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مشكل الماء والبدائل الشعبية المطلوبة
ي المغــرب أزمــة جفــاف حــادة وينــدرج ضمــن البلــدان المهــددة بشــّح الميــاه بســبب التقلبــات المناخيــة. هــذا الجفــاف البنيــوي 

يعــا�ن
اتيجية الوطنيــة للمــاء  يفاقمــه نمــوذج الرأســمالية ببلدنــا الــذي يتســم بالتبعيــة واالرتهــان بمتطلبــات الســوق العالميــة. فأســس »االســرت
ى  وريــة لمصاحبــة األوراش الرأســمالية الكــرب ي للمــاء لســنة 2030 تــروم توفــري المــوارد المائيــة ال�ن -2009 2020« والمخطــط الوطــ�ن
ي الســياحة )»المخطــط األزرق«( والصناعــة 

«(، و�ن « وصيغتــه الجديــدة »الجيــل األخــ�ن ي الزراعــة )»مخطــط المغــرب األخــ�ن
�ن

«(. وســبق للدولــة أن قامــت بتحويــل خدمــات توزيــــــع المــاء  «( والمناجــم )»مخطــط المغــرب المنجــ�ي )»مخطــط اإلقــاع الصنــاعي
ي مــدن البيضــاء )1997( والربــاط )1998( وطنجــة 

كات خاصــة متعــددة الجنســيات �ن ب مــن القطــاع العمــومي إىل �ش الصالــح للــرش
ي قانــون المــاء )1995( الــذي يعتــرب المــاء ملــكا عموميــا.  )2002( بعــد وقــت لــم يكــن طويــا مــن تبــ�ن
كــة أولمــاس ســيدي عــ�ي بقريــة  ن خــواص عــ� منابــع مائيــة طبيعيــة: �ش كمــا يــرت اســتحواذ رأســمالي�ي
كــة األورو- إفريقيــة للميــاه بقريــة بنصميــم. كان هــذا الســطو ضــدا عــ� إرادة ســكان  تارميــات، والرش

هــذه المناطــق الذيــن نظمــوا احتجاجــات وتعرضــوا للقمــع والســجن. 
ي شــبه الصحراويــة 

�ت ي منطقــة الجنــوب الــرش
وات المائيــة �ن فة للــرث ن وتتجــ� أكــرث هــذه المشــاريــــع المســترن

يــد  لترب ي  الذهــ�ب المنصــور  ســد  ميــاه  تســتخدم  ي  الــ�ت الشمســية  للطاقــة  ورززات  محطــة  منهــا  نذكــر 
ومنجــم  المجــاورة،  والمناطــق  زاكــورة  و  بطاطــا  توســعت  ي  الــ�ت األحمــر  البطيــخ  وزراعــة  المولــدات، 
، وتطويــر الوحــدات الفندقيــة والســياحية بالواحــات. وليــس صدفــة أن تشــهد هــذه  الفضــة بــــ إيميــ�ن

المنطقــة انتفاضــات ضــد العطــش بــدأت منــذ 2012. 
فة للمــاء  ن كــز فيهــا النمــوذج الفــاحي القائــم عــ� تصديــر زراعــات مســترن ي يرت ورة تشــهدها أيضــا منطقــة ســوس ماســة الــ�ت ونفــس الســري

وتطويــر مركبــات ســياحية فاخــرة وماعــب الغولــف، إلــخ. 
ي المخططــات الجهويــة واإلقليميــة والجماعيــة. وتلجــأ الدولــة 

ي جميــع مناطــق المغــرب وتتكامــل �ن
تتســارع هــذه األوراش الرأســمالية �ن

ي تســتفيد بموجبهــا مقــاوالت خاصــة  ى الــ�ت ي الفــاحي الكــرب
ـع مــاء الســ�ت ـ ـ ن العــام والخــاص لتطويــر مشــاريـ ن القطاعــ�ي اكــة بــ�ي اىل الرش

ي الفــاحي بســبت الكــردان بنــواحي تارودانــت، ومعمــل لتحليــة مــاء البحــر 
وع توزيــــــع مــاء الســ�ت لتوســيع أرباحهــا، كمــا هــو الشــأن لمــرش

ن أزمــور والجديــدة، وتهيئــة حــوض ســد دار الخروفــة بمنطقــة  وع جلــب الميــاه الســطحية مــن واد أم الربيــع بــ�ي بمنطقــة أكاديــر، ومــرش
ن الذيــن لــن  ـع موجهــة اساســا لصالــح المجموعــات الزراعيــة المصــدرة عــ� حســاب صغــار الفاحــ�ي ـ ـ العرائــش، إلــخ. هــذه المشــاريـ
يســتطيعوا تحمــل تكاليــف الربــط بالقنــوات وأســعار المــاء، ويضطــرون بالتــاىلي اىل التخــ�ي عــن أراضيهــم. كمــا أن هــذه االســتثمارات 
تــؤدي  مــن سياســات تقشــف  ة ومــا يرافقهــا  الســنوات األخــري ي 

ارتفعــت بشــكل كبــري �ن ي  الــ�ت العموميــة  بالمديونيــة  تمــول  الضخمــة 
الطبقــات الشــعبية ثمنهــا.

ها.  وة المائية بالمغرب. تليها قطاعات السياحة والصناعة والمناجم والتجارة واإلدارة العمومية وغري تمتص الفاحة %87 من الرث
ي الســنة، وهــو بأقــل بكثــري مــن عتبــة نقــص الميــاه 

ب حاليــا 700 مــرت مكعــب �ن ن ال يتجــاوز اســتهاك الفــرد مــن الصالــح للــرش ي حــ�ي
�ن

ي مــا فتــأت تتدهــور.  ي الســنة. هــذا دون الحديــث عــن جودتهــا الــ�ت
الــذي تقــدره منظمــة الصحــة العالميــة بــــ 1700 مــرت مكعــب للفــرد �ن

ي المــدن والقــرى لتقليــص كميــة اســتهاكها مــن المــاء. 
ن ظلــم الدولــة الصــارخ وهي تضغــط عــ� األ� الكادحــة �ن وهنــا يتبــ�ي

ي المــاء ليســت حلــوال ألزمــة الجفــاف بــل هي جــزء مــن المشــكل. فالمنطــق الرأســماىلي 
ن بوضــوح أن جميــع سياســات الدولــة �ن يتبــ�ي

ي تســتدعي  وات المائيــة. يتــم اعــداد مخططــات تدبــري المــوارد المائيــة الــ�ت ــح الخــاص يتعــارض مــع الحفــاظ عــ� الــرث ـ القائــم عــ� الربـ
ي تمنح  كات متعددة الجنســيات تتشــارك معها أقلية غنية محلية والمؤسســات المالية الدولية ال�ت تمويات باهضة جدا من قبل �ش
اتهــا البيئــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة. فقــد زادت التحذيــرات بشــأن  القــروض. كمــا أنهــا تحتــاج اىل دراســات لإلحاطــة علمــا بجميــع تأثري

ار بيئيــة )ارتفــاع ملوحــة البحــر وتلوثــه بمعــادن مختلفــة(.  محطــات تحليــة مــاء البحــر بســبب مــا تخلفــه مــن أ�ن
وات المائيــة وعقلنــة اســتعمالها خيــارا تقنيــا كمــا تــوحي بــه مخططــات الدولــة، بــل يرتبــط بخيــارات  ليســت مســألة الحفــاظ عــ� الــرث

سياســية واجتماعيــة وبيئيــة، منهــا أساســا:
ي 

ي األربــاح. ويكمــن البديــل �ن القطــع مــع النمــوذج الفــاحي الــذي يقــوم عــ� إنتــاج زراعــات وفــق متطلبــات الســوق والتصديــر لجــ�ن
وع الســيادة الغذائيــة الــذي ينطــوي عــ� حمايــة المــوارد الطبيعيــة وضمنهــا المــاء أساســا، ويرتكــز عــ� ممارســة الزراعــة البيئيــة  مــرش

ي شــامل. وعــ� تطبيــق إصــاح زراعي شــع�ب
كات  ي تفتــح المجــال للــرش ي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة والــ�ت

م بهــا المغــرب �ن ن ي يلــرت وقــف اتفاقيــات مــا يســ� بالتبــادل الحــر الــ�ت
المائيــة. وات  الــرث متعــددة االســتيطان لاســتحواذ عــ� 

ف، وذلــك بإلغــاء الديــن  ن إنهــاء ضغوطــات صنــدوق النقــد الــدوىلي والبنــك العالــ�ي الراميــة إىل إرســاء دعائــم الرأســمال الكبــري المســترن
. العمــومي

يك الجماعي والديمقراطي  ي الترش اكة قطاع عام وقطاع خاص، وتب�ن وضع حد لجميع أشكال خوصصة الماء من تدبري مفوض و�ش
وات المائية. للرث

ه بنفســه وتســطري سياســاته البيئيــة واالجتماعيــة  ي تحديــد مصــري
اك الشــعب �ن ي ترتكــز عــ� إ�ش إرســاء الديمقراطيــة الحقيقيــة الــ�ت

واالقتصاديــة وتحديــد آليــات مراقبتــه.
رة  ي تحــل المشــكل مــن جــذوره تســتدعي مقــدرة نضاليــة لتجســيدها، إنهــا لــدى القــوى االجتماعيــة المتــ�ن هــذه الخيــارات البديلــة الــ�ت
. وقد أبدت هذه الكتلة الشــعبية اســتعدادا  ن ن وعامة الكادح�ي وة المائية: الشــغيلة وصغار المنتج�ي من التدبري الرأســماىلي المدمر للرث
ن بمناطــق عديــدة ضــد اســتحواذ  كات متعــددة الجنســية، أو كفــاح قرويــ�ي ي العديــد مــن تجــارب التصــدي لجشــع الــرش

للنضــال، ســواء �ن
را بالجفــاف. كل هــذه الكفاحــات،  ب بأشــد المناطــق تــ�ن ن عــ� منابــع المــاء، او احتجاجــات متنوعــة مــن أجــل مــاء الــرش جوازيــ�ي الرب
 ، ي المــاء، وتجذيــر مطالبهــا لتصــري جــرا نحــو البديــل اإلجمــاىلي

بمطالبهــا األوليــة، منطلــق لتوســيع جبهــة النضــال مــن اجــل الحــق �ن
ي المســري ديمقراطيــا.   
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