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التوضيح واإلستباق
وجدت نفسي أردد ،صباح أمس ،من فرط استغرابي
«البالدة القاتلة تقتل أصحابها» وسبب استغرابي،
ال��ذي ل��م يكن ف��ي واق��ع األم��ر استغرابا ،ألن من
الطبيعي أن نشاهد املؤامرت الدنيئة تتضاعف،
في خضم الطفرة النوعية التي حتظى بها بالدنا
عامليا.
وم��ن أج��ل توضيح أك�ث��ر ،فجنوب إفريقيا وفي
ظل املكتسبات التي حققتها بالدنا في ظل اللجنة
الرابعة ل�لأمم املتحدة  ،2020أصيبت بالسعار
ودب �ج��ت إع�لان��ا غ��ري�ب��ا م��دف��وع ال�ث�م��ن م��ن طرف
اجلزائر التي تناور على م��دار الساعة والسؤال
هو مل��اذا؟ واجل��واب هو أن جنوب إفريقيا تلعب
على أكثر من حبل وهي ساقطة ال محالة.

ت���رأس وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة والتكوين
املهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
األخ سعيد أم��زازي ،حفل التوقيع على عدد
م��ن االتفاقيات الرامية إل��ى تعزيز العرض
املدرسي واجلامعي وتعميم التعليم املا قبل
املدرسي في جهة فاس مكناس.
ومت التوقيع على هذه االتفاقيات أيضا من
قبل وال���ي جهة ف��اس مكناس ع��ام��ل عمالة
فاس ،السعيد زنيبر ،ورئيس مجلس اجلهة
األخ محند العنصر ،ورؤساء جامعات سيدي
محمد بن عبد الله بفاس وم��والي اسماعيل
مبكناس واجلامعة األورومتوسطية بفاس
ومدير األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين
وع��م��ال األق��ال��ي��م ال��ت��اب��ع��ة للجهة وشركاء
آخرين.
وت���روم اإلت��ف��اق��ي��ات اجن���از م��ش��اري��ع كليات
ج��دي��دة وم��رك��ب��ات جامعية وت��ع��زي��ز البحث

العلمي واالبتكار في املجال الرقمي ودعم
التعليم ما قبل املدرسي في اجلهة.
وتهم ه��ذه النصوص تنفيذ مشروع تهيئة
املركب اجلامعي أكدال بفاس ،بكلفة  40مليون
درهم ،احداث خزانة جامعية تابعة جلامعة
مكناس ( 30مليون دره���م) ،إح��داث مدرسة
عليا للتجارة والتدبير مبكناس ( 50مليون
دره��م) واملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
مبكناس ( 60مليون درهم).
كما تهم توسيع الكلية متعددة التخصصات
ب��ت��ازة ( 100م��ل��ي��ون دره����م) وإح����داث كلية
متعددة التخصصات بتاونات ( 100مليون
دره���م) وكلية للرياضة ب��إف��ران ( 60مليون
درهم) واملركب اجلامعي لبوملان ( 50مليون
دره���م) وق��ط��ب جامعي بعني الشكاك (300
مليون درهم).
كما سيتم توسيع العرض املدرسي واجلامعي

بإحداث كلية العلوم والتقنيات بصفرو (70
مليون دره���م) واجن���از حاضنة جهوية في
اجلامعة األورومتوسطية ( 6 ،7مليون درهم)
ودعم البحث واالبتكار في املجال الرقمي (40
مليون درهم) وتفعيل مشروع تعميم التعليم
م��ا قبل امل��درس��ي ب��ف��اس مكناس (663 ،50
مليون دره��م) باإلضافة إل��ى ملحق التفاقية
التنمية اجلهوية املوقعة في يوليوز  2017مع
وزارات االقتصاد واملالية والتربية الوطنية
واجلامعة االورومتوسطية بفاس.
وأب���رز وزي��ر التربية الوطنية ف��ي تصريح
للصحافة أه��م��ي��ة ات��ف��اق��ي��ات ال��ش��راك��ة على
صعيد توسيع ال��ع��رض اجل��ام��ع��ي وتعميم
التعليم ما قبل املدرسي بكلفة إجمالية تناهز
 600مليون درهم ،منها  400مليون ممولة من
قبل ال��وزارة و 200مليون من طرف املجلس
اجلهوي.

وقال ان الهدف يتمثل في تعزيز ولوج الطلبة
للجامعات وجت���اوز مشكل االك��ت��ظ��اظ الذي
تعرفه جامعتا فاس ومكناس.
وشهد حفل التوقيع على االتفاقيات توزيع
أجهزة لوحية على تالميذ اجلهة.
ومن جهة أخرى ،قام األخ أم��زازي بتدشني
م���درس���ة ب��ج��م��اع��ة زواغ������ة ي��س��ت��ف��ي��د منها
 1390تلميذا منهم  689ف��ت��اة .وتضم هذه
املؤسسة  37حجرة و 4مكاتب وقاعة متعددة
التخصصات.
كما دشن الثانوية اإلعدادية معاذ بن جبل
بجماعة أوالد الطيب ،حيث يتابع أكثر من
ألف تلميذ ،منهم  440فتاة ،دراستهم في 30
حجرة.
وتوجه الوزير إلى الثانوية التقنية بطريق
ص��ف��رو حيث اط��ل��ع على م��ش��روع املؤسسة
ال��رق��م��ي��ة امل��وج��ه��ة ن��ح��و التعليم ع��ن بعد،

األخ أمزازي يتفقد أوراش قطاع التعليم مبكناس

جنوب إفريقيا الغارقة في أوحالها التي ال أول
لها وال آخر ،اقتصاديا وسياسيا ،مما أثر تأثيرا
بليغا على اجلانب اإلجتماعي لشعبها أرسلت
وف��دا باسم مجموعة التنمية إلفريقيا اجلنوبية
(س��ادك) في إطار املناقشات أمام اللجنة الرابعة
لألمم املتحدة.
قمة ال�ب�لادة ،أن ه��ذه ال��دول��ة التي كنا نحترمها
كثيرا أع��دت بالفعل ومن جانب واح��د وبالنيابة
عن مجموعة التنمية إلفريقيا اجلنوبية (سادك)،
إعالنا بشأن إنهاء اإلستعمار في إفريقيا تضمن
فقرة متس بالوحدة الترابية لبالدنا ،هذا اإلعالن
الذي شكل وباال وعاصفة على هذه الدولة من طرف
الدول التي حتترم نفسها من بني هذه املجموعة.
ج�ن��وب إفريقيا ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د «ك�ل�ف��ت» املمثل
الدائم ملوزمبيق لتقدمي تلك «البالدة اإلعالن» أثناء
املناقشة العامة ،تلقت صفعة غير مسبوقة ،ألن
اجلميل في هذه احلكاية هي أن الدول التي تقدمت
بإسمها ،س��ارع��ت إل��ى الطعن ف��ي ه��ذا اإلعالن
امللغوم أمام املأل ،حيث أعربت العديد من الدول
األعضاء في مجموعة التنمية إلفريقيا اجلنوبية
(س��ادك) خاصة جمهورية الكونغو الدميقراطية،
وجزر القمر وم��االوي وإسواتيني ،وزامبيا ،عن
رفضها ملضمونه اخلاطئ واملقصود.
وأم��ام املعارضة الشديدة من ال��دول األعضاء في
مجموعة التنمية إلف��ري�ق�ي��ا اجل�ن��وب�ي��ة ،تراجع
املمثل ال��دائ��م ملوزمبيق عن اإلدالء بإعالنه أمام
اللجنة الرابعة لتنسحب مجموعة (س ��ادك) من
قائمة املتحدثني املسجلني ألخذ الكلمة ،مما يعني
أن��ه وم��ن اآلن فصاعدا ال يصح س��وى الصحيح،
والدبلوماسية ستكون باملرصاد جلميع املناوئني
العابثني.
ونحن نعيش أجواء اإلحتفال بالذكرى اخلامسة
واألرب� �ع�ي�ن للمسيرة اخل��ض��راء امل�ظ�ف��رة جدد
اخل �ط��اب امل�ل�ك��ي ال �س��ام��ي ال�ع�ه��د ال��ص��ادق بني
ال �ع��رش وال�ش�ع��ب م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن مغربية
الصحراء في إط��ار مسيرة متجددة ومتواصلة.
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس توقف عند
املكتسبات التي حتققت في اآلونة األخيرة ،بفضل
الدبلوماسية الدؤوبة للمملكة ومشروعية قضيتها
الوطنية ،من ضمنها جتاوز املقاربات واألطروحات
غير الواقعية داخل املنتظم الدولي ،وتبني اململكة
لـ«هجوم استباقي» ضد مناورات خصوم الوحدة
الترابية بعد عودتها إلى حضن االحتاد اإلفريقي.

زار وزير التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
العلمي ،األخ سعيد أم��زازي ،السبت مبكناس ،ع��ددا من املؤسسات
املدرسية واجلامعية في إطار تتبع األوراش اخلاصة بقطاع التربية.
وقام الوزير بزيارة مدرسة موالي علي الشريف حيث تفقد مشروع
تعميم التعليم ماقبل املدرسي ومسلسل ادماج الرقمي في التعليم على
صعيد املؤسسة وعمالة مكناس.
ووفق املعطيات املقدمة بهذه املناسبة ،فإن العدد االجمالي لألطفال
املسجلني بلغ برسم املوسم  2021-2020ما مجموعه  26ألف و347
تلميذا .ويتابع ه��ؤالء التالميذ دراستهم في  53حجرة دراس��ي��ة مت
تأهيلها أو اجنازها من قبل األكادميية اجلهوية للتربية والتكوين.
وع��ق��ب ذل���ك ،دش���ن ال��وزي��ر امل����درج اجل��دي��د بكلية اآلداب والعلوم
اإلن��س��ان��ي��ة ،ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة م����والي اس��م��اع��ي��ل مب��ك��ن��اس ،بهدف
ت��ع��زي��ز ال��ب��ن��ي��ات األس���اس���ي���ة ل���ه���ذه اجل���ام���ع���ة وال����رف����ع م���ن طاقة
االس��ت��ق��ب��ال ،ف��ض�لا ع��ن م��رك��ز ل��ف��ائ��دة ال��ط��ل��ب��ة ف��ي وض��ع��ي��ة إعاقة.
ويروم هذا املركز تسهيل عملية التعلم بالنسبة للطلبة املعاقني ومتكينهم
من الظروف املناسبة ملواصلة دراساتهم.
وف����ي ت��ص��ري��ح ل���وك���ال���ة امل���غ���رب ال���ع���رب���ي ل�ل�أن���ب���اء ،أب�����رز الوزير
أه��م��ي��ة امل��ش��اري��ع امل��ن��ج��زة ف��ي م��ج��ال تعميم التعليم األول����ي على
ص��ع��ي��د ال��ع��م��ال��ة م��س��ج�لا ان���خ���راط م��ؤس��س��ة م����والي ع��ل��ي الشريف
ف���ي س��ل��س��ل��ة م���ن امل����ب����ادرات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ع��ل��ي��م األول�����ي والرقمي.
وتتزامن هذه الزيارة مع تخليد الذكرى ال  45للمسيرة اخلضراء ،حيث
مت باملناسبة تدشني معرض ذاكرة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الذي
يقتفي مسلسل تطور الكلية.

وم��ن بني املكتسبات التي تغني رصيد القضية
الوطنية اعتراف عدد من الدول باحلل السياسي
الذي يقوم على الواقعية والتوافق ،في انسجام مع
املبادرة املغربية للحكم الذاتي باعتبارها اخليار
الطبيعي والوحيد لتسوية هذا النزاع اإلقليمي
املفتعل ،باإلضافة طبعا إلى فتح عدة دول شقيقة
وصديقة لقنصليات ع��ام��ة ف��ي مدينتي العيون
والداخلة في اع�ت��راف واض��ح وصريح مبغربية
الصحراء ،وتعبير عن ثقتها في األمن واإلستقرار
وال ��رخ ��اء ال� ��ذي ت�ن�ع��م ب��ه األق��ال �ي��م اجلنوبية.
بالدنا تعمل على جميع اجلبهات ،أوال ،لتحقيق
نهضة اقتصادية شاملة وباملوازاة مع ذلك حتقيق
امل�ك�ت�س�ب��ات ت�ل��و امل�ك�ت�س�ب��ات ال�س�ي��اس�ي��ة حول
قضيتنا الوطنية األول��ى مع التصدي بكل قوة
وح��زم للتجاوزات التي حت��اول امل��س باستقرار
وسالمة أقاليمنا اجلنوبية.
وأخيرا أقول نحن على الطريق الصحيح سائرون
ودع���اة ال�س�ل��م وال �س�لام ع��امل�ي��ا ت�س��ان��د مواقفنا
وشعارنا هو التوضيح واإلستباق.
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