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ملخص

احلالية  األزمة  ضوء  يف  االقتصادية  والتحوالت  األزمات  هي  األوىل:  رئيستني:  معضلتني  »كوفيد-19«  وباء  يطرح 
وانعكاساهتا عىل مجيع اجلوانب الطبيعية والبرشية، بام يف ذلك األنشطة االقتصادية، التي تسببت يف مواجهة بلدان العامل ألزمات 
متفاوتة الطبيعة واحلدة، والتي مل تنُج منها حتى أقوى االقتصادات يف العامل. والثانية: هي التفاوتات يف رسعة االستجابة وطبيعة 
الوضع  هذا  إزاء  املتبعة  الصحية  والسياسة  املحيل،  الصحي  احلجر  إعالن  حيث  من  الوباء،  لتطويق  االحرتازية  اإلجراءات 
االستثنائي من إغالق احلدود واألماكن العامة، وحظر التجمعات، وإغالق املدارس واجلامعات، وفرض ارتداء األقنعة... إلخ.

هيدف هذا البحث إىل إبراز املالمح الوبائية لـ »كوفيد-19« باملغرب والعامل، بناء عىل املعطيات الرسمية التي تتم متابعتها 
بانتظام هلذا الغرض، من خالل وضع خرائط لعدد احلاالت املرتاكمة، من أجل حتليل وتفسري وترية انتشار الفريوس خالل فرتة 
إنجاز هذا البحث. كام يرمي هذا البحث إىل املسامهة يف العملية البحثية يف ميدان ما يزال خصًبا، خاصة أن املوضوع جديد، ومل 

يوجد بعد حّل جذري ملواجهة الوباء، مما جيعل ذلك من بحثنا مدخاًل يمهد للقيام بأبحاث أخرى.
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Abstract
Covid-19 presents two major problems. The first problem is the economic transformations and crises and 

its effects on all natural and human aspects, including economic ones, which caused countries to face crises 
of varying nature and severity. Even the most powerful economies in the world could not survive those crises. 
The second problem is the varying degrees in the speed and nature of the measures taken with regard to the 
practice of domestic quarantine and the health policies undertaken to face of this exceptional situation such 
as: closing borders and public places, prohibition of grouping, shutting down schools and universities, imposing 
the wearing of masks.

Through this study, we have tried to contribute, even partly, in the research process in a field that is still 
very fertile, especially since this is yet a current issue and a solution to this health crisis has not been found, 
which renders our study the beginning of many others to follow. The results of this work describe the 
epidemiological profile of covid-19 in Morocco and in the world from data which are updated regularly. A map of 
cumulative cases in order to characterize the speed of spread of the virus during the study period was established.

We should respond to two hypotheses: First, there has been an increase in the numbers of confirmed 
infected cases as a result of the process of mixing between the population in light of the failure and delay 
of some countries in the application of quarantine, and the difficulty of applying the discipline to the health 
emergency, which indicates the difficulty of counting cases and containing this pandemic as soon as possible. 
Second, which the emergence of Coronavirus resulted in the awakening of a sense of citizenship. It has also 
stimulated solidarity in a number of countries, and highlighted the importance of providing medical 
structures on the level of risks and challenges, and also the vitality of investment in scientific research.
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المقدمة

يعيش العامل يف الوقت الراهن عىل إيقاع انتشار وباء »كوفيد-19«، مع تسارٍع يف التطورات املتعلقة به وصعوبة 
العمل عىل  له بشكل فوري، وإنام يمكن فقط  أنه ال يمكن وضع حد  العاملية  الصحة  إذ أكدت منظمة  مكافحته، 
حمارصته واحلد من انتشاره باعتامد الوقاية، مما جعل دول العامل تتخذ إجراءات واسرتاتيجيات متفاوتة فيام بينها، يف 

حني أن هناك عدة دول مل تتخذ إجراء احلجر الصحي.

وقد صاحب هذا االنتشار العديد من اإلجراءات التي اختذهتا الكثري من الدول من أجل حمارصة الفريوس 
ومنع انتشاره، مع تباين سبل التعامل مع الوباء؛ فهناك دول فرضت حجًرا عىل مدن ومناطق بكاملها من أجل احتواء 
الفريوس ومنعه من االنتشار، وأخرى جلأت إىل إقرار حالة الطوارئ للحفاظ عىل األمن الصحي للمواطنني. وقامت 
عدة دول بمنع حركة الطريان املدين، بل إن الواليات املتحدة قامت بإغالق حدودها حتى أمام األوروبيني، الذين 
اضطروا بدورهم إىل إغالق احلدود فيام بينهم. لقد بدت، بشكل واضح، اختالفات من حيث أشكال ومضامني 
اإلجراءات املتخذة، وال سيام زمن اعتامدها الرسمي، مقارنة بطريقة انتشار الوباء الذي أدخل دول العامل يف أزمات 

مستجدة.

تتضمن عملية إدارة األزمات عملية التوافق والتأقلم مع خمتلف العوامل التي أحدثت أزمًة ما؛ أي إن الفاعل 
الذي حيسن التعامل مع مسببات األزمة هو أكثر توافًقا من الفاعل الذي ال حيسن التعامل مع أزماته وخماطرها. لذا، 
تكمن اإلشكالية احلقيقية يف كيفية التعامل مع هذا الوباء العاملي، وكيفية تدبري هذه األزمة اجلديدة وإدارهتا بالنسبة 

إىل األجيال احلالية.

هتدف نتائج هذا العمل إىل إبراز املالمح الوبائية لـ »كوفيد-19« يف العامل واملغرب. وهلذا الغرض، تم وضع 
أشكال توضيحية للبيانات التي تم حتليلها يف خرائط ورسوم بيانية وجداول لعدد احلاالت املرتاكمة حسب اجلهات 

من أجل حتليل وتفسري وترية انتشار الوباء خالل الفرتة الزمنية التي ُأنجز فيها البحث.

المفاهيم المهيكلة للبحث. 1

ينبني هذا البحث عىل مفاهيم أساسية، يقتيض األمر الوقوف عندها لتوضيح دالالهتا بام يفيد املقاربة وخيدم 
التحليل. 

األمراض الناشئة والناشئة المستجدة. 1-1

إن مفهوم األمراض الناشئة ليس مفهوًما جديًدا. لقد قام شارل نيكول بتطويره بالفعل مع مطلع ثالثينيات 
املنرصم،  القرن  التسعينيات من  املعدية )Nicolle(. وخالل  املايض يف كتابه والدة وحياة وموت األمراض  القرن 
أصبحت كلمة الظهور )الصعود، البلدان أو األمراض الصاعدة( مفهوًما عرصًيا متداواًل بكثرة، وأحياًنا يستخدم 
 ،)15-Morse 7( بطريقة مبالغ فيها، األمر الذي دفع العديد من الباحثني، وعىل وجه اخلصوص ستيفان مورس

وتوما وتريي )Toma and Thiry 1-11(، إىل حماولة توضيح معناه.

فحسب توما وتريي، »يمكن عّد املرض ناشًئا، عندما يزداد معدل حدوثه احلقيقي بشكل ملحوظ لدى عدد 
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هذا  وينطبق  املرض«.  هلذا  املعتادة  الوبائية  باحلالة  مقارنة  معينة،  فرتة  وخالل  معينة  منطقة  يف  السكان،  من  معني 
التعريف عىل األمراض البرشية واحليوانية أو النباتية، مع أن األمر قد يتعلق، يف بعض احلاالت، بأمراض سامة أو 

أيضية.
ويمكن أن يكون املرض متوطنًا وقدياًم يف منطقٍة ما من العامل، ويقال إنه ناشئ عندما يظهر يف منطقة كانت 
خالية منه يف السابق. وهكذا، فإن مفهوم النشوء احلقيقي، كام سبقت اإلشارة إليه، يستبعد ظهوًرا شكلًيا، فيام يتعلق 
بزيادة معدل اإلصابة بسبب حتسني طرق التشخيص، أو ظهوًرا مرتبًطا باألمهية التي تعطيها وسائل اإلعالم حلدث 

صحي ما. وقد يكون املرض خاماًل، وعندما يظهر من جديد ننعته بالنشوء املستجد.

الجائحة. 2-1

عادة يف »جغرافية الصحة« )أنفلوس(، ندرس تلك العالقة التفاعلية ملختلف املشاكل الصحية، أي »األمراض« 
مع البيئة يف شتى مظاهرها وأبعادها؛ ونميز بني األمراض املتنقلة )املعدية( وغري املتنقلة )غري املعدية(، وتعترب اجلائحة 
)Pandémie( من األمراض املعدية، ونميز بينها وبني باقي األمراض أو االعتالالت )Pathologies(، أو اإلصابات 
)Atteintes( أو األوبئة )Epidémies(، أو الوبام ]ج. وباء عام[ )Endémie(، أو اإلعاقة )Handicap(. فاجلائحة 
ختتلف عنها باختالف مسبباهتا من جهة، ونوعية القطاعات التي تنزل هبا من جهة أخرى. عىل أن ما جتب اإلشارة 
القطاعات اإلنتاجية األساسية من فالحة وحرف ونقل  إليه هو أن اجلوائح ال هتّم ميداًنا دون آخر، فهي تصيب 
وجتارة. ويف الوقت ذاته، فإن اإلنسان نفسه معّرض ملثل هذه اجلوائح، وهي التي اصطلح الناس، عادة، عىل تسميتها 
األوبئة واألمراض اخلطرية، كالطواعني والسل واجلذام ...إلخ )بولقطيب 24(. ومن اجلوائح احلديثة نذكر: فريوس 
نقص املناعة املكتسبة، واإلنفلونزا اإلسبانية )1918(، وجائحة إنفلونزا اخلنازير )2009(، وفريوس اإلنفلونزا »أ« 
)H1N1(، وكلها عبارة عن أوبئة انترشت بني البرش، إما يف مساحات شاسعة عىل مستوى قارات وإما عىل مستوى 
كل أرجاء العامل، كام هو احلال بالنسبة إىل »كوفيد-19« الذي صنّفته منظمة الصحة العاملية جائحًة يف 11 مارس 

 .2020

3-1 .)nCoV-19( فيروس كورونا المستجد

غالبا ما يستعمل املصطلحان »فريوس كورونا املستجد« و»كوفيد-19« لإلشارة إىل العدوى نفسها، إال أن 
فريوسات كورونا هي فصيلة كبرية معروفة من الفريوسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان. والفريوس 
الذي يسبب قلًقا كبرًيا يف الوقت احلايل هو )CoV-SARS-2(، أو فريوس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية احلادة 
نوع 2؛ وهو خيتلف عن فريوس مرض »السارس« )SARS( الذي كان معروًفا سنة 2003. ويتسبب فريوس كورونا 
 Organisation Arabe( »19-املكتشف مؤخًرا يف مرض فريوس كورونا اجلديد أو املستجد املعروف بـ »كوفيد
pour l’Education, la Culture et les Sciences 16(، وقد تم إضافة رقم 19 لإلشارة إىل السنة 2019 التي 

اكتشف فيه املرض.
وقد  له،  التعرض  من  يوًما   14 إىل  يومني  بعد  املستجد  كورونا  فريوس  مرض  وأعراض  عالمات  تظهر  قد 
تشمل )منظمة الصحة العاملية www.who.int(: احلمى والسعال وضيق النفس، أو صعوبة يف التنفس. ويمكن أن 
تشمل األعراض األخرى: التعب واألوجاع وسيالن األنف والتهاب احللق، وافتقاد حاستي الشم والذوق، وهناك 
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أعراض أخرى قد تكون نادرة لدى بعض املصابني، وقد ال تظهر أي أعراض عىل بعض األشخاص، بينام يكون كبار 
السن أو من لدهيم أمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والرئة، أكثر عرضة لإلصابة بدرجة حادة من املرض. 

وهذا مشابه ملا حيدث عند اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفيس األخرى كاإلنفلونزا.

االنتشار. 4-1

واملسار،  والدورية،  )الوترية،  ونمطيته  السارية  األمراض  من  ُمعٍد  مرض  لزحف  واملكان  الزمان  يف  دراسة 
واملوجة، واجلبهة، واملد واجلزر ... إلخ( وتوسعه. واالنتشار هو مكون ديناميكي غري ثابت يف املجال وعرب الزمن 
لظاهرة عادة ما تكون مستجدة، فهو مفهوم أسايس يف علوم البيئة )الوبائيات(. كام أن مفهوم االنتشار قد هيّم أيًضا 
أدوية جديدة، أو ممارسات جديدة، أو تكنولوجيا جديدة أو معلومات بواسطة وسائط االتصال. وهو قابل للتمثيل 
اخلرائطي، وُيقاس بعدد األشخاص املرىض واملسافة املتجاوزة. شّكل االنتشار حمور أبحاث تارخيية متعددة حول 
اإلنفلونزا(،  مثل  انتشارها  وأنامط  املتنقلة  الفريوسية  األمراض  مثل  املعروفة  العاملية  األوبئة  )أو  واجلوائح  األوبئة 
وهذه الدراسات الوصفية أو التي تعود إىل املايض، تؤكد عىل أمهية العوامل البيئية يف التأثري يف مسار الوباء بسبب 
عمل اإلنسان وتدّخله يف تدهور الوسط الذي يسهل انتشاره، وهناك من اجلغرافيني من يطبق منهج االنتشار املجايل 
لألمراض املعدية )Pyle 49 ;146-Haggett 136-222(. وتعمل منظمة الصحة العاملية عىل تكوين شبكات وطنية 

ودولية للمراقبة هبدف وضع نموذج للتوقعات )الكولريا، واإلنفلونزا ... إلخ(.

العدوى. 5-1

الوسط  ويتعرض  واملسممة.  املشعة  واملواد  والبكترييا  الفريوسات  مثل  ُمعٍد  بمرض  بكائن مصاب  احتكاك 
به اإلنسان عن قصد أو عن غري قصد )سببيات(، بواسطة  التي يلحقها  الطبيعي ألرضار خطرية بسبب األرضار 
النقل واملواصالت )إيصالية، وانتشار، وتنقل(  الذي عرفته وسائل  التي يامرسها والتطور  املتعددة  كثافة األنشطة 
واختالط الشعوب )حركية السكان، واهلجرات، والسياحة، واألنثروبولوجيا الطبية...( وكثافة املبادالت )عوامل 

التهديد الصحي واملخاطر(. 

إدارة األزمة. 6-1

واملشكالت  املختلفة  القضايا  مع  اإلنسانية  بالتفاعالت  الرتباطها  قديمة،  عصور  إىل  األزمات  إدارة  تعود 
الطارئة واحلرجة، وقد اختذت مسميات خمتلفة كرباعة القيادة وحسن اإلدارة يف مواجهة املواقف احلرجة )لكريني 
12(. وهبذا، تعني إدارة األزمة فن التعامل مع األزمة، وهي عملية صنع القرار حتت ظروف غري طبيعية، أو هي 
وعىل  إجيابياهتا،  من  واالستفادة  سلبياهتا  وجتنب  املختلقة،  واإلدارية  العلمية  بالوسائل  األزمة  عىل  التغلب  كيفية 

مستوى الدولة فإن إدارة األزمة تعني رفع كفاءة وقدرة نظام صنع القرار عىل املستويني الفردي واجلامعي.
ومن الناحية اإلجرائية يف هذه اجلائحة، فإن إدارة األزمة هي فن التعامل مع التداعيات البيئية والصحية جلائحة 
فريوس كورونا املستجد، وهي خمتلف االسرتاتيجيات التي يمكن أن يتبناها الفاعلون يف التعامل مع هذه األزمة. 
ويمكن هلذه االسرتاتيجيات أن تنهج طريقتني: إما تقويم أو تعديل طريقة التعامل مع األزمات السابقة وإما تغيريها 

جذرًيا.
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الحجر الصحي المنزلي. 7-1

يعني التزام كل أفراد األرس املنزل، وعدم اخلروج منه إال للرضورة، أي إن اخلروج يكون بدافع قضاء حاجات 
أساسية. ويكون هذا اخلروج إما بترصيح من قبل اهليئات الرسمية يف مؤسسات الدولة، وإما بإثبات يقدمه صاحبه 
للخروج. ويف حالة املغرب تم هنج اإلجراء األول، أي ترصيح واحد لكل أرسة موّقع من قبل السلطات املحلية 

التابعة لوزارة الداخلية.

املنزيل،  باحلجر  يلتزم  ال  من  لكل  مالية  وغرامات  حبسية  عقوبات  فرض  الدول  من  الكثري  بارشت  وقد 
وتتضاعف هذه العقوبات التي بدأ تطبيقها يف بعض الدول التي عرف فيها انتشار الوباء حًدا ال يستهان به.

فرضيات البحث. 2

لتحليل اإلشكالية املطروحة، وضعنا الفرضيتني التاليتني:

إن غياب أي دواء فعال يمكنه عالج املصاب بفريوس كورونا املستجد، جيعل من احلجر املنزيل السبيل الوحيد  	
حلامية الفرد واجلامعة وإنقاذهم، حتى إجياد حل جذري هلذه األزمة.

املعتمدة،  	 التنموية  والنامذج  االسرتاتيجيات  ملراجعة  حقيقًيا  ا  حمكًّ وخطورته،  قساوته  عىل  الوباء،  هذا  يمّثل 
والوقوف عىل االختالالت بام فيها مدى استعداد املنظومات الصحية ملواجهة األوبئة، وحماولة جتاوز األزمة 

النامجة عنها بسبل علمية وعقالنية مستقباًل.

المنهجية المتبعة. 3

تبًعا لطبيعة املوضوع املتناول، تم اعتامد املنهج االستنباطي واألسلوب التحلييل الرقمي يف معاجلة البيانات. 
واستند البحث يف معطياته إىل مصادر مكتبية وأخرى تتضمن بيانات موثقة رسمًيا، مع استثامر املالحظات واملعايشة 

امليدانية لبعض جوانب املوضوع يف ظل احلجر الصحي املنزيل قدر املستطاع. 

وهكذا تم استغالل جمموعة من املعطيات التي توفرها بعض املواقع اإللكرتونية التفاعلية املحّينة لتتبع الوباء 
الرسمية الصادرة  املعطيات  العامل )Worldometers Bloomberg; Ledevoir;(، إضافة إىل استغالل  عرب أرجاء 

عن وزارة الصحة املغربية يومًيا.

عرض النتائج. 4

كورونا  فريوس  وهي  ومستقباًل،  راهنًا  اإلنسان  تواجه  التي  الصحية  املشكالت  أهم  إحدى  األفق  يف  تلوح 
املستجد الذي بدأ كأول حمطة من ووهان بالصني لينترش إىل باقي دول العامل، ويصل املنطقة العربية بداية من دول 
توزيع  فام عوامل  أوروبا.  املغرب، عرب  أفريقيا، وضمنها  بلدان شامل  إىل  ليصل  أوىل حاالته  التي سّجلت  اخلليج 

انتشاره وتداعياته احلالية واملستقبلية عىل املستويني امليكرو واملاكرو-جغرايف؟
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الظاهرة في بعدها العالمي. 1-4

امتداد جغرافي واضح لفيروس كورونا المستجد. 1-1-4

يتبني من البيانات العاملية الرسمية املسجلة إىل حدود 10 يونيو 2020، أن حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس 
»كوفيد-19« قد وصلت إىل 7 ماليني وأكثر من 250 ألف حالة، موزعة عىل أكثر من مئتي بلد، تتقدمها الواليات 
املتحدة األمريكية بـ 2116922 حالة، متبوعة بالربازيل بـ 829902 حالة، فروسيا التي تسجل 511423 حالة، 
تليها اهلند بـ 309603 حاالت، وتأيت بعدها أوكرانيا بـ 292950 حالة، وإسبانيا بـ 290289 حالة، ثم إيطاليا 
بـ 236305 حالة، فالبريو بـ 220749 حالة، ثم أملانيا بـ 187251 حالة. أما الوفيات املسجلة عىل الصعيد العاملي 

إىل حدود التاريخ املذكور فبلغت نحو 412 ألف متوىف، وذلك بنسبة 5.5 % من جمموع اإلصابات املشخصة.

 اخلريطة )1(
التوزيع اجلغرايف حلاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كوفيد19-: وضعية 15 فرباير 2020

.https://www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/index.html:املصدر
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 اخلريطة )2(
التوزيع اجلغرايف حلاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس »كوفيد19-«: وضعية 13 يونيو 2020

املصدر: )Ledevoir( السابق.

إن أول ما يثري االنتباه عند القراءة األولية خلريطة توزيع انتشار الوباء عاملًيا، ترّكزه يف الغالب بمناطق شامل 
التي  املناطق  تبقى  بينام  املتوسطة، وهي مناطق ذات مناخ معتدل وبارد.  الشاملية  بالضفة  مدار الرسطان، وخاصة 

يشّكل املغرب جزًءا منها هي األقل تأثًرا بتفيش الوباء. 

ويف ظل هذا التوزيع اجلغرايف، ظهر احلديث عن فرضية كون الطبيعة اجلغرافية احلارة قد تساعد عىل التخلص 
من هذا الفريوس واحلد من انتشاره. وهذا ما يدفع إىل التساؤل عن دور العوامل البيئية وباقي املحددات يف توزيع 

هذا الوباء. 

مثلام هو الشأن بالنسبة إىل قضايا املبادالت بني الدول التي أصبحت سلسًة يف إطاٍر معومل، صارت قضايا متدد 
املعدية وتلوث  األوبئة واألمراض  إىل  بالنسبة  األمر  السياسية، كام هو  باحلدود  مقيدة  للدول غري  العابرة  املخاطر 
البيئة. وذلك يدفع إىل التساؤل عن العوامل واملحددات املسامهة يف انتقال عدوى وباء كورونا املستجد بني خمتلف 

املناطق اجلغرافية.

عوامل ومحددات توزيع انتشار الوباء وتداعياته . 2-1-4

الطبية  واملحددات  والسياسية،  االقتصادية  والعوامل  والتلوث،  املناخ  مثل  البيئية  العوامل  فيها  وتدخل 
واالجتامعية.
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العوامل البيئية 	

من بني النقاشات التي ظهرت منذ الوهلة األوىل يف هذا الصدد، هو أن احلرارة املرتفعة تقتل الفريوس يف وقت 
وجيز. فهو يتأثر بدرجة حرارة تفوق °27، مما يعزز دور املناخ عاماًل مبارًشا وأحياًنا غري مبارش يف انتشار العدوى. 
لكن مع توايل األيام، انتقلت العدوى إىل مناطق ختتلف درجة حرارهتا. وهذا يعزز النتائج البحثية التي أشارت إىل 
رضورة اللجوء إىل حتليالت وتفسريات ماكرو-جغرافية، تنطوي عىل الربط بني ظواهر مناخية، وأفعال برشية هلا 
تداعيات عىل ظهور وانتشار الفريوسات الناشئة بشكل عام )Gessain and Manuguerra 11-30(. ومن بني هذه 

العوامل مشكلة تلوث اهلواء.

املناخ وتلوث اهلواء 	

أبرزت دراسة إيطالية )Castelle( يف منطقة لومبارديا، وجود عالقة إجيابية بني نسب اجلزيئات الدقيقة وعدد 
حاالت اإلصابة بفريوس »كوفيد19-«. ومع ذلك، هناك يشء أكثر أمهية، وهو أن تلوث اهلواء من خالل وجود 
جسيامت معلقة ليس هو املحدد الوحيد، إذ تتدخل عنارص املناخ األخرى مثل درجة حرارة مناسبة، ووجود أو عدم 
وجود رياح أو تيار من اهلواء قادر عىل محل ونرش هذه اجلسيامت، ومن ثم الفريوس، ألن استقرار اهلواء يف بيئة مغلقة 
يعزز تركيز امللوثات، وأخرًيا معدل تراكم السحب والضباب الذي يعّجل بتكثيف هذه اجلسيامت وبالتقاط املزيد 

من الرطوبة لتصبح أثقل وتسقط عىل األرض قبل امليض والذهاب بعيًدا.

يف هذا السياق، قام باحثون أمريكيون بتعريض الفريوس للحرارة والرطوبة، والحظوا أنه يعيش بشكل أفضل 
ألشعة  يتعرض  عندما  خاصة  والرطوبة،  احلرارة  درجة  ارتفاع  مع  ويضعف  اجلافة،  واألجواء  املغلقة  األماكن  يف 
الشمس املبارشة )Le Journal de Montréal(. وعىل هذا األساس قد يسلك فريوس كورونا املستجد املسار نفسه 
الدافئة، وقد  انتشاًرا يف األجواء  أقل  التي تكون  التنفيس، مثل اإلنفلونزا،  التي تصيب اجلهاز  لألمراض األخرى 
ينكرس يف فصل الصيف. ومع ذلك، فهو قادر عىل النشاط يف أجواء دافئة مثل طقس سنغافورة، وهو ما يثري أسئلة 

أكثر حول تأثري العوامل البيئية.

من املؤكد، إًذا، من وجهة النظر املناخية، أن العوامل اجلغرافية تؤدي دوًرا يف توزيع انتشار الوباء، لكنها ليست 
حمدًدا رئيًسا مبارًشا هلذا االنتشار، إذ يمكن تصنيف املناخ يف خانة العوامل البيئية غري املبارشة، ولكن ليس أكثر من 

العوامل البيئية األخرى.

العوامل االقتصادية 	

الدول، وتطورت وسائل االتصال  املبادالت بني  تزايدت  إذ  العوملة،  يأيت دور  القدر نفسه من األمهية  وعىل 
واملواصالت، إىل أن بات العامل معها عبارة عن قرية صغرية، تسمح بانتقال كبري وواسع لألفراد واجلامعات والسلع. 
ويف هذا السياق تندرج احلركية السكانية يف أوروبا ويف حوض البحر األبيض املتوسط بشكل عام، إذ يتم استقبال 
ماليني السياح من مجيع أنحاء العامل، وبناء عليه توفر ظروف التجمع وتفيش العدوى بني الزوار بعضهم البعض 

وبينهم وبني والسكان املحليني.

كورونا  فريوس  عىل  أيًضا  ينطبق  فاألمر  )Eliot(؛  انتشارها  يف  التجارية  الطرق  دوًما  اتبعت  األوبئة  أن  وبام 
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املستجد بالنظر إىل العالقات التجارية ومبادالت الصني مع العديد من أنحاء العامل. وقد حددت دراسات أخرى 
ثالثة أنامط لالنتشار الفريويس: األول يعتمد عىل تراتبية األماكن )التوزيع اهلرمي(، والثاين عىل اجلوار بني األماكن 

)االنتشار بالتواصل(، والثالث حول احتامالت نقل ظاهرة )االنتشار بالقفز( كام يوضح الشكل )1(.

 الشكل )1(
أساليب االنتشار الفريويس

.)Daudé and Eliot( :املصدر

العوامل السياسية 	

يف إطار احلديث عن حمددات انتشار الوباء، ال يمكن بأي حال من األحوال إمهال العوامل السياسية املرتبطة 
بالسياسات العامة للدول، واسرتاتيجيتها جتاه قطاعات الصحة ومدى جاهزيتها ملواجهة األوبئة، إذ يبدو واضًحا 
أن هناك عنرص املباغتة الذي وجدت معظم الدول نفسها فيه. فبالقدر الذي تسجل فيه املنظومات الصحية تباينات 
مكانية عىل صعيد احلدود اجلغرافية للبلدان، بقدر ما بدا واضًحا أيًضا أهنا تتفاوت عاملًيا يف مدى استعدادها ملواجهة 
املخاطر، ونستحرض هنا مثال ارتباك األنظمة الصحية األوروبية، وختّلف منظومة اليقظة األمريكية، مقارنة بالثورة 
الرقمية للصني، حيث تم توظيف قوي للتكنولوجيا يف الرصد الفوري املبارش للوباء والتوطني اجلغرايف للمصابني 

بفريوس كورونا املستجد، والتتبع الذكي للمخالطني بعد انحسار الوباء لتفادي عودة انتشاره.

املحددات الطبية 	

وعنفوانية  رشاسته  ومدى  اجلينية،  الفريوس  طبيعة  يف  األول  يتجىل  بعنرصين:  بعيد  حد  إىل  مرتبطة  وهي 
انتشاره، وقدرته عىل التحول والتكيف. والعنرص الثاين مرتبط بأداء املنظومة الصحية من حيث كفاءة املوارد الطبية، 

وتنظيمها وقدرة ورسعة ونجاعة استجابتها يف مواجهة انتشار الوباء وطريقة التكفل باملرىض وأساليب العالج. 
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املحددات الفردية 	
وبالعادات  بالسن،  تتأثر  والتي  فرد،  لكل  املناعية  بالقدرة  مرتبطة  ألهنا  املنشأ،  داخلية  بيولوجية  ذاتية  وهي 
السيئة، مثل اإلدمان التبغي، واإلدمان الكحويل، واألنظمة الغذائية، ورشوط النظافة واإلجهاد ومتالزمة األمراض. 

املحددات اجلامعية 	
يتعلق األمر برشوط إدارة األزمة ومستوى التثقيف الصحي داخل املجتمع، واخلطط واإلجراءات االحرتازية، 
الصحي،  والعزل  والكاممات،  واملسافة،  االختالط،  )تفادي  املجتمع  هبا  ويلتزم  يتبعها  التي  احلاجزة  والترصفات 
واحلجر الصحي املنزيل ... إلخ(. ولعل أبرز مثال عىل املحددات اجلامعية النتشار الوباء بأوروبا هو إجراء مباراة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بني فريق أتالنتا »برغام« و«فاالنسيا« اإلسباين يف مدينة ميالنو بمنطقة لومبارديا 
44000 متفرج من  أزيد من  2020، وتابعها حضورًيا  19 فرباير  املباراة يف  التي احتضنت أطوار  إيطاليا،  شامل 
خمتلف الدول األوروبية، وهو ما شّكل أرضية خصبة النتشار واسع ورسيع للوباء كّبد إيطاليا وإسبانيا وإنكلرتا 

وفرنسا خسائر برشية جسيمة.

جيوبوليتيك الجائحة ومستقبل العالقات الدولية . 3-1-4

يأيت احلديث عن هذه النقطة من منطلق أن املخاطر بشكل عام تتضمن ثالث مراحل: ما قبل، وأثناء، وبعد 
اخلطر. فالوباء له دورته وسينتهي ال حمالة، لكن املؤكد أن له ما قبله الذي سيختلف حتام عام بعده. فهل سيدفع 
وباء كورونا العامل نحو التضامن والتنسيق واستحضار املشرتك اإلنساين ملواجهة خطر هيدد اجلميع؟ أم سيؤدي إىل 

االنغالق والعزلة وهتميش املؤسسات والقوانني الدولية؟
إن أول ما يثري االنتباه يف هذا الصدد هو أنه باملوازاة مع النقاشات العلمية/ الطبية اجلارية بصدد خماطر فريوس 
كورونا املستجد، وسبل حمارصته والقضاء عليه، ثمة نقاشات أخرى ال ختلو من أمهية حتيل إىل أن ما جيري ضمن 
تطورات ميدانية، ستدفع دول العامل إىل مزيد من التضامن واحلوار والشعور باملشرتك اإلنساين، سبياًل ملواجهة خماطر 

جديدة هتدد كل دول العامل من دون استثناء.
وضمن رؤية ثانية تستحرض توجه الدول نحو إغالق احلدود الربية واملجاالت اجلوية، وعودة املفهوم التقليدي 
بكل مظاهرها  العوملة  توقف زحف  قد  اسرتاتيجية،  تبعات  له  الوباء ستكون  أن  يرى  هناك من  للسيادة،  الصارم 

االقتصادية والسياسية.
وبقراءة التطورات اجلارية، يبدو أن العالقات الدولية تأثرت وستتأثر، بل ستتغري أكثر بعد هذا الوباء، وتدل 
عىل ذلك مؤرشات عدة، من بينها، العودة إىل زمن القرصنة؛ فاخلوف من الوباء أفقد بعض الدول رشدها؛ ذلك أن 
الدول التي كانت باألمس فقط تتحدث عن حقوق اإلنسان العاملية، وتعطي دروًسا يف الديمقراطية وحق اآلخر يف 
احلياة والعيش املشرتك واملصري املشرتك ... إلخ، عادت بني عشية وضحاها إىل ممارسة القرصنة البحرية، وبأسلوب 
يقرتب كثرًيا من ذلك الذي كان يعتمده قراصنة بحر الكاريبي واملحيط اهلادئ يف القرن الثامن عرش؛ فتلك دولة 
املنكوبة.  إيطاليا  إىل  مساعدات  الصني  توجهها  كانت  الطبية  الكاممات  من  بشحنة  حمّملة  باخرة  قرصنت  التشيك 
وكذلك اعرتضت إيطاليا باخرة حمملة بالكحول الطبي كانت متوجهة إىل تونس. إنه فريوس كورونا املستجد الذي 

يعيد صياغة التاريخ من خالل أزمة »البقاء لألقوى«.
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ويمّثل تغيري علم االحتاد األورويب بالعلم الصيني يف بعض املدن اإليطالية، تقديًرا لدعمها إليطاليا، جانًبا آخر 
مما متر به دول االحتاد األورويب يف مواجهة الوباء الذي حّول أوروبا إىل منطقة معزولة، وأصبحت كل دولة من دوهلا 
معزولة عن األخرى. وبدت كل دولة هتتم بمواطنيها الذين يقيمون داخل حدودها اإلدارية، مديرًة ظهرها للدول 
التي جتاورها. وهذا ما أصاب مبدأ التضامن الذي قامت عليه فكرة االحتاد األورويب بالرتاجع، وعليه فقد كشف 
هذا الوباء هشاشة الديمقراطية والتامسك االجتامعي األورويب. وبتعبري أدق، نحن أمام إرهاصات تشبيك جديد 

للعالقات الدولية أو إعادة تشكيل هذه العالقات وكذلك خمتلف التكتالت السابقة.

الظاهرة من منظور محلي: حالة المغرب. 2-4

انتقال جغرافي لوباء كورونا المستجد من المركز نحو الهامش. 1-2-4

 212 8610 إصابات مؤكدة؛  12 يونيو ما جمموعه  الوباء، وإىل حدود  انتشار  لقد سجل املغرب منذ بداية 
منهم وافتهم املنية و7618 متاثلوا للشفاء، والباقي ال يزال حتت املراقبة الطبية أو يف غرف العناية املركزة.

ظهرت أول حالة مؤكدة مصابة بالوباء يف الدار البيضاء يف 2 مارس 2020، وهي حالة وافدة من إيطاليا. ثم 
انتقلت احلاالت املؤكدة تدرجيًيا إىل مناطق أخرى. 

 اخلريطة )3(
تطور انتشار احلاالت املصابة املؤكدة بوباء كورونا املستجد حسب اجلهات

املصدر: )وزارة الصحة املغربية(.

ويالحظ أن احلاالت املصابة ترتكز يف املدن املحتضنة لعدد كبري من السكان، وذات الكثافات السكانية املرتفعة 
كالدار البيضاء ومراكش ومكناس والرباط. وهذا يعكس أنه كلام ازداد تركز السكان ازداد االختالط، وارتفع عدد 

اإلصابات.
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 اخلريطة )4(
توزيع احلاالت املصابة املؤكدة بوباء كورونا املستجد يف عالقة بالكثافة السكانية حسب اجلهات

املصدر: )وزارة الصحة املغربية؛ املندوبية السامية للتخطيط(.

نستنبط أيًضا من التوزيع اجلغرايف أن الوباء ال يميز بني املركز واهلامش، فقد انتقل من مدن املحور األطلنطي 
األوسط: الدار البيضاء والرباط وغريمها إىل اهلامش بمدن اجلنوب واجلنوب الرشقي للبالد. وهنا تكمن جدوى 

اإلجراء املتعلق باحلد من احلركية بني املدن. 

ويف السياق نفسه، يتضح أن اجلهات التي سجلت أعىل نسب احلاالت املصابة املؤكدة بوباء كورونا املستجد، 
هي اجلهات نفسها التي يرتكز فيها أكرب عدد من األطباء والبنيات واخلدمات الصحية، وال سيام املعاهد الثالثة التي 

كانت مؤهلة لوحدها للكشف املبكر عن الوباء، املوجودة يف مدينتي الدار البيضاء والرباط.
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 اخلريطة )5(
تركز احلاالت املؤكدة يف اجلهات نفسها التي يرتكز فيها أطباء القطاع العام

املصدر: )وزارة الصحة املغربية(.

ويسفر تتبع احلاالت املصابة حسب األسابيع عام ييل:

 الرسم البياين )1(
التطور األسبوعي لعدد حاالت اإلصابة بفريوس كورونا املستجد يف املغرب

املصدر: )وزارة الصحة املغربية(.

اليومية من 0.42 حالة يومًيا خالل األسبوع األول - الذي شهد اكتشاف أول حالة  انتقل معدل احلاالت 
الثامن، وهو أعىل  173 حالة يومًيا خالل األسبوع  الثاين، ليصل إىل  مصابة - إىل 4.85 حاالت خالل األسبوع 
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معدل مسجل منذ بداية جائحة كورونا باملغرب إىل غاية 12 يونيو 2020.
وبتغيري املقياس الزمني حسب األيام، نحصل عىل املعطيات املبينة يف الرسم البياين )2(، الذي يمثل أيضا تطور 

عدد الوفيات وعدد احلاالت املتعافية يومًيا.

 الرسم البياين )2(
تطور عدد احلاالت اليومية املصابة بفريوس كورونا املستجد يف املغرب

املصدر: )وزارة الصحة املغربية(.

يتضح من الرسم البياين )2( أن عدد احلاالت التي متاثلت للشفاء من مرض كورونا، أصبح يتجاوز بكثري عدد 
الوفيات بعدما كان هذان العددان قريبني من بعضهام يف السابق. وعموًما، متثل نسبة الوفيات 2.4 %، يف حني بلغت 

نسبة الشفاء 88.4 % من جمموع اإلصابات املؤكدة املسجلة إىل حدود يوم 12 يونيو 2020.
واحلاالت  الوطني،  املستوى  عىل  املستجد  لكورونا  نشطة  حالة   700 نحو  جتميع  تم   2020 يونيو   13 ويف 

اإلجيابية املمكن اكتشافها مستقباًل، يف مؤسستني صحيتني متخصصتني يف كل من بنسليامن وبن جرير.

اإلجراءات االحترازية وآليات المواجهة ومدى فاعليتها . 2-2-4

مبكًرا مقارنة  املستجد  التفاعل مع فريوس كورونا  املغرب رشع يف  أن  إىل  الزمني لألحداث  التسلسل  يشري 
بغريه من الدول، إذ تم اختاذ جمموعة من القرارات من أمهها:

أعدت وزارة الصحة خمطًطا وطنًيا لليقظة والتصدي ملرض »كوفيد-19«، يؤكد عىل االحتياطات واإلجراءات 
حالة  يف  معينة  تدابري  وتنفيذ  الصارمة  النظافة  بقواعد  الرسمية  املؤسسات  التزام  رضورة  وعىل  اختاذها،  الواجب 
الطوارئ الوبائية، مع وضع تقديرات للمراحل املحتملة التي تم تقسيمها إىل ثالث مراحل )مديرية علم األوبئة 

وحماربة األمراض(: 

املرحلة األوىل: عدم وجود حالة أو حاالت قليلة منترشة، وافدة من بلد فيه انتشار بني األشخاص. 	
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املرحلة الثانية: عدد مهم للحاالت، حاالت متجمعة للفريوس. 	

املرحلة الثالثة: عدوى مجاعية. 	

لتقييم   2020 مارس   16 يف  هلا  اجتامع  أول  عقدت  التي  االقتصادية  اليقظة  جلنة  إنشاء  تم  ذلك،  وبموازاة 
وضعية االقتصاد الوطني ودراسة اإلجراءات ذات األولوية التي يتعني اختاذها.

مصابة  حالة  أول  إلعالن  رسيعة  باستجابة  »كوفيد-19«  ملرض  والتصدي  لليقظة  الوطني  املخطط  سمح 
2020، وبعدها اختذت السلطات العمومية عدة إجراءات استباقية هبدف  2 مارس  بفريوس كورونا املستجد يف 
الربية والبحرية  التجمعات، وإغالق احلدود  الدفعة األوىل من اإلجراءات منع  العدوى. شملت  انتشار  احلد من 
واجلوية مع باقي دول العامل ابتداء من 15 مارس 2020، وإغالق اجلامعات واملدارس ابتداء من 16 مارس 2020، 
مع هنج التعليم عن بعد، وإقفال األماكن العامة )مقاٍه، ومطاعم، ومحامات ... إلخ( مع إحداث حساب »الصندوق 

اخلاص لتدبري ومواجهة وباء فريوس كورونا املستجد«. 

واحلجر  الصحية  الطوارئ  حالة  فرض  إىل  وصواًل  تصاعدي،  بشكل  اإلضافية  اإلجراءات  بعدها  وتوالت 
املنزيل ابتداء من 20 مارس 2020 عىل الساعة السادسة مساء، مع السامح املرشوط باخلروج عند الرضورة )مرسوم 
رقم 2.20.293(، ثم منع التنقل بني املدن ابتداء من 21 مارس 2020 باستثناء نقل السلع والبضائع، تفادًيا لزيادة 
إجبارية  إىل  إضافة  املحلية،  اجلوية  الرحالت  تعليق  جانب  إىل  هذا  اجلغرافية،  املناطق  خمتلف  بني  العدوى  انتقال 
وضع األقنعة الواقية ابتداء من 7 أبريل 2020؛ التاريخ الذي عرف أيًضا صدور عفو ملكي شمل ترسيح 5654 
سجينًا بسبب كورونا، يتوزعون عىل سجون اململكة كافة، والدعوة إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلامية السجناء 
من انتشار الفريوس. تاله بعد أسبوع توسيع دائرة إجراء التحليالت املخربية خارج حمور الدار البيضاء، إذ رشعت 
ستة مستشفيات جامعية )أكادير، وفاس، ووجدة، والدار البيضاء، وطنجة، والرباط( يف إجراء التحاليل اخلاصة 
بفريوس كورونا املستجد، بعدما كان األمر مقترًصا فقط عىل املعهد الوطني للصحة واملستشفى العسكري بمدينة 

الرباط، ومعهد باستور بالدار البيضاء. 

وهكذا، اتضح من تاريخ 15 إىل 28 مارس؛ أي خالل أسبوعني بعد إغالق احلدود، أن عدد احلاالت املؤكدة 
العدد  إن  أي  مارس؛   20 يوم  حالة   79 إىل  احلدود  إغالق  إبان  حالة   28 من  عددها  تطور  حيث  يزداد،  املصابة 
تضاعف ثالث مرات تقريًبا خالل أسبوع، وتم االنتقال من احلاالت الوافدة إىل حاالت انتقال العدوى حملًيا، مما 

عجل بإعالن حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 20 مارس. 

البعض  أحياًنا عىل نحو جيد، حيث خرج  تتم  مل  املواجهة  تنزيل اإلجراءات االحرتازية وآليات  أن  والواقع 
يف مسريات ببعض املدن املغربية ويف شبه مظاهرات استخفاف، وكأن الوباء خصٌم يف معركة سياسية. والواقع أن 

الفريوس ال يميز بني األشخاص. إهنا مظاهر لغياب الوعي بمخاطر الفريوس.

وعىل مستوى التوزيع املجايل لنقط خرق احلجر الصحي، اتضح ميدانًيا أن األمر حدث يف األحياء الشعبية، 
وال سيام املناطق التي حتتضن بعض األسواق غري املهيكلة. وهي املناطق نفسها التي ُسّجلت فيها أغلب اإلصابات 
املحلية بفريوس »كوفيد-19« كام هو احلال بالنسبة إىل احليز احلرضي ملدينة الدار البيضاء، التي مسته اإلصابة بأحياء 
انتشار  خلطر  خصًبا  جمااًل  شكلت  التي  الصفيح  مدن  إىل  إضافة  واالجتامعي،  االقتصادي  والسكن  العتيقة  املدينة 
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العدوى )Haut-Commissariat au Plan 5( بالنظر إىل الكثافة السكانية واكتظاظ املساكن كام تربز اخلريطة )6(.

 اخلريطة )6(
مناطق تركز الكثافات السكانية بالدار البيضاء

.)Haut-Commissariat au Plan 5( :املصدر

وعىل املستوى الكمي، تشري األرقام عىل الصعيد الوطني إىل أن النيابات العامة لدى املحاكم املغربية حّركت 
املتابعة القضائية يف مواجهة ما جمموعه 91623 شخًصا حتى حدود 22 مايو 2020 خرقوا حالة الطوارئ الصحية، 

من بينهم 4362 أشخاص أحيلوا إىل املحاكم يف حالة اعتقال )رئاسة النيابة العامة(.

الصحي احلجر  فرض  تاريخ  بني  ما  الوباء  انتشار  وضعية  تطور  رصد  عرب  التحليل  يف  أكثر   وبالتعمق 
)20 مارس( وبداية متديد فرتة احلجر الصحي لشهر إضايف )20 أبريل( )مرسوم رقم 2.20.30(، وقفنا عىل ما ييل:

انضافت  	 3046 حالة، حيث  إىل  بوباء كورونا  66 حالة مصابة مؤكدة  املؤكدة من  ارتفاع يف عدد احلاالت 
2980 حالة جديدة يف ظرف شهر، أي بمعدل يصل إىل نحو 99 حالة يف اليوم.

انتشار الوباء يف كل جهات املغرب بعدما كانت ثالث جهات خالية من الفريوس، وذلك رغم ظروف احلجر  	
الصحي الذي منع فيها التنقل بني خمتلف املناطق إال برخص استثنائية. وهذا ما يدفع إىل التساؤل حول كيفية 
انتقال العدوى بني كل اجلهات؛ هل يتعلق األمر بعدم احرتام رشوط الطوارئ الصحية أم استهتار البعض 

بحياته وحياة الغري بالتنقل بني كل األمكنة خارج اإلجراءات املنصوص عليها.

ارتفاع ملموس يف عدد اإلصابات، خصوًصا يف مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والعرائش، نتيجة  	
التي تم حتويلها إىل  النسيج  املمتازة ومعامل صناعة  ظهور بؤر وبائية بوحدات صناعية وجتارية، كاألسواق 
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 111 صناعة مستلزمات طبية وشبه طبية )كاممات وألبسة واقية ... إلخ( والتي عرفت إحداها بعني السبع 
إصابة. وقد أكدت دراسات صادرة عن هيئات رسمية وجود صلة إحصائية إجيابية بني نسبة الساكنة النشيطة 

.)Haut-Commissariat au Plan 1( يف القطاع الصناعي وعدد حاالت العدوى حسب اجلهات
ارتفاع اإلصابات باملؤسسات اإلصالحية التي سجلت ما جمموعه 200 حالة من بينها 133 حالة يف إصالحية  	

ورزازات لوحدها )اللقاء الصحفي اليومي لوزارة الصحة املغربية حول مستجدات مرض كوفيد-19 بتاريخ 
23 أبريل 2020(، وذلك عىل الرغم من إصدار العفو امللكي، وإصابة 112 حالة يف إحدى ثكنات الرباط 
بسبب عودة بعض أفراد احلرس امللكي من مراكش أو الدار البيضاء من دون وضعهم يف احلجر الصحي. وهذا 

يطرح عدة أسئلة حول ظروف الوقاية والسالمة الصحية داخل العديد من املؤسسات. 

 اخلريطة )7(
تطور عدد احلاالت املؤكدة املصابة بوباء كورونا املستجد خالل الفرتة 20 مارس 20- أبريل حسب اجلهات

املصدر: )وزارة الصحة املغربية(.

صمود المنظومة الصحية الوطنية وقدرتها الكبيرة على احتواء الوباء. 3-2-4

كثرًيا ما تم نعت األطر الطبية واملنظومة الصحية الوطنية للقطاع العمومي بنعوت وأوصاف سلبية، خالًفا ملا 
أظهرته من كفاءة عالية وتفاٍن بّوآها مكانًة الئقة كجنود يف الصفوف األمامية جلبهة مكافحة الوباء يف ظروف صعبة.
وإذا كان انتقاد القطاع الصحي موّجه باألساس إىل السياسات العمومية التي اتبعتها الدولة منذ مدة يف هذا 
القطاع احلساس جًدا، بسبب العجز يف التأطري وتناقص املوارد املالية وضعف امليزانية، وعىل اخلصوص اختالالت 
التغطية الرتابية بني الوسطني الريفي واحلرضي وما بني املناطق واجلهات، مما أثار استياء واسع النطاق بمجرد اندالع 
اجلائحة من لدن األطباء واملواطنني، وظهر كفضيحة سياسية للمؤسسة الترشيعية بسبب تصويت الربملان ضد رفع 

ميزانية قطاع الصحة باستثناء نائبني برملانيني. 
املتزايد للتكنولوجيات  باملغرب معروفة، لكن الظهور واالستعامل  العمومي  القطاع الصحي  كام أن مشاكل 
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احلديثة للمعلومات واالتصال أسهم يف إبراز واقتسام بعض مشاكل الصحة عىل نطاق واسع. ومثال ذلك ما يروج 
القطاع  مشاكل  حول  الربملانيني  وأسئلة  املستشفيات،  أمام  والدات  حاالت  من  االجتامعي  التواصل  شبكات  يف 
بطريقة  كاذبة  فيديوهات  بث  وأحياًنا  واملرتفقني،  للمهنيني  وفيديوهات  واالحتجاجات،  والوقفات  الصحي، 
عربية  وفضائيات  مغرضة  صحفية  أوساط  لدن  من  تداوهلا  تم  بالواقع  هلا  عالقة  وال  فيها  مبالغ   )Deep News(

معادية للمغرب.
لكن فريوس كورونا املستجد عرى الواقع بأشكال ومضامني أخرى، هلا عالقة بتدين مستوى الوعي والتثقيف 
الصحي لدى فئات عريضة من املجتمع. لقد شكلت فعاًل ظرفية فريوس كورونا املستجد اختباًرا حقيقًيا للمنظومة 
الصحية املغربية، ومدى استعدادها ملواجهة الوباء بشكل عام، حيث ظهرت اختالالت عرّب خالهلا بعض املرىض 
إصدار  الوصية  الوزارة  املقدمة، فرضت عىل  الصحية  والرعاية  اخلدمات  نقص جودة  استيائهم من  واملهنيني عن 
بالغات رسمية توضيحية ملا تم تداوله. إضافة إىل ترويج فيديوهات ألطباء وأطر صحية يشتكون فيها من ظروف 
التنقل  يف  صعوبات  وجود  مع  العمل  وأدوات  وسائل  غياب  أو  نقص  بسبب  بمهامهتم  القيام  وصعوبة  العمل، 
واملبيت. وهناك من حتّدث عن جلوء بعض األطر الصحية إىل تقديم شهادات طبية كاذبة، اضطرت معها الوزارة إىل 

مراسلة املسؤولني اإلقليميني ملحاربتها1. 
يف ظل هذه الظروف، تّدخل ملك البالد برضورة االهتامم باملرىض، وكّلف مُمّوًنا خاًصا لتقديم وجبات غذائية 
ملرىض »كوفيد- 19« املوجودين باملستشفيات. فلامذا ال يستمر هذا اإلجراء باملستشفيات إىل مسألة دائمة ومستدامة؟

توفري  جُتمع عىل رضورة  الرشائح،  أبسط  إىل  السلطة  أعىل هرم  املغريب، من  املجتمع  فكل مكونات  وهكذا، 
التطبيب املناسب للجميع، وينبغي أن يستمر هذا اإلمجاع حتى بعد هذا الوباء الذي سينتهي ال حمالة. هلذا، فمسألة 
القطاع  مع  التعامل  اسرتاتيجية  بتغيري  وذلك  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  نفسها  تفرض  األولويات،  يف  النظر  إعادة 

الصحي. وال شك يف أن النموذج التنموي املرتقب يمثل فرصة ذهبية لتغيري نمط التفكري الرسمي.
جتهيز  عن  وفضاًل  املستجد،  كورونا  فريوس  تفيش  مع  ارتباط  يف  املستحدثة  التجهيزات  بعض  مستوى  عىل 
واخرتاعات  مبادرات  بزغت  الصحية2،  املنظومة  وتأهيل  إضافية  وأرّسة  غرف  واستحداث  عسكرية  مستشفيات 
مغربية كتوصل مهندسني وتقنيني شباب إىل تصميم وإنجاز أجهزة للتنفس االصطناعي، بآليات وجتهيزات مصنعة 
يف املغرب، وكذلك جهاز قياس حرارة اجلسم عن بعد. وهذا ثمرة الرشاكة بني اجلامعة املغربية واملقاولة؛ إهنا خطوة 
كالفالحة  حيوية،  أخرى  قطاعات  يف  تستمر  أن  وجيب  استمرت،  إن  الصحي3  االستقالل  ضامن  سبيل  يف  رائدة 
والصناعة وعلوم اهلندسة والطريان والذكاء االصطناعي ... إلخ، فنحن لسنا أقل كفاءة من علامء العامل، فكورونا 

»ساوتنا« مجيًعا.

2020 واملوجهة من قبل املندوبية اجلهوية للصحة بجهة الدار البيضاء  1 أبريل  2243 املؤرخة يف  نستدل عىل ذلك باملراسلة رقم   - 1
للمندوبني اإلقليميني للصحة وموضوعها: »حول اإلدالء بالشواهد الطبية داخل فرتة حالة الطوارئ الصحية«.

يف يوم 27 أبريل 2020، أعلن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يف جلسة الربملان أنه تم ختصيص ملياري درهم من صندوق   - 2
تدبري جائحة فريوس كورونا لوزارة الصحة لرشاء املعدات واملستلزمات الطبية وشبه الطبية، حيث تم اقتناء 460 رسيًرا لإلنعاش 

و580 رسيًرا استشفائًيا، إضافة إىل 410 أجهزة تنفس.
3 -  يف يوم 7 مايو 2020، أعلن رئيس احلكومة أن املغرب بات ينتج ما بني 8 و9 ماليني كاممة يومًيا )لقاء تم بثه عرب القنوات التلفزية 

الرسمية بتاريخ 7 مايو 2020 عىل الساعة التاسعة والنصف لياًل(.
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الصحة  منظمة  توصيات  مع  متاشًيا  االستثنائية  الصحية  احلاالت  استباقية يف  إجراءات  املغرب  اختذ  عموما، 
العاملية، إذ يتوفر يف الوقت الراهن عىل نحو 1800 رسير لإلنعاش الطبي. لكن اإلشكال الذي سيطرح مستقباًل 
ليس عىل مستوى مراكز االستقبال التي يمكن الزيادة يف طاقة استيعاهبا باستعامل املستشفيات امليدانية أو الفنادق، 
الصعيد  عىل  طبيًبا   987 اإلنعاش  يف  املتخصصني  األطباء  عدد  يتجاوز  ال  إذ  البرشية،  املوارد  مستوى  عىل  وإنام 
والوطني، مما يتطلب إعادة النظر يف املنظومة الصحية والتعليمية، وإعادة االعتبار إىل القطاع العمومي بصفة عامة، 
وهذا القطاع احليوي بصفة خاصة، حيث كشفت اجلائحة عن هشاشته مع غياب شبه تام للقطاع اخلصويص يف هذا 

الظرف االستثنائي.

الجائحة والتداعيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 4-2-4

إن احلديث عن تداعيات فريوس كورونا املستجد االقتصادية باملغرب يرتبط ارتباًطا وثيًقا بام يقع ببعض الدول 
التي تعّد من الرشكاء األوائل للمغرب، كدول االحتاد األورويب والصني التي تشهد تراجعات مهمة يف معامالهتا 
اخلارجية من واردات وصادرات. ويمكن أن تتجىل هذه التداعيات يف قطاعات عدة كالتجارة اخلارجية وقطاعات 

النقل والسياحة والنسيج والسيارات والفالحة والصيد البحري ... إلخ. 
يف هذا الصدد، اتضح باالستناد إىل نتائج دراسة حديثة )املندوبية السامية للتخطيط 4(، أن ما يقرب من 67 % 
من املقاوالت املصّدرة ترضرت من جراء األزمة الصحية الراهنة، حيث إن مقاولة واحدة من بني كل تسع مقاوالت 
أوقفت نشاطها بشكل هنائي، يف حني أن مخس مقاوالت من بني تسعة علقت أنشطتها بشكل مؤقت، بينام ال تزال 

ثلث املقاوالت املصدرة تزاول نشاطها االقتصادي لكنها اضطرت إىل تقليص إنتاجها.
وبلغة األرقام، تم ختفيض أزيد من 133000 منصب شغل يف قطاع التصدير؛ أي ما نسبته 18 % من إمجايل 
مناصب الشغل التي تم تقليصها يف مجيع قطاعات األنشطة االقتصادية )726000(. وهكذا تم ختفيض أكثر من 
50000 منصب شغل عىل صعيد املقاوالت املصدرة والعاملة يف صناعة النسيج واجللد، وهو ما يمثل 62 % من 
إمجايل مناصب الشغل املقلصة عىل مستوى هذا القطاع. وقد بلغ عدد األجراء الذين استفادوا من تعويض جزايف 
برسم شهر مارس ما يناهز 701 ألف أجري من املرصح هبم من طرف نحو 120 ألف مقاولة. يف حني أقرت 134 
ألف مقاولة برسم شهر أبريل بأهنا ترضرت بفعل اجلائحة، ورصحت بام يناهز 950 ألف أجري توقفوا عن العمل 
مؤقًتا.4 كام عمل املغرب عىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات املالية والقانونية والرضيبية لدعم املقاوالت واملؤسسات 
العمومية املترضرة ومواكبة رشوط استئنافها لنشاطاهتا بعد رفع احلجر الصحي )وزارة االقتصاد واملالية وإصالح 

اإلدارة(5. 
ونستحرض أيًضا قطاع النقل الذي يعّد من أكثر القطاعات املترضرة من اجلائحة؛ ذلك أن الرحالت اجلوية 
توقفت يف الوقت الراهن وستنخفض يف الشهور املقبلة، مما يتسبب يف خسارة مناصب الشغل. واألمر نفسه بالنسبة 
إىل القطاع السياحي، فكام هو معلوم، فإن الصناعة السياحية املغربية مرتبطة بشكل قوي بالسياح الوافدين من منطقة 

عرض وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة خالل جلسة عمومية بمجلس املستشارين يوم 19 مايو 2020.   - 4
اسم  املركزي، حتت  الضامن  صندوق  للضامن عىل مستوى  آلية   ،2020 اإلدارة، يف سنة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزارة  أحدثت   - 5
انخفاض نشاطها، واحلصول عىل  تدهوًرا بسبب  التي عرفت خزينتها  املقاوالت  إىل متكني  املنتوج  »ضامن أكسجني«، وهيدف هذا 

موارد استثنائية للتمويل.
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الرئيسة للبحث الظريف حول تأثري  النتائج  55 % من السياح. وبالفعل فقد أظهرت  التي يِفد منها نحو  »األورو«، 
كوفيد-19 )املندوبية السامية للتخطيط 1( أن املقاوالت النشيطة يف ميادين اإليواء واملطاعم تعّد من أكثر القطاعات 

ترضًرا من هذه األزمة الصحية. 
أما عىل املستوى االجتامعي، فقد عرت جائحة فريوس كورونا املستجد عدة اختالالت، إذ ظهرت بوضوح 
الضامن  صناديق  يف  هبا  املرصح  غري  واملهن  املهيكلة،  غري  واملهن  الصحية  التغطية  إىل  تفتقد  التي  اهلشة  الطبقات 
االجتامعي، إىل درجة أنه تم خلق صناديق للتربعات، وبروز آليات تضامنية أخرى بني األرس الجتياز هذه األزمة. 
وهنا ُيطرح السؤال التايل: أين اختفت الوزارات التي من اختصاصاهتا االهتامم باجلانب االجتامعي والتنموي بشكل 
والتي  إلخ(   ... السياحة  ووزارة  التشغيل،  ووزارة  االجتامعية،  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األرسة  )وزارة  عام 
ترصد هلا ميزانيات ضخمة سنوًيا. إهنا فرصة تارخيية للقطع مع تعدد الوزارات وتوزيع احلقائب الوزارية إلرضاء 

بعض األحزاب السياسية من دون جدوى.
الواقع السوسيو-اقتصادي بشكل واضح، حيث أشار رئيس احلكومة6 إىل أن 5.1  عموما، فاألرقام عرت 
لتدبري  املحدث  الصندوق  املترضرة واملمول من طرف  أرباب األرس  إىل  املوجه  الدعم  استفادت من  ماليني أرسة 
جائحة كورونا، وإذا أخذنا يف االعتبار عدد األفراد التابعني لرب األرسة املستفيد - بناء عىل معدل أفراد األرسة 
املغربية الذي هو 4.2 أفراد وفق اإلحصاء الرسمي لسنة -2014 فهذا يعني أن أكثر من 21 مليون نسمة يف وضعية 
فقر وهشاشة؛ أي نحو 61 % من املغاربة هم يف ظروف صعبة، وذلك معناه أن فئة كبرية من املجتمع تعيش يف ظروف 
اهلشاشة السوسيو-اقتصادية. وهذا جيعل أرقام تراجع الفقر واهلشاشة الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط قبل 

زمن كورونا يف امليزان.
لتدبري  اخلاص  »الصندوق  بعنوان  خصويص  حساب  إحداث  مرسوم  إصدار  تم  اإلجرائي،  املستوى  وعىل 
فيام  سواء  الصحية،  والوسائل  اآلليات  بتأهيل  املتعلقة  بالنفقات  التكفل  هبدف  كورونا«،  فريوس  وباء  ومواجهة 
يتعلق بتوفري البنيات التحتية املالئمة أو املعدات والوسائل التي يتعني اقتناؤها، ثم دعم االقتصاد الوطني بمواكبة 
القطاعات األكثر تأثًرا بفعل انتشار فريوس كورونا املستجد، كالسياحة وكذا يف ميدان احلفاظ عىل مناصب الشغل 

والتخفيف من التداعيات واآلثار االجتامعية هلذه األزمة.
وهكذا، تم يف 26 مارس 2020، وضع بوابة إلكرتونية خاصة بالتعويضات اجلزافية الشهرية املقدرة بـ 2000 
درهم لفائدة األجراء واملستخدمني املتوقفني مؤقتا عن العمل، واملرصح هبم لدى صندوق الضامن االجتامعي. وبالفعل، 
تم الرشوع يف إجراءات تنزيل هذه اإلجراءات وأخرى أيًضا، حيث تم عىل املستوى االجتامعي استهداف فئات معينة 
من قبيل املستفيدين من نظام املساعدة الطبية »راميد«7، لكنها ليست كافية، إذ انطلقت عملية الدعم املؤقت لألرس 
العاملة يف أنشطة القطاع غري املهيكل، وغريها من الفئات الفقرية املترضرة التي تقيض احلجر الصحي املنزيل يف ظروف 

قاسية وتعاين آثار اجلائحة أكثر من غريها، مما يطرح رضورة إخراج »السجل االجتامعي املوحد«8 إىل حيز الوجود.

6 -  ترصيح رئيس احلكومة يف لقاء تم بثه عرب القنوات التلفزية الرسمية بتاريخ 7 مايو 2020 عىل الساعة التاسعة والنصف لياًل. 
7 -  يسعى نظام املساعدة الطبية املعروف بـ »راميد« )RAMED( إىل ضامن حق العالج لفائدة املواطنني املعوزين الذين ال يتوفرون عىل دخل 

أو ذوي الدخل املحدود، وفق مبادئ التضامن املجتمعي والتكافل واإلنصاف.
8 -  هيدف السجل االجتامعي املوحد إىل تصنيف املواطنني حسب معيار »الفقر والغنى«، بشكل يضمن استفادة الفقراء »املستهدفني« من 
عدد من الربامج االجتامعية ومن ضمنها »الراميد« و»تيسري« و»برنامج دعم األرامل« ودعم الدولة للمواد الغذائية األساسية يف إطار 

صندوق املقاصة. 
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إن ما يثري االنتباه هو التعامل مع املستهدفني عن بعد بواسطة رقم أخرض عوض الرتدد عىل مقرات العامالت 
التكنولوجيا  املعنية. وقد أدت  أمام املصالح اإلدارية  للتجمع واالكتظاظ  وامللحقات اإلدارية والقيادات، وتالفًيا 
ذلك  االستثنائية؛  الظروف  هذه  يف  متينة  تواصلية  أمهية  عن  أبانت  حيث  اإلطار،  هذا  يف  فعااًل  دوًرا  املعلوماتية 
تعبئة طلبات  إىل  اللجوء  املتاحة من دون  التواصل األخرى  النصية ووسائل  الرسائل  يتم عن طريق  التواصل  أن 

واستامرات ورقية كام هو معتاد سابًقا.
إهنا مسالك ظرفية وبديلة تم اعتامدها ملواجهة فريوس كورونا املستجد واحلد من آثاره، وما حتقق منها بشكل 
إجيايب يتطلب االستمرارية والتثمني يف سياق آليات وأدوات مؤسساتية واضحة املعامل ومندرجة يف توزيع مستدام 

للثروة مكّمل للتنمية الرتابية املستدامة.

جغرافية الوباء بهندسة متغيرة بين ما هو عالمي ومحلي. 3-4

من الواضح أنه من الصعب مقارنة املعطيات املتباينة ألعداد احلاالت املؤكدة والوفيات يف املغرب بباقي دول 
العامل. وذلك بالنظر إىل أن عدد االختبارات والكشوفات املنجزة متباينة عددًيا بشكل كبري؛ فإسبانيا وإيطاليا لدهيام 
حاالت أكثر بكثري من فرنسا، لكنهام أجريا أيًضا عدًدا أكرب من االختبارات. أما املغرب فهو متأخر كثرًيا عن البلدان 
الثالثة املذكورة من حيث عدد االختبارات والتي مل تتعدَّ بعد 390000 حتليل خمربي منذ بدء الوباء إىل حدود 12 

يونيو 2020.

 الرسم البياين )3(
عدد اختبارات فريوس كورونا املستجد باملغرب مقارنة ببعض الدول إىل حدود 12 يونيو

.)Worldometers( :املصدر

وقد اعتدنا منذ بداية حالة الطوارئ الصحية عىل أاّل يتعدى عدد احلاالت اليومية املؤكدة 128 حالة كأقىص 
حد، والواقع أن ذلك كان مبنًيا عىل عينة تضم 500 حتليل فقط، يف الوقت الذي تقوم فيه بلدان أخرى بعرشات 
اآلالف من التحاليل يومًيا. إهنا عينة ضعيفة وتعطي متوسًطا مرتفًعا. ومع انطالق العمل بمختربات جديدة ابتداء 
من 14 أبريل، جتاوز عدد احلاالت املؤكدة يف 16 أبريل ما يفوق 250 حالة، وهذا معناه أنه بتضاعف عدد املختربات 

تضاعف عدد احلاالت املؤكدة.
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 الرسم البياين )4(
عدد احلاالت اليومية املؤكدة نسبًة إىل عدد احلاالت اليومية املختربة إىل حدود 12 يونيو 2020

املصدر: )وزارة الصحة املغربية(.

التفاوتات بين ما هو عالمي ومحلي في سرعة وطبيعة اإلجراءات االحترازية لتطويق الوباء . 1-3-4

إن مقارنة املغرب ببعض دول الشامل املتوسطي تظهر شيًئا واحًدا فقط، مفاده أن املغرب اختذ إجراءاته الصارمة 
)احلجر الصحي املنزيل، وحظر األحداث والتجمعات، وإغالق املدارس، وتعليق اخلطوط اجلوية(، قبل نحو 20 
إىل 30 يوًما من البلدان األخرى ابتداء من تاريخ بدء الوباء. ويمكن االستدالل عىل ذلك أنه يف 2 مارس 2020 تم 
اإلعالن عن أول حالة مؤكدة لكوفيد- 19 يف املغرب، ويف ذلك التاريخ، كانت هناك 120 حالة تراكمية يف إسبانيا، 
و191 حالة يف فرنسا و2036 حالة يف إيطاليا. بتعبري آخر، مل تتخذ فرنسا وإسبانيا وإيطاليا إجراءات وقائية استباقية 
واحرتازية منذ ظهور احلاالت األوىل هبا؛ إذ استمرت جتمعات واحتفاالت ومهرجانات بمناسبة اليوم العاملي للمرأة 
املتحدة  8 مارس. لقد ارتكب خرباء االحتاد األورويب املكلفني بمراقبة األمراض واألوبئة، وكذلك الواليات  يف 
األمريكية فيام بعد، خطًأ كبرًيا أدى إىل تفاقم وباء كورونا يف أوروبا والعامل، خاصة عندما اعتربوا أن خطر الفريوس 
حمدود، وذلك يف اجتامع هلم يف 18 فرباير 2020، حرضه 30 خبرًيا يف املركز األورويب للوقاية من األمراض الواقع 
يف مدينة سولنا السويدية، وانتهى االجتامع بعد يومني من املداوالت إىل نتيجة تفيد بضعف خطر كورونا واستبعاد 
انتشاره يف أوروبا. وقد شاركت كل دولة باملسؤولني احلاليني لبلداهنا والذين أظهروا يف البداية نوًعا من الرتاخي 
واالستخفاف بسبب غياب حس الرصد والتشكيك بشأن األبعاد التي يمكن لفريوس كورونا املستجد أن يتخذها 

مستقباًل، ومل يكّلف اخلرباء أنفسهم بالتساؤل: أينترش الفريوس بصمت يف أوروبا أم ال؟ 

وأمام هذا التجاهل يف اليقظة الذي أرخى بظالٍل من الشك حول جدوى السياسات العلمية يف العقود األخرية 
التي فّضلت القوى العسكرية أواًل، ثم املنافسة االقتصادية يف سباق حمموم عىل االبتكارات التكنولوجية بعد ذلك، 
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مع العلم أن علامء األوبئة حّذروا من مغبة الرتاخي والتساهل يف اختاذ القرارات اجلريئة؛ فكانت النتيجة بعد ثالثة 
عىل  الرتكيز  هبا  وأدى  الدول،  هذه  قادة  فاجأ  مما  مصاب،  مليوين  وقرابة  وفاة  ألف   167 من  أكثر  حتديًدا؛  أشهر 
الذات، يف تنكر لقيم التضامن، بل إىل اللجوء أحياًنا إىل القرصنة والتجارة املتوحشة للتجهيزات واملعدات الطبية 
واملزايدات يف األسعار يف زمن كورونا، والرتدد يف تتبع بروتوكوالت العالج دون أخرى، والتنافسية املحمومة يف 

البحث العلمي عن اللقاح. 

وعىل هذا املستوى فّضل املغرب عدم التدخل يف اختيارات املهنيني فيام خيص طرق العالج، وتوجيه طائرات 
للشحن تابعة للخطوط اجلوية امللكية إىل الصني ودول أخرى لتأمني احلاجيات، وأثناء عودهتا حمّملة باملعدات الطبية 
بأحد  الطائرات  إحدى  وحطت  الشحنة،  عىل  االستيالء  من  خوًفا  أوروبا  بمطارات  التوقف  الطائرة  طاقم  جتنّب 

مطارات روسيا للتزود بالكريوسني قبل أن تواصل رحلة العودة إىل املغرب. 

كام أثبت املغرب عن حس تضامني اجتاه الدول األفريقية من أجل مواكبة جهودها يف حماربة فريوس كورونا 
أدوية ومستلزمات طبية  تتضمن  ملكافحة كورونا،  أفريقية  دولة   15 إىل  بإرسال مساعدات طبية  املستجد، وذلك 

ووقائية )القدس العريب(.

السياق الوبائي والمكانة األساسية للبعد الجغرافي في الدراسات المعاصرة. 2-3-4

يف حماولة الرتكيب بني ما هو حميل وما هو عاملي، اتضح أيًضا أن هناك جمهودات عاملية بذلت من أجل وضع 
البوابة  أن  املغرب  مستوى  عىل  اتضح  حني  يف  الوباء،  لتطور  حمّينة  تفاعلية  رصد  وخرائط  ضخمة  بيانات  قواعد 
الرسمية )Covidmaroc.ma( لتتبع احلالة الوبائية لـ »كوفيد-19« ال توفر قاعدة بيانات تطورية متّكن من احلصول 
عىل معطيات دقيقة وقابلة للتحيني والتتبع عرب نظم املعلومات اجلغرافية )SIG( حول التوزيع املكاين إلحصائيات 
مع  واجلهات،  والعامالت  واملدن  الرتابية  اجلامعات  مستوى  عىل  احلاالت  وباقي  واملتعافني  والوفيات  اإلصابات 
إعطاء اخلصائص العمرية واجلنسية والطبية للوفيات، مما حيرم الباحثني والصحافيني من إمكانية التحليل والدراسة 

ومناقشة رشوط وإمكانات رفع احلجر الصحي املنزيل.

اإلنسان  اجلغرايف/  فإن  واألدوات،  التقنيات  تطورت  فمهام  اجلغرافيا؛  عىل  جديدة  حتديات  يفرض  ما  هذا 
بذكائه الطبيعي يبقى قائدها ومدبرها ومستغلها )هالل والزهروين 41-63(، وعليه فإن النزعة التكنولوجية ليست 
وسيلة  هي  بل  عليها،  املتعارف  التقليدية  البحث  وأدوات  املوروثة،  الكالسيكية  اجلغرافية  املبادئ  لتجاوز  حماولة 

جديدة إلدماج هذه املبادئ بصيغ عرصية، يف مناهج ونظم تقنية أكثر شمولية وفاعلية.
والرسمية   )34-12 وهالل  بويربيتان  115-131؛  وأنفلوس  )هالل  األكاديمية  الدراسات  أن  الواقع 
ووطنًيا  عاملًيا  واألوبئة  األمراض  مواكبة  هتمل  مل   ،)Conseil Economique, Social et Environnemental(
وجهوًيا وحملًيا وتوزيعها اجلغرايف باالعتامد عىل األبحاث امليدانية والنتائج الطبية، بل هناك جغرافية الصحة التي 
شهدت باملناسبة انتعاًشا منقطع النظري، وبرزت ختصًصا يوظف قواعد املعطيات الضخمة للتحليل املكاين للوباء، 
واعتامد نظم املعلومات اجلغرافية )SIG( لوضع خرائط تفاعلية، وتتبع عملية الرصد يف زمن قيايس لتوزيع وانتشار 
وتطور اجلائحة عىل خمتلف املستويات الرتابية. وال شك يف أنه يف مرحلة رفع احلجر الصحي ستكون احلاجة أكثر 
متفاوتة  إجراءات  فيها  التي ستتخذ  الرتابية  واجلهات  السليمة،  واملناطق  أكثر،  املترضرة  املناطق  معرفة  إىل  إحلاًحا 



جملة أنساق، املجلد 4، العددان 1-2، 2020، دار نرش جامعة قطر204

األمهية حسب القطاعات وحسب ما تربزه اخلرائط الوبائية. مع العلم أن هذا التخصص ناشئ بالنسبة إىل اجلامعة 
 Aneflouss( املغربية يوظف مناهج وأدوات جديدة يف مقاربة قضايا الصحة واألمراض يف عالقتها بالبيئات املختلفة

.)20-7

مناقشة النتائج. 5

إن ما ترتب عىل جائحة كورونا املستجد إىل حدود يونيو 2020 من تداعيات وارتباكات وتدابري وقائية عاملًيا 
وحملًيا )املغرب(، يفرض إعادة النظر يف عدد من السياسات واملقاربات املنتهجة، ومراجعة الكثري من األولويات 
ما بعد حمارصة الوباء، بام يسهم يف حتويل نقمة الفريوس إىل فرصة حقيقية الستخالص العرب والدروس الكفيلة 
البيئية  التوازنات  عىل  واحلفاظ  املستدامة  التنمية  جوهر  هو  وهذا  املخاطر،  خمتلف  من  القادمة  األجيال  بتحصني 

الالزمة للعيش الكريم.

والواقع أن أزمة كورونا ستمّر بالتأكيد، كام مّرت أوبئة أخرى بام هلا وما عليها، لكن ثمة خماطر أخرى ستكون 
املستعصية  األمراض  املياه، وظهور  وندرة  البيولوجية،  الطبيعة  واختالالت  األكسجني  كنقص  املدمرة؛  آثارها  هلا 
يكون  قد  الراهن،  الوقت  يف  مستحياًل  يبدو  وما  يتطور،  العلم  أن  صحيح  وغريها.  امَلرضية  االنتقاالت  وتواصل 
التقدم  املحموم عىل  التسابق  بعيدة، من جراء  آماد  إىل  البيئية  التوازنات  باختالل  الدفع  لكن  املتناول مستقباًل.  يف 
الصناعي والتسلح، قد يقّوض البناء الرتايب برّمته ويقود إىل املجهول، بدليل أن فريوًسا جمهرًيا نجح يف إدخال العامل 

برّمته حتت طائلة احلجر الصحي ومل تنفع معه خمتلف أنظمة الدفاع العسكري وأرساب الطائرات اجلبارة.

إهنا فرصة سانحة إلعادة التفكري يف مستقبل اإلنسانية بشكل مجاعي، فام يرصد لسياسات التسلح العسكري 
مثاًل من إمكانات اقتصادية ومالية ضخمة -تفوق عدًدا من القطاعات احليوية- يمكن حتويل جزء كبري منه نحو 
االستثامر يف قطاعات التعليم والصحة والبحث العميل. فعىل ما يبدو أن فريوس كورونا املستجد وباقي الكوارث 
املعارص.  عاملنا  يف  واملعرفة  بالعلم  االستهزاء  هناية  تكون  أن  جيب  بل  العامل،  هناية  تكون  لن  هبا  نمّر  التي  الطبيعية 
وبالنسبة إىل املغرب فإهنا مناسبة لفتح صفحة جديدة حيول فيها اإلنفاق غري املجدي إىل اإلنفاق عىل العلم واملعرفة 

وتثمينهام.

وتأهيل  الصحية  القطاعات  إىل  االعتبار  رد  ومنها  كورونا  أزمة  من  املنبثقة  اإلجيابية  اإلشارات  فإن  هكذا، 
املؤسسات االستشفائية، ينبغي أن تكون هلا امتدادات وانعكاسات عىل الصعيدين املاكرو وامليكرو-جغرايف، وذلك 
من خالل مناقشة تلك االنعكاسات ومتلكها وممارستها من قبل الفاعلني الرتابيني املحليني، الذين بفضل قرهبم من 

امليدان يمكن أن يسامهوا بشكل فعال يف تثمني املامرسات اجليدة، وإدماجها يف املشاريع الرتابية.

البناء عوض تدخالت مؤقتة استدراكية  وهذا ما حييل عىل أمهية االنتقال مما هو ظريف إىل ما هو بنيوي؛ أي 
خاضعة للظروف اجلارية يف سياق جائحة كورونا. وذلك مع أمهية استيعاب أن االستثامر يف اإلنسان هو السبيل 
املناسب للوصول إىل كل املقاصد التنموية. فمرشوع التنمية الرتابية هو قبل كل يشء مرشوع للتنمية البرشية، من 
أجل اإلنسان وبواسطته ومعه، يف ميادين قطاعية متعددة؛ فسواء تعلق األمر بالصحة أم بالتعليم أم بالبنية التحتية 
التدخل مرفًقا بشعور  إذا مل يكن  العطاء  إلخ، فليست هناك ضامنات باحلصول عىل  بالتكنولوجيا ...  أم  بالبيئة  أم 
التنمية  التنموية، ألن  املقاربات  اإلنساين يف  البعد  الوعي هبذا  أمهية  تظهر  لذلك  الفرد واجلامعة.  وبتنمية  التشارك 
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هي أواًل وقبل كل يشء إرادة اإلنسان، النطالقته نحو األمام وإعادة توجيه مساره، وبناء مستقبل جديد بتكسري 
احلواجز التي تكّبل إرادته. وتعّد التنمية يف بعض األحيان رصاًعا مع الذات لتغيري وضعية مألوفة إىل أخرى، ليست 

.)Marest 230-223( فيها ضامنة اليقني

خاتمة 

عالج هذا البحث موضوع فريوس كورونا املستجد الذي يندرج يف فرع اجلغرافيا الصحية. وتكمن أمهيته يف 
كونه يعّد أحد األمراض الوبائية التي تنترش يف مساحات واسعة من العامل. وهو جزء من اجلغرافيا البرشية ملا له من 

عالقة مبارشة باإلنسان ونشاطاته االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

وألن البحث يف هذا املوضوع حيظى باهتامم العامل أمجع، ملا له من تداعيات كثرية وخطرية عىل اإلنسان والبيئة 
واملوارد عىل املستويني العاملي واملحيل )املغرب(، فقد ارتأينا أن نساهم يف العملية البحثية يف ميدان ما يزال خصًبا، 
خاصة أن املوضوع جديد يف وقت مل يتم بعد إجياد حل جذري ملواجهة الوباء، مما جيعل من بحثنا مدخاًل يمهد للقيام 

بأبحاث أخرى.

وجيدر بنا هنا أن نجيب عن الفرضيتني املطروحتني يف البداية، اللتني تتعلقان بـ:

حصول ارتفاع يف أعداد احلاالت املصابة املؤكدة نتيجة عملية االختالط واالحتكاك بني السكان يف ظل تقاعس  	
وتأخر بعض الدول يف تطبيق احلجر الصحي، كام أن صعوبة تطبيق االنضباط حلالة الطوارئ الصحية، خاصة 
يف األحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية والرتاخي أمام أنشطة بعض املؤسسات الصناعية واألسواق 
التجارية باملغرب، ينذر بصعوبة حرص احلاالت واحتواء هذا الوباء يف الوقت املناسب. ونتيجة هذا البحث، 
الواقية، والتباعد وتعليق  الوباء بفضل تدابري احلجر الصحي، وارتداء األقنعة  املغرب متحكم يف  يتضح أن 
النقل بمختلف أصنافه منذ ظهور احلاالت األوىل للعدوى. وقد أثبتت هذه اإلجراءات أهنا حاسمة يف تقليص 

رسعة انتشار العدوى ويمكن أن تشكل أرضية للتحضري لفرتة ما بعد احلجر الصحي.

انتشار فريس »كوفيد-19« مّكن من إيقاظ الشعور باملواطنة، كام حفز عىل التضامن يف عدد من البلدان، وأبرز  	
أيًضا أمهية االستثامر يف التعليم والصحة وتوفري بنيات طبية يف مستوى املخاطر والتحديات، واالقتناع بأمهية 
تطوير البحث العلمي بكونه البوابة احلقيقية نحو التقدم والتنمية املستدامة. خاصة أن هذه األزمة مّثلت حتدًيا 
للبحث العلمي الذي يسعى جاهًدا إىل استيعاب هذا الوباء بشكل أفضل من أجل حماربته من ناحية، ومن أجل 

استخالص الدروس والعرب ملواجهة اجلوائح املامثلة مستقباًل من ناحية أخرى.
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