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تصدر دول أوروبية مبيدات محظورة إلى المغرب وتباع أخرى منتهية الصالحية، رغم مخاطرها العالية على صحة 
الفالحين والمستهلكين والبيئة، لكن محاصيل التصدير لالتحاد تتسم بالجودة واألمان، على عكس تلك المخصصة 

للسوق المحلي

منتجات آمنة للتصدير وسموم 
على موائد المغاربة

المبيدات 
المحظورة

الرباط ـ عادل نجدي

ــيــــب املــــــــــزارع املــــغــــربــــي مــحــمــد  أصــ
ــم، بـــســـرطـــان الــبــروســتــاتــا  ــ ــالـ ــ إدسـ
فــي عـــام 2015،  بــعــد 17 عــامــا من 
ــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة املــغــطــاة  ــبـ الـــعـــمـــل فــــي الـ
فــي إقليم اشــتــوكــة آيــت بــاهــا جــنــوب املــغــرب، 
ومتراكمة  مكثفة  لــجــرعــات  الــتــعــرض  نتيجة 
مــن مبيدات اآلفـــات الــزراعــيــة، وهــو مــا يؤكده 
الدكتور أحمد املرابط، املتابع لحالة إدسالم، 
»العربي الجديد«: »التعرض للمبيدات  قائا لـ
ــــد مـــــن احـــتـــمـــالـــيـــة  ــزيـ ــ ــنــــن يـ ــلــــى مـــــــــدار الــــســ عــ
إصــابــة املـــزارعـــن بــســرطــانــات الـــدم النخاعي 

والبروستاتا والرئة«.
وأصــيــب 11 عــامــا فــي اإلقليم ذاتـــه بــأمــراض 
جلدية والحساسية والربو والسرطان وفشل 
في الكلى، جراء استخدام بعض املبيدات بما 
ومنهم  اإلنــتــاج،  عمليات  فــي  املحظورة  فيها 
املــغــربــيــة خــديــجــة شــنــا الــتــي أصــيــبــت بطفح 
املبيدات  الــوجــه والعنق بعد رش  فــي  جــلــدي 
لشركة  الــتــابــعــة  الباستيكية  الــبــيــوت  بــأحــد 
بيريروك )Perriroc( اإلسبانية، وفق ما وثقته 
ــان )غــيــر  ــســ الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة لــحــقــوق اإلنــ
حكومية(، ويوضح الحسن أولحوس، رئيس 
فرع الجمعية في اشتوكة آيت باها، أن جماعة 
خــمــيــس آيــــت عــمــيــرة بـــاإلقـــلـــيـــم، تــعــد األكــثــر 
ــيـــة وكــذلــك  اســتــقــطــابــا لــاســتــثــمــارات الـــزراعـ
املــركــز الــفــاحــي األكــثــر اســتــعــمــاال للمبيدات، 
وهــو ما أسفر عن وفــاة عامل زراعــي بإحدى 
الضيعات الفاحية بخميس آيت عميرة بعد 
إصــابــتــه بــاخــتــنــاق شــديــد جــــراء اســتــنــشــاقــه 
كيماوية  مبيدات  أثــنــاء تحضير  مــادة سامة 
استعدادا لرشها في املزرعة في يناير/كانون 
الثاني 2019، كما يقول محمد كيماوي، رئيس 
االتحاد الوطني لجمعيات حماية املستهلكن 

»العربي الجديد«.  باملغرب لـ

الحياة وسط السموم
ــا مــتــخــصــصــون مــن  ــ ــراهـ ــ تـــكـــشـــف دراســــــــة أجـ
ــم أمــــــــراض الـــــــدم بــــاملــــركــــز االســـتـــشـــفـــائـــي  قـــسـ
الفرنسية  تــور  مدينة  في  الجامعي  اإلقليمي 
وتــم اإلعـــان عــن نتائجها فــي فبراير/شباط 

ــدان االتـــــحـــــاد. لـــكـــن مــــســــؤوال فــي  ــلـ ــبـ تـــدخـــل لـ
املكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات 
الغذائية )طلب عدم الكشف عن هويته، لكونه 
غير مخول بالحديث لإلعام( يرد بأن املكتب 
لديه برنامج مراقبة يعتمد على جمع عينات 
ــواق الــجــمــلــة لــتــقــيــيــم نسب  ــ ــ ــزارع وأسـ ــ ــ مـــن املـ
متبقيات املبيدات، وسبق أن رصد مخالفات 
وتم تحرير محاضر ملزارع النعناع وإرسالها 

إلى النيابة العامة.

استيراد المبيدات المحظورة
يــحــظــر املــكــتــب الـــوطـــنـــي لــلــســامــة الــصــحــيــة 
 304 استعمال  )أونــســا(،  الغذائية  للمنتجات 
مبيدات لآلفات، وفق الئحة محدثة ومنشورة 
عــلــى املـــوقـــع الـــرســـمـــي فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــــواع املــحــظــورة  الـــجـــاري. لــكــن الــعــديــد مــن األنـ
ــد طـــريـــقـــهـــا إلــــــى األســــــــــواق والـــضـــيـــعـــات  ــجـ تـ
»الــعــربــي  ــبـــرج، قـــائـــا لـــ ــة، وفــــق بـــولـ ــيــ الــــزراعــ
ــعـــات يــســتــعــمــلــون  ــيـ الــــجــــديــــد«: »مـــــــاك الـــضـ
مـــبـــيـــدات مــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة وأخـــــــرى غــيــر 
تكلفة  بأقل  املنتوج  لــزيــادة  للرقابة  خاضعة 

وتحقيق أرباح كبيرة«.
وفـــــي جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة ملـــعـــد الــتــحــقــيــق عــلــى 
األســــواق األســبــوعــيــة ومــحــات بيع املبيدات 
املــنــتــشــرة فـــي اشــتــوكــة آيـــت بـــاهـــا، وثـــق بيع 
ثمانية أنـــواع مــن املــبــيــدات املــحــظــورة دوليا 
والــــتــــي ال تــــوجــــد ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة الــوطــنــيــة 
للمزروعات  وتستعمل  املــحــظــورة  للمبيدات 
  Heliocuivre املخصصة للسوق املحلية ومنها
ــادة الــنــحــاس،  ــ مــبــيــد فـــطـــري يــحــتــوي عــلــى مـ
ومبيد   ،Kumulus الـــركـــام  الــفــطــريــات  ومــبــيــد 
 ،)%80 بنسبة  الــكــبــريــت  مــن  )يــتــكــون   Soufre
 Lussacو  Cofely top إلــى مبيدات  باإلضافة 

 .Dynamecو Insecticideو kenociadو max
ــــورة، يـــؤكـــدهـــا  ــظـ ــ ــــحـ تـــــــــداول تـــلـــك األنــــــــــواع املـ
كيماوي، مشيرًا إلى أنها تدخل إلى املغرب عن 
طريق التهريب من بلدان آسيوية وأوروبية، 
ما يجعلها خارج الرقابة الصحية، وال يعلم 
املــكــتــب الــوطــنــي لــلــســامــة الــصــحــيــة بــأمــرهــا 

وبالتالي، تبقى خارج قائمته.
غــيــر أن املــشــكــلــة الــكــبــرى تــتــمــثــل فـــي مــوافــقــة 
ــدول األعـــضـــاء فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي على  الــ
الحشرية  املــبــيــدات  مــن  ــا 

ً
تــصــديــر 81615 طــن

الــتــي تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــحــظــورة أوروبــيــا 
وهو ما جرى في عام 2018، رغم املخاطر غير 
املــقــبــولــة الــتــي تشكلها عــلــى صــحــة اإلنــســان 
اململكة  املــصــدرة  الـــدول  رأس  وعــلــى  والبيئة. 
وفرنسا  وأملانيا  وهولندا  وإيطاليا  املتحدة 
وبلجيكا وإســبــانــيــا، وفـــق مــا وثــقــتــه منصة 
بالشفافية(  )تعنى  السويسرية   Public Eye
»كيف  بعنوان:   2020 سبتمبر/أيلول   10 في 
يــصــدر االتـــحـــاد األوروبــــــي مــبــيــدات حشرية 
شــديــدة الــخــطــورة مــحــظــور اســتــخــدامــهــا في 
ــا«. وتعد املــغــرب والــبــرازيــل وأوكــرانــيــا  أوروبــ
واملكسيك وجنوب أفريقيا من بن أكبر عشرة 
مستوردين ملبيدات اآلفات املحظورة أوروبيا، 
املـــخـــاطـــر  مــــن   Public Eye خــــبــــراء  ويــــحــــذر 
مبيدا   41 عــن  الــنــاتــجــة  البيئية  أو  الصحية 
يتم تصديرها من االتحاد األوروبي، إذ يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة بسبب االســتــنــشــاق أو 
تسبب عيوبا خلقية أو اضطرابات تناسلية 

أو هرمونية أو السرطان. 
واســـــتـــــوردت أفـــريـــقـــيـــا قــــرابــــة 7500 طــــن مــن 
املبيدات الحشرية التي تحتوي على 25 مادة 

خطرة محظورة في أوروبا، ومن بن عشرين 
املــغــرب وجنوب  أفــريــقــًيــا، استقبل  مــســتــورًدا 
والــســودان  مصر  تليها  كميات  أكبر  إفريقيا 

والسنغال، وفق املصدر ذاته. 
ــدرة أوروبــــيــــا  ــلـــى األنــــــــواع املــــصــ ــــن بــــن أعـ ومـ
إلـــى املــغــرب، مبيد الــحــشــرات »ثــنــائــي كــلــورو 
الــــبــــروبــــن«، وتـــعـــد املــمــلــكــة ثـــانـــي الــوجــهــات 
ــذوب فـــي املـــاء  ــذي يــ الــرئــيــســيــة لــهــذا املــبــيــد الــ
ــه مــــزارعــــو  ــدمـ ــتـــخـ ــسـ ــة ويـ ــهـــولـ ــر بـــسـ ــبـــخـ ــتـ ويـ
الــــخــــضــــروات، رغــــم حـــظـــره مـــن قــبــل االتـــحـــاد 
املـــخـــاطـــر  بـــســـبـــب  فــــي عـــــام 2007  األوروبــــــــــي 
ــلـــوث املــيــاه  املــرتــبــطــة بـــه عــلــى املــســتــهــلــك، وتـ
ــيــــة، واألضــــــــــــرار املـــحـــتـــمـــلـــة لـــلـــطـــيـــور،  الــــجــــوفــ
والثدييات، والكائنات املائية، وغالبا ما يتم 
 Chloropicrin خلط ذلك املبيد مع نوع آخر هو
خــال  كيميائي  كــســاح  تــم تصنيعه  ــذي  والــ

.Public Eye الحرب العاملية األولى، وفق

لماذا تغيب الرقابة الرسمية؟
يعرفون  ال  مبيدات  مغاربة  مــزارعــون  يقتني 
إبــراهــيــم  بينهم  ومـــن  وأضـــرارهـــا،  مكوناتها 
ــذي قــابــلــه مــعــد الــتــحــقــيــق بينما  ــ خـــويـــي والــ
كــــان يــهــتــم بـــشـــراء أحــــد األنــــــواع الــخــطــرة من 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســــوق شــعــبــي، ويـــقـــول لـــ
»نــحــن أمــيــون ال نــعــرف مــا هــو املــكــتــوب على 
عــلــبــة املــبــيــد، فــقــط نــشــتــري مـــا يــقــول الــبــائــع 
إنـــه جـــيـــد«.  وتــنــتــشــر األنـــــواع املــحــظــورة في 
األسواق األسبوعية، بسبب ثمنها الرخيص، 
درهــمــا  و150   100 بـــن  ســعــرهــا  يــــتــــراوح  إذ 
حسب  أمـــيـــركـــيـــا(،  دوالرا  و17   11( مــغــربــيــا 
خويي، الفتا إلى أن املبيدات املصنعة من قبل 
الشركات املعروفة تباع بأسعار مرتفعة تصل 
إلــى 2000 درهــم )227 دوالرًا( وتكفي هكتارا 

واحدا. 
و»يــظــل قــطــاع املــبــيــدات فــي املــغــرب مــن بن 
أقـــل املـــجـــاالت الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة، وهـــو ما 
يرجع إلــى عــدم وجــود تنسيق بــن شركات 
إلــى تسرب  االستيراد واملــوزعــن، باإلضافة 
ــاورة«، وفــق  ــــدول املــــجــ ــذه املــنــتــجــات مـــن الـ هـ
ــــى أن  ــتـــي أشـــــــارت إلـ ــاو الـ ــ دراســـــــة مــنــظــمــة فـ
ــوق املـــبـــيـــدات يــســيــطــر عــلــيــهــا  ــ 90% مــــن سـ
مليون درهم   730.4 بقيمة  الخاص،  القطاع 
من   %0.2 أو  دوالر(  ألــف  و895  مليون   82(
الـــســـوق الـــعـــاملـــي«. وهــــو مـــا يـــطـــرح إشــكــاال 
حــقــيــقــيــا عــــن كــيــفــيــة فـــــرض رقــــابــــة صـــارمـــة 
لــحــمــايــة صــحــة املــغــاربــة، فــي وقـــت يفترض 
ــنــــي لــلــســامــة  ــقــــوم املـــكـــتـــب الــــوطــ فـــيـــه أن يــ
الــصــحــيــة بــتــطــبــيــق ســيــاســة الــحــكــومــة في 
مراقبة  عبر  املستهلك  صحة  حماية  مــجــال 
السلسلة الغذائية من خال رصد املنتجات 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والـــنـــبـــاتـــيـــة ومـــراقـــبـــة األدويــــــة 
وكذلك  الزراعية،  اآلفــات  ومبيدات  البيطرية 
الــتــدقــيــق عــلــى مــا يــدخــل املــغــرب مــنــهــا بكل 
والــذي  بولبرج وكيماوي  يقول  كما  الطرق، 
يــرى أن ضعف رقابة املكتب الوطني ترجع 
من  أكثر  مع  املهام واالختصاصات  لتداخل 
عشر مؤسسات، منتقدا ضعف الرقابة على 
الــفــواكــه والخضر املحلية، والــتــي ال  أســـواق 
تتوفر على نظام لتتبع املنتجات من املزارع 
إلـــى الــســوق، وهـــو مــا يــقــره جــزئــيــا، املــصــدر 
املـــســـؤول فـــي املــكــتــب الــوطــنــي، مـــؤكـــدا على 
معضلة تداخل االختصاصات مع مؤسسات 
البشرية  املـــوارد  أخــرى والشح في  حكومية 

بالنظر لحجم وتعدد املهام املوكلة إليهم.

املاضي، أن احتمال إصابة املعرضن لجرعات 
املبيدات بسرطان الدم النخاعي، أكبر بـ %50 
مما هو لدى غير املعرضن، وفق بحث استمر 
علمية  بيانات  تحليل  عبر  عامن  مــدار  على 
منشورة بن عامي 1946 و2020 في 3 قواعد 
بــيــانــات عــاملــيــة، وشــمــلــت فــحــوصــات 4 آالف 

مريض.
الــزراعــيــة فــي املغرب،  و»تبلغ نسبة األراضـــي 
12% مــن إجــمــالــي مــســاحــة الـــبـــاد، ويــتــراوح 
حجمها بن 8 و9 ماين هكتار«، وفق دراسة 
ــات الــزراعــيــة على  »رصـــد تــأثــيــر مــبــيــدات اآلفــ
صحة اإلنسان والبيئة« الصادرة عن منظمة 
األغذية والزراعة )فاو( في عام 2015، ويشيع 
اســـتـــخـــدام »28 مــبــيــدًا 22 مــنــهــا حــشــريــة و7 
أنــــواع مــبــيــدات أعــشــاب ومــبــيــد رخـــويـــات في 
الــبــاد«، وتــحــذر الــدراســة مــن تأثيرات ضــارة 
جــراء عدم اتخاذ اإلجـــراءات الوقائية، ومنها 
»تلف العن والصداع وفقدان الوعي«، وهو ما 
يؤكده الحسن بولبرج، القيادي في الجامعة 
الــوطــنــيــة لــلــقــطــاع الــفــاحــي )اتـــحـــاد عــمــالــي(، 
مــؤكــدا عــدم توفر شــروط السامة قبل وبعد 

رش املبيدات في بعض الضيعات.
واألخـــطـــر كــمــا يـــرى الــخــبــيــر الـــزراعـــي نعمان 
للتنمية  نالسيا   

ً
مؤسسة مدير  الــكــريــم،  عبد 

حكومية(  )غير  االجتماعي  والعمل  والبيئة 
أن تلك املحاصيل الزراعية توّجه إلى األسواق 
املحلية، دون احترام املواعيد النهائية النتهاء 
مفعول املبيدات السامة، إذ يمكن أن يتم رش 
املبيد في يوم والجني في اليوم التالي، رغم 
أن مــتــبــقــيــات املــبــيــدات تــحــتــاج وقــتــا مــحــددا 
للتخلص منها، وهو ما يسمى بفترات األمان 
الفاصلة بن رش املبيدات وقطاف املحصول، 
ــر تــبــعــا  ــ ــى آخــ ــ والــــتــــي تــــتــــفــــاوت مــــن مـــبـــيـــد إلــ
لتركيبته الكيميائية وتتراوح تلك الفترة من 
يــوم إلــى 35 يوما، كما تختلف فترات األمــان 

لنفس املبيد من الخضار إلى الفواكه. 
ويؤكد عبدالكريم أن املنتوجات املوجهة إلى 
الــســوق األوروبــيــة، تخضع ملراقبة دقيقة في 
بعدم  أصحابها  ويعتني  التعبئة،  محطات 
املطلوبة،  والشروط  الدولية  املعايير  مخالفة 
من خال احترام فترات األمان ونوع املبيدات 
لن  وإال  بــهــا  املــســمــوح  والــكــمــيــات  املستعملة 
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