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 المغرب في مواجهة وباء كوفيد - 19 :
 من الثقة إلى القلق

أمحمد الظريف، دومينيك كيو و سعد بدوي

مقدمة
تتعلــق البيانــات الــواردة فــي هــذا الموجــز بتصــور المغاربــة لوبــاء كوفيــد- 19 والسياســات العموميــة 
الراميــة إلــى احتــواءه. وهــي مســتمدة مــن البحــث الــذي أنجــزه المركــز علــى أســاس ثــاث موجــات 
مــن االســتطاعات التــي أنجــزت مــن طــرف " إيبســوسIPSOS المغــرب« خــال شــهر يونيــو ويوليــوز 

وشــتنبر 2020. 

ــذي  ــد- 19 " ال ــاه كوفي ــف تج ــوان« المواق ــت عن ــث تح ــج بح ــن برنام ــق ضم ــذا التحقي ــدرج ه وين
تــم إنجــازه مــع مجموعــة مــن الشــركاء األكاديمييــن الدولييــن مــن بينهــم علــى الخصــوص معهــد 
ــي  ــة بوكون ــارد Harvard Business School وجامع ــة هارف ــال بجامع ــة األعم Sciences Po وكلي
Bocconi 1 ، ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى مقارنــة البيانــات التــي تــم تجميعهــا فــي ثمــان دول أوروبيــة 
وســبع دول إفريقيــة بمــا فيهــا المغــرب، باإلضافــة إلــى البرازيــل وكنــدا والواليــات المتحــدة وأســتراليا 

ونيوزلنــدا.2

 فــي بدايــة انتشــار الوبــاء، رحــب المغاربــة بتدخــل جالــة الملــك محمــد الســادس لتعبئــة الدولــة ضــد 
الوبــاء. كمــا اشــادوا بالتوجيهــات التــي قدمهــا جالتــه للحكومــة لدعــم الفئــات الضعيفــة مــن الســكان 
واالقتصــاد الوطنــي والتعليمــات التــي وجههــا للقــوات المســلحة الملكيــة مــن أجــل دعــم الســلطات 

الصحيــة بالمعــدات اللوجســتية الضروريــة.
 

وقــد كشــفت موجــات االســتطاع الثاثــة التــي أجريــت مؤشــرات تخــص فتــرة الحجــر الصحــي الممتدة 
مــن يونيــو إلــى النصــف الثانــي مــن شــهر شــتنبر. وتبيــن مــن خــال تحليــل هــذه الموجــات الثــاث أن 
المغاربــة أظهــروا فــي نهايــة الحجــر الصحــي ثقتهــم فــي كيفيــة تدبيــر الوبــاء مــن طــرف مؤسســات 
ــذت  ــي نف ــي السياســات الت ــة والعســكرية( وف ــة )المدني ــات الطبي ــدرك( والهيئ ــة )الشــرطة وال الدول

لمواجهتــه. 

ــروا  ــا أظه ــاد، كم ــي للب ــتقبل الصح ــأن المس ــبيا بش ــدودة نس ــاوف مح ــك مخ ــة كذل ــدى المغارب أب
مخــاوف بشــأن التداعيــات االقتصاديــة للوبــاء. وظلــت ثقتهــم قويــة في المؤسســات، غير أن الشــكوك 
تزايــدت حــول فعاليــة السياســة المتبعــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن يونيــو إلــى النصــف الثانــي مــن 
ــى نطــاق أوســع إزاء المســتقبل الصحــي مــع مــرور األســابيع. وقــد  ــق عل ــد القل شــهر شــتنبر، وتزاي
عرفــت بلــدان أخــرى نفــس التطــور مــع تفاقــم انتشــار الوبــاء مــع مــا لذلــك مــن تداعيــات صحيــة 

واقتصاديــة ونفســية واجتماعيــة.

1. بغرض اإلطالع على هذا البرنامج والشركاء الذين يشتغلون فيه أنظر:
 https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/attitudes-des-citoyens-face-au-covid-19

2. قام كل شريك في هذا البرنامج بطرح نفس االستبيان في بلده بعد مالءمته مع الخصوصيات المحلية. 
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بحث حول المغرب في ثالث موجات: يونيو ويوليوز وشتنبر 2020 

يســتند التحقيــق إلــى تحليــل األجوبــة المســتخلصة مــن اســتطالع الموجــات الثــالث. تمثــل العينــة التــي يتــم 
ــا وتتوفــر فيهــا التمثيليــة مــن  إعدادهــا لــكل موجــة الســكان المغاربــة الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 18 عاًم
حيــث العمــر والجنــس والمنطقــة األصليــة والمهنــة.3 و قــد ُعــرض االســتبيان للتعبئــة عبــر االنترنــت أو عبــر 
الهاتــف. وتتعلــق األســئلة المطروحــة بمفهــوم الوبــاء وتداعياتــه الحاليــة والمســتقبلية والسياســات العموميــة 

المتبعــة لمواجهتــه.4 

تركــز موجــات البحــث الثــالث علــى الفتــرات الرئيســية للوبــاء فــي البــالد: فتــرة نهايــة الحجــر الصحــي )الموجــة 
االســتطالعية األولــى فــي يونيــو(، وبدايــة رفــع الحجــر الصحــي )الموجــة االســتطالعية الثانيــة فــي يوليــوز(، 
ــاء مجــددا  ــث تفاقــم الوب ــة( حي ــي مــن شــهر شــتنبر )الموجــة االســتطالعية الثالث ــرا فــي النصــف الثان وأخي

وبشــكل كبيــر فــي المغــرب.  

شهر يونيو )الموجة االستطالعية األولى(: ثقة ملحوظة في المؤسسات والمجموعات 
المنخرطة في مكافحة الوباء

الــدرس الرئيســي الــذي ُيســتخلص مــن الموجــة االســتطالعية األولــى هــو الثقــة التي عبــر عنها المســتجوبون 
ــي  ــذا ف ــاء، وك ــة مباشــرة فــي مكافحــة الوب ــي المؤسســات المشــاركة بصف ــاء الحجــر الصحــي ف ــل انته قب
ــوع مــن  ــه. كمــا ُتظهــر مخــاوف بشــأن المســتقبل االقتصــادي ون ــا الســلطات الحتوائ ــي اتخذته ــر الت التدابي

القلــق فــي هــذا الســياق الصعــب. 

تعكــس البيانــات المســتخلصة أوالً وقبــل كل شــيء وبــكل وضــوح الثقــة فــي مؤسســات الدولــة والطاقــم 
ــم  ــوا بأنه ــم اســتجوابهم صرح ــن ت ــن األشــخاص الذي ــإن % 71 م ــذا ف ــي والعســكري(. وهك ــي )المدن الطب
ــرأي  ــس ال ــم نف ــم له ــدرك " ، و % 86 منه ــرطة وال ــي " الش ــة " ف ــى الثق ــون إل ــا " أو " يميل ــون تمام " يثق
حــول " األطبــاء " و % 91 إزاء " العلمــاء المختصيــن ". أمــا معــدل الثقــة فــي " الزعمــاء التقليدييــن " أو فــي 

ــي % 41 و % 47. )الشــكل 1(. ــى التوال ــغ عل ــات فيبل ــل رؤســاء البلدي ــن مث المنتخبي

الشكل 1 : درجة الثقة في المجموعات

3. بالنسبة للموجتين األولى والثانية، تم تصحيح العينة لضمان التمثيلية على مستوى المهنة. أما عينة الموجة الثانية فكانت تمثيلية للساكنة بالنظر لهذا 
المؤشر. تكونت العينتان األولى والثانية من حوالي 1000 فرد في حين ضمت الثالثة 1500 فرد. 

4. توجد كل األسئلة واألجوبة المستقاة للموجات الثالثة في ثالثة وثائق مستقلة على صفحة الويب الخاصة بهذا البحث. وكل البيانات التي سيتم عرضها هنا 
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/content/attitudes-des-citoyens-face-au-covid-19 مستمدة من هذه الوثائق
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ــِل  ــو حظيــت بالموافقــة بشــكل عــام مــن ِقب ــدو أن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة خــالل شــهر يوني يب
المســتجوبين: % 87 منهــم أكــدوا بأنهــم " يؤيــدون تمامــا " ، أو " يميلــون إلــى تأييــد " فــرض "الحجــر 
الشــامل" ، و% 90 " أيــدوا إغــالق المــدارس والجامعــات " ، و % 88 " إغــالق المتاجــر غيــر الضروريــة ، و % 92 

ــة ". )الشــكل 2(. ــر الضروري ــع التنقــالت غي " من

الشكل 2 : رأي حول الحجر الشامل مع منع مغادرة المنزل ) إال ألسباب صحية أو اقتناء مواد غذائية (

الشكل 2 : رأي حول حظر التجول ومراقبة التنقالت من طرف الشرطة والدرك والجيش

الشكل 2 : رأي حول إغالق المدارس والجامعات
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الشكل 2 : رأي حول إغالق المحالت التجارية غير الضرورية ) المقاهي، المحالت غير تلك الخاصة 
بالمواد الغذائية والصحية (

الشكل 2 : رأي حول حظر التنقالت غير الضرورية

تســير الموافقــة علــى هــذه اإلجــراءات جنبــا إلــى جنــب مــع التقييــم االيجابــي " لإلجــراءات الحكوميــة " فــي 
تدبيــر األزمــة الصحيــة – فقــد أكــد % 81 ممــن شــملهم االســتطالع أنهــم " راضــون تمامــا " أو " راضــون إلــى 
حــد مــا "  – وبدرجــة أقــل علــى " عمــل رئيــس الحكومــة " : وانطالقــا مــن ســلم متــدرج لتقييــم درجــة الرضــا 
مــن 0 إلــى 10 نجــد أن % 24 مــن األشــخاص الذيــن تــم اســتجوابهم تتــراوح درجــة رضاهــم مــا بيــن 0 و3، 

و % 43 مــا بيــن 4 و6، و% 24 مــا بيــن 7 و 10. 

تظهــر اإلجابــات الــواردة فــي الموجــة األولــى أيضــا قلقــا معتــدال نســبيا فيمــا يتعلــق بالوضــع الصحــي فــي 
المســتقبل: % 68 مــن األشــخاص الذيــن شــملهم االســتطالع يــرون يعتبــرون أن ليــس هنــاك أي فرصــة " أو 
" فــرص طفيفــة " إلصابتهــم بالمــرض يومــا مــا، فــي حيــن يعتقــد % 76 منهــم بــأن تداعيــات كوفيــد- 19 
علــى الوضــع الصحــي فــي المغــرب ســتكون " خطيــرة شــيئا مــا " أو " لــن تكــون خطيــرة علــى اإلطــالق ". 
ــي  ــاء ف ــخص بســبب الوب ــاة 1000 ش ــع وف ــأن توق ــرون ب ــتطالع ي ــملهم االس ــن ش ــإن % 62 مم ــرا، ف وأخي

المغــرب5 هــو مــن قبيــل التشــاؤم.6 

5. ثم قياس درجة التشاؤم المتعلقة بهذا التوقع بواسطة مقياس متدرج من 0 إلى 10، بمعنى أن 0 تعني التشاؤم األقصى. وقد تراوحت أجوبة % 62 من 
المستجوبين إزاء هذا التوقع ما بين 0 و4 من ضمنهم % 35 في مستوى 0. وبتعبير آخر، فإن % 35 يرون بأن ذلك التوقع متشائم جدا أي أنهم يعتبرون بأن 

مجموع الوفيات بسبب فيروس كورونا في المغرب لن تتجاوز على اإلطالق 1000 حالة.
6. بتاريخ 25 أكتوبر، تم التصريح رسميا بوفاة 3301 شخص بسبب فيروس كورونا في المغرب. 
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ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن القلــق بشــأن الوضــع االقتصــادي واضــح تمامــا. فــإذا بــدا بــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا 
الحكومــة تحظــى عمومــا بالموافقــة مــن قبــل الســكان )الشــكل 2(، فــإن % 36 مــن األشــخاص المســتجوبين 
يعتبرونهــا " غيــر كافيــة إلــى حــد مــا " أو " غيــر كافيــة تمامــا " علــى الصعيــد االقتصــادي، ويعتقــد % 70 مــن 
المســتجوبين بــأن الوبــاء ســتكون لــه عواقــب " خطيــرة إلــى حــد مــا " أو " خطيــرة جــدا " علــى االقتصــاد فــي 
المغــرب ) الشــكل 3 (. ولعــل الوضــع المالــي لألســر مــن شــأنه ربمــا أن يفســر هــذا القلــق: فقــد صــرح % 40 
مــن األشــخاص المســتجوبين أنهــم غيــر قادريــن علــى اإلطــالق فــي الوقــت الحالــي علــى تغطيــة نفقــات 
غيــر متوقعــة تبلــغ 2000 درهــم. فــي حيــن أن % 21 فقــط منهــم يعتبــرون أنهــم بالتأكيــد أو ربمــا يمكنهــم 

ذلك7.

الشكل 3 : تصور لعواقب الوباء على االقتصاد

علــى المســتوى النفســي، كشــف البحــث، أوال وقبــل كل شــيء، كمــا عبــر عــن ذلــك مــن شــملهم االســتطالع 
أن التقييــم العــام لنوعيــة الحيــاة اليوميــة، لــم يكــن ســلبيًا بشــكل جــذري خــالل الفتــرة األخيــرة مــن الحجــر 
الصحــي. وفيمــا يتعلــق بدرجــة الرضــا عــن الحيــاة التــي تــم قياســها هــي األخــرى علــى مقيــاس ســلم ينــدرج 
مــن 1 إلــى 10، فــإن % 56 مــن األشــخاص المســتجوبين يقيمونهــا بيــن 6 و10. ومــع ذلــك، ورغــم كل شــيء، 
يظهــر أن هنــاك عــدم ارتيــاح ملمــوس بمجــرد الدخــول فــي التفاصيــل، فقــد أعلــن % 67 مــن األشــخاص 
المســتجوبين بأنهــم عاشــوا خــالل األســبوعين الماضييــن " عــدة أيــام علــى األقــل مــن االكتئــاب أو فقــدان 

األمــل "، و% 81 " عــدة أيــام مــن تراجــع االهتمــام أو المتعــة فــي القيــام بــأي أنشــطة ". 

الثقة  وانعدام  القلق  تزايد  شتنبر:  شهر  من  الثاني  النصف  إلى  يونيو  شهر  من 
بشكل مختلف حسب المؤسسات والمجاالت المعنية

ابتــداء مــن شــهر يوليــوز، تزايــد عــدد حــاالت اإلصابــة والوفيــات بســبب فيــروس كوفيــد- 19 فــي المغــرب. 
وفــي اقتــران بهــذا التطــور، تظهــر موجــة االســتطالع الثانيــة، بــل والثالثــة بشــكل كبيــر، أن هنــاك تراجــع فــي 
كل مؤشــرات الثقــة تقابلــه زيــادة فــي قلــق الســكان المســتجوبين. غيــر أن هــذا التطــور يختلــف مــن حيــث 

الحجــم حســب المؤسســات والمجموعــات والمجــاالت المعنيــة. 

وعلــى الرغــم مــن تراجــع الثقــة فــي مؤسســات الدولــة الســيادية- الشــرطة والــدرك- والهيئــة الطبيــة 
)المدنيــة والعســكرية( والعلمــاء المختصيــن، إال أن هــذه الثقــة ظلــت مــع ذلــك فــي مســتوى عــال: % 68 مــن 
األشــخاص المســتجوبين أفــادوا بإنهــم " يثقــون باألحــرى " أو "يثقــون تمامــا " فــي الشــرطة والــدرك )% 71 
فــي يونيــو(، % 79 فــي األطبــاء )% 86 فــي يونيــو(، % 85 فــي العلمــاء المختصيــن )% 91 فــي يونيــو(. ويشــمل 
االنخفــاض أيضــا الزعمــاء التقليدييــن )% -3 مقارنــة بشــهر يونيــو، لتبلــغ مســتوى % 38 مــن المســتجوبين 

7. انطالقا من مقياس يتدرج من 0 إلى 10، فإن %21 من المستجوبين تندرج إجاباتهم ما بين 10 و 7 )مع إدخال هذه األخيرة(.  
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الذيــن أفــادوا بأنهــم "واثقــون إلــى حــد مــا " أو "واثقــون تمامــا«(، وبشــكل أكثــر وضوحــا، بالنســبة لرؤســاء 
البلديــات )% -12 مقارنــة بشــهر يونيــو( حيــث وصلــت النســبة % 34 ممــن أفــادو بأنهــم " واثقــون نوعــا مــا " 

أو " واثقــون تمامــا " فــي هــذه الفئــة مــن المســؤولين.   

الشكل 4 : درجة الثقة في المجموعات: نسبة األشخاص الذين أجابوا " ثقة تامة " أو " ثقة 
إلى حد ما " )التطور الحاصل من الموجة األولى إلى الثالثة(

يبــدو أن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة بعــد الحجــر الصحــي والراميــة إلــى تخفيــف القبضــة علــى القيــود 
المفروضــة علــى المــدارس والجامعــات والتجــارة والتنقــالت تتماشــى والتطــور الــذي عرفتــه رغبــات الســكان 
بشــأن هــذه القضايــا: فعلــى ســبيل المثــال، % 90 مــن األشــخاص المســتجوبين خــالل شــهر يونيــو يؤيــدون 
بشــدة أو إلــى حــد مــا إغــالق المــدارس والجامعــات، بينمــا نجــد هــذه النســبة تراجعــت لتصبــح فقــط % 55 

فــي نهايــة شــهر شــتنبر. 

ومــع ذلــك، فقــد تراجــع التقييــم العــام " لتدبيــر الحكومــة للوبــاء ". ففــي شــهر يونيــو عبر % 81 من األشــخاص 
المســتجوبين عــن " رضاهــم التــام " أو " رضاهــم إلــى حــد مــا ". أمــا فــي شــهر شــتنبر فــإن النســبة تراجعــت 

إلــى % 40 )الشــكل 5(. ومــن بيــن غيــر الراضيــن: % 29 أفــادوا بأنهــم " غيــر راضــون علــى اإلطــالق ". 

وينطبــق نفــس الشــيء علــى تقييــم " عمــل رئيــس الحكومــة ". ففــي يونيــو أبــدى % 47 ممــن شــملهم 
االســتطالع تقييمــا إيجابيــا أو إيجابيــا إلــى حــد مــا8. وفــي شــهر شــتنبر تراجعــت النســبة إلــى % 32 )الشــكل 5(. 

بينمــا أظهــر % 43 ممــن شــملهم االســتطالع درجــة عاليــة مــن عــدم الرضــا.9

8.  تم تقييم " عمل رئيس الحكومة " بناء على األجوبة عن سؤال يستند إلى مقياس للرضا يتدرج من 0 إلى 10.
9.  % 43 من المستجوبين تراوحت درجة رضاهم ما بين 0 و2 ) مع إدخال هذه األخيرة( إزاء عمل رئيس الحكومة على مقياس يتدرج من 0 إلى 10.
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الشكل 5 : درجة الرضا إزاء تدبير الجائحة من طرف الحكومة وإزاء العمل الذي قام به رئيس الحكومة 
)التطور الحاصل من الموجة األولى إلى الثالثة(

انخفضــت نســبة األشــخاص الذيــن يعتبــرون أنهــم "ليــس لديهــم فرصــة« أو "فرصــة متوســطة« لإلصابــة 
بالمــرض بيــن يونيــو وســبتمبر مــن ٪68 إلــى ٪55. وفــي نهايــة شــتنبر، اعتبر % 77 ممن شــملهم االســتطالع 
أن عواقــب الوبــاء كانــت " خطيــرة إلــى حــد مــا " أو " خطيــرة للغايــة "، مقابــل % 24 فــي يونيــو )الشــكل 6(. 
وفــي غضــون ذلــك، يــرى % 37 مــن األشــخاص أن توقــع وفــاة 1000 حالــة بســبب الوبــاء فــي المغــرب رأي 

متشــائم،10 مقابــل % 62 فــي شــهر يونيــو.11 

الشكل 6 : تصور عواقب الجائحة على االقتصاد والصحة: نسبة األشخاص الذين أجابوا " خطيرة جدا 
" أو خطيرة إلى حد ما " )التطور الحاصل من الموجة األولى إلى الثالثة(

تزايــد القلــق بشــأن الوضــع االقتصــادي أيضــا منــذ شــهر يونيــو. % 85 ممــن شــملهم االســتطالع اعتبــروا فــي 
شــهر شــتنبر أن للوبــاء " تداعيــات خطيــرة إلــى حــد مــا " أو " خطيــرة للغايــة " علــى االقتصــاد المغربــي مقابــل 
ــرا، فــإن % 39 مــن األشــخاص المســتجوبين عبــروا عــن عــدم قدرتهــم  % 71 فــي يونيــو )الشــكل 6(. وأخي
تمامــا فــي الوقــت الحالــي علــى تغطيــة نفقــات غيــر متوقعــة تناهــز 2000 درهــم، وهــي نســبة قريبــة جــدا 

10.  كما تمت اإلشارة أعاله، تم اإلعالن رسميا عن وفاة 3301 شخصا بسبب فيروس كورونا في المغرب بتاريخ 25 أكتوبر.
11.  تم قياس درجة التشاؤم بخصوص هذا التوقع بمقياس يتدرج من 0 إلى 10 على أساس أن 0 تعني أقصى التشاؤم. وقد تراوحت % 37 من اإلجابات ما 

بين 0 و4 بخصوص هذا التوقع بما فيهم % 18 اختاروا 0. وبعبارة أخرى فإن % 18 من المستجوبين يرون بأن من التشاؤم جدا التوقع بذلك العتقادهم أن عدد 
الوفيات بسبب فيروس كورونا في المغرب سيكون بالتأكيد أقل من 1000 حالة. 



www.policycenter.ma9

POLICY BRIEF مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد

مــن تلــك المســجلة فــي شــهر يونيــو. ويعتقــد % 21 فقــط ممــن شــملهم االســتطالع أنهــم يســتطيعون ذلــك 
علــى وجــه اليقيــن أو األرجــح.12  

ومــن الناحيــة النفســية، فقــد تدهــور الوضــع أيضــا. وهكــذا ففيمــا يتعلــق بدرجــة الرضــا عــن الحيــاة المعاشــة 
بنــاءًا علــى مقيــاس يتــدرج مــن 1 إلــى 10، فــإن % 49 مــن المســتجوبين صنفوهــا مــا بيــن 6 و10، مقابــل 

% 56 فــي شــهر يونيــو.

يظــل تواتــر مظاهــر االنزعــاج ثابتــا إلــى حــد مــا بيــن موجتــي االســتطالع األولــى والثالثــة. وهكــذا أعلــن % 70 
مــن المســتجوبين أنهــم عانــوا " علــى األقــل عــدة أيــام مــن اإلحبــاط أو االكتئــاب أو فقــدان األمــل خــالل 
األســبوعين الماضييــن " فــي شــهر شــتنبر، مقابــل % 67 فــي شــهر يونيــو. أمــا " االنخفــاض الملحــوظ فــي 
االهتمــام أو االســتمتاع باألنشــطة خــالل األســبوعين الماضييــن«، فقــد انتقــل مــن % 81 فــي شــهر يونيــو 
إلــى % 80 فــي شــهر شــتنبر. ويعكــس هــذا التراجــع شــكال مــن أشــكال التراجــع العــام فــي الشــعور بالراحــة 

لديهــم.

خاصة 
تشــير مجمــوع موجــات االســتطالع الثالثــة إلــى أن الثقــة التــي ظهــرت إزاء الحكومــة والمنتخبيــن والتدابيــر 
التــي اتخذوهــا لمكافحــة الوبــاء قــد عرفــت تراجعــا فــي المغــرب مــا بيــن شــهري يونيــو وشــتنبر. وفــي المقابل، 
ازدادت المخــاوف بشــأن الوضــع الصحــي واالقتصــادي للبــالد. وكمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن البلــدان، يبــدو 
أن هــذا التطــور مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بتطــور الوبــاء. وفعــال، فــإن حــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد- 19 

والوفيــات ارتفعــت بشــكل حــاد فــي المغــرب خــالل شــهري غشــت وشــتنبر. 

ــاء والعواقــب الناجمــة عنــه، فــإن الســاكنة المغربيــة علــى مــا يبــدو، حافظــوا علــى  ورغمــًا عــن تطــور الوب
ــة والهيئــة الطبيــة علــى حــد ســواء.  ثقتهــم فــي مؤسســات الدول

12.  انطالقا من مقياس يندرج من 1 إلى 10، فإن % 21 من األجوبة عن هذا السؤال صنفت ما بين 10 و7 )مع إدخال هذه األخيرة(.
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أمحمد الظريف
الســيد أمحمــد الظريــف باحــث بــارز فــي مركــز السياســات مــن اجــل الجنــوب الجديــد. شــغل عــدة مناصــب ذات مســؤولية منهــا: رئيــس 
ــدار البيضــاء، ومديــر عــام لألمــن الوطنــي، ومديــر عــام لتخطيــط المــدن  ــة الحضريــة لل ــر الوكال ديــوان وزارة الداخليــة، والــي مدي
والتخطيــط اإلقليمــي. والــي - مديــر عــام الشــؤون الداخليــة ووالــي فــاس والــدار البيضــاء والعيــون. إضافــة إلــى ذلــك، نشــر أمحمــد 
الظريــف كتاًبــا عــن التحضــر فــي المغــرب باإلضافــة إلــى دراســات متعــددة حــول الالمركزيــة والجهويــة وتقييــم السياســات العامــة. 
حاصــل علــى دكتــوراه فــي القانــون العــام مــن جامعــة غرونوبــل ودبلــوم مــن المدرســة الوطنيــة لــإلدارة العامــة ودبلــوم دراســات 

عليــا فــي القانــون الخــاص. 

Dominique Guillo دومينيك كيو
دومينيــك كيــو أســتاذ العلــوم الســلوكية واالجتماعيــة فــي كليــة الحكامــة واالقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة بجامعــة محمــد الســادس 
التطبيقيــة، حيــث يديــر المركــز األفريقــي لعلــم االجتمــاع الســلوكي. طالــب ســابق فــي المدرســة العليــا نورمــال دو كاشــان )باريــس 
ســاكالي( )l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (Paris-Saclay(، مشــارك فــي االقتصــاد والعلــوم االجتماعيــة، 
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة باريــس الســوربون، وهــو أيًضــا مديــر األبحــاث فــي المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي. نشــر 

العديــد مــن الكتــب حــول طــرق ربــط علــم الســلوك بالعلــوم االجتماعيــة. 

سعد بدوي
ســعد بــدوي مختــص بــارز فــي علــم البيانــات فــي مركــز سياســات مــن اجــل الجنــوب الجديــد. وهــو حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
علــوم البيانــات التطبيقيــة والرياضيــات الماليــة مــن إمبريــال كوليــدج لنــدن حيــث نشــر مقاالتــه فــي المجــالًّت األكاديميــة الرائــدة. لديــه 
خبــرة تزيــد عــن 12 عاًمــا اكتســبها فــي العمــل علــى مجموعــة متنوعــة مــن المشــكالت التحليليــة فــي األوســاط األكاديميــة والصناعية.

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
ــة  ــر السياســات العمومي ــا للدراســات، مهمتــه اإلســهام فــي تطوي ــر "مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد "مركــزا مغربي يعتب
االقتصاديــة منهــا واالجتماعيــة والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول اإلفريقيــة بصفتهــا جــزأ ال يتجــزأ مــن الجنــوب الشــامل. 
وعلــى هــذا األســاس يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم "جنــوب جديــد" منفتــح ومســؤول ومبــادر؛ جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، 

ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب األطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم.

كمــا يهــدف المركــز، مــن خــالل أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب 
وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائم علــى تطوير الحــوار والشــراكات المختلفة، 

فــي تثميــن الخبــرة اإلفريقيــة الكافلــة باإلســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة وإيجــاد الســبل الناجعــة لمعالجتهــا.
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اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب.
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