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 2020 يونيو 5الرباط في                    النقابة الوطنية للتعليم العالي

 املكتب الوطنــــي
 

 

 

ـــالغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بـ
 

 

في ظروف الحجر  2020يونيو  05عن ُبعد يوم الجمعة  الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا  عقد املكتب  
الصحي الذي تعرفه بالدنا ضمن التدابير االحترازية املتخذة ضد تفش ي وباء كورونا. وقد وقف الحاضرون في بداية االجتماع 

عبد الرحمان اليوسفي الذي غادرنا يوم الجمعة األستاذ والديمقراطي  دقيقة للترحم وقراءة الفاتحة على فقيد النضال الوطني
فإن املكتب الوطني يتقدم بأخلص عبارات التعازي لعموم الشعب املغربي في فقدان أحد كبار  ،، وفي هذا الصدد2020ماي  29

ات وتواضع الكبار الذين ال َيضعفون أبنائه البررة، الذي ناضل طوال حياته من أجل الحرية والديمقراطية، في صمت ونكران الذ
 مهما اشتد الترهيب وَعُظم اإلغراء والترغيب.

حول الحالة الوبائية بالبالد واالنعكاسات السلبية واآلثار الكبيرة  وعميقا   صريحا   عرف االجتماع نقاشا   ،من جهة أخرى  
 ث العلمي، وكذلك على أداء األجهزة النقابية محليا  على مختلف القطاعات الحيوية بالبالد وعلى رأسها منظومة التعليم والبح

 في هذه الظرفية االستثنائية وغير املسبوقة.  ووطنيا   وجهويا  

ومن منطلق الغيرة على الدور الريادي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الدفاع عن املنظومة في شموليتها والحرص على  
الوفاء لتاريخها النضالي خدمة لألساتذة الباحثين، فقد عبر املجتمعون عن انشغالهم بالصعوبات التي أحدثها الوضع الراهن في 

للدولة، وعن استعدادهم لرفع التحديات من أجل مواكبة االستمرارية النقابية كمرادف  السير العادي للمرافق املختلفة
 لالستمرارية التدبيرية ملنظومة التكوين والبحث. 

مارس الفارط حول الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد  16ملضمون بالغ املكتب الوطني ليوم  وفي هذا اإلطار واستحضارا   
مارس حول منشور  30مارس، ثم بالغه ليوم  19ساهمات الطوعية ألسرة األساتذة الباحثين الصادر يوم ، وندائه املتعلق بامل19

في التربية والتعليم، وكذا االختالل الكبير  رئيس الحكومة الخاص بتجميد ترقيات املوظفين وتقليص املناصب الجديدة خصوصا  
من طرف املكاتب املحلية  وجهويا   تعليم العالي ومواجهته محليا  الذي يعرفه التدبير اإلداري لبعض الجامعات ومؤسسات ال

والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد عبر املجتمعون عن اعتزازهم بالحيوية التي طبعت األجهزة املحلية والجهوية 
استمرارية خدمات املرفق العمومي وعلى على  املختلفة والتي عبرت عن درجة كبيرة من اليقضة والوعي باملسؤولية النقابية حرصا  

 دنيا للحكامة الجيدة. باعتبارها حدودا   01.00تدبيره باحترام صارم للهياكل التقريرية املنصوص عليها في القانون 
 :فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ،وبعد نقاش مستفيض

 ؛منى الشفاء العاجل للمصابينيجدد عزاءه لألسر املكلومة جراء هذا الوباء ويت .1

عن املجتمع. كما يعبر عن اعتزازه  مستميتا   يجدد تحيته لألطقم الطبية التي تقف على خط التماس مع الوباء دفاعا   .2

 ؛وافتخاره باألساتذة األطباء الذين يضيفون استمرارية التكوين إلى املقاومة املباشرة للجائحة

انخراطهم الصادق والطوعي في عملية االستمرارية البيداغوجية بما تيسر  لىتذة عالسيدات والسادة األسا يحيي عاليا   .3

 لديهم من وسائل ذاتية.

كما وقف املكتب الوطني، من خالل قراءة أولية للوضع الراهن، على بعض دروس وِعبر الجائحة، والتي أبرزت من جهة 
 وعامليا   األمر بالصحة أو بالتعليم، التي طالها التهميش وطنيا   صمود القطاعات العمومية الحيوية في هذه الظرفية، سواء تعلق

نتيجة توجهات الليبرالية املتوحشة، وعّرت من جهة أخرى على جشع ونهم قطاعات الريع واالحتكار الذي ينخر االقتصاد 
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ن الذين يعانون في قوتهم لطبقات املستضعفي من صندوق التضامن الوطني املخصص أساسا   الوطني، ومحاولته االستفادة أيضا  
 اليومي وفي ظروف سكناهم. 

وقد أجمع الحاضرون على حتمية التغيير داخل املجتمع املغربي، واستخالص الدروس الحقيقية من أجل إحداث  
جبات إلى الديمقراطية املنشودة في إطار احترام حقوق ووا القطائع الضرورية على املستوى السياس ي، من خالل االنتقال أخيرا  

نة الحقة، واحترام حقوق اإلنسان الكونية، وعلى املستوى االقتصادي، عْبر القطع مع اقتصاد الريع ومع املأذونيات 
َ
املواط

 واالحتكار، والذي يلغي شروط التنافسية الحقيقية باعتبارها أساس االقتصاد الليبرالي. 
التي يتعين أن تتبوأها القطاعاُت العمومية للصحة والتعليم  هذا باإلضافة إلى ضرورة إعادة النظر في األولويات الوطنية 

ملا لها من عظيم األثر في االرتقاء الفكري  والعلوم االجتماعية العلوم اإلنسانيةاآلداب و والبحث العلمي بكل مكوناته بما فيها 
مال املراكز االستشفائية الجامعية والثقافي للمجتمعات، والقطع مع السياسة الرسمية السائدة لحد اآلن والتي تصر على إه

واملستشفيات ومراكز الطب الوقائي خدمة للقطاع الخصوص ي. نفس القول يحق على قطاع التربية والتكوين حيث ال تحيد 
ل . كل ذلك من أجاستراتيجيا   يتعين تقليص نفقاته وليس استثمارا   السياسة الرسمية عن املقاربة املوازنتية له واعتباره إكراها  

 خاص. -بالشراكة عام تعبيد املسلك للقطاع الخاص وما يسمى بهتانا  
ن رهينة باستخالص الدروس الحقيقية من هذه يإن استمرارية الدولة املغربية في إطار األمن واالستقرار الحقيقي 

الجائحة وإخراج املجتمع من وضعية الهشاشة على شتى األصعدة، والتي تنذر بأوخم العواقب إن هي استمرت السياسة الرسمية 
 الحالية.         

الوطنية التربية ارة وعلى تعاطي وز  بصفة عامة للوضعية االستثنائية، على تدبير الحكومة من جهة أخرى، ووقوفا  
   :الوطني معها فإن املكتب والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

ما  يجدد التعبير عن ارتياحه للتدابير االحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية في مواجهة الجائحة واعتمادها فوريا   .1

 ؛بكري مجال الوقاية أو العالج املُيستجد على املستوى العالمي ف

 يندد بأي تجاوز يقع في حق املواطنين خالل املراقبات األمنية ويطالب باعتماد االحترام والخدمة العمومية نبراسا   .2

 ؛سلوك جميع حائزي السلطة العموميةل

يندد باملزايدات الكاذبة حول قيم املواطنة والتي لجأت لها الحكومة، بدون موجب قانوني، ضمن الحلول السهلة في  .3

لتوزيع املجحف، للمجهود الوطني، في حق املوظفين، وتجاهلها لألموال املهدرة بسبب التملص الضريبي لقطاعات إطار ا

الريع واالحتكار واإلعفاءات غير املستحقة، ناهيك عن مصاريف البذخ والتفاهة وإرشاء النخب من خالل التعويضات 

 ؛يمة مضافةحصيلة بأنها بال أية قاملتراكمة ملجالس مختلفة أظهرت ال

بغاية الرقابة املستمرة  2020مارس  19في اجتماعها ليوم  22.20يندد بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون  .4

ترسانتنا  على التفكير وحرية التعبير، ليس بغاية حماية املجتمع من العاهات االجتماعية املختلفة، حيث تتمتع حاال  

 ؛والنهائي ملشروع القانون املذكور القانوني، ويطالب بالسحب الفوري القضائية بما يكفي من وسائل العالج 

يندد كذلك بتغول بعض رؤساء الجامعات واستغالل الوضع االستثنائي الحالي من أجل الخرق السافر للقانون املتجلي  .5

مستعيضين عنها بأجهزة غير في االستبداد بالرأي واالستفراد بالتدبير وتهميش الهياكل ذات الصفة التقريرية القانونية، 

فإن املكتب الوطني يشد على  ،في هذا الصددندوة الرؤساء وشبكات العمداء. و منصوص عليها في القانون من قبيل

أيادي أعضاء املكاتب املحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، التي انتفضت في وجه كل من تسول له نفسه 

ج األجهزة التقريرية خار  أو محليا   أّي قرار اُتخذ جهويا   االستبداد والتعليمات، كما َيعتبر الغيا   الرجوع بجامعتنا إلى زمن
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لى غرار االستمرارية ع التدبيريةعن ُبعد، قبل رفع الحجر الصحي، في إطار االستمرارية  التئامها يمكنالتي 

 ؛البيداغوجية

بتأجيل ترقيات املوظفين ومباريات مارس والقاض ي  25 ـــاملؤرخ ب 03/2020يجدد تنديده بمنشور رئيس الحكومة رقم  .6

أولئك الذين  التوظيف العمومي في ظرفية خاصة عملت عدة حكومات في دول أخرى على تحفيز موظفيها، خصوصا  

يز عمومية، وعلى تعز اصطفوا في الخطوط األمامية على جبهة الدفاع عن املجتمع من أطباء وممرضين وأساتذة وقوات 

 ؛املرفق العام

يحذر الوزارة الوصية من استغالل الظرفية الراهنة واعتماد التقارير املجاِملة لبعض املسؤولين حول حصيلة التعليم  .7

بهدف التقليص من ليم والتكوين والتأطير الحضوري، عن ُبعد بغاية ترسيمه واستدراج املنظومة له، كبديل عن التع

نقص النفقات، واالستهتار بظروف التعليم  التعليم العالي وفق نفس املقاربة التي تروم دائما  مناصب املدرسين وأساتذة 

، في وقت أظهرت الوقائع الحالية بأنه هو فكريا   والتكوين، وبجودة مخرجاته، واالستخفاف بالبحث العلمي باعتباره ترفا  

 ؛لنجاة بالنسبة للمجتمعات البشريةصمام األمان وطوق ا

لحكومة، وفي إطار الدروس املستخلصة من هذه الجائحة وإعادة ترتيب األوليات للتنمية الحقيقية للمجتمع يطالب ا .8

املغربي، برد االعتبار ألسرة التعليم بصفة عامة ولألساتذة الباحثين على وجه الخصوص، وذلك بالقطع مع التلكؤ في 

الي واالستجابة الفورية مللفها املطلبي وعلى رأسه الرفع من أجرأة االتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم الع

األجور املجمدة لعقود عدة، وإعفاء تعويض البحث من الضريبة على الدخل، واإلسراع بإخراج النظام األساس ي 

 ؛ينلألساتذة الباحث

يز حقيقي للحقوق في إطار الدروس املستخلصة من هذه الجائحة ومن أجل تعز  يطالب الدولة املغربية، ودائما   .9

 والحريات، بإطالق سراح املعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.

كما يجدد املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي مساندته للشعوب العربية، التواقة إلى الخروج من دائرة 
شعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إرساء دولته وعاصمتها القدس، االستثناء من الحرية والديمقراطية، وعلى رأسها ال

 الحراك العالمي املناهض للعنصرية والفاشية.  ويحيي أيضا  

 
 
 

 املكتب الوطنـــي          

 


