
 

  بيــــــــان حقيقــــــة

 
 البرلماني نائب لل   األخيرة   التصريحات  شديد   بقلق  كاترة المغرب لد  الوطني   العام االتحاد  تابع    

عن فريق حزب  العدالة و التنمية في جلسة عامة للجنة المالية بحضور وزير  ادريس اليزمي 

حيت اعتبر المناصب  هذه التصريحات و المغالطات منستغرب او ،قتصاد و المالية و إصالح اإلدارةاال

داعيا ، قصاء لفئات أخرىإالتحويلية التي تدخل في تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه 

 .الدكاترة الموظفين على حالهم وإبقاء توقيفها، إلى

العام االتحاد حرص  ،في كل مناسبة رويج لهاتالتم  التي لألخطاءوتصويبا  ،وتنويرا للرأي العام المغربي

 : المغالطات وهيهذه على توضيح حقيقة  الوطني للدكاترة

 من قطاعهم  المناصب  التحويلية هي مناصب إعادة انتشار للموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه

الى أساتذة التعليم العالي  همع تغيير إطار، ممبارياتعن طريق  إلى قطاع التعليم العالي األصلي

ألنه يتم حذف ، يست مناصب جديدة  أو محدثة لكي يتبارى عليها الجميعهي ل ،مساعدين

لذا من المستحيل قانونيا أن يشارك فيها  ،المنصب السابق مباشرة  بعد نجاح المعني باألمر

وبالتالي ال يتم   ،كما أنها تدخل في إطار تسوية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه ،الجميع

استغالل ، في ميةعالكما يتم الترويج لذلك في المنابر اإل، المناصب إقصاء أي طرف من هذه

 بحيثيات الموضوع.بعض الجهات واضح لعدم إلمام 

  الذي اعتبر ، داخل قبة البرلمان ادريس اليزمياستغراب االتحاد من تصريحات النائب البرلماني

ونسي أنها تدخل في إطار تسوية وضعية  ،جب أن يتم إيقافهايالمناصب التحويلية هي تجربة 

لسيد البرلماني خطة بديلة لتسوية وضعية أن لأم  ،الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه

 ؟ الموظفين الدكاترة

 إحداثرفضت مقترح قانون  2014ر االتحاد أن حكومة ابن كيران سنة يذك  وفي هذا السياق 

النظام األساسي لهيئة الدكاترة الموظفين في االدارات العمومية و المؤسسات العامة و 

 .من أجل إنصاف الدكاترة الموظفين الذي تقدم به حزب االتحاد الدستوري الجماعات الترابية

التي يغلب عليها الطابع يستنكر هذه التصريحات الموظفين الوطني للدكاترة االتحاد  إن

أن يبقى ملف الدكاترة بعيدا عن  ولهذا يجب ،بين أبناء نفس الوطن شرخا عيزرو ،االنتخباوي
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 ن أ أكيدهمع ت ،من البرلماني المذكور تقديم اعتذار رسمي للدكاترة الموظفيناالتحاد  يطالب

  .حزب العدالة و التنمية جيدة ومبنية على االحترامأعضاء عالقته مع باقي 

ن فين  مدكاترة الموظال تصويبا  لبعض المغالطات التي يتم الترويج لها في حقو، ارطوفي نفس اإل

 : وأن معدل أعمار ،العهد في التوظيف حديثيأغلبية الدكاترة الموظفين فإن بعض الجهات 

     % 6489 ,   :(  سنة44 – 34تراوح أعمارهم مابين )تالدكاترة الذين  -

      %6,66   : (  سنة55 – 46) تراوح أعمارهم مابين تالدكاترة الذين  -

الت على مؤه أن جل هؤالء الدكاترة يتوفرونالموظفين  االتحاد العام الوطني للدكاترة ؤكدكما ي    

، ةالمغربي الجامعةمنها تستفيد غنية  لهم تجربة مهنيةو، الدوليلمية مرموقة على الصعيد الوطني وع

 ،إشارة أو رهن ،ينيالمعاهد كأساتذة عرضداخل الكليات و الدروس التي يقدمونهاالحصص و من خالل 

و  ظريةنتقديم دروس  مع ،فيهم طلبة الدكتوراهن سالك بمجميع األ فيطلبة اليقومون بتأطير  كما

لوطنية ا علميةالندوات الشاركون في وي ،بحاث العلمية بشكل مباشراهمون في األكما يس، تطبيقية

نهم لعديد مكما  أن ا  ،الوازنة على الصعيد الدولي في أرقى التظاهراتيمثلون المغرب و  ،دوليةالو

 ،علميتميز الالزة وجائ ،جائزة أحسن كتاب عربيك ،حاصل على جوائز مهمة  في عدة مناسبات خاصة

ميدان  وفي ،فيزياء و كيمياء و علوم من ،في تخصصات دقيقة عديدة اختراع تسجيل براءاتفضال عن 

و  كتابا، 20من يتوفر على أكثر من  مومنه  ،مختلف التخصصاتالمئات من الكتب في  أل فوا التأليف

 .مةية المحكجود المجالت العلمأو  البحوث العلمية أحسن فيمنشورة الالعشرات من المقاالت الوازنة 

نهوض لل قيقيةحالقة ى انطعطفواج السابقة من الدكاترة الموظفين أاأل ان استفادة الجامعة المغربية من

ة المغربي جامعةع بالدفو، وساهم في الرفع من جودة التعلمات ،البحث العلمي بالمغرببالتعليم العالي  و

رشيد تكل هذا مع  ،مس سنوات السابقةالخفي   وأ مراتب متقدمة على مستوى التصنيف العالميتبلت

 . ارهااستثم بل فقط حسن ،ضافيةإبحكم أن المناصب موجودة و ال تتطلب أي اعتمادات  ،المالية النفقات

غير  ياانو سابات ضيقة و صراعات خفية ودخول في حال بنفسه إنه ينأىف  ،ذلك يوضح االتحاد وإذ    

ولة حلول معق عن تبحثالهيئات الجادة التي تدافع عن الملف و كافة ل لالشكر الجزي ويقدم  ،معلن عنها

 .لمبادئه التي بني عنهايبقى وفيا االتحاد س مؤكدا أن، لهذه الفئة
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