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 2020 يوليوز 28 الرباط في                   النقابة الوطنية للتعليم العالي

  املكتب الوطنــــي

 

 

 بـــــــــــــــــــــــــــالغ

 
املشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة، وهي عقب انتهاء الجولة األخيرة من عمل اللجان األربع 

لي والبحث العلمي ولجنة النظام األساس ي، الخاص باألساتذة الباحثين، ولجنة امللف املطلبي، فلجنة الجنة التعليم الع
عقد املكتب  ،2020يوليوز  23يونيو إلى  25املؤسسات الغير التابعة للجامعة، تلك االجتماعات التي امتدت من 

مع التدابير االحترازية  تماشيا   2020يوليوز  28عن ُبعد يوم الثالثاء  الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا  
 . 19الرسمية املعتَمدة في ظروف جائحة كوفيد 

 

  :في بداية االجتماع استمع الحاضرون إلى تقارير منسقي اللجان األربع. وهكذا بخصوص

 

، وبعد أن ذكر أعضاء 01.00لي والبحث العلمي التي تمحورت اجتماعاتها حول القانون االتعليم العلجنة  .1
املكتب الوطني بالتعديالت التي ينبغي إدخالها على القانون والتي تأخذ بعين االعتبار توصيات املؤتمرات 

تي تروم إضفاء صفة املستخدم على ال 17املتعاقبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها حذف املادة 
األستاذ الباحث، وكذا تعزيز الديمقراطية على مستوى الحكامة، واالستقاللية العلمية والبيداغوجية 
خبر أعضاء املكتب الوطني بالوعد الذي أعطاه الجانب الوزاري بإعداد مسودة وعرضها على 

ُ
للجامعة، أ

 ؛يةأنظار املكتب الوطني قبل نهاية السنة الجار 
لجنة النظام األساس ي الخاص باألساتذة الباحثين، فقد تم العمل على أرضية مقترح النقابة الوطنية للتعليم  .2

، أي أكثر من خمس سنوات، والذي يتضمن إطارين بمدخلين باملباراة 2015العالي واملقدم للوزارة في فبراير 
ن لشغل منصب أستاذ محاضر أو أستاذ التعليم املفتوحة في وجه املسجلين بالالئحتين الوطنيتين املؤِهلتي

العالي، باإلضافة إلى الترقية الداخلية من إطار أستاذ محاضر إلى إطار أستاذ التعليم العالي، على غرار الترقي 
للمكتَسب. باإلضافة إلى مراجعة األرقام  من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، ترصيدا  

ا يضمن إعادة االعتبار للوضعية املادية لألساتذة الباحثين مع اعتماد األقدمية الفعلية في االستداللية بم
إلى النظام املرتقب، ومراجعة شهادة األهلية وجعلها مندرجة ضمن العرض  97عملية اإلفراغ من نظام 

زيادة على  ميةيتوفر على شروط الجودة العل التكويني للتعليم العالي العمومي، مفتوحة في وجه كل من
 ؛االنفتاح على الكفاءات الدولية

بالنسبة للملف املطلبي، جدد أعضاء املكتب الوطني املطالبة باإلسراع بإخراج املرسوم املتعلق بالوضعية  .3
اإلدارية االستثنائية ورفع االستثناء عن األساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، معبرين عن استيائهم 

كما أثار أعضاء املكتب الوطني مسألة ترقيات األساتذة املتأخرة، خاصة سنوات . ر الغير املبررمن هذا التأخي
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، وحالة الجمود التي تطبعها. فكان رد الجانب الوزاري بأن ترقيات األساتذة جاهزة 2015-2016-2017
وعالقة من ناحية التسوية املادية بسبب مذكرة رئيس الحكومة، ووعد بطرح املسألة على السيد  مسطريا  

على أن األساتذة املعنيين يمكنهم، عند الحاجة، طلب شواهد )قرارات( إدارية بشأن ترقيتهم  الوزير، مؤكدا  
ملطلبي الوطني التي أعضاء املكتب الوطني استعراض بعض نقط امللف ا من جامعتهم. من جهة أخرى جدد

الستراتيجية القطاع، وعلى رأسها الزيادة في أجور األساتذة الباحثين، وإعفاء  أكدت الجائحة راهنيتها، نظرا  
الرفع من ميزانية التعليم والبحث العلمي من أجل البحث العلمي من الضريبة، وتحسين بنيته التحتية، و 

 ؛األزماتتمع ومواجهة املساهمة في تقدم البالد واملج

فيما يتعلق بلجنة املؤسسات غير التابعة للجامعة التي خصص اجتماعها للمراكز الجهوية ملهن التربية   .4
والتكوين، ألح أعضاء املكتب الوطني على املطلب الرئيس واملتعلق بجعل املراكز مؤسسات تابعة للجامعات، 

برة نوعية توشك الوزارة أن تفرط فيها في حال لخ وكذا تسوية ملف الدكاترة العاملين بذات املراكز ترصيدا  
عدم تسوية هذا امللف. كما عبر أعضاء املكتب الوطني عن استيائهم من إخالل الجانب الوزاري ببعض بنود 

حيث لم يتم التعامل مع معيار الحاالت االستثنائية  2020االتفاق حول معايير الحركة االنتقالية لسنة 
الث سنوات من األقدمية، األمر الذي ترتب عنه حرمان بعض الزميالت كمعيار مستقل عن شرط الث

والزمالء من حقهم املشروع في االنتقال، مطالبين الوزارة باستدراك األمر عبر برمجة دورة خاصة للحركة 
   االنتقالية تهم الحاالت االستثنائية.

 

اإلصرار الرسمي على نهج نفس السياسة ونفس  وبعد نقاش مستفيض حول هذه العروض، مستحضرا  
والبحث العلمي، بالرغم مما أثبتته األزمة الصحية التي تجتاح العالم من  العالي في مجال التعليم التوجه خصوصا  

للتعليم  فإن املكتب الوطني للنقابة الوطنيةسياسية واقتصادية واجتماعية،  ضرورة إحداث قطائع في مجاالت عدة،
  العالي:

 

يندد بالتقليص املعتبر الذي عرفته ميزانية التعليم في قانون املالية املعدل والذي أتى ضد منطق األشياء  .1
واإلجماع الدولي حول الضرورة امللحة لتبويئ التعليم والصحة صدارة األولويات الوطنية، كدرس استخلصته 

ي يمنح هذا القانون للرأسمال استرجاع األمم من الجائحة الحالية التي تعيشها البشرية. في الوقت الذ
 ؛وق التضامن الوطني ضد الجائحةمساهماته في صند

التيه في االجتماعات واملشاورات وأعمال اللجان بة التمادي في سياسة ربح الوقت و يحذر الحكومة من مغ .2
، في ودوليا   نية، وطنيا  املشتركة التي ال تنتهي، وبالعمل االزدواجي للوزارة الوصية، املخل باملقتضيات القانو 

مسألة الحوار االجتماعي مع من ال يتوانى عن قرصنة عمل النقابة الوطنية للتعليم العالي وتبني عملها 
واجتهادها وما راكمته ألكثر من ستة عقود، دون اإلحالة عليها، وهذا أمر منبوذ في األعراف الجامعية 

 ؛ألنه يدخل في باب السرقة األدبيةاألصيلة، 

قرر تسطير خطة نضالية في مواجهة التسويف والتماطل واعتمادها في االجتماع املقبل للجنة اإلدارية ي .3
 للنقابة الوطنية للتعليم العالي.  
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قتصاد واملالية حول ما وزير االقرار املشترك بين وزير التعليم و تدارس املكتب الوطني ال ،من جهة أخرى 
نظام نحو إفراغ مجالس ق املتعمد لهذا املحيث وقف بقلق شديد على االنزال نظام الخاص بالجامعات. يسمى بامل

الجامعات من اختصاصاتها التقريرية وإعطاء تلك االختصاصات ملا ُسمي باألقطاب والتي تبقى تحت سلطة رئيس 
ى اعتماد مجالس لواقع الحال، عل الجامعة. ناهيك عن أن ديباجة القرار املذكور تتحدث في نقطتها األخيرة، خالفا  

بهرولة بعض الرئيسات والرؤساء  للنقابة الوطنية للتعليم العالي يندد املكتب الوطني ،نظام. وعليهاملالجامعات لهذا 
ملزيد من السلطوية واالستبداد. كما يدعو  وإظهارهن)م( لحماس مفرط وزائف من أجل تفعيل هذا املنظام تكريسا  

ضد أي محاولة ألجرأة املنظام املذكور بإرادة  منيعا   للتعليم العالي للوقوف سدا   املكاتب الجهوية للنقابة الوطنية
 إضعاف التدبير الديمقراطي للجامعة.

 

واملستبد لبعض  ئالسيوفي هذا املضمار وقف املكتب الوطني على حاالت الشطط التي يعرفها التدبير 
رئيسات ورؤساء الجامعات واستغاللهن)م( لظرفية الحجر الصحي الذي تجتازه بالدنا ضمن بلدان سائر املعمور من 

 سخيفا   أجل العبث واالستخفاف بالنصوص القانونية املنظمة للتعليم العالي، ابتغاء مرضاة وهمية للوزارة، واعتقادا  
ن)و(ن استمراريتهن)م( منهن)م( أنهن)م( بعبثهن)م( بالقوا نين وبإهانتهن)م( للسيدات والسادة األساتذة الباحثين يَؤم ِ

والتصاقهن)م( بكرس ي الرئاسة، منتش ي_ات)ين( بحضورهن)م( في جلسات االستماع في إطار ما يسمى بندوة 
ي للنقابة الوطنية الرؤساء، والتي ُتعتبر هيأة استشارية ليس إال، غير منظمة بأي نص قانوني. وإن املكتب الوطن

للتعليم العالي ال يسعه إال أن يعبر عن تضامنه املطلق وغير املشروط مع الزميالت والزمالء اللواتي/الذين تعرضن)وا( 
ملظاهر اإلهانة والتهميش، والوقوف إلى جانبهن)م( في دفاعهن)م( على الجامعة العمومية ضد أي شكل من أشكال 

 خصخصتها.
 

وطني نضاالت أستاذات وأساتذة املعهد امللكي لتكوين أطر الشباب والرياضة املَؤطرين كما يحيي املكتب ال
باملكتب املحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الرافضة للتسيب والتسلط الذي يمارسه املكلف بإدارة املؤسسة 

 .01.00من القانون  33بالنيابة والفاقد لشرط التخصص املنصوص عليه في املادة 
 

السيدات والسادة األساتذة الباحثين ملزيد من  للنقابة الوطنية للتعليم العالي يدعو املكتب الوطني ،وفي الختام
االلتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، أداتهم النقابية التاريخية، وامللتصق نضالها بآمال وأالم شعبنا األبي، 

يم العالي والبحث العلمي واستهداف طابعها كمرفق عام وخدمة من أجل درء كل ما يحاك ضد منظومة التعل
 نقابة الوطنية للتعليم العالي. عمومية، وما يحاك ضد ال

   املكتب الوطنـــي          
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