
     
                           النقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش )        

  المكتب الجامعي                  
 جامعة الحسن الثاني                                                                                    

  الدار البیضاء                    
 احتجاجي بیان

والصیدلة  لمسؤولة نقابیة من مھمتھا اإلداریة كمشرفة  بمركز المحاكاة الطبیة وعدم تكلیفھا بأي  عمید كلیة الطب تجرید
 مھمة أخرى منذ أكثر من سنة

تھجمھ وتعنیفھ لموظفة اخرى وترحیلھا قسرا من مكتبھا بقسم االمتحانات ، وتغییر قفل بابھ ومنعھا من دخولھ لمجرد 
 . 11السلم  بتھا لھ بمھمة إداریة تناسب  إطارھا اإلداري كمتصرفةمطال

المكتب الجامعي للنقابة الوطنیة للتعلیم (ف د ش) العضو في الفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل بجامعة الحسن الثاني الدار یحتج  
) الحادیة عشر صباحا 11على الساعة (س  2016 ماي 26لمدة ساعة واحدة یوم الخمیس  أولى وقفة انذاریةفي البیضاء، 

ما تتعرض لھ عضوة المكتب والمجلس الجامعیین لنقابتنا في ھذه الكلیة تندیدا بأمام مدخل بھو كلیة الطب والصیدلة، وذلك 
 من مضایقات استفزازیة مجانیة من طرف إدارة الكلیة والمتمثلة في:

 من سنة . أكثرــ تجریدھا من مھمتھا اإلداریة عن مسؤولیتھا بمركز المحاكاة الطبیة وعدم تكلیفھا بأي مھمة أخرى منذ 
 ــ إمطارھا بسیل من االستفسارات حول تغیبات وھمیة.

 .داخل الكلیة  تحركاتھا بشكل استفزازي ورصد تعقبمضایقتھا بــ 
 قة على الشواھد  الطبیة التي تدلي بھا لإلدارة. متعمد المصادوــ إلزامھا بشكل انتقائي 

 ــ حرمانھا دون غیرھا من التحفیزات المادیة التي كانت تستفید منھا كباقي الموظفین.
 آخر ال تتوفر على نسخة من مفاتیحھ. مكتب ــ عرقلة ولوجھا لمكتبھا عبر مدخل باب 

في صوتھا  إلسكاتفي محاولة ، منھا كلیة الطب والصیدلة  دارةإلھذه الممارسات التعسفیة كرد فعل انتقامي وتأتي       
 والمتمثلة في: اإلدارةالتي تنھجھا الالقانونیة  األسالیب إلىالتنبیھ 

من تھجم مؤخرا الموظفات  إحدىكان آخرھا ما تعرضت لھ ،  اتجاه الموظفین والمس بآدمیتھم لمعاملةـ تعدد حاالت سوء ا
لمجرد مطالبتھا وتغییر قفل بابھ ومنعھا من دخولھ ،  بقسم االمتحانات الكلیة وترحیلھا قسرا من مكتبھاوتعنیف على ید عمید 

 .لھ بمھمة إداریة تناسب  إطارھا اإلداري كمتصرفة 
التضحیات الجسام للموظفات والموظفین لتأمین السیر العادي للخدمات اإلداریة بالكلیة ولو خارج الجھود وحجم تبخیسھ ل

 أوقات العمل الرسمیة. 
على تحمل األعباء اإلداریة والتقنیة  ھملتشجیعجرأة  للتحفیز المادي للموظفین ي معاییر موضوعیة قابلة للقیاس واألتغییبھ ألـ 

 . المتعددة التي تثقل كاھلھم
شاء  یمارس فیھا ما اإلقطاعیةما یشبھ  إلىوتحویل كلیة الطب رقاب الموظفین في  التسلطیة بشكل تحكميلنزعة ھ لـ تغلیب

 حلول عادلة لمطالبھم المشروعة .وإیجاد لمشاكل الحقیقیة للموظفین تام ل تجاھلفي وكیف شاء 
حجم الشعور العام مما فاقم من ، وتقریب المتملقین واستقوائھم بھ الموظفین الكفاءات من بین  ـ استمرار إقصاء وتھمیش 

 بالخیبة واإلحباط  لدى جل الموظفین داخل كلیة الطب والصیدلة.
تسعى إدارة الكلیة  أعظم ،وما خفي ھذا فیض من غیض ما تعج بھ كلیة الطب والصیدلة من مظاھر االختالالت واالعطاب 

محطات تنفیذ عسف والتنكیل لتكمیم األفواه ، نعرضھ للرأي العام لشجبھ والتندید بھ في سیاق ممارسة التعبر  إلخفائھجاھدة  
                                                                    .نضالیة قادمة

                                                                                            
 المكتب الجامعي

 2016ماي  25الدارالبیضاء في:

 


