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Vidéo 1 

 

.  يواء عائلة هدى التي تعاني من ضيق ذات اليدإلجله من الصفيح  قبل نحو شهرين، بنى أحد الخيرين بيتا  

  الحكومية من األرقامحالها حال نحو أربعة ماليين شخص يجدون صعوبة في توفير لقمة عيشهم حسب 

 يين يسكنون العاصمة العراقية بغداد. زوجها فقد عمله بعد أن فقدت حرفته قيمتها، ثمالمجموع تسعة م

  ، نمشيناآل في وضعنا الحالي "أصبح طريح الفراش فاضطرت للخروج إلى العمل لتوفير قوت أسرتها.

 شيء. غزانا المستورد والمهنة ال اآلن ونتعب حتى نوفر اللقمة. كانت عندنا مهنة، ومهنتنا كانت ذهب. 

 ل."تدمرت بدون أي ح

  ثين في المئةالوتقول إنها وصلت إلى أكثر من ث  البالدالحكومة العراقية تقر بنسبة ارتفاع الفقر في عموم 

 خطة خمسية لخفض عدد الفقراء. لكن الجديد تقرير صدر عن ، كما أعلنت عنل جائحة كورونا الخ

  برنامج الغذاء العالمي وضع العراق إلى جانب ست دول أخرى أ ّكد أن ثلث سكانها يعانون من الجوع

 وتفصيال.الذي ترفضه بغداد جملة  األمرالشديد، 

 نعم لدينا نسب فقر مرتفعة. هذا التقييم للوضع الغذائي في العراق لم يكن منصفا ولم يكن واقعيا -

  ال غذائيا هي منخفضة جدا في العراق،  اآلمنينيعني الجوع. نسبة غير  الربما في البالد ولكن هذا 

 .تتجاوز اثنين بالمئة

من الخبراء يرون أن إدراج العراق ضمن هذه البلدان ليس فقط بسبب انخفاض مؤشرات   ا  كثير

ستقرار االض سعر الدينار إلى جانب الفساد وحالة عدم وقرار البنك المركزي العراقي خف قتصاداال

البيئة العراقية أيضا  - .أيضا بسبب فشل الوزارات المعنية في إجراء إحصائيات دقيقة السياسي بل

ما هي أماكن عملهم ؟   يوجد إحصاء واضح لمن هم العاملين،  التعاني من مشكلة عدم التنظيم، يعني 

عن السجال بخصوص بعيدا  .عطاء صورة سلبية عن مستوى الجوعإلفهذه المؤشرات كلها اجتمعت 

حتياطي االعشرة في المئة من  تقرير برنامج الغذاء العالمي، تبقى الحقيقة أن بلدا يحتوي على أكثر

حسب إحصائيات رسمية أكثر   خرى، يعيش على أرضهاأل عن كثير من الموارد  الالعالمي للنفط، فض

 )الجزيرة، بغداد)ان تحت خط الفقر. من اثني عشر مليون إنس



Vidéo 2 
 

هناك دائماً هروب إلى األمام، هناك دائماً تهرب من تحمل المسؤولية وإلقاء التهمة على اآلخر   -

 والبلد متروك.

 مع تهديد بانفجار اجتماعي كبير، ال أعرف ما المقصود بهذا التهديد.  -

 هو يحصل.  -

 هو حاصل، تماماً. دعيني أسألك... -

 بدأنا نعتقد، بدأنا نعتقد... نعم.  -

 تفضلي، تفضلي، تفضلي.  -

ال كنت أقول بدأنا نعتقد أو نؤمن بأن هذا االنفجار مطلوب، هذه الفوضى مطلوبة. اليوم ليس هناك  -

أي فريق... يعني هناك الفريق الحاكم اليوم، حزب هللا والتيار الوطني الحر، ال يريدون انتخابات. 

 ة لعدم إجراء االنتخابات النيابية.نحن اليوم نسير نحو فوضى شاملة ربما تخترقها أحداث أمني

 .حول هذه النقطة، سبيينذة سؤالي كان يتمحور، أستا -

 نعم، نعم. -

 هل تؤمنين أن الحل يكمن في هذه االنتخابات التي حددت بالسابع والعشرين من مارس ستجرى ؟ -

هو ربما لن يكون الحل النهائي ألن ما أريد أن أقوله هو أن ما نشهده اليوم هو سقوط الدولة،   -

أو على األقل الجلوس  سقوط النظام السياسي القائم. ما يعني أن هناك حاجة اليوم لقيام نظام جديد 

ميم. لذلك اليوم، إلى الطاولة للبحث بما يمكن ترميمه من هذا النظام، علماً بأنه لم يعد قابالً للتر

تكون االنتخابات النيابية مدخالً إلعادة تكوين السلطة حتى لو عادت األحزاب هي ذاتها. ولكن  

للمؤسسات الدستورية. ألن اليوم إذا  يجب أن يحصل هذا االستحقاق الدستوري لكي تعطي شرعية 

لنفسه أو يذهب   لم تحصل هذه االنتخابات، يعني المجلس النيابي سيصبح غير شرعي. إما يمدد

إلى االنحالل. إذا الحكومة... يعني... استقال عدد من وزرائها أو حصل أمر ما وذهبت إلى  

تصريف األعمال، نصبح بفراغ أيضاً على مستوى السلطة التنفيذية. وال ننَس أن نحن من اآلن  

ي يحرك كل  ، هناك استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يلقي بثقله الكبير وهو الذإلى بضعة أشهر

الوضع ألننا ندرك تماماً أن رئيس الجمهورية يمهد الطريق لصهره للوصول لرئاسة الجمهورية  

رغم كل المعوقات التي تقف أمام هذه اإلمكانية بأن تتحقق. لذلك نرى أن كل السلطة همها  

ة ترممه أو  هناك دائماً اعتقاد لدى هؤالء أنه يمكن إعادوأولويتها حساباتها الخاصة. أما البلد، 

يمكن إعادة الوضع إلى ما هو عليه ببضعة مليارات من الدوالرات، لكن من أين ستأتي ؟ إذا لم  

 نذهب مثالً إلى برنامج صندوق النقد، ال يمكن أن يخرج لبنان من ... 

 شكراً...  -

 ذلك... وال ننَس أن لبنان في عزلة عن محيطه العربي أيضاً، ل -

ى أيضاً وقت هذ اللقاء. من بيروت الصحفية المتخصصة في شكراً أستاذة سبين، لألسف انته -

 الشؤون االقتصادية سبين عويس، شكراً لك. 



Vidéo 3 

 

عاد ملف التعليم إلى الواجهة مرة أخرى بتطورات جديدة. وبحسب ما جاء في تقرير رسمي صادر عن  

المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن سياسة التوظيف والنظام األساسي يهددان  

 بالمغرب ويحتاج إلى إصالحات جذرية. وضعية التعليم 

جذري لمنطق السياسات العمومية التي تقوم عليها منظومة  حدد هذا التقرير بأنه ال بد إصالح -

لم تكن تعتمد على االستباقية للمخاطر التي يمكن  التربية والتكوين بالمغرب، ذلك ألن هذه السياسة 

أن يعرفها القطاع وعلى التوقع والتنبؤ المسبق من أجل تجاوز جميع المشاكل واالختالالت التي 

وين. وهذا األمر أدى إلى سياسة توظيف استعجالية وارتجالية من أجل  تعتري قطاع التربية والتك 

 .سد الخصاص الذي كانت تعرفه الموارد البشرية في مهنة التدريس بالمغرب

اإلجراء األكثر جدالً هو توقيف سن التوظيف بالقطاع التعليمي في حدود ثالثين سنة، األمر الذي  

ة الوطنية والتعليم األولي بالمراجعة عن هذا التسقيف. إال أن  وطالبت وزارة التربياستنكرته النقابات 

 التراجع عن شروط ولوج مهنة التعليم.   تالوزارة رفض 

التقاربية، غير ديمقراطي ألنه يقصي  هذا القرار هو قرار مفاجئ، لم يتم إعمال فيه المشاركة  -

البطالة صاً وأن منسوب مجموعة من الشباب حاملي الشهادات، ال يخدم السياسة التشغيلية خصو

في ارتفاع نتيجة الجائحة وأيضاً نتيجة السياسات العمومية في إطار التشغيل. إن هذا القرار 

من الدستور، يخالف حزمة من القرارات ومن المراسيم وفي مقدمتها المرسوم  31يخالف الفصل 

 . 2002والمرسوم  1993

تصور واضح لإلصالح وتنفذه  ترى الحكومة أن التعليم بالمغرب يحتاج إلى إصالحات جذرية وأن لديها 

 مهما كانت التكلفة. 

ملف التعليم ال يزال يخلق جدالً، فبحسب تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،   -

وف االجتماعية واالقتصادية ال  فإن أغلبية األساتذة يختارون مهنة التدريس مكرهين بحكم الظر

إلى أن دوالراً  550بسبب جاذبية المهنة. غير أن أجور األساتذة تبدأ في المسار المهني بحوالي 

 دوالر شهريا. )إكرام أزرق، قناة الغد، الرباط(  1500يصل األستاذ في أوج مساره إلى حوالي 

 



Vidéo 4 

 

يحدد القانون المنظم للصيد بالغابة أنواع الطرائد وعددها المسموح به لكل صياد، والمحدد في أربع 

مرة أخرى لمراقبة للصياد الواحد بالنسبة لطيور الحجل. في نهاية يوم صيد ممتع، يخضع الصيادون 

 . من احترام عدد الطرائد المسموح بها للتحققأخيرة من طرف مفتشي المياه والغابات 

نحن اآلن في نقطة مراقبة القنص، يعني مراقبة مدى احترام القناصة للقوانين الجاري بها العمل  -

في هذه الفترة. وبالتالي، ففي حالة عدد الطرائد المسموح بها نوع ووالقرار السنوي الذي يحدد 

 ضبط مخالفة القنص يتم تحرير محضر ومتابعة قضائية للمخالف.

موسم الصيد بمختلف المحميات المرخصة في البالد هذا العام ويمتد عشرة أشهر ألف قناص بدأوا ثمانون 

 تقريباً. 

تشهد هذه المنطقة إقباالً كبيراً من عشاق الصيد. األمر هنا ال يقتصر على طيور الحجل بل يشمل  -

وغيرها وفق ضوابط قانونية، حفاظاً على التوازن البيئي. )عبد الصمد  الخنازير واألرانب البرية 

 وي، العربي، من منطقة سيدي بطاش، ضواحي الرباط( طيالج

نرحب معنا من الرباط بالسيد مصطفى العيسات، وهو رئيس جمعية البساط البيئي األخضر  -

بدايةً أين تكمن أهمية الصيد   والخبير في التنمية المستدامة، أهالً وسهالً بك معنا السيد مصطفى.

 بالنسبة للتوازن اإليكولوجي تحديداً ؟ 

نعم، بالنسبة لعملية الصيد، هي عملية تؤثر على التوازنات البيئية للحيوانات البرية المتواجدة   -

داخل الغابات المغربية وداخل األحراش. فازدياد نوع من الحيوانات كالخنزير وبعض الطرائد  

هديد الحقول وكذلك تهديد المحاصيل الزراعية مما يتطلب نوعا من التوازن عن  بكثرة يؤدي إلى ت

محترفو مجال الصيد في الغابات والبراري. وهذه العملية طريق عملية الصيد هذه التي يقوم بها 

 تكون بطرق منظمة وبأوقات معيّنة تعتمد الراحة البيولوجية كذلك للغابة. 

 خالل موسم الصيد وما هي انعكاساتها البيئية ؟  طيب، ما هي الفروقات التي تُسجل -

الذي حدد طرق الصيد وقنن مجاالت الصيد في المغرب،   54.03نعم، بعد صدور آخر قانون  -

 ممنوع فيها الصيد قانونياً.وحدد كذلك المناطق المسموح بها بالصيد، ألن هناك مجاالت محمية 

 



Vidéo 5 

 

خسائر   ، وفي شأن لبناني آخر، تواصل الليرة تراجعها أمام الدوالر حيث سجلت اثنتين وثالثين ليرة 

انعكست على المخابر، التي طبعاً رفضت تسليم الخبز إلى المحالت والسوبر ماركت، احتجاجاً على  

في حين توقفت مخابز أخرى بسبب النقص في مادة الطحين بعد  االرتفاع القياسي في أسعار الوقود. 

 امتناع مصرف لبنان عن تسديد فواتير استيراد شحنات من القمح. 

 بيروت تحدثنا عن هذه األزمة المستمرة، تفضلي دارين. دارين الحلوة من

طبعاً فضيلة، كما ذكرت، العوامل التي تؤدي إلى تأزمات إضافية على الصعيد المعيشي للبنانيين   -

أكثر صعوبة لجهة البحث عن حلول، في حال كان هناك فعالً نيّة للبحث عن  تتداخل وتصبح 

ر قادرة على عقد اجتماعات بسبب امتناع وزراء الثنائي حلول، طبعاً الجميع يعلم أن الحكومة غي

الشيعي عن الحضور، وبالتالي هناك غياب لحضور هذه الجلسات، والحكومة اليوم غير قادرة 

على اتخاذ أي قرار. هناك طبعاً عجز لدى السلطة عن اللجوء إلى استراتيجية ولو محدودة بضبط  

ر الماضيين  سعر صرف الدوالر الذي سجل خالل اليومين  ارتفاعاً قياسياً جديداً، وهو غير مبرَّ

وغير مفهوم بالنسبة لالقتصاديين الذين يقولون إن سعر الدوالر ما عاد مرتبطاً بعامل واحد، فهو 

حيناً يرتبط بمعادلة العرض والطلب وفي حين آخر يرتبط بالتطورات السياسية، فيصبح متأثراً  

زوالً في قيمة الليرة اللبنانية. لكن األكيد أن األسابيع المقبلة بأي معطى سياسي، أكان صعوداً أو ن

بات واضحاً أن هناك اقتراب لموعد رفع الدعم  ستكون أكثر صعوبة على حياة اللبنانيين بعدما 

عن كل المواد االستراتيجية التي كان يدعمها في السابق وبنسب مختلفة المصرف المركزي. 

ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع صفيحة البنزين والمازوت وبالتالي على ارتفاع سعر الدوالر 

تكلفة الكثير من األمور االستراتيجية واألساسية في حياة المواطنين، ولعل في مقدمتها ربطة  

هذه المواد إلى الكثير من المحالت التجارية. . اليوم، كما ذكرِت، هناك امتناع عن تسليم الخبز

ن قِبل المواطنين على األفران لشرائها وتخزينها. هذه االضطرابات يعيشها  هناك تهافت كبير م

اللبنانيون بشكل شبه أسبوعي، لكن ننتظر كيف ستنعكس هذه التطورات على يوم الغضب الذي 

أكثر من طرف يوم الخميس المقبل. وهناك بعض المعطيات التي تشير إلى أنه سيحمل أعلن عنه 

أكثر من منطقة والتي بدأت بعض منها تشهد إقفاالً للطرق من قِبل في بة الكثير من المشاهد الغاض

 المحتجين.

 شكراً لك دارين الحلوة في بيروت.  -
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