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Syndicat National de l'Enseignement  

(F D T) 

Bureau National 

  ):ف د ش(في بالغ المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم
على المكتسبات وتھنئة ط والھجوم الممنھج على النقابة وتسریب االمتحانات وفاجعة واد الشرا

  ..الشغیلة التعلیمیة بالنتائج المحصلة في االنتخابات المھنیة
   

الفیدرالیة الدیموقراطیة للشغل اجتماعا  عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنیة للتعلیم العضو في     
وقف في بدایتھ عند المستجدات على المستوى الوطني وفي . 2015یونیھ  16بالمقر المركزي یوم الثالثاء 

عنھا من  مقدمتھا فضیحة تسریب امتحان مادة الریاضیات الخاص بالسنة الثانیة من الباكالوریا وما ترتب
حین وعائالتھم خالل أیام االمتحانات جراء المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمس المترشاحتقان وسط المترشحات و

بمصداقیة الشھادة و سمعة الوطن، في ھذا اإلطار فإن المكتب الوطني إذ یؤكد على أھمیة إعادة امتحان المادة 
ویدین في نفس متابعة المتورطین ھذه القضیة لتحدید المسؤولیات و المسربة، فإنھ یطالب بالتحقیق النزیھ في

  .المس من سمعتھة لتحمیل األستاذ ھذا التسریب والوقت المحاوالت االستباقیة الیائس
ووقف المكتب الوطني عند فاجعة واد الشراط والتي ذھب ضحیتھا مجموعة من األطفال نتیجة عدم   

ت لالستراحة تحمل الحكومة والمؤسسات المنتخبة لمسؤولیاتھا في توفیر شواطئ نظیفة ومحمیة كفضاءا
  ...واالستجمام
وتدارس المكتب الوطني التصریحات األخیرة لرئیس الحكومة التي استھدف فیھا مجانیة التعلیم    

وعطلة نھایة السنة وفي ھذا الصدد یدین المكتب الوطني ھذه التصریحات والتلمیحات التي ال تخرج عن 
  . ة التعلیم ومكاسب الشغیلة التعلیمیةاستمرار تبخیس العمل السیاسي واستھداف الحق في مجانی

وانتقل المكتب الوطني بعد ذلك لتقییم أولي النتخابات اللجان الثنائیة المتساویة األعضاء التي تم  
بكل وعي ) ف د ش(وخاضتھا مناضالت ومناضلو النقابة الوطنیة للتعلیم 2015یونیھ  3إجراؤھا یوم 

بیة دعمھا رئیس الحكومة وتورطت فیھا جھات أخرى بما فیھا النقامنشقون وومسؤولیة في ظل مؤامرة دشنھا 
المساھمة في حمالت التشویش واستھداف األخ الكاتب العام، والمكتب لآلسف من خالل توفیر مقرات و

الوطني الذي ظل متماسكا طیلة المعركة بالرغم من كل المؤامرات، إذ یحیي عالیا جمیع المسؤوالت 
اء ورجال التعلیم على الصمود والمواجھة  كما یھنئھم على النتائج اإلیجابیة المحصل والمسؤولین وكافة نس

علیھا و في مقدمتھا إنھاء حالة االنشقاق واالزدواجیة، یدعو جمیع المسؤوالت والمسؤولین إلى إنجاح 
ائجھا على االجتماعات التي ستعقد تحت إشراف المكتب الوطني من أجل القیام بتقییم معمق للمعركة ولنت

مواصلة بناء نقابة المستقبل في أفق عقد والجامعات بغیة استخالص الدروس ومستوى الجھات واألقالیم 
  .المجلس الوطني للنقابة 

وتطرق اجتماع المكتب الوطني في األخیر إلى آفاق العمل المستقبلي بما في ذلك التنسیق النقابي   
  ..تحاد المعلمین العرب بسوریاال 19األقالیم ونتائج المؤتمرالعامووضعیة االعمال االجتماعیة في العدید من 

   المكتب الوطني                                                    
   2015یونیو  16: الدار البیضاء في 

  
  

 


