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التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة التمثيلية لمؤسسات   أثارت الرسالة الموجهة من الهيآت 
 حول التداعيات المحتملة لجائحة

 فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" على القطاع ردود فعل قوية على مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض
 وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة،
طبقا وبناته،  المغرب  أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي  القطاع،  مطالب  من  بعض  صياغة  حسن   في 

.للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

:وعلى هذا األساس، تتقدم رابطة التعليم الخاص بالمغرب للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية 

 ١. ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني
.عامة

المستثمرين باستفادة  طلب  أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  للسيد  الموجهة  الرسالة  أن   إلى  االنتباه  نلفت   .٢ 
 أومالكي المؤسسات التعليمية  من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا  بدعم بعض
 مستخدمي القطاع،  في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه؛

 ٣. نوضح أن عالقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال الوطنيين  الذين
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة   الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
الخاص لمواجهة جائحة التضامني  بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق   التعليمية الخصوصية لالنخراط 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

.التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 ٤.نذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم الفئات 
حقوق نفس  والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة   الهشة 

.غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

حيت ومن  الجغرافي  والموقع  والبنية  الحجم  حيت  من  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات  تختلف   .٥ 
امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات

في الخدماتية  القطاعات  باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  الخصوصي   المدرسي  التعليم  مؤسسات   ٦.وضعية 
.مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وإننا اذ نؤكد، للراي العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما رهن   
للحفاظ على سالمة مواطنينا ومناعة الدولة والمجتمع  المبذولة من طرف  الجهود   إشارة وطننا لدعم كل 
 أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم الوطنية

.الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

عبد السالم عمور
رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب 

الرباط ١٩ مارس ٢٠٢٠

التوقيع



 عبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن آسفها الشديد لما خلفته رسالتها الموجهة لرئيس الحكومة سعد
 الدين العثماني، بخصوص استفادة قطاع التعليم الخاص من الصندوق الخاص بتدابير مواجهة فيروس كورونا،
 ”خلفته“ من استياء عارم وسط فئات كبيرة من المغاربة، ولدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة،

.والشأن الوطني عامة

الرسالة خلفتها  التي  القوية  الردود  أن  منه،  نسخة  على  تيفي“  ”شوف  اطلعت  الذي  الرابطة  بيان   وأوضح 
 الموجهة إلى رئيس الحكومة ” تفرض علينا تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن
 صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي

.”التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

 وأكدت الرابطة للرأي العام ”أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين
 أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض
 مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

.”أداء تكاليف دراسة األبناء، وهو وضع ال نريده وال نتمناه

 وأوضحت الهيئة ذاتها أن عالقة المستثمرين في القطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال
.الوطنيين الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني

 وأشارت إلى أن تبرعات العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة، جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف
تمويل في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية  التعليمية  المؤسسات  أرباب  لكافة   الرابطة 
عند المعنية  السلطات  إشارة  رهن  المؤسسات  فضاءات  وضع  مع  كورونا،  جائحة  لمواجهة  الخاص   الصندوق 
القطاع فور استكمالها لجميع التي قدمتها مؤسسات  التبرعات  انها ستنشر تفاصيل حجم   الحاجة، وأضافت 

.تفاصيلها

أجير من االستفادة من أي ألف  يزيد عددهم عن ١٤٠  الذين  بالقطاع  العاملين  بيانها، بحق   وذكرت في ختام 
 نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع

.نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة

 وخلصت أن وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ال تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في
.مقاومة االختالالت المالية، وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

رابطة التعليم الخاص تعتذر عن سوء فهم رسالتها للعثماني
لالستفادة من صندوق كورونا
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 عقب الضجة التي تسببت فيها رسالة لهيئات لمدارس القطاع الخاص تطالب فيها رئيس الحكومة باالستفادة
الهشة القطاعات  ضمن  القطاع  "اعتبار  إلى  داعية  "كورونا"،  وباء  ضد  التضامن  صندوق  من  لها  دعم   من 
الرسالة، لتعتذر عن  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  التي يجب دعمها وحمايتها"، خرجت   والمهددة باإلفالس 

.معلنة أن المؤسسات التابعة لها ستساهم بمليوني درهم في هذا الصندوق

التمثيلية الهيئات  من  الموجهة  الرسالة  مضمون  عن  فيها  تعتذر  بيانات  عدة  أصدرت  قد  الرابطة   وكانت 
 لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا على

.القطاع، والتي أثارت ردود أفعال قوية على مواقع التواصل االجتماعي

الرسالة في حسن صياغة الرابطة في أحد بياناتها: "نقدم اعتذارنا لعدم توفقنا كهيئة موقعة على   وتقول 
التنمية وفي  للقانون  طبقا  وبناته،  المغرب  أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي  القطاع  مطالب   بعض 

."االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

التربوي، ونذكر بحق للشأن  المتتبعين  لدى مجموعة من  استياء  الرسالة من  لما خلقته هذه  "نأسف   وتتابع: 
الهشة الفئات  لدعم  نظام  أي  من  االستفادة  من  أجير  ألف   ١٤٠ عن  عددهم  يزيد  الذين  بالقطاع   العاملين 
 المهددة في مصادر رزقهم باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من

."الشغيلة المغربية ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

بالمغرب الخاص  التعليم  ورابطة  الخاص  والتكوين  للتعليم  المغربية  الفيدرالية  من  كل  وجهت  أن   وسبق 
 والجمعية المهنية للتعليم العالي الخاص رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قالت فيها إن "كل
 المؤشرات األولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتًما إلى اختالالت مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم
 المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة التي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه

."الشغيلة أساًسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان االجتماعي

ذهب إذ  المراسلة،  نشر  بعد  مباشرة  بالمغرب،  الخاص  التعليم  مدارس  أرباب  على  االنتقادات  من  سيل   وانهال 
 بعض المعلقين إلى حد اتهام هذه الهيئات بـ"االنتهازية"، بداعي أن الظرفية الراهنة تقتضي التضامن "وليس

."السعي إلى االستفادة من مخصصات صندوق تدبير جائحة كورونا

رابطة التعليم الخاص تعتذر وتتبرع لصندوق كورونا
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  بعد الضجة التي أثارتها رسالة وجهتها هيئات تمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة
إلى باعتذار  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة  تقدمت  القطاع،  على  كورونا  لفيروس  المحتملة  التداعيات   حول 
 المغاربة، مشيرة إلى أنها ”لم تتوفق كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع،
 الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية

”والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

 وتأسفت الرابطة، في بالغ توضيحي لها اطلعت ”العمق“ على نسخة منه،  ”لما خلفته هذه الرسالة من استياء
 لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة، الفتة االنتباه إلى أن الرسالة الموجهة
 لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير
بعض عجز  حالة  في  القطاع،  مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا  الطلب  جاء  وإنما  كورونا،  فيروس   جائحة 
 المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة
 وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع

ال نريده وال نتمناه“ وفق تعبيرها

 وقالت الرابطة، إن ”عالقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال الوطنيين
 الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني“، مشيرة إلى أن ”تبرعات العديد من
 المؤسسات التعليمية الخاصة جاءت استجابة للنداء الموجه سلفا من طرف الرابطة لكافة أرباب المؤسسات
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 

كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة“ حسب قولها

 وذكرت الرابطة في البالغ ذاته، ”بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من
الدولة على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها،  مصادر  في  المهددة  الهشة  الفئات  لدعم  نظام   أي 

”والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

 وأبرز البالغ ذاته، أن ”مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي
 ومن حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات“، مضيفا أن ”وضعية مؤسسات التعليم المدرسي
 الخصوصي ال تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني

”تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وكانت ثالثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، قد طالبت
 الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع األباء عن أداء الواجبات
 الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار اإلجراءات االحترازية لمكافحة ”كورونا“. وطالبت الهيئات باعتبار قطاع
 التعليم الخاص ”ضمن القطاعات الهشة والمهددة باإلفالس والتي يجب دعمها وحمايتها“، داعية الحكومة
”إلى ”اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من االستفادة من آجال أداء المستحقات االجتماعية والضريبية

بعد الغضب من مراسلتها للعثماني.. هيئة للتعليم الخاص تعتذر للمغاربة
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عقب الخاصة،  التعليمية  المؤسسات  تمثل  هيئات  على  الفيسبوك،  مغاربة  شنها  التي  االستنكار  حملة   بعد 
الهيئات إحدى  خرجت  ”كورونا“،  لجائحة  المحتملة  التداعيات  في  لمساعدتها  الحكومة،  رئيس   مراسلتها 

.”الموقعة بـ ”اعتذار

التي أقدمت الخطوة  أن  أنفو“ بنسخة منه،  المغرب في بالغ توصل ”سيت  الخاص في  التعليم  رابطة   وأفادت 
 عليها تستوجب ”تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب
االقتصادية التنمية  وفي  للقانون  طبقا  وبناته،  المغرب  أبناء   تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي   القطاع، 

.”واالجتماعية والثقافية للبالد

التعليم الخاص في بالغها، أن ”الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب  وكشفت رابطة 
جاء وإنما  كورونا،  فيروس  جائحة  تدبير  صندوق  من  التعليمية   المؤسسات  أومالكي  المستثمرين   باستفادة 
األساتذة رواتب  صرف  عن  المؤسسات  بعض  عجز  حالة  في  القطاع،   مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا    الطلب 
 والمستخدمين كال أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء

.”التالميذ المتضررين، من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه

 وشددت الرابطة نفسها على أن ”وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ال تختلف عن وضعيات باقي
.”القطاعات الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية، وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

”بعد الضجة.. رابطة التعليم الخاص في المغرب ”تعتذر
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التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة التمثيلية لمؤسسات   أثارت الرسالة الموجهة من الهيآت 
على قوية  فعل  ردود  القطاع  على   “١٩ ”كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  المحتملة  التداعيات   حول 
 مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم
 توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في
 تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث

.المنظومة التربوية الوطنية

وعلى هذا األساس، تتقدم رابطة التعليم الخاص بالمغرب للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية:

 ١. ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني
.عامة

المستثمرين باستفادة  طلب  أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  للسيد  الموجهة  الرسالة  أن  إلى  االنتباه  نلفت   .٢ 
 أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا  بدعم بعض
 مستخدمي القطاع،  في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه؛

الذين الوطنيين  بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال  بالقطاع  المستثمرين   ٣. نوضح أن عالقة 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
الخاص لمواجهة جائحة التضامني  بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق   التعليمية الخصوصية لالنخراط 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

.التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 ٤.نذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم الفئات 
حقوق نفس  والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة   الهشة 

.غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

حيت ومن  الجغرافي  والموقع  والبنية  الحجم  حيت  من  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات  تختلف   .٥ 
.امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات

في الخدماتية  القطاعات  باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  الخصوصي   المدرسي  التعليم  مؤسسات   ٦.وضعية 
.مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وإننا اذ نؤكد، للراي العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما رهن
للحفاظ على سالمة مواطنينا ومناعة الدولة والمجتمع  المبذولة من طرف  الجهود   إشارة وطننا لدعم كل 
 أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم الوطنية

.الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

 رابطة التعليم الخاص بالمغرب ُتصدر توضيحات حول البالغ
”المثير للجدل“

12



13

cap24.tv

https://cap24.tv/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%8f%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b6/


حسن في  الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  ”توفقها  لعدم  تعتذر  إنها  لتقول  الخاص  القطاع  تمثيليات   خرجت 
 صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي

”التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

 وجاء في بيان لرابطة التعليم الخاص بالمغرب أنها تأسف ”لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة
رئيس للسيد  الموجهة  ”الرسالة  أن  إلى  الفتة  عامة“،  الوطني  والشأن  خاصة،  التربوي  للشأن  المتتبعين   من 
 الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة
 فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن
 صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها
وال نريده  ال  وضع  وهو  األبناء؛  دراسة  تكاليف  أداء  عن  األزمة  من  المتضررين  التالميذ  وأولياء  آباء  عجز   من 

.”نتمناه

الذين الوطنيين  األعمال  رجال  من  عدد  عالقة  نفس  هي  بالصندوق،  بالقطاع  المستثمرين  ”عالقة  إن   وقالت 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

.”التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

لدعم أي نظام  أجير من االستفادة من  ألف  يزيد عددهم عن ١٤٠  الذين  بالقطاع  العاملين   وشددت على حق 
نفس والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة  الهشة   الفئات 
 حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية“، مشيرة إلى أن مؤسسات
في المالية  امكانياتها  حيت  ومن  الجغرافي  والموقع  والبنية  الحجم  حيت  من  الخصوصي  المدرسي   التعليم 
مقاومة في  الخدماتية  القطاعات  باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  ”وضعيتها  وأن  االزمات،  هذه  مثل   مواجهة 

.”االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

« هيئات القطاع الخاص تعتذر: »لم نكن موفقين في صياغة المطالب
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 قدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب اعتذارها عن عدم تفوقها في صياغة رسالتها التي وجهتها إلى رئيس
 الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص مطالبها الخاصة بالقطاع على أزمة إنتشار فيروس ”كورونا“، بعد أن

.لقيت رسالتها استنكارًا واسعا من قبل مجموعة من المتتبعين ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي

التمثيلية الهيآت  من  الموجهة  الرسالة  ”أثارت  منه،  بنسخة  ”األول“  توصل  الذي  اإلعتذار  بالغ  في   وجاء 
فيروس لجائحة  المحتملة  التداعيات  حول  الحكومة  رئيس  السيد  إلى  الخاص  والتكوين  التعليم   لمؤسسات 
 كورونا المستجد ”كوفيد ١٩� على القطاع ردود فعل قوية على مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل
في الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  توفقنا  لعدم  اعتذار  تقديم  علينا  يفرض  ما  بأكمله،  قطاعا  تنتقد   اإلعالم 
 حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون،

.”وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

خاصة، التربوي  للشأن  المتتبعين  من  مجموعة  لدى  استياء  من  الرسالة  هذه  خلفته  لما  ناسف   “ البالغ   وتابع 
.والشأن الوطني عامة

طلب أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  للسيد  الموجهة  الرسالة  أن  إلى  االنتباه  ”نلفت  الرابطة  بالغ  أضاف   كما 
جاء وإنما  كورونا،  فيروس  جائحة  تدبير  صندوق  من  التعليمية  المؤسسات  أومالكي  المستثمرين   باستفادة 
األساتذة رواتب  صرف  عن  المؤسسات  بعض  عجز  حالة  في  القطاع،  مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا   الطلب 
 والمستخدمين كال أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء

.”التالميذ المتضررين من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه

 وأوضح البالغ “ أن عالقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال الوطنيين
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن  عبروا   الذين 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

.”التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 وذكرت الرابطة  في بالغها ب“حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي
 نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع

.”نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

 وأضاف البالغ “ تختلف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن
.”حيت امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات

القطاعات باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات  ”وضعية  إلى  البالغ  أشار   كما 
.”الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم  للراي  الرابطة “   وأكدت 
مواطنينا سالمة  على  للحفاظ  والمجتمع  الدولة  طرف  من  المبذولة  الجهود  كل  لدعم  وطننا  إشارة   رهن 
 ومناعة أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم

.”الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

  ..”بعد مطالبتها العثماني باالستفادة من صندوق ”كورونا
رابطة التعليم الخاص تعتذر للمغاربة
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الذين للمغاربة  االعتذار  لتقديم  عنها،  الصادر  االبتزاز  بالغ  عقب  صمتها  عن  الخاص‘  التعليم  ’رابطة   خرجت 
.امتعضوا واستشارات غضبًا

 و قال بالغ الرابطة التي يسيطر عليها قيادات حزب ’العدالة والتنمية‘ المستثمرون بالمئات في التعليم الخاص،
.’أن ’الرابطة‘ تتقدم بإعتذارها للمغاربة عن ’سوء الفهم و سوء صياغة البالغ

لفايدة المغاربة،  به  تبرع  الذي  التضامن  صندوق  أموال  من  باالستفادة  تشبثها  لتعلن  الرابطة،  ذات  عادت   و 
.مدارسهم

تشبثهم يعلنوا  أن  قبل  باالعتذار،  التنويه  الى  قارءه  جرجرة  المغناطيسي،  التنويم  بأسلوب  البالغ  حاول   و 
 بتعويض ١٥٠ ألف موظف لدى مؤسساتهم التعليمية التي تراكم شهريًا عشرات المليارات نظير الرسوم التًي

.يدفعها األباء و األولياء عن أبنائهم

وال المغاربة  مشاعر  ال  إستحضار  دون  المغاربة،  وكافة  والمجتمع  للدولة  إبتزازية  لغة  حمل  قد  البالغ   وكان 
إلى بالهروب  هؤالء  ليقوم  األمة،  يهدد  وباء  ضد  للتضامن  الجميع  بدعوة  السادس  محمد  المٓلك   مبادرات 

.األمام للمطالبة بالتعويضات المالية، رغم كونهم يجنون المليارات سنويًا

كافة وسحب  بحزم  للتدخل  المغربية  الدولة  طالبوا  الذين  المغاربة،  صفوف  في  عارمًا  غضبًا  البالغ  هذا   وأثار 
في القانونية  الجزاءات  ترتيب  مع  فورًا  المراسلة  هذه  على  الموقعين  لواء  تحت  المنضوية  المدارس   تراخيص 

.حقهم، بالنظر إلى األسلوب االبتزازي للدولة في وقت األزمة

 الرابطة صاحبة البالغ االبتزازي، يقودها حاليًا عبد السالم ع.، وهو مقرب جدًا من عبد االله بنكيران، والذي شغل
 في نفس الوقت مهمة الكاتب العام السابق لذات الرابطة خالل والية ’زويتن‘ وخير الرابطة التي يسيطر عليها

.قيادات الحزب الحاكم بحكم ملكية عشرات القيادات لمئات المدارس الخصوصية

من مجموعة  يرأس   ،١٩٩١ عام  بنكيران  إخوان  أسسها  التي  بالمغرب  الخاص  التعليم  لرابطة  الحالي   الرئيس 
.المؤسسات التعليمية الخاصة بالرباط تقدر بالعشرات

المدارس عدد  ارتفع  حيث  العالم،  دول  كل  في  مسبوق  غير  بشكل  بالمغرب  الخصوصية  المدارس   وتناسلت 
٢٦٠٠ عن  يزيد  ما  الى   ٢٠٠٧ منذ  والتنمية‘،  ’العدالة  حزب  قيادات  بعض  من  ضخمة  باستثمارات   الخصوصية 

.مدرسة خاصة ما يعني جني عشرات المليارات سنويًا

 وسبق للوبي التعليم الخاص الذي يقوده قيادات الحزب االسالمي، أن مارس إبتزاز سابق وعدة ضغوطات على
من دعمًا  عرفت  التي  الضغوطات  وهي  إمتيازات،  عدة  انتزاع  أجل  من  الضرائب،  ومديرية  الوطنية  التربية   وزارة 
 برلمانيي ومنتخبي الحزب االسالمي، حيث حصلت الرابطة على موافقة مؤسسة منتخبي حزب ’العدالة والتنمية‘
سعيد و  بوليف  نجيب  من  كل  بحضور  واألقاليم،  العماالت  مجالس  و  الجماعات  مجالس  رؤساء  على   للضغط 

.خيرون

قلة الحيا. تجار المدارس الخاصة يعتذرون للمغاربة
ويتشبثون باإلستفادة من صندوق كورونا
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 أثارت رسالة رابطة التعليم الخاص بالمغرب التي وجهتها إلى الحكومة سخط المغاربة، مخلفة ردود فعل قوية
.عبر مواقع التواصل االجتماعي، بعد مطالبتها االستفادة من صندوق مواجهة جائحة وباء كورونا

 ودفع الغضب الشعبي بالرابطة المذكورة إلى تقديم اعتذارها وفق بالغ قالت فيه :"أثارت الرسالة الموجهة
 من الهيآت التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة
 لجائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد ١٩� على القطاع ردود فعل قوية على مواقع التواصل االجتماعي
 وعبر بعض وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم توفقنا كهيئة موقعة
المغرب أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي  القطاع،  مطالب  من  بعض  صياغة  حسن  في  الرسالة،   على 
 وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية

."الوطنية

التربوي الرابطة :"نأسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن   وأضاف بالغ 
 خاصة، والشأن الوطني عامة...ونلفت االنتباه إلى أن الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب
جاء وإنما  كورونا،  فيروس  جائحة  تدبير  صندوق  من  التعليمية  المؤسسات  أومالكي  المستثمرين   باستفادة 
األساتذة رواتب  صرف  عن  المؤسسات  بعض  عجز  حالة  في  القطاع،  مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا   الطلب 
آباء وأولياء الدراسة وما قد يرافقها من عجز  التوقف عن   والمستخدمين كال أو جزء، في حالة تمديد فترة 

."التالميذ المتضررين من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه

الوطنيين األعمال  رجال  من  عدد  عالقة  نفس  هي  بالصندوق،  بالقطاع  المستثمرين  عالقة  :"أن  البالغ   وتابع 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن  عبروا   الذين 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 
 كورونا مع وضع فضاأت المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

."التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 وأشار البالغ إلى حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف أجير في االستفادة من أي نظام لدعم
نفس والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة  الهشة   الفئات 

.حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

القطاعات باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات  ”وضعية  إلى  البالغ  أشار   كما 
.”الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية، وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وأوضحت الرابطة للرأي العام الوطني :"حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما
مواطنينا سالمة  على  للحفاظ  والمجتمع  الدولة  طرف  من  المبذولة  الجهود  كل  لدعم  وطننا  إشارة   رهن 
 ومناعة أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم

."الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

 بعد الغضب الشعبي عليها..رابطة التعليم الخاص تعتذر وهكذا بررت
"رسالتها المطالبة باالستفادة من صندوق"كورونا
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التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة التمثيلية لمؤسسات   أثارت الرسالة الموجهة من الهيآت 
على قوية  فعل  ردود  القطاع  على   “١٩ ”كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  المحتملة  التداعيات   حول 
 مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم
 توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في
 تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث

.المنظومة التربوية الوطنية

وعلى هذا األساس، تتقدم رابطة التعليم الخاص بالمغرب للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية: 

 ١. ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني
عامة

المستثمرين باستفادة  طلب  أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  للسيد  الموجهة  الرسالة  أن  إلى  االنتباه  نلفت   .٢ 
 أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا  بدعم بعض
 مستخدمي القطاع،  في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه؛

الذين الوطنيين  بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال  بالقطاع  المستثمرين   ٣. نوضح أن عالقة 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
الخاص لمواجهة جائحة التضامني  بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق   التعليمية الخصوصية لالنخراط 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 ٤.نذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم الفئات 
حقوق نفس  والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة   الهشة 

غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

حيت ومن  الجغرافي  والموقع  والبنية  الحجم  حيت  من  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات  تختلف   .٥ 
امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات

في الخدماتية  القطاعات  باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  الخصوصي   المدرسي  التعليم  مؤسسات   ٦.وضعية 
مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وإننا اذ نؤكد، للراي العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما رهن
للحفاظ على سالمة مواطنينا ومناعة الدولة والمجتمع  المبذولة من طرف  الجهود   إشارة وطننا لدعم كل 
 أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم الوطنية

.الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

رابطة التعليم الخاص بالمغرب تخرج بـ٦ توضيحات حول بالغها السابق
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التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة التمثيلية لمؤسسات   أثارت الرسالة الموجهة من الهيآت 
على قوية  فعل  ردود  القطاع  على   “١٩ ”كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  المحتملة  التداعيات   حول 
 مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم
 توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في
 تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث

المنظومة التربوية الوطنية

 وعلى هذا األساس، تتقدم رابطة التعليم الخاص بالمغرب للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية

 ١. ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني
عامة

 ٢. نلفت االنتباه إلى أن الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو
 مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا  بدعم بعض
 مستخدمي القطاع،  في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه؛

الذين الوطنيين  بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال  بالقطاع  المستثمرين   ٣. نوضح أن عالقة 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
الخاص لمواجهة جائحة التضامني  بمساهمات مفتوحة في تمويل الصندوق   التعليمية الخصوصية لالنخراط 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 ٤.نذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم الفئات
حقوق نفس  والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة   الهشة 

غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

حيت ومن  الجغرافي  والموقع  والبنية  الحجم  حيت  من  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات  تختلف   .٥ 
امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات

في الخدماتية  القطاعات  باقي  وضعيات  عن  تختلف  ال  الخصوصي   المدرسي  التعليم  مؤسسات   ٦.وضعية 
مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وإننا اذ نؤكد، للراي العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما رهن
للحفاظ على سالمة مواطنينا ومناعة الدولة والمجتمع  المبذولة من طرف  الجهود   إشارة وطننا لدعم كل 
 أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم الوطنية

الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

رابطة التعليم الخاص بالمغرب ُتصدر بالغا توضيحيا
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صياغة حسن  في  توفقها  بـ“عدم  وصفته  ما  عن  إعتدارها،  تقديم  عن  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة   أعلنت 
بعض وعبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  قوية  فعل  ”ردود  أثارت  والتي  القطاع“،  مطالب  من  بعض   رسالة 

”وسائل اإلعالم تنتقد القطاع

والتكوين التعليم  لمؤسسات  التمثيلية  الهيآت  من  الموجهة  الرسالة  ”أثارت  لها،  بالغ  عبر  الرابطة   وأكدت 
 الخاص إلى السيد رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد ١٩� على
 القطاع ردود فعل قوية على مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما
مطالب من  بعض  صياغة  حسن  في  الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  توفقنا  لعدم  اعتذار  تقديم  علينا   يفرض 
االقتصادية التنمية  وفي  للقانون،  طبقا  وبناته،  المغرب  أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي   القطاع، 

.”واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

 وأضافت الرابطة “ ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة،
 والشأن الوطني عامة“، مشددة على “ أن الرسالة الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة
 المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا
 بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال
 أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من

.”األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه

 وتابع البالغ “ أن عالقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال الوطنيين الذين
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

.”التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 وذكرت الرابطة بـ“حق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم
نفس والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة  الهشة   الفئات 
 حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية“، مضيفة ان مؤسسات
 التعليم المدرسي الخصوصي تختلف من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن حيت امكانياتها المالية
الخصوصي ال تختلف عن المدرسي  التعليم  ان ”وضعية مؤسسات   في مواجهة مثل هذه االزمات“، موضحة 
 وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل

.”أزمتها

 وأكدت الرابطة للراي العام الوطني، حسن نيتها “ لتجاوز الفهم الخاطئ“ لرسالتها، مجددة حرصها على بقائها
 ”دوما رهن إشارة وطننا لدعم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة والمجتمع للحفاظ على سالمة مواطنينا
 ومناعة أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم

.”الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

مراسلة نشر  بعد  مباشرة  بالمغرب،  الخاص  التعليم  مدارس  أرباب  على  إنهال  االنتقادات  من  سيل  أن   يشار 
قطاع على  المستجد  ”كورونا“  فيروس  تداعيات  حول  الحكومة،  رئيس  إلى  لهم  الممثلة  الهيئات   وجهتها 

.التعليم والتكوين الخاص، طالبت فيها بدعم هذه المؤسسات

بعد إستنكار المغاربة لبالغها..رابطة التعليم الخاص بالمغرب تعتذر
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 وجهت رابطة التعليم الخاص بالمغرب اعتذارا ضمنيا لعدم توفقها في صياغة رسالة مطلبية
.إلى حكومة العثماني، تفيد مطابتها باالستفادة من صندوق مخصص للتصدي لجائحة كورونا

عبر عارمة  انتفادات  أثارت  والتي  السابقة  الرسالة  في  ماجاء  فيه  توضح  بالغا  الهيئة   وأصدرت 
 المواقع اإلعالمية، معلنةاعتذارها  لعدم توفقها في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع،
التنمية وفي  للقانون،  طبقا  وبناته،  المغرب  أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم   الذي 

.االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

 وأكدت الهيئة في بالغها التوضيحي أن الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب
فيروس جائحة  تدبير  صندوق  من  التعليمية  المؤسسات  أومالكي  المستثمرين   باستفادة 
بعض عجز  حالة  في  القطاع،  مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا  الطلب  جاء  وإنما   كورونا، 

.المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا

 وأعربت بالمناسبة عن استعداد المستثمرين في القطاع بالتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب
الموجه للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية  المؤسسات  من  العديد  تبرعات  جاءت  وقد   الوطني. 

 .سلفا من طرف مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة

اجير من ألف  يزيد عددهم عن ١٤٠  الذين  بالقطاع  العاملين  إلى حق  بالمناسبة  الهيئة   ولفتت 
 االستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين
 مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية، ومن زمالئهم

.العاملين بالمدرسة العمومية

مواقع لدى  كبيرا  استهجانا  لقيت  الخاص،  التعليم  رايطة  لهيئة  السابقة  الرسالة  أن   ويذكر 
المجتمع في  الفاعلة  القطاعات  جميع  تجند  تستوجب  التي  الظرفية  في  االجتماعي   التواصل 

.لمواحهة شبح كورونا الذي يهدد االقتصاد الوطني ككل

رابطة التعليم الخاص بالمغرب توضح غموض مطالبها
وتعلن تجندها لمواجهة تداعيات كورونا
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حول الحكونة  رئيس  إلى  الخاص،  والتكوين  التعليم  لمؤسسات  التمثيلية  الهيآت  وجهتها  التي  الرسالة   بعد 
 استفادة المدارس الخصوصية من صندوق مواجهة جائحة وباء كورونا، عرف هذا االمر ردود فعل قوية عبر

.مواقع التواصل االجتماعي

اعتذار لعدم المذكورة بتقديم  الهيآت  القطاع بأكمله، قامت  تنتقد فيه  الضجة وردود األفعال   وبعد هذه 
.توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع

 وتقدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية، ”نأسف لما خلفته هذه الرسالة
.”من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة

المستثمرين“ باستفادة  طلب  أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  للسيد  الموجهة  الرسالة  أن  إلى  االنتباه   نلفت 
 أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض
 مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

.”أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمنا

الذين ” الوطنيين  األعمال  رجال  من  عدد  عالقة  نفس  هي  بالصندوق،  بالقطاع  المستثمرين  عالقة  أن   نوضح 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

.”التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها

 نذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم الفئات“
حقوق نفس  والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة   الهشة 

”غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

 ..بعد المطالبة باالستفادة من صندوق مواجهة وباء كورونا
رابطة التعليم الخاص بالمغرب تقدم اعتذارا رسميا
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التعليم والتكوين الخاص إلى السيد رئيس الحكومة التمثيلية لمؤسسات   أثارت الرسالة الموجهة من الهيآت 
على قوية  فعل  ردود  القطاع  على   "١٩ "كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  المحتملة  التداعيات   حول 
 مواقع التواصل االجتماعي وعبر بعض وسائل اإلعالم تنتقد قطاعا بأكمله، ما يفرض علينا تقديم اعتذار لعدم
 توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في
 تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث

المنظومة التربوية الوطنية

وعلى هذا األساس، تتقدم رابطة التعليم الخاص بالمغرب للرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية

 ١-ناسف لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني
عامة

المستثمرين باستفادة  طلب  أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  للسيد  الموجهة  الرسالة  أن  إلى  االنتباه   ٢-نلفت 
 أومالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض
 مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه؛

الذين الوطنيين  األعمال  رجال  عالقة عدد من  نفس  بالصندوق، هي  بالقطاع  المستثمرين  عالقة  أن   ٣-نوضح 
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني.  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن   عبروا 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 
 كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة ، وسنوافيكم بتفاصيل حجم

التبرعات التي قدمتها مؤسسات القطاع فور استكمالنا لجميع تفاصيلها
 ٤.نذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف اجير من االستفادة من أي نظام لدعم الفئات
حقوق نفس  والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها  مصادر  في  المهددة   الهشة 

غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

حيت ومن  الجغرافي  والموقع  والبنية  الحجم  حيت  من  الخصوصي  المدرسي  التعليم  مؤسسات   ٤.تختلف 
امكانياتها المالية في مواجهة مثل هذه االزمات

 ٦.وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ال تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة
.االختالالت المالية. وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 وإننا اذ نؤكد، للراي العام الوطني، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على بقائنا دوما رهن
للحفاظ على سالمة مواطنينا ومناعة الدولة والمجتمع  المبذولة من طرف  الجهود   إشارة وطننا لدعم كل 
 أمتنا، مسترشدين بتوجيهات صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهللا و ايده، ومستلهمين قيم الوطنية

.الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق

رابطة التعليم الخاص تعتذر عن بالغ سابق وُتوضح
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من الخاص  التعليم  قطاع  استفادة  بخصوص  العثماني،  الدين  سعد  الحكومة  رئيس  إلى  رسالتها  أثارت   بعدما 
 الصندوق الخاص بتدابير مواجهة فيروس كورونا، استياء وسط فئات كبيرة من المغاربة، خرجت رابطة التعليم

.الخاص بالمغرب، ببيان توضحي قدمت فيه اعتذارها إلى المغاربة

 وأوضح بيان الرابطة، أن الردود القوية التي خلفتها الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة ”يفرض علينا تقديم
يساهم الذي  القطاع،  مطالب  من  بعض  صياغة  حسن  في  الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  توفقنا  لعدم   اعتذار 
التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي   بقسط وافر في تعليم 

.”للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية
التربوي للشأن  المتتبعين  من  مجموعة  لدى  استياء  من  الرسالة  هذه  خلفته  لما  أسفها  عن  الرابطة   وعبرت 

خاصة، والشأن الوطني عامة

أومالكي المستثمرين  باستفادة  طلب  أي  تتضمن  لم  الحكومة  رئيس  إلى  الموجهة  الرسالة  ”أن  إلى   ولفتت 
بعض بدعم  مرتبطا  الطلب  جاء  وإنما  كورونا،  فيروس  جائحة  تدبير  صندوق  من  التعليمية   المؤسسات 
 مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في
 حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن

أداء تكاليف دراسة األبناء، وهو وضع ال نريده وال نتمناه

 وأوضحت الرابطة أن عالقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال الوطنيين
.الذين عبروا عن استعدادهم للتبرع لفائدة الصندوق، قياما بالواجب الوطني

طرف من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  جاءت  الخاصة،  التعليمية  المؤسسات  من  العديد  تبرعات  إلى   وأشارت 
تمويل في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية  التعليمية  المؤسسات  أرباب  لكافة   الرابطة 
عند المعنية  السلطات  إشارة  رهن  المؤسسات  فضاءات  وضع  مع  كورونا  جائحة  لمواجهة  الخاص   الصندوق 
لجميع استكمالنا  فور  القطاع  مؤسسات  قدمتها  التي  التبرعات  حجم  تفاصيل  ستنشر  انها  واضافت   الحاجة، 

تفاصيلها

ألف أجير من االستفادة من أي يزيد عددهم عن ١٤٠  الذين  بالقطاع  العاملين  السياق ذاته، بحق   وذكرت في 
 نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع

.نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة
 وأكدت أن وضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ال تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في

.مقاومة االختالالت المالية، وال نية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها

رابطة التعليم الخاص تعتذر للمغاربة وتوضح حيثيات
”طلب االستفادة من صندوق كورونا“ 
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بمطالبتها والطمع  الجشع  الحكومة،  لرئاسة  موجهة  رسالة  في  الخاص  التعليم  رابطة  أظهرت  أن   بعد 
 االستفادة من صندوق تدبير ”كورونا“، سارعت هذه الرابطة إلى إصدار بالغ تتدارك فيه فضيحتها وانفصالها

.عن اللحمة الوطنية

منه، بنسخة  توصل“برلمان.كوم“  بالغ  في  الخاص،  والتكوين  التعليم  لمؤسسات  التمثيلية  الهيآت   وقدمت 
من بعض  صياغة  حسن  في  الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  توفقنا  ”لعدم  المغربي  الشعب  لعموم   اعتذارها 
التنمية وفي  للقانون،  طبقا  وبناته،  المغرب  أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي  القطاع،   مطالب 

.”االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

التربوي للشأن  المتتبعين  من  مجموعة  لدى  استياء  من  الرسالة  هذه  خلفته  لما  أسفها  عن  الرابطة   وعبرت 
طلب أي  تتضمن  لم  الحكومة  لرئيس  الموجهة  ”الرسالة  أن  إلى  االنتباه  الفتة  عامة،  الوطني  والشأن   خاصة، 
جاء وإنما  كورونا،  فيروس  جائحة  تدبير  صندوق  من  التعليمية  المؤسسات  أومالكي  المستثمرين   باستفادة 
األساتذة رواتب  صرف  عن  المؤسسات  بعض  عجز  حالة  في  القطاع،  مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا   الطلب 
 والمستخدمين كال أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء

.”التالميذ المتضررين من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع ال نريده وال نتمناه

الذين يزيد عددهم عن ١٤٠ ألف أجير من االستفادة من أي نظام لدعم  بالقطاع  العاملين  البالغ بحق   وذكر 
نفس والمجتمع  الدولة  على  لهم  مغاربة  مواطنين  باعتبارهم  رزقها،  مصادر  في  المهددة  الهشة   الفئات 

.حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

القطاعات  باقي  الخصوصي ال تختلف عن وضعيات  المدرسي  التعليم  أن وضعية مؤسسات  الرابطة،   وأوضحت 
 الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية، ”والنية لها في تبني تسريح شغيلتها لحل أزمتها، وبهذا نجدد حرصنا
 على بقائنا دوما رهن إشارة وطننا لدعم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة والمجتمع للحفاظ على سالمة

.”مواطنينا ومناعة أمتنا

صندوق كورونا“.. رابطة التعليم الخاص تتدارك فضيحتها“
بعد انفصالها عن اللحمة الوطنية
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رابطة التعليم الخاص تشرع في التبرع لفائدة صندوق التضامن

بالغ صحفي

38

التعليم رابطة  تشيد  كورونا،  وباء  بخصوص  الغالي  بلدنا  مايعرفه  إطار  وفي  الوطني،  والتكافل  التآزر  إطار   في 
 الخاص بالمغرب وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنضوية تحت لوائها بما تقوم به السلطات
الوباء الخطير، وتحيي جميع رجال األعمال انتشار هذا  الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من   وأجهزة 

والموظفين والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في التبرع لفائدة الصندوق
.

 وكباقي الهيئات الوطنية الغيورة، تساهم  المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للرابطة بمليوني درهم
في المساهمة  إلى  الجميع  وتدعو  كورونا  وباء  ضد  التضامن  صندوق  في  أولى  كمرحلة   (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) 

الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم

٠٠١-٨١٠-٠٠٧٨٠٠٠٢٠١١٠٦٢٠٢-٢١ Fond de Solidarit é Corona compte n° 
 

المدرسي النقل  ومركبات  مؤسساتها  وفضاءات  إمكانياتها  جميع  المحلية  السلطات  إشارة  رهن  تضع   كما 
لمواجهة هذه الجائحة

 حفظ اهللا بلدنا وأدام عليه نعمة األمن واألمان في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس
حفظه اهللا ونصره

عبد السالم عمور
رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب 

الرباط ٢١ مارس ٢٠٢٠

التوقيع



 في الوقت الذي وّجهت فيه رابطة التعليم الخاص بالمغرب مراسلة إلى رئيس الحكومة حول تداعيات فيروس
نشطاء طرف  من  الهيئة  لهذه  انتقادات  من  ذلك  واكب  َوما  الخاص،  التعليم  قطاع  على  المستجد   "كورونا" 
 مواقع التواصل االجتماعي، فإن مؤسسات للتعليم الخاص قررت المساهمة في الصندوق المحدث ضد جائحة

.""كورونا

 وأعلنت مجموعة مدارس القرويين ومدارس نيوتن بمدينة المحمدية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير
دعمهم عن  عليها  القائمين  من  تعبيرا  السادس،  محمد  الملك  من  بتعليمات  أحدث  الذي  "كورونا"،   جائحة 

.للجهود المبذولة في محاصرة الوباء والقضاء عليه

الخاص التعليم  قطاع  انخراط  الخطوة،  هذه  خالل  من  تؤكدان،  المؤسستين  فإن  نفسه،  المصدر   وحسب 
.ووقوفه بجانب المواطنين والسلطات الحكومية في هذه األزمة، ودعم كل المبادرات التي يقودها الملك

 كما دعت المؤسستان كافة األطر اإلدارية والتربوية وكذا أولياء أمور التالميذ إلى المساهمة بدورهم في هذا
.الصندوق، حيث ستعمل على تحويل مساهمتهم مباشرة بعد حصرها لتنضاف إلى مساهمة المؤسستين

مؤسسات تعليمية خاصة تساهم في صندوق كورونا
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 قررت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ”كوفيد
بتفعيله وتمكينه من قدره مليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠)، قصد اإلسراع  بمبلغ مالي  بتبرعها   ١٩�، وذلك 
 الموارد الالزمة.وكشفت الرابطة في بالغ لها توصلت ”شوف تيفي“ بنسخة منه، أنه كباقي الهيئات الوطنية
في أولى  كمرحلة  درهم  مليوني  بمبلغ  للرابطة  التابعة  الخصوصية  التعليمية  المؤسسات  تساهم   الغيورة 

. صندوق التضامن ضد وباء كورونا وتدعو الجميع للمساهمة في الحساب البنكي المفتوح لدى بنك المغرب

النقل ومركبات  مؤسساتها  وفضاءات  إمكانياتها  جميع  المحلية  السلطات  إشارة  رهن  تضع  أنها   وأكدت 
.المدرسي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

 وأبرزت الرابطة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التآزر والتكافل الوطني وفي إطار ما يعرفه بلدنا بخصوص وباء
 كورونا، مشيدة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات المحلية واألمنية وكافة أجهزة الدولة ومن

.تدابير احترازية للحد من انتشار الوباء

رابطة التعليم الخاص تدعم صندوق كورونا بمليوني درهم
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.قررت رابطة التعليم الخاص المساهمة في صندوق مواجهة كورونا

 وقررت الرابطة المساهمة في هذا الصندوق بمليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) كمرحلة أولى
 في صندوق التضامن ضد وباء كورونا ودعت الجميع إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى

بنك المغرب

 واوضح بيان صادر عن الرابطة انه في إطار التآزر والتكافل الوطني، وفي إطار مايعرفه بلدنا الغالي
التعليم مؤسسات  وجميع  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تشيد  كورونا،  وباء   بخصوص 
 المدرسي الخصوصي المنضوية تحت لوائها بما تقوم به السلطات وأجهزة الدولة المغربية من
والموظفين األعمال  رجال  جميع  وتحيي  الخطير،  الوباء  هذا  انتشار  من  للحد  احترازية   إجراءات 

.والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في التبرع لفائدة الصندوق

 وقالت الرابطة انها تضع رهن إشارة السلطات المحلية جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها
.ومركبات النقل المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

رابطة التعليم الخاص تساهم بمليوني درهم في صندوق مجابهة كورونا
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المساهمة قررت  لها،  التابعة  الخصوصية  التعليمية  المؤسسات  أن  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   أعلنت 
 .بمليوني درهم كمرحلة (٢٠٠ مليون سنتيم) أولى في صندوق التضامن ضد وباء كورونا

 ودعت الرابطة في بالغ لها، الجميع إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب، مشيرة إلى أتها تضع
لمواجهة المدرسي  النقل  ومركبات  مؤسساتها  وفضاءات  إمكانياتها  جميع  المحلية  السلطات  إشارة   رهن 

.الجائحة

 وأوضحت الرابطة، أن ذلك يأتي في إطار التآزر والتكافل الوطني وفي إطار ما يعرفه بلدنا بخصوص وباء كورونا،
 مشيدة بما تقوم به السلطات وأجهزة الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء الخطير

 وكانت ثالثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، قد آثارت 
 ضجة بعد مطالبتها الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع األباء

.”عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار اإلجراءات االحترازية لمكافحة ”كورونا

 وطالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص ”ضمن القطاعات الهشة والمهددة باإلفالس والتي يجب دعمها
أداء آجال  من  االستفادة  من  الخاصة  المؤسسات  تمكن  إجراءات  ”اتخاذ  إلى  الحكومة  داعية   وحمايتها“، 

.”المستحقات االجتماعية والضريبية

 ومباشرة بعد الضجة التي أثارتها الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة تقدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب،
من بعض  صياغة  حسن  في  الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  تتوفق  ”لم  أنها  إلى  مشيرة  المغاربة،  إلى   باعتذار 
التنمية وفي  للقانون،  طبقا  وبناته،  المغرب  أبناء  تعليم  في  وافر  بقسط  يساهم  الذي  القطاع،   مطالب 

.”االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية

 وتأسفت الرابطة، في بالغ توضيحي لها اطلعت ”العمق“ على نسخة منه، ”لما خلفته هذه الرسالة من استياء
 لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة، الفتة االنتباه إلى أن الرسالة الموجهة
 لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير
بعض عجز  حالة  في  القطاع،  مستخدمي  بعض  بدعم  مرتبطا  الطلب  جاء  وإنما  كورونا،  فيروس   جائحة 
 المؤسسات عن صرف رواتب األساتذة والمستخدمين كال أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة
 وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التالميذ المتضررين من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ وهو وضع

.ال نريده وال نتمناه“ وفق تعبيرها

 بعد الجدل.. رابطة للتعليم الخاص تتبرع بـ٢٠٠ مليون
”لصندوق ”كورونا
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 يبدو أن غضب المغاربة من مراسلة رابطة التعليم الخصوصي، رئيس الحكومة لالستفادة من الصندوق المحدث
هدا تمويل  في  إنخراطها  وإعالن  تصرفها،  مراجعة  إلى  الرابطة  دفع  ”كورونا“،  جائحة  لمواجهة  ملكي   بأمر 

.الصندوق التضامني، بدل االستفادة منه

جريدة بها  توصلت  رسمية،  وثيقة  في ، ma.le١٢ وحسب  المساهمة  قررت  الخصوصي،  التعليم  رابطة   فإن 
.تمويل الصندوق بمبلغ مالي قدره مليوني درهم، أي ٢٠٠ مليون سنتيم، كمرحلة أولى

المؤسسات تضع  أنها  والتنمية،  العدالة  لحزب  موالون  مدراس  أرباب  صفوفها  ضمن  التي  الرابطة،   وأضافت 
تمويل مواصلة  إلى  المغاربة  داعية  السلطات،  إشارة  رهن  ومركباتها،  بفضاءاتها  لها  التابعة   التعليمية 

.الصندوق المحدث لمواجهة وباء كورونا

 وتأتي هده الخطوة، بعدما كانت الرابطة، قد توجهت إلى الرأي العام ببالغ توضيحي لمنزلق طلبها الموجهة
 إلى رئيس الحكومة، بيد أن ال أحد إلتفت إلى توضيحها، بقدر ما فتح نقاش مجتمعي حول ضرورة تكتل الدولة
 والمجتمع إلعادة اإلعتبار للمدرسة العمومية، وإنهاء عالقة اآلباء واألوليات مع ”جشع“ التعليم الخصوصي

.على حد تعبير عدد من المغاربة

وثيقة. غضب المغاربة يدفع رابطة التعليم الخاص إلى المساهمة
”بهذا المبلغ في صندوق ”كورونا
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الغالي بلدنا  مايعرفه  إطار  وفي  الوطني،  والتكافل  التآزر  إطار  في  أنه  بالمغرب“  الخاص  التعليم  ”رابطة   قالت 
الخصوصي المدرسي  التعليم  مؤسسات  وجميع  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تشيد  كورونا،  وباء   بخصوص 
 المنضوية تحت لوائها بما تقوم به السلطات وأجهزة الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا
التبرع  الوباء الخطير، وتحيي جميع رجال األعمال والموظفين والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في 

.لفائدة الصندوق

 وأضافت في بيان لها توصلت بنسخة منه ”هوية بريس“ كباقي الهيئات الوطنية الغيورة، تساهم المؤسسات
 التعليمية الخصوصية التابعة للرابطة بمليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) كمرحلة أولى في صندوق التضامن ضد

:وباء كورونا وتدعو الجميع إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت رقم

٠٠١-٨١٠-٠٠٧٨٠٠٠٢٠١١٠٦٢٠٢-٢١ Fond de Solidarité Corona compte n° :

المدرسي النقل  ومركبات  مؤسساتها  وفضاءات  إمكانياتها  جميع  المحلية  السلطات  إشارة  رهن  تضع   كما 
.”لمواجهة هذه الجائحة

 وحتمت الرابطة بيانها بسؤال أن يحفظ اهللا بلدنا ويديم عليه نعمة األمن واألمان في ظل السياسة الرشيدة
.لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه اهللا ونصره

رابطة التعليم الخاص تتبرع بـ٢ مليون درهم لفائدة صندوق كورونا
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 فجأة انقشعت األزمة لدى ما يسمى ’رابطة التعليم الخاص‘ صاحبة بالٍغ االبتزاز، لتعلن مضطرة للرأي العام أنها
.تتبرع بدورها لصندوق ُكورونا بمبلغ ٢٠٠ مليون

 بالغ صادر عن ذات التنظيم الذي يسيطر عليه قيادات حزب ’العدالة والتنمية‘ و حركة ’التوحيد واالصالح‘ قال أنه
.وِفي إطار التآزر والتكافل الوطني، تبرع كافة المدارس الخاصة المنضوية تحت لوائها بمبلغ ٢٠٠ مليون سنتيم

.كما أعلنت ألول مرة عن وضع مؤسساتها وسياراتها رهن إشارة السلطات لمحاصرة وباء كورونا

البالد، يدعو التي تعيشها  الدولة في عز األزمة  أثارت غضب الشعب المغربي ببالغ يبتُز  الرابطة قد   وكانت ذات 
.الحكومة الى ضرورة استفادتها من تبرعات المواطنين بصندوق ُكورونا

 البالغ الذي وصفه المغارية بخيانة الوطن، حرك قيادات التنظيم لالسراع بالخروج ببالغ لالعتذار، دون التراجع عن
التشبث بضرورة االستفادة من صندوق ُكورونا

 لكن بالغ اليوم، جعل المغاربة يستغربون لغته مقارنة مع لغة بالغ االبتزاز األول، حيث لم تعد الرابطة تشتكي
 من الهشاشة وأزمة مالية، ليتبين أن قيادات الرابطة التي وقفت وراء بالغ االبتزاز كانت تعي ما تقول فعًال،

.وتترقب االنقضاض على تبرعات المغاربة التي أودعوها لمحاربة الوباء

فجأة بانو الفلوس ومبقاتش عندهم أزمة. ُتجار المدارس الخاصة
يتبرعون بـ٢٠٠ مليون وينتظرون اإلستفادة من صندوق ُكورونا
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 أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب اليوم السبت، عن مساهمتها بمبلغ ٢ مليون درهم في صندوق كورونا
الذي تم إحداثه منذ أيام

.
 وذكرت الرابطة في بالغ لها، عن مساهمتها بمبلغ ٢ مليون درهم كمرحلة أولى والتي ستدفعها مؤسسات

التعليم الخصوصي المنضوية تحت لوائها
.

انها ستضع جميع المحدث بعد توجيهات ملكية، مؤكدة  بالصندوق  الموارد  إلى تعبئة جميع  الرابطة   ودعت 
إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات النقل المدرسي رهن إشارة السلطات المحلية الستخدامها

.
 وكان بالغ سابق للرابطة أثار موجة غضب كبيرة من طرف رواد مواقع التواصل االجتماعي، بعدما طالبت بدعم
 حكومي بسبب عدم قدرة بعض المؤسسات على مواجهة اآلثار السلبية لتوقفها عن العمل، وهو ما أجبرها

.على االعتذار والتوضيح في بالغ الحق

 رابطة التعليم الخاص تساهم بمليوني درهم في
”صندوق ”كورونا
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 بعد ما تعرضت له رابطة التعليم الخاص بالمغرب من هجوم قوي على مواقع التواصل االجتماعي بعد مطالبتها
ما بسبب  اعتذارها  عن  ،أعربت  ”كورونا“  جائحة  لمكافحة  الحكومة  خصصنه  الذي  الصندوق  من   االستفادة 
 وصفته بـ“عدم توفقها“في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء
 المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد، وفي تحديث المنظومة

.التربوية الوطنية

 وقالت الرابطة في بيان لها، أن ”الرسالة الموجهة من الهيآت التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى
القطاع على   �١٩ ”كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  لجائحة  المحتملة  التداعيات  حول  الحكومة  رئيس   السيد 
ما بأكمله،  قطاعا  تنتقد  اإلعالم  وسائل  بعض  وعبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  قوية  فعل  ردود   أثارت 
مطالب من  بعض  صياغة  حسن  في  الرسالة،  على  موقعة  كهيئة  توفقها  لعدم  اعتذار  تقديم  عليها   يفرض 

.”القطاع

”الرسالة أن  مفادها  بتوضيحات  بالمغرب  الخاص  التعليم  رابطة  تقدمت  بالغ،  يضيف  األساس،  هذا   وعلى 
 الموجهة للسيد رئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أومالكي المؤسسات التعليمية من
 صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز
عن التوقف  فترة  تمديد  حالة  في  جزءا،  أو  كال  والمستخدمين  األساتذة  رواتب  صرف  عن  المؤسسات   بعض 
التالميذ المتضررين من األزمة عن أداء تكاليف دراسة األبناء؛ آباء وأولياء   الدراسة وما قد يرافقها من عجز 

”وهو وضع ال نريده وال نتمناه

 واعتبرت الرابطة أن ”عالقة المستثمرين بالقطاع بالصندوق، هي نفس عالقة عدد من رجال األعمال الوطنيين
من العديد  تبرعات  جاءت  وقد  الوطني،  بالواجب  قياما  الصندوق،  لفائدة  للتبرع  استعدادهم  عن  عبروا   الذين 
المؤسسات أرباب  لكافة  الرابطة  طرف  من  سلفا  الموجه  للنداء  استجابة  الخاصة  التعليمية   المؤسسات 
جائحة لمواجهة  الخاص  الصندوق  تمويل  في  مفتوحة  بمساهمات  التضامني  لالنخراط  الخصوصية   التعليمية 

.”كورونا مع وضع فضاءات المؤسسات رهن إشارة السلطات المعنية عند الحاجة

نظام أي  اجير من االستفادة من  ألف  يزيد عددهم عن ١٤٠  الذين  بالقطاع  العاملين  الرابطة، ب“حق   وذكرت 
 لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقها باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس

.”حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ، ومن زمالئهم العاملين بالمدرسة العمومية

 وأشارت الى اختالف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من حيت الحجم والبنية والموقع الجغرافي ومن
المدرسي التعليم  مؤسسات  وضعية  أن  معتبرة  االزمات،  هذه  مثل  مواجهة  في  المالية  امكانياتها   حيت 
 الخصوصي ال تختلف عن وضعيات باقي القطاعات الخدماتية في مقاومة االختالالت المالية، وال نية لها في تبني

.تسريح شغيلتها لحل أزمتها

 و إننا اذ نؤكد، للراي العام الوطني، تضيف الرابطة، حسن نيتنا لتجاوز الفهم الخاطئ لرسالتنا، نجدد حرصنا على
سالمة على  للحفاظ  والمجتمع  الدولة  طرف  من  المبذولة  الجهود  كل  لدعم  وطننا  إشارة  رهن  دوما   بقائنا 
ايده، و  اهللا  نصره  السادس  محمد  الملك  الجاللة  صاحب  بتوجيهات  مسترشدين  أمتنا،  ومناعة   مواطنينا 

.ومستلهمين قيم الوطنية الصادقة والمواطنة الحقة. من ثقافة تاريخنا العريق.“ وفق البالغ ذاته

بعد الهجوم عليها من طرف النشطاء..رابطة التعليم الخاص
بالمغرب ”تعتذر“ و تساهم بـ“مليوني درهم 
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 يبدو أن رابطة التعليم الخاص تحاول استدراك الخطأ الفادح الذي وقعت فيه بعد توجيهها لمراسلة تطلب فيها
."ب "حقها " من صندوق "كورونا

 وإلظهار حسن نيتها، قررت الرابطة المساهمة في هذا الصندوق بمليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠،٠٠) كمرحلة
.أولى في صندوق التضامن ضد وباء كورونا ودعت الجميع إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب

 كما أكدت الرابطة أنها تضع رهن إشارة السلطات المحلية جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات
.النقل المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

بعد مراسلتها المثيرة للجدل..رابطة التعليم الخاص
تقرر المساهمة بهذا المبلغ لفائدة صندوق كورونا 
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التعليم رابطة  تشيد  كورونا،  وباء  بخصوص  الغالي  بلدنا  مايعرفه  إطار  وفي  الوطني،  والتكافل  التآزر  إطار   في 
 الخاص بالمغرب وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنضوية تحت لوائها بما تقوم به السلطات
الوباء الخطير، وتحيي جميع رجال األعمال انتشار هذا  الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من   وأجهزة 

.والموظفين والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في التبرع لفائدة الصندوق

الغيورة، الوطنية  الهيئات  كباقي  ”أنه  منه،  بنسخة  اإللكترونية   “٢٤ ”السفير  جريدة  توصلت  بالغ   وحسب 
 تساهم المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للرابطة بمليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) كمرحلة أولى في
إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت  صندوق التضامن ضد وباء كورونا وتدعو الجميع 

: رقم
٠٠١-٨١٠-٠٠٧٨٠٠٠٢٠١١٠٦٢٠٢-٢١ :Fond de Solidarité Corona compte n° 

 وأضاف البالغ، أن السلطات المحلية  تضع رهن إشارتها جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات النقل
.المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

السياسة  ظل  في  واألمان  األمن  نعمة  عليه  وأدام  بلدنا  اهللا  ”حفظ  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   وتقول 
.”الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه اهللا ونصره

رابطة التعليم الخاص تشرع في التبرع لفائدة صندوق التضامن
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التعليم رابطة  تشيد  كورونا،  وباء  بخصوص  الغالي  بلدنا  مايعرفه  إطار  وفي  الوطني،  والتكافل  التآزر  إطار   في 
 الخاص بالمغرب وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنضوية تحت لوائها بما تقوم به السلطات
الوباء الخطير، وتحيي جميع رجال األعمال انتشار هذا  الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من   وأجهزة 

.والموظفين والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في التبرع لفائدة الصندوق

الغيورة، الوطنية  الهيئات  كباقي  ”أنه  منه،  بنسخة  اإللكترونية   “٢٤ ”السفير  جريدة  توصلت  بالغ   وحسب 
 تساهم المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة للرابطة بمليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) كمرحلة أولى في
إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب تحت  صندوق التضامن ضد وباء كورونا وتدعو الجميع 

: رقم
٠٠١-٨١٠-٠٠٧٨٠٠٠٢٠١١٠٦٢٠٢-٢١ :Fond de Solidarité Corona compte n° 

 وأضاف البالغ، أن السلطات المحلية  تضع رهن إشارتها جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات النقل
.المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

السياسة  ظل  في  واألمان  األمن  نعمة  عليه  وأدام  بلدنا  اهللا  ”حفظ  بالمغرب،  الخاص  التعليم  رابطة   وتقول 
.”الرشيدة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس حفظه اهللا ونصره

رابطة التعليم الخاص تشرع في التبرع لفائدة صندوق التضامن
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منه تطلب  الحكومة،  رئيس  إلى  موجهة  الخاص  التعليم  لرابطة  مراسلة  أثارتها  التي  الغضب  موجة   بعد 
  االستفادة من الصندوق الخاص بتدبير تداعيات انتشار فيروس كورونا، وبعد اعتذارها قبل يومين، خرجت اليوم

..ببالغ تعلن فيه عن تبرعها لفائدة صندوق مواجهة فيروس كورونا

 وقالت الرابطة، في بالغ لها، إنه ”كباقي الهيئات الوطنية الغيورة، تساهم  المؤسسات التعليمية الخصوصية
. ”التابعة للرابطة بمليوني درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠) كمرحلة أولى في صندوق التضامن ضد وباء كورونا

، كورونا“  وباء  بخصوص  الغالي  بلدنا  مايعرفه  إطار  وفي  الوطني،  والتكافل  التآزر  إطار  ”في  أنه  البالغ   وأوضح 
 فإنها ”تشيد بما تقوم به السلطات وأجهزة الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء
 الخطير، وتحيي جميع رجال األعمال والموظفين والمهنيين وعامة المواطنين الذين شرعوا في التبرع لفائدة

. ”الصندوق

 وأوضحت الرابطة أنها ”تضع رهن إشارة السلطات المحلية، جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات
. ”النقل المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

بعد موجة الغضب التي أثارتها مراسلتها.. رابطة التعليم الخاص
تساهم في صندوق مواجهة كورونا بـ ٢٠٠ مليون سنتيم
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 يبدو أن رابطة التعليم الخاص تحاول استدراك الخطأ الفادح الذي وقعت فيه بعد توجيهها لمراسلة تطلب فيها
الصندوق بمليوني المساهمة في هذا  الرابطة  نيتها، قررت   ب "حقها " من صندوق "كورونا.وإلظهار حسن 
 درهم (٢,٠٠٠,٠٠٠،٠٠) كمرحلة أولى في صندوق التضامن ضد وباء كورونا ودعت الجميع إلى المساهمة في
 الحساب المفتوح لدى بنك المغرب.كما أكدت الرابطة أنها تضع رهن إشارة السلطات المحلية جميع إمكانياتها

.وفضاءات مؤسساتها ومركبات النقل المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

رابطة التعليم الخاص المغربية تقرر المساهمة لصالح صندوق كورونا
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.”أعلنت ”رابطة التعليم الخاص“ عن تبرعها بمبلغ مليوني درهم لفائدة صندوق مواجهة فيروس ”كورونا

وباء بخصوص  المغرب  يعرف  ما  إثر  على  الوطني،  والتكافل  التآزر  إطار  في  إنه  لها،  بالغ  في  الرابطة   وقالت 
السلطات به  تقوم  بما  لوائها،  تحت  المنضوية  الخصوصي  التعليم  مؤسسات  وجميع  تشيد  فإنها   ”كورونا“، 

.وأجهزة الدولة المغربية، من إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء الخطير

 

التابعة التعليمية الخصوصية  الغيورة على هذا الوطن، ستساهم المؤسسات   وأوضحت، ”أنه كباقي الهيئات 
إلى الجميع  داعية  ”كورونا“،  جائحة  مواجهة  صندوق  في  أولى  كمرحلة  درهم،  مليوني  بمبلغ   للرابطة 

.”المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب

النقل ومركبات  مؤسساتها  فضاء  من  إمكانياتها،  جميع  المحلية  السلطات  إشارة  تحت  تضع  أنها   وأبرزت 
.المدرسي لمواجهة هذه الجائحة

 وكانت مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، قد جرت عليها موجة من السخط والغضب العارمين، بعد مطالبتها
صعوبات تواجه  التي  القطاعات  ودعم  ”كورونا“،  لمواجهة  صندوق  تأسيس  عن  اإلعالن  فور  بالدعم،   للدولة 

.بسبب تداعيات الفيروس

بعد أن أثارت الغضب بمطالبتها بالدعم
”رابطة التعليم الخاص“ تتبرع بمليوني درهم لصندوق ”كورونا“ ..
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