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متابعة منه ، و 19-ا املغرب من جراء وباء كوفيدفي إطار انشغال الرأي العام الوطني بالوضعية الصحية التي يجتازه
، فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يسجل الذي تمر منه مختلف بقاع العالم ملستجدات الواقع الخطير

باطمئنان التعبئة املالئمة لكل أجهزة الدولة ملواجهة هذه الجائحة وما أنتجته من استنهاض لهمة الشعب املغربي بكل قواه الحية 
إرادي غير مسبوق في عملية املواجهة لهذه اآلفة. كما يتقدم بأحر التعازي والذي أبى إال أن يسجل لحظة إجماع وطني وانخراط 

 الشفاء العاجل لكل املصابين اآلخرين. وأصدق املواساة ألسر ضحايا هذا الوباء متمنيا  
 

مارس الجاري  25الصادر عن رئيس الحكومة واملؤرخ في  03/2020من جهة أخرى وبالنظر للمنشور األخير رقم 
ين عامة تأجيل ترقيات املوظفين ومباريات التوظيف العمومي وما أعقبه من استياء وتذمر كبيرين في صفوف املوظفوالقاض ي ب

لظرف العصيب الذي تمر منه ، فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعتبر أنه في هذا اوأسرة التعليم بصفة خاصة
، وفي الوقت ته مسألة الوحدة الترابية للبالدلم يسبقه إال اإلجماع الذي عرف وطنيا   اعا  ، وفي الوقت الذي حقق املغرب إجمبالدنا

، وفي الوقت ة املرافق العمومية من صحة وتعليم وأمنالذي لم يبق في الصفوف األمامية ملواجهة هذا الواقع املفاجئ إال شغيل
رية من هكذا آفة إال بالتعليم والبحث العلمي ، وفي الوقت الذي الذي أجمع كل املسؤولين السياسيين عبر العالم أال مخرج للبش

، أال مالذ للبشرية من التقلبات السلبية واألزمات الصحية الير بيللفكر النيول أدرك كل القادة السياسيين بمن فيهم األكثر تعصبا  
الحياة من صحة وتعليم  ستممار في مرافق، وباال عالم منذ ثمانينيات القرن املاض يإال بمراجعة جذرية للعقائد التي حكمت ال

 ... الخ.  وبحث علمي
 

برالي جامد ال يقارب مرفق التعليم ي، ومن منطلق عقائدي نيولضبط يسارع رئيس الحكومة املغربيةفي هذا الوقت بال
ليص من املناصب ي للتق، إلى انتهاز ظرفية حالة االستثناء الصحال من الباب املحاسباتي التقليديوالتكوين والبحث العلمي إ

، وملحاولة اإلجهاز على حقوق والصحة من شح في املوارد البشريةفي وقت تعاني قطاعات استراتيجية كالتعليم ، املالية املبرمجة
، مهم بالرغم من حالة الِحجر الصحيوالذين هم مستمرون في أداء مها موظفين وشغيلة التعليم بكل فئاته،قانونية مكتسبة لل
وباملناسبة فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أوتي لديهم من تقنيات التواصل وبتمويل ذاتي.  مستغلين في ذلك ما

يحيي مرة أخرى السيدات والسادة األساتذة في جميع أسالك التعليم الذين يبتدعون طرق وأساليب مختلفة من أجل انسياب 
، كما يحذر من مغبة استغالل هذا الظرف االستثنائي من أجل إرساء ة بنات وأبناء الشعب املغربيفائدمعين التحصيل واملعرفة ل

 العالم االفتراض ي كقاعدة للتعليم عوض التواصل املباشر بين املعلم واملتعلم.
 

من إهدار أموال  بالنظر لهزالة تكلفة ترقيات املوظفين مقارنة مع ما يمكن توفيره لخزينة الدولة بالحدمن جهة أخرى، و 
، فإن السيد رئيس الحكومة يعبر بمنشوره هذا عن سوء تقدير للحظة الحرجة التي املأذونياتطائلة بسبب قطاعات الريع و 

أنتجته الظروف عن استخفافه بما قد يخلفه هذا القرار املتهور من أثر سلبي على جو اإلجماع الوطني الذي و تعيشها بالدنا 
، من قرار قد يطال مصداقية الدولة في هذه املعركة املصيرية، ناهيك عن استخفافه بالفئتين املستثنيتينما الحالية للبالد، و 
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به  ، في الوقت الذي كان حريا  نه منة والتفاتة كريمة من سيادته، من خالل محاولته تصريف ذلك االستثناء على أتجميد الترقيات
 ن أجل إنقاذ اآلخرين.أن يخصص منحة خاصة لكل من يعرض حياته للخطر م

 
فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بقدر ما يعبر عن تشبث األساتذة الباحمين بجو اإلجماع  ،وعليه

، فإنه كذلك يعبر عن رفضه البات ملعلنة من أجل اجتياز هذه املحنةالوطني الذي تعرفه بالدنا وااللتزام بالتدابير الوقائية ا
 ، ويطالب السيد رئيس الحكومة بسحبه الفوري والنهائي. نم عن عقلية متجاوزةلهذا املنشور األرعن باعتباره يواملطلق 
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