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هل يكون صندوق "كورونا" طوق نجاة لقطاع الصحة؟
كيف يتعايش المغاربة مع العمل عن بعد ؟
التعليم عن بعد ..للتجربة حدود

االفتتاحية

كادت عبارة "مسافة األمان" أن تكون
حرصية لقانون السري والجوالن ،لتفصل
بني مركبة وأخرى ،حتى ال يقع ما ال ُتحمد
عقباه ،إىل أن فرضت ذاتها ،يف سياق
اإلجراءات االحرتازية ملواجهة جائحة
"كورونا" يف العامل واملغرب.
ولفرض "مسافة األمان" كانت السلطات
العمومية املغربية تع ّول ،يف البداية ورمبا
من باب التد ّرج ،عىل االنخراط الطوعي
للمواطنني ،من خالل التوعية والتحسيس،
ومنع التجمعات التي تتعدى ألف شخص،
قبل أن يتقلص العدد إىل  50شخصا ،وتغلق
املساجد ومتنع املواسم وكل امللتقيات
الرياضية والفنية ...وصوال إىل فرض إعالن
"حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة يف
البالد ابتداء من يوم الجمعة  20مارس
 2020عىل الساعة السادسة مساء ألجل غري
مسمى ،كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء هذا
الفريوس تحت السيطرة".
ليس أغىل عند اإلنسان من سالمته،
وسالمة أهله وبلده ،ويف ظروف مثل هذه،
يسود الشعور بالخطر ،ينخرط عموما يف
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اإلجراءات االحرتازية مهام ق ّيدت من حركته،
وحتى من حريته ،عىل أساس أن تبقى مؤقتة،
تزول بزوال السبب ،وهو الخطر الداهم عىل
الصحة العامة؛ املكون األساس للنظام العام ،إىل
جانب األمن والسكينة العموميني.

المواطن ينخرط عموما في اإلجراءات
االحترازية مهما قيدت من حركته،
وحتى من حريته ،على أساس أن تبقى
مؤقتة ،تزول بزوال السبب.
"مسافة األمان" تقتيض ،يف مثل هذه الظروف،
العمل ،ما أمكن ،عن بعد ،والدراسة عن بعد،
وتعبئة كل املوارد البرشية واملالية واملادية
لتأهيل القطاع الصحي ،ملواجهة تحدي
الفريوس رسيع االنتشار ،وهي املواضيع التي
يتضمنها ملف هذا العدد األسبوعي ،فضال
عن املقاالت األخرى التي ترتبط كلها مبواجهة
الجائحةn .

تشريع

بشكل مفاجئ ،أضافت الحكومة إىل جدول أعامل اجتامعها ،ليوم الخميس
 19مارس  ،2020مدارسة مرشوع قانون يتعلق باستعامل شبكات التواصل
االجتامعي وشبكات البث املفتوح والشبكات املامثلة تزامنا مع ورود أنباء عن
اعتقال عدد من املتهمني برتويج أخبار زائفة عن انتشار فريوس كورونا يف املغرب.

الشرقي لحرش

صادق مجلس الحكومة ،الخميس 19
مارس  ،2020عىل مرشوع قانون رقم
 22.20يتعلق باستعامل شبكات التواصل
االجتامعي وشبكات البث املفتوح
والشبكات املامثلة ،قدمه وزير العدل
محمد بن عبد القادر ،مع األخذ بعني
االعتبار املالحظات املثارة يف شأنه بعد
دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة
الوزارية املحدثتني لهذا الغرض.

في البدء كانت "المقاطعة"

وكان الحديث قد بدأ الحديث عن تقنني
استعامل وسائل التواصل االجتامعي خالل
حملة املقاطعة الشعبية التي استهدفت
ثالث رشكات هي :أفريقيا غاز ورشكة
سنرتال للحليب ورشكة ماء سيدي عيل.
ويف  10من ماي  2018توعدت الحكومة،
عىل لسان مصطفى الخلفي الناطق
الرسمي باسم الحكومة السابق ،مبتابعة
مروجي األخبار الزائفة ،كام توعدت
مبراجعة القانون الحايل.
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الحكومة استغلت
"كورونا" لتمرير
مشروع القانون
لـ"التضييق" على
نشطاء "فايسبوك"
ومواقع التواصل
االجتماعي األخرى.

وقال الخلفي حينها "سرناجع القانون الحايل
ألن ترويج األخبار الزائفة يرض باالقتصاد
الوطني" ،وهو ما أثار ردود فعل غاضبة
من نشطاء مواقع التواصل االجتامعي

الذين اعتربوا األمر محاولة لتكميم نشطاء
"فيسبوك" وفرض قيود عىل حرية التعبري.
ويف الوقت الذي مل تعلن الحكومة عن
مضامني مرشوع القانون الجديد ،كام ينص
عىل ذلك القانون املتعلق بالحق يف الحصول
عىل املعلومات ،عرب بعض النشطاء عن
تخوفهم من استغالل قضية محاربة األخبار
الزائفة لتمرير مقتضيات قد تقيد حرية
التعبري .ويف انتظار االطالع عىل فحوى
املرشوع ،عرب أعضاء يف املجلس الوطني
للصحافة عن رضورة استشارة الحكومة

تشريع

يستهدف املرشوع،

حسب الحكومة،
ملكافحة األمناط املستجدة من الجرمية
السلوكات املاسة بالرشف واالعتبار الشخيص لألفراد،
للمجلس بخصوص هذا املرشوع إذا كان
"ردع كافة
اإللكرتونية وتقوية آليات مكافحتها دون
املرتكبة عرب شبكات وكذا بعض الجرائم التي تستهدف
مرشوعها يطال أيضا الصحافة.
االجتامعي
التواصل
املساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة
والشبكاتاملامثلة" .القارصين.
وتنص املادة الثانية من القانون املحدث
من صور مامرسة حرية التعبري املكفولة
 lالتنصيص عىل االلتزامات الواقعة عىل
للمجلس عىل أن من مهامه واختصاصاته
دستوريا".
عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل
"إبداء الرأي يف شأن مشاريع القوانني
وأضاف البالغ أن هذا املرشوع يستهدف "سد
االجتامعي ،ووضع مسطرة فعالة وشفافة
واملراسيم املتعلقة باملهمة أو مبامرستها".
الفراغ الترشيعي الذي تعاين منه املنظومة
للتصدي للمحتويات اإللكرتونية غري
القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات
املرشوعة.
"سد الفراغ" التشريعي
 lإقرار جزاءات إدارية يف مواجهة مزودي املرتكبة عرب شبكات التواصل االجتامعي
يتضمن مرشوع القانون الجديد ،حسب
خدمات شبكات التواصل املخلني بااللتزامات والشبكات املامثلة ،من قبيل نرش األخبار
البالغ الحكومي ،عددا من املستجدات
الزائفة وبعض السلوكات اإلجرامية املاسة
الواقعة عىل عاتقهم.
واملقتضيات الجديدة ،تتمثل أساسا يف ما ييل:
وذكر بالغ املجلس الحكومي أن إعداد هذا برشف واعتبار األشخاص أو القارصين ،خاصة
 lالتنصيص عىل ضامن حرية التواصل
يف مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العامل،
مرشوع هذا القانون جاء يف سياق التدابري
الرقمي عرب شبكات التواصل االجتامعي
القانونية واملؤسساتية التي تقوم بها اململكة وتعيشها بالدنا ،واملرتبطة بتفيش فريوس
وشبكات البث املفتوح وباقي الشبكات
كورونا (كوفيد .")19
املامثلة ،رشيطة عدم املساس باملصالح
واستطرد البالغ أن املرشوع يستهدف أيضا
املحميةقانونا.
"مالءمة املنظومة القانونية الوطنية مع القوانني
 lاإلحاطة مبختلف صور الجرائم املرتكبة
"إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي
عرب شبكات التواصل االجتامعي وشبكات
املقارنة واملعايري املعتمدة يف مجال محاربة
المخلين
التواصل
شبكات
خدمات
البث املفتوح والشبكات املامثلة ،السيام
الجرمية اإللكرتونية ،خاصة بعد مصادقة بالدنا
بااللتزامات الواقعة على عاتقهم".
تلك التي متس باألمن العام والنظام العام
عىل اتفاقية بودابيست املتعلقة بالجرمية
االقتصادي ،ونرش األخبار الزائفة والسلوكات
املعلوماتية بتاريخ  29يونيو n ."2018
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مبادرة

لجنة المالية بمجلس النواب

قدمت لجنة املالية والتنمية االقتصادية
مبجلس النواب تصورها لرئيس الحكومة
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة حول
تصورها لعمل "الصندوق الخاص بتدبري
جائحة فريوس طورونا" ،بعد االجتامع الذي
عقدته األربعاء  18مارس لتقديم مرشوع
املرسوم بإحداث هذا الحساب الذي أمر به
امللك محمد السادس ،برصيد أويل بقيمة
 10ماليري درهم ،تم تجاوزه حتى الساعة،
ليصبح أكرث من الضعف.
موسى متروف

يف مذكرة مفصلة ،يتوفر تيلكيل عريب"
عىل نسخة منها ،قدمت اللجنة  44مقرتحا
حول اإلجراءات والتدابري لتأهيل القطاع
الصحي ودعم االقتصاد الوطني واملحافظة
عىل مناصب الشغل والتخفيف من
التداعيات االجتامعية لجائحة "كورونا".

تأهيل المنظومة الصحية

يف جانب تأهيل وتعبئة املنظومة الصحية،
اقرتحت اللجنة:
 .1مواصلة اإلجراءات الشجاعة التي
اتخذتها السلطات العمومية يف مجال
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وزير االقتصاد واملالية وإصالح
اإلدارة محمد بنشعبون يعرض
املرسوم عىل لجنة املالية والتنمية
االقتصادية مبجس النواب.

الوقاية من الوباء وتوعية املواطنني.
 .2مواصلة دعم ميزانية قطاع الصحة
من أجل تقوية العرض الصحي ،وباألخص
تجهيز مختلف املستشفيات بآالت التنفس
االصطناعي الرضورية ملعالجة ضحايا هذا
الوباء.
 .3تأهيل بشكل مستعجل لبنيات االستقبال
يف املراكز الصحية االستشفائية ،وتوفري
املعدات الصحية والوسائل اللوجيستيكية
بجميع املؤسسات الصحية ،وخاصة باملراكز
الصحيةللقرب.

 .4إحداث مستشفيات جهوية مؤقتة
ومتنقلة باملناطق النائية بالعامل القروي
واملناطقالجبلية.
 .5توسيع الطاقة االستيعابية ملصالح
اإلنعاش واألمراض التنفسية.
 .6إحداث وتجهيز املختربات ،خاصة
باملستشفياتالجهويةوالجامعية.
 .7تحسني ظروف اشتغال وتحفيز نساء
ورجال الصحة والعناية بأطفالهم ،مبا يف
ذلك توفري أماكن خاصة للحضانة ومتابعة
الدراسة.

مبادرة

 .8رصف التعويضات الخاصة بالحراسة
والساعات اإلضافية وغريها املستحقة لفائدة
األطر الصحية.
 .9إرشاك وتعبئة القطاع الطبي الخاص يف
مواجهة هذه الجائحة.
 .10تعبئة األطر الطبية وشبه الطبية
املتقاعدة ،واالستعانة بأفراد الهالل األحمر
املغريب.
 .11دعم وتشجيع البحث العلمي.
 .12تكوين األطباء وكل مهنيي الصحة
للتعامل مع تطورات الوضع الصحي.
 .13إصالح وصيانة وتأهيل وتجهيز
مستشفى بن صميم لألمراض التنفسية.

التخفيف من التداعيات
االقتصاديةواالجتماعية

وعىل مستوى دعم االقتصاد الوطني والحفاظ
عىل مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات
االجتامعية لجائحة كورونا تقرتح اللجنة:
 .14تأسيس لجان جهوية لليقظة االقتصادية
لتوفري القرب الالزم من النسيج االقتصادي.
 .15الرفع من رصيد صندوق تدبري جائحة
كورونا.
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لجنةاليقظة
االقتصادية رشعت
يف األخذ ببعض
االقرتاحات املضمنة
يف املذكرة.

 .16مواصلة وضامن دورية حمالت املراقبة
وتكثيف مراقبة األسعار وخاصة باألسواق
األسبوعية مبختلف الجامعات الرتابية.
 .17اعتامد الرصامة الالزمة ضد املخالفني
من أجل ضامن التموين السلس لألسواق
والحفاظ عىل استقرار األسعار.
 .18تقدم دعم مايل ملؤسسة محمد
الخامس للتضامن ملواكبة الفئات الهشة،
باعتبار تجربتها وخربتها يف هذا املجال ،وكذا
ملؤسسة التعاون الوطني لضامنة فعالية
مساعدة هذه الفئات.
 .19دعم األرس واملواطنني املترضرين يف
القطاع املنظم ،من خالل حث املقاوالت
والرشكات عىل رضورة املحافظة عىل
مناصب الشغل كواجب وطني.
 .20الحرص عىل استمرار املقاوالت وأرباب
العمل يف أداء أجور عاملها بالرغم من
توقف نشاطها ،وجعل أداء أجر شهر مارس
بكامله إلزاميا عىل جميع املقاوالت وأرباب
الرشكات املهيكلة وغري املهيكلة واتخاذ
إجراءات زجرية ضد كل رشكة مخالفة لهذا
اإلجراء الوطني.
 .21اعتامد الدعم املبارش للفئات الهشة من

خالل تخصيص تعويض شهري يعادل 2000
درهم لكل أرسة ،ورصف اإلعانات لألرس
واملواطنني املترضرين يف القطاع غري املنظم،
كنوادل املقاهي وعامالت الحاممات وغريها،
والقيام بإحصاء شامل لجميع املقاولني الذاتيني
واملستخدمني يف القطاعات غري املهيكلة
التي تم إغالق أنشطتها لالستفادة من الدعم
املايل العمومي املبارش ،باالعتامد عىل إفادات
السلطات املحلية والهيئات املهنية.
 .22تعزيز نظام اإلنعاش الوطني لتوفري العمل
للفئات املشتغلة بالقطاعات غري املنظمة.
 .23توسع وعاء وتبسيط مساطر وترسيع
وترية رصف التعويض عن فقدان الشغل.
 .24إعفاء األرس املعوزة من أداء فواتري املاء
والكهرباء.
 .25تعليق تنفيذ اإلجراءات الخاصة بقطع
املاء والكهرباء والهاتف عن األرس التي لن تؤد
فواتريها.
 .26معالجة وضعية األرس الهشة بتعليق
مستحقات قروض االستهالك وقروض السكن
والسيام تلك املتعلقة بالسكن االجتامعي.
 .27تعميم مجانية اإلنرتنيت بالنسبة للتالميذ
من أجل متابعة الدراسة عن بعد ،ومتكني
األرس من األجهزة التي متكنهم من متابعة
هذه الدروس بالعامل القروي.
 .28تهيئ مؤسسات الرعاية االجتامعية
ودور العجزة الحتضان األشخاص دون مأوى
واملترشدين وأطفال الشوارع ،واتخاذ التدابري
االحرتازية واإلجراءات االجتامعية للحيلولة
دون انتشار هذا الفريوس فيها.

دعم المقاوالت والتجار
والمهنيين

وبالنسبة إىل دعم املقاوالت والتجار واملهنيني
بالقطاعني املنظم وغري املنظم تقرتح اللجنة:
 .29دعم وحامية املهن البسيطة وغري املهيكلة
ومواكبتها من أجل تجاوز الظرفية الحالية.
 .30وضع مخططات استعجالية إلنقاذ
القطاعات املترضرة وإبرام اتفاقيات معها
(قطاع السياحة :الفنادق ،املقاهي ،املطاعم،
النقل السياحي ،...قطاع النقل بصفة عامة،

مبادرة

قطاع البناء ،مختلف املنظومات اإلنتاجية.)...
 .31تفعيل مقتضيات القوة القاهرة
عىل مستوى الصفقات العمومية للدولة
واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية.
 .32تفعيل مقتضيات القوة القاهرة يف
العمليات بني التجار وتوقيف كل اإلجراءات
اإلدارية والبنكية والقضائية املرتبطة بحالة
عدم الوفاء بأداء الشيكات والكمبياالت يف
هذه الفرتة.
 .33إلغاء الذعائر املرتتبة عىل الرشكات يف
الصفقات العمومية املرتتبة عىل التأخريات
يف اإلنجاز.
 .34توقيف تطبيق غرامات التأخري باملوانئ
عىل الرشكات املستوردة.
 .35متديد اآلجال الواردة يف قانون رشكات
املساهمة وبقية الرشكات التجارية وخاصة
املتعلقة بحرص الحسابات وعقد الجموع
العامة ونرش البيانات املالية.
 .36الرفع من السيولة النقدية الوطنية
من خالل تخفيض السعر املرجعي للفائدة
وتخفيض نسبة االحتياط اإللزامي للبنوك.
 .37تسهيل حصول املقاوالت وتبسيط املساطر
البنكية للحصول برشوط ميرسة عىل القروض
وعىل تسهيالت األداء من طرف األبناك.
 .38تبسيط مساطر إعادة جدولة الديون.
 .39الرفع من قيمة الضامنات املقدمة من
طرف صندوق الضامن املركزي من أجل
مواكبة وضامن القروض املوجهة للمقاوالت
الصغرىواملتوسطة.
 .40ترسيع األداء ورصف املستحقات
للمقاوالت برسم الصفقات العمومية للدولة
واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية.
 .41ترسيع إرجاع الرضيبة عىل القيمة
املضافة.
 .42ترسيع إرجاع الرضيبة عىل الرشكات.
 .43ترسيع تنفيذ األحكام القضائية النهائية.
 .44وقف كل عمليات التحصيل الجربي
للواجبات الرضيبية (.)ATD
 .45إلغاء الغرامات والزيادات برسم أداء
الرضائب والرسوم.
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اقرتاحات اللجنة
تضمنتالعديد
من اإلجراءات ذات
الصلة بالرضائب
والرسوم.

 .46تأجيل أداء الرضائب والتحمالت
 .53تفعيل وترسيع وتبسيط رصف
املساعدات االجتامعية املرتبطة بصندوق
االجتامعيةاملستحقة.
التامسك االجتامعي :برنامج تيسري وبرنامج
 .47تأجيل أداء االستحقاقات الشهرية
دعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
للبنوك برسم القروض.
 .48إلغاء التحمالت املالية املستحقة للبنوك وبرنامج الدعم املبارش املبارش للنساء األرامل
يف وضعية هشة ،وصندوق التكافل العائيل
واالكتفاء باحتساب أصل الدين.
وبرنامج املساعدة الطبية.
 .49تأجيل الترصيحات الخاصة برسم
 .54ترسيع رصف منح الطلبة.
الرضيبة عىل الرشكات وتلك الخاصة
باألشخاص الذاتيني.
تسريع إنجاز المشاريع واألوراش
 .50وقف عمليات املراقبة الرضيبية.
 .51متديد اآلجال املتعلقة بوضع الشكايات
ودعت اللجنة إىل ترسيع إنجاز املشاريع
واملراسالت وامللتمسات الرضيبية ،وخاصة
واألوراش للتشجيع واملحافظة عىل فرص
املتعلقة باسرتجاع الرضيبة عىل القيمة املضافة ،الشغل من خالل:
والجواب عىل تبليغات املراقبة الرضيبية.
 .55ترسيع وترية تنزيل برنامج "انطالقة"
 .52تأجيل الترصيحات الخاصة بالرضائب لدعم املبادرات املقاوالتية للشباب.
والرسوم املحلية من مثل الرسوم املرتبطة
 .56ترسيع تنزيل مشاريع برنامج تقليص
باملقاهي ،وقطاع السياحة ،وسيارات األجرة .الفوارق االجتامعية واملجالية لتشجيع
إحداث فرص الشغل بالعامل القروي.
تسريع وتبسيط صرف البرامج  .57التعجيل بإخراج الربنامج االستعجايل
االجتماعية
ملكافحة آثار الجفاف ودعم الفالحني
واملزارعني ومريب املاشية املترضرين من آثار
عىل مستوى ترسيع وتبسيط رصف كل
الجفافn .
الربامج االجتامعية تقرتح اللجنة:

الملف

فيروس "كورونا"

امللك محمد السادس يرتأس اجتامعا لدراسة
تداعيات فريوس "كورونا" يف املغرب.

تسارعت األحداث يف املغرب منذ اإلعالن عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء فريوس "كورونا" املستجد
(كوفيد ،)19-الذي تح ّول إىل جائحة عاملية ،لتنتقل من توقيف الدراسة ،إىل "حجر صحي" طوعي ،وصوال
إىل إعالن عن حالة "طوارئ صحية" كـ"إجراء استباقي" ملحارصة تفيش الفريوس.
موسى متروف
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الملف

يف مساء يوم االثنني  2مارس ،2020
أعلنت وزارة الصحة رسميا عن أول ضحية
لفريوس كورونا باملغرب ،تم تأكيد إصابتها
مخربيا مبعهد باستور املغرب ،ملواطن
مغريب مقيم بالديار اإليطالية ،وهي الحالة
التي تم اإلعالن يوم الجمعة  13مارس
 2020عن شفائها متاما بعدما أثبتت
التحاليل املخربية والرسيرية ذلك.
وقبل هذا الخرب السار ،وتحديدا يوم الثالثاء
 11مارس ،تلقى املغاربة خربا سيئا وهو
وفاة السيدة البالغة من العمر  89سنة،
والتي سبق تسجيلها كثاين حالة وافدة
لإلصابة بفريوس كورونا باملغرب ،لتتسارع
األحداث وتتضاعف الحاالت لتتعدى ستني
حالة ،ضمنها ثالث حاالت وفاة وحالتي
شفاء.
يف يوم الجمعة  13مارس ،أعلنت وزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي أنه تقرر توقيف
الدراسة بجميع األقسام والفصول انطالقا
من يوم االثنني  16مارس حتى إشعار آخر،
مشرية إىل أن األمر ال يتعلق بتاتا بإقرار
عطلة مدرسية استثنائية ،وأن الدروس
الحضورية ستعوض بدروس عن بعد
تسمح للتالميذ والطلبة واملتدربني باملكوث
يف منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد.
وهذا ما يتطرق إليه ملف هذا العدد ،يف
جزء منه ،ليخصص الجانب اآلخر للعمل
عن بعد ،الذي فرضته أيضا الظروف التي
تعيشها البالد هذه األيام.

صندوق لمواجهة الجائحة

وملزيد من التعبئة ملواجهة الجائحة ،أعطى
امللك محمد السادس ،مساء يوم األحد 15
مارس ،تعليامته للحكومة قصد اإلحداث
الفوري لصندوق خاص لتدبري ومواجهة
وباء فريوس "كورونا" ،وفق ما ذكره بالغ
للديوان املليك.
وذكر بالغ للديوان املليك أن "الصندوق،
الذي ستوفر له اعتامدات مببلغ عرشة
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توايل ظهور حاالت
اإلصابة بالفريوس جعل
املغاربة يعون خطر
انتشار الوباء.

ماليري درهم ،سيخصص من جهة ،للتكفل
بالنفقات املتعلقة بتأهيل اآلليات والوسائل
الصحية ،سواء فيام يتعلق بتوفري البنيات
التحتية املالمئة أو املعدات والوسائل التي
يتعني اقتناؤها بكل استعجال".
ومن جهة أخرى" ،سيتم رصد الجزء الثاين
من االعتامدات املخصصة لهذا الصندوق،
لدعم االقتصاد الوطني ،من خالل مجموعة
من التدابري التي ستقرتحها الحكومة ،السيام
فيام يخص مواكبة القطاعات األكرث تأثرا
بفعل انتشار فريوس كورونا ،كالسياحة
وكذا يف مجال الحفاظ عىل مناصب الشغل
والتخفيف من التداعيات االجتامعية لهذه
األزمة" ،حسب بنص بالغ الديوان املليك.
وصدر ،يوم الثالثاء  17مارس 2020
بالجريدة الرسمية مرسوم بإحداث حساب
مرصد ألمور خصوصية يحمل اسم
"الصندوق الخاص بتدبري جائحة فريوس
كورونا 'كوفيد."'19-
وينص املرسوم ،الذي متت توقيعه ،بعد
إخبار اللجنتني املكلفتني باملالية يف الربملان

والتداول فيه مبجلس الحكومة يوم 16
مارس  ،2020من طرف رئيس الحكومة

سعد الدين العثامين ووقعه بالعطف وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة محمد
بنشعبون ،عىل أن األخري هو آمر بقبض
موارده ورصف نفقاته.
كام ينص املرسوم ،يف مادته األوىل أيضا،
عىل أن الحساب يتضمن يف الجانب الدائن
(املوارد):
 nاملبالغ املدفوعة من امليزانية العامة؛
 nمساهامت الجامعات الرتابية؛
 nمساهمة املؤسسات واملقاوالت
العمومية؛
 nمساهامت القطاع الخاص؛
 nحصيلة العقوبة املالية التي أصدرتها
الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت (تطبيقا
للقانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار
واملنافسة) ،يف حق رشكة اتصاالت املغرب
واملتعلقة باألفعال املخلة ملبادئ املنافسة
يف قطاع االتصاالت (والتي وصلت إىل 3,3
مليار درهم)؛

الملف

 nمساهامت املنظامت والهيئات الدولية؛
 nالهبات والوصايا؛
 nاملوارد املختلفة.
ويف الجانب املدين (النفقات) ،يذكر املرسوم:
 nالنفقات املتعلقة بتأهيل املنظومة الصحية
يفصل فيه "تيل كيل عريب" ضمن
(وهو ما ّ
ملف هذا العدد األسبوعي)؛
 nالنفقات املتعلقة بدعم االقتصاد الوطني
من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فريوس
"كورونا"؛
 nالنفقات املتعلقة بالحفاظ عىل مناصب
الشغل والتخفيف من التداعيات االجتامعية
للجائحة؛
 nاملبالغ املدفوعة لفائدة املؤسسات
العمومية والهيئات العمومية أو الخاصة؛
 nاملبالغ املدفوعة للجامعات املحلية؛
 nاملبالغ املدفوعة إىل امليزانية العامة؛
 nالنفقات املختلفة.
وال يغفل املرسوم عن التنصيص عىل أنه
يعرض عىل الربملان للمصادقة عليه يف أقرب
قانون للاملية .وبالفعل فقد تقدم وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة أمام لجنة
املالية والتنمية االقتصادية مبجلس النواب،
ليعرض املرسوم ،يوم األربعاء  18مارس .وعىل
إثر ذلك تقدمت اللجنة بـ 57اقرتاحا لتفعيل
الصندوق (املقدمة بتفصيل ضمن مواد هذا
العدد األسبوعي).
وكانت وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قد ذكرت يف بالغ يوم االثنني  16مارس ،أنه
باإلضافة إىل امليزانية العامة للدولة ،سيتم
متويل هذا الحساب من خالل مساهمة
العديد من الهيئات واملؤسسات ،مضيفة أنه
بناء عىل تعليامت امللك محمد السادس،
سيساهم صندوق الحسن الثاين بغالف مايل
بقيمة مليار درهم.
وسجلت الوزارة يف بالغ لها أن تنامي أشكال
التضامن التي تم التعبري عنها من قبل
أشخاص معنويني وذاتيني ،سيمكن من تعبئة
موارد مالية إضافية مهمة عىل شكل تربعات،
موضحة أن طرق جمع التربعات ،التي ستكون
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قابلة لالقتطاع الرضيبي ،ستحدد عام قريب .إغالق المساجد ومراكز طبية
وأبرز البالغ أنه سيتم تخصيص هذا
عسكرية مجهزة

الحساب ،الذي رصدت له اعتامدات مالية وكان بالغ للهيئة العلمية لإلفتاء باملجلس
مببلغ  10مليارات درهم  ،بشكل رئييس من العلمي األعىل إنه بناء عىل طلب الفتوى
أجل تحمل تكاليف تأهيل اآلليات والوسائل املوجه إىل املجلس األعىل من أمري املؤمنني،
الصحية ،سواء فيام يتعلق بتوفري البنية
تفتي برضورة إغالق أبواب املساجد سواء
التحتية املالمئة واملعدات والوسائل اإلضافية بالنسبة للصلوات الخمس أو صالة الجمعة
التي يتعني اقتناؤها بكل استعجال ،وذلك
ابتداء من يوم االثنني  16مارس .2020
من أجل عالج األشخاص املصابني بالفريوس وقال البالغ ذاته إن "الهيئة العلمية لإلفتاء
يف ظروف جيدة.
باملجلس العلمي األعىل ،تفتي بطأمنة
كام سيتم تخصيص هذا الحساب ،وفقا
املواطنني واملواطنات بأن هذا اإلجراء لن
للبالغ ،لدعم االقتصاد الوطني ملواجهة
يستمر .وستعود األمور إىل نصابها بإقامة
تداعيات هذا الوباء من خالل التدابري التي الصالة يف املساجد مبجرد قرار السلطات
ستقرتحها لجنة اليقظة االقتصادية بهدف
املختصة بعودة الحالة الصحية إىل وضعها
التخفيف من اآلثار املرتتبة عىل الصعيد
الطبيعي".
االجتامعي.
كام أفتت الهيئة العلمية لإلفتاء باملجلس
العلمي األعىل ،بوجوب استمرار رفع األذان
يف جميع املساجد.
" تنامي أشكال التضامن التي تم
ومن أجل التحسب "ملواجهة أي تطور" يف
التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين
انتشار الفريوس يف اململكة ،ويف اليوم املوايل
(الثالثاء  17مارس  ،)2020ترأس امللك
وذاتيين ،سيمكن من تعبئة موارد مالية
محمد السادس جلسة عمل خصصت لتتبع
إضافية مهمة".
تدبري انتشار وباء فريوس كورونا ببالدنا،
ومواصلة اتخاذ مزيد من اإلجراءات.
وقد سارعت العدد من املؤسسات العامة
ويف بداية هذا االجتامع ،استفرس امللك وزير
والخاصة واألشخاص للتربع مببالغ هامة
الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية
للصندوق ،من بينها مجموعة املكتب
ببالدنا،والطاقةاالستيعابيةللمستشفيات
الرشيف للفوسفاط ( 3مباليري درهم)
والوحدات الصحية ،مبختلف جهات اململكة،
"الهولدينغ" املليك "املدى" (ملياران من
وكذا توفري جميع مستلزمات السالمة
الدراهم)" ،جمعية جهات املغرب" ( 1,5
الصحية ،مبا يف ذلك مواد التعقيم واألدوية.
مليار درهم)" ،أفريقيا" (مليار درهم)
وبناء عىل املعطيات التي قدمها وزير
لصاحبها عزيز أخنوش ،مجموعة بنك
الصحة ،أصدر امللك ،القائد األعىل ورئيس
إفريقيا (البنك املغريب للتجارة الخارجية)
أركان الحرب العامة للقوات املسلحة
لعثامن بنجلون (مليار درهم) ،البنك
امللكية ،تعليامته السامية للمفتش العام
الشعبي املركزي (مليار درهم) ،صندوق
للقوات املسلحة امللكية ،قصد وضع
اإليداع والتدبري (مليار درهم) ،الوكالة
املراكز الطبية املجهزة ،التي سبق له أن
الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري أمر بإحداثها لهذا الغرض ،مبختلف جهات
والخرائطية (مليار درهم) ،فضال عن تربعات اململكة ،رهن إشارة املنظومة الصحية بكل
العديد من املؤسسات واألشخاص مبئات
مكوناتها ،إن اقتىض الحال وعند الحاجة.
املاليني من الدراهم...
وبهذه املناسبة ،تم استعراض مدى تنفيذ

الملف

اإلجراءات التي تم اتخاذها ،والتي تهم
إغالق املجال الجوي والبحري املغريب أمام
املسافرين ،وإلغاء التجمعات والتظاهرات
الرياضية والثقافية والفنية ،وإحداث صندوق
خاص بتدبري جائحة فريوس كورونا ،وتوقيف
الدراسة باملدارس والجامعات ،واإلغالق
املؤقت للمساجد ،وتعليق الجلسات مبختلف
محاكم اململكة ،إضافة إىل مجموعة من
اإلجراءات التي بادرت التخاذها السلطات
املختصة ،يف مجاالت النقل العمومي ،وإغالق
املحالت العمومية غري الرضورية.
كام وجه امللك ،السلطات املختصة للسهر
عىل حسن تطبيق التدابري الناجعة املتخذة
يف مجال ضامن تزويد األسواق عرب الرتاب
الوطني ،بجميع املواد الغذائية واالستهالكية،
ومبواد التطهري والتعقيم ،بصفة منتظمة
ومتواصلة ،ومحاربة مختلف أشكال االحتكار
والزيادة يف األسعار.
ويف نفس السياق ،أصدر امللك تعليامته
لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات املعنية،
باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ،واإلعداد
ملرحلة جديدة ،إن اقتىض الحال ذلك.

حالة الطوارئ الصحية

مل تتأخر الحكومة يف اتخاذ إجراءات أخرى
بلغت ذروتها بإعالن وزارة الداخلية ،مساء
يوم الخميس  10مارس  2020أنه "حفاظا
عىل صحة وسالمة املواطنات واملواطنني ،ويف
سياق التحيل بحس املسؤولية وروح التضامن
الوطني ،وبعد تسجيل بعض التطورات
بشأن إصابة مواطنني غري وافدين من الخارج
بفريوس "كورونا املستجد" ،تقرر إعالن "حالة
الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة يف البالد
ابتداء من يوم الجمعة  20مارس  2020عىل
الساعة السادسة مساء ألجل غري مسمى،
كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء هذا الفريوس
تحت السيطرة".
وأوضح بالغ لوزارة الداخلية أن حالة
الطوارئ الصحية "ال تعني وقف عجلة
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السلطاتالعمومية
متر من الحجر
الصحي "الطوعي"
إىل اإللزام من
خالل حالة الطوارئ
الصحية.

االقتصاد ،ولكن اتخاذ تدابري استثنائية
تستوجب الحد من حركة املواطنني ،من
خالل اشرتاط مغادرة مقرات السكن
باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان
السلطة ،وفق حاالت معينة.
وأضاف البالغ أن هذه الحاالت تم تحديدها
يف "التنقل للعمل بالنسبة لإلدارات
واملؤسسات املفتوحة ،مبا فيها الرشكات
واملصانع واألشغال الفالحية ،واملحالت
والفضاءات التجارية ذات االرتباط باملعيش
اليومي للمواطن ،والصيدليات ،والقطاع
البنيك واملرصيف ،ومحطات التزود بالوقود،
واملصحات والعيادات الطبية ،ووكاالت
رشكات االتصاالت ،واملهن الحرة الرضورية،
ومحالت بيع مواد التنظيف".
وأكد املصدر ذاته ،يف هذا الصدد ،أن التنقل
سيقترص عىل األشخاص الرضوري تواجدهم
مبقرات العمل ،رشيطة أن يتم تسليمهم
شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف
رؤساءهم يف العمل ،والتنقل من أجل اقتناء
املشرتيات الرضورية للمعيش اليومي يف
محيط مقر سكنى املعني باألمر ،أو تلقي
العالجات الرضورية أو اقتناء األدوية من
الصيدليات.

ويتعني عىل كل مواطنة ومواطن ،يضيف
البالغ ،التقيد وجوبا بهذه اإلجراءات
اإلجبارية ،تحت طائلة توقيع العقوبات
املنصوص عليها يف مجموعة القانون الجنايئ،
مضيفا أن السلطات املحلية والقوات
العمومية ،من أمن وطني ودرك مليك وقوات
مساعدة ،ستسهر عىل تفعيل إجراءات
املراقبة ،بكل حزم ومسؤولية ،يف حق أي
شخص يتواجد بالشارع العام.
وإميانا برضورة تظافر جهود الجميع ،أكد
البالغ عىل مسؤولية كل مواطن لحامية أرسته
وحامية مجتمعه ،من خالل الحرص عىل
التزام الجميع بالتدابري االحرتازية والوقائية
وقواعد النظافة العامة ملحارصة وتطويق
الفريوس.
وجاء يف البالغ أنه و"إذ تؤكد السلطات
العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضامن
إنجاح تنزيل هذه القرارات ،فإنها تطمنئ
املواطن من جديد عىل أنها اتخذت
كل اإلجراءات للحفاظ عىل مستويات
التموين بالشكل الكايف ،من مواد غذائية
وأدوية وجميع املواد الحيوية واملتطلبات
التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات
واملواطنني"n ....

الملف

تجاوزت قيمة املبالغ املرصودة لصندوق تدبري مكافحة تداعيات فريوس
"كورونا" املستجد باملغرب ،الـ 20مليار دره ًام ،منذ أمر امللك محمد السادس
بإحداثه ملواجهة انعكاسات هذه الجائحة العاملية ،سواء تعلق األمر بتأهيل قطاع
الصحة يف املغرب ،يك يكون قادراً عىل احتواء تداعياتها الصحية ،أو التخفيف من
انعكاساتها االقتصادية واالجتامعية عىل املواطنني واملقاوالت.
أحمد مدياني

"تيلكيل عريب" طرح عىل مجموعة من
املسؤولني والفاعلني يف قطاع الصحة ،من
أهل االختصاص يف الطب ومن مروا عىل
رأس مسؤولية الصحة يف املغرب ،سؤاال
مركزيا من بني أسئلة أخرى ،حول :هل
يكون هذا الصندوق طوق نجاة لتأهيل
قطاع الصحة يف املغرب؟
خصصت الحكومة يف قانون املالية للعام
 ،2020ميزانية قدرها  15مليار و 334
مليون درهم و  570ألف درهم ،تضمن
مبالغ نفقات املوظفني واألعوان ،بقيمة
 10ماليري و 908مليون و 500ألف درهم،
ومبلغ  4ماليري و 426مليون و 70ألف
درهم للمعدات والنفقات املختلفة ،كام
منحت القطاع  4آالف منصب شغل ،لكن
هل هذا كاف ،يف السياق الحايل؟
يرى أحد من مروا عىل رأس املسؤولية
الوزارية يف قطاع الصحة باملغرب ،يف
حديث لـ"تيلكيل عريب" ،أن األنظمة
الصحية عرب العامل ،سوف تجعل من تفيش
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فريوس "كورونا" محطة من أجل إصالح
سياساتها الصحية ،واالنتباه إىل عدم إضعاف
املنظومة الصحية العمومية واملستشفى
العمومي وتثمني املوارد البرشية.

جائحة "كورونا"
فرضت االلتفات إىل ما
يعانيه القطاع الصحي
من نقائص.

نفس األمر يذهب إليه الطبيب ورئيس
حركة "أنفاس" عثامن بومعليف ،ويتوقع ،يف
ترصيحه لـ"تيلكيل عريب" ،أنه "إضافة إىل محو
اآلثار االقتصادية لبعض القطاعات ،بفضل
مليارات الدراهم التي ضخت يف الصندوق،
ميكن أن يشكل هذا األخري طوق نجاة لقطاع
الصحة ،ويعيد هيكلته بعمق بشكل ميكن
من ولوج أفضل للخدمات".
وأمام كل هذا ،هناك من يطرح فكرة الصندوق
أنشئ بأمر مليك ملواجهة جائحة "كورونا"
املستجد حرصا ،خاصة مع وجود خصاص كبري
يف مجموعة من اإلمكانيات التي تسخر يف
العامل ملواجهة تفشيه وعالج من يصابون به.

الملف

يف هذا السياق ،قال طالب الطب أيوب أبو
بيجي ،إنه وحسب املعرفة بخصوص جائحة
"كورونا" الدول التي تفىش فيها بشكل كبري
اضطرت لتعبئة ميزانيات ضخمة ،لذلك
يجب أن يركز هذا الصندوق عىل هذه
املهمة اليوم.
وأوضح طالب الطب ،يف حديثه لـ"تيلكيل
عريب" ،أنه "من ناحية تدبري الجائحة ،إنشاء
الصندوق إشارة جيدة ومبادرة يف محلها،
ملنع تفيش الفريوس ،ويجب أن تذهب
أقساط مهمة منه لتحسيس وتوعية الناس،
ألن هذا هو املدخل األول للقضاء عىل انتشا
الوباء يف أوساطهم .ال ميكن استثامر مليارات
الدراهم اليوم ويف هذه اللحظات العصيبة،
دون توعية الناس بخطورة األمر .سوف ينهار
كل يشء إن مل تصلهم بقوة فكرة أن محاربة
الفريوسمسؤوليتهمالشخصية".
ويقدم املتحدث ذاته املثال باألنظمة الصحية
األوروبية ،والتي ،بحسبه ،مل تقو عىل الصمود
كثرياً أو احتاجت لتعبئة موارد إضافية
ضخمة ،رغم أنها أنظمة صحية متطورة
وترصد لها ميزانيات ضخمة سنويا ،ومدعومة
بالبحث العلمي يف مجال الطب.

حاجيات في الموارد البشرية

سنوياً ،تخصص الحكومة ما مجموعه 4000

منصب شغل للصحة ،وهو رقم يبقى
قليل جداً باعرتاف وزراء صحة سابقني،
والذين يقرون أيضاً بأن عدداً من مناصب
الشغل التي تفتح ال تستقطب األطباء إىل
القطاع العام .لهذا يرى الطبيب املتخصص
يف األمراض التنفسية ،وهو رئيس العصبة
املغربية ملحاربة داء السل ،جامل بوزيدي،
أن "إصالح منظومة الصحة يبدأ من املوارد
البرشية" .كيف؟
يرد بوزيدي ،يف حديثه لـ"تيكليل عريب"،
بأن "األطباء يف القطاع العام يحتجون
إلعادة النظر يف أوضاعهم ،ألن االهتامم بهم
ومنحهم ما يستحقون مقابل عملهم سوف
يجعلهم يشتغلون بعطاء أكرب".
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وصول موارد
برشية مؤهلة
إىل قطاع الصحة
العموميةيفرض
توفري مجموعة
من اإلمكانيات
الرضورية لهم.

والذي يؤكد عىل أن وصول موارد برشية
يف املقابل ،يشدد املتحدث ذاته عىل أن
مؤهلة إىل قطاع الصحة العمومية يفرض "توفري
"األطباء ،بدورهم ،عليهم االلتزام بالثامين
مجموعة من اإلمكانيات الرضورية لهم".
ساعات التي يشتغلون خاللها يف الطب
ويوضح طالب الطب" :بحكم الحالة التي
العمومي ،والتخيل عن عقلية البعض التي
توجه املرىض نحو الطب الخاص واملصحات ،نعيشها .نحن طلبة الطب جزء من املنظومة،
رغم توفر املستشفيات يف كثري من األحيان ويجب أن نكون يف الصف األمامي اليوم
ملواجهة الفريوس ،أوالً ،لكن نحتاج للتكوين،
عىل املعدات التي يحتاجونها من أجل
وبتوفري عدد كاف من األرسة باملستشفيات،
الفحص أو التطبيب أو إجراء جراحة أو
سواء للطلبة أو املرىض ،وانخراط املستشفيات
تقديم اإلسعافات الرضورية".
الجامعية بقوة يف هذا األمر ،واإلرساع
نفس اليشء يؤكد عليه املصدر الذي مر
عىل رأس املسؤولية الوزارية يف قطاع الصحة بالتغيريات التي تعرفها الكليات ،ألننا نحتاج
باملغرب ،ويقول إن "تأهيل املوارد البرشية املزيد يف تدريس الطب ،مع الرفع من عدد
مهم جداً ،ويجب التفكري يف تحفيزات مادية األساتذة ،ألنه قليل مقارنة مع عدد الطلبة،
ما يرتك خصاصا كبريا يف التكوين" .ويعترب
وتعويضات ومنح إضافية لهم يف هذه
أيوب بيجي أن "امليزانية السنوية للوزارة غري
الظروف العصيبة ،ألنهم ،اآلن ،هم من يف
كافية لضامن طبيب يف املستوى للمواطن،
امليدان".
وال تتطور بنفس حجم تطور التحديات
ويرى املصدر ذاته ،الذي شدد وألح عىل
كل سنة" .الطبيب ورئيس حركة "أنفاس"
عدم ذكر اسمه ،أنه حان الوقت "إلصدار
عثامن بومعليف ،بدوره يؤكد عىل أن "أهم
قانون تنظيمي يف قطاع الصحة متعاقد
مدخل لتأهيل قطاع الصحة ،هو الرتكيز عىل
حوله ،يهم إصالح أوضاع املوارد البرشية
من خالل توافق وطني ،مع ضامن التكوين االستثامر يف املوارد البرشية ،ألنها هي التي
تشتغل يف امليدان".
املستمر يف املهن الطبية بشكل عام".
وحول املوارد البرشية أيضا ،ماذا يقول أطباء
املستقبل عن هذا األمر؟ الجواب عىل لسان الصحة" ..قطاع سيادي"!
من كان يف الصفوف األمامية الحتجاجات
أمام تسارع األحداث يف الدول األوروبية،
طلبة الطب العام املايض ،وهو أبو بيجي،
وقرارات عدد من الدول ،من بينها بريطانيا،

الملف

التي أعلنت وضع الدولة ليدها عىل املصحات
الخاصة ،وتسخري جميع إمكانياتها ملواجهة
تفيش فريوس "كورونا" املستجد ،تعالت
أصوات يف املغرب تطالب باستعادة الدولة
لدور مركزي يف قطاع الصحة ،لكن كيف ميكن
أن يتم ذلك ،يف ظل الهشاشة التي يعيشها
القطاع باعرتاف املسؤولني فيه ومختلف
الفرقاءبالقطاع؟
الحل ،حسب بومعليف ،هو "ضخ  10ماليري
درهم اضافية سنوياً عرب آلية تضامنية ،مت ّكن
قطاع الصحة من حوايل  28مليار سنويا،
وهي رافعة ستمكن ،ال محالة ،من إعادة ثقة
املواطن املغريب يف منظومته الصحية".
ويضيف "جائحة كورونا أظهرت للجميع يف
العامل أن الصحة قطاع سيادي وأول خط لألمن
والدفاع عن حوزة األوطان".
بوزيدي ،من جانبه ،يحسم موقفه يف هذا
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املستشفيات
العموميةتعاين
من الضغط عىل
إمكانياتهااملحدودة.

الجانب ،ويرى أن األموال التي سوف ترصد الصحة العاملية تأخذ تفيش هذا الداء بني
مواطني الدول كمعيار أسايس لتقييم األداء
لتأهيل قطاع الصحة يف الصندوق الذي
ً
الصحي للدولة سنويا ،ألنه داء يصيب الفقراء
أمر امللك بإنشائه ،يجب أن تجعل من
"املستشفيات العمومية والعسكرية أساس بالدرجة األوىل" .وبحكم مروره من العمل
الربملاين ،يكشف بوزيدي أن "وزير الصحة
املنظومة الصحية يف الدولة ،وأن تصبح
األسبق الحسني الوردي دشن بالفعل مرشوعاً
تنافسية وتسخر لها كل اإلمكانيات".
ً
ضخام لوضع املنظومة الصحية العمومية عىل
ويطرح رئيس العصبة املغربية ملحاربة
السكة الصحيحة ،ومنها مكانة السيادة ،لكنه
الداء السل أنه "يف الدول الغربية ،تتفوق
ووجه بلوبيات أجهضت هذا املرشوع".
املستشفياتالعموميةوالعسكرية
ويتمنى املتحدث ذاته أن يكون الصندوق
عىل املصحات الخاصة ،وأطرها هم من
يتصدرون البحث العلمي ووضع السياسات الذي أمر امللك بإنشائه انطالقة أخرى بحكم
الصحية ،واملسؤولون هناك يثقون يف الصحة األموال التي رصدت له ،إلرساء نظام صحي
عمومي قوي.
العمومية أكرث من الخاصة".
املتحدث ذاته قدم مثاالً مبجال تخصصه،
أين يمكن االستثمار؟
ويقول" :مثال الصحة العمومية يف املغرب
حسب املسؤول الذي مر عىل رأس وزارة
هي التي قادت وتقود الحرب ضد داء
الصحة ،فإن األولية اليوم هي لـ"توفري
السل ،مع األخذ بعني االعتبار أن منظمة

الملف

التجهيزات الطبية يف املستشفيات،
والرفع من عدد أرسة اإلنعاش ،وتجهيز
مستشفيات قادرة عىل استقبال حاالت
إصابات مؤكدة بفريوس كورونا املستجد،
إن تطورت األمور".
ويضيف "اآلن يجب أن تركز هذه املوارد
عىل الحاجيات الرضورية ،املستلزمات
الطبية الخاصة بالتشخيص واملستلزمات
الطبية الوقائية للعاملني يف املجال الصحي،
ألنها مرتبطة بالسوق الدولية ،ونحن نعرف
االرتباك الحاصل يف تصنيعها والتزود بها.
وهناك دول أصبحت ترفض تصديرها حتى
لجريانها يف أوروبا بحكم حاجاتها املرتفعة".
كام يجب الرتكيز ،حسب املتحدث ذاته،
عىل تأمني حاجيات البالد من األدوية
املرتبطة باألعراض ،والتي تبقى ،بدورها،
مرتبطة بالسوق الدولية ،خاصة املواد
األولية وجلها تصنع بالصني".
ويقول الوزير السابق "رمبا نتوفر عىل
أرصدة ضخمة ،لكن لن نجد من أي
نستورد ما نؤهل به القطاع خالل هذه
الفرتة ملواجهة تداعيات هذه الجائحة".
لكن أمام كل هذا ،يتخوف املغاربة من
قلة أرسة اإلنعاش يف مختلف املستشفيات
واملراكز الصحية واملستشفيات العسكرية،
والتي ال يتجاوز عددها ،حسب ترصيح
رئيس الحكومة  1640رسيرا .تخوف
لدى املغاربة طرحه "تيلكيل عريب" عىل
املسؤول الذي توىل حقيبة وزارة الصحة
سابقاً .وكان جوابه "ليس هناك مشكل
يف الطاقة االستيعابية ،وميكن استعامل
مؤسسات أخرى ،األهم هو توفري كل
املستلزماتالطبية".
ويف ما يخص املدى البعيد ،يقول املتحدث
ذاته "هناك سياسة مسطرة يجب الترسيع
بإنجازها ،تتضمن بناء مستشفيات جامعية،
منها ما هو يف طور اإلنجاز ،وشبكة للمراكز
الصحية ومستشفيات إقليمية ،والترسيع
بإنشاء كليات الطب واملعاهد .وأؤكد لكم
أن اإلصالح انطلق منذ مدة ،وكام قلت
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لقطاع الصحة .يعيد هيكلته بعمق بشكل
مي ّكن من الولوج إىل أفضل الخدمات،
"ربما نتوفر على أرصدة ضخمة،
وتعميم التغطية الصحية ،وتجهيز أفضل
للمستشفياتالعمومية،وتعزيزمنظومة
لكن لن نجد من أين نستورد ما
استباقية للمحاربة الوبائية ،وتقوية الصحة
نؤهل به القطاع خالل هذه الفترة".
الوقائية" .ويضيف "ميكن لهذا الصندوق،
إذا ما تم االحتفاظ به يف السنوات املقبلة،
كام تم ذلك مثال مع صندوق الحسن الثاين
هناك مشاريع بدأت وأخرى يجب أن يرسع للتنمية االقتصادية واالجتامعية ،أن يشكل
إنجازها ،ويف حدود  10سنوات سوف يكون آلية مت ّكن الدولة من تجاوز املعيقات
املادية لتمويل الصحة وتجويد خدماتها".
لنا ما يكفي يف النظام الصحي العمومي".
كام يقرتح بومعليف أن تكون "األولويات
طالب الطب أيوب بيجي يؤكد بدوره
عىل رضورة االستثامر يف التجهيزات الطبية يف املغرب تجاوز التفاوتات املجالية ،وتقوية
منظومة التكوين الطبي والبحث العلمي
والرفع من عدد أرسة اإلنعاش وعدد
املستشفيات التي ميكن أن تستقبل حاالت البيوطبي ،ورقمنة القطاع".
ويشدد عىل رضورة التفكري يف "جعل
إصابات مؤكدة ،خالل هذه املرحلة ،وكل
تطوير مستعجل ،حسب بيجي ،هو ربح يف صندوق تدبري جائحة كورونا دامئا ،كآلية
قابلة للتحقيق ،كلام كانت الحاجة إليها،
املستقبل .ويقرتح الطبيب ورئيس حركة
وطبعا بصيغ مختلفة ،خاصة إذا تم متويلها
"أنفاس" بومعليف تأهيل القطاع الصحة
وزير صحة سابق
مبساهمة إجبارية عادلة للجميع وفق روح
يعترب واستثامر هذه اللحظات العصيبة بشكل
أنه ليس هناك مشكل
يف الطاقة
الفصل  40من الدستور املغريب"n ...
االستيعابية،كل إيجايب ،و"جعل الصندوق طوق نجاة
وأن األهم هو توفري
املستلزماتالطبية.

الملف

ألول مرة يجد العديد من
املوارد البرشية للقطاع
العام والخاص أنفسهم
مجربين عىل عدم الذهاب
إىل مقرات عملهم بسبب
اإلجراءات التي اتخذتها
الحكومة من أجل تفادي
تفيش "فريوس كورونا
املستجد" ،الذي يجد يف
أماكن االزدحام أرضية
خصبة لالنتشار الواسع.
الشرقي لحرش

إذا كان أغلب املوظفني يتوجب عليهم
الحضور إىل مقرات عملهم نظرا لطبيعة
األعامل التي يقومون بها ،وتستدعي التواجد
امليداين ،فإن العديد من املوظفني ،والعاملني
بالقطاع الخاص تحديدا ،أصبحوا يقومون
بأعاملهم من بيوتهم ،إال أن هذه التجربة
التي يخوضها أغلبهم ألول مرة ال تخلو
من إكراهات ،لكنها ميكن أن تكون مقدمة
إلحداث تغيري جذري يف أمناط العمل.

تحدياتحقيقية

أميمة بوغدة ،تقنية متخصصة يف الهندسة
املدنية ومسؤولة قسم االتصال يف أحد
مكاتب الدراسات مبدينة الدار البيضاء
وجدت نفسها ألول مرة تشتغل عن بعد.
وتقول بوغدة ،يف حديث مع "تيلكيل
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كثري من املغاربة
"أجربوا" عىل العمل
عن بعد دون
استعداد لذلك.

عريب" ،إنها ،منذ الثالثاء  17مارس ،بدأت
االشتغال من منزلها من خالل إعداد دراسة
ألحد املشاريع التي يرشف عىل إعدادها
مكتب الدراسات الذي تعمل به ،بعد دعوة
الحكومة التخاذ كافة اإلجراءات االحرتازية
للوقاية من "فريوس كورونا" ،قبل اتخاذ القرار
بفرض "حالة الطوارئ الصحية".
وتعترب أميمة أن عملها ألول مرة عن
بعد وضعها أمام جملة من التحديات
التي يفرضها طابع العمل الذي تقوم به،
وتوضح "الدراسات التي أرشف عليها تحتاج
اجتامعات مع ممثيل املؤسسات الذين
نتعاقد معهم ،وهو ما يصعب القيام به يف
هذا الوقت".
وتضيف "رغم أهمية التواصل عرب األنرتنت
إال أن ذلك ال ُيغني عن التواصل املبارش من

أجل االتفاق عىل جملة من األمور مع ممثيل
املؤسسات التي نتعامل معها ،فضال عن ذلك
فإن العمل يف مجال الهندسة املدنية يتطلب
النزول إىل امليدان من أجل معرفة ما يجري
عىل األرض".
وتعترب بوغدة أن عدم االنتقال إىل امليدان من
أجل التوفيق بني الجانبني النظري والتطبيقي،
فيام يخص تصميم بعض املنشآت ،سيضطرها
إىل التوقف عن العمل ،نظرا ألن املؤسسات
التي تشتغل معها قد تتوقف بسبب عدم
وجود طلبات يف ظل دعوات الحكومة
للمواطنني من أجل املكوث يف بيوتهم.
من جهته ،قال "يونس.ب" ،وهو إطار بإحدى
رشكات التأمني ،يف اتصال مع "تيلكيل عريب"،
إن إدارة الرشكة اتفقت مع موظفيها عىل
االشتغال عن بعد ،ووزعت عليهم حواسيب

الملف

عدد من مقاوالت القطاع الخاص ،كام بدأ
العمل به يف القطاعات الحكومية.
وأوضح أمكراز ،يف حديث لـ"تيلكيل عريب"،
أن جميع اإلدارات الحكومية أعفت عددا من
موظفيها من الحضور ملقرات العمل واالكتفاء
بالعمل من املنزل لضامن عدم اختالطهم
داخل مكاتب العمل .أما بخصوص القطاع
الخاص ،فيقول أمكراز "إن عددا من املقاوالت
لجأت إليه ،لكن الوزارة ال تتوفر لحد اآلن عىل
معطيات رقمية بخصوص هذا األمر ،الذي
ستتضح معامله يف األيام املقبلة".

مطالبات بالعمل عن بعد

محمولة لهذا الغرض ،إال أنها تراجعت عن
ذلك .ورد املتحدث تراجع الرشكة عن التشغيل
عن بعد إىل خوفها من ترسب معطياتها
الخاصة ،مشريا إىل أنهم سيبدؤون االشتغال
عن بعد فور اتخاذ قرار من إدارة الرشكة ،ألن
طبيعة عملها ال يستدعي بالرضورة الحضور
إىل مقر العمل.

مهن مرنة

إذا كانت بعض املهن يجد أصحابها صعوبة يف
العمل عن بعد ،فإن مهنا أخرى ميكن لعدد
من موظفيها االشتغال عن بعد دون أي تأثري،
بل إن االشتغال من املنزل يعفي أًصحابها من
معاناة التنقل اليومي.
"محمد.ب" إطار بنيك مبدينة الرباط أوضح،
لـ"تيلكيل عريب" ،أن عددا من موظفي الوكالة
يؤدون عملهم اليوم عن بعد .وقال "وجدنا
أنفسنا مطالبني بتقليل عددنا داخل الوكالة
تجنبا لترسب أي عدوى بالفريوس ،لذلك فإن
عددا من املوظفني يشتغلون من منازلهم".
وأضاف "الفرق بني عميل يف املكتب وعميل يف
املنزل ،هو أنني بقيت أمس أشتغل إىل حدود
الساعة التاسعة ليال ،لقد أصبح مكتبي متنقال،
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بعض املش ّغلني
يرفضون العمل عن
بعد رغم أن طبيعة
نشاطهميسمح
بذلك.

ولست يف حاجة إىل الذهاب ملقر العمل".
ويرى اإلطار البنيك الشاب أن العقلية اإلدارية
يف املغرب يجب أن تتجه نحو منح املوظفني
إمكانية االشتغال من خارج مقرات العمل،
مضيفا أن الذي يجب الرتكيز عليه هو
املردودية وليس الحضور الجسدي يف مكاتب
العمل .وأضاف "نحن نؤدي عملنا عىل أكمل
وجه ،بغض النظر عن مكان تواجدنا" ،معتربا
أن املغرب يجب أن يستوعب الدرس من
أزمة "كورونا" ،ويعمل عىل تشجيع العمل
عن بعد.
ويرى املتحدث أن عدم استعامل جزء كبري
من املغاربة للتكنولوجيات الحديثة يتسبب
يف ازدحام داخل بعض املؤسسات بدون
مربر ،مشريا ،يف هذا الصدد ،إىل أن عددا من
املعامالت البنكية ميكن القيام بها باستعامل
الهواتف الذكية ،لكن عددا من الناس ال
يقبلون عليها مام يتسبب يف االزدحام.

رأي الحكومة

محمد أمكراز ،وزير الشغل واإلدماج املهني،
اعترب أن الشغل عن بعد هو منط جديد تم
اللجوء له لتفادي تفيش فريوس "كورونا" يف

يف الوقت الذي قامت عدد من الرشكات
بتوقيف عملها ،أو اللجوء للعمل عن بعد
والتقليل من عدد عاملها الذين يحرضون
ملقرات العمل ،فإن عددا من رشكات "مراكز
النداء" مازالت تواصل عملها وترفض اشتغال
مستخدميها عن بعد" .محمد رىض" ،واحد من
الشباب العاملني يف أحد "مراكز النداء" مبدينة
الرباط ،عرب ،يف حديث مع "تيلكيل عريب"،
عن تخوفه من إمكانية ترسب فريوس كورونا
للعاملني يف املركز .وقال "نحن نلتزم باإلجراءات
الوقائية ،لكننا نجلس قريبني من بعضنا البعض
جدا" ،مضيفا أن "كل طابق من طوابق مقر
العمل يضم حوايل  100مستخدم ال يفصل
بني كل واحد منهم وزميله ،سوى حوايل 40
سنتيمرت ،كام أن بعض العائدين من دول ظهر
فيها الوباء مل يتم إخضاعهم للحجر الصحي،
مام خلق موجة من الخوف والهلع يف صفوف
العاملني".
"محمد رىض" ،الذي يشتغل تقنيا يف
املعلوميات ،استغرب لعدم سامح الرشكة
ملستخدميها بالعمل من منازلهم" ،مع أن ذلك
ممكن جدا ،ولن يكلف الرشكة شيئا".
ودعا املتحدث الحكومة إىل إلزام مثل هذه
الرشكات بالسامح ملستخدميها من العمل من
بيوتهم ،خاصة أن جل عملهم مرتبط بشبكة
األنرتنتn .

الملف

وجد ماليني املتعلمني ،موزعني بني مؤسسات التعليم العمومي والخاص،
أنفسهم بني ليلة وضحاها ممنوعني من ارتياد املؤسسات التعليمية ،بعدما
قررت السلطات الوصية إغالقها كإجراء استباقي ملنع انتشار عدوى فريوس
كورونا املستجد يف اململكة.
عبد الرحيم سموكني

بشكل مباغت ،غطى "كورونا" واملخاوف
من تفيش الفريوس يف فصول الدراسة
وبني التالميذ والطلبة ،عىل جميع مشاكل
التعليم ،أحد القطاعات الحيوية يف
البالد ،والتي تعاين من مشاكل متناسلة
ومتشابكة ،وتحول الرهان إىل تفادي
السقوط يف سنة بيضاء ،من خالل مواصلة
التعلم والتدريس عن بعد ،وهي الفكرة
التي بدت صعبة الرتويج أو التصديق،
سيام من حيث التطبيق.

توقف قهري

بدا واضحا أن وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي حاولت إعداد جميع األسئلة
للمتسائلني الكرث ،سواء من طرف أولياء
التالميذ أو من طرف التالميذ أنفسهم،
خاصة الدارسون الذين تنتظرهم
االمتحاناتاإلشهادية.
بعد أسبوع من خوض تجربة التعليم عن
بعد ،نتيجة توقف قهري عن استقبال
التالميذ يف املدارس والطلبة يف مؤسسات
التعليم العايل ،تطرح أسئلة من قبيل
ما مدى نجاعة الفكرة ،وهل هي فكرة
تسويقية شديدة التنميق؟ أم أن الفكرة
 18تيلكيل عربي من  20إلى  26مارس 2020

وزير الرتبية الوطنية
والتكويناملهني
والتعليمالعايل
والبحثالعلمي
سعيد أمزازي يتابع
االستعدادات إلطالق
"التعليم عن بعد".

تستحق االختبار ،ما دامت الحل الوحيد
لتفادي سقوط ماليني التالميذ يف براثن
العطالة والفراغ؟
يرى األستاذ الجامعي واملتخصص يف علوم
الرتبية خالد بكاري أن التعليم عن بعد يف
املرحلة الحالية ال يعدو أن يكون تدبريا
استثنائيا لتقليص خسائر التوقف عن

التعليم الحضوري ،وهو ما يجب أن تعيه
األرس ،مؤكدا عىل أن تكون الوزارة رصيحة
مع أولياء أمور التالميذ بخصوصه.

بدون تأهيل

ويوضح بكاري ،يف ترصيح لـ"تيلكيل عريب"
أن االنتقال املفاجئ من بناء التعلامت وفق
إجراءات بيداغوجية وديدكتيكية وفق منط
التدريس الحضوري إىل منط آخر دون تأهيل
التالميذ واألرس وحتى األساتذة منتجي
املحتويات الرقمية الديدكتيكية ال بد أن
تعرتيه نواقص كثرية ،لكنه يسرتدك ويقول
إنه يبقى أقل األرضار يف وضعنا الراهن
بالنسبة للتالميذ الذين لهم إمكانية الولوج

الملف

للمنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة.
ويرى مدين أركاوي وهو إطار إداري ،وأب
لطفلني ،أن تجربة التعليم عن بعد ،ليست
الوسيلة األحسن لكنها تبقى خيارا عمليا،
ويقول "لدي ابن يف السنة الخامسة ابتدايئ،
ويتوصل كل صباح بدروس من معلميه عرب
تطبيق "الواتساب" ،وعليه أن ينجز متارينه
ويرسلها كصور ملحقة ،وهذا األمر خلق نوعا
من الشفافية يف الدراسة ،ألن الوالدين صارا
يف عالقة مبارشة مع املعلم ،كام أن إرسال
الواجبات املدرسية عرب وسيلة رقمية ،خلق
نوعا من املنافسة بني التالميذ ،ألن مقارنة
ما ينجزه الجميع صارت متاحة للوالدين
والتالميذ معا .يف نظري ،هذا أمر إيجايب ،مل
نكن نتوقعه من قبل".
ويتابع هذا األب ،البالغ من العمر  53عاما،
"أعتقد أن التعليم عن بعد يصلح لتالميذ
االبتدايئ ،فمثال لدي ابنة يف مرحلة الباكالوريا،
شعبة العلوم التجريبية ،وهي ليست مقتنعة
أبدا بالدروس املوضوعة عىل منصة "تلميذ
تيس" ،وترى أن التفاعل رضوري لفهم
الدروس ،كام أن خيار بث دروس عرب القناة
الثقافية ،يعترب مربكا نوعا ما للتالميذ ،خاصة
أنهم ألفوا أسلوبا مبارشا ومع أستاذ معني،
لكن ليس أمامنا خيار ،وهي وسيلة أحسن
من اليشء".

"حيف" في حق البعض

بني تطبيقات التخاطب الفوري ومنصة
"تلميذ تيس" ،يختلف التالميذ" ،مالك"،
طفلة يف املستوى االبتدايئ مبدرسة خاصة،
سعيدة بالتخاطب الفوري عرب "الواتساب"،
إىل جانب زمالء قسمها ،مع أستاذ كل مادة
يف حصته املعتادة (استعامل الزمن) ،وتشعر
كأنها بالقسم فعال.
أما "دعاء" و"هاجر" ،فهام تشعران بنوع
من "الحيف" يف "تلميذ تيس" ،يريان،
عىل التوايل ،أن "الباكلوريا الدولية باللغة
الفرنسية" ( )BIOFوالعلوم االقتصادية
مل تأخذ حقها يف املنصة الرقمية ،ومل يتم
االلتفات إليهام إال قليال ويف األيام األخرية.
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ففي بلد تتعدى فيه نسبة النفاذ إىل
اإلنرتنت  50يف املائة ،يبقى طرح السؤال
عن كيفية استفادة من يعانون فقرا رقميا
من التعليم عن بعد ،أكرث إلحاحا ،غري أن
خالد بكاري كشف نقطة مهمة ،تتعلق
بتسبب التعليم عن بعد يف تعميق الفوارق
التعلامتية بني تالميذ التعليم أنفسهم،
ويوضح "ليس بإمكان رشيحة واسعة
من التالميذ الولوج للمنصة الرقمية التي
وضعتها الوزارة ،إما بسبب عدم وجود
تغطية للشبكة الهاتفية ،أو عدم توفرهم
عىل الحامل الرقمي الكفيل بالولوج لهذه
املنصة (هاتف ذيك/لوح إلكرتوين/حاسوب)،
أو بسبب الهشاشة املادية لألرس التي ال
تسمح لها بتعبئة الرصيد الهاتفي ،وهذا
سيعمق الفوارق يف بناء التعلامت حتى بني
تالميذ املدرسة العمومية .ويدعو بكاري

"يجب أن ننتبه أن التعليم عن بعد
يكون فعاال في األوقات االستثنائية،
لكنه ال يعوض التعليم الحضوري".
إىل رضورة التفكري يف هذه الفئة الهشة من
التالميذ ،ويقول "إذا انتهت هذه األزمة يف
آجال معقولة ،فعىل الوزارة الوصية التفكري
يف إجراءات لدعم هؤالء التالميذ".

طرق "تقليدية"

يرى "ع.ح" وهو رجل تعليم يف السلك
االبتدايئ ،أن تجربة التعليم عن بعد تبقى
فكرة مفيدة ،وهي عملية ميكن أن تنجح
يف املناطق النائية ،حتى وإن مل تكن جائحة
"كورونا" قد حلت ،ويضيف "التعليم
عن بعد يتطلب وسائل لوجستيكية من
الطرفني املرسل واملتلقي ،ونحن يف أحيان
كثرية نضطر لرشاء الطباشري من جيوبنا،
ثم إن املناطق النائية ،التي ميكن أن تنجح
فيها العملية ،ال تتوفر عىل بنيات تحتية

لالتصاالت أو أن األرس ،حتى وإن كانت تتوفر
عىل هاتف ذيك ،فسيكون من الصعب أن
تتكيف مع هذا األسلوب" .ويضيف رجل
التعليم ،الذي راكم قرابة  22عاما من العمل،
"اإلشكال مطروح لدى تالميذ الثانوي ،الذين
يعتمدون عىل دروس التقوية يف الرياضيات
والفيزياء مثال ،أما بالنسبة لالبتدايئ ،فيكفي
يف اعتقادي تأطري جيد من الوالدين ،ومتابعة
يومية لتحصيل أبنائهم ستكون كافية".
هذه الفكرة األخرية ،اعتمدتها الكثري من
املدارس االبتدائية العمومية ،خصوصا بالنسبة
إىل مادون السنة السادسة (اإلشهادية) ،فقد
تم االكتفاء بتكليف التالميذ ،يوم السبت
 14مارس ،قبل مالزمة البيوت بعد ذلك،
بواجبات منزلية أكرث من املعتاد ،ليتم
التعوين عىل "تأطري" والديهم لهم .وحتى
يف مستويات اإلعدادي ،عمدت مؤسسات
خاصة إىل تكليف أساتذة املستوى اإلعدادي
بإعداد دروس ومتارين مع حلولها واستنساخا
وتوزيعها عىل آباء وأمهات وأولياء التالميذ...

تجربة "واعدة"

لكن ،هل ميكن أن تكون لتجربة التعليم
عن بعد ،رغم الظروف املباغتة التي خرجت
فيها إىل النور ورغم محدوديتها ،إيجابيات،
بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية؟ يجيب
املتخصص خالد بكاري باإليجاب ،ويقول
"يف اعتقادي أن تجربة التعليم عن بعد
التي وجدنا أنفسنا مضطرين لها ،سنخرج
منها بإيجابيات كثرية يف املرحلة املقبلة حني
تستقر األوضاع ،سواء لجهة تجويد املنصات
واملحتويات الرقمية ،أو لجهة متهري املتعلمني
واألرس والرتبويني عليها".
ويشدد بكاري عىل أنه "يجب أن ننتبه أن
التعليم عن بعد يكون فعاال يف األوقات
االستثنائية ،كام يف أنشطة الدعم والتقويم،
ولكنه ال يعوض التعليم الحضوري الذي
يبقى هو أساس التعلم وأساس بناء الكفايات
اللغوية والرياضية والعلمية والتواصلية
وغريها ،وفضاء للرتبية عىل القيم والرتبية عىل
االختيار"n .

ربورطاج

ميكروفون ومكبر صوت..

اضطرت السلطات إىل
استعامل مكرب صوت
والتجوال يف أزمة األحياء
بالدارالبيضاء لحث السكان
عىل املكوث مبنازلهم ،يف
إطار التدابري االحرتازية للحد
من انتشار عدوى فريوس
كورونا املستجد.
عبد الرحيم سموكني

طاف ،زوال الخميس  19مارس ،2018
قبيل إعالن وزارة الداخلية عن فرض "حالة
الطوارئ الصحية" ،أعوان السلطة مصحوبني
بعنارص من القوات العمومية والرشطة
أحياء عامالت العاصمة االقتصادية للمملكة،
ليحثوا الناس عرب مكربات صوت برضورة
البقاء يف املنزل وعدم النزول إىل الشارع إال
عند الرضورة القصوى ،وعدم االستهزاء من
فريوس كورونا.

مهمة غير مسبوقة

كانت الساعة تشري إىل منتصف النهار،
عندما تأهب حشد من أعوان السلطة
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السلطاتاملحلية
تحسس السكان
بأهمية البقاء يف
البيوت يف زمن
"كورونا".

والقوات العمومية التابعني للمقاطعتني 58
و 59بعاملة ابن مسيك ،لالنطالق يف مهمة
نوعية وغري مسبوقة ،فهي ليست عملية
محاربة الباعة املتحولني أو تفتيش ضد
املرتامني عىل امللك العمومي من أصحاب
املقاهي ،بل كان االستعداد للتجول إلقناع
السكان بالتزام البيوت ،وعدم االستهزاء
بفريوس كورونا املستجد.

كان خطاب عون السلطة الذي صادق عليه
قائد املقاطعة ،يدعو السكان إىل البقاء يف
البيت ،وتوجيه النصح للواقفني يف أركان
الشوارع واألزقة يف منطقة ابن مسيك،
باإلخالء ،ألن الفريوس خطري وخطورته تكمن
يف رسعة انتشار عدواه.
يف عاملة تعترب األوىل يف العاصمة االقتصادية
من حيث الكثافة السكانية يف الكيلومرت

ربورطاج

مربع ،بدت الشوارع ،كإدريس الحاريث و6
نونرب أو الطبيب املالزم محمد بوايف ،خالية
نسبيا ،وقليلة الحركة ،عىل غري عادتها،
سواء من الراجلني أو السيارات ،وهو ما
علق عليه مصدر أمني لـ"تيلكيل عريب"،
"ميكن القول إن ابن مسيك أكرث امتثاال من
عامالت أخرى ،واألمر مل يبدأ اليوم ،فمنذ
ثالث أيام ،بدأ السكان يقللون من تحركاتهم
يف الشوارع واألزقة ،لكن هناك مناطق
أخرى كحي التشارك وموالي رشيد والحي
الحسني ،ما زال املواطنون فيها مقبلون عىل
الخروج والتجوال".
كان عون سلطة ممسكا مبكروفون ال سليك
متصل مبكرب صوت حديث ،يخاطب السكان
مبا يسمى اللهجة الثالثة" ،عربية دارجة"،
متزج تارة بني التوسل "الله يخليكم" وتارة
بني التهويل إلظهار حجم الجائحة" ،راه
فريوس خطري ،دول كبرية وماقدراتش عليه،
ال طاليان ال مريكان ال فرنسا" ،وكلها كلامت
كانت تخرج من كاممة ،ترتديها كوكبة
السلطات ،أو استعامل "الله يخليكم يال
كتبغيو والدكم خليكم حداهم".
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التعاون مع السكان
والباعة املتجولني من
أجل الحد من انتشار
الفريوس.

رجل السلطة ذاته أقنع أصحاب عربات بيع
"تعاون" مع أصحاب العربات
الخرض يف سوق املسعودية الصغري ،بإجبار
مل تقترص الدعوات عىل التزام البيوت ،بل
أيضا شملت التواصل املبارش مع املواطنني يف الزبائن عىل احرتام الدور مبسافة أمان بني
الشارع ،وكان رئيس القوات العمومية يطلب زبون وآخر ،كام أمر بوضع مسافة بعد بني
كل عربة وأخرى ال تقل عن خمس أمتار.
من أصحاب املحالت التجارية أن يرتكوا
يقول أحد األمنني ،رافضا كشف هويته" ،ال
مسافة أمان مع الزبون األول ،وأن يحرتم
نريد من التجار أن يغلقوا محالتهم ،خاصة
باقي الزبائن مسافة املرت كحد أدىن بينهم،
وأال يتجمهروا حول املحالت التجارية ،التي بائعو املواد الغذائية ،كام ال ميكن أن نحرم
باعة مهنيني مياومني من مصدر رزقهم ،لذا
تواصل فتح أبوابها بشكل عاد.
يجب أن نقنعهم برضورة اتباع تدابري سالمة
تحميهم وتحمي زبائنهم".
مل يعرتض عمل "الطلعة" التحسيسية للقوات
العمومية أي عائق ،وأبدى غالبية السكان
تجاوبا وهم ينرصفون بخجل ،خاصة ملن
يتكئ يف أركان الدروب واألزقة الصغرية ،يقول
عون سلطة "رمبا التوقيت يساعدنا ،وأعتقد
أن املساء سيكون أكرث صعوبة يف إقناع
املواطنني باملكوث يف منازلهم ،لكن عموما
يبدو التجاوب من عامة السكان ،والدليل أن
الشوارع واألزقة شبه فارغة من الناس ،أمتنى
أن نجتاز هذا االختبار بنجاح ،وتعود األوضاع
إىل سابق عهدها"n .

