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 2021شتنبر  12 : بني مالل في 

 انــيــب

اجتماع   األحداانعقد  يوم  خنيفرة  مالل  بني  جهة  الديمقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية  للجامعة  الجهوي         لمجلس 

التعليم بالجهة  ، وقد  2021  شتنبر  12 لتدارس أوضاع قطاع  المدرسي الحالي    ومتابعة خصص    2022  -  2021الدخول 

 :  عمال خلص االجتماع إلى ما يليمناقشة جدول األ  وبعد ،العمليات المرتبطة به ومختلف

السياس  تفاقم  :  وطنيا  - نتيجة  بالمغرب  التعليم  المتعاقبةأزمة  للحكومات  الالشعبية  وصفات   وإمعانها ،  ات  تطبيق  في 

االجتماعية الخدمات  قطاعات  لتفكيك  االمبريالية  المالية  العموميةو  ،المؤسسات  المدرسة  مقدمتها  عن    ،في  تفشي  ناهيك 

بعض ملفاتهم إلى    وصلت تقارير رقابية رسمية    ها قثمن طرف متنفذين بوزارة التربية الوطنية تووالفساد  فساد  مظاهر ال 

القناع عن حجم التخريب الذي    وأزاحت  ،التعليمكورونا التي عرت واقع  جائحة    مأساةإليها    نضافتواالقضاء المختص،  

 .والمتعلمينعلمات تصودة للمرالموارد الم ضياع بليه القطاع إوصل 

-  : مد  جهويا  واستمرار  للتربية  الجهوية  األكاديمية  دوفي  التكوين  ير  القطاع  بتدبير  منذ   ناالنفراد  النقابات  إشراك 

الجهوية و  ،االنتقام النرجسية في  سلوب  أ  نهجه مع    ،موسمين دراسيين األكاديمية  التي كانت حصيلتها احتالل  الكفاءة  هي 

األ  ال المراتب  االمتحانات  مستوى  متتاليةخيرة على  دراسية  مواسم  لثالث  إلى    ،شهادية  التي  بالضافة  االختالالت  تفاقم 

عدم عقد اجتماعات اللجنة المشتركة منذ و ،  103\17كرة  للمذإلغاء  و  هة من ضرب للحريات النقابية،يعرفها القطاع بالج

فشل التعليم عن  بالضافة إلى  طر الدارية المتدربة،  آخرها األ   ،تهمئااالنفراد في تعيين الخريجين الجدد بكل فثم  ،  نتينس

و العام ضتبعد  الرأي  وهمية  ليل  الحضورناهيك عن  ،  بمنجزات  التعليم  موضوعية دراسة    ةيأفي غياب    الذاتي و  يفشل 

الف الماروتراعي  و ج ق  ظل  االجتماعية،  الية  في  والخصاص،  الفائض،  تربوية  وخلق  تبنيات  الواقعال  راعي تال  و  ،مثل 

التعليم،   تال  و  ،األبعاد االجتماعية التكوينات اوأخذ بعين االعتبار استقرار نساء و رجال  التي تجيب عن  غياب  لمستمرة 

و التربوية  إ  مع  المستجدات، التحوالت  الدارة  أطر  أطر  بغراق  غياب  في  إنجازها  يستحيل  بل إمهام  بالمؤسسة  دارية 

مؤسسة،  و من  بأكثر  منهم  العديد  ننسى  تكليف  أن  التمييزدون  األ   يالتعامل  فرض   ساتذةضد  التعاقد  الذين  ورفع    عليهم 

كارثة التعليم  و،  حسب الوالءللموظفين  لشخصه و  السخية  التعويضات الجزافيةو،  شكاية كيدية بالنيابة ضد منسقها الجهوي

بالجهةاأل  توسمت  ولي  ببعدم    التي  المربيات  سنة  ألزيدجورهن  أتوصل  الحراسة لمعاو،  من  صفقات  تأخير  في   ان 

تأخر األشغال في العديد من  وصباغة بعض المؤسسات ونشر صورها على أنها تأهيل مندمج للفت األنظار عن النظافة ، و

البناء  أ بعض  و،  وراش  للضغوطات    الكفاءاتتهميش  الخضوع  رفضت  لاسخرق    فيالتي  من  و  ،لقانونفر  تجريدها 
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و منه أمن  مسؤولياتها  انتقاما  مهمة  نعتبره  و،  ية  ما  اهو  استعمال  في  مسكوت عنهاإجريمة  و  لسلطةشططا  من  و  .دارية 

السيد  :    الفاضلإلى  ما يلي "بمراسالتهم   استهالل المدراء القليميينفرضه على    المسؤول الجهويلهذا الدارية   بداعاتال 

نهاء مهام ثالث مدراء إ و،  " تعاد إلى المديريةكل مراسلة ال تصفه "بالفاضل" والجهوية للتربية والتكوينكاديمية  مدير األ 

فشلإ على  للتغطية  الجهوي-  هقليميين  و  -المسؤول  القطاع  تدبير  األ في  محكمة لفت  فيها  تنظر  التي  اختالالته  عن  نظار 

السبع بناء على   المالية بعين  القضائية بحثا    تعليماتالجرائم  الوطنية للشرطة  الفرقة  التي تباشر فيها  العامة  النيابة  رئاسة 

األطراف    االستماع   بعد من  العديد  مقاولين  إلى  بينهم  على  من  المعروضة  الملفات    ه إدخالو   المحكمة،ذات  بخصوص 

برفع العديد من الشكايات الكيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي   مثيلاألكاديمية في متاهات لم يسبق لها  

شهود   مستعمال  الجهوي  كاتبها  شخص  وإتحت  يعملون  موظفين  زور  في  بتهمة  مرته  شخصه  إكلها  للتغطية على هانة 

 . مكشوفةتي أصبحت محاوالته التضليلية ال

 :  ن المجلس الجهوي يعبر عن المواقف التاليةإف ،بناء على ما سبق

للتعليم    -1 الوطنية  الجامعة  في  فئاتها  بكل  التعليمية  الشغيلة  وضعتها  التي  بالثقة  الجهوي  المجلس  التوجه   -يعتز 

، ويجدد العهد على االستمرار في الخط الكفاحي والتي تعتبر ممثال شرعيا لها خالل استحقاقات اللجان الثنائية -الديمقراطي

 للجامعة الوطنية والدفاع عن قضاياها العادلة خدمة للمدرسة العمومية والتصدي وفضح كل أشكال الفساد. 

في    -2 صمودها  على  التعليمية  الشغيلة  الهجمة  يحيي  آلت    ةيديولوجيال وجه  ما  مسؤولية  تحميلها  تروم  ليه إالتي 

الفساد بقطاع التربية الوطنية    مستنقع  وكذامن التقارير الرسمية    والعديدفضحتها جائحة كورونا    بالقطاع والتيوضاع  األ 

 للقطاع.صودة رالموارد الم وتبديدالصفقات المشبوهة و ، "ستعجاليال فضائح المخطط ا"

فئاتها  -3 بكل  التعليمية  الشغيلة  نضاالت  في  الفعلي  الديموقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية  الجامعة  انخراط   ، يؤكد 

 والمساهمة المبدئية في كل المبادرات التي تهدف النتزاع الحقوق والدفاع عن المدرسة العمومية. 

ضحايا تقديم  سيناريو    ويفضحقصور التدبيري،  خنيفرة وال-كاديمية بني ماللأيدين استمرار نفس مظاهر االختالل ب  -4

ليه  إعن الوضع الكارثي الذي وصل  و  ،المسؤول الحقيقي  إخفاقات  دارية للتغطية عنإ  وأطرقليميين  إ  ومديرينمن موظفين  

 الوزارة.  على رأس فذةتنالمسؤولية للجهات الم   الجامعة الوطنية للتعليم لموتح ،القطاع بالجهة 

ورد االعتبار لكل مظلوم ومتضرر من  يشدد على ضرورة تفعيل شعار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، -5

 . للمسؤول الجهوي  الالقانونية والالأخالقيةالتصرفات 

وي  -6 النقابية،  الحريات  عن  الدفاع  على  بيصر  المذكرة تشبت  إطار  في  المشتركة  الجهوية  اللجنة  عقد  في  االسراع 

 .والذي يعتبر مدير األكاديمية مجرد عضو من أعضائها اآلجال أقربفي  17/103نظمة رقم الم

الضرورية  -7 والمكانيات  الشروط  توفير  إلى  الحضوريل  يدعو  بين   الكفيل  باعتباره  ،لتعليم  الفرص  تكافؤ  لضمان 

 المتعلمين. و المتعلمات

 الديمقراطي  عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه

 راسي مرفوع ما مشري ما مبيوع نقابي و

 عن المجلس الجهوي   


