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""إإحتحتاادد  ااألألسسااتتذذةة  ااجلجلااممععيينيني  االلببااححثثنيني  االلتتووننسسيينيني::  ""إإججااببةة   
الال  صصووتت  ييععللوو  ففووقق  صصووتت  االلججااممععيينيني   

 

املجد والعز والفخر للجامعيني األحرار الذين هبوا من كل أنحاء الجمهورية دفاعا عن كرامتهم وجامعتهم العمومية ليكتبوا بأحرف 

أستاذ جامعي باحث أمام مجلس  4500قرابة  . وقفةتاريخ الجامعة التونسية نضال يفال من ذهب صفحة ناصعة من صفحات

ت مفصلية وَمثلت رسالة قوية للرئاسات الثالث عن مدى غضب الجامعيني كان 2018فيفري  7يف باردو يوم اإلربعاء  نواب الشعب

الجامعي. واحتقانهم من سياسة الدولة الالمبالية مبصري الجامعة العمومية واألستاذ  

هذه الوقفة كانت فرصة لتنظيم لقاءات رسمية مع جميع الكتل وتبليغهم رسالة واضحة مفادها أن الجامعة العمومية تحترض يف 

أنه قد طفح كيل اآلالف من كام إصالح فعيل  مرشوع وغياب نقص فادح يف اإلمكانياتمعاناتها من ا و ظل تصحرها من كفاءاته

تُوجت هذه اللقاءات بجلسة استامع  .عقود قرروا أن لن يرتاجعوا عن مطالبهم مهام كلفهم األمر الجامعيني الذين وبعد صرب

 يف مداخلتهم إإججااببةةعرب ممثلو  .2018فيفري  08رسمية مع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والرتبية والبحث العلمي يوم الخميس 

عدم استقبال رئيس مجلس نواب الشعب ملمثليهم معتربين ن ميد استياء اآلالف من الجامعيني وغضبهم الشد عن أمام اللجنة

قدم كام  نخبة يف هذا الوطن املكانة التي يستحقونها.الوعدم إيالء نخبة  الة بقطاع الجامعة والجامعينياذلك دليالً آخر عىل الالمب

ً به أرقام وإحصائيات ومعطيات وأمثلة مقارنة ت ً مفصالً ودقيقا بني املشاكل التي يعاين منها األستاذ الجامعي ممثلو نقابتنا عرضا

واإلنعكاسات الخطرية لهاته الوضعية كام تطرقت   رس ممثلونا بالحجة والربهان غياب احرتام سلم التأجريوالجامعة العمومية وفَ 

ظل تواصل سياسة املناولة  الدراسة إىل مشاكل كربى تهم االنتدابات وغيابها وغلق كل اآلفاق أمام الدكاترة املعطلني عن العمل يف

عىل أن عرضنا كان  النواب الحارضونأكد  للسادة والسيدات النواب جملة من املقرتحات والحلول العملية. نايف التعليم العايل وقدم

 ً ً ودقيقا أثناء مناقشة ميزانية  وبينوا استنكارهم لتغايض وزير التعليم العايل عن طرح مسألة احرتام سلم التأجري للجامعيني مقنعا

اكتفائه بالدفاع عن تأجري تأطري مشاريع التخرج الذي و  2017إرضاباتهم املتعددة يف سنة و  2015الوزارة رغم تحركاتهم منذ سنة 

 ةعيلب األساتذة الجامعيني ومرشو ملطا عربوا عن مساندتهمكام  .التأطري مجانيةمداخيل  لوزارة املالية عىل اعتبار  سيوفررصح أنه 

رفضهم لكل محاوالت التضييق عىل الحريات النقابية والحق الدستوري لإلرضاب ورفضهم لهرسلة األساتذة املرضبني و  نضاالتهم

ورفضهم للسياسات وللمواقف  النقابية كحق دستوري ال بد من تطبيقه  دعمهم ملبدأ التعدديةو  واستعدادهم للدفاع عنهم

م توقد  تعامل الوزير مع الجامعيني طريقة إستياءهم من النواب الحارضون سجلكام  .قصائيةالتي تدعم اإل   وللمراسالت الوزارية

حوار فرض ال أكدوا عىل رضورةو  2018فيفري  14لجلسة استامع يوم اإلربعاء وجيه دعوة إىل وزير التعليم العايل ت

واصلة الضغط عىل الوزارة ورئاسة الحكومة وعدم استعدادهم إلهامل هاته القضية ونيتهم مل بشكل رسمي ومفتوح  والتفاوض

  .حتى تستجيب ملطالب الجامعيني املرشوعة

ىل تجسيدها بصفة فعلية عثمن مواقف نواب الشعب ويدعوهم إىل الحرص " يإإججااببةةإتحاد األساتذة الجامعيني الباحثني التونسيني "

ييببققىى  ممررتتببططاا  أأسسااسساا  مبمبووااصصللةة  االلننضضاالل  ببككلل  ععززميميةة  ووببككلل  رشرشااسسةة  ككامام  ييؤؤككدد  للللججااممععيينيني  أأنن  االلننججااحح  يفيف  تتححققييقق  ااململططااللبب  عىل أرض الواقع. 

ااململححااففظظةة  ععىلىل  ووححددةة  ووممووااصصللةة  ااإلإلرضرضاابب  ددوونن  االلرترتااججعع  ققييدد  أأمنمنللةة  ووااالالسستتععدداادد  للللتتصصععييدد  ووااللتتأأههبب  للررففعع  ننسسقق  االلتتححررككااتت  ممعع  االلتتأأككييدد  ععىلىل  

..إإججههااضض  ثثووررةة  االلججااممععيينينيووااللتتآآممرر  ووممححااووالالتت    االلصصفف  ووااللتتآآززرر  ووااللتتصصدديي  االلججامامععيي  للككلل  ممححااووالالتت  االلههررسسللةة  ووببثث  االلففررققةة  ووااللتتششووييشش  

لرأساألستاذ الجامعي كرميا مهابا مرفوع ا عاش  

	


