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 باخلصوص، من طرف املفسدين مبختلف ألواهنم FNEالتضييق على العمل النقايب بشكل عام وعلى اجلامعة الوطنية للتعليم  يستمر
ومواقعهم، ومعه يستمر اهلجوم على مناضلي ومناضالت اجلامعة الشرفاء الذين كرسوا وجودهم لفضح الفساد واملفسدين دفاعا عن املؤسسة 

 الشروط الضروريةيمية العمومية، ودفاعا عن حق املتعلمني واملتعلمات وكل العاملني والعامالت بقطاع التعليم يف جو يضمن للجميع التربوية التعل
 .جيدين عملمن أجل تعلم و

القرابطي، املناضلة مرمي  أدلتخمتلف االختالالت والتدابري اإلدارية واملالية باملؤسسات التعليمية،  كشفيف هذا السياق، سياق 
االختالالت اإلدارية ، بتصريح جلريدة "مراكش اليوم" اإللكترونية تفضح فيه عضوة املكتب االقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مبراكش

م يف حماولة اهلروب إىل األما ليختار هذا األخري طريق مبراكش؛دير اانوية القاضي عيا  التههيلية ملالسلوكات الالتربوية والالخالقية واملالية و
        بائسة للجم األصوات احلرة سريا على درب باقي املفسدين من خالل رفع دعوى قضائية مبناضلة اجلامعة مرمي القرابطي. 

بعدما    FNE املنضوي حتت لواء اجلامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي UFEM إن املكتب الوطين الحتاد نساء التعليم باملغرب
ومكتسبات الطبقة  الشغيلة التعليمية والعاملني بالقطاع الوضع املتسم باهلجوم على حقوقيف كل البيانات السابقة  فيه الكفايةوضح مبا 
 :يليما  يعلنالكادحات والكادحني،  وكلالعاملة 

خلفية اجلامعة مرمي القرابطي على برفع دعوى قضائية على مناضلة  ،ملدير اانوية القاضي عيا  التههيلية ،للموقف اجلبانالصارخة  إدانته 
 يف الوقفة االحتجاجية اليت نظمتها مجعية أمهات وآباء وأولياء تالميذ الثانويةالتصريح الذي أدلت به جلريدة "مراكش اليوم" اإللكترونية، 

  ه الالإدارية.ضد سلوكات 9102نونرب  02وبعض أطر املؤسسة يوم الثالااء 
 .واستعداده للمشاركة املبدئية يف كل املبادرات النضالية الوحدوية التضامنية معها مرمي القرابطي،املناضلة املطلق مع  تضامنه 
من  هنعملاالستاذات وكل العامالت يف مقرات تتعر  هلا  والسلوكات الالتربوية والالخالقية اليتكل املمارسات لالشديد  استنكاره 

 الفاسدين.طرف بعض االداريني 
اضالت اجلامعة وكل الغيورين على املؤسسة العمومية، املشاركة يف الوقفة التضامنية اليت دعا هلا املكتب اإلقليمي مناضلي ومن دعوته 

  أمام احملكمة االبتدائية. FNEالوطنية للتعليم للجامعة 
ورفضا لكل أشكال العنف  .ومكتسباهتنلكل نساء التعليم بكل مواقع عملهم املهين لالنتظام اجلمعوي والنقايب دفاعا عن حقوقهن  دعوته 

  .والتمييز

 .النقابيةعاشت كفاحات الحركة النسائية 

 عاش اتحاد نساء التعليم بالمغرب

 عن املكتب الوطين
 مينة بنلشهب العامة:لكاتبة ا                                                

مع املطلق يعلن تضامنه  FNEاملنضوي حتت لواء اجلامعة الوطنية للتعليم  UFEM احتاد نساء التعليم باملغرب
عضوة املكتب االقليمي للجامعة مبراكش على خلفية كلمتها يف الوقفة االحتجاجية  مرمي القرابطي،االستاذة 

القاضي عيا  ضد سلوكات مديرها يوم  التههيليةاليت نظمتها مجعية أمهات وآباء وأولياء تالميذ الثانوية 
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