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2017 مارس 06 ثننياإل   
	

""إإحتحتاادد  ااألألسسااتتذذةة  ااجلجلااممععيينيني  االلببااححثثنيني  االلتتووننسسيينيني::  ""إإججااببةة   
ددععووةة  للووققففةة  ااححتتججااججييةة  ووإإرضرضاابب  ببييووممنيني   

  

ً للمعطيات  ،2017مارس  05و 04ذي انعقد أيام ال "إإججااببةةتحاد األساتذة الجامعيني الباحثني التونسيني "تبعا الجتامع مجلس اإلنابات الوطني ال  ونظرا

ة التي يشهدها واقع الجامعة التونسية وعىل رأسها:العديد  

ً وتستند إىل دراسات خرباء وتستأنس بالطيف الواسع من الجامعيني وكل األطراف املتداخلة يف  § ً علميا غياب إصالحات عميقة تنتهج منحا

  ؛الجامعة التونسية والحقل الرتبوي

يص متواصل وخطري مليزانية وزارة التعليم العايل وغلق األبواب أمام الباحثني تواصلة لرضب الجامعة العمومية بتقلاملحكومات السياسات  §

 والزبونية تام للبحث العلمي واملحافظة عىل طريقة حوكمة ال تخدم سوى املحسوبيةالهامل اإل و  ەالشبان واملتحصلني عىل شهادة الدكتورا

؛عىل حساب النزعة العلمية املرجوة  

ساسه الدولة الحديثة وهو احرتام سلم أ عىل  بنيت الذي والتي رفعتها نقابتنا وعىل رأسها تطبيق القانون تجاهل الوزارة ملطالب الجامعيني §

التأجري، تحسني ظروف البحث العلمي والتحفيز عليه، احرتام املجهود املبذول من الجامعيني وعدم رسقة عرقهم وعدم غلق األبواب أمام 

تواجد عرشات املؤسسات الجامعية دون جامعيني وصعوبة الحصول عىل مؤطرين ويف ظل هجرة الباحثني الشبان وفتح املناظرات يف ظل 

الجامعيني باآلالف وعزوف حاميل الشهادات العليا املتواجدين بخارج الوطن عن الرجوع إىل الجامعة التونسية بسبب ظروف العمل الرديئة 

؛جداً بها  

للرأي العام يف شخص السيد وزير التعليم العايل الذي رصح أنه توجب عىل الجامعيني أن  موقف الوزارة املهني إزاء الجامعيني واملغالط §

وقال  أن طريقة احتساب مشاريع التأطري وختم الدروس بالطريقة القدمية فيها تحيل وغش أيضا يحمدوا هللا لتقاضيهم لرواتبهم ورصح

وهنا نودُّ أن نذكره إن كان نيس أنه كان جامعيا باألمس  ىل هذه التجاوزاتبرصيح العبارة "أسرت ما سرت ريب" يف إشارة منه إىل تسرته ع

وإمنا حرصا عيل الجودة يف الجامعة العمومية يف ظل سياسة املناولة يف  القريب وأن الجامعيني ال يدرسون هذه  الساعات اإلضافية حبا فيها

مل كام أن فتات تأجري هذه الساعات  ر التدريسشغور الفادح يف إطاوعدم فتح خطط انتداب يف ظل ال التي تنتهجها الوزارة التدريس

   يتقاضاه الجامعيون منذ سنوات؛

ً أحمر لنقابتنا ال ميكن تجاوزه وإميانا منا بأننا نخوض معركة ميل ً ألن محاولة املساس بالجامعة العمومية ومكتسباتها متثل خطا يها حب الوطن ونظرا

 الجامعيات كل فإننا وبعد التشاور والتحاور ندعو ،دولة الحديثة لن نرتاجع عنها بل سنصعد يف نضاالتنا دون هوادةوواجب الدفاع عن مؤسسات ال

:إىلمبختلف املؤسسات الجامعية  واملتعاقدين طلني عن العملعوالدكاترة امل والباحثني الشبان نيالجامعيو   

ü  أمام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  حادية عرش صباحاىل الساعة الع 2017مارس  14 الثالثاء حاشدة يوم ووققففةة  ااححتتججااججييةةتنفيذ

؛جامعيني وحاملني لشهادة الدكتوراەاحتجاًجا عىل سياسة الوزارة وترصيحات الوزير الغري مسؤولة واملهينة ألصحاب الكفاءات العليا من   

ü  بكامل تراب  بكل املؤسسات الجامعية التونسية 2017أفريل  11و 10  ثالثاءوال اإلثنني أيام ييووممنيني  ببإإرضرضاابب  ووططننيي  ععاامم  ححضضوورريي  ململددةةالقيام

؛الوطن  

الجامعيني هذا ونجدد دعوتنا للوزارة لفتح باب الحوار واإلستامع ملطالب الجامعيني وجرب الرضر الحاصل لهم منذ سنوات عديدة كام نؤكد أن نضاالت 

ً متواصالً يف حالة مواصلة تجاه ً تصاعديا ل الحكومة التونسية ووزارة التعليم العايل للجامعيني وعدم القيام باإلجراءات الالزمة لحفظ سوف تأخذ نسقا

الجامعة العمومية.  

ممككسسبب  ووططننيي  الال  تتررااججعع  ععننههييةة  االلججااممععةة  االلععمموومم   

	


