

 

هاته اإلقاالت ” الوطين فـ وحبسب بيان املكتب

واإلعفاءات، املوقعة من طرف مدراء األكادمييات 

اجلهوية ، تتم دون أي تربير أو سبب أو تعليل )مهين، 

مالي، تربوي، إداري، أخالقي، تأدييب، قانوني، قضائي..( 

ُيْذكُر رمسيا مما يؤكد الدواعي السياسية غري 

   .”اخلطرية هلاته اإلجراءاتاملعلنة والواضحة و

 .وعرب املكتب عن رفضه هلذه اإلعفاءات     

 (fne) وطالب املكتب الوطين للجامعة الوطنية للتعليم

بالرتاجع عن “، املسؤولني مركزيا التوجه الدميقراطي

” ملهامهم ولعملهمهاته اإلعفاءات وإرجاع املعنيني 

ال العام ملتابعة واملساءلة للمتورطني يف نهب املاو

الستعجالي وغريه، والفساد، يف إطار الربنامج ا

لسياسة  حداملنهوبة وجعل  وإرجاع األموال

  .الالعقاب املتبعة يف هذا اجملال

س       ري  ون  ب   .ن 
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 جمانية التعليم خط أمحر   

 (FNEواجلامعة الوطنية للتعليم )
التوجه الدميقراطي ترفض بشدة  

املساس بهذا احلق، وتدعو إىل توحيد 

االحتجاجات دفاعـــا عن املدرسة 

 باملغرب.العمومية 

  رـجمانية التعليم خط أمح 
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 ـانأمام مقر الربملاملسرية االحتجاجية الوطنية  ختاميف 

 

 

       

   

تامية يف املسرية الوطنية الوحدوية اخل تهكلم يف معرض        

بالرباط، أشاد الكاتب الوطين  2017فرباير  19د ليوم األح

بالنجاح  التوجه الدميقراطي -FNEللجامعة الوطنية للتعليم 

استجابة الرائع هلذه احملطة النضالية املشرتكة، اليت جاءت 

للنقابات التعلمية األكثر متثيلية  ماسيلنداء التنسيق اخل

(FNE- UGTM -FDT- CDT -UNTM) لوضعيةاتنديدا ب 

 من التعليمية الرتبوية املنظومة تعيشها أصبحت اليت ملزريةا

 التعليمية الشغيلة ناضلت اليت واملكتسبات احلقوق على إجهاز

 .سنوات ملدة عليها

التوجه  ة اجلامعة الوطنية للتعليمساندماإلدريسي وجدد       

 التنسيقياتمجيع   ختوضها اليت النضالية معاركلل الدميقراطي

 لألساتذة الوطنية لتنسيقيةا معركة رأسها لىوع والفئات

 من عدد ضد املقررة قانونيةال غري اإلعفاءات ستنكروا املتدربني؛

 عنها بالرتاجع مركزيا املسؤولني وطالب أقاليم بعدة املوظفني

عجاف مذكرا بالسنوات ال ولعملهم؛ ملهامهم املعنيني وإرجاع

ارة الرتبية الوطنية وزللحكومة املنتهية واليتها، يف ظل إغالق 

واليت مل تشهد أي تقدم والتكوين املهين للحوار القطاعي 

ملموس وحقيقي للملفات العالقة واملستجدة ومنها على سبيل 

 ، 2003و 85احلصر املثال ال احلصر: ملف ضحايا النظامني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

دكاترة الرتقية بالشهادات وملف الملف اإلدارة الرتبوية ووملف 

وملف النظام األساسي   واملربزين واملساعدين التقنيني واإلداريني

وكذا اإلجهاز على مقومات املدرسة العمومية  ... اجلديد للقطاع

من خالل ضرب جمانية التعليم وتكريس العمل اهلش من خالل 

 العقدة...

متلص احلكومة والوزارة من االتفاقات بأسف شديد   وسجل      

التوظيف أبريل أو حمضر  26سواء ما تعلق منها باتفاق  املربمة

العامة منها  أو بقية االتفاقات ل لألساتذة املتدربنيالكام

 الفئوية.و

أهمية تكتل القوى احلية وشدد اإلدريسي يف ختام كلمته على      

من  النضال الوحدوي املشرتكجتسد يف إطار جبهة وطنية موحدة 

 اتـة ومقوماتها وصد اهلجمـــالعمومي ةــأجل الدفاع عن املدرس

 بالتعجيل  املتتالية ضد املكتسبات، كما طالب                                

 ل اليت ـم كل املشاكــحلس وار مثمرــبفتح ح                                 

 اد ـــجيالشغيلة التعليمية وإها ـــي منـتعان                                 

   والفورية هلا. احللول املنصفة                                

 

 

ويدعو إىل  ،الكاتب العام الوطين عبد الرزاق اإلدريسي يعلن النجاح الباهر للمسرية الوحدوية الوطنية بالرباط

 وعادل وعاجل هلا.املشرتكة والفئوية وإجياد حل شامل العامة و اإلسراع بفتح حوار جاد ومسؤول حول خمتلف امللفات
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الوطين عبد الرزاق اإلدريسي  العام استهل الكاتب   

أكتوبر 23إطار يوم  10.000كلمته يف ختام مسرية 

 الرسالة األوىل باإلشارة إىل   بالدار البيضاء 2016

طات إيصاهلا لسلة السلمياستطاعت هذه املعركة اليت 

رائعة ال املسريةهذه  من خالل تسجيل جناح البيضاء

 واحتجاجهم املنظم اليت شهدت كثافة املشاركني

أننا دميقراطيون على وأكدت بالتالي  ،امعترب اتنظيم

أننا وبرهن من خالهلا احملتجون  ،ولنا غرية على بلدنا

 .نستحق الدميقراطية والعيش الكريم

باألساتذة  الكبري وفخره ازهزعن اعتي اإلدريسعرب و    

 اأطر"باعتبارهم  االحتجاجية املناضلني يف هذه املسرية

املدارس العليا  مدرسة وإدارية مؤهلة ومكونة خرجية

م هعلي أنفقتأطر من أبناء شعبنا الكادح ، لألساتذة

من أجل من أموال الشعب مصاريف كبرية الدولة 

 "للبطالة ... عرضةالعمل فكانوا لألسف الشديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

واستطرد اإلدريسي بقوله "كانت احلكومة السابقة     

تقول ال للتوظيف املباشر، لكنكم كنتم يف إطار برنامج 

إطار مؤهل للعمل.. املدرسة 10.000حكومي لتكوين 

اع عنها من خالل العمومية هي يف أعيننا وجيب الدف

اهليئات النقابية والسياسية عريضة تضم سائر  جبهة

واحلقوقية إلنقاذها، وقد برهنتم على أن الدفاع عن 

التعليم العمومي ممكن باعتباركم خرجيي املدارس 

العليا لألساتذة،" ويف السياق نفسه أكد اإلدريسي على 

حق هذه األطر املؤهلة يف العمل الدائم والقار واملستقر 

ش الكريم، وجدد باملقابل رفض العييف والرمسي و

التوجه الدميقراطي للعمل  –اجلامعة الوطنية للتعليم 

بالعقدة باعتباره يكرس اهلشاشة ويتنافى مع مبدأ 

ذه هل اجلامعة االستقرار والعمل القار، مؤكدا دعم

، وشدد على أهمية استمرارها يف برناجمها األطر

 .مطلبها العادلالنضالي حتى حتقيق 

 إطار والعمل بالعقدة 10.000برنامج 
 وملف األساتذة املتدربيـن

 نـن بدون توظيف، وتوظيف بدون تكويـتكوي
 أمثلة واقعية على العبث وسوء التدبيــر وتكريس اهلشاشة

 

 

https://youtu.be/AmpxcC98elc 
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فتح حوار املسؤولني لتدعو النقابات التعليمية الثالث 
جاد ومسؤول ووضع حد لتجاهل الوزارة لكل 

 .االحتجاجات والنداءات التعليمية
 

          

 

 

 

 

 

 :لنقابات التعليمية ل احتجاجيةوقفة  الرشيدية

املديرية  مأما(FNE-UGTM-FDT) الثالث 

 .اإلقليمية بالرشيدية تنفيذا للربنامج النضالي الوطين

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 :اجلامعة الوطنية للتعليم  زاكورةFNE  التوجه

داخل  مشرتكة وقفة نضاليةحتتج وختوض الدميقراطي 

ختللتها كلمات للنقابات  بزاكورة إلقليميةاملديرية ا

 -FNE- UGTMة )التعليمية املشاركة يف الوقف

FDT-UMT.) 

 
 

 

 

 

 

 

 :اليت نظمها الوحدوية لوقفة النضالية ا ميدلت

عرفت و ،مية مبيدلتالتنسيق النقابي أمام املديرية اإلقلي

ملناضلي اجلامعة الوطنية للتعليم  ايزتموم انوعي احضور

 .2017مارس 23 -ه الدميقراطيالتوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقفة االحتجاجية اليت جانب من : تارودانت

 23/03نظمها التنسيق النقابي الثالثي يوم اخلميس 

تزامنا مع اإلضراب الوطين: اجلامعة الوطنية للتعليم 

 والنقابة الوطنية /FNEالتوجه الدميقراطي 

 . UGTM ليمواجلامعة احلرة للتع FDT/للتعليم

 

 

 تنفيذا للربنامج النضالي الوطين

ي للتنسيق النقابي الثالث
 التوجه الدميقراطي  -  FNEاجلامعة الوطنية للتعليم  

 إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية نوعية أمام املديريات اإلقليمية خاضت
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النقابات التعليمية الثالث تدعو املسؤولني    

 للتعامل جبدية مع مطالب نساء ورجال التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 يف سياق تنزيل الربنامج النضالي  :الدار البيضاء

املشرتك، جنح تنسيق املكاتب اجلهوية للنقابات التعليمية 

 (FNE-UGTM-FDTالثالث جبهة الدار البيضاء سطات )

يف تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر األكادميية 

الوطين والوقفات  اجلهوية بالبيضاء، تزامنا مع اإلضراب

اجلهة،  صعيداالحتجاجية أمام املديريات اإلقليمية على 

وبصم احملتجون على حمطة نضالية قوية من خالل 

احلضور الوازن ملناضالت ومناضلي اجلهة، وكذا الشعارات 

املنددة باهلجوم املمنهج ضد مكتسبات األسرة التعليمية 

ات وضرب مقومات املدرسة العمومية وتنزيل قرار

  .. تعسفية وغلق باب احلوار القطاعي

           

 

 

 

 

 

 

 

للنقابات وختمت الوقفة احلاشدة بكلمة مشرتكة 

فيها استمرار نزيف املدرسة  تكشف التعليمية الثالث

 تالعمومية على الصعيدين اجلهوي والوطين، وشدد

على إحلاحية فتح حوار جدي ومثمر لتجاوز حالة 

ورجال التعليم جراء اجلمود  االحتقان يف صفوف نساء

الذي  طال ملفاتهم العالقة املشرتكة منها والعامة 

ما حرص التنسيق النقابي على تقديم رسالة ك والفئوية.

جلهة الدار  احتجاجية مشرتكة ملدير األكادميية اجلهوية

أكد فيها على مجلة املطالب  البيضاء سطات

رار يف على االستمشدد االستعجالية جهويا ووطنيا و

متنامي لصد اهلجومات  وحدوي مراكمة رصيد نضالي

املتتالية على احلقوق واملكتسبات والوقف الفوري للتدابري 

  املخربة  واملفككة ملا تبقى من التعليم العمومي.

 

 

 

 

 

 

 

 2017ارس ــم 23ة ليوم ـاجيـات االحتجـراب الوطين والوقفضاح اإلـجن

ور املضربني/اتـقانوني من أجالرغم التشويش والتهديد باالقتطاع غري   
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 :املديرية اإلقليمية احتجاجية أمام وقفة طانطان 

 قليميوالكاتب اإل 2017مارس  23اخلميس  بطانطان

باسم املكتب اإلقليمي  " يلقي كلمةخوماني حممد الشيخ"

 .للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي

 

 

 

 

 

 :نفذ العشرات من نساء ورجال التعليم  العرائش

وقفة احتجاجية بساحة املديرية اإلقليمية بالعرائش صباح 

بالتزامن مع اإلضراب  2017مارس  23يوم اخلميس 

وطين، يف إطار جتسيد ما تبقى من الربنامج الوطين ال

النضالي لشهر مارس الذي سطره التنسيق النقابي 

قليمي للجامعة ة لدعوة وجهها املكتب اإليالثالثي، وتلب

التوجه الدميقراطي للشغيلة التعليمية  الوطنية للتعليم ـ

 .باإلقليم

 

 

 

ل وقد متيزت الوقفة حبضور نوعي ملناضالت ومناضلي ك

والنقابة الوطنية  (FNE) من اجلامعة الوطنية للتعليم

والتنسيقية الوطنية لألساتذة  (FDT) لتعليمل

املتدربني، حيث ردد اجلميع شعارات تندد بالسياسة 

التعليمية للدولة واليت تستهدف القضاء على التعليم 

العمومي، وضرب مكتسبات األسرة التعليمية، وحقوق 

أستاذا  159 ا مت التنديد حبرمانالتالميذ والطلبة، كم

وأستاذة من حقهم املشروع يف الوظيفة العمومية بعد 

فرتة التكوين، وإعفاء عدد من األطر الرتبوية تعسفا من 

 .مهامهم الرتبوية

 

 

 

 

 

 23استجابة للنداء النضالي الوطين ليوم  :رــكاديأ 

باملديرية  التنسيق النقابي الثالثي ،2017مارس 

حيتج على اإلجهاز على املدرسة  اإلقليمية أكادير إدوتنان

العمومية وعلى القرارات الرتاجعية والرجعية اليت 

.تضرب حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم

 تعليمية الثالثللنقابات ال وقفة احتجاجية مشرتكة 60

دفاعا عن املدرسة العمومية تنسيق نضالي متواصل  
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  مكتب حملي جديد للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي 
 .مصطفى الغبور كاتبه العام احمللي ازةـبت

 
  

                                                                    :    
  واـــعض 16د من ـمكتب جدي                                                          
  ب ــكات احلفيظ بدمشكوري عو            

 ة ــــة الوطنيـــللجامع حملي            
 .يـللتعليم التوجه الدميقراط            

 

 

 يــجتديد املكتب اإلقليم:
 يكاتب عام إقليمعبد احلميد زفزاف 

 التوجه –للجامعة الوطنية للتعليم  
.باحملمدية الدميقراطي 

 

 

مكتب إقليمي جديد لفرع اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه 

 .مد الربيعحم، كاتبه العام مبوالي يعقوبالدميقراطي 

متجددةدينامية تنظيمية متواصلة وهياكل إقليمية وحملية   

 التوجه الدميقراطي – FNE اجلامعة الوطنية للتعليم
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 الجهات واألقاليم

حتت إشراف املكتب 
اجلهوي جلهــــة 

سطات  –البيضاء 
واملكتب اإلقليمي 

 مبوالي رشيد

تشكيل مكتبني  
 نحمليني جديدي

 فتح اهلل إسعاف الكاتب احمللي فرع سيدي عثمان

 عادل النعانعي الكاتب احمللي فرع موالي رشيد

 

  

.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     بن بطوطة حتت إشراف الكاتب اجلهوي اباملدرسة االبتدائية  للنواصرانعقد اجمللس اإلقليمي

 متاملصادقة عليهما وقريرين األدبي واملالي عرض الت وبعد، وعضوي املكتب الوطين وأعضاء من اللجنة اإلدارية باجلهة
بعد نقاش . ول اإلعالم والتواصلوح حول الوضع العام للعمل النقابي واملستجدات التعليمية نيعرضإلقاء ومناقشة 

 .بهيمة خالدكاتبه العام  عضوا 21من  امكون اجديد اإقليمي امكتب اجمللس انتخبراطي قودميو مستفيض

 

  

 : املكتب اجلهوي جلهة الدار البيضاء سطــات      

  (FNE)جلامعة الوطنية للتعليم القاء           

 وتدارس عدة قضايا ومدير األكادميية        
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 الجهات واألقاليم

        

 

 توجهت أشغال اجلمع العام التأسيسي             

  مكتب حملي مكون بانتخاببأوالد عبو                        
 عبد الواحــد عضوا  كاتبه احمللي  25من 

 ا عرض شهد اجلمع العام . وقدالزهراوي

أعضاء املكتب  مداخالتتلته ل مستجدات الساحة التعليمية للكاتب الوطين عبد الرزاق اإلدريسي حو  اقيم
الشيء الذي يربز اقتناعها باجلامعة الوطنية للتعليم  ،ضور وازن للشغيلة التعليميةحبو متيز  ،اجلهوي والوطين

التوجه الدميقراطي كإطار دميقراطي و مستقل يدافع عن املدرسة العمومية وعن حق الشعب املغربي يف تعليم 
 .مي يليب متطلبات كافة فئاته االجتماعيةعمو

 

 

 

 

 

 

 

  

 وقـــنعقد مبقر اجلمعية املغربية حلقا  

 مييس اإلقلــدة اجمللـــان باجلديــاإلنس 

 يــب اإلقليمــدة لتجديد املكتـــاجلدي

 عبد الرزاق حبضور الكاتب العام الوطين

 أهم ا حولـــدم عرضـقالذي  يـاإلدريس

 -املستجدات التعليمية الوطنية وحبضور أعضاء من املكتب الوطين وأعضاء من املكتب اجلهوي للدار البيضاء

الكاتبة  على رأسه مكتب إقليمي جديد انتخاباملصادقة على التقريرين األدبي واملالي مت بعد املناقشة وو. سطات

 .أمينة بلشهبالعامة اإلقليمية 

مكتب إقليمي 
 جديد مبديونة 

بعد كلمة  و ،لسوامل وعضو اللجنة اإلدارية سعيد أيت زهرةااجلهوي وعضو املكتب الوطين أمحد ت إشراف الكاتب حت

ثم املصادقة من طرف الكاتب اإلقليمي السابق  رية وعرض التقريرين األدبي واملاليالكاتب اجلهوي وكلمة عضو اللجنة اإلدا

.كاتبه اإلقليمي حســن بنهــــار عضوا 11مكتب إقليمي جديد مكون من  انتخابأسفر االجتماع عن  عليهما،  
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وطنية نظمت اجلامعة ال      
التوجه الدميقراطي ـ  -  FNEللتعليم

امللتقى الوطين األول ملدرسات 
ومدرسي الفلسفة، وذلك يوم االثنني 

مبؤسسة األعمال  2017يناير  30
االجتماعية للتعليم بالرباط، حتت 

تدريس الفلسفة: املهام “ :شعار
، حيث مت ”والرهانات واالنتظارات

 :التطرق إىل قضايا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ؛تدريس الفلسفة باملغرب أزمة -
  ر الرتبية نقدية ملقر مقاربة -

 ؛باكالوريا األوىلاإلسالمية السنة  
 ؛معركة احلق يف الفلسفة -
املدرسة العمومية وقتل الوعي  -

 ؛النقدي

الدرس الفلسفي واملعيش اليومي  -
 .للتلميذ

بعد نقاش وتفاعل مستفيض يف هذه و
القضايا وغريها من موضوعات 

 خلصالت الدرس الفلسفي، وإشكا
 :امللتقى إىل ما يلي

 

 
 
 
 
 
 

ـ التوجه   FNEتثمني مبادرة اجلامعة الوطنية للتعليم  -
الدميقراطي ـ يف عقدها للملتقى الوطين األول ملدرسات ومدرسي 
الفلسفة، والدعوة إىل عقد ملتقيات جهوية وإقليمية وتوسيع قاعدة 

ل تدريس الفلسفة باملغرب، التواصل من أجل بلورة تصور واضح حو
مع التفكري يف عقد ندوة سنوية حول قضية من قضايا الفلسفة 

 ؛والفكر اإلنساني
لتأكيد على أهمية تدريس الفلسفة كتفكري عقالني ونقدي متكن ا -

 ؛الناشئة من اإلبداع والتعاطي النقدي مع مشكالتهم اجملتمعية

ربامج املقررة يف مادة الدعوة إىل إعادة النظر يف املناهج وال -

بعني واألخذ الفلسفة مبا ينسجم مع مبادئ التفكري النقدي، 
االعتبار املشاورات املوسعة واقرتاحات أستاذات وأساتذة املادة، عرب 

 ؛اجملالس التعليمية أو غريها
دعوة كل القوى اجملتمعية احلية والتنظيمات التقدمية  -

ة وطنية موحدة للدفاع عن جبه خلقوالدميقراطية إىل العمل على 
 .الفلسفة والفكر النقدي

 
سكرتارية اللجنة الوطنية ملدرسات ومدرسي الفلسفة تشكيل   -

 -0626046682منسقا هلا األستاذ قاشى الكبري ) اختارت

Kacha.Kabir@gmail.com) 
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الوطنية للدكاترة العاملني  اهليئة
 بوزارة الرتبية الوطنية

رص الصفوف والتعبئة  إىلتدعو 
يف املعارك النضالية  لالخنراطواالستعداد 

 .القادمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

رتبية نظمت اهليئة الوطنية للدكاترة العاملني بوزارة ال   

بالنادي الوطين  2017يناير  31الوطنية يوم الثالثاء 

ملؤسسة األعمال االجتماعية للتعليم بالرباط امللتقى الوطين 

من أجل تغيري اإلطار لكافة " حتت شعار السادس للدكاترة

وطبقا للربنامج ". الدكاترة بالرتبية الوطنية إىل أستاذ باحث

كتورة فاطمة أباش العلمي والتنظيمي املسطر، ألقت الد

املفتشة الرتبوية بالسلك الثانوي التأهيلي عرضا تربويا مفصال 

أي دور لدكاترة القطاع املدرسي يف تنزيل الرؤية “بعنوان 

يف جمال تفعيل فرق البحث  2030-2015االسرتاتيجية 

حممد أبو تاله عرض قيم لألستاذ اجلامعي الدكتور  ”الرتبوي

اجلهوي للنقابة الوطنية للتعليم  الكاتب اجلهوي للمكتب نصر

سطات، استعرض فيه سريورة  -العالي جبهة الدار البيضاء

املغرب وواقع اجلامعة املغربية ب التعليمية ومسات السياسة

الكاتب الوطين للهيئة  حممد كريماملتأزم. وقدم الدكتور 

الدكاترة العاملون “عرضا ثالثا بعنوان     الوطنية للدكاترة

لرتبية الوطنية: مميزات الفئة وسبل تثمينها كرأمسال ا بوزارة 

سلط فيه الضوء على ” بشري يف منظومة البحث العلمي

املقاربة اخلاطئة اليت تعتمدها احلكومة يف التعاطي مع امللف 

املطليب هلذه الفئة؛ والقائمة على منطق سد اخلصاص وغياب 

علمية سرتاتيجية واضحة الستثمار أمثل لطاقتها الارؤية 

األجنع هلذا  وجتاربها امليدانية املثمرة، مشددا على أن احلل

أصدر امللتقى توصيات وقد  .امللف يتطلب قرارا سياسيا شجاعا

ي ـا بامللف املطلبــعملية، وقدم خالصات تروم الدفع قدم

بوضعيتهم املستحقة يف التأطري والبحث اء ــرة واالرتقـــللدكات

 ،والتكوين والدراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ومن أبرزها ما يلي

التشبث باحلل الشامل مللف الدكاترة مع الدعوة للوحدة  -

 النضالية حتى حتقيق كافة املطالب؛

اقرتاح جمموعة من احللول العملية حلل ملف الدكاترة يف  -

 :مشوليته منها

 حتويل مناصب دكاترة التعليم املدرسي إىل التعليم العالي؛ -

ار األستاذ الباحث ضمن النظام األساسي اخلاص إحداث إط -

 بأسرة التعليم وفق مقاربة قانونية متكاملة؛

إصدار مرسوم استثنائي خيص هذه الفئة، إسوة بدكاترة وزارة  -

 الثقافة؛

مشروع قانون للربملان يتمم مبوجبه قانون الوظيفة  تقديم -

العمومية من خالل إضافة فقرة ختص دكاترة الوظيفة 

  .العمومية

مت جتديد املكتب الوطين  الناجح ويف ختام فعاليات هذا امللتقى

كاتبه الوطين د.حممد كريم،  عضوا 21للهيئة مكون من 

ل برد الصالحية لتسطري برنامج نضالي كفيوأعطيت له 

 .االعتبار هلذه الفئة وإنصافها

 

 

 

 

 

          

 الربـــــاط:   
جناح امللتقى الوطين السادس للدكاتـرة العاملني بوزارة الرتبية الوطنية 

يف املعارك النضالية القادمة لالخنراطرص الصفوف والتعبئة واالستعداد  إىل واهليئة تدعو  
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مقراطي مبقر الوطنية للتعليم التوجه الديـنظمت اجلامعة      

األعمال االجتماعية للتعليم بالرباط امللتقى الوطين األول ملدرسات 

ومدرسي األمازيغية حبضور جمموعة من املهتمني بالشأن الرتبوي 

من املنابر الصحفية، وبعد كلمة الكاتب  األمازيغــي وجمموعة

العام الوطين للجامعة الرفيق اإلدريسي عبد الرزاق، وتقديم 

أرضية امللتقى، مت التطرق حملاور امللتقى من تأطري األستاذ عبيد 

أمحد واألستاذ أبوقس ” رهانات تدريس األمازيغية“ميمون حول 

األمازيغية يف  لسياسية اليت تعوق تدريس اللغةالقرارات ا“حول 

، وبعد نقاش مستفيض بني احلضور ”منظومة الرتبية والتكوين

ؤطري اللقاء، والتأكيد على أن مسار إدماج األمازيغية يف مو

 املنظومة الرتبوية ال يزال يعرف تراجعات وضربات متتالية يف ظل 

 

 

 

 

 

منظومة تربوية تتعرض للهجومات ومبا أن مسلسل هذا اإلدماج 

ال رهينا بقرارات سياسية أبعد ما تكون عن الرغبة كان وال يز

احلقيقية يف إنصاف أحد أهم مكونات ثقافتنا الوطنية وكذا مبزاجية 

بعض املسؤولني املركزيني واجلهويني واإلقليميني الذين جيدون يف 

القوانني املؤطرة لتدريس اللغة األمازيغية كل الثغرات لعرقلة 

الوطين للرتبية والتكوين الذي يعتربها اإلدماج وعلى رأسها امليثاق 

 .مادة للتفتح فقط

إن اجلامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الدميقراطي، إذ      

سيكون بل  لن يكون األول تؤكد أن هذا امللتقى األول

مدخال للتأسيس مللف يعيد لألمازيغية مكانتها الطبيعية، 

 :ومن أهم مداخله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرتاتيجية وية املطروحة يف الرؤية االة اللغرفض اهلندس -1

 ؛واليت ضربت هويتنا التعددية

 ؛أفقيا وعمودياتعميم تدريس اللغة األمازيغية  -2

 ؛فتح ختصص األمازيغية باملركز الوطين للتفتيش  -3

تعيني األساتذة/ات املتخصصني/ات حاملي املاسرت والدكتوراه  -4

باملراكز اجلهوية ملهن  الناجحني/ات يف مباراة الرتقية بالشواهد

 .الرتبية والتكوين

مبا يضمن الزيادة يف احليز الزمين املخصص للغة األمازيغية  -5

اجلودة املطلوبة، وتوفري الكتاب املدرسي وتوزيعه جمانا إسوة 

بباقي املقررات ببعض املناطق، وتوفري قاعات خاصة باألمازيغية 

 .داخل املؤسسات التعليمية

ليفات لتدريس اللغة األمازيغية لألساتذة رجاع التكإ -6

املزدَوجني الذين ُسِحبت منهم، وإجياد حل دائم على أساس 

التعيني الدائم بهذه الصفة، وإعادة عملية التكوينات لفائدة 

 .املؤطرين الرتبويني واملدرسني

املذكرات املؤطرة لتدريس اللغة األمازيغية يف توزيع  احرتام  -7

 .جداول احلصص

إنصاف مدرسات ومدرسي اللغة األمازيغية يف احلركات  -8

االنتقالية عرب معاجلة برنامج الربنام الذي حرمهم املوسم املاضي 

 .من حقهم يف االنتقال وفق ختصص اللغة األمازيغية

إدراج مواد اللغة األمازيغية يف االمتحانات اإلشهادية  -9

 .اإلقليمية

 .يدا وطنيا وعطلة رمسيةإقرار رأس السنة األمازيغية ع -10
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 امللتقى الوطين الثالث ألطر التوجيه والتخطيط الرتبوي

 يطرح املطالب وجيدد سكرتارية منسقها جامع املصطفى

 

 

 

 

 

    

نظمت اللجنة الوطنية ألطر التوجيه والتخطيط التربوي في      

التوجه الديمقراطي  -FNE إطار الجامعة الوطنية للتعليم

ى الوطني الثالث ألطر التوجيه والتخطيط التربوي تحت الملتق

من أجل نظام أساسي يُنصف هيئة التوجيه والتخطيط “ :شعار

ستراتيجية داخل منظومة التربية اال ويرقى بأدوارها التربوي

بمقر مؤسسة  2017فبراير  2وذلك يوم الخميس  “والتكوين

حضور األخ ب للتعليم باب شالة بالرباط،األعمال االجتماعية 

اإلدريسي عبد الرزاق الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم 

FNE   وأعضاء من المكتب الوطني للجامعة. وقد استحضر

الملتقى الهجوم الممنهج على التعليم العمومي وتردي أوضاع 

الشغيلة التعليمية، كما تدارس مستجدات مجالي التوجيه 

ستراتيجية لرؤية االتربويين ومشاريع تنزيل اوالتخطيط ال

 :ذات الصلة، فخلُص إلى ما يلي( 2015-2030)

إدانة التراجعات الخطيرة التي يعرفها التعليم العمومي من  .1

محاولة ضرب مجانية التعليم، الهجوم على أنظمة التقاعد، 

التوظيف بالعقدة، ترسيب مجموعة من األساتذة 

 …المتدربين

ي منصف وعادل الدعوة إلى التسريع بإخراج نظام أساس .2

يضمن توحيد هيئة التوجيه والتخطيط التربوي 

مستشارين ومفتشين( تماشيا مع توحيد المسارات (

المهنية بين الهيئات التعليمية في إطار واحد مفتش في 

التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي بعد 

 التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛

 

 

 

 

جابة للملف المطلبي ألطر التوجيه المطالبة باالست .3

والتخطيط التربوي موضوع المذكرة المرسلة من طرف 

التوجه  FNEالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم 

الديمقراطي إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني 

 ؛2016دجنبر  30بتاريخ 

استنكار ما يتعرض له أطر التوجيه ببعض األقاليم  .4

ن تضييق وممارسات تنم عن سوء فهم والجهات م

لمهامهم وأدوارهم في تجاهل تام لمشاكل وصعوبات 

 وطبيعة المجال؛

التأكيد على ضرورة إعادة النظر في المذكرات الوزارية  .5

  ؛المؤطرة لمجالي التوجيه والتخطيط التربويين

مطالبة مسؤولي الوزارة باستثمار تكوين أطر التوجيه  .6

ش في اللجن النيابية التأطيرية والتخطيط وعدم التهمي

في مختلف المجاالت وخصوصا في ما  للهيئات األخرى

 يتعلق بالتوجيه والتخطيط؛

دعوة أطر الهيئة إلى التكتل واالنخراط في الجامعة الوطنية  .7

التوجه الديمقراطي للمساهمة في الدفاع عن  FNEللتعليم 

 .الحقوق والمكتسبات وتحصين اإلطار

في الجانب التنظيمي تم تجديد سكرتارية  وبعد التداول

اللجنة الوطنية ألطر التوجيه والتخطيط التربوي الجامعة 

التوجه الديمقراطي مع تمثيل كل   FNEالوطنية للتعليم

 .الجهات

 

 

 

 

كما تقرر متابعة سكرتارية اللجنة الوطنية ألطر التوجيه    

 والتخطيط التربوي لجميع القضايا والمشاكل الفردية

والجماعية ألطر التوجيه والتخطيط المطروحة على 

مستوى المديريات اإلقليمية واألكاديميات الجهوية وعلى 

المستوى المركزي وذلك بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية 

 FNEوالمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم  والجهوية

 .التوجه الديمقراطي



 www.taalim.org األنشطة اإلشعاعية 

 

 أوالد مراح: -إقليم سطات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلة التعليميةاإلدريسي يف لقاء تواصلي مع الشغ 

 
 ة نظم الفرع احمللي للجامعة الوطنية للتعليم بسيدي حجاج، التوجه الدميقراطي ندوة تواصلي     

جتماعات مبقر بلدية اوالد امراح، أطرها مع الشغيلة التعليمية بقاعة اال 2017أبريل  16األحد 

تب اجلهوي والكاتب اإلقليمي األخ اإلدريسي عبدالرزاق الكاتب العام الوطين للجامعة حبضور الكا

و الكاتبة الوطنية الحتاد نساء التعليم باملغرب، تناولت واقع العمل النقابي وحتديات الوضع الراهن 

 .النقابيةالتعليمية و املستجدات على الساحة مع اإلشارة إىل بعض

اليت تعاهد أكدت على الوحدة واللحمة وعرفت هذه الندوة حضورا مهما لنساء ورجال التعليم، 

عليها أعضاء املكتب احمللي مع منخرطي الفرع بصفة خاصة ومع الشغيلة التعليمية بصفة عامة، 

نقاشا مستفيضا ختللته العديد من املداخالت للسادة األساتذة واألستاذات وشهدت جمريات الندوة 

.احملليوالقضايا سواء ذات الطابع الوطين حول   



 

 الوطنية  اهليئات واللجان
www.taalim.org 

 املكتب اجلهوي للنقابة الوطنية للعاملني بالتعليم العالي
 وجدة – مد األولجامعة حم

 حتت شعار: بيعيةلراالدورة  -2017التأطريسلسلة دورات  ينظم ضمن

وعية املعلوماتية بتعاون مع املركز املغربي للت ”املوظف والتحديات الرقمية“
 2017مـــاي  –أبريل -يريالربنامج التأط

 : شعار خيلد اليوم العاملي للمرأة حتت FNEاحتاد نســـــاء التعليم باملغرب 

 """مجيعا من أجل تعليم عمومي جماني يضمن املساواة وينبذ التمييز

أحيى احتاد نساء التعليم باملغرب املنضوي حتت لواء اجلامعة الوطنية  2017مارس 8مبناسبة اليوم العاملي للمرأة      

عهن املستميت عن حقهن يف العيش باعتزاز تواجد النساء يف كل احملطات النضالية ودفا التوجه الدميقراطي –للتعليم 

 وسائر فئات التعليم. إطار 10.000الكريم، كما برهنت على ذلك نساء التعليم يف تنسيقية األساتذة املتدربني و

وأكد مطالبته باملصادقة على املواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان؛ ورفع حتفظات الدولة على اتفاقيات القضاء على مجيع 

ييز ضد املرأة؛ وإقرار كافة احلقوق اإلنسانية للنساء واحرتام كرامتهن؛ واإلسراع بإخراج قانون ضد العنف جبميع أنواع التم

نساء الربية الوطنية والتعليم العالي إىل االلتفاف حول إطارهن املناضل احتاد نساء التعليم  UFEMأنواعه، كما دعا االحتاد 

 ة مجاهريية مستقلة وحدوية ومتضامنة. باملغرب للمساهمة يف بناء حركة نسائي

    FNEلتعليم العاليالنقابة الوطنية للعاملني با
للنقابة  التابع بالرشيدية جتديد الفرع االقليمي

الوطنية للعاملني بالتعليم العالي املنضوية 
حتت لواء اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه 

 .بوعيشالصديق  خاألالدميقراطي، كاتبه العام 
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النقابة الوطنية للمربزين حتتج على املذكرة    

 15الصادرة بتاريخ  27/17الوزارية رقم 

، وتستنكر اخلرق السافر للقانون 2017مارس 

الرتبية والتكوين  املنظم للمراكز اجلهوية ملهن

يف شقه املتعلق بتعيني األساتذة للتدريس بها 

والذين مت حتديدهم يف إطار األساتذة املربزين 

وأساتذة التعليم العالي املساعدين، وتشجب كل 

أشكال التحايل اليت تنطوي عليها املذكرة 

الوزارية السالفة الذكر بسبب تسرتها على 

كما حتتج على املناصب املمكن التباري عليها، 

بعض التعيينات والتكليفات اليت أقدمت عليها 

 الوزارة مؤخرا يف بعض املراكز اجلهوية ملهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرتبية والتكوين خارج اإلطار القانون قبيل 

 إصدار هذه املذكرة املرفوضة.

واملكتب الوطين للنقابة الوطنية للمربزين 

ل الوزارة باملغرب وهو يتتبع هذه اخلروقات حيم

الوصية كامل املسؤولية ويدعوها إىل تصحيح 

منطوق هذه املذكرة وفق ما ينص عليه القانون 

املنظم للمراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين، 

ويدعو باملقابل كافة األساتذة املربزين باملغرب إىل 

االستعداد لكل األشكال النضالية دفاعا عن 

املدرسة  حقوقهم وعن إطارهم املهين وعن

 الوطنية العمومية.

 

 

 FNE  احتاد شباب التعليم باملغرب

يف بيانه الوطين احتاد شباب التعليم باملغرب املنضوي حتت لواء اجلامعة 
يثمن التنسيق لتوحيد نضاالت التوجه الدميقراطي  –الوطنية للتعليم 

إطار وترسيب  10000على  اهلجماتاملتضررين من السياسات العمومية ويدين 
أساتذة متدربني بالعرفان وحماوالت االستحواذ على املقر املركزي لالحتاد الوطين 

 .الوطين اهلرهورة املخيملطلبة املغرب بالرباط وعلى 

  FNEالنقابة الوطنية للمربزين 
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 هابيان نددت النقابة الوطنية للمربزين يف    

مبنع القوات  2017مارس  26وطين بتاريخ ال

العمومية لوقفتها أمام وزارة الرتبية الوطنية 

بالرباط، احتجاجا على  2017مارس 23يوم 

اإلجراءات التخريبية اليت مررتها احلكومة 

يل فصل التكوين عن والوزارة الوصية من قب

وخوصصة التوظيف والرفع من سن التقاعد 

 جمموعة من مسالك اجلامعة، أدانت بشدة هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والقانونية يف املنع الذي خيرق احلقوق الطبيعية 

 االحتجاج السلمي.

وأعربت عن رفضها لكل أشكال احملسوبية  

والزبونية اليت كشفت عنها املذكرة الوزارية 

رفوضة بشأن التكليف والتعيني باملراكز امل

 النقابة  اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين، وجددت

املطالبة بإصدار نظام أساسي حينرم شهادة 

 .التربيز إسوة مبا هو معمول به يف باقي الدول

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FNEالنقابة الوطنية للمربزين 

 للدكاترة ةاهليئة الوطني
 FNE العاملني بوزارة الرتبية الوطنية

 باالتفاق املربم مع الوزارة الوصية والوفاء باحلل الشامل مللفها املطليب العادلاملطالبة جتدد 

 –اهليئة الوطنية للدكاترة العاملني بوزارة الرتبية الوطنية املنضوية حتت لواء اجلامعة الوطنية للتعليم  بصمت      

صدا للهجمة الشرسة ، 2017فربير 19الوطنية ليوم جاجية االحتمشاركتها يف املسرية على التوجه الدميقراطي 

واملتواصلة اليت تشنها احلكومة على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم عامة، واستمرارها يف تكريس سياسة 

 ةوجدد املكتب الوطين للهيئ االستهتار والالمسؤولية واحليف الذي طال ملف دكاترة الرتبية الوطنية على وجه اخلصوص،

أستاذ التعليم العالي مساعد  مطالبة الوزارة الوصية بتغيري اإلطار لكافة دكاترة وزارة الرتبية الوطنية إىلوطين ال هيف بيان

، أو من خالل تفعيل إطار أستاذ باحث يف سياق النظام  2011منذ سنة  األكثر متثيليةنفيذا التفاقها مع اهليئات النقابية ت

ستاذ التعليم العالي العتبارية نفسها ماديا ومعنويا أللرتبية والتكوين مبا يضمن الوضعية ااألساسي اجلديد ألسرة ا

وأعلنوا  هادة الدكتوراهباستهتار الوزارة الوصية مبلف الدكاترة وبش، وقد ندد الدكاترة احملتجون يف املسرية الوطنية مساعد.

على رص الصفوف  FNEتب الوطين للهيئة الوطنية للدكاترة املك شدد املطليب العادل يف مشوليته، كمالفهم متسكهم مب

إطارا   -التوجه الدميقراطي –باهليئة الوطنية للدكاترة واجلامعة الوطنية للتعليم  والتشبثواالستعداد لكافة االحتماالت، 

 .دفاع عن القضايا العادلةمناضال ومكافحا وملتزما بال
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 اهليئة الوطنية للدكاترة
 FNEرة الرتبية الوطنية العاملني بوزا

  ،شدد على متسك الدكاترة بكافة حقوقهمالكاتب الوطين للهيئة ي

  17/027بسحب املذكرة الوزارية رقم  ويطالب الوزارة الوصية

 

أعلنت اهليئة الوطنية للدكاترة العاملني بوزارة الرتبية الوطنية عن        

بشأن التكليف  17/027 احتجاجها الشديد ورفضها للمذكرة الوزارية رقم

لسحب الوزارة الوصية با ، وطالبتوالتعيني باملراكز اجلهوية للرتبية والتكوين

الفوري هلذه املذكرة اليت تكرس العبث، وتبخس شهادة الدكتوراه من خالل منح 

نقط يتيمة هلذه الشهادة يف شبكة التقويم وعدم إعطاء األولوية املستحقة  3

سياسة استغباء عقول الدكاترة  هااستهجانربت عن وأع حلاملي الدكتوراه؛

والرأي العام مبباريات وهمية، مادتها األساسية احملسوبية والزبونية وزينتها 

جلان تقصي حقائق وهمية، وختامها منع الرتاخيص عن فئة من الدكاترة 

 .ملباريات معلنة للموظفني

 

 مدينة مراكش وإمليل إىلمن الرباط  يهية الثقافية النقابيةالرحلة الرتف

  FNOCLو FNSAو  FNEمتقاعدي ومتقاعدات  - 2017أبريل  13و 12و 11يام أ 
 

   FNEاحتاد متقاعدي التعليم باملغرب
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