النقابة الوطنية للتعليم العالي

الرباط في  16أكتوبر 2017

املكتب الوطن ــي

بالغ للرأي العام الوطني
اجتمع املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم االثنين  16أكتوبر  2017باملقر املركزي بالرباط لتقييم مسار
التعبئة العامة التي عرفتها قواعد النقابة في جميع املدن الجامعية تجاوبا مع قرارات املكتب الوطني واللجنة اإلدارية الرافضة
للحلول املتسرعة وللمقاربة التجزيئية ملعالجة أزمة التعليم العالي.
وقد جاء هذا االجتماع عقب اجتماعين ّ
تم انعقادهما على التوالي يومي  10و 13أكتوبر  2017بدعوة من وزارة التربية
الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بع ـد ب ـ ـالغ املكتب الوطني ليـ ـوم  2أكتوبر  2017وبيان اللجن ـة اإلدارية في 8
ُ
السيدات والسادة األساتذة الباحثون يوم االثنين تاسع أكتوبر  2017في الدار
أكتوبر  2017ونجاح الوقفة النضالية التي نفدها
البيضاء استجابة لدعوة املكتبين الجهويين لكل من الدار البيضاء واملحمدية .وقد شكل االجتماعان سالفا الذكر فرصة رافع
خاللها أعضاء املكتب الوطني من أجل تعزيز طابع املرفق العام للتعليم العالي انطالقا من مركزية التعليم في أي عملية للتنمية
االجتماعية الحقيقية ،وبالتالي ضرورة اعتماد مقاربة شاملة إلصالحه بما يعني توحيده في إطار جامعة عمومية متعددة
االختصاصات وموحدة املعايير ،وسمو الشواهد التي تسلمها ،واستقالليتها العلمية والبيداغوجية ومركزية البحث العلمي في
نشاطها ،ودمقرطة هياكلها من خالل ربط املسؤولية باملحاسبة.
كما استحضر املكتب الوطني في هذا االجتماع املواقف الثابتة للسيدات والسادة األساتذة الباحثين والتي أكدت على
تالحم مناضلي ومناضالت النقابة املوحدة واملستقلة واملناضلة مع أداتهم العتيدة ،النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وبعد نقاش جرئ ومسؤول فإن املكتب الوطني:
 يعبر عن كبير اعتزازه باملحطة النضالية ليوم تاسع أكتوبر بالدار البيضاء وباملواقف الشجاعة والحازمة التي عبر عنها
السيدات والسادة األساتذة الباحثون في الجموع العامة الجهوية واملحلية أو في اجتماعات مجالس الفروع أو املكاتب
والتي أكدت كلها على وحدتهم في إطار املبادئ ّ
املؤسسة للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛
ِّ
 يعيد التأكيد على املواقف الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي املرتبطة أساسا باإلصالح الشمولي و الرافضة
للمقاربة التجزيئية لحل أزمة التعليم العالي؛
 يعبر عن ارتياحه لتحكيم العقل واملنطق في:
 oمعالجة االحتقان الذي أفرزته املقاربة السابقة بخصوص تقييم وإصالح املنظومة البيداغوجية؛
 oوالقطع مع املقاربات املتعددة السابقة املتسمة بالتسرع وبعقد لقاءات الخطابة التي أثبتت فشلها؛
 oواالعتماد في أي عملية للتقييم والرصد واالقتراح على ذوي االختصاص – األساتذة والشعب – مع التأكيد على
إعطائهم الوقت الكافي من أجل بلورة تصور بيداغوجي متكامل في إطار إصالح شمولي كما جاء في البالغ
املشترك بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية ،وتوفير اإلمكانات املادية الضرورية لحوار وطني
ومنتج بين األساتذة حسب املجاالت البيداغوجية.
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َ
 يؤكد على ضرورة أن يشكل البالغ املشترك بين النقابة والوزارة الصادر يوم االثنين  16أكتوبر  2017نقطة تحول
صادق على درب اإلصالح الحقيقي ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببالدنا واالستجابة لالنتظارات املشروعة
َ
لألساتذة الباحثين ،كما سيعمل املكتب الوطني بكل قوة وعزم للتصدي لكل محاولة إلفراغه من محتواه؛
 يؤكد مرة أخرى على التزامه بالدفاع عن التعليم العالي العمومي داخل ورش اإلصالح الشمولي املتفق حوله بين النقابة
والوزارة والذي سينطلق كما جاء في البالغ املشترك يوم الجمعة ثالث نونبر  ،2017ملواصلة أعمال لجنتي النظام
األساس ي وامللف املطلبي ،ولتدارس منهجية مباشرة اإلصالح الشمولي ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛
 يطالب الوزارة بالحل النهائي والفوري للقضايا العالقة في امللف املطلبي (وذلك بإضافة الدرجة "د" والدرجة
االستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي ورفع حالة االستثناء عن األساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع
سنوات الخدمة املدنية ورفع الحيف عن األساتذة الذين ُوظفوا في إطار أستاذ محاضر) كأحد التدابير املصاحبة
الضرورية إلنجاح ورش اإلصالح الشمولي للتعليم العالي والبحث العلمي؛ وفي هذا الصدد يدعو املكاتب املحلية
والجهوية وجميع القواعد املناضلة إلى املزيد من التعبئة استعدادا لرفع تحدي التسويف واملماطلة وذلك عبر إنجاح
الخطة النضالية التي قررتها اللجنة اإلدارية؛
 يطالب الحكومة برفع أجور األساتذة الباحثين لتدارك التآكل الخطير الذي مس قدرتهم الشرائية ،ويعبر عن استعداد
السيدات والسادة األساتذة لخوض جميع األشكال النضالية املشروعة من أجل رد االعتبار للتعليم العالي العمومي
وللعاملين فيه؛
 يعلن استئناف اجتماع اللجنة اإلدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم األحد  12نونبر.2017
وفي األخير يهيب بكل السيدات والسادة األساتذة التعبئة والحذر دفاعا عن مطالبهم املشروعة وعن املبادئ الراسخة التي
كانت وال تزال النقابة الوطنية للتعليم العالي تدافع عنها خدمة للمجتمع وللجامعة العمومية ولألستاذ الباحث.
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