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جدل متواصل في المغرب حول تحديد سن التوظيف في التعليم: مسؤول
حكومي يعتبره نتيجة دراسات عميقة وخبير: «سيف ذو حدين»

الرباط ـ �القدس العر��: رغم الدعوات المتكررة عبر شبكات التواصل االجتما� إ� مقاطعة

مباريات التوظيف الخاصة بكوادر التدريس � المغرب، فإن مصادر من وزارة التعليم كشفت

السبت، أن المباريات مرت عموماً � أجواء إيجابية، وشارك فيها العديد من الشباب الراغبين �

العمل مدرسين أو كوادر إدارية � أقاليم البالد�

واستمر الجدل ع� تحديد السن األع� للتدريس � 60 عاماً، حيث قال المدير اإلقليمي لوزارة

التربية الوطنية والتعليم األو� والرياضة � مدينة الجديدة، إن الشروط الجديدة لولوج مراكز

التعليم جاءت استناداً إ� دراسة عميقة�

ونقلت أسبوعية “المنعطف” عن المسؤول ذاته قوله إن قرار تحديد سن التوظيف � التعليم �

30 سنة، استندت فيه الحكومة إ� خالصات دراسات وتجارب السنوات الممتدة بين 2016 و2020،

وأضاف أن القرار يهدف إ� تجديد الدماء وإغناء الموارد البشرية، بهدف الوصول إ� الجودة

المنشودة من قبل المتعلمين وأولياء أمورهم�

� السياق ذاته، أوردت أسبوعية “األيام” أن قرار تسقيف سن الولوج إ� مهنة التعليم، بوصفه

أحدث القرارات المتخذة � سبيل إصالح القطاع، هو حديث الساعة، فقد كان وراء إحياء
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احتجاجات الشارع ذات الزخم الكبير، فضالً عن أنه “امتحان” حقي� لتدبير الحكومة الجديدة،

لكن األسئلة ال� يطرحها هذا القرار بارتباط مع ردود الفعل ال� رافقته “ثقيلة”، وتحتاج إ�

البحث عن أجوبة مقنعة تتجاوز نقاش القرار بصيغته التنفيذية إ� أبعاده وما يمكن أن يتمخض

عنه�

واعتبر عبد الحفيظ اليون�، أستاذ القانون الدستوري، أن قرار تسقيف سن التوظيف � التعليم

هو قرار يفتقد للعمق االجتما�، ويبين أن الحكومة الحالية تتخذ قرارات بشكل متسرع ودون

محاولة إقناع جادة بجدوى مثل هذه القرارات، و� المقابل، يمكن أن يرى المراقب �

االحتجاجات ع� هذا القرار إنعاشاً للذاكرة االحتجاجية � المغرب، تذكر إ� حد كبير بالتوزيع

المجا� لالحتجاج، وخروج الشباب للتعبير عن رفضهم لهذا القرار يؤشر ع� ذلك�

وذكر محمد مصباح، رئيس المعهد المغر� لتحليل السياسات، أن تسقيف سن التوظيف �

التعليم هو سيف ذو حدين، فكما أنه سيسهم � التشبيب، فإنه سيق� بشكل غير قانو� وغير

دستوري فئات من المجتمع من حقهم � التوظيف، و� النهاية يب� هذا اإلجراء تقنياً ال يمس

الجوهر، ألن إصالح التعليم لن يتأ� بتوظيف الشباب، بل بتحسين بيئة العمل�

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليق

إرسال التعليق

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b5%25d9%2584-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d8%25ad%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25af%25d9%258a%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b8%2F&title=%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%3A%20%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%20%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87%20%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1%3A%20%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%81%20%D8%B0%D9%88%20%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86%C2%BB
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook


إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل

اإلقتصاد

رياضة

وسائط

األسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2021 صحيفة القدس العربي

About us / حولنا

وظائف شاغرة

Advertise with us / أعلن معنا

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
http://motif.net/
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/

