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وباهتمام بالغ اهلجوم املتواصل على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم  FNE املكتب الوطين الحتاد نساء التعليم باملغرب العضو يف اجلامعة الوطنية للتعليم يتابع     
له بكل أشكال القمع والتنكيل  ضني واملناهضاتاملناهواإلمعان يف جتاهل مطالبهم املشروعة، واالصرار املتواصل يف إقرار خمطط التعاقد الذي يكرس اهلشاشة، ومواجهة 

احلكم على األستاذة نزهة جمدي بثالثة  بلغ حدأستاذا وأستاذة  54واملتابعات القضائية. ومل يقف األمر عند هذا احلد بل تعداه اىل إصدار أحكام قضائية جائرة على 
 .أشهر سجنا نافذا

ربوية واهلجوم املتواصل على احلقوق واحلريات واالصرار على مترير املخططات اهلادفة إىل تفكيك ما تبقى من املدرسة املنظومة الت اليت تعيشهاوأمام األوضاع        
 :العمومية، فإن املكتب الوطين الحتاد نساء التعليم باملغرب يعلن ما يلي

هم الذين فرض علي لألساتذةاط على مناضالت ومناضلي التنسيقية الوطنية اليت أصدرهتا احملكمة االبتدائية بالربة رلشديدة لألحكام االنتقامية اجلائإدانته ا 
 التعاقد؛

 كلو ،مجيع األحكام واملتابعات يف حق األستاذات واألساتذة املفروض عليهم التعاقدبدون استثناء مع إسقاط تشبثه برباءة مجيع األساتذة واالستاذات  
  ؛FNEاجلامعة الوطنية للتعليم  ومناضلي مناضالت

الوطنية للتعليم التوجه  مقدمتهن مناضالت اجلامعةاملتابعات بسبب نضاهلن وفضحهن للفساد ويف مجيع االستاذات  املطلق والالمشروط معتضامنه  
 الدميقراطي؛

 ؛والوظيفة العموميتني املدرسةاليت تطال نساء ورجال التعليم، على اعتبار أن هتمتهم الوحيدة هي الدفاع عن مطالبته بإسقاط املتابعات القضائية الكيدية  
اتذة كافة األس ومطالبته بإدماجالذين فرض عليهم التعاقد،  لألساتذةاملمارس على نضاالت التنسيقية الوطنية  أشكال القمع والتنكيل واالعتقال تنديده بكل 

 واالستاذات يف أسالك الوظيفة العمومية؛
االستجابة الفورية ملطالب أسرة التعليم العادلة  والرياضة اىلوالتعليم األويل  ، ومطالبة وزارة التربية الوطنيةمساندته املبدئية لنضاالت كل الفئات الشغيلة 

 واملشروعة؛
 71إىل  71، مع إجناح األشكال النضالية يف إطار أسبوع الغضب من 2222مارس  71و 71دعوته كل الشغيلة التعليمية خوض إضراب وطين يومي  

 .2222مارس  71ظيمها أمام املديريات اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية واألكادمييات اجلهوية يوم واملشاركة بقوة يف الوقفات املزمع تن 2222مارس
وعموم نساء ورجال التعليم إىل املزيد من الوحدة النضالية، حتصينا للمكتسبات ودفاعا عن  FNE دعوته مناضالت احتاد نساء التعليم باملغرب وكافة مناضلي 

 .املدرسة العمومية
 اشت الشغيلة التعليميةع

 عاش احتاد نساء التعليم باملغرب
 .مكافحة ووحدوية للتعليم دميقراطيةعاشت اجلامعة الوطنية 

 ، الكاتبة الوطنية أمينة بلشهبعن المكتب الوطني           
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