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 مفهوم جديد للتنمية يهدف إلى فصل التنمية االجتماعية واالقتصادية عن التدهور البيئي 

اجلزرية  الدول  مبختلف  احمليطات  حتيط 
الصغيرة النامية)SIDS( صغر حجمها يضفي 
وكبقية  والعزلة.  الهشاشة  من  نوعا  عليها 
البلدان اإلفريقية تتعرض هذه اجلزر لتأثيرات 
تغير املناخ، وتتفاقم هشاشتها أساسا من خالل 
تعرضها ملخاطر املناخ واعتماد اقتصادها على 
موارد  على  أيضا  وتتوفر  الشتوية.  الزارعة 
طبيعية محدودة مثل املياه العذبة مع اعتماد 
اخلارجية،  واألسواق  الواردات  على  شديد 
خاصة على واردات النفط والغاز، التي تستخدم 
في مجال النقل وإنتاج الكهرباء. كما أن تقوقع 
هذه اجلزر يجعل الوصول إليها صعبا، وبالتالي 

فهي تظل معزولة عن األسواق العاملية.
الصغيرة  اجلزر  هذه  سكان  تعداد  ويبلغ 
مجتمعة 63،2 مليون نسمة، وتواجه حتديات 
مكانها.  وُبعد  حجمها  صغر  بسبب  عديدة 
وهي أيضًا معّرضة بدرجة كبيرة لتغير املناخ 
والكوارث الطبيعية، وتشترك اجلزر الصغيرة 
معيشتها  مستويات  أن  إال  كثيرة،  أشياء  في 

متباينة بدرجة كبيرة.
اللطيف  عبد  البروفسور  املغربي  اخلبير 
للعلوم  املغربية  اجلمعية  رئيس  اخلطابي، 
الوطنية  املدرسة  وأستاذ   )AMSR( اجلهوية 
في  بعرض  شارك  الغابويني  للمهندسني 
حول  الرابع  الدولي  املؤمتر  خالل  املوضوع، 
التغير املناخي والتنمية املنعقد، أخيرا، مبراكش 
واملنظم من قبل جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
إلفريقيا حول موضوع "إفريقيا ميكن أن تغذي 
املناخية خلدمة  معرفتنا  فلنضع  اآلن:  إفريقيا 
العمل"، وفي هذا الصدد أفاد الدكتور اخلطابي 
أن الدول اجلزرية الصغيرة النامية تعاني ضعف 
املؤسساتية  والهياكل  والنقل،  التحتية  البنية 
املشتركة والرؤية محدودة على مستوى الساحة 
الدولية، وكذا االستغالل املفرط للموارد البحرية 
دول  تواجه  كما  البحري.  أو  البري  والتلوث 
هذه اجلزر مختلف أساليب االستغالل املدمرة 
الطبيعية وتغير  الطبيعية، والكوارث  للموارد 

املناخ... 
وأسهب اخلطابي بالشرح والتحليل في تناول 
النظم الغذائية واملوارد البحرية للدول اجلزرية 
مدى  عن  متسائال  بإفريقيا،  النامية  الصغيرة 
استعداد إفريقيا الستكشاف االقتصاد األزرق، 
ليؤكد أن زيادة التلوث والتنمية غير املستدامة 
تساهمان في فقدان التنوع البيولوجي لوظيفة 
تقدمي  في  والتراجع  اإليكولوجية  األنظمة 

اخلدمات البيئية. كما يولد تزايد عدد السكان، 
السريع  احلضري  والتوسع  الزراعة  وتكثيف 
في املناطق الساحلية ضغطا عاليا على الوسط 

الطبيعي.
النامية  الصغيرة  اجلزرية  الدول  أن  وأكيد 
يضيف  املناخ،  تغير  جراء  بشدة  تتأثر 
مستويات  بسبب  متباينة،  بطريقة  اخلطابي، 
واالقتصادية  االجتماعية  والظروف  تعرضها 
وخصوصياتها اجلغرافية كمناطق املنخفضة، 
ارتفاع  هي  أخرى  بيئية  ظاهرة  أمام  خاصة 
أن  إلى  املتحدث  أشار  حيث  البحر،  مستوى 
أسس  على  يشكل خطرا حقيقيا  االرتفاع  هذا 
أن  كما  الساحلية،  التحتية  والبنية  القطاعات 
 CO2 الكاربون  أكسيد  ثاني  مستويات  زيادة 
في الغالف اجلوي ستؤثر على العديد من النظم 
اإليكولوجية البحرية بسبب حتمض احمليطات.
كل  ورغم  اخلطابي،  يستدرك  ذلك،  ومع 
الضغوطات التي تواجهها هذه الدول، فلديها 
وتعد  غني،  بيولوجي  تنوع  ذات  كونها  ميزة 
موطنًا للكثير من األنواع املستوطنة، ولها موارد 

بحرية ومعدنية مهمة، مع قدرة عالية الستغالل 
الرشيد  االستغالل  أن  كما  املتجددة.  الطاقة 
أوضاعها  بتحسني  لها  سيسمح  املوارد  لهذه 
على  قدرتها  وزيادة  واالقتصادية،  االجتماعية 
مقاومة حتديات التعرض الشديد لتأثيرات تغير 
أهمية  إن  اخلطابي  يقول  وكما  علما،  املناخ، 
كانت  املستدامة  التنمية  مجال  في  احمليطات 
املتحدة  األمم  بداية مؤمتر  قبال ومنذ  معروفة 
حول بالبيئة والتنمية UNCED في مذكرة 21، 
"جوهانسبرغ"، ومت  أعمال مخطط  وفي جدول 
إعادة تأكيده في الوثيقة اخلتامية ملؤمتر "ريو + 
20. وعليه فإمكانات احمليطات لتلبية احتياجات 
التنمية املستدامة هائلة،ولكن فقط إذا مت احلفاظ 
عليها أو حتديثها إلى وضعية سليمة ومنتجة.

وعن إمكانية تطوير مستوى الدول اإلفريقية 
اجلزرية الصغيرة النامية أشار اخلطابي إلى أن 
هناك سبال جديدة للتطوير، ويتطلب ذلك أساسا 
للموارد  حر  كمصدر  احمليطات  اعتبار  عدم 
وحاويات للمقذوفات امللوثة، بل وسطا ذا قيمة، 
مع األخذ بعني االعتبار اخلدمات في احلسابات 

االقتصادية وعمليات صنع القرار.
األزرق،  االقتصاد  أن  اخلطابي  وأضاف 
كمفهوم جديد للتنمية يهدف إلى فصل التنمية 
البيئي،  التدهور  عن  واالقتصادية  االجتماعية 
ويعتبر فرصة لهذه الدول، إذ تتوفر مجموعة 
من إمكانيات النمو املستدام والنظيف والعادل، 
األزرق  االقتصاد  أجل  من  أساسيا  بات  وبذلك 
احترام  للموارد  األمثل  واالستخدام  والفعالية 

نزاهة الشروط البيئية. 
األزرق  االقتصاد  يعتبر  ذلك،  جانب  إلى 
البلدان  وحتديات  لسياق  مناسبا  اقتصادا 
بأن  االعتراف  مع  واجلزر،  الساحلية  النامية 
احمليطات التي تغطي أكثر من ثلثي سطح العالم 

لها دور رئيسي في مستقبل اإلنسانية.
وأوضح اخلطابي أن االقتصاد األزرق املشتمل 
على مفهوم االقتصاد على أساس استغالل موارد 
احمليطات، يذهب إلى أبعد من ذلك نحو تنظيم 
هذه األوساط على أنها "مناطق التنمية"، حيث 
يدمج التخطيط املجالي احملافظة واالستعمال 
احليوي  والتنقيب  البحرية،  للموارد  املستدام 

والنقل  والسياحة  املستدامة  الطاقة  وإنتاج 
البحري. ويعد الصيد النشاط االقتصادي األهم 
الصغيرة  اجلزرية  الدول  جميع  لدى  واملوحد 
صغر  رغم  مهما،  دورا  يلعب  حيث  النامية، 
حجمه، في االقتصاد املعيشي للسكان احملليني 
ويوفر  للدخل  مدر  أنه  كما  الغذائي.  وأمنهم 
فرص عمل للسكان احملليني. ويعد هذا النشاط 
اقتصادات  عليها  تقوم  التي  الدعائم  إحدى 
الضغط  من  التقليل  وميكن  اجلزرية.  الدول 
على املوارد املائية مبا في ذلك استنزاف املوارد 
الطبيعية  املوائل  وتدمير  البحرية،  السمكية 
من خالل  البيولوجي،  التنوع  وتآكل  لألسماك 
تربية األحياء املائية املتحكم فيها وتكييفها مع 
املجال، كما أن إنتاج الطاقة املتجددة والتنقيب 
عن املعادن يعدان أيضا بفرص مهمة للتنمية 
أن تكون  إذا مت استغاللهما بعقالنية. وميكن 
السياحة املستدامة واملسؤولة، وفقا لإلمكانات 
والضغوطات باألوساط الطبيعية واالجتماعية 
التحمل،  على  القدرة  خاصة  واالقتصادية، 
يضيف اخلطابي، خيارا للتنمية احمللية وتعزيز 

احملافظة على الطبيعة.
يضيف  األزرق،  االقتصاد  مزايا  وتنطبق 
مثل  الساحلية  البلدان  على  كذلك  اخلطابي، 
املغرب، الذي يتميز بشريط ساحلي يبلغ طوله 
وطني  بحري  ومجال  كيلومتر   3500 حوالي 
حوالي66 ألف كيلومتر مربع باملياه اإلقليمية 
و1.17 مليون كيلومتر مربع باملنطقة االقتصادية 

 )ZEE( .اخلاصة للمغرب
يوفر  األزرق  االقتصاد  مفهوم  أن  إلى  يشار 
وسائل االستخدام الرشيد للموارد خارج حدود 
السلطة القضائية الوطنية والتنمية  املستدامة 
من التراث املشترك لإلنسانية، التي هي املوارد 
البحرية في أعالي البحار، ويستند إلى االقتصاد 
 + "ريو  مؤمتر  إليه  دعا  الذي  نفسه،  األخضر 
واملساواة  اإلنسان  رفاهية  تطوير  أي   ،"20
االجتماعية، مع احلد بشكل كبير من املخاطر 

واملشاكل البيئية.
الصغيرة  اجلزرية  الدول  عدد  أن  يذكر 
جزرية  دولة   39 نحو  يصل   )SIDS(النامية
صغيرة نامية في ثالث مناطق جغرافية: منطقة 
وإفريقيا،  الهادئ؛  واحمليط  الكاريبي؛  البحر 
املتوسط،  األبيض  والبحر  الهندي،  واحمليط 
اجلزر  هذه  وتعد  اجلنوبي.  الصني  وبحر 
مخزونا للمعطيات الوراثية التي ميثل تنوعها 
عمره  سجاًل  احلاضر  الوقت  في  البيولوجي 
التنوع  هذا  ويعد  التطور.  من  السنني  ماليني 

البيولوجي ذا قيمة بالغة للبشرية جمعاء.

 دعم أسطـول النقل بآسفي بحافـالت جديـدة
نقابات وجمعيات سيارات األجرة تتدارس

 مشاكل املهنة باخلميسات
للنقل  املستقلة  الوكالة  انعقد مبقر 
اجتماع  أخيرا،  بآسفي،  احلضري 
دورته  في  للوكالة  اإلداري  املجلس 
العادية، حتت رئاسة والي جهة دكالة 
وحضور  البجيوي  الفتاح  عبد  عبدة 
وجل  بوعيشة  العربي  الوكالة  مدير 
أعضاء املجلس اإلداري للوكالة. وبعد 
بجدول  املبرمجة  العروض  تقدمي 
أعمال الدورة، صادق املجلس اإلداري 
احلضري  للنقل  املستقلة  للوكالة 
لسنة  املعتمدة  امليزانية  على  بآسفي 
احلسابات  على  صادق  كما   ،2015
اخلتامية للوكالة، حيث أشاد املجلس 
توازن  لضمان  املتداولة  باملجهودات 
تقارير  ضوء  على  للمؤسسة  مالي 
الذي  اخلارجي،  االفتحاص  مكنت 
غرار  على  الوكالة،  حسابات  اعتمد 
السنوات السابقة دون حتفظ، ولكونها 
تعطي صورة وافية وصادقة عن كافة 
للمعايير  املعطيات احملسباتية، طبقا 

اجلاري بها في هذا الشأن.
وافق  االجتماعي،  اجلانب  وفي 
تسوية  على  للوكالة  اإلداري  املجلس 

وضعية العمال إزاء صندوق الضمان 
االجتماعي، علما أن هذه العملية متت 
املنتخبة،  املجالس  مساهمات  بفضل 
في إطار اتفاقية وقعت لهذا الغرض، 
كافة  باتخاذ  التسوية  عملية  وستتم 
التدابير الالزمة لذلك في أقرب اآلجال، 

وفي السياق ذاته اتفق أعضاء املجلس 
عملية  مواصلة  على  للوكالة  اإلداري 
ترسيم العمال العاملني بالعقدة، الذين 
استوفوا الشروط القانونية لذلك، كما 
صادق املجلس على دعم أسطول الوكالة 
بحافالت جديدة لتغطية كافة اخلطوط، 

واحلضاري  العمراني  للتوسع  نظرا 
باملدينة، وفي اإلطار ذاته شهد املجلس 
اإلداري للوكالة تقدمي دراسة شاملة من 
طرف مكتب خارجي بخصوص جدوى 
اخلطوط اخلارجية عن املدار احلضري 

على ضوء إمكانيات الوكالة.

محمد التفراوتي

القت�صاد الأزرق منقذ اجلزر ال�صغرية النامية باإفريقيا

مواجهات بني التجار والباعة املتجولني بشارع »البرانس« بجامع الفنا

دخل مجموعة من جتار ومهنيي ممر موالي رشيد 
جامع  ساحة  إلى  املؤدي  "البرانس"  بشارع  املعروف 
الفنا، مساء أول أمس الثالثاء، في مواجهات مع الباعة 
املتجولني الذين دأبوا على احتالل امللك العام واستغالل 

وملتقى  القيساريات  أبواب  فيها  مبا  الفراغات  كل 
الطرقات ووسط الشارع، دون اعتبار ملا يترتب عن ذلك 

من اختناق حركة السير، والتضييق على التجار.
جاء ذلك، بعد استنفادهم جلميع اإلجراءات القانونية 
الفوضى  من  وتذمرهم  العميق  واستيائهم  واإلدارية، 
والتسيب الذي يعرفه املمر املذكور، واستفحال ظاهرة 

الباعة املتجولني، من طرف عشرات الباعة من مختلف 
األجناس والفئات.

الباعة  فإن  املتضررين،  التجار  من  عدد  وحسب 
املذكور، استفادوا من  الشارع  احتلوا  الذين  املتجولني 
التزام ممثل السلطة احمللية الصمت واحلياد، وجتاهل 
للتجار  املمثلة  املهنية  للجمعيات  املتكررة  النداءات 

احمليطة  األسواق  وكل  رشيد  موالي  مبمر  واملهنيني 
تكثيف  بضرورة  طالبوا  الذين  الفنا،  جامع  بساحة 

اجلهود من أجل احلد من ظاهرة الباعة املتجولني.
وأكدوا، في لقاء مع "املغربية"، أن التجار ظلوا يطالبون 
سنوات،  عدة  منذ  البرانس  مبمر  العام  امللك  بتحرير 
وراسلوا اجلهات املعنية في املوضوع، ونظموا مجموعة 

من الوقفات االحتجاجية، بل جلأوا إلى اإلغالق اجلماعي 
للمتاجر والتهديد مبسيرة إلى الرباط، إال أنهم في األخير 
يتراجعون عن برنامجهم االحتجاجي ويحصلون على 
وعود تطمئنهم باستعداد املجلس اجلماعي والسلطات 
املشروعة  مطالبهم  تلبية  إلى  مبراكش  واألمن  احمللية 

والتعاون اإليجابي مع التجار وممثليهم.

ت�صوية و�صعية العمال اإزاء �صندوق ال�صمان الجتماعي

عبد الكريم ياسين

آسفي: عبد الرحيم النبوي

واجلمعيات  النقابية  املكاتب  بعض  عقدت 
وغير  األجرة  سيارات  بقطاع  املعنية  املهنية 
السبت  يوم  احلوار،  مجموعة  ضمن  املشاركة 
خصص  لها  اجتماعا  باخلميسات،  املاضي، 
لتدارس مشاكل القطاع على ضوء املستجدات 
البنود  ببعض  املتعلق  الشق  في  احلاصلة 
السير  مدونة  في  عليها  املنصوص  القانونية 
الوزارة  تبنتها  التي  الوطنية  واالستراتيجية 
األجرة  سيارات  أسطول  لتغيير  الوصية 
وتعويض سيارة املرسيدس بسيارات جديدة من 

نوع داسيا.
ويتعلق األمر بكل من جمعية الغرب لسيارات 
حلقوق  الوطني  واملرصد  بالقنيطرة  األجرة 
السائق املهني واملكتب النقابي لقطاع سيارات 
للمأجورين  الشعبية  والنقابة  مبكناس  األجرة 
للنقل قطاع  الشعبية  املنضوية حتت اجلامعة 
سيارات األجرة الكبيرة الرباط ونقابة االحتاد 
الدميقراطي لشغيلة النقل والفدرالية اإلقليمية 
بخنيفرة  األجرة  سيارات  وأمناء  جلمعيات 
واجلامعة الشعبية للنقل باملغرب وأمناء املكاتب 
املسيرة لقطاع سيارات األجرة في كل من ايت 

يدين، ايت واحي.
النقابية  الفعاليات  أصدرته  بالغ  وأفاد 

أشغال  نهاية  عقب  املذكورة،  واجلمعوية 
االجتماع الذي استغرق أزيد من ست ساعات، 
أن أي قرار خرجت به جلنة احلوار ال يعنيهم 
في شيء بعدما لوحظ من خالل املداخالت أن ال 

شيء حتقق في هذا املجال.
الذي  البالغ  في  املعنية،  الهيئات  وأعلنت 
توصلت "املغربية" بنسخة منه، عن تشكيل جلنة 
سيارات  ملهنيي  وطنية  لتنسيقية  حتضيرية 
األجرة الكبيرة للدفاع عن القطاع بسائر مكوناته 
كما جرى االتفاق على عقد مؤمتر وطني الحق 
املوافق  املقبل  السبت  يوم  احملمدية  مبدينة 

لتاريخ 10/1/2015.
وقال حكيم بغازي، عن املكتب املسير لقطاع 
سيارات األجرة ايت يدين، إن االجتماع جاء في 
إطار سلسلة االجتماعات التشاورية التي تعقدها 
الهيئات املعنية، بغرض اتخاذ القرار الصائب 
الذي يخدم مصلحة املهنيني بالدرجة األولى على 
ضوء املستجدات التي يعرفها القطاع واتخاذ 
موقف موحد بخصوص قضية جتديد أسطول 
سيارات األجرة واحلفاظ على احلقوق املكتسبة 
والعمل على تقدمي اخلدمات للمواطنني والزبناء 
السالمة  شروط  تتضمن  مواتية  ظروف  في 
الضرورية، على اعتبار أن املهنيني أدرى باملشاكل 
احلقيقية التي يتخبط فيها قطاع سيارات األجرة 

الكبيرة على وجه اخلصوص.

الخميسات : حسن نطير

د الخطابي الثاني على اليسار يتوسط المشاركين في مؤتمر مراكش حول تغير المناخ

يعتبـر فرصة للدول اجلزريـة لتوفر مجموعة من إمكانيـات النمو املستـدام والنظيـف والعـادل
الدول اجلـزريـة خـزان بيـولـوجـي واقتصـادي يـواجـه حتـديـات التـدهـور البيـئـي


