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   ادلار البيضاء  – مكتب الفرع اجلهوي  

 2022ماي   20يوم الجمعة المنعقد  جهويال عام الجمع  بيان صادر عن ال
خضم اخلطة النضالية التصاع أ وىص هبا امجلع العام اجلهوي املنعقد  يف  بلكية    2022أ بريل    27يوم ال ربعاء  دية اليت 

رضاب هجوي ملدة  والاقتصادية والاجامتعية عني الشقالعلوم القانونية   ساعة مصحوب   72، واليت انطلقت خبوض ا 

، ملدرسة الوطنية للتجارة والتس يري بدلار البيضاءب   اهانعقاد تنظمي وقفة احتجاجية تزامنا مع ب مبقاطعة الندوة اجلهوية و 

عاما مجعا  الباحثون  ال ساتذة  امجلعة  هجواي  عقد  العمومية  2022ماي    20  يوم  لل شغال  احلسنية  وبعبملدرسة  د . 

واحلرية شريين أ بوعاقةل،    شهيدة احلقيقةالصحفية  لقضية الفلسطينية والوقوف دقيقة مصت اجالال لروح  ل   مهاس تحضار

الاحتجاجيةل  همتقيي و  والوقفة  ومناقش   الرضاب  العملل    هتماجلهوية  املقبةل،  فاق  املرحةل  عىل  يف  القضااي    والوقوف 

  يعلن امجلع العام اجلهوي للرأ ي العام ما ييل: ،احمللية املرتبطة ببعض املؤسسات

دانته الصارخة الغتيال الشهيدة شريين أ بوعاقةل  •  من طرف جيش الاحتالل الصهيوين الغامش عىل أ رض فلسطني،  ا 

جمرمته  ومطالب  يقوده  عنرصاي  بعتباره كياان  الكيان الصهيوين  مع  أ شاكل التطبيع  اكفة  بوقف  حرب    و ادلوةل املغربية 

 ؛ ضد اال نسانية 

)النظام ال سايس اجلديد، رفع الاس تثناء    سلسل التسويف والامتطل املمهنج اذلي طال ملفنا املطليب الوطينمب تنديده   •

حلاق املراكز   عن محةل ادلكتوراة الفرنس ية، الوضعية الاس تثنائية، اسرتجاع ال قدمية املكتس بة يف الوظيفة العمومية، ا 

والوضعية ال ساتذة  ترقيات  بجلامعة،  الصحة  وتقنيات  المتريض  ملهن  العليا  واملعاهد  والتكوين  الرتبية  ملهن   اجلهوية 

اجملمدة...(، النادي وبلتعرث    اال دارية  السكن،  )ملف  اجلهوي  املطليب  بمللف  املرتبطة  املشاريع  اجناز  يف  احلاصل 

التخصصات   املتعددة  القاعة  التأ شرية،  عىل  احلصول  تسهيل  اجلامعي،  الراييض  املركب   Salle)اجلامعي، 

Polyvalente))...؛، ملف التعاضدية العامة للتعلمي 

للعمل  النضالية اليت عرفهتا العديد من الفروع اجلهوي واحمللية ودعوة املكتب الوطين واللجنة اال دارية  لحركة تمثينه ل •

 موحدة؛ و   يف خطة نضالية تصاعدية وطنية   ها توحيد عىل  

أ نفا اذلي اكن مقررا استناكره الشديد للمنع اذلي طال املؤمتر الوطين ال ول للقانون الطيب من طرف عامةل مقاطعات   •

والسبت  تنظيه   امجلعة  هذا    2022ماي    20/21يوم  واعتبار  بلبيضاء  والصيدةل  الطب  لتطبيق املنع  بلكية  بداية 

متريره ىل  ا  الوزارة  تسعى  اذلي  و   ،املنظام  خصخصهتا  بعد  اجلامعة  خملزنة  مرشوعا  ويدعو    ،مقاطعتهب  جيبعتبارها 

ىل احلضور واملشاركة يف وقفة احتجاجية ضد هذا املنع   2022ماي    24الثالاثء  يوم    الس يدات والسادة ال ساتذة ا 

 بدلار البيضاء؛بلكية الطب والصيدةل  ادية عرش والنصفابتداء من الساعة احل
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الشطط يف  املدرسة الوطنية للتجارة والتس يري بدلار البيضاء ضد  ذة  تضامنه املطلق والالمرشوط مع نضاالت أ سات  •

ذلى الرشطة القضائية  بلشاكية الكيدية    ءا بد   ، الرتهيب والهتديد   ه يفوأ سلوب   ها اس تعامل السلطة من طرف مدير 

أ حد أ فراد عائلته يف خرق سافر  النقط لفائدة    لتغيري   لضغط عىل أ س تاذة ب   مرورا   ، ضد الاكتبة العامة احمللية لنقابتنا 

ىل مقاطعة الامتحان  ، للقوانني وال عراف اجلامعية و   خالقيات املهنةل   ىل وضعية الاحتقان اليت أ دت ا  اليت    وصوال ا 

ينظمها    ؛ مسؤوليهتااملدير  يتحمل   اليت  الاحتجاجية  الوقفة  يف  املشاركة  ىل  ا  ال ساتذة  والسادة  الس يدات  ويدعو 

يونيو    23االثنني  يوم    ملدرسة الوطنية للتجارة والتس يري بدلار البيضاء ب  املكتب احمليل للنقابة الوطنية للتعلمي العال 

 ؛ ابتداء من الساعة الثامنة صباحا   2022

بلتسوية   • لل اكدمييمطالبته  والتنظيية  القانونية  العمل    ةاملطابقة  هبا  اجلاري  القوانني  وفق  املدين  للطريان  ادلولية 

 ؛ ةمبؤسسات التعلمي العال غري التابعة للجامع

مسؤولية توقيف مشاريع أ شغال البناء اخلاصة بداخلية الطلبة    رئاسة جامعة احلسن الثاين بدلار البيضاء   حتميهل   •

ب  البيداغويج  واملياكنيك واجلناح  للكهربء  العليا  الوطنية  العادي    ؛ ملدرسة  السري  يعرقل  قد  شغال مما  التطبيقية    لل 

 ؛  من عرشين اس تاذا من ماكتهبمرث كأ  اخلاصة بلطلبة وكدا حرمان  

الشعب   • مقدمهتا  ويف  والاس تقالل،  احلرية  ىل  ا  التواقة  الشعوب  وكفاح  نضاالت  مع  والالمرشوط  املطلق  تضامنه 

ادلميقرا  الوطنية  ادلوةل  بناء  أ جل  من  املاكحف  الالجئنيالفلسطيين،  وعودة  القدس  بعامصهتا  الفلسطينية  دانته   طية  وا 

 كيان الصهيوين الغامش عىل أ رض فلسطني؛ لاكفة أ شاكل التطبيع مع ال 

لهيا اجلهبة الاجامتعية املغربية   • ىل املشاركة يف املسرية الشعبية اليت دعت ا  ضد  دعوته الس يدات والسادة ال ساتذة ا 

ابتداء من الساعة احلادية عرش صباحا انطالقا من ساحة النرص    2022يونيو    29ال حد  الغالء والقمع والتطبيع يوم  

 ؛ بدرب معر 

رضاب   ه خوض  • التعلمي العال    جبميع مؤسسات   2022يونيو    3/ 2/ 1  ساعة أ ايم ال ربعاء وامخليس وامجلعة  72ملدة    هجواي  ا 

ىل مدينة الربط    بلبيضاء مصحوب  بعقد جتمعات عامة حملية بملؤسسات يف اليوم ال ول من اال رضاب، وتنظمي قافةل ا 

صباحا يف  ابتداء من الساعة احلادية عرش  التعلمي العال والبحث العلمي والابتاكر  تتوج بوقفة احتجاجية أ مام وزارة  

  مي لتقي  ن الساعة العارشة صباحا بلكية العلوم عني الشقابتداء م ،  لث يف اليوم الثا اليوم الثاين، وعقد مجع عام هجوي  

ىل مقاطعة ادلخول اجلامعي املقبل مناقشة احملطة النضالية املقبةل و الوضع    . ، قد تصل ا 
  معوم مناضالت ومناضيل النقابة الوطنية و   احمللية باكفة عضوات وأ عضاء املاكتب  اجلهوي  امجلع العام  يب  يف ال خري، ي 

بلبيضاء   العال  بيهن  بتجس يد التضامنللتعلمي  املطليب  و   م الفعيل  ملفنا  عن  دفاعا  واليقظة  التعبئة  من  الوطين  بملزيد 

طار الوحدة التنظيية والنضالية لنقابتنا العتيدة.  اجلهوي و     وعن اجلامعة العمومية يف ا 

 


