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  ـانــــــــبيـ
   

بمدارس عـين مريم وظهر الكدية وحّي األندلس والتمّعـن  في  الء العـاملينالزمتسلم تقارير تفقد بعـض  لى إثرـع    

والعـمل على تطبيق   ل المتفقدين بأهمية العـمل الذي يقوم به الزمالءالتي تتضّمن اعـترافا ضمنيا من قب محتوياتها 

لتحقيق  الدائم للرفع من مستويات تالميذهممع السعي  في تمشي الدروس المنجزة من طرفهم التكوينلب مضامين ـأغ

 دةـوس شاهراإلستعـداد الدائم للقيام بد إبدائهمالعملية التربوية إضافة إلى القانون التوجيهي في أهداف الحصص وغـايات 

التفقد تشير إلى توفـّق الزمالء في مجهوداتهم داخل الفصول  ورغـم أّن تقارير. داخل المدارس  تطويًرا ألساليب العـمل

دات إنجاح الدروس مع بذل قصارى الجهود في تنشيط كل التالميذ وتشريكهم ر كل ممهّ ـوحسن استعـداداتهم المادية وتوف

والتي " ب " و" أ " كما تبّين ذلك عـالمات التقييم في تقارير التفقد التي ُيرمز إليها بـ مراحل األنشطة التربويةجميع في 

 متفقدي   وكما جاء في النقاشات الدائرة بين المتفقدين والزمالء أو في خالصات التقارير فإنّ  %57تتجاوز نسبها الـ 

نقطة ) أو زيادة العـدد بشكل مخز م البيداغـوجية  ا على زمالئنا بتجميد أو تخفيض أعـدادهتعـّسف 5و 4بنزرت  دائرتي  

وذلك عـقاًبا لهم عـلى رغـم تأخر تفقد أحد الزمالء ألكثر من ربع قرن بحكم تكليفه سابقا بعـمل إداري ( واحدة فقط 

تماد متفقدي جهة بنزرت على فرضه في بداية الّسنة الدراسية فيما يتعلق باعـ ضّد ما أصّر عـديد ضئيل منمواقفهم 

كل سابقا وتوزيع الحصص والمواد وهـو ما رفضه تنظيمات بيداغـوجية تفرض نظاما معـّينا في تسيير المدارس 

 هذا العـدد المحدود جدا من ولكّن  في غـرضه مناشير، وأصدرت مدّرسي البالد وتراجعـت عـن تطبيقه وزارة التربية

رافضين هذه اإلمالءات  وجوهم من مديرين أو معـلمين متفقدي جهتنا واصلوا تعـنتهم معـادين كل من وقف في

إضافة إلى مساندتهم لزميلهم محمد علي الطرابلسي الذي ُسحبت منه مدرسة  ،أو على خلفية نشاطاتهم النقابية المعـزولة 

يعـمل وإحباط كل مدّرس  عين مريم وتكليف الزمزاري الزمزاري بمهمة اإلشراف البيداغـوجي الذي سارع بمعـاقبة

محمد علي الطرابلسي لإلشراف على المدرسة من طرف  بمدرسة عين مريم سبق له أن تصّدى لخّطة فرض عـودة

    :         مجلس التفقد بجهة بنزرت 

 :على  ؤكدّ تقابة األساسية ببنزرت الشمالية الن نّ فإ

نية  وحسن سير العـمل  بدوائر اإلحتجاج على هذه التجاوزات الخطيرة والمؤثرة على مستقبل العـالقات المه -

 ربية ببنزرت لتطبيق القانون وتفعـيل ترتيباتتودعـوة وزارة التربية ومن ورائها المندوبية الجهوية ل التوتر

  .إعـادة إجراء تفقدات ثانية محايدة للزمالء المتضررين الذين حّرروا  تقارير مضاّدة

وتعـطيله على كافة معلمي دائرته وإرهاقهم باألعـمال الزائدة  استنكار ما يفرضه المتفقد فتحي البوغـانمي -

ة وقتا طويال في صياغـتها لجان المراقب للدروس مّرة كل شهر إلنجاز تقييمات مّوحدة لكل المستويات تضّيع

   .  وتكلف المدارس المفلسة ثمنا باهضا في طباعتها

انتهاء الدروس على انفراد وتغـييب طرف ثالث محايد التنديد بتعـّمد هذين المتفقدين مناقشة الزمالء بعد  -

 .وموضوعـي ُيمكن له اإلدالء بشهادته عـند حدوث إشكال

مع زمالئهم المتضّررين من التفقدات الجائرة لرائض مساندة ـالوقوف إلى جانب كافة الزمالء الممضين في ع -

الذي يكفله الدستور  تحت الحّق النقابيريضة ـية االطار التربوي في صياغة عـمشروعأحقّية والتأكيد على 

  (.الممضون يمثلون السواد األعظم من الزمالء في المدرسة )  ومجلة الشغل

ينحرف فجأة في اتجاه التهاون أو التاريخ المهني المشّرف لهؤالء الزمالء والذي ال ُيعـقل أن التأكيد على  -

 . إلخالل بالواجبا

 



 

على تكليف بعض المتفقدين المناصرين لمحمد علي الطرابلسي عـند صدور قرارات تعـيين متفقدين  اإلعـتراض -

الجهوية للزمالء المعـترضين مع التشاور في هذا الموضوع مع النقابة محايدين إلعـادة إجراء تفقدات ثانية 

 .للتعليم األساسي

هوية وكامل اإلطار الشمالية يقّررون مع نقابتهم الج وبناء  على ما تقدم فإن أعضاء  النقابة األساسية ببنزرت

 :حّي األندلس ببنزرت عـين مريم وظهر الكدية و رساالتربوي بمد

على الساعة الثامنة صباحا  3105مارس  32بداية من يوم الخميس   تنظيم وقفات احتجاجية بالمدارس المعـنية -

 .بمدرسة عين مريم

 .اإللتجاء إلى تحّركات تصعـيدية إن لم يقع رفع المظالم التي تعّرض لها زمالئننا -

 رفض االستجوابات التي استهدفت زمالئنا المعنيين من طرف المندوبية الجهوية -

 

 

 3105رس مـا 06بنزرت في                                                                                

 الجهوي للتعليم األساسي ببزرتلنقابة ا عن                                  لنقابة األساسية ببنزرت الشمالية    ا عن

 

 الكاتب العام الكاتب العام

 


