
   
      
 

 

 

 
ىل الهادفة التارخيية النضالية معركهتا التعاقد علهيم فرض اذلين للأساتذة الوطنية التنس يقية تواصل      سقاط ا   التعاقد ا 

دماج  عن دفاعا وذكل الوطنية، الرتبية وزارة ملوظفي الأسايس النظام وفق العمومية الوظيفة أأسالك يف الأساتذة مجيع وا 

 والتعاطي التخريبية، س ياس هتا يف املغربية ادلوةل اس مترار ظل ويف ورجاهل، التعلمي نساء وماكنة العموميتني والوظيفة املدرسة

 لشق كلك، التعلميية الشغيةل خلداع السلطوية والقوانني ابملصطلحات وتالعهبا بتحايلها التنس يقية مطالب مع السليب

 املتعلمني مصلحة مراعاة دون العاملي والبنك ادلويل النقد صندوق ل مالءات تنفيذا العمومية ملدرسةا هدم حنو الطريق

ليه س تؤول مبا مبالهتا وعدم املغريب الشعب أأبناء ومس تقبل واملتعلامت  حلول عن البحث فعوض ،الأايم قادم يف الأوضاع ا 

 واجلودة ال نصاف مدرسة"شعار مع تنسجم حىت الرتبوية ومةاملنظ تشهدها اليت والرتدي النكوص حلاةل حدا تضع جذرية

ىل الهروب س ياسة تواصل واملتعلمني، واملدرسني املدرسة خيدم اذلي ابلشلك" والارتقاء  وذكل الصامء والآذان الأمام ا 

ىل تفيض ل صورية حوارات بهنج  وحماوةل مالعا الرأأي وتغليط الأس تاذية امجلاهري غضب امتصاص هبدف ملموسة نتاجئ ا 

ثبات  الوطنية التنس يقية سطرته اذلي املطليب ابمللف اتمة دراية عىل الوطنية الرتبية فوزارة امللف، حل عىل عازمة أأهنا ا 

 .املسؤولني قبل من املقصود الامتطل هذا حيتاج ل واذلي التعاقد، علهيم فرض اذلين للأساتذة

سقاط" يف املمتثةل أأهدافها التأأسيس منذ التعاقد علهيم فرض اذلين للأساتذة الوطنية التنس يقية حددت لقد  ،"التعاقد ا 

دماج"و" التعلمي جمانية عن ادلفاع"و  عىل سريا عهنا تدافع زالت وما ودافعت، "العمومية الوظيفة أأسالك يف الأساتذة اكفة ا 

قبار املغربية واحلكومة الوطنية الرتبية وزارة حماولت فرمغ ،... (جحييل، هللا عبد) الشهداء درب  وبيع العمومية الوظيفة ا 

 التدريس هيئة أأطر عىل الهشاشة تفرض اليت الزائفة والأنظمة الرتاجعية القوانني يف املرتمجة خمططاهتا عرب العمويم التعلمي

جامع خللق ايئسة حماوةل يف ن املاراطونية، حواراهتا عرب حولها ا   التعاقد معلهي فرض اذلين للأساتذة الوطنية التنس يقية فا 

طارا ابعتبارها جامع خلق يف تسامه أأو النضايل خطها عن ترتاجع لن ومس تقال رشعيا ا   عىل الزحف يرشعن ما لك حول ا 

 .العموميتني والوظيفة املدرسة مكتس بات من تبقى ما

ن  الشعب لأغلبية عيالاجامت الوضع تأأزمي أأجل من ادلويل والبنك ادلويل النقد صندوق لتوجهيات املغربية ادلوةل انصياع ا 

ثراء املغريب ىل هيدف قرارا يوما يكن مل منه، الأغنياء وا  صالح ا  ىل خبطوات هبا والتقدم العمومية املؤسسات أأوضاع ا   الأمام ا 

 .ادلول من ابلعديد وقع ما وهو دلهيا رهائن املقرِتضة ادلول املالية املؤسسات هاته تضع ما بقدر

 2020 فرباير 22و 21 يويم وطنيا جملسا التعاقد علهيم فرض اذلين للأساتذة لوطنيةا التنس يقية عقدت الس ياق هذا يف 

آفاق السابق النضايل الربانمج تقيمي) ال قلميية العامة امجلوع خمرجات ملناقشة خصص واذلي  ....(النضايل والربانمج املعركة وأ

 التعلميية والشغيةل معوما املغريب اجملمتع ددهت اليت الرتاجعية اخملططات للك اس تحضارا ومسؤول، مس تفيض نقاش وبعد

ىل خلصت خصوصا،  :الآيت النضايل الربانمج ا 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020  فرباير 23

ساتذة   التنس يقية الوطنية للأ
 اذلين فرض علهيم التعاقد

 لس الوطياجمل

 البيان اخلتايم للمجلس الوطي

 



   

 مالحظات الشلك النضايل التارخي

 

 2020فرباير  25الثالاثء 

 محل شارات سوداء تنديدا ابحملامكة اليت يتعرض لها

 الأس تاذ بومجعة بودحمي مبديرية اترودانت  

 ال الشغيةل التعلمييةي يطوتنديدا ابلهجوم اذل

 

 

 2020مارس  5و 4، 3أأايم 

رضاب وطي   ا 

 

س يعلن عن التفاصيل من 

قلميية أأو  طرف املاكتب ال 

 اجلهوية

 عقد مجوعات عامة حملية

قلميية  قلميية أأو عقد جمالس ا   أأو ا 

 

 2020مارس  4الأربعاء 

قلميي أأو هجوي حسب خصوصيات لك  شلك حميل أأو ا 

ة ذكرى تـأأسيس التنس يقية الوطنية هجةأأو مديرية مبناس ب

 للأساتذة اذلين فرض علهيم التعاقد

 

مارس  25و 24، 23أأايم 

2020 

 

رضاب وطي  ا 

  

رضاب  2020 مارس 22 يوم ا 

 اذلين للأساتذة ابلنس بة

 .الأحد يش تغلونيوم

 

 

 

 2020مارس  23ال ثنني 

 من لك مبشاركة تطوان مبدينة احتجاجية مسرية

 هجة ،القنيطرة-سال-رابطال هجة ،س ميةاحل -تطوان-طنجة هجة

 سطات.-ادلار البيضاء هجة ،مكناس-فاس هجة ،الرشق

 

 

 

س يعلن عن التفاصيل من 

قلميية أأو  طرف املاكتب ال 

 اجلهوية

 من لك مبشاركة مراكش مبدينة احتجاجية مسرية

 امحلراء، الساقية العيون اذلهب،هجة واد ادلاخةل هجة

 أأسفي، مراكش هجة ماسة، سوس هجة نون، واد لكممي هجة 

 خنيفرة مالل بي هجة اتفياللت، درعة هجة

ننا العمومية املدرسة تسليع لوقف ادلاعية التعاقد علهيم فرض اذلين للأساتذة الوطنية التنس يقية يف مواقفنا مع وانسجاما  حنذر فا 

سقاط أأرضية خارج حوار أأي من ابلقطاع امللكفة ابعتبارها الوطنية الرتبية وزارة دماج التعاقد ا   أأسالك يف الأساتذة مجيع وا 

ننا .العمومية الوظيفة  داخل الاكريث الوضع شديد بقلق نتابع وحنن التعاقد علهيم فرض اذلين للأساتذة الوطنية التنس يقية يف وا 

 مسؤولية الوصية الوزارة وحنمل يب،املطل امللف يف عهنا املعلن املطالب مجيع حتقيق حىت النضال مواصةل نؤكد التعلميية، املنظومة

ليه س تؤول ما ىل واحلقوقية النقابية ال طارات مجيع ندعو كام الأوضاع، ا  ىل الانضامم ا   ميدانيا الفعيل والاخنراط النضالية املعركة ا 

 : ييل ما وادلويل الوطي العام للرأأي ونعلن املغريب، الشعب دماء مصايص سوى ختدم ل اليت املتبادةل احلرب بدل

 ؛"اجلهوي العمويم التوظيف" كذاب يدعى ما أأو التعاقد لآلية رفضنا جتديد ��

دماج املغربية ادلوةل مطالبتنا ��  الرتبية وزارة ملوظفي الأسايس النظام وفق العمومية الوظيفة أأسالك يف الأساتذة مجيع اب 

 الوطنية؛

 ؛2015 س نة قبل املوجود احلقيقي ال دماج خارج نقاش أأي يف ادلخول رفضنا ��

 هللا عبد"  الشهيد مقتل ويف الاحتجاجية احلراكت تطال اليت القمعية التدخالت يف املغربية لدلوةل التامة املسؤولية حتميلنا ��

 ؛" جحييل



   

 القطاع يف الفاعلني لك مع لدلخول واس تعدادان بودحمي، بومجعة الأس تاذ تطال اليت القانونية غري للمتابعة الشديد استناكران ��

نصافه؛ أأجل من نضالية أأشاكل يف   ا 

شادتنا ��  الأقطاب مسريات يف الوازنة املشاركة عىل هلم وحتيتنا ،2020 فوج أأساتذة هبا يتحىل اليت العالية النضالية ابلروح ا 

ىل هلم ودعوتنا قلميية املاكتب مع التواصل قنوات فتح ا  آلية خماطر حول النقاش لتعميق واجلهوية ال  آفاق دالتعاق أ  ؛املعركة وأ

ىل 2020 فوج أأساتذة دعوتنا ��  ؛تفاصيهل بلك مارس شهر يف املسطر النضايل الربانمج جتس يد ا 

 ؛...( خنيفرة، مالل بي هجة القنيطرة، سال الرابط هجة) 2019 فوج أأساتذة من تبقى ما أأجور برصف العاجةل مطالبتنا��

 ؛سطات البيضاء ادلار و الرشق جبهيت 2019 فوج أأساتذة من لعدد ال دارية ابلتسوية مطالبتنا ��

 ؛التأأهييل الثانوي وسكل ال عدادي الثانوي سكل بني الاختيار حق من التعاقد علهيم فرض اذلين الأساتذة بمتكني مطالبتنا ��

قلميية اجلهوية املطلبية للملفات الفورية ابلس تجابة مطالبتنا ��  عن التعويض العائلية، التعويضات املنطقة، عن التعويض) وال 

 ...(؛ املدراء، نواب تعويض التكوين،

 اذلين والأس تاذات الأساتذة أأجور تطال اليت الأراكن املتاكمةل" الرسقة"و" املرشوعة غري" لالقتطاعات الشديد استناكران ��

  للتنس يقية؛ املطليب مللفا حلل حقيقية نية أأية وجود عدم مبثابة فهيا الاس مترار اعتباران و ال رضاب يف حقهم مارسوا

طارات مطالبتنا جتديد �� آابء أأهمات مجعيات وخاصة املدين واجملمتع والس ياس ية واحلقوقية النقابية لال   الانضامم التالميذ وأأولياء وأ

ىل  الأوان؛ فوات قبل التعلمي وجمانية العمومية املدرسة عن ادلفاع معركة ا 

ىل ابملغرب للمعطلني الوطنية وامجلعية الطالبية واحلركة والس ياس ية وقيةواحلق النقابية ال طارات مجيع دعوتنا ��  الاخنراط ا 

 التعلمي؛ وجمانية العمومية املدرسة عن دفاعا املسطر، النضايل الربانمج يف الفعيل

ىل النقابية ال طارات ولك التعلميية الشغيةل اكفة دعوتنا ��  بدل مارس شهر يف املسطر الوطي ال رضاب يف الفعيل ال خنراط ا 

صدار   فقط؛ واملساندة ادلمع بياانت ا 

...( الشهادات، حاميل النظامني، حضااي السمل، خارج من املقصيني) التعلمي قطاع يف املتواجدة التنس يقيات خمتلف دعوتنا ��

ىل  املوازية؛ النضالية الأشاكل يف الوازن واحلضور املسطر الوطي ال رضاب يف الاخنراط ا 

ىل 2020 فوج فهيم مبا التعاقد علهيم فرض اذلين والأساتذة الأس تاذات مجيع نادعوت  ��  اليت والتكوينات اللقاءات لك مقاطعة ا 

  ال رضاب؛ أأايم تصادف

ىل والأساتذة الأس تاذات مجيع دعوتنا�� طارمه حول والالتحام الالتفاف ا   فرض اذلين للأساتذة الوطنية التنس يقية الرشعي ا 

  .النضالية املعركة عىل املشوشة ال شاعات لك وراء الانس ياق دون دالتعاق علهيم

 الذين فرض عليهم التعاقد لألساتذة عاشت التنسيقية الوطنية

 .مستقلةو ،مناضلة ،صامدة 


