حملة التلقيح

يقاس جناح أي حملة للتلقيح بالنجاح في
احلفاظ على صحة الم ل ق حني ،واحلصول
على مناعة جماعية في أقرب اآلجال لتحقيق
العودة التدريجية للحياة الطبيعية ،وذلك
من خالل االنخراط الواسع والتلقائي
ملختلف فئات املواطنني في حملة التلقيح.
و على غرار مختلف بلدان العالم ،هناك
فئة من املواطنني في املغرب تراودهم
تخوفات وأسئلة مشروعة حول سالمة
اللقاحات وأمانها ،بينما هناك فئة أخرى
تتأثر باألخبار الزائفة أو حتى ببعض
نظريات «املؤامرة» التي تشكك في اجلائحة
واللقاحات املضادة لها.
وفي هذا الصدد ،يقدم الطبيب والباحث في
السياسات والنظم الصحية ،السيد الطيب
حمضي ،أهم التوجيهات واالقتراحات
املستخلصة من دراسات علمية بغية
تنزيل حملة تواصلية ناجعة وفعالة ،من
خالل إقناع املواطنني املترددين بشأن
أمان اللقاحات ،وطمأنتهم حول أهميتها
وفعاليتها.
 أطباء العائلة واألطباء املعاجلون  :إشراكاألطباء واملهنيني الصحيني الذين يتواصلون
بشكل يومي مع املواطنني في القطاعني
العام واخلاص لتعزيز الثقة في اللقاحات.
 الشفافية التامة  :يجب توضيح املكاسباملنتظرة من التلقيح وإبراز فوائده ،ووضع
املواطنني أمام الصورة احلقيقية لدرجة
أمان وسالمة اللقاحات الم ثبتة بالتجارب
والدراسات ،بكل شفافية ،دون إنكار أو
حجب أي معطيات مؤكدة أو محتملة حول
األضرار اجلانبية احملتملة أو املسجلة.
 استراتيجية التواصل اإليجابي  :الفئاتاملترددة هي في العادة األقل احتماال للتعرض
لألضرار ،واألكثر اعتراضا على اللقاحات،
وبالتالي فإن استراتيجية التواصل
عن طريق التخويف من مضاعفات عدم
التلقيح تعطي نتائج عكسية ،لذلك يتعني
التركيز على اجلوانب اإليجابية للتلقيح.
 التأكيد على روح التضامن واإليثار لدىاملواطنني  :يجب التركيز على فوائد التلقيح
ومساهمة املواطنني امللقحني في حماية
أسرهم وأقاربهم ،وكذا األشخاص األكثر
هشاشة داخل املجتمع ،وذلك الكتساب
مناعة جماعية ،وإخراج البالد من األزمة
الصحية ،وضمان عودة احلياة االجتماعية
والدورة االقتصادية لطبيعتهما.
 احلياة قبل اجلائحة  :التذكير بطبيعةاحلياة قبل اجلائحة واإلجراءات االحترازية
والترابية التي ترتبت عنها ،واحلث على
العمل من أجل التسريع بالعودة لها في
أقرب اآلجال ،من خالل اكتساب مناعة
جماعية بفضل التلقيح.
 التلقيح كوسيلة وليس غاية في حد ذاته :عدم التركيز على اللقاحات نفسها وعملية
التلقيح كغاية في حد داتها ،فالهدف في
آخر املطاف ليس هو استعمال اللقاح،
بل القضاء على اجلائحة واحلفاظ على
األرواح ،والعودة للحياة الطبيعية.
 تلقيح النخب  :إعطاء األولوية لتلقيحالسياسيني واملسؤولني والنخب الفنية
والرياضية واإلعالمية ،وتوضيح أن ذلك
ليس طمعا في االمتياز ،وإمنا تشجيعا
للمواطنني على االنخراط الواسع والسريع
من خالل بناء الثقة بني املواطن والتلقيح.
 حملة تواصلية موجهة للمهنينيالصحيني  :بني هؤالء املهنيني أنفسهم
هناك بعض املترددين الذين يجب التواصل
معهم علميا ،ودحض األفكار اخلاطئة
التي تراودهم حول اللقاح .فاألطباء
ملزمون مهنيا وأخالقيا وقانونا بتقدمي
اإلرشادات ملرضاهم وللعموم ،وفق آخر ما
توصل إليه العلم وكذا توصيات السلطات
الصحية والطبية ،وليس حسب قناعاتهم
الشخصية.
 تسهيل الولوج للقاح بالنسبة جلميعاملواطنني  :املجانية وتقريب محطات
التلقيح من كل املواطنني أينما كانوا
ومهما كانت ظروفهم .وتسهيل التسجيل
املباشر والتلقيح املباشر كذلك كلما
أمكن بدون عراقيل وال الكثير من
الشكليات اللهم املتعلقة بضمان السالمة
خالل التلقيح وبعده .حملة تواصلية
وطنية واسعة نحو اجلمهور الواسع.
اليقظة اللقاحية  :اتخاذ كافة التدابير لتتبع
اللقاح وامللقحني ورصد أي آثار جانبية
حقيقية أو محتملة ،والتواصل مع الرأي
العام بشأنها بشكل منتظم .فهذا التأطير
ضروري للغاية من أجل بناء الثقة بني
املواطن واللقاح واملنظومة الصحية.
 التسريع بإطالق احلملة التواصليةوالتحسيسية  :قبل انطالق حملة التلقيح
نفسها من املهم إطالق حملة تواصلية
مكثفة على املستوى الوطني؛ فكلما
كانت احلملة مبكرة ،كلما كانت استجابة
املواطنني أسرع.

األخ أمزازي يؤكد خالل انعقاد المجلس اإلداري لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة -الرباط سال –القنيطرة

تقليص الفجوة الرقمية بني الوسطني احلضري والقروي
من التحديات املطروحة أمام التعليم عن بعد
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لصالح الوطن
ترددت كثيرا قبل كتابة هذه السطور ،لكن مع
ذلك وجدت نفسي منخرطة في الكتابة في هذا
املوضوع الذي قض مضجعي ،ألن هناك بعض
األمور غير املستساغة يتم الترويج لها ،من لدن
أعداء وحدتنا الترابية ،بعد الضربة القاضية
التي تلقوها ،من خالل املرسوم األمريكي الذي
يقر بسيادة املغرب على صحرائه ،لكن بالنسبة
لنا كصحفيني يجب أن نتعامل مع هذا امللف
مبيزان من ذهب.
املسألة عادية بالنسبة ألعداء وحدتنا الترابية،
وعادية جدا بالنسبة للمناوئني ،ولو أن جل
دول العالم صفقت لهذا املرسوم ،الذي لم يأت
بإضافات جديدة ،ألن الصحراء تراب مغربي،
واجلزائر لها مطامع ،ليس إال ،والدليل أنها
طالبت املغرب أمام العالم أجمع سنة  2004بأن
يتقاسم معها أقاليمنا اجلنوبية ،بكل وقاحة و
دون أن يرف لها جفن.
اجلزائر املدانة في جميع مساعيها اخلسيسة
أماطت اللثام عن وجهها احلقيقي سنة ،2004
لكننا لم نستغل تلك الهفوة القاتلة ،ألنه وبدل
أن نشهر شعاراتنا التي تقول بأننا لن نفرط في
حبة واحدة من رمال صحرائنا ،كان علينا أن
نقبل فكرتها احلمقاء لكي نورطها أكثر فأكثر..
قال وزير التربية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي ،الناطق
الرسمي باسم احلكومة ،األخ سعيد أمزازي،
الثالثاء باخلميسات ،إن تقليص الفجوة
الرقمية بني الوسطني احلضري والقروي من
بني التحديات املطروحة أمام التعليم عن بعد.
وأوضح األخ أمزازي ،في كلمة خالل انعقاد
املجلس اإلداري لألكادميية اجلهوية للتربية
والتكوين جلهة -الرباط سال -القنيطرة ،أن
من بني التحديات املطروحة أمام منط التعليم
عن بعد ،التي تعكف عليها الوزارة بدعم
من شركائها ،تقليص الفجوة الرقمية بني
الوسطني احلضري والقروي ،وبني الفئات
االجتماعية ،ضمانا للولوج املتكافئ للتعليم.
وثمن ،بهذا اخلصوص ،مختلف املبادرات
التضامنية التي اتخذتها مجموعة من شركاء
املنظومة ،من أجل تزويد أطفال الوسط القروي
في وضعية هشة ،باللوحات اإللكترونية،
داعيا إلى توسيع نطاق هذه املبادرات لتشمل
مختلف شرائح األطفال احملتاجني.
وأكد أن الوزارة تعمل على تنمية وتطوير
التعليم عن بعد ،وتطوير خبرة الفاعلني في
املجال ،وكذا مأسسة هذا النوع من التعليم ،من
خالل استصدار نص تنظيمي ،يوجد اآلن في
طور املصادقة ،في أفق جعل التعليم عن بعد
مكمال للتعليم احلضوري ،طبقا ملا ينص عليه
القانون اإلطار في مادته الثالثة والثالثني.

وبحسب األخ أمزازي ،فقد أصبحت جائحة
“كوفيد  ”19واقعا معاشا ينبغي التعامل معه،
لذلك ،اتخذت الوزارة جملة من التدابير التي
ستمكنها من التوفيق بني التدبير الظرفي
للجائحة ،والتدبير االستراتيجي الرامي إلى
التسريع بتفعيل اإلصالح العميق ملنظومة
التربية والتكوين.
وفي هذا الصدد ،سجل الوزير أن أولويات عمل
الوزارة برسم السنة الدراسية احلالية تقوم
على محورين أساسيني يتمثالن في تصريف
املوسم الدراسي احلالي في ظل اجلائحة،
وتدبير إكراهاتها الصحية والتربوية وإعطاء
دفعة قوية لتنزيل املشاريع االستراتيجية
الكفيلة بتطبيق أحكام القانون اإلطار رقم
 51.17املتعلق مبنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ،لتحقيق أهداف اإلنصاف
واجلودة واالرتقاء بالفرد واملجتمع؛ إلى
جانب بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي
 13-130لقانون املالية ،والسيما في ما يتعلق
بالبرمجة متعددة السنوات ،وتكريس املقاربة
امليزانياتية املرتكزة على البرامج واملشاريع.
واعتبر املسؤول احلكومي أن الدورة احلالية
للمجلس اإلداري تعد منعطفا هاما في تفعيل
أحكام القانون اإلطار رقم  51.17وتنزيل
مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130
لقانون املالية ،مشيرا إلى أن الدورة تتويج
لسيرورة وطنية للتخطيط االستراتيجي،

عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول
املدرسي احلالي ،من أجل إعطاء دفعة قوية
لتنزيل مشاريعها االستراتيجية ،بشكل يتالزم
ويتقاطع فيه اإلصالح التربوي مع اإلصالح
املالي.
وبعد أن أبرز أن اجلهوية تعد أحد الركائز
األساسية التي تعتمد عليها الوزارة في تفعيل
مشاريع تنزيل القانون اإلطار ،استعرض األخ
أمزازي جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة
بغية تعزيز سياسة الالمركزية والالمتركز
في تدبير املنظومة ،تتمثل على اخلصوص،
في إعداد التصميم املديري لالمتركز اإلداري
للقطاع ،واملصادقة عليه ،باعتباره خارطة
طريق لتنفيذ سياسة الالمتركز اإلداري داخل
الوزارة ،بشكل تدريجي؛ ورصد  15000منصب
برسم سنة  2021لتوظيف مدرسني من أطر
األكادمييات اجلهوية ،ليرتفع عدد املدرسني
الذين مت توظيفهم جهويا إلى ما مجموعه
 100.000مدرس خالل  6سنوات ،مسجال أن
هذا الرقم ،غير املسبوق في تاريخ املنظومة،
كانت له انعكاسات إيجابية ،وخاصة على
مستوى التقليص من االكتظاظ ،وتنمية
التمدرس بالوسط القروي.
وأضاف أن خارطة الطريق واضحة لتحديد
أولويات املرحلة ،مؤكدا أنه يتعني على
الفاعلني والشركاء التحلي بأعلى درجات
التعبئة الفردية واجلماعية ،وبروح الوطنية
الصادقة ،واملسؤولية العالية ،من أجل
إجناح اإلصالح التربوي ،وحتقيق أهدافه
ضمن اآلجال احملددة ،باعتبار حتقيق أهداف
اإلصالح أولوية وطنية ملحة ،ومسؤولية
مشتركة.
وشكلت هذه الدورة ،التي شارك فيها أعضاء
املجلس اإلداري وحضرها عامل إقليم
اخلميسات ،منصور قرطاح ،مناسبة لتجديد
الدعوة إلى التعبئة اجلماعية لرفع التحدي
الكبير والرهان األساسي ملواكبة االنطالقة
اجلديدة لتنفيذ اإلصالح ،وتكريس أدوار
املدرسة املغربية في حتقيق املشروع املجتمعي
للمملكة ،وبلوغ أهداف التنمية الشاملة
واملستدامة وحتقيق العدالة االجتماعية
واملجالية.

أقول كان من املمكن أن نورط هذه اجلارة
الطماعة لو سايرناها في ترهاتها ،مبعنى أن
جنعلها تقر أمام العالم أجمع بأنه ليس هناك
«بوليساريو» وليس هناك شعب صحراوي،
ألن الشعب الصحراوي املغربي موجود في
بالده بأقاليمنا اجلنوبية ،أما املواطنني العزل
املتواجدين مبخيمات تندوف فهم محتجزون
بحد السيف ويتم التنكيل بهم أمام العالم أجمع،
كما يتم اإلجتار بهم بطرق خرقت جميع األعراف
الدولية ،مما حدا بالبرملان األوروبي تخصيص
عشرات اجللسات من أجل اإلستنكار والتنديد
وفق وقائع الغبار عليها ،أدانت اجلزائر أمام
العالم أجمع.
اجلزائر مدانة بجميع املقاييس ،ونحن اليوم
كدولة ،النطالب بتأكيد مغربية الصحراء ،ألن
الصحراء مغربية ،أحب من أحب وكره من كره،
لكن هناك مسار سياسي دولي انخرطت فيه
بالدنا مبحض إرادتها ،لكن في املقابل ميكن
مطالبة اجلهات املكفول لها ذلك ،معاقبة هذه
اجلزائر التي بعثرت أوراق منطقة بأكملها ،ألن
املنطقة املغاربيية كان سيكون لها وزنا اقتصاديا
كبيرا يقام له ويقعد ،لوال مكر جارتنا الشرقية.
أعود وأقول أن سبب ترددي في كتابة هذه
السطور ،كان حول بعض األسئلة التي تطرح
في بعض وسائل إعالمنا حول املرسوم األمريكي
ما بعد ترامب ،ألن النشرة الرئيسية لقناة دوزمي
خالل نهاية األسبوع املاضي ،وخالل ضيف
األخبار حول موضوع املرسوم األمريكي ،الذي
أفاض الضيف في إيجابياته ،لكن مقدم النشرة،
الذي كان يطرح األسئلة ختم أسئلته بسؤال
غريب يقول :هل من املمكن أن يتراجع الرئيس
اجلديد بايدن عن املرسوم األمريكي الذي يعترف
مبغربية الصحراء؟.
طرح مقدم النشرة ،احلسني أوزيك ،سؤاله
الغريب والذي ال محل له من اإلعراب ،ونحن
نعيش ما نعيشه من أهوال جراء ما يتم تداوله
من طرف أعداء وحدتنا الترابية ومن يدور في
فلكهم ،ومبا أن األسئلة مباشرة فقد ارتبك
ضيف النشرة ،ألن أغلب الظن أنه لم يكن ينتظر
سؤاال مماثال ،ومع ذلك أجاب باقتضاب قائال:
السياسة األمريكية ال تتوقف على الرئيس فقط،
وهذه هي احلقيقة.
وأخيرا أقول أن مسار وحدتنا الترابية واضح،
والنجاح أكيد ،ودور اإلعالم واضح ووازن من
خالل الردود اليومية للزميالت والزمالء ،ألننا
نواكب قضيتنا األولى قضية وحدتنا الترابية
والدم يغلي في عروقنا ضد املناوئني الضالني،
ولهذه األسباب من األحسن تفادي األسئلة
احلساسة لصالح الوطن.
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