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 بــــــــالغ 
 
قصد  2014يوليو  11ة ـوم الجمعـي اجتماعا استثنائيا يـد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالــعق

ه في اجتماع ــدول أعمالــه وتحديد جـذي تمت برمجتــوال التعليم العاليوزير  دــالسي وم، معـه، لنفس اليـم لقائــتقيي
طرفان، آما هو وارد في محضر االجتماع السابق، على تخصيص هذا االجتماع ، حيث اتفق ال2014يونيو  9

لدراسة مقترحي الوزارة المتعلقين بمعايير الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي وإحداث 
 . الدرجة االستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي

      
مكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، فقد مر وخالفا لالجتماعات السابقة بين ال

  :نتيجة ما يلي التوتراجتماع اليوم في أجواء من 
بين  2014يونيو  9تجاوز الوزارة الوصية لمنهجية العمل المتفق عليها والمتضمنة في محضر اجتماع  - 1

سبق لجدول أعمال االجتماعات، وذلك من خالل المكتب الوطني ووزارة التعليم العالي ومنها التحديد الم
، والتي يعتبرها المكتب الوطني 01.00مسؤولة لملف مراجعة القانون الحاولة الوزارة التطرق بُعجالة م

مسألة مصيرية بالنسبة للجامعة العمومية، وانتهاج سياسة األمر الواقع في هذا الباب َحيدا بذلك عن آلية العمل 
  والنظام األساسي؛  01.00لجنة القانون  المشترك في إطار

اإلخالل بالتزامات الوزارة فيما يخص ملف الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي،  - 2
وذلك عبر رفض تسليم الصيغة النهائية للمرسوم المذآور واالآتفاء بتالوته فقط واتضاح أنها مخالفة للصيغة 

الوزارة والتي صادقت عليه واتفاق سابق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي و كالتي آانت محور عمل مشتر
، وذلك من جهة، بمحاولة تمديد المدة الزمنية التي 2014فبراير  2اللجنة اإلدارية في اجتماعها ليوم  األحد 

يعبر عن المقاربة يقضيها األستاذ المؤهل من أجل االنتقال إلى إطار أستاذ التعليم العالي، الشيء الذي 
المحاسباتية الصرفة لكل ما يتعلق بالتعليم العالي، ومن جهة أخرى، عجز الوزارة عن إعداد تصور علمي 

حول معايير الترقي  2014مايو  13وموضوعي لمعايير ذلك االنتقال بدعوى عدم تجاوب األساتذة مع مذآرة 
 2014مايو  13يه المكتب الوطني في بالغه ليوم بالنسبة لألساتذة المؤهلين، مؤآدة بذلك صدق ما ذهب إل

 .حين اعتبر تلك المذآرة بمثابة عملية تمويهية  بغرض ربح مزيد من الوقت
،  بتسليم المكتب 2014يونيو  9اإلخالل بااللتزام الشخصي للسيد الوزير، المتضمن في محضر اجتماع  - 3

إحداث الدرجة االستثنائية في إطار أستاذ التعليم الوطني نسخة من مشروع المرسوم المتعلق باقتراح الوزارة 
علما أن المكتب الوطني ما انفك يطالب بإحداث الدرجة دال في . العالي، وغموض موقفها حول هذا الملف

 .نفس اإلطار آحل مرحلي لمعضلة انحباس المسار المهني لألساتذة الباحثين
  

من خالله آذلك السياسة التي تنهجها الوزارة إن المكتب الوطني وبعد نقاش عميق ومسؤول، استحضر 
الوصية اتجاه الجامعة العمومية من خالل خلق مؤسسات بديلة مؤدى عنها وآذا آخر التصريحات الالمسؤولة للسيد 
الوزير في حق حقل العلوم اإلنسانية وآليات اآلداب التي يتمنى إلغاءها من الخريطة الجامعية المغربية فإن المكتب 

  :الوطني
البحث العلمي نتيجة إمعان المسؤولين في ن تدهور منظومة التعليم العالي وإلى أيثير االنتباه مرة أخرى  •

سلك نهج تخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم العالي وتفويض صالحياتها في هذا الشأن  ألشخاص ذاتيين أو 
لى التماسك االجتماعي واستقرار معنويين، أجانب أو محليين ريعيين، سيكون له حتما آثارا وخيمة ع

  المؤسسات بالبالد؛ 
يستنكر سياسة االستخفاف بخطورة الموضوع التي تنهجها الوزارة بخصوص التعاطي مع ملف تعديل   •

الذي يهم مسار التعليم العالي بالمغرب آما يهم حاضر ومستقبل جميع المغاربة باعتباره  01.00القانون 
على تجاوز العمل المشترك مع  دية في المغرب، والذي أصرت بشأنهاالقتصامفتاح التنمية االجتماعية و



النقابة الوطنية للتعليم العالي والعمل بشكل أحادي للعبث بذات القانون بهاجس شرعنة التكوينات المؤدى 
ية للتعليم العالي والمتمثلة في التوحيد والدمقرطة عنها ضرب المبادئ األساسية التي تدافع عنها النقابة الوطن

 وربط التكوين بالبحث؛
يستنكر السياسة الالمسؤولة التي تنهجها الوزارة الوصية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في التعامل مع  •

شارآية  الحلول المتفق حولها بخصوص الملف المطلبي وهو ما يؤآد غياب اإليمان الصادق بالمنهجية الت
آما يشجب سياسة التسويف وربح الوقت التي تنهجها الوزارة الوصية إزاء الملف المطلبي لألساتذة 

 الباحثين؛ 
يستنكر سياسة الوزارة في التعامل مع ملف ترقي األساتذة من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم  •

ه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي  والتماطل العالي من خالل تعديل مضامين مشروع المرسوم المتفق بشأن
في إصدار النصوص التنظيمية له عبر افتعال إشكالية  معايير الترقي  وهو ما ينم عن اتجاهها نحو عرقلة 

 إيجاد الحلول الحقيقية  لهذا الملف؛
ه البالغ إزاء مصير يشجب عدم جدية الوزارة في حوارها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويعبر عن قلق •

رفع االستثناء عن حملة الدآتوراه الفرنسية، (الملفات المطلبية األخرى المطروحة على طاولة المفاوضات 
، ملف 1997استرجاع سنوات الخدمة المدنية، ملف األساتذة الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل 

لوم الدراسات العليا، ترقية األساتذة الباحثين، تحويل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دب
 ؛...) 2013و 2012المناصب المالية برسم سنتي 

يستنكر رفض الوزارة الوصية تسليم مشروع المرسوم الخاص بالدرجة االستثنائية للمكتب الوطني ضدا  •
رآي التي مافتئت الوزارة وهو ما يعد ضربا للعمل التشا 2014يونيو  9على ما تم االتفاق حوله في محضر 

تتحدث عنه في وسائل اإلعالم وفي االجتماعات الرسمية مع المكتب الوطني آما يستغرب ضبابية وغموض 
 رؤية الوزارة  بخصوص هذا الملف؛

يستغرب ويستنكر التصريحات الالمسؤولة للسيد الوزير في حق آليات اآلداب معتبرا إياها عالة على  •
تلك التصريحات التي تنم عن جهل آبير . ع يجب محوها من الخريطة الجامعيةالمغاربة وعلى المجتم

 .باألدوار األساسية التي لعبته العلوم اإلنسانية في ُرقي المجتمعات المتقدمة
 

وتفويضها المكتب  2014مايو  24وتأسيسا على ما سلف وبناء على قرارات اللجنة اإلدارية المنعقدة بتاريخ 
  :رحلة وتصريف قراراتها، فإنه يعلن للرأي العام الجامعي الوطنيالوطني تدبير الم

استمراره في  الدفاع عن الجامعة العمومية ورفضه لخصخصة  التكوينات الطبية التي ستؤدي إلى القضاء   
على آليات الطب في الجامعة العمومية التي تعاني العديد من المشاآل على مستوى الموارد البشرية 

  ؛سريريةوالتداريب ال
تأآيده على مشروعية وموضوعية انتظارات األساتذة الباحثين الواردة في الملف المطلبي واستماتته في  

النضال من أجل التحقيق العاجل لتلك االنتظارات، وبالتالي رفضه القاطع والمطلق  ألي نوع من المقايضة 
ارها إحدى الدعامات األساسية للسيادة أو المساومة من أجل ثنيه على الذود عن الجامعة العمومية باعتب

 الموطنة؛
تحميله المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم العالي لتداعيات هاته الممارسات وانعكاساتها على استقرار الوضع  

 بمؤسسات التعليم العالي؛
الخطوات قصد تدارس التدابير العملية لتفعيل  2014يوليو  16عقد اجتماع للمكتب الوطني يوم األربعاء  

 .2014مايو  24النضالية التي أقرتها اللجنة اإلدارية في اجتماعها يوم 
 

والمكتب الوطني وهو يستحضر دقة المرحلة، فإنه يهيب بجميع السيدات والسادة األساتذة الباحثين للتعبئة 
 .القصوى إلنجاح الخطوات النضالية المقبلة

    المكتب الوطنـــي                    

              
 


