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التسامح مع المثلية في كتاب مدرسي يثير زوبعة في المغرب

الرباط ـ �القدس العر��: خلق كتاب مقرر � برامج محو األمية � المساجد جدالً � المغرب

بسبب تضمنه عبارات توحي بالتسامح مع المثلية الجنسية�

ووصل الجدل إ� مكتب الوزير أحمد التوفيق، المكلف باألوقاف والشؤون اإلسالمية، الذي سارع

إ� التوقيع ع� قرار إعفاء مسؤول قسم محاربة األمية من مهامه�

وجاء قرار اإلعفاء بناء ع� تقرير أعدته المفتشية العامة للوزارة، بشأن عبارة المثلية الجنسية أع�

األمر بحذفها ع� وجه السرعة من درس �المساواة نبل� � الصفحة 124 من أحد الكتب

التعليمية، وفق ما أفاد موقع �أخبارنا��

وجاء � النص المحذوف أن �المساواة أن يضمن الناس ما يستحقونه من متطلبات حياتية،

وتقدر فيهم القيمة اإلنسانية، وأن يعاملوا بشكل متكا� دون تمييز، بغض النظر عن االنتماء

العر�، أو التوجه الجن� أو اإلعاقة��

واقتنعت الوزارة ع� ما يبدو بأن عبارة �التوجه الجن�� الواردة � الكتاب المقرر توحي بما ال

يدع مجاالً للشك ع� �الشذوذ الجن���

ويعتبر القانون المغر� الشذوذ الجن� �مجامعة بخالف الطبيعة� وتنص المادة 489 من

القانون الجنا� ع� عقوبتها بالحبس من ستة أشهر إ� ثالث سنوات�



البريد اإللكترو� *االسم *

ً اترك تعليقا

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

التعليق

إرسال التعليق

إشترك � قائمتنا البريدية

اشتركأدخل البريد االلكترو� *

يناير 10, 2022 الساعة 10:05 صالعق اليد

هذه بدايات ثمار التطبيع و السقوط � احظان الصهيونية، لك هللا ياشعب المغرب العزيز ع� قلوبنا�

رد

يناير 10, 2022 الساعة 7:49 ممواطن

وما دخل �ء � �ء

يناير 10, 2022 الساعة 2:17 مجمال فرنسا

يجب توخي الحذر يا شعب المغرب و الشعوب المسلمة عامة� فالذين � قلوبهم مرض لن يكفووا ايديهم عنكم ح�

تميلوا ا� الفساد
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