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 أـمـام2017 ـفـبراير 15نظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابع للجامـعـة الوطنيـة للتعلـيـم وقفـة احتجاجـيـة ناجـحـة عـلـى الـسـاعة الثالـثـة ـمـن زوال يـوم البربـعـاء 
المدبرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة،هذه الوقفة اعتبرت الولى من نوعها احتجاجا وتنديدا بما يتعرض له أعضاء اللجنة النقابية المحلية من تضييق واسـتفزازات وتعنـت مـن طـرف مـدير

،وكذا العديد من أســاليب2017 يناير 05المدبرسة نلخصها في التضييق على الحريات والحقوق النقابية وعدم فتح حوابر جدي ومسؤول حول الملف المطلبي الموضوع لدى الادابرة بتابريخ 
التخويف والترهيب التي سبقت تنفيذ هذه المحطة النضالية.

شابرك في هذه الوقفة الحتجاجية إلى جانب أعضاء اللجنة النقابية المحلية:
 أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي.-
أعضاء من المكتب المحلي لنقابتنا بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية -
أعضاء من المكتب القليمي للجامعة الوطنية للتعليم بخنيفرة -
وبعض مناضلي حزب الطليعة.-

واختتمت هذه المحطة النضالية الولى بكلمة -الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي الكبير الناصري،ومنـسـق اللجـنـة النقابـيـة المحلـيـة بالمدبرـسـة الـمـذكوبرة تـطـرق فيـهـا إـلـى
ـج سياـسـة كرونولوجيا المشاكل والتعسفات التي أصبحوا يعيشونها منذ التحاقهم بالنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم إلى حدواد تنظيم الوقفة السالفة الذكر ونـه

التعنت والنذن الصماء تجاه مطالبهم العاادلة والمشروعة.
وأمام استمرابر الوضع على ما هو عليه وعدم التجاوب مع مطالب اللجنة النقابية المحلية واستفحال الوضع واللجوء إلى الشطط في اـسـتعمال الـسـلطة ـمـن ـطـرف ـمـدير المدبرـسـة ـفـي ـحـق
مناضلي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-ج و ت- بحيث عوض الجلوس إلى طاولة الحوابر، عمد إلى توجيه استفسابرات لهم بعـد انتـهـاء الوقفـة الحتجاجيـة ـبـدعوى مغـاادبرة العمـل

–مع العلم انه تم إخبابر كل من إادابرة المؤسسة وبرئاسة الجامعة بتنظيم الوقفة-كما أن احد أعضاء اللجنة النقابية سقط في اليوم الموالي أثناء مزاولة عمله مغـشـيا علـيـه بـسـبب بدون سبب
ـالته ـأ بإـح الضغط النفسي وتنقيله من مكتبه إلى مكان تنعدم فيه شروط العمل تعسفا، مما استدعى نقله إلى المستشفى بواسطة سيابرة السعاف وسلمت له شهاادة طبية لمدة ثلثة أيام ليفاـج

مضااد، فان المكتب الوطني وهو يهنئ أعضاء اللجنة النقابية المحلية على نجاح وقفتهم الحتجاجيـة وـصـموادهم أـمـام كـل مـا ـسـبق نذكـره،يـدعوهم إـلـى مواصـلةطبي للخضوع إلى فحص 
نضالتهم ومزيد من الوحدة والتضامن واليقظة المستمرة حتى تحقيق مطالبهم العاادلة والمشروعة،كما يدعوهم إلى المشابركة المكثفة والمساهمة ـفـي البرناـمـج النـضـالي التـصـعيدي اـلـذي
سيعلن عليه في القريب العاجل،ويطالب برئيس جامعة المولى إسماعيل بمكناس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر إلى التدخل وفتح تحقيق محايد للوقـوف علـى مـا يجـري

بالمدبرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة وإنصاف المتضربرين وحمايتهم من بطش وتسلط مدير المؤسسة.

وفي الخير،إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعلـيـم ـيـدعو كاـفـة الهياـكـل الوطنـيـة والجهوـيـة والقليمـيـة وكاـفـة التنظيـمـات
التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي إلى برص الصفوف والتضامن مع اللجنة النقابية المحلـيـة بخنيـفـرة لـفـرض ـحـوابر ـجـدي ومـسـؤول،كـمـا ـيـدعو كاـفـة
موظفات وموظفي المدبرسة المذكوبرة وباقي موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر إلى اللتفاف حول النقابة الوطنية للعاملين ـبـالتعليم الـعـالي-ج و ت-كإـطـابر

اديمقراطي وحدوي مكافح مناهض للفسااد والستعدااد لمواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا.

وما ضاع حق وبراءه مطالبة ومطالب
عاشت وحدة موظفات وموظفي المدبرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة

في إطابر النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي
الجامعة الوطنية للتعليم

 

0537264525: فاكس0673142168//0603698997: هاتف                            
sntes.usf-umt.ma//sntes.fne@gmail.com// www.taalim.org

http://www.taalim.org/
http://www.taalim.org/
http://www.taalim.org/

