
لجنة الّدفاع عن القيم الجامعّية واستقاللية المؤّسسات والحّريات األآاديمّية 
 ومساندة آلّية منوبة

  
  تربوية واحدة في خدمة شعب واحد  منظومة  الدفاع علىنداء من أجل

 
 برحاب جامع 2012 ماي 12عالن عن اتفاق تم امضاؤه يوم السبت إ الثرإ

من وزير الشؤون الدينية،  العلمي و التعليم العالي و البحثالزيتونة بين وزير التربية و وزير
جهة، و المسؤول عن التعليم الزيتوني من جهة أخرى، و بحضور رئيس حرآة النهضة و 

رجوع " على ما سمي بجمع من الدعاة و الشيوخ و النشطاء السياسيين، و الذي ينّص
 ،"التعليم الزيتوني األصلي

القيم الجامعّية واستقاللية المؤّسسات والحّريات األآاديمّية لجنة الّدفاع عن  غربتست *
هذه األهمّية مثل  صدور قرار ب بمنوبةنسانياتإل و الفنون و اومساندة آلّية اآلداب

خاصة منها  المؤسسات الرسمية و ودون تشريكستشارة وطنية واسعة افي غياب الوطنية
بوية وممثلي الذآر من األسرة الترلتعليم وأهل نقابات ا و الوطني التأسيسيالمجلس

 .  دون إقصاء األحزاب السياسيةوسائر  المجتمع المدني
 ،وغير ديمقراطية  غير قانونيةبادرة يمثلقرار األحادّي الجانب ال أّن هذا تعتبر *

منذ نصف الذي سعى لتعليم الجمهوري الوطني  المبادئ التي تأّسس عليهاتستهدف خرق ا
و قوانين و هياآل تعليمية  ناهج وم على برامجأساساالتونسيين  وقام  صّف توحيدإلى قرن 
  . بين التعليم العمومي و التعليم الخاصتوحد
ذات  ،مستقلة عن المنظومة التربوية الوطنية  أن ارساء منظومة تربوية موازية تؤآد* 
مع ويزرع يقّسم المجت ال يمكن إال أن ، دون إجماع وطنّي  وذهبيةمو عقائدية  جعيةمر

 في وقت  واإليديولوجية وأن يساهم في تغذية النزاعات المذهبية  الفتنة بين التونسيين
تقتضي فيه لحظة الحاضر ورهانات الحضارة والمستقبل رص الصفوف و االعتماد على 

 .العقل آقاسم مشترك بين آاّفة البشر
نصف قرن بموافقة آل يحظى منذ   الذيالخروج عن النمط التعليمي من مغبة تحّذر* 

 بكّل أبعادها الهوية التونسيةقومات م على الحفاظيضمن فئات الشعب التونسي و الذي 
إشعاع تونس و إسهاماتها في الحضارة على و ةفريقية و اإلالمتوسطيو العربية اإلسالمية

 وو انصهارها في المسار االنساني على درب الرقي و التقدم  اإلنسانية على مدى العصور
 .التالقح ببن الحضارات

أنفسهم يطالبون بتعصيره  الطلبة الزيتونيون  نظام تربوي ما فتئاللجنة أن استعادة تعتبر* 
ن من تفادي النقائص التي يشكو منها التعليم  لن يمّكطيلة النصف األول من القرن العشرين

جل أن تسترجع  يساهم في تفاقمها ، في ظرف يقتضي السعي الجّدي من أالتونسي بقدر ما
 في الترتيب العالمي خالل السنوات األخيرةالبالد التونسية المرتبة المتقّدمة التي فقدتها 

   . المرتجلة  السياسات التربوية تتاليبحكموذلك ، للجامعات
 على ضرورة الخوض في إصالح شامل للمنظومة التربوية التي بادرت بها تؤآدوإذ * 

من الواجب دت أخيرا ندوة وطنية في الغرض، فان اللجنة ترى وزارة التربية ذاتها حين عق



توسيع رقعتها مع  ارة التربية  وز إلى مواصلة االستشارة التي انطلقت فيهااللجنة  تدعو* 
فتح حوار وطني على ب مؤسسات المجتمع المدني و تنادي و مختلف الى مجال التعليم العالي

 .   تطوير النظام التربوي الجمهوريأساس تدعيم و 
 اللجنة آافة التونسيين من أولياء و تالميذ و طلبة و مدرسين و نقابيين و ناشطين تناشد *

 نيقي المجتمع المد
للتصدي لكل التوجهات و التمشيات التي تهدد ببث التفرقة بين فاعلين سياسيين  و

هيئة وطنية للدفاع عن وحدة المنظومة "بعث   و تدعو في هذا السياق الى التونسيين
 .من أجل الحفاظ على مكتسباتنا التربوية "التربوية الجمهورية

 
  


