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 اًخؼَمي يف اًعحافة
    

 

 1625 ًياٍر 65 الأرتؼاء
 وساظة

 اًربملاهَة رفلة كام املسدضاٍرن مبجَس اًخؼَمي جلية رئُس أأن املغرتَة اًَوم أأخدار ًومِة أأفادت

 ًلأزمة خمرج لإجياد واحلىومة املرضتني املخدرتني اًعَحة تني وساظة مبحادرة ،اٌَجية ملررة اًزويم خدجية

ن. مرانز تَضاء ثس ية هتدد اًيت  اًخىٍو

 غن وفدا واًخلِا اًثاهَة، اًغرفة يف اًيلاابت مجَع من دغٌل اًلِ واًربملاهَة اٌَجية رئُس أأن وأأصارت
ًذظر ، اًعَحة  املِين. واًخىوٍن اًوظيَة اًرتتَة وزٍر ًَخلِا أأن ًو

 املرانز ظَحة

ة املرانز ظَحة احذجاجات ثداغَات حرظد اًوظيَة اًعحافة لزاًت ن، اًرتتَة ملِن اجلًِو  واًخىٍو

  اًيواب مبجَس واًخؼادًَة ٌَوحدة الاس خلاليل اًفًرق رئُس أأن اًعدد، ُذا يف اًؼمل ًومِة أأصارت حِر

ةِاجل  ابملرانز املخدرتني ًلأساثذة اًوظيَة ابًخًس َلِة ٌسمى ٌلغ أأغضاء اس خلدي  واًخىٍون اًرتتَة ملِن ًو

 اخلاص الأسايس اًيظام مرسويم ونذا ابملرانز، املخدرتني اًعَحة ًَِبأة املِيَة اًوضؼَة مٌاكضة فَِ متت

 مبا اًوضؼَة ُذٍ مؼاجلة رضورة ػىل اًفًرق رئُس ثبأهَد ىلاإ  اٌَلاء وخَط اًوظيَة، اًرتتَة وزارة مبوظفي
 حلر اًىفِةل امللرتحات مجَع ثلدمي ػىل فًرلَ حرص مدداي املرانز، ًِذٍ وامليخظم اًؼادي اًسري ًضمن
 هنايئ. ثضلك املَ  ُذا حي ػىل احلىومة

 وكد ختمد، ًن املخدرتني اًعَحة تني الاحذجاجات ًَِة أأن اغخربت صرتايكالا الاحتاد ًومِة
ة املرانز يف تَضاء ثس ية ثؼع  ن، اجلًِو  اغخربهتا اًيت احلىومة رئُس ردود وزارةاً جتاُي أأمام ٌَخىٍو
ة  واًخوظَ  اًخىٍون يف ابحلق املعاًحني اًغد أأساثذة مضاغر جس خفز اًيت اٍهتمك تبأساًَة وحدىل صؼحًو

 اًخرشًة. املوارد يف اخلعاص ثؼاين اًيت املغرتَة املدرسة وخدمة

 اًخوظَ  غن اًخىوٍن فعي مرسويم ػىل اًعَحة احذجاجات أأن املغرتَة اًعحراء ًومِة واتتؼت

ة الأظر مع وثضامٌا ثؼاظفا ًلِت امليحة وثلََط  تعيجة اًخؼَميَة املؤسسات تحؼغ اًؼامةل اًرتتًو
 غن حتدزت نٌل املدٍٍرن، ظرف من مٌؼِا حماولت رمغ الاحذجاج، صارة حبمي كامت حِر وثعوان،
 مربزة تخعوان، املدارس تحؼغ املايض اًثالاثء ًوم ظحاح اًضارة محي مراكدة يف احملََة اًسَعات ثدخي

 املراكدة جضدًد ثسخة ادلرس جحرات داخي ارثحااكت حدوث يف جس حخت كد ُذٍ اًخضامن محةل أأن
ظار يف اجلامؼَني ابًعَحة الثعال ػرب اًثالاثء ًوم وثواظَت اًضارات، حامًل حول  دائرة ثوس َع اإ

 الاحذجاج.
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 مبلر هدوة سدٌظم اًخًس َلِة أأن ذاثَ، املعدر أأضاف الاحذجاجات، ُذٍ خَفِة وػىل
ىزالا ظيجة مدًية جضِد أأن ؼةمذوك تخعوان، ٌَضغي ادلميوكراظَة اًىوهفدراًَة  اًعَحة ظرف من اإ

 كامس وس َدي اًلٌَعرة من اًخؼَمي ًلعاع اًيلاتَة تاًَِئا تؼغ جاهة اإىل أأرسمه، من وأأفراد املخدرتني

 واًؼرائش. وثعوان

 أأفادت حِر خًرحىة، فرع )فدش( ٌَخؼَمي اًوظيَة اًيلاتة ًدضمي اًخضامن دائرة وثوسؼت

 املخدرتني اًعَحة احذجاجات مع اًالمرشوط دمعِا ًِا تَان يف أأػَيت اًيلاتة أأن الاصرتايك الاحتاد ًومِة

ة ابملرانز ن، اًرتتَة ملِن اجلًِو  يه أأظدرت تورزازات ثؼَميَة هلاابت أأرتع أأن أ خر ملال يف مضَفة واًخىٍو
 واظفة املخدرتني اًعَحة مٌحة وثلََط اًخوظَ  غن اًخىٍون فعي رفضِا غن فَِ ػربت تَاان الأخرى

ًدغي اجلائٍرن ابًلراٍرن اًضبأن ُذا يف اًعادٍرن املرسومني ًغاهئٌل. غهنٌل اًرتاجع احلىومة ػىل ًو  واإ

 واًخىٍون اًرتتَة ملِن اجلِوي ابملرنز املخدرتني اًعَحة أأن املساء ًومِة أأوردت كًرة، س َاق ويف

ىزاكن،  املدرسة غن ٌدلفاع وظيَة جهبة جضىِي اإىل احملََة، اًخًس َلِة هظمهتا هدوة خالل دغوا، كد ابإ

 .اًؼمومِة

 اًخوهجات أأن ػىل ؼتمجأأ  واحللوكِة اًيلاتَة اًفؼاًَات من ٍلوػة مضارنة اًيدوة غرفت وكد 

 خالل من وذكل اًؼمومِة، اخلدمة ثحضَع حنو ثخجَ ،اًؼمومِة املدرسة ثدتري خالًِا من ًمت اًيت احلاًَة

ٍهي ثخؼرض اًيت اخلعخعة ظاُرة ا. حد ػىل اًؼمومِة، رسةاملد ااإ  ثؼحرُي

ة املرانز نأأ  ًِان ملال يف فبأوحضت اًعحاح ًومِة أأما  رسػةث  جسري واًخىٍون اًرتتَة ملِن اجلًِو
 يف ،امللدةل س يوات الأرتع خالل واًخىٍون اًرتتَة كعاع ػىل اكرزَة وس خىون تَضاء، س ية حنو كعوى
 ثعور اًعؼة من اهَ ، هياأأ ر  ويف .اًخعؼَدًة اتالاحذجاج ػىل ابًخفرج واحلىومة اًوزارة حىذفي وكت

 حٌني. خبفي اًخىٍون مرانز ىلاإ  املخدرتني اًعَحة رجوع

 اإىل س َؤدي احلىويم املوك  اس مترار فاإن ،ٌَخؼَمي اًوظيَة ٌَيلاتة اًوظين اًؼام اًاكثة وحسة
ِا وظفَ، حد ػىل امللدةل، اًضِور خالل اًلعاع يف اًاكرزة خَق  لهؼدام هظرا الاهخلاًَة احلرنة ثوك  أأًو

ثر ػىل اخلعاص وثفامق اخلرجيني، حاةل اإ  حىون اًوزارة س َجؼي مما اًخلاػد، ػىل الأساثذة من هحري ػدد اإ

غالق اإىل مضعرة  الأساثذة. لهؼدام هظرا اًدسجَي يف اًراغحني اجلدد اًخالمِذ أأمام اًحاب اإ

 ًىن اًاكرزة، ُذٍ ملواهجة املحارش خوظَ اً  اإىل ثَجبأ  أأن ميىن احلىومة اإن اًيلايب، املسؤول وكال

      اًخوظَ . من اًيوع ُذا مييع أ خر تلرار معوكة هفسِا س خجد احلاةل ُذٍ يف

 احذجاجات

 مسرية يف ،"1662-2894 الأساس َني اًيظامني حضااي" وأأس خاذة أأس خاذ أ لف 5 من ًزدأأ  أأدان

 اإىل ترتكِهتم وظاًحوا عاٍهبمم اإىل اًوظيَة َةاًرتت  وزارة اس خجاتة ػدم اًثالاثء، أأمس ابًرابط احذجاجِة
  (.املساء )ًومِة حلوكِم، واسرتداد 22 اًسمل
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 س ية 26 من أأنرث تؼد ًُزةل أأجور جراء واًفساد واًظمل احلَ  من ًؼاهون أأهنم احملخجون وأأصار
 ُرمٌا" : كدَي من صؼارات مرددٍن فراهم"، 1 من أأكي أأجوران تونٌلخ جِي حنن" كائَني: اًؼمي، من

 ".مذلاغسة الأساثذة حق يف واحلىومة

 هجات

وكؼت أأاكدميَة هجة سوس ماسة درػة اثفاكِة رشانة وثؼاون مع راتعة اًخؼَمي اخلاص ابملغرب، 
ن ابجلِة من خالل جضجَع اٍمتدرس ابًوسط اًلروي  وذكل من أأجي الارثلاء مبجال اًرتتَة واًخىٍو

ة واًثلافِة واًرايض  ن وثلدمي الاسدضارة، )ًومِة ودمع الأوضعة اًرتتًو  (.   اًؼملَة واًخىٍو

أأن أأاكدميَة هجة سوس ماسة درػة، أأظدرت كرارا يف  املساءويف س َاق أ خر، أأصارت ًومِة 
كعائَ هظرا لهلعاػَ غن اًؼمي ملدة   39حق مسؤول هلايب ابجلامؼة اًوظيَة ملوظفي اًخؼَمي، ًليض ابإ

داًرة أأاكدٍر تخوكِ  اًلرار، لأن املؼين اذلي ٌضغي ًوما، ابًرمغ من وجود حمك كضايئ ظادر غ ن اإ
داًرة ثثخت ثواجدٍ ابس مترار يف اًؼمي.  ،مَحق الاكذعاد واملاًَة  ًخوفر ػىل واثئق اإ

ة  الاحتاد الاصرتايكوأأوردت ًومِة  َاء ثالمِذ اثهًو َََة ابدلاػة  اخلوارزيمأأن أ ابء وأأًو اًخبُأ
ٍهيكفة احذجاجِة ٌَخيدًد ابلغخداءات املخىررة اًيت ًخؼرض هظموا و  ،اًلروًة اًضاللت ابحملمدًة ا اإ

أأتياؤمه من ظرف غرابء غن املؤسسة، ونذا ًالمدالة املعاحل الأمٌَة وغَاب الأمن مبحَط 
ثر الاغخداء اذلي ثؼرضت  ًَاملؤسسات اًخؼَميَة، وذكل ػىل اإ َ مؤخرا ثَمَذة ثخاتع دراس هتا اإ

ظاجهتا تعؼ   يات تواسعة سىني يف مٌاظق مذفركة من جسدُا.ابملؤسسة، وأأسفر غن اإ

ة ٌَجامؼة اًوظيَة ًخؼَمي جبِة فاس تظاُرة الانخظاظ جبمَع و  هددت اٌَجية الإداًرة اجلًِو
الأسالك اًخؼَميَة وغَاب أأي ملارتة جضارهَة ًخجاوز الإصاكًَة، نٌل هددت ابًحياءات املفىىة اًيت 

الأمن ابملؤسسات اًخؼَميَة، معاًحة تخؼممي اًخؼًوغ  جضلك خعرا ػىل حصة اًخالمِذ، وغَاب حراس
، وتخلََط ػدد 2894/1662هعاف املخرضرٍن من اًيظامني الأساس َني اإ غن املياظق اًيائَة و 

 (.املساءس يوات، )ًومِة  5س يوات تدل  3اًس يوات لجذَاز الامذحان املِين اإىل 

اإىل  ثؼَاميثَؼَمي ثس َدي تيور أأغعى أأن اًيائة الإكَميي ٌَخ الاحتاد الاصرتايكونخخت ًومِة 
اًؼضو يف تؼدم جسمل مراسالت املىذة الإكَميي ٌَيلاتة اًوظيَة ٌَخؼَمي،  ،ملوظفني مبىذة اًضحطا

رسال ظَحاهتم غن ظًرق مفوض كضايئ، الأمر اذلياًفِدراً  ر أأاث َة ادلميوكراظَة ٌَضغي، وظاٍهبم ابإ
 .ثدتري صؤون اًلعاع اس خغراب اًيلاتَني، واغخربوٍ ساتلة يف اترخي

 حادزة

اهلالب س َارة ٌَيلي املدريس غيد أأحد امليؼرجات، ابًعًرق  اإىل املساءأأصارت ًومِة  
لكم، ومل جسجي  16اًرئُسة املؤدًة لإػدادًة اًيرص جبٌلػة أأمعي، اًيت ثحؼد غن س َدي تيور حبوايل 
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ظاتة  هلَِم ػىل وجَ اًرسػة اإىل  ثالمِذ جبروح خفِفة، حِر مت 4احلادزة أأًة وفِات ابس خثٌاء اإ
 املسدضفى الإكَميي ثس َدي تيور ًخَلي الإسؼافات اًرضوًرة. 

 وهجات هظر

اًرؤًة  الإػالن غنأأن ما غرفذَ اًس خة أأصِر اًيت مرت ػىل  الأخدار حرى ًومِة 
ظار كاهوين مَزم ٌَرؤًة مع احلرص أأًضا اإىل االاسرتاثَجَة، أأظِرت ابملَموس احلاجة  ًدرسًع توضع اإ

ػىل ضٌلن احرتام مواد اًلاهون اًخيظميي اذلي ًؤظر معي اجملَس حىٌرسا ملاكهخَ ادلس خورًة، وجتيحا 
ا.  ًلأخعاء اًيت ارحىدهتا ُذٍ احلىومة مٌذ جمَهئا، ػىل حد ثؼحرُي

وجؼَت من دواغي دغوهتا ُذٍ، ثرصً  أأغضاء اجملَس ملواكفِم اًضخعَة ونذا مواك   
خارج ما ًيط ػَََ كاهون اجملَس، اكملوك  اًرافغ حلزب اًؼداةل واًخمنَة  ثيظاميهتم احلزتَة واًيلاتَة

ملذهرة ثدٌرس املواد اًؼَمَة ابًفروس َة، س امي أأن كاهون اجملَس ًؼعََ احلق يف ظَة اجامتع اس خثٌايئ 
ن غن  12نٌل ثيط ػىل ذكل املادة  من ُذا اًلاهون، ونذا اإظدار احلىومة ملرسويم فعي اًخىٍو

ثلََط امليحة دون اسدضارة اجملَس، ما ًفِد أأن ُياك وضازا يف احرتام احلىومة ًرؤًة اًخوظَ  و 
 اسرتاثَجَة مذفق ػَهيا.

تؼغ امليعَلات اًفَسفِة ًالإظالح اًرتتوي واًحَداغويج ورأأت أأهنا  اًؼملوكدمت ًومِة  
ظار هظري ػام ل ٌسلط يف اًامنذج والاخذَارات  اًربادًغمَة، ول جسمح ابًخفىري يف اًرتتَة مضن اإ

عري املدرس جرنالا يف اًلسم ًؼمي ػىل هلي  جتؼي اًرتتَة فىرا غسىراي خيضع لأوامر اٍمنوذج، ًو
ة، ومن ُذٍ امليعَلات ارثحاط اًرتتَة ابلإوساهَة نغاًة اًغاايت، وابًضؼة يف ثؼددٍ  اًخؼَميَات اًرتتًو

 اًثلايف وادلًين، وتخٌاء ادلوةل اًوظيَة.   

يف اجلزء اًثاين والأخري من ملاًِا املؼيون "اًخؼَمي  الأحداث املغرتَةحتدزت ًومِة  ومن هجهتا ،
ة تخعَؼات اًريق  املغريب تني اًخيافس َة اًثلافِة واًعحلِة الاجامتغَة"، غن ارثحاط اًس َاسة اٌَغًو

ا اًثل ؛اًخؼَميي واًوظَفي واٍمتثًَل يف كعاػات هممة ن ادلول اًغرتَة ابسدامثُر ايف حمتىن من وكاًت اإ
ِا. وتُامن متَي هلاط اًلوة ٌَغات الأجٌحَة ػىل  الاس خزناف املس متر واملغري ًلأظر املغرتَة وخلرية غلًو
حساب اٌَغة اًؼرتَة اًيت مت حتجمي دورُا يف وظَفة امللدس أأنرث، مع هتمُش دورُا يف جواهة 

تداع واًخؼحري، فاإن ُذٍ اًخيافس َة اًثلافِة جتؼي الأرس املغ ىل ثؼَمي أأتياهئا الإ رتَة مضعرة يف اًغاًة اإ
وهة هبذا الاخذَار  يف مؤسسات اًخؼَمي ابٌَغات الأجٌحَة وغَا مهنا تبأن ال فاق املِيَة واًخؼَميَة مُر

 اٌَغوي.

ل  اًَومِةوحرى  ًس حة ضؼَفة من املغارتة من الاس خفادة من ً أأن الإماكانت املادًة ل جسمح اإ
واهحة ُذا اًخؼمل اخملوظط يف جودثَ، وتُامن ًعي ػدد اًخالمِذ يف مثي ُذٍ املؤسسات اًراكِة وم

مدرسة معومِة اإىل س حؼني ومخسني يف اًلسم اًواحد، ل ًخجاوز ػدد اًخالمِذ يف اًخؼَمي اخلعويص 
من ميخكل اًلدرات املادًة ٌس خفِد من ُذٍ اًخيافس َة اًرشسة اًيت أأدخي يف ان ا ًحني زالزني، مم
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َة ىهبت حجميِا املواظن ا ن مالحظات الأرظاد ادلًو ٌُلل املدرسة اًؼمومِة اإ ملغريب، حىت اإ ىل خعورة اإ
 وضَاع أأولد اًضؼة اذلٍن ًخلّكون ػَهيا من أأجي الاس خفادة واًخؼَمي واًرتتَة.

ن، واًيت وظفهتا  اًَومِةنٌل رتعت  ُذٍ اًعحلِة الاجامتغَة يف الاس خفادة من ثؼمل وجودة حىٍو
يف اًًرع والاس خفادة، تخىٌرس اًِوة تني فئات اجملمتع املغريب، وػدم حاكفؤ اًفرص تني ابًعحلِة املمهنجة 

 أأفرادٍ، وحذرت من اًخوحرات واًخياكضات والأزمات اًيت ميىن أأن ثفرزُا.

اًخؼاٌش يف احللوق والاًزتامات ويف ثوزًع اًرثوة واملال  ،وحَول دميلراظَة   اًَومِةواكرتحت 
من اخلريات اًؼمومِة تدل جض خُت الاهدداٍ غهنا ثس َاسة خادػة ثخحدث اًؼام ويف الاس خفادة 

اخلوظعة ومساٍرة اًرهة الاكذعادي اًؼاملي، نٌل اكرتحت احرتام هرامة اٌَغة املغرتَة اًؼرتَة 
رجاع اًىرامة والاُامتم  ىل اوالأماًزغَة يف تياء حضارة ممتزية، واإ ملدرسة املغرتَة تخوفري اًخجِزيات اإ

 .اًخحخَة والأظر اًاكفِة واًحًِات

ة  الاحتاد الاصرتايكًومِة  اغخربت ويف ملال أ خر،  ةل  ًُزالحعاد امليظومة اًرتتًو اإىل وأأهنا أً 
حرمان الأظفال من حلِم يف ثؼَمي اكمي ذي جودة ثسخة الانخظاظ اذلي ثؼرفَ  نٌل اغخربتًفضي، ا

س ياد  ،س خوى تؼَيَ من موادوحرمان م  ،الأكسام واًسعو ػىل ساػات تؼغ املواد الأساس َة واإ
ا وسوء اًحًِات اًخحخَة خعوظا يف اجملال اًلروي وص حَ  ،أأساثذة ملواد مل ٌس حق هلم أأن درسُو

َة.  احلرضي، اغخربثَ سعوا ػىل حق من حلوق أأتياء ُذا اًوظن ورضاب ٌَموازَق ادلًو

هخاج اًضؼَفة مرثحعة ثسوء اًخدتري وغَاب ا اًَومِةوذهرت  حلاكمة اجلَدة أأن مردودًة الإ
واًححر غن حَول حركِؼَة غوض اًخفىري يف أأساًَة انجؼة، مما ًثري اًلَق اجتاٍ ما حيمهل املس خلدي 

غن مب ل اًس َوةل املاًَة اًىدرية اًيت ُخععت ٌَمخعط الاس خؼجايل وغن ػدم  مدسائةلاجملِول، 
 اًخحلِق فهيا ومذاتؼة من اكهوا مسؤوًني غهنا. 

 داغَة اإىل ابخلعاص اًىدري يف املوارد اًخرشًة،  ،خلَي يف هظام اًخؼَميماكمن ا اًَومِةورتعت 
وىل خعوات وتوادر اًيجاح، لأن أأي اسرتاثَجَة كأ الإرساع تخوفري الانخفاء من الأساثذة والإداًرني 

َات ثيفِذٍ اًيت يه املوارد اًخرشًة، ًودل مِخا، ولك ما ًرُصف ُو مًزد من ُدر   ً أأو خمعط مل ثخوفر أ
 ٌلل اًؼام. ٌَ

ن من أأًووايت اإظالح مٌظومة اًخؼَمي ختََق اخلعاب حول املدرسة اإ  اًؼملًومِة  وكاًت
ضافة اإىل رضورة حتدًد اًؼالكات واملسؤوًَات  اًؼمومِة وحمثني دورُا اًخؼَميي واًرتتوي واملدين، اإ

اتط اًؼضوي تني ًخعَة اًخحلِق اًفؼًل ٌَرت اذلي الاسدامثر يف اًؼيرص اًخرشي ووحتدًد الأُداف، 
 اًخؼَمي واًخمنَة اًخرشًة ًالهخلال ابجملمتع املغريب اإىل جممتع املؼرفة.
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ىل اًس َاسات احلىومِة املخحؼة هبذا اًلعاع مٌذ  اًَومِةوحرى  أأن مبأساة اًخؼَمي ثؼود اإ
ن ص حاكت ٌَمعاحل حىت أأظحح اًخؼَمي يف  ُدار املوارد وحىٍو ىل اإ الاس خلالل حىت ال ن، مما أأدى اإ

 غن معري املضاًرع اًضخمة من حِر اًؼدد واملزياهَة. مس خفرسةان نثرية ظاهؼا ٌَفوارق اًعحلِة، أأحِ

ػىل رضورة ثعاحل املغارتة مع ثؼَميِم ومع مدرس هتم اًؼمومِة، وثعحَح هظرهتم  اًَومِةوأأندت 
ن ُؤلء الأساثذة والاغخياء تبأوضاغ  ىل اًيظر يف حىٍو ىل املرتني واملرتَات، نٌل دغت اإ ِم املادًة اإ

ة وحمثني هجودمه تعفة معََة، واًيظر يف فَسفة اًخؼَمي وس َاس خَ، يف سخِي حٌلًة املدرسة  واملؼيًو
 اًؼمومِة ومؼِا حٌلًة مس خلدي اًوظن.

 

 

 


