
 

 
 

 
 

 
 

 2026 يناير 61الرباط، 

 بيان اسدىكاري للسكزجاريت الىػىيت ألػز ؤلادارة التربىيت
السلمي اإلامزكش  بالزباغ أمام  عخصاملا مً هيئت ؤلادارة التربىيت خالل  الذي حعزض له اإلاىاطالث واإلاىاطلين إداهت شدًدة لللمع الهمجي 

لإلجفاكيت الدوليت الخاصت بحماًت الحم في  في طزب سافز  0202هىهبر  3و 0كما حدر في وكفتي  ،0204ًىاًز  41ًتم  وسارة التربيت الىػىيت

و حسجيل اسخمزار الىسارة في سياست  02ماع والخظاهز السلمي والعمل الىلابي في فصله ؤلاحخجاج السلمي وللدسخىر الذي ًكفل حزيت لاحخ

 ( وإسىادا. خزيجىن ومخدربىن )الخماػل وعدم حدًتها في حلحلت ملف ؤلادارة التربىيت بكل فئاتها مسلكا 

 

،اسخمزث السكزجاريت الىػىيت ألػز ؤلادارة التربىيت في مسارها للملف اإلاؼلبي لإلدارة التربىيت ىسارة وجملصها مً لاسخجابتأمام حعىذ ال        

 
 
  0202هىهبر  3و  0ز الذي كاهذ آخز محؼاجه وكفتي الىظالي اإلاسؼ

م
فلد كزرث السكزجاريت خىض إطزاب مزكشجين حيث كىبلخا بلمع شدًد، اإلا

مزفىق باعخصام أمام وسارة التربيت الىػىيت حيث عزف محيؼها جؼىيلا أمىيا مً كل اإلاىافذ ومىع وصىل  0204ز ًىا41ًًىم الخميس 

على  واملحؼاث الؼزكيت ومً بعع اإلادن بدعىي عدم الخىفز  اإلاىاطالث واإلاىاطلين إلى مكان لاعخصام حتى على مسخىي محؼاث اللؼار 

اث واملحخجين بشكل رهيب ومصادرة وجمشيم كل ما ًحمل جشتى جالوينها بزكل وطزب وحلد املحخجزخيص بالخىلل وبادرث ألاحهشة اللمعيت ب

هذا الخدخل عً إصاباث عدًدة ومخفاوجت الخؼىرة  في  وكد أسفز  ،بما فيها كمصان بعع الزفاق FNEالىػىيت للخعليم شعار الجامعت 

ليخم محاصزة مً عبد الزساق ؤلادريس ي ام الىػني صفىف مىاطالجىا و مىاطليىا وفي ملدمتهم عظىاث وأعظاء اإلاكخب الىػني والكاجب الع

جمكً مً الىصىل بعيدا عً ملز الىسارة والبعع منهم في أحد أركان شارع الىصز  بحظىر ميسم لائخالف اإلاغزبي لهيئاث حلىق ؤلاوسان 

والخظاهز  لاحخجاج العمل الىلابي وهىل اللمع الهمجي وطزب كل مىازيمالهجىم على وبحظىر كىي للصحافت اإلاسخللت التي وزلذ مأساة 

 السلمي في مغزب اللزن الىاحد والعشزيً وغياب جام لإلعالم الزسمي اإلاخىاػئ.

 :الخىحه الدًملزاػي FNEالىػىيت للخعليم الجامعت  إػار  فيإن السكزجاريت الىػىيت ألػز ؤلادارة التربىيت 

 اإلاادًت واإلاعىىيت ألػزها؛وطاع ألا و دارة التربىيت ؤلا ون إصالح دجذكز أهه ال إصالح للخعليم  .4

 ؛وا في وحه آلالت اللمعيت الزهيبتوؤلاطزاب وصمدبالزباغ ها الذًً لبىا هداء الحظىر يجحيي عاليا مىاطالتها ومىاطل .0

 ؛ىكيل باإلاىاطالث واإلاىاطلينوج جدًً الخدخل اللمعي العىيف واإلاسخفش مً ركل ورفس وطزب مبرح .3

 ؛والخظاهز السلميين لاحخجاجفي  جدًً عدم احترام لاجفاكياث واللىاهين الداعيت إلى حماًت الحم .1

اإلاؼلبي لهيئت ؤلادارة لهيئت ؤلادارة التربىيت ولاسخجابت للملف  جؼالب الىسارة باإلفزاج الفىري عً مزسىمين مىصفين .5

 ؛التربىيت

  ؛كل ألاشكال الىظاليت اإلاسخلبليت سخعداد إلىجدعى مىاطالتها ومىاطليها إلى رص الصفىف ولا  .6

 .جدعى كل السكزجارياث الىػىيت ألػز  ؤلادارة التربىيت إلى الخظامً والىحدة مً أحل اهصاف هيئت ؤلادارة التربىيت .7

 ت الىػىيت ألػز ؤلادارة التربىيتالسكزجاريعً 
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