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كورونا..

االفتتاحية

يبدو كالم رئيس الحكومي ،السيد سعد الدين مسؤولية كربى يف هذا الوضع ،ويف إمكانية
العثامين ،مكرورا وممال ،وهو يردد يف افتتاح ترديه ،عندما تسمح بتكديس القطارات
باملسافرين ،والطرامواي والحافالت
كل مجلس حكومي الزمة أننا "نتحكم يف
بالراكبني .كام تتحملها عندما يتم خرق هذه
الوباء لكننا مل تقيض عليه ،بل اليزال بيننا".
الشطر الثاين حقيقة ال مراء فيها ،لكن ما تقوم اإلجراءات يف أماكن العمل ،كام حدث يف
به السلطات العمومية ليك ال يبقى الفريوس اللة ميمونة ،ويف أسفي  ،ويف طنجة.
بيننا ،أو ليك ال يسترشي ،غري مقنع باملرة .من
هنا ،يترسب اإلحساس بالتكرار وامللل.
عدد
الرفع التدريجي للحجر ،والرفع من
المغاربة اليوم يضعون أيديهم
التحاليل ،ال شك سيجعلنا نقف عىل أعداد
على قلوبهم وهم يستعدون
جديدة للمصابني بكورونا ،لكن عدم احرتام
اإلجراءات االحرتازية ،من تعقيم وكاممات
لالحتفال بعيد األضحى ،خوفا من
وتباعد اجتامعي ،هو أيضا ،سيسهم يف أن
أن يتحول العيد إلى فاجعة.
ترتفع هذه األعداد ،لألسف الشديد.
القطارات وحافالت النقل العمومي وسيارات
األجرة الكبرية والصغرية واألسواق وفضاءات
العمل يف املؤسسات اإلنتاجية ،وفضاءات
وليس مسؤولو الوحدات اإلنتاجية
الرتفيه من مقاهي ومطاعم ،تجاوزت املرحلة واملكلفون بالنقل وحدهم املسؤولون ،بل
الثالثة من تخفيف حالة الطواريء الصحية،
أيضا وأساسا السلطات  ،خاصة عندما نتأكد
إىل نوع من التطبيع الكامل  ،وكأن الفريوس من أنها تغض الطرف ،محاباة لصاحب
اختفى فجأة وإىل غري رجعة.
نفوذ مايل قوي.
وال يتحمل املواطن البسيط وحده املسؤولية املغاربة اليوم يضعون أيديهم عىل قلوبهم
عن هذا الوضع ،وإن كان من الرضوري القول ،وهم يستعدون لالحتفال بعيد األضحى،
بعيدا عن الشعبوية املقيتة ،التي تكتفي
خوفا من أن يتحول العيد إىل فاجعة ،حتى
بدغدغة املشاعر ،إن للمواطن نصيبا كبريا من أن عددا منهم كانوا يتمنون ،لوال اإلحساس
املسؤولية بسبب استهتاره والمباالته ،وأحيانا الوطني الصادق بحاجة العامل القروي إىل
بسبب تجاهله أكرث من جهله.
متنفس اقتصادي ،أن ال يتم إحياء هذه
لكن للحقيقة أيضا تتحمل السلطات
الشعرية هذا العامn .
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الملف

كورونا..

أصيب العرشات من األطباء واملمرضني واألطقم الطبية يف املغرب بفريوس كوفيد .19
عدد منهم فقدوا حياتهم وهم يواجهون الفريوس اللعني ،فيام أخرون انترصوا عليه.
الشرقي الحرش
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الملف

16يوليوز الجاري كان يوما حزينا يف تاريخ
"الجيش األبيض" املغريب ،اذ أعلن عن وفاة
الدكتور عبد اللطيف الكنزي مبستشفى
محمد السادس مبراكش نتيجة إصابته
بفريوس كورونا أثناء قيامه بواجبه املهني
مبنطقة سيدي يوسف بنعيل مبدينة
مراكش .ويعترب الكنزي ثالث طبيب مغريب
يتوىف نتيجة مضاعفات اإلصابة بفريوس
كورونا املستجد ،بعد الدكتورة مريم أًصياد،
التي كانت تشتغل يف مستشفى محمد
الخامس بالدار البيضاء والدكتور نور الدين
بن يحيى مبدينة مكناس.
وإذا كانت وفاة األطباء الثالثة قد حظيت
مبتابعة إعالمية ،فإن عرشات األطقم
الصحية قد أصيبوا بالفريوس دون أن يتم
اإلعالن عن ذلك .وبحسب مصادر طبية
متعددة ،فإن مدينة طنجة لوحدها عرفت
إصابة أزيد من  40شخصا من األطقم
الصحية،يف مقدمتهم األطباء واملمرضون،
كام ال تخلو باقي املدن من إصابات يف
العاملني يف القطاع الصحي ،الذين يواجهون
خطر اإلصابة يوميا بسبب اتصالهم اليومي
مع املرىض وحاميل الفريوس.

بحكم عملي بمصلحة األشعة
بمستشفى محمد الخامس بطنجة،
كنت أتوقع أن أصاب في أي لحظة.
كان لدي استعداد نفسي لذلك ،ألننا
خط الدفاع األول في مواجهة الوباء.
يف هذا الصدد ،اختار "تيلكيل عريب" منح
الكلمة ألطباء وممرضني وأطر صحية عرفوا
الفريوس من خالل عالجهم وتعاملهم مع
املرىض ،ثم عاشوا التجربة بأنفسهم  ،بعدما
أصبحوا حاملني للفريوس ،ويف حاجة إىل
رعاية واهتامم زمالئهم.

توقع اإلصابة

مدينة طنجة لوحدها
عرفت إصابة أزيد
من  40شخصا من
األطقم الصحية.

"بحكم عميل مبصلحة األشعة مبستشفى
محمد الخامس بطنجة ،كنت أتوقع أن
أصاب يف أي لحظة .كان لدي استعداد نفيس
لذلك ،ألننا خط الدفاع األول يف مواجهة
الوباء ،وهو ما حدث إذ تم اكتشاف إصابتي
بعد مخالطتي لعدد من املرىض ،حيث

ظهرت عيل بعض األعراض ،من قبيل ارتفاع
درجة حرارة الجسم ،وصداع الرأس" .
هكذا تحدث "حمزة" ،تقني مبصلحة األشعة
بطنجة لـ"تيلكيل عريب" ،مؤكدا أن إصابته
كانت متوقعة بحكم العدد الكبري من املرىض
الذين يخالطهم أو يستقبلهم يوميا.
الهاجس األول بالنسبة لحمزة ،بعد اكتشاف
إصابته بفريوس كورونا املستجد كان هو
عائلته ،التي كان يخىش أن يكون قد نقل إليها
العدوى ،مشريا إىل أن قلبه مل يطمنئ إال بعد
التأكد من خلوهم من الفريوس .ويؤكد حمزة
أن موجة الهلع التي رافقت فريوس كورونا يف
صفوف املواطنني مل تؤثر عليه ،إذ أن “عميل
يف املستشفى جعلني ألتقي بأشخاص يعانون
من أمراض خطرية كثرية ويتم عالجهم ،مام
جعلني أفوض أمري إىل الله ،وأعترب أن ما قد
يحدث يل هو قضاء وقدر”.
حمزة ،قىض تسعة أيام بالتامم والكامل يف
املستشفى ،مشريا إىل أنه خضع كغريه من
املرىض للربوتوكول العالجي القائم عىل تناول
دواء الكلوروكني وفيتامني يس وباراسيتامول.
ويضيف حمزة أن برنامجه اليومي خالل فرتة
العالج كان يتوزع بني امليش والقراءة
ويؤكد حمزة أن هذه التجربة التي مر بها
جعلته يحتاط أكرث لنفسه ،ويسعى جهده
لعدم مخالطة الناس تجنبا للعدوى ،لكن
ما يزعج حمزة هو تعامل فئة كبرية من
املواطنني مع هذا الوباء باستهتار ،حيث
يالحظ غياب التقيد باإلجراءات الوقائية يف
عدد من األماكن ،مبا يف ذلك عدم ارتداء
الكاممات ،واستمرار عادات املصافحة
والعناق مع ما يشكله ذلك من خطورة.
ودعا حمزة املواطنني عموما وشباب مدينة
طنجة خصوصا إىل التقيد باإلجراءات الوقائية
الصارمة لتجنب مزيد من تفيش الفريوس،
مشددا عىل أن الوقاية خري من العالج

فقدت حاسة الشم

عبد العظيم أقبيب ،طبيب مبستعجالت
مستشفى محمد الخامس بطنجة ،أصيب
بدوره يف بداية الشهر الجاري بفريوس كورونا
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الملف

لينضاف إىل العرشات من األطر الصحية
الذين أصيبوا بالفريوس .يقول يف اتصال مع
"تيلكيل عريب" منذ بداية ظهور الوباء يف
طنجة كنت أتوقع إصابتي يف كل لحظة،
كام أن زوجتي كانت تتوقع ذلك بحكم أنها
طبيبة".
ظل أقبيب يرتقب إصابته بالفريوس بحكم
مخالطته املستمرة للمرىض ،ويف بداية
الشهر الجاري ستظهر عليه أوىل عالمات
وأعراض اإلصابة .يقول أقبيب "عدت إىل
منزيل ،بعد يومني قضيتهام يف الحراسة
داخل املستعجالت ،ثم بدأت تظهر عيل
أعراض مرض كوفيد  19املتمثلة يف ارتفاع
درجة حرارة الجسم والعياء الشديد ،مام
جعلني أجري اختبار الكشف عن الفريوس،
حيث تبني أنني مصاب بكورونا".
وبحسب أقبيب ،فإن أعراض اإلصابة
بفريوس كورونا مل تقترص عىل ارتفاع درجة
الحرارة ،بل إنه فقد حاسة الشم بعد 48
ساعة منذ بداية إحساسه بالعياء ،قبل أن
يسرتجعها .وكغريه من املصابني بفريوس
كورونا ،فإن الشغل الشاغل ألقبيب كان
هو الخوف من تعرض أفراد عائلته لإلصابة.
كان يخىش أن يكون الفريوس قد انتقل
إليهم ،خاصة زوجته وأبناءه ،إال أن مخاوفه
تبددت ،بعدما تبني أن نتيجة اختبارهم
سلبية .ورغم األعراض التي ظهرت عىل
أقبيب يف البداية ،إال أنها كانت عادية
وبسيطة ،ومل تستمر طويال ،حيث ذهبت
بعد  48ساعة من خضوعه للربوتوكول
العالجي ،الذي دام أسبوعا فقط.
التحول من طبيب إىل مريض ،بحسب
أقبيب يولد شعورا خاصا ،فكونه طبيبا
يجعله يتعامل بجدية وبحذر شديد مع
وضعيته ،مسلحا باملعرفة والخربة التي
اكتسبها ،قبل أن يصبح يف حاجة إىل زمالئه.
وبخصوص برنامجه اليومي ،أشار أقبيب
إىل أنه كان رفقة زمالء آخرين يتابعون
العالج ،حيث كان برنامجهم يتضمن القراءة
ومشاهدة التلفزيون ،وكذا االهتامم بأحد
زمالئهم ،الذي كانت حالته حرجة ،قبل أن
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16يوليوز الجاري كان
يوما حزينا يف تاريخ
"الجيش األبيض"
املغريب.

تتحسن ويغادر املستشفى بدوره.
ويعترب ٌأقبيب أن البعض يتعامل باستهتار
زائد مع موضوع فريوس كورونا ،خاصة يف
صفوف الشباب ،مشريا إىل أن ما يشجع عىل
هذه الالمباالة هو كرثة الفيديوهات التي
تروج يف وسائل التواصل االجتامعي ألشخاص
مصابني ال تظهرعليهم أعراض.
وحذر أقبيب من خطورة التعامل باستهتار
مع فريوس كورونا ،مشددا عىل أن ذلك
قد يؤدي إىل انتشار أكرب للفريوس ،مام
قد يتسبب يف وفاة عدد من كبار السن
واألشخاص املصابني باألمراض املزمنة ،داعيا
املواطنني إىل أخذ أقىص درجات الحيطة
والحذر من خالل اتباع اإلجراءات الوقائية
املتعارفعليها.

الشباب ال ينجي من مضاعفات
كورونا

إذا كان عدد من املصابني الشباب ال تظهر
عليهم أعراض فريوس كورونا ،أو تظهرعليهم
أعراض خفيفة ،فإن وضع ياسني محمد،
الطبيب املقيم مبصلحة الجراحة باملستشفى

الجامعي مبدينة طنجة كان مختلفا ،إذ أصيب
هذا الشاب الذي ال يتجاوز عمره  28عاما
بفريوس كورونا بداية الشهر الجاري ،ووصلت
حالته إىل وضع حرج.
يقول ياسني يف اتصال مع "تيلكيل عريب":
" مع بداية تخفيف الحجر الصحي ،أصبح
املستشفى الذي أشتغل به مكتظا بسبب
توافد مختلف املرىض ،الذين مل يكن
املستشفى يستقبلهم خالل فرتة الحجر
الصحي" .ويضيف "كنا نتخذ احتياطات
كثرية من أجل تفادي اإلصابة ،لكن مع طول
ساعات العمل ،وكرثة االختالط مع املرىض،
كان من الصعب تجنب اإلصابة".
ال يحمل ياسني مسؤولية إصابته ألحد ،فهو
يعترب األمر ابتالء وامتحانا مر به ،خاصة أن
حالته كانت حرجة ،قبل أن تعرف تحسنا
بفضل العمل الكبري الذي قامت به األطقم
الطبية ،التي كان حريصا عىل توجيه الشكر
لها .يقول ياسني " مل تكن أعراض املرض
بسيطة بالنسبة يل ،خاصة يف اليوم السادس
من االستشفاء ،حيث تدهورت حالتي جدا،
وأدخلت االنعاش".

الملف

يتذكر ياسني اللحظات األوىل لشعوره
بأعراض اإلصابة فيقول ،عدت إىل املنزل
بعد إجراء عملية جراحية ألحد املرىض.
وخالل نومي ،أحسست بعياء شديد
وارتفاع يف درجة الحرارة ثم اإلسهال ،وهي
عالمات تدل عىل أنني مصاب بفريوس
كورونا ،وهو ما تأكد بعد خضوعي للتحاليل
املخربية".
ال تختلف هواجس الطبيب كثريا عن
هواجس كل مصاب بفريوس كورونا لحظة
التأكد من إصابته ،فياسني يؤكد أن أول ما
تبادر إىل ذهنه هو إمكانية نقله العدوى
لعائلته ،إال أن نتائج اختبارات من خالطوه
من العائلة كانت سلبية .كان ذلك خربا
مطمئنا له ،وكان يعتقد أنه سيشفى قريبا
من الفريوس وأن أعراضه ستختفي ،إال أن
توقعاته كانت خاطئة ،فاألعراض بدأت
تزداد حدة يوما بعد يوم ،حتى أصبح
يتنفس بصعوبة بالغة.
"رغم أنني أمارس الرياضة ،وال أدخن وال
أتناول الكحول ،وال أعاين من أية أمراض،
إال أنني عانيت كثريا بسبب اإلصابة ،وهو
دليل عىل أن كورونا ال يفرق بني الشباب
والشيوخ".
ويعتقد ياسني أن ما تسبب يف تدهور
حالته هو عدم تناوله للكلوروكني يف البداية،
مشريا إىل أنه اكتفى يف أول األمر بتناول
فيتامني يس والزنك ،إال أن حالته تدهورت
يف اليوم السادس وأصبح يتنفس بصعوبة
مام استدعى االنتقال إىل العناية الخاصة.
ويضيف "رغم أنني طبيب ،إال أنني مل
أدرك خطورة هذا األمر جيدا إال بعد
إصابتي .كانت تجربة صعبة ،لكنها علمتني
الكثري ،خاصة أنني تحولت من طبيب إىل
مريض يحيط به زمالؤه ويرقد يف نفس
املصلحة التي كان يرشف فيها عىل عالج
املرىض".
يشدد ياسني على أن هذا االمتحان الذي
مر به علمه الكثري من الدروس ،أوالها أن
املريض يحتاج عناية خاصة ودعم نفيس.
ويتابع "أنا بطبعي أطمنئ املرىض وأرفع
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ويربط يونس بني مضاعفات الكلوروكني وبني
من معنوياتهم ،لكنني اآلن مصمم عىل
مناعة املرىض ،إذ كلام كانت مناعة املصابني
أن تعاميل سيكون مختلفا كثريا ،فاملرىض
يحتاجون ملن يطمئنهم بداية ،وملن يبتسم يف قوية كلام كانت املضاعفات قليلة وبسيطة
وجوهم ،قد يبدو ذلك بسيطا ،لكن مفعوله والعكس صحيح.
وال يرتدد يونس يف القول بأن تجربة املرض
كبري بالنسبة لشخص مريض".
جعلته يتخذ أقىص االحتياطات لنفسه،
ال يتفق ياسني مع االعتقاد السائد بأن
الشباب ال يعانون بسبب اإلصابة بالفريوس ،كام ينصح غريه بعدم التهاون يف االلتزام
باإلجراءات الوقائية ،خاصة النظافة وارتداء
ويقدم نفسه كنموذج ودليل يدحض هذا
الكاممات وااللتزام بالتباعد الجسدي ،وعدم
الزعم الخاطئ ،وينصح الشباب بااللتزام
السفر إال للرضورة ،خاصة يف هذه الفرتة.
باإلجراءات الوقائية ،مشريا إىل أن أغلب
املصابني حاليا هم من الشباب ،والذين
أولويات جديدة
قد ينقلون العدوى لكبار السن واملصابني
بدوره مل يرتدد "بدر الدين معاش" ،وهو
بأمراض مزمنة ،كام أنه اليشء مينع من
إمكانية تدهور حالة الشباب املصابني ،ورمبا شاب يف الثالثينات من عمره ،لحظة واحدة،
يف تقاسم تجربته يف مواجهته ل"كورونا" مع
وفاتهم.
قراء "تيلكيل عريب" ،فوظيفة اإلعالم بالنسبة
له أساسية لنرش الوعي وسط املواطنني
ال يتفق ياسين مع االعتقاد
وزرع األمل يف صفوف املصابني" .بدر
الدين" ،املمرض املختص يف األمراض العقلية
السائد بأن الشباب ال يعانون بسبب
والنفسية ،أوضح لـ"تيلكيل عريب" أنه فور
اإلصابة بالفيروس ،ويقدم نفسه
ظهور أعراض الفريوس عليه ،خضع للتحليالت
كنموذج ودليل يدحض هذا
املخربية التي أكدت إصابته بالفريوس ،قبل
أن يخضع للعالج مبستشفى موالي عبد
الزعم الخاطئ.
الله بسال .ويؤكد "بدر الدين" أنه تناول
دواء "الكلوروكني" ،كغريه من املرىض ،إال أن
األعراض الجانبية التي ظهرت عليه كانت
لم أخبر عائلتي بعد
ال تقترص اإلصابة يف صفوف األطقم الصحية بسيطة .ويضيف" :هذه املحنة استفدت منها
دروسا كثرية ،من بينها إعادة ترتيب أولويايت
عىل املمرضني واألطباء ،فياسني شاب ال
يف الحياة ،واإلقبال ،ما أمكن ،عىل فعل
يتجاوز عمره  27عاما ،يعمل تقنيا يف
الخري" .وينصح "بدر الدين" املصابني بفريوس
اإلسعاف الصحي مبدينة طنجة ،وأصيب
"كورونا" بعدم السقوط يف فخ التوتر النفيس،
بدوره بفريوس كورونا بسبب مخالطته
ألن من شأنه املساهمة يف تدهور حالتهم،
الدامئة للمرىض .اختار "يونس" أن ال يعلن
كام يؤكد عىل رضورة التعايش مع املرض
عن اسمه الكامل لقراء "تيلكيل عريب"
وتسطري برنامج يومي لقضاء الوقت ،واألكل
فهو مل يخرب عائلته بعد بإصابته بالفريوس،
الجيد .ويقول" :كنت أحرص عىل قراءة
نظرا إلقامته بعيدا عنهم .ويؤكد يونس أن
القرآن ،ومشاهدة األفالم ،بعيدا عن أخبار
أعراض اإلصابة التي ظهرت عليه كانت
فريوس كورونا ،فاملتابعة اليومية لهذه األخبار
بسيطة ،ورسعان ما ذهبت بفضل العناية
قد يكون لها انعكاس سلبي عىل املريض،
الطبية التي تلقاها .وبخصوص مضاعفات
لذلك ال أنصح بها ،بقدر ما أنصح برضورة
تناول دواء الكلوروكني ،يؤكد يونس أنها مل
تكن مضاعفات حادة بالنسبة له ،بل كانت تسطري برنامج يومي لكل مريض مع التقيد
التام بنصائح األطباءn .
مضاعفاتبسيطة.

سياسة

التشجيع على التصويت بالتمييز في
المناصب والخدمات االجتماعية

قدمت أحزاب املعارضة املمثلة يف الربملان املكونة من األصالة واملعارصة واالستقالل والتقدم
واالشرتاكية مذكرة إىل وزارة الداخلية تبسط فيها تصورها لإلصالح االنتخايب.

الشرقي الحرش

دعم القدرات السياسية للنساء.
وطالبت املذكرة بتشجيع الشباب عىل املشاركة
يف االنتخابات وذلك عن طريق:
القيد التلقايئ للبالغني  18سنة يف اللوائح
االنتخابية من طرف السلطة والقيام بحملة
لتمكني الشباب من البطاقة الوطنية ،وإعفاء
املصوتني من الشباب من أداء واجبات التنرب
للحصول عىل بطاقة التعريف اإللكرتوين
من جهة أخرى ،دعت املذكرة إىل اعتبار
التصويت رشط ترجيحي عند تساوي املرشحني
يف الولوج إىل الوظيفة العمومية أو التعيني يف
املناصب العليا ،وكذا اعتبار التصويت رشط
ترجيحي لالستفادة من الخدمات والربامج
االجتامعية ،كالسكن االجتامعي ،اإلنعاش
الوطني ،الدعم والتكافل االجتامعي.

واقرتحت املذكرة التي اطلع عليها "تيلكيل
عريب" إحداث اللجنة الوطنية لالنتخابات
بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع
ومواكبة االنتخابات ،تكون ذات طابع مختلط،
تتكون ،باإلضافة إىل ممثيل األحزاب السياسية
واملنظامت النقابية املمثلة يف الربملان ،من
ممثيل الحكومة والسلطة القضائية .وتكون
مبثابة آلية للتشاور واإلعداد والتتبع ويعهد
برئاستها ملمثل السلطة القضائية ،عىل أن
تتكلف الحكومة بالتدبري اإلداري لالنتخابات.
وتحدث لدى اللجنة الوطنية لالنتخابات
ولنفس الغرض لجان إقليمية عىل صعيد كل
عاملة أو إقليم.

نمط االقتراع

تقرتح املذكرة اعتامد االنتخابات بالالئحة يف
الجامعات التي يفوق عدد سكانها 50.000
نسمة بدل  35ألف نسمة الذي تم العمل به
يف انتخابات .2015

تقوية مشاركة النساء والشباب

كام تقرتح املذكرة تقوية مشاركة النساء
والشباب باعتامد لوائح جهوية للنساء،
والشباب ذكورا وإناثا ،بدل الالئحة الوطنية،
مع رفع عدد املقاعد التي كانت مخصصة
 7تيلكيل عربي من  24إلى  30يوليوز 2020

توقع مواجهة كبرية
يف انتخابات .2021

لالئحة الوطنية ،يف أفق تحقيق املناصفة
بالنسبة للنساء ،و مراعاة متثيلية األطر
والكفاءات ،وكذا الجالية املغربية بالخارج،
واعتامد الئحة نسائية يف الجامعات ذات
الرتشح الفردي ،والتنصيص القانوين عىل
متثيلية النساء يف مجالس العامالت واألقاليم
والغرف املهنية.
وتقرتح املذكرة إحداث صندوق لدعم
املشاركة السياسية للشباب عىل غرار صندوق

عدم اعتبار الرموز الوطنية موجبة
للطعن
يف هذا الصدد ،دعت املذكرة إىل عدم اعتبار
وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني
وكذا اللونني األحمر واألخرض يف املنشورات
واملطبوعات الدعائية أو استعاملها يف
مهرجانات الحمالت االنتخابية من موجبات
الطعن وتقليص مدة الحملة االنتخابية إىل
عرشة أيام بدل  14يوما.

سياسة

لالنتخابات .مع رضورة اإلعالن الرسمي عن
الئحة رؤساء مكاتب التصويت ومنح حق
التعرض للمرتشحات واملرتشحني لدى السلطة
الحكومية املكلفة باالنتخابات إذا لزم األمر.

فرز األصوات

يف هذا الصدد ،دعت املذكرة العتامد الفرز
اإللكرتوين ألوراق التصويت وحفظها إىل حني
انتهاء القضاء من البت يف الطعون االنتخابية.

مغاربة العالم

دعت املذكرة إىل العمل عىل تفعيل
مقتضيات الفصل  17من الدستور الذي
يكفل حق املغاربة املقيمني بالخارج بحقوق
املواطنة كاملة ،مبا فيها حق التصويت
والرتشيح يف االنتخابات ،وضامن متثيلية
الجالية املغربية مبجلس النواب ،عن طريق
ترشيحات تقدم يف إطار الالئحة الجهوية

تاريخ االقتراع

دعت إىل تحديد تاريخ االقرتاع يف إطار اللجنة
الوطنية لالنتخابات بعد الحوار والتشاور
مع األحزاب السياسية ،وتنظيم االنتخابات
الجامعية والجهوية والترشيعية مرة واحدة
و يف نفس التاريخ ،للرفع من نسبة املشاركة،
ولرتشيد املواد املالية والبرشية ،خصوصا أمام
تداعيات جائحة كورونا كام دعت املذكرة إىل
اعتامد االقرتاع يوم األربعاء عوض الجمعة
رشيطة منح كل املوظفني واملستخدمني يف
القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية
مؤدى عنها وال تقتطع من اإلجازة السنوية
بني يوم وثالثة أيام حسب املسافة بني مقر
العمل ومكان مكتب التصويت ألداء الواجب
الوطني رشيطة اإلدالء بشهادة املشاركة يف
عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب
التصويت.

عملية االقتراع

يف هذا الصدد ،دعت املذكرة إىل تخفيض
عدد املكاتب املتواجدة داخل املدن و
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وهبي وبركة
وبنعبد الله.

املتقاربة عىل أساس  700ناخب بكل مكتب،
واالكتفاء باإلدالء بالبطاقة الوطنية أو جواز
السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية
رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب
التصويت وعدم إلزامية اإلدالء ببطاقة
الناخب ،وعند الخالف يرجع إىل الرقم
 27.27املعتمد رسميا للتأكد من تسجيل
الناخب باملكتب االنتخايب الذي سيصوت
فيه .كام دعت إىل تعيني رؤساء مكاتب
التصويت من موظفني تابعني ملختلف
القطاعات ،ومبقاربة تشاركية ضمن آليات
التنسيق والتشاور وأساسا اللجان اإلقليمية

تقترح األحزاب تفضيل
المصوتين في المناصب
العليا على غيرهم.

العتبة االنتخابية والمالية

يف هذا الصدد ،دعت املذكرة إىل توحید
العتبة االنتخابیة واملالیة يف  3يف املائة .وھو
ما یعني أن اللوائح االنتخابیة التي تشارك
يف توزیع األصوات يف جمیع االنتخابات
الجامعیة والجھویة والترشیعیة وانتخابات
مجالس العامالت واألقالیم والغرف املھنیة
ھي اللوائح التي تحصل عىل األقل عىل نسبة
 3يف املائة من األصوات برصف النظر عن
حجم وطبیعة الدائرة االنتخابیة املعننية،
إال أن حزب األصالة واملعارصة يقرتح حذف
العتبةاالنتخابية

حق الترشح لرئاسة المجالس
المنتخبة

يف هذا الصدد ،دعت املذكرة إىل اقتصار حق
الرتشح لرئاسة الجامعات عىل وكالء اللوائح
األربعة األوىل من أجل تقوية مصداقية
العملية االنتخابية وإعطاء املعنى الدميقراطي
لالنتخابات ،واحرتام إرادة الناخبني ،وتكوين
مكاتب املجالس املنتخبة داخل أجل  7أيام
تبتدئ من تاريخ اإلعالن عن النتائجn .

حوار

مصباح:

قال محمد مصباح ،مدير املعهد
املغريب لتحليل السياسات"إن قرار
الدولة تنظيم االنتخابات يف السنة
املقبلة يرتبط ب  3رهانات".
ش.ح

واعترب مصباح يف ترصيح لـ"تيلكيل عريب"
أن الرهان األول يتعلق بإعطاء االنطباع
بأن املغرب دولة مؤسسات ،إذ أن تنظيم
االنتخابات يكرس صورة اشتغال املؤسسات
بشكل طبيعي من الناحية الشكلية رغم
الظروف الصعبة .وأشار مصباح أن تنظيم
االنتخابات يف وقتها يعترب استمرار لخيارعدم
توقف املؤسسات خالل فرتة الحجر الصحي،
إذ أن الحكومة ظلت تواصل عملها ،وكذلك
األمر بالنسبة للربملان .أما الرهان الثاين فهو
رهان سيايس أمني ،إذ أن املرحلة املقبلة
ستكون صعبة من الناحية االجتامعية ،وقد
يعرف البلد احتجاجات اجتامعية ،لذلك
ستحاول الدولة خلق دينامية سياسية من
خالل االنتخابات المتصاص الغضب الشعبي،
وتجاوز حالة الجمود.
وأوضح مدير املعهد املغريب لتحليل
السياسات أن الرهان الثالث يتعلق باستعداد
املغرب لوضع تصور منوذج تنموي جديد،
اليشء الذي يتطلب بروز نخب سياسية
جديدة ملواكبة التصور الجديد ،مشريا إىل أن
الدولة تقوم خالل كل  10سنوات أو  15سنة
بعملية تدوير النخب.
وبخصوص امكانية ظهور خريطة سياسية
جديدة ،اعترب مصباح أن هذا الرهان ليس
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املرحلةاملقبلة
ستكون صعبة من
الناحيةاالجتامعية،
وقد يعرف البلد
احتجاجاتاجتامعية،
لذلك ستحاول
الدولة خلق دينامية
سياسية.

أساسيا بالنسبة للدولة ،خاصة بعد نجاح
منها أداة لتنفيس األزمة ،ال أن تخلق منها أزمة
عملية دمج االسالميني يف الحكومة ،وهو ما جديدة .إىل ذلك ،أوضح مصباح أن الخريطة
يعني أن الدولة حاليا ال تراهن عىل حزب
السياسية لن تعرف تغريات كبرية ،مشريا إىل
سيايس معني ليواجه العدالة والتنمية ،الذي أن األحزاب األربعة األوىل ستظل يف املقدمة،
يبدو أنه لن يكتسح بحكم الواقع.
حتى ولو حدث تفاوت فيام بينها فسيظل
ويرى مصباح أن الدولة ستلتزم الحياد
جزئيا .وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن
بشكل أكرب يف االنتخابات املقبلة ،فمن جهة سنة  2021ستكون سنة انتخابية بامتياز ،حيث
مل تعد تعترب العدالة والتنمية يشكل أي
سيتم خاللها تجديد كافة املؤسسات املنتخبة
خطورة ،ومن جهة أخرى ستحاول أن تضفي الوطنية واملحلية واملهنية ،من مجالس جامعية
نوعا من املصداقية عىل هذه االنتخابات.
ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف
وخلص مصباح إىل أن الدولة ستحاول ما
مهنية ،عالوة عىل انتخابات ممثيل املأجورين،
أمكن انجاح االنتخابات املقبلة ،وأن تجعل
ثم مجليس الربملانn .

تقرير

األطفال وكورونا..

مع بداية تطبيق الحجر الصحي
حول العامل ،أطلقت منظمة
"يونيسف" رصخة بعنوان" :من
شأن العمل العاجل الذي نتخذه
اليوم أن مينع تفاقم جائحة
(كوفيد )19-إىل أزمة مستدامة
لألطفال ،وخاصة أشدهم ضعفا"ً.
أحمد مدياني

يف بعض الدول سمع صداها ،والتفت ساستها
ملن سيصنعون مستقبل بلدانهم ،بإطالق
برامج وخطط دعم ملن هم دون سن الـ،18
ويف دول أخرى يكاد يكون الطفل مغيباً
متاماً من خطط التعايف من تداعيات فريوس
"كورونا" املستجد ،خاصة منها التداعيات
النفسية واالجتامعية .يف املغرب ،منح األطفال
حال وحيداً إىل حدود الساعة ،هدفه مواجهة
انقطاعهم عن الدروس الحضورية ،غري ذلك،
مل نسمع ولو مببادرة لفائدة ثلث سكان
املغرب ،أي  32,2يف املائة من أصل قرابة 33
مليون مغريب.
حصل "تيلكيل عريب" عىل معطيات حرصية،
تفيد بوضع خطة استدراكية لتعويض األطفال
املغاربة عن شهور الحجر الصحي ،خطة أصدر
بشأنها وزير الصحة خالد آيت الطالب دورية
وزارية ،وهدفها ،تعويض األطفال املغاربة
عن شهور الحجر الصحي ،وإعدادهم نفسيا
واجتامعياً للدخول الدرايس القادم .خطة
قبل الخوض يف تفاصيلها ،وجب ،الوقوف عىل
تدعايات تجاهل كل املؤسسات لهذه الفئة
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األطفال أكرب الضحايا
للجائحة.

من املجتمع ،سواء حني تطبيق إجراءات
الحجر الصحي ،أو بعد تنزيل خطط تخفيفها
عىل مراحلها الثالث.

الطفل في المغرب..
"المهنةتلميذ"

آالف األرس املغربية لن تستطيع تأمني
مصاريف السفر خالل هذا الصيف ومعها
ماليني األطفال املغاربة ،جلهم يعيشون يف
أحياء تنعدم فيها فضاءات الرتفيه ،وحتى إن
وجدت ،فإنها تظل مقفلة بقرار رسمي ،وال
متنفس أمامهم غري األزقة والشوارع وبعض
الحدائق العمومية التي تستقطب األرس
للتخفيف من حر الصيف ،أو مياه البحر التي
يعترب الوصول إليها يف مدن كثرية ترفاً ،أو

مغامرة بسبب اإلقبال الكثيف عليها.
سعاد الطويس ،مديرة مؤسسة "الطاهر
السبتي" ،التي تهتم بإدماج األطفال يف وضعية
صعبة وخاصة يف التعليم والتكوين ،ومهتمة
بقضايا الطفولة ،قالت يف ترصيح لـ"تيلكيل
عريب"" :ببساطة جدا ،أعترب أن فرتة الحجر
الصحي بسبب تفيش جائحة فريوس (كورونا)
املستجد ،وما خلفته ،كانت هي املؤرش
الحقيقي ،ملعرفة كيف نتعامل يف املغرب مع
اإلنسان ،وكيف نتعامل يف سياساتنا مع الفرد،
وعندما نتكلم عن الفرد ،نتحدث عنه باختالف
سنه وجنسه".
وأضافت الطاويس" :بحكم املهنة والتتبع
واالهتامم بقضايا الطفولة طيلة سنوات ،أؤكد
أنه عندنا تغييب حقيقي يف املغرب للطفل
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ككائن كامل الحقوق ،بل رضبنا يف الصميم
حاجياته خالل هذه الفرتة ،التي يستهني بها
صناع القرار يف املغرب ،ولكنها سوف تؤثر عىل
جيل بأكمله".
رئيس الجمعية املغربية لرتبية الشبيبة
" "AMEJمحمد الصرب ،شدد بدوره يف حديثه
لـ"تيكيل عريب" عىل أنه "ال أحد يجادل
يف اآلثار السلبية لهذا الوباء الذي عم بالد
املعمور ،إذ مل تعد تداعياته تشمل ما هو
جسدي فحسب ،بل انسحب تأثريها عىل
الوضعية النفسية للجميع من جراء فرض
السلطات املختصة لحجر صحي يف املنازل
 .كام ال نحتاج يف هذا السياق أن نقول إنه
يف ظل إعالن حالة الطوارئ الصحية ،تأثرت
وضعية األطفال املغاربة صحيا ونفسيا
واجتامعياً إىل كبري"
سعاد الطويس أشارت يف حديثها لـ"تيلكيل
عريب" إىل أننا "تعاملنا مع الطفل خالل الحجر
الصحي وكأن مهنته تلميذ فقط" .وأوضحت:
"كل مؤسسات الدولة فكرت فقط يف إطالق
التعليم عن بعد ،وهو بدوره فيه نقاش".
وتابعت تحليلها بالقول" :أمناط التعلم والتعليم
تختلف من طفل آلخر ،يف التعليم عن بعد
الذي اعتمده املغرب تم الرتكيز عىل األطفال
الذين يستفيدون من منط التعلم والتعليم
السمعي وقليال البرصي ،لكن اآلخرين الذين
يرتبط عندهم التعلم والتعليم باللمس
والحركية والتجربة الواقعية ،تم إقصاؤهم،
وهؤالء يشكلون نسبة الثلث من خالل
التجربة".
وأضافت سعاد الطاويس أن " تتبع دروس
األطفال عن بعد ،من خالل التجربة ،متت
يف حاالت عدة بالعنف الجسدي والنفيس
واللفظي ،بل والعنف الرقمي أيضاً ،ألن
األطفال تركوا عرضة للمحتوى الرقمي بدون
أي مراقبة أو ضبط ،ونسبة قليلة من األرس
انتبهت ملا يستقبله األطفال من منتوج يبث
لهم عىل مدار الساعة يوميا ،وهم يعتقدون
يومياً أنهم يستهلكون دروس التعليم عن بعد
فقط".
وعربت املتحدثة ذاتها عن تخوفها من
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دخول دراسي قيد الدراسة

الطفولة معرضة أكثر من
غيرها لمختلف التأثيرات
النفسية.

البحراملتنفس
الوحيد بعد
الحجر.

"ضعف بنية االستقبال النفيس والبيداغوجي
واالجتامعي خالل الدخول املدريس القادم"،
وتوقعت أن "تظهر انعكاسات عنيفة ،قد
تصل حد إيذاء األطفال ألنفسهم أو بعضهم
البعض خالل األشهر األوىل من الدراسة
الحضورية".
هذا التخوف ،يطرح جملة من األسئلة ،أبرزها،
هل أعدت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي لخطة
استباقية بشأن الدخول الدرايس القادم؟ وهل
سيكون دخوال حضوريا أم سيستمر التعليم
عن بعد؟

كشف مصدر حكومي موثوق ،لـ"تيلكيل عريب"
 ،أن "وزارة التعليم تشتغل منذ نهاية الدورة
العادية المتحانات البكالوريا عىل سيناريوهني،
أولهام دخول مدريس عادي إذا انحرص الفريوس
ومل يتفش يف املغرب ،والثاين فرضية فرض حجر
صحي واستمرار تعليق الدروس الحضورية
بجميع املؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز
التكويناملهني".
وكشف املصدر ذاته ،أن "الوزارة راسلت
األكادمييات من أجل البدء يف إعداد محتويات
دروس التعليم عن بعد للموسم الدرايس
القادم ،والتي بدأ اإلعداد ملضامينها منذ أكرث
من أسبوعني ،عىل أن تكون جاهزة قبل
الدخول املدريس القادم".
وأوضح مصدر "تيلكيل عريب" أن "تقارير أطر
الوزارة بشأن مضامني التعليم عن بعد رفعت،
ويتم االشتغال عليها من أجل تجويد العملية،
يف انتظار تعزيزها بتقرير املفتشية العامة
املكلفة بالشؤون الرتبوية ،والتي تشغل عىل
مضمون عملية التعليم عن بعد برمتها".
مصدر "تيلكيل عريب" كشف أيضاً ،أن "الوزارة
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وبتوجيه من رئاسة الحكومة ،بصدد إعداد
خطة مل يتم إنهاؤها بعد ،تهم التحضري
للدخول الدرايس القادم عىل جميع املستويات،
وليس فقط يف ما يتعلق مبحتويات التعليم
عن بعد".
سعاد الطويس اعتربت من وجهة نظرها،
أنه ال بديل خالل املوسم الدرايس القادم،
غري "تكوين فريق عمل للخروج بوصفة
تدمج ما بني ما ضاع خالل املوسم الدرايس
املنرصم بسبب الجائحة ،وبني ما سوف يلقن
للتلميذات والتالميذ خالل املوسم الدرايس
القادم" ،وعربت يف السياق ذاته عن أن
املؤسسة التي تديرها ،قررت أن تدمج أهداف
سنتني يف سنة ،ومن وجهة نظرها" ،هذا هو
الحل الوحيد".
"كيف سيتم استقبال أطفال ظلوا سجناء من
شهر مارس إىل غشت" ،تتساءل سعاد الطويس،
التي عابت عىل وزارة التعليم ما وصفته بـ
"غياب رؤية معلنة إىل حدود اليوم بخصوص
كيف سيكون الدخول املدريس القادم يف ظل
استمرارالجائحة".
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من مخيامت
األطفال.

انعدام البديل !

 200ألف طفلة وطفل كانوا يستفيدون من
برنامج "عطلة للجميع" سنوياً ،لكن بسبب
الجائحة ،ألغي تنظيم املخيامت الصيفية ،
و 71,5يف املائة من األرس املغربية ،حسب
تقرير للمندوبية السامية للتخطيط ،ال تعتزم
السفر خالل هذا الصيف ،واقع سوف يؤثر
بشكل مبارش عىل األطفال داخل األرس.
رئيس الجمعية املغربية لرتبية الشبيبة
" "AMEJمحمد الصرب ،شدد يف ترصيحه
لـ"تيلكيل عريب" عىل أن "الطفولة معرضة أكرث
من غريها ملختلف التأثريات النفسية ،وكل ما
يتعلق بصحتهم ومنوهم ووجودهم اليومي
املفعم بالحياة ،بالنظر لطبيعة عمرها وما
تتميز به من حركية" .ولذلك ،يضيف املتحدث
ذاته" ،كان عىل الحكومة أن تقدم بدائل
تنشيطية ،و لألسف إىل غاية الساعة ،مل تقدم
سوى موقع إلكرتوين حول الطفولة و الرتاث،
ووعود قدمت بالربملان مل تخرج للوجود.
نلتمس النظر يف وضعية أطفالنا ،والتفكري يف
سبل التنشيط والرتويح عن هذه الفئة".

يف هذا السياق ،قدمت مديرة مؤسسة
"الطاهر السبتي" وصفاً قاسياً إىل حد ما،
وعربت عنه بالقول" :قمنا بإجراءات تخفيف
الحجر الصحي ومرة أخرى بدون األخذ بعني
االعتبار األطفال .سأقولها وإن كانت قاسية،
تعاملنا مع األطفال مثل قطيع أدخلناه كرها
إىل أماكن مغلقة للنوم واألكل وقضاء الحاجة
فقط ،وسوف أقفز هنا عن التعليم عن بعد،
ألنني قدمت مالحظات بشأنه .بعد رفع
الحجر الصحي ،مل نوفر لهم مواكبة نفسية
واجتامعية للتخلص من انعكاسات هذه
املرحلة".
لكن ما هو دور املجتمع املدين الذي يستفيد
لسنوات من دعم الدولة والجهات املناحة
لصالحالطفولة؟
السؤال يجيب عنه رئيس الجمعية املغربية
لرتبية الشبيبة " "AMEJبالقول " :املجتمع
املدين كان فاعال طيلة الحجر الصحي بتنظيم
أنشطة عن بعد و حمالت تحسيسية ...و من
مهامه املرافعة".
هل قام بدور املرافع قصد تنزيل برامج
تنشيطية بديلة لصالح األطفال؟
يقول الصرب مجيباً" :ترافعنا بأن أوىل
اإلجراءات التي ميكن لوزارة الثقافة والشباب
والرياضة القيام بها ،هي تنظيم مخيامت
القرب الحرضي بدون سفر وبدون مبيت
بفضاءات الوزارة ،واستغالل مالعب القرب
واملدارس ،باإلضافة إىل تنظيم أنشطة
رياضية بالشواطئ وقوافل تنشيطية بالقرى
املغربية ،ألن أطفال القرى لألسف يحتاجون
االهتامم األكرب يف هذا الوقت بالذات .كل
هذه األنشطة ميكن أن تنظم يف احرتام تام
للربوتوكول الصحي وملا ال القيام باختبارات
(كورونا) لألطر الرتبوية املهتمة .ولتحقيق
ذلك البد من خطة متكاملة تتدخل فيها كل
القطاعات الوزارية املعنية بقضايا الطفولة
والسلطات واملنتخبني وكل الفاعلني يف
املجتمع املدين العاملني يف مجال الطفولة".
سعاد الطويس عابت بدورها ،استمرار إغالق
دور الشباب ومعاهد املوسيقى واملرسح،
ومنع املخيامت الصيفية ،املتنفس الوحيد
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لرشيحة كبرية من املجتمع ،التي ال تستطيع
السفر لقضاء العطلة أو االستفادة من
األنشطة .واقرتحت يف هذا الصدد ،أنه كان
من املمكن تنظيم مخيامت يف  6أيام عوض
 12يوماً مثال ،وخفض الطاقة االستعابية
للمخيامت عوض إغالقها بشكل تام.
وأضافت" :الحكومة والقامئني عىل املؤسسات
الدستورية يتناسون تفعيل املصلحة الفضىل
للطفل املنصوص عليها يف الدستور ،بل
حتى يف اإلشهارات والوصالت التحسيسية
بخصوص (كورونا) ،تم إقحام الطفل يف
مواضيع أكرب منه".
وتابعت املتحدثة ذاتها" :هناك غياب خطري
وتام للطفل يف التلفاز والراديو .منتوج اإلعالم
العمومي يف ظل استمرار الجائحة ،استمر
يف تقديم منتوج للكل الفئات بدون متييز
يف سياق الوضع االستثنايئ الذي مير منه
العامل وليس املغرب فقط ،واستمر الطفل
املغريب يف استهالك مسلسالت تنسف نشأته
االجتامعية السليمة ،وبرامج تقحمه يف
مواضيع ال يجب أن يستهلكها".
خطة بديلة متكاملة تتدخل فيها كل
القطاعات الوزارية .هل تتوفر الدولة عليها
لصالح األطفال؟ سؤال يجيب عنه "تيلكيل
عريب" من خالل معطيات حرصية حصل
عليها ،سوف تستهدف استدراك ما غاب
لصالح أطفال املغرب.

خطة استدراكية لصالح الطفولة

يف سياق بحثه يف هذا امللف ،حصل "تيلكيل
عريب" عىل تفاصيل خطة ميكن وصفها
باالستدراكية لصالح األطفال املغاربة ،سوف
يتم اإلعالن عنها رسمياً خالل األيام القادمة.
خطة تضمنتها دورية أصدرها وزير الصحة
خالد آيت الطالب ،وأكد مضمونها سعيد
عفيف رئيس التجمع النقايب لألطباء
األخصائيني بالقطاع الخاص باملغرب ،يف
ترصيح لـ"تيلكيل عريب".
وقال األخري" :فع ًال هناك دورية للوزير ،قصد
تشكيل لجنة يقظة ،تضم أطباء أطفال يف
مختلف التخصصات" .وأضاف املتحدث
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ذاتها بشأن الخطة" :أنا شخصيا تواصلت
مع الوزير سعيد أمزازي ،بعد موافقة وزير
الصحة عىل املقرتح الذي صاغته فعاليات
وأطر صحية ،من أجل مدنا باألطر الرتبوية،
ونفس اليشء طلبناه من وزير الثقافة
والشباب والرياضة والجامعة الوطنية
للتخييم".
"تيلكيل عريب" ،سأل رئيس التجمع النقايب
لألطباء األخصائيني بالقطاع الخاص باملغرب،
حول تفاصيل أكرث بخصوص الخطة ،وأجاب
عن التساؤالت بالقول" :أعددنا ورقة عمل
سوف يتم االنتهاء منها خالل األيام القادمة.
طرحنا سؤاال جوهريا وهو :ال نعرف كيف
سيعود األطفال إىل املدراس خالل املوسم
الدرايس القادم؟ لذلك وجب التحضري له".

واالجتامعي بسبب الجائحة".
وتابع أن "التجمع" اقرتح تعبئة كافة
اإلمكانيات العمومية والخصوصية لـ"ضامن
إجراء التحليالت الخاصة بالكشف عن فريوس
(كورونا) املستجد لألطر التي سوف تتكلف
بتأطري األطفال ،قبل إنشاء األقسام داخل
املؤسسات التعليمية التي سوف تكون بنية
استقبال لهذه الخطة".
هذه املبادرة هل ستشمل املغرب ككل؟
يجب الدكتور عفيف" :مع الجامعة الوطنية
للتخييم ووزارة الثقافة والشباب والرياضة،
ميكن أن نغطي املغرب ككل ،بالنظر إىل ما
يتوفرون عليه من األطر تربوية ،واألكيد أننا
سوف نبدأ بجهات معينة".

ماذا يحتاج الطفل؟

يف هذا امللف وألنه يهم الطفولة ،منح
"تيلكيل عريب" الكلمة بعد موافقة أولياء
هناك دورية لوزير الصحة
أمورهم ومديرة املؤسسة حيث يتابعون
دراستهم لطفلني .بلغة بسيطة ومبارشة،
من أجل تشكيل لجنة اليقظة
قالت عاطف فاطمة الزهراء  12سنة" :الحجر
تضم أطباء أطفال في مختلف
الصحي كان صعباً من ناحية االبتعاد عن
العائلة واألصدقاء والغياب عن املدرسة .كنت
التخصصات.
أقيض معظم الوقت داخل البيت يف لعب
الشطرنج مع أفراد األرسة .لكن بعد الحجر
تأكدنا أننا محرومون من السفر .كنا نسافر
وأضاف" :متت املوافقة عىل تخصيص
أسبوعني خالل شهر غشت لتنظيم تجمعات إىل شامل املغرب خاصة مارتيل وتطوان،
تحرتم الربوتوكل الصحي ،وسوف نتابع خاللها وكنت أعود سعيدة ونشطة من الرحلة.
وبالنسبة للتعليم عن بعد ،أنا أعتربها تجربة
األطفال الذين لهم مشاكل نفسية وصحية
مميزة ألننا أول جيل يعيش هذه الظروف".
ونعيدهم إىل دائرة الحياة الطبيعية".
ً
وأكد املتحدث ذاته ،عىل وجود "تجاوب من تقول الطفلة حرفيا .بدوره ،زياد رضيف،
طفل يف الـ  11من عمره ،عرب عن فرتة الحجر
طرف وزير الصحة ووزير الرتبية الوطنية
الصحي وما بعدها بالقول" :كان صعبا جدا
والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي ،واللذين قدما أطراً للسهر عىل تنزيل من الناحية النفسية ،لكن تأقلمت مع الوضع.
هذه الخطة ،يف انتظار ما سوف يقدمه وزير ساعدتني أرسيت يف التعليم عن بعد ،وتعلمت
الثقافة والشاب والرياضة والجامعة الوطنية االلتزام بالوقاية الصحية ارتداء الكاممة.
تأقلمت مع الحجر الصحي من خالل القيام
للتخييم".
بأنشطة مثل الرسم وتصوير فيديوهات
وأشار الدكتور سعيد عفيف إىل أن التجمع
ورياضة الكاريت .لكن أنا ومثل األطفال يف
النقايب لألطباء األخصائيني بالقطاع الخاص
سني نعاين من غياب فضاءات الرتفيه يف
باملغرب" ،دق ناقوس الخطر منذ مدة
بخصوص األطفال ووضعهم النفيس والصحي الحي حيث أقطن".

تقرير

تبعات صحية ونفسية

الغضب ،الرصاخ ،التبول الالإرادي ،االكتئاب،
الرهاب والخوف (خاصة عند الذين فقدوا
أحد أفراد العائلة سواء بسبب "كورونا" أو
غيره) ،أمراض رصدها األطباء بعد رفع الحجر
الصحي تدريجيا يف املغرب حسب ترصيح
سعيد عفيف رئيس التجمع النقايب لألطباء
األخصائيني بالقطاع الخاص باملغرب.
وشدد املتحدث ذاته ،عىل رضورة "إبعاد
األطفال خالل هذه الفرتة عن إدخالهم يف
نقاشات صحية أكرب من سنهم".
مديرة مؤسسة "الطاهر السبتي" واملهتمة
مبجال الطفولة سعاد الطويس ،شددت
بدورها عىل أن "املستقبل رهني بالطفولة.
واألمراض التي سوف نسبب لهؤالء عىل
املستوى النفيس بسبب ما رفق تدبري
الجائحة خطرية جداً .نتكلم عن العنف
املوجه للنساء باستمرار ،ولكن وكأننا نطبع
مع العنف الذي عان منه األطفال بالسكوت
عنه طيلة الحجر الصحي ،وكأنه أمر عاد
ومقبول ،ومل يكن أي اشتغال عليه".
وأشارت الطويس إىل أن ما يفاقم الوضع،
هو أن "عدد األطباء املتخصصني يف الصحة
النفسية لألطفال ال يتجاوز الـ  30يف املغرب".

فئة من الطفولة مغيبة تماماً !

إن كان الحديث يف ما سبق عن وضع نفيس
واجتامعي وصحي ألطفال يعانون رغم
تواجدهم بني أحضان أرسهم ،فهناك فئة
مغيبة متاماً عن كل هذا.
عبد الغني الحاسيب مرافق اجتامعي
باإلسعاف االجتامعي املتنقل الدار البيضاء
(يشتغل مع جميع الفئات يف وضعية الشارع
من بينهم األطفال) ،قال يف حديثه لـ"تيلكيل
عريب" إنه "بعد تخفيف الحجر الصحي
أقفلت عدد من مراكز اإليواء املؤقتة ،والتي
كانت بنية استقبال الستقرار الشباب والنساء،
وإىل حد ما األطفال".
وأضاف" :لألسف هذه املراكز مل توفر االستقرار
لألطفال ،ألنها مل تكن تتوفر عىل أطر تربوية،
والجمعيات التي كلفت بها مل تأت مبن يؤطر
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بعد إغالق املراكز
املؤقتة عاد األطفال
يف وضعية الشارع إىل
األماكن االعتيادية.

لإلصابة بالوباء ،وسوف تجدهم اليوم بأعداد
هذه الفئة ،لذلك كانوا يفرون باستمرار".
الحاسيب رأى من وجهة نظره وعمله امليداين كبرية يف مناطق آنفا والفداء والصخور السوداء
اليومي ،أن "عامل املواكبة النفسية لألطفال يف وقرب محطة القطار (الدار البيضاء – امليناء)".
وضعية الشارع كان ضعيفا جداً .باإلضافة إىل "طبيعة الطفل أنه حريك ومتطلب ،واألخطر
قلة مراكز إيوائهم ،حيث يف مدينة مثل الدار يف هذه الفئة غالبيتها مدمنة ،كان عندهم
تخوف يف األول من الوباء ،لذلك لجؤوا
البيضاء كان هناك مركز واحد عىل مستوى
عاملة آنفا ،ويف الفداء درب السلطان مركزين ملراكز اإليواء ،وقبل عدد منهم العودة لألرس،
واحد مشرتك واآلخر خاص باألطفال ،باإلضافة ولكن العدد األكرب عاد للشارع بعد تخفيف
الحجر الصحي ،وهم اليوم عرضة أكرث من
الى مراكز الجمعيات التي تشتغل بشكل
أي وقت مىض للهشاشة والتهميش والعنف
مستمر مع هذه الفئة وهي قليلة جداً".
وكشف املتحدث ذاته ،أنه "بعد إغالق املراكز التفكك واالستغالل االجتامعي واالقتصادي
والجنيس" .يقول املساعد االجتامعي عبد
املؤقتة ،عاد األطفال يف وضعية الشارع إىل
األماكن االعتيادبة ملقامهم يف الشارع" ،ورصح الغنيالحاسيب.
وعن الوضع الصحي لهذه الرشيحة من
يف املقابل" :كان هناك بصيص من األمل
بفضل "اإلسعاف االجتامعي املتنقل" ،خاصة املجتمع انطالقا من اشتغاله معها بشكل يومي
عن قرب ،حذر املتحدث ذاته من أنه "إذا
من خالل التوجيه املبارش بالعودة إىل األرس،
وبذل مجهود كبري إلعادة األطفال إىل منازلهم أصيب أحد هؤالء األطفال بالفريوس ،سوف
ينتقل برسعة رهيبة يف ما بينهم .تخيل أن 50
مبساعدة من السلطات ،ليس فقط يف الدار
ً
شخصا ثلثهم أطفال يف (خربة) ،مكان ضيق
البيضاء ،بل ملدن مثل فاس ومراكش وسال
مغلق بدون أي تباعد أو مواد للتنظيف ،إذا
والقنيطرة".
وشدد الحاسب عىل أن "األطفال هم الحلقة أصيب واحد منهم ستقع كارثة صحية ،خاصة
أنهم يتحركون طيلة اليوم يف أكرث من مكان
األضعف خالل الحجر الصحي ،فام بالك
داخل مدينة الدار البيضاء بدون أي ضبط"n .
باألطفال يف وضيعة الشارع ،وهم األكرث عرضة

