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غ ضد املغرب واملغاربة ابلؤظدارات املرئَة اميت هخاهجا يف  مل حكذف املواكع املوامَة مػ"داغش" ابمخحًر كثفت اؤ

ىل كخاابت حتلَلَة هتامج حزب امؼداةل وامخمنَة مبربر مضاركخو يف  رىابَّة مبارشة، بل جلأأت اؤ آوهة الأخرية، حامةل رسائل اؤ ال

  ."احلكومة وموافلذو ػىل ثؼنَف "أأساثذة امغد

ح" امس َاس َة، وورشت ػدد من املواكع امرمقَة احملسوبة ػىل "داغش" مواكف ثنذلد بضدة مضاركة "املعبا

ىل "حامػات الؤخوان املسلمني اميت ختلت غن صؼارات الؤسالم من أأخل امسلعة"، ػىل أأن الؤسالمِني  هو ًنمتي اؤ كائةل اؤ

 ."يف املنعلة "خضؼوا لؤكراىات امواكع

وأأضافت بؼغ ثكل امللالت أأن حزب امؼداةل وامخمنَة، وبؼَدما كَِبل برئاس خو احلكومة، أأظبح "أأداءه امس َايس 

آخر"، مضَفة أأهو امزتم "برشوط ومواظفات ادلوةل احلدًثة، وخضع بضلك اتم  ل خيخلف كثريا غن أأداء أأي حزب أ

ة وامس َاس َة ن مل ثامتش مع رؤاه امفكًر  ."مخلامَد احلمك يف ادلوةل وأأغرافيا )..( حىت واؤ

وضوع، اهدرش بضلك واسع اماكثب الأردين يف املضااي الؤسالمِة بسام انرص كال مدسائال يف ملال هل يف امل

ػىل ثكل املواكع: "ما اذلي حللذو ىذه احلكومة برخاميا الؤسالمِني؟ وىل ىذه يه أأىداف وملاظد امؼمل امس َايس 

مَو الؤسالمِون املامرسون نلؼمل امس َايس؟  ."اذلي ٌسؼى اؤ

ًلاف أأغامل املؤمتر ادل و ي حول "امخغَري وأأضاف اماكثب أأن حكومة بنكريان "ضغعت ػىل امسلعات امرتكَة لؤ

مَو حامػة امؼدل والؤحسان املغربَة املؼارضة"، مؼخربا أأن الأمر ًؼد من  ة املهناج امنبوي"، اذلي هظمخو ودغت اؤ يف هظًر

 .ممارسات احلكومة اميت ًلودىا حزب امؼداةل وامخمنَة املخناكضة مع املهنج الؤساليم

ىل حزب "املعباح"، كِبل اذلراع امس َايس دلاػة امخوحِد والؤظالح"، حسب امل" صارة اؤ لال ااثو، يف اؤ

بػ"رضب امرشظة املغربَة نلمضاركني يف مظاىرات املؼلمني نلمعامبة حبلوق هلم"، مدسائال يف اموكت ااثو: "أأٍن كمية 

امؼدل واملسط اميت يه من أأهمات كمي احلمك الؤساليم امرص َد؟ وكَف ثلبل حكومة حزب امؼداةل وامخمنَة مبثل ىذه 

 ."امرسات؟امل

ن داغَة مغريب  ابملوازاة مع اكل، أأفردت ثكل املواكع مساحة مكذاب ًدغى "امؼلامهَة من ادلاخل"، كامت اؤ

ًدغى "امبضري غعام املراكيش" أأظدره مؤخرا غن "مركز ثفكر نلبحوث وادلراسات"، مضَفة أأهو أأورد دلئل ػىل 

ايىا بػ"مترغيا يف محأأة امؼلامهَة"اخرتاق امؼلامهَة" نلحراكت الؤسالمِة يف املغرب، مهت  ."ام اؤ



ىل "امامتٍز يف اجملالت وامرموز  ق امؼداةل وامخمنَة، غبد هللا بواهو، دػا فِو اؤ واس خدل امكذاب بخرصحي مرئُس فًر

آايت يف ممارس يت امس َاس َة، بلدر ما أأان معامب بخعبَق املاهون  واخلعاب.. وأأهو مُس معلواب مين اس خحضار ال

 ."مؼخربا أأن ىذا امالكم ًدل ػىل "امامتيه بني اخلعاب امس َايس ميؤلء وبني اخلعاب امؼلامين امليمين، "وامدرشًع

 

  

 

آهَا موزٍر امرتبَة ا موظنَة و امخكوٍن امليين وخو محمد امؼامثين، امنائب امربملاين غن حزب امؼداةل و امخمنَة سؤالا أ

 .حول الاخذاللت اميت غرفهتا معلَة ثؼَني مدراء الأاكدميَات و امنواب الؤكلميَني

امس َد اموزٍر: يف اموكت اذلي ًنذظر املخبارون ومؼيم امرأأي امؼام الاػالن غن هخاجئ ” وخاء يف مؼرض امسؤال 

كدام معاحل وزارحمك ػىل دغوة  ػالم خرب اؤ وفق  26انئبا خدًدا )بدل  62املبارايت سابلة اذلكر ورشت وسائل اؤ

ب ابملركز امو   62 الزننيظين نلخكوًنات امخابع موزارحمك ابخداء من ًوم املناظب املؼلن غهنا(مهنم س َداتن لؤكامة ثدًر

 .”ًناٍر اجلاري وبؼدىا متكِهنم من امخؼَُنات اجلدًدة كنواب نلوزارة

وفق املناظب املؼلن غهنا و معري  26فردا من املخباٍرن بدل  62اات امنائب غن سبب دغوة  وجساءل

جتنب اموزارة الؤػالن غن امنخاجئ امرمسَة ػىل موكؼيا وػىل موكع امدضغَل امؼمويم وفق   املناظب امست املخبلِة وغن

املؼاًري املؼمتدة   أأًضا غن جساءلظب اجلدًدة، كام ما ًنط املاهون و مؼاًري ثؼَني مدراء الأاكدميَات امسابلون يف املنا

 .لؤغفاء بؼضيم

كد اػلنت يف وكت سابق غن ثنظمي مبارايت امخؼَني يف املناظب امسامِة ومناظب ” بلمخخار“واكهت وزار 

كلميي وزالث مناظب ملدراء أأاكدميَات لك من سوس  ةملسؤومَمنعبا  26حِر فذح امخباري ػىل  ،املسلَة انئب اؤ

آسفي وادلار امبَضاء مما ًؼين الاس خغناء غن أأربع أأاكدميَات  سعات حسب امخلعَع امرتايب اجلدًد، -ماسة، ومراكش أ

  ..هجوًة

مغ اء املباراة اميت احذازىا الأساثذة املخدربون موموج املراكز اجليوًة ملين امرتبَة احلكومة س خكون مضعرة لؤ

سلاط املرسومني.  وامخكوٍن، واكل يف حال اس مترت ملاظؼة ادلروس ومعامب اؤ



ػالن احلكومة س نة بَضاء، أأكد معادر ملوكع  اذلي  ″62امَوم“ففي اموكت اذلي اسدبؼد الأساثذة املخدربون اؤ

ػالن س نة بَضاء غري معروحة من الأظل، حِر كال  نلخوضَح، ىنا ل هخلكم غن س نة بَضاء، “أأورد اخلرب أأن فكرة اؤ

منس بة ميؤلء فيم مل ًبدؤوا أأظال أأو ابلأحرى بدؤوا فامس نة امبَضاء حكون ملن درسوا س نة أأو س ندني وثوكفوا، أأما اب

مغاء “، مؤكدا أأن احلل اذلي كد ثخجو احلكومة حنو ثعبَلو يف حال اس متر اموضع ػىل ما ىو ػلَو ىو ”موكت كعري اؤ

 ”.املباراة وهخاجئيا

مَو يف مغاء املباراة وهخاجئيا ًبلى احلل الأخري اذلي كد ًمت انلجوء اؤ  حال جضبر الأساثذة وصدد املعدر ػىل أأن اؤ

مغاء املرسومني، مردفا  حناول جتنب ىذا املرار لأهو ظؼب خدا مسبب واحد وأأسايس ىو أأن ىناك “املخدربني مبعلب اؤ

ىل املراكز ومكن ًمت امخؼسف ػلهيم  دخلون اؤ مجموػة من امعلبة كد ًُظلمون من ورائو لأهنم مس خؼدون ندلراسة ًو

خراهجم ابملوة  ”.واؤ

ىل كون رئُس احلكومة، غبد الؤهل ابن كريان، بدوره أأبدى متيال خبعوص  وأأصار املخحدث، يف امس َاق هفسو، اؤ

د أأن ثخؼرض اجملموػة اميت حرغب يف ادلراسة نلحَف“امسري يف اجتاه ثعبَق اكل املرار   ”.لأهو ل ًٍر

َُعرح يف حال اختاا اكل املرار، أأوحض املعدر أأن احلكومة  ومخجاوز اخلعاص ػىل مس خوى ػدد الأساثذة واذلي س 

جس خعَع ثؼدًل املرسوم املنظم ملباراة امخوظَف مَمت فذحيا يف وخو حاميل دبلومات امرتبَة بدل خرجيي املراكز اجليوًة 

 ملين امرتبَة وامخكوٍن.

سلاط  يف امللابل ومع أأن ػددا من أأغضاء امخنس َلِة اموظنَة ملأساثذة املخدربني كد ػربوا غن جضبهثم ابؤ

، فاؤن املرار الأخري ًبلى بَد اجمللس اموظين نلخنس َلِة بؼد مضاورات فروغيا، حِر ٍُرثلب أأن خيرج ببالغ املرسومني

ًؼرب غن موكف خبعوص امؼرض احلكويم اذلي كدمو وا ي امرابط وسال، غبد امواحد مفذَت، أأول أأمس امسبت، يف 

 دفؼخني. ملاء مجؼو مبمثيل امخنس َلِة، واذلي ثضمن ثوظَف امفوج احلا ي ػىل

ىل املراكز فاؤن  ىل كبول امؼرض وامؼودة اؤ احلكومة ىَأأت “ىذا ويف حال خلعت مضاورات فروع امخنس َلِة اؤ

ػادة هتييء امربانمج امس نوي، اذلي ًضم اجلاهبني امخعبَلي وامنظري،  خعة لس خدراك الأربؼة أأصير امفائخة، من خالل اؤ

ضافة صير در  ماكهَة اؤ  ًلول معدر املوكع.” ايس خالل فعل امعَفمع حكثَف احلعط ادلراس َة، واؤ

 


