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 2016 نوفمبر 15المھدیة في 

  بیــــــــــــــــــــــــان
نوفمبر  03على إثر تلقي فرع الرابطة بالمھدیة خبرا مفاده تعمد مدیر المعھد الثانوي برجیش، صباح یوم الخمیس 

رحاب المعھد، بسبب حصول مشادة بین مجموعة من التالمیذ واعتداء بغضھم على زمیل لھم ، دعوة و إدخال قوات الشرطة 2016
االتصال بالمدیر الجھوي للتربیة بالمھدیة، انعقدت جلسة في و مرسم بالمسلك الریاضي، وبعد التثبت من صحة ھذه معلومة الخطیرة

  .حیثیات ھذه القضیةتفاصیل والمدیر الجھوي للتربیة، اتضحت من خاللھا وفرع الرابطة بین ھذا األخیر ووفد من  مدیر المعھدمكتب 

  :الوطني ما یليعلن للرأي العام الجھوي وإنھ لیھم  ھیئة فرع الرابطة أن تو
تقدم بھا التلمیذ  خفایاھا بما وقع ضمن برنامج تلفزي بقناة خاصة تونسیة عند تطرقھ لشكوىوارتباط أطوار ھذه القضیة  - 

حیث انتقدت بشدة منشطة ھذا البرنامج طریقة تعامل اإلدارة المذكورة مع . ضد إدارة المعھد الثانوي برجیش علیھالمعَتَدى 
 .ارتباك كبیر لدى إدارتھوتالمذة المعھد  بینواسع وغضب تشنج في التالمیذ المرسمین بالمسلك الریاضي، وھو مما تسبب 

، بدعوة أعوان الشرطة )حسب ما أكده ھذا األخیر لوفد فرع الرابطة(للتربیة  بادر مدیر المعھد، بدون إستشارة المدیر الجھوي - 
 .اعتدائھم على زمیلھمووإدخالھم  أسوار المؤسسة التعلیمیة، لمجرد وجود تشابك بین بعض التالمیذ 

اف والطرد النھائي باإلیق بحضور قوات الشرطة داخل مكتبھ، مھددا إیاه" أمین الصیود"تعمد مدیر المعھد استجواب التلمیذ  - 
التتبع الجزائي وذلك إلجباره على االعتراف باعتداٍء لم یقترفھ، حسب تصریح مدیر المعھد نفسھ إضافة إلى المدیر الجھوي و

 .للتربیة أثناء جلستھما مع وفد الرابطة
عدم ، بتجنب التسرع والمعھد و مدیرالوعود التي تلقاھا وفد فرع الرابطة من المدیر الجھوي للتربیة بالرغم من التأكیدات و - 

 الخضوع للضغوطات المسلطة علیھم، جراء ما وقع بثھ ضمن البرنامج التلفزي المشار إلیھ أعاله، وااللتزام بالموضوعیة
اإلنصاف في كامل مراحل البحث وخاصة في خصوص تحدید التالمیذ المعتدین، إالّ أن الفرع فوجئ في الیوم الموالي بإحالة و

 ".بالعنف على زمیلھ االعتداء"على مجلس التربیة من أجل "أمین الصیود "من بینھم المیذ من المعھد الثانوي برجیش وأربعة ت

  :إّن ھیئة فرع الرابطة بالمھدیة إذ تسّجل بكلّ استیاء
 .حقوقھمالتالمیذ وبمصالح مدیر المعھد فیما یتعلق والمراوغة الذي تعامل بھ المدیر الجھوي للتربیة و أسلوب االستخفاف  - 
تلفیق التھم و عادل بعیدا عن االستعجالبالقیام ببحث نزیھ والرابطة تراجع المسؤوالن المذكوران عن َتعھُّداتِھما لوفد   - 

 . المغالطاتو
اعتمادا على بحث غیر لضغوط المسلطة علیھ، وحتى یتجنب االسرعة التي أحال بھا مدیر المعھد التالمیذ على مجلس التربیة،  - 

الترھیب في استجواب التالمیذ وتسبب في مغالطة أعضاء المجلس التربیة استعملت فیھ كل وسائل الترغیب و غیر نزیھجدي و
 .غیر موضوعي نتج عنھ حرمان تالمیذ من حقھم في متابعة دروسھم لمدة أسبوع كاملقرار قاس والتخاذ دفعھم و

  :فإّنھا تطالب وزارة التربیة و الّسلط الجھویة
الحسابات، مع محاسبة وبعیدا عن كل الضغوط یحفظ حقوق التالمیذ ومالبسات ھذه الحادثة، أطوار ومحاید في تحقیق جدي و فتحب - 

 .التراتیب الجاري بھاین والتربویة ضاربا عرض الحائط بالقوان بحرمة المؤسسة خفَّ ستَ إكل من تبثث إدانتھ وكل من 
سائر مكّونات المجتمع المدني، تونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان ومثلي الرابطة الاحترام التعھدات في التعامل مع موبالجّدیة  - 

  .االتفاقیات وباعتبارھا أطرافا فاعلة في إدارة الشأن العامللقوانین وتطبیقا 
حتى تؤّمن أفضل داخل المعاھد الثانویة،  "ریاضيالمسلك ال" للنجاح في إدماج تالمیذالحلول الالزمة اإلسراع في إتخاد التدابیر و - 

     .ظروف الدراسة  لجمیع التالمیذ على حد السواء

  عن ھیئة الفرع
  الكاتب العام

  جمال الدین السبع


