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أجل  من  الباحثني  إلنتاج  رافعة  الدكتوراه  سلك  تقييم 
الضوء  التقييم  هذا  يسلط  املعرفة.  ومجتمع  البالد  تنمية 
األسس  وضع  قصد  الدولة  قبل  من  املعتمدة  السياسة  على 

الضرورية لهذه التنمية.
إطار  في  الدكتوراه  سلك  إرساء  من  سنوات  عشر  فبعد 
اإلجازة-ماستر-دكتوراه )LMD(، أصبح من  نظام  إصالح 
التي  املركزية  للمكانة  نظرا  السلك  هذا  تقييم  الضروري 

يحتلها في منظومة البحث العلمي في بالدنا.
انطالقا من املسلمة التي تعتبر سلك الدكتوراه مرحلة انتقالية 
من حالة "اكتساب" املعرفة و"فهمها" إلى حالة "إنتاجها"، 

خلص هذا التقرير إلى االستنتاجات التالية:

1. ما هي النقط البارزة التي يجب استخالصها من 
هذا التقييم؟

1. مهام سلك الدكتوراه وتنظيمه
نظام  وفق   2003 عام  ُأدرج  الذي  العالي  التعليم  إصالح 
الدكتوراه  سلك  يعتبر   )LMD( إجازة-ماستر-دكتوراه 
فيه  مبا  موجه  غير  لكنه  واملاستر  اإلجازة  لسلكي  استمرارا 
الكفاية نحو البحث وتقدم املعرفة. ويختلف هذا النموذج 
سلك  يعتبر  الذي  اإلجنليزي  النموذج  عن  جذريا  اختالفا 
الدكتوراه مرحلة حاسمة في اإلعداد املكثف للبحث بهدف 
تكوين باحثني من مستوى عال. ويزيد غياب إطار تنظيمي 
هذا  توجه  منها  يعاني  التي  هذه  الضعف  نقطة  من  مالئم 
الدكتوراه،  والنتيجة هي أن مكانة مركز دراسات  السلك. 
وسيره، وعمله، وتنسيقه مع البنيات األخرى داخل املؤسسة 
التي  البحث  بنيات  مع  خاصة  حزازات،  يولد  وخارجها 
إن  وثيق.  تنسيق  الدكتوراه  ومركز  بينها  أن يكون  ُيفترض 
فرض "تكوينات تكميلية إجبارية" بغالف زمني قدره 200 
يعيق  عكسي  تأثير  الزمن،  مرور  مع  له،  أصبح  قد  ساعة، 
التكوينات  تلك  ضمن  أدرج  أن  بعد  السلك  هذا  إنتاجية 
احملاضرات  في  واملشاركة  املوجهة،  األشغال  في  املساعدة 
والندوات، مرورا بإعطاء دروس على شكل ساعات إضافية، 

وحتى حراسة االمتحانات، والتطوع للعمل اجلمعوي.

2. أعداد طلبة سلك الدكتوراه
بعد فترة ركود في بداية العشرية األخيرة، عرف عدد طلبة 
التصاعد  اجتاه  في  موجة"  "أول  شّكل  ارتفاعا  الدكتوراه 
جديد  من  جتلب  أخذت  قد  الدكتوراه  دراسات  أن  ويبدو 
االلتحاق  هو  األساسي  هدفهم  كان  الذين  اجلامعات  طلبة 
بسلك  االهتمام  هذا  وسيستمر  العالي.  التعليم  بقطاع 
اإليجابية  اآلفاق  إلى  بالنظر  املقبلة  السنوات  في  الدكتوراه 
لكن  االستطالع.  إطار  في  الدكتوراه  طلبة  عنها  عبر  التي 
مخرجات  في  زيادة  تتلها  ولم  مستقرة،  غير  الزيادة  هذه 
احلاصلني  بعدد  يتعلق  ما  منها  -وخاصة  الدكتوراه،  سلك 
طلبة  من   %6,5 سوى  ميثل  ال  الذي  الدكتوراه  شهادة  على 

الدكتوراه- وفي اإلنتاج العلمي . 
النقائص  جيد  بشكل  الضعيفة  النسبة  هذه  وتعكس 
واالختالالت املذكورة أعـاله. وعـالوة على ذلك، فـإن سلك 
الدكتـوراه يرزح حتت تأثير رابطة القرابة )جل الطلبة آتون 
من نفس اجلامعة(، وضعف االنفتاح دوليا. إذ ال توجد أية 
الدكتوراه  طلبة  حركية  بخصوص  ومعلنة  واضحة  سياسة 
وهناك  هنا  جندها  التي  املبادرات  بعض  إن  اخلارج.  نحو 
للوصاية والتأطير املشترك )co-tutelle( لبعض األطروحات 
في  للمشاركة  للمغرب  املتاحة  اآلليات  رغم  ضعيفة  تبقى 

البرامج األوروبية واألمريكية الكبرى. 
كلما  العالي،  التعليم  مستويات  في  صعدنا  كلما  وأخيرا، 
قلت املناصفة )كمجموع الطلبة، طلبة الدكتوراه، خريجي 
الدكتوراه وأخيرا األساتذة الباحثني(. واملالحظ أن املناصفة 
في التعليم العالي املغربي، كيفما كان مستواه، أدنى بكثير 
أساسا  البحث  هذا  اعتمدها  التي  البلدان  في  عليه  هي  مما 

للمقارنة: تونس وجنوب إفريقيا وفرنسا.

3. فعالية نظام الدكتوراه
ومعيرة  مهيكلة  معايير  خمسة  على  التقييم  هذا  اعتمد 
للمقارنة بني سلك الدكتوراه في املغرب وأنظمة الدكتوراه 
هذا  فعالية  أن  البرهنة  هو  الهدف  وكان  أخرى.  بلدان  في 

السلك في املغرب مهددة بشكل جدي. 
في  السلك  هذا  منها  يعاني  التي  األساسية  اإلكراهات  إن 

املغرب هي:
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انسداد منسوب أعداد الطلبة في املاستر الذي ال ميثل 	 
مجموع  من   %4,5 سوى  فيه  املسجلني  الطلبة  عدد 

الطلبة املسجلني في اجلامعة برسم سنة 2014؛
ثقل أعباء التأطير في الدكتوراه على كاهل األساتذة 	 

نتيجة تزايد أعداد الطلبة في النظام اجلامعي املغربي.
ضعف نسبة التخرج من هذا السلك التي قاربت %6,5 	 

سنة 2014؛
تزايد عدد طلبة سلك الدكتوراه، دون أن يرافقه تزايد 	 

مماثل في عدد املتخرجني من هذا السلك.
أكيد أن هناك آليات أرسيت من أجل حتسني مردودية سلك 
العلمي  البحث  نظام  ومردودية  خاص،  بشكل  الدكتوراه 

بشكل عام. ومن أمثلة تلك اآلليات:
 )Toubkal( قاعدة معطيات أطروحات الدكتوراه توبقال -
التي تسعى إلى هيكلة الرصيد املعرفي، وجعله في متناول 

اجلميع؛
-  منحة االمتياز الرامية إلى جذب طلبة الدكتوراه املوهوبني 

نحو مشاريع الدكتوراه.
حتويها  التي  الدكتوراه  أطروحات  من  املهم  العدد  ورغم 
قاعدة توبقال، وعدد زوارها، فإن تلك القاعدة غير شاملة، 
السنوات  في  نوقشت  التي  األطروحات  على  إال  وال حتتوي 

األخيرة.
أما منحة االمتياز، فإنها لم تتمكن من جذب ما يكفي من 
الطلبة نظرا لضعف نسبة الطلب على هذا السلك )معدل 
2,6% طلبات لكل منحة(، وارتفاع نسبة التخلي )%41(، 

الدكتوراه  إجناز  يستغرقها  التي  املتوسطة  املدة  ولكون 
يستغرقها  التي  تلك  عن  كثيرا  تختلف  ال  للمستفيدين 
هذا  أن حتسني  يبدو  لكن  غيرهم.  أو  منحة  على  املتوفرون 
احلافز سنة 2013 برفع عدد املنح املخصصة لطلبة الدكتوراه 
من  الواحدة  املنحة  قدر  ورفع  منحة،   300 إلى   200 من 
في  وإحداث،  الشهر،  في  درهم   3000 إلى  درهم   2300

السنة نفسها، املنصة اإللكترونية لتدبير مسطرة طلبات املنح 
ومع  املؤشرات.  تلك  في  إيجابي  بشكل  أثر  قد  ذلك  كل 
ذلك، فإن هذه اآللية )300 منحة بقيمة 3000 درهم في 
الشهر لكل واحدة منها( ما تزال بعيدة عن حتقيق الهدف 
وضمان  املوهوبني،  الطلبة  جذب  وهو  أال  منها،  املتوخى 

تفرغهم ملشروع دكتوراه قابل لالستمرارية.

4.آفاق تشغيل املتخرجني من سلك الدكتوراه يف أفق 2030
يتوقف حتسني فعالية الدكتوراه وجاذبيته على فرص التشغيل 

تتوقع  العمومي )حيث  العلمي  والبحث  التعليم  قطاع  في 
 15000 إحداث  هدف   2030-2015 اإلستراتيجية  الرؤية 
منصب(، وفي القطاع اخلاص الذي سيتحول ال محالة إلى 
الرؤية  حددتها  التي  األهداف  إلى  وبالنظر  املعرفة.  اقتصاد 
اإلستراتيجية 2015-2030 )املوارد البشرية واملوارد املالية(، 
16500 منصب  بـ  القطاع اخلاص احملتملة تقدر  فإن طلبات 
بالنسبة للدكاترة. وعلى هذا األساس، ميكن تشغيل 2100 
هذه  لكن  واخلاص.  العام  القطاعني  في  سنة  كل  دكتور 
االحتماالت ستظل، مع ذلك، دون عرض سلك الدكتوراه 
الذي سيصل، على أدنى تقدير، إلى 3400 خريج دكتوراه 
كل سنة عندما سيتم حتسني مردوديته. ومن هنا تأتي ضرورة 

الزيادة في تعبئة القطاع اخلاص.
إن الدكتوراه املهنية متثل آلية للجمع بني بحث رفيع املستوى 
للمقاوالت  واملهنية  التقنية  احلاجات  وتلبية  جهة،  من 
إدخال  في  التفكير  األنسب  من  وسيكون  ثانية.  جهة  من 
املهندسني  مدارس  في  أولى،  مرحلة  في  املهنية،  الدكتوراه 
علوم  ومعهد  التربية،  علوم  ككلية  املتخصصة  واملؤسسات 

الرياضة، ومؤسسات تكوين األطر. 
وفي هذه اخلطوة، يتعني على الدكتوراه املهنية أن حتترم ثالثة 

مبادئ:
بعالمتها  حتتفظ  أن  املهنية  الدكتوراه  على  يجب   -1

كدكتوراه.
2- ال تعتبر الدكتوراه املهنية حال وحيدا ملشكلة اندماج 

الدكاترة، ومالئمة لكفاياتهم.
3- ال تشكل الدكتوراه املهنية بديال للدكتوراه التقليدية، 

بل تندمج في إطارها.
املؤشرات  بعض  استعراض  خالل  من  التقييم،  هذا  ويبني 
والنتائج  التنظيمي،  اإلطار  وعرض  الدولية،  واملقارنات 
أن  الباحثني،  الدكتوراه واألساتذة  الكيفية الستطالع طلبة 
إعادة هيكلة سلك الدكتوراه في املغرب أولوية لضمان مشتل 

للباحثني، وتوفير محفز أساس إلنتاج املعارف واالبتكار.
التقييم  هذا  يقدم  والنتائج،  املعاينات  هذه  من  وانطالقا 
توصيات أو آفاقا إستراتيجية بهدف النظر في إصالح عميق 
يجعل  أن  اإلصالح  هذا  على  وسيتعني  الدكتوراه.  لسلك 
بحث  في  البشرية  للموارد  السلك مشتال حقيقيا  هذا  من 
علمي عالي املستوى، يلتقي بشكل متناغم مع التوجيهات 
اإلستراتيجية للمغرب لاللتحاق مبجموعة البلدان الناشئة)1(، 
والتطور نحو مجتمع املعرفة)2(. وقد مت جتميع هذه اآلفاق في 

عشرة محاور كبرى.

)1( خطاب صاحب اجلاللة مبناسبة الذكرى 61 لثورة امللك والشعب )20 غشت 2014(.

)2(  الرؤية اإلستراتيجية 2030-2015.
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2. اآلفاق االستراتيجية
1. توجه سلك الدكتوراه وفلسفته يف سياسة البحث 

العلمي
بداية، ال ميكن أن يكون هناك إصالح لسلك الدكتوراه إال 
إذا كان هذا اإلصالح مندرجا في إطار سياسة وطنية شمولية 
النموذج  وفق  أهدافها  حتدد  العلمي،  للبحث  ومنسجمة 

السوسيو اقتصادي للبالد.
إن من واجب هذا اإلصالح أن يجعل من مراجعة النموذج 
املفاهيمي لسلك الدكتوراه محورا له. ويخلص هذا التقييم 
يتخذ من  الذي  النموذج  األكثر جناحا هو  النموذج  أن  إلى 
النموذج  مع  نسبيا  ويقطع  فلسفته،  املعرفة  وتقدم  البحث 
التراتبي لسلكي اإلجازة واملاستر. ويستجيب هذا النموذج 
نصت  الذي  املعرفة  مبجتمع  املتعلق  اإلستراتيجي  للهدف 

عليه الرؤية االستراتيجية 2030-2015.
وسيترجم هذا اإلصالح إلى ترسانة قانونية وتنظيمية تتعلق 
بسلك الدكتوراه. ذلك أن التنظيم القانوني هو أسمى تعبير 
عن هذه السياسة وعن هذا النموذج. لكن هذا التقييم يبني 
هذا  يختزل  الدكتوراه  لسلك  احلالي  التنظيمي  اإلطار  أن 

السلك إلى حد كبير.
ميكن  الدكتوراه،  وسلك  البحث  إطار  تقوية  سياق  وفي 
هذا  مهام  وتوضيح  الغموض،  تبديد  من  القانوني  التنظيم 
للبالد، وضمن مسعى  العلمي  البحث  نظام  السلك ضمن 
إنتاج  في  طفرة  إحداث  على  يساعد  أن  شأنه  من  توقعي 

الباحثني والبحث العلمي.

2. هل من املمكن اتباع توجهات مختلفة؟
لسلك  املفاهيمي  النموذج  يكون  أن  الالزم  من  كان  إذا 
الدكتوراه وحيدا في فلسفته ومبادئه، فإن األمر ليس كذلك 
بالنسبة لتوجهاته وملهام األجهزة التي تتحمل عبء تدبيره 

وتسييره داخل اجلامعة.
املغربية  اجلامعات  بني  اليوم  املوجودة  التباينات  من  وانطالقا 
من حيث احلجم، واالختيارات، واحمليط البيئي )اجلهات(، 
أال يتعني تنويع توجهات ومهام سلك الدكتوراه كذلك تبعا 

خلصوصيات تلك اجلامعات؟
الكشف عن سياسة  والتنوع  التمايز  هذا  مزايا  من  سيكون 
وتفادي  إليها،  تنتمي  التي  اجلهة  حاجات  وإبراز  اجلامعة، 
استنساخ مسالك التكوين في الدكتوراه بعضها لبعض في 
مختلف اجلامعات. أكيد أنه ال ميكن إخفاء هذا التمايز في 

)3( دون أن نختار هذه التسمية أو تلك سنستعمل في ما سيأتي عبارة " مدرسة الدكتوراه".  

التآزر  من  مبزيد  سيأتي  ولكنه  للجهوية،  احلالية  الدينامية 
واالنسجام بني اجلامعة وجهتها لتقوية امتيازاتها املقارنة، بل 

والتنافسية.

3. تنظيم سلك الدكتوراه واشتغاله 
غير  والوضعية  الدكتوراه،  لسلك  منظم  قانون  غياب  إن 
احملددة للتنظيم اإلداري ملركز دراسات الدكتوراه يؤثران في 
عمله، ويضعفان متوقعه بالنسبة للبنيات اإلدارية والوظيفية 

املتعددة التي تتكون منها اجلامعة.
لهيكلة  املفهوم  غير  الغياب  على  زيادة  الوضعية،  هذه  إن 
اجلامعة نفسها، تؤثر سلبا على وظيفة هذا السلك، وعلى 
تنسيقه مع بنيات البحث باعتبارها بنيات أساسية تستقبل، 
إعادة  أية  على  فيجب  الدكتوراه.  طلبة  شيء،  كل  قبل 
التنسيق  إلشكالية  األولية  تعطي  أن  السلك  هذا  لهيكلة 
األفقية،  التكوين  جوانب  يخص  فيما  األقل  على  هذه، 

والتنشيط، والرصد العلمي.
كلية  أو  الدكتوراه  مدرسة  أو  الدكتوراه  مركز  كان  فسواء 
الدكتوراه  سلك  بتسيير  املكلف  اجلهاز  فإن  الدكتوراة)3(، 
يحتاج، في إطار إعادة هذه الهيكلة، إلى إطار تنظيمي وإلى 
االستقاللية واملوارد البشرية واملادية الكافية حتى يقوم مبهامه 
على الوجه األكمل. ويقترح هذا التقرير حول تقييم سلك 
هندسة  يوضح  التالي(  الرسم  )انظر  بيانيا  رسما  الدكتوراه 
مدرسة الدكتوراه )وهي تسمية عامة ميكن استبدالها مبركز 

الدكتوراه، أو كلية الدكتوراه(.
يجب أن يخضع تنظيم الدكتوراه هذا ملقتضيني:

أ - تدبير وتنسيق عقالنيان ومدعمان من قبل املوارد البشرية 
املعلومات  أنظمة  املالئمة:  التدبير  بوسائل  الضرورية 
وأدوات تتبع املعطيات واملعلومات حول طلبة الدكتوراه 
األفقية.  والتكوينات  الدكتوراه  وشهادات  واملؤطرين 
وتتولى مدرسة الدكتوراه هذه املهمة. وحتى تقوم تلك 
جلن  تضم  أن  يجب  املطلوب  الوجه  على  بها  املدرسة 

للتشاور والتنسيق وتوحيد اجلهود داخل اجلامعة.
ب - يجب أن ميارس الطلبة البحث حتت إشراف األساتذة 

داخل إطار بنيات وفرق البحث باملؤسسات.
في هذا الرسم، يحرص التنظيم املقترح على أن تكون مدرسة 
مختلف  بني  والتنسيق  اإلداري  للتدبير  إطارا  الدكتوراه 
املتدخلني. ويعمل هذا اإلطار بكل مرونة، وبتنسيق تام مع 
التنسيق" مهمة  املعنية. وتتولى "جلنة  اجلامعة  كل كيانات 
التنسيق مع بنيات البحث، وبني األساتذة العاملني في تلك 
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التكوينات األفقية، والتنشيط  البنيات فيما يخص جوانب 
الستقالليتها  احترام  في  وذلك  العلمي،  والرصد  العلمي، 
بالتكوينات  العلمية والتكنولوجية، وخاصة منها ما يتعلق 

اخلاصة.
األفقية  التكوينات  تنسيق  البيداغوجية  اللجنة  وتتولى 
اجلامعية،  املؤسسات  ملختلف  التابعة  الشعب  مع  وتتبعها، 
وحترص على تنوع وتداخل التخصصات بني تلك التكوينات 
)pluridisciplinarité(، واالنفتاح العلمي لطلبة الدكتوراه. 
أما جلنة األطروحات، فإنها تتكلف بكل ما يتعلق بأطروحات 

الدكتوراه.
الذي  احلالي  املالي  التدبير  إشكالية  تسوية  يجب  وأخيرا، 

4. احترام األخالقيات العلمية
دون  العلمية  البحوث  إجناز  في  االستمرار  اليوم  ميكن  ال 
العلمية  األخالقيات  فيها  مبا  األخالقيات  مبسألة  نهتم  أن 
شيء،  كل  قبل  هي،  األخالقيات  إن  املهنية.  واألخالقيات 
أساس مصداقية كل عمل علمي، يجب أخذها بعني االعتبار 
لتدعيم مناخ العمل، وتقوية الروابط بني مختلف األطراف 

هو موضع انتقاد من املجتمع العلمي كله. لقد حان الوقت 
لتيسير وتبسيط تدبير املوارد املالية، في إطار مشاريع البحث 
)التعاون والقطاع اخلاص، إلخ(.  وفي هذا الصدد، أصبح 
القرار  تطبيق  وتسهيل  توحيد  على  العمل  املستعجل  من 
املشترك الذي اتخذته كل من وزارة التعليم العالي والبحث 
بتاريخ  واملالية  االقتصاد  ووزارة  األطر  وتكوين  العلمي 
التعديالت  إدخال  سيتعني  ذلك،  وبعد   .2016 يناير   16
النصوص  وإصدار  القرار،  الضرورية على هذا  والتحسينات 
وستعمل  املادة.  هذه  ستحكم  التي  والتنظيمية  التشريعية 
جلنة التدبير، أيضا، على تنسيق هذه اجلوانب مع مختلف 

املصالح اجلامعية املعنية ومع رئيس اجلامعة.

عن  واملسؤولني  الدكتوراه،  مدرسة  عن  املسؤولني  املعنية: 
بنيات البحث، واملؤطرين، وطلبة الدكتوراه.

باحثني  من  قبله(  الشكل  )انظر  األطروحات  جلنة  تتكون 
املؤطرين.  أو  املؤطر  على  زيادة  الدكتوراه،  مدرسة  تعينهم 
وتتولى هذه اللجنة تتبع األطروحة بانتظام، وبكل شفافية، 
الدكتوراه.  مؤطر-طالب  أستاذ  الوحيد:  الثنائي  عن  بعيدا 
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اللجنة  هذه  تصادق  البحث،  في  الطالب  يشرع  أن  وقبل 
الذين  البحث  مشروع  وعلى  البيبليوغرافية  الدراسة  على 
األطروحة.  على  املشرف  األستاذ  مصادقة  بعد  بهما  يتقدم 
وستكون من مهام تلك اللجنة أيضا، وبعد استشارة األستاذ 
)املقررين  األطروحة،  مناقشة  جلنة  أعضاء  تعيني  املؤطر، 

والفاحصني(، مع مطالبة كل واحد منهم بسيرته الذاتية.
ال يجب في أي حال من األحوال أن حتل جلنة األطروحات 
تأخير  بدون  إنشاؤها  يتعني  التي  األخالقيات  للجنة  بديال 
على صعيد اجلامعة، والتي يتعني عليها أن تصادق على كل 

مشروع للبحث واألطروحة، قبل الشروع في إجنازه.
الدكتوراه  مدرسة  بتزويد  األخالقيات  هذه  تعزيز  وسيتم 
وستعمل  واالنتحال.  الغش  ملكافحة  معلوماتية  ببرامج 
مدرسة الدكتوراه، كذلك، وبشكل منتظم، على إدماج كل 
أطروحة متت مناقشتها في قاعدة املعطيات توبقال. وسيعتبر 
ذلك اإلجراء شرطا للمتخرج قبل أن يستلم الشهادة النهائية.

5. كيف نستقطب املواهب ونضمن ترسخها داخل 
بنيات البحث؟

كيف ميكن جذب املواهب من الطلبة إلى مشاريع الدكتوراه 
توسيع  يجب  شيء،  كل  قبل  فيهم؟  املختبر  روح  وغرس 
ولوج  على  القيود  بتخفيف  الدكتوراه  طلبة  اختيار  حوض 
ولن  محدودا،  احلوض  ذلك  سيبقى  وإال  املاستر؛  سلك 
للرقي  املواهب  من  يكفي  مبا  الدكتوراه  تزويد سلك  مُيكن 
الرؤية  أهداف  مع  اإلجراء  هذا  ويتطابق  العلمي.  بالبحث 
والرافعة   ،88 اإلجراء   ،14 الرافعة  اإلستراتيجية، وخاصة مع 

20 اإلجراء 109.

الدكتوراه  طالب  بوضع  االرتقاء  سيتم  ذلك،  مع  وموازاة 
متوالية  في  "الطالب"  مجرد  عوض  "الباحث"  مرتبة  إلى 
طالب  وضع  حتديد  األساسي  فمن  إجازة-ماستر-دكتوراه. 
الدكتوراه بوصفه باحثا في طور التكوين، وهي مكانة أكثر 
جاذبية في نظر الطلبة واملجتمع. إن طالب الدكتوراه يعتبر 
من أطر البحث حسب )كتيب فراسكاتي( ملنظمة التعاون 

والتنمية االقتصادية.
باعتبارها  االمتياز  منحة  قيمة  من  الرفع  كذلك،  ويجب، 
آلية مساهمة في جذب بعض املواهب، لتساوي األجرة التي 
األقل.  على  املاستر  سلك  من  املتخرج  يتقاضاها  أن  ميكن 
أربع  لتصل  مدتها  ومتديد  املنح  عدد  من  الرفع  يجب  كما 
لتحاذي  اآلن،  احلال  هو  كما  سنوات  ثالث  بدل  سنوات 
منها  املستفيدين  وتشد  الدكتوراه،  إلعداد  القانونية  املدة 
التفرغ إلنهاء  لهم دخال ميكنهم من  الدراسة، وتضمن  في 

أطروحاتهم.

إن الدكتوراه املهنية هي آلية إضافية بالنسبة للجامعة جلذب 
إجناز بحوث تقوم  الراغبني في  املوهوبني  الطلبة  املواهب من 
على التقنية والتطبيق، وتركز على املمارسة املهنية. ففضال 
املغرب في ولوج  لرغبة  الدكتوراه تستجيب  عن كون هذه 
مجموعة البلدان الناشئة، فإنها تشكل امتدادا طبيعيا ملنطق 

املهننة القائم في اإلجازة املهنية واملاستر املتخصص.
4.1. ميكن  إليها في اجلزء  املشار  الثالثة  املبادئ  إلى  وبالنظر 
مدارس  في  أولى،  مرحلة  في  املهنية،  الدكتوراه  تدرج  أن 
املهندسني، وفي املؤسسات املتخصصة، وكذا في مؤسسات 
تكوين األطر ذات الطابع املهني. وتبقى املؤسسات اجلامعية 
األخرى حرة في إدراجها بدورها ضمن تكويناتها في هذه 

املرحلة.
إن االنتماء ملختبر، والترسخ فيه واالشتغال في إطاره أساسي 
الدكتوراه،  وطالب  املؤطر  بني  التنسيق  عملية  في  للزيادة 
الزمالء  مع  والتبادالت  البحث،  أشغال  إيقاع  من  والرفع 
الترسخ  هذا  ويقتضي  املشتركة.  التقنية  الطرق  بخصوص 
يزاول  احلالية حيث  للوضعية  التصدي  باستمرار  واالشتغال 
الدكتوراه مهنة أخرى. وملا كانت  40% من طلبة  أكثر من 
الرؤية اإلستراتيجية تكرس مبدأ التعلم مدى احلياة باعتباره 
مبدأ غير قابل للتصرف، غير أنه يجب تأطير انخراط هؤالء 

الطلبة.
البحث،  كبنية  متاما  الدكتوراه،  مدرسة  تكون  أن  ويتعني 
طالب  لتوطيد  والفكرية  العلمية  لألنشطة  فضاء  عن  عبارة 
تتعدى  مجاالت  في  كفاياته  وصقل  بنيته،  في  الدكتوراه 

مجال تخصصه.
بطلبة  اخلاصة  العلمية  والنوادي  اجلمعيات  تشجيع  إن 
ذلك  كل  الدكتوراه،  مدرسة  قبل  من  ودعمها  الدكتوراه 

يعتبر وسيلة فعالة للترسيخ والتعبئة.

6. التكوينات اإلجبارية وفعالية بحث الدكتوراه
انطالقا من معاينة ما يشبه عدم جدوى التكوينات اإلجبارية 
لها منذ سنة  والتي ُخصص  الدراسية،  والندوات واحللقات 
2008 غالف زمني يعادل 200 ساعة، يوجد إجماع مطلق 

لنجاح  والضروري  الصعب  املكون  هذا  تأطير  ضرورة  على 
الطالب في الدكتوراه وفي مساره املهني. وفي هذا الصدد، 
ألن يكون أكثر جناعة أن تعتمد ضمن هذا الغالف الزمني 
وحدات متقدمة في التكوينات اإللزامية تتضمن تكوينات 
أفقية أخرى ضرورية لتكوين الطالب في البحث، أو خاصة 
مبجال تخصصه؟ وفي هذه احلالة ستستغرق تلك الوحدات 
تأكيد  وسيتم  األولى،  السنة  من  والثاني  واألول  الفصلني 
مسبقا  شرطا  باعتبارها  نهائي  امتحان  بواسطة  مكتسباتها 
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من  األولى  السنة  هذه  وستكون  األطروحة.  إعداد  ملتابعة 
طالب  ملسار  بالنسبة  مفصلية  سنة  البحث  في  التكوين 

الدكتوراه.

7. االنفتاح واحلركية: استلهام التجارب الدولية
من املسلم أن االنفتاح واحلركية يشكالن رافعتني أساسيتني 
أخرى،  ومرة  جودته.  وحتسني  البحث،  إنتاجية  في  للزيادة 
وعزلة   )consanguinité( القرابة  رابطة  وضعية  تعكس 
سلك الدكتوراه داخل اجلامعة غياب سياسة وطنية في هذا 
قصد  سبل  ثالثة  تصور  ميكن  الصدد،  هذا  وفي  املجال. 

استفادة أفضل من االنفتاح واحلركية الدوليني.
القرابة  رابطة  ظاهرة  من  التقليص  في  يكمن  األول  السبيل 
التي تطبع سلك الدكتوراه على املستوى الوطني، ألن العلم 
التالقح  دون  يحول  فاالنغالق  مغلقة.  دائرة  في  يتطور  ال 
الوافدين من جهات وجامعات  الطلبة  العلمي والثقافي بني 

وآفاق متعددة.
السبيل الثاني يتمثل في جذب املواهب األجنبية لدراسات 
الدكتوراه في املغرب، وخاصة منها مواهب األفارقة، وذلك 
وبهذا  للمغرب.  االستراتيجي  التوجه  مع  تام  تالؤم  في 

اخلصوص، نستحضر جتربة جنوب إفريقيا.
نحو  الدكتوراه  طلبة  حركية  تشجيع  هو  الثالث  السبيل 
اخلارج عبر سياسة واضحة ومعلنة، ومتويل مالئم.  وميكننا 
االستشهاد بتجربة البرازيل املتمثلة في استهداف جهة أو بلد 
معني، ومجاالت بحث معينة، وإعطاء منح للطلبة للدراسة 
في تلك اجلهة أو البلد، مع ضمان عودتهم إلى بلدهم إلنهاء 
دراساتهم، وميكن االعتماد في هذا الباب على عدة آليات 

للتعاون كالبرامج األوروبية واألمريكية.

8. تعبئة األساتذة الباحثني لتأطير الدكتوراه
أطروحات  لتأطير  وحتفيزهم  الباحثني  األساتذة  تعبئة  إن 
الدكتوراه مسألة أساسية. ولهذه الغاية يجب مراجعة النظام 
ومحفزا  مثمنا  يكون  حتى  الباحثني  لألساتذة  األساسي 
أكثر.  ويجب أن يعطي هذا النظام مكانة الصدارة للبحث 
واالبتكار ونقل التكنولوجيا في ترقية األساتذة الباحثني في 

مسارهم املهني.
وإلى جانب هذه التحفيزات، يجب التنصيص على واجبات 
وكل  العالي،  للتعليم  أستاذ  كل  كإلزام  الباحث،  األستاذ 
أستاذ مؤهل، بتأطير أطروحات الدكتوراه، وخاصة في مراكز 

ومؤسسات البحث العلمي ومعاهده. 
وفي السياق نفسه، ينبغي أن تكون شبكة تنقيط األساتذة 
إطار  إلى  مؤهل  أستاذ  إطار  من  االنتقال  أجل  من  الباحثني 

بإعطاء  البحث، وذلك  لتطوير  العالي وسيلة  التعليم  أستاذ 
أنشطة البحث وزنا أكبر )من حيث عدد النقط( من وزن 
بالنسبة  األمر  البيداغوجية األخرى. وكذلك  األنشطة  باقي 
مؤهل.  أستاذ  إطار  إلى  مساعد  أستاذ  إطار  من  لالنتقال 
احلقيقية  القيمة  إبراز  هو  اإلجراءات  هذه  من  والغرض 
للتأهيل العلمي في تأطير أشغال البحث، واإلشراف عليها، 

وتنسيقها وإجنازها )املرسوم رقم 2.96.794.(
وزيـادة على احتـرام التـراتبيـة العلمية في إدارة بنيات البحث، 
يجب أن يكون مبقدور املسؤول عن املختبر التصرف، فيما 

يخص املوارد املالية املخصصة للمختبر أو الذاتية منها.
النظامي  الدكتوراه  بحث  في  التطوع  مع  القطع  يجب 

واملنتظم، وذلك من خالل:
على  املشرفني  لفائدة  التأطير  على  التشجيع  مكافأة  إقرار   -1

األطروحات على غرار ما هو معمول به دوليا.
األطروحات،  مناقشة  جلنة  رئيس  لفائدة  تعويض  إقرار   -2

واملقررين والفاحصني، واألساتذة املشاركني لألطروحة.
املادية  باإلمكانيات  البحث  بنيات  تزويد  يجب،  كما 
وباألدوات العلمية الكافية لالستجابة للشروط التي يتطلبها 

نشاط البحث اجلاد تبعا ملجال التخصص.

9. أي منظور وأية رؤية وأية آفاق مهنية للدكتور؟
إن من شأن إعالن سياسة واضحة )واجلدير بالذكر أن تلك 
السياسة تستجيب لهدف الرؤية االستراتيجية املتعلق بخلق 
الباحثني  2030 لتوظيف األساتذة  15000 منصب في أفق 

في مؤسسات التعليم العالي والبحث( أن يجلب املزيد من 
املواهب ملهنة الباحث. 

تشجيع  يجب  العمومي،  للقطاع  املجهود  هذا  مع  ومبوازاة 
املقاولة بواسطة إعفاءات و/او حتفيزات ضريبية لتعزيز أنشطة 
البحث والتنمية. فبدون هذا احملفز وغيره كمنحة الدكتوراه 
داخل املقاولة، ستبقى آفاق توفير 16500 منصب للباحثني 
قابلة  أمنية غير  العالي )بوصفها سوقا ممكنة(  املستوى  من 
تتقاسما  أن  واملقاولة  الدولة  على  وسيتعني  للتحقيق. 
)بالتساوي أو بنسب متفاوتة( تكلفة منحة الدكتوراه في 

املقاولة.
وموازاة مع هذه اإلجراءات املتعلقة بالتشغيل، يجب تشجيع 
وسيساعدهم  مقاوالتهم.   إلنشاء  الدكتوراه  طلبة  انخراط 

النظام البيئي على ذلك من خالل:
1- تطبيق اإلطار املوجود سلفا، املتعلق مبساهمة اجلامعة في 
لها  تابعة  شركات  وإحداث  واخلاصة،  العمومية  املقاوالت 

)املادة 7 من القانون 01.00(؛
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2- إحداث صندوق لضمان مشاريع االبتكار التي يقدمها 
املخاطرة  رأسمال  قبل  من  واملمولة  الدكتوراه؛  طلبة 

.)capital-risque(

10. جودة بحث الدكتوراه، املرحلة املوالية للتقييم
ملا كانت جودة بحث الدكتوراه، وجودة املنشورات املرتبطة 
بها وبالبحث العلمي ال تدخل في نطاق هذا التقييم، فإنها 
للهيئة  الغاية، ميكن  ولهذه  تقييم الحق.  ستكون موضوع 
والتكوين  للتربية  األعلى  للمجلس  لدى  للتقييم  الوطنية 
اخلبراء  من  مجموعة  بتعبئة  تقوم  أن  العلمي،  والبحث 
الدكتوراه  أطروحات  جودة  لتقييم  بهم  واملعترف  املرموقني 
اعتمادا على بوابة توبقال بشكل خاص، وذلك بغض النظر 

عن مدى تغطية تلك البوابة لكل األطروحات املناقشة حلد 
وموضوعات  مجاالت  كذلك  التقييم  هذا  وسيغطي  اآلن. 
املتقدمة  العلمية  املواضيع  مع  مبقارنتها  األطروحات  تلك 
في تخصصاتها. وسيكون الهدف من ذلك هو إثارة نقاش 

وطني حول املقصود من "أطروحة جيدة".
كما تكمن جودة الدكتوراه في مواصلة احلفاظ على تقاليد 
استطالع آراء طلبة الدكتوراه ولألساتذة الباحثني من خالل 
وهكذا،  وانتظاراتهم.  واهتماماتهم،  تصوراتهم،  رصد 
التقدير  سبق،  ما  على  استطالع جديد، عالوة  إجناز  ميكن 
لسنة  املرجعية  احلالة  مع  باملقارنة  رضاهم  لدرجة  الكمي 
2016 التي متثل مرحلة بداية اإلصالح الذي جاءت به الرؤية 

اإلستراتيجية 2030-2015.
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