تصدر رقميا مؤقتا يف انتظار العودة للصدور ورقيا
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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

مدير النشر :سعيد رحيم

مشكلة املاء  ...من اجل توزيع عادل وتدبير
دميقراطي وعقالني للموارد املائية

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد  :عبد الرحيم الهندوف

وزارة الداخلية وترتيب املشهد السياسي

كلمة العدد

حافظت وزارة الداخلية على موقعها وسطوتها يف التركيبة
احلكومية يف ما يسمى بالعهد اجلديد كما كانت عليه يف عهد
احلسن الثاني .كانت وال زالت هي ام الوزارات وأكبر فاعل سياسي
يف البالد .كان عهد احلسن الثاني يحرم العمل السياسي بالبادية
بعد ان اقتلع جــذور االحتــاد الوطني للقوات الشعبية وحزب
االستقالل ،وبعد ان توجهت انظار احلركة الثورية ملوضوعة
التحالف العمالي الفالحي واعتبار البادية أكبر خزان للقوى
التي ميكن ان تعتمد عليها بروليتاريا املدينة تغيرت سياسة
الدولة جتاه العمل السياسي بالبادية فشرعت وزارة الداخلية
يف استنبات االحزاب االدارية علها تبني حاضنة جديدة للنظام
القائم

.

اما اليوم ويف ظل جائحة كورونا فقد استغلت وزارة الداخلية
الظروف الناشئة وتولت تطبيق "قانون الطوارئ الصحية" الذي
مددت له حتى حققت قصب السبق على الصعيد العاملي ،اذ يحتل
املغرب الصف األول من البلدان التي ابقت على قانون الطوارئ
ألنه يحقق اهداف التحكم وديكتاتورية احلكم الفردي

.

يف األسابيع القليلة املاضية بــادر حزب االحتــاد االشتراكي
باقتراح تأجيل االنتخابات وتشكيل حكومة وحــدة وطنية.
اعتبر املراقبون هذا االقتراح بالون اختبار تلقيه أوساط نافذة
من الدولة على لسان هذا احلزب املمخزن .وسرعان ما برزت ردة
فعل البيجيدي ومعه األحرار والبام رافضني املقترح ،ومنهم من
شكك يف مراميه واعتبره يستهدفه .على إثر هذا االستكشاف
للمواقف بادرت وزارة الداخلية بالتأكيد على إجراء االنتخابات
التشريعية يف وقتها  2021وأطلقت حملة لقاءات مع االحزاب
لتبليغها القرار ويف ذات الوقت تسليمها التوجيهات وكشف قراءة
املخزن للوضع العام بالبالد

.

ب ــدون شــك سيطغى مــوضــوع املــشــاركــة/املــقــاطــعــة باعتباره
كابوسا حقيقيا للجميع .بالنسبة للبيجيدي يتخوف من
املقاطعة ألن التجربة السابقة أظهرت أن القاعدة املوالية له
يف تناقص وقد تنهار الن املصائب التي تسبب فيها أو نسبت له
ستزيد من عزلته .أما األحزاب األخرى فإنها تتخوف أيضا من
املقاطعة ألن قاعدة املصوتني عليها ستتقلص كثيرا وهذا يخدم

يف نهاية املــطــاف البيجيدي الــذي قــد يحافظ على بقائه يف
املرتبة االولى رغم تقهقر نسبة املشاركة .وشكل موضوع الهلع من
املقاطعة مجاال حتالفت فيه األحزاب الثالثة البام واالستقالل
والتقدم واالشتراكية ،وقدمت أغرب املقترحات واملبادرات من
اجل الزامية التصويت وجترمي املقاطعة؛ أما وزارة الداخلية فإنها
ستراقب الساحة وتتخذ املوقف احلاسم إذا لم تدفع الرياح يف
االجتاه الذي ترضاه

.

اذا كان جلائحة كورونا من جانب ايجابي فهو انها مكنت الشعب
املغربي من االطالع الدقيق على مستوى التخلف والهشاشة التي
تعرفها البالد .الكل يتكلم عن  20مليون من املغاربة يف وضعية
الهشاشة يتهددهم الفقر وحتى اجلوع من جراء البطالة وتوقف
عجلة االقتصاد ،ينضاف الى ذلك اجلفاف اخلطير لهذه السنة.
أعلنت الدولة عن فشلها يف تدبير االزمة ،وهو ما كشفه تعديل
قانون املالية لسنة  2020اذ حافظت على التقشف ووجهت كل
التسهيالت خلدمة مصالح الــرأســمــال الطفيلي وامتنعت عن
تقدمي مشاريع استثمارية تخلق مناصب الشغل املنتج وحتقق
السيادة الغذائية للمغرب واألمن الطاقي وتوفير الصحة والعالج
اجليد لكافة أفراد الشعب يف قطاع عمومي قوي وعصري .أمام
هذا الوضع املتفاقم وفشل الدولة؛ فإن األحزاب املشاركة يف لعبة
االنتخابات لن تغامر بتوزيع األوهــام يف احلمالت االنتخابية
املقبلة .سيكون اخلطاب باهتا وباردا وفاقدا للمصداقية وهذا
سيعطي احلجة امللموسة للمواطنني للمقاطعة وتوسيعها

.

ومن مناذج التحكم املطلق لوزارة الداخلية يف املشهد السياسي
املخزني ما تلفظ به وزير الداخلية من تهديد مبطن واحتقار ملن
اثار موضوع املعتقلني السياسيني وضرورة اطالق سراحهم كعربون
النفراج سياسي يغطون به إقبالهم على املشاركة يف االنتخابات،
لكن السيد الــوزيــر كــان حازما الــى درجــة أقفل املــوضــوع ومعه
امكانية التفاوض معه فيه

.

مــن جهتنا نعتبر ان اللحظة هــي حلظة مواجهة حقيقية
بني إرادتــن :االولــى تشد املغرب الى اخللف املكبل باالستبداد
واالستغالل ،وإرادة تنشد التحرر الوطني وبناء الدولة الوطنية
الدميقراطية الشعبية

النموذج التنموي المغربي
نموذج تبعي لسياسة االستعمار

اجلبهة ااالجتماعية املغربية تدين
منع وقفتها االحتجاجية

الوضع السياسي مخنوق---
ضعف مبادرات القوىاملعارضة
يسمح بتعميق السياسات
املخزنية
منطقة النيل بني الندرة
وحروب املستقبل

كورونا واإلسالم السياسي

.

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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الجبهة االجتامعية املغربية تدين منع وقفتها اإلحتجاجية
والعنف الذي تعرض له املشاركون فيها

فوجئ املشاركون/ات يف الوقفة االحتجاجية التي دعت لها اجلبهة االجتماعية املغربية
يوم اخلميس  23يوليوز  2020بتدخل عنيف لعدد كبير من جميع انواع القمع ،حيث مت

فرض حصار صارم على الساحة املقابلة ملقر البرملان بالرباط وإغالق جميع املنافذ املؤدية
إليها .ومت تعنيف عدد من احملتجني/ات الذين متكنوا من الوصول اليها بالدفع والركل
واللكم ،ولم يستثنى منهم قياديون يف اجلبهة ،هذا فضال عن مضايقة الصحافيني وترهيب
املواطنني .ولم تقدم السلطات القمعية مبررا قانونيا مبا أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون
الطوارئ الصحية الذي ال عالقة له بتنظيم االحتجاجات بينما الوقفة كانت ستنظم يف
احترام لهذا القانون بحمل الكمامات واحلفاظ على املسافة الضرورية بني كافة املشاركات/

ين .

املشاركني فيها.
-2

على الشعب املغربي وقواه املناضلة.

ومترير سياسات معادية ملصالح وطموحات اجلماهير الشعبية كما جسدها قانون املالية
املعدل ،الرجعي والتقشفي ،واالجهاز النهائي على املرفق العمومي والــدوس على أبسط
حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل يف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي واملنع العملي

للعمل النقابي مقابل تسمني الباطرونا والتوغل يف التبعية للدوائر اإلمبريالية الغربية.
3

انطالقا مما سبق فإن السكرتارية الوطنية للجبهة االجتماعية املغربية،

- 1

تدين بقوة منع هــذه الوقفة االحتجاجية والعنف الــذي تعرض له العديد من

كما تدين استغالل قانون الطوارئ الصحية لتكميم األفواه وفرض احلجر السياسي

 -تؤكد أن القمع لن يثني اجلبهة االجتماعية املغربية وكافة القوى املناضلة من خوض

النضال الوحدوي لفك احلصار على العمال وكافة الفئات املناضلة وتدعو فروع اجلبهة
الى االجتماع وبرمجة أشكال احتجاجية محلية دفاعا مطالب الشعب املغربي يف احلرية

والكرامة والعدالة االجتماعية واملساواة الفعلية.

الوحدة النقابية :تجربة أملانيا

سعيد سليم

احتاد نقابات العمال األملاني

الذي تنشط فيه .هذه االجنحة النقابية تفرق مع ذلك

وحقوق النساء واملــســاواة يف األجــور بني الرجال والنساء

Deutscher Gewerkschaftsbund DGB

بني العمل النقابي والعمل احلزبي .احلــزب الدميقراطي

ومضادات احلرب والدفاع عن البيئة ومحاربة العنصرية)

والبديل من أجــل أملانيا

وبعيدا عن هذه العموميات فان هناك تناقضات تظهر :إن

(مييني متطرف) ال يعمالن داخل النقابات (هناك تناقض

حركات مناهضة املفاعالت النووية هي قوية جدا وهنا وقع

مبدئي بني مواقفهما ومواقف النقابة).

شرخ بني النقابات التي تدافع عن مناصب العمل القائمة يف

هو أكبر إحتــاد نقابي يف أملانيا ويضم ثمانية نقابات
قطاعية (الصناعة  IG Metallاخلدمات  Verdiالبناء
والفالحة والبيئة  IG BAUالتربية والعلوم  GEWالتغدية
واملطاعم  NGGاملناجم والكيمياء والطاقة  IG BCEالسكك
احلديدية والنقل  EVGالبوليس  )GdPوينتمي إليه أكثر
من  6ماليني عضو .هناك  9احتــادات جهوية لإلحتاد.
شبيبة إحتاد نقابات العمال تتكون من شبيبات النقابات
القطاعية وتضم حوالي نصف مليون عضو (الشبييبات
النقابية تــضــم األعــضــاء الــديــن يــقــل عــمــرهــم عــن 28
سنة)،وقد تاسس هذا االحتادات سنة 1949
إن املــوقــف املــركــزي واملــؤســس الحتــاد نــقــابــات العمال
هــو مبدأ النقابة املــوحــدة ،أي أنــه ال ميكن أن توجد يف
قطاع واحد ويف الشركات واإلدارات التابعة لهدا القطاع
إال النقابة القطاعية لها القطاع .إن هذا مينع التنافس
بني نقابات متعددة يف مكان العمل ويشكل نقطة قوة يف
مواجهة أربــاب العمل .إن االنتماء إلى النقابات األملانية
يتم حصريا على أساس االنتماء إلى قطاع اقتصادي معني
وليس على أساس االنتماء السياسي أو نوعية العمل (ليس
هناك أي فرق هل العضو عامل أو إطار عالي أو مستخدم
بعقود غير محدودة أو محدودة زمنيا أو متمرن أو حاصل
على التأهيل املهني) .هذه النقابات مستقلة عن الدولة
واألحزاب وأرباب العمل.
إن احلزب االشتراكي الدميوقراطي  SPDوحزب اليسار
 die LINKEواخلــضــر  Die Grünenهــي أحـــزاب ممثلة
بقوة من خالل اعضائها يف النقابات وإن كان أغلب القادة
النقابيني هم ينحدرون من احلزب االشتراكي الدميقراطي.
كما أن اإلحتاد املسيحي الدميقراطي  CDUهو أيضا ممثل
من خالل مناضليه داخل النقابات .هذه األحزاب األربعة
تتوفر أيضا على أجنحة نقابية قوية تعمل على التأثير
داخل النقابات ولكن تعمل أيضا على التأثير على احلزب

احلــر (نيوليبرالي اقتصاديا)

إن أحــزابــا صغيرة أخــرى تعمل داخــل إحتــاد نقابات
العمال كاحلزب الشيوعي األملــانــي  DKPوسلطة العمال
 Arbeitermachtواحل ــزب املــاركــســي اللينيني االملــانــي
 MLPDعلى سبيل املــثــال ال احلصر وال تتعرض عموما
ملضايقات داخل النقابات وإن كان يوجه لبعضها وخصوصا
 MLPDاتــهــام احللقية .لكن هناك عموما إجــمــاع على
التفريق بني العمل النقابي والعمل احلزبي بني جميع
أعضاء النقابات.
إن هناك ايضا إحتاد املوظفني األملان DBB Deutscher

هذا القطاع واحلركات املناهضة لهذا القطاع .كما وقع شرخ
بني احلركات البيئية املناهضة للتلوث الناجت عن مناجم
الفحم والنقابات املدافعة عن مصالح أعضاءها يف هذا
القطاع .ونفس الشيء وقع يف صناعة األسلحة وإن كانت
النقابات تدعو يف هذا املجال إلى حتويل هذه الصناعة إلى
صناعة مدنية.
 وجــهــت انــتــقــادات للنقابات بدفاعها عــن مصالحأملانيا(خالل أزمــة  ) 2009وعــدم دفاعها عن دول جنوب
أوروبــا التي كانت على مشارف اإلفالس.رغم ذلك شاركت
بعض النقابات يف حركات  Occupyو  Blockupyالتي

Beamtenbund

انتقدت سياسة االحتاد األوروبــي (قروض جديدة مقابل

الذي يضم أساسا املوظفني وعدد أعضائه حوالي مليون

التقشف واخلوصصة) .مع ذلك يبقى احتاد نقابات العمال

عضو واحتاد النقابات املسيحية  CGBالذي يضم حوالي
 100.000عضو وهو قريب جدا من أرباب العمل ولم يستطع
قط رغم محاوالت الشركات الكبرى واحتاد الباطرونا بناء
قوة مضادة الحتاد نقابات العمال.

أكبر مكون للسلطة املضادة  Contre-pouvoirيف أملانيا.
 إن سياسة الــتــعــاون اإلجــتــمــاعــي املــرســمــة يف أملانيا(االتفاقيات اجلماعية يف القطاعات ،مجالس العمال يف
الشركات ،انتخابات املمثلني يف التعاضديات وهذه نقطة

 -بعد الوحدة األملانية كان احتاد نقابات العمال يضم 12

سنتطرق لها بالتدقيق يف مقال ثاني) تضمن مشاركة

مليون عضوا .بعد إعادة الهيكلة االقتصادية يف شرق أملانيا

للعمال لكنها أيضا تدمجهم يف مؤسسات إقتصادية ال

وبعد إغالق مناجم الفحم ومصانع الفوالد التي كانت تضم

يتحكمون فيها ويخلق نخبة منهم وبيروقراطية نقابية.

أعلى نسبة للعمال املنظمني نقابيا يف غرب املانيا وبسبب
انتشار العقود احملدودة واملؤقتة وانعدام االستقرار يف سوق
العمل تراجع عدد األعضاء إلى النصف .وتراجعت قوة
النقابات وإن كانت وحدتها ضمنت لها أن تبقى تلعب دورا
مهما يف أماكن العمل.

إن الوحدة النقابية يف أملانيا ابانت عن جناعتها .ورغم
منع اإلضــراب السياسي يف أملانيا وقــرارات املنع التي مست
احلــزب الشيوعي األملــانــي بــن  1956و 1969وإص ــدار ما
سمي بقوانني محاربة الراديكالية (يف السبعينات أساسا
ضد الشيوعيني واليسار اجلديد بسبب املواجهة بني أملانيا

 -إن هناك إجماع على الفصل بني العمل النقابي والعمل

الغربية وأملانيا الشرقية انذاك) فإن النقابات ظلت فضاء

احلزبي ،لكن العمل السياسي متواجد وممكن داخل النقابة

للحوار والنقاش والنضال املشترك للدفاع عن املكتسبات

(الــدفــاع عــن اخلــدمــات اإلجتماعية والــقــطــاع العمومي

اإلجتماعية وحتسني وضعية العمال.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

العدد 370 :
من  28يوليوز إلى  3غشت 2020

تطورات الحالة الوبائية منذ تخفيف الحجر الصحي باملغرب:
البؤر املهنية تعكس ضعف املراقبة

ال يــزال العالم يــرزح حتت وطــأة اجتياح واحــدة من بني

 50يف املئة و إعادة فتح املرافق الثقافية ضمن حدود  50يف املئة

األخيرة جلأت وزارة الداخلية إلعالن يوم السبت  25يوليوز

أخطر األزمات الصحية عامليا حيث خلف الفيروس التاجي

و توسيع الطاقة االستيعابية لوسائل النقل العمومي بنسبة

 2020بالغ لها يقضي أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة

"كــوفــيــد "19وراءه مــا يناهز  15.784.287حالة إصــابــة و

 75يف املئة و إعادة فتح بعض املساجد و الترخيص لألنشطة و

جلميع األشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم و أن

640.601حالة وفــاة على املستوى الــعــاملــي ،فيما ال تــزال

التجمعات التي يجتمع فيها أقل من  20شخصا و قد استمر يف

كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف املادة

املختبرات العلمية والطبية العاملية يف سباق مستمر حول صنع

منع األعراس و اجلنائز و إغالق دور السينما و املسابح و استمر

الرابعة من املرسوم بقانون رقم  ، 2.20.292والتي تنص على

لقاح كوفيد .19

يف فرض وضع الكمامات الواقية.

عقوبة "احلبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة تتراوح بني
 300و 1300درهــم أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وذلــك دون

وبعد اجتاه أغلب الدول إلى تخفيف احلجر الصحي منذ
شهر يونيو  2020خرج املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يف
مؤمتر صحفي يوم  15يونيو  2020محذرا دول العالم من خطر
رفع القيود التي فرضها اجتياح كوفيد  19نظرا إلمكانيةعودة

موجة إصابات ثانية .

إجراءات تخفيف الحجر الصحي ابملغرب
يف املقابل اجتهت الدولة املغربية إلى إعادة تصنيف جميع
العماالت واألقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم  ،1باستثناء
عماالت وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة،
ابتداء من  24يونيو.2020
كما أعلنت أيضا وزارة الداخلية ووزارة الصحة و وزارة
الصناعة و التجارة و االقتصاد األخضر و الرقمي بالغا مشتركا
يتعلق باملرور إلى املرحلة الثانية من "مخطط تخفيف احلجر
الصحي" ابتداء من  24يونيو  2020عند منتصف الليل يقضي
بإجراءات ومتطلبات العودة التدريجية إلى احلياة الطبيعية
وذلك بإقرار مجموعة من اإلجراءات و التدابير لتأطير هذه
املرحلة من بينها :السماح للمقاهي واملطاعم بتقدمي خدماتها
بعني املكان ،مــع عــدم جتــاوز نسبة  50يف املائة من طاقتها
االستيعابية،وإعادة فتح محالت الترفيه و الراحة ،كالقاعات
الرياضية و احلمامات،مع عدم جتاوز نسبة  50%من طاقتها
االستيعابية باإلضافة لفتح الفضاءات الشاطئية،مع ضرورة

احترام التباعد اجلسدي بالنسبة للمنطقة .1

مــع اقــتــراب عطلة عيد األضــحــى والتطور املــهــول لعدد

اإلخالل بالعقوبة اجلنائية األشد".

اإلصــابــات باملغرب و بجهة طنجة تطوان احلسيمة بشكل
خاص جلأت وزارة الداخلية لقرار منع السفر بشكل تام خارج

عــدد اإلصــابــات وتوزيعها حسب اجلهات منذ " تخفيف
احلجر الصحي"

مدينة طنجة خالل فترة العيد ومنع الشركات و املقاوالت
بإصدار تصاريح السفر لصالح العمال و العامالت معلال هذا
اإلج ــراء بتطور احلالة الوبائية باملغرب إضافة لتشديد
املراقبة األمنية ملداخل و مخارج مدينة العرائش باقتراب

عطلة العيد.

كما أشرنا سابقا انطلق املغرب يف " مخطط التخفيف
من احلجر الصحي" يوم  10يونيو  ،2020لدى سنعمل على
استعراض تطور عدد اإلصابات والوفيات واملتعافون يف الفترة
املمتدة بني  10يونيو و 24يوليوز  2020من خالل اجلدولني
التاليني :

و أخيرا مع تسجيل ارتفاع مهول لعدد اإلصابات يف اآلونة

جدول  : 1تطور الحالة الوابئية منذ تخفيف الحجر

أما منطقة  2فتقرر مجموعة إجراءات و تدابير من بينها
إعادة فتح قاعات احلالقة و التجميل مع عدم جتاوز نسبة

التاريخ
 10يونيو 2020

 24يوليوز
2020

أعلنت الدولة املغربية عبر املجلس احلكومي يوم  9يوليوز

اإلصابات

8437

18834

10397

على متديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية  10غشت 2020

املتعافون

7565

16100

8535

 50%مــن طاقتها االستيعابية باإلضافة إلــى إع ــادة فتح
الفضاءات العمومية بالهواء الطلق،من منتزهات وحدائق

وأماكن عمومية …

مبوجب مرسوم رقم .02.20.426

العدد اإلجمالي

املعدل خالل هذه الفترة

بتاريخ  19يوليوز  2020أعلن املــغــرب امل ــرور للمرحلة
الثالثة من إجــراءات تخفيف احلجر الصحي وذلك ابتداءا
من  20يوليوز  2020تنزيال ملا سماه التدابير الالزمة للعودة

الوفيات

211

299

88

التدريجية للحياة الطبيعية و إعادة حتريك عجلة االقتصاد
حيث يشمل القرار استعمال الفنادق بطاقتها االستيعابية
الكاملة مع عدم جتاوز الفضاءات املشتركة للطاقة االستيعابية

يتبع يف الصفحة 4

4

قضايا عاملية وحقوقية

تمتة مقال تطورات الحالة الوابئية منذ تخفيف الحجر الصحي ابملغرب
جدول  : 2ترتيب تطور الحالة الوابئية خالل فرتة
التخفيف من الحجر الصحي.
اإلصابات
العدد
 25يوليوز 2020

عدد املتعافني
التاريخ
811

570
 24يوليوز 2020

 24يونيو 2020

 4يوليوز 2020

534

 10يوليوز 2020

249

 20يونيو 2020

226

خالل الفترة  10يونيو
و  10يوليوز 2020
يتراوح عدد الوفيات
بني  0و  2حالة وفاة.

17
28
يونيو
2020

6

 25يوليوز
2020

563

 9يوليوز
2020

عدد الوفيات

808

 13و  18و
 22يوليوز
2020
 16و 19
يوليوز
2020

13

651
 23و 24
يوليوز
2020

 قمع ومحاصرة النضاالت العمالية كما هو الشأنبالنسبة لنضاالت عمال شركة " امانور" بطنجة˛ وعمال
شركة "ســـواس" الفالحية باشتوكة ايــت باها˛ وعمال
النظافة بالسعيدية وبــركــان  ˛...ومتابعة العديد من
العمال قضائيا استنادا إلى الفصل  288املشؤوم من القانون
اجلنائي بتهمة عرقلة حرية العمل.
 التسريحات اجلماعية من العمل تطبيقا للمادة 66من مدونة الشغل حتت مبرر األزمة االقتصادية للمقاولة
وملخطط الباطرونا حول البطالة اجلزئية والــذي جرى
متريره يف قانون املالية املعدل˛والذي يسمح لها بالتخلص
من جزء من العمال/ات يصل إلى ../.30وقد استغل بعض
الباطرونا ذلك لتسريح أكثر من هذه النسبة بل ومنها من
تخلص من جميع العمال وتعويضهم بعمال جدد وخاصة
بالنسبة لشركات الوساطة واملقاولة من الباطن مثل
الشركات املشتغلة يف املركبات الكيماوية للفوسفاط بأسفي
واجلديدة وشركة مناجم "بوظهر" ببني جتيت وشركة
اخلطوط اجلوية امللكية التي تعتزم التخلص من  ./.30من
مستخدميها رغم أنها حصلت على دعم مالي من الدولة
يقدر ب 600مليار سنتيم.
تخفيض أجــور العمال/ات حتت مبرر األزمــة املاليةللمقاولة وذلك إما من خالل اخلصم املباشر من األجرة أو

أما فيما يخص توزيع نسبة اإلصابات
حسب اجلهات بتاريخ  24يوليوز 2020
فتحتل جــهــة الــــدار الــبــيــضــاء سطات
الصدارة ( ،)% 24.75تليها جهة طنجة
تطوان احلسيمة ( )% 21.97ثم مراكش
اسفي ( )% 16.56ويف املركز الرابع جهة
فاس مكناس ( )% 12.87و باملركز اخلامس
جهة الرباط القنيطرة سال ( )11.42%
بينما حتتل املركز األخير جهة الداخلة
وادي الذهب ()0.31%

.

وبالنسبة لتطورعدد احلــاالت التي
تتلقى العالج باملستشفيات فتم تسجيل
 732حــالــة بتاريخ  10يونيو  2020يف
املقابل وصــل العدد ل  2435حالة قيد
الــعــاج بتاريخ  24يوليوز  2020فيما
بلغ أعلى عدد للحاالت قيد العالج منذ
بداية أول حالة إصابة بفيروس كورونا (2
مارس  )2020ملا يناهز  4261حالة وذلك
بتاريخ  4يوليوز  2020و  4255حالة
بتاريخ  5يوليوز .2020

5

4

ظهور البؤر الوبائية بعد الشروع يف
تخفيف احلجر الصحي

7

املقاومة العاملية للهجوم الرأساميل املخزين متواصلة وتتوسع باستمرار

يشتد هجوم الباطرونا املتوحشة احمللية واألجنبية
على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بجميع فئاتها
بدعم وتواطؤ من طرف أجهزة الدولة املخزنية من مترير
للمشاريع الطبقية البرجوازية الهادفة إلى معاجلة أزمة
املقاوالت الرأسمالية على حساب الطبقة العاملة وإعادة
احلركة لعجلة االقتصاد دون اي اعتبار لصحة وسالمة
العمال/ات .ومن مظاهر هذا الهجوم :

مـــن خــــال مــاحــظــتــنــا وحتــلــيــلــنــا
للمعطيات واألرقام باجلدول  1و 2نالحظ
أنــه خــال فــتــرة التخفيف مــن احلجر
الصحي املعتمدة يف هــذا املــقــال ارتفاع
غير مسبوق و متزايد لإلصابات بفيروس
كورونا ويرجع السبب يف نظرنا لعاملني
أساسيني أولهما ارتــفــاع عــدد التحاليل
الكشف وظهور عــدة بــؤر وبائية مهنية
بعدة وحدات إنتاجية صناعية وفالحية
مبناطق مختلفة.

من خالل تخفيض ساعات العمل األسبوعية.

مــحــاربــة احلــق يف العمل النقابي مــن خــال طرداملسؤولني النقابيني أومحاصرتهم ورفض احلوار مع املكاتب
النقابية أو التماطل ورفض املطالب العمالية كما هو الشأن
بالنسبة لعمال "امانور" والشركة الفالحية "اورتي سوس"
باقليم اشتوكة ايت باها ...
تشغيل العمال/ات يف ظروف استغالل رهيبة تداسفيها كرامتهم/هن وتغيب فيها ابسط وسائل وتدابير
الوقاية من كوفيد  19مما حول الكثير من املقاوالت إلى
بؤر وبائية ما فتئت تتكاثر مع مرور الوقت دون أن يثير
ذلك رد فعل من طرف أجهزة الدولة املخزنية التي تفضل
كعادتها خدمة الرأسمال على حساب ارواح وصحة العمال
/ات والشعب قاطبة.وما حدث من انفجار وبائي خالل 24
ساعة املاضية معظمه يف الوحدات اإلنتاجية ( طنجة
 199حــالــة) و( 83بالبيضاء) و( 160بــشــركــة للكابالج
ببرشيد) ...هو جرمية بكل املقاييس يف حق العمال/ات
والشعب املغربي

.

 حرمان عدد كبير من العمال/ات املتوقفني/ات عنالعمل بسبب كوفيد  19من دعم صندوق كورونا بسبب
عدم التصريح بهم /هن لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي الشيء الذي تسبب يف تشريد وجتويع الكثير
منهم /هن بعدما فقدوا/ن مصدر الدخل الوحيد

.

ويف مواجهة هذا الهجوم الرأسمالي املخزني الرجعي
تــخــوض الطبقة العاملة يف عــدة قــطــاعــات صناعية
وخدماتية وفالحية˛ نضاالت ما فتئت تتزايد يوما بعد
يوم ومنها:
 -معركة عمال شركة" امانور" بطنجة املنضوين حتت
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بعد دخول املغرب يف مرحلة التخفيف
مــن إجـــــراءات احلــجــر الــصــحــي ظهرت
عدة بؤر وبائية أغلبها داخل الوحدات
اإلنتاجية الصناعية والفالحية مبناطق
مختلفةوالتي كانت السبب الرئيسي يف
ارتفاع عدد اإلصابات باملغرب من بينها
إصــابــة أزي ــد مــن  600عــامــل/ة نتيجة
للبؤرة الوبائية لضيعات ومعامل الفراولة
مبنطقة اللة ميمونة بنواحي القنيطرة،
ثم ظهور بؤرة صناعية بشركة رونو حيث
مت تسجيل أزيد من  90إصابة،وتسجيل
 43حالة إصابة مبدينة اسفي بتاريخ 6
يوليوز  2020بسبب بؤرة صناعية مبعمل
تصبير الــســمــك بــاملــديــنــة ,و تسجيل
 207حالة إصابة بجهة طنجة تطوان
احلسيمة بتاريخ  24يوليوز  2020منها
 199مبدينة طنجة وتسجيل  5وفيات
بنفس املدينة و  110حالة بتاريخ 23
يــولــيــوز  2020مبدينة طنجة أيــضــا و
جتذر اإلشــارة ألنها تعتبر ثاني عاصمة
اقتصادية باملغرب بعد الــدار البيضاء
ويعمل بها ربــع مــلــيــون عــامــل وعاملة
بختلف املناطق الصناعية حيث أنهم/ن
الــفــئــة األكــثــر عــرضــة لــإصــابــة مبعية
عائالتهم و مخالطيهم باملدينةجدول 2
 :ترتيب تطور احلالة الوبائية خالل فترة
التخفيف من احلجر الصحي.
وظــهــور بــــؤرة مهنية داخــــل مصنع
الــكــابــاج باملنطقة الصناعية بإقليم
بــرشــيــد حــيــث مت تسجيل  164حالة
بتاريخ  25يوليوز 2020
وتــرجــع مــســؤولــيــة ظــهــور عـــدة بــؤر
صناعية وفالحية بأرقام إصابات مهولة
يف صفوف العمال والعامالت الباطرونا

العدد 370 :
من  28يوليوز إلى  3غشت 2020

والـــدولـــة املــخــزنــيــة بــســبــب سماحها
باستئناف العمل دون االلتزام بتطبيق
ال ــش ــروط الــصــحــيــة والــوقــائــيــة داخــل
الوحدات االنتاجية وأثناء نقل العمال/
ات احملــددة يف البالغ املشترك بني وزارة
الشغل واإلدمــاج املهني ووزارة الصناعة
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
الــصــادر يف  16مــارس  2020ومقتضيات
قــانــون الــشــغــل املــغــربــي مــن املــــادة 304
إلــى املــادة  ،344ومقتضيات "بروتوكول
تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد  19يف
أماكن العمل" ،الصادر عن وزارة الشغل
واإلدماج املهني ووزارة الصناعة والتجارة
واالقتصاد األخضر والرقمي يف  28ماي
2020املتمثل يف إلزامية ارتداء العمال/
ات واملــوظــفــن/ات للكمامات الــواقــيــة،
وتعقيم مقر العمل بشكل دوري ،قياس
ودرجــــة حــــرارة الــعـ ّـمــال قــبــل دخولهم
ملقر العمل ،ثم االعتماد على التباعد
ّ
اجلسدي احملدد على األقل مبتر واحد

.

تــوقــعــات تــطــور عــدد مــرضــى احلالة
الوبائية باملغرب
برزت توقعات تقضي بإمكانية تصاعد
كبير حلاالت اإلصابة بفيروس كوفيد19
عقب املرحلة الثانية من تخفيف احلجر
الــصــحــي حــيــث أعــلــن بــعــض اخلــبــراء
العلميني بالطب والصيدلة باملغرب عن
إمكانية وصــول عدد االصابات اليومية
بالفيروس إلى  1000و 1500حالة ومتت
اإلضــافــة أيــضــا أنــه إذا كــانــت كــل حالة
تتطلب التكفل العالجي ملــدة  15يوما
باملستشفى فسنحتاج حلــوالــي  15ألف
سرير

.

مـــــن املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــعــمــومــيــة
للمستشفيات العسكرية امليدانية
عــقــب الــدخــول مبــرحــلــة التخفيف
مــن احلجر الصحي جلــأ املــغــرب إلقامة
 4مستشفيات ميدانية بابن جرير وبن
سليمان و سيدي يحيى الغرب وطنجة مت
تخصيصها الستقبال مرضى الفيروس،
حيث يحتوي مستشفى ابن سليمان على
قسمني ،األول تصل طاقته االستيعابية
لنحو  260مــريــض/ة والــثــانــي يحتوي
عــلــى  200ســريــر و 20وحــــدة عناية
مــركــزة أمــا بالنسبة لــلــمــوارد البشرية
فيعمل باملستشفى  13طبيبا/ة إضافة
لطبيبي طــوارئ وأخصائي طب مخبري
و 69ممــرض/ة وطاقم مساعد مكون من
 39شخصا وقــد خصص هــذا املستشفى
الستقبال املــرضــى القاطنني باملناطق
شمال الدار البيضاء

.

أما املستشفى الثاني بابن جرير فتصل
طاقته االستيعابية ألزيد من  400سرير
وقــد خصص هــذا املستشفى الستقبال
املرضى القاطنني باملناطق جنوب الدار
البيضاء

.

و بعد ظهور البؤرة املهنية بالال ميمونة
جلــأت وزارة الــداخــلــيــة إلقــامــة مشفى
ميداني ب سيدي يحيى الغرب الستقبال
حوالي  700حالة أغلبهن نساء يعملن
بالوحدات اإلنتاجية لتعليب الفواكه

.

فــيــمــا يــخــص طــنــجــة متـــت إقــامــة
مــســتــشــفــى مــيــدانــي بــفــضــاء الــغــابــة
الديبلوماسية "غــابــة ميريكان" تصل
طاقته االستيعابية ألزيد من  350سرير

.
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الوضع السياسي مخنوق
وضعف املبادرات السياسية اجلبهوية للقوى املعارضة
يسمح بإعادة إنتاج وتعميق نفس السياسات املخزنية الالشعبية
• يف اسمترارية النظام السيايس التبعي املأزوم :
لقد استطاع ناظم احلماية أن يدخل النظام املخزني
التقليدي يف سيرورة التطور الرأسمالي التبعي وأن ميكنه
مــن أدوات حــديــثــة للسلطة والــتــســلــط (أجــهــزة الــدولــة
البوليسية  +أجهزة الدولة الدينية يف ثوب دولة املؤسسات

حفيظ اسالمي

املسماة زورا "يسارية" أو األحــزاب احلداثية املخزنية يف

مناطقية عمالية وجماهيرية مطلبية لكن بعمق سياسي

إعادة هيكلة املؤسسات بناء على دستور آخر ممنوح (دستور

ضد الفساد واالستبداد ومن أجل دميقراطية توزيع املوارد

 )2011يكرس املزيد من السلط للملكية وميكنها من الهيمنة

واألرض واملجال كما هو شأن حراك الريف وجرادة وتاندرارة

املطلقة .

وبوعرفة وأوطاط احلاج وتاماسينت و غيرها والتي ووجهت

كما لــم تستطع االنتخابات يف ظــل الدستور اجلديد

بالقمع واحملاكمات اجلائرة.

الشكلية (إم ــارة املؤمنني) – إعــادة الهيكلة االقتصادية
للطبقة احلاكمة) ال تلغي القدمي منها بل تدمجه يف بنائها

السياسي واإليديولوجي.

ولقد استطاع النظام التبعي بعد إنهاء عقد احلماية
من إجهاض مشروع بناء الــدولــة الوطنية الدميقراطية
وتكريس االستقالل يف ظل التبعية  ،تبعية أكدت استمرار
هيمنة النظام الكولونيالي اجلديد (الفرنسي أساسا) على
االقتصاد والسياسة املغربية  ،ورفضه لكل بناء حقيقي
لدولة املؤسسات الدميقراطية الشعبية العلمانية  ،ولتنمية
متمحورة حول الذات شاملة و دائمة يف صالح أغلبية الشعب
املغربي  ،ومت تكريس هيمنة مطلقة على دواليب السياسة
واالقتصادمن طرف أوليغارشية اقتصادية وسياسية تسخر
الدولة ومؤسساتها القمعية لفرض الهيمنة املطلقة على

املجتمع واالقتصاد واحلقل السياسي والثقايف و الديني.

لقد أدى النضال املرير والطويل للشعب املغربي ولقواه
التقدمية إلــى فــرض تــراجــع مــؤقــت وجــزئــي و هــش عن
أساليب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنــســان القاسية
خــال التسعينات مــن الــقــرن املــاضــي ،مــن خــال استبدال
بعض طرق القمع بأساليب املنع واخلنق واملناورة السياسية
لتسهيل املرور نحو عهد امللك اجلديد  ،ولقد جنحت هذه

إقناع وجــر األغلبية الساحقة من الشعب لتجديد وهم

إن أوضـــاع الــنــظــام السياسي يف املــغــرب جعلته نظاما

الــرهــان على املــؤســســات املخزنية فقد أصبحت الــرؤيــة

مخنوقا وعاجزا عن إجناز "التنمية االقتصادية" (حتى

واضحة أكثر بكون هذه املؤسسات ال تشكل أي رهــان على

باملفهوم الرأسمالي للكلمة) حيث اعترف بفشل "النموذج"

التغيير لصالح الشعب ،وال تشكل مصدرا لــإرادة الشعبية

االقتصادي املتبع ،ويحاول زرع األوهام حول "منوذج جديد

ســواء يف املجال االقتصادي والسياسي (نسب املقاطعة).

للتنمية" مستوحى من توصيات البنك العاملي وصندوق

وبالفعل فإن خفوت حركة  20فبراير فتح املجال لنضاالت

النقد الدولي واملؤسسات االمبريالية وخارج دائرة احملاسبة

اخلطة يف شل و عزل و تفكيك قوى اليسار اإلصالحي ،و يف
زرع وهم األمل يف "التغيير من فوق" ومت وضع عدة سياسية
(صناعة األح ــزاب املخزنية وتدجني أخــرى أو تفكيكها)
وإعالمية لتكريس هذا الوهم ،ومت إبعاد كل أمل يف تغيير

لقد أد ى النضال
المرير والطويل للشعب

عن مسؤولية الفشل البنيوي "للنموذج القدمي" ...

لقد زاد زمن "كورونا" من إثبات العجز التام للدولة
يف ميدان الصحة والتعليم والشغل والعيش الكرمي
واحلــريــات مــرة أخـــرى ،وأصــبــح املجتمع أمــام "دولــة
فاشلة" بامتياز نتيجة غياب أو ضعف أو قلة اخلدمات

الدستور املمنوح االستبدادي ل  ، 1996بل مت شن هجوم

المغربي ولقواه التقدمية

على املطالبني بتغييره بكونهم "دوستورانيني" ،واالدعاء بأن

إلى فرض تراجع مؤقت وجزئي

مؤسسات الــدولــة وسياستها لتدبير األزمــة (الشك

وهش عن أساليب االنتهاكات

يف اإلحــصــاءات واملعطيات املقدمة  +انفضاح العجز

"تنزيل" فصوله كفيل بترسيخ "دولة املؤسسات".

لقد شكلت حركة  20فبراير يقظة الشعب املغربي ضدا
على األوهام التي كرسها النظام املخزني وقوى اإلصالح من

الجسيمة لحقوق اإلنسان القاسية

الصحية العمومية ،وتسرب الشك وانعدام الثقة يف

البنيوي للسياسات الصحية يف الــبــاد يف األوضــاع
العادية فباألحرى يف زمن كورونا) وتأكد للرأي العام

وسياسي يومي مرير أتاحت له ظروف إقليمية ودولية يف أن

خالل التسعينات من القرن

أن طبيعة الدولة وسياساتها الطبقية لم تتغير بل

الماضي ،من خالل استبدال

ازدادت شــراســة وشــرهــا يف استغالل احلجر الصحي

نواة جبهة للطبقات الشعبية يف مواجهة النظام املخزني.

بعض طرق القمع بأساليب

فوق ،ولم تكن هذه اليقظة نفسها سوى حصيلة نضال طبقي
يفجر غضبه يف وجه االستبداد والفساد وأن يشكل ألول مرة
استطاع النظام املخزني وبدعم االمبريالية الفرنسية
يف املقدمة مرة أخرى من االلتفاف على النضال الشعبي ،من
خالل اللعب على تناقضات احلقل السياسي املغربي وتقدمي
مــبــادرات للتلهية وربــح الزمن السياسي ،واالستغالل إلى
أقصى درجة للحركة اإلسالمية املخزنية ولبعض األحزاب

المنع والخنق والمناورة
السياسية

والعمل على حتويله إلى حجر مخزني على املجتمع
لشرعنة القمع وتكميم األصـــوات احل ــرة املنتقدة
للنظام وسياساته ومترير مشاريع ومخططات طبقية
لتكريس االستبداد السياسي وضخ األموال لدعم عتاة
الرأسماليني بــدل أن يكون ذلــك يف خدمة الطبقات
الكادحة والعمال الذين عانوا من جــراء تشغيلهم
خالل الوباء أو من خالل سياسات اإلقصاء االجتماعي

يتبع يف الصفحة 6
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تتمة مقال الوضع السياسي مخنوق وضعف املبادرات السياسية اجلبهوية للقوى املعارضة يسمح بإعادة إنتاج وتعميق نفس السياسات املخزنية الالشعبية

السابقة عليه.
• يف أحزاب يف الخدمة:

عبر شبكات التواصل االجتماعي الــذي أبــان من خالله

وإيــديــولــوجــيــات مــا بعد احلــداثــة وع ــداء بعضه املطلق

املــدونــون املعارضون أنهم يشكلون رأيــا عاما و جيشا من

للحركات الهوياتية وعدم إعمال مقوالت التموقع والصراع

طالئع املناضلني منظمني وغير منظمني قادرين على الفعل

يف املقابل لم يكن هناك من دور لألحزاب امللتفة حول

املعنوي يف احلقل السياسي يحتاج إلى حاضنة تنظيمية،

النظام املخزني (اليمينية واإلسالمية و"اليسارية") سوى

كما أن القوة الكبيرة فيها (العدل واإلحــســان) لم تبذل

التطبيل لسياساته الفجة والفاشلة يف محاولة متجددة

الطبقي يف حتليالته لها (االسالموفوبيا).

• ال يزال غير قادر على إبداء احلماس النظري والعملي
الــازم نحو مشروع بناء حزب الطبقة العاملة وجماهير

خللق إجــمــاع وطــنــي حــول الــنــظــام حتــت شــعــار "إجــمــاع
سياسي وطني ضد اجلائحة " وكــأن الوباء عــدو سياسي
وليس حتديا /امتحانا للسياسات الصحية واالجتماعية
لكل بلد يف العالم ،وبــدل الــدعــوة إلــى مراجعة جذرية
للسياسات الالشعبية الــتــي أوصــلــت التعليم والصحة
والتنمية إلــى احلضيض مت االستمرار يف تكريس نفس
أالعــيــب السياسة املخزنية يف استغالل كــل ظرفية مبا
فيها الفواجع إلعادة إنتاج الهيمنة على احلقل السياسي
وتسمني البورجوازية الكبيرة ،فأصبحت هــذه األحــزاب
واحلكومة مع بعض التناقضات اجلد ثانوية تلعب يف املربع
الضيق لألجهزة املخزنية وتؤدي وظائفها وحتقق أهدافها
يف حلب امليزانيات لصالح الطبقة السائدة واحلفاظ على
هيمنة نفس األعيان و"األطر" مع تغيير انتمائها وهيكلها

احلزبي والسياسي كلما تبدلت املعادالت ...
• يف بعض قضااي وإشكاالت القوى السياسية
املعارضة:
يف املقابل أصاب بعض القوى التقدمية والدميقراطية ،أو
بعض االجتاهات فيها نفس اجلذبة اليمينية نحو االنزياح
واحلنني إلــى سياسات "اإلجــمــاع الوطني" فتم التطبيل
بكل عنجهية وصالفة وعمى لسياسة القمع املصاحبة
ل"بــقــا يف دارك" مــن طــرف بعض النخب التائهة باسم
"احلداثة" و"التقدمية" ،يف املقابل بقيت املكونات املتقدمة
داخــل قوى اليسار املناضل تائهة بني الرغبة يف التغيير

اجلهد املطلوب إلبــداء الرغبة يف أن تكون مكونا ضمن
اجلبهة االجتماعية ونضاالتها ،وال زالــت العلمانوفوبيا
واملفهوم املطاط للتحالفات من معوقات هذه القوى الفكرية

والسياسية.

اليسار املاركسي بدوره ال تنقصه األعطاب رغم وجوده
النضالي امليداني ومواقفه املبدئية املشرفة وتضحياته
اجلسام ونضاله ضد النظام الرأسمالي وليس فقط ضد
أعراضه ،ومن بني هذه األعطاب :
• ال يــزال تهيمن عليه النزعة احلــداثــيــة األنــواريــة

وعــدم القدرة على بلورة أدوات ــه ،فاجلبهة االجتماعية

املعارض (االشتراكي الدميقراطي  ،واملاركسي) ولم تفتح
املجال لكل القوى املعارضة للنظام املخزني وسياساته
االجتماعية  -كما يطرح النهج الدميقراطي -كما أن جزءا
من قواعدها تربى يف تقاليد من الريع الصغير أو املتوسط
النقابي والسياسي واالجتماعي وأصبحت غير قادرة على
إطالق املبادرات النضالية أو حتى املشاركة فيها عن قناعة
(شلل العديد من فروع اجلبهة االجتماعية لبلورة برامج
للنضال االجتماعي احمللي) .بالتأكيد ال زالت هذه القوى
الدميقراطية حتبل بالكثير من الطاقات اخلالقة التي
حتتاج إلى مداخل فكرية وسياسية تخرجها من "الشبكة"

املقيدة لطاقاتها.

يف املقابل كذلك غلبت على القوى اإلسالمية املعارضة
للمخزن اجلــذبــة الصوفية اإلنتظارية يف الغالب أمــام
إيديولوجية الــوبــاء ولــم يخرجها جزئيا مــن غيبوبة
استسالمها لقدر الــوبــاء ،ســوى الصراع الضاري خصوصا

• ال يزال حتت تأثير مثقفي اجلامعات من املاركسيني
املــدرســيــن يف الــغــرب الــرأســمــالــي ("املــاهــريــن" يف إنتاج
أدوات التحليل السوسيولوجي وأغلبهم مفصولني عن
البراكسيس اللينيني لبناء احلزب) أكثر من اجنذابه نحو
التجارب الثورية احلقيقية التي أجنزت التغيير الثوري أو
قادت حركات ثورية واستلهام الدروس منها يف إطار جدلية

النظرية واملمارسة.

• تغليب أغلب أعضائه للعمل اجلماهيري على العمل
السياسي وعــدم إدراك أن مــحــرك محركات الــصــراع

أبانت على محدوديتها حلد اآلن يف املواجهة رغم النوايا
احلسنة وبقيت مغلقة إيديولوجيا يف مربع قوى اليسار

الكادحني.

اليسار
الماركسي بدوره
ال تنقصه األعطاب
رغم وجوده النضالي
الميداني ومواقفه
المبدئية المشرفة
وتضحياته الجسام
ونضاله ضد النظام
الرأسمالي

الطبقي يوجد يف قلب التنظيم السياسي ،وطبعا أكيد
يف متفصل عضوي وجدلية مع أدوات الــدفــاع الذاتي

الضرورية يف كل صراع طبقي.

• يف اآلفاق القريبة :
إن دورة زمن كورونا لم تنته بعد ،وال أحد قادر على
التكهن مبساراتها وتداعياتها يف املوسم املقبل ،لكن
األكيد أن استمرار استغالل الظرفية الوبائية لصالح
الباطرونا والطبقات السائدة سيستمر ،إن مهمة املرحلة
اآلنية هو تكوين جبهة سياسية شعبية جتعل من الوباء
درسا سياسيا للتسريع بقلب موازين القوة لصالح الشعب
وقــواه احلية ،وهــذا يتطلب عمقا سياسيا دميقراطيا
وطبقيا وجــرأة فكرية وسياسية ألن ذلك لن يبنى إال
خارج دائرة النظام املخزني وضده .إن عدم احلسم يف
هــذه النقطة سيجعل املعارضة مبختلف مرجعياتها
تدور يف متاهة سياسية مكلفة ومثبطة النطالق النضال
اجلماهيري من أجل الدميقراطية الشعبية.

ملف العدد
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العدد 370 :
من  28يوليوز إلى  3غشت 2020

مشكلة املاء ...من اجل توزيع عادل وتدبير دميقراطي وعقالني للموارد املائية
يتناول ملف هذا العدد من اجلريدة موضوع معضلة املاء ،وال شك ان وصفنا

املغرب إلبــراز منــاذج من اخلصاص املائي املهول يف بعض مناطق البالد من جهة

لوضعية املاء باملغرب باملعضلة يرتبط باملعطيات املوضوعية للماء ببالدنا حيث

،ودور السياسة العمومية ،يف مجال تدبير املاء ،يف وضعية اخلصاص املائي يف هذه

اصبحنا على شفا اخلصاص الكبير مبعدل حصة للفرد ال تتجاوز  500متر مكعب

املناطق ،نظرا لعدم مالءمتها للوضعية املناخية واملائية يف هذه املناطق،وجلشع

يف السنة.واذا كانت هذه الندرة املائية ترجع من طرف الدوائر الرسمية لتواتر

الرأسمال املستثمر يف الفالحة الــذي هيأت له هذه السياسة املخزنية ظروف

سنوات جفاف  ،فإن املناخ ليس مسؤوال لوحده،ومن هنا تناولنا وضعية املاء يف

استنزاف املوارد املائيةسواء منها السطحية او الباطنية.

منطقة اشتوكة ماسة :
منوذج صارخ الستنزاف مايئ خطري واستغالل مكثف لإلنسان واألرض وكارثة بيئية يف األفق

عبد الرحيم الهندوف

كل اخلطابات الرسمية تتحدث عن االستثمار وتشجيع
االستثمار خاصة األجنبي الذي تعتبره الدولة املخزنية املنقذ
من األزمة ومن التخلف وتبشرنا بغد أحسن إن تواردت علينا
االستثمارات اخلارجية
منطقة اشتوكة ماسة منوذج لهذا االستثمار املوعود حيث
تتمركز أكبر الشركات املستثمرة يف القطاع الفالحي ببالدنا.
شركات مغربية وأخرى أجنبية ومتعددة االستيطان .أكثر من
 10آالف هكتار من البيوت املغطاة % 50 ،من صادرات املغرب من
البواكر .درجات احلرارة جد مالئمة لهذا النوع من االنتاج؛ فهي
جد معتدلة ال تنزل الدنيا منها عن  7درجات شتاء وال تتعدى
القصوى  35درجة صيفا .لكن العامل األساسي احملدد ألي إنتاج
زراعي هو املاء خاصة يف هذه املنطقة ذات املناخ اجلاف .فمعدل
التساقطات ال يتعدى  150مم يف السنة وعدد األيام املمطرة
ال يتعدى  35يوما .لكن االستغالل املكثف لهذا املورد الطبيعي
احليوي ولإلنسان واألرض من طــرف الرأسمال بشكل بشع
يجعل من الربح الهدف االسمى مبنطق ميكيافيلي .والنتيجة
بؤس وفقر وكوارث بيئية .كيف ذلك؟
املاء معضلة حقيقية وكارثة بيئية ابملنطقة :تتكون املنطقة
السقوية لشتوكة ماسة من قمسني :
• القسم األول جزء من الدائرة السقوية ملاسة التي جهزتها
الدولة منذ  1975ويدبرها املكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي
لسوس ماسة .تعتمد على املياه السطحية التي يوفرها سد
يوسف بن تاشفني الواقع على واد ماسة (حوالي  75مليون م
 3يف السنة ملنطقة ماسة) وكذلك على املياه اجلوفية بالنسبة
للفالحني الكبار خاصة يف السنوات اجلافة التي أصبحت تتردد
أكثر فأكثر بسبب التغير املناخي .ورغم أن مساحة هذه الدائرة
تبلغ  18000هكتار فإن حوالي  8000فقط منها تتم زراعتها
وسقيها والباقي ال يستغل بسبب ملوحة املياه اجلوفية املرتفعة
وقلة املوارد املائية السطحية التي يوفرها السد (حوالي 4000
هكتار) أو بسبب مشاكل عقارية وأسباب أخرى ( 6000هكتار).
أما توزيع األراضي على الفالحني فإن  % 8من االستغالليات
تستحوذ على  % 42مــن االراضـــي مبــعــدل  41هكتار لكل
استغاللية و % 59من االستغالليات متلك  % 16من املساحة
فقط مبعدل  2.2هكتار لكل استغاللية .أما توزيع الزراعات
فإن  % 42من املساحة يخصص للبواكر(التصدير) و% 15
للخضروات (سوق داخلي)
• القسم الثاني مكون من األراضي املجهزة من طرف اخلواص
يعتمد فقط على املياه اجلوفية ومساحته تقدر ب حوالي
 7000هكتار تقريبا .منها  % 58مخصصة للبواكر جلها (82
 )%حتت بيوت مغطاة و 16%من املساحة مخصصة إلنتاج
اخلضروات املوجهة نحو السوق الداخلي ( .)1جل االستغالليات
يف املنطقة متلكها شركات رأسمالية كبرى وطنية وأجنبية.
مجموع مساحة البيوت املغطاة يف كل املنطقة بدائرتيها
السقوية العمومية واخلاصة تبلغ  10آالف هكتار وهي يف ازدياد

مستمر.
أما حجم خزينة املياه اجلوفية باملنطقة يقدر ب مليار
م 3منها  40مليون م 3فقط قابلة للتجديد سنويا ( .)2وهذا
احلجم غير كــايف بتاتا لتلبية حاجيات كل هــذه املساحات
من املزروعات ذات االستهالك املرتفع من املاء .والنتيجة هي
االستغالل املكثف للفرشة املائية التي انخفض عمقها مع
السنني إلى أكثر من 100م .وما يزيد الوضعية استفحاال هو
انتقال بعض الرأسماليني اجلشعني ينتمون لعائالت ثرية ذات
نفوذ وجاه إلى املناطق القريبة من الساحل يف السنني األخيرة
حيث عمق الفرشة املائية ال يتعدى  40مترا  .وهذا االستنزاف
املفرط للمياه اجلوفية دون رقيب وال حسيب ،إذا لم يتوقف،
ميكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية ال رجعة فيها وهي تسرب مياه
البحر إلى الفرشة املائية كما وقع مبنطقة شتوكة بناحية
أزمور فأصبحت أرضا قاحلة إلى األبد.
عــوض توقيف هــذا االستنزاف للماء والقطيعة مع هذا
النموذج التنموي الفاشل قررت الدولة املخزنية إنشاء محطة
لتحلية ماء البحر قصد تزويد املنطقة مبياه السقي وإنقاذ
مصالح حفنة من الرأسماليني اجلشعني ليستمروا يف استغالل
اإلنسان واألرض واملاء على حساب التنمية املستدامة باملنطقة
واجلماهير الكادحة .
إن هذه احملطة ستزود منطقة شتوكة ،عند االنطالق بداية
سنة  ،2021بحجم مياه يبلغ  45مليون م 3يف السنة .وميكن
أن يصل هذا احلجم إلى  73ملبون م 3مستقبال .كما ستزود
مدينة أكادير باملاء الشروب بصبيب يومي يساوي  150ألف م3
(أي  55مليون م 3يف السنة) مع العلم أن هذه احملطة صممت
إلنتاج  400ألف م  3يوميا على املدى البعيد.
إن هذا املرشوع ستكون له عواقب وخمية إن عىل املستوى
االقتصادي أو املايل أو البييئ:
• سيكلف خزينة الدولة  4.4مليار درهم منها  2.35مليار
درهم لتزويد منطقة اشتوكة مبياه السقي من أجل قلة من
املخضوضني ومن أجل نشاط زراعي تصديري أساسا ال تستفيد
منه بالدنا.
• إذا اعتبرنا نسبة ملوحة يف البحر تساوي  35غرام يف اللتر
فإن إنتاج  45ملون م 3من املياه املخصصة للسقي فقط دون
احتساب حجم املياه املخصصة للماء الشروب سيتمخض عنه
انتاج  1.5مليون طن من امللح سنويا سيلقى به على بعد مئات
األمتار داخل البحر .الشيء الذي ستنتج عنه ارتفاع ملوحة
البحر وتدمير للمحيط احليوي والبيئي للشاطئ .خاصة وأن
محطة التحلية أنشئت داخل املنتزه الوطني الذي يحتوي على
محمية بيولوجية تضم نوعا من الطيور مهدد باالنقراض ولم
يعد يتواجد إال يف منطقة ماسة.
• عملية التحلية تتطلب كلفة طاقية كبيرة .تكنولوجية
التناضح العكسي (  )osmose inverseالتي ستستعمل تستلزم
حوالي  3كيلوواط ساعة إلنتاج متر مكعب واحد من املاء احمللى.

وهذا األمر له انعكاسان :األول بيئي حيث أن  % 80من الطاقة
الكهربائية يف املغرب مصدرها طاقة أحفورية وبالتالي ستساهم
هذه احملطة يف املزيد من انبعاث غازات الدفيئة وتغير املناخ.
والثاني مالي إذ أن الكلفة املالية إلنتاج متر مكعب واحد ستبلغ
 20درهما تقريبا .يف حني أن كلفة ضخ املياه اجلوفية ألجل
السقي ال تتعدى  1.6درهم للمتر املكعب حاليا ( .)1والدراسة
االقتصادية للمشروع حددت ثمن بيع املتر املكعب للفالحني يف
 5دراهم .وهذا السعر لن يستطيع دفعه إال من ميارس فالحة
عصرية ذات مردودية مرتفعة موجهة نحو التصدير أي فئة
من الرأسماليني الكبار .الشيء الــذي سيعطي لهذا املشروع
طابعا طبقيا بامتياز .من جهة أخرى فإن الكلفة احلقيقية
إلنتاج م 3من املاء احمللى ستفوق  10دراهم للمتر املكعب .والفرق
ما بني هذه الكلفة والسعر الذي سيؤديه مستعملو مياه السقي
ستتحمله الدولة وسيؤدي الشعب فاتورة سياسة تخدم مصالح
حفنة من احملظوظني وتدمر البيئة واالنسان.
على املستوى االجتماعي يتم استغالل حوالي  100ألف من
العمال الزراعيني/ت بشكل بشع .أغلبيتهم يتم استقدامهم من
خارج املنطقة .ال ميلكون إال قوة عملهم يؤجرونها للرأسمال.
ال يحوزون ال أكواخا وال ماشية وال قطع أرض صغيرة كما هو
حال العمال الزراعيني الذين يعيشون ويشتغلون يف مناطقهم
األصلية .ينقلون يف شاحنات مكدسني كالبهائم يف انتهاك
سافر لقانون السير والقوانني الشغلية ويتعرضون حلوادث
سير مميتة يذهب ضحيتها كل سنة عشرات القتلى واجلرحى.
كل هذا أمام مرأى ومسمع السلطات التي ال حترك ساكنا .ال
يستطيعون يف العديد من األحيان إثبات أن احلادثة حادثة
شغل نظرا لغياب أي وثيقة تثبت العالقة الشغلية مع املقاولة
التي كانوا متوجهني إليها أو قادمني منها .وشركات التأمني
تتنصل من تعويضهم نظرا لعدم احترام صاحب الشاحنة
عقد التأمني حيث أن هذه الشاحنة مخصصة لنقل البضائع
واحليوانات وليس اإلنــســان .وعــادة ما يكون هــذا السائق أو
صاحب الشاحنة سمسارا يتاجر يف اليد العاملة إذ يذهب إلى
املوقف يوميا عند الفجر ويشحن عدد العمال/ت الذي التزم
بتوفيرهم ذلك اليوم لفائدة باطرون مقاولة معينة.
أما عن الدخل فاألجر ال يتعدى يف الغالب  70درهما يف
اليوم وهو احلد األدنى لألجور الذي يكفي لسد رمق شخص
واحد فقط .أما إذا كان هذا دخل عائلة مكونة من شخصيني
وطفلني فهذا يعني أنهم يعيشون حتت عتبة الفقر التي تساوي
 20درهما للشخص يف اليوم حسب معيار األمم املتحدة .ناهيك
أن العمل موسمي ال يتعدى  8أشهر يف السنة يف أحسن األحوال.
وعلى مستوى احلماية االجتماعية نزر فقط من هؤالء العمال
يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
وأحيانا يتم التصريح بهم وال تتم تأدية املساهمات وبالتالي
فإن حقهم يف التأمني عن املــرض يسقط .ويف احلــاالت التي
يتم فيها التصريح بهم وتأدية املساهمات للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي وهي حاالت نادرة فإن العامل/ة ال يستطيع
عيادة الطبيب بسبب مرضه أو مرض أحد أفراد عائلته ألن
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اوجه فشل السياسة املائية باملغرب
عرف املغرب ظواهر اجلفاف متتالية وأبرزها وأشدها
هي التي حدثت سنة  1935حيث لم تنزل قطرة ماء
واحــدة خــال هــذه الفترة وتسببت يف اجلــوع واألوبــئــة
الفتاكة التي أودت بحياة اآلالف من البشر واحليوانات.
فــاجلــفــاف املــنــاخــي ال ــذي يتميز بقلة التساقطات
يتسبب يف اجلفاف الزراعي الذي يحدث نقصا وتراجعا
للمحاصيل الــزراعــيــة واحلــيــوانــيــة ،وكــذلــك اجلــفــاف
الهيدرولوجي الــذي ينتج عنه نقص شديد يف املــوارد
املائية والفرشات الباطنية واآلبار.
إال أن اجلفاف يختلف من منطقة إلى أخرى و بطبيعة
عملي كموزع للماء باملكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي
لدكالة  ،فاملنطقة تعيش جفافا حادا و نقصا كبيرا يف
املــاء للسنة الثانية على التوالي ،وتعيش حالة جفاف
حقيقة رغم عدم اإلعالن عنها رسميا وتأثيراتها كبيرة
وخطيرة على الفالح واملواطن و كذلك االقتصاد الوطني
 ،رغــم ان املنطقة مصنفة مــن املــنــاطــق ذات الفالحة
الكبرى إال أن الــفــاح تفاجأ هــذه السنة بــقــرار املكتب
اجلهوي لالستثمار الفالحي لدكالة الذي قنن توزيع ماء
السقي و قلص الــدورات املائية إلى حد غير مسبوق يف
تاريخ املناطق السقوية ،حيث لم يستفد الفالحون إال
من ثالث دورات مائية طيلة املوسم الفالحي بكمية أقل
ساعتان للهكتار الواحد بدل ثماني ساعات التي كانت
معتادة يف املواسم الفالحية العادية .فانتشرت ظاهرة
حفر اآلبار إال أنها لم تخفف على الفالح معاناته مع املاء
بسبب اجلفاف الهيدرولوجي والنقص يف املياه اجلوفية
 ،وأصبح مضطرا للتمديد يف حفر اآلبار كل مرة بسبب
نقص املياه اجلوفية ،اذ فاقت يف بعض املناطق  40مترا
.أما معاناة ساكنة املدن فتتمثل يف االنقطاعات املتتالية
وضعف الصبيب وتلوث املياه خاصة يف فصل الصيف .
 - 2فإذا كان اجلفاف يفتح مناقشة عامة لندرة املياه
و قلتها فليس هو املسؤول االول و الوحيد  ،بل هو عنصر
من العناصر املوضوعية و املتشابكة يف تدبير القطاع
املائي بالبالد .فاذا كان هناك تقرير دولي يضع املغرب
يف املرتبة  23من بني  164بلدا يواجه أزمــة العطش  ،و
أن مـــوارده املائية تقلصت الــى  650متر مكعب للفرد
الواحد يف السنة مقابل  2500سنة  1960وستقل عن
 500سنة . 2020فنحن دخلنا مرحلة اخلطر بنزولنا
عن املعدل العام بالنصف أي  1000متر مكعب للفرد
الواحد يف السنة .كما أن التقرير الدولي يشير إلى أن
املغرب سيفقد  80%من موارده املائية يف  25سنة املقبلة .
كــل هــذه املــعــطــيــات زكــاهــا تــقــريــر املــجــلــس الوطني
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي والــبــيــئــي ،واعــطــى بعض
التوجيهات والــتــدابــيــر االستعجالية ملواجهة األزمــة
ومعاجلتها .فهل احلكومة التي هي املسؤول األول عن هذه
األزمة مستعدة التخاذ اجراءات وتدابير طارئة لتفادي
األسوأ.
فــا التقارير الدولية والوطنية وال االحتجاجات
الشعبية يف املدن والقرى والتي أصبحت شبه يومية وال
توصيات الهيات السياسية واحلقوقية املناضلة ،أثرت يف
السياسة احلكومية املتبعة يف تدبير القطاع املائي .إذ
ال زلنا نشاهد تشجيع استغالل املاء الصالح للشرب يف
القطاعات السياحية والصناعية على حساب املواطن.
 - 3وللنهوض بالقطاع املائي ومواجهة األزمــة يجب
على احلكومة أن تقطع مع السياسات التبعية خاصة
توصيات صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك العاملي وسن
سياسة وطنية شعبية يــشــارك فيها اجلــمــيــع ،ويكون

هدفها األول توصيل وتامني املاء الصالح للشرب جلميع
املواطنني يف املدن والقرى وبجودة عالية لتفادي بعض
األمراض املزمنة كالقصور الكلوي .ففي القطاع الفالحي
يجب حــذف مشاريع الــري التقليدية التي تتسبب يف
ضياع نسبة كبيرة من املــاء ،وحتولها إلى مشاريع الري
بالتنقيط كما يجب عليها أن تعمل على تقوية اإلدارات
الفالحية التابعة للقطاع وتشجيعها بــاملــوارد املالية
والبشرية ،وليس إفراغها كما حدث باملكاتب اجلهوية
لالستثمار الفالحي مثال .يجب إعادة النظر يف املخطط
األخــضــر الــذي يــولــي اهتماما كبيرا للمستثمرين يف
الزراعات املوجه للتصدير.
كما يجب مساعدة الفالح الصغير وتأطيره ومواكبته
حتى النجاح وتشجيع الزراعات غير املستهلكة للماء.
ويجب فرض ضرائب على املستثمرين الزراعيني الذين
يــصــدرون املــاء حتــت غــطــاء تشجيع الــزراعــات القابلة
للتصد ير .

يف املــيــدان السياحي يجب احلــد من سقي املساحات
اخلضراء يف املنتجعات السياحية و الفنادق الضخمة و
املركبات الرياضية و قطع تزويد املسابح اخلاصة باملاء
الصالح للشرب و تعويضها باملياه املعاجلة.
يف امليدان الصناعي كذلك يجب احلد من استهالك
املــيــاه الــصــاحلــة للشرب وتعويضها بــاملــيــاه املــعــاجلــة يف
املعامل التي هي مضطرة الستعمال املــاء يف الصناعة،
اما الصناعات التي تستغل املاء وسيلة للزيادة يف الربح
على حساب قطاعات أخرى كالري واملاء الصالح للشرب،
كما هو معمول به حاليا يف قطاع الفوسفاط يجب على
احلكومة أن تعيد النظر يف هذه االتفاقيات.
أمــا قــطــاع املــيــاه املــعــدنــيــة فــحــدث وال ح ــرج ،فكيف
يعقل أن احلكومة ال زالت متنح رخصا تفضيلية ريعية
ملستثمرين ينزعون املوارد املائية من مالكيها االصليني
يف القرى ويقومون يتعليبها وإعــادة بيعها لهم بأثمان
خيالية تفوق الثمن الدولي.
 - 4نعم ميكن ملوضوع املــاء الصالح للشرب أن يطرح
بنفس احلــدة ونفس الطريقة يف جميع مناطق املغرب
حيث ضعف الصبيب واالنقطاعات املتكررة و تلوث املياه
هي ميزة عامة يف جميع املــدن تقريبا .ونقص وجفاف
العيون واآلبار متاما يف البوادي.
اما مياه السقي أن كانت متوفرة يف منطقة الغرب فهي
تخضع لتقلبات حقينة السدود يف املناطق األخرى.
 - 5كل هذه املشاكل تفرض على التنظيمات املناضلة
يف مــوضــوع املــاء أن تــدق نــاقــوس اخلطر و تقوم بفضح
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السياسات الالشعبية التي نهجتها احلكومات املتعاقبة
والتي تنتهجها احلكومة احلالية يف مجال تدبير القطاع
املــائــي .كــمــا يــجــب عليها دعــم ومــســانــدة و تــأطــيــر كل
االحتجاجات الشعبية املطالبة باملاء  ،و املطالبة بإطالق
سراح جميع املعتقلني السياسيني .
 - 6هل السياسة املتبعة يف تدبري القطاع املايئ ابملغرب
طبقية ام ال؟
االستعمار املباشر كان ينزع املــوارد املائية من سكان
الــبــوادي والقرى ويحولها إلــى ضيعاته ،وبعد خروجه
منحت هــذه امل ــوارد ملستثمرين يف إطــار الــريــع ليعلبوا
مياهها العذبة ويبيعونها  ،وتسببوا يف نزوح ماليني من
سكان الــبــوادي والــقــرى إلــى املــدن  ،أليست بطبقية يف
استغالل املــوارد الطبيعية .كما نالحظ يف كل املــدن مت
حتويل املياه املعدنية الطبيعية إلى املعامل التي تختص
يف صناعة املشروبات الغازية وربــط الشبكات املتهالكة
لتوزيع املاء الصالح للشرب مبصفات املياه املعاجلة ،و التي

تسبب أمراضا مزمنة كالقصور الكلوي .
اما سياسة السدود التي تستر عورة القطاع املائي فهي
أم االقطاعيات ألن أغلب السدود يتم بناؤها يف مناطق
املغرب غير النافع  ،فيزيدون يف تأزمي الوضعية بحرمان
السكان الذين يوجدون يف منطقة السد من أراضيهم،
وغالبا ما يتم تهجيرهم حتت غطاء املنفعة العامة و يف
غالب األحيان بتعويضات رمزية ال متكنهم من االستقرار
و العمل يف مناطق بعيدة عن محيطهم االصلي .كما يتم
حتوير مسالكهم الطرقية  .والغريب يف األمــر أن أغلب
هــذه املناطق الــتــي تبنى فيها الــســدود جنــدهــا تعيش
أزمــة مــاء حــادة وأغــلــب االحتجاجات نشاهدها تخرج
من املناطق املجاورة للسدود .لكن املياه املجمعة تذهب
الى املناطق اخلصبة خاصة التي تتواجد فيها الضيعات
الكبرى للمالكني الكبار .والغريب يف األمر هي السياسات
اإلقصائية املمنهجة فمثال سد الوحدة بني يف منطقة
وزان ومنطقة تاونات على اخلصوص هاتان املنطقتان
ضحتا بأراضيها وسكانها لكن عائدات السد ترجع إلقليم
سيدي قاسم فقط ألنــه يحتضن ســور السد .وال زالت
تبعاته وتأثيراته على سكان اقليم تــاونــات متواصلة
بسبب عــدم االنــتــهــاء مــن بــنــاء أكــثــر مــن  27ســدا تليا
و 300بحيرة مرتبطة به إلى حد اآلن .بناؤه كبد املغرب
مديونية كبيرة لم تسلم منها حتى األجيال املقبلة رغم
أن فــوائــده قليلة مقارنة بتكلفة بنائه ،أنقذ منطقة
الغرب من الفيضانات التي كــان يتسبب فيها نهر سبو
ونهر ورغبة وروى ضيعات املالكني الكبار يف الغرب الذي
يتحايلون يف تسديد فواتير مياه الري التي يستعملونها.

9

امللف
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السياسية املتبعة يف مجال تدبري املاء
• هشادة شخصية يف موضوع املاء والكهرابء
سنوات قليلة بعد االستقالل الشكلي التحقت باملدرسة
االبتدائية ،مبركز قروي صغير "خميس ايت عميرة" .تلك
املدرسة املوروثة عن عهد االستعمار كانت اقسامها فسيحة
ومصابيح الضوء الكهربائي كانت معلقة بأسقفها ،وحسب
الروايات فتلك املصابيح كانت تشتغل يف السابق عن طريق
مولد كهربائي .كما يوجد بجانب املدرسة برج للمياه أتذكر
انه كان يستعمل يف سقي حديقة املدرسة  .و بخميس ايت
عميرة توجد كذلك توربينة للرياح توفر ما يكفي من
املياه املجانية للساكنة وللبهائم اشتغلت بكيفية دائمة الى
حدود 1975
خميس ايت عميرة توجد على بعد  4كلم عن الطريق
الوطنية رقم  1الرابطة بني ايت ملول وتزنيت .على بعد
 3كلم مــن تلك الطريق يف اجتــاه "تيفنيت" على احمليط
األطلسي جند ممرا لألسالك الكهربائية متوسطة اجلهد
والتي تشق يف طريقها عشرات الدواوير التي يضيء ساكنيها
بالشمع والغاز والكاربون الى حدود التسعينيات .وكلما مررت
بدراجتي الهوائية وانا شاب بجانب تلك االعمدة احلاملة
لتلك االسالك اطرح دائما السؤال :ملاذا لم نستفد نحن من
هذا الضوء
أذكر انه يف الستينيات كانت تتواجد مبنطقة ايت عميرة
طبقة وسطى فالحية حقيقية ،كانت تطمح الى "التحضر"
ولتدريس ابنائها باملدرسة "العصرية"
هــذه الطبقة الفالحية الــوســطــى تستغل يف ضيعات
تــتــراوح ،مساحاتها بني 1و3هــكــتــارات ،للفالحة السقوية
عن طريق "الناعورة" قدميا وبعدها باستعمال احملركات
امليكانيكية اإلجنليزية يف بداية الستينيات .تلك الطبقة
التي سحقت بقرار سياسي يعتمد استجالب املعمرين اجلدد
وناهبي املــال العام لالستثمار يف استنزاف الفرشة املائية
لسهل سوس العاملة
بــقــي الــوضــع كــمــا هــو عليه ال ــى حـــدود الثمانينيات
حيث بــدأت تتأسس بكيفية تلقائية جمعيات يف املداشر
ينخرط فيها السكان من أجل ربط املنازل بالشبكات املائية
والكهربائية التي تنتجها احملــركــات امليكانيكية احمللية.
عرفت هــذه العملية جناحا كبيرا دون تدخل املخزن وال
البنك الدولي الــذي أسس فيما بعد ما سمي ب"املجتمع
املدني" املمول والذي لم يفصل فيه هيجل .يف ظرف عشر
سنوات من  1980الــى  1990أصبحت جل مداشر سوس
تتوفر على املاء والكهرباء قبل ان تشرع الدولة سنة  1996يف
تنفيذ ما سمي مبشروع "بيرك" املمول بالدين وبالتبرعات
اخلارجية
مبنطقة الــغــرب الــتــي تعتبر "رئ ــة املــغــرب" يف مجال
احلبوب والتي استثمرت فيها أموال طائلة يف اطار "برنامج
سبو" يف أواخر الستينيات ،لم تستفد املداشر من نقط املاء
الصالح للشرب اال بعد سنة  . 2000اما بالنسبة للكهرباء
فانا شخصيا عشت بكيفية مستمرة ملدة  11سنة مبنطقة
يف الغرب 5 ،سنوات منها بدون كهرباء التي لم تصل ولم
نستفد منها اال مبشقة يف نهاية سنة  ، 2011مبقابل اداء
 4االف درهم لكل منزل
 – 2السياسة املائية ابملغرب منذ االستعمار
ملــا وصــل ليوطي الــى املــغــرب "فــاحتــا" نظر الــى جبال
االطلس الشامخة التي تشكل اخلزانات التي تتدفق منها
املياه يف اجتاه سهول سوس سايس واحلوز والغرب وملوية
السفلى ودكــالــة واحلـــوز ...وقــال" :منذ الــيــوم لــن تضيع
هذه املياه يف احمليط األطلسي" كأن املغرب بقعة خالية ال
تتواجد به ساكنة اخترعت تقنيات بارعة وقامت باعمال
شاقة لتطويع خزائن جبال االطلس
ابتداء من سنة  1914اعتبرت القوانني االستعمارية
الصادرة باسم السلطان احملمي ان "املاء فوق األرض وحتتها

مصلحة عمومية" .تلك القوانني التي تشكل اعالنا عن نزع
املاء من الشعب املغربي الذي كان يدبر تلك العملة النادرة،
نظرا لتواجد املــغــرب مبنطقة شبه جــافــة ،بــإبــداع طرق
هندسية تعتمد االستعمال املتوازن للمياه السطحية واملياه
اجلوفيه انبهر امامها املهندسون االستعماريون
فانتزاع ملكية وتسيير املاء والغابة من مجمعات القبائل
تشكل النقطة املــركــزيــة التي يجب معاجلتها عاجال يف
السياسة االستعمارية .فامتالك املاء والغابة تشكل أساس
"اجلــمــاعــة" التي تسير بها القبائل شؤونها باستقاللية

.

.

؟؟؟؟

.

.

.

.

.

عن السلطة املخزنية املمركزة يف العاصمة السلطانية.
أعاله حتدثنا عن جمعيات املاء والكهرباء بسوس ،فسريعا
ما تدخلت السلطة واملكتب الوطني للكهرباء واملــاء لنزع
التسيير من جمعيات املــداشــر .فبعد االستقالل الشكلي
اتبعت نفس السياسة االستعمارية فيما يتعلق باملاء ،ففي
املناطق املسقية عن طريق السدود ،أصدرت الدولة قوانني
تــفــرض أن تــكــون مساحات الضيعات املسقية مــن أراضــي
اجلــمــوع ،التي أصبحت "ملكا" تتجاوز  5هكتارات ومينع
على الفالحني الفقراء وضع شراكات كي يضموا أراضيهم
بعضا لبعض للحصول على املساحات املطلوبة ولم يبق من
حل امامهم اال التخلي عنها بأثمنة بخسة .زد على ذلك ان

فانتزاع ملكية وتسيير
الماء والغابة من
مجمعات القبائل تشكل
النقطة المركزية التي يجب
معالجتها عاجال في السياسة
االستعمارية .فامتالك الماء والغابة
تشكل أساس "الجماعة" التي تسير
بها القبائل شؤونها باستقاللية
عن السلطة المخزنية
الممركزة في العاصمة
السلطانية

احلسني العنايت

مساهمة الفالحني يف تغطية مصاريف القنوات واستصالح
األراضــي كانت تقدر يف سنة  1969ب  1500درهما للهكتار
تؤدى دفعة واحدة ما يعادل  12360بدرهم  ،2020مبعنى
ان الفالح الصغير الــذي ساعده احلــظ كي يتوفر على 5
هكتارات البد ان يؤدي  6ماليني سنتيم بدرهم  2020دفعة
واحــدة كي يحافظ عليها ،زد على ذلك ان القانون يشجع
على استنزاف املياه ألن الفالحني يؤدون اوتوماتيكيا ثمن
مياه السقي على  3000ألف متر مكعب كحد أدنــى .هكذا
وفرت جميع القوانني التي جتعل املاء واألرض املسقية بني
ايــدي الكومبرادور .هكذا انضافت الــى ضيعات املعمرين
اجلدد التي مت االستحواذ عليها يف املناطق املسقية والتي
تقدر يف عهد االستعمار ب  50الف هكتار  ،ضيعات جديدة
للبورجوازية الكومبرادورية ناجتة عن سياسة السدود
التي أصبحت تعم اكثر  850الف هكتار للسقي الكبير .فما
بني  1967وسنة  ،1985السنة التي استحوذت فيها شركة
"اونــا" على معامل السكر العمومية ،استثمرت الدولة يف
املجال الفالحي معدل  28باملائة من مجموع االستثمارات
لم يستفد منها السقي الصغير الذي يهم األغلبية الساحقة
مــن الفالحني اال مــا يقل عــن  7باملائة .رغــم إفــاس هذه
السياسة التي كانت نتيجتها "التقومي الهيكلي" فهي ما تزال
مستمرة ،حتت عناوين مختلفة وشعارات دمياغوجية ،ببناء
سد كل سنة ،ما يسرع يف وتيرة الهجرة الداخلية ويساعد
على ظهور مجمعات سكنية بجوار ضيعات الكومبرادور
تنعدم فيها مواصفات احلياة الكرمية .كما أن هذه السدود
تساهم يف تفكيك املجال االيكولوجي وكبح مجاري املياه
الطبيعية التي لها دور أساسي يف تطعيم الفرشة املائية.
هذه السياسة التي سارت على نهج السياسة االستعمارية يف
املجال الفالحي والسيطرة على مصادر املياه أدت الى جفاف
العديد من الفرشات املائية التي يزخر بها املغرب وتسرب
ملوحة البحر لتلك املتواجدة بالقرب من احمليط األطلسي
وأصبحت غير صاحلة لالستعمال
 – 3األحزاب السياسة واملسألة املائية
مواقف هذه األحزاب يف املسالة املائية نقرأها يف تقارير
"املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي" فهي متماهية
مع البرامج االستراتيجية للدولة يف مجال املاء وال تقدم
اال بعض املالحظات حــول بعض القضايا التي ال متس
اجلــوهــر .كــأن تشتكي مــن عــدم معاجلة املــيــاه العادمة
لتوظيفها يف سقي املساحات اخلضراء باملدن .كأن هذه
األحزاب لم تبارك تفويت وكاالت الكهرباء واملاء لصالح
للشرب والنظافة للشركات متعددة االستيطان التي توقع
معها ما يسمى "دفاتر التحمالت" .وكأنها لم تفوت زرع
مساحات شاسعة من العشب األخضر بعيدا عن املناطق
السكنية للعديد من شركات املناولة التي تستعمل املياه
الصاحلة للشرب وتبذيرها يف تلك احلقول التي يتوجب
على الساكنة القيام برحلة السندباد الستفادة منها
يف السنوات األخــيــرة اصبح املــغــرب يعرف مسيرات
متكررة حول املطالبة مباء الشرب ،ويف كل سنة تلتحق
مناطق جــديــدة وصلها شــح املــيــاه .فشح املــيــاه اجلوفية
والسطحية ينتج عنه انعدام التبخر وبذلك ازديــاد يف
ارتفاع درجــات احلــرارة الــذي ينعكس سلبا على الغطاء
النباتي ويسرع من مخاطر التسحر
فــاحلــل الوحيد املتبقي لــدرء خطر العطش الــذي
يتهدد املغرب هو رفع يد التكتل الطبقي احلاكم وسياسته
املخزنية على تدبير املياه و متكني الشعب املغربي من
التسيير الدمقراطي خليراته املائية والغابوية التي تعود
عليها على امتداد قرون .ذلك التسيير املستقل الذي فككه
االستعمار بحمالته العسكرية ضد مجمعات القبائل التي
تسير ذاتيا ومهد الطريق لوارثيه لتسريع انتزاع األرض
واملاء من مالكيها األصليني

.
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الدولية

منطقة النيل بني الندرة
وحروب املستقبل
املاء هي قصة حياة ،أي أن املاء يكتسي أهمية قصوى عند اإلنسان
واحليوان وكل ما هو حي وبدونه تتعطل اغلب األنشطة اإلنسانية،
وله دور رئيسي يف التنمية االقتصادية وإنتاج الطاقة والغذاء ...
وعبره نساهم يف سالمة النظام االيكولوجي وبقاء الساللة البشرية,
وميكن القول أن املاء من احلقوق األصيلة لإلنسان لكن هذه األخيرة
تشهد تهديدا غير مسبوق،بحيث يشهد كوكب األرض وفق تقارير
املؤسسات الدولية املختصة تغيرات مناخية تهدد الكائنات احلية
وتنعكس على نــدرة املياه خصوصا مع االستغالل الرأسمالي لكل
املوارد الطبيعية وبشكل مفرط ونتيجة لسياسات هذه األخيرة أصبح
أزيد من  2.1مليار فرد يفتقدون إلى خدمات مياه الشرب ،و 4.5مليار
فرد يفتقدون إلى خدمات املرافق الصحية وميوت أزيد من  1.5مليون
طفل سنويا بأمراض اإلسهال ,ويعاني  1من كل  10أفراد يف العالم
من شح املياه ،واستنادا لهذا يرى اغلب اخلبراء أن األزمة تتفاقم أكثر
فأكثر ,بحيث أصبح استهالك  80%من املياه املتاحة على سطح األرض
يف كل سنة  ،ومن املتوقع أن يزداد الطلب على هذا املورد بنسبة 55%
حتى  2050وهذا نتيجة للعديد من األسباب وميكن ذكر أهمها:

بناء السد العالي وكذلك عدم استقرار اثيوبيا سياسيا ،وكذلك
مكانة وقوة األنظمة احمليطة ( عبد الناصر) .إضافة إلى االتفاقيات
التاريخية .ويقع السد على احلدود السودانية االثيوبيا ،أي على بعد
 20كيلومتر من احلدود السودانية (مصادر أخرى تقول  40كيلومتر)
يف منطقة بني شنقول والتي تعود يف األصل إلى أراضي سودانية قبل
اتفاقيات ترسيم احلــدود سنة  ,1902وللغرابة أن إثيوبيا تطالب
بالتخلي عن االتفاقيات االستعمارية وتنسى هذه االتفاقية التي
مبوجبها مت إدخال بني شنقول حتت السيادة اإلثيوبية ,وما تزال
هذه املنطقة تطالب بعودة أراضيهم لوطنهم األصل السودان كان
أخيرها مترد  ( 2017إذا قامت مبناداة اإلنسان من هذه املنطقة على

.

 +التغيرات املناخية ولها دور أساسي يف ندرة املياه (هذا التعبير

.

هذه فقط إطاللة صغيرة حول املوضوع يف املنطقة بشكل عام،
لكن غاية هذا املقال هي القضية األكثر سطوعا اليوم أي منطقة
النيل والصراع القائم ،وبالتالي يكون هدف املقال هو توضيح ما
يجري يف هذه املنطقة ،وهي محاولة ليست جامدة بل هي مبنية على
آراء وأحداث وموافق قابلة للتطوير والنقد

.

أوال يجب أن نتفق أن إثيوبيا وكل بلدان إفريقيا بحاجة إلى
مشاريع يف هذا االجتاه حتسبا للمستقبل وتطويرا ملجتمعاتهم ,لكن
ال يجب أن يكون هذا على حساب شعوب أخــرى ،كمصر والسودان
يف قضية سد النهضة وهــذا يتفق عليه اغلب املهتمني واخلبراء
واملهندسني

.

ففكرة السد يف اثيويبا ليست جديدة بل تعود إلى زمن بعيد،
على األقل إلى عصر محمد علي ومع منتصف اخلمسينات ظهرت
اهتمامات بهذا اجلانب بإشراف أمريكي يف اطار الضغط على السودان
ومصر ,ويف سنة  1964مت اختيار املوقع واجناز تصميمات بواسطة
مكتب استطالع أمريكي،ومت تأجيل ذلك للعديد من األسباب أهمها

،فقرر رئيس الــوزراء السابق مليس زيناوي االنتقال إلى التمويل
الذاتي ,وجلــأت احلكومة الى طرح سندات للمواطنني يف الداخل
واخلارج بفائدة  4إلى  ، 5%ومت تشجيع املوظفني احلكوميني على
تخصيص شهرين من رواتبهم لشراء سندات السد  ،ووصلت حتى
إرغامهم أحيانا  ،و قامت احلكومة بإلزام القطاع اخلــاص بشراء
املاليني من السندات ،ومت إصدار سندات املغتربني واألجانب من أصول
إثيوبيا وتسمى سندات الشتات ،وأكثر مساهمة جاءت من املغتربني
يف الكيان الصهيوني  ،إضافة إلى اجلهات األجنبية التي ساهمت يف
متويل السد املتمثلة يف البنوك الصينية ب  1.8مليار دوالر ,ويف أواخر
 2018كانت أزمة متويل عميقة  ،لكن تغلبت على األمر خصوصا بعد
حصولها على برنامج لصندوق النقد ب  2.9مليار دوالر ،ويف 2020
أعلنت مؤسسة التمويل والتنمية الدولية وهي وكالة تابعة للحكومة
األمريكية عن استثمار  5مليار دوالر  ،والشركة املسؤولة عن البناء
ساليني امبرغيلو هي شركة ايطاليا وتعتبر من اكبر الشركات يف
العالم

من املعلوم أن املصادر املائية من أهم الثروات الطبيعية والضرورية
الستمرار حياة اإلنسان والكائنات احلية ،وأمام ازدياد احلاجة إليها
تصبح أهمية تدبير هذه املياه خصوصا بني دول احلوض الواحد وفق
قواعد وضوابط ،حتى ال تصبح فوضى يعاني منها اجلميع ,وعلى
دول احلوض الواحد التوافق وااللتزام عند شروع احدهما يف إقامة
املشروعات املائية  ،وانتهاج التشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ،هذا
يعني أن تعاونهم هو السبيل الوحيد للتقدم وغير هذا يؤدي ضمنيا
إلى الفوضى والى احلروب ,وهذا ما يقع اليوم حول النيل األزرق الذي

 +توزيع الكثافة السكانية بشكل ال يتناسب مع توزيع موارد املياه.
مثال تعرف منطقة جنوب أسبانيا إلى باكستان وصوال إلى القرن
اإلفريقي ب " مثلث العطش " ،ويقطن يف هذا املثلث حوالي ملياري
إنسان يف املقابل روسيا وكندا تعرف بالوفرة أكثرة من االحتياج

تضم منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط أزيد من  6%من
سكان العالم ,ومتتلك اقل من  2%من املوارد املائية املتجددة ،وتعتبر
هذه املنطقة أكثر جفاف يف العالم ،وتضم فلسطني واجلزائر والبحرين
والكويت واألردن واإلمارات والسعودية وقطر وتونس وعمان  ...وهذه
األخيرة غير قادرة على توفير الطلب احلالي للماء .وبحلول 2050
وبحسب دراسة استمرت إلى  9سنوات وانتهت يف  2009فان معدل
فقدان احتياطي للمياه العذبة يعادل تقريبا حجم البحر امليت وهي
أعلى نسبة يف العالم

سفيان جناتي

اتفاقيات مياه النيل

.

.

من  28يوليوز إلى  3غشت 2020

.

 +النمو الغير املتناسب بني السكان وموارد املياه ,بحيث ان النمو
السكاني يف ازدياد متسارع حوالي مليار إنسان بني  15إلى  20عام

احتل الساحة والدراسات يف السنوات األخيرة) .هذا بشكل عام أما
عن املنطقة بشكل خاص ،فإفريقيا واغلب البلدان يف الشرق تواجه
اخلطر املزدوج ,ندرة املياه من جهة ومن جهة ثانية احلروب على هذه
املوارد،وهذا ما تؤكده اغلب الدراسات ،وتتوقع كارثة مستقبلية قد
تؤدي إلى حروب طاحنة .وسنقدم لكم بعض األرقام عن املنطقة قبل
اخلوض يف غاية املقال

العدد 370 :

انه من قبائل إثيوبيا يعتبرها اهانة) .ويبلغ ارتفاع هذا السد 145
متر وطوله  1708متر وحجم خزانه يصل إلى  60-65مليار متر
مكعب .ويحمل  15توربني ( )17من نوع فرنسي بقدرة  350ميكاواط
،وتقدر تكلفة السد ب  5مليار دوالر ,وكانت مسالة متويل السد من
أكثر املشاكل وأخطرها يف بداية األمر ،الن املؤسسات الدولية والدول
األجنبية كانت مترددة يف دخول مشروع ينذر باملشاكل يف املستقبل

هذه فقط
إطاللة صغيرة
حول الموضوع
في المنطقة بشكل
عام ،لكن غاية هذا
المقال هي القضية األكثر
سطوعا اليوم أي منطقة
النيل والصراع القائم،
وبالتالي يكون هدف
المقال هو توضيح
ما يجري في هذه
المنطقة

ميد مصر والسودان باحتياجاتهم املائية وهذا األخير له اتفاقيات
تاريخية ميكن تقسيمها إلى مرحلتني قبل بناء سد النهضة  ،وبعد
بنائه

.

 اتفاقية  1929الغاية منها تقاسم مياه النيل ،وكــانــت بنياملستعمر البريطاني نيابة عن تنزانيا ورواندا وكينيا ومصر وتتضمن
إقرار دول احلوض بحصة مصر املكتسبة ,وان مصر لها حق االعتراض
يف حالة إنشاء هذه الدول مشروعات على النيل تضر بحق مصر يف
مياه النيل .
 اتفاقية  1959ووقعت يف القاهرة بني مصر والسودان وهي مكملةلسابقتها أهم ما تضمنت هو احتفاظ مصر بحقها  55.5مليار متر
مكعب وكذلك حق السودان  18.5مليار متر مكعب  ،وكذلك املوافقة
على قيم مصر بإنشاء السد العالي وقيام السودان بإنشاء خزان
الروصيرص

.

 مبادرة حوض النيل  1999وهي اتفاقية تضم مصر والسودانوأوغندا وإثيوبيا والكونغو وتنزانيا وبوروندي ورواندا وكينيا واريتريا
 ،مت توقيع هذه املبادرة بني دول حوض النيل بهدف التعاون اإلقليمي,
ومت اإلقرار فيها بقرار محكمة العدل الدولية والقاضي بالزاميات
االتفاقيات املوقعة سنة  1959 - 1929شانها شان اتفاقيات ترسيم
احلدود

.

 اتفاقيات عنتيبي  2010وكانت بني أربع دول من حوض النيل(اثيوبيا أوغندا ورواندا وتنزانيا يف غياب دول املصب مصر والسودان
 ،هذا ما اثار جدال واسعا وميكن اعتبار هذه االتفاقية الشرارة األولى
الزمة سد النهضة.
ومع بداية البناء تدشن مرحلة أخرى من املفاوضات واالتفاقيات
والبداية كانت يف أواخــر ،2011حيث تشكلت جلنة من  10أعضاء
متثل ثالث دول لتقدمي تقرير عن كل ما يخص السد إال أن إثيوبيا
لم توافق بعدها واعترضت وطالبت بدارسات ألثار السد البيئية
وفقط  ،ويف  2013مت تقدمي هــذا التقرير يف عهد مرسي ,الذي
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تمتة مقال منطقة النيل بني الندرة وحروب املستقبل
كان لفضيحته أساسا يف الفجوة التي وقعت حول االتفاق (فضيحة
اجتماع مرسي وهو يسخر ويتحدث عن خطط مصر لسد النهضة
هذه الفضيحة مت بثها على التلفزيون اإلثيوبي مباشر ،هذا ما عزز
لدي اإلثيوبيني أن مصر عدو وأصبح شعار احلكومة االثيوبيا معموال
به أكثر)،وأصبح السد مشروع قومي يحتشد ورائــه كل القوميات
والعرقيات االثيويبة ,ومت استغالل هذا احلــدث بشكل املتقن من
النظام القائم يف إثيوبيا ,وبعد وصول السيسي إلى احلكم حاول إزالة
االحتقان الذي تشكل على اثر احلدث  ،ومت تشكيل وفد التفاوض من
جديد ،وسنة  2015وقع السيسي وعمر البشير وهايلي ديسالني يف
العاصمة السودانية على وثيقة إعالن مبادئ سد النهضة وتضمنت 10
مبادئ أساسية ،ويف يوليو  2015اصدرت اجلولة السابعة الجتماعات
اللجنة الفنية بيان يتضمن قواعد عمل املكتبني االستشاريني ،ويف
سبتمبر من نفس السنة انسحاب املكتبني االستشاريان الفرنسي
والهولندي لعدم وجود إمكانيات إجراء دراسة محايدة ،وصوال إلى
أواخر  2019حينما رفضت إثيوبيا مقترحات مصر ,وكذلك يف 2020
مت اإلعــان عن فشل املفاوضات ،وميكن القول أن هذه املفاوضات
كانت لصالح إثيوبيا خصوصا محطة  ،2015إعــان مبادئ السد
والتي حققت فيها األخيرة اعتراف رسمي بشرعية السد من مصر
والسودان ،إلى جانب هذا حققت إثيوبيا نقطة مهمة وهي التغاضي
عن الدراسات الفتية والذي كان الطرف اإلثيوبي متعنت يف تقدميها
من البداية ،أما مصر والسودان شكلت لهم خسارة خصوصا يف عدم
تثبيت اتفاقية  1929واتفاقية  1959وعدم إلزام اثيويبا بتقدمي
الدراسات الفنية املعروفة  ،ولإلشارة أن الوفد املصري والسوداني لم
يكن ذا فاعلية كبيرة ,لى عكس اجلانب اإلثيوبي حيث استطاع طيلة
فترة املفاوضات التعنت يف تقدمي الدراسات الفنية املطلوبة للسد
،مثال دراسة اجلدوى االقتصادية واالجتماعية الدراسات البيئية
والدراسات الهيدرولوجية ودراسة أمان السد ودراسة الطوبوغرافيا
ودراسة كفاءة السد

.

 الوفد السوداني لم يقدم أي دراسة فنية حقيقية ،رغم انه يضمخبيرين فنيني ,لكن اجلانب السياسي كان طاغي على املوقف.
الوفد املصري وبدوره لم يقدم أشياء جديدة تذكر ،وحتى الذي
قدمه مت تشويهه من طرف اثيوبيا وبعد ان قدمنا هذا سنتحدث
على ايجابيات وسلبيات السد خصوصا بالنسبة للسودان.
وأول ايجابيات هي احلفاظ على مستوى تدفق ثابت خلف السد
وأمان ضد ارتفاع منسوب النيل ،إضافة إلى انخفاض كبير يف حجم
الطمي ,وبالتالي تقليل الطمي املتراكمة يف خزان روصيريص  ،ينضاف
إليهم الوعد اإلثيوبي بتقدمي كهرباء زهيدة للشبكة السودانية.
السلبيات إلى اليوم ال يعرف مدى أمان السد من االنهيار لعدم
وجود دراسات فنية مؤكدة

.

 انخفاض الطمي بنسبة كبيرة له اثر على اخلصوبة الطبيعيةلألراضي الزراعية.
 انحصار صناعات كبيرة ومهمة مثل صناعة الطوب الذي يعيشعليها عدد كبير من األسر السودانية ,وانحصار الثروة السمكية .
ومن الناحية السياسية تتمثل السلبيات يف االبتزاز السياسي
إذا تغيرت الشروط واألوضاع  ،تصبح إثيوبيا صاحبة السيادة على
السودان ومصر  ،دون نسيان اإلغراق املباشر أو بيع املياه أو التحكم يف
حصص دول املصب  ،وهذا شيء نراه اليوم يف العراق من طرف التركي
اوردغان ،عبر التحكم يف مياه األنهار والسدود العراقية بواسطة سد
اتاتورك ,وبهذا العمل يتم القضاء على نهر الغراف والفراث ...
أراء املختصني السودانيني واألجانب حول سد النهضة
خبراء السودان
أ.ذ أحمد املفتي :يؤكد عضو اللجنة الرسمية السودانية حول
سد النهضة أن األمر بالنسبة إلى السودان مسألة حياة أو موت ,ألن
كل ما حدث ويقينا يسلب السودان أمنه املائي ويعرضه للغرق ,حيث
أنه يعرض السودان بالكامل للهالك الشامل غرقا أو عطشا مؤكدا أن
ذلك ينبغي أن يكون إنذارا شديدا للسودان من خطورة سد النهضة
مطالبا احلكومة بوضع سيناريوهات للمستقبل.

الذكتور ابراهيم األمني :ويشير إلى أن عدم وجود سيناريوهات
لدى السودان يف حال حدوث انهيار السد ،إذ ميكن ملياه السد أن تصل
إلى سد الروصيرص يف ثمان ساعات و إلى السنار خالل يوم واخلرطوم
خالل ثمان أيام .
م .دياب حسني :أوضح اخلبير السوداني يف السدود املائية وعضو

سنذكر أهمها فقط اآلن املجال ال يتسع لكل هذا.
اخلبراء األجانب
الدكتور أصفاو بيني وهو بروفيسور الهندسة امليكانيكية ومدير
مركز الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ويتحدث هذا األخير يف مقال
منشور على أحد املواقع اإللكترونية عن زيادة تفوق نسبة  300%يف
تصميم السد عن التصميم الواقعي والفعال إلنتاج الطاقة املطلوبة.
إن معامل كفاءة السد هو نسبة الطاقة املطلوب تغطيتها على
الطاقة املتوقع إنتاجها من السد وتعادل  33%وهي نسبة متدنية
جــدا بالنظر حلجم السد ,وميكن اعتبارها أقــل نسبة كفاءة يف
السدود العاملية .ويرى البروفيسور يف مقاله بعض األخطاء الفنية
يف تصميم السد,ويرى ان هذه القضية هي سياسية أكثر من أنها
قضية فنية ويوصي بضرورة املراجعة الفنية لضمان فاعلية السد من
الناحية الفنية.

اللجنة الدولية لتقيم سد النهضة املهندس دياب حسني أن اثيوبيا
وعدت بعمل منوذج حسابي ثنائي األبعاد ويسمى النموذج لتوضيح
الكميات املناسبة والسرعة واألبعاد واإلنشاءات املتأثرة ،الفتا أن
أديس أبابا لم تلتزم حتى نهاية عمل اللجنة ,وهذا ان دل على شيء
يدل على خطورة السد يف حالة االنهيار ،وذلك ألن اإلشــراف على
التنفيذ ضعيف مما يزيد من حجم اخلطورة

.

أ.ذ أحمد عبد الرحمان العاقب ويتحدث حول سد النهضة يف
مقال له على صحيفة الصحافة يوم  2013 09- 25-عن األمن املائي
للسودان ,ويقول إننا يجب أن نقر وال نستنكر حق اثيوبيا يف استغالل
الطاقة املائية ،لكن يف حدود األعراف و املبادئ والتشريعات املتفق
عليها يف حاالت األنهار املشتركة ،ولقد عجبت أن بعض املناقشني
نفوا تأثير ســدود الطاقة على مسيرة النهر ,ألن النهر يرجع من
التوربينات إلى النهر ,ولكن نسوا أنه يرجع بدون طاقة كافية تساعد
يف دفع اجلريان إلى املناطق يف أسفل النهر ,ومن هؤالء املهندسني
سيمنيو بيكيلي مدير مشروع السد الــذي بشر بتوفير الكهرباء
للبالد األخرى بأسعار زهيدة كما ذكر يف صحيفة املجهر عدد 09
يونيو  ،2013ويختم قوله "إذا لم يصل املاء فلن تفيد الكهرباء"

.

الباحث احمد عبد اهلل الشيخ الذي أعرب عن قلقه من سد النهضة
يف مقال بعنوان مخاطر السد يف اعني الباحث السوداني ويقول ان
هناك من يسوقون حججا بهدف إقناع السودانيني بأهمية السد دون
االستناد إلى دراسات أو بحوث علمية ويرى كذلك ان يف حال تغيرت
السياسات واختلفت املصالح ميكن لإلثيوبية ان متارس ضغطا هائال
على السودان

.

املهندس احمد كــايف ولــه العديد من املواضيع يف هــذا االجتــاه

وموقفه مبني علميا ويقدم نقدا للحكومة بشكل متميز يف قضية
السد أهم نقد له حول أمان السد وملعرفة املزيد يوجد له صفحة
على الفيس

.

وكذلك يوجد عدد من مهندسي وخبراء ومفكري السودان مع
السد مثال الفاضل العباس ويدافع على السد وفوائده على السودان
وتتمثل هذه األخيرة يف استقرار منسوب مياه النيل وكذلك متكني
املالحة النهرية من العمل طوال العام.
حسن محمود مع السد ويقدم طرحه يف مقال بعنوان سد النهضة
سباق الثانية األخيرة
علي داؤد يدافع على السد ويقدم أفكاره يف مقال حلفا القدمية.
ويوجد عدد كبير من األسماء األخرى يف احلكومة السودانية
وباقي الشعب ومواقف جنوب السودان واحلــزب الشيوعي دون أن
ننسى املجموعة املدنية املناهضة لسد النهضة وكذلك أسماء أجنبية

ويرى الدكتور بالشاو أن الطاقة اإلنتاجية الكهربائية من السد
حسب املسوق لها من إثيوبيا ستكون يف شهر أغسطس وسبتمبر
وهي مواسم األمطار يف الهضبة االثيوبيا وأن السد سيعمل بطاقته
القصوى فقط يف الشهرين املذكورين يف حني أنه ستقل اإلنتاجية
الكهربائية حلدود  2400ميغا واط طيلة الشهور الباقية من السنة
وهو ما يعني أن الفائدة الكهربائية للسودان والتي تفاوض بها أثيوبيا
الطرفني لن تكون ذات جدوى الحتياج الطرف اإلثيوبي األكبر وقلة
الفائض .يف حني يرى أن الفائدة العظمى للسودان ومصر هو انتظام
معدل السريان وبالتالي اختفاء أو قلة فرص الفيضانات املوسمية.
وميكن إجمال أراء اخلبراء كالتالي ,ال وجود لدراسات فنية لسد
خصوصا فيما (يتعلق بأمن السد وهيدرولوجية املنطقة) وضعف
معامل كفاءة السد واملقدر ب  33%مقارنة بحجمه يجعل تصنيفه
فنيا من السدود الضعيفة دون نسيان قصر عمر السد والذي يتراوح
ما بني  25و  50سنة نتيجة االطماء الشديدة 420 ,ألف متر مكعب
سنويا ومــا يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء

وتناقص يف كفاءة السد تدريجيا.

من كل هــذا ميكن القول أن قضية سد النهضة ليست بحجم
التهويل بل هي قضية بسيطة يوجد لها العديد من النماذج يف أوربا
وباقي القارات ،وألن إثيوبيا لها احلق يف إقامة مشاريعها وتنمية
بلدها إذا كانت هذه هي الغاية فعال ،وكذلك شأن مصر والسودان لهم
احلق الكامل يف الدفاع على مصاحلهم وأمنهم املائي ،لكن سوء التقدير
من األطراف الثالث يدفع الى حلول ليست يف صالح أي تطور مستقبال
إضافتا إلى العوامل اخلارجية والتي جتعل مثل هكذا قضايا يف مأزق
وتعمل على تعميق األزمــة ألن شركات البنك الدولي واملؤسسات
الدولية تستثمر يف األزمات أساسا ومن الطبيعي جدا مشروع بهذا
احلجم سيكون ورائه عشرات اجلهات االقتصادية والسياسية فالسد
بحاجة إلى السالح حلمايته وهذا قدمه الكيان اإلسرائيلي ،ومصر
بحاجة إلى السالح حتسبا ألي خيار عسكري وهذا قدمته روسيا
وبعده يأتي اخلراب ما يعني إعادة االعمار وشركات األدوية ...والدول
املتضررة ستعتمد على محطات حتلية وبناء شبكات صرف جديدة
كل هذا يف صالح الشركات الرأسمالية من البناء الى السالح

.

أما عن اجلهات السياسية فمن الطبيعي وحسب تسلسل املؤامرات
على الشعوب فإن مصر هي املقصود اليوم فكل أعدائها يلتفون حولها
كما حدث مع سوريا فيما قبل وليبيا والعراق أولهم الكيان اإلسرائلي
وتركيا وأمريكا وانا أحتدث هنا عن الشعب املصري وليس رموزه ،ألن
مرحلة األنظمة املعارضة للكيان تقريبا قد انتهت ومت وأدهــا ولم
يبقى اليوم لكيان االسرائيلي سوى تدمير الشعوب التي ال ميكن أن
تصاحله يوما ما وعلى رأسهم الشعب املصري

.

كل هــذا يجعل األمــر معقد ويجعل قضية السد من القضايا
الشائكة حيث حتول الصراع من أألنظمة إلى الشعوب خصوصا بعد
فضيحة اجتماع مرسي حيث أصبح يعتقد االثيوبني أن املصريني
أعداء وال يحبون لهم اخلير ويف إعتقادي لو كان هذا السد مع دولة
أخرى غير أتيوبيا لكان اإلتفاق جاهزا مند وقت طويل

.

املرأة املناضلة
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يواصل النهج الدميقراطي مبناضالته ومناضليه النضال
من أجــل اإلعــان عن بناء حــزب الطبقة العاملة وعموم
والــكــادحــن والــكــادحــات خــال مــؤمتــره اخلــامــس ،ويف هذا
اإلطار تستمر صفحة املرأة املناضلة باجلريدة املركزية للنهج
الدميقراطي يف نشر مداخالت املناضالت يف القطاع النسائي
للنهج الدميقراطي التي ساهمن بها يف ندوات عن بعد والتي
تبني عزم الرفيقات على االنخراط يف هذا املشروع الثوري
الكبير من أجل حترر شعبنا من االستبداد املخزني والهيمنة
الرأسمالية.

• عامالت العيادات الطبية:

مت تسجيل حرمان عامالت هذه الفئة بشتى صنوفها
(كاتبات ،ممرضات ،عامالت النظافة )...داخل العيادات التي
اضطرت لإلغالق بسبب حالة الطوارئ الصحية من التعويض
املمنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي رغم
كونهن يف وضعية قانونية إزاءه

.

• عامالت قطاع الصناعة الغذائية :

لوحظ بالنسبة لهذه الفئة عدم توفر املعقمات ومواد

الفئة.
• عامالت قطاع النظافة مبستشىف يستقبل مرىض كوفيد
:19

عانت هذه الفئة من عدم توفير وسائل النظافة والتعقيم
وللكمامات الطبية من طرف املشغل وإدارة املستشفى -اجلهة
املفوضة للخدمة ،-بل مت إجبار العامالت على إحضارها
كشرط للحفاظ على العمل ،وقد سجلنا أيضا تأخرا متكررا
للتأجير يف املوعد احملــدد ،وهكذا فقد عــرف هــذا القطاع

يف سياق متابعة ورصــد أوضــاع العامالت والعمال داخل
الوحدات االنتاجية والضيعات الفالحية املجاورة ملدينة
مراكش ،خــال فترة احلجر الصحي والــطــوارئ الصحية،
ويف إطار مطالبة الدولة بالتدخل من أجل حماية الطبقة
العاملة وباقي الفئات الشعبية الكادحة من جشع الباطرونا
عوض االصطفاف املفضوح إلى جانبها ،رافعني شعار "األرواح
قبل األرباح" ،مت تسجيل عدد من النقاط التي كانت موضوع
املشاركة يف إحدى احللقات التي نظمتها الكتابة احمللية للنهج
الدميقراطي مبراكش بعنوان "قضايا عمالية" ،والتي يأتي
بيان تفصيلها يف اآلتي:
• وضعية العامالت والعمال الزراعيني :

تتعرض هذه الفئة املهمة حليف ازدادت حدته مع انتشار
فيروس كورونا وفــرض حالة الطوارئ الصحية ،فقد تبني
خالل الرصد أن هذه الفئة متارس عملها يف ظروف تغيب
فيها شروط الصحة والسالمة بدءا من عملية النقل التي تتم
عبر التكديس يف وسائل النقل (فقد مت الوقوف غير ما مرة
على تكديس أزيد من  30عاملة يف بيكوب ،ولكم أن تتخيلوا
مسافة األمان!!!!) ،ينضاف إلى هذا عدم توفير الكمامات
الطبية ،وعلى عكس ما يروج يف اإلعالم الرسمي فأوساط
العمل داخل الضيعات تغيب فيها مواد النظافة والتعقيم .أما
فيما يتعلق باألجر فقد مت التمييز بني العاملني/ات بعقود
من جهة ،واملياومات و املياومني من جهة أخرى ،كما تبني من
خالل الرصد أن أجور الفئتني أصبحت أكثر هزالة ،فبالنسبة
للصنف األول مت تخفيض األجور عما كانت عليه رغم عدم
بلوغها لقيمة  smagمع احتساب قيمة املنافع العينية
يف حالة منحها لهؤالء العامالت و العمال ،وهو أمر مخالف
للقانون ،حيث ال يجب بأي حال من األحوال احتساب قيمة
املنافع العينية يف األجر ،أما بالنسبة للصنف الثاني فقد
بلغ االستغالل مداه إذ انخفضت األجور إلى  30أو  20درهما
يوميا ،و أحيانا تعوض املنافع العينية قيمة األجر كامال

.

• عامالت وعمال مقاوالت اإلنتاج اليت تعرف كثافة عمالية:

عــامــات قــطــاع النسيج منــوذجــا ،فبالنظر للظرف
االستثنائي الصعب وال ــذي يعرف أوج انتشار اجلائحة،
تستعيد مصانع النسيج وصناعة األلبسة باحلي الصناعي
مــراكــش نشاطها يف جــو مــن الهلع واخلـــوف الـــذي تسلل
إلى نفوس العامالت والعمال ،وقد طالبنا الدولة يف هذا
الصدد بتفعيل بنود مدونة الشغل على عالتها مع احترام
اإلجــراءات االحترازية الوقائية لتفادي العدوى مذكرين
بحجم الهشاشة االقتصادية التي تعيشها هــذه الفئة
ومنبهني خلطورة أي تهاون ميس بسالمتهم وبصحتهم ..علما
بأن القطاع ال يعتبر من الضرورات القصوى

.

• عامالت البيوت:

وهــي الفئة التي ظلت قيد التناسي لعقود طويلة من
الزمن ،حيث بعد مخاض طويل مت اصدار قانون يف شأنها ظل
أيضا حبيس رفوف الدولة ،دون أن يدخل حيز التنفيذ ودون
عمل الدولة على ذلك ،وقد مت رصد حاالت تتعلق بالعامالت
والبوابني...

النظافة والكمامات باملصنع ،مما أدى إلى إثقال أجورها ،التي
ال ترقى إلى احلد األدنــى لألجور ،مبصاريف هذه املعدات
الالزمة ملزاولة العمل إضافة إلى تضاعف مصاريف التنقل يف
الطاكسيات ،وهو أمر قد عمق بالتأكيد األزمة اخلانقة لهذه

عامالت قطاع
النسيج نموذجا،
فبالنظر للظرف
االستثنائي الصعب
والذي يعرف أوج انتشار
الجائحة ،تستعيد مصانع
النسيج وصناعة األلبسة
بالحي الصناعي مراكش
نشاطها في جو من الهلع
والخوف الذي تسلل
إلى نفوس العامالت
والعمال

تسريحات جماعية.
• عامالت وعمال مصنع للمواد الغذائية التصديرية:

خاضت هذه الفئة عدة نضاالت عبر تنظيمها وقفات
احتجاجية متكررة تطالب باحلد األدنى لألجور وبالتصريح
لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وبضرورة االلتزام
باإلجراءات االحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس
يف الــوقــت الــذي أقــدم فيه أصــحــاب املصنع بــزيــادة عدد
العامالت والعمال دون تغيير يف مسافة التباعد الشخصي
ومقابل أجور رخيصة بالنظر الرتفاع حجم الطلبيات املعدة
للتصدير

.

• عمال قطاع صناعة مواد البناء:

إضافة إلى التسريحات اجلماعية التي عرفها القطاع فقد
تعرضت هذه الفئة القتطاع من اجورها بنسبة بلغت 30
باملائة كمساهمة إجبارية يف صندوق تدبير هذه اجلائحة،
هذه املساهمة سجلت باسم الباطرون والطبقة العاملة هي
من أدى الثمن

.

• عامالت القطاع الخدمايت -مراكز االسمتاع:

مت االستغناء يف إطــار إجـــراءات التخفيف يف أوســاط
العمل عن مجموعة كبيرة من العامالت ،واللواتي استفدن
من الدعم املمنوح من طــرف الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،وحيث أن أغلبهن لديهن التزامات مع الوكاالت
البنكية ،فقد وجدن أنفسهن فريسة للشروط املجحفة التي
فرضتها الوكاالت البنكية عكس ما يروج يف اإلعالم الرسمي،
مما جعلهن يف وضع مديونية أكثر خنقا خالل هذه الفترة

.

لقد مت تناول هذه القضايا يف ثالث حلقات سهرت على
إعدادها الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي مبراكش ،زوايا
قانونية ونقابية وسياسية ،تفتح آفاقا للتفكير يف عمل
نقابي مالئم لفترة ما بعد اجلائحة ،ملواكبة الطبقة العاملة
وتسليحها بحزبها املستقل

.
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الشباب

العدد 370 :
من  28يوليوز إلى  3غشت 2020

تمتة مقال منطقة اشتوكة ماسة  :منوذج صارخ الستزناف مايئ خطري واستغالل مكثف لإلنسان واألرض وكارثة بيئية يف األفق
دخله ال يسمح له بتأدية أتعاب الطبيب وثمن الدواء وينتظر
على األقل شهرين لكي يتوصل بتعويضات عن تلك املصاريف
تساوي نصف ما دفعه.

توسع مستمر نتيجة استيالء عدد من الرأسمالني على أراضي
جديدة يشترونها بثمن بخس ويستطيعون احلصول على
تراخيص حلقر اآلبار واستغالل املياه اجلوفية.

أما عن ظروف العمل فحدث وال حرج .استعمال مبيدات
أحيانا محظورة االستعمال دون وسائل الوقاية وداخل بيوت
مغطاة حتت درجــة حــرارة مرتفعة يصعب معها التنفس يف
ظــروف عادية وبــاألحــرى مع استعمال مبيدات .التحرش
اجلنسي بالعامالت واالغتصاب أمر شائع يف املنطقة.

يستعملون تقنيات متطورة يف اإلنتاج متكنهم من احلصول
على مــردود مرتفع إذ يناهز حوالي  100طن يف الهكتار يف
املتوسط .يستوردون جل وسائل االنتاج (بــذور  ،مبيدات،
أسمدة ،عتاد فالحي ،آالت السقي إلــخ )...ويصدرون كامل
املنتوج .وجزء كبير من األرباح يبقى يف اخلارج .يستفيدون من
دعم الدولة يصل أحيانا إلى  % 100من قيمة االستثمار وفوق
كل هذا يستفيدون من اإلعفاء الضريبي .وتعتبر اجلماعات
الترابية باملنطقة من أفقر اجلماعات بسبب هذا اإلعفاء
الضريبي.

كنتيجة لهذه الظروف ينتشر الفقر وكافة األمراض املهنية
واالجتماعية بشكل مهول يف املنطقة التي تسجل أعلى نسب
الفقر واألمية واإلصابة بالسيدا وانتشار املخدرات والدعارة
وتزايد عدد األمهات العازبات وظهور وتنامي أحياء امليكا
(مقابل أحياء القصدير) إلــخ ...بعبارة أخرى سيادة البؤس
بكل مظاهره وأشكاله.
على املستوى االقتصادي :االستثمارات يف املنطقة غير
ثقيلة مقارنة مع االستثمارات يف الصناعة .إذ تنحصر يف
كراء األراضي أو شرائها بثمن بخس حيث تكون غير مسقية.
والرأسماليون الكبار وحدهم يستطيعون استصدار تراخيص
حلفر آبار واستغالل الفرشة املائية.
تشكل املساحة املخصصة للبواكر املوجهة للتصدير أكثر من
 50%من املساحة املسقية كما أسلفنا الذكر .وهذه املساحة يف

رغم كل هذا ،فإن قيمة الرأسمال يف املنطقة ال يتعدى 3
ماليير درهم والقيمة املضافة ال تتعدى  9ماليير درهم ()1
ومجموع حجم صادرات املغرب من البواكر بلغ هذه السنة 800
ألف طن  ،حسب تصريح وزير الفالحة أمام مجلس املستشارين
يوم  26ماي  .2020ونسبة مساهمة منطقة شتوكة يف هذه
الصادرات تبلغ  )1( % 50وقيمتها لن تتعدى  4ماليير درهم
يف السنة.

كالتي ذكرنا .وهكذا وحتى من الناحية االقتصادية الصرفة،
فإن جدوى مثل هذه املشاريع الزراعية ضعيفة وال تستحق كل
الدعم الذي تقدمه لها الدولة.
خالصة
إن منطقة شتوكة ماسة تشكل مثاال للنموذج التنموي
املخزني الفاشل ومنوذجا لنوع من االستثمار الرأسمالي الذي
ال ينتج إال البؤس والفقر وضعف البنيات التحتية واخلدمات
االجتماعية واستنزاف املوارد الطبيعية .
الرأسمال الزراعي املتخصص يف انتاج الزراعات التصديرية
ال يهمه إال الــربــح السريع املبني على استغالل اإلنسان
واستنزاف املوارد الطبيعية .لهذا ال جتده يقوم باستثمارات
كبيرة وقــارة على املــدى الطويل .ألنــه يعلم أن تلك املــوارد
الطبيعة غير مستدامة وستضمحل أو تنفذ يوما ما .فهو دائما
مستعد للرحيل تاركا وراءه بعض البنايات والعتاد دون قيمة
ليس إال ،ودمارا بيئيا واجتماعيا .فعندما تنعدم الظروف التي
تتيح له االستغالل املكثف لإلنسان والبيئة ،يجمع حقائبه
ويرحل إلى مناطق أو بلدان أخــرى شعوبها تعاني من القهر
واالستبداد والقمع.

للمقارنة فإن قطاع صناعة الطيران يف املغرب يصدر ما
قيمته  10مليار درهم من دون انعكاسات اجتماعية وبيئية

تمتة مقال املقاومة العمالية للهجوم الرأمسايل املخزين متواصلة وتتوسع ابسمترار
دخله ال يسمح له بتأدية أتعاب الطبيب وثمن الــدواء
وينتظر على األقل شهرين لكي يتوصل بتعويضات عن تلك
املصاريف تساوي نصف ما دفعه.

وفــوق كل هذا يستفيدون من اإلعفاء الضريبي .وتعتبر
اجلماعات الترابية باملنطقة من أفقر اجلماعات بسبب هذا
اإلعفاء الضريبي.

أما عن ظروف العمل فحدث وال حرج .استعمال مبيدات
أحيانا محظورة االستعمال دون وسائل الوقاية وداخــل
بيوت مغطاة حتت درجة حرارة مرتفعة يصعب معها التنفس
يف ظروف عادية وباألحرى مع استعمال مبيدات .التحرش
اجلنسي بالعامالت واالغتصاب أمر شائع يف املنطقة.

رغم كل هذا ،فإن قيمة الرأسمال يف املنطقة ال يتعدى 3
ماليير درهم والقيمة املضافة ال تتعدى  9ماليير درهم ()1
ومجموع حجم صــادرات املغرب من البواكر بلغ هذه السنة
 800ألــف طن  ،حسب تصريح وزيــر الفالحة أمــام مجلس
املستشارين يوم  26ماي  .2020ونسبة مساهمة منطقة
شتوكة يف هذه الصادرات تبلغ  )1( % 50وقيمتها لن تتعدى

كنتيجة لهذه الــظــروف ينتشر الفقر وكافة األمــراض
املهنية واالجتماعية بشكل مهول يف املنطقة التي تسجل
أعــلــى نسب الفقر واألمــيــة واإلصــابــة بالسيدا وانتشار
املخدرات والدعارة وتزايد عدد األمهات العازبات وظهور
وتنامي أحياء امليكا (مقابل أحياء القصدير) إلخ ...بعبارة
أخرى سيادة البؤس بكل مظاهره وأشكاله.

خالصة
إن منطقة شتوكة ماسة تشكل مثاال للنموذج التنموي
املخزني الفاشل ومنوذجا لنوع من االستثمار الرأسمالي
الــذي ال ينتج إال البؤس والفقر وضعف البنيات التحتية
واخلدمات االجتماعية واستنزاف املوارد الطبيعية .
الــرأســمــال الـــزراعـــي املــتــخــصــص يف انــتــاج ال ــزراع ــات
التصديرية ال يهمه إال الربح السريع املبني على استغالل
اإلنسان واستنزاف املــوارد الطبيعية .لهذا ال جتده يقوم
باستثمارات كبيرة وقارة على املدى الطويل .ألنه يعلم أن

على املستوى االقتصادي :االستثمارات يف املنطقة غير
ثقيلة مقارنة مع االستثمارات يف الصناعة .إذ تنحصر يف
كراء األراضي أو شرائها بثمن بخس حيث تكون غير مسقية.
والرأسماليون الكبار وحدهم يستطيعون استصدار تراخيص
حلفر آبار واستغالل الفرشة املائية.
تشكل املساحة املخصصة للبواكر املوجهة للتصدير
أكثر مــن  50%مــن املساحة املسقية كما أسلفنا الذكر.
وهــذه املساحة يف توسع مستمر نتيجة استيالء عدد من
الرأسمالني على أراض ــي جــديــدة يشترونها بثمن بخس
ويستطيعون احلصول على تراخيص حلقر اآلبار واستغالل
املياه اجلوفية.
يستعملون تقنيات متطورة يف اإلنتاج متكنهم من احلصول
على مردود مرتفع إذ يناهز حوالي  100طن يف الهكتار يف
املتوسط .يستوردون جل وسائل االنتاج (بــذور  ،مبيدات،
أسمدة ،عتاد فالحي ،آالت السقي إلــخ )...ويصدرون كامل
املنتوج .وجزء كبير من األرباح يبقى يف اخلارج .يستفيدون
من دعم الدولة يصل أحيانا إلى  % 100من قيمة االستثمار

 4ماليير درهم يف السنة.
للمقارنة فإن قطاع صناعة الطيران يف املغرب يصدر ما
قيمته  10مليار درهم من دون انعكاسات اجتماعية وبيئية
كالتي ذكرنا .وهكذا وحتى من الناحية االقتصادية الصرفة،
فإن جدوى مثل هذه املشاريع الزراعية ضعيفة وال تستحق
كل الدعم الذي تقدمه لها الدولة.

تلك املوارد الطبيعة غير مستدامة وستضمحل أو تنفذ يوما
ما .فهو دائما مستعد للرحيل تاركا وراءه بعض البنايات
والعتاد دون قيمة ليس إال ،ودمارا بيئيا واجتماعيا .فعندما
تنعدم الظروف التي تتيح له االستغالل املكثف لإلنسان
والبيئة ،يجمع حقائبه ويرحل إلى مناطق أو بلدان أخرى
شعوبها تعاني من القهر واالستبداد والقمع.
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الثقافية

فراشات منتصف القرم

بعينني منكسرتني قالت
 ملاذا تالحق الفراشات ؟ الفراشات ال تتقن فن املراوغةتنجدب لالضوء و حتترق ...
هدا قدر الفراشات ...
و هدا قدري ...
قاومت نضراتك حتى انكسرت ...
ماذا بعد ؟؟؟
الفراشات ال تتحمل حرقة القلوب
ال تتحمل حتى وجع اآلهات !!!
الح قني ...
ملاذا ًت ِ
مرت الغيمة و بللتني ...
طهرتني من يأسي على سفر االحباب
الى املرفئ االخر..
الــفــراشــات ال تعانق االحــبــاب عند
محطات القطار و ال يف املطارات ....
عمر الفراشة ربيع واحد  ،دعني آخد
رحـ ُـل الى اجلهة املظلمة من
رحيقك و َأ َ
القمر ...
هناك اعانق الكون و اتبخر ...
تركت لكم ساللتي بني الزهور ...
التقطفوا الزهور
متضي كل القطارات الى سبيلها اال انا
اضل افتش عن زمن عشتار ...
متضي السنني من عمري و الشيب
يغمرني ،و انــا اجتر بقايا حليب ٍأم،
مشطت شعري َ
للث ِو ،وركبت قطارها
السريع بال حقائب ...
حكت لي قصة مولدي و سر القرط يف
ادني ...
و لوح لي من نافدة ...

؟

عاريا من احلب ...
مفقود انا ...
وسط بحر التيه ...
مجردا من ِشعري ....
هدا الفضاء صحراء ...
بال قصيدة ....
طاووس بال ريش ...
الشمس ست ْأخد ما تبقى ....
الن القمر اخد كل الفراشات و نام...
سألت
وبعينني منكسرتني
ُ
 كيف للحب ان يكون حرف ِعل ٍَّة ؟و انا ُم ٌ
عتل ...
اعزل ...
اجوف من داخلي ...بال فراشة تنعش
القلبي ...
بال نشوة ...امتختر بها كاجدادي
ُ
يوغرطة
هانيبعل
و يوبا
اتقاسم هوائها مع كليوباترا
شوارع،
يف
ُ
ٍ
و يوليوس القيصر ...
مباذا كان يفكر ن َْيرون ،و هو يشاهد
من ربوته العالية روما و هي ترقص من
لسعات النيران ؟
هل كان منتشي ؟
هل كان يصفق ؟
والقدس  ...ملذا القدس لن تكف عن
الرقص ؟
و زغردة هذه االم التي حترص على
اجناب شهيد جديد ...

رشيد جندول

ساللة شهداء ...قطاراتهم سريعة...
يــعــانــقــون مــفــاتــيــح بــيــوهــم وهــم
يركبون...
يحكون لي قصة شجرة الزيتون ..
ماذا بعد ...
هدا اجلسد معتل ،
موشوم بندبات اخليبات املتثالية...
بدون حروب ...
كيف له ان يرقص ...
املنكسر ان َينْ ُض َم سطرا
للقلب
كيف
ِ
ِ
واحدا بعد اليوم بال زهور يف حديقتي
...
كل القطارات مضت
ولم اعانق فراشتي ...
ماعاد يف القلب مجال للسفر .
ُّ
الرحال...
هنا
سأحط ِّ
هــنــا ســأحــتــرف مــشــاهــدة قصص
القطارات ...
دون كل املواعيد التي خابت...
َس ُؤ ِ ّ
عشاق  ،عادوا وحيدين ،وهم يحملون
ورد دبلت ...
باقات ٍ
ِ
ٌ
جاحضة تفتش وسط األمواج
عيون
ٌ
...
وجوه تأتي ثم تغيب ...
ٍ
ســأحــكــي لــلــقــطــارات عـــن هــجــرة
القصيدة ...
عشق مستحيل ...
و سأحكي قصة
ٍ
و عن شطحات موعد مجنون ...
ُ
سؤعانق نفسي ...
و سأهدي الورد لي...
الفراشة...
وانا افكر يف
ِ

؟

؟
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الثقافة و التغيري

الوعي الشقي يف الكتابة الواقعية
عبد اللطيف الصردي
حــن تـــأذن شــمــس املــغــيــب او يــنــفــرط يـــوم ســرابــه
يــتــراءى يف االفـــق و يــحــتــمــي الــنــاس بــاملــنــتــزهــات او
املقاهي او احلانات للغط ولغو تروم نسيانا او انسيابا
للزمن .متة من قضى نهاره حتت شمس الفحة يشيد
سقف دار او يف منعرجات سبل يسوق شاحنة محملة
بــكــل صــنــوف فــاكــهــة الــصــيــف او مــزارعــة متــشــي مكبة
عــلــى وجــهــهــالــتــجــنــي خــضــرا طــازجــة.اوفــتــاة تبحث
عن مــاء يف جــرار عند فوهات جب اصبح ماؤها غورا
.او صــيــادون يــصــارعــون مــوجــا عــاتــيــا قــد ال يــعــودوا
الهلهم ويصبحواوليمة العشاب البحر.ايها السابح
يف دنــيــا اخلــيــال تــرهــف الــســمــع لــســنــفــونــيــة .وهـــذا
حقك اليصادره لك كل لبيب التنسى مرضى يئنون
لفظهم مارستان .وزحام اناس اختلفوا يف راي فقضوا

االصدارات
لقد ناقشت اعمال كتاب
كــبــار الــصــحــراء مــن خــال
عاملها الــســحــري.ك(املــرايــا
واملــتــاهــات) لبورخيص من
امريكا الالتينية من أصول
عربية.و(اخلميائي) للكاتب
الكبير باولو كويلو والكاتب
الليبي ابــراهــيــم الكوني يف
روايته الرائعة( املاجوس)

لــه يــســكــنــنــي).ان مايطبع
اعمال كاتبنا الشاب هو ذلك
السرد املسترسل التي يوحي
به خيال الصحراء الضارب
يف جـــدور الــتــاريــخ وقيمها
وعــاداتــهــا وهيامها وكرمها
وزواحفها وطقوس غداءها.
عــوالــم ســاحــرة كما يتجلى
من خال ل االص ــدار السابق

االان لرفيق دربنا الروائي
اح ــم ــد ب ــط ــاح م ــس ــار اخــر
وبــطــعــم مــخــالــف والــــذي
صـــدرت لــه روايــــة جــديــدة
حتــت عــنــوان (رجـــل ال اثــر

الحمد بطاح (احلــب اآلتي
من الشرق).

صدر للشاعر عبدالعزيز حاجوي روايــة حتت عنوان
بلوك  12املقبرة ،81تدور احداثها بكريان ابن امسيك عن
طريق البطلة رحمة التي متردت عن ساكنة احلي وعاشت
على هامش املهمش .حتكي بضمير املتكلم ســواء أثناء
حملها يف ساعفة املوتى او خالل اقامتها بالدار االخرى
وتسرد مجموعة من الوقائع .عبر شخصيات انطالقا من
مضاجعتها الفقيه مارة بلكبير السكليس .وعالقتها مع
الوسيطة احلريزية لتهياة ليال حمراء .الى مشاداتها مع
احمد احلــوات.الــذي كان يطعم فقراء احلي القصديري
والى تدخني الكيف مع احلالق الطيبي والنهاية الدرامية
للجزار البغل الذي كان طاغية ومرضه ثم موته.
ان رحمة جتاهر مبــا تعتبره حقها ومتــار ســه جهارا
كتدخني الكيف او شرب اخلمر وممارسة اجلنس .خالفا
لنفاق الساكنة.
وتتوالى االحداث الى ان تأتي فاجعة وانتفاضة احداث
 .1981والــذي نــال حي بن امسيك نصيبه كباقي احياء
مدينة الدارالبيضاء من قمع واعتقاالت.تعتقل رحمة
ولكن يطلق سراحها .

فهنيئا لرفيقنا ونعم النهج
الروائي الذي سلكه يف عوالم
الصحراء .

ان شــرارة االنتفاضة بقرب كريان بن امسيك وسقوط
الطريق السيار عجل برحيل الكريان صوب حي موالي
رشيد.هذا الفراق بني ساكنة الفت فقرها وبؤسها كان صعبا
بحكم العالقات اإلنسانية فقبلت هذا السكن االسمنتي.
بعدما عمرت ألربعة عقود من الزمن.

زهرات العمر يف غيبات السجون املقرفة وربات بيوت
تكدسن يف غــرف ضــيــقــة.وزحــام حــافــات مــدن سفلى
تكدح يسوقها سائقون يتجرعون كالما نابيا كعلقم
.ونـــادالت املــقــاهــي الــلــواتــي تنظرهن افـــواه جائعة.
يزرعن لنا االمل فوق مرمدة سجائر رخيصة رديئة .
كــان بــودي لــو لــم يكن الــم املنتجني لقرضت شعرا
يف غــزل يليق بالعاشقني .وانــشــدت غناء للساهرين
.وسردت قصص الشطار للمتسكعني.ومدحت املادحني.
ولــهــذا االعــتــبــار والمـــور اخ ــرى ال مــنــدوحــة لذكرها
افــردت افــراد البعير االجــرب وامــنــت بــجــدل ماركس
واحببت درويــش ولبست جلباب صوفيا البــن عربي
.واعجبت بكوفية حكيم اجلبهة .وانبهرت بخطابات
كاسترو باإلسبانية.وفتنت بشعر باولو نيرودا.
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تستضيف الجريدة الرفيق عبد الرحمي الهندوف عضو الهنج الدميقراطي والكاتب العام التحاد املهندسني

املغاربة وهو احد الخرباء يف مجال تدبري املاء

تشكر هياة التحرير الرفيق عبد الرحمي وتنوه مبمضون افادته الهامة والرصينة املتعلقة ابملاء هذه املادة

الحيوية واليت اصبح متلكها واحتكارها يعترب اعتداء عىل ثروة وطنية من حق الشعب وكادحيه
 1اختار املغرب منذ االستقالل السيايس منوذجا تمنواي
يرتكز أساسا عىل الفالحة وسياسة السدود ورصد لها أغلبية
االستمثارات عىل حساب التصنيع وقطاعات اجمتاعية أخرى
كالرتبية والصحة .ما تقيميكم لهذه السياسات اليوم؟

بداية ال بد أن نشير إلى أن املغرب لم يختر هذا النموذج
بل استمر يف اتباع نفس السياسات التي سطرها االستعمار.
سياسات طبقت يف كل املستعمرات .وكانت تهدف إلى تسخير
هــذه األخيرة لتموين فرنسا املتروبول باملواد الغذائية
خــاصــة اخلــضــروات واحلــوامــض وكــذلــك املـــواد املعدنية
اخلامة دون تصنيعها محليا .ومخطط مليون هكتار وضعه
االستعمار يف الثالثينات كما تبني ذلك العديد من الوثائق.
وارتكزت هذه السياسة على تقسيم املغرب إلى نافع حيث
تتوفر األراضي اخلصبة واملوارد املائية (سواء التساقطات
املرتفعة أو مياه الري) وآخر غير نافع يضم املناطق اجلافة
واألقل خصوبة .وكما تعلمون فإن االستعمار ال يتم عبر
االحتالل العسكري فقط ولكن عبر االستيطان من طرف
املعمرين وكذلك السيطرة على دواليب االقتصاد .فبدأ
االستعمار تنفيذ مشروع مليون هكتار من خالل بناء سد
بني الويدان لسقي سهل بني موسى بتادلة وسد الكنزرة
لسقي منطقة الغرب وسد قصبة تادلة لسقي سهل بني
عمير بتادلة (الفقيه بنصالح) وسد مشرع حمادي لسقي
سهل تريفة .ويف هــذه املناطق السقوية بــاإلضــافــة إلى
مناطق أخرى خصبة ذات تساقطات مطرية مهمة استوطن
غالبية املعمرين بعد نزع األراضــي من مالكيها األصليني.
بعد االستقالل الشكلي مت استبدال املعمرين األوروبيني
مبــاكــن كــبــار مــغــاربــة الــذيــن اســتــولــوا عــلــى  % 70من
املساحة املسترجعة  .و % 30فقط مت توزيعها على صغار
الفالحني يف إطار إصالح زراعي فرض حتت ضغط احلركة
الوطنية واألحداث السياسية التي عرفها املغرب يف بداية
السبعينات

يف هــذه الــدوائــر كــان ملزما بتخصيص نسبة مــن أرضــه
لزراعات معينة كالزراعات السكرية والزيتية واألعــاف
إلخ ....وذلك للمساهمة يف تأمني األمن والسيادة الغذائيني.
لألسف عند نهاية الثمانينات فرضت املؤسسات املالية
الدولية على بالدنا وعلى العديد من البلدان ذات االقتصاد
التبعي سياسة اللبرلة واخلوصصة وتخلي الــدولــة عن
جميع القطاعات املنتجة لفائدة الرأسمال اخلاص الوطني
أو األجنبي .وهكذا مت حترير الدورة الزراعية يف الدوائر
السقوية ولم يعد الفالح ملزما بأي زراعة .نتيجة لذلك مت
التخلي عن زراعة الشمندر يف العديد من الدوائر مما أدى
إلى إغالق  8معامل تكرير من أصل  13وما تبعه من ضياع
استثمارات عمومية باهضة لبناء تلك املعامل من جهة ومن
جهة أخرى حدوث مآسي اجتماعية بسبب تسريح العاملني
بتلك املصانع وضياع آالف فرص الشغل غير املباشرة كاقتالع
الشمندر ونقله إلخ...واألخطر من كل هذا انخفاض نسبة
تغطية حاجيات املغرب من السكر من  % 64إلى .% 20
نفس الشيء بالنسبة للمزروعات الزيتية والقطن حيث
أصبحنا نستورد جل إن لم نقل كل حاجياتنا من هذه املواد.
 /3ضعف مردود املزروعات يف املناطق السقوية رغم توفر
املاء وغياب املعانات من اجلفاف .فعلى سبيل املثال مردود
احلبوب ملوسم  2015-2016الذي كان جافا لم يتعد يف
املتوسط  9.4قنطار/هكتار على الصعيد الوطني .وعلى
مستوى مناطق نفوذ املديريات اإلقليمية للفالحة التي
تضم فالحة بــوريــة بــاألســاس لــم يتعد هــذا امل ــردود 6.8
قنطار/هكتار  .لكن املعضلة الكبرى هي يف مناطق نفوذ
املكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي حيث أغلبية االراضي
مسقية ورغم ذلك لم يتعد مردود احلبوب  17.8قنطار/
هكتار وهو مستوى ضعيف

.

نفس الشيء بالنسبة للمزروعات األخرى التي ال ميكن

.

سياسة سقي مليون هكتار كلفت الدولة استثمار أكثر من
 40مليار درهم مولت كلها عن طريق الديون اخلارجية

.

 2هل ساهمت هذه السياسة عىل األقل يف مضان السيادة
الغذائية للمغرب؟
لألسف ال وذلك لعدة أسباب نذكر من بينها:

 /1نسبة املساحة املسقية ضعيفة ال تتعدى % 15
من املساحة املــزروعــة واستفاد منها فقط  % 13فقط من
الفالحني .كــان مــن املمكن أن ترتفع هــذه النسبة لــو مت
اعتماد الري التكميلي عوض الري العادي .مبعنى إشباع
جزء فقط من حاجيات املزروعات من املاء .بهذه الطريقة
سنحصل على مــردود أمثل أي أعلى مــردود بأقل تكلفة
من املــاء .وهناك عدة أبحاث أجريت يف املغرب على أنواع
مختلفة من املزروعات وعلى سنوات عديدة وأعطت نتائج
مهمة وبينت أهمية الري التكميلي .لألسف االنتقال من
البحث إلى التنمية مازال يطرح عدة إشكاليات يف املغرب.
 /2إلى حدود منتصف الثمانينات كان على املستفيدين
من مياه السقي يف الدوائر السقوية التي أنشأتها الدولة
بأموال عمومية احترام الدورة الزراعية .مبعني أن الفالح

النموذج
التنموي
المغربي
نموذج تبعي
لسياسة
االستعمار

ممارستها دون سقي كالشمندر حيث ال يتعدى املردود 70
طن/هكتار .وهو مــردود ضعيف لم يتغير كثيرا منذ 40
سنة حيث كان  55طن/هكتار

.

هــذا الضعف يف املــردود مــرده عــدة أســبــاب .منها ضعف
تأطير الفالحني خاصة الصغار واملتوسطني الذين يعانون،
باإلضافة إلى ذلك ،من صغر مساحة االستغالليات وصعوبة
الولوج إلى التمويل والدعم املقدم من طرف الدولة واألمية
وكذلك ضعف البحث وغياب منظومة االنتقال من البحث
إلى التنمية

.

كخالصة فــإن أغلبية حاجياتنا مــن املـــواد الغذائية
األساسية كاحلبوب والسكر والزيت يتم استيرادها وهذا
يرهن السيادة الغذائية للمغرب.
وحتى على مستوى امليزان التجاري فإن معدل الواردات
من املواد الغذائية ما بني  2015و  2017بلغ  42,7مليار
درهم يف حني أن معدل الصادرات الغذائية يف نفس الفترة
بلغ  28,6مليار درهم أي عجز يساوي  14,1مليار درهم
وبالتالي نسبة تغطية للواردات ال تتعدى % 67

.

 3عىل مستوى التمنية هل حققت سياسة السدود والسقي
اليت استقطبت غالبية االستمثارات العمومية تمنية اقتصادية
واجمتاعية ؟

رغم أن الفالحة املسقية تساهم ب  % 45من القيمة
املضافة الفالحية و ب  % 75من قيمة الصادرات فهي ال
توفر إال حوالي  % 21.5من مجموع مناصب الشغل التي
يوفرها القطاع الفالحي .وبصفة عامة تبلغ نسبة النشاط
يف املجال القروي  % 53.2من السكان البالغني سن الشغل
( % 77.9بالنسبة للرجال و  29.7بالنسبة للنساء) وهي
نسب ضعيفة .وجــزء كبير مــن النشطاء خاصة النساء
يشتغلون كيد عاملة مساعدة من دون أجر وال أي تغطية
اجتماعية .أما العمال الزراعيون الذين ميكن أن يستفيدوا
قانونيا من التغطية الصحية ال يتم التصريح إال بنسبة 10
 %منهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

.

وحسب اإلحصائيات الرسمية تبلغ نسبة الفقر يف املجال
القروي  % 9.5مقابل  % 1.6يف املجال احلضري

.

وبصفة عامة فإن أهم نشاط اقتصادي يف األريــاف هو
الفالحة إذ تشغل  %.74من الساكنة النشيطة القروية
و % 32من مجموع السكان النشيطني .ورغم ذلك فإن هذا
القطاع ال يساهم إال بنسبة تتراوح ما بني  11و % 15من
الناجت الداخلي اخلــام .وكــل هــذه األرقـــام مــؤشــرات على
تخلف تطور الرأسمالية واإلقتصاد املغربي إذ لم تستطع
القطاعات األخرى أي الصناعة واخلدمات استقطاب مئات
اآلالف من اليد العاملة القروية الفائضة بسبب تخلف
الفالحة وضعف مردوديتها .إن الدول الرأسمالية يف أوروبا
كانت تعرف أوضاعا مماثلة خالل القرن  19لكنها اليوم ال
يتعدى عدد سكانها يف االريــاف  20%ونسبة العاملني يف
الزراعة تقدر ب 2إلى  % 3من مجموع السكان النشيطني،
والزراعة ال تساهم بأكثر من .2%من الناجت الداخلي اخلام

.

إن النظام الرأسمالي التبعي باملغرب لم يستطع تطوير ال
الفالحة وال القطاعات األخرى ,فظل اقتصاده هشا نسبة
منــوه ضعيفة تــراوحــت مابني  1.1و % 4.5خــال اخلمس
السنوات األخيرة حسب التساقطات املطرية

.

األخرية

عىل بعد هشر واحد من الدخول املدريس
الوزارة تعجز عن وضع تصور واضح

محمد شاعر
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من وحي األحداث

كوروان واإلسالم
السيايس

مازالت احلكومة عاجزة عن وضع تصور

احلضورية وهو اعتراف بصعوبة حتقيق

املــؤســســة،لــنــفــتــرض ان املــؤســســة تضم

نهائي لــلــدخــول املــدرســي املقبل ،نظرا

اجلودة واالنصاف عن طريق التعليم عن

الفني تلميذ ،إذن سيحضر الــف تلميذ

لــعــدم وضـــوح الــرؤيــة لــديــهــا بخصوص

بعد.واضافة الــى اجلانب املــادي يفرض

مــن االطــفــال واملــراهــقــن ،وهـــذا جتمع

تــطــورات اجلائحة التي انفلت ،مــن يد

التعليم عن بعد توفر شــروط معنوية

كبير،هل ميكن ملؤسسة بحارس عام واحد

طالت إجــراءات االحتراز الطبي مناسك احلج

احلكومة ،عقال التحكم فيها ،ولم يعد

خــاصــة بــالــنــســبــة ملــســتــويــات التعليم

او حتى اثنني من احلراس ضبط التزامهم

والعمرة والصالة يف احلرمني يف مكة واملدينة .اتخذ

الهم الوقائي والصحي ياتي يف اولويات

املدرسي حيث املراحل العمرية للتالميذ

بالتدابير االحترازيةيف الساحة وعند

اهــتــمــامــاتــهــا بــعــد ان اصــبــح الــراســمــال

التيتي الحبيب

االسالم الوهابي قرار منع الصالة يف تلك االماكن

االكثر استقباال للمسلمني عبر العالم.

لكن هذا الوضع الوبائي لم مينع صنفا آخر من

متحكما يف رســـم ســيــاســات املــخــزن يف

اإلسالم السياسي وهم اإلخــوان املسلمون بقيادة

تدبير االوضاع يف ظل جائحة كورونا،من

طيب رجب اردوغــان من اقتناء متحف ايا صوفيا

فــتــح مــعــامــل ومــراكــز جتــاريــة وضيعات

وحتويله الــى مسجد وإقــامــة أول صــاة اجلمعة

املعمرين اجلــدد دون التأكد واملراقبة

وكأنها تقام يف مكة أو املدينة ،تنقلها القنوات

الصارمة لتدابير الوقائية واالحترازية

التليفزيونية العاملية .اإلخوان املسلمون يحولون

بــضــغــط مــن الــبــاطــرونــا ،و الــتــحــكــم يف

األنظار إلى بلدانهم أي الى مجال ممارسة سلطتهم

مخرجات القانون املالي التعديلي الذي

لينتصروا على الوهابية يف إقامة شعيرة صالة

استرجعت به الباطرونا ما ساهمت به يف

اجلمعة باحترازات بسيطة وشكلية وكأن كورونا

صندوق تدبير اجلائحة،إن كانت بالفعل

تخافهم أو هــم ال يقيمون لها وزن ــا أم ــام صالة

اجلماعة.

قــد ســاهــمــت ،اضــعــاف مضاعفةبإقرار
خصم ضريبي من تكاليف املقاوالت على

يسعى أردوغـــان الــى زعامة اإلخ ــوان املسلمني

امتداد عدة سنوات محاسباتية.وال شك

لإلسالم السياسي وينجح فيما فشل فيه الوهابيون

وهو حتدي كورونا.

ان هــذا الراسمال ستكون له الكلمة يف
ظــل احملكومة املخزنية يف شــؤون عامة

طبعا يف هــذا الــصــراع ضاعت حقوق الشعوب

اخــرى ،مــا دام ممثال يف دوالــيــب الدولة

ألن ال اإلخ ــوان املسلمني وال الوهابيني قادرين
على حماية شعوبهم من جائحة كــورونــا ،والكل

املخزنية يف كــل مستوياتهامن حكومة
وبرملان وجلنة اليقظة االقتصادية التي

؟

يطبق سياسة مناعة القطيع وال يهتم بالقطاع
الصحي العمومي لتطويره وجعله الدرع الواقي من

تغيب فيها النقابات ،التي غابت ان اي

هــذه املستويات تفرض حضور راشدين

الدخول واخلروج إذن الهدف استمرار

مشورة بخصوص تدبير قطاع التعليم

،فهل ميكن ضمان هذا احلضوربالنسبة

جتربة التعليم عــن بعد ولــو يف حــدود

يف ظل اجلائحة.هذا القطاع الذي يسود

جلميع االطفال واملراهقني؟اجلواب جاء

معينة الستغاللها على املدى القريب او

الغموض حول انطالقته السنة املقبلة.

يف العديد من ردودالفعل الرافضة التي

املتوسط لتقليص التكاليف املخصصة

هـــذا الــغــمــوض الـــذي يــتــجــلــى يف وضــع

طرحتها االسر التي يشتغل فيها األبوان

لتعليم ابــنــاء املــغــاربــة ،وهــو مــا بــرز يف

االسر والتالميذ امام ثالثةاحتماالت ال

مــعــا خـــارج الــبــيــت وال ميكنها متابعة

القانون املالي التعديلي ،وحتويلها إلى

تسمح لألسر باي استعداد مسبق ،خاصة

مدى قــدرة و التزام ابنائهابالتعلم عن

كــاهــل االســـر واحلـــد مــن الــتــوظــيــف يف

وان اثنني مــن السيناريوهات احملتملة

بعد ،السيما بالنسبة الطفال املستوى

التعليم وتكاليف البنيات التعليمية من

انتشار الــثــورة التي اندلعت اولــى شرارتها سنة

تتطلب تكاليف مادية ومعنويةوظروف

االولــي واالبتدائي.بل حتى االسر التي

مــدارس وكليات ومعاهد،وملا ال تسريح

 2010وهي مستمرة بقوة اليوم يف السودان حيت

قــاهــرة القــبــل ملــايــن االســر بها ،وهما

تضمن حــضــور احــد االبــويــن يف البيت

آالف من املتعاقدين وهناتتكامل الغاية

ســيــنــاريــو التعليم عــن بــعــد وسيناريو

إلى جانب االبناء يتعذر عليها املتابعة

من التعليم عن بعد والغاية من فرض

التعليم املــزدوج التناوبي.فالتعليم عن

املستمرة.وعلى املستوى البيداغوجي ال

بــعــد يف ه ــذه الــســيــنــاريــوهــات يتطلب

يخفى الــدور االســاس للتفاعل املباشر

توفر إمكانيات لوجيستيكية للتالميذ

بــن املــعــلــم واملــتــعــلــم،وأهــمــيــة التوجيه

مــن اجــهــزة الــربــط بشبكة االنــتــرنــيــت

املباشر للمدرس ،وهما امران ينتفيان يف

وحواسيب او هواتف نقالة ذات صبيب
عال وخدمات جيدة لالنترنت مفتقدة
يف العديد مــن مناطق املــغــرب ،ونقصها
عــانــى مــنــه تــامــيــذ االس ــر الــفــقــيــرة بل
حــتــى املــتــوســطــة الــدخــل ،وفـــرض على
الوزارة حصر مجاالت امتحان البكالوريا
يف امل ــج ــاالت الــتــي درســـت يف الـــدروس

الدراسة عن بعد.

التعاقد على املدرسني.

إن جتــربــة التعليم عــن بــعــد يف ظل
اعتماد املناهج احلالية ابانت عن فشلها
وخاصة بالنسبة للتعليم املــدرســي وال
ميكن ان تكون بديال للتعليم احلضوري

اجلائحة احلالية واحتماالت تطورها الى األسوء.

وغير بعيد عن املــغــرب ،يف ليبيا أحــد أطــراف
املغرب الكبير يتواجه اخلصمان عسكريا ويسعيان
إل ــى بــســط نــفــوذهــمــا ،وهــمــا طبعا يستهدفان
هذه املنطقة من العالم من اجل إخضاع شعوبها
وتسخيرها خلدمة مصالح االمبريالية .انهما
يخوضان حرب السيطرة بالوكالة حتى مينعان

بدأت تنهار أول وأكبر دولة لإلخوان املسلمني الذين

متكنوا فيها مبساعدة عسكر عمر البشير املجرم.

الطرفان املتصارعان – الوهابيون واإلخــوان
املسلمون – يسعيان للقيام بدور دركي االمبريالية
املوكولة له مهمة قمع الشعوب وإجهاض الــروح
الثورية وإرادة التحرر من القبضة االمبريالية
والصهيونية .إنهما يتنافسان على مــن يقوم
باملهمة بشكل ترضي االسياد اجلدد للعالم املتعدد

وهــنــاك تــنــاقــض يــبــدو يف سيناريو

،ومحاولة فرضها من جديد يبرز عدم

التعليم املزدوج،فالوزارة تريد اعتماده

اإلرادة السياسية يف تهيئ شروط تعليم

القطبية إنهما يسعيان ملنع متدد القطب املنافس

كــوســيــلــة لــتــجــنــب جتــمــعــات ،واحلــــال

حضوري يف ظل اجلائحة بإبداع سيناريو

انــه يتضمن التعليم احلــضــوري الــذي

مالئم ميثل فرصة لتغيير املناهج يف كل

احلـــــرب الــديــنــيــة الــنــاشــبــة بـــن األتـــــراك

يــعــنــي حــضــور والــتــقــاء مــجــمــوعــة من

مستوياتها  ،ومــنــهــا املــقــررات والــطــرق

التالميذ متثل  50يف املائة من تالميذ

والزمن املدرسي.

للقطب االمريكي وحلفائه الغربيني.

والسعوديني هي تركيز للحرب السياسية التي هي
بدورها تركيز للحرب االقتصادية التي تتحكم

االمبريالية االمريكية يف خيوطها.

