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""إإحتحتاادد  ااألألسسااتتذذةة  ااجلجلااممععيينيني  االلببااححثثنيني  االلتتووننسسيينيني::  ""إإججااببةة   
للرردد  ععىلىل  ممغغااللططااتت  االلووززييرر  تتححتت  ققببةة  االلربربململاانناا   

 

الشعب والتي واب أمام مجلس ن 2018فيفري  14تبعا لجلسة االستامع لوزير التعليم العايل يوم اإلربعاء 

ميكن أن يرتقي به ملستوى رجل دولة يف التعامل الذي الحل لألزمة يف املغالطة ظنا منه أن هذا هو  تفنن فيها

" يهمه إإججااببةةمع ملف حارق مثل ملف الجامعة العمومية، فإن اتحاد األساتذة الجامعيني الباحثني التونسيني "

توضيح النقاط التالية:  

ü تغرب من وزارة تقديم الوزير إلحصائيات خاطئة عن عدد األساتذة الجامعيني يف الخارج هو غري مس

وهذه  أأنناا  ييققظظتحتل املرتبة األوىل يف القامئة السوداء يف غياب الشفافية بني الوزارات حسب منظمة 

تحرتف حجب املعلومة وال تعمل بطريقة علمية وهنا ال يفوتنا أن نذكر أن الوزارة ال متلك  الوزارة

تنسيقيتهم يف السنة الفارطة إعداد مثال إحصائيات الدكاترة املعطلني عن العمل ولقد طلبت من 

إحصائية حسب االختصاص وحسب املؤسسة وهو ما يبني رعوانية عمل الوزارة التي ال متلك قاعدة 

بيانات خاصة باألساتذة الباحثني والدكاترة حسب اختصاصاتهم. كام نذكر أنه حسب كتابة الدولة 

ألف  25جامعيون الباحثون املرتبة األوىل بألف كفاءة مستقرة يف الخارج يحتل ال 90للهجرة من بني 

شخص. كام أن ما تريد تغييبه الوزارة هو عدد الجامعيني الذين ال يخرجون عن طريق وكالة التعاون 

الفني وإمنا من خالل مطالب اإلحالة عىل عدم املبارشة، لذا فإن عدد الجامعيني الذين غادروا إىل 

  ؛  4200أكرث من الخارج يرتفع إىل

ü دم وجود سلم تأجري وإمنا سلم مهارات فقط ينم عن جهل كبري بالقوانني املنظمة للتأجري حديثه عن ع

بالوظيفة العمومية التي يظنها تتم بصفة اعتباطية وهنا ال يفوتونا أن نعلمه أن أول فصل يف قانون 

واه تأجري أعوان الوظيفة العمومية يحدد التايل " يختص كل موظف برتبة وهي تدل عموما عىل مست

التعليمي كام يشار إىل أقدميته يف الرتبة بدرجة" ومن هنا يأيت تعريف سلم التأجري؛  

ü ه أننا خرسنا قضية احرتام سلم التأجري هو أمر خطري جدا وهنا يهمنا ئتعمده لتزييف الحقائق بادعا

ها إىل حد هذه ضد وزارة التعليم العايل التي وقع البّت في االلققضضييةة  االلووححييددةةأن نوضح وللمرة األلف أن 

اللحظة هي القضية االستعجالية  االستباقية التي رفعناها يف تأجيل وإيقاف تنفيذ اإلجراءات 

الالقانونية ضد األساتذة املرضبني وكان قرار املحكمة "عدم وجاهة مطلب "إجابة"" مبا أن الوزارة مل 
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اد أي إجراء إداري عقايب القانوين تقم بأي إجراء إداري ونحن نذكر أنه يف صورة تفكري الوزارة يف اتخ

فإننا سرنفع قضايا أخرى استعجالية وعندها ستكون الوجاهة موجودة؛  

ü  مؤسسة يدخل يف إطار  30توصيفه لإلرضاب اإلداري املفتوح أنه مجرد تحركات احتجاجية يف

اإلرضاب،  مؤسسة جامعية تشارك يف هذا 80محاوالت تقزميه نضاالت الجامعيني وهنا نؤكد أن هناك 

أجريت فيها االمتحانات بنسبة  مؤسسة 20% و100مؤسسة مل تجرى فيها االمتحانات بنسبة  50

مؤسسات فيها بعض األساتذة املرضبني أو مل يتسلموا أوراق  10جزئية ولكن املداوالت مل تتم و

يات؛االمتحانات ومل يصلحوها وبالتايل تعطلت عديد املداوالت يف العديد من االختصاصات واملستو  

ü نيته تحسني الوضعية حتى قبل اإلرضاب هو محض  مبرشوعية مطالب الجامعيني وزعمه إقرار الوزير

تسويف ولقد أكد لنا النواب يف لجنة الرتبية استغرابهم من عدم تطرق الوزير لهذا املوضوع بتاتا 

نية تأطري مشاريع التخرج خالل مناقشة ميزانية وزارة التعليم العايل واكتفاءه بالدفاع عن مترير مجا

عىل اعتبار أنها ستوفر أرباحا إضافية لوزارة املالية وهنا نؤكد أن هذه األرباح هي من رسقة 

مجهودات الجامعيني يف التأطري؛  

ü  ادعاء الوزير بأننا مل نطلب أبدا الحوار يف لوائحنا هو أكرب مغالطة لنواب الشعب وميكن الرجوع لكل

غلب " تُ إإججااببةةكام نذكر الوزارة بأن "التي أرسلناها للوزارة وكانت كلها تختم ب "اإلشعارات باإلرضاب 

واإلرتقاء  الجامعيني وتثمني مجهودات لتطبيق القانونلغة الحوار إذا ما كانت هناك نية حقيقية 

يف حال تواصل تجاهل الوزارة ملطالبنا املرشوعة، فإننا  .إىل مستوى معايري الجودة العاملية الجامعةب

". يف حني .باالتها مبصري الجامعة العموميةنحملها مسؤولية ارتهانها ملستقبل الطلبة لهذه السنة والم

أننا نؤكد أننا فعال رفضنا دعوته لنا للمشاركة يف تفعيل إصالح وهمي واملشاركة يف املصادقة عىل 

مخرجاته الهامشية واملسقطة يف مهرجان اإلصالح وذلك لرفضنا أن نكون مجرد ديكور وشهود زور 

توش وماكياج ملنظومات مهرتئة ونحن نعترب ال يتضمن إال مجرد ر عىل مرشوع يعمق جراح الجامعة و 

أن ما بني عىل باطل فهو باطل وال بد من إصالح جدي وحقيقي حتى نعيد للجامعة العمومية 

بريقها؛  

ü  حديثه أن منهجية العمل ال تكون مبقابلة الوزير مبارشة هي أيضا مغالطة ال تنطبق إال عىل األساتذة

ابية وإمنا بالنسبة للطلبة تكون منهجية العمل مختلفة وهنا نذكر أننا ال نرغب يف وهياكلهم النق

مقابلة الوزير الذي نعتربه اليوم جزءا من املشكل وليس جزءا من الحل ما مل يعد "شاهد العقل للناس 

الكل" كام طالب به؛  

اليوم حالة احتقان غري  ؤكد عىل أن الجامعة تعيش" يإإججااببةةاتحاد األساتذة الجامعيني الباحثني التونسيني "

.حكومةصورة تواصل المباالة الوزارة والمسبوقة والوضع مهدد باالنفجار يف   

األستاذ الجامعي كرميا مهابا مرفوع الرأس عاش  


