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 هةبج للشغل الديموقراطية الفيدرالية في العضو للتعليم الوطنية للنقابة الجهوي المكتب يتابع   

 مكتب وأمين بجليز ةالنقاب فرع مجلس عضو مروان محمد األخ له تعرض ما تطورات سفيآ-شمراك

 أمام قاموا أشخاص طرف من 6132 غشت 31 يوم بحربيل الشعبية للقوات االشتراكي االتحادفرع 

 وذلك بالقوة منه التصوير آلة بانتزاع موااق كما ولفظيا جسديا عليه باالعتداء المحلية السلطة عون

 :الجهوي المكتب فإن وعليه ،تمنصورت بمنطقة العمومي الملك احتالل مظاهر بعض بتصوير قيامه أثناء

 على إحالته حين إلى حياته سخر الذي المناضل مروان محمد األخ مع المطلق تضامنه عن يعبر 

 العمومية المدرسة عن لدفاعا أجل من نقابي وكمناضل تعليمية مؤسسة وكمدير كمدرس التقاعد

 جريدة خالل من الورقي عالمإلا في والمتميز المستمر حضوره يحيي كما التعليمية، الشغيلة وخدمة

 كلل والتصدي وتعرية فضح أجل من المغربية الوفاء االلكتروني الموقع وفي ،االشتراكي االتحاد

 .بالجهة التربوية المنظومة تعرفها التي االختالل مظاهر

 الصعبة الصحية ظروفه رغم مروان محمد األخ له تعرض الذي الشنيع االعتداء هذا بشدة يدين 

 الذي المحلية السلطة عون موقف بشدة يدين كما مزدوج، كسر نتيجة جراحية عملية إجراء بعد

 قصد المحلية السلطة تبليغ في المتمثل واجبهب قيامه عوض المعتدين جانب إلى االصطفاف فضل

 .األسوأ نحو الحادث تطور تفادي

 وسيادة السيبة لعودة شرتؤ التي السلوكات من للحد العاجل بالتدخل المعنية الجهات يطالب 

  .الغاب قانون

 تمس التي االعتداءات هذه لمواجهة المشروعة والخطوات المبادرات كل اتخاذ عزمه يؤكد 

  لمهامهم. ممارستهم وتعيق لألشخاص الجسدية بالسالمة

 لك لتنفيذ واالستعداد والتضامن والتعبئة اليقظة من مزيد إلى بالجهة التعليمية الشغيلة يدعو 

  .ومكتسباتها حقوقها عن دفاعا النضالية الخطوات

 املكتب اجلهوي 

 

  آسفي مراكش جبهة )فدش( للتعليم الوطنية للنقابة اجلهوي املكتب

  جبليز النقابة فرع جملس عضو مروان حممد األخ له تعرض الذي االعتداء بشدة يدين

 مبراكش االشتراكي االحتاد جريدة ومراسل
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