
 
 

 بدالً فترضينتضامن النقابة الوطنية للتعليم العالي مع المعتدين المتالنقط مقابل الجنس: عندما 
 من الضحايا

 

أن تتوصل بشكاوى تأسيسها أواسط الثمانينات من القرن املاضي اعتادت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، منذ 
يف  تقدمي شكايات جيرأن على واللوايت مل يكن بعض أساتذهتن،من طالبات تعرضن للتحرش اجلنسي من قبل 

 عنية.رفع هذه اجلرائم إىل السلطات املهلن ب طلبنارغم املوضوع 
ظل ووضع حد لإلفالت من العقاب الذي إننا إذ �نئ أنفسنا على جرأة الضحايا على كسر حاجز الصمت 

 من العايل، التعليم تاذات أسمن بني عضواهتا عددا من اجلمعية، اليت تضم نا يفُصدمفقد  املعتدون،يتمتع به 
 القضايا  خبصوص2021دجنرب  20 العايل يف للتعليم ة الوطينللنقابةاملكتب الوطين صدر عن  البالغ الذي

 بالنقط مقابل اجلنس.املتعلقة 
 على عدة  الذي ال يعكس بالتأكيد وجهة نظر هيئة التدريس بأكملها غري مقبولإن هذا البالغ، بالفعل،

: مستويات
ليس بسبب ممارسات االبتزاز اجلنسي اليت ة سخط مسؤويل النقابت النقابة بالغها بالتعبري عن افتتحلقد  -

 العشوائية التشهري البالغ محلة ولكن بسبب ما يسميه االنتقام، من خوفايف املاضي ظل مسكوت عنها 
 .ووسائل التواصل االجتماعيقامت هبا وسائل اإلعالم والشرسة اليت 

 التعليم أساتذة م يدعي الدفاع عن جسالبالغ الذي فإن هذا بعض احلذر الواضح،على الرغم من  -
يف حني  اجلامعي يطبعه الفساد بأكمله، بأن اجلسم ئه إحيا، فقد تولد عنه نتيجة عكسية جتلت يفالعايل

 .هنتهم ورسالتهميتمتعون بتقدير كبري مل نساء ورجاال العايل أساتذة التعليم من ساحقة الأن األغلبية
القطاع الوصي  معطيات حسب أنستهم أنه فرتضني املعتدينامل فضيحة تضامن مسؤويل النقابة معإن  -

وهو ما من  نساء، أساتذة التعليم اجلامعي العمومي٪ من 30 فإن ما يقرب من ،2020/2021 لسنة
 أ�ا وأاألساتذة الرجال النقابة تتكون حصريًا من أن هذه هذا التضامن مع املعتدين يوحي بأن  شأنه أن

 حني أن أغلب األساتذة واألستاذات أدانوا هذه األفعال.   يفتدافع عن مصاحل الرجال فقط



،  أن التحرش اجلنسي ظاهرة منتشرة يف مجيع األوساط واملؤسساتاملقدمة يف البالغ اليت تؤكداحلجة إن  -
 !جدها يف كل مكانتوابررمها حبجة بالتايل تعرتف بواقع هذه املمارسات يف اجلامعة وت فإ�ا بذلك

 أي إجراء ضد هذه املمارسات اليت تنتهك حقوق اختذتأو كون النقابة مل يسبق هلا أن أدانت نظرًا ل -
  مع الضحاياانتهز الفرصة للتعبري عن تضامنهتأن ا  اجلسدية والعقلية، كان ينبغي لهنالضحايا وسالمته

اعترب ، األمري واقع فبدًال من اللجوء إىل نظرية املؤامرة. فوأن تطالب بإجراء حتقيق صارم يف هذا امللف، 
 حماولة يائسة إلفشال االتفاقات اليت مت مقابل النقط التغطية اإلعالمية لقضايا اجلنس أن، النقابة ومسؤول

 وبعبارة أخرى، فإن هذه القضية برمتها الوصية والوزارة النقابة هالتوصل إليها بني املكتب الوطين هلذ
 النقابة يالضحية هيف هذه احلالة تصبح  !!!. النقابة، جمرد مؤامرة حتاك ضد �اية املطافستكون، يف 

 .لتحرش واالعتداء اجلنسيلن البات اللوايت تعرض الطتوليس
 التعليم العايل،نقابة عن مسؤويل البالغ هذا وعليه، تعترب اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، أن يصدر  -

ندد هبذه املمارسات ي وعدم االنسجام الذي التناقضات وأن يسقط يف مدانة أخالقياً وأن يعتمد حججا
 وبعض زمة اليت تعاين منها اجلامعةاأللألسف ليعكس ، يف نفس الوقتكرها و / أو يقلل من شأ�ا ينو

 .يف بالدناعلى حد سواء  النقابات
  اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب 
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