
حوار: أمال كنني

السياسية  تــجــاربــكــم  مــا هــي   >
السابقة؟

> اخترت في بداية مشواري 
الـــعـــمـــل املــــدنــــي كـــرئـــيـــســـة لــعــدة 
اهــــتــــمــــامــــات  ذات  جــــمــــعــــيــــات 
تـــربـــويـــة وإنـــســـانـــيـــة وحــقــوقــيــة 

وثقافية واجتماعية.
اخــــتــــرت   ،1997 عــــــام  وفــــــي 
السياسي،  العمل  في  االنخراط 
حــــــــيــــــــث تـــــــــــدرجـــــــــــت فـــــــــــي عــــــــدة 
مــســؤولــيــات حــزبــيــة إلـــى أن تم 
تـــرشـــيـــحـــي لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
ضـــمـــن   2002 عــــــــــام  الـــــــــنـــــــــواب 
الــــــالئــــــحــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــحــــزب 
صفة  حملت  والتنمية،  العدالة 
 2007-2002 لــــواليــــة  بـــرملـــانـــيـــة 
أثــنــاء  وتـــقـــلـــدت  و2011-2007، 
ذلـــــك مـــســـؤولـــيـــة رئـــيـــســـة لــجــنــة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــدفـــــاع الــوطــنــي 
والـــــــــشـــــــــؤون اإلســــــالمــــــيــــــة عـــــام 
-2004 2005، وباملوازاة مع ذلك 
تقلدت مسؤوليات حزبية منها 
عــضــو املــجــلــس الــوطــنــي لحزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة ورئـــيـــســـة 
العمومية،  لــلــســيــاســات  لجنته 
وعــضــو األمـــانـــة الــعــامــة لــحــزب 
العدالة والتنمية ورئيسة لجنة 

املناصفة وتكافؤ الفرص.
 ومن خالل رئاستي لديوان 
الـــحـــبـــيـــب الــــشــــوبــــانــــي، الــــوزيــــر 
املــكــلــف بــالــعــالقــات مــع الــبــرملــان 
واملــجــتــمــع املـــدنـــي، تــمــكــنــت من 
اكتساب تجربة مهمة في مجال 
إلــــــى أن تــم  الـــحـــكـــومـــي  الـــعـــمـــل 
امللك  جــاللــة  طـــرف  مــن  تعييني 
يوم 10 أكتوبر 2013 عضوا في 
حكومة عبد اإللــه بن كيران في 

نسختها الثانية. 
تــم اســتــوزار سمية بن  < كيف 

خلدون؟
أشـــيـــر  أن  أود  بـــــــدايـــــــة،   <
إلــــى أن أعـــضـــاء حــــزب الــعــدالــة 
والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة، لــــــيــــــس هــــدفــــهــــم 
الــحــصــول عــلــى مــقــاعــد وزاريــــة، 
يـــنـــتـــظـــر  مـــــنـــــا  أحــــــــــد  لـــــــذلـــــــك ال 
بالنسبة  فــالــحــزب  االســــتــــوزار، 
لــــنــــا، مــــؤســــســــة تـــنـــظـــم الـــجـــهـــد 
لــتــحــقــيــق الـــــرؤى والـــتـــصـــورات، 
بـــغـــيـــة املــــســــاهــــمــــة إلـــــــى جـــانـــب 
القوى الحية في البالد لتحقيق 
والــعــدالــة  االقــتــصــاديــة  التنمية 

االجتماعية.
حـــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
كــمــا تــعــلــمــون وبـــعـــد أن ســاهــم 
مــن مــوقــع املــعــارضــة، هــو اليوم 
يـــســـاهـــم مــــن مـــوقـــع املــســؤولــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار 
تــحــمــل بــعــض أطــــره مــســؤولــيــة 
تـــســـيـــيـــر قــــطــــاعــــات حـــكـــومـــيـــة، 
والـــــحـــــزب يــجــتــهــد إلــــــى جــانــب 
األحـــــــــــزاب املـــشـــكـــلـــة لــلــتــحــالــف 

الـــحـــكـــومـــي لـــتـــنـــزيـــل مــضــامــني 
قدمه  الــذي  الحكومي  البرنامج 

رئيس الكحومة أمام البرملان. 
وبـــــخـــــصـــــوص ســــــؤالــــــك عــن 
املــــســــؤولــــيــــة الــــتــــي تــحــمــلــتــهــا، 
أن  إلـــــــى  بـــــدايـــــة  أشــــيــــر  أن  أود 
بالنسبة  االســــتــــوزار  مـــوضـــوع 
ألطـــــر الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة يــمــر 
بــمــســطــرة ديــمــقــراطــيــة دقــيــقــة، 
وهـــــــي املــــســــطــــرة الـــــتـــــي طــبــقــت 
بالنسبة  ســــواء  الــجــمــيــع،  عــلــى 
لــألعــضــاء الــذيــن تــم اخــتــيــارهــم 
لــــلــــعــــضــــويــــة فــــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
أو   ،2012 لـــيـــنـــايـــر  الـــحـــكـــومـــيـــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي، حــــيــــث أضـــيـــف 
اســـــمـــــي لــــالئــــحــــة الــــــــــــــوزراء فــي 
الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي ألكـــتـــوبـــر 

 .2013
بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار، فــــاملــــجــــلــــس 
الـــــــوطـــــــنـــــــي لـــــــلـــــــحـــــــزب، اخــــــتــــــار 
بــــالــــتــــصــــويــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
أعــــضــــائــــه لـــيـــضـــافـــوا ألعـــضـــاء 
األمــــانــــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب ألجـــل 
تــــشــــكــــيــــل لــــــجــــــنــــــة، كـــــــانـــــــت قـــد 
كــلــفــت بــتــرشــيــح الئــحــة أعــضــاء 
لـــــــالســـــــتـــــــوزار وفـــــــــق املــــســــطــــرة 
املــــــــحــــــــددة، واألمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
صــوتــت بعد ذلــك على األســمــاء 
الــعــام من  األمــني  اقترحها  التي 

داخل الالئحة.
كــــان اســمــي ضــمــن الــالئــحــة 
الحكومية  للتشكيلة  املــرشــحــة 
مــن  مــجــمــوعــة  فــــي   2012 لـــعـــام 
الــقــطــاعــات، ومــــن هــــذا املــنــطــلــق 
تــم عـــرض اســمــي عــلــى اجــتــمــاع 
األمـــــانـــــة الــــعــــامــــة املـــنـــعـــقـــد يـــوم 
فــي  لـــلـــنـــظـــر   ،2013 أكــــتــــوبــــر   9
تــــرشــــيــــحــــي ضـــــمـــــن الــــتــــعــــديــــل 
الــحــكــومــي، وهــكــذا كــان اختيار 
اســـــمـــــي بــــالــــتــــصــــويــــت الــــســــري 

ألعضاء األمانة العامة.
< هل ما زلت ال تريدين التحدث 
عــن مــا دار بــيــنــك وبـــني جــاللــة امللك 

أثناء استوزارك؟
الــــــذي  بــــالــــحــــديــــث  أعـــــتـــــز   <
خــصــنــي بـــه جـــاللـــة املـــلـــك خــالل 
مـــراســـيـــم الــتــعــيــني الــحــكــومــي، 
وســــيــــظــــل خــــــالــــــدا فــــــي ذهــــنــــي، 
لـــكـــنـــنـــي أعــــتــــبــــر هــــــذا الـــحـــديـــث 
كــمــا ســبــق وقـــلـــت فـــي حـــــوارات 
صحافية سابقة، أمرا خاصا.  

تنوون  التي  املشاريع  هي  ما   >
الــقــيــام بــهــا ومـــن شــأنــهــا أن تحسن 

وضعية التعليم العالي عموما؟
الــــحــــكــــومــــي  الـــــبـــــرنـــــامـــــج   <
2012 – 2016 الذي قدمه رئيس 
البرملان يؤكد على  أمام  الكومة 
أهمية التعليم العالي من خالل 
شعار "استعادة ريادة الجامعة 
املــغــربــيــة فــي الــتــكــويــن والبحث 
واإلشــــــــعــــــــاع"، وتــــنــــفــــيــــذا لـــذلـــك 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  ســطــرت وزارة 
األطر  وتكوين  العلمي  والبحث 

لـ 2012 – 2016،  مخطط عملها 
حيث وضــعــت تــصــورا إلصــالح 
مــــنــــظــــومــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 

باملغرب.
وبـــــاخـــــتـــــصـــــار، يـــنـــكـــب هــــذا 
اإلصالح على مجموعة مداخل، 
مـــــنـــــهـــــا املــــــــدخــــــــل الــــتــــشــــريــــعــــي 
والــبــيــداغــوجــي والــتــدبــيــري في 
إطـــــار تــحــســني عــــرض الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي بــاإلضــافــة إلـــى تــطــويــر 
مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
الدولي  التعاون  وإستراتيجية 
وبــــــــــــاملــــــــــــوازاة دعــــــــــم وتــــطــــويــــر 
الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة لــفــائــدة 

الطلبة.
فــــــــفــــــــي إطــــــــــــــــــــار اإلصــــــــــــــــالح 
ورش  فــــتــــحــــنــــا  الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــي، 
بمثابة   01.00 القانون  مراجعة 
الــــقــــانــــون األســـــاســـــي لــلــتــعــلــيــم 
الــعــالــي، كــمــا تــم إعـــداد مــشــروع 
املجلس  بإحداث  يقضي  قانون 
األعــــــلــــــى لـــلـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــويـــن 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي املــــعــــروض 
حـــالـــيـــا عـــلـــى أنــــظــــار الـــبـــرملـــان، 
ــــــــــى مــــتــــابــــعــــات  بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إل
بتقوية  تتعلق  قوانني  مشاريع 
الجامعات من خالل دمج بعض 
الـــجـــامـــعـــات، وتـــقـــويـــة األقـــطـــاب 
الــتــكــنــولــوجــيــة مـــن خــــالل دمــج 
مـــــــــــــدارس املـــــهـــــنـــــدســـــني، وكـــــــذا 
مــة الــتــكــويــنــات  االهــتــمــام بــمــالء
مــــــع ســــــــوق الــــشــــغــــل واعــــتــــمــــاد 
مــســالــك وفــــق تــقــيــيــم دقـــيـــق من 
خـــــالل مــــشــــروع قــــانــــون يــقــضــي 
بـــــــإحـــــــداث الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لتقييم التعليم العالي والبحث 

العلمي.
تــطــويــر  وبــخــصــوص ورش 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، نــســعــى إلــى 
تـــــقـــــويـــــة حـــــضـــــور املــــــغــــــرب فـــي 
تنويع  وكــذا  األوربــيــة،  البرامج 
الــــشــــركــــاء عـــبـــر االنــــفــــتــــاح عــلــى 
شــركــاء جــدد مــن أجــل استفادة 
مــــنــــظــــومــــة الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
بــاملــغــرب مــن الــتــجــارب الــدولــيــة 

الرائدة.
كـــمـــا نــــولــــي عـــنـــايـــة خــاصــة 
لــلــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة لــفــائــدة 
الــطــالــب  أن  نــعــتــبــر  إذ  الــطــلــبــة، 
هــو مــحــور اإلصـــالح الجامعي، 
وال بــد أن نــوفــر لـــه، إلـــى جانب 
الــــــعــــــرض الـــــتـــــربـــــوي املـــتـــمـــيـــز، 
التغلب على  خدمات تمكنه من 
مصاعب الحياة الطالبية. وفي 
هــــذا اإلطــــــار، أنـــكـــب حــالــيــا إلــى 
جــــانــــب لـــحـــســـن الــــــــــداودي عــلــى 
قاعدة  بتوسيع  يتعلق  مشروع 
املستفيدين من املنح الجامعية

كــمــا نــتــابــع عـــن كــثــب ورش 
الصبيب  ذي  اإلنــتــرنــت  تعميم 
الـــــــعـــــــالـــــــي عــــــلــــــى املــــــؤســــــســــــات 
من  الطلبة  وتمكني  الجامعية، 
متطورة  حواسيب  على  التوفر 

عبر برنامج "إنجاز"، إلى  جانب 
الــتــعــلــيــم  عـــلـــى  االنـــفـــتـــاح  ورش 
هذا  الرقمي،  والتعليم  بعد  عن 
باإلضافة إلى االهتمام بالبحث 
العلمي وتطويره ليشكل رافعة 
االقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة  لتحقيق 

واالجتماعية.
أن  نــــعــــتــــبــــر  بــــــاخــــــتــــــصــــــار، 
الــــتــــعــــلــــيــــم قــــضــــيــــة وطـــــــــــن، وال 
يــتــصــور أن نــنــجــح فـــي مــعــادلــة 
دون  والــــتــــنــــمــــيــــة،  الــــتــــشــــغــــيــــل 

إصالح ملنظومة التعليم.
 وفـــي هـــذا اإلطــــــار، املــغــرب، 
والحمد لله، يتوفر على القيادة 
الـــرشـــيـــدة الـــتـــي يــمــثــلــهــا جــاللــة 
املــلــك الــــذي مـــا فــتــئ يــؤكــد على 
أهمية إصالح منظومة التعليم، 
إرادة سياسية  على  يتوفر  كما 
يــمــثــلــهــا الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
الطموح، الذي جعل من إصالح 
محاوره  أحــد  التعليم  منظومة 
األساسية، كما نتوفر على رؤية 
إلصــــــالح الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مــن 
خالل مخطط عمل الوزارة 2014 
على  نتوفر  أن  ويبقى   ،2016  –
االنـــــخـــــراط الـــجـــمـــاعـــي لــلــنــجــاح 
فــي اإلصــــالح، مــن خـــالل تعبئة 
األســـاتـــذة والــطــلــبــة واإلداريـــــني 

وكل املعنيني والفاعلني.
< كنت قد أشرت عند تنصيبك 
وزيــــرة مــنــتــدبــة، إلـــى أنـــك ستهتمني 
أكثر بمجال البحث العلمي، ملاذا هذا 

املجال بالضبط؟
> بـــالـــفـــعـــل أهــــتــــم بــتــطــويــر 
مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
اعــتــبــارات، منها  لــعــدة  باملغرب 
أنــه الــيــوم كــل الــدراســات أثبتت 
الــنــاجــحــة هي  أن االقـــتـــصـــادات 
االقتصادات املبنية على املعرفة 
الــبــحــث العلمي،  وعــلــى تــطــويــر 
وكـــذلـــك اعـــتـــبـــارا لـــكـــون املــغــرب 
يتوفر والحمد لله على أساتذة 
بــاحــثــني أكـــفـــاء مــنــهــم مـــن تــبــرز 
اتــهــم الــعــالــيــة فــي املــحــافــل  كــفــاء
الـــدولـــيـــة مـــن خــــالل اشــتــغــالــهــم 
في مختبرات ذات صيت عاملي، 
وأعتقد أن االهتمام بهذا املجال 
به سيمكن  وتطويره واالرتــقــاء 
الــبــاحــثــني مـــن الــقــيــام بــأبــحــاث 
نتائجها  اســتــثــمــار  يــتــم  مــهــمــة 
وتطوير  التنمية  بعجلة  للدفع 

مختلف القطاعات.
< مـــن أضـــعـــف املـــيـــزانـــيـــات هي 
العلمي،  للبحث  املخصصة  امليزانية 
إذن كيف يمكن أن نحقق تقدما في 

هذا املجال؟
في  املــوضــوعــيــة  الحقيقة   <
الــنــهــوض  أن  الـــعـــالـــم،  دول  كـــل 
تقرير  يتطلب  العلمي  بالبحث 
نسب معقولة من اإلنفاق املالي 
قــيــاســا إلـــى الــنــاتــج اإلجــمــالــي، 
العامة  تمويله  مـــوارد  وتــعــزيــز 
والـــــخـــــاصـــــة. وواقـــــــــع الـــتـــمـــويـــل 

العربي للبحث العلمي، يختلف 
كثيرا عن املعدل العاملي لإلنفاق 
عـــلـــى الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، حــيــث 
يــعــد الــقــطــاع الــحــكــومــي املــمــول 
العلمي  البحث  لنظم  الرئيسي 

في البلدان العربية. 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، فــــي املـــغـــرب 
كــــذلــــك تـــظـــل املـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة 
املـــخـــصـــصـــة لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي 
على  نقتصر  لــم  ولـــذا  ضعيفة، 
الــســعــي لــلــرفــع مـــن االعــتــمــادات 
لنسبة ال  الــعــامــة لتصل  املــالــيــة 
تقل عــن 1 فــي املــائــة مــن الناتج 
الـــداخـــلـــي الــــخــــام. بــــل حــرصــنــا 
عـــلـــى تـــنـــويـــع مــــصــــادر تــمــويــل 
البحث العلمي من خالل تعزيز 

الشراكات والتعاون.
فــــــالــــــتــــــمــــــويــــــل اإلجـــــــمـــــــالـــــــي 
الــعــلــمــي عــلــى الصعيد  لــلــبــحــث 
الــوطــنــي عـــرف زيــــادة ملحوظة 
خــالل الــســنــوات األخــيــرة، حيث 
الــعــام  درهـــــم   139061000 بــلــغ 
الناتج  نسبة  وانتقلت  الحالي، 
فــي  مــــن 0.37  الــــخــــام  الـــداخـــلـــي 
فــي   0.8 إلـــــى   1999 عـــــام  املــــائــــة 
املائة العام املاضي. إضافة إلى 
استثنائية  مالية  مــوارد  تعبئة 
درهــم  مليون   300 نسبة  بلغت 
تشجيع  لـــصـــنـــدوق  مــخــصــصــة 
الــبــحــث، ألجـــل تــمــويــل مشاريع 
البحث في املجاالت ذات األولوية 
(هندسة الطيران، اإللكترونيات 
والـــــصـــــحـــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
إعطاء  مــع  والــطــاقــة..)،  والبيئة 
األفــضــلــيــة لــلــمــشــاريــع املــتــعــددة 
الــتــخــصــصــات الــتــي تــشــارك في 
إنــــجــــازهــــا كــــل مــــن الـــجـــامـــعـــات 
ملختلف  الــتــابــعــة  واملـــؤســـســـات 
القطاعات الوزارية واملقاوالت. 

كــمــا ســعــت الـــــــوزارة لــتــعــدد 
الـــدولـــيـــني، وال سيما  الـــشـــركـــاء 
تعاون  اتفاقيات  من خــالل عقد 
فـــــي إطــــــــار بـــــرامـــــج مــــمــــولــــة مــن 
االتحاد األوربي، باإلضافة إلى 
االنــفــتــاح على شــركــاء جــدد من 

خارج الفضاء األوربي. 
عـــمـــومـــا فــنــحــن نــعــمــل عــلــى 
تــعــزيــز الــشــراكــات الــقــائــمــة، مع 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع وتــنــويــع 
قـــــائـــــمـــــة الــــــشــــــركــــــاء ومــــــجــــــاالت 
الركيزة  فإن  وبالطبع،  الشراكة 
األســـــاســـــيـــــة لــــبــــرنــــامــــج الـــعـــمـــل 
الــــذي نــحــن بــصــدده تــقــوم على 
تــعــبــئــة املــــــوارد املــالــيــة الــكــافــيــة 
لــــتــــمــــويــــل مــــخــــتــــلــــف مــــشــــاريــــع 
العلمي وضمان حكامة  البحث 
تــدبــيــرهــا. وبـــهـــذا الــخــصــوص، 
تــمــكــنــا مــــن تــعــبــئــة اعـــتـــمـــادات 
مــالــيــة مــهــمــة، وأعــلــنــت الــــوزارة 
عــــن طـــلـــبـــات عــــــروض مــشــاريــع 
إلــى  تمويلها  يــصــل  قــد  بحثية 
حــدود 10 ماليني درهــم للبحث 

الواحد.

واقع التمويل 
العربي للبحث 
العلمي يختلف 
كثرياً عن اِّـعدل 
العاِّـي لإلنفاق 

على البحث 
العلمي
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االقتصادات 
الناجحة هي 
االقتصادات 
اِّـبنية على 

اِّـعرفة وعلى 
تطوير البحث 
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املنتدبة  الــوزيــرة  خــلــدون،  بن  سمية 
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر  لـــدى 
ـــعـــلـــمـــي وتــــكــــويــــن األطـــــــــر، ســـيـــدة  ال
تنتمي  أبـــنـــاء،  ألربـــعـــة  أم  مــغــربــيــة، 
ألســــرة مــغــربــيــة عــريــقــة ومــحــافــظــة، 

مولعة بالعلوم والرياضيات.
 وتــبــعــا لــذلــك وبــعــد حــصــولــهــا على 
بــاكــالــويــا عـــلـــوم ريـــاضـــيـــة الــتــحــقــت 
بـــاملـــدرســـة املـــحـــمـــديـــة لــلــمــهــنــدســني 
كمهندسة  تخرجها  وبعد  بالرباط، 
معلوماتية،  أنــظــمــة  تــخــصــص  ـــة  دول
اخـــتـــارت إتـــمـــام مـــشـــوارهـــا الــعــلــمــي 
حيث  الــعــالــي،  بالتعليم  ــتــدريــس  وال
درســــــت بـــكـــل مــــن جـــامـــعـــة ســيــدي 
وجامعة  بفاس  الله  عبد  بــن  محمد 

ابن طفيل القنيطرة.

تحدثت سمية بن خلدون، الوزيرة املنتدبة لدى 
وتكوين  العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر 
األطـــر، فــي هــذا الــحــوار حــول عــدد مــن القضايا 
من  العلمي،  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  تهم  الــتــي 
بينها أهــم املــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلــى النهوض 

بوضعية التعليم العالي عموما، وخاصة كل ما 
يتعلق بمجال البحث العلمي، التي توليه الوزيرة 
أهمية مهمة، خاصة أن امليزانية املخصصة لهذا 
القطاع تعد من أضعف امليزانيات، كما تحدثت 
الـــوزيـــرة عــن مــشــروع إحــــداث الــوكــالــة الوطنية 

لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، كما ردت 
الـــوزيـــرة عــلــى االتــهــامــات الــتــي تــوجــه ألســاتــذة 

الجامعة بالكسل.
وتحدثت الوزيرة كذلك عن كل ما يتعلق بظروف 

استوزراها ومشوارها السياسي.  

 UNł«u�Ë  «—«uŠ

º التعليم قضية وطن ولن ننجح في التشغيل والتنمية دون إصالحه
  º امليزانية ا�صصة للبحث العلمي في املغرب ضعيفة جدًا
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حوار: أمال كنني

الدولة ال تقدم أي تسهيالت   >
لــتــفــرغ الــبــاحــثــني مـــن أجـــل الــبــحــث 
الــعــلــمــي، هـــل هــنــاك خــطــة فـــي هــذا 

املجال؟
كبير  هناك ورش  اليوم،   <
مــــفــــتــــوح مــــــن خـــــــالل مــــراجــــعــــة 
مــع  بــتــنــســيــق   01.00 الـــقـــانـــون 
الــفــاعــلــني واملــعــنــيــني، ويــرتــقــب 
االنــتــهــاء مــن الــصــيــغــة األولــيــة 
في نهاية أبريل الجاري، حيث 
ســــتــــوضــــع مـــــســـــودة املــــشــــروع 
فــــــي مـــــوقـــــع األمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
لــــلــــحــــكــــومــــة، ألجـــــــل الــــتــــوصــــل 
قبل  والتعديالت  باالقتراحات 
عـــرض املـــشـــروع عــلــى املــجــلــس 

الحكومي. 
< أيـــن وصـــل مــشــروع إحـــداث 
الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــتــقــيــيــم الــتــعــلــيــم 

العلمي؟ والبحث  العالي 
الـــــــوزارة أعـــــدت مــشــروع   <
قانون إحداث الوكالة الوطنية 
لـــتـــقـــيـــيـــم الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي، 
وقـــد تــمــت املــصــادقــة عــلــيــه في 
 11 بتاريخ  الحكومي  املجلس 
بــلــجــنــة  وقـــــدم   ،2013 يـــولـــيـــوز 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة واالتـــصـــال 
بــمــجــلــس الـــنـــواب بـــتـــاريـــخ 12 
فــي  اآلن  وهــــو   .2013 دجـــنـــبـــر 

بالبرملان.  املناقشة  طور 
الهدف األساسي من  < ما هو 

الوكالة؟ هذه  إحداث 
بعدة  ستضطلع  الوكالة   <
مــــهــــام، مـــنـــهـــا تـــقـــيـــيـــم أنـــشـــطـــة 
أو  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات 
الـــخـــاص ومـــؤســـســـات الــبــحــث 
الـــــعـــــلـــــمـــــي، مـــــــع األخـــــــــــذ بـــعـــني 
االعـــــــتـــــــبـــــــار خـــــصـــــوصـــــيـــــة كـــل 
مشاريعها  سيما  ال  مؤسسة، 
الــــبــــيــــداغــــوجــــيــــة والــــعــــمــــلــــيــــة، 
قصد  التكوين  مسالك  وتقييم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى االعــــتــــمــــاد أو 

. تجديده 
ومـــن مــهــام الـــوكـــالـــة أيــضــا 
وفعالية  العلمي  البحث  تقييم 
بــنــيــاتــه، وبـــرامـــج ومــخــطــطــات 
الــتــعــاون الــجــامــعــي فــي مــيــدان 
إلى  العلمي،  والبحث  التكوين 
جـــانـــب تــقــيــيــم أنـــشـــطـــة مـــراكـــز 
الـــــــدراســـــــات فـــــي الـــــدكـــــتـــــوراه، 
وإعـــــــــــــــــــداد حـــــصـــــيـــــلـــــة أعــــــمــــــال 
الــبــحــث املــنــجــزة. كــمــا ســتــقــوم 
بـــــأبـــــحـــــاث مــــيــــدانــــيــــة وزيـــــــــارة 
التقييم،  مــوضــوع  املــؤســســات 
جميع  عــلــى  االطـــالع  ويمكنها 
الــوثــائــق واملــعــلــومــات الــالزمــة، 
ودراســــتــــهــــا واالســــتــــمــــاع إلـــى 
املـــســـؤولـــني وأطــــــر الـــتـــدريـــس، 
وكــذلــك إلــى الــعــامــلــني بـــاإلدارة 
والـــطـــلـــبـــة، وبــــعــــض الـــفـــاعـــلـــني 
عالقة  لهم  الذين  االقتصاديني 

تقييم. موضوع  باملؤسسات 

أيـــــضـــــا الـــــوكـــــالـــــة ســتــلــعــب 
االرتــــــــقــــــــاء  فــــــــي  هـــــــامـــــــا  دورا 
بــالــبــحــث الــعــلــمــي إلــــى جــانــب 
املـــــجـــــلـــــس األعـــــــلـــــــى لــــلــــتــــربــــيــــة 
والـــتـــكـــويـــن والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
كــمــؤســســة دســـتـــوريـــة اتــســعــت 
البحث  مجال  لتشمل  مهامها 

لعلمي.  ا
وعــمــومــا فــالــوكــالــة تــهــدف 
بهدف  مــالئــمــة  بيئة  خــلــق  إلــى 
وضـــــــــــع نـــــــظـــــــام تـــــعـــــلـــــيـــــم عــــــال 
على  ويرتكز  بالجودة  يتصف 
والضبط،  والتنوع  التنافسية 
والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر آلـــــيـــــة فـــعـــالـــة 
تـــســـاهـــم فـــي تــحــســني الـــجـــودة 
والـــــرفـــــع مــــن أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم 

العلمي.  والبحث  العالي 
الجامعة  تقييمني عمل  < كيف 

اليوم؟ املغربية 
املــنــظــم   01.00 الـــقـــانـــون   <
أســس  وضــع  الــعــالــي،  للتعليم 
اســتــقــاللــيــة الــجــامــعــة املــغــربــيــة 
ومــعــهــا املــؤســســات الــجــامــعــيــة 
العناصر  وحــدد  لــهــا،  التابعة 
الـــضـــروريـــة لــجــعــلــهــا مــؤســســة 
مــــــســــــؤولــــــة ومـــــتـــــجـــــانـــــســـــة مـــع 
ومنفتحة  الطبيعية،  مهامها 
عـــلـــى مـــحـــيـــطـــهـــا االقــــتــــصــــادي 
واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وذلـــــــــــــك فـــي 
إطـــــار ديـــنـــامـــيـــة دائـــمـــة تــهــدف 
للمعرفة  حقيقي  نمو  تحقيق 
واملــــــهــــــارات، وتـــأهـــيـــل املــــــوارد 
مواكبة  على  الــقــادرة  البشرية 
الـــكـــبـــرى  املـــهـــيـــكـــلـــة  األوراش 
لــالقــتــصــاد املــغــربــي، ال شــك أن 
الــعــديــد مـــن الــجــامــعــات الــيــوم 
نــتــائــج  تــحــقــق  أن  اســـتـــطـــاعـــت 
مـــهـــمـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الــتــأطــيــر 
العلمي  والبحث  البيداغوجي 
عـــاتـــق  عـــلـــى  زال  مــــا  أنـــــه  غـــيـــر 
الــــجــــامــــعــــات تــــطــــويــــر أدائـــــهـــــا 
لــيــتــحــســن تــرتــيــب الــجــامــعــات 

عامليا.  املغربية 
ــــــــــك، فـــــمـــــؤســـــســـــاتـــــنـــــا  ــــــــــذل ل
الـــجـــامـــعـــيـــة الــــــيــــــوم، مـــطـــالـــبـــة 
مــــضــــى،  وقــــــــت  أي  مـــــــن  أكــــــثــــــر 
بـــتـــنـــمـــيـــة أدائــــــهــــــا عـــــن طـــريـــق 
تــحــســني املــــردوديــــة الــداخــلــيــة 
والـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــــرفـــــــــع مـــن 
جـــــودة الـــتـــكـــويـــنـــات والـــبـــحـــث، 
والــعــمــل عــلــى تــأهــيــل وتــقــويــة 
الــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والــــــقــــــدرة 
االســــــتــــــيــــــعــــــابــــــيــــــة، وتــــحــــســــني 
الـــــحـــــكـــــامـــــة واالنــــــفــــــتــــــاح عـــلـــى 
املــــــــــحــــــــــيــــــــــط االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي 

واالجتماعي.
فــتــحــت  الــــــــــــوزارة،  أن  كـــمـــا 
املهيكلة  األوراش  مــن  الــعــديــد 
لــــــقــــــطــــــاع الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــعـــــالـــــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي بــبــالدنــا، إذ 
نـــبـــاشـــر حـــالـــيـــا، بــتــنــســيــق مــع 
واملتدخلني،  الشركاء  مختلف 
مــــــراجــــــعــــــة كـــــامـــــلـــــة وشـــــامـــــلـــــة 

ملـــقـــتـــضـــيـــات الــــقــــانــــون املـــنـــظـــم 
لــلــتــعــلــيــم الــــعــــالــــي فــــي اتـــجـــاه 
التعليم  ملنظومة  أكثر  نجاعة 
الـــعـــالـــي وتــنــظــيــمــا و تــأطــيــرا 
واضـــــــحـــــــا ملــــنــــظــــومــــة الــــبــــحــــث 

لعلمي. ا
وتـــــم الــــرفــــع مــــن املـــيـــزانـــيـــة 
في  العلمي  للبحث  املخصصة 
املعلن  الــعــروض  طــلــبــات  إطـــار 
عــــنــــهــــا، وتــــشــــجــــيــــع االنــــفــــتــــاح 
عـــــلـــــى املـــــحـــــيـــــط االقـــــتـــــصـــــادي 
واالجــــتــــمــــاعــــي بـــغـــيـــة تــحــقــيــق 
طـــــــفـــــــرة نــــــوعــــــيــــــة فــــــــي مـــــجـــــال 
وذلك  ببالدنا،  العلمي  البحث 
عـــبـــر إبــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاون 
وشــــــراكــــــة واعـــــــــــدة، مــــثــــل تـــلـــك 
املــتــعــلــقــة بــتــنــمــيــة الــبــحــث فــي 
مـــجـــال الــفــوســفــاط مـــع املــكــتــب 

للفوسفاط.  الشريف 
بــــالــــجــــامــــعــــة   واالرتــــــــــقــــــــــاء 
يــــقــــتــــضــــي، بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، 
املــــــســــــانــــــدة الـــــكـــــامـــــلـــــة لــــكــــافــــة 
مــكــونــات املــؤســســة الــجــامــعــيــة 
إداريــني  وموظفني  أساتذة  من 

وطلبة. وتقنيني 
اليوم  الجامعة  أساتذة  يتهم   >
بحث  إلى  السبيل  فكيف  بالكسل، 

أهمية؟ ذي  علمي 
أســـــــاتـــــــذة  بــــــالــــــعــــــكــــــس،   <
الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة هـــــــــــم عــــــمــــــادهــــــا 
األســــــــــاســــــــــي، بــــــــل مـــــنـــــهـــــم مـــن 
مناضلني،  شخصيا  أعتبرهم 
عــلــى جــبــهــة تكوين  يــنــاضــلــون 

البحث. وتطوير  األجيال، 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن األســــــــاتــــــــذة 
العمل  فــي  يــتــفــانــون  الــبــاحــثــني 
الـــبـــحـــثـــي بـــمـــخـــتـــبـــراتـــهـــم رغـــم 
قـــلـــة اإلمــــكــــانــــيــــات، فــــال يــمــكــن 
بـــــــاألســـــــاتـــــــذة  الــــــتــــــنــــــويــــــه  إال 
اإلداريني  واملوظفني  الباحثني 
والــــتــــقــــنــــيــــني عــــلــــى تـــعـــبـــئـــتـــهـــم 

القيمة. ومجهوداتهم 
ال  قــــــد  بـــعـــضـــهـــم  أن  أكـــــيـــــد 
الوجه  بأداء مهمته على  يقوم 
األكـــمـــل، لــكــن عــمــوم األســـاتـــذة 
يــــشــــعــــرون بـــثـــقـــل املـــســـؤولـــيـــة 
املــــلــــقــــاة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــم أمـــانـــة 
تــــكــــويــــن األجــــــيــــــال ويــــســــعــــون 

ذلك. لتحقيق  جاهدين 
 < مـــا هـــو رأيــــك فـــي تــمــثــيــلــيــة 
الــنــســاء فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة هل 
هي مناسبة أم ترغبون في املزيد؟

> حـــكـــومـــة عـــبـــد اإللـــــــه بــن 
كـــيـــران فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة، 
عــــــرفــــــت قــــــفــــــزة نـــــوعـــــيـــــة عـــلـــى 
مــــســــتــــوى تـــمـــثـــيـــلـــيـــة الــــنــــســــاء، 
فــي  عـــيـــنـــوا  وزيــــــرا   15 بــــني  إذ 
 5 تعيني  تــم  الــثــانــيــة،  النسخة 
الـــوزراء  ثــلــث  بنسبة  أي  نــســاء 
الجدد، و6 نساء في املجموع. 
املغرب  مكن  الذي  الشيء  وهو 
مـــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى املـــرتـــبـــة 
الــثــانــيــة عــربــيــا عــلــى مــســتــوى 

الحكومات  في  النساء  تمثلية 
العربية. 

كــمــا أن الــحــقــائــب املــســنــدة 
ملـــخـــتـــلـــف الــــــوزيــــــرات، حــقــائــب 
تـــكـــتـــســـي أهــــمــــيــــة مـــــقـــــدرة فـــي 
مــــجــــاالت مـــتـــنـــوعـــة. ومـــــع ذلـــك 
نــحــن دائــمــا نــنــتــظــر املــزيــد من 
الــنــســاء، ال ســيــمــا على  تــمــكــني 
املــســتــوى الــســيــاســي فــي إطــار 
ــــــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق  ــــــدول ســــعــــي ال
املــنــاصــفــة مـــع اعـــتـــمـــاد مــعــيــار 

الفرص.  وتكافؤ  ة  الكفاء
تـــقـــيـــيـــمـــني وضـــعـــيـــة  كــــيــــف   >
الـــنـــســـاء فــــي املــــغــــرب خــــاصــــة فــي 

السياسي؟ العمل 
الــــســــيــــاســــي  الـــــتـــــمـــــكـــــني   <
ملحوظا  تــقــدمــا  عــرف  للنساء 
خـــــــــالل الـــــعـــــشـــــريـــــة األخـــــــيـــــــرة، 
فــــعــــلــــى صــــعــــيــــد الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة 
بــمــجــلــس الــنــواب، تــم االنــتــقــال 
مــــــــن ســــــيــــــدتــــــني فــــــــي الـــــــواليـــــــة 
إلــى   2002-1997 الــتــشــريــعــيــة 
-2007 واليـــــــة  فـــــي  ســــيــــدة   35

خــــالل  ســـــيـــــدة   67 ثــــــم   ،2002
الــواليــة الــحــالــيــة أي نــســبــة 17 
نسبة مشرفة،  املائة. وهي  في 
لــلــتــمــثــيــلــيــة  الـــدولـــي  إذ املـــعـــدل 
العاملية  بالبرملانات  النسائية 
18 و19 في املائة.  يتراوح بني 
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد املــــجــــالــــس 
املـــــحـــــلـــــيـــــة، تــــــم االنــــــتــــــقــــــال مـــن 
تــمــثــيــلــيــة الـــنـــســـاء املــنــتــخــبــات 
املــــائــــة خـــالل  فــــي   0.5 بــنــســبــة 
فــي   12.32 إلـــــى   2009-2003
-2009 انـــتـــخـــابـــات  فــــي  املــــائــــة 
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 ،2011 دســــــتــــــور  أن  كــــمــــا 
رســـــــــــــخ أهـــــــمـــــــيـــــــة املـــــــشـــــــاركـــــــة 
الــســيــاســيــة لـــلـــمـــرأة مـــن خـــالل 
عــلــى  نـــصـــت  الـــتـــي   ،19 املـــــــادة 
واملــــــــرأة،  الـــــرجـــــل  "يـــتـــمـــتـــع  أن 
عــلــى قــدم املـــســـاواة، بــالــحــقــوق 
والسياسية  املدنية  والحريات 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
في  وكــذا  والبيئية،  والثقافية 
الدولية،  واملواثيق  االتفاقيات 
كـــمـــا صـــــــادق عـــلـــيـــهـــا املــــغــــرب، 
وكــــــل ذلــــــك فـــــي نــــطــــاق أحــــكــــام 
الـــــدســـــتـــــور وثــــــوابــــــت املـــمـــلـــكـــة 
أن  على  نــص  كما  وقوانينها" 
الـــدولـــة املــغــربــيــة تــســعــى "إلـــى 
تــحــقــيــق مـــبـــدأ املـــنـــاصـــفـــة بــني 
الــرجــال والــنــســاء"، ولــتــحــقــيــق 
هـــــــذا الــــــغــــــرض جـــــــاء فــــــي هــــذا 
الـــفـــصـــل تـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
هيأة  الغاية،  لهذه  "تحدث  أن 
لــــلــــمــــنــــاصــــفــــة ومـــــكـــــافـــــحـــــة كـــل 

التمييز". أشكال 
التنظيمي  القانون  جاء  ثم 
لــــــألحــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة الـــــذي 
صــــــــــادق عــــلــــيــــه الــــــبــــــرملــــــان فـــي 
2011، فأكد على  دورة أكتوبر 
أهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء مــن 

تــنــص  الــــتــــي   26 املـــــــادة  خـــــالل 
عــلــى أن "يــعــمــل كــل حــزب على 
تــــوســــيــــع وتــــعــــمــــيــــم مــــشــــاركــــة 
يسعى  الغاية  ولــهــذه  الــنــســاء، 
كـــــــل حـــــــــزب ســـــيـــــاســـــي لــــبــــلــــوغ 
نــســبــة الــثــلــث لـــفـــائـــدة الــنــســاء 
وطنيا  املسيرة  أجهزته  داخــل 
وجــــهــــويــــا فــــي أفـــــق الــتــحــقــيــق 
بني  املناصفة  ملبدأ  التدريجي 

والرجال". النساء 
وعــمــومــا وضــعــيــة الــنــســاء 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي عــرفــت 
مــــلــــحــــوظــــا، ال ســـيـــمـــا  تــــقــــدمــــا 
عــلــى مــســتــوى الــتــمــثــيــلــيــة فــي 
وبــاملــكــاتــب  املنتخبة  املــجــالــس 
املــســيــرة لــألحــزاب الــســيــاســيــة، 
لكن يبقى التحدي هو توسيع 
في  السياسي  االنخراط  قاعدة 

النساء.  صفوف 
الـــحـــكـــومـــة كـــــان قــد  ـــيـــس  < رئ
أشــــار فـــي إحــــدى لـــقـــاءاتـــه إلـــى أنــه 
رفـــــض تـــرشـــح أحـــــد األســــمــــاء فــي 
إحـــــــدى الــــلــــوائــــح، وكـــتـــبـــت إحــــدى 
الــــصــــحــــف الــــوطــــنــــيــــة أنـــــــه يــقــصــد 

تعليقكم؟ ما  خلدون،  بن  سمية 
عـــن  تـــــتـــــحـــــدثـــــني  لـــــعـــــلـــــك   <
خـــبـــر نـــشـــر بــــإحــــدى الــصــحــف 
بن  كــان  "هــل  بعنوان  الوطنية 
كــــيــــران يـــلـــمـــح لــــنب خــــلــــدون؟"، 
تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى حــــديــــث األمـــــني 
والتنمية  العدالة  لحزب  العام 
عـــبـــد اإللـــــــه بــــن كـــــيـــــران، خـــالل 
اســـتـــضـــافـــتـــه مــــن قـــبـــل املــعــهــد 
لــــإلدارة، بــشــأن بعض  الــعــالــي 
حـــــيـــــثـــــيـــــات إعــــــــــــــداد الـــــالئـــــحـــــة 
بانتخابات  الخاصة  الوطنية 

.2011
وقــــــد ادعـــــــى مــــحــــرر املـــقـــال 
أن "الــكــثــيــريــن" يــعــتــقــدون بــأن 
الـــقـــيـــاديـــة الــــتــــي أشــــــار إلــيــهــا 
األمـــــــني الـــــعـــــام بــــأنــــهــــا "كــــانــــت 
فـــي  تــــــكــــــون  أن  عـــــلـــــى  مــــــصــــــرة 
بن  الالئحة" هي سمية  مقدمة 
لدى  املنتدبة  الوزيرة  خلدون، 
والبحث  العالي  التعليم  وزير 

األطر.  وتكوين  العلمي 
أؤكـــد لــكــم أن هـــذا الــتــأويــل 
على  الصحة،  من  له  أســاس  ال 
املقال،  ادعى صاحب  ما  عكس 
فــــــإن اســــمــــي كــــــان مــــدرجــــا فــي 
املـــراتـــب األولـــــى لـــالئـــحـــة، غــيــر 
أنـــــــي اعـــــــتـــــــذرت عــــــن الــــتــــرشــــح 
لـــــالنـــــتـــــخـــــابـــــات عـــــبـــــر رســـــالـــــة 
رســــمــــيــــة وجــــهــــتــــهــــا لــــألمــــانــــة 
الــعــامــة. أوضـــحـــت فــيــهــا أنــنــي 
مـــــارســـــت الــــنــــيــــابــــة عـــــن األمـــــة 
لــواليــتــني مــتــتــالــيــتــني، وأرغـــب 
في أن أترك الفرصة ملناضالت 
والتنمية  العدالة  من  أخريات 
لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذه املــــهــــمــــة، وهــــذا 
األمر معروف لدى الرأي العام 
الـــعـــديـــد مــن  عـــنـــه  تـــحـــدثـــت  إذ 

آنذاك.   اإلعالمية  املنابر 

اعتذرت عن 
الرتشح لالئحة 
الوطنية الخاصة 
بانتخابات 2011 

عرب رسالة 
رسمية وجهتها 
لألمانة العامة 
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املنتدبة  الــوزيــرة  خــلــدون،  بن  سمية 
والبحث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر  لـــدى 
ـــعـــلـــمـــي وتــــكــــويــــن األطـــــــــر، ســـيـــدة  ال
تنتمي  أبـــنـــاء،  ألربـــعـــة  أم  مــغــربــيــة، 
ألســــرة مــغــربــيــة عــريــقــة ومــحــافــظــة، 

مولعة بالعلوم والرياضيات.
 وتــبــعــا لــذلــك وبــعــد حــصــولــهــا على 
بــاكــالــويــا عـــلـــوم ريـــاضـــيـــة الــتــحــقــت 
بـــاملـــدرســـة املـــحـــمـــديـــة لــلــمــهــنــدســني 
كمهندسة  تخرجها  وبعد  بالرباط، 
معلوماتية،  أنــظــمــة  تــخــصــص  ـــة  دول
اخـــتـــارت إتـــمـــام مـــشـــوارهـــا الــعــلــمــي 
حيث  الــعــالــي،  بالتعليم  ــتــدريــس  وال
درســــــت بـــكـــل مــــن جـــامـــعـــة ســيــدي 
وجامعة  بفاس  الله  عبد  بــن  محمد 

ابن طفيل القنيطرة.

تحدثت سمية بن خلدون، الوزيرة املنتدبة لدى 
وتكوين  العلمي  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــر 
األطـــر، فــي هــذا الــحــوار حــول عــدد مــن القضايا 
من  العلمي،  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  تهم  الــتــي 
بينها أهــم املــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلــى النهوض 

بوضعية التعليم العالي عموما، وخاصة كل ما 
يتعلق بمجال البحث العلمي، التي توليه الوزيرة 
أهمية مهمة، خاصة أن امليزانية املخصصة لهذا 
القطاع تعد من أضعف امليزانيات، كما تحدثت 
الـــوزيـــرة عــن مــشــروع إحــــداث الــوكــالــة الوطنية 

لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، كما ردت 
الـــوزيـــرة عــلــى االتــهــامــات الــتــي تــوجــه ألســاتــذة 

الجامعة بالكسل.
وتحدثت الوزيرة كذلك عن كل ما يتعلق بظروف 

استوزراها ومشوارها السياسي.  
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º بعض األساتذة ال يقومون بأداء مهامهم على الوجه األكمل
  º مؤسساتنا الجامعية مطالبة بتنمية أدائها
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