
الكونفدرالية الدميوقراطية للشغل 
النقابة الوطنية للتعليم

املكتب االقليمي 
زاكورة

ما سمي بالتدابير ذات األولوية  
معاول إلقتالع التعليم العمومي من جدوره..

 التنسيق النقابي بزاكورة ينسحب من اللقاء النيابي اخلاص بالتدابري االولوية و يعلن موقفه الرافض  
خلوصصة التعليم و تدبري أزمته  على حساب مكتسبات الشغيلة و مصلحة أبناء الشعب املغربي.

     بعد التقارير الدولية و احمللية اليت أمجعت كلها على ختلف املنظومة الرتبية و عجزها عن االستجابة ملطامح الشعب املغربي يف تعليم 
عمومي موحد و جيد, انكبت الدولة على وضع خمطط جديد ل"اصالح التعليم" و بعد مشاورات شكلية مع العديد من الفاعلني يف 
القطاع تيمنا بنصائح البنك العاملي .. جاءت  اخلالصات اليت أعلنتها  الوزارة يف تقريرها الرتكييب ملا مسي  "اللقاءات التشاورية " -  اجلاهزة 
أصال - دون أن تأخذ بعني االعتبار املقرتحات اليت عربت عنها الشغيلة و النقابات و مجعيات اآلباء ...حيث مل خترج اخلالصات اليت حددتها 
الوزارة يف التدابري ذات األولوية ، عن الثالوث املشؤوم  الذي ما فتئت توصي به املؤسسات املالية يف تقاريرها للدولة املغربية ..لكن هذه 

املرة بشكل فج ووقح  ..
+ تصريف أزمة التعليم على حساب الشغيلة عبر المزيد من الضغط و تكتيف استغالل العاملين 

بالقطاع: 

- ضرب احلق يف الرتقية سواء يف الرتبة  او يف الدرجة  وذلك  بربطها باحلصول على النقطة املوجبة للرتقية اليت سوف يتم اعتمادها 
انطالقا من تقييم مستوى التالميذ يف آخر السنة .. انظر حمور احلكامة 

- تكريس اإلطار واألستاذ املتحرك واملتعدد اخلدمات ، مما جيهز على استقرار الشغيلة التعليمية .. انظر نقطة توسيع العرض املدرسي 
- ساعات إضافية.. خاصة بالذين مل يستطيعوا إيصال العناصر األساسية يف الدرس للتالميذ يف احلصص الرمسية الستدراك األمر مقابل 

االستفادة من النقطة املؤهلة للرتقية ..  انظر حمور احلكامة 
- تكوينات خارج أوقات العمل، ستكثف من استنزاف طاقة املدرس . انظر حمور اخلامس التأطري الرتبوي

- استغالل التكنولوجيا ألغراض الردع و العقاب و الرتهيب.. الكامريات – ضبط الغياب مبسار ... انظر حمور ختليق املدرسة  
- تعديل النظام األساسي ليكرس تراجعات خطرية يف نظام الوظيفة داخل قطاع التعليم ..) اإلجهاز على مكسب التقاعد، املرونة يف 

التشغيل كالعمل بالعقدة، البطء يف الرتقية بتقليص النسب ، تدخل الغرباء يف املسار املهين لألستاذ ..  ( انظر حمور احلكامة 
- الضغط على اطر اإلدارة واملراقبة و التأطري قصد تفعيل هذه اإلجراءات عرب ما يسمى بتعزيز آليات القيادة ..انظر حمور احلكامة و حمور 

التأطري ... 
+ تعميق الخوصصة وبلقنة المدرسة العمومية :

- اإلجهاز على اجملانية يف مقابل تشجيع التعليم اخلصوصي .. وحتفيز االستثمار يف القطاع.. 
- منع الساعات اإلضافية ودروس الدعم على الشغيلة  اليت تلجئ إليها لتحسني وضعها أمام هزالة األجور و تكاليف العيش املرتفعة 

وللتخلص من كل املشوشني على القطاع اخلاص  .. انظر حمور ختليق املدرسة
- التخلص - كمرحلة أوىل- من  نسبة  20%  من جمموع التالميذ  الذين حتتضنهم املدرسة العمومية و إجالئهم حنو القطاع اخلصوصي 

يف افق 2020 تلك النسبة اليت عجز امليثاق عن حتقيقها يف افق 2010 ..
- تقديم مساعدات للقطاع اخلاص )عرب إعفاءات ضريبية ، ختصيص منح لبعض أبناء الفقراء لولوج املدارس اخلصوصية ، ما يعين ضمنيا 
اعرتاف الدولة بتفوق القطاع اخلاص وختلف القطاع العمومي و إهداء أموال الشعب لألغنياء املستثمرين يف التعليم ..( انظر عنصر املدارس 

الشريكة.
- بلقنة التعليم وتكريسه للتمييزعرب تعدده بني اخلصوصي لألغنياء و العمومي للفقراء يعدهم المتهان احلرف ، بكالوريا حملية  ومهنية 

،  بكالوريا دولية : البكالوريا الدولية الفرنسية /االسبانية/االنكليزية، ...(،
+ وضع المدرسة  تحت وصاية الرأسمال عبر ربطها بالمحيط الخارجي: 



- وضع املدرسة رهن إشارة لوبي الرأمسال بتمكينه من  التخطيط والتوجيه و التقرير و التسيري .. والتحكم يف العملية الرتبوية ... انظر حمور 
الثالث التعليم العام والتكوين املهين .. و أيضا حمور الرابع ما يتعلق بروح املبادرة واحلس املقاوليت ..

- تسييد وتعزيز قيم  الرأمسال واملقاولة داخل املنظومة الرتبوية ) كاجملازفة و التنافس و اجلشع و الوصولية والربح .. بذل التسامح واإلخاء 
واحملبة و اإليثار والتعايش والعدالة .. ( انظر حمور الرابع الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي ..

- تسييد خطاب الرامسال داخل املنظومة الرتبوية  ) اعتبار اإلنسان جمرد رامسال وجب االستثمار فيه كباقي السلع واملمتلكات ..التبشري 
بالرتبية املالية بذل الرتبية االنسانية  ( انظر حمور الرابع روح املبادرة واحلس املقاوليت ..

- إعداد يد عاملة طرية و خبسة ورخيصة للرامسال قصد استغالهلا حتت يافطة التدريب ..مباشرة بعد السلك اإلعدادي .. انظرالنتائج املنتظرة  
للمحور الثالث دمج التعليم العام التكوين املهين.. 

الزيادة يف رسوم  النقل املدرسي باملدارس اجلماعاتية ،  التعليم بتكليف االباء و الشركاء بالتمويل، مصاريف  الدولة من متويل  - متلص 
التسجيل و الكتب واالدوات والبذلة او الوزرة.. 

- تشريك اآلباء والشركاء يف متويل التعليم عرب إثقال كاهل اآلباء مبصاريف إضافية )زيادة يف رسوم التسجيل، مصاريف النقل املدرسي، ...(
- اعتبار املدرسة كورشة تابعة للرأمسال حيت يعمل الكل من اجل خدمته ويسبح بامسه..) أساتذة واطر إدارية وتربوية واطر التأطري واملراقبة 

... وبرامج ومقررات ... تالميذ(
ان ما مسي بالتدابري األولية تشكل خمططا متكامال لإلجهاز التام على ما تبقى من التعليم كخدمة عمومية إنها الفرصة املواتية لتطبيق اخطر 

املخططات اليت عجزت الدولة على متريرها خالل السنوات املاضية مستغلة وضع الرتاجع النضالي العام ..
إن أي إصالح يستهدف املنظومة الرتبوية – كخدمة عمومية – يف منظورنا ال ميكن أن يستقيم إال على أساس األقانيم الثالث التالية: 

جمانية التعليم: 
أعداد  السنوية من  الزيادة  العامة  امليزانية  من  نسبتها  وتواكب  لتوفري خدمة جيدة  احلقيقة  احلاجات  لتغطي  التعليم  ميزانية  زيادة يف   -

املتمدرسني ..
- تغطية اخلصاص الذي يقدر بآالف يف اطر التدريس والتأطري و الرتبوية والتقنية ..
- توفري بنيات وجتهيزات ووسائل تعليمية و ديداكتيكية .. وفق احلاجات احلقيقية .

-  تعميم املنح والنقل املدرسي اجملاني مع إسقاط رسوم التسجيل واملصاريف األخرى ..
- إعادة النظر يف الربامج واملقررات والبداغوجيات والقيم .. لتصب يف خدمة اإلنسان ال يف خدمة املقاولة ..

- االعتماد على أقسام ال تتجاوز 20 تلميذا  يف القسم مع حماربة االقسام املشرتكة ..
إعادة االعتبار املادي واملعنوي لشغيلة التعليم :

- الزيادة يف األجور..
- تقليص ساعات العمل و إسقاط الساعات التضامنية والتخفيف من األعباء اليومية ..

- سن نظام ترقي عادل بعيدا عن الكوطا والزبونية ..
- التعويض عن املناطق النائية والقروية ...

- اإلعفاء الضرييب على أجور الشغيلة التعليمية ..
- خلق حتفيزات مادية ومعنوية للرفع من معنويات الشغيلة ..  

- إعطاء مكانة اعتبارية للشغيلة التعليمية ..
+ إجالء الرأسمال من المنظومة التربوية والتراجع عن خوصصته:

- توحيد التعليم يف قطب عمومي دميقراطي يقدم خدمة موحدة لكافة أبناء الشعب املغربي دون متييز ..
- تكريس قيم التسامح والعدل واإلنسانية بذل قيم الرامسال واملقاولة والتنافس والربح واجملازفة ..

- استبعاد أي تدخل للرأمسال يف املنظومة الرتبوية تسيريا ومراقبة وختطيطا...
- خدمة املدرسة للمجتمع عرب تكريسها للقيم واملعارف اإلنسانية  ال حاجيات املقاولة والرأمسال ..

ويف األخري  حنذر الشغيلة من مغبة ما حياك ضد املدرسة العمومية وتوخي اليقظة واحلذر واالستعداد للدفاع عن مكتسباتها اليت راكمتها 
الشغيلة التعليمية عرب مسار طويل من التضحيات .. واليت صارت اليوم عرب هذا املخطط على مذبح  الرأمسال .. مع فضح كل املتساومني  

و الوصوليني و اخلنوعني و املتعاونني مع النظام لتمرير هذا املخطط.. 
املالية  املؤسسات  كآلية خلدمة   الرتبوية   املنظومة  ويوظف  للرأمسال  عبيدا  التعليمية  الشغيلة  تربوي جيعل  نظام  كل  فليسقط  وأخريا  

واالمربيالية واملقاولة و لوبي الرأمسال...


