
 

 
 

 مصوحة امصحافة  -املديرية امللكفة تتدتري جمال امتواصل 

 56.48.79.83.66امفاهس:   52 72 68 37 05  : ابب امرواح ـ  امرابط  ـ  امياتف ـامللر املرنزي نووزارة 
 

 

 

 
 

 املوجـز امصحفـي
    

 3527 يناير 37 امثالاثء 
 

  احتجاجات

ـــ  ـــة كام ـــار يومي ـــة اههن ـــة امتنســـييلية ناؤ  املغرتي ـــدرتن ملأســـات ة اموطني ـــدت املت ـــ س توؽ  رئ

 الاحتجاجية. املسرية هناية تؾد امربملان أأمام تووه تيان يف وسوداء حامكة تبأايم احلكومة

ــاك  ــة وس ــار يومي ــوم أأخد ــاء ياداتشــ  املغرتيــة امي ــ  لأؼض ــييلية م ــدوا امتنس ــ  أأن ــا م  خالمي

ــــ ىة املشــــاورات أأن ســــلاط امتشــــخ  اجتــــاه يف ت ــــا املرســــومن  ابؤ  حكــــوي مصــــدر رصح ف

 املؾرنـــة  ىـــ ه يف واحضـــة غـــري أأمـــورا ىنـــاك أأن يؾـــي املطوـــة هبـــ ا امطوحـــة تشـــخ  أأن نوجريـــدة

 أأشير. أأرتؾة فارقت دفؾتن ؽىل امفوج توعيف ملرتح خالل م  اجهتدت احلكومة أأن موحضا

ــارتأأ و  ــة ش ــة أأن اميومي ــدت احلكوم ــة أأؽ ــيتدراك خط ــير الس ــة الأش ــة الأرتؾ ــ  امفائت ــالل م  خ

ؽــادة  احلصــ  تكثيــف مــػ  وامنغــري امتطحيلــي اجلــايحن يضــ  اذلي نوتكــوي  امســينوي امــربجم  اؤ

ماكييـــة ادلراســـيية ضـــافة واؤ  يـــم امـــي  اميوميـــة تضـــيف اخلطـــة ويه امصـــيف  خـــالل درايس شـــير اؤ

 ادلراسة. اؤىل امؾودة كرار املتدرتون امطوحة اختاذ حال يف هبا لامؾم

ــيياق ويف ــ  متصــل  س ــة حبث ــاء يومي ــة يف املس ــن امؾالك ــة" ت ــة مؾرن ــدرتن امطوح ــبأن املت  ثش

 امـــوزارة ملـــرر محـــه ملـــا اسيتحضـــارىا خـــالل مـــ  " اخلصـــوي امتؾوـــم وتـــن احلكومـــة مرســـوي

ــــبأن ــــاكمية يف احلســــ  ثش ش ــــي  اؤ ــــدريس امرتخ ــــمامت مل ــــوي ؾو ــــاء امؾم ــــاؽات الؤؼط ــــافية س ض   اؤ
 .3527/3528 مومس يف هنايئ ثشلك املنػ أأفق يف اخلصوي  امتؾوم مؤسسات يف

 منـــػ كـــرار الختـــاذ احلكومـــة حرهـــ  كـــد تكـــون امـــي اخلوفيـــة مبثاتـــة امللـــرر ىـــ ا واؼتـــربت

ــن  امتوعيــف ؼــ  امتكــوي  ــ مؤسســات مل ــ  الاســيتفادة فرصــة اخلصــوي مامتؾو ــ اذل ســات ةالأ  م  ي

 امؾموي. امتؾوم مبؤسسات يوتحلوا ومل امتكوي  م  اسيتفادوا

ـــ  ـــا  وم ـــربت هجهت ـــة اؼت ـــار يومي ـــومن الأخد ـــة املرس ـــي مشـــجرةا مبثات ـــي ام ـــات ختف خفاك  اؤ

 امـــي نومزياييـــات احلكومـــة تتجميـــد ىـــ ا موكفيـــا مؾوـــة امرتتويـــة  الأطـــر تكـــوي  جمـــال يف احلكومـــة

ـــ  ـــربجم  يف خمصصـــة اكي  مجـــدت حيـــ  املســـي ر  وامتكـــوي  الأســـاس وتكـــوي ن  الاســـيتؾجاي ام

ــواي ــ  درمه ريماليــ 5 ح  معوــ  نــا وامتكــوي   امرتتيــة مليــ  اجليويــة املرانــز تنيــة دلمع موهجــة اكي

 املسي ر. نوتكوي  خمصصة اكي  درمه ويصف مبويار تلدر مزيايية جتميد ؽىل
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حــداث مرســوم أأن وأأوحضــ   تــبأطري ســيتغرابالا اؤىل يــدؼو ثشــلك أأرجــبأ  اجليويــة املرانــز اؤ

ــة ــي اجلاي ــات خملتوــف امتنغمي ــرار  صــدورىا حــن اؤىل امؾموي ــة اتتل ــة  وزاري ــو الحل ــا وى ــػ مل م  اؤىل يل

 الآن. حد

 امـــي امتغيـــريات هرويوموجيـــا أأن تفـــاس اجليـــوي ابملرنـــز أأســـيتاذ اؼتـــرب مـــرتح   ســـيياق ويف

ــ  حــزي دخوــ  ــػ منــ  امتنفي ؽــادة تصــاح ا مل  ســينوات أأرت ــراءة اؤ ــدة ك ــػ جدي ــا يــم ومل املرانــز مواك  هنائي

 هبا. امؾامون سات ةالأ  اؤىل الاسيامتع

 ادلراســـة يغـــام فـــال تـــ،يه  يك ـــل مل مرســـوم رىينـــة عوـــ  اجليويـــة املرانـــز أأن وأأوحض

ـوع وال امنـــور  رأأى امتؾوـــم مبســـاك اخلاصـــن وامتلـــوم  مدـــاراة تنغـــم هيفيـــة تتحديـــد اخلـــا  املرشــ

 املرنز... أأسات ة مػ مناكشيتو مت   مرتتويةا االؤدارة أأطر تكوي  مسكل اؤىل ادلخول

ــال ــة "نثــة ؼــ " معــود صــاحة وك ــار تيومي ــريي  اؤن  الأخد ــ  حــاوموا امكث ــة في  تلكيــف معوي

ــرابط هجــة واي ــرة ام ــادة املنيط ــػ املفاوضــات تلي ــة م ــدرتن  امطوح ــ  املت ــ  ال اذلي مك ــاغة ميك  استس

طالكا فيمو  .املفاوضات ى ه ؼ  اموطنية امرتتية وزارة تغية أأن ىو  اؤ

ــرى ــو وي ــو س توصــل اذلي احلــل اكن همــا أأي مي ــاؤن  اؤ ــا امتكــوي  وزمــ  امتكــوي  مســبأة ف  نيؾني
 ســييطرح املتــدرتن امطوحــة ؼــودة أأن مشــريا ابملرانــز  املكــوين الأســات ة وحتديــدا وحــدىا امــوزارة

ـــاه يـــم مل حليليـــة مشـــ ت ههيـــا الايتد   هبـــا ؾمـــولامل امليـــي امتبأىيـــل ؽـــدة أأن مهنـــا الآن  حـــد اؤىل اؤ
 مدروسا. تدرجا يتخىن نا امتكوي  لأساتيػ دكيق تلسيم ؽىل مؤسسة املرانز يف

ــودة أأن شــارأأ و  ــة ؼ ــرام  وضــػ يفــرت  امطوح ــز لك مســيتوى ؽــىل ج ــ ا مرن  مســيتوى ؽــىل ون

 مضاؼفة. جميودات اؤىل حاجة يف متدرب طامة أآالف ؼرشة أأن حليلة تسيتحرض شؾحة  لك

آســفي نووســاطة امؾوميــة انوجنــة تشــكيل ؼــ  املغرتيــة امصــحراء يوميــة وحتــد    متــدارس تب

 ابجلية. الأاكدميية مدير حبضور االؤكوم ؽامل ترأأسو اجامتع تؾد املتدرتن امطوحة موف

ــرى ــد وي ــات ة أأح ــاحثن الأس ــال يف امح ـتو مل ــة نرشـ ــل أأن املغرتيــة الأحــداث يومي  املشــلكة ح

ــؾية يف ــة  اموض ــ  أأن جيــة امراىن ــاره يبأخ ــبأخري وأأي الآن مس ــييؤدي ت ــا اؤىل س ــد ال م ــاه  حتم ــا ؼلد  ف

آخــر دؽــا  ايتغــارا   ختــم أأن مــ  مســيتغراب املــواطنن  مجيــػ مــػ امتؾامــل يف واحلمكــة امتحصــ اؤىل أ

 امشارع. اؤىل ابخلروج

 مسار

 امتوكفـــات تؾـــ  تســـجيل مت أأيـــو امـــوزارة مـــ  مصـــدر اؤىل اســـتنادا امصـــحاح  يوميـــة أأفـــادت

 نية.ل امت  الأطر كدل م  فهيا ومتحمك امسييطرة حت  وأأهنا " مسار" منغومة يف احملدودة
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ـــزا ـــ ه املصـــدر وؼ ـــات ى ـــري امضـــغ  اؤىل امتوكف ـــىل امكد ـــربجم  ؽ ـــرتوي ام ـــ  االؤمك ـــل م  كد

 ضــغ  حتــ  فضــووا املــديري  تؾــ  أأن مؤنــدا املســي رة  املراكدــة يلــاط مســم تؾمويــات امللكفــن

ـــوي  امؾمـــل رجـــاء امي ـــات اؤ دخـــال معوي ـــاط اؤ ـــا الأخـــرية ايمالأ  اؤىل امنل ـــرأأ  مم ـــزمي اجلـــدول ؽـــىل ث  ام

شار   رى  املوضوؽة املسم مؾمويات  املايض. شيتنرب من  اؤ

 مـــا أأن املدرســـة  حـــول ملأحبـــاث املغـــري املرنـــز رئـــ س رصح صـــة  ذي موضـــوع ويف

ــود حــدث ــدم اؤىل يؾ ــوزارة تنغــم ؽ ــة ام ــوج مؾموي ــاط  الؤدخــال الأســات ة وم ــاي امنل ــػ وابمت  امضــغ  يل

 الأيرتي  . صح ة ضؾف اؤىل مث  م امربج ؽىل

 ترسية

ؽدادية حو  جلنة أأن  مصادرىا م  امؾمل يومية ؽوم   شفشاون تنياتة  ةابجل ؼيا  املايض ابؤ

 امتالمي  تؾ  اؤىل اسي ؾ  حي  امرايضيات  مادة يف املوحد الامتحان ترسية خوفية يف نونغر

 الآابء. ومجؾية املادة وأأسات ة واالؤدارة

ؽادة ؽىل االتفاق مت أأيو ملصادر ا ذات وأأضاف   حتليق فت  مت نا املرستة  املادة يف الامتحان اؤ

 املتورطة. واجلية الأمور جمرايت ملؾرفة

 هجات

 امنائة حبضور ملاء ؼلد املدريس ابموس  امؾنف مرصد االؤكوميي املرنز أأن املساء يومية نتخ 

 مناىضة خمط  متفؾيل واملديية والأمنية امرتاتية ارجيةاخل املصاحل ممثيل م  وؽدد ابمرابط نووزارة االؤكوميي

 امتؾوميية. املؤسسات ومبحي  املدريس ابموس  امؾنف

 امؾرضايية نوكفاءات االؤكوميي املرنز اؤحداث اؤىل ابدرت أأجناد وجدة يياتة أأن اميومية ذات وأأفادت

 .وامثلايف امفي احملي  ؽىل امتالمي  ايفتاح يف سامهس   اذلايت  وامتفت 

 م  ؽدد ؽىل امنفاايت مفرز خمصصة حاوايت تتوزيػ نومدينة احلرضية ادلاؽة كام  وتبأاكدير

 امنفاايت تدتري حس  ؽىل وترت هت  امتالمي  حتس س هبدف واخلصوصية  امؾمومية امتؾوميية املؤسسات

 (.املغرتية اههنار) املدينة جامية ؽىل وحتافظ امح ئة حاية تروم حصية ملواؽد وفلا

 جثة مغز فم م  متكن  ثسطات الأمنية احلصامل اؤن الأخدار يومية كام  احلوادث  صفحة ويف 

 تو. املشتدو اؼتلال مػ ؽوهيا ؽرث امي امفتاة

حدى الأمنية الأحباث فركة اسيتؾاي  وكد  ملؤسسة الأمامية ابمواهجة املثختة املراكدة اكمريات ابؤ

 .خصوصية تؾوميية
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ـــ  ـــ  هجهتـــا  وم ـــة نتخ ـــ  مدرســـة أأن ملنؾطـــفا يومي ـــة خـــ ون اج ـــرا   تنيات ـــ   امؾ رضت
ــا أأن  ــة الآابء هب ــ س مجؾي ــرب رئ ــا ؽ ــة  ف ــدرغس الأمازيغي ــة تت ــات املتؾول ــائ  لك املرجؾي ــر  احل ؼ

 تدرغسيا ؼةء وجمرد مضيؾة موك  امتالمي .

 يغر وهجات

 ســـينوات حلصــية ثســييطة كـــراءة اؤن  املســاء ميوميــة "اميــام  ؽـــىل" معــود صــاحة كــال

ــ  ــد م ــة  رغست ــر أأن تكشــف الأمازيغي ــدو ال الأم ــون وأأن يؾ ــوة ســوى يك ــدم  خط ــا أأك  وزارة ؽوهي

ــة ــة  امرتتي ــام  تضــػ أأن دون اموطني ــا ي ــي م ــ  يكف ــاح  أأدوات م ــي امنج ــة يف م ســ  ام مزامي  تدرغســيا اؤ

ــق هــيفا ــوي  ح يــة يف ومكــ  امتلويديــة  وابلأدوات اتف ــوفري اتدرغســي أأطــر تك  املدرســيية امكتــة وت

 اخلاصة.

ــو جلريــدة ورص ــد مفتلــ امتوجي ــوار مؾــو املســاءح أأح ـؽا يف ت،يــل يف ح ــاك ترسـ   أأن ىن
هراىــــات تدترييــــة وتنغمييــــة   املســــاك ادلوميــــة وامحاكمــــوراي املينيــــة  وأأن امــــوزارة سيتصــــطدم ابؤ

ىل أأن أأنــرب  ــات اؤ مشــريا اؤ ــ  املنغوم ــت  م ــي مت ــة ام ــات اه ييني ــق أأصــال ابم،وؽ شــاكل مطــروح يتؾو
مشــغل  ونأن املدرســة هممهتــا اوامــي ترفــػ شــؾار مواءمــة امتؾوــم مــػ ســوق  الاكتصــادية نوتؾوــم

 االؤؽداد مي ا امسوق وم س نوحياة.

رســـاء املســـاك ادلوميـــة تـــن منغـــور ا وـــس الأؽـــىل ومنغـــور أأ و  ىل امامتيـــز يف اؤ ـــار اؤ ش
ـــوي  يف  ـــاوب انوغ ـــة امتن آمي ـــ  خـــالل أ ـــس تطـــرق اؤىل رضورة امؾمـــل م ـــوزارة  موحضـــا أأن ا و ام

ــ ــن تط ــار ح ــة اخلي ــيا توغ ــدرج يف تدرغس ــيية وامت ــة ابمفرنس ــواد امؾومي ــدرغس امل ــبأة ت ــوزارة مس رح ام
 خاصة ابمنسيحة مالؤجنوزيية واالؤسيحايية.


