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رئيس المركز الديمقراطي العربي

أ .عمار شرعان

رئيس التحرير:

د .إبراهيم األنصاري :ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية عني الشق الدار البيضاء ،املغرب
نائب رئيس التحرير:

د .سعيد كميت :ختصص اجلغرافية البشرية ،املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل ،املغرب.
نائب رئيس التحرير التنفيذي

ب.د حممد سنوسي – قسم الدراسات الدولية (ختصص الدراسات األفريقية) /جامعة اجلزائر3
مدير التحرير

د .عبد هللا احلجوي :ختصص جغرافية األرايف ،جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء ،املغرب
نائب مدير التحرير

د .شيماء اهلواري :دكتورة يف القانون العام والسياسات العمومية ،جامعة احلسن الثاين احملمدية ،ومتخصصة يف اإلعالم السياسي
أعضاء هيئة التحرير

الدويل ،املغرب

 د .فاطمة الزهراء زنواكي  -جامعة ابن طفيل القنيطرة – املغرب.
 د .حممد أحبري -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.
 د .مجال الدين انسك – املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.
 د .إبراهيم النجار :انئب رئيس حترير األهرام ومدير املركز املصري للتواصل احلضاري ومناهضة التطرف الفكري ،ابحث يف
مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام.
 حسن كلي وريت ،موظف يف وزارة الشؤون اخلارجية/قسم التكامل اإلفريقي ،التشاد ،حمضر درجة الدكتوراه ،جامعة حممد
اخلامس ابلرابط أكدال .كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرابط.

التنسيق والمراجعة اللغوية:
 اللغة العربية:

 أنور بنيعيش :عضو هيأة التفتيش الرتبوي أبكادميية طنجة احلسيمة تطوان – املغرب.
 امحد هيهات :مفتش تربوي للتعليم الثانوي أبكادميية بين مالل خنيفرة – املغرب.
 حسني حسني زيدان :د .العلوم الرتبوية والنفسية اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي العراق.
 فضيل انصري :مفتش التعليم الثانوي ،ختصص اللغة العربية-جهة العيون الساقية احلمراء (املغرب)
 شكاك سعيد :ذ .ابملركز اجلهوي للرتبية والتكوين الدار البيضاء-سطات املغرب.
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 د .أيوب أيت فارية أستاذ اللغة العربية جبامعة ابن زهر أكادير -املغرب.
 د .مصطفى حممد أبو النور أستاذ اللغة العربية جبامعة الشارقة.

 اللغة الفرنسية:

 ذ .عبد الرؤوف مرتضى  -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.
 ذ .عمادي عبد احلكيم :ذ .اللغة الفرنسية -املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب.

 اللغة اإلنجليزية:

 ذ .خالد الشاوش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة السلطان موالي سليمان (املغرب).

رئيس اللجنة العلمية:

د .إبراهيم األنصاري :ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية عني الشق الدار البيضاء ،املغرب.اللجنة العلمية:

 الدكتورة إميان خمتاري :دراسات اسرتاتيجية-املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية -اجلزائر.
 د .آمال خايل :دكتوراه دراسات دولية/املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية -اجلزائر.
 د .لطفي صور :علوم سياسية ودراسات دولية  -جامعة معسكر – اجلزائر.
 د .حالل أمينة :عالقات دولية ودراسات أفريقية -جامعة اجلزائر.3
 د .حممد حسان دواجي :دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغامن – اجلزائر.
 دة .وفاء الفياليل :أستاذة التعليم العايل ختصص القانون الدستوري وعلم السياسة كلية احلقوق الرابط –املغرب.
 د .عبد الواحد بوبرية :أستاذ التعليم العايل ،اجلغرافيا البشرية ،جامعة سيدي حممد بن عبد هللا املغرب.
 د .أمحد دكار :دكتور يف علم النفس ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين فاس -املغرب.
 عيسى البوزيدي،أستاذ التعليم العايل ،شعبة اجلغرافيا ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة
 د .البشري املتقي :أستاذ التعليم العايل ،القانون الدستوري جبامعة القاضي عياض مراكش -املغرب.
 د .عبد العزيز والغازي :أستاذ اجلغرافيا جبامعة ابن زهر أكادير -املغرب.
 د .سعيد كميت ،املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين ،بين مالل خنيفرة ،املغرب.
 د .احلسني عماري :دكتوراه يف التاريخ – املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل – املغرب
 د .بلبـول نصرية :أستاذة علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية جامعة زاين عاشور اجللفة –اجلزائر.
 د .رمحاين ليلى :أستاذة حماضر قسم ب ،معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية -املركز اجلامعي نور البشري البيض اجلزائر.
 د .غادة أنيس أمحد البياع :مدرس االقتصاد ،كلية الدراسات األفريقية العليا ،جامعة القاهرة مصر.
 د .بوعروج ملياء :أستاذة حماضرة قسم أ جبامعة عبد احلميد مهري قسنطينة.
 د .حطاب أمسهان :أستاذة مؤقتة يف جامعة اجلزائر  3قسم العلوم السياسية واإلعالم واالتصال اجلزائر.
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 د .إدريس بوزيدي :دكتور يف القانون العام واللغة والتواصل جامعة احلسن الثاين احملمدية املغرب.
 د .رانيا عبد النعيم العشران :دكتوراه الفلسفة يف علم االجتماع  /اجلامعة األردنية.
 د .آمنه حسني حممد سرحان :دكتورة علوم سياسية مسار عالقات دولية من جامعة القاهرة مصر.
 د .جامع سـمـوك :كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش– املغرب.
 د .حممد جالل العدانين :أستاذ اقتصاد جامعة السلطان موالي سليمان بين مالل– املغرب.
 د .بن عم ـ ـ ــارة حممـ ــد :أستاذ جامعي :جبامعة ابن خلدون تيارت – الوالية تيارت اجلزائر.
 د على عبودي نعمه اجلبوري أستاذ جامعي وابحث يف إدارة األعمال جامعة الكوفه العراق أستاذ تسويق واملوارد البشرية
العراق.
 د .حممد بواط :أستاذ حماضر قسم أ كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.
 د .مشريف عبد القادر :أستاذ حماضر كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن.
 د .مسري بوعافية :أستاذ حماضر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة البشري اإلبراهيمي -اجلزائر.
 حممد عدار ابن علي وعمريوش هبجة :أستاذ حماضر(ب) جامعة "أحممد بوقرة" بومرداس املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات
مهندس –ابجي خمتار-الرويبة –نع 1اجلزائر.
 د .قحطان حسني طاهر :دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة اببل العراق.
 د .حممد بوبوش :أستاذ التعليم العايل ،الكلية املتعددة التخصصات-الناظور-جامعة حممد األول املغرب.
 د .بوذريع صاليحة :أستاذة حماضرة علوم بيئية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف اجلزائر.
 د .قاضي جناة :أستاذة حماضرة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وجامعة مخيس مليانة اجلزائر:
 د .جاسم حممد علي الطحان رئيس قسم اإلدارة واالقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم املختلط تركيا.
 د .سامل حممد ميالد احلاج :ذ مساعد جامعة املرقب كلية اآلداب والعلوم مسالته ،علم االجتماع ،ليبيا.
 د .حلرش عبد الرحيم :أستاذ مؤقت ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،غرداية اجلزائر.
 د .عمرو حممد يوسف حممد املدرس :أستاذ بقسم االقتصاد واملالية العامة املعهد املصري أكادميية اإلسكندرية لإلدارة واحملاسبة
وزارة التعليم العايل مجهورية مصر العربية.
 د .بوصبيع صاحل رحيمة :أستاذ حماضر "أ" جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي اجلزائر.
 د .حسن رامو :أستاذ التعليم العايل مؤهل ،معهد الدراسات األفريقية – جامعة حممد اخلامس –الرابط املغرب.
 الدكتورة خليدة حممد بلكبري أستاذة حماضرة (أ) بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة اجلياليل بونعامة
اجلزائر.
 الدكتور عبد القادر التايري أستاذ اجلغرافيا البشرية جبامعة حممد األول ،وجدة.
 د .جواد الزروقي أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق جامعة احلسن الثاين الدار البيضاء
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 .1أن يكون البحث أصيال مع ّد خصيصا للمجلة ،وأال يكون جزءا من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه.
 .2أال يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليّا يف أي وسيلة نشر إلكرتونية أو ورقية.
 .3أن يرفق البحث بسرية ذاتية للباحث ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية أو الفرنسية.
املنسق يف ملف مايكروسوفت وورد ،إىل الربيد اإللكرتوين:
 .4يرسل الباحث البحث ّ

africa@democraticac.de

سري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية ،واألحباث املرفوضة يبلغ أصحاهبا دون
 .5ختضع األحباث والرتمجات إىل حتكيم ّ
ضرورة إبداء أسباب الرفض.
وحيول حبثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية.
 .6يبلّغ الباحث ابستالم البحث ّ
 .7خيطر أصحاب األحباث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية ومبوافقة هيئة التحرير على نشرها.
 .8األحباث اليت ترى اللجنة العلمية أهنا قابلة للنشر وعلى الباحثني إجراء تعديالت عليها ،تسلم للباحثني قرار احمل ّكم مع
مرفق خاص ابملالحظات ،على الباحث االلتزام ابملالحظات يف مدة حتددها هيئة التحرير.
يستلم كل ابحث قام ابلنشر ضمن أعداد اجمللة :شهادة نشر وهي وثيقة رمسية صادرة عن إدارة املركز الدميقراطي العريب وعن إدارة
اجمللة تشهد بنشر املقال العلمي اخلاضع لتحكيم ،ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من اتريخ إصدار اجمللة.
 .9للمجلة إصدار إلكرتوين حصري صادر عن املركز الدميقراطي العريب كما أهنا حاصلة على الرتميز الدويل:
ISSN 2569-734X

.10ال يراعى أي أسبقية يف نشر املواد العلمية ضمن أعداد اجمللّة ،حبيث أن املعيار األساسي لقبول النشر ضمن أعداد اجمللة
املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بكل ما يتعلق ابلضوابط املنهجية يف البحث العلمي.
هو جودة وأصالة ّ

فسيحمل الباحث تبعات وإجراءات كما هو متعارف عليه
 .11أي تقرير صادر من اللجنة العلمية مبا يتعلّق ابلسرقة العلمية
ّ
يف سياسات اجمللة العلمية الدولية.

 .12تعترب مجيع األفكار املنشورة يف اجمللة عن آراء أصحاهبا ،كما خيضع ترتيب األحباث املنشورة.
 .13تعرض املقاالت إىل مدققني ومراجعني لغويني قبل صدورها يف أعداد اجمللة.
 .14لغات اجمللّة هي :العربية ،اإلجنليزية والفرنسية.

 .15يف حالة الرتمجة يرجى توضيح سرية ذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار ابللغة األصلية.
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يكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز ابلباحث واملؤسسة العلمية اليت ينتمي إليها.عنوان جهة الباحث:
–امللخص التنفيذي ابللغة العربية -اإلنكليزية ،مث الكلمات املفتاحية يف حنو مخس كلمات ،كما يقدم امللخص جبمل قصرية
 ،دقيقة وواضحة ،إىل جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق املستخدمة يف حبثها والنتائج اليت توصل إليها البحث.
–حتديد مشكلة البحث ،أهداف الدراسة وأمهيتها ،وذكر الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع الدراسة ،مبا يف ذلك
أحدث ما صدر يف جمال البحث ،وحتديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،وضع التصور املفاهيمي ،حتديد مؤشراته
الرئيسية ،وصف منهجية البحث ،وحتليل النتائج واالستنتاجات.
كما جبب أن يكون البحث مذيال بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم املراجع اليت استند إليها الباحث ،إضافة إىل املراجع
األساسية اليت استفاد منها ومل يشر إليها يف اهلوامش ،وتذكر يف القائمة بياانت البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال
العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
–أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده” املركز الدميقراطي العريب” يف أسلوب كتابة
اهلوامش وعرض املراجع.
–تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق يف منت البحث ،ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به يف قائمة املراجع.
–ترتب أرقام املراجع يف قائمة املراجع ابلتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا يف القائمة حسب اسم املؤلف
وفقا لاليت:
أ -إذا ا كان املرجع حبثا يف دورية :اسم الباحث (الباحثني) عنوان البحث واسم الدورية ،رقم اجمللد ،رقم العدد ،أرقام
الصفحات ،سنة النشر.
ب -إذا كان املرجع كتااب ،اسم املؤلف (املؤلفني) ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشر ،سنة النشر.
ج -إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة ماجستري أو
أطروحة دكتوراه خبط مائل ،اسم اجلامعة ،السنة.
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د -إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية :يكتب اسم اجلهة ،عنوان التقرير ،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
يراوح عدد كلمات البحث بني  2000و 7000كلمة ،وللمجلة أن نتشر حبسب تقديراهتا ،وبصورة استثنائية ،بعض البحوث
والدراسات اليت تتجاوز هدا العدد من الكلمات.
يتم تنسيق الورقة على قياس  ،25/21حبيث يكون حجم ونوع اخلط كالتايل:
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة العربية هو )Arial(corps
–حجم  16غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس  14 ،غامق ابلنسبة للعناوين الفرعية ،و 14عادي ابلنسبة حلجم املنت.
–حجم  11عادي للجداول واألشكال  ،وحجم 10عادي ابلنسبة للملخص واهلوامشTimes New Roman .
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة اإلجنليزية  ، Times New Romanحجم  14غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس ،حجم
 12غامق للعناوين الفرعية  12 ،عادي ملنت البحث وترقيم الصفحات 11 ،عادي للجداول واألشكال  10 ،عادي
للملخص واهلوامش.
–يراعي عند تقدمي املادة البحثية ،التباعد املفرد مع ترك هوامش مناسب  2,5على اليمني واليسار و 2أعلى وأسفل،
قصد تسهيل عملية تنسيق املقاالت واألحباث فإن اجمللة تضع رهن إشارة املهتمني قالب حيرتم الضوابط الشكلية.
وتعتمد “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل” يف انتقاء حمتوايت أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت
الدولية احمل ّكمة .واجمللة تصدر بشكل ربع دوري “كل ثالث أشهر” وهلا هيئة حترير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة
تشرف على عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة ابحملكمني يف االختصاصات كافة.
وتشمل اهليئة االستشارية اخلاصة ابجمللة جمموعة كبرية ألفضل األكادمييني من الدول العربية واألفريقية حيث يتوجب على
االستشاريني املشاركة يف حتكيم األحباث الواردة إىل اجمللة .حيث أن “املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادية” جهة إصدار “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل”
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افتتاحية العدد
هل ما زالت إفريقيا تبحث عن نموذج لتنميتها؟،
إن الجواب عن هذا السؤال يجد عناصره في التناقض الذي ظل سمة تطبع صورة افريقيا لدى المنتظم الدولي:
طى النمو االقتصادي في عدة بلدان أفريقية نظيره في أنحاء أخرى من العالم ،ومن بيانات مشجعة تشير
فمن تخ ّ
إلى تحسن نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،ومن انخفاض معدالت وفيات
األطفال.
إلى صورة تطبعها تهديدات وتحديات تنطوي على العنف الطويل األمد وانعدام األمن البشري اللذان ُي ِّ
قوضان التنمية
ّ
ويضعان دوال افريقية بعينها تواجه حاليا تهديدا خطي ار بالمجاعة واالمراض واألوبئة.

وفضال عن هذا وذاك تواجه القارة تحديات مستقبلية أيضا ،فمن المعلوم ان التقديرات المتعلقة بالنمو السكاني تضع
أفريقيا على رأس أسرع المناطق نموا في العالم ،مع تزايد أعداد فئة الشباب ،التي ستبلغ حوالي  60في المائة من
مجموع السكان بحلول عام  2050حسب اإلحصاءات الرسمية المعتمدة.
وغني عن البيان أن للقارة األفريقية أن تستغل هذا العائد الديمغرافي استثما ار في جودة التعليم ،والتدريب ،وتطوير
التكنولوجيا والتشجيع على االبتكار ،وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز القدرات اإلنتاجية ،وإيجاد فرص العمل
لشباب تبقى حاجتهم ماسة إلى التعليم والسكن والرعاية الصحية ،حتى ال يشكل فريسة سهلة للمجموعات المسلحة،
أو عندما يحاول الهجرة س اًر ويموت في أغلب األحيان ،باتجاه أوروبا خصوصاً.
إن ه وضع يجعل الحكومات في حرج يدفعها لالجتهاد أمام السعي لتلبية تلك االحتياجات.
ويمكن االستعانة بشراكات متعددة األطراف في زيادة االستثمارات وتعزيز قدرات المؤسسات من أجل تقديم حلول
ابتكارية ،وسيكون توفير الفرص وتمكين النساء والشباب ضروريا ،باعتباره هدفا من األهداف اإلنمائية.
ويبقى تناغم مخططات االتحاد االفريقي واألمم المتحدة في الرصد والتقييم تعزي از ألوجه التأزر والتعاضد أهم مدخل
لتحقيق التنمية المنشودة تهيئة لمستقبل قوي ألفريقيا ،وهو ما يفرض القول بضرورة إطالق ديناميات متعددة وجهودا
أكثر تركيزا.

هيئة التحرير

حمجوب بوسيف
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التنمية القروية من خالل مشاريع التنمية املندمجة باملجاالت الجبلية
حالة إقليم الحوز -املغرب
RURAL DEVELOPEMENT THROUGH INTEGRATED
DEVELOPMENT PROJECTS IN MOUNTAIN AREAS
THE CASE OF THE PROVINCE OF AL HAOUZ-MORROCO
.1

عبد هللا بواله ،باحث في الجغر افيا ،مركزالدراسات واألبحاث حول املجال املغربي -مراكش ،املغرب

ملخص :يستقطب المجال القروي حوالي % 45من مجموع السكان وتشهد هذه النسبة تفاوتا من إقليم ألخر ،فتتعدى نسبة
السكان القرويين في إقليم الحوز مثال  % 88.55وذلك رغم نزوع هذه النسبة نحو االنخفاض .ومنذ حصول المغرب على
االستقالل جعل من تنمية القطاع الفالحي خيارا استراتيجيا يتجلى ذلك في أشغال التهيئة الهيد وفالحية الكبرى ببناء السدود
وإعداد الدوائر المسقية والعمل على تحديث القطاع الفالحي .لكن رغم كل هذه المجهودات الزالت األرياف المغربية تعاني
من تفاوتات واختالالت.
أمام هذه الوضعية كان لزاما على المسؤولين عن التخطيط الريفي التفكير في استراتيجيات جديدة لتحقيق التنمية القروية.
هذه السياسة سوف تترجم عمليا بحزمة من البرامج والمشاريع من أهمها برامج التنمية القروية المندمجة المرتكزة حول
السقي الصغير والمتوسط والتي انطلقت في مرحلة أولى في كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وازيالل ،إضافة إلى برامج التنمية
المندمجة لتث مين األراضي البورية ،وبرنامج التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز ،وغيرها من برامج
التنمية القروية المندمجة.
وقد كان لتأثير الممولين دورا كبيرا حيث أن البنك الدولي ممول مشروع السقي الصغير والمتوسط ركز تدخالت البرنامج
في اإلعداد الهيد وفال حي بينما المشروع الممول من منظمة التنمية الفالحية اهتم بشكل أكبر في تمكين الفالحين من وسائل
وعوامل اإلنتاج وأهتم بشكل كبير بالجوانب االجتماعية.

الكلمات املفتاح :التنمية القروية – التنمية املندمجة – املجال الجبلي – الحوز –
Abstract :The rural area attracts around 45% of the total population, and this percentage
varies from region to region, so the percentage of the rural population in Al Haouz region, for
example, exceeds 88.55%. , despite the tendency of this percentage towards priorities. And
since Morocco gained independence, it has made the development of the agricultural sector
a strategic option, as evidenced by the major hydro-agricultural development works by the
construction of dams, the preparation of irrigation schemes and the modernization of the
agricultural sector, but despite all these efforts, the Moroccan countryside still suffers from
disparities and imbalances.
Faced with this situation, it is necessary that those responsible for regional planning reflect on
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new strategies to achieve rural development. This polict will practically translate into a set of
programs and projects, the most important of which are the integrated rural development
programs based on small and medium irrigation, which were launched in the first stage in each
of the provinces of Al Haouz, Khenifra and Azilal, In addition to the integrated development
programs for the valuation of heath lands and the program for the development of integrated
rural villages in mountainous areas of the Al Haouz region and other integrated rural
development programs.
The influence of financiers played a big role, as the World Bank, which financed the small and
medium irrigation project, focused the program interventions on the preparation of hydroagricultural energy, while the project financed by The Agricultural Development Organization
was more concerned with empowering farmers and producing factors of production and paid
a lot of attention to social aspects.
Keywords : Rural development - Integrated development - Mountain area –Al Haouz

مقـدم ـ ــة:
املجال القروي هو املجال املناسب لطرح القضايا الجوهرية للتنمية ،والنطالق الخطوات املنهجية للمقاربات
والخطط املتعلقة ببلورة البرامج التنموية التي يقوم بها كافة الفاعلين ،لبناء تنمية محلية تهدف إلى تحريرا لطاقات البشرية
املحلية من كل القيود التي تعيق تكوين وازدهار الفرد كاألمية والفقر والتهميش واإلحباط ،تم تزويد هذه الطاقات بالوسائل
التي تمكنها من االستثمار العقالني للموارد املحلية ومن خلق الثروات واإلبداع املتجدد في مختلف امليادين ،وبشكل يساهم
فيه جميع األفراد كل حسب إمكانياته ومؤهالته.
والزال املجال القروي يستقطب حوالي % 45من مجموع السكان وتشهد هذه النسبة تفاوتا من إقليم ألخر ،فتتعدى
نسبة السكان القرويين في إقليم الحوز مثال  % 88.55وذلك رغم نزوع هذه النسبة نحو االنخفاض .ومنذ حصول املغرب
على االستقالل جعل من تنمية القطاع الفالحي خيارا استراتيجيا يتجلى ذلك في أشغال التهيئة الهيدروفالحية الكبرى ببناء
السدود وإعداد الدوائر املسقية والعمل على تحديث القطاع الفالحي .تحقيق نتائج مهمة في مجال التنمية القروية
بالخصوص في تحسين دخل الفالح وخلق مناصب شغل ( 120مليون يوم عمل في السنة) وخفض الهجرة القروية وفك
العزلة عن املناطق املعدة واملجهزة وتسهيل الولوج للخدمات األساسية من خالل سياسة تجميع السكان.
وتحقيق رهان سقي أكثر من مليون هكتار .لكن رغم كل هذه املجهودات الزالت األرياف املغربية تعاني من تفاوتات
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واختالالت من أبرزها:
 تعاقب سنوات الجفاف وانعكاساتها على املحاصيل وعلى اإلنتاج والدخل
 تفش ي الفقر في األوساط الريفية فحوالي ثلثي ساكنة الريف من الفقراء
 ضعف تنوع مصادر الدخل فالنشاط الفالحي يمثل  %78من املداخيل املحصلة في األرياف ويشغل % 40من
الساكنة النشيطة.
 هيمنة زراعة الحبوب مع ضعف مردوديتها.
 العائق الثقافي نتيجة ارتفاع نسبة األمية وضعف انتشار التقنيات الحديثة في الزراعة
 كما تعاني أرياف املغرب من خصاص كبير في مجال البنيات التحتية والسوسيو اقتصادية (طرق ،مدارس
مستوصفات )....كل هذه االكراهات ستكرس الهجرة القروية وتفاقم التفاوتات واالختالالت بين االقاليم
والجهات.
أمام هذه الوضعية كان لزاما على املسؤولين عن التخطيط الريفي التفكير في استراتيجيات جديدة لتحقيق التنمية
القروية .وفي هذا اإلطار وضعت وزرة الفالحة منذ  1999استراتيجية  2020للتنمية القروية باإلضافة الى توجيهات املخطط
الوطني إلعداد التراب والتي تسعى إلى تحقيق التنمية القروية على املدى القريب بإشراك الفاعلين الحاليين وعلى املدى
البعيد إلرساء التغييرات؛ كما تتوخى النجاعة االقتصادية والتضامن بين املجاالت.
هذه الساسة التي ترتكز على االلتقائية في املجال وفي املشاريع وتتمحور حول:
 تهيئة املجال بمفاهيم جديدة؛
 دعم املشاريع ذات القيمة املضافة؛
 منح األسبقية للمشاريع ذات الحمولة البشرية تبعا ملنهجية املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
 تقوية وتحسين عالقات التبادل بين املدينة والقرية؛
 تحسين إطار العيش والعمل؛
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 املحافظة على القيم واملوارد والتوازنات الطبيعية واالستغالل األمثل لها؛
 تنويع األنشطة املدرة للدخل والبحث عن رافعات أخرى للتنمية القروية إلى جانب الفالحة.
كما تعتمد على الحكامة الترابية في انتقاء وتدبير املشاريع.
هذه السياسة سوف تترجم عمليا بحزمة من البرامج واملشاريع من أهمها برامج التنمية القروية املندمجة املرتكزة حول
السقي الصغير واملتوسط والتي انطلقت في مرحلة أولى في كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وازيالل ،إضافة إلى برامج التنمية
املندمجة لتثمين األراض ي البورية ،وبرنامج التنمية القروية املندمجة بالناطق الجبلية بإقليم الحوز ،وغيرها من برامج
التنمية القروية املندمجة.
وفي هذا الصدد البد من الوقوف على تحديد بعض املفاهيم:.
ففي البداية يجب التمييز بين التنمية القروية وبين التنمية الفالحية فهذه األخيرة تعني املستوى التنموي الذي
بلغته منطقة ما أو جهة معينة من حيث النمو االقتصادي للقطاع الفالحي وفق مؤشرات من قبيل مردودية الهكتار
واإلنتاجية واإلنتاج (كرزازي  .)2005ولكن إذا أخذنا باالعتبار البعد املجالي والعنصر البشري آنذاك يمكن الحديث عن
تنمية قروية بعد رصد مدى انعكاس التنمية الفالحية على الحالة املعيشية والتعليمية والصحية لسكان األرياف من خالل
مؤشرات التنمية البشرية.
والتنمية املحلية هي عبارة عن استراتيجية مستقلة الغتناء أنشطة مجال معين بواسطة تعبئة واستثمار املوارد الخاصة
الطبيعية منها والبشرية ،ودلك بمبادرة وتحت إشراف وملصلحة املجموعات البشرية التي تعيش بهذا املجال( .حسني .)2004
أما بالنسبة للتنمية املندمجة فيرى إدريس الكراوية انه البد من توفر خمسة شروط للحصول على تنمية مندمجة وهي:
أ – تحديد أهداف مالئمة للواقع الديموغرافي واالقتصادي واملؤسساتي والتكنولوجي الجديد للمجاالت املستهدفة (جهات
كانت أو جماعات )...وللتحديات التي يتعين عليها مواجهتها.
ب -إعداد منهجية محكمة تعتمد على التخطيط الحديث للتنمية املحلية والجهوية لتقييم مواطن قوتها ومصادر ضعفها
حتى تتم االستفادة من التخطيط املجالي املندمج .وذلك بعد التمكن من االنتقال من التخطيط االستدراكي إلى التخطيط
االستراتيجي أي من تخطيط قطاعي إلى تخطيط مندمج ومن تخطيط من األعلى إلى تخطيط متفاوض ومتفق عليه يعمل
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على إشراك الفاعلين املحليين ويؤدي إلى تدبير تشاركي المركزي وغير ممركز.
ج -البد أن ترتكز التنمية املحلية املندمجة على جديد ما أتى به االقتصاد الجهوي والتنمية املحلية خاصة اعتماد طرق
التشخيص االقتصادي املحلي إلبراز املؤشرات املالئمة لتحليل ومتابعة وتقييم األنظمة اإلنتاجية املحلية طبقا لخاصياتهم
ومشاكلهم .وكذلك التنشيط االقتصادي املحلي بإقامة بنيات وآليات لتحريك النشاط االقتصادي املحلي .دون إغفال
عنصري التسويق الترابي لجلب االستثمارات ودعم اإلعالم والتكوين في ميدان التنمية املحلية لتمكين الجماعات املحلية
من إنتاج معلومات اقتصادية مفيدة لتنميتهم.
د -على التنمية املندمجة رسم إطارات إقليمية ومحلية تكون قاعدة للتخطيط املحلي املندمج ،تأخذ بعين االعتبار العالقات
املترابطة واملتعددة بين املجاالت الحضرية والقروية وداخل كل مجال بين األوساط ذات املوارد الطبيعية واإلنسانية واملادية
واألوساط التي تنعدم فيها هذه املوارد وذلك بهدف تحديد إطارات مجالية قادرة على االندماج والتكامل والتخصص املتبادل
والتضامن.
هـ -تحديد الفاعلين واملؤسسات املتدخلة وآليات التنسيق والتتبع والتقييم ،على أساس قاعدة متفق عليها لتمكن هذه
اآلليات من إعداد مشروع تنمية محلية يمكن تمويله باالستعمال الجيد للموارد املتاحة وبطريقة مثلى (الكراوي .)1998
فما هي دواعي الحديث عن تنمية قروية باملغرب عامة وبالحوز خاصة؟ وما هي مبادئ ومقاربات وأهداف
استراتيجية الدولة لتحقيق هذه التنمية؟ وكيف يتم تفعيل البرامج واملشاريع املجسدة لهذه االستراتيجية؟ وماهي أهداف
هذه البرامج ومكوناتها ومن هم الفاعلين في التخطيط لها وفي تنفيذها؟ وإذا كان إقليم الحوز مجاال شهد تنفيذ كل من
مشروع التنمية املندمجة املرتكز حول السقي الصغير واملتوسط وكذلك مشروع التنمية املندمجة للمناطق الجبلية
باإلقليم ،فما هي حقيقة هاته املشاريع؟ وما أهدافها ومكوناتها وما هي أهم انجازاتها؟ هل املشروعان متكامالن؟ وهل يمكن
الحديث عن تقويم هذين البرنامجين في الوقت الراهن من خالل أهم االنجازات املحققة ووقعها على ظروف عيش السكان؟
سنحاول مالمسة هذه التساؤالت من خالل الوقوف على اإلطار االستراتيجي للتنمية القروية باملغرب خاصة مع
استراتيجية  2020للتنمية القروية في نقطة أولى .ثم سنحاول الوقوف عند أهم البرامج واملشاريع املترجمة لهذه
االستراتيجية .بعد ذلك سنتعرض لبرامج التنمية القروية املنجزة بإقليم الحوز.
 -1اإلطاراالستراتيجي للتنمية القروية باملغرب  :نحو نظرة شمولية و مندمجة لتنمية املجال الريفي :
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منذ استقالل املغرب كانت السياسة االقتصادية تعطي أولوية للقطاع الفالحي .فعمل املغرب بخطى حثيثة على
تحديث القطاع الفالحي وكان من دواعي اختيار هذا التوجه االستراتيجي:
 التكلفة العالية لالستثمار في القطاع الصناعي.
 النسبة املهمة لساكنة األرياف.
 دور الصادرات الفالحية في تعبئة العملة الصعبة وفي تمويل واردات السلع التجهيزية.
 تلبية االحتياجات الغذائية لساكنة تتزايد بسرعة.
 أهمية القطاع الفالحي الذي كان يساهم بثلث الناتج الداخلي الخام في .1963
وهدفت هذه السياسة إلى رفع اإلنتاج الفالحي لتلبية الحاجيات الغذائية وتحسين دخل الفالح .وتمكين الفالحين
من وسائل اإلنتاج .وفي إطار القيام بمجهودات كبرى في مجال اإلعداد الهيد وفالحي وإعداد الدوائر السوقية مما مكن من
تسجيل تقدم ملموس في مجال تكثيف وتنويع املحاصيل املسقية.
ويعتبر السقي حجر الزاوية األبرز واألهم من االستثمارات لتحفيز األنشطة األخرى في عالية وسافلة اإلنتاج
الفالحي .فالسقي ساهم في ظهور عدة مقاوالت زراعية مضاربة وأنشطة مرافقة ومكملة.
ومنذ نهاية تسعينات القرن املاض ي كلفت وزارة الفالحة بتنشيط وإنعاش التنمية القروية ،وفي هذا اإلطار تم بلورة
استراتيجية  2020للتنمية القروية .وترتكز هذه االستراتيجية على أسس من أهمها:
 اعتماد مقاربة ترابية تحكم التدخالت حسب اإلمكانيات املحلية.
 تنسيق واندماج التدخالت في إطار مقاربة شمولية ومندمجة للتنمية القروية.
 تعزيز التركيز اإلداري في مجال وضع وتنفيذ املشاريع.
 اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك السكان وتفعيل مساهمتهم.
 تطوير أنظمة الشراكة والتعاقد.
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 وضع آليات أكثر مرونة لتعبئة املوارد الضرورية لتمويل املشاريع التنموية.
وبهذا ستصبح التنمية القروية ليست مجرد برنامج نازل من األعلى ومسطر من طرف الدولة بل ظاهرة مجتمعية
تنبثق من مبادرات الفاعلين املحليين وتترجم في مشاريع متجانسة تبرمج وتنفد بمشاركة السكان والفاعلين املحليين.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق عدة غايات منها :رفع اإلنتاج الفالحي ،ورفع نسبة التشغيل وتحسين دخل
الفالح ،وتنويع األنشطة ومصادر الدخل ،والحد من تدهور األوساط الطبيعية ،وتحسين مستوى التعليم والتكوين املنهي
باألرياف ،وتحسين الخدمات املرتبطة بجودة الحياة والرفاه ثم تقويم االختالالت والتفاوتات الجهوية وداخل الجهات.
وفي إطار تفعيل استراتيجية  2020للتنمية القروية سيتم خلق كتابة الدولة املكلفة بالتنمية القروية في وزارة
الفالحة والتي ستعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ وتطبيق توجهات استراتيجية .2020
واعتمدت خطة العمل هذه على عشر محاور للتدخالت:
 تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية املختلفة ذات الصلة.
 دعم صندوق التنمية القروية.
 تعزيز التركيز اإلداري بتفعيل سياسة القرب من البنيات الجهوية ودعمها لوضع تصاميم تنمية قروية تأخذ بعين
االعتبار التوجهات الوطنية واإلمكانات واالكراهات الطبيعية وكدا إمكانات وعوائق الوسط االجتماعي وكذا
األولويات املحددة من طرف السكان املحليين
 تعزيز التعاون مع املنظمات الغير حكومية والبحث مع القطاعات الوزارية املعنية لتدعيم الشراكة مع هذه
املنظمات والجمعيات.
 االستفادة من الفرص املتاحة من التعاون الدولي خاصة في مجال تمويل املشاريع التنموية وتوجيهها وفق
اختيارات استراتيجية .2020
 مواصلة مجهودات إعداد وتجهيز املجال الفالحي والقروي ،وتدعيم األنشطة االقتصادية املحركة وتنويع مصادر
دخل القرويين مع االهتمام بتثمين السياحة القروية.
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 تفعيل البنيات اإلدارية املحلية وفق مقاربة القرب وذلك بدعم مراكز األشغال ) (CTفي أفق تحويلها إلى مراكز
التنمية الفالحية والقروية () CDARوالتي ستوكل لها مهمة تنشيط التنمية املحلية التشاركية والتنسيق بين
مختلف التدخالت.
 تنويع األنشطة املدرة للدخل وللشغل بدعم وخلق مناطق خاصة للصناعات الغذائية بالقرب من الدوائر املسقية
وخلق أقطاب نمو وتشجيع توطين هذه الصناعات في املناطق الريفية من خالل قوانين االستثمار ،وتشجيع
املقاولين الشباب على العمل في األرياف ،وتنمية األنشطة املوازية للفالحة...
 تنمية الرأسمال البشري بدعم محاربة األمية وبتشجيع تعليم الشباب خاصة النساء.
وضع شبكة الدراسات واألبحاث حول التنمية القروية .باستغالل اإلمكانيات العلمية الوطنية في مجال التنمية القروية.
 -2برامج ومشاريع اإلعداد والتنمية القروية املندمجة باملغرب:
ومن أجل تفعيل استراتيجية  , 2020قام املغرب بإطالق جيل جديد من مشاريع التنمية القروية املندمجة والتي
تندرج في إطار تبني املقاربات الجديدة والتأسيس على مبادئ مشاركة السكان وفق منظور شمولي ومندمج واعتماد آليات
الشراكة والتعاقد ،ومن أجل التنسيق بين مختلف التدخالت والفاعلين تم إحداث مجلس ولجنة دائمين متعددة الوزارات
في أفق توسيع هذه البنيات على املستويات اإلقليمية .وفيما يخص تفعيل الشراكة والذي يفرضه واقع تراجع أو عجز
الدولة عن التدخل بفعالية لتحقيق التنمية وبالتالي اللجوء إلى شراكة املجتمع املدني على املستويات املحلية والوطنية
واملنظمات الدولية ..وستشترك هذه الجمعيات واملنظمات في املساهمة في التخطيط وبرمجة املشاريع والتمويل بل وتنفيذ
بعض التدخالت.
ويساهم في تمويل العديد من برامج التنمية القروية املندمجة مانحين دوليين كالبنك الدولي واالتحاد األوروبي
واملنظمة الدولية للتنمية الفالحية  .... FIDAومن أهم هذه البرامج:
 برنامج التنمية القروية للمناطق الجبلية بإقليم الحوز واملمول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفالحية
 .FIDAويستهدف  17جماعة قروية باإلقليم بغالف مالي يقدر ب  315مليون درهم.
 برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكز حول السقي الصغير واملتوسط املمول من طرف البنك الدولي وسيتم
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تفصيل الحديث حول هذين البرنامجين الحقا
 برنامج التنمية القروية املندمجة للمناطق البورية واملمول من طرف البنك الدولي ويستهدف  7أقاليم وتبلغ
االستثمارات فيه حوالي  400مليون درهم). (Le terroir 2005
 برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكز حول تدبير املوارد الطبيعية في األقاليم الشمالية واملمول من االتحاد
األوروبي بغالف مالي يقدر ب  458مليون درهم). (Le terroir 2005
 برنامج التنمية القروية املندمجة للمناطق الجبلية بإقليم الراشيدية واملمول من .FIDA
ويمكن تلخيص أهداف هذه البرامج في خمس أساسية:
 تحسين ظروف اإلنتاج ورفع وتنويع مصادر الدخل الفالحي وغير الفالحي للمجموعات املستهدفة. تحسين ظروف عيش السكان وتسهيل ولوجهم للبنيات السوش ي اقتصادية. تسهيل الولوج للخدمات التمويلية للساكنة الفقيرة خاصة فئة النساء. دعم التدبير املستدام للثروات الطبيعية. وتقوية قدرات التدبير الذاتي للجمعيات.وتتأسس هذه املشاريع على مقاربة تشاركية في كل املراحل من البرمجة والتخطيط ،من خالل بلورة تصاميم تنمية على
مستوى ال دواوير PDDأو على مستوى الجماعة القروية  PRCأو تصميم االستثمار الجماعي  .PICويتم تنفيذ هذه
التصاميم بعقود برامج  Contrat programmesسنوية تنفذ بشراكة ومساهمة كافة املتدخلين والفاعلين بواسطة
اتفاقيات شراكة.
-3

برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكزحول السقي الصغيرواملتوسط بإقليم الحوز:
يتأسس هذا البرنامج على املبادئ املوجهة الستراتيجية  2020للتنمية القروية خاصة على املقاربة الشمولية
واملندمجة بإعطاء األولوية للبرمجة املحلية وتقوية مشاركة ومساهمة املتدخلين والسكان في تحديد اختيارات التنمية
وكذا في تتبع األشغال واملساهمة في االستثمارات وفي صيانة البنيات املنجزة.
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 - 3-1برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكزحول السقي الصغيرواملتوسط باملغرب
وتحظى مسألة إدماج التدخالت في القطاعات السوش ي اقتصادية أهمية خاصة ،لرفع االكراهات الحالية
املتمثلة في الخصاص الكبير في مناطق السقي الصغير واملتوسط في مجال البنيات األساسية خاصة في مجال التعليم
والصحة والطرق واملاء الشروب والكهرباء.
فهذه االكراهات تحد في اآلن نفسه من تحسن ظروف عيش الساكنة القروية ومن زيادة اإلنتاجية الفالحية في هذه
الدوائر.
فاملستوى الحالي لتغطية حاجيات السكان في مناطق السقي الصغير واملتوسط تعتبر ضعيفة نسبيا ،ف  %70من
هذه الدواوير معزولة بشكل كبير و%80من املسالك املوجودة هي في حالة رديئة .كما أن  %40فقط من سكان هذه
الدوائر تتوفر على أنظمة التزود باملاء الشروب .كما أن التركيز على تنمية املجاالت املسقية بالسقي الصغير واملتوسط
تجد تبريرا في البحث عن تحسين الفعالية لالستثمارات املرصودة وتثمين آثار التنسيق بين مختلف التدخالت لتحقيق
التنمية الفالحية والقروية.
ومن أهم النتائج املرتقبة من انجاز هذا البرنامج تحسين جودة حياة القرويين من خالل زيادة دخل الساكنة
وتلبية الخدمات السوش ي اقتصادية .وفي هذا اإلطار وضع برنامج شامل لتأهيل وتنمية الدوائر املسقية بالسقي
التقليدي والصغير واملتوسط .وذلك على مساحة  62700هكتار .من بينها  46000هكتار تستفيد من تمويل البنك
الدولي في إطار برنامج يتم انجازه على ثالث مراحل على مدة  15سنة .فاملرحلة األولى تهم  11100هكتار تشمل  55دائرة
سكوية بالسقي الصغير واملتوسط وذلك في كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وأزيالل.
وباملوازاة مع التدخل في مجال اإلعداد الهيد وفالحي تم اعتماد تدخالت أخرى للتنمية الفالحية وإنشاء البنيات التحتية
والسوش ي اقتصادية (إعداد  258كاملتر من املسالك 61 ,نظام تزود باملاء الشروب وبناء وإعداد  127مؤسسة مدرسية
وإعداد  23مؤسسة صحية وكهربة  7دواوير).
 -3-2برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكز حول السقي الصغير و املتوسط بإقليم الحوز:
يستهدف هذا البرنامج كمجال للتدخل دائرتي تاح ناوت وأية أورير بإقليم الحوز .و هو املشروع الثاني من نوعه في
اإلقليم بعد برنامج التنمية القروية املندمجة باملناطق الجبلية بإقليم الحوز و الذي يهم دائرتي أمزميز و أسني و الذي
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انطلق منذ  2001بمبادرة وزارة الفالحة و تمويل الصندوق الدولي للتنمية الفالحية .FIDA
ويتكامل املشروعين مقاليا ليغطيا الدوائر األربع في اإلقليم ويمثال تجسيدا الستراتيجية  2020للتنمية القروية
بالحوز .بهذا يصبح إقليم الحوز مجاال يشهد تدخال كبيرا لوزارة الفالحة من اجل تحقيق التنمية القروية و فق
املقاربات الجديد املذكورة سابقا (التشاركية و املندمجة )
أ -أهداف برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكزحول السقي الصغيرواملتوسط بإقليم الحوز:
يهدف هذا املشروع لتحسين الدخل للفالحين و كذا تحسين ظروف عيش الساكنة القروية في مناطق السقي
الصغير و املتوسط في إطار استثمارات مندمجة .مستمدة من الحاجيات التي عبر عنها السكان وفق تشخيص تشاركي.
و مؤسسة على تأهيل و تحديث آليات السقي الصغير و املتوسط و البنيات الجماعية املكملة ,خاصة املسالك و الطرق
و أنظمة التزود باملاء الشروب و التطهير السائل و الكهربة و البنيات االجتماعية من مستوصفات و مدارس.
و لتحقيق هذه الغايات تم و ضع أهداف وسيطة من بينها:
 تحسين مردودية شبكات السقي و كذا التدبير التقليدي للري رفع دخل الفالحين من خالل تحسين اإلنتاجية و اإلنتاج الفالحي ,و تثمين املنتوج الفالحي و تنظيم املنتجين. تحسين جودة الحياة وظروف عيش الساكنة القروية بدمج البنيات األساسية كالطرق واملسالك ،والبنياتالسوش ي تعليمية.
ب -مكونات برنامج التنمية القروية املندمجة املرتكزحول السقي الصغيرو املتوسط بإقليم الحوز:
لقد مكنت الدراسات األولية املنجزة في املنطقة املستهدفة باملشروع من تحديد الحاجيات اآلنية و الواجب تلبيتها
لرفع املستوى التنموي باملنطقة بشكل مندمج .فأطلقت املديرية اإلقليمية للفالحة بمراكش  DPAMدراسة لتحديد
اإلجراءات و التدخالت التنموية الالزمة .مما مكن من وضع برامج استثمارات على املستوى الجماعات القروية املستهدفة.
من خالل برامج االستثمارات الجماعية هاته يتبين أن ابرز مكونات املشروع هي:
 أشغال تأهيل  3635هكتار في دوائر السقي الصغير و املتوسط فتح وتثبيت  94.7كاملتر من املسالك القروية باملناطق الجبلية وفي قدم الجبل.مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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 تزويد  73دوار باملاء الشروب و ذلك بتهيئة أو إنشاء أبار و عيون و صهاريج للتخزين تأهيل  60مدرسة ابتدائية مكونة من  180قاعة درس. توسيع و تأهيل مركزين صحيين جماعيين و  12مستوصف قروي. كهربة  7دواوير.وتبلغ التكلفة املالية لبرنامج االستثمار اإلقليمي حسب الدراسة املنجزة  94.3مليون درهم %56.33 ،منها مخصص
إلشغال التهيئة الهيرون فالحية للسقي الصغير واملتوسط.
كما تجدر اإلشارة أن البنك الدولي مول  %71من تكلفة املشروع في إطار قرض في حين مولت الدولة  %22ليبقى  %7على
عاتق املستفيدين و يبين الجدول التالي توزيع املساهمات حسب نوع التدخل.
يالحظ من خالل املعطيات املدونة في الجدول رقم  1أن الدولة تساهم بنسب مهمة تصل إلى % 95من تكلفة املشاريع
التنموية خاصة تلك املتعلقة بالسقي الصغير واملتوسط واملسالك واملاء الشروب وذلك بهدف توفير التجهيزات األساسية
وفك العزلة عن هذه الشرائح الواسعة من املواطنين  .في حين ينخرط باقي الفاعلين في مسلسل التنمية من خالل املساهمة
الفعلية في تمويل برامج الكهربة القروية حيت تراوحت مساهمة الجماعات القروية والسكان على التوالي بين  %25و% 20
من نسب التمويل.
جدول رقم  :1نسب املساهمات في مشروع التنمية القروية املندمجة املرتكزة حول السقي الصغيرواملتوسط بإقليم
الحوزحسب نوع التدخل.
املستفيدين
الجماعة القروية
الدولة
نوع التدخل
%10
%90
السقي الصغير و املتوسط
%5
%95
املسالك
%15
%5
%80
املاء الشروب
الكهرباء

%25

%55

%20

املصدر :املديرية اإلقليمية للفالحة بمراكش
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ج -املجال املستهدف ببرنامج التنمية القروية املندمجة املرتكزحول السقي الصغيرو املتوسط بإقليم الحوز:
يستهدف املشروع  11جماعة قروية في دائرتي تاح ناوت وأسني وذلك بهدف تأهيل  22محيط سجوي بالري الصغير
واملتوسط ،ويسود بهذه املجاالت املرتفعات حيث تمثل الجبال  %66من املساحة اإلجمالية .و استهدف املشروع جماعتي
ستي فاضمة و اوكايمدن بدائرة تاحناوت في حين استهدف كل من جماعات أيت عادل ,أيت احكيم ,تاماكارت ,تيديلي
مسفيوة ,تازارت ,توامة ,زرقطن ,تغدوين و أبادو بدائرة أيت اورير .وقد أنجزت دراسات أولية لتحديد الدوائر املتجانسة
طبيعيا و اجتماعيا و اقتصاديا حتى تكون التدخالت تستجيب لهذه املعطيات.
د -االنجازات املحققة في مجال السقي الصغيرو املتوسط إلى غاية  31دجنبر.2008
توزعت املشاريع املبرمجة في مجال السقي الصغير واملتوسط بين مختلف مجاالت التدخل وقد همت انجاز
وتهيئة السواقي  ،إنشاء حواجز لتجميع املياه  ،تهيئة العيون وبناء صهاريج للتخزين  .و من خالل تقيم نسبة االنجاز الفعلي
مع نسبة األهداف املسطرة نالحظ تحقيق غالبية األهداف املبرمجة خاصة على مستوى انجاز السواقي و صهاريج التخزين
في حين نجد نسب متفاوتة من االنجاز شملت مشاريع من قبيل انجاز حواجز التجميع وتهيئة العيون  .ويرجع هذا التأخر
في انجاز هذه األهداف إلى طبيعة امللكيات العقارية املحلية وتضاريس املناطق املشمولة بهذه املشاريع .وتجدون في الجدول
أسفله نسب تحقيق األهداف حسب كل تدخل .
جدول رقم  2توزيع املشاريع حسب نسبة تحقيق األهداف في مجال السقي الصغيرواملتوسط
نوع التدخل
السواقي بالكلمتر
إنشاء حواجزلتجميع املياه
تهيئة العيون
صهاريج التخزين

االنجاز الفعلي
120
32
27

األهداف املسطرة
126.9
42
32
76

نسبة تحقيق األهداف
%94.53
%71.42
%85.51

76

%100

املصدر :املديرية اإلقليمية للفالحة بمراكش
باإلضافة ألشغال التهيئة الهيدروفالحية للسقي الصغير و املتوسط اهتم البرنامج بالتنمية الفالحية باالعتماد
على محاور أساسية منبثقة من نتائج التشخيص التشاركي ,و أهم هاته املحاور نذكر:
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دعم إنتاج األشجاراملثمرة:
ومن أهمها الزيتون الذي يعتبر الصنف األكثر طلبا في املنطقة ثم أشجار الفواكه املثمرة كالتفاح ,وقد بين التشخيص
التشاركي ضعف استعمال التقنيات الزراعية من طرف الفالحين .لهذا السبب وضع تحسين جودة و مردودية هذه
األصناف كغاية لتحقيق التنمية الفالحية و ذلك عن طريق تكثيف استعمال تقنيات معالجة مالئمة و تشجيع
التخصيب و استعمال األسمدة بطرق عقالنية و تنظيم شبكات التسويق.
إال أن املأخذ الذي يمكن تسجيله في هذه النقطة هو أن البرنامج لم يدعم الفالحين بتوزيع الشتالت لألشجار املثمرة كما و
قع بالنسبة ملشروع التنمية املندمجة للمناطق الجبلية حيث تم توزيع أكثر من  169ألف شتلة.
دعم قطاع تربية املواش ي خاصة تربية األبقار
فرغم العوائق التي تعترضها و التي ترتبط أساسا بضعف طرق التربية إال أن البرنامج وضع كهدف:
 تحسين املعارف في مجال تغذية القطعان تحسين العالج البيطري و التحسين الوراثي تحسين إنتاج الحليب توسيع املساحات املزروعة و املخصصة لألعالف تشجيع استعمال عوامل إنتاج فعالة و زيادة مردوديتهاتشجيع إنتاج الخضروات لدورها في رفع و تنويع دخل الفالحين .هذا باإلضافة إلى تشجيع أنشطة أخرى مدرة للدخل كتربية
النحل.
لكن رغم كل هذه املجهودات اصطدم هذا املشروع بعدة إكراهات و عوائق و لن نقف هنا عند إكراهات الوسط الطبيعي
املتضرس و ال على إكراهات الوسط االجتماعي الذي يسوده الفقر و األمية  ,لكن كان من املمكن تحقيق نتائج أفضل حيث
أن أهم انجازات هذا املشروع اقتصرت على جانب التنمية الفالحية من خالل اإلعداد الهيد وفالحي لدوائر السقي الصغير
و املتوسط في حين أن عنصر البنيات األساسية بقي بعيدا عن التحقيق خاصة في مجال الطرق و املسالك و رغم شح
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املعطيات إال أن إنجاز املسالك املبرمجة بقي بعيدا عن التحقيق بحجة أن االعتمادات املالية املخصصة لها كانت غير كافية.
و بذلك تبقى نسبة هامة من ساكنة هذه الدوائر في عزلة مطبقة.
 -4برنامج التنمية القروية املندمجة باملناطق الجبلية بإقليم الحوز
تتميز املناطق الجبلية بإقليم الحوز بفقر ساكنتها و بالتدهور املتسارع للموارد الطبيعية .و تعاني أيضا هذه املناطق
من االضطرابات املناخية و اإلكراهات الجغرافية .كل هذه العوائق تتفاقم بعزلة و تهميش هذه املجاالت .و رغم بعض
التدخالت الخجولة و القطاعية إال أنها تبقى بعيدة عن االستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة املحلية .من أجل هذا
انطلق منذ سنة  2001برنامج التنمية املندمجة للمناطق الجبلية بإقليم الحوز في إطار استراتيجية  2020للتنمية القروية
والتي أعطت أولوية للمناطق الجبلية.
و يهدف هذا املشروع إلى تقوية القدرات التدبيرية و التنمية املحلية لساكنة املناطق الجبلية في أفق تحسين دخل هذه
الفئات و مستوى عيشها و تحقيق األمن الغذائي مع األخذ بعين االعتبار االستعمال املستدام للموارد الطبيعية .و يأتي
املشروع وفق املنظور الجديد للتنمية املعتمد على املقاربة التشاركية املركزة على الفاعلين املحليين و على مبدأ الشراكة و
التعاقد كل ذلك تهدف منه الحكومة التخفيف من التفاوتات الجهوية  ،و يهدف منه الصندوق الدولي للتنمية الفالحية
تحسين ظروف عيش الساكنة في املناطق الجبلية الفقيرة .ويستهدف املشروع املناطق األكثر فقرا و يشمل  210دوار في 17
جماعة قروية بدائرتي أسني و أمزميز بإقليم الحوز لساكنة تقدر ب أكثر من  111ألف نسمة و يهتم بصغار الفالحين فيهم
 5400حيازة صغيرة على مساحة مزروعة تصل  14ألف هكتار و ساكنة مرتبطة بها تصل  50ألف قروي  .باإلضافة إلى
تحسين موارد ثالثة أالف عائلة تعيش على أنشطة الرعي و تربية املاشية(FIDA 2001).
و يتكون املشروع من أربع مكونات أساسية:
 تقوية القدرات و إنعاش التنمية املحلية التي تعتبر حجر الزاوية في املشروع .و ذلك باألنشطة املفعلة للمقاربة التشاركيةو ملقاربة النوع (دور املرأة) هذا الجانب خصص له  %12.6من حجم االستثمارات.
 تنفيذ برامج التنمية التي تشمل تدخالت تأهيل دوائر السقي الصغير و املتوسط و كذا الحفاظ على املوارد املائية والطبيعية و اإلعداد العقاري .ثم تحسين إنتاجية أنظمة اإلنتاج و تحسين البنيات السوسيو اقتصادية األساسية.
 دعم الخدمات التمويلية خاصة للمقاوالت الصغرى و املجهرية و األنشطة املدرة للدخل و ذلك بإنعاش خدمات القروضمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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الصغرى و تسهيل الولوج لها من طرف الساكنة وخصص لها أكثر من  11مليون درهم أي  %3.6من مجموع االستثمارات.
 ثم التنسيق و التدبير الهادف لوضع وحدة تدبير و تنسيق املشروع و التي تهتم بتتبع و أنشطة املشروع و تقويمها و خصصلهذا الجانب  %3.8من االستثمارات.
خريطة  : 1الوسط الطبيعي ملنطقة مشروع التنمية القروية للمناطق الجبلية بإقليم الحوز

املصدر :املديرية اإلقليمية للفالحة بمراكش
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و ساهم في تمويل  %60من املشروع الصندوق الدولي للتنمية الفالحية في إطار قرض ابرم مع الحكومة في دجنبر ,2000
بينما مولت الحكومة  %36و املستفيدين و املنظمات الغير حكومية (DPAM 2009) .%4
و من أهم انجازات هذا املشروع في مجال البنيات األساسية السوسيو اقتصادية نجد فك العزلة عن األرياف بإعداد 155
كلمتر من املسالك ,و إنشاء  83معبر على الوديان ,و  70نظام تزود باملاء الشروب يمد ساكنة تقدر ب  25ألف نسمة ,و تم
التخطيط للمشروع وفق املقاربة التشاركية و تم انجاز  217تصميم تنمية الدواوير  , PDDو  72من عقود البرامج السنوية
 CPAمع الجمعيات األهلية ,و تم تجهيز  65قاعة ملحو األمية و  5نوادي نسوية و عقد دورات تكوينية لفائدة صغار الفالحين
و الشباب القروي(Rapport national 2008).
و في مجال التنمية الفالحية و إعداد املجال القروي ,تم االهتمام بتأهيل  45دائرة للسقي الصغير و املتوسط ,و مد الفالحين
ب 169800شتلة ألشجار الفواكه املثمرة و إعداد  820هكتار(Rapport national 2008). .
خــاتمـ ــة:
إن برامج التنمية القروية املندمجة التي استهدفت إقليم الحوز كان لها و قع طيب على الساكنة املستفيدة لكن رغم
التكامل املجالي للمشروعين من حيث إن مشروع التنمية املندمجة املرتكز حول السقي الصغير و املتوسط اهتم بالجماعات
املتواجدة بدائرتي تاحناوت و ايت اورير بينما مشروع تنمية املناطق الجبلية اهتم بجماعات دائرتي أسني و امزميز إال أن
كال املشروعين لم يغطيا كافة املناطق املهمشة و التي تحتاج لدفعة من اجل اإلقالع.
كما أن تنفيذ املشروع املرتكز على السقي الصغير و املتوسط واجه صعوبات في انجاز الطرق و املسالك مما حال
دون فك العزلة باملعنى الحقيقي عن أغلب الدوائر املستهدفة و لم يستفد من تجربة سابقه في مجال توسيع التدخالت في
املجال االجتماعي و دعم الفالحين و السكان فمثال إنجازاته في مجال التنمية الفالحية كانت ستكون أفضل لو تم دعم
تمويل الفالحين أو مدهم باألغراس و الشتالت لألشجار املثمرة كما و قع ملشروع تنمية املناطق الجبلية.
لكن هنا يتبين الفرق في تأثير املمولين حيث أن البنك الدولي ممول مشروع السقي الصغير و املتوسط ركز تدخالت
البرنامج في اإلعداد الهيدروفالحي بينما املشروع املمول من منظمة التنمية الفالحية اهتم بشكل اكبر في تمكين الفالحين من
و سائل و عوامل اإلنتاج و أهتم بشكل كبير بالجوانب االجتماعية.
إن تنمية املجتمع القروي تفرض توفير كل الوسائل الضرورية لحياة كريمة لساكنة تساهم بدورها في التنمية املحلية و
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الجهوية والوطنية بأوسع معانيها .و إشراك هذه الساكنة في إعداد وتسيير ومتابعة وتقييم برامج التنمية سيضمن لها الثقة
بالنفس  ،ويجعلها تخرج من خانة املستفيد أو املساعد لتتولى بنفسها تحقيق مشاريعها  ،وتصبح فاعال وعنصرا أساسيا ،
إلى جانب الدولة واملجتمع املدني والجماعات املحلية ،في صياغة تنمية مستدامة ( مسدالي  ) 2007وهذه الساكنة هي مؤهلة
لذلك أكثر من غيرها نظرا إلى معرفتها بخصوصيات املنطقة التي تنتمي إليها.
إذا الرهان الرئيس ي الذي تطرحه التنمية في ظل الظروف الراهنة يتمثل في مدى قدرة املجتمع املغربي بكل مكوناته على
انجاز التغيير الذي تتطلبه املرحلة ،وتحديدا فاألمر يتعلق بإجراء قطيعة حقيقية مع السلوكات واملمارسات وطرق العمل
التي سادت إلى حد اآلن وكبحت أداء املجهودات املبذولة سواء من طرف الدولة أو مختلف الفاعلين حيث أصبح الكل
مطالب بإعادة النظر في أدواره وسلوكاته .فادا كانت الظرفية الجديدة تتطلب من الدولة تركيز جهودها على وضع
االستراتيجيات وإقامة التجهيزات الكبرى ،ورعاية التراث الجماعي ،وضبط االختالالت وتحفيز املبادرات ،والدفع بمصالحها
وأطرها إلى الوعي باملشاكل والتحديات ،وتطوير روح االبتكار واملسؤولية لديهم ،والسهر على املال العام وترشيد استعماله،
وفرض التحلي بأخالقيات املرفق العام وتقييم العمل ومجازات املجهودات ،فان الخواص مدعون أكثر من دي قبل إلى
التحلي بروح املواطنة الفاعلة .ومعلوم أن مثل هذه الغايات والهادفة إلى تحقيق تنمية قروية لن تدرك إال إدا وفرت لها
الشروط املؤسسية والقانونية والتنظيمية الحقيقية.
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إدراك المشهد الحضري لمدينة دمنات
Perception the urban landscape, city of Demnate
 .1د أحمد منوار ،باحث في الجغرافيا ،المغرب.
 .2د كمتي سعيد ،المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ،بني مالل خنيفرة ،المغرب.
ملخص  :تشكل دراسة للمشهد الحضري من نظور المخيال االجتماعي آلية فعالة لتشخيص الواقع الحضري وتحليل مكوناته
ورصد حاجياته .فعلى هذا األساس مكنتنا الدراسة من تعميق فهم المميزات واإلختالالت الحضرية التي تطبع مدينة دمنات
التاريخية ،وهو مايسمح بالمساهمة في بناء تصور علمي لعملية اإلعداد والتنمية.الحضريين.
الكلمات المفاتيخ :اإلدراك ،المشهد الحضري ،مدينة دمنات ،الصور الذهنية ،التمثالث االجتماعية.

Abstract : The study of social representations of the urban landscape constitutes an effective
mechanism for diagnosing urban reality, analyzing its components and needs. On this basis,
the study allowed us to deepen our understanding of the urban characteristics and
dysfunctions that characterize the historic town of Damnat, which allows us to contribute to
building a scientific vision of the process of urban planning.
Keywords: Perception, urban landscape, city of Demnate, mental images and social
representations.
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املقدمة واملنهجية
يبرز هذا املقال تشخيص واقع املشهد الحضري من منظور املعيش واملدرك لدى الساكنة املحلية ،وذلك من خالل الجواب
ّ
دمنات؟ ويهدف إلى ستخالص أهمية
على السؤال التالي :كيف تدرك الساكنة املحلية خصوصيات املشهد الحضري بمدينة
التمثالت االجتماعية لبناء تصور علمي لعملية اإلعداد والتنمية املندمجين.
لقد ذهب "  Kevin Lynchإلى اعتبار املدينة مؤلفا مليء باإليحاءات والرموز التي تحافظ على ذكريات شعبها
( .)Kevin Lynch , 1999, p 141كما أن الخاصية الالمعة واملنسجمة للبيئة الحضرية يترجمها املواطن وانشغاالته املجالية
( .)Kevin Lynch , 1999, p 139قام هذا الباحث بدراسة صورة املدينة انطالقا من تصورات األفراد لها لتبيان تلك العالقة
الجدلية بين األفراد واملجال من خالل مجموعة من الرموز املوظفة في توطين املجال وداللتها االجتماعية والنفسية
واإلدراكية...الخ .وعلى هذا األساس عملنا على االستفادة من هذه املقاربة إلعطاء صورة ملدينة دمنات ومشهدها الحضري
من خالل تمثالت األفراد .يشير اإلدراك إلى الصور الذهنية للفرد إزاء ش يء أو مجال ما ،واإلدراك مسلسل سيكولوجي يمر
بمجموعة من املراحل تبدأ باملالحظة ثم االنتقاء ،تليها مرحلة الترتيب واالختزال) ، (Bailly Antoine , 1995فعملية التمثل
واالستحضار ،والتي تعكس مدى قدرة الفرد على إدارك وضبط املجال الذي يعيش فيه أو يتحرك فيه( .إدالي محسن،
 .)2003أما مفهوم املشهد الحضري فيعتبر بمثابة التجسيد املرئي للتحضر الناتج عن التفاعل املستدام لألبعاد والقيم
اإليكولوجية والتراثية والجمالية والعمرانية والثقافية التي تعكس تمثالث وتطبيقات املجتمع الحضري املحلي (منزار
احماد.)2018،
منهجيا ،اعتمدنا في انتاج هذا املقال على نتائج البحث امليداني  ،الذي شمل استمارة موجهة لعينة من الساكنة
ْ
املحلية بلغ عدد أفرادها  100نسمة .موزعة في جميع أحياء املدينة وبعض الدواوير املجاورة .وشملت مختلف الفئات
السوسيو-مهنية وكال الجنسينن باإلضافة إلى الخرائط الذهنية التي بلغ عددها .36
 .1إدراك الهوية املجالية والتراثية للمدينة
 .1.1إبرازالهوية املجالية من خال ل تحديد معنى الحي واملدينة
 .1.1.1تحديد معنى الحي
يظهر الجدول رقم ( ) 1أن الحي تم تحديده من طرف املستجوبين ،من خالل ثالث عناصر أساسية في التمثل .وهي
الوظيفة والحياة والحالة ،مع إصدار حكم التقييم االيجابي أو السلبي لهذه العناصر وأحيانا تحديدها بدون تقييم؛ وبرزت
تقييمات ايجابية لعناصر تمثل الحي بشكل كبير داللة على قوة االرتباط املجالي وحس االنتماء .ويشمل التحديد الوظيفي
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
33

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
للحي الوظيفة السكنية والوظيفة االجتماعية ،باعتباره (مجال السكن واالستقرار) .أما تحديده كعنصر الحياة فيشمل
أبعاد اجتماعية وهوياتية كثيرة ( مكان يعبر عن هوياتي وطفولتي وذكرياتي )( ،مجال مقدس ) .في حين يتمثل عنصر تحديد
الحي من خالل حالته ومظهره مجموعة من املؤشرات املساحية والشكلية ،كالتجمع السكني (مجال يضم مجموعة من
املنازل ) ،ووحدة ترابية وإدارية.
الجدول رقم  :1تحديد مفهوم الحي حسب املستجوبين.
املجموع النسبة%
الحالة
الوظيفة
الحياة
العدد النسبة %العدد النسبة %العدد النسبة%
68%
82
16%
19
19%
23
33%
40
تقييم إيجابي
7%
9
1%
1
1%
1
6%
7
تقييم سلبي
25%
30
7%
8
7%
9
11%
13
بدون تقييم
100%
121
23%
28
27%
33
50%
60
املجموع
املصدر :عمل ميداني ،أبريل 2010
إن االرتباط الكبير بوحدة الحي ،كمجال لالنتماء ،جعل املستجوبين يصدرون تقييما ايجابيا ألحيائهم ،سواء
كعنصر الحياة أو الوظيفة أو املظهر ،ولكن بدرجة تكرار متفاوتة؛ حيث نجد التقييم االيجابي للوظيفة وصل إلى .16%
متبوعا بتقييم عنصر الحالة واملظهر بنسبة  .%16أما التقييم السلبي فلم يسجل سوى 6%بالنسبة لعنصر الحياة كإشارة
إلى تدني املستوى املعيش ي ،و 1%بالنسبة لعنصري املظهر والوظيفة .في حين حددت هذه العناصر ،أحيانا ،بدون تقييم،
وبلغت نسبتها  11%بالنسبة لعنصر الحياة ،و 7%بالنسبة لعنصري الحالة والوظيفة.
 .2.1.1تحديد معنى املدينة
لقد امتد حس االرتباط واالنتماء املجالي القوي من الحي إلى املدينة كوحدة ممتدة له ( الجدول رقم ( ،)2إذ وصل
عدد تكرارات التقييم االيجابي لعناصر تمثل املدينة إلى  25%بالنسبة للوظيفة و 21,67%بالنسبة للحياة .في حين لم
تسجل التقييمات السلبية سوى نسب ضعيفة ال تتجاوز  2%بالنسبة لكل عناصر التقييم .أما نسب التحديد بدون تقييم
فتتراوح مابين  7%و .10%وعلى ضوء هذه املؤشرات قدمت للمدينة مجموعة من التعاريف نستقي البعض منها قصد تبرير
هذه املؤشرات:ـ"املدينة مكان العمل واالستقرار"؛ "تعني املدينة األرض التي أحبها "؛ "املدينة مكان والدتي وأصل أجدادي "؛
"تعني املدينة مكان جميل ومختلف كليا عن القرية"؛"املدينة مجموعة من األحياء التي تضم مجموعة من األزقة".
وعموما فان تحديد مفهوم الحي واملدينة مطبوع بحس قوة االرتباط املجالي .لكن تعاريفهما تتباين حسب اإلفراد،
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ارتباطا بمحددات السن والجنس واملستوى الثقافي واالقتصادي واألبعاد السيكولوجية واالجتماعية  ...إن االرتباط
واإلحساس باالنتماء املجالي ،والبعد االجتماعي والهوياتي للمشهد ،يعد بمثابة الرأسمال االجتماعي الذي يمكن استغالله
في عملية اإلعداد املشهدية .وال يقتصر االرتباط املجالي والشعور باالنتماء فقط على اإلعجاب باملدينة والحي بل يتجلي
كذلك من خالل اإلعجاب بمعالم ورموز تميز الحي أو املدينة أو محيطها.
الجدول رقم  : 2تحديد مفهوم املدينة حسب املستجوبين.
املجموع النسبة%
الحالة
الوظيفة
الحياة
العدد النسبة  %العدد النسبة  %العدد النسبة %
68.33%
82
21.67%
26
25%
30
21.67%
26
تقييم إيجابي
4.17%
5
1.67%
2
0.83%
1
1.67%
2
تقييم سلبي
27.50%
33
10%
12
7.50%
9
10%
12
بدون تقييم
100%%
120
33.33%
40
33.33%
40
33.33%
40
املجموع
املصدر :عمل ميداني ،أبريل 2010
الشكل رقم  :1تحديد مفهوم الحي واملدينة من خالل عنصراملظهروالوظيفة والحياة
حسب املستجوبين وعددتكرارها.
25%
20%
15%
الوظيفة
الحياة
الحالة

10%
5%
بدون تقيم

تقيم سلبي

تقيم إجابي

املدينة

بدون تقيم

0%
تقيم سلبي

تقيم إيجابي

الحي

املصدر :عمل ميداني2010،
 .2.1إدراك العناصرالتراثية امليزة للمشهد ومشكل التدهور
 .1.2.1عناصراإلعجاب :تعكس التراث املميزللمنطقة
تبين من خالل العمل امليداني إن املعلمة الطبيعية إلمي نفري تشكل شعارا ورأسماال اجتماعيا يميز الهوية املحلية
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في تصورات املستجوبين .ويتجلى ذلك من خالل احتالل موقع إمي نفري الصدارة في قائمة تكرار األماكن املحبوبة بنسبة
 ،43,5%واملجاالت الترفيهية املمارسة خارج املدينة بنسبة  ،59%واألماكن املوجهة للزوار بمعدل  47,5%من مجموع
التكرارات (الشكل رقم .)2
إن احتالل موقع إمي نفري القسم األكبر من مجموع التكرارات ،على املستويات الثالثة ،يبرره املستجوبين بكونه
يتوفر على مناظر طبيعة خالبة وجميلة ،ومجال الهدوء والراحة ،واملتنفس الترفيهي للمدينة وموقع سياحي بامتياز.
الشكل رقم  :2نسبة تكرارموقع إمي نفري في األماكن املحبوبة واملوجهة للزوارواملمارسة ترفيهيا خارج املدينة
70
59

56,46

51,49

48,51

43,54

41

60
50
40

إمي نفري

30

أخري

20
10
0
مجال ممارسة الترفيه خارج املدينة

أماكن محبوبة

أماكن موجهة للزوار

املصدر :عمل ميداني2010،
إلى جانب موقع إمي نفري هناك حضور مجموعة من املعالم واملواقع األخرى التي خلفت إعجابا لدى املستجوبين،
لكن بدرجة متفاوتة على مستوى التكرار؛ حيت جاءت بعض أحياء املدينة ( بوشان ،املالح )...في املرتبة التانية بعد إمي
نفري بنسبة 11,56%كإشارة إلى االرتباط بمكان االستقرار .تليها املعالم والرموز الدينية املتمثلة في سيدي وكريان وسيدي
بولبخت بمعدل  8,84%من مجموع التكرارت .إضافة إلى مجموعة من املعالم املحدودية التكرار لكنها ال تقل أهمية مثل
املناطق الخضراء ( ،)7%واملآثر التاريخية ( ،)6,12%وبوغرارت ( ، ) 4,76%ومناطق جبلية ( .)4,08%فضال عن تكرارات
ثانوية ملعالم كإيوارضن ،والغابة وسد آت عادل .إن التأمل في هذه املعالم يفيد ان معظمها يشكل التراث املميز للمنطقة،
مما يدل على أن املستجوبين أدركوا أهمية هذا التراث .لكن هذا الوعي ال يقود دائما إلى املحافظة عليه لكون أشياء أخرى
تفعل فعلها في هذا امليدان.
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 .2.2.1عناصرالتذمر :مؤشرات على تدهوراملشهد
في مقابل عناصر اإلعجاب املشهدية السابقة الذكر ،أورد املستجوبين مجموعة من عناصر التذمر املشهدية بلغ
عدد تكرارها  ،84وتمثل املناطق امللوثة أهم العناصر املكروهة في املشهد بنسبة ( .)15,85%يليها واد مهاصر بنسبة (8,53%
) ألنه ملوث باملياه املستعملة .وجاء شارع محمد الخامس في املرتبة الثالثة بنسبة ( ،)7,31%وذلك لضيقه وما يسببه من
مشاكل االزدحام .أما العناصر األخرى املتبقية فتشمل مجموعة من األحياء (إغير ،إفشتالن ،تغرمين ،تيزغت )...لتلوثها أو
عدم تجهيزها ،...والبنيات التحتية (األزقة والطرق  )...لتدني وضعيتها ،والخدمات االجتماعية (املستشفى ،الحديقة
العمومية) لضعف جودتها ،واملآتر التاريخية (قصر موالي هشام ،أسوار تاريخية ،الدروب القديمة ) لتدهورها.
يؤكد حضور كل عناصر التذمر هذه ،على أشكال تدهور املشهد الحضري من منظور اجتماعي .ذلك ان درجة
التدهور املتزايدة أصبحت معها ،بعض املعالم املميزة للمشهد الحضري كاملآتر التاريخية عديمة الجدوى ومكروهة لدى
بعض أفراد الساكنة املحلية.
 .2صورة املدينة في املخيال الجتماعي
 .1.2تأويل الخرائط الذهنية وداللة العناصروالرموزاملعتمدة في تمثيل املشهد
تبين من خالل تحليلنا للرسومات والخرائط الذهنية ،أنها تنقسم إلى ثالثة أنواع :الخرائط الذهنية الخطية
والخرائط الذهنية النقطية والخرائط الذهنية املركبة .بلغ عدد الصور الذهنية النقطية  20 %من الرسومات ،وعبر بها
على املجال الفتيات دون الذكور ،وجاءت العناصر املجالية في هذه الرسومات منشطرة على شكل نقط تدل على األحياء
واملؤسسات أو املعالم الطبيعية .وربما قد تدل هذه الرسومات على تمفصل املجال املعاش واملدرك لدى الفتيات .أي أنها
تدرك عناصر مجالية دون ممارستها مجاليا ،لتعطي لها حقها في التمثيل ،وربما قد يرجع ذلك إلى كون املمارسات املجالية
وكثافتها تقل عند اإلناث في مدينة دمنات مقارنة مع الذكور ،وذلك لدواعي أخالقية وأنثربولوجية .وشكل عدد الصور
الذهنية الخطية  20%من الرسومات التمثيلية ،وثم فيها تحديد املدينة في خط شارع محمد الخامس وتيزغت وواد مهاصر،
وتحديد األحياء واملعالم الطبيعية واملؤسسات على شكل أسهم تمتد بجوار الشوارع .ويمكن القول أن هذه الصور تجسد
دور املحاور في الحياة اليومية ،وتميزها للنسيج العمراني الصغير.
أما الصور الذهنية املركبة ،فقد بلغت نسبتها ،60 %وهي على شكل خطوط تعبر على الشوارع واألزقة والطرق،
وتلتف حول املعالم والتجهيزات واملؤسسات واملساكن ،وتظهر كمساحات زراعية وسكنية .بمعنى أن املستجوب يحدد
املدينة بأكثر من تمثيل؛ إذ نجد كل من التمثيالت الخطية والنقطية واملساحية في آن واحد وبدرجة حضور متفاوتة
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(الشكل رقم  .)3يؤكد ارتفاع معدل هذه الصورعلى اإلدراك الجيد للمجال بتفاصيله الخطية واملساحية ،وهو أمر طبيعي
ألن دمنات مدينة صغيرة لم تطرح صعوبة إدراكها من طرف األفراد.
الشكل رقم :3صورة ذهنية لتلميذة في املستوى الثالثة إعدادي

املصدر :عمل ميداني2010،
يوضح الجدول رقم  ،3أن بعض عناصر املشهد تحظى بمكانة متميزة في عملية التوطين ،وذلك شأن الطرق
واملحاور ،وبالخصوص شارع محمد الخامس الذي بلغ عدد تكراره  15.48%من مجموع التكرار .ويعبر تكرار الشوارع
والطرق عن دورها في تجسيد املجال الحضري ووحدته ) .) Santos . poétique de la ville .1971.p 332تأتي األشجار في
املرتبة الثانية بنسبة  13.16%كتأكيد للدور الذي لعبته أشجار الزيتون في تشكيل املشهد الحضري للمدينة .وتليها قنطرة
أو موقع إمي نفري بنسبة  ،12.25%وهي معلمة أقحمت في املجال الحضري رغم بعدها املساحي عنه ،ويدل ذلك على
الحضور الرمزي القوي لهذه املعلمة على مستوى هيكلة املجال الحضري االجتماعي .ثم تليها الوحدات واألحياء السكنية
بنسبة  .11.69%فضال عن ذلك أبرزت عملية التمثل حضور عناصر مجالية أخرى ذات تمثالت محدودة لكنها ال تخلو من
أهمية كاملؤسسات العمومية ( 9.6%الثانوية ،إعدادية حمان الفطواكي ،دار الشباب )...واملآثر التاريخية  9.6%واملساجد
 .7.5%وتتمثل العناصر الثانوية في التوطين باألساس في السوق وواد مهاصر واملحالت التجارية.
تجسد هذه النسب تراتبية عناصر توطين املشهد ،وإذا كانت هذه التراتبية تطابق االختيار مع هيكلة وكثافة
حضور العناصر املجالية ،فإنها في العمق تحمل أكتر من داللة .فاألولوية املعطاة ملحاور الطرق والشوارع ال ترتبط فقط
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بكثافة حضورها عبر املجال ،بل ترتبط أيضا بالدور الذي تلعبه في هيكلة املجال الحضري .فالطرق واملحاور تلعب أدوار
مهمة في التنشئة االجتماعية في الوسط الحضري ،وبالتالي فهي تفرض حضورها املبكر في حياة األفراد وتصوراتهم داخل
املجال الذي يتحركون فيه (املصطفى الشويكى 1996 ،ص)438
هكذا ،فرغم اختالف تحديد هذه املعالم والرموز في املدينة حسب الفئات من حيث السن والجنس واملهنة ،فقد
الحظنا أنها تتفق كثيرا على تحديد أهم املعالم التي تميز املدينة ،مما يؤكد على دور هذه املعالم في إدراك املدينة ،وحضورها
في املعيش اليومي للساكنة.
الجدول رقم :3تراتبية العناصر املختارة لتوطين املشهد حسب الجنس ودرجة تكرارها
سوق مؤسسات أخرى
واد
سكن إمي
طريق مساجد أشجار مآتر
تاريخية وأحياء نفري مهاصر
11,62
9 ,30
0 6,97 13,45 11,62
9,30 11,62
9,30 16,27
أنثى
8,82
8,82 8 ,82
0 11,76 11,76
8,82
14,7
5,88 14,70
ذكر
13,16
9,06 4,41 3,48 12,95 11,69
9,06 13 ;16
املتوسط 7,59 15,48
املصدر :عمل ميداني2010،
 .2.2تكرارالكلمات في الكتابات اإلنشائية وداللتها املشهدية
من خالل فحص املواضيع التي أرفقها املستجوبين بالخراط الذهنية يتبين أن دمنات "مدينة قديمة" وكلمة "إمي
نفري" وردت بنسبة  ،%100أي ذكرها جل املستجوبين .ولعل هذا يجسد املكانة التاريخية ملدينة دمنات ،كما وضحنا ذلك
بإسهاب سابقا ،واستمرار هذه املكانة في الذاكرة الجماعية يثبت الهوية الحضارية املحلية ،دون إغفال ما تضفيه املعلمة
الطبيعية "إمي نفري" من قوة على التراث والهوية املحلية رغم تواجدها خارج املجال الحضري .كما ورد تكرار املعالم
التاريخية كاألسوار وقصر موالي هشام واألبواب بنسبة  95%من املستجوبين .أما األشجار وواد أمهاصر فقد وردت بنسبة
 .61%هذا باإلضافة إلى تكرار مجموعة من الكلمات األخرى بنسب أقل وكلها تحيل على التفاصيل املجالية كاملؤسسات
واملساجد والشوارع ...الخ .إن هذه املؤشرات تعكس مرآة املشهد الحضري ملدينة دمنات بمقوماته وإكراها ته ونسقه املرئي.
 .3.2صورة الحي لدى األطفال
لقد حاولنا ،من خالل هذا املحور ،إدراك املشهد الحضري على املستوى امليكرومجالي الذي هو وحدة الحي .كما
سعيا ،أيضا ،إلى إبراز املعالم التي تميز األحياء ،وتموقعها املجالي ،ومضمونها االجتماعي والهوياتي ،ألن الحي يشكل األرضية
الخصبة لذلك .وقد شملت عينة الدراسة  16تلميذ وتلميذة في املستوى السادس ،حيث طلب منهم رسم أحيائهم مع إرفاق
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هذه الرسوم بمواضع إنشائية .إن تحليل نتائج هذه الدراسة قادتنا إلى تصنيف تمثالت التالميذ (األطفال) لحيهم إلى نوعين
من التمثالت :تمثالت واقعية ملجال الحي و حمولة اجتماعية ملجال الحي
حدد املستجوبين أحيائهم ببعض الخصائص واملميزات التي تميزها ،كاالسم واملوقع (قرب املدرسة )...والصفة
(قديم ،جديد ،نظيف ،غير نظيف  ،)...ونقصد بذلك أن الفرد له إدراك واقعي للمجال ،سواء من حيث مكوناته املادية
أو أسلوب استعماله ووظيفته ،بل نجد أن أحد املستجوبين قدم صورة مشهدية واقعية متكاملة لحيه "تاخناشت" شكال
ومضمونا ،فعلى مستوى املضمون يقول ":يوجد حي تاخناشت بين املحطة وحي أرحبي ويعتبر من أقدم أحياء املدينة وهو
معروف في مدينة دمنات "بتسريح القوادس" لكثرة انغالقها ويوجد بالضبط خلف املدرسة االبتدائية ميمونة التي تعتبر
بدورها من أقدم املدارس باملدينة .يوجد وراء الحي سور تاريخي قديم يوحي إلى قدم املدينة وحينا نموذجيا ،كما أن لهذا
السور باب باسم الحي مما يعطينا فكرة قدم حينا لهذا أستطيع القول أن أحسن األحياء بالنسبة لي هو حينا لكونه يحتوي
على أناس طيبون وله نبذة تاريخية عميقة في املدينة ".أما على مستوى الشكل ،فقد وضع التلميذ رسما للحي حدد فيه
السور التاريخي املحيط به وبابه وبعض الثقوب املتواجدة عليه ،ورسم املنازل وعبر عنها بحروف مجهولة ،كما بين فيه
ركامات األحجار واألتربة الناتجة عن تحطيم وهدم البنايات القديمة إلعادة بناءها (الشكل رقم )3
الشكل رقم  :3مشهد حي تخناشت من خالل صورة ذهنية لتلميذ في املستوى السادس.

املصدر :عمل ميداني2010،
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يتجلى البعد االجتماعي في كون  90%من املستجوبين عبرعلى طيبوبة العالقات االجتماعية في الحي ،من خالل
مجموعة من التعابير ،التي تدل على ذلك مثل" :فيه أناس طيبون"" ،أناس يتعاونون في السراء والضراء"  ...ويتجلى هذا
البعد ،كذلك ،في حضور عالقة الجوار من خالل توطين منازل الجوار في الرسومات الذهنية .كما تشير املواضيع اإلنشائية
إلى نوع من التمايز االجتماعي " حي بوشان حي جميل يستقر به املوظفون" ،وفي ذلك داللة على الحي الراقي في املدينة .ونجد
أيضا حضور بعض السلوكات االجتماعية املخلة باملشهد الحضريمثل" :النساء يرمون األزبال قرب املنازل" (حي تيغرمين)،
"إن بعض الناس يرمون األزبال في األزقة وال ينتظرون وصول شاحنة جمع النفايات"(حي أرحبي) ...وشكل االرتباط بالحي أهم
ما ميزتمثالت أطفال دمنات؛ إذ عبر أغلبهم عن إعجابهم لحيهم حتى ولو كان يعاني من املشاكل ،وهذا أمر طبيعي ،فاألطفال
يرتبطون كثيرا بمجالهم املعيش ،لكونهم لم يبلغوا بعد املمارسة املجالية املمتدة وإجراء املقارنات التي تقلل من االرتباط
املجالي.
لقد شكل السكن واألزقة  %90من التوطينات املميزة للحي ،وتشكل النسبة املتبقية من الشارع أواألعمدة
الكهربائية أو القمامات وأشياء أخرى ،فهناك من األفراد من يختصر الحي في املنزل الذي يسكنه ،ويبدأ في وصف تفاصيل
املنزل بإظهار األبواب والنوافذ ،وربما قد يكون هذا تجسيد للوظيفة السكنية للحي كمجال للسكن أو تثبيت لهوية الفرد
وتموقعه داخل الحي أو هما معا ،وهناك من حدد الحي من خالل رسم منزله ومنازل الجيران (واحد أو أكثر) والزنقة ،وهنا
يصبح الحي وحدة الجوار.
إن دراسة مفهوم الحي لدى األطفال من خالل تمثالتهم قادتنا إلى استنتاجات مهمة مفادها:
 الحي وحدة اجتماعية تعكس عالقة الجوار والتضامن وتنبسط عبره سلوكات اجتماعية مخلة بالبيئة في بعض األحيان . الحي عنصر قوي في تأكيد الهوية الفردية واالنتماء املجالي ،من خالل اختزاله في مكان االستقرار (السكن) واإلعجاباملتزايد لدى األطفال لحيهم.
 الحي مجال يفتقر إلى الكثير من األشياء التي يطمح إليها األطفال.خالصة
يبدو من خالل النقط التي استعرضناها في هذا املقال أن تمثالت الساكنة للمشهد على اختالفها ،تحيلنا إلى
قراءات متعددة األبعاد والدالالت والرموز للمشهد الحضري ( مجاليا واجتماعيا) ،فهي تجسد حضور أهم املعالم التراثية
التي تميز املجال من خالل عناصر اإلعجاب ونسقه املرئي من خالل بعض الخرائط الذهنية ،وتعكس اإلختالالت التي تناني
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منها هذه املدينة ،من خالل عناصر التذمر ومشاكل التدهور الواردة لدى املستجوبين .لقد شكلت التمثالت االجتماعية
مختبرا لتحليل وتشخيص واقع املشهد الحضري من الزاوية االجتماعية ،والتي مكنتنا من تعميق فهم هذا املشهد
واستخالص مزيد من املميزات واإلختالالت الحضرية التي تطبع مدينة دمنات التاريخية .وأهم خالصات درس التمثالت
االجتماعية هاته هي:
 الزال الشعور باالنتماء املجالي قويا لدى ساكنة دمنات من خالل مفهوم الحي واملدينة وهو رأسمال إجتماعي يفيد في عمليةاإلعداد املشهدية ؛
 إن املعالم التراثية الطبيعية والتاريخية التي تميز مدينة دمنات حاضرة بقوة في عناصر اإلعجاب لدى الساكنة. تعكس الخرائط الذهنية حموالت رمزية وشكلية غنية للمشهد الحضري؛ تعاني مدينة دمنات من مشاكل كثير ساهمت في تأخرها وتقهقر مشهدها الحضرياملراجع:
 Bailly Antoine , 1995, Représente la ville », Ed. Economica, Paris .
 Lynch Kevin (1999): «L’image de la cité», éd. Dunod , Paris.
 Sansot Pierre, 2004, Poétique de la Ville Ed. Payot.

 الشويكي املصطفى (" :)1996الدار البيضاء :مقاربة سوسيو مجالية" ،اطروحة الدكتوراه في الجغرافيا ،جامعة الحسن الثاني  -الدارالبيضاء،كلية اآلداب والعلوم االنسانية  -عين الشوق ،منشورات الكلية ،سلسلة األطروحات والرسائل العدد.1 :
 إدالي محسن ،2003 :صفرو  :التمدين واملمارسة الحضرية  ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -ظهراملهرازـ فاس.
 منوار احماد" ،2018 ،املشهد الحضري ورهان التحضر املستدام باملغرب :حالة مدينتي بني مالل وقصبة تادال ـ دراسة في الجغرافيا الثقافيةاملعاصرةـ" ،أطروحة الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية االداب والعلوم اإلنسانية بني مالل(غير منشورة).
 منوار احماد (" :)2010املشهد الحضري ملدينة دمنات :املقومات والتحديات ورهانات التنمية" ،رسالة املاستر في الجغرافيا ،كلية االدابوالعلوم اإلنسانية بني مالل( ،غير منشورة).
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مدن السقي بين ضيق آفاق التوسع وإشكالية املحافظة على األراض ي الزراعية املسقية :مثال مدينة
سيدي بنور
Irrigation cities between narrow prospects for expansion and
the problem of preserving agricultural lands
 .1د .خاليد الحاضري :أستاذ باحث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش  ،فريق البحث "التدبيرالجهوي والتنمية الترابية"
 .2د.محمد ايت حسو :أستاذ باحث كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمراكش ،جامعة القاض ي عياض
ملخص :تشهد املدن الصغرى بقلب القطاعات املسقية بدكالة ،وخاصة مدينة سيدي بنور نموا عمرانيا ،نظرا للنمو الديمغرافي والتدفقات
البشرية املرتبطة بالهجرة الوافدة ،مع ما يترتب عن ذلك من ارتفاع الطلب على استعمال املجال ألغراض سكنية أو إنتاجية ،وإذا كان التوسع
العمراني يعد سيرورة طبيعية في املسار التاريخي والجغرافي ألي من التجمعات السكانية ،وذلك استجابة لحتمية تزايد السكان وتمطط العمران،
فإن املحيط املباشر للمدن يظل من العوامل املهيكلة واملتحكمة في مختلف أنماط وأشكال التوسع سواء بما يوفره من امكانيات ،أو بما يطرحه
من عراقيل .
وفي هذا السياق سنقوم من خالل هذه الورقة البحثية بمعالجة الدينامية الحضرية باملدن املتواجدة في قلب القطاعات املسقية من خالل
التركيز على مدينة سيدي بنور ،وذلك بتشخيص دينامية التعمير والوقوف على مجموعة من اإلشكاالت التي رافقت هذه الدينامية السريعة
وغير املخطط لها .وتطرح هذه املساهمة عدة أسئلة تتعلق بمختلف الظواهر السوسيواقتصادية الناجمة عن ضيق آفاق التوسع.

كلمات املفاتيح :املدينة -التعمير -األراض ي املسقية -التوسع العمراني
Abstract: The smaller cities witness the heart of the irrigated sector of Doukkala, especially
the city of sidi bennour, looking for demographic growth and migration, with the consequent
increase in the demand for the use filed and housing , the expansion of housing is considered a
natural process in the historical path of all population centres,this is in response to the
imperative of increasing and expanding urbanization, the immediate vicinity of these villages
remains an important factor in strctururing the expansion process.
This contribution sheds light on the evolution of the urbanization process in sidi bennour
examines the possible causes of this urbanization explosion, and development perspectives.
Key words: City-urbanism-Irrigated lands-urban expansion
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مقدمة:
شهدت املدن املغربية في العقود األخيرة توسعا كبيرا ،في ظل متغيرات متنوعة :اقتصادية ،اجتماعية ،عمرانية وبيئية
متسارعة؛ مما جعل قضايا التدبير الحضري غير فعالة في مواجهة اآلثار املترتبة عن هذا التوسع غير املخطط له ،وهذا ما
يفسر فشلها في خلق نموذج تنموي حضري فعال.
تعد ظاهرة التوسع العمراني املتزايد على حساب األراض ي الفالحية ،بل ومن بينها أكثر إنتاجية أحيانا من أكثر ظواهر
مثيرة للقلق في العقود األخيرة ،وذلك لكونها تهدد استدامة املوارد واستدامة التنمية في شمولية أبعادها .ويعزى ذلك لكون
القوانين واآلليات املعتمدة لحماية األراض ي الفالحية من التوسع العمراني تظل غير مفعلة أحيانا ،وغير مالئمة بما يكفي
لخصوصيات بعض املجاالت .وينبغي اإلشارة هنا وبناء على معطيات رسمية ،أنه خالل الفترة ما بين 1990و 2011تم
التوسع العمراني على حساب  80ألف هكتار من األراض ي الفالحية في محيط  113مركزا حضريا وقرويا في مختلف أنحاء
املغرب ،وحوالي  28000هكتار منها في محيط يوجد املاء بوفرة كبيرة .وقد بلغ معدل فقدان األراض ي الفالحية حوالي 4000
هكتار في السنة .كما أن شرط توفر الحد األدنى من املساحة القابلة للبناء واملحددة في هكتار واحد يطرح مشاكل حقيقية،
ويزيد من منسوب نزعة تشتت السكن (املجلس االقتصادي واالجتماعي.)2019.
تعتبر سيدي بنور من املدن الصغرى الحديثة التي عرفت نموا متسارعا ،وذلك انطالقا من الستينات من القرن
املاض ي وارتبط نموها األساس ي باإلعداد الهيدروفالحي الذي شهدته دائرة سيدي بنور املسقية ،وما ارتبط بذلك من توطن
مجموعة من األنشطة التجارية والخدماتية وبعض الوحدات الصناعية؛ وهي عناصر مجتمعة حركت دينامية العمران
باملدينة ،لدرجة أن هذه األخيرة استنفدت رصيدها العقاري وباتت محاطة بقنوات السقي .وبحكم االعتبار القانوني
ملحيطها والخاضع للقانون االستثمار الفالحي لسنة  ،1969والذي يمنع البناء فوق األراض ي املسقية ،فقد طرح هذا الوضع
مجموعة من العوائق في وجه تطور املسار العمراني للمدينة .كما أفرزت ظاهرة الهجرة القروية الناجمة عن العالقات
الالمتكافئة بين املدن والبوادي نشأة مجموعة من التجمعات السكنية الهامشية ،والتي توطنت شرق املدينة وطرحت
مسألة هيكلتها وإيجاد حلول لها تعقيدات كثيرة ومختلفة ،بحكم غياب مساحة كافية إلعادة إيواء دور الصفيح ،وتطلب
األمر بالنسبة لحالة أهم تجمع سكاني هامش ي باملدينة ،ويتعلق األمر بالدور املسمى "بالقرية" اللجوء إلى مسطرة االستثناء
في التعمير ،وذلك بإجراء مفاوضات عسيرة بين السلطات العمومية املحلية ووزارة الفالحة ،والتي استغرقت عدة سنوات،
وانتهت تلك املفاوضات بقبول وزارة الفالحية رفع الصبغة الفالحية عن ضيعة مجاورة للمدينة من أجل إيجاد لحل معضلة
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ذاك التجمع الهامش ي .كما تم تهجير مجموعة من الخدمات الجديدة خارج محيط املدينة ،مع ما يترتب عن ذلك من إنتاج
نماذج حضرية مشوهة ،ال يمكن إال أن تحد من تنافسية مكونات املجاالت الحضرية وتضعف من جاذبيتها ،ويمكن أن
تساهم هذه السيرورة في مجال التعمير في إعادة إنتاج نماذج حضرية مشوهة املعالم ،مما يستدعي وقفة تأمل صريح
لقراءة النماذج من التمدين واملسمى" بالتمدين في عين املكان"  ،قصد الخروج بخالصات مؤسسة لبناء نموذج تنموي فعال
للمجال الحضري ،يصحح االختالالت ويتكيف مع املستجدات.

اإلطاراملنهجي:
-1إشكالية الدراسة:
إن مدينة سيدي بنور املوجودة في قلب القطاع املسقي لدكالة شهدت توسعا مجاليا سريع ،استنفدت على إثره رصيدها
العقاري ،وباتت محاطة باألراض ي الفالحية املسقية ،وذلك بالنظر إلى الدينامية العالية التي يعرفها قطاع التعمير ،وأضحت
تعاني من قلة األراض ي املعدة للبناء ،مما يجعل املدينة تواجه إشكاال حقيقا ،مرتبطا بضيق آفاق التوسع ملواكبة حاجياتها
السوسيواقتصادية .وفي هذا الصدد تحاول هذه الدراسة مقاربة هذه اإلشكالية ،وذلك باإلجابة على التساؤالت اآلتية :ما
مظاهر الدينامية العمرانية بمدينة سيدي بنور؟ وما مختلف العوامل املتحكمة فيها؟ وما املشاكل املرتبطة بالدينامية
التعمير وخاصة وفي ظل قلة األراض ي املعدة للبناء؟ ما الحلول التي تقدمها الجهات الوصية لإلجابة هذه اإلشكالية املعقدة؟
وما موقعها ضمن رهانات التعمير املستدام؟.

-2فرضيات الدراسة:
إن التساؤالت املعبر عنها أعاله تؤشر على فرضيتين أساسيتين تحكم عملية توسع العمراني باملدينة:
أن التعمير في ظل القوانين املعمول بها ،وتحت ضغط الرغبة في التوسع ،ألسباب ديمغرافية وسوسيواقتصادية يتوسعبشكل عمودي؛ لكن هذه الفرضية تظل مؤقتة وأقل تأقلما مع األوضاع االقتصادية والسوسيوثقافية للساكنة ،وإما أن
املسكن يتوسع على حساب األراض ي املسقية ،لكن ذلك يتناقض مع اإلستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على األراض ي ذات
اإلنتاجية املرتفعة ،وتلعب أدوار مهمة في تحقيق األمن الغذائي للبالد.
تنبني الفرضية الثانية على أن عملية توسع العمراني تأخذ تدبيرا مندمجا بين الساكنة والفاعلين األساسيين أخذا بعيناالعتبار التنافس على استعمال املجال ،إال أن هذا التدبير لم يتحقق ،وبالتالي يظل الصراع بين املجال املسقي واملجال
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
45

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
السكني من أكبر املشاكل بهذه املدينة.
-3منجية الدراسة:
تسعى الجغرافيا كعلم على تسليط الضوء على جل القضايا املجالية ،بغية معالجتا وتوضيحها بمنظور شمولي واسع،
وذلك باالرتكاز على مقاربات متعددة االختصاصات تدمج ما بين املقاربة املجالية والقطاعية ،مع استثمار نتائجها خدمة
للتنمية .هذا عالوة على استخدام أدوات البحث في العمل كالتحليل اإلحصائي بهدف تبسيط تقديم النتائج .وعموما فإن
إشكالية الدراسة أملت علينا االعتماد على املنهج التوثيقي ،بهدف معرفة مختلف الوحدات السكنية وطبيعتها واملستوطنة
بمجال الدراسة  ،ثم املنهج الوصفي من خالل الدراسة امليدانية لألنشطة باملجال ،وقياس االنعكاسات التي رافقتها على
مستوى تنظيم املجال املحلي ،وكذا مختلف اآلثار التي واكبت سيرورة التعمير.
-4الدراسات السابقة:
شكل نمو الظاهرة الحضرية بمجاالت القطاعات املسقية بدكالة موضوع اهتمام مجموعة من الباحثين ،الذين حاول
اإلجابة عن الدينامية الحضرية التي واكبت واحد من أهم املشاريع الفالحية باملغرب ،ويتعلق األمر باإلعداد الهيدرفالحي
الرسمي .ومن أهم هذه الدراسات نذكر:
رسالة أحمد بلعسري( )1988تحت عنوان "التحديث الفالحي وتطور املراكز الحضرية بسهل دكالة املسقي" ،وقدحاولت هذه الدراسة مقاربة الظاهرة الحضرية باملنطقة ضمن ثالث أنساق مختلفة:
النسق الجهوي :حيث تم طرح املكونات املجالية بدكالة ،وعالقتها بالظاهرة الحضرية ،ل ِتؤكد الدراسة أن ضعف الظاهرةالحضرية بدكالة سمة مميزة لهذا املكون الجهوي ،وأن دخول السقي ساهم في تحريك العمران.
النسق الحضري :حيث تم الوقوف على آليات النمو الحضري ،وتحديد دور السقي في نموا ملراكز الحضرية في بعدهاالديمغرافي واالجتماعي واالقتصادي.
النسق االقتصادي املجالي :حيث طرحت هذه الدراسة دور هذه املراكز في قدرتها على تنظيم عالقتها االجتماعيةواالقتصادية.
وتتجسد أهمية هذه الدراسة ،في كونها تساعد على فهم واقع التمدين وإشكاالته بدكالة خصوصا وأن معطياتها تعود
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إلى نهاية الثمانيات ،مما يساعدنا على فهم بعض امليكانيزمات املتحكمة في ظاهرة الحضرية بمجال الدراسة.1
دراسة ساهب أحمد (  )1993تحت عنوان" :العوامل املعيقة لتنمية السكن القروي ،بالوحدات القروية للتجهيزوالتسيير املحدثة بدكالة" ،وهي عبارة عن رسالة لنيل دبلوم السلك العالي من املعهد العالي للتعمير والتهيئة ،وقد تناولت
هذه الدراسة تجربة الوحدات القروية للتجهيز والتسيير بدكالة ،باعتبارها إحدى املظاهر املرتبطة بتدخل الدولة في إطار
هيكلة السكن الريفي وتجاوز معيقات تشتت السكن ،لتخلص هذه الدراسة إلى أن هذه التجربة لم تحقق النتائج املتوخاة
 ،وذلك نظرا لتداخل عوامل متعددة من قبيل البعد عن الحيازة ،وصعوبة تخلص الساكنة من الدوار األصلي ،فضال عن
اإلشكاليات العقارية املرتبطة بالبقع األرضية ،وهزالة املداخيل األسرية في ظل ارتفاع املديونية ،وهيمنة امللكيات العقارية
املجهرية غير القابلة للحياة(أقل من هكتار).2
مقال خياطي إسماعيل املنشورة بمجلة جغر افية املغرب العدد  23يناير  2007تحت عنوان "اإلعدادالهيدروفالحي ومشاكل التوسع املراكز الحضرية بدكالة حالة مدينة سيدي بنور" ،وقد تطرق صاحب املقال إلى أهم
التحوالت التي عرفتها ظاهرة التمدين بدكالة ،معتبرا أن السقي هو العنصر الحاسم في الدينامية الحضرية بدكالة والسيما
بدكالة الداخلية ،حيث ساهم اإلعداد في تزايد عدد املركز الحضرية .كما أشارت الدراسة إلى أن ري عدة دوائر مسقية
بدكالة ،وما ارتبط بذلك من ظهور وتطور لصناعات تحويلية وتوسع الخدمات وبروز هيكلة جديدة للمجال الريفي؛ كلها
عوامل مفسرة لذاك الزخم الحضري ،والسيما باملراكز الحضرية الداخلية .وباعتبارها واحدة من أهم املراكز الحضرية
املوجودة وسط القطاع املسقي واألكثر ها حيوية ،فقد شهدت مدينة سيدي بنور توسعا مجاليا سريعا استنفدت على
إثرها رصيدها العقاري .وقد طرحت هذه الدراسة مجموعة من سيناريوهات لتفادي ضيق آفاق التوسع ،من قبيل تمدين
الوحدات القروية القريبة من محيط املدينة ودمجها في مخطط التهيئة الحضرية للمدينة وتحويل السوق األسبوعي ،عالوة
على إعادة توطين معمل السكر .3وقد أبانت هذه السيناريوهات في الظروف الراهنة عن عدم فعاليتها ،مما يحتم ضرورة
التفكير في اقتراح حلول أكثر إجرائية ملجابهة ضيق آفاق التوسع بمدينة ،كثب لها أن تنمو بوثيرة سريعة.
-1بلعسري أحمد ( ،) 1988التحديث الفالحي والتوسع الحضري بدكالة المسقية ،بحث لنيل الدراسات العليا كلية اآلداب والعلوم جامعة
محمد الخامس الرباط(مرقون).
2
El Moula (1988), les U. R. E. F des Doukkala : facteurs de blocage et ou développement de l’habitat
rurale, Al Maouil (les cahiers de l’ANHI) col 1991-1997 mois pp 364-369.
3
Khayati. S (2006), Aménagement .hydro-agricole, évolution et restructuration de l’habitat rural dans
les Doukkala .In habitat rural : mutation et perspectives de développement. Actes du colloque organisé
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-5املفاهيم املهيكلة لدراسة:
1-5مفهوم املدينة:
يصعب إعطاء تعريف محدد ملفهوم املدينة ،باعتبارها ظاهرة متطورة ومتغيرة في الزمان واملكان ،وإذا كانت تعاريف
عديدة تعتمد معايير مختلفة كنوعية النشاط املمارس من طرف السكان ،أو عددهم ،باإلضافة إلى الشكل العام للمدينة،
واملعيار اإلداري ،فإن تحديد املدينة باملغرب وحسب إحصاء  ،1982وبعد مجموعة من املحاوالت والتجارب ارتكز على
املعايير التالية :يجب أن تحتضن املدينة  1500نسمة وأن تستوفي أربعة من الشروط اآلتية :من قبيل وجود شبكة املاء
الصالح للشرب ووجود شبكة الكهرباء وشبكة التطهير ،وكذا ثانوية ومحكمة ومرافقها ،عالوة على الشرط الوظيفي
واملرتبط بوجود  %60من السكان يشتغلون في وظائف غير فالحية.
وبالرغم من االختالفات الحاصلة في مفهوم املدينة ،فيمكن القول أن املدينة عبارة عن مجال ذي مضمون اقتصادي،
اجتماعي و ثقافي ،حيث أنها تمثل تكتال لعدد من السكان ووسائل اإلنتاج ،وتركز مجموعة من القطاعات اإلنتاجية
كالصناعة ،إضافة إلى الوظائف اإلدارية واالجتماعية التي يستفيد منها سواء سكان املدينة أنفسهم أو سكان املجاالت
املجاورة لها.
و تتباين العالقة بين املدينة واملجال املجاور لها حسب حجم املدينة ونشاطها وقدرتها ،وكثافة السكان حولها ،وسرعة
التنقل بينهما ،فكلما كان حجم املدينة كبيرا زاد مجال نفوذها واتسعت حدود تأثيرها ،حيث أن األنشطة االقتصادية داخل
املدينة تعمل على خلق رواج تجاري بين املدينة ومحيطها ،كما تعمل على جلب العديد من اليد العاملة التي تساهم بشكل
مباشر في اتساع حجم املدينة .وقد نجد بعض املدن تجاوز تأثيرها محيطها املباشر ليشمل مجاال أوسع على املستوى الوطني
أو الدولي.4
وعليه فإن االعتماد على وظيفة واحدة لتحديد مجال نفوذ املدينة يبقى اعتبار أحادي الجانب ،والواضح أنه كلما تعددت
األسس املعتمدة كان تحديد املجال أقرب إلى الواقع ،ولكنه مع ذلك يبقى هذا التحديد ضعيفا لعدم تطابق مجاالت
الخدمات املختلفة ،ويبقى كل ما نطمح إليه هو تصور حدود عامة ملجال نفوذ املدينة
par le Département de Géographie en collaboration avec l’ANAGEM. El Jadida le 25-26mai 2006,
Edition de la Facultés des lettres et sciences Humaines. El Jadida Série colloques et séminaires N°10,
pp : 21
4
Barthes. R, (1971), sémiologie et urbanisme, l’Architecture d’aujourd’hui p153
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2-5اإلعداد الهيدروفالحي بدكالة
واحد من أهم مشاريع تدخل الدولة في تنمية أرياف دكالة عن طريق إعداد قطاعات فالحية ،وقد هم هذا املشروع
النموذجي بعض األجزاء من السهل الداخلي بدكالة ،بحيث تابعت الدولة املغربية املشروع االستعماري ،الهادف إلى إدخال
الري العصري إلى املنطقة ،في إطار مخطط تنموي يهدف إلى تطوير الفالحة ،بغية تحقيق تنمية قروية والحد من الهجرات
في اتجاه املدن وتحقيق االكتفاء الذاتي .وقد شكلت هذه التجربة نموذجا مثاليا ،ملا شهدته املنطقة من تطورات وتحوالت
هامة على املستوى االقتصادي وتقنيات الري العصري واملشهد الريفي.
فعلى غرار ما حدث في باقي الدوائر السقوية ،عملت الدولة على إعداد األراض ي الفالحية للحد من ظاهرة التجزء التي
تميز املجال ،عالوة على إنشاء القنوات الكبيرة لجلب املياه واملنشآت الرئيسية للري وتصريف املياه ومحطات الضخ وتوليد
الطاقة ،كما قامت بتجهيز داخلي يشمل األراض ي واملمرات املؤدية إلى القطع األرضية .كما عملت الدولة على تطبيق سياسة
اإلصالح الزراعي التي ترمي إلى توزيع األراض ي على صغار الفالحين ،وتنظيمهم في تعاونيات اإلصالح الزراعي والتأطير التقني
واإلداري لهذه التعاونيات .ومن جهة أخرى قامت الدولة بوضع تصاميم الدراسات الجهوية ذات الطابع الفالحي ،وكذا
مساعدة أجهزة القرض الفالحي وتوجيه منح القروض واستعمالها وتأطير املؤسسات الفالحية والتنظيمات املهنية .هذا
باإلضافة إلى إنجاز األشغال املتعلقة بالطرق والتجهيزات االجتماعية واالقتصادية ،ومنها ترشيد نشاط املرأة القروية .كما
حرصت الدولة على مراقبة الدورة الزراعية ،ولعبت دور الوسيط بين املنتجين واملستهلكين للمنتوجات الفالحية ،خاصة
فيما يتعلق باملزروعات الصناعية كالشمندر والقطن والصوجا ،ورغبة في تثمين هذه املنتوجات ،قامت الدولة بإحداث
وحدات صناعية مثل معمل السكر " كوزيمار" بسيدي بنور والزمامرة .وكان من نتائج تدخل الدولة أن اتسعت املساحة
املسقية بدكالة ،بحيث أن هذه املساحة لم تتجاوز  8900هكتار سنة  ،1958فإنها تجاوزت في الوقت الراهن  62ألف
هكتار.
وقد سمحت هذه املجاالت املسقية من القيام باستثمار فالحي كثيف وبإنتاج زراعي متنوع ،حيث نجد هيمنة الزراعة
الصناعية وخاصة زراعة الشمندر السكري ،الذي يعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى ،وبمساحة تقدر ب  24ألف هكتار أي ما
يعادل  %5من املساحة املسقية باملجال ،ووصلت املردودية اإلنتاج  600قنطار في الهكتار ،مقابل  485قنطار في الهكتار
على الصعيد الوطني ،مما يمثل  %38من مجموع اإلنتاج الوطني .

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
49

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
أدى اإلعداد الهيدروفالحي الرسمي والتحوالت السوسيواقتصادية السريعة التي عرفتها املنطقة املسقية بدكالة إلى
تحوالت على مستوى املشهد الريفي باملنطقة ،سواء على مستوى أشكال السكن وبنياته .على الرغم من أن نظام اإلنتاج لم
يعرف إال تطورا بطيئا في املراحل األولى لإلعداد الفالحي ،إال أن مستوى العيش لدى الساكنة باملنطقة عرف تحسنا ملحوظا
باملقارنة مع الفترة السابقة.
عموما ،فإن اإلعداد ساهم في تحويل االستغالليات الفالحية من استغالليات معاشية إلى استغاللية مندمجة في إطار
النظام الرأسمالي ،وارتباطا بذلك عرفت مداخيل األسر الفالحية ارتفاعا مهما ،بحيث ارتفعت مردودية الهكتار الواحد من
 250درهم قبل اإلعداد إلى حوالي  8000درهم للهكتار في السنة .وكنتيجة لهذا التحول االقتصادي ،فإن اإلعداد الفالحي
ساهم باإلضافة إلى ارتفاع نسبة السكن الصلب وساهم أيضا في الحد من نسبة الفقر والهشاشة ،وبالتالي وفر بشكل نسبي
أسباب البقاء.

الدعامة رقم  :1أهم الدوائراملسقية بدكالة في إطارمشروع اإلعداد الهيدوفالحي

عرض ومناقشة النتائج
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أوال :النمو الحضري السريع لسيدي بنورومشكلة استهالك الرصيد العقاري املتاح
-1النمو العمراني لسيدي بنور :آلياته ومظاهره
تشير املعطيات التاريخية إلى أن سيدي بنور ،لم يكن سوى قرية تجمع عدة قبائل استوطنت املنطقة لتوفرها على
إمكانيات فالحية من حيث املاء والخضرة ،وتشاء الصدف أن يحل بها بوسكاون ،وهو أبو حفص عمر بن علي الدغوغي ،اشتهر
بالعلم والتقوى ،قدم من مشترايه في منتصف القرن السادس الهجري ،ونظرا لورعه وتقواه ارتبط به السكان وظل ينشر التعاليم
الدينية والعلمية إلى أن توفي بها ودفن هناك .5وفي بداية القرن املاض ي وخاصة بعد دخول االستعمار الفرنس ي تم بناء أول حي
أوربي ،وباملوازاة مع ذلك أنبرى بعض سكان املنطقة من أجل البناء والتشييد أولى لبنات املدينة ،وقد تم ذلك بعد إنشاء أو ل
تجزئة سكنية .وبواسطة ظهير مؤرخ ب 24يونيو  ،1922تم اإلعالن عن ميالد مركز سيدي بنور ،وقد شكل هذا املركز بالنسبة
للفرنسيين نقطة عبور تربط الشمال بالجنوب في اتجاه مراكش.
إبان الستينات من القرن املاض ي لم يكن سيدي بنور سوى تجمع سكاني لحوالي  6000نسمة ،غير أنه مع اإلعداد
الهيدروفالحي الذي عرفته املنطقة في بداية السبعينات ،وما رافق هذا اإلعداد من تطور في الفالحة املسقية بمحيط
املدينة ،األمر الذي أدى إلى نمو سريع للمركز ،وذلك ببروز مجموعة من األوراش واستقطاب وحدات صناعية وإدارات،
وكذا ظهور مجموعة التجهيزات ونمو الجهاز التجاري ،عالوة على تحسن التجهيزات األساسية.
وقد لعبت الترقيات اإلدارية دورها ،حيث ارتقى سنة  1976إلى مرتبة مركز مستقل ،فترتب عن ذلك استقرار مجموعة
من املؤسسات اإلدارية والتقنية والصناعية والتجارية ،إضافة إلى خلق تجزئة سكنية مخصصة للعاملين بمعمل السكر
على مساحة  13هكتار ،ثم ظهرت خدمات اجتماعية وتجارية لالستجابة للدينامية السكانية الحضرية التي عرفتها املدينة.6
وباملوازاة مع ذلك أنجزت الدولة تجزئة همت السكن االقتصادي في إطار برنامج التغذية العاملي املعروف اختصار بالبام
على مساحة تقدر ب 16هكتار شرق الطريق الوطنية رقم  7في اتجاه مدينة مراكش ،وقد دفع هذا النمو املسؤولين إلى نقل
السوق األسبوعي في نهاية التسعينات إلى جنوب املدينة على مساحة  14هكتار ،وبالتالي أصبحت كل العناصر الضرورية
لنسيج املدينة متوفرة.

. 5بوشرب أحمد ( ،)1984دكالة واالستعمار البرتغالي إلى سنة إخالء اصفي وازمور ،دار الثقافة -الدار البيضاء.
6
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شكل عقدي الثمانينات والتسعينات مرحلة حاسمة في النمو الحضري ،بفعل النمو الديمغرافي واستفحال الهجرة
القروية من الجماعات املجاورة .واستجابة للطلب على األراض ي السكنية تم خلق مجموعة من التجزئات داخل املدار
الحضري ،وتزايد استهالك املجال الذي ساهم في استنفاذ الرصيد العقاري باملدينة .وفي سنة  2009وتنفيذا للمرسوم رقم
 319-09-2الصادر بتاريخ  11يونيو  ،2009تم ترقية سيدي بنور إلى مستوى عمالة ،وقد صاحبت هذه الترقية إحداث
دينامية حضرية مهمة ،كما تزايد عدد سكانها ،حيث بلغ وفقا ملعطيات إحصاء  2014ما يزيد عن  39ألف نسمة .بيد أن
هذه الدينامية الحضرية القتها مجموعة من العوائق ،وفي مقدمتها ضيق آفاق التوسع وصعوبة إيجاد احتياط عقاري،
كفيل باالستجابة للحاجيات املتنوعة ،سواء منها الجديدة أو تلك الحاجيات املتراكمة.

الدعامة رقم  :1توطين مدينة سيدي بنورومجالها املجاور

_2مظاهراستهالك الرصيد العقاري للمدينة:
ساهمت الدينامية الحضرية ملدينة سيدي بنور في استهالك اغلب مكونات الرصيد العقاري املتاح ،وفي املقابل شكلت
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األراض ي املسقية التي أضحت تحاصر املجال الحضري حاجزا أمام توسعها ،في وقت استقرت مجموعة من الدواوير على
هوامش املدينة مثل دوار بلفاطمي واملقبرة ودوار العبدي والقرية .فمن خالل تصميم التهيئة الحالي لم يعد في رصيد املدينة
مساحة كافية للتوسع املرتقب باستثناء بعض املجاالت الفارغة التي هي عبارة عن تجزئات ،هاته األخيرة يتم تصريفها من
قبل مستثمرين عقاريين خواص بأثمان تتراوح ما بين  4000درهم و 6000درهم للمتر املربع ،ويرتفع ثمن املتر املربع في حالة
البقع ذات صبغة تجارية.
وعموما ،فإن النمو الديمغرافي واالقتصادي للمدينة أديا إلى توسع املدينة بشكل مهم لدرجة أضحى فيه الرصيد العقاري
املتاح محدودا من حيث املساحة ،فأصبح املجال الحضري محاصرا باألراض ي املسقية ،فنتج عن ذلك اختالل التوازن بين
العرض والطلب على األراض ي الحضرية ،مما أدى إلى ارتفاع ثمنها ،كما ارتفعت سومة الكراء في مختلف أحياء املدينة .زاد
من حدة هذه الوضعية عدم التنسيق بين مصالح التعمير واإلسكان ومصالح املكتب الجهوي الجهوي لالستثمار الفالحي،
هذا األخير يرفض رفض الصبغة الفالحية عن املجاالت املسقية بحكم مقتضيات الظهير الفالحي لسنة  1969يمنع البناء
فوق األراض ي املسقية .وقد أدى هذا التعارض بين الحاجة للمحافظة على األراض ي ذات اإلنتاجية الفالحية العالية
والحاجة إلى التعمير واإلسكان وعدم تواصل األطراف إلى حلول تأخذ بعين االعتبار الوضعيتين معا ،إلى اختناق املجال
الحضري وارتفاع ثمن العقار أو أثمنة اإليجار ،وقد أدى كل هذا إلى لجوء الطبقات الفقيرة وحتى املتوسطة إلى الدواوير
الهامشية وإلى الوحدات القروية للتجهيز والتسيير القريبة من محيط املدينة ،وهي وحدات كانت أنشأتها الدولة في وقت
سابق من أجل تجميع الفالحين ،ومواجهة ظاهرة التشتت التي تطبع السكن ،وكذا بهدف تثمين االستمارات العمومية
الفالحية ،وتقليل من تكاليف التجهيزات العمومية ،بيد أن عدم التحاق أغلب الساكنة القروية ،وبحكم وجود مساحات
فارغة مهمة ،أضحت تقوم بحل مشاكل توسع املدينة ،حيث أصبحت تشكل منامة للعمال الحضريين ،وكذا للعمال
الزراعين الذين يشتغلون في الحقول املجاورة.
وبفعل االختناق الذي تعرفه املدينة بالنظر إلى قلة منافذ التوسع ،وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في قيمة االثمنة العقارية
لألراض ي والتي تجاوزت  6000درهم للمتر املربع في بعض األحياء من املدينة ،وكذا ارتفاع قيمة اإليجار ،فقد اضطرت الفئات
الفقيرة وحتى املتوسطة والراغبة في امتالك مساكن ،والتي عجزت عن تحقيق ذلك في املجال الحضري إلى التوجه نحو
الوحدات القروية للتجهيز والتسيير ،خاصة وأن هذه األخيرة وتحت طائلة األسباب املذكورة سلفا فإن األسر القروية املعنية
باالستقرار لم تلتحق بتلك الوحدات ،ولم تتمكن من تشييد مساكنها ،األمر الذي وفر مساحات فارغة وبأثمنة تقل بكثير
عن أثمنة العقار باملركز ،بحيث ال تتعدى  1000درهم للمتر املربع بالكريشات الرك والعطاطرة ،هذا عالوة على ضعف
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قيمة اإليجار .كما أن قربها من مركز سيدي بنور وتواجدها على بعد ما بين 3إلى  6كيلومترات ،إضافة إلى استفادتها من
التجهيزات األساسية من ماء وكهرباء وصيدلية ومركز صحي ومدرسة ابتدائية؛ كل عوامل جعلت مجموعة من الفئات تتجه
إلى االستقرار بها.
عموما ،فإن عامل قرب الوحدة من مركز سيدي بنور قد وفر تأثيرات متبادلة بين املركز والوحدات على عدة مستويات.
لذا يمكن القول أن تلك الوحدات القروية باتت اليوم تشكل متنفسا مهما لنموه املجالي ،عبر لجوء العديد من السكان
لعلهم يجدون فيها ضالتهم ،أما باقتناء بقعة أرضية أو بكراء مسكن ،حيث أضحت هي األخرى تعرف تهافتا كبيرا من قبل
املضاربين ،وهي مؤشرات على جبهة تمدين حقيقية تحتاج في أكثر من أي وقت مض ى إلى التحكم في تطورها ،وخاصة أن
هذه الوحدة تعاني من غياب وثائق التعمير بحكم انتماءها للجماعة القروية ،مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من انتشار
السكن العشوائي والصفيحي.
ومن جانب آخر فقد عرفت مدينة سيدي بنور بروز مجموعة من الدواوير الهاشمية ،كدوار العبدي ودوار الفاطمي،
وأهمها على إطالق هو دوار القرية الذي يعد أحد أهم التجمعات السكنية بمحيط املدينة .وعلى غرار الدواوير الهاشمية
بمحيط الجديدة فإن الدواوير املتواجدة بمحيط سيدي بنور تتميز هي اآلخرى بزيادة سنوية تبلغ حولي  %3 .5بالنسبة
لقرية ،و %2,7بالنسبة لدوار العبدي وحوالي  %11 .2بالنسبة للوحدات القروية القريبة من محيط املدينة ،غير أن ما يميز
مدينة سيدي بنور ومحيطها هوغياب األراض ي املشجعة على استقرار مثل هذه التجمعات ،على اعتبار أن محيط املدينة
خاضع لإلعداد الفالحي ولقانون اإلستثمار الفالحي لسنة  ،1969والذي يمنع البناء فوق األراض ي املسقية ،مما جعل
الفئات املهاجرة تجد صعوبة في الحصول على بقع لتشييد منازل بهذا الصنف من األحياء ،وهو ما يفسر التكدس الكبير
للساكنة في دواوير املذكورة سلفا ،وخاصة بدوار القربة .كما لجأ البعض إلى السكن بالوحدات القروية للتجهيز والتسيير،
خاصة القريبة من محيط املدينة كالعطاطرة ،القرية ،الكدية ،الگريشات الرك ،ذلك أن عدم إلتحاق الساكنة املعنية بهذه
الوحدات فتح الباب على مصرعيه لتكون هذه الوحدات ملجأ للساكنة املهاجرة ،وأضحت هي اآلخرى تحتضن جزء كبير
من هذا الصنف من السكن ،وهو ما يجعل مسألة ضبط عدد األسر القاطنة بهذا الصنف من األحياء صعبة ،على اعتبار
أن تواجدها يشمل باإلضافة إلى املجاالت التابعة لبلدية سيدي بنور ،وكذا الوحدات القروية للتجهيز والتسيير القريبة من
محيط املدينة والتابعة في معظمها من الناحية االدارية للجماعات القروية.

ثانيا:سيناريوهات التوسع الحضري في ظل قلة األراض ي القابلة للبناء
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أظهرت معظم الدراسات امليدانية التي تناولت الظاهرة الحضرية بمجال الدراسة ،وكذا التصميم الحالي للتهيئة أن منافد
التوسع للمدينة تظل محدودة ،وهو مادفع الجهات املعنية إلى اللجوء إلى مجموعة من الخيارات ،بيد أن هذه الخيارات،
وإن كانت تجيب عن حاجيات آنية في تدبير قضايا التمدين باملدينة ،فإنها ال تشكل خيارا مالئما ملشاكل املدينة في اآلفق
املنظور.
-1اللجوء الى مسطرة اإلستناء في التعمير:
تعرف دورية اإلستناء في التعمير على أنها دورية وزارية تسعى إلى تحريك العقار نتيجة الركود الذي شهده بداية القرن
21م ،عبر عدم التقيد بما تنص عليه وثائق التعمير لخلق دينامية ،يتم من خاللها تجاوز مرحلة الجمود في القطاع
العمراني ،وهي دورية صادرة بموجب القرار الوزاري بين وزارة الداخلية ووزارة اإلسكان تحت رقم  3020-20الصادرة بتاريخ
 4مارس  2003عن وزارة الداخلية والوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة باإلسكان والتعمير .ترتكز هذه املسطرة على
نقطتين أساسيتين :أول هاته النقط تلك املتعلقة باملواد 19و28و ،93فاملادة  19قد نصت على مبدا املرونة الالزمة في
تطبيق وتائق التعمير ،ونصت املادة 28في مجملها على تغير الغرض املخصص لتلك القطعة األرضية بشكل مؤقت لغير
الغرض الذي نص عليه تصميم التهيئة ،شريطة أن اليعوق إنجاز التجهيزات املقررة في التصميم .وقد شكلت هذه األلية
من أهم السبل التي تم اللجوء اليها لحل الكثير من اإلشكاليات التي فرضتها املستجدات املرتبطة بميدان التعمير باملدن
املغربية ،لدرجة أصبح معه اإلستناء يمثل في كثير من األحيان القاعدة التي تنبني عليها فلسفة التعمير بالبالد.7
وبمجال الدراسة وعلى إتر استفحال املشاكل املرتبطة بالنمو املدهل للتجمعات الهامشية وفي إطار رغبة السلطات
العمومية في ايجاد حلول لهذه الظاهرة ،والسيما بالدوار املسمى القرية ،هذا األخير الذي يضم حوالي 16ألف نسمة وحوالي
2000أسرة .وقد أصبح يشكل ضغطا أمنيا على السلطات العمومية املحلية ،بحكم أنه بات يحتضن كل مظاهر اإلنحراف
والتطرف ،كما أن ساكنته كانت تعيش ظروف سكنية مزرية ،بحكم هشاشة املساكن وانعدام التجهيزات األساسية.
وإليجاد حل لهذا التجمع السكني الضخم والهامش ي ،فقد عملت السلطة املحلية واإلقليمية على توقيع اتفاقيةشراكة مع
مؤسسة العمران إلعادة هيكلته في إطار ما كان يسمى انداك باتفاقيات مدن بالصفيح في الفترة املمتدة مابين  2004إلى
 ،2008لكن مشروع الهيكلة واجهته صعوبات جمة وعراقيل موضوعية واملتجسدة في صعوبة تصفية الوعاء العقاري
لوجود البراريك فوق أراض ي األمالك املخزنية واألوقاف األسالمية وحتى فوق أراض ي الخواص ،وأدت هذه التعقيدات
حراث مروان(") 2019إشكالية التعمير في المجال القروي" بحث لنيل شهادة الماستر كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية7
جامعة سيدي محمد بن عبدا هلل فاس(.مرقون)
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
55

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
العقارية بالشركة بعد الشروع في تجهيز الدوار والواد الحار إلى االنسحاب في صمت .وقد أدى ذلك إلى تنامي الفعل
اإلحتجاجي للساكنة ،مطالبين بإيجاد حال للوضعية املعقدة لهذا التجمع ،األمر الذي اضطرت معه السلطة اإلقليمية إلى
تكثيف االتصاالت مع وزارة الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات من أجل رفع الصبغة الفالحية عن ضيعة مجاورة
للمدينة والقريبة من السوق األسبوعي والبالغ مساحتها  40هكتار.وبالفعل تم رفع الصبغة الفالحية عن تلك الضيعة
وبدأت األشغال تنجز ،وال زالت األعمال جارية إلى اليوم في أفق إيجاد حل لهذا املشكل.
إن معالجة قضايا التعمير بمجال الدراسة ،وفي ظل قلة األراض ي املعدة للبناء ،ومن أجل التغلب على أوجه القصور
والتأخر املتراكم على مستوى الحاجيات في مجال السكن ،فقد باتت األمور تجري على تسليم رخص البناء وايجاد مجالت
التعمير استجابة ملطالب الساكنة ،وباالعتماد على أدوات تنظيمية ومنظومة تخطيط وعمل التواكب الحاجيات،
وبتدخالت يظهر واقع الحال أنها تتسم بنوع من التجزئة وردة الفعل ،األمر الذي سيزاد من تعقيد واقع الحال ،واضحت
االستناءات التي هي باألساس أداة للمرونة األصالحية واالستنائية من أجل التدخل في حالىة خاصة ،قد تصبح مستقبال
تمثل القاعدة وهو ما يعني بالنسبة لحالة مجال الدراسة تهديدا لألراض ي الفالحية املسقية وذات إنتاجية عالية.

الدعامة رقم  :2صورة توضع وضعية السكن الهامش ي بسيدي بنور(دور القرية)

بناء على هذه املعطيات ،فإن آفاق التوسع باملدينة مجال الدراسة ،اليمكن أن يتم إال على حساب األراض ي الزراعية
املسقية ،فرغم وجود قانون يمنع البناء فوق األراض ي الفالحية املسقية وذات اإلنتاجية العالية ،فإن استفحال املشاكل
املرتبطة بتزايد الضغط على السكن ،قد تدفع السلطات العمومية املكلفة بالتعمير إلى اللجوء إلى مسطرة االستناء ،والى
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رفع الصبغة الفالحية عن بعض املجاالت ،ويشكل هذا الوضع تهديدا كبيرا لألراض ي الفالحية ،وخاصة أن هذه االخير تعد
ضمن األراض ي ذات اإلنتاجية العالية ،مما يهدد مسألة األمن الغدائي للبالد ،وبالتالي هدر مجهودات الدولة في هذا الباب.
نسنتج بناء على هذا الوضع الذي تعرفه املدينة موضوع الدراسة ،أن هناك فشل على مستوى سياسات التدبير الحضري
في احتواء اإلشكاليات املرتبطة بالتوسع العمراني ،وذلك بفعل قصور التخطيط الحضري عن األخذ بعين االعتبار كل
املتغيرات التي يمكن أن تحصل في املستقبل ،وقد زاد من تعقد الوضع تعدد الفاعلين مع مايترتب عن ذلك من تشتيت
املسؤولية بين األطراف ،ومن تم صعوبة تحديد املسؤول عن فشل العملية في شموليتها.

 -2استغالل املساحات الفارغة بالوحدات القروية للتجهيزوالتسيير
أحدثت هذه الوحدات في إطار برنامج اإلعداد الهيدروفالحي بالقطاعات املسقية بدكالة بعد  ،1970وهي عبارة عن قرى
نموذجية ،تواجدها رهين باالستجابة ملجموعة من املتطلبات ،خاصة فيما يتعلق بالحد من ظاهرة التشتت املجالي للسكن،
مع فصل التجمعات السكنية على االستغالليات ،ومحاولة الحد من البناء العشوائي وتجهيز القرويين بمجموعة من
التجهيزات التي يصعب القيام بها في إطار السكن املتفرق الفوضوي ،فضال عن تحسين األوضاع املعيشية للساكنة الريفية،
وتنظيم تنقل وسائل اإلنتاج باملجال.
وهي نتيجة القتطاع بعض األراض ي من عملية الضم ،وتتكون من مجموعة من البقع املعدة للبناء ،حيث تضم كل واحدة
من  200إلى  400بقعة ،ومساحتها تتروح ما بين  1000و 2500متر مربع حسب أهمية امللكية الزراعية األصلية للمستفيد،
وترتبط مساحة كل وحدة بأهمية الدواوير امللحقة ،وتقوم الدولة بتجهيز هذه الوحدة على شكل تجزئات سكنية شبيهة
بالتجزئات الحضرية .وقد روعي عند اختيار نقطة ما في كل وحدة قروية ،ضرورة تقريب الفالح من الحيازة ،فاملسافة
الفاصلة بين الحيازة والسكن يجب أن ال تتجاوز  1,5كلم ،باإلضافة إلى تركيز التجهيزات العمومية للتخفيض من تكلفتها.
وقد كان الهدف الرئيس ي هو تثمين االستمارات العمومية الفالحية من خالل اعداد مخططط توجيهي لتجهيز القروي احتل
فيه السكن مكانة اساسية في تلك الفترة وقد كان الهدف الرئيس ي هو تثمين االستمارات الفالحية ،من خالل إعداد مخطط
توجيهي للتجهيز القروي ،احتل فيه السكن مكانة أساسية في تلك الفترة .وكان الهدف األساس ي منها هو تجميع السكن
بهدف الحد من كلفة االستمارات العمومية والرفع من املردودية الفالحية  .غير أن هذا املشروع واجهته صعوبات ،حدت
من االستعمال النهائي للمساكن املبنية .كما أن هذه املساكن ،تم بناؤها دون استشارة قبلية للساكنة بالنسبة لألسر
القروية ،التي تعاني من ضعف على مستوى الدخل والوسائل املالية للحصول على هذه املساكن ،إضافة إلى إن تسليمها،
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تم دون انجاز متزامن للبنيات التحتية األساسية ،وال سيما على صعيد الولوج إلى املاء والكهرباء ،كما سجل نقص في املخازن
وحظائر املواش ي.
لكن هذ ،أن هذه الوحدات يمكن أن تشكل إحدى أهم منافد التعمير بمدينة سيدي بنور ،خاصة وأنها معظمها قريب
من املدينة ،وتتوفر على مجموعة من التجهيزات كاملاء والكهرباء.

الدعامة رقم  :3صورة جوية توضع وجود مساحات فارغة بالوحدة القروية للتجهيزوالتسييرالكريشات الرك وهي وحدة قريبة من سيدي
بنورعلى مسافة  6كلم.

-3ترحيل مجموعة من األنشطة اإلنتاجية باملدينة وإعادة هيكلتها
في ظل قلة املساحات الفارغة للبناء باملدينة ،فان الجهات املعنية مطالبة بإيجاد حلول للوضعية املعقدة ،ومن ضمنها
على سبيل املثال ال الحصر:
إعادة هيكلة السوق االسبوعي :شكل السوق األسبوعي ملدينة سيدي بنور موضوع دائم للترحيل ،وذلك من أجل ربحمساحة كافية لإلجابة عل حاجيات مستعجلة في ميدان التعمير ،وقد تم تحويله فعليا سنة  1978في اتجاه أقص ى حدود
جنوب املدينة .وقد ساهم هذا التحويل في اإلسهام في خلق منافد للتواسع لواحد من أهم أحياء املدينة ،ويتعلق األمر بحي
البام .بيد أن السوق األسبوعي ملدينة سيدي بنور ،والذي ينعقد مرتين في األسبوع ،وبالتحديد يومي الثالثاء والسبت وهو
السوق األكبر باملنطقة ،إن لم نقل باملغرب ،ويساهم بشكل فعال موارد الجماعة الحضرية ،حيث تشكل مداخيله دورا
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فعاال في تدبير املجال الحضري للمدينة وفي مسار ديناميتها .وإذا كانت مسالة ترحيله مرة أخرى تعتبر امرا معقدا ألنه هو
األخر اضحى محاطا بقنوات السقي ،كما أن ترحيله إلى أي مكان أخر يجعل الجماعة الحضرية تفقد أهم مواردها
األساسية ،فان املنطق السليم يفرض ضرورة إعادة هيكلته عبر خلق مرافق عصرية ،تمكن من ربح مساحات جديدة
لالستجابة للحاجيات في ميدان التعمير.
تشجيع البناء العمودي :يشكل هذا املعطى خيارا اخر لحل مشاكل التوسع باملدينة ،وذلك عبر تشجيع الساكنةمن أجل زيادة طابق أو الطابقين ،شريطة احترام املعايير السالمة ،كما وجب تشجيع السكن في العمارات وخاصة بالنسبة
ملشاريع إعادة ايواء دور الصفيح.
 ترحيل الخدمات واملشاريع الجديدة نحو مجاالت القريبة من املدينة :يظل واحد من أهم الخيارات التي تم اللجوء إليهالحل إشكالية غياب األراض ي القابلة للبناء ،حيث باتت معظم املشاريع الجديدة يتم توطينها خارج املدار الحضري ،وهو ما
تجسد فعليا في مشروع توطين كلية متعددة التخصصات ،والتي تمت برمجتها على مساحة 60هكتار على تراب جماعة
املشرك  .وإذا كان هذا اإلجراء يساهم في إيجاد حلول لقلة االراض ي املعدة للبناء ،فإنه باملقابل يساهم في ضعف اندماج
مكونات املجال الحضري ،ويمكن أن يترتب عنه انتشار تجمعات سكانية جديدة ومتخذة في الغالب طابعا عشوائيا.

الدعامة رقم  :4خريطة توضع وضعية املدينة والتي أصبحت محاطة باألراض ي الفالحي في جميع واجاتها
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عموما فإن تدبير املجال الحضري ال يمكن أن يتم بالفعالية الالزمة ،إال باالرتكاز على مقاربة نسقية قوامها اعتبار
املدينة نظاما كبيرا يتسم بالتعقد والتركيب من خالل تنوع األنظمة الفرعية املكونة له ،وتشابك التفاعالت والعالقات
البينية داخليا وخارجيا .وهذا ما يفترض أخذ كل هذه املكونات بعين االعتبار دون التقليل من أهمية أي عنصر أو إقصائه
أو تهميشه ،تأسيسا ملبدإ التدبير التشاركي الذي يهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرار وتنفيذه؛ مع الحرص على
وضع سياسات استباقية تهدف إلى توقع املشاكل املرتقب حدوثها ،وتسطير حلول تهدف إلى منع وقوعها؛ و تجاوز الحسابات
السياسية الضيقة لخلق نوع من التراكم والتكامل فيما يخص تدبير الشأن املحلي العام.
توصيات
بناء على نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:
إن دينامية التعمير باملدن اليمكن فصلها عن إطارها التاريخي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي الذي يتحكم في مسارها،وفي هذا اإلطار نود التنبيه إلى بعض القضايا التي وجب اتباعها لحل إشكالية التعمير باملدن لسقي عامة ومدينة سيديبنور
خاصة:
لكي تتمكن الدولة من الحفاظ على التربات الجيدة في القطاعات املسقية بدون حرمان الساكنة من بناء مساكن جديدةمواكبة لنموها أسرها ،وجب تشجيع األسر الجديدة على البناء العمودي ،كما وجب إعادة هيكلة البنيات القديمة ،بما
يجعلها مؤهلة لالتجاه نحو التووسع العمودي؛
_وجب حل إشكالية السكن العشوائي ،وفق مقاربة اجتماعية تضمن لإلنسان سكن الئق ،لكن دون الحساب على األاض ي
الزراعية املسقيىة؛
وضع سياسات استباقية تهدف إلى توقع املشاكل املرتقب حدوثها ،وتسطير حلول تهدف إلى منع وقوعها؛فهم الظواهر السوسيو-مجالية فهما دقيقا ،وهذا ما ال يتأتى إال بضرورة إشراك املختصين في مختلف العلوم األكاديميةالتي تهتم باإلنسان وعالقته باملجال ،إذ ال تكفي التجربة السياسية وحدها لتدبير املجال دون السقوط في متاهات التناقض
مع املبدإ العام املؤسس لسياسة املدينة.
خالصة:
عرفت مدينة سيدي بنور نموا عمرانيا كبيرا ،مما أدى إلى استهالك كبير للمجال ،واستنفاد األراض ي القابلة للتعمير ،ولم
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تبقى سوى مساحات قليلة ،مما يتطلب ضرورة البحث عن مجاالت جديدة لالستجابة لحاجيات التوسع ،خاصة وأن
محيطها املباشر ال يمكن أن يشتغل خارج القطاع الفالحي بحكم خضوعه لقانون االستمار الفالحي ،الذي يمنع عملية
البناء فوق األراض ي املسقية ،وهو مايفرض ضرورة البحث عن منافد جديدة للتعمير ،بهدف اإلجابة عن الحاجيات اآلنية
واملستقبلية .ويظل الحل األكثر إجرائية في هذا الباب ،ضرورة بلورة تدابير منذمجة بين الساكنة والفاعلين األساسيين
أخذا بعين االعتبار التنافس على استعمال املجال .إن سيدي بنور تعتبر نمودجا ملدن السقي التي شهدت نموا عمرانيا
سريعا ،واستنفدت رصيده وباتت محاطة بقنوات السقي ،وبالتالي أضحت تعاني من قلة وضيق آفاق التوسع ،وهي مشاكل
تشترك فيها مدينة سيدي بنور مع كثير من املراكز الحضرية سواء بدكالة أو بباقي املناطق املسقية باملغرب .ويطرح هذا
املشكل بعمق إشكالية التخطيط الحضري للمدن املغربية الذي اتسم بغياب البعد االستشرافي في معالجة قضايا التمدين،
األمر الذي ترتب عنه مشاكل معقدة.
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النزوح البيئي في أفريقيا:
الدو افع واملسارات واستراتيجيات املواجهة
Environmental Displacement in Africa:
Motivations, paths and confrontation strategies
 .1د .صبحي رمضان فرج سعد ،أستاذ جغر افية البيئة املساعد – كلية اآلداب – جامعة املنوفية – مصر.
ملخص :شهدت أفريقيا ،وبخاصة جنوب الصحراء ،صراعات وأعمال عنف مستمرة على مدى العقد املاض ي  ،وعانت من الجفاف والفيضانات
والعواصف التي أجبرت ماليين األشخاص النزوح ،وتم تسجيل ما يقرب من  7.4مليون حالة صراع وعنف باإلضافة إلى  2.6مليون كارثة طبيعية
مرتبطة بالنزوح ؛ وشهدت هذه املنطقة حوالي  ٪36.0من إجمالي حركات النزوح في جميع أنحاء العالم.
وقد اختلف حجم وتوزيع األشخاص النازحين بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية في القارة من بلد إلى آخر خالل العقد املاض ي (-2009
ً
داخليا في القارة خالل هذه الفترة ،وتراوح عدد
2018م) .وجاءت نيجيريا في املقدمة بمجموع  7.85مليون نازح ،بنسبة  ٪37من إجمالي النازحين
النازحين بين مليون وخمسة ماليين في الصومال والنيجر وإثيوبيا ،بإجمالي  4.4مليون ،يمثلون  ٪20.6من إجمالي عدد النازحين في القارة.
ً
وفقا إلرشادات إطار سنداي (2030-2015م) يجب تعزيز املعرفة باملخاطر وأنظمة اإلنذار املبكر واإلخالء ونهج االستعداد االستباقي  ،مثل
ً
ً
التمويل القائم على التنبؤ والتأهب في املراحل املبكرة  ،فضال عن توفير املأوى املناسب للنازحين داخليا ،كما يجب تعزيز االستثمار في البنية
التحتية والخدمات األساسية ،إلى جانب تطوير شبكات األمان االجتماعي وإشراك املجتمعات املتضررة واملؤسسات الشعبية في التخطيط
ً
املحلي ،فضال عن ضمان القوانين والسياسات لحماية األراض ي واملمتلكات واألصول اإلنتاجية األخرى أثناء النزوح.
الكلمات املفتاحية :النزوح البيئي ،الكوارث البيئية ،األخطار الطبيعية ،أفريقيا ،الالجئين.
Abstract :Africa, especially sub-Saharan Africa, has been experiencing ongoing conflict and
violence over the past decade, and has suffered from drought, floods and storms that have
forced millions of people to flee their homes. approximately 7.4 million new displacementrelated conflict and violence cases were recorded, in addition to 2.6 million displacementrelated natural disasters; this region accounts for approximately 36.0% of all displacement
worldwide.
The size and distribution of people displaced by natural disasters and environmental
changes in the continent varied from country to country during the last decade (2009-2018(.
Nigeria came at the forefront with 7.85 million IDPs, representing 37% of the total IDPs in the
continent during this period. the number of displaced people ranged between one and five
million in three countries: Somalia, Niger and Ethiopia, with a total of 4.4 million, representing
20.6% of the total number of displaced people in the continent.
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According to the Sendai Framework Guidelines (2015-2030), risk knowledge, early
warning systems and evacuation, proactive preparedness approaches, such as forecast-based
funding, early-stage preparedness, as well as adequate shelter for IDPs, and initiatives should
be strengthened, Such as investment in infrastructure, basic services, livelihoods and
important life-saving measures. Beside developing social safety nets, involving affected
communities and grassroots institutions in local planning, as well as ensuring laws and policies
to protect land, property and other productive assets during displacement.
Key Words : Environmental displacement, environmental disasters, natural hazards, Africa,
refugees.

مقدمة:

التشرد البيئي حالة عاملية ،تعاني منها معظم الدول ّ
ّ
الغنية والفقيرة على حد سواء ،وقد أصدر
يعتبر النزوح أو
ّ
ً
ً
البنك الدولي تقريرا حديثا ،تحت عنوان "التصور العام :االستعداد للهجرات الداخلية الناجمة عن تغير املناخ" ،يحلل هذه
الظاهرة حتى عام 2050م ،بالتركيز على ثالث مناطق (أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية) ،ويحذر من
ّأنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات مناخية وإنمائية عاجلة ،فإن هذه املناطق الثالث يمكن أن تتعامل مع ما يزيد عن  140مليون
مهاجر داخلي؛ بسبب تغير املناخ .
وقد بلغ مجموع النازحين بسبب التغيرات البيئية والكوارث الطبيعية بالعالم في عام 2017م حوالي  18.8مليون
شخص في  135دولة ،وذلك في سياق الكوارث املفاجئة داخل بلدانهم .ويسجل مركز رصد النزوح الداخلي ( )IDMCأنه في
ً
جميع أنحاء العالم ،على مدى فترة تسع سنوات (2016 – 2008م) نزح حوالي  227.6مليون شخص داخليا.
ً
ً
وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى صراعا وعنفا مستمرين طوال عام 2018م ،كما عانت من الجفاف
والفيضانات والعواصف التي أجبرت ماليين السكان على الفرار من ديارهم .وتم تسجيل حوالي  7.4مليون حالة نزوح جديدة
مرتبطة بالصراع والعنف ،باإلضافة إلى  2.6مليون حالة نزوح مرتبطة بالبيئة والكوارث الطبيعية؛ وبذلك فقد استأثر هذا
اإلقليم وحده بنحو  %36.0من إجمالي حاالت النزوح في جميع أنحاء العالم(.)1
وأوضح تقرير املخاطر العاملية لعام 2018م والصادر عن شركة "ميونخ ري"  Munich Reأن خسائر الكوارث
الطبيعية خالل عام  2017م بلغت حوالي  330مليار دوالر ،وبلغ عدد الوفيات الناتجة عنها بالعالم نحو  10آالف شخص،
ثلثيهم من سكان قارة آسيا ،وجاءت أفريقيا في املرتبة الثانية بنسبة .%11
ً
ولم يكن من قبيل املصادفة أن يكون ملف "الالجئين والعائدين والنازحين داخليا في أفريقيا" ،هو الشعار الرئيس
لقمة االتحاد األفريقي الـ 32في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا عام 2019م ،فهذه القضية لم تعد ذات أبعاد إنسانية
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فحسب ،بل باتت لها تداعياتها األمنية واالجتماعية والسياسية التي تجعلها إحدى التحديات الكبرى التي تؤرق البلدان
األفريقية وتؤثر على استقرارها وسالمها االجتماعي وفرص التنمية فيها.
ً
والنازحون داخليا "هم األشخاص أو مجموعات من األشخاص الذين أكرهوا على الفرار أو على ترك ديارهم أو
ً
أماكن إقامتهم املعتادة أو اضطروا إلى ذلك ،والسيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح ،أو حاالت العنف العام أو
انتهاكات حقوق اإلنسان ،أو كوارث طبيعية ،أو كوارث من صنع اإلنسان ولم يعبروا الحدود الدولية املعترف بها للدولة"(.)2
وتشير تحليالت الحروب األهلية على مدى األعوام الـ  70املاضية إلى أن  %40منها على األقل ترتبط بالسيطرة
املتنازع عليها أو باستخدام املوارد الطبيعية مثل األراض ي واملياه واملعادن أو النفط .وبحلول نهاية عام 2016م كان هناك ما
ً
يزيد على  65مليون شخص الجئ أو نازح داخليا ،وهو عدد يفوق ما ُس ّجل في أي وقت مض ى منذ نهاية الحرب العاملية
الثانية ،باإلضافة إلى  128مليون شخص محتاج إلى مساعدة إنسانية(.)3

ً
أوال :الكوارث الطبيعية وتداعياتها على قارة أفريقيا :
(أ) الكوارث الهيدرولوجية:
ً
خالل الفترة (2015-2006م) كانت الكوارث الهيدرولوجية (الفيضانات في املقام األول) هي األكثر شيوعا في جميع
ً
مناطق القارة ،إال أنها تركزت بشكل واضح في شرقي القارة (بنسبة  ٪50تقريبا) .وفي عام 2016م ظل عدد الفيضانات في
ً
وسط وجنوب وشرق أفريقيا على نفس مستوى العقد السابق ،وانخفض معدل حدوثها نسبيا في شمال وغرب القارة.
ووصل العدد السنوي لألشخاص املتضررين من الكوارث الهيدرولوجية ،وخاصة الفيضانات في عام 2016م
حوالي  222ألف (شمال القارة) و 22ألف (وسط القارة) و( 7500جنوب القارة) .وخالل الفترة (2015-2006م) أبلغ غرب

(1) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019, p.8.
( )2البرنامج العالمي المعني بالنزوح القسري التابع البنك الدولي ،النزوح الداخلي في أفريقيا :أحد تحديات التنمية ،استكشاف المبادرات
اإلنمائية للتخفيف من حدة النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع والعنف والكوارث الطبيعية ،ص ،3متاح على :
)http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacementin-africa-development-challenge-thematic-ar.pdf(.
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وشرق أفريقيا كل عام عن مائة ألف إلى عدة ماليين على األقل من املتضررين ،وفي عام 2016م وصل عدد األشخاص
املتضررين إلى قرابة  200ألف في غرب أفريقيا ونحو مليون في شرق أفريقيا(.)1
وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الكوارث الهيدرولوجية عام 2016م نحو  1156شخص ،وهو أعلى بكثير
ً
من متوسط الفترة 2015-2006م ( 860شخصا) .وشكلت اإلنهيارات األرضية  ٪6.3فقط من الوفيات الناجمة عن الكوارث
الهيدرولوجية في عام 2016م و ٪7.2من مجموعها في العقد السابق ،ومعظمها تحدث في شرق أفريقيا؛ حيث كانت هذه
ً
ُ
املنطقة هي األكثر تضررا في عام 2016م ،وكذلك في الفترة (2015-2006م)؛ فقد بلغ عدد الوفيات املبلغ عنها  652حالة في
عام 2016م ،وهو رابع أعلى معدل منذ عام 2006م ،ووقعت أكثر الفيضانات دموية في زيمبابوي ( 246حالة وفاة) وأخطر
انهيار أرض ي في رواندا ( 54حالة وفاة) .وخالل الفترة (2015-2006م) تسبب فيضانان بإثيوبيا في وفاة  498و 364حالة في
عام 2006م ،وأدى انهيار أرض

ي واحد في أوغندا إلى وفاة  388حالة في عام 2010م(.)2

(ب) الكوارث املناخية:
شهدت منطقة شرق أفريقيا خالل الفترة (2015-2006م) أكثر من  ٪50من الكوارث املناخية (الجفاف في املقام
األول) ،ووقع نحو  ٪48من العواصف الناجمة عن الكوارث في مدغشقر وحدها .وفي عام 2016م ،عانت جنوب أفريقيا من
ثاني أكبر عدد من حاالت الجفاف منذ عام 2006م(.)3
ُ
ويتم اإلبالغ عن عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث بشكل س يء للغاية بالنسبة للجفاف ،ففي عام 2016م أبلغ
عن إصابة ما يقرب من  2.6مليون شخص بالجفاف في النيجر (غرب أفريقيا) ونحو  3.6مليون في جنوب السودان (شمال
أفريقيا) و 2.7مليون في جنوب أفريقيا ،ومليون في ليسوتو ،و 600ألف في ناميبيا  ،و 500ألف في سوازيالند (جنوب أفريقيا).
ّ
كذلك أثر الجفاف في شرقي أفريقيا على  10ماليين شخص في إثيوبيا ،وأبلغت كينيا ومدغشقر ومالوي وموزمبيق والصومال
وزيمبابوي عن إصابة ما بين مليون إلى  7ماليين شخص بما مجموعه حوالي  20.6مليون شخص(.)4
التشرد البيئي :التنقّل البشري في عصر التأثير البشري" األنثروبوسين" ،متاح على:
( )3برنامج األمم المتحدة للبيئة،
ّ
(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequen
)ce=2&isAllowed=y
(1) UCL, Annual Disaster Statistical Review 2016, The numbers and trends, p.43.
(2) UCL, Op.Cit, p.42.
(3) Op.Cit, p.41.
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وتراوح العدد السنوي لألشخاص املتأثرين بالعواصف الذين تم اإلبالغ عنهم بين  10إلى  100ألف شخص .فقد
عانى غرب وشمال أفريقيا فقط من العواصف في عام 2016م ،حيث تم اإلبالغ عن إصابة ألف و 32.6ألف شخص
باإلقليمين على التوالي .وعانت شرق أفريقيا من العواصف أكثر من املناطق األفريقية األخرى؛ حيث تراوحت األعداد
السنوية لألشخاص املتضررين من  8إلى  753ألف  ،بمعدل  244ألف شخص في املتوسط .ومع ذلك  ،فإنه في عام 2016م
ً
تم اإلبالغ عن  3700شخص فقط متأثرون بالعواصف .وبالرغم من أنه نادرا ما يتم اإلبالغ عن درجات الحرارة الشديدة في
أفريقيا؛ فإنه في عام 2016م في منطقتها الشمالية ،عانى  750ألف شخص من موجات البرد الشديدة في املغرب(.)1
(ج) الكوارث الجيوفيزيائية:
ال تزال منطقة شرق أفريقيا هي املنطقة األكثر عرضة ملثل هذه الكوارث ،ففي عام 2016م بعد عدة سنوات من
النشاط الزلزالي املنخفض للغاية ،حدثت زالزل في تنزانيا وأوغندا أدت إلى تجديد املخاطر املرتبطة بهذه املخاطر .ومنذ عام
2006م تراوح العدد السنوي لألشخاص املتضررين بين مئات إلى  20ألف شخص كحد أقص ى ،باستثناء شرق أفريقيا في
عام  2016م ،عندما أثر زلزال على حوالي  140ألف شخص في تنزانيا(.)2

ً
ثانيا :التكاليف االقتصادية للكوارث الطبيعية في أفريقيا:

ً
وفقا لإلحصاءات املسجلة بلغ مجموع املتأثرين بالكوارث في العالم خالل الفترة (2016-2007م) حوالي  210مليون

شخص ،منهم  %8.4في قارة أفريقيا ،وقد ارتفعت هذه النسبة في عام 2017م إلى  .%13.5وبلغ جملة الوفيات الناتجة عنها
خالل الفترة ذاتها  68.3ألف شخص ،وقع منها بالقارة  ،%4.4زادت في 2017م إلى .)3(%20.6
(أ) تكاليف الكوارث الطبيعية (2008 -1980م):
بلغ مجموع الخسائر االقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية في أفريقيا  24.14مليار دوالر خالل الفترة
ً
ً
(2008-1980م) .وكان أكثر الكوارث تكرارا خالل تلك الفترة الكوارث الوبائية (بمعدل  21.3كارثة سنويا) والفيضانات
ً
ً
ً
ً
( 19.6كارثة سنويا) والجفاف ( 6.3كارثة سنويا) والعواصف( 5.3كارثة سنويا) .وكان الجفاف أكثر الكوارث تأثيرا بالقارة،
(4) Op.Cit, p.43.
(1) UCL, Op.Cit, pp.43-44.
(2) Op.Cit, p.41.
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فتأثرت به ست دول بشكل حاد ،وهى :كينيا (1999م) وجنوب أفريقيا (2004م) وغانا (1983م) وإثيوبيا (-1987 -1983
2003-1989م) والسودان (1991-1983م) ومالوي (1992م) ،وبلغ مجموع السكان املتأثرين بها  108.3مليون نسمة،
باإلضافة إلى قرابة  550ألف قتيل في إثيوبيا والسودان وموزمبيق فقط(.)4
وبشأن الخسائر االقتصادية للكوارث خالل الفترة ذاتها فقد جاء في مقدمتها الخسائر الناتجة عن الزالزل في
الجزائر (2003-1980م) ومصر (1992م) واملغرب (2004م) والتي قدرت بنحو  11.8مليار دوالر ،ثم الجفاف ،والذي
تكبدت أكبر خسائره زيمبابوي (1982م) وجنوب أفريقيا(1987م) واملغرب (1999م) والتي قدرت بما يزيد على  3.9مليار
دوالر ،ثم الفيضانات والعواصف ،وتكبدت أكبر خسائرها كل من جنوب أفريقيا وموزمبيق ،بتكلفات قدرت بنحو  1.6مليار
دوالر(.)1
(ب) تكاليف الكوارث الطبيعية (2017-2008م):
وفقا ملنظمة الفاو( ، )FAOكانت الصدمات املناخية واحدة من األسباب الرئيسة ألزمة غذائية حادة في عام
2017م ،امتدت آثارها لنحو  59مليون نسمة في  24دولة في أفريقيا( .)2ويمكن توزيع تكاليف الجفاف على مدار عدة
سنوات ،كما حدث في اثنتين بدأت في إثيوبيا وتنزانيا (بلدان شرق أفريقيا) في عام 2015م واستمرت حتى عام 2017م،
واثنتان أثرتا على جنوب أفريقيا وناميبيا في عامي  2015و2016م ،وفي هذه الحاالت األربع ،يبلغ إجمالي التكاليف الفعلية
حوالي  1.58مليار دوالر(.)3
وفي عام 2008م  ،قدرت خسائر الحرائق البرية في جنوب أفريقيا بنحو  477مليون دوالر .وتم اإلبالغ عن تكاليف
الكوارث الجيوفيزيائية في زلزالين فقط  ،واحد في تنزانيا في عام 2016م ( 458مليون دوالر) وواحد في جمهورية الكونغو
الديمقراطية في عام 2008م ( 8ماليين دوالر)(.)4

(3) UCL&CRED&USAID, Natural Disaster 2017, pp.4-5.
( )4متاح على.(https://www.preventionweb.net( :
( )1المصدر السابق.
(2) CRED&UNISDR, Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017, p.15.
(3) UCL, Op.Cit, p.44.
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وبلغ إجمالي قيمة الخسائر الناتجة عن الفيضانات في أفريقيا عام 2016م حوالي  180مليون دوالر .وارتفعت هذه
القيمة في بعض بلدان القارة خالل السنوات املاضية ،فبلغت كلفتها في الجزائر بشمال أفريقيا عام 2011م نحو 779
مليون دوالر ،ووصلت بنيجيريا في غرب أفريقيا عام 2012م إلى  500مليون دوالر ،وفي عام 2015م قدرت التكلفة في مالوي
بشرق أفريقيا بنحو  390مليون دوالر ،وصلت في جنوب أفريقيا إلى  211مليون دوالر ،وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية
بوسط أفريقيا قدرت بحوالي  15مليون دوالر(.)5
وتم اإلبالغ عن األضرار الناجمة عن عاصفتين في مصر ( 25مليون دوالر أمريكي) وموزمبيق ( 1.6مليون دوالر
أمريكي) عام 2016م .وخالل الفترة (2015-2006م) وقعت أعتى العواصف في املغرب بشمال أفريقيا ( قدرت خسائرها
بنحو  300مليون دوالر) ،وفي مدغشقر بشرق أفريقيا عام 2014م (قدرت خسائرها بنحو  240مليون دوالر) ،وفي جنوب
أفريقيا أسفرت أعنف العواصف عن خسائر قدرها  15مليون دوالر في عام 2009م وحوالي  1.1مليون دوالر أمريكي في كابو
فيردي في عام 2015م(.)6

ً
ثالثا :حركات النزوح القسري في أفريقيا خالل الفترة (2018-2009م)
حتى نهاية عام 2016م بلغ املجموع التراكمي ألعداد النازحين والالجئين(*) في قارة أفريقيا  18.8مليون شخص،
بواقع  12.6مليون نازح (بنسبة  )%67.2في مقابل  6.16مليون الجئ (بنسبة  ،)%32.8وبمعدل نازحين لكل الجئ(.)7
وبلغ إجمالي عدد النازحين في قارة أفريقيا عام 2016م فقط أكثر من  3.9مليون نازح بسبب النزاع والعنف (2.8
ً
مليون) والكوارث املفاجئة ( 1.1مليون) ،بمعدل  10500حالة يوميا ،ويمثل ذلك زيادة بنسبة  %8.5عن نظيرتها املسجلة في
عام 2015م(.)1
وعلى مستوى القارة تأثر بالنزوح القسري نتيجة العوامل البشرية والطبيعية ما ال يقل عن  37دولة من أصل 55

(4) Op.Cit, p.44.
(5) Loc. Cit.
(6) Op.Cit, p.45.
(*) الالجئون هم األشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من االضطهاد الفردي ،أو من العنف  -في حالة الدول التي صدقت على اتفاقية
منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969م  -أو األحداث التي تؤدي إلى إخالل جسيم بالنظام العام ،وعبروا الحدود الدولية بغرض التماس
األمان في بلد غير بلدهم.
(7) NRC& IDMC, Africa report on internal displacement, 2017, p.18.
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دولة في جميع أنحاء أفريقيا .وكان أكثر من  %70من حاالت النزوح الجديدة (خالل عام 2016م) نتيجة للصراع والعنف،
ً
شملت  23بلدا ،بنسبة  %40من هذا النوع من النزوح على الصعيد العاملي(.)2
وجاء إقليم شرق أفريقيا في مقدمة أقاليم القارة من حيث أعداد حاالت النزوح في عام 2016م ،بمجموع 1.5
مليون حالة ناتجة عن الصراعات والكوارث الطبيعية خالل العام ،بما يمثل  %30من مجموع حاالت النزوح الناجمة عن
الصراعات ،ونحو  %63من مجموع حاالت النزوح الناتجة عن الكوارث بالقارة(.)3
ً
جدول ( )1تطورأعداد النازحين قسريا في أفريقيا خالل الفترة (2018-2009م)
نزوح ناتج عن

نزوح بسبب العنف

السنة

الكوارث البيئية
(مليون نسمة)

والصراعات
(مليون نسمة)

2009م

1.12

2.2

3.3

2010م

1.71

1.2

2.9

2011م

0.60

2.4

3.0

2012م

8.2

2.4

10.6

2013م

1.60

3.7

5.3

2014م

0.65

4.9

5.6

2015م

1.13

2.4

3.5

2016م

1.08

2.8

3.9

2017م

2.56

5.50

8.06

2018م

2.62

7.53

10.15

الجملة
(مليون نسمة)

Sources:
(1) NRC &IDMC, Africa report on internal displacement, 2017, p.16.
(2) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2018, pp.94-96.
(3) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019, pp.118-120.

ً
ويوضح الجدول ( )1والشكل( )1الزيادة شبه املطردة في أعداد النازحين قسريا نتيجة النزاعات والصراعات
الداخلية ،والتي بلغت ذروتها في عام 2017م بمجموع  7.5مليون نازح ،في املقابل زاد أعداد النازحين بسبب الكوارث
الطبيعية بشكل مطرد بين عامي 2015م و2017م ،وإن بلغت هذه األعداد ذروتها عام 2012م والذي ارتفعت فيه أعداد
(1) NRC& IDMC , Op.Cit, p.15.
(2) Op.Cit, p.15.
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النازحين إلى  8.2مليون نازح؛ ويرجع السبب في ذلك إلى تعرض أكثر من  7.2مليون شخص لخطر املجاعة وأزمة غذائية في
منطقة الساحل التي تشمل تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وأجزاء من السودان والكاميرون ونيجيريا ،باإلضافة إلى موجة
الجفاف التي اجتاحت شرقي أفريقيا.
9
8
7
6

4

مليون نازح

5

3

2
1
0
2018م

2017م

2016م

2015م

2014م

نزوح بسبب العنف والصراعات

2013م

2012م

2011م

2010م

2009م

نزوح ناتج عن الكوارث الطبيعية

ً
شكل ( )1تطورأعداد النازحين قسريا بسبب الصراعات والكوارث البيئية في أفريقيا خالل الفترة (2018 -2009م)

ويعيش النازحون حالة من النزوح طويل األمد في عدد من البلدان األفريقية ،وتوقفت جهودهم إليجاد حل دائم؛
مما يترك حقوقهم دون حماية ويجعل مجتمعاتهم مهمشة في كثير من األحيان.

ً
رابعا  :دو افع النزوح البيئي في قارة أفريقيا:
(أ) الطقس املتطرف والفيضانات :
ال يزال إعصار إيلين الذي وقع في عام 2002م هو أكثر األخطار الطبيعية املفاجئة املدمرة التي أثرت على جنوب
أفريقيا في تاريخها الحديث ؛ حيث اجتاز اإلعصار نحو  2000كيلومتر بقطاع جنوب القارة ،وتأثر به حوالي خمسة ماليين
نسمة ،وأدى إلى تشريد ما يقرب من  1.25مليون شخص في جميع أنحاء جنوب أفريقيا .فقد تسببت اآلثار املباشرة لإلعصار
في نزوح  540ألف شخص عبر اإلقليم ،ونحو  250ألف شخص في موزمبيق وحدها ،كما تم إجالء ما مجموعه 16551
ً
شخص جوا في موزمبيق ،باإلضافة إلى  14391شخص تم إجالؤهم بواسطة القوات الجوية لجنوب أفريقيا عبر الحدود
إلى أراض ي جنوب أفريقيا ،جدول (.)2
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جدول ( )2أمثلة على النزوح الناتج عن الكوارث بأفريقيا جنوب الصحراء خالل الفترة (2015 -1989م)
العام
1989
1992
1993
1994

الحدث
زلزال
الجفاف
إعصار جيرالدا
إعصار ناديا

2000

إعصار إيلين

2001

فيضان (نهر الزمبيزي)

2001
2002/2001
2002
2002
2004
2005

إعصار ديرا
جفاف
ثوران جبل نيراجونجو
إعصار إيلين
توسونامي املحيط الهندي
بركان جبل خرتاال

2005

زلزال بحيرة تنجانيقا

2006

زلزال

2007

فيضان

2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2014/2013
2014

إعصار إيفان
فيضان
زلزال
فيضان
إعصار فونسو
إعصار جيوفانا
فيضان
جفاف
فيضان

2015

إعصار تشيدزا

2015

إعصار فوندي

األقطاراملتأثرة
مالوي
ي
إقليمي (زيمبابو خاصة)
مدغشقر
مدغشقر ،موزمبيق
موزمبيق  ،زيمبابوي  ،بتسوانا
ناميبيا  ،جنوب أفريقيا  ،زامبيا
بتسوانا  ،مالوي  ،موزمبيق،
جنوب أفريقيا  ،سوازيلند  ،زيمبابوي
موزمبيق ،مالوي
زيمبابوي ،مالوي
الكونغو الديموقراطية
إقليمي (دول جنوب أفريقيا)
مدغشقر
جزر القمر
جمهورية الكونغو الديمقراطية  ،رواندا
 ،بوروندي  ،تنزانيا  ،كينيا
موزمبيق
موزمبيق  ،زيمبابوي  ،زامبيا
مالوي  ،ناميبيا
مدغشقر
ناميبيا ،أنغوال ،وزامبيا
مالوي ،تنزانيا
تنزانيا
موزمبيق ،مالوي
موزمبيق
موزمبيق
أنجوال ،نامبيا
تنزانيا
مدغشقر  ،موزمبيق
زيمبابوي  ،مالوي
مدغشقر

عدد املُ ّ
هجرين
 50ألف

 40ألف

داخلي /عابرللحدود
داخلي
داخلي /عابر للحدود
داخلي
داخلي

 1.250مليون

داخلي /عابر للحدود

 500ألف

داخلي /عابر للحدود

 223ألف

داخلي
داخلي /عابر للحدود
داخلي /عابر للحدود
عابر للحدود
داخلي
داخلي

 500 – 350ألف
 500-250ألف
 5آالف
أكثر من  10آالف
محدود

داخلي
 120.79ألف في
موزمبيق
 191.18ألف
 50ألف في نامبيا
 4.67ألف
 10آالف
 124ألف
 240ألف
 185ألف
 10آالف

داخلي
داخلي
داخلي /عابر للحدود
داخلي /عابر للحدود
داخلي
داخلي
داخلي
داخلي /عابر للحدود
داخلي

 300ألف

داخلي /عابر للحدود

 10آالف

داخلي

Source: NRC& IDMC & UNHCR , Disasters, Climate Change and Human Mobility in Southern Africa: Consultation on the
Draft Protection Agenda, South Africa Regional Consultation in cooperation with the Development and Rule of Law
(بتصرف) Programme (DROP) at Stellenbosch University Stellenbosch, South Africa, 4-5 June 2015, pp.13-14 .

وقد تسبب وصول إعصار تشيدزا ( Chedzaيناير 2015م) في أضرار كبيرة ونزوح أعداد كبيرة من السكان في
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جنوب شرق أفريقيا ،مع حدوث فيضانات شديدة  ،والسيما في جنوب مالوي وشمال موزمبيق .وتسبب اإلعصار في تشريد
ً
 21475شخصا على األقل في مدغشقر أثناء انتقال العاصفة عبر الجزيرة ،باإلضافة إلى نزوح حوالي  230ألف شخص في
مالوي و 50ألف شخص في موزمبيق.
وتكررت أحداث الطقس املتطرف والفيضانات خالل الفترة 2011-2000م نحو  47مرة في جنوب وشرق أفريقيا،
وتأثر بها قرابة  14.1مليون نسمة ،في دول :مدغشقر ونامبيا وموزمبيق ومالوي وأنجوال.
كما عانى جنوب أنجوال وشمال ناميبيا في عام 2014-2013م من موجة جفاف حادة ،حيث انخفضت كمية
األمطار بنسبة  %60عن معدلها الطبيعي .وقد وضعت حكومة أنجوال خطة طارئة ملساعدة  640ألف شخص ،واعتبر ما
يقدر بنحو  2.2مليون شخص (بما في ذلك ثلث سكان ناميبيا) في حالة انعدام أمن غذائي باملنطقة املتضررة؛ ونتيجة لذلك
أقامت كل من ناميبيا وأنجوال مخيمات للتشرد في املناطق الحدودية ،وتسببت هذه الظروف في عبور بعض األنجوليين نهر
ً
كونين إلى ناميبيا بحثا عن الغذاء والرعاية الطبية.
وفي عام 2016م سببت الكوارث املفاجئة في حدوث  1.1مليون حالة نزوح جديدة في قارة أفريقيا ،ارتبطت بنسبة
 %97باملخاطر املرتبطة بالطقس .وتسببت الفيضانات بأكثر من ( %90تسببت في نزوح  977ألف شخص) ،وتسببت
العواصف في نسبة .)1(%7
ومن املتوقع أن تؤدي التغيرات املناخية إلى تفاقم حركات النزوح في العقود املقبلة حيث تزداد مخاطر الطقس
من حيث الشدة والتكرار .وكانت الفيضانات هي العامل الوحيد للنزوح في شمال وجنوب القارة عام 2016م .وعلى الرغم
من االستراتيجيات اإلقليمية للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ،فإن القدرة املحدودة على إدارة مخاطر الكوارث يزيد
من تأثير األخطار الطبيعية على األشخاص واألصول وسبل العيش في العديد من البلدان(.)1
وشهدت كل من إثيوبيا وكينيا والصومال أسوأ فيضانات خالل  20سنة؛ مما تسبب في نزوح أكثر من  700ألف
ً
شخص ،ومما زاد األمور سوءا إعصار ساغار الذي ضرب الصومال في مايو 2018م ،مما أسفر عن مصرع  16شخصا على
األقل وتشريد اآلالف في منطقة تأثرت بالفعل بالنزاع(.)2

(3) Op.Cit, p.20.
(1) NRC& IDMC, Op.Cit, p.27.
(1) NRC& IDMC, Op.Cit, p.27.
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(ب) األخطارالجيوفيزيقية:
شهد صدع شرق أفريقيا بالقطاع املمتد عبر تنزانيا ومالوي وموزمبيق في عام 2010م ،تعرض منطقة كارونجا
 Karongaالشمالية البعيدة بمحاذاة تنزانيا إلى زلزال بلغت قوته  6.0درجات على مقياس ريختر ،وقد تسبب في أضرار
ً
ّ
جسيمة لحوالي  10500منزل وأثر على  31220شخصا يشتبه في أنهم عبروا الحدود إلى تنزانيا ،وتم إجالء حوالي 5000
شخص إلى املخيمات القريبة .كذلك شهد شهر فبراير 2006م زلزال ضرب موزمبيق بقوة  7.0درجات على مقياس ريختر،
وتسبب في أضرار لحقت باملمتلكات وموجات من التهجير املحلي.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ( )DRCتم تشريد ما بين  350و 500ألف شخص بعد اندالع بركان جبل
ً
ً
نيراجونجو  Nyiragongoبالقرب من جوما في عام 2002م ،وكان هذا اإلقليم قد شهد نزوحا إضافيا لنحو مليوني شخص
بسبب العنف في املنطقة .ومن بين هؤالء النازحين عبر ما يقرب من  300ألف شخص الحدود إلى رواندا وأوغندا .كما
اندلعت ثورانات بركانية في جبل خرتاال  Karthalaفي جزر القمر في ثالث مرات منذ عام 2000م تسببت في نزوح داخلي
مشترك بلغ  300ألف شخص.
كذلك تسببت االنهيارات األرضية والتسونامي والعواصف الثلجية والرملية الشديدة في نزوح السكان في قارة
أفريقيا .على سبيل املثال ،تسبب تسونامي املحيط الهندي عام 2004م في نزوح نحو  1000شخص في مدغشقر ،باإلضافة
إلى عدد صغير من السكان في سيشيل ،وفي عام 2013م ،تم تهجير ما يزيد على  5000شخص بسبب انهيار أرض ي في
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
(ج) إنشاء الخزانات والسدود:
باإلضافة إلى التأثيرات الطبيعية للسدود ،فهناك العديد من التداعيات االجتماعية املرتبطة بإنشائها ،لعل أبرزها
ما يرتبط بعمليات التهجير ،حيث يتراوح عدد النازحين نتيجة إلنشاء سدود على مجاري نهرية بالعالم ما بين  40إلى 80
مليون نسمة( .)3وقد تسبب إنشاء السد العالي على نهر النيل في تهجير  100ألف نسمة من سكان النوبة خالل الفترة(-1963

من
للحد
العالمي
اليوم
الثالثاء..
()2
علىhttps://www.albawabhnews.com/3315125):

الكوارث

الطبيعية،

9

أكتوبر
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1969م)( .)4كذلك تسبب مشروع سد ماناتالي  Manantaliفي مالي على رافد البافينج بنهر السنغال عام 1988م في تهجير
قرابة  10آالف نسمة(.)5
ً
ومن املتوقع أن يتسبب سد النهضة اإلثيوبي في تهجير  20.000نسمة من السكان اإلثيوبيين على بعد  20ميال من
خط الحدود اإلثيوبية السودانية( .)1كما سيؤثر تشييد مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية داخل حوض نهر أومو بإثيوبيا
ً
على كمية التدفقات املائية وانتظام وصولها إلى بحيرة توركانا(رودولف سابقا ) وبخاصة مشروع سد جيبي الثالث  Gibe III؛
لذلك واجه املشروع احتجاجات محلية وعاملية كبيرة بحجة أنه سيغرق أراض ي واسعة ويتسبب في تهجير  50ألف من قبائل
التوركانا ،إضافة إلي تأثيراته السلبية على بيئة البحيرة(.)2

ً
خامسا :التوزيع الجغرافي للنازحين بسبب الكوارث في أفريقيا (2018-2009م):
بلغ مجموع النازحين بسبب الكوارث الطبيعية في أفريقيا  21.23مليون نسمة خالل الفترة (2018-2009م) ،وقد
تباين حجم وتوزيع حركة النازحين بالقارة من دولة إلى أخرى ،على النحو املبين بالجدول ( )3والشكل ( ،)2ويمكن تصنيفها
على النحو التالي:
جدول ( )3أعداد ونسب النازحين في أفريقيا بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية خالل الفترة (2018 -2009م)
الدولة

إثيوبيا
الكونغو الديموقراطية
الصومال
نيجيريا
جمهورية أفريقيا الوسطى
جنوب السودان
السودان

إجمالي عدد
النازحين باأللف
1321.0
504.9
1704.2
7851.3
68.7
664.6
980.3

 %من إجمالي
عدد النازحين
6.2
2.4
8.0
37.0
0.3
3.1
4.6

الدولة

جيبوتي
ليبيريا
موريشيوس
السنغال
أنجوال
جنوب أفريقيا
تونس

إجمالي عدد
النازحين باأللف
9.4
26.6
5.4
331.0
450.5
130.6
4.4

 %من إجمالي عدد
النازحين
0.0
0.1
0.0
1.6
2.1
0.6
0.0

(3) The World Commission of Dams, Dams and Development A New Framework for Decision Making,
Earthscan Publication LTD, London and Sterling, 2000, VA.
(4) Wet. C.D, The Experience with Dams and Resettlement in Africa, World Commission on Dams:,
Displacement, Resettlement, rehabilitation, reparation and Development, 2000, p.6.
(5) World Bank: Projects - Senegal : Regional Hydropower Development project, Implementation
Completion Report, 7 January 2005.
( )1متاح على.(http://www.internationalrivers.org) :
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املصدر:

مصر
كينيا
أوغندا
بوروندي
غانا
موزمبيق
كوتيفوار
غينيا بيساو
بتسوانا
رواندا
مالي
النيجر
بوركينافاسو
بنين
مدغشقر
نامبيا
ليسوتو
غينيا
سيراليون

1.1
960.4
348.7
70.2
233.2
645.3
17.8
5.7
7.9
75.7
91.0
1339.6
206.8
367.5
823.9
148.0
12.4
43.9
20.4

0.0
4.5
1.6
0.3
1.1
3.0
0.1
0.0
0.0
0.4
0.4
6.3
1.0
1.7
3.9
0.7
0.1
0.2
0.1

زيمبابوي
تنزانيا
سوازيالند
زامبيا
تشاد
مالوي
الجزائر
جزر القمر
الجابون
غامبيا
توجو
الكاميرون
إريتريا
ليبيا
موريتانيا
املغرب
سيشيل

79.3
127.4
0.6
88.5
681.4
542.3
28.3
23.1
4.2
38.6
55.2
57.5
0.1
5.9
10.1
17.3
1.1

0.4
0.6
0.0
0.4
3.2
2.6
0.1
0.1
0.0
0.2
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

الجملة

21233.406

%100

 -1متاح على(http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019) :

 - 2النسب من حساب الباحث.

شكل ( )2التوزيع الجغرافي للنازحين بسبب الكوارث الطبيعية والتغيرات البيئية بأفريقيا خالل الفترة (2018 -2009م)

 بلدان ارتفع بها عدد النازحين عن خمسة ماليين نازح  ،تمثلها بالقارة دولة نيجيريا ،والتي ارتفع بها عدد النازحينإلى  7.85مليون نازح ،وهذا العدد يمثل نحو  %37من مجموع النازحين بالقارة خالل هذه الفترة.
 بلدان تراوح عدد النازحين بها بين مليون وخمسة ماليين نازح ،تشمل ثالث دول ،هى :الصومال والنيجر وإثيوبيا،بمجموع يناهز  4.4مليون نازح ،وبما يشكل  %20.6من مجموع النازحين بالقارة.
 بلدان تراوح عدد النازحين بها بين نصف مليون ومليون نازح ،تشمل ثماني دول ،هى :السودان ،كينيا ،مدغشقر،تشاد ،جنوب السودان ،موزمبيق ،مالوي ،الكونغو الديمقراطية ،بمجموع  5.8مليون نازح ،وبما يمثل %27.3
من مجموع النازحين بالقارة.
 بلدان تراوح عدد النازحين بها بين مائة ألف ونصف مليون نازح ،تشمل تسع دول ،هى :أنجوال ،بنين ،أوغندا،السنغال ،غانا ،بوركينافاسو ،نامبيا ،جنوب أفريقيا ،تنزانيا ،بمجموع  2.3مليون نازح ،وبما يمثل  %11.0من
مجموع النازحين بالقارة.
 بلدان تراوح عدد النازحين بها بين خمسين ألف ومائة ألف نازح ،تشمل ثماني دول ،هى :رواندا ،مالي ،زيمبابوي،مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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زامبيا ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،بوروندي ،توجو ،الكاميرون ،بمجموع  586.1ألف نازح ،وبما يمثل قرابة
 %2.8من مجموع النازحين بالقارة.
 بلدان انخفض عدد النازحين بها عن خمسين ألف نازح ،وتشمل باقي بلدان القارة ،بمجموع  284.3ألف نازح ،بمايمثل  %1.3من مجموع النازحين بالقارة.

ً
سادسا :أبعاد وتداعيات حركات النزوح البيئي في أفريقيا بنماذج من األقط ــاراألفريقية (2018م):
(أ) السودان:

ً
تبقى الدوافع البيئية بالقطاع الش ـ ــمالي في أفريقيا حيث البيئة ش ـ ــبة القاحلة عموما ،هى الدوافع األبرز للنزاعات
املحلية؛ نتيجة التنافس بين الرعاة وس ـ ـ ــكان الحض ـ ـ ــر على األراضـ ـ ـ ـ ي الزراعية واملراعي ومص ـ ـ ــادر املياه ،وهو تنافس توقف
ً
عملي ــا في الوق ــت الراهن ،ومن العوام ــل التي تح ــد من ــه التواج ــد القوي للحكوم ــات املركزي ــة ،واالنخف ــاض الكبير في ع ــدد
ّ
الرحل ،واالعتماد على مصادر مياه اصطناعية.
وتتكرر الصـ ـ ـ ـ ــدامــات بين الرعــاة واملزارعين أكثر في البيئــات التي تعتمــد فيهــا املراعي والزراعــة على حــد س ـ ـ ـ ــواء على
املطر .ويجعل التقلب الشـ ـ ــديد في نظام التسـ ـ ــاقط املزارعين ،وبصـ ـ ــورة أخص الرعاة ،أكثر عرضـ ـ ــة لندرة املياه؛ حيث أنهم
يواجهون خطر فقـدان قطعـان ماش ـ ـ ـ ــيتهم بكـاملهـا؛ ومن ثم يس ـ ـ ـ ــعى الرعاة إلى التكيف مع انعـدام التوازن البيئي من خالل
التنقل .وتبدأ العالقة بين الرعاة واملزارعين في التأزم خاص ـ ـ ـ ــة خالل فترات الجفاف ،الس ـ ـ ـ ــيما مع انخفاض الحيز األرضـ ـ ـ ـ ـ ي
املتاح أمام تنقالتهم مقارنة بذي قبل مع التوســع في رقعة األراض ـ ي الزراعية املميكنة ،وبروز الحدود االصــطناعية التي تحد
من حركتهم؛ مما زاد من إمكانية نشوب نزاعات بين الرعاة واملزارعين(.)1
ويؤدي تدهور البيئة إلى تغذية نار التنافس بين الرعاة واملزارعين ،في الوقت الذي تزداد فيه أعداد املاشية بشكل
كبير ،فالسودان-املوحد -الذي يمتلك ثاني أكبر عدد قطيع بالقارة اإلفريقية ازدادت أعداد ماشيته أكثر من ستة أضعاف
خالل أقــل من خمس ـ ـ ـ ــين عــامــا؛ فقــد ارتفع العــدد من  22مليون رأس عــام 1959م إلى  135مليون رأس عــام 2004م .وفي

( )2عبد العزيز خالد فضل هللا ،مخاطر "سد النهضة" اإلثيوبي بين الحقيقة واإلثارة ،صحيفة المرصد السوداني اإللكترونية 19 ،يوليو
2013م.
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الوقت ذاته انخفض ـ ـ ــت مس ـ ـ ــاحة املراعي على الص ـ ـ ــعيد الوطني بنسـ ـ ـ ــبة  %50-20خالل الفترة نفسـ ـ ـ ــها؛ نتيجة التحول إلى
الزراعة البعلية؛ وتكون النتيجة الدخول في دوامة مفرغة من الصراع بين الرعاة واملزارعين يغذي نارها تفاقم الندرة(.)2
ً
ً
ففي دارفور على سبيل املثال ،تسبب التنافس على حقول الرعي واملياه في نشوب  31صداما مسلحا من أصل 41
ً
صداما سجل حدوثها خالل الفترة (2000-1930م) .ويرجع سبب ذلك إلى أن القبائل العربية -وكذلك الزغاوة غير العربية-
حاولت النجاة من الجفاف الطويل األمد باللجوء إلى أراضـ ـ ي الفور واملس ــاليت الغنية باملياه واملرعى .وبدأت االتفاقات التي
ً
ـكـانــت معقودة بين الرعــاة واملزارعين بــالتزعزع ؛ نظرا إلى أن األوائــل أخــذوا يتوافــدون قبــل الفترات املعهودة (قبــل أو خالل
الحص ـ ـ ـ ــاد) ويبقون في املرعى لفترات طويلة غير محددة ؛ وتص ـ ـ ـ ــاعد العنف بين الطرفين إلى حد ارتفع فيه عدد الخس ـ ـ ـ ــائر
البشرية إلى ما يتراوح بين  200.000إلى  500.000قتيل ،باإلضافة إلى مليوني ّ
مهجر(.)3
(ب) النزوح البيئي في نيجيريا :
أدى الصراع املستمر في نيجيريا بالواليات الشمالية الشرقية والصراع الجديد بين الرعاة واملزارعين حول املوارد
الشحيحة في الحزام األوسط إلى  341ألف و  200ألف حالة نزوح جديدة على التوالي .وقد اندلعت التوترات بمنطقة الحزام
األخضر واستمرت أربعة أعوام بين الرعاة من شمال املنطقة واملزارعين من الجنوب إلى صراع مسلح في عام 2018م؛ مما
ً ً
ً
أدى إلى عنف وتدمير كبير .وكان التصحر املرتبط بتغير املناخ عامال مهما أدى إلى تدهور املراعي املجهدة أصال وإجبار الرعاة
ً ً
على التحرك جنوبا بحثا عن أراض ي الرعي ،كما دفع الصراع في الشمال الشرقي الرعاة إلى الجنوب .وقد أثارت قوانين جديدة
ملكافحة الرعي في والية بنوي  Benueغضب الرعاة ،الذين تم دفعهم إلى الدول املجاورة حيث اشتبكوا مع املزارعين(.)1
وتأثرت  34والية من ست وثالثين والية في نيجيريا بالفيضانات على امتداد ضفتي نهري بينو والنيجر؛ مما أدى إلى
ً
نزوح  600ألف شخص وتشريد آالف املنازل .وقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في أكثر الواليات تضررا (أنمبرة ودلتا كوجي
والنيجر) ،وغمرت املياه مئات اآلالف من الهكتارات من األراض ي الزراعية؛ مما أضر بسبل عيش املزارعين .،وقد أسهم سوء
التخطيط والتقسيم في تفاقم آثار الفيضانات؛ حيث بنيت العديد من املناطق السكنية على الضفاف املباشرة لألنهار

( )1المنتدى العربي للبيئة والتنمية ،البيئة العربية -تحديات المستقبل ،التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية2008 ،م ،ص.162
( )2المرجع السابق ،ص.162
( )3المرجع السابق ،ص ص.163-162
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املكشوفة وسهول الفيضانات ،باإلضافة إلى ضعف شبكات الصرف الصحي مما يجعل املنازل أكثر عرضة للفيضانات
املنتظمة(.)2
وقد ُعرضت على الحكومة مشروع سياسة وطنية بشأن النزوح الداخلي تتماش ى مع املبادئ التوجيهية واتفاقية
كمباال في 2011م ،إال أنه وبعد ثماني سنوات ال يزال يتعين اعتمادها سياسات للحد من تعرض السكان للنزوح وتلبية
احتياجات النازحين.
(ج) النزوح البيئي في الصومال:
تعتبر أزمة الغذاء في القرن األفريقي واحدة من أسوأ األزمات بالعالم ،وفي عام 2011م كان أكثر من  13مليون
شخص في شرقي إفريقيا بحاجة إلى مساعدات غذائية في الصومال وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا .وكان النقص الحاد في
الغذاء واملاء في البلدان املتأثرة بسبب عدة اتجاهات مستمرة  ،بما في ذلك النمو السكاني والتغيرات في نمط الحياة التقليدي
للمجتمع الرعوي(.)3
وقد شهدت الصومال على مدى السنوات الـ  25املاضية ،دورة من موجات الجفاف املمتدة ،وبلغت ذروتها في
أحدثها في عامي  2016و2017م ،عندما حدث ندرة قي سقوط األمطار ملدة ثالثة مواسم متتالية.
ويتسبب التدهور البيئي في كثير من األحيان في تفاقم النزعات والصراعات املسلحة بأبعادها السياسية أو
العرقية ،فاستمرار القتال والنزوح الذي بدأ على طول الحدود بين منطقتي أوروميا واألقاليم الصومالية في عام 2017م
ً
بال هوادة تفاقم بسبب الجفاف نظرا لزيادة التنافس على املوارد الشحيحة(.)4
كذلك يؤدي النزاع املسلح إلى تفاقم الجفاف؛ حيث يتسبب في إعاقة حركة الرعاة لالنتقال إلى أماكن أخرى
ملواجهة الجفاف وكذلك يمنع وصول املنظمات اإلنسانية إلى املتضررين.
إلى جانب اآلثار الضارة على البيئة بسبب األنشطة الحربية والعسكرية  ،فقد أدى انعدام سيطرة الدولة أو أي
شكل آخر فعال من أشكال الحكم إلى إساءة استخدام املوارد الطبيعية وتدهورها على نطاق واسع واإلفراط في استخدامها،
(1) GRID, 2019, pp.18-19.
(2) GRID, Op.Cit, pp.18-19.
(3) IFRC , Disasters in Africa-The case for legal preparedness,2011,p.14.
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فاقتصاد الحرب الذي تذهب معظم عائداته إلى أمراء الحرب يتطلب -على سبيل املثال -التوسع في اإلنتاج التجاري للفحم،
والذي يتطلب بدوره إزالة مساحات واسعة من الغابات؛ بما لذلك من تداعيات سلبية تسهم في تفاقم مشكلة الجفاف(.)1
كما يسهم نقل املاشية بأعداد كبيرة إلى مناطق سقوط األمطار في زيادة الضغوط على املراعي؛ وهذا بدوره يجعل هذه
املناطق برغم خصوبتها أكثر عرضة للكوارث  ،ويزيد التنافس على املوارد النادرة والصراع ؛ مما يؤدي إلى مزيد من النزوح.
وكان للجفاف آثار مدمرة بوجه خاص على إنتاج األغذية في جنوب الصومال؛ حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة
ً
%45؛ كما أن الثروة الحيوانية  -التي تمثل %17من الناتج االقتصادي للصومال -قد تعرضت أيضا للضرر ،وانخفض
حجم قطعان املاشية بنسبة تصل إلى .)2(%60
وقدر عدد النازحين داخل الصومال بـ  2.1مليون شخص ،ارتفع عدد النازحين منهم بسبب الكوارث الطبيعية
خالل العامين  2017و2018م إلى  1.45مليون شخص ،بما يمثل  %84.9من مجموع النازحين بسبب الكوارث الطبيعية
بالدولة في الفترة (2018-2009م)(.)3
وبتقدير األثر االقتصادي املباشر للتشرد املرتبط بالفيضانات في الصومال في عام 2018م فإنه يبلغ  19مليون
دوالر ( 287ألف شخص نزحوا من أبريل إلى أغسطس) ،وقدرت خسائر التشرد املرتبط بالجفاف بمبلغ  500مليون دوالر
( 1.2مليون شخص نزحوا بين يناير 2017م وأغسطس 2018م) ،وبلغت الخسائر املرتبطة بالنزوح الناجم عن الصراعات
خالل نفس الفترة نحو  110مليون دوالر ( 423ألف شخص) .وتمثل األرقام األخيرة  4.7و %1من متوسط الناتج املحلي
اإلجمالي للصومال على التوالي(.)4

(4) UNHCR, Climate Change, Disaster, Displacement and Migration: initial evidence from Africa,
Research Paper No. 180, December 2009 ,p.6.
(1) Interview 41 and Quarterly Brief - Focus on Gu Season Early Warning, 12th June 2009, Food Security
and Nutrition Analysis Unit, available at: (www.fsausomali.org).
( )2برنامج األمم المتحدة للبيئة2018 ،م ،متاح على:
(https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/thdyd-aldmar-aldhy-sbbh-aljfaf-fyalswmal).
( )3من حساب الباحث ،اعتمادا ً على .(http://www.internal-displacement.org) :
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ً
سابعا :استراتيجيات وآليات معالجة مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث البيئية وتعزيز القدرة على
التكيف:
يتميز السكان النازحون بحساسية خاصة؛ حيث يميلون إلى العيش في مخيمات عالية الكثافة في مناطق معرضة
لألخطار ،وقد ال يمتلكون موارد بشرية أو اجتماعية أو مالية لحماية أنفسهم من هذه املخاطر ،على سبيل املثال ،خالل
العقد املاض ي انتقل  %40من املُ ّ
هجرين الجدد بالعاصمة السنغالية دكار إلى مناطق معرضة للفيضانات املحتملة(.)5
كذلك قد ينتج عن حركات النزوح تفاقم املشكالت السياسية والجيوسياسية ،والتي يمكن أن تزيد من التوترات
وتتفاعل بإشكالية مع الصراعات في املناطق املستقبلة للنازحين ،خاصة إذا طالت حركة النزوح أو كانت عابرة للحدود
السياسية؛ مما يجعل هناك حاجة ملحة لسياسات تعالج تأثير التغير البيئي وحركات النزوح في توليد الصراعات أو تأجيج
صراعات قائمة ،وكذلك تقييم مخاطر حصار السكان الضعفاء في مناطق استقبال النازحين وتوفير التأمين الالزم لهم.
وقد أسفرت اجتماعات املنتدى العاملي للحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في سينداي باليابان في مارس
عام 2015م عن إطارعمل سينداي.
ً
وقدم مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث مجموعة من اإلرشادات دعما إلطار سينداي (2030-2015م)،
كان من أهمها ما يلي(:)1
 تعزيز معرفة املخاطر ونظم اإلنذار املبكر واإلجالء ،واتباع نهج متسق إلجراء تقييمات وإصدار معلومات عن
مخاطر النزوح الداخلي وعبر الحدود في أنظمة اإلنذار املبكر الوطنية واإلقليمية.
 تطبيق مناهج التأهب االستباقية ،مثل التمويل القائم على التنبؤ ،وتفعيل تمويل خفض املخاطر والتأهب في
مرحلة مبكرة؛ لتمكين السلطات الحكومية من تنفيذ إجراءات مستهدفة ،بالتنسيق الوثيق مع املنظمات
اإلنسانية؛ لتقليل النزوح املحتمل وغيره من اآلثار السلبية قبل وقوع الكارثة.
 توفير املأوى املالئم إلى أقص ى حد ممكن للنازحين ،وتوفير مبادرات تنموية مثل االستثمار في البنية التحتية
والخدمات األساسية وسبل العيش والتدابير املهمة املنقذة للحياة؛ حيث تحد مثل هذه التدخالت اإلنمائية من

(4) GRID, Op.Cit, p.70.
( )5فورسايت ،الهجرة والتغير البيئي العالمي ،تقرير المشروع النهائي :الملخص التنفيذي ،المكتب الحكومي للعلوم ،لندن2011 ،م،
ص.16
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االعتماد على املساعدات اإلنسانية وتعزز قدرة املجتمعات النازحة واملضيفة على مواجهة الشدائد واألعباء
املفروضة عليهم نتيجة للنزوح ،كما تنص املادة ( )1( 3ك) من اتفاقية كمباال.
تحديد املناطق املناسبة لالنتقال املخطط له من خالل تخطيط استخدام األراض ي وأدوات إدارة التنمية
الريفية وخطط التنمية الحضرية وتقييمات التدهور البيئي.
تضمين خطط وقوانين وسياسات محددة للحد من مخاطر النزوح الناجم عن الكوارث عبر الحدود وتلبية
احتياجات النازحين عبر الحدود ،وينبغي مواءمتها مع أدوات أوسع ،مثل السياسات واالتفاقات اإلقليمية
املتعلقة بحرية الحركة وحقوق النازحين والتنمية املستدامة والحد من مخاطر الكوارث والتغير املناخي.
تطوير شبكات األمان االجتماعي ،وحماية سبل العيش وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم بطرق
تلبي االحتياجات املحددة لجميع املتضررين من النزوح ،مع إيالء اهتمام خاص للفئات واملجموعات الضعيفة
أو املهمشة.
إشراك املجتمعات املتضررة واملؤسسات الشعبية في التخطيط املحلي ،وعملية اتخاذ القرار ومراقبة الخدمات
العامة ،وكذلك في تطبيق وتشغيل وصيانة ُ
البنى األساسية.
ضمان وجود قوانين وسياسات لحماية األراض ي واملمتلكات واألصول اإلنتاجية األخرى أثناء النزوح.
تضمين التقييمات لتحديد متى تكون العودة آمنة وأن تغطي خطط طوارئ األشخاص النازحين لفترات طويلة
بعد اإلخالء ،واحتمالية عدم قدرتهم على العودة بشكل دائم؛ ألن مناطقهم األصلية لم تعد صالحة للسكن.
تطوير برامج االستثمار ومبادرات اإلنعاش االقتصادي والتنمية املحلية للنازحين من أجل تعزيز توظيفهم
ً
ً
وظروف عملهم الالئقة وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

 معالجة اآلثار السلبية املحتملة للنزوح على البيئة واملوارد الطبيعية لتجنب ظهور مخاطر جديدة

.األراضي

)قائمة املصادرواملراجع(
ً
أوال :قائمة املصادرواملراجع باللغة العربية:
 -1البرنامج العاملي املعني بالنزوح القسري التابع البنك الدولي ،النزوح الداخلي في أفريقيا :أحد تحديات التنمية ،استكشاف املبادرات اإلنمائية للتخفيف من حدة
النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع والعنف والكوارث الطبيعية ،متاح على :
)http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201210-af-internal-displacement-in-africadevelopment-challenge-thematic-ar.pdf(.

ّ
ّ
التشرد البيئي :التنقل البشري في عصر التأثير البشري" األنثروبوسين" ،متاح على:
 -2برنامج األمم املتحدة للبيئة،

(https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAllowed=y).

 -3عبد العزيز خالد فضل هللا ،مخاطر "سد النهضة" اإلثيوبي بين الحقيقة واإلثارة ،صحيفة املرصد السوداني اإللكترونية 19 ،يوليو 2013م.
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: متاح على،م2018 ، برنامج األمم املتحدة للبيئة-4
(https://www.unenvironment.org/ar/news-and-stories/alqst/thdyd-aldmar-aldhy-sbbh-aljfaf-fy-alswmal).

.م2011 ، لندن، املكتب الحكومي للعلوم، امللخص التنفيذي: تقرير املشروع النهائي، الهجرة والتغير البيئي العاملي، فورسايت-5
 دليل لتنفيذ، معالجة اآلثار وتعزيز القدرة على التكيف، كيفية الحد من الخطر: النزوح الناجم عن الكوارث،)UNISDR( مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث-6
.م2018 ،(إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث الهدف) ه

ً
: قائمة املصادرواملراجع باللغة غيرالعربية:ثانيا
1-CRED &UNISDR, Economic Losses, Poverty and Disasters 1998-2017.
2-GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019.
3-IFRC , Disasters in Africa-The case for legal preparedness,2011.
4- Interview 41 and Quarterly Brief - Focus on Gu Season Early Warning, 12 th June 2009, Food Security and
Nutrition Analysis Unit, available at: (www.fsausomali.org).
5-NRC& IDMC, Africa report on internal displacement, 2017.
6-The World Commission of Dams, Dams and Development A New Framework for Decision Making, Earthscan
Publication LTD, London and Sterling, 2000.
7- UCL&CRED&USAID, Natural Disaster 2017.
8- UCL, Annual Disaster Statistical Review 2016, The numbers and trends.
9-UNHCR, Climate Change, Disaster, Displacement and Migration: initial evidence from Africa, Research Paper
No. 180, December 2009.
10-Wet. C.D, The Experience with Dams and Resettlement in Africa, World Commission on Dams:, Displacement,
Resettlement, rehabilitation, reparation and Development, 2000.
11- World Bank: Projects - Senegal : Regional Hydropower Development project, Implementation Completion
Report, 7 January 2005.
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التخطيط والتهيئة باملجال الضاحوي ملدينتي فاس ومكناس –املغرب-
Spatial Suburb Planning and Development of the City of Fez and
Meknes - Morocco .1خالد العلوي طالب باحث بسلك الدكتوراه ،الكلية املتعددة التخصصات خريبكة ،جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل.
 .2سعيد الصغير ،أستاذ التعليم العالي ،الكلية املتعددة التخصصات خريبكة ،جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل.
امللخص :عرف املجال عموما واملجال الضاحوي على الخصوص اهتماما كبيرا من طرف الباحثين واملسؤولين على هذا الشأن ،رغبة في تنظيمه
واالستجابة للحاجيات املتزايدة للسكان ،التي تتنوع وتختلف تبعا لطبيعة املجتمع السائد وكذا األنشطة االقتصادية املتواجدة.
للتحكم في املجال وتوجيه التوسع العمراني ،يفترض وجود إطار قانوني مالئم ومرن تعتمد عليه الجهات املسؤولة في تدخالتها ،على املستوى
العقاري والتخطيط العمراني ،هذا اإلطار سيمكنها من ضبط العمليات العقارية وعمليات البناء عموما ،والحيلولة دون حدوث تجاوزات،
واستبعاد كل املمارسات التي ال تتماش ى مع قانون التعمير .تعتبر وثائق التعمير إطارا قانونيا مهما للتخطيط الحضري ،وأداة أساسية لتأطير
عملية التعمير ،وحسن استغالل املجال وتجاوز العشوائية التي تطغى على عمليات البناء ،تتنوع هذه الوثائق باملجال بين املخطط املديري
للتهيئة العمرانية ،الذي أصبح اليوم يشمل املجاالت الضاحوية ،وتصميم التهيئة الذي يغطي جميع املراكز الضاحوية املدروسة .تتضمن وثيقة
تصميم التهيئة مختلف املشاريع التنموية والبرامج املسطرة على املستوى القريب واملتوسط ،لكن إلى أي مدى يتم احترام مقتضيات وثائق
التعمير لتنزيلها بالطريقة التي ستفض ي إلى تهيئة مجالية ناجحة ،وماهي العقبات التي تقف أمام عدم برمجة املشاريع والبنيات التحتية الالزمة؟
ال يكفي وجود وثائق للتعمير تغطي املجال ،بل ما ينقص هو النجاعة وتحسين الفاعلية خاصة في تنزيل وتطبيق البرامج واملشاريع التنموية،
ومعالجة االختالالت املرتبطة بالنقص الحاصل في التجهيزات واملرافق والبنيات التحتية الالزمة.
الكلمات املفاتيح :املجال الضاحوي – التوسع العمراني – التخطيط العمراني – وثائق التعمير – التهيئة املجالية

Abstract :The space, in general and the spatial suburb in particular, has attracted the attention
of researchers and officials interested in this matter. They aspire to regulate it and respond to
the growing needs of the population, which are various according to the nature of the
mainstream society as well as the existing economic activities. To control space and guide
urban sprawl, it presupposes an appropriate and flexible legal framework by which duty-bearers
rely on in their interventions at the real estate level and urban planning. This framework will
enable them to control real estate operations and building operations in general, prevent
irregularities, and exclude all practices that are not in line with the urban law. Urbanization
documents are considered as an important legal framework for urban planning and an essential
tool for framing the urbanization process, making good use of the space and getting over
informal housing that overwhelms the building processes. These documents in space ranges
from the master plan for urban development, which today includes spatial suburbs, to the
( )1مكتب األمم المتحدة للحد من الكوارث( ،)UNISDRالنزوح الناجم عن الكوارث :كيفية الحد من الخطر ،معالجة اآلثار وتعزيز
القدرة على التكيف ،دليل لتنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث الهدف) ه(2018 ،م.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
84

م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر
development design that covers all the studied suburban centers. The development design
document includes various development projects and established programs in the near-term and
the medium-term. However, to what extent are the requirements of urbanization documents
respected in order to enforce them in a way that ensures a successful spatial development? What
are the impediments to projects programming and the necessary infrastructure? It is not
sufficient to have urbanization documents that cover the space. Yet, what is lacking is efficiency
and the improvement of effectiveness, particularly in implementing the development programs
and projects, and addressing the imbalances associated with the shortage of necessary supplies,
facilities and infrastructures.
Keywords: Spatial suburb - Urban sprawl – Urban planning - Urbanization documents – Spatial
development

 املخططات التعميرية ورهان إدماج الضاحية ضمن التجمع الحضري.1

: أهمية وثائق التعمير.1.1
تكتس ـ ـ ي وثائق التعمير أهمية كبرى تتجلى في كونها أدوات وآليات يتم اعتمادها لغاية التخطيط العمراني وحس ـ ــن
 التي تتــأس ـ ـ ـ ــس على توجهــات عــامــة وتص ـ ـ ـ ــور مس ـ ـ ـ ــتقبلي، يتم التمييز في هــذه الوثــائق بين الوثــائق التقــديريــة.تنظيم املجــال
، التي تعتمــد على تفعيــل وتنزيــل مقتضـ ـ ـ ـ ـيــات املخطط املــديري، والوثــائق التنظيميــة،للمــدينــة أو املجــال املعني بــالــدراسـ ـ ـ ـ ــة
 والعمل على تزويد املنطقة بمســاحات خضـراء،انطالقا من توفير التجهيزات واملرافق العمومية التي ســيســتفيد منها املجال
.وحماية املجال البيئي
 حاالت الدراسة بضاحيتي مدينتي فاس ومكناس:1خريطة رقم
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تتميز أدوات التعمير بكونها وثائق ذات مرجعية قانونية تهدف إلى بلوغ تدبير عقالني واســتباقي ،حيث تقوم بهيكلة
وإنتاج مجاالت عمرانية (تجزئات س ـ ـ ـ ــكنية ،مرافق عمومية ،)....بناء على ما تتض ـ ـ ـ ــمنه من توجيهات واختيارات ،ذات أبعاد
اجتماعية ،اقتص ـ ـ ـ ــادية ،مجالية وبيئية ،كما أن لها نظرة اسـ ـ ـ ــتباقية واسـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـرافية من خالل توفير حاجيات السـ ـ ـ ــكان
املسـ ــتقبلية ،وفق منظور يتخذ في الحسـ ــبان التحوالت الديموغرافية واالقتصـ ــادية واالجتماعية 8،لذلك فدراسـ ــة وتنظيم
كل ما جاءت به وثائق التعمير على املس ـ ــتوى االجتماعي أو االقتص ـ ــادي ،من ش ـ ــأنه أن يس ـ ــاهم في عملية التنمية والتنظيم
املجالي.
تتمتع وثائق التعمير بأدوار ،تتجلى في التنظيم املجالي وتحقيق التنمية ،من خالل وضـ ــع تصـ ــور تنموي على املدى
املتوس ـ ـ ـ ــط والبعيد .كما أنها تتميز بكونها موجهة ملجاالت محلية لغرض تنظيم وخلق توازن مجالي ،عكس الوثائق التي لها
نفاذ وطني كاملخطط الوطني إلعداد التراب.

 8بناصر المصطفاوي .)2006( .التعمير بين التخطيط والعشوائية حالة مدينة الناظور .أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق-القانون
العام وحدة العقار والتعمير واالسكان .جامعة محمد الخامس-اكدال كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-الرباط .ص32
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تش ـ ـ ـ ــتمــل وثــائق التعمير على الش ـ ـ ـ ــق التقــديري ،املتمثــل في وثيقــة املخطط املــديري للتهيئــة العمرانيــة ،التي تعتبر
املوجه األســاسـ ي لباقي الوثائق ،وتشــكل صــلة وصــل بين ســياســة إعداد التراب الوطني والتعمير ،9ووثائق التعمير التنظيمي،
املتمثل ــة في تصـ ـ ـ ــميم التنطيق) ،(zoningتصـ ـ ـ ــميم التهيئ ــة) ،(PAتصـ ـ ـ ــميم التنمي ــة) ،(PDوقرارات تخطيط ح ــدود الطرق
العامة.10
تعرف وثائق التعمير تنوعا وتكامال ،نظرا للتطورات التي عرفتها س ـ ـ ــياس ـ ـ ــة التعمير ،حيث إن وثيقة واحدة لن تفي
ب ــالغرض نظرا الختالف املج ــال بين حض ـ ـ ـ ــري وقروي ،واملس ـ ـ ـ ـ ــاح ــة املغط ــاة ،ب ــاإلض ـ ـ ـ ـ ــاف ــة إلى طبيع ــة الوثيق ــة ،توجيهي ــة أو
تنظيميـة 11....فـاملخطط املـديري للتهيئـة العمرانيـة يعتبر األسـ ـ ـ ـ ــاس الـذي تعتمـد عليـه بـاقي الوثـائق ألنـه يس ـ ـ ـ ــطر االختيـارات
األسـ ــاسـ ــية املوجهة للتنمية ملدة  25سـ ــنة ،ويسـ ــتهدف رقعة مجالية تضـ ــم تجمع عمراني مكون من عدة جماعات أو مراكز
حضرية أو قروية.
أما تص ـ ــميم التهيئة ،فهو وثيقة موجهة ملنطقة أقل اتس ـ ــاعا من تلك التي يغطيها املخطط املديري  ،SDAUوغالبا
ما تكون جماعة واحدة ،أو مركز حض ــري أو قروي ،ويبين اس ــتعماالت األرض املس ــموح بها ،إض ــافة إلى أنه يعمل على تنزيل
املقتضيات التي جاء بها املخطط املديري للتهيئة العمرانية لهذه املنطقة ،ومدة سريانه  10سنوات.
يبقى دور تص ـ ـ ـ ــميم التهيئة محص ـ ـ ـ ــورا بالعالم القروي أكثر منه بالعالم الحض ـ ـ ـ ــري ،نظرا للحاجة امللحة لتنظيم
وتهيئة املجال القروي.
يعد تصـ ـ ــميم التنطيق ،ص ـ ـ ــلة وص ـ ـ ــل بين مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصـ ـ ــميم التهيئة ،على اعتبار أن هذا
األخير يستوجب فترة ليست بالقصيرة إلنجازه ،األمر الذي قد يؤدي إلى فراغ قانوني خالل مدة اإلعداد.
تتميز وثيقة تخطيط حدود الطرق والس ـ ـ ـ ــاحات العامة ،بكونها أكثر مرونة وبس ـ ـ ـ ــاطة ،ألنها ال تحتاج لإلمكانيات
املخص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة لباقي الوثائق ،ويتم وضـ ـ ـ ــع هذه الوثيقة في حالة فتح طريق جديدة أو س ـ ـ ـ ــاحة عمومية أو س ـ ـ ـ ــاحة لوقوف
السيارات.12

 9أحمد الماكي .)2008( .التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب .أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة التكوين والبحث االدارة
العامة .جامعة محمد األول كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-وجدة .ص 17
 10بناصر المصطفاوي .)2006( .مرجع سابق .ص33
 11بناصر المصطفاوي .)2006( .مرجع سابق .ص33
 12بناصر المصطفاوي .)2006( .مرجع سابق .ص34
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 .2.1مستوى التغطية بوثائق التعمير:
يعتبر تص ـ ـ ـ ــميم التهيئــة وثيقــة قــانونيــة تهــدف إلى تنظيم املجــال وإعــداده ،وتجــاوز االختالالت والص ـ ـ ـ ــعوبــات التي
تعترضـ ـ ـ ــه لبلوغ التنمية الشـ ـ ـ ــاملة ،لتحقيق ذلك يتم القيام بتش ـ ـ ـ ــخيص مجالي للمجال املعني بالتهيئة ،ورصـ ـ ـ ــد النواقص
وجوانب القصور على مستوى الحاجة إلى السكن ،التجهيزات واملرافق العمومية والبنيات التحتية ...وبالتالي هيكلة املجال
والتخطيط التجاه التوسع العمراني مع احترام األراض ي الفالحية الخصبة املجاورة للمدينة أو املركز.
تعترض تنزيل هذه الوثيقة عدة ص ــعوبات ،كعدم مس ـايرتها للتطور العمراني ،بفعل بطء مس ــطرة اإلعداد ،األمر
الذي يفض ـ ـ ـ ي إلى فراغ قانوني في هذا املجال .13يش ـ ـ ــهد املجال ازدواجية بين التعمير القانوني والغير قانوني ،حيث أن النوع
األول ،يوفر حماية لص ـ ــاحب األرض أو البناية ،ويس ـ ــمح بتطور عمراني س ـ ــليم يض ـ ــفي طابعا حض ـ ــريا منس ـ ــجما ومتناسـ ــقا
وقابل ومالئم لالسـ ـ ــتقرار ،أما النوع الثاني ،فيتمثل في انتشـ ـ ــار مختلف أشـ ـ ــكال السـ ـ ــكن الغير قانوني ،من خالل السـ ـ ــكن
الصـ ــفيحي ،العشـ ــوائي ...والترامي على عقار الغير والسـ ــكن في ظروف صـ ــعبة جدا ال تتوفر بها التجهيزات األسـ ــاسـ ــية ،األمر
الذي ينعكس على املجال البيئي.
تقتض ـ ي هذه الوض ــعية البحث العميق واملس ــتفيض في الظروف االجتماعية واألوض ــاع االقتص ــادية التي يعيش ــها
الس ــكان س ــواء داخل املدينة أو بض ــواحيها أو هوامش ــها ،ملحاولة التخفيف من وطأة ظاهرة انتش ــار الس ــكن الغير قانوني،
خاصة خارج حدود املدينة ،األمر الذي دفع بالسكان إلى االنتقال نحو الضاحية والهامش حيث أن ضعف التغطية بوثائق
التعمير يسمح بانتشار السكن الصفيحي والعشوائي.
مستوى تغطية املجال املدروس بوثائق التعمير
املراكزالضاحوية

سنة املصادقة على
املخطط

نسبة االنجاز

املساحة املغطاة
قبل سنة 2000
بالهكتار

املساحة املغطاة بين
سنة  2000و2011
بالهكتار

مكناس
الحاج قدور
سبع عيون
بوفكران

في طور املصادقة
2007
في طور املصادقة
2005

81
53
17
86

4921
125
128
114

834
86
32
70

 13سمية بوشنتوف . (2015).التحوالت المجالية وإشكالية التهيئة  :حالة الجماعات القروية الجبلية المجاورة لمدينة تطوان .أطروحة
لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا .كلية اآلداب والعلوم االنسانية-تطوان.ص332
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فاس
عين الشكاك
السخينات

في طور املصادقة
_
__

87
44
__

5000
__
__

1850
__
__

Source : AU Meknès, Fès 2013 et Maroc

إن املجهودات املبدولة لتغطية املجال بوثائق لتصـ ــميم التهيئة ،واضـ ــحة على مسـ ــتوى تغطية املراكز الضـ ــاحوية
ومجموعة من القرى املنتشـ ـ ـ ــرة بجانب املدن الكبرى واملتوسـ ـ ـ ــطة ،إال أن الغاية ليسـ ـ ـ ــت في الكم أو عدد وثائق التعمير التي
تغطي التراب الوطني ،بل بالكيف حيث يجب احترام األهداف املس ــطرة في تص ــميم التهيئة ،والعمل على تنزيل كل ما جاءت
به ،ليظهر أثر التهيئة املجالية من خالل وض ـ ـ ـ ــع البنيات التحتية األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية واملرافق والتجهيزات الض ـ ـ ـ ــرورية ،ومعالجة
االختالالت املرتبطة بالسكن.
تظل أدوات التهيئة محدودة األثر على مس ـ ــتوى الض ـ ــاحية والهامش ،لطول مدة انجاز الوثيقة واملص ـ ــادقة عليها،
وبالتالي تصبح متجاوزة نظرا للتحوالت التي تحدث ،وعدم مالءمة ما جاء به تصميم التهيئة وما تم انجازه في الواقع.
يتضـ ـ ـ ــح من خالل الجدول املتعلق بتغطية املراكز الضـ ـ ـ ــاحوية بوثائق التعمير ،بأن جميع املراكز الضـ ـ ـ ــاحوية هي
مغطاة بوثيقة للتعمير ،لالهتمام الذي أص ـ ـ ــبحت توليه الجهات املختص ـ ـ ــة لهذا املجال ،وللدينامية العمرانية التي أص ـ ـ ــبح
يشهدها ،بعد تشبع املدن وغياب مناطق جديدة للتعمير.
يبقى تزويد الضــاحية بوثيقة للتعمير حديث العهد خاصــة بالنســبة للمراكز الحديثة النشــأة والتي تعرف دينامية
بطيئة كما هو الشأن بالنسبة للسخينات والحاج قدور.
خريطة رقم :2تغطية مجال جهة فاس مكناس بوثائق التعمير
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تختلف نس ـ ـ ـ ــب التغطيــة بوثــائق التعمير ،بفعــل حجم الــدينــاميــة العمرانيــة وارتفــاع الطلــب على البنــاء بــاملركز
الضــاحوي ،فنســبة التغطية بلغت أقصــاها بمركز بوفكران بنســبة  %86نظرا لدينامية املركز الضــاحوي والتهافت املتزايد
نحو االستقرار به.
بلغـت نسـ ـ ـ ـ ـبـة التغطيـة بـالحـاج قـدور  %53لكون هـذا املركز محـدود مجـاليـا ،ولعـدم توفر أراضـ ـ ـ ـ ـ ي بهـامش املركز
للتوسع العمراني ،فجل األراض ي املحيطة هي عبارة عن تعاونيات فالحية تمتاز بدرجة خصوبة كبيرة وإنتاجية مهمة.
تص ـ ــل نس ـ ــبة التغطية بس ـ ــبع عيون وعين الش ـ ــكاك على التوالي إلى  %17و %44واالختالف في هذه النس ـ ــب راجع
ألهمية الدينامية العمرانية بمركز عين الشكاك.
عرفت الضــاحية توافدا كبيرا للســكان بلغ أوجه في الســنوات قبل  ،2000يتضــح ذلك من خالل املناطق املفتوحة
للتعمير ،حيــث بلغــت  128هكتــار بس ـ ـ ـ ــبع عيون 125 ،بــالحــاج قــدور و 114ببوفكران ،وذلــك على خالف الفترة املمتــدة بين
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سـ ـ ـ ـنــة 2000و 2011حيــث بلغــت املنــاطق املفتوحــة للتعمير 86هكتــار بــالحــاج قــدور  32هكتــار بس ـ ـ ـ ــبع عيون ،و 70هكتــار
ببوفكران.
يؤدي نفــاذ االحتيــاط العقــاري ،إلى البحــث عن منــاطق جــديــدة للتعمير ،كمــا هو الشـ ـ ـ ـ ــأن بــالحــاج قــدور ،ممــا دفع
بالجماعة إلى فتح تجزئات جديدة على طول الطريق الرابطة بين مكناس واملركز الضــاحوي ،كتجزئة الســالم التي أصــبحت
تشكل اليوم تجمعا سكانيا كبيرا يحتل موقعا استراتيجيا.

 .3.1املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية :وثيقة ناقصة التطبيق
يعتبر املخطط املديري للتهيئة العمرانية ،وثيقة أسـ ـ ــاسـ ـ ــية تعمل على تنظيم أعمال التهيئة ،ووضـ ـ ــع اسـ ـ ــتراتيجية
للتهيئة تتدخل فيها جهات مختلفة معنية بالتعمير وتنظيم املجال كالسـ ـ ــلطات املحلية ،الوكالة الحض ـ ـ ــرية ،مفتشـ ـ ــية
اإلسكان والتعمير...
بمدينة فاس تم وض ـ ـ ــع املخطط املديري للتهيئة العمرانية لس ـ ـ ــنة  ،1980باختيارات كبرى ترمي إلى توجيه التعمير
في اتجاه الشـ ــرق ،لتصـ ــبح هذه املنطقة مكتظة بالسـ ــكان حيث وصـ ــل عدد السـ ــكان بها خالل سـ ــنة  1982إلى 72424
نسـ ـ ــمة ،أي ما يمثل  %62.5من مجموع سـ ـ ــكان الهامش الش ـ ـ ــمالي ،فأصـ ـ ــبحت بذلك مجاال السـ ـ ــتقبال املهاجرين من
القرى القريبة والس ـ ـ ـ ــكان ذوي الدخل املحدود .النتيجة هي س ـ ـ ـ ــكن متنوع بمنطقة كانت تعد احتياطا عقاريا للمدينة
ومجاال لتوسع وامتداد املدينة القديمة14.
اتض ـ ــح عدم جدوى توجيه التعمير نحو الش ـ ــرق ،مما أفرز رغبة في وض ـ ــع تص ـ ــميمين ،األول س ـ ــنة  ،1991والثاني
س ــنة  2016هذا األخير الذي عمل على دمج جزء مهم من ض ــواحي املدينة كعين الش ــكاك ،الس ــخينات ،...على العكس
من التص ـ ـ ــاميم الس ـ ـ ــابقة التي أغفلت املجال الض ـ ـ ــاحوي واقتص ـ ـ ــرت على توجيه التعمير بهامش املدينة ،مع العلم أن
القــانون الص ـ ـ ـ ـ ــادر في  02/09/1952ينص في الجزء األول من الفص ـ ـ ـ ـ ــل األول على إمكــانيــة تغطيــة املخطط للمنــاطق
املحيطة باملدن في حدود  10كلم خارج املدار الحضري.
تمــت اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة في نص املخطط املــديري لسـ ـ ـ ـ ـنــة  1980إلى خلق مراكز تربط بين املــدينــة والــدواوير املحيطــة بهــا
لتخفيف الضـ ــغط عنها كمراكز ضـ ــاحوية ،لكن لم يتم تنزيل وتطبيق ما جاء به املخطط ،األمر الذي يدعوا للتسـ ــاؤل
حول مدى إمكانية تطبيق محتوى تصـ ـ ــميم  2016الذي ش ـ ــمل مسـ ـ ــاحة أوس ـ ــع من سـ ـ ــابقيه ،تض ـ ــم ضـ ـ ــاحية املدينة
Mohamed HAZOUI. (1991) : l’espace urbain nord de Fès d’une simple trame d’habitat a une
périphérie démesurée. Thèse de doctorat de 3ème cycle. Université François Rabelais-Tours U.F.R.
aménagement et géographie département de géographie.
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وتعتبرها مس ـ ـ ــتقبل التمدين والتوس ـ ـ ــع ،رغم االنتقادات املوجهة له من طرف املس ـ ـ ــؤولين بالوكالة الحض ـ ـ ــرية ،والذين
اعتبروه اقتص ـ ـ ـ ــر على الحــديــث عن العموميــات ،ولم يتعمق في اإلشـ ـ ـ ـ ـكــاالت املطروحــة بــالض ـ ـ ـ ـ ــاحيــة والتي تنتظر حال
مستعجال.
أما بمدينة مكناس فقراءة املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لس ــنة  ،1976تبين بأن هناك نقص واض ــح ،فيما
يخص دمج املجال الض ـ ـ ــاحوي ،حيث أش ـ ـ ــار املخطط إلى الحدود اإلدارية للتهيئة املتمثلة في مدينة مكناس ،واقتص ـ ـ ــر
على ذكر املجاالت املحيطة دون تحليل ودراسة ،ورغم املرور من تجربة وثيقة  ،1976أعيدت نفس األخطاء والكبوات
في مخطط  1992الذي بدوره همش املجال الضاحوي.
يش ـ ـ ــترك مخطط  1976ومخطط  ،1992في تغييب املجال الض ـ ـ ـ ــاحوي ،لكن في اآلونة األخيرة بدأ االهتمام الكبير
بإدماج الضـ ـ ــاحية في التخطيط ،على اعتبار املش ـ ـ ــاكل التي تنجم عن ضـ ـ ــعف التغطية بوثائق التعمير ،هذا االهتمام
بدى واضـ ــحا في مخطط س ـ ــنة  ،2013يتض ـ ــح ذلك من خالل خريطة مش ـ ــروع املخطط املديري للتهيئة العمرانية الذي
ضــم بوفكران ،ســبع عيون والحاج قدور ...كمراكز ضــاحوية تعرف دينامية مهمة ومتفاوتة ،ورغم ادماجها فلم تحض
بالحيز الكافي من الدراسة والتحليل حيث ركز املخطط على موقع املدينة وتنافسيتها على الصعيد الوطني والجهوي.

 .4.1تصاميم التهيئة باملجال الضاحوي :تنزيل وتفعيل ناقص
بدأ االهتمام بتهيئة املراكز الض ـ ـ ـ ــاحوية املحيطة باملدينة-املركز منذ االسـ ـ ـ ــتقالل من قبل السـ ـ ـ ــلطات املعنية ،حيث
ش ـ ـ ـ ــهدت هذه الفترة ظهور أول ظهير يعنى بتنمية التجمعات القروية (ظهير  25يونيو  ،)1960الذي حدد مفهوم تصـ ـ ـ ــميم
التنمية  PDARوآليات تنزيله ،ليبدأ العمل به وتصـ ــبح جل املراكز القروية مغطاة بتصـ ــميم للتنمية ،وقد توفر كل من عين
تاوجطات وسبع عيون آنذاك على تصميم للتنمية خالل سنوات  1951و 1953على التوالي.
ش ـ ــهدت املراكز الض ـ ــاحوية املحيطة دينامية ديموغرافية مهمة س ـ ــاهمت في ظهور وثائق جديدة للتخطيط كتص ـ ــميم
التهيئة ،وبالتالي أض ــحت مراكز عين تاوجطات ،س ــبع عيون ،بوفكران وعين الش ــقف تتوفر على تص ــميم للتهيئة منذ س ــنة
 ،1979في إطار س ـ ــياسـ ــة لتنمية هذه املراكز القيادية واملؤطرة للمجال املحيط بها ،والتي لها دور في تثبيت س ـ ــكان الدواوير
املجاورة والحيلولة دون تنقلهم صوب املدينة-املركز15.
بفعل التزايد الديموغرافي بالقرى والحاجة إلى االس ـ ــتفادة من البنيات التحتية ،أص ـ ــبحت الض ـ ــاحية تس ـ ــتقطب عددا
مهما من الس ـ ـ ــكان ،مما أدى إلى ض ـ ـ ــغط كبير على املدن الكبرى ومحيطها الض ـ ـ ــاحوي خاص ـ ـ ــة مع بداية القرن العش ـ ـ ــرين،
15

Bousfiha Sabah. (1989). les petites agglomérations du sais : étude typologique. Thèse du doctorat de
3ème cycle. Université François Rabelais-tours. P256
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ليصبح املسؤولون على التهيئة املجالية باملنطقة أمام وضعية صعبة تتميز بتفاقم األزمات وتنوع اإلشكاالت املطروحة ،مما
فرض أساليب وسياسات مرتبطة بتهيئة التجمعات الحضرية واملجال الضاحوي باألخص.

 .2و اقع التهيئة املجالية باملجال الضاحوي ملدينتي فاس ومكناس
أص ــبح من الض ــروري تظافر الجهود لكافة املتدخلين في تهيئة املجال الض ــاحوي لبلوغ التنمية املرجوة ،وهذا لن يتم
إال بالتركيز على مسـألة التنسـيق الجيد بين الفاعلين واملتدخلين ،وتزويد املراكز الضـاحوية بالحاجيات الضـرورية ،والعمل
على تجاوز االختالالت التي تشكل نقطا سوداء باملجال الضاحوي.16
تزايد االهتمام باملجال الضـ ـ ـ ـ ــاحوي ،من خالل التغطية بوثائق التعمير ،وتوفير التجهيزات واملرافق العمومية ،لكن
يبقى ذلك ناقص التفعيل ،ألسـ ــباب تتمثل في املزايدات السـ ــياسـ ــية وغياب التنسـ ــيق ،باإلضـ ــافة إلى ضـ ــعف تدبير وتسـ ــيير
الش ـ ـ ـ ـ ــأن املحلي ،وعــدم االعتمــاد على األولويــات وتحقيق التوازن بين مختلف هــذه املش ـ ـ ـ ـ ــاريع التنمويــة ،لتظــل دون نتــائج
ايجابية تسجل على مستوى املراكز الضاحوية.
تتميز وضـ ـ ــعية املراكز الضـ ـ ــاحوية بنقص فيما يخص التجهيزات والبنيات التحتية ،حيث أن بعض ـ ــها في وضـ ـ ــعية ال
بــأس بهــا ،امــا البعض اآلخر فيعــاني من العزلــة واإلقص ـ ـ ـ ـ ــاء وعــدم توفر ظروف مالئمــة للعيش ،لتتحول هــذه املجــاالت إلى
مناطق طاردة للسكان ،عوض العمل على خلق توزيع متوازن للوحدات املجالية.

 .1.2التهيئة املجالية :ضعف التنسيق وغياب النجاعة في التنزيل
يعرف املجال املدروس تأخرا كبيرا على مس ـ ـ ـ ــتوى التهيئة وتزويده بالتجهيزات والبنيات التحتية ،وذلك راجع لعدة
أسباب تتمثل في:
 غياب اس ـ ـ ــتراتيجية بعيدة املدى تنظر للض ـ ـ ــاحية املس ـ ـ ــتقبلية وتأخذ بعين االعتبار تهيئة املجال الض ـ ـ ــاحويالستقبال املهاجرين الذين يبحثون عن مجاالت توفر لهم أدنى مستويات العيش.
 ض ـ ـ ـ ــعف تمويل وثائق التعمير التي تنكب وتركز على تلبية حاجيات الس ـ ـ ـ ــكان من الس ـ ـ ـ ــكن ،في ظل قص ـ ـ ـ ــورواضح ،فيما يخص التجهيزات واملرافق العمومية.
 ض ــعف التنس ــيق بين املس ــؤولين على التهيئة باملجال الض ــاحوي ،حيث أن املزايدات الس ــياس ــية بين األحزاباملشـ ـ ـ ــكلة للجماعة تؤدي إلى تأخر في عمليات التهيئة ،إض ـ ـ ـ ــافة إلى أن القرارات يتم اتخاذها بش ـ ـ ـ ــكل انفرادي
دون اشراك باقي الفاعلين أو السكان.
16

سمية بوشنتوف .)2015( .مرجع سابق .ص354
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 غياب املس ـ ـ ـ ــؤولية ،وتركيز الس ـ ـ ـ ــلطات العمومية على تدارك املش ـ ـ ـ ــاكل التي تعاني منها املراكز الض ـ ـ ـ ــاحوية،ومعالجة قضايا التعمير والتهيئة بسياسات آنية تفتقد لبعد املدى والنظرة االستشرافية واملستقبلية.
 تعتبر معالجة املش ــاكل املرتبطة باملس ــألة العقارية من القض ــايا الجوهرية واملحورية وذلك بتوفير احتياطاتعقارية كافية لتزويد املراكز الضاحوية بما تحتاجها من تجهيزات وبنيات تحتية أساسية.
خريطة رقم :3توزيع أرباب األسر حسب مستوى تأخرالتهيئة باملراكزالضاحوية%

حسـ ــب نتائج اسـ ــتطالع السـ ــاكنة فقد اعتبر  %59.3من أرباب األسـ ــر بمركز الحاج قدور ،بأن السـ ــبب وراء تأخر
مسـ ــتوى التهيئة ،يعود لضـ ــعف التنسـ ــيق وغياب مقاربة تشـ ــاركية بين األطراف املتدخلة بما فيها السـ ــكان ،مقابل%76.2 ،
بالسخينات %58.3 ،ببوفكران ،و %25.9بسبع عيون %49.3 ،بعين الشكاك.
صرح %15من ارباب االسر ببوفكران بتدخل غياب استراتيجيات واضحة في تأخر مستوى التهيئة ،في حين بلغت
النس ــبة  %31.1بالحاج قدور %28.7 ،بس ــبع عيون %25.7 ،بعين الش ــكاك %11.9 ،بالس ــخينات .تتدخل الوس ــائل املادية
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في التأثير على مس ـ ـ ـ ــار التهيئة ،حيث بلغت هذه النس ـ ـ ـ ــبة أقص ـ ـ ـ ــاها بس ـ ـ ـ ــبع عيون  ،%23.8ثم  %5.9بعين الش ـ ـ ــكاك%3.3 ،
ببوفكران %3.2 ،بالسخينات و %1.5بالحاج قدور.
تظل الوثائق التي تغطي املجال ناقصــة ،حيث ال يتم تنزيل وتفعيل جل ما جاءت به ،إضــافة إلى أن قطاع الســكن
هو الغالب على حس ـ ـ ـ ــاب برمجة مجاالت للترفيه أو مجاالت خض ـ ـ ـ ـراء ،فضـ ـ ـ ــال عن ضـ ـ ـ ــعف التجهيزات ،البنيات التحتية
والخدمات ،لذلك ص ــرح %14.7بعين الش ــكاك من أرباب األس ــر بض ــعف وعدم تفعيل وثائق التعمير و %14بس ــبع عيون و
%15.8ببوفكران ،مما يؤش ــر على أن عدم فعالية وثائق التعمير كأدوات لتهيئة املجال تجعل التعمير باملجال الض ــاحوي في
حالة من الفوض ى والعشوائية.
يتضح مساهمة العوامل السالفة في تأخر مستوى التهيئة ،لكن مع بعض التفاوتات ،حيث نجد أن بعض املراكز
الضاحوية كالحاج قدور ،السخينات تعرف تأخرا كبيرا في مجال االعداد والتهيئة ،في حين أن مراكز سبع عيون وبوفكران،
ورغم تطورهــا العمراني املهم ،فال زالــت في حــاجــة إلى مرافق ترفيهيــة وخــدمــات في املس ـ ـ ـ ــتوى املطلوب ،يرجع ذلــك لض ـ ـ ـ ــعف
تطبيق وتنفيذ ما جاءت به وثائق التعمير ،واهمال الضاحية فيما يخص التخطيط املجالي.
تبين بأن ضعف الوسائل املالية قد أثر على سير عمليات التهيئة بمركز سبع عيون باملقارنة بباقي املراكز ،متبوعا
بمركز عين الش ـ ــكاك ،نظرا ملحدودية املداخيل الجماعية ،حيث ان املراكز الض ـ ــاحوية املدروس ـ ــة عامة ،في حاجة إلى دعم
مادي مهم لتنزيل املشاريع التنموية.
ساهم غياب استراتيجية واضحة للتهيئة ،في ضعف مستوى التهيئة ،بنسب متقاربة بين املراكز الضاحوية ،نظرا
ملحدودية ادماج الضاحية في التخطيط الشمولي ،وتركيز املسؤولين على املدينة-املركز وتهميش الضاحية.
تأكد بأن غياب التنسـ ـ ــيق بين مختلف الفاعلين واملتدخلين في املجال ،كان العامل األكثر تأثيرا في تراجع مسـ ـ ــتوى
التهيئة ،حيث س ـ ـ ـ ــجلت أعلى نسـ ـ ـ ــبة بمركز الس ـ ـ ـ ــخينات ،الحاج قدور وبوفكران ،لكون املجالس الجماعية تعرف نزاعات
ومزايدات سياسية ،إضافة إلى الخالفات املوجودة بين بعض اإلدارات.

 .2.2الفاعلين واملتدخلين باملراكزالضاحوية :تدخالت عاجزة عن الحد من االختالالت
السسيومجالية
وضـ ــح العمل امليداني وبشـ ــكل عميق مدى عدم قدرة املتدخلين والفاعلين باملراكز الضـ ــاحوية ،على الوصـ ــول إلى
اختيارات صــائبة وتوجهات عامة خاصــة بالتعمير ،كما ان ضــعف مراقبة وتتبع تنفيذ البرامج غالبا ما أدى إلى عشــوائية في
الرؤى وعدم تحقيق تنمية ترابية شاملة.
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إن إعداد وتنظيم مسـ ـ ــلسـ ـ ــل التعمير وبلورته في الكيان االجتماعي ،عن طريق منح رخص البناء سـ ـ ــواء للمشـ ـ ــاريع
الصــغرى أو الكبرى ،ليس أمرا ســهال ،باعتباره مجال للربح املادي والرهانات الســياســية .ورغم تظافر املجهودات التي يقوم
بها كافة املتدخلين من القطاع العام والخاص في مجال البناء والتجهيز ،فإن العمليات املتعلقة بالتعمير تبقى عاجزة عن
الحد من االختالالت السوسيومجالية ،بل على العكس فهي تقوم بإعادة إنتاجها وتوسيع الفوارق االجتماعية.

توزيع أرباب األسر حسب مستوى عمل املتدخلين باملراكز الضاحوية %
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عبرت نس ــبة كبيرة من املس ــتجوبين عن تقص ــير املتدخلين واملس ــؤولين في تس ــيير وتنظيم املجال ،بحيث أن بعض
األحياء تفتقر ألبس ـ ــط التجهيزات الض ـ ــرورية ،كما أن غياب االهتمام باملجال الض ـ ــاحوي وإهمال تتبع مس ـ ــألة التعمير به،
جعله يعاني من اختالالت هيكلية تتطلب تظافر الجهود من أجل معالجتها.
أثبتت نتائج العمل امليداني أن  %91من أرباب األســر يصــرحون بضــعف عمل املتدخلين والفاعلين بســبع عيون،
التي تنعدم بها مجاالت للترفيه واملجاالت الخضراء...
عبر السـ ــكان بمركز الحاج قدور عن ضـ ــعف عمل املتدخلين والفاعلين بنسـ ــبة بلغت  ،%84.2حيث أنه ال يتوفر
على طرق جي ــدة ،ويسـ ـ ـ ـ ـج ــل نقصـ ـ ـ ـ ـ ــا كبيرا في مج ــال التطهير ،وغي ــاب أم ــاكن الترفي ــه واملج ــاالت الخض ـ ـ ـ ـراء ،في حين أن
%50.7ببوفكران اعتبرت أن عمل املتدخلين متوس ـ ــط ،و  %46.5ض ـ ــعيف ،لكون املركز أص ـ ــبح يتوفر على طرق تربط بين
األحياء والش ــارع الرئيس ـ ي ،فيما أن البعض يص ــرح بكون بوفكران في وض ــعية أفض ــل من بعض املراكز الض ــاحوية املماثلة،
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
96

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
وكباقي املراكز الضـ ـ ـ ــاحوية فاملجاالت الخضـ ـ ـ ـراء غائبة باس ـ ـ ــتثناء منتزه طبيعي على ضـ ـ ـ ــفاف وادي بوفكران ،تعتزم الوكالة
الحضرية تهيئته ليصبح في املستوى املطلوب ،خاصة وأن السكان عبروا عن استيائهم من الوضعية التي يوجد عليها بفعل
األزبال املنتشرة.
تســجل املراكز الضــاحوية التابعة ملدينة فاس ،ضــعفا في مســتوى عمل املتدخلين والفاعلين ،حيث تفتقد للتهيئة
الطرقية ،ولوس ـ ـ ــائل النقل الكافية لتجاوز املش ـ ـ ــاكل اليومية املرتبطة بتنقل الس ـ ـ ــكان ص ـ ـ ــوب املدينة املركز .هذا إلى جانب
ض ـ ـ ـ ــعف املجاالت الخضـ ـ ـ ـ ـراء واملواقع الترفيهية ،فيض ـ ـ ـ ــطر بذلك الس ـ ـ ـ ــكان إلى التنقل للمدينة لكون الظروف غير مالئمة
بالضاحية.
يتضـ ـ ـ ــح ذلـك من خالل تصـ ـ ـ ــريح  %85.2بـالس ـ ـ ـ ــخينـات بضـ ـ ـ ــعف عمـل املتـدخلين والفـاعلين ،مقـابـل  %82بعين
الشكاك ،فعمليات التهيئة بهذا االخير تجري بوتيرة بطيئة جدا ،مع العلم أن املركز ينتظر توطين مؤسسة جامعية جديدة
يمكنها أن تغير من الدينامية الســوســيومجالية ،أما مركز الســخينات فيمكن القول بأنه عبارة عن حي ســكني ضــخم يفتقد
للمجاالت الخض ـ ـ ـ ـراء للترفيه ،واملرافق العمومية الضـ ـ ـ ــرورية وبعض الخدمات األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية ،لتبقى التبعية للمدينة-املركز
قائمة بدرجة كبيرة رغم ضعف اإلمكانيات املادية ومحدودية الدخل لدى أغلب األسر.

خاتمة:
تلعب وثائق التعمير دورا أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيا في تأطير عمليات التعمير باملراكز الض ـ ـ ــاحوية ،لكن عدة معيقات تحول دون
ذلك ليص ــبح املجال الض ــاحوي مجاال مناس ــبا للعش ــوائية والعفوية بأش ــكالها ،فالرؤية ما تزال ض ــبابية وس ــطحية في تناول
املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للضاحية ،مما ينعكس على التهيئة والتنمية بالضاحية على جميع املستويات.
باملقارنة بين ض ــاحيتي املدينتين ،فض ــاحية مدينة مكناس أكثر تطورا ودينامية من مثيلتها بفاس ،وبالتالي فالعمل
على ادراج الض ـ ـ ـ ــاحية ض ـ ـ ـ ــمن مخططات التهيئة بفاس يعد أمرا ملحا أكثر منه بمدينة مكناس ،وذلك لخلق توازن وتوزيع
مجــالي منتظم يخفف الضـ ـ ـ ــغط على املــدينــة-املركز ،أمــا ض ـ ـ ـ ــاحيــة مــدينــة مكنــاس فــاألمر يتعلق بتص ـ ـ ـ ــحيح ومعــالجــة عــدة
اختالالت ،ومحاولة توجيه التعمير صوب مراكز ضاحوية بعينها ،لخلق توازن مجالي وتحقيق تنمية مجالية مستدامة.
اما بالنسبة لتصميم التهيئة فالسمة البارزة بالنسبة لجميع املراكز الضاحوية ،هو ضعف تفعيل وتنزيل مشاريع
وبرامج التهيئــة ،بــاإلضـ ـ ـ ـ ــافــة إلى بطء انجــاز وثيقــة تص ـ ـ ـ ــميم التهيئــة ،مقــابــل ارتفــاع وتيرة التعمير املتمثلــة في تنــاسـ ـ ـ ـ ــل أحيــاء
صفيحية والبناء العشوائي ،مما يجعل الوثيقة متجاوزة في ظل تعمير سريع.
نميز باملجال املدروس بين مراكز تتوفر على أكثر من تص ـ ـ ـ ــميم للتهيئة ،وأخرى لم تعرف التغطية بوثائق التعمير
إال حديثا ،فينعكس ذلك على مدى توفر البنيات التحتية والتجهيزات واملرافق العمومية ،مما يعني أن املراكز الض ـ ـ ــاحوية
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األولى تكون قد ســجلت تراكما في توفير الخدمات والحاجيات األســاســية للســكان ،عكس املراكز الضــاحوية األخرى ،فقدم
التعمير ببعض املراكز كبوفكران التي تتوفر على القصـبة اإلسـماعيلية التي أسـسـها املولى إسـماعيل ،سـاهم بشـكل كبير في
تعمير وتحض ـ ـ ــر املركز ،وارتقائه إلى مص ـ ـ ــاف املراكز الحض ـ ـ ــرية التي تعرف دينامية عمرانية مهمة جعلتها تحتل الريادة على
مستوى ضاحيتي فاس ومكناس.
اما بالنس ـ ـ ــبة للمش ـ ـ ــاريع التنموية فإذا نظرنا إليها نجدها متعددة ومتنوعة ،لكن تنزيلها يبقى محط تس ـ ـ ــاؤل لعدة
اعتبارات ،نجد من بين أبرزها غياب إرادة حقيقية لتنمية املراكز الضـ ـ ـ ـ ــاحوية وغياب املس ـ ـ ـ ــؤولية أمام القوانين والوثائق
التعميرية التي تغطي املجال ،إلى جانب ضعف امليزانية وعدم توفر بدائل أخرى لتمويل املشاريع والبرامج التنموية.
وتسـ ــود باملراكز الضـ ــاحوية بنيات تحتية طرقية س ــيئة مع بعض التفاوتات ،فجل املراكز الضـ ــاحوية تعرف ش ــبكة طرقية
سيئة إلى متوسطة ،باستثناء مركز بوفكران الذي يتميز بشبكة طرقية متوسطة إلى جيدة الستفادته من الطريق الوطنية
رقم  13وكذا عمليات تبليط األزقة وعلى العموم فالبنيات التحتية دون املس ــتوى باملجال الض ــاحوي خاص ــة منها الطرقية،
األمر الــذي يجعلنــا نتسـ ـ ـ ـ ــاءل حول مــدى الرغبــة في تحقيق التنميــة والرفع من درجــة اس ـ ـ ـ ــتقطــاب هــذه الوحــدات املجــاليــة
وبالتالي خلق توازن مجالي.
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الحماية القانونية لألمن الغذائي في ليبيا
The legal protection for food security in Libya
 .1ميالد امحمد علي خليفة ،دكتوروعضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة سبها ،سبها ،ليبيا.
امللخص :األمن الغذائي من القضايا األساسية واإلستراتيجية ومن أهم التحديات التي تؤثر على التنمية االقتصادية البشرية التي تواجه غالبية
الدول العربية ,نتيجة تحديات ,مناخية ,بشرية ,مالية ,تكنولوجيا ,باإلضافة لألمنية ,والتصحر والتلوث البيئي ,مما تسبب في فجوة غذائية
ملواجهة هذه التحديات ولتحقيق االكتفاء الذاتي اعتمدت غالبية دول العالم على وضع مجموعة من الخطط والسياسات والقوانين لالستفادة
من اإلنتاج الزراعي والقطاع الخاص واالستثمار  .فما هو دور التشريعات الليبية في توفير األمن الغذائي ,ومدى مساهمة االتفاقيات املنبثقة عن
املنظمات العربية في الوطن العربي من خالل معرفة حجم التنسيق والتعاون ما بين املنظمات الدولية واملنظمات العربية في هذا املجال,
واألسباب الكامنة وراء وراء تفاقم العجز الغذائي فيها ,وتحديد املتطلبات واملعوقات لتحقيق األمن الغذائي .باإلضافة إلى تسليط الضوء على
أوجه القصور في القانون الليبي ومعالجتها والوصول إلى نتائج وتوصيات لكي يواكب القانون الليبي القوانين الدولية .وإظهار مدى قدرة البيئة
السياسية على التكييف لتطور القواعد القانونية .في ظل عدم يوجد نصوص تشريعية موحدة في القانون الليبي متعلقة بشكل مباشر باألمن
الغذائي إال أن هناك مجموعة تشريعات متفرقة ,حيث يتضح ان القانون الليبي في لم يواكب التطورات املتعلقة باألمن الغذائي إال انه اتجه إلى
القطاع الخاص واالستثمار كبديل عن األمن الغذائي ,ولكن يظل القطاع الزراعي من القطاعات املهمة لحماية األمن الغذائي خاصة في أوقات
األزمات والحروب واألوبئة.

الكلمات املفتاحية :أمن غذائي ,اكتفاء ذاتي فجوة غذائية ,تنمية مستدامة ,حماية قانونية
Summary: Food security is one of the fundamental and strategic issues, and one of the most
important challenges that affect human economic development which faces most of the Arab
countries. These challenges have caused the food gap as a result of climate, financial,
technological challenges, in addition to security. To face these challenges and to achieve a selfsufficiency of food security, most world countries have relied on establishing a set of laws to
benefit from agricultural production, the private sector, and investment .Thus, to what extent
do the agreements originating from Arab organizations in the Arab world contribute to food
security? In addition to highlighting the deficiencies in the Libyan law, represented in the
absence of unified legislative texts related directly to food security.
Keywords: Security, Food, Sufficiency ,Gap, Protection.
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املقدمة:
مما ال شك في أن الغذاء من أهم مقومات الحياة ,وأن عدم توفره بأسعار تناسب الجميع قد يؤدي إلى إضطرابات
وإنعداملألمن الغذائي الذي بدوره يؤدي إلى عدم اإلستقرار في األمن على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي.
قضية الغذاء من أهم القضايا ,وهي املصدر األساس ي في حياة اإلنسان فهي تعتبر قوته اليومي ,الذي بتوفره تتوفر التنمية
واإلستقرار والرخاء الغجتماعي واإلقتصادي ,وإن العجز الغذائي خاصة في الوطن العربي مرتبط بإنعدام التخطيط
اإلستراتيجي اإلنمائي التكاملي ,والذي يؤثر سلبا على مستوى الكفاءة اإلنتاجية املادية والبشرية ,مسببا تفاقما للفجوة
الغذائية بين الدول العربية .وال شك إن للمنظمات الدولية دور كبير في تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية ،واإلسهام في النمو
االقتصادي العاملي ,مثل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة والتي تهدف إلى تحقيق وتحسين األوضاع
اإلجتماعية ووصول األغذية الجيدة للجميع ,إضافةإلى ذلك ،توفير املنظمةلألدوات والتقنيات البسيطة واملستدامة
للمزارعين.
كما توجداملنظمة العربية للتنمية الزراعية ,وهيإحدى املنظمات العربية املتخصصة,والعاملة في إطار جامعة الدول
العربية ،وتضم املنظمة فيعضويتها جميع الدول األعضاء في هذه الجامعة ,هدفها مساعدة األقطار العربية في تنمية
وتطوير قطاعاتها الزراعية ،واملساهمة في بلوغ التكامل والتنسيقالعربي في مجاالت التنمية الزراعية وتحقيق األمن
الغذائي.في املقابليوجد ضعف ملحوظلمساهمة الدول العربية في النمو اإلقتصادي وتنوعه ,وتقوية األمن الغذائي ,وتقليص
الفجوة الغذائية.
األمن الغذائي العربي يفتقر إلى التنفيذ امليداني بين الدول العربية سواء عن طريق جامعة الدول العربية,أو عن طريق مظلة
عربية بعيدة عن الخالفات السياسية ,وذلك بوضع أسس واستراتيجيات لألمن الغذائي العربي واستدامته ,من خالل وضع
قواعد وقوانين وطنية ودولية تكون قابلة للتطبيق.
يعتبر تقليص هذه الفجوة الغذائية من التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية ,لذلك وضعت أغلب الدول العربية
مجموعة من البرامج الهادفة لتنمية الزراعة وجعلها قادرة على الطلب املحلي ,والقدرة على املنافسة في األسواق األوروبية,
على الرغم من توافر املوارد الطبيعية و البشرية إالأن اغلب الدول العربية ال زالت تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من
السلع الغذائية.
إن انتشار جائحة كورونا  ,COVID 19والحرب األهلية في ليبيا وتعطل إنتاج النفط ,ترتب عليه أثار كبيرة على االقتصاد
والصحة والبيئة ,فاإلنتاج الزراعي محدود بسبب املناخ غير املالئم مما أدى إلى اعتماد الدولة على الواردات بشكل كبير
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لتلبية االحتياجات املحلية ,حيث بلغت نسبة استيراد الحبوب في عام 2019إلى.17%90
ومما الشك فيه أن وضع ضوابط تنظم األمن الغذائي لإلعتماد على السوق الوطنية في تلبية حاجات املواطنين من السلع
والخدمات ,واإلستغناء عن اإلستيراد له مزايا إيجابية كبيرة ,إالأن التشريع الليبي الزال في تأخر ملحوظ في مسألة تنظيم
ووضع حماية قانونية فعالة وحقيقية لألمن الغذائي ,عالوة على نذرة او شبه انعدام دراسات سابقة تعالج موضوع الحماية
القانونية لألمن الغذائي ,مما ترتب عليه صعوبة البحث في هذا املوضوع.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دورالتشريعات الوطنية في توفير األمن الغذائي ,ومدى مساهمة اإلتفاقيات املنبثقة عن
املنظمات العربية في الوطن العربي من خالملعرفة حجمالتنسيق والتعاون ما بين املنظمات الدولية واملنظمات العربية في
هذا املجال ,واألسباب الكامنة وراء تفاقم العجز الغذائي فيها ,وتحديد املتطلبات واملعوقات لتحقيق األمن الغذائي.
باإلضافة إلى تسليط الضوء على أوجه القصور في القانون الليبي ومعالجتها والوصول إلى نتائج وتوصيات .وإظهار مدى قدرة
البيئة السياسية على التكيف لتطور القواعد القانونية.
إن من األموراألساسية في الغذاء هي الزراعة بمفهومها العام أو الشمولي ,سواء زراعة املحاصيل واألسماك,أو تربية
الدواجنواملواش ي ,ونظرا لعدم وجود خطط مدروسة لتطوير هذا القطاع ودعمه من الحكومات والتنسيق بين الدول
العربية في هذا املجال,أدىإلى زيادة تفاقم الفجوة الغذائية في غالبية الدول العربية ,حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربع
مباحث ,حيث يتناول املبحث األول  :مفهومي األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي ,واملبحث الثاني  :واقع األمن الغذائي العربي
ودور القطاع الخاص في تحقيق األمن الغذائي العربي ,واملبحث الثالث  :دور املنظمات العربية في توفير األمن الغذائي,
واملبحث الربع  :اإلتفاقيات العربية والتشريعات الليبية في مجال األمن الغذائي.
املبحث األول  :مفهومي األمن الغذائي واإلكتفاء الذاتي.
مما الشك فيه إن هناك ارتباط وثيق بين األمن الغذائي والفجوة الغذائية ,أي إن تحقيق األمن الغذائي يزيل الفجوة
الغذائية.
األمن الغذائي هو قدرة املجتمع على توفير الغذاء املناسب للمواطنين في املدى البعيد والقريب كما ونوعا وباألسعار التي
تتناسب مع دخولهم.18
17

Food and Agriculture Organization of the United Nations Revised humanitarian response Coronavirus
disease 2019 (COVID-19 May–December 2020 Impact of COVID-19 on food security and agriculture
); http://www.fao.org/3/cb0196en/CB0196EN.pdf.
 18محمد رفيق ,أمين حمدان ,األمن الغذائي نظرية ونظام وتطبيق ,دار وائل للنشر ,عمان ,1999 ,ص .16
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ولقد ّ
عرف خبراء األمم املتحدة واملنظمات الدولية املتخصصة أنه " مقدرة البالد على تأمين املوارد الغذائية الالزمة لتغذية
السكان بشكل يلبي اإلحتياجات الضرورية األساسية لنمو اإلنسان وبقائه في صحة جيدة ،مع ضرورة توافر مخزون من
املواد الغذائية األساسية التي يستطيع البلد اللجوء إليها في حاالت حدوث كوارث طبيعية تقلل من إنتاج الغذاء أو في حالة
تعذر حصول البلد على املواد الغذائية عن طريق االستيراد من الخارج"19
الفجوة الغذائية هي الفرق بين ما نستطيع إنتاجه من السلع واملواد الغذائية ,وبين ما يكفي منها إلحتياجات السكان.
حيث يبلغ حجم الفجوة الغذائية العربية نحو  32مليار دوالر يتركز معظمها في محاصيل الحبوب التي تشكل نحو % 50
من حجم الفجوة الغذائية العربية ومحاصيل الزيوت والسكر ,في املقابل الخضر والفاكهة واألسماك قريبة من االكتفاء
الذاتي20
إن األمن الغذائي يعني توفير الغذاء إلى جميع أفراد املجتمع ,وهذا يعتمد على عدة معايير 21منها:
-1نسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية اإلستراتيجية.
 -2نسبة قيمة اإلنتاج الزراعي إلى اإلنتاج الزراعي املستورد.
 -3نسبة اإلنفاق على الغذاء إلى إجمالي الدخل القومي.
 -4نسبة مساهمة الناتج الزراعي إلي إجمالي الناتج املحلي.
 -5متوسط حصة الفرد من قيمة اإلنتاج الزراعي.
االكتفاء الذاتي ,هو كفاءة بلد ما في مدى مساعدته وبشكل مستقل لتوفير االحتياجات الغذائية لسكانه.توجد مؤشرات
لقياس مستوى األمن الغذائي تشمل عوامل متنوعة منها:22
-1املستوى املتاح من الغذاء وهو ما يتعلق بالقطاع الزراعي من حيث االستيراد والتصدير.
 -2مدى تطور نظام التسويق ,أي إمداد السوق بالواد الغذائية بشكل منتظم من حيث الكميات واملكان والزمان.
 19غسان الظاهر األمن الغذائي العربي ،مجلة المعرفة  ,1983 ,22ص .254
 20المنظمة العربية للتنمية والزراعة ,األمانة العامة القطاع االقتصادي ,إدارة المنظمات واالتحادات العربية ,نتائج أعمال الندوة
االفتراضية حول تداعيات أزمة كورونا على األمن الغذائي العربي 20 ,مايو  ,2020ص9
.http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf
 21صديق الطيب منير ,المفاهيم االمنية في مجال االمن الغذائي ورقة مقدمة لندوة علمية حول قيم الحماية المدنية في المناهج التعليمية
األمنية ,جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ,الرياض ,يومي  ,2008 , 2 27 25ص.10
 22مندر خدام ,األمن الغذائي السوري ,الهيئة العامة السورية للكتاب ,دمشق ,2010 ,ص .22 ,21
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 -3االحتياجات الغذائية اليومية وكمية الطاقة اليومية الالزمة لكل فرد على حسب العمر والجنس والوزن ليعيش حياة
طبيعية.
-4نصيب كل فرد من الدخل الوطني ,أي ال يجوز مساواة القوة الشرائية للعمال والفالحين وغيرهم من الفئات الكادحة مع
فئة األغنياء من الطبقات البرجوازية.
 -5مستوى األسعار العام والقدرة الشرائية ,أي أسعار املواد الغذائية وكذلك الدخل الحقيقي وكمية السلع والخدمات التي
يمكن الحصول عليها.
فيما يتعلق بالتشريع الليبي ,فانهوفقاللفصل الخامس من القانون الليبي رقم  15لسنة  1371ور في شأن حماية وتحسين
البيئة ,حيث أن الفقرة  10من املادة األولى عرفت(التنمية املستدامة  :بالتنمیة التي تحقق احتیاجات أجیال الحاضر دون
اإلضرار بحاجات وقدرات أجیال املستقبل).
يصعب تحقيق احتياجات أفراد املجتمع في الوقت الحالي بسبب تزايد عدد سكان العالم باإلضافة إلى انتشار عوامل التلوث
التي أضرت بالبيئة ,ومشكلة الجفاف ,التي ترتب عليها تدني مستويات اإلنتاج الزراعي على املستوى اإلقليمي واملحلي والعاملي.
املبحث الثاني  :و اقع األمن الغذائي العربي ودورالقطاع الخاص في تحقيق األمن الغذائي العربي.
تعيش الدول العربية حالة عجز غذائي ,غالبية الدول العربية تعتمد على استيراد السلع الغذائية لتغطية هذا العجز ,ألن
حجم اإلنتاج في املواد الغذائية اليكفي لسد احتياجات شعوبها ,هذا االستيراد له تبعات خطيرة على إقتصادات هذه الدول,
منها تعزيز الشعور بالثقة في السلع األجنبية لدى املواطنين ,حتى لو كانت اقل جودة من السلع املحلية .تتركز الفجوة
الغذائية بصفة أساسية في الوطن العربي على مجموعة محددة من السلع التي اليمتلك الوطن العربي ميزة في إنتاجها
كالقمح والسكر والبذور الزيتية ,كما تختلف قيمة الفجوة الغذائية في كل بلد عربي وفقا لعدد السكان ومستوى الدخل
والعادات واألنماط االستهالكية السائدة فيه ,فضال عن حجم املوارد الزراعية الطبيعية فيه وحجم استخدامها ,حيث تعتبر
كل من مصر والسعودية والجزائر والكويتأكثر الدول مساهمة في ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية,إذ تشكل فيها مجتمعة حوالي
 %68من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية في الدول العربية.23
بالرغم تميز الدول العربية بالتنوع والتباين في التضاريس املناخية والبيئية ,حيث املناطق الجبلية والساحلية والهضاب
والسهول واملناطق املنخفضة والبوادي والصحارى واألنهار ,باإلضافة إلى اإلمكانيات املادية والبشرية في الوطن العربي ,إال
 23سعيدة بوسعدة ,حكيمة مختار رحماني ,دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق الـأمن الغذائي ,كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير,
جامعة الجزائر  ,3حوليات جامعة الجزائر  1العدد  ,29الجزء الثاني ,ص .82
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أنه يعاني من عجز كبير في توفير الغذاء الصحي ملواطنيه الذين يفوق عددهم ال  300ألف نسمة ويتفاقم هذا العجز في
املواد األساسية ,مثل :الزيوت بأنواعها والسكريات إلى جانب الحبوب بجميع أنواعها وخاصة القمح والدقيق والذي يكلف
الخزائن العمومية الكثير من العمالت الصعبة .24
فيما يتعلق بالتجارة العربية البينية ,فإن املنتجات الزراعية تمثل نسبة ضئيلة إذ ال تتجاوز عشر التجارة اإلجمالية للدول
العربية في السلع الزراعية ,فضال عن عدم وجود برامج وخطط لإلهتمام بالزراعة الريفية ,وهذا ما نلحظه في معاناة سكان
الريف بصفة عامة ,وافتقارهم للخدمات األساسية ,مثل البنى التحية والخدمات الزراعية والرعاية الصحية وغيرها ,حيث
تشير اإلحصائيات أنه يعيش حوالي % 75من الفقراء في الدول العربية يقطنون في املناطق الريفية ,حيث تشمل فئة الفقراء
في تلك املناطق ،املزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والذين يعانون من البطالة املقنعة25.
األسباب الكامنة وراء تفاقم العجز الغذائي في الوطن العربي:
 -1اختالل الطلب والعرض وذلك من خالل أزمة اإلنتاج والقوة الشرائية خاصة ,وسوء أداء األسواق والتحكم فيها.
 -2ارتفاع تكاليف الطاقة املستخدمة في عمليات اإلنتاج الزراعي وتجهيز األغذية أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف إنتاج الغذاء
في الدول النامية.26
 -3قيود اإلنتاج الزراعي في الدول النامية,ومحدودية التوسع في األراض ي الزراعية ونقص كفاءة استغاللها ,فضال عن ضعف
استخدام املوارد املائية ,وتناقص اإلعانات واملساعدات اإلنمائية الرسمية للدول النامية املوجهة للقطاع الزراعي,
ومحدودية إمكانيات التكثيف املحصولي.27
 -4املضاربة والقيود املفروضة على الصادرات من السلع الغذائية كالضرائب وغيرها.
 -5الثورات العربية أثرت على برنامج األمن الغذائي لهذه الدول.
-6عدم توافر فائض من السلع واملنتجات الزراعية للتصدير أو وجود عجز فيها ،عالوة على ضعف السياسات التسويقية
 24مبروكي الطاهر ,دور القطاع الفالحي في تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي ,جامعة ورقلة ,مجلة الباحث ,عدد2007 5
الجزائر ,ص24
 25بوخاري عبدالحميد ,دريدي صفية ,األمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العربي ,المجلة العالمية لإلقتصاد واألعمال ,المجلد
الثاني ,رقم  ,2ابريل  ,2017ص 57,56;https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf
 26مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ,معالجة األزمة الغذائية العالمية,االمم المتحدة  ,نيويورك ,2008 ,ص.8
 27سعيدة بوسعدة ,حكيمة مختار رحماني ,دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق الـأمن الغذائي ,كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسير,
جامعة الجزائر  ,3حوليات جامعة الجزائر  1العدد  ,29الجزء الثاني ,ص .84
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املحددة لحركة التجارة واإلتفاقيات املوقعة بين الدول لتنظيم حركة تجارة السلع الزراعية فيما بينها.28
بينما دور القطاع الخاص في تحقيق األمن الغذائي العربي يتطلب اآلتي:29
 -1تهيئة البيئة االستثمارية املالئمة بما تتضمنه من استقرار سياس ي واقتصادي التي تقومبتشجيع قطاع شركات الزراعة
والصناعات الغذائية على االستثمار وتمنحه القدرة على دراسة األسواق والتنبؤ بمتغيراتها االقتصادية في املستقبل .
 -2التأكيد على التزام الدول العربية املستضيفة للمشاريع الزراعية العربية املشتركة ،بمنح التسهيالت واالمتيازات
والضمانات املشجعة واملحفزة على االستثمار العربي في مجال األمن الغذائي ،واالستفادة من الشركات املشتركة القائمة،
والتي استطاعت تأكيد وجودها ،واالحتذاء بها في إنشاء فعاليات جيدة ،واالستفادة منها في نقل الخبرة وتقديم االستشارات
الفنية واإلدارية لتلك الشركات.
 -3إزالة كافة املعوقات أمام انسياب التجارة الزراعية العربية ،في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
 -4تنسيق السياسات التجارية العربية واإلجراءات والشروط املتعلقة بالحجر الزراعي والبيطري ,وتسجيل واستيراد
واستعمال املبيدات ،والصحة النباتية وقواعد املنشأ واملواصفات واملقاييس وغيرها وصوال إلى توحيدها.
 -5تطوير الخدمات املساندة للتجارة الخارجية الزراعية العربية ،بما فيها نظم املعلومات التجارية ،والتمويل وخدمات
املوانئ والنقل والتخزين واملنافذ الجمركية لتسهيل التجارة ,وتطوير األجهزة القضائية وتوفير أنظمة قضائية ذات مقدرة
عالية على الفصل في القضايا االستثمارية والتجارية بالسرعة املعقولة وبتكاليف مالئمة.
 -6تعديل التشريعات والقوانين وتضمينها لوائح تنفيذية لتعزيز مساهمة النشاط الخاص.
 -7إعداد خرائط بفرص االستثمار الزراعي املتاحة وفي مختلف املجاالت الزراعية.
 -8تسهيل اإلجراءات املطلوبة لتصديق املشاريع وتنفيذها.
 -9توفير القروض الزراعية وتسهيل إجراءات الحصول عليها بأسعار فائدة مخفضة أو رمزية وزيادة مدد السداد.
 -10إنشاء صناديق و بنوك متخصصة بتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
 -11يجب إنشاء نظام فعال لجمع املعلومات االقتصادية وتحليلها و إفادة الباحثين واملستثمرين بها وذلك من اجل توجيه
 28بوخاري عبدالحميد ,دريدي صفية ,األمن الغذائي كمدخل للتكامل الزراعي العربي ,المجلة العالمية لإلقتصاد واألعمال ,المجلد
الثاني ,رقم  ,2ابريل  ,2017ص 57;https://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB2017-2-2-1.pdf
 29حسين عبدالمطلب األسرج ,األمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص في تحقيقه ,دراسة منشورة بالنشرة المصرفية باتجاه
المصارف العربية  ,لبنان ,2014 ,ص .11,12
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االستثمار ،حتى تكون لدراسات الجدوى قاعدة من املعطيات االقتصادية الدقيقة األمر الذي يجعل هذه الدراسات فعالة
في اتخاذ القرار االقتصادي على أسس سليمة.
املبحث الثالث  :دوراملنظمات العربية في توفيراألمن الغذائي.
لقد تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في القاهرة في الفترة ما بين 21
و  22حزيران ويونيو  ، 1996لتفعيل العمل اإلقتصادي العربي املشترك والدعوة إلى تفعيل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية ،وتم اإلتفاق على إنشاء هذه املنطقة واملوافقة على برنامج تنفيذي لهذه املنطقة لدعم التجارة
العربية البينية ,وإلقامة تكتل إقتصادي عربي متماسك يعزز القدرة التفاوضية مع التكتالت اإلقتصادية األخرى سواء
اإلقليمية أو الدولية الكبرى ,وانطالقها يعتبر بداية جادة وخطوه مهمة وأساسية لتعزيز العالقات واملصالح العربية إلقامة
سوق عربية مشتركة لتعزيز التكامل االقتصادي العربي ,فضال على انسياب السلع والخدمات ورؤوس األموالواألشخاص
بدون أي معوقات أو قيود,للتنسيق بين األقطار العربية التي تمثل السوق املشتركة في السياسات املالية والنقدية
واإلقتصادية ,لتساهم في مجاالت التنمية والرخاء اإلقتصادي وتعزز قواعد اإلستقرار اإلقتصادي واإلجتماعي للسكان.30
اإلجراءات املقترح اتخاذها من جانب املؤتمر اإلقليمي لحماية األمن الغذائي:31
 -1ينبغي أن تواصل الحكومات منح األولوية للقضاء على الجوع بحلول عام  ,2030واإلقرار بأن الجوع يؤثر على جميع
بلدان اإلقليم تقريبا.32
 -2ينبغي على الحكومات أن تبحث في إمكانية وضع برامج موجهة قائمة على األدلة ،بالشراكة مع الشركاء
الوطنيين والدوليين لتحفيز التحول الزراعي والقضاء على الفقر ودفع عجلة الرخاء واإلزدهار في الريف من
أجل القضاء على الجوع في هذه املناطق الجغرافية التي ال تزال تنتشر فيها جيوب الفقر والجوع العميقة واملزمنة ،وضمان
دمجها في أطر السياسات األوسع نطاقا التي تركز على قضايا الحماية اإلجتماعية والتغذية والصحة وغير ذلك.

 30برهان الدجاني ,مرئيات االتحاد العام للغرف العربية حول دور عمل مؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز العمل العربي
المشترك ,العمران العربي ,1999 ,ص .38
 31مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى ,حالة األمن الغذائي في الشرق األدنى وشمال أفريقيا تكييف النظم الغذائية
لمواجهة ازدياد عدد السكان في المناطق الحضرية,الدورة الخامسة والثالثون ,مسقط ,سلطنة عمان ,2,3 ,مارس  ,2020ص .2,3
 32البلدان الثالثون (يشــار إلى  29منها فقط) التي تتوفر بشـــأن بيانات رسمية حول نســبة انتشــار النقص التغذوي ،هي :أفغانســـتان
و الجزائر و أذربيجان والبحرين وقبرص وجيبوتي وجمهورية مصــر العربية وجمهورية إيران اإلســالمية والعراق واألردن والكويت
و قيرغيزســتان ولبنان وليبيا ومالطا و موريتانيا و المغرب وســلطنة عمان وباكســتان و قطر والمملكة العربية الســعودية والصــومال
والســودان والجمهورية العربية الســورية وطاجيكســتان وتونس وتركيا و تركمانســتان واإلمارات العربية المتحدة.
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-3ينبغي على الحكومات توفير املوارد الالزمة لتمويل وتنفيذ أطر السياسات واإلستثمارات و خطط التعليم بهدف
معالجة األعباء املتعددة لسوء التغذية ،وذلك بالنظر إلى التهديدات املتزايدة التي تواجه الصحة العامة واإلقتصادالناجمة
عن زيادة الوزن والسمنة.
 -4ينبغي على الحكومات أن تكفل توفير القدرات اإلحصائية الالزمة للعمل بأكثر فعالية لرفع التقارير عن جميع
مؤشرات التنمية املستدامة وإعداد التقارير الدورية ونشرها ،وطلب الدعم من املنظمةإذا لزم األمر.
 5ينبغي على الحكومات تنفيذ السياسات واإلستثمارات الالزمة لتلبية اإلحتياجات الغذائية والتغذوية املتناميةتبعا للزيادة املطردة في عدد سكان املناطق الحضرية في اإلقليم ،وتكيف النظم الغذائية لضمان اتباع أنماطغذائية صحية
عن طر يق ربط املناطق الحضرية والريفية ,وتحويل الزراعة و التشجيع على إتباع ممارسات مستدامةفي ما يتعلق بإدارة
املوارد الطبيعية والبيئية.
 -6ينبغي أن تؤازر املنظمة والشركاء اآلخرون الجهود الحكومية املبذولة لوضع سياسات مناسبة وتعبئة اإلستثمارات
في إطار مجاالت الدعم الشاملة الالزمة لبناء نظم غذائية مستدامة وصحية ,لفائدة األعداد املتزايدة من السكان,
تماشيا مع إطار خطة عمل منظمة األغذية والزراعة في املناطق الحضرية ,وذلك ملواكبةإطار خطة عمل منظمة األغذية
والزراعة في املناطق الحضرية لعام .2019
مع ذلك تظل لإلتفاقيات العربية أهمية كبيرة ملنع املخاطر التي يتعرض لها األمن الغذائي ,وذلك ملواجهة التكتالت اإلقليمية
والعاملية.
في املقابل أكد رئيس الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي عن الطاقات اإلنتاجية املتاحة للشركات التابعة للهيئة موزعة
على عدد من الدول العربية على النحو التالي:ثمانية شركات للمحاصيل الزراعية والحبوب ,وثالثة شركات للزيوت
الطبيعية ,وأربع شركات متخصصة في مجال األلبان ,بينما ستة عشر شركة في مجال اللحوم ,وثالثة شركات متخصصة في
إنتاج السكر ,وعشر شركات متخصصة في مجال األعالف ,وأخيرا شركتان في مجال الخدمات الزراعية.33
املبحث الربع  :اإلتفاقيات العربية والتشريعات الليبية في مجال األمن الغذائي.
 33المنظ مة العربية للتنمية والزراعة ,األمانة العامة القطاع االقتصادي ,إدارة المنظمات واالتحادات العربية ,نتائج أعمال الندوة
االفتراضية حول تداعيات أزمة كورونا على األمن الغذائي العربي 20 ,مايو  ,2020ص 18
.http://www.aoad.org/LAS_Meet_Rept.pdf
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بعد قيام جامعة الدول العربيةعام  ، 1945بدأت مسيرة التعاون والتكامل االقتصادي العربي ,حيث تم إنشاء املجلس
اإلقتصادي العربي عام  ، 1950كما تم إبرام عدة إتفاقيات ومشاريع مشتركة بين الدول العربية في عام  ,1963وأهمها:34
-1إتفاق لتسهيل التجارة وتنظيم تجارة الترانزيت.
 -2قرار إنشاء الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي عام .1967
-3إتفاقية للتنمية الصناعية والتعدينعام.1968
 4ـ إتفاقية إنشاء املنظمة العربية للتنمية الزراعية عام .1969
 5ـ اإلعالن عن املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي العربي في عمان عام .1980
فشل أغلب اإلتفاقيات العربية بسبب اختالف املواقف السياسية بين أعضاءه ,وعدم تشابه األنظمة السياسية في تلك
الدول ,والذي انعكس سلبا على تحقيق األمن الغذائي العربي .لذلك بعدإنشاء منظمة التجارة العاملية عام  ,1995قامت
غالبية الدول العربية بإصالحات إقتصادية ملواكبة التطورات العاملية ,حيث من ضمن أهداف هذه املنظمةتحرير أسعار
املنتجات ورفع القيود التنظيمية على التجارة الداخلية والخارجية ,وتحرير سعر صرف النقد األجنبي,وإعطاء القطاع
الخاص دور أكبر في األنشطة التجارية ,والجدير بالذكر أن ليبيا من الدول التي انضمت لهذه املنظمة ,وأصبحت عضو غير
مراقب فيها.
مما الشك فيه أنللنظام اإلجتماعي واإلقتصادي تأثير كبير على تطور النظام القانوني .فيما يتعلق بالقوانين الليبية فقد
دورا ً
لعب التوجه اإلقتصادي الليبي ً
سلبيا في تطوير هذه القوانين ,وخاصة املتعلقة منها باملستهلك ,وخاصة أن الحكومة
الليبية خالل الفترة من عام  1970إلى  ,2004ألغت غالبية القطاعات الخاصة لصالح القطاعات العامة ,حيث أصبح أكثر
من  %75من املوظفين عموميين35.
فقد بدأ نسبيااإلنفتاح اإلقتصادي في ليبيا عام ,2003عندما قرر رئيس الوزراء الليبي خصخصة  360شركة أي تحولها من
القطاع العام إلى القطاع الخاص ,ثم أصبحت ليبيا رسميا عضو غير مراقب في منظمة التجارة العاملية 2004/07/27
.OMC
 34صالح فايز الشراري ,المنظمة العربية ,االتفاقيات والتشريعات ودورها في حماية األمن الغذائي في الوطن العربي ,جامعة الحسين
بن طالل ,عمان ,األردن ,ص 49
35
Dirk VANDEWALLE, cité par Luis MARTINEZ, « Libye : transformations socio-économiques et
mutations politiques sous l’embargo », 1999, version pdf, disponible sur https://halsciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01064871, consulté le 04 Février 2018.. p.15
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وفقا للفصل الخامس من القانون الليبي رقم  15لسنة  1371ور في شأن حماية وتحسين البيئة ,حيث نصت املادة 48منه
(على الجهات املشار إليها في املادة الثالثة من هذا القانون ،كل حسباختصاصه ،وهي اللجان الشعبیة العامة للقطاعات
واللجان الشعبیة للمؤتمرات الشعبیة األساسیة ,واللجان الشعبیة للشعبیات واملؤسسات والهيئات واملصالح واألجھزة
والشركات عامة كانت أو خاصة وطنیة أو أجنبیة ,والتشاركیات وكذلك األفراد,وبذل كافة الجھود لوقف ظاھرة التلوث
بمختلف مسبباتھا ,واملساھمة في الحد من انتشار تلك الظاھرة ،وذلك عن طریق التعاون مع األجھزة املختصة وإتباع
التعلیمات الصادرة في ھذا الشأن والعمل على تنفیذھا .القیام باملهام التالیة:ـ
1ـ الرقابة على بقایا املبیدات الكیماویة واملواد األخرى املستخدمة في وقایةالنباتات والخضروات وآثارها على املنتجات
الزراعیة بغرض تحدید درجة التسمم.
2ـ إدخـال الطـرق العلمیـة فـي مقاومـة اآلفـات ،بالدرجـة التـي ال تتمیـز بـالخطورة,بهدف حمایة اإلنسان والحیوان من أخطار
استعمال املبیدات وآثارها.
3ـ القیام بالتحلیل املخبري املستمر للمواد الغذائیة ,بهدف حمایة اإلنسانوالحیوان والنباتات من خطورة استعمال
املبیدات الكیماویة ,ومن التسممبالفطریات مع مراقبة املواد الغذائیة واألعالف املصنعة لتحدید نسبة التلوثفيها.
4ـ استخدام مواد التعقیم والحفظ في مخازن املواد الغذائیة وصوامع الحبوببصفة خاصة بالحد املسموح به).
أيضا نصت املادة  49من نفس القانون على (أنه ال یجوز البیع أو العرض للبیع أو التداول أو االستيراد أو التوزیع للمواد
الغذائیة واملنتجات الزراعیة غير الصالحة لإلستهالك البشري ،وتعتبر املواد الغذائیة واملنتجات الزراعیة غير صالحة إذا
كانت غير مطابقة للشروط واملعایير الصحیة الواردة بالقانون الصحي والئتحة التنفیذیة .وتحدد اللوائح والقرارات
التنفیذیة لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بكیفیة الرقابة على استيراد وتوزیع وتداول واستعمال تلك املواد).
إن الحفاظ على سالمة وأمن اإلنسان من أهم القضايا التي تشغل الباحثين وخاصة في مجال الغذاء ,مما الشك فيه أن
تطور القوانين مرتبط بالتطور اإلقتصادي والسياس ي واإلجتماعي في أي دولة ,كما أن قانون النشاط التجاري الليبي رقم
 23لسنة  2010جاء متأخرا علما بـأنه ألول مرة يصدر مجموعة مواد قانونية خاصة باإلستهالك في هذا القانون.
أن القانون الليبي قد أدركأهمية قضية أمن املنتجات والخدمات ,حيث نصت املادة  1323من قانون النشاط التجاري
لسنة  2010/23على (أنه يجوز لألمين املختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة الضمان للمشتري
مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة) .كما نصت املادة  1327من نفس القانون على (أنه يصدر بتحديد
مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعبية العامة ,ويحق ملأموري الضبط القضائي
دخول املحالت واملصانع والورش واملستودعات واألماكن التي تقدم فيها مختلف املنتوجات,أو تعرض فيها للبيع أو تصنع
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فيها ,كما يحق لهم اإلطالع على املستندات واألوراق والسجالت وقوائم الحساب وكل املستندات املتعلقة باإلنتاج والتصنيع
والتداول والتوزيع ملختلف املنتجات ,كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل ,واتخاذ اإلجراءات التحفظية التي تقتضيها
املصلحة العامة ,وحماية الصحة والسالمة العامة للمستهلكين .باإلضافةإلى املادة  1326حيث يتضح منها أن الغش في
منتجات خطرة على الصحة العامة أو مواد دوائية يجوز الحكم بإغالق املحل ومنع مزاولة النشاط بصفة عامة أومؤقتة
حسب األحوال).
يتضح لنا من خالل النصوص القانونية املشار إليها أعاله,أن القانون الليبي نص على ضرورة وعي املستهلكين وحمايتهم من
املنتجات والخدمات التي يمكن أن تشكل خطرا على أمنهم وصحتهم .كما يتضح لنا أنه بالرغم من وجود بعض النصوص
القانونية املتفرقة التي تعالج مسألة حماية األمن الغذائي ,إال أن هناك قصورا ملحوظا في القانون الليبي فيما يتعلق بهذه
املسألة ,وذلك لعدم وجود نصوص قانونية مباشرة توفر حماية فعالة لألمن الغذائي.
ووفقا للقانون الليبي رقم9لسنة  2010بشأن تشجيع اإلستثمار,حيث نصت املادة  7على (الشروط الالزم توافرها في
املشروعات اإلستثمارية منها ما نصت عليهالفقرة  5على إنتاج سلع للتصدير أو املساهمة في زيادة الصادرات منها أو يكون
من نتيجته اإلستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية) .بينما نصت الفقرة  6على (أن تقديم خدمة يحتاجها
اإلقتصاد الوطني أو املساهمة في تحسينها أو تطويرها أو إعادة تأهيلها).بينما نصت املادة  8من نفس القانون على (أن
اإلستثمار يكون في كافة املجاالت اإلنتاجية والخدمية).
يالحظ أن النصوص القانونية املتعلقة باإلسثمار لم تتضمن نصوص تشجع على اإلنتاج الزراعي بشكل مباشر ,أو غير
مباشر ولم يتضمن أي مزايا تهدف إلى تحقيق األمن الغذائي من خالل اإلستثمار في هذا املجال .كما يتضح لنا أن القانون
الليبي بدأ يتوسع في القطاع الخاص وكذلك اإلستثمار ,خاصة في املجاالت الخدمية واإلنتاجية .في املقابل أن القانون رقم
 123الصادر في  7سبتمبر  1970بشأن التصرف في األراض ي الزراعية واملستصلحة اململوكة للدولة ,لم يتضمن نص خاص
باألمن الغذائي الوطني ,الذي يحقق اإلكتفاء الذاتي من السلع اإلستهالكية للسكان ,ويقلل من مخاطر حدوث فجوة غذائية,
خاصة خالل الحروب واألزمات واألوبئة.
عالوة على ذلك توجد قوانين أخرى تتعلق باملحافظة على املوارد الطبيعية منها على سبيل املثال ,الغابات ,حيث أجاز
القانون استغاللها لغرض صناعة منتجات جديدة ,وكذلك املحافظة عليها من التصحر .ومنها القانون رقم  14لسنة 1992
بشأن تعديل أحكام القانون رقم  5لسنة  1982بشأن حماية املراعي والغابات ,حيث نصت املادة التاسعة منه على (أنه
يجوز للجنة الشعبية العامة لإلستصالح الزراعي وتعمير األراض ي التعاقد على استغالل منتجات الغابات العامة ,على أن
تكون الغاية من ذلك زيادة استغالل مورد من موارد الغابة لم يستغل بعد ,أو التشجيع على إنشاء صناعة جديدة ملنتجات
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الغابات ,ويحدد العقد شروط اإلستغالل وتحديد املنتجات التي يتناولها ,وحدود الغابة العامة التي يتناولها وحدود الغابة
العامة التي شملها  ,وال يجوز أن تزيد مدة العقد على  15سنة ميالدية ,وبشرط أال يحدث ضرر بالغابة).
أيضا نصت املادة العشرون من نفس القانون على (أنه على اللجنة الشعبية العامة لإلستصالح الزراعي وتعمير األراض ي
واللجان الشعبية لإلستصالح الزراعي وتعمير األراض ي في البلديات ,أن تعمل على تثبيت التربة ومنع تدهورها وتصحرها
بتشجيرها وتنمية غطائها النباتي .على اللجنة الشعبية العامة لإلستصالح الزراعي وتعمير األراض ي في البلدية ,أن تكلف من
أهمل في تثبيت تربة األراض ي املنتفع بها بأن يقوم بتثبيتها .فإذا لم يتجاوب ,قامت اللجنة بتثبيتها على حسابه وألزمته
باملصاريف ,وإذا لم يقم بدفع املصاريف املطلوبة على األمر ,على اللجنة الشعبية للبلدية لتتولى اتخاذ اإلجراءات القانونية
حياله).
يتضح لنا من القانون الخاص بحماية املراعي والغابات ,أنه أجاز استغالل الغابات التي لم تستغل في أنشاء صناعة منتجات
جديدة ,وهذا يتم بناء على عقد بين املنتفع و وزارة الزراعة ملدة 15عاما بشرط عدم تضرر الغابة ,إال أنه لم يحدد نوع
املنتجات الجديدة املسموح بصناعتها .باإلضافة إلى ذلك أوجب هذا القانون على وزارة الزراعة بأن تقوم بحماية الغابات
من التصحر واملحافضة على األشجار والتربة داخل الغابات ,ويحق للوزارة أيضا إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال
املخالف لهذه القوانين.

النتائج
 -1إن انعدام األمن في ليبيا أحد األسباب الرئيسية التي أثرت سلبا على األمن الغذائي ,بالرغم من وجود نصوص قانونية
متفرقة تقدم حماية غير مباشرة لألمن الغذائي لغرض تنظيم القطاع الخاص وتحفيز اإلستثمار في املجاالت اإلنتاجية
والخدمية ,إال أن هذه الحماية القانونية تظل قاصرة لضمان حماية فعالة وقوية لألمن الغذائي الوطني.
-2ضعف التشريعات والقوانين الوطنية التي تهدف إلى حماية األمن الغذائي من املخاطر التي تتمثل في التلوث البيئي والتغير
املناخي وغيرها من املشكالت.
-3زيادة إعتماد الدولةالليبية خاصة والدول العربية عامة على إستيراد الغذاء من األسواق الدولية قد يعرض هذه الدول
ملخاطر عديدة منها :فرض الدول املوردة شروط مجحفة على الدول املستوردة وإخضاعهم لتنازالت كبيرة ,مما يتطلب وضع
خطط وبرامج وسياسات لإلعتماد على اإلكتفاء الذاتي وخاصة في القطاع الزراعي.
-4املحافظة على املستوى العام ألسعار مختلف املواد الغذائية ,ألن ارتفاعها يؤثر على األمن الغذائي للفرد.
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-5إن العجز الغذائي في غالبية الدول العربية ناتجعن تداخل عدة عوامل منها :تغيير العوامل املناخية ,واملضاربة والقيود
املفروضة على الصادرات ,وغياب اإلدارة الحكيمة لخلق تنمية زراعية مستدامة ,فضال عن إختالف األنظمة السياسية
العربية ,والنزاعات في منطقة الشرق األوسط.

التوصيات
-1العمل على معالجة القصور في التشريع الليبي ,وذلك بوضع تشريع خاص لتنظيم القطاع الزراعي بإعتباره من أهم
القطاعات التي توفر جماية فعالة لألمن الغذائي والتي تهدف إلى اإلستغناء عن اإلستيراد خاصة في أوقات األزمات والحروب
واألوبئة.
-2العمل على تعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية والغذائية ومنحها العديد من التسهيالت واإلمتيازات ,للوصول
للهدف املنشود أال وهو اإلكتفاء الذاتي ,والتقليل أو اإلستغناء عن اإلستيراد من الخارج.
 -3العمل على وضع تشريعات وطنية تتواكب مع العمل العربي املشترك ,الذي بدوره يؤدي الى وجود تكتل اقتصادي عربي
موحد في مواجهة التكتالت اإلقليمية والدولية ,وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ودعم وتمويل البرامج و الخطط
الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي ,واإلستفادة من برامج الدول املتقدمة في هذا القطاع.
-4توفير التمويل لتطوير مراكز البحوث الزراعية ودعمها.
-5العمل على إرساء قواعد تعمل على ترشيد النفقات العمومية خاصة في ظل إنهيار أسعار النفطوما لها من آثار سلبية
خاصة في ظل األوضاع الحالية في ليبيا ،وذلك إلعتمادها على البترول بشكل أساس ي لتمويل برامج التنمية.
-6املساهمة في تحفيز اليدالعاملة املؤهلة والعمل على نشر الوعي بضرورة إرساء ثقافة القيام بأعمال الفالحة للمواطنين،
وذلك من خاللتحفيز الفالحين وتشجيعهم بمختلف الوسائل املتاحة ,لزيادة اإلنتاج الزراعيلضمانالتحسين املستمر في
مسألة األمن الغذائي والرقي به إلى مصاف الدول املتقدمة.
-7وضع خطة مشتركة بين الدول العربية لتعزيز األمن البيئي والغذائي واالقتصادي ,من خالل العمل على وضع إتفاقيات
لخلق إستثمارات مشتركة,وإزالة العقبات ووضع تشريعات ملواكبة األزمات وفض املنازعات التجارية.
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م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر
الصالبة النفسية لدى عينة من مستخدمى اإلنترنت املشاركين وغيراملشاركين فى الثورة التونسية
بحث ميدانى فى األنثروبولوجيا النفسية
Psychological Hardness among a Sample of Internet Users sharing
and non-sharing in the Tunisian Revolution: Field work Research in
Psychological Anthropology
 مصر، باحثة انثروبولوجيا نفسية، حنان الشاذلى.1
 ترجع أهمية البحث الى اختبار أحد األسباب التى يعتقد أنها دعت لهذا االنقسام بين فئات املجتمع:ملخص البحث
 وأوضحت نتائج البحث وجود فروق بين الذكور واالناث املشاركين وغير املشاركة فى." التونس ى أال وهى "الصالبة النفسية
 ولصالح االناث فى بعد االلتزام والتحكم والتحدى، الثورة التونسية فى متغيرات الدراسة كانت لصالح الذكور فى متغير العمر
 وعدم وجود فروق بين الذكور املشاركين وغير املشاركة فى متغير املستوى.والدرجة الكلية الستبيان الصالبة النفسية
 وتوجد فروق بين. بينما توجد فروق فى متغير ات الدراسة كانت لصالح الذكور غير املشاركين أعلى من املشاركين.التعليمى
.االناث فى متغيرات الدراسة كانت لصالح االناث غير املشاركين أعلى من املشاركين فى الثورة التونسية
 أنثروبولوجيا نفسية- الثورة التونسية-  الصالبة:الكلمات املفتاحية
Abstract: The importance of the current research as a study test for one reason considered as
causative for this division among Tunisian society is Psychological Hardness. The results of
the study revealed that there were statistical differences between males and females sharing and
no-sharing the Tunisian Revolution which were more in the males group regarding age variable,
while it was more in the females group regarding degrees of commitment, control, challenge,
and total degree for hardness test score. There was no statistical significant difference between
males group who shared and who did not share as regards the educational level variable. There
were statistical differences among males who shared and who did not share regarding which
all were in favor of males who did not share. And favor of females who did not share in the
Tunisian Revolution.
Keywords: Hardness- Tunisian Revolution- Psychological Anthropology
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تمهيد:
عندما نش ـ ـ ـ ــأت األنثروبولوجيا كعلم قائم بذاته وض ـ ـ ـ ــعت دراس ـ ـ ـ ــة اإلنس ـ ـ ـ ــان وجذوره الثقافية األولى وتطوره هدفا لها،
وانطلقت الدراسـ ــات فى ذلك الوقت من مسـ ــلمه أسـ ــاسـ ــيه تعتبر أن الشـ ــعوب البدائية القائمة مماثله لتلك الشـ ــعوب التى
كانت موجودة فى عهود ما قبل التاريخ ،ولكن مع تقدم البحث فى األنثروبولوجيا الثقافية وتص ـ ـ ـ ــاعد الهجوم على املدرس ـ ـ ـ ــة
التطورية فى أوائل القرن املاضـ ى بدأت الدراســات تتخذ لنفســها مســارا آخر يهدف إلى دراســات املجتمعات كوحدات ثقافية
لكل منها كيانه الخاص ،حيث التزم الباحثون الجدد بجمع بياناتهم من واقع الدراس ــات الحقلية وحرص ــوا على عدم إقحام
النظريات العامة عن التطور الثقافي لإلنسان فى عملهم (حسين فهيم .)1986،
وقد ظهرت مدرس ـ ــة " الثقافة والش ـ ــخص ـ ــية " لتلبى رغبة كثير من علماء األنثروبولوجيا نحو اتخاذ مس ـ ــار منهجى آخر مع
اتخاذ الدراسـة الحقلية إللقاء الضـوء على القضـايا النظرية للتوصـل إلى قوانين و مبادىء عامه تسـاعد على تفسـير شـرائح
معين ــه من الظواهر موضـ ـ ـ ــوع البح ــث ،بمعنى تبح ــث عن املتغيرات الثق ــافي ــة التى نجم ــت عنه ــا متغيرات معين ــه فى بن ــاء
الش ـ ــخص ـ ــية أو نمط معين من الش ـ ــخص ـ ــية ككل و التى تتكون من خالل التعلم واالكتس ـ ــاب (س ـ ــامية حس ـ ــن الس ـ ــاعاتي،
.(1983
وقد اقترح األنثروبولوجى األمريكى فرنسيس سو  F.Hsuعام  1961فى كتابه "األنثروبولوجيا النفسية "أن يحل اصطالح "
األنثروبولوجيا النفس ــية محل املص ــطلح القديم "الثقافة والش ــخص ــية" على أس ــاس أنه منطقى واقل منه اثاره للمش ــكالت
حول فكرة الشخصية التى استعارها علماء األنثروبولوجيا من علماء النفس (فتحيه محمد إبراهيم وآخرون .(1995,
ومن االتجاهات الحديثة فى "األنثروبولوجيا النفسيه " اهتمام الباحثين بإلقاء الضوء على حاالت نفسية معينه كحاالت
الجذب الروحى أو امليل لالنخراط فى زمر ذات برامج وأهداف غير معتادة وتتبع مدى انتشارها واألنماط السلوكية التى تعبر
بها عن أهدافها واألس ـ ـ ـ ــاليب الثقافية التى تتخذ من أجل ض ـ ـ ـ ــبطها وتوجيهها .وقد قدم جون هونجمان  Honigmannأحد
الرواد املحدثين لهذا االتجاه بعض املوض ـ ـ ـ ــوعات التى تص ـ ـ ـ ــلح مجاال متجددا للدراس ـ ـ ـ ــة فى األنثروبولوجيا النفس ـ ـ ـ ــية ومنها
الـدراسـ ـ ـ ـ ــة األنثروبولوجيـة للزمر املنخرطـة فى الحركـات االجتمـاعيـة .وملـا كـانـت الثورة التونسـ ـ ـ ـ ـيـة اتسـ ـ ـ ـ ـمـت ببـدايتهـا كحركة
اجتماعية عبر ش ــبكة االتص ــاالت الدولية " االنترنت " وش ــبكة االتص ــاالت االجتماعية "تويتر "  ،لذا فان البحث الحالى يعد
من موضوعات األنثروبولوجيا النفسية .
ويرى مورس كنزبركك أن الجماعات البد أن تتســم بوجود اتجاه وموضــوع مشــترك فيما بينهم تلتقى فيه مصــالحهم ويثير
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فيهم أفكاراﹰ وانفعاالت متشــابهة والشــعور بوجود وتالحم اآلخرين مع الفرد وإدراك أن اآلخرين يشــاطرونه انفعاالته وأفكاره.
ً
وأكد موريس أنه البد أن تتضـ ـ ــمن هذه السـ ـ ــمات شـ ـ ــيئا من التجانس بين األعضـ ـ ــاء وأن يكون بينهم درجة ما من االشـ ـ ــتراك
) .(Ginsberg M.,1964ويذهب دين مارتن  E.D.Martinمذهب جوس ـ ــتاف لوبون  G.Lebonفي أن انطماس الش ـ ــخص ـ ــية
الشـ ـ ـ ــاعرة من ش ـ ـ ـ ــأنـه يفسـ ـ ـ ــح املجـال للحوافز البـدائيـة أن تهيمن على السـ ـ ـ ــلوك ،وأن الرقيـب يطمس في الجمـاعـة نتيجـة
للمجهولية التي تض ـ ــفيها الجماعة على األفراد .ويرى فرويد أن ما يعزوه جوس ـ ــتاف إلى ش ـ ــعور الفرد باتس ـ ــاع ذاته من جراء
اندماجه في الجماعة يرجع إلى انعدام الكبت وانهياره في مثل هذه الوض ــعيات وتكون الجماعة هنا مص ــدر الس ــلطة وبالتالي
ً
يص ــبح الفرد طوعا لها ويفعل كل ما تس ــتحس ــنه(حاتم الكعبي  .)1973،ومن هذا املنطلق فإن وجود مش ــكلة املعاناة ألفراد
جماعات الثوار هو ما أدى إلى تجمعهم بغض النظر عن الس ـ ـ ـ ــن أو النوع أو املهنة أوالثقافه الفرعية أو الديانه والعوامل
ً
والظروف التي كانت ســببا في تظاهرهم طاملا هناك مصــلحة مشــتركة فيما بينهم وهى إيجاد حل للحياة الكريمة العادلة وهو
ما أدى الى توافر ش ـ ــرط التجانس بينهم وانطماس الهوية الفردية في الجماعة نتيجة للمجهولية التي تضـ ـ ــفيها الجماعة على
األفراد .

مشكلة البحث:
ُ
ً
ش ــهدت تونس – منذ بداية الثورة – أحداثا جس ــاما ،وض ــعت البالد على بداية طريق يتمنى التونس ــيون أن يص ــل بهم إلى
االس ـ ــتقرار والديمقراطية والحرية والعدالة االجتماعية .وقد ص ـ ــاحب ذلك ممارس ـ ــات أدت إلى اس ـ ــتش ـ ــهاد املئات وإص ـ ــابة
األلوف من املواطنين حـال تجمعهم في سـ ـ ـ ـ ـيـدى بوزيـد وفى غيرهـا من أمـاكن مشـ ـ ـ ـ ــابهـة في واليـات أخرى نتيجـة إطالق النـار
ً
ً ً
عليهم  ،بل إن عددا كبيرا من املتظـاهرين س ـ ـ ـ ــلميـا قد لقوا مص ـ ـ ـ ــرعهم  ،وتزامن ذلك مع أعمـال البلطجـة واقتحـام ميـادين
ً
التظاهرات إلخالئها من املتظاهرين املس ـ ــاملين  ،حيث أس ـ ــتعمل املقتحمون أنواعا متعددة من الرص ـ ــاص الحي من قناص ـ ــة
فوق البنايات  ،كما ظهرت حالة من اإلنفالت األمني والتعدي على أقسام الشرطة وبنايات بعض املحاكم والنيابات وغيرها
من مصالح حكومية وخاصة (عادل قورة وآخرون .) 2011،
وقد اتس ــمت الثورة التونس ــية بأنها ثورة ثقافية واجتماعية واقتص ــادية وس ــياس ــية فى نفس الوقت ،ويرجع اتس ــامها بثورة
ثقــافيــة حيــث أثرت فى رؤيــة التونس ـ ـ ـ ــيين ألنفس ـ ـ ـ ــهم  ،ولثخر الــذى يتمثــل داخليــا فى رؤيــة الجمــاعــة الثوريــة ( التى قــامــت
بالتظاهر) للجماعة الصــامتة (التى لم تشــترك فى التظاهر) والعكس .وكذلك يتمثل خارجيا فى رؤية التونســيين للمجتمعات
األخرى واتجاهتهم نحو الثورة .كما أن الثورة التونسية ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ أنها أذابة الفوراق االجتماعية
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بين الثوار فى التظاهرات  .و ش ــكلت حدثا فاص ــال بين عهدين ونقلة كبيرة بين نظامين .وكانت هناك عوامل هى التى أشـ ـعلت
هذه الثورة يمكن إيجازها في  :الفســاد الســياس ـ ي وغياب شــبه كامل للحريات العامة واألســاســية وصــنع ديمقراطية ديكورية
فقط لم يتفاعل معها الش ــعب التونس ـ ى ،و غياب العدالة االجتماعية وبروز الفوارق الش ــاس ــعة بين الطبقات حتى ص ــارت
تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية و االجتماعية تجاه املواطنين ،وانتشار الرشوة
واملحس ـ ــوبية حتى أص ـ ــبحت لغة و ثقافة متعارف عليها يوميا فى حياة التونس ـ ــيين ،والتض ـ ــليل اإلعالمي وتفريغ الحقائق من
مضمونها (عادل قورة وآخرون .) 2011،
و قرر الش ـ ــباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن تض ـ ــامنهم مع الش ـ ــاب بوعزيزى واس ـ ــرته وعن أمانيهم في التغيير و
الحرية و العدالة االجتماعية بشـ ـ ـ ــكل سـ ـ ـ ــلمي .وكان النداء إلى االشـ ـ ـ ــتراك في مظاهرة احتجاجية يوم السـ ـ ـ ــابع عش ـ ـ ـ ــر من
ً
ديس ــمبر 2010بوالية س ــيدى بوزيد على ش ــبكة املعلومات الدولية معبرا عن رغبة ش ــعبية لم يتوقعها أكثر الداعين إلى هذه
املظاهرة تفاؤال ،وكان الفتا أنها تض ـ ــم جميع الطبقات والطوائف والثقافات ،وانتش ـ ــارها في ربوع البالد بعد ذلك .واتس ـ ــمت
هذه املظاهرات بالسـ ــلمية واإلص ـ ـرار على إحداث التغيير ،وتواصـ ــلت عبر األيام من حتى الرابع عشـ ــر من يناير 2011حيث
تنحى رئيس الدولة عن الحكم( عزمى بشارة.)2012،
ومن املألوف عموما في خضـ ـ ــام أية ثورة أن ينقسـ ـ ــم املجتمع إلى ثوريين يسـ ـ ــعون إلى التغيير هدما للقديم ،وبناءا للجديد،
ومحافظين يرض ـ ــون بالحد األدنى من تحقيق املطالب ،حفاظا على االس ـ ــتقرار كما يرونه ،وبناءا على التفاعل والتفاوض و
التكامل و التدافع بين هؤالء وأولئك ،بل واإلنص ـ ــات والتنس ـ ــيق بين الص ـ ــوت املحافظ والثوري بداخل كل إنس ـ ــان ،تس ـ ــير
عملية التغيير والتحول متنامية و متوازنة في املجتمعات التي تشهد ثورة (عادل قورة وآخرون .) 2011،
واذا تأملنا في أحداث الثورة التونس ـ ـ ـ ــية ،وحاولنا التمييز بين الثوري و املحافظ ،س ـ ـ ـ ــنجد فئة عريض ـ ـ ـ ــة جدا من الناس
مازالت ال تعى املوقف  ،و بالتالي كانت اس ــتجابتهم س ــلبية ،وكأن ما حص ــل وما يحدث ال يعنيهم ،أو هم يكتفون باملش ــاهدة
عليه من بعيد ،وأعراض املشـ ـ ــاهدة من القلق الش ـ ـ ـديد والتوتر ،والخوف ،واليأس ،والتشـ ـ ــاؤم بشـ ـ ــأن املسـ ـ ــتقبل ،وبالتالي
االستعداد الدائم لنشر الفزع والفزاعات ،والشائعات ،وهذا الجمهور العريض هو محافظ بامتياز ،فإذا أضفنا له الجهاز
البيروقراطي الحكومي املضـ ـ ـ ــغوط جــدا تحــت تــأثير و هــدير املظــاهرات الفئويــة ،وكــذلــك كتلــة كبيرة جــدا هي أغلبيــة من
الحركات الس ــياس ــية واملؤسـ ـس ــات الدينية واالحزاب الرس ــمية ،هؤالء جميعا  ..ليس ــوا أعداءا للثورة بقدر ما هم محافظين
ومتحفظين بشأن املزيد من التغيير السريع ،وبشأن إعادة تشكيل مواقفهم وطريقة أداءهم وتعاطيهم مع القضايا.
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وفي ص ـ ــف الثوريين س ـ ــنجد كتال كبيرة أيض ـ ــا بعض ـ ــهم ينش ـ ــط في خطوط عمل و إنتاج واض ـ ــحة ،وأغلبهم يبدو مرتبكا ،و
البعض اآلخر ،يبدو مذبذبا بين الحماس غير املنظم ،وغير الفاعل للثورة ،وبين الدخول في معارك جانبية بعضها حقيقي،
ربما ليس وقته األن ،وبعضها مصطنع ،والكتل شديدة الحماس للثورة ،وبخاصة من الشباب ،تشعر بالتوتر الشديد وهي
ترى التباطؤ في تنفيذ املطالب ،و التلكؤ في حســم ملفات عاجلة وخطيرة ،مع اســتمرار وجود بقايا النظام القديم في مواقع
كثيرة جدا متنفذه ،دون مالحقة ،وال محاسبة ،وال حتى تهديد باملحاكمة (أحمد عبدهللا . ) 2011 ،
و بقية املش ــهد تحتله تلك األش ــخاص في محاوالت دؤوبة إلفش ــال الثورة ،ولو بتمرير الوقت ،و تفريق الناس ،أو ش ــغلهم
بقض ـ ـ ـ ــايا خالفية ،وأنواع من الفتن الطائفية أو السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية ،والتحريش بين فئات الشـ ـ ـ ــعب ،وال مانع من ترويعه بطرق
مختلفة  ،ألن الخائفين هم من يس ـ ـ ـ ــتخدمون ألية ثورة مض ـ ـ ـ ــادة  ،ومناخ الخوف هو األفضـ ـ ـ ــل فى هذه الحالة  .و تضـ ـ ـ ــغط
الجماهير املتحمس ـ ـ ـ ــة للثورة عبر الحش ـ ـ ـ ــود  ،و عبر تكرار املطالب واملطالبة ،منتظرة من األطراف غير الثورية ،و بعض ـ ـ ـ ــها
معادي للثورة ،تنتظر منها التنفيذ أي أنها تطلب من املحافظين بحكم التكوين  ،أو بحكم الوظيفة أن يقوموا بالواجبات
الثورية ،وتحقيق املطالب و املهام الثورية ! ونتائج هذا واضـ ـ ـ ــحة لكل مراقب  .فان األجهزة املحافظة س ـ ـ ــتظل قدرتها على
االستجابة وإنجاز األهداف الثورية محدودة للغاية ،و أحيانا ستبدو مناهضة.
ومن الطبيعي أن تحــدث عمليــات مــد و جزر ثوري ،و لكن تبــدو املش ـ ـ ـ ــكلــة فى الغموض و الحوارات غير املوجهــة ،هــذا و
غيره يمكن أن ينتج ض ـ ـ ــجيجا ثوريا  ،خاصـ ـ ــة بعد حالة االنقس ـ ـ ــام التى باتت تهدد املجتمع التونس ـ ـ ـ ى بعد محاوالت النظام
للتفرقة بين صـفوف الثوار كل يتعصـب الى وجهته ومن ثم تفرقت الجهود ،انتشـر العنف والسـطو على املمتلكات الخاصة
والعامة ،ضعفت هيبة الدولة ،وأصبح التوقع باملستقبل يقبل احتماالت عديدة قد تهدد بعضها بسالمة املجتمع التونس ى
 .ومن ثم وجب على الباحثين دراسـ ــة تلك املشـ ــكالت بغية التقارب فى وجهات النظر واملسـ ــاهمة فى تعديل رؤية اآلخر سـ ــواء
لجماعة الثوار أو الجماعة الصامتة أى من اشترك فى الثورة ومن لم يشارك فيها .

أهمية و أهداف البحث:
ترجع أهمية البحث الحالي الى انه املســاهمة األولى لدراســة الثورة التونســية من منظور األنثروبولوجيا النفســية باالضــافة
الى القاء الض ــوء على املخاطر التى قد يتعرض لها املجتمع التونس ـ ى فى الس ــنوات القادمة واملكاس ــب التى س ــوف يجنيها كما
حدث فى ثورات أخرى ش ــهدتها بعض الدول قديما ،ففي  23أكتوبر س ــنة  1956اندلعت انتفاض ــة  -ثورة ش ــعبية مجرية-
هنغارية حاولت وض ــع حد لس ــيطرة االتحاد الس ــوفييتي الس ــياس ـية واالقتص ــادية على املجر .بدأت بمظاهرات الطالب في
العاصـ ــمة بودابسـ ــت ،وانتهت بمهاجمة القوات الس ـ ــوفييتية لهذه العاصـ ــمة وس ـ ــحقها املقاومة املجرية ،وبإقامة حكومة
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جديدة على رأســها الســياسـ ي املجري يانوش كادار  .وقد لقي حوالي  32ألف شــخص مقتلهم ،وتم إعدام أيمري ناجي رئيس
وزراء املجر – آنذاك ورمز هذه الثورة  .أما الثورة الفرنسـ ـ ــية  The French Revolutionشـ ـ ــهدت األعوام ما بين 1789 -
ّ
1799نهاية امللكية في فرنســا ،وعلى الرغم من أن الثورة الفرنســية بدأت كمحاولة إليجاد ملكية دســتورية ،إال أن املطالب
العديدة بإصـ ـ ـ ــالحات بعيدة املدى أدت إلى إعالن أول جمهورية في أواخر سـ ـ ـ ــنة  ، 1792وقد أنهكت أعمال الشـ ـ ـ ــغب،
والهجمات من الدول األخرى ،والصـ ـ ـراعات بين األحزاب ،واالنتفاضـ ـ ــات املعادية للثورة الجمهورية مما س ـ ــاعد في تس ـ ــلم
املتطرفين الس ـ ــلطة ،وبدأ الحكم الدموي بالرعب واإلرهاب  .ثم حدثت الثورة الروسـ ـ ــية The Russian Revolutionوهي
الثورة البلشفية أو ثورة أكتوبر .كانت املرحلة الثانية من الثورة الروسية سنة  1917قادها البالشفة تحت قيادة فالديمير
لينين وليون تروتس ــكى الذين كانا متأثرين بأفكار كارل ماركس؛ إلقامة دولة ش ــيوعية وإس ــقاط القيص ــرية الذي كان آخر
ّ
حكامها نقوال الثاني .إال أن الثورة دخلت في س ــنة  1918في أتون الحرب األهلية والتدخل األجنبي الغربي من أجل القض ــاء
عليها .ولكنها اس ــتمرت حتى س ــنة  1922ببناء الدولة الس ــوفيتية .ولكن الخس ــائر البش ــرية كانت فادحة ،كما بدأت الثورة
تأكل أبنائها(كارل بوبر .) 2009 ،
وقد ش ـ ــهدت تونس فى أعقاب الثورة انقس ـ ــاما واض ـ ــحا بين فئات الش ـ ــعب وغياب الروح املتحدة التى س ـ ــادت فترة أحداث
الثورة  ،بدأت بتبادل االس ــتهجان وتبادل األلفاظ واالتهام بالتخوين س ــواء على ص ــفحات " الفيس ــبوك " وبش ــكل مباش ــر ،
وتطورت الى حد االعتداءات املباشــرة مما قد ســبب فى التدفق فى املشــاعر واالنفعال باالحداث وعدم االكتراث واالســتمتاع
بما حققته الثورة من انجازات .
ويرى بوحديبة وآخرون أن تفعيل الحوار بين األنا واآلخر  ،بدون التعرف على األسـ ـ ــس التى تنطلق منها وثقافتنا التى ندين
بها وننتمى اليها هو أمر مش ـ ــهود باملعوقات التى تحول بين الذات والحوار مع الغير وأن أولى هذه العقبات تتمثل فى انقس ـ ــام
الذات الجماعية لفرق وأحزاب وش ـ ـ ــيع متص ـ ـ ــارعة ،وافتقادها الى هيئة أو جمعية تجمع ش ـ ــتاها وتوحد كلمتها ،وتعمل على
التعــاون املثمر بين أعض ـ ـ ـ ـ ــائهــا ،ويعنى ذلــك – فى رأيــه – أن الحوار الــداخلى للــذات يؤدى الى التص ـ ـ ـ ــالح ،ويهــدى الى توحيــد
القرار ،ويدفع الى العمل الذى يؤكد الوجود ،والقدرة على االستمرار (عصمت نصار.) 2011،
لذا جاءت أهمية البحث الحالى كدراسة الختبار أحد األسباب التى يظن القسمين (املشاركين فى الثورة وغير واملشاركين )
أنها دعت لهذا االنقسام بين فئات املجتمع التونس ى أال وهى " الصالبة النفسية " .

االطارالنظرى:
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الصـ ـ ــالبة النفسـ ـ ــية :Psychological Hardnessويعرفها فرج أحمد بأنها قوة االرادة أو العزيمة املتمثلة فى االصـ ـ ـ ـرار
ومواصـ ـ ـ ــلة الكفاح واملثابرة لتحقيق الهدف (فرج عبدالقادر طه  .)2009 ،وتوص ـ ـ ـ ــلت كوبازا  Kobasaالى أنها اعتقاد عام
للفرد فى فاعليته وقدرته على اس ـ ـ ـ ــتخدام كل املص ـ ـ ـ ــادر النفس ـ ـ ـ ــية واالجتماعية املتاحة كى يدرك ويفسـ ـ ـ ــر ويواجه بفاعلية
أحداث الحياة الضاغطة ،وتتكون من زملة من الخصائص هى االلتزام والتحكم والتحدى ) . ( Kobasa S.C., 1982
االلتزام  :Commitmentهو نوع من التعاقد النفس ـ ـ ـ ى يلتزم به الفرد تجاه نفسـ ـ ــه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله (
) . Kobasa S.C., 1982
التحكم  :Controlهو وهو يش ـ ـ ــير الى مدى اعتقاد الفرد بأنه بامكانه أن يكون له تحكم فيما يلقاه من أحداث ،وتحمل
املسئولية الشخصية عما يحدث له ويتضمن التحكم القدرة على اتخاز القرارات و على تفسير األحداث واملواجهة الفعالة
لألحداث) .( Kobasa S.C., 1982
التحدى  :Challengeهو اعتقاد الفرد أن ما يطرأ من تغيير على جوانب حياته هو أمر مثير وض ـ ـ ـ ــرورى أكثر من كونه
تهديدا له ،مما يســاعده على املبادأة واســتكشــاف البيئة ومعرفة املصــادر النفســية واالجتماعية التى تســاعده على مواجهة
الضغوط بفاعلية) .( Kobasa S.C., 1982
الثقافة االلكترونية: Cyber Cultureهى الفض ــاء الثقافي الذي خلقته تكنولوجيا الحاس ــب  ،خاص ــة وس ــائل االتص ــال
االلكترونية التى تستخدم الحاسب  ،أى االنترنت  .فالثقافة االلكترونية هى ذلك الحشد الهائل من املعلومات  ،واملعلومات
املغلوطة  ،واألصـ ـ ــوات  ،والصـ ـ ــور  ،واألفكار التى يمكن الحصـ ـ ــول عليها من االنترنت  ،وذلك كله جانب جملة املمارسـ ـ ــات ،
واالتجاهات  ،والقيم  ،وأس ـ ــاليب التفكير التي تتفاعل مع " الفض ـ ــاء االلكتروني" (أندرو ادجار وبيتر س ـ ــيدجويك ) 2009 ،
.وتمثل الثورة التونسية احدي ثماره  ،والتي نجمت عن الربط بين الحواسب على مستوي العالم كله .
الثقافة الفرعية : Sub Cultureيشير مفهوم الثقافة الفرعية – في أبسط معانيه – الى ما يسود جماعة من األقليات (
أو جماعة فرعية ) داخل املجتمع من قيم  ،ومعتقدات  ،واتجاهات ،واسـلوب معيشـة  .ومن شـأن الثقافة السـائدة فى هذه
الجماعة أن تختلف عن الثقافة التي تتبناها الجماعة املس ـ ـ ـ ــيطرة ،رغم ارتباطها بها بوش ـ ـ ـ ــائج قربي  .و مص ـ ـ ـ ــطلح الثقافة
الفرعيــة يرتبط اليوم – على األغلــب -بثقــافــات الشـ ـ ـ ـبــاب ويتيح هــذا املفهموم الفرص ـ ـ ـ ــة لالعتراف بتنوع الثقــافــات داخــل
املجتمع الواحد  .وبينما كان املفهوم القديم لثقافة الشباب يميل الى افتراض وجود ثقافة واحدة ومتجانسة بين الشباب ،
يؤكــد مفهوم الثقــافــة الفرعيــة تفتــت هــذه الثقــافــة  ،خــاصـ ـ ـ ــة تبعــا للخطوط الفــاص ـ ـ ـ ـلــة بين الطبقــات  .وكمــا هو الحــال مع
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الثقافة املضادة  Counter Cultureيميل مفهوم الثقافة الفرعية الى افتراض وجود شكل ما من أشكال املقاومة للثقافة
الس ــائدة  .ومع هذا فان مص ــطلح الثقافة املض ــادة يتزايد اس ــتعماله فى الحاض ــر لالش ــارة الى الجماعات القادرة على تقديم
تبرير وتص ــوير عقليين لوض ــعها االجتماعى  .أما الثقافة الفرعية فتبرز تعارض ــها مع املجتمع أس ــاس ــا من خالل اس ــتخدامها
لدالالت طراز املالبس وألنماط معينة من السلوك أو الشعائر(أندرو ادجار وبيتر سيدجويك . ) 2009 ،
الجماعة :Groupهى مجموعة من األفراد يقوم بينهم نمط من التفاعل الس ـ ــيكولوجي ويعتمد كل منهم على الجماعة في
تحقيق أهداف محددة أو مقابلة الحتياجات معينة وتتسـ ــم الجماعة بوحدتها الذاتية التي يسـ ــلم بها أعض ـ ــاؤها وكذا الغير
(يحي الرخاوي .)1978 ،ويش ــير فالويســكى  Fallowskiإلى أن الجماعة هي الس ــياق األول الذي ينش ــأ فيه الفرد وبالتالي فإن
املشـ ــكالت التي نشـ ــأت في الصـ ــغر وأصـ ــبحت تمثل صـ ــعوبات في الكبر قد نشـ ــأت في سـ ــياق جمعي وأفضـ ــل حل لها هو هذا
الس ـ ــياق حيث تخلق الجماعة لدى الفرد الدافعية للتغير وتجعله قادراﹰ على رؤية نفس ـ ــه بش ـ ــكل أوض ـ ــح من خالل اآلخرين
وتساعده على االستبصار بمشكالته) ).(Fallowski W.,1991
ً
ويوضـح هذا التعريف أن لجماعة الثوار خاصـية مهمة جدا وهى الوحدة الذاتية والتركيز في تغيير املجتمع ونشـر العدالة
االجتماعية وكذلك أنها أتاحة املشاركة فى الثورة لكل التونسيين من طبقات املجتمع حيث أنها لم تلزم أي شخص بشروط
لالنضــمام إليها ســوى التجمع على هدف واحد بعيدا عن األهداف الخاصــة ولذا فقد عرفت بأنها ثورة الشــباب التى تحولت
لثورة شعب بأكمله .
الجماعة الض ــاغطة  : Pressure Groupتعرف بأنها كل جماعة تملك مجموعة من االمتيازات الخاص ـ ـة وتنفرد بها عن
الجماعات األخرى  ،ســواء أكانت ميزات اجتماعية أم اقتصــادية أم وظيفية أم طبقية  ،وبحيث يمكنها االمتياز من ممارســة
ض ـ ـ ــغوط على اآلخرين اما بفرض مطالبها الخاص ـ ـ ــة  ،أو لتحقيق املزيد من تلك املزايا كى يس ـ ـ ــتمر ميزان القوى فى ص ـ ـ ــالحها.
وبالنسبة ملوقف اآلخرين فان الفرد يشعر ازاء تلك الضغوط بأنه مضطر لالتيان بسلوكه على نحو معين  ،وبصرف النظر
عن كونه راغبا أو غير راغب فى ذلك  ،وقد يكون مص ـ ــدر هذا القهر واالض ـ ــطرار ذاتيا نتيجة لحاجة ملحة لالش ـ ــباع  ،فكلما
تحكمت فى الفرد حاجاته زاد احس ــاس ــه بالعجز والقهر  ،وأكد قوة ض ــغط اآلخرين عليه  .ولذلك تلجأ بعض الجماعات الى
تعميق سيطرتها على األفراد من خالل استغاللها لحاجاتهم (فرج عبدالقادر طه . ) 2009 ،
ويبدو واض ـ ــحا للوهلة األولى ان جماعة الثوار تمثل الجماعة الضـ ـ ــاغطة بينما يمثل املوقف االخر جماعة الص ـ ــامتين ،
ولكن اذا تتبعنا ألحداث الثورة س ــنجد أن األدوار تبدلت فى ظل أحداث معينة فعلى س ــبيل املثال لعبت الجماعة الص ــامتة
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الدور الضاغط بعد خطاب الرئيس قبل التنحى الذى خاطب فيه مشاعر املواطنين وتعاطفهم معه.
امليــل إلى التجمع  :Gregariousnessويعرف بــأنــه امليــل الفطري نحو املعــاش ـ ـ ـ ــرة والتجمع مع اآلخرين الــذين من نفس
النوع ويعبر عن ــه بعض العلم ــاء ب ــاسـ ـ ـ ــم غريزة القطيع  herd-instinctأو غريزة التجمع  gregarious-instinctويول ــد ه ــذا
التجمع شـ ــعور بالطمأنينة واأللفة (أحمد زكي بدوي  .)1993 ،وعادة يحدث هذا امليل للتجمع بين النشـ ــطاء السـ ــياسـ ــيين ،
حي ــث يتم التنس ـ ـ ـ ــيق بينهم في كيفي ــة تنظيم الوقف ــات والتظ ــاهرات لالطمئن ــان وتجن ــب ح ــدوث االعتق ــاالت  ،وفي الثورة
التونسية نجد أن هذا امليل قد حدث في سيدى بوزيد وكذلك اللجان الشعبية حتى يشعرون باالطمئنان في االستمرارية فى
آمان والجدير بالذكر أنه حتى الجماعة الصامتة تجمعت خالل اللجان الشعبية لحماية املنازل خالل فترة االنفالت األمنى
التعص ـ ــب  : Prejudiceهو اتجاه نفسـ ـ ـ ي لدى الفرد يجعله يدرك فردا معينا أو جماعة معينة أو موض ـ ــوعا معينا ادراكا
ايجابيا محبا أو س ـ ـ ـ ــلبا كارها دون أن يكون لذلك ما يبرزه من منطق أو ش ـ ـ ـ ــواهد تجريبية أو واقعية  .ومن هنا فالتعص ـ ـ ـ ــب
يقاوم التغيير والتعديل  .وأوضح مثل على ذلك تعصب ضيق األفق من املتدينين ضد أصحاب األديان األخري  ،أو تعصب
أص ــحاب املذاهب السـ ــياسـ ــية ض ــد بعض ــهم البعض أومناص ــرتهم بعض ــهم لبعض حتى لو كانت هذه املناصـ ــرة ضـ ــد الحق
وتأييدا لباطل(فرج عبدالقادر طه  . ) 2009 ،ووفقا لهذا التعريف للتعص ـ ـ ـ ــب فان الجماعة املش ـ ـ ـ ــاركة وغير املش ـ ـ ـ ــاركة فى
الثورة التونسـ ـ ـ ـ ـي ــة ينطبق عليهم التعريف حي ــث أن جم ــاع ــة الثوار تق ــاوم التع ــدي ــل فى مط ــالبه ــا غير أن معظم الحر ـك ــات
السـ ـ ــياسـ ـ ــية املشـ ـ ــاركة فيها نجدها تجمعت فى غضـ ـ ــون أحداث على التعديل الدسـ ـ ــتورى ،بينما الجماعة الصـ ـ ــامتة تقاوم
التغيير الســريع  ،وفى نفس الوقت فان فئة عريضــة منها شــاركت بعض الحركات الســياســية واألحزاب للنيل باملوافقة على
التعديالت الدستورية ومنع رئيس الوزراء من النظام السابق تسلم السلطة حتى االنتخابات الرئاسية.
س ــلوك الحش ــد  : Crowd Behaviorويعرف بأنه جماعة كبيرة أو جماعات كبيرة من األفراد توجد معا بس ــبب ظرف أو
آخر  .وس ــلوكها يكون عادة نتيجة اس ــتثارة لها أو لبعض ــها  .وقد تكون االس ــتثارة هينة ،لكن نتيجة لطبيعة الحش ــد املتمثلة
فى االندفاع والتس ــرع ونقص التفكير والتأمل واالس ــتبص ــار بعواقب األمور ؛ تنتج اس ــتثارة الحش ــد س ــلوكا قد يكون مدمرا ،
خاص ـ ـ ـ ــة في حالة الغض ـ ـ ـ ــب والهياج العام والثورة (فرج عبدالقادر طه  . ) 2009 ،ويبدو ان عدم وجود قائد حقيقى للثورة
وتجمع الثوار نتيجة ملشــاعر التعاطف مع اآلخرين بطريقة عشــوائية هو ما جعل عدد الشــهداء الحقيقى غير معروف حتى
االن بصـ ـ ــورة ال تدع للشـ ـ ــك سـ ـ ــبيل  .اضـ ـ ــافة الى ذلك فان بعد تحقق بعض من مطالب الثورة فشـ ـ ــل الحوار الوطنى حيث
انقسمت جماعة الثوار الى عدد كبير من الجماعات الفرعية سواء على شكل نشطاء أو حركات او احزاب ...الخ.
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نظرية البحث:
تم االسـ ـ ــتعانة فى البحث الحالى بنظرية روث بندكت  R. Benedictمن نظريات األنماط والصـ ـ ــيغ الثقافية التى تركز على
أهمية العالقة بين الثقافة والفرد الذى يعيش فى إطارها .وترى روث بندكت أن لكل ثقافة شـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــيتها املتميزة وتبرز هذه
الش ـ ــخص ـ ــية عبر الزمن من خالل عملية انتقاء مسـ ــتمر للعناصـ ــر الثقافية ،واتجاه هذه العناصـ ــر نحو التكامل بأسـ ــلوب
معين قد ينتهى بالنجاح أو بالفشـ ـ ـ ـ ــل ،وهى تمثل الثقافة هنا مثل اللغة .وترى أن كل مجتمع ينظر إلى ثقافته باعتبار أنها
تضـ ـ ــم األسـ ـ ــاسـ ـ ــيات وتترك التافهة لغيرها من الثقافات .كما ترى روث بندكت أن الثقافة كشـ ـ ــخصـ ـ ــية الفرد تتولد داخلها
أهدافها املتميزه ،وبقدر إلحاح هذه األهداف تميل العناص ــر غير املتجانس ــة إلى التآلف بص ــورة متزايده ،وقد تعيد الثقافة
صياغة بعض السمات لتتوافق مع مطالبها (فتحية محمد إبراهيم .)1975 ،
ويرى دافيد ماتس ـ ـ ـ ــموتو  David Matsumotoإن هناك اختالف فى التركيبة النفسـ ـ ـ ــية واالجتماعية لألفراد املكونين ألي
ً
ثقافة  ،ومع تعريف الثقافة وظيفيا البد من فهم هذه االختالفات الفردية  ،حيث إن هذا االختالف س ـ ــوف يؤثر على درجة
امتثال والتزام هؤالء األفراد بالقيم واملعايير واألعراف لتلك الثقافة  ،وعندما نصف ثقافة مجتمع ما فإننا ال ننظر إلى هذه
االختالفات الفردية ألعضاء هذا املجتمع ). ) Matsumoto D. , 1996
كما عرف يونج Youngعام  1934الثقافة بأنها " األس ـ ـ ــاليب الش ـ ـ ــعبية  Folkwaysاملس ـ ـ ــتمرة ملعالجة املش ـ ـ ــكالت والنظم
االجتماعية .وبالتالي فأن الثقافة تتكون من ذلك الكل من الســلوك املتعلم أو نماذج الســلوك التي تتســلمها كل جماعة من
ً
ً
الحقا " (ســامية حســن الســاعاتي.)1983 ،
جيل ســابق عليها ثم تســلمها بدورها بعد أن تضــيف إليها جماعات الحقة أو جيال
ومن خالل تطبيق تعريف يونج للثقافة على ثقافة الثورة التونسـ ـ ـ ــية فاننا نسـ ـ ـ ــتطيع أن نقول أنه بالرغم اتسـ ـ ـ ــامها بغالبية
الش ـ ـ ـ ــباب على الفئات العمرية األخرى اال أنه من الواض ـ ـ ـ ــح أنها كانت محص ـ ـ ـ ــلة ألجيال س ـ ـ ـ ــابقة عليها مهدت لها الطريق فى
محاوالت دؤوبة طوال السنوات املاضية وبالتالى فهى وليدة شعب وليس الشباب فقط.
ويرى دانيل  Danielأن الطبيعة البش ــرية تحتوي على جانب طبيعي يهتم بدراس ــته (الفس ــيولوجيون)  ،وجانب عقلي يهتم
به (علماء النفس)  ،وجانب اجتماعي يهتم به (علماء األنثروبولوجيا ) ولكنها في الحقيقة ليست تلك الجوانب فحسب ولكن
ً
أيضـ ـ ـ ـ ــا محتوى آخر يجب االهتمام به وهو املعتقدات  ،اللغة) .( Daniel T.,1992و إذا ما تفحص ـ ـ ـ ــنا محتوى التعريفات
الس ـ ـ ـ ــيكولوجية للثقافة فس ـ ـ ـ ــنجد أنها إما تض ـ ـ ـ ــع في بؤرة اهتمامها الثقافة كعملية تكيف وتوافق إلى جانب كونها أداة لحل
املشـ ــكالت التي تبرز عنصـ ــر التعلم اإلنسـ ــاني فيها .ويوضـ ــح البحث الحالى أن ثقافة الجماعة املشـ ــتركة فى الثورة التونسـ ــية
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والجماعة الص ـ ـ ــامتة هي بمثابة عملية تكيف وأداة لحل مش ـ ـ ــكلة وأن عنصـ ـ ــر التعلم يتضـ ـ ــح بها من خالل عالقة العض ـ ـ ــو
الجــديــد بــالجمــاعــة التى ينض ـ ـ ـ ــم اليهــا حيــث يتعلم منهــا كيف يــدير حيــاتــه بعــدمــا أص ـ ـ ـ ــبح غير قــادر على إدارته ـا من خالل
املش ــاركة ،فهو بمثابة امتثال لثقافة املجتمع األكبر الذين يعيش ــون فيه  .لذا كانت االس ــتعانة في هذه البحث بنظرية روث
بندكت  R. Benedictمن نظريات األنماط والص ـ ــيغ الثقافية التي تركز على أهمية العالقة بين الثقافة والفرد الذي يعيش
في إطارها.
وقد تأثرت بنديكت بآراء الفيلس ــوف نيتش ــه  Nietzscheالذى ميز بين نموذجين للش ــخص ــية هما :نموذج يمتاز بالرغبة فى
ً
تحقيق املزيد دائما ( الديونيزياني ) .ونموذج يمتاز باملثاليات الوسـ ـ ــطية املعتدلة ( األبولوني )  .و الشـ ـ ــخصـ ـ ــية الديونيزيانية
ً
تلغي الحدود العادية للوجود وغالبا تلغي القيود املفروض ـ ـ ــة عليها من خالل الحواس الخمس وتهدف إلى الدخول في تجارب
ذاتية جديدة تتص ــف بش ــحنات انفعالية عالية ومتطرفة مثل ما يحدث في حاالت الس ــكر واالنفعاالت الش ــديدة والعنف،
بينما الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــية األبولونى على العكس من ذلك فهى ال تثق في األفعال الس ـ ـ ــابقة لتحقيق قيم الوجود  ،وإنما تبعد عن
ً
حاالت العنف واإلفراط  ،وتحافظ دائما على البقاء في حالة إنفعالية متوسطة ،تحتفظ فيها بالوعى وإدراك الواقع املحيط
 ،وحتى في حاالت الرقص فإن تلك الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية تحتفظ بوعيها وال تفقده عن طريق السـ ـ ــكر ،أى هى ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية متزنة من
الناحية االنفعالية وال تدخل في تجارب نفســيه عميقة ممزقة  ،شــخصــية تتمســك بأن خير األمور الوســط (عاطف وصــفى
. )2002،
ويبدو من نظرية روث بنديكت أن جماعات الثورة التونس ـ ــية يمثل أفرادها خالل الثورة النموذج الديونيزياني بينما يقترب
خالل فترات الهدوء بالنموذج األبولوني  ،وأن الس ـ ـ ــبب في نجاحها وانتش ـ ـ ــارها قد يرجع الى ما وص ـ ـ ــفه تومبس ـ ـ ــون بالعالقة
التســاندية املتبادلة  ،خاصــة ألنهم قد قاموا بصــياغة نمط حياة ألنفســهم  ،متمثلة في مجموعة التقاليد واألهداف القادرة
على دعم هذا النمط مما يحقق شرط االنسجام بينهم ( ميخائيل تومبسون وآخرون.)1990 ،

الدراسات السابقة:
فى بداية التسعينات سعى الباحثين للتركيز على الجوانب االجابية فى الشخصية ،وعلى املتغيرات التى من شأنها أن تجعل
الفرد يظل محتفظا بص ــحته الجس ــميه والنفس ــيه فى مواجهة الض ــغوط ومنها " الص ــالبة النفس ــية "  .ومن هذه الدراس ــات
الدراس ـ ــة التى قامت بها كوبازا  Kobazaملعرفة املتغيرات النفس ـ ــية التى من ش ـ ــأنها مس ـ ــاعدة الفرد على االحتفاظ بص ـ ــحته
الجســمية والنفســية رغم تعرضــه للضــغوط  ،وتوصــلت الى أن األشــخاص األكثر صــالبة رغم تعرضــهم للضــغوط كانوا اقل
مرضـ ــا ،كما أتسـ ــموا بالصـ ــمود واالنجاز والسـ ــيطرة والقيادة والضـ ــبط الداخلى وكانوا أكثر مرونة وكفاية واقتدارا ونشـ ــاطا
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ومبادأة واقتحاما وواقعية ،فى حين ان األشخاص القل صالبة كانوا أكثر مرضا وعجزا وأعلى فى الضبط الخارجى Kobasa
).)S.C. ,(1979
وفى دراسـ ـ ـ ـ ــة أخرى قامت بهـا كوبازا  Kobazaافترضـ ـ ـ ـ ــت فيهـا ان الص ـ ـ ـ ــالبة النفسـ ـ ـ ـ ـيـة ومكوناتهـا (ادراك التحكم وااللتزام
والتحدى ) تعمل كمتغير س ــيكولوجى يخفف من وقع األحداث الض ــاغطة على الص ــحة الجس ــمية والنفس ــية  .وتوص ــلت الى
الى أن الصالبة ال تخفف من وقع األحداث الضاغطة على الفرد فقط ولكنها تمثل مصدرا للمقاومة  Resistanceوالصمود
والوقاية من األثر الذى تحدثه األحداث الض ـ ــاغطة على الص ـ ــحة الجسـ ــمية والنفس ـ ــية  .وفى دراس ـ ــة ثالثة قامت بها كوبازا
 Kobazaعلى عين ــة من املح ــامين ال ــذكور املتزوجين ،توصـ ـ ـ ـ ـل ــت الى ع ــدم وجود ارتب ــاط بين ادراك الض ـ ـ ـ ــغوط وبين املرض
الجس ـ ـ ـ ــمى لدى املحامين ،وعللت كوبازا ذلك بأن املحامين يميلون الى االعتقاد بأن عملهم يكون أفض ـ ـ ـ ــل تحت الض ـ ـ ـ ــغوط،
وأش ـ ـ ـ ــارت الى أن الص ـ ـ ـ ــالبة النفس ـ ـ ـ ــية ال تؤثر -فقط – فى كيفية ادراك األحداث ،ولكن فى كيفية مواجهتها أيض ـ ـ ـ ــا ،كما أن
الصالبة واملساندة االجتماعية يخففان من وقع األحداث الضاغطة) .(Kobasa S.C. , 1982
أما هولى وآخرون  Hull et alعن الصـالبة والصـحة النفسـية اسـتهدف فيها معرفة العالقة بين الصـالبة النفسـية وبين كل
من تقدير الذات واالكتئاب واالتجاهات نحو الذات ،على عينة من الطالب  .وتوصلوا الى وجود ارتباط سالب بين الصالبة
واالكتئاب  ،بينما االرتباط موجب بين الصـ ـ ــالبة وتقدير الذات االيجابى ،وأن األشـ ـ ــخاص األقل صـ ـ ــالبة أكثر نقدا لذواتهم
وأكثر شعورا وتعميما لخبرات الفشل) .( Hull J.G. , Van Treuren R.& Virnelis,1987
ودرس كل من رهوديوليت وزون  Rhodewalt&Zoneالفروق بين السيدات األعلى صالبة واألقل صالبة  ،وتوصلوا الى أن
االناث األقل صـالبة كن أكثر اكتئابا ومرضـا جسـميا وأكثر تاثرا بأحداث الحياة الضـاغطة ،كما أن السـيدات األكثر صـالبة
كان تقييمهن لذواتهن ايجابيا ،وكن أقل تأثرا بالضغوط ) .) Rhodewalt F. & Zone J. , 1989
وقــد اتفقــت دراس ـ ـ ـ ـ ــة هوالهــان وموس  Holahan& Moosمع دراس ـ ـ ـ ـ ــات كوبــازا  Kobazaفى أن هنــاك متغيرات نفس ـ ـ ـ ـيــة
واجتماعية تس ــاعد الفرد على االحتفاظ بص ــحته الجس ــمية والنفس ــية رغم تعرض ــه للض ــغوط .واس ــتهدفت هذه الدراس ــة
الذكور واالناث وتوص ـ ــلت الى أن البيئة األس ـ ــرية التى تتس ـ ــم بالدفء والحب تجعل الفرد أكثر ص ـ ــالبة وفاعلية ،وقدرة على
املواجهة ،وأقل اكتئابا ،كما توص ــلت الى أن هناك فروقا بين الذكور واالناث فى متغيرات الش ــخص ــية واملس ــاندة االجتماعية
فالرجال أكثر ثقة بالنفس وأكثر ص ــالبة من النسـ ــاء بينما النسـ ــاء أكثر سـ ــعيا للمسـ ــاندة االجتماعية فى مواجهة الض ــغوط
) .(Holahan C.J. & Moos R.H. , 1985
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وفى دراس ـ ـ ـ ــة أخرى قام بها هوالهان وموس  Holahan& Moosاس ـ ـ ــتهدفت معرفة العالقة بين مص ـ ـ ــادر املقاومة وعوامل
الخطورة  Risk Factorsعلى عينة من األباء واألمهات وأطفالهم  .وتوص ـ ـ ــلت الدراس ـ ـ ــة الى أن اآلباء الذين يش ـ ـ ــعرون بالثقة،
ويمثلون نماذج للثقة والص ـ ـ ـ ــالبة ،ويبدون مس ـ ـ ـ ــاندة انفعالية ألبنائهم ،فان األبناء يص ـ ـ ـ ــبحون أكثر ثقة وطموحا وص ـ ـ ـ ــالبة
).)Holahan C.J. & Moos R.H. , 1987
وهناك بعض الدراسات التى أهتمت بتفاعل الصالبة النفسية مع املساندة االجتماعية فى التخفيف من حدة الضغوط
النفس ـ ــية ومنها على س ـ ــبيل املثال دراس ـ ــة جانيلين وبالنى  Ganellen & Blaneyوأش ـ ــارت النتائج الى أن الص ـ ــالبة النفس ـ ــية
تتفاعل مع املسـاندة االجتماعية كى تخفف من حدة وقع الضـغوط على الفرد ،كما أن املسـاندة االجتماعية تقوى املصـادر
النفس ـ ــية وتزيد من ش ـ ــعور الفرد بالقيمة واألهمية ومن قدرته على التحدى مما يجعله أكثر نجاحا فى مواجهة الض ـ ــغوط ،
كما أش ـ ـ ـ ــارت الى وجود ارتباط دال بين ادراك الض ـ ـ ـ ــغوط وبين االكتئاب لدى طالبات الجامعة اال أن هذه العالقة تقل مع
وجود الصالبة النفسية واملساندة االجتماعية اللذان يخففان من وقع الضغوط (.( Ganellen R.J. & Blaney P.H. ,1984
وقد أيدت كل هذه الدراس ــات دراس ــة كوبازا و بيوس ــتى  Kobasa & Puccettiحيث توص ــلت الى وجود ارتباط دال موجب
بين ادراك أحــداث الحيــاة الض ـ ـ ـ ـ ــاغطــة وبين املرض الجس ـ ـ ـ ــمى واالكتئــاب ،كمــا أش ـ ـ ـ ـ ــارت الى أن افتقــاد الفرد للمس ـ ـ ـ ـ ــانــدة
االجتماعية أو الصــالبة أو كالهما فانه بتعرضــه للضــغوط قد يصــبح مكتئبا ،حيث أشــارت النتائج الى أن افتقاد للمســاندة
االجتماعية أو الصـالبة يرتبط باالكتئاب واملرض الجسـمى .وأنه بغض النظر عن شــدة الضـغوط فان االشــخاص األعلى فى
الصالبة أقل مرضا من األقل صالبة ،كما أن املساندة من الرؤساء تلعب دورا هاما بجانب األسرة للوقاية من أثر الضغوط
فى العمل ) .(Kobasa S.C & Puccetti. ,1983
ومن العرض الس ـ ـ ــابق للدراس ـ ـ ــات التى تناولت الص ـ ـ ــالبة النفس ـ ـ ــية يتض ـ ـ ــح أهميتها كأحد أهم متغيرات الوقاية او املقاومة
النفس ــية من ادراك الدفء الوالدى ،كما يتض ــح أن الص ــالبة النفس ــية عندما تتفاعل مع املس ــاندة االجتماعية يس ــهما معا
فى التخفيف من حدة وقع الضغوط النفسية.

فروض البحث:
يهدف البحث الحالية الى التحقق من الفروض التالية في عينة من مس ـ ـ ـ ــتخدمى االنترنت املش ـ ـ ـ ــاركين وغير املش ـ ـ ـ ــاركين فى
الثورة التونسية كاآلتي:
-1

توجد عالقة بين املشــاركة فى الثورة التونســية و املتغيرات (الفئة العمرية – املســتوى التعليمى – النوع – درجة بعد
االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ).
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-2

توجد عالقة بين عدم املشــاركة فى الثورة التونســية و املتغيرات (الفئة العمرية – املســتوى التعليمى – النوع – درجة
بعد االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ).

-3

توجد فروق بين الذكور واالناث غير املشاركين فى الثورة التونسية و املتغيرات (الفئة العمرية – املستوى التعليمى –
درجة بعد االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ).

-4

توجد فروق بين الذكور املشاركين وغير املشاركين فى الثورة التونسية واملتغيرات (الفئة العمرية – املستوى التعليمى
–درجة بعد االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ).

-5

توجد فروق بين االناث املشاركين وغير املشاركين فى الثورة التونسية و املتغيرات (الفئة العمرية – املستوى التعليمى
–درجة بعد االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ).

منهج واجراءات البحث:
ً
نظرا ملا ملوضـ ــوعات األنثروبولوجيا النفسـ ــية من عالقة وثيقة باألفكار واملشـ ــاعر والدوافع وغيرها من العناصـ ــر الباطنية
التي ال تص ــل املالحظة إلى كل أبعادها كان من الطبيعي أن يهتم الباحثون فيها باملقابلة واالختبارات النفس ــية جنباﹰ إلى جنب
مع املالحظة باملعايشــة  ،وزاد هذا االهتمام مع نمو االتجاه املعرفى في األنثروبولوجيا الثقافية والذي أبرز املقارنة بين ماهو
باطني  emicوما هو ظاهري  ، eticورفع من شــأن أســاليب البحث القائمة على املقابلة ألن الباحث يســتخدم خاللها الحوار
مع االخباري بلغته املحلية ومن ثم يتوص ــل إلى معاني األش ــياء كما يحددها هذا االخباري ال كما يعرفها هو من قبل ( فتحية
محمد إبراهيم وآخرون .) 1995 ،لذا كان ض ـ ــرورة اس ـ ــتخدام املناهج الثالثة املتبعة في األنثروبولوجيا النفس ـ ــية في البحث
الحالى وهى-:
املنهج األنثروبولوجي النفسـ ـ ـ ي  :لقد تم اس ـ ــتخدام املنهج األنثروبولوجي النفسـ ـ ـ ي نظراﹰ ألن البحث الحالي هو بحث ميداني
للجماعة املش ـ ـ ــاركة وغير املش ـ ـ ــاركة فى الثورة التونس ـ ـ ــية  .و تم االس ـ ـ ــتعانة بأدوات البحث في األنثروبولوجيا النفس ـ ـ ــية مثل
املالحظة بأنواعها  .كما تم االستعانة بادوات امقابلة سواء املقابلة املباشرة أو املقابلة عبر شبكة التواصل االجتماعى.
كما تم االس ــتعانة باس ــتبيان الص ــالبة النفس ــية (عماد مخيمر  )2002 ،وتم اعداده بطريقة تس ــمح بتحميله على ش ــبكة
جوجل ومن ثم يكون االجابة وتس ــجيلها اليكترونيا مما س ــاعد فى زيادة عوامل املوض ــوعية فى البحث واس ــتبعاد وجود تحيز
تجاه فئة معينة من أفراد العينة .وتم حســاب معامل الثبات لالســتبيان بطريقة ألفا كرونباخ فى هذا البحث ووضــح ارتفاع
معامل الثبات حيث معامل ثبات بعد االلتزام هو (  ، )0.68وبعد التحكم ( ، )0.75وبعد التحدى (  ، )0.73بينما الدرجة
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الكلية لالستبيان ( .)0.75
كما تم االستعانة باملنهج املقارن  : Comparative Methodوهو منهج يحدد أوجه التماثل والتباين بين عدة أنظمة أو
ظواهر أو عالقات .ويشير وسترماير إلى أن الدراسات املقارنة بين الثقافات تساعد على التحقق من االستراتيجيات
االجتماعية التي يكون من شأنها تخفيف حدة املشكالت أو تالفيها وكذلك التي قد تؤدي إلى استفحالها وأنه يؤخذ في
االعتبار أن االستراتيجيات الفعالة في مجتمع قد ال تكون كذلك في مجتمع آخر (ج.وسترماير .)1987،وقد تم االستعانة
باملنهج املقارن لدراسة للمقارنة بين جماعة الثوار املشاركين وجماعة الصامتين غير املشاركين فى الثورة التونسية.
وتم استخدام البرنامج االحصائى ) )SPSSللتعامل مع البيانات االحصائية حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون
ومستوى الداللة للتعرف على العالقة بين املشاركة وغير املشاركة فى الثورة التونسية واملتغيرات (الفئة العمرية –
املستوى التعليمى – النوع – درجة بعد االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار
الصالبة ) .كما تم حساب معامل االختالف ( )T. Testللمقارنة بين الذكور املشاركين وغير املشاركين واالناث املشاركين
وغير املشاركين ،واملقارنة بين الذكور واالناث املشاركين والذكور واالناث غير املشاركين.
وش ــملت عينة الدراس ــة عدد ( )167فرد وهى عينة عش ــوائية من مس ــتخدمى االنترنت املش ــاركين وغير املش ــاركين فى الثورة
التونسية كمايلى :
جدول رقم ( )1توزيع العينة حسب الفئة العمرية
من  50-41سنة
من  40-31سنة
من  30 -21سنة
اقل من  20سنة
24
45
79
19
ويوضح الجدول أن الفئة العمرية من  ( 30-21مرحلة الشباب ) هى أعلى نسبة فى العينة
جدول رقم ( )2توزيع العينة حسب املستوى التعليمى
اقل من متوسط
15

دراسات عليا
مؤهل عالى
مؤهل متوسط
56
80
16
ويوضح الجدول أن نسبة عدد الحاصلين على مؤهل عالى هى األعلى ألفراد العينة
جدول رقم ( )3توزيع العينة حسب املشاركة فى الثورة التونسية
مشارك

العدد
70

غير مشارك
العدد
97

النسبة املئوية
% 42

النسبة املئوية
% 58
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ويوضح الجدول أن الفئة غير املشاركة فى الثورة كلنت أكثر استجابة للتطبيق وقد يرجع هذا الى أن فترة التطبيق كانت حافلة باألنشطة
التظاهرية ومحاكمة النظام السابق مما قد يكون سببا فى انخفاض نسبة مشاركة الثوار بينما كانت الفئة غير املشاركة متابعة لالحداث عبر
شبكة االنترنت

نتائج البحث:
 .1لقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بالنسبة للعالقة بين املتغيرات في العينة واملشاركة فى الثورة التونسية ما يلي :
العالقة بين املشاركة فى الثورة و متغيرات الدراسة – عدد العينة ()70
جدول رقم ()4
املشاركة فى الثورة
املتغيرات
ر

د

الفئة العمرية

-0.56

.218

املستوى التعليمى
درجة بعد االلتزام

0.012
0.744

0.977
0.000

درجة بعد التحكم

0.780

0.000

درجة بعد التحدى

-0.912

0.000

الدرجة الكلية الستبيان الصالبة النفسية

-0.851

0.000

يوضح الجدول السابق ما يلي -:


وجود عالقة طردية عالية الداللة عند مستوى الداللة ( )0.0001بين املشاركة فى الثورة التونسية واملتغيرات (درجة االلتزام -التحكم) .



وجود عالقة عكسية عالية الداللة عند مستوى الداللة ( )0.0001بين املشاركة فى الثورة التونسية واملتغيرات (درجة التحدى – والدرجة
الكلية الستبيان الصالبة النفسية).



وجود عالقة عكسية بين املشاركة فى الثورة التونسية واملتغير الفئة العمرية.



ال توجد عالقة بين املشاركة فى ث الثورة التونسية ومتغير مستوى التعليم.

 .2لقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بالنسبة للعالقة بين املتغيرات في وعدم املشاركة الثورة التونسية ما يلي :
جدول رقم ()5
املتغيرات
الفئة العمرية
املستوى التعليمى

العالقة بين عدم املشاركة فى الثورة و متغيرات الدراسة
املشاركة فى الثورة
د
ر
0.318
0.078
0.965
-0.052-
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درجة بعد االلتزام

0.884

0.000

درجة بعد التحكم

0.950

0.000

درجة بعد التحدى

0.962

0.000

الدرجة الكلية الستبيان الصالبة النفسية

0.971

0.000
97

عدد العينة غير املشاركة فى الثورة
يوضح الجدول السابق ما يلي -:
 وجود عالقة طردية عالية الداللة عند مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )0.0001بين عدم املش ـ ـ ــاركة فى الثورة التونسـ ـ ـ ــية واملتغيرات ( درجة االلتزام –
درجة التحكم – درجة التحدى والدرجة الكلية الستبيان الصالبة النفسية ) .
 وجود عالقة عكسية بين املشاركة فى الثورة التونسية ومتغير املستوى التعليمى .
 ال توجد عالقة بين املشاركة فى الثورة التونسية ومتغير الفئة العمرية .

 .3لقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي بالنسبة لالختالفات بين الذكور واالناث في العينة املشاركين وغير املشاركين فى
الثورة التونسية ما يلي :
جدول رقم ()6االختالفات بين الذكورواألثاث املشاركين وغيراملشاركة فى الثورة فى متغيرات الدراسة
مستوى الداللة
ت .املحسوبة
العدد
املتوسط
املتغيرات
ذكور
94
2.47
الفئة العمرية
.097
.424
73 2.41
اناث
ذكور
94
3.19
املستوى التعليمى
.433
-.50373 3.25
اناث
ذكور
94
22.28
درجة بعد االلتزام
.010
-1.54973
26.70
اناث
ذكور
94
18.81
درجة بعد التحكم
.012
-1.47873
22.32
اناث
ذكور
94
20.93
درجة بعد التحدى
.007
-1.42573
24.74
اناث
الدرجة الكلية الستبيان ذكور
94
76.64
.017
-1.408الصالبة النفسية
73
اناث
84.44
عدد عينة الذكور املشاركين وغير
املشاركين فى الثورة

167

يوضح الجدول السابق ما يلي -:
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
130

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م


عدم وجود فروق بين الذكور واالناث املشاركين وغير املشاركة فى الثورة التونسية فى متغير املستوى التعليمى.



توجد فروق بين الذكور واالناث املشـ ــاركين وغير املشـ ــاركة فى الثورة التونسـ ــية فى املتغير (الفئة العمرية–درجة بعد االلتزام – درجة بعد
التحكم – درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الص ـ ــالبة ) كانت لص ـ ــالح الذكور فى متغير العمر  ،ولص ـ ــالح االناث فى بعد االلتزام
والتحكم والتحدى والدرجة الكلية الستبيان الصالبة النفسية.

 .4لقد أوض ــحت نتائج التحليل اإلحص ــائي بالنس ــبة لالختالفات بين الذكور في العينة املش ــاركين وغير املش ــاركين فى الثورة
التونسية ما يلي :
جدول رقم ( )7االختالفات بين الذكوراملشاركين وغيراملشاركة فى الثورة فى متغيرات الدراسة
املتغيرات
الفئة العمرية
املستوى التعليمى
درجة بعد االلتزام
درجة بعد التحكم
درجة بعد التحدى

املتوسط
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين

الدرجة الكلية
الستبيان الصالبة
النفسية
عدد عينة الذكور املشاركين وغير
املشاركين فى الثورة

2.36
3.16
2.55
39.64
2.41
33.24
2.34
37.28
38.55

العدد
44
50 2.56
44
50 3.22
44
50
44
50
44
50
44
50
110.16

ت .املحسوبة
-1.013-

مستوى الداللة
.054

.054

.160

-71.317-

.000

-49.562-

.000

-64.638-

.000

-43.771-

.017
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يوضح الجدول السابق ما يلي -:


عدم وجود فروق بين الذكور املشاركين وغير املشاركة فى الثورة التونسية فى متغير املستوى التعليمى.



توجد فروق بين الذكور املش ــاركين وغير املش ــاركة فى الثورة التونس ــية فى متغير الفئة العمرية– درجة بعد االلتزام – درجة بعد التحكم –
درجة بعد التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ) كانت لصالح الذكور غير املشاركين فى الثورة التونسية.
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 .5لقد أوض ــحت نتائج التحليل اإلحص ــائي بالنس ــبة لالختالفات بين االناث في العينة املش ــاركين وغير املش ــاركين فى الثورة
التونسية ما يلي ( :انظر جدول رقم .)8
جدول رقم ( )8االختالفات بين االناث املشاركين وغير املشاركة فى الثورة فى متغيرات الدراسة
املتغيرات
الفئة العمرية
املستوى التعليمى
درجة بعد االلتزام
درجة بعد التحكم
درجة بعد التحدى

املتوسط
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين
مشاركين
غير مشاركين

الدرجة الكلية
الستبيان الصالبة
النفسية
عدد عينة الذكور املشاركين وغير
املشاركين فى الثورة

العدد
25
48
25
48
25
48
25
48
25
48
25

2.36
2.44
3.32
3.21
2.68
39.21
2.44
32.67
2.40
36.38
38.72

48

108.25

ت .املحسوبة

مستوى الداللة

-.398-

.300

.639

.963

-50.682-

.000

-57.138-

.000

-48.310-

.000

-38.744-

.002

73

يوضح الجدول السابق ما يلي -:



عدم وجود فروق بين االناث املشاركين وغير املشاركة فى الثورة التونسية فى متغير العمر و املستوى التعليمى.
توجد فروق بين االناث املشاركين وغير املشاركة فى الثورة التونسية فى املتغير (درجة بعد االلتزام – درجة بعد التحكم – درجة بعد
التحدى – الدرجة الكلية الختبار الصالبة ) كانت لصالح االناث غير املشاركين فى الثورة التونسية.
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التحوالت والتجديدات السوسيو اقتصادية واملجالية لسهل دكالة
Socio-economic transformations and agricultural
innovations in the rural spheres of Doukkala
 .1ذ :حاميد اعنيبر ،وحدة التكوين والبحث تأهيل املجاالت الريفية وتدبيراملوارد  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الجديدة
امللخص :شهد املجال املغربي منذ مطلع القرن 20م تغيرات وتحوالت هامة نتجت عنها تحديثات همت املجال الريفي عموما واملجال املسقي
على الخصوص .وقد شكلت التحوالت الفالحية التي عرفتها منطقة دكالة عامال رئيسيا في التوجه نحو االهتمام بالتنوع الزراعي وتحول أنظمة
تربية املاشية خاصة مع تدخل الدولة بدعم مشاريع اإلعداد الهيدروفالحي لتشجيع الزراعة العصرية ودعم الفالحين ضمن مخطط املغرب
األخضر وتأهيل مشاريع تربية املاشية باالهتمام بسالالت اإلنتاج الحيواني في ظل التحديات املطروحة أمام الفالحة املغربية.
وقد أفرز ظهور السقي لدى الفالح املحلي الحاجة املاسة إلى مصادر تمويل كافية بغية اقتناء املعدات وتجهيز االستغالليات ،ومن تم أصبحت
الحاجة ملحة إلى املؤسسات املالية التي ساهمت بدور كبير في حدوث تحوالت اجتماعية واقتصادية وجعلت الفالح أكتر ارتباطا بالسوق.
وفي هذا الصدد أدى توسيع املساحات املسقية بقطاع دكالة إلى حدوث تحول واضح في نظام تربية املاشية ،إذ لم يسمح القطاع املسقي
باالعتماد على تربية قطيع املاشية من أبقار وأغنام ،بل تعداه إلى وظيفة تسمين العجول وإنتاج الحليب وتسويقه ،وما واكبه من تحول على
مستوى النظام الزراعي باالعتماد على الزراعات العلفية .وساهمت هذه التحوالت المحالة في التوجه نحو تحديث البنيات الفالحية بهدف
تحقيق االكتفاء الذاتي من املواد الفالحية األساسية.
الكلمات املفتاح :التحوالت الفالحية – نظام اإلنتاج الفالحي – اإلعداد الهيدروفالحي – االكتفاء الذاتي.
Abstract: Since the beginning of the twentieth century, the rural spheres in Morocco have
witnessed important changes and transformations at a number of levels, most noticeable of
which is the modernization of irrigation systems. In the region of Doukkala, for example, the
many transformations in the agricultural field have resulted in greater agricultural diversity and
more productive livestock breeding modes, helped in that by the state's intervention through the
Green Morocco Plan to boost the modernization of agriculture by promoting hydropower
projects and supporting farmers. With the emergence of new irrigation systems the local farmers
have voiced a need for more funding sources in order to acquire modern equipment. The new
financial institutions have thus contributed to changing the social and economic conditions of
the farmers and made them more connected with the market. The expansion of the size of
irrigated lands in the Doukkala region has enhanced the productivity of livestock breeding
system which has now increased its activity to include the marketing of dairy products, in
parallel with its promotion of fodder crops. These changes have inevitably contributed to the
modernizing of agricultural structures with the aim of achieving self-sufficiency in basic
agricultural products.
Key words: Agricultural transformations - Agricultural production system - Hydropow
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مقدمة:
شهد املجال الريفي املغربي مند مطلع القرن 20م تغيرات وتجديدات همت الجوانب السوسيواقتصادية واملجالية
ونتجت عنها مظاهر وظواهر كثيرة ومتنوعة .وتعد منطقة دكالة من املجاالت على الصعيد الوطني التي عرفت تحديثا بارزا،
تجلى في إدخال تقنيات وأساليب فالحية انعكست بشكل أو بآخر على الحياة االقتصادية واالجتماعية.
يشكل موضوع التحوالت السوسيواقتصادية واملجالية لسهل دكالة زاوية مهمة لدراسة عالقة استغالل اإلنسان ملجاله
الريفي بالوقوف على مستوى الدينامية املجالية من خالل االستغالل البشري ملوارده املتاحة.

اإلشكالية:إن طبيعة صياغة اإلشكالية لبحث جغرافي تتطلب تركيزا دقيقا ،خاصة إذا تعلق األمر بمجال شهد دينامية
مجالية كبيرة ،فإشكالية "التحوالت والتجديدات السوسيواقتصادية واملجالية لسهل دكالة" وما واكبها من دينامية
مجالية ،سواء على مستوى اإلنتاج الزراعي أو نظام تربية املاشية .لذلك ارتأينا طرح اإلشكالية على الشكل التالي:
إلى أي حد شكلت التجديدات الفالحية التي شهدها السهل الداخلي ملنطقة دكالة ،عامال مساهما في حدوث تحوالت
للمشهد الزراعي وللخصائص السوسيومجالية؟

أهداف الدراسة: تحديد الكيفية التي تم بها هذا التحول والوقوف على أسباب التحديثات؛ دراسة املجال في بعده الزمني ،أي محاولة ربط الوضعية الحالية مع الوضعية السابقة للوقوف على أبرز التحوالت التيشهدها السهل على املستوى االقتصادي واالجتماعي واملجالي؛
 -الوقوف على االنعكاسات السوسيومجالية مع التركيز على دور الدولة في هذه التحوالت.

املنهجية :إن طبيعة إشكالية التحوالت الفالحية وما أفرزته من تحديثات سوسيومجالية ،تتطلب اعتماد املنهج التحليلي
الوصفي ،من خالل تحديد الكيفية التي تم بها هذا التحول عبر مجموعة من املستويات:
أوال :االعتماد على املراجع التي تناولت املوضوع أو املجال عموما؛
ثانيا :املصادر والوثائق كالخرائط والصور الجوية والوثائق اإلدارية الرسمية.
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-I

التنظيم االقتصادي واالجتماعي قبل االعداد الهيدروفالحي
 1-1اعتماد النشاط الزراعي على الحبوب والقطاني.

شكلت منطقة دكالة مجاال فالحيا مهما إلنتاج الحبوب والقطاني ،حيث ارتفعت نسبة استغالل األرض ملواجهة
التزايد السكاني وارتفاع الطلب على املواد الفالحية .وقد انتقلت املساحات املزروعة من  170ألف هكتار سنة ،1916
ممثلة بذلك  %23.6من مساحة دكالة ككل إلى أزيد من  400ألف هكتارا سنة  1964أي  % 62.5من مساحة املنطقة،
في املقابل تراجعت األراض ي غير املزروعة من  %20.8سنة  1917إلى  %6.5سنة  .196436والجدول املوالي يوضح توزيع
األراض ي بدكالة ب .%
الفترات

1917

1948

1952

1964

مساحة غير صالحة للزراعة

55.5

43.6

41.6

31

املساحة املزروعة

23.6

52.9

56.1

62.5

املساحة غير املزروعة

20.8

3.47

2.2

6.5

املجموع

100

100

100

100

Pascon ,P les structure agraires dans les doukkala.

غير أن هذا التطور الحاصل على مستوى املساحات الزراعية يخفي في طياته تفاوتات مجالية عميقة ،حيث
شهدت بعض الجماعات تغيرات واضحة واستغالال مكثفا لألرض كجماعة الزمامرة وسيدي اسماعيل وسانية بركيك
نظرا النتشار األتربة الخصبة (تربة التيرس) ولشساعة الحيازات الفالحية ،في حين بقي االستغالل الفالحي ضعيفا
نسبيا بكل من جماعة الغربية و أوالد حمدان وأوالد فرج وامطل وأربعاء العونات ،نظرا لعامل أساس ي هو ضيق
االستغالليات الزراعية.
يبقى أهم ما ميز السهل الداخلي ملنطقة دكالة هو التنوع الزراعي ،فباإلضافة إلى زراعة الحبوب والقطاني فقد
عرف انتشار زراعات معيشية متنوعة إلى جانب املغروسات الشجرية كأشجار التين والكروم ،والخريطة رقم ()1توضح
استغالل األرض بسهل دكالة.
يتم استعمال هذه الزراعات في إطار نوعين من الدورة الزراعية ،فإلى جانب زراعة الحبوب يتم اعتماد زراعة
 36ريباع.محمد:)2002(،التحديث الفالحي والتحوالت االجتماعية-المجالية بسهل دكالة ،أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافية ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل.
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القطاني ملساعدة التربة على استرجاع خصوبتها والتقليل من انهاكها ،أما النوع الثاني من التناوب فيتم االعتماد فيه
باألساس على الحبوب بشتى أنواعها من قمح صلب وشعير عند نهاية شهر أكتوبر في إطار زراعة شتوية "بكرية" في حين
تزرع الذرة في أواخر شهر فبراير في إطار زراعة ربيعية "مازوزية".

1- 2

اعتماد نظام تربية املاشية في مجمله على التنقل والرعي.

تحتل تربية املاشية مكانة مهمة باألرياف املغربية ،خاصة بمنطقة دكالة ،نظرا ملالئمة الظروف الطبيعية وتوفر
املنطقة على قطيع متنوع من األبقار واألغنام .وقد أدى االستغالل الزراعي الكبير لألرض بالسهل الداخلي إلى االعتماد
على الحصائد وبقايا املزروعات لتغذية القطيع خاصة في فصل الصيف ،فضال عن اعتماد التبن واألعشاب.

1- 3

اعتماد النشاط الفالحي على اليد العاملة العائلية.

شكلت اليد العاملة العائلية أبرز املساهمين في األنشطة املرتبطة بالحيازة الفالحية ،سواء على مستوى الحرث أو
الزرع والحرث .ويدل هذا الوضع على ضعف التكثيف الفالحي و تنوع املزروعات .وتشكل املرأة الريفية حلقة أساسية
إلى جانب األبناء في القيام باألنشطة الفالحية واألعمال املنزلية.

1- 4

سكن متشتت وتجهيزات منزلية بسيطة عموما.

يعد السكن من أهم عناصر املشهد الريفي ،حيث يجسد طبيعة التطور ونوعية العالقات وكذا طرق التنظيم
السوسيواقتصادي .وقد شهد السكن تحوالت عميقة عبر الزمن حيث يمكن التمييز بين عدة أنواع من املساكن.
أ) الخيمة :مصطلح يستعمل للداللة على البيت .وارتبط هذا املصطلح بحياة التنقالت السكنية مع حياة الرحل ويشير
فوس ي في هذا الصدد 37إلى أن نصف األسر من قبائل أوالد عمور الغنادرة كانت تقطن
الخيام إلى غاية سنة  1936لتستمر إلى غاية  1952.وقد أدى تعويض حياة الترحال بحياة االستقرار إلى تغيير شكل
السكن بشكل تدريجي.
ب)النوالة :تعد النوالة نوع من السكن أتتت مجال دكالة ولم تكن غائبة في أي جزء من دكالة لكن بنسب متفاوتة وقد
انتشر سكن النوالة بشكل كبير بكل من سيدي اسماعيل وأوالد فرج ،لكن الجنوب الشرقي من السهل لم يعرف
FOSSET.R (1979), Société rurale et organisation de l’espace dans les bas plateaux atlantiques du
Maroc moyenne Chaouia, Abda-Doukkala, thèse de doctorat d’état, Université Paul Valery,
Montpellier.p673
37
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انتشارا واسعا لهذا النوع من السكن .تتشكل النوالة من القصب والقش والحبال وهي ذات شكل هرمي بها فتحة واحدة
كمخرج ال تعرف أي تقسيم داخلي ،فهي تتكون من غرفة واحدة.38
ج) البر اكة :هي نوع من السكن التقليدي الهش املشكل من القصدير واالخشاب ينتشر خصوصا بهوامش الدواوير.
وقد شكلت النواة األولى لتجمع املساكن.
د) املساكن املستحدثة والتجهيزات املنزلية :شهد املجال املدروس بنايات صلبة هي عبارة عن سكن عصري ،كانت
منتشرة قبل اإلعداد الهيدروفالحي شيدت من قبل األسر امليسورة ،وكانت على شكل بنايات من طابق سفلي يخصص
لسكنى وجزء منه يستخدم كإسطبل للمواش ي واآلالت الفالحية ،وعموما رغم قلة انتشاره في املجال إال أنه يعد عنصرا
حاضرا .وأدى تحسن مستوى الدخل إلى ظهور تجهيزات دخيلة على املطبخ الريفي ،مع استمرار التجهيزات السابقة.
فقد شكل ارتفاع دخل املنتجين املرتبط بعائدات بيع العجول والحليب ،أحد أهم العوامل املساهمة في تحسين
مستوى معيشتهم ،غير أن هذا التحسن لم يتم بكيفية متساوية بالنسبة لكل املجال املدروس ،بل تبين من خالل
البحث امليداني أن هناك اختالفا واضحا بين املجال املسقي الذي شهد تحوالت مهمة ،واملجال البوري الذي الزال
يحافظ على طابعه التقليدي املوروث ،كما نالحظ تفاوتات داخل نفس املجال.
عموما ،عرفت أرياف املجال املدروس تطورا من حيث التجهيزات املنزلية ،والتي أصبحت في أغلبها ترتبط بتواجد
أدوات ومعدات "دخيلة" ،كقنينات الغاز واألفران الغازية ،وطناجر الضغط "كوكوت" ...جاءت هذه األدوات في إطار
الدينامية االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها البوادي املغربية بفضل تحسن مستوى الدخل ،وانفتاح البوادي على
املجال الحضري ،وانتشار األسواق ،وتطور شبكة املواصالت.
من خالل املعاينة امليدانية ،تبين أن هناك اختالفا واضحا في توزيع التجهيزات املنزلية من مجال إلى آخر ،مع استمرار
التجهيزات املوروثة ،التي الزالت تفرض وجودها (كالكانون التقليدي ،واألواني الفخارية.)...

-IIأشكال ومستويات التحول في االستغاللية الفالحية.
يعد اإلعداد الهيدروفالحي الذي شهده السهل الداخلي عامال رئيسيا في تحول أنظمة اإلنتاج وتكثيف نظام تربية
املاشية .ولم يكن هذا ليحدث لوال لجوء الدولة إلى إدخال واستعمال مكثف لعوامل إنتاج جديدة والقيام بعملية
االستصالح ومد القنوات وتجهيز األراض ي.
 38ريباع.محمد:)2002(،التحديث الفالحي والتحوالت االجتماعية-المجالية بسهل دكالة ،أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافية ،كلية
اآلداب و العلوم اإلنسانية بني مالل.
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 2-1تطور وتنوع زراعي
أ -انتشارواسع للمزروعات الصناعية
أعطت الدولة بعد اعتماد سياسة اإلعداد الهيدروفالحي على الزراعات الصناعية في مقدماتها زراعة الشمندر
املرتبطة بالوحدات الصناعية املتواجدة باملنطقة (معامل السكر) ،وبذلك شكلت االستغالليات الفالحية ارتباطا
بالسوق ضمانا لتحقيق االكتفاء الذاتي من املواد األساسية (مادة السكر).وتعد منطقة دكالة من أهم املجاالت على
الصعيد الوطني التي حظيت باهتمام كبير إلى جانب مناطق الغرب واللكوس وتادلة.
وقد شهدت زراعة الشمندر بدكالة انتشارا مع إنشاء املكتب الوطني للري ،حيث أقام هذا األخير  4هكتارات
كتجربة أولى بقطاع الفارغ لتنتشر الزراعة بشكل تدريجي حيث ارتفعت مساحتها من  3910هكتارا موسم  70-69إلى
17382هكتارا خالل موسم 94-93ثم أكثر 22000هكتارا .2011
يلعب هذا القطاع دورا أساسيا في تحقيق الحاجيات الضرورية من مادة السكر ،والتي تساهم فيها منطقة دكالة ب
 38%من اإلنتاج الوطني للشمندر السكري.39
ب -زراعة الحبوب
تحتل زراعة الحبوب حصة مهمة من املساحة الزراعية بالسهل الداخلي .وقد انتقلت املساحة املزروعة من 8700
هكتارا سنة  1911إلى  13700هكتارا سنة  1976ويعود سبب ذلك إلى توسيع املساحة املسقية ،لكن ابتداء من سنة
 1979قفزت مساحة الحبوب إلى  21000هكتارا واستمرت املساحة في التزايد .ومع بداية التسعينيات بدأت مساحة
القمح في التراجع مع تخلي املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة عن كثير من الخدمات التجارية مع تطبيق سياسة
التقويم الهيكلي
ج -أهمية الزراعة العلفية
شكلت الزراعات العلفية حلقة أساسية ضمن األنشطة الزراعية .واتخذت في التوسع مع بداية اإلعداد
الهيدروفالحي مع تقديم املنح واملساعدات وإدماج الحيازة العلفية ضمن تصاميم التناوب الزراعي.
وتعد زراعة الفصة و البرسيم أهم الزراعات العلفية من حيث املساحات العلفية بالسهل الداخلي ،ويعزى االهتمام
بهذه الزراعة إلى تلبية الحاجيات املتزايدة للقطيع (األبقار الحلوب) ،خاصة من الصنف الهجين واألصيل.

 39مونغرافية المكتب الجهوي لآلستثمار الفالحي لدكالة سنة 2010
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والجدول املوالي يوضح تزايد الزراعات العلفية.
الجدول رقم ( )1التطورالحاصل على املساحات املخصصة للزراعات العلفية بالهكتار.
املزروعات

2006/2007

2008/2007

2009/2008

2010/2009

2011/2010

الفصة

5547

5559

5372

5196

5514

البرسيم

7606

6467

5829

8970

8718

الذرة العلفية

339

869

3560

2945

1913

الشعير العلفي

300

245

414

483

549

أخرى

38

34

100

54

121

املجموع

13830

13174

15275

17648

16825

املصدر :املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بدكالة

كما يعود هذا االهتمام بالزراعة العلفية إلى تركز ما يقرب من  %63من تعاونيات جمع وتسويق الحليب بالسهل
الداخلي ،خاصة بسيدي بنور والزمامرة وسيدي إسماعيل.
د) زراعة البقليات
شهدت هذه الزراعة انتشارا مهما بالسهل الداخلي ،نظرا الرتفاع الطلب عليها خاصة البطاطس والطماطم .وتمثل
الطماطم الحقلية املنتجات الزراعية البكرية باملجال ،إذ تبدأ زراعتها مع بداية شهر يوليوز مع انطالق املوسم الفالحي .
ويمثل هذا النوع من الخضروات أهمية لدى الفالح ،وذلك نظرا لعائداته االقتصادية .وعموما فاملساحة املزروعة تعرف
تغييرات من موسم فالحي آلخر .
تحتل الزراعة التسويقية (البقليات)حوالي  %5من املساحة الزراعية .ويمكن التمييز بين الزراعات التسويقية الخريفية
الشتوية وبين الربيعية الصيفية ،غير أن هذه الزراعات تعرف نوعا من التذبذب في السوق ،مما ينعكس سلبا على
الفالح ،نظرا الرتفاع التكلفة .ويتم تسويقها إما في األسواق األسبوعية املحلية للمنطقة سيدي بنور خميس الزمامرة أوالد
فرج  ..أو بمدينتي الجديدة والدار البيضاء.
الخريطة رقم  :1استغالل األرض بسهل دكالة
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2-2تحول أنظمة تربية املاشية.
شهدت منطقة دكالة والسهل الداخلي على وجه الخصوص تحوال في النظام الفالحي ساهم في تعزيز الترابط بين
النشاط الزراعي وتربية املاشية ،فإذا كانت الزراعة توفر الكأل الضروري للمواش ي ،فإن هذه األخيرة تشكل خزينة يلجأ إليها
الفالح خالل الفترات الصعبة من السنة.
ساهمت عملية استراد األصناف األصلية وعملية التهجين عن طريق التلقيح االصطناعي في تحسين األصناف املرباة،
كما ساهم مخطط الحليب في انتشار األبقار الحلوب ،مما خلق نوعا من التداخل بين النشاطين ،والذي اكتس ى أهمية
بالغة في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،حيث يعتبر شكال من أشكال التكيف مع الظروف الطبيعية.
وإذا كان نشاط تربية املاشية يعتمد في السابق على أسلوب الرعي املتنقل ،فاعتماد السقي واكبته عدة تحوالت في
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إطار التدجين داخل االسطبالت ،مما ساهم في تطور القطيع على املستوى الكمي والنوعي.

2- 3

دور التحوالت في تحسن نوعية السكن وتجهيزاته.
أ  -التحوالت التي طرأت على السكن الريفي.

انعكس التحول الذي عاشته البوادي املغربية بشكل عام ،وأرياف دكالة خاصة ،بإدخال السقي ،على بنية
املساكن ،سواء من حيث املساحات ،أو املواد املستعملة في البناء ،وحتى على مستوى التصاميم ،فإذا كانت املناطق الريفية
باملجال املدروس قد حافظت على مساكن ذات طابع تقليدي ،فإن هذا لم يمنع من إدخال أنواع جديدة من املساكن التي
تعتبر "دخيلة" على املشهد الريفي (السكن العصري :دار مغربية عصرية وسكن الفيالت  .)...إضافة إلى ذلك شهدت
التجهيزات املنزلية نوعا من العصرنة على نطاق واسع ،إن هذه األخيرة ال يمكن ربطها فقط بالتحوالت العامة التي عرفها
املشهد الزراعي ،والتي طرأت على البنية الفالحية ،وتجهيزاتها الهيدروفالحية ،بل ارتبطت أساسا بتحسين دخل الفالحين
واملنتجين ،وانفتاحهم على محيطهم من خالل أهمية األسواق األسبوعية.
ساهم تنوع اإلنتاج الزراعي ،وإنتاج الحليب ،وتسمين العجول ،في إنعاش خزينة الفالح ،وجعلته أكثر تفاعال مع
متغيرات الحياة.
ب  -ظهورمساكن عصرية مع استمرارالسكن القروي التقليدي.
يعرف السكن بسهل دكالة تنوعا كبيرا ،رغم هيمنة السكن الريفي التقليدي على باقي األصناف األخرى ،باإلضافة
إلى السكن العصري املتمثل في الدور املغربية العصرية والڤيالت ،هذا النوع العصري مرتبط أساسا بالفئات امليسورة
الدخل.
تشهد أرياف املجال املدروس ،خاصة النطاق املسقي ،االنتقال نحو السكن العمودي؛ أي تعدد الطوابق (طابق
أو طابقان) ،حيث يخصص الطابق األرض ي للتجهيزات واآلالت ،واملعدات الفالحية ،بينما تخصص باقي الطوابق للسكن،
كل ذلك أحدث تغيرا واضحا باملشهد الريفي عموما ،والسكن ونمط الحياة الريفية على وجه الخصوص .لكن هذا ال يعني
تحوال شامال للمشهد ،بل إن املجال املدروس الزال يحافظ على نموذج السكن التقليدي املوروث على نطاق واسع.
والصور املوالية توضح نموذجا للسكن العصري واملوروث كنموذج للتحوالت التي شهدها املجال الريفي باملجال
املدروس.
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الصورة رقم : 1
السكن املوروث باملجال املدروس

الصورة رقم :2
سكن عصري باملجال الريفي نموذج للتحول
الحاصل على بنية السكن

املصدر :عمل شخص ي

 -IIIالنتائج
لقد عمل التحديث الفالحي على إعادة تنظيم املجال ،حيث أن الحديث حول التحوالت السوسيواقتصادية واملجالية
مسألة معقدة ومقاربتها من زاوية التحديث تأخذ أبعادا متعددة تتقاطع فيها مجموعة من التخصصات (علم االجتماع،
علم االقتصاد ،الجغرافيا.)...
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إن التحوالت التي عرفها السهل الداخلي جاءت نتيجة لسياسة تنموية وقطاعية نهجتها الدولة بهدف تأهيل مجاالتها
باعتماد مشروع اإلعداد الهيدروفالحي الذي شكل أساس التحول الذي شهده السهل ،فضال عن عوامل أخرى كإنشاء
وحدات تأطيرية (اإلرشاد الفالحي ) ووضع شبكة من مؤسسات التمويل (األبناك)وخلق قنوات لتصريف اإلنتاج الفالحي
(التعاونيات).
إن اعتماد التكثيف في امليدان الفالحي يعد أمرا طبيعيا نظرا للتزايد الديمغرافي وارتفاع الطلب على املواد الفالحية
إضافة إلى انتشار شبكة من قنوات التوزيع خلقت دينامية اقتصادية.
يعد توسيع املساحات املسقية باملجال املدروس وما واكب ذلك من تكثيف زراعي جعل تربية املواش ي تشهد تحوال في
انظمة اإلنتاج ،إذ سمح هذا التوسيع بتوفير األعالف الضرورية ،وبذلك تتغير طرق التغذية واإليواء وتتحول أنظمة تربية
املاشية من تربية تقليدية تعتمد على الرعي بالدرجة األولى إلى تربية عصرية داخل اإلسطبالت تهدف إلى التسمين وتسويق
الحليب .هذا التحول أدى إلى انتشار شبكة مهمة من تعاونيات جمع وتسويق الحليب.
إن التحديث والتحوالت السوسيومجالية التي شهدها السهل الداخلي ال تعني شمولية الظاهرة ،بل شهد تفاوتات من
مجال آلخر ،تبعا لعدة عوامل مرتبطة بدرجة تدخل الدولة و كذا مدى تجاوب الفالحين مع هذه التدخالت.

خالصة:
إن مقاربة التحوالت السوسيواقتصادية واملجالية التي عرفها سهل دكالة ليست باملسألة السهلة ،نظرا لعدة
اعتبارات مرتبطة بالسياق العام لتدخل االستعماري الذي عرفه املغرب عموما ومنطقة دكالة على وجه الخصوص ،فضال
عن التجديدات التي عرفتها وسائل اإلنتاج على مستوى تجهيز العديد من املناطق في إطار اإلعداد الهيدروفالحي ،و بإدخال
زراعات جديدة وطرق استغالل عصرية ،وكذا تكتيف نظام تربية املاشية.
من األكيد أن هذه التحوالت أثرت ايجابا على السهل الداخلي وال يعني هذا شمولية الظاهرة ،إذ أن بعض املناطق
الزالت تحافظ على خصوصياتها (مناطق بورية) ،كما أن السكن في مجمله سكنا تقليديا .ويرجع السبب الرئيس ي إلى التدخل
اإلداري االنتقائي ،فرغم مرور أكثر من أربعة عقود على دخول السقي إلى سهل دكالة ،وانتشار أساليب حديثة لإلنتاج
الزراعي ،فإن االنعكاسات االجتماعية لهذه التجديدات لم ترق للمستوى املطلوب العتبارات أهمها االهتمام بالجانب
االقتصادي بتحسين دخل الفالح ،دون االهتمام بالخدمات االجتماعية ،مما جعل ظاهرة الهجرة القروية مطروحة بحدة.
املراجع باللغة العربية
● األكحل مختار ( :)2004دينامية املجال الفالحي ورهانات التنمية املحلية ،حالة هضبة بنسليمان ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر.
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● BENCHERIFA .A (1981) :"Centre de Collecte du lait et évolution des Systèmes de
Production agricole au Maroc :Cas du Rharb, Doukkala et Souss"RGM. N5, Nouvelle Série ,
pp 135-149
● FOSSET.R (1979), Société rurale et organisation de l’espace dans les bas plateaux
atlantiques du Maroc moyenne Chaouia, Abda-Doukkala, thèse de doctorat d’état, Université
Paul Valery, Montpellier.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
147

م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر
● GOULVEN.J(1920) : "Larégion des doukkala,"les annales de géographie, Volume 29 - n°
158.Pp127-138
● GOULVEN.J(1917), Le cercle des Doukkala au point de vue économique. Ed, Emile larose
et bulletin de la société de géographie du Maroc,429page.
● JAMAL, A (2002),Croissance démographique et mutations agraires dans le sahel des
Doukkala, thèse de doctorat d’étatUniversité ChouaibDoukkali. El Jadida
● KHYATI.I (2002), Développement agricole et aménagement de l’espace rural dans le
périmètre irrigué des Doukkala, thèse de doctorat d’état Université ChouaibDoukkali. El
Jadida.
● ORMVAD (1981-2005-2010), Monographie de la zone d’action de L’ORMVAD", ORMVAD,
EL JADIDA.

م2021  يناير-المجلد الثالث– العدد العاشر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
148

م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر
اإلرهاب في منطقة الساحل والصحراء والجهود اإلفريقية املبذولة ملواجهتها
Terrorism in the Sahel and Sahara region and African efforts to
confront it
 الرباط، باحث في العالقات الدولية والشأن االفريقي بجامعة محمد الخامس، حسن كلي ورتي.1
 منذ االستعمار إلى، وإشكاليات متعددة على مر العصور، يعد موضوع األمن والتحديات األمنية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء:امللخص
 وخاصة في حقبة الحرب الباردة،قيام الدولة الوطنية كما أن املنطقة ظلت تشهد العديد من التدخالت والسياسيات من قبل القوى العظمى
 كما أن وجود الصحراء الكبرى مع ضعف بعض الدول في إدارة حدودها مما جعل تظهر الحركات املسلحة،وكذلك الحرب على اإلرهاب
. وهذه الجماعات هي األخرى تفرض تحديات وتعقيدات أمنية على دول املنطقة.والجماعات اإلرهابية ظاهرة منتشرة في املنطقة
 مستغلين في ذلك تقنيات التكنولوجيا،ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين ظهرت هذه الجماعات اإلرهابية بأساليب جديدة وبأدوات مختلفة
 واستقطاب الشباب للتعاطي، ووسائل التواصل االجتماعي، وبث برامج توعية عبر تطبيقات حديثة، ومواقع التواصل االجتماعي،الحديثة
.معهم فكريا وثقافيا واقتصاديا وتكوين خاليا إرهابية تابعة لها في أرجاء العالم
 وتحت إشراف، تبين للمجتمع الدولي ضرورة إنشاء تحالفات عسكرية وأمنية واستخباراتية على نطاق واسع2001  أيلول11 وعقب أحداث
. وتكريسا ملبادئ األمم املتحدة في مجال األمن والسلم الدوليين،منظومة املتحدة ملكافحة اإلرهاب
 الساحل االفريقي؛ الجهود االفريقية؛ منطقة الساحل؛ اإلرهاب؛ قوة الساحل الخماس ي؛:كلمات افتتاحية
Abstract : The issue of security, security challenges that threaten the Sahel and the Sahara
region, and various problems over the ages, from colonialism to the establishment of the
national State, and the region has been witnessing numerous interventions and policies by the
great powers, especially in the cold war era as well as the war on terrorism. The presence of the
Sahara and the weakness of some States in the management of their borders have made the
emergence of armed movements and terrorist groups a widespread phenomenon in the region.
These groups also pose security challenges and complexities to the countries of the region.
Since the beginning of the twenty-first century, these terrorist groups have emerged in new
ways and with different tools, using modern technology, social media, and educational
programs through modern applications, social media, and the attraction of young people to deal
with them intellectually, culturally, economically and to form terrorist cells around the world.
Following the events of 11 September 2001, the international community was made clear that
broad military, security and intelligence alliances should be established, under the auspices of
the United Nations system, to combat terrorism and to establish United Nations principles in
the field of international peace and security.
keys words: The African coast; African efforts; the Sahel; terrorism; the five-way coast force;
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مقدمة:
أثار موضوع األمن والتحديات األمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء إشكاليات متعددة على مر العصور،
منذ اإلستعمار إلى قيام الدولة الوطنية كما أن املنطقة ظلت تشهد العديد من التدخالت والسياسيات من قبل الدول
الكبرى ،وخاصة في فترة الحرب الباردة والحرب على اإلرهاب ،كما أن وجود الصحراء الكبرى مع ضعف بعض الدول في
إدارة حدودها جعل من ظهور الحركات والجماعات اإلرهابية ظاهرة منتشرة في املنطقة .هذه الجماعات هي األخرى تفرض
تحديات وتعقيدات أمنية على دول املنطقة40.
وبرزت هذه الجماعات اإلرهابية في بداية القرن الواحد العشرين بأساليب جديدة وبأدوات مختلفة ،مستغلين في ذلك
تقنيات التكنولوجيا الحديثة ،ومواقع التواصل االجتماعي ،وبث برامج توعية عبر تطبيقات حديثة ،ووسائل التواصل
االجتماعي ،واستقطاب الشباب للتعاطي معهم فكريا وثقافيا واقتصاديا وتكوين خاليا إرهابية تابعة لها في أرجاء العالم.
وعقب أحداث  11أيلول  2001تبين للمجتمع الدولي ضرورة إنشاء تحالفات عسكرية وأمنية واستخباراتية على نطاق
واسع ،وتحت إشراف األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،وتكريسا ملبادئ األمم املتحدة في مجال األمن والسلم الدوليين.
وفي هذا السياق عرفت منطقة الساحل والصحراء مجموعة من التهديدات األمنية سواء تعلق األمر بالهجرة غير الشرعية،
أو الشبكات اإلجرامية " االتجار بالبشر ،املخدرات ،االتجار باألسلحة ،الخ" ،أو اإلرهاب وهذا األخير أربك دول املنطقة منذ
تأسيس جماعة بوكو حرام بقيادة زعيمها محمد يوسف عام  ،2002عالوة على الجماعات اإلرهابية مثل القاعدة ،تنظيم
الدولة اإلسالمية ،جماعة أنصار الدين والشريعة ،والباحث سيركز في هذه املداخلة على جماعة بوكو حرام بحكم أنها
أنشط من غيرها في املنطقة.
وجماعة بوكو حرام نشاطها منحصر في داخل أراض ي نيجيريا منذ تأسيسها إلى حدود سقوط النظام السياس ي في الجماهيرية
الليبية عام  2011عقب أحداث الربيع العربي ،وبعد سقوط النظام السياس ي في ليبيا قامت جماعات متطرفة بعمليات
إرهابية في كل من تشاد ،والنيجر ،ومالي ،وبوركينا فاسو ،وتونس ،ونيجيريا ،وكمرون ،وافريقيا الوسطى ،مما تسببت في
إضعاف حكومات املنطقة ،وعدم سيطرتها على أراضيها بشكل عام ،وخاصة املناطق التي تقع على الحدود.
وبعد أحداث الربيع العربي  2011كونت جماعات إرهابية عالقات وطيدة مع منظمات إرهابية أخرى سواء تعلق األمر
بالقاعدة في الشرق األوسط أو تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق ،وكما سعت في توطيد عالقاتها مع منظمات في
افريقيا بصفة عامة ومنطقة الساحل والصحراء بصفة خاصة.

 - 40حسن حسين قاسم محمد ،الجماعات اإلرهابية المتطرفة وتحديات األمن في شمال وغرب افريقيا :نموذج داعش وبوكو حرام،
حوارات؛ مجلة الدراسات السياسية واالجتماعية – سلسلة ندوات ومنتديات ،العدد  ،5عام  ،2018ص.55 ،
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ووجدت منطقة الساحل والصحراء مالذا امنا للنشاط اإلرهابي وكما ال يخفى على القارئ أن األنظمة السياسية في املنطقة
غير قادرة على تأمين حدودها الشاسعة.
وتتجسد هذه التهديدات في الهجرة غير الشرعية إذ ينتقل أبناء القارة اإلفريقية بصفة عامة ومنطقة الساحل اإلفريقي
بصفة خاصة إلى دول أوربا وأمريكا بحثا عن تحسين العيش والحياة الكريمة وتوفير االحتياجات األساسية للحياة ،وتترتب
على الهجرة غير الشرعية أضرار سواء تعلق األمر بالدول التي تصدر املهاجرين إذ تفقد أدمغة وكوادر ،وشبابا ،واأليدي
العاملة وتشتغل في الغرب وتساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية بينما دول املنطقة بأمس الحاجة إلى تلك التنمية.
وأثناء العبور يقع املهاجر بين يدي شبكات الجريمة املنظمة وتقوم ببيع بعض أجهزتها أو جعلها في سوق النخاس بيعا
كالعبيد كما حدث قريبا في ليبيا بعد سقوط النظام الليبي عام .2011
وأخطر هذه التهديدات هي وجود جماعات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء إذ تلعب دورا كبيرا في عدم االستقرار األمني
والسياس ي وبعد سقوط النظام الدولي القديم نهاية الثمانيات من القرن املاض ي وبداية نظام دولي جديد بدأت منطقة
الساحل والصحراء تعاني من تهديدات إرهابية مباشرة ،وتتخذ املنطقة مجاال للتدريب وجعلها مالذا آمنا لها وأكثر هذه
الجماعات نشاطا في املنطقة "بوكو حرام ،وتنظيم الدولة اإلسالمية في غرب إفريقيا ،والقاعدة" وتنشط بوكو حرام في
كل من  :نيجيريا والنيجر وتشاد وكمرون ،كما تنشط تنظيم الدولة اإلسالمية في جمهورية مالي ،وبوكينا فاسو ،والقاعدة
في موريتانيا والجزائر وغيرهما وبعد عام  2015انضمت كل هذه الجماعات وغيرها في لواء داعش.
وهذه الجماعات اإلرهابية أجبرت املجتمع الدولي على اتخاذ قرارات حاسمة ضدها سواء تعلق االمر على مستوى الجمعية
العمومية لألمم املتحدة ،أو مجلس األمن ،أو االتحاد االفريقي .وبعد أحداث  11ايلول  2001في الواليات املتحدة االمريكية
طلب أمم املتحدة من الدول األعضاء اعداد مشاريع قانونية ،والتوقيع على اتفاقية أممية وإقليمية ،وادراجها في القوانين
الوطنية ملنع ارتكاب أعمال إرهابية أخرى في العالم.
ولقي هذا الطلب قبوال واسعا من طرف دول األعضاء ،وخاصة الدول التي تقع في منطقة الساحل والصحراء ووقعت على
معظم االتفاقيات ،وكذلك تم إدراجها في القوانين الوطنية ،وخاصة في املساطر الجنائية.
ووقعت دول املنطقة اتفاقيات أمنية فيما بينها بتأسيس منظمات أمنية شبه إقليمية ملواجهة اإلرهاب على سبيل املثال ال
الحصر؛ القوة الخماسية للساحل ،G5 Sahel ،والقوة املتعددة الجنسيات املختلطة ،Force Multinationale Mixte
وبعثة األمم املتحدة املتكاملة لتحقيق االستقرار في مالي Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies
.Pour la Stabilisation au Mali
ويتناول الباحث في هذه الدراسة موضوع اإلرهاب في منطقة الساحل والصحراء والجهود اإلفريقية املبذولة ملواجهتها من
خالل تحليل وتحديد منطقة الساحل والصحراء جغرافيا وسياسيا ،وهشاشة الحدود وعدم قدرة الدولة الوطنية
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السيطرة على أراضيها ،وشساعة الحدود ،وقلة السكان في املناطق الحدودية ،كل هذه العوامل ساهمت في تنشيط
الجماعات اإلرهابية على مناطق حدودية في منطقة الساحل اإلفريقي إضافة إلى جهود مؤسسات أمنية إفريقية ملواجهة
جماعات إرهابية واحتوائها ودمجها في الحياة االجتماعية واإلقتصادية والسياسية من جديد ،ومشاركة الشباب في الحياة
السياسية ،ووضع برامج تنموية ،وأخيرا قمنا بتحليل تأثيرات اإلرهابية على املنطقة من الناحية االقتصادية والسياسية
واالجتماعية.
واإلشكالية املطروحة إلى حد تصمد الجماعات اإلرهابية في املنطقة في ظل مواجهة املؤسسات األمنية اإلفريقية لها.
وتتفرع من هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية:
ما هي منطقة الساحل والصحراء؟
وما هي األسباب التي أدت إلى بروز جماعات إرهابية؟
ما هي املؤسسات األمنية اإلفريقية التي تقوم بمواجهتها؟
وهل هذه العمليات اإلرهابية لها تأثير على الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية؟
استجابة لهذه األسئلة قمنا بتقسيم املوضوع إلى خمسة محاور ،املحور األول تناولنا فيه تحديد منطقة الساحل
والصحراء ،ثم ناقشنا في املحور الثاني أهم األسباب التي أدت إلى بروز الجماعات اإلرهابية ،أما املحور الثالث قمنا بتحليل
مفصل للجماعات اإلرهابية النشطة في املنطقة ،واملحور قبل األخير خصصنا الحديث املؤسسات األمنية اإلفريقية
ملواجهتها ،وفي املحور الخامس حللنا تأثير العمليات اإلرهابية على الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية.
املحوراألول :تحديد منطقة الساحل والصحراء
تعد منطقة الساحل والصحراء اإلفريقي أحد الفضاءات األمنية البالغة األهمية والتعقيد 41ملا تعرفه من تداخل وتشابك
لتهديدات أمنية مختلفة ،من تهديد التنظيمات اإلرهابية إلى النشاط املتزايد لشبكات الجريمة املنظمة وكذلك تنامي ظاهرة
الهجرة غير الشرعية ،كل هذه التهديدات ساعدت عوامل عديدة على استفحالها لعل أهمها الضعف والفشل الوظيفي
الذي تعرفه دول املنطقة فأصبحت هذه األخيرة من اكثر املناطق في العالم التي تشهد حالة استقطاب دولي كبير ،نظرا ملا
باتت تشكله من تحديات وتهديدات أمنية عابرة الحدود ،فأضحت املنطقة مصدرا أساسيا للكثير من املشاكل التي تهدد

 - 41كريم مصلوح ،األمن في منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى
 ،2014ص.7 ،
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أمن ومصالح الدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي وعلى رأسها فرنسا والواليات املتحدة األمريكية مما جعل هذه األطراف
تصوغ استراتيجياتها وسياساتها األمنية من أجل مواجهة هذه التهديدات.
الساحل االفريقي مصطلح عربي األصل ويعني تقليديا الشاطئ أو الحافة الجنوبية للصحراء يمتد الساحل اإلفريقي
جغرافيا من املحيط األطلس ي إلى البحر األحمر فاصال بين الصحراء الكبرى شماال ومنطقة السافانا جنوبا ،ويمتد غربا من
السنغال عبر موريتانيا مالي بوركينا فاسو النيجر شمال نيجيريا تشاد السودان حتى اثيوبيا شرقا.
وقد استخدمت كلمة الساحل في الكتابات املحلية ،مثل (تاريخ الفتاش) (وتاريخ السودان) وكانوا يقصدون بها أساسا
املناطق املتاخمة ملدينة غاو وتنبكتو وجنى لوقوعها على شاطئ نهر النيجر ،واالستعمال املتكرر ملصطلح في الكتابين مؤشر
على وعي باصطالحيته عندهم وان كان القطع بذلك يحتاج إلى دراسات مصطلحية متعددة.
إن األصول العربية ملصطلح "الساحل" يضع التفسير السابق موضع تساؤل ألن اإلستخدام العربي للمصطلح مرتبط
ارتباطا وثيقا بالصحراء حيث كان الجغرافيون العرب يطلقون املصطلح على املناطق الكائنة في الحدود الجنوبية للصحراء
الكبرى التي تمتد من املحيط األطلنطي غربا إلى البحر األحمر شرقا ،فعدم وجود نهر أو بحر يفصل بين الضفة الجنوبية
والضفة الشمالية للصحراء الكبرى يجعل إطالق الساحل على املنطقة غير وجيه جغرافيا ولغويا.
ولعل ذلك هو ما حدا ببعض الباحثين إلى اعتبار أصل االسم هو السهل وجمعه سهول وهو األرض املستقيمة السطح أي
التي ال هضاب وال جبال وال منخفضات فيها.
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الرحالة األوروبيين استخدموا مصطلح السهل الذي كان يطلقه املحليون الجغرافيون
العرب على املنطقة في لغاتهم دون ترجمة فأصبح لديهم هكذا  Sahelفظن بعض الناس أن أصل لفظ الساحل بوضع الحاء
بدال من حرف  hبعد نقله من الكتابات األوروبية42.
والساحل هو اإلسم العربي الذي أطلقه املسلمون الفاتحون أو الناشرون لإلسالم في إفريقيا ،على خط التماس بين الحافة
الجنوبية للصحراء الكبرى والحافة الشمالية للغابات اإلفريقية .وهو خط يمتد من املحيط األطلس ي غربا إلى البحر األحمر
شرقا ،على مساحة تناهز ثالثة ماليين كيلومتر مربع .ويالمس هذا الخط كل من السنغال وموريتانيا ومالي وبوركينافاسو
والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان وايتريا .وملنطقة الساحل اإلفريقي اليوم معنى جيو-سياس ي أوسع ،يأخذ بعين االعتبار
كل الدول التي تشكل الحزام الحدودي للصحراء الكبرى ،أي إضافة دول الشمال اإلفريقي ،وخاصة دول املغرب العربي.
 - 42مصطفى أنجاي ،جدل الديني والسياسي...وإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل اإلفريقي ،مجلة قراءات إفريقية ،العدد  29الصادر
بتاريخ سبتمبر  ،2016ص.28 ،
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
153

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
لذلك تعد منطقة الساحل اإلفريقي من أكثر املناطق املفتوحة شساعة في العالم ،بمساحة تفوق تسعة ماليين كيلومتر
مربع43.
وقد بدأ مصطلح الساحل يتخذ معنى جيو سياسيا بعد موجة املجاعة التي ضربت كال من السنغال وموريتانيا والنيجر
ومالي وفولتا العليا بوركينا فاسو حاليا وتشاد فأصبح الساحل في املخيلة الدولية يفقد داللته الجيو تاريخية ويحمل بعدا
جيو سياسيا بوصفه مجموعة من الدول الفقيرة املتخلفة تعاني من التصحر والجفاف واملجاعة وسوء التغذية.
وقد شاركت دول املنطقة نفسها في صناعة هذه الصورة حيث بادرت بإنشاء اللجنة املشتركة بين الدول ملحاربة التصحر
الساحل  Comité Inter-Etats de lutte contre le saccharateوذلك عام  1973لهدف تحريك وتنسيق الجهود الدولية في
التصدي للمجاعة44.
الدول التي ضمتها لجنة ما بين الدول ملكافحة الجفاف  GILSSوالتي أنشئت سنة  ،1971فان دول الساحل اإلفريقي هي:
السنغال ،غامبيا ،موريتانيا ،مالي ،النيجر ،تشاد ،أضيف كل من الرأس األخضر ،غينيا بيساو 45،ونظرا لزحف الرمال كان
من الضروري أن تضاف كل من السودان اثيوبيا ،الصومال ،وكينيا46.
ومنطقة الساحل تعد نقطة ربط بين املغرب العربي وجنوب الصحراء ،وكذلك يعرف بالقوس الذي يضم كل من :السودان،
تشاد ،النيجر ،مالي ،موريتانيا ،السنغال ،وهناك من يوسع من رقعتها ليضيف إليها بوركينا فاسو ،نيجيريا ،جزر الرأس
األخضر47.
وقد خلقت شساعة املجال الجغرافي للساحل اإلفريقي نوعا من االرتباك التحليلي حول حدود ديناميكيات التفاعل
االستراتيجي وإمكانية تلفقه من طرف املحللين48.
 -43الدكتور محمد بوبوش ،األمن في منطقة الساحل اإلفريقي ،دار الخليج للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى  ،2016ص.17 ،
 - 44مصطفى أنجاي ،المرجع السابق ،ص.30 ،
45
- le sahel politique correspond à l’ensemble des pays réunis au sein du comité inter-Etats de lutte contre
la sécheresse au sahel (GILSS) créé en 1971 regroupant le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali,
le Burkina-Faso, le Niger, et le Tchad, auxquels se sont ajoutés le Cap-Vert, et la Guinée-Bissau. Compte
tenu de l’avancée du désert sans doute faut-il y’adjoindre la Libye, le Soudan, l’Ethiopie, la Somalie, et
le Kenya.
- l’original du texte c’était en français et traduire par l’auteur de l’article.
 -47عربي بومدين ،أزمة الدولة في منطقة الساحل االفريقي؛ دراسة في األسباب وتحديات البناء ،مجلة قراءات افريقية ،العدد  28ابريل
 ،2018ص23. ،
 -48د .عادل زقاع ،د .سفيان منصوري ،المرجع السابق ،ص.157 ،
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كما يعرف الساحل اإلفريقي انطالقا من املشاكل واألزمات االثنية التي يعرفها وهو بذلك يضم كال من السودان ،مالي،
النيجر ،تشاد ،وموريتانيا وهو ما يعرف بقوس األزمات49.
وهناك من يعرف الساحل اإلفريقي على أنه حزام الفقر واألسود الذي يشمل النيجر بوركينا فاسو تشاد مالي موريتانيا.
وسعت هذه الدول الخمس في تأسيس منظمة شبه إقليمية أمنية بقيادة فرنسا والتي سميت بالساحل الخماس ي او ب G5
 Sahelمن أجل محاربة الجماعات اإلرهابية ،والشبكات اإلجرامية التي تتاجر في جميع أنواع املخدرات ،والسالح ،واملواد
الكيماوية ،واالتجار بالبشر ،وتبييض األموال ،والهجرة غير النظامية من دول منطقة الساحل والصحراء نحو أوربا أو
الغرب بشكل عام ،والتي تسببت في انتقال ادمغة نيرة من املنطقة الى بلدان مستقبلة ،وتشريد ماليين االفارقة في شوارع
اوربا او الغرب بدون عمل أو احتواء أو إعطاء أهمية بالغة وفق القوانين الدولية وصكوك حقوق االنسان ،كما تسببت
هذه الهجرة في ارتفاع األيدي العاملة في منطقة الساحل والصحراء مما جعل املنطقة تعاني من أزمات اقتصادية وتدبيرية،
ولذلك سعى قادة دول املنطقة في توحيد جهودها ،ومحاربة هذه االزمات في اطار هيئة قانونية شبه إقليمية تحمل قضايا
امنية في منطقة الساحل االفريقي ،وتقع مقرها في نواكشوط.
والساحل اإلفريقي هو مصطلح من أصل عربي يشير إلى الشاطئ والحافة الجنوبية للصحراء كما ان الدالالت األولى لهذا
املفهوم كانت تعني الشريط الصحراوي الذي يفصل إفريقيا الجنوبية عن منطقة الشمال االفريقي تم تطور املفهوم إلى أن
أصبح يعبر عن ذلك القوس أو الهالل الذي يبدأ من املحيط األطلس ي في الغرب اإلفريقي إلى البحر األحمر شرق السودان،
كما أنه غالبا ما ينظر إلى الصحراء بوصفها منطقة فاصلة بين حقلين جيو سياسيين مختلفين إفريقيا الشمالية أو إفريقيا
البيضاء ،أو إفريقيا السوداء وفي النصوص العربية في العصور الوسطى كان يقصد بالساحل الفضاء الذي يتراوح بين
املغرب العربي وبالد السودان.
خالصة القول فإن الساحل هو املنطقة التي تمتد من البحر األحمر شرقا إلى املحيط األطلس ي غربا وتشمل الدول التالية:
السودان ،تشاد ،النيجر ،مالي ،موريتانيا ،السنغال ،وكثيرا ما تتوسع وفقا لحسابات جيو اقتصادية لتشمل بوركينا فاسو،
ونيجيريا ،بل حتى جزر الرأس األخضر50.

املحورالثاني :أسباب انتشارظاهرة اإلرهاب في منطقة الساحل والصحراء
هناك مجموعة من األسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة اإلرهاب في منطقة الساحل والصحراء اإلفريقي ،وجعلت الجماعات
 - 49الدكتور محمد بوبوش ،األمن في منطقة الساحل والصحراء ،دار الخليج للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى  ،2016ص.16 ،
 - 50عربي بومدين ،فوزية قاسي ،المقاربة األمنية الجزائرية في منطقة الساحل اإلفريقي؛ نحو تفعيل مبدأ الدبلوماسية اإلنسانية ،مجلة
المستقبل العربي ،تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ،ص.127 ،
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اإلرهابية تتغلغل في املنطقة وتهدد األنظمة الحاكمة ،وتنفذ عملياتها اإلرهابية داخل دول املنطقة ،مما ساعد في ذلك
شساعة املساحة الجغرافية وطول الحدود وعدم القدرة على السيطرة عليها وسوء األحوال املعيشية وتباطؤ النمو
االقتصادي ،وانعدام ظروف الحياة الكريمة من فقر وتخلف وعدم توفر املرافق الحيوية باإلضافة إلى تردي األوضاع
األمنية .ويتناول الباحث في هذا املحور مجموعة من األسباب التي أدت إلى انتشار هذه الجماعات اإلرهابية في املنطقة.

أوال :عدم االستقرارالسياس ي:
تعاني دول الساحل اإلفريقي من ظاهرة عدم االستقرار السياس ي فغالبا ما تكثر ظاهرة اإلنقالبات العسكرية كما هو عليه
الحال في موريتانيا ،النيجر ،ومالي والتدخل املستمر للجيش في الحياة السياسية إذ أنه عادة ما يكون رئيس الجمهورية في
هذه الدول جنراالت أو قائدا عسكريا سابقا .فعلى سبيل املثال عرفت النيجر منذ استقاللها عام  1960أربعة إنقالبات
عسكرية ( )2010-1999-1996-1974وسبعة أنظمة جمهورية51.

ثانيا :العامل االقتصادي االجتماعي والديمغرافي:
وقد الحظ الباحث ان فشل دول الساحل االفريقي في املجال االقتصادي ،ففي امليدان الزراعي نجد أن املوارد الزراعية غير
مستقرة في معظم دول الساحل نتيجة الظروف املناخية الصعبة حيث كثيرا ما تجتاح موجات جفاف رهيبة في دول الساحل
اإلفريقي؛ كذلك فإن الفقر والبطالة املتزايدة هي مصادر لفقدان األمل مما ييهئ أرضية غير مواتية لالستثمار األجنبي
املباشر.
وبدأت تظهر مؤشرات على مستوى االستكشافات النفطية ومصادر الطاقة عموما فإن االهتمام الدولي باملنطقة قد
بدأت تظهر بوادره .وأصبحت املنطقة ذات استراتيجية محورية بعد اكتشاف النفط فيها ،وبالتالي ستكون منطقة أخرى
تعول عليها الدول املستهلكة بكثرة للنفط كالدول الصناعية الكبرى التي سيتعزز اهتمامها باملنطقة ،ناهيك عن مادة
اليورانيوم في النيجر املتوفر بنسب كبيرة52.

ثالثا :إشكالية األمن الغذائي في دول املنطقة:
تعاني دول الساحل اإلفريقي من األزمات الغذائية املتكررة فبعد األزمة الغذائية التي عرفتها دول املنطقة عام ،2010
أصبحت هذه األخيرة معرضة للخطر أكثر من أي وقت مض ى ملشكلة انعدام األمن الغذائي ،ويعود ذلك إلى العديد من
العوامل منها ما هو ظرفي كنقص املحصول الزراعي سنة 2011نتيجة قلة تساقط األمطار ،ارتفاع أسعار الحبوب في
 - 51زمام فاطمة ،حشاني أحمد ،الجماعات اإلرهابية العابرة للحدود في افريقيا منطقة الساحل وتهديد استقرار دول المنطقة ،مجلة
أكاديميا للعلوم السياسية ،العدد  ،)2020( ،02ص.124 ،
 -52محمد بوبوش ،نفس المرجع ،ص.22 ،
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املنطقة  ،2012-2010ومنها ما هو هيكلي كهشاشة السكان وارتفاع معدالت الهجرة بشكل سريع ،التغيرات املناخية وأثرها
على املحاصيل الزراعية ونقص االستثمار الفالحي واجهاد األراض ي الزراعية.

رابعا :ظاهرة الفشل الدوالتي:
يعد هلمان ورايتنز أول مفكرين استعمال مفهوم الدولة الفاشلة ،إذ يعرفانه على أنه الوضع الذي تكون فيه الدولة غير
قادرة تماما على االستمرار كعضو في املجموعة الدولية ،ويؤكد هذين املفكرين أنه من شأن الدولة الفاشلة تعرض مواطنيها
للخطر وتهديد جيرانها من الدول األخرى من خالل نزوح الالجئين إليها ،أو املجازفة بالحرب على إقليمها أو زعزعة االستقرار
اإلقليمي.
ولهذا السبب تناول الباحث مسألة أزمة الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي ،تاركا األسباب األخرى ،ويعتقد الباحث أن أزمة
الدولة في منطقة الساحل اإلفريقي يتضمن جميع اإلشكاالت األخرى ،وعلى رأسها عدم فرض قدرة الدولة في الساحل
اإلفريقي على أراضيها ،وعدم ضبط حدودها املصطنعة ،وكذلك ال تتمتع بإمكانيات عالية تسمح لها ان تفرض قوتها
ونفوذها ،مما جعلت املنظمات اإلرهابية تهدد األنظمة الحاكمة في املنطقة.

املحورالثالث :الحركات اإلرهابية النشطة في منطقة الساحل والصحراء
نمت التنظيمات اإلرهابية بصورة مطردة خالل العقدين األخيرين في منطقة الساحل والصحراء ،حتى بات أكبر إقليم في
العالم من الناحية الجغرافية يعج بالتنظيمات اإلرهابية املسلحة ،إذ يشمل اإلقليم دول كليبيا والجزائر وتشاد ومالي
والنيجر وبوركينا فاسو وأخيرا موريتانيا.
باتت الدول املذكورة سابقا ساحة عمليات مفتوحة للتنظيمات اإلرهابية ،مستغلة العديد من العوامل السياسية والبيئية
واإلقتصادية التي مهدت لترسيخ وجود تلك التنظيمات اإلرهابية ،وفي محاولة لفهم طبيعة التنظيمات اإلرهابية وتحركاتها
وتنظيماتها في منطقة الساحل ،أصدر مشروع التهديدات الحرجة  THE Critical THREATSالتابع ملؤسسة أمريكان انتربرايز
 ،The American Entreprise Instituteدراسة بعنوان  salafi Jihadi Ecostystem in The Sahelللكاتبة كاثرين زيمرمان،
تناولت فيه خريطة التحوالت التنظيمات للجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل ،والدوافع التي عززت وجود تلك
الجماعات.
وأضحت الخارطة الجهادية في منطقة الساحل والصحراء تنبئ بانتشار واسع للجماعات املتشددة التي أسهمت وحدة
منطلقاتها الفكرية في زيادة درجة التنسيق والتشابك فيما بينها ،ليخرج تهديدها من ثمة عن حيزه الضيق ويتسم بالشمولية
أكثر ،مما أضحى يستوجب صياغة إستراتيجية شاملة قائمة باألساس على رفع درجة التنسيق بين البلدان املنطقة ،تعمل
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على ضرب املفاصل الرابطة بين الجهاديين فكريا وأمنيا ،من أجل صد هذا الزحف الجهادي املتنامي.
وتشترك الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل والصحراء " بوكو حرام ،تنظيم الدولة اإلسالمية في غرب إفريقيا ،القاعدة
في بالد املغرب اإلسالمي" في رفض مفهوم الدولة الوطنية وتبني نموذج إقامة «دولة الخالفة اإلسالمية" سرا أو جهرا باعتبار
أن املسارات السياسية القائمة هي مسارات كفر وتغريب يجب مناهضتها بالقوة.
كما تدعوا الجماعات إلى إقامة الشريعة من منظورها الخاص ،باستعمال قوة السالح والعنف ،متبنية الجهاد كحجر زاوية
في التصور النظري والتطبيقي لتغيير الواقع ،بما يجعلها مرشحة لتبني أقص ى حدود العنف53.
وهناك مجموعة من العوامل األخرى ساهمت في انتشار التنظيمات اإلرهابية في منطقة الساحل والصحراء ،وفي هذا
الصدد أكدت الكاتبة كاثرين زيمرمان أن هشاشة الحدود وعدم قدرة الدولة املركزية على ضبطها ساهم بشكل كبير في
انتشار التنظيمات اإلرهابية التي وجدت في تلك الحدود الغير مراقبة فرصة للتمركز واالنتشار وتهريب األسلحة من قطر
آلخر فضال عن االنتقال بسالسة من دولة ألخرى.
وأوضح املقال أن فشل ضبط الحدود بين دول الساحل يرجع إلى سوء تجهيز الجيوش الوطنية اإلفريقية التي تفتقر إلى
اآلليات والوسائل املناسبة لضبط حدودها التي تتخطى عشرات االالف من الكيلومترات ،ومن العوامل املسببة النتشار
الجماعات اإلرهابية فقدان الدولة لوظيفتها التوزيعية واالقتصادية ،فالدول االفريقية حكوماتها غير قادرة على حشد
مواردها االقتصادية وتنميتها األمر الذي يؤدي في النهاية إلى سوء في توزيع املوارد االقتصادية مما يخلق مظلومية اجتماعية
لدى الجماعات اإلثنية التي تم تهميشها54.

أوال :تنظيم القاعدة في الجزائر
يسعى تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي الذي يتزعمه عبد امللك درودكال امللقب أبي مصعب عبد الودود إلى فتح
جبهات جديدة للجهاد ،وتوسيع رقعته الجغرافية إلى الدول املجاورة للجزائر .وينتشر أتباع تنظيم القاعدة في الجزائر في
عدة واليات ،أهمها غرادية ،واملنيعة ،وتبسة ،وقسنطينة ،وجيجل ،وسكيكدة في الشرق .وينطلق هذا التنظيم الذي يأخذ
من الجزائر نقطة تمركزه الرئيسية إلى كل من املغرب وموريتانيا ،ومالي وأجزاء من تونس .ويتمركز هذا التنظيم جغرافيا

 - 53محمد بوبوش ،العنف الجهادي بشمال إفريقيا :التهديدات األمنية واالستراتيجية المواجهة؛ دراسة في السلفية الجهادية ،دار النشر
النور ،الطبعة االولى  ،2016ص.39 ،
 ، 54تم زيارة الموقع بتاريخ  28أغسطس  -www.pharostudies.com .2020مركز فاروس لالستشارات والدراسات
االستراتيجية ،انظر هذا الرابط:
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على حدود الجزائر مع جيرانها في ثالث إمارات ،تنبثق من كل واحدة عدة سرايا عسكرية تحيط بالدولة ،وتالمس حدودها
مع تونس ،بل تنتشر بعض معسكراته داخل حدود الدولتين .وتتمثل هذه االمارات الثالث في:
 /1إمارة الوسط ويطلق عليها منطقة الشرق وتضم ثالثة معسكرات ،كل معسكر تتفرع منه عدة كتائب مقاتلة.
املعسكر األول جند األهوال ،ويتفرع منه ثالث كتائب تتركز في بعض الواليات الداخلية التي تقترب من حدودها الشرقية،
وهي كتيبة الفتح وكتيبة أبي بكر الصديق وكتيبة األرقم .وتشهد والية بومرداس الجزائرية النشاط األوسع لكتائب هذا
املعسكر .أما املعسكر الثاني فيعرف بجند األنصار وينبثق عنه كتائب ،تركز نشاطها على خط الحدود الشرقية للجزائر،
وهي كتيبة عثمان بن عفان ،وكتيبة النور ،وكتيبة علي بن أبي طالب ،وتعد والية تيزي وزو الجزائرية هي مركز عمليات هذه
الكتائب الثالث .أما املعسكر األخير فهو معسكر جند اإلعتصام الذي تفرع عنه كتيبتان :هما كتيبة املهدي ،وكتيبة
الفاروق ،وهذه الكتيبة تركز نشاطها على أكبر مساحة من الخط الطولي لشرق الجزائر.
 /2إمارة الصحراء ،ويطلق عليها أيضا املنطقة الجنوبية ،وتعد كتائب هذه اإلمارة أشرس كتائب معسكرات تنظيم
القاعدة في بالد املغرب في الوقت الراهن ،بل أكثرها عنفا وتعطشا للدماء بسبب خضوعها لقيادة الرجل الشرس موس ى أبو
دواد امللقب أمير الصحراء ،وهو قيادي سابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال ،وشارك في العديد من عمليات التنظيم
ضد النظام الجزائري ،وتم اختياره أخيرا من قبل أمير تنظيم القاعدة ببالد املغرب أبي معصب عبد الودود لقيادة إمارة
الصحراء .وتضم هذه اإلمارة ثالث كتائب رئيسية هي :كتيبة الفرقان التي يقودها جمال عكاشة امللقب أبي همام أو أمير
السالح وهذا الرجل يعد أيضا من أخطر عناصر تنظيم القاعدة ،وهو مقرب من مختار بلمختار ،قائد تنظيم "املرابطون"
وساعده كثيرا في جلب السالح من ليبيا وبعض الدول اإلفريقية.
ويتركز دور هذه الكتيبة في منطقة الصحراء الجنوبية ويتحرك جنودها على الحدود بين املغرب والجزائر .أما الكتيبة الثانية
في اإلمارة الثالثة ،فتعرف بكتيبة امللثمين التي كانت قبل أن تصبح جزءا من تنظيم املرابطون تحت قيادة مختار بلمختار.
أما الكتيبة األخيرة فهي كتيبة طارق بن زياد وأميرها عبد الحميد أبو زيد امللقب بعبيد املكني .وقد ازداد نشاط كتيبتي طارق
بن زياد ،والفرقان األقوى تسليحا في تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي في األشهر الثالثة األخيرة من شمال مالي،
خصوصا في منطقة تمبكتو حتى حدود القوس املغربي.
 /3اإلمارة الشرقية :التي تعد من أضعف إمارات تنظيم القاعدة في الوقت الراهن بسبب تمكن قوات األمن الجزائرية
من شل حركتها واختراقها ،حيث تقتصر على سرايا عسكرية محدودة ،تنتشر فقط بالشرق الجزائري ،بعد تفكك غالبية
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شبكاتها السرية في مناطق واليتي قسنطينة وجيجل ،ويقتصر نشاطها فقط على والية تبسة55.

ثانيا :جماعة أنصاراإلسالم في بوركينا فاسو
وهي جماعة أعلن عن ميالدها نهاية سنة  ،2015أسسها املدعو إبراهيم ماالم جيكو ،وتضم مقاتلين من قبائل الفالن
االفريقية املنتشرة في شمال بوركينافاسو ،وتعتبر أقرب تنظيميا وعرقيا إلى كتائب ماسينا املنتشرة في الوسط املالي .وقد
أعلن سنة  2017عن وفاة مؤسسها إبراهيم ماالم جيكو بسبب مضاعفات إصابته بمرض السكري وتولى شقيقه جعفر
جيكو قيادة هذه الجماعة ،وتعتبر من أنشط الجماعات املسلحة في شمال وشرق بوركينا فاسو .نفذت عددا من الهجمات
التي استهدفت قوات الجيش واالمن في بوركينا فاسو ،كما قامت بإغالق عشرات املدارس الحكومية في شمال وشرق البالد،
وتدين هذه الجماعة بالوالء لتنظيم القاعدة.
وعلى ضوء واقع هذه الجماعات ومسار تطورها وتنوع تحالفاتها ،يمكن القول إنها تواجه مستقبال غامضا بالنسبة لها
وبالنسبة للمنطقة ،فالحرب التي تشنها فرنسا وحلفاؤها ضد هذه الجماعات في مالي منذ مطلع عام  ،2013أدت إلى مقتل
عشرات القادة ومئات العناصر من هذه الجماعات ،لكنها فشلت في القضاء عليها أو تعطيل نشاطها ،بل تمكنت هذه
الجماعات من احتواء الضربات التي تلقتها والتكيف مع الواقع الجديد ،ودخلت في حرب عصابات استنزافية ،تمكنت
خاللها من قتل عشرات الجنود املاليين والنيجيريين والبركينابيين ،وعدد من عناصر القوات الفرنسية ،كما نفذت هجمات
نوعية في عمق كبريات مدن املنطقة.
فتنظيم الدولة اإلسالمية في مالي تمكن من إيجاد موطئ قدم في املنطقة الشمالية الشرقية ،وداخل النيجر وبوركينا فاسو،
ويتوقع ان تتصاعد وتيرة أنشطته مع نزوح عشرات املقاتلين املتمرسين إليه ،قادمين من الصحراء الليبية حيث يالحقهم
الطيران الحربي الفرنس ي واألمريكي ،فضال عن التحاق عدد من الوافدين من جنوب النيجر وشمال نيجيريا به .كما أن
توغل هذا التنظيم في قبائل الفالن في النيجر يعطيه حاضنة اجتماعية ورافدا بالعناصر البشرية فضال عن تجنبه حتى
اآلن أي صدام مع الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي ،بخالف ما حصل في منطقة املشرق العربي،
غير أن هناك معطيات أخرى ال ينبغي تجاهلها عند محاولة استشراف مستقبل التنظيم ،وهي أن جماعة تنظيم الدولة
اإلسالمية في مالي والنيجر تفتقر إلى الكوادر القيادية؛ إذ يعتبر مؤسسها عدنان أبو الوليد الصحراوي أهم قادتها وأكثرهم
تأهيال فكريا وعلميا ،ومعظم من حوله كانوا رعاة بقر أو رجال عصابات ،يعتبرون جنودا متميزين في الحرب والقتال ،لكنهم
يفتقرون إلى املؤهالت القيادية ،وإلى الكفاءات املعرفية الالزمة والتخطيط ،لذلك يتهدد التنظيم خطر كبير في حال مقتل
 - 55محمد بوبوش ،العنف الجهادي بشمال افريقيا :التهديدات األمنية واستراتيجية المواجهة؛ دراسة في السلفية الجهادية ،المرجع السابق،
ص.40 ،
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أو اعتقال أبو الوليد الصحراوي .أما الليبيون القادمون من جنوب ليبيا ،فسيكون من الصعب عليهم احتواء مقاتلين من
أبناء الفالن قبائل عرب شمال مالي ،وقيادتهم عن أنهم أي الليبيين ،يفتقرون إلى الخبرة في املنطقة ومعرفة تضاريسها
وفسيفسائها االجتماعية والعرقية.
أما في منطقة بحيرة تشاد فتواصل الجماعات الثالث التابعة لبوكو حرام سيطرتها على غابة سامبيسا ،وتتفادى االقتتال
بينها رغم اختالفها والعداء الدفين بين قادتها ،ومن املتوقع أن يستمر الوضع على ما هو عليه فترة أطول نظرا ألن ظروف
وأسباب القضاء على تلك التنظيمات لم تتوافر حتى اآلن بحكم عوامل عديدة من بينها حالة االحتقان في شمال النيجر
واعتماد املقاربة العسكرية واألمنية البحتة ،بما تؤول إليه من تجاوزات وانتهاكات بحق السكان تزيد من قابلية احتضانهم
لتلك الجماعات وتزويدها باملقاتلين أو على األقل رفض عدائها والدخول في حرب معها56.

ثالثا :جماعة بوكو حرام في نيجيريا
تأسس هذا التنظيم على يد محمد يوسف عام  2002والذي تنوعت تسميته بين بوكو حرام وطالبان نيجيريا ،حيث تبنى
منهجا تكفيريا ،حينما أعلن تكفيره للمؤسسات الدولية ووصفها بالكافرة وسياساتها الفاسدة والقيام بتطبيق الشريعة
اإلسالمية والعمل على تحريم وتجريم التعليم الغربي الذي يراه على أنه أضعف املجتمع اإلسالمي ،عالوة على السعي نحو
إقامة دولة الخالفة اإلسالمية ،فقد شمل تأثير هذا التنظيم معظم واليات اإلقليم الشمالي املسلم لنيجيريا كبورنو ،ويوبي،
وكاتسينا ،وكادونا ،وكانو.
كان يطلق على بوكو حرام اسم جماعة أهل السنة والجهاد فضال عن أنها كلمة هوساوية ،أي أنها مركبة من كلمتين من
لغتي الهوسا والعربية ،حيث كان الناطقون باللغة األولى يستعملون كلمة "بوكو" ويهدفون من ورائها إلى نظام التعليم
الغربي ،وعند إضافة كلمة حرام آنذاك يصبح املعني مرتبطا بتحريم التعليم الغربي57.
وقد بدأت هذه الجماعة دعوتها مبكرا وبشكل علني في بعض واليات شمال نيجيريا ،خصوصا واليتي بورنو ويوبى ،وظل
نفوذها يتصاعد هناك حتى عام  2009حين دخلت في مواجهات مع الجيش وقوات األمن النيجيريين ،بعد سيطرتها على
بعض املساجد واألحياء خصوصا في مدينة مايدوغري عاصمة والية بورنو ،وهي املواجهات التي قتل فيها مئات من أتباع
الحركة واملدنيين من السكان ،وكان زعيم الجماعة ومؤسسها من بين القتلى ،فلجأ الناجون من عناصر الجماعة بعد ذلك
إلى األدغال واملناطق الريفية ،خصوصا غابة "سامبيسا" في أقص ى الشمال الشرقي على الحدود مع تشاد والنيجر ،حيث
 -56أبو المعالي محمد محمود ،الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال افريقيا ومنطقة الساحل ،تقرير صادر من مركز الجزيرة
للدراسات  6أكتوبر  ،2019ص.15 ،
 -57محمد لكريني ،الجماعات المسلحة في إفريقيا :دراسة لحالة بوكو حرام ،مؤلف جماعي ،صدر عن المركز المسبار للدراسات
والبحوث ،أكتوبر .2019
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تحصنوا هناك وبدؤوا مرحلة جديدة من املواجهة املسلحة مع الحكومة النيجيرية ،ونفذوا عددا من التفجيرات والهجمات
االنتحارية في أبوجا ومايدوغري وكبريات املدن النيجيرية .وأعلن أبو بكر شيكاو نفسه أميرا للتنظيم وكان أكثر دموية من
سلفه حيث نفذ عشرات الهجمات االنتحارية واختطف مئات الفتيات واألشخاص ،وطالت هجماته منطقة بحيرة تشاد
برمتها.
وقد ارتبطت جماعة بوكو حرام مبكرا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر ،ومن بعدها بتنظيم القاعدة ببالد
املغرب اإلسالمي وأرسلت عشرات من مقاتليها إلى معسكرات تنظيم القاعدة في صحراء مالي للتدريب والتأهيل ،كما تلقت
الدعم املالي واللوجستي من تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي حسب الوثائق املتوافرة .لكن بعد تولي أبو بكر شيكاو
قيادة الجماعة بدأت عالقتها مع تنظيم القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي تسوء حتى إعالن االنفصال نهائيا عام  2011قبل
أن يعلن شيكاو سنة  2015بيعته لتنظيم "الدولة اإلسالمية" وبتغيير اسم الجماعة ليصبح والية غرب إفريقيا لكن قيادة
تنظيم الدولة التي أعلنت قبول بيعة بوكو حرام سارعت إلى عزل أبو بكر شيكاو وتعيين أبو مصعب البرناوي58.

املحورالرابع :املؤسسات األمنية في منطقة الساحل والصحراء ملواجهة اإلرهاب.
شهدت القارة االفريقية اعمال العنف قبل هجمات نيويورك عام  2001بكثير ،ففي عام  1998قض ى أكثر من  250مدنيا
ضحية تفجير السفارتين االمريكيتين في كينيا وتنزانيا ،ناهيك عن القتل والتدمير الذي شهدته دول عدة مثل الجزائر
وغيرها 59.وبعد هذه التفجيرات بدأت خطورة اإلرهاب تتوسع وتكبر يوما بعد يوم ،إذ أصبح اإلرهاب يهدد القارة كلها ،وأخذ
أبعادا أخرى ،لذا يتوجب على االتحاد االفريقي اتخاذ مواقف حاسمة ضد هذه ظاهرة اإلرهاب.
وقد عقدت منظمة الوحدة االفريقية بعد أحداث نيروبي ودار السالم بسنة واحدة قمة استثنائية من أجل وضع أليات
جديدة ملكافحة اإلرهاب ،وأثناء هذه القمة  35واملنعقدة عام  1999تبنت املنظمة اتفاقية الجزائر واعتبرت أول اتفاقية
على مستوى املنظمة والدول االفريقية في اطار مكافحة اإلرهاب ،وفي عام  2002تم تعزيز االتفاقية بوضع برنامج عمل بين
دول االتحاد ،وذلك لتأكيد تعهدات الدول االفريقية في تحجيم ومكافحة الجماعات اإلرهابية ،من خالل سن تشريعيات
تهدف إلى توقيع أشد العقوبات على َمن تورط في األعمال اإلرهابية ،باإلضافة إلى التعاون البوليس ي ،وتبادل املعلومات،
وقمع وسائل تمويل اإلرهاب ،وفي يوليو .2004
وبداية من تلك الحقبة إلى اآلن ،تأرجح مستوى تعامل االتحاد مع قضية اإلرهاب بين القرارات والتعهدات والبرامج التي
تبناها بين الفينة واألخرى ،ففي عام  2009قرر االتحاد االفريقي تجريم الفدية التي تقدم إلى الجماعات اإلرهابية من أجل
 - 58.أبو المعالي محمد محمود ،المرجع السابق ،ص13 ،
 - 59قيدا نجيب ،مكافحة اإلرهاب قبل هجمات  11أيلول  2001وما بعدها ،المرجع السابق ،ص.210 ،
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تحرير الرهائن .وفي عام  2010تم تعيين ممثل عام لالتحاد اإلفريقي للتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب ،وفي يوليو 2011
تبنى االتحاد قانونا أساسا لحث الدول األعضاء على تعزيز قوانينهم الوطنية في مكافحة اإلرهاب.
وتبنى االتحاد اإلفريقي خطة عمل  2002حول الوقاية ومكافحة اإلرهاب ،وفي إطارها تم القيام بعدة إجراءات قانونية من
أبرزها ،إمداد القانون النموذجي اإلفريقي في مجال مكافحة اإلرهاب ،حيث تم عقد اجتماع خبراء الدول األعضاء في اإلتحاد
اإلفريقي يومي  15و 16دجنبر  2010بمقر املركز االفريقي للبحث حول اإلرهاب60.
لم تكن جهود االتحاد االفريقي على مستوى التحدي اإلرهابي الذي اجتاح القارة حين ركزت املنظمة جهودها في الجانب
التشريعي  ،أهملت في الوقت نفسه جوانب ذات أهمية كبيرة وأساسية في التعامل مع قضية اإلرهاب ،فعلى الرغم من وجود
املركزاالفريقي للبحوث والدراسات االرهابية  ACSRTوهو املركز الوحيد على مستوى القارة ،فدول القارة تفضل اإلعتماد
على الدراسات األجنبية في وضع خططها ملكافحة اإلرهاب ،وهذه الدراسات ال تقدم حقيقة خطورة االرهاب في القارة
االفريقية كما هي ،ألنها تقدم دراسات نظرية حول اإلرهاب ،بسبب ابتعادها عن الواقع ،وعدم معرفة تفاصيل الحياة
االفريقية ،ومع ذلك لم تعط األولوية ألهمية البحوث والدراسات االفريقية ،ويجب على القادة األفارقة تقديم دعم معنوي
ومادي للمركز اإلفريقي للبحوث والدراسات اإلرهابية.
وأعطت الدول اإلفريقية اهتماما بالغا حول خطورة اإلرهاب ،وذلك بعد وقوع األحداق اإلرهابية في نيروبي ودار السالم في
أواخر التسعينات من القرن املاض ي ،وعقد اإلتحاد اإلفريقي أول قمة من أجل مناقشة تداعيات األحداث ،وابتكار الحلول
الجديدة ،التي تهدف إلى تعزيز الجهود اإلفريقية ملكافحة اإلرهاب.

أوال :قوة متعددة الجنسيات في الساحل اإلفريقي:
أنشئت القوة املتعددة الجنسيات في شكلها الحالي أواخر عام  2014وأوائل  2015وتضم كل من جمهورية تشاد
وكمرون ،ونيجريا ،وبنين ،والنيجر ،والتزمت معا بأكثر من  8000جندي فقط في القوة املشتركة ،وحققت القوة املشتركة
بعض النجاحات ،فقد مكن العمل الجماعي القوى من مختلف البلدان من التعلم من بعضها البعض ،وعزز فكرة التعاون
عبر الحدود وتحسين التنسيق التكتيكي.
ساعدت العمليات املشتركة ،التي شملت بشكل رئيس ي القوات التشادية املنتشرة في البلدان األخرى ،على وقف انتشار بوكو
حرام عامي  2016-2015وضغطت الجماعة ،مما أدى إلى انقسامها إلى ثالثة فصائل على األقل ،كما أدت الهجمات القصيرة

 - 60حسن كلي ورتي ،التحديات التي تواجه االتحاد االفريقي ،رسالة لنيل درجة الماستر في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالمحمدية ،السنة الجامعية  ،2018-2017ص.60 ،
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التي قامت بها القوة املتعددة الجنسيات بين عامي  ،2018-2017إلى جانب عملية أكثر استدامة في عام  ،2019إلى تحرير
املدنيين الذين تم خطفهم أو محاصرتهم في املناطق التي تسيطر عليها بوكو حرام ويسرت توصيل املساعدات اإلنسانية.
وتقدم ضد الجماعات اإلرهابية باملنطقة وفروعها كان في الغالب قصير األجل ،فقد نجحت الجماعات اإلرهابية في تجاوز
الهجمات باستمرار ،ويعود صمودهم إلى قدرتهم على الفرار إلى مناطق أخرى وجزئيا إلى عدم قدرة الدول نفسها ،وال سيما
نيجيريا ،على متابعة العمليات العسكرية إلعادة بناء وتحسين ظروف سكان املناطق املستعادة.
وبذلت دول حوض بحيرة تشاد ( (CBLTوهي( :الكاميرون ،تشاد ،والنيجر ،ونيجيريا) ،جهودا كبيرة ملحاربة الجماعة
اإلرهابية (بوكو حرام) من خالل قوة املهام املشتركة املتعددة الجنسيات .وبلوغ الهدف املنشود لهذه القوة املتعددة
الجنسيات ال تعتمد على االستراتيجية الجيدة للتعامل مع مختلف فصائل بوكو حرام حول بحيرة تشاد بصفة خاصة
ومنطقة الساحل والصحراء بصفة عامة على العمليات العسكرية فحسب ،بل تعتمد أيضا على قدرة البلدان األربعة على
تحسين الظروف وكسب الثقة بين السكان املحليين.
وخالل السنوات املاضية ،نفذت القوة املشتركة عمليات دورية ،وحققت انتصارات كبيرة على هذه الفصائل اإلرهابية في
غرب القارة اإلفريقية ،لكن هذه الجماعات أعادت تجميع وتنظيم صفوفها بسرعة مرة أخرى.
وبسبب مجموعة من األزمات الدولية ،فقد عانت القوة املتعددة الجنسيات من اإلرباك بشأن ترتيب األولويات ،كما أن
مشكالت التمويل حاضرة وبقوة في تنفيذ عملياتها وتفريض سيطرتها على املناطق املحتلة من طرف الجماعات اإلرهابية،
وأعاقت القوة املتعددة الجنسيات إشكالية التخطيط املفكك في فعاليتها ،وأكدت املجموعة أنه يجب على دول منطقة
الساحل والصحراء ودول حوض بحيرة تشاد تعزيز قدرتها على التخطيط واإلتصاالت ،وتبادل املعلومات اإلستخباراتية،
واالمتثال لحقوق اإلنسان والتنسيق املدني-العسكري ،وأنه عليهم بعد ذلك التوصل إلى توافق في اآلراء مع الجهات املانحة
بشأن التمويل.
ولحل هذه املشاكل وجعل القوة أكثر فعالية ،طالبت مجموعة الدول األربعة بالتخطيط والتنسيق وتبادل املعلومات
اإلستخبارية ،كما طالبت الحكومات والقادة العسكريين أن يشاركوا املزيد من املعلومات مع القوة املشتركة وأن يمنحوا
كبار املسؤولين مساحة أكبر لتحديد ما يمكن مشاركته وما يجب حجبه ألسباب أمنية.

ثانيا :قوة الساحل الخماس ي G5 Sahel
في  16فبراير  2014اجتمعت الدول الخمس موريتانيا بوركينا فاسو تشاد مالي ونيجر ،في العاصمة املوريتانيا نواكشوط
للتوقيع على االتفاقية املنشئة لهذه املؤسسة ثم سميت بعد ذلك باملجموعة  5للساحل نسبة لعدد الدول الخمس التي
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وقعت على هذه االتفاقية وهي كلها دول تشكل محورا أساسيا لدول منطقة الساحل وإن لم تحتضن املجموعة كل الدول
كما تم بيانه.
وقد نشأت املجموعة في ظروف يمكن حصرها في العوامل األتية:

 .1تصاعد وتيرة العمليات اإلرهابية في منطقة الساحل؛
بعد سقوط جزء من مالي في أيدي بعض الجماعات املسلحة وفقدت مالي السيطرة على جزء كبير من شمال البالد وجد
بعض الحركات اإلرهابية ذريعة للتمدد بعد توسيع فرنسا عملياتها العسكرية من خالل عملية "برخان" فكان ذلك بمثابة
تنشيط لبعض الجماعات اإلرهابية كما أنه سرعان ما تقوت هذه الحركات بفضل الدعم املتواصل من جانب نظيراتها في
الساحل والغرب اإلفريقي ،هذا الدعم تجاوز عمليات الترتيب وتقديم املساعدات املالية ليشمل املشاركة امليدانية في
مواجهة القوات الدولية ،وقد جاء هذا الدعم باألساس لجماعات مثل " أنصارالدين ،التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا
كما ظهرت تقارير تشير إلى وجود تفاهمات بين التوحيد والجهاد والقوات الفرنسية وتعهدات حركة أنصار الدين بمواصلة
املعارك ضد الجيش الفرنس ي والجيوش اإلفريقية املشاركة معه .وذلك بعد خروجها من مدينتي تمبكتو وكيدال اللتين كانت
تسيطر عليهما قبل التدخل .تصاعد وتيرة العمليات اإلرهابية كان شامال لدول الساحل ،حيث ورد في آخر تقرير للمركز
اإلفريقي للبحوث والدراسات اإلرهابية في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا ،ارتفعت من  220عام  2013إلى 254
في عام  2014فيما وصل عدد الضحايا إلى  6052شخص ،وهي زيادة وصلت إلى  %100باملقارنة مع العالم الذي سبقه61.

 .2التشكل الجديد لخارطة الجماعات اإلرهابية؛
االنفالت األمني في املنطقة والتغيرات التي حصل في الساحة اإلقليمية والدولية ،تغيرات معها تلقائيا خارطة الحركات
اإلرهابية في املنطقة بتأثير من تلك التغيرات وهذا التغير كان في صالح الحركات والجماعات اإلرهابية إلى حد كبير ،هذا ما
جعل أربع جماعات يدخل بقيادة إياد آغ غالي ويضم التحالف أنصار الدين " آغ غالي" واملرابطون يتزعمها مختار بلمختار
وإمارة منطقة الصحراء وكتائب ماسينا "وسط مالي" .انضافت إلى هذا العامل مبايعة جماعة بوكو حرام لداعش من جانب،
ومن جانب آخر تأسيس حركات أخرى منشقة ،مثل داعش الصحراء بقيادة أبي الوليد وهذه الجماعات هي التي تبنت
ُ
هجمات في كل من بوركينا فاسو والنيجر ،كما كان للوضع الليبي أيضا أثر مباشر في تكوين خلفية قوية للحركات اإلرهابية
في الساحل خاصة مع ظهور داعش في ليبيا التي سيطرت على إجراءات من ليبيا منذ نهاية .2014

 www.Politics-dz.com-61انظر هذا الرابط للموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،وتم زيارة هذا الموقع بتاريخ
.2020/10/28
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 .3فشل بعض املبادرات اإلقليمية والدولية؛
يؤكد بعض الباحثين ان انتشار التنظيمات اإلرهابية في منطقة الساحل والصحراء هو نتاج تضافر العديد من العوامل
من أبرزها تردي األحوال املعيشية في الدول اإلفريقية ،والتدخل األجنبي السافر في شؤون القارةـ وانتشار الجماعات
التبشيرية بشكل مكثف ،وسهولة التنقل بين الدول وبعضها البعض عالوة على الطبيعة الداخلية االقتصادية والعرقية
والقبلية ،للعديد من الدول التي تشجع على افراز تنظيمات متشددة ،في كل من موريتانيا والجزائر ومالي ونيجيريا ،في ظل
هذا االنتشار وجدت مبادرات إقليمية ودولية فيما يخص املبادرات اإلقليمية بعضها مجرد تعهدات لم تنفذ ،كاملبادرة التي
تعهدت بها ايكواس إلنشاء قوة مشتركة ملكافحة اإلرهاب في اجتماعها العادي " "49التي انعقد في دكار ،وبعض املبادرات
نفذت لكن لم تؤت ثمارها حتى اآلن كمبادرة لجنة حوض بحيرة تشاد  ،CBLTويذهب بعض الباحثين أن املبادرات الدولية
فالراجح انها لم يكن الغرض منها القضاء على اإلرهاب بقدر ما انها اتخذت من اإلرهاب ذريعة 62للتدخل في الشؤون
اإلفريقية وتبرير سياساتها التوسعية واإلستعمارية.

املحورالخامس :تأثيرات الظاهرة اإلرهابية على دول منطقة الساحل والصحراء
يتساقط على املجتمعات العصرية مجموعة من التأثيرات اإلرهابية سواء تعلق االمر باملستوى األمني او السياس ي او
االقتصادي ،وخاصة الدول التي تعاني من سيطرة على أراضيها بشكل عام ،وذلك بسبب شساعة حدودها ،وقلة الخبرات
األمنية لديها ،ونجد في بعض األحيان قلة عدد سكانها مما يجعل املناطق التي تقع في الحدود خالية من السكان ومن املراقبة
األمنية ،مما يسمح للجماعات اإلرهابية أن تنشط فيها وجعلها مركزا للتدريب والتعليم.
وتأثيرات الظاهرة اإلرهابية نجد أنها تختلف نتيجة الختالف حدتها ونشاطها داخل حدود أراض ي دول املنطقة ،وكما نالحظ
تأثيرات الظاهرة اإلرهابية على املستوى األمني والسياس ي واالقتصادي.

أوال :تأثيرات إرهابية على املستوى األمني:
تعد من أهم وأخطر التأثيرات على االطالق ،خاصة في ظل تزايد الهجمات اإلرهابية التي عرفتها املنطقة 63.وما ترتب عن
ذلك ظهور تنظيمات إجرامية باملنطقة واتساعها وتطور وسائلها وأساليبها .ومن اهم االنعكاسات األمنية كذلك ظهور
حركات إسالمية مقاتلة في منطقة الساحل والصحراء حيث ستتخذ الحرب على اإلرهاب في منطقة املغرب العربي بعدا
 -62في هذا المجال انظر دراسة التي قدمها الدكتور ادريس لكريني حول اإلرهاب الدولي كذريعة للتدخل األجنبي ،ونشر في مجلة
الدراسات السياسية واإلجتماعية ،العدد  5عام .2018
 -63أحمد إبراهيم م حمود ،اإلرهاب الدولي في افريقيا بين االزمات الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدة ،مجلة دراسات استراتيجية ،العدد
 183يناير  ،2008ص.19 ،
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جغرافيا متسارعا لم يقتصر على دولة واحدة ،بل يمتد إلى خارج الرقعة الجغرافية العربية بشمال افريقيا إلى بلدان إفريقية
أثر تحالف القبيلة مع تجار السالح واملهربين املتشددين في هذا السياق وكانت الجماعات اإلسالمية في منطقة الساحل
االفريقي قد تحولت الى الجماعات اإلسالمية للدعوة والقتال (بوكو حرام ،أنصار الشريعة) فأخذت طريقها نحو تبني
نموذج القاعدة والداعش والتي أرهقت دول املنطقة نتيجة لجهودها في تأمين حدودها املشتركة مع املناطق التي شهدت
ميالد هذه الحركات.

ثانيا :تأثيرات إرهابية على مستوى السياس ي:
تتطلب مكافحة اإلرهاب من النظام السياس ي في الدولة تعزيز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق االنسان ،وذلك بغية
حرمان القائمين بهذه األعمال من الحجج التي يسوقونها من أجل تنفيذ عملياتهم اإلجرامية 64.وفي هذا اإلطار قامت
الدولة بمجموعة من اإلصالحات السياسية الحتواء الظاهرة اإلرهابية باإلضافة إلى اإلصالحات الحقوقية واإلقتصادية،
لكن تبقى محدودة دون تحقيق األهداف املنشودة.
كما أن الحرب على الجماعات اإلرهابية أفرزت تأثيرات سلبية على أنظمة الحكم ،ال سيما في مجال احترام حقوق اإلنسان
وتعزيز مبدأ املشروعية نتيجة للقوانين التي سنتها قصد مكافحة اإلرهاب والتي تتضمن أحكاما متشددة مما يدفع
الجماعات اإلرهابية الستغالل الوضع ،وتأليب الرأي العام بغية تقويض جهود املصالحة الوطنية وزعزعة االستقرار.

ثالثا :تأثيرات إرهابية على املستوى االقتصادي
تسببت العمليات اإلرهابية في انعكاسات سلبية خطيرة على املستوى االقتصادي ،ال سيما مجاالت السياحة حيث سجل
معظم دول املنطقة سنة  2017رقما استثنائيا وفق وزارات السياحية ،وقد صرحت وزارة السياحة املغربية عام  ،2017أن
عدد زوار والوفود السياحية في املغرب  11.35مليون سائح .وفي عام  2018أفاد املرصد السياحي املغربي أن  1.5مليون
سائح زوار املغرب في النصف األول من هذه السنة بزيادة قدرها  10باملئة مقارنة  .2017لكن فجأة عرف املغرب جريمة
إرهابية راح ضحيتها سائحتان من الدنمارك والنرويج نحرا في منطقة شمهروس بمراكش65.
وفي الختام أقول؛ عرف النظام الدولي تحوالت عديدة على مر العقود ويترتب على هذه التحوالت تداعيات هامة
ربما يكون في بعض األحيان خطيرة ويتطلب من املجتمع تكاتف والتعاون وتكثف في الجهود من أجل مكافحة والتصدي لها.

 - 64نبيل سديري ،ظاهرة اإلرهاب في المغرب؛ مقاربة قانونية ،مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة ،العدد  2نوفمبر ،2019
الصادر عن المركز العربي للديمقراطية ،ص.88 ،
 - 65قام الباحث بتصرف.
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فإن التهديدات التي تهدد املجتمع الدولي قبل الحرب العاملية األولى ليست هي التهديدات التي عرفتها املجتمع الدولي في
القرن الواحد والعشرين ،كما أن هناك فراغ في تنظيم املجتمع الدولي آنذاكـ ،وبعد وقوع الحرب العاملية األولى وقبيل حدوث
الحرب العاملية الثانية إذ بدأت تالحظ منظومة الدولية تحديا جديدا يتجسد في ظاهرة اإلرهاب الدولي ،ومنذ عام 1934
ناقشت عصبة األمم مشروع اإلتفاقية ملنع اإلرهاب ومعاقبة على ارتكابه وهذه اإلتفاقية تم اعتمادها عام  1937إال أنها لم
تدخل حيز النفاذ.
وبعد إنشاء منظمة الدولية (األمم املتحدة) وأثناء الحرب الباردة كان اإلرهاب مختصرا على الرهائن واحتجاز األجانب
واملواطنين سواء في املطارات أو الركاب في الطائرات ،أو في الفنادق الكبرى ،أو في املقاهي ،أو أماكن أخرى مقابل دفع الفدية
أو تنازل عن مصالح معينة ،كما الحظ املحللون واألكاديميون أيضا يحدث عملية اإلرهابية في سقوط طائرات املدنية لذا
وقع املجتمع الدولي آنذاك على اتفاقيات حول الطائرات املدنية.
وفي عام  1990نظام دولي جديد بقيادة الواليات املتحدة األمريكية ازدادت وتيرة اإلرهابية في القارة اإلفريقية إذ شهد
املجتمع اإلفريقي منطقة جنوب الصحراء عميات إرهابية عديدة وغير مألوفة في الساحة السياسية اإلفريقية ،وذلك من
خالل احتجاز رهائن أوربيا أو غربيا في إفريقيا جنوب الصحراء ألغراض مختلفة ........الخ
واجتمع زعماء األفارقة في مقر اإلتحاد اإلفريقي بدارسة هذه الظاهرة وخطورتها على املجتمع ،وإسراع من أجل إيجاد حلول
مالئمة ومصاحبة مع الثقافة اإلفريقية.
ومخرجات هذه القمة تصب في إعداد نصوص قانونية وإبرام اتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف ،سواء على املستوى
املنظومة األممية أو على املستوى املنظمات اإلقليمية ،وتحتوي هذه االتفاقيات إلى تأسيس آليات زجرية (عام 2004
مجلس السلم واألمن اإلفريقي) ،أو آليات التخطيط والتأهيل (مركزاإلفريقي للدراسات والبحوث في مكافحة اإلرهاب)،
وبعد أحداث  11أيلول  2001ازدادت وتيرة اإلرهاب في العالم بشكل مرعب إذ أعلن جورج بوش الحرب على اإلرهاب وطلب
من املجتمع الدولي التعاون معها ومساندتها في حربها على الجماعات اإلرهابية وإزاء هذه التهديدات تدخلت الوالية املتحدة
األمريكية في العراق وأفغانستان ،وأسست قواعد عسكرية في مناطق أخرى.
وفي عام  2011شهدت القارة اإلفريقية موجات التغيير ومطالبة بتطبيق مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وإزاء هذه
املوجات تضررت منطقة الساحل اإلفريقي وخاصة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا ،إذ تساقطت األسلحة
على منطقة الساحل اإلفريقي بصفة خاصة والقارة اإلفريقية بصفة عامة ،واغتنمت هذه الفرصة حركات تمردية في شمال
مالي "الطوارق" في تجديد نشاطها ضد جمهورية مالي ،كما اتخذت منطقة الساحل اإلفريقي مالذا آمنا لها ،وتتفقد جماعات
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إرهابية أخرى في املنطقة مثل القاعدة ،والتنظيم الدولة اإلسالمية ،والجماعات اإلرهابية املحلية ،وتقوم بتدريب وتأهيل
وتكوين مستمر ألعضائها ،وتنفيذ عملياتها ضد دول املنطقة.
وتخلى الدولة على وظائفها في الحفاظ على األمن والسيطرة على أراضيها ،وتعزيز قدراتها على املراقبة الحدودية لها ،وتوفير
البيئة املالئمة للسكان واملواطنين في املناطق الحدودية ،وإعطاء أولوية للتعليم ،والصحة ،واملياه والكهرباء "خدمات
اجتماعية" .مما ساعد الجماعات اإلرهابية في وضع قدم لها في املنطقة وتقوم بتنفيذ خططها ضد دول املنطقة.
واستشعر زعماء االفارقة خطورة هذه الجماعات اإلرهابية وأسست منظمات أمنية إقليمية كمنظمة دول الساحل
الخماس ي  ،G5 Sahelوقوة متعددة الجنسيات  ،Force Mixe Multinationaleودول حوض بحيرة تشاد  ،CBLTورغم هذه
الجهود ما زال دول منطقة الساحل والصحراء تعاني من تهديدات امنية سواء تجسد في الجريمة املنظمة ،والهجرة غير
الشرعية ،أو موضوع دراستنا "ظاهرة اإلرهاب".
واستخلص الباحث من هذه الدراسة أن الحلول التي سعت بها منظومة األمنية لدول الساحل اإلفريقي غير كاف وعليها
تعزيز روابط اجتماعية بين أبناء هذه املناطق ،كما توفر الحكومات في دول الساحل اإلفريقي أساسيات الحياة في تلك
املناطق ،وتعزيز سماحة اإلسالم والشرائع السماوية وتطبيقها في حياتهم اليومية ،ومساهمة الدولة في تأسيس فرص في
مجال االقتصادي والتجاري لصالح املواطن املهمش في تلك املناطق الحدودية.
كما ال يرى الباحث أن حل العسكري واألمني واالستخباراتي غير كاف ومكتمل في معالجة ظاهرة اإلرهاب في منطقة الساحل
والصحراء ،ربما يكون حال نسبيا ولبعض الوقت وفي ظروف معينة فقط ،لذا يتطلب من قادة دول الساحل اإلفريقي
استعمال جميع الحلول في معالجة هذه الظاهرة واستتاب األمن.
قائمة المراجع والمصادر:
املصادرالعربية:
الكتب:
د .حسام نبيل صالح الدين مشرف ،دور االتحاد االفريقي في تسوية النزاع في دار فور ،املكتب العربي للمعارف ،الطبعة األولى .2018
كريم مصلوح ،األمن في منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،الطبعة األولى .2014
الدكتور محمد بوبوش ،األمن في منطقة الساحل اإلفريقي ،دار الخليج للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى .2016
محمد بوبوش ،العنف الجهادي بشمال إفريقيا :التهديدات األمنية واالستراتيجية املواجهة؛ دراسة في السلفية الجهادية ،دار النشر
النور ،الطبعة االولى .2016
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محمد لكريني ،الجماعات املسلحة في إفريقيا :دراسة لحالة بوكو حرام ،مؤلف جماعي ،صدر عن املركز املسبار للدراسات والبحوث،
أكتوبر .2019
قيدا نجيب ،مكافحة اإلرهاب قبل هجمات  11أيلول  2001وما بعدها.
د .حسام نبيل صالح الدين مشرف ،دور االتحاد االفريقي في تسوية النزاع في دار فور ،املكتب العربي للمعارف ،الطبعة األولى .2018
الرسائل واألطروحات الجامعية:
أسماء رسولي ،مكانة الساحل اإلفريقي في االستراتيجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول  ،2001مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
العلوم السياسية ،فرع الدبلوماسية والعالقات الدولية ،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية /قسم العلوم
السياسية ،املوسم الجامعي .2011-2010
إدريس عطية ،اإلرهاب في إفريقيا دراسة في الظاهرة واالليات مواجهتها ،رسالة لنيل شهادة املاستر في العالقات الدولية ،تخصص دراسات
إفريقية.
حسن كلي ورتي ،التحديات التي تواجه االتحاد االفريقي ،رسالة لنيل درجة املاستر في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية باملحمدية ،السنة الجامعية .2018-2017
عربي بومدين ،واقع األمن اإلنساني في الساحل اإلفريقي وأثره على األمن الجزائري مالي نموذجا ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
العلوم السياسية ،جامعة وهران ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،السنة الجامعية .2014-2013
املجالت العلمية:
أحمد إبراهيم محمود ،اإلرهاب الدولي في افريقيا بين االزمات الداخلية وتهديدات تنظيم القاعدة ،مجلة دراسات استراتيجية،
العدد  183يناير .2008
حسن حسين قاسم محمد ،الجماعات اإلرهابية املتطرفة وتحديات األمن في شمال وغرب افريقيا :نموذج داعش وبوكو حرام،
حوارات؛ مجلة الدراسات السياسية واالجتماعية – سلسلة ندوات ومنتديات ،العدد  ،5عام .2018
د .عربي بومدين ،مجلس السلم واألمن اإلفريقي؛ التجارب واألدوار ،مجلة السياسة الدولية ،الصادر عن املركز األهرام املصرية،
العدد 216،ابريل .2019
مصطفى أنجاي ،جدل الديني والسياس ي...وإشكالية بناء الدولة الحديثة في الساحل اإلفريقي ،مجلة قراءات إفريقية ،العدد 29
الصادر بتاريخ سبتمبر .2016
عربي بومدين ،أزمة الدولة في منطقة الساحل االفريقي؛ دراسة في األسباب وتحديات البناء ،مجلة قراءات افريقية ،العدد 28
ابريل .2018
نبيل سديري ،ظاهرة اإلرهاب في املغرب؛ مقاربة قانونية ،مجلة قضايا التطرف والجماعات املسلحة ،العدد  2نوفمبر ،2019
الصادر عن املركز العربي للديمقراطية.
عربي بومدين ،فوزية قاس ي ،املقاربة األمنية الجزائرية في منطقة الساحل اإلفريقي؛ نحو تفعيل مبدأ الدبلوماسية اإلنسانية،
مجلة املستقبل العربي ،تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية.
التقاريرالعلمية:
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 تقرير صادر من مركز، الجغرافيا السياسية للتنظيمات الجهادية في شمال افريقيا ومنطقة الساحل،أبو املعالي محمد محمود
.2019  أكتوبر6 الجزيرة للدراسات
:املو اقع االلكترونية
 مركز فاروس لالستشارات: انظرهذا الرابطwww.pharostudies.com .2020  أغسطس28  تم زيارة املوقع بتاريخ،
.والدراسات االستراتيجية
:املصادر األجنبية
le sahel politique correspond à l’ensemble des pays réunis au sein du comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au sahel
(GILSS) créé en 1971 regroupant le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, le Burkina-Faso, le Niger, et le Tchad, auxquels
se sont ajoutés le Cap-Vert, et la Guinée-Bissau. Compte tenu de l’avancée du désert sans doute faut-il y’adjoindre la Libye, le
Soudan, l’Ethiopie, la Somalie, et le Kenya. L’original du texte c’était en français et traduire par l’auteur de l’article.
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النساء والعنف بمنطقة دكالة مقاربة سوسيوقانونية
Women & Violence in Doukkala Region, a socio-legal approach
. حسن مويلح طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب.1
 وتشخيص أهم العوامل، اشتغلنا في هذه الدراسة على تحليل مختلف مظاهر العنف املبني على النوع االجتماعي بمنطقة دكالة:امللخص
 وذلك، وتحديد انعكاساته على املرأة واألسرة واملجتمع،واألسباب املساهمة في استمراره في ظل املستجدات القانونية حول قضية العنف
 وعلى هذا...بمقاربة سوسيوق انونية تعالج قضية العنف ضمن طبيعة التفاعل بين الوقائع االجتماعية والقواعد القانونية املؤطرة لها
، بناء على خلفية نظرية تعتبر العنف ظاهرة اجتماعية، تمت بلورة إشكالية العنف ضد النساء بمنطقة دكالة في هذه الدراسة،األساس
 من خالل معالجة أهم العوامل املساهمة في،تعكس طبيعة الدينامية االجتماعية واالقتصادية والقانونية التي يعرفها املجتمع املغربي برمته
ظاهرة العنف ضد النساء بمنطقة دكالة وانعكاساته على املرأة واألسرة واملجتمع وسبل وآليات الحماية القانونية من خالل النصوص
القانونية حول العنف؟ حيت خلصنا إلى أهمية تعديل بعض املواد القانونية حول قضية العنف ضد النساء بمدونة األسرة وقانون العنف
 بهدف، وما تفرزه من قضايا جديدة ومتجددة،ضد النساء وتجويدها ملواكبة التحوالت السوسيواقتصادية املستمرة والعميقة داخل املجتمع
 وتحقيق املساواة بين، وما يترتب عنه من آثار اجتماعية واقتصادية وقانونية وحقوقية ونفسية للمرأة املعنفة،حماية النساء من العنف
.الجنسين واألمن االجتماعي داخل املجتمع برمته
. قانون العنف، األسرة- النوع االجتماعي-  العنف ضد النساء-  العنف:كلمات املفاتيح
Abstarct: In this study, we relied on an analysis of different aspects of gender-based violence
in the region of Doukkala and a diagnosis of the most important factors and causes contributing
to the continuation of violence, in light of the new legislation on the issue of violence, and
determine the implication for women, the family and society, in a socio-legal approach that
addresses the issue of violence within the nature of the interaction between social facts and legal
norms. On this basis, the problem of violence against women in Doukkala region has been
formulated in this study, based on a theory that reflects the nature of the social, economic and
legal dynamics, that the Moroccan society as a whole knows, through addressing the most
important factors contributing to the phenomenon of violence against women in Doukkala
region and its implications for women, the family and society and ways and mechanisms of
legal protection through legal texts on violence.
So, we concluded that it is very important and crutial nowadays to amend, rectify and improve
some legal articles on the issue of violence against women in the family code and the law on
violence against women to keep pace with the ongoing and profound socio-economic
transformation within society, and what it produces from new and renewed issues with the aim
of protecting women from violence and its social, economic, legal and psychological
consequences for the battered women, and for achieving gender equality and social security
within society as a whole.
Keywords: Violence - violence against women - gender - family - law on violence.
م2021  يناير-المجلد الثالث– العدد العاشر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
172

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
تقديم:
تعتبر ظاهرة العنف ضد النساء باملغرب ،إحدى الظواهر االجتماعية التي حظيت باهتمام ثلة من الباحثين
املغاربة من مختلف املشارب العلمية ،ونخص بالذكر العلوم اإلنسانية والقانونية ،واستأثرت أيضا باهتمام العديد من الهيئات
املدنية ،الحقوقية والسياسية خالل بداية األلفية الثالثة ،وخصوصا بعد صدور مجموعة من املستجدات القانونية املتعلقة
باألسرة املغربية واملرأة والطفل مثل مدونة األسرة وقانون الحالة املدنية وقانون الجنسية وتعديل بعض املواد من القانون الجنائي
وصدور قانون العنف ضد النساء .األمر الذي أسهم في بعض االنفراجات القانونية حول قضايا العنف املبني على النوع االجتماعي.
غير أن املقاربة القانونية لوحدها ومهما كانت درجة نجاعتها وجودة نصوصها الزجرية والعقابية ،تبقى غير
كافية ملعالجة الظواهر االجتماعية ،املركبة باألساس من طبيعة البناء االجتماعي للمجتمع ومنظومته الثقافية ونظامه
االقتصادي واالجتماعي ،األمر الذي تروم هذه املساهمة مقاربته باالعتماد على مقاربة شمولية ملختلف أشكال ومظاهر
العنف ضد النساء بمنطقة دكالة ،ومدى مساهمة النصوص القانونية في معالجة هذه الظاهرة وتوفير سبل وآليات الحماية
الناجعة للنساء املعنفات.
شكلت املرأة املغربية عبر التاريخ االجتماعي واالقتصادي والسياس ي للمجتمع املغربي ،وحدة اجتماعية
مهمة أسهمت بشكل فعال ومستمر في إنتاج وإعادة إنتاج الدينامية السوسيواقتصادية التي عرفها املغرب ،والتي أفرزت
مجموعة من الظواهر االجتماعية بدرجات وأنماط وانعكاسات متفاوتة بين الجنسين عبر املجالين الجغرافيين للمغرب،
ونخص بالدراسة والتحليل ظاهرة العنف ضد النساء.
وبناء عليه ،تمت بلورة إشكالية العنف ضد النساء بمنطقة دكالة في هذه الدراسة ،بناء على خلفية نظرية
تعتبر العنف ظاهرة اجتماعية ،تعكس طبيعة الدينامية االجتماعية واالقتصادية والقانونية التي يعرفها املجتمع املغربي
برمته منذ حصوله على االستقالل.
إذا كان العنف ضد النساء ظاهرة اجتماعية قديمة قدم املجتمعات البشرية ،فإن حجم هذه الظاهرة
وعواملها وانعكاساتها تختلف باختالف البنى االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يتميز بها البناء االجتماعي للمجتمعات
البشرية .فما هي إذن أهم العوامل املساهمة في ظاهرة العنف ضد النساء بمنطقة دكالة وانعكاساته على املرأة واألسرة
واملجتمع وسبل وآليات الحماية القانونية من خالل دراسة النصوص القانونية حول العنف؟

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى دراسة وتحليل مختلف مظاهر العنف املبني على النوع االجتماعي،
وتشخيص أهم العوامل واألسباب املساهمة في استمراره في ظل املستجدات القانونية حول قضية العنف ،وتحديد
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انعكاساته على املرأة واألسرة واملجتمع ،وذلك بمقاربة سوسيوقانونية تعالج قضية العنف ضمن طبيعة التفاعل بين
الوقائع االجتماعية والقواعد القانونية املؤطرة لها.

املحوراألول :مفهوم العنف
يعتبر مفهوم العنف من بين املفاهيم االستشكالية في العلوم اإلنسانية بشكل عام والعلوم االجتماعية
بشكل خاص ،ويختلف تحديد مفهوم العنف باختالف الحقول املعرفية ،إن تعريف العنف في علم النفس أو علم االجتماع
يختلف عن تعريفه في علم السياسة أو القانون أو علم اإلجرام) ،66املهدي امحمدالجديدي ،(2017إضافة إلى اختالف االتجاهات
الفكرية واملنطلقات النظرية للباحثين في هذا الشأن.
يشير مفهوم العنف في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية "إلى استخدام الضغط أو القوة استخداما
غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما") ،67أحمد ركي بدوي ،(1986أو يسبب للذات املعنفة أضرارا
معينة ،والعنف من منظور العلوم اإلنسانية منغرس في الطبيعة اإلنسانية لإلنسان) ،68فريق من االختصاصين ،(1993وينتقل
من طبيعته الطبيعية إلى السلوكات العدوانية ضد الذات أو اآلخر بفعل قوة االكراهات االجتماعية واالقتصادية ،التي تولد
ضغوطات نفسية تمس في العمق الفرد املمارس للعنف ،الذي غالبا ما يكون سلوكه العنيف هو حلقة ضمن سلسلة العنف
االجتماعي) ،69فريق من االختصاصين.(1993
يشير مفهوم العنف في بعض الدراسات السوسيولوجية إلى الفعل املادي أو املعنوي الذي يتم بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،ويستهدف إيقاع األذى البدني أو النفس ي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الجنس ي على الفرد الذات
املعنفة أو اآلخر املعنف ،سواء كان فردا أو جماعة ،ذكرا أو أنثى" وقد يكون العنف على شكل كالم أو أفعال أو أشكال
أخرى من أشكال التعبير الهادف إلى التجريح والتدمير") ،70منى يونس بحري ونازك عبد الحليم قطيشات ،(2015وجميع األشكال التي
تمس سالمة اإلنسان ،وينتج عنه أضرارا مادية أو معنوية أو نفسية أو جنسية تختلف حدتها باختالف طبيعة العنف
املمارس ودرجته ،وأدواته.
عموما يعتبر العنف من الناحية السوسيولوجية ظاهرة اجتماعية قديمة قدم املجتمعات
66المهدي امحمد الجديدي :2017االثار االجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة ،دراسة في سيكولوجية الجريمة ،دار ابي رقراق
للطباعة والنشر ،طبعة ،ص .29
67أحمد ركي بدوي :1986معجم المصطلحات والعلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ص .441
68فريق من االختصاصين :1993العنف والمجتمع ،ترجمة الياس زحالوي ،مراجعة أنطون مقدسي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر
والتوزيع ،الطبعة الثالثة ،ص .119
69فريق من االختصاصين :العنف والمجتمع ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
 70منى يونس بحري ونازك عبد الحليم قطيشات :2015العنف األسري ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ص 33
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البشرية ومتجددة بتجدد التوليفات االجتماعية الجديدة لجل املجتمعات البشرية.

املحورالثاني :مفهوم العنف ضد النساء
يعتبر العنف ضد النساء من أهم الظواهر االجتماعية التي تهدد الكينونة الجنسية للمرأة على املستوى النفس ي
واالجتماعي واالقتصادي ،ويعكس أيضا طبيعة البنى الذهنية واملنظومة الثقافية حول املرأة ومكانتها االجتماعية ،ومرآة
عاكسة لطبيعة البنية االجتماعية داخل املجال االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات البشرية ،والتي تتسم أحيانا كثيرة بنوع
من املتناقضات واملفارقات الكامنة في البنى األساسية للحياة االجتماعية.
يعبر مفهوم العنف ضد النساء على كل السلوكات واملمارسات املبنية على النوع االجتماعي ،والتي تستهدف
املرأة بسبب جنسها ،وتسبب لها أضرار ومعاناة نفسية أو جسدية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جنسية ،حيت
اعتبرت الجمعية العامة لألمم املتحدة العنف ضد النساء هو كل " فعل عنيف قائم على أساس الجنس ،ينجم عنه أو
يحتمل أن ينجم عنه أدى أو معاناة جنسية أو جسمية أو نفسية للمرأة ،بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو
اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" )،71شيالن سالم محمد.(2018
يشير مفهوم العنف ضد النساء إلى ظاهرة اجتماعية تستهدف الطبيعة الجنسية للمرأة بقصد أو بدون
قصد ،وذلك عن طريق إلحاق األذى والضرر بها ،سواء بالسب أو الشتم أو الضرب أو التهديد ،وجميع أشكال التمييز
واالضطهاد والقهر والعدوانية الناجمة عن العالقات السوسيواقتصادية غير املتكافئة بين الجنسين داخل مؤسسة األسرة
ومختلف األبنية االجتماعية للمجتمع ،نتيجة سيطرة النظام الذكوري بآلياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية) ،72شيالن
سالم محمد (2018واملتحكم في الهندسة االجتماعية ضمن تصميم البناء االجتماعي للمجتمع .وهو في حقيقة األمر انتهاك
ملجموعة من الحقوق اإلنسانية للنساء ويتعلق األمر بالسالمة الجسدية والنفسية والجنسية واالقتصادية للمرأة داخل
الفضاء الخاص والعام ،ويشير مفهوم العنف أيضا إلى " أي اعتداء مبني على أساس الجنس يتسبب في إحداث إيذاء أو ألم
جسدي أو نفس ي للمرأة ،كما يشمل أيضا التهديد بهذا االعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث في
إطار الحياة العامة أو الخاصة") 73نجالء الورداني .(2016

املحورالثالث :العنف ضد النساء في القانون املغربي
71 .1شيالن سالم محمد : 2018المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة في نطاق األسرة ،دراسة تحليلية مقارنة ،المركز العربي للنشر
والتوزيع ،ص .22
72 .2شيالن سالم محمد :2018المعالجة الجنائية للعنف ضد المرأة ،مرجع سبق ذكره ص .41
 73نجالء الورداني  :2016العنف ضد المرأة ،دراسة على حي عشوائي ،مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ،ص
.35
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يعرف املشرع املغربي مفهوم العنف ضد النساء في القانون رقم  " 103.13هو كل فعل أو امتناع أساسه
التمييز بسبب الجنس واملرتب لضرر جسدي أو نفس ي أو اقتصادي للمرأة" ) 74القانون رقم  103-13الصادربتاريخ  12مارس .(2018
سن املشرع املغربي مجموعة من النصوص القانونية املؤطرة لظاهرة العنف ضد النساء ،وذلك بفعل مجموعة من العوامل
التي يمكن إجمال أهمها في خطورة انتشار هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على املرأة واألسرة واملجتمع ،وارتفاع منسوب
الوعي لدى النساء املغربيات بحقوقهن وواجباتهن تجاه ذواتهن وعالقاتهن تجاه الجنس املقابل ،ووعي املشرع املغربي بأهمية
التشريع القانوني في تقنين منظومة الحقوق والواجبات بين الجنسين وترتيب الجزاءات ،إضافة إلى مساهمة الحركات
النسائية ضمن املنظمات املدنية املطالبة بسن قوانين تحمي النساء من كل أشكال التمييز والقهر وانتهاك الحقوق
والحريات تماشيا وروح الدستور الجديد واملواثيق الدولية.
بيد أن هذا التأطير القانوني ملفهوم العنف في القانون املغربي يشمل مختلف مظاهر العنف الذي تتعرض
إليه النساء من طرف بعض الرجال ،أو الذي يحتمل أن تترتب عنه أضرار معينة بالنسبة للمرأة ،حيت أدرج املشرع في نفس
القانون ،مجموعة من املواد القانونية الخاصة بكل شكل من أشكال العنف ،وترتيب العقوبات والتشديد فيها حسب
طبيعة العنف وعالقة املعنف بالضحية؛ حيث ميز املشرع املغربي بين :العنف اللفظي والرمزي والجسدي واالقتصادي
والنفس ي والجنس ي ،مخصصا لذلك ستة أبواب .الباب األول تطرق فيه املشرع إلى تحديد مفهوم العنف ضد النساء
وأشكاله ،والباب الثاني حدد فيه مجموعة من األحكام الزجرية حسب طبيعة العنف ودرجة خطورته ،وفي الباب الثالث
خصصه املشرع إلى مجموعة من األحكام املسطرية والجزاءات القانونية في حالة مخالفتها ،أما الباب الرابع من هذا القانون
تطرق فيه املشرع املغربي إلى مجموعة من آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف ،وفي الباب الخامس نص على مجموعة من
التدابير واملبادرات الوقائية من العنف ضد النساء ،والباب السادس خصصه لتنفيذ هذا القانون ويهم أجال دخول
القانون حيز التنفيذ.
نستنبط من مواد القانون السالف الذكر ،أن املشرع املغربي قد حاول صياغة املواد القانونية صياغة
مالئمة لحجم الظاهرة وطبيعة خطورتها ،وهي صياغة تتقاطع في مجموعة من املواد مع بنود املواثيق الدولية حول العنف
املبني على النوع االجتماعي ،غير أن الصيغة املتقدمة نوعا ما ال تحجب بعض صعوبات التطبيق ،التي قد تصل في بعض
األحيان استحالة تطبيق املادة القانونية املصاغة ،ويتعلق األمر ببعض أشكال العنف التي تتطلب إثباتات مادية يستند
عليها القضاء في ترتيب الجزاءات ،على سبيل املثال وليس الحصر ،العنف الجنس ي بين األزواج والعنف الرمزي بالفضاء
الخاص الذي يصعب إثباته بالنسبة للمرأة الضحية.
74يعتبر القانون رقم  103-13الصادر بتاريخ  12مارس " 2018قانون لمحاربة العنف ضد النساء" بعد المصادقة عليه من طرف
البرلمان المغربي ونشره بالجريدة الرسميةعدد ، 6655ص .1449
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
176

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
إن املشرع املغربي اجتهد كثيرا في صياغة النص القانوني ،سواء تعلق األمر بالقانون املتعلق بمحاربة العنف
ضد النساء أو املواد القانونية بالقانون الجنائي ،ولكنه في املقابل لم يوفر اآلليات املناسبة للتطبيق والتنزيل السليم ،مثل؛
تكوين املتدخلين في سلسلة التكفل االجتماعي والقانوني بالنساء ضحايا العنف ،تكوين الساهرين على تطبيق القانون في
مجال حقوق اإلنسان والنساء بمقاربة حديثة حول النوع االجتماعي ،وتمكينهم من التقنيات العلمية في االستماع إليهن،
ولم يوفر أيضا الحماية القانونية الضرورية للمرأة املعنفة ،مثل؛ مراكز اإليواء ومصاحبة النساء املعنفات .إن جودة
القاعدة القانونية بدون تفعيل مناسب وسليم هي عجز وظلم.(2004 A. Touati )75
إن أجرأة القانون املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء باملغرب ،وتحقيق األهداف املتوخاة منه ،املؤطرة
من خالل مفهوم العدالة االجتماعية بين الجنسين في مختلف املجاالت األساسية للحياة اليومية لألفراد ،سواء داخل
الفضاء العام املشترك أو الفضاء الخاص بين األزواج ،يتطلب أوال تأهيل جميع األفراد ذكورا وإناثا إلستدماج قضية النوع
االجتماعي على قدم املساواة بين الجنسين ،والتخلص من كل األنساق التميزية بين النساء والرجال ،ألن القواعد القانونية
مهما كانت جودتها ونجاعتها تبقى عاجزة على تحقيق الهدف األسمى من صياغتها ،إن لم يواكبها تقدما للبنية االجتماعية
موضوع القاعدة القانونية ،وهي البنية االجتماعية الحداثية التي ستساهم في انتقال البناء االجتماعي العام للمغرب،
وبشكل تدريجي نحو النموذج الديموقراطي الحداثي املبني على أساس مبدأ املساواة في املواطنة ،بغض النظر عن طبيعة
الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق ) ،76عبد السالم الحيمر (2004ومعالجة ظاهرة العنف ضد النساء ضمن السياق الطبيعي
العام الذي أسهم في انتشارها أو يساهم في إعادة إنتاجها بتوليفات جديدة تتماش ى وطبيعة التحول السوسيواقتصادي
الذي يعرفه املجتمع مثل التحرش الجنس ي عبر وسائل التواصل االجتماعي ،أو ما يسمى بالعنف ضد النساء الكترونيا.

 -1عينة الدراسة:
اعتمدنا في هذه الدراسة على دراسة شكايات العنف ضد النساء باملحكمة االبتدائية بالجديدة خالل سنة ،2019
املقدمة من طرف النساء اللواتي يقطن باملجال الترابي التابع لنفود املحكمة ،وتعرضن للعنف من طرف الرجال ،حيت بلغ
عددهن حوالي  2184امرأة معنفة ،موزعة على النساء املتزوجات ويبلغ عددهن  ،1005والنساء املطلقات حوالي  ،817في
حين بلغ عدد النساء اللواتي لم يتزوجن بعد  295حالة ،بينما بلغ عدد الشكايات املقدمة من طرف النساء األرامل حوالي
 67شكاية.

1 -1الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة:
A. Touati 2004 : violence (de la réflexion à l’intervention) presses universifoures de France, p 25.
 76عبد السالم الحيمر : 2004مدونة األسرة مخاضات إعادة إنتاج وجودنا االجتماعي ،مقال ضمن كتاب مجموعة من االختصاصيين:
ثورة هادئة من مدونة األحوال الشخصية إلى مدونة األسرة ،منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،ص .221
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الجدول رقم( )1يبين الخصائص االجتماعية لعينة الدراسة املتعلقة بالوضعية االجتماعية وطبيعة املهنة واملستوى
التعليمي للنساء املعنفات
املستوى التعليمي

املهنة

املجموع

ابتدائي

إعدادي

ثانوي

جامعي

ربة بيت

أجيرة

مياومة

أخر

متزوجة

730

15

32

228

بدون
مستوى
تعليمي
316

107

50

13

1005

519

50
00
50

10
00
18

07
00
10

817
67
295

مطلقة
أرملة
عازبة

210
31
33

360
00
62

190
26
80

57
10
120

410
60
97

340
07
120

املجموع

1004

437

328

415

2184
30
78
207
986
883
املصدر :السجالت املتعلقة بقضايا العنف باملحكمة االبتدائية بالجديدة.

املحور الرابع :أشكال العنف ضد النساء بمنطقة دكالة.
رغم املجهودات املبدولة من طرف املنتظم الدولي وجميع الهيئات الحقوقية واملدنية باملغرب في نبد كل أشكال
العنف ضد النساء ،وسن قوانين وتشريعات وطنية حول محاربة العنف ضد النساء ،إال أن ظاهرة العنف ضد النساء
الزالت تعرف إنتشارا واسعا داخل مختلف األوساط اإلجتماعية وبخطورة أكثر حدة داخل األوساط الهشة من املجتمع.
تتعدد أشكال العنف بمنطقة دكالة وتختلف حدتها ونسبتها باختالف الخصائص االجتماعية واالقتصادية والثقافية،
َ
واملعنفة ،واملبينة في الجدول أسفله من خالل العينة املدروسة ،املتمتلة باألساس في العنف
وطبيعة العالقة بين املعنف
االقتصادي والجسدي واللفظي والجنس ي الذي يمارسه الرجل على املرأة ضمن محور العالقة االجتماعية التي تربط بينهما.
الجدول( )2يبين طبيعة العنف والعالقة االجتماعية بين املرأة املعنفة والرجل املعنف.
متزوجة

أب
00

زوج
930

العالقة االجتماعية مع املعنف
قريب
جار
ابن
أخ
18
20
03
10

مطلقة
أرملة
عازبة
املجموع

07
13
03
23

00
00
00
930

294
87
08
407

40
30
09
89

14
00
01
18

155
50
21
246

أخر
24

نفس ي
41

طبيعة العنف
اقتصادي
جسدي
467
389

جنس ي
74

107
358
119
29
307
102
11
38
19
115
03
15
21
00
25
286
851
567
89
471
املصدر:السجالت املتعلقة بقضايا العنف باملحكمة االبتدائية بالجديدة.
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لفظي
34
204
125
28
391
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العنف االقتصادي:

احتل العنف االقتصادي أكبر نسبة من أشكال العنف املمارس ضد النساء في هذه الدراسة؛ حيت بلغ عدد
النساء املعنفات اقتصاديا حوالي  851امرأة من عينة البحث ،التي تشمل  2184امرأة معنفة خالل سنة  ،2019ويعزى
ارتفاع العنف االقتصادي إلى الخصائص االجتماعية واالقتصادية للنساء املعنفات وخصوصا املتزوجات واملطلقات،
اللواتي ال يتوفرن على مهنة ودخل مادي قار ،فهن في كثير من األحيان تابعات اقتصاديا إلى الرجل املعيل ،الزوج أو الطليق
املحكوم عليه بواجبات النفقة لألبناء بموجب حكم قضائي ،وهو عنف مادي يمارسه الزوج أو الطليق ضد زوجته أو
طليقته ،عن طريق االمتناع عن أداء واجبات النفقة للزوجة واألبناء أو التقشف في ذلك بهدف اإلساءة إليها وإخضاعها
لسلطته املادية الناجمة على طبيعة البناء االجتماعي بهذا املجال.
يتسم البناء االجتماعي باملجال املدروس بتراتبية اجتماعية بين الجنسين ،ناجمة باألساس على تقسيم العمل
الجنس ي بين الفئات االجتماعية باملجتمع ،التي تمكن الرجل من سيادة الهرم االجتماعي بهذا املجال ،وتصنف املرأة في
الخانة الثانية بعده ضمن الهندسة االجتماعية باملجال االقتصادي ،وهي وضعية اقتصادية واجتماعية تكرس خضوع
املرأة وطاعتها لسلطة الرجل في املنظومة الذكورية ،وهي وضعية حسب الراحلة فاطمة املرنيس ي ،تتميز باملرأة الصامتة
الخاضعة للسيطرة واملهانة واملستعبدة واملطيعة واملعترفة بالجميل في ظل مجتمع إسالمي رأسمالي تبعي) ، 77فاطمة
املرنيس ي (1982رغم أن املرأة في املجتمع املغربي واملجتمعات العربية بصفة عامة تساهم فعال في االقتصاد العائلي،ولكن عملها
يصنف في كثير من األحيان ضمن األنشطة االقتصادية غير املأجورة) ،78محمد شقرون .(1985إن العنف االقتصادي الذي
يمارسه الرجل على املرأة هو سلطة عنيفة مؤيدة بما يملك من أجر مادي وقوة مدعمة من طرف النسق الثقافي واالجتماعي
للمجتمع ،واملرأة العربية بشكل عام واملغربية بشكل خاص ،كانت وما تزال ملتصقة باملهن غير املأجورة في الثقافة السائدة،
فهي أكثر التصاقا بالبيت وأكثر قربا من األطفال وأكثر اهتماما بهم) ،79بوعلي ياسين بدون سنة( وهي مهن رغم أهميتها في بناء
املجتمع ،ولكنها تكرس التمايز والتفاوت بين الجنسين.
إن طبيعة تقسيم العمل بين الجنسين بمنطقة دكالة أدى إلى تنامي الفر دانية في الشخص وتراجع القيم املشتركة
والروح الجمعية بتعبير إميل دوركايم ،األمر الذي نتجت عنه هشاشة وتفكك الروابط االجتماعية ،وخروج املرأة للعمل
وإصرارها على امتهان املهن املأجورة ،وهو ما أدى حسب حليم بركات إلى ازدواجية العمل خارج املنزل وداخله للمرأة في
77فاطمة المرنيسي :1982السلوك الجنسي في مجتمع إسالمي رأسمالي تبعي ،دار الحداثة ،بيروت.
78محمد شقرون :1985مفهوم العائلة :استعماالته وتطبيقاته في المجتمع المغربي ،مقال ضمن مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،
مطبعة النجاح الجديدة ،العدد  ،11ص .123
 79بوعلي ياسين :أزمة المرأة في المجتمع الذكوري العربي ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،بدون سنة ،ص .134
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املجتمع العربي املعاصر ،في ظل انقسام املجمع إلى عاملين؛ عالم الرجل وعالم املرأة املتسم بالدونية رغم كل ما تبديه النساء
من إبداع وكفاءة عاليتين ،ويبقى في نظره السبيل الوحيد لتحسين مكانة املرأة باملجتمع هو إصرارها على نيل استقاللها
االقتصادي عن طريق العمل املأجور) ،80حليم بركات.(2009
إن العنف االقتصادي املبني على النوع االجتماعي يتخذ أنماطا وصورا مختلفة ،بدءا من تقسيم األدوار بين الجنسين
في العالقة الزوجية والتي عرفت نوعا من التحول ولم تعد محددة كما كانت في املاض ي )81سناء الخولي ،(1983إضافة إلى التبعية
االقتصادية للرجل الذي يعتبر املعيل الرئيس ي لألسرة ،بينما تنحصر مهام املرأة القروية في القيام باألشغال املنزلية وتربية
األبناء ورعايتهم ،وسقي املاء الصالح للشرب وحلب املواش ي ورعيهم وجلب الحشائش لهم من الحقول الزراعية ،وهي مهام
بدون أجر م ادي ،وهو نفس العمل الذي تقوم به املرأة في املدينة باختالفات بسيطة تهم بعض املهام التي تتماش ى وطبيعة
املجال الجغرافي الذي تقطن فيه املرأة.

1- 2

العنف الجسدي

يحتل العنف الجسدي النسبة الثانية في ترتيب نسب أشكال العنف ضد النساء بهذه الدراسة ،حيت بلغ
عدد الشكايات املقدمة خالل سنة  2019حوالي  567شكاية تخص العنف الجسدي فقط ،واملتمثل في الضرب والجرح
وجميع األشكال التي تمس السالمة الجسدية للمرأة ،وتخلف لها أضرار جسدية متفاوتة الخطورة حسب طبيعة العنف
وأدواته ،ويعود سبب ارتفاع نسبة هذا النوع من العنف باملجال املدروس إلى مجموعة من العوامل التي يمكن اختزالها في:
طبيعة البنية االجتماعية وخصائصها األساسية املترسخة في املنظومة الثقافية السائدة في املجال املدروس؛ حيت يرتبط
العنف الجسدي ضد النساء بهذا املجال بموازين القوى والسلط بين الجنسين ،وهي سلسلة من العنف املبني على النوع
االجتماعي وسلطة السن )82املهدي امحمد الجديدي.(2017
وعليه فإن طبيعة العنف الجسدي ونسبة أضراره مرتبطة أشد االرتباط بعاملين أساسين؛ يتجلى األول في املكانة
االجتماعية واالقتصادية للمرأة ،ويتجلى العامل الثاني في الخصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية
والنفسية للمعنف .كما يرتبط مفهوم العنف ضد النساء بهذا املجال مع مفاهيم أخرى بالنسبة لبعض األنساق الثقافية
السائدة ،ويتعلق األمر بمجموعة من املصطلحات واملفاهيم التي تبرر فعل العنف من قبيل ،الغيرة ،التأديب ،الطاعة،
الرجولة ،الغضب ،القلق ،القيم ،التقاليد... ،
80حليم بركات : 2009المجتمع العربي المعاصر ،المجتمع العربي المعاصر؛ بحث في تغيير األحوال والعالقات ،مركز الوحدة العربية،
بيروت ،الطبعة الثانية ،ص .179
81سناء الخولي :1983الزواج والعالقات االسرية ،دار النهضة العربية بيروت ،ص .81
82المهدي امحمد الجديدي :2017اآلثار االجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة ،دراسة في سيكولوجية الجريمة ،دار ابي رقراق
للطباعة والنشر،ص .35
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إن العنف الجسدي ضد النساء ينم في العمق على طبيعة موازين القوى االقتصادية واالجتماعية والثقافية بين
الجنسين ،فالعنف ضد املرأة بهذا املجال يستمد قوة ارتكابه واستمرار ارتكابه من السلط التي يتملكها الرجل ،على عكس
املرأة التي تشكل الحلقة األضعف ضمن موازين القوى بالهندسة االجتماعية باملجال املدروس ،أو ما يسميه بيار بورديو
بالهيمنة الذكورية )83بيار بورديو.(2009
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العنف اللفظي

يشمل العنف اللفظي ضد النساء بهذه الدراسة كال من السب والشتم والكالم النابي ،وكل املفردات اللفظية التي
تقلل من شأن املرأة واحتقارها ،حيت احتل هذا النمط من العنف الرتبة الثالثة ضمن أشكال العنف املمارسة ضد النساء
بهذه الدراسة ،بمعدل وصل الى  391حالة خالل سنة .2019
أسهمت الثقافة السائدة بشكل كبير في إستدماج بعض أشكال العنف اللفظي ضد املرأة في مجاالت الحياة
اليومية " العادية والطبيعية" ،األمر الذي يجعل املرأة في بعض األحيان موضوعا للعنف اللفظي ،والذي ال يعتبر في أحيان
كثيرة عنفا بقدر ما هو في نظرهم جزء "طبيعي " من الحياة اليومية ،واملرأة بدورها تستدمج بعض أشكال العنف الذي
تتعرض اليه و"تتقبلها" بفعل طبيعة املنظومة الثقافية السائدة في مختلف مجاالت الحياة اليومية ،األمر الذي يصعب
استئصاله بشكل مفاجئ من القاموس اللغوي الذي يوظف ضد املرأة بفعل قوته املترسخة في الالشعور الجماعي والفردي
للرجل واملرأة) 84نجالء الورداني (2016على حد السواء ،يفسر بيربورديو هذا األمر بما يسميه باإلكراه املزدوج الذي يتعرض لهن
املهيمن عليهن من طرف املهيمن ،وهو نتاج للهيمنة الذكورية)85بيار بورديو ،(2009والخضوع إليهما من طرف النساء عن طريق
استدراج بعض أشكال العنف اللفظي ضمن سلسلة الحياة االجتماعية.

1- 4

العنف الجنس ي

شكل العنف الجنس ي ضد النساء بهذه الدراسة الرتبة قبل األخيرة ضمن أشكال العنف ،بمعدل وصل خالل سنة
 2019إلى  286حالة ،ويشمل املمارسة الجنسية املنحرفة بين األزواج وامتناع الزوج عن املعاشرة الجنسية السوية مع
زوجته ،أو إجبارها على ذلك بدون رضاها ومراعاة حالتها الصحية والنفسية ،إضافة إلى التحرش الجنس ي ضد املرأة من
طرف الرجل في الفضاء العام أو داخل الحقول الزراعية أو الوحدات الصناعية أو بعض املؤسسات املهنية.
إن عدم التوافق الجنس ي بين األزواج ،يعود باألساس إلى امليوالت الجنسية املختلفة بينهما ،والناتجة عن حاالت
83بيار بورديو :2009الهيمنة الذكورية ،ترجمة سلمان قعفراني ،مراجعة ماهر تريمش ،المنظمة العربية للترجمة ،مركز دراسات الوحدة
العربية للتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى ،ص .32
84نجالء الورداني :العنف ضد المرأة ،دراسة على حي عشوائي ،مرجع سبق ذكره ،ص .292
85بيار بورديو :الهيمنة الذكورية ،مرجع سبق ذكره ،ص .32
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مرضية في بعض األحيان ،وفي أحيان كثيرة إلى ضعف وهشاشة الثقافة الجنسية بالنسبة للزوجين معا ،إضافة إلى التأثير
السلبي لبعض املواقع واألفالم اإلباحية ،حيت صرحت مجموعة من النساء أن أزواجهن يطالبونهم بمعاشرة جنسية مثل
ما يشاهدونه في األفالم اإلباحية.
غير أن املرأة بهذا املجال تحاول التستر على بعض أشكال العنف املرتكب في حقها بتبريرات مختلفة؛ أحيانا من
اجل الحفاظ على استمرارية الحياة الزوجية وأحيانا أخرى من أجل صون كرامة األسر ة وعدم إفشاء أسرارها إلى العوام
من الناس ،وأحيانا أخرى بسبب الخوف من العار الذي قد يلحق املرأة املعنفة من طرف املجتمع ،األمر الذي يجعل املرأة
تمسك عن التصريح بالعنف الجنس ي في كثير من األحوال؛ حشمة أو تسترا أو عدم الجدوى من االعتراف والتصريح به ،أو
خوفا من العقاب واللوم اللذان سيكونان من نصيب املرأة في كل األحوال حسب اعتقادها.
ومنه ،فإن إحدى العقبات الرئيسية لتشخيص العنف الجنس ي ضد النساء ،هو عدم قدرة العديد من النساء
وخصوصا املتزوجات على البوح والتصريح بالعنف الجنس ي الذي يمارس عليهن بالفضاء الخاص بسبب عدم قدرتهن على
تحمل أعباء ونتائج هذا البوح ،أو بسبب إدماج املعاشرة الجنسية بين األزواج ضمن منظومة املحظور واملسكوت عنه
أخالقيا وقيميا.

1- 5

العنف النفس ي

تخلف جميع أشكال العنف ضد النساء آثارا نفسية سلبية على نفسية املرأة الضحية" ،العنف الجسدي
واللفظي والجنس ي هو أشكال أخرى للعنف النفس ي على املرأة")86نجالء الورداني  ،(2016واألضرار النفسية هي القاسم املشترك
لكل مظاهر العنف واختالف أشكاله وحدة خطورته.
يتمثل العنف النفس ي ضد النساء في هذه الدراسة في مجموعة من املمارسات والسلوكيات التي يقوم بها
الرجل ضد املرأة ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وتخلف أضرارا نفسية بالنسبة للمرأة ،مثل االستخفاف والسخرية من
آرائها أمام اآلخرين أو تهديدها باإليذاء أو منعها من الخروج من املنزل لعمل أو لزيارة األسرة أو تهديدها باالقتران بامرأة
أخرى)،87املهدي امحمد الجديدي  (1994أو مقاطعة الحديث معها أو تجاهلها وعدم االكتراث لها.
ويتخذ العنف النفس ي في هذه الدراسة مظاهر رمزية تتماش ى وقوة سلطة الرجل واحتياج املرأة ،مثل
حرمان املرأة املطلقة من الوثائق األساسية ألبنائها من طرف طليقها ،من أجل متابعة دراستهم أو إنجاز بعض الوثائق
الضرورية خصوصا إذا كان األبناء قاصرين ويحتاجون للوالية الشرعية لألب.
86نجالء الورداني :العنف ضد المرأة ،دراسة على حي عشوائي ،مرجع سبق ذكره ،ص .294
87المهدي امحمد الجديدي :االثار االجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد المرأة ،مرجع سبق ذكره ،ص .84
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يصعب إثبات العنف الرمزي الذي تتعرض إليه املرأة املغربية في الفضاء الخاص ،ألن القوة الرمزية
للعنف النفس ي تتمثل باألساس في ممارسة العنف من طرف الرجل على املرأة الضحية في األماكن الصامتة ،وبدون أي إكراه
وال يخلف أثرا ماديا يمكن االستعانة به في تكييف الفعل العنيف مع النص القانوني املؤطر له.
إن العنف النفس ي الذي تعاني منه النساء بهذه الدراسة ،يتجلى في عمق العالقات االجتماعية غير
املتكافئة بين مختلف التشكيالت االجتماعية للمجتمع املغربي ،بما في ذلك العالقات االجتماعية واالقتصادية والتربوية
بين الجنسين ،التي تتسم في أغلب األحيان بالقوة والخضوع حسب موازين القوى في البناء االجتماعي والنموذج الثقافي
السائد واملؤثر في البنية االجتماعية وطبيعة العالقات بين األفراد) ،88بير بورديو  (1994فالعنف النفس ي ضد النساء باملغرب
يكتسب قوة إنتاجه واستمراه وانتشاره من التفويض الضمني )89بير بورديو  (1994الذي يفوضه النظام االجتماعي من خالل
عالقات القوة والهيمنة.

املحورالخامس :أسباب العنف ضد النساء بمنطقة دكالة.
تختلف أسباب وعوامل العنف ضد النساء باختالف الخصوصيات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والنفسية
للمرأة املعنفة والرجل املمارس للعنف ،ويمكن إجمال مختلف عوامل إنتاج العنف وإعادة إنتاجه في عاملين أساسين
حسب تصريحات عينة الدراسة وهي كالتالي:

 1-1العامل االقتصادي:
تشكل الوضعية االقتصادية للرجل واملرأة على حد سواء محددا رئيسيا في تحديد طبيعة العنف املبني على النوع
االجتماعي ودرجة خطورته ،حيت ترتفع نسبة ارتكاب العنف املادي والجسدي ضد النساء في األوساط االقتصادية الهشة
التي تتميز بالفقر وعدم قدرة املعيل على توفير الضروريات األساسية للعيش ،األمر الذي يولد ضغطا متزايدا بين الزوج
والزوجة بتزايد االحتياجات األساسية للحياة اليومية غير املتوفرة ،بسب عطالة الزوج أو عدم قدرته على العمل أو بسبب
طبيعة عمله ودخله املادي الذي ال يغطي املصاريف اليومية ألفراد أسرته ،والذي يساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في
تشديد الخالفات بين الزوجين حول تدبير الجوانب املادية للحياة األسرية.
إن ارتفاع تكاليف الحياة اليومية لألسرة املغربية خالل املرحلة الراهنة ،والتي تعرف ارتفاعا متزايدا في تكلفة
النفقات اليومية ،ويتعلق األمر باملواد األساسية لالستهالك اليومي وتكاليف السكن والتطبيب والتعليم والنقل والتنقل
وكل املصاريف الضرورية للعيش ،والذي تعجز عن توفيره مجموعة من األسر التي تعيش على هامش الفقر والهشاشة
88بير بورديو  :1994العنف الرمزي ،بحث في أصول علم االجتماع التربوي ،ترجمة نظير جاهل ،المركز الثقافي العربي للنشر ،الطبعة
األولى ،1994 ،ص.34
89بير بورديو :العنف الرمزي ،بحث في أصول علم االجتماع التربوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .37
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االقتصادية؛ العمال املياومين سواء بمدينة الجديدة أو القرى املجاورة لها ،يشكل العجز االقتصادي لألسرة وما يصاحبه
من ضغوطات يومية بؤرة إلنتاج العنف والعنف املضاد.

 2-2العامل االجتماعي:
إن الزوجة املغربية في الغالب األعم غير مستقلة في حياتها الزوجية ومتحررة من سلطة ومراقبة أهل الزوج وعائلتها
منذ قيام العالقة الزوجية ،فالحياة الزوجية ال تتم بين رجل وامرأة فقط ،وإنما هي زواج بين عائلتين يخضعان الزوج،
الرجل/املرأة ،للمراقبة باستمرار التي قد تصل في بعض األوساط األسرية إلى التدخل في مختلف القضايا واملجاالت الخاصة
والعامة للزوجين ،ويعزى ذلك إلى طبيعة الروابط االجتماعية بين األزواج وعائلتهم ،وخصوصا الرابط االجتماعي بين األم
وإبنها وزوجته ،األمر الذي يجعل األم في أغلب األحيان وثيقة االتصال بالحياة الزوجية البنها وعالقته الخاصة مع زوجته.
إن سلطة املراقبة العائلية للحياة الزوجية للزوجين ،ومستويات التدخل وطبيعته تختلف باختالف الخصوصيات الثقافية
واالجتماعية واالقتصادية لعائلة الزوج والزوجة على حد سواء ،واختالف كذلك قدرة وإمكانية الزوجين في تدبير حياتهم
الزوجية باستقالل عن عائلتيهما.

التوصيات:إن االهتمام الالزم بمؤسسة األسرة في السياسات العمومية املندمجة وتقوية وظائفها االجتماعية واالقتصادية
والثقافية واألخالقية والقيمية في تنشئة األفراد تنشئة سليمة وعادلة بين الجنسين تساهم حتما في بناء املجتمع ،وهذه
بعض التوصيات.
 هدم الصور النمطية السلبية حول املرأة عبر وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية… مالئمة القوانين املغربية في مجال العنف ضد النساء مع املواثيق الدولية واالتفاقيات التي صادق عليها املغرب. مناهضة كل أشكال التميز بين الجنسين في املجال القانوني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي. تقييم األشغال املنزلية وكل األعمال غير املأجورة التي تقوم بها الزوجة في عملية املمتلكات املكتسبة خالل فترةالزواج.
 إعادة النظر في النصوص القانونية حول قضية العنف ضد النساء ،من حيت الصياغة والتدابير واإلثباتخصوص لبعض أشكال العنف الذي يمارس في الفضاء الخاص.
 توفير اآلليات املناسبة للتطبيق والتنزيل السليمين للقانون رقم  103-13الذي يعتبر قانون محاربة العنف ضدالنساء ،مثل؛ تكوين املتدخلين في سلسلة التكفل االجتماعي والقانوني بالنساء ضحايا العنف ،في مجال حقوق اإلنسان
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والنساء والنوع االجتماعي ،وتمكينهم من املقاربات الحديثة في العلوم اإلنسانية وتقنيات االستماع والوساطة وتدبير النزاع
األسري.
 توفير الحماية القانونية واالجتماعية الضروريين للمرأة املعنفة مثل؛ مراكز اإليواء واملواكبة أثناء مختلفمراحل التقاض ي ،واإلعفاء من مصاريف الدعوى في إطار املساعدة القضائية.
 تفعيل دور املساعدين االجتماعيين بمحاكم اململكة املغربية وإسنادهم مهام البحث االجتماعي امليداني في قضاياالعنف ضد النساء.

خاتمة:
رغم التحوالت االجتماعية واالقتصادية واإلصالحات القانونية والدستورية التي عرفها املغرب خالل بداية األلفية
الثالثة ،إال أن هناك عوائق تحول دون استكمال ترسيخ ثقافة املساواة بين الجنسين في املغرب املعاصر) ،90مجموعة من
املؤلفين ( 2010وهي نتيجة الستمرار األنساق التقليدية والبنى الذهنية في املعادلة االجتماعية املتسمة بالهيمنة الذكورية في
املجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي) 91بيارربورديو.(2009
إن تحرر املرأة املغربية من كل أشكال التمييز بين الجنسين ،وما يصاحبه من عنف بمختلف مظاهره ،أصبح
مرتبطا ومشروطا بإعادة تصميم الهندسة االجتماعية بين الجنسين في مختلف املجاالت وعلى قدم املساواة ،عبر تمكين
النساء من نفس الفرص املتاحة للرجل في تنمية الكفاءة الذاتية واكتساب الخبرة والتجربة عن طريق التعليم والتعلم.إن
الفرد باملجتمع املغربي سواء كان ذكرا أو أنثى محكوم في نمط تفكيره حول املرأة وطبيعة عالقته االجتماعية بها بقيم املركزية
الذكورية ،واملرأة املغربية تحتكم بدورها إلى املنظومة الثقافية السائدة في املجتمع املبنية على التمايز االجتماعي والثقافي
واالقتصادي بين الجنسين.
ونخلص أيضا إلى أن العنف املبني على النوع االجتماعي مرتبط أشد االرتباط بطبيعة الوضعية االجتماعية
واالقتصادية للمرأة ،والتي تتطلب تظافر الجهود من طرف كل املتدخلين في سلسلة التنمية واملواطنة برؤية شمولية ،تعيد
االعتبار للمرأة ضمن النسق الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع ،من خالل املشروع التنموي الشامل واملتعدد األبعاد
االجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية ،ورفع جميع أشكال التمييز بين الجنسين من خالل سلسلة من العمليات
واإلجراءات والتدابير القانونية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية الهادفة إلى هدم كل األنساق التمييزية بين
الجنسين وبلورة بنى جديدة تستهدف اإلنسان بطبيعته اإلنسانية ،وليس الجنسية عبر منظومة شمولية تدمج املرأة في
90مجموعة من المؤلفين :2010المرأة وقانون األسرة والنظام القضائي في الجزائر والمغرب وتونس ،اليونسكو ،ص .9
91بيار ربورديو :الهيمنة الذكورية ،مرجع سبق ذكره ،ص .103
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الحياة االجتماعية واالقتصادية وتمكينها من نفس الفرص املتاحة للرجل وعلى قدم املساواة بينهما ،والحد من الهوة
الشاسعة بين العنف الواقعي ضد النساء والعنف ضدهن من خالل القانون ،واألسرة القانونية وطبيعة البنية األسرية في
الواقع والتباين الشامل بين القانون والواقع) ،92فاطمة املرنيس ي  (1978عن طريق مقاربة سوسيوقانونية تعالج قضية العنف
ضد النساء سياقها الطبيعي.

املراجع:
القانون رقم  103-13الصادر بتاريخ  12مارس " 2018قانون ملحاربة العنف ضد النساء" بعد املصادقة عليه من طرف البرملان املغربي ونشرهبالجريدة الرسمية عدد ،6655ص .1449
أحمد ركي بدوي : 1986معجم املصطلحات والعلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ص .441املهدي امحمدالجديدي :2017اآلثار االجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد املرأة ،دراسة في سيكولوجية الجريمة ،دار أبي رقراق للطباعةوالنشر ،طبعة ،ص .29
بوعلي ياسين :أزمة املرأة في املجتمع الذكوري العربي ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،ص .134شيالن سالم محمد :2018املعالجة الجنائية للعنف ضد املرأة في نطاق األسرة ،دراسة تحليلية مقارنة ،املركز العربي للنشر والتوزيع ،ص .41شيالن سالم محمد :2018املعالجة الجنائية للعنف ضد املرأة في نطاق األسرة ،مرجع سبق ذكره ،ص .22عبد السالم الحيمر : 2004مدونة األسرة مخاضات إعادة إنتاج وجودنا االجتماعي ،مقال ضمن كتاب -مجموعة من االختصاصيين :ثورةهادئة من مدونة األحوال الشخصية إلى مدونة األسرة ،منشورات الزمن مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،ص .221
فاطمة املرنيس ي : 1982السلوك الجنس ي في مجتمع اسالمي رأسمالي تبعي ،دار الحداثة ،بيروت.فريق من االختصاصين : 1993العنف واملجتمع ،ترجمة الياس زحالوي ،مراجعة أنطون مقدس ي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع ،الطبعة الثالثة ،ص .119
محمد شقرون : 1985مفهوم العائلة :استعماالته وتطبيقاته في املجتمع املغربي ،مقال ضمن مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،مطبعة النجاح الجديدة ،العدد  ،11ص .123
منى يونس بحري ونازك عبد الحليم قطيشات :2015العنف االسري ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،ص .33نجالء الورداني  :2016العنف ضد املرأة ،دراسة على حي عشوائي ،مركز املحروسة للنشر والخدمات الصحفية واملعلومات ،ص .35حليم بركات : 2009املجتمع العربي املعاصر ،املجتمع العربي املعاصر؛ بحث في تغيير األحوال والعالقات ،مركز الوحدة العربية ،بيروت،الطبعة الثانية ،ص .179
سناء الخولي : 1983الزواج والعالقات األسرية ،دار النهضة العربية بيروت ،ص .81املهدي امحمد الجديدي : 2017اآلثار االجتماعية والنفسية لظاهرة العنف ضد املرأة ،دراسة في سيكولوجية الجريمة ،دار ابي رقراق للطباعةوالنشر ،ص .35
92فاطمة المرنيسي : 1978تطور العائلة المغربية المعاصرة ،مقال ضمن مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس،
الرباط ،دار النشر المغربية ،العدد الثاني ،ص .158
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بيار بورديو : 2009الهيمنة الذكورية ،ترجمة سلمان قعفراني ،مراجعة ماهر تريمش ،املنظمة العربية للترجمة ،مركز دراسات الوحدة العربيةللتوزيع ،بيروت ،الطبعة األولى.
مجموعة من املؤلفين : 2010املرأة وقانون االسرة والنظام القضائي في الجزائر واملغرب وتونس ،اليونسكو ،ص .9-A. Touati 2004:violence (de la réflexion à l’intervention) presses universifoures de France, p 25.

التعرية النهرية بوادي سبو األوسط )بين الر افدين واد فاس و واد إيناون( :
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األساليب واألشكال من خالل نموذجي  2008و2009
River erosion in the Midlle Sebou Valley (between Mesopotamia, Fez
valley and Inaouen valley) : Styles and shapes through the 2008 and
2009 models
 -1يزمي زطايط محمد ،باحث في الجغر افية الطبيعية ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس؛
 -2الغاش ي محمد ،أستاذ مؤهل ،جامعة السلطان موالي سليمان ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل.
امللخص :يغطي حوض سبو األوسط حوالي  5400كلم .2تشكل الدينامية النهرية إحدى أهم اإلشكاليات التي يعاني منها هذا الحوض .ونظرا
لغياب التهيئة ،فإن هذه الظاهرة وتحت ثأثير عوامل طبيعية وبشرية ،أصبحت أكثر تهديدا للمجال النهري .الهدف من هذه الدراسة هو محاولة
إبراز أهم أشكال وأساليب التعرية النهرية باملنطقة إلعطاء رؤية حول املنطقة من شأنها توضيح طرق التهيئة التي يمكنها أن تحد من خطر
الظاهرة.
أدت قوة التساقطات املطرية التي شهدها هذا املجال خالل سنتي  2008و 2009إلى ارتفاع صبيب مجرى وادي سبو األوسط لحوالي  500م/3ث
في بعض األحيان ،وإلى نشاط مجموعة من أشكال وأساليب التعرية املائية .ما تسبب في تراجع الضفاف ،ونشاط الدينامية النهرية ،و انزالق
سفوح الوادي وانهيار أضفافه.
ملعالجة هذه اإلشكالية تم االعتماد على العمل امليداني من خالل تتبع املجرى لسنتين  2008و ،2009اختتمت بإنجاز عمل كارطوغرافي يشخص
الوضعية الدينامية للمجرى .خالل هذا العمل تم رصد ووصف أهم أشكال التعرية باملجرى ،وتحديد العوامل املساهمة في نشاط الدينامية
النهرية باملنطقة ،إضافة إلى الوقوف على أهم أساليب أشكال ونتائج هذه الدينامية من خالل تتبع حالتي 2008و.2009
الكلمات املفاتيح :سبو األوسط ،الدينامية النهرية ،أشكال وأساليب التعرية النهرية 2008،و  ،2009التهيئة.
Abstract : The Sebou basin between Oued Fez and Oued Inaouen covers an area of 5400 km2.
This watershed suffers from huge water-related problems. River dynamics are undoubtedly a
major concern of the residents of this basin, since their main activity (agriculture and
livestock…) is linked to the stability of this river. In the absence of development projects, this
dynamic phenomenon continues to grow and annoys local residents.
In 2008 and 2009, this basin experienced heavy rainfall resulting in very high flows (500
m3/s), which are the cause of a strong river dynamic (River sap, notches of erosion, landslides,
and collapses of the banks…). The monitoring of the water stream during the two years 2008
and 2009 allowed us to draw a dynamic observation of the entire stretch of the stream that
crosses the study area. To solve this problem several methodological approaches have been
carried out to achieve these objectives. The goal is to explain, processes and describe perceived
dynamic forms.
Keywords : Medium Sebou, river dynamics, erosion processes and forms, 2008 and 2009,
development.
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مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
188

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
يعتبر وادي سبو األوسط باملنطقة املدروسة مجال خصب لنشاط الدينامية النهرية ،التي ترتبط حركتها بصبيب
املجرى الناتج عن التساقطات املطرية ،التي كلما قلت كان الصبيب ضعيفا والعكس إذا ما كانت التساقطات قوية
وفجائية ،يصبح منسوب املياه مرتفعا وعنيفا وبذلك تنشط هذه الدينامية .خلفت هذه األخيرة إلى جانب مجموعة من
العوامل واألساليب عدة أشكال من التعرية النهرية ،التي تسببت في تغير وتطور مورفولوجية املجرى النهري باملنطقة.

منهجية و أدوات :
نقدم في هذا العمل تحليل التساقطات املطرية اليومية والصبيب الناتج عنها خالل سنتي  2008و ،2009بهدف
معرفة مدى مساهمتهما في نشاط هذه الدينامية وعدوانيتها باملجال.
و نبرز أهم أساليب هذه الدينامية واآلليات املساهمة في حدوثها ،إضافة إلى الوقوف على األشكال الناتجة عنها،
بهدف إبراز قوتها وخطورتها على املجال ،ومدى مساهمتها في تغير وتطور مورفولوجية املجرى.
منهجية وأدوات :
قد اتخذنا منهجا يساعدنا في وصف وتحليل وشرح معطيات هذه الظاهرة التي تطغى بالواد املدروس ،باالعتماد
على:
 العمل البيبليوغرافي؛ العمل الكارطوغرافي؛ معرفة الدينامية النهرية لهاتين السنتين ،اعتمادا على مقاربات ميدانية بين  2008و( 2012مالحظة ،استجوابواستمارة) قمنا بتحويلها إلى خرائط ،إضافة إلى التقاط صور ،نهدف في ذلك تجسيد حالة املجرى قبل وبعد السنتين
املدروستين.

 -1مجال الدراسة وخصائصه
يتميز هذا األخير بتنوع خصائصه ومكوناته ،حيث تطبعه طبوغرافية شبه منبسطة ،وجيولوجية مختلفة املكونات
بين الطين والصلصال والكلس ،...لكونه يوجد بين تالل مقدمة الريف وعند قدم جبال األطلس املتوسط.
يقع املجال املدروس شمال مدينة فاس ،من ملتقى واد سبو بواد فاس حتى واد إيناونُ ،ويحد جنوبا بمنطقة زواغة
إقليم موالي يعقوب ،وشرقا جماعة تبودا ،إقليم صفرو ،وغربا جماعة أوالد ميمون ،إقليم موالي يعقوب ،أما من الجهة
الشمالية فيحده إقليم تاونات (منوغرافية جماعات "الوادين " ،2012-2000عين قنصرة " ،"2012عين بوعلي .)"1997
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تبرز خريطتا فاس شرق وفاس غرب  ،50000 /1أن موقع منطقة الدراسة يوجد بين خطي عرض  34درجة و05
دقائق 34 ،درجة و 15دقيقة شمال خط االستواء ،وبين خطي طول  4درجات و 50دقيقة 5 ،درجات  05دقائق غرب خط
غرينتش.
الخريطة رقم ( :)1موقع املجال املدروس

تتميز املنطقة املدروسة بتضاريس مختلفة ومتنوعة من حيث توزيعها وانتظامها ،حيث تتكون من وحدات
مورفولوجية ناتجة أساسا عن تقطع التالل امليوسينية ذات التكوين الطفلي ،الذي أدى إلى تكوين تالل يتراوح ارتفاعها بين
 300و 900م ،وهي تتوزع بشكل متباين بين الجهة الشرقية والجهة الغربية للمجرى .تجري املياه بهذا األخير وفق طبوغرافية
شبه منبسطة ،داخل سهل فيض ي يتراوح به االنحدار العام بين  0,3و .% 0,5ويتميز قعر الواد هناك بمنعطفات ذات تعرج
قوي تعدى فيها مؤشر االنعطاف  IS = 2 .06كلم ،فيما يطبع هذه املنعطفات اتساع يصل في املتوسط  0,82كلم.
يدخل هذا املجال ضمن تضاريس مقدمة الريف ،التي تنضم لفرشة وازان وفرشة مقدمة الريف ،لذلك
فجيولوجيته يغلب عليها طابع التكوينات الطينية والصلصالية ،إال أنه يعرف بعض االختالفات نظرا ملوقعه عند قدم جبال
األطلس املتوسط .من تم فإن مكونات هذا األخير تبدأ بجبل زالغ املشرف من الجهة الجنوبية الغربيةعلى املجرى املدروس
بتكوينات كلسية مختلطة بقليل من الدولومي اللذان يرجعان إلى زمن اللياس ،وينتشر الصلصال األبيض الذي يعود لزمن
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األيوسين بكال ضفتي املجرى .فيما يطبع جبلي بورديم وحلوف تكوينات حثية تتخللها بعض األطيان التي تعود ألواخر
امليوسين األعلى .أما ما عدا ذلك فتطغى التكوينات الطينية والصلصالية العائدة لزمن الكريطاس ي ،وقليل من الجبص
الذي يعود لزمن الترياس ،ويبقى الرباعي الحديث الذي يغطي باملواد اإلرسابية كل السهل الفيض ي للواد.
تندرج املنطقة املدروسة ضمن املناخ املتوسطي املتميز بفصل شتاء بارد ورطب ،يتلقى في بعض األحيان تساقطات
مطرية فجائية ،فيما يتراوح متوسط هذه األخير ة بين  400و 500ملم/سنة ،وصيف حار وجاف به حرارة متوسطة إلى
مرتفعة تتراوح بين  30و °40درجة ،بمتوسط سنوي يضل حوالي  °18درجة .ويعتبر مناخ املنطقة من املناخات التي تعرف
تغيرات واختالفات سنوية وشهرية وحتى يومية ،والتي تتحكم بشكل كبير في أسلوب الجريان ،الذي يتميز بشبكة مائية قوية
وكثيفة تتكون من مسيالت وشعاب وأودية موسمية ودائمة ،على رأسها واد سبو الذي يتجاوز صبيبه في بعض األحيان 500
م/3ث ،وتتحكم أيضا في كيفية التشكيل الجيومورفلوجي الذي يعرف دينامية قوية بهذا املجال .ويدخل مناخ املنطقة
حسب مؤشر مارطون ضمن املناخ املتوسطي الشبه جاف ،ألن عامل القحولة به يتأرجح بين  10و ،20وبالضبط حسب
املعطيات املناخية ملحطتي دار العرصة .14,78

 -2الفيضانات والدينامية النهرية من خالل  2008و2009
تنشط الدينامية النهرية بشكل خطير خالل حدوث فيضان ( )Inondationوعند تراجع مياهه ( ،)Décrueوبذلك
يرتبط تطور هذه الدينامية ارتباطا وثيقا بصبيب املجرى الناتج عن التساقطات بمختلف أنواعها وحاالتها.

 -1-2التساقطات كمحرك للدينامية النهرية
ّ
تعتبر التساقطات املطرية املحرك الرئيس ي والعامل األساس ي في نشاط الدينامية النهرية ،حيث كلما قلت هذه األخيرة
كلما كان الصبيب ضعيفا ،مما يجعل الجريان املائي باملجرى هادئ وعادي ( ordinaire (écoulementمتمثل في مجرى
صغير (…. El Ghachi. M 2007, Taous. A 2005, Cosandey. C 2003, Bravard. J.P et Petit F. ( ،)lit mineur
.)1997بينما إذا ما تزايدت كمية التساقطات قليال ،ارتفع صبيب املجرى عما كان عليه ليعطي شكال ذو جريان متوسط
الخطورة ( )périodiquement submergéمتمثل في مجرى متوسط ( ،)lit majeur moyenلكن إذا أصبحت التساقطات
فجائية وقوية ومركزة في الزمان واملكان ،تحول الصبيب من املتوسط إلى االستثنائي والقوي ،مشكال بذلك جريان ذو
امتطاح شاسع ( )exceptionnellement submergéيعم في بعض الحاالت السهول الفيضية كلها ،بل يصل إلى قدم الجبال
مثلما وصلت إليه املنطقة املدروسة خالل فيضانات ( 2008و  ،)2009وهو ما يسمى باملجرى األكبر االستثنائي ( Lit majeur
.)exceptionnel
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استقبلت املحطتين تساقطات مطرية مهمة منذ القدم وحتى العشريات األخيرة ،إال أن كمياتها املطرية تختلف في
الزمان واملكان .تبرز السلسلتين اإلحصائيتين باملحطتين قوة التساقطات وامتدادها الزمني الذي وصل بمحطة عزابة 54
سنة وبمحطة دار العرصة  37سنة ،وهي بذلك مدة كافية لتوضيح أهمية التساقطات ودورها في حدوث الفيضانات ونشاط
الدينامية النهرية ،لتكون سنتي  2008و 2009نموذجا معبرا عن دور هذه األخيرة في تحريك الدينامية النهرية باملجال
املدروس.
يظهر من خالل املبيانات رقم  1أن السنتين املعنيتين استقبلتا تساقطات مطرية قوية وغزيرة ،وبذلك فالفارق بين
أعلى كمية وأدناها ،يوضح بشكل جلي حالة تدخل التساقطات في نشاط الدينامية النهرية وعنفوانيتها .حيث يظهر بمحطة
عزابة أن أعلى كمية سنة  2008وصلت  141ملم وأدناها  0والفارق بينهما  141ملم ،وبمحطة دار العرصة خالل نفس
السنة سجلت أعلى كمية  194ملم مقابل  0ملم بفارق  194ملم وهو ما يوضح أن املحطتين سجلتا كميات مطرية مهمة
خالل هذه السنة ،من تم يستنتج دورها في نشاط الدينامية النهرية باملنطقة .نفس الشيئ عرفته سنة  2009حيث قلت
كمية التساقطات بعزابة لتصل أعلى كمية  85ملم وأدناها  1بفارق  84ملم ،وبمحطة دار العرصة سجلت  197ملم مقابل
 0ملم بفارق  197ملم ،وهو ما يؤكد قوة التساقطات وغزارتها واستمراريتها باملحطتين ودورها الفعال في حدوث الظاهرة،
ذلك ما سنؤكده من خالل صبيب املحطتين.
تجمع بين الدينامية النهرية والصبيب عالقة زيادة أو نقصان كمية املاء داخل املجرى ،حيث كلما كان املطر الذي
استقبله الحوض أو عاليته قليال كلما عرف الصبيب نقصا و تراجعا في جريانه .من تم يطبع هذه الدينامية الثبات وقلة
النشاط ،ذلك ما يالحظ طوال أشهر الصيف تقريبا باملنطقة .العكس إذا ما ازدادت كمية التساقطات املطرية أكثر مما
سبق قليال ،يرتفع الصبيب فيتخذ الجريان قوة متوسطة بين ضفاف املجرى ،مما يساعد الدينامية على النشاط والحركة
ناقلة بذلك ما يكون محضرا من قديم داخل املجرى .تمتاز املنطقة بهذا النوع خالل أواخر فصل الربيع وفصل الخريف.
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الئحة املبيانات رقم ( :)1حالة التساقطات خالل سنتي  2008و 2009باملحطتين

 -2-2الصبيب كقوة مؤثرة في الدينامية النهرية
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تزداد خطورة هذه الدينامية ،لتصبح عنيفة وقوية ونشيطة أيضا بعد استقبال املنطقة تساقطات مطرية قوية
غزيرة ومركزة زمكانيا ،أو استقبالها لصبيب مائي من عالية مدينة فاس ومن سد عالل الفاس ي الذي تفرغ منه بعض األمتار
املكعبة خالل الشهور املطيرة .مما يساهم في رفع كمية الصبيب باملجرى فيصبح قويا وسريعا هو اآلخر ،حتى يصل في بعض
الحاالت أزيد من  500م/3ث كما وقع سنة  1971بمحطة دار العرصة.
الئحة املبيانات رقم ( :)2حالة الصبيب خالل سنتي  2008و 2009باملحطتين

تؤكد املبيانات أعاله أن صبيب املحطتين ،سجل كميات مهمة تجاوزت  50م/3ث خالل السلسلتين املدروستين،
وبذلك فهي قوة ساعدت على نشاط الدينامية النهرية باملجال ،حيث سجلت سنتي  2008و 2009كميات قوية ،وصلت
أعلى كمية خالل سنة  2008بمحطة عزابة حوالي  59م/3ث مقابل  5م/3ث بفارق  56م/3ث ،وبمحطة دار العرصة بلغ
أقوى صبيب  36م/3ث وأقله  1م/3ث بفارق  35م/3ث ،ومن تم فإن هذه األرقام توضح قوة الصبيب ودوره في نشاط
الدينامية النهرية .فيما تجاوز الفارق بين أعلى كمية وأدناها باملحطتين خالل سنة  ،2009فبمحطة عزابة وصل الفارق
حوالي  100م/3ث وبمحطة دار العرصة بلغ الفارق  41م/3ث ،وهو ما يؤكد بجالء عنفوانية الدينامية النهرية باملنطقة.

 -3أشكال التعرية املائية الناتجة عن الفيضانات
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تتعدد أشكال التعرية النهرية بتعدد العوامل املأثرة فيها ،وبحسب الحالة التي يكون عليها الجريان املائي بالواد،
وبذلك سنتحدث عن أشكال التعرية هته خالل حدوث الفيضانات ( )Inondationsوبعد تراجعها ( ،)Décruesعموما
تحدث التعرية وينشط النقل عندما يكون الفيضان في حالة قوية ،بينما تنشط االنزالقات واالنهيارات ...وغيرها ،ويبقى
النقل نشيطا مع توضع املواد املنقولة بعد تراجع الفيضان.
لذا فمنطقة دراستنا تظهر عليها أشكال التعرية بشتى أنواعها ،بسبب حاالت الفيضانات التي تكررت عدة سنوات
على مر التاريخ ،والتي سنحاول إبراز خطورتها وقوتها ،بوضع مبيانات وخرائط وصور فوتوغرافية وأخرى لألقمار
االصطناعية وغيرها من األدوات التي توضح ذلك فيما سيأتي.

 -2-3تراجع الضفاف
عرفت أغلب ضفاف املجرى تراجعا ،إذ تتميز بتعرية جانبية متفاوتة الخطورة ،فيما تساهم في توسع املجرى بشكل
يختلف من مكان آلخر .ففي بعض األماكن تراجعت الضفاف قليال ،حيث تم نقل قليل من املواد املكونة للجرف إما نحو
سافلة املجرى أو في اتجاه الضفة املحدبة .لكن تتعرض بعض األجزاء من املجرى لنجخ يجعلها تتراجع بشكل قوي ،ليكون
املجرى أيضا تعرض لتعرية جانبية أقوى مما سبق (الصورتان رقم  .)1ذلك ما يساهم في توسيع مجرى الواد على حساب
السهل الفيض ي ،وتضييق مساحة املشارات الفالحية.
الصورتان رقم ( :)1تراجع قوي للضفاف

 -2-3حفر قعر املجرى وقدم ضفافه
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يرى هذا الشكل واضحا بين ضفاف املجرى املدروس ،حيث تعرضت  8أماكن مختلفة على طول املجرى بشكل عام
بداية من جزء املجرى قرب د .الحاج محمد بعالية املجرى ،إلى أسفل محطة دار العرصة غرب د.بن شرقي.
يوجد هذا الشكل بأماكن تعرضت ضفافها للحفر عند قدم سفوح الجبال املوجودة على الخصوص باملقعرات
مثلما وقع لجبل الشواش ي جنوب شرق د .الخرايصيين وقدم جبل بورديم شمال دوار بن دادوش .كما نجده بقعر األجراف
وفي ذلك حاالت عدة ،مثل جرفي الواد غرب د.بن شرقي ،شمال مركز حمرية بمكان يسمى فركوكة وقرب د.الخناشفة...الخ
وقع الحفر بقعر املجرى قرب د.بن شرقي بأماكن دوران املياه وغرب د .الحاج ادريس وغرب د .مشتى الدوم...الخ
الصور رقم ( :)2حفر قعر املجرى وقدم ضفافه

تصوير شخص ي بعد فيضان 2008

 -3-3انزالق سفوح الوادي
تعرف تالل مقدمة الريف عامة ،وسفوح التالل املشرفة على الواد خاصة كل أنواع االنزالقات .لكننا لن ندخل في
تفاصيل أنواع وأشكال االنزالقات ،بل نقتصر على ذكر انزالق سفوح الوادي التي وقعت في أربع أماكن تشرف على الضفاف
املقعرة للمجرى ،مثلما عليه الحال بسفح جبل بورديم املمتد من شرق د .الشريفة إلى شمال د.بندادوش ،وسفح جبل
فشتالة غرب د.شعبةبوكرع ،وسفح جبل الشواش ي جنوب شرق د .الخرايصيين ،حيث نتوفر على صور توضح ذلك أكثر.
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الصور رقم ( :)3انزالق سفوح الوادي

 -4-3انهيار أجراف الواد
يظهر هذا الشكل بثمان أماكن على طول املجرى ،وقد عايناه بامليدان بأجراف يتعدى ارتفاعها عن املاء في بعض
الحاالت  4أمتار.
إن األماكن التي تبزر هذا األخير متعددة ،إال أن حدتها تختلف من مكان آلخر فتبدأ بضفة توجد جنوب دوار
بلكرون ،بالضفاف الغربية للمجرى شرق غرب د.املرجة الحامة ،بالضفة الشرقية شرق د.املشاط ،وبعض األجزاء قرب د.
مشتى الحيط.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
197

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
فيما تمتد أقوى االنهيارات من شرق د.السرارجة إلى غرب د.شعبةبوكرع ،إضافة إلى انهيار بعض األجراف غرب د.بن
شرقي وشمال مركز حمرية بفركوكة ،ولعل الصور أسفله توضح ذلك أكثر.
الصور رقم ( :)4انهيار أجراف الواد

يعتبر العمل امليداني موردا رئيسيا في معرفة أشكال التعرية السالف ذكرها ،إال أن أشكال التعرية النهرية متعددة
ومتنوعة حسب املكان والزمان ،وكما عاينتم فهي تتوزع على املجرى بطوله بشكل مبعثر وغير منتظم ،حيث نجدها في بعض
الحاالت إن لم نقل في كل الحاالت التي رأيناها تتكرر وتتداخل بأماكن عدة.

 -4العوامل املساهمة في نشاط الدينامية النهرية باملنطقة
تختلف وتتعدد هذه العوامل باختالف وتعدد األماكن واألزمنة ،حيث تطبعها الحدة ببعض األماكن خصوصا الهشة
والغير مقاومة للتعرية ،وخالل أوقات يكون فيها صبيب املجرى قويا وعنيفا مثل ما عرفته منطقة دراستنا.
لكنها تعرف هدوءا وثباتا بمجاالت عدة خصوصا باملناطق ذات التكوينات الجيولوجية الصلبة واملقاومة للتعرية
بشتى أشكالها ،وخالل أزمنة تغيب أو تقل فيها التساقطات املطرية التي من شأنها أن تزيد أو تقلل من قوة الصبيب وحدة
وخطورة عوامل هذه التعرية.
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والعوامل التي تساعد على حدوث التغير والتطور داخل املجرى النهري وبضفافه ،وتساهم في التعرية الجانبية منها
والعمودية نذكر ما يلي:
 املناخ :يوجد هذا األخير وراء حدوث الفيضانات ونشاط الدينامية النهرية بمختلف أشكالها ،حيث يساهم فيالتعرية الجانبية والعمودية ،وذلك بواسطة:
* التساقطات :تتميز املنطقة بتساقطات مطرية غزيرة ،قوية ومركزة في الزمان واملكان ،ومن تم فهي تلعب دورا كبيرا
في نشاط الدينامية النهرية عن طريق:
* الصبيب :تزيد كمية املياه داخل املجرى ،فتزداد األمتار املكعبة من الصبيب ارتفاعا وقوة تضرب بها في ضفاف
املجرى ،فتحدث بذلك تعرية جانبية وتشكل باألماكن الضيقة دورانا فتحدث تعرية عمودية.
الصخارة :تساهم هي األخرى في نشاط التعرية باملنطقة ،حيث تتكون معظم ضفاف وسفوح الواد من الطين
والصلصال ،مما يسمح بحدوث التعرية بكال نوعيها الجانبية والعمودية.
إضافة إلى أن التربة بهذا املجال سهلة النقل من ضفة ألخرى ومن العالية نحو السافلة ،وكما رأيتم سابقا في
الخريطة الجيولوجية باملحور األول فإن حوالي  % 97من الصخور املكونة للمنطقة السالف ذكرها ضعيفة النفاذية وسهلة
االختراق واالنجراف.



الطبوغرافية :تساعد هي األخرى بانحدارها الشبه منبسط في حدوث كل أشكال التعرية التي أشرنا إليها سابقا ،حيث
تسمح ملياه الفيضان املمثل في الصبيب العنيف أن يخترق جوانب السهل الفيض ي املطلة على املجرى ،فينحت تربتها
ويحفر عمقها ويوسع مجراه فيها.



شكل املجرى :يتخذ بهذا املجال شكال أغلبه منعرجا تتخلله في بعض األحيان مجاري ثالثية وأخرى متشابكة ،فتقف
هذه املنعرجات والجزر الصغيرة التي تفصل قنوات املياه باملجاري املتشابكة أو الثالثية عثرة أمام السير العادي ملياه
الفيضان ،مما يساعد هذه األخيرة على البحث عن مسلك سهل بين املنعرجات ،تقوم خالله بالتعرية بنوعيها العمودي
والجانبي.



التهيئة :تعاني املنطقة من هجران التهيئة أو توفرها بطريقة غير الئقة ،وعلى سبيل التذكير فإن املنطقة املدروسة لم
تعرف تهيئة تحفظها من ماء الفيضان.

نستثني من ذلك بعض الهكتارات القليلة مساحتها هي التي تمت تهيئتها من طرف مالكيها "الخواص" بالسهل
الفيض ي ،إضافة إلى تدخل املسئولين لبناء قنطرة لم تسهل املرور على الناس .بل وقفت حاجزا أما السير العادي للمياه،
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فخرب الصبيب القوي التربة أمامها وبجوانبها بل وتركها جانبا وبحث عن الطريق األسهل بعيدا عنها ،محدثا بذلك تعرية
قوية بكل أشكالها.
على ضوء هذه املعطيات وما عرضناه من أشكال للتعرية ،سنتطرق إلى أساليب ونتائج الدينامية النهرية الناتجة عن
فيضانات  2008و  ، 2009بهدف معرفة :متى تقع التعرية بكل أشكالها بهذا املجال ،كيف تحدث وأين تتم؟

 -5أساليب ونتائج الدينامية النهرية الناتجة عن فيضانات  2008و2009
نتجت عن هذه الفيضانات خسائر جسيمة ،تحكمت فيها مجموعة من العوامل ،التي أدت إلى نشوء أساليب
متنوعة ساهمت في تغير وتطور املجرى وتأثره على مستوى املجرى وضفافه وأجرافه وحتى سفوحه.

 -1-5التعرية الجانبية
حدثت التعرية الجانبية باملنطقة (داخل كل أجزاء املجرى) في سنوات تكررت عبر التاريخ ،لتقدم لنا في كل وقت
مورفلوجية جديدة ،لكننا سنركز الحديث عن السنتين الخطيرتين اللتان تسببتا في حدوث الفيضانات التي خلفت دينامية
نهرية قوية جرفت تربة األراض ي املجاورة للمجرى وحفرت ووسعت في الجوانب وبقعر املجرى ولعل األشكال وضحت ذلك.
تراجعت ضفاف املجرى بشكل متفاوت الخطورة (أنظر أشكال التعرية) ،خصوصا بالضفاف املقعرة التي تصطدم
بها مياه الفيضانات .نظرا للمورفولوجية املتعرجة التي يرسمها املجرى والتي تتصف بتكونات هشة غير مقاومة للتعرية
النهرية ،إضافة إلى عدم توفر تهيئة تقاوم ضد هذه األخيرة ،وباألماكن ذات الطبوغرافية الشبه منبسطة التي تتأثر بعنف
املياه وقوة الدينامية خالل هجوم الصبيب الذي تراوح بين  426م/3ث يوم  11أكتوبر  2008و 464م/3ث يوم  10مارس
 2009بمحطة دار العرصة.
فكلما هاجت الفيضانات وبلغت ذروتها تمت على إثرها بعض أشكال التعرية مثل التعرية الجانبية (تراجع
الضفاف) ،فتارة تتراجع الضفاف بشكل قوي يثير االنتباه خصوصا املتواجدة باألماكن املقعرة واملتسعة بالسهل الفيض ي
لهذا املجرى والتي تقف عثرة أمام قوة الجريان ،أو باألماكن التي عرفت تهيئة غير مالئمة تساعد املياه على اإلمتطاح وتعرقل
الجريان العادي للمياه مما يساهم في التوسع الجانبي للمجرى ،وبذلك تبحث املياه عن مجرى يسهل جريانها وحركتها.
يكون التراجع تارة أخرى ضعيفا شيئا ما ،حينما يكون صبيب املياه في ذروته كسابقه ،لكن يختلف في هذه الحالة
موضع الضفاف حيث تكون موازية للجريان وضعيفة التعرج ،أو تغطيها بعض النباتات.

 -2-5التعرية العمودية
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تحدث هي األخرى عندما تطغى قوة الفيضان (أنظر النموذج السابق) ،إال أنها تحدث غالبا باألماكن ذات املجاري
الضيقة واملغطاة ضفافها بالنباتات ،أو التي تتكون مصطباتها من طبقات تتشكل من الحص ى والحصيم ،فتكون بذلك
مقاومة قليال للتعرية الجانبية ومن تم تحدث بها التعرية العمودية (أنظر أشكال التعرية).
يرسم جريان املياه القوية باألماكن السابق ذكرها دورانا أو ما يسمى بالحلقات الدائرية للمياه ( ،)Turbiditéونظرا
ملكونات قعر املجرى الهشة تقتلع هذه االحلقات التربة املوجودة بقعر املجرى أو بالضفاف املقعرة الوعرة على طريقة آلة
الحفر (.)Sondage
قد وقع ذلك على طول املجرى وبأغلب أجزاء املجرى بشكل متكرر ،مثل جرفي الواد غرب دوار بن شرقي ،وشمال
مركز حمرية بمكان يسمى فركوكة ،قرب د .الخناشفة ،شرق دوار الحاج إدريس وأماكن أخرى.

 -3-5حفر قعر الضفاف والجاذبية (انهيار أجراف الواد)
تختلف طبقات أو مسكات ضفاف الوادي من حيث املواد املكونة لها ،حيث تترتب بشكل تصاعدي من أسفل
الجرف نحو أعاله ،بمكونات تتكون من الحصيم في طبقته السفلى ،تعلوها طبقة من الحص ى ،فيما توجد فوقها طبقة من
الرمال والطين ،وتبقى على السطح الطبقة املستغلة فالحيا ،ما يسمى بمسكة (أ) املركبة من الطين والطمي.
تخضع أجزاء بعض األجراف لالنهيار حالة وقوع الفيضانات وبعد تراجعها ،نظرا لثقل كثافة املواد املترسبة
بالضفاف وتمازجها ،مما يجعلها خاضعة لالنهيار على شكل كتلة متجمعة .مثل ما وقع باملنطقة السنتين السابق ذكرهما،
وما عاينه ووضحه بعض السكان ومن خالل الصور ،جنوب د.بلكرون وشمال د .بن دادوش و شرق د .مشتى الدوم،
غربد.الجراريين وقدم جبل فشتالة شمال د.السرارجةوشمال د.شعبةبوكرع وجنوب د.الخرايصيين وغرب د.بن شرقي
وشمال مركز حمرية".
فيما يبرز ( ، )Champion. M 2000أن انهيار األجراف غالبا ما يحدث بعد عملية التعرية العمودية عند قعر
الضفاف ،وقد ساهم هذا األخير في تخريب مساحات شاسعة من األراض ي الفالحية بالوادي ،وساعد املجرى على تطور
وتغير مورفلوجيته ،وسبب أيضا إلى جانب األخطار السابق ذكرها في ترحيل عدد كبير من سكان الدواوير املجاورة للواد.

 -4-5التعرية الجانبية والجاذبية) انزالق سفوح الوادي(
تحدث االنزالقات بالسفوح املشرفة مباشرة على املجرى باألماكن التي تعترض الجريان بالضفاف املقعرة أيضا بعد
تراجع مياه الفيضانات واستقرار املياه بين أجراف املجرى ،حيث تخضع بتربتها الطينية الهشة املتميزة بعدم االستقرار
والثبات للجاذبية ،ونتيجة الحفر الذي تم بقعر السفح (أنظر أشكال التعرية السابقة) .فيما يساهم في ذلك غياب التهيئة
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
201

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
سواء بالسفوح أو بضفاف املجرى ،وقد تعرضت أربعة أماكن لهذه الكارثة على طول املجرى ،ونخص بالذكر السفوح
املشرفة على الضفة املقعرة للواد ،مثلما عليه الحال بسفح جبل بورديم شمال د .بن دادوش وشمال د .املشاط ،وسفح
جبل فشتالة غرب د .حوض الخنزير وشمال د .السرارجة ،وسفح جبل الشواش ي جنوب شرق د .الخرايصيين.

 -6مورفلوجية الواد الناتجة عن أساليب وأشكال التعرية
تجري املياه وفقا للطبقات الجيولوجية املكونة لكل حوض نهري ،فإذا ما كان الجريان في عالية الحوض كما هو
الحال بوادي سبو األعلى ،حيث تجري املياه بين طبقات كلسية على شكل مجرى طولي ( ،)Rectiligneأما إذا كانت املياه
تجري بين طبقات طينية وصلصالية كما هو الحال بوادي سبو األوسط واألسفل ،فإن الجريان يتخذ شكال منعرجا
( ،)Méandreتتخلله مجاري متشابكة ( ،)Anastomoséوأخرى ثالثية ( ،)En tresseمثل ما هو عليه املجرى املدروس.
تسببت الدينامية النهرية السابق ذكرها ،في حدوث مشاكل طبيعية على مستوى الواد ،كانت السبب في تطور وتغير
مورفولوجية املجرى املدروس ،والناتجة عن عوامل وأساليب وأشكال التعرية النهرية التي تعرض لها املجرى ،والتي تعرفنا
عليها سابقا.
لوحة الصور رقم ( :)5التغير والتطور املورفولوجي بين  2008و  2009قبل وبعد وقوع الحالتين.
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أدت هذه العوامل إلى تطور وتغير مورفولوجية الواد باملنطقة خالل سنتي  2008و ،2009حيث عرفت بعض
األماكن نجخا للضفاف بفعل التعرية الجانبية ،تسببت في تطور املورفولوجية وتوسع املجرى ،كما هو الحال بجنوب غرب
د.حوض الخنزير وشمال مركز حمرية وغرب د .بن شرقي وهي أمثلة فقط ،وتعرضت أماكن أخرى أيضا للتعرية الجانبية
والعمودية في نفس الوقت ،مما أدى إلى تغيير مورفولوجية املجرى من مجراه السابق إلى مجرى جديد ،مثلما وقع بالعالية
شرق د .النزالة ،جنوب د .الخناشفة وغرب د.بن شرقي وأماكن أخرى ،هذا وسنحاول التفصيل في هذه العوامل فيما هو
آت ،بوضع صور فوتوغرافية وأخرى للقمر االصطناعي " ،"Google Earthوبعض الخرائط...الخ:
لوحة الصور رقم ( : )6التغير والتطور املورفولوجي بين  2008و  2009قبل وبعد وقوع الحالتين

لوحة الصور رقم ( :)7التطور والتغير املورفولوجي قبل فيضان  2008وبعد فيضان 2009
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ٌ
يوضح امليدان بلغة املالحظة ،االستمارة واالستجواب لسنتي  2008و  ،2012إضافة إلى الصور الفوتوغرافية وصور
القمر االصطناعي " ،"Google Earthاملبينة في الصفحات السابقة ،أن مجال هذه الدراسة تعرض خالل فيضانات أكتوبر
 2008و مارس  ،2009لدينامية نهرية جامحة ،كانت السبب الرئيس ي وراء تغير وتطور مورفولوجية املجرى ،حيث إذا ما
تمعنا في الصور الحظنا:
عالية املجرى بالقرب من د .النزالة عند التقاء واد سبو بواد فاس ،تعرضت لخسائر طبيعية داهمة ،حيث كان
مجرى الواد طولي منعرج ال تظهر عليه تشوهات سنة  2006قبل وقوع الفيضانات املعنية ،لكنه تعرض لتغير وتطور
مورفولوجي واضح خالل حدوث الكارثتين ،حيث أصبح املجرى عند امللتقى متكون من مجاري متشابكة مع هجره مجراه
السابق تاركا ورائه ذرعا مهجورا ،فيما تطور شرق د .الكراكر ليبدأ الحفر والنجخ بمجرى آخر غير السابق سنة 2008
ليتطور ويتغير سنة  2009على ما كان عليه سنة  2006مع تركه ذرعا مهجورا أيضا " أنظر لوحة الصور رقم ."7
عرف املجرى نفس الش يء شمال د.مشتى الحيط ،غرب وجنوب د.الغريفة وجنوب غرب د.حوض الخنزيرمن املقطع
املدروس ،حيث تغير وتطور وترك عدة أذرع مهجورة بين سنتي  2006و  " 2010أنظر لوحة الصور رقم  ،"...لكن إذا ما
انتقلنا شماال نحو مصب املجرى شرق مركز حمرية وغرب د.بن شرقي الحظنا كارثة عظمى  ،حيث بدأت فيضانات 2008
بالحفر لتغير محور الجريان السابق بسبب وجود حاجز إسمنتي متمثل في قنطرة تعيق الجريان وأسوار ممتدة عنها ،فيما
تغير املجرى بشكل كلي وتوسع في أزيد من هكتار ونصف بين املركز والدوار املذكورين سابقا ،على مسافة طولها في اتجاه
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الشرق يفوق  90متر ،و تزيد عن  180متر في اتجاه الشمال ،مما خلف ذرعا مهجورا كبيرا ،وأدى إلى اختفاء تعرج املجرى
وما يتخلله من مجاري ثالثية " أنظر لوحة الصور رقم ."7

 مورفولوجية املجرى بين سنتي  2008و2009
تتطور املورفولوجية وتتغير تبعا للمكونات التي تجري فوقها املياه ،حيث يجري هذا الواد على منوال منعرج تتخلله
مجاري متشابكة وأخرى ثالثية ،وفقا للطبوغرافية الشبه منبسطة بين أقدام التالل داخل سهل فيض ي متوسط االتساع،
ذو تكوينات تمزج بين الطين والصلصال ،وتساعد على الجريان املتعرج الذي يتطور بسهولة فوق هذه املكونات الهشة
والغير مقاومة للتعرية النهرية بشتى أشكالها ،هذا ما جعل املجرى املدروس يتخذ أشكاال مورفولوجية تختلف من زمان آلخر
ومن مكان آلخر أيضا ،ذلك نشاهده في هذين النموذجين ،قبل وبعد حدوث الظاهرة املدروسة.
الخريطة رقم ( :)2تطور مورفولوجية الواد بين سنتي  2008و2009

الشكل رقم ( :)2تغير مورفولوجية الواد بين سنتي  2008و2009
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خاتمة :
تعتبر أودية تالل مقدمة الريف من املجاالت املعرضة وبتكرار لخطر الفيضانات ونشاط الدينامية النهرية ،لكونها
منطقة هشة وغير مقاومة للتعرية بشتى أشكالها .إضافة إلى أن مكوناتها الجيولوجية غير نافذة ،زد على ذلك قوة وغزارة
التساقطات املطرية التي يتراوح متوسطها السنوي باملنطقة بين  500و 700ملم ،مع ضعف الغطاء النباتي بجل سفوح
التالل املشرفة على املجرى املدروس ،مما يؤدي إلى نشوء الفيضانات ،التي تعتبر املحرك الرئيس ي بفعل قوة الصبيب ،الذي
يخترق بوفرته جل السهل الفيض ي للواد ،ألساليب التعرية التي تخلف ورائها أشكاال مختلفة للتعرية بين ضفاف هذا املجرى
وبضفافه .مما يؤدي إلى توسيع وتغيير مسار الجريان بحثا عن املجرى الذي يسهل جريان املياه داخل املجرى ،وبذلك يجب
التدخل لحماية املنطقة من خطورة الظاهرة.
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 مثال مركزجماعة العوامرة:تهيئة املراكزالقروية الصاعدة في إقليم العرائش
Planning Emerging Rural Centres in the Province of Larache: the case
of the Laouamra Community Center
, القنيطرة، جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، طالب باحث في سلك الدكتوراه، نجيب بوطسان.1
, القنيطرة، جامعة ابن طفيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، طالبة باحثة في سلك الدكتوراه، حليمة مزوزي.2
 تتناول هذه الورقة حالة فريدة في ميدان تهيئة املراكز القروية الصاعدة في إقليم العرائش؛ يتعلق األمر بمثال تهيئة مركز جماعة:امللخص
، من هنا. ونحو ذلك، الذي خضع إلى ثالث محاوالت هدفت تنمية وتأهيل مجاله من أجل تلبية حاجيات النمو الديموغرافي املضطرد،العوامرة
تتطلع هذه املساهمة من منظور عام إلى محاولة جذب االنتباه نحو أهمية تهيئة املراكز القروية في إقليم العرائش من خالل مثال مركز جماعة
 ومن حيث، فإنها تهدف إلى الوقوف على تجارب تهيئة مركز العوامرة للتعرف على خصوصياتها من حيث األهداف، ومن منظور خاص.العوامرة
 إلى أن مصدر، وقد خلصت. ومن ناحية التوجهات؛ وكذا محاولة وضع بعض التوصيات إلنجاح عملية تهيئة هذا املركز،أسباب فشل بعضها
 من بينها ضعف التدبير،) على عالقة بعوامل مختلفة2004 ) والتجربة األولى من تصميم التهيئة (لسنة1987 فشل تطبيق تصميم النمو (لسنة
 إلى أن، كما انتهت. وعدم تطابق توجهات تصميم التهيئة مع الواقع نتيجة بناء دراساته على أسس غير سليمة،املحلي واالعتبارات العقارية
 بل ينذر بفشله؛ على الرغم من أن مدة سريانه لم،) ال يبشر بنجاحه2013 مستوى تنفيذ واحترام توجهات ومضامين تصميم التهيئة (لسنة
.تنته بعد
. مركز جماعة العوامرة، تصميم التهيئة، تصميم النمو، المراكز القروية الصاعدة، تهيئة:الكلمات المفاتيح
Abstract : This paper deals with a unique case in the domain of Planning Emerging Rural
Centers in the Province of Larache specifically the case of Laouamra’s Community Center
planning, which has undergone three attempts to develop and rehabilitate its field in order to
meet the needs of the steady demographic growth, and so on. From a general perspective, this
contribution is intended to draw attention to the importance of Planning Emerging Rural
Centers in the Province of Larache through the example of Laouamra’s Community Center.
From a special perspective, it aims to identify the experiences of Planning Laouamra's center
and to identify its specifics in terms of objectives, reasons for failure, and in terms of
orientations. Also, it aims at making some recommendations to render the process of
successfully Planning this center. In a nutshell, the source of failure of the application of the
Development Plan (in 1987) and the first experiment of the Planning design (in 2004) was
related to various factors, including weak local management and real estate considerations, and
the Planning design orientations are not matched with reality as a result of building its studies
on improper bases. It also shows that the level of implementation and respect for the orientations
and contents of the Planning design (in 2013) does not augur well for its success, but rather
foreshadowing its failure, although its duration is not yet over.
Keywords: Planning, emerging rural centres, Development plan, Planning design, Laouamra
Community Center.
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مقدمة:
أصبحت تشكل قضايا تهيئة املراكز القروية الصاعدة في املغرب محورا بالغ األهمية ومحط اهتمامات متعددة؛ وذلك
بالنظر إلى نموها الديموغرافي املتزايد ،واألدوار املنوطة بها في عملية التأطير اإلداري للمجال والسكان ،من جانب .ثم اعتبارا
لكونها مجاالت وسيطة/انتقالية تسهم في تسريب مظاهر التمدين إلى املجاالت القروية املجاورة ،وكذا ألدوارها في إعادة
تشكيل وتنظيم وهيكلة املجال ،وفي تعزيز وتقوية دورة االقتصاد املحلي بالخصوص وأنماط االستهالك ،وتخفيف الضغط
على املدن ،من جانب ثان .بل ويتجلى أنها باتت ينظر إليها كرهانات لخدمة املصالح االقتصادية والسياسية .ويدخل في
سياقه القول ،بأنها كانت وما تزال أداة/آلية لخدمة سياسات الدولة في ميدان تثبيت السكان ومنع وصول تدفقات الهجرة
إلى املدن ،وباألخص إلى املدن الكبرى واملتوسطة.
في هذا االتجاه ،جاءت بعض توجهات املخطط الوطني إلعداد التراب لسنة  2004تحث على وجوب العناية باملناطق
الهامشية ،وبصفة خاصة باملراكز القروية واملراكز الحضرية القادرة على خلق تنمية محلية ملجالها وللمجاالت املحيطة
بها .93مع التذكير ،بأن املخطط االقتصادي واالجتماعي  1977-1973أكد على إعطاء صفة وقائية للمراكز الناشئة ،من
أجل تفادي االنعكاسات السلبية للهجرة القروية على التمدين ،عبر توظيف تلك املراكز كحواجز إليقاف تيارات الهجرة
نحو املدن الكبرى.94
من هذا املنظور ،تتجلى أهمية تهيئة املراكز القروية في إقليم العرائش .لكن ،على ما يبدو أن كل هذه املراكز – تقريبا – لم
تحظ بعناية كبيرة على مستوى التهيئة املجالية ،مثلما حظي به مركز العوامرة من اهتمام .فقد شهدا أول محاولة في ميدان
التهيئة إبان الثمانينيات ،وتمثلت مالمحها في وضع تصميم للنمو له  .Plan de développementومنذ ذلك الوقت إلى أواخر
العقد الثاني من القرن الجاري ( 21م) ،استفاد من ثالث محاوالت في ميدان التخطيط والتهيئة؛ كان آخرها تصميم للتهيئة
 Plan d’Aménagementظهر سنة  ،2013عقب ظهور نواقص وجملة من نقط القصور اعترت تصميم التهيئة لسنة
 .2004وأكيد أن هذه املحاوالت تلتقي أساسا في أمرين :التحكم في التوسع العمراني للمركز؛ وسد حاجيات النمو
الديموغرافي على جميع األصعدة .هذا من شأنه أن يبرر مسألة اهتمام الدولة بمركز جماعة العوامرة؛ زيادة على مؤهالته
ومقوماته الترابية .لكن ينبغي التنبيه إلى أن تهيئة مركز العوامرة تصطدم بمسألة شائكة؛ وهي صعوبة فصله عن إطاره
اإلداري ،أي باقي تراب جماعة العوامرة .ويكمن لب املشكل في توفير االعتمادات املالية الضرورية ،والقدرة على توزيع
تدخالت الفاعلين بكيفية متوازنة بين هذا املركز وباقي دواوير جماعة العوامرة.
 - 93بالل بوجي وهرو عزي( ،) 2018المراكز القروية بالمغرب ودورها في تنظيم المجال القروي المحيط بها :حالة مركز كرونة
بجماعة تمسمان (شمال الريف الشرقي) ،مجلة المجال الجغرافي والمجتمع المغربي ،العدد  ،25منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ابن مسيك ،الدار البيضاء ،المغرب ،ص .25
 - 94محمد احبشان( ،) 1993المراكز الحضرية الناشئة (المدن الصغرى) :عرض لبعض االستنتاجات نموذج تادال ،تادال :التاريخ،
المجال ،الثقافة ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل ،جامعة القاضي عياض ،بني مالل ،المغرب ،ص .225-223
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هكذا ،وبالنظر إلى ما ذكر ولألهمية القصوى ملركز العوامرة ضمن الهيكلة والتراتبية املجاليتين في إقليم العرائش ،حيث
يحتل مكانة بارزة بعد  -على الترتيب  -مدينتي العرائش والقصر الكبير؛ فإن هذه الورقة تأتي لتركز على موضوع تهيئة ذلكم
املركز دون سواه .علما بأن إقليم العرائش يضم  17مركزا قرويا (بما في ذلك مركز جماعة العوامرة) ،بعضها ما فتئت ال
تختلف عن الدواوير من حيث الشكل واملضمون.
في سبيل مقاربة موضوع تهيئة مركز جماعة العوامرة ،تم تقسيمه إلى ثالث محاور متكاملة .يقدم املحور األول املرتكزات
النظرية لهذه الورقة ،بشكل مقتضب .وينصب املحور الثاني على استعرض – بإيجاز شديد أيضا – الخصائص الطبيعية
والبشرية ملركز العوامرة .فيما جرى الوقوف بالتحليل في املحور الثالث على تجارب تهيئة مركز العوامرة.

أوال :مرتكزات نظرية
يقدم هذا املحور املرتكزات النظرية للورقة؛ مما سيمكن من إبراز املفاهيم املحورية ،من جهة ،وتسليط الضوء على
التساؤالت املطروحة واألهداف ومصادر املعطيات ،من جهة أخرى.
 .1تحديد املفاهيم املحورية
هناك مجموعة من املفاهيم ،يتكرر ذكرها في أكثر من مناسبة في هذه الورقة .لذلك ،ومن باب الفائدة ورفعا للبس عنها؛
يتعين توضيح مدلولها ومضمونها ،قبل الدخول في صلب املوضوع مدار حديث الورقة .مع العلم ،بأن تحديد مفهوم املراكز
القروية الصاعدة ،يطرح عدة صعوبات.

 .1.1مفهوم املراكز القروية الصاعدة
ليس من السهل تحديد تعريف للمراكز القروية الصاعدة في املغرب ،بالنظر إلى غياب إجماع كامل حول تعريف بعينه بين
مختلف مقاربات الفاعلين واملتدخلين في مجاالتها؛ سواء تعلق األمر بوزارة الداخلية أو فيما يخص املندوبية السامية
للتخطيط ،ناهيك عن املصالح املكلفة بإعداد التراب والتعمير .بل أيضا هناك غياب تعريف موحد وجامع حتى بين
الباحثين .ففي الوقت الذي تستعمل فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة املصطلح املركب
"مراكز قروية صاعدة؛ تذهب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط إلى إطالق عليها اسم "مراكز حضرية/مراكز أخرى"؛
مع إشارتها إلى أن عددها يبلغ  149مركزا ،حيث يضم حوالي نصفها ( )%49ساكنة تقل عن  5000نسمة ،بينما  %21منها
يضم أكثر من  10000نسمة ،ومما تبق ( )%30يضم عدد سكان يتراوح ما بين  5000و 10000نسمة.95
لقد اختلفت مقاربات الباحثين ،حول تعريف املراكز القروية الصاعدة ،بسبب اختالف املعايير وتعددها .الش يء الذي لم
يسمح بالوصول إلى وضع تعريف موحد يكون محط اتفاق ،بقدر ما ساهم في إثارة العديد من االلتباسات املعرفية .فهناك،
 - 95المملكة المغربية ،المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي( ،)2018رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي :السكن في
الوسط القروي :نحو سكن مستدام ومندمج في محيطه ،الرباط ،المغرب ،ص .11
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على سبيل املثل ال الحصر ،من يعتبر أن املركز القروي "هو ذلك التجمع السكاني الذي يقع داخل تراب جماعة قروية،
ويتوفر على مجموعة من املؤهالت [ ]...غير املوجودة باملناطق املحيطة بها (الدواوير) ،والتي تجعله أكثر دينامية ال سيما ما
يتعلق بالحركية االقتصادية ،وبالتالي فهو يشكل مركزا لهذه املناطق ،ذلك ملا له من دور مهم في تنظيم مجالها" . 96مع
التأكيد على أنه ليس من املفروض أن يكون املركز القروي يضم عدد أكبر من السكان قياسا إلى الحجم السكاني للدواوير
املجاورة له.97
يرى البعض الثاني ،أن املركز القروي يتميز عن دوار بسيط بوظيفته التجارية .حيث إن مجموعة من املحالت التجارية التي
تفتح أبوابها بصفة دائمة  -مرتبطة أو قد ال ترتبط بسوق أسبوعي  -تكون نواة املركز .كما تساهم مرافق الخدمات على
اختالفها سواء في القطاعين العام أو الخاص في تقوية القدرة اإلشعاعية للمركز .كل هذا ،يبرر تسميتها باملراكز القروية
للخدمات .من ثم ،يعد املكون الديموغرافي ثانويا ،وال يأخذ بعين االعتبار إال عندما يتم تأكيد املكون الوظيفي للمركز.
وعليه ،يجب أن تحظى بنية السكان النشيطين بعناية أكبر من حجم السكان؛ بوصفها يمكن أن تعكس تنوع أنشطة
املركز.98
بشكل مواز ،يشير البعض الثالث ،إلى أن املركز القروي للخدمات يشكل مجاال انتقاليا/وسيطا بين املجالين الحضري
والقروي (بين املدن الكبيرة واملتوسطة والصغيرة) .فهو تجمع سكاني في منطقة ديناميكية شبه حضرية أو شبه قروية؛ ال
يتجاوز عدد سكانه في كثير من الحاالت  5000نسمة ،ينتظمون باعتباره مركزا محليا حول التجهيزات التجارية والسوسيو-
اقتصادية .99كما يشير إلى أن املراكز القروية للخدمات ،تعد في العديد من الحاالت ،مراكز للجماعات الترابية القروية
 ،Chefs-lieuxمن جهة ،ومراكز تم تحديدها ،من جهة أخرى.100
في السياق نفسه ،ثمة أيضا من يسميها باملراكز القروية للخدمات أو باألحرى املركز القروي للخدمات Centre rural de
 .servicesوبحسبه أنه يمكن تحديد تعريف له بطرق مختلفة .ذلك أن البعض يستند على عتبة سكانية Le seuil de

 - 96بالل بوجي وهرو عزي( ،)2018مرجع سابق ،ص .36
 - 97بالل بوجي وهرو عزي( ،)2018مرجع سابق ،ص .36
98
- Mohammed Refass(2001), Les centres ruraux de service au Maroc, LES JBALA: Espace et Pratiques,
Presse Anajah El Jadida, Casablanca, Maroc, p34.
99
- Moussa Kerzazi(2010), Les centres ruraux et les petits centres urbains, outil de structuration de
l’espace rural au Maroc, L’urbanisation des campagnes au Maroc, Publications de la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines - Rabat, Rabat, Maroc, p26.
100
- Moussa Kerzazi(2010), Op., cit, p27.
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 populationتبلغ  1500نسمة متجمعة .ومن األكيد أنه هناك حد أدنى يتالءم مع األساس اإلداري .101بل وكثيرا ما يرتكز
هذا التصنيف على معايير إدارية-سياسية بحتة ،تطرح بعض التساؤالت والغموض .لكن ،من زاوية نظر املتخصصين في
ميدان التخطيط الحضري ،فإن املركز القروي للخدمات يتصف بوظيفة تجارية ملحوظة؛ تتجلى في وجود مجموعة من
املحالت واملطاعم ،تفتح أبوابها بصفة دائمة ،وكذا وجود سوق أسبوعي .فضال عن وجود مجموعة من الخدمات اإلدارية
والقيادية ،على سبيل املثال ال الحصر :قيادة ،مقر الدرك امللكي ،ومصالح خارجية لإلدارات املركزية .102بوجه عام ،ومن
أجل التبسيط ،يمكن القول ،بأن املركز القروي للخدمات عبارة عن تجمع سكاني يضم األنشطة الخدماتية (التجارية،
الحرفية ،اإلدارية) ،ويتمتع بدور في االستقطاب ،يتراوح عدد سكانه بين  200و 6000نسمة ،ناهيك عن توفره على تصميم
للتهيئة أو تصميم النمو/التنمية.103
لن ننهي هذه الفقرة ،دون أن نشير ،إلى أننا نتبنى التحديد القانوني /اإلداري؛ ومن ثم فإن املركز املعني باألمر عبارة عن
مركز جماعة قروية صاعد ،وهي جماعة العوامرة؛ على الرغم من أن املندوبية السامية للتخطيط أدرجته في اإلحصاء األخير
ضمن الكيانات الحضرية ،لكنه تحديد ال يؤخذ بعين االعتبار ،ذلك ألن املجال الحضري في املغرب يتكون من
تجمعات/كيانات معترف بها كمجاالت حضرية باملعنى اإلداري .104إن تحديدا كهذا ،من شأنه أن يرفع اللبس عن ماهية
املجال موضوع هذه املساهمة ،بالنظر إلى تعدد تسميات الباحثين لهذا الصنف من املراكز؛ فمنهم من يصنفها كمدن
صغرى ،وآخرون يكتفون بإطالق عليها تسمية املراكز الناشئة.

 .2.1تعريف التهيئة
من الناحية املفاهيمية ،ومن دون الدخول في التفاصيل ،يشير مفهوم التهيئة إلى جملة من األعمال التشاورية الهادفة إلى
وضع السكان واألنشطة والبنيات ووسائل املواصالت بشكل منتظم على امتداد تراب معين .105في معناها العام ،من املمكن
القول ،بأن التهيئة ميدان يجمع بين تشكيلة من الفاعلين واملتدخلين؛ لعل من بينهم هناك الدولة والجماعات املحلية
والقطاع الخاص ،ناهيك عن الباحثين ،والسكان باعتبارهم مكون أساس ألي عملية تهيئة ،يقومون بعمل إرادي تشاوري
ألجل إعداد تراب ما ،مثال ذلك وحدة جغرافية ،وحدة إدارية ،وحدة سوسيو-ثقافية ،مدينة .بعبارة أخرى ،تعتبر تشخيصا
- Mohamed Hanzaz(2004), Approche méthodologique relative à l’étude des centres ruraux de
services, Méthodes de recherche dans le monde rural marocain, Publications de la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines - Rabat, Rabat, Maroc, p12.
102
- Mohamed Hanzaz(2004), ), Op., cit, p12-13.
103
- Mohamed Hanzaz(2004), ), Op., cit, p13.
104
- Said Chahoua(2005), Ville au Maroc: concept et dynamique, Les Cahiers du plan, N° 5, Publications
de la Haut-Commissariat au Plan, Rabat, Maroc, p 53.
 - 105سعيد بوجروف( ،) 1998موقع مفهوم التهيئة من علم الجغرافيا" ،الجغرافيا وإعداد المجال ،تانسيفت مجلة جغرافية األطلس
والحوز ،العدد  ،2منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين المغاربة فرع مراكش ،مراكش ،المغرب ،ص .9
101
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وتركيبا لواقع مجالي بكافة مكوناته الجغرافية ،يتوخى وضع السكان واألنشطة وإحداث التجهيزات والبنيات بكيفية متوازنة
ومرضية وعادلة على التراب؛ األمر الذي يعني أنها تبحث عن الوضع األمثل ،الذي يمكن أن يصبح عليه مجال معلوم في
املستقبل ،عبر تصور وإدراك للحلول التي تتطلع إلى تنمية املجال واملحافظة على بيئته وموارده املتنوعة.106
هكذا إذن ،يتجلى أن التهيئة ليست عملية خاضعة ملنطق عفوي واعتباطي ،ولكن لسياسة إرادية ومخططة بعناية فائقة،
تتدخل فيها جميع املصالح املعنية باستغالل املجال وتدبيره ومراقبته .مع ذلك ،يالحظ أن التعمير يسبق في األغلب األعم
عملية التهيئة؛ وبالتالي تأتي هذه األخيرة كمحاولة بعدية لتجاوز االختالالت املجالية التي تسبب التعمير في خلقها وسد
حاجيات النمو ،أو إلكساب عمليات التعمير صبغة قانونية في بعض األحيان لخدمة وتكريس بعض املصالح .كما ويبدو
جليا ،أنها عملية تتالفى أحيانا مشاركة السكان بآرائهم وتصوراتهم ،وحتى إن تمت تكون مشاركة صورية أو شكلية ،وهو
األمر الذي يفقدها جانبا مهما من خاصياتها التشاورية.

 .3.1تعريف تصميم النمو/التنمية
إن مما ال لبس فيه ،أن تصميم النمو/التنمية يعد "[ ]...وثيقة تعميرية من وثائق التعمير التنظيمي ،يتميز بالبساطة
والوضوح ،يظهر حقوق والتزامات املالكيين العقاريين ،ويحدد التجهيزات واملرافق العامة التي سيتم إنجازها باملراكز
القروية [ .107"]...لقد تم إحداث هذه الوثيقة منذ  1960من خالل ظهير صادر في  25يونيو  .1081960من جهة أخرى ،فمن
املالحظ أنها تشمل املراكز القروية الصغيرة التي ال تتوفر على تصميم للتهيئة؛ مما يفيد بكونها ال تخضع لقانون التعمير
 ،12.90ألنها لم تصل إلى درجة مراكز محددة (أجزاء من جماعات قروية تعين حدودها السلطات التنظيمية ،مثلما ورد في
قانون  .)12.90لكن ،في حالة نموها وتوسعها ،تصبح مشمولة بتصاميم للتهيئة.109
من املعروف ،أن مفعول هذه الوثيقة اإللزامية يبقى نظريا صالحا ملدة عشر سنوات؛ مع إمكانية تمديدها تبعا للحيثيات
املتحكمة في تنفيذ مقتضياتها على أرض الواقع.

 .4.1تعريف تصميم التهيئة
بالنظر إلى أهمية تصميم التهيئة ،لكونه من املفاهيم املؤطرة ملوضوع هذه املساهمة ،فإن مفهومه يستحق التوقف عنده.
في هذا الصدد ،ينص القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير على أن مفعوله يسري ملدة نظرية تقدر بـ  10سنوات؛ كما يمكن
تمديد مدتها حسب الظروف .وعلى حد تعبير البعض ،فهو يؤلف خريطة كاملة تحدد طريقة استخدام األراض ي داخل

 - 106سعيد بوجروف( ،)1998مرجع سابق ،ص .10-9
 الحاج شكرة( ،)2003محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير ،دار القلم ،الرباط ،المغرب.107 ، - 108الحاج شكرة( ،)2003مرجع سابق ،ص .107
 - 109الحاج شكرة( ،)2003مرجع سابق ،ص .108
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الجماعة التي يغطيها أو الجماعات التي يشملها . 110بتعبير آخر ،تكمن غاية املشرع من إعداده والحرص على تطبيق
مقتضياته في "[ ]...التحكم في تنظيم املجال وتوجيه التمدين في مجال محدد .ولبلوغ هذا الهدف يتم تحديد املجاالت الالزمة
لبناء محاور املواصالت من طرق وشوارع وساحات عمومية وأماكن وقوف السيارات .كما يحدد مواقع التجهيزات والبنايات
العمومية واملساحات الضرورية إلنجازها .ويتضمن تصميم التهيئة باإلضافة إلى البنيات والتجهيزات الجماعية تحديد
مجال املناطق املخصصة للسكن بمختلف أنواعه وكثافته .ويقوم التصميم أيضا ،بتقسيم املجال الذي يغطيه حسب
طبيعة األنشطة املبرمجة وأنواعها" .111بذلك يكون بمثابة آلية تؤطر جميع تدخالت الفاعلين على تعددهم واختالفهم،
لضبطها حتى ال تعم الفوض ى والتطاول على تعمير مناطق ال تصلح للتعمير في جميع الحاالت ،وتجنب إحداث أضرار كيفما
كانت بمصالح السكان وبمصالح الجماعات املحلية من حيث الحاجيات والعقار وغيرها.
في املجمل ،إن تصميم التهيئة يعتبر وثيقة/أداة قانونية ملزمة في ميدان التعمير ،على خالف املخطط التوجيهي للتهيئة
العمرانية بوصفه وثقة غير إلزامية .مع ضرورة اإلشارة ،إلى أن املقام ال يسمح بتوسيع النقاش حول تصميم التهيئة بذكر
بعض حيثياته .لذلك ،ولتوضيح أكثر حول هذه الوثيقة ،ينظر القانون  12.90املتعلق بالتعمير في املغرب.

 .2التساؤالت واألهداف ومصادر املعطيات
فيما يأتي بيانه ،نستعرض بعض التساؤالت تحاول هذه الورقة اإلجابة عنها ،واألهداف املنشودة من تأليفها ،وكذا مصادر
معطياتها.

 .1.2التساؤالت املطروحة
تحاول هذه الورقة التوصل إلى اإلجابة على التساؤالت املبسوطة أدناه:
 ما هي أهداف تجارب تهيئة مركز جماعة العوامرة؟ ما العوامل الكامنة وراء فشل تصميم النمو لسنة  1987وتصميم تهيئة مركز العوامرة لسنة 2004؟ ما هي توجهات تصميمي تهيئة مركز العوامرة لسنتي  2004و2013؟ -هل هناك استمرارية في توجهات التهيئة أم هناك تحول فيها؟

 .2.2األهداف

 - 110عبد الغني أبو هاني( ،)2001التخطيط الحضري في المغرب :بين تشدد القوانين وتشتت المجال ،العمران في الوطن العربي :بين
التخطيط والتشريع واإلدارة ،منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ،الرباط ،المغرب ،ص.240
 - 111محمد امدافعي( ،)2002التحوالت المجالية ودور المؤسسة الجماعية في تدبير المجال :حالة ضاحية مدينة الدار البيضاء ،أطروحة
لنيل دكتوراه الدولة في اآلداب ،قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل ،جامعة القاضي عياض ،بني مالل ،المغرب،
ص.355 .
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تتطلع هذه املساهمة من منظور عام إلى محاولة جذب االنتباه نحو أهمية تهيئة املراكز القروية في إقليم العرائش من خالل
مثال مركز جماعة العوامرة .ومن منظور خاص ،فإنها تهدف إلى الوقوف على محاوالت/تجارب تهيئة مركز العوامرة للتعرف
على خصوصياتها من حيث األهداف ،ومن حيث أسباب فشل بعضها ،ومن ناحية التوجهات؛ وكذا محاولة وضع بعض
التوصيات إلنجاح عملية تهيئة هذا املركز.

 .3.2مصادر املعطيات
تم االعتماد في إنجاز هذه املساهمة على عدة معطيات ،تتمثل أساسا في مجموعة من الدراسات املتعلقة بتهيئة مركز
العوامرة ،فضال عن بعض دراسات إعداد وثيقة املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل إقليم العرائش ،مثلما هو
مذكور في قائمة املراجع .باإلضافة إلى معطيات طبيعية وسكانية .وكلها معطيات تم جمعها من مصادر مختلفة من قبيل
الوكالة الحضرية ملدينة العرائش والقسم التقني بجماعة العوامرة واملكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللوكوس ،ومن
موقع املندوبية السامية للتخطيط ) ،(www.hcp.maوموقع لتحميل نماذج االرتفاعات الرقمية لألراض ي/مرئيات فضائية
بدقة عالية ،إلى حد ما؛ يتعلق األمر بـ .https://search.asf.alaska.edu/#/?flightDirs= :دون أن يفوتنا اإلشارة إلى
املعاينات امليدانية ملا تحقق من تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ،وباألخص تصميم التهيئة األخير لسنة  .2013مع االستناد
على بعض األدوات في عملية إنجاز الخرائط ،وخاصة برنامج .ARCGIS10.3

ثانيا :الخصائص الطبيعية والبشرية ملركز العوامرة
تلعب الخصائص الطبيعية والبشرية ألي مجال ،كيفما كان نوعه مدينة أم مركزا قرويا ،دورا بالغ األثر في توجيه عملية
التهيئة والتخطيط املجاليين .لهذا االعتبار ،جاء هنا تناول الخصائص الطبيعية والبشرية ملركز جماعة العوامرة ،لكن
بصيغة مركزة ،مع االقتصار على خصائص بعينها دون أخرى ألهميتها.

 .1مناخ مالئم
يتأثر مركز العوامرة ،كما هو الشأن بالنسبة لجماعة العوامرة برمتها التي ينتمي إداريا إلى حيزها الترابي باملناخ املتوسطي،
الذي يتصف بتعاقب فصلين متباينين من حيث الخصائص املناخية؛ فصل رطب وبارد يمتد من أكتوبر إلى أبريل ،وآخر
جاف وحار يمتد من شهر ماي إلى شهر شتنبر.
يتجلى من الشكل رقم  ،1الذي يمثل الفترة  ،2006-2005/1982-1981أن هناك فوارق في معدالت التساقطات بين
الشهور ،إذ تتصف التساقطات بتركزها الفصلي في األغلب األعم داخل شهور تقع بين شهري أكتوبر وفبراير .غير أن كمياتها
تبدأ في التراجع في شهور فصل الصيف .ذلك أنها تتراوح عموما بين  0,4و 130,7ملمتر .وهكذا فإن تطور معدالت
التساقطات الشهرية ال يطبعه االستقرار ،ويتذبذب صعودا ونزوال من شهر إلى آخر .مع التنويه ،إلى أن نفس األمر يصدق
على أحجام التساقطات املطرية السنوية ،باعتبارها تعرف تغايرية واضحة ،من سنة إلى أخرى .وهو الش يء الذي تعكسه
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األرقام؛ على سبيل التوضيح ،بلغ حجم التساقطات املطرية  486,3ملمتر في املوسم الفالحي  ،1982-1981لكنه في املوسم
الفالحي  1996-1995ارتفع إلى  1122,8ملمتر ،في الوقت الذي لم يتعد فيه  590,9ملمتر في املوسم الفالحي .2006-2005
بصفة موازية ،يالحظ أن توزيع معدالت درجة الحرارة يتفاوت بين شهور فصل الصيف التي تتصف عادة بارتفاع درجة
الحرارة ،ال سيما بين يونيو وشتنبر؛ كما تتفاوت أيضا في فصل الشتاء من شهر آلخر؛ حيث تتأرجح بين  11,1و 24,6درجة.
في كل األحوال ،يتبين من الشكل املرفق ،الذي ينطوي على العالقة بين متوسط درجة الحرارة ومتوسط حجم التساقطات،
أن الفترة الجافة تمتد بصورة عامة من ماي إلى شتنبر.
الشكل رقم  :1العالقة بين متوسط درجة الحرارة ومتوسط حجم التساقطات املطرية في محطة العوامرة (فترة
)2005-2006/1981-1982
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املصدر :إنجاز شخص ي اعتمادا على معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللوكوس.

بشكل عام ،يمكن القول ،إن مناخ املنطقة مالئم ملختلف التدخالت في ميدان التهيئة والتخطيط املجالي .لكن ،يبدو أنه
من املحددات الثانوية في توجيه عمليات التهيئة قياسا إلى الدور املعتبر ملحددات أخرى ،من قبيل املوقع واملوضع والنمو
السكاني والتوجهات السياسية.

 .2موقع متميز وسط منطقة للعبور
إن موقع مركز العوامرة ،هو قبل كل ش يء موقع انتقالي ،باعتباره محطة للعبور وصلة وصل بين شمال البالد ووسطها،
وكذا بين مدينتي العرائش والقصر الكبير اللتان في إطار ثنائية قطبية تقتسمان مجال التأثير والنفوذ في إقليم العرائش؛
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وال أدل على ذلك من عبور الطريق الوطنية رقم  1وسط مجاله ،التي تعتبر محورا طرقيا في غاية األهمية ،تمت تثنيته
مؤخرا ،رغم تقلص دورها ،إلى حد ما ،بفعل إحداث الطريق السيار (طريق سريع).
على كل ،من الناحية الجغرافية ،يقع مركز العوامرة في غرب إقليم العرائش على بعد مسافة قصيرة من املحيط األطلس ي،
الذي يقع بدوره (أي إقليم العرائش) في شمال غرب املغرب (الخريطة رقم  .)1ومن شأن هذا املوقع ،أن يلخص مكانته في
ميدان الربط بين مكونات املجال املحلي والجهوي والوطني ،على غرار أنه يلعب دورا في عملية ربط الدواوير باملدن بواسطة
وسائل النقل والتنقل .مما يستدعي ضرورة تهيئته بما ينسجم مع الدور املنوط به.

 .3موضع ذو طبوغرافية شبه مستوية
يحتل مركز العوامرة موضعا على شكل هضبة ،تتصف بسطح متموج وشبه مستوي في بعض األجزاء؛ مع اإلشارة إلى أنها
تمثل امتدادا طبيعيا لهضبة الرمل.
إن تحليل تضاريس مركز جماعة العوامرة ،يبين أن هناك تدرج في االرتفاعات من الشرق نحو الغرب ومن الجنوب نحو
الشمال؛ مع مالحظة أن االرتفاعات في الشمال الغربي والجنوب الغربي تتعدى  90متر ،بينما في أجزاء أخرى تقل عن 65
متر ،ال سيما في أقص ى شرق مجاله .وهكذا فإن االرتفاعات تتراوح بين  52متر و 110متر (الخريطة رقم  .)2دون أن نغفل
أن واد سميد املا عمل على تقطيع مجاله إلى قسمين ،ألنه يخترقه من الوسط؛ وعلى الرغم من ضيق مجراه ،فإن ضفافه
واسعة استوطنها السكن العشوائي .وكل هذا يؤدي إلى وجود انحدارات تتميز بشدة من ضعيفة جدا إلى متوسطة ،حيث
تصبح أكثر قوة عند ضفاف واد سميد املا (الخريطة رقم  .)3علما أن هذا الواد ،يتصف بصبيب ضعيف ،خاصة في فصل
الصيف.
مما ينبغي تأكيده أخيرا ،أن الخصائص الطبوغرافية ملركز جماعة العوامرة تسمح بمختلف عمليات التهيئة ،وال تشكل
عائقا ذا أهمية كبرى ،يستلزم تدخالت وترتيبات خاصة ،باستثناء واد سميد املا كعائق طبيعي ،لكن قابل للتجاوز.
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 .4نمو سكاني متغير في الزمان
تأتي أهمية النمو السكاني في اعتباره كأحد املحددات الرئيسة التي تساهم في صياغة اختيارات وتوجهات عمليات التهيئة،
سواء تعلق األمر باملدن أو باملراكز القروية الصاعدة ،بفضل دوره الكبير في توسيع الرقعة املبنية وزيادة حاجيات ومتطلبات
السكان من التجهيزات االجتماعية والثقافية واالقتصادية .من هذا املنطلق ،فقد انتقل عدد سكان مركز العوامرة حسب
اإلحصاءات الرسمية ،من  3703نسمة سنة  2004إلى  7793نسمة سنة  .2014وهكذا بلغ معدل النمو السنوي  %7,4ما
بين الفترة البيإحصائية  2004و .2014في املقابل ،انتقل عدد األسر في نفس الفترة من  634نسمة إلى  1507نسمة ،بمعدل
نمو سنوي وصل إلى  .112%8,7ومن الجدير بالذكر ،أنه من املتوقع أن يرتفع عدد سكان هذا املركز إلى  15249نسمة سنة
 ،2024ثم إلى  22211نسمة سنة .113
 - 112المندوبية السامية للتخطيط ،مديرية جهة طنجة – تطوان  -الحسيمة ( ،)2018النشرة اإلحصائية السنوية لجهة طنجة – تطوان -
الحسيمة ،طنجة ،المغرب ،ص.27
113
- Haut-Commissariat au Plan, Direction Régionale Tanger – Tétouan – al Hoceima (2018), Projections
de la Population des Provinces et Préfectures de la Région Tanger – Tétouan – al Hoceima 2014-2030,
Tanger, Maroc, p53.
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كل ذلك ،يفسر من جهة بالزيادة الطبيعية للسكان ،ومن جهة ثانية بالتوافدات الهجرية للسكان على مركز العوامرة من
مختلف مناطق املغرب ال سيما من املجاالت القريبة؛ بالنظر إلى أهمية جماعة العوامرة من الناحية الفالحية ،وهو األمر
الذي يسهم في خلق فرص شغل مهمة.
ثالثا :تجارب تهيئة مركزالعوامرة
خضع مركز العوامرة لثالث تجارب في ميدان التهيئة املجالية؛ أولها كانت في أواخر الثمانينيات ،وآخرها في العقد الثاني من
القرن  .21وعليه ،سنحاول مناقشة وتحليل هذه التجارب من زوايا عديدة؛ وليس من همنا ،في هذا املحور ،أن نتطرق لها
بتفصيل كبير ،بالنظر إلى أن األمر يستلزم ،فضال عن جملة من البيانات تعذر جمعها ،مقاما واسعا.

 .1تجربة تصميم النمو :فشل كبير
لقد تم إعداد تصميم النمو/التنمية ملركز جماعة العوامرة سنة  .1987ذلك لكون نمو سكان املركز وحاجياتهم من جراء
تضافر عدة عوامل ديموغرافية واالجتماعية واقتصادية؛ استدعى ضرورة تنظيم املجال وتنميته ،وكذا تحديد التجهيزات
ومتطلبات السكان .غني عن البيان ،يمكن القول ،بأن املعطيات املتوفرة حول هذه التجربة لن تسعف على االستفاضة في
النقاش عنها؛ إذ لم نتمكن من الحصول على الدراسات والتقارير التي أنجزت أثناء إعداد تصميم النمو ،بسبب ضياعها في
األرشيف .وفي الواقع ،لم يكن الجيل األول والثاني من هذه التصاميم يتمخض عنها إنجاز دراسات وأوراق معمقة من طرف
مكاتب الدراسات؛ على العموم كان التصميم ينجز اعتمادا على الصور الجوية والتقص ي امليداني ،واجتماعات عمل رسمية
مع استشارات صورية للسكان وممثليهم ،ويرفق التصميم بضوابط عامة جدا لالستعمال.
كان مدار تصميم النمو ملركز العوامرة يتضمن النواة األصلية ودواوير موارعة الرمل وموارعة الطيارة وأوالد حمو سميد
املا .وقد تم استبعاد دوار املجاهدين من مدار التنمية ،لكونه أصبح جزء من جماعة الزوادة التي ظهرت إلى الوجود بعد
التقسيم اإلداري لسنة 1992؛ علما بأنها كانت جزءا من مجال جماعة العوامرة .من هنا ،كان مدار التنمية يمتد على
مساحة  430هكتار ،من بينها  85هكتارا مبنية .114
إن أهداف هذه الوثيقة ،لم تترجم بصفة مقبولة – على األقل – في مجال مركز العوامرة خالل فترة سريانها .من ثم ،فقد
كان معدل تنفيذها ضعيفا نسبيا؛ ال سيما فيما يخص التجهيزات االجتماعية – الجماعية ،وتخطيط الطرق .115وفي كل
ذلك يتجلى فشلها ،رغم تحقيق بعض من أهدافها.

- Agence Urbaine de Tétouan(2005), Plan d’Aménagement du Centre Laouamra: Documents Finaux
- Rapport Justificatif, Tétouan, Maroc, p19.
115
- Agence Urbaine de Tétouan(2005), Op., cit, p20.
114
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في هذا السياق ،هناك أربعة عوامل رئيسة أسهمت في إفشال تصميم نمو مركز جماعة العوامرة – إن صح التعبير – تتمثل
في اآلتي:116
 ضعف مداخيل األسر؛
 غياب استراتيجية محلية لتنفيذ وتحقيق أهداف تصميم النمو أو التنمية؛
 عدم تغطية شبكة الصرف الصحي ملجال مركز العوامرة بكامله؛
 الوعاء العقاري غارق في املشاكل والنزاعات ،والطعن والتعرض الجزئي أو الكلي.
تبقى اإلشارة ضرورية هنا ،أنه قد ساعد على إحداث ملعب للرياضة ومكتب للبريد ،عالوة على فتح الباب للشروع في عملية
تجهيز تجزئة مبروكة .فيما فشل في إحداث محكمة ومدرسة إعدادية ومدرسة ابتدائية؛ فضال عن فشله في إحداث منطقة
لألنشطة التجارية ومنطقة للسكن الكثيف ومنطقة للفيالت ومنطقة لألنشطة الصناعية.
هكذا يتبدى ،أن تصميم النمو مركز جماعة العوامرة فشل فشال كبيرا ،إلى حد ما ،بحكم ضعف وتراخي التدبير املحلي
كأحد أهم األسباب التي تفض ي دائما إلى إجهاض مشاريع التنمية .فقد جاءت هذه التجربة على ما يبدو تحمل على عاتقها
إكساب صبغة قانونية على مجال مركز العوامرة في ميدان التعمير من أجل ضبط مختلف عملياته ،مع الحفاظ على هويته
القروية من خالل الحفاظ على األنشطة الفالحية .مما يكشف عن كون الجوانب االقتصادية واالجتماعية لم تحظ بالقدر
الكافي من االهتمام .وبالتالي ،فإنه طيلة مدة سريان تصميم نموه ،لم تحدث أي وحدة صناعية في مجاله .117ومع تزايد
السكان وتعاظم حاجياتهم ،وانقضاء مدة تصميم النمو ،كان ال مناص من إعداد تصميم للتهيئة بموصفات جديدة لسد
الحاجيات وتنظيم التوسع العمراني.

 .2تجربة تصميم التهيئة األولى :غياب التطابق مع الواقع
جاءت املقاربة الثانية في سيرورة تدبير مجال مركز العوامرة في صيغة تصميم للتهيئة ،ألجل تجاوز تعثرات وإخفاقات
تصميم نموه ،وكذا مواكبة تطوره وتوسعه.
لقد صدر في  21سبتمبر  2004مرسوم وزاري يوافق على تصميم تهيئة مركز جماعة العوامرة ) ،(AUT01/2004وعلى
النظام املتعلق به املوضوع لتهيئته (مرسوم وزاري رقم  .)2.04.692بهذا املعنى ،تم إسناد مهمة تنفيذ ما جاء به املرسوم
لرئيس املجلس الجماعي لجماعة العوامرة.
بالرجوع إلى موصفات تصميم تهيئة مركز العوامرة لسنة  ،2004يتجلى أنه كان يغطي مساحة قدرها  438هكتار .118تشمل
116

- Agence Urbaine de Tétouan(2005), Op., cit, p20.
- Agence Urbaine de Tétouan(2005), Op., cit, p20.
118
- Agence Urbaine de Tétouan)2010(, Rapport Justificatif: Etude de mise en cohérence du Plan
d’Aménagement de Laouamra, Tétouan, Maroc, p15.
117
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النواة األصلية ودواوير املوارعة الرمل واملوارعة الطيارة ،ودوار أوالد حمو سميد املا.
كان الهدف من إعداده أساسا تأهيل وتنمية مركز العوامرة على شاكلة املراكز القروية الواقعة في هوامش املدن وفي جنبات
املحاور الطرقية ،وبين املدن التي تشكل ثنائيات قطبية من مثل حالة مدينتي العرائش والقصر الكبير .119فضال عن التحكم
في توسعه العمراني ،وتوفير أداة لتنسيق تعدد تدخالت الفاعلين عموميين كانوا أم خواص في مجاله ،للحد من العشوائية
والفوض ى في التدبير املجالي.
أيا كانت الغايات من إعداده ،يتجلى من خالل الجدول رقم  ،1أنه جاء بالعديد من التجهيزات املختلفة .وال ريب أن هذه
التجهيزات ،تنقسم إلى ثالث أصناف :وهي تجهيزات التأطير واملراقبة وضبط املجال؛ وتجهيزات اجتماعية وثقافية وتربوية؛
ثم تجهيزات اقتصادية يراد بإحداثها توفير مداخيل مالية إضافية لجماعة العوامرة .هناك إذن ،مجموعة من التجهيزات
املتنوعة برمجت في إطار تنفيذ توجهات هذا التصميم؛ ومرد ذلك إلى طبيعة احتياجات السكان.
الجدول رقم  :1التجهيزات املخصصة ملركزالعوامرة في تصميم التهيئة لسنة 2004
املنجز
املنجز منها
منها
العدد
التجهيزات
العدد
التجهيزات
(العدد)
(العدد)
نادي نسوي
0
1
0
1
محكمة
1
2
دار الشباب
0
1
الوقاية املدنية
0
1
تكوين منهي
0
1
قيادة
ديرو/وحدة للتجارب
0
1
سوق الجملة
0
1
الفالحية
0
1
مجزرة
0
1
ملحقة دار الجماعة
تجهيزات إدارية/مركز
0
1
0
1
إعدادية
األشغال الفالحية
0
1
مدرسة فالحية
0
2
مدرسة ابتدائية
الوكالة املستقلة لتوزيع
1
1
1
5
مسجد
املاء والكهرباء
0
2
ملعب للرياضة
0
3
فرن/حمام
119

- Agence Urbaine de Tétouan(2010), Op., cit, p15.
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مستوصف
سكن أطر املستوصف
مركز صحي
دار األيتام
سوق

1
1
1
1
1

0
0
1
0
0

ملحقة دار الشباب
مستشفى
مركز تجاري
تعاونية جمع الحليب
دار الطالب

1
1
3
1
1

0
0
0
0
0

املصدر :تحقيق شخص ي لدى القسم التقني بجماعة العوامرة.

إن الربط بين الواقع وتصورات التخطيط ،يؤكد أن برمجة مجموعة من التجهيزات في هذا التصميم أو ذاك ،ال يعني دائما
إنجازها كلها في حال املصادقة عليه .ولعل هذا القول ينطبق تماما على التجهيزات التي برمجت في هذه التجربة .فعند
جردها ،كما يعرض الجدول السابق ،تبين أن عددا كبيرا منها لم ينجز .وفي الحقيقة ،هذه من مؤشرات فشله .ومن
املعروف ،أن عدم إنجازها ارتبط بسيل من الصعوبات؛ على عالقة باملوارد املالية واإلمكانيات العقارية ،وأبعاد التخطيط
املجالي وخلفياته .ويشكل برمجة إحداث محكمة؛ علما أنها برمجت في تصميم نمو مركز العوامرة ،ليعاد برمجتها مرة أخرى
في تصميم التهيئة لسنة 2004؛ مثاال معبرا على التخبط في عملية التخطيط .من املفيد اإلشارة هنا ،إلى أنه بالنسبة ملسألة
برمجة محكمة وعدم إحداثها؛ ربما كان الهدف املنشود إحداث مقر محكمة حاكم الجماعة  -أو قاض ي الجماعة كما كان
ينعته العامة – التي نظمها ظهير شريف بمثابة قانون رقم  15( 1.74.339يوليوز  ،)1974يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات
ومحاكم املقطعات .وقد حقق هذا املرفق العمومي بالجماعات القروية نجاحا محدودا في حل النزاعات املسموح البت فيها
قانونيا ،لذلك وجهت له العديد من االنتقادات الوجيهة كاعتباره قضاء فاشال؛ مما عجل بتعويضه في بعض املراكز بقضاء
القرب بموجب قانون رقم  .42.10وفي جميع األحوال ،يبقى أهم إنجاز إحداث دار الشباب ومركز صحي ،إلى جانب بعض
التجهيزات على قدر من األهمية.
فيما يخص التوجهات ،يظهر من الخريطة رقم  ،4أن تصميم مركز العوامرة كان يعير اهتماما للمحافظة على صبغته
القروية والفالحية .وهو ما يوحي به تخصيص منطقة للسكن من فئة ثالث مستويات بمواصفات قروية ومنطقة للزراعات
املعاشية ضمن تنطيقاته؛ وإن كانت املساحات املخصصة ليست كبيرة .وفي هذه الفسيفساء من التنطيقات ،نص على
تخصيص منطقة للسكن من ثالث مستويات ،ومنطقة لسكن الفيالت ،ولكن بموصفات ال تتطابق مع نظيرتها السابقة.
كما أعطى أولوية للجانب االقتصادي من خالل تنصيصه على منطقة لألنشطة االقتصادية ومنطقة لألنشطة الصناعية.
ويستمد ذلك داللته من خصوصيات مركز العوامرة وجماعته األم .بصورة عامة ،إن توجهات تصميم مركز العوامرة تسير
في اتجاه اإلبقاء على الوضع القائم ،كما هو مع تنظيمه.
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لقد تحكمت جملة من القيود ،وال زالت تتحكم ،في التخطيط العمراني خالل هذه الفترة ،وعملت على توجيه خيارات
التهيئة .صحيح أن مركز العوامرة يتميز بتضاريس شبه مستوية وبانحدارات ضعيفة عموما؛ غير أن األراض ي الفالحية
املجهزة تحد من توسعه شماال ،والحدود اإلدارية تقف في وجه التوسع جنوبا ،إلى جانب تأثيرات واد سميد املا الذي يقسم
مجاله إلى جزأين شمالي وجنوبي .وبذلك كان لجملة من العوامل املختلفة دور في صياغة توجهات التهيئة.
في الختام ،من نافل القول التأكيد على تعرض تجربة تصميم تهيئة مركز العوامرة إلخفاق كبير؛ ألن األسس التي قام عليها
لم تكن سليمة علميا وعمليا .ويتجلى ذلك في اعتماد واضعيه على مرجعيات طبوغرافية وصور جوية قديمة؛ فبعد
املصادقة عليه ،تبين أنه ال يتطابق مع الواقع .120بعبارة أخرى ،ارتبط فشله بأخطاء شابت الدراسات التي عهد تحضيرها
إلى مكتب دراسات أجنبي .لهذا كله ،سيتم إعطاء االنطالقة ابتداء من سنة  2009إلعداد دراسات تصميم تهيئة جديد ،هو
في حد ذاته مجرد تصميم تعديلي .وقد تولت الوكالة الحضرية ملدينة تطوان مهمة اإلشراف على تحضيرها؛ ألن الوكالة
الحضرية ملدينة العرائش لم تحدث ،إال في سنة .2013
120

- Agence Urbaine de Tétouan(2010), Op., cit, p33.
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 .3تجربة تصميم التهيئة الثانية :محاولة تجاوز األخطاء السابقة
إن االهتمام املتزايد بتهيئة مركز العوامرة من طرف املصالح املختصة بمسألة التهيئة والتعمير ،سيؤدي منذ أواخر العقد
األول من القرن  21إلى البدء في إعداد تصميم جديد له ،من أجل تالفي تفاقم مشاكل التعمير ،وتوجيه وضبط استعماالت
األرض ،وتجاوز أوجه قصور وأخطاء التخطيط في التصميم السابق .وقد أعلن عن إخراجه إلى الوجود سنة  .2013حيث
تمت املوافقة عليه (مرسوم وزاري رقم  )2.13.455في  1يوليوز من سنة  ،)AUT PA N° 04/2013( 2013ويغطي مجاال يبلغ
 618هكتار.
إن ما يثير النظر ،أن الخطة الجديدة لهذا التصميم جاءت لتسير نحو اتجاه توسيع مجال امتداده ،ليشمل كل املناطق
املجاورة تقريبا .من هنا ،ضمت دائرة تهيئة مركز العوامرة ،باإلضافة إلى النواة التقليدية ،دواوير سميد املا واملوارعة الرمل
واملوارعة الطيارة .الش يء الذي يزكي صعوبة فصل هذه املناطق عن نواة املركز األصلية ،لكونها تشكل امتداد طبيعيا
وعمرانيا واجتماعيا؛ كما أنها تتمتع بوعاء عقاري يمكن توظيفه في صالح توسعه املستقبلي ،أو لصالح بعض املشاريع
االجتماعية واالقتصادية.
من بين أهداف تصميم تهيئة مركز العوامرة ،نذكر:121
 دمج املشاريع املبرمجة في إطار االستثناء ،وكذا مشاريع الهيكلة امللتزم بها ،رغم أنها ال توافق مقتضيات التصميم؛
 دمج املخططات الهيكلية ،التي أعدت لتصحيح/لتأهيل النوى السكنية غير املنظمة؛
 تصحيح بعض توجهات تصميم التهيئة السابق ،باعتبارها لم تعد تتطابق مع واقع حال املركز؛
 تحديد املناطق الجديدة للتوسع أو التمدين ،مع األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات العقارية القابلة للتعبئة؛
 إسقاط التجهيزات االجتماعية الجماعية املبرمجة من طرف مختلف املصالح الوزارية.
كما يسعى إلى تعزيز هوية املركز والحد من تطور السكن غير املنظم في مدار التهيئة ،ووضع البنيات الالزمة في ميدان الطرق
والصرف الصحي ،وكذا اقتراح عناصر معمارية قادرة على توحيد املشهد العمراني للمركز باستلهام التصاميم املعمارية
املحلية التي تتسم بالغنى الثقافي.122
هكذا وحسب الجدول رقم  2والخريطة رقم  ،5يظهر أن تنطيقات تصميم تهيئة مركز العوامرة جاءت متشعبة ،تعكس
توجهات وخلفيات مبادئ تنميته .وأول مالحظة ،يمكن أن نبديها حول هذه التنطيقات ،هي التوجه نحو الحفاظ على هويته
الفالحية ،إلى حد ما .وال أدل على ذلك من القول ،بأن مساحة منطقة الزراعة املعاشية تمثل  .%23,87وإذا أضفنا لها
مساحة املنطقة الفالحية ،تصبح املساحة اإلجمالية لألنشطة الفالحية تشكل  .%25,86مع التأكيد على أن مدار تصميم
121

- Agence Urbaine de Tétouan)2013(, Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Littoral de
Larache: Rapport Analyse Diagnostic, Tétouan, Maroc, p207.
122
- Agence Urbaine de Tétouan(2010), Op., cit, p12.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
225

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
تهيئة مركز العوامرة ،ال يغطي األراض ي الفالحية املجهزة؛ ألن املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللوكوس تعرض ،ولم
يسمح بضمها إليه ،مثلما في التجربة السابقة لتصميم سنة .2004
مما يالحظ ،كذلك ،أن مسألة تأهيل وإعادة هيكلة مجال مركز العوامرة نالت اهتماما بالغا .لذلك ،جاءت مساحة منطقة
املشاريع املندمجة واملنطقة السكنية إلعادة الهيكلة تحظى بأهمية ملحوظة .األمر الذي من شأنه أن يؤكد على وجود
مشاكل عمرانية وتخطيطية والحاجة املاسة إلى تصحيح الوضع ملسايرة تطورات ظاهرة التمدن املركز ،حتى ال يتأزم الوضع
وتتفاقم أزمة تنظيم املجال .كما ويالحظ أن توجهات تصميم تهيئة مركز العوامرة تعطي أهمية للجانب االقتصادي من
خالل تزكية توجهه الصناعي بالرغم من بساطته ،وفتح الباب ملنطقة أخرى لألنشطة االقتصادية.
من باب آخر ،وفيما يتعلق بمسألة التوسع ،يتجلى أن توجهات تصميم مركز العوامرة تطرح خيار التوسع العمودي ،بجانب
األفقي .ورغم كونه يخصص فقط منطقة ألغراض السكن االقتصادي ،فذلك ال ينم عن معارضته للتوسع العمودي في
إطار ال يتعدى  4مستويات .فهل يحاول بذلك بشكل أو بغيره تقليص حجم استهالك العقار في ميدان السكن ،ولو بطريقة
غير مباشرة أو غير معلنة؛ علما أن العقار ينحو إلى الندرة وارتفاع أثمانه ،وتثار حوله عدة صراعات ومشاكل ،ناجمة عن
عدم تصفية وضعيته القانونية .بل إن فتح املجال لسكن الفيالت بواسطة عملية التنطيق ،الستقطاب األسر امليسورة،
إلى حد ما ،يذكي التوسع األفقي.
الجدول رقم  :2توزيع املساحات حسب تنطيقات تصميم تهيئة مركزالعوامرة لسنة 2013
املساحة
املساحة
%
التنطيقات
%
التنطيقات
بالهكتار
بالهكتار
منطقة سكنية إلعادة
0,25
1,29
 14,8ساحات
76,21
الهيكلة
0,88
4,55
 8,95مساحات خضراء
منطقة السكن االقتصادي 46,11
1,46
7,54
 7,22تجهيزات رياضية
37,2
منطقة الفيالت
1,87
9,61
 14,17مقبرة
73
منطقة التشجير
2,78
14,3
منطقة الزراعات املعاشية  23,87 122,93تجهيزات عمومية
منطقة األنشطة
2,2
11,34
 1,75تجهيزات مدرسية
9
االقتصادية
0,18
0,94
 11,21 57,73سكن وظيفي
منطقة يحظر فيها البناء
تجهيزات اجتماعية
3,03
15,6
2,01
منطقة لألنشطة الصناعية 10,35
جماعية
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منطقة فالحية

10,26

1,99

مواقف للسيارات

3,36

0,65

محطة ملعالجة املياه
العادمة
املجموع اإلجمالي للمساحة 515,05 :هكتارا
3,73

0,72

املصدرAgence Urbaine de Larache)2018(, Note de présentation du SDAU du Littoral de Larache, Larache, Maroc,24 :

يتضح من خالل هذه األمثلة من املالحظات ،أن توجهات تنطيقات تصميم تهيئة مركز العوامرة ،ترتكز على قاعدة
األولويات التالية:123
 املجاالت وحقوق االرتفاقات التي ينبغي حمايتها من التمدن ،من قبيل املناطق املعرضة للخطر ،واملناطق الطبيعة
ذات الصبغة الخاصة ،وما إلى ذلك؛
 املجاالت املتمدنة التي تستدعي تدخالت محددة (إعادة التأهيل ،التجديد ،إعادة الهيكلة والحماية)...،؛
 املجاالت الجديدة للتمدين (التجهيزات والطرق املهيكلة ،فضال عن أقطاب الهيكلة (السكن ،السياحة،
الصناعة)؛
 تنظيم مرن ومالئم يحدد املبادئ الرئيسة الستعماالت األراض ي ،مع احترام الخصوصيات املحلية واإلقليمية.
 على صعيد اقتراحات توجيه التمدين ،يقترح واضعو تصميم تهيئة مركز العوامرة أول امتداد أو توسع للتمدين
نحو الشمال الشرقي ،بغية تجميع  3دواوير عن طريق خلق مركز للتجمع الحضري؛ حول التجهيزات اإلدارية
واالجتماعية الجماعية والسكنية .ومن أجل تبرير هذا األمر/االقتراح ،يلجؤون إلى استحضار تأثيرات العوارض
الطبيعية.124
 عالوة على ما ذكر ،يقترحون توسعا ثان للتمدين إلى الجنوب والجنوب الشرقي من التجمع؛ ويهم األمر التجهيزات
املهيكلة من قبيل السوق األسبوعي ،محطة وقوف ،منطقة لألنشطة الصناعية والحرفية .إن هذه الكيانات
املختلفة حول واد سميد املا ،ترتبط ،من جانب بطرق تعزز النسيج القائم ،ومن خالل مرافق الصحة ،والتعليم
والتكوين املنهي ،من جانب ثان .أما املناطق املعرضة للمخاطر؛ فهي مناطق يمنع فيها البناء أو مخصصة للتشجير.
وعلى طول الطريق الوطنية رقم  ،1يقترحون منطقة الستقبال املحالت التجارية واملطاعم؛ مع مواقف للسيارات
.125

123

- Agence Urbaine de Tétouan(2010), Op., cit, p13.
- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p24.
125
- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p24-25.
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غني عن القول ،إن تقديرات بعض الدراسات تتوقع أن يبلغ عدد سكان مركز العوامرة  11844نسمة ( 47618نسمة
بالنسبة لجماعة العوامرة) في أفق  .126 2020بالطبع ،لتلبية احتياجات النمو وسدها ،من حيث التجهيزات االجتماعية
الجماعية ،فقد حددت التجهيزات الالزمة في  12تجهيزا متنوعا ،مثلما يظهر ذلك في الجدول رقم .3
من ناحية أخرى ،وألجل سد حاجيات النمو من السكن ،قدرت الوثيقة االحتياجات في حوالي  19هكتار ،كمساحة يجب
تعبئتها ألغراض السكن؛ في مقابل  6هكتارات قدرتها وثيقة تصميم التهيئة األولية .لذا تقترح هذه الوثيقة منطقتين للسكن
مفتوحة للتمدين؛ األولى في الشمال الشرقي ،والثانية في الجنوب الشرقي.127

126

- - Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p23.
- Agence Urbaine de Tétouan(2010), Op., cit, p41-42.
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الجدول رقم  :3الحاجيات املستقبلية ملركزالعوامرة من التجهيزات االجتماعية الجماعية
املساحة باملتر
املستوى
العدد
التجهيزات
املربع
( R+2طابق أرض ي +مستويين)
4000
1
مدرسة ابتدائية
( R+3طابق أرض ي 3 +مستويات)
9000
1
إعدادية
مركز صحي حضري
( R+1طابق أرض ي +مستوى واحد)
500
1
( R+2طابق أرض ي +مستويين)
600
1
دار الشباب
( R.D.Cطابق أرض ي)
1
مسجد كبير
( R.D.Cطابق أرض ي)
200
1
مسجد صغير
1
سوق مغطى
1
سوق مفتوح
2000
1
ملعب للرياضة
2
حدائق عمومية
( R+1طابق أرض ي  +مستوى واحد)
600
1
دار للخدمات العمومية
12
املجموع
املصدرAgence Urbaine de Larache, 2018, Op., cit, p24. :
Agence Urbaine de Tétouan, 2010, Op., cit, p42-43.

يجدر التذكير في هذا السياق ،أن توجهات تهيئة مركز العوامرة تستمد من تأثيرات الطريق الوطنية رقم  ،1وهو طريق ثنائي
حاليا ما بين العرائش والقصر الكبير ،ووجود مجال فالحي مجهز يقف كحاجز في وجه تمدين هذا املركز نحو الشمال في
اتجاه مدينة العرائش .زد على ذلك ،قربه من الحدود اإلدارية للجماعة الترابية الزوادة ،واختراق واد سميد املا له من
الوسط ،وأهمية األنشطة الفالحية داخل مجاله وبمحيطه .ومن املؤاخذات التي يمكن تسجيلها ،أن بعض الدراسات
تقارب إشكاليات تهيئته؛ غير أنها ال توافق مبادئ التهيئة املعلن عنها في الوثيقة (التصميم) .وهو ما يطرح جملة من
اإلشكاالت :128
 أن مدار تهيئته يمر بالقرب من نوى مبنية دون إدماجها ،بينما يفتح مناطق شاسعة شاغرة تماما (الشمالالغربي ،الجنوب)؛
128

- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p25.
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 ال تحظى حماية املناطق الزراعية بالعناية الالزمة؛ أن فتح مناطق في الشمال الغربي غير مبرر أبدا؛ أن ضفاف واد سميد املا يمكن أن تكون محددة بوسطة طريق مهم ،بغية خلق فضاء للترفيه وفضاءأخضر.
وفي هذا الصدد ،يجدر القول هنا ،بأنه في بعض تصاميم التهيئة املغربية يتم اقترح تغيير مسار املجاري املائية أو تغطيتها،
كحل ،لكونها تشكل خطرا على املدن واملنشئات على اختالف أنواعها؛ فإنه وبالنسبة لحالة واد السميد املا ،لم يتم اقتراح
تغيير مجراه أو تغطيته ،ما دام ليس هناك مؤشرات تؤكد خطورته في الوقت الراهن .لكن ،في املستقبل ،سيستلزم األمر
على األقل بناء قناطر إضافية للربط بين أجزاء مركز العوامرة.
على هذا النحو ،يتمثل السيناريو البديل في تحديد وعاء عقاري يمكن تعبئته بالقرب من النواة املركزية الحالية ملركز
العوامرة ،مع الحرص على عدم اإلضرار بالقطاع أو املدار املسقي ،وذلك بهدف اقتراح عملية مندمجة ومتكاملة تجمع بين
السكن والخدمات والتجهيزات ،التي ينبغي أن يكون حجمها قادرا على سد حاجيات النمو السكاني .129في ذات الوقت،
يتعين إجراء عملية تأهيل وإعادة هيكلة النواة املركزية القائمة من خالل تهيئة الطرق وبرمجة تجهيزات القرب ،واختيار
نقل موقع السوق إلى مكان آخر ،وتعزيز اإلمكانات املوجودة في الجزء الجنوبي لجماعة العوامرة ،وكذا الحفاظ على ضفاف
وادي سميد املا ،وإحداث محطة ملعالجة املياه املستعملة في الضفة الجنوبية لواد سميد املا .130جدير باإلشارة ،أن عملية
نقل السوق إلى مكان آخر بجوار الثانوية التأهيلية عالل الفاس ي تمت بالفعل وفي مراحلها األخيرة (الصورة رقم .)1
استنادا إلى ما سبق ،نشير من حيث املبدأ إلى أنه من السابق ألوانه الخوض في وضع تقييم نهائي لتصميم تهيئة مركز
العوامرة لسنة  .2013من ثم ،الحكم عليه بالفشل أو بالنجاح ،حيث إن تطبيقه لم تمر عليه سوى نحو  6سنوات .غني
عن البيان ،أنه قد تجرى بعض التعديالت على تنطيقاته مستقبال ،بل وقد يتم تحضير تصميم تعديلي آخر .لكن كل ذلك،
ال يمنع من تقديم في عجالة بعض املالحظات املقتضبة حول مدى تطبيق توجهاته على أرض الواقع.
الصورة رقم  :1موقع السوق الحالي والسوق الجديد (سنة )2019

129

- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p25.
- Agence Urbaine de Larache)2018(, Op., cit, p25.
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املصدر :صورة مأخوذة من برنامج Google Earth

في هذا السياق ،تظهر املالحظات املستقاة من امليدان ،أن توجهات تصميم تهيئة مركز العوامرة لسنة  2013في جانب مهم
منها ،تبقى شكلية دون أن يكون لها تأثير ملموس على أرض الواقع؛ حتى ال نقول بأنها كلها شكلية .ولعل املثال األكثر تعبيرا
عن هذا الوضع ،يتمثل في زحف العمران/البناء على مناطق يمنع فيها البناء نهائيا ،باعتبارها مهددة باملخاطر من قبيل
السيول والفيضانات ،ولكونها مناطق طبيعية ينبغي املحافظة عليها وتوظيفها في الترفيه .يتعلق األمر بضفاف واد سميد املا
التي استوطن السكن غير القانوني أجزاء مهمة من مساحتها ،بل ال زالت عملية التهام مساحتها قائمة وبشكل سريع (الصورة
رقم  .)2جدير باإلضافة ،أن مياه شبكة الصرف الصحي ملركز العوامرة تنتهي في نهاية املطاف في مجرى واد سميد املا
كمجرى مائي مفتوح ،عالوة على عصارة مطرح جمع النفايات املوجود بجانب موقع السوق الحالي ،مما يعمل على تلويث
مياهه .وبطبيعة الحال ،ال يمكن نفي تأثيرات مياه الصرف الصحي للتجمعات السكنية التي استقرت في ضفافه على تلوث
مياهه ،رغم اعتماد معظم املساكن في عملية تصريف املياه املستعملة على الحفر املغطاة .هذا من جانب ،أما من جانب
آخر ،فإن من سلبياته ،أنه يساهم في انتشار الحشرات بمختلف أنواعها كالبعوض والجرذان والصراصير ،التي تهدد
الصحة العامة وتقلق راحة السكان ،على غرار انبعاث روائح كريهة منه تزكم األنوف .ومع ذلك ،ال ينبغي إغفال بعض
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إيجابياته ومقوماته كبعد من األبعاد الجمالية للمركز -ال سيما إذا ما استثمر هذا الجانب بشكل عقالني ورشيد  ،-ومجال
للتنوع الطبيعي كونه يستقبل بعض أنواع الطيور التي تتكيف مع املجاالت الرطبة ،ويضم مجموعة من األشجار والنباتات
املائية ونصف املائية ،فضال عن استغالل بعض السكان ملياه أجزائه القليلة التلوث في األنشطة الفالحية.
باإلضافة إلى عدم احترام املناطق التي يمنع فيها البناء ،يتبين أن املناطق الزراعية ال تحظى باالهتمام ،كما تنص توجهات
تصميم التهيئة ،بالنظر إلى زحف العمران عليها ،وتقلص مساحاتها بفعل عمد بعض السكان إلى تقسيمها إلى قطع صغيرة،
ومن ثم بيعها إلى الوافدين الجدد من السكان أو إلى غيرهم من سكان املركز.
الصورة رقم  :2زحف العمران على ضفاف واد سميد املا في مركزجماعة العوامرة (سنة )2019

املصدر :صورة مأخوذة من برنامج Google Earth

خالصة
مما تقدم كله ،من تحليل تجارب التهيئة التي خضع لها مركز العوامرة ،نخلص إلى مجموعة من الخالصات ،كما يلي:
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أوال :إن فشل تجربة تصميم النمو/التنمية ،يعود في األساس إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وتدبيرية من قبيل ضعف
متابعة تنفيذه أو باألحرى ضعف التدبير املحلي ،عالوة على اعتبارات ترتبط بالوضعية القانونية للعقار وكثرة النزاعات
واملشاكل العقارية؛
ثانيا :كانت تجربة تصميم التهيئة األولى لسنة  2004دون جدوى على مستوى التخطيط ،لكون عملية تقعيد إعداد هذا
التصميم تمت على أسس غير سليمة علميا وعمليا .ولعلى أبرز معاملها ،تتجلى في استعمال صورة جوية قديمة .وبشكل
مواز ،كان مستوى إحداث التجهيزات املبرمجة تبعا لحاجيات النمو السكاني جد ضعيفا .لذلك ،فمعظم التجهيزات لم
تحدث وبقيت حبرا على ورق؛
ثالثا :ال يمكن وضع تقييم نهائي للتجربة الثانية من تصميم التهيئة التي تعود إلى سنة  ،2013ألن مدتها النظرية لم تنقض
بعد .غير أن مستوى تنفيذ مضامينها وتوجهاتها ال يبشر بنجاحها ،بل ينذر بفشلها ،كما وقع للتجربتين السابقتين .علمنا
أن تجربة تصميم تهيئة لسنة  ،2013ال تعدو أن تكون مجرد تصميم تعديلي .وأكثر من ذلك ،يتبدى أن توجهاته امتداد
لتوجهات تصميم 2004؛ بمعنى أنه ليس هناك قطيعة معه ،رغم عدم تطابقه مع الواقع .ومن طبيعة األمر ،فالقوانين
املنظمة تتيح إمكانية إدخال تعديالت على تصاميم التهيئة .على سبيل اإلشارة ،فإن املناطق التي يمنع فيها البناء وتحديدا
في ضفاف واد سميد املا بنيت مساحات مهمة منها ،كما أن املجاالت الخضراء لم يتم إحداثها.
هنا تجدر اإلشارة ،إلى أن توجهات تهيئة مركز العوامرة في إطار تبادل األدوار والقرب الجغرافي ،تتأثر بتوجيهات تهيئة مدينتي
العرائش والقصر الكبير ،وال سيما املدينة األولى.
في هذا الصدد ،توص ي هذه املساهمة بضرورة وضع جرد شامل لألنظمة العقارية في مركز العوامرة ،مع حث السكان على
ضرورة تصفية وضعية أمالكهم وحيازاتهم من خالل تحفيظها من أجل تجاوز مشاكل النزاعات حول العقار التي تعطل
تنفيذ مضامين تصميم التهيئة ،ووضع استراتيجية محلية محكمة لتنفيذ أهداف تصميم التهيئة .كما على السلطات
الوصية الحرص على تتبع تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة بحذافيرها وليس مجرد املصادقة عليها؛ من خالل تعبئة
العقارات وتوفير االعتمادات املالية الالزمة للقيام بعملية تنمية مركز العوامرة .من جهة أخرى ،ينبغي التفكير الجدي في
نقل ثانوية عالل الفاس ي إلى موقع آخر بعيدا عن موقع السوق الجديد ،الذي سيخلق أجواء لن تساعد على التحصيل
الدراس ي أو جعل يوم انعقاده عطلة اضطرارية تستدرك حصصها خالل األيام أخرى ،وكذا وضع تدابير للمحافظة على
البيئة ،ما فتئ املركز يعاني من مشكل التلوث بسبب مخلفات السوق األسبوعي من النفايات على اختالف أنواعها .من جهة
ثانية ،ينبغي تسييج املناطق التي يمنع فيها البناء لوضع حد للبناء فيها؛ فضال عن ضرورة تحديد األراض ي الزراعية لتفادي
زحف البناء عليها.
يضاف إلى ذلك ،أن تهيئة مركز العوامرة ،ينبغي أن تكون في إطار شمولي يراعي اإلمكانات والحاجيات للمدن وللمراكز
القروية األخرى في إقليم العرائش ،لتعزيز تبادل األدوار وخلق نوع من التآزر والتعاضد بين مكوناتها ،للتقليل من التفاوتات
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االجتماعية واالقتصادية واملجالية وتحقيق اإلدماج اإلقليمي املتوازن .ولن يتأتى هذا ،إال من خالل وضع مخطط شامل
الستعمال األرض في إقليم العرائش.
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) ودورها في الدعم الدبلوماس ي1959  أوت8-4( مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمرمونروفيا
) ودورها في1959  أوت8-4( للثورة الجزائرية مشاركة وفد جبهة التحريرالوطني في مؤتمرمونروفيا
الدعم الدبلوماس ي للثورة الجزائرية
The participation of the délégation of the National Libération
Front in the Monrovia conférence (4-8 August 1959) and its rôle
in the diplomatic support of the Algerian révolution.
. الجزائر،وهرانCRASC(  أستاذة باحثة باملركزالوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، جياللي حورية/ة. د.1
 املنعقد فيما، في مؤتمر منروفيا عاصمة ليبيريا، سنحاول في هذا العمل تسليط الضوء على جهود ونشاط وفد جبهة التحرير الوطني:امللخص
 بتتبع نشاط هذا املؤتمر الذي سعت الجبهة من خالل مشاركتها فيه الى تفعيل القضية الجزائرية والتعريف بها على، 1959  أوت8  الى4 بين
 خاصة أن مؤتمر مونروفيا جاء بعد املشاركة، حيث كانت تهدف إلى عدم إهمال أهمية القارة ودولها في دعم الثورة الجزائرية،املستوى األفريقي
 التي كانت املمثل الرسمي للثورة الجزائرية،الجزائرية في عدد من املؤتمرات وجهت فيها التعليمات الى الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني
 زاد التركيز على النشاط الدبلوماس ي للثورة الذي كان يرمي الى العمل على اخراج القضية الجزائرية من اإلطار1954  ومنذ بداية نوفمبر،وقادتها
.الفرنس ي لتكون في نفس مستوى األهمية التي تحظى بها كل من قضيتي تونس واملغرب على الصعيد الدولي
 الوفد الخارجي- الدبلوماسية الجزائرية- مؤتمر مونروفيا- الثورة الجزائرية – جبهة التحرير الوطني الجزائرية:الكلمات املفتاحية
Abstract: In this paper we will try to shed light on the efforts and activities of the National
Libération Front délégation at the Monrovia conference, the capital of Liberia, which was held
from 4 to 8 August 1959, by tracking the activities of this conférence, in which the Front sought,
through its participation, to revitalize the Algerian cause and introduce it to The African level,
as it aimed not to neglect the importance of the continent and its countries in supporting the
Algerian revolution, especially since the Monrovia conference came after the Algerian
participation in a number of conferences in which instructions were directed to the foreign
delegation to the National Liberation Front who was the official representative of the Algerian
revolution and its leaders, and since the beginning of November 1954 The focus on the
diplomatic activity of the revolution increased, which aimed to work on removing the Algerian
issue from the French framework, so that it would be as important as the Tunisian and Moroccan
issue at the international level.
Keywords : The Algerian revolution - the Algerian National Liberation Front - Monrovia
conference - Algerian diplomacy - the foreign delegation of the Algerian revolution.
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مقدمة:
إن الروابط التاريخية التي تربط الجزائر بإفريقيا قد جعلت قيادتها الثورية توظف أدواتها الدبلوماسية لخدمة
القضية الجزائرية وتكريس مبدأ التضامن اإلفريقي من خالل املشاركة في املؤتمرات اإلفريقية في هذا الصدد ،سنحاول في
هذا العمل تسليط الضوء على جهود و نشاط وفد جبهة التحرير الوطني ،في مؤتمر مونروفيا املنعقد فيما بين  4الى  8أوت
 ، 1959بتتبع نشاط هذا املؤتمر الذي سعت الجبهة من خالل مشاركتها فيه الى تفعيل القضية الجزائرية و التعريف بها
على املستوى األفريقي ،حيث كانت تهدف إلى عدم إهمال أهمية القارة و دولها في دعم الثورة الجزائرية ،خاصة أن مؤتمر
مونروفيا131جاء بعد املشاركة الجزائرية في عدد من املؤتمرات وجهت فيها التعليمات الى الوفد الخارجي ومنذ بداية نوفمبر
 1954الى التركيز على النشاط الدبلوماس ي للثورة الذي كان يرمي الى العمل على اخراج القضية الجزائرية من اإلطار
الفرنس ي لتكون في نفس مستوى األهمية التي تحظى بها كل من قضيتي تونس واملغرب على الصعيد الدولي.
هذا وقد تميز مؤتمر مونروفيا برفع العلم الجزائري إلى جانب أعالم بقية الدول الحاضرة بالبرملان الليبيري وكان للقضية
الجزائرية اهتمام خاص ،كما شارك فيه وفد الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية التي تم اإلعالن عن تأسيسها في 19
سبتمبر ، 1958كعضو رسمي ،وأتيحت الفرصة ملمثليها لعرض قضيتهم والتعريف بها باعتبار جبهة التحرير الوطني هي
املمثل الشرعي والوحيد للجزائر.
وهنا البد من اإلشارة الى مفهوم العمل الدبلوماس ي الذي يعتبر تمثيل للدولة في الخارج ونقل وجهة نظرها بوضوح تام
على يد أشخاص يكونون على علم بهدف الدولة وسياستها الخارجية ،ومبادئها و اإلملام بجوانبها ،أما املؤتمرات األفريقية
فهي سلسلة من املؤتمرات التي شهدتها إفريقيا والتي دعت إليها تنظيمات شعبية حملت على عاتقها قيادة حركة التحرر في
القارة  ،وذلك فيما بين(  ،) 1961 -1958هدفت إلى تحرير إفريقيا وشعوبها من الهيمنة الغربية ،والتي كانت بمثابة
إرهاصات لقيام منظمة الوحدة األفريقية  ،132التي كان هدفها توحيد دول القارة على املستوى الشعبي ،لتكلل هذه املساعي
بعقد عدد من املؤتمرات الحكومية الرسمية املدعومة بالتأييد الشعبي لتأسيس منظمة الوحدة األفريقية. 133
كانت القضية الجزائرية مطروحة ومحل نقاش و مطالب سعى الجزائريون إلى تحقيقها ،وملا كان االرتباط بفرنسا واقع
مفروض على الجزائريين كرها ،فقد جاءت الثورة التي تمثل نقلة نوعية ومنعطفا تاريخيا وحتمية في تاريخ النضال الجزائري.
منروفيا هي عاصمة ليبيريا و أكبر مدينة بها ،تقع على ساحل المحيط األطلسي،في مصب نهر سان بول،سميت كذلك نسبة الى الرئيس
131
األمريكي جمس مونرو.
 132منظمة الوحدة األفريقية  :منظمة إقليمية تم اإلعالن عن تأسيسها في  22ماي  ، 1963تعمل على نبذ الخالفات األفريقية و إنهاء
التكتالت  ،أقر مؤتمر أديس أبابا بالحبشة ميثاق منظمة الوحدة األفريقية في  22ماي  ، 1963تقتصر عضويتها على الدول المستقلة
وذات السيادة  ،تقوم على سياسة عدم االنحياز ونبذ العنصرية.
133
المختار الطاهر كرفاع  " ،فكرة الوحدة األفريقية و تطورها التاريخي "  ،المجلة الجامعة  ،العدد، 15المجلد  ، 2013 ،3ص 144
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تمخضت عن سنوات من النضال السياس ي الذي قادته أبرز رجاالت املقاومة السياسية بالجزائر  .وكانت جبهة التحرير
الوطني قد حددت هويتها عند تأسيسها على أنها " األسلوب الجديد للتعبير عن القومية الجزائرية التحريرية الديمقراطية
االجتماعية " واتخذت لنفسها مبدأ " االعتراف للشعب الجزائري بحقه في الحرية واالستقالل".134فطرح القضية الجزائرية
في املؤتمرات األفريقية أصبح استراتيجية املرحلة الالحقة.
اتخذ العمل السياس ي بعد الثورة أهدافا جديدة حيث كان من أسس بيان أول نوفمبر تدويل القضية الجزائرية وتحقيق
الوحدة األفريقية في إطارها الطبيعي العربي اإلسالمي ،135واألمر نفسه في مقررات مؤتمر الصومام ( 20أوت  ) 1956حيث
اتخذ النشاط السياس ي بعدا جديدا من خالل قراراته 136التي ركزت على عزل فرنسا سياسيا على املستوى الداخلي
والخارجي ،وتوسيع نطاق الثورة ،كما سعت على املستوى الخارجي الى تكثيف النشاط في الخارج لكسب الدعم املعنوي
واملادي وتصعيد الرأي العام ،الى جانب التعريف بالقضية الجزائرية بين الدول التي أرادت فرنسا عزلها أو إبعادها عن
املجريات الحقيقية للجزائر. 137
وألن فرنسا االستعمارية اعتمدت في عهد الجنرال ديغول 138على مختلف األساليب للقضاء على الثورة وتجسيد فكرة
الجزائر فرنسية التي وقع من أجلها االنقالب الذي أوصل هذا األخير إلى السلطة في  13ماي  1956وتأسيس الجمهورية
الخامسة 139التي منح دستورها لرئيس الجمهورية صالحيات واسعة ،تمكنه من تحقيق أطماع املعمرين في إخماد الثورة
.فقد جاء اإلعالن عن تأسيس الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية بالقاهرة من طرف فرحات عباس  140بتاريخ 19
سبتمبر  ، 1411958يهدف إلى إحداث عدة تحوالت في مسار الثورة  ،ذلك أن فرنسا اتبعت سياسة خاصة اتجاه الثورة
 134مصطفى األشرف  ،الجزائر األمة و المجتمع  ،ترجمة حنفي بن عيسى  ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الجزائر  ، 1983،ص . 169
 135يحي بوعزيز  ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين  ،الجزء الثاني  ،ثورات القرن العشرين  ،الطبعة الثانية ،
منشورات المتحف الوطني للمجاهد  ، 1996 ،ص 137
136
Henri Alleg ,Jacques de Bonis ,Henri J Douzon , Jean Freire, Pierre Haudiquet ,La Guerre d’Algérie,
Edition Temps Actuels, Paris , 1981 , Tome 2 , p 215.
 137يحي بوعزيز  ،المرجع السابق  ،ص ص 177-175
 138الجنرال شارل ديغول  ) 1970 -1890 ( :رجل سياسة فرنسي  ،أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة  ،عرف بمناوراته
االستعمارية تجاه الجزائر  ،منها  :مشروع قسنطينة  ،القوة الثالثة  ،الجزائر جزائرية  ،فصل الصحراء الجزائرية  ،سلم الشجعان
الجنرال شارل ديغول  ) 1970 -1890 ( :رجل سياسة فرنسي  ،أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة  ،عرف بمناوراته االستعمارية
تجاه الجزائر  ،منها  :مشروع قسنطينة  ،القوة الثالثة  ،الجزائر جزائرية  ،فصل الصحراء الجزائرية  ،سلم الشجعان
139
Henri Alleg, Op.cit. , pp 589-590.
 140فرحات عباس زعيم وطني ورجل سياسي جزائري ،مؤسس االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ،عضو جبهة التحرير
الوطني إبان حرب التحرير الجزائرية ،أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة للجمهورية الجزائرية من 1958إلى  ،1961تم انتخابه
عند استقالل الجزائر رئيسا للمجلس الوطني التشريعي .توفي 23ديسمبر1985
141
Henri Alleg, La Guerre d’Algérie, Tome 3, p 94.
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الجزائرية فيما بين ، 1962 - 1958حيث اعتمد ديغول كل األساليب واالستراتيجيات للقضاء عليها  ،مركزا في املجال
السياس ي على خنق الثورة و عزلها لعدم اسماع صوتها للعالم ،مركزا على الدعاية الكاذبة ومحاولة تغليط الرأي العام
العاملي حول واقع الثورة ،وتنظيم استفتاء عام على دستور الجمهورية الخامسة ،تزييف النتائج وإظهار الشعب بمظهر
املؤيد له ولسياسته كإحدى املراوغات والخدع ،واألهم من كل ذلك هو عدم االعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل وحيد
للشعب الجزائري ،وحاول املستعمر بذلك إظهار الثورة على أنها ثورة مصطنعة زائفة مدبرة من الخارج ،وليست لها جذور
في األمة الجزائرية األسيرة 142ورأى وجود قوة ثالثة يمكن التفاوض معها .
غير أن كل هذه األساليب زادت في تصعيد العمليات الثورية ضد االستعمار الفرنس ي حيث سطرت جبهة التحرير الوطني
لنفسها سياسة محكمة للمواجهة ،وإجبار العدو على التعامل بواقعية مع الثورة الجزائرية ،مركزة في هذه املرحلة على
العمل الدبلوماس ي لتبدأ مرحلة التعريف بالقضية الجزائرية دوليا وعزل العدو في املجال الدبلوماس ي ،ذلك أنه ال يمكن
ألي ثورة أن تكون بمعزل عن العالم فهي بحاجة إلى مساندة وتأييد لتحقيق االنتصار الخارجي .
ومع اندالع الثورة فضلت عدد من الدول اتخاذ موقف الحياد من القضية الجزائرية ،غير أن صدى انتصاراتها أدى إلى
تغير املواقف  ،وخاصة بعد تأسيس الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،حيث اهتم قادة الثورة بالنشاط الدبلوماس ي
وعملوا على وضع خطة طريق يتم االعتماد عليها في املعركة السياسية ،وقاموا ألجل ذلك بتعيين الجناح الدبلوماس ي الذي
تمثل في لجنة الخارج الثالثية املتكونة من أحمد بن بلة  ،محمد خيضر وحسين آيت أحمد ،وكانت مهمة هذه اللجنة هي
التعريف بالقضية الجزائرية وجلب التعاطف الدولي مع الشعب الجزائري .كما قامت الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية
بتعيين ممثلين لها بمختلف الدول العربية واألفريقية ،كما هو الحال في تعيين فرانز فانون 143ممثال لها بأكرا عاصمة غانا،
عمار أوصديق 144بكوناكري عاصمة غينيا وبوعالم أوصديق 145في باماكو عاصمة مالي. 146كما كان لتنصيب البعثات
يحي بوعزيز  ،المرجع السابق  ،ص 183142
 143فرانز فانون  20 ( :جوان  6 – 1925ديسمبر  ) 1961طبيب نفساني و فيلسوف اجتماعي  ،من مواليد جزر المارتنيك  ،عرف
بنضاله من أجل الحرية و نبذ التمييز العنصري  ،عمل طبيبا عسكريا بالجزائر في فترة االستعمار الفرنسي ثم رئيسا لقسم الطب النفسي
في مستشفى البليدة  ،لينخرط ابتداء من  1955في صفوف جبهة التحرير الوطني  ،كان أيضا محررا في جريدة المجاهد  ،كما تولى
مهام تنظيمية و دبلوماسية  ،توفي عن عمر يناهز  36سنة بمرض سرطان الدم  ،و دفن بمقبرة مقاتلي الحرية الجزائريين
 144عمار أوصديق :من مواليد  1923بعين الحمام بتيزي وزو  ،انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري و أصبح ممثال لحركة
االنتصار للحريات الديمقراطية لمنطقة القبائل  ،اعتقل سنة  ، 1948بعد إطالق سراحه سنة  1951هاجر إلى فرنسا  ،ليعود إلى الجزائر
بعد انضمامه إلى جبهة التحرير الوطني و عين عضو بالمجلس الوطني للثورة  ،و صار كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة للجمهورية
الجزائرية ( ) 1960 -1958
145
Henri Alleg, Op.cit. Tome2, p 577.
146
Redha Malek l’Algérie à Evian, Histoire des négociations secrètes ,1956-1962, Ed Dahleb, Alger,
1995, p 101.
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الجزائرية والوفود بالخارج والتي كانت مهمتها توسيع أعمال جبهة التحرير الوطني دور في ربط االتصال الدائم بالهيئات
الدبلوماسية ملختلف الدول .هذا و قد لعبت أجهزة إعالم جبهة التحرير الوطني دورا كبيرا في تحضير أرضية العمل الخارجي
و ذلك من خالل املشاركة في عدد من املؤتمرات الدولية.
ولعل أولى انتصارات الدبلوماسية الجزائرية هو مشاركتها في املؤتمر األفروأسياوي ببان دونغ في  1955بعد خمسة أشهر
فقط من اندالع الثورة التحريرية لتخرج الثورة إلى العالم ويبلغ صداها املجال الدولي .أما املؤتمرات األفريقية فهي متعددة
و منها مؤتمر التضامن األفريقي األسيوي بالقاهرة  ،عقد فيما بين  26ديسمبر و 1957و أول جانفي  ،1958حضره 500
مندوب يمثلون تسعة وأربعين دولة 147منها املستقلة أو الخاضعة لوصاية هيئة األمم املتحدة أو الواقعة تحت وطأة
االستعمار ،وكانت كل من السودان  ،تونس ،املغرب ،غانا قد استقلت بعد مؤتمر باندونغ لتكون دعما جديدا للتضامن
األفرواسياوي ،148الى جانب مؤتمر أكرا للدول املستقلة ،الذي عقد بمدينة أكرا عاصمة غانا في 15أبريل  ،149 1958و
مؤتمر طنجة باملغرب األقص ى والذي عقد فيما بين  27إلى  30أبريل  1958و كان فرصة ثمينة لجبهة التحرير الوطني
لتكريس تضامن سياس ي فعال مع الحزب الدستوري الحاكم في تونس وحزب االستقالل املمثل للمغرب ،150الى جانب مؤتمر
مونروفيا الذي سنخصه بالدراسة.
ظروف مشاركة الوفد الجزائري في مؤتمرمونروفيا Monrovia
ان االهتمام باملشاركة في املؤتمرات األفريقية كان يعد من ثوابت سياسة جبهة التحرير الوطني و أهدافها و استراتيجيتها،
حيث كانت الجبهة تدرك أهمية هذه املؤتمرات وضرورة تفعيل دبلوماسيتها باملشاركة فيها بجدية وقوة ،باعتبارها من أهم
الوسائل الفاعلة لطرح القضية الجزائرية والتعريف بها ،وكان الهدف األسمى هو السعي نحو العمل األفريقي املشترك
ورفض السياسة االستعمارية.
انعقد هذا املؤتمر فيما بين  4إلى  8أوت  1959بمونروفيا عاصمة ليبيريا ،و هو يدخل في مرحلة هامة من تاريخ افريقيا
حيث تعتبر الفترة املمتدة من  1950الى  1965فترة هامة استطاع خاللها الرئيس كوامي نكروما 151أن يعبئ القارة األفريقية
لخدمة قضايا التجمع األفريقي  ،حيث نظم عقب استقالل غانا عددا من مؤتمرات التجمع األفريقي  ،و كان أولها هو
147

Henri Alleg, Op.cit, tome 2, p 577.
شوقي عطاء هللا الجمل ،دور مصر في إفريقيا ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1984 ،ص 157148
149
L’Echo D’Oran, Dimanche 13, Lundi 14 Avril 1958, N 31136.
150
محمد الميلي  ،مواقف جزائرية  ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،الطبعة األولى  ، 1984 ،ص .87
 151كوامي نكروما(،)1972-1909أول رئيس لغانا المستقلة و حكمها من  1960الى ، 1966يعتبر من المناضلين األفارقة األوائل ضد
االستعمار من أبرز دعاة الوحدة األفريقية و أحد مؤسسي منظمة الوحدة األفريقية.
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املؤتمر األول للدول األفريقية املستقلة بأكرا عاصمة غانا ،ثم عقد املؤتمر الثاني للدول األفريقية املستقلة بمونروفيا ،152
ضم تسع دول افريقية مستقلة وهي غينيا ،غانا ،إثيوبيا ،السودان ،الجمهورية العربية املتحدة  ،ليبيا ،تونس واملغرب،
درست خالله القضايا املختلفة الخاصة بالقارة األفريقية وكانت قضية الثورة الجزائرية محور النقاش حيث عبر
الحاضرون عن رغبتهم في تجنيد طاقاتهم وإمكانياتهم لخدمة الثورة الجزائرية وتحقيق أهدافها.
ّ
مثل الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية في هذا املؤتمر محمد يزيد ،الذي عمل جاهدا من أجل احباط املخططات
الفرنسية املتمثلة في حصار الثورة و عزلها عن الساحة الدولية ،وابقائها فرنسية داخلية  ،ولذلك سنحاول التعريف به في
بضعة أسطر ،فهو من مواليد سنة  1923بالبليدة ،انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري سنة  ،1942بعد حصوله
على شهادة البكالوريا بمسقط رأسه هاجر الى باريس سنة  ،1945أين التحق بمدرسة اللغات الشرقية بكلية الحقوق،
وسرعان ما أصبح السكرتير العام لجمعية الطلبة املسلمين لشمال افريقيا( )A.E.M.A.Nفيما بين  ،1947-1946ومسؤول
القسمة الجامعية لحزب الشعب الجزائري كما عين محمد يزيد عضو باللجنة املركزية لحزب حركة االنتصار للحريات
الديمقراطية( ، )M.T.L.Dونتيجة لتكثيف نشاطاته السياسية ،تم القاء القبض عليه في شهر مارس  1948وحكم عليه
بسنتين سجنا بتهمة امتالك منشورات ووثائق مشبوهة ،أمض ى هذه املدة بسجن بربروس ،أين كان املسير واملنظم الرئيس ي
رفقة الطيب بولحروف  ،إلضراب عن الطعام  153كان من الفاعلين في انجاحه.
بعد خروجه من السجن ،عاد الى باريس ،وأصبح يعرف باالسم املستعار "زوبير" وواصل نشاطه السياس ي هناك ،الى
جانب املشاركة في تحرير جريدة  ، L’Algérie Libreليتجه بعد ذلك الى القاهرة في  24أكتوبر  1954ويلتحق بصفوف جبهة
التحرير الوطني ،وشارك في مؤتمر باندونغ سنة  ،1955ليتم تعيينه فيما بعد ممثل لجبهة التحرير الوطني بنيويورك ،
وشارك في الدورة العاشرة والحادية عشر والثانية عشر للجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة  ،وفي سنة  1956أصبح عضو
باملجلس الوطني للثورة الجزائرية( ، )C.N.R.Aثم وزير اإلعالم للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية فيما بين (-1958
 ، 154)1962كما كان له دور بارز في اتفاقيات ايفيان.
ذكر محمد يزيد الذي حضر مؤتمر مونروفيا –كما ذكنا سابق -ممثال للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية عند تدخله
باملؤتمر " من السهل أن نشرح سبب تواجدنا هنا ،وهو أن ما يحدث اليوم بالجزائر ليس سوى تحد لتطور حركة التحرر
152علي .أ.مزروعي،ك.ووندجي ،تاريخ افريقيا العام ،المجلد الثامن،افريقيا منذ عام  ،1935اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ افريقيا
العام،اليونسكو،الطبعة األولى،1993،ص 811
153
Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens (1926-1954), préface
de Mohammed Harbi, Editions L’Harmattan, 1985, p 304
154
Op.cit, p 305
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بإفريقيا من جهة  ،وتحد لالستعمار و نتائجه االقتصادية والسياسية من جهة أخرى ".155
هذا وقد كتبت جريدة لوموند Le Mondeبتاريخ  11جويلية  1959حول مشاركة الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية
في هذا املؤتمر " بمكن للحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية أن تتباهى بأمرين  ،األول سياس ي وهو قبولها في املؤتمر كعضو
يتمتع بكل الحقوق واالعتراف بها وحضورها إلى جانب الدول األفريقية املستقلة  .أما الثاني فهو رمزي يتمثل في موافقة
الحكومة الليبيرية على رفع العلم الجزائري على مبنى البرملان الليبيري ملدة أيام "156.
قرارات مؤتمرمنروفيا
بعد عدة اجتماعات و جهود مضنية قام بها الوفد الجزائري ،دعى املؤتمر الى:
 االعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره و استقالله.
 سحب كل قواتها من الجزائر ووضع حد للعمليات العدائية.
 الدخول في مفاوضات مع الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية.
كما وجهت دعوة إلى أعضاء حلف األطلس ي 157لدفع فرنسا إلى عدم استعمال أسلحته بالجزائر ،وطلبت من كل الدول
الحليفة أو الصديقة لفرنسا وكل األمم والشعوب املحبة للسالم بالضغط على فرنسا عن طريق القروض ودفعها لوقف
إراقة الدماء بالجزائر والسماح للشعب الجزائري بتحقيق أماله الشرعية في الحرية و االستقالل  ،مع التنديد باستعمال
القوات األفريقية في الجيش الفرنس ي ضد أشقائهم بالجزائر  ،كما عبرت الدول الحاضرة عن أملها باعتراف كل دول العالم
بالحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية.
ومن جهة أخرى فقد طالب املؤتمر الدول األفريقية املستقلة ب:





اإلعداد ملناقشة املشكل الجزائري في الدورة الرابعة عشر لجمعية األمم املتحدة.
متابعة النشاط الدبلوماس ي لصالح القضية الجزائرية.
التعريف بالقضية الجزائرية .التعريف بالقضية الجزائرية.
تقديم الدعم املادي للجزائر.

155

Henri Alleg, Op.cit. , tome 2, p577.
Le Monde, 11 juillet 1959.
157حلف األطلسي ( الناتو ) منظمة تأسست سنة  1949بناء على معاهدة شمال األطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن  4أبريل
 ، 1949مقره بروكسل عاصمة بلجيكا  ،دوره حراسة حرية الدول األعضاء و حمايتها عسكريا .
156
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 إعالن  1نوفمبر " يوم للجزائر " كتعبير عن التضامن مع الشعب الجزائري.
 تبادل اآلراء كلما تطلب األمر حول الوضع في الجزائر158.
وهكذا فقد تمكنت جبهة التحرير الوطني من خالل هذه املؤتمرات من تحقيق جزء من أهدافها التي سطرتها لنفسها
على املستوى الخارجي واملتمثلة في جعل القضية الجزائرية حقيقة يعرفها العالم بأسره  ،وبفضل الدعم األفريقي ،وكذا
العربي واألسيوي وصل صدى الثورة إلى الجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة  ،كما كان للقيادات السياسية دورا بارزا في
الحصول على تأييد الشعوب األفروآسياوية للثورة الجزائرية ماديا ومعنويا مما أفشل املحاوالت الفرنسية لتطويق الثورة،
كما كانت هذه املؤتمرات بداية للشعور بالقضية الجزائرية حيث ندرج هنا ما صرح به رئيس فدرالية مالي " موديبو كايتا "
ألحد الصحفيين بباماكو " كيف ال نعجب بهذا الشعب الباسل ،هذا الشعب الذي تسفك دماؤه يوميا لكي تتحرر إفريقيا،
كيف يمكننا أن ننكر بأنه بنضال هذا الشعب بالجبال وعلى التالل ومن خالل شله لعمليات الجيش الفرنس ي  ،فانه يناضل
من أجل كل إفريقيا "159.
كما ذكر الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري 160ملراسل املجاهد بكوناكري " ...بالنضال بهذا اإليمان وهذه العزيمة
القوية فان الشعب الجزائري قد دعم وعزز تحرير بعض الدول األفريقية وفتح األبواب الستقالل دول أخرى ، ...،وهو يظهر
بحركته السياسية ونضاله املستمر أن إفريقيا كلها تقول ال لالحتالل".
كما كتبت جريدة " ليبيرين آج "  1615بمونروفيا "  ...لنعترف أننا لم نكن نعرف الكثير حول املشكل الجزائري إلى غاية
اليوم ،وهل هذا سبب لتواصل جهلنا لها ؟ بالطبع ال ،لذلك أيها القراء األعزاء سنخصص طبعة خاصة حول املشكل
الجزائري ونضال هذا الشعب األفريقي الشجاع من أجل حريته واستقالله من قيود االستعمار" ...وبالفعل فقد تطرق
العدد إلى حوالي عشر وثائق محررة من قبل الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية بواجهة عليها صورة كبيرة ملحمد يزيد
الذي كان يقود الوفد الجزائري بمونروفيا وكتب عليها "هذا هو الرجل الذي سيرهب السفير الفرنس ي أنطوان مران"162.
وكان رد فعل السفير الفرنس ي توجيه تنديد رسمي لدى الحكومة الليبيرية ،غير أن ذلك التنديد قد رفض أصال ،ونورد
هنا أيضا تصريح أدلى به وزير الشؤون الخارجية لغانا السيد أكو آدجي 163حيث قال " يجب أن نشعر فرنسا أن الضغط
158

El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958 a N 60, 2
Henri Alleg, Op.cit. , tome 2, p468
أحمد سيكوتوري  ) 1984 -1922 ( :رئيس غينيا منذ  2أكتوبر  1958بعد استقاللها  ،كان مؤيدا لحركات االستقالل األفريقية
 Liberian Age 161ليبيرين أج  :جريدة كانت تصدر مرتين أسبوعيا بليبيريا .
162
» « Voici l’homme qui fera trembler l’ambassadeur de France ,Antoine Morand
 Ako Edji 163أكو أدجي وزير الشؤون الخارجية لغانا.
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األفريقي موجود  ، ...،يجب أن نقول إن على الحرب أن تنتهي بالجزائر بالتفاوض املباشر بين فرنسا و الحكومة املؤقتة
للجمهورية الجزائرية ليتم االعتراف بحق الشعب الجزائري في الحرية و االستقالل ،لذلك علينا أن نوفر لهذا الشعب كل
الدعم املادي املمكن ،...وإذا لم تتوفر لدينا األدوية علينا الذهاب إلى األسواق العاملية الكبرى لشرائها وتوفيرها للحكومة
املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،يجب على كل واحد منا أن يبين أن نضال الشعب الجزائري هو نضاله.164" ...

املصدر :
Page d’El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958

لقد جسدت هذه املؤتمرات حشدا للطاقات األفريقية الرسمية و الشعبية وفرصة الستغالل كل اإلمكانيات لصالح
القضية الجزائرية وحققت عدة نتائج ايجابية لصالحها ولعل أهمها التعريف بالقضية الجزائرية بصفتها قضية عادلة
لشعب مضطهد ،الحصول على الدعم املادي واملعنوي  ،وسيواصل الجزائريون نضالهم إلى غاية تحقيق الهدف األسمى
El Moudjahid, Organe Central Du Front De Libération Nationale, 19-09-1958 a N 60,2
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وهو االستقالل ليظهر للعيان نجاعة العمل الداخلي والخارجي للمناضلين الجزائريين.
كانت مشاركة جبهة التحرير الوطني في املؤتمرات األفريقية واألفروآسياوية مشاركات فاعلة  ،وأكدت على أهمية التقارب
العربي األفريقي  ،ونقول في األخير أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت دورا بارزا الى جانب الكفاح املسلح أثناء الثورة  ،كما
تمكنت من كسر قيود االستعمار وأعادت السيادة للجزائر.
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هل ستنتقل دارفورمن مآالت الحرب إلى مشارف السالم والتنمية على ضوء اتفاق جوبا لسالم
م؟2020 السودان
WILL DARFUR REGION MOVE FROM WAR FATES TO
THE BRINK OF PEACE AND DEVELOPMENT IN LIGHT OF
JUBA AGREEMENT FOR SUDANESE PEACE IN 2020?
 تركيا، أنقرة، السفارة السودانية، باحث في الدراسات األمنية واالستراتيجية،تيراب أبكرتيراب. د.1
 مما دفع أبناء اإلقليم إلى ترجيح خيار. ظل إنسان أقليم دارفور يعاني من الحرب وعدم اإلستقرار والتخلف التنموي لعدة سنين:امللخص
 عدم إمتالك رؤية للحل السلمي.املعارضة املسلحة ضد الحكومات املركزية في الخرطوم للمطالبة بحقوقهم ومساواتهم في السلطة والثروة
. مما تسبب في تحويل اإلقليم إلى بؤرة صراع لعدد من السنين.للقضية دفع الحكومة إلى نهج املواجهة العسكرية لحركات املعارضة املسلحة
 وآخر تلك املجهودات هو اتفاق. ولكن جمعيها باءت بالفشل،ُبذلت العديد من الجهود لوقف الحرب وتحقيق السالم في فترة النظام السابق
ً
 واآلثار، تناولت هذه الورقة إمكانية تحقيق اتفاق جوبا للسالم في دارفور.جوبا للسالم في السودان الذي وقع مؤخرا بعد سقوط نظام البشير
 والنتائج املتوقعة، آخذة في اإلعتبار العوامل الجغرافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية لإلقليم،املترتبة على ذلك االتفاق في اإلقليم
.في حال فشل تنفيذ االتفاق

 الفترة اإلنتقالية، سالم دارفور، دارفور، السودان،م2020  اتفاق جوبا للسالم:الكلمات املفتاحية
Abstract :The people of Darfur have been suffering from war, instability and
underdevelopment for several years. This prompted the people of the region to favor the option
of the armed opposition against the central governments in Khartoum to demand their rights
and equality in power and wealth.The lack of vision to find a peaceful solution for this issue,
have pushed the government to use the military confrontation against the armed opposition
movements, which was a reason for this region to become a focus of conflict for years.Many
efforts were afforded to stop the war and achieve peace during the period of the former
government, but all of them had falied.The latest of these efforts is Juba Agreement for Peace
in Sudan, which was signed recently after the fall of Al- Bashir government.This paper dealt
with the possibility of achieving the Juba Peace Agreement in Darfur, and the implications of
this agreement, taking into account the geographic, political, social and economic factors of this
region, and the consequences in case of failure to implement this agreement.
Keywords: Juba Peace Agreement 2020, Sudan, Darfur, Darfur Peace, the transitional period
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مقدمة:
إقليم دارفور بتكويناته الحالية ذات الواليات الخمسة ،شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب دارفور من أكبر رقاع
السودان قبل وبعد انفصال جنوب السودان من حيث املساحة والسكان .وقد أيدت هذه الحقيقة املسوحات السكانية
املتعاقبة وأخرها تعداد العام 2008م ،حيث أبان أن نصف سكان السودان يقطنون الجانب الغربي من مساحته .كما
أن قبائله املنتشرة واملتداخلة مع ثالث من دور الجوار شكل إمتداد داعم أخر للتركيبة السكانية بدارفور ،وأبرزها
التداخل مع قبائل تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا وبعض الدول األفريقية الغير مجاورة كنيجيريا والنيجر.
هذه التركيبة السكانية الفريدة رغم التعايش واالنسجمام الذى حققته في الغالب األعم من تاريخ األقليم إال انه لدوافع
أساسية تتصل بالزارعة والرعي واملاء ،شكلت تأثيرات سلبية على االستقرار املدني والتعايش السلمي وانتجت إحتكاكات
مسلحة بحجة التعدي على املزارع من قبل الرعاة ،وتعدي الرعاة على املرزاعين وعلى مسارات الرعي املكتسبة لهم عبر
ً
التوسع الزراعي والتمدد فيها .اإلحتكاكات التى أصبحت مؤخرا شائعة في املجتمع الدرافوري ،شكلت في بعض املراحل
وقود لنزاعات قبلية مسلحة.
النظام اإلداري األهلي الذى سنتعرض لبعض مالمحه بين سطور البحث ،كان يساهم في إحتواء كثير من النزاعات
املسلحة بين القبائل في مراحل تطور النزاع القبلي ،وأسس ملا عرف تاريخيا بالجودية ،وهى انجح أنواع الوسطات الحميدة
لتحقيق إستقرار نسبي باالقليم ،وأنه لم يخلو من الدفع سلبا في أحيان أخرى بتأجيج الصراع وترقية اإلحتكاكات الى
قتال أوسع بحجة الثأر ملقتل أبنائها من الطرف األخر.
نظام الحكم في السودان ،والذى تأرجح بين املركزي والالمركزي ،اإلقليمي واالتحادي ،كان له إسهامه اإليجابي والسلبي
على سائر الحياة في دارفور الكبرى .تفاوتت سلبا وإيحابيا بمقدار مدى قوته وتحكمه في زمام تسير دوالب الدولة بإالقليم،
فضال عن تنسيقه مع إالدارة األهلية التقليدية به ،والتى لم تجد نظم الحكم املتباينة من مركزي وال مركزي بدء من
ً
االعتراف بدورها وإفراد حيز لها ضمن هياكلها كما في الحكم إالتحادي الراهن والذي سوف يتغير بناءا على اتفاقيات
السالم التي ُوقعت في جوبا عاصمة جنوب السودان بين حركات املعارضة املسلحة وحكومة الفترة اإلنتقالية ،التي وضعت
تحقيق السالم الشامل في البالد كأولى أولياتها ،والذى سنتعرض لها من خالل هذه الدراسة.
مثلما كان للعوامل الداخلية من تكوين سكاني قبلي ،ومقدرات زراعية وحيوانية ومعدنية وعوامل طبيعية من تصحر
وموارد مائية غيرمستخلصة كانت هنالك عوامل إقليمية ودولية لها تأثيرها اإليجابي والسلبي في مجريات الحياة واألوضاع
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في دارفور .فقدر دارفور أنها تجاور ثالثة من الدول األفريقية والعربية على طول حدودها وهي تشاد وأفريقيا الوسطى
وليبيا ،والتى تتداخل معهما قبليا .كما أن هذه الدول الثالثة قد شهدت طوال مسيرتها التاريخية تقلبات سياسية
وصراعات مسلحة ،قطعا كان لها تأثيرها على األقليم من نواحي سياسية وإقتصادية وأمنية .قد يختلف مدى هذا التأثير
عبر املراحل ،وقد يتأرجح بين السلبية واإليجابية ،ولكنه قطعا كان تأثيرها واقعا ملموسا بكافة واليات دارفور.
كما ان املنظمات االقليمية وعلى رأسها االتحاد اإلفريقي وإاليقاد وجامعة الدول العربية ،ال خالف على تأثيرهم
وحضورهم في املسرح الدارفوري فضال عن التطور الذى حدث في الحقبة االخيرة بالتأثير الدولي وتمدد تدخلهم بدءا من
الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا التى وصل بهما مدى االهتمام بتخصيص مبعوثين ملهمة املتابعة باالقليم
واالتجاه الستخدام االليات الدولية في مراحل متقدمة كمجلس األمن الدولي واستصدار القرارات الخاصة بالوضع في
دارفور وابرزها القرار 1706الذى أسس لتدخل دولي مادي بوجود قوات اليوناميد تحت مظلة األمم املتحدة وبتكوين
يغلب عليه املشاركة االقليمية من دول القارة االفريقية وبعض الدول العربية .كما أيضا إحالة قضية دارفور للمحكمة
الجنائية الدولية تحت تهمة إرتكاب مجازر وجرائم حرب.
هذه العوامل الداخلية والخارجية ساهمت في تأجيج الصراع املسلح واطالته وتأثيره السالب على التنمية في االقليم الكبير
محدثا مفارقات لكون عدم التنمية كان واحد من األسباب لحركات املعارضة املسلحة في دارفور التى خرجت وإنحازت
للخيار املسلح لجلب املصالح لالقليم الكبير .كذا وبعد طول صراع برز السؤال الذي طرح نفسه بقوة وهو :هل كان خروج
الفصائل الدارفورية وحملها السالح بسبب عدم التنمية شكل خروجا إيجابيا أم سلبيا على التنمية في األقليم؟.
التنمية بالواليات الدارفورية ال مناص تحتاج السراع وتيرتها بتهيئة املناخ السلمي واالستقرار الذى يدفع بها لألمام
ومحاصرة العوامل التى تعيقها وتعززها باستخدام التكاليف الباهظة التى كانت تصرف على الحرب وتحويلها الى موارد
تعينها على انشاء املتطلبات األساسية والتنمية الضرورية بها ،وهذا يتحقق بمراعاة جملة من املطلوبات تم التطرق لها
من خالل الدراسة ،وأوصت لتطوير ما هو موجود منها واستحداث ملا هو مفقود.

 .1املوقع الجغرافي والتركيبة واإلجتماعية لدارفور
دارفور الكبرى من أكبر رقاع السودان وتنبسط على كامل تراب السودان من ناحية الغرب ،حيث يتألف نظامها اإلداري
الذي وضعته حكومة األنقاذ من خمسة واليات هى شمال دارفور ،وجنوب درافور ،وغرب دارفور ،ثم أضيفت بموجبة
اتفاقية الدوحة واليتي شرق ووسط دارفور .إطاللة دارفور على دول الجوار السوداني جعلها تمتدد من الصحراء الكبرى
وليبيا شماال ،حتى بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان جنوبا ،وغربا الى تشاد وافريقيا الوسطى.
القبائل التي تقطن هذه املساحة الشاسعة واملترامية ،بل والواصلة داخل السودان والدول الثالثة املجاورة لدارفور
شكلت نسيج افريقي -عربي حيث تنتمى لالفرقانية والعربية لكونها تتشارك في الدين والعرف واللغة واللهجات ،وأواصر
الدم(آدم1997 ،م .)5 ،دارفور رغم استمدادها إلسمها من أكبر القبائل املتداخلة في االقليم الكبير (الفور) اال انها طوال
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ثالثة قرون وأكثر ظلت تحت بوتقة انصهار لقرابة الثمانين قبيلة(آدم1997 ،م.)255 ،
ً
املكونات القبلية في دارفور عموما كان لها تأثير بالغ على تشكيل الحياة بدارفور الكبرى وساهمت بشكل كبير في تحديد
ُ
نظم إدراية تقليدية تمتعت بنفوذ يضاهي النفوذ الرسمي للدولة بل يتفوق عليه في كثير من األحيان من ناحية تسير دوالب
ُ
وديتها من لدن السلطان والشرتاي ومرورا بالناظر والشيخ والعمدة .وهذا ما
الحياة من خالل النظام الهيكلي للقبيلة وج ِ
سنتناوله بالتفصيل من خالل املبحث القادم.

 .2النظام األهلي واإلداري لدارفور
النظام األهلي في دارفور فرض وجوده وحضوره بقوة ،وهو يتدرج من أعلى بالسلطان والشرتاي وشيخ العموم (ناظر)
والشيخ والعمدة .وهو نظام يعترف بالحواكير التى تمثل أرض القبائل وتعرف أيضا ُ
بالدور ،وهو نظام يقسم األراض ي في
إقليم دارفور إلى مساحات بين القبائل ،لكل قبيلية مساحة معينة تبسط فيها نظامها األهلي والشعبي وتسمى (حاكورة)،
ً
ورأس النظام األهلي في القبيلية يعتبر مسؤال من توفير األمن واالستقرار في الحاكورة عن طريق عقد التصالحات بين
مكونات املجتمع االخرى وبالتنسيق مع الجهات الرسمية للدولة(إبراهيم2007 ،م.)97 ،

 .3خليفة تاريخية للحراك السياس ي املعارض في دارفور:

ً
االحراك السياس ي املعارض لحكومات املركز ليس حديثا على دارفور ،بل شكل الساسة من أبناء دارفور عبر تاريخ السودان
الحديث عدد من الحركات والتنظيمات السياسية التي كانت مطالبها تتمحور حول تطوير وتنمية املنطقة وثمثيلها في الحكم
املركزي بصورة تتناسب مع حجمها ومقدراتها .وتأتي حركة اللهيب األحمرالتي تأسست عام 1957م ،وتدعو إلى إصالحات
النظام السياس ي السوداني وتحسين الحالة العامة في دارفور في مقدمة ذلك الحراك السياس ي(عثمان2004 ،م .)11،كذلك
حركة جبهة سوني في الفترة من 1964- 1963م ،تعتبر أحد أهم مظاهر ذلك الحراك ،وهي جبهة عسكرية تضم أبناء من
دارفور حاربوا الى جانب الجنوبيين في الجنوب السوداني آنذاك(كولينز2010 ،م.)107 ،
ً
أيضا جبهة نهضة دارفور(1965-1964م) ،التي تلخصت مطالبها في ضرورة تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في
دارفور ،وهى منظمة سياسية سلمية كونتها مجموعة ضاغطة من اتحاد طالب ابناء دارفور ومنظمات طوعية دارفورية
وضمت كل ابناء دارفور من كافة قبائلها .حيث ساعدها في ذلك نشأتها املتزامنة مع ثورة 1964م ،التى حققت معها قدر من
الحريات .كذلك ابرز ما دعت له وعملت الجله إنعتاق النواب البرملانيين من أبناء دارفور عن الدعم السكوتي أو باالشارة
لألحزاب السياسية الطائفية .وقد حققت قدر من النجاح في هذا الجانب ،حيث اتفقوا على اختيار من يمثل دارفور في
البرملان بطريقة ديمقراطية من أبنائها(قمرالدين2010 ،م).
كذلك من الحركات السياسية التي ابتدرت العمل السياس ي املعارض للمركز في دارفور :تنظيم ابناء غرب السودان -1977
1979م ،وهو حركة سياسية مدنية سلمية تدعو لتنمية غرب السودان كإقليم يضم ابناء دارفور وكردفان ،وتحقيق
اصالحات سياسية فيه(سليمان2014 ،م) .وإنتفاضة شعب دارفور عام 1980م التي بذغت إحتجاجا على تعين حاكم
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اإلقليم الطيب املرض ى .شاركت فيها كل مناطق دارفور وكردفان ،وإنتهت بإقالة الطيب املرض ى وتولى محمد إبراهيم
ً
دريج(البحيري2008 ،م .)123 ،أيضا حركة داؤد يحي بوالد 1991-1990م ،والتحالف الفيدرالي الديموقراطي السوداني
بقيادة أحمد إبراهيم دريج وشريف حرير ،وهو تحالف تأسس إبان حكم الرئيس جعفر محمد نميري وإنتهى عام 1994م
بتفرق أعضائه على الحركات الدارفورية املسلحة الجديدة .وشكل نواة لتأسيس حركة تحرير السودان(عثمان2008 ،م،
.)38
كما يشير العام 1997م الى نشاة الحركات السياسية والعسكرية الدارفورية الحديثة وبصورة غير علنية من صلب خريجي
جامعة الخرطوم من أبناء دارفور تكوين نواة لعمل دارفوري منظم ،حيث تكونت لجنة الخمس والعشرين ،التي إعمتدت
على جمع املعلومات واالحصائيات .وساعدت في اصدار الكتاب األسود عام 2000م ،الذي عمدوا من خالله اظهار حجم
التهميش االقتصادي والسياس ي لإلقليم منذ إستقالل البالد في عام 1956م إلى تاريخ صدور الكتاب(الكتاب األسود،
1999م .)40-12 ،والجدير بالذكر هنا أنه شكل األسالميون من أبناء اإلقليم غلبة في هذه اللجنة وعززها إنضمام إسالميون
أخرون من أبناء املنطقة عقب وقوع الخالف الحاسم داخل الحركة اإلسالمية التي كانت في الحكم وقتئذن ،وأنقسمت إلى
شطرين متناحرين ،شطر العسكريين بقيادة الوجه العسكري للحركة في الحكم املشير عمر حسن أحمد البشير وأسس
حزب املؤتمر الوطني الذي إستمر في حكم البالد ،وشطر بقيادة األب الفكري لألسالم السياس ي في السودان الدكتور حسن
عبدهللا الترابي وكون حزب املؤتمر الشعبي الذي شكل أشرس تنظيم معارض للمؤتمر الوطني بعدها(عبدالحميد2012 ،م،
.)57
كذلك أعلن السيد خليل إبراهيم في أغسطس 2001م ،من خالل مؤتمرصحفي عقده في هولندا تأسيس حركة العدل
واملساواة .ودعى من خالله لعقد مؤتمر شامل إلصالح دارفور .وبحسب رؤيته الزالة عدم العدالة الدائم الذي مارسته
مجموعة صغيرة من الحكام االتوقراطيين ،ووسعت دائرة املقصد والحل ليشمل كامل التراب السوداني وليس قصرا على
دارفور لتحقيق التنمية االقتصادية املتوازنة(التونس ي2007 ،م .)457 ،وشكل بذلك ثاني أكبر حركة دارفورية مسلحة
ً
ومحاربة للحكومة املركزية والحكومات الوالئية بدارفور .الحقا توالى تأسيس حركات املعارضة املسلحة في دارفور حركة تلو
األخرى ،األمر الذي جعل قضية دارفور أحد أهم القضايا السياسية في العالم واإلقليم.

 .4عوامل وأسباب الصراع في دارفور
لكل صراع مسلح أو حالة عدم إستقرار في أي منطقة من بقاع العالم عوامل وأسباب داخلية وخارجية ،وال يمكن إزالة
تلك الحالة إال عبر تشخصيص صحيح وواقعي لتلك األسباب وأسنتتاج حلول واقعية وعملية تخاطب جذور تلك األزمة.
ً
وإنطالقا من الطرح أعاله سنتناول في املساحة القادمة من الورقة بإيجاز غير مخل األسباب الداخلية والخارجية التي أدت
إلى الصراع في دارفور.
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ً
أوال :العوامل واألسباب الداخلية:
تضافرت العديد من العوامل الداخلية ذات مرتكزات تاريخية وجغرافية وديموغرافية ،خاصة بالتركيبة السكانية وباملوارد
الطبيعية ،وبالسياسات املركزية الخاطئة والغير موفقة التي أسهمت بشكل ملموس في األوضاع بدارفور منذ فترة طويلة،
ً
غير أنها تعاظمت في سنوات حكم االنقاذ ،خصوصا بعد العام 2003م .ونعتقد أنه من الضروري أن نسلط بعض الضوء
على أبرزها على نحو مختصر ال ينفى عظيم أثرها وإسهامها في تجسيد الحالة التي كانت معاشة ومازالت آثارها ملموسة
بواليات دارفور الخمسة وهى:

 عدم إيالء الحكومات املركزية االهتمام املطلوب للمنطقة
يرجع البعض أن التجاهل الذى عانت منه دارفور زمن الحكومات الوطنية املتعاقبة وبخاصة إبان إستحداث نظام الحكم
ُ
اإلقليمي املطبق في العام 1982م ،وما نتج عنه قد كرس لتخلف التنمية في اإلقليم(مسعد2016 ،م .)7،كذلك ولد التدنى
االقتصادى وساهم بعدها املركز بسياساته الغير ناجحة في أضعاف بنيتها التحتية املتمثلة في ضعف شبكة املواصالت
والطرق وعدم االستفادة من القدرات الطبيعية والثروات الهائلة فيها حتى أدى لقلتها وأحدث صراع عليها بين القبائل(تيراب،
2020م .)51 ،أضف إلى ذلك السياسيات التي ظلت تتبعها الحكومة املركزية في التعامل مع قضايا املعارضة املسلحة
ومحاولة إستخدام املكون القبلي لدارفور ملجابهة ذلك .األمر الذي أدى إلى تأزم األوضاع وتوسع الخالفات والصراعات بين
املكونات القبلية.

 الصراعات القبلية
إمتداد واليات دارفور على مساحة واسعة من السودان تقدر ب  550كلم ،وتباين نسبة هطول األمطار فيها يستوجب
ً
ضرورة تحرك السكان الى حيث موارد املياه ،األمر الذي دائما ما يؤدى لحدوث الصدامات واالحتكاكات ونشوب االقتتال
على املوارد الطبيعية ،وفي حاالت اصبحت رئيسية ومألوفة وهى حاالت التعدى على الحواكير واملساحات املزروعة واململوكة
لقبائل تمتهن الزراعة .كما إن التوسع في الزراعة من طرف هذه القبائل على املسارات الطبيعية للقبائل في سنوات التصحر
والجفاف الذى يصيب الواليات الدارفورية في فترات يعظم من هذه االحتكاكات ويطورها لقتال مسلح يستمر لفترة طويلة
ويخلق كثير من األضرار بالزرع والحواكير وبالثروة الحيوانية ،ومن قبلهم فقدان أعداد غالبه من منسوبى هذه القبائل
ألرواحهم(محمد & وادي1998 ،م.)99 ،

 التركيبة السكانية
التركيبة السكانية القائمة في أقليم دارفور لها إمتداداتها القبلية في دول مجاورة لحدود الواليات ،وإمتدادت حدودية طويلة
مع تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا ،تسهل من التناصر القبلي واالصفطاف الى جانبى املتصارعين(حياتي2001 ،م.)281 ،
ُ
لذلك نجد أن الصراعات القبلية بين املكونات الدارفورية املختلفة تشكل أحد مهددات األمن والسلم في دارفور .أضف إلى
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ذلك محاوالت إستخدام الساسة من املركز وأبناء اإلقليم للنسيج االجتماعي في دارفور بغرض تحقيق مصالح سياسية
شكلت عامل أساس ي في تعقيد الوضع وتعجيج الصراعات القبلية في دارفور وتوطين النعرات العنصرية والقبلية في نفوس
سكان اإلقليم ،مما نتج عن ذلك أزدياد الصراعات القبلية بين كل مكونات دارفور وإنعدام روح قبول اآلخر.
لذلك التركيبة السكانية الحالية لدارفور كانت تعتبر أحد أسباب الصراع ونشوب الحروب في املنطقة ،وفي تقديرنا
ستستمر كذلك مالم يتم وضع خطط وإستراتيجيات -واقعية -إلعادة هندستها وتحويلها من عامل مهدد لألمن والسلم في
ً
ً
املنطقة إلى نقطة قوة ،ويمكن تحقيق هذا في ظل التغيرات السياسية التي تجري حاليا في اإلقليم بناءا على إتفاق السالم
ً
الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في جوبا.

 تأثيرالظواهرالبيئة على الواليات الدارفورية

ُ
أبرز الظواهر التى كان لها القدح املعلى في تأجيج الصراعات في اإلقليم هى ظاهرة التصحر والذى يعقبه الجفاف ويخلق
الندرة في املوارد خاصة املائية وتوابع تأثيراته على الزراعة واملراعي مما يصاعد اإلقتتال على املوارد بين القبائل الدارفورية.
ويرى البعض وجود عالقة تبادلية بين هطول االمطار ،وخاصة في حالة الندرة ،وإشتعال القتال وإنتشار النزاعات القبلية
في اإلقليم(البحيري2008 ،م.)70 ،

ً
ثانيا :العوامل واألسباب الخارجية:
 األهمية األقتصادية لواليات دارفور

يمتاز أقليم دارفور بموارد متنوعة من املعادن مثل الحديد ،والرصاص ،والكروم ،والذهب في والية شمال دارفور ،بينما
يوجد خام النحاس والحديد والفوسفات واملنجنيز والبترول في جنوب دارفور واملوارد الطبيعية مثل البترول والذهب
جميعها غير مستقلة وحتى املستقل منها كالبترول والذهب ال يمثل غير نسبة ضعيفة من املخزون املقدر بسبعة مليار
برميل تحت باطن األرض .فضال عن كميات هائلة من الذهب كمخزون بباطن األرض .أضف إلى ذلك املوارد املائية
الجوفية(محمد2006 ،م.)337 ،
ال شك أن الثروة الحيوانية تعتبر هى األخرى من أهم املوارد ذات األهمية البالغة بواليات دارفور وتقدر بأثنى عشر مليون
رأس وتتنوع أعدادها .كل هذه املوارد الطبيعية والثروة الحيوانية جعلت من واليات دارفور محط صراع داخلي وخارجي،
وأسباب للتأثير اإلقليمي والدولي ،والتدافع املباشر وغير املباشر عبر املنظمات الطوعية ومؤسسات املجتمع املدني ،أذ
تمثل بعضها دوافع إلستغالل هذه املوارد لصالح دول املنشأ.

 الصراعات بدول الجوارالدارفوري والتداخل الحدودي

ً
ظلت وعبر التاريخ دول التداخل والتمازج القبلي مع واليات دارفور تشكل عوامل مؤثرة سلبا وايجابا على مجمل الحياة
بدارفور .وأزداد تأثيرها خالل العقد األخير وبرز بصورة ال إنفكاك منها منذ الثمانيات وازدادت تأثيرا مع إندالع قتال أوسع في
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دارفور في العام 2003م(حياتي2001 ،م .)93 ،وابرزها الدور التشادي :حيث أن الدور التشادى الحديث كان له أثره السلبي
في تصاعد واستعار القتال بدارفور كما له الدور اإليجابي في رعاية مبادارت السالم وعقد جوالت للتفاوض بين الحكومة
السودانية والفصائل وحركات املعارضة املسلحة الدارفورية .وذلك وفق حالة الشد والجذب بين السودان وتشاد ،حيث
وصلت إبان فترة القطيعة بين البلدين في الفترة من 2009 -2005م الى تقديم الدعم املسلح وتوفير اإليواء من
الجانبين(تورشين.)2020 ،

 .5التأ ثيرالدولي على النزاع في دارفور
 موقف االتحاد االوربي
كان لفرسنا دور كبير وواضح في الذهاب بقضية دارفور للمنابر اإلقليمية والدولية وإحكام الوضع على حكومة السودان
بسبب ممارستها سياسية الهجوم على املدنين إلجبار حركات املعارضة املسلحة على الخروج من أماكن سيطرتها .كذلك وعبر
دبلوماسية حثيثة إستطاعت أن تشكل موقف اإلتحاد االوربي ضد حكومة البشير حول هذا املسار ،واستطاعت عبر
التعاون مع الواليات املتحدة االمريكية أن تجعلها تمارس ضغوط واضحة على الحكومة السودانية لتغيير سياسيتها حول
قضية دارفور ،والتي بدورها أوفدت وزير خارجيتها األسبق كولن باول لزيارة دارفور والوقوف على األوضاع بها(عثمان،
2008م.)65 ،
املوقفان االمريكي والفرنس ي وتأثيرهما على اإلتحاد األوربي كان لهما دور مباشر في اإلنتقال بالنزاع لألمم املتحدة ممثلة في
مجلس األمن الدولي الذي أصدر مايقارب العشرين قرارا بشأن النزاع في دارفور .بدأت منذ العام 2004م بالقرار ،1556
وأعقبته عدد من القرارات ذات طابع اإللتماس بإيقاف القتال .تدرجت القرارات وصدر في العام 2005م القرار  1590الذى
أنشاء بعثة ملراقبة دارفور (يوناميد) ومن ثم القرار  1591الذى وسع نطاق العقوبات لتشمل إضافة للحظر العسكري
ومنع السفر لعدد من املسئولين وتجميد األرصدة(البحيري2008 ،م.)315 ،
تصاعدت القرارات الصادرة من مجلس األمن لتصل في العام 2006م بإصدار القرار رقم  1593الذى أحال الوضع في
دارفور للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في إتهامات إرتكاب جرائم حرب ،األمر الذى إعتبرته حكومة السودان وبعض الدول
االفريقية والعربية والغربية مثل الصين وروسيا بانه يمثل إنحراف خطير ملسار منظومة األمم املتحدة ومؤسساتها ،وإدخال
مبدأ ازدواجية املعايير بالخلط السياس ي والقانوني مما يفقد املنظمة الدولية حيادها ويبعدها من مقاصدها األساسية من
ً
تحقيق السلم واألمن الدوليين على حد تعبيرهم .وإستنادا علي ما ورد ذكره آنفا اصدرت املحكمة الجنائية الدولية عبر دائرة
األدعاء مذكرة توقيف بحق رئيس جمهورية السودان وقتها عمر حسن أحمد البشير وعددا من املسئولين وقيادات وسيطة
لحركات املعارضة املسلحة(املحكمة الجنائية الدولية2015 ،م).
توالت القرارت الصادرة خالل العامين 2007-2006م تحت األرقام  1706بتعزيز وجود قوات اإلتحاد االفريقي والقرار
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 1769الذى أسس لنشر القوات املشتركة "هجين" من اإلتحاد األفريقي واألمم املتحدة تحت قبعة األمم املتحدة لتصل
لعشرين الف عسكري إضافة لنشر ستة الف من املدنيين والشرطة .هذه القرارات الدولية التى بلغت في جملتها العشرين
وتركزت أهمها في ثمانية منها ،رغم أن معظمها لم يجد طريقه للتنفيذ إال أنها شكلت عالمة فارقة بين محلية النزاع وتدويل
قضية اإلقليم(البحيري2008 ،م .)279 ،يذهب بعض املراقبين أن هذا التدويل والقرارات املعادية شجعت الحركات
املسلحة على املض ى في طريق الحرب والقتال وعدم االقدام على مبادرات السالم الوطنية واالقليمية والدولية مما أطال
أمد النزاع املسلح(الخليج2009 ،م).

 دوراإلتحاد األفريقي
اإلتحاد األفريقي بشكله الحديث وقيامه في عام 2002م ،على إرث منظمة الوحدة األفريقية ،مؤتمر قمة ديربان للروساء
األفارقة ،إستحدث في ذات املؤتمر أنشاء مجلس األمن والسلم األفريقي بالقارة وذلك لفض النزاعات وتقديم املساعدات
الفنية واللوجستية العاجلة ألعضائه لقطع الطريق أمام التدخل الدولي بالقارة خاصة تحت منطوق الفصل السابع من
ميثاق االمم املتحدة(بوحبيلة2017 ،م .)33 ،ومن هذا املنطلق كان لإلتحاد األفريقي دوره الواضح في قضية دارفور ،حيث
بدأ الحضور في املشهد وشارك في املفاوضات التى إنعقدت بين حكومة السودان وحركات املعارضة املسلحة بدارفور (العدل
واملساواة) بمدينة أبش ى التشادية في عام 2004م .وخلصت لوقف إطالق النار بين الطرفين .وقام األتحاد األفريقي بعقد
جلسة ملجلس السلم واألمن األفريقي في مايو 2004م ،إعتمد فيه اإلتفاق وأطر لتنفيذه(بوسراج2017 ،م.)113 ،
واصل االتحاد األفريقي جهوده وشارك بدور الوسيط في سلسة املفاوضات الالحقة بين الطرفين في إنجمينا ولعب دورا بارزا
في جمع األطراف لطاولة مفاوضات مضنية وطويلة في العاصمة النيجيرية ابوجا اثمرت إلى اتفاقية بين حكومة السودان
وبعض حركات املعارضة املسحلة في دارفور على رأسها تحرير السودان التي وقع عنها منى اركو مناوى(االتحاد األفريقي،
2010م.)20 ،
االتحاد األفريقي وبقرار مجلس األمن والسلم األفريقي أخذ بزمام الوضع امليداني ومهام املراقبة بدارفور بقوات أفريقية
خالصة إنتشرت بواليات دارفور بقوام سبعة ألف جندى .إال ان املجلس الوطني السوداني خالل جلسات تقييم قرار دخول
القوات األفريقية في دارفور توصل لعدم تحقيقها للمرجو منها وذلك بحجة حداثة تكوين القوات األفريقية وقلة خبرتها في
فض النزاعات ولضعف إمكانياتها وتقيد التفويض املناط القيام به وحصر مهمتها في املراقبة وعدم املشاركة في األعمال
القتالية أظهرت عدم قدرت قوات االتحاد االفريقي في إحداث التطور اإليجابي في إنهاء الصراع املسلح في دارفور ،وإحكام
املراقبة على حركات املعارضة املسلحة في دارفور(نايل2017 ،م.)50 ،
وفي هذا السياق قام مجلس السلم واألمن االفريقي باألشراف اللصيق على قواته بدارفور ومتابعة تقاريرمكتبية وميدانية
وفق زيارات يسجلها املجلس بكامل هيئته حيث كانت أخر زيارته لواليات دارفور في الفترة من  19- 17مارس 2013م.
اشتملت على زيارت ملواقع القوات ومعسكرات النازحين ومقابالت مع املمسئولين على املستويين االتحادى والوالئي(عمر،
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2018م.)91 ،

 الدورالقطري
قامت دولة قطر وبشراكة مع اإلتحاد االفريقي وجامعة الدول العربية برعاية مفاوضات سالم مضنية بدأت في العام
2009م بين حكومة السودان وحركة العدل واملساواة بقيادة زعيمها الراحل خليل إبراهيم .وترأس جانب حكومة السودان
مستشار رئيس الجمهورية السابق ومسئول ملف دارفور د .غازي صالح الدين .وقد أثمرت بتوقيع وقف العدائيات(حباشنة
ً
& مبيضين2009 ،م .)83 ،لكن الحقا تعثرت املفاوضات ،مما أدى النسحاب حركة العدل واملساواة من املشهد .غير أن
اإلتفاق الدولي على توحيد مسار املفاوضات ودعم املجهود املشترك لدولة قطر واإلتحاد األفريقي أدى الى إشراك عددا
مقدرا من فصائل املعارضة املسلحة الدرافورية ،والتى إتحدت فيما بينها في حركة واحدة تحت مسمى التحرير والعدالة
برئاسة د .التجاني السيس ي ،وهو أحد قادة حركات املعارضة املسلحة الدارفورية والحاكم األسبق إلقليم دارفور أبان
حكومة الصادق املهدى في العام 1986م(شبكة عاين2015 ،م).
الدور القطري ظل مثابرا وصابرا ملدة ثالثين شهرا من املفاوضات ،حتى أثمر في يوليو 2011م توقيع كل من د .أمين حسن
عمر من جانب حكومة السودان ود .التجاني السيس ي من جانب الحركات املتحدة في التحرير والعدالة التفاق شامل تحت
مسمى وثيقة الدوحة أبرز محاوره تكوين ما سمى بالسلطة اإلنتقالية القليم دارفور ووقف القتال واملشاركة في السلطة
والثروة وتنمية دارفور بمشاركة املجتمع الدولي وعقد مؤتمر للمانحين إلستقطاب الدعم للسالم والتنمية في دارفور ،وقد
تم بالفعل إنعقاد املؤتمر في أبريل 2012م(صحيفة الشعب اليومية2011 ،م).
 دورجمهورية جنوب السودان
دور جمهورية جنوب السودان وتأثيره على النزاع في دارفور ال يقل عن الدوريين التشادي والليبي ،وذلك بحكم عدم
االستقرار الذي كان سائد في دولة الجنوب وحالة العداء بين حكومة البشير وحكومة جنوب السودان وقتئذن .لذلك ونسبة
ً
لتأثير دول الجوار املباشر في األوضاع الداخلية لجيرانها الجغرافيين ،يمكن القول بأن تأثير دولة جنوب السودان كان سلبيا
من وجهة نظر النظام القائم في السودان حينها .حيث قدم نظام البشير إتهامات لحكومة جنوب السودان بدعوة فتح
أراضيه لتسريب السالح الحديث إلى إقليم دارفور الذي كانت تنشط فيه حركات املعارضة املسلحة .كما شملت اإلتهامات
إحتضان حركة تحرير السودان العناصر الدارفورية داخل الحركة وإعتبارها عناصر أصلية وقضيتهم جزء ال يتجزاء من
أهداف الحركة تحت مظلة السودان الحديث ،حيث كانت تعتبر حكومة البشير وقتها بأن ذلك خلق دور سالب مستمر بعد
إنفصال جنوب السودان وبروز الدولة املستقلة(ميدل أيست أونالين2015 ،م).

 .6فرص وجهود تحقيق التنمية واالستقرارفي دارفور:
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التنمية هى عنصر أساس ي لالستقرار والتطور االنساني واالجتماعي .وهى عملية تطور شامل او جزئى مستمر .وتتخذ اشكال
مختلفة تهدف الى الرقى بالوضع االنساني الى الرفاهية واإلستقرار والتطور بما يتوافق مع اإلحتياجات واألمكانيات
االقتصادية واالجتماعية والفكرية.
التنمية تنقسم الى التنمية الطبيعة ،اي استخالص املوارد الطبيعية التى تزخر بها املنطقة مثل الزراعة واملعادن والبترول
واملياه ،وتحويلها الشكال يستفاد منها في تنمية البشر وتيسير حياته .والتنمية البشرية ،وهي تنمية تستهدف العنصر
األساس ى للحياة في البلدان وهو اإلنسان وتعمل على تنمية قدراته وتزويده بذخائر العلم والتوعية لتجنب املضار عليه
وعلى مكتسباته وأمالكه(الروابدة2018 ،م.)128 ،
التنمية لها انواع منها التنمية الشاملة التى تستهدف كافة املجاالت الضرورية السياسية ،االقتصادية ،الثقافية،
واالجتماعية وتؤثر على بعضها البعض .كذلك هنالك التنمية التكاملية املرحلية والتى تدخر جهدها في اكمال النقض ووضع
أولويات الجهد املادى والبشرى على أساسه ،وهى تستهدف البشر واالنتاج والخدمات بما يزيد من فرص الحياة .التنمية
املستدامة هى نوع آخر هام من أنواع التنمية وهى عملية تطوير الحاضر بضمان حقوق األجيال القادمة وتركز على تنمية
البيئة(فاكية2010 ،م.)28 ،
عند اسقاط مفاهيم التنمية بكافة أنواعها على واليات دارفور نجد ان هذا االقليم الكبير يزخر بكل العناصر املساعدة
على التنمية من ناحيتي املوارد الطبيعية والقدرات البشرية .تتنوع املوارد الطبيعية في اشكال غالبها في باطن األرض من
ثروات معدنية من بترول يقدر احتياطيه بسبعة مليار برميل ،ومائية جوفية تجرى تحت أكثر من ثلثى أراضيه فضال عن
كميات مهولة من الذهب والحديد واملوارد الزراعية والثروات الحيوانية التى تتنوع من أبل وأغنام بأنواعها واألبقار املميزة.
ولكن غياب الرؤية وافتقار الحكومات املركزية إلى استراتيجية قومية إلدارة املوارد بصورة تحقق التنمية والنهضة في البالد
ً
ً
ً
ً
إدى إلى تفاخم األزمات في األطراف ونشوب الصراعات السياسية املعارضة للمركز سياسيا وعسكريا ،مما كان سببا رئيسا
ً
في تأزم األوضاع في تلك املناطق وتخلفها يوما بعد يوم عن عجلة النهضة واالستقرار.
ً
واقليم دارفور أحد تلك املناطق التي تأثرت سلبا من الصراع السياس ي املسلح املعارض للحكومة املركزية .وال شك في إن
الحرب والنزاع الطويل في غالب تراب دافور ،كان له أثر سلبى على التنمية فيها خاصة في الفترة من 2010-2003م ،وهى
مرحلة استعرت فيها الحرب وأنتشرت حركات معارضة مسلحة في أغلب أطراف اإلقليم.
ً
مما كان سببا للتوجه الدولي لدعم التنمية واإلستقرار في األقليم ،حيث ُعقدت مؤتمرات للتنمية واملانحين لدافور :أههما
مؤتمر القاهرة لدعم التنمية في دارفور 2008م ،الذي استقطب  850مليون دوالر القامة مشروعات برعاية الجامعة
العربية ،وتخصيص  5مليون دوالر ملشروعات التنمية في دارفور من برنامج األمم املتحدة ،ثم تأسيس بنك دارفور برعاية
الوسيط القطري وتقديم قطر منحة  88.5مليون دوالر لالعمار والتنمية بدارفور .كذلك إستراتيجية األمم املتحدة UNDP
للتنمية في دارفور ،وتستند على ثالثة مرتكزات هي :الحكم والعدل واملصالحة ،وإعادة البناء ،واإلنتعاش
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
256

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
اإلقتصادي(الشرق2010 ،م).
كما أن وكاالت ومؤسسات للتعاون الدولي تابعة لعدد من الدول قد بادرت في إقامة مشروعات صحة ومياه وقرى نموذجية،
منها اليابان ،تركيا ،قطر ،األردن وبريطانيا .وأبرز هذه املشروعات:مشروعات التنمية والتى تمت إقامتها بدارفور بعد توقيع
وثيقة الدوحة واملتمثلة في بنيات التعليم ،وبنيات الصحة ،ومحطة توليد الكهرباء ،ومشروع ربط دارفور بالشبكة القومية
للكهرباء الذي قدرت تكلفته وقتها ب  200مليون دوالر .ومشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ،ومشاريع التعدين
من الذهب ،ومشروع املستشفى التركي بنياال ،والذي تم إفتتاحه في 2012م ،بتكلفة  35مليون دوالر(أردم2019 ،م).
ً
ُ
أيضا على مستوى البنية التحتية قدمت بعض املشاريع املهمة التي كان بإمكانها تحقيق طفرة حقيقة في تنمية اإلقليم
وإستقراره ،وتمثلت هذه املشاريع في مشروع تطوير املطارات العاملة وبناء مطارات اضافية في مدن املنطقة الكبيرة .حيث
شمل املشروع ثالثة مطارات عاملة في كل من الفاشر ،ونياال ،وزالنجي .وإنشاء مطار في مدينة الضعين بوالية وسط
دارفور(على2018 ،م .)104 ،والجدير بالذكر هنا أن هذه املطارت إذا تمت كانت ستربط بين السودان وغرب أفريقيا ،وكان
ً
من املتوقع أن تسهم بصورة مباشرة في رفع الحراك السياس ي واالقتصادي في املنطقة ،مما سينعكس إيجابا في تحقيق
اإلستقرار والتنمية في اإلقليم.
ولكن كل هذه املشاريع لم تأتي بسالم واستقرار حقيقي في املنطقة وذلك ألن أتفاقيات السالم التي وقعت لم تخاطب جذور
األزمة الحقيقة للحراك املعارض في دارفور ،واستمرت الحرب في املنطقة إلى تاريخ سقوط نظام البشير بثورة شعبية في 10
ً
أبريل 2019م ،وتكوين حكومة انتقالية إلدارة شؤون البالد في الفترة اإلنتقالية والتي ُحددت بثالثة سنوات وفقا للوثيقة
الدستورية .ووضعت حكومة الثورة مسألة تحقيق السالم الشامل في البالد أحد أولوياتها األساسية ،حيث بدأت مفاوضات
واسعة مع حركات املعارضة املسلحة في البالد ،ومن ضمنها حركات املعارضة املسلحة في دارفور التي وقعت معها أتفاقية
سالم في  3أكتوبر 2020م ،وستنافش الورقة في الفقرة القادمة مستقبل إقليم دارفور في ظلها.

 .7مستقبل سالم دارفورفي ظل إتفاق جوبا 2020م

ً
وقعت مؤخرا في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان اتفاقية سالم بين حكومة الفترة االنتقالية في السودان وتحالف
الجبهة الثورية الذي يضم عدد من القوى السياسية وفصائل املعارضة املسحلة ،أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة مني
أركو مناوي ،وحركة العدل واملساواة بزعامة جبريل إبراهيم ،وحركة تحرير السودان-املجلس االنتقالي بقيادة الهادي إدريس
يحيى ،وجمعيها تفاوضت بإسم دارفور .والحركة الشعبية بقيادة مالك عقار والتي تفاوضت عن منطقتي النيل األزرق
وجنوب كردفان ،إلى جانب تنظيمات أخرى فاوضت بإسم بقية أقاليم السودان .والجدير بالذكر هنا هو غياب فصيلين
مهمين هما الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ،وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور ،اللتين في
تقديرنا لن تكتمل أي محاولة تحقيق سالم شامل في البالد ال تضمهما.
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تمحور تركيز االتفاقية حول معالجة قضايا أساسية ظلت تعيق عملية تحقيق النهضة في البالد منذ إستقاللها؛ مثل قضية
تقاسم السلطة والثروة وغيرها من القضايا الجوهرية األخرى ،بعدالة بين مكونات املجتمع السوداني املختلفة .والقضايا
ذات الطابع اإلنساني ،أضافة إلى الترتيبات األمنية ،ومدة الفترة االنتقالية وكيفية مشاركة الحركات املسلحة فيها على كل
مستويات الحكم(اتفاق جوبا لسالم السودان2020 ،م).
وأبرز ماجاء في البند ( )2من املادة ( )10لالتفاقية هو تغيير نظام الحكم وتقسيم البالد إلى أقاليم ،حيث قسمت وساطة
مفاوضات سالم السودان في جوبا عملية التفاوض إلى  5مسارات ،هي مسار إقليم دارفور (غرب السودان) ،ومسار واليتي
جنوب كردفان والنيل األزرق (جنوب السودان الجديد) ،ومسار شرقي السودان(شرق السودان)  ،ومسار شمال (شمال
السودان) ،ومسار وسط السودان(وسط السودان).
ُ
كذلك فيما يختص بتقاسم الثروة أعطت االتفاقية منطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان املوقعة عنها مجموعة مالك
عقار ،نصيبا من الثروة املنتجة محليا يصل إلى نسبة  %40ملدة  10سنوات .أضف إلى ذلك حق التشريع وتأسيس نظام
ً
تشريعي مستندا على دستور 1973م ،الذي يعترف بالدينين اإلسالمي واملسيحي ،ويكفل املساواة في الحقوق والحريات
لجميع املواطنين .كما رأت اإلتفاقية تأسيس مفوضية قومية للحريات الدينية لها أفرع في املنطقتين ،إلنصاف املسيحيين
السودانيين الذين يشكلون مجموعة مقدرة من سكان املنطقتين(اتفاق جوبا لسالم السودان2020 ،م).
أما فيما يخص جزيئة إقليم دارفور في اإلتفاقية ،فقد جاء في البند ( )1من املادة ( )25من الفصل الثاني لالتفاقية الذي
تناول قضية تقاسم السلطة ،قرار استيعاب أبناء اإلقليم في مؤسسات الخدمة املدنية على املستوى املركزي عبر مرحلتين:
األولى ،تتم بقرار سياس ي يقض ي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة  %20في كافة مؤسسات الخدمة املدنية بالدولة،
ابتداء من وكالء الوزارات واملدراء العاميين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية ،وفي اإلدارات املختلفة في املفوضيات
والهيئات والشركات الحكومية ،باإلضافة إلى الوظائف الوسيطة .واملرحلة الثانية هي مرحلة تحديد أوجه الخلل في الخدمة
ُ
املدنية ،كما أتفق على أن تكون نسبة دارفور من املوارد النفطية والتعدينية املستخرجة من اإلقليم  %40ملدة  10سنوات
على شاكلة اتفاق املنطقتين.
ً
أيضا وبصورة عامة كفل اتفاق السالم ملكونات الجبهة الثورية وتنظيماتها مشاركة فعالة في أجهزة الحكم االنتقالي ،حيث
ً
ً
منحتهم االتفاقية  75مقعدا في املجلس التشريعي الذي سيتم تكوينه الحقا ،واملقرر له أن يتكون من  300مقعدا ،كما يحق
لهم املشاركة في مجلس السيادة بـ 3مقاعد و %25من مجموع املناصب التنفيذية في الحكومة ،إضافة إلى املشاركة بنسبة
 %40في الحكومات املحلية في إقليم دارفور(اتفاق جوبا لسالم السودان2020 ،م).
أما حول الترتيبات األمنية فقد تقرر في بنود اإلتفاقية معالجة أمر املجموعات املسلحة التي لم توقع على هذه االتفاقيات
عند الوصول لوقف إطالق نار دائم والترتيبات األمنية النهائية التي وقعت كجزء من اتفاقية السالم .كما تقررت عملية
دمج قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال ومؤسساته األمنية األخرى ،والقوى املسلحة في حركات دارفور األخرى،
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في الجيش السوداني املنهي املوحد والقوات النظامية األخرى ،خالل  39شهرا وفق املعايير املهنية املتعارف عليها.
ً
ً
ال شك في أهمية املجهود الذي ُبذل في جوبا من قبل األطراف للوصول لالتفاق شامل يؤسس لدولة مستقرة أمنيا وسياسيا
قادرة على إستغالل مواردها اإلقتصادية الضخمة في تحقيق النهضة والتنمية الشاملة واملستدامة في كل أطرافها .ولكن
ً
هناك بعض النقاط التي وردت في االتفاقية قد تنعكس سلبا في مستقبل وحدة البالد في حالة عدم التمكن من تحقيق بنود
االتفاق في أرض الواقع بصورة صادقة ودقيقة .ومنها خطوة تقسيم البالد إلى مسارات في التفاوض ،وهي في تقديرنا تعتبر
ً
ً ً
ً
خطا أستراتيجيا كبيرا قد يكلف البالد وحدتها مستقبال ،وذلك ألن التقسيم إلى مسارات وأعطاء حق الحكم الذاتي في بالد
مترامية األطراف وتعان من مشاكل حقيقة في إكتمال تكون هويتها املجتمعية مثل السودان سيزيد من حدة الصراعات
ً
ويعجج الرغبة في األنفصال في حالة تجدد الصراع وعدم املقدرة على تأسيس نظام قوي يضمن وحدة البالد .خصوصا
اقليم دارفور الذي يتمتع بموارد طبيعية ضخمة ومساحات زراعية شاسعة وموقع جغرافي إستراتيجي.
وإذا إضفنا لعوامل القوة التي يتمتع بها اإلقليم ،الحقوق التي كفلتها اتفاقية سالم جوبا لألقليم ملدة عشرة سنوات ،سنجد
أن جمعيها ستشكل حافز كبير لالنفصال في حالة عدم املقدرة على تحقيق األمن واإلستقرار في البالد وتكوين نظام
ديمقراطي يضمن الحقوق والواجبات لكل مكونات الدولة السودانية بالتساوي في املرحلة القادمة ،ويأتي حق تدريس
اللغات املحلية في كل إقليم في مقدمة تلك الحقوق التي كفلتها اإلتفاقية .كذلك مما يجدرالتطرق له هنا أن عملية تحقيق
ُ
السالم بدارفور في ظل نظام الحكم االقليمي تحتاج لخطط ُمحكمة ورؤية مجتمعية تضع تحقيق السلم املجتمعي بين
ً
ُ
املكونات اإلثنية في دارفور عن طريق إشراك الجميع في عملية الحكم بين أهدافها األساسية .ألنه كما ذكر آنفا طبيعية
ً
التركيبة املجتمعية لدارفور ُمعقدة جدا وتتطلب تعاطي خاص حتى ال ينشأ صراع وتناحر حاد بين مكوناتها املختلفة.
ً
أيضا إذا استصحبنا التطورات السياسية في البالد والصراع الدائر بين املكونات السياسية على املستوى املركزي ونظرنا
بزاوية أوسع لعميلة توزيع السلطة التي تقررت في اتفاقية سالم جوبا وتمثلت في قبول أبناء دارفور ومنسوبي حركات
املعارضة املسحلة في الحكم بنسب متفق عليها ،دون مخاطبة جذور األزمة السودانية سيلحظ املتابع أنه من املمكن أن
ً
َ
ُيشكل هذا االتفاق نقطة ضعف في حالة تغير نظام الحكم في السودان يوما ما بنظام آخر يمتلك وجهة نظر مختلفة حول
اتفاقية سالم جوبا .خصوصا وان كثير من املكونات السياسية السودانية تعارض هذا اإلتفاق وترى فيه تكرار لتجارب
حكومة نظام االنقاذ(بي بي س ي2020 ،م) .ففي تقديرنا كان من األفضل بمكان تأسيس نظام ديمقراطي شفاف يضمن
املنافسة العادلة لكل سوداني ،ومحاولة معالجة التشوهات التي سببتها املمارسات السياسية السابقة في الخدمة املدنية
بصورة أخرى دون تسليط الضوء عليها بهذا الشكل الذي يجعل مستقبل أبناء األقليم في حكم البالد موضع نقاش سياس ي
مستمر ومرتبط إرتباط وثيق بنظام الحكم املركزي القائم في البالد.
ً
في الختام نشير إلى أن أقليم دارفور ظل في محور السياسة السودانية لعديد من السنوات ،وهو اقليم عانى سكانه كثيرا
من الصراع وعدم التنمية وقلة األمكانيات وفشل النخب السياسية في إستغالل املوارد فيه بالصورة املثلى .بعد التغيير
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ً
الذي حدث مؤخرا في البالد وتوقيع أتفاق السالم في جوبا ،الكل يأمل في تحقيق السالم في دارفور وتغيير واقع أنسان اإلقليم
ً
املأساوي ،حيث ظهر هذا جليا أثناء التفاوض في تصرحيات قيادات حركات املعارضة املسلحة املؤكدة لرغبتهم الصادقة في
تحقيق السالم في املنطقة واإلتجاه للتنمية والبناء وإزالة تشوهات الحرب .لذلك تعتبر هذه فرصة قيمة للنخب السودانية
ً
ً
عموما ملعالجات تشوهات املاض ي والعمل معا لبناء سودان جديد تتساوى فيها كل املكونات اإلجتماعية في ظل نظام
ً
ديمقراطي شفاف قائم على أساس املواطنة العادلة .ونرى أن تحقيق هذا يصبح ممكنا في حالة طرح رؤية سياسية وإدارية
ومجتمعية علمية صادقة تخاطب القضايا الحقيقة ألزمات اإلقليم ،وإال ستكرر التجارب السابقة ويعقب األمل صراع
وتنحار جديد.
الخالص ــة
الصراع الذى إندلع في دارفور في العام 2003م والسودان على مشارف إنهاء الحرب في جنوبه تداخلت فيه عوامل داخلية
أبرزها أهمال املركز لإلقليم وفشله في بناء نظام إداري ناحج يضمن تحقيق األمن واإلستقرار والنهضة في البالد عموما
ً
ودارفور خصوصا ،واالحتكاكات التقليدية بين القبائل املكونة للنسيج االجتماعي بدارفور ،والصراع حول املراعى واملوارد
املائية والطبيعية األخرى ،والتعدى على الحواكير واملسارات الرعوية .كذلك عوامل خارجية إقليمية ودولية ،جمعيها
ساهمت في تأجيج الصراع وإتساع رقعته وإطالة أمده ،ومن أبرز العوامل الخارجية الدور اإلقليمي املتمثل في الصراعات
التاريخية في تشاد وأفريقيا الوسطى والدور الليبي املؤجج لها وإنتشار السالح في دارفور من جراء تواجد القوات والفصائل
املشاركة باراضيها وسهولة إنتقاله أليادي املكونات الدرافورية.
ظل لهذا الصراع أثره السلبى على إيقاف مسيرة التنمية في واليات دارفور .األمر الذي تطلب من العالم بذل جهود مضنية
إلحالل السالم في دارفور .وبالفعل بدور ووساطة إقليمية ودولية ُبذلت جهود مقدرة كان ابرزها دور االتحاد األفريقي
والجوار السوداني وإسهمات في الوصول إلتفاقات سالم ومشاركات في الحكم وتقاسم في الثروة السلطة .ولكنها لم تصل
لتحقيق األمن واإلستقرار املستدام في اإلقليم ،وذلك ألسباب سياسية وأخرى مجتمعية.
ً
تعد االتفاقية التي وقعت في جوبا مؤخرا بصيص أمل جديد لتحقيق السالم واإلستقرار والتنمية املستدامة في دارفور ولكن
هناك معضالت تتطلب التركيز عليها إلكتمال عملية السالم في األقليم منها معالجة قضية عدم مشاركة حركة تحرير
السودان بقيادة عبدالواحد نور ،وضمان مشاركة كل مكونات اإلقليم في الحكم اإلقليمي بصورة تضمن عدم تمرد أحد
املكونات على الحكم اإلقليمي -وهو أمر يأسفنا أن نقول أنه محتمل بقوة ،-وإعادة هندسة تركيبة املجتمع الدارفوري
لتحويل التنوع القبلي واإلثني فيه من سبب للصراع والتناحر كما كان في الفترة الفائتة إلى مصدر قوة.
ً
كذلك هناك ضرورة قصوى لفتح فرص اإلستثمار في كل اطراف اإلقليم املترامية خصوصا وأنه تزايدت نسب البطالة في
ً
الفترة األخيرة بسبب الحرب ،مما كان سببا مباشرا وطبيعيا في توجه الشباب لألعمال الغير قانونية هنا وهناك والتي بدورها
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اضرت بإستقرار وأمن املنطقة .لذلك مشاريع التنمية املستدامة األخرى تعتبر أحد أهم العوامل التي ستساعد في تحقيق
األمن واإلستقرار بإقليم دارفور في املستقبل.
التوص ـ ــيات
لتعزيز مساحات السالم واألمن واإلستقرارالذى أعقب توقيع اتفاقية جوبا للسالم في 2020م ،والتحسن املتوقع أن يطرأ
على إقليم دارفور بعدها ،والبدء في تنفيذ مشروعات التنمية والبنى التحتية ،ومن واقع الدراسة البحثية نخلص إلى
التوصيات التالية-:
 -1إزالة أسباب جذور الصراع القلبي بوضع خطة للتوعية بمخاطر القبلية والصراعات الناجمة من عظم الشعور بها.
ويينبغي أن تكون هذه العملية تنسيقية بين املستويين األتحادي واإلقليمي ،وتتسم باملنهجية والديمومة.
 -2مواصلة عقد املصالحات القبلية وبث روح التعايش السلمي وتحديد كافة أسباب الصراع على املوارد الطبيعية والعمل
على تنميتها وتوسيعها نوعا وكما بتخصيص امليزانيات الالزمة وإستقطاب التمويل والدعم الدولي لها.
 -3اإلسراع في تجفيف معسكرات النازحين والالجئين بدول الجوار ،وتشجيع العودة الطوعية وذلك باإلستمرار في إقامة
القرى النموذجية وتوفير الخدمات.
 -4إدخال أنماط إنتاج أخرى تستوعب أعداد مقدرة من عناصر الشباب الذين يعانون من البطالة في نسيج دارفور في
امليادين الغير تقلدية .ومشروعات التنمية باإلقليم ستساعد على ذلك.
 -5التوسع في التعليم األفقى وزيادة القدرات املجتمعية بتكثيف برامج محو األمية ،ووضع خطط تنموية لقطاعي الزراعة
والثروة الحيوانية باعتبارهما أحد اهم القطاعات االقتصادية في اإلقليم.
 -6مواصلة ربط اإلقليم بوالياته الخمسة (أو مكونات الهيكلة التنظيمية الجديدة بموجب االتفاقية) بشبكات الطرق
البرية والسكك الحديدية ،وإستكمال الطريق الرابط بين األقليم واملركز وبناء طرق تربط بين األقليم وأقاليم البالد
األخرى.
 -7اإلهتمام والتركيز على الحوار املجتمعي بدارفور والعمل املمنهج على توسعة قنوات التواصل بين جميع مكوناته وتنمية
روح قبول األخر ،ومن الضرورة أن يتم ذلك في أطار خطة إستراتيجية إلدارة التنوع الثقافي والقبلي بإشراك جميع
قطاعات اإلقليم الرسمية واملدنية.
 -8إستحداث مشاريع تأهليلية وإستثمارية تهدف لتطورير قدرات املرأة الدارفورية وتفعيل مشاركتها السياسية
واملجتمعية في تحقيق النهضة في اإلقليم.
قائمة املراجع
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الدعوى الجماعية ،املاهية والخصوصية
القانون رقم  31-08أنموذجا- .1عبد الواحد الشيكر ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،السويس ي – الرباط ،-املغرب
امللخص :تتناول هذه الدراسة الدعوى الجماعية باعتبارها إحدى الوسائل الحديثة لحماية حقوق املستهلك من األفعال غير املشروعة التي
يرتكبها املحترفين واملهنيين والتي تسبب في إلحاق الضرر بعدد كبير من املستهلكين بنفس الضرر الصادر عن نفس املحترف ،حيث يكون
للمتضررين إمكانية الحصول على تعويض إجمالي يتم تقاسمه غالبا بين املستهلكين أعضاء املجموعة التي رفعت الدعوى باسمها ،وتنصب هذه
الدراسة على مسألة إبراز مضمون هذه الدعوى في التشريع املغربي من خالل تحليل مقتضيات القانون رقم  31.08املتعلق بتحديد تدابير
لحماية املستهلك.
الكلمات املفتاحية :املستهلكين  -الدعوى الجماعية  -الدعوى الفردية  -القانون رقم .31.08
Abstract : In this study, we described the class action as one of the modern means of protecting
the rights of consumers in the face of unlawful acts committed by professionals which result in
the injury of a good number of consumers with similar damages produced by the same
professional, where the concerned person have the opportunity to obtain full compensation,
often shared between the consumers, members of the group on whose behalf the action was
brought. Moreover, we focus on the provisions, specifically the content of this action in
Moroccan legislation through an analysis of the provisions of Law No. 31.08 on the definition
of consumer protection measures.
Keywords :Consumers- Class Action Suit - Individual Case - Law No. 31.08.
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مقدمة :
لقد أدى التطور التكنولوجي والصناعي إلى ازدياد وتطور عالقات اإلنتاج ،والتوزيع ،وتعدد األطراف ،ونشأ عن ذلك عالقات
قانونية جديدة ،فإذا كان الغالب أن العالقة العقدية تتم بين شخصين ،وينتج عنها دعوى فردية ينحصر أثرها في أطرافها،
فإن العالقات االستهالكية تشوبها في الوقت الحالي العديد من اإلشكاليات ،إذ أننا أمام عالقات تربط كيانات اقتصادية
ضخمة 166،ناهيك عن تمتعها بالسيطرة االقتصادية مع مجموعة ضخمة من املستهلكين الذين غالبا ما يكونون في مركز
ضعف ،والذين يلتقون في قاسم مشترك واحد ،أال وهو التعامل مع الكيان االقتصادي نفسه ،وبالتالي التعرض للفعل
الضار نفسه ،واالشتراك في الخضوع لألضرار نفسها167.
لذلك كان لزاما البحث في الوسائل املالئمة لحماية املستهلك ،وملا كان اللجوء للقضاء بدعوى فردية ال يحقق حماية فعالة
للمستهلك في الحصول على حقه ألسباب عدة تتعلق بعدم جدوى الدعوى بالنظر إلى إجراءاتها الطويلة وتكاليفها املرتفعة،
كان الحديث عن وسيلة أكثر فاعلية ،ضمانا لحقوق املستهلكين ،ومن هنا انبثق إقرار مجموعة من التشريعات ملا يسمى
بالدعوى الجماعية ) عبد العزيز بن محمد ،2016 ،ص.(24.
والجدير بالذكر؛ أن هذه الدعوى ،قد نشأت في الواليات املتحدة األمريكية في القرن التاسع عشر تحت تسمية class 168
 166مثال ذلك ،أن يكون نفس الضرر قد طال مجموعة من األفراد ،كما في الحالة التي ال تلتزم فيها شركات االتصاالت الخلوية بالعقود
المبرمة مع زبنائها فيما يتعلق بسرعة األنترنيت ،فعلى سبيل المثال يتم توقيع عقد إنترنيت ما بين الشركة والزبون بسرعة 100Mbps
وبمبلغ معين ،والذي قد يكون مرتفعا وال يتناسب مع قياس سرعة اإلنترنيت التي تكون مثال في حدود  50أو  Mbps 60فقط ،وهو
ضرر قد يتعرض له مجموعة من الزيناء دون أن يقتصر على زبون واحد.
 167تبدأ الدعوى الجماعية سواء بقيام أحد المتضررين أو مجموعة من المتضررين من ضرر متماثل من نفس الفعل الضار باللجوء
بتوكيل أحد مكاتب المحاماة ،لديه القدرة المالية على تحمل تكاليف رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض لصالحهم جميعا ،أو بقيام هذا
المكتب بنفسه عندما يعلم بوقوع فعل ضار بقطاع عريض من الجمهور  Dommages de masseبأخذ المبادرة برفع الدعوى أمام
القضاء .وقد تقوم بذلك إحدى الجمعيات المعتمدة قانونا لحماية مصالح المستهلكين ،دون حاجة ألن يكون لديها توكيل خاص ،ودون أن
تحدد هوية المتضررين أو عددهم .أنظر،
).(Jean Calais- Auloy et Franck Steinmetz, 2000, p.583
 168أدخلت الدعوى الجماعية في إسبانيا ،بموجب القانون الصادر سنة  ،2000والمعدل سنة  ،2007وقد ضيق هذا القانون نطاق الدعوى
على قانون االستهالك فحسب ،ومنح الحق في مباشرة الدعوى سواء لجمعية معنية بالدفاع عن مصالح المستهلكين أو ألحد األشخاص
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 actionولكنها انتشرت في العديد من الدول ذات التقاليد القانونية املختلفة ،فقد ظهرت في اسبانيا 169،والدنمارك170،
والسويد 171،وغيرها من الدول172.
وعلى الرغم من وحدة املبادئ التي تنهض عليها الدعوى الجماعية إال أن كل دولة قد أدخلتها في تشريعاتها وفقا لنموذج
خاص ينسجم مع أحكام نظامها القانوني ،وتحت تسمية خاصة تعرف بها ،ففي مقاطعة الكيبيك يطلق عليها " الطلب
الجماعي"  ،Recours collectifوتسمى ب " دعوى املجموعة"  Action de groupeفي انجلترا 173،والدعوى الشعبية

الطبيعيين يكون له مصلحة في رفع الدعوى وتمثيل مجموعة من المتضررين .ويكون للمتضررين من المستهلكين أن ينضموا إلى
المجموعة من خالل آلية الرضاء الصريح  opt-inوال يسمح القانون االسباني بتمويل هذه الدعوى من قبل الغير ،ولكن الواقع العملي
على خالف ذلك .أنظر،
(Yann Utzschneider et Costanza Mussi, 2014, p. 223).
 169توجد الدعوى الجماعية بالدنمارك بموجب القانون الصادر سنة  ،2008وقد جعل هذا القانون نطاق هذه الدعوى متاحا لكافة
الم جاالت ،وتقام الدعوى من قبل أحد األشخاص ،أو جمعية أو هيئة عامة ،ويمكن لكل متضرر أن ينضم إلى الدعوى من خالل آلية
الرضاء الصريح ،أومن خالل آلية الرضاء الضمني إذا رأى القاضي ذلك.
 170تم تقنين الدعوى الجماعية في السويد ،بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في  1يناير سنة  ،2003وهي دعوى على غرار النموذج
األمريكي .ويمنح القانون الحق في رفع هذه الدعوى لألشخاص الطبيعية ،أو األشخاص االعتبارية الخاصة التي ال تسعى إلى تحقيق
الربح ،واألشخاص االعتبارية العامة المعينة من قبل الحكومة .أنظر،
(Yann Utzschneider et Costanza Mussi, Op., Cit, p.224).
 171تظل هذه الدعوى مرشحة لالنتشار في كافة دول االتحاد األوروبي ،وهو ما يتأكد من مطالعة جملة االقتراحات التي قدمتها المفوضية
األوروبية بشأن الطلب أو الدعوى الجماعية في  11يونيو  ،2003حيث كشفت المفوضية األوروبية عن وجود العديد من الصور التي
تتخذها الدعوى ،وذكرت الدول األعضاء بقرار االتحاد األوروبي الصادر في  2فبراير  2012بضرورة مراعاة التقاليد القانونية المختلفة
لدول االتحاد .أنظر،
(Nicolas Molfessis, , 2014, p. 947); V° (Ozan Akyurek, , 2014, p.3).
172
Rapport sur l'action de groupe, groupe de travail présidé par, Guillaume Cerutti et Marc Guillaume,
rapport remis Le 16 décembre 2005 à Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et pascale Clement, ministre de la justice, garde des sceaux, P.11, 16-11-2020,
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/054004458.pdf
 173أدخلت البرتغال الدعوى الجماعية في نظامها القانوني بمقتضى قانون صادر في  31غشت سنة  ،1995والمكمل بقانون صادر سنة
 ، 2005ولم يقيد هذا القانون نطاق تطبيق الدعوى بمجال معين ،كما أتاح إمكانية إقامة الدعوى أمام القضاء لألشخاص الطبيعية أو
لألشخاص االعتبارية الخاصة كالجمعيات والمؤسسات التي ال تستهدف الربح ،وكذلك لجهة تعينها السلطة العامة .وعلى خالف غالبية
البلدان الدول األوروبية فقد تبنت البرتغال آلية الرضاء المفترض  .op- ouويقرر القانون مرحلة لقبول الدعوى ،وكذلك إمكانية الخروج
منها والسكوت يعني قبوال .والحكم الذي يصدر في الموضوع يلزم أعضاء المجموعة اللذين يمكنهم بعد ذلك اإلفادة من الحكم في خالل
مدة معينة .أنظر،
(Yann Utzschneider et Costanza Mussi, Op., Cit, p.224); V° (Paulo Otero, 1999, p.871).
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 Action populaireفي البرتغال174.
تهدف الدعوى الجماعية في حقيقتها للحد من املمارسات التجارية غير املشروعة ،كما تهدف لتعويض األفراد عن األضرار
الناتجة عن تلك املمارسات ،ومن هنا تبرز إشكالية الدراسة من خالل ما يثيره البحث في موضوع الدعوى الجماعية من
األسئلة حول ماهيتها ،وخصوصيتها في التشريع املغربي من خالل تحليل مقتضيات القانون  31.08املتعلق بحماية
املستهلك ،الذي اتخذته الدراسة نموذجا لها.
وعليه تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مضمون الدعوى الجماعية ،استنادا إلى منهج قانوني وصفي يتعلق بالبحث في
مضمون الدعوى الجماعية من حيث عرض مختلف التعريفات التي تعرضت لها ،إضافة إلى آخر تحليلي يستعرض مختلف
املقتضيات القانونية التي تعرضت للدعوى الجماعية على مستوى القانون رقم  ،31.08من خالل نقطتين جوهريتين :األولى
تتعلق بماهية الدعوى الجماعية ،أما النقطة الثانية فستخصص إلبراز خصوصية الدعوى الجماعية.
أوال :ماهية الدعوى الجماعية
تسعى الدعوى الجماعية إلى تعزيز حق املستهلكين للوصول إلى حقوقهم من خالل القضاء ،وذلك بتمكينهم من الحصول
على تعويض عن األضرار الذي قد ال يمكن تحقيقه إذا كانت املطالبة محال إلجراءات دعوى عادية وفردية (Yves Picod,
) .Hélène Davo, 2005, p.330
كما أن ضعف نسبة التعويض ،وطول اإلجراءات في الدعوى الفردية ،وارتفاع تكلفتها ،باإلضافة إلى عدم تأكيد الحصول
على نتيجة ،أو حتى في بعض الحاالت صعوبات إثبات العالقة السببية بين الخطأ والضرر لوجود صعوبات عديدة تتمثل
بالطابع الفني )غالب كامل املهيرات ،2018 ،ص ،(289.دفعت البحث عن مدخل آخر أكثر فعالية لحماية املستهلك ،أال
وهي الدعوى الجماعية )موفق حمدان الشرعة ،2014 ،ص.(203.
وفي هذا اإلطار يقوم شخص أو أكثر ،برفع دعوى قضائية نيابة عن مجموعة أشخاص لديهم املطالب نفسها ،حيث يشكل
هؤالء أعضاء املجموعة التي ترفع الدعوى باسمهم ،ويتم رفع الدعوى أمام محكمة واحدة تتولى الفصل في كل النزاعات
املتعلقة باملجموعة ،ويؤثر القرار الصادر على جميع أعضاء املجموعة )عبد الهادي فوزي العوض ي . 2017 ،ص.(283.

 Loi Hamonالمعروف باسم 2014مارس 17بتاريخ  2014-344عرف المشرع الفرنسي من خالل المادة الثالثة من القانون رقم
 ،المستهلك بأنه هو كل ":شخص طبيعي يتصرف ألغراض ال تدخل في إطار نشاطه التجاري أو الصناعي ،أو الحرفي أو الحر"؛
" consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole".
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كما استخدمت العديد من املصطلحات للتعبير عن هذه الدعوى ) ، (Daniel Mainguy, 2005, p.7باإلضافة إلى مجموعة
من املحاوالت لتعريف الدعوى الجماعية ،فقد عرفت هذه الدعوى بأنها ":الدعوى التي تخول لفرد ما تمثيل مجموعة من
املدعين ،وتبقى كذلك حتى صدور حكم في القضية").(Patricia Foucher, 2005, p.1
يالحظ من هذا التعريف أنه ال يشير لوجوب أن تجمع املدعين في هذه الدعوى مصلحة واحدة ،وأن يصيبهم ضرر مشترك،
وهي أهم شروط ممارسة هذه الدعوى .فهي عبارة عن تجمع مجموعة أفراد ،أو مستهلكين من أجل الدفاع عن مصالح
جماعية محددة بشكل دقيق )عالء الدين الخصاونة ،مها يوسف الخصاونة ،مرجع سبق ذكره ،ص.(25 .
وباملقابل أفاد تعريف أن الدعوى الجماعية بأنها ":دعوى يرفعها واحد أو أكثر من املمثلين ضد مدعى عليهم بالنيابة عن
أنفسهم ،وعن أشخاص في مثل مركزهم ،ويقع على املدعين املمثلين ،وعلى املحكمة ،وعلى املستشار املعين لتمثيل
املجموعة مسؤولية التأكد من تمثيل مصالح كافة أعضاء املجموعة بشكل كاف" ).(Daniel Mainguy, Op.,cit, p.6
وبناء عليه ،يكون هذا التعريف أكثر شموال من سابقه ،وركز على دور ممثلي املستهلك في هذه الدعوى ،وهو ما ينسجم مع
النظام األمريكي والبريطاني لهذه الدعوى ،فهذه الدعوى موجهة إلى مجموعة من األفراد الذين يكونون في مركز ضعف
كاملستهلكين ،وبمجرد قيام املجموعة فإن أعضاءها يستفيدون من إمكانية تشكيل قوة أكبر ،والحصول على أفضل
تعويض عن الضرر الجماعي مرة واحدة ،ولجميع أعضاء املجموعة ،لذلك فقد شهدت هذه الدعوى تطبيقا واسعا ليس
فقط في مجال االستهالك ،بل مجاالت عديدة أخرى ،كالبيئة ،والبورصة ،واملنافسة غير املشروعة ،والصحة ،والعمل،
واالعتداء على الحقوق األساسية ،وغيرها من املجاالت األخرى )عالء الدين الخصاونة ،مها يوسف الخصاونة ،مرجع سبق
ذكره ،ص.(25.
كما يمكن الركون كذلك ،إلى تعريف آخر اعتبر أن الدعوى الجماعية ":إجراء يسمح للمدعين بالتجمع للمطالبة بشكل
جماعي بالتعويض من مرتكب فعل ضار مشترك") (Pascal Mbongo, 2013, p.1؛ (A-L.Vincent et H. de Roux, 2014,
 .pp. 14-16).من خالل هذا التعريف ،يتضح أن هذه الدعوى تخول للمدعي ،وباسم مجموعة من األشخاص ،ودون
الحصول على تفويض مسبق من أعضاء املجموعة ،بممارسة دعوى أمام القضاء ،بحيث تسمح هذه الدعوى بمجرد
إصدار الحكم أن يكون له حجية الش يء املقض ي به تجاه كل أعضاء املجموعة )عالء الدين الخصاونة ،مها يوسف
الخصاونة ،مرجع سبق ذكره ،ص.(25.
وما تجدر اإلشارة إليه ،أن املجموعة التي يتم رفع الدعوى باسمها ،تعرف بأنها ":مجموعة أعضاء ،أو أشخاص غير
محددين ،ويمثلهم شخص طبيعي أو معنوي أمام املحكمة" ).(Riffaut Silk, juillet- septembre 2011, p.181
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يالحظ أن هذا التعريف أشار إلى إمكانية أن يمثل املستهلكين شخص معنوي أو طبيعي ،فلم يقصر مهمة التمثيل على
األشخاص الطبيعيين فقط ،لكن هذا التعريف لم يتطرق إلى اشتراك املجموعة بضرر مشترك ناتج عن فعل ضار مشترك
ومن الشخص نفسه )عالء الدين الخصاونة ،مها يوسف الخصاونة ،مرجع سبق ذكره ،ص.(25.
من هذه التعريفات يالحظ أن هنالك عدة عناصر مشتركة حتى تمثل هذه الدعوى إجراء فعاال ومفيدا؛ وهي ،السرعة
ووجود ضرر متجانس ،وتوزيع التعويض على الضحايا ،وتكلفة أقل .لذلك يمكن تعريف هذه الدعوى بأنها :الدعوى التي
يتول رفعها ممثل عن مجموعة األفراد املتضررين للمطالبة بتعويض عن الضرر املشترك الناتج عن فعل ضار مشترك
ارتكب من الشخص نفسه )عالء الدين الخصاونة ،مها يوسف الخصاونة ،مرجع سبق ذكره ،ص.(25.
صفوة القول ،أن الدعوى الجماعية وسيلة تخول لشخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع الدعوى أمام القضاء نيابة عن
جماعة من األشخاص للمطالبة بتعويضهم عما لحق بهم من ضرر فردي مشترك ناجم عن مصدر واحد.
ثانيا :خصوصية الدعوى الجماعية في القانون رقم 31-08
عمل املشرع املغربي على تقرير الدعوى الجماعية ضمن مقتضيات القانون رقم  ، 31-08وحتى تؤدي الدور املنوط بها ،فقد
خصها بأحكام دقيقة جعلتها تتميز بخصوصيات بارزة عن الدعوى في إطار املبادئ العامة ،سواء من حيث شروطها ،وكذا
نطاق تطبيقها.
 -1من حيث شروط الدعوى الجماعية
ترتبط شروط الدعوى الجماعية بضرورة وجود طائفة من الضحايا ،وهم من ينطبق عليهم وصف املستهلك .وهذا األخير
كما عرفته الفقرة الثانية من املادة الثانية من القانون رقم  31.08بأنه ":كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل
لتلبية حاجياته غير املهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة الستعماله الشخص ي أو العائلي".
وبهذا التعريف فقد ساوى املشرع املغربي في نطاق املستهلك األشخاص الطبيعيين واالعتباريين ،وهذا عكس املشرع
الفرنس ي ،الذي استبعد األشخاص االعتبارية ،وهذا ما يتجلى من تعريفه للمستهلك في املادة الثالثة من القانون بأنه ":كل
شخص طبيعي يتصرف ألغراض ال تدخل في إطار نشاطه التجاري أو الصناعي ،أو الحرفي أو الحر"175.

 175نصت المادة  157من القانون رقم  31.08ضمن مقتضياتها على أنه...":تمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة
باألفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين".
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كما يجب أن يحدث ضرر جماعي يمس مصالح املستهلكين املشتركة 176.ويعرف الضرر الجماعي بأنه ":الضرر املشترك
الذي يصيب صاحب املصلحة الشخصية إال أنه يمس أيضا مجموع املستهلكين جراء عمل غير مشروع؛ كالغش في
املنتجات ،أو عدم توفير املقاييس واملواصفات القانونية")محمد عبد الصاحب الكعبي ،2020 ،ص.(232 .
كما يجب أن تكون األضرار الفردية التي مست مجموعة من األفراد من أصل مشترك ،بحيث تكون ناتجة عن فعل واحد،
أي أن تكون هناك وقائع متشابهة أو مترابطة أو تابعة بين أفراد ذات املجموعة 177،وهذا يعتبر استثناء عن أحكام الباب
الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل  33من قانون املسطرة املدنية178.
 -2من حيث نطاق تطبيق الدعوى الجماعية
عند الحديث عن نطاق تطبيق هذه الدعوى ،ال بد من اإلشارة إلى النطاق الشخص ي والنطاق املوضوعي للدعوى الجماعية،
أما عن النطاق املوضوعي فيتمثل في األضرار التي يشملها التعويض في هذه الدعوى .أي محل الدعوى ،فالضرر الذي يكون
محال للدعوى الجماعية يجب أن يكون قد مس عدد ضخما من األشخاص ،فاألضرار يجب أن تكون أضرار جماعية ،وأن
يكون مصدر الضرر واحدا.
أما عن النطاق الشخص ي املتمثل بأطراف الدعوى ،من خالل تحديد املستفيد من الدعوى ،أي املستهلك ،فكل األضرار
التي يكون املستهلك ضحية لها تدخل إذا في نطاق الدعوى ،وبالذات االستهالك .وقد ثار جدل فقهي ،حول مفهوم املستهلك
بين تعريف ضيق يقصر تحديد املستهلك باألشخاص الطبيعيين الذين يتعاقدون ألغراض شخصية وعائلية ،بينما يرى
أصحاب االتجاه الواسع أن املستهلك يشمل كل من يتعاقد خارج نطاق اختصاصه ،أو في مجال ال عالقة مباشرة له
بنشاطه ،حيث يسمح هذا املفهوم ألشخاص مهنيين عدة باالستفادة من الحماية املقررة للمستهلك.

 176نصت الفقرة األولى من المادة  158في فقرتها األولى على أنه...":يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية المستهلك المشار إليهما في
المادة  157في حالة ما إذا تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم ،ألضرار فردية تسبب فها نفس المورد وكان
مصدرها واحدا ،أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين
اثنين على األقل من المستهلكين المعنيين باألمر".
 177نصت الفقرة الثالثة من الفصل  33من قانون المسطرة المدنية على أنه ":ال يمكن لمن ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن
يرافع نيابة عن الغير إال إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية".
 178تجب اإلشارة إلى أن تمثيل أعضاء المجموعة يستند إلى آلية الوكالة ،حيث يكون الممثل مسؤوال كوكيل تجاه أعضاء المجموعة ،إذ
تمنح الوكالة كتابة من قبل كل مستهلك ،كما ال يمكن التماس هذه الوكالة عن طريق دعوة العموم عبر التلفاز أو اإلذاعة وال عن طريق
إعالن أو منشور أو أية وسيلة من وسائل االتصال عن بعد ،كم نصت على ذلك مقتضيات الفقرتين الثانية واألخيرة من المادة  158من
القانون رقم .31.08
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أما عن األشخاص املخول لهم برفع الدعوى ،فإن املادة  157من القانون رقم  31.08خولت للجامعة الوطنية ولجمعيات
حماية املستهلك املعترف لها بصفة املنفعة العامة أن ترفع دعاوى قضائية 179،وتمارس كل الحقوق املخولة للطرف املدني
واملتعلقة باألفعال والتصرفات التي تلحق ضررا باملصلحة الجماعية للمستهلكين180.
كما فرضت الفقرة الثانية من نفس املادة أعاله ،على جمعيات حماية املستهلك غير املعترف لها بصفة املنفعة العامة والتي
يكون غرضها حصريا هو حماية املستهلك ،ضرورة الحصول على إذن خاص بالتقاض ي من الجهة املختصة وحسب شروط

 179مسألة حصر المبادرة برفع الدعوى الجماعية على الجمعيات المعتمدة فحسب ،يرتبط بالرغبة في طمأنة الشركات والمشروعات
التجارية والصناعية ضد خطر إساءة استخدام تلك الدعوى الجماعية ،إضافة إلى الرغبة في قصر مبادرة رفعها على الجمعيات المعروفة
والقوية التي تمتلك اإلمكانيات المالية ،والكوادر البشرية ،حتى يكون بإمكان المستهلك المضرور أيا كان موقعه على إقليم الجولة الوصول
إليها.
وق د تعرض هذا التوجه في فرنسا من قبل الفقه للنقد ،حيث يرى أن هذه الجمعيات ليست لديها في الغالب الموارد المالية الكافية لتغطية
كلفة اإلجراءات القضائية المرتفعة ،ودفع أتعاب المحاماة ال سيما في الحالة التي ال يتوفر لدى الجمعية كادر قانوني خاص بها يستطيع
مباشرة الدعوى بكفاءة .عبد الهادي فوزي العوضي ،مرجع سبق ذكره .ص.301 .
 180تنص المادة  3من المرسوم رقم  2.12.503على أنه  ":يسلم اإلذن الخاص بالتقاضي المذكور في المادة  157من القانون رقم
 31.08المذكور أعاله ،لجمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد
أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني بطلب اإلذن الخاص بالتقاضي".
كما تنص المادة  35من نفس المرسوم ":يجب على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمشار إليها في
الفقرة  2من المادة  157من القانون رقم  ،...31.08لكي تحصل على اإلذن بالتقاضي أن تستجيب للشروط المحددة في المادة  153من
القانون رقم ...31.08وأن تحترم الشروط التالية:
 أن تتوفر على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام اإلعالم والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك؛ أن تثبت عند إيداع طلب الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي ،مرور سنتين على األقل على إحداثها وذلك ابتداء من تاريختصريحها للسلطات؛
 أن تثبت خالل السنتين األخيرتين ،قيامها بنشاط فعلي للدفاع عن مصالح المستهلك ويتم تقييم هذا النشاط بالنظر إلى األنشطةالتي أنجزتها في مجال اإلعالم والتحسيس ووضع شباك المستهلك لتوجيه ومساعدة المستهلكين؛
 أن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء؛ أن تنص أنظمتها األساسية على قواعد الحكامة الجيدة التي تضمن لجميع أعضاء الجمعية مشاركتهم في تحديد توجهات الجمعيةوأنشطتها وكذا مراقبتها.
 يجب إيداع طلب الحصول على اإلذن الخاص بالتقاضي مقابل وصل ،لدى المصلحة المعينة لهذا الغرض من طرف السلطةالحكومية المكلفة بالعدل .يجب أن يكون هذا الطلب مرفقا باألوراق والوثائق الالزمة للتعريف بصاحب الطلب والتحقق من كون
الجمعية المعنية تستجيب للشروط أعاله".
كما تنص المادة  36من نفس المرسوم على أنه ":يمنح اإلذن المشار إليه في المادة  35أعاله ،لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة
وحسب نفس الشروط في حالة رفض منح اإلذن المذكور ،يجب أن يتضمن التبليغ الموجه إلى صاحب الطلب أسباب الرفض".
كما تنص المادة  37من نفس المرسوم على أنه ":يمنح اإلذن للجمعية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب عندما تستجيب
هذه الجمعية للشروط المحددة في المادة  35أعال".
كما تنص المادة  38من نفس المرسوم على أنه ":يسحب اإلذن بعد مراقبة المطابقة التي قامت بها المصالح المختصة والتي أثبتت عدم
استجابة الجمعية المستفيدة للشروط المحددة في المادة  35أعاله".
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محددة181.
كما أنه واستثناء من أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل  33من قانون املسطرة املدنية182،
فإنه يجوز للجامعة ولكل جمعية لحماية املستهلك املشار إليهما في املادة  157من القانون رقم  ،31.08في حالة ما إذا تعرض
عدة مستهلكين وكانوا أشخاصا طبيعيين معروفة هويتهم ،ألضرار فردية تسبب فيها نفس املورد وكان مصدرها واحدا ،أن
تقيم دعوى املطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم املستهلكين املذكورين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين
على األقل من املستهلكين املعنيين باألمر183.
خاتمة
رغم أهمية األدوار املنوطة بالجامعة الوطنية وجمعيات حماية املستهلك ،للدفاع عن أمن وسالمة املصالح األساسية
للمستهلك ،بمقتض ى النصوص القانونية التي تخولها هذا الحق ،إال أن الواقع العملي يختلف تماما عما قررته أحكام
القانون ،فنكاد نالحظ غياب شبه كلي لجمعيات حماية املستهلك عن أداء دورها في التحسيس ،واإلعالم ،والرفع من ثقافة
املستهلكين ،كما أنه على املستوى القضائي فنادرا وأن قامت جمعيات حماية املستهلك برفع دعاوى للدفاع عن مصالح
وحقوق املستهلكين أمام القضاء ،رغم كثرة التجاوزات واملساس بصحة وسالمة املستهلكين ،مما يدعو إلى ضرورة البحث
عن مصدر الخلل في هذا الباب.
الئحة املراجع
باللغة العربية
أ -الكتب
 عبد العزيز بن محمد العبيد ،املسؤولية الجنائية في اإلعالنات التجارية دراسة تأصيلية مقارنة ،مكتبة القانون
واالقتصاد ،اململكة العربية السعودية.2016 ،
 عبد الهادي فوزي العوض ي ،الخطأ املكسب في إطار املسؤولية املدنية دراسة مقارنة في القانونيين الفرنس ي
واملصري ،مجلة القانون واالقتصاد  -ملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمسين عام على إنشاء كلية الحقوق-
جامعة القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،العدد الثاني والتسعون.2017 ،
 181تنص الفقرة الثالثة من قانون المسطرة المدنية على أنه ":ال يمكن لمن ال يتمتع بحق تمثيل األطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن
الغير إال إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من األصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية".
 182أنظر ،المادة  158من القانون رقم .31.08
 -يعني أن الشتاء أكثر مطرا من الخريف ،وأن الخريف أكثر مطرا من الربيع ،والربيع أكثر مطرا من الصيف.
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التغايرية املناخية والنتائج املترتبة من خالل بعض املؤشرات اإلحصائية بساحل املهدية موالي بوسلهام
Climatic variability and resulting consequences by the use of
statistical indicators in the coast of mahdiya molay bousselham
 .1فاطمة احمد جنيد زخم ،باحثة في سلك الدكتوراه بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة
 .2عيس ى البوزيدي،أستاذ التعليم العالي ،شعبة الجغر افيا ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة
امللخص  :ينتمي مناخ ساحل املهدية وموالي بوسلهام إلى الخصوصيات املميزة للمناخ املتوسطي ،إذ تلعب التغايرية املناخية التي يعرفها دورا
كبيرا في التأثير على النظام االيكولوجي للساحل األطلنتي من املهدية إلى موالي بوسلهام ،من خالل التذبذبات التي تسجلها التساقطات املطرية
والحرارات ،إال أن الرياح تساهم في تلطيف الجو ،لكنها تتسبب في العواصف الرعدية خالل الخريف ،وارتفاع أمواج البحر في مراحل مختلفة
من السنة .من هذا املنطلق يهدف املقال إلى إبراز مظاهر التغايرية الزمنية لهذه العناصر املناخية ،والتباينات التي تخلفها ثم حجم التغيرات
التي تلحقها .من خالل اعتماد مؤشرات إحصائية منها املؤشر املطري املعير) ملحاولة تفسير التباينات في توزيع التساقطات املطرية والحرارات.
الكلمات املفاتيح :الساحل األطلنتي ،مهدية موالي بوسلهام ،التغايرية املناخية ،التساقطات املطرية ،الجفاف ،الحرارات ،الرياح.
Abstract: The climate of the coast of Mahdia and Moulay Bousselham has the characteristics
of the Mediterranean climate. This coast experiences climatic variability, which plays a major
role in influencing the ecological system of the Atlantic coast from Mehdia to Moulay
Boussilham through the recorded fluctuations in precipitation and temperatures. However, the
winds help to cool the atmosphere but cause thunderstorms in the fall and high tides at different
times of the year. The aim of this article is to highlight the aspects of the temporal variability
of these climatic factors, the resulting disparities and the extent of the caused changes.
For this purpose, statistical indicators were used including, the standardized rainfall
indicator to interpret the differences in the distribution of precipitation and temperatures.
Keywords: Atlantic coast, Mehdia, Moulay Boussilham, climatic variability, precipitation,
drought, temperatures, winds
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تقديم
بحكم موقعه الجغرافي ،يخضع ساحل املهدية موالي بوسلهام لتأثيرات خليتين من الضغوط ،تتمثل في الضغط
املرتفع لجزر األصور بالسطح والضغط املرتفع الصحراوي باألجواء املتوسطة والعليا )،(MARTIN, Jean et autres, 1964
وينتج عن دينامية هذه الضغوطات أصناف متعددة من الطقس تؤدي إلى حاالت جوية مضطربة أحيانا ومستقرة أحيانا
أخرى .عندما تصل الكتل الهوائية املدارية إلى ساحل املهدية موالي بوسلهام ،فإن الجو يكون مستقرا وترتفع درجة
الحرارات ويسود الجفاف.
إن التغايرية املسجلة على عناصر املناخ ،والنتائج املترتبة عنها بساحل املهدية موالي بوسلهام تعطي فكرة واضحة
عن التحوالت التي تتعلق بامليكانيزمات املتحكمة في الحالة املناخية .إن تردد أصناف الطقس ،يجعل توزيع التساقطات
املطرية يتميز بالتذبذب والتشتت ،لتصبح التغايرية املطرية سمة مالزمة تطبع مناخ ساحل املهدية موالي بوسلهام .هذا ما
يمثله تواتر سنوات جافة وأخرى رطبة .تختلف نتائجها حسب حدتها وامتدادها الزمني .في حين تتجه معدالت درجة
الحرارات نحو االرتفاع مخلفة وضعية مناخية تتسم بموجات الحر خالل فصل الصيف وبداية الخريف .تساهم التغيرات
املستمرة التجاه الرياح وارتفاع سرعتها في تواتر حاالت جوية ،تنتج عنها ظواهر جوية تتأرجح بين االستقرار وعدم االستقرار
الجوي .ما هي إذن مظاهر التغايرية التي تعرفها عناصر املناخ بساحل املهدية موالي بوسلهام؟ و ما هي النتائج املترتبة عنها؟
لدراسة الخصائص املناخية بساحل املهدية موالي بوسلهام ،والوقوف على مظاهر التغايرية املناخية ،تمت دراسة
معطيات أربع محطات رصدية للتساقطات املطرية ،ومحطة واحدة بالنسبة للحرارات ،حيث تمت معالجة التوزيع السنوي
والشهري والفصلي للتساقطات املطرية والحرارات .إن النزعة العامة لهذه العناصر ،وكذا تواتر السنوات الرطبة والجافة،
باالعتماد على مؤشرات إحصائية كمقاييس النزعة املركزية والتشتت واالنحراف النسبي لألمطار عن املتوسط واملؤشر
املطري املعير ( ،)IPSثم الرياح السائدة قصد إبراز بعض النتائج املترتبة عن هذه العناصر املناخية كمظاهر لها انعكاسات
مختلفة.
يقع ساحل املهدية موالي بوسلهام في الشمال الغربي من املغرب ،ويشمل الكثبان الساحلية املطلة على املحيط
األطلنتي ،يحده املحيط األطلنتي غربا ،وشرقا سهل الغرب ،ومن الجنوب الغربي هضبة املعمورة .يعتبر الشريط الساحلي
املهدية موالي بوسلهام مجاال تسود به كثبان رملية تفصل السهل عن البحر من جنوب مصب واد سبو في ٍاتجاه الشمال
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الشرقي ،على امتداد تسعة جماعات ترابية  :سيدي الطيبي ،القنيطرة ،املهدية ،املناصرة ،بنمنصور ،محمد
بنمنصور،بحارة أوالد عياد ،موالي بوسلهام والشوافع.

املصدر :معطيات املندوبية السامية لإلحصاء ،بالتصرف
الشكل رقم :1خريطة توطين ساحل املهدية موالي بوسلهام

ينتمـ ـ ــي الشـ ـ ــريط السـ ـ ــاحلي مهديـ ـ ــة مـ ـ ــوالي بوسـ ـ ــلهام إداريـ ـ ــا ،إلقلـ ـ ــيم القنيطـ ـ ــرة بجهـ ـ ــة الربـ ـ ــاط سـ ـ ــال القنيطـ ـ ــرة،
والـ ـ ــذي يشـ ـ ــكل جـ ـ ــزءا مهمـ ـ ــا مـ ـ ــن املحـ ـ ــور األطلنتـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي يمثـ ـ ــل مـ ـ ــن الناحيـ ـ ــة السوسيواقتصـ ـ ــادية مركـ ـ ــز اسـ ـ ــتقطاب
للس ـ ـ ــكان وترك ـ ـ ــز األنش ـ ـ ــطة املختلف ـ ـ ــة املحرك ـ ـ ــة لالقتص ـ ـ ــاد املتمثل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الفالح ـ ـ ــة والص ـ ـ ــناعة والص ـ ـ ــيد البح ـ ـ ــري ال ـ ـ ــذي
يتأثر بالتباينات السنوية والبيسنوية ملختلف عناصر املناخ.

 -1التوزيع السنوي للتساقطات املطرية والنزعة العامة بساحل املهدية موالي بوسلهام
يعد املغرب من بين املناطق األكثر عرضة لتقلبات الجو والتغايرية املناخية ،فطقسه شديد التقلب ال يستقر على
حاله ،ومناخه شديد التذبذب والتغير ،فهو تارة جاف وحار ،وتارة أخرى رطب وممطر .تعتبر التغايرية املطرية امليزة
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
277

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
األساسية ملناخ البالد ،نتيجة عدم انتظام التساقطات كما وكيفا (باحو ,عبد العزيز .)2002 ،تعد التساقطات املطرية أحد
أسباب الفيضانات والجفاف ،لذلك ،فإن فهم التغايرية املطرية يعني التوفر على فكرة حول تردد الجفاف أو الفيضانات
التي تهدد اقتصاد املنطقة والساكنة (السلوي عبد املالك.)2006 ،
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املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف
شكل رقم  :2التوزيع السنوي للتساقطات املطرية والنزعة العامة باملحطات املدروسة

تؤشر مقاييس النزعة املركزية والتشتت ،أن توزيع التساقطات املطرية باملحطات املدروسة ،يتميز بعدم التجانس
اإلحصائي ،حيث يعرف ساحل املهدية موالي بوسلهام تفاوتات بيسنوية .وصلت كميات األمطار القصوى إلى  978ملم
بمحطة ملناصرة ،وإلى  820ملم بمحطة سيدي عالل التازي ،وإلى  1189ملم بمحطة عرباوة ،فيما بلغت  929ملم بمحطة
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القنيطرة .أما التساقطات الدنيا فقد تراوحت ما بين  212ملم بمحطة ملناصرة و 278ملم بمحطة عرباوة.
جدول رقم  :1مقاييس النزعة املركزية والتشتت بمحطات ملناصرة ،سيدي عالل التازي ،عرباوة القنيطرة

املؤشراإلحصائي
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من خالل استقراء نتائج تطبيق معامل التغايرية )x 100

б
̅x

=  ،(cvيتضح بأن التساقطات السنوية تتميز

بتغايرية ضعيفة إلى متوسطة حسب املحطات ،حيث يتراوح معدلها بين  32,15و ،35,93ويالحظ كذلك أن هذا املؤشر
يتناقص تدريجيا من املحطات الداخلية إلى الساحلية ،ويفسر هذا التفاوت بالتأثيرات البحرية والطبوغرافية.

 -2التوزيع الفصلي للتساقطات والنزعة العامة
يعد النظام الفصلي قيمة إحصائية مستخرجة من سلسلة طويلة من املقاييس املطرية الشهرية .يتم الحصول عليه
عن طريق جمع هذه األخيرة داخل فصولها ،سنة تلو األخرى ،تم الحصول في النهاية على املجموعات الفصلية لكل سنة.
بعد ذلك ،تصنف الفصول حسب تناقص تدريجي ( ،)décroissantآخذة بعين االعتبار طول املدة املتباين في حالة تقارب
القيم (السلوي عبد املالك.)2006 ،
تعرف التساقطات الفصلية تباينا ملحوظا ،حيث يعتبر فصل الشتاء أكثر الفصول املمطرة .يمثل معدل
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التساقطات املطرية بمحطتي املناصرة والقنيطرة خالله  %47من املعدل العام للتساقطات املطرية لكل محطة على حدة،
وبمحطة سيدي عالل التازي  ،%44في حين بلغ  %45بمحطة عرباوة .يأتي فصل الخريف في املرتبة الثانية من حيث
الكميات املطرية ،إذ سجلت نسبة  %33بمحطة سيدي عالل التازي ،و %31بكل من محطة املناصرة .مقابل هذا ،األمطار
املسجلة خالل فصل الربيع التي ال تقل أهمية عن سابقتها ،حيث يمثل أكثر من %20من مجموع معدل التساقطات
الفصلية .بينما خالل فصل الصيف الذي يتميز بالجفاف وقلة األمطار ،والتي لم تتجاوز نسبتها  %1بالنسبة للمحطات
األربعة .لذلك ،فإن النظام الفصلي السائد باملحطات املدروسة على شكل (.())HAPE
شكل رقم  :3التوزيع الفصلي ملعدل التساقطات املطرية
الصيف

الربيع

الشتاء

المعدل بملم
300,00

الخريف

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
محطة لمناصرة

محطة سيدي عالل التازي

محطة عرباوة

محطة االقنيطرة

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بتصرف

جدول رقم  :2النزعة العامة للتساقطات الفصلية ملحطات املناصرة وسيدي عالل التازي وعرباوة والقنيطرة
املناصرة
سيدي عالل التازي
عرباوة
القنيطرة

الخريف
2,8
2,35
2,33
1,89

الشتاء
-0,54
1,2
0,07
0,60

الربيع
-0,11
0,24
0,14
-0,25

الصيف
-0,05
-0,18
-0,20
-0,09

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف

يتميز التطور البيسنوي للتساقطات الفصلية بنزعات متباينة ،فاألمطار الخريفية سجلت نزعة قوية نحو االرتفاع
باملحطات املدروسة ،أما التساقطات الشتوية ،فسجلت نزعة ضعيفة نحو االرتفاع باستثناء محطة املناصرة التي تميزت
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نزعتها باالنخفاض .بينما تميزت األمطار الربيعية بنزعة نحو االنخفاض في كل من محطة املناصرة والقنيطرة ،وعرفت تطورا
نحو االرتفاع بمحطتي عرباوة وسيدي عالل التازي ،في حين سجلت نزعة ضعيفة نحو االنخفاض خالل فصل الصيف
بمختلف املحطات األربعة .لهذا ،تعرف التساقطات املطرية تغايرية وتفاوتا من حيث الزمان (الفصول) ومن حيث املجال
املكان (املحطات) ،وهو األمر الذي يفرض بدرجة كبيرة ،دراسة املعدالت الشهرية لفهم أكثر لهذه التباينات في التوزيع.

 -3التوزيع الشهري للتساقطات املطرية
إن التباين في التساقطات املطرية ال يقتصر على املستوى السنوي أو الفصلي ،بل يشمل أيضا معدل التساقطات
الشهرية (صدقي عبد هللا .)2006 ،تسجل معدالت األمطار الشهرية تباينات مهمة وتغيرات واسعة ،حيث تسجل أدنى معدل
لألمطار في شهور الصيف ،بينما تتميز باقي أشهر السنة بتساقطات تتراوح بين الضعيفة واملتوسطة واملركزة (التركي
ابراهيم.)2008 ،
المناصرة

120,00

عرباوة

140,00

100,00

120,00

80,00

100,00

60,00

80,00

40,00

60,00

20,00

40,00
20,00

0,00

0,00

القنيطرة

120,00

سيدي عالل التازي

100,00

120,00
100,00

80,00

80,00

60,00

60,00

40,00

40,00

20,00

20,00

0,00

0,00

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف
شكل رقم  :4التوزيع الشهري للتساقطات املطرية بمحطات املناصرة ،سيدي عالل التازي ،عرباوة والقنيطرة
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يتضح من خالل املعدالت الشهرية ،أن فترة األمطار تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل  ،إذ يعتبر شهر نونبر
ودجنبر ،أكثر الشهور رطوبة ،ويمثل القيمة األكبر بمحطة املناصرة بمعدل  105,66ملم ،بينما بباقي املحطات الثالث ،يمثل
معدل شهر نونبر األكبر خالل السلسلة اإلحصائية لألمطار ،بمعدل بلغ  117,5ملم بمحطة عرباوة ،و 104,74ملم سجلت
بمحطة القنيطرة ،أما محطة سيدي عالل التازي فقد وصل املعدل املسجل بها إلى  95,89ملم ،تليه شهور يناير ،فبراير،
ومارس ،حيث يتراوح معدل األمطار بين  40ملم و 80ملم مع بعض التفاوتات والتباينات بين املحطات األربعة .في حين تمثل
أشهر أبريل وماي بداية تراجع الفترة الرطبة ،حيث تنخفض التساقطات تدريجيا وال تتعدى  50ملم في الشهر األول ،وال
تزيد عن  20ملم خالل الشهر الثاني ،لتعرف أدناها خالل شهري يوليوز وغشت بأقل من  1ملم.
جدول رقم :3النزعة العامة للتساقطات الشهرية بمحطات املناصرة ،سيدي عالل التازي ،عرباوة والقنيطرة

الشهور
شتنبر
املناصرة 0.53
عالل التازي 0,51
0,58
عرباوة
القنيطرة 0,57

أكتوبر
0.72
1,25
1,18
1,36

نونبر
1.53
0,59
0,56
-0,03

دجنبر
-1.15
0,1
0,17
1,00

يناير
0.20
1,29
0,98
0,42

فبراير
-0.68
-0,20
-1,08
-0,82

مارس
0.37
0,48
0,76
0,54

أبريل
-0.44
-0,008
-0,34
-0,43

ماي
-0.28
-0,23
-0,27
-0,36

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف

يالحظ من خالل مقارنة نزعات املحطات املمثلة الواردة بالجدول أعاله ،أن شهور فصل الخريف تتجه نحو
االرتفاع وتتراوح بين نزعة ضعيفة إلى متوسطة ،بينما تتميز شهور فصل الشتاء بنزعة نحو االرتفاع ،باستثناء شهر فبراير
الذي عرفت اتجاه تساقطاته نزعة نحو االنخفاض بقيم متباينة في املحطات األربعة ،حيث سجلت نزعة مهمة وصلت إلى
 -1,08ملم بمحطة عرباوة ،في حين عرف فصل الربيع نزعة موجبة باملحطات املدروسة خالل شهر مارس ،أما شهور أبريل
وماي فتعرف نزعة نحو االنخفاض.
جدول رقم  :4التغايرية الشهرية لألمطاربمحطات املناصرة وسيدي عالل التازي وعرباوة والقنيطرة

املحطة
املناصرة
عالل التازي
عرباوة
القنيطرة

شتنبر
25,5
25,78
28,87
24,02

أكتوبر
51,51
42,94
48,97
38,50

نونبر
88,27
71,77
87,33
80,60

دجنبر
87,03
75,26
102,97
84,81

يناير
73,8
70,71
93,62
80,28

فبراير
53,64
46,84
56,65
69,30

مارس
40,32
39,48
49,26
33,67

أبريل
33,66
27,98
37,36
32,21

ماي
25,86
29,91
41,00
33,45

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف
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أظهرت النتائج الواردة بالجدول أعاله أن األمطار الشهرية تتميز بتغايرية كبيرة ومهمة بكل املحطات املدروسة،
خاصة خالل شهور نونبر ،دجنبر ،يناير وفبراير ،إذ تراوحت بين  70و ،100بينما عرفت شهور أكتوبر ،مارس وأبريل تغايرية
متوسطة تتراوح بين  30و ،50في حين لوحظ أن باقي الشهور تميزت بتغايرية ضعيفة .لهذه التغايرية تكون لها عدة
انعكاسات اقتصادية تمس بدرجة أولى املوارد املائية واألنشطة السوسيواقتصادية ،كما تعطي فكرة واضحة حول تردد
فترات العجز املطري (الجفاف) وفترات الفيض.

 -4دراسة معامل االنحراف عن املعدل
تهدف دراسة معامل االنحراف عن املعدل إلى تأكيد العجز والفائض ،الحاصالن في كميات التساقطات املطرية
السنوية ،وتحديد الفترات التي عرفت عجزا مطريا ،وبالتالي فإن هذا املؤشر يمكن من معرفة وقع الجفاف املناخي ودرجات
قوته ،ويرتكز على القاعدة التالية ( EM=Pi-P/P*100 :بنبراهيم يوسف  ،بوطالقا محمد.)2017 ،
 :EMمعامل االنحراف عن املعدل  :Pi ،مجموع األمطار لكل سنة :P ،متوسط األمطار للفترة املدروسة
سيدي عالل التازي

80
60

المناصرة

40
20
0
-20
-40
-60

القنيطرة

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60

عرباوة

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80

100
50
0
-50
-100

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف
شكل رقم  :5معامل االنحراف عن املعدل بمحطات املناصرة وسيدي عالل التازي وعرباوة والقنيطرة
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من خالل تطبيق طريقة معامل االنحراف عن املعدل ،التي تم تمثيلها في املبيانات (شكل رقم  ،)5يالحظ أن كل
محطات القياس املدروسة تعرف اختالفا كبيرا وتباينا في معدالت انحراف تساقطاتها السنوية عن املتوسط ،وتأكد من
خالل ذلك تواتر سنوات رطبة وأخرى جافة مختلفة الخصائص.
ظلت االنحرافات اإليجابية واالنحرافات السلبية في تناوب بيسنوي مستمر ،مما يعني أن بعض السنوات عرفت
عجزا مطريا متفاوت القوة واملدة ،وأخرى عرفت فائضا مطريا في كميات التساقطات السنوية املسجلة .تميزت الفترة األولى
من السلسلة املدروسة املمتدة من سنة  1980/1979إلى سنة  1995/1994بانحرافات سلبية ،باستثناء موسمي
 1984/1983و من خالل تطبيق طريقة معامل االنحراف عن املعدل ،التي تم تمثيلها في املبيانات (شكل رقم  ،)5يالحظ أن
كل محطات القياس املدروسة تعرف اختالفا كبيرا وتباينا في معدالت انحراف تساقطاتها السنوية عن املتوسط .وتميزا سنة
 1986/1985بانحرافات إيجابية لم تتجاوز نسبة  %30باملحطات األربعة.
عرفت املرحلة الثانية فائضا مطريا مهما خاصة خالل سنة  ،199/1995والتي تميزت بانحراف إيجابي بنسب
مختلفة تجاوزت  %70بمحطتي املناصرة وعرباوة ،وأقل من  %60بمحطتي سيدي عالل التازي والقنيطرة .استمر هذا
الفائض حتى سنة  ،1998/1997لتليه مرحلة أخرى تميزت بنقص ضعيف إلى متوسط في الواردات املطرية امتدت إلى
العقد األول من األلفية الثالثة ،باستثناء سنة  2010/2009التي عرفت انحرافا إيجابيا بنسبة مهمة تعدت %60بجل
املحطات الرصدية املعتمدة.
حسب املؤشر املطري املعير ومن خالل السلسلة اإلحصائية للتساقطات املطرية باملحطات األربعة ،يتبين أن
أصناف السنوات تعرف اختالفا في التوزيع اإلحصائي نظرا الختالف طول العينة املطرية للمحطات املدروسة ،حيث تمثل
السنوات الرطبة بمحطة املناصرة  %51,11مقابل  %48,89للسنوات الجافة ،أما بمحطة سيدي عالل التازي ،فقد تميزت
بالتوازن ،إذ تمثل كل من السنوات الرطبة والجافة  %50على التوالي ،بينما عرفت كل من محطة عرباوة والقنيطرة سيادة
تردد السنوات الجافة على غرار السنوات الرطبة بنسبة تجاوزت  .%52كما يعرف تردد أصناف السنوات الرطبة والجافة
تباينا واختالفا حسب املحطات املدروسة (الشكل.)6
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سيدي عالل التازي

2,00
1,50

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00
-2,50

المناصرة

1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00

القنيطرة

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00

عرباوة

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
-1,50
-2,00

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف
شكل رقم  :6االنحراف املطري املعير

حسب املؤشر املطري املعير ،تمثل السنوات الرطبة بمحطة املناصرة  %51,11مقابل  %48,89للسنوات الجافة،
أما بمحطة سيدي عالل التازي فقد تميزت بالتوازن ،إذ تمثل كل من السنوات الرطبة والجافة  %50على التوالي ،بينما
عرفت كل من محطة عرباوة والقنيطرة سيادة تردد السنوات الجافة على غرار السنوات الرطبة بنسبة تجاوزت .%52

 -5االستمرارية الزمنية للفترات الرطبة والجافة
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إن تواتر الفترات الرطبة والجافة ال تنحصر في االمتداد املجالي فقط ،بل تشمل حتى االمتداد الزمني .كما أن خطورة
الجفاف وانعكاساته تتضاعف مع امتداده الزمني (سنة ،سنتين ،ثالث سنوات وأكثر ،)...ويكون لهذه الوضعية األخيرة وقع
كبير على املوارد املائية واألنشطة البشرية من قبيل الصيد البحري وكذلك الفالحة التي تعتمد على الكميات املطرية.
جدول رقم  :5تردد السنوات الرطبة والجافة بمحطات املناصرة وسيدي عالل التازي وعرباوة والقنيطرة (من خالل املؤشراملطري املعير
ب )%

عدد السنوات
سنة واحدة
سنتان
ثالث سنوات
أربع سنوات فأكثر

املناصرة
جافة
رطبة
31
38
18
3,12
0
9,87
0
0

سيدي عالل التازي
جافة
رطبة
30
30
10
5
0
10
10
5

عرباوة
رطبة جافة
23,52 23,52
11,76
0
5,88 17,64
11,76 5,88

القنيطرة
جافة
رطبة
28,57 38,09
19,04 4,76
0 4,76
4,76
0
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يستفاد من مالحظة الجدول أعاله وحسب املؤشر املطري املعير ،أن تردد السنوات الرطبة والجافة ذات
االستمرارية الزمنية لسنة واحدة تمثل النسبة األكبر ،إذ تتجاوز  30%بكل من محطة املناصرة وسيدي عالل التازي وتقل
عن  %30بمحطتي القنيطرة وعرباوة ،تليها السنوات الجافة التي تمتد على سنتين حيث تراوحت نسبتها بين  %18بمحطة
املناصرة و %19,04بمحطة القنيطرة .كما يالحظ عدم تردد بعض أصناف السنوات بالسلسلة املطرية املعتمدة باملحطات
املدروسة.

 -6الحرارة
تمثل الحرارة أحد العناصر األساسية في عملية تحديد املوازنة املائية بمجال معين ،وذلك بفعل دورها املميز في
النشاط اإلحيائي وتحريك التيارات املائية املتبادلة بين مختلف الخزانات املائية الثلجية ،والترابية والباطنية من جهة،
والغالف الجوي من جهة أخرى (التركي ابراهيم .)2008 ،يعد اإلشعاع الشمس ي املصدر األساس ي لحرارة الغالف الجوي
وسطح األرض واملحيطات ،وتختلف كمية اإلشعاع الشمس ي الواصل لسطح األرض .كما تختلف من مكان آلخر بسبب هذه
التغيرات التي تحدث في العديد من العوامل املؤثرة في اإلشعاع (مفيلي محمد عياد.)1993 ،
يتراوح معدل الحرارة القصوى حسب الشكل رقم ،7بين  21,28كأدنى درجة عرفتها املنطقة خالل السنة
الفالحية  1983/1982و  28,68كأقص ى درجة سجلت خالل موسم  .2017/2016يصل متوسط الحرارة الدنيا أدناه ،إلى
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 8,92درجة سجلت سنة  ،2003/2002بينما بلغ أقصاه  13,61درجة خالل سنة  .2017/2016أما بخصوص متوسط
الحرارة ،فإنه يعرف تذبذبا تبعا ملعدل الحرارة القصوى والدنيا ،بحيث سجلت سنة  1980/1979أدنى قيمة له ب 15,89
درجة ،وسنة  2017/2016أقص ى قيمة ب  21,14درجة ،وعموما فاملعدل الحراري لهذه السلسلة اإلحصائية يصل إلى
 15,02درجة.
الحرارة الدنيا

الحرارة القصوى

المتوسط
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07-08
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98-99

96-97

94-95

92-93

90-91

88-89

86-87

84-85

82-83

80-81

78-79

76-77

74-75

C °معدل الحرارة ب

40,00
30,00
20,00
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شكل رقم  :7التوزيع السنوي ملعدالت الحرارة بمحطة املناصرة

تعرف املتوسطات الحرارية تذبذبا وتباينا في التوزيع السنوي ،ويؤثر هذا األخير بشكل مباشر أو غير مباشر على
املزروعات ،وكذا على دورة املاء باملنطقة .أما النزعة العامة لهذه السلسلة اإلحصائية ملعدالت الحرارة ،فإنها تنزع نحو
االرتفاع ب  0,03درجة بالنسبة لكل من لحرارة القصوى ،الحرارة الدنيا واملتوسط الحراري.

 -6-1التوزيع الفصلي
تتحكم عوامل التعريض ،القارية واالرتفاع في تباين درجة الحرارة من مجال آلخر ،وتفسر عوامل التغيم ،الكتل
الهوائية ،حركية الهواء ،الثلوج ،ثم الفصول التباين الحراري من فترة ألخرى ).(ESCOUROU, Gizèle, 1978
الصيف

الربيع

الشتاء

الخريف

متوسط الحرارة

30,00
20,00
10,00

0,00

املصدر :معطيات املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب ،بالتصرف
شكل رقم  :8التوزيع الفصلي ملعدالت الحرارة
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يالحظ من خالل التوزيع الفصلي ملتوسط الحرارة ،أنها تعرف اختالفا في قيم معدالتها حسب السنوات ،إذ يصل
املتوسط الحراري لفصل الخريف بهذه السلسلة إلى  18,83درجة ،وفصل الشتاء  12,42درجة ،بينما يبلغ هذا املعدل
 16,19درجة خالل الربيع ،و 22,30درجة في فصل الصيف .ويعرف فصل الشتاء أدنى قيم ملعدل الحرارة ،بحيث تسجل
أدناها في هذا الفصل ،يليه فصل الربيع والخريف ،ثم فصل الصيف الذي يبلغ فيه املتوسط أقص ى معدالته ،أما
متوسطات الحرارة الدنيا والقصوى لكل فصل ،فهي األخرى تشهد تباينات حسب السنوات ،ويمكن تفسير هذه التباينات
بعدة عوامل جغرافية تتداخل فيما بينها لتفرز النظام الحراري الذي يميز مجال الدراسة.

 -6-2التوزيع الشهري ملعدالت الحرارة
الحرارة القصوى

المتوسط

الحرارة الدنيا

معدل الحرارة
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20,00
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10,00
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شكل رقم  :9التوزيع الشهري ملعدل الحرارة

تعتبر شهور دجنبر -يناير -فبراير ،الشهور األكثر برودة خالل هذه السلسلة ،إذ يصل فيها معدل الحرارة الدنيا 6,11
درجة سجلت في شهر يناير .أما الشهور األكثر حرارة فهي يوليوز وغشت ،حيث يبلغ معدل الحرارة القصوى بها 28,39
درجة سجلت في شهر غشت .كما يصل املدى الحراري الشهري حوالي  22,28درجة وهو فرق كبير ،وهذه امليزة الرئيسية
للمناخ املتوسطي الذي يميز املغرب بشكل عام ومنطقة الغرب على وجه الخصوص.

 -7الرياح
يتميز ساحل املهدية -موالي بوسلهام وخاصة الجزء الجنوبي (ملناصرة ،القنيطرة واملهدية) ،بهيمنة الرياح الغربية
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التي تمثل حوالي  2/3من مجموع اتجاه الرياح بنسبة  %63,3مقابل  %18,3بالنسبة للرياح الشرقية ،عكس الرياح
الشمالية التي تمثل نسبة  %41,6والجنوبية بنسبة  .(LE COZ Jean, 1964) 37,2 %تفسر هذه امليزة بعوامل مرتبطة
بالدورة الهوائية العامة وبالظروف املحلية التي تميز املجال املدروس ،وتمثل الرياح الغربية والشمالية الغربية النسبة األكبر
من مجموع الرياح املترددة بهذا املجال املدروس .تساهم هذه الرياح بشكل كبير في نقل الكتل الهوائية التي تنتج عنها
التساقطات املطرية خالل فصلي الشتاء والربيع ،وتكون مهمة خالل الفترة املمتدة من شهر نونبر حتى أبريل ،بينما تضعف
خالل الفترة املمتدة من شهر ماي إلى أكتوبر .يتجلى تأثيرها بالنسبة ألنشطة الصيد البحري في املردودية لكونها تزيد من
حركية التقلبات القعرية وتنشط حركة األحياء البحرية.

Source :Mohammed IZOUGARHANE 2016.
الشكل رقم  : 10نسب اتجاه الرياح بمحطة القنيطرة

على خالف النوع السابق ،الرياح الشرقية هي رياح حارة وجافة خالل فصل الصيف وباردة خالل الشتاء ،لكونها
رياح قارية .تهب هذه الرياح خالل فترة محدودة من السنة ،وينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة خاصة خالل الفترة الجافة
من السنة ،األمر الذي ينعكس بشكل سلبي على األنشطة البشرية ،وخاصة الزراعية منها .أما بالنسبة لعملية الصيد
البحري ،فالرياح الشمالية الغربية تتسبب في ابتعاد األسماك ونزولها إلى األعماق ،بينما الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية
تزيد من تأثير املد والجزر.

خاتمة
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بينت نتائج دراسة مظاهر التغايرية املناخية ،أن التوزيع الزمني للتساقطات املطرية يتميز بعدم التجانس
اإلحصائي ،حيث يسود الجفاف خالل الصيف ،في حين يتميز فصل الشتاء بالرطوبة .تفسر هذه الوضعية بعوامل مرتبطة
بالدورة الهوائية والتزحزحات الفصلية ملراكز الضغوط الكبرى .يعتبر فصل الشتاء أكثر الفصول رطوبة ،ويعرف تساقطات
مطرية مهمة مقارنة مع باقي الفصول ،وهو ما يعبر عنه النظام املطري السائد باملحطات املدروسة ( .)HAPEأما بخصوص
األمطار الشهرية ،فإنها تتميز بتغايرية كبيرة ومهمة بكل املحطات املدروسة ،وخاصة خالل شهور نونبر ،دجنبر ،يناير
وفبراير  ،إذ تراوحت بين  70و 100ملم ،بينما عرفت شهور أكتوبر ،مارس وأبريل ،تغايرية متوسطة تتراوح بين  30و،50
وباقي الشهور تميزت بتغايرية ضعيفة .أما بالنسبة لدرجة الحرارات ،فقد تبين أن النزعة العامة ملعدالتها تتجه نحو
االرتفاع،.أما على مستوى الرياح ،تهيمن الرياح الغربية والشمالية الغربية بنسبة تردد تتعدى  ،60%أما الرياح الجنوبية
والشرقية ،فهي تتردد بنسبة أقل مقارنة مع االتجاه األول ،وخصوصا خالل فصل الصيف الذي تتخلله رياح الشركي الحارة
والجافة.
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صدمة الجائحة :االستجابة لفيروس  COVID-19في املجتمع املغربي بين توظيف التراث و انتعاش
الرؤى واألحالم
Pandemic Shock: The Response (COVID 19) In Moroccan Society
between the Employment of Heritage and the Recovery ofDreams
 .1سالم وكاري :دكتوروباحث في التاريخ واألنثروبولوجيا التاريخية ،وجدة ،املغرب.
امللخص :يعد وباء كوفيد 19بحق واقعة غير مسـ ـ ــبوقة ،تسـ ـ ــتدعي إخضـ ـ ــاعها للدراسـ ـ ــة والتحليل من طرف الباحثين باعتبارها فرصـ ـ ــة لتنويع
املواضــيع وطرق األبحاث امليدانية ،وملا كان أثر الجائحة قد جدد النقاش وأعاده في املجتمع املغربي حول التراث في ارتباطه بالجوائح والكوارث،
وحول نظرته إليها ،فإن الباحث في العلوم االجتماعية ،ملزم بمس ـ ـ ـ ــاءلة هذا النقاش وما رافقه من "عودة" إلى التراث لتقييمه ،وتقييم عودته،
وتقويم انزالقاتها ،وهو ما تسـ ــعى هذه الدراسـ ــة إلى الوقوف عليه من خالل تناول أشـ ــكال تفاعل املجتمع املغربي مع جائحة كوفيد 19وكيفيات
تعايشه مع صدمتها ،انطالقا من توظيف تراثه في وضعياته املختلفة ،والحدود املمكنة لهذا التوظيف.
تسـ ــتند هذه الدراسـ ــة إلى جهد شـ ــمل إلى جانب العودة للكثير من املؤلفات التراثية ،تتبعا دقيقا للمنشـ ــورات التي تناولت الجائحة على مختلف
وس ــائل التواص ــل االجتماعي بغية فهم الذهنية التي أنتجتها ،وتظل أهم االس ــتنتاجات التي تم التوص ــل إليها كون تجربة كورونا يجب أن تش ــكل
حافزا نحو تطوير معايير جديدة لألمن الصـ ـ ـ ــحي والحيوي في الوطن العربي ،ودافعا إلى تجذير الحقوق االقتصـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والثقافية،
وتحس ـ ــين الس ـ ــياس ـ ــات العمومية املرتبطة بالبحث العلمي ،ومنح ث قة أكبر للعلم والعقل ،هذه امللكة التي عرفت تدهورا حقيقيا بس ـ ــبب نش ـ ــر
التفاهة والخرافة وما وراء الحقيقة.
الكلمات المفتاح :كوفيد19؛ جائحة؛ مجتمع مغربي؛ تراث
Abstract : Today we are witnessing the spread of a global epidemic (COVID 19) that has
affected most of the world's continents, and has led to the spread of mass panic, anxiety and
fear of the unknown, which necessitates studying its effects on the society, this study seeks to
identify by addressing the forms of interaction of Moroccan society with the Corona pandemic,
How he lived the trauma, and why he employed heritage in his interaction with her.
[Keywords: Coronavirus (COVID-19); Pandemic; Moroccan society; Heritage; Religion
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أهداف الدراسة وأهميتها:
تهدف هذه الدراسة إلى:
 مسـ ـ ـ ـ ــاءلــة وتقييم النقــاش الــذي أعــادتــه جــائحــة كورونــا إلى الواجهــة حول التراث في ارتبــاطــه بــالجوائح والكوارث،وحول نظرته إليها.
 تناول أشـ ـ ــكال تفاعل املجتمع املغربي مع فيروس كوفيد 19وكيفيات تعايش ـ ــه مع ص ـ ــدمته ،انطالقا من توظيفتراثه في وضعياته املختلفة ،والحدود املمكنة لهذا التوظيف.

خطة الدراسة:
املبحث األول :بين التراث وتاريخ املرض :جدلية املصطلح وحركية الوباء
أوال :جدلية التراث والثقافة والدين
ثانيا :ماذا يخبرنا التاريخ عن األوبئة باملغرب؟
املبحث الثاني :جائحة كورونا بين التدبير السياس ي والتمثالت االجتماعية
أوال :التدبير السياس ي لجائحة كورونا في املغرب
ثانيا :التمثالت االجتماعية لجائحة كورونا :التراث في مواجهة صدمة الوباء
استنتاجات

منهجية الدراسة:
يمثل وباء كورونا (كوفيد  )19واقعة كلية معقدة ،تتداخل فيها أبعاد مختلفة ،مما يستدعي رؤية شمولية ،وتفكيرا
متعدد التخص ـ ـ ـص ـ ـ ــات في ش ـ ـ ــكل إثنوغرافيا متش ـ ـ ــظية وفق ما دعا إليه إدجار موران ( ،)Edgar Morinفبالرغم من كون
األحداث لم تهدأ بعد وتفتقر إلى تباعد تاريخي واجتماعي ،إال أن تفادي الباحث للتفس ـ ـ ـ ــيرات اللحظية املنفعلة باألحداث،
مع تفعيل الرؤية الفيبرية (رؤية ماكس فيبر) انطالقا من محاولة الفهم للوصول إلى املعنى وداللة الفعل اإلنساني من شأنه
تحصيل استنتاجات حول الجائحة)،(Michel, 2020, Le sociologue et le coronavirus

مقدمة:
ش ـ ـ ـ ــكل ــت األوبئ ــة والجراثيم على مر الت ــاريخ تح ــد أم ــام البش ـ ـ ـ ــري ــة ،وظل ــت ع ــائق ــا حقيقي ــا أم ــام التطور
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الحض ـ ـ ــاري ،واليوم كما األمس نش ـ ـ ــهد انتش ـ ـ ــار وباء عاملي (كوفيد  )19مس معظم قارات املعمورة ،وأدى إلى انتش ـ ـ ــار الهلع
الجماعي والقلق والخوف من املجهول.
يعد وباء كورونا (كوفيد  )19بحق واقعة غير مس ـ ـ ــبوقة ،تس ـ ـ ــتدعي إخض ـ ـ ــاعها للدراس ـ ـ ــة والتحليل من
طرف الباحثين باعتبارها فرص ـ ـ ـ ــة لتنويع املواض ـ ـ ـ ــيع وطرق األبحاث امليدانية ،وملا كان أثر الجائحة جدد النقاش وأعاده في
املجتمع املغربي حول التراث في ارتباطه بالجوائح والكوارث ،وحول نظرته إليها ،فإن الباحث في العلوم االجتماعية وخاصـ ــة
منهـا التـاريخ ،ملزم بمسـ ـ ـ ـ ــائلـة هـذا النقـاش ومـا رافقـه من "عودة" إلى التراث لتقييمـه ،وتقييم عودتـه ،وتقويم انزالقـاتهـا ،مـا
دامت تمس قوام مادة املؤرخ املصدرية (التراث في شقيه الشفهي واملكتوب).
يبقى التســاؤل املطروح هنا ،هو كيف يمكن للباحث تناول موضــوع تعوزه فيه املســافة التاريخية اآلمنة
من جهة؟ ثم ما هي الطريقة التي يمكنه من خاللها وصـ ــف موضـ ــوع يهم الجميع ويتحدث فيه الجميع (سـ ــياسـ ــيون ،أطباء،
إعالم ،وسائل التواصل االجتماعي)...؟
يمثــل وبــاء كورونــا (كوفيــد  )19واقعــة كليــة معقــدة ،تتــداخــل فيهــا أبعــاد مختلفــة ،ممــا يسـ ـ ـ ـ ـتــدعي رؤيــة
ش ـ ــمولية ،وتفكيرا متعدد التخصـ ـ ـص ـ ــات في ش ـ ــكل إثنوغرافيا متش ـ ــظية وفق ما دعا إليه إدجار موران (،)Edgar Morin
فبــالرغم من كون األحــداث لم تهــدأ بعــد وتفتقر إلى تبــاعــد تــاريخي واجتمــاعي ،إال أن تفــادي البــاحــث للتفس ـ ـ ـ ــيرات اللحظيــة
املنفعلــة بــاألحــداث ،مع تفعيــل الرؤيــة الفيبريــة (رؤيــة مــاكس فيبر) انطالقــا من محــاولــة الفهم للوص ـ ـ ـ ــول إلى املعنى وداللــة
الفعل اإلنســاني من شــأنه تحصــيل اســتنتاجات حول الجائحة)،(Michel, 2020, Le sociologue et le coronavirus
ً
وإن ظلــت ظرفيــة بــاألس ـ ـ ـ ـ ــاس ،ويغلــب عليهــا طــابع التردد واالنتظــار ،فكيف إذا تفــاعــل املجتمع املغربي مع جــائحــة كورونــا
(كوفيد )19؟ كيف يقرأ املغاربة اليوم فايروس كورونا وتداعياته من منظور تراثي؟ وما هي أوجه تلك القراءة؟

 -Iبين التراث وتاريخ املرض :جدلية املصطلح وحركية الوباء
تس ــتدعي قراءة التمثل االجتماعي لوباء كورونا (كوفيد  )19وتداعياته في ارتباطه بالتراث ،إدراك عالقة
هذا األخير بالثقافة والدين باعتبار التداخل الحاصــل بينهم في التعبيرات االجتماعية ،كما يســتدعي األمر وقوفا عند بعض
أوجه حض ـ ـ ـ ــور املرض في ثقافة املجتمع املغربي من الناحية التاريخية من أجل فهم أوض ـ ـ ـ ــح لخلفيات التفاعل الراهن مع
جائحة كورونا.

 -1جدلية التراث والثقافة والدين
ظهرت في النص ـ ـ ـ ــف األخير من القرن العش ـ ـ ـ ــرون مجموعة من املشـ ـ ـ ـ ــاريع الفكرية اعتنت بقراءة التراث
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اإلسـ ـ ـ ــالمي العربي ،متوسـ ـ ـ ــلة بمناهج وآليات وخلفيات معرفية متعددة ،وقد ص ـ ـ ـ ــبت كلها في ض ـ ـ ـ ــرورة الوعي بغربلة التراث
وقراءته قراءة نقدية.
وبغض النظر عن مختلف التعاريف التي سـ ـ ــيقت للتراث باعتباره ممارسـ ـ ــة نظرية وسـ ـ ــلوكية في سـ ـ ــياق
ماض قائمة على االس ـ ــتمرارية (الجابري1993 ،1991 ،؛ أركون ،)1996 ،1985 ،فاألكيد أن س ـ ــؤال التراث هو
تاريخي ٍ
سـ ــؤال آني من حيث أدواته ،وسـ ــؤال تاريخي من حيث مضـ ــمونه ،لذا فهو سـ ــؤال بوجهين ،سـ ــؤال موجه للحاضـ ــر ،كما هو
موجه للماض ي.
يصـ ـ ـ ـ ـعـب الحـديث عن التراث بمعزل عن الدين والثقـافة ،فالتراث تشـ ـ ـ ـ ـكـل إلى جانب فهم معين للنص
الديني ،ومن خالل س ــياقات ثقافية متعددة ،فإذا كان الدين يعكس البعد الالمتناهي في اإلنس ــان ،والثقافة تعكس تجارب
اإلنســان في الوجود ،فإن التراث يعكس شــوق اإلنســان وحنينه إلى املاضـ ي ،إن اإلنســان بشــكل عام كائن ديني وتراثي وثقافي
(أورنيال سكر" ،2020 ،حوار مع الباحث املغربي :د .صابر موالي أحمد").
ً
نحن إذا أمام مركب ثالثي األبعاد كل يؤثر في اآلخر ،فالتراث نمى وتوس ـ ـ ــع إلى جانب نص ديني أي ما هو
إلهي ،ومع مرور الزمن تتشكل طبقات متعددة مما هو تراثي ثقافي في فهم ما هو إلهي.
إن هـذا الثالثي املركـب ،الـدين والثقـافـة والتراث ،في حـالـة كـانـت أطرافـه الثالثـة محكومـة بقـاعـدة العلم
واملعرف ــة والنظر ،فتل ــك ح ــال ــة من التحرر والتحرير واإلب ــداع الثق ــافي ،أم ــا إن ك ــان ــت محكوم ــة بق ــاع ــدة التقلي ــد واإلتب ــاع
والجهــل ،فتلــك حــالــة من االنحطــاط الثقــافي والتخلف االجتمــاعي ،ومــا قــد ينتج عنهــا من مظــاهر التطرف الــديني والفكري
(أورنيال سكر.)2020 ،
يظل التراث شيئا غير مكتمل ،فهو في حاجة دائمة إلى نقد وتقويم ومراجعة ،تمكننا من تجاوزه إلى غيره
ومن هنا تأتي أهمية الدراس ــة ،فاإلنس ــان باس ــتطاعته إما أن يس ــتثمر تراثه ويجعله س ــببا من أس ــباب النهوض ،وإما عكس
ذلك (طرابيش ي1991 ،؛ أركون2005 ،1991 ،؛ أبي نادر.)2008 ،

 -2ماذا يخبرنا التاريخ عن األوبئة باملغرب؟
لم يكن وباء كورونا (كوفيد  )19سـ ـ ــابقة في التاريخ ،فعالقة البشـ ـ ــرية باألمراض واألوبئة لم تنقطع مند
القدم ،غير أن تحول املرض إلى وباء كان باعثا لتحوالت اجتماعية وفكرية هائلة شكلت وجها من وجوه العالم املعاصر.
كتب ابن خلدون عن الطاعون الجارف (الطاعون األسود) الذي ضرب العاملين اإلسالمي واملسيحي عام
1347م قائال" :نزل بالعمران ش ــرقا وغربا في منتص ــف هذه املئة الثامنة [ ]...الطاعون الجارف الذي ذ
تحيف األمم ،وذهب
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بأهل الجيل [ ،]...وانتقص عمران األرض بانتقاص البش ـ ـ ـ ــر ،فخربت األمص ـ ـ ـ ــار ،ودرس ـ ـ ـ ــت الس ـ ـ ـ ــبل واملعالم ،وخلت الديار
واملنازل ،وض ــعفت الدول والقبائل [ ،]...وكأنما نادى لس ـ ُ
ـان الكون في العالم بالخمول واالنقباض فبادر باإلجابة [ ،]...وكأنه
َ
َ
َ
وعالم َ
محدث" (ابن خلدون ،2004 ،ص ص.)121 ̵ 120 .
خلق جديد ونشأة مستأنفة
حظي الطاعون 184األس ـ ـ ــود بحصـ ـ ــة األسـ ـ ــد في اهتمامات الكتاب واألطباء والفقهاء بالعاملين اإلسـ ـ ــالمي
واملسـ ـ ــيحي ،وذلك بخالف باقي األوبئة كالس ـ ـ ــل والتيفوئيد والجذام والكوليرا .وإذا كان العالم املس ـ ـ ــيحي قد اس ـ ـ ــتحدث نظم
ومؤس ـس ــات للتعامل مع "الكائنات الدقيقة" واألوبئة مما أس ــهم في انحس ــار الطواعين عن أوربا أواخر القرن الس ــابع عش ــر
ميالدي ،فإن ذلك لم يحدث في العالم اإلســالمي ،حيث اســتمر الطاعون في الظهور والكمون ولم ُ
ينج منه أي جيل إلى وقت
قريب من القرن 19م (بيرن.)2014 ،
إن هذا التمايز الذي حص ـ ــل بين العاملين اإلس ـ ــالمي واملسـ ـ ــيحي ،بالرغم من معرفة املسـ ـ ــلمين إلجراءات
الحجر الصـ ــحي ،ودراسـ ــة الطب العربي للنظرية العامة للعدوى وكيف تنتقل األمراض املعدية ،يرجع إلى تعارض ظل قائما
بين الفقه اإلس ـ ــالمي والطب ،لقد كان موقف األطباء يميل إلى القول بعامل العدوى س ـ ــببا أس ـ ــاس ـ ــيا في انتقال املرض ،غير
أنهم اصطدموا بمعارضة فقهية قوية تعتبر أمر العدوى محسوما شرعا (ابن سينا1999 ،؛ الرازي2000 ،؛ ابن خاتمة،
الشقوري2013 ،؛ ابن الخطيب.)2015 ،
لقد اتس ــم موقف الفقهاء بالجمود واالنتص ــار أكثر لرفض االحتراز من العدوى باعتمادهم نظرة قدرية
للمرض باعتباره ابتالء من هللا لعباده ،وقدر ال مفر منه (ابن حجر ،د .ت؛ السيوطي ،د .ت) ،وتستمد هذه النظرة جذورها
تبعا لظرفية سياسية وثقافية قسمت على إثرها العلوم إلى شرعية وعقلية بنفس يفهم منه أن ما هو عقلي يتعارض مع ما
هو ش ـ ـ ـ ــرعي لدرجة أن الفقه ص ـ ـ ـ ــار يدور في فلك ما هو ش ـ ـ ـ ــرعي فقط ،وتم التخلي عن املوس ـ ـ ـ ــوعية التي كانت تعنى بالطب
والفلس ـ ــفة ودراس ـ ــة املادة والكون أي العلوم العقلية ،وقد اس ـ ــتدل البعض باألثر الذي مفاده "من يرد هللا به خيرا يفقه في
الدين" (ابن حجر العس ــقالني ،2005 ،ص ،)289 .والحق أن العلم في الدين وقض ــاياه ال يتأتى بمعزل عن علوم املجتمع
وعلوم الطبيعة.
ظل تاريخ املغرب نتيجة للظروف الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية والثقافية املذكورة أعاله ،تاريخ طواعين وأوبئة وأزمات،
حيث ش ـ ــكلت عنص ـ ـرا بنيويا هز أركان املجتمع والدولة بصـ ــفة دورية بما تحدثه من نزيف ديمغرافي وثقافي ،كان له أثر بليغ

 184ظل الطاعون سرا غامضا بالنسبة لألطباء ولم تنفع معه وصفاتهم ،وظل عزل المرضى عن األصحاء في المارستانات
) (Quarantaineهو الحل إلى نهاية القرن التاسع عشر ،حيث اكتشف الطبيب السويسري ألكسندر يرسن )(Alexander yersine
سنة  1894البكتيريا المسببة للطاعون (بكتيريا يرسينيا الطاعونية .)Yersinia pestis
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على التراكم والعمران البشري (البزاز1992 ،؛ حقي2007 ،؛ بياض2008 ،؛ رويان.)2013 ،
إن األوبئة في املجتمع املغربي مثلت متخيال جمعيا مؤسسا لدالالت رمزية مولدة للفزع ومغذية للخوف،
وموجهة للتفاعالت الفردية ولخطابات وتمثالت الناس تجاه املرض الذي تحول بمقتضـ ـ ـ ى التخيل ،إلى ظاهرة رمزية وفوبيا
اجتماعية حاضــرة ليس فقط في تمثالت الناس واعتقاداتهم ،بل حتى في ممارســاتهم اليومية ،حيث يحيا الالشــعور الجمعي
للمرض املعدي ،وتحيا معه الصـ ــور الرمزية الراسـ ــخة في الذاكرة الجمعية الخاصـ ــة بهذه األمراض وما يرتبط بهذه الصـ ــور
من إشاعات وأحداث تاريخية متخيلة وواقعية.
لقد ظلت املش ـ ـ ــكالت الصـ ـ ــحية إلى حدود القرن التاس ـ ـ ــع عش ـ ـ ــر امليالدي ،أخطر املش ـ ـ ــاكل التي واجهها
املجتمع املغربي نظرا لتأثيراتها على كافة مناحي الحياة في ض ـ ــوء س ـ ــوء األوض ـ ــاع االقتصـ ـ ــادية للغالبية العظمى من املجتمع
وانتشار األمية ،مما أدى إلى اكتمال ما عرف باسم " ثالوث الفقر والجهل واملرض".
اسـ ــتخدمت اإلمبريالية بعد هيمنتها على املغرب ،مفهوم "مقاومة األمراض الوبائية" لتتمكن من اختراق
املجتمع ،حيث ش ـ ـ ــكل الطب الكولونيالي أو طب املناطق الحارة في عمقه وس ـ ـ ــيلة أيديولوجية لنش ـ ـ ــر الرؤى االس ـ ـ ــتعمارية،
وخدمة مص ـ ـ ـ ــالحها على األرض (الض ـ ـ ـ ــبط االجتماعي والتبش ـ ـ ـ ــير الديني) ،إلى جانب حماية الجنود األوربيين وليس املجتمع
املحلي (أرنولد1997 ،؛ جاريد2007 ،؛ شلدون.)2010 ،
لقد ســنت ســلطات الحماية مجموعة من اإلجراءات الصــحية واالســتراتيجيات الوقائية ملحاصــرة بعض
األمراض املتوطنة باملغرب كالطاعون والزهري ومنها :حرق املســاكن واألمتعة وتســميم الفئران بالنســبة للطاعون ،ومكافحة
"العهارة" بالنسبة للزهري ،وإن استطاعت السلطة املذكورة تطويق الطاعون وحصر انتشاره ،فإنها وجدت صعوبات جمة
في القضاء على الزهري والحد منه ،الرتباطه بالفقر وضعف مستوى العيش ،ذلك أن استئصاله يقتض ي تحسين األوضاع
االقتصادية واالجتماعية للمغاربة ،وهو ما لم يكن ضمن أهداف فرنسا واسبانيا باملغرب (رويان وآخرون.)2011 ،

 -IIجائحة كورونا بين التدبيرالسياس ي والتمثالت االجتماعية
ش ــهدت الص ــحة العمومية خالل النص ــف الثاني من القرن العش ــرون تحوال كبيرا على مس ــتوى املش ــهد
الوبائي وكتلة املرض ،فمقابل تراجع األوبئة التاريخية كالطاعون والجدري والس ـ ــل ،...طبع املش ـ ــهد الوبائي الراهن انتش ـ ــارا
واس ـ ـ ـ ـعــا ألنواع جــديــدة من األمراض واألوبئــة (انفلونزا الطيور ،سـ ـ ـ ـ ــارس ̵ املتالزمــة التنفسـ ـ ـ ـ ـيــة الحــادة الوخيمــة ̵ (̵ 2002
) ، ̵ H1 N1- (2009 2010ميرس ̵ متالزمة الشــرق األوســط التنفســية ̵ ( ،)2012إيبوال
̵
 ،)2003أنفلونزا الخنازير
( … )2014وأخيرا كوفيد  ،19والذي هدد بشـ ــكل مباشـ ــر األمن الوجودي لإلنس ـ ــان حسـ ــب تعبير الس ـ ــوس ـ ــيولوجي أنتوني
جيــدنز ( )Anthony Giddensوفتح حقبــة جــديــدة من الاليقين والتشـ ـ ـ ــكيــك والهلع العــام والــذعر العــاطفي املنفلــت من
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
297

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
ش ـ ـ ـ ــروط العقلنــة ،األمر الــذي جعــل الــدول مرتبكــة أمــامــه إذ ليس لــديهــا املعــدات الالزمــة وال املخيــال لفهم مــا يحــدث ،وإن
سارعت إلى مقابلة الواقعة بنماذج متعددة من االستعدادات وفقا للثقافات السياسية والفكرية لكل دولة.

 -1التدبيرالسياس ي لجائحة كورونا في املغرب
يمكن التمييز في املغرب بين مرحلتين ضمن التعاطي االجتماعي السياس ي مع فايروس كورونا:
 مرحلة الالمباالة :في هذا السـ ـ ـ ــياق تم تمثل املرض على أنه خطر بعيد مجاليا وثقافيا ،مرتبط باآلخر (الصـ ـ ـ ــيني
بالضرورة).
 مرحلة الذعر :في هذه املرحلة أصــبح الخطر قريبا خاصــة في فرنســا وباقي الدول األوربية ،ومع غياب عالج أو لقاح
للوباء ،تزاوج الش ـ ــعور بالاليقين في الحياة املعاص ـ ــرة مع الخوف من املجهول في إنتاج حالة من الهس ـ ــتيريا والذعر
الجماعي (اإلدريس ي.)2020 ،
لقد ســارعت الســلطة الســياســية إلى فرض حالة الطوارئ الصــحية والحجر الصــحي ،وما رافق ذلك من
اجتهاد فقهي مقاصدي وبرجماتي صاحب التدبير السياس ي للجائحة وعضده ،رغم ما خلقته حالة الطوارئ من تباطؤ عام
في الحيـاة االجتمـاعيـة ،185ورغم مـا ميز بـدايتهـا من تردد وس ـ ـ ـ ــوء فهم ،وحتى رفض للقواعـد الجـديـدة أو على األقـل التحـايل
عليها ،186وهو أمر متوقع في األزمات والتغير املفاجئ الذي يقطع مع القواعد املعتادة ،ويعلق اللحظات التي تض ـ ـ ـ ــبط إيقاع
حياة الناس ،إنه نوع من املقاومة لتغيير يص ــدمهم بخيارات جديدة تبدو مقلقة ومزعجة ،لم يس ــتعد لها كفاية ،وتعبر عن
الخوف من املجهول.
وضـ ــعت الدولة أمام تحد قوي لبناء معتقدات وسـ ــلوكات جديدة في أسـ ــرع وقت ممكن وبفاعلية ،وهو
ما نجحت فيه بشــكل عام حينما وجهت الجائحة باعتبارها مصــدرا للحركة املواطنة ،انطالقا من االهتمام بالفآت الهشــة،
وتفعيل توتر التباعد االجتماعي واملس ـ ـ ـ ــافة األنانية نحو التزام تجاه اآلخر ،حيث انتعشـ ـ ـ ــت العديد من القيم التي حجبتها
الفرداني ــة والنفعي ــة والغف ــل االجتم ــاعي ( )Anonymat socialمن قبي ــل التض ـ ـ ـ ـ ــامن والتك ــاف ــل والتع ــاون وعودة الحس
التطوعي ،وإن لم يمنع ذلــك من بعض مظــاهر األنــانيــة حيــث توجــه الهلع العــام نحو االس ـ ـ ـ ــتهالك بــالــدرجــة األولى وتخزين
الغذاء (تسليع املرض والقلق العام).

 -2التمثالت االجتماعية لجائحة كورونا :التراث في مواجهة صدمة الوباء
 185قابل هذا التباطؤ العام في الحياة االجتماعية في العالم الحقيقي ،دوران ملفت وبسرعة كبيرة في العالم الرقمي.
 186كانت هناك محاوالت نادرة لمظاهرات جماعية في كل من طنجة وفاس ،نزل فيها المشاركون إلى الشوارع ليال ورفعوا التهليل
والتكبير مهملين مبدأ عدم االختالط ،وإن تم حضرها فورا من قبل السلطات المحلية.
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لقد اشـ ـ ـ ــتغل التدبير السـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ي لجائحة كورونا (كوفيد  )19بموازات تمثالت ومواقف على مسـ ـ ـ ــتوى
الخطاب واملمارسـة لدى املغاربة ،مما أنتج أفعاال هجينة بين املنطق والالمنطق في التعامل مع األحداث املسـتجدة ،وهو ما
تجسد في الربط بين الوباء والنص الديني والتراثي.

 -1-2كورونا والقرآن :البحث عن جزئية في نص كلي
اعتاد بعض املغاربة ربط الجوائح واألزمات بالقرآن وآياته ،فيحددون آيات بعينها ويفس ـ ـ ـ ــرونها على أنها
نبهت إلى الحدث وزمن وقوعه ،لقد انتشـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ـ ــائعات من هذا القبيل بعد أحداث 11سـ ـ ـ ــبتمبر  ،2002واليوم في زمن
(كوفيد  )19يستمر ربط القرآن بما يحدث.
لقد عرفت وس ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ــل االجتماعي تداوال واس ـ ـ ــع النطاق ملنش ـ ـ ــورات تربط القرآن بالجائحة ،وفي
س ــياق هذا التداول تم ربط آية "ال تبقي وال تذر ،لواحة للبش ــر ،عليها تس ــعة عش ــر" (املدثر )30 ،من س ــورة املدثر بكوفيد
 ،19وكونها لن تبقي ولن تذر ،187وتصبح سورة البقرة كذلك عالجا وحصنا من كوفيد  19عند قراءتها على املاء وشربها.188
األكيد أنه ال عالقة بين ســورة املدثر وكورونا ،فتســعة عشــر الواردة في الســورة تعني الزبانية ،كما أنه ال
مجال لربط عالج الوباء املســتجد بســورة البقرة ،و إذا كانت ظروف األزمات تشــكل بيئة خصــبة النتعاش تص ـورات من هذا
القبيل ،فإن لألمر سـ ـ ـ ــندا ثقافيا ينطلق من فهم آلية "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ش ـ ـ ـ ـ يء" (النحل )89 ،بعد بترها من
س ـ ــياقها ،وقد س ـ ــاق ابن الجوزي في تفس ـ ــير املقص ـ ــود بالكتاب قولين :أحدهما أنه اللوح املحفوظ ،والثاني القرآن ،فيكون
املعنى :ما فرطنا في ش ـ ـ ـ يء بكم حاجة إليه إال وبيناه في الكتاب إما نصـ ـ ــا وإما إجماال وإما داللة ،أي كل ش ـ ـ ـ يء يحتاج إليه في
أمر الدين (ابن الجوزي1422 ،ه.)26/2 ،
إن البحــث عن الحقــائق الجزئيــة في القرآن سـ ـ ـ ــواء من طرف من تــدفعهم نزعــاتهم العــاطفيــة لــذلــك ،أو
حتى من طرف الالدينيين ممن يطرحون سؤال القضايا التجريبية في القرآن بصيغة التعجيز واالستهزاء ،فاألمر في الحالتين
187حقق فيديو على اليوتيوب يربط كوفيد  19بالقرآن وبكونه عقاب من هللا للصين على اضطهاد مسلمي اإليغور أكثر من  20مليون
مشاهدة ،فيروس الكورونا أخبرنا هللا تعالى عن سبب نزوله في القرآن الكريم ...وأخبرنا الرسول صلى هللا عليه وسلم عن سر عالجه".
الرابط:
من
االسترجاع
تم
مرتقون،
قناة
فيديو]،
[ملف
.)31
يناير
(،2020
https://www.youtube.com/watch?v=DGnzhQ9gx98
 188سارعت عدد من دور اإلفتاء اإلسالمية إلى نفي صحة ما يروج حول عالقة القرآن بكوفيد  ،19واعتبرت األمر تدليسا وتحريفا
ُ
ت
ي للفتوى اإللكترونية يُحذِّّر مِّ ن انتشار تفسيرا ٍ
لمعاني الكتاب ،ونوع من العبث يضر الدين ويضرب فيه ،انظر" :
مركز األزهر العَالم ُّ
َريم" ،2020( .مارس [ .)28منشور] ،مركز األزهر العالمي للفتوى اإللكترونية .تم االسترجاع من الرابط:
ت
َمغلُوطة آليا ِّ
القرآن الك ِّ
ِّ
https://www.facebook.com/fatwacenter/posts/3075833882468885
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سواء ،يعبر عن جهل كبير بطبيعة القرآن.
القرآن ليس كتابا مواعظ وخواطر ،كما أنه لم يأت لإلعجاز ،وال يش ـ ــتغل بالقض ـ ــايا التجريبية وال يهتم
للجزئيات ألنها غير متناهية وغير محص ـ ـ ـ ــورة ،والتي يظل مجالها العقل البش ـ ـ ـ ــري والتجربة والبحث والنظر .إن موض ـ ـ ـ ــوع
القرآن هو س ــؤال املعرفة املتجاوزة لعلم املادة ،وهو دعوة إلى النظر العقالني في الوجود الذي تتجدد قراءته واس ــتكش ــافه
تبعا لتجدد تجارب اإلنســان عبر الزمن ،وذلك من مقتضــيات االســتخالف في التصــور القرآني ،قال تعالى " ســنريهم آياتنا في
اآلفاق وفي أنفس ــهم حتى يتبين لهم أنه الحق ،أولم يكف بربك أنه على كل ش ـ يء ش ــهيد" (فص ــلت ،)53 ،وقال أيض ــا "وهذه
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون" (الجاثية.)20 ،
يتض ـ ـ ــمن القرآن ببسـ ـ ـ ــاطة فلسـ ـ ـ ــفة أخالقية لعالم الطبيعة واإلنسـ ـ ـ ــان والوجود بأكمله ،وبذلك يقدم
للبشرية أهم وظيفة معرفية في مواجهة األوبئة االجتماعية والصحية.

 -2-2كورونا والسنة النبوية :الوباء بين االنتقام اإللهي واالبتالء
قابل تطور وضـ ـ ـ ــعية وباء كورونا (كوفيد  )19في املغرب ،واتجاه األمور نحو مزيد من التقييد ،انتشـ ـ ـ ــارا
واسـ ـ ـ ــعا ألحاديث نبوية تم إسـ ـ ـ ــقاطها على الوباء ومن ثم ربطه بمبدأ الثواب والعقاب ،وقوة التحص ـ ـ ـ ــينات في الوقاية منه
باعتباره وخزا من الجن.
لقد عرف حديث الرسـ ــول صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم عن الطاعون بكونه "عذاب يبعثه هللا على من يشـ ــاء،
وأن هللا جعل ــه رحم ــة للمؤمنين" ((ابن حجر ،د.ت ،ص79 .؛ السـ ـ ـ ــيوطي ،د.ت ،ص ،)152 .انتشـ ـ ـ ـ ـ ــارا ملفت ــا للنظر بين
املغاربة ،حيث يص ـ ـ ــبح وباء كوفيد 19بموجب فهم معين للحديث جندا من جنود هللا ،وانتقاما إلهيا من العص ـ ـ ــاة املذنبين
والكفار الذين ينطبق عليهم قسـ ـ ــم من حديث الخصـ ـ ــال الخمس وهو "لم تظهر الفاحشـ ـ ــة قط في قوم حتى يعلنوا بها ،إال
وتفش ـ ـ ـ ى فيهم األوجاع واألسـ ـ ــقام التي لم تكن في أسـ ـ ــالفهم" (ابن ماجة ،د .ت1333-1332/1 ،؛ السـ ـ ــيوطي ،د .ت ،ص.
 ،)149ويصبح نفس الوباء ابتالء للمؤمنين ورحمة بهم وشهادة.
يفص ـ ــح هذا األمر عن تمثل جمعي موس ـ ــوم بنظرة إقص ـ ــائية لثخر قوامها التش ـ ــفي به واحتكار الرحمة
اإللهية دونه من جهة ،وبالنزعة الجبرية االس ــتسـ ـالمية للجائحة من جهة ثانية ،وكأن على اإلنس ــان أن ينص ــاع لها بإس ــقاط
جميع سـ ــبل التدبير وانتظار الوباء بالتسـ ــليم ،فيصـ ــبح الحديث عن الوقاية الجماعية فاقدا لقيمته طاملا أن املرض ابتالء
واآلجال بيد هللا وقض ــاء هللا ال يرد ،فتنتقل القض ــية من الوقاية من الوباء وبحث س ــبل عالجه ،إلى تحديد آداب اس ــتقباله
واالحتفاء به باعتباره رحمة من هللا ،األمر الذي يض ــرب نجاعة وفعالية س ــياس ــة الحجر الص ــحي ،ويعص ــف بجهود الوقاية
ويهدد الصحة العمومية.
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يتــأكــد االس ـ ـ ـ ــتهتــار بــأسـ ـ ـ ـ ـبــاب الوقــايــة حينمــا نقف على تمثــل آخر يربط وبــاء كورونــا ومجمــل األمراض
العض ــوية األخرى بوخز الجن ،بعد أن يحمل حديث النبي الذي رواه أبو موسـ ـ ى األش ــعري حول الطاعون على ظاهره "وخز
أعدائكم من الجن ،وهو لكم ش ـ ــهادة" (املنذري337-336/2 ،1968 ،؛ ابن حجر ،د .ت ،ص109 .؛ الس ـ ــيوطي ،د .ت،
ص ،)142 .فحسـ ـ ــب هذا التصـ ـ ــور يصـ ـ ــير وباء كورونا من كيد الشـ ـ ــياطين مادام ثبت عن النبي نسـ ـ ــبة الطواعين إلى وخز
الجن ،ومن ثم ال يمكن أن يلتفــت بعــد ذلــك لغير مــا جــاء في النقــل ،فــإذا "جــاء النقــل بطــل العقــل" ،فيتــأكــد بطالن شـ ـ ـ ــبهــة
األطباء وأوهامهم وتصير "الرقية الشرعية" لها القدرة على شفاء مرض ى كوفيد  19والتحصن منه.
يصـ ــبح وباء كورونا من جهة أخرى عالمة من عالمات السـ ــاعة ،ومؤش ـ ـرا على نهاية العالم ،حيث يسـ ــود
الرعب والترقب والهلع ،فما تناقلته وس ــائل اإلعالم من حاالت الوفيات وتفاقم أعداد املص ــابين حول العالم ،يش ــير في فهم
قس ـ ـ ـ ــم من املغاربة واملولوعون بأخبار آخر الزمان إلى قرب قيام الس ـ ـ ـ ــاعة ونهاية هذا العالم في تجاهل تام لثيات الكريمة
ومعناها الصريح في هذا الشأن "إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى" (سورة طه ،)15 ،و"يسألونك عن
الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ال يجليها لوقتها إال هو ثقلت في السماوات واألرض ال تأتيكم إال بغتة يسألونك
ـكـأنــك حفي عنه ـا قــل إنمــا علمهــا عنــد هللا ولكن أكثر النــاس ال يعلمون" (س ـ ـ ـ ــورة األعراف ،)187 ،و"يسـ ـ ـ ـ ــألــك النــاس عن
الس ــاعة قل إنما علمها عند هللا وما يدريك ذ
لعل الس ــاعة تكون قريبا"( ،س ــورة األحزاب ،)63 ،فالدين ال ينتظر متى تقوم
الساعة ،وعندما غيب هللا عنا قيامها أمرنا أن نديم العمل ال أن ننتظر الساعة.
لقد أرس ـ ـ ـ ـ ى النبي فعال مبادئ الحجر الص ـ ـ ـ ــحي ،وقرر وجوب األخذ باإلجراءات الوقائية في حالة تفش ـ ـ ـ ـ ي
األوبئة وانتش ـ ـ ــار األمراض العامة "إذا س ـ ـ ــمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه"
(العثيمين1427 ،ه567/6 ،؛ ابن حجر ،د .ت ،ص243 .؛ السيوطي ،د .ت ،ص ،)163 .فنص الحديث واضح الداللة
من حيث إقرار إجراءات وقائية ملموس ـ ـ ـ ــة ،تلزم الفرد واملجتمع بض ـ ـ ـ ــرورة تفعيل التباعد الجس ـ ـ ـ ــدي باعتباره إجراء ناجعا
وفعاال في حالة األوبئة العامة.
إن الرسـ ــول وازن بين العقل واإليمان ،وجعل الوقاية مطلبا دينيا ال تعارض بينها وبين القضـ ــاء والقدر،
ويبقى ما شــرع من القنوت في الصــالة خاصــة عند النوازل العارضــة التي تحل بعموم املســلمين (النووي-176/5 ،1929 ،
 ،)181إنما يكون في تسـ ــاوق مع األخذ باألسـ ــباب العملية ،فليسـ ــت الصـ ــالة وحدها ما يقي من الوباء بل اعقلها وتوكل على
هللا.
يتجس ـ ــد إش ـ ــكال الرؤى الس ـ ــابقة في فهم النص ـ ــوص وحقيقة مقاص ـ ــدها ،ذلك أن تقص ـ ــير املؤسـ ـ ـس ـ ــة
الرســمية املعنية بالشــأن الديني ،فتح املجال أمام نســق قائم على الفهم الظاهري لألحاديث والقراءات االنتقائية والحرفية
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للنص ــوص ،مع تقص ــير واض ــح في الجمع بين األدلة واألحاديث الواردة عن النبي في توقي املرض واملرضـ ـ ى ،األمر الذي جاءت
إجاباته س ـ ـ ـ ــريعة في ش ـ ـ ـ ــكل عقليات موس ـ ـ ـ ــومة بخلل في إدراك الخطر بحد ذاته باعتباره بناء اجتماعيا وس ـ ـ ـ ــيرورة محكومة
بشبكة املعاني واملحددات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والنفسية.
إن هللا س ــبحانه ال يفرض الش ــر على من يكرهه ويس ــلك الس ــبيل املؤدي إلى اجتنابه ،كما ال يمنع الخير
عمن طلبه من طريقه الصحيح "ال يحيق املكر السيئ إال بأهله" (فاطر )43 ،و" من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها
وما ربك بظالم للعبيد" (فصلت.)46 ،

 -3-2كتب التراث وحقيقة التنبؤ بالجائحة
انتش ـ ــرت على مواقع التواص ـ ــل االجتماعي وعلى نطاق واس ـ ــع ،مقتطفات من كتب تراثية مزعومة يقول
مروجوهــا بتنباهــا بــانتشـ ـ ـ ـ ــار عــاملي لوبــاء كورونــا (كوفيــد  )19في ش ـ ـ ـ ــهر مــارس /آذار من سـ ـ ـ ـ ـنــة  .2020نقف في إحــدى هــذه
املنشورات على املقتطف التالي من كتاب أطلق عليه أخبار الزمان" :إذا تساوى الرقمان ( ،)20=20وتفش ى مرض الزمان،
منع الحجيج ،واختفى الضـ ــجيج ،اجتاح الجراد ،وتعب العباد ،ومات ملك الروم من مرضـ ــه الزؤوم ،وخاف األخ من أخيه،
وكسـ ــدت األسـ ــواق ،وارتفعت األثمان ،فارتقبوا شـ ــهر مارس ،زلزال يهدد األسـ ــاس ،يموت ثلث الناس ،ويشـ ــيب الطفل منه
الراس" (سيد ،2020 ،حقيقة املؤلف بن سالوقية صاحب نبوءة كورونا ).
 املالحظة األولى التي تس ــتوقفنا بخص ــوص هذا املقتطف ،هي غياب اتس ــاق النص وعدم توافقه مع طريقة الكتب التراثيةفي التدوين ،فكتاب التراث اإلسالمي كانوا يتعاملون بالتواريخ الهجرية دون امليالدية أو اإلفرنجية.
 املالحظة الثانية :بخص ــوص املؤلف املزعوم (ابن س ــالوقية) ،189والذي تص ــدر محرك البحث جوجل ( )Googleألس ــابيعوأثار حالة من الجدل ،فاس ـ ــم من هذا القبيل ال وجود له ض ـ ــمن مخطوطات أعالم الفكر العربي ،وال يعلم أي ش ـ ـ يء عنه،
وال أثر له في أرشيفات مراكز املخطوطات املعروفة عربيا وعامليا ،وهو الشأن نفسه بالنسبة ملؤلف آخر مزعوم أطلق عليه
اسم الدبيزي ،وأطلق على مؤلفه عظائم الدهور.190
حقيق ــة هن ــاك ب ــالفع ــل كت ــاب ــا تراثي ــا يحم ــل عنوان " أخب ــار الزم ــان" للمؤرخ والجغرافي املعروف علي بن
 189يذكرني هذا االسم (ابن سالوقية) ،بالكلمة المستعملة في الدارجة المغربية (أسلوقية) للتدليل على الكذب البين الصريح ،حيث يقال
لمن ال يتحرج من الكذب " أربط أسلوقية".
 - 190عنوان الم ِّؤلف غير متسق من الناحية اللغوية ،فما معنى عظائم الدهور؟ كان األصح أن يقال عظائم األمور ،األكيد أن من وضع
هذا العنوان ال شأن له باللغة العربية ،وهو أمر واضح حتى من اسم المؤلِّف "الدبيزي" ،فمن اختار العنوان واسم المؤلِّف كان يريد أن
يوصل رسالة بوعي أو بغير وعي أنه فقط "يدبز" ( من الدبيز) التي معناها في الدارجة المغربية يخلط األمور بعضها ببعض.
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الحس ـ ــن بن علي املعروف باملس ـ ــعودي ( ،191)1966إال أنه ال يتناول أي نبوءات عن نهاية العالم ،ألن كل محتوياته تتس ـ ــق
مع مدونات املسعودي الجغرافية التي ترصد بعض وقائع التاريخ.
ذهبــت منش ـ ـ ـ ــورات أخرى عكس اتجــاه التنبؤ في بحــث عن أعالم من التراث "اكتش ـ ـ ـ ــفوا" كورونـا أو حتى
َ
"اكتشــفوا" عالجه! ،لقد نســب للطبيب ابن هيدور املغربي الذي تحدث عن مرض (ق ـ ـ ـ ـ ـ ِـري ـ ـ ـ ـ ـ َـن) -يعرف في الدارجة املغربية بـ
َ
لـ ـ ـ ـ ـ ْـقـ ـ ـ ـ ـ ِـريـ ـ ـ ـ ـ َـنـ ـ ـ ـ ــة -في مؤلفه "املسألة الحكمية في األمراض الوبائية" (ابن هيدور ،مخطوط ،خ.ح ،عدد ،)9605كونه أول من
َ
"قرين" ولفظ "كورونا" على اعتبار التقارب الص ـ ـ ـ ــوتي بينهما (اليوم ،24
اكتش ـ ـ ـ ــف وباء كورونا انطالقا من الربط بين لفظ
 ،2020طبيب مغربي اس ــمه ابن هيدور التازي اكتش ــف فيروس كورونا) ،كما نس ــب إلى ابن حمادوش الجزائري ()1983
ذكر دواء كورونا في مؤلفه الجوهر املكنون في بحر القانون ،والدواء هو عش ـ ـ ـ ــبة الكين كينا ( ،)chinchonalisوأن الكين
كينا هذه هي أص ـ ـ ـ ــل كلوروكين ) (Chloroquineالذي تم وض ـ ـ ـ ــعه ض ـ ـ ـ ــمن البروتوكول العالجي لفيروس كورونا من طرف
بعض الباحثين واألطباء.
يعد انتشـ ـ ــار الشـ ـ ــائعات في األحداث االسـ ـ ــتثنائية أمرا طبيعيا ،غير أن تصـ ـ ــديقها وترويجها باسـ ـ ــتخدام
تقنيات العصـ ــر الرقمي ( )The digital Ageوالتقنية الذكية ،هو مؤشـ ــر على شـ ــيوع ثقافة الجهل الجديد وقالع حديثة
للخرافة حسب تعبير توما دو كونانك ( ،)2004 ،Thomas de koninckفضال عن الولع بما هو غرائبي في الحديث عن
"نبوءات نهاية العالم".

" -4-2الطب البديل" :البحث عن عالج كورونا في دكاكين العطارين
الطب البديل هو ممارسـ ـ ـ ــة عالجية قائمة على موروث تاريخي ،وتعتمد باألس ـ ـ ــاس منتجات الطبيعة من
األعشـ ـ ـ ــاب ومسـ ـ ـ ــتخلصـ ـ ـ ــات النبات ،إلى جانب املمارسـ ـ ـ ــات الذهنية والجسـ ـ ـ ــدية مثل :الوخز باإلبر الصـ ـ ـ ــينية ،والتدليك،
والحجـامـة ،والفصـ ـ ـ ـ ــد ،والكي بـالنـار ،واليوجـا ،والتـأمـل ،...و"للطـب البـديـل" مرادفـات أخرى من قبيـل الطـب الش ـ ـ ـ ــعبي ،أو
الطب النبوي ،أو طب العرب.
عرف هذا النوع من " املمارســات العالجية" انتعاشــا غير مســبوق خالل جائحة كورونا ،حيث لجأ قســم
من املجتمع املغربي إلى اعتماد األعشـ ــاب مثل الحرمل ،والش ــيح ،والخزامة ،وأوراق الكاليبتوس ،والثوم والعسـ ــل ،من أجل

 191من مؤلفاته أيضا .)2005( :مروج الذهب ومعادن الجوهر .اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي .الطبعة األولى 4 .أجزاء .بيروت:
المكتبة العصرية .)1938( //التنبيه واإلشراف ،عني بتصحيحه ومراجعته ،عبد هللا إسماعيل الصاوي ،مصر :مكتبة الشرق اإلسالمية
ومطابعها ،وإلى جانب هذه المؤلفات المطبوعة هناك أخرى مخطوطة وهي :التعيين في الخلفاء الماضين ،الكتاب األوسط ،ذخائر العلوم
وما كان في سالف الدهور ،االستذكار لما مر في سالف األعصار.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
303

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
التحوط والوقاية من الوباء إما باستهالكها أو التبخير بها (التجمر).
ص ـ ـ ـ ــحيح أن لألعش ـ ـ ـ ـ ــاب املــذكورة تــأثير إيجــابي على بعض أنواع اإلنفلوانزا (ديوك2004 ،؛ الس ـ ـ ـ ـيــد،
 ،)2006وهو ما دفع شــريحة واســعة من املجتمع املغربي إلى اســتعمالها بالنظر إلى تشــابه أعراض اإلنفلوانزا املوســمية مع
أعراض كوفيد  ،19غير أن هذه األعش ـ ـ ــاب تبقى غير ذات جدوى فيما يرتبط بالفيروس التاجي الذي ال زال غير معروف في
الكثير من جوانبــه ،أض ـ ـ ـ ــف إلى ذلــك أن الفيروس ظهر في الص ـ ـ ـ ــين وهي البلــد األول من حيــث اس ـ ـ ـ ــتخــدام "الطــب البــديــل"
والتداوي باألعشاب ،ومع ذلك عجزت عن احتواء الوباء قبل انتشاره عامليا.
يرتبط لجوء املغاربة إلى "الطب البديل" بتداخل عوامل اقتصـ ـ ــادية وثقافية ونفسـ ـ ــية يمكن أن نجملها
فيما يلي:
 العوامل االقتصادية :شكل ضعف مقومات واستعداد القطاع الصحي ،إلى جانب وضعية الهشاشة والفقر التي تعيشهاش ـ ـ ــريحة واس ـ ـ ــعة من املجتمع املغربي ،دافعا للعديد من األس ـ ـ ــر نحو اعتماد األعشـ ـ ـ ــاب و" الطب البديل" في املمارس ـ ـ ـ ــات
العالجية في ظل تكلفته املنخفضة مقارنة بالطب الحديث.
على أن األزمة التي رافقت الحجر الص ـ ـ ـ ــحي وما نتج عنها من فقدان الكثير من العوائل ملوارد عيش ـ ـ ـ ــهم،
كرس اللجوء إلى األعشـ ـ ـ ــاب و" الطب البديل" حتى داخل أوسـ ـ ـ ــاط األسـ ـ ـ ــر املتوسـ ـ ـ ــطة باعتباره خطا دفاعيا ملواجهة الوباء
املستجد وتدبير ارتفاع تكلفة املعقمات.
 العوامل الثقافية :تم ترويج التداوي بالطب النبوي على نطاق واس ـ ـ ـ ــع خالل العقود املاض ـ ـ ـ ــية ،ومما عزز هذا االتجاه هوتأييد علماء باملعنى الديني وتيارات إسـ ـ ـ ــالمية له (ابن قيم الجوزية ،د.ت) ،حتى أن هذا النوع من املمارسـ ـ ـ ــات العالجية أخذ
بعدا قدسيا في تمثل شريحة واسعة من املجتمع املغربي باعتباره وحيا إلهيا جاء في شكل جرعات عامة على الطب الحديث
تحديد مقاديرها وحسب.
تظــل األحــاديــث التي س ـ ـ ـ ــيقــت في شـ ـ ـ ـ ــأن الطــب اجتهــادات نبويــة حسـ ـ ـ ـ ــب مــا ـكـان في عهــد الرس ـ ـ ـ ــول ،وهي
اجتهادات محص ـ ــورة في زمن وال تتعداه إلى أزمنة مس ـ ــتقبلية ،فالرس ـ ــول تداوى بما توص ـ ــل إليه عص ـ ــره من أدوية وأس ـ ــاليب
عالجية ،والطب اليوم شهد تقدما كبيرا يجعل من الجمود عند طب العصر النبوي ضربا من الجهل املقدس.
 العوامل النفسـ ــية :شـ ــكل غياب عالج فعال أو لقاح مضـ ــاد لفايروس كوفيد  19قلقا جمعيا ودعرا عاما ،دفع الكثير منأفراد املجتمع املغربي إلى اللجوء للطــب البــديــل لعلــه يمتلــك حلوال بــديلــة ملواجهــة الوبــاء ،فــاألعش ـ ـ ـ ـ ــاب بــاعتبــارهــا محفزا
للمناعة والتي تمثل خط الدفاع الرئيس (A. Duke, 1997؛ أندرو ،( 2007 ،اعتبرت في تص ـ ـ ـ ــور الكثيرين حال أنجع من
املطهرات واملعقمات باعتبارها إجراءات تحوطية واحترازية ال غير.
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خالصـ ــة القول أن الطب البديل أو الطب الشـ ــعبي يظل غير فعال في معظمه باعتباره مجرد ممارسـ ــات
بدوية اسـ ـ ــتخدمت ما كان ش ـ ـ ــائعا من وس ـ ـ ــائل التطبيب في محيط املجتمعات الس ـ ـ ــالفة ،وحتى وإن كان لبعض األعشـ ـ ــاب
خواص تحفيز املنـاعة ،غير أن دورها يبقى وقائي باألس ـ ـ ـ ــاس إن احترمت مقـاديرها ،ولن تغني أبدا عن الطـب املعـاص ـ ـ ـ ــر في
مقاومة األمراض واألوبئة خاص ـ ــة في ظل عدم وجود دراس ـ ــة علمية مؤكدة لحد اآلن تثبت نجاعة " الطب البديل" في التأثير
على األمراض واألوبئة املستجدة.
ويبقى األكيد أن اإلقبال املتزايد على " الطب البديل" يحمل معه مخاطر كثيرة تواجه املرض ـ ـ ـ ـ ى الذين
يلجؤون إليه ،واســتغالال جشــعا من مدعي الوصــفات العالجية ،والذين يظلون املســتفيد األول من األزمة الحالية من حيث
تسويق منتجاتهم غير املرخصة من الجهات املعنية.

 -5-2أوراد الشعرفي مواجهة جائحة كورونا
عرف املجتمع الص ـ ـ ـ ــحراوي جنوب املغرب بالش ـ ـ ـ ــعر والش ـ ـ ـ ــعراء ،حيث اعتاد أدباء هذا املجتمع ص ـ ـ ـ ــهر
األحداث الكبرى في ص ـ ـ ـ ــور ش ـ ـ ـ ــعرية مثل :الوباء ،أو القحط ،أو االنتص ـ ـ ـ ــارات القبلية ،أو الهزائم( ...وكاري ،)2017 ،ومند
انتش ــار وباء كوفيد  19ش ــكل حدثا مهما عند الش ــعراء الص ــحراويين ،فنظموا القص ــائد و"الگيفان" 192املتعددة األغراض
بين الرجائية لرفع البالء ،والتحسيسية بمخاطر العدوى ،والراصدة لتحوالت وظواهر ناتجة عن الوباء.
يقول الشاعر صالح شيخنا أعمر طالب في صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك:
َ
العظم األسـ ـ ـ ـ ــنى
دعون ــاك موالن ــا ب ــأس ـ ـ ـ ـم ــائ ــك الحسـ ـ ـ ــنى ***
وب ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـم ـ ــك ي ـ ــا من ـ ــان ذي ِ
وب ـ ــالـ ـف ـ ــات ــح املـ ـبـ ـع ــوث لـ ـلـ ـن ـ ــاس رحـ ـم ـ ــة

***

وبـ ــاآلل واألص ـ ـ ـ ـح ـ ــاب ذي الشـ ـ ـ ـ ـ ــأن واملعنى

وب ــالص ـ ـ ـ ــالحين الس ـ ـ ـ ـ ــالكين ه ــدى ومن

***

عـلــى مـنـهــج اإلسـ ـ ـ ـ ــالم ق ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ّن ـ ـا

ل ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــد ع ـ ــن هـ ــذي ال ـ ـبـ ــالد وأه ـ ـل ـ ـهـ ــا

***

ُ
"ك ُرونا" الذي حاز النفوس به حزنا

ف ـمــن ذا ال ـ ــذي يــرجــو ال ـطــري ـ ــد جــواره

***

سواك إله العرش ،من شره عدن ـ ـ ـ ـ ــا

ْ
الطلعة هي القصيدة الشعرية ،والﮕاف هو البيت
 192يتم التمييز في الشعر الحساني ( َل ْغنَ ) بين الطلعة والﮕاف والبَتْ والتافلويت،
ْ
والتافلويت هي شطر البيت ،والبَت هو البحر الشعري.
الشعري،
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كل الحجر الصحي كذلك وضرورة التزام البيوت ،حافزا للعديد من الصحراويين على استحضار تراثهم
الشعري خالل جلسات الشاي الطويلة ،وأحاديث الحجر الصحي مادام الشعر عادة يخفف من الواقع النفس ي لألحداث،
َْ
فدخل األفراد في حالة تذكر مستمر ألوراد الشعر الصوفي ،وقصائد اإلبل ،و"طل ْع" الغزل وشعر األرض والبيداء.
إن تفاعل املجتمع الصحراوي مع جائحة كورونا انطالقا من الشعر ،أفرز ما يمكن أن ندعوه ب ـ ــ"ظاهرة
كورونا الش ـ ـ ـ ــعرية" باعتبارها ص ـ ـ ـ ــناعات اجتماعية متعددة ،األمر الذي يعكس نفس ـ ـ ـ ــية هذا املجتمع ،ويعبر عن واقع ذاته
وهمومه في مواجهة جائحة عاملية وحدت الشعور اإلنساني بالضعف في مواجهة املجهول.

 -3الوباء والنوم :حينما يصيرعالج كورونا ممكنا في األحالم
يسـ ـ ـ ــترعي انتباه الباحث الفطن ملرحلة التأخر التي يعيشـ ـ ـ ــها املسـ ـ ـ ــلمون ،انتعاش الرؤى واألحالم مع كل
حدث فارق ومفصـ ـ ــلي ،فبعد حلم ( 193)20×20الشـ ـ ــهير الذي رافق بدايات الربيع العربي ،نشـ ـ ــاهد اليوم "سـ ـ ــاردو أحالم"
يعلنون بكل ثقة عن دواء لوباء كوفيد  19ألقي في روعهم مناما وكشـ ـ ـ ــف لهم عن طبيعته من خالل الرؤى ،فمن املرأة التي
زارتها مناما ولية بلباس وردي وبيدين ممدودتين تحمالن عش ـ ـ ـ ــبة فيها "ش ـ ـ ـ ــفاء" من الفيروس التاجي ،إلى الرجل الذي حثه
هـاتف في نوم على خروج النـاس إلى البحر لعلهم يظفرون بعالج كورونـا! (قنـاة هبـة بريس" ،2020 ،مغربي شـ ـ ـ ـ ــاف رؤيـا في
منتص ــف الليل :وقف عليا واحد وها ش ــنو قالي على كورونا والبحر"؛ قناة ش ــوف تيفي" ،2020 ،مغربية ش ــافت رؤية قبل
الفجر على كورونا") .ملاذا انتعش ــت األحالم خالل فترة األزمة بالذات وما الداعي ورائها؟ هل هي فعال كش ــف منامي عن دواء
لوباء دوخ العالم؟ أم هي مجرد تعبيرات نفسانية عن واقع عاجز مهزوم؟
الحلم أو الرؤي ــا في اللغ ــة هي ك ــل م ــا يراه اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان في املن ــام (ابن منظور ،)304/3 ،1999 ،أم ــا في
االصـ ـ ـ ــطالح فهناك تمييز بين ثالث مس ـ ـ ـ ــتويات :الرؤيا الصـ ـ ـ ـ ــالحة والحلم وحديث النفس (البغوي1983 ،م̵ 208/12 ،
209؛ الظ ــاهري ،1993 ،ص27 .؛ ابن قتيب ــة2001 ،م ،ص25 ̵ 24 .؛ ابن الوردي ،2009 ،ص37 .؛ ابن حجر،
473/22 ،2013؛ النـابلس ـ ـ ـ ـ ي1384 ،ه2 /12 ،؛ ابن سـ ـ ـ ــيرين1384 ،ه ،) 3 /1 ،على أن هنـاك ترابطـا ش ـ ـ ـ ــرطيـا بين
األحالم والواقع في الثقافة العربية اإلس ـ ــالمية ،فهي تمس مص ـ ــير اإلنس ـ ــان بش ـ ــكل من األش ـ ــكال ،وإذا كانت نظريات فرويد
 193عرض هذا الحلم ألول مرة بداية سنة  2011على قناة تلفزيونية عربية تتبنى تعبير األحالم ،حيث اتصل أحد األشخاص بالمعبر
يسأله تعبير رؤيا تكررت عنده  13مرة ،قبل أن تعرف هذه الرؤيا/الحلم انتشارا واسعا جدا على اليوتيوب ووسائل التواصل االجتماعي،
ومفاد الرؤيا أنه بعد سنة  2020سيسقط عشرون برجا ،وتموت عشرون شخصية مهمة ،وتدخل عشرون دولة لإلصالح ،وصيغة الحلم
كما وردت على لسان السائل هي كالتالي" :بعد عشرين ،بطيحوا عشرين ،ويموتوا عشرين ،وبيحيو عشرين ،ونتا الشاهد الوحيد ...بعد
عشرين ،بطيحوا عشرين برج ،ويموتوا عشرين شخصية مهمة ،بيدخلوا عشرين دولة لإلصالح ،ونتا الشاهد الوحيد" ،ينظر" :حلم بعد
 20يقع  20ويموت  20ويحيو  20وأنت الشاهد الوحيد" ،2012( .غشت [ .)25ملف فيديو] ،قناة [Wad-Alkassir AL-
 .]Ingeryabyتم االسترجاع من الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=e8LrtVZ6mEI :
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( )1994 ،1982 ،Freudويونغ ( )2012 ،Jungعن األحالم هي إحدى األسـ ـ ـ ــس التي انبنى عليهـا علم النفس التحليلي،
إال أنها خضــعت للغربلة فيما بعد من خالل بعض األدلة العلمية التي اكتشــفها الباحثون في تجاربهم ،فتبلور مفهوم الحلم
بشكل أوسع ،غير أنهم اتفقوا عموما على ثالثة مفاهيم:
 املفهوم األول :أن الحلم عملية إدراكية تعتمد مخططات الذاكرة والذاكرة العرض ـ ـ ـ ــية إلى جانب املعرفة العامة ،لتص ـ ـ ـ ــنعمحاكاة مقبولة للعالم الواقعي.
 املفهوم الثاني :لألحالم معنا نفسيا يرتبط باملتغيرات النفسية األخرى. املفهوم الثالث :أن األحالم غير العادية والتي تتناول القيام باألعمال املســتحيلة كالطيران مثال كلها نتاج تفكير شــارد (زكي،2017؛ .) Domhoff, 2000; Spoormaker, 2008
يمكن أن تش ـ ـ ــكل األحالم وس ـ ـ ــيلة لكش ـ ـ ــف الواقع الفعلي للمجتمع على املس ـ ـ ــتويين الفردي والجماعي،
فاألحالم ال تنشــأ من فراغ ،بل هي وثيقة الصــلة بإكراهات الحياة ،ففي الوعي قد تكبت العواطف واملخاوف ،لكن الالوعي/
الالشـ ــعور يدركها ويحفظها وعندما يهدأ الوعي وينام ،ينشـ ــط الالوعي ويبدأ في إرسـ ــال رسـ ــائل ليلية على شـ ــكل صـ ــور ورموز
وأحاسيس (فروم1990 ،؛ آدلر.)1996 ،
تظهر األحالم التي انتعش ـ ـ ـ ــت مع جائحة كورونا (كوفيد  ،)19قلقا اجتماعيا وطاقات سـ ـ ـ ــلبية مكبوتة
ِ
جاءت إجاباتها في ش ــكل منامات تتيح تفريغ شـ ــحنة التوترات الس ــيكولوجية لألفراد ،والناجمة أسـ ــاسـ ــا عن ذعر الجائحة،
فغياب عالج فعال ،وعجز املجتمعات املتأخرة عن املس ـ ـ ـ ــاهمة في إنتاجه ،أعاد بالض ـ ـ ـ ــرورة إنتاج تجربة إش ـ ـ ـ ــباع للرغبات
املؤجلة في الواقع.
شـ ــكلت األحالم بهذا املعنى قنوات عبر من خاللها الالشـ ــعور عن انشـ ــغاالت أفراد يفتقدون إلى كفاية في
مهــارات التوافق الض ـ ـ ـ ــروريــة لحــل أحــداث الحيــاة الراهنــة ،إنهــا محــاولــة لخلق توافق بين الخبرات الحيــاتيــة التي أظهر وبــاء
كوفيد  19قصورها والالشعور ،فالخوف من املجهول الذي اختبره األفراد زمن الجائحة انعكس بشكل جلي على إدراكهم،
فجاءت األحالم لتحدث نوعا من التوافق النفس ي و"تعوض عن الشعور باإلخفاق والعجز" (فروم ،1995 ،ص.)141 .
ُ
لقد قامت األحالم بوظيفة االس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف "لرمز الش ـ ـ ــفاء الداخلي" باملعنى اليونغي (خدارحيمي ،د .ت؛
يونغ  ،2012ص ،)33 .فهي برهان على عزم للحـاملين ناظرا إلى األمام وإرشـ ـ ـ ـ ــادهم إلى التحقيق الذاتي ملهـام حل صـ ـ ـ ـ ــدمة
الجــائحــة ،والتكيف مع األخطــار والتهــديــدات البيئيــة إن اسـ ـ ـ ـتــأنسـ ـ ـ ـنــا بنظريــة التهــديــد ( ،)Hall, 1966وذلــك انطالقــا من
املوروث الثقــافي الكــامن في الالوعي الجمعي ،والــذي ظهر في ربط األحالم بين قلق التكيف مع وبــاء متفش تعــذر على األطبــاء
اس ـ ـ ـ ــتخالص لقاح ناجع له لحد اآلن ،وبين األعشـ ـ ـ ـ ــاب باعتبارها "الحل الناجع" في الثقافة الش ـ ـ ـ ــعبية ملا تعذر على الطب
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إدراكه.
ً
مثلت األحالم إذا تعبيرا عن نض ــاالت داخلية ،ووس ــيلة إلش ــباع إرادة القوة وتخطي الش ــعور بالعجز ،إلى
محاولة قلب مؤش ـ ـرات الخوف العام والس ـ ــيطرة على الوض ـ ــعيات الراهنة واملس ـ ــتقبلية طلبا لالس ـ ــتقرار العاطفي والتوازن
النفسـ ـ ـ ـ ـ ي املنطقي في الوظـائف النفسـ ـ ـ ـ ـيــة ،وذلـك ارتبــاطـا بـاألحـداث التي تهــدد أمـان األشـ ـ ـ ـ ـخــاص الوجودي في السـ ـ ـ ـ ـيــاقـات
االجتماعية.
يتبين من خالل ما سـ ــبق أن سـ ــلسـ ــلة األحالم التي رافقت جائحة كورونا ،هي مجرد توافقات نفسـ ــية مع
صـ ـ ــدمة الجائحة ،حل فيها الالشـ ـ ــعور من أجل منح األفراد شـ ـ ــحنة لالسـ ـ ــتمرار داخل وضـ ـ ــعيات قلقة ،ولم يكن لها عالقة
بكشف غيبي ومنح لدواء تعذر على األطباء.
إن طرق تحصــيل لقاح لفايروس كوفيد  19مكانها املخابر ،وال يمكن التعويل فيها على األحالم والرؤى،
فهي ليســت حجة شــرعية وال دليال عقليا تماما كما أن خط الرمل والجفر والعرافة والشــعوذة ونحوها ليســت حجة في هذا
اإلطار ،فالقضية قضية عمل وأحكام وليست قضية أحالم.
ويبقى األكيــد أن انتش ـ ـ ـ ـ ــار الرؤى واألحالم في مجتمع معين ،وامتثــال النــاس لهــا ولتــأويلهــا في حيــاتهم هو
مؤشـ ـ ـ ـ ـر على االنهزاميـة والعجز ،وس ـ ـ ـ ــيطرة الخرافــة على املص ـ ـ ـ ــير حسـ ـ ـ ـ ــب قول مص ـ ـ ـ ــطفى حجــازي ( ،2005ص ،)158
واس ـ ــتبدال للعمل بحلول من الغيب تريح العقل والنفس بمجرد اإلش ـ ــارة إلى طريق ما ،فيكون "الحل" عبر الحلم للعاجزين
أكثر راحة من البقاء في حيرة.
األحالم طبع في النفس البشـرية ،وهي حارس النوم والطريق األمثل إلى أعماق النفس البشـرية كما يقول
فرويد ( ،1994ص ،)568 .غير أنه بدل التعلق بها والركون إليها ،يجب أن تش ـ ـ ـ ــكل دافعا ذاتيا وحافزا قويا على العمل أو
ما يعرف بالحافز اإليحائي "إن البشارة تسر وال تغر ويصدقها العمل".

استنتاجات:
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسـ ـ ـ ـ ــة الوقوف على أش ـ ـ ـ ــكال تفاعل املجتمع املغربي مع جائحة كورونا،
وكيف تعايش مع الص ـ ــدمة انطالقا من توظيف تراثه في أش ـ ــكاله املختلفة ،والحدود املمكنة لتوظيف هذا التراث ،على أنه
إذا كان التحليل الذي قدمناه جيدا ،أو واقعيا ،أو على األقل مثيرا لالهتمام كموض ـ ــوع للنقاش ،فإن تس ـ ــاؤال يطرح نفسـ ــه
بخصوص ما الذي يمكن أن نخرج به من تجربة كورونا املريرة؟ وما الذي يمكن أن نستفيد منها؟
يمكن أن نبلور إجابات هذا التس ـ ـ ـ ــاؤل على ش ـ ـ ـ ــكل توص ـ ـ ـ ــيات ومالحظات عامة مع التفص ـ ـ ـ ــيل فيها بين
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مستويات عدة ،على أن هذا الفصل هو إجرائي وبيداغوجي محض ،مادامت متداخلة على أرض الواقع وبالضرورة
 على مستوى قراءة التراث:
تبين لنا من خالل الدراسـ ـ ـ ـ ــة أن هناك معتقدات لها آثار ضـ ـ ـ ـ ــارة بش ـ ـ ـ ــكل واض ـ ـ ـ ــح ،فتحت املجال أمام
ممارس ـ ـ ـ ــات خاطئة في وقت تفشـ ـ ـ ـ ـ ي الوباء ،األمر الذي يس ـ ـ ـ ــتدعي التعاطي مع تراثنا بنظرة نقدية تحليلية ومن منظور وعي
تاريخي يتجاوز الفهم املنقول بشـكل حرفي وتكريس السـائد الفكري إلى الكشـف عن انسـجام النص التراثي مع خصـوصـيات
الزمن الذي أنتجه ،وفي نفس الوقت الوقوف عند النقط املضيئة في هذا النص التراثي والتي تشكل قيمة حداثية في زمانها.
على أن بلوغ هذا املس ـ ـ ــعى ،ال يمكنه أن يتأتى دون الوعي بش ـ ـ ـ ــمولية مس ـ ـ ـ ــألة التراث وتعقيداتها ملواجهة
التحديات التي يطرحها باعتباره يمس جوانب حســاســة كالصــحة العمومية ،األمر الذي يقتضـ ي مقاربة شــمولية تســتند إلى
مبدأ العدالة االجتماعية وجودة التعليم بوصـ ـ ــفها أسـ ـ ــبابا هيكلية العتالالت توظيف التراث ،وهو ما يفسـ ـ ــح الطريق نحو
فهم موسع يتجاوز الفهم التراثي للتراث.
 على مستوى املقاربة السياسية:
ش ـ ـ ـ ــكلت أزمة كورونا واقعة تذكرنا بإمكانية حدوث التوقف العظيم في أي وقت ،األمر الذي يلزم معه
اسـ ــتحضـ ــار وجود مسـ ــتقبل قد يختلف تماما عن الحاضـ ــر ،فاألزمة الصـ ــحية الحالية يمكن أن تقود العالم نحو األسـ ــوأ،
والحديث عن خطر حدوث انتكاسـ ـ ــة ديمقراطية تضـ ـ ــرب املكتسـ ـ ــبات املحصـ ـ ــلة في مجال الحقوق والحريات على عالتها في
الوطن العربي ،وهو ما الحت بوادره انطالقا من مس ـ ـ ـ ــارعة بعض األنظمة إلى اس ـ ـ ـ ــتغالل حالة الطوارئ الص ـ ـ ـ ــحية من أجل
محاولة تمرير مشاريع قوانين تقيد حرية الرأي والتعبير (مشروع قانون  22 .20باملغرب).
هناك بالفعل تغير في العالقة بين املواطن والدولة ظهرت بوادره في االحتفاء بتدخالت أبطال الص ـ ـ ـ ــف
األمامي الذين يعملون على التصــدي للجائحة كل من موقعه ،لذا يجب على الســلطة الســياســية اســتثمار الثقة املســتعادة
في سـ ـ ــبيل كتابة تعاقد جديد بين الدولة واملواطن ،مع االنفتاح في آن على املصـ ـ ــير املشـ ـ ــترك بدل األنانية الوطنية والدينية
كما أظهرها فايروس كورونا حين شهدنا انغالقا أنانيا لألمم حول ذواتها.
إن جائحة كورونا اليوم تدعو الس ـ ـ ـ ــلطة الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية إلى البحث عن مس ـ ـ ـ ــار جديد يتخلى عن العقيدة
النيوليبرالية مع التأس ــيس لتعاقد قائم على توس ــيع الحريات العامة وتجذير الحقوق االقتص ــادية واالجتماعية والثقافية،
ال تراجعا وردة إلى الوراء وتلجيما فال يمكن استبدال الكمامة باللجام على حد تعبير السوسيولوجي عبد الرحيم العطري.
 على املستوى الثقافي:
عمق ــت ج ــائح ــة كورون ــا من ش ـ ـ ـ ــروخ ق ــائم ــة في الع ــالم بين فئ ــة تمتل ــك أدوات املعرف ــة وتسـ ـ ـ ـ ــابق الزمن
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
309

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
الكتشـ ــاف عالج للوباء املسـ ــتجد ،وفئة أخرى تنتظر مصـ ــيرها املحتوم ،ليتبين أن العلم ليس أداة للترفيه وترفا فكريا بقدر
ما هو وسيلة للنجاة.
يجب أن تش ــكل تجربة كورونا حافزا لتحس ــين الس ــياس ــات العمومية املرتبطة بالبحث العلمي في الوطن
العربي ،ومنح ثقــة أكبر للعلم والعقــل ،هــذه امللكــة التي عرفــت تــدهورا حقيقيــا بسـ ـ ـ ـ ـبــب نش ـ ـ ـ ــر التفــاهــة والخرافــة ومــا وراء
الحقيقة.
 على املستوى االقتصادي:
األكيد أن األضـ ـرار الهائلة التي أحدثها وباء كوفيد  19س ــتكون لها انعكاس ــات وخيمة على االقتص ــاد في
املسـ ــتقبل املنظور ،فمن املرجح حدوث تدهور اقتصـ ــادي من شـ ــأنه تكريس الفوارق داخل املجتمع بشـ ــكل أعمق وأخطر،
كما أنه ليس هناك احتمال أن تعرف املؤسـســات االقتصــادية واألداء االقتصــادي إصــالحا عميقا ،إذ من املرجح بعد الوباء
دخول الدول في حالة من مطاردة النمو املفقود.
ويبقى األمل معقودا في أن تش ـ ـ ـ ـكـل تجربة الوباء دافعـا لألنظمـة الس ـ ـ ـ ـيـاس ـ ـ ـ ـيـة العربيـة نحو التخلي عن
التعلق بأهداب العقيدة النيوليبرالية من أجل بناء س ـ ــياس ـ ــات اقتص ـ ــادية وطنية مض ـ ــادة لألزمة ( )New Dealمن ش ـ ــأنها
حماية االس ـ ــتغالالت الذاتية األس ـ ــاس ـ ــية ،مع ض ـ ــرورة الوعي بتوقع األحداث واألزمات واس ـ ــتش ـ ـرافها قبل وقوعها بهدف رفع
مستوى الجاهزية من أجل مواجهتها.
 على مستوى الصحة العمومية:
تظل الحاجة ماس ـ ـ ــة اليوم إلى منظور جديد للص ـ ـ ــحة العمومية انطالقا من االهتمام باملقاربة الوقائية
أكثر من املقاربة العالجية التدخلية ،فالص ـ ـ ـ ــحة العمومية مطالبة باالنفتاح أكثر على أبحاث الوقاية والتش ـ ـ ـ ــخيص املبكر
خصوصا ملا يتعلق األمر بمفهوم الوقاية الجماعية التي تقتضيها الجوائح الوبائية ،ذلك أن إشكالية الوقاية في جوهرها هي
إشكالية سلوكية ومعرفية والتعامل معها يستدعي العودة إلى براديجم التمثالت االجتماعية عن الجسد والصحة واملرض.
ً
يجــب إذا أن نطور معــاييرا جــديــدة لألمن الص ـ ـ ـ ــحي والحيوي كمــا قــال مؤرخ الفلسـ ـ ـ ـ ـفــة واألنثروبولوجي
فريديريك كيك ( ، )Keck Frédéricونشـ ـ ـ ــتغل في نفس الوقت ومند اآلن على إعداد حراس لألوبئة (sentinelles Les
 )des pandémiesاقتداء بتجربة هونغ كونغ وتيوان وسنغفورة ضمن هذا السياق.
 على املستوى االجتماعي:
لقد أثبتت جائحة كورونا أن النظام العاملي غير مؤهل ملحاربة عدو يسـ ـ ـ ــتهدف اإلنسـ ـ ـ ــان ،ألنه مصـ ـ ـ ــمم
للدفاع عن األشــياء ،ذلك أن اســتثمار النظم الرأســمالية العاملية في بناء اإلنســان كان ضــئيال ،وهو ما نتج عنه ضــعف كبير
في التعاطي الجماهيري مع املعطيات العلمية والطبية ،وعجز كثير من الناس عن إدراك الخطر على أنفس ـ ـ ـ ــهم وأس ـ ـ ـ ــرهم،
حيث سادت سلوكات جمعية عفوية قوامها الخرافة والشائعات والجهل املركب ضمن عصر رقمي ( The information
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 )Ageيفترض فيه أن يقرب املعارف العلمية من العموم.
يظل االعتراف بالحق في الصـ ـ ــحة وتعليم جيد للفآت املتضـ ـ ــررة من الالعدالة االجتماعية والصـ ـ ــحية في
املجتمعات العربية ،من أهم الس ــبل التي من ش ــأنها أن تس ــاعد على تجويد نمط العيش ،وتعزيز الثقافة الوقائية باملجتمع
وترس ـ ـ ــيخ مبدأ االهتمام الذاتي لألفراد بتحس ـ ـ ــين ش ـ ـ ــروط ص ـ ـ ــحتهم ،على أن إدراك مس ـ ـ ــعا من هذا القبيل رهين باس ـ ـ ــتثمار
األنظمة الس ــياس ــية المتحان كورونا من أجل تطوير وعي جمعي قوامه فرد مس ــؤول ،له وعي أس ــاسـ ـ ي بالحياة ،ومش ــارك في
القضايا املصيرية ملجتمعه ووطنه.
يجــب أن يس ـ ـ ـ ــتثمر امتحــان كورونــا من جهــة ثــانيــة في س ـ ـ ـ ــبيــل إعــادة النظر في النزعــة االس ـ ـ ـ ــتهالكيــة أو
االس ـ ـ ـ ــتهالك املخــدر ،وتطهير طرق العيش ،وكــذا اس ـ ـ ـ ــتلهــام الرؤى األكثر نجــاعــة لتــدبير مجتمع املخــاطر واألخطــار املعوملــة
( .)community of Risk and Globalized dangersبـاختصـ ـ ـ ـ ــار يجـب أن يعيـد امتحـان كورونـا ض ـ ـ ـ ــبط العالقـات
اإلنسانية.
نختم التوص ـ ـ ـ ــيات واملالحظات الس ـ ـ ـ ــابقة بالقول على أنه بالرغم مما يبدو ،فمن الواجب اس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ـراف
األبعاد املشرقة للكارثة ،فقد أدى وباء كوفيد  19إلى انعطاف على نطاق جماعي انخفضت معه انبعاثات الغازات الدفيئة
في مجمل الكرة األرضـ ـ ــية بنسـ ـ ــب قدرها العلماء ما بين  30%و 40%وهو أمر كان يعتقد أنه ال يمكن التفكير فيه هيكليا،
فهل ستستطيع أزمة كورونا أن تغير في اإلنسان ما غيرته في الطبيعة؟ هل سيعي الجميع سؤال املصير الذي وضعتنا أمامه
هذه الجائحة؟ هل س ـ ـ ــتجعلنا أزمة كورونا نفكر بطريقة مختلفة س ـ ـ ــيتحول معها العالم بطريقة راديكالية؟ هل من املمكن
أن تشكل أزمة الوباء وقفة وعي ( )prise de coxienceفي مجتمعاتنا العربية اإلسالمية؟

الئحة املصادرواملراجع
 بالعربية:-

القرآن الكريم.

-

اإلدريس ي ،محمد ،2020( .أبريل) "في الحاجة إلى لقاح ضد الخوف" .مجلة الدوحة .السنة  .13عدد  ،150ص.34 ̵ 33 .

-

آدلر ،ألفرد .)1996( .سـيكولوجيتك في الحياة .تعريب عبد العلي الجسـماني .الطبعة األولى .بيروت :املؤسـسـة العربية للدراسـات والنشـر
والدار العربية للعلوم.
أركون ،محمد .)1985( .الفكرالعربي ،ترجمة عادل العوا .الطبعة الثالثة .بيروت /باريس :عويدات.

-

أركون ،محمد .)2005( .القرآن من التفسـ ـ ـ ــير املوروث إلى تحليل الخطاب الديني  .ترجمة هاشـ ـ ـ ــم ص ـ ـ ـ ــالح .الطبعة الثانية .بيروت :دار
الطليعة للطباعة والنشر.
أركون ،محمد .)1996( .تاريخية الفكرالعربي .ترجمة هاش ــم ص ــالح .الطبعة الثانية .الدار البيض ــاء :مركز اإلنماء القومي ،بيروت :املركز

-

-
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الثقافي العربي.
أركون ،محمد( .د .ت) .قض ـ ـ ــايا في نقد العقل الديني :كيف نفهم اإلس ـ ـ ــالم اليوم؟ ترجمة هاش ـ ـ ــم ص ـ ـ ــالح .بيروت :دار الطليعة للطباعة
والنشر.
أركون ،محمد .)1991( .من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي ،ترجمة هاشم صالح ،الطبعة األولى .بيروت :دار الساقي.

-

أرنولد ،دافيد .)1998( .الطب اإلمبريالي واملجتمعات املحلية  .ترجمة مص ـ ـ ــطفى إبراهيم فهمي .س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة عالم املعرفة .الكويت :املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

-

البزاز ،محمد األمين .)1992( .تاريخ األوبئة واملجاعات في املغرب :في القرنين الثامن عش ــر والتاس ــع عش ــر .س ــلس ــلة رس ــائل وأطروحات
رقم  .18الدار البيضاء :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط .مطبعة النجاح الجديدة.

-

البغوي ،الحس ـ ــين بن مس ـ ــعود1403( .ه1983 /م) .ش ـ ــرح الس ـ ــنة ..تحقيق ش ـ ــعيب األرناؤوط .الطبعة الثانية .الجزء  .12بيروت :املكتب
اإلسالمي.

-

البياض ،عبد الهادي .)2008( .الكوارث الطبيعية وأثرها في س ـ ـ ــلوك وذهنيات اإلنس ـ ـ ــان في املغرب واألندلس (ق8-6هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 14-12 /م).
الطبعة األولى .بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر.

-

بيرن ،جوزيف .)2014( .املوت األسـ ـ ـ ــود .ترجمة عمر سـ ـ ـ ــعيد األيوبي .الطبعة األولى .اإلمارات العربية املتحدة :هيئة أبو ظبي للسـ ـ ـ ــياحة
والثقافة مشروع "كلمة".
الجابري ،محمد عابد .)1991( .التراث والحداثة :دراسات ومناقشات .الطبعة األولى .بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية.
الجابري ،محمد عابد .)1993( .نحن والتراث :قراءات معاص ـ ــرة في تراثنا الفلس ـ ــفي .الطبعة الس ـ ــادس ـ ــة .الدار البيض ـ ــاء :املركز الثقافي
العربي.

-

الجوزي ،أبي الفرج جمال الدين بن علي1422( .ه .)2001/زاد املسيرفي علم التفسير .الطبعة األولى .الجزء  .2دار الكتاب العربي :بيروت.
حجازي ،مص ــطفى .)2005( .التخلف االجتماعي :مدخل إلى س ــيكولوجية اإلنسـ ــان املقهور ،الطبعة التاس ــعة .الدار البيض ــاء /بيروت:
املركز الثقافي العربي.
ابن حجر العسـ ـ ـ ــقالني ،أحمد بن علي .)2005( .فتح الباري بشـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــحيح البخاري .اعتنى به أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي .الطبعة
األولى .املجلد .1الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع.
ابن حجر العسـ ـ ـ ــقالني ،أحمد بن علي1434( .ه2013 /م) .فتح الباري بشـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــحيح البخاري .تحقيق محمد كامل قرة بللي وآخرون.
الطبعة األولى .الجزء  .22سوريا :دار الرسالة العاملية للنشر.
ابن حجر العسـ ـ ـ ــقالني ،الحـافظ أحمـد بن علي( .د .ت) .بذل املاعون في فض ـ ـ ـ ــل الطـاعون ،تحقيق أحمـد عص ـ ـ ـ ــام عبـد القـادر الكـاتب.
الرياض :دار العاصمة.

-

-

حقي ،محمد )2007( .املوقف من املرض في املغرب واألندلس في العصرالوسيط .الطبعة األولى .بني مالل :مطبعة مانبال.

-

الحلو ،سمير إسماعيل .)1999( .القاموس الجديد للنباتات الطبية .الطبعة األولى .جدة :دار املنارة للنشر والتوزيع.
ابن حمادوش ،عبد الرزاق .)1983( .رحلة ابن حمادوش الجزائري املسـ ـ ـ ــماة :لسـ ـ ـ ــان املقال في النبإ عن النسـ ـ ـ ــب والحسـ ـ ـ ــب والحال.

-
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تحقيق أبو القاسم سعد هللا .الجزائر :نشر املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية.
الخطيب ،ابن خاتمة ،الشــقوري .)2013( .ثالث رســائل أندلســية في الطاعون الجارف (749ه ـ ـ ـ ــ1348 ،م) ،تحقيق ودراســة محمد حســن.
قرطاج :املجمع التونس ي للعلوم واآلداب والفنون ،بيت الحكمة.
الخطيب ،أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا السـ ـ ـ ــلماني الغرناطي .)2015( .مقالة مقنعة الس ـ ـ ـ ــائل عن املرض الهائل .تحقيق حياة قارة.
الطبعة األولى .الرباط :دار األمان.
ابن خل ــدون ،عب ــد الرحم ــان بن محم ــد .)2004( .مقــدم ــة ابن خلــدون .تحقيق عب ــد هللا محم ــد ال ــدرويش .الطبع ــة األولى .الجزء األول.
دمشق :دار يعرب.
دايمون ،جاريد .)2007( .أسلحة وجراثيم وفوالذ :مصائراملجتمعات البشرية ،ترجمة مازن حماد .األهلية للنشر والتوزيع.

-

دو كونانك ،توما .)2004( .الجهل الجديد ومشـ ـ ـ ــكلة الثقافة .ترجمة منصـ ـ ـ ــور القاض ـ ـ ـ ـ ي .الطبعة األولى .بيروت :املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع.
ديوك ،جيمس إيه .)2004( .الص ـ ــيدلية الخض ـ ـراء :اكتش ـ ــافات جديدة في املعالجة العش ـ ــبية ألمراض وحاالت ش ـ ــائعة .الطبعة األولى.
الرياض :مكتبة جرير.
الرازي ،أبي بكر محمد بن زكريا .)2000( .الحاوي في الطب .مراجعة وتص ــحيح محمد محمد إس ــماعيل .الطبعة األولى .بيروت :منش ــورات
دار الكتب العلمية.

-

رويان ،بوجمعة وآخرون .)2011( .املعرفة الطبية وتاريخ األمراض باملغرب .الرباط :كلية اآلداب .مطبعة عكاظ.
رويان ،بوجمعة .)2013( .الطب الكولونيالي الفرنس ي باملغرب 1945-1912م .الطبعة األولى .الرباط :مطابع الرباط نت.

-

ابن سيرين ،محمد1384( .ه .)1964/منتخب الكالم في تفسيراألحالم .الجزء .1القاهرة :مطبعة االستقامة.
ابن س ــينا ،أبي علي الحس ــين بن علي .)1999( .القانون في الطب .وض ــع حواش ــيه محمد أمين الض ــناوي .الطبعة األولى .بيروت :دار الكتب
العلمية.
السيوطي ،جالل الدين( .د .ت) .ما رواه الواعون في أخبارالطاعون .تحقيق محمد علي البار .دمشق :دار القلم.

-

طرابيش ـ ـ ـ ـ ي ،جورج .)1991( .املثقفون العرب والتراث :التحليل النفس ـ ـ ـ ـ ي لعص ـ ـ ـ ــاب جماعي .الطبعة األولى .لندن :رياض الريس للكتب
والنشر.
الظاهري ،غرس الدين بن شــاهين1413( .ه1993 /م) .اإلشــارات في علم العبارات .تحقيق ســيد كروي حســن .الطبعة األولى .بيروت :دار
الكتب العلمية.
العثيمين ،محمد بن ص ـ ــالح1427( .ه .)2006/ش ـ ــرح رياض الص ـ ــالحين من كالم س ـ ــيد املرس ـ ــلين .الطبعة األولى .املجلد  .6الرياض :دار
الوطن للنشر.

-

فروم ،إريك .)1990( .الحكايات واألساطيرواألحالم .ترجمة صالح حاتم .الطبعة األولى .الالذقية :دار الحوار للنشر والتوزيع.
فروم ،إريك .)1995( .اللغة املنس ــية :مدخل إلى فهم األحالم والحكايات واألس ــاطير .ترجمة حس ــن قبيسـ ـ ي .الطبعة األولى .بيروت /الدار
البيضاء :املركز الثقافي العربي.

-

فرويد ،سيجموند .)1994( .تفسيراألحالم .ترجمة مصطفي صفوان .القاهرة :نشر دار املعارف.

-

-

-
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فرويد ،سيجموند( .د .ت) .محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفس ي .ترجمة عزت راجح .مصر :مكتبة مصر ودار مصر للطباعة.

-

فرويد ،سيغموند .)1982( .الحلم وتأويله .ترجمة جورج طرابيش ي .الطبعة الربعة .بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر.

-

ابن قتيبة الدينوري ،محمد بن مســلم1422( .ه2001 /م) .كتاب تعبير الرؤيا .تحقيق إبراهيم صــالح .الطبعة األولى .دمشــق :دار البشــائر
للطباعة والنشر.
ابن قيم الجوزيـة ،شـ ـ ـ ــمس الـدين محمـد بن أبي بكر الزرعي الـدمشـ ـ ـ ــقي( .د .ت) .الطـب النبوي .تحقيق عبـد الغني عبـد الخـالق وآخرون.
بيروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

-

ابن ماجة ،أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني( .د .ت) .سـ ـ ـ ــنن ابن ماجة .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .الجزء .1القاهرة :مطبعة دار
إحياء الكتب العربية.

-

محمد الس ـ ــيد ،عبد الباس ـ ــط .)2006( .الطب األخض ـ ــر :التقنين العلمي باألعش ـ ــاب والطب البديل .الطبعة األولى .الجيزة :ش ـ ــركة ألفا
للنشر.

-

املسـ ـ ـ ــعودي ،أبو الحسـ ـ ـ ــن علي بن الحسـ ـ ـ ــن1386( .ه1966 /م) .أخبــار الزمــان ومن أبــاده الحــدثــان وعجــائــب البلــدان والغــامر بــاملــاء
والعمران .طبع وتصحيح لجنة من األساتذة .الطبعة الثانية .العراق :املكتبة الحيدرية.
املسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسن1357( .ه1938 /م) .التنبيه واإلشراف ،عني بتصحيحه ومراجعته ،عبد هللا إسماعيل الصاوي،
مصر :مكتبة الشرق اإلسالمية ومطابعها.

-

املسـ ـ ـ ــعودي ،أبو الحسـ ـ ـ ــن علي .)2005( .مروج الذهب ومعادن الجوهر .اعتنى به وراجعه كمال حسـ ـ ـ ــن مرعي .الطبعة األولى 4 .أجزاء.
بيروت :املكتبة العصرية.
املنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي1388( .ه1968 /م) .الترغيب والترهيب من الحديث الشـ ـ ـ ــريف .ضـ ـ ـ ــبط وتعليق مصـ ـ ـ ــطفى محمد
عمارة .الجزء .2بيروت :دار إحياء التراث العربي.
ابن منظور ،لس ـ ـ ــان العرب1419( .ه1999 /م) .اعتني بتص ـ ـ ــحيحه أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الص ـ ـ ــادق العبيدي .الطبعة الثالثة.
الجزء .3بيروت :دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي.

-

النابلس ي ،عبد الغني1384( .ه .)1964/تعطيراألنام في تعبير املنام .الجزء .1القاهرة :مطبعة االستقامة.
أبي نادر ،نايلة .)2008( .التراث واملنهج :بين الجابري وأركون .الطبعة األولى .بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر.

-

النووي1347( .ه1929 /م) .حيح مسلم بشرح النووي .الطبعة األولى .الجزء ،5مصر :املطبعة املصرية باألزهر.

-

ابن هيدور ،أبو الحسن علي بن عبد هللا( .عدد  .)9605املقالة الحكمية في األمراض الوبائية .مخطوط .الرباط :الخزانة الحسنية.
واتس ،شـ ـ ـ ــلدون .)2010( .األوبئة والتاريخ :املرض والقوة اإلمبريالية .ترجمة وتقديم أحمد محمود عبد الجواد .الطبعة األولى .القاهرة:
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م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر
 دراسة مفاهيمية ومقارنة: أي دور للعدالة املجالية في تعزيز الديمقراطية:الديمقراطية والتنمية باملغرب
Democracy and Development in Morocco: Any Role of Spatial Justice in
Promoting Democracy: A Conceptual and Comparative Study
 املغرب- أوبلوش محمد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة إبن زهر.1
ُ
ً
تجاوزا للعدالة االجتماعية والدور الجوهري الذي تلعبه في سبيل
 تعالج هذه الدراسة مسألة تحديد املفهوم العام للعدالة املجالية:امللخص
ً  كما تهدف إلى تسليط الضوء،ووطنيا
ً
ً
ً تعزيز الديمقراطية تر
استنادا
أيضا على التداخل املوجود بين العدالة املجالية والتعزيز الديمقراطي
ابيا
ً ًَ
ُ
 وبـذلـك تـقـدم الـدراسـة ِقـراءة نقدية تؤكد أن كل التجارب الديمقراطية الناجحة قد جعلت.إلى بعض التجارب الدولية في مجال العدالة املجالية
ً
ُ
ً
ً  ثم العدالة االجتماعية،أوال
ً
 ونجادل بأن.حاسما في تعزيز املسار الديموقراطي وتحقيق التنمية
أساسا
،ثانيا
من تحقيق العدالة املجالية
. وأن التوزيع العادل للموارد والخدمات واملواصالت حقوق أساسية من حقوق اإلنسان،العدالة لها جغرافيا
ً
ً تخلص الدراسة إلى ّأن العدالة املجالية قد ّأثرت
 وذلك باالستعانة، وفي تقليص وثيرة الحركات االجتماعية،تأثيرا ملحوظا في تعزيز الديمقراطية
 كما توصلت الدراسة إلى أن العدالة املجالية أوسع من.بتجربة لوس انجلس كما اشتغل عليها املتخصص في الجغرافية السياسية إدوارد سوجا
ّ  وتكمن.العدالة االجتماعية ألن الظلم االجتماعي ال يتأسس إال داخل املجال الجغرافي الترابي
أهمية هذه الدراسة في محاولتها تعميق فهمنا
.ألهمية املجال الترابي في عالقته بالعدالة كمحدد ملا هو اقتصادي وسياس ي وثقافي وبالتالي تعزيزه للديمقراطية من األسفل إلى األعلى
. مدرسة لوس أنجليس، املجال الترابي، الديمقراطية، العدالة االجتماعية، العدالة املجالية:كـلـمـات مـفـتـاحـيـة
Abstract:This study addresses the definition of the general concept of in the Spacial justice and
the essential role it plays in promoting democracy, both Locally and nationally. The article also
aims to highlight the overlap between Spacial justice and democratic consolidation based on
Some international experiences in the Spacial justice. Thus, the study presents a critical reading
that confirms that all successful democratic experiences have made The achievement of justice
first, and the social justice second, a critical foundation in promoting the democratic process
and in achieving the development. We argue that justice has a geographical impact, and that the
equitable distribution of resources, services and transportation are fundamental human rights.
The study concludes that spatial justice has had a noticeable impact in promoting democracy
and in reducing the frequency of social movements, using the experience of Los Angeles, as
worked by political scientist Edward Suga. The study also found that spatial justice is broader
than social justice because social injustice is only established within the territorial geographic
domain. The importance of this study lies in its attempt to deepen our understanding of the
importance of the territorial field in its relationship to justice as a determinant of what is
economic, political and cultural and thus its promotion of democracy from the bottom up.
Key words : Spacial justice, social justice, democracy, Territorial space, Los Angeles school.
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مقدمة:
اليوم بين مختلف الفاعلين في الحالة املغربية ،وفي مقدمتهم األحزاب السياسية واملؤسسة يتزايد االهتمام أصبح
ديمقراطي ناجح يتسم بالعدالة املجالية والعدالة االجتماعية ويساهم تحول تحقيق كيفية امللكية واملجتمع املدني ،حول
ً
في تحقيق التنمية ،ويكون
امتدادا لتنفيذ توصيات العدالة االنتقالية التي زكتها هيئة االنصاف واملصالحة .وقد جاء هذا
االهتمام بعد االعتراف بمحدودية النموذج التنموي الحالي وبلوغه مداه من زاوية آثاره على العدالة االجتماعية واملجالية.
يوضح هذا البحث ً
أيضا كيف تصبح مفاهيم املجال الترابي والفضاء العمومي موارد يمكن تعبئتها في التفاعل االجتماعي
والسياس ي واالقتصادي لتحقيق الديمقراطية .من خالل مدخلين متالزمين ومترابطين ويتجسدان في الحد من الفوارق
أن يمكن التي العالم والتحديات يشهدها التي الراهنة األوضاع ظل في خاصة.الطبقية ومعالجة التفاوتات املجالية
ُ
ً
ً
أساسيا إلحقاق التنمية أجل من بذلك املعنية الدول تواجهها
تحقيق الديمقراطية .ألن العدالة املجالية ت ْع َت ُبر مدخال
والعدالة االجتماعية ملا تضمنه من توزيع عادل ومتكافئ للموارد داخل املجال الترابي ،مما سيخفض من وثيرة الحركات
االحتجاجية التي تتأجج بفعل غياب العدالة املجالية.
ً
يتطلب االعتماد على استراتيجيات تحقيق العدالة املجالية في فترات التحول الديمقراطيً ،
موسعا ملفهوم العدالة
فهما
َ
َ
املجالية وما َعرف ُه من ُمستجدات َمعرفية ونظرية مع مدرسة لوس أنجيس ،مع ضرورة االقتناع أنه ال يوجد نموذج أو
ً
نماذج عاملية يمكن اسقاطها على تجربة أي دولة كاملغرب مثال ،الذي يمر بمرحلة وضع الترتيبات الديمقراطية
والدستورية ،لتزيل هندسة العدالة املجالية .ألن كل دولة ،لها سياقات (مجالية ،هوياتية ،اجتماعية ،اثنية ،اقليمية)..
وأوضاع خاصة بها تتالءم مع بيئتها ،لكن ،يمكن االستفادة من التجارب الدولية املقارنة في تحقيق العدالة املجالية ،من
أجل األخذ بالنجاحات املحققة.

إشكالية البحث:

ً
ً
ً
واسعا على الصعيدين القانوني
موضوعا أثار جدال
سنناقش إشكالية دور العدالة املجالية في تعزيز الديمقراطية ،بكونها

والسياس ي ،وعلى هذا األساس نطرح اإلشكالية كما يلي :هل تحقيق العدالة املجالية يساهم في تعزيز الديمقراطية داخل
األنظمة السياسية ويحد من ارتفاع وثيرة الحركات االجتماعية بها؟ وتتفرع منها التساؤالت التالية :ما هو نطاق مفهوم
العدالة املجالية في عالقته بالتنمية وبالعدالة االجتماعية؟ وما موقع التطورات الراهنة التي يشهدها النظام السياس ي
محليا ً
املغربي ضمن مفهوم العدالة املجالية؟ وما هي استراتيجيات تحقيق العدالة املجالية ً
ودوليا؟
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الفرضية الرئيسية :نفترض أن تحقيق العدالة املجالية يساهم في تعزيز الديمقراطية والتنمية ويقلل من وثيرة الحركات
االجتماعية .تنطلق ُم ّ
سوغات هذه الفرضية من التقاطعات املشتركة بين الديمقراطية والعدالة املجالية ،والتي تفيد أنه
إذا كان هناك وجود تطبيقي للعدالة املجالية يتضمن توزيع عادل للبنيات التحتية وللثروات املادية وللثروات السياسية،
ً
محدودا ً
وناذرا.
فإن الديمقراطية ستتعزز بالسلوك املدني والسياس ي للمواطن ،وبالتالي سيكون نطاق الفعل االحتجاجي
ُ
بارديغما ً
ً
قائما قد يعوض العدالة االجتماعية ،بل هي وجه ثاني
الفرضية األولى :نفترض أن العدالة املجالية ال تعتبر
للعدالة االجتماعية ألنه ال يمكن الحديث عن عدالة مجالية بدون مجتمع يقطن هذا املجال السياس ي واالجتماعي الذي
هو موضوع العدالة.
الفرضية الثانية :إذا تطبق النظام السياس ي املغربي املقتضيات القانونية والتشريعية املنظمة للعدالة املجالية
ٌ
منصوص علية في الدستور وفي القوانين التنظيمية للجماعات التربية وفي ميثاق الالتركيز اإلداري،
واالجتماعية كما هو
إضافة إلى كل ما له صلة بالجهوية والتدبير الحر والحرية الترابية ،فإن إمكانية إنتاج تجربة ترابية فريدة ،محلية ،ذات
خصوصية أصلية رهان قائم ومشروع.

ً
محليا حسب ما يقدمه النظام السياس ي من فرص
الفرضية الثالثة :تختلف استراتيجيات تحقيق العدالة املجالية
سياسية للفاعلين ،وقد تأخذ هذه االستراتيجيات مسارين مختلفين إما بواسطة النضال اليومي باالحتجاجات أو بواسطة
الترافع القانوني وبالتشاور والنقاش العمومي مع املؤسسات الحكومية ،من أجل الدفاع عن العدالة كما هو الحال في بعض
التجارب الدولية.

منهجية البحث:
تستلزم منا طريقة معالجة هذا املوضوع ،بسط الخصوصيات املعرفية واملنهجية لكل حقل معرفي على حدة باستلهام
بعض نظريات العدالة ،ثم بسط بعض النماذج والتجارب التوضيحية املدعمة لفرضيات البحث ،باملوازاة مع تحديد
ً
ومنهجيا
املفاهيم املؤسسة لها كالعدالة االجتماعية والعدالة املجالية ،والكشف عن العالقات واالختالفات القائمة بينها.
تعتمد هذه الدراسة على املنهج االستنباطي التحليلي واملقاربة املقارنة (التجارب الدولية) مع استحضار املنهجية العابرة
ً
خصوصا الجغرافيا السياسية وعلم االجتماع والقانون.
للتخصصات

خطة البحث:
سنحاول اإلجابة عن هذه اإلشكالية وتساؤالتها كما يلي:
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في ملحور األول من خالل تسليط الضوء أوال على اإلطار املفاهيمي للعدالة املجالية باعتبارها أشمل من العدالة
االجتماعية،
في املحورالثاني سنتطرق إلى دور العدالة املجالية في تعزيز مفهوم الديمقراطية من خالل بعض التجارب الدولية.

املحوراألول :اإلطاراملفاهيمي للعدالة املجالية والعدالة االجتماعية
ُ َ َُ َ َ
ْ
ضبط تعريف ُمصطلح العدالة املجالية باعتباره َم ْف ُهوم َيش َم ُل العدالة االجتماعية في ُبعدها الترابي والحقوقي.
يستلزم
كما ُي َ
عت ُبر ُمصطلح العدالة املجالية مفهوم أساس ي في علم السياسية ،حيث ارتبط بمؤشرات شملت االنصاف املجالي
والعدالة الترابية والتقليل من الفوارق املجالية والحد من الفقر ،وكدا الحد من التفاوتات االجتماعية والترابية .وقد جلب
ً
انتباه العديد من الباحثين وبشكل خاص في لوس أنجليس ،فقد ركزت جهود الباحثين على هذا املوضوع األساس ي ،ونتيجة
لهذا ،انطلقت العديد من الدراسات ،منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي بهدف تحديد مفهومها وأبعادها ونظرياتها وآثارها
االيجابية على تعزيز الحكم الديمقراطي .إذن ،كيف حددت الحقول املعرفية املختلفة مفهوم العدالة املجالية؟

ً
أوال :العدالة املجالية
هي توزيع عادل للمورد والبنيات واملرافق والخدمات حتى يستفيد منها األشخاص في إطار املساواة والعدالة .ويتعلق األمر
هنا بتهيئة التراب الوطني وإعداده ً
وفقا للضوابط األتية :إن تقسيم املجاالت الترابية إلى جهات وأقاليم وجماعات أو غيرها
ال ينفي الحفاظ على وحدة النفع املشترك أي الخيرات واملوارد .كما أن تنافسية املجاالت والوحدات الترابية هي مسألة
أساسية في عصر العوملة وتقوية القدرات املحلية ،ولكن ليس على حساب قوة الدولة ككل وهو ما يتطلب األخذ بيد
الضعيف منها ،ألن املجاالت الترابية ال تطور لذاتها بل هي مجموعة بشرية وتجمعات إنسانية ملواطني الدول بعيدا عن أي
إقصاء194 .

العمومية ،للسياسات المغربية والموازنة" ،المجلة التضامن وإشكالية المحلية بالجماعات التوزيعية  -إدريس ،جردان" ،العدالة
 ،2009ص  .65عدد،4
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ُي ْع َت ُبر مفهوم "املجال" ( espaceبالفرنسية و spaceباإلنكليزية) من املفاهيم األساسية في الجغرافيا؛ فاملجال الجغرافي
هو الرقعة من األرض التي تستعملها مجموعة بشرية ما لتوفير الغذاء والسكن ومختلف الوظائف األخرى .واملجال عندئذ
هو منظومة عالقات متكونة من عناصر طبيعية وأخرى اقتصادية وبشرية ،توجد بينها تفاعالت عديدة من جهة ،ونتاج
ً
ضمانا لتنمية
اجتماعي بما أنه حصيلة تدخالت الفاعلين ،من جهة ثانية 195.لذلك تعتبر تنافسية وتنمية املجاالت الترابية
ً
مستدامة تضمن الحق في الحفاظ على املوارد الطبيعية" .ويرتبط بمفهوم املجال مفهومان أساسيان هما أوال مفهوم
"التراب" أو" املجال الترابي" territoire) ،بالفرنسية و territoryباإلنكليزية) ،وقد عرفه جاك ليفي بأنه «املجال الذي تتملكه
مجموعة بشرية بصفة شعورية ،إن ما يمثله التراب بالنسبة إلى املجال لشبيه بما يمثله الشعور باالنتماء الطبقي بالنسبة
إلى طبقة اجتماعية :جزء من كيانه ،ويدافع عنه .وثانيا مفهوم "التهيئة الترابية" ) (aménagement du territoire
بالفرنسية ) Territorial planningباإلنكليزية) ،ويقصد به جملة االختبارات والتوجهات واإلجراءات التي يجري ضبطها
على املستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال املجال والتراب ،وهي التي من شأنها أن تضمن التناسق في تركيز املشاريع
الكبرى للبنى األساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية 196".إن تقسيم التراب الوطني هو نوع من تجميع املوارد
ً
ضروريا ،دون أن يعتبر ذلك
والبنيات" ،ال يعفي الدولة من مسؤوليتها من التدخل لضمان العدالة املجالية كلما كان ذلك
ً
مساسا بمبدأ استقاللية الجماعات الترابية .وهذا ما ُتحاول األنظمة والدولة وضع أساس دستوري له197 ".
كان مفهوم العدالة موجود لفترة طويلة ولكنه لم يحصل على الكثير من االهتمام األكاديمي أو السياس ي الصريح .وحتى
عام  ،2000لم يظهر باللغة االنكليزية سوى منشورين أو ثالث منشورات أكاديمية باستخدام املصطلح املحدد "العدالة
ً
ً
املجالية" .وحتى وقت قريب جدا ،كان مفهوم العدالة املجالية أيضا غير منطقي بالنسبة للنقابات العمالية والحركة
العمالية ،أو للحركة النسوية أو معظم املنظمات الناشطة األخرى .وظل مفهوم العدالة املجالية في شكل من األشكال ً
حيا
ً
ً
أساسا حركة حول العدالة املجالية فيما يتعلق باملسائل
سياسيا بشكل رئيس ي من خالل حركة العدالة البيئية والتي هي
البيئية ،وإن كانت هذه الحركة ال ترى نفسها على هذا النحو ،غير أن العنصرية البيئية ،ال العدالة املجالية ،هي محور
التركيز املهيمن للحركة ،على الرغم من أن العنصرية قد تم التعبير عنها بعبارات مجالية إلى حد كبير ،بما في ذلك التمييز
ً
مصحوبا بانتشار أوسع ملصطلح
الجغرافي وأوجه عدم املساواة في التوزيع .ومع توسع االنعطاف املجالي وتأثيره ،لم يكن
 عبد الكريم داود وآخرون ،العدالة المجالية والتنمية في تونس قراءة جغرافية في تونس ،ما العدالة معالجات في السياقالعربي ،مجموعة مؤلفين ،الطبعة األولى ،بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،2014،ص .481-480
196
 المرجع نفسه ،ص .481197
التوزيعية ،ص - .65جردان ،العدالة
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ً
ً
مصحوبا بإعادة اكتشاف هنري لوفيفر كمنظر مجالي رائد ،أوال في العالم األنغلوفوني
العدالة املجالية فحسب ،بل كان
ً
ومؤخرا في فرنسا198.
ُ
ً
ال تعتبر العدالة املجالية حسب إدوارد سوجا "بديال للعدالة االجتماعية ولكنها جانب تكويني لها  -أي أن الالعدالة
االجتماعية أو (الظلم) يتم التعبير عنها في مناطق جغرافية محددة ،بينما يتم تشكيلها في نفس الوقت من خالل املناطق
ً
تكوينا
الجغرافية التي يتم تضمينها فيها .وبهذه الطريقةُ ،ينظر إلى املجال االجتماعي واملجال الترابي على أنهما يشكالن
ً
ً
متبادال ،وهو مكون رئيس ي للوعي املجالي الجديد وما وصفته ً
سابقا بالجدلية االجتماعية املجالية 199".إذا ،إن ما يمكن أن
نخلص إليه في هذا املستوى من التحليل أن مفهوم العدالة املجالية هو الذي ينش ئ العدالة االجتماعية ،ألن املجال
كالجغرافيا مرتبط بالحياة السياسية وبممارسة الحكم ومعرفة كل األشياء املوجودة باإلقليم بتعبير فوكو.

ً
ثانيا :العدالة االجتماعية
ُي ْع َت َب ُر مفهوم العدالة االجتماعية من بين أهم املفاهيم في بحوث العدالة االقتصادية والسياسية التي تشهدها
ُ َُّ َ
ً
أصيل ملفهوم العدالة االجتماعية وهو ما يدفع باحثي علم السياسية
املجتمعات سواء النامية أو املتقدمة ،مما يحتم الت ِ
إلى وضع العدالة االجتماعية في اإليديولوجيات السياسية ،وتتبع التطور التاريخي ملفهوم العدالة االجتماعية من أجل رصد
األف كار وتحليل اتجاهات تعريف مفهوم العدالة االجتماعية في الفكر وكيفية تطبيقها بشكل يحقق للمجتمعات غايتها في
تحقيق العدالة .تهتم العدالة االجتماعية في هذا الصدد بتوزيع املوارد على املحتاجين من خالل املجتمع ،ومن ثم فإن
العدالة االجتماعية تهتم بتحقيق الحماية االجتماعية والقانونية للحقوق الشخصية200.
ُ
َت ْه ِدف العدالة االجتماعية كنظام اقتصادي إلى إزالة الفوارق االقتصادية الكبيرة ،بين طبقات املجتمع ،مما يعي أنها
تسعى لتحقيق تقسيم عادل ومنصف لخيرات املجتمع ،متجاوزة بذلك في معناها عدالة القانون التي يمكن أن تكون غير
عادلة .تعني العدالة االجتماعية إعطاء كل فرد ما يستحقه ،وتوزيع املنافع املادية في املجتمع ،حيث تتأسس على إشباع

- Edward W. Soja, «Spatial Justice and the Right to the City», an Interview with Edward SOJA,
Paris, justice spatiale , n° 03 mars 2011,, accessed on 10-01-2020, at : https://bit.ly/2QTdIWV , p.4
199
- Edward W. Soja, My Los Angeles: From Urban Restructuring to Regional Urbanization
)University of California : Press, 2014(, p. 220.
200
 صالح أحمد ،هاشم ،العدالة والمجتمع المدني حالة مصر ،الطبعة األولى ،القاهرة :كتب عربية ،2005 ،ص .113مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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االحتياجات األساسية لجميع األفراد ،كما أنها تعني املساواة في الفرص ،أي كل فرد لديه الفرصة في الترقي االجتماعي .كما
تعني أيضا تكافؤ الفرص على ضوء مقياس املردودية واإلنتاجية وليس الكفاءة فقط.
في عام  1978قام مجموع من علماء علم النفس االجتماعي وعلم االجتماع بطرح مجموعة من القضايا حول مفهوم
العدالة ،وكيف يمكن للعدالة أن توفر فرص مستقبلية ملواجهة املشكالت االجتماعية لضمان توزيع عادل للموارد؟ ورد
في الدراسة أنه "وفي اآلونة األخيرة ،قدمت البحوث أدلة كثيرة على أن األحكام املتعلقة باإلنصاف والعدالة ليست مجرد
انعكاسات للنظام املعياري السائد ،بل إنها ترتكز بشكل جيد علي الهيكل والعمليات النفسانية .واآلثار املترتبة على ذلك
ً
ْ
وثيقة الصلة باملستقبل ،نظرا ألن االلتزام بالعدالة واألشكال التي يمكن أن يتخذها هذا االلتزام يوفر امكانية غير
مدروسة حتى اآلن إليجاد السبل والوسائل الالزمة للنجاح في التكيف في أوقات التغيير والندرة 201".فالعدالة االجتماعية
ترتبط في األساس ببذل كل جهد لضمان تمتع األفراد والجماعات بفرص عادلة في الحصول على الخدمات ".ولكن
ً
ً
ً
نطاق واسع وقد يكون عرضة للتفسير الخاطئ .فما
العدالة االجتماعية ليست مصطلحا يستخدمه الجمهور عموما على ٍ
املقصود بالعدالة االجتماعية؟
تتصل العدالة االجتماعية ً
أساسا باملبدأ القائل بأنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لضمان تمتع االفراد والجماعات
ً
ً
ً
جميعا بفرص عادلة للحصول على املكافآت .ويتعلق األمر بخلق "مجتمع أكثر انصافا واحتر ًاما وعدال للجميع" 202لذلك،
قد نجد في ظل الوضع الراهن في الديمقراطيات الليبرالية أن " الجميع يتمتعون رسميا بحقوق متساوية في املواطنة ،وهذا
أمر هام ،ولكن هناك تفاوتات كبيره وتراكمية في التحصيل العلمي ،وفي السلطة التنظيمية ،وفي الدخل ،وهذا أمر مهم
ً
أيضا ،ألنه يعني أن هذه املجتمعات ال تزال مقسمة بشكل فعال 203".وفي إطار تعميق البحث في مفهوم العدالة الجتماعية
وجهات خالل من االجتماعية العدالة لنا مفهوم يفسر منهجي نظري إطار وضع إلى واملفكرين الفالسفة من الكثير سعى
في تصورات كل من :راولز وصن وفورست ونوزيك  .تتمثل متعددة نظر
َ
أفكار عن تعبر ال حيث الليبرالية السياسية ،ترتكز على االجتماعية العدالة بأن للعدالة نظريتة في ن ِج ُد راولز أشار
السابقة ،العقود خالل والسياسية االجتماعية نتيجة للحركات االجتماعية للعدالة جديد فكر هناك ظهر ولكن ثابتة
على قائم اقتصاد فوائد بين التوازن لتحقيق محاولة بأنها االجتماعية حول العدالة "  " Rawlsراولز رؤية تمثلت حيث
- Melyin J. Lerner& Sally C. Lerner, The Justice Motive in Social Behavior (New York :Springer
Science, 1981(, p (ix).
202
- Furlong Andy And Fred Cartmel; Higher, Education and social Justice )New York :British
Library, 2009(, p. 3.
203
- Miller David, Principles of Social Justice (USA: president and follower of Harvard Coolidge,
1999) , p.242
201
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من شبكة قيام ويعني به املركبة ،املساواة بنظام فالستر فهو يطالب أما ميخائيل.204الرفاهة تأكيدات دولة مع السوق
مجاالت أو أوساط وجود هي فالستر يقدمها التي املجتمع نظرية في والفرضية والسيطرة ،تمنع الهيمنة التي العالقات
تمتعه ملجرد ميزة اجتماعية على شخص أي يحصل أن يجب فال للعدالة ،واحد مبدأ تعميم يجنب فهو متباينة اجتماعية
التوزيع في الخاصة قواعده له وسط املختلفة ،فكل املجتمع أوساط على العام التوزيع منطق فالستر ويرفض أخرى ،مليزة
.205إليها ونقلها األخرى األوساط على تعميمها يجب ال التي
أما أمارتيا صن فهو يفهم العدالة على أنها العمل املحدد ً
ذاتيا ،واألداة األساسية لتحقيق العدالة وذلك بالنظر إلى
ِ
الجانب الفعال للفرد كما أشار إليه أرسطو .فالقدرات هي إمكانيات الفرد إلشباع الحاجات املختلفة ،أما الحريات
السياسية والفرص االجتماعية والضمانات فهي مقدمات هامة لتطوير القدرات ،فهي التي تفتح للفرد فرص الحياة
ً
ً
املقررة ً
ذاتيا ،فنجد أن ِصن يعرف العدالة االجتماعية بأنها املساواة في الفرص طباقا للقدرات واإلمكانيات 206.وخالفا
لصن و راولز نجد روبرت نوزيك  Robert Nozickأحد املدافعين عن النظرية الليبرتارية يقول ":لألفراد حقوق وثمة بعض
األشياء ال يستطيع ال الفرد وال املجتمع القيام بها) دون أن يطال ذلك اغتصاب حقوقهم( "،والليبرتارية تقوم على املبادئ
اآلتية - 207:التبادل التجاري الحر الشامل ،املنافسة املطلقة ،تذبذب األجور بال حدود ،دولة الحد األدنى ،الحياد األخالقي.
ً
وبدقة أكبر تستند نظرية حقوق امللكية أو الحرية عند نيوزيك على ثالث مبادئ أساسية :أوال :مبدأ التحويل معناه ما
يكتسب بحق يمكن نقله بحريةً .
ثانيا :مبدأ الكسب األولي أي الطريقة التي يمكن من خاللها حصول الفرد على املمتلكات
ً
وأخيرا مبدأ تصحيح املظالم وهو الذي يفسر الطريقة التي يمكن بها التصرف في املمتلكات التي
بحرية وأسس عادلة.
جرى اكتسابها أو نقلها ً
ظلما.

وإذا ما اعتبرنا هذه املبادئ الثالثة ً
معا ،فإن ذلك يعني أنه إذا كانت ممتلكات األفراد مكتسبة بحق ،فإن صيغة التوزيع
ّ
العادل في حصول كل فرد على ما يحتاج إليه تكون التالية » ّ
كل بحسب ما يختار ،ولكل بحسب ما اختير له « 208 .مما يعني
ْ
أن دور الدولة الحارسة أو دولة ُدن َيا مقتصر على نحو وثيق وفق نظرية نوزيك ،على وظائف الحماية من العنف والسرقة
المصرية االجتماعية ،الجمعية الخدمة ونظرياتها" ،مجلة االجتماعية العدالة " أسس عبد الفتاح ،عبد الفتاح محمد  -إبراهيم،
.العدد ،2015 ،53ص  447االجتماعيين ،لألخصائيين
205
الطبعة األولى ،القاهرة :الهيئة النشار ،ترجمة راندا المدني ،والمجتمع االجتماعية العدالة هولت ،وفور وأود ماير  -توماس
ص  .137-136للكتاب  ،2010،العامة المصرية
206
مرجع سابق ،ص  .449-448عبد الفتاح ،عبد الفتاح محمد  -إبراهيم،
207
" ،ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي"عربية" ،مجموعة مؤلفين ،ديونطولوجيا حدود في العدل  -فهمي ،جدعان وآخرون،
الطبعة األولى ،بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  ،2014،ص .87-86
 - 208المرجع نفسه ،ص 88-87
204
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واالحتيال الضريبي وعلى ضمان احترام العقود ،وكل توسع لدور الدولة هو اعتداء على حقوق األفراد .مما يعني أن العدالة
االجتماعية ستكون منعدمة.
ُ
ت ْع َت َب ُر العالقة بين نظرية صن في العدالة ونظريته في التنمية والديمقراطية عالقة تكامل وهما وجهان لعملة واحدة،
ولهذا ال يمكن ملن يبحث في نظريته عن الديمقراطية والتنمية تجاوز نظريته عن العدالة .إن املوضوع األساس ي لنظرية
العدالة عند صن هو أن مسألتي الديمقراطية والعدالة االجتماعية ال يمكن اختصارهما في املؤسسات السياسية العامة
ً
أساسا للنظام السياس ي الدستوري والقانوني الداخلي العام للمجتمع كما كان يدعي جون
للدولة ،بحيث يمكن أن تكون
راولز ،بل يرى صن بأن التركيز على تلك املؤسسات ال تحصل منه أي نتائج غير نفي العدالة وتعميق الظلم وتوسيع املسافة
ً
سواء داخل املجتمعات املتنوعة املعاصرة أو على املستوى العاملي
بين املستفيدين القليلين واألكثرية الفقيرة املحرومة
واملجتمع الدولي.
ً
بناءا على ما سبق ،تعتبر العدالة االجتماعية النظام االجتماعي االقتصادي ،الهادف إلى إزالة كل الفوارق بين طبقات
املجتمع ،الذي يعمل على توفير الحصة التشاركية لكل أطياف املجتمع واالنتفاع من خيرات وموارد دون تمييز أو إقصاء،
مع ضمان العدالة في توزيع القيم املادية واملعنوية وتحقيق تكافؤ الفرص على أساس املساواة ،من أجل خلق بيئة مجتمعية
مدنية قوامها العدل واإلنصاف والحقوق والحريات 209.إال أن التوجه الرأسمالي ال يخدم العدالة االجتماعية ،ألنه يدعم
غياب تكافؤ الفرص والذي يترتب عن "غياب ضمان الحرية االجتماعية انعدام تكافؤ الفرص في میدان النشاط
االقتصادي ،حيث أن التنافس بين املشاريع اإلنتاجية ال يبدأ من النقطة وال يحظى بحماية أخالقية وقانونية بسبب حرية
الربح مما يحتم على املشاريع الصغيرة االنسحاب من ميدان املنافسة ليعدم قدرتها على مواجهة تكاليف املشاريع الضخمة.
" 210وهذا ما يبين أن املذهب الرأسمالي ال يخدم العدالة االجتماعية ألنه التطبيق امليداني "أثبت أن جهاز الثمن ال يحقق
عدالة التوزيع والعلة تكمن في أن املذهب الرأسمالي اعتبر عدالة التوزيع قضية اقتصادية والحقيقة أنها قضية سياسية
وأخالقية وفنية .ويترتب عن اعتماد الثمن ً
جهازا لتوزيع املداخل وتوجيه اإلنتاج لصالح املترفين وإهمال حاجات الفقراء
الذين ال يملكون ثمن السلعة ،األمر الذي يؤدي إلى انتشار املظالم االجتماعية ،فكل فرد فقد القدرة على املساهمة في
 سفيان ،داسي " ،العدالة االجتماعية واالستقرار السياسي في البلدان العربية مقاربة لفهم العالقة" ،مجلة الحوار المتوسطي،المجلد  ،10العدد ،2019 ،2ص .180
210
 شوالين ،محمد السنوسي "العدالة االجتماعية في المذاهب االقتصادية" ،مجلة آفاق للعلوم جامعة زيان عاشور -الجلفة،المجلد ،5العدد ،2018 ،12ص .123
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اإلنتاج أو حرم الفرصة بسبب قوة املنافسين أو باستغناء الرأسمالية عن خدماته ال يستطيع االستفادة من الثروة املنتجة
مهما عظمت بسبب عدم امتالكه للثمن 211" .لذلك ،هناك حاجة للعدالة املجالية كنظرية تنموية تلتقي بالعديد من
املفاهيم كالهندسة املجالية ،والديمقراطية املحلية والتنمية املستدامة.

ً
ثالثا :موقع التطورات الراهنة التي يشهدها املجتمع املغربي ضمن مفهوم العدالة املجالية
ُ
ً
ًّ
أساسيا لتفعيل وترسيخ دولة الحق والقانون كما جاء في تصدير الدستور" دولة
شك ُل العدالة املجالية مدخال
ت ِ
ديمقراطية يسودها الحق والقانون ،تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ،مرتكزاتها املشاركة
والتعددية والحكامة الجيدة ،وإرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة واملساواة ،وتكافؤ
الفرص 212".فالديموقراطية املرتبطة بدولة القانون تساهم في تحقيق األمن واالستقرار ،وتفعيل التنمية املستدامة.
ً
والعدالة املجالية واالجتماعية تتحقق انطالقا من االستثمار الفعال والتوزيع العادل واملتوازن للثروات وثمار النمو
بالتساوي بين املجاالت الترابية .وقد أعطى التنصيص في الدستور على العدالة االجتماعية واملجالية لإلصالحات الدستورية
واملؤسساتية في املغرب بعد التنوع وجعلها تتجاوز املقاربة االختزالية لبعض النماذج املقارنة في اإلصالح وهذا ما أكده بعض
الفاعلين السياسيين عندما قال أحدهم » لقد أدرك املغرب األهمية املركزية للعدالة االجتماعية واملالية في ترسيخ
ًّ
التقائيا
الديموقراطية ودولة القانون ،فعمل على التنصيص عليها في الدستور حتى تكون هدفا ملزما للجميع وأفقا
ً
ً
واستيعابا لألجيال
للسياسات العمومية ،إدراكا منه لضرورة إعطاء الديمقراطية مضمونها وبعدها االجتماعيين واملجاليين،
الجديدة لحقوق اإلنسان  213 «.كما أن ومفهوم العدالة قد حصل على معنى أكبر من الناحية َ
املفاه ذ
يمية والسياسية
ِ
واالستراتيجية في السنوات األخيرة .حيث كان هناك تركيز على العدالة كتعبير مجازي قوي .ويبدو أن النضال من أجل
تحقيق املزيد من العدالة أكثر من النضال من أجل املساواة أو الحرية أو حقوق اإلنسان العاملية ،وهو أساس عملي وأشمل
ً
من الناحية السياسية ،وهو أساس إلنشاء تحالفات جديدة وأكثر تماسكا بين املجموعات والحركات االجتماعية املتنوعة
للغاية214.

 المرجع نفسه ،ص124 ، - 212الدستور المغربي لسنة  ،2011الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.11.91صادر في  27من شعبان 1432هجرية،
الموافق ل  29يوليوز  ،2011الجريدة الرسمية عدد  5964مكرر 28 ،شعبان  30 ،1432يوليوز  ،2011ص 3600
211

 - 213كلمة رئيس مجلس النواب ،الحبيب المالكي ،في المنتدى البرلماني الدولي الثالث حول " :رهانات العدالة االجتماعية ومقومات
النموذج التنموي الجديد" 19 ( ،فبراير  ،)2018شوهد في يوم  20دجنبر  ،2019في https://bit.ly/2UI8qP0:
- Soja, «Spatial Justice and the Right to the City » , p.3
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
326

214

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
ً
إن مفهوما العدالة املجالية أوسع من العدالة االجتماعية فتحقيق العدالة املجالية يؤدي مباشرة إلى تحقيق العدالة
ُ
االجتماعية ،لكن كيف يمكن تحقيق العدالة املجالية في األنظمة الديمقراطية وترجمتها على أرض الواقع؟ ن َج ِاد ُل بأن ذلك
سيتحقق عبر ثالث مداخيل أساسية:

ً
ًّ
ًّ
أوال :املدخل السياس ي ،من خالل تشجيع املشاركة الشعبية وتوسيعها ًّ
ووطنيا ،وهذا يعني ربط املشاركة
وجهويا
محليا
ً
ًّ
مباشرة بإشراك املواطنين في عملية صنع القرارات السياسية والثقافية واالقتصادية ًّ
وجهويا عبر تشجيع
محليا
السياسية
منابر الحوار وتبادل األفكار ،وإقامة قنوات مفتوحة بين املواطنين والدولة ،وإفساح املجال العام أمام املواطنين للتداول
والنقاش العمومي ،ومن بين أهم املدافعين عن هذا الطرح الفيلسوف رينير فورست الذي ُي َم ّي ُز بين الحق في التسويغ
والعدالة 215.والحالة هذه ،فتصور فورست للعدالة تصور سياس ي ،ذلك ّ
أن األفق الذي يستشكل في ضوئه سؤال العدالة
عامة هو أفق السياسة واملجتمع ،حيث العدالة تصبح عندئذ ً
ً
ًّ
واجتماعيا بامتياز يتعلق بكيفيات تدبير شؤون
سياسيا
شأنا
ًّ
ًّ
ًّ
وثقافيا.
واقتصاديا
سياسيا
املجتمع
َ
ومن هنا ،يت َب ّين أنه يجب االهتمام بالبعد السياس ي للعدالة أي ضرورة تحقيق الديمقراطية داخل املجتمع ،ألن
الديمقراطية هي التي توفر املناخ الجيد للحوار والنقاش العمومي ،فجوهر نظرية فورست الذي هو التسويغ والتبرير ال
ً
خصوصا مبدأ املشاركة السياسية ألنه
ينطلق إال من داخل املؤسسات السياسية التي يجب أن تحترم مبادئ الديمقراطية.
املنطلق الذي يمنح األفراد مقاومة السلطة من أجل الدفاع عن حقوقهم السياسية ،وكذلك من أجل ضمان كرامتهم التي
يكفلها لهم الحق في التسويغ داخل الفضاء العمومي »،لذلك يراهن فورست على هذا الحق ويرى أن كل خلل في توزيع باقي
ً
معتبرا إياها املرتكز األساس ي لجل الثروات«216
الثروات األخرى إنما مرده إلى التوزيع السيئ للسلطة،

ً
ثانيا :املدخل الدستوري والقانوني
َأ ذس َ
س الدستور املغربي لسنة  2011للديمقراطية املحلية والتي تمنح حرية للفاعل الترابي ليدبر الشؤون السياسية
واالقتصادية والثقافية تر ًّ
ابيا ،ويتجسد هذا التأسيس الدستوري في إرساء الالمركزية ،حيث منح املشرع الدستوري
للجماعات الترابية ً
مركزا دستورًيا ،وذلك لتمكينها من الضمانات الالزمة ملمارسة اختصاصاتها كوحدات ترابية باستقاللية
 - 215سارة ،دبوس" ،العدالة من مطلب إنساني إلى حق كوني في الخطاب الفلسفي المعاصر" ،مجلة دراسات فلسفية ،العدد ،14
 ،2017ص .69
المرجع نفسه ،ص - .69
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عن الدولة ،وينص الدستور على هذه االختصاصات في الفصل  " 136يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير
الحر وعلى التضامن  ،ويؤمن مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة
واملستدامة

"217

ً
تتجسد الديمقراطية املحلية الترابية دستوريا في الفصل  135الذي ينص على أن " الجماعات الترابية أشخاص معنوية
خاضعة للقانون العام ،وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" إضافة إلى ذلك رفع املشرع الدستوري من قيمة الجماعات
الترابية كمؤسسات دستورية تختص في تدبير شؤونها بشكل حر عندما ذ
أقر في الفصل  146على أن تحدد بقانون تنظيمي
بصفة خاصة قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر ".وهذا ال ُيعبر سوى عن إرادة املشرع في تمتيع
الجماعات الترابية بممارسة السلطة التنظيمية املحلية والتي تنصب في اتخاذ القرارات والقيام باإلجراءات التي يتطلبها
حسن سير املرافق العمومية بكيفية منتظمة ومستمرة ،من أجل الحفاظ على النظام العام بمدلوالته الثالث ،األمن العام
والصحة العامة والسكينة العامة من طرف رؤساء املجالس املنتخبة .وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل  140من
الدستور" للجماعات الترابية ،وبناء على مبدإ التفريع ،اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات
منقولة إليها من هذه األخيرة .تتوفر الجهات والجماعات الترابية األخرى ،في مجاالت اختصاصاتها ،وداخل دائرتها الترابية،

على سلطة تنظيمية ملمارسة صالحياتها218".

ً
وطبقا ألحكام الفصل  140أعاله ،دعم املشرع هذا الفصل الدستوري باملادة  95من القانون التنظيمي للجماعات،

حيث "يمارس رئيس مجلس الجماعة ،بعد مداوالت املجلس ،السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية
للجماعات الترابية ً
طبقا ألحكام املادة  277من هذا القانون التنظيمي 219".ويمثل الالتمركز اإلداري ،بما يعنيه من نقل
للسلطة التقريرية من املركز إلى مختلف املستويات التنظيمية الترابية ،وفق معايير محددة بدقة ،نتيجة حتمية
للجهوية.220

 الفصل  136من دستور  ،2011مرجع سابق217218
 الفصل  140من دستور  ،2011مرجع سابق - 219ظهير شريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان  1436الموافق لـ  7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم
 113.14المتعلق بالجماعات ،الجريدة الرسمية ،عدد  6380بتاريخ  6شوال  23 ،1436يوليوز .2015
220
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لقد خضع مضمون "التنظيم الترابي إلصالح عميق ،وخاصة على مستوى الجهة ،وإن كان من مميزاته أيضا كونه منح
مجالس العماالت واألقاليم مكاسب جديدة ،وخصوصا فيما يتعلق باستفادتها من مبدأ التدبير الحر 221".ويتضح ذلك في
اعتراف املشرع الدستوري للجماعات املحلية بالكينونة الترابية املستقلة ً
وتنظيميا ً
ًّ
وماليا .ويمثل القانون رقم 111.14
إداريا
تطورا ً
املتعلق بالجهات ،كما صادق عليه البرملان واملجلس الدستوريً ،
هاما في مسار تعزيز الصرح الديمقراطي ومدخا
إلصالحات مؤسسية ولتحديث هياكل الدولة ،وبصفة خاصة ،في مجال الالتمركز الذي يشكل الدعامة الثانية للجهوية
املتقدمة222.

ُ
ُ
وحجم الوسائل واملوارد
نطاق اختصاصاتها،
ومن الواضح أن األهمية التي حظيت بها الجماعات الترابية من حيث
املرصودة لها تتجاوز ما كانت عليه الوحدات الترابية الثالثة في الدساتير والقوانين السابقة .إضافة إلى امتياز جوهري
ُّ
والتمرس
حظيت به الجماعات في هذه الفترة ،تمثل في اإلمكانية التي توفرت لها في مجال تدبير املجال الترابي وتأطيره،
باملمارسة الديمقراطية املتدرجة ،وتكوين النخب.223
ً
ورشا ً
اداريا ً
مهما قد يعزز الديمقراطية املحلية الترابية،
ُويعتبر مرسوم امليثاق وطني لالتمركز اإلداري الصادر سنة 2018
حيث يستند الالتمركز اإلداري ملصالح الدولة ،على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو اإلقليم ،إلى املبادئ واآلليات
التالية:
اإلنصاف في تغطية التراب الوطني من خالل ضمان التوزيع الجغرافي املتكافئ ملصالح الدولة الالممركزة ؛التفريع في توزيع املهام وتحديد االختصاصات بين اإلدارات املركزية واملصالح الالممركزة التابعة لها ؛تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم اإلداري الترابي وجعلها املستوى البيني في تنظيم العالقة بين املستوى املركزيوباقي املستويات الترابية؛
تكريس الدور املحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل املصالح الالممركزة للدولة ،والسهر على حسن سيرها ومراقبتها ،وتوخيالفعالية والنجاعة في أداء مهامها ؛
وحدة عمل املصالح الالممركزة للدولة ،ضمانا للنجاعة والفعالية ،وتحقيقا لاللتقائية والتكامل في االختصاصات املوكولةإليها ،مع ربط املسؤولية باملحاسبة في تقييم أدائها ؛
تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية ،والتعريف بها لدى املرتفقين ،ومساعدتهم على إنجاز هذه اإلجراءات في المرجع نفسه ،ص22153 ، المرجع نفسه ،ص22253 ،223
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ظروف مالئمة؛
تقريب الخدمات العمومية من املرتفقين واالرتقاء بها وضمان جودتها واستمرارية تقديمها؛اقتران نقل االختصاصات إلى املصالح الالممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من االضطالع باملهاموالصالحيات املخولة لها ؛224

ً
بناءا على ما سبق ،يؤكد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،في تقريره «من أجل ميثاق اجتماعي جديد» ،انطالقا
من تفحص عميق ملا يشهده املجتمع املغربي من تحوالت ،على أن التطلعات الفردية والجماعية للتمتع بالحقوق األساسية
ّ
املتولد عن الفوارق االجتماعية والترابية ،وتعزز التماسك
التي تحفظ لإلنسان كرامته ،وتخلصه من شعور الحرمان ِ
االجتماعي ،ما تنفك تتزايد ،مع انتشار "إحساس بوجود فوارق كبيرة في املجتمع املغربي ،وبمحدودية اإلدماج225".
ً
اعتبارا ملا سبق ،فإن أبعاد وآثار نجاح تجربة استقالل الجماعات الترابية وفق ما يمثله الالتمركز اإلداري ال تنحصر في

املستوى التنظيمي والقانوني ،ولكن تداعياتها اإليجابية ستمتد وتشمل العدالة املجالية كتحدي يتمثل في خصوصيات
املجال الترابي والذي من شأنه أن "يدفع النخب السياسية الجديدة ،الواعية باملسؤوليات امللقاة على عاتقها ،إلى اغتنام
هذه الفرصة وهذا املنعطف الكبير ،من أجل استعمال أفضل للسلطات ذ
املخولة لها وللوسائل املوضوعة رهن إشارتها ،في
إطار حكامة مسؤولة ّ
وشفافة ،تستهدف خدمة املواطن والصالح العام ،وتقطع مع كل املمارسات التي ّأدت أحيانا ،هنا
وهناك ،إلى ّ
املس بصورة الالمركزية226".
ِ

ً

ثالثا :املدخل االقتصادي لتحقيق العدالة املجالية -االجتماعية يتطلب األمر زيادة معدالت النمو االقتصادي املاكرو
وامليكرو وتحسين آليات توزيع الدخل؛ عبر إنصاف الفئات املحرومة بفعل سوء السياسات العمومية املتعاقبة ،وعبر
االرتقاء باملستوى االقتصادي للمواطنين بشكل عام ،وهو املعنى الضمني للتنمية االقتصادية املجالية .لكن كيف يمكن
إحداث النمو االقتصادي ،كعنصر مساهم في تعزيز العدالة املجالية -االجتماعية ،أي دون الوقوع في معضلة تهميش
الفئات التي ال تجد من يمثلها في دوائر صنع القرار ،والتي ً
غالبا ما تتواجد في ضواحي املدن واألرياف.

 - .مرسوم رقم  2-17-618صادر في  18من ربيع اآلخر  26( 1440ديسمبر  )2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري
منشور بالجريدة الرسمية ،عدد  ،6738صادر في  18من ربيع اآلخر  ،1440صادر في  27ديسمبر  ،2018ص9789 -9788 ،
 تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي " ،متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية" ،مرجع 225سابق ،ص54 ،
226
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ال شك ،أن النزعة الديمقراطية  -االقتصادية تم توظيفها كبراديغم للتفسير والتحليل من قبل النظريات السياسية
الجديدة ،ونخص بالذكر أمارتيا صن ،الذي بين أن ربط النمو االقتصادي باألنظمة االستبدادية التي ال تحترم الحقوق
ً
موضحا موقفه " لننتقل إلى مظاهر حرمان أخرى من الحرية حيث
األساسية للمواطنين ،هو قول مجانب للصواب .وقال
نجد كثيرين ً
جدا في بلدان مختلفة في العالم محرومين بشكل منظم من الحرية السياسية ومن الحقوق املدنية األساسية.
وهناك من يزعم ً
أحيانا أن إنكار هذه الحقوق عليهم يساعد في حفز النمو االقتصادي ،وأنه مفيد من أجل تحقيق تنمية
ً
اقتصادية سريعة .وأكثر من هذا أن البعض أيد قيام نظم سياسية أشد قسوة  -مع إنكار الحقوق املدنية والسياسية
األساسية  -وفاء ملا زعموه من ميزة للنهوض بالتنمية االقتصادية .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الفرضية تجد دعما من شواهد
تجريبية بدائية ومتخلفة .وتسمى غالبا "فرضية لي" نسبة إلى لي کوان يوو رئيس وزراء سنغافورة .وواقع األمر أننا ال نجد
أي مقارنة فيما بين البلدان تقدم ً
تأكيدا لصدق هذه الفرضية ،وثمة شواهد ضعيفة وقليلة تؤكد أن السياسة االستبدادية

املتسلطة تسهم ً
عمليا في النمو االقتصادي 227".لقد عزز هذا التصور نجاح بعض األنظمة غير الديمقراطية في تحقيق
َ
نسب نمو عالية مقارنة مع األنظمة الديمقراطيةُ .ويق ذدم نظام سنغافورة كأبرز قدوة في سياق الحجاج بكونه نظام مستبد
بقيادة فعالة ،يمكنه تحقيق معجزة اقتصادية.
ومعنى هذا حسب صن ،أنه إذا كان النمو االقتصادي يجسد تعبير عن مستوى تطور املجتمع ودمقرطته .فإنه سيشكل
ً
ً
توافقا مع مستوى التطور الديمقراطي ً
محفزة للتطور االقتصادي واالجتماعي ً
معا في املجتمع.
أيضا .وستكون الديمقراطية

فإذا كانت العديد من التجارب الديمقراطية العاملية ذبينت أن ارتفاع مستوى الدخل والنمو االقتصادي يساهم في تحويل
بلدان إلى الديمقراطية ككوريا الجنوبية واسبانيا واليونان ،فإن هذا ال يتحقق ً
دائما .فقد تكون هناك دول ذات تجارب
ً
ً
ًّ
اقتصاديا ألسباب خارجية ال ترتبط بطبيعة النظام السياس ي ومبادئه .إضافة ،إلى أن االنتقال من
ديمقراطية لكنها متعثرة
نظام غير ديمقراطي إلى نظام ديمقراطي يسبقه في العادة مسار انتقالي من االنكماش االقتصادي .يظهر أن التنمية
االقتصادية كمدخل للعدالة املجالية بدون حرية تعيق التطور الطبيعي للمجتمع .إذنً ،
بناء على هذه املعطيات ،إلى أي
حد يؤثر االقتصاد في تعزيز الديمقراطية؟ وهل الديمقراطية شرط للعدالة املجالية أم أن العدالة املجالية هي التي ترسم
دعائم الديمقراطية؟

 أمارتيا ،صن ،التنمية حرية ،ترجمة شوقي جالل ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد ،303الكويت :المجلس الوطني ّ للثقافة والفنونواآلداب ،2004 ،ص 7
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املحورالثاني :دور العدالة املجالية في تعزيز مفهوم الديمقراطية من خالل بعض التجارب الدولية.
ً
أوال :تجربة بلدية أوبان بفرنسا OUBAGNE
 -1العدالة املجالية والديمقراطية التشاركية جدلية التفاعل
إن الديمقراطية والعدالة املجالية مفهومان متكامالن يدعم كل منهما األخر .ومما يزيد الصلة بينهما هو أن املواطنين
املحليين هم أدرى بمطالبهم وباحتياجاتهم التي لها األولوية ،وهذا يعني أن تمنح لهم األولوية في رسم السياسات العمومية
املحلية ،مما سيجعل املشاركة السياسية ُتطبق ً
عمليا .وهذه اإلجراءات ستعزز بدون شك الديمقراطية وتحافظ على
االستقرار السياس ي واالجتماعي ،كما ستساعد على تحسين أداء املؤسسات الترابية واملؤسسات االقتصادية .إن املشاركة
السياسية من جانب املواطن تهدف إلى التأثير على اختيارات السياسات العمومية وإدارة الشؤون العامة ،واختيار املمثلين
السياسيين على أي مستوى كان وطنيا أو جهويا أو محليا ،لذلك ،فإن الحديث عن نجاعة وفعالية الحكومة في تسيير وتدبير
الشأن العام يفرض إشراك املواطنين في القرارات املتخذة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتجسد هذه املشاركة السياسية في حق املرأة و الرجل في التشريع والتصويت وإبداء الرأي ديمقر ً
اطيا في البرامج
السياسات والقرارات" ،كما تتجسد ً
أيضا في مشاركة فعاليات املجتمع املدني في عمليات اتخاذ القرارات خاصة على
املستوى املحلي ،إذ تلعب الالمركزية بالنسبة إلى العمل املحلي ً
دورا هاما في توفير خدمات أكثر فعالية وتأمين املشاركة في
التنمية" 228.وقد فسرت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان "إدارة الشؤون العامة" في املادة (25أ) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية على أن املشاركة السياسية "مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية ،وعلى وجه
الخصوص السلطات التشريعية والتنفيذية واإلدارية؛ وهو يشمل شتى أوجه اإلدارة العامة كما يخص تحديد وتنفيذ
السياسة العامة التي ستتبع على الصعيد الدولي والوطني واإلقليمي واملحلي وينبغي أن تحدد الدساتير وغيرها من القوانين
الوطنية السبل املتاحة لألفراد من أصحاب الحقوق لكي يمارسوا حقهم في املشاركة في إدارة الشؤون العامة 229 ".وهذا
التفسير ،يتماش ى مع نقد صن للنظرية التقليدية للديمقراطية باعتبارها ،انتخابات وأصوات وتداول للسلطةً ،
مبرزا »أن
 سعيد ،جفري ،ما الحكامة ،الطبعة األولى الرباط :مطبعة األمنية ،2014 ،ص .63 - 229تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان" ،العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع
والخطوات الالزم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات " 30 ،يونيو  2014شوهد يوم  15يناير  ،2020ص  7-6في:
https://bit.ly/3arU3oG
228
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َ
ً
توسعا ً
كبيرا ،بحيث لم ُي ْنظر إلى الديمقراطية بداللة مطالب
الفلسفة السياسية وسعت من فهم الديمقراطية،
التصويت العام ،بل بصورة أوسع بكثير ،بداللة ما يسميه" راولز"(مراس التدارس العام( بمعنى أن تصبح الديمقراطية
ثقافة متجذرة في املجتمع 230 « .إن األطروحة التي يدافع عنها صن )(senهي أن املفهوم األوسع للديمقراطية هي املشاركة
السياسية ،والحوار ،وتفاعل الجمهور .إن هذه الفكرة تجعلنا نتساءل كيف ساهم الجمهور في تعزيز الديمقراطية باملجال
الترابي ببلدية أوبان؟
ُ
تعتبر تجربة أوبان من بين التجارب املقارنة الناجحة في إشراك املواطنين في القرارات ذات الطابع املحلي ،والتي سردها
سيسيل كود سانشيز في مقال له بعنوان "دور الثقة في حكامة الفعل الحكومي" 231،حيث أشار إلى التجربة التي تجري ً
حاليا
في  ،Aubagneفي  .Bouches-du-Rhôneبمبادرة من مركز العمل االجتماعي لبلدية أوبان ،تسعى السلطات العامة ،املمثلة
بشكل رئيس ي من قبل منظمة التعاون الدولي حول املناخ ( ،)CCASومدينة أوبان ،وإدارة بوش-دو-رون ،إلى بدء عملية
تنسيق حقيقية مع السلطات املحلية والجمعيات املحلية ،وكان الهدف املعلن هو القدرة على االستجابة بسرعة وفعالية
لالحتياجات االجتماعية لسكان البلدية .بهذا املعنى ،يقوم  CCASبإعداد تقرير يهدف إلى تحديد هذه االحتياجات
االجتماعية بدقة مع  .Aubagneقام فريق من الجامعات من جامعة  Aix-Marseille IIIبتنظيم عدد من االجتماعات العامة
التي تهدف إلى مقارنة وجهات النظر املختلفة الخاصة بالجمعيات وأيضا املجتمعات املحلية و CCASفيما يتعلق بمسألة
املشاكل االجتماعية املعقدة مثل استقبال املشردين ،ونقص املساكن االجتماعية ،واملساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ ،والعزلة ،الخ تظهر هذه االجتماعات املتعددة النتيجتين الرئيسيتين التاليتين:
 النتيجة األولى :الجمعيات ،التي تشعر أنها مدعومة بقوة من الجهات الفاعلة العامة ،تتوخى بشكل إيجابي إقامة ماسيطلق عليه "مساحة املشاركة" .إنه مكان موجود جغر ً
افيا ويفترض من ناحية أن يدعم إرادة الجمعيات للتنسيق فيما
بينها ،ومن ناحية أخرى لتسهيل حل املشاكل االجتماعية من خالل كونه مكان تجميع املعلومات واملعارف وكفاءات الجهات
 -أمارتيا ،صن ،فكرة العدالة ،ترجمة مازن جندلي ،الطبعة األولى ،بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،2010 ،ص457

230

-Godé-Sanchez, C, «Le rôle de la confiance dans la gouvernance de l’action publique» , sous la

231

direction de Sedjari, Ali: Gouvernance et conduite de l’action publique au XXI° siècle,( L’Harmattan,
Paris, 2003) , pp. 67-78

.في إقليم بروفنس ألب كوت دازور في جنوب شرق فرنسا  Bouches-du-Rhôneهي بلدية تقع في قسم -Aubagne

 مركز العمل االجتماعي المجتمعي ،في فرنسا ،هو مؤسسة عامة يديرها مجلس إدارة يرأسه رئيس البلدية.Un centre communal d'action sociale est, en France, un établissement public administré par un conseil
d'administration présidé par le maire de la commune.
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املشاركة .وهذا يعني وضع حاجات املواطنين األساسية في مقدمة أولويات التدبير املحلي وتوسيع املشاركة الشعبية في
عملية صنع القرار ،وإخضاع كل السياسات العمومية املحلية االقتصادية منها واالجتماعية والثقافية ملزيد من التحليل
والتقييم من خالل الحوار العام املفتوح ،وقد سماه كودي سانش ي  " Godé-Sanchezمساحة املشاركة" والذي من شأنه
أن يؤدي إلى إدارة عقالنية للموارد املجالية اإلقتصادية والبشرية .أما صن فقد ذ
وضح أنه ال يمكن أن تتحقق هذه العدالة
ِ
دون نقاش عمومي حر" .فدور النقاش العام الحر مركز ٌي ً
تماما في السياسات الديمقراطية والسعي للعدالة االجتماعية
ً
خصوصا232".
ً
 النتيجة الثانية :أن الجهات الترابية العامة الفاعلة املختصة لحل املشاكل االجتماعية ،وبشكل أكثر تحديدا ،CCASتمكنت من إقامة عالقات حقيقية مع الجمعيات .مما أسس لديمقراطية تفاعلية محلية منتجة ،مما جعل مركز العمل
ً
ً
االجتماعي املجتمعي  ، CCASفي فرنسا شريكا كامال ،يكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية مع الفاعلين املحليين ،وهذا العمل
التواصلي جعل املركز يتجاوز الخطر الرئيس ي الذي من شأنه أن يقوض أي تنسيق تنظيمي233
نستنتج من خالل تجربة بلدية أوبان ،التي جسدت مبادئ الديمقراطية التشاركية في تدبير مشاكل املجال الترابي ،ذ
أن

ُ
ً
سيعد ً
متعذرا بمعزل عن الديمقراطية ،وبمعزل عن توزيع الحظوظ ،ألن
أمرا
أي حديث عن تحقيق العدالة املجالية
عملية توزيع الخيرات املادية والسياسية داخل املجال الترابي ال تتأثر بالديمقراطية فحسب ،بل تؤثر فيها ً
أيضا ،إذ أن

العالقة بين العدالة املجالية والديمقراطية ذات طبيعة جدلية وتنطوي على تأثير متبادل بينهما .كما أن الديمقراطية توفر
اإلطار املحفز لتحديد حاجيات املواطنين ومن تمة تحديد خريطة التوزيع ،إضافة إلى أن العدالة تخلق االستقرار السياس ي
وتجعل األفراد في قلب العمل السياس ي داخل مجالهم الترابي ،وهذا ما يكرس الفعل الديمقراطي ويعزز قيم التسامح
والتضامن بين أفراد املجال الترابي الجغرافي.
ً
أحيانا ً
قالبا عنصريا ،وقد نجد في بعض الدول
ُيشكل الفعل الديمقراطي آلية ملحاربة الظلم الجغرافي والذي يكتس ي
ُ
آليات تكريس الديمقراطية كالدساتير ،توفر له املشروعية كما هو الحال بجنوب أفريقيا زمن الفصل العنصري ،ولعل
أكثر أشكال "الظلم من خالل الجغرافيا" الصارخة هو الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ،وليس من املستغرب أن نجد
أن الخطاب السياس ي الحالي في جنوب أفريقيا يتحدث عن العدالة املجالية أكثر من معظم البلدان األخرى .على الرغم من
ً
داخليا ،فإن دستور جنوب أفريقيا يمنع صراحة النزوح السكاني ،وهو ظلم مجالي
أنه قد ال يحظى باحترام واسع النطاق
 صن ،فكرة العدالة ،ص 89-88- Godé, p.76
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كان يمارس على نطاق واسع في ظل الفصل العنصري .ويعكس قانون مكافحة التمييز هذا عن كثب الحق في فكرة املدينة
ُ
ُ
في جنوب أفريقيا وعلى غرار أماكن أخرى من العالم النامي ،ال تختار العدالة املجالية أن تؤخذ في منافسة مع خيارات
أخرى .بل هي نوع جديد من األدوات التي يمكن استخدامها للنهوض بالعديد من القضايا واملشاريع املختلفة234".

ً
ثانيا :تجربة لوس أنجليس في العدالة املجالية بأمريكا
 -1السعي لتحقيق العدالة املجالية
بدأ اهتمام سوجا ) (Sojaبالعدالة املجالية بعد أحداث باريس عام  1968وقد حفزته بشكل رئيس ي أعمال كل من لوفيفر
) (Lefebvreوفوكو ) ،(Foucaultملا قد يطلق عليه في نهاية املطاف  -بعد أكثر من ً 20
عاما من اإلهمال  -املنعطف املجالي.
وأدى ذلك إلى اهتمامه بإضفاء الطابع املجالي على املفاهيم املرتبطة بالعدالة والديمقراطية واملواطنة والنضال املجتمعي
ً
ً
ً
ً
وما إلى ذلك ،الستكشاف كيف يمكن للمنظور املجالي أن يفتح آفاقا جديدة ،وطرقا جديدة للتفكير في هذه املسائل املهمة.
ً
َوبرر سوجا اهتمامه بدراسة لوس أنجلس كحالة للدراسة قائال " :كنت أجادل بأن لوس أنجلوس كانت استثنائية من حيث
أنها كانت ً
مكانا تتطور فيه األفكار املبتكرة حول كل من النظرية املجالية واملمارسة املجالية ً
معا 235".لكن عندما يتم
الحديث عن السياسة املجالية والحركات االجتماعية ،كانت لوس أنجليس -حسب سوجا  -مميزة للغاية .وكان املكان الذي
ظهرت فيه تحالفات جديدة تربط املنظمات املجتمعية بالنقابات العمالية وكذلك املنظمات الدينية واإلثنية ،والحركات
البيئية وحركات السالم ،وفي بعض الحاالت مجموعات معينة من الباحثين والناشطين في الجامعات املحلية ».لم تكن كل
هذه التحالفات مجالية بشكل صريح ،ولكن العديد منها مثل  ،LAANEواتحاد ركاب الحافالت ،واإلجراءات االستراتيجية
القتصاد عادل ،والحق في تحالف املدينة لعبت ً
أدوارا رئيسية في جلب النظريات املجالية التي تم تطويرها في الجامعات إلى
ممارسة سياسية نشطة236 « .

َب ذين إدوارد سوجا في كتابه السعي لتحقيق العدالة املجالية »  Seeking Spatial » Justiceأن الحركة العمالية في لوس
انجليس ،شهدت إلى حد كبير من خالل بناء التحالفات بين اتحاد السكان املحليين ومجموعة واسعة من املنظمات
املجتمعية ،عودة غير عادية في السنوات األخيرة ،استراتيجيات التنظيم املبتكرة ،وخاصة فيما يتعلق بالعمال املهاجرين،
وسلسلة من الحمالت الناجحة التي تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة االجتماعية واالقتصادية ملا يقرب من  40في
- Soja, «Spatial Justice and the Right to the City », p. 7
-Ibid, p.6
236
-Ibid, p. 6
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املئة من السكان الذين وصفوا بأنهم فقراء عاملون ،حولت ما كان يعتبر في النهاية بيئة مناهضة للعمل بشكل مكثف إلى ما
يراه بعض املراقبين الوطنيين اليوم حركة العمل الحضري األكثر قوة وفعالية في الواليات املتحدة.
يجد انبعاث بناء ائتالف العمل مع املجتمع جذوره في تطوير النقابات املجتمعية ،املستوحاة في جزء كبير من حمالت
عمال املزارع املتحدة ( )UFWلتحقيق العدالة للعمال املهاجرين في كاليفورنيا في الستينيات والسبعينيات .وربطت أنشطة
ً
ً
وأساسا الالتينيين ،واملجتمع ككل ،وبشكل مباشر أكثر،
االتحاد حركة العمال بشكل أوثق بكل من املهاجرين األوسع نطاقا،
مع الجماعات املحلية واملجتمعية وأولوياتها .وتم توسيع نطاق األجور وظروف العمل لتشمل املطالبة بتحسين اإلسكان
واملدارس والخدمات االجتماعية وغيرها من حقوق السكن في العدالة واملساواة .كما بدأت تحالفات جديدة بين العمال
واملجتمع املحلي ،بمساعدة من أعمال البحوث الجامعية في كثير من األحيان ،في الظهور واتخاذ الريادة في تعزيز حركة
العدالة اإلقليمية بشكل قوي ومثابر" .وعملت الروابط بين االتحاد واملجتمع بشكل فعال في كال االتجاهين .حيث أعطى
دعم املجتمع قوة إضافية للحركة العمالية وزاد من حساسيته للجغرافيا املحلية واإلقليمية التي يعمل فيها العمال
ويعيشون فيها .وفي الوقت نفسه ،كما عززت الروابط مع النقابات املحلية وقضايا العمال جهود التنمية املجتمعية وعززت
استراتيجيات جديدة لتحقيق ما أصبح يوصف بأنه تنمية قائمة على العدالة .ومع تزايد أهمية املعرفة القائمة على املجال
ً
ً
حضريا "بال مجال" ً
تغيرا ً
والعمل االستراتيجي ،تغير املجتمع املدني في لوس أنجليس ً
نسبيا،
كبيرا .ما كان في السابق عاملا
حيث ً
نادرا ما أثرت املجتمعات املحلية على حياة الناس ،أصبح اليوم خلية من املنظمات املجتمعية والنشاط الشعبي237".
وضح إدوارد سوجا ،أن مسألة العدالة املجالية أصبحت قضية حتمية واقعية بلوس أنجليس ،عندما ارتبط تزايد عدم
املساواة والفقر الحضري على مدى السنوات الثالثين املاضية ،والهجوم على النقابات الصناعية بالتغيير الكبير في الحركة
العمالية األميركية ،وهو تغيير له صلة خاصة بالتطورات األكثر حداثة في لوس أنجلوس " .ويعود التطور بمعدالت مختلفة
في أجزاء مختلفة من البلد إلى عاملين رئيسيين ساهما في تراجع النقابات الصناعية .األول هو صعود ما يسميه البعض
الحركة النقابية االجتماعية ،والتوسع في نطاق الصراعات النقابية إلشراك القوى االجتماعية الرئيسية األخرى املرتبطة
بنوع الجنس والعرق ،وفي اآلونة األخيرة ،تم إلحاق حقوق املهاجرين ،والبيئة ،والتفضيالت الجنسية بهذه القوى
االجتماعية .أما الثاني فقد انطوى على توطين متزايد للحركة العمالية ،مع زيادة الروابط وبناء التحالفات مع مجموعة

- Edward W. Soja, Seeking spatial justice (London: University of Minnesota Press, Minneapolis,
2010), pp. 111-112
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واسعة من املنظمات املجتمعية التي تركز على الظروف الخاصة للسياقات الحضرية واإلقليمية املحلية .وقد صاحب هذه
التغييرات في نطاق األنشطة النقابية التحول من الصراعات ذات املنحى الضيق لحصص األجور في أماكن العمل إلى سياسة
ً
نطاقا تركز أكثر على مفاهيم مثل الديمقراطية املحلية ،والتنمية املجتمعية ،والعدالة في أشكالها املتنامية238".
أوسع
الفكرة الرئيسية التي يتم استخالصها هنا من هذا التحول ،حسب سوجا إدوارد ،هي أن الحركة العمالية الجديدة
ً
ارتباطا ً
ً
مدفوعا بالعوملة
وثيقا بإعادة الهيكلة الحضرية وتوزيع الدخل املتغير الذي كان
والتركيز املتزايد على العدالة يرتبطان

غير املقيدة وبشكل االقتصاد الجديد .ومن املهم ً
أيضا االعتراف بأن الفوارق في الدخل بين األغنياء والفقراء ،إلى جانب
الضغط على الطبقة املتوسطة والعمال ذوي البدالت الزرقاء ،تختلف في كثافتها من بلد إلى آخر ،وفي الواليات املتحدة من
مدينة أو منطقة إلى أخرى" .من خالل هاتين الحجتين ،ننتقل إلى السياق الخاص للوس انجليس ونحاول أن نشرح ملاذا
ً
ً
ابتكارا للحركة العمالية الجديدة
أصبحت لوس أنجليس بدال من نيويورك ،أو شيكاغو ،أو سان فرانسيسكو املركز األكثر
املتسمة ببناء تحالفات مجتمع العمل؟" 239وكيف ساهمت الحركة العمالية والجامعة في تعزيز الديمقراطية بلوس

أنجليس؟

 -2دورالحركة العمالية الجديدة املتسمة ببناء تحالفات مجتمع العمل في تعزيزالعدالة املجالية
بدأت أفكار جديدة في الظهور حول التنمية املجالية ،والديمقراطية اإلقليمية ،واملدن اإلبداعية ،وتحفيز التكتل
َ َْ
الحضري ،فيما أطل َق عليه البعض مدرسة لوس أنجليس للدراسات الحضرية واإلقليمية ،وتطورت بعض املفاهيم
املبكرة لرأس املال املجالي ،لتتناسب مع مفهوم رأس املال االجتماعي الراسخ بالفعل .كانت هناك عدة عوامل أخرى في قسم
التخطيط الحضري في جامعة كاليفورنيا شجعت في لوس أنجليس على ترجمة النظرية املجالية إلى املمارسة العملية240.
يعود التحول الواسع النطاق الذي عرفته لوس انجليس ،إلى سبب التغييرات التي حدثت في لوس انجليس منذ عام 1965
ً
إجماليا في إقليم منطقة لوس نجلس الكبير من حوالي أحد عشر إلى أكثر من سبعة عشر
والتي أدت إلى ارتفاع عدد السكان
مليون نسمة ،وهو نمو كبير ً
نادرا ما يحدث في املناطق الصناعية املتقدمة .بل إن األمر األكثر إثارة هو التركيبة العرقية
والدينية املتغيرة للسكان .في عام  ،1965حيث كانت أغلبية السكان الساحقة (أكثر من  80في املئة) هم "األنجلو" أو غير
اإلسبانية البيضاء ،وبالتأكيد أكثر البروتستانتية من أي مدينة أمريكية كبيرة أخرى .وكان األميركيون األفارقة أكبر أقلية
-Ibid,p.121
- Ibid,p.121
240
- Soja, «Spatial Justice and the Right to the City» , p. 7
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وكانوا يتركزون بشكل كبير في منطقتي الجنوب والغرب من وسط املدينة ،اليوم ،لوس أنجليس هي واحدة من املناطق
تغييرا ً
ثقافيا ً
الحضرية التي عرفت ً
كبيرا في العالم ،فنسبة سكان "األنجلو "اآلن أقل من  40في املئة في مقاطعة لوس انجليس
وسكان جزر املحيط الهادئ اآلسيوية يفوق عدد األمريكيين األفارقة .كما أن هذه املقاطعة تحتوي على واحدة من أكبر
األبرشيات الكاثوليكية في العالمُ .
"وي ذ
عرف السكان الجدد بأنهم التينيين ،وهو مصطلح تطور في وقت مبكر في لوس أنجليس
ً
ً
ً
جديدا من أشكال الهوية الثقافية والسياسية عبر نصف الكرة األرضية .إضافة إلى أن زيادة الوعي بسياسة
ليمثل شكال
املجال واألهمية االستراتيجية املحتملة للبحث عن العدالة املجالية والحقوق الديمقراطية للمدينة يميز هذه الحركات عن
نظيراتها في املناطق الحضرية األخرى241".

على الرغم من أن صفة الالتينيين تشمل الناطقين باللغة البرتغالية واإلنجليزية وغيرها من بلدان أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ،فقد أصبحت اللغة اإلسبانية هي السائدة في املقاطعة كما أصبحت اللغة اليومية للوس انجليس،
كما كان قبل أكثر من ً 150
عاما.
والجدير بالذكر ً
أيضا ،أن هذه الكثافة السكانية نشأت دون توسع كبير في العمران السكني ،مما خلق درجة من
ً
االكتظاظ السكني فضال عن التشرد الذي يكاد يكون من املؤكد أنه ال مثيل له في أي مدينة أميركية كبيرة أخرى .وقد أدى
هذا الواقع امللحوظ للنواة الحضرية في لوس أنجليس إلى تركز جغرافي كبير أو تكتل كبير بشكل غير عادي للفقراء العاملين،
وهو مصطلح نشأ لتمييز العمال ،الذين يتمتعون بوظائف متعددة ،والذين ال يزالون عند مستويات الفقر أو دونها ودون
وظائف ،مقارنة مع فئة أولئك (املحليين) والتي تعيش بشكل كامل تقريبا عيش الرفاه.
أنشأت الطبقة الفقيرة في مدينة لوس انجليس ،أهم الحركات الجديدة حيث ركزت التحالفات التي ظهرت في التسعينات
بشكل خاص على حقوق املهاجرين الفقراء العاملين ليس فقط في مكان العمل ،ولكن أيضا في مكان اإلقامة وعلى نطاق
أوسع في املناطق الحضرية واإلقليمية األكبر تكتل .ولم يقتصر األمر على زيادة عضوية النقابات بشكل ملحوظ ،بل ّ
وسع
النطاق االجتماعي واملجالي للحركة العمالية بطرق مبتكرة .أصبح التكتل األساس ي للطبقة الفقيرة العاملة في لوس أنجلوس
قوة توليدية في ربط النقابات بمختلف الحركات االجتماعية الحضرية واملنظمات العرقية واملجتمعية والنضاالت التي تمتد
إلى ما هو أبعد من مكان العمل واملكان املحدد لإلقامة لتشمل االقتصاد اإلقليمي األكبر جغرافيا .وبهذا املعنى ،فإنه يمكن
ّ
مقارنة الوضع مع مانشستر ،املدينة الرأسمالية الصناعية الشهيرة ،في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،عندما ولد
- Soja, My Los Angeles, p.222
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َ
ً
تكتل العمال الضخم تطورات مبتكرة في الحركة العمالية البريطانية .ويمكن القول بأن شيئا ُم َما ِثال قد َح َدث في التكتل
ً
تحديدا من أجل
األساس ي للعمال في لوس انجليس ،من خالل النضال املبتكر من أجل العدالة العمالية وبشكل أكثر
العدالة املجالية والحق في املدينة.
َ َ
َ
ش ُم َل النشاط االجتماعي في لوس أنجليس تط ُّور الحركة العمالية وبناء االئتالف بين النقابات واملنظمات املجتمعية
والجامعة على مدى األربعين ً
عاما املاضية من خالل سلسلة من املراحل التي تخللتها ثالثة مراحل عنيفة ومدمرة
كاالضطرابات الحضرية وأعمال الشغب من عام  ،1965إلى عام  ،1992والهجوم على مركز التجارة العاملي في مدينة
نيويورك في  11سبتمبر  .2001كل هذه األحداث تشير للحظة من األزمة ،واالنتقال ،وإعادة التنمية في تاريخ النشاط
االجتماعي في لوس انجليس.
َ
َركزت املنظمات املجتمعية في معظمها على القضايا املحلية مثل الحق في السكن والحق في الخدمات العامة األساسية.
حد من تكتيكاتها .وكان للروابط مع املجتمع املحلي تأثير توطيني على النقابات
ووسعت العالقات النقابية نطاقها وعدلت إلى ٍ
والحركة العمالية ،مما أدى إلى زيادة الوعي بأهمية املوقع وترسيخ النشاط العمالي بشكل أعمق في السياق الجغرافي
الحضري" .توسعت التحالفات بين العمال واملجتمع املحلي في العديد من االتجاهات األخرى ،وربطت مع سياسات الحركة
االجتماعية التي تتطور خالل هذه الفترة ،وخاصة حول النضال من أجل الحقوق املدنية .وأدت هذه الروابط إلى الحد من
اعتماد النقابات على السياسات الحزبية وأقامت روابط أكبر مع املجتمعات املحلية وبشبكات أوسع من النشاط االجتماعي
الحضري .وارتبطت التحالفات بين العمال واملجتمع مع حركة العدالة البيئية ،والحركة النسائية ،والجهود املبذولة
ملكافحة التمييز العنصري والعرقي والثقافي .مع التركيز بشكل كبير وبشكل غير عادي على املهاجرين العاملين الفقراء الذين
ال يحملون وثائق في كثير من األحيان242".
ً
ً
بناءا على ما سبق ،صرح إدوارد سوجا قائال "أنا أستكشف بشكل محدد كيف يمكن ملنظور مجالي أن يضيف رؤى جديدة
على املستوى السياس ي النظري إلى الجهود الرامية للفهم والنضال ضد الظلم االجتماعي من كل نوع .ولكن بشكل أكثر
ً
تحديدا ،أنظر إلى كيف يمكن للوعي املجالي الحاسم أن ُيحفز استراتيجيات جديدة للمنظمات السياسية والناشطين للعمل
من أجل تحقيق قدر أكبر من العدالة االجتماعية ،واملزيد من املساواة ،ومكافحة القوى األكثر ً
قمعا التي تعمل في العالم

-Soja, Seeking spatial justice, p.128
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
339

242

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
اليوم 243".وأضاف سوجا أن النضال من أجل تحقيق عدالة (مجالية) أكبر يفتح شبكة أوسع لتشمل العديد من أشكال
النشاط املختلفة ،ويشجع على االلتقاء في أنواع أكبر وأكثر ً
تنوعا من التحالفات .وبالتالي ،فإن الجمع بين العدالة واملجال
هو نوع من لحظة غير عادية من االقتران ،مع كل من املصطلحات املتنامية في قوتها ونفوذها في العالم املعاصر244.

البد من الوعي بكيفية استخدام الفضاء أو املجال الترابي ،الذي ال يجسد سوى القمع واالستغالل والهيمنة ،لخلق
أشكال اجتماعية تتسم بالسيطرة واالنضباط وهذا يعني أن الصراعات كما تبدو بشكل غير املنظم ،أو املجتمعات املحلية
الغير املنسجمة ،أو عدم املساواة في مكان العمل ،أو في توزيع الدخل ،كل هذه املظالم يجب أن ينظر إليهاًّ ،
جزئيا على

ً
ً
جميعا.
اجتماعيا والتي نعيش فيها
األقل ،على أنها ذات صلة سببية بالجغرافيا الظاملة التي نعاني من إنشاؤها

تعود املسؤولية لألنظمة السياسية في اإلنتاج االجتماعي للجغرافيا الظاملة ،لذا علينا أن نتساءل كيف يمكن للفضاء أو
املجال أن يكون على حد سواء آلية قمعية تفرض االنضباط والالمساواة في العمل واألجور والالعدالة في البنيات والتجهيزات
العامة ،أو يكون آلية تحريرية تحرر الفرد من الهيمنة والسلطة والتهميش االجتماعي؟ لذلك البد من التأكيد على أن هناك
ً
حاجة للتدخل في هذه العملية املجالية لتحويلها ،إلعادة توجيهها ،لجعلها أكثر عدال .وفي هذا اإلطار ،يمكن أن نتساءل
كيف انتصر القضاء للعدالة املجالية بلوس أنجليس؟

 -3االستثمار ف ي جهاز القضاء من طرف املجتمع املحلي ،والحركة العمالية من أجل تكرس العدالة
املجالية
هكذا ،وفق سوجا ،جعل اتصال جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس بمنظمات املجتمع املحلي ،والحركة العمالية،
وغيرها من املنظمات الناشطة منذ البداية .لتقديم الدعم في بعض الحاالت ،مثل املحاكمة الناجحة التي قادها اتحاد ركاب
الحافالت التي اعترفت أنها أوقفت عقود عديدة من املمارسات الظاملة ،وساهمت في توفير النقل العام وأسفرت عن تحول
مليارات الدوالرات لبناء نظام السكك الحديدية الثابتة في الضواحي لتعزيز شبكة الحافالت التي تخدم االحتياجات األكثر
ً
إلحاحا للفقراء الالجئين الذين يعتمدون عليها للتنقل ،كما كان هناك تدخل نسبي من طرف الناشطين كالباحثين
الجامعيين .وقد حاربت قضية الالعدالة املجالية بقوة أكبر منظمة رائعة ومستقلة بضراوة تسمى مركز استراتيجية

-Soja, «Spatial Justice and the Right to the City» , p.3
-Ibid,p.3
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
340

243
244

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
العمل/املجتمع املحلي .حيث وضع قادة هذا املركز استراتيجياتهم املجالية الخاصة بهم ،وركزوا على الصراعات القائمة
حول العدالة البيئية وعدالة التنقل.
لقد كرست دعوى مجموعة (العمل ،املجتمع ،الجامعة)  BRUالناجحة ضد هيئة النقل في العاصمة املرحلة األولى من
ً
ً
واضحا بشكل خاص عن الصراع ضد الظلم املجالي .إلى جانب الجامعة
السعي إلى العدالة املجالية ألنها تقدم مثاال
واملنظمات الرئيسية األخرى ،وخاصة تحالف لوس انجليس لالقتصاد الجديد ( .)LAANEوقد صرح سوجا " أنه وقعت
لحظة رائعة في التاريخ الحضري األميركي في أكتوبر  ،1996في قاعة محكمة في وسط مدينة لوس أنجليس .حيث ثمة تسوية
دعوى جماعية رفعت ضد (هيئة النقل في مدينة لوس أنجلوس  )MTAمن قبل تحالف من املنظمات الشعبية نيابة عن
أولئك الذين يعتمدون على وسائل النقل العام لتلبية احتياجاتهم األساسية من خالل قرار قضائي بموافقة كبيرة وغير
مسبوقة .وتقرر أنه ،على مدى السنوات العشر القادمة على األقل ،سيتم تسوية العقود املاضية من التمييز ضد فقراء
املجال الحضري الذين يعتمدون على التنقل وال يستطيعون شراء السيارة ،وستقدم  MTAأكبر حصة من ميزانيتها لتحسين
جودة خدمة الحافالت وضمان الوصول العادل إلى جميع أشكال النقل العام الجماعي245".

توجد في أي مكان في البلد أمثلة قليلة ً
جدا عن الحركات االجتماعية الشعبية الناجحة التي تؤثر على التخطيط الحضري
وتكرس الحكامة على نطاق من االلتزام املالي" .وفي جوهر األمر ،أدى القرار القضائي القاض ي بتحويل مليارات الدوالرات
من خطة كانت لصالح األثرياء بشكل غير متناسب إلى خطة تعمل أكثر لصالح الفقراء .وكانت املنظمتان الرئيسيتان وراء
الدعوى الجماعية الناجحة هما اتحاد ركاب الحافالت نفسه واملدعين الرئيسيين في القضية ،وهو مركز استراتيجية
العمل/املجتمع املحلي ،الذي بدأ إجراءات املحكمة وقاد إنشاء االئتالف األكبر 246".لقد َب َر َزت عوامل كثيرة في قرار املحكمة
املذهل في عام  .1996وعكس ً
جزئيا االعتراف "بأن أي استثمار في أشكال بديلة تعوض النقل الجماعي (مثل بناء السكك
الحديدية الثابتة أو مترو األنفاق) سيعرض للخطر خدمات الحافالت الحيوية ،وال سيما بالنسبة لفقراء املدن الداخلية،



أو مركز االستراتيجية ،وهي منظمة ناشطة تأسست في عام  1989ووصفت على صفحتها على شبكة اإلنترنت  -L/CSCمركز
بأنها "مركز أبحاث/عمل مناهض للعنصرية والشركات ومناهض لإلمبريالية يركز على الممارسة النظرية" .وهو يهدف إلى القيام
"بحمالت جماهيرية للطبقة العاملة والقوميات المضطهدة ،وال سيما العمال والجماعات ذات البشرة السوداء والالتينية" .يدير مركز
 ،وهي مجلة سياسية ثنائية اللغة (إسبانية وانجليزية) يُحررها AhoraNowاالستراتيجية مدرسة وطنية للتنظيم االستراتيجي وينشر
ليان هيرست مان ،وهو ناقد معماري ومنظر ومؤسس مشارك للمركز االستراتيجي.
245
- Soja, My Los Angeles, p.226
246
-Ibid, p. 227
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هو استثمار تمييزي وغير عادل .ومن الناحية القانونية املحددة ،ينتهك هذا االستثمار الباب السادس من قانون الحقوق
املدنية لعام  ،1964وهو القانون املولد واملحدد لحركة الحقوق املدنية247".
واستنتج سوجا من خالل دراساته أن هناك صراع قائم على املصالح بين الطبقة املتوسطة ومعها طبقة األغنياء من
ً
موضحا "أن مخططو
جانب ،والطبقة الفقيرة التي تتشكل من العمال ومقدمي خدمات البيوت واملهاجرين من جانب آخر،
ً
النقل لم يتجاهلوا ً
تجاهال ً
تاما ،ولكن قيل إنهم يخضعون بصورة منهجية
أبدا احتياجات التنقل للفقراء واألقليات العرقية

الحتياجات وتوقعات أولئك الذين يعيشون فوق خط الفقرُ .
واعتبر إعادة توزيع املوارد على نطاق واسع وإحداث تحول
كبير في السياسة العامة ضروريين ملعالجة عقود من التمييز الجغرافي (املجالي) والعنصري املنهجي 248".كما توصل سوجا

ملقارنة أساسية تكرس الالعدالة ،من خالل دراسته للعدالة املجالية والتخطيط الحضري بلوس أنجليس" ،تتلخص في
الفجوة االستثمارية الواضحة بين بناء وتجهيز الطرق والطرق السريعة من ناحية ،وتوفير جميع وسائل النقل العام
ً
ً
ًّ
ومجاليا هي
اجتماعيا
تقريبا من هذه العملية التمييزية
الجماعي األخرى من ناحية أخرى .وكانت النتيجة في كل مكان

جغرافية النقل الحضرية غير العادلة ،والتي كانت لصالح السكان األكثر ثر ً
اء في (التحضر)249".

ساهمت هذه النضاالت واالئتالفات بلوس أنجليس ،بشكل كبير في تطور مجال التصنيع" ،أضافت منطقة لوس
أنجلوس  1315000وظيفة جديدة ،أي أكثر من صافي النمو السكاني اإلقليمي الذي بلغ حوالي  1300000وظيفة .خالل
نفس الفترة ،في حين خسر االقتصاد اإلقليمي في نيويورك حوالي  300ألف وظيفة تصنيع ،أضافت لوس أنجلوس ما يقرب
من ربع مليون .وتغيرت الظروف االقتصادية بشكل كبير في نهاية العقد السبعينات250".
ً
يمكن للبحث عن العدالة املجالية أن يتخذ أشكاال متزايدة ذات أهداف عديدة .ويتمثل أحد أهدافها الرئيسية في التوزيع
الجغرافي العادل ملوارد املجتمع ،وال سيما فيما يتعلق بمستوى حاجات الفقراء ،الذين ال يملكون سيارات ،على سبيل
املثال ،ويحتاجون إلى وسائل النقل العام أكثر من األغنياء .وتشمل األولويات األخرى إنشاء تمثيل سياس ي عادل على النحو
الذي يتشكل من خالل تقسيم الدوائر االنتخابية ،والحفاظ على انفتاح الفضاء العام ،ومقاومة الفصل اإلقليمي الهادف
(كما هو الحال في الفصل العنصري) أو الهيمنة االستعمارية ،واختراق الحواجز املجالية على نطاق أوسع القائمة على نوع
- Ibid, p. 228
- Ibid, p. 228
249
- Ibid, p. 228
250
- Soja, Seeking spatial justice, p. 132
247
248
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الجنس أو العرق أو التفضيل الجنس ي ،والحد من أوجه عدم املساواة اإلقليمية والدولية في الدخل والرفاه .على الرغم من
أنه يمكن للمرء أن يستفيد من بعض األشياء في نطاقه املجالي عن طريق عائد جهود كل حركة اجتماعية ،إال أن الجميع،
ً
تحديدا251.
على األقل ،ال يهتمون بالصراعات القائمة من أجل العدالة املجالية
تكمن أهمية الكفاح من أجل العدالة املجالية ً
نظرا للفقر املدقع والحرمان املوجودين في العديد من البلدان النامية.
"وبالنظر إلى تاريخ اإلمبريالية واالستشراق الغربيين ،هناك كل األسباب التي تدعو للشك في املصطلحات الجديدة مثل
العدالة املجالية التي يتم استيرادها وفرضها على العالم غير الغربي .ولكن يجب أن نتذكر أن السعي إلى العدالة املجالية
والحق في املدينة ليسا بديلين للنضال من أجل العدالة االجتماعية أو حقوق اإلنسان ،بل هما مثاالن يجسدان بدائل
ً
ً
استراتيجية أفضل لهذه املشاريع األوسع نطاقا .ومن املهم أن نرى السعي وراء العدالة املجالية يولد طرقا جديدة وأكثر
فعالية لتحقيق األهداف البشرية الرئيسية مثل الحد من الفقر واملرض ،ومكافحة العنصرية وغيرها من أشكال التمييز،
والعمل ضد التدهور البيئي واالستبداد السياس ي 252".على حد تعبير الناقد والباحث الرائد في مرحلة ما بعد االستعمار
إدوارد سعيد" ،ال أحد منا حر ً
تماما من الصراعات على الجغرافيات الظاملة التي أنشأناها والتي نعيش فيها253 ".
َ
من خالل تحليل ومناقشة دور العدالة املجالية في تعزيز الديمقراطية في هذا البحث ،ت ذبي َن أن املجال الترابي يتم إنتاجه
ً
ً
اجتماعيا .وهذا التغيير يقتض ي إخضاع املوارد املجالية واالقتصادية وحتى القرارات
اجتماعيا وبالتالي ال ُيمكن تغييره إال
السياسية ملنطق املشاركة والتداول في النقاشات العمومية واملؤسساتية بشكل ُي َع ّزز الديمقراطية .وأن يتمحور كل تغيير
بشكل أساس ي حول املواطن ،وحول حاجياته وخصوصياته املجالية ،ألن حاجات املواطن بجهة سوس ماسة ليست
ً
ً
مجاليا داخل كل جهة .إضافة إلى تعزيز
حاجات املواطن بجهة درعة تافياللت ،مع األخذ بمعطى اختالف حاجات املواطنين
حقوق املواطن وحرياته ،باعتباره املستهدف الرئيس ي واملستفيد األساس ي في عملية العدالة املجالية ،وباعتبار الحق في
َ
َ
َ
مجال ترابي ُمنظم ُوم َعزز ببنيات تحتية َجيدة ،وبكل وسائل الترفيه حق من حقوق اإلنسان غير ق ِابل للتصرف .كما ت َب ذي َن
ٍ
ً
أيضا من خالل تجربة لوس أنجليس أن البحث يؤكد الفرضية املطروحة التي مفادها أنه كلما تعززت الديمقراطية بواسطة

- Soja, My Los Angeles, pp. 220-221
- Soja, «Spatial Justice and the Right to the City» , p.7
253
-Ibid, p.7
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العدالة املجالية كلما تقلص نطاق الحركات االجتماعية التي تناضل من أجل العدالة في توزيع الخيرات املادية والسياسية
واملجالية.

استنتاجات
َ ّ
ً
إن ما يمكن أن نستنتجه ،انطالقا من كل ما سبق ،هو أن املجال الترابي ُمشك ٌل للعالقات االجتماعية ،بنفس القدر
ُ َ ذ
الذي تشك ُل به العالقات االجتماعية هذا املجال نفسه .وكل نقاش متعلق باملجال ،هو إدراج لجميع املقاييس املختلفة
ً
مجاال ً
حرا
داخل هذا النطاق ،من األسرة إلى النطاق العاملي .مما يمنح ألي مقاربة سياسية -تنموية ذلت بعد وطني  -دولي
لإلبداع خاص بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة املركزية ،دون إغفال استثمار مكتسبات
ً
خصوصا القوانين التنظيمية وميثاق الالتركيز اإلداري ،مع تجويد آليات
املنظومة القانونية الخاص بالجماعات الترابية
التمثيل والديمقراطية التشاركية على املستوى الترابي.
تبين أن األنظمة السياسية هي املسؤولة عن اإلنتاج االجتماعي للجغرافيا الظاملة ،لذا فاملجال يمكن أن يكون آلية قمعية
تفرض االنضباط والالمساواة في العمل واألجور والالعدالة في البنيات والتجهيزات العامة ،أو قد يكون آلية َت َح ُر ّ
يرية ُت َح ِر ُر
الفرد من الهيمنة والسلطوية .مما يعني أن هناك دور مهم للمجال في تعزيز الديمقراطية .كما يمكن ملنظور مجالي أن يضيف
ً
رؤى جديدة على املستوى السياس ي النظري إلى الجهود الرامية للفهم والنضال ضد الظلم االجتماعي من كل نوع ،وهذا لن
يكون إال بالحسم في طبيعة القرار السياس ي االستراتيجي املوجه ملحاربة الفقر والقضاء على التفاوتات االجتماعية واملجالية.
إن املشاركة السياسية من جانب املواطن واملجتمع املدني لها تأثير على اختيارات السياسات العمومية وإدارة الشؤون
وطنيا أو ً
جهويا أو ً
أي مستوى كان ً
العامة ،واختيار املمثلين السياسيين على ّ
محليا ،وقد نجح هذا في تجربة لوس أجليس
َ
َ
حيث تشكل هناك ائتالف ُمك ذون من الجامعة ومراكز البحث واملجتمع املحلي والجمعيات املحلية( )...حيث ربح هذا االئتالف
ً
أحيانا .كما تم
الكثير من القضايا في املحاكم ضد الشركات الرأسمالية الكبرى وضد املؤسسات الدستورية اإلقليمية
ً
االستنتاج على أن العدالة املجالية ال ُت َ
عت ُبر بديال للعدالة االجتماعية ولكنها جانب تكويني لها  -أي أن الالعدالة االجتماعية
أو (الظلم) يتم التعبير عنها في مناطق جغرافية محددة ،بينما يتم تشكيلها في نفس الوقت من خالل املناطق الجغرافية
ً
التي يتم تضمينها فيها .وبهذه الطريقةُ ،ينظر إلى املجال االجتماعي واملجال الترابي على أنهما يشكالن ً
تكوينا متبادال.
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ً
ُ
ً
واستنادا إلى كل ما سبق عرضه ،يمكننا اإلقرار بأن النقاش الذي فتح ،ارتباطا بإشكالية دور العدالة املجالية في تعزيز
الديمقراطية ما زال يستدعي ً
كثيرا من االجتهاد والعمل البحثي؛ من أجل اإلحاطة بمختلف األسئلة األخرى التي لم نتعمق
فيها.

خاتمة
إن البحث عن تكريس العدالة املجالية يسعى لتقديم منظور مجالي نقدي ورؤية تعزز البحث عن العدالة االجتماعية
ً
كنزاع حول الجغرافيا .هذا النزاع يمكن أن يفتح طرقا جديدة للتفكير في موضوع عالقة العدالة باملجال الترابي وكذلك إثراء
األفكار بصدده وصقل التجارب الحالية .لذلك تتضمن العدالة املجالية التوزيع العادل واملتساوي في املجال الترابي للموارد
والفرص ذات القيمة االجتماعية الستخدامها في الحياة االجتماعية لألفراد.
وال شك أن املادية التاريخية الجغرافية كما نظر لها املنظر في الجغرافيا السياسية ديفيد هارفي قد تحفزنا على التفكير
في الصراعات بين املناطق على أنها قضية مركزية للهيمنة الرأسمالية .وهذا ما أبرزته دراسات هنري لوفيفر الذي تناول
مفهوم "الحق في املدينة" وهو املفهوم الذي انطلق منه سوجا وطوره في إطار العدالة املجالية أو املنعطف املجالي .فخطر
الرأسمالية وارد كمهدد للعدالة املجالية ،ألنها قادرة على ضمان بقائها بفضل تحول العالقات املجالية وظهور هياكل
جغرافية معينة (املركز مقابل املحيط ،العالم املتقدم مقابل العالم الثالث ،وما إلى ذلك) ،وفي ظل هذا الصراع بين القطب
َ
الرأسمالي الذي ساهم في تعميق مشكل العدالة املجاليةَ ،وب ذين ضحايا الالعدالة املجالية بكل مناطق العالمُ ،يعتبر الحد
ً
مشكال ً
عامليا ،لن يختفي إال بوضع سياسات مندمجة حقيقة فعالة
من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات املجالية،
تتأسس على العدالة املجالية وعلى ضمان فعلية الولوج إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

قائمة املصادرواملراجع:
العربية
)1
)2
)3

أحمد هاشم ،صالح ،العدالة واملجتمع املدني حالة مصر ،الطبعة األولى ،القاهرة :كتب عربية.2005 ،
األمم املتحدة ،تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان" ،العوامل التي تعوق املشاركة السياسية على قدم املساواة
بين الجميع والخطوات الالزم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات " 30 ،يونيو . 2014
جدعان ،فهمي وآخرون ،العدل في حدود ديونطولوجيا عربية" ،مجموعة مؤلفين" ،ما العدالة؟ معالجات في السياق العربي"،
الطبعة األولى ،بيروت :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .2014،
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)4
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جفري ،سعيد ،ما الحكامة ،الطبعة األولى ،الرباط :مطبعة األمنية.2014 ،
داس ي ،سفيان " ،العدالة االجتماعية واالستقرار السياس ي في البلدان العربية مقاربة لفهم العالقة" ،مجلة الحوار املتوسطي،
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في السياق العربي" ،الطبعة األولى ،بيروت :املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.2014،
دبوس ،سارة" ،العدالة من مطلب إنساني إلى حق كوني في الخطاب الفلسفي املعاصر" ،مجلة دراسات فلسفية ،العدد ،14
.2017

)9

الدستور املغربي لسنة  .2011الصادر األمر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.11.91صادر في  27من شعبان 1432هجرية ،املوافق ل 29
يوليوز  ،2011الجريدة الرسمية عدد  5964مكرر 28 ،شعبان  30 ،1432يوليوز .2011

)5
)6
)7
)8

 )10صن ،أمارتيا ،التنمية حرية ،ترجمة شوقي جالل ،سلسلة عالم املعرفة عدد ،303الكويت :املجلس الوطني ّ للثقافة والفنون
واآلداب.2004 ،
 )11صن ،أمارتيا ،فكرة العدالة ،ترجمة مازن جندلي ،الطبعة األولى ،بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون.2010 ،
 )12املالكي ،الحبيب ،كلمة رئيس مجلس النواب ،في املنتدى البرملاني الدولي الثالث حول " :رهانات العدالة االجتماعية ومقومات
النموذج التنموي الجديد" 19( ،فبراير  ،)2018شوهد في  20دجنبر  ،2019في .https://bit.ly/2UI8qP0:
 )13ماير ،توماس وهولت ،أود وفور ،العدالة االجتماعية واملجتمع املدني ،ترجمة راندا النشار ،الطبعة األولى ،القاهرة :الهيئة
املصرية العامة للكتاب.2010 ،
 )14محمد السنوس ي ،شوالين" ،العدالة االجتماعية في املذاهب االقتصادية" ،مجلة آفاق للعلوم جامعة زيان عاشور -الجلفة،
املجلد ،5العدد.2018 ،12
 )15محمد عبد الفتاح عبد الفتاح ،إبراهيم " ،أسس العدالة االجتماعية ونظرياتها" ،مجلة الخدمة االجتماعية ،الجمعية املصرية
لألخصائيين االجتماعيين ،العدد.2015 ،53
 )16ظهير شريف رقم  1.15.85صادر في  20رمضان  1436املوافق لـ  7يوليوز  2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق
بالجماعات ،الجريدة الرسمية ،عدد  6380بتاريخ  6شوال  23 ،1436يوليوز .2015
 )17تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي " ،متطلبات الجهوية املتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية" ،إحالة ذاتية
رقم .2016/22
 )18مرسوم رقم  2-17-618صادر في  18من ربيع اآلخر  26( 1440ديسمبر  )2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري .منشور بالجريدة
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)مظاهراالختالالت البيئية بمحمية أخنيفيس (الجنوب املغربي
The manifestations of environmental imbalances in the Akhnifis
reserve (southern Morocco)
 املغرب، جامعة القاض ي عياض، دكتورة في الجغر افيا، عائشة وداك. دة.1
 تتجلى مظاهر االختالالت البيئية بأخنيفيس بالتلوث الذي يهدد هاته األخيرة حيث أصبحت مليئة بالنفايات واملخلفات التي تلقيها:الملخص
 رغم أن البحيرة محمية بموجب اتفاقية املناطق الرطبة إال أن، السفن العابرة في املمرات املائية القريبة من بحيرة النعيلة والسكان الزائرون
التلوث ازداد وتفاقم الوضع في السنوات األخيرة بسبب التغيرات املناخية والرعي الجائر والصيد واقتراب العمران من املنطقة مما يهدد أنواع
. وبرحيل أنواع متعددة من الطيور النادرة وانحسار اإلقبال السياحي، الحياة البرية و البيئية املوجودة فيها
 ونحاول الوقوف على اإلكراهات الطبيعية،وعليه سنهدف من خالل هذا املقال رصد مظاهر االختالالت البيئية ببحيرة نعيلة
.والبشرية التي تعاني منها محمية أخنفيس
 محمية اخنيفيس، التلوث،  التدهور، البيئة: الكلمات املفاتيح
Abstract: The manifestations of environmental imbalances in Akhnevis are manifested by the
pollution that threatens the latter, as it has become full of waste and residues that are dumped
by transiting ships in the waterways near Lake Nila and the visiting inhabitants, although the
lake is protected under the Agreement on Wet Zones, the pollution has increased and the
situation has worsened in recent years due to climate change and grazing. Unjust, hunting and
urbanization approaching the area, which threatens the types of wildlife and the environment
present in it, the departure of multiple types of rare birds and the decline in tourist demand.
Therefore, through this intervention, we will aim to monitor the manifestations of
environmental imbalances in Lake Nila, and determine its temporal development using remote
sensing techniques and geographic information systems, and try to stand at the human and
natural variables and their effectiveness in reducing erosion.
Keywords: Environment, degradation, pollution, Ikhnes Reserve.
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تقديم
انطالقا من تاريخها الكبير ،ومرورا بحاضرها األليم ،وترقبا ألدوارها الطالئعية في تحويل محاور التجارة باألقاليم
الجنوبية ،أضحت الحاجة ماسة إلنصاف املنتزه الوطني أخنيفيس حيث الزخم والتنوع العرقي ،والتالقح الثقافي يتجسد
في أبهى صور للتسامح الثقافي فوق رقعة جغرافية هي عبارة حاليا عن أطالل ورسوم تجسد التعاقب االستعماري الذي
حاول جاهدا طمس الهوية الصحراوية عبر سياسات التبشير واالستغراب.
يتوفر املنتزه الوطني أخنيفيس على عدة موارد طبيعية وتاريخية وثقافية غنية ومتنوعة تمتزج فيها خصائص البيئة
الصحراوية باملوروث الثقافي والشعبي املتسم بتنوع وغنى مظاهر الفلكلور املحلي وعادات وتقاليد املنطقة.هذه املؤهالت
العديدة توفر مجاال خصبا لوجود سياحة قوية لكن لعدة ظروف فهي تعرف نشاطا ضئيل.
فالنهوض باملجتمع يقتض ي تنمية املجال وإدماجه وفق سياسة تكافؤ الفرص وامتصاص الفوارق االجتماعية
واملجالية ،من هنا يمكننا طرح التساؤالت الجوهرية بهذا الفصل ،إلى أي حد استطاع سكان املنطقة التأقلم مع قساوة
الظروف الطبيعية؟ وما مدى مساهمة القطاع السياحي في تنمية الساكنة املحلية على اعتبار السكان أهم مرتكز للسياحة
البيئية؟وسبب تدهور وضعف الغطاء النباتي؟
سنحاول في هذه الدراسة إبراز مظاهر االختالل والتدهور البيئي في محمية أخنيفيس (النعيلة) ،وتحديد تطورها
الزمني ،كما يناقش هذا املقال التحوالت املجالية لهذا الوسط املهمش ،واالنعكاسات السلبية للدينامية الحالية من
خالل مقاربة مختلف العناصر املؤثرة الطبيعية أو البشرية.

 .1إشكالية البحث
املنتزه الوطني أخنيفيس ال يعرف أنشطة اقتصادية قارة باعتباره مجاال صحراوي نائي بعيدا عن أهم البنيات
الضرورية والالزمة لضمان هذا االستقرار ،اللهم بعض األنشطة املتفرقة ،والتي تتمثل في الصيد البحري والفالحة دون أن
ننس ى أنها تأثرت بسنوات الجفاف األخيرة ،لذلك صار لزاما على الدولة البحث عن بدائل من أجل تنمية هذه املناطق نظرا
ألهميتها التاريخية ،والثقافية واملعمارية ،فهي ذاكرة التاريخ والتراث.
وأمام هذه الوضعية الصعبة وفي غياب أية موارد أخرى أصبح الرهان على القطاع السياحي ،كأداة للدفع االقتصادي
باملنتزه ،أمرا مرغوبا فيه بل حتميا بهذه املنطقة ،إذا علمنا أن املنتزه الوطني أخنيفيس يتوفر على مؤهالت سياحية هامة
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ومتنوعة منها ما هو طبيعي وتاريخي وثقافي ،أسهمت بشكل كبير في استقطاب العديد من السياح ،فهذه املنظومة تحتاج
فقط إلى ضرورة تأهيلها وتوفير البنيات الالزمة حتى تستطيع املنافسة ،واالستجابة ملتطلبات السوق الوطنية وكذا الدولية.
من خالل هذا املقال سنحاول اإلجابة عن التساؤالت التالية:
-

ما هي أهم املعيقات التي تعاني منها هذه املنظومة البيئية والتي تحول دون التنمية السياحية بها؟

-

ما هي مظاهر وأسباب التدهور البيئي باملنطقة املدروسة؟

 .2أهداف الدراسة
سنحاول في هذا املقال ،التعريف بالقيمة اإلحيائية والبيئية ملحمية اخنيفيس ،وتشخيص أوضاعها الحالية ،وذلك
بهدف الوقوف على األسباب الكامنة وراء هذا التدهور البيئي ،وهل لها عالقة بالتحول املناخي أم هي نتاج استغاللها املفرط
من ِق َب ِل السكان املحليين أنفسهم ،أم هما معا ،إن اختيار هذا املوضوع كان نابعا من ضرورة تقييم درجة تدهور املوارد
الطبيعية والبيئية الذي عرفته املنطقة املدروسة.

.I

الخصائص الطبيعية ملحمية أخنيفيس
يعتبر املنتزه الوطني لـ :أخنيفيس (النعيلة) من املجاالت التابعة إداريا للجماعة القروية أخفنير ،إقليم طرفاية،

جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ،حيث يمتد على طول املحيط األطلنتي (األطلس ي) ملسافة  20كلم ،كما تقدر
مساحته بـ 6.500 :هكتار ،عالوة على مجاله الطبيعي الذي يشمل  185.600هكتار من األراض ي؛ ويعتبر
من املناطق املعروفة بتاريخها الثقافي ،الديني ،االجتماعي ،االقتصادي الطبيعي (التنوع اإلحيائي) ،حيث يضم  211نوعا من
الطيور ،التي يمكنك مشاهدتها باملحمية.وفي سنة 1980م تم تصنيفه ضمن االتفاقية الدولية للمناطق الرطبة املعروفة
باتفاقية رامسار ،كما صنف سنة  2006م من املنتزهات الوطنية ذات فائدة بيولوجية وإيكولوجية .ويعتبر املنتزه الوطني
أخنيفيس املنتزه املائي الوحيد باملغرب ألنه يجمع بين ثالثة أنظمة إيكولوجية رئيسية في فضاء واحد:
-

الشريط الساحل؛

-

منطقة البحيرة؛

-

املنطقة الصحراوية الشاسعة؛
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ويضم البحيرة الوحيدة املوجودة على الساحل الصحراوي باإلضافة إلى مجموعة من السبخات (ممالح) ،وتعرف
أخنيفيس بتنوعها اإلحيائي (البيولوجي) ،الذي يضم محطة للطيور ،ونباتات وحيوانات صحراوية.
الشكل  :2صورة جوية ملستنقعات محمية اخنيفيس

الشكل  :1توطين منطقة الدراسة

تعتبر محمية اخنيفيس محطة مهمة ملرور العديد من الطيور املهاجرة إذ يحتوي املوقع على  179نوعا من الطيور
تتوزع أنواع الطيور املوجودة باملحمية على عدة مساكن أهمها:
-

البرمائيات والزواحف :سجل وجود  21نوعا من بينها  15اكتشفت في منطقة أخنيفيس؛

-

حيوانات الترسبات الدقيقة( :ظهورها مرتبط باملد والجزر) ،وتنقسم إلى ثالث وحدات عشائرية ،تعيش في:
الرمال الدقيقة ،الرمال الدقيقة املتوحلة والرمال الدقيقة املتراصة ،وتتواجد بكثرة في منتصف بحيرة أخنيفيس
واملصب ،الش يء الذي يشكل عائقا أمام استيطان القشريات والحلقيات.

-

الطيور املعششة باملنطقة الساحلية :حيث يوجد  56نوعا باملنطقة ،منها  24متوالدة و 23محتملة التوالد و9
يمكن أن تعشش ،أما بمنطقة أخنيفيس فتحتضن  47نوعا ( 21معششة و 17محتملةو 9ممكنة).

-

الطيوراملشاهدة :تعد أخنيفيس محطة للعبور وللتشتية (من الشتاء) بالنسبة للطيور املهاجرة ،حيث أن % 80
منها تعتبر مشتية أو عابرة نظرا لطبيعتها الرطبة في الوسط الساحلي للصحراء.

-

وفرة النباتات الوعائية :حيث تفضل وسكا طبيعيا ،مثل أخنيفيس ،حيث يالحظ وفرتها وتوزعها في مختلف
املناطق.
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-

السبخات والݣلتات :نظرا لتوفر املياه الراكدة املالحة ،حيث توجد منطقة مغمورة نتيجة الرواسب تتضمن أنواع
من القشريات ،وأنواع أخرى من الوحيش.

-

العشائر الحيوانية السطحية بأسف نطاق املد بأخنيفيس والساحل املجاور ،حيث تتضمن أربعة طرز من
العشائر ،باإلضافة إلى طرز أخرى من مروج الغمرة ،وتتضمن  142نوعا ،تنقسم إلى  74قشرية و 50رخوية و18
من الحلقيات ،والتي تفضل وسط البحيرة والرواسب الدقيقة.

-

معديات األرجل والعنكبوتيات والحشرات ،إذ توجد مجموعة من الحلزونيات والعناكب والعقارب والرعاشات
والفراشات.

-

مجذافيات األرجل (قشريات) والديدان السلكية القعرية ،التي تعيش بالترسبات الرملية والوحلية ،خاصة في
األماكن املفرطة امللوحة 18 :نوعا من مجذافيات األرجل.

-

الطحالب البحرية :أربعة أنواع من الطحالب الخضر وعشرة من الطحالب السمر وسبعة عشر من الطحالب
الحمر.

-

الطيوراملشتية واملصطافة :الطيور املائية (أبو طاق ،امللك الحزين ،أبو ملعقة ،النحاف ،البطيات ،الرغديات،
النورسيات).

وتتوزع الطيور على عدة مساكن أهمها:
-

املدخل l’embouchure

-

الشاطئ la plage

-

املواحل les steppes halophiles

-

األجراف la falaise

ومن بين الطيوراملستوطنة؛
 الغاق الكبير  :le Grand Cormoranيستوطن طائر الغاق الساحل الشرقي للمحيط األطلس ي من رأس الشمالإلى املغرب جنوبا ،يعرف هذا الطائر انتشارا واسعا ،إال أن أعداده عرفت تراجع مع بداية القرن العشرين ،وبفضل وجود
هذا الطائر سجلت املحمية بالئحة رامسار ،RAMSARوهو طائر محمي على الصعيد الوطني والدولي.
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 نورس ادوين :le Goéland d’Audouinيضم هذا النوع خمس أنواع باملحمية ،مستوطن ذو أهمية وطنية،واعتبرت املحمية املنطقة املفضلة للتوالد بالنسبة  -le goéland railleurنورس مستدق املنقار -الطائر املهدد ذو األهمية
الوطنية ،وكذلك النوع املسمى .le goéland leucopheé
 حميراء مغربية :le Rougequeue de Moussierنوع مستوطن ،نادر بشمال أفريقيا ذو أهمية عاملية ،يوجدبأعداد قليلة بأشجار الضايات.
 دخلة مغنية  : La Fauvette de l’Atlasمستوطنة بالشمال األفريقي ،خريفية إلى الحدود الجنوب الغربي من مجالتوزيعها.
أماالطيورالنادرة ،فهي كالتالي:
 أبو ملعقة األبيض  :la Spatule Blancheطائر كبير الحجم أبيض اللون من ذوي األرجل الطويلة يعيش فيمجموعات ،يتميز بمنقاره املسطح يالحظ تواجده دائما باملرجة ،يعد من الطيور املهاجرة املحمية وطنيا وعامليا ،من الطيور
النادرة على املستوى الوطني ،أعداده في املرحلة الخريفية تصل إلى عتبة اتفاقية رامسار.
 النحام الوردي  :Le Flamant roseيستوطن االغونات والبحيرات ،طوله حوالي متر ويزن من اثنان إلى ثالثكيلوغرام ،يمتلك منقار ضخم ومعقوفا يبحث به داخل الوحل ،يحمل املنقار على جوانبه الداخلية صفائح على شكل
مصفاة تمكنه من تصفية الوحل ،فيسجن بداخله اليرقات والديدان والطحالب ،ويوجد بكثرة داخل املرجة طيلة السنة،
نادر على املستوى الوطني ،أعداده في املرحلة الخريفية تصل إلى عتبة اتفاقية رامسار.
 شهرمان أحمر  : Tadorne casarcaنوع من البط السابح على السطح ،نوع نادر على املستوى الوطني ،يتوزع علىالشمال األفريقي الغربي ،أعداده تقدر بـ ،2500 :يتمركز جلها باملغرب ،يتواجد الكثير منها باملناطق القارية الصحراوية
بالضايات.
 العقاب الحر  :l’aigle royalنوع نادر ومهدد على املستوى الوطني ،يعشش على مرتفعات خوي النعام. نورس قزويني:Sterne caspienneنوع نادر على املستوى الوطني ،من الطيور البحرية املشاهدة بكثرة بمنطقةأخنيفيس.
 نورس شائعة :Sterne pierregarinهذا النوع نادر وفي بعض األحيان يعشش باملحمية.مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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 نورس مستدق املنقار :Larusgenei Goéland railleur,طائر معشش. هازجة رشيقة.Dromoique de désertكما توجد مجموعة من الطيور التي انقرضت من أخنيفيس:
 الغاق املتوج .Cormoran huppé الحبارى .Outarde houbara الغراب البني .Corbeau brunبعض أنواع الطيور املتواجدة بمحمية اخنفيس

 .1تدهوروضعف الغطاء النباتي وتأثيره على التغيراملناخي بمحمية اخنيفيس
تتوفر محمية اخنيفيس على مجال غابوي مهم يمثل أزيد من  40 %من املساحة اإلجمالية للمحمية ،ونميز فيه بين
مجاالت الغطاء النباتي الطبيعي ،الذي يتشكل أساسا من الخزاما الطلح والشيح ،ويتركز أساسا في املناطق املرتفعة في
املحمية .ونجد غطاء نباتي مشجر في وسط البحيرة ،وقد ساهمت مجموعة من العوامل في تدهور النطاق الغابوي بمحمية
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اخنيفيس ومن أهمها عامل الجفاف وزحف العمران وتدخل اإلنسان من خالل االستغالل غير املعقلن عن طريق الرعي
الجائر واالحتطاب الجائر والزراعة.

 .2تتميزمحمية اخنيفيس برياح جافة متباينة السرعة ومتعددة االتجاهات
تتسم الرياح التي تهب على املنطقة بأنها جافة وحارة ،وتكون في مجملها رياحا قوية محملة بالرمال ،يصل معدل
سرعتها إلى  40كلم في الساعة ،وتعرف املنطقة هبوب نوعين من الرياح:
 رياح الشركي( :الشرݣية باللسان الحساني) نظرا لهبوبها من املنطقة الشرقية ،وتتميز بحرارتها املفرطة في فصل الصيف. الرياح اآلتية من الغرب( :تاݣوت باللساني الحساني) أو الرياح الغربية وتهب خالل فصل الربيع وتكون نسبيا باردة ،ممايساعد على تلطيف الجو ،ولهذه الرياح تأثير سلبي ،كما أن لها تأثير على املجال الغابوي ،ومن سلبيات هذه الرياح،
مساهمتها في ارتفاع درجة التبخر وزحف الرمال ،فالرياح والعواصف الرملية هي خاصية مميزة للمناطق القاحلة أو الشبه
صحراوية.استخدام املاء جراء هذا النقص في كمية التساقطات.
تتسم محمية اخنيفيس بمناخ جاف يتسم بتعاقب فصل الصيف يعرف حرارة مرتفعة ،ورياح شرقية قوية وحارة،
وتساقطات ضعيفة .وفصل الشتاء بارد ،مصحوب برياح باردة وجافة ،وكل هذه الظروف والعوامل لها تأثير مباشر على
نشاط زحف الرمال والزيادة في حدوثها .املنطقة ال تعرف اهتماما كبيرا من طرف السلطات املحلية وبالتالي ال تتوفر على
وسائل الحماية للتصدي لهذه العواصف الرملية.
أصبحت محمية اخنيفيس في وضعية أكثر خطرا ،وأصبحت الرمال تحتل مساحة مهمة في تراب املنطقة حيث أن
الكثبان الرملية محيطة باملحمية واجتاحت العديد من الهكتارات الصالحة للزراعة على جنبات املحمية.
يشكل زحف الرمال الذي تتسبب فيه الرياح ،إحدى أبرز تجليات التصحر ،وبالفعل فإن عشرات الخطارات والسواقي
ال تستعمل بعد فترة قصيرة فقط من اشتغالها بسبب زحف الرمال ،كما أن التجمعات القروية واملساحات املزروعة تعاني
أيضا من هذه الظاهرة.

.II

عوامل تدهورالبيئية بمحمية اخنيفيس
 .1العوامل البشرية املسببة للتدهور
تجتذب البحيرة هواة مراقبة الطيور والعلماء والسياح والرياضيين وهواة الصيد لزيارتها ،حيث أنها تضم مجاال
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طبيعيا ومؤهالت تغري هواة املغامرة االستكشافية واالستجمام كما أنها مكان مفضل للعلماء والباحثين والطلبة بفضل
املناظر الطبيعية العائلة واألصناف الحيوانية والنباتية املتنوعة إضافة إلى هدوء املكان وهوما يبحث عنه كل عالم وباحث،
ويقصد السياح خاصة األوروبيين بحيرة النعيلة للتنزه والتقاط صور الطيور النادرة والحيوانات والثدييات ومشاهدة
املناظر الطبيعية الجميلة في هذه املنطقة ،كما أنها مكان مفضل ملمارسة بعض الرياضات واستئجار القوارب الصغيرة التي
تقل السياح في جوالت على مياه البحيرة.
ويهدد التلوث بحيرة النعيلة حيث أصبحت شواطاها مليئة بالنفايات واملخلفات وقلة األسماك بداخلها بسبب الصيد
والتلوث مما يهدد برحيل أنواع متعددة من الطيور النادرة ،وانحسار اإلقبال السياحي .لكن املنتزه يواجه مخاطر التلوث
بسبب املخلفات والنفايات التي يلقيها السكان والزائرون والسفن العابرة في املمرات املائية القريبة من بحيرة النعيلة الذي
يهدد بالخطر وقد يقض ي على الحياة البيئية والنباتات ويهدد برحيل الطيور إلى مناطق أخرى.
صورتان رقم  :3 - 2 – 1مظاهرالضغط البشري على محمية اخنيفيس

املصدر :عدسة شخصية 2019
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ومن بين املخاطر التي تهدد الحياة البيئية في البحيرة غرق السفن وتحولها إلى هياكل وحطام ففي سنة 1978غرقت
سفينة صيد روسية على مشارف البحيرة ،وبفعل املد البحري انجرف حطامها شيئا فشيئا داخل البحيرة ليضيق املمر،
مسببا انخفاضا مهما في منسوب املياه الداخلة إليها .وبسبب ظاهرة زحف الرمال تشملت الترسبات الرملية حول حطام
السفينة وازدادت سنة بعد سنة ،مما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الحياة البيئية واملالحة البحرية داخل البيئة وتوثر
سلبا على مردود إنتاج امللح باملنطقة .كما عثرنا أيضا بالقرب من مجرى الوادي على آثار لالستغالل غير القانوني للرمال،التي
يتم بيعها بطرق غير قانونية .أما فيما يخص الصيد والقنص الجائرين وانعكاساتهما على محمية اخنيفيس ،وخاصة
العشوائي باستعمال الفخاخ والبنادق ألجل ذلك وإتالف بيض بعض الطيور ،فقد كانت له آثار سلبية على حياة الوحيش
وتجدد نسله ،الش يء الذي أدي إلى تقلص أعداده وأصنافه ،ومن تم تراجع قدرته على التكاثر الطبيعي،إلى حد تهديد أنواع
منه باالنقراض مثل الغاق املتوج والحبارى .وذلك بسبب عوامل مباشرة )التلوث الصيد والقنص بمختلف أشكالهما( وغير
املباشرة )تخريب نباتات البحيرة).

 .2العوامل الطبيعية املساعدة على تفاقم حدة االستغالل البشري
يتسم مناخ املنطقة بحرارة شديدة وبندرة التساقطات نظرا النتماء املنطقة إلى املناطق الشبه صحراوية ،يجعلها
تتأثر بالتيارات الصحراوية الجافة الخالية من الرطوبة ،كما أن التساقطات فيها قليلة ،إن لم نقل نادرة ،إلى شبه منعدمة
في جل شهور السنة التي سمتها العامة الجفاف ،فهي ال تتجاوز  120ملم في السنة ،خاصة في شهري يناير ودجنبر ،أما
بالنسبة لألمطار فال تتعدى  60ملم سنويا ،مما يزيد من حدة عملية التبخر ،الش يء الذي يؤدي إلى حدوث عجز في امليزانية
املائية ،وبالتالي تجفيف الغطاء النباتي.
فوجود املنطقة في مجال شبه صحراوي سينعكس حتما على املعطيات املناخية ،يجعلها تخضع لتأثيرات املناخ الحار
والجاف ،اآلتية من الشرق والجنوب ،كما تعرف تأثيرات مناخية محيطية تأتي من الغرب ،باإلضافة كذلك إلى الوضعية
التضاريسية .يتسم مناخ املنطقة بحرارة شديدة وبندرة التساقطات ،كما أن تأثير املحيط األطلنتي ضعيف وليس له تأثير
إال في الشريط الساحلي ،أما بقية املنطقة فتزداد حرارتها كلما توغلنا في املنطقة الداخلية من الصحراء .فالحرارة تتغير
حسب الفصول ،بحيث تتراوح بين  16درجة شتاء و 45درجة صيفا .كما أن اآلبار والعيون نادرة ومنسوبها ضعيف .الوديان،
قليلة ومنعدمة الجريان ،خاصة بالشمال ،حيث يوجد واد الواعر املنعدم الجريان ،وأمي فاطمة الذي يتميز بغطائه النباتي
الكثيف.
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الشكل  :5انخفاض هطول األمطارمع اختالفات موسمية وسنوية التساقطات السنوية

خاتمة
يرجع تدهور وضعف محمية اخنيفيس إلى توفر مجموعة من العوامل ،التي أدت إلى اختالل توازنات بيئة املحمية؛
فاالستغالل املفرط والتلوث يهددان الطيور ،بينما القنص والصيد يهددان الوحيش ،والنتيجة هي اختالل منظومة املحمية
لهذا السبب الذي يلعب أدوارا جد مهمة على املستوى البيئي والسوسيو اقتصادي إذ يعد موقع محمية اخنيفيس واحدا
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من أهم املواقع التي تم تصنيفها ضمن االتفاقية الدولية للمناطق الرطبة املعروفة باتفاقية رامسار .لكونه يزخر بالعديد
من األنواع الحيوانية والنباتية واملشاهد الطبيعية ،مما يطرح تحديات عديدة على مستوى حمايته واستدامة تجدده
وتطوره.
بعد وقوفنا على أهم املؤهالت االقتصادية التي تزخر بها املنظومة البيئية للمنتزه الوطني أخنيفيس ،يتبين أن هذه
املناطق تتوفر على مؤهالت سياحية مهمة وواعدة يمكن أن تعطي للمنطقة دفعة تنموية في القطاع السياحي ،خاصة وأن
الدولة أصبحت تعتمد وتركز توجهاتها على السياحة الثقافية واإليكولوجية ،القرية والواحة بالخصوص ،لكن لن يتأتى
هذا النمو السياحي إال بعد تكاثف الجهود في استغالل هذه املؤهالت بشكل معقلن ،بعيدا عن االرتجالية والعشوائية وذلك
عن طريق تشجيع االستثمارات في هذا امليدان ،بتوفير القروض وتدليل العقبات أمام املستثمرين ،باإلضافة إلى تأهيل هذه
املناطق عن طريق تحديث بنياتها التحتية وفك العزلة عنها.

الئحة املصادرواملراجع
 بويا لعتيك ماء العينين ،1999 ،شذرات من األدب الحساني ،مركز طارق بن زياد للدراسات واألبحاث ،الرباط الطبعة األولى .1999
 الحافيظ إدريس ،2006 ،نشأة وتدبير األخطار الهيدرولوجية داخل املدارات الحضرية :حالة وجدة وبركان والسعيدية ،أطروحة
دكتوراه  .جامعة سيدي محمد بن عبدهللا.
 عبد الرحيم وطفة ،محمد الطيلسان ،امليلود شاكر ،عبد الرحيم بنعلي )تنسيق( ،2006 ،األقاليم الجنوبية املغربية :البيئة
واملجتمع وآفاق التنمية ،الطبعة األولى.
 هنري فليش ،1983 ،العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد ،ترجمة عبد املنصور شاهين دار املشرق بيروت.
 وزارة الدولة لشؤون البيئة ،2003 ،املحميات الطبيعية :أنواعها ،أهدافها ،اشتراطاتها ،الجمهورية العربية السورية.
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النمذجة املجالية ألشكال التعرية بالحوض النهري لواد تيفلت
MODELING OF WATER EROSION IN THE WATERSHED OF OUED TIFLET
)(MOROCCO
 .1عبد الخالق صديقي باحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القنيطرة .مختبر بيئة ،مجتمعات ،وتراب ( املغرب )
 .2الكركوري جمال شعبة الجغر افيا  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية القنيطرة ،مختبربيئة ،مجتمعات ،وتراب ( املغرب)
امللخص  :يشكل الحوض النهري لواد تيفلت ،جزء من الحوض النهري لواد سبو ،لذلك فهو يتميز بتعدد أشكال تدهور التربة ،هذه الوضعية
مرتبطة بعدة عوامل متداخلة ،حيث تسود فيها طبغرافيات هضبية وسهلية ،إال أن أوساطها الطبيعية تظهر مؤشرات عدة تدل عن هشاشة
حقيقية .فالتربة تتميز بقابليتها للتعرية بعالقة مع غلبة املواد الدقية على العناصر املكونة لها ،و مناخ املنطقة يتميز بعدم االنتظام في
التساقطات والحرارة مما يزيد من حدة الهشاشة . .كل ذلك في ظل ضعف كبير على مستوى التغطية النباتية الطبيعية ،التي تعرف تراجعا
واضحا من حيث املساحة والنوع .وقد ساهم العامل الديمغرافي املتمثل في زيادة السكان ،من جانبه ،على تكريس وضعية االختالل البيئي،
وذلك عبر زيادة الضغط على املوارد بشتى أنواعها ،حيث أن الزيادات الديمغرافية دفعت بالسكان إلى استغالل كثيف للمجالين الفالحي
والرعوي ، .كما أن الطرق املعتمدة في الفالحة من طرف الفالحين غالبا ما تسرع من وتيرة ظاهرة التعرية.
تستهدف هذه املداخلة تحليل إشكالية تدهور األراض ي بالحوض النهري لواد تيفلت عن طريق استعمال النمذجة عبر تطبيق املؤشر
التركيبي لتدهور األراض ي  .وتهدف إلى التعرف ،من جهة ،على أشكال وآليات التدهور مع معرفة أثر هذه الدينامية على استقرار األوساط
الطبيعية،
الكلمات املفاتيح  :حوض تيفلت– نمذجة التعرية املائية – تدهور األراض ي – املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي.
ABSTRACT : The Tifelt sub-watershed is part of the Sebou watershed, located between the
plain of Gharb and the plateau of Maâmora, characterized by a semi-arid Mediterranean
climate. Irregular rains, most often stormy, combined with anthropozoogenic pressure
(deforestation, overgrazing, urbanization) causes important erosion. This present work is part
of the goal of diagnosing and characterizing the state of soil degradation in the study zone.
The evaluation and mapping method described in this work is based on the synthetic land
degradation index which makes it possible to prioritize the different zones of the subwatershed, by producing a map of the state of land degradation in the area studied. .
Tifelt, water erosion modeling, land degradation , synthetic

KEYWORDS: watershed
degradation index.
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تقديم عام :
يتميز الحوض النهري لواد تفلت بسيادة اختالل بيئي وذلك بحكم إنشار أوساط مختلفة ،تتمثل في مجال سهلي
وهضبي معروفان بهشاشتهما ،حيث تتميز التربة بقابليتها للتعرية مع سيادة مناخ معروف بعدم االنتظام في التساقطات
والحرارة ،إظافة إلى الضعف الكبير على مستوى الغطاء النباتي خاصة في غابة املعمورة التي تعرف تراجعا من حيث
املساحة والنوع ،كما أن العامل الديمغرافي املتمثل في زيادة السكان له أثر كبير في اإلختالل البيئي وذلك عبر زيادة الضغط
على املوارد بشتى أنواعها ،حيث أن الزيادات الديمغرافية دفعت بالسكان إلى استغالل كثيف للمجال الفالحي والراعوي
مع توسيع عمليات التمدين ،كما أن الطرق املعتمدة في الفالحة من طرف الفالحين غالبا ما تسرع من وتيرة ظاهرة التعرية.

منهجية العمل :
تعتبر منهجية البحث هي مجموعة من القواعد العامة التي تحدد عمليات الباحث حتى يصل إلى نتيجة معينة ،هي
الكشف عن حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة ،254لذلك فإن إنجاز هذا العمل يرتكز على مجموعة من
العناصر :
العمل البيبليوغرافي  :ينبني على اإلطالع على املواضيع والدراسات ،التي لها صلة بموضوع البحث.
العمل امليداني  :يشكل العمل امليداني إحدى املراحل املهمة في إنجاز هذا العمل لذلك تم التركيز على اإلستمارة
(يمكن تعريف االستمارة بأنها هي "مجموعة من األسئلة املرتبة بشكل منطقي وسيكولوجي بهدف جمع بيانات يحتاجها
الباحث في موضوع ما ) 255التي توجه للفالحين مع تطبيق املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي من أجل تحديد املجاالت
املعرضة للتعرية باملجال.
العمل الكارطوغرافي  :يشكل إحدى العناصر األساسية ،التي تعتمد عليها الدراسة الجغرافية من أجل تمثيل
وإسقاط املعلومات واملعطيات ،على شكل خرائط توضيحية ،لذلك إعتمدت في هذا البحث على نضم املعلومات
الجغرافية ،املتمثل في األركجس  ، version 10.3واستغالل صور األقمار الصناعية ،من نوع لندسات  ،وكذا الخرائط
الطبوغرافية من .1/50000

 106دويدري وحيدي (رجاء)  2000البحث العلمي  ،أساسياته النظرية وممارسته العلمية دار الفكر ،دمشق،سوريا  ،ص
عبد الكريم غريب ،منهج وتقنيات البحث العلمي ،الطبعة األولى ،مطبعة النجاح الجديد ،1997 ،ص.94مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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تحديد مجال الدراسة :
يقع الحوض النهري لواد تيفلت في منطقة تجمع بين مجال هضبي منتمي لهضبة املعمورة ومجال سهلي متمثل في
سهل الغرب ما بين خطي طول  '10 °6و  '30 °6غرب خط غرينتش و خطي عرض  '5 °34و  '25 °34شمال خط االستواء
 ،لذلك تقدر مساحة حوض واد تيفلت ب 1047كلم مربع.

 - Iالعوامل الطبيعية و البشرية املسببة للتعرية املائية بحوض واد تيفلت
أ  -العوامل الطبيعية :
 الوحدات التضاريسية واإلرتفاعات :
يتميز الحوض النهري لواد تيفلت بامتداده فوق وحدات تضاريسية وطبوغرافية متباينة ،هما الوحدة السهلية في
الشمال أي في سافلة الحوض ثم الوحدة الهضبية أي في عالية الحوض ،حيث أن هذه االخيرة تنتمي للميزيطا الغربية في
الجنوب ،لذلك فعالية الحوض النهري لواد تيفلت تمتد فوق هضبة زمور زعير ،التي تندرج ضمن الهضاب املسطحة
االنتقالية  ،و يشكل حوض تيفلت مجال انتقالي بين الهضبة الوسطى في الجنوب التي تعرف رفعا عاما وسهل الغرب
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التهدلي في الشمال ،ومنطقة التقاء بينا القاعدة األولية في الجنوب واالرسابات النيوجينية (امليوبليوسينية ) في الشمال،
أي الهوامش الجنوبية الغربية للحوض الرسوبي امليوبليسوني لألخدود الجنوب ريفي.
تلعب خطوط التسوية دورا هاما في تحديد مستويات اإلرتفاع وذلك بعد الحصول على نموذج رقمي لالرتفاعات ،وذلك
باستعمال نضم املعلومات الجغرافية ،لذلك يتضح لنا من جدول توزيع االرتفاعات بأن الفئة التي يفوق ارتفاعها 400م،
تشغل املساحة األصغر داخل الحوض ،إذ تصل إلى  % 14.35من املساحة اإلجمالية لحوض تيفلت  ،تنتمي هذه الفئة إلى
املنطقة الكرانيتية جنوب الحوض ،فرغم االرتفاعات املهمة التي تطبع املنطقة إال أن طابع االنبساط يغلب على سطح
الهضبة ،باستثناء بعض السفوح والتالل املنعزلة التي عملت الشبكة املائية خالل عملية الحفر بعزلها وتقطيعها ،باستثناء
املنخفضات التي تقل ارتفاعاتها عن 100م ،وتمثل الجزء السفلي للحوض.

شكل رقم  : 2خريطة املستويات اإلرتفاعية بالحوض النهري لواد تيفلت

شكل رقم  : 3الوحدات البنيوية بالحوض النهري لواد تيفلت

املصدر :الخرائط الطبوغر افية  1/50000لحوض تيفلت

 االنحدارات:
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اإلنحدارات هي عبارة عن مجاالت تعرف التغير باستمرار حيث أن اإلنحدار يجعل كل ما هو فوقها يتحرك. 256
كما أن االنحدار هو عامل رئيس ي يراقب مكان وتطور الشقوق األولية لذلك فهو يمارس تاثيره عبر ميالنه وطوله وشكله .257
ويتمثل أثر اإلنحدار في كونه يزيد من سرعة الجريان وتركزه وكمية املعطيات املنقولة طبيعتها وتركيها .
لذلك تعتبر االنحدارات إحدى العوامل الجوهرية املتحكمة في التعرية بحوض تيفلت وذلك عبر معرفة سلوك
الجريان فوق مختلف السفوح ،حيث يتم تحديد املجاالت التي بإمكانها أن تعرف سرعة أو ضعف في الجريان حيث ترتبط
السرعة حسب درجة ميل االنحدار فمثال االنحدارات القوية هي معروفة بقوة التعرية في حين ان االنحدارات الضعيفة فهي
تشهد ضعفا على مستوى اإلزالة بحيث تضعف عمليات التسرب مع زيادة في حجم الجريان السطحي املدمر ،كما أن للتربة
دور مهم في التعرية بحيث تختلق قوتها حسب طبيعة التربة هل هي نفوذة أم ال.

المصدر  :بحث ميداني 2018
صورة رقم  : 1حضور اإلنحدارات بمجال الدراسة
رم

 العامل الترابي :

التربة هي وسط حي 258وهي الجزء العلوي من القشرة األرضية وهي خليط من الرمل  ،والطمي ،والطين وقد تنتج من
صخور متفسخة ،حيث تتعرض ملجموعة من اإلختالالت مما سمح بهشاشتها وبالتالي حدوث اختالل بالوسط ،لذلك
 256النعايمي قاسم  ،عوامل اله شاشة وأليالت التشكيل وأسسس التهئة والتأهيل بعالية واد اللكوس منطقة موقريصات الريف
الغربي بحث الدكتوراه كلية االداب والعلوم االنسانية الرباط .ص 190
257
Al karkouri . j (2003) degradation du milieu naturel dans le basin verssnat de bni boufrah . rif central,
maroc analyse des facteurs et des processus , essai de quantification de modélisation special ,these
doctorat d’etat des letters ,université mohammed V ,rabat maroc p198
258
Boughalem kasmi mostafia, impact des systemes de gestion sur vuklnerabilité des sols à l’erosion
cas du bassn v ersant de l’ isser- telemven (algerie)i diploma de doctorat en sciences forestieres 2013 p
10
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فالتربة هي نتاج ملجموعة من العمليات امليكانيكية والكيماوية والبيولوجية املختلفة التي تتعرض إليها املواد السفحية. 259
كما أنها تتاثر بالتعرية حسب كمية املادة العضوية واستقرار املجمعات وطبيعة املعادن وقدرتها على التسرب املائي،260
حيث يتأثر تكوينها بمجموعة من العوامل مثل الصخر االم املناخ الطبوغرافيا الغطاء النباتي والزمن ,يتميز مجال الدراسة
بسيادة تربات بها أطيان حيث أن وجودها بشكل كبير وغير متوازن غالبا ما يسفر عن دينامية تعروية قوية وذلك بحكم
تعاقب الفترات الجافة والرطبة مما يسمح بظهور تشققات التيبس خالل الفترة الجافة بينما يتم إغالق هذه الفتحات
خالل الفترة املطرة مما يسمح بخلق جريان سطحي خطير بإمكانه تفقير التربة في املجاالت التي تتميز بإنحدارات قوية .
هكذا يتميز مجال الدراسة بانتشار أنواع مهمة من التربة والتي تتمثل في يلي :
شكل رقم  :4أنواع التربة ومساحاتها بالحوض النهري لواد تيفلت

املصدر :املكتب الجهوي لالستثمارالفالحي للرباط للقنيطرة بتصرف

 العامل الجيولوجي:
يمكن أخد فكرة عن حدة التعرية ونشاطها اعتمادا على معرفة الخصائص الجيولوجية .لذلك تلعب الصخرا دورا
مهما في تحديد املعيقات الطبيعية 261ويتشكل املجال املدروس في جزئه الكبير من صخور صلصالية هشة ،وهي صخور
تتميز بحساسيتها الكبيرة واستجابتها ملختلف الحركات الدينامية سواء منها السطحية أو العميقة ،واملجال املدروس يعتبر
 259محمد أبهرور إسهام في التقييم الكمي للتعرية المائية بمقدمة الريف الشرقي( نموذج حوض واد الثالثاء) أطروحة لنيل الدكتوراه في
الجغرافية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس – فاس شعبة الجغرافية مختبر الدراسات الجيوبيئية
 2009ص 64
260
CHEGGOUR Aouatif mesures de l'erosion hydrique a differentes echelles spatiales dans un bassin
versant montagneux semi-aride et spatialisation par des s.i.g. :application au bassin versant de la rheraya,
haut atlas, maroc université cadi ayyad n° d’ordre :faculté des sciences semlalia – marrakech thèse
geologie 2008 p . 13
 261بلهاللي المصطفى ،بعض مظاهر التدهور الحالي للوسط الطبيعي بمنطقة المعزيز منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية المحمدية
سلسلة الندوات رقم  ، 15االحواض النهرية بالمغرب وإشكالية التهيئة أعمال الملتقى السابع للجيومرفلوجيين المغاربة  – 19 – 18مارس
 1998ص 59
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وسط مالئم لبروز ونشاط آليات التعرية ،حيث مظاهر عدم االستقرار جد نشيطة.
فالتأثير الكبير وحساسية صخر الصلصال للماء وقابليته للتقلص واالنتفاخ تعد من أبرز العوامل املحركة
للدينامية باملجال املدروس ،ذالك أن التساقطات املطرية املركزة التي تعرفها املنطقة والتي تصل في املتوسط  470ملم في
السنة تجعل الصخر غير قادر على استيعاب القدر الكافي من املياه الذي يجعل التكوينات تنساب دون مقاومة في اتجاه
السافلة ،ويأخذ هذا التحرك عدة مظاهر حسب حدة ودرجة التأثر ،إضافة إلى ذالك فاملنطقة تعتبر مجال التكتونية
بامتياز ،حيث نجد أن هناك مجموعة من الحوادث البنيوية استهدفت املنطقة تتمثل في االنكسارات ،هذه األخيرة يتجلى
دورها كعامل من عوامل الدينامية في تركيز وتوجيه للمياه خاصة في اتجاه الكتل املنزلقة.

 العامل املناخي :
يلعب املناخ أدورا حاسمة في الدينامية البيئية للحوض النهري لواد تيفلت مثل الحرارة والتساقطات ،فاألولى تعمل على
تهييئ السطح عن طريق تفكيك عناصر التربة بينما التساقطات فهي تعمل على زيادة تفكك املكونات الترابية مما يسمح
ببروز أشكال متنوعة من العناصر املرفوتشكالية مثل الخدوش والخدات وتقويض الضفاف واألساحل.

أ – التساقطات :
إن للتساقطات أدورا رئيسية في التسريع من عمليات التعرية داخل الحوض النهري لواد تفلت ،خاصة تميزها بالحدة التي
تتجاوز قدرة التربة على اإلمتصاص مما يسمح بظهور جريان سطحي قوي ،لكن في مقابل كل هذا فإن وجود الغطاء النباتي
غالبا ما يشكل معطى رئيس ي لحماية املجال ضد أشكال التعرية.

أ  -الحرارة:
تعتبر الحرارة إحدى العوامل التي تؤثر على بعض عناصر البيئة من تربة وغطاء نباتي خاصة إذا ما ارتفعت درجات
الحرارة ،ألنها تسفر عن إحداث تجفيف للتربة مع إحداث بعض الشقوق بها ،أما بالنسبة للغطاء النباتي فهي تؤدي إلى
تجفيفه وبالتالي فقدان األدوار األساسية التي يقوم بها والتي تتمثل في الحماية وبالتالي املساهمة في ارتفاع أو زيادة ظاهرة
التعرية.
تتميز الحرارة بحوض تيفلت باالعتدال ،إذ يتراوح املعدل الحراري بهذه املنطقة بين  11.3°بمحطة دار الكداري
و  12.3°بمحطة سيدي سليمان في فصل الشتاء،و تتراوح بين 24.7°بمحطة دار الكداري و  27.9 °بمحطة سيدي سليمان
خالل فصل الصيف ،كما تتميز بتدرجها من الغرب نحو الشرق ،حيث يعتبر البحر كملطف للجو ،باإلضافة إلى كون
درجات الحرارة القصوى تسجل خالل الصيف والحرارة الدنيا خالل الشتاء ،ويقدم لنا املبياني درجات الحرارة صورة عن
كل من درجة الحرارة القصوى ،والدنيا ثم املتوسطة ملحطة دار الكداري و محطة سيدي سليمان .إذن انطالقا من
املعطيات السابقة الذكر يتبين أن للعامل املناخي دورا حاسما في إحداث تدهور ترابي بالحوض النهري لواد تيفلت ،مع
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تداخله مع عناصر أخرى فمثال أغلب الصخور تتفكك بحكم عاملي الحرارة والتساقطات وتواليهما.

ب  -العوامل البشرية :
إن الدينامية البيئية بالحوض النهري لواد تيفلت ال تقتصر أسبابها على العامل الطبيعي فقط ،بل للعامل البشري دور
حاسم في هذه الدينامية  ،بمعنى هناك تداخل بين ما هو طبيعي وبشري حيث أن لإلنسان دور كبير في هذه التغيرات وذلك
عبر التسريع من وتيرتها ،حيث أنه منذ القدم وهو يتوسع في املجاالت ويمارس أنشطته املتعددة من إجتثاث للغابة وذلك
لربح مساحات فالحية ولو على حساب الغابة إذن هناك معطى تاريخي يتحكم في هذه الدينامية ،كما أن التدهور الذي
أصاب التربة والزال مرده باألساس إلى اإلستغالل املكثف للمجال والضغط عليه بكل الوسائل باعتبار مجال الدراسة ينتمي
في جزء هام إلى غابة املعمورة التي تتعرض لرعي مكثف ،وبالتالي يمكن القول أن العنصر البشري يضغط على مجاله بشتى
الطرق من رعي وزراعة مما يسمح بخلق مجاالت ضعيفة ترابيا وبالتالي دفع السكان إلى الهجرة وترك أغلب األراض ي لحالها.

 تطورالسكان
تمثل الزيادة الدمغرافية مصدر لكل انواع استغالل املجال وكل أشكال تدهور األراض ي الش يء الذي يساهم في
تزايد مشكل التعرية.علما أن االنسان له مجموعة من األنشطة مثل اجتثاث الغابة ،الحرائق  ،الرعي الجائر  262....لذلك
فقد شهد الحوض النهري لواد تيفلت تطورا مهما في عدد السكان ،مما سمح بخلق إنعكاسات متعددة على التربة عن طريق
تزايد الضغط عليها .

شكل رقم  :5تطورالسكان بحوض تيفلت مابين 1971و .2014

املصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى -1982-1994-2004-1971
.2014
262

Raissouni Ahme Modélisation Et Cartographie De La Sensibilité Et De L’aléa D’érosion Des Sols
A L’échelle Régionale Par Sig Et Usle (Rif Nord Occidental, Maroc). Doctorat En Sciences Et
 Faculte Des Sciences Et Techniques Tanger 2012 P 45الTechniques Universite Abdelmalek Essaadi
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 تعدداألنشطة الفالحية:
إن استعمال االنسان لتقنيات زراعية غير مالئمة على مستوى األحواض النهرية غالبا ما يعمل على تعديل خصوصيات
التربة والتسريع من تعرية التربة 263لذلك فمجال الدراسة يعرف أنشطة متنوعة ،حيث تسفر عن إحداث تدهور كبير
وذلك نتيجة اإلستعمال املتزايد لثليات واألسمدة إظافة إلى عدم اعتماد الدورات الزراعية كما أن أغلب الفالحين ال
يلجأوون إلى تنقية مجاالتهم الفالحية من األحجار وبالتالي املساهمة في زيادة واتساع تدهور مجاالتهم،
كما تشكل تربية املاشية إحدى األنشطة الرئيسية املزاولة من طرف الساكنة املنتمية للحوض النهري لواد تفلت ،لهذا
النشاط آثار وخيمة على البيئة،وذلك عبر التسريع من وتيرة تدهور األراض ي ،حيث تظهر التعرية بقوة مع تعديل في الغطاء
النباتي الذي يلعب دور الحماية.

صورة رقم  : 2إنتشارالرعي بغابة املعمورة

المصدر  :بحث ميداني 2014

 - IIالنمذجة املجالية ألشكال تدهور األراض ي باستعمال املؤشر التركيبي لتدهور االراض ي
بالحوض النهري لواد تيفلت :
التعريف باملؤشرالتركيبي لتدهوراألراض ي :
تعتبر النمذجة إحدى التقنيات املعتمدة ملعرفة املجاالت املصابة واملعرضة لألشكال التعرية ،لذلك حاولنا
تطبيق هذا املؤشر بمجال الدراسة ،لذلك اعتمد املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي ،من طرف مجموعة من الباحثين من
بينهم الباحث  ، Pierre Brabantحيث طبق في مجاالت مختلفة من العالم،والهدف منه هو التوصل إلى التوزيعات املجالية
ألشكال تدهور األراض ي ،وكذا معرفة األسباب املتحمة فيها سواء الطبيعية أو البشرية واللتعبير عنها خرائطيا،وذلك عبر
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Nora Hammouda Evolutioin De L’occupation Des Sols Et De L’erosion Dans Le Bassin Versant Tleta (Rif
Occidental ;Maroc) Travail De Fin D’etude Poutr L’obtention Du Diplome D’ingenieur D’etat En
Agronomie ;Option Managment Des Ressourses En Sols Et En Eaux ; Institut Agronomique Et Veterrinaire
Hassan 2 Rabat 2011 P32
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إنشاء خرائط موضوعاتية ،إظافة إلى العمل على تصنيف للمجال حسب قوة وضعف ظاهرة تدهور األراض ي ،وذلك عبر
إنشاء تدرج في األلوان حسب القوة والضعف مع حساب املساحات الخاصة بكل نوع من التدهور .
فنظرا لتشابه املجال املغربي مع املجاالت التي طبق بها هذا املؤشر من حيث مجموعة من الخصائص الطبيعية
والبشرية ،ارتأينا تطبيق املؤشر التركييبي بحوض تيفلت ،وذلك بهدف معرفة أنواع وأشكال تدهور األراض ي وتوزيعاتها
املجالية ،وتتم هذه العمليات باعتماد نضم املعلومات الجغرافية مثل برنامج أركجس  Arcgis 10.5مع حساب مساحة كل
نوع من التدهور والنسبة املؤوية التي يمثلها داخل الحوض النهري لواد تيفلت.
 -1مراحل إنجازاملؤشرالتركيبي لتدهوراألراض ي :
يعاني الحوض النهري لواد تيفلت من مشاكل تدهور األراض ي املتمثلة في التعرية بمختلف أنواعها ،وذلك راجع
إلى عوامل طبيعية ،من مناخ وترية وجيولوجية وانحدارات  ...و عوامل بشرية مثمثلة في مختلف األنشطة البشرية ومدى
تأثيراتها على التربة ،لذلك فقد ركزنا في هذا املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي على إدماج كبير ملا هو طبيعي وبشري .لذلك
يتطلب تطبيق املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي بحوض تيفلت مراحل متنعددة..
خطاطة رقم  : 1مراحل إنجازاملؤشرالتركيبي لتدهوراألراض ي
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 1-1املرحلة األولى  :تتمثل هذه في جمع املعطيات األساسية املتمثلة في الخرائط الطبوغرافية ،التي قد
تساعدنا في معرفة عناصر املجال ،املمثلة ملا هو طبيعي وبشري ،وكذا تحديد نوع الوحدات التضاريسية
املتمثلة في سهل الغرب وهضبة املعمورة ،إظافة إلى استغالل خرائط تتعلق باملناخ والتربة والجيولوجيا
والشبكة الهيدروغرافية وكثافة السكان ،وخرائط استعمال التربة ،وبعض الوثائق التاريخية،
والتقارير،وكذا الصور الجوية وصور األقمار الصناعية  ...إلخ وبالتالي فهذه املعطيات أعطتنا فكرة عن
املجال وكذا مكنتنا من استخراخ خريطة مؤقتة لعناصر املجال.

 1-2نتائج املرحلة األولى :
من بين النتائج املحصل عليها في املرحلة األولى املبنية على ثالث عناصر هي الحصول على خريطة مؤقتة لوحدات
االشتغال ،تتضمن معطيات مساحية رئيسية (  )1وأخرى ثانوية (  ) 1D -1C -1B 1Aلذلك فهذه املرحلة تطلبت منا إظافة
مختلف الطرق وباقي املحاور ،حيث أن هناك عالقة وطيدة بين الطرق والسكن ومجاالت االستغالل ،لذلك فهذه الخريطة
املؤقتة الخاصة بوحدات اإلشتغال ضرورية النجاز املرحلة الثانية .
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 1-3املرحلة الثانية :
ترتكز هذه املرحلة على العمل امليداني وتأويل الصور الجوية ،لذلك ركزنا على وحدات اإلشتغال بتقسماتيها الرئيسية
والثانوية ،وكذا الصور الجوية وصور األقمار الصناعية ،وكل ما من شأنه أن يظهر لنا أشكال إسغالل األرض ،لذلك فهذه
العملية تطلبت منا النزول إلى امليدان مع تطابق مجموعة من الخرائط وذلك لتحديد نوع التدهور وامتداده ودرجته في
نفس الوقت  .لذلك ما دام املجال بمساحة أكبر تقدر ب  10407كلم مربع فإننا قمنا بأخذ مجاالت أو مواقع كعينات
للدراسة مع تحديد املؤشرات الثالث التي ينبني عليها املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي ( نوع ودرجة وامتداد التدهور )

 1-4نتائج املرحلة الثانية :
من بين النتائج التي توضلنا إليها هي إنشاء خريطة ورقية مع قاعدة بيانات مساحية ،فمن جهة أولى هناك
وحدات بها معطيات طبيعية وبشرية وأشكال لإلستغالل ،ومن جهة ثانية الحصول على مؤشرات خاصة بتدهور األراض ي
مثل( نوع التدهور ،إمتداد التدهور ،ودرجة التدهور) حيث أن هذه املؤشرات الثالث تضاف إلى قاعدة البيانات الخاصة
بكل املعطيات املساحية املتعلقة بالخريطة املؤقتة التي تم الحصول عليها في املرحلة األولى.

 1-5املرحلة الثالثة :
تشكل هذه املرحلة إحدى املراحل األساسية وهي تتطلب نوعا من العمل امليداني املتقن وتمكنا من إنجازها
وفق العمليات التالية :
 الربط بين املؤشرات الثالث املتعلقة بكل معطى مساحي  Poligoneمن أجل نمذجة املجالية باعتماد
املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي .
 تكوين قاعدة بيانات خاصة بكل معطى مساحيPoligone

 1-6نتائج املرحلة الثالثة:
من بين النتائج التي حصلنا عليها خالل املرحلة الثالثة ،هي خريطة تمثل توزيعا ملختلف مستويات تدهور
األراض ي بحوض تيفلت ،مع درجات التدهور بين القوة والضعف ثم تكوين قاعدة بيانات خاصة بكل وحدات
االشتغال مع تصنيفها من  1إلى  5أي بين التدهور الضعيف والتدهورالقوي ،مع اعتماد التدرج في األلوان ،حيث
ان اللون األخضر املغلوق هو دليل على ضعف التدهور باملجال ،في حين أن اللون األحمر هو
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دليل على قوة تدهور األراض ي بحوض تيفلت.

شكل رقم  : 6تمثيل املعطيات خرائطيا

 -2النتائج النهائية الخاصة باملؤشرالتركيبي لتدهوراالراض ي :
 1-2تحديد إمتداد التدهور بالحوض النهري لواد تيفلت :
بقصد بإمتداد التدهور النسبة الخاضعة لكل نوع من التدهور .من وحدة اإلشتغال ،لذلك يتميز هذا املؤشر
باختالفاته بين عالية وسافلة الحوض النهري لواد تيقفلت وهذا ما توضحة الخريطة التالية :
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شكل رقم  : 7مؤشراإلمتداد بالحوض النهري لواد تيفلت

املصدر :تطابق خرائط اإلنحدارات  ،التوجيه  ،اإلرتفاعات ،الجيولوجيا  ،التربة +عمل ميداني
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شكل رقم  8مساحات مؤشر االمتداد بالحوض النهري لواد تيفلت

يتميز مجال الدراسة باختالف في مساحة امتداد التدهور ،وهذا ما الحظناه انطالقا من الخريطة والجدول
واملبيان ،بحيث أن أعلى نسبة تتواجد باملجاالت املعروفة بضعف إمتدادها حيث قدرت نسبة مساحة اإلمتداد ب
 ،41.73%بينما أخفظ مساحة المتداد التدهور وصلت إلى حوالي  ، 6.78 %وهي تخص املجاالت ذات االمتداد القوي ،أما
بخصوص باقي املجاالت ،فقد تميزت باإلختالف ،حيث قدرت نسبة مساحة االمتداد بحوالي 20.82 %بالنسبة لالمتدتاد
القوي جدا ،بينما مساحة االمتداد املتوسط فقد وصل إلى حوالي ،17.95 %أما بخصوص مساحة االمتداد الضعيف فقد
وصلت نسبته إلى حوالي ،12.7 %وتعزى هذه األختالفاات في النسب إلى اختالف إمتداد تدهور األراض ي بحوض تيفلت والتي
استطعنا معرفتها إنطالقا من مجموعة من املؤشرات وتطابق مجموعة من الخرائط للخروج بتصنيف يخص مؤشر
اإلمتداد .
إن املجاالت الخاصة بالعالية ،هي مجاالت معروفة بارتفاع مساحات إمتداد التدهور بينما املجاالت الخاصة
بسافلة الحوض هي معروفة بضعف امتداد التدهور ،وهذا ما عبرنا عليه بخريطة موضوعاتية .

 2-2تحديد درجة التدهوربالحوض النهري لواد تيفلت :
يقصد بدرجة التدهورنسبة املجال املعرض لخطورة تدهور األراض ي بوحدة اإلشتغال 264وذلك عبر تحديد حدة
Pierre Brabant Pierre brabant Activités humaines et dégradation des terres Indicateurs et indices
IRD 2008 p 33
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التدهور وفق تدرج من األقوى إلى األضعف ،علما أن الحدة ترتبط بنوع التدهور ونوع التربة ونمط االستغالل .لذلك توضح
الخريطة التالية توزيع املجاالت حسب درجة تدهور األراض ي بحوض تيفلت.
شكل رقم  : 9مؤشردرجة التدهوربالحوض النهري لواد تيفلت

يتبين لنا من الوثائق التالية ( الخريطة ،املبيان) أن درجة التدهور تتمير باختالف كبير داخل الحوض النهري لواد تيفلت،
بحيث بلغت مساحة املجاالت املعروفة بضعف درجة التدهور حوالي (  )40.01 %من مجموع الحوض ،بينما املساحة
األقل فقد شملت املجاالت التي تتميز بدرجة تدهور قوية ( ،)9.45 %بينما املجاالت ذات التدهور الضعيف فقد قدرت
نسبتها بحوالي  11.6 %بينما املجاالت ذات التدهور القوي جدا فقد وصلت مساحتها بحوالي  ، 24.45 %أـما بخصوص
مجاالت التدهور املتوسط  ،فنسبة املساحة وصلت إلى حوالي  14.42 %من مجموع الحوض .
وترجع هذه االختالفات في درجات التدهور إلى الحالة التي عليها سطح األرض ،حيث أن املجاالت املعروفة بحضور النباتات
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غالبا ما تعرف بضعف تدهور األراض ي بها ،ألن هناك حماية جيدة للتربة ،في حين أن املجاالت العارية والضعيفة الكثافة
النباتية ،دائما تشهد إزالة أكثر وبالتاللي خلق أوساط غير مستقلرة مما يساهم في تحريك ديناميات وسيرورات التعرية
باملجال .

 2-3إنشاء الخريطة النهائية للمؤشرالتركيبي لتدهوراألراض ي :
ينبني إنشاء املؤشر التركيبي لتدهور األراض ي بالحوض النهري لواد تيفلت على حساب املؤشرات الخاصة بكل من مؤشر
اإلمتداد ودرجة التدهور ،وذلك عبر جمع قيمهما والجدول يقدم لنا مثاال لطريقة تكوين املؤشر التركيبي لتدهور االراض ي .
إذن إنطالقا من مؤشر إمتداد التدهور و درجة التدهور  ،تمكنا من إستخراج املؤشر التركيبي لتدهور االراض ي بالحوض
النهري لواد تيفلت وهذا ما توضحه الخريطة التالية :

شكل رقم  : 10المؤشر التركيبي لتدهور األراضي بالحوض النهري لواد تيفلت
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مؤشر االمتداد  +درجة
التدهور

تدرج مؤشرات التدهور

قيم التدهور

التمثيل الكرطوغرافي

=1+12

ضعيف جدا

1

1

3=1+2

تدهورضعيف

2

2

6=3+3

تدهور متوسط

3

3

7=3+4

تدهورقوي

4

4

10=5+5

تدهورقوي جدا

5

5

جدول رقم  : 2طريقة تكوين أو إنشاء الخريطة النهائية للمؤشرالتركيبي لتدهوراألراض ي
بعد تطابق مجموعة من الخرائط وقيامنا بأعمال ميدانية مع الجمع بين مؤشر إمتداد التدهور ومؤشر درجة التدهور،
تمكنا من الحصول على خريطة نهائية تمثل املؤشر التركيبي لتدهور االراض ي داخل الحوض النهري لواد تيفلت ،لذلك
نالحظ إختالف كبير بين عالية وسافلة الحوض ،بحيث بلغت نسبة التدهور الضعيف جدا  ، 32.37 %والتدهور
الضعيف  ، 16.33 %والتدهور املتوسط  ،13.84 %بينما التدهور القوي  %16.23 %في حين أن التدهور القوي جدا %
 % 21.2وتعزى هذه اإلختالفات إلى الحالة التي يتواجد عليها السطح ،بحيث أن املجاالت ذات الوقاية النباتية الجيدة غالبا
ما تعرف ضعفا من حيث تدهور األراض ي ،لكن بالنسبة للمجاالت التي تعرف ضعفا من حيث التغطية النباتية غالبا ما
تتعرض ملختلف مظاهر وأشكال تدهور التربة .إظافة إلى كل هذا ،فتطابق مجموعة من الخرائط مثل خرائط اإلنحدارات
واإلرتفاعات والتوجيه والجيولوجيا والتربة واملناخ  ...مكنتنا من معرفة مدى هشاشة املجال بين العالية والسافلة ،حيث
أن السافلة تعرف تدهور ضعيف بينما العالية تشهد إزالة أكبر وبالتالي تدهور قوي جدا.

شرح املؤشرات :
املؤشر  : 1تدهور ضعيف جدا ،حيث أن وظائف التربة غير متاثرة ،واإلنتاجية غير منخفظة واألراض ي قد تم
إصالحها وتكلفة إصالحها هي رخيصة .كما أن وظائف التربة ال تتأثر مع وجود مجال محمي جدا ،وبالتالي
فالتدهور هو ناتج عن عامل طبيعي مثل املناخ.
املؤشر  : 2تدهور ضعيف والذي يتمثل في ضياع وظائف التربة ونقص في الذبال مع ضعف االنتاجية وتكلفة
إصالح االرض.
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املؤشر  : 3تدهور متوسط حيث يتواجد بمجاالت متعددة بالحوض النهري لواد تيفلت وهذا مرده إلى تنوع
استغالل األرض.
املؤشر : 4يتميز بوجود خللل في وظائف التربة ،وهشاشة املجمعات الترابية وضعف نفاذية املياه ،ونقص في
االنتاجية ،كما أن محاوالت االصالح ضعيفة وتكلفة االصالح مهمة ،إذا ما قورنت باملراحل السابقة .
مؤشر  5تدهور قوي حيث كل الوظائف الخاصة بالتربة مصابة بالخللل مع ضعف في سمكك التربة وعدم
استقرار املجمعات الترابية مع ضعف كبير في اإلنتاجية .أكثر من هذا هو حضور أراض ي ال يمكن إصالحها إال
بتدخالت الدولة ،كما ان تكلفة اإلصالح هي جد كبيرة.
كما تعبر الخريطة أيضا عن مجاالت اخرى مثل :
منطقة  : Aهي منطقة مستغلة باألنشطة الفالحية أو املجاالت املتميزة باالستقرار بارتباط مع نمط االستغالل.
منطقة  : Hهي املجاالت الحضرية
منطقة  :Eهي مجاالت خاصة باملسطحات املائية .
إذن املناطق  Aو  Hو  Eهي مناطق ضعيفة جدا من حيث التدهور ،لذلك قمت باإلشارة إليها في الخريطة ألن
أي تدخل من أجل التهيئة يحتم ضرورة معرفة هذه املناطق مع امتدادها مع حساب املساحة الخاصة بكل نوع .
هكذا فقد مكننا تطابق مجموعة من الخرائط املكونة للنموذج املعتمد من الحصول على النتائج  ،حيث أفرزت
ثالث أقسام من التعرية حسب درجة قوتها تتمثل في ما يلي :
 تعرية ضعيفة  :تخص كل املناطق ذات التغطية النباتية الجيدة وضعيفة االنحدار ،حيث هذه األخيرة تشغلمساحة واسعة من الحوض .
 تعرية متوسطة :تشمل األراض ي ذات التراكيب الصخرية املتوسطة املقاومة واملجاالت ذات التغطية النباتيةاملتوسطة ،ويمكن تميزها في مناطق الناحية الشمالية الغربية من حوض الدراسة وكذا الناحية الجنوبية الشرقية .
 تعرية قوية  :و تشمل كل االراض ى التي تتميز باملكونات الصخرية الضعيفة املقاومة والتغطية النباتية الضعيفة ،وكذااالنحدارات قوية إضافة إلى تركيز املجاري املائية بصورة مكثفة خاصة على األراض ي البورية والعارية ،ويمكن تميزها في
أماكن عدة خاصة في الحوض النهري لواد تيفلت .

 - IIIأشكال التعرية بحوض واد تيفلت
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شهد الحوض النهري لواد تيفلت – والزال -حضورا مهما ملظاهر وأشكال التعرية ،وذلك بسبب تقطع التضاريس
بين العالية والسافلة مع تراجع الغطاء النباتي وتغير طرق االسغالل داخل املجال ،كما أن لعامل املناخ دورا مهما في هذه
الدينامية ،وذلك بسبب عدم انتظام التساقطات وفجائيتها وتركزها في بعض الفترات من السنة ،كما أن للعنصر البشري
دورا مهما في بروز أشكال تعروية مهمة .

 -1التعرية الغشائية :
التعرية الغشائية هي تعرية مطرية تحدث هذه العملية عند اصطدام قطرة املياه بالسطح ،فيتم تشتيت الحبيبات
الترابية من جديد ويتم نقل املواد الدقيقة بواسطة السيل الغشائي وغالبا ما تكثر هذه الظاهرة في فصل الخريف حيث
تتصلب التربة بعد أن تتفكك بنيتها وبالتالي ضعف التسرب مما يسمح ببروز الجريان املنتشر .
تحدث التعرية الغشائية من أول اتصال بالتربة ويزداد التأثير عموما في فصل الخريف ،حيث تكون معظم األراض ي
محروثة 265

لذلك يتضح لنا أن أغلب هذه االنواع تنتشر

عارية ومتشققة بفعل التيبيس الناتج عن حرارة الصيف أو
بالحوض النهري لواد تيفلت خاصىة في املجاالت التي تتميز بانحدارات قوية لكن في املجاالت التي تتميز بسيادة انحدارات
ضعيفة وغطاء النباتي كثيف فهي تتميز بالضعف ألن الغطاء النباتي يوقف أو يخفف من سرعة القطرة املائية أو من قوة
الصدمة .إذن أن أثر قطرات املياه تسمح بتفكيك املجمعات الترابية وبالتالي تكوين قشرة التراقص ،علما أن القطرة املائية
املسسبة للتعرية مرتبطة بعوامل أساسية هي حدة التساقطات السرعة والشكل وقطر القطرة والطاقة السينية لتلك
القطرة وبالتالي تقليص تسرب املياه نحو التربة .

 -2التعرية بالخدش
عبارة عن اآلثار األولية للسيل ،وهي على شكل قنوات طولية تتعمق على شكل شقوق ،تكون متعمقة في األعلى
أكثر من األسفل نظرا لترسيب املواد املنقولة تبعا لدرجة االنحدار ،تكون في بادئ السيل صغيرة تصل إلى بضع
سنتيمترات ،ثم تتحول إلى خدوش ذات عمق يصل إلى بضع سنتمترات ،هذه العملية تصيب السفوح ذات االنحدارات
املتوسطة ،أو األراض ي الفالحية ،خالل فترة الحرث ،حيث ييهئ الفالح التربة لإلنجراف واإلزالة ،ويمكن طمرها أو إزالتها

قاسم النعايمي ،عوامل الهشاشة وأليالت التشكيل وأسس التهئة والتأهيل بعالية واد اللكوس منطقة موقريصات الريف الغربي بحث
الدكتوراه كلية االداب والعلوم االنسانية الرباط .ص 193
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بواسطة تقنيات الحرث.هذا الشكل من التعرية يظهر فوق الصخور الشيستية .حيث األتربة ضعيفة السمك
واالنحدار متوسط ،الش يء الذي يساعد السيل على عملية الحفر ورسم مجراه.
يتراوح عمق هذا النوع بين  3و  30سنتمتر وهي ناتجة عن تساقطات فصل الخريف وقد تعرف تطورا فب حالة
تساقطات قوية التي تتميز بالحدة وقد يشهد تراجعا في حالة عملية الحرث وكذا وجود غطاء نباتي .

 -3الخدات :
هي شكل من أشكال التعرية الخطية الناتجة عن السيل املركز ،وهي عبارة عن تطور الخدوش وتعمقها ،مما
يدل على تعرية متقدمة ،وعمق الخدات يزيد من أسفل السفح إلى أعاله( ،يصل إلى أكثر من  50سنتمتر ويصعب
طمرها بواسطة التقنيات الفالحية ،ويمكن التمييز بين أنواع مختلفة من الخدات ،فعندما تتعمق وتتشكل فوق
تكوينات متجانسة كالصلصال والشيست تعطي شكل حرف ( )Vالالتيني ،بينما عندما تتعمق فوق صخور غير
متجانسة ،أي عندما تتعاقب فيها تكوينات صلبة وأخرى هشة ،فهي تعطي شكال شبيها بالحرف ) (Uالالتيني،
وهناك شكل ثالث من الخدات وهو عبارة عن مغارة تتكون فوق انحدارات ضعيفة ،عندما تكون الصخارة غنية
باألطيان النفوخة ،مثل الصلصال الغني بالجبس وهي تنشأ عن الجريان الشبه السطحي.

 -4األساحل أو التخديد املعمم :
األساحل هي شكل جيومرفلوجي ناتج عن كثافة وتطور الخدات فوق السفوح وضمن الصخور الهشة
املتجانسة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الطين والطمي ،وهو يعبر عن التدهور النهائي لألراض ي ،حيث تصبح غير
صالحة ألي ش يء ال للفالحة وال للرعي ،وتتطور باألساس فوق التكوينات الجيولوجية املتجانسة بعد تركز السيل
خاصة خالل الفترة الخريفية التي تتميز بضعف الوقاية النباتية .لكنه يحتاج إلى انحدارات ضعيفة إلى متوسطة ،وهذا
الشكل من التعرية غابا ما ينتشر بحوض تيفلت خاصة على مستوى العالية ،ومثل هذه األراض ي صعبة االستصالح
كونها جد مكلفة.
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صورة رقم  : 4أشكال االتعرية بحوض تيفلت

المصدر  :البحث الميداني 2018

وترجع أسباب ظهور التخديد إلى عدم التجانس الترابي الذي يعرفه املجال ،حيث أن املياه تستغلل الشقوق في
التربة وبالتالي حدوث حفر عميقة مما يسفر عن ظهور بعض السنتمترات وبالتالي فإن أغلب هذه التخديدات بإمكانها أن
تنمحي عند عملية الحرث.

خاتمة :
من خالل دراستنا لهذا املوض  ،يتبين لنا أن مجال الدراسة يتميز بعناصر طبيعية وبشرية جعلت منه مجاال
مستقبال لكل أشكال التعرية  ،مما يستدعي من الدولة والساكانة املحلية تدخال سريعا للحد أو التقليل من ظاهرة التعرية
التي تتزايد باملجال.
الئحة املراجع :
أبهرور محمد إسهام في التقييم الكمي للتعرية املائية بمقدمة الريف الشرقي( نموذج حوض واد الثالثاء) أطروحة لنيل الدكتوراه في
الجغرافية جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس –فاس شعبة الجغرافية مختبر الدراسات
الجيوبيئية.
بلهاللي املصطفى بعض مظاهر التدهور الحالي للوسط الطبيعي بمنطقة املعزيز منشورات كلية االداب والعلوم االنسانية املحمدية
سلسلة الندوات رقم  ، 15االحواض النهرية باملغرب وإشكالية التهيئة أعمال امللتقى السابع للجيومرفلوجيين املغاربة – 19 – 18
مارس . 1998
دويدري وحيدي (رجاء)  2000البحث العلمي  ،أساسياته النظرية وممارسته العلمية دار الفكر ،دمشق،سوريا.
عبد الرحيم وطفة ، 1996.هضبة املعمورة وساحل سال،التكوينات السطحية و التطور الجيومورفولوجي ..سلسلة رسائل أطروحات
منشورات اللجنة الوطنية الجغرافية باملغرب.
عبد الكريم غريب ،منهج وتقنيات البحث العلمي ،الطبعة األولى ،مطبعة النجاح الجديد1997. ،
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نافع رشيدة وطفة عبد الرحيم الجيومرفلوجيا أي دور في خدمة تهيئة املجاالت الغابوية بمجلة الوسط الطبيعي ودينامية املجال
باملغرب دراسات جغرافية أشغال امللتقى التاسع لاليام الجيومرفلوية الجديدة  24 -23أكتوبر  2001بجامعة شعيب الدكالي كلية
االداب والعلوم االنسانية الجديدة شعبة الجغرافيا بتنسيق مع الجمعية املغربية للجيومرفلوجيا .
النعايمي قاسم  ،عوامل الهشاشة وأليالت التشكيل واسسس التهئة والتأهيل بعالية واد اللكوس منطقة موقريصات الريف الغربي
بحث الدكتوراه كلية االداب والعلوم االنسانية الرباط.
 Al Karkouri . J (2003) Degradation Du Milieu Naturel Dans Le Basin Verssnat De Bni Boufrah . Rif Central, Maroc Analyse Des
Facteurs Et Des Processus , Essai De Quantification De Modélisation Special ,These Doctorat D’etat Des Letters ,Université
Mohammed V ,Rabat Maroc
 Cheggour Aouatif Mesures De L'érosion Hydrique A Différentes Echelles Spatiales Dans Un Application Au Bassin Versant
De La Rhéraya, Haut Atlas, Maroc Université Cadi Ayyad N° D’ordre :Faculté Des Sciences Semlalia – Marrakech Thèse
Géologie 2008
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تنبكت بوابة الصحراء :دورها في التواصل التجاري والحضاري بين
املغرب وعمقه اإلفريقي خالل العصرالحديث
TINBOUCTOU the desert gate: its role in commercial and cultural communication
between Morocco and its African depth during the modern era
 .1د .الحسين العماري أستاذ التعليم العالي باملركزالجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل
ملخص :امتدت على طول منطقة الساحل جنوب الصحراء مباشرة ،مجموعة من املراكز التجارية شكلت نوافذ منفتحة باستمرار على
الصحراء التي كانت مصدرا لثروات متنوعة ،266مما جعلها تمثل في آن واحد نقط وصول القوافل التجارية اآلتية من الشمال واملحملة باملواد
املغربية واألوربية ،ومنطلقا للقوافل املحملة باملواد السودانية ،كما شكلت هذه املراكز حلقات للتواصل والتفاعل الحضاري بين املغرب وعمقه
اإلفريقي خالل العصر الحديث.
وقد تعددت هذه املراكز وتناوبت على احتالل مكان الصدارة في التجارة العابرة للصحراء وفي هذا التفاعل الحضاري ،ومن بين املراكز
التي لعبت دورا مهما في هذا املجال :مدينة تنبكت267.
في هذا السياق ،تروم هذه الورقة ،تعريف مدينة تنبكت ،وإبراز الدور الفاعل الذي اضطلعت به كبوابة وميناء للصحراء في العالقات
التجارية التي تمت بين املغرب وبالد السودان ،بفضل عوامل متعددة ،نذكر منها تكاملها مع مدينة جني في جميع امليادين ،وارتباطها باملغرب
وبالد السودان عبر شبكة من الطرق التجارية268.
كما تسعى هذه املداخلة ،إلى تسليط الضوء على اإلطار املنظم للمبادالت التجارية التي تمت بينها وبين املغرب ،من مخزن ،وفئة
التجار ،وبعض الزعامات املحلية ،كالزوايا ،وقبائل صحراوية ،وكذا
الدور البالغ األهمية الذي لعبه هذا املركز في العالقات التجارية التي جمعت بين البلدين والذي ساعد بدوره على حدوث انصهار في
الدماء بين ساكنتي املغرب وبالد السودان ،وتفاعل حضاري بينهما ،مما ساهم في تعدد وتنوع الثقافة املغربية التي هي نقطة قوة في الحضارة
والثقافة املغربيتين ،بل أبعد من ذلك كان هذا النشاط عامل تكامل ووحدة وليس عنصر تفكك وتفرقة بين البلدين.269
Abstract : This paper aims to define the city of Tinbouktou, and highlight the active role it
played as a gateway and port for the desert in the commercial relations that took place between
De Lachapelle, F : "Esquisse d’une histoire du Sahara Occidental". Hésperis, A.B.B.I.H.E.M. Année
1930 Tome XI, librairie Larose, Paris, p.36.
267.
Mauny (R) : « Tableau géographique de l’ouest africain au moyen âge d’après les sources écrites, la tradition,
et l’archéologie». DAKAR, I.F.A.N, 1961, p.442.
. 268فاطمة الزهراء طموح" ،تمبوكتو المركز التجاري السوداني"  ،العالقات بين المغرب وإفريقيا ،م.ج.ك.آ.ع.إ بالرباط ،منشورات عكاظ،1992 ،
ص.101.
Issifou, Z.D : les XIV et XVs dans les relations entre l’Afrique (Soudan occidental) et la Méditerranée, C.I.A,
C.I.R.S. Paris, Actes du IV colloque Euro-africain sur l’histoire du Sahara et des relations transsahariennes entre
le Maghreb et l’ouest africain du Moyen âge à la fin de l’époque coloniale, Erfoud 20-25 oct. 1985, Gruppo
Walkover. Bergamo- Italia 1986, p.188.
 . 269الحسين عماري ،المغرب والتجارة العابرة للصحراء من القرن XVم إلى القرن  XVIIIم ،أطروحة جامعية نوقشت برحاب كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط ،بتاريخ  ،2003/07/1تحت إشراف فاطمة الزهراء طموح ومصطفى ناعمي ،ص.325.
266.
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Morocco and Bilad Sudan, thanks to multiple factors, including its integration with the city of
Jené in all fields, and its connection with Morocco and Sudan through a network of trade routes.
This intervention also seeks to shed light on the regulatory framework for the
commercial exchanges that took place between it and Morocco, including the store, the class of
merchants, and some local leaders, such as the zawiyas, and desert tribes, as well as the very
important role played by this center in the trade relations that brought together the two countries,
which in turn helped in the occurrence of a melting of blood between the inhabitants of Morocco
and Bilad Sudan, and a civilizational interaction between them, which contributed to the
multiplicity and diversity of Moroccan culture, which is a strong point in the Moroccan
civilization and culture, but beyond that this activity was a complementary factor And unity
and not an element of fragmentation and division between the two countries

 -Iالتعريف بتنبكت ودورها في العالقات التجارية التي تمت بين المغرب وبالد السودان والعوامل المساعدة
على ذلك:
 -1التعريف بمدينة تنبكت ودورها في العالقات التجارية بين المغرب وبالد السودان:

تنبكت هي إحدى مدن جمهورية مالي ،تقع قرب مجرى نهر النيجر ،270عند بئر ماء كانت تتجمع
عندها القوافل التجارية ،271اختلفت الروايات حول تأسيسها وظروف نشأتها التي كانت في نهاية القرن
الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر ،272ولعبت دور بوابة وميناء الصحراء ،273واملركز االقتصادي-
270.

Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.188.
 . 271شوقي عطا هللا الجمل" ،تنبكت وعالقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت الحكم المغربي".
المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في بدايات العصر الحديث ،وقائع الندوة الدولية التي نظمها معهد الدراسات اإلفريقية ،مراكش  25-23أكتوبر
 ،1992ص.ص.42-41.
 . 272فالحسن الوزان ،يرى أنها أسست من طرف ملك عرف بمنسى سليمان في القرن 7هـ13/م (الحسن الوزان ،م.س ،ص ،).165.وحسب روايات
أخرى فإنها بنيت على يد الطوارق الذين أقاموا بها مخزنا للبضائع ،وأسندوا مهمة حراستها لعبد عرف بتينمبوتو التي تحولت على ألسنة الزنوج إلى
تنموتو ولفظها العرب بتومبكتو ،سكنها في البداية تجار وعلماء مسلمون كانوا من قبل في والتة ،احتلها إمبراطور مالي كانكان موسى بعد عودته من
الحج سنة  ،1324ثم خضعت فيما بعد لحكم الطوارق الذين عينوا عليها أميرا من صنهاجة شنﮕيط الذي احتفظ بها لمدة  36سنة إلى أن احتلها زعيم
صنغاي سني علي (الحسن الوزان" ،وصف إفريقيا ،ترجمة عبد الرحمن حميدة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،ص.)".639.
أما عبد الرحمن السعدي ،فيرى أنها نشأت على يد طوارق مقشرن في أواخر القرن 5هـ"...فكانت عمارة تنبكت خراب بير" ("تاريخ السودان"،
ص ،). 21.وتروي األساطير المحلية أن الطوارق تركوا في إحدى المرات امرأة اسمها بوكتو لتقوم بحراسة إحدى اآلبار ،وبعد فترة زمنية أصبح
المكان يحمل اسم تينبوكتو أي مكان بوكتو ،ثم تحول االسم في اللفظ العامي إلى تمبوكتو(نعيم قداح ،إفريقيا في ظل اإلسالم ،مراجعة عمر عبد الحكيم،
سلسلة الثقافة الشعبية ،دمشق ،1964 ،ص.).75.
273.
Hugon, Anne : Vers Tombouctou l’Afrique des explorateurs.
(Documentaire), Collection découvertes.
Gallimard un film de Jean Claude Lubtchansky. ART le 7/11/1999.
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لألساكي -فمنها انطلقت جميع الطرق التجارية العابرة للصحراء في اتجاه البحر األبيض املتوسط274
وأصبحت محطة نهائية للقوافل القادمة من الشمال أو الجنوب عن طريق النيجر ،فغدت بفضل ذلك
مركزا تجاريا 275ذاعت شهرته وقصده التجار األفارقة من جميع األقطار ،بل تعدى صيته إفريقيا إلى
أوربا ،276وغدت أيضا همزة وصل بين املغرب وبالد السودان ،حيث ربطتها باألول عالقات تجارية متميزة،
بل "استأثرت بنصيب األسد في تلك العالقات" إذ كان التجار املغاربة بما فيهم تجار فاس وتافياللت وتوات
أهم عمالئها التجاريين وأغنى جالية بفضل احتكارهم للتجارة العابرة للصحراء277.
وتمثلت واردات تنبكت من املغرب في الخيول العربية األصيلة الجيدة الساللة ،واألقمشة والعطور
والثمور ،والكتب ،والجلود املدبوغة ،278وشكلت تنبكت أيضا ،خزانا للمواد التي تنتجها املناطق السودانية
والغابوية التي تدخل ضمن التجارة الصحراوي ة ، 279ويمكن القول بلغة العصر ،أن تنبكت مدينة
خدمات ،280وأن هذه الوظائف التجارية جعلت منها منذ زمن مبكر مدينة جامعة ألجناس مختلفة،281
ويعود هذا االزدهار الذي عرفته ،والدور البالغ األهمية الذي اضطلعت به في العالقات التجارية التي تمت
Issifou, Zakari Dramani : l’Afrique Noire dans les relations internationales au XVIs, Analyse de la crise entre
le Maroc et le Sonrhai, éditions Karthala, Paris, 1982, p.102.
274.

 . 275الحسن الوزان ،وصف إفريقيا ،تعريب محمد حجي ومحمد األخضر غزال ،ج ،2الشركة المغربية للناشرين المتحدين ،ط ،2بيروت،1983 ،
ص.ص.166-165.
 . 276شوقي عطا هللا الجمل ،م.س ،ص.ص.42-41.
 . 277نفسه .وفاطمة الزهراء طموح" ،تمبوكتو المركز التجاري السوداني" .العالقات بين المغرب وإفريقيا ،م.ج.ك.آ.ع.إ بالرباط ،منشورات عكاظ،
 ،1992ص.ص.103-99.
وقد الحظ الحسن الوزان منذ القرن السادس عشر أن سكان تنبكت أغنياء مترفين ،السيما منهم األجانب المقيمين في البالد ،ثم جاءت كتب الرحالت
فيما بعد لتثبت احتكار تجار الشمال للتجارة العابرة للصحراء ،وال شك أن هذا الوضع والحضور المتميز الذي حظي به هؤالء التجار ،هو الذي جعل
الملوك السودانيين يتقربون منهم بشتى الوسائل بما فيها المصاهرة ،وهذا ما جعل الوزان يقول ليؤكد غنى األجانب ووزنهم" :حتى أن الملك الحالي
زوج اثنتين من بناته من أخوين تاجرين لغناهما"( الحسن الوزان ،م.س ،ج ،2ص .166.وفاطمة الزهراء طموح" ،تمبوكتو المركز التجاري
السوداني" ،م.س ،ص.ص ،). 104-103.وبما أن كل أميرة كانت تحصل على عشر المواد التجارية التي كانت تجلبها قوافل المملكة التجارية التي
كانت تنتمي إليها كما أكد ذلك  Marcel Emeritفإن ظاهرة تزويج البنات لتجار مور من طرف الملوك السودانيين ،هي إستراتيجية استهدفوا من
ورائها إحكام سيطرتهم على المدينة ).(Emerit, (M) : Op.cit., p.32.
 . 278شوقي عطا هللا الجمل ،م.س ،ص.ص.42-41.
 . 279فاطمة الزهراء طموح" ،تمبوكتو المركز التجاري السوداني" ،م.س ،ص.102.
 . 280نفسه.
281.
Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.189.
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بين املغرب وبالد السودان ،إلى عوامل متعددة.
 -2العوامل التي ساعدت على قيام عالقات تجارية بين المغرب وبالد السودان لعبت فيها تنبكت دو ار
مهما:

من بين هذه العوامل:
 موقعها الجغرافي املتميز كأعلى نقطة شمالية من ثنية نهر النيجر الذي جعل منها ملتقى
للطرق التجارية الشمالية وللنهر املذكور ،وكذا نقطة استقبال للمسافرين عبر الصحراء،
والتقاء الجمل والجذعية ،282وبذلك تمكنت من أن تجمع بين ميزتين أساسيتين ،فهي في
آن واحد مدينة صحراوية/قفلية ،وسودانية/نهرية ،استطاعت بفضلهما أن تغزو بتجارتها
جميع املناطق ،سواء منها املجاورة لها أو البعيدة عنها ،لكن هذا املوقع ،كان في نفس الوقت
أحد أسباب نكباتها لكونها أصبحت محط جميع األطماع.283
 عنصر األمن الذي حرص الحكام السود على توفيره ،مما جعل املدينة بحق محطة لتوقف
قوافل التجارة العابرة للصحراء.284
 تعاملها التجاري الواسع في الذهب وامللح ،جعلها تصبح بمثابة ميناء صحراوي يبعد ببضعة

 . 282زورق كان يصنع بتجويف جذع شجرة.
 . 283فاطمة الزهراء طموح ،م.س ،ص.100.و
Pefontan, (C) : Tombouctou de sa fondation à l’occupation française (XIIs-1893).
B.C.E.H.S.A.O.F. Janv-Mars 1926, Tome IX n°1, p.2.
حيث تعرضت الحتالل الماندينغ سنتي  ،1433-1325والطوارق سنوات  ،1438-1780-1826-1433والسونغاي سنتي  ،1591-1458والبول
سنتي ...1862-1826
) (Mauny,(R) : Notes d’archéologie sur Tombouctou, B.I.F.A.N , Tome 14 n°3 Juillet, 1952,p.899.
284.
Iroko, (F) : la politique marocaine au Soudan XVI- XVIIs, mémoire de maîtrise d’histoire africaine sous la
direction de Mr Raymond Mauny, Sorbonne, Paris1, 1970-71, p.17.
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كيلومترات عن نهر النيجر ويتحكم في منطقة السڤانا والغابات االستوائية جنوبا285
 خلقها لنوع من التكامل بينها وبين جني في جميع امليادين ،286إلى درجة أنه ال يمكن فهم
دور تنبكت إذا لم تتم اإلشارة إلى دور مدينة جني ،إذ اعتبرا كشقين ملدينة واحدة أحدهما
ينتج واآلخر يخزن ويوزع287.
 ارتباط تنبكت باملغرب وبالد السودان عبر شبكة من الطرق التجارية ،288بل ال يمكن فهم
تطور هذه املدينة الكبير ،إال في إطار الظروف واملراحل التاريخية التي مر منها السودان
الغربي منذ القرن الرابع عشر ،ومن ضمنها تحول الطرق التجارية التي جمعت بين املغرب
وبالد السودان من الغرب نحو الشرق ،289وما نتج عنه من انهيار لبعض املراكز التجارية
كوالتة ملتقى املبادالت التجارية مع الشمال.290
وإذا كان لتنبكت حضور بالغ األهمية في هذه العالقات ،فما هو اإلطار املنظم للمبادالت التجارية
التي تمت بينها وبين املغرب؟
 . 285يوسف فضل حسن" ،الفقيه أحمد بابا ودوره في كتابة التاريخ اإلفريقي" ،احمد بابا التمبكتي بحوث الندوة التي عقدتها إيسيسكو بمناسبة مرور
أربعة قرون ونصف على والدته ،مراكش  5-2شتنبر  ،1991م.م.إ.ت.ع.ث.إ  ،1993 ،1414ص.24.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن تنبكت توفرت على عدة موانئ ربطتها بنهر النيجر ،اهمها ميناء كابارا الذي كان يبعد بحوالي ثمانية كيلومترات
(فاطمة الزهراء طموح ،م.س ،ص.).100.
Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.188.

286.

 . 287فاطمة الزهراء طموح ،م.س ،ص.102.
 . 288نفسه ،ص.101.
 . 289نفسه ،ص.105.
290.
Tamouh, F.Zahra : Op.cit., p.254.
في هذا اإلطار ،يرى السعدي أن تنبكت حلت تدريجيا محل بير ،حيث يقول":وكان التسوق قبل ذلك في بير وإليه يرد الرفاق وسكن فيه ...ذوي األموال
من كل قبيلة وكل من أهل مصر ...وتوات ودرعة وتافياللت وفاس وسوس وبيط* إلى غير ذلك ثم انتقل الجميع إلى تنبكت قليال"(السعدي ،ص.21.
وفاطمة الزهراء طموح ،م.س ،ص.).106.
*هي أشانتي بالد الذهب حسب تاريخي الفتاش والسودان (C.S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay.
Epanouissement du Soudan Nigérien au XV- XVIIs. Les Nouvelles éditions africaines, Dakar-Abidjan,
)1975, p.137.
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 -IIاإلطار المنظم للمبادالت التجارية التي تمت بين تنبكت والمغرب:

تمت العالقات التجارية بين املغرب وتنبكت خالل الفترة املمتدة من القرن الخامس عشر امليالدي
إلى القرن الثامن عشر ،عبر قنوات مختلفة ،وقد شكل كل من املخزن وفئة التجار وبعض الزعامات املحلية،
كالزوايا والقبائل الصحراوية التي تعاطت بدورها لهذا النشاط في إطار التجارة الحرة أهم هذه القنوات.
فما هو الدور الذي اضطلع به كل من املخزن وباقي األطراف األخرى في هذه العالقات؟
 -1دور المخزن:

بما أن التجارة العابرة للصحراء شكلت موردا لبيت مال السلطة املركزية وإحدى الدعائم التي
ارتكزت عليها هذه األخيرة ومصدرا من مصادر قوتها ،فقد اهتم املخزن املغربي بإرسال قوافل تجارية إلى بالد
السودان بتعيين وكالء تجاريين -إلى جانب التجار -يقومون بهذه املهمة لفائدته ،291فالسعديون الذين
أدركوا – وهم الزالوا أمراء للجهاد بالجنوب -مدى األهمية التي اكتستها التجارة الصحراوية ،مارسوا هذا
النشاط وتمكنوا بفضل العمليات التجارية التي قاموا بها من تحقيق أرباح مهمة ،292إذ منذ النصف األول
من القرن السادس عشر أصبحوا يحصلون على الذهب على شكل تبر كانت القوافل التجارية تجلبه كل
سنة من بالد السودان ،293حيث سجل أن محمد الشيخ الذي عمل على تطوير وتقوية التبادل التجاري
مع تلك البالد من أجل التزود بالذهب 294جمع ثروات هائلة إلى درجة تمكن معها في شهر مارس من سنة

.

Meunié, (J.D) : le Maroc Saharien des origines au 17ème s (1670), T.1, Librairie Kline Kieck, 1982, p.76.291
في هذا اإلطار ،يشير جوزيف كيزربو إلى أن األسياد الحقيقيين للتجارة العابرة للصحراء هم األمراء البرابرة الذين أشرفوا على تنظيم القوافل التجارية
وجمع المواد التجارية ونقلها إلى بالد السودان عبر وكالئهم أو بواسطة التجار المحليين (Ki-Zerbo,(J) : Histoire de l’Afrique noire
)d’hier à demain, p.169.
 . 292أحمد البوزيدي ،التاريخ االجتماعي لدرعة ،ص .411.وحليمة بنﮕرعي ،مداخيل بيت مال المغرب في عهد السعديين ،ص.53.
Meunié, J.Denise : le Maroc saharien des origines…, T.II, p.762.
294.
Rosenberger, (B) :"Travaux sur l’histoire du Maroc aux XV et XVI s".
Hespéris-Tamuda XII Fasc-unique 1971, p.209.
293.
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 1541من جلب ست أو سبع عربات من الذهب والفضة من مراكش إلى فاس295.
وفي عهد املنصور الذهبي ،ظلت التجارة مع السودان واستيراد الذهب محتكرين من طرف املخزن
السعدي ،األمر الذي لم يكن قبل خمسين سنة ،296حيث سلكت طريق السلطان – الذي امتد من درعة
إلى تنبكت عبر تغازى -فرق عسكرية وقوافل تجارية خاضعة ملراقبة العاهل السعدي ،297الذي تمكن من
الحصول كل سنة على كمية مهمة من ذهب تنبكت وﮔاو وجدت منها احتياطات كبرى بمملكة سوس والسيما
منها تارودانت .298إذ منذ قيام املنصور الذهبي بحملته على املمالح الصحراوية وعلى مملكة ﮔاو وبعد أن
أصبح سيد هذه املمالح بدون منازع ،تم إرسال قوافل إلى بالد السودان بحثا عن الذهب مقابل امللح الذي
كانت تتوقف بمكامنه من أجل التزود به واستبداله بالذهب في تنبكت لفائدة السلطان ،299ولعل هذا ما
يفسر حرص هذا األخير على تأمين توجه تلك املادة من تغازى إلى كل من تنبكت وجني.300
وإلى جانب الذهب الذي أكدت بعض املصادر أن املنصور كان يحصل منه سنويا على كميات
مهمة ،301فقد تم جلب العاج ،والخيول ،والعبيد ،302مما يدل على أن املخزن املغربي كان بالفعل يشرف
295.

De Castries, (H) : S.I.H.M, Portugal IV, pp.322-372.
Meunié, J.Denise : Op.cit., p.762.
297.
Abitbol, (M) : «le Maroc et le commerce transsaharien du XVIIs au début du XIXs». R.O.M.M. Publiée avec
le concours du C.N.R.S et des Universités d’Aix Marseille n°30.2 ème Semestre 1980. Aix en Provence, p.5.
: Tombouctou et les Arma de la conquête marocaine du Soudan nigérien en 1591 à l’hégémonie
de l’Empire Peulh du Macina en 1833.
Editions Maison neuve, Paris, 1979, p.185.
296.

298.

De Castries, (H) : S.I.H.M, Angleterre II, pp.44-224. Et
"
"
"
III, p.393.
299.
Meunié, J.Denise : Op.cit., p.76. Et Abitbol, (M) : T et les A, p.80.
300.
Abitbol, (M) : T et les A, p.80.
301.
De Castries, (H) : S.I.H.M, Angleterre II, p.142.
وهذا ما أكده الوفراني قائال" :ولما فتح عليه مماليك البالد السودانية حمل له من التبر ما يغير الحاسدين ويحير الناظرين" (الوفراني ،محمد الصغير
بن الحاج عبد هللا ،نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي ،صحح عباراته التاريخية السيد هوداس ،مكتبة الطالب ،منشورات بردي ،ط ،2الرباط،
ص.).95.
302.
Ibid., p.416.
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على إرسال القوافل التجارية إلى بالد السودان.
ومع ظهور العلويين ،تلت مرحلة الحرية التجارية التي جاءت بعد تدهور الدولة السعدية ،مرحلة
تميزت بإخضاع النشاط التجاري من جديد ملراقبة الدولة ،303حيث راقب الشرفاء العلويون بشكل فعال
طريق توات الذي سيبسطون نفوذهم عليه سنة 304.1643
واهتم املولى محمد بالسيطرة على الطرق التجارية ،إذ باستيالئه على تافياللت ودرعة ،بدأ يهتم
بتوات التي استولى عليها ،لكنه كان يحتاج إلى منفذ على البحر حتى يتسنى له االستفادة بشكل مهم من
التجارة الصحراوية305.
وفي سنة  ،1670تمكن املولى الرشيد بدوره -بعد تخريب ما تبقى من قوة تازروالت -من مراقبة أهم
املسالك العابرة للصحراء306.
وملا جاء املولى إسماعيل ،أصبح هو اآلخر سيد جميع املحاور التجارية املؤدية إلى بالد السودان،307
إذ يشير ميشال أبيطبول اعتمادا على ما ورد في مصدر مجهول ،أن التجارة بين املغرب وبالد السودان في
بداية القرن الثامن عشر كانت رائجة ،حيث كانت قوافل األول تفد في كل وقت من السنة على الثانية ،وهي
Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc.

303.

Hatier, Paris 6ème librairie nationale, Casablanca, 1967, p.232.
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.5.
Mezzine, (L) : le Tafilalt.
Contribution à l’histoire du Maroc aux XVII et XVIIIs. P.F.L.S.H. Rabat, Série thèse 13 1995, p.321.
306.
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.8.
307.
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.8.
إذ الحظ  – Pidon de Saint Olonخالل سفر رسمي له إلى مكناس -ا الهتمام المتزايد الذي أواله هذا العاهل للتجارة مع السود
) ،(Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.9.حيث "كانت القوافل التجارية تنحدر من سوس (المحور
األطلنتي) وتخترق المناطق التابعة لنفوذ قبائل معقل أو قبائل أخرى ارتبط مصيرها باألسرة الشريفة .وبعيدا عن أوالد دليم ،والمغافرة –براكنة
وترارزة – ربط السلطان المغربي عالقات محدودة مع إدا وعلي المقيمين بقصور شنﮕيط ،وتدجيكة ،وأوالد مبارك ( لودامار) بين والتة وباخونو،
ومع تجاكنت أسياد التجارة القفلية بين الجنوب المغربي واألدرار ،وقدم مساعدة عسكرية لبعض زعماء المور ،مضفيا بذلك صبغة عسكرية على
سياسة التغلغل بالمنطقة ،وأصبحت شنﮕيط زيادة على الدور الذي كان منوطا بها كمركز توزيع بالنسبة للمحور األطلنتي قصبة مغربية" (أحمد بن
أمين الشنقيطي ،م.س ،ص.44.و Abitbol, (M) : T et les A, p.186.
304.
305.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
390

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
محملة بمنتوجات رخيصة من منسوجات ،وقلنسوات ،وجلد مدبوغ ،وخيوط حريرية . 308...وبما أن
املخزن اإلسماعيلي استفاد من التجارة الصحراوية ،فقد عمل على تركيز نفوذه في املناطق الجنوبية ،حيث
قام العاهل املغربي بإرسال عمال بانتظام ،وتعيين قائد في شنگيط وآخر بتغازى تحالف مع عرب معقل،
وحرص على الحفاظ على الطريق التجاري الصحراوي الرابط بين تنبكت واملراكز التجارية املغربية، 309
فتمكن بذلك ،من ضمان أمن وسالمة حركة القوافل التجارية مع إفريقيا الغربية وإحياء دور املغرب في تلك
البقاع ،واستمرار وجود سيادته في كل من توات ،والساقية الحمراء وشنگيط.310
وحاول املولى سليمان إنعاش التجارة الخارجية البرية مع السودان لتعويض النقص الحاصل في
مداخيل خزينة الدولة على إثر تراجع أهمية التجارة البحرية ،وليحافظ على الروابط التاريخية التي جمعت
بين املنطقتين 311.وهكذا أولى عناية خاصة لجميع األنشطة التي كانت التيجانية تقوم بها في اتجاه إفريقيا
الغربية وأرسل مجموعة من الحمالت العسكرية إلى املناطق الصحراوية من أجل تسهيل التبادل التجاري
بين منطقة الساحل وميناء موﮔادور الجديد ،312كما اهتم بتهدئة األوضاع بتافياللت باعتبارها محطة
هامة لتجارة القوافل ووطد سلطة املخزن بمنطقة توات ،وقام بحمالت تفقدية إلى الجنوب والجنوب
الشرقي وصلت إلى وادي نون ،األمر الذي مهد له طرق التجارة الصحراوية ،وفي هذا اإلطار ،يقول الناصري:
"طلع إلى بالد الصحراء مع أوديتها إلى ناحية فجيج فجبى أموال تلك النواحي ،ثم توجه إلى سجلماسة ففرق
الجيش على أقاليم صحرائها درعة والفائجة وتدغة وفركلة وغريس وزيز ( )...فجبى أموال تلك القبائل كلها
وقرر عماله ونوابه بكل إقليم منها ،ومهد طريق الصحراء" 313.لكن رغم ذلك ،فإن موارد هذا النشاط ظلت
308.
Ibid., p.13.
Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.247.
 . 310محمد بن الطيب القادري" ،التقاط الدرر ومستفاد المواعيظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر".
دراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسمي ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط ،1981 ،1ص.20.
 . 311أحمد الناصري ،االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى ،تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري ،دار الكتاب ،ج ،8الدار البيضاء،1956 ،
ص.108.
Abitbol, (M) : T et les A, p.187.
 . 312ن.م.ص .و
 .313أحمد الناصري ،م.س.
309.
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تتراجع ،السيما وأن قسما منها استقطب من طرف الساحل األطلنتي ،هذا باإلضافة إلى االضطرابات التي
عرفتها القبائل الصحراوية ،األمر الذي جعل القوافل التجارية املتجهة نحو بالد السودان تعرف انخفاضا
من حيث الحجم وتراجعا من حيث عدد اإلبل ،ومع ذلك ،حرص السلطان على استمرار هذا النشاط وعلى
االرتباط الحاصل بين املغرب وبالد السودان314.
وإذا كان املخزن قد لعب دورا بالغ األهمية في العالقات التجارية التي تمت بين املغرب وبالد السودان
عبر تنبكت في شكلها املنظم ،فما هو دور باقي األطراف األخرى في هذه العالقات التي تمت بين الطرفين؟
 -2دور التجار:

يبدو أن قافلة السلطان لم تكن تذهب لوحدها من أجل املتاجرة ببالد الزنوج ،بل كان بإمكان تجار
مغاربة – يهود أو برابرة 315-إرسال قوافل أقل أهمية محملة ببضائع الستبدالها بالذهب ،ومن املرجح أن
تلك القوافل الخاصة كانت تلتحق بقافلة املخزن لعبور الصحراء التي لم تخل من صعوبات ومشاكل،316
أو تنتظر تجار بالد الزنوج الذين كانوا يتوافدون من مختلف جهات بالد السودان على كل من تيوت وتدس ي،
وتگاوست لشراء سكر سوس واألقمشة الصوفية ،317من أجل العبور بشكل جماعي318.
فما هو دور هؤالء في املبادالت التجارية التي تمت بين املغرب وبالد السودان؟
أ -دور التجار المغاربة( المسلمين):

وجد باملغرب تجار متخصصون لهم وكالء تجاريين باملراكز التجارية السودانية والصحراوية
314.

Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.274.
 .315يرى شوقي عطا هللا الجمل ،أن المغاربة كانوا أهم عمالء تنبكت التجاريين ( "تنبكت وعالقتها بالمغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت الحكم
المغربي" ،ص.).41.
316.
Meunié, J.Denise : Op.cit., p.767.
Ibid., pp.413-746.
 . 317الحسن الوزان ،م.س ،ص.ص .119-117-115.و
Meunié, J.Denise : Op.cit., p.878.
 . 318الحسن الوزان ،م.س ،ج ،2ص . 133.و
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كتنبكت ،وأروان  ،وقد "تزايد إقبال هؤالء التجار على نقل بضائعهم من وإلى املغرب" ،319وشكلت العناصر
القادمة من املراكز الصحراوية كتوات ،وتافياللت ،أكثر هذه العناصر دينامية وفعالية باملدن
السودانية/الساحلية320.
ويشير ليون اإلفريقي إلى أن بعض أثرياء سجلماسة ،كانوا يذهبون إلى بالد الزنوج الستبدال بضائع
بالد البربر بالذهب والرقيق ، 321إال أن األمر هنا لم يكن يتجاوز على األكثر قافلة عابرة للصحراء في
السنة 322.وكان تجار تگاوست بدورهم يبعثون مرة واحدة في كل سنة بقافلة إلى بالد السودان ، 323إذ
وجدت على طول محور تگاوست -من وادي سوس األدنى إلى بالد السودان -ودرعة الشرقية مجموعات
تجارية مماثلة لعائلة املقري 324التي يمكن اعتبارها نموذجا للتنظيم املحكم الذي عرفه النشاط التجاري
بين ضفتي الصحراء.
وتشير املصادر السودانية إلى الحضور املتميز للتجار الفاسيين في السودان الغربي ، 325إذ لم
يتوانوا عن تنظيم األسفار إلى "بلد التبر" من أجل التزود بهذه املادة ، 326حيث كانوا ينتقلون بين مدينتهم
ومدن "بالد السودان" حاملين البضائع ،وفي هذا اإلطار ،يشير ديوغو غوميز  D.Gomezفي نهاية القرن
الخامس عشر إلى أنهم كانوا يتوافدون على مدينة ﮔاو التي كانت آنذاك من أهم أسواق الذهب في إمبراطورية

 . 319شوقي عطا هللا الجمل ،م.س ،ص.35.
Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay, p.138.

320.

 . 321يقول الحسن الوزان في هذا اإلطار" :يوجد بعض النبالء األغنياء يذهب الكثير منهم إلى بالد السودان يحملون إليها بضائع من بالد البربر،
ويستبدلونها بالذهب والعبيد" (الوزان ،ج ،2ص.).126.
322.
Meunié, J.Denise : Op.cit., p.411.
Ibid., p.399.
 . 323الحسن الوزان ،م.س ،ج ،1ص .120.و
324.
Ibid., p.403.
تشير الباحثة جاك مونيي  -في هذا اإلطار -إلى أن عائلة المقري ربما تمكنت من التكيف مع الظرفية الجديدة المتمثلة في كون طريق درعة
الشرقية سرعان ما أصبح بعد انهيار سجلماسة طريق العبور المفضل من فاس إلى السودان ،فحولت بذلك محور شبكتها التجارية نحوه (Meunié,
)J.Denise : Op.cit., p.403.
 . 325عبد العزيز العلوي"،فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة على إمبراطورية سنغاي" ،ص.75.
 . 326ن.م.ص.89.
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صنغاي ،ليعودوا منها مصحوبين بالذهب327.
وإلى جانب هؤالء التجار الذين اختاروا التنقل بين فاس واألسواق السودانية ،فضل البعض اآلخر
االستقرار بصفة نهائية في هذه األخيرة واالنصهار في املجتمع السوداني ،ويتعلق األمر هنا – على حد قول
عبد العزيز العلوي – بممثلي الشركات التجارية بشمال الصحراء ،الذين كانوا يفضلون البقاء بشكل دائم
في املدن السودانية من أجل اإلشراف على تسيير أعمالها دون إغفال الدوافع السياسية التي كانت وراء هجرة
بعض التجار إلى جنوب الصحراء ،ويذكر على سبيل املثال هنا – اعتمادا على ما أورده لوتورنو Le
 Tourneauهروب بعض تجار مدينة فاس إلى السودان على إثر تعرض ثروتهم للمصادرة من طرف أحدوالة املولى عبد هللا سنة 328.1734-1733
وبما أن الصالت الفكرية اقترنت في العالم اإلسالمي بالعالقات التجارية ،حيث تم التوفيق بين العلم
والتجارة ،فإنه ليس من املستبعد أن يكون العلماء قد مارسوا التجارة بدورهم في بالد السودان ،بل إن هذا
النشاط شكل إحدى الحوافز الرئيسية التي كانت وراء عبورهم للصحراء ،وفي هذا اإلطار ،يتحدث املختار
السوس ي عن الزيارات التي قام بها علماء وفقهاء من سوس إلى مدن السودان من أجل ممارسة النشاط
التجاري من أمثال الحسين بن عبد هللا الجشتيمي ،وسيدي أحمد الجشتيمي وغيرهما329.
قام بعض الرحالة ومنهم الحسن الوزان بعمليات تجارية لحسابهم الخاص ،حيث انطلق من فاس
في اتجاه سجلماسة ثم تغازى ،ومنها إلى أروان ،ليصل في النهاية إلى تنبكت في يناير  ،3301513ولم تكن

 . 327عبد العزيز العلوي"،فاس والتجارة الصحراوية قبل الحملة على إمبراطورية سنغاي" ،ص.ص.98-89.
 . 328نفسه ،ص.ص .99-98.وهامش  ،106ص.99.
 . 329نفسه ،ص.ص .78.والمختار السوسي ،المعسول.
مطبعة النجاح ،ومطبعة الجامعة ،الدار البيضاء ،ومطبعة فضالة ،المحمدية ،سنوات  ،1963-1960ج ،6ص.ص.162-19.
330.
Mauny, (R) : "Notes sur les grands voyages de Léon l’Africain", p.389.
سبقت اإلشارة إلى أن بعض الباحثين ومنهم رايمون موني أبدوا تشككهم بخصوص زيارة الوزان إلى جني ومالي مبررين ذلك بكون
المعلومات التي أوردها حول تلك البالد تبقى غامضة وال تقدم االنطباع بأنه زار فعال تلك المنطقة ).(Ibid
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رحالت التجار املغاربة أو وكالئهم تنتهي عند تنبكت فحسب ،بل كانت تصل حتى جني331.
ولم تستقطب التجارة الصحراوية املسلمين فحسب ،بل استقطبت كذلك اليهود الذين ساهموا
فيها بشكل متميز وفعال.
ب -مساهمة اليهود في تجارة القوافل:

ساهم اليهود مساهمة فعالة في الحركة التجارية التي تمت بين املغرب وبالد السودان ،332وأظهروا
ذكاء كبيرا في العمليات التجارية ،333وتؤكد لنا أغلب املصادر التاريخية هذا الدور الهام الذي اضطلعوا به
في هذا املجال ،334ومما ساعدهم على ذلك ،تمركزهم منذ قرون في مناطق العبور من شمال إفريقيا إلى
بالد السودان الغربي ، 335والسيما منها الحواضر الكبرى ذات األهمية االقتصادية واملراكز التجارية
الواقعة على مشارف طرق تجارة القوافل الصحراوية التي كانت تمر منها أو تنتهي إليها القوافل الصحراوية
الرابطة بين شمال إفريقيا والسودان الغربي ،كسجلماسة ،وتدس ي ،وتيوت ،وموﮔادور ،وﮔمليم 336.وتؤكد
جل الدراسات أنهم تمكنوا بفضل هذا الدور الذي اضطلعوا به في املبادالت التجارية الصحراوية من أن
يصبحوا نموذجا متميزا ،كما أصبح لهم نفوذ مالي واقتصادي واسع بفضل استفادتهم بشكل كبير من
عائدات التجارة العابرة للصحراء ،337وإشرافهم على إدارة العديد من األنشطة338.
Abitbol, (M) : T et les A, p.194.

331.

 . 332محمد أرحو"،دور يهود الجنوب المغربي في تجارة القوافل الصحراوية" .التاريخ االقتصادي العربي والفكر االقتصادي العربي ( )3-2مجلة
االجتهاد عددي  ،35-34السنة التاسعة -دار االجتهاد واألبحاث والترجمة ،بيروت1417 ،هـ ،1997/ص.94.
 . 333عبد العزيز العلوي" ،فاس والتجارة الصحراوية ،"...ص.ص.101-100.
 . 334محمد أرحو ،م.س ،ص.94.
 . 335حسب الرواية الشفوية ،فإن يهود درعة يقولون بأن قوافلهم كانت تذهب قديما صوب بالد السودان لتعود محملة بكميات مهمة من الذهب
)(Meunié, (J) : Op.cit., p.868.
 .336الحسن الوزان ،م.س،ج ،2ص.ص .134-119.ومحمد حجي ،الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ،ج ،1مطبعة فضالة ،الرباط،
ص.267.
Meunié, (J) : Op.cit., pp.94-96-98. Et Miège, J.Louis : le commerce transsaharien au XIX s, p.97.
 . 337محمد أرحو ،م.س ،ص .94.و Delachapelle, (F) :"Esquisse d’une histoire du Sahara occidental", p.77.
338.
Lemprière, (W) : Lemprière, William : Voyage dans l’empire du Maroc et le Royaume de Fez (1790-1791).
Traduction de l’anglais par M de Sainte Suzanne, Paris travernier, 1801, p.112.
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ورغم جميع التغيرات ،فقد تمكنوا من الحفاظ على صدارتهم في النشاط التجاري ،حيث كانوا
يساهمون في تنظيم القوافل املتجهة صوب بالد السودان ونادرا ما كانوا يقومون بالرحلة بأنفسهم ،لكنهم
كانوا أسياد أسواق التزود باملواد التجارية في الشمال ،وأصحاب القوافل التجارية في الجنوب ،وهم الذين
كانوا يختارون األدالء ويكافئون الحاشية املرافقة للقافلة التجارية ،ويؤدون املكوس ،ويتفاوضون بخصوص
موضوع حماية القوافل 339.وأصبحوا بفضل هذه األدوار واملهام التي اضطلعوا بها الوسطاء املفضلين بين
تجار السودان وسماسرة أوربا ،مما جعلهم يحصلون على أرباح هامة ،إذ يشير الحسن الوزان إلى وجود
جاليات يهودية في حواضر منطقة تادلة ويؤكد أهميتها العددية والنوعية من خالل تراكم ثروات هائلة بين
أيديها فاقت ما هو متوفر في صندوق خزينة ملك فاس الوطاس ي ،بفضل حيوية أنشطتها التجارية املستمدة
من أهمية الطريق العابر للمنطقة ،ويذكر دوﮔويش  )D( Degoisبدوره التجار الذين كانوا يستفيدون من
تجارة القوافل بين آسفي ومراكش كعائلتي زميرو وﭘالش وغيرهما340.
وإلى جانب اليهود ،لعب التجار السود دورا بالغ األهمية في العالقات التجارية التي تمت بين املغرب
وبالد السودان ،فأين يتجلى إذن هذا الدور؟
ج -دور التجار السود:

رغم أن تجار بالد السودان لم يكونوا هم األسياد الحقيقيين للتجارة العابرة للصحراء ،341فقد
ساهموا بدورهم في قيام عالقات تجارية بين املغرب وبالدهم بفضل األدوار التي لعبوها في هذا اإلطار ،بل
إن عناصر منهم كانت تتوافد على بعض املراكز التجارية املغربية مثل تيوت وتگاوست لشراء سكر سوس

339.
Meunié, (J) : Op.cit., pp. 402-868.
 . 340الحسن الوزان ،م.س ،ج ،1ص.ص .183-182.ومحمد مزين" ،مراكش وذهب السودان" ،أشغال الملتقى الثاني  ،1990جامعة القاضي عياض،
ك.آ.ع.إ بمراكش ،عدد ،1992 ،8ص.ص . 99-98.ومحمد الغربي ،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي.الجمهورية العراقية ،وزارة الثقافة
واإلعالم ،دار الرشيد ،بغداد ،1982 ،ص.608.
341.
Ki-Zerbo, (J) : Histoire de l’Afrique noire d’hier à demain.
Librairie A. Hatier, Paris, 1978, p.169.
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واألقمشة الصوفية ،كما وجد عدد آخر منهم بتدس ي لنفس الغرض ،342في حين وصل البعض اآلخر إلى
املالحات الصحراوية عبر شبكات متميزة هي املور والطوارق ،343واستقبلت أسواق ﮔزولة بسوس وكالء
تجار تنبكت344.
ومن العناصر التي كان لها حضور فاعل في هذه العالقات التجارية:
 الواكوري  les Wakorésأو السونينكي الذين تمركزوا تقريبا في جميع أنحاء إمبراطورية الصنغاي،
والسيما منها الدلتا األوسط لنهر النيجر بكل من ديا ،وجني ،وتنبكت.
 املاندينغ :وعرفوا أيضا باسم الديوال ،345وشكلوا القناة التي تمت عبرها املبادالت التجارية التي لم
تنقطع بين طرفي الصحراء الكبرى ،346والعنصر األساس ي واألكثر حيوية بأسواق إفريقيا الغربية
وداخل نظامها التجاري347.
وإذا كان التجار قد لعبوا دورا بالغ األهمية في هذه العالقات التجارية ،فإن بعض الزعامات املحلية
كانت بدورها حاضرة فيها بقوة.
 -3دور الزعامات المحلية:

 . 342الحسن الوزان ،م.س ،ج ،2-1ص.ص .133-115.و
343.
Abitbol, (M) : T et les A, p.194.

Meunié, (J) : Op.cit., pp. 413-716 .

Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay, p.60.
. 345
يرى جون هانويك ،أن اسم الديوال ال يعني شيئا آخر سوى التاجر ،وأن هذا االسم أطلق على بعض الفروع والمجموعات السونينكية أو
السراكولية التي اهتمت بالتجارة بين الدول ،والسيما منها تجارة الذهب ) ،(Hunwhick, J.O : Op.cit., p.115.ويضيف ﮔوتيي بأنهم كانوا
يذهبون بعيدا ،حاملين على رؤوسهم كميات من البضائع (Gautier, (E.F) : l’or du Soudan dans l’histoire, A.H.E.S, Paris, 1935,
)p.115.
346.
Abitbol, (M) : Op.cit., p.12.
347.
Cissoko, S.Mody : Op.cit., p.138. Et Gautier, (E.F) : Op.cit., p.115.
في هذا الصدد ،يرى جون هانويك أن الديوال احتكوا – في إ طار ممارستهم لنشاطهم التجاري -بالتجار المغاربيين والقبائل الصحراوية
السيما منها صنهاجة ،حيث كانوا يبادلون ذهب بالد السودان بالملح الصحراوي ) ،(Hunwhick, J.O : Op.cit., p.21.أما أبيطبول ،فيؤكد أنههم
لعبوا دورا بالغ األهمية في ربط جني بالمنطقة الغابوية المنتجة للذهب والكوال ،ومقابل جلبهم لجوز هذه األخيرة وذهب لوبي ،كانوا يقومون ببيع ألواح
ملح تاودني وبعض األقمشة القطنية ،والمنتوجات االستهالكية ،والمواد األوربية ).(Abitbol, (M) : T et les A, p.195.
344.
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أ-الزوايا:

شكلت الزوايا إحدى القنوات التي تمت عبرها املبادالت التجارية التي لم تنقطع بين طرفي الصحراء
الكبرى ، 348السيما بعد أن تعززت قوتها وأصبحت تضطلع بمهام كانت تقوم بها عادة سلطة مركزية
قوية349.
فعلى إثر االضطرابات التي أعقبت وفاة املنصور الذهبي سنة ،1603انهارت التنظيمات التجارية التي
أقيمت على طول الطرق التجارية بين املغرب وحوض النيجر ،لكن مع ذلك ،فإن النشاط التجاري لم
يتوقف بين الطرفين ،لكون الفراغ الذي ترتب عن ضعف السلطة السعدية تم تعويضه من طرف الوحدات
الدينية الصغرى بالجنوب التي وجدت في التجارة العابرة للصحراء القاعدة االقتصادية لنفوذها
السياس ي 350فانتقلت بذلك السيطرة على الحركة التجارية إلى أصحاب الزوايا الذين طرح شيوخهم
أنفسهم كبديل لسلطة املخزن بحمايتهم للنشاط التجاري وقيادتهم الفعلية للقوافل التجارية ،أو
بحضورهم املعنوي على رأس هذه القوافل ،351وبالنظر إلى ما كانت هذه الزعامات تحظى به من احترام
وتقدير من طرف زعماء القبائل "على مدى قرون من انتهاء عهد املنصور" ، 352فقد ظلت تشكل "أفضل
املحطات الستراحة التجار353.
ومن بين الزعامات الدينية املحلية التي كان لها تأثير ومارست نفوذا لفائدتها ،إمارة تازروالت354
Abitbol, (M) : Op.cit., p.12.

348.

 . 349المختار السوسي ،إيليغ قديما وحديثا ،ص.93.
يمكن أن نستشهد هنا بزاوية إيليغ التي أصبحت في عهد أبي حسون السماللي تتحكم في التجارة مع بالد السودان (ن.م.ص.).
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.12.
وأحمد البوزيدي ،التاريخ االجتماعي لدرعة ،ص.444.
350.

 . 351أحمد البوزيدي ،التاريخ االجتماعي لدرعة ،ص.444.
 . 352محمد الغربي ،م.س ،ص.466.
 . 353نفسه.
إلبراز الدور الهام الذي اضطلعت به الزوايا في هذا المضمار ،نورد ما ذكره المختار السوسي الذي أشار إلى أن هذه المؤسسات الدينية كانت تودع
فيها أمتعة وأموال القواد الكبار وعامة الناس "لتكون في مأمن من غوائل العائثين" (المختار السوسي ،م.س ،ص.).37.
354.
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.5.
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فما هو الدور الذي اضطلعت به هذه الزاوية في هذا النشاط؟
 -1زاوية تازروالت:

تمكنت إمارة تازروالت التي مدت فروعها حتى الساقية الحمراء بل حتى تگانت  -التي قام بها فرع
سماللة - 355من فرض نفسها كوسيط تجاري فيما يخص املنتوجات السودانية ،وكمزود للبضائع املغربية
الضرورية للتبادل التجاري بين أوربا وإفريقيا السوداء .356ويعود إشعاع تازروالت االقتصادي هذا ،إلى
ارتباطها بتجارة القوافل ووجودها على املحور التجاري الغربي الذي عرف انتعاشا انطالقا من مراكزه
الشمالية مثل إفرن ،وماسة وكذا استفادتها من عائدات التجارة الصحراوية 357.وقد استمرت هذه اإلمارة
إلى حدود تخريبها من طرف املولى الرشيد في الحفاظ على عالقات اقتصادية منتظمة مع السودان النيجيري
إذ كانت قوافل سوس املكونة من ثمان مائة إلى ألف ومائتي جمل تشد الرحال كل سنتين نحو تنبكت محملة
بأقمشة صوفية ومنسوجات كتانية358.
ولم يلبث هذا الدور الذي اضطلعت به اإلمارة السماللية في العالقات التجارية التي تمت بين املغرب
وبالد السودان ،أن تراجع لفائدة اإلمارة العلوية التي ظهرت واستقلت بتافياللت وبالد درعة وأصبحت
: T et les A, p.185.
Ibid., pp.185-186.
356.
Mezzine, (L) : Op.cit., p.363.
إذ استطاع أبوحسون السيطرة على طرق الذهب ،وأصبح سيد تارودانت ،ودرعة ،وتافياللت ،ومناجم الملح بتغازى وبالد السودان
) (Brignon, (J) : Op.cit., p.227.فغدا بذلك الوسيط التجاري الضروري بين أوربا وإفريقيا السوداء ) ،(Ibid.إذ كان يرسل رجاله إلى بالد
السودان حاملين معهم الملح الذي جلبوا مقابله كميات من الذهب ومواد أخرى نفيسة ) ،(Meunié : Op.cit., p.762.وفي هذا اإلطار ،يشير المختار
السوسي إلى أن اإليالة تخطت "تنبكتو وتاودني إلى غينية" وأنها "استولت على تجارة كل تلك الناحية" وكانت تستورد "السلع السودانية وتصدرها
إلى أوربة على يد التجار األوربيين في أﮔ ادير وماسة" وأن "كل الساحل من حاحة إلى السودان" كان "تحت نظر إيليغ المباشر"(محمد المختار
السوسي ،إيليغ قديما وحديثا ،طبع وتعليق محمد بن عبد هللا الروداني ،المطبعة الملكية ،الرباط ،1966 ،ص ،).92.وبعد ثالثين أوأربعين سنة ،تمكن
ابنه سيدي أوعلي من ربط عالقات تجارية مع السودان والحصول على أرباح مهمة بفضل تعاطيه للنشاط التجاري بتنبكت ،حيث كان يبعث – كل
سنتين -بقافلة محملة بأقمشة صوفية ،ومواد أخرى من أصل أوربي ).(Meunié : Op.cit., pp.765-766
 . 357خديجة الراجي ،مساهمة في دراسة تاريخ الزاوية السماللية في مرحلة التأسيس853 ،هـ1460/م971 ،هـ1564/م ،ر.د.د.ع ،تحت إشراف
مصطفى ناعمي ،1993-1992 ،ص.150.
في هذا اإلطار ،يشير المختار السوسي إلى أن اإليلغيين احتلوا "طريقا من الطرق التجارية الكبرى في نصف إفريقيا الشمالية بتلك العصور،
تدر على سالكيها االرباح ،والقناطر المقنطرة من الذهب ،ومواد التجارة الرابحة" ( ،إيليغ قديما وحديثا ،ص.ص.).153-152 ،
358.
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", p.12.
355.
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تشكل املنافس القوي للسمالليين ،فما هو إذن الدور الذي اضطلعت به هذه اإلمارة في تلك العالقات؟
 -2اإلمارة العلوية:

قبل قيام الدولة العلوية ،مارس النشاط التجاري مع بالد السودان أشراف علويون تمركزوا بين
وادي إيفلي وتانيجوت ومن بينهم أوالد محمد ،والسيما منهم حمو بن الحاج الذي دأب على التوجه إلى بالد
السودان وأقام بتنبكت وتمكن من جمع ثروة هائلة قام أبناؤه من بعده بتنميتها واستثمارها بعد أن حلوا
محل أبيهم بنفس املدينة 359.ويرى العربي مزين أن هذه الثروة التي جمعها حمو بن الحاج كانت لها عالقة
باالزدهار النسبي الذي عرفته تافياللت في بداية القرن السابع عشر ،السيما خالل العقد الثالث منه.360
واعتمادا على ما أورده صاحب "األنوار الحسنية" ،وجد أشراف علويون آخرون تعاطوا للنشاط
التجاري في بداية القرن الثامن عشر ،ومن بينهم أسرة أوالد عبيد و"هم جماعة أكثر تجارتهم بالسودان ولهم
أموال لها بال" ،361وأبناء أعمامهم أوالد سيدي محمد بن عبد هللا بن محمد ،الذين تعاطوا بدورهم للتجارة
مع بالد السودان وتمكنوا أيضا من جمع ثروات هائلة. 362
وإلى جانب اإلمارة العلوية ،شكلت زاوية تامگروت الناصرية إحدى القنوات التي تم عبرها نسج
عالقات تجارية مهمة بين املغرب وبالد السودان ،فما هو الدور الذي لعبته هذه الزاوية في هذا اإلطار؟
 -3زاوية تامﮕروت الناصرية:

359.

Mezzine, (L) : Op.cit., pp.283-296.
وهذا ما يؤكده صاحب "األنوار الحسنية " ،إذ يقول":استوطن ناحية السودان بتنبكتو حتى ملك أمواال وافرة وما زال بعض أوالده يتوسعون في أمواله
بعد وفاته حتى اآلن"(أحمد بن عبد العزيز العلوي"،األنوار الحسنية" ،نشر وزارة األنباء ،الرباط ،1966 ،ص.).58.
360.
Ibid.
 . 361أحمد بن عبد العزيز العلوي"،األنوار الحسنية" ،ص.58.
Mezzine, (L) : Op.cit., p.281.
 . 362ن.م.ص.و
على حد قول أبيطبول ،فإن عددا مهما من الشرفاء حفدة المولى إسماعيل ،أقام بعدد معين من قصور تافياللت ،حيث كان لهم امتياز إرشاد وقيادة
القوافل التجارية في اتجاه توات ،وﮔورارة ،وتزويدها بحيوانات الركوب الضرورية (Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce
transsaharien…", p.7.
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منذ بداية النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر امليالدي ،تحولت هذه
الزاوية إلى أكبر محطة تجارية على أبواب الصحراء ،تلتقي فيها القوافل التجارية الوافدة من بالد السودان
والصحراء بنظيرتها اآلتية من مختلف جهات املغرب ،363وأحيانا كان شيوخها يشاركون بشكل مباشر في
العمليات التجارية ويساهمون في تنشيط الطريق التجاري الرابط بين توات ودرعة ،364ومقابل حماية هذه
الزاوية للقوافل التجارية استفادت من عائدات التجارة الصحراوية التي شكلت مداخيل هامة بالنسبة
إليها365.
وإذا كانت هذه الزعامات املحلية – التي تطرقنا إليها -حاضرة بقوة في التجارة الصحراوية ،فإنه
يتعذر علينا تجاهل مساهمة زوايا أخرى في هذا النشاط ،فما هو الدور الذي اضطلعت به هذه األخيرة في
هذا املجال؟
 -4زوايا أخرى:
من الزوايا األخرى التي لعبت دورا مهما في التجارة الصحراوية رغم أنها في الحقيقة لم تكن ترسل
قوافل إلى بالد السودان بحكم أن حدودها كانت غير منفتحة على الصحراء ،الزاوية الدالئية التي تطلعت
منذ ظهورها إلى الحفاظ على أمن وسالمة طرق القوافل التجارية التي هددها ثوار الجنوب ، 366ولعل
اهتمامها بهذا النشاط يعود إلى كون منطقة نفوذها كان ينتهي إليها الطريق التجاري الرابط بين فاس وبالد
السودان عبر تافياللت الذي كان في بداية العقد الثالث من القرن السابع عشر أكثر الخطوط التجارية
نشاطا ،وواقعا مؤثرا في ظهور قوتها السياسية ،السيما وأنه شكل قاعدة اقتصادية متينة ارتكزت عليها هذه
الزاوية ،وعلى هذا األساس ندرك مدى اهتمام الدالئيين بتافياللت 367ومساهمتهم في انتعاش املحور املار
Brignon, (J) et autres : Histoir du Maroc, p.448.
 .363أحمد البوزيدي ،التاريخ االجتماعي لدرعة ،ص.445.و
 .364محمد بن عبد هللا الخليفتي" ،الدرر الجليلة في مناقب الخليفة " ،دراسة وتحقيق أحمد عمالك ،رسالة جامعية ،الرباط ،1986 ،ص.48.
 .365خديجة الراجي ،م.س ،هامش  ،4ص.141.
366.
De Castries, (H) : S.I.H.M, France III, p.710.
 . 367العربي مزين ،محاضرات حول المغرب خالل القرنين السابع عشر والثامن عشر ،السنة الثالثة ،الموسم الجامعي  .1978/77و
Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.225.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
401

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
عبرها -أي محور فاس توات وبالد السودان عبر تافياللت -وحرصهم على أن يكون لهم بها حليف368.
وساعد انتشار بعض الطرق الدينية بالصحراء الغربية مثل القادرية ،والتيجانية 369على تنشيط
الرواج
التجاري بين الجنوب املغربي واملناطق الصحراوية ،فباألزواد 370وجدت عناصر بارزة تنتمي للطريقة األولى
قام الشيخ املختار الكبير ( )1811-1729بصفته الداعية الرئيس ي لها ،والقائد الروحي ألغلب القبائل
الصحراوية بتلك املنطقة – السيما منها برابيش بوجبيهة وأروان -بتزعم أنشطتها التجارية وتوسيع مجال
نفوذها ،371وعمل املولى إسماعيل بدوره – كما سبق أن رأينا -على تركيز هذه الزاوية في مدينة السمارة
ليحافظ على الطريق التجاري الرابط بين تنبكت واملراكز التجارية املغربية ،372فأصبحت بذلك تسيطر
على تجارة القوافل373.
أما الطريقة التيجانية ،فكان لها بدورها حضور فاعل في هذه العالقات التجارية ،وكما سبق أن
رأينا شجع املولى سليمان جميع األنشطة التجارية التي كانت تقوم بها في اتجاه إفريقيا الغربية374.
وهناك طريقة قامت بدور أساس ي في هذا التبادل التجاري ،وهي الطريقة الكنتية التي تنتمي إلى
Mezzine, (L) : Op.cit., p.305.

368.

والعربي مزين ،م.س.
. 369
تأسست الزاوية القادرية خالل القرن 6هـ 12/م على يد عبد القادر الجيالني ،ثم لم تلبث أن انتشرت بشكل واسع  ،أما دخولها إلى إفريقيا
الغربية فكان في القرن  15على أيدي مهاجرين من توات ،جعلوا من والتة أول مركز لطريقتهم ،ثم انتقلوا بعد ذلك إلى تنبكت (حسن إبراهيم حسن،
انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية ،ط ،3مكتبة النهضة المصرية ،1984 ،ص.).43.
أما الزاوية التيجانية ،فهي فرقة صوفية أنشأها أبوالعباس أحمد بن محمد المختار بن سالم التجاني ( )1815-1737أحد أهالي عين ماضي
بالجزائر ،رحل إلى الصحراء سنة  ،1782ثم عاد إلى فاس سنة  1798التي جعل منها مركزا لنشر دعوته ،وقد انتشرت هذه الطريقة في مناطق
مختلفة من البالد العربية وآسيا ،لكن التوسع الحقيقي كان في بالد السودان وجنوب المغرب األقصى (حسن إبراهيم حسن،م.س،ص.ص45--44.
.).46
 . 370استقرت هذه الزاوية بالسمارة ،وشنﮕيط ،وبوتلميت ،وتمكنت من السيطرة على تجارة القوافل Brignon, (J) et autres : Histoire) du
)Maroc, p.247.
371.
Abitbol, (M) : T et les A, pp.186-193.
372.
Brignon, (J) et autres : Histoire du Maroc, p.247.
373.
Ibid.
Abitbol, (M) : Op.cit., p.187.
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القادرية ،375والتي ساهمت في خلق صالت جديدة عابرة للصحراء ،بفضل مشاركتها املباشرة في التجارة
الصحراوية ،وتعاطيها لتجارة مربحة مع تنبكت من جهة ،ومع املراكز التجارية بالجنوب املغربي من جهة
ثانية ،376السيما وأن التجارة شكلت في نظرها مهنة شريفة لكونها مورست من طرف النبي (ص) ،وبذلك
وجد وكالؤها التجاريون واملعتمدون سواء بأروان ،أو تنبكت ،أو سانساندينغ.377
وباإلضافة إلى الدور الذي قامت به الزوايا كقناة من القنوات التي تم عبرها التبادل التجاري بين املغرب
وبالد السودان ،لعبت القبائل من رحل ومستقرين أدوارا مهمة كذلك ،فما هو دور هذه القناة في تلك
العالقات؟
ب -القبائل:
كانت قبائل الرحل الصحراوية وراء جل العمليات التجارية الناجحة بين الجنوب املغربي وبالد
السودان بفضل معرفتها الجيدة للمسالك الصحراوية ،وإرشادها للقوافل التجارية وتوفير ظروف األمن
والحماية لها ،378ومن القبائل التي كانت حاضرة بقوة في هذه العالقات التجارية ،قبائل معقل.
 -1قبائل معقل:
 . 375يرى هامي ) Hamet (Iأن هذه األسرة الصحراوية تنتمي لقبائل زناتة اإلفريقية ،قامت قبائل صنهاجة بطردها نحو المغربين األوسط واألقصى
والصحراء مرورا بكل من سجلماسة وتوات ،أما هنري بارث ) Barth (Hفيرى أنها من أصل عربي ،شكلت منذ زمن بعيد عنصرا متميزا سكن
المنطقة الممتدة من تﮕانت إلى ودان عبر أكان ،وأنها تنتسب إلى سيدي محمد الكنتي الصغير الذي انفصل عن أخويه سيدي أبي بكر الحاج وسيدي
عمر الشيخ اللذين تنحدر منهما قبائل كنتة ،ويضيف أن هذه األخيرة استقرت باألزواد بعد نزوحها في بداية سنة (Hamet, (I) : "les 1717
)Kounta", R.M.M. publiée par la mission scientifique du Maroc, Paris, Krans Reprint, 1974, pp.303 -315.
ولم تلبث أن مارست على طول المثلث الممتد من تنبكت إلى أروان وبوجبيهة مهمة إرشاد معظم قبائل الرحل -من برابيش وطوارق –
التي أدت تصرفاتها إلى اضطراب الرواج التجاري بين المغرب ووادي النيجر) Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce
transsaharien…",
) ، p.7.ويعود هذا الدور الذي لعبته هذه الزاوية ،إلى حضور البعد والمكانة االجتماعية والدينية والعلمية التي حظيت بها هذه المؤسسة لدى تلك
القبائل ،والتي جعلت منها الحكم في معظم الخالفات التي كا نت تنشب في صفوف الرحل أو بين هؤالء والمستقرين (رماة تنبكت) ،والحامي الحقيقي
لطرق األزواد المؤدية إلى تنبكت ،األمر الذي ساعد على حل الهاجس األمني على طول المسالك الصحراوية (Abitbol, (M) : "le Maroc et
)le commerce transsaharien…", p.7. Et T et les A, p.194.
376.
Hunwick, (J) : Op.cit., p.15. Et Abitbol, (M) : T et les A, p.193.
377.
Abitbol, (M) : T et les A, p.193.
 . 378أحمد البوزيدي ،م.س ،ص.446.
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قامت هذه القبائل بمراقبة طرق ومحطات أو نقط وصول القوافل التجارية ،كما احتكرت –
والسيما منها قبائل ذوي منصور -تجارة الذهب والعبيد املتجهة صوب سوس أو تافياللت واملخترقة لجميع
الواحات الصحراوية في اتجاه ﮔورارة وتوات وبالد شنگيط. 379
وفي بداية القرن السادس عشر امليالدي ،تعاطى أوالد حسن الذين استقروا باملناطق الواقعة بين
درعة واملحيط األطلس ي لتجارة الذهب مع بالد السودان ،380حيث كانوا يحملون امللح إلى تشيت ومنها إلى
بالد السودان ، 381كما استبدلوا بضائع الوادي السيما منها الثمور فاستفادوا بذلك من هذه األعمال
التجارية وأصبحوا -بدون منازع -أسياد مراكز التجارة الصحراوية الواقعة بين تافياللت ودرعة382.
أما قبائل اعريب ،383فتحكمت في الطريق التجاري الرابط بين تيمي (توات) وتاودني384.
وفي بداية القرن السادس عشر امليالدي ،قامت قبائل الرحامنة 385باستيراد الذهب من السودان
بمقايضتها مللح إجيل بهذه املادة ،حيث كانت تنقل األول -أي امللح – إلى تشيت (تگانت) مرورا بودان
(أدرار) ،386ليأتي بعد ذلك تجار والتة ( الحوض) بحثا عنه من أجل نقله إلى تنبكت ،387أما الذهب الذي
حصلت عليه قبائل الرحامنة ،فكان ينقل إلى ماسة التي كان شريف سوس – سنة  -1517يبعث إليها بقافلة
Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.100.

379.

380.

Ibid.
Meunié : Op.cit., p.872.
Issifou, Zakari Dramani : Op.cit., p.101.
 .382أحمد البوزيدي ،م.سن ص. 442.و
 . 383يرى محمد المعزوزي أن هذه القبائل تنحدر من أصل معقلي وأن مناطق إقامتها اختلفت ما بين درعة والساورة وإيﮕيدي (Maazouzi,
)(M)) :«le Touat comme carrefour d’échange … »p.163.
384.
Maazouzi, (M) : Op.cit., p.163.
. 385
ترى جاك مونيي ) Meunié, (Jأن هذه القبائل تنتمي لقبائل معقل ) أنظر  (Meunié : Op.cit., p.410.ونفس الفكرة يؤكدها عبد
الرزاق الصديقي الذي يرى أن الرحامنة شكلوا فخذا من األفخاذ السبعة المكونة لبطن أوالد حسن (عبد الرزاق الصديقي" ،البرابيش" ،المعلمة ،عدد،4
ص.).1119.
381.

Meunié : Op.cit., pp.410-872
387.

386.

Ibid.
تؤكد لنا هذه العملية الفكرة التي سبقت اإلشارة إليها من قبل ،والمتمثلة في كون العناصر التي كانت تنقل المواد التجارية لم تكن هي نفسها التي كانت
تباشر هذه العملية وتقوم بها حتى نهاية المطاف.
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من أجل شرائه منهم عن طريق مقايضته بالقمح.388
ويعد البرابيش من تجار الساحل الغربي الذين اهتموا بالتجارة ونقل امللح" 389،وهم من أعراب بني
معقل املستقرين في الصحراء الغربية قبل منتصف القرن 16م" ،390كانوا يعيشون على الترحال وتربية
اإلبل والقيافة في الصحراء391.
ولم يقتصر األمر على قبائل معقل  -وفروعها -التي كانت حاضرة بشكل جلي في هذه العالقات
التجارية التي تمت بين املغرب وبالد السودان ،بل تعداها ليشمل قبائل ومجموعات أخرى من تجار الساحل
الغربي التي سجلت بدورها حضورها في تلك العالقات وشكلت إحدى حلقاتها األساسية ،فما هي إذن أهم
هذه املجموعات؟
 -2قبائل مسوفة:
شكلت قبائل مسوفة ،392إحدى مجموعات تجار الساحل الغربي التي اهتمت بدورها بالتجارة ونقل
امللح ،393حيث كانت تقود القوافل التجارية وتمارس النشاط التجاري من أجل تعزيز النواة األصلية ملدينة
تنبكت وجعلها مركزا تجاريا وسوقا لتجارة امللح املوجه نحو حوض النيجر.394

أما الطوارق /التوارﮒ الذين ينحدرون من قبيلة مسوفة ،395فيعود إليهم الفضل – مع بداية
388.

Meunié : Op.cit., p.410.
Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’Empire Songhay, p.138.
 . 390عبد الرزاق الصديقي" ،البرابيش" ،المعلمة ،عدد ،4ص .).1119.ومحمد الغربي ،م.س ،ص599.
. 391نفسه.
. 392
وهي حسب بعض الدراسات المعاصرة "إحدى أقسام صنهاجة"(محمد الغربي ،م.س ،ص.).593.
393.
Cissoko, S.Mody : Op.cit., p.138.
394.
Ibid., p.22.
389.

. 395
حسب فيج -جي -دي ،عرفوا عند العرب باسم الملثمين ،وكانوا يقطنون الصحراء الكبرى ،وامتد توزيعهم الجغرافي من توات إلى تنبكت،
ومن فزان إلى زندر غرب بحيرة تشاد ،وقد ضموا عددا من القبائل وانقسموا إلى عدة أقسام (فيج -جي -دي ،تاريخ غرب إفريقيا ،ترجمة وتعليق
السيد يوسف نصر ،دار المعارف ،ط ،1القاهرة ،1982 ،هامش  ،24ص ،).62.يذكر منها محمد المعزوزي طوارق الشمال أو الهـﮕار /إهـﮕارن،

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
405

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
القرن السابع عشر -في حفر اآلبار على طول الطرق التجارية وحماية القوافل396.
كما سمح اللف القبلي املغربي 397بقيام مبادالت تجارية وتنقالت على نطاق واسع398.
 -3اللف القبلي:
من بين الوحدات السوسيو -سياسية التي كانت حاضرة بصورة جلية في العالقات التجارية التي تمت
بين املغرب وبالد السودان:
أ -اتحادية آيت عطا:
تشكلت خالل القرن الخامس عشر على إثر األزمة التي عرفتها التجارة القفلية منذ القرن الرابع
عشر بفعل اختالل املبادالت التجارية وتحول اتجاهها ،399ولم يلبث نفوذها أن تزايد خالل القرنين السابع
عشر والثامن عشر على إثر غزوها لواحات زيز ودرعة ،وتطور املالحة األوربية على طول املحيط األطلس ي،
وفقدان املغرب لدوره كوسيط تجاري بين أوربا وإفريقيا الشبه صحراوية.400
والطوارق السودانيين الذين عرفوا باسم تادمكة ،وكانوا يقطنون أدرار إفوراس ،ويضيف أن القبائل الصحراوية انقسمت إلى قسمين :كال أهـﮕار وكال
أزﮔار).( Maazouzi, (M) : Op.cit., p.163.
 . 396محمد الغربي ،م.س ،ص.ص.596-593.
. 397
في هذا الصدد ،يرى مصطفى ناعمي ،أنه بالرغم من تعدد الكتابات حول بعض المفاهيم من بينها اللف (واالتحادية القبلية ،)...وفي ظل
غياب ثوابت لتحديد هذا المفهوم ،فإن إشكالية التعريف التزا ل قائمة ،ويضيف أن هدف اللف هو "خلق أداة قوية ثابتة تسمح باإلبقاء على الذات
وفرضها ،وتأكيد الشخصية السياسية والحرية االقتصادية" ،كما بين الفرق بين اللف واالتحادية ،حيث أشار إلى أن حجم هذا الفرق يتجلى في فترة
ديمومة أو استمرارية التحالف" ،وأن كل اتحادية تتك ون من لفين ،مؤكدا على دور مراقبة المجال في تحديد أهمية اللف " ،وعلى ضرورة أخذ
االعتبارات اللغوية في مفهوم اللف بعين االعتبار (محمد معروف الدفالي" ،التشكيلة االجتماعية في تاريخ المغرب" ،األيام الوطنية الوطنية الثالثة
للجمعية المغربية للبحث التاريخي .مجلة أمل ،عدد 7للسنة الثالثة1996 ،ن ص.).11.
أما ميشال أبيطبول ) ،Abitbol, (Mفيرى أن اللف المغربي جمع وحدات سوسيو -سياسية مختلفة ،وأنه شكل في آن واحد تحالفا عسكريا
وشبكة للتبادل التجاري تمت بواسطتها عالقات اقتصادية متنوعة بين المناطق والقبائل والفرق المكونة لها (Abitbol, (M) : "le Maroc et le
)commerce transsaharien…", pp.6-7.
398.
Abitbol, (M) : "le Maroc et le commerce transsaharien…", pp.6-7.
. 399
يرى العربي مزين أن ظهور هذه االتحادية كان بمثابة تكيف وتأقلم قبائل الرحل بالجبل مع ظروف أزمة التجارة القفلية التي طبعت القرنين
الرابع عشر والخامس عشر ،والتي نجمت عن اختالل المبادالت التجارية وحرمان سكان جبال األطلس الكبير الشرقي وجبل صاغرو من عنصر
حيوي). (Mezzine, (L) : Op.cit., marge 35, p.195.
Mezzine, (L) : Op.cit., p.367.
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ب-قبائل تكنة:
شكلت بالد تكنة إحدى املناطق املهمة لعبور تجارة القوافل بين ميناء الصويرة وتنبكت ،وقد سمح
موقعها املتميز هذا لقبائلها باحتكار هذا النشاط ،401كما كانت القاعدة /املصلحة املشتركة بينها واملتمثلة
في الدفاع عن تجارة القوافل وراء تكتل هذه القبائل في إطار اتحادية تكونت من اثني عشر قبيلة ولفين ،هذا
باإلضافة إلى تعايش الرحل واملستقرين داخل هذه االتحادية402.
ج -تجكانت:
أسس الجكانيون مدينة ببالد شنگيط عرفت بتنغي بعد أن جابوا مناطق الحوض ،ووالتة ،وتگانت
وإيگيدي ،وهم رحل تميزوا بحس وموهبة في املجال التجاري ،403إذ اضطلعوا بدور التهدئة وإرشاد القوافل
التجارية على طول املحيط األطلس ي ،مما جعلهم يصبحون سادة التجارة القفلية بين الجنوب املغربي
واألدرار404.
 -IIIساعدت التجارة العابرة للصحراء التي لعبت فيها تنبكت دورا بالغ األهمية على حدوث انصهار في
الدماء بين ساكنتي املغرب وبالد السودان ،وتفاعل حضاري بين الطرفين:
 -1حدوث انصهار بشري وتنوع في التشكيالت االجتماعية باملغرب:
ساهمت التجارة العابرة للصحراء في مد جسور الترابط بين املغرب وبالد السودان ،405وخلق تواصل
بشري بين البلدين بل أبعد من ذلك حدوث انصهار في الدماء بينهما ،406إذ كان الدافع التجاري حافزا مهما
لالحتكاك واالتصال البشري 407الذي شكل بدوره ضرورة حضارية ،حيث فضل بعض التجار الفاسيين
 . 401مصطفى ناعمي ،الصحراء من خالل بالد تكنة ،منشورات عكاظ ،الرباط ،1988 ،ص.ص.129-127.
. 402

نفسه.
403.
Maazouzi, (M) : Op.cit., p.163.
404.
Abitbol, (M) : T et les A, p.186.
 . 405شوقي عطا هللا الجمل" ،تنبكت وعالقتها بالمغرب ،"...ص.50.
Delafosse, (M) : «les relations du Maroc avec le Soudan à travers les âges», p.169.
 . 407محمد الغربي ،م.س ،ص.431.
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االستقرار نهائيا بالسودان مع ما يعني ذلك من تزاوج مع السكان املحليين وانصهار في املجتمع
السوداني ، 408مما جعل التأثير املغربي على مستوى تنظيم الحياة األسرية هناك واضحا ،خاصة وأن
عائالت عديدة من تنبكت وجني لها آباء ينحدرون من املغرب ،409كما أن الدم الزنجي يجري في عروق عدد
من العائالت الفاسية الغنية ،لكون العبيد السود -رغم قلتهم -تركوا آثارا واضحة املعالم في مالمح – وثقافة-
سكان املدينة.410
وساهمت التجارة الصحراوية التي كانت تنبكت حاضرة فيها بقوة كذلك ،في تنوع تشكيالت البالد
االجتماعية وظهور تمايز اجتماعي ومن بين هذه الفئات االجتماعية يمكن أن نذكر:
 فئة التجار التي تشكلت من العناصر التي وجدت باملراكز الصحراوية الكبرى كتوات
وتافياللت ،وفاس ،...والتي مثلت العنصر األكثر حيوية وفعالية باملدن السودانية/
الساحلية ،411وعلى رأس هؤالء التجار نجد اليهود الذين لعبوا دورا بالغ األهمية في الحركة
التجارية التي تمت بين املغرب وبالد السودان وأظهروا حنكة كبيرة في هذا امليدان.
 العبيد كشريحة اجتماعية وحلقة في البنية/التركيبة االجتماعية املغربية ،والذين رغم
إدماج أعداد كبيرة منهم في الحياة العامة 412،فإنهم تعرضوا الستغالل من طرف باقي
الفئات االجتماعية السيما منها الثرية والحرفية 413ومع ذلك ،تمت معاملتهم بلطف
وإنسانية ال نظير لها لدى الشعوب املتحضرة ،414حيث تم السماح لهم بربط عالقات

 . 408عبد العزيز العلوي ،م.س ،ص.99.
Konaré, Adam Ba : les relations politiques et culturelles entre le Maroc et le Mali à travers les âges, p.24.
 . 410عبد العزيز العلوي ،م.س ،ص.96.
411.
Cissoko, S.Mody : Tombouctou et l’empire Songhay…, p.138.
وعبد العزيز العلوي ،م.س ،ص.75.
 . 412أحمد البوزيدي ،م.س ،ص.444.
413.
Brignon, (J) et autres : Op.cit., p.200.
414.
Lemprière, (W) : Op.cit., p.169.
409.
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زواج فيما بينهم ،415وفي هذا اإلطار ،نجد أن املنصور الذهبي كان يقوم بتزويج العبيد
الذين تم جلبهم من بالد السودان بجواري القصر ،416كما تم تعليمهم اللغة العربية417
والديانة اإلسالمية التي لم يتوانوا في اعتناقها ومارسوا عادات املغاربة ،418كالتعود على
تناول األطعمة السائدة لديهم ، 419وحملوا معهم بعض العادات واملمارسات الحميدة
والدنيئة في آن واحد.420
 وكانت التجارة العابرة للصحراء أيضا وراء إقامة زوايا دينية عند نقط انطالق ووصول طرق
التجارة الصحراوية أو في بعض املراكز الحضرية التي ارتبطت فيما بينها بشبكة تجارية
جمعت بين املغرب والبلدان الصحراوية421.
وإذا كان العامل الديني قد شكل إحدى البواعث الكامنة وراء ظهور هذه القوى االجتماعية فإن
سبب وجودها أساسا كان اقتصاديا422.
وال شك ،أن هذا التواصل واالحتكاك البشري الذي ساعدت التجارة العابرة للصحراء على خلقه
بين املغرب وبالد السودان ولعبت فيه تنبكت دورا ال يستهان به ،كان وراء حدوث تفاعل حضاري بين
البلدين ،فما هي مظاهر وحدود هذا التفاعل؟

415.

Ibid.
 . 416محمد الغربي ،م.س ،ص.125.
حسب ما ورد لدى عبد العزيز العلوي ،فإن المذهب المالكي يخول للعبد أو األمة الحق في الزواج بعد الحصول على الموافقة من مالكه أو
مالكها ،بل كان بإمكان الذكور من العبيد الزواج من أربعة مثلهم في ذلك مثل األحرار ،وبمجرد حصول العبد على حريته ،يكتسب حقوق وواجبات
األحرار .
(El Alaoui, (A) : Op.cit., p.235-236).
417.
Emerit, Marcel : Op.cit., p.33.
418.
Lemprière, (W) : Op.cit., p.169.
419.
Emerit, Marcel : Op.cit.
420.
Iroko, (F) : Op.cit., p.133.
421.
Hunwick, (J) : Op.cit., p.15.
422.
Brignon, (J) et autres : Op.cit., p.226.
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 -2لعبت تنبكت دورا بالغ األهمية في املبادالت التجارية التي شكلت إحدى قنوات التفاعل الحضاري
بين املغرب وبالد السودان:
بما أن الصالت الفكرية اقترنت بالعالقات التجارية ألن الجمع بين العلم والتجارة كان بمثابة ظاهرة
تميز بها العالم اإلسالمي ،فإنه ليس من املستبعد أن يكون العلماء قد مارسوا هذا النشاط في بالد السودان،
بل ربما قد يكون ذلك النشاط أحد الحوافز الرئيسية التي كانت وراء عبورهم للصحراء 423وانطالقا من
هذه الفرضية ،يجوز لنا القول أن التجارة العابرة للصحراء شكلت بالفعل إحدى القنوات التي تم عبرها
التواصل بين املغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ،وأداة لتمرير العناصر الثقافية املختلفة بين الطرفين،424
إذ لم تساهم مسالك التجارة الصحراوية في نقل املواد التجارية فحسب ،بل ساعدت على نقل القيم
واألفكار الثقافية 425وإثرائها وحدوث تمازج على املستوى الثقافي بين البلدين ، 426تجلت معامله في
االتصال املستمر بين فقهاء السودان وعلماء املغرب ،إذ إلى جانب العلماء األفارقة الذين درسوا في املراكز
املغربية ،رحل مثقفون مغاربة إلى إمبراطورية مالي وتشاد ونيجيريا ،427كما انطلق طالب العلم واملعرفة من
تنبكت إلى املغرب ،ودرس كثيرون منهم في القرويين.428
 . 423عبد العزيز العلوي ،م.س ،ص.78.
 . 424عبد القادر زبادية ،مملكة سنغاي في عهد األسقيين ،ص .137.وشوقي عطا هللا الجمل ،م.س ،ص.36 .
425 .
Issifou, Z.Dramani : «les XIV et XVs dans les relations entre l’Afrique (Soudan Occidental) et la
Méditerranée», p.134.
 . 426محمد بن شريفة" ،بين أحمد باب وأحمد المنصور" ،المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء في بدايات العصر الحديث ،ص.65.
 . 427عبد الرحيم عدناوي" ،الجذور التاريخية للعالقات المغربية اإلفريقية" ،مجلة العلوم االجتماعية أبحاث ،العدد  ،25-24ص.ص.127-126.
من بين األساتذة المغاربة الذين تولوا مهمة التدريس ببالد السودان ،الفقيه عبد الرحمن التميمي (عبد القادر زبادية ،م.س ،ص)144.
ومخلوف بن علي بن صالح البلبالي (ن.م.ص ) 148 ،الذي درس في والتة مبادئ العلوم ورسالة أبي زيد في الفقه ،ورحل إلى المغرب حيث حضر
دروس علي بن غازي المكناسي بفاس ،ثم عاد إلى السودان للتدريس بكانو وكاسينا ،و"حن إلى المغرب فشد الرحال إلى مراكش ،حيث مات مسموما
سنة  1533بعد عودته الثالثة إلى السودان"(محمد الغربي ،م.س ،ص ،)517.والفقيه المغربي سقين شيخ المنجور ،الذي كان عالما بالحديث ،ورحل
إلى بالد السودان مرتين ،مرة أولى وهو في طريقه على الحج ،ومرة ثانية أقام فيها وأنجب األوالد (محمد حجي ،محاضرات السلك الثالث ،بتاريخ
 ،1988/1/15السنة الجامعية  ، 1988/87شعبة التاريخ تخصص دراسات إفريقية) ،هذا باإلضافة إلى العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي ولد
بتوات ،وانتقل إلى فاس بهدف الدراسة العليا وهاجر إلى السودان ،حيث أصبح أكبر أستاذ في تﮕدة ،وﮔاو ،وكانو ،واتصل في ﮔاو باألسكيا الحاج
محمد الذي استدعاه وناقش معه مجموعة من المسائل الفقهية (محمد الغربي ،م.س ،ص.)514.
 . 428عبد الرحيم عدناوي" ،الجذور التاريخية للعالقات المغربية اإلفريقية" ،مجلة العلوم االجتماعية أبحاث ،العدد  ،25-24ص.ص.127-126.
من بين األساتذة المغاربة الذين تولوا مهمة التدريس ببالد السودان ،الفقيه عبد الرحمن التميمي (عبد القادر زبادية ،م.س ،ص)144.
ومخلوف بن علي بن صالح البلبالي (ن.م.ص ) 148 ،الذي درس في والتة مبادئ العلوم ورسالة أبي زيد في الفقه ،ورحل إلى المغرب حيث حضر
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هذا باإلضافة إلى ازدهار تجارة الكتب ،حيث جلب التجار بعضها من املغرب ،لكن حرفة الوراقة
بدورها لم تلبث أن ازدهرت في كل من تنبكت وجني ،فأصبحت الكتب تستنسخ ويعاد بيعها في مناطق
السودان املختلفة وفي املغرب نفسه.429
وبذلك يمكن القول ،بأن التجارة الصحراوية التي لعبت فيها تنبكت دورا فعاال ،شكلت بالفعل
الركيزة األساسية للتبادل الثقافي املستمر الذي تم بين املغرب وبالد السودان ،430والعنصر الهام الذي
ساهم في تعدد وتنوع الثقافة املغربية التي هي نقطة قوة في الحضارة والثقافة املغربيتين ،بل أبعد من ذلك
كان عامل تكامل ووحدة وليس عنصر تفكك وتفرقة بين البلدين431.
خالصـ ــة:
من خالل ما سبق ،نستنتج أن تنبكت لعبت خالل العصر الحديث دور بوابة وميناء الصحراء
واملركز االقتصادي الذي انطلقت منه جميع الطرق التجارية العابرة للصحراء في اتجاه البحر األبيض
املتوسط ،وأصبحت محطة نهائية للقوافل القادمة من الشمال أو الجنوب عن طريق النيجر ،ومركزا تجاريا
ذاعت شهرته ،قصده التجار األفارقة من جميع األقطار ،بل تعدى صيته إفريقيا إلى أوربا ،وغدت أيضا
همزة وصل بين املغرب وبالد السودان .وجعلت منها هذه الوظائف التجارية التي اضطلعت بها منذ زمن مبكر
مدينة جامعة ألجناس مختلفة ،ويعود هذا االزدهار الذي عرفته إلى عوامل متعددة ،أما العالقات التجارية

دروس علي بن غازي المكناسي بفاس ،ثم عاد إلى السودان للتدريس بكانو وكاسينا ،و"حن إلى المغرب فشد الرحال إلى مراكش ،حيث مات مسموما
سنة  1533بعد عودته الثالثة إلى السودان"(محمد الغربي ،م.س ،ص ،) 517.والفقيه المغربي سقين شيخ المنجور ،الذي كان عالما بالحديث ،ورحل
إلى بالد السودان مرتين ،مرة أولى وهو في طريقه على الحج ،ومرة ثانية أقام فيها وأنجب األوالد (محمد حجي ،محاضرات السلك الثالث ،بتاريخ
 ،1988/1/15السنة الجامعية  ، 1988/87شعبة التاريخ تخصص دراسات إفريقية) ،هذا باإلضافة إلى العالم محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي ولد
بتوات ،وانتقل إلى فاس بهدف الدراسة العليا وهاجر إلى السودان ،حيث أصبح أكبر أستاذ في تﮕدة ،وﮔاو ،وكانو ،واتصل في ﮔاو باألسكيا الحاج
محمد الذي استدعاه وناقش معه مجموعة من المسائل الفقهية (محمد الغربي ،م.س ،ص.)514.
 -212شوقي عطا هللا الجمل ،م.س ،ص.53.
 . 429محمد الغربي ،م.س ،ص .59.وعبد القادر زبادية ،م.س ،ص.222.
Mougin, (L) : Op.cit., p.170.
Abitbol, (M) : T et les A, p.185.
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التي جمعتها باملغرب ،فتمت عبر قنوات مختلفة وفي إطار منظم لعبت فيه أطراف متعددة دورا بالغ األهمية.
وساعدت التجارة العابرة للصحراء التي لعبت فيها تنبكت دورا بالغ األهمية على حدوث انصهار في
الدماء بين ساكنتي املغرب وبالد السودان ،وتفاعل حضاري بين الطرفين ،ساهم في تعدد وتنوع الثقافة
املغربية ،وظهور تكامل ووحدة بين البلدين.
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م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر
إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة ومدى انسجامها
مع قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
The Palestinian government's measures for public safety and the extent of their
consistency With the rule of disposition of the parish depends on the interest
 فلسطين-  جامعة فلسطين األهلية-  سهيل األحمد – عميد كلية الحقوق. د.1
 تناولت هذه الدراسة موضوع إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة ومدى انسجامها مع قاعدة التصرف على:امللخص
 وأهميتها، هادفة إلى التعرف على ماهية هذه اإلجراءات املتخذة وقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة،الرعية منوط باملصلحة
 حيث تم الوقوف على طبيعة إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة حال كورونا ومدى انسجام ذلك مع،التشريعية وصورها
 والضوابط الشرعية املؤثرة في، وعالج البحث كذلك املصلحة املراد تحصيلها من تطبيق اإلجراءات الحكومية،القواعد الفقهية الشرعية
 وقد خلصت الدراسة أن اإلجراءات املتخذة، والقواعد املعتبرة في تحققها من خالل نصوص واضحة وتطبيقات واقعة في كل ذلك،اعتبارها
لتحقيق السالمة العامة تنسجم مع قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة وتظهر كذلك البعد املصلحي لهذه اإلجراءات وفق ضوابط
.وتفصيالت وردت في هذا البحث
. املصلحة، التصرف على الرعية، فايروس كورونا، اإلجراءات الحكومية، السالمة العامة:الكلمات املفاتيح
ABSTRACT: This study dealt with the issue of the Palestinian government’s procedures for
public safety and the extent of its compatibility with the rule of behavior over the parish
entrusted to the interest, aiming to identify the nature of these measures taken and the rule for
disposing of the parish is dependent on the interest, and its legislative importance and forms,
where the nature of the Palestinian government’s measures to achieve public safety Corona's
condition and the extent to which this is consistent with the Sharia jurisprudential rules, The
research also dealt with the interest to be gained from the application of governmental
procedures, the legal controls that affect their consideration, and the rules considered in their
realization through clear texts and actual applications in all of that. The study concluded that
the measures taken to achieve public safety are consistent with the rule of disposition of the
subjects depends on the interest and appear as well. The interest-free dimension of these
procedures according to the regulations and details mentioned in this research.
.Key words: Public safety, government measures, Corona virus, disposition of the parish, the
interest.
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مقدمة
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إلى يوم
الدين ،أما بعد؛
فإن ابتغاء املصلحة املشروع تحقيقها والعمل على تحصيلها هو التصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر أناس في
املجتمعات اإلنسانية بشكل عام واملجتمع الفلسطيني بوجه خاص ،ومن هنا جاءت اإلجراءات الحكومية الخاصة بالسالمة
العامة والحد من انتشار فيروس كورونا من خالل إعداد مراكز الحجر الصحي للمصابين بالفيروس وكذلك تجهيز املشافي
باملستلزمات الطبية ،وأجهزة التنفس االصطناعية ،وغرف العناية الحثيثة ،وإنشاء مراكز الفحص ،في املحافظات وغير
ذلك من إجراءات بهدف مراعاة مصالح الناس وحفظ متعلقاتهم في جوانب حياتهم املتعددة التي جاءت الشريعة اإلسالمية
لتأمينها من خالل نصها على ذلك ،حيث ّبينت أهميتها ومكانتها في تحقيق السعادة لإلنسان ،ثم شرعت األحكام لتحقيقها.
َ
َْ
ض ِعل ِل األحكام في عدد من املوارد؛ إال ذأنهم
ومع أن فقهاء الشريعة اإلسالمية قد اختلفوا في تحديد املصلحة أو املنفعة وبع ِ
متفقون بشكل عام على أن املقصود من فرض إجراءات تحفظ مقاصد الشريعة هو إصالح لحال الناس ،وحمايتهم من
املفاسد ،فالذي شجع على تقنين قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة؛ هو ما رآه الفقهاء من بعض اآليات القرآنية،
واألحاديث النبوية التي أحاطت بكثير من األحكام في بضع كلمات ،وهذه القاعدة ذ
تبين أن النصوص الواردة في األمر بطاعة
والة األمور مقيدة بكون أن اإلجراءات التي ّ
يقرها ينبغي أن تنشد املصلحة في أفضل صورها ،وتطبيق هذه القاعدة في البيئة
ً
الفلسطينية قد يختلف بين حاكم وآخر وذلك تبعا الختالف املصلحة من حيث الزمن أو الرؤية الخاصة بتقدير املصلحة
وظروفها ،إن الوقوف على طبيعة املصلحة املرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة
بسبب أزمة كورونا وبيان مدى انسجام ذلك مع قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة يقتض ي مراجعة البعد
املصلحي لهذه القاعدة الذي يتجلى في وزن تصرفات اإلمام بميزان املصلحة الشرعية املعتبرة ،وإنفاذ أمره في رعيته على وفق
املوازنات الشرعية الجالبة للرشاد والدافعة للفساد الذي ينضبط بضوابط الشرع اإلسالمي وقواعده الراسخة ،ومن هنا
جاء هذا البحث ليتناول هذه املسألة تحت عنوان" :إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة ومدى
انسجامها مع قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة"
أهمية املوضوع وأسباب اختياره :وتبرز أهمية املوضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:
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 .1تعلق هذا املوضوع بالقاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط باملصلحة ومدى انسجام إجراءات الحكومة
الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة معها من جانب الشرع.
 .2إظهار أهمية الوقوف على طبيعة املصالح املترتبة على إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة
التي يكثر السؤال عن طبيعة املصلحة الشرعية املترتبة عليها وبالتالي يطلب معرفة ذلك في الواقع املعاصر.
 .3بيان أن معرفة التطبيقات الخاصة بالقواعد الفقهية املتعلقة بإجراءات السالمة العامة مسألة مهمة للباحثين
واملختصين من خالل ما تحققه من إظهار القيم الحضارية للتشريعات اإلسالمية املتعلقة بالقواعد الخاصة
باملستجدات والنوازل في الواقع املعاش.
 .4إن القواعد الفقهية في املفهوم اإلسالمي تظهرها النصوص الشرعية وعبارات الفقهاء في كتبهم ومراجعهم ولذلك
كان ال بد من معالجة ذلك وبيانه للوصول إلى الصور الخاصة بذلك في إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق
السالمة العامة حال أزمة كورونا.
 .5مساس هذا املوضوع بالواقع املعاصر ،وما يرتبط به من ارتباكات علمية وعملية في موضوع القواعد الفقهية
توجب على الدراسات املتخصصة أن تقف على هذه املسائل بهدف البيان واملعالجة العلمية املتخصصة.
 .6خدمة التشريع اإلسالمي وخاصة ما يتعلق به من مسائل في الواقع املعاصر وتطبيقاته ،وذلك بتناول جزئياته
ودراستها دراسة فقهية واقعية متعمقة.
أهداف البحث :وهي متمثلة بما يأتي:
 .1تحديد ماهية قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة وبيان أهميتها التشريعية ،ودراسة ما يرتبط بذلك من
مسائل للوقوف على هذه القضية بدقة ووضوح.
 .2بيان كيف تكون الضوابط الشرعية املؤثرة في اعتبار البعد املصلحي لقاعدة التصرف على الرعية منوط
باملصلحة.
 .3الوقوف على القواعد املعتبرة في تحقق املصلحة من تطبيق اإلجراءات املتعلقة بالسالمة العامة بسبب أزمة
كورونا في الواقع الفلسطيني.
مشكلة /أسئلة البحث :وهي متمثلة بأمور هي:
 .1ما مفهوم قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة؟
 .2كيف تتحدد األهمية التشريعية لقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة في املنظور شرعي؟
 .3ما هي طبيعة إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة حال كورونا؟
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 .4هل يوجد مصلحة مرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة بسبب أزمة كورونا
من حيث األصل؟
 .5كيف تكون الضوابط الشرعية املؤثرة في اعتبار البعد املصلحي لقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة؟
 .6هل يمكن الوقوف على القواعد املعتبرة في تحقق املصلحة من تطبيق اإلجراءات املتعلقة بالسالمة العامة بسبب
أزمة كورونا في الواقع الفلسطيني أم ال؟
منهجية البحث :ولقد كان منهج الباحث كاآلتي:
 .1االعتماد على املنهجين الوصفي والتحليلي ،وذلك ببيان ماهية قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
وأهميتها التشريعية ،وكذلك صور اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية للحد من انتشار فايروس كورونا،
ومن ثم تحليل هذه القاعدة وربطها بإجراءات الحكومة املتخذة ،وبالتالي الوقوف على املصلحة الشرعية املرجوة
من ذلك وفلسفتها من منظور شرعي.
 .2الرجوع إلى املراجع املتخصصة في موضوعات البحث وخاصة املراجع الحديثة
محتوى البحث :وقد جاءت هذه الدراسة  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -في ثالثة مباحث ،وذلك على النحو اآلتي:
املبحث األول :إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة حال أزمة كورونا
املطلب األول :ماهية فايروس كورونا في املفهوم الصحي
املطلب الثاني :اإلجراءات املتخذة من الحكومة الفلسطينية حال أزمة كورونا لتحقيق السالمة العامة
املبحث الثاني :حقيقة القاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط باملصلحة وأهميتها التشريعية
املطلب األول :حقيقة قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
املطلب الثاني :أهمية قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
املبحث الثالث :طبيعة املصلحة املرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة بسبب
أزمة كورونا
املطلب األول :الضوابط الشرعية املؤثرة في اعتبار البعد املصلحي لقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
املطلب الثاني :القواعد املعتبرة في تحقق املصلحة من تطبيق اإلجراءات املتعلقة بالسالمة العامة بسبب أزمة كورونا في
الواقع الفلسطيني
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ً
وأخيرا  :فهذا غاية جهد الباحث ،فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى ،وإن كانت األخرى فمن عجز وتقصير واستغفر
هللا العظيم.

املبحث األول :إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة حال أزمة كورونا
يحتاج الوقوف على طبيعة هذه اإلجراءات أن يتم الحديث عن ماهية فايروس كورونا وحقيقة هذه اإلجراءات
وذلك من خالل الرجوع إلى إعالنات الحكومة الفلسطينية وقراراتها الخاصة بالسالمة والصحة العامة وكذلك الكتابات
الصحية والطبية املعاصرة خاصة منظمة الصحة العاملية ،وفيما يأتي من مطالب بيان ذلك:

املطلب األول :ماهية فايروس كورونا( )432في املفهوم الصحي
فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان .ومن املعروف أن
ً
عددا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمر ً
اضا تنفسية تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد
وخامة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية (ميرس) واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) .ويسبب فيروس
ً
ُ
كورونا املكتشف مؤخرا مرض كوفيد.19-
وأما مرض كوفيد 19-هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا .ولم يكن هناك
أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول /ديسمبر  .2019وقد
ّ
تحول كوفيد 19-اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.
ً
وتتمثل أعراض مرض كوفيد)433(19-األكثر شيوعا بالحمى والسعال الجاف والتعب .وقد يعاني بعض املرض ى من
ً
اآلالم واألوجاع ،أو احتقان األنف ،أو ألم الحلق ،أو اإلسهال .وعادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجيا .ويصاب
ً
بعض الناس بالعدوى ولكن ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جدا .ويتعافى معظم الناس (نحو  )%80من املرض دون
ً
الحاجة إلى عالج في املستشفى .وتشتد حدة املرض لدى شخص واحد تقريبا من كل  5أشخاص يصابون بعدوى كوفيد19-
حيث يعانون من صعوبة في التنفس .وترتفع مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة بين كبار السن ،واألشخاص الذين يعانون
-

موقع منظمة الصحة العاملية ،مرض فيروس كورونا (كوفيد :)19-سؤال وجواب ،تاريخ الدخول:
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
موقع منظمة الصحة العاملية ،مرض فيروس كورونا (كوفيد :)19-سؤال وجواب ،تاريخ الدخول2020/5/2 :م433 ،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
2020/5/2م432 ،
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ً
مشاكل طبية أصال ،مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتين ،أو داء السكري ،أو السرطان .ولكن أي شخص
يمكن أن ُيصاب بعدوى كوفيد 19-املصحوبة بأعراض شديدة .وحتى األشخاص املصابين بأعراض كوفيد 19-الخفيفة
ً
جدا يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى غيرهم .ويجب على جميع األشخاص املصابين بالحمى والسعال وصعوبة التنفس
ً
الحصول على العناية الطبية ،أيا كانت أعمارهم.

املطلب الثاني :اإلجراءات املتخذة من الحكومة الفلسطينية حال أزمة كورونا
لتحقيق السالمة العامة()434

منذ تفش ي وباء كورونا وانتشاره تعاملت الحكومة الفلسطينية بدرجة عالية من املسؤولية ،واتخذت سلسلة من
التدابير واإلجراءات االستباقية الحتوائه ،وتقليص مساحة انتشارهً ،
بدء من إعالن حالة الطوارئ ،ومرو ًرا بإعداد مراكز
الحجر الصحي للمصابين في جميع محافظات الوطن ،وتجهيز املشافي باملستلزمات الطبية العاجلة ،وغرف العناية الحثيثة،
وأجهزة التنفس االصطناعية ،وإنشاء مراكز الفحص ،في املحافظات وعلى املعابر الحدودية لتقديم الفحوصات ،وإعداد
الطواقم الصحية القادرة على تقديم العالج للحاالت الحرجة ،وكذلك توظيف كوادر جديدة لرفد الجهاز الصحي،
ومضاعفة أعداد العاملين فيه ،للتعامل مع أسوأ االحتماالت الواردة على ذلك ،حيث تم افتتاح العديد من املستشفيات
بناء على ذلك ،ووضعت خطة محددة ملضاعفة أعداد األسرة ،وتجهيز غرف العناية املكثفة ،وتوفير أجهزة التنفس
االصطناعي فيها حيث كانت موزعة على جميع املحافظات .وقد استمرت الطواقم الصحية في تتبع الوباء بمضاعفة
الفحوصات من  500فحص ً
يوميا في بداية تفش ي الفيروس إلى  10-8آالف فحص اليوم ،بكلفة تصل إلى  500ألف شيقل
تتحملها الحكومة ً
يوميا ،وقد سخرت الحكومة كامل إمكانياتها ورصدت امليزانيات الالزمة لذلك ،وجمدت بعض املشاريع

التنموية ،والبرامج التطويرية لصالح مواجهة الوباء ،وذلك لتحقيق برامج السالمة العامة وزيادة الوعي لدى أفراد املجتمع
وجميع فئاته؛ أطلقت الحكومة حملة إعالمية بخطاب يتسم بالوضوح والشفافية من خالل جميع وسائل اإلعالم الرسمية
والخاصة .حيث تم التمكن بناء على ذلك من تسطيح املنحنى الوبائي ،حيث لم تتجاوز أعداد اإلصابات في تلك املرحلة
العشرات ،بينما لم تتعد حاالت الوفاة عتبة اآلحاد ،بجهد الطواقم الصحية واألمنية وصوابية اإلجراءات التي تمثلت
باملطالبة بااللتزام بارتداء الكمامة ،والتباعد الجسدي ،وغسل وتعقيم األيدي ،واالمتناع عن إقامة األفراح ،أو بيوت
 ،بتاريخ :رام " -

وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا) ،الحكومة تقرر جملة من اإلجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا434
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العزاء ،أو املشاركة فيها ،ألنها تشكل بؤرا لتفش ي الوباء ،ومن اإلجراءات الحكومية املتبعة تخصيص مبالغ مالية لتعويض
العمال عن فترة اإلغالق ،وخاصة العاملين منهم في قطاع السياحة والخدمات.
حيث وبعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية الفلسطينية؛ أعلن مجلس الوزراء ما يأتي(:)435
-1يتم إغالق جميع املدارس لكل املستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة ،ابتداء من صباح
يوم األحد القادم ،مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم املعدة مسبقا.
ً
إغالقا ً
ً
ابتداء من صباح األحد القادم ،والتحول
تاما،
-2إغالق جميع الجامعات واملعاهد بمختلف مستوياتها
بشكل كامل إلى برامجها املعدة في التعليم اإللكتروني مع السماح لبعض اإلداريين بالوصول.
منعا ً
-3يمنع التنقل بين املحافظات ً
باتا إال للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية واملواد الغذائية.
ُ -4تغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم ،ترتفع فيه اإلصابات بمتابعة ذلك ً
يوميا من خالل وزارة الصحة.
-5يمنع دخول أهلنا في أراض ي الـ 48إلى املدن واملحافظات.
-6تمنع حركة العمال من وإلى األراض ي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال املبيت في أماكن عملهم ،وإجراء ما
يلزم من فحوصات طبية.
-7في ما يتعلق بالصلوات ،في املساجد والكنائس ،خارج أيام ومناطق اإلغالق سيكون هناك بروتوكول خاص في
هذا املوضوع(.)436
ً
-8تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة ً 7
صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم
مساء ولغاية 6
الخميس.
-9تمنع الحركة منعا باتا في جميع املحافظات أيام الجمعة والسبت ،مع السماح بعمل الصيدليات واألفران فقط.

 ،بتاريخ :رام " -

وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا) ،الحكومة تقرر جملة من اإلجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا435

https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790هللا  ،2020-12-17تاريخ الدخول2020/12/25 :م،
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 -10تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحالقة وأماكن الترفيه الداخلية واملطاعم واملقاهي (باستثناء
خدمة التوصيل).
-11تقليص عمل الوزارات واملؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ ،إلى ما ال يزيد على  %30من طاقتها
البشرية.
 -12تعمل املؤسسات األهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما ال يزيد على  %30من العاملين فيها.
-13الطلب من األسرى املفرج عنهم ومن ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل االحتفاالت لحين تسمح
الظروف بذلك.
-14تعمل القطاعات اإلنتاجية بـ  %50من طاقتها ملنع االزدحام.
-15تعمل األماكن التجارية خالل أيام العمل األسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع
الكمامات والتعقيم ،تحت طائلة املسؤولية القانونية والعقوبات املالية.
ُ
-16تمنع األعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا ،وتحت طائلة املسؤولية القانونية والعقوبات
املالية.
-17تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة املواطنين.
-18على مستشفيات القطاع األهلي والخاص تخصيص أقسام الستقبال مرض ى كورونا.
-19البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ.
-20املحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
-21بدء صرف  13مليون دوالر لتعويض العمال عن فترة اإلغالق القادمة.
-22الطلب من الشرطة واألجهزة األمنية املراقبة املركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ
العقوبات بما فيها املالية عليهم.
-23الطلب من املحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في املحافظات تفعيل دورها الوطني واملساندة في حماية أرواح
املواطنين.
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 -24الطلب من األخوة قيادة األجهزة األمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس.
-26تحديد مدة هذه اإلجراءات بأسبوعين(.)437

املبحث الثاني :حقيقة القاعدة الفقهية التصرف على الرعية منوط باملصلحة وأهميتها التشريعية
إن ابتغاء املصلحة املشروع تحقيقها والعمل على تحصيلها هو التصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر أناس في
املجتمعات اإلنسانية بشكل عام واملجتمع الفلسطيني بوجه خاص ،ومن هنا وجدت القاعدة الفقهية التي تنص على أن:
ً
التصرف على الرعية منوط باملصلحة ،وتطبيق هذه القاعدة في البيئة الفلسطينية قد يختلف بين حاكم وآخر وذلك تبعا
الختالف املصلحة من حيث الزمن أو الرؤية الخاصة بتقدير املصلحة وظروفها( ،)438ولذلك كان ال بد من الوقوف على
حقيقة هذه القاعدة ومعرفة أهميتها واملقصد التشريعي منها وذلك فيما يأتي من مطالب:

املطلب األول :حقيقة قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
تحكم هذه القاعدة الفقهية تصرفات الوالي االجتهادية كلها ،حيث إن تصرفاته جميعها ينبغي أن يكون الغرض
منها تحصيل املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها ،وكذلك وسائل وآليات تحقيق املصلحة في الواقع ،ومن ثم ذ
يتبين أن
كل تصرف لم ير ِاع فيه الراعي تحقيق مصلحة الرعية ولم يتخذ الوسائل املؤدية لذلك؛ فقد وقع غير منتج لألثر الذي يراد
ً
منه ،فهو تصرف فاسد وتقع تبعاته عليه ،وإن الراعي ليس مخيرا في اختيار ما يشتهي من أمور حتى إذا كانت كلها جائزة،
بل عليه أن يختار أصلحها وأنفعها وأيسرها( ،)439فقد ورد في مجلة األحكام العدلية العثمانية" :التصرف على الرعية منوط
باملصلحة"(.)440

 ،بتاريخ- " :
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https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790رام هللا  ،2020-12-17تاريخ الدخول2020/12/25 :م،
 - https://eldorar.info/science/articleالشريف ،محمد بن شاكر ،املصلحة في تصرفات ولي األمر ،الدرر الشامية القسم العلمي438 ،
 - https://eldorar.info/science/articleالشريف ،محمد بن شاكر ،املصلحة في تصرفات ولي األمر ،الدرر الشامية القسم العلمي439 ،
 املادة ( )58من مجلة األحكام العدلية العثمانية440.مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
421

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
وذلك ألن تدخل ولي األمر منوط باملصلحة حيث إن من واجباته رعاية مصالح املجتمع واملحافظة على تنفيذ
األحكام ومراعاة التشريعات الخاصة بذلك ،ولهذا كان تدخله في شئون الرعية منوط بتحقيق مصالحهم ورعاية
حاجاتهم( )441املتعددة.
جاء في كتاب قواعد األحكام في مصالح األنام" :يتصرف الوالة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو األصلح
ً
ً
للمولى عليه ،درءا للضرر والفساد ،وجلبا للنفع والرشاد ،وال يقتصر أحدهم على الصالح مع القدرة على األصلح إال أن
ً
ً
يؤدي إلى مشقة شديدة ،وال يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم ..وكل تصرف ذ
جر فسادا أو دفع صالحا
فهو منهي عنه"(.)442
وإن حدوث جائحة كورونا يعد مفسدة توجب على الجهات املختصة في الدولة التدخل ملكافحتها وفق إمكانياتها
املتاحة ،وفي حدود ما يجلب النفع للمجتمع ويمنع الضرر عنهم.

املطلب الثاني :أهمية قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
إن الذي شجع الفقهاء على استنباط القواعد الفقهية وقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة عند تعليل
األحكام وتجدد الحوادث؛ هو ما رأوه من بعض اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية التي أحاطت بكثير من األحكام في بضع
كلمات ،فالفقهاء عن طريق مرانهم ومعايشتهم توصلوا إلى نتيجة حتمية مفادها أن تقعيد القواعد أمر مهم لتفادي التبدد
والتنافر بين الفروع عند كثرتها( ،)443وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع ،وبقدر اإلحاطة بها يعظم قدر الفقيه
ويشرف ،ويظهر رونق الفقه ويعرف ،وتتضح مناهج الفتوى وتكشف ،...ومن يخرج الفروع باملناسبات الجزئية دون القواعد
الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت ...ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات الندراجها في الكليات،

 السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،41/1 ،السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرحمن441 ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ،دار الباز للنشر والتوزيع ،مكة املكرمة ،د.ت ،ص.86
 العز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية442 ،بيروت ،د.ط.89/2 ،
 الندوي ،أحمد علي ،القواعد الفقهية ،دار القلم دمشق ،ط1414- 3هـ1994-م ،ص 443.271مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب ،وأجاب الشاسع البعيد وتقارب ،وتفهمها في بادئ األمر ،وبالتالي كان ذكرها
يوجب االستئناس باملسائل ،ويكون وسيلة لتقررها في األذهان(.)444
وقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة ذ
تبين أن النصوص الواردة في األمر بطاعة والة األمور مقيدة بكون
أوامره املبنية على االجتهاد مراد منها املصلحة ،وكذلك التنظيمات التي ّ
يقرها ينبغي أن تنشد املصلحة في أفضل صورها،
ً
وليس املراد أن تحوز أوامره وتنظيماته مجرد الجواز الفقهي ،ال بل حتى تكون أكثر املمكن تحقيقا للمصلحة ،فلو اختار
ً
ً
أمرا جائزا من بين أمور كثيرة جائزة لكن كان هناك ما هو أصلح منه ،فينبغي عليه الرجوع واختيار األصلح ،فاإلمام يخير
بين األمرين تخيير رأي ومصلحة ال تخيير شهوة ومشيئة ،وال تجب على الرعية الطاعة فيما اختاره اإلمام لو اختار ما فيه
ّ
ويتحمل اإلمام أو عامله التبعة الناتجة عن تصرفاته التي لم ير ِاع فيها تحقيق املصلحة؛
مفسدة أو ما ال يجلب للمصلحة،
ً
ً
ّ
فيتحمل حينئذ
ألن التصرف املأذون له فيه ما كان منوطا باملصلحة ،فلما كان تصرفه خارجا عن الحدود املأذون له فيها،
تبعة تصرفه(.)445
َ َ ْ
َْ
ذ
ص ُّر َفاته على َ
وإن َنفاذ َت َ
ضمنها؛ ِأل ذن ُه َمأ ُمور من قبل الش ِارع صلى هللا عليه وسلم
الع ذامة مترتب على وجود امل ْن َف َعة ِفي
ِ
َ
َ
َ
ل
أن يحوطهم بالنصح ،ومتوعد من قبله على ترك ذ ِلك بأعظم و ِعيد ،حيث يقو النبي صلى هللا عليه وسلم" :ما من عبد
يسترعيه هللا رعية ،يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه الجنة"( ،)446وعن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه
قال" :ما من أمير يلي أمور املسلمين ثم ال يجتهد لهم وينصح إال لم يدخل الجنة"(.)447
ويشترط إلعمال هذه القاعدة شرطان ،أولهما :أن تتوفر في الولي شروط الوكيل ،ألنه ال يتصرف لنفسه ،وإنما
ً
منطويا على منفعة معتبرة للمتولي عليه،
هو وكيل عن غيره في رعي شؤونه وتدبير مصالحه ،وثانيهما :أن يكون تصرف الولي

-

القرافي ،أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ،الفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية ،عالم الكتب444 ،

/.3بيروت1 ،
الشريف ،محمد بن شاكر ،املصلحة في تصرفات ولي األمر ،الدرر الشامية القسم العلمي445 ،

- https://eldorar.info/science/article
 مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر ،والحث على الرفق والنهي عن إدخال املشقة عليهم، ،1829بيت األفكار الدولية ،عمان ،األردن1998 ،م.
 مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر ،والحث على الرفق والنهي عن إدخال املشقة عليهم ،برقم 447,1829
برقم 446
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تعود عليه بعائد الخير الدنيوي أو األخروي ،أو بهما ً
ً
منتقيا أنسب
معا ،بحيث يحمل موليه على أحسن الوجوه في التصرف،
الوسائل إفضاء للمقصود(.)448

املبحث الثالث :طبيعة املصلحة املرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية
لتحقيق السالمة العامة بسبب أزمة كورونا
إن الوقوف على طبيعة املصلحة املرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة
بسبب أزمة كورونا وبيان مدى انسجام ذلك مع قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة يقتض ي مراجعة البعد
املصلحي لهذه القاعدة الذي يتجلى في وزن تصرفات اإلمام بميزان املصلحة املعتبرة ،وإنفاذ أمره في رعيته على هدي املوازنات
الشرعية الجالبة للرشاد والدافعة للفساد الذي ينضبط بعدة ضوابط منها فيما يأتي:

املطلب األول :الضوابط الشرعية املؤثرة في اعتبارالبعد املصلحي
لقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة
حتى تتكون امللكة الفقهية عند الباحث ويسهل عليه استنباط األحكام ،ومعرفة عللها ،ومواطن االتفاق واالفتراق
فيها؛ ال بد له من الوقوف على هذه الضوابط الشرعية التي تيسر دراسة الفقه وتوضح أهدافه وغاياته ومقاصده وشموله،
حيث إنه من غيرها ال يمكن ظهور طبيعة الترابط بين الفروع الفقهية الكثيرة وتطبيقاتها املعاصرة ،والوقوف كذلك على
طبيعة املصلحة املترتبة على إجراءات السالمة العامة املتخذة من قبل الحكومة بهدف السيطرة على فايروس كورونا ،وتلك
القواعد مسلمة معتبره في الكتب الفقهية تتخذ أدلة إلثبات املسائل وتفهمها في بادئ األمر فذكرها يوجب االستئناس
باملسائل ويكون وسيلة لتقررها في األذهان( ،)449ولوال هذه القواعد لبقيت األحكام ً
فروعا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون

 ،2007ص ،355وانظر448 :

 شبير ،محمد عثمان ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،ط،2الريسوني ،قطب ،قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال البيئي ،مجلة كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية ،جامعة قطر ،عدد 2011 ،29م ،ص .483
 حيدر ،علي ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،تحقيق وتعريب :املحامي فهمي الحسيني ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت449.15/1 ،مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
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أصول تمسك بها في األفكار( ،)450ولتوضيح ذلك كان ال بد من معرفة هذه الضوابط الشرعية املصلحية التي تتمثل فيما
يأتي(:)451
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

أال تجري املصلحة على خالف النصوص القطعية واإلجماع املتيقن.
أال تعارض املصلحة مقاصد الشرع اإلسالمي والقواعد املعتبرة فيه.
أن تسلم املصلحة مما يعارضها من مصالح؛ حيث يقدم األرجح منها على املرجوح.
أال يفض ي العمل باملصلحة إلى مفسدة راجحة أو مساوية ،حيث إن درء املفسدة يقدم على جلب املنفعة في
هذا الحال.
أن يعلم بمجال العمل باملصلحة بأنه يكون في دائرة الظنيات ال القطعيات ،وأنه باب املعامالت والعادات
ومما للعقل سبيل إلى إدراك العلة والحكمة منه ،وليس في باب العبادات واألحكام القطعية في التشريع
اإلسالمي.
أن تكون املصلحة املراد تحقيقها حقيقية ال وهمية من حيث ظهور وجه الصالح وانضباطه وإمكان الوقوف
على ذلك وتحديده بدقة.
أن تكون املصلحة عامة يتعلق أثرها بعموم الناس واألفراد ال آحادهم(.)452

املطلب الثاني :القواعد املعتبرة في تحقق املصلحة من تطبيق اإلجراءات
املتعلقة بالسالمة العامة بسبب أزمة كورونا في الو اقع الفلسطيني
وتتمثل هذه القواعد بمراعاة مبدأ العدالة واملساواة بين مجاالت الدولة املتعددة ،وكذلك مقاصد الشريعة
اإلسالمية وفقه املوازنات املعروف فيها عند القيام بهذه اإلجراءات الحكومية ،وفيما يأتي بيان ذلك:
ً
أوال :مراعاة مبدأ العدالة واملساواة حال القيام بهذه اإلجراءات

الزرقا ،مصطفى أحمد ،املدخل الفقهي العام ،مطبعة طربين ،دمشق1387 ،هـ1968-م ،ط ،10دار الفكر450.949/2 ،

 انظر :الريسوني ،قطب ،قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال البيئي ،مجلةوالدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،عدد 2011 ،29م ،ص .483
 انظر :الريسوني ،قطب ،قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال البيئي ،مجلة كلية الشريعة 452والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،عدد 2011 ،29م ،ص .483
كلية الشريعة 451
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ً
جميعا في ظل الشريعة
فال يميز في ذلك بين حاكم ومحكوم وال بين مجال وغيره من مجاالت الدولة املتعددة( ،)453فالناس
اإلسالمية سوا ٌء في الحقوق وفي الواجبات وفي املسئوليات( )454أو في تطبيق اإلجراءات الخاصة بمنع انتشار كورونا حيث
َ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َذ ًَْ ََُ ََ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َ
ال ذ ذر ٍة ش ًّرا َي َر ُه"( .)455فحتى تتحقق املصلحة من ذلك يجب أال
يقول تعالى" :فمن يعمل ِمثقال ذر ٍة خيرا يره * ومن يعمل ِمثق
يستثنى من ذلك فرد وال جماعة ،وال تجمع أو مدينة ألن ذلك يدعم اإلجراء ويعمل على فعاليته وتحقيق آثاره،
ًّ
عمر بن الخطاب ،فقال له عمر :قم يا أبا الحسن واجلس
وحينما خاصم يهودي عليا بن أبي طالب  أمام أمير املؤمنين ٍ
أمام خصمك ،ففعل وفي وجهه التأثر ،فلما انتهت الخصومة قال له عمرَ :أكر ْه َت يا ُّ
علي أن تجلس أمام خصمك؟ فقال:
ِ
كال ولكني كرهت أنك لم تراع املساواة بيننا بقولك أبا الحسن؛ إذ الكنية تشير إلى التعظيم .وعن عائشة رض ي هللا عنها أن
ّ
ً
يكلم فيها رسول هللا  ،ومن يجترئ عليه إال أسامة ِح ّب رسول هللا
قريشا أهمتهم املرأة املخزومية التي سرقت فقالوا :من ِ
ذ
 ،فكلم رسول هللا  فقال « :أتشفع في حد من حدود هللا؟ ثم قام فخطب فقال :يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،وأيم هللا ،لو أن فاطمة بنت محمد
سرقت لقطع محمد يدها»( .)456فالشريعة اإلسالمية ال تفرق بين الناس في تطبيق األحكام وهي تقيم الشرع على الناس
ً
جميعا دون تمييز مراعية في ذلك قواعد العدالة ومبدأ املساواة بين الناس وفق املفهوم الشرعي.
ً
ثانيا :مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية عند القيام بهذه اإلجراءات
فمقاصد الشريعة اإلسالمية تقوم على تحقيق مصالح الناس التي هي ليست على درجة واحدة من حيث األهمية وحاجة
الناس إليها ،وإنما هي على درجات متعددة ،فبعض املصالح ضروري يتعلق بوجود اإلنسان ومقومات حياته ،وبعضها يأتي
في الدرجة الثانية باعتباره وسيلة مكملة للمصالح الضرورية السابقة حيث تساعد اإلنسان على االستفادة من جوانب

 انظر :زيدان ،عبد الكريم ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،دمشق ،ط ،.2018 ،1ص453.40- 39 -مناع القطان ،وجوب تحكيم الشريعة اإلسالمية ،طبع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1405 ،هـ ،ص454.114

-

سورة الزلزلة ،آية 455.8 ،7

البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،كتاب الحدود ،باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ،ح برقم  ،6788بيت 456

األفكار الدولية ،عمان ،الرياض ،2004 ،ص .1295
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الحياة املختلفة من معامالت وتنظيم عالقات ،وبعض املصالح ال تتوقف عليها الحياة ،وال ترتبط بحاجيات اإلنسان ،وإنما
تتطلبها مكارم األخالق ،لتأمين الرفاهية للناس وتحقيق كمالياتهم(.)457
إن القيام بإجراءات السالمة العامة وفق القواعد العلمية واألخالقية من األمور املهمة في إرساء مبدأ تطبيق مقاصد
الشريعة اإلسالمية والعمل على رعايتها( ،)458ولذلك جاءت هذه اإلجراءات وفق تشريعات تهدف إلى تمكين اإلنسان من أداء
التكاليف الشرعية والدنيوية املطلوبة منه ،بحيث تجعله ً
قادرا على حمل األمانة وعمارة األرض ،لقوله تعالى﴿ :هو أنشاكم
من األرض واستعمركم فيها﴾( )459وذلك العتبار أن االستخالف هو مصدر االلتزامات التي يتم تكليف اإلنسان بها بما يكفل
التعاون اإلنساني في نواحي البر املتعددة لقوله صلى هللا عليه وسلم" :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا
عنه كربة من كرب يوم القيامة"( ،)460ولقوله كذلك" :هللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"( .)461وهذا إلظهار أهمية
هذه اإلجراءات ومدى مراعاتها للمصلحة الشرعية املطلوبة وتحقيق التكافل بين الناس.
فاملصالح الضرورية إذا فقدت اختل نظام الحياة ،وفسدت مصالح الناس ّ
وعمت فيهم الفوض ى وتعرض وجودهم
للخطر والضياع والهالك ،حيث تنحصر هذه املصالح الضرورية في الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،أو النسب،
واملال( ،)462والشريعة اإلسالمية تقوم على حفظ هذه املصالح ،وترتبط مقاصدها بها لتحقيق حفظ الدين ،حفظ النفس،
حفظ العقل ،حفظ العرض أو النسب ،حفظ املال.
انظر :العز بن عبد السالم ،السلمي ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،دار الكتب 457

العلمية ،بيروت ،د.ط 29/1 .وما بعدها 42 ،وما بعدها ،الزحيلي ،محمد مصطفى ،بحث بعنوان :مقاصد الشريعة اإلسالمية،
 ، /تاريخ الزيارة ،2021/1/8 :صhttps://ketabpedia.com.8
 خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،بيروت2006 ،م ،د .ط ،ص458 .160 سورة هود ،آية 459. 61 مسلم ،أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري  ،الصحيح  ،دار طيبة  ،الرياض  ،ط2006 ، 1م  ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 460 ،باب فضل االجتماع على تالوة القران  ،برقم  ،2699ص.1242
 مسلم ،الصحيح ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار  ،باب فضل االجتماع على تالوة القران  ،حديث رقم  ،2699ص461.1242 الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ،املستصفى من علم األصول ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط462 ،417/1 ،1997 ،1الشاطبي ،أبو إسحاق ،املوافقات في أصول األحكام ،مطبعة املدني ،القاهرة ،د.ت ،4/2 ،الزحيلي ،وهبة ،األصول العامة لوحدة الدين الحق،
املكتبة العباسية ،بدمشق ،ط ،1972 ،1ص ،61، 60علم أصول الفقه ،خالف ،ص ،199الزحيلي ،محمد مصطفى ،بحث بعنوان :مقاصد
 ، /تاريخ الزيارة ،2021/1/8 :ص ،8وما بعدهاhttps://ketabpedia.com.الشريعة اإلسالمية،
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
427

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
جاء في املستصفى" :ومقصود الشرع من الخلق خمسة :وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم
ُ ّ
فو ُت هذه األصول فهو مفسدة ،ودفعها
ومالهم ،فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة ،وكل ما ي ِ
مصلحة"(.)463
وأما املصالح الحاجية فهي التي تدفع املشقة عن الناس وتخفف عنهم التكاليف ،وإذا فقدت فال يختل نظام
حياتهم وال يتهدد وجودهم بل يلحقهم الحرج واملشقة ،ولذلك تأتي األحكام التي تحقق هذه املصالح الحاجية لترفع الحرج
عن للناس ،وتيسر لهم سبل التعامل ،وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية ،وبالتالي تأديتها والحفاظ عليها ،عن
طريق مصلحة الحاجيات(.)464
وتتجلى املصالح التحسينية من خالل األمور التي تتطلبها املروءة واآلداب ،وإذا فقدت هذه األمور فال تختل شؤون
الحياة ،وال يلحق بالناس الحرج واملشقة بل يظهر حالهم على خالف األخالق واآلداب ،واملصالح التحسينية تكمل املصالح
الضرورية والحاجية وتجعلها على أحسن حال(.)465
ً
جميعا ،بأن نصت على كل منهاّ ،
وبينت أهميتها ومكانتها في
ومن هنا جاءت الشريعة اإلسالمية لتأمين هذه املصالح
تحقيق السعادة لإلنسان ،ثم شرعت األحكام لتحقيقها ،وعليه فإن كانت اإلجراءات املتخذة تؤثر على هذه املقاصد
الشرعية بشكل سلبي وكانت غير مراعية لحفظها واعتبارها كان ال بد من إعادة النظر في هذه اإلجراءات لتتوافق مع مقصد
ً
الشرع وقواعده العلمية والتطبيقية امتثاال لقاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة.
وذلك ألن الشريعة اإلسالمية نفع ودفع ،ومبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد ،وهي عدل كلها ورحمة كلها،
ومصالح كلها ،فحيثما كانت املصلحة فثم شرع هللا ،وحيثما كان شرع هللا فثم املصلحة( ،)466ومن ذلك اتخاذ إجراءات عامة
في الدولة بهدف تحقيق السالمة ومراعاة مصالح الناس في جميع الجوانب الحياتية والعملية التطبيقية.

 الغزالي ،املستصفى من علم األصول، الغزالي ،املستصفى من علم األصول464.418/1 ، الشاطبي ،املوافقات في أصول األحكام ،6/2 ،خالف ،علم أصول الفقه ،ص ،200الغزالي ،املستصفى من علم األصول465 ،419/1 ، ، /تاريخ الزيارة ،2021/1/8 :ص 8وما بعدهاhttps://ketabpedia.com.الزحيلي ،محمد مصطفى ،بحث بعنوان :مقاصد الشريعة اإلسالمية،
 -https://www.iicss.iq/?idدكير ،محمد تهامي ،أهداف العقوبة وفلسفتها في ذ
الشريعة اإلسالمية466 ،
463.417/1
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وفقهاء الشريعة ،وإن اختلفوا في تحديد املصلحة أو املنفعة َوب ْعض ع َلل األحكام في عدد من املوارد؛ ذ
فإنهم
ِ ِ ِ
متفقون بشكل عام على أن املقصود من فرض أي إجراءات اجتهادية بهدف حفظ مقاصد الشريعة اإلسالمية هو إصالح
حال البشر ،وحمايتهم من املفاسد ،واستنقاذهم من الجهالة ،وإرشادهم من الضاللة ،وكفهم عن املعاص ي ،وبعثهم على
الطاعة(.)467
ً
ثالثا :مراعاة فقه املوازنات املعروف في الشريعة اإلسالمية عند القيام بهذه اإلجراءات
وذلك كما في قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب املصالح الثابتة في قول رسول صلى هللا عليه وسلم" :ما نهيتكم
عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم ،واختالفهم على
أنبيائهم"(.)468
ومن املوازنات املطلوب مراعاتها عند تطبيق اإلجراءات الخاصة بالسالمة العامة مسألة العمل واإلنتاج وتحصيل
الحقوق واستمرار ما يلبي مصالح الناس وضروراتهم وحاجاتهم بما يمكنهم من االستمرار والصمود في مواجهة الجائحة وفق
قاعدة املوازنة بين املصالح ،التي تؤكد أنه إذا تعددت املصالح وتعارضت فإنه يعمد إلى الترجيح بينها ،وكذلك تغليب األولى
واألهم منها على ما دونها على اعتبار أن تقديم املصالح الراجحة على املصالح املرجوحة محمود حسن( ،)469وذلك أن هللا
سبحانه وتعالى إنما ذكلف الخلق متعبداته وألزمهم مفترضاته ،وبعث إليهم ُرسله ،ذ
وشرع لهم دينه ،لغير حاجة دعته إلى
ًّ
تفض ًال منه عليهم ،كما ذ
تعبدهم ،وإنما قصد نفعهمُّ ،
تكليفهم ،وال ضرورة قادته إلى ُّ
عدا من نعمه ،بل
تفضل بما ال ُي ْحص ى
النعمة فيما ذ
تعبدهم به أعظم ،ألن نفع ما سوى املتعبدات مختص بالدنيا العاجلة ،ونفع املتعبدات يشتمل على نفع الدنيا
واآلخرة ...فكانت نعمته في ما حظره علينا ،كنعمته في ما أباحه لنا ،وتفضله في ما كفنا عنه ،كتفضله في ما أمرنا به"(،)470
وإن القيام الدولة بهذه اإلجراءات الخاصة بالسالمة العامة يعد من باب األحكام االستثنائية التي اتخذت لعذر يقتض ي هذا
اإلجراء ،والعتبارها كذلك من تطبيقات قاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة املحظورات ،وأن زوال الحاجة إلى
انظر :خالف ،عبد الوهاب ،مصادر التشريع اإلسالمي في ما ال نص فيه ،دار القلم ،الكويت ،ط1392 ،1ه ،ص-467.116
 مسلم ،أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب توفيره صلى هللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما ال 468ضرورة إليه أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع ونحو ذلك ،برقم  ،)2357( - 130بيت األفكار الدولية ،عمان.2004 ،
 العز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية469 ،بيروت ،د.ط ،ج /1ص.8
املاوردي ،األحكام السلطانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص-470.221
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تلك اإلجراءات يوجب على الجهات املختصة وقفها ألن ما جاز بعذر بطل بزواله ،حسب قاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله()471

املعروفة في الفقه اإلسالمي.

خاتمة
وبعد هذه املحطة في تناول موضوع إجراءات الحكومة الفلسطينية الخاصة بالسالمة العامة ومدى انسجامها مع
قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة؛ فإنه يمكن تلخيص أهم ما جاء في هذا البحث من نتائج وذلك فيما يأتي:
 فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان.
 منذ تفش ي وباء كورونا وانتشاره تعاملت الحكومة الفلسطينية بدرجة عالية من املسؤولية ،واتخذت سلسلة من
التدابير واإلجراءات االستباقية الحتوائه وتقليص مساحة انتشاره.
 تمثلت اإلجراءات الحكومية بإعالن حالة الطوارئ ،ومرو ًرا بإعداد مراكز الحجر الصحي للمصابين في جميع
محافظات الوطن ،وتجهيز املشافي باملستلزمات الطبية العاجلة ،وغرف العناية الحثيثة... ،
 إن ابتغاء املصلحة املشروع تحقيقها والعمل على تحصيلها هو التصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر أناس في
املجتمعات اإلنسانية بشكل عام واملجتمع الفلسطيني بوجه خاص.
 تطبيق القاعدة الفقهية :التصرف على الرعية منوط باملصلحة في البيئة الفلسطينية قد يختلف بين حاكم وآخر
ً
وذلك تبعا الختالف املصلحة من حيث الزمن أو الرؤية الخاصة بتقدير املصلحة وظروفها.
 تحكم هذه القاعدة تصرفات الوالي االجتهادية كلها ،حيث إن تصرفاته جميعها ينبغي أن يكون الغرض منها تحصيل
املصالح وتكميلها ودرء املفاسد وتقليلها.
 إن حدوث جائحة كورونا يعد مفسدة توجب على الجهات املختصة في الدولة التدخل ملكافحتها وفق إمكانياتها
املتاحة ،وفي حدود ما يجلب النفع للمجتمع ويمنع الضرر عنهم.
 إن الذي شجع الفقهاء على استنباط قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة عند تعليل األحكام وتجدد
الحوادث؛ هو ما رأوه من بعض اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية التي أحاطت بكثير من األحكام في بضع كلمات.
 قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة ذ
تبين أن النصوص الواردة في األمر بطاعة والة األمور مقيدة بكون
إجراءاته التي ّ
يقرها ينبغي أن تنشد املصلحة في أفضل صورها.
 -الزحيلي ،محمد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة ،دار الفكر ،دمشق ،ط2006 ،1م ،395/1 ،البورنو ،محمد 471
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 إن الوقوف على طبيعة املصلحة املرجوة من تطبيق إجراءات الحكومة الفلسطينية لتحقيق السالمة العامة بسبب
أزمة كورونا وبيان مدى انسجام ذلك مع قاعدة التصرف على الرعية منوط باملصلحة يقتض ي مراجعة البعد
املصلحي لهذه القاعدة الذي يتجلى في وزن تصرفات اإلمام بميزان املصلحة املعتبرة ،وإنفاذ أمره في رعيته على هدي
املوازنات الشرعية الجالبة للرشاد والدافعة للفساد الذي ينضبط بعدة ضوابط شرعية.
 إن مجال العمل باملصلحة هو دائرة الظنيات ال القطعيات ،وذلك في باب املعامالت والعادات ،وليس في باب
العبادات واألحكام القطعية في التشريع اإلسالمي.
 تتمثل القواعد املعتبرة في تحقق املصلحة من تطبيق اإلجراءات املتعلقة بالسالمة العامة بمراعاة مبدأ العدالة
واملساواة بين مجاالت الدولة املتعددة ،وكذلك مقاصد الشريعة اإلسالمية وفقه املوازنات املعروف فيها عند القيام
بهذه اإلجراءات الحكومية،
 إن القيام بإجراءات السالمة العامة وفق القواعد العلمية واألخالقية من األمور املهمة في إرساء مبدأ تطبيق
مقاصد الشريعة اإلسالمية والعمل على رعايتها.
 ومن املوازنات املطلوب مراعاتها عند تطبيق اإلجراءات الخاصة بالسالمة العامة مسألة العمل واإلنتاج وتحصيل
الحقوق واستمرار ما يلبي مصالح الناس وضروراتهم وحاجاتهم بما يمكنهم من االستمرار والصمود في مواجهة
الجائحة وفق قاعدة املوازنة بين املصالح.
 إن قيام الدولة باإلجراءات الخاصة بالسالمة العامة يعد من باب األحكام االستثنائية التي اتخذت لعذر يقتض ي
هذا اإلجراء ،وهي من تطبيقات قاعدة الحاجات تنزل منزلة الضرورات في إباحة املحظورات ،وبالتالي كان زوال
ً
موجبا على الجهات املختصة وقفها حسب قاعدة ما جاز بعذر بطل بزواله املعروفة في
الحاجة إلى تلك اإلجراءات
الفقه اإلسالمي.
ً
وأخيرا؛ فإنني أتوجه إلى هللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقني لتحصيل العلم ،وأن يعلمني ما ينفعني،
ً
وأن ينفعني بما علمني ،وأن يزدني علما ،إنه سميع مجيب الدعاء.
قائمة املصادرواملراجع
ً
أوال :القوانين
 مجلة األحكام العدلية العثمانية.
ً
ثانيا :الكتب
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 البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،بيت األفكار الدولية ،عمان ،الرياض.2004 ،
 البورنو ،محمد صدقي بن أحمد بن محمد ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
لبنان ،ط1996 ،4م.
 حيدر ،علي ،درر الحكام شرح مجلة األحكام ،تحقيق وتعريب :املحامي فهمي الحسيني ،دار الكتب العلمية ،لبنان،
بيروت.
 خالف ،عبد الوهاب ،علم أصول الفقه ،دار الكتب العلمية ،بيروت2006 ،م ،د .ط.
 خالف ،عبد الوهاب ،مصادر التشريع اإلسالمي في ما ال نص فيه ،دار القلم ،الكويت ،ط1392 ،1ه.
 الريسوني ،قطب ،قاعدة تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة وتطبيقاتها املعاصرة في املجال البيئي ،مجلة
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر ،عدد 2011 ،29م.
 الزحيلي ،محمد مصطفى ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة ،دار الفكر ،دمشق ،ط2006 ،1م.
 الزحيلي ،وهبة ،األصول العامة لوحدة الدين الحق ،املكتبة العباسية ،بدمشق ،ط.1972 ،1
 الزرقا ،مصطفى أحمد ،املدخل الفقهي العام ،مطبعة طربين ،دمشق1387 ،هـ1968-م ،ط ،10دار الفكر.
 زيدان ،عبد الكريم ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،دمشق ،ط.2018 ،1
 السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي ،األشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرحمن ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ،دار الباز للنشر والتوزيع،
مكة املكرمة ،د.ت.
 الشاطبي ،أبو إسحاق ،املوافقات في أصول األحكام ،مطبعة املدني ،القاهرة ،د.ت.
 شبير ،محمد عثمان ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية ،دار النفائس ،عمان ،ط،2
.2007
عز بن عبد السالم السلمي ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،د.ط.
 الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ،املستصفى من علم األصول ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان،
ط.1997 ،1
 القرافي ،أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي ،الفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار
الفقهية ،عالم الكتب ،بيروت.
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 املاوردي ،األحكام السلطانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 مسلم ،أبو الحسين بن الحجاج النيسابوري ،الصحيح ،دار طيبة ،الرياض ،ط2006 ،1م.
 مناع القطان ،وجوب تحكيم الشريعة اإلسالمية ،طبع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1405 ،هـ.
 الندوي ،أحمد علي ،القواعد الفقهية ،دار القلم دمشق ،ط1414- 3هـ1994-م.
ً
ثالثا :مو اقع االنترنت
ذ
 دكير ،محمد تهامي ،أهداف العقوبة وفلسفتها في الشريعة اإلسالميةhttps://www.iicss.iq/?id ،






الزحيلي ،محمد مصطفى ،بحث بعنوان :مقاصد الشريعة اإلسالمية ، /https://ketabpedia.com ،تاريخ الزيارة:
.2021/1/8
الشريف ،محمد بن شاكر ،املصلحة في تصرفات ولي األمر ،الدرر الشامية القسم العلمي،
https://eldorar.info/science/article
موقع منظمة الصحة العاملية ،مرض فيروس كورونا (كوفيد :)19-سؤال وجواب ،تاريخ الدخول2020/5/2 :م،
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses
وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا) ،الحكومة تقرر جملة من اإلجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس
2020/12/25م،
الدخول:
تاريخ
،2020-12-17
هللا
رام
بتاريخ:
"كورونا"،
https://www.wafa.ps/Pages/Details/14790
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التدبيرالرسمي للموارد املائية بساحل آسفي الشمالي
The official measure of the water resources of the northern coast of
Safi
 .1فؤاد الكحل ،دكتورباحث  -املركزالجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ،املغرب
ملخ ــص :يش ــكل قط ــاع امل ــاء أهمي ــة كب ــرى ف ــي مختل ــف السياس ــات الحكومي ــة ف ــي املغ ــرب؛ مم ــا دف ــع إل ــى وض ــع ت ــدابير قانوني ــة تمثل ــت ف ــي
ق ـ ـ ــانون امل ـ ـ ــاء  95 -10ال ـ ـ ــذي ُع ـ ـ ـ ِّـد َل بق ـ ـ ــانون  .36 -15وق ـ ـ ــد مه ـ ـ ــدت ه ـ ـ ــذه الت ـ ـ ــدابير القانوني ـ ـ ــة لهيئ ـ ـ ــات تقريري ـ ـ ــة قطاعي ـ ـ ــة ته ـ ـ ــم مختل ـ ـ ــف
ال ـ ــوزارات املتدخل ـ ــة ف ـ ــي قط ـ ــاع امل ـ ــاء ،وأخ ـ ــرى استش ـ ــارية وتنس ـ ــيقية ه ـ ــدفها ت ـ ــدبير حج ـ ــم اإلكراه ـ ــات الت ـ ــي تواج ـ ــه قط ـ ــاع امل ـ ــاء س ـ ــواء م ـ ــن
حيـ ــث الكـ ــم أو الكيـ ــف .إن القيـ ــام بإعـ ــداد مـ ــائي نـ ــاجح ومسـ ــتدام بسـ ــاحل آسـ ــفي الشـ ــمالي أصـ ــبح ضـ ــرورة ال منـ ــاص منهـ ــا ،وهـ ــو إعـ ــداد
تت ـ ـ ــداخل في ـ ـ ــه مختل ـ ـ ــف القطاع ـ ـ ــات ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار ت ـ ـ ــدبير من ـ ـ ــدمج لض ـ ـ ــمان تزوي ـ ـ ــد جمي ـ ـ ــع مكون ـ ـ ــات نظ ـ ـ ــام االس ـ ـ ــتعمال امل ـ ـ ــائي إال أن غي ـ ـ ــاب
تنس ـ ــيق أفقـ ـ ــي يراعـ ـ ــي مبـ ـ ــادئ التـ ـ ــدبير املنـ ـ ــدمج للمـ ـ ــوارد املائيـ ـ ــة بـ ـ ــل وتناقضـ ـ ــه أحيانـ ـ ــا وتداخلـ ـ ــه أحيانـ ـ ــا أخـ ـ ــرى ،أصـ ـ ــبح يشـ ـ ــكل هاجسـ ـ ــا
حقيقيـ ـ ــا أمـ ـ ــام تـ ـ ــدبير منـ ـ ــدمج حقيقـ ـ ــي للمـ ـ ــوارد املائيـ ـ ــة بسـ ـ ــاحل آسـ ـ ــفي الشـ ـ ــمالي الش ـ ـ ـ يء الـ ـ ــذي سـ ـ ــيقف ال محالـ ـ ــة حجـ ـ ــرة عثـ ـ ــرة أمـ ـ ــام
تحقي ـ ــق تنمي ـ ــة مس ـ ــتدامة بمج ـ ــال يعتم ـ ــد عل ـ ــى امل ـ ــاء اعتم ـ ــادا كلي ـ ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل م ـ ــورد م ـ ــائي م ـ ــوروث ال تس ـ ــاير وتي ـ ــرة اس ـ ــتغالله قدرت ـ ــه عل ـ ــى
التجدد.
كلمات مفاتيح :املوارد املائية  -إعداد مائي  -تنسيق أفقي – تدبير مندمج – تنمية مستدامة
Abstract: The water sector is of great importance in the various governmental policies in
Morocco; This led to the development of legal measures represented in the Water Law 10-95,
which was amended by Law 15-36. These legal measures were paved the way for sectorial
bodies of the various ministries involved in the water sector, in coordination with other
consolatory bodies to aim at managing the degree of constraints facing the water sector, in
terms of Quantity and quality.
Conducting a successful and sustainable water preparation in the northern coast of Safi has
become a necessity, it is a preparation in which various sectors intervene within the framework
of an integrated measure to ensure the provision of all components of the water use system. the
absence of however of a horizontal coordination that takes into account the principles of the
integrated management of water resources, and its contradiction and overlaps at other times, It
has become a real concern the real integrated management of water resources in the northern
coast of Safi. this will inevitably stand as a stumbling block in the way of achieving sustainable
development in a field that depends entirely on water whithin an inherited water resource where
the pace of exploitation much excceds its ability to regenerateits self.
Key words: water resources - water preparation - horizontal coordination - integrated
management - sustainable development.
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مقدمة:
يعاني املغرب كباقي بلدان العالم العربي من ندرة املوارد املائية؛ نتيجة ارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي ،وتزايد حدة التغيرات
املناخية التي يترجمها خاصة ارتفاع درجات الحرارة؛ مما فرض ضرورة تدبير جيد ملوارده املائية ضمانا لتنمية اقتصادية مستديمة.
وهكذا منح املغرب منذ حصوله على االستقالل أولوية كبرى ملجموعة من اإلجراءات والتدابير التشريعية والتقنية ،للمحافظة على
هذا املورد األساس ،ملواجهة تقلص املخزون املائي وتلوثه؛ فقد ُأ ْ
ص ِد َر القانون  95-10ثم حدثه املشرع ونقحه في القانون 36-15؛
وقد نصا على إحداث وكاالت الحوض املائي ،وإحداث املجلس األعلى للماء واملناخ ،وإصدار املخطط املديري للتدبير املندمج للموارد
املائية ،فضال عن سياسة بناء السدود؛ لضمان التزويد باملاء الصالح للشرب ،وتزويد املناطق السقوية باملاء.
يعرف ساحل آسفي على الصعيد املحلي غيابا شبه تام للموارد السطحية وندرة في املوارد املائية الباطنية ،ويفرض هذا
الوضع تدبيرا جيدا لهذا املورد عن طريق التنسيق التام بين مختلف املتدخلين؛ من جماعات ترابية ،ومصالح إقليمية للماء،
وجمعيات مستعملي املياه ،واملديريات اإلقليمية للفالحة ،وكذا مختلف املؤسسات العمومية لتدبير قطاع املاء :كاملكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،والوكالة الجماعية املستقلة.
سنقوم في هذا املقال بتتبع مختلف املتدخلين اإلداريين من هيئات تقريرية قطاعية ،أو هيئات استشارية وتنسيقية،
سواء على الصعيد املركزي أو على الصعيد املحلي ،ومعرفة مدى تأثير هذه الترسانة القانونية واملؤسسية لقطاع املاء على أرض
الواقع في مجال يعاني ندرة في املوارد املائية ،وضغط كبير عليها.
إن الطابع األفقي ملوضوع املوارد املائية ،وارتباطه بعدة مجاالت قطاعية ،أحد أهم األسباب التي جعلته موضع تخصص
واهتمام عدة وزارات ومؤسسات عمومية ،فإلى جانب وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء التي تعتبر الجهاز الحكومي املشرف
مباشرة على قطاع املاء ،توجد في بعض الوزارات األخرى أجهزة ومصالح إدارية تتدخل في هذا القطاع كل حسب تخصصه ،فضال
عن أجهزة إدارية تنسيقية ومتخصصة في قطاع املاء؛ مثل املجلس األعلى للماء واملناخ ،واللجنة الوزارية املكلفة باملاء ،واللجنة
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اإلقليمية للماء.
 1الهيئات التقريرية القطاعية:
 1.1على املستوى املركزي:
ُ َ
حدثت كتابة
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء :يعتبر القطاع الحكومي األول الذي يهتم بقضايا املاء مركزيا ،وقد أ ِ
دولة مكلفة باملاء ويتجلى إسهامها في قطاع املاء فيما يلي:
 التنقيب عن املوارد املائية. تقييم املوارد املائية السطحية والجوفية. تخطيط املياه وتدبيرها. مراقبة جودة املوارد املائية وحمايتها. تهيئة املنشآت املائية الكبرى وإنشاؤها وصيانتها. القيام بدراسات املنشآت املائية الصغرى وتهيئتها ملواجهة آثار الجفاف والحماية ضد الفيضانات. القيام بأبحاث في مجال املناخ واملاء.تشرف كتابة الدولة املكلفة باملاء 472على عدد من املديريات؛ من أهمها مديرية البحث والتخطيط املائي ،ومديرية التهيئة
املائية ،ومديرية األرصاد الجوية.

 472تم حذف كتابة الدولة املكلفة باملاء والتي تترأسها السيدة شرفات أفيالل بناء على بالغ للديوان امللكي يوم  20غشت  2018حيث تم نقل
وإدماج جميع صالحيات كتابة الدولة املكلفة باملاء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية وأكد البالغ أن
وأضاف البالغ أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة األوراش واملشاريع املتعلقة باملاء ،والرفع من نجاعتها وفعاليتها ،وتعزيز التناسق والتكامل
بين مختلف األجهزة واملؤسسات املعنية باملاء التابعة لهذه الوزارة ،بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جاللة امللك لهذا القطاع".
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المصدر  :بتصرف عن عبد الرفيع المقنيسي  2007و محمد بوهادي 2018
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-1.1.1مديرية البحث والتخطيط املائي:
تهتم بتدبير املوارد املائية والقيام بأبحاث ودراسات تتعلق باملاء واملناخ ،وتتبع جودة املياه والحد من خطر التلوث،
واإلسهام في حماية السكان وممتلكاتهم من خطر الفيضانات ،وتتبع الحاالت املناخية االستثنائية.
تشرف هذه املديرية على  38مصلحة إقليمية للماء ،توجد بمختلف أقاليم اململكة.

-2.1.1مديرية التهيئة املائية:
تقوم بالسهر على إعداد التجهيزات املائية وصيانتها؛ بالقيام بمختلف الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية
والطبوغرافية ،وتتبع مختلف األشغال الكبرى التي تهم تلك املنشآت ،ثم تسهر على عمليات تتبع صيانتها.

-3.1.1مديرية األرصاد الجوية:
يبرز دورها في توفير املعلومات الخاصة باألرصاد الجوية واملناخية؛ لضمان احتياجات مختلف املستخدمين على الصعيد
الوطني؛ ولضمان التبادل الدولي للبيانات تطبيقا لالتفاقيات التي صادقت عليها اململكة املغربية ،وإجر ِاء مختلف الدراسات
املناخية التي لها عالقة بالتنبؤ بأحوال الطقس.

- 4.1.1وزارة الفالحة :
يعتبر القطاع الفالحي أول مستهلك للموارد املائية في املغرب بما يعادل  9156مليار متر مكعب؛ بنسبة تقارب  % 88من
مجموع املياه املعبأة .473ويبقى حسن تدبير هذا املورد األساس ي وترشيده من أهم رهانات قطاع الفالحة؛ وذلك باتخاذ التدابير
الالزمة لترشيد استعمال املوارد املائية في قطاع الري ،بعصرنة الفالحة املسقية عبر تنمية السقي املوضعي وتشجيع الزراعات التي
ُ َ
تتطلب مياها أقل؛ ولهذا الغرض أ ْح ِدثت مديرية خاصة بالري وإعداد املجال الفالحي ،يتلخص تدخلها في إعداد املخططات املائية
والتوجهات العامة للسياسة املائية بتشجيع الشراكات  -بين القطاعين العام والخاص في مجال الري  -وضبطها ،فضال عن اإلعداد

FAO 2014473
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الهيدروفالحي عن طريق املشاريع الكبرى ،وأخيرا تخطيط املوارد الهيدروفالحية وتتبعها ،وانعاش اقتصاد املاء.

 -5.1.1وزارة الداخلية:
وذلك من خالل الدور الذي تؤديه املديريات املركزية ومن أهمها املديرية العامة للجماعات املحلية التي تقوم بدور
الوصاية ،ومراقبة تدبير املاء على املستوى املحلي ،عن طريق مديرية املاء والتطهير ،وتتبع الجماعات املحلية ودعمها في قيامها بدور
الوصاية ومراقبة تدبير املاء على املستوى املحلي بإعداد وتنسيق املخططات ،والبرامج الوطنية املتعلقة بهذه املجاالت بتنسيق مع
القطاعات املعنية ،واإلسهام في إعداد السياسة العامة املتعلقة باملاء.

-6.1.1وزارة الصحة:
يتجلى دورها في مجهود مديرية علم األوبئة ومحاربة األمراض في مراقبة جودة املياه ،والقيام بتحاليل بكتيرية وبيولوجية
وفيزيائية وكيميائية ،فضال عن دراسة جميع امللفات التقنية للمنشآت املكلفة بتوزيع املياه الصالحة للشرب؛ ضمانا لجودة املياه
املوزعة فيها ،كما تقوم الوزارة بمنح الرخص الخاصة باملياه املعدنية ومياه االستحمام الطبيعية.
 -2على املستوى املحلي:

-1.2املصلحة اإلقليمية للماء:
تعتبر هذه املصلحة املمثل الرئيس لقطاع املاء على الصعيد املحلي ،وتغطي تراب ساحل آسفي الشمالي ،وقد ُ
احت ِفظ بها
داخ ل بناية املديرية اإلقليمية للتجهيز ،حيث كانت تعمل قبل إحداث كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة في  7نونبر 2002؛ وذلك
ضمانا ملزيد من الفعالية وحسن تدبير اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة.
وتتولى املصلحة اإلقليمية للماء املهام التالية:
 إحصاء موارد املياه. تحديد حاجيات اإلقليم بخصوص املاء واملنشآت املائية.مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
439

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
 تنفيذ برامج القياس املتعلقة باملياه السطحية والجوفية. استغالل السدود وصيانتها وفحصها. -القيام بالتحقيقات في إطار طلبات ضخ املياه أو جرها.

-2.2املديرية اإلقليمية للفالحة:
تتكلف بكل قضايا املاء ،سواء تعلقت بالحماية أو استصالح وتجهيز العالم القروي ،كما تقوم بتطبيق السياسة العامة
التي تحددها الحكومة وتنفذها وزارة الفالحة؛ ومن بينها البرنامج الجهوية لالقتصاد في مياه السقي ،عن طريق التجهيزات
الهيدروفالحية ،وذلك بدعم حفر اآلبار ومد شبكة الري املوضعي للحفاض على املوارد املائية.

-3.2الجماعات الترابية:
تؤدي الجماعات الترابية دورا محوريا في املحافظة على البيئة؛ فهي ممثلة للسلطة التنفيذية ،وهي املسؤول املباشر على
الشبكة العمومية لتطهير السائل ،وعلى محطات معالجة املياه املستعملة؛ وبالتالي فهي تراقب تلوث الفرشة املائية في حدود ترابها،
فضال عن كونها عضوا في اللجنة اإلقليمية للماء ،كما يحق للجماعات الترابية في دائرة نفوذها الترابي تجميع مياه األمطار وتخزينها
وتوزيعها؛ لتلبية مختلف االستعماالت املنزلية أو الصناعية أو الري474.

ُ ُ
كما تقوم الجماعات الترابية بالتنسيق مع وكالة الحوض املائي في حال التعرض للفيضانات؛ إذ تحدث لجن جهوية
لليقظة 475لتتبع هذه الكارثة الطبيعية ،وتضم ممثلين عن الجماعات الترابية املعنية.
ويمكن للجماعات الترابية أن تستفيد من مساعدة وكالـة الحـوض املائي على النحو التالي:
تقديم كل إسهام مالي وكل مساعدة تقنية إلنجاز الدراسات واألشغال.

 474المادة  62من القانون  36.15المتعلق بالماء.
 475المادة 123من القانون  36.15المتعلق بالماء.
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إنجاز األعمال الالزمة للوقاية والحماية من الفيضانات.
إبداء رأي الوكالة حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد املياه ،وامللك العمومي املائي ،بما في ذلك عقود االمتياز
ودفاتر التحمالت املتعلقة بتحلية مياه البحر.
كما يلزم القانون  36.15وكالة الحوض املائي باستطالع رأي رئيس املجلس الجماعي داخل املجاالت الحضرية من أجل
منح الترخيصات التالية:
حفر اآلبـار وإنجـاز األثقـاب بهدف البحث و/أو جلب موارد املياه الجوفية واستعمالها.
إقامة ممرات على مجاري املياه أو على أنابيب املاء أو على قنوات السقي أو التصريف؛
نحت مجاري املياه املؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو توسيعها أو تقويمها أو تنظيمها أو تحويلها476.

 -4.2جمعيات مستعملي املياه:
ُْ
أن ِشئت هذه الجمعيات بناء على بناء على القانون رقم  ،2.84املتعلق بجمعيات مستخدمي املياه املخصصة لألغراض
الزراعية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،1.87.12بتاريخ  3جمادى اآلخرة  21( 1411ديسمبر  .)1990وتتمتع هذه
الجمعيات بالشخصية املعنوية واألهلية القانونية املخولتين للجمعيات املصرح بأنها ذات منفعة عامة ،477وتهدف الجمعية داخل
دائرتها إلى القيام بما يلي: 478
 تنفيذ جميع أعمال التهيئة املرتبطة باستخدام املياه املخصصة لألغراض الزراعية. الحرص على حفظ منشآت استخدام املياه وتسييرها على الوجه األحسن. تنظيم توزيع املياه املعدة للري.476المواد 28 :و 29و 80و 81و 88من القانون رقم  36.15المتعلق بالماء ،مرجع سابق.
477المادة الثالثة من قانون .84 -2
 478المادة الرابعة من الباب األول لألنظمة األساسية النموذجية لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لألغراض الزراعية.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل-المجلد الثالث– العدد العاشر -يناير 2021م
441

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
 القيام لدى أعضائها باستيفاء جميع الرسوم ،والضرائب التي تكل الدولة إليها أمر تحصيلها.تتشكل مداخيل هذه الجمعيات من إسهام املنخرطين ،ومن اإلعانات التي تقدمها الدولة ،ثم من إتاوات واجبات السقي
ُْ
للمنخرطين ،وتن ِش ئ هذه الجمعيات إما الدولة أو بطلب من ثلثي مستغلي األراض ي الزراعية.479
ال يتضمن مجال الدراسة إال عددا قليال من جمعيات مستعملي املياه ،توجد في جماعة مول البركي؛ وهي جمعيات الوفاء،
والوفاق ،والخير والفتح ،وتقوم بتدبير املياه املخصصة للري التي مصدرها أم الربيع وبالتالي ال عالقة لها بالفرشة املائية لساحل
آسفي الشمالي.

 -5.2املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب :ONEP
ُ َ
مؤسسة شبه عمومية أ ْح ِدث ْت بعد جمع املكتب الوطني للكهرباء واملكتب الوطني للماء الصالح للشرب  -الخاضعين على
التوالي للظهير الشريف رقم  226.63.1بتاريخ ربيع األول 5( 1383غشت ،)1963والظهير الشريف رقم  103.72.1بتاريخ  18صفر
 3( 1392أبريل  - )1972في مؤسسة واحدة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي.
يدير هذه املؤسسة مجلس إداري يتكون من ممثلين عن الدولة ،ويجتمع على األقل مرتين في السنة ،ومتى دعت الضرورة
إلى ذلك ،ويعهد له في قطاع املاء بما يلي:480
تخطيط تموين اململكة باملاء الصالح للشرب ،ويتناول هذا التخطيط :
 تحديد تطور الحاجات إلى املاء الصالح للشرب ،والعمل على حفظ املوارد املطابقة في املكان والزمان. -تنسيق جميع برامج االستثمار املتعلقة بجر املياه الصالحة للشرب.

479ادريس الحافض .2015
480الجريدة الرسمية عدد  3103بتاريخ  1972/04/19الصفحة 963
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 أعمال الدراسة واإلنجاز والتسيير الخاصة بجر املياه الصالحة للشرب التي قد تكلها الحكومة إليه. تسيير توزيع املياه الصالحة للشرب في الجماعات التي ال يمكنها القيام بهذا العمل ،إذا عهد إليه بهذا التسيير بناء علىمقرر من املجلس الجماعي املعني باألمر مصادق عليه من طرف السلطة املختصة.
 تقديم املساعدة التقنية في ميدان السهر على جودة املاء الغذائي إذا طلبت إحدى املؤسسات العمومية ذلك. إجراء املراقبة باتصال مع السلطات املختصة على تلوث املياه املمكن استعمالها للتغذية البشرية. تقديم املساعدة التقنية إلى األشخاص العموميين الذين يطلبون ذلك ،ألجل أعمال الدراسة أو اإلنجاز أو التسييرالخاصة بنظام جر املياه الصالحة للشرب أو توزيعها.
 القيام باتصال مع وزارة الصحة العمومية بدراسة جميع امللفات التقنية ملنشآت جر وتوزيع املياه الصالحة للشرب؛قصد التأكد من عدم وجود أي عيب في التجهيزات أو املنشآت قد يضر بجودة املياه املوزعة .وفيما يخص التجهيزات الراجعة لوزارة
الفالحة واإلصالح الزراعي أو للمؤسسات العمومية املعهود إليها بالوصاية عليها ،فإن هذه الدراسة تنجز بخصوص التجهيزات
املذكورة بعد إنجازها.
 العمل باتصال مع الوزارات املعنية باألمر على دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الالزمة إلنجاز مهمته.ويتجلى تدخلها في ساحل آسفي الشمالي في استغالل الفرشة املائية عن طريق عين الغر وأثقاب بوعريس  1و 2وعين
التهامي؛ إذ تقوم بمعالجتها وتسيير توزيعها على املراكز القروية؛ مثل احرارة والبدوزة والعكارطة وأيير ،كما تقوم بتدعيم شبكة املاء
الصالح للشرب ملدينة آسفي عن طريق مدها بحوالي  % 20من استهالكها عبر قناة عين الغر على مسافة  50كلم ،ذ
وتجمع هذه املياه
وتعالج في محطة تكابروت شمال مدينة آسفي.

 -6.2الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بآسفي:
مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،تتمتع بالشخصية املدنية واالستقالل املالي ،وتوجد تحت وصاية وزارة
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الداخلية واملالية.
ُ َ
أ ْح ِدث ْت الوكالة تبعا ملداوالت املجلس البلدي آلسفي بتاريخ  29أبريل  ،1970وطبقا للظهير رقم  315.56.1املؤرخ في 23
يونيو  1960املتعلق بالتنظيم املجالي ،وقد ُو ِ ّس َع نشاط الوكالة ليشمل توزيع مياه الشرب سنة  1972في جماعات آسفي فضال عن
الصويرة ،وتمنار ،وجمعة اسحيم ،واليوسوفية ،وثالثاء بوكدرة ،وسبت جزولة ،والشماعية .481غير أنها ستتخلى عن توزيع املاء
الصالح للشرب في كل من اليوسوفية  ،والشماعية ،والصويرة وتمنار ابتداء من .1993
تهدف هذه املؤسسة إلى ضمان جودة املياه قبل توزيعها على الساكنة الحضرية ،وتجويد الخدمات املقدمة للزبناء
املشتركين ،واالستجابة لجميع طلبات الربط التي تستوفي الشروط القانونية بشبكة التوزيع لتشمل جميع األحياء الحضرية.

 -7.2وكالة الحوض املائي ألم الربيع:
ُ َ
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل املالي ،أ ْح ِدث ْت بموجب املادة  20من قانون املاء  ،95-10وقد
ُع ِّد َل في املادة  80من قانون  ،15-36وهي خاضعة لوصاية الدولة ،ويناط بالوكالة بساحل آسفي الشمالي املهام التالية:482
 إنجاز القياسات واألبحاث والقيام بالدراسات الضرورية؛ لتقييم تطور حالة املوارد املائية وتتبعه على مستوى الكم والجودة،وكذا الدراسات املتعلقة بتخطيط املاء وتدبيره واملحافظة عليه ،والوقاية من تأثير الظواهر املناخية القصوى السيما الفيضانات
والجفاف.
 إعداد املخطط التوجيهي للتهيئة املندمجة للموارد املائية واملخططات املحلية؛ لتدبير املياه ومخطط تدبير الخصاص في املاءفي حالة الجفاف ،والسهر على تنفيذها.
 -التدبير املندمج للموارد املائية ومراقبة استعمالها.

http://www.radees.ma481
482المادة  80من القانون رقم  36.15المتعلق بالماء الصادر بالجريدة الرسمية رقم  6494بتاريخ  25أغسطس  ،2016ص.6305
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 منح الترخيصات واالمتيازات الستعمال امللك العمومي املائي ،ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمالهذا امللك على اإلدارة.
 تدبير األمالك العمومية املائية واألوساط املائية وحمايتها ،واملحافظة عليها ،بالقيام في حدود إمكانياتها املالية بإنجاز أشغالصيانة املنشآت العمومية املائية املوضوعة رهن إشارتها.
 القيام طبقا للكيفيات املحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها بتقديم كل إسهام مالي ،وكل مساعدة تقنية لألشخاصالعامة أو الخاصة التي تطلب ذلك؛ من أجل إنجاز الدراسات واألشغال الالزمة للعمليات املراد القيام بها املنجزة طبقا ملقتضيات
هذا القانون.
 اإلسهام في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد املياه ،وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع املؤسسات العلميةواملختبرات املختصة.
 القيام بشراكة مع اإلدارة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز األعمال الالزمة للوقاية الفيضانات والحماية منها. إبداء رأيها حول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد املياه وامللك العمومي املائي ،بما في ذلك عقود االمتياز ودفاتر التحمالتاملتعلقة بتحلية مياه البحر.

 -8.2املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لدكالة : ORMVDA
ُ َ
أ ْح ِدث بموجب الظهير الشريف رقم  827-66بتاريخ  7رجب  22( 1396أكتوبر  ،)1966وهو مؤسسة عمومية تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،ويوجد تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات .ويديره
مجلس إداري يرأسه وزير الفالحة فضال عن لجنة تقنية على الصعيد الجهوي .وقد أنيطت بهذا املكتب منذ إعادة هيكلته سنة
 1993مهمة تدبير التجهيزات الهيدروفالحية ،وتطوير التقنيات الزراعية وتدبير مياه السقي ،وإعداد املساحات السقوية واإلسهام
في تجهيز األراض ي من أجل سقيها ،وترشيد استعمال املاء بإدخال تقنيات جديدة ،والتحكم في توزيعها حسب اإلمكانيات املائية
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املناخية املتاحة.
 -2هيئات استشارية وتنسيقية:
-1.2على املستوى املركزي:

1.1.2املجلس األعلى للماء واملناخ:
ُ
حد َث املجلس األعلى للماء واملناخ املنصوص عليه في الفصل  13من القانون  ،95.10وفي املواد  78و 79من القانون
أ ِ
 ،15.36وهو عبارة عن هيئة استشارية عليا يعقد اجتماعات سنوية ويترأسها رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ،ويتآلف في نصفه
األول من مختلف املتدخلين في مجال املاء من قطاعات وزارية ،ومؤسسات عمومية (ممثلي اإلدارة -مديري وكاالت األحواض املائية -
مدير املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب -مديري املكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي) ،فيما يتكون نصفه الثاني من
رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم (رؤساء مجالس األحواض املائية أومن يمثلهم  -ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث
العلمي العاملة في ميدان املاء واملناخ  -رؤساء الجمعيات املهنية ملستعملي املياه على صعيد األحواض املائية أو من يمثلهم  -ممثلي
الجمعيات العاملة في ميدان املاء واملناخ والبيئة األعضاء في مجالس األحواض املائية يكون ربع هؤالء على األقل من النساء -أربع
خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة املهنية مختصين في مجال املاء والبيئة واملناخ.)483
يقوم املجلس األعلى للماء واملناخ بدراسة وإبداء رأيه في ما يلي:484
 االستراتيجية الوطنية لتحسين املعرفة باملناخ والتحكم في آثاره على نمو موارد املياه. املخطط الوطني للماء. -مخطط التنمية املندمجة ملوارد املياه باألحواض املائية ،وال سيما توزيع املاء بين مختلف القطاعات املستعملة،

483المادة  79من القانون رقم  15.36المتعلق بالماء.
484المادة  13من القانون رقم  10-95المتعلق بالماء
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وبين مختلف جهات البالد أو الحوض الواحد ،وكذا مقتضيات استثمار وحماية موارد املياه واملحافظة عليها.
يتضمن املجلس لجنة دائمة تتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية التي لها عالقة
باملاء؛ إذ تقوم هذه اللجنة بالتحضير لدورات املجلس وتتبع تنفيذ توصياته.
يقوم املجلس األعلى للماء واملناخ بتحديد التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال املاء واملناخ ،وإبداء رأيه حول
االستراتيجية الوطنية لتحسين املعرفة باملناخ ،والتحكم في آثاره على وضعية املوارد املائية ،فضال عن دراسة املخطط الوطني للماء
ومناقشته وإبداء الرأي حول املخططات التوجيهية للتهيئة املندمجة ملوارد املاء باألحواض املائية.
- 2.1.2اللجنة الوزارية املكلفة باملاء:
ُ َ
أ ْح ِدث ْت بناء على املرسوم  ، 485 2.14.500وهي بمثابة آلية حكومية تهدف إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية،
وضمان التنسيق بينها فضال عن تحديد األولويات الحكومية في قطاع املاء .وتعقد هذه اللجنة الوزارية دورتين عاديتين في السنة،
كما يمكن لها أن تجتمع متى دعت الضرورة إلى ذلك.
ويعهد إلى هذه اللجنة املهام التالية:486
 تنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال املاء.487 -تحديد األولويات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية املعتمدة على املوارد املائية.

485املرسوم رقم  2.14.500صادر في  2صفر  25(1436نوفمبر)2014بإنشاء اللجنة الوزارية للماء ،الجريدة الرسمية عدد  6315الصادرة
بتاريخ  15صفر  8(1436ديسمبر  ،)2014ص.8336 :
486محمد بوهادي 2018
 487حسب املادة الثانية من املرسوم رقم  ،2.14.500تضم اللجنة الوزارية للماء ،تحت رئاسة رئيس الحكومةالسلطة الحكومية املكلفة ب:
الداخلية؛الفالحة؛االقتصاد واملالية؛الطاقة واملعادن؛املاء؛البيئة؛التعمير وإعداد التراب الوطني؛الصناعة والتجارة واالستثمار؛ الصحة؛
التجهيز والنقل واللوجيستيك؛ السياحة؛ الشؤون العامة والحكامة؛ باإلضافة إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.كما يجوز
لرئيس اللجنة أن يستدعي الجتماعاتها ،كل شخص يرى فائدة في حضوره.
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 دراسة اإلصالحات الكبرى املزمع اتخاذها في قطاع املاء. تتبع تنفيذ اإلصالحات واملشاريع الكبرى املتعلقة بإعادة التوازن املائي ،وضمان توزيع عادل ما بين الجهات عبرتحويل املياه من األحواض التي تعرف وفرة إلى األحواض التي تعرف خصاصا.488

-3.1.2املجلس الوطني للبيئة:
ُ َ
أ ْح ِدث بموجب مرسوم وزاري صادر في  20يناير ،4891995ويعتبر جهازا تنسيقيا ومنبرا للتشاور في مجال
البيئة والحفاظ على املوارد الطبيعية ،ومن أهمها املوارد املائية .ويتمثل دوره في قطاع املاء ما يلي:490
 مراقبة جودة املياه. املساهمة في الوقاية والحفاظ على املوارد املائية من التلوث. اإلسهام في التوعية من أجل املحافظة على املوارد املائية من حيث الكم والكيف.-4.1.2املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:
ُ
تم تأسيس املجلس االقتصادي واالجتماعي بناء على دستور  1992وأضيف امليدان البيئي بناء على دستور
 ،2011ويعتبر هذا املجلس بمثابة هيئة استشارية تلجأ إليها الحكومة أو مجلس النواب متى دعت الضرورة إلى ذلك،
ويعتبر قطاع املاء من أهم املواضيع التي تتناولها تقارير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ ومن ذلك أن املجلس في  27مارس
 2014قد أصدر تقريرا حول "الحكامة عن طريق التدبير املندمج للموارد املائية :رافعة أساسية للتنمية "؛ فقد تضمن رصدا لحالة
488املادة األولى من املرسوم رقم  2.14.500بإنشاء اللجنة الوزارية للماء،مرجع سابق.
489املرسوم رقم  2.93.1011صادرفي  18شعبان  20(1415يناير  )1995يتعلق بإعادة تنظيم الهيئات املكلفة باملحافظة على البيئة وتحسينها،
الجريدة الرسمية عدد  4294بتاريخ  15رمضان  15(1415فبراير ،)1995ص.377 :

490ادريس الحافض .2015
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املوارد املائية ببالدنا ،مع اقتراحات لبعض التوجيهات والتوصيات الالزمة لتعزيز حكامة تدبير املوارد املائية باملغرب.

 -2.2على املستوى املحلي:
-1.2.2املجلس الجهوي للبيئة:
للمجلس الوطني للبيئة فروع جهوية تسمى املجالس الجهوية للبيئة تهتم باملشاكل البيئية املطروحة على الصعيد الجهوي.

 -2.2.2اللجنة اإلقليمية للماء:
ُ َ
حدث ْت بموجب قانون املاء  95.10ثم القانون  ،36.15وتضم في
عبارة عن هيئات استشارية على املستوى املحلي أ ِ
عضويتها 491ممثلي السلطات الحكومية املعنية ،ووكالة الحوض املائي ،والوكالة الحضرية واملؤسسات العمومية املكلفة بإنتاج
و/أوتوزيع املاء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية ،وتدبير مياه السقي باعتبارهم ثلث أعضائها ،في حين يشكل الثلثين من ممثلين
عن مجلس الجهة ،ومجلس العمالة أو اإلقليم ،واملجالس الجماعية املعنية ،ومجلس الحوض املائي ،والغرفة الفالحية ،وغرفة
التجارة والصناعة والخدمات ،وغرفة الصناعة التقليدية ،وجمعيات مستعملي املياه املنتخبين من طرف نظرائهم ،والجمعيات
العاملة في مجال املاء والبيئة املنتخبين من قبل نظرائهم بكون ربع هؤالء على األقل من النساء ،وأصحاب االمتياز املكلفين بإنتاج
و/أو توزيع املاء.
ويتجلى دورها في:
 تدبير املاء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية. الوقاية من أخطار الفيضانات. -التوعية بحماية املوارد املائية ،واملحافظة على امللك العمومي املائي ،واستعماله األمثل.

491المادة  89من القانون  36.15المتعلق بالماء.
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 التدبير القانوني للموارد املائية  :من قانون  95 - 10إلى قانون 15 - 36عمل املغرب منذ االستقالل على سن مجموعة من القوانين من أجل عقلنة تدبير املياه ،إال أن تزايد الطلب على هذا
املورد األساس وتفاقم إشكاالت تدبيره دفع املشرع املغربي إلى سن قانون موحد بتاريخ  20شتنبر  ،1995محاوال بلورة مقاربة فعالة
لتدبير املوارد املائية؛ وهو قانون  .95-10إال أنه وبعد مرور عقدين من الزمن ،تبين أن هذا القانون تعتريه بعض النواقص
والثغرات ،وهكذا وتوفيرا للشروط التنظيمية واملؤسسية لضمان التفعيل الجيد لالستراتيجية الوطنية للماء ومشروع املخطط
الوطني للماء؛ كان من الضروري مراجعة القانون السابق وتعديله بقانون جديد .36 - 15
وتفاديا لكل لبس حدد القانون الجديد مجموعة من التعاريف واملصطلحات املائية ،ووضع ضوابط استغالل امللك
العمومي املائي وآلياته .وسنقتصر هنا على تقديم املستجدات فيما يخص مياه الفرشة املائية؛ الرتباطها بموضوع املقال وهي كالتالي:
 1.2.2.2املياه املخصصة لالستعمال الفالحي:
ضرورة الترخيص من أجل استعمال املياه لغرض السقي؛ إذ يمنح لفائدة عقار معين كما يعهد ألعوان شرطة املاء تتبع
استعمال الترخيص بشكل سليم (املادة .)42
 2.2.2.2تثمين استعمال مياه األمطار:
يحق ملالك األراض ي أو الجماعات الترابية في دائرة نفوذها تجميع وتخزين واستعمال مياه األمطار التي تسقط على
عقاراتهم ،لكافة االستعماالت املنزلية أو للسقي ،أو غيرها (املادة .)62
 3.2.2.2املحافظة على املياه الجوفية:
َُ
تحديد مدارات املحافظة باملناطق التي يهدد بها استغالل املياه الجوفية بالخطر املوارد املائية املوجودة؛ إذ تق ذر ُر قيود
على التراخيص املمنوحة الستغالل مياه الفرشة (املادة .)111
ضرورة حصول القائم بأشغال األثقاب وإنجازها أو تعميقها أو إصالحها على رخصة مخصصة لذلك (املادة .)114
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 4.2.2.2الخصاص في املاء:
َ
يوضع مخطط لتدبير الخصاص في املاء بتشاور مع اإلدارة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجن العماالت أو
األقاليم للماء املعني ،ويجب أن يتضمن هذا املخطط اإلجراءات املوضوعة مسبقا حسب درجة الخصاص ،وأن يدمج كل
القطاعات املستعملة من أجل تدبير تفاعلي للخصاص في املاء (املادة .)124
 5.2.2.2املخالفات والعقوبات:
يعهد لشرطة املياه الولوج إلى اآلبار وألثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى الستعمال امللك العمومي؛ للتأكد من مدى
احترام بنود الترخيص املمنوح لهم ،ويقومون بتقييد املخالفات املرصودة ،كما يمكن لهم عند الضرورة طلب القوة العمومية ملنع
أي استعمال خارج القانون للملك العام املائي (املادة .)132
ُ َ
ض ِبط جلب مياه غير مرخصة أو يفوق الصبيب املرخص له أو السقي غير مرخص به خارج األوقات املحددة أو سرقة
إذا
املاء ،ودون املساس بالعقوبات املطبقة عن املخالفة املرتكبة ،فإن املخالف يؤدي إتاوة إضافية قدرها ضعف اإلتاوة العادية
ُ
املستحقة من األمتار املكعبة املجلوبة بصفة قانونية .وإذا كرر املخالفة نفسها تضاعف اإلتاوة في كل مرة إلى أن ُي ْح َرم املاء إلى حين
نهاية موسم السقي الجاري (املادة .)142

خاتمة:
تتعدد مستويات تدبير املوارد املائية بساحل آسفي الشمالي ،بين ما هو مركزي ومحلي ،إال أن تعدد املتدخلين سيشكل
أحد أكبر اإلكراهات التي تواجهه ،في ظل غياب تنسيق أفقي يراعي مبادئ التدبير املندمج للموارد املائية؛ فال يكفي مثال خلق اللجن
املحلية الصورية التي غالبا ما ال تنعقد اجتماعاتها إال من أجل منح التراخيص ،في حين يلزم كل املتدخلين في هذا القطاع الجلوس
جنبا لجنب ،والقيام بتشخيص موضوعي لوضعية املوارد املائية بساحل آسفي الشمالي؛ إذ ستشكل ندرة الفرشة الباطنية وتلوثها
ً
أحد أهم اإلكراهات التي يجب أخدها بعين االعتبار .إذا كان من الضروري قبل منح أي دعم لحفر اآلبار ،التأكد من مدى مالءمة
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الزراعات املمارسة للوضع املائي لساحل آسفي الشمالي وتفعيل دور شرطة املاء بدعمها بالوسائل اللوجستيكية الالزمة للقيام
بعملها ،وتفعيل قانون املاء  ،15-36فضال عن ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة تهم توقيف استنزاف املكتب الوطني للماء الصالح
للشرب للفرشة بآسفي لتزويد املدينة بجزء من احتياجاتها اليومية؛ فالساحل يعاني من نقص مائي يستوجب التفكير في املحافظة
عليه عوض استنزافه لصالح مجاالت أخرى.
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SYSTEMES ET TECHNIQUES D’IRRIGATION
TRADITIONNELLE DANS L’OUED-NOUN
(REGION DE GUELMIM )
)أنظمة وتقنيات السقي التقليدية في وادي نون (منطقة كلميم جنوب املغرب

1. M’bark BOULLAH , Abdellah BOULLAH, Chercheurs en Géographie , Centre
des Etudes et des Recherches sur L’Espace Marocain.
ن
.  تدبيرا محكما نهجه املزارعون بمنطقة وادي نو،  وخاصة الواحية منها،  يعرف استغالل املوارد املائية باملجاالت الصحراوية املغربية:ملخص
وتكيف كبير مع الظروف. على عراقة تاريخ زراعي ضارب في القدم، وتشهد أنظمة السقي والتقنيات املستعملة في الجمع و التقسيم والتوزيع
 وذلك من خالل استغالل مياه الجريان، وتعتمد املوارد املائية املوجهة للسقي على تقنيات الجمع.الطبيعية واملناخية باملجاالت الصحراوية
 والتي، حيث تشكل تقنية الخطارات احد األساليب الواسعة االنتشار في املاض ي،  كما يتم استغالل املياه الجوفية للري.ومياه الفيضانات
باإلضافة إلى استخدام اآلبار الفردية باالعتماد.تسمح بتدفق املياه بشكل طبيعي دون استعمال تقنيات الرفع او استخدام الطاقة امليكانيكية
و...، مسؤول يسمى محليا بالفراق أو أمين املاء، ويشرف على تدبير أنظمة السقي والتقنيات املستعملة.على األساليب التقليدية لسحب املياه
 ونستعرض في هذه الورقة التقنيات واألساليب التقليدية.تتوفر هذه الجهة املكلفة بالتدبير على تجربة كبيرة وخبرة واسعة في تدبير املياه
 باإلضافة إلى الدور الذي يلعبه املسؤول عن تدبير املياه من خالل تطور وظائفه وأهمية مكانته،املستعملة في استغالل املياه بواحات وادي نون
.داخل املجتمع الواحي
 وادي نون-  الخطارات-  الواحات-  تدبيراملياه-  أنظمة السقي: الكلمات املفتاح
ABSTRACT :
The exploitation of water resources in Moroccan Saharan areas, in
particular the oasis, is known as an elaborate measure adopted by the farmers of OUED Noun.
The irrigation systems and techniques used for collection, distribution and distribution bear
witness to long-standing agricultural history and a great adaptation to the natural and climatic
conditions of the Saharan areas.
Water resources for irrigation depend on collection techniques, through the use of
runoff and floods. Groundwater is also used for irrigation, as the KHATARAT technique is one
of the most widely used methods in the past, which allows the natural flow of water without the
use of lifting techniques or use of mechanical energy. In addition to the use of individual wells,
relying on traditional methods of water withdrawal.
the aiguadier, By its qualities and its importance as a main element in the field of
irrigation; is responsible for controlling the flow of sources and monitoring the underground
pipes of khettaras and those of open seguias
In this article, we review the traditional techniques and methods used in the
exploitation of water in the oases of OUED NOUN, in addition to the role that the water
manager plays through the development of his functions and l importance of its position within
the oasis community.
Keywords : irrigation systems – water management- oasis - khatarat - oued noun
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L’emploi de l’irrigation, dans l’Oued-Noun qui constitue un point de passage stratégique, a
permis une attraction humaine et la fixation d’une population attachée solidement à ses terres et à leur
droits sur l’eau. Ces communautés ont fondé leur organisation socio-économique sur l’irrigation afin
d’exploiter le milieu envie d’une meilleure productivité possible.
Le système hydraulique mis en place, les techniques employé ; de collecte, de répartition et de
distribution, témoignent d’une histoire agricole prospère et d’une remarquable adaptation aux
conditions physiques et climatiques du milieu présaharien. La présence des oasis dans ce milieu où le
climat est un facteur déterminant montre l’importance. et l’évolution de ces systèmes d’irrigation.
Cet héritage est le résultat de la grande expérience de nos ancêtres depuis des temps immémoriaux qui
a survécu aux contingences historiques locales jusqu’a nos jours.

A - Origine et nature des ressources en eau destinées à l’irrigation :
Le labyrinthe des séguias qui parcourent les périmètres irrigués de l’Oued-noun constitue un
dispositif de canaux d’irrigation considérable ; ayant chacun leur prise sur les oueds débouchant sur les
dépressions topographiques ou alimenter par des khettaras

492

ou par des sources naturelles. Ces

ressources hydrauliques ont permis la création des secteurs d’irrigation distincts qui varient selon
l’origine et l’importance de l’eau.
En se basant sur les exemples rencontrés sur le terrain, nous avons réussi à distinguer dans ce bassin
hydraulique les différentes catégories de ressources en eau suivant leur particularités et les
modalités de leur exploitation :
- En premier lieu, on trouve les eaux superficielles qui forment une originalité de la région ; leur

-La khettara est un ouvrage hydraulique complexe qui réalise à la fois le captage et l’adduction d’eau de
la nappe souterraine au moyen d’un système de galeries drainantes, dont la pente est plus faible que celle de
la nappe et que celle du terrain naturel qu’elle dérive jusqu’au terrain à irriguer ; elle assure ainsi un arrosage
par gravité. Elle est ponctuée de puits d’aération, tous les 10 à 20 mètres, seuls visibles de l’extérieur et qui
sont indispensables au creusage et à l’entretien de l’ouvrage.
492
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mobilisation est basée sur l’utilisation des eaux de ruissellement et des crues, qui sont exploités
avec une grande ingéniosité.
- La deuxième catégorie de ressources englobe les eaux d’origine souterraines ; en particulier les
eaux des puits, des khettaras, des sources naturelles et les résurgences des lits des oueds.
1- Les eaux superficielles : méthodes traditionnelles de captage :
1-1 - L’irrigation à partir des eaux de ruissellement :
Ce système d’irrigation est très limité dans l’espace, son existence est liée à la présence des
ravins et des torrents qui coulent sur les cônes de déjection et sur les terrasses avoisinantes, ainsi
que la présence des pentes qui favorisent le ruissellement et la concentration de l’écoulement.
En effet, l’exploitation de ces eaux qui ruissellent est réalisée grâce à la pratique d’une
technique simple et rudimentaire qui est la construction des vallons aménagés sur les endroits de
concentration de l’écoulement. Le type le plus répandu de cet aménagement élémentaire consiste à
construire de simples digues nommées localement allal , d’une hauteur de 40 à 80cm et faites
essentiellement de matières prises sur place , en particulier des pierres sèches, de l’argile et des
troncs de palmiers, déposés sous forme d’obstacles échelonnés du haut en bas, séparés les uns des
autres de 5 à 10m de distance par endroit et leur construction faites perpendiculairement par rapport
à l’axe de l’écoulement.
Ces aménagements rudimentaires destinés à retenir les eaux des averses qui ruissellent
derrière ces levées, permettent d’étaler les eaux piégées et de les diverger sur la première planche.
Dès que celle-ci est saturée, l’eau en excédent déborde et s’écoule vers la planche située en
contrebas. La même opération se déroule d’une planche à l’autre, jusqu’à la dernière qui laisse
écouler le surplus de l’eau vers les zones très basses situées en aval. On rencontre la pratique de
cette technique de captage chez les habitants des villages situés à proximité des cônes de déjection,
en particulier aux alentours de Tagant, Toutline, Iguissel et ksabi.
1-2 – L’irrigation à partir des eaux de crues :
L’irrigation par épandage des eaux de crues se pratique le long des oueds importants, et ce
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depuis longtemps, dans le but de faire bénéficier les cultures céréalières d’apport en eau
complémentaire en plus des précipitations naturelles.
L’exploitation de ces eaux s’effectue par leurs dérivation vers les zones basses dites maâders
ou ’’ zones faïds ’’ , ce terme désigne toutes les terres inondées par les eaux de crues ; d’où un
simple aménagement permet d’amener l’eau vers les terrains à irriguer par une simple dérivation.
Pour effectuer cette tâche dans une période très courte, ce travail exige au fellah de faire appel à la
main d’œuvre familiale disponible pour dériver dans le délai le plus court le maximum des eaux
suffisantes pour garantir une bonne production des cultures céréalières pratiquées. En effet, dans
cette région, les principales zones d’irrigation à partir des eaux de crues se localisent aux alentours
des villages de Fask, Tighmert et Assrir ; zones qui dominent touflit Aït Hmad et les maâders d’Aït
Massâoud, ainsi que la zone de confluence de l’Oued Seyad et Oued Oum-Laâchar à la hauteur des
villages d’Ouaâroun et Ksabi où prédomine les maâders d’Aït Lahcen riches en limon et argile,
sans oublier le périmètre situé au alentours de Tagant qui profite des eaux de crues occasionnelles.

2-L’exploitation des eaux souterraines :
2-1 -L’irrigation à partir des sources naturelles :
Dans cette région d’étude, nous distinguons trois types de sources qui alimentent les
périmètres existants :
- Les sources des piémonts des bordures montagneuses sud de l’Anti-Atlas notamment celles liées
aux cluses (foums).
- Les sources et les résurgences du lit des oueds.
- Les sources qui affleurent dans les plaines et les petites dépressions.
La distribution de l’eau des sources s’effectue d’une manière permanente ; jour et nuit. L’eau est
recueil liée dans des bassins quand il s’agit des sources à faible débit ou se répand continuellement
dans les canaux à partir de la source.
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Quand aux sources et résurgences du lit des oueds, leur exploitation exige l’aménagement d’un
barrage traditionnel construit perpendiculairement par rapport à l’axe de l’oued. Cet ouvrage
permet l’augmentation du niveau de l’eau afin qu’elle puisse être acheminée dans les canaux
d’amenés par simple gravité. Ce système de captage direct et permanent nécessite une méthode de
répartition ayant comme base la durée et non la quantité, de sorte que le propriétaire ne reçoit pas
sa part d’eau en volume, mais jouit du droit d’utiliser l’eau pendant un temps limité.
Ph n° 1 : partiteur des eaux des villages d’Asrir et Tighmert

(source Boullah)
2-2 – L’irrigation à partir du khettara : une technique impressionnante adaptée au milieu présaharien :
Cette technique très répandue dans le passé, persiste encore aujourd’hui dans cette région.
Son intérêt et de permettre un écoulement naturel par simple gravité, sans l’emploi des moyens
techniques d’élévation et sans énergie mécanique. Elle consiste à capter l’eau de la nappe et
l’acheminer à l’aide d’une galerie souterraine creusée à un niveau inférieur à celui de la nappe.
La construction des khettaras nécessite la perforation, le long du parcours du drain, d’un
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nombre considérable de puits pour évacuer les déblais enlevés du fond et permettre l’aération de la
galerie pendant les travaux, leur importance devient aussi indispensable lors du curage et du
nettoyage périodiques.
Figure n ° : 1

Schéma Théorique d’une Khettara à LEGZAZMA

Source : élaboration personnelle
Dans la majorité des khettaras visitées, les puits sont distants de 8 à 12m environ et leur
profondeur varie entre 7 et 10m. L’ensemble de ces puits est lié par une galerie souterraine creusée
soigneusement à partir d’un point d’eau, pour permettre l’écoulement des eaux à l’aide d’une faible
pente bien calculée afin de ralentir l’écoulement pour éviter le creusement du lit. En effet, la
khettara commence du point d’eau repéré, où les constructeurs creusent le puit principal nommé
localement ’’rass-aqbou’’. Ce puit de tête, creusé verticalement à partir de la surface, permet
d’atteindre l’eau de la nappe souterraine. De ce puit débute le creusement d’une galerie étroite de
0,80m de largeur et d’environ 1m de hauteur.
Figure n° 2 : Vue aerienne d’une Khettara

exploitations

Source : élaboration personnelle
Les descriptions précédentes permettent de dégager les composantes des khettaras visitées,
qui se résument dans une conduite souterraine aérée par des puits et une tranchée à ciel ouvert qui
débouche sur un bassin d’accumulation. D’où, la nécessité de ce bassin vient de son importance
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dans l’organisation et la gestion des eaux ; qui due d’une part à son rôle de stockage des eaux et
d’autre part à la répartition et à la distribution des parts d’eau entre les ayants droit.
Pho. n°2 : Bassin d’accumulation à Tighmert

Source :Boullah
2-3 – Les puits individuels et les modalités traditionnelles de puisage :
L’effondrement de la structure sociale traditionnelle et la faiblesse de la pluviométrie, ont incité les
paysans à chercher un autre procédé de la mobilisation des eaux qui se réalise à l’aide du forage
des puits.
Selon nos investigations et les traces rencontrées sur le terrain, nous distinguons deux types de puits
à équipement traditionnel :
à ) Le puits à naora :
Ce système se particularise par les différents éléments qui le composent , il s’agit d’un
système constitué de deux poulies fabriquées généralement en bois ou en métal ( nommé localement
’’jerrara’’) dont celle de dessus est attachée à une branche, souvent en tronc de palmier. Cette
dernière et soutenu par deux mûrs battu en majorité en pisé ou en pierres. Sur chaque poulie passe
une corde à laquelle est attachée une outre en caoutchouc muni de deux ouvertures, une grande qui
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permet le remplissage en eau et une petite qui sert à vider l’eau puisée.
Ce mécanisme fonctionne à l’aide de la traction animale, souvent un âne, un bœuf ou un
chameau, d’où l’opération de puisage s’effectue par un mouvement de va et vient de la bête de trait
sur un chemin incliné constitué essentiellement pour faciliter ce mouvement. A chaque montée de
l’outre, l’eau se vide automatiquement dans un petit bassin, d’où elle passe directement dans un
deuxième bassin d’accumulation.
b ) Le puits à dalou :
L’équipement de ce puits consiste à installer sur son ouverture deux branches verticales liées
par une troisième branche horizontale. Cette dernière permet la fixation d’une poulie ’’ jarrara ’’
par laquelle passe une corde attachée à un sceau en caoutchouc nommé localement ’’ dalou ’’ qui
signifie au même temps le nom de ce système.
Il convient de préciser que dans ce type de puits, le puisage de l’eau s’effectue à l’aide de
la traction humaine. En effet l’énergie utilisée permet la montée du sceau remplit d’eau et le versé
directement dans un petit bassin. A partir de ce dernier, l’eau s’achemine directement par un
système de rigoles dirigés vers les planches à irriguer sans être accumuler dans le bassin de
réception.
Ph n° 3 : distribution de l’eau au niveau de la parcelle à irriguer

Source :Boullah
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En résulte que malgré leur importance socio-économique dans l’histoire de l’agriculture, il
semble que la création des puits traditionnels ce n’est qu’une phase de l’évolution des systèmes
d’irrigation. Car leur incapacité de répondre aux besoins en eau pour intensifier les cultures et
étendre les superficies irriguées, a entraîné l’abandon de ce procédé et l’introduction d’un nouveau
model d’irrigation. Ce changement marque le début d’une nouvelle époque d’irrigation caractérisée
par l’apparition et l’installation des moto-pompes au sein des exploitations traditionnelles.

B- Gestion et contrôle des systèmes d’irrigation traditionnelle:
La valeur de l’eau et la complexité de son problème, demande une solide entente et une
parfaite organisation sociale pour éviter les litiges et les affrontements provoqués par les problèmes
liés à la question de l’eau . Quoi qu’il en soit, la mobilisation de ce don précieux nécessite le
contrôle d’un organisme expérimenté dans la matière afin d’assurer une bonne gestion de l’eau.
Dans le but de réaliser cet objectif, la communauté oasienne désigne un important appareil
administratif connu localement par la jmaâ 493; constitué des membres appartenant exclusivement
du même village et qui ont un sens communautaire en matière de gestion et d’entretien du réseau
hydraulique. Ce groupe constitué de membre de l’assemblée générale s’occupe de la gestion de
l’eau et se charge aussi de maintenir l’ordre social entre les différentes communautés hydrauliques
avoisinantes et groupes d’irrigants.
Pour assurer le bon fonctionnement du système hydraulique et les conditions optimales de sa
gestion, la jmaâ désigne un aiguadier ( responsable de la répartition de l’eau ) et des assistants pour
chaque seguia . La fonction de ce personnage consiste à veiller sur le bon état du canal d’irrigation
dont il est responsable ainsi que le contrôle du partage des parts d’eau entre les ayants droits.
1 - L’aiguadier : gestionnaire des eaux et responsable du réseau d’irrigation :
Dans les oasis de l’Oued-Noun, la distribution de l’eau des sources est confiée par la jmaâ
de chaque village à une ou plusieurs personnes connus par leur justice, leur honnêteté et leur
493

- la «Jmaa», forme de propriétaires qui règlent la distribution de l’eau, veillent à l’entretien et arbitrent
les contestations.
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connaissance profonde en matière hydraulique. Par ses qualités et son importance comme élément
principal dans le domaine de l’irrigation ; l’aiguadier se charge du contrôle du débit des sources et
la surveillance des canalisations souterraines des khettaras et celles des seguias à ciel ouvert.
Le nom de ce personnage de première importance varie selon la diversification des oasis de
l’Oued-Noun. En effet la variabilité de cette nomination dérive de la différence des origines et des
cultures des communautés arabe et amazigh qui détiennent les seguias. Selon ces critères
l’aiguadier est connu par exemple à la palmeraie d’Asrir par ’’ mqadam almasref ’’, une nomination
arabe qui signifie chef du seguia. Le même responsable connu à la palmeraie de Tagant par la
nomination ’’ amin-o-aman ’’ cette nomination Amazigh signifie chef de l’eau.
En outre dans toutes les seguias, quelques soient leurs importance, ce responsable principal
est aidé dans ses fonctions par des assistants dont le nombre varie d’une seguia à l’autre. En effet
l’appellation de ces administrateurs de second degré varie aussi d’un village à l’autre selon la
variation des origines ethniques de ces derniers.
A titre d’exemple, l’assistant est nommé à Asrir et Tighmert par ’’ Sarrat ’’ ; désignation
arabe qui signifie celui qui partage de l’eau, au moment où le même personnage est connu à Tagant
et à Timoulay par ’’ Ahssab ’’, nomination Amazigh qui signifie mesureur. D’où, malgré la
variation de ces nominations locales, la fonction de ces personnages reste la même dans toutes les
seguias.
2- Le rôle de l’aiguadier et sa responsabilité de contrôle et d’entretien du réseau :
Le travail quotidien de l’aiguadier débite par l’annonce des noms des irrigants et les parts
qu’ils détiennent avant le début de chaque nouba ( tour d’eau ), ainsi qu’il tient à parcourir le long
de la seguia pour s’assurer qu’il n’a pas d’obstacles qui pourraient gêner l’écoulement de l’eau .
Comme il doit aussi s’assurer qu’il n’a pas de fuites ou détournement de l’eau dans une autre
direction en dehors de tour d’eau .
L’aiguadier est chargé aussi pour veiller à une meilleur utilisation et une bonne distribution
de l’eau, pour éviter les fraudes et lutter contre les déficiences du réseau d’irrigation. Chaque
propriétaire d’eau doit le consulter pour connaître le début de son tour d’eau et la durée qui convient
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pour détourner sa part d’eau écoulée dans la seguia à son profit.
Aussi, dans le cadre de l’organisation des communautés traditionnelles et par la procuration
de la jmaâ, c’est l’aiguadier qui veille sur les travaux d’entretien des seguias qui sont connu
localement par l’opération d’Afrat, qui signifie la mobilisation pour le nettoyage qui vise le curage
des ouvrages et la construction des prises des seguias chaque fois qu’il est nécessaire. Pour cela, il
est chargé d’appeler la population pour fournir les conditions et les modalités des prestations de
travail qui varient d’une seguia à l’autre en fonction du réseau à entretenir et les travaux à effectuer.
Généralement, les travaux concernant l’artère principale sont à la charge de l’ensemble
des irrigants, tandis que l’entretien des canaux secondaires est à la responsabilité des propriétaires
des parcelles qu’elles desservent. D’où, en fonction de l’ampleur des travaux à effectuer, l’aiguadier
décide les formalités et les modalités des mouvements des gens qui peuvent être mobilisé soit d’une
façon partielle ou générale.
3- Rémunération de l’aiguadier et l’évolution de sa fonction :
a ) – Rémunération de l’aiguadier :
Considérant les services effectués, l’aiguadier est rémunéré par la jmaâ qui lui confie la
responsabilité de la seguia. Souvent la rémunération est en nature, soit une part de récolte ou une
quantité d’eau quantifié par nouba ou par nombre d’heure . Effectivement, tous les ayants droit
sont concernés à participer à cette redevance qui doit être appliqué en fonction de leur droit à l’eau.
Il arrive aussi, dans certains villages, que l’aiguadier effectue son travail contre une somme
d’argent fixée par la communauté des irrigants. A ce propos, il convient de citer l’exemple du seguia
d’Asrir, où l’aiguadier a le droit à 1/3 de l’argent des infractions qui rentre à la caisse de la jmaâ.
b ) – L’évolution du métier de l’aiguadier :
Le savoir faire de l’aiguadier lui incite à employer son intelligence pour créer et appliquer de
nouvelles méthodes envie d’une meilleure utilisation du système hydraulique. De plus, il arrive que
dans certaines seguias, l’aiguadier joue le rôle d’un banquier ; car dans sa gestion de l’eau, il utilise
des méthodes relativement semblables aux services habitués chez les agences bancaires.
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Contrairement aux règles traditionnelles dont chaque irrigant doit utiliser sa part d’eau dans
une nouba fixe pendant chaque tour d’eau, l’aiguadier de Tagant par exemple a proposé une
nouvelle solution considérée efficace, par laquelle chaque usager peut avoir sa part d’eau entière à
n’importe qu’il moment d’irrigation, comme elle peut l’avoir aussi partagée en portions durant la
période du tour d’eau principal.
Certes, cette proposition répond aux besoins des cultures en eau, surtout pendant les périodes
estivales où la nécessité des cultures en eau augmente. Précisément ces facilités permettent à
chaque propriétaire d’utiliser son eau à n’importe quel moment, mais à condition qu’il prévient
l’aiguadier, pour que ce dernier puisse faire son calcul afin de donner l’eau aux demandeurs en
nécessité et reporte le tour des irrigants qui n’ont pas besoin à une nouba ultérieure où ils préfèrent
en profiter.
D’une autre façon très détaillée et à titre d’exemple dans la seguia de Tagant où le cycle
d’irrigation est sur 28 jours, le propriétaire d’eau peut partager sa part en trois portions ; ce qui lui
permet d’utiliser le 1/3 de sa part trois fois par tour d’irrigation, c’est à dire presque une fois tous
les dix jours. Comme il peut aussi partager sa part en deux portions, ce qui lui permet de profiter
de la moitié de sa part deux fois par tour d’eau ; c’est à dire ½ de sa part tous les quatorze jours.
D’où, cette méthode connue localement par amardal a permis aux irrigants d’employer les cultures
de leur choix et leurs assurées l’irrigation au moment nécessaire. De ce fait vient le rôle de
l’aiguadier comme banquier et les parts des irrigants constituent des capitaux dont il doit assurer
leur bonne gestion.
Ajoutons à cela, que l’aiguadier a aussi un rôle important en ce qui concerne les opérations
de vente et de location des parts d’eau. Il joue le rôle d’intermédiaire entre les usagers ; chaque
irrigant doit le contacter s’il veut vendre, acheter ou louer une part d’eau.
A Tagant par exemple, le prix d’une tassa ou tanast ( unité de mesure ) coûte 20 DH pour
un temps déterminer, cependant la valeur de la location d’une tassa d’eau et de 400 DH par an.
Quand à la vente définitive d’une tassa d’eau peut atteindre 9000 DH. En effet, à ces prix s’ajoute
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une somme d’argent considérée comme bénéfice gagné par l’aiguadier contre son intervention.
ph n° 4 : ’’ tanast ou tassa ’’ : unité de mesure

source :Boullah
En revanche, malgré l’évolution des méthodes appliquées et la modernisation introduite
dans ces périmètres traditionnels, notamment l’utilisation de la montre au lieu des anciens moyens
de mesures rudimentaires, la situation actuelle dans nos oasis nous permet de conclure que ces
transformations en un effet négatif sur le rôle et l’importance de ces fonctionnaires de l’eau. En
résulte que ces derniers ont subi une dégradation de leurs valeurs et leurs prestiges dans la société
oasienne.
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مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر -ماي 2020م
تدبيرخطرالفيضان بواد مارتيل على مستوى مدينتي تطوان و مارتيل (الشمال الغربي للمغرب)
Flood risk management of the Oued Martil in the cities of
)Tétouan and Martil (western North of Morocco
 )1سميرة ابن ادريس العلمي ،جامعة ابن طفيل" /مختبرالبيئة و التنمية و تدبيراملجال" كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،قسم
الجغر افيا  /القنيطرة ،املغرب.
 )2عيس ى البوزيدي :أستاذ الجغر افيا ،مدير«مختبر البيئة و التنمية و تدبيراملجال" ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ،جامعة ابن
طفيل /القنيطرة ،املغرب.
ملخص :تأثر املغرب بشكل حاد من ظاهرة الفيضانات بعد إقامة ورشات كبرى للبنيات التحتية على مستوى عدة جهات خاصة منها جهة
طنجة -تطوان -الحسيمة  ،و في هذا الصدد يهدف هذا البحث ملعالجة إشكالية تدبير خطر فيضانات واد مارتيل على مستوى مدينتي تطوان و
مرتيل في الشمال الغربي للمغرب ،حيث أن هذا املجال غني باإلمكانيات الطبيعية و خاصة املوارد املائية ( مصدر احتمالية الخطر و اآلثار
السوسيو اقتصادية و البيئية) و هو أيضا مجال هش نتيجة تزايد الظواهر الطبيعية املتطرفة (الجفاف و األمطار الغزيرة) باإلضافة للضغوط
البشرية و عامل التعرية ( املتزايد نتيجة تراجع الغابات) و املتسبب في توحل السدود ( املعروف عادة كمصدر لخطر الفيضان).
بناء سد جديد و تأهيل سهل و واد مارتيل لقطب حضري سيعرض هذا املجال حتما لخطر الفيضانات من جديد .التقرير النهائي مكننا من
استنتاج أن األطراف املتدخلة في تدبير خطر الفيضانات ال تعتمد في مخططاتها التدابير اإليكولوجية و االقتصادية املالئمة لتحقيق االستدامة
والوقاية و املردودية.
الكلمات املفاتيح  الخطرالطبيعي ،الهشاشة ،الرهان ،املقاربة االجتماعية ،التدبير املستدام.
Abstract: The phenomenon of flooding in Morocco is increasingly felt after the installation of
major infrastructure projects in several regions, in particular that of Tangier-Tétouan-Al
Hociema. This research aims to treat the problem of Flood risk management of the OuedMartil
at the level of the cities of Tétouan and Martil in the western North of Morocco.
This area is rich in natural potential, in this case water resources (sources of hazards, socioeconomic and environmental impacts), the area isalso vulnerable due to the aggravation of
extreme phenomena (drought and heavy rains), anthropic pressures and erosive action
(accentuated by deforestation) causing siltation of dams (often designed as a source of flood
risk). The construction of a new dam, and the rehabilitation of the plain and the OuedMartil for
an urban centre, will certainly re-expose this space to floods. The final observation allows us to
conclude that the stakeholders of flood risk management do not adopt in their plans, the
appropriate ecological and economic measures, in the sense of sustainability, prevention and
profitability.
Key words: Natural hazard, Vulnerability, Issue, Social approach, Sustainable management.
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Introduction générale :
Depuis le début des années 1970, la prise de conscience du problème de l'environnement est
devenue une réalité de plus en plus persistante. Le point de départ a été, d'un côté un certain
nombre de catastrophes survenus au XX° siècle et dont le rythme s'accélérait de plus en plus.
D'autre part, la prise de conscience de la nécessité de préserver le capital matériel et humain
pour assurer et rationaliser la croissance économique qui a été réalisée. Le Territoire marocain,
malgré son caractère semi-aride ou aride, est soumis, comme tous les pays du pourtour
Méditerranéen, à des crues importantes qui peuvent être très dommageables pour les
infrastructures et la population. Le phénomène d’inondation est ressenti plus fortement
aujourd’hui en raison de la croissance démographique, urbaine et économique, notamment au
niveau de la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima et plus précisément dans le bassin hydraulique
de l’Oued Martil qui appartient au domaine rifain du l’extrême nord du Maroc. C’est un espace
qui donne sur le détroit de Gibraltar, limité au Nord par les deux provinces (M’diq-Fnideq et
Fahs-Anjra) à l'Ouest par les deux provinces (Fahs-Anjra et Tanger- Assilah), au Sud par les
deux provinces ( Ksar el Kbir et Chefchaouen) et à l'Est par la mer méditerranéenne. Ce bassin
versant se localise géographiquement entre les deux parallèles 35.2° et 35.8°N et les deux
méridiens 5.6° et 5.8°W. Les deux villes Tétouan et Martil se situent dans la basse vallée de ce
bassin versant de part et d’autre du chenal principal sur le flanc entre les jbels : Dersa et
Ghorghiz (Fig.1). Ces deux villes font parties aussi des principales villes du Nord du Maroc :
Tanger, Chefchaouen et jouissent d’une position géostratégique privilégiée reliant l’Europe et
l’Afrique. Les deux villes Tétouan et Martil occupent respectivement une superficie de 84 Km²
et 33,5 Km² (HCP. 2014).
L’objectif de cette recherche est de traiter la problématique de la gestion du risque d’inondation
au niveau de cet espace qui est riche en ressources naturelles et vulnérable en même temps, du
fait de la croissance démographique des deux villes Tétouan et Martil, des quartiers clandestins
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sous équipés se forment le long de l’Oued Martil, sur la plaine dont l’altitude est parfois
inférieure à celle de l’Oued.

Source : Commune urbaine de Tétouan (service du SIG) (Sheffields du découpage territorial de 2009) et l’Agence
du Bassin Hydraulique Loukkos (Sheffields du bassin versant d’oued Martil). Revue

Figure.n°1 : Localisation du bassin versant de l’Oued Martil

Cet espace est sujet à des inondations fréquentes qui menacent les populations et leurs biens,
les infrastructures publiques et perturbent un certain nombre d’activités. Pour gérer ce risque
d’inondation, plusieurs programmes sectoriels, plans communaux et mesures avant et après la
catastrophe ont été planifiés et élaborés. Parmi les plus importantes de ces mesures: la
construction d’un nouveau barrage (après l’envasement des autres barrages de cette zone),
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l’aménagement de la vallée de l’Oued Martil et la réhabilitation de la plaine pour un pôle urbain.
Ces mesures vont rétablir le même scénario et réexposer certainement cet espace aux
inondations et énormes dégâts au niveau naturel, humain et financier étant donné que l'approche
sociale, économique et environnementale n'a pas été prise en considération. Pour traiter cette
problématique, nous allons utiliser comme méthodologie l’outil S.I.G (Système d’Information
Géographique) et les images satellitaires pour l’évaluation des facteurs limitants du risque
d’inondation (Aléa, vulnérabilité et enjeux) et la mise en place d’une base de données
numérique de l’espace d’étude. Pour analyser la gestion effective du risque d’inondation dans
le cadre du développement durable, nous allons diagnostiquer les plans de gestion du risque
d’inondation de différents secteurs concernés, et entretenir avec les parties prenantes.
I-Présentation du Bassin versant de l’Oued Martil
Ce chapitre abordera le contexte naturel, humain et socio-économique de l’espace d’étude en
se basant sur les données démographiques et les documents cartographiques (topographique,
géologique, hydrographique, occupation des sols).
1-Composantes du milieu physique
Le bassin versant de l’oued Martil s’étend sur une aire géographique caractérisée par un paysage
essentiellement montagneux (Fig.2) à topographie très accidentée et tourmentée, à l’exception
de certaines zones à relief peu élevé et de quelques plaines méditerranéennes très exiguës, telle
celle de Martil. Les pentes (Fig.3) sont très variables du fait de la position entre la chaîne du
Rif et la mer méditerranéenne.
Sur le plan géologique, les caractères litho-stratigraphiques généraux de la chaîne rifaine y sont
bien représentés, c’est indiqué par le chevauchement de plusieurs nappes de charriage (flyschs)
formant la ligne de crête au-dessus de l’unité marneuse de Tanger. Le bassin versant de l’oued
Martil est composé de deux zones (EL GHARBAOUI A.1981) :
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*La zone amont formée par les terrains paléozoïques situés à l’extrémité Ouest du bassin
versant et dont les crêtes n’excèdent pas les 400 mètres d’altitude. Cette zone intègre également
les collines des flyschs situées à l’extrémité Ouest du Bassin Versant et qui correspondent aux
basses montagnes de l’unité de Tanger dont le matériel imperméable est de nature marneuse ou
marno-schisteuse.
*La zone avale du bassin correspond à la plaine de l’Oued Martil qui est une zone inondable.
La variété lithologique du bassin versant de Martil a permis le développement d’une mosaïque
pédologique assez importante formée par des sols hydromorphes peu évolués et des lithosols
(Fig.4).

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la
cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m,
origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Revue

Figure n° 2 : Carte hypsométrique du bassin versant de l’Oued Martil
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Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la
cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m,
origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc), plus les données des degrés des
pentes. Revue

Figure n°3 : Carte des pentes du bassin versant de l’Oued Martil
Le bassin de l’Oued Martil est l’un des bassins méditerranéens qui se caractérise par une
superficie relativement grande et une morphologie variée, avec un réseau hydrographique
assez dense. Sa surface est de 1126 km² correspondant à un périmètre de 183 km. Ce bassin
versant est subdivisé en 8 sous bassins versants importants (ABHL. 2006).Du point de vue
hydrogéologique, le bassin versant de l’Oued Martil fait partie des bassins méditerranéens
constituant la zone axiale de la chaîne du Rif. Les affluents supérieurs se développent dans les
massifs de la Dorsale Calcaire qui assurent une régularisation très partielle des eaux recueillies,
ce qui n’empêche que l’Oued Martil présente un régime torrentiel très prononcé. Les chutes
sont importantes du fait de la proximité des montagnes par rapport à la mer. Les trois quarts des
Oueds de ce bassin passent par la cluse de la ville de Tétouan, le cours d’eau principal reçoit
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ces eaux de trois grands affluents : Mhajrat, Khemis et Chekkoûr (fig.5) puis il traverse la ville
de Tétouan avant de se déverser dans la Méditerranée dans la partie sud de la ville de Martil
avec un débit minimal en périodes d’étiage de 0,23 m³/s(ABHL.2006). Il est

Source : La carte géologique de la chaine rifaine 1/500000, ministère de l’énergie et des mines (Editions du service
Géologique du Maroc : Notes et mémoires N° 245a. 1980). Revue

Figure n°4 : Carte géologique du Bassin Versant de l’Oued Martil

à noter que l’Oued Martil se subdivise en un tronçon supérieur à pente raide qui traverse à
son tour la dorsale calcaire et, un autre (à partir de Benkarich) à pente faible qui traverse la ville
de Tétouan avant d’arriver à l’embouchure.
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Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la
cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m,
origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Revue

Figure n°5 : Carte du Réseau Hydrographique du Bassin Versant de l’Oued Martil

Le climat de la zone d’étude se caractérise par deux saisons très différenciées : la première
humide et fraiche, s’étend d’octobre à avril, la seconde subhumide et chaude, commence en
Mai et se prolonge jusqu’à la fin de septembre. Les précipitations varient en hauteur, en
intensité et dans leurs distributions géographiques avec une alternance de longues périodes de
sécheresse suivies par des précipitations torrentielles et irrégulières (Fig.6), une augmentation
significative de la moyenne annuelle des précipitations a été enregistrée pendant les deux
dernières décennies. On est ainsi passé d’une moyenne d’environ 570 mm pour la décennie
1974-84 à plus de 900 mm pour celle de 1994-2004 et d’environ 620 mm pour celle de 2004م2021  يناير-المجلد الثالث– العدد العاشر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
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2014. Cette augmentation significative des précipitations est due notamment à l’accroissement
des épisodes pluvieux courts et intenses depuis les années 1990.

Source: Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL.2009) et la direction de la recherche et de la
planification de l’eau de Tétouan, Ministère de l’Equipement. Revue.

Figure n°6: Moyennes des précipitations annuelles du Bassin Versant de l’Oued Martil (Stations :
Tétouan, Oued Martil, Malaliene et Smir)

Les débits maximaux de l’Oued Martil s’enregistrent généralement entre le mois d’octobre
et le mois d’avril, ils peuvent atteindre des débits de pointe importants de 1000 à3000 m3/s
(fig.7). Ainsi les fortes crues montrent des temps de baisses de 15 à 20 heures et des temps de
montée courts de 5 à 6 heures.
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Source: Agence du Bassin Hydraulique Loukkos (ABHL). Mai 2011). “ Protection de la ville de Tétouan et de
la plaine de Martil contre les inondations de l’Oued Martil ”

Figure n°7: Débit de la crue de décembre 2000 au niveau de la ville de Tétouan
(Entre 26 et 28/12/2000)

Le 26 décembre 2000, une crue inonde la ville de Tétouan sur près de 2 400 ha (débit de 3
350 m3 /s) après 4 jours de fortes précipitations (150 mm). Entre le 20 et le 28 décembre,
28 176 mm de précipitations ont ainsi été enregistrées (80 % des précipitations mensuelles)
dont 50 mm pour la journée du 26 décembre (ABHL.2011). On ce qui est des débits d’étiages
de l’Oued Martil, ils sont soutenus par les sources de la Dorsale Calcaire. La majorité de ces
sources sorte des massifs calcaires blancs et se situent à des altitudes de 140 à 1090m. (Mounir
Karrouchi.M, Ouazzani.M.2016). Il est à signaler que le bassin versant de l’Oued Martil
présente des versants très raids, ce qui favorise la dégradation des sols et entraîne un
écoulement rapide. Ce bassin versant abrite aussi un important couvert végétal, bien qu’il
montre un important recul notamment dans la moitié Nord (Fig.8). Le périmètre urbain des
deux villes Tétouan et Martil est occupé par 1123 ha de forêt, 133 ha de zones marécageuses et
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3075 ha de zones urbanisées (calculés par Google Earth) (Mounir Karrouchi.M,
Ouazzani.M.2016).

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la
cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m,
origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Plus Image satellitaire de 2016
https://search.asf.alaska.edu/. Revue

Figure n° 8 : Carte d’occupation du sol du Bassin Versant de l’Oued Martil

2-Caractéristiques humaines
D’après les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 et
l’annuaire statistique régional, La population des deux villes Tétouan et Martil s’élève à
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445 142 habitants, elle a enregistré respectivement un taux d’accroissement annuel moyen de
1,63% (Tétouan) et 5,17% (Martil), entre 2004 et 2014 contre1,25% au niveau national, un taux
d’urbanisation provincial (fig.9) de 72,3% (Tétouan) et 94,3% (M’diq-Fnideq à laquelle
appartient la commune urbaine de Martil), contre 60,4% à l’échelle nationale, cette croissance
humaine et urbaine (Photo n°1) est alimentée par l’exode rural et les flux migratoires extérieurs
à la région pour chercher des opportunités de travail et d’immigration vers l’Europe.
Source : Monographie de la province de Tétouan 2015. (PP : 96) (Tableau 5, P : 24), et la Monographie de la
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province de M’diq-Fnideq 2018 (PP : 104) (Tableau 5, P : 25). Revue

Figure n°9 : Taux d’urbanisation provincial (en %) en 2004 et 2014

En matière des potentialités économiques, cet espace dispose d’une importante infrastructure
de base et d’équipement (fig.10) et repose essentiellement sur le petit commerce et le tourisme
balnéaire (Photo n°2) compte tenu sa situation privilégiée, son relief diversifié unissant plages,
montagnes et forêts, ainsi que son climat et son enracinement dans l’histoire, sont autant
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d’atouts qui la prédisposent à occuper une place favorite en tant que destination touristique. Il
est à signaler aussi la prépondérance des activités informelles en tant que villes frontalières
(Photo n°3).
Figure

n°10
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plus le grand projet de hub économique (Le
complexe portuaire
Source :www.skyscrapercity.com/showthread.php,
Consulté le 17-12-2019

Photo n°2 : Corniche de la ville de Martil (Côte
urbanisée pour le tourisme balnéaire). 03-09-2018
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Photo n°1 : Bras mort de l’Oued Martil (zone aval) :
habitat anarchique pour location à bas prix aux
étudiants en tant que ville universitaire et aux immigrés
de différentes destinations (rurales, urbaines, pays
africains). 03-09-2018

Photo n°3: (Prise le 10-05-2017). Economie
parallèle de la contrebande au niveau de

l’enclave espagnole de Sebta (Chaque jour, près
de 40 000 marocains (en majorité des femmes)
traversent la frontière pour s’approvisionner en
marchandises détaxées. www.economia.ma ›
content › linformel-des-frontières Consulté le
17-12-2019)

Conclusion :
A partir de la précédente analyse des différents paramètres, on note que le relief est à
dominance montagneuse, des formations géologiques imperméables, des précipitations
relativement intenses et concentrées, un réseau hydrographique assez développé, et un régime
hydrologique caractérisé par des crues importantes, rapides et souvent violentes avec des
étiages très prononcés, des débits de pointe importants de 1000 à 3000 m³/s pendant des temps
de montées courts (quelques heures). Parallèlement à cela, la zone est relativement peuplée et
connaît pendant cette dernière décennie un essor économique important qui s’appuie sur
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l’exploitation de ses potentialités naturelles et sa situation géographique stratégique. Ce
développement est impulsé par la volonté des pouvoirs publics de donner à la région (TangerTétouan-Al-Hoceima) la vocation d’un important pôle de développement socio-économique
national, voire international. Les projets ne cessent de s’accroitre, les constructions et le
bétonnage se multiplient dans le lit majeur de l’Oued Martil et au détriment de la forêt,
augmentant les risques à chaque crue, ce qui exige et nécessite une évaluation qualitative et
quantitative du risque d’inondation avant chaque projet d’aménagement urbain pour une bonne
maitrise de la gestion du risque d’inondation pendant les périodes de crise.

II-Evaluation du risque d’inondation de l’Oued Martil
Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes (Pière Martin,2007) :
* La présence de l’eau qui s’écoule habituellement dans son lit mineur mais qui peut aussi en
sortir occasionnellement pour recouvrir une partie ou la totalité de la vallée ou la plaine (lit
majeur) : c’est l’aléa inondation.
* La présence de l’homme qui s’installe dans l’espace alluvial : c’est le degré de la vulnérabilité.
1-Facteurs limitants du risque d’inondation
Pour évaluer le risque d’inondation de l’Oued Martil au niveau des deux villes Tétouan et
Martil, on a adopté la méthode « Inondabilité » (CHASTAN.B, O.GILARD.1995) qui repose
sur l’occupation du sol et les images satellitaires (Fig. n°11).
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Photos aériennes et
images satellitaires

Modélisation hydraulique des cures

Carte de récurrence
des inondations
Degré :
*Faible : Période de
retour de 100 ans
*Moyen : Période de
retour de 50 ans

Carte de submersion
des inondations
Carte d’occupation du sol

Degré :
*Faible : Hauteur< 0,5 m
*Moyen : 0,5 m < Hauteur <1 m
*Elevé: Hauteur > 1 m

*Elevé : Période de
retour de 10 ans

Carte de la vulnérabilité
Degré :

*Négligeable : Zone marécageuse,
lac et barrage

Combinaison (SIG)

*Faible : Forêt naturelle, matorral,
reboisement, terrain dénudé et dunes
de sable

Carte de récurrence des inondations
Degré :

*Moyen : terrain de culture

*Faible : Période de retour de 100 ans
*Elevé : agglomération urbaine,
habitation dispersée en zone rural,
infrastructures.

*Moyen : Période de retour de 50 ans
*Elevé : Période de retour de 10 ans

Combinaison (SIG)
Carte du risque d’inondation
Degré:
*Négligeable
*Faible
*Moyen

*Elevé:
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Source : GILARD O. et P. GIVONE (1997). Flood risk management: New concepts and methods for objective
negotiations. “Destructive Water: Water Caused Natural Disasters, their Abatement and Control” (Proceedings
of the Conference held at Anaheim, California, June 1996). IAHS Publ.N° 239, pp. 145‑155. Revue

Figure n°11 : Cadre méthodologique de l’évaluation cartographique du risque d’inondation

1.1- Aléa d’inondation
L'aléa représente la crue en tant que phénomène physique, naturel et non maîtrisable,
indépendamment de ses effets potentiels sur l’environnement et les activités humaines. L'aléa
dépend du comportement hydrologique du bassin versant et du fonctionnement hydraulique du
réseau hydrographique. L’aléa se représente par une carte qui permet d’identifier les zones où
les inondations sont susceptibles de se produire soudainement suite à la conjonction de plusieurs
facteurs, de façon plus ou moins étendue et fréquente (CHASTAN, 1995). Il repose sur la
combinaison des deux notions suivantes : la récurrence d’une inondation et la submersion (Fig
n°11).
L’analyse historique des crues de la basse vallée de l’Oued Martil a permis de constater que
la plaine de Martil a connu souvent des pulsations brutales et violentes de son cours d’eau
principal et de ses affluents. Des exemples des événements hydrologiques extrêmes démontrent
les données suivantes(ABHL.2011) :
1)- En décembre 1998, le débit de pointe a atteint 1927 m3/s.
2)- L’inondation du 26 décembre 2000 (Photos n°4 et 5), ou le débit de pointe
arrive à 2674 m3/s, a causé des pertes humaines importantes : 8 morts et 2
disparus (d’après les autorités locales).
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3)- L’inondation du 17 janvier 2006 a causé des dommages matériels énormes
évalués à 83 Million de Dirhams, et la submersion de 2400 ha.

Source : Agence du bassin hydraulique Loukkos (ABHL).
(Mai 2011). Protection de la ville de Tétouan et de la plaine
de Martil contre les inondations de l’oued Martil. Tétouan.
Source : Agence du bassin hydraulique Loukkos (ABHL).
(Mai 2011). Protection de la ville de Tétouan et de la plaine
de Martil contre les inondations de l’oued Martil. Tétouan.

Photo n°4 : Inondation de 26 décembre 2000 Quartier
Coelma de la ville de Tétouan (Habitat anarchique sur la
zone aval de l’Oued Martil)

Photo n°5 : Inondation de 26 décembre 2000 Usine
Salam Gaz (au bord de l’oued Martil au niveau de
l’entrée de la ville de Tétouan)

Le suivi continu et le cumul de ces données plus un traitement statistique spécial permet aux services
concernés, notamment l’ABHL, de réaliser la modélisation hydraulique des crues de l’Oued Martil au niveau
des deux villes Tétouan et Martil. Ceci permet à son tour d’élaborer la carte des hauteurs de submersion et
la carte de récurrence de l’inondation (Fig.n°11). Selon la notion de la combinaison des deux cartes
précédentes et on utilisant le logiciel Arc.Gis, on obtient la carte de l’aléa d’inondation de l’oued Martil au
niveau des deux villes Tétouan et Martil (Fig.n°12). Les valeurs sont définies comme faibles, moyens et
élevés selon la fréquence et la profondeur de la submersion des inondations. A travers ces résultats on
constate que la superficie concernée par les inondations est importante. Les zones les plus touchées se
situent en grande partie dans la plaine alluviale aux abords des rives et dans l’exutoire de l’Oued Martil. Ce
résultat s’explique par la topographie relativement plate de la plaine, en plus de l’importance des apports
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d’eaux de surface de l’Oued Martil, donnant naissance à de large étendue d’épandage des eaux en périodes
de crues.

Source : Image satellitaire de l’espace d’étude (googleEarth. 2016) plus la carte de la submersion et la carte de
la récurrence des inondations de l’Oued Martil (Sheffields ABHL). Revue

Figure n°12 : Carte d’aléa d’inondation de l’oued Martil
(au niveau des villes : Tétouan et Martil)
1.2- Vulnérabilité et enjeux
On distingue deux approches pour évaluer la vulnérabilité. Les approches analytiques qui
déterminent les causes directes et indirectes d’une catastrophe, alors que les approches
systémiques sont basées sur la modélisation explicative ou prédictive d’un système complexe
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(MEDTL2011/2012). En général, la vulnérabilité est la mesure de dommage de tous les types
d’enjeux soumis à un aléa d’intensité et d’occurrence donné. Ces enjeux sont généralement
classés en trois types : Les enjeux humains, économiques et environnementaux. La
détermination de leur vulnérabilité (négligeable, faible, moyenne, élevée) et leur représentation
cartographique (Fig. n°13) dans notre cas se repose sur l’occupation du sol et un travail de
prospection sur le terrain (Fig. n°11). Dès lors, il est évident qu’une zone marécageuse à un
degré de vulnérabilité négligeable aux inondations, par contre, les habitations et les
infrastructures constituent, parmi d’autres, des enjeux très vulnérables.
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Source : Image satellitaire de l’espace d’étude (googleEarth. 2016) et la carte d’occupation du sol du bassin versant
de l’Oued Martil (Fig.8)

Figure n° 13 : Carte de la vulnérabilité des espaces limitrophes de l’Oued Martil

(au niveau des villes : Tétouan et Martil)

Le facteur de la vulnérabilité est réparti dans l’espace d’étude approximativement (calculé par le logiciel
ArcGis) comme la suite :

* Vulnérabilité faible sur une superficie de 9 Km2
* Vulnérabilité moyenne sur une superficie de 7 Km2
* Vulnérabilité Forte sur une superficie de 18 Km2
Il convient de signaler également que l’occurrence des inondations au niveau de la plaine par le
débordement de l'Oued Martil intervient souvent à un moment où la plaine se trouve déjà saturée par la
stagnation des eaux pluviales conséquente à l'absence d’un système de
drainage adéquat et en raison du fait que l’aménagement actuel de la plaine ne tient pas
compte des risques de son inondabilité (CUT. 2013).

2-Caractéristiques des inondations
Selon le cadre méthodologique de l’élaboration de la carte du risque d’inondation (Fig. n°11), cette
dernière est résultante de la combinaison des deux cartes précédentes : la carte de l’aléa d’inondation et
la carte de la vulnérabilité. On se basant aussi sur le travail de prospection sur le terrain et le calcul
approximatif des superficies des zones à risque par le logiciel Arc Gis, les résultats révèlent ce qui suit :
*Zones à risque fort : la superficie approximative s’élève à 4,25 km2, ces zones sont occupée par : L’usine
salam gaz, quartier Taboula et Touibla, quartier Korat sbaa,la nouvelle gare routière et les infrastructures
voisines, faculté des sciences, quartier el M’hannech, quartier Coelma, quartier Diza situé à l’embouchure
d’oued Martil, lotissement al Wad et lotissement Rbahi).
*Zones à risque moyen : la superficie approximative s’élève à 2,43km2, ces zones sont occupée par : la
route secondaire 608, Lotissement Alaoui et Inara (situé avant l’aéroport).
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*Zones à risque faible : la superficie approximative s’élève à 0,75 km2,ces zones sont occupée par :la plaine
agricole de Martil et l’aéroport de Tétouan.
À travers ces résultats, le risque d’inondation est important dans les zones bâties et peuplée (vulnérabilité
forte) situées dans une zone d’aléa élevé ou moyen et, à l’inverse, le risque de dommages sera faible pour
une forêt dans une zone d’aléa faible ou moyen.

Source : Image satellitaire de l’espace d’étude (googleEarth. 2016) plus la carte de l’aléa d’inondation et la carte
de la vulnérabilité. Revue

Fig. n° 15 : Carte de risque d’inondation de l’Oued Martil
(Au niveau des villes : Tétouan et Martil)
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Conclusion
Suite aux résultats obtenus, on note que les facteurs anthropiques aggravent le risque d’inondation. De
nombreuses agglomérations et infrastructures des deux villes Tétouan et Martil se sont développées à
proximité ou sur le lit mineur et majeur de l’Oued Martil, modifiant son équilibre hydrologique et diminuant
les champs naturels d'extension des crues. S’ajoute à ceci l'imperméabilité des sols et l’accroissement des
épisodes pluvieux courts et intenses qui accentue le risque d’érosion et l’envasement des barrages, sans
oublier l'incompétence de réseau d'assainissement. Ceci rend les citoyens face à un véritable risque
d’inondation qui exige de toute urgence une gestion rationalisée et intégrée.

III-Gestion du risque d’inondation et le développement durable
La gestion des risques naturels est une composante du développement durable. Les stratégies de lutte
contre les risques d’inondations passent incontestablement par la
compréhension scientifique de la cause du risque, de son impact au niveau social, économique et
environnemental, et des mesures à prendre au niveau réglementaire, institutionnel, juridique et technique
pour réduire les dégâts.
1- Cadre institutionnel, réglementaire et juridique
Plusieurs institutions et ministères sont, d’une manière ou d’une autre, concernés par la gestion des
risques notamment les inondations. Il s'agit, entre autres, du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de
l'Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, du Ministère délégué chargé de l'Eau et de
l'Environnement, du Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, du Ministère de l'Equipement,
du Transport et de la Logistique, du Ministère de la Santé, du centre de veille des crises (Ministère de
l’Intérieur), du Centre Royal de la Télédétection Spatiale, de la Direction de la Météorologie Nationale et
des institutions de recherche. On ce qui est du cadre juridique, parmi les principaux textes de loi relatifs à
la protection contre les inondations, il y a entre autres: La loi n° 10-95 sur l’eau
(www.environnement.gov.ma), d’où les chapitres suivants:
*Chapitre III, article 12 relative à la conservation et protection du domaine public hydraulique
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*Chapitre IV, section III relative à la planification de l’aménagement des bassins hydrauliques pour prévenir
les risques des inondations.
*Chapitre XI, section 2, (article 94, 95, 96, 97) relative à la lutte contre les inondations.
On retient également la lettre (ABHL.2013) du Ministère chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, Nº
824/02173, du 20 février 2003, adressée aux directeurs des agences urbaines, dont l’objet est notamment
de créer un Plan de Protection Régional contre les Inondations avec les Agences des Bassins Hydrauliques
Régionales, d’intégrer dans les nouveaux Marchés et Termes de Référence relatifs à l’établissement des
documents d’urbanisme la carte
du risque d’inondation, et de prévoir des règles rigoureuses comme additifs aux demandes d’autorisation
de lotir et de construire.
Selon un rapport de la Cour des Comptes en 2016 sur l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur
l’évaluation du cycle de gestion des risques (notamment les inondations), il y a lieu de mentionner ce qui
suit :
les textes juridiques relatifs à la gestion des risques ne s’intègrent pas dans un cadre qui prenne en compte
la prévention et la lutte contre les catastrophes. «Ce domaine est plutôt régi par des circulaires
ministérielles».
la prise en compte des risques naturels dans les politiques publiques est insuffisante, ainsi que le retard
dans la mise en place de la stratégie intégrée de gestion des risques et l’exploitation limitée du système
d’information géographique.

*

L’absence d’un cadre global de la coordination, la multiplicité des plans sectoriels et des

acteurs, le retard dans l’adoption d’un système assurantiel des catastrophes naturelles et
l’insuffisance des programmes de sensibilisation des citoyens aux risques.
*

l’évaluation des actions entreprises dans le cadre du Plan national de lutte contre les

inondations a révélé que les points noirs n’ont été que partiellement traités et que les moyens
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financiers alloués sont restés en deçà des budgets prévus (28% du budget prévisionnel).
Finalement, la Cour des Comptes a émis un ensemble de recommandations, qui mettent l’accent
principalement sur :
-L’obligation de l’amendement et la mise en œuvre des textes législatifs en relation avec la protection contre
les inondations (loi sur l’eau, et éventuellement les lois relatives à l’urbanisme (les lois 12-90 et 25-90
relatives respectivement à l’urbanisme et aux lotissements). Autrement dit, la prise en compte des
exigences de la protection contre les inondations dans tous les documents de planification sectorielle,
les plans d’aménagement du territoire, les plans d’urbanisme (schémas directeurs d’aménagements
urbains (SDAU), plan de zonage, plans d'aménagements, permis de lotir…), et lors de l’implantation des
projets industriels, touristiques et d’infrastructure (l’obligation de la réalisation par les promoteurs publics
ou privé des études détaillées de prévention des risques d’inondation).
–L’obligation d’établir des cartes des zones inondables à une échelle raisonnable par les agences des bassins
hydrauliques, Ces cartes ne devront cependant pas dispenser les promoteurs de leur responsabilité en
matière de protection de leurs projets.
– L’obligation de la mise en œuvre des mécanismes d’assurance et d’indemnisation sur les pertes subies
et de compensation sur les immobilisations abandonnés dans le cadre de la révision d’occupation du sol
imposée par l’administration.
Par ailleurs, la Cour des Comptes relève que la gestion des risques reste en général sectorielle et se focalise
surtout sur la gestion des crises, après la catastrophe, au lieu d’adopter une stratégie de prévention et de
résilience.

2-Perception de la gestion du risque d’inondation par les parties prenantes
Nous avons suivi la méthodologie de l'entretien et l’enquête de terrain pour évaluer la perception des
parties prenantes. Plusieurs entretiens sont menés auprès de 23 parties prenantes en relation avec la
question de la gestion du risque d’inondation au niveau des deux villes : Tétouan et Martil.
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2.1- Catégories des parties prenantes
Ces parties prenantes concernent les différentes institutions intéressées par les risques et la gestion des
inondations. On a opté pour le choix de quatre catégories :
*Autorités locales et administrations :Elles sont représentés par la Wilaya de Tétouan et préfecture M’diqFnideq (à laquelle appartient la ville de Martil ), les deux communes urbaines de Tétouan et Martil, la
protection civile, la direction provinciale des eaux et forêts, l’Agence urbaine, l’Agence du Bassin
Hydraulique du Loukkos, la Direction provinciale de l’Equipement, des Transports, de la Logistique et de
l’Eau, la Direction régionale de l’Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la
Politique de la Ville.
*Société civile (comme représentant de la population) : association des habitants du quartier CoelmaTétouan, association des enseignants de sciences de la vie et de la terre, association « Ensemble pour sauver
Oued Martil » au niveau de la ville de Martil, (on a choisi les trois acteurs associatifs les plus connus et
intéressés par les questions de l’Oued Martil, de l’inondation, et de l’environnement en général).
*Secteur privé : Il s’agit ici des sociétés : Amendis (société chargé auprès des deux communes de Tétouan
et Martil de la gestion déléguée de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide), Mecomar –Geopro
(société délégataire de la gestion des déchets solide), Agence Alaomran (entreprise publique pour la mise
en œuvre de la politique de l’État en matière d’habitat), Groupe Aafir immobilier, Groupe immobilier Rbahi,
Banque populaire, Assurance Atlanta.
*Université : Faculté des Sciences (Département de Géologie et Biologie), Faculté des Lettres et Sciences
Humaines (Département de Géographie).

2.2- Mesures et approches de la gestion du risque d’inondation
Les principales questions posées lors des entretiens s’articulent autour des méthodes effectives pour la
gestion du risque d’inondation, et les propositions des parties prenantes (en tant que secteurs concernés)
pour une gestion plus efficace qui peut assurer la durabilité, la rentabilité, la rationalisation des dépenses
et la préservation des ressources, des biens et des personnes. D’après les réponses, on a classé les mesures
de la gestion du risque d'inondation selon les normes suivantes :
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- Mesures techniques : elles sont réalisées surtout par l’ABHL, Amendis, quelques autorités locales et
quelques administrations concernées. Ces principales mesures sont :

*

l’amélioration de la prévision et de l’annonce des inondations par la modernisation,

l'automatisation et l'extension du système d'annonce de crues au niveau du bassin de l'Oued
Martil afin de couvrir tous les affluents.
*

L’atténuation ou la réduction de l’aléa naturel par la mise en œuvre des mesures

structurelles qui concourent à la protection. Il s’agit surtout des réalisations suivantes:
-

Des digues au niveau de la voie de contournement entre le rond-point Rommana et la

Gare routière sur environ 2 km, la gare routière Torreta sur environ 700 m (Photos n°6 et 7),
le quartier Couelma sur 4 km, la zone entre le bras mort et l’embouchure de l’oued, sur une
longueur de 3.5 km.

Photo n°6 : Aménagement des bords de l’oued
Martil et réhabilitation de la plaine pour un pôle
urbain au niveau de l’entrée de la ville de Tétouan
(2019-10-29)

Photo n°7 : Aménagement des bords de l’oued
Martil par les digues on adoptant l’approche
technique (au niveau de la voie de contournement
entre le rond-point Rommana et la Gare) (2019-1029)

-Des murs de protection au niveau du quartier Touibla sur 2.5 km
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-Redimensionnement de certains ouvrages de franchissement, notamment le pont de la
route secondaire RS 608 situé au niveau du quartier Couelma. Ces ouvrages permettront
d'assurer un niveau de protection centennal.
-Canalisation des oueds Samsa, Bousafou et Chejra
-Curage périodique de l’Oued Martil.
D’autre part, la réalisation du barrage Charif El-Idrissi ( qui a été nommé Barrage Oued Martil avant la fin
de sa réalisation ) dont la retenue est estimée à 120 millions de m³ et un volume annuel régularisé de 70
millions de m³, pour l´alimentation en eau potable de la ville de Tétouan avec sa région côtière au-delà de
l’horizon 2030, et la garantie de la disponibilité de l’eau pour l’irrigation des périmètres agricoles d’une
superficie dominée de 1.000 hectares, tout en protégeant la ville de Tétouan et la vallée de Martil des
inondations.
-Mesures organisationnelles, juridiques et institutionnelles : Toutes les parties prenantes ont déclaré que
ces procédures restent soumises aux décideurs, aux administrations centrales et à la politique publique en
la matière. Elles ont également approuvé les mêmes résultats indiqués dans le rapport de la Cour des
Comptes (2016) (qui a été déjà examiné) sur l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur l’évaluation
du cycle de gestion des risques (notamment les inondations). De plus, il est à noter la prise en compte de
la question du retard de l’activation de la régionalisation avancée et la décentralisation administrative de
la part de la plupart de ces parties prenantes (notamment les responsables). Autrement dit, le transfert des
compétences, des attributions, et de budget va doter l’administration locale de véritables pouvoirs de
décision, cela permettra la gestion du risque d’inondation selon les mesures convenables aux spécificités
de l’Oued Martil et les deux villes Tétouan et Martil au lieu d’appliquer les programmes centraux que ce
soient convenables ou non, D’ailleurs le renforcement de la régionalisation avancée et les nouvelles
responsabilités des conseils régionaux en matière d’aménagement du territoire constituent une autre voie
à privilégier pour renforcer la résilience au niveau local, sans oublier les mécanismes de contrôle et de
sanction qui sont également comme un enjeu clé pour les questions d’urbanisme au sens large pour tous
les autres risques. Ces parties prenantes ont met l’accent aussi sur la question de l’amélioration de la
gouvernance des risques en général pour renforcer les liens avec les politiques locales de développement
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durable, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, de gestion de l’eau et de lutte contre le changement
climatique, mettre en place une dynamique d’action multi-acteurs et partenariale, et assurer la cohérence
des actions de prévention à l’échelle du territoire.
-Mesures écologiques, sociales et économiques : Seuls quelques enseignants et étudiants chercheurs de
l’université et quelques enseignants de l’association des sciences de la vie et de la terre ont abordé
l’approche écologique, sociale et économique à travers la recherche scientifique qui insiste sur la solution
écologique qui peut garantir la durabilité, la pérennité, les opportunités et la rentabilité pour les prochaines
générations, en préservant les ressources naturelles, en économisant les dépenses, les budgets et les
dommages des risques naturelles, et en assurant la réconciliation sociale. Cette approche se repose sur les
piliers suivants :
-Le reboisement par les espèces authentiques pour lutter contre l’érosion, l’envasement des barrages, le
risque climatique et contribuer naturellement à l’aménagement du bassin versant.
-L’activation du rôle régulateur de la plaine de Martil par la restauration des activités agricoles pour
contribuer au règlement des deux coefficients de la perméabilité et
d’écoulement qui ont un rôle très important on ce qui concerne la question d’inondation. Cette mesure va
résoudre aussi le problème de chômage (les métiers verts) et de l’exode rurale, ainsi que les risques sociaux
suite à la transaction des terres des agriculteurs pour la spéculation foncière.
-La prise en compte du rôle important des crues en intégrant davantage la composante
« dynamique » d'un cours d'eau. Les crues sont des phénomènes naturels faisant parties intégrantes du
régime naturel des cours d'eau, Elles constituent le véritable moteur de la dynamique fluviale et sont
indispensables à la « Vie » d'un fleuve. Elles ont un rôle régulateur : lors d'une crue, les eaux « s'étalent »
dans la plaine alluviale, ralentissant ainsi le débit des cours d'eau, et peuvent par la suite contribuer à la
recharge des nappes alluviales en s'infiltrant.
importantes pour

Elles ont également un rôle épurateur et sont très

le fonctionnement et la reproduction des écosystèmes aquatiques. Les apports de

nutriments (matières organiques et minérales) générés par les crues, de l'amont vers l'aval (jusqu'aux zones
marines) et également dans les plaines inondables (lit majeur du cours d'eau), conditionnent la survie de
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nombreuses espèces aquatiques et marines ainsi que certaines activités humaines comme la pêche et
l'agriculture (fertilisation des sols).
-La Revitalisation du port ferroviaire historique de Martil sur l’embouchure originale et naturelle de
L’Oued Martil, il est à signaler que les autorités ont dévié le cours en 1963 pour régler le problème des
crues récurrentes de l’Oued Martil à cause de la faiblesse des moyens pour un dragage permanent de
l’estuaire. Deux digues ont ainsi été construites pour couper la tête de l’Oued Martil. Une erreur
monumentale! L’Oued ayant pris des centaines de milliers d’années pour trouver son chemin optimal, ces
quelques mètres de béton ou de roches n’ont pas été en mesure de l’empêcher de revenir
systématiquement à son lit. La région de Martil devient alors un grand marécage, l’eau s’infiltrant
systématiquement en dessous du canal qui a été tracé. En plus du fait que cela empêche toute navigation
à cause de la faible profondeur du canal, cette décision a permis l’installation d’habitat insalubre sur
l’ancienne embouchure de l’Oued: le fameux quartier Diza de Martil (très fortement densifié). Le problème
des inondations de Martil ne sera jamais réglé donc, et les défis écologiques et sociaux du projet soutenu
par l’Union pour la Méditerranée via son programme «Urban Projects Finance Initiative» qui se vend
comme étant durable et intégré, seront durs à relever.
Concernant les méthodes les plus efficaces : l’approche écologique, sociale et économique est la
méthode la plus efficace pour la gestion du risque d’inondation, cependant lors de l’entretien avec les
parties prenantes, aucun d’eux sauf quelques chercheurs,
enseignants et associations (comme j’ai déjà noté) n’a recommandé cette approche au contraire ils ont
recommandé l’approche financière qui se base sur :
-La mise en œuvre des mécanismes d’assurance et d’indemnisation en cas de catastrophe comme il est déjà
expliqué et recommandé par la Cour des Comptes.
-Le développement des mécanismes dufinancement à travers les demandes de la coopération et les
subventions internationales.
3-Plans nationaux et locaux de la gestion de risque d’inondation
م2021  يناير-المجلد الثالث– العدد العاشر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
497

م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد العاشر
3.1- la stratégie nationale de l’eau, et les deux Plans nationaux de l’eau et de la protection contre les
inondations, ont mis en place plusieurs actions d’ordre technique, organisationnel et financier, outre la
réalisation des travaux palliatifs de protection des sites exposés aux inondations pour un investissement de
25 milliards de dirhams (www.emwis.org), ainsi que d’autres actions non-structurelles (www.ondh.ma), à
savoir :
*Le développement de la capitalisation du savoir-faire des compétences nationales dans le domaine de
l’ingénierie de la protection contre les inondations, et de la prévision météorologique couplée à la
modélisation hydrologique.
*Le développement de l’annonce et de la prévision des crues et des plans de secours, à travers la
généralisation de la télémesure hydrologique et la mise en œuvre de modèles de prévision des
écoulements.
*L’équipement de petits barrages en moyens de mesure des niveaux d’eau, de l’évaporation, de la
pluviométrie et en moyens modernes de transmission des données et l’externalisation de la réparation
du matériel de mesure et de jaugeage éventuellement.
L’actualisation du Plan National de Protection contre les Inondations s’avère nécessaire, d’une part parce
que durant la dernière décennie, des dégâts énormes ont été enregistrés à cause des fortes crues
exceptionnelles qu’a connu plusieurs régions du Royaume, d’autres part, la mise en œuvre de la stratégie
nationale de l’eau qui a considéré l’adaptation aux changements climatiques et la réduction des risques liés
aux inondations, l’un des principaux axes d’orientation de la nouvelle Stratégie de l’Eau au Maroc.
3.2- Plan national d’aménagement des bassins versants et lutte contre l’érosion
Pour la préservation des bassins versants, le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts a lancé, en 1996 et
pour une durée de 20 ans (www.eauxetforets.gov.ma), le Plan National d’Aménagement des Bassins
Versants doté d'un budget annuel de 150 millions de DH en vue de conserver les sols à l'amont et réduire
les rythmes d'envasement à l'aval, ainsi que le risque d’inondation. Cependant, les recommandations
techniques des projets de ce plan sont pauvres

م2021  يناير-المجلد الثالث– العدد العاشر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
498

م2020  ماي-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر
en matière de techniques de plantation, de choix des essences et d'insertion vis-à-vis des pratiques de la
population. L'étude des réalisations révèle une confusion entre plantations de production et de protection,
à des rares et récentes exceptions. De ce fait, dans le domaine spécifique de la protection, les
recommandations n'ont pas eu de suite. Ainsi, les plantations en bandes sur matorral dans la région du
Loukkos n'ont jamais été réalisées.
3.3- projet d’aménagement intégré de la plaine de Martil
C’est l’un des principaux axes des deux plans de développement urbain du grand Tétouan et Martil (CUT,
Amendis,.2013), parmi ses principaux axes : la protection contre les inondations, la dépollution de lit de
l’Oued, la revalorisation de l’assiette foncière de la plaine. D’après la visite sur terrain, la première tranche
(à partir de l’entrée de Tétouan jusqu’à la gare routière), est réalisée directement sur les bords de l’Oued
avec des terrains sportifs de proximité, projets de construction de l’école de l’architecture….sachant que
ces zones doivent demeurer comme zone d'épandage des crues et ne doivent pas accueillir des projets.
3.4- Plan national d’assainissement liquide
La première phase de ce plan lancé depuis 2011, Le Maroc compte actuellement 147 stations
d’épuration y compris 8 émissaires en mer alors qu’avant le lancement du Plan national d’assainissement
on n’en disposait que de 21. La ville de Tétouan est actuellement lancée dans de grands chantiers (Amendis
.2013) en matière d’assainissement avec un système unitaire qui reçoit dans les mêmes canalisations les
eaux usées et les eaux pluviales dans l’espoir d’améliorer ce dernier par un système séparatif. La
construction d’un grand collecteur au niveau des villes de Tétouan, Mdiq et Martil et de la station de
surpression (qui permet de renvoyer les eaux usées en haute mer via un émissaire marin) va atténuer le
risque d’inondation, on empêchant le colmatage des canaux et de l'embouchure de l’Oued. En revanche,
Amendis procède à la construction d’une traversée en galerie en bas du bassin Boujarrah (considéré comme
point noir à cause des inondations fréquentes) au niveau de l’avenue des FAR afin de drainer les eaux
pluviales de façon optimale.
3.5- Le plan d'organisation des secours ou "Plan ORSEC"
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Le plan ORSEC constitue le plan générique de la réponse d’urgence au Maroc au niveau des territoires
(Ministère de l’intérieur.2017), (OCDE. 2018), c’est un document établi à l'échelon de chaque préfecture et
province, il est aussi l’équivalent du plan communal de gestion des crises au niveau des communes.
Concernant les lacunes de ce plan, ils se révèlent surtout au niveau de l’application : ex : La coordination de
l’action des multiples acteurs demande un pilotage clair et reconnu et une chaine de commandement et de
responsabilité
bien établie, il est à signaler aussi l’importance de la communication de crise en direction des citoyens afin
de favoriser les bons comportements et renforcer la confiance dans les institutions publiques.
Conclusion
La gestion du risque d’inondation s'est longtemps tournée exclusivement vers la question de l'aléa, que
ce soit des ouvrages de génie civil (digue, barrage) ou des mesures plus douces comme les champs
d'expansion des crues, la protection a primé sur la prévention, mais les limites des mesures structurelles et
le coût croissant des dommages ont amené des réflexions de gestion plus globalisée et concertée. A cet
égard, les politiques publiques tentent d'introduire des mesures de prévention qui passent par la régulation
des enjeux et la réduction des vulnérabilités. Cependant, l’entretien mené avec les parties prenantes au
niveau local révèle que la priorité s’accorde à l’approche financière qui se base sur la mise en œuvre des
mécanismes d’assurance et d’indemnisation en cas de catastrophe sans mettre l’accent sur l’importance et
l’efficacité de l’approche écologique, sociale et économique qui garantit le développement durable.
Conclusion générale
Le Bassin Versant de l’Oued Martil représente un territoire d'étude privilégié. Il est en effet exposé aux
inondations fréquentes qui ont déjà dévasté le territoire (plus précisément au niveau des villes de Tétouan
et Martil) et furent révélatrices des failles de la gestion du risque dont la nature des aménagements et le
contexte territorial complexe. Les gestionnaires peinent à atteindre une gestion performante, les projets se
succèdent sans jamais totalement aboutir, l’analyse montre des lacunes au niveau de la prise en compte
des risques naturels dans les plans d’aménagement, au niveau de la cartographie des zones à haut risque
et au niveau de la définition d’une stratégie globale de prévention contre les risques des inondations. Ces
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lacunes confirment l’importance et l’efficience de la solution écologique qui peut garantir le
développement durable. Autrement dit, cet espace va être réexposé certainement au risque d’inondation,
mais cette fois- ci, les dommages seront bien plus graves, compte tenu des énormes budgets qui seront
alloués au projet d’aménagement de la basse vallée de l’Oued Martil en particulier et au projet de la
réhabilitation de la plaine comme cadre d’un pôle urbain en perpétuelle extension. Ces projets n’ont pas
pris en compte la question de la réorientation de l’Oued vers son embouchure naturelle, ainsi que les
impacts escomptés de l’envasement du nouveau barrage « Charif El-Idrissi ». Ce sont donc, des contraintes
qui vont accentuer de plus en plus, à notre sens, la vulnérabilité de ce bassin versant, affectant même,
partiellement les espaces des agglomérations en aval.
Selon la stratégie de Kobe 2005-2015 : « Chaque État a la responsabilité de prendre des mesures efficaces
pour réduire les risques et protéger ses populations, ses infrastructures et son patrimoine national des
conséquences des catastrophes » (www.eird.org), la gestion des risques naturels (notamment les
inondations) est une composante très importante du développement durable, elle dépasse le cadre de
compétence d’une commune et des autorités locales compétentes, elle rentre plutôt dans la politique de
l’état en matière de la gestion des ressources en eau et d’aménagement des bassins versants.
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مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
Pandemics and the Challenges of Sustaining Peace
األوبئة ومعوقات السالم املستدام
 .1أحمد عبد العظيم محمود باحث ماجيستير -جامعة عين شمس -القاهرة
ملخص :إن املجتمع الدولي متقلب للغاية ،وكان من الصعب دائما التنبؤ بمسار األحداث ،حتى على مستوى يوم واحد،
بدال من املستوى الطويل األجل.
منذ بداية عام  ،2019شهدنا العديد من األحداث التي دفعتنا إلى إعادة النظر في العديد من الخطط املستقبلية والطرق
التي نستخدمها في العمل السياس ي للمؤسسة أو الفرد ،خاصة في سياق األحداث األخيرة ،وما زلنا نعاني من األمراض
واألوبئة ،وفيروس كورونا وعواقبه في جميع املجاالت .كما أن الصراعات املختلفة ومدى عدم وجود سالم دائم ،بحيث
تناقش الجوانب واآلراء املختلفة بشأن هذه املسألة بش يء من التفصيل
 .الكلمات االفتتاحية :العالقات الدولية ،السياسات العامة ،الخطط املستقبلية ،األمراض واألوبئة ،األمم املتحدة،
الصراعات السياسية والقانونية.
Abstract: The international community is highly volatile, and it has always been difficult to
predict the course of events, even at the level of one day, rather than at the long-term-level.
Since the beginning of 2019, we have had many events that have led us to rethink many future
plans and the ways we use them in the policy work of the institution or individual, particularly
in the context of recent events, and we still suffer from diseases and epidemics, the virus of
Corona and its consequences in all fields. Also, different conflicts and the extent to which there
can be no lasting peace, so that the various aspects and views on this issue are discussed in
some detail.
Opening words: International Relations, Public policies, future plans, diseases and epidemics,
United Nations, political and Legal conflicts.
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Introduction :
The world is witnessing many international challenges in these days, which differ from
being political, military or even social to being more dangerous, as they threaten the
very survival of mankind, namely diseases, epidemics and natural disasters, and we are
talking here about some of the current events that we are experiencing. They have been
the virus of Corona, which is now suffering about 5 million or slightly less.
There are usually plans included in the policies of countries so that the country can
withstand this kind of risk, but what happened in 2019 was unexpected, began to appear
in China and soon spread in the world because of the speed of trading and spread and
because of the magnitude of China's dealings with the countries of the world, at first
glance the world could not predict the seriousness of the matter and it worsened.
The countries did not realize the seriousness of the matter to enable the virus from most
countries of the world and the latest heavy losses did not occur in decades, so that led
to many negative crises and that at all levels and areas, besides the conflicts that occur
in the Middle East in many Arab countries such as Syria, Libya, Yemen, but the virus
was another burden on the countries undergoing critical political and economic
conditions.
Although there are no positive signs, the so-called public health diplomacy and
protocols of cooperation between the various countries of the world have recently
spread, creating a kind of international peace and understanding among the
international community, as well as the Secretary-General's call for a global ceasefire.

The question posed by the research:
Is it possible to establish a lasting peace under the circumstances that the world is going
through? What challenges do we face to achieve this? How did China survive the virus
as an example?
Will the spread of the virus be a call for solidarity among the countries of the world or
a call for the spread of peace in the Middle East, which is suffering from political and
military unrest these days?
We will discuss these questions in the first four points about the U.S. position on the
international situation after the spread of the virus, secondly china's position as a
successful example in terms of economic resilience and thirdly the situation in the
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Middle East, while the fourth goes to the extent of the possibility of establishing a
sustainable peace in the world as a positive result of the changes that have taken place.

First: The U.S. attitude towards the developments in the world .
For many decades the United States has been the author of many influential decisions
in the world, especially the Middle East, no doubt that what has happened recently in
the international arena has been very influential on the occupying forms of life in
American society, but with the emergence of this health crisis had the effect of
destabilizing stability and economic growth so that the public indebtedness increased,
which led to an increase in the projected budget deficit, and the U.S. stock market had
the largest share of the global loss it achieved so that the price of the loss fell U.S. oil
recorded its biggest global loss not to occur in decades494.
But after the 2008 economic crisis, which had a major impact, the state's activity in
building a modern model of economic development to make the United States the
economically dominant state once again, the administration of President Barack
Obama implemented rescue plans, later known as "support and stimulus" to revitalize
the economy and then inject it into the large capital economy, but of course it could
not address the imbalance in the infrastructure of the U.S. economy over time.
With the emergence of the Coronavirus, it has worsened so that experts predicted more
economic stagnation and this has already happened so that the unemployment rate rose
to 12% by mid-2020, the loss of about 4 million jobs, which definitely affects the
movement of tunnels, which means that it mainly affects the indicators of the main
economy495.
All this led to a decline in American influence at a time when there were many
countries trying to dominate the world from many economic, political and other
aspects, notably "China and Russia", which became significant forces, both at the
military and economic levels.
494 Morse, S. S., Mazet, J. A., Woolhouse, M., Parrish, C. R., Carroll, D., Karesh, W. B., ... &
Daszak, P. (2012). Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis. The
Lancet, 380(9857), 1956-1965.
495 Dunlap, R. E. (1994). International attitudes towards environment and development. Green globe yearbook of

international co-operation on environment and development, 1994, 115-126.
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But the question that arises about the strategy of the United States of America to control
the world and rebuild an empire again, similar to the empire's domination of the world,
we find my answer to what William Lind said in his comment on this matter, which is
that the question is not that it will fail or not? Because she's going to screw up. But the
question is what drives America to that and it is to control the world, that dialectic is
based on the concept of uniqueness is a dangerous concept, but it makes more enemies
and not friends, it is based on the force that varies its sources and causes and has no
ceiling, tomorrow America will receive more strikes from where you do not know, and
will not benefit all the deadly weapons that it has496.
The current situation forces the United States to reformulate its foreign policy by
abandoning the dream of world domination in all fields, unless it happens in the
presence of many international powers that share the United States, such as the People's
Republic of China, which is now one of the biggest threats to the United States.
But can the United States maintain its international status after so many crises such as
the Coronavirus?
There is no question about the extent to which the United States of America is able to
provide the conditions for international leadership in terms of three important factors
that give it the status of international leadership: military power, economic power and
unprecedented technological progress.

1. Military force:
The United States has the largest regular military power in the world, with more
spending on arming and developing the U.S. military than the 15 former U.S. military
forces497.
More importantly, the nuclear power possessed by the U.S. military makes it the
biggest threat to most countries of the world, and despite international laws strictly
prohibiting the use of these weapons or even the threat of their use among nations, it
does not stop the production of more nuclear warheads that could one day be used.
2 Long, W. J. (2011). Pandemics and peace: public health cooperation in zones of conflict. US Institute of Peace Press.
497 Aronson, N. E., Sanders, J. W., & Moran, K. A. (2006). In harm's way: infections in deployed American military
forces. Clinical Infectious Diseases, 43(8), 1045-1051.
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Moreover, the U.S. arms market is the most powerful in the world, with more than half
of the world's arms sales in the world, and the U.S. military forces are the most involved
in the conflict resolution processes around the world, not to mention the proliferation
of U.S. military bases around the world to ensure military control over a conflict that
erupts at any time.

2. Economic power:
The United States has realized the importance of economic hegemony, so that it has
the economic potential to be the world's most powerful economically with the world's
largest gdp, as it is the largest trading power in the world498
What distinguishes the United States in this regard is that it realized early on how
important economic power is since after World War II ended and the world went to
stability, the United States began to establish international institutions that would
control the international economy and adjust its organization and legitimacy while at
the same time all in its interest.
This is like the International Monetary Fund, the World Bank and others499.

3. Technological advances
There is no doubt that the United States is the leader of the modern technological
revolution in the world, including many fields such as modern information technology,
space engineering, genetic engineering and other sciences in which it has achieved
tremendous achievements.
Also many satellite communication stations, whether at the civil or military level, have
become control of millions of encrypted conversations and others... All of this has gone
to the United States at the international negotiating table in the Security Journal and
elsewhere, so that the manifestations of international sovereignty appear in many
different forums where it proves to the world that it is at the head of the developed
countries.

1 Pedersen, J. S. Post-Pandemic Development: Lessons from Indigenous Philosophies.
499 Green, R. K., & Wachter, S. M. (2005). The American mortgage in historical and international context. Journal of Economic

Perspectives, 19(4), 93-114.
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All of this makes American power difficult to penetrate even with disasters such as
epidemics and diseases, even confronting them militarily in such circumstances makes
it likely impossible to ensure air, land and sea military superiority.

Second: China and the impact of the CORONA virus on its
international standing.
It is natural after the major disasters to be redistributed political forces in the world,
especially if there are those who are waiting for these moments to take the first place,
and at the head of these countries and in the continent of Asia we find China and the
next strongly in most areas such as military power, economic power and technological
progress500.
Over the past decades, many countries of the world have succeeded in achieving major
economic leaps, the most important of which was the country of China, which achieved
at the international economic level the highest growth in human history, and there is
no doubt that the growing military power makes it in the ranks of developed countries
and deservedly.
To look at China as a model is the most worthy of study and analysis in order to learn
from it how to be insistent on achieving the goals, given china's situation from several
decades soon we find it was more backward from the international track, especially in
technological progress... Now it has become the greatest threat to the United States in
all military, technological and political aspects as well.
China decided to change the plans for economic reform so that the focus is on four axes
through which it can be in the first developed countries namely science, industry,
agriculture and national defense this plan was during the 90th century, with attempts
towards real change towards the socialist economic market501.
China's industrial revolution began with real strength and achieved unprecedented
growth in domestic production rates and did not even go ahead with the global
economic growth rates towards the highest index of 9.8%, China is taking a peaceful
approach to building its economies.
1. Bogoch, I. I., Watts, A., Thomas-Bachli, A., Huber, C., Kraemer, M. U., & Khan, K. (2020). Potential for global spread of a novel
coronavirus from China. Journal of travel medicine, 27(2), taaa011.
2. Campbell, K. M., & Doshi, R. (2020). The coronavirus could reshape global order. Foreign
Affairs, 18.
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China's involvement in global trade has made it an international market that is
spreading very rapidly among the world, and has made it a more reliable source for
many importers in the world, There is no doubt that Chinese investments around the
world have a large share of economic growth, so that China invests heavily in the
African continent in the construction of technological infrastructure, national projects
and others, which makes a significant difference in the size of China's overall national
product.
As for The Chinese military force, there is nothing wrong, as China is one of the most
important and powerful five countries around the world and the major deterrent force
of the United States of America so that it depends very heavily in the process of arming
on its own production and not on import from weapons manufacturers around the
world, China's entry into the nuclear club since 1964 has allowed it to produce a large
number of nuclear warheads and produce nuclear missiles and submarines that pose a
threat to the world, including the United States, Russia and others502.
As for the spread of the coronavirus in China, where it was established, and despite the
population density there, which greatly helps to spread viruses, but China had a attitude
towards dealing with the virus, the rest of the countries had to apply the same Chinese
protocol in dealing with the virus and how to contain it, so that China was able to
overcome the rapid spread of the virus and surrounded it in the province where it was
established, which is China's Wuhan Province, and could not spread to the rest of the
provinces due to the crucial medical procedures taken by China, which She did not
tolerate it, in addition to china's technological and medical advances, which helped her
contain the disease very quickly503.
Not only that, but it went to send medical aid to most poor countries suffering from the
collapse of health systems and which do not tolerate such epidemics, and this is a
message to the world on China's ability to spread peace around the world and its desire
to do so is clear and explicit.

Third: The Middle East under the Coronavirus.
502 Harari, Y. N. (2020). The world after coronavirus. Financial Times, 20.

Zhou, Y., & Chen, L. (2020). Twenty-Year Span of Global Coronavirus Research Trends: A Bibliometric
Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3082.
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In light of the various and endless conflicts in the Middle East, especially the Arab
region, the largest share of conflicts in the region such as Syria, Libya, Yemen,
Lebanon and others.
More detailed about what is happening in the region and the extent to which the
Coronavirus affects the possibility of establishing a lasting peace in the region, we must
point out that at the beginning it was reshaping and distributing power in the region
and the whole world, so that the roles of the great powers in the world have changed,
many countries of the world have had a leading role in helping countries medically,
which need to do so in times of crises and conflicts that they are going through, rather
than the conflicts and civil wars they are experiencing and which have been exhausted
economically504.
Conflict states in the Middle East may not be experiencing a current outbreak of the
virus in the strict sense, and the situation may soon change due to the deterioration of
the medical infrastructure and the displacement of refugees to other countries, as
happened in Syria and elsewhere, they are more vulnerable to a greater scale of risk.
As a result of the fact that the Coronavirus represents a very high risk, especially in the
political circumstances that the country is going through, there was a call from the
Secretary-General of the United Nations for a ceasefire in the world, especially in the
Middle East, as some considered that this step is accompanied by lasting peace and the
resolution of disputes under these difficult circumstances for all.
Indeed, many of the warring parties have begun a cease-fire in many dangerous
locations around the world, about 14 countries that have experienced almost the
bloodiest events, but can a ceasefire create lasting peace?
The main purpose of the ceasefire between the warring states is to give the opportunity
to uphold the values of dialogue in an attempt to reach a fair and comprehensive
agreement on conflicts and issues, for example the State of Libya, which represents a
bad example in the issue of a cease-fire that has not been complied with the ceasefire

Van Doremalen, N., Bushmaker, T., & Munster, V. J. (2013). Stability of Middle East respiratory syndrome coronavirus
(MERS-CoV) under different environmental conditions. Eurosurveillance, 18(38), 20590.
1
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order, the victim was the complete collapse of the Libyan health system, so that both
sides are committed to a ceasefire that is contrary to what the other side wants505.
We also find the situation in Yemen and Syria all want a ceasefire, but because of the
conflict of interest between them, there was no ceasefire, and for many reasons, even
after the UN requests for a cease-fire, this has not been answered, and in such cases the
cease-fire requests have not played any role in the process of ensuring peace, even
temporarily, so that efforts can unite to face a threat to all projects for which the human
being is fighting.
The spread of the virus has had a bad impact on the peace-building process so that the
role of international organizations in communication between countries has declined
due to the ban imposed by air on most countries of the world, in order to reduce the
spread of the virus, as well as reducing the number of representatives of international
organizations in many countries that are experiencing unprecedented unrest due to the
escalation of events506.
Also at the level of international assistance has decreased significantly, due to the
directing of assistance on behalf of the state itself due to the emergency circumstances,
where the government found itself in front of two things either seeking to solve the
problems of conflicts between countries or seeking to solve the problem of the
coronavirus in their country, hence the damage damage sought policies to solve the
problems of conflicts between countries, so that the ban prevented the travel of envoys
to solve problems and became dangerous to move from one country to another507.
There is no doubt that the spread of the virus has many negative economic effects,
especially for the Arab countries in the Middle East, for many reasons...
Gdp is expected to decline to about $42 billion due to falling oil prices and a marked
slowdown in the process of domestic production due to the closure of public and private
1. Breban, R., Riou, J., & Fontanet, A. (2013). Interhuman transmissibility of Middle East respiratory syndrome coronavirus:
estimation of pandemic risk. The Lancet, 382(9893), 694-699.
506 Wang, H., Li, T., Gauthier, S., Yu, E., Tang, Y., Barbarino, P., & Yu, X. (2020). Coronavirus epidemic and geriatric mental
healthcare in China: how a coordinated response by professional organizations helped older adults during an
unprecedented crisis. International Psychogeriatrics, 1-4.
507 Abd El-Aziz, T. M., & Stockand, J. D. (2020). Recent progress and challenges in drug development against COVID-19
coronavirus (SARS-CoV-2)-an update on the status. Infection, Genetics and Evolution, 104327.
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system institutions, so that the more the period of closure, the greater the losses it
suffers.
The Arab region suffers from many problems, including the issue of the loss of jobs
noted, since from the first half of 2020 lost about 1.7 million jobs as expected, the
epidemic caused many problems for many countries such as Syria, Lebanon, Yemen
and finally Libya, which followed a severe austerity policy due to the circumstances of
the war imposed on the government of reconciliation.
At last... Can there be a lasting peace due to epidemics and diseases, especially
the coronavirus?
This may not be possible on the ground for many reasons, which boil down to the issue
of conflicts of interest between the conflicting parties that are destabilizing the
region508.
The virus led to the cooperation of the countries of the world towards a single medical
protocol to reduce the spread of the virus around the world, as there have been calls
for a cease-fire in the disputed places, but the response was not as expected, i.e. it will
continue to swing between stability and conflict situations permanently as long as there
is always a disparity in military and economic forces.

Conclusion:
In about three axes, we have been able to summarize the position of several countries,
whether they are the world's great powers or the Countries of the Middle East mired
in conflicts and wars that do not end up in the face of the Coronavirus in terms of
whether they can achieve a lasting peace or not.
The first conclusion is the role of the United States of America as the largest country
in the world economically, militarily and politically in the possibility of establishing
a lasting and just peace in the light of epidemics and diseases that threaten human
existence and how it played in that, and whether it was, The first conclusion is the
role of the United States of America as the largest country in the world economically,
militarily and politically in the possibility of establishing a lasting and just peace in
the light of epidemics and diseases that threaten human existence and how it played
508 Cauchemez, S., Fraser, C., Van Kerkhove, M. D., Donnelly, C. A., Riley, S., Rambaut, A., ... & Ferguson, N. M. (2014). Middle

East respiratory syndrome coronavirus: quantification of the extent of the epidemic, surveillance biases, and
transmissibility. The Lancet infectious diseases, 14(1), 50-56.
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its role in that, and whether its presence in the first place had a role in the process of
addressing this threat, it was isolated and decided to survive on its own only, the
United States must have a greater role, especially with the emergence of the people's
China, which threatens the American center with rising power in all fields.
Then we went on to talk about the People's Republic of China and how it represents
the world's most successful model of economic, military and technological growth,
and how it has become the world's greatest terror even in the opinions of current
President Donald Trump, who is constantly concerned about global Chinese activity.
Finally, in a brief overview of what is happening in the Middle East, especially in
some Arab countries, where it has been the scene of conflicts for a decade, and how
these conflicts affect their response to this threat, which increases the burden on them
more and more, and the extent to which the possibility of establishing a lasting and
lasting peace in the light of all these conflicts and challenges.
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