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املكتب الوطن ــي

بـ ـ ـ ـ ــالغ
عقد املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم االثنين  10أبريل  2017باملقر املركزي بمدينة
العرفان بالرباط اجتماعا عاديا تدارس خالله مجموعة من القضايا ذات األثر املباشر على وضعية األستاذ الباحث
وعلى التعليم العالي بصفة عامة ،باإلضافة إلى مواكبة عملية التحضير للمؤتمر الحادي عشر للنقابة الوطنية
للتعليم العالي .وبعد نقاش مستفيض لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي ببالدنا وما تفرضه وضعيته املتردية من
تحديات على جميع املستويات .فإن املكتب الوطني:
• يعبر عن اعتزازه بالتفاف األساتذة الباحثين حول نقابتهم العاملة واملواطنة التي دافعت وتدافع عن املهنة
النبيلة لألستاذ الباحث ،ذلك االلتفاف الذي يؤكد قوة وتماسك األجهزة التنظيمية للنقابة وانخراطها الفاعل
في إنجاح املؤتمر املقبل للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛
• يعلن عن استعداده للعمل على تدارك التأخير الذي عرفته عملية االنتهاء من النقط املتبقية في امللف املطلبي
للنقابة الوطنية نتيجة التعثر الذي عرفته عملية تشكيل الحكومة وما خلفه ذلك التعثر من إهدار لزمن ثمين
وتعطيل ملصالح األساتذة واملنظومة بصفة عامة؛
• يحيي عاليا املجهودات التي يقوم بها الكتاب املحليون والجهويون للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلوها في
مجالس الجامعات وفي اللجن الثنائية املتساوية األعضاء في كل املواقع الجامعية ،والتي يدافع من خاللها
هؤالء املناضلون ،بتفان ونكران الذات ،عن القضايا العادلة لألستاذ الباحث ومؤازرته في مقابل مظاهر
الشطط اإلداري التي أصبح عرضة لها في جملة من املؤسسات واملواقع الجامعية ،ويتابع قضايا التعليم العالي
والبحث العلمي بهدف تجويد بنياته وحكامته ومردوديته العلمية؛
• يثمن عمل اللجنة املشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية بخصوص تتبع الترقيات
والحركات االنتقالية لألساتذة الباحثين باملراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتش ي التعليم ومركز
التوجيه والتخطيط التربوي؛
• ينهئ أساتذة كلية الطب بوجدة على ترسيمهم الذي جاء بعد نضال قوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي
وممثليها في اللجن الثنائية املتساوية األعضاء في مواجهة التعسف الذي طالهم ،وباملجهود الذي بدله كل من
الكاتب املحلي لكلية الطب بوجدة والكاتب الجهوي بها ،كما يحي املوقف املتميز واملشرف لرئيس جامعة
محمد األول بهذا الخصوص والذي بموقفه هذا ،املدافع عن كرامة األستاذ الباحث ،يقيم الدليل على أن
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موقع املسؤولية اإلدارية ال يرادف دوما التسلط واالستبداد واملحسوبية والزبونية وال يتعارض ،كما عند
البعض ،مع األخالق الجامعية النبيلة؛
• يؤكد على حرصه على النضال من أجل الدفاع عن طبيعة املرفق العام للتعليم والتكوين والتعليم العالي على
وجه الخصوص ومواجهة الخصخصة الزاحفة في هذا املضمار ،كما يؤكد على التعاون مع كل اإلرادات
الحسنة العاملة في هذا االتجاه والتصدي لكل إرادة ممعنة في محاولة تفكيك املرافق العمومية وتخلي الدولة
عنها تيسيرا للدوائر النافذة املنتعشة من أزمات املجتمع وفق آليات اقتصاد الريع؛
• يعلن تضامنه املبدئي مع الزميل عبد العاطي الحكماوي األستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية بعين السبع ويحذر عميد الكلية من أي إجراء ُيتخذ ضده خارج القوانين واملساطر الجاري بها
العمل ،و أن أي إجراء خارج عن هذه املساطر يعتبر شططا في استعمال السلطة؛ ويجدد املكتب الوطني
تضامنه مع املكتب املحلي في نضاله من اجل الدفاع عن املطالب املادية واملعنوية لهيئة التدريس والبحث
وترسيخ ثقافة الحوار لحل املشاكل املتراكمة؛ كما يثير املكتب الوطني انتباه السيد العميد إلى ضرورة التقيد
باألعراف والتقاليد الجامعية في التعامل مع األساتذة الباحثين ويحذره من مغبة استيراد ،داخل املؤسسات
الفكرية ،آلليات الضبط والتحكم السلطوي الذي سرعان ما سوف يثير املواجهة الحازمة والصارمة للنقابة
الوطنية للتعليم العالي ،حرصا منها على حرية األساتذة الباحثين في اضطالعهم بمسؤولياتهم العلمية
والبيداغوجية التي يضل املسؤولون اإلداريون في خدمتها في البدء و في النهاية؛
• يعلن تضامنه مع أساتذة معهد الدراسات االسبانية البرتغالية الذين يتعرضون للمنع من ولوج املؤسسة دون
سند قانوني من طرف مديرة املؤسسة شططا في استعمال السلطة التدبيرية ملؤسسة جامعية.
وفي األخير يهيب املكتب الوطني بجميع األساتذة الباحثين التعبئة من أجل الدفاع عن مهنة األستاذ الباحث
وعن سمو التعليم العالي العمومي والتصدي بالحزم والصرامة الالزمتين للمنحى السلطوي الذي بدأ يستشري
داخل مؤسسات التعليم العالي ،ويدعو جميع مناضلي ومناضالت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى االلتفاف حول
نقابتهم والتصدي إلى كل املؤامرات الظاهرة واملستبطنة التي تحاك ضد نقابتهم العتيدة العاملة واملواطنة.
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