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2014 أبريل 28الرباط في             النقابة الوطنية للتعليم العالي
   المكتب الوطنــــي  

 
  

  للرأي العـام الجامعـي بـــــالغ
 

 

لقاء حول البحث  2014أبريل  29العلمي يوم الثالثاء  تنظم وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بالمغرب لمقاربة اإلشكاليات المتعلقة به ومحاولة إيجاد الحلول سواء على مستوى التمويل أو 

  .الحكامة او على مستوى رسم االستراتيجيات أو من خالل تحديد األولويات
  

ليم العالي على برنامج الملتقى، تأآد لديه أن وبعد اطالع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتع
الغرض الحقيقي من وراء هذا اللقاء هو إضفاء نوع من الشرعية العلمية لتوجه الوزارة نحو 

الذي تعتبره النقابة الوطنية للتعليم العالي محاولة لتخلي السلطات العمومية عن واجب " الشراآة"
  . ع اقتصاد الريع في المجال الجامعيدعم وتطوير الجامعة العمومية وتكريس واق

  
آما تبين للمكتب الوطني إقصاءه من برنامج المداخالت في الجلسة االفتتاحية باعتبارها 
فرصة ُتمنح لجميع الشرآاء في وضع طروحاتهم وتصوراتهم آإطار للنقاش داخل الورشات، خاصة 

ن التصورات والمقترحات راآمته ألزيد وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي تتوفر على رصيد هائل م
من خمسة عقود من خالل المؤتمرات والندوات والمنتديات، يمكن إجمالها في العرضين اللذين 
قدمهما مؤخرا المكتب الوطني أمام المجلس األعلى للتعليم والمجلس االقتصادي واالجتماعي 

آذلك على وضع مجموعة من وهما عرضان لم يتوقفا عند التشخيص وإنما اشتمال . والبيئي
  . مقترحات الحلول

  
ال وعليه فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعتبر أن دعوته لحضور هذا اللقاء 

لالستغالل آذريعة لما ُيحاك ضد الجامعة العمومية وضد هياآل تعدو عن آونها جاءت للتأثيث و
ة من المواقع الجامعية، وال يسعه والحالة هذه إال البحث التي تم إقصاء مجموعة منها في مجموع

مقاطعة هذا اللقاء واعتبار تنظيمه على هذا النحو ضربا صريحا لمبدأ التشارك الذي لطالما ادعته 
  . الوزارة قوال ونفته عمال

  
رات المؤتمر الوطني األخير وتوجهات اللجنة اإلدارية، فإن المكتب الوطني وانسجاما مع مقر

لمواجهة آل المخططات الرامية للقضاء  الباحثين األساتذةيؤآد للرأي العام الوطني جاهزية جميع 
على الجامعة العمومية باعتبارها مكسبا للشعب المغربي والنضال الدؤوب من أجل تمكين التعليم 

الوسائل واإلمكانيات القمينة بانعتاقه من واقع التردي الذي ُيراد له وجعله بحق رافعة العمومي من 
  .للتنمية الشاملة

  

    المكتب الوطنـــي                  

           


