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  النقابة الوطنية للتعليم العالي
  اللجنة اإلداریــــــة        

           
 

 بيان 
 "ثيق دورة الفقيد لحسن م" 

   
  

بكلية  2014فبرایر  02بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتمعت اللجنة اإلداریة یوم األحد 
  .2014فبرایر  01اجتماع مجلس التنسيق الوطني یوم السبت  اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط، غداة

 
، 2013یونيو  29وبعد االستماع للعرض المفصل للمكتب الوطني حول حصيلة عمله منذ اجتماع اللجنة اإلداریة ليوم 

طة الحكومية وخالصات النقاش المثمر الذي عرفه اجتماع مجلس التنسيق الوطني، ومنهجية العمل النقابي التشارآي مع السل
للمكتب الوطني، وبعد تدخالت السيدات والسادة األساتذة،  الدءوبالوصية على القطاع وما أثمره النضال المستمر والعمل 

  : فإن اللجنة اإلداریة للنقابة الوطنية للتعليم العالي
تمر العاشر للنقابة وتوجيهات تثمن عاليا عمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتزامه بمقررات المؤ .1

  ؛اللجنة اإلداریة
تحيي مقاربة العمل التي ینهجها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من خالل توسيع التشاور والحوار مع  .2

 لباحثين بمختلف المواقع الجامعية؛السيدات و السادة األساتذة ا
ترسيخ استقاللية الجامعة وفي مقدمتها توحيد التعليم العالي وتجدد تشبثها بمقررات المؤتمر الوطني العاشر،  .3

 ضمان مجانية التعليم العالي؛ودمقرطة تسييرها، و
تصادق على االتفاق الذي توصل إليه المكتب الوطني مع الوزارة الوصية بخصوص الترقي من إطار أستاذ مؤهل  .4

 .الحصيصإلى إطار أستاذ التعليم العالي والقاضي بإلغاء المباراة و
 

لقد آان النقاش الحر والعميق والهادف الذي عرفه اجتماع اللجنة اإلداریة فرصة أجمع فيها المتدخلون على تندیدهم مرة 
اتجاه الحكومة نحو المزید من تضييق الخناق على لوضعية الكارثية التي أضحت عليها الجامعة المغربية جراء أخرى با

وهي . وأد الجامعة العمومية ائل ریعية مبنية على شراء المعرفة وهو ما یعني بصراحةالجامعة العمومية من خالل خلق بد
نية على التقدم والدیمقراطية والحداثة بنتيجة تدل على عجز الحكومة عن االستجابة للتطلعات المشروعة للشعب المغربي الم

 : وفي هذا الصدد فإن اللجنة اإلداریة تؤآد , والعدالة االجتماعية
  

  :ما یخص قضایا التعليم العالي والبحث العلمي، علىفي .1
ومية مبني على قطاع مؤدى رفضها القاطع لتسليع المعرفة وتحذر الحكومة من أي إجراء یخلق بدیال للجامعة العم •

 ".   غير المربحةالشراآة "ـ غطاء ما یسمى ب عنه  تحت
التحتية الجامعية نسبة ألعداد الطلبة المتزاید رغم  ستفحال ظاهرة االختالل الصارخ في مالئمة البنياتتنبيهها ال •

  .ضعف عددهم اإلجمالي الذي یرتب المغرب في الدرجات الدنيا بالنسبة لدول ذات اقتصاد قرین باقتصاد المغرب
إثارتها االنتباه للتدني الخطير الذي تعرفه نسبة التأطير البيداغوجي والعلمي حيث یبلغ عدد األساتذة الباحثين  •

 .لمغرب نصف أو أدنى عدد األساتذة الباحثين بدول الجواربا
التدبير الذي تعرفه عدة مواقع جامعية وهو ما یدفع إلى ضرورة التعجيل بتطبيق المطالب تندیدها بسوء الحكامة و •

نتخاب الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي في دمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي من خالل اعتماد آلية اال
 .للمسئولين الجامعيين

مطالبتها بضرورة القطع مع الواقع الحالي في اختيار المسؤولين على تدبير المؤسسات الجامعية الذي تحكمه  •
ي تضمن تكافؤ الفرص والحصول تعارض حتى مع مقتضيات الدستور التالمحسوبية والمتميز باختالالت صارخة ت
على أساس فكري أو سياسي أو عرقي، وتنبه بهذا الصدد إلى ما یقع من  على المعلومة إضافة إلى منعها التمييز

خروقات في المساطر في مراآش وتطوان والدار البيضاء والرباط والمدرسة الحسنية لألشغال العمومية وآلية 
 ...الشریعة بفاس
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داخل نقابتهم العتيدة للتصدي ا مع النضاالت التي یخوضها جهویا األساتذة في إطار تعبئتهم القویة والوازنة تضامنه •
للمقتضيات القانونية في تدبير بعض الجامعات والذي یخلق نوعا من االحتقان یؤثر سلبا على  تجاوزاتلما یقع من 

السير العادي للتكوین والبحث، آما تنبه إلى خطورة الوضع بجامعة القاضي عياض بمراآش والمولى إسماعيل 
 .تزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلةبمكناس وتطالب المسؤولين باالل

غياب رؤیة استراتيجية للنهوض بالتعليم بشریة المخصصة للتعليم العالي، والتها إلى هزالة الموارد المالية وإشار •
العالي باعتباره الرافعة األساسية للتنمية، بل إن آل المؤشرات الملموسة تفيد بانتهاج الحكومة سياسة التخلص من 

السكن وفق المقاربة المحاسباتية للسياسة الرسمية في تدبير الشأن ومية األساسية آالصحة والتعليم والعمالمرافق 
 . العام

لين من مغبة التمادي في سياسة البلقنة والشتات التي یعرفها التعليم العالي وسياسة التخلي عن تحذیرها المسؤو •
آما ترهن استقرار وأمن البالد من خالل . وتدبير هذا القطاعالوصایة  للسلطة العمومية على مسؤوليتها في تأطير 

التكفير ومحاربة  وفتاوىاالنغالق والتطرف وتوسيع دائرة اليأس واإلحباط لدى الشباب، وتفشي ظاهرة العنف 
 .حریة الرأي والتعبير

وتحذر من العواقب غير   ،بمشارآة األساتذة رهينلمنظومة البيداغوجية تأآيدها على أن مصداقية تقييم وإصالح ا •
، أو خالفه والتي أضحت تتدخل "ندوة الرؤساء"أو  "شبكة العمداء والمدیرین"المحمودة للبدع اإلداریة من شاآلة 

بغير موجب قانوني في الشؤون البيداغوجية التي تبقى من اختصاص الشعب واللجن البيداغوجية بمجالس 
     .المؤسسات ومجالس الجامعات

ضرورة تحمل الوزارة مسؤوليتها في العمل على تمكين المغرب من وضع استراتيجية واضحة للبحث  تأآيدها على •
العلمي وربط التكوین بالبحث، ورفع العوائق البيروقراطية التي تعوق صرف الميزانية الخاصة بالبحث العلمي 

 .واعتماد المراقبة البعدیة عوض المراقبة القبلية
و آافة تدعبل الجامعة العمومية المغربية، وسؤولية في الهجمة الشرسة التي تهدد مستقتحميلها الحكومة آامل الم •

أبناء التعبئة من أجل صيانة حق بنات و هيئات المجتمع المدني إلىالقوى السياسية الوطنية والمرآزیات النقابية و
 . الشعب المغربي في تعليم عالي عمومي مجاني وجيد

 
 :لسيدات والسادة األساتذة فيما یخص الملف المطلبي ل .2
تعبر عن استيائها لتملص الحكومة من تطبيق التزاماتها وتعهداتها فيما تبقى من المطالب الواردة في البالغ  •

وتؤآد على تشبثها بضرورة إیجاد حل سریع لمضامينه والمتمثلة في رفع االستثناء  2013مارس  12ـ المشترك ل
وراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن األساتذة على األساتذة الباحثين حملة الدآت

 وتطبيق الدرجة االستثنائية بالنسبة ألساتذة التعليم العالي ج مع إضافة الدرجة د؛  1997قبل  المحاضرین الموظفين
التربية والتكوین  تؤآد على ضرورة حل المشاآل المرتبطة بمؤسسات تكوین األساتذة في المراآز الجهویة لمهن •

ومرآز التخطيط والتوجيه التربوي، واعتبار هذه المؤسسات قاطرة أساسية للرفع من  التعليم مفتشينومرآز تكوین 
 .جودة التعليم في بالدنا آما تؤآد على ضرورة جعلها مؤسسات تابعة للجامعة

للطب أو ومن  ةفتح آليات خاصتحذیرها للتوجه نحو خصخصة قطاع الصحة والتكوین الطبي من خالل محاولة  •
المنظم لمهنة الطب بالمغرب في غياب تام آلليات الحوار مع األساتذة الباحثين  10/94خالل تمریر تعدیل للقانون 

الحریصين على ضرورة أن یكون أي تعدیل أو إصالح مؤطرا بالمقاربة االجتماعية الرامية إلى دمقرطة العالج 
 .من الولوج إلى الرعایة الصحية الحقيقية باعتبارها خدمة عمومية وتمكين أوسع الشرائح الشعبية

بصورة شمولية وترفض أي تعدیل جزئي یتنافى مع المبادئ األساسية  01.00تدعو إلى التعجيل بتعدیل القانون  •
أستاذ (ارین للنقابة الوطنية للتعليم العالي، آما تدعو إلى مراجعة النظام األساسي لألساتذة الباحثين  باعتماد إط

مع تداخل األرقام االستداللية وإضافة الدرجة د في إطار أستاذ التعليم العالي بما ) محاضر وأستاذ التعليم العالي
یحسن أداء التعليم العالي المغربي ویمكن البحث العلمي المغربي من أدوات الجودة والتنافسية العالية التي یعرفها 

 .ية االعتباریة و المادیة لألستاذ الباحثحسن من الوضعآما ُی. عبر العالم
 .مطالبتها الزیادة في أجور األساتذة الباحثين مع إعفاء التعویضات الخاصة بالبحث من الضریبة •

 
 :فيما یخص الوضعية االجتماعية .3
ي الحقوقية التي راآمها الشعب المغربجهاز على المكتسبات االجتماعية والسياسية وتعبر عن رفضها لمسلسل اإل •

وفي هذا الصدد فإن اللجنة اإلداریة ترفض رفضا قاطعا المشروع الحكومي الرامي إلى . بفضل نضاالت قواه الحية
أتي في معالجة العجز الخطير التي تعاني منه صنادیق التقاعد جراء االختالسات التي عرفتها، تلك المعالجة التي ت

من خالل الحكم عليهم بالعقاب الثالثي، وذلك بالرفع من  تحميل تبعات ذلك لألجراء،إطار اإلفالت من العقاب و
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آما تعبر في هذا المجال عن تضامنها مع المرآزیات . سن التقاعد والزیادة في المساهمات والنقص في التعویضات
العالي النقابية المناضلة في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة المغربية واستعداد النقابة الوطنية للتعليم 

  .لالنخراط في آل الخطوات النضالية الهادفة
اطنين وتحميل الطبقات الفقيرة تحذر الحكومة المغربية من عواقب اإلمعان في ضرب القدرة الشرائية للمو •

المتوسطة تبعات األزمة االقتصادیة وفشل المخططات التنمویة، من خالل توقيع الزیادات المتتالية في المواد و
تقليص االستثمار العمومي، مقابل التطبيع مع واقع تجميد الحوار االجتماعي والخدمات االجتماعية، ووتهالآية االس

الفساد المالي واإلداري، وعدم تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والفشل في محاربة اقتصاد الریع والقضاء على 
 . الرشوة والزبونية

جاه القطاعات االجتماعية الحساسة، واالنصياع إلمالءات تحذر من عواقب تنصل الحكومة من مسؤولياتها ت •
وترفض رفضا قاطعا آل المبررات . المؤسسات المالية الدولية، خاصة فيما یتعلق بالصحة والتعليم العموميين

الواهية للتنصل من مسؤوليتها والتمادي في منحى خصخصة التعليم العالي ببالدنا، وبالخصوص خصخصة 
خلق آلية خاصة  من المكتب الوطني موقف، وفي هذا الصدد فإن اللجنة اإلداریة تحيي عاليا التكوینات الطبية

 .للطب
تحيي عاليا آل المبادرات الهادفة إلى توحيد الصف النقابي من أجل الدفاع عن الطبقة العاملة وعن المستضعفين في  •

 .هذا البلد
  

  :انطالقا من المعطيات السابقة فإن اللجنة اإلداریة
تدین أسلوب التلكؤ والتماطل والتسویف في تنفيذ ما تم االتفاق حوله ومعالجة المشاآل العالقة والتقنية منها آملف   •

وفي هذا اإلطار وانطالقا من المهلة التي أعطتها اللجنة اإلداریة للمكتب الوطني  2010الترقيات المجمدة منذ 
رفع االستثناء على حملة (ات المتفق بشأنها مع الوزارة والمتعلقة بحل الملف 2013والتي انتهت بنهایة سنة 

الدآتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية ورفع الحيف عن األساتذة المحاضرین وإضافة الدرجة 
هذا باإلضافة إلى ما یحاك ضد الجامعة العمومية فإن اللجنة ) االستثنائية والدرجة د في إطار أستاذ التعليم العالي

وحدة األساتذة "، تحث شعار 2014فبرایر  19تقرر خوض إضراب وطني إنذاري یوم األربعاء  اإلداریة 
، آما تدعو المكتب الوطني، في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب "الباحثين دفاعا عن الجامعة العمومية

 . المشروعة للسادة األساتذة إلى تنفيذ خطوات نضالية تصاعدیة
ن بمدى الجدیة ن استمرار النهج التشارآي في عالقة المكتب الوطني مع الوزارة الوصية رهيتعتبر على أ •

الوزارة في تنفيذ ما تم االتفاق بشأنه وبمدى قوة القناعة والدفاع عن الجامعة العمومية  المفروض توفرها لدى
 .والبشریة من أجل النهوض بهباعتبارها مكسبا للشعب المغربي یتعين تعبئة آل المقدرات المالية العمومية 

 . 01.00تدعو إلى تنظيم یوم دراسي حول إعادة النظر في القانون   •
تضم آل القوى  الجبهة الوطنية للدفاع عن الجامعة العموميةتعلن عن تنظيم ندوة صحفية تعلن فيها عن ميالد  •

لتنمية الحقيقية حيث تعتبر الجامعة المجتمع المغربي من أدوات الرقي والوطنية المناضلة والتواقة إلى تمكين ا
 . أهمها

  
وفي الختام فإن اللجنة اإلداریة للنقابة الوطنية للتعليم العالي تعتز أیما اعتزاز بالتفاف وتشبث السادة والسيدات    

 .األساتذة بنقابتهم العتيدة وتهيب بهم للمزید من اليقظة لمواجهة آل ما یحاك ضد التعليم العالي المغربي
  
  2014فبرایر  2حرر بالرباط یوم                                                                           

 اللجنة اإلداریة للنقابة الوطنية للتعليم العالي                                                                        

                   


