
  

 بــالغ        

 2021ماي24المحمدية في           

الغير مريح والتطورات الغير مطمئنة التي يشهدها التنسيق الثالثي جراء المستجدات التي طرأت على   الوضع  في ظل       

وما تالها من أحداث خرجت  ،الذي سطرت خطوطه العريضة في البيانات والتعميمات السابقةوالبرنامج النضالي المتدرج  

ــ  االستمرار  تعذر وأمام، ا داخل التنسيق بكل مكوناتهفي كثير من األحيان عن جادة اللياقة واالحترام المفروض توفرهم

عقد  ،لدى مكوناته  في تنسيق انعدمت فيه أدنى شروط العمل واالنسجام واالحترام المتبادل على األقل في الوقت الحالي ــ 

  .اجتماعا عن بعد   24/05/2021االثنين  المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم االبتدائي بالمغرب  يوم

  ومسؤولية مناقشة كل الخيارات واالحداث  تمت بجدية لجنة التنسيق الثالثي،ممثلينا في وبعد استعراضه لتقرير 

 خلص االجتماع الى: ل حيث والمستجدات والتطورات التي ال تبعث على التفاؤ

                                                                                    

 : على مستوى التنسيق الثالثي-أوال    

، لكنه  +تجدد الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم االبتدائي بالمغرب اعتبارها للتنسيق الثالثي خيارا استراتيجيا

   .تعيق تطوره نحو األفضلالتي التي يعرفها وررفي كثيرمن األمو وإعادة النظيستوجب التدقيق  

من طرف  وإهانة  نا في التنسيق الثالثي  من سب وقذف و العبارات بما تعرض له إخواننا ممثل شدأ+ يندد المكتب الوطني ب

ؤكد على أن كرامة ممثليه وجميع المناضلين فوق كل اعتبار، وأن تجاوز حالة التوترهذه  وي،بعض شركائنا في التنسيق  

                                                     حترام اآلخر .الااللتزام بأخالقيات النقاش واتستدعي 

الظروف الذاتية والموضوعية الكفيلة بالعمل الجدي  وتوفر العضوية داخل التنسيق الثالثي إلى حين نضج  تجميد  يقرر +

   العتبارنا أن النضال اليتم بالوكالة .و ،والمتسمة باالحترام المتبادل لالفراد والجماعة،التكاملي بين جميع مكوناته 

ء العمل  غيرة على سالمة أجوافي الظرفية الراهنة +يعبرعن أسفه البالغ عن هذا القرارالذي وجد نفسه مضطرا التخاذه  

الذين   التها ومناضليهاضوأريحيته ومضيافيته داخل التنسيق وصونا لكرامة ممثلي الجمعية داخله ومن خاللهم لكل منا

 .  فوضوا إلينا أمر الترافع عنهم

بقوة  ، إيمانا منه  واالستشارة مع المكونات الجادة داخل التنسيق  مستمر الالحفاظ على قنوات التواصل يؤكد على  +

 . ضالي  نوضرورة التنسيق ال

 

 :                                       على مستوى البرنامج النضالي-ثانيا

والمتجلي في المسيرة الوطنية   ، 2و 1في البيانين والتعميمين البرنامج النضالي المسطر تنفيذ +االستمرار في   

واالعتصامات ومقاطعة جميع العمليات اإلدارية والتربوية المتعلقة بالوزارة ومصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية  

  باقي  و عملية تيسير-استخالص النتائج والنقط -ومديريات إقليمية مع استثناء كل ما يتعلق باالستاذ والتلميذ مباشرة )الترقية

 (حفاظا على تكافؤ الفرص بين الجميع.  مليات ذات البعد االجتماعيالع
 وفق التطورات المنتظرة.  والمقاطعة إلى غاية توزيع النتائج  يقررالمكتب الوطني استمرار+

                                         يدعو إلى عقد اجتماع المجلس الوطني في أقرب اآلجال التخاذ القرارات التنظيمية والنضالية المناسبة. +

+يحمل الوزارة الوصية والقطاعات المعنية بملف اإلدارة التربوية كامل المسؤولية لما آلت إليه األوضاع داخل أوساط  

نساء ورجال اإلدارة التربوية من احتقان وفقدان للثقة جراء التماطل والتسويف والغموض الذي يزيد من منسوب  

 إلى ربح الوقت .   األمام المؤدي يدعو الي التعجيل بإصدارالمرسومين المتوافق حولهما دون مزيد من الهروب الىالتوتر.و
يدعو كافة مناضالته ومناضليه  وهو   ن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم االبتدائي بالمغرب إ   

بهم إلى اإلبقاء على منسوب االنضباط وااللتزام بالبرنامج النضالي المسطر  ، فإنه يهيب المؤلم الطارئ اإلجراء هذا لتفهم 

 .                                               إلى غاية تحقيق المطالب

 وعاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم االبتدائي بالمغرب إطارا ديموقراطيا مستقال وحداثيا 
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