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  بـــــيان و تهنئة
 4مع الدخول في إضراب الكرامة  3نجاح إضراب الكرامة 

 

تهديدات رغم الاإلعتصامات الوطنية و نجاح إضراب الكرامة يهنئ عمال مجمع سونلغاز بنجاح إن المكتب الوطني 

 التضييق الكبير الممنهج من طرف النقابة الصفراء .و   في حق القيادات النقابية و العمال

د العمال و النقابيين و هذه المرة لعب مجمع سونلغاز آخر أوراقه ضد الرجال باستعمال العدالة و الشكاوي الكيدية ض

 المضربين.

من النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز و تم استدعاء أكثر من  قيادي 67تم توقيف عن العمل ألكثر من 

 على األقسام اإلجتماعية من ساعة لساعة و أقسام مختلفة . عامل 430

من طرف  من طرف الشرطة بعد تقديم شكوى ضدهم برج بوعريريجعمال بوالية  6تم سماع األمر الخطير أنه 

 مديريهم لوكيل الجمهورية الذي فتح تحقيقا و أمر بسماع العمال بسرعة البرق .

لمطالبة العمال باالبتعاد من مكان عملهم  دخول قوات التدخل السريع في داخل محيط مديرية توزيع تبسةتم تسجيل 

 بطريقة غريبة.

، سنقضي  " معركة الكرامة "لى مواصلة المعركة ، إن شباب المستقلة في إجتماعهم نهار اليوم كلهم عزم و إرادة ع

 و من أجل تحقيق المطالب الشرعية . سنضحي بالنفس و النفيس من أجل حياة كريمة للعمالعلى اإلستعباد و 

كتصعيد  2017من شهر ماي  25إلى  21قرر المجلس الوطني الدخول في إضراب وطني لخمس أيام ابتداءا من لقد 

 تي يشنها مجمع سونلغاز ضد عماله البواسل .للحملة الكبيرة ال

ال تأسيس قانوني  ؤولين تقديم شكاوي ضد عمالكم و جرجرتهم للمحاكم في قضايا تافهةلمن العار يا أشباه المسإنه 

 لها و الهدف منها ترويع العامالت و العمال لثنيهم عن ممارسة حقهم في اإلضراب .

كانت و إن مجمع سونلغاز جبان بتحريكه و توجهه بدعاوي ضد العمال دون الهيئة القيادية النقابية التي 

استرجل و استفحل في العمال ظنا منه أنه  لقد،  قياداتها له بالمرصاد و لم يعد يقدر على تحريك شعرة ضدمازالت 

 .ر و سيكون لنا تصعيدا من نوع آخرالذي لن يتوقف مهما كلفنا األم الحر سيقدر على توقيف الحراك

مع هذا التعنت و الجبروت الذي  القادم الذي سيكون زوبعة حقيقية الحكومة الجزائرية من غضب عمال سونلغازنحذر 

، كما نعلن على الخروج في وقفات إحتجاجية و خل المجمع انتهت صالحيتهم رسمياأشخاص ال يمثلون إال أنفسهم دا هيمارس

 تم فيها توقيف القيادات مع الدخول في إعتصامات بالعاصمة .لتي مديريات التوزيع ااعتصام داخل 

 موحدون ... منتصرونصامدون ... 
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