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 بالغ استنكاري 
 

بعد اطالعه عما تداولته وسائط االتصال في شأن االعتداء الشنيع الذي تعرض له أحد الزمالء األساتذة الذي يعمل في إحدى 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي  لوزارة التربية اإلقليميةمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي التابعة للمديرية 

، أثناء القيام بعمله وتأدية رسالته النبيلة، من طرف أحد املنحرفين في شكل تلميذ، فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنية تبورزازا

 للتعليم العالي يعلن للرأي العام الوطني ما يلي: 

 تضامنه ا .1
 
  ملطلق مع األستاذ الضحية وإدانته القوية لهذا العمل الشنيع، واعتباره مؤشرا

 
على التردي الخطير والوهن  جليا

الذي أصاب منظومة التربية والتعليم ببالدنا ويؤكد ما ذهبت إليه مختلف التقارير املحلية والدولية والتي ترتب املغرب على 

 ؛الحروب والفتنمستوى التعليم دون بلدان تعاني ويالت 

اعتباره هذه الجريمة النكراء نتيجة طبيعية للسياسة الرسمية املتبعة في القطاع منذ عقود والتي تروم الحط من كرامة  .2

العاملين فيه من خالل الضرب املمنهج لقدرتهم الشرائية واملس بكرامتهم والحط من موقعهم االعتباري داخل املجتمع 

 ؛األبي الذي هو السمة األساسية لرجل التعليمعقابا لهم على الفكر الحر 

تنديده الشديد بالحمالت "اإلعالمية" املستمرة التي ال تستهدف إال نساء ورجال التعليم من خالل إبراز الصفة بدون داع  .3

 ؛منطقي في كل واقعة اجتماعية بهدف النيل من كرامة هيأة التدريس بصفة عامة

بعض املسؤولين اإلداريين الجهويين واإلقليميين ُحيال مظاهر التسيب  الذي يقترفهاإلجرامي  تنديده القوي بالتساهل .4

واإلخالل باالحترام الواجب تجاه األساتذة واملنظومة التعليمية، والذي ال يمكن أن ينتج إال املزيد من االستهتار بكل ما يرمز 

 ؛ع معدل الجريمة في مجتمعناو التشجيع على االنحراف، كما يؤشر على ذلك ارتفا لسلطة القانون،

من املؤسسات األخرى مؤشر واضح على تالش ي الهيبة التي يتعين أن  لعديد اعتباره أن ما حصل في ورززات وما يحصل في  .5

يتمتع بها القانون داخل املجتمع و كل مؤتَمن على السلطة القانونية، مادية كانت أم معنوية، كما يؤشر على تفسخ وانحالل 

  ولة القوية بعدلها ومساواتها بين جميع مواطنيها وبحفاظهاأواصر الد
 
عن قوة  على أمن وسالمة األشخاص واملمتلكات بعيدا

 ؛العنف الذي يمارس ضد املناضلين من أجل حقوق املواطنة

والعمل من النقابة الوطنية للتعليم العالي االنخراط في كل املبادرات الهادفة لالحتجاج ضد هذا العمل الجبان  استعداد .6

 ؛أجل كرامة نساء ورجال التعليم وإعالء شأنهم

 9التوقف عن العمل ملدة ساعة يوم الخميس دعوته كافة األساتذة بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي إلى  .7

  من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة 2017نونبر
 
األستاذات مع ما تعرض له أستاذ ورزازات ومع جميع  تضامنا

 
 
  واألساتذة الذين يتعرضون للتعنيف سواء كان ماديا

 
   ؛أو معنويا

8.  
 
  اقتراحه جعل يوم اعتداء ورزازات يوما

 
 لتكريم األستاذة واألستاذ. وطنيا

  املكتب الوطنـــي          
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