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شروط النشر

ً
ً
ً
خصيصا للمجلة-ويمكن أن يكون مستال من رسالة املاجستير أو أطروحة الدكتوراه بشرط
-1أن يكون البحث أصيال ومعدًّا
أن ال يكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن تتم إعادة صياغة بنسبة ال تقل عن  %60من البحثًّ .
-2تقبل البحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب األخطاء
النحوية اإلمالئية واللغويةًّ .
ًّ -3ال تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن ًّ .%15
جزئيا أو ً
-4أن ال يكون البحث قد نشر ً
كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقيةًّ .
-5أن يرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث تشمل (اسم الباحث ً
ثالثيا-مكان العمل-طريق التواصل ،الدولة) باللغة العربية
واإلنجليزية أو الفرنسيةًّ .
 -6مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات
االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة (إدارة األزمات ،إدارة
الكوارث البشرية والطبية واملشتركة ،إدارة الفرص ،إدارة املعرفة ،التنمية املستدامة ،إدارة املعلومات ،العلوم البيئة،
األحداث
واملأوىًّ ،إدارة السياسات واالستراتيجيات ،إدارة ًّ
ًّ
السالمة والصحة املهنية ،القوانين والتشريعات ،إدارة املالجئ
والطوارئ ،إدارة السيناريوهات ،إدارة الحكم الرشيد ،إدارة البنية التحتية ،إدارة اإلعمار بعد الكوارث ،إدارة املخاطر ،العلوم
البينية ،استخالص الدروس والعظات والعبر)ًّ .
-7أن يرسل الباحث البحث املنسق وفق القالب على شكل ملف مايكروسوفت وورد ،إلى البريد اإللكتروني
(ًّ )jssdom@democraticac.de
-8تخضع األبحاث والترجمات إلى تحكيم ّ
سري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية ،واألبحاث املرفوضة يبلغ أصحابها مع
إبداء األسبابًّ .
ّ
باستالم البحث ويحول بحثه مباشرة للجنة العلمية االستشاريةًّ .
ًّ
-9يبلغ الباحث
يخطر أصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرهاًّ .
ًّ -10
ّ
مرفق
-11األبحاث التي ترى اللجنة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها ،ويسلم للباحثين قرار املحكم مع ًّ
خاص بالتعديالت ،على الباحث االلتزام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحريرًّ .
-12يستلم كل باحث قام بالنشر شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز الديمقراطي العربي وعن إدارة املجلة
تشهد بنشر املقال العلمي الخاضع للتحكيم ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار املجلةًّ .
-13للمجلة إصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي )ISSN (Online
ًّ 2629-2572
األسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بحيث إن املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد املجلة
ًّ -14ال تراعى ًّ
ّ
هو جودة وأصالة املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بالضوابط املنهجية في البحث العلميًّ .
ّ
اإلجراءات كما هو متعارف عليه في
فسيحمل الباحث التبعات ًّو ًّ
-15أي تقرير من الهيئة العلمية يما يتعلق بالسرقة العلمية
سياسات املجلة العلمية الدوليةًّ .
تعبر جميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابهاًّ .
ًّ -16
-17يخضع ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى العلميًّ .
-18تعرض املقاالت على مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلةًّ .
-19لغات املجلة هي :العربية -االنجليزية-الفرنسيةًّ .
حاالت الترجمة يرجى توضيح السيرة الذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار باللغة األصليةًّ .
-20في ًّ

المجلد الثالث – العدد التاسع

7

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –المركز الديمقراطي العربي -برلين

كيفية إعداد البحث للنشر:
يتوفر قالب موضح فيه نمط التوثيق املعتمد ًّوكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامشًّ .
عنوان جهة الباحث:
امللخص التنفيذي -باللغة العربية -اإلنجليزية أو الفرنسية ،ثم الكلمات املفتاحية من ( )7-4لكمات ،ويكتب املخلص بجمل
قصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واألساليب العلمية واألدوات املستخدمة في البحث
والنتائج التي توصل إليها الباحثًّ .
 تقديم ملخص على شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها األهدافواملنهجية وأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث وأهم املقترحات والنماذج التي يمكن أن تكون إضافة علمية
جديدةًّ .
آخر ما صدر في
 تحديد مشكلة البحث ،وأهدافها وأهميتها ،وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك ًّمجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التصور املفاهيمي ،وتحديد مؤشراته الرئيسية،
ووصف منهجية البحث ،وتحليل النتائج واالستنتاجاتًّ .
ً
مختتما بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث وتكتب املراجع في
 كما يجب أن يكون البحثً
أبجديا على شكل نقاطًّ .
هوامش كل صفحة على أن يبدأ الرقم ب ( )1بداية كل مهمش صفحي ،وترتب في آخر املقالة
وفقا لنظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العربي في أسلوب كتابة
 أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق ًًّالهوامش وعرض املراجعًّ .
 تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به في قائمة ًّاملراجع.
ً
ً
ترتيب املراجع هجائيا في القائمة وفقأ لآلتي:
ً
أ .إذا كان املرجع بحثا في دورية :اسم الباحث (الباحثين) ،سنة النشر ،عنوان البحث ،واسم الدورية ،رقم املجلد ،رقم
العدد ،أرقام الصفحاتًّ .
ب .إذا كان املرجع ً
كتابا :اسم املؤلف (املؤلفين) ،سنة النشر ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشرًّ .
ج .إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،السنة ،العنوان ،يكتب رسالة ماجستير
أو أطروحة دكتوراه بخط مائل ،اسم الجامعةًّ .
د .إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية :يكتب اسم الجهة ،سنة النشر ،عنوان التقرير ،أرقام
الصفحات ،الدولةًّ .
ه .إذا كان املرجع مقابلة :يكتب اسم الشخص ،تاريخ املقابلة ،الشخص الذي أجرى املقابلة ،املسمى الوظيفي ،البلد على أن
تكتب تحت عنوان مقابالتًّ .
و .إذ كان املرجع مجموعة بؤرية :يكتب أسماء املجموعة في ملحق ،موضوع النقاش في املجموعة ،جهة عقد املجموعة ،تاريخ
عقد املجموعة ،املكان ،السنةًّ .
ز .بالنسبة ملواقع االنترنت :االسم الكامل للكاتب“ ،عنوان املقال” ،رابط املقال ،تاريخ النشر ،تاريخ دخول املوقع ًّ
يتراوح عدد كلمات البحث من  3000حتى  8000كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب القيمة
املعرفية ،لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلماتًّ .
يتم تنسيق الورقة على قياس ( ،)A4بحيث يكون كالتاليًّ :
هوامش الصفحة :تكون كما يلي :أعلى  ،02أسفل  ،02يمين  ،02يسار  ،02رأس الورقة  ،5أسفل الورقة ًّ .1.5
عنوان املقال( :نمط الخط ،sakkalmajalla :حجم الخط،Title of the article in English (Police Times New Roman )20 :
ًّ )Taille : 16
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االسم الكامل للباحث( :نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط )15:الدرجة العلمية للباحث (نمط الخط ،sakkalmajalla
حجم الخط )13:مؤسسة االنتماء كاملة والبلد (نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط )13:البريد اإللكتروني للباحث
(نمط الخط Times New Roman :حجم الخطًّ )12 :
امللخص (باللغة العربية) :يشترط في امللخص أن ال يزيد عن  200كلمة وال يقل عن  150كلمة( ،نمط الخط ،sakkalmajalla
حجم الخط ،14 :مائل)ًّ .
الكلمات املفتاحية (باللغة العربية) :بين  4و  7كلمات( ،نمط الخط  ،sakkalmajallaحجم الخط ،14 :مائل)ًّ .
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-a Cartographic Approachميمون معاد
MAYMOUN Mouad
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مقاربة كرطوغرافية ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ،م( ،)2ع( ،)9أملانيا ،ص ًّ 29-12

املستخلص
يتوفر حوض واد الو األعلى الجنوبي على ثروة غابوية ثمينة ،لكنها تتعرض لالجتثاث باستمرار .عالقة بذلك ،رامت هذه
الدراسة الكشف عن الغنى والتنوع في الثروة الغابوية باملنطقةًّ،وتقييم الخسائر التي تلحق بها ،وتحليل األسباب الكامنة
وراءها .اعتمدت الدراسة على املنهجين الوصفي والتحليلي ،وعلى مقاربة كرطوغرافية استندت بدورها إلى صور القمر
ُ
االصطناعي الند سات لرصد التطور في مساحة الغابة منذ عام  1978إلى عام  .2018كما أجريت مقابالت وتم توجيه
ًّ
استبيان إلى مجموعة من السكان املجاورين للغابة .وقد خلصت الدراسة إلى أن منطقة الدراسة تتوفر على ثروة غابوية
مهمة ،سواء من حيث االمتداد املجالي أو األصناف التي تتألف منها ،لكنها تتراجع على مستوى املساحة بمعدل يفوق 94
هكتارا في السنة ،تساهم في هذا التراجع األفعال البشرية بـ  .% 81وقد أوصت الدراسة بالتشجير وفصل امللك الغابوي
العام عن األمالك الخاصة للسكان املتاخمين للغابة ،كما ينبغي إشراك هؤالء السكان في إدارة الغابة وتوعيتهم بأهميتها
وتنويع أنشطتهم االقتصادية لتخفيف الضغط عليها.
الكلمات املفتاحية :ثروة غابوية ،مقاربة كرطوغرافية ،االجتثاث ،امللك الغابوي العام ،التنمية املستدامة ،املعارف
املحلية التقليدية ،القنب الهندي.
Abstract
The southern upper Oued Laou basin encompasses considerable Precious forest wealth,
but it has been deteriorating unceasingly. Accordingly, the objective of the study is
showing the richness and diversity of the forest wealth in the area, evaluating losses, and
analysing the causes of this deterioration. The study is grounded on a descriptive and
analytical method, and it is based on a cartographic approach which uses Landsat satellite
images to trace back the change of the forest area from 1978 to 2018. Interviews were also
conducted and a questionnaire was administered to a group of people living in the vicinity
of the forest. Thus, the study has concluded that the area under study has rich forest lands,
i.e. the forest is large and contains diverse species. However, this area is decreasing by
more than 94 hectares in a single year. Human practices bring about this decrease by 81
%. Therefore, the study recommended afforestation and separating the public forestlands
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from private ownership that belongs to the people adjacent to the forest. Hence, these
people should be involved in managing these forests, be sensitized about their importance,
and vary their economic activities to prevent overusing them.
Keywords: forest wealth, cartographic approach, deforestation, public forestlands,
sustainable development, traditional local knowledges, Cannabis.

امللخص املفاهيمي
يعاني حوض واد الو األعلى الجنوبي من تراجع متواصل للغابة ،بفعل االجتثاث املفرط والحرائق املتكررة؛ مما
يقوض أسس التنمية املستدامة ويزيد من قابلية التربة للتعرية ،السيما في ظل هشاشة التكوينات الصخرية
وعنف التساقطات املطرية .لذلك ينبغي تشخيص الداء جيدا واقتراح وصفات فعالة لكبح النزيف املتواصل
للثروة الغابويةًّ .
الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي لعوامل غنى وتدهور الثروة الغابوية بحوض الدراسة وسبل املحافظة
عليه
تعدد املستويات
االرتفاعية
والبيومناخية
غطاء غابوي
بأصناف متميزة
وامتداد مجالي
واسع

اجتثاث مهول
بغرض توسيع
املجاالت الزراعية
والحصول على
الكإل للماشية
والحطب للتدفئة

ثروة غابوية ثمينة
مهددة باالجتثاث
بحوض واد الو
األعلى الجنوبي
بشمال املغرب

ضرورة فصل امللك
الغابوي العام عن
األمالك الخاصة
للسكان املجاورين
للغابة

تنظيم عمليات
االنتفاع من الغابة
بإشراك السكان

توعية السكان
بأهمية الغابة
وتنويع خياراتهم
االقتصادية

والشكل التالي يوضح ملخص الدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات للمحافظة على الثروة الغابوية بمنطقة
الدراسةًّ :
ًّ
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ثروة غابوية ثمينة مهددة باالجتثاث بحوض واد الو األعلى الجنوبي بشمال املغرب-مقاربة كرطوغرافية
كرطوغرافية-
انبثقت إشكالية الدراسة من مالحظة التراجع الذي تعرفه املجاالت الغابوية
باملغرب عامة وبحوض الدراسة تحديدا ،وعدم توفر معطيات دقيقة حول
الثروة الغابوية بحوض الدراسة ،وعليه فإشكالية الدراسة تتعلق بمدى الغنى
في الثروة الغابوية ووثيرة تدهورها واألسباب الكامنة وراءها بحوض الدراسة.

رامت هذه الدراسة تشخيص واقع الثورة الغابوية بحوض واد الو األعلى
الجنوبي من حيث مظاهر الغنى والتنوع فيها واإلكراهات التي تهددها.

تم استخدام املنهجين الوصفي والتحليلي من خالل املقابالت واالستبيان
وصور األقمار االصطناعية ،ومقاربة كرطوغرافية ،لوصف واقع الغطاء
الغابوي وتحليل العوامل املتدخلة في تدهوره.

توصلت الدراسة إلى أن حوض واد الو األعلى الجنوبي يتوفر ،فعال ،على ثروة غابوية مهمة ،سواء من حيث االمتداد املجالي أو األصناف التي تتألف منها ،لكنها تتراجع على
مستوى املساحة بمعدل يفوق  94هكتارا في السنة ،تحت تأثير العوامل البشرية أساسا.
التشجير وفصل امللك الغابوي العام عن األمالك الخاصة للسكان املجاورين للغابة ،مع ضرورة إشراك هؤالء في تدبير املوارد الغابوية وتوعيتهم
ًّ
أوصت الدراسة بإعادة
بأهمية الغابة وتنويع خياراتهم االقتصادية لتخفيف الضغط على الغابة.
تطلعات مستقبلية:

 يتطلع الباحث إلى إنجاز دراسة مقارنة بين التدبير التقليدي ًّوالتدبير العصري للموارد الترابية باملناطق الجبلية ،بما فيها الغابة ،ملعرفة األكثر نجاعة ومالءمة
للخصوصيات املحلية والكفيل بضمان استدامة تلك املوارد؛
ُ
 يأمل الباحث أن تستثمر هذه الدراسة ،وغيرها من األبحاث األكاديمية ،في التدخالت الرسمية التطبيقية للدولة في إعداد املناطق التي تستهدفها.
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 .1اإلطار العام
.1.1مقدمة

ً
تعد الغابة من أهم املوارد الطبيعية نظرا لألدوار الحيوية التي تلعبها ،فهي من جهة تصون التنوع البيولوجي،
وتحفظ التربة ،وتحسن جودة الهواء ،وتحافظ على التوازن البيئي بشكل عام ،ومن جهة أخرى تشكل موردا
اقتصاديا ثمينا لفائدة السكان بما توفره من خشب وحطب ومر ٍاع ،...ولصالح الجماعات الترابية بالنظر إلى
العائدات املالية التي تدرها عليها ،فضال عن كونها فضاء للترفيه وعامال من عوامل االستقطاب السياحي .لكنها مع
ذلك تتعرض لالجتثاث من طرف اإلنسان نفسه ،سواء عن وعي أو غير وعي بخطورة فعله .والحقيقة أن األجيال
حدود املاض ي القريب ،قد حافظت على التوازن البيئي وحافظت على الغابة ملئات وآالف السنين،
املتعاقبة ،إلى ًّ
ً
بالغا بالغابة في ظرف زمني وجيز؛ لذلك ينبغي البحث في تغير
ضررا ًّ
بينما األجيال الحالية ألحقت ،وال زالتًًّ ،
سلوكات وقيم اإلنسان تجاه الغابة واألسباب الكامنة وراءهًّ .

.2.1إشكالية الدراسة:
تشغل الغابة في املغرب 1حوالي  9,69مليون هكتارا ،2أي ما يعادل  % 13,6من التراب الوطني ،ويشتمل النظام
النباتي املغربي على ما يقرب من  7000نوع مصنف ،منها  1350مستوطنة .لكن هذا التنوع البيولوجي مهدد بعدة
عوامل ،إذ تتراجع مساحة الغابة وطنيا بمعدل  31000هكتار في السنةًّ .3
نسبيا ،على مستوى الجماعات الترابية (الجهات،
ًًّ
إذا كانت املعطيات حول الثروة الغابوية متوفرة،
ً
موجها للتدخالت الرسمية ،فإن الوحدات الجغرافية؛
ًّ
ابيا
إطارا تر ًًّ
ًًّ
العماالت/األقاليم ،الجماعات) باعتبارها
كالوحدات التضاريسية واألحواض النهرية ،ال تتوفر بها تلك املعطيات بنفس الوفرة والدقة ،لعدم توافق حدودها
مع حدود الجماعات الترابية وقلة الدراسات الرسمية واألكاديمية التي تستهدفها .من هنا انبثقت مشكلة غياب
معطيات دقيقة حول الثروة الغابوية حسب األحواض النهرية والوحدات التضاريسية ،السيما بالجبال؛ فهذه
األخيرة "تمثل حوالي  % 62من مجموع املساحة الغابوية في املغرب" ،4وتعاني فيها الغابة من عدة إكراهات تجعلها
أكثر عرضة للتراجع والتدهور" ،غير أن األرقام املقدمة في هذا الشأن يشوبها تضارب في اآلراء؛ فهناك من يرى بأن
هذه املساحة تصل  4500هكتار سنويا وهناك من يرى بأنها تقدر بحوالي  25000هـ في السنة فيها ما يزيد عن
 1500نوع نباتي نادر أو مهدد باالنقراض .بل نجد أن تقرير منظمة األغذية والزراعة ( )FAOيعطي رقما يعلو
سابقيه إذ أن املساحات املحروقة لوحدها تصل بين  25000و 30000هكتار كل سنة"ًّ .5

 1بما فيها املساحات املشجرة.
2
Direction de la Statistique, 2019, «Annuaire statistique du Maroc», Rabat, Maroc, pp 81-82.
 3قطاع البيئة« ،2002 ،البيئة باملغرب  10سنوات بعد ريو» ،الرباط ،املغرب ،الصفحتان .33-32
4
Ministère Charge des Eaux et Forêts, 2000, «Politique pour la protection et le développement de la
montagne», Rabat, Maroc, p 11.
 5بوجروف (السعيد)« ،2007 ،الجبال املغربية أي تهيئة؟» ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة القاض ي
عياض ،مراكش ،املغرب ،ص .181
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وجبال الريف ،التي تنتمي إليها منطقة الدراسة ،والتي شبهها الراهب الفرنس ي شارل دو فوكو ()DE FOUCOULD
حوالي 1884م بغابات األودية العليا لسويسرا ،ووصفها ليون اإلفريقي بـ "أرض وعرة مليئة بجبال شديدة البرودة
ومغطاة بغابات كثيرة فيها أشجار باسقة مستقيمة تماما" ،1تتعرض فيها الغابة اليوم لتدهور خطير ُيحتمل أن
وطنيا في ظل ارتفاع الكثافة السكانية واالنتشار الواسع لزراعة القنب الهندي (الكيف) وتراجع العمل
يكون األشد ًًّ
باملعارف املحلية التقليديةًّ .
عالقة بما سبق ،يمكن تلخيص إشكالية الدراسة في السؤال التالي :ما مدى الغنى والتدهور الذي تشهده الثروة
الغابوية بمجال مغربي جبلي؛ هو حوض واد الو األعلى الجنوبي بجبال الريف الغربي؟ وتتفرع عن هذا السؤال
مجموعة من التساؤالت الفرعية:
 أين يتجلى الغنى والتنوع في الثروة الغابوية بحوض واد الو األعلى الجنوبي؟ ًّ
 ما مقدار الخسائر التي تتكبدها الغابة على صعيد هذا الحوض؟
 ما العوامل الرئيسة املسؤولة عن هذا التدهور؟
 وما سبل املحافظة على الثروة الغابوية بالحوض املدروس؟ ًّ
.3.1األهدافًّ :
تروم هذه الدراسة تحقيق ثالثة أهداف متكاملة:
 تشخيص واقع الثورة الغابوية بحوض واد الو األعلى الجنوبي بإبراز مظاهر الغنى ًّوالتنوع فيها؛ ًّ
 تقييم حجم الخسائر التي تتكبدها الغابة على مستوى هذه املنطقة واستشراف آفاقها املستقبلية؛ ًّ
 اقتراح بعض الحلول لتثمين الثروة الغابوية املحلية واملحافظة عليهاًّ .

.4.1أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها الفريدة باملنطقة ،حسب علمنا ،من حيث راهنيتها واملقاربة املعتمدة فيها،
ُ ّ
عرف بالثروة الغابوية التي تزخر بها املنطقة وتنبه إلى الخطر الذي يحدق بها؛ التخاذ ما يكفل املحافظة
ولكونها ت ِّ
رئيسا من عناصر التوازن البيئي والتنمية املستدامةًّ .
عنصرا ً ًّ
ًًّ
عليها باعتبارها
ًّويمكن توظيف نتائج الدراسة في التدخالت التطبيقية للدولة التي تستهدف تدبير املوارد الغابوية ،لكون الدراسة
قد شخصت الغنى والتنوع في الثروة الغابوية الذي يمكن استثماره في خلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة
بتلك الثروة (جمع وتسويق األعشاب الطبية والعطرية مثال) ،وحددت العوامل الرئيسة املسؤولة عن تدهورها
وأجزاء الحوض املدروس األكثر عرضة لالجتثاث والتي ينبغي أن تحظى باألولوية في التدخالت التطبيقية للدولةًّ .

.5.1املنججية املعتمدة
استخدمت الدراسة املنهجين الوصفي ًّوالتحليلي باالستناد إلى املقابالت واالستبيان واملعاينة امليدانية وصور
األقمار االصطناعية ،لوصف واقع الغطاء الغابوي وتحليل العوامل املتدخلة في تدهورهًّ .

 1الوزان (حسن بن محمد) – ليون اإلفريقي« ،1983 ،-وصف إفريقيا» ،ترجمة حجي محمد واألخضر محمد ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثانية ،الجزء
األول ،بيروت ،لبنان ،ص ًّ .324

المجلد الثالث – العدد التاسع

16

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديمقراطي العربي –برلين ،ص ()28-12
ي خالل  40سنة ( ،)2018 –ًّ 1978أنجزنا خريطة أولى تخص سنة ،2018
ولرصد سيرورة تطو ًّر الغطاء الغابو ًّ
االصطناعي الند سات
اعتمادا على خرائط جوجل ( )Google Mapsوخرائط بينغ ( )Bing Mapsوصور القمر ًّ
استنادا إلى صور
ًًّ
( ،)Land Satواملعاينات امليدانية .ثم أعددنا خريطتين إضافيتين خاصتين بسنتي  1978و1998
القمر االصطناعي الند سات؛ فقمنا بمقارنة األولى ( )1978بالثانية ( ،)1998ثم الثانية بالثالثة ( .)2018وعلى
ضوء ذلك أنجزنا خريطتين؛ إحداهما تخص فترة  ،1998 –ًّ 1978واألخرى تهم فترة  ،2018 –ًّ 1998وكلتاهما
تحددان املجاالت الغابوية التي ظلت مستقرة ،واملجاالت التي انضافت ،ثم املجاالت التي تراجعتًّ .
ولتحديد أسباب التراجع ،قابلنا خريطتي املجال الغابوي لسنتي 1978و 1998بخريطة االستعمال الحالي للتربة،
اض كانت غابوية فيما مض ى ،فإن تراجع
اض تستغل زراعيا في الوقت الحالي وأر ٍ ًّ
ففي حال وجود تطابق بين أر ٍ ًّ
ى ،فأرجعناه لعوامل مختلفة كالرعي
الغابة أرجعناه إلى عامل االجتثاث واإلحراق املقصود .أما في الحاالت األخر ًّ
واالحتراق واألمراض والتقلبات املناخية وغياب الصون واملحافظةًّ .
وبخصوص تاريخ صور القمر االصطناعي الند سات املعتمدة ،فقد وظفنا الصور امللتقطة خالل األشهر الصيفية
(حسب املتوفر منها) ،فخاللها يكون الغطاء الغابويًّ متميزا بلونه األخضر عن معظم املحاصيل الزراعيةًّ .
ي؛ فلكونها تؤرخ لفترة ما قبل انتشار زراعة
بخصوص اختيار سنة  1978كمنطلق لرصد تطور الغطاء الغابو ًّ
الكيف (القنب الهندي) ،أما سنة  1998فاختيرت لكونها تتوسط الفترة املدروسة (.)2018-1978
ّ
وتجرد ،منهم
وبعد االنتهاء من إنجاز الخرائط السالفة الذكر ،عرضناها على متخصصين ،إلبداء آرائهم بمهنية
املدير اإلقليمي للمياه والغابات بشفشاون ،ومهندس غابوي بمركز املحافظة وتنمية املوارد الغابوية لشفشاون
الجنوبيةًّ .

.6.1حدود الدراسة

ُ
.1.6.1الحدود الزمنية :أجري العمل امليداني والكرطوغرافي خالل سنتي  2017و  ،2018وغطت الدراسة الفترة
املمتدة بين سنتي  1978و2018؛
.2.6.1الحدود املكانية (املجالية) :حوض واد الو األعلى الجنوبي ،يقع بجبال الريف الغربي بشمال املغرب،
بمساحة قدرها  283كلم( 2الخريطة )1؛
.3.6.1الحدود املوضوعية :عوامل ومظاهر غنى وتدهور الغطاء الغابوي بحوض واد الو األعلى الجنوبي وسبل
املحافظة عليهًّ .
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الخريطة  :1املوقع الجغرافي لحوض واد الو األعلى الجنوبي

املصدر :إعداد شخص ي اعتمادا على نموذج االرتفاعات الرقمي العاملي Shuttle Radar Topography Mission

 .7.1الدراسات السابقة
ال وجود لدراسات ومرجعيات علمية سابقة استهدفت دراسة الثروة الغابوية على صعيد حوض واد الو األعلى
الجنوبي ،فالتدخالت والدراسات الرسمية للدولة ،عادة ،تتم على مستوى الوحدات الترابية (الجماعات الترابية)
أو التقسيمات التقنية الغابوية ،وبخصوص الدراسات األكاديمية ،فلم تشمل سوى أجزاء صغيرة من املجال
املدروس في إطار وحدات جغرافية واسعة (وحدات جبلية وبنيوية ،مجموعات قبلية) وفي سياقات مختلفةًّ .

 .2اإلطار النظري
شبه شارل دو فوكو حوالي  1884غابات جبال الريف املغربية ،حيث ينتمي حوض واد الو األعلى الجنوبي ،بغابات
األودية العليا لسويسرا ،حيث شكلت الثروة الوحيدة للمنطقة بحكم كثافتها واحتوائها على أخشاب نادرة وجيدة،
لكن االستغالل املكثف لها من ِّقبل اإلسبان خالل الفترة االستعمارية ،1وتبدل سلوكات السكان تجاه الغابة،
وتراجع العمل باملعارف املحلية التقليدية ،واالنتشار املهول لزراعة القنب الهندي (الكيف) ...إلخ ،تسبب في
 1امليموني (عبد السالم)« ،1999 ،إعداد املوارد الجبلية بمنطقة غمارة الغربية (الريف الغربي)» ،رسالة دبلوم الدراسات العليا في الجغرافيا ،كلية اآلداب
والعلوم االنسانية ،جامعة محمد الخامس -أكدال ،الرباط ،املغرب ،ص ًّ .71
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اجتثاث مفرط للغابة بحوض واد الو األعلى الجنوبي ،في وقت تعاظمت فيه أهمية الغابة واشتدت الحاجة إلى
التنمية املستدامة أكثر من أي وقت مض ىًّ .

 .1.2مفاهيم ومصطلحات

َ َ
َّ َ
لوط إال
 .1.1.2ثروة غابوية" :الث ْروة :الكثير من املال والناس ،وفي الحديث (حديث شريف) :ما بعث هللا نبيا بعد ٍ
ثروة من قومه" ،1وقد جاء لفظ "الثروة" في سياق دراستنا مقرونا بلفظ "الغابة" ،بالنظر إلى األدوار الحيوية
في ًٍّ
التي تقوم بها األخيرة إيكولوجيا واقتصاديا؛ بصيانة التنوع البيولوجي وتنظيم دورات الكربون واألكسجين واملاء،
وبما توفره من خشب ومراع ومشاهد طبيعية قابلة لالستثمار في نشاط السياحة والترفيه...إلخ.
 .2.1.2مقاربة كرطوغرافية :املقاربة هي الطريقة أو التصور الذي على أساسه تتم معالجة أو دراسة ظاهرة أو
موضوع معين .تماشيا مع إشكالية الدراسة واألهداف املتوخاة ،اعتمدت الدراسة مقاربة كرطوغرافية (خرائطية)
ُ
تمثلت في توظيف ثالث خرائط تظهر تطور املجال الغابوي بحوض الدراسة ،وثالث أخرى تركيبية تحددت على
ضوئها املجاالت الغابوية املجتثة والعوامل املسؤولة عن ذلك ،إضافة إلى خريطة أخرى حددت موقع حوض
الدراسة جهويا ووطنياًّ .
 .3.1.2االجتثاث :يعرف اجتثاث الغابات بأنه تحويل بشري طويل األمد أو دائم ألراض مغطاة بالغابة إلى أراض
غير غابويةًّ .2
 .4.1.2امللك الغابوي العام :يقصد به األراض ي الغابوية التي تندرج ضمن امللك العام للدولة ،تم تأطيره باملغرب
بموجب ظهير  10أكتوبر  1917الذي حول الغابة من ملك خاص للسكان إلى ملك عام للدولة ،وأسند إلدارة املياه
والغابات صالحية تحديد وإدارة هذا امللكًّ .
 .5.1.2التنمية املستدامة :تنمية تروم إشباع حاجات الفرد واملجتمع دون اإلفراط في استغالل املوارد الطبيعية
واإلضرار بالبيئة واملساس بقدرة األجيال القادمة على إشباع حاجياتهم.
ّ
"الكيف" ،يوافقه في اللغة اإلنجليزية لفظة " ،" Cannabisوهي كلمة يونانية
 .6.1.2القنب الهندي :يسمى محليا بـ ِّ
األصل ،تعني الضوضاء ،في حين َّ
أن لفظة "الحشيش" التي تطلق على املادة املخدرة املستخلصة من نبات
الكيف ،تعني باللغة العربية العشبًّ .3
 .7.1.2املعارف املحلية التقليدية" :هي معرفة محلية تنفرد بها ثقافة أو مجتمع معين .وهي منظومة معرفية
مناقضة ملنظومة املعرفة الدولية التي تنتجها الجامعات ومؤسسات البحث والشركات الخاصة .وهي أساس اتخاذ
القرارات على مستوى املجتمعات املحلية الريفية في مجاالت الزراعة ،الرعاية الصحية ،إعداد األغذية ،التربية،

 1معجم املعاني /https://www.almaany.com
Tchatchou, (B)., et al, 2015, «Déforestation et dégradation des forêts dans le Bassin du Congo : État des
lieux, causes actuelles et perspectives», Papier occasionnel 120. Bogor, Indonesie : CIFOR, p 5.
 3الدمرداش (عادل)« ،1982 ،اإلدمان مظاهره وعالجه» ،مجلة عالم املعرفة ،العدد  ،56الكويت ،ص .137
2
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إدارة املوارد الطبيعية ،ومجموعة من األنشطة األخرى .تنتقل هذه املعرفة من جيل إلى جيل عن طريق الرواية
الشفوية" 1واملمارسات الحياتية املعيشيةًّ .

 .2.2غطاء غابوي ممتد نسبيا
يخضع نمو وتوزيع الغطاء النباتي ملجموعة من العوامل ،إذ "ال يمكن للنبات أن يعيش ويتطور إال في إطار تعامل
وطيد مع عناصر املحيط الخارجي والباطني حيث يتدخل املناخ بمختلف عناصره والتربة بمختلف مكوناتها،
باإلضافة إلى مختلف ًّأوجه تدخل اإلنسان اإليجابي والسلبي" ،2كما تتدخل التضاريس ،أيضا ،من خالل عنصري
التوجيه واالرتفاعًّ .
وإذا اعتمدنا فقط عناصر املناخ والتضاريس (املقطع الطبوغرافي-النباتي) ،فإن املجال املدروس يوفر مستويات
فهو يتشكل من نطاقين بيومناخيين؛ النطاق شبه
بيومناخية مالئمة للغابة؛ مما يجعلها أكثر امتدادا وتنوعاًّ ،
الرطب والنطاق الرطب ،األول "قسمه سوفاج ) (SAUVAGE Ch. 1963اعتمادا على املعطيات الحرارية لفصل
الشتاء إلى نطاقات صغرى :نطاق شبه رطب دافئ وثان شتاؤه معتدل وثالث شتاؤه بارد ورابع شتاؤه بارد جدا".3
َ
هذا النطاق يسود معظم املجال املدروس ،أما الرطب ف َي ُهم القمم املرتفعة لكل من جبلي تيسوكا واألقرع ،حيث
تتلقى أكثر من  1000ملم من األمطار في السنة.
مقطع طبوغرافي  -نباتي :دور االرتفاع وتوجيه السفوح في تنوع الحياة النباتية بمنطقة الدراسة

يؤدي تدرج االرتفاع واختالف واجهات السفوح إلى تغير درجة الحرارة وكمية التساقطات ،وتبعا لذلك يتدرج ويتنوع الغطاء النباتي
الطبيعي واملحاصيل الزراعية .املصدر :إعداد شخص ي اعتمادا على نموذج االرتفاعات الرقمي العالمي Shuttle Radar Topography
 ،)2017(Missionخرائط جوجل ( )Google Mapsومعاينات ميدانية ًّ

ًّوبفضل تنوع ومالءمة املعطيات البيومناخية ،تمتد الغابة باملجال املدروس على مساحة تقدر بـ  16221,1هكتار،
أي ما يعادل  % 57,3من املساحة اإلجمالية لهذا املجال ،مقابل  % 13,6فقط على املستوى الوطنيًّ،و% 30,7
على الصعيد العالمي.4
1

Warren, (D)., et al, 1991, « Indigenous Knowledge Systems: The Cultural Dimensions of Development»,
London: Kegan Paul International, p 1.
 2تشاح (عبد السالم)« ،1990 ،جغرافية النبات» ،الطبعة األولى ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،املغرب ،ص ًّ .9
 3احمامو (مصطفى)« ،2015 ،قضايا التدبير واإلعداد في املناطق الجبلية :حالة الذروة الكلسية وهوامشها جنوب واد مارتيل (إقليما تطوان وشفشاون) »،
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان ،املغرب ،ص .114
 4منظمة الزراعة واألغذية« ،2016 ،حالة الغابات في العالم  ،»2016ص ًّ .12
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وتتألف هذه الغابة من تشكيلتين رئيسيتين؛ البلوط الفليني والشوح ،إضافة إلى املاطورال والغابة املغروسة
(الجدول والخريطة .)2
جدول :التشكيلة الغابوية بحوض واد الو األعلى الجنوبي وامتدادها املجالي
األصناف الغابوية
البلوط الفليني ًّ
املاطورال ًّ
األصناف املغروسة (املشجرة) ًّ
الشوح ًّ
البلوط األخضر ًّ
املجموع

نسبتها ( )%من املساحة املغطاة بالغابة بحوض الدراسة
مساحتها بالهكتار
ًّ 43,4
7046,6
ًّ 43,2
ًّ 7007,3
ًّ 7,5
ًّ 1218,2
ًّ 5,8
ًّ 936,9
ًّ 0,1
ًّ 12,1
100
16221,1
املصدر :استثمار شخص ي ملعطيات الخريطة رقم 2

 .1.1.2البلوط الفليني ( :)Chêne-liègeيهيمن على املشهد الغابوي بحوض الدراسة
َيشغل البلوط الفليني  % 43,4من املساحة اإلجمالية التي تشغلها الغابة بمنطقة الدراسة ،بمساحة تعادل
 7046,6هكتارات ،على ارتفاع ال يتجاوز  1400متر ،وهو املستوىًّ االرتفاعي الذي يستوطنه معظم السكان؛ مما
يعرض هذا الصنف الغابوي لالجتثاث أكثر من غيره ،مثل الشوح الذي يقبع في مستويات عالية.
 .2.1.2الشوح ( :)Sapinصنف متفرد ونادر الوجود
يصنف الشوح ضمن "عائلة الصنوبريات التي تستوطن املغرب فقط" ،1بإقليم شفشاون على وجه التحديد.
فنظرا ملتطلباته املرتفعة من املاء ،وتكيفه مع الحرارة املنخفضة نسبيا ،فهو يتواجد باملنطقة املدروسة فوق
ارتفاعات تتراوح بين  1800و 2122متر ،ما عدا بالجبل األقرع إذ يتوقف نموه عند حدود حوالي  2000متر ،حيث
لتحول دون نمو الغطاء النباتي ،ومن
تتدخل البرودة وكثرة الثلوج وشدة الرياح مع قوة االنحدار وانعدام التربة ًُّ
هنا جاء اسم الجبل األقرع (الجبل األشهب) .وبذلك ينحصر الشوح بأعالي كل من الجبل األقرع (2159م) ًّوجبل
تيسوكا (2122م) ًّوجبل بوسليمان (1822م) ،على امتداد حوالي  936,9هكتارات ،وهي مساحة تبدو ضيقة إذ ال
تمثل سوى  % 5,8من مجموع املساحة الغابوية باملجال املدروس ،لكنها في املقابل تمثل أزيد من  % 31من
املساحة املغطاة بهذا الصنف على صعيد إقليم شفشاون ،واملقدرة بحوالي  3000هكتار.
 .3.1.2املاطورال ) : (Matorralمرحلة متقدمة لتدهور الغابة
"يجمع بعض الباحثين أمثال (سوفاج  ،Sauvageليميي  )Lemeéتحت هذه العبارة كل التكوينات النباتية الجنبية
أو الجنبية الجزئية ذات املصدر الهامش ي في مناطق حوض املتوسط ...ونميز فيها:
-1الغينة :فسيفساء من األدغال الدائمة االخضرار واملرتفعة (من متر إلى خمسة أمتار) والكثيفة والتي يصعب
اختراقها وهي غابات قصيرة وقد تظهر في بعض أشجار السنديان وبعض األصناف دون الشجرية أكثر وضوحا
وأحيانا من خالل فجوات واسعةًّ .

 1بوجروف (السعيد) ،2007 ،مرجع سابق ،ص .142
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-2املعيص  :فسيفساء من التكوينات النباتية الجنبية أو الجنبية الجزئية ،فقيرة باألعشاب ،وهي واسعة عموما في
مناطق حوض املتوسط".1
ويتألف املاطورال باملجال املدروس من فسيفساء من التكوينات النباتية املتدهورة ،مثل" :الخزامة"" ،الزعتر"،
"الدوم"" ،أشتابة" (توزالة)" ،الضرو" و"البلوط"...إلخ ،لكن النوع األخير يعد األكثر انتشارا بمساحة تناهز 4400
هكتار ،تغطي ،أساسا ،السفوح الغربية لجبلي تيسوكا ًّواألقرع ،وهو عبارة عن تشكيالت قصيرة ال يتعدى علوها
األخضر (ًّ .)Chêne vert
ًّ
ثالثة أمتار ،ناتجة عن تراجع وتدهور البلوط
وبشكل عام ،يشغل املاطورال  7007,3هكتارات ،أي ما يعادل  % 43,2من املساحة الغابوية الكلية ،وهو
يستوطن تقريبا كل األنحاء وفوق كل املستويات االرتفاعية ،فأحيانا نجده يجاور أو يتوسط الغابة الطبيعية
ليشهد على التدهور الذي لحق بها والتراجع الذي عرفته مساحتها ،وأحيانا أخرى يوجد على شكل جزر متفرقة
تتخلل املجاالت الزراعية .وفي مقابل التدهور الذي يتعرض له الغطاء النباتي الطبيعي جراء االجتثاث واإلحراق
وغيرها من أسباب التدهور ،جرت عدة محاوالت إلعادة التشجيرًّ .
 .4.1.2الغابة املغروسة :محاوالت قديمة ومحتشمة
على الصعيد العالمي ،تتراجع مساحة الغابات الطبيعية فيما تتزايد مساحة الغابات املزروعة بمعدل بلغ 3,2
مليون هكتار في السنة بين عامي  2010و ،2015وهي تمثل إلى حدود هذا التاريخ  % 7من املساحة الغابوية في
العالم ،2وعلى الصعيد الوطني بدأت استراتيجية التشجير منذ ستينات القرن املاض ي عبر مجموعة من البرامج،
من أهمها مشروع التنمية االقتصادية القروية للريف الغربي ( )DERROالذي رام توفير الخشب االصطناعي،
والحد من تآكل األراض ي الزراعية وتوحل املنشآت السدودية من خالل محاربة التعرية؛ فنال املجال املدروس
 1218,2هكتار ،أي ما يعادل  % 7,5من املساحة املغطاة بالغابة.
ي (،)Pin maritime
وتتكون الغابة املشجرة بمنطقة الدراسة من صنفين من الصنوبر؛ األول هو الصنوبر البحر ًّ
وهي شجرة يتراوح ارتفاعها ما بين  20و 40مترا ،جذعها مستقيم ،ذو لحاء سميك ،أوراقها خشنة كل ورقتين
ً
مجتمعتين في غمد واحد تعطي ثمارا مخروطية3؛ أما الصنف الثاني فهو الصنوبر املظلي (ًّ .)Pin parasol
باإلضافة إلى األصناف املذكورة ،تظهر تشكيالت أخرى ،من قبيل البلوط األخضر واألر ًّز ( ،)Cèdreفأما الصنف
األولًّ فيأخذ ،أحيانا ،امتدادا مساحيا ( 0,1%من املساحة الغابوية) حول املواقع املقدسة لدى السكان (األضرحة
واملقابر ،)...فيشكل جزرا غابوية تتخلل املجاالت الزراعية والسكنية ،وتثبت االمتداد الواسع للغابة قديما
وتراجعها املهول حاليا .وأحيانا أخرى يوجد على شكل أشجار متناثرة بين الحقول والتجمعات السكنية ،أو عبارة
عن تشكيالت قزمية متدهورة ال تصل إلى مستوى الغابة .أما األرز فيتخلل غابة الشوح بأعالي الذروة الكلسية
دون أن يأخذ امتدادا مساحيا مهماًّ .

 1بيير (جورج)« ،2002 ،معجم املصطلحات الجغرافية» ،ترجمة الطفيلي حمد ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ص .368
 2منظمة األغدية والزراعة« ،2015 ،التقييم العالمي لحالة املوارد الحرجية لعام -2015كيف تتغير غابات العالم؟» ،ص .18
 3باحدة (منانة)« ،2008 ،التهيئة التشاركية للموارد الطبيعية بالحوض النهري موالي بوشتى ،رافد واد الو» ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال-الرباط ،املغرب ،ص .52
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وعليه ،فإن االمتداد الواسع للغابة من جهة ،وتنوع تشكيالتها من جهة أخرى ،يوفر الحماية للتربة ،ويتيح
للساكنة مجموعة من اإلمكانات االقتصادية ،مثل؛ حطب التدفئة ،الفحم الخشبي ،األعمدة املستعملة في
تسقيف البيوت ،النباتات الطبية والعطرية ،ممارسة الرعي وتربية النحل ،فضال عن صناعة مختلف األدوات
وهراوات الفؤوس واملدرات...إلخ ،غير أن تبدل سلوكات ومواقف السكان تجاه الغابة وتزايد
الخشبية كاملحاريت ًّ
عرض الغابة إلى تدهور متزايد جراء االجتثاث املفرطًّ .
الحاجة إلى األراض ي الزراعية...إلخًَّّ ،
الخريطة  :2التوزيع املجالي لألصناف الغابوية بحوض واد الو األعلى الجنوبي

املصدر :إعداد شخص ي اعتمادا على مرئيات القمر االصطناعي الند سات ()Landsat؛ خرائط جوجل ()Google Maps؛ خرائط بينغ
( )BingMapsومعاينات ميدانيةًّ .

 .2.2من الوعي باستدامة الغابة إلى االجتثاث املفرطًّ ًّ
تعكس بعض نظم املعارف املحلية التقليدية ،التي ال زالت مصونة ،وعي الساكن املحلي باألهمية البيئية للغابة
وحرصه على املحافظة عليها ،فنجد أنه كان يتجنب اجتثاث الغطاء النباتي الطبيعي بالسفوح غير املستقرة
وبضفاف املجاري املائية ،لتوفير الحماية لألراض ي املحاذية لها ،ثم إن هذا الوعي هو الذي دفعه إلى املبادرة
ً
بعمليات التشجير في املواقع الحساسة أمام عوامل التعرية؛ أما في الوقت الراهن ،فقد غدا سلوكه أكثر عدوانية
إزاء الغابة؛ ونتيجة لذلك تكبد املجال املدروس خسارة ال ولم تعوض من مجاله الغابوي ،فقد خسر3830,6
هكتارات بين سنتي  1978و  2018بمعدل  94,7هكتارات في السنة (الخرائط 6، 4،5 ،3 :و ًّ . )7
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الخرائط  4 ،3و :5االمتداد الغابوي باملجال املدروس خالل سنوات  1998 ،1978و2018
1978

1998

2018

املصدر :إعداد الباحث اعتمادا على مرئيات القمر االصطناعي الند سات ()Landsat؛ خرائط جوجل Google Maps؛ خرائط بينغ  Bing Mapsومعاينات ميدانية.
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ًّ

الخريطة  :6تطور املجال الغابوي بين  1978و 1998

الخريطة  :7تطور املجال الغابوي بين 1998و2018

الخريطة  :8العوامل املسؤولة عن تراجع الغابة

ًّ

املصدر :إعداد شخص ي من خالل مقابلة خرائط تطور املجال الغابوي بخريطة استغالل التربة لسنة ًّ 2018

ًّ
ًّ
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فما أسباب تراجع مساحة الغابة بحوض واد الو األعلى الجنوبي؟ "إن تدهور هذا اإلمكان الطبيعي الغابوي ناجم
عن مجموعة من العوامل البشرية (االجتثاث والحرائق) والطبيعية (الجفاف والبرودة) واإلحيائية (األمراض
والطفيليات)" .1إذن ،فدور اإلنسان في تقهقر املجال الغابوي (وهو الذي سنركز عليه دون العوامل األخرى) يتحدد
في سلوكي االجتثاث واإلحراق .فما نصيبه من هذا التراجع؟ ًّ
من خالل مقابلة خريطة استغالل التربة مع املجاالت الغابوية املختفية (الخريطة  ،)8تبين أن املجال الزراعي قد
التهم  3116هكتارات من مساحة الغابة بين سنتي  1978و ،2018بمعنى أن األفعال البشرية ساهمت في تراجع
الغابة بأكثر من .% 81

ًّ

كما تبين ،أيضا ،أن شراسة اإلنسان تجاه الغابة أخذت في االشتداد تدريجيا ،فقد اقتضم  42,5هكتارات في
السنة طوال العقدين األولين من الفترة املدروسة ( ،)1998-1978ثم ارتفعت الحصة إلى  149هكتارا خالل
العقدين األخيرين ( .)2018-1998ويمكن تفسير هذا التراجع من جهة بالتزايد املستمر للكثافة السكانية (من 33
نسمة/الكلم 2سنة  1960إلى  91نسمة/الكلم 2سنة  ،)2018والتغلغل التدريجي لزراعة الكيف التي خلقت الحاجة
إلى املزيد من األراض ي الزراعية ،ومن جهة ثانية يرجع إلى تأخر انطالق عملية تحديد امللك الغابوي وتعثرها ،إذ أن
"املنطقة الريفية لم تعرف عملية التحديد العقاري إال منذ  ،1986ومازالت لم تنته بعد ،بسبب النزاعات
والتعرضات املتنوعة للسكان ضد محاضر املياه والغابات"ًّ .2
ومن ناحية أخرى ،يبدو أن التوسع البشري على حساب الغابة ،قد هم ،أساسا ،املاطورال وغابة البلوط الفليني
بمنطقة "بني جبارة" و"عين الرامي" (غابة أمالي ،غابة عين الرامي)؛ نظرا لوقوعهما في مستويات ارتفاعية َد ِّنية
توفران رأسماال ترابيا يسيل لعاب املزارعين التواقين إلى حيازته قصد
ومجاورتهما للتجمعات السكنية ،ثم لكونهما ًّ
استثماره في زراعة الكيف .غير أن اعتداء اإلنسان على الغابة ،ال يمكن بأي حال اختزاله في رغبته في تحصيل
مجاالت زراعية جديدة وغنية ،فبعض الحرائق تندلع بسبب سوء تقدير الفالح فقط ،حيث يحاول إحراق
األعشاب واألشجار املتمنعة على االجتثاث بحقله املجاور للغابة ،فيفقد التحكم فيها وتلتهم املجاالت الغابوية
ً
ُ
املجاورًّة ،كما تضرم الحرائق ،أحيانا ،عمدا رغبة في االنتقام من مضايقات وعنف اإلدارة املسؤولة عن تدبير
الغابةًّ .
ُ
ويضاف إلى ذلك ،االجتثاث من أجل توفير الحطب والكأل للماشية ،وهو سلوك تقدم عليه  % 89,4من األسر
املدروسة وجل أسر املداشر القريبة من الغابة واملتموضعة ضمن مستويات ارتفاعية عالية حيث البرودة شديدة
خالل فصل الشتاء .وإذا كانت حوالي ُربع ( )% 24,1األسر التي تحتطب تستهدف النباتات امليتة ،فإن النسبة
الكبيرة منها ( )% 47,6تستهدف النباتات امليتة والحية على السواء ،إذ تقدم األغصان الخضراء ككأل للماشية ،ثم
تدخر ما يفضل عنها في العراء بالقرب من املسكن حتى يجف فيستعمل كمصدر للطاقةًّ .

 1احمامو (مصطفى) ،2015 ،مرجع مذكور ،ص ًّ .123
 2بودواح (محمد)« ،2001 ،دور زراعة الكيف في التحوالت االقتصادية واالجتماعية واملجالية وآفاق التنمية في جبال الريف :نماذج من الريف األوسط»،
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال-الرباط ،املغرب ،ص .9
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ُ
وتناط مهمة االحتطاب عادة بالنساء ،وهن ُيفضلن القيام بها على شكل مجموعات التقاء خطر الحيوانات البرية،
واإلحساس باالطمئنان واألمان ،واستلهام الحماس والحافز من روح املجموعة .كما يكتفين بحمل الحطب على
ظه ًّورهن دون استعمال الدواب ،السيما حينما يكون مصدر الحطب قريبا ،أما عندما تكون الغابة بعيدة ،نسبيا،
فيتم توظيف الدواب ،كما تستعمل الشاحنات أو العربات التي يجرها الجرارًّ .
ويتفاوت متوسط أيام االحتطاب من فصل آلخر(املبيان) ،حيث يكثر خالل فصل الخريف بمعدل  3أيام في
األسبوع استعدادا للفصل املطير والبارد ،ويتراجع إلى  1,7خالل الفصل األخير (الشتاء) ،ثم إلى  1,5في فصل
الصيف حيث تنشغل النساء ،ضمن األسرة ،بجمع املحصول الزراعي السنوي ،ثم إلى  1,3خالل فصل الربيع؛
ففيه ينصب اهتمامهن على تنقية املحاصيل الزراعيةًّ .
مبيان :متوسط عدد أيام االحتطاب في األسبوع حسب فصول السنة
متوسط عدد
أيام االحتطاب
3
2.5
2
1.5
1
0.5
الخريف

الشتاء

الربيع

الصيف

0

املصدر :العمل امليداني ،غشت – شتنبر 2017

.3النتائج والتوصيات ًّ
رامت هذه الدراسة تشخيص واقع الثروة الغابوية بحوض واد الو األعلى الجنوبي من حيث مظاهر الغنى والتنوع
فيها واإلكراهات التي تهددها ،على أساس اقتراح بعض الحلول لتثمينها واملحافظة عليها ،وارتباطا بذلك نستعرض
في ما يأتي النتائج التي توصلنا إليها وبعض املقترحات من أجل املحافظة على الثروة الغابوية املحلية.

 .1.3النتائج:
 امتداد واسع للغابة ( )% 57,3مقارنة باملعدلين الوطني ( )% 13,6والعالمي ( ،)% 30,7واحتوائها على أصناف
كثيرة من ضمنها نوعين متميزين هما األرز والشوح؛ ًّ
 تراجع مساحة الغابة بوثيرة سريعة قدرها  94.7هكتار في السنة ،وإذا استمرت بهذه الوثيرة فإن املساحة
املغطاة بالغابة ستتراجع من  % 57,3من املساحة االجمالية في الوقت الراهن إلى  % 51سنة  2030ثم إلى
 % 45عام 2040؛ ًّ
 أظهرت الدراسة ،من خالل الخرائط التركيبية ،أسباب تدهور الثروة الغابوية بالحوض املدروس ،حيث
تضررا والتي تستدعي أن تحظى باألولوية
ًًّ
تساهم في ذلك األفعال البشرية بـ  ،% 81وبينت املناطق األكثر
ضمن أي تدخل يستهدف املحافظة على الغابة باملنطقة؛ ًّ
يضطر السكان إلى اجتثاث الغابة بهدف اكتساب أراض زراعية تحت ضغط الكثافة السكانية املتزايدة
ًّ

الكإل للماشية والحطب للتدفئةًّ .
والتغلغل املستمر لزراعة الكيف ،وبغرض الحصول على ًّ
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.2.3التوصيات
 إنهاء عملية تحديد امللك الغابوي وتسييجه ،إذا أمكن ،السيما بمحاذاة املجاالت الزراعية ،لكبح تطاوالت
السكان عليه؛ ًّ
 تجديد الغابة عبر تشجير أراض ي امللك العام القابلة للتشجير؛ ًّ
 تنظيم حقوق االنتفاع من الغابة (الرعي والحطب )...وإشراك السكان في تنظيمها ،فمنذ صدور ظهير 10
أكتوبر  ،1917الذي حول ملكية الغابة من ملك خاص للسكان إلى ملك عام للدولة وحرمان هؤالء من
مجموعة من االمتيازات الغابوية" ،نشأت سلوكيات للسكان معادية للغابة والغابويين وظلوا في غير وضع
التراض ي مع اإلدارة املكلفة بالغابة" ،وترجموا ذلك بحرق املجال الغابوي واجتثاثه تارة ،وغرس األيك
( )Matorralباألشجار املثمرة تارة أخرى؛ ًّ
 توعية السكان ،ضمن املقاربة التشاركية ،بأهمية الغابة وتنويع أنشطتهم االقتصادية ومصادر دخلهم،
لتخفيف ضغطهم على اإلمكان الغابوي.
 يمكن توظيف الغنى والتنوع في الثروة الغابوية بحوض الدراسة في جذب السياح الذين تستهويهم املشاهد
الغابوية واملناظر الطبيعية ،وفي خلق نشاط اقتصادي إضافي قائم على قطف وبيع األعشاب البرية الطبية
والعطرية التي تزخر بها الغابة املحلية ،ومن خالل ذلك ستتوفر للساكنة املحلية أنشطة اقتصادية إضافية
من شأنها أن تخفف من اجتثاث الغابة ألجل الزراعة.

 .4املصادر واملراجع
1.4.مراجع باللغة العربية
 احمامو (مصطفى)« ،2015 ،قضايا التدبير واإلعداد في املناطق الجبلية :حالة الذروة الكلسية وهوامشها جنوب
واد مارتيل (إقليما تطوان وشفشاو ًّن)» ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان ،املغربًّ .
 باحدة (منانة)« ،2008 ،التهيئة التشاركية للموارد الطبيعية بالحوض النهري موالي بوشتى ،رافد واد الو»،
أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال-الرباط،
املغربًّ .
 بوجروف (السعيد)« ،2007 ،الجبال املغربية أي تهيئة؟» ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة القاض ي عياض ،مراكش ،املغربًّ .
 بودواح (محمد)« ،2001 ،دور زراعة الكيف في التحوالت االقتصادية واالجتماعية واملجالية وآفاق التنمية في
جبال الريف :نماذج من الريف األوسط» ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،أكدال-الرباط ،املغرب.
 بودواح (محمد) وبوهالل (عبد السالم)« ،2008 ،الثروة الغابوية :مظاهرها وسبل املحافظة عليها بجماعة عبد
الغاية السواحل (الريف األوسط)» ،في« :قضايا بيئية بجبال الريف املغربية» ،تنسيق وإشراف فريق البحث
الجغرافي حول جبال الريف ،سلسلة دراسات مجالية رقم  ،3منشورات كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة
عبد املالك السعدي ،تطوان ،املغرب ،الصفحات .136-123
 بيير (جورج)« ،2002 ،معجم املصطلحات الجغرافية» ،ترجمة الطفيلي حمد ،املؤسسة الجامعية للدراسات
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنانًّ .
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 تشاح (عبد السالم)« ،1990 ،جغرافية النبات» ،الطبعة األولى ،إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،املغرب.
 الدمرداش (عادل)« ،1982 ،اإلدمان مظاهره وعالجه» ،مجلة عالم املعرفة ،عدد  ،56الكويتًّ .
 قطاع البيئة« ،2002 ،البيئة باملغرب  10سنوات بعد ريو» ،الرباط ،املغربًّ .

 امليموني (عبد السالم)« ،1999 ،إعداد املوارد الجبلية بمنطقة غمارة الغربية (الريف الغربي)» ،رسالة دبلوم
الدراسات العليا في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،جامعة محمد الخامس -أكدال ،الرباط ،املغرب.
 الوزان (حسن بن محمد) – ليون اإلفريقي ،1983 ،-وصف إفريقيا ،ترجمة حجي محمد واألخضر محمد ،دار
الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثانية ،الجزء األول ،بيروت ،لبنانًّ .
 منظمة األغدية والزراعة« ،2015 ،التقييم العالمي لحالة املوارد الحرجية لعام -2015كيف تتغير غابات
العالم؟»ًّ ًّ.
 منظمة الزراعة واألغذية« ،2016 ،حالة الغابات في العالم .»2016
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تحديات التنمية املستدامة عقب جائحة كورونا :مقاربة لفرص املجتمع املدني املغربي في
مواجهة األزمة السوسيو-اقتصادية.
Sustainable development challenges after the corona pandemic: an
approach to Moroccan civil society opportunities facing the socioeconomic crisis
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يوثق هذا البحث كـ :عبد هللا ،أمزالي ( :)2021تحديات التنمية املستدامة عقب جائحة كورونا :مقاربة لفرص املجتمع املدني املغربي
في مواجهة األزمة السوسيو-اقتصادية ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ،م( ،)2ع( ،)9أملانيا ،ص ًّ 50-30

املستخلص
يتناول البحث موضوع تحديات التنمية املستدامة عقب جائحة كورونا ،مع التركيز بالخصوص على مقاربة فرص املجتمع
املدني املغربي في ظل األزمة الصحية وتداعيتها السوسيو-اقتصادية على األفراد والجماعات واملؤسسات على حد السواء،
وتقوم مشكلة البحث األساسية على دراسة وتحليل الفرص املتاحة أمام املجتمع املدني املغربي ليكون مؤثر في مواجهة
األزمة السوسيو-اقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا واملساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة .ويفترض
البحث أن هناك عالقة وطيدة بين التنمية املستدامة وبين املجتمع املدني باعتباره شريك أساس ي إلى جانب الدولة في
العملية التنموية .وقد اعتمد البحث على املنهج التحليلي حيث توصل لعديد النتائج أهمها ضرورة تفعيل الشراكة
والتعاونًّ بين جميع املتدخلين على رأسهم املجتمع املدني لبناء نموذج اقتصادي مستدام ،بحيث أظهرت جائحة كورونا
االستثمار في الرأسمال االجتماعي الذي يعني دعم املؤسسات االجتماعية بإشراكها في تحقيق العدالة االجتماعية
أهمية ًّ
وتقليص الفوارق املجالية ومحاربة الفقر والبطالة ومظاهر الهشاشة ،بحيث أنه ال يمكن تحقيق أهداف التنمية
عزيز ثقافة العمل االجتماعي التطوعي وتأهيل العنصر البشريًًّّ .
املستدامة دون ت ًّ
الكلمات املفتاحية :التنمية املستدامة – املجتمع املدني املغربي – جائحة كورونا – األزمة السوسيو-اقتصاديةًّ .
Abstract
The research deals the topic of sustainable development challenges after Corona
pandemic, with particular emphasis an approaching the roles of civil society in light of the
crisis caused by the pandemic and the opportunities socio-economic, and the main
research problem lies in studying the impact of community organizations. Civil society and
its ability to contribute achieving the goals of sustainable development, and the research
assumes that there is a strong relationship between sustainable development and civil
society as a basic partner in it. The research relied on the analytical method as it reached
many results, the most important of which is the necessity of partnership and cooperation,
and support for investment in social capital, which means supporting social institutions to
achieve social justice, reduce spatial differences, and combat poverty, unemployment and
the manifestations of fragility, which cannot be achieved without devoting the culture of
volunteer work and qualifying the human element.
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امللخص املفاهيمي
إن مقاربة املجتمع املدني املغربي والتحديات التي تقف أمامه لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عقب جائحة
كورونا مرتبط بقدرة مختلف تنظيماته على استغالل الفرص املتاحة أمامها ملواجهة أزمة الجائحة وتداعيتها
السوسيو-اقتصادية.
الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي يمكن زيادة عدد الدوائر املنبثقة عن الشكل:
فرص املجتمع
املدني ملواجهة
األزمة السوسيو-
اقتصادية
تقليص الفوارق
املجالية

تأهيل العنصر
البشري

تحديات التنمية
املستدامة عقب
جائحة كورونا
إرساء نموذج
تنموي مستدام

تحقيق العدالة
االجتماعية
الشراكة
والتعاون

والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة وأهم النتائج والتوصيات واملقترحات لتحديات التنمية املستدامة في
ظل تفش ي جائحة كورونا
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تحديات التنمية املستدامة عقب جائحة كورونا :مقاربة لفرص املجتمع املدني املغربي في مواجهة األزمة السوسيو-اقتصادية

املشكلة أكدت األزمة الحالية بشكل ملموس تأثيرها الكبير على تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،مما سلط الضوء على املجتمع املدني ًّوقدراته على املساهمة الفاعلة في مواجهة
التداعيات السلبية التي سببتها جائحة كورونا ،لكن هذا يضل مرهون بمدى استغالله الفرص
املتاحة أمامه ،ومن هنا ظهر التساؤل الرئيس ي التالي :كيف يمكن للمجتمع املدني املغربي
استغالل الفرص املتاحة أمامه ليكون مؤثر في مواجهة التحديات السوسيو-اقتصادية التي
خلفتها جائحة كورونا من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة؟

تهدف الدراسة لتبيين الفرص املتاحة أمام املجتمع املدني للحد من التأثيرات الناتجة عن
األزمة مما يساهم في التخفيف من تداعياتها السلبية على املستوى االقتصادي واالجتماعي.

اتبع الباحث املنهج التحليلي الذي يتناسب مع االشكالية التي يطرحها املوضوع
واملرتبطة بمقاربة فرص املجتمع املدني املغربي في مواجهة األزمة السوسيو-اقتصادية
وعالقتها بتحقيق أهداف التنمية املستدامة عقب جائحة كورونا.

توصلت الدراسة إلى أن تفش ي جائحة كورونا كان له تداعيات سلبية وخيمة على تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وباعتبار املجتمع املدني شريك وطرف أساس ي إلى جانب الدولة والقطاع الخاص في
العملية التنموية ،وهذا لن يتحقق دون
استثمار أليات الشراكة والتعاونًّ لبناء نموذج اقتصادي مستدام ،مبني على دعم االنتاج الوطني ًّوتثمين املوروث الثقافي املحلي ،وعلى تدبير عقالني ومتجدد للموارد.
ًّ

البشري خاصة املرأة
ًّ
أهم التوصيات أوصت الدراسة بضرورة االستثمار في الرأسمال االجتماعي واملعرفي ًّودعم املؤسسات االجتماعية من خالل تعزيز العمل التطوعي والجمعوي والحقوقي وتأهيل العنصر
والشباب ببلورة سياسات عمومية تهدف إلدماجهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتمكينهم من الخدمات االساسية والحق في تعليم جيد وفرص شغل أكثر.

تطلعات مستقبلية
 تفعيل االليات التشاركية والحكامة الترابية على املستوى الوطني والجهوي واملحلي ملواجهة مثل هذه األزمات في املستقبل وضع سياسات عمومية تراعي البعد االجتماعي والتمكين االقتصادي للفئات التي تعيش في وضعية هشاشة. تعزيز العمل التطوعي وقيم التعاون والتضامن بتطوير التشريعات واملنظومة القانونية الوطنية لتالئم التحوالت املجتمعية. -إرساء نموذج تنموي مستدام يوفق بين التنمية السوسيو-اقتصادية والحفاظ على البيئة ملواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة.
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 .1اإلطار العام
 1.1مقدمة
إن ما عاشه العالم على إثر تفش ي فيروس كورونا " ،"COVID 19هو صورة مماثلة ألكبر الجائحات واألوبئة التي
ضربت البشرية عبر حقبات تاريخية مختلفة ،1فمن أزمة صحية محلية بمدينة "ووهان" في الصين ،إلى أزمة
اقتصادية واجتماعية عاملية ،تجاوزت في زمن قياس ي جميع الحدود ،ذلك ما أنتجه وبشكل سريع انتشار الفيروس
عبر ربوع العالم.
كل هاته املؤشرات كانت تعني شيئا واحدا هو أن املغرب لن يسلم من هذه األزمة وتداعياتها السوسيو-
اقتصادية ،2وقد أبانت الجائحة عن العالقة الوطيدة التي تربط بين األعمدة الثالثة للتنمية املستدامة
االجتماعي ،واالقتصادي والبيئي) ،وكذا الحاجة امللحة لبلورة نم ًّوذج تنمويًّ جديد خالل فترة ما بعد زمن كورونا،
( ًّ
فال يمكن أن يكون هناك اقتصاد مستدام بدون حماية اجتماعية وصحية وبيئية للناس ،وهذا هو املبدأ األساس ي
للتنمية املستدامة كما تم تجسيده في خطة االمم املتحدة لسنة  .2030خاصة وأن تأثير الجائحة لم يكن فقط
من حيث العالقات االقتصادية بل هددت تماسك املجتمع الداخلي ،فمع انتشار حاالت الخوف والقلق بين
املواطنين نظرا لتوقف جميع االنشطة االقتصادية ًّواالجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك تقلص هامش
الحريات بعد اقرار حالة الطوارئ الصحية ،وفقدان أعداد كبيرة من اليد العاملة ملناصب شغلها ومورد

رزقها3.

ويمكن للمجتمع املدني أن يلعب دور كبير في تحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية املستدامة بصفة خاصة،
نتيجة للتحوالت والتطورات التي عرفها املغرب في العقد األخير ،وكذلك لتطور مفهوم التنمية من التنمية
االقتصادية إلى التنمية املستدامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الجانب البيئي من جهة ًّوالجانب االقتصادي
واالجتماعي من جهة اخرى ،وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة إلى املجتمع املدني خاصة الجمعيات للمساهمة
حلولًّ للمشاكل ًّوتدبير األزمات وكذا لنشر الوعي البيئي بين أفراد املجتمع.
الفعالة في إيجاد ًّ

 2.1إشكالية الدراسة وتساؤالتها
أكدت األزمة الحالية بشكل ملموس تأثيرهاًّالكبير على تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،سواء على االقتصاد،
االجتماعي لألفراد ،أو على املستوى البيئي خاصة الحاجة إلى إرساء
والصحة ،وتنامي درجة التفاوتات على املستوى ًّ
أسس نموذج اقتصادي مستدام ،مما سلط الضوء على املجتمع املدني بمختلف مكوناته وأطيافه ًّوالفرص
املتاحة أمامها للمساهمة في الحد من التداعيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تسببت فيها جائحة
كورونا ،وهذا ما سنحاول إبرازه من خالل هذه الورقة البحثية وفق السؤال التالي:
األزمة السوسيو-اقتصادية التي خلفتها
ما هي الفرص املتاحة أمام املجتمع املدني املغربي ليكو ًّن مؤثر في مواجهة ًّ
جائحة كورونا واملساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 - 1تقدير موقف ،كورونا  ،)2020( ،19تخبط دولي واختناق اقتصادي ،مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة ،صًّ .2
التدبير العقالني ّ
جنب املغرب ازمة اجتماعية ،جريدة االحداث.
ًّ
 –ًّ2رشيق ،عبد الرحمان ( 3أبريل ،)2020
 - 3بنعيادي ،محمد & شعايب ،مصطفي ( ،)2020عالم ما بعد الجائحة قراءة في تحوالت الفرد واملجتمع واالمة ،كتاب جماعي ،الطبعة ،1منشورات جمعية
النبراس ،ص.5
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 3.1أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق عدة أهداف نجملها على النحو التالي:
 تقي ــيم م ــدى فعالي ــة إجـ ـراءات الشـ ـراكة والتع ــاون املت ــوفرة ل ــدى املجتم ــع امل ــدني ف ــي ظ ــل الجائح ــةوتأثيرها على أهداف التنمية املستدامة.
 تقييم األليات املتاحة لدى املجتمـع املـدني ملواجهـة األزمـة االجتماعيـة وسـبل بنـاء نمـوذج اقتصـاديمستدامًّ .
 4.1دواعي اختيار املوضوع
إن الفضول العلمي كان وراء اختيار هذا املوضوع باإلضافة إلى حساسيته التي تطرح نفسها علينا بإلحاح شديد،
وهذا كله من أجل املساهمة ولو بجزء يسير في معرفة تحديات التنمية املستدامة عقب جائحة كورونا ،والواقع
الذي يكمن ورائه املجتمع املدني املغربي والفرص املتاحة له ملواجهة التداعيات السلبية لألزمة السوسيو-
اقتصادية ،والذي سيمكننا من التوصل إلى طبيعة تدخالته ،وهذا لالنطالق به نحو مرحلة جديدة ،بحيث أن
أغلب اهتمامات األكاديميين حول املوضوع انصبت على التطور على املستوى القانوني واملعرفي للمجتمع املدني،
أما فاعليته وتأثيره فإنها عادة ما تكون مبهمة أو مجرد أراء بعيدة عن الواقعًّ .
كما أن الذي دفعني الختيار املوضوع هو أن أطياف وتلوينات املجتمع املدني املتنوعة تعتبر غنى وتقدم ثقافي
وفكري وسياس ي واجتماعي واقتصادي يساعد على تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،فاملجتمع املدني الذي
يتحرك فيه املواطن من تلقاء نفسه وبإرادته الحرة وضميره الواعي دون أوامر أو إمالء أو موانع يعطي فيه الفرد
ويقدم أجمل ما في فكره وإمكانياته وطاقاته للمجتمع والدولة ككل .ثم أن اختيارنا لهذا املوضوع جاء كذلك نظرا
الهتمامنا الشخص ي بالعمل الجمعوي في ظل التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية الحالية ،أين ظهرت
التنظيمات املدنية كوسائط تعبير وتنظيم ألفراد املجتمع ،هذا األمر يكسب دراستنا قيمة علمية وعملية من خالل
السعي املتواصل لربط البحث العلمي باملحيط ،وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة ملثل هذه الدراسات التي يستفيد
فراد ًّواملؤسسات الرسمية واملجتمع املدنيًّ .
األ ًّ
منها ًّ

 4.1األهمية من الدراسة
تبرز أهمية موضوع املجتمع املدني بمختلف مكوناته وأطيافه باعتباره شريكا أساسيا من أجل تحقيق التنمية
املستدامة في الظروف العادية للمجتمع ،ومع هذه الظروف االستثنائية أصبح يكتس ي أهمية أكبر نظرا ملا يمثله
من قوة قادرة على التحرك السريع والفعال ،بفضل العمل امليداني والقرب من املواطنين في مختلف القرى
واألحياء ،1وبالتالي يجب استغالل املساحة التي منحها له الدستور واملتعلقة بالديمقراطية التشاركية وما تم
التنصيص عليه من األدوار الجديدة للمجتمع املدني ،وكذلك الخطابات الرسمية التي تدعو إلى إشراك املواطن

 1الطالبي ،الهام ( 23مارس  ،)2020جوانب مضيئة لكورونا ...انخفاظ نسبة التلوث والتحديات البيئية في املغرب ،مقال منشور بجريدة اندبندنت عربية ،تاريخ
الدخول على الرابط  26يوليو 2020م الساعة  ،13:15رابط املوقعًّ .www.independentarabia.com/node/105061 :
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تقارير الى وجود أكثر من مائة وستين ألف جمعية – حسب وزارة العالقات
من خالل الجمعيات ،بحيث تشير ال ًّ
مع البرملان واملجتمع املدني – تشتغل في مختلف املجاالت وتتوفر على امتداد جغرافي شاسع وموارد بشرية مهمة.

 5.1صعوبات إنجاز املوضوع
ان البحث في موضوع املجتمع املدني يظل محفوفا بالعديد من الصعوبات التي قد تعترض سبيله ،وبالتالي تقلص
من االمكانية املتوخاة في الوصول إلى الرصانة البحثية واستكمال كافة عناصرها ،فمن بين أهم هذه الصعوبات
التي اعترت بحثنا في هذا املوضوع ،هي تلك املتعلقة بصعوبة الحصول على املراجع نظرا لقلتها أوال ،ثم االعتماد
على بعض املراجع االلكترونية ،باإلضافة إلى طبيعة املوضوع وراهنيته مما شكل لنا صعوبة في الحصول على كل
املراجع املتنوعة في عالقتها بجائحة كورونا.

 6.1حدود الدراسة:
تتمحور الدراسة حول الحدود التالية الذكر ًّ
 1.6.1الحدود الزمانية :بداية من مارس  2020وهو تاريخ اجتياح فيروس كورونا لكل بقاع العالم واعتباره جائحة
كونية من طرف منظمة الصحة العامليةًّ .
 2.6.1الحدود املكانية :سنتطرق في الدراسة للمغرب وبالضبط املجتمع املدني املغربي والفرص املتاحة أمامه
ملواجهة األزمة السوسيو-اقتصادية.

 7.1منهاج مقاربة الدراسة
إن امتالك نظرة علمية حول املوضوع وماهيته وكذا طبيعة الحركية والدور الذي يقوم به املجتمع املدني في
مواجهة األزمة التي سببتها الجائحة وتداعياتها السوسيو -اقتصادية جعلنا نحرص على تتبع منهج علمي متعدد
األهداف واملهام هو املنهج التحليلي ،والذي سيساعدنا في تفكيك تيمات الدراسة إلى مجموعة من البنى والوظائف
للوصول إلى نتيجة علمية حول طبيعة العالقة بين مكونات البحث وموضوعاته املتباعدة واملتقاربة ،وذلك من
خالل القيام باستقراء التحوالت التي عرفها املغرب بعد تفش ي الجائحة وانعكاساتها على صيرورة التنمية
املستدامةًّ .

 8.1خطة الدراسة
من خالل املنطلقات السابقة واعتمادا على املنهج املذكور ارتأينا اتباع خطة بحث متكاملة ومنظمة من خالل
تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيينًّ :
-

املحور األول :الشراكة والتعاون ملواجهة التحديات االجتماعية للتنمية املستدامة

-

املحور الثاني :التحديات البيئية وأف ـ ـ ـ ــاق إرساء نموذج اقتصادي مستدام ًّ
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 .2الشراكة والتعاون ملواجهة التحديات االجتماعية للتنمية املستدامة
عاونًّ كركائز أساسية ملواجهة
سلطت األزمة التي خلقها فيروس كورونا الضوء على الحاجة امللحة للشراكة والت ًّ
التحديات االجتماعية التي خلفتها الجائحة الكونية وكذلك من أجل السير نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة،
هذه الشراكة التي من املفروض أن تجمع بين جميع الفاعلين السياسيين واالقتصاديين من جهة ،وكذا الجمعيات
املدنية واملواطنين من جهة

اخرى1.

وقد أظهر املغرب امكانيات مهمة على هذا املستوى بفضل قيم التضامن والتآزر االجتماعي املتجذرة في ثقافة
املجتمع ،بحيث نجح إلى حد ما في تحويل األزمة إلى تحدي جماعي ،فكانت البداية من خالل اعالن امللك عن
إنشاء الصندوق الخاص بمواجهة تداعيات جائحة كورونا والذي تم تخصيص عائداته الى قطاعات الصحة
ودعم الفئات الهشة واملقاوالت املتضررة ،ثم توالت بعد ذلك مجموعة من املبادرات االيجابية أطلقتها مجموعة
واآلثار السلبية التي
ًّ
من املؤسسات الرسمية وانخرط فيها الفاعلين املدنيين بإيجابية ملواجهة تفش ي الفيروس
عبروا بهذا عن تضامنهم ودعمهم الكامل للمتضررين ًّوامتنانهم ملن يقفون
أحدثها في مختلف مناطق البالد ،بحيث ًَّ
عند الخطوط األمامية ويواصلون تقديم الخدمات األساسية في ظل أجواء الحجر الصحي.
ًّويمكن تقسيم تدخالت املجتمع املدني إلى مستويين خدماتي وترافعي ،فهناك جمعيات ساهمت على مستوى
توفير مواد طبية خاصة
ًّ
الخدمات في توزيع املساعدات املادية والغذائية على األسر ،كما ساهمت أخرى في
املعقمات ومواد التطهير ،فيما مارست بعض الجمعيات الحقوقية دورها الترافعي عبر التنبيه إلى كيفية تدبير
صندوق "كورونا" خالل توزيع الدعم على الفئات املستفيدة ،كما عملت العديد من الجمعيات النسائية على
بتوفير
ًّ
التنبيه إلى خطورة تزايد العنف ضد النساء وآثاره السلبية خالل فترة الحجر الصحي ،بحيث طالبت
الحماية لهم والحفاظ على حقوقهم في بيوتهم ،كما هناك مبادرات أخرى تنوعت ما بين ورشات وندوات رقمية،
وحمالت تحسيس وتوعية بالوباء وكيفية الوقاية منه .كما ذهب البعض الى التأكيد على ضرورة أن تعكس
السياسات العمومية الوطنية ًّواملحلية أعلى درجات العدالة من أجل التصدي لتداعيات تفش ي الوباء في جميع
املناطق ال سيما املعزولة ،والتي تتلقى مستوى متدني من الدعم وتعاني نقصا شديدا في الخدمات ،وكذلك إيالء
اهتمام بالغ باألشخاص ذوي اإلعاقة ًّوالسكان في العالم القروي

واملشردين2.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب من املجتمع املدني تنسيق الجهود على املستوى اإلنساني واالجتماعي
واالقتصادي ،وتعاونًّ وشراكات بين جميع املتدخلين على امتداد مناطق وجهات البالد ،بحيث يجب استغالل هذه
الفرصة للتعبئة وغرس روح التضامن لوضع تصورات النموذج التنموي الجديد والذي يجب أن يأخذ بعين
االعتبار النواقص التي أظهرتها الجائحة خاصة تلك املرتبطة باألمن الصحي واألمن الغذائيًّ ،وضرورة تطوير قاعدة
تكنولوجية وتوفير بنية تحتية متطورة لصناعة وطنية معتمدة على مزايا الثورة الصناعية الرابعة

والرقمنة3.

 - 1بنعبو ،محمد ( 13أبريل )2020 ،تنزيل أهداف التنمية في زمن كورونا ،مقال منشور بجريدة بيان اليوم االلكترونية ،تاريخ الدخول للموقع ( 9ديسمبر،
 )2020الساعة  ،14:20رابط املوقعًّ www.bayanealyaoume.press.ma/111355333088/html :
 - 2رشيق ،عبدالرحمان ،مرجع سابق.
 - 3بنعيادي ،محمد & شعايب ،مصطفي ،مرجع سابق ،ص.8
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وهذا ما ذهبت اليه "خطة االستجابة اإلنسانية العاملية" ملكافحة فيروس كورونا ،والتي أكدت بأن أهداف التنمية
املستدامة السبعة عشر ومحاربة التداعيات السلبية للجائحة مرتبطان ارتباطا وثيقا ،بحيث إن الحكومات
وفعاليات املجتمع املدني ستكون مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مض ى بتدعيم السياسات االجتماعية ،خاصة
بعد تعالي االصوات التي تنادي برجوع دولة الرعاية  ،فقطاعات الصحة والتعليم والسكن واألمن العمومي أضحت
تفرض نفسها بإلحاح شديد ضمن أولويات السياسات العمومية القادمة  ،لذلك ليس هناك من خيار أمام الدولة
سوى تثمين اإلمكان البشري عبر تحسين ولوج الخدمات األساسية باالعتماد على شراكتها مع هيئات املجتمع
املدني ،فبالرغم من املجهودات املبذولة في املجال االجتماعي ،إال أن الجائحة عرت واقع التفاوتات ًّوالفوارق
االجتماعية واملجالية ومحدودية املجهودات املبذولة وعدم تأثيرها في

الواقع1.

كما أن إيالء أهمية كبرى لدعم القطاعات االجتماعية ينبغي أن يوازيه دعم قوي لإلنتاج الوطني في الداخل وفي
الخارج وهنا يواجه املجتمع املدني تحدي اساس ي في التوجيه نحو دعم املقاوالت الوطنية واستغالل االمكانيات
املتاحة في االقتصاد االجتماعي والتضامني ،ألن استمرار الرهان على االستثمارات األجنبية قد يكونًّ مجانب
للصواب ،خاصة وأن العالم مقبل على مرحلة انكماش اقتصادي ،وبالتالي فإن الرهان على االستثمارات األجنبية
لن يجدي نفعا بل ينبغي دعم املقاولة الوطنية ألنها ممكن أن تكون مورد أساس ي في جلب العملة الصعبة ،كما
أن هذا الدعم سيقلص من نسب البطالة والتي ارتفعت بشكل مخيف في ظل فقدان االالف ملناصب شغلهم بعد
توقف جميع االنشطة

االقتصادية2.

االطار تطرح أمام هيئات املجتمع املدني املغربي تحديات كثيرة تتمثل في تعزيز الوعي بأهمية العمل
ًّ
وفي هذا
التطوعي ،وكذا ضرورة محاربة مظاهر التخلف من خالل التنمية البشرية وتعزيز قيم التضامن والتماسك في
املجتمع ،وهذا يتطلب توفر إرادة قوية وإصرار من طرف الفاعلين والفاعالت في املجتمع املدني ،وأن يدرك الجميع
ضرورة تجاوز املعيقات التي كانت موجودة في املاض ي ،والتي كان فيها نوع من التعسف وعدم االنصاف في حق
األمر
املجتمع املدني ،وذلك من أجل ضمان سالمة املواطنين واملجتمع في حالة حدوث أزمات مماثلة في املستقبلًّ ،
الذي يفرض وضع استراتيجية شمولية تستحضر جوانب تدبيرية واحترازية وتحسيسية ،وتحقق قدرا كبيرا من
االلتقائية واالستباقية والتناسق ،ومراعاة خصوصية كل قطاع على حدة.
إن هذه االستراتيجية يجب أن تراعي عدم التهاون في التعاطي مع تداعيات هذه الجائحة على املستوى االجتماعي
بشكل خاص مع استحضار عنصر التدرج والحذر ،كما ًّال ينبغي للحكومة أن تنهج سلوكيات استفزازية اتجاه
املجتمع املدني واملواطنين مثل الذي حدث مع الترويج ملشروع قانون  22.20املتعارض مع الخيار الديمقراطي
الذي أقره الدستو ًّر ،وتبناه املغرب كخيار استراتيجي ال تراجع عنه .3ألن اإلقدام على هذه املمارسات من شأنه
نسف منسوب الثقة الذي نجحت الدولة في تحقيقه في عالقتها باملواطن إبان تعاطيها مع الجائحة؛ وهو عامل

 - 1تقدير موقف ،مرجع سابق ،ص.11
 - 2بنعبو ،محمد ،مرجع سابق.
 - 3العلويًّ ،محمد املاموني ( ،الجمعة  13أبريل  ،)2020نقاشات املغاربة على " فايسبوك" ،جريدة العرب ،العدد  ،11166ص.08
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مهم ال ينبغي هدره في مواجهة التحديات االجتماعية للتنمية املستدامة في املرحلة القادمة والتي نجملها على
الشكل االتي:

 1.2في مجال الصحة
من بين األهداف الرئيسية للتنمية املستدامة وفق استراتيجية  2030أن يتمتع جميع سكان االرض بصحة جيدة،
لكن االنتشار الهائل لفيروس كورونا املستجد " كوفيد  "19واعالن منظمة الصحة العاملية وصوله مرحلة جائحة
كونية في  11مارس  2020شكل تهديدا حقيقيا للوصول وتحقيق هذا الهدف االنساني النبيلًّ ،
لقد أظهرت األحداث الصحية التي مر بها العالم في هذه السنة بوضوح أن العديد من املخاطر الصحية تشكل
تهديدا عامليا مما يتطلب إتباع نهج منسق على أساس نظم وطنية لليقظة والسالمة الصحية فعالة ومتفاعلة مع
متطلبات املجتمع ،وذلك من خالل سياسة صحية عامة يشارك فيها الجميع تهدف إلى توفير الصحة العادلة
للسكانًّ .
ورغم أن املغرب يتوفر على أليات هامة للوقاية الوبائية واألمن الصحي بيد أن هاته األليات في حاجة إلى إعادة
الهيكلة بهدف تنظيم وتنسيق أحسن للموارد ،وفي هذا الصدد يتضح جليا أنه من الضروري تطوير نظام فعال
لليقظة الصحية ومراقبة األمراض يعمل على االستجابة السريعة ملختلف قضايا الصحة العامة واملخاطر
الصحية التي تشكل تهديدا لصحة السكان وذلك على جميع املستويات :الوطنية ،الجهوية ،وعلى مستوى
األقاليم .وهذا يتطلب القيام بإصالحات كبيرة على املنظومة الصحية وتطوير حكامة القطاع وكذلك ما يرتبط
باإلعالم الصحي بإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة ترتكز على امللف الطبي الرقمي للمواطن
بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين اتخاذ القرارات التي تستهدف املواطنًّ .
االطار تعمل الوزارة وبدعم من خبراء في املجال على بلورة رؤية مستقبلية ملنظومة االعالم الصحي
ًّ
وفي هذا
واملشاريع واالجراءات الكفيلة بتطويره ،كما عرفت التغطية الصحية تقدما ملموسا في السنوات الثالث األخيرة
حيث أصبحت تشمل ما يزيد عن  %62من الساكنة ،ويعزى هذا التطور بشكل رئيس ي إلى توسيع التغطية
الصحية لفائدة املنخرطين في نظام التأمين اإلجباري عن املرض وتعميم نظام املساعدة الطبيةًّ .
وتفعيال للمنشور رقم  2018-6بتاريخ  30مارس  2020للسيد رئيس الحكومة ،قامت وزارة الصحة من خالل
ترأسها أعمال لجنة التغطية الصحية األساسية بإضافة املهنيين غير األجراء وذويهم ،وكذلك استكمال التأمين
الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص ،باإلضافة إلى حكامة وتدبير منظومة نظام املساعدة الطبية.
ويعتبر املغرب نموذجا على الصعيد العربي واإلفريقي والدولي في تنزيل أهداف التنمية املستدامة وتجاوز األزمة التي
خلقها الفيروس ،بحيث قام بإطالق مجموعة من املبادرات ذات الوقع االجتماعي عبر تخصيص الدعم املالي لألسر
ضحايا الجائحة والذين يشتغلون في القطاع غير املهيكل ،وكذلك الذين يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية
"راميد" .كما تم نهج بروتوكولًّ عالجي يعتمد على توفير الدواء بحيث كان املغرب استباقيا في هذه النقطة ووفر
مخزونا مهماًّ 1.
 - 1رشيق ،عبدالرحمان ،مرجع سابق.
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لكن التخطيط الصحي والبرمجة وإعداد االستراتيجيات القطاعية في مختلف امليادين تتطلب إشراك املجتمع
املدني في تتبع تنفيذها على الصعيد الوطني وتقييم فاعليتها ،وكذا تنسيقا متواصال وتأطيرا محكما يضمن
االنسجام والتكامل ويساعد على االستغالل األمثل للتجارب املتراكمة واملوارد املتوفرة ،كما يتطلب دعما متواصال
لقدرات املنظومة الصحية املطالبة بالتفاعل السريع من خالل هياكلها املركزية والجهوية خاصة بعد الجائحة التي
تسببت في ضغط كبير على املنظومة الصحية مما سبب أزمة عميقة في شتى املجاالتًّ .
وبناء على هذا يجب اعتماد مقاربة جديدة لتدبير املجال الصحي بإيالء التوجهات الصحية العامة اهتماما خاصا
وإفراد حيز مهم في البرمجة امليزانياتية لها ،كما يجب تعزيز التعاون والشراكة من خالل توجه جديد يدعم
املبادرات االبداعية وتوطيد التعاون على املستوي الجهوي بين الجماعات الترابية والجمعيات املدنية في إطار
املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق هندسة جديدة ترتكز على تحسين الخدمات الصحية املقدمة للساكنة
وتمكينها من الولوج لخدمات صحية جيدة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وفيما يلي بعض األرقام
واالحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة املغربية من خالل تقرير نجاعة األداء ًّ 1:2019
جدول ( :)1نسبة الساكنة املستفيدة من النظام االجباري عن املرض:
2020
2019
2018
2017
ًّ 37
ًّ 35
ًّ 34.50
ًّ 33
جدول ( :)2نسبة الساكنة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية:

السنة
ًّ %

توقع 2021
ًّ 41

توقع 2021
2020
2019
2018
2017
السنة
ًّ 27
ًّ 27
ًّ 27
ًّ 26
ًّ 28
ًّ %
جدول ( :)3عدد الجمعيات املستفيدة من دعم وزارة الصحة لتنفيذ مشاريع ذات وقع على القطاع:
السنة
العدد ًّ

2017
ًّ 9

2018
ًّ 6

2019
ًّ 10

2020
ًّ 12

توقع 2021
ًّ 12

 2.2في مجال التعليم
يبقى أكبر رهان رفعه املغرب في هذه املرحلة هو اعتماد التدريس عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية
بعدما كانت وزارة التربية الوطنية قد دعت إلى توقيف الدراسة بجميع األقسام والفصول ،ومع توقيف الدراسة
في جميع املراحل بات التالميذ ملزمين بالبقاء في منازلهم ،ومتابعة دروسهم عن بعد عبر استعمال منصات
إلكترونية لتحميل دروس مختلف املستويات الدراسية .وتمت االستعانة بقنوات التلفزة العمومية إليصال
الدروس إلى تالميذ القرى الذين ال يتوفر لديهم اإلنترنت والحواسيب ملتابعة دروسهم ،فيما قامت العديد من
عبر املنصات الرقمية ومواقع التواصل
الجمعيات باملساهمة في بناء املضامين التعليمية الرقمية ًّ

االجتماعي2.

ًّوتشير بعض التقارير الدولية إلى أنه لم يعد بإمكان أكثر من مليار طفل وشاب عبر العالم الوصول إلى حجراتهم
الدراسية جراء تفش ي فيروس كورونا ،حيث تم إغالق املدارس والجامعات في  124دولة ،و ملعالجة هذه املشكلة
ولضمان استمرارية العملية التعليمية و التعلمية التي يمثل حجمها وسرعتها تحديا غير مسبوق لقطاع التعليم،
 -1وزارة الصحة ( ،)2020مشروع نجاعة األداء ،املغرب ،ص ًّ .50
 - 2احميداني ،عزالدين ( 18مارس  ،)2020التعليم عن بعد ملواجهة كورونا ،جريدة الصباح ،العدد  ،345ص .8
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ومن أجل تعليم جيد وفي إطار تحقيق الهدف االنمائي الرابع من أهداف التنمية املستدامة ،أنشأت منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مجموعة عمل "كورونا فيروس" املسؤولة عن تقديم املشورة
واملساعدة التقنية للحكومات التي تسعى إلى توفير التعليم للطالب الذين هم خارج املدرسة مؤقتا ،كما أطلقت
اليونيسكو أيضا "التحالف العالمي للتعليم كوفيد  "19الذي يجمع كل الشركاء ًّواألطراف املتدخلة باإلضافة إلى
القطاع الخاص ملساعدة الدول على نشر أنظمة التعلم عن بعدًّ .
ً
ونظرا ألهمية التعليم األولي ودوره في تنمية شخصية الطفل وقدراته املعرفية تم إيالئه عناية خاصة في جميع
البرامج التي أطلقتها الوزارة الوصية على القطاع ،وهذا بهدف تقوية حظوظ مواصلة الطفل ونجاحه الدراس ي في
املرحلة االبتدائية ،وبالتالي املساهمة في إبقاء التالميذ بالنظام التربوي وتقليص الرسوب الدراس ي وتقليص عدم
تكافئ الفرصًّ .
ً
وعموما اتخذ تطور عدد أعداد األطفال املستفيدين من التعليم األولي بين موسمي  1990-1991و ،2014-2013
اتجاها تصاعديا بلغ  % 8.2إذ أن األعداد انتقلت من  487ًّ812إلى  991ًّ745طفال ،وذلك نفس اتجاه تطور
أعداد األطفال في سن التمدرس باألولي املتر ًّاوحة أعمارهم بين  4و  5سنوات ،بحيث انتقل من  1.289.000سنة
 1994إلى  1.154.000سنة  2014أي زيادة بنسبة  ،% 10.5وفي نفس املنحى عرف عدد الفتيات بالتعليم تطورا
ملحوظا بمعدل بلغ  % 31الش يء الذي يعكس الجهود املبذولة خاصة في الوسط القروي لتشجيع إقبال الفتيات
على التعليم األولي ويوضح الجدول اآلتي مجمل هذه التطوراتًّ :
جدول رقم ( )4التطورات للمستفيدين من التعليم األولي
ًّ
الذكورًّ ًّ
االناث ًّ
املجموع ًّ

ًّ %
ًّ 2000
%
ًّ 64.4
ًّ 491.974
ًّ 69.4
ًّ 35.6
ًّ 272.226
ًّ 30.6
ًّ 100
ًّ 764.200
ًّ 100
*املصدر :وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

ًّ 1990
ًّ 561.913
ًّ 248.574
ًّ 812.487

ًّ %
ًّ 56.3
ًّ 43.7
ًّ 100

ًّ 2018
ًّ 419.955
ًّ 326.036
ًّ 745.991

بينما في التعليم االبتدائي سجلت أعداد التالميذ نموا متواصال خالل الفترة من  1990إلى اليوم ،إذ انتقلت من
 2.483.973إلى  4.030.000تلميذ بمعدل نمو شامل بلغ  % 62.2ويبين الجدول اآلتي هذا التطورًّ :
جدول ( )5تطور أعداد تالميذ التعليم االبتدائي حسب املجال والنوع
ًّ
ًّ
القروي ًّ
ًّ
ًّ
الحضريًّ ًّ
ًّ

ًّ
الذكورًّ ًّ
االناث ًّ
املجموع ًّ
الذكورًّ ًّ
االناث ًّ
املجموع ًّ

ًّ %
ًّ 2000
%
ًّ 1990
ًّ 56.9 ًّ 1.033..99
ًّ 70.6
ًّ 678.940
ًّ 43.1
ًّ 781.184
ًّ 29.4
ًّ 282.224
ًّ 100.0 ًّ 1.814.283
ًّ 100.0
ًّ 961.164
ًّ 54.4 ًّ 2.088.940
ًّ 60.2 ًّ 1.494.479
ًّ 45.6 ًّ 1.753.060
ًّ 39.8
ًّ 989.494
ًّ 100.0 ًّ 3.842.000
ًّ 100.0 ًّ 2.483.973
*املصدر :وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي
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ًّ 2018
ًّ 1.013.738
ًّ 907.839
ًّ 1.921.577
ًّ 2.111.789
ًّ 1.918.353
ًّ 4.030.142

%
ًّ 52.8
ًّ 47.2
ًّ 100.0
ًّ 52.4
ًّ 47.6
ًّ 100.0
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 3.2املساواة بين الجنسين
كان للوباء تداعيات اجتماعية وخيمة أثرت في املقام األول على النساء ،وتشير االحصائيات الى أن  ٪ 81من
للخطر بسبب
ًّ
أكبر
النساء العامالت باملغرب تشتغل في القطاع غير املهيكل ،1وبالتالي فإنهن معرضات بشكل ًّ
حرمانهم من الولوج للخدمات االساسية والتكنولوجيا وكذلك تدني األجور مقابل نظرائهم في القطاعات الرسمية،
وتعتبر املساواة بين الجنسين من األهداف الرئيسية للتنمية املستدامة ،لهذا أطلقت مجموعة من الحركات
النسائية والفعاليات املدنية تحذيرات حول التراجع الكبير الذي عرفته النساء في هذه األزمة وتحملهم لألعباء
غير متناسب إضافة إلى تنامي ظاهرة العنف ضدهم ،بحيث دعوا في بيان مشترك الى
واملسؤوليات األسرية بشكل ًّ
تمكينهم من تحسين ظروف العمل ،واالستفادة من التأمين الصحي ًّوالضمان االجتماعي ،وفي هذا الصدد تعمل
هيئة األمم املتحدة للمرأة بشكل وثيق مع منظمة الصحة العاملية على تعزيز االستجابة من خالل لجنة " COVID
 "19والتي تعتمد في تواصلها على التنسيق مع شبكات املنظمات املدنية التي تقودها النساء عبر العالمًّ .
وقد سجل املغرب تقدما ملموسا في مجال املساواة بين الجنسين واستقاللية النساء بفضل تظافر عاملين اثنين
وهما إرادة سياسية معبر عنها على أعلى مستوى من مستويات الدولة وكذا إشراك ودينامية القوى الحية للمجتمع
ومختلف الفاعلين السياسيين والجمعويينًّ .
وتم خالل العقود األخيرة إطالق إصالحات رئيسية وعميقة وبنيوية في مجال املساواة بين الجنسين ،سواء على
املستوى التشريعي أو املؤسساتي أو السياس ي أو االجتماعي ،كما اتسمت هذه الفترة بالتزام على الصعيد العالمي.
من خالل تنسيق السياسات والتشريعات الوطنية في مجال املساواة مع التوصيات املنبثقة من املواثيق
واملعاهدات الدولية واالقليمية لحقوق االنسان التي صادق عليها املغربًّ .2
وقد شارك املغرب ،بصفته عضوا في األمم املتحدة في كل املراحل الهامة على مر التاريخ مثل ظهور إعالن بيجين
( )1995وتوقيع إعالن األلفية والتزامه ببلوغ أهداف األلفية من أجل التنمية ،وباألخص الهدف الثالث منها
والرامي إلى النهوض باملساواة بين الجنسين واستقاللية النساء .وخير دليل على ذلك املصادقة على االتفاقية
املتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ضد النساء ،ورفع بعض التحفظات والتبني في سنة 2012
للبروتوكول االختياري املتعلق بهذه االتفاقيةًّ .
يوليوز 2011
وقد تميزت هذه الفترة أيضا بإنجازات مهمة لفائدة املساواة وخاصة بعد اعتماد الدستور الجديد في ًّ
الذي أسس للمساواة بين الرجل واملرأة في جميع امليادين كما تم القيام بإصالحات للنهوض بحقوق االنسان ودعم
التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد ،كما تم تعديل العديد من القوانين ،بدءا بمدونة األسرة ثم القانون
الجنائي فمدونة الشغل وقانون الجنسية ومدونة االنتخابات وامليثاق الجماعيًّ .
وينص الدستور املغربي على تمتع املرأة على قدم املساواة مع الرجل بكل الحقوق والحريات ذات الطابع املدني
والسياس ي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي .كما يلح في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب
 - 1منظمة هيومن رايت واتش 19( ،مارس  ،)2020األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس كورونا ،تاريخ الدخول للموقع  17نوفمبر 2020م ،الساعة 12:15
رابط املوقع الرسمي ًّ www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319 :
 - 2خروبي ،بسمة ( 13أبريل  ،)2020حالة الطوارئ الصحية وسؤال الحقوق الدستورية ،جريدة االتحاد االشتراكي.
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الجنس أو العرق أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة ،أو أي وضع شخص ي
كيفما كانًّ .
ومن ناحية أخرى فإن الفصل  30من الدستور ينص على ضرورة أن تدرج في القانون أحكام تعزز فرص متساوية
للنساء والرجال في املناصب االنتخابية ،هذا وقد تم وضع نصوص تشريعية وتنظيمية من أجل مأسسة مبادئ
املساواة وحماية النساء ومكافحة أشكال التمييز وتقوية تمثيليتهن في مناصب املسؤولية وهكذا فقد تم إحداث أو
في طريق إحداث العديد من الهيئات واأللياتًّ .
لكن وبالرغم من كل هذه التدابير التي اعتمدتها الحكومة للنهوض باملساواة بين الجنسين واستقاللية النساء ،ال
زال هناك العديد من االكراهات والتي تتجلى أساسا فيًّ :
 البطء في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد في شأن تقليص الفوارق بين الجنسينًّ . التأخير الحاصل في جعل الوضعية القانونية للمرأة املغربية مالئمة للمعايير الدوليةًّ . ضعف إلتقائية السياسات والبرامج التنموية املتعلقة باملساواةًّ . بطء إدماج املساواة في السياسات والبرامج التنمويةًّ . التصورات االجتماعية والقيم التقليدية التي تعيق النهوض باملساواة بين الجنسينًّ . دور وسائل اإلعالم واالتصال في نشر قيم املساواة ال يزال غير كافي أو يكاد يكون منعدماًّ . انتشار العمل غير املؤدى عنه بالنسبة ألكثر من نصف عدد النساء الناشطات املشتغالتكمساعدات عائليات مما يزيد من هشاشتهن االقتصاديةًّ .
جدول ( )6تطور مؤشرات املساواة بين الجنسين باملغرب ب (:)%
2000
ًّ 91
ًّ 78
ًّ 92
ًّ 87.7
ًّ 40.1
ًّ 26.7
ًّ 0.7
ًّ 18.5
ًّ 12.0
ًّ 3.2
ًّ 35

1990
املؤشرات
املرامي
ًّ 66
االبتدائي
القضاء على الفوارق
ًّ 70
الثانوي االعدادي
ًّ 65
بين الجنسين في التعليم الثانوي التأهيلي
االبتدائي والثانوي
ًّ 64.8
املجموع
ًّ 36.6
الفالحة ،الغابة والصيد
ًّ 37.7
القضاء على الفوارق بين الصناعة
ًّ 0.7
الجنسين في مجال الولوج إلى البناء واألشغال العمومية
مختلف مناصب الشغل
ًّ 17.2
الخدمات
ًّ 7.5
عضو في تعاونية أو شريك
تمثيلية املرأة في الهيئات معدل النساء ضمن الوزراء ب ًّ 5.1 %
االستشارية
معدل النساء ضمن األطر العليا ًّ 29.5
في الوظيفة العمومية
ًّ )2009( 62.8
تقليص العنف ضد النساء النسبة العامة النتشار العنف ضد
النساء
إلى مستوى النصف
*املصادر :وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي ،وزارة العدل والحريات ،واملندوبية السامية للتخطيط ًّ
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2020
ًّ 93
ًّ 87
ًّ 97
ًّ 93.6
 ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًًّّ -

2010
ًّ 91
ًّ 81
ًّ 90
ًّ 91.3
ًّ 41.7
ًّ 26.2
ًّ 0.8
ًّ 18.9
ًّ 11.3
ًّ 15.8
ًّ 37
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 4.2مكافحة البطالة
صعدت نسبة البطالة في املغرب الى  %10.5خالل النصف االول من العام  2020وذلك حسب تقرير صادر عن
املندوبية السامية للتخطيط ،ويأتي هذا الصعود كنتيجة لتأثير جائحة كورونا وغلق معظم القطاعات االقتصادية
من أجل مواجهة انتشار الوباء .1وقد أدت هذه األزمة إلى ارتفاع معدل البطالة عبر العالم وإلى عطالة حوالي
خمسة وعشرين مليون شخص عن العمل ،حيث توقعت منظمة العمل الدولية انخفاض دخل العمال في هذه
املرحلة الصعبة ،مما سيؤثر بشكل سلبي على تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة واملتعلق
بالعمل الالئق والنمو االقتصادي.
من جانب اخر حذرت منظمة العمل الدولية من األرقام املرتفعة التي تبرز مدى تأثير الجائحة على انتشار البطالة
وتشريد املزيد من اليد العاملة ،مؤكدة إلى أن شخص واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص يمكنه االستفادة
اليوم من إعانات البطالة.
في ظل هذه الوضعية ،هناك فرصة إلنقاذ ماليين الوظائف إذا عملت الحكومات على “ضمان استمرارية العمليات
التجارية ،وتجنب تسريح العمال وحماية العمال الضعفاء ،وقد كانت العديد من الفعاليات املدنية طالبت بدعم
الدخل الفردي للعمال ،وتعزيز اإلعفاءات الضريبية للعاملين لحسابهم الخاص من أجل الخروج من االزمة التي
ً
سببتها الجائحة ،والدعم املالي للشركات ،كما دعت إلى إجراءات حاسمة على املستوى املتعدد األطراف دعما
للتدابير املتخذة على املستوى الوطني .2والجدول التالي يوضح تطور معدالت البطالة لدى السكان البالغين حسب
وسط اإلقامة والجنس ب (ًّ :)%
جدول ( :)6تطور معدالت البطالة لدى السكان البالغين حسب وسط اإلقامة والجنس ب ()%
ًّ
ًّ
الحضريًّ ًّ
ًّ
ًّ
القروي ًّ
ًّ
ًّ
املجموع ًّ
ًّ

ًّ
الذكورًّ ًّ
اإلناث ًّ
املجموع
الذكورًّ ًّ
اإلناث ًّ
املجموع
الذكو ًّر ًّ
اإلناث ًّ
املجموع

ًّ 2012
ًّ 2008
ًّ 2004
ًّ 13.0
ًّ 16.5
ًّ 19.8
ًّ 20.3
ًّ 24.5
ًّ 26.5
14.7
18.4
21.4
ًّ 5.1
ًّ 3.9
ًّ 6.5
ًّ 1.8
ًّ 1.4
ًّ 1.7
4.0
3.1
5.0
ًّ 9.5
ًّ 10.7
ًّ 13.8
ًّ 9.8
ًّ 11.1
ًّ 13.0
9.6
10.8
13.6
*املصدر :املندوبية السامية للتخطيط

ًّ 2016
ًّ 11.5
ًّ 20.6
13.4
ًّ 4.9
ًّ 1.9
4.0
ًّ 8.7
ًّ 9.9
9.0

ًّ 2020
ًّ 12.8
ًّ 21.9
14.8
ًّ 5.5
ًّ 1.8
4.2
ًّ 10.3
ًّ 10.7
10.5

 .3التحديات البيئية وأفـ ـ ـ ــاق إرساء نموذج اقتصادي مستدام

 - 1اشتاتو ،محمد ،مرجع سابق.
 - 2سعيد ،اهادي ( 31مارس  :)2020معالم نموذج تنموي جديد بعد جائحة كورونا ،مقال منشور بجريدة هيسبريس االلكترونية ،تاريخ الدخول للموقع 18
نوفمبر 2020م ،الساعة  ،15:10رابط املوقعًّ www.hespress.com/opinions/465729 :
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لقد جعل املغرب من حماية البيئة والنهوض بمبادئ التنمية املستدامة أولوية وطنية وتم تأكيد هذه اإلرادة على
أعلى مستوى من مستويات الدولة .فمنذ اعتماد الخطة الدولية للتنمية املستدامة لسنة  2030انخرطت الدولة
في مسلسل التعبئة الجماعية على املستويين الوطني واملحلي ،بحيث راهنت على الشراكة مع الجمعيات
والفعاليات املدنية من أجل إرساء نموذج تنموي مستدام يمكن من التوفيق بين التنمية االقتصادية وتحقيق
الرفاه االجتماعي واملحافظة على البيئة ،وهذا بالعمل على تعزيز الحكامة والتنسيق بين جميع املتدخلين ،وتقوية
إلتقائية السياسات العمومية وتعبئة جميع الوسائل املتاحة لتحقيق ذلك ،وفي هذا الصدد تم على املستوى
الدستوري والقانوني إرساء أسس التنمية املستدامة والعيش في بيئة سليمة كما تم إقرار القانون االطار للبيئة
والتنمية املستدامة الذي يعتبر مرجعا للسياسات العمومية في مجال البيئةًّ .1
ودعا امللك إلى بلورة التوجهات الكبرى املنبثقة عن الحوار واملشاورات املوسعة حول امليثاق الوطني للبيئة
والتنمية املستدامة لحماية املجاالت واملحميات واملوارد الطبيعية ،في خطة عمل مندمجة ذات أهداف دقيقة
يمكن تحقيقها في جميع األنشطة والقطاعات ،وقد تم وضع امليثاق الوطني في إطار مقاربة تشاركية شملت جميع
مكونات املجتمع املغربي على الصعيدين الوطني واملحلي ،ليتم اعتماده من طرف املجلس الوطني للبيئة في سنة
 .2011كما تم اعتماد قانون إطار  99-12من أجل تفعيله ،تم من خالله تحديد األهداف األساسية لعمل الدولة
في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية املستدامة ،وكذا التزامات جميع األطراف املتدخلة أي الدولة والجماعات
الترابية واملؤسسات العمومية واملقاوالت الخاصة وجمعيات املجتمع املدني واملواطنينًّ .

 1.3ضمان بيئة مستدامة
أعطى الدستور الجديد دفعة جديدة للعملية التنموية بضمانه لحق املواطنين في بيئة سليمة وفي تنمية
مستدامة ،وعلى الصعيد القانوني تم اعتماد العديد من القوانين التي ترمي إلى حماية البيئة ونهج التنمية
املستدامة ،كما تم اعتماد النصوص التطبيقية لهذه القوانين ،ومنها قانون املاء والقانون املتعلق بحماية البيئة
وقانون دراسة التأثيرات على البيئة وقانون محاربة تلوث الهواء والقانون املتعلق بتدبير النفايات والقانون حول
األكياس البالستيكية والقانون حول املناطق املحمية والقانون حول الطاقات املتجددة وقانون حماية وتنمية
الساحل واملرسوم حول محاربة التلوث البحريًّ .
ًّوالصعيد املؤسساتي تم تحقيق تقدم مهم من خالل تعيين قطاع حكومي مكلف بالبيئة وتأسيس املجلس الوطني
للبيئة ( )1995والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ( )2010والوكالة الوطنية للطاقة
الشمسية ( )2010وشركة االستثمار في الطاقة إلى جانب توسيع مهام املجلس االقتصادي واالجتماعي لتشمل
املجال البيئي .وعلى الصعيد الدولي والثنائي صادق املغرب على العديد من االتفاقيات الدولية حول البيئة.
ورغم التقدم في عدة مجاالت ،مازال املغرب يواجه تحديات حقيقية لضمان بيئة مستدامة مرتبطة بالتصحر
وتدهور املجال الغابوي والتغيرات املناخية وتدبير النفايات والتحكم في تلوث الهواء واملوارد املائية ،لتزيد جائحة
كورونا سلسلة هذه الكوارث واملشاكل البيئية .وتتجه أغلب التحليالت والكتابات الحالية إلى محاولة تقييم
 - 1نجيب ،صعب ( 12أبريل  :)2020دروس كورونا البيئية ،جريدة الشرق االوسط ،العدد  ،15111ب تاريخ الدخول للموقع  12نوفمبر 2020م ،الساعة
 ،15:45رابط املوقعًّ www.aawsat.com/home/article/2229026 :
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نشر وتبسيط طرق
اآلخر الى ًّ
التداعيات االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن اجتياح الفيروس ،ويذهب البعض ًّ
الوقاية والعالج والتحسيس ومواكبة اإلجراءات الدولية للحد من انتشاره ،لكن مع ذلك يمكن تناول املكتسبات
البيئية لكوكب األرض ،وتحويل األزمة إلى فرصة القرن لتحقيق اإلقالع التنمويًّ املستدام باملغرب ،عبر جعل
اقتصاد املعرفة والذكاء الترابي رافعة ملواجهة التداعيات السلبية لألزمة السوسيو-اقتصادية نتيجة الجائحة.1
إن مشاهد الحزن اإلنساني بسبب ارتفاع عدد ضحايا الوباء ،وكذلك فداحة الخسائر االقتصادية نتيجة تقييد
حركة التجارة ،وتقليص القدرات اإلنتاجية من خالل ايقاف املصانع ،وتوقع حركة النقل الدولي ،كان لها في
املقابل انعكاسات بيئية إيجابية ،بحيث نجح فيروس كورونا في التفوق على اتفاق باريس للمناخ على مستوى
إرغام الدول على الحد من التلويث واالحتباس الحراري ولو بشكل مرحليًّ 2.وقد أتاح تراجع انبعاث الغازات
لالستراحة البيولوجية للكوكب من الضغط االقتصادي ًّواالجتماعي على
املسببة لالحتباس الحراري فرصة ثمينة ًّ
موارده

الطبيعية3.

وكان املغرب اتخذ العديد من االجراءات للحد من انتشار "كوفيد "19-املستجد والذي صنفته منظمة الصحة
العاملية "جائحة عاملية" ،أبرزها فرض الحجر الصحي ،وتعليق الرحالت الجوية الدولية والداخلية ،ومنع السفر
والتنقل بين املدن وإغالق املدارس وتعليق األنشطة الرياضية والفنية والثقافية ،لكن يؤكد الخبراء واملختصين في
الشأن البيئي أن مسألة الحديث على املكتسبات البيئية الناتجة عن الجائحة مسألة في غاية التعقيد ،بالنظر الى
الرهانات والتحديات املطروحة على املستويين االجتماعي واالقتصادي والتي ستدفع الشركات الرأسمالية للضغط
من أجل تعويض الخسائر وإعادة قطار االستهالك الى سابق عهده ،وذلك بال ًّرفع من وثيرة االنتاجية وضمان
إنعاش املؤسسات االقتصادية مما سيجعلها تغض الطرف عن كل استنزاف للموارد الطبيعيةًّ .
بالرغم من أهمية كل االجراءات التي وضعت والتدابير التي اتخذت والجهود التي بذلت ،هناك الكثير من
االكراهات والتحديات التي ال تزال قائمة ،وبالتحديدًّ :
-

غياب أو عدم كفاية اإلطار التنظيمي املتعلق ببعض املجاالت والجوانب البيئيةًّ .
عدم التطبيق الكافي للنصوص املتعلقة باملحافظة على البيئة وتثمينهاًّ .
األثار املترتبة عن التغيرات املناخية الني يصعب التنبؤ بهاًّ .
الضغوط املختلفة التي تمارس على املوارد الطبيعية من حيث الكم والجودة ،من جراء األنشطة البشرية
املختلفةًّ .
أهمية االستثمارات الالزمة لزيادة وتيرة تنفيذ البرامج واملشاريع البيئية ومعالجة بعض جميع أشكال
التدهورًّ .
قلة وكلفة العقار القتناء االراض ي من قبل الجماعات إلنجاز املشاريع للمحافظة على البيئةًّ .
غياب التوعية والتحسيس وعدم كفاية إشراك بعض الفاعلين واملجتمع املدني في مجال الحفاظ على
البيئةًّ .

 - 1الطالبي ،إلهام ،مرجع سابق.
 - 2كجي ،حسنة ( 14مايو  :)2020جائحة كورونا تؤكد الحاجة لتدابير وقائية في املجال البيئي ،جريدة الصحراء ،تاريخ الدخول للموقع  22نوفمبر 2020م،
الساعة  ،15:10رابط املوقعًّ www.assahraa.ma/web/2020/148885 :
 - 3نجيب ،صعب ،مرجع سابق.
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-

الحاجيات إلى تقوية قدرات الفاعلين على الصعيدين الوطني واملحلي في شأن قضايا حماية البيئة
والتنمية املستدامةًّ .
الحاجيات لنقل التكنولوجيات النظيفة في إطار التعاون بين الشمال والجنوبًّ .

 2.3مكافحة خطر التلوث البيئي ًّ

ً
يواجه املغرب خطر التلوث البيئي الذي يحصد سنويا أرواح ما بين  2200و 6000مواطن ،بينما يحصد تلوث
ً
الهواء الداخلي أرواح قرابة  1350شخصا ،وفق ما صرحت كاتبة الدولة السابقة املكلفة بالتنمية املستدامة،
نزهة الوافي ،في جلسة األسئلة الشفوية بمجلس النواب في عام  ،2018حول التداعيات الناجمة عن تلوث الهواء
في البالدًّ 1.
ًّوعلى الرغم من تسبب فيروس كورونا في وفيات وعناء لألطقم الطبية واألمنية في املغرب ،بيد أن للحجر الصحي
املفروض على املواطنين ،إيجابيات على البيئة وعلى الصحة العامة ،ولعل أهمها انخفاض تلوث الهواء والضجيج
ً
ً
بخاصة في املدن الكبرى بفضل توقف وسائل النقل بكل أنواعها كما أن التلوث الصناعي سجل انخفاضا كبيرا في
يؤثر إيجابيا على املساحات الخضراء والوديان
امللوثات املوجهة إلى الطبيعة بخاصة في البحر والوديان مما ًّ
واملناطق الرطبة التي استراحت وتبدل شكلها وتضاعف منتوجها.2
أن من إيجابيات فيروس كورونا تخفيض نسب التلوث ،إذ إنه شل منابع التلوث ،من مصانع وحركات السيارات
وحركة الطيران والتحركات غير املنتظمة لإلنسان في الطبيعة ،بخاصة في الغابات واملناطق الرطبة ،ما يسبب
اضطرابات للكائنات الحية .لكن التحدي الكبير بعد الجائحة ،هو ضرورة استخالص الدروس من خالل املحافظة
على التوازنات األيكولوجية والحد من التلوث ،بحيث على الرغم من أن مجتمع الباحثين واملتخصصين
والحكومات والجمعيات املدنية وبرامج األمم املتحدة دقوا ويدقون ناقوس الخطر الذي يهدد كوكب االرض من
جراء األنشطة البشرية غير املنتظمة ،بيد أن أغلب القرارات واالقتراحات تتغلب عليها األنانية االقتصاديةًّ 3.
ويولي املغرب عناية متزايدة ملشاكل التلوث الناتج عن األنشطة الصناعية وحركة املرور بالنظر إلى تأثيره املباشر
والخطير على صحة املواطنين وخصوصا منهم األطفال .وقد تم تعزيز اإلطارين القانوني واملؤسساتي من خالل
املصادقة على القانون املتعلق بمكافحة تلوث الهواء ( )2003واملرسوم التطبيقي املرتبط به والذي يحدد معايير
جودة الهواء وطرق مراقبته ( )2009وكذا إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومراقبة جودة الهواءًّ .
كما تم خلق  4لجان جهوية لتتبع ومراقبة جودة الهواء (جهة مراكش-تانسيفت-الحوز ،جهة الرباط-سال-زمو ًّر-
زعير ،جهة سوس-ماسة-درعة ،وجهة الغرب) .باإلضافة إلى ذلك يتم حاليا إعداد القيم القصوى النبعاثات بعض
الفروع الصناعية ،ال سيما بالنسبة ملصانع تذويب الحديد واملركبات الحرارية ومعامل اإلسمنت وصناعة
الفوسفاط وصناعة السيارات ومعامل السكر والطوب والزيوت ًّ

 - 1بنعبو ،محمد ،مرجع سابق
 - 2التريكي ،غيث ( 15أبريل  :)2020دور منظمات املجتمع املدني في مجابهة وباء كورونا ،مقال منشور بجريدة جمعيتي االلكترونية ،تاريخ الدخول للموقع 19
نوفمبر 2020م ،الساعة  ،15:10رابط املوقعًّ www.jamaity.org/2020/04/%%dmaaf%b1-d9-aa :
 - 3الهام الطالبي ،مرجع سابق.
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(الدار البيضاء
ًّ
وقد شمل برنامج إعداد خرائط انبعاثات الغازات في الهواء في املدن الكبرى للمملكة  4جهات
الكبرى ،فاس بوملان ،جهة الغرب ،تادلة أزيالل) ،إضافة إلى  13مدينة (أسفي ،الجديدة ،طنجة ،تطوان ،الرباط،
سال ،تمارة ،مراكش ،الصويرة ،بنسليمان ،خريبكة ،سطات) .وتتكون الشبكة الوطنية ملراقبة جودة الهواء من
 29محطة وهذا في سنة .2017

 3.3مكافحة التغيرات املناخية
تعتبر التغيرات املناخية من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم بشكل عام من ضمنها املغرب ،بحيث يشكل
اإلطار كان االمين العام لألمم املتحدة تحدث
ًّ
الهدف اإلنمائي الثالث عشر من أهداف التنمية املستدامة ،وفي هذا
على أنه للتغلب على الوباء والخروج أقوى من هذه األزمة يجب العمل وفق خطة التنمية املستدامة لعام 2030
لهيئة األمم املتحدة واتفاق باريس بشأن تغير املناخًّ 1.
إن النشاط اإلنساني الغير منتظم ،تسبب باختالالت بيئية كبيرة ،أهمها انقراض عديد الكائنات الحية ،وتناقص
ً
ى ،كما أسهم أيضا بشكل كبير في فرز نفايات بكميات كبيرة في الطبيعة من دون أي معالجة.
حاد في أصناف اخر ًّ
وكان املغرب انخرط في املبادرات الدولية من أجل تخفيض الضغط على الكرة األرضية ،وصادق على معاهدات
دولية عدة ،وسن قوانين وطنية من أجل املحافظة على املوارد الطبيعية الوطنية ،وحفظ صحة املواطنين وأبرزها
القانو ًّن  03-12حول تقييم التأثيرات البيئية ،إال أن هذه التدابير التي اتخذت في املجال البيئي تبقى غير كافية
وتحتاج إلى انخراط الجميع ،مواطنين وشركات وإدارات وجمعيات املجتمع

املدني2.

بقدر ما فرضت كورونا أوقاتا صعبة على املغاربة ،بقدر ما أظهرت عن تماسك اجتماعي قوي
مجمل القول إنه ًّ
ينبغي استغالله الستخالص الدروس والعبر من هذه األزمة حتى تتحول إلى فرصة سانحة لتحقيق نموذج تنموي
حقيقي قادر على مواجهة تحديات عالم ما بعد كورونا ،في وقت يثير تفش ي وباء كورونا الهلع والخوف في مختلف
دول العالم ،جراء تسببه بخسائر مادية وبشرية ،يرى خبراء ونشطاء بيئيون أن للفيروس جوانب مضيئة وتأثيرات
إيجابية على البيئة ،معتبرين أن التدابير الوقائية ساهمت في خفض نسب التلوث ،وتقليل التحديات البيئيةًّ .

 4.3التزويد باملاء الصالح للشرب
في الوقت الذي يطلب من العالم غسل أيديهم ملكافحة الوباء ،تشير التقارير والدراسات البيئية إلى أن حوالي
مليارين شخص في العالم ال يحصلون على مياه للشرب ،وأن أكثر من نصف سكان العالمًّ محرومون من شبكة
الصرف الصحي اآلمن ،ما يتطلب مجهودات كبيرة لتحقيق الهدف االنمائي املتعلق باملياه النظيفة والصرف
الصحي ،وكانت لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية حذرت في تقريرها العالمي حولًّ تنمية املوارد املائية من
تدهورًّ املوارد املائية بسبب تغير املناخ ،مما يؤثر على توافر ونوعية وكمية املياه الالزمة لالحتياجات األساسية
لسكان األرض في املستقبل القريبًّ.وبالتالي فأن مثل هذه النكسة يمكن أن تعيق تحقيق أهداف خطة التنمية
 - 1فادي الجردلي ( 10أبريل  :)2020بعد الجائحة :اعادة تصور دور الجهات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة التحديات البيئية ،مبادرة االصالح العربي،
ص.3
 - 2لجنة االمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا ،استعراض األداء البيئي وسيلة فعالة لتحقيق التنمية املستدامة " الدروس املستفادة من تجربة املغرب ،تقرير
لجنة االمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا ،مكتب شمال افريقيا ،ص.5
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املستدامة لعام  ،2030والتي تهدف إلى ضمان الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي للجميع في غضون عشر
سنواتًّ 1.
وتم تعميم الولوج بالوسط الحضري منذ سنة  1995وبلغ معدل التزويد ما يقارب  % 94من الساكنة في املدن
سنة  2013بواسطة الربط بالشبكة ،و % 6منهم بواسطة الحنفيات العمومية .أما في الوسط القروي ،فمنذ
انطالق برنامج تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب ( )PAGERفقد انتقل معدل الولوج من  % 14سنة
 1994إلى  %85سنة  2007ليصل إلى  % 94.5في نهاية سنة ًّ .2014
وارتفع العدد اإلجمالي للسكان املستفيدين من  3.4مليون سنة  1995إلى  12.6مليون شخص في سنة ،2012
وبلغ إجمالي االستثمارات في الفترة  2012-1995ما يقرب من  13.5مليار درهمًّ .
لكن من الجوانب السلبية للجائحة االستهالك املفرط للماء والكهرباء خاصة مع فرض الحجر الصحي ،وهذا من
التحديات التي تواجه الهيئات املدنية والناشطين البيئيين والذي يتطلب تنظيم حمالت توعية مكثفة عبر البرامج
اإلذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل االجتماعي .كما تم إعداد مخطط وطني للماء سنة  2014من أجل نهج
سياسة تدبير الطلب وتثمين املوارد ،وتشمل هذه السياسة أيضا تطوير العرض من خالل تعبئة املوارد املائية
التقليدية وغير التقليدية ،بما في ذلك تجميع مياه األمطار وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال املياه العادمة
املعالجة .كما تقوم هذه السياسة أيضا على استصالح املناطق امللوثة ،والحفاظ على املوارد والوسط الطبيعي
واملناطق الهشةًّ .
جدول ( :)7أهم التحديات البيئية وتطور مؤشرات التنمية املستدامة من سنة  1995إلى اآلن:
املؤشرات
املرامي
إدماج مبادئ التنمية نسبة املناطق الغابوية ًّ
املستدامة في
املساحات التي ستم
السياسات الوطنية
تشجيرها وتجديدها
والحرص على
سنويا (بالهكتار) ًّ
املحافظة على املوارد
مساحات املناطق
البيئية ًّ
املحمية (بالهكتار) ًّ
انبعاث غاز ثاني
الحد من انبعاث
الكاربون
أوكسيد
الغازات املضرة
(مليون طن) ًّ
بالصحو والبيئة ًّ
انبعاث املواد التي تفقر
طبقة األوزون (بالطن) ًّ
خفض نسبة الساكنة نسبة السكان الذين تم
ربطهم بالشبكة أو
املحرومة من التزود
باملاء الصالح للشرب ًّ بإمكانهم التزود باملاء
الصالح للشرب ًّ
نسبة األسر التي تلج إلى
تطهير السائل ًّ

2015
2010
ًّ 12.7
ًّ 12.7
ًّ 42.496 ًّ 39.160

1995
ًّ 12.7
ًّ 20.000

2000
ًّ 12.7
ًّ 20.000

2005
ًّ 12.7
ًّ 29.651

ًّ 193.380

ًّ 545.000

ًّ 808.000 ًّ 606.000

ًّ -

ًّ -

ًّ 48.0

ًّ 63.4

ًّ 75.0

ًّ 65.0

ًّ 71.6

ًّ -

ًّ 814

ًّ 564

ًّ 435

ًّ -

ًّ -

ًّ -

ًّ 81

ًّ 88

ًّ 100

ًّ 100

ًّ 100

ًّ -

ًّ 74.2

ًّ -

ًّ 79.4

ًّ 85.6

ًّ 88.5

ًّ -

 - 1تقرير األمم املتحدة عن تنمية املوارد املائية (ماي  ،)2019ص.8
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القضاء على أشكال نسبة الساكنة التي
السكن غير الالئق في تسكن في دور الصفيح ًّ
ي ًّ
الوسط الحضر ًّ
نسبة األسر التي تمتلك
سكنها أو في طريقها
للتملك (بًّ )%

ًّ 9.2

ًّ -

ًّ 8.2

ًّ -

ًّ 5.6

ًّ -

ًّ 48.5

ًّ -

ًّ 56.8

ًّ -

ًّ 62.7

ًّ -

*املصادر :الوزارة املكلفة بالبيئة ،الوزارة املكلفة باملاء ،وزارة الداخلية ،واملندوبية السامية للتخطيط واملندوبية السامية للمياه والغابات

 . 4االستنتاجات ومناقشتها
 1.4االستنتاجات
مع تفش ي جائحة كورونا والتداعيات السلبية الوخيمة التي تسببت فيها لجميع دول العالم من ضمنهم املغرب
سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو البيئي ،طرحت العديد من التساؤالت حول املجتمع املدني
والتحديات التي يواجهها في ظل هذه األزمة املستجدة خاصة بالنظر الى دوره كشريك أساس ي في التنمية
املستدامة ،الش يء الذي يقتض ي ضرورة إشراك مؤسساته في وضع الخطط والسياسات العمومية ملا بعد الجائحة
ًّواالستعانة بالجمعيات التي تمتلك خبرات وطاقات متنوعة بتطوير آليات للتواصل والتنسيق بين الهيئات الوطنية
واملحلية التي تمثل املجتمع املدني ،وكذا الحكومة واملنتخبين على مستوى الجماعات الترابية ألجل تحقيق أكبر قدر
من التعاون والحصول على البيانات واملعلومات و تبادل الخبرات ،والعمل على استثمار ثقافة التضامن التي أبان
عنها املغاربة وارتفاع منسوب الثقة ،لوضع نموذج تنمويًّ جديد مبني على الشراكة واإلنتاج املحلي لبناء نموذج
اقتصادي مستدام ،وعلى تثمين املوروث الثقافي املحلي ،وعلى تدبير عقالني ومتجدد للمواردًّ .

 2.4التوصيات
أظهرت أزمة الجائحة تحديات عديدة تواجه املجتمع املدني أهمهاًّ :
-

االستثمار في الرأسمال الالماديًّ ،واملقصود به الرأسمال االجتماعي واملعرفيًّ .
دعم املؤسسات االجتماعية لتحقيق العدالة االجتماعية وتقليص الفوارق املجالية ومحاربة الفقر والبطالة
ومظاهر الهشاشة االجتماعيةًّ .
العنصر البشري خاصة املرأة والشباب ببلورة سياسات
ًّ
تعزيز العمل التطوعي والجمعوي والحقوقي وتأهيل
عمومية تهدف إلدماجهم في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتمكينهم من الخدمات االساسية
والحق في تعليم جيد وفرص شغل أكثرًّ .

 3.4تطلعات مستقبلية
-

والجهوي واملحلي ملواجهة مثل هذه األزمات
ًّ
تفعيل االليات التشاركية والحكامة الترابية على املستوى الوطني
في املستقبل.
وضع سياسات عمومية تراعي البعد االجتماعي والتمكين االقتصادي للفئات التي تعيش في وضعية هشاشة.
تعزيز العمل التطوعي وقيم التعاون والتضامن بتطوير التشريعات واملنظومة القانونية الوطنية لتالئم
التحوالت املجتمعية.
إرساء نموذج تنموي مستدام يوفق بين التنمية السوسيو-اقتصادية والحفاظ على البيئة ملواجهة التداعيات
السلبية التي خلفتها الجائحةًّ .
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 .5الئحة املراجع

أوال :املراجع العربية
1.الكتب
 محمد البنعيادي ومصطفى شعايب( ،ماي  ،)2020عالم ما بعد الجائحة (قراءات في تحوالت الفرد واملجتمع واألمةوالعالقات الدولية) ،كتاب جماعي ، ،منشورات جمعية النبراس للثقافة والتنمية ،الطبعة  ،1املغرب.

 2 .التقارير:
 تقرير األمم املتحدة العالمي عن تنمية املوارد املائية لعام .2019 تقرير لجنة االمم املتحدة االقتصادية إلفريقيا ،بعنوان األداء البيئي وسيلة فعالة لتحقيق التنمية املستدامة " الدروساملستفادة من تجربة املغرب.
 -تقرير مركز الجزيرة للدراسات ،بعنوان تقدير موقف كورونا  :2019تخبط دولي واختناق اقتصادي ،مارس .2020

 .3املقاالت االلكترونية:
 محمد املاموني العلوي ،نقاشات املغاربة على فايسبوك ،جريدة العرب ،العدد  ،11166الجمعة  03ابريل 2020www.alarab.co.uk/نقاشات-املغاربة-على-فيسبوك ًّ
 إلهام الطالبي ،جوانب مضيئة لكورونا ...انخفاظ نسبة التلوث والتحديات البيئية في املغرب ،مقال منشور بجريدةاندبندنت عربيةًّ www.independentarabia.com/node/105061 ،
 عبد الرحمان رشيق ،التدبير العقالني َّجنب املغرب أزمة اجتماعية ،حوار مع جريدة األحداث االلكترونية ،بتاريخ 14
ابريل ًّ http://ahdath.info/568741 2020
 حبيب كروم ،إخفاق املجتمع املدني والسياس ي في زمن كورونا ،مقال منشور بجريدة العمق االلكترونية 10 ،ابريل 2020ًّ https://m.al3omk.com/521716.html
 بسمة خروبي ،حالة الطوارئ الصحية باملغرب وسؤال الحقوق الدستورية ،جريدة االتحاد االشتراكي 13 ،ابريل 2020ًّ http://www.alittihad.info/ecrivains/%D8%AD%D8%A7%D9
 غيث التريكي ،دور منظمات املجتمع املدني في مجابهة وباء كوروناhttps://jamaity.org/2020/03/%d8%af%d9%88%d8%b1%aa منظمة هيومن رايت واتش ،األبعاد الحقوقية في االستجابة لفيروس كورونا 19 ،مارس 2020.https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319
 محمد بنعبو ،تنزيل أهداف التنمية في زمن كورونا ،مقال منشور بجريدة بيان اليوم االلكترونية ،بتاريخ  13ابريل ،2020ًّ www.bayanealyaoume.press.ma/111355333088/html
تؤكد الحاجة لتدابير وقائية في املجال البيئي ،جريدة الصحراء ،بتاريخ  14ماي
 حسنة كجي ،جائحة كورونا ًًّّ www.assahraa.ma/web/2020/148885،2020
 سعيد اهادي ،معالم نموذج تنموي جديد بعد جائحة كورونا ،مقال منشور بجريدة هيسبريس االلكترونية ،بتاريخ 31مارس www.hespress.com/opinions/465729 2020

ثانيا :املراجع األجنبية
- Amina harbal, La question environnementale au Maroc, Lean & Green strategy for
corporate performance imprivement, colloque international de kenitra, 27 28 decembre
2017.
- Abdelmounaim Dilami, développement durable vision d’un Roi, les documents de
l’Economiste, vendredi 29 juillet 2016.
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سبو األوسط وإشكالية الفيضانات
يوثق هذا البحث كـ :محمد ،يزمي & محمد ،الغاش ي & عبد السالم ،الطالب ( :)2021وادي ًّ
التاريخية( ،إقليم موالي يعقوب-فاس -املغرب)  ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ،املجلد ( ،)3العدد (،)9
أملانيا ،ص62-51

املستخلص
يقع حوض سبو األوسط للمجال املدروس بتالل مقدمة الريف شمال مدينة فاس ،ويغطي مساحة  216,65كلم .²يتميز
هذا الحوض بسيادة صخور طينية وصلصالية هشة ،بنسبة حوالي  %97منها ضعيفة النفاذية ،تعود إلى أزمنة
(الكريتاس ي ،الترياس ،األيوسين وامليوسين األعلى) .يتعرض املجال املدروس ملختلف األخطار الهيدرولوجية وعلى رأسها
الفيضانات ،لكون املنطقة تتوفر إلى جانب الصخور الهشة والغير نافذة شبكة مجاريًّ هيدرولوجية كثيفة ،والتي تساهم
في حدوث الفيضانات بهذا املجرى بين ملتقى واد سبو بواد فاس ،وملتقاه بواد إناون .ولدراسة وتتبع هذه اإلشكالية ،سيتم
دراسة وتحليل املعلومات املتوفرة عن هذه الظاهرة التاريخية والهيدرولوجية والجيومورفولوجية ،ومن خالل تحليل
املعلومات الوصفية والكمية لهذه الظاهرة ،واستخراج حاالت الفيضانات التي تعرضت لها املنطقة منذ القرن 8مًّ .
الكلمات املفتاحية :حوض سبو األوسط ،إشكالية االمتطاحات التاريخية ،إقليم موالي يعقوب-املغربًّ .

Abstract
Located in the pre-Rifan hills north of Fez, the central Sebou basin covers an area of
216.65 km2. It is characterized by the predominance of soft clayey-silt rocks of about 97%.
These rocks are extremely permeable and date back to the Cretaceous, Triassic, Eocene
and Upper Miocene periods.The study area is exposed to a variety of hydrological hazards,
including flooding, due to the lithological nature of its soft rocks accompanied by a dense
river system. These factors favor flooding in the Sebou wadi especially in its confluence
with the Fez wadi on the one hand and its meeting with the Inaoenn wadi on the other hand.
In order to study and monitor this problem, we will try to study and analyze this
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phenomenon through historical studies. We have relied on bibliographical work to analyze
the data of this phenomenon and to extract the flooding conditions that have affected the
region since the 8th century.

Keywords: Basin Middle Sebou, Historical flood, Moulay Yaakoub-Morocco.

امللخص املفاهيمي
يعتبـ ـ ــر موض ـ ـ ــوع إش ـ ـ ــكالية الفيض ـ ـ ــانات التاريخي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــوادي س ـ ـ ــبو األوس ـ ـ ــط ،م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــين املواض ـ ــيع الت ـ ــي تب ـ ــرز حالـ ـ ــة
املج ـ ــال ال ـ ــذي يع ـ ــاني م ـ ــن خطورته ـ ــا من ـ ــذ زم ـ ــن بعي ـ ــد ،وال ـ ــذي يمكن ـ ــه أن يع ـ ــاني منه ـ ــا ف ـ ــي وق ـ ــت وح ـ ــين ،وه ـ ــو م ـ ــا
جعلن ـ ـ ــا نن ـ ـ ــاقش نت ـ ـ ــائج ه ـ ـ ــذه اإلش ـ ـ ــكالية ،اعتم ـ ـ ــادا عل ـ ـ ــى دراس ـ ـ ــات س ـ ـ ــابقة وعل ـ ـ ــى زي ـ ـ ــارات وعم ـ ـ ــل مي ـ ـ ــداني ،إلب ـ ـ ـراز
كرونولوجي ـ ــة االمتطاح ـ ــات التاريخي ـ ــة الت ـ ــي خلف ـ ــت كثي ـ ـرا م ـ ــن الخس ـ ــائر املادي ـ ــة والبش ـ ــرية وكـ ــذا الطبيعي ـ ــة .وق ـ ــد
قس ـ ـ ــمنا ه ـ ـ ــذا املق ـ ـ ــال إل ـ ـ ــى أرب ـ ـ ــع أقس ـ ـ ــام تض ـ ـ ــم تق ـ ـ ــديم املج ـ ـ ــال وط ـ ـ ــرح اإلش ـ ـ ــكالية وتوض ـ ـ ــيح املنهجي ـ ـ ــة واأله ـ ـ ــداف
وأهميتها ومناقشتها ،وإبراز نتائجهاًّ .
الحدود املكانية
للوادي والعالقة
مع األودية
املجاورة

تحديث وتطوير
استعماالت
األراض ي

تقييم املجال
الخاضع للدراسة

كرونولوجية
االمتطاحات
التاريخية
باملجال املدروس

وادي سبو األوسط
وإشكالية الفيضانات
التاريخية (إقليم موالي
يعقوب -فاس -املغرب)

الفيضانات

تقييم األثار
والخسائر
املتوقعة
للفيضانات

أخطر
الفيضانات

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات التي من شأنها أن تقدم معطيات تساعد
أصحاب القرار في إعداد وتهيئة املجال املدروس بطريقة يمكنها التقليل من خطورة الفيضانات باملنطقةًّ .
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وادي سبو األوسط وإشكالية الفيضانات التاريخية (إقليم موالي يعقوب -فاس -املغرب)
ـبو بـين واد
تتمثل اإلشكالية العامة في مشكلة الفيضانات التي يتعـرض لهـا واد س ًّ
فــاس وواد إنــاون ،خــالل فتـرات زمنيــة امتــدت لســنوات القــر ًّن 8م .فــإلى أي مــدى
ـائر التـي خلفتهـا؟ وهـل مـن حلـولًّ ناجعـة
وصلت خطورة هذه الظاهرة؟ وما الخس ًّ
تقلل من خطورتها؟

تهدف تلك الدراسة الى كشف واقع حال الفيضانات بواد سبو خالل تلك
االزمنة املاضية ،ومعرفة مدى تأثيرها على النشاط البشري في املنطقة.
ًّ

تعتمد الدراسة منهجيا على العمل البيبليوغرافي ،وخصوصا الكتابات التي
ترجع ألزمنة غابرة تكشف حالة الفيضانات التاريخية التي حدثت باملنطقة،
وذلك للوصول إلى خرائط تساعد صناع القرار.

أبرزت الفترة التاريخية حالة املناخ القديمة ،التي كشفت عن الفيضانات التي حدثت ضمن املجال ،والتي بدأت خالل القرن 8م ،ومستمرة الى القرن 20م ،وبالضبط بين
(769م و1934م).

العقار ومحاولة تحفيظ األراض ي باملنطقةًّ ،وتنبيه السكان قبل حدوث الكارثة ،والتدخل حين وبعد وقوعها ،اإليداع واإلخبار بكل حالة طوارئ من خالل تقديم
ًّ
ضبط مشكل
نشرات إنذارية ،إشراك السكان في الرأي واالستماع إلى ما يريدونه ومحاولة توفير ما يجب توفيره...الخ

تطلعات مستقبلية:


يتطلع هذا املقال مستقبال إلى إعطاء أوليات لتهيئة املنطقة التي تهددها الفيضانات؛




كما ينتظر تطوير وتعميق البحث في مثل هذه املواضيع؛
الكشف عن مكامن خطورة مثل هذه الظواهر ،قصد تسهيل مأمورية اإلعداد املجالي وتثمين التنمية املستدامة بالبالد.
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 .1اإلطار العام:
 1.1مقدمة:
يعد حوض سبو األوسط من بين املجاالت األكثر عرضة وتهديدا باألخطار الهيدرولوجية ،لكونه ذو تكوينات جيولوجية هشة
وغير مقاومة للتعرية النهرية بشتى أشكالها ،إضافة إلى كونه مجال ذو مناخ شبه جاف ،يتميز بزخات مطرية شديدة وغزيرة
تتجاوز  100ملم في بعض األحيان ،خصوصا خالل الفصل الرطب املمتد بين "أكتوبر وأبريل" ،وحرارة مرتفعة خالل فصل
الصيفًّ .
ًّوتعد الفيضانات من املخاطر الهيدرولوجية الناتجة عن هطولًّ أمطار غزيرة واستثنائية ،وهي ظاهرة تحدث عندما يرتفع
منسوب املياه ويزيغ عن مجراه العادي ،اذ تفيض املياه لتغطي وادي املجرى األكبر (السهل الفيض ي) ،مما يخلف وراءه
كوارث طبيعية جسيمة من خسائر بشرية ومادية فادحةًّ .

 2.1املشكلة البحثية وتساؤالتها:
تتمثل اإلشكالية العامة في مشكلة الفيضانات التي يتعرض لها واد سبو بين واد فاس وواد إناون ،خالل فترات زمنية امتدت
لسنوات القرن 8م .فإلى أي مدى وصلت خطورة هذه الظاهرة؟ وما الخسائر التي خلفتها؟ وهل من حلول ناجعة تقلل من
خطورتها؟ ًّ

 3.1أهداف الدراسة:
األزمنة املاضية ،ومعرفة مدى تأثيرها على النشاط
تهدف تلك الدراسة إلى كشف واقع حال الفيضانات بواد سبو خالل تلك ًّ
البشري في املنطقة ،ووضع قاعدة بيانات يمكنها املساعدة في اإلعداد والتهيئة املجالية مستقبالًّ .

 4.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
 إبراز مدى خطورة الفيضانات على مر التاريخ بوادي سبو األوسط سافلة فاس؛ ًّ تقديم نتائج أولية حول خطورة هذه الظاهرة ،يمكنها إفادة املسئولين في إعداد وتهيئة املنطقة ،وتجنب حدوثخسائر مادية وبشرية مستقبالًّ .
 1.4.1األهمية العلمية:
تتمثل األهمية العلمية لهذه الدراسة فيًّ :
 وضع عمل علمي تاريخي حول ظاهرة الفيضانات أوال؛ ًّ إبراز مدى أهمية الجغرافيا في البحث في املواضيع التي تمس باإلنسان واملجال؛ ًّ مساهمة هذه الدراسة في تطعيم البحث العلمي املهتم باألخطار الطبيعية؛ ًّ وضع قاعدة بيانات علمية يمكنها أن تفيد الباحثين في مثل هذه املواضيع...الخ ًّ 2.4.1األهمية التطبيقيةًّ :
إن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة تظهر فيًّ :
 أنها دراسة ميدانية تطبيقية يمكنها مساعدة الباحثين في طريقة البحث في ظاهرة الفيضانات؛ ًّالمجلد الثالث – العدد التاسع
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 وأنها دراسة تاريخية معتمدة على دراسات بيبليوغرافية تاريخية معمقة في تاريخ الفيضانات ،تفيد الباحث فيكيفية البحث في مثل هذه املواضيع؛ ًّ
واإلعداد املجالي ،ملعرفة مكامن خطر الظاهرة ،وتجنبها في ذلكًّ .
 -يمكن اعتمادها من طرف املهتمين بمجال التهيئة ًّ

 5.1منججية الدراسة:
تعتمد الدراسة منهجيا على العمل البيبليوغرافي ،وخصوصا الكتابات التي ترجع ألزمنة غابرة تكشف حالة الفيضانات
التاريخية التي حدثت باملنطقة ،وكذا الزيارات امليدانية بغية التأكد من خطورة الظاهرةًّ .

 6.1حدود الدراسة:
 1.6.1الحدود الزمانيةًّ :
امت ـ ـ ــدت الح ـ ـ ــدود الزماني ـ ـ ــة له ـ ـ ــذه الدراس ـ ـ ــة من ـ ـ ــذ بداي ـ ـ ــة الق ـ ـ ــرن 8م ،وانته ـ ـ ــت خ ـ ـ ــالل الق ـ ـ ــرن 20م ،وبالضـ ـ ــبط بـ ـ ــين (769م
و1934م)ًّ .
 2.6.1الحدود املوضوعية:
يتحــدد هــذا العمــل موضــوعيا فــي دراســة ظــاهرة محــددة تمثلــت فــي إشــكالية الفيضــانات التاريخيــة بــوادي ســبو األوســط شــمال
شرق مدينة فاسًّ .
 3.6.1الحدود املكانية:
يوج ـ ـ ــد موق ـ ـ ــع منطق ـ ـ ــة الدراس ـ ـ ــة ش ـ ـ ــمال مدين ـ ـ ــة ف ـ ـ ــاس ب ـ ـ ــين خط ـ ـ ــي ع ـ ـ ــرض  34درج ـ ـ ــة و 05دق ـ ـ ــائق 34 ،درج ـ ـ ــة و 15دقيقـ ـ ــة
ش ـ ــمال خـ ـ ــط االسـ ـ ــتواء ،وبـ ـ ــين خطـ ـ ــي طـ ـ ــول  4درجـ ـ ــات و 50دقيق ـ ــة 5 ،درجـ ـ ــات  05دق ـ ــائق غ ـ ــرب خ ـ ــط غـ ـ ــرينتش (خريطت ـ ــا
ف ـ ــاس ش ـ ــرق وف ـ ــاس غ ـ ــرب  .)50000 /1يق ـ ــع ه ـ ــذا املج ـ ــال ب ـ ــين ملتق ـ ــى واد س ـ ــبو ب ـ ــواد ف ـ ــاس وملتق ـ ــاه ب ـ ــواد إين ـ ــاونُ ،
فيح ـ ــد
جنوب ـ ـ ــا بمنطق ـ ـ ــة زواغ ـ ـ ــة إقل ـ ـ ــيم م ـ ـ ــوالي يعق ـ ـ ــوب ،وش ـ ـ ــرقا جماع ـ ـ ــة تب ـ ـ ــودا ،إقل ـ ـ ــيم ص ـ ـ ــفرو ،وغرب ـ ـ ــا جماع ـ ـ ــة أوالد ميم ـ ـ ــون،
إقل ـ ــيم م ـ ــوالي يعق ـ ــوب ،أم ـ ــا م ـ ــن الجه ـ ــة الش ـ ــمالية فيح ـ ــده إقل ـ ــيم تاون ـ ــات (منوغرافي ـ ــة جماع ـ ــات "ال ـ ــوادين "،2012-2000
عين قنصرة " ،"2012عين بوعلي ًّ 1.)"1997

 1املندوبية السامية للتخطيط ( :)2017منوغرافية جهة فاس مكانس ،املديرية الجهوية لفاس ،اململكة العربية املغربيةًّ .
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الشكل  :1موقع مجال الدراسة

 .2اإلطار النظري:
-1-2الخصائص الطبيعية للمجال
يدخل هذا املجال ضمن تضاريس مقدمة الريف ،التي تنضم لفرشة وازان وفرشة مقدمة الريف ،لذلك جيولوجيته يغلب
عليها طابع التكوينات الطينية والصلصالية ،مع بعض االختالفات التي تبدأ بجبل زالغ املشرف من الجهة الجنوبية الغربية
على املجرى املدروس بتكوينات كلسية مختلطة بقليل من الدولومي اللذان يرجعان إلى زمن اللياس ،وينتشر الصلصال
بكال ضفتي املجرى .فيما يطبع جبلي بورديم وحلوف تكوينات حثية تتخللها بعض األطيان
األبيض الذي يعود لزمن األيوسين ًّ
التي تعود ألواخر امليوسين األعلى .أما ما عدا ذلك فتطغى التكوينات الطينية والصلصالية العائدة لزمن الكريتاس ي ،وقليل
من الجبس الذي يعود لزمن الترياس ،ويبقى الرباعي الحديث الذي تغطيه مواد إرسابية كل السهل الفيض ي املحيط بالوادًّ .
تتميز املنطقة املدروسة من وحدات مورفولوجية ناتجة أساسا عن تقطع التالل امليوسينية ذات التكوين الطفلي ،الذي أدى
إلى تكوين تالل يتراوح ارتفاعها بين  300و 900مًّ .ويتكون هذا املجال من شبكة هيدرولوجية وفيرة ًّوكثيفة ،تتمثل في أودية
دائمة الجريان وأخرى موسمية ،إضافة إلى وجود مسيالت سطحية كثيفة .هذا ويتميز الغطاء النباتي في منطقة الدراسة
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أشجار الزيتون والكروم أغلب املجال ،إضافة إلى قليل من
ًّ
بضعفه إلى انعدامه خصوصا بالجهة الشرقية للمجرى ،إذ تغطي
السدر والدوم ونبات الكبار...الخًّ 1
مطر فجائية،
تندرج هذه املنطقة ضمن املناخ املتوسطي املتميز بفصل شتاء بارد ورطب ،يتلقى في بعض األحيان زخات ًّ
وصيف حار وجاف درجة الحرارة متوسطة إلى مرتفعة .ويعتبر مناخ املجال املدروس من املناخات التي تعرف تغيرات
واختالفات سنوية وشهرية إن لم نقل يومية مهمة ،والتي تتحكم بشكل كبير في نوع الجريان وكيفية التشكيل الجيومرفلوجي
النهريًّ .

 .3اإلطار العملي ومنجج الدراسة:
تعتمد الدراسة منهجيا على العمل البيبليوغرافي ،وخصوصا الكتابات التي ترجع ألزمنة غابرة تكشف حالة الفيضانات
التاريخية التي حدثت باملنطقة ،والعمل امليداني بما فيه استمارة واستجواب السكانًّ .
وقد اعمدت الدراسة على املعطيات التاريخية من خالل املراجع القديمة التي منها (البكري أبي عبيد  ،1857الفاس ي ابن أبي
زرع  ،1972املودن عبد الرحمان ...1995الخ) ،لكشف ما حدث في واد سبو األوسط بداية من مدينة فاس وما جاورها من
فيضانات خطيرة وجارفة منذ فجر التاريخًّ )3،2(.

 -1-3كرونولوجية االمتطاحات التاريخية باملجال املدروس
تعد الفترة التاريخية املدروسة عن حالة املناخ باملنطقة قديما ،إضافة إلى كشفها عن أهم الفيضانات التي حدثت بهذا
املجال ،قد ابتدأت هذه الفترة خالل القرن 8م ،وانتهت خالل القرن 20م ،وبالضبط بين (769م و1934م) .وقد تم التوصل
من خالل البحث البيبليوغرافي السالف ذكرهًّ ،والعمل امليداني بما فيه استمارة واستجواب السكان ،إلى معلومات تشير إلى
سنوات الفيضانات التي مرت بها املنطقة ،اذ أن هذه األخيرة ومنذ القدم تتعرض لخطر الفيضانات ،وهذا ما تم التوصل
إليه في البحث في تحديد السنوات التي تعرضت فيها املنطقة لفيضانات مهولةًّ :
إذ يقول في ذلك (علي الجزنائي) ،في كتابه جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس ،في الصفحة «ًّ:18وجال (إدريس األول) جملة
من النواحي إلى أن بلغ جبل زالغ (زالغ حاليا) ،فعزم أن يبني به مدينة عظيمة ،فظهر له أن الهوام تكثر فيه زمن القيظ،
فانتقل لوادي سبو وعزم أيضا أن يبني به مدينة ،فظهر له أن املدود تصل إليها زمن

املطر"4.

ويذكر (الحسن الوزان في كتابه)" ،ان مجرى هذا النهر طويل ومياهه غزيرة ،غير أن به عدة أماكن يمكن العبور منها ،وال
ًّ
يمكن ذلك في الربيع وال في الشتاء ،بل يعبر حينئذ بواسطة الفلك .وعندما يصب سبو في البحر يكون مصبه في غاية العرض
والعمق ،بحيث يمكن للسفن الكبيرة أن تدخله .يعني هذا النهر صالح للمالحة تماما"ًّ 5.
ًّوقيل إن إدريس ابن إدريس ملا وصل إلى جبل زالغ (علي ابن عبد هللا ابن أبي زرع الفاس ي  ،)1972صعد في لبته فأعجبه
ارتفاعه وإشرافه على جميع الجهات ،فجمع قادته ووجوه دولته وحشمته فأمرهم ببناء الديار في سند الجبل فبنوا الديار،
 1والية جهة فاس -مكانس ،وزارة الداخلية ( :)2016مونوغرافية جهة فاس مكانس ،املركز الجهوري لالستثمار فاس مكناس ،اململكة العربية املغربيةًّ .
 2البكريًّ ،أبي عبيد ( :)1857املغرب في ذكر بالد إفريقية واملغرب جزء من كتاب :املسالك واملمالك 211 ،صًّ .
 3املودن ،عبد الرحمان ( :)1995البوادي املغربية قبل االستعمار :قبائل إيناون واملخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-
الرباط ،سلسلة رسائل وأطروحات رقم  ،25ص ص.47-25 :
 4الجزنائي ،على ( :)1991تحقيق ابن منصور عبد الوهاب ،جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس ،الطبعة الثانية 150 ،صًّ .
 5الوزان ،حسن ( :)1983املعروف بليون اإلفريقي ترجمه عن الفرنسة حجي محمد واألخضر محمد ،وصف إفريقيا ،منشورات الجمعية املغربية للتأليف والنشر .الطبعة
الثانية 339 ،صًّ .
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وحفروا بالجبل آبار وغرسوا الزيتون والكروم واألشجار وشرع هو في بناء املسجد والسور ،فبنا من سورها جزءا يزيد على
الثلث .فلما كان في بعض الليالي نزل مطر عظيم وابل ،فهبط السيل من أعلى الجبل دفعة واحدة ،فهدم جميع ما كان مبنيا
وأفسد جميع ما غرس ،وحمل ذلك كله حتى رما به في نهر سبو وهلك فيه خلق كثيرًّ 1.
ًّويشير أحمد ابن القاض ي املكناس ي في كتابه جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ( )1973في الصفحة ،28
أن اإلمام إدريس خرج سنة 191هـ/املوافق لـ 769م ،للصيد ًّوالبحث عن موضع للبناء ،فوصل إلى وادي سبو حيث هي حمة
خوالن ،فأعجبه املوضع لقربه من املاء .فشرع في البناء ،ثم نظر إلى وادي سبو وما يأتي به من املدود العظيمة في زمن
الشتاء ،فخاف على الناس الهلكةًّ 2.
وفي يوم الثالثاء  13رمضان 724هـ /املوافق لـ 1302م (الصفحة 413و ،)414بعد صالة العصر قدم من خارج مدينة فاس
من جهة جوفها سحاب وظلمة شديدة ورياح هائلة وإعصار عظيم ،أعقب ذلك برد عظيم كبير الحجم ،ونزل منه أمثال
الجبال ،وفي خالله مطر وابل ،فجاء منه السيول الطاغية ،فحملت الناس والدواب واملواش ي والبقر والغنم والخيل واإلبل
والدواوير ،وجاء وادي سد رواغ (وادي سبو) بسيل عظيم هلك فيه بشر كثير من الناس ،ما يزيد على مئة وخمسين شخصا،
(زالغ) من الكروم والزيتون والشجرًّ .
وأتلف جميع ما بزالغ ًّ
وفي ليلة الجمعة  26جمادى األولى سنة 725هـ /املوافق لـ  10ماي 1303م ،أتى سيل بوادي مدينة فاس أول الليل منها ،لم
األشجار العظيمة و هدم القناطر و الديار وخرب جزاء
ًّ
يعهد من قبل مثله .فهدم السور وحمل الشباك ًّوخرب الجنات وقلع
ابن برقوقة و دور الرصيف وبعض دور برزخ وسوق الصباغين و سوق الرصيف وهدم القنطرة الكبيرة التي عليها سوق باب
السلسلة و هدم سوق الرميلة ،وكان جملة من هلك فيه من الناس املعروفين بأسمائهم دون من لم يعرف سبعمئة و ثالثين
نفس ،و من الديار ألف و مئة دار ،ومن املساجد خمسة ،ومن األرحاء ثمانية بيوت ،و من األفران اثنين و من الحوانيت أربعة
و تسعون حانوتا ،ويبرز (محمد مزين 1979م) ،أن هذا املجرى تعرض لحاالت سيول عظيمةًّ .

 -2-3الفيضانات
وقع سنة 1009هـ1601 -1600( /م) سيل عظيم بفاس ،وفي نفس السنة وقع سيل ثان وثالث ،حيث خرج الناس من
منازلهمًّ .
وشملت الربع األول من القرن 17م ،ظاهرة الرطوبة والفيضانات ،وهذه أبرز السنوات التي تبين ذلكًّ :
 961هـ1554-1553/م ،هطلت أمطار غزيرة؛ ًّ 1010 -1009هـ1600/مًّ ،وقع سيل عظيم بفاس؛ ًّ 1015هـ1607 /م ،حدث سيل جارف هدم الدور وسد وادي فاس ،مع غمر دوار الفخارين؛ ًّ 1033هـ1624 /م ،جاء برد شديد وبقي نحو ثالث أيامًّ ...وقد تنتظر القوافل بفاس أياما عديدة أمال في أن يقل هطولًّ األمطار (عبد الرحمان املودن  ،)1995نظرا لكون مشكلة الوحل
تعترض الراكب واملاش ي ،ويمأل الشعاب واألودية بسرعة ،فينتج عن ذلك فيضانات تمنع املرور طيلة أيام .هكذا يروي الفقيه
الوزير أبو محمد الشرقي الذي صاحب أم السلطان عبد هللا إلى الحج سنة 1143هـ1731 /مًّ .

 1الفاس ي ،ابن أبي زرع ( :)1972األنيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس 517 ،صًّ .
 2املكناس ي ،ابن القاض ي ( :)1973جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ،دار املنصور للوراقة والطباعة –الرباط 699 ،1973 ،صًّ .
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ًّوتتميز بعض السنوات بشدة املطر وحمل األودية وكثرة الوحل والطين فيضطر املسافر إلى اإلقامة عدة أيام في محطة ما،
وقد روى محمد ابن عبد السالم ابن ناصر محن حجيج 1797م قائال " ونزل علينا بالليل وابل"ًّ .
ويروي ابن اليوس ي في رحلته كيف فاضت األودية في ماي  1690وعطلت املرور خالل شهر مايًّ .
وتساقطت أمطار غزيرة ،أدت إلى فيضانات وخسائر جسيمة سنة 1892م وكذا سنة 1901م ،مما تمثل سنة 1893 -1892
نموذجا من عدم االنتظام الفصلي إذا ما استحضرنا أنفصل الشتاء كان غزير املطر .كما أن السلطان الحسن ،عاين
مصاعب هذه املناطق أثناء إيابه من رحلته األولى إلى املغرب الشرقي سنة 1291هـ1874 /م ،حيث تراكمت األمطار وتكاثف
الوحلًّ .
يوضح رويان بوجمعة في أحد كتاباته بمنشورات كلية اآلداب الرباط تنسيق إبراهيم بوطالب سلسلة ندوات رقم" ،"77فيما
انفردت به أطروحة لوكوز عن الغرب ليقول فيها ،حيث تطلعنا على ما كانت عليه فيضانات 1904م من القوة واالمتداد،
وتزودنا بمسح كرونولوجي لفيضانات نهر سبو التي جاءت متتالية على سنوات ،1933 ،1931 ،1930 ،1926 ،1917 ،1913
 .1942 ،1941 ،1937 ،1934وخالل سنة  1934تساقطت أمطار غزيرة تسببت في فيضانات ،خرج فيها نهر سبو ،عن مجراه
مرتين وغمرت مياهه مناطق شاسعة من السهل الفيض ي .اذ أن السنوات املمتدة من  1939إلى 1943م كانت سنوات سمان،
هطل خاللها على البالد أمطار غزيرة مألت األودية واملرجاتًّ 1.

 3-3أخطر الفيضانات
شهد حوض سبو فيضانات مهولة ناتجة عن حموالت األحواض املائية الكبرى ألودية البهت ورغة وسبو ،أو عن حموالت
األحواض املائية الصغرى باملناطق الجبلية وخاصة بمنطقة األطلس املتوسط ،والتي تتسبب من حين آلخر في خسائر باملدن
املتواجدة مباشرة بالسافلة كاملنطقة املدروسة مثال ،وما بعدها حتى املصب .وهذه كرونولوجية الفيضانات التي تعرض لها
املجال منذ سنوات الـ  50حتى اآلن ،حسب (وكالة الحوض املائي لسبو  ،)2010وحسب الساكنين وبعض أصحاب القرار،
(استمارة االستجواب لسنة  )2012 -2008وذلك بشكل عام حول سبو األوسط واملجال املدروسًّ :
 " ،2004 ،2002 ،2000 ،1998 ،1994 ،1992 ،1989 ،1973 ،1971-1970 ،1963-1962 ،1960-1959 ،1950ًّ ."2010 ،2009 ،2008
وما تم ذكره منها ًّوالذي متوفر في بعض املراجع أ ًّو من خالل العمل امليداني املمثل في (املالحظة لسنوات 2012 -2009 -2008
وفي استمارة واالستجواب مع السكانًّ ،وبعض املسئولين لسنوات ًّ .)2012 -2008
مرت على املجال املدروس ،سواء التي حدثت بعاليته لتمر باملجال املدروس
أن كل الفيضانات التي وقعت بحوض سبوًّ ،
(سبو األوسط) حتى تضررت ساكنيه ،أو التي حدثت بسافلته لكنها سبقت بعاليته ووسطه تاركة خسائر مادية وبشرية
فادحةًّ .
أخطر الفيضانات التي مر بها واد سبو واملجال املدروس هيًّ :
ًّ
ومن
-1سنة "1302م" من بين السنوات الخطيرة من حيث الفيضان خارج مدينة فاس؛ ًّ
-2سنة "1303م" أتى سيل بوادي مدينة فاس؛ ًّ
 -3سنة " 1601 -1600م" وقع سيل عظيم بفاس مرتين؛ ًّ
 1بوجمعة ،رويان ( :)1999نموذج عن األحوال الصحية في البوادي املغربية خالل فترة الحماية حمى املستنقعات في منطقة الغرب ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-
الرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،77صص ًّ .217 -197
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 -4سنة " 1607م" حدثت فيضانات كارثية مرتين؛ ًّ
 -5تساقطت سنة " 1934م" أمطار كثيرة تسببت في فيضانات مهولةًّ .
ًّومن خالل دراسة الفيضانات من الجانب التاريخي يتضح مدى تأثريها على املنطقة سوسيو-مجالياًّ .

 4.3مناقشة النتائج
أبرزت الفترة التاريخية حالة املناخ القديمة ،التي كشفت عن الفيضانات التي حدثت ضمن املجال ،والتي بدأت خالل القرن
8م ،ومستمرة الى القرن 20م ،وبالضبط بين (769م و1934م)ًّ .
أوضحت الدراسات التاريخية خطورة واد سبو ،فمنهم من قال إن املدود تصل إليه زمن املطر ،ومنهم من قال إن هذا النهر
صالح للمالحة لضخامته .وبينت هذه الدراسات أنه خالل زمن إدريس بن إدريس وبعد بناءه لجزء من سور مدينة فاس
وغرس األشجار نزل مطر وابل عظيم ،فهبط السيل وهدم جميع ما بني ،وهلك خلق كثير.
غروًّسات سنة 1302م .وفي
وأوضح آخرون أنه جاء سيل عظيم هلك فيه بشر كثير ،ما يزيد عن  150نفسا ،وأهلك كل امل ًّ
سنة 1303م أتى سيل بوادي مدينة فاس فهدم السور وحمل الشباك وخرب الجنات وقلع األشجار وهدم القناطر
والديار...الخ .وقد وقعت عدة امتطاحات تسببت في خسائر بشرية ًّومادية كارثية ،بداية من أو القرن  17إلى بداية القرن ًّ .21

 .4النتائج والتوصيات
 1.4االستنتاجات
يستنتج من هذه الدراسة ما يليًّ :
 أن املنطقة الواقعة بين شمال شرق فاس ،بين ملتقى واد سبو بواد فاس إلى ملتقاه بواد إناون ،يعاني من خطر الفيضاناتعلى مر التاريخ؛ ًّ
 ًّوأن وادي سبو عامة واملجرى املدروس خاصة ،تعرض على مر التاريخ منذ القدم إلى الوقت الحالي لعدة فيضانات ،تكررتمرات ومرات .إال أنها كانت فيضانات أغلبها متوسطة الخطورة ،منها ما كان متتاليا ومنها ما كان متواليا واستثنائيا مشكال
سيوال جارفة وكارثيةًّ .
مرت على املجال املدروس ،سواء التي حدثت بعاليته لتمر باملجال املدروس
 أن كل الفيضانات التي وقعت بحوض سبوًّ ،(سبو األوسط) حتى تضررت ساكنيه ،أو التي حدثت بسافلته لكنها سبقت بعاليته ووسطه تاركة خسائر مادية وبشرية
فادحةًّ .

 2.4التوصيات
إن من أهم التوصيات التي يمكن أن يقدمها هذا العمل هيًّ :
 ضبط مشكل العقار ومحاولة تحفيظ األراض ي باملنطقة؛ تنبيه السكان قبل حدوث الكارثة ،والتدخل حين وبعد وقوعها؛ توعية وتحسيس السكان بخطورة هذه الكارثة؛ اإليداع واإلخبار بكل حالة طوارئ من خالل تقديم نشرات إنذارية؛ إشراك السكان في الرأي واالستماع إلى ما يريدونه ومحاولة توفير ما يجب توفيره؛ إذا ما تم تشجير السهل الفيض ي مثال ،يجب وضع قنوات متطورة لسقي هذا املجال ،بطريقة مندمجة ،عقالنية ومتساويةوفعالة؛ ًّ
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 توسيع سد عالل الفاس ي ،وإزالة األوحال منه قصد الرفع من قدرته على استقبال أمتار مكعبة من املياه أكثر مما هو عليهالحال اآلن؛
 يجب مساعدة السكان وحث على األقل الذين يقطنون منهم بالقرب من املجرى وداخل سهله الفيض ي على الرحيل للعاليةقرب الدواوير البعيدة عن الخطر تجنبا للهجرة النهائية وحفاظا على الفالحة باملنطقة؛
 التنديد بتشجير كل الجبال العارية باملنطقة خصوصا الواقعة شرق املجرى ،أو مساعدة الفالحين ماديا لتشجير مابحوزتهم؛
 فرض العقوبات على من تجاوز الحدود املمنوعة للبناء؛ تشييد الطرق وبناء القناطر بشكل تطبيقي ،لفك العزلة على السكان والسماح لهم بالتواصل والوصول للمراكز واملدنوتأقلمهم مع الوضعية الحالية؛
 تعويض السكان عامة والفالحين خاصة ملا ضاع منهم من فالحات ومنازل وأموال وآليات فالحية ...الخ؛ التدخل التقني والعلمي املتمثل في األعمال امليكانيكية والبيولوجية ،بإنشاء مدرجات على التالل املدروسة ،وذلك: +ميكانيكيا :بناء األسوار الحجرية وتسييجها باألسالك وسط السفوح وبأقدامها مع بناء عتبات (حواجز) وحفر قنوات في
لالنزالق والشعاب التي تزود الواد بمياه إضافية تساعده على االمتطاح ،بهدف الحد من انزالق
األماكن املعرضة ًّ
السفوح ،وتعرية التربة وانجرافها نحو املجرى لتعيق جريان املياه ،وكذا التقليل من قوة وسرعة املجاري السطحية التي
تلعب نفس الدور أيضا؛ ًّ
 +بيولوجيا :يتمثل في تشجير املدرجات ،بكل التالل املشرفة على املجاري املائية هناك ،تشجير أيضا الشعاب املنحدرة في
اتجاه املجرى الرئيس ،إضافة إلى محاولة غرس أو مساعدة الفالحين لغرس أشجار مثمرة (لالستفادة) على طول السهل
ّ
واملشجرة بالبرتقال،
الفيض ي أو على األقل بضفاف املجرى ،مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لبعض الضيعات الخاصة
بهدف الحد من تعرية وانجراف تربة الضفاف وتوسع أو تغير املجرى عن أصله؛ ًّ
الشكل  :2االقتراحات املطروحة ًّ

ًّ
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 3.4تطلعات مستقبلية:
 يتطلع هذا املقال مستقبال إلى إعطاء أوليات لتهيئة املنطقة التي تهددها الفيضانات؛ كما ينتظر تطوير وتعميق البحث في مثل هذه املواضيع؛ -الكشف عن مكامن خطورة مثل هذه الظواهر ،قصد تسهيل مأمورية اإلعداد املجالي وتثمين التنمية املستدامة بالبالدًّ .

 .6املراجع
 البكريًّ ،أبي عبيد ( :)1857املغرب في ذكر بالد إفريقية واملغرب جزء من كتاب :املسالك واملمالكًّ .
 الجزنائي ،علي ( :)1991تحقيق ابن منصور عبد الوهاب ،جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس ،الطبعة الثانيةًّ .
 الفاس ي ،ابن أبي زرع ( :)1972األنيس املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس.
 املكناس ي ،ابن القاض ي ( ،)1973جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس ،دار املنصور للوراقة والطباعة –
الرباط 699 ،ص.
 الوزان ،حسن املعروف ( :)1983بليون اإلفريقي ترجمه عن الفرنسة حجي محمد واألخضر محمد ،وصف إفريقيا ،منشورات
الجمعية املغربية للتأليف والنشر .الطبعة الثانية.
 املودن ،عبد الرحمان ( :)1995البوادي املغربية قبل االستعمار :قبائل إيناون واملخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر،
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-الرباط ،سلسلة رسائل وأطروحات رقم .25
 بوجمعة رويان ( :)1999نموذج عن األحوال الصحية في البوادي املغربية خالل فترة الحماية حمى املستنقعات في منطقة
الغرب ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-الرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم .77
 املندوبية السامية للتخطيط ( :)2017منوغرافية جهة فاس مكانس ،املديرية الجهوية لفاس ،اململكة العربية املغربية.
لالستثمار فاس مكناس ،اململكة
ًّ
املركز الجهوري
ًّ
 والية جهة فاس-مكانس ،وزارة الداخلية ( :)2016مونوغرافية جهة فاس مكانس،
العربية املغربية.
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املستخلص

تهدف الدراسة الي توضيح مفهوم الفلسفة .وتعزيز أهمية الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث .وإلقاء
الضوء على إدارة األزمات والكوارث .واستعراض أزمات وكوارث املستقبل .وتأتي أهمية البحث من ضرورة توضيح
ودراسة فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث .وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي واملنهج
اإلستقرائي للتوصل الي نتائج الدراسةًّ .وقد توصل البحث الي النتائج التالية :أن الفلسفة موقف من الحياة تمثل
أحد مستويات تفكير اإلنسان في هذه الحياة ،وفلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث لرؤية
جديدة ولتصور جديد ملفهوم األزمات والكوارث ،رؤية تقوم على ترقية الوعي بمسئولية اإلنسان عن املخاطر
املحدقة باملجتمع ،وعن مسئوليته األخالقية تجاه األجيال القادمة ،وأن فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة
األزمات والكوارث معقدة وطويلة وتحتاج للمزيد من البحث والدراسة .وقد أوص ى البحث باآلتي :ضرورة تطوير
االستراتيجيات الخاصة بمنظومة إدارة األزمات والكوارث لتواكب استشراف املستقبل في إدارة األزمات والكوارث،
وفق املتغيرات العاملية .وتشجيع الحكومات والدول لبناء قاعدة بيانات مشتركة باملخاطر املتوقعة ومستوياتها
ومعرفة احتمالية الخطر وتأثيره .وتعز ًّيز الجاهزية وتوقع املخاطر املحتملة وتقييمها عن طريق إعداد نهج استباقي
إلدارة األزمات والكوارث ورسم السيناريوهات إليجاد الحلول االستباقية للتحديات .ووضع واستحداث سياسات
وأطر للمساعدات الدولية في حاالت األزمات والكوارث ،من خالل املوارد البشرية واملادية والتكنولوجية وآلية
وتطوير نظام اإلنذار املبكر وتوظيف التكنولوجيا
ًّ
تنظيم توزيعها بالشكل األمثل باستخدام الذكاء االصطناعي.
الرقمية الستخدامها في مجاالت التعامل مع املخاطر والتهديدات املحتملة لألزمات والكوارث املساهمة في نشر
الكتب واألوراق العلمية الخاصة بالدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارثًّ .
الكلمات املفتاحية :الفلسفة ،الدراسات املستقبلية ،إدارة األزمات والكوارث.
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)76-63(  ص،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديمقراطي العربي –برلين
Abstract
The study aims to clarify the concept of philosophy. Promote the importance of future
studies in managing crises and disasters, highlighting them, and reviewing future crises
and disasters. The importance of the research stems from the need to clarify and study the
philosophy of future studies in crisis and disaster management. The research relied on the
descriptive and inductive approach to arrive at the results of the study. The research
finding results: that philosophy is an attitude towards life that represents one of the levels
of human thinking in this life, and the philosophy of future studies in managing crises and
disasters for a new vision and a new perception of the concept of crises and disasters, a
vision based on promoting awareness of the human responsibility for the risks facing
society, and his responsibility The ethical approach towards future generations, and that
the philosophy of future studies in managing crises and disasters is complex and long and
needs further research and study. The research recommended the following: The need to
develop strategies for the crisis and disaster management system to keep pace with the
future foresight in managing crises and disasters, according to global variables,
encourage governments and countries to build a common database of expected risks and
their levels, knowledge of the likelihood of risk and its impact, and enhance preparedness,
anticipate and evaluate potential risks by preparing an approach. Proactively manage
crises and disasters and draw up scenarios to find proactive solutions to challenges,
develop and create policies and frameworks for international aid in situations of crises
and disasters, through human, material and technological resources and the mechanism
for optimizing their distribution using artificial intelligence, developing an early warning
system and employing digital technology for use in the areas of dealing with risks And
potential threats to crises and disasters. And contribute to publishing books and scientific
papers on future studies in crisis and disaster management.

Keywords: Philosophy, Future Studies, Crisis and Disaster Management.

امللخص املفاهيمي

ً
 وال يمكن بأي حال من األحوال أن تحلق بعيدا،الفلسفة موقف من الحياة تمثل أحد مستويات تفكير اإلنسان
 والدراسات املستقبلية مجموعة الدراسات التي.عن الحياة بل هي أشغال فيها وتعميق لها واكتشاف ألبعادها
 وتتنبأ باألولويات التي يمكن أن، أو التي بات من املحتمل أن تظهر في املستقبل،تكشف عن املشكالت الحالية
 وعلم ادارة األزمات والكوارث يعد من العلوم اإلنسانية حديثة.تحددها كحلول ملواجهة هذه املشكالت والتحديات
 وتحريك الثوابت وقوى الفعل املختلفة ذات، ويعتبر هو علم املستقبل اذ يعمل على التكيف مع املتغيرات.النشأة
ً
 كما أن مستقبل إدارة األزمات والكوارث سيتغير وفقا. وكذلك الثقافي،التأثير السياس ي واالقتصادي واالجتماعي
ًّ ."الخ...... ، تجارب النانو،للتغيرات التي طرأت علي العلوم والحياة بصورة عامة "التغيرات البيئية
الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي يمكن زيادة عدد الدوائر املنبثقة عن الشكل
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الفلسفة
وإدارة األزمات
والكوارث
عالقة
الفلسفة
بالعلوم
التطبيقية
واالجتماعية

األزمات
والكوارث
االقتصادية

فلسفة الدراسات
املستقبلية في
ادارة األزمات
والكوارث
األزمات
والكوارث
البيئية

أزمات وكوارث
املدن الذكية
األزمات
والكوارث
الصحية

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لفلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة
األزمات والكوارث ًّ
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فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث
تتمثل مشكلة الدراسة في أن مفهوم فلسفة الدراسات املستقبلية يعد من
األمور الحديثة في الفكر اإلداري املعاصر ،وعالقته بعلم إدارة األزمات
والكوارث وهو من العلوم التي تم التأصيل لها نهاية القرن.

تهدف الدراسة توضيح مفهوم الفلسفة ،وتعزيز أهمية الدراسات املستقبلية ،وإلقاء
الضوء على إدارة األزمات والكوارث ،واستعراض أزمات وكوارث املستقبل.
سـوف تسـتخدم هـذه الدراسـة املـنهج الوصـفي واالسـتقرائي ،الـذي يعتمـد علـي جمـع البيانـات
واملعلومـات وتبويبهـا وتحليلهـا والـربط بـين مـدلوالتها مـن أجـل تفسـيرها والوصـولًّ الـي نتـائج عامـة
تسهم بصورة واضحة في تكوين فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث.

أن فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث تؤسس لرؤية جديدة ولتصور جديد ملفهوم األزمات والكوارث ،رؤية تقوم على ترقية الوعي بمسئولية اإلنسان

عن املخاطر املحدقة باملجتمع ،وعن مسئوليته األخالقية تجاه األجيال القادمة.
تط ــوير االس ــتراتيجيات الخاص ــة بمنظوم ــة إدارة األزم ــات والك ــوارث لتواك ــب استش ـراف املس ــتقبل ف ــي الح ــد منه ــا ،وف ــق املتغي ـرات العاملي ــة .ووض ــع واس ــتحداث سياس ــات وأط ــر
للمساعدات الدولية في حاالت األزمات والكوارث ،من خالل املوارد البشرية واملادية والتكنولوجية وآلية تنظيم توزيعها بالشكل األمثل باستخدام الذكاء االصطناعي.

تطلعات مستقبلية:



تطوير أساليب التصدي للهجمات اإللكترونية وتعزيز تبادل املعلومات االستباقية بين الدول واالستفادة من الخبرات الرائدة في هذا املجال.




زيادة دعم البحوث العلمية في مجال الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث ،من خالل دراسة أساليب مبتكرة لالستعداد والجاهزية واالستجابة الفورية والتعافي.
تضافر وتوحيد الجهود الدولية ملعالجة مسألة إدارة األزمات والكوارث واستشراف املستقبل واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
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 .1اإلطار العام للدراسة
 1.1مقدمة:
في بداية القرن الحادي والعشرون تجد إدارة األزمات والكوارث نفسها مرغمـة علـى تطـوير أسـاليبها ومناهجهـا ملواجهـة املواقـف
املتجـ ــددة التـ ــي تحمـ ــل فـ ــي طياتهـ ــا مخـ ــاطر ًّال حـ ــدود لهـ ــا نتيجـ ــة لألزمـ ــات والكـ ــوارث املتفجـ ــرة والتطـ ــورات التقنيـ ــة والتحـ ــوالت
االجتماعية املختلفةًّ .
أزم ــات الح ــروب ،أزم ــات أس ــواق رأس امل ــال ،أزم ــة النفاي ــات الذري ــة والنووي ــة ،ك ــوارث ال ـ ًّـزالزل والفيض ــانات والب ـراكين ،التغيي ــر
ً
اإلدمان ،زيادة معدالت الجريمة .وأخيرا ظاهرة التطرف واإلرهابًّ .
املناخي وتدهور البيئة ،ندرة املياه ،مشكلة البطالة مشكلة ًّ
األمر الذي دفع بها الي التكامل والتداخل مع العديد من العلوم اإلنسانية األخـرى والدراسـات املتباينـة واملختلفـة التخصصـات
كمــا أصــبح اســتخدام املنــاهج العلميــة فــي مواجهــة األزمــات والكــوارث ،ضــرورة َّ
ملحــة؛ لــيس لتحقيــق نتــائج إيجابيــة مــن التعامــل
معها؛ وإنما ّ
لتجنب نتائجها املدمرةًّ .

ومـن هنــا جــاء التكامــل بينهــا وبــين الفلســفة وبــين الدراسـات املســتقبلية أو علــم املســتقبل أو الدراســات االستشـرافية كمــا يطلــق
عليها البعض .وذلك بالرغم من االختالفات الواضحة بين هذه العلوم من حيث النشأة والتطور واملناهج واالتجاهات النظرية
والتطبيقية.

وعلم إدارة األزمات والكوارثُ ،ي َع ّد من العلوم اإلنسانية حديثة النشأة .وأبرزت أهميته التغيرات العاملية ،التي أخلت بموازين
َ
القوى ،اإلقليمية والعاملية ،وأوجبت ْ
رصدها وتحليل حركتها واتجاهاتهـا .ومـن ثـم؛ يكـون علـم إدارة األزمـات والكـوارث ،هـو علـم

املسـتقبل؛ إذ يعمـل علـى التكيـف مــع املتغيـرات ،وتحريـك الثوابـت وقـوى الفعــل املختلفـة ،ذات التـأثير ،السياسـ ي واالقتصــادي
ً
ّ
ً
واالجتماعي ،وكذلك الثقافي .وإذا كان ذلك العلم من العلـوم املسـتقلة بـذاتها؛ إال أنـه ،فـي الوقـت نفسـه ،يتصـل اتصـاال مباشـرا
بالعلوم اإلنسانيةًّ .

 2.1املشكلة البحثية وتساؤالتها:
تتمثل مشكلة الدراسة في أن فلسفة الدراسات املستقبلية يعد من األمور الحديثة في الفكر املعاصر ،وعالقته بعلم إدارة
األزمات والكوارث وهو من العلوم التي تم التأصيل لها نهاية القرنًّ املاض ي .يعتبر في طور التكوين والنشأة .مما يتطلب تناوله
بالبحث والدراسةًّ .وتجيب الدراسة على التساؤالت التاليةًّ :
-

ما الفلسفة؟ ًّ
ما املقصود بالدراسات املستقبلية؟ ًّ
ما هي إدارة األزمات والكوارث؟
ما مستقبل إدارة األزمات والكوارث؟

 3.1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الي تحقيق اآلتيًّ :
 توضيح مفهوم الفلسفةًّ . تعزيز أهمية الدراسات املستقبليةًّ . -إلقاء الضوء على إدارة األزمات والكوارثًّ .
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 -استعراض أزمات وكوارث املستقبل.

 4.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يليًّ :
 قلة أو عدم توفر الدراسات والبحوث حول الدراسات املستقبلية وإدارة األزمات والكوارث بمكتباتالجامعات العربيةًّ .
 تسهم الدراسة في توضيح نظر العديد من الناس الي الفلسفةًّ . تسلط الدراسة الضوء على الجوانب التي غفلة عنها الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة. تستعرض الدراسة أزمات وكوارث املستقبل من وجهة نظر الدراسات املستقبليةًّ . تستفيد من نتائج هذه الدراسة كل الجهات البحثية واألكاديمية واملهنية ذات العالقة بموضوع الدراساتاملستقبلية وإدارة األزمات والكوارث ومراكز الدراسات اإلستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية.
 5.1منججية الدراسةًّ :
سوف تستخدم هذه الدراسة املنهج الوصفي واالستقرائي ،الذي يعتمد على جمع البيانات واملعلومات وتبويبها وتحليلها والربط
بين مدلوالتها من أجل تفسيرها والوصو ًّل الي نتائج عامة تسهم بصورة واضحة في تكوين فكرة فلسفة الدراسات املستقبلية في
إدارة األزمات والكوارث ،معتمد على املناهج التاليةًّ :
 املنهج الوصفيًّ . املنهج اإلستقرائيًّ .وذلك على اعتبار أنها أنسب الطرقًّ املنهجية البحثية في مثل هذه الدراسات والبحوثًّ .
 6.1حدود الدراسة :سوف تتناولًّ الدراسة موضوع دراستها عن فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث ،من
حيث التعريف واملفهوم ومستقبل األزمات والكوارثًّ .

 .2اإلطار النظري:
إن طبيعة الدراسة تحتم علينا الوقوف على بعض املفاهيم واملصطلحات من خالل شرحها واستيضاح مفهومها خاصة فيما
يتعلق بالفلسفة والدراسات املستقبلية ،باإلضافة الي شرح مفهوم إدارة األزمات والكوارث ،األمر الذي استوجب علينا
الوقوف على هذه املدلوالت من أجل الفهم الجيد في املراحل القادمة من الدراسةًّ .

 .1:2الفلسفة:

ً
الفلسفة الكلية أو الحكمة النظرية تحاول أن تقيم بناء تركيبيا عن طبيعة الواقع ،وعن معنى الحياة وهدفها ،وعن أصل

الكون ،كما إنها تقيم بناء آخر عن اإلنسان ومعني الحياة البشرية وهدفها وحرية اإلرادة واألخالق ....الخ .أي صورة تركيبية
للعالم الكبير "الكون" من ناحية ،وللعالم الصغير "اإلنسان" من الناحية األخرى .ثم عن العالقة بينهما بحيث تقدم لنا نظرية
عن الوجود ككل أو الوجود كما هو كذلكًّ .1

 1قريب هللا ،حسن الفاتح ( :)1978الحياة الفكرية في ضوء الفلسفة اإلسالمية ،مطبعة األمانة ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،ص.6
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 .2:2الدراسات املستقبلية:
مجموعة من البحوث والدراسات التي تهدف إلى الكشف عن االزمات ذات الطبيعة املستقبلية ،والعمل على إيجاد حلول
عملية لها ،كما تهدف إلى تحديد اتجاهات األحداث وتحليل املتغيرات املتعددة للموقف املستقبلي ،والتي يمكن أن يكون لها
تأثير على مسار األحداث في املستقبلًّ 1.
وعرف علم املستقبليات أو الدراسات املستقبلية :بأنه علم يختص بـ "املحتمل" و "املمكن" و "املفضل" من املستقبل بجانب
أشياء ذات االحتماالت القليلة لكن ذات التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تصاحب حدوثهاًّ 2
وعرفت الدراسات املستقبلية بأنها :مجموعة من البحوث والدراسات التي تهدف الي الكشف عن املشكالت ذات الطبيعة
املستقبلية ،والعمل على ايجاد حلول عملية لها ،كما تهدف الي تحديد اتجاهات األحداث وتحليل املتغيرات املتعددة للموقف
املستقبلي ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير على مسار األحداث في املستقبلًّ 3.
كما يمكن تعريفها بأنها :التنبؤ املشروط من منظور احتمالي وعلمي نسبيًّ .
ً
وعرفـت أيضـا بأنهــا :تخصـص علمــي يهـتم بصـقل البيانــات وتحسـين العمليــات التـي علـى أساســها تتخـذ القـرارات والسياسـات فــي
مختلــف مج ــاالت الس ــلوك اإلنس ــاني ،مث ــل األعم ــال التجاري ــة والحكومي ــة والتعليمي ــة ،والغ ــرض م ــن ه ــذا التخص ــص مس ــاعدة
متخذي القرارات أن يختاروا بحكمة من بين املناهج البديلة املتاحة للفعل في زمن معينًّ 4.
وقد توسع مفهوم الدراسات املستقبلية على أساس طبيعتها من خالل أربعة عناصر رئيسية هي العناصر التاليةًّ :
-1أنها الدراسات التي تركز على استخدام الطرق العلمية في دراسة الظواهر الخفيةًّ .
-2أنها أوسع من حدود العلم؛ فهي تتضمن الجهود الفلسفية والفنية ً
جنبا إلى جنب مع الجهود العلميةًّ .
-3أنها تتعامل مع نطاق لبدائل النمو املمكنة ،وليس مع إسقاط مفردة ّ
محددة للمستقبلًّ .
-4أنها تلك الدراسات التي تتناول املستقبل في آماد زمنية تتراوح بين  5سنوات و 50سنةًّ .
وتستند الدراسات املستقبلية إلى عدة مبادئ ،يمكن استخدامها بصورة مطورة ،بالتركيز على املستقبالت املرغوبة التي
نحب أن توجد ،وذلك باإلصرار في الحاضر على أن نغير ما نفعله اآلنًّ ،ومن أهم مبادئ الدراسات املستقبلية املبادئ التاليةًّ :
ً
امتدادا للحاضر وخاصة الحقائق العلمية مثل توقع أن تكون
 .1مبدأ االستمرارية  :Continuityوهو توقع املستقبل
األنهار أو املحيطات في نفس مكانها املعتاد لألعوام القادمة ،أي استمرارية الحوادث من املاض ي للحاضر للمستقبلًّ .
 .2مبدأ التماثل  :Analogyوهو توقع أن تتكرر بعض أنماط الحوادث كما هي من وقت آلخرًّ .
 .3مبدأ التراكم  :Accumulationوهو تراكم نفس األحكام على نفس الوقائع ،مع اختالف األشخاص ملدد تتفاوت
ً
تاريخياًّ .
ويمكن القول إن الدراسات املستقبلية تساعدنا على صنع مستقبل أفضل ،وذلك بفضل ما تؤمنه من منافع متعددة ،من
أهمها ما يليًّ 5:

 1فاروق ،فليه عبده & والزكي ،أحمد عبد الفتاح (1424/2003ه) :الدراسات املستقبلية :منظور تربوي .عمان دار املسيرة ،ص.22
 2الساعدي ،رحيم ( :)2003املستقبل مقدمة في علم الدراسات املستقبلية ،الجزء الثاني ،دار الفراهيدي للنشر والتوزيع ،بغداد ،ص.35
 3فاروق ،فليه عبده & والزكي ،أحمد عبد الفتاح (1424/2003ه) :مرجع سبق ذكره ،ص.38
 4فاروق ،فليه عبده & والزكي ،أحمد عبد الفتاح (1424/2003ه) :مرجع سبق ذكره ،ص.39
 5العيسوي ،إبراهيم ( :)2000الدراسات املستقبلية ومشروع مصر 2020م .القاهرة :معهد التخطيط القومي ،ص.24
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اكتشاف املشكالت قبل وقوعها ،ومن ثم التهيؤ ملواجهتها أو حتى لقطع الطريق عليها والحيلولة دون وقوعها .وبذلك تؤدي
الدراسات املستقبلية وظائف اإلنذار املبكر ،واالستعداد املبكر للمستقبل ،والتأهل للتحكم فيه ،أو على األقل للمشاركة في
صنعهًّ .
إعادة اكتشاف أنفسنا ومواردنا وطاقاتنا ،وبخاصة ما هو كامن منها ،والذي يمكن أن يتحول بفضل العلم إلى موارد وطاقات
فعلية .وهذا بدوره يساعد على اكتشاف مسارات جديدة يمكن أن تحقق لنا ما نصبو إليه من تنمية شاملة سريعة
ومتواصلة .ومن خالل عمليات االكتشافات وإعادة االكتشاف هذه تسترد األمة الساعية للتنمية الثقة بنفسها ،وتستجمع
قواها وتعبئ طاقاتها ملواجهة تحديات املستقبلًّ .
بلورة االختيارات املمكنة واملتاحة وترشيد عملية املفاضلة بينها .وذلك بإخضاع كل اختيار منها للدرس والفحص ،بقصد
استطالع ما يمكن أن يؤدي إليه من تداعيات ،وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج .ويترتب على ذلك املساعدة في توفير قاعدة
ً
معرفية يمكن للناس أن يحددوا اختياراتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية على ضوئها ،وذلك بدال من االكتفاء
باملجادالت األيديولوجية واملنازعات السياسية التي تختلط فيها األسباب بالنتائج ،ويصعب فيها تمييز ما هو موضوعي مما هو
ذاتيًّ .

 .3:2فلسفة الدراسات املستقبلية في ادارة األزمات والكوارث:
من وجهة نظر الباحث تؤسس فلسفة الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث لرؤية جديدة ولتصور جديد ملفهوم
األزمات والكوارث ،تقوم على ترقية الوعي بمسئولية اإلنسان عن املخاطر املحدقة باملجتمع ،وعن مسئوليته األخالقية تجاه
األجيال القادمة رؤية تدعوا الي مصالحة اإلنسان مع الطبيعة ،من أجل الحد من األزمات والكوارث املستقبلية التي تهددناًّ .

 .4:2إدارة األزمات والكوارث:
هي محاولة منتظمة لتجنب أزمة في منظمة أو إلدارة أحداث سببتها أزمة ماًّ 1.
كما يعرف بأنه :العلم الذي يعنى باألساس في كيفية التغلب على األزمات والكوارث باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة
ً
وتجنب سلبياتها واالستفادة من ايجابياتها 2.وعرف أيضا بأنه :علم ادارة توازنات القوى ورصد حركتهاًّ .

 .3الفلسفة وعالقتها بالعلوم ًّ
 1.3فلسفة العلوم :هي تلك الدراسات النقدية ملختلف مبادئ العلوم :نموها ،ونتائجها ،وفروضها ........الخ .وهي ذلك
الخطاب الدائم واملستمر بين العلوم والفلسفة بعد أن استقل العلم عن الفلسفة بعد ديكارت (*) .ذلك الخطاب الذي يدور
حول أسس العلم ،وأزماته ،وثوراته ،والقيم التي تفرزها تلك العلوم وعالقتها بالفكرًّ 3.

1 Pearson . C. M. And Clair , J . A . (1998) : Reframing Crisis Management , Academy of Management Review , 23 , PP 59 – 76

األزمات والكوارث ،مخاطر العوملة واإلرهاب الدولي ،دار األمين للطباعة ،الطبعة الثالثة ،ص.12
 2عليوة ،السيد ( :)2004إدارة ًّ
(*) رينيــه ديكــارت (بالفرنســية 31( )René Descartes :مــارس  11 –ًّ1596فبرايـ ًّـر  ،)1650فيلســوف ،وعــالم رياض ـ ي وفيزيــائي فرنس ـ ي ،يلقــب ب ــ"أبو الفلســفة الحديثــة" ،وكثيــر مــن
ً
خصوصــا كتــاب (تــأمالت فــي الفلســفة األولــى1641-م) الــذي مــا زال
األطروحــات الفلســفية الغربيــة التــي جــاءت بعــده ،هــي انعكاســات ألطروحاتــه ،والتــي مــا زالــت تــدرس حتــى اليــوم،
ً
يشـكل الـنص القياسـ ي ملعظــم كليـات الفلسـفة .كمـا أن لــديكارت تـأثير واضـح فـي علــم الرياضـيات ،فقـد اختـرع ً
نظامــا رياضـيا سـمي باسـمه وهــو (نظـام اإلحـداثيات الديكارتيـة) ،الــذي
شكل النواة األولى لـ(الهندسة التحليلية) ،فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلميةًّ .
 3كفيف فاطمة الزهراء ( :)2012الثورة العلمية من فلسفة العلوم الي األبستمولوجيا ،مخبر البحث والتطوير في العلوم االجتماعية واالنسانية ،يوم دراس ي بعنوان الفلسفة
والعلم ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة سعيدة ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،صًّ .3
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 1.1.3عالقة الفلسفة بعلم االجتماع :هنالك عالقة قائمة بين الفلسفة وعلم االجتماع يمكن أن نحصرها في ثالثة
ً
اعتبارات وهي :أوال هنالك فلسفة لعلم االجتماع تأخذ معنى فلسفة العلم أي دراسة للمناهج واملفاهيم واألدلة املستخدمة
ً
في علم االجتماع ،وهذا االهتمام الفلسفي شائع في علم االجتماع ،كما يحتاج إليه في أكثر من العلوم الطبيعية نظرا
ً
للصعوبات الخاصة التي تكتنف املفاهيم والنظريات السوسيولوجية .ثانيا هنالك عالقة وثيقة بين االجتماع والفلسفة
االجتماعية واألخالقية فموضوع علم االجتماع هو السلوك االجتماعي اإلنساني الذي توجهه القيم ،فعالم االجتماع يدرس
ً
القيم والتقويمات اإلنسانية بوصفها وقائع ،لكن عليه أيضا أن يهتم بمناقشة القيم في سياقها الخاص كما تتجلى في
ً
الفلسفة األخالقية واالجتماعية .ثالثا إن البعض قد يذهب الي أن علم االجتماع يؤدي مباشرة الي ظهور الفكر الفلسفي،
وأنه قد أسهم في تحديد التساؤالت الفلسفية الكبرىًّ 1.
 2.1.3العالقة بين الفلسفة والدين :نشأت الفلسفة في بعض وجوهها من الدين نفسه ،وطاملا أن الفلسفة تقترح قواعد
عامة للسلوك ،أو تقدم نظريات عن العالم ،فالبد من أن يكون لها وجهة دينية ،فيحتاج الدين لعقالنية الفلسفة ،وال
تتجاهل الفلسفة مشكالت الدين ،ولقد كانت مشكالت كانط(**)الرئيسية عن :ماذا أعرف؟ وماذا على أن أسك؟ ذات قيمة
دينية ال تقل عن قيمتها الفلسفيةًّ 2.
 3.1.3عالقة الفلسفة بالسياسة :عالقة الفلسفة بالسياسة عالقة وطيدة ويكن القول أن علم السياسة قد خرج من رحم
ً
الفلسفة ،وقد قال افالطون "إن حكم الناس لن يستقيم مالم يصبح الفالسفة حكاما أو يكتسب ملوك وأمراء العالم روح
ً
الفلسفة وأصالتها"  ،وأن السياسة ال يمكن أن تفهم بعيدا عن األسس الفلسفية التي تنهض عليها ،وأن الفلسفة وسيلة
الفكر النقدي الذي يسعى الي تحقيق التكامل بين مختلف جوانب الخبرة اإلنسانية ،واكتشاف إمكانيات االنسجام والتوازن
ومظاهر التوافق واالنسجام والصراع ،وبدون املنظور الفلسفي للسياسة لن نكتشف األهداف الكامنة وراء األنظمة
واألنشطة السياسية العديدةًّ 3.
 4.1.3عالقة الفلسفة والتاريخ :التاريخ هو العلم الذي يقوم بدراسة أحداث املاض ي ؛والفلسفة تبحث عن املاض ي والحاضر
واملستقبل لذلك يوجد فرع في الفلسفة يسمى فلسفة املستقبل لذا فهناك عالقة بين الفلسفة والتاريخ حيث إن التاريخ
يدرس املاض ي والفلسفة تهتم بدراسة أحداث املاض ي وبالتالي أحداث التاريخ .املنهج الفلسفي منهج عقلي نظري ومنهج
التاريخ منهج استردادي لذلك يعتمد املنهج االستردادي على العقل اإلنساني أما املنهج الفلسفي يلزم العقل السترداد أحداث
املاض ي .التاريخ يعتمد على الذاكرة واملنهج الفلسفي منهج عقلي يشمل كل الجوانب (اإلدراك  -اإلحساس -الذاكرة)..........-
ولكن املنهج االستردادي يعتمد على الذاكرة لذلك هناك عالقة بين الفلسفة والتاريخ .املنهج التاريخي يختص بجميع حقائق
التاريخ فقط بينما الفيلسوف يسعى نحو األسباب الكلية التي تفسر أحداث التاريخ فهو يبحث عن األسباب الكلية التي تفسر
هذه الحقائق وال يهتم الفيلسوف بالحقائق الجزئية .فلذلك العالقة وثيقة بين الفلسفة والتاريخًّ 4.

 1عبد السالم ،طارق الصادق & الشريدة ،خالد عبد العزيز ( :)2020مقدمة في علم االجتماع ،دار الجنا للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ص ص.26-25
(**) إيمانويـل كانــت أو إيمانويـل كــانط (باألملانيــة )Immanuel Kant :هـو فيلســوف أملــاني مـن القــرن الثــامن عشـر ( .)1804- 1724عــاش كــل حياتـه فــي مدينــة كونيغسـبرغ فــي مملكــة
بروسيا .كان آخر الفالسفة املؤثرين في الثقافة األوروبية الحديثة .وأحد أهم الفالسفة الذين كتبوا في نظرية املعرفة الكالسيكية.
 2بوترو إميل ( :)1973العلم والدين في الفلسفة في الفلسفة املعاصرة ،ترجمة أحمد فؤاد األهواني ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ص 9ـ.10
 3البرصان ،أحمد سليم ( :)2015علم السياسة ،دار زهران للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،ص.64
 4صبحي ،أحمد محمود ( :)1990في فلسفة التاريخ ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة الثالثة ،ص.109
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 5.1.3عالقة الفلسفة بعلم القانون :أساس القانون هي الفلسفة ،وهي أساس جميع العلوم ،وفلسفة القانون تبحث عن
أصول القانون وأسسه العامة وتستعين في ذلك بعلم القانون املقارن وبتاريخ القانون لتحديد أصل القانون والهدف الذي
يصبو إليهًّ 1.

 2.3تطور ومفهوم الدراسات املستقبلية:
هنالــك مــن يقــول أن نشــأة الدراســات املســتقبلية تعــود الــي العــالم االقتصــادي االنجليــزي تومــاس مــالتوس (1766م – 1843م)
الــذي عــرض فــي دراســته الشــهيرة عــن نمــو الســكان رؤيتــه املســتقبلية  ،املتســمة بالتشــاؤم لحــل التنــاقض االجتمــاعي النــاتج عــن
الثورة الصناعية واملتمثلة بالتمايز الطبقي في ظل سيطرة الرأسمالية في املجتمع البريطاني وقتئذ  ،وطالب مالتوس بالتخلص
الجماعي من الفقراء والطبقات املعدومة ح ًـال لالزمـة بينمـا الحكومـة البريطانيـة وجـدت الحـل فـي التوسـع والسـيطرة علـي الـدول
ً
األكثــر فقـرا وهكــذا توســعت فــي قــارتي آســيا وأفريقيــا  ،ممــا أدى الــي تحســين وضــع الطبقــة العاملــة الفقيــرة عنــدهم علــي حســاب
الشعوب األخرىًًّّ 2.
وق ــد اكتس ــبت الدراس ــات املس ــتقبلية معناه ــا العلم ــي واالص ــطالحي ف ــي أوائ ــل الق ــرن العش ــرين عن ــدما اقت ــرح الع ــالم س.ك ــولم
جيلف ــان ع ــام 1907م إط ــالق اس ــم (ميلونتولوجي ــا) ،وك ــان أول م ــن توص ــل ال ــي اص ــطالح دراس ــة املس ــتقبل ه ــو امل ـ ًّـؤرخ األمل ــاني
أوسيب فلنختاهيم عام 1930م تحت اسـم  Futurologyوهـو االسـم الشـائع للدراسـات املسـتقبلية فـي اللغـة اإلنجليزيـة ،حيـث
فتح املجال أمام الدراسات املستقبليةًّ .
ً
وفـي عـام 1960م أطلـق جوفينيـل وبتمويـل مــن مؤسسـة فـورد مشـروعا لقـب بــ(املستقبليون) فجمـع خبـرات عديـدة تقـوم بطــرح
أفكار تخمينية حول التغيرات االجتماعية والسياسية املحتملةًّ 3.
قبــل ه ــذا التــاريخ ك ــان أعضــاء رابط ــة روايــة الخي ــال العلمــي ف ــي انجلت ـرا ق ــد اقترحــوا وزارة للمس ــتقبل ومنــذ الثالثيني ــات وكان ــت
ً
مجلــتهم الغــد ( )Tomorrowمنبـرا للدراســات املســتقبلية ،وثمــة كتابــات يرجــع معظمهــا الــي القــرن الثــامن عشــر فــي أوروبــا كانــت
تتوقــع أو تتنبــأ بوقــوع أحــداث معينــة فــي القــرون التاليــة وفــي القــرن العشــرين علــى وجــه الخصــوص ،وبعــض هــذه الكتابــات لــه
التالية4:

طابع منهجي وشبه علمي واضح .ويمكن إجمال أهمية الدراسات املستقبلية في النقاط
ً
ً
 باتـت الدراســات املســتقبلية ضــرورة حتميــة وأم ـرا واقعــا للــدول املتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء للتكيــف مــعمعطيـات التطـور التكنولـوجي ومختلــف التحـوالت التـي أفرزتهـا نهايــة الحـرب البـاردة .وهنـا تجــب اإلشـارة إلـى أن الــدول
املتقدمة تنفق  %97من إجمالي اإلنفاق العالمي على الدراسات املستقبلية ،بينما تنفق الـدول املتخلفـة مـا تبقـى مـن
تلك النسبة املئوية؛ أي %.03
 تسعى الدراسات املستقبلية – في طابعها املستقبلي على أنماط التفكير كعالمـة مـن عالمـات النضـج العقلـي واملعرفـي-إلى رسم خريطة شاملة للمستقبل.
 تطرح الدراسات املستقبلية الخيارات املمكنة وتعمل على تقييمها في سبيل إيجاد الخيار الرشيد. تعمل الدراسات املستقبلية على التقليل من حدة األزمات من خالل التنبؤ بها قبل حدوثها واالستعداد ملجابهتها. 1محمدي فريدة ( :)1998املدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون) ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،الرغاية ،الجزائر ،ص.13
 2زكي ،رمزي ( :)1984املشكلة السكانية وخرافة املالتوسية الجديدة ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،84الكويت.
 3كورنيش ،ادوارد ( :)2007االستشراف مناهج استكشاف املستقبل ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،ص. 57
 4سعيد ،حبيب ،سامي ( 11يناير ”ًّ:)2014دورًّ الدراسات االستشرافية في صناعة املستقبل” ،صحيفة املدينة أون الين ،تصدر عن مؤسسة املدينة للصحافة والنشر  ،تاريخ
الدخول  12ديسمبر  2020الساعة  ،15:30رابط املوقع :www.http://al.madina.com/node/504205?risala
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ً
ً
 الدراسات املستقبلية مدخال ضروريا في تطوير التخطيط االستراتيجي الذي يعتمد على الصور املستقبلية. تب ــرز أهمي ــة االستش ـراف املس ــتقبلي ف ــي الط ــابع الجم ــاعي للت ــأثيرات املعق ــدة الناجم ــة ع ــن التهدي ــد الن ــووي والتغي ـراتاملناخيــة وإعــادة رســم الخ ـرائط السياســية والجيوبوليتكيــة علــى أســس إثنيــة وعرقيــة وثقافيــة ناهيــك عــن تهديــدات
نقص الطاقة واملياه والغذاء.
 وفــي مي ــدان العلــوم السياس ــية ترم ــي الدراســات املس ــتقبلية إلــى ص ــياغة قال ــب فكــري مم ــنهج يتكفــل بتحدي ــد وتفس ــيرً
طبيعــة املشــاكل والتحــديات التــي تعتــرض ســبيل التطــور اإلنســاني فــي املســتقبل ،ألن مــا تــم تحقيقــه حاليــا ال يتجــاوز
مجال مستوى ما قبل النظرية  Pre-Theoryمن جهة ،وترشـيد عمليـة صـنع القـرار السياسـ ي عـن طريـق إتاحـة فـرص
مرجعي ــات مس ــتقبلية لص ــانع الق ـرار ،واقت ـراح مجموع ــة متنوع ــة م ــن الب ــدائل املعقول ــة للوص ــول إل ــى اختي ــار الب ــديل
ى.
األنسب لحل املشكالت القائمة من جهة أخر ًّ
 تكثيف املشاركة السياسية في صنع املستقبل ورسـم سـيناريوهاته والتخطـيط لـه ألن الدراسـات املسـتقبلية مفتوحـةأمـام تخصصـات متنوعـة ومجـال اسـتخدام األسـاليب التشـاركية ، Participatory Methodsاملسـتمدة مـن التصـور
املستقبلي آلراء الخبراء واملتخصصين .ومن بين هذه األسـاليب إلعـداد الدراسـات املسـتقبلية ،نجـد :جلسـات العصـف
الـذهني  Brainstormingولجنـة الخبـراء ونمـوذج سـيغما واسـتبيان دلفـي  Delphi Techniqueودوالب املسـتقبالت
 Futures Wheelلبيتر واجشال  ، Peter Wagaschallوغيرها من أساليب وتقنيات العمل الجماعي التشاركي.
ويتضــح أن األهميــة املأمولــة علــى الدراســات املســتقبلية فــي اعتبارهــا ثقافــة مجتمعيــة متجــذرة وأســلوب تفكيــر ونمــط
حياة معهود ،تتعدى هذه امليادين بأكملها حيث أن الغاية الجوهرية لهذه الدراسات تكمن في استجالء األغراض والسعي نحو
تحقيق األهداف بغية االستفادة من القيم االجتماعية والثقافية بعد ترجمتهـا إلـى دراسـات علميـة واختيـارات متنوعـة وممكنـة
التطبيقًّ .

 .2:3تطور مفهوم إدارة األزمات والكوارث:

ً
ً
لقــد بــدأ اإلنســان جــادا بتطــوير وتحــديث علــم إدارة الكــوارث واألزمــات مــؤخرا فــي نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة حيــث بــرز هــذا
االهتمام ألجل مواجه األهوال واملخاطر التي عانت منها البشرية حينها والتي بدورها أيقظت الحس اإلنساني بين الشعوب التي

تأثرت بهذه الحروب وآثارها املدمرة للبيئة واإلنسانًّ 1.
إال أن املمارسـة العمليـة قـد سـبقت
إن التأصيل النظري إلدارة الكـوارث واألزمـات لـم يبـدأ ا ًّال فـي السـتينيات مـن القـرن املاضـ ي ًّ
ذلك بكثيـر ،يقـول العمـاري "إن ادارة األزمـات كانـت أحـد أسـاليب ادارة العالقـات اإلنسـانية علـى مسـتوياتها املختلفـة منـذ فجـر
ً
ً
التــاريخ ،وإن القــدرة علــى النجــاح فيهــا كانــت امتيــازا غريزيــا خــص بــه هللا ســبحانه وتعــالي الــبعض مــن البشــر دون الــبعض اآلخــر
ً
وجودا من محاوالت التأصيل النظري التي بدأت في مطلع الستينياتًّ 2.
ًّ
وأنها كانت أسبق

 .4األزمات والكوارث في املستقبل:
يرى البحث إن لحظة األزمة يمكن أن تقودنا الي أزمة فكرية أو أزمة هويـة ،بـل وأزمـة وجـود ،وحتـى ال نقـع فـي فـخ هـذه األزمـات،
كان البد لنا من أن نتجه بتفكيرنا نحو املستقبل ألن التفكير في املستقبل هو الذي يصنع تطور الحاضـر وتقدمـه الـي املسـتقبل.
دار جامعة افريقيا العاملية للطباعة ،ص.1
 1أبو ريدة ،خالد محمد مصطفى ( :)2012إدارة الكوارث واألزمات في السودان الحاضر والرؤى املستقبليةًّ ،
 2الشعالن ،فهد أحمد ( :)2009مهارات متقدمة في كيفية إدارة األزمات ،حلقة علمية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض،
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ألن التفكيــر فــي املســتقبل ًّوتأمــل صــورته املتوقعــة بأليــات علميــة وعقليــة أصــبحت متاحــة فــي ظــل التطــور العلمــي والتكنولــوجي
والفلسفي املعاصر ،وهو الطريق املتاح إلصالح الحاضر وصنع املستقبلًّ .
ً
إن مجــرد الــدعوة الــي التفكيــر فــي املســتقبل مــن شــأنه أن ينبهنــا الــي ضــرورة التفكيــر فــي أمــور تتعلــق باملســتقبل البعيــد بــدال مــن
ً
االكتفاء بالتدبير لحاجات الغد املباشر ،ومن املحقق أن مقتضيات املستقبل البعيد نسبيا يجب أن تسهم في إمالء الكثير مما
يتخــذ مــن تــدابير ملواجهــة مطالــب الغــد املباشــر ،فاإلنســان هــو الكــائن األوحــد الــذي يعــرف معنــى التخطــيط للمســتقبل البعيــد
ً
وتكوين التصورات والخطط لحياة لم تتحقق بعد لكنها في الطريق الي أن تصبح واقعاًّ 1.
وم ــن وجه ــة نظ ــر الباح ــث أن األزم ــات والك ــوارث املس ــتقبلية س ــتدور ح ــول العدي ــد م ــن املح ــاور واملس ــارات ،والت ــي س ــنحاول أن
نوجزها في اآلتيًّ :
ً
أوال :أزمات وكوارث املدن الذكية:
البناء الحضري في الوقت الراهن اتجه صوب تصميم وتحويل املدن والعواصم الي مدن ذكية تعتمد على الحواسيب وشبكات
اإلنترنت بصورة تامة األمر الذي يقودنا للتفكير في األزمات والكوارث التي قد تنجم من هذا التحول في حال حدوث انقطاع تام
لإلنترنت من حوادث سير ،وتوقف تام للخدمات الصحية ،واألمنية.......الخًّ .
ً
ثانيا :األزمات والكوارث الصحية:
لقــد شــهد العــالم العديــد مــن املتغيـرات فــي القطــاع الصــحي مــن تفشـ ي األمـراض واألوبئــة العامليــة بصــورة ســريعة ومخيفــة ،ممــا
يــدفعنا للتفكي ــر ف ــي زراع ــة رق ــائق إلكتروني ــة لجمي ــع البش ــر تحتــوي عل ــى الس ــجل الطب ــي والوق ــائي يس ــتخدم ال ــذكاء االص ــطناعي،
والذي قد يكونًّ عرضه للهجمات اإلرهابية في نطاق واسع يستهدف املدنيين أو غيرهمًّ .
ً
ثالثا :األزمات والكوارث البيئية:
يشــهد قطــاع األمــن الغــذائي واســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا القطــاع للحــد مــن الهــدر وضــمان ســالمة الغــذاء ،وحمايــة
ً
ً
البيئ ــة تط ــورا كبي ـرا مم ــا يقودن ــا للتفكي ــر ف ــي املخ ــاطر واألزم ــات والك ــوارث الت ــي ق ــد يش ــهدها ف ــي الس ــنوات املقبل ــة ،م ــن هجم ــات
بيولوجية أو فيروسية محتملةًّ .
ً
رابعا :األزمات والكوارث االقتصادية:
ب ــالرغم م ــن االرتف ــاع والتحس ــن املس ــتمر ف ــي الحي ــاة االقتص ــادية ،إال أن التق ــارير تش ــير ال ــي ازدي ــاد متوق ــع ف ــي ارتف ــاع التك ــاليف
االقتصــادية لألزمــات والكــوارث ،حيــث يبلــغ متوســط تكــاليف الكارثــة فــي بلــد مــا متقــدم علــي نحــو كبيــر حــوالي  363مليــون دوالر،
وفي بلد متوسط التقدم  209مليون دوالر ،وفي بلد منخفض الدخل  79مليون دوالرًّ 2

 1.4النتائج
وقد توصلت الدراسة الي النتائج التاليةًّ :
 -1توجد مناهج ومتطلبات خاصة للتعامل مع الكوارث واألزمات الوطنية.
 -2يوجد خلط بين الكوارث واألزمات واملفاهيم ذات العالقة األخرى.
 -3مشاركة املجتمع في التصدي للكوارث واألزمات ساعد بصورة واضحة في التقليل من اآلثار الكبيرة لها.
 1مصطفى سويف ( :)2002نحن واملستقبل ،منشورات مكتبة األسرة ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،ص265ـ.266
 2األمم املتحدة ( :)2012الكوارث من خالل رؤية مختلفة وراء كل نتيجة سبب ،دليل ارشادي للصحفيين يغطي نشاط الحد من الكوارث ،ص.24
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 -4غياب نظام وطني إلدارة الكوارث واألزمات القومية سبب في وقوع البالد فريسة الكوارث واألزمات املتالحقة.
 -5خطوات اإلدارة اإلستراتيجية للكوارث واألزمات الوطنية معقدة وطويلة وتحتاج للمزيد من البحث والدراسةًّ .

 2.4التوصيات:
وقد أوصت الدراسة بالتوصيات التاليةًّ :
 -1ضــرورة تطــوير االســتراتيجيات الخاصــة بمنظومــة إدارة األزمــات والكــوارث لتواكــب استشـراف املســتقبل فــي إدارة
األزمات والكوارث ،وفق املتغيرات العاملية.
 -2تشـجيع الحكومـات والــدول لبنـاء قاعــدة بيانـات مشــتركة باملخـاطر املتوقعــة ومسـتوياتها ومعرفــة احتماليـة الخطــر
وتأثيره.
 -3تعزيـز الجاهزيــة وتوقـع املخــاطر املحتملـة وتقييمهــا عـن طريــق إعـداد نهــج اسـتباقي إلدارة األزمــات والكـوارث ورســم
السيناريوهات إليجاد الحلول االستباقية للتحديات.
 -4وضــع واســتحداث سياســات وأطــر للمســاعدات الدوليــة فــي حــاالت األزمــات والكــوارث ،مــن خــالل املــوارد البشــرية
واملادية والتكنولوجية وآلية تنظيم توزيعها بالشكل األمثل باستخدام الذكاء االصطناعي.
 -5تطوير نظام اإلنذار املبكر وتوظيف التكنولوجيا الرقمية الستخدامها في مجاالت التعامل مع املخاطر والتهديدات
املحتملة لألزمات والكوارث.
 -6املساهمة في نشر الكتب واألوراق العلمية الخاصة بالدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارثًّ .

 3.4تطلعات مستقبلية:
 تطوير أساليب التصدي للهجمات اإللكترونية وتعزيز تبادل املعلومات االستباقية بين الدول واالستفادة من الخبراتالرائدة في هذا املجال.
 زيادة دعم البحوث العلمية في مجال الدراسات املستقبلية في إدارة األزمات والكوارث ،من خالل دراسة أساليبمبتكرة لالستعداد والجاهزية واالستجابة الفورية والتعافي.
 تضافر وتوحيد الجهود الدولية ملعالجة مسألة إدارة األزمات والكوارث واستشراف املستقبل واستخدام التكنولوجياالحديثة.

املصادر واملراجع:
ً
أوال  :الكتب واملراجع العربية :
-1
-2
-3
-4

األمم املتحدة ( :)2012الكوارث من خالل رؤية مختلفة وراء كل نتيجة سبب ،دليل ارشادي للصحفيين يغطي نشاط الحد
من الكوارث.
أبو ريدة ،خالد محمد مصطفى ( :)2012إدارة الكوارث واألزمات في السودان الحاضر والرؤى املستقبلية ،دار جامعة افريقيا
العاملية للطباعة.
البرصان ،أحمد سليم ( :)2015علم السياسة ،دار زهران للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.
الساعدي ،رحيم ( :)2003املستقبل مقدمة في علم الدراسات املستقبلية ،الجزء الثاني ،دار الفراهيدي للنشر والتوزيع،
بغداد.
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 -5الشعالن ،فهد أحمد ( :)2009مهارات متقدمة في كيفية إدارة األزمات ،حلقة علمية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض.
 -6العيسوي ،إبراهيم ( :)2000الدراسات املستقبلية ومشروع مصر 2020م .القاهرة :معهد التخطيط القومي.
 -7عليوة ،السيد ( :)2004إدارة األزمات والكوارث ،مخاطر العوملة واإلرهاب الدولي ،دار األمين للطباعة ،الطبعة الثالثة.
 -8عبد السالم ،طارق الصادق & الشريدة ،خالد عبد العزيز ( :)2020مقدمة في علم االجتماع ،دار الجنا للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.
 -9صبحي ،أحمد محمود ( :)1990في فلسفة التاريخ ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة الثالثة.
 -10زكي ،رمزي ( :)1984املشكلة السكانية وخرافة املالتوسية الجديدة ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،84الكويت.
-11كورنيش ،ادوارد ( :)2007االستشراف مناهج استكشاف املستقبل ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان.
 -12سعيد ،حبيب ،سامي ( 11يناير ”ًّ:)2014دورًّ الدراسات االستشرافية في صناعة املستقبل” ،صحيفة املدينة أون الين ،تصدر
عن مؤسسة املدينة للصحافة والنشر  ،تاريخ الدخول  12ديسمبر  2020الساعة  ،15:30رابط املوقع
:www.http://al.madina.com/node/504205?risala
 -13كفيف فاطمة الزهراء ( :)2012الثورة العلمية من فلسفة العلوم الي األبستمولوجيا ،مخبر البحث والتطوير في العلوم
االجتماعية واالنسانية ،يوم دراس ي بعنوان الفلسفة والعلم ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة سعيدة،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةًّ .
-14فاروق ،فليه عبده & والزكي ،أحمد عبد الفتاح (1424/2003ه) :الدراسات املستقبلية :منظور تربوي .عمان دار املسيرة.
-15قريب هللا ،حسن الفاتح ( :)1978الحياة الفكرية في ضوء الفلسفة اإلسالمية ،مطبعة األمانة ،القاهرة ،جمهورية مصر
العربية.
 -16مصطفى سويف ( :)2002نحن واملستقبل ،منشورات مكتبة األسرة ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر.
 -17محمدي فريدة ( :)1998املدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون) ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،الرغاية ،الجزائر.
-18بوترو إميل ( :)1973العلم والدين في الفلسفة في الفلسفة املعاصرة ،ترجمة أحمد فؤاد األهواني ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،القاهرة.

ً
ثانيا  :الكتب واملراجع األجنبية
19- Pearson . C. M. And Clair , J . A . (1998) : Reframing Crisis Management , Academy of
Management Review , 23.
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 مجلة، إدارة النفايات الخطرة في بعض جامعات محافظة غزة:)2021(  نظام، نيفين & األشقر، الصيفي:يوثق هذا البحث كـ
94-77  ص، أملانيا،)9(  العدد،)3(  املجلد،الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص
ًّ املستخلص

،هدفت هذه الدراسة إلى البحث في ممارسة إدارة نفايات املواد الخطرة في عدد من الجامعات في محافظة غزة
،وقد تم استخدام املنهج الوصفي والتحليلي الذي من خالله تم وصف موضوع الدراسة وتحليل البيانات
 توصلت الدراسة إلى قصور في عملية إدارة.باالعتماد على االستبانة كأداة الدراسة وتسجيل املالحظات امليدانية
 وأن هناك حاجة ماسة إلى توعية وتدريب الفنيين واملعيدين وعاملي النظافة،نفايات املواد الخطرة في الجامعات
 أوصت الدراسة.في موضوع التعامل مع مخلفات املواد الخطرة وكيفية تخزينها والتخلص منها بعد إجراء التجارب
بضرورة زيادة الوعي لدى فنيي املختبرات واملعلمين وعاملي النظافة على مفهوم إدارة نفايات املواد الخطرة وآلية
 وتوفير أدوات األمان ووسائل الوقاية الشخصية في،التعامل معها سواء كانت مواد كيميائية أو مشعة أو حيوية
.مختبرات الجامعات للطلبة واملعلمين والفنيين

ًّ املخلفات الخطرة – مختبر – إدارة املواد الخطرة – إدارة النفايات الخطرة- املواد الخطرة:الكلمات املفتاحية
Abstract
This study aimed to search the practice of hazardous materials waste management in a
number of universities in the Gaza governorate. It was used the descriptive and analytical
approach through which the subject of the study was described and the data analyzed,
based on the questionnaire as a study tool and recording field observations. The study
found deficiencies in the waste management of hazardous materials in universities, and
that there is an urgent need to educate and train technicians and instructors on the issue of
dealing with hazardous materials waste and how to store and disposed after conducting
experiments. The study recommended the need to increase awareness of laboratory
technicians and instructors on the concept of managing hazardous materials waste and the
mechanism of dealing with it, whether it is chemical, radioactive or biological materials,
and providing safety tools and personal protective equipment in universities laboratories
for students, instructors and technicians.
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امللخص املفاهيمي
تتنوع مصادر النفايات الخطرة ونوعيتها ً
وفقا لطبيعة املواد واآلليات املستخدمة في تصدير تلك النفايات ،تتواجد
العديد من املواد الخطرة في الجامعات املحلية نتيجة أنها تستخدم في املختبرات والتجارب العلمية ،والتي ينتج
عنها العديد من املخلفات الخطرة التى تعمل على ًّزيادة املخاطر في الجامعات املحلية ،وخاصة في ظل زيادة املواد
الكيميائية الخطرة التى تستخدم في التجارب العلميةًّ .

الشكل التالي يوضح اآللية الالزمة إلدارة مخلفات املواد الخطرة في مختبرات الجامعاتًّ :

تدريب الفنيين
على كيفية
التعامل مع املواد
الكيميائية
الخطرة ومخلفاتها

ارتداء معدات
الوقاية والسالمة
الشخصية أثناء
التعامل من املواد
الخطرة ومخلفاتها

التخلص من
املخلفات الخطرة
حسب اللوائح
واألنظمة الدولية

إدارة النفايات
الخطرة في
بعض جامعات
محافظة غزة

فصل املخلفات
الخطرة عن غيرها
من مخلفات
املختبرات

املعالجة األولية
للمخلفات الخطرة
قبل النقل
الخارجي

وضع عالمات
الخطر على
املخلفات الخطرة
بعد جمعها

ًّ
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات إلدارة النفايات الخطرة في بعض جامعات
محافظة غزة ًّ
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إدارة النفايات الخطرة في بعض جامعات محافظة غزة
ظهــرت للبــاحثين مشــكلة خطي ــرة تكمــن فــي ســوء إدارة مخلف ــات املــواد الخطــرة الناتجــة بع ــد
إجـراء التجــارب العمليــة فــي املختبــر وتــدني متطلبــات الســالمة الشخصــية للفنيــين والطلبــة .إذ
تدور مشكلة الدراسة حول التساؤل الـرئيس التـالي" :هـل اآلليـات ال ـي يتبعهـا املسـؤولين فـي
مختبــرات الجامعــة ،تــتم وفــق منججيــات التعامــل والــتخلص الســليم واآلمــن مــن النفايــات
الخطرة "؟

هــدفت هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي ممارســة إدارة نفايــات املــواد الخطــرة فــي عــدد مــن
الجامعات في محافظة غزة.
تم استخدام املنهج الوصفي ًّوالتحليلي الذي من خالله تم وصف موضوع الدراسة
وتحليل البيانات ،باالعتماد على االستبانة كأداة الدراسة ًّوتسجيل املالحظات امليدانية.

توصلت الدراسة إلى أن هناك قصور في عملية إدارة نفايات املواد الخطرة ،وأن هناك حاجة ماسة إلى توعية وتدريب الفنيين والعاملين في موضوع التعامل مع النفايات الخطرة وكيفية
تجميعها والتخلص منها وفق اللوائح و األنظمة الدولية.
أوصت الدراسة بتطوير الوعي لدى العاملين و الفنين في مختبرات الجامعات على مفهوم إدارة المواد الخطرة و مخلفاتها وآلية التعامل معها سواء كانت مواد كيميائية أو مشعة أو
حيوية ،و توفير أدوات األمان ووسائل الوقاية الشخصية في المختبرات للطلبة و العاملين والفنيين.

تطلعات مستقبلية:


تشكيل لجنة إتالف متخصصة في التخلص من مخلفات املواد الخطرة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية.



عمل فحص دوري ألدوات السالمة واألمان الشخصية (طفايات الحريق ،وجود جردل الرمل ،أدوات اإلسعافات األولية في كل مختبر) كذلك الفحص الدوري للمواد املخزنة داخل مخازن املختبرات.



البدء بعملية التجميع السليمة ملخلفات املواد الكيميائية والحيوية بحيث نجعل املخلفات التي قد تتفاعل متباعدة عن بعضها البعض.




توفير املعدات والحاويات املخصصة واملرخصة جمع املخلفات الخطرة و كذلك توفير عالمات لوضعها على تلك الحاويات للتحذير من النفايات الخطرة.
تشكيل لجنة معالجة أولية في الجامعات ملعالجة املخلفات بصورة أولية قبل النقل الخارجي لها.
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 .1اإلطار العام:
 1.1مقدمة:
يقع على الجامعات مسؤولية تزويد الطلبة بمختلـف املعارف النظرية والعملية ،ويتعرض التعليم لتحديات كثيرة
منها ،التدفق الطالبي الكبير على الجامعات؛ مما انعكس على مستوى ما تقدمه من خدمات تعليمية تتوفر فيها
شروط األمن والسالمة .وحيث أن من أهم وسائل نقل املعرفة وخاصة املعارف العلمية والتجريبية هي ما يتم عن
التجارب التطبيقية في املختبراتًّ .1
ًّ
طريق إجراء
لذا فإنه يقع على هذه املختبرات الجزء الكبير والهام من العملية التعليمية خاصة املواد العلمية (أحياء ،فيزياء،
ً
ونظرا لطبيعة هذه املختبرات من حيـث مكوناتها وتجهيزاتها وما تحويه من أجهزة
كيمياء ،تمريض ،تحاليل طبية).
ً
فضال عن أن العمل بها يستلزم في كثير من الدروس العملية إلى
ًّ
علمية وأدوات معملية ومواد كيماوية خطرة،
اسـتعمال اللهب عن طريق املواقد ًّواسطوانات الغاز ،أو استخدام الكهرباء في إجـراء التجارب الفيزيائيـة أو
استخدام املواد الكيميائية الخطرة في التفاعالت الكيميائية وغيرها ،مما يؤكد على أهمية معرفة أنظمة األمن
الخطرة وبقايا املواد بعد انتهاء التجارب .2لذلك اهتمت
ًّ
والسالمة في هذه املختبرات وكيفية إدارة هذه املواد
املؤسسات املهنية الدولية بضرورة تطبيق اجراءات السالمة واالمان في األماكن الخطرة ،وتعد املختبرات التعليمية
في الجامعات واملدارس أماكن تتعرض ملخاطر املواد الكيميائية املختلفة ،تحتاج إلى إدارة سليمة خصوصا
املخلفات الناتجة عنهاًّ .3
النفايات الخطرة هي النفايات التي تتطلب احتياطات خاصة عند تخزينها أو جمعها أو نقلها أو معالجتها أو
التخلص منها ملنع الضرر الذي يلحق باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة وتشمل النفايات املتفجرة والقابلة
لالشتعال واملتطايرة واملشعة والسامة واملرضيةًّ .

 2.1املشكلة البحثية وتساؤالتها:
ظهرت للباحثين مشكلة خطيرة تكمن في سوء إدارة مخلفات املواد الخطرة الناتجة بعد إجراء التجارب العملية في
املختبرات وتدني متطلبات السالمة والوقاية الشخصية للفنيين والطلبة ،إذ تدور مشكلة الدراسة حول التساؤل
الرئيس التالي" :هل اآلليات ال ي يتبعها الفنيون والعاملون في مختبرات الجامعات ،تتم وفق منججيات التعامل
والتخلص السليم واآلمن للمخلفات الخطرة"؟ ًّ
للمختبرات العلمية أهمية كبيرة ،ملا لها من دور فاعل في ترسيخ املفاهيم العلمية بصورة تطبيقية ،وكذلك فتح
اآلفاق البحثية والتجريبية للدارسين ،إضافة لرسوخها في الذاكرة للطلبة بحيث ال تنس ى مع مرور األيام .4لذلك

1

Hassanvand, M. S., Naddafi, K., Nabizadeh, R., Momeniha, F., Mesdaghinia, A., & Yaghmaeian, K. (2011).
& Hazardous waste management in educational and research centers: a case study. Toxicological
Environmental Chemistry, 93(8), 1636-1642.
 2أبو نواس ،أسامة محمد ( :) 2018أثر تطبيق أنظمة السالمة والصحة املهنية على أداء العاملين ،مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية ،ع ،2
جامعة السلطان زين ،ماليزيا.
 3منظمة العمل الدولية (2018م) .الدليل الفني لتدرس ي مفتش ي السالمة والصحة املهنية (دليل املتدرب-املستوىًّ التخصص ي)ًّ .
4
Walton W. A. (1987). Chemical wastes in academic labs. https://doi.org/10.1021/ed064pA69
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يرى الباحثان أن أهمية إتقان طلبة الجامعات والفنيين وعاملين النظافة لإلرشادات العملية عند جمع املخلفات
الخطرة بعد إجراء التجارب والتخلص اآلمن منها ال يقل أهمية عن اتقان الطلبة للتجارب والحصول على النتائجًّ .

 3.1أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي في مختبرات الجامعات في محافظة غزة ،ومنه تفرعت األهداف التالية:
 تحديد أنواع املخلفات الناتجة بعد إجراء التجارب في املختبرات الجامعية.
 تقييم آليات تجميع مخلفات املواد الخطرة.
 تقييم آليات التخلص من مخلفات املواد الخطرة.
 تحديد مدى إملام الفنيين وعاملي النظافة بأنظمة األمن والسالمة أثناء التعامل مع مخلفات املواد
الخطرة.

 4.1أهمية الدراسة:
تكمـن أهميــة الدراســة فــي أنهــا تســاعد علــى فهــم نقــاط الضــعف لــدى فنيــي املختبـرات وعمــال النظافــة فــي الجامعــات
الفلسطينية في إدارة النفايات الخطرة ومحاولة عالجها وزيادة الوعي في هذه القضـية الحساسـة مـن أجـل الوصـول
ملـنهج آمــن وســليم فـي التعامــل مــع مخلفـات املعامــل وتقليــل الحــوادث واالخطـار املترتبــة علــى التعامـل غيــر الســليم مــع
هذه النفايات الخطرة.

 5.1منججية الدراسة:
تــم اتبــاع املــنهج الوصــفي والتحليلــي لوصــف اآلليــات املتبعــة فــي إدارة نفايــات املــواد الخطــرة فــي مختبـرات الجامعــات
وفــق املعــايير الدوليــة وتحليــل مــدى تطبيقهــا علــى بعــض جامعــات محافظــة غــزة؛ وذلــك مــن خــالل تعبئــة اســتبيان
يقيم إدارة هذه املخلفات واملتمثلة في (الجمع ،الفصل ،املعالجة األولية ،النقل الداخلي والنقل الخارجي).

 6.1حدود الدراسة:
 1.6.1الحدود الزمانية :العام 2020مًّ .
 2.6.1الحـ ــدود املكانيـ ــة :محافظ ــة غ ــزة – بع ــض جامع ــات محافظ ــة غ ــزة (الجامع ــة اإلس ــالمية ،جامع ــة األقصـ ـ ى
وجامعة األزهر)ًّ .
 3.6.1الح ــدود املوض ــوعية :كيفي ــة إدارة مخلف ــات امل ــواد الخط ــرة ف ــي ه ــذه الجامع ــات م ــن حي ــث الجم ــع والفص ــل
واملعالجة األولية والنقل الداخلي والخارجيًّ .
 7.1الدراسات السابقة:
 1.7.1دراســة أبــو شــر ( 2018م) 1بعنــوان" :واقــع إدارة املــواد الخطــرة فــي قطــاع غــزة – حالــة دراســية للقطــاع
الدوائي"
هدفت الدراسة إلى بيان واقع إدارة املواد الخطرة في قطـاع-غـزة وتحديـد وتحليـل منظومـة املراحـل اإلداريـة للقطـاع
ال ــدوائي اتبع ــت الدراس ــة امل ــنهج الوص ــفي والتحليل ــي .وأظه ـ ًّـرت الدراس ــة العدي ــد م ــن النت ــائج أهمه ــا وج ــود معرف ــة
 1أبو شرخ ،صباح أحمد (2018م) .واقع إدارة املواد الخطرة في قطاع غزة – حالة دراسية للقطاع الدوائي .رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية-غزة ،فلسطين.
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بمراحــل إدارة املــواد الخطــرة لــدى العــاملين فــي اإلدارة العامــة للصــيدلة فــي القطــاع ،ووجــود معرفــة بتخــزين املــواد
الصيدالنية الخطرة واملعرفة بإدارة تصنيع املواد الصيدالنية واملعرفة بإجراءات الحماية والسالمة العامة.
 2.7.1دراسة الهابيل ،وعايش (2012م) 1بعنوان "تقييم مدى فعاليـة إجـراءات السـالمة والصـحة املهنيـة فـي
املختبــرات العلميــة مــن وجهــة نظــر العــاملين-دراســة ميدانيــة علــى العــاملين فــي الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع
غزة "
ه ــدفت الدراس ــة إل ــى تقي ــيم م ــدى فعالي ــة إج ـراءات الس ــالمة والص ــحة املهني ــة ف ــي املختب ـرات العلمي ــة ف ــي الجامع ــات
الفلســطينية .وقــام الباحثــان باســتخدام املــنهج الوصــفي التحليلــي لجمــع البيانــات الالزمــة حيــث تــم إعــداد اســتبانة
مكونة من ( )4أبعاد تشمل ( )58فقـرة .أوضـحت نتـائج الدراسـة أن التـزام اإلدارة العليـا يـؤثر بدرجـة متوسـطة علـى
فعالية إجراءات السالمة والصحة املهنية في املختبرات العلمية ،كما أن تـوفير قواعـد ووسـائل السـالمة والوقايـة فـي
بيئة العمل يؤثر بدرجة متوسطة على فعالية إجراءات السالمة والصحة املهنية ،كما اتضح أن العاملين لم يتلقـوا
تدريبات كافية حول كيفية استخدام وسائل وأدوات السالمة املهنيةًّ .
 3.7.1دراسة بالخيور ( 2011م) 2بعنوان "تقييم حالة السالمة في بعض املختبرات الجامعية"
تم ــت الدراس ــة عل ــى عين ــة ع ــددها  36مختب ــر كيمي ــاء موزع ــة عل ــى  8كلي ــات جامعي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــالل اس ــتخدام
استبانة احتوت  80سؤال فـي مجـال السـالمة ،وأوضـحت الدراسـة أن هنـاك العديـد مـن أوجـه الـنقص فـي متطلبـات
السالمة في املختبرات التي شـملها البحـث ،مـن ناحيـة التصـميم والتخـزين وعـدم وجـود سـجالت للحـوادث فـي معظـم
املختبرات ،وأن معظم املختبرات ال تعتمد على خطة استراتيجية للتخلص من النفاياتًّ .
 4.7.1دراسة املقري ( 3)2010بعنوان " إدارة املخلفات الخطرة بمركز طرابلس الطبي وجامعة الفاتح "
هدفت الدراسة الى تقييم الوعى و التعامل مع النفايات الخطرة في العيادات و املختبرات الطبية و كـذلك مختبـرات
الجامعــات و توصــلت الدراســة الــى نتــائج توضــح قلــة الــوعي بــالخطورة الناتجــة عــن هــذه املخلفــات الخطــرة و تأثيرهــا
الخطي ــر عل ــى ص ــحة االنس ــان و ك ــذلك البيئ ــة و ع ــدم اتب ــاع الط ــرق الس ــليمة و الل ــوائح للتعام ــل م ــع ه ــذه امل ــواد و
املخلفات الخطرة ،حيث توصـلت الدراسـة إلـى تأسـيس إدارة تعمـل علـى تنظـيم وتصـحيح التعامـل مـع املخلفـات مـن
مركــز توالــدها الــى الــتخلص النهــائي منهــا ووجــد أن أجمــالي املخلفــات الطبيــة تصــل حــوالي  29240كجــم  /اليــوم أي
بمعدل  03.2كجم /سرير/اليومًّ .
 3.8التعقيب على الدراسات السابقة:
معظــم الدراســات التــي تــم ســردها اتفقــت نتائجهــا علــى قلــة الــوعي لــدى فنيــي املختبـرات وعمــال النظافــة والطــالب فــي
مج ــال أنظم ــة األم ــن والس ــالمة ،وف ــي مج ــال الت ــداول الس ــليم للم ــواد الخط ــرة ،ول ــديهم س ــوء تعام ــل م ــع املخلف ــات

 1الهابيل ،وسيم إسماعيل وعايش ،عالء محمد حسن ( 2012م) .تقييم مدى فاعلية إجراءات السالمة والصحة املهنية في املختبرات العلمية من وجهة نظر
العاملين-دراسة ميدانية على العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،فلسطين ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية.)2(20 ،
ًّ .143-83
منصور أحمد (2011م) .تقييم حالة السالمة في بعض املختبرات الجامعية ،مجلة جامعة امللك عبد العزيز ،علوم األرصاد والبيئة وزراعة املناطق
ًّ
 2بالخيور،
الجافة ع ،1جدة-اململكة السعوديةًّ .
 3املقري ،عياد فرج مصباح (2010م) .إدارة املخلفات الخطرة بمركز طرابلس الطبي وجامعة الفاتح .رسالة دكتوراه ،جامعة طرابلس ،ليبياًّ .
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املتبقيــة مــن إج ـراء التجــارب العمليــة ،وأيضــا تشــير إلــى نقــص وجــود معــدات الســالمة فــي هــذه املختب ـرات الــذي قــد
يؤدي لعواقب وخيمةًّ .

 .2اإلطار النظري:
تعتبــر قضــية مخلفــات املــواد الخطــرة فــي املختبـ ًّـرات الجامعيــة مــن القضــايا الهامــة املــؤثرة علـى حيــاة الفنيــين وعــاملي
النظافة والطلبة وعلى البيئة واملمتلكات الجامعيةًّ .
النفايات الخطرة تتطلب احتياطات خاصة عند تخزينها أو جمعها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها ملنع اإلضر ًّار
باألشخاص أو املمتلكات وتشمل النفايات املتفجرة والقابلة لالشتعال واملتطايرة واملشعة والسامة واملرضيةًّ .

 .1.2مفاهيم ومصطلحات:
غير
 1.1.2تعريف النفايات الصلبة :هي نفايات يتخلص منها املجتمع وتتمثل في كتلة غير متجانسة من املواد ًّ
نفاياتًّ 1.

املرغوب فيها وال منفعة منها ولم يعد يستخدمها البشر وبالتالي سميت
ً
ضررا على الصحة والبيئة واملصنفة وفق
ًّ
 2.1.2تعريف املواد الخطرة :املواد ذات الخواص الخطرة التي تشكل
املعايير الدولية ،كاملواد السامة واملواد املشعة واملواد املعدية بيولوجيا أو املواد الصلبة القابلة لالنفجار
واالشتعالًّ 2.

 3.1.2تعريف النفايات الخطرة :النفايات التي تنتجها األنشطة والعمليات املختلفة أو رماد املواد املحتفظ
بخواص تلك املواد الخطرة مثل :النفايات النووية ،والنفايات الطبية ،والنفايات الناتجة عن تصنيع
الصيدالنية واألدوية ،أو املذيبات العضوية ،أو األصباغ والدهانات واملبيدات أو غيرها من املواد
ًّ
املستحضرات
الخطرة2.

 4.1.2تعريـف إدارة النفايــات :مجموعــة األنشــطة املنظمــة الهادفــة إلــى جمــع النفايــات املختلفــة وإزالتهــا مــن أمــاكن
تولدها أو من الحاويـات ،أو مـن أمـاكن التجمـع الخـاص بهـا ،ونقلهـا مـن أمـاكن محـددة لترحيلهـا أو إعـادة تـدويرها أو
معالجتها أو التخلص منها وفقا ألحكام هذا النظامًّ 2 .

 2.2تصنيف النفايات الناتجة في مختبرات الجامعات:
خطر سواء بيولوجي أو
ًّ
 1.2.2نفايات غير خطرة :وهي النفايات املحلية العامة من النفايات ،وال تحدث أي
ُ
ً
االعتيادية التي تمارس داخل املختبرات الجامعية ويكون التعامل مع هذه
إشعاعي أو بيئي ،وهي ًّتنتج عن العمليات
النفايات كالنفايات املنزلية اذ يتم التخلص منها في مكبات النفايات العامة وتوضع كذلك في أكياس سوداء كبيرةًّ .
ً
 2.2.2نفايات خطرة :تم تعريفها حسب اتفاقية بازل الدولية بأنها :املواد يتم التخلص منها طبقا لألنظمة،
والقوانين الوطنية ،تحتاج إلى طرقًّ وأساليب خاصة للتعامل معهاًّ ،ومعالجتهاًّ ،وال يمكن التخلص منها في مواقع
طرح النفايات املنزلية واملكبات العامة؛ ًّوذلك بسبب خواصها الخطرة ،وتأثيراتها السلبية على البيئة والسالمة
العامةًّ .
للنشر والتوزًّيع ،بخرى ،الطبعة األولى ،الخرطوم ،السودانًّ .
ًّ
 1عبد املاجد ،عصام محمد (2006م) .هندسة النفايات وإدارتها ،دار أكاديمية السودان
 2السلطة الوطنية الفلسطينية (2019م) .قرار مجلس الوزراء رقم ( )3لسنة 2019م بنظام إدارة النفايات الصلبة.
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 .3.2املختبرات الجامعية والنفايات الناتجة عن كل منها:
ى ،واالشتعال،
 1.3.2مختبرات كلية الطب :1تنتج النفايات الصيدالنية التي تظهر عليها عوامل مثل العدو ًّ
والتفاعلية ،والتآكل ،والسمية ،وتصنف النفايات الناتجة عنها ًّ
أ .النفايات املعدية :وهي النفايات البشرية البيولوجية املرضية الناتجة من املمارسات الجراحية ومن
أمثلتها القفازات املستعملة ،املعدات (االبر املستعملة ،القوارير ،األكياس الوريدية ،األمبوالت،
الزجاجات ،أغلفة الجرعات) ،ونفايات العز ًّل من املرض ى املصابين بأمراض شديدة العدوى مثل عينات
الدم والبول والبلغم والبراز واألصباغ واملذيبات العضوية.
يجب التعامل مع هذه النفايات بحذر ألنها قد تحتوي على عدد كبير من مسببات األمراض وتحتاج إلى
التطهير أو التعقيم قبل تعريضها للبيئة أو يمكن القيام بطرق التخلص مثل الحرقًًّّ .
ب .النفايات الصلبة :وهي نفايات غير معدية ،من أمثلتها األدوية واملطهرات املستخدمة والفورمالين وغيرها
من املواد املستخدمة في األعمال الطبية والجراحية
قد يؤدي التخلص غير األمن من هذه املواد الى سوء االستخدام القانوني والجرعات الخاطئة وغير
املقصودة لألشخاص الذين يتعرضون لهذه املواد لذلك يجب التخلص منها بالطرق األمنة ضمن اللوائح
واألنظمة الدولية والوطنيةًّ .
 2.3.2مختبرات الكيمياء :2تصنف النفايات الناتجة عن مختبرات الكيمياء حسب تأثيرهاًّ :
أ .نفايات قابلة لالشتعال :وهي النفايات التي تشتعل بسهولة عند ارتفاع درجة حرارتها أو تعرضها ملصدر
اشتعال أو مالمستها للماء أحيانا ،وهذه املواد قد تكون سائلة أو صلبة أو غازية.
ب .نفايات الكيميائية املتفاعلة :وهي املواد التي تكون غير مستقرة في الظروف العادية يمكن أن تسبب
االنفجارات أو تنتج األبخرة السامة وتتفاعل بعنف مع املاء والهواء الرطب.
ت .نفايات أكالة :وهي نفايات املواد التي تسبب تأكل املعادن أو أنسجة الجسم عند االتصال بها وذلك
بسبب حموضتها أو قاعديتها الحادة.
ث .نفايات السامة :وهي نفايات املواد الكيميائية التي تسبب أضرار لجسم االنسان أو الحيوان عندما تدخله
سواء عبر الجلد أو البلع أو االستنشاق وقد يسبب السمية ملكان االتصال مباشرة أو تنتقل داخل الجسم
مسببة السمية لألعضاء الحيوية مثل الكبد والكلية والقلب وغيرها وهذه النفايات مثل املبيدات واملعادن
الثقيلة والسموم وغيرها.
استالم املواد الكيميائية وكذلك توثيق تاريخ فتح هذه العبوات ،كما ويجب تخزينها في مناطق
ًّ
يجب تحديد تاريخ
جيدة التهوية لتجنب االنفجار ويجب إعادة عبوات الغاز املضغوط الفارغة الى املوزعين أو املوردين مع وضع
عالمة عليها توضح املحتويات السابقة والتعامل معها بكل حذر كونها قابلة لالنفجار كما ويجب التخلص من
موازين الحرارة الزئبقية التالفة واملتكسرة بصورة صحيحة وعدم القائها في سلة املهمالت العادية ،كما يجب
وضع النفايات في أكياس خاصة مع عالمات توضع الخطر املتوقع منهاًّ .
1

Sivakumaran, S. (2015), Hazardous waste management in University laboratories, Published on Research
Gate. Access online: https://www.researchgate.net/publication/281822111.

Sivakumaran, S. (2015), Hazardous waste management in University laboratories, Published on Research Gate.
Access online: https://www.researchgate.net/publication/281822111.
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 3.3.2مختبرات األحياء والتكنولوجيا الحيوية :1تنتج هذه املختبرات نفايات خطرة منها أطباق الزراعة التي
يتم تكثير الكائنات الحية الدقيقة فيها والتي قد تكون كائنات مرضية تسبب أمراض خطيرة وكذلك مبيدات
الحشرات والفطريات ومبيدات األعشاب املستخدمة في التجارب العلمية واألبحاث وهي ذات سمية للجسم،
كذلك عينات الدم واألنسجة التى قد تحتوي على كائنات مسببة لألمراضًّ .
ً
إشعاعيا،
 4.3.2مختبرات الفيزياء والهندسة :2تشمل النفايات الناتجة عن مختبرات الفيزياء املركبات النشطة
والدوائر الكهربائية التي تحتوي على املعادن الثقيلة والبطارات الكهربائية التي تحتوي على الرصاص الخطر
على صحة االنسان والذي يؤثر بشكل كبير على ذكاء األطفال واملواد األخرى املسببة للسرطان أو الطفرات
املوجودة في نفايات الجسيمات الناتجة عن الهندسة املدنية .وتحتاج هذه النفايات الى طرق خاصة للتعامل
معها والتخلص األمن املتوافق مع األنظمة والقوانين الدولية والوطنيةًّ .

 4.2عوامل السالمة في املختبرات خالل التعامل مع النفايات الصلبة.3
يجب وجود دليل السالمة وسياسات سالمة املختبر والتي يمكن اختصارها بهذه النقاطًّ :
 وجود سجل تدوين املخلفات الخطرة من حيث النوع وتاريخ الجمع وتاريخ وآلية التخلص. تحديد أماكن لجمع املخلفات الخطرة في معزل عن املخلفات العادية. تحديد خطة الطوارئ وخطة التدريب الالزمة ثم تدريب املعلمين والطلبة للتعامل مع املواقف الطارئةالناتجة من انسكاب أو تسرب النفايات الخطرة.
 وضوح أماكن وجود املعدات الحماية الشخصية واستخدامها بشكل صحيح عند التعامل مع املواد اوالنفايات الخطرة.
 -وضع امللصقات واإلشارات التحذيرية على كافة الحاويات والعبوات التي تجمع فيها النفايات الخطرة.

 تدريب دوري لجميع عمال النظافة القدامى واملستجديين على آلية التعامل (جمع ،فصل ،نقلداخلي وخارجي) مع النفايات الخطرةًّ .
 -التخلص السليم واآلمن من املخلفات والنفايات املتوافق مع اللوائح واألنظمة الوطنية والدوليةًّ .

 .5.2املخاطر الناتجة عن التعامل مع مخلفات املواد الخطرة:4
تتنوع املخاطر املؤثرة على حياة الفنيين وعاملي النظافة والتي يمكن أن تحدث أضر ًّارا صحية وجسمانية قد تكون
ال رجعة فيها ومن هذه املخاطرًّ :
 انسكاب بعض املواد الكيميائية الخطرة املتبقية في الزجاجات الفارغة على الجلد الذي قد تؤديلحدوث حروق ًّوتقرحات.
 حدوث جروح نتيجة مالمسة إبر أو زجاج ًّوشرائح زجاجية بشكل خاطئ والتي تلقى في سلة املهمالتالعادية والتي تخترق أكياس النايلون بسهولة لتشكل مصدر خطر كبير على عمال النظافة.
Same as the previous reference
Same as the previous reference
 3الريماوي ،ميسون شفيق ( .)2016السالمة في مواقع العمل ،دليلك إلى سالمتك ،ط ،2وزارة العمل ،مديرية التفتيش قسم السالمة والصحة املهنية.
 4عبد القادر عابد ( .)2011اآلثار الضارة لنقيل النفايات السمية الخطرة ،الجمعية العامة لألمم املتحدة.
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-

استنشاق بعض الغازات السامة والدخان الناتجة من تفاعل مواد مختلفة من املواد الكيميائية امللقاة
في نفس الحاوية.

 اإلصابة ببعض األمراض املعدية الخطرة عند مالمسة عينات الدم امللوث بعد إجراء تجارب فحصً
مثال ،ثم التخلص منها عبر القائها في سلة املهمالت العاديةًّ .
فصيلة الدم ًّ

 .3اإلطار العملي ومنجج الدراسة:
تم استخدام املنهج التحليلي الوصفي املناسب لطبيعة الدراسة التي تهدف للتعرف على مدى الوعي في التعامل
السليم مع مخلفات املواد الخطرة في مختبرات الجامعات.

 .1.3مجتمع وعينة الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع فنيي املختبرات ومدرس ي معامل األقسام وكذلك عمال النظافة في األقسام
العلمية (الكيمياء ،الفيزياء ،األحياء والتكنولوجيا الحيوية ،التحاليل املخبرية) في بعض جامعات محافظة غزة
(الجامعة اإلسالمية ،جامعة األزهر  ،وجامعة األقص ى) ،حيث بلغ عدد أفراد العينة  30في الجامعات املختارة ،وتم
تطبيق أداة البحث (االستبانة) على أفراد عينة البحث ،وبلغ عدد االستبانات مكتملة البيانات  30استبانة التي
تقيس وتقيم آلية التعامل مع مخلفات املواد الخطرة في املختبرات ً
وبناء على هذه االستبانات تم تحليل النتائجًّ .

 .2.3منججية الدراسة وأدواتها:
تم استخدام املنهج التحليلي الوصفي املناسب لطبيعة وهدف الدراسةًّ .
وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة تم تعبئتها من قبل مدرس ي معامل األقسام وفنيي املختبرات وكذلك عمال
النظافة املسؤولين عن املختبراتًّ .

 1.2.3الحوار واملناقشة واملالحظة:
تم الحوار والنقاش مع فنيي ومعيدي املعامل وكذلك عمال النظافة وتم الحصول على نتائج هامة منهاًّ :
 املعرفة بأنظمة األمن والسالمة أثناء جمع النفايات الخطرة :من خالل املالحظة امليدانية والنقاشتوصل الباحثان الى أن معظم األفراد الذين يتعاملون مع النفايات الخطرة يقومون بأخذ االحتياطات
الالزمة والوقاية الشخصية حيث يتم لبس القفازات أو املعطف األبيض أو الكمامة ،لكن ال توجد خطة
تدريب لعمال النظافة القدامى أو املستجدين على أنظمة السالمة والحماية الشخصية.
 فصل النفايات الخطرة عن النفايات العادية :وجد أنه في بعض املختبرات الجامعية يتم التخلص منالشرائح املجهرية وعينات الدم بعد فحص فصيلة الدم وكذلك اإلبر املستخدمة وغيرها من النفايات
الخطرة يتم التخلص منها في سلة املهمالت العادية وال يتم تخصيص حاويات لهذه النفايات الخطرة،
وبعض املختبرات تفصل بعض مخلفات املواد الخطرة عن النفايات العادية.
ً
 التعامل مع املواد منتهية الصالحية :وجد أن كثيرا من املواد منتهية الصالحية التزال موجودة فياملختبرات وتوضع مع املواد التي لم تنته صالحيتها بعد .وعلق أحد فنيي املختبرات في احدى الجامعات
قائال " لدينا بعض املواد الكيميائية من أيام املصريين أي يزيد عمرها عن ثالثين سنة ولم يتم التخلص
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منها حتى اليوم" ،كما وعلق فني مختبر في جامعة أخرى "طاملا املادة تعمل في التجربة وتعطى نتائج نستمر
في استخدامها حتى لو كانت منتهية الصالحية ".
 وضع عالمات على النفايات الخطرة قبل النقل الداخلي :أوضح بعض عمال النظافة في إحدىالجامعات على أنه ال يتم وضع أي عالمات على النفايات وأنه ال يتم فصلها عن النفايات األخرى العادية
وتعامل نفس املعاملة بينما أوضح آخرون بأنه يتم وضع عالمات على النفايات الخطرة وتخصص لها
صناديق خاصة ولكن ليس كل املواد الخطرة بل لجزء منها.
 املعالجة األولية للنفايات الخطرة قبل النقل الخارجي :أوضح بعض فنيي املعامل أنه يتم عمل معالجةأولية لبعض املواد قبل التخلص منها عبر تخفيفها أو تحويلها إلى مواد أخرى أقل خطورة بينما أوضح
آخرون أنه ال يتم إجراء أي معالجة للمخلفات الخطرة.
 التعامل مع الجهات املختصة في التخلص من املخلفات الخطرة :أشار بعض الفنيين انه ال يتمالتعامل مع جهات مختصة بالتخلص من النفايات الخطرة وأنه يتم التخلص منها على مسؤوليتهم إما
ً
بسكبها في مياه الصرف الصحي أو إلقائها في سلة املهمالت لتصل أخيرًّا إلى مكب النفايات املجتمعية
اآلخر أشار إلى التعاون املستمر مع الجهات املختصة وإدارة الجامعة للتخلص من النفايات
ولكن البعض ًّ
الخطرة ومعالجتها قبل التخلص منها.
مما سبق يالحظ وجود عدة مسائل ًّ :
غير السليم من النفايات الخطرة ،وهذا ناتج عن غياب تعليمات واضحة ووعي تام باألنظمة
 التخلص ًّ
واآلليات السليمة.
 عدم معرفة بعض عمال النظافة بخطورة النفايات الناتجة ًّوطبيعة الخلل القائم في التعامل معها،
بسبب قلة التدريب.
 عملية إجراء املعالجة األولية للنفايات الخطرة قبل التخلص منها ضعيفة.
 عدم وضع العالمات االرشادية والتحذيرية على النفايات بعد عملية الجمع.
 ويوضح شكل ( )1بعض األنشطة التي يمارسها املشرفونًّ وعمال النظافة في مختبرات الجامعات
املستهدفةًّ .
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شكل ( )1بعض األنشطة في املختبرات العلمية وطرق تجميع النفاياتًّ .
 2.2.3االستبانة واألساليب اإلحصائية:
تم إعداد استبانة حولًّ موضوع الدراسة "إدارة مخلفات املواد الخطرة في مختبرات جامعات محافظة غزة "
حيث تكونت استبانة الدراسة من قسمين كما يليًّ :
القسم األول :البيانات الشخصيةًّ .
القسم الثاني :متغيرات الدراسة ،وتكونت من محورين من  26فقرة وهي على النحو التاليًّ :
 املعرفة بالقوانين ووسائل األمن والسالمة الخاصة باملخلفات الخطرة.
 التعامل مع مخلفات املواد الخطرة (الجمع ،الفصل ،النقل الداخلي ،املعالجة األولية ،النقل الخارجي
والتخلص).
تم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for the Social Sciences
) ،(SPSSوقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التاليةًّ :
 .1إحصاءات وصفية منها :املتوسط الحسابي ًّواالنحراف املعياري والوزن النسبي ،ويستخدم هذا األمر
بشكل أساس ي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد في وصف متغيرات الدراسة.
 .2معامل ارتباط بيرسون ( :)Person Correlation Coefficientلقياس صدق فقرات االستبانة ،وملعرفة
العالقة بين املتغيرات.
 .3اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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 1.2.2.3تحليل محاور الدراسة:
ت ــم تحلي ــل مح ــاور الدراس ــة م ــن خ ــالل إيج ــاد التك ـرارات والنس ــبة املئوي ــة واملتوس ــط الحس ــابي ًّواالنح ـراف املعي ــاريًّ
وفيما يلي تحليل هذه املحاورًّ :
 .1تحليل نتائج محور املعرفة بالقوانين ووسائل األمن والسالمة الخاصة في املخلفات الخطرة.
للتع ــرف عل ــى اس ــتجابات أف ـراد عين ــة الدراس ــة ح ــول مح ــور املعرف ــة ب ــالقوانين ووس ــائل األم ــن و الس ــالمة الخاص ــة
باملخلفــات الخطــرة ،فقــد تــم إيجــاد املتوســط الحســابي واالنح ـراف املعيــاري والــوزن النســبي لكــل فقــرة مــن فق ـرات
املحــور والدرجــة الكليــة ،حيــث بلــغ املتوســط الحســابي للمحــور ( 1.65مــن  ،)2وبلــغ االنح ـراف املعيــاري  ،0.18وبلــغ
الــوزن النســبي  ،%82.5وهــذا يشــير إلــى موافقــة أفـ ًّـراد عينــة الدراســة علــى محــور املعرفــة بــالقوانين و وســائل األمــن و
الســالمة الخاصــة باملخلفــات الخطــرة ،أي أنــه توجــد ل ـديهم خبــرة بهــذه القــوانين ووســائل الحمايــة ،وقــد تــم ايضــاح
النتائج في جدول (ًّ .)1
جدول ( )1تحليل فقرات محور املعرفة بالقوانين ووسائل األمن والسالمة الخاصة في املخلفات الخطرة
الوزن
االنحراف
املتوسط
الترتيب
النسبي
الفقرة
م
املعياري
الحسابي
()%
توجــد لــديك معرفــة بــالقوانين والتشــريعات الخاصــة بالتعامــل مــع
4
85.0
0.47
1.70
1
مخلفات املواد الخطرة.
تنفــذ لكــم ورش تعليميــة إلدارة املــواد الخطــرة واملخلفــات الناتجــة
7
70.0
0.50
1.40
2
من التجارب العلمية في املختبراتًّ .
لــديك ق ــدرة عل ــى التعامــل م ــع إج ـراءات الســالمة لكاف ــة املخلف ــات
5
81.7
0.49
1.63
3
الخطرةًّ .
يوج ــد ت ــدريب دوري علـ ــى الئح ــة التعام ــل مـ ــع املخلف ــات الخطـ ــرة
8
58.3
0.38
1.17
4
والعالمات اإلرشادية خاص بعاملين املستجدينًّ .
يوجد خطة للطوارئ وإخالء املختبرات عند حدوث طـارئ (حريـق،
3
90.0
0.41
1.80
5
انبعاث دخان /غاز سام)ًّ .
تقــوم بق ـراءة التعليمــات الخاصــة فــي الــتخلص مــن مخلفــات املــواد
2
98.3
0.18
1.97
6
الخطرة املرفقة مع املواد الخطرة
يتم استعمال األدوات املناسبة مثل ارتداء القفازات عنـد التعامـل
1
100.0
0.00
2.00
ًّ 7
مع املواد الخطرةًّ .
تت ــوفر ل ــديكم رقاب ــة مس ــتمرة مش ــتركة م ــع الجه ــات ذات العالق ــة
6
76.7
0.51
1.53
ًّ 8
املختصة( .لجنة إتالف ،مصدر املواد)
الدرجة الكلية

1.65

0.18

82.5

يتضح من خالل الجدول السابق ما يليًّ :
 الفقرة التي تنص على " يتم استعمال األدوات املناسبة مثل ارتداء القفازات عند التعامل مع املواد الخطـرة "ً
جدا مـن
جاءت في املرتبة األولى من بين باقي الفقرات بوزن نسبي ( ،)%100وهذا يشير إلى وجود درجة مرتفعة ًّ
املوافقة على هذه الفقرة وقيام العاملين بااللتزام بارتداء املالبس الواقية عند التعامل مع املواد الخطرة.
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اإلرش ــادية
 الفقــرة التــي تــنص علــى" يوجــد تــدريب دوري علــى الئحــة التعامــل مــع املخلفــات الخطــرة والعالمــات ًّخاص بالعاملين املستجدين" جـاءت فـي املرتبـة األخيـرة مـن بـين بـاقي الفقـرات بـوزن نسـبي ( ،)%58.3وهـذا يشـير
إلــى وجــود درجــة متوســطة مــن املوافقــة علــى هــذه الفقــرة وافتقــار وجــود تــدريب دوري للعــاملين املســتجدين فــي
املعامل الجامعيةًّ .
 وبشكل عام بلغ الوزن النسبي ملحورًّ "املعرفة بالقوانين ووسائل األمن والسالمة الخاصة في املخلفـات الخطـرةأن هذا املحور يحظى بدرجة مرتفعة من املوافقة.
مما يدل على َّ ًّ
" (ًَّّ ،)%82.5
 .2تحليل نتائج محور التعامل مع مخلفات املواد الخطرة (الجمع ،النقل الداخلي ،املعالجة األولية ،النقل
الخارجي والتخلص).
للتع ــرف عل ــى اس ــتجابات أف ـراد عين ــة الدراس ــة ح ــول مح ــور التعام ــل م ــع مخلف ــات امل ــواد الخط ــرة ،فق ــد ت ــم ايج ــاد
املتوســط الحســابي واالنح ـراف املعيــاري والــوزن النســبي لكــل فقــرة مــن فق ـرات املحــور والدرجــة الكليــة ،حيــث بلــغ
املتوســط الحســابي للمحــور ( 1.64مــن  ،)2وبلــغ االنح ـراف املعيــاري  ،0.21وبلــغ الــوزن النســبي  ،%81.9وهــذا يشــير
إلى موافقة أفراد عينة الدراسة على محور التعامل مع مخلفات املواد الخطرة ،أي أنه توجد لديهم معرفة بكيفية
التعامل مع املخلفات الخطرة وتجميعها والنقل لها ،وقد تم ايضاح النتائج في جدول (ًّ .)2
جدول ( )2تحليل فقرات محور التعامل مع مخلفات املواد الخطرة (الجمع ،النقل الداخلي ،املعالجة األولية ،النقل الخارجي
والتخلص)
م
1
2
3
4
5
6
ًّ 7

الفقرة
توج ـ ــد ل ـ ــديك ق ـ ــدرة عل ـ ــى جم ـ ــع مخلف ـ ــات امل ـ ــواد الكيميائي ـ ــة
الخطرة حسب اللوائح الخاصة.
توج ــد ل ــديك معرف ــة بط ــرق النق ــل اآلم ــن والت ــداول للمخلف ــات
الخطرةًّ .
تتوفر الئحة لتنظيم جمع ونقل املخلفات الخطرةًّ .
يتواجـ ــد سـ ــجل لتـ ــدوين املخلفـ ــات الخطـ ــرة مـ ــن حيـ ــث اآلليـ ــة
وتاريخ الجمع والتخلص منهاًّ .
تنتم مشاركة املؤسسات املختصة في إتالف املواد الخطرةًّ .
يــتم فحــص املــواد وصــالحيتها قبــل دخولهــا وأثنــاء تواجــدها فــي
املختبراتًّ .
ي ــتم فص ــل املخلف ــات غي ــر املتوافق ــة ع ــن بعض ــها ال ــبعض عن ــد
ً
الجمع والنقل؛ منعا لحدوث تفاعالتًّ .

توج ـ ــد أوعي ـ ــة/أكياس خاص ـ ــة لجم ـ ــع القمام ـ ــة م ـ ــن النفاي ـ ــات
ًّ 8
الخطرةًّ .
 ًّ 9يمكنك استخدام طفايات الحريق بسهولة عند حدوث طارئًّ .
يمكنــك التعامــل بحــذر مــع املــواد الخطــرة املنســكبة (مــثال كســر
ًّ 10
الترمومتر وانسكاب الزئبق)ًّ .
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املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي
()%

الترتيب

1.63

0.49

81.7

9

1.70

0.47

85.0

8

1.43

0.50

71.7

16

1.23

0.43

61.7

18

1.33

0.48

66.7

17

1.87

0.35

93.3

3

1.80

0.41

90.0

5

1.80

0.41

90.0

5

1.80

0.41

90.0

5

1.90

0.31

95.0

1
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الفقرة

م
ًّ 11
ًّ 12
ًّ 13
ًّ 14
ًّ 15
ًّ 16
ًّ 17
ًّ 18

توجــد تعليمــات للــتخلص مــن املخلفــات الكيماويــة بعــد إج ـراء
التجارب العلميةًّ .
تق ـ ــوم بارتـ ـ ــداء املالب ـ ــس الواقيـ ـ ــة مث ـ ــل القفـ ـ ــازات والنظـ ـ ــارات
الواقية أثناء جمع املخلفات الخطرةًّ .
توج ــد ل ــديك معرف ــة ب ــالقوانين الخاص ــة ب ــالتخلص م ــن امل ــواد
منتهية الصالحية.
تتوفر معالجة أولية للمخلفات الخطرة قبل النقل الخارجيًّ .
توضــع عالمــات وإرشــادات عل ــى املخلفــات الخطــرة قبــل النق ــل
الداخلي أو الخارجيًّ .
توض ــع املخلف ــات الخط ــرة ف ــي حاوي ــات مرخص ــة به ــا ف ــي الل ــوائح
والقوانين الدوليةًّ .
يـتم النقــل الخــارجي للمخلفــات الخطـرة منفصــال عــن املخلفــات
األخرى للمختبراتًّ .
يـ ـ ــتم اتبـ ـ ــاع اللـ ـ ــوائح وقـ ـ ــوانين املنظمـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة فـ ـ ــي عمليـ ـ ــة
التخلص من املخلفات الخطرةًّ .
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي
()%

الترتيب

1.83

0.38

91.7

4

1.90

0.31

95.0

1

1.63

0.49

81.7

9

1.47

0.51

73.3

15

1.57

0.50

78.3

11

1.50

0.51

75.0

14

1.53

0.51

76.7

12

1.53

0.51

76.7

12

1.64

0.21

81.9

يتضح من خالل الجدول ( )2ما يليًّ :
 الفق ًّـرات التـي تـنص علـى " يمكنـك التعامـل بحـذر مـع املــواد الخطـرة املنسـكبة " جـاءت فـي املرتبـة األولـى مـن بــينبــاقي الفق ـرات بــوزن نســبي ( ،)%95وهــذا يشــير إلــى وجــود درجــة مرتفعــة مــن املوافقــة علــى هــذه الفقـ ًّـرة ويتضــح
وجود تعامل العاملين في املختبر بحذر مع املواد الكيميائية الخطرة املنسكبة.
 الفقرة التي تنص على " يتواجد سجل لتـدوين املخلفـات الخطـرة مـن حيـث اآلليـة وتـاريخ الجمـع والـتخلص منهـا" جاءت في املرتبة األخيرة من بين باقي الفقرات بوزن نسبي ( ،)%61.7وهذا يشير إلى وجود درجة متوسطة من
املوافقــة علــى هــذه الفقـ ًّـرة وافتقــار املعامــل لوجــود مثــل هــذه الســجالت املنتظمــة أو وجودهــا فــي بعــض املعامــل
دون عن غيرهاًّ .
 وبشــكل عــام بلــغ الــوزن النســبي ملحــورًّ "التعامــل مــع مخلفــات املــواد الخطــرة (الجمــع ،النقــل الــداخلي ،املعالجــةاألوليـ ــة ،النقـ ــل الخـ ــارجي والـ ــتخلص)" (َّ ،)%81.9
أن هـ ــذا املحـ ــور يحظـ ــى بدرجـ ــة مرتفعـ ــة مـ ــن
مم ـ ـا يـ ــدل علـ ــى َّ ًّ
املوافقة.
 .2.2.2.3تحليل تساؤل الدراسة الرئيس
"هل اآلليات ال ي يتبعها املسؤولون في املختبرات الجامعية ،تتم وفق منججيات التعامل والتخلص السليم
واآلمن للنفايات الخطرة "؟
لإلجابة على هذا التساؤلًّ والذي يمثل محور الدراسة ،تم استخدام االختبارات الوصفية املناسبة والتي شملت
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واألوزان النسبية ،ملحاور الدراسة ،ثم تحليل بيانات كل محور من
محاور الدراسة على حده ،والجدول ( )3يوضح ذلكًّ .
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جدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لمحاور الدراسة والدرجة الكلية
م

املحاور

املحـ ــور األول :املعرفـ ــة بـ ــالقوانين ووسـ ــائل األمـ ــن والسـ ــالمة
1
الخاصة في املخلفات الخطرة.
املحــور الثــاني :التعامــل مــع مخلفــات املــواد الخطــرة (الجمــع،
ًّ 2
النقل الداخلي ،املعالجة األولية ،النقل الخارجي والتخلص).
الدرجة الكلية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الوزن
النسبي%

الترتيب

1.65

0.18

82.5

1

1.64

0.21

81.9

2

1.64

0.18

82.1

تبين من النتائج املوضحة في جدول ( )3أن جميع متوسطات املحاور املختلفة كانت متقاربة من حيث أوزانها
النسبية ،أما الدرجة الكلية ككل فقد حصلت على وزن نسبي مقداره ( ،)%82.1مما يدل على أن مستوى إدارة
املخلفات الخطرة في معامل الجامعات الفلسطينية كانت بدرجة جيدةًّ .
أمـا ترتيـب املحــاور حسـب أوزانهـا النســبية فقـد احتــل محـور املعرفـة بـالقوانين ووسـائل األمـن والســالمة الخاصـة فــي
املخلفات الخطرة املرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%82.5بينما احتل محور التعامل مع مخلفات املواد الخطرة املرتبـة
الثانية بوزًّن نسبي (ًّ .)%81.9

 .4مناقشة النتائج:
 1.4على املستوى النظري في إدارة املخلفات الخطر
تبين من تحليل النتائج أن  %60فقط من عينة الدراسة كان لديهم معرفة بالقوانين والتشريعات الخاصة في
إدارة املواد و النفايات الخطرة %62 ،من أفراد العينة لديهم القدرة على التعامل مع إجراءات السالمة لكافة
املخلفات الخطرة %80 ،من املختبرات الجامعية لديها خطة للطوارئ و إخالء املختبرات عند حدوث طارئ
(حريق ،انبعاث دخان أو غاز سام ) 100% ،من أفراد العينة يرتدى املالبس الواقية متل الروب األبيض و
القفازات عند التعامل مع املخلفات و املواد الخطرة %45 ،فقط من املنشئات فيها تدريب دوري للعاملين على
التعامل مع النفايات الخطرةًّ .

 2.4على املستوى العملي في إدارة املواد الخطرة
اتضح من نتائج التحليل أن  %62فقط من أفراد العينة توجد لديهم قدرة على جمع مخلفات املواد الكيميائية
الخطرة حسب اللوائح الخاصة %69 ،من أفراد العينة توجد لديهم املعرفة بطريقة النقل اآلمن و التداول
للمخلفات الخطرة %86 ،من املختبرات الجامعية يتم فيها فحص املواد الخطرة لحظة دخولها وأثناء تواجدها
داخل املخازن و املختبرات %32 ،من املختبرات يتم مشاركة املؤسسات املختصة في اتالف النفايات الخطرة و
املواد الخطرة منتهية الصالحية %80 ،من املختبرات يتم فيها فصل املخلفات غير املتوافقة عن بعضها البعض
عند الجمع منعا لحدوث التفاعل بيها أثناء عملية النقل %80 ،من املختبرات توجد فيها أوعية و أكياس خاصة
لجمع القمامة الخطرة %87 ،من أفراد العينة يمكنه التعامل بحذر مع املواد الخطرة املنسكبة(.مثال كسر
الترمومتر وانسكاب الزئبق) 45% ،من النفايات الخطرة يتم معالجتها أوليا قبل النقل الخارجي %56 ،من
املخلفات الخطرة توضع عليها عالمات و إرشادات الخطر قبل النقل الداخلي أو الخارجي %52 ،من املخلفات
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الخطرة يتم نقلها خارجيا بشكل منفصل عن املخلفات العادية للمختبرات %50 ،من املخلفات الخطرة توضع في
حاويات مرخص بها في اللوائح و القوانين الدولية %53 ،من عمليات التخلص من النفايات يتم فيها اتباع اللوائح
و قوانين املنظمات الدولية في علمية التخلص من النفايات الخطرة.

 .4االستنتاجات:
توصلت الدراسة من خالل تحليل النتائج باألدوات املختلفة إلى ما يلي:
 عدم وجود وعي تام باملواد الخطرة أو النفايات الخطرة من حيث معرفة القوانين والتشريعات الخاصة
بها ومسألة التعامل السليم معها وكيفية التخزين والتخلص اآلمن منهاًّ .
وفر الكافي لألدوات املناسبة للتخلص من املخلفات الخطرة.
 عدم الت ًّ
 الحاجة لوجود تعاون بين املختبرات والجامعات بشكل عام والجهات املختصة بالتخلص من النفايات
الخطرة حسب اللوائح والقوانين الدولية.
 الحاجة لتنفيذ ورش تدريب دوري ومستمر للعاملين الحاليين والجدد للتعامل مع النفايات الخطرة
وتداولها بشكل سليم وصحيح.
ًّ
 الحاجة لوجود جهات أو فريق عمل خاص داخل املختبرات يقوم باملعالجة األولية للنفايات الخطرة قبل
عملية التخلص منها أو النقل الخارجي لها
 توفير العالمات الخطرة وإرشادات السالمة على النفايات الخطرة بشكل أفضل مما هو عليه.
ً
 عدم الوجود الكافي للحاويات املرخصة دوليا لجمع ونقل النفايات الخطرة في املختبرات الجامعية
 الحاجة التباع األنظمة واللوائح الدولية في عمليات التخلص السليم من النفايات الخطرة في املختبرات
الجامعية.

 .6التوصيات:
من أجل إدارة النفايات الخطرة بشكل سليم ال بد من العمل على تحقيق التوصيات التالية:
 القيام بوضع القوانين الخاصة التي تتوافق مع القوانين الدولية ًّإلدارة النفايات الخطرة ومراقبة تنفيذها
داخل املختبرات الجامعيةًّ .
 تطوير الوعي لدى عاملي النظافة والفنيين على مفهوم إدارة املخلفات الخط ًّرة وآلية التعامل معها.
 توفير أدوات األمان ووسائل الوقاية الشخصية في مختبرات للطلبة واملشرفين وعاملي النظافة.
 االهتمام بالتعاون مع الجهات املختصة في عملية التخلص السليم للنفايات الخطرة.
 القيام باملعالجة األولية للمخلفات الخطرة واملواد الكيميائية قبل التخلص السليم منها.
 توفير التدريب املناسب لجميع العاملين داخل املختبرات ،بما يتناسب مع طبيعة تعامله أو عالقته
باملخلفات الخطرة.
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املستخلص
تشكل األخطار الطبيعية املرتبطة بالفيضانات إحدى أهم املشكالت البيئية التي تؤثر على السكان واملجال الفالحي ،بالنظر
ملا يترتب عنها من خسائر بشرية واقتصادية والزيادة في تكلفة النفقات .فقد عرف حوض سبو األعلى خالل العقود األخيرة،
حاالت عديدة من الفيضانات الناجمة عن التساقطات الغزيرة والعنيفة .ويبقى العامل الطبوغرافي للمجال وهشاشة
التكوينات الصخرية الدور األساس ي في مضاعفة حدة األخطار .إن هدف هذا املقال هو تسليط الضوء على االكراهات
الطبيعية وتحديد العوامل املسؤولة في تزايد درجة الخطورة في تطور هذه اإلشكالية ،وذلك لتوجيه عمليات التهيئة بهذا
الوسط الهش طبيعيا وبشريا .لتشخيص هذه اإلشكالية ،سنعمل على نجج مقاربة وصفية تحليلية مبنية على دراسة
ميدانية للوقوف على خطر الفيضان ومدى تأثيره على املجال الفالحي ،وقد أمكن تحليل الظاهرة من خالل تقديم نتائج
مقاربات علمية مختلفة استنادا إلى البيانات اإلحصائية التي توفرها املحطات القياسية الهيدرومطرية ،وعلى أرشيف
الصور الجوية باالعتماد على نظم املعلومات الجغرافية والعمل امليداني ،وذلك من أجل اتخاذ التدابير الالزمة والفعالة
ملواجهة خطر الفيضانات املرتقبة.

الكلمات املفتاحية :الفيضانات ،تقدير الصبيب ،التهيئة ،الهيدرومطرية ،حوض سبو األعلى ،املغرب.
Abstract
The natural hazards associated with floods constitute one of the most important
environmental problems that affect the population and the agricultural sector, given the
human and economic losses they entail and the increase in the cost of expenditures. The
Upper Sebou Basin has known, in recent decades, many cases of floods caused by heavy
and violent precipitation. The topographical factor of the field and the fragility of rock
formations remain the main role in multiplying the severity of hazards. The aim of this
article is to shed light on the natural constraints and identify the factors responsible for the
increased risk of developing this problem, in order to direct the preparation processes in
this fragile environment, both naturally and humanly.To diagnose this problem, we will
work on a descriptive and analytical approach based on a field study to determine the
danger of flooding and the extent of its impact on the agricultural field. The phenomenon
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was analyzed by presenting the results of various scientific approaches based on the
statistical data provided by the standard hydrometric stations, and on the aerial imagery
archive with reliance. On geographic information systems and field work, in order to take
the necessary and effective measures to face the threat of upcoming floods.
Keywords: Floods Estimation of the harvest, Configuration, Hydrometric, Top Sebou
Basin, Morocco.

امللخص املفاهيمي
شهد حوض سبو األعلى خالل العقود األخيرة ،حاالت عديدة من الفيضانات واملرتبطة بعاملين أساسين وهما املاء
وبنية املجال (تجزؤ تضاريس ي وهشاشة التكوينات الصخرية وندرة الغطاء النباتي) .وقد بينت حصيلة النتائج أن
املنطقة تعرف اضطرابات جوية مصحوبة بتساقطات قوية (أمطار  +البرد) تقسو حدتها في فصل الصيف مخلفة
كوارث بيئية وخسائر مادية كبيرة .وللحد من خطورة هذه الظاهرة تم اقتراح مجموعة من التدابير ألتخادها وهي
كالتالي :بناء سدود تلية ،تكثيف عملية التشجير في املنحدرات ،وضع أجهزة اإلنذار الخاصة بالفيضانات وتوعية
الساكنة بها ،ثم إنشاء محطات مضادة للبردًّ .
استغالل
املجاالت
الرعوية
العوامل
البشرية
والطبيعية

اجتثات الغابات
وتنامي ظاهرة
التعرية املائية

التغيرات
املناخية والتباين
الحراري

خطر الفيضانات
ووقعه السوسيو
مجالي بحوض سبو
األعلى (األطلس
املتوسط باملغرب)

الكوارث البيئية
وماينتج عنها
مخاطر
هيدرولوجية

قوة االنحدارات،
وهشاشة
التكوينات
الصخرية

العوامل
املرتبطة بنشأة
الفيضانات

ًّ
السوسيو مجالي
ًّ
خطر الفيضانات ووقعه
والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ًّ
سبو األعلى (األطلس املتوسط باملغرب)ًّ .
بحوض ًّ
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خطر الفيضانات ووقعه السوسيومجالي بحوض سبو األعلى
(األطلس املتوسط -املغرب)
عـرف حــوض ســبو األعلــى خــالل العقـود األخيــرة ،حــاالت عديــدة مــن الفيضــانات
الناجمــة عــن االضــطرابات الجويــة مصــحوبة بعواصــف رعديــة (أمطــار  +البــرد).
إض ــافة إل ــى العامـ ــل الطبـ ــوغرافي للمجـ ــال وهشاشـ ــة التكوينـ ــات الص ــخرية التـ ــي
تساهم في مضاعفة قوة الفيضان.

الهدف العام :هدف هذا املقال هو تسليط الضوء على االكراهات الطبيعية وتحديـد العوامـل
املسؤولة في تزايد درجة الخطورة في تطور هذه اإلشكالية ،وذلك لتوجيه عمليات التهيئة بهـذا
الوسط الهش طبيعيا وبشريا

سنعمل على نهج مقاربة وصفية تحليلية مبنية على دراسة ميدانية للوقوف على خطر
الفيضان ومدى تأثيره على املجال الفالحي ،ثم سنعتمد على مجموعة من البيانات
اإلحصائية الرقمية املسجلة عبر املحطات الهيدرولوجية وما تم استخالصه من االستبيانات
املنجزة خالل الزيارات امليدانية (مجال الدراسة).

اهم النتائج :تردد مجموعة من االضطرابات الجوية مصحوبة بعواصف رعدية تتشكل من (أمطار +برد) سجلت في بعض املحطات القياسية صبيب مهم وصل 180م/3ث.
هشاشة التكوينات الصخرية وقوة االنحدارات ساهمت بشكل كبير في وقوع االمتطاحات الفيضية.

ذار الخاصة بالفيضانات وتوعية الساكنة بها .إنشاء محطات مضادة للبرد (.)antigrile
اإلن ًّ
أهم التوصيات :إنشاء سدود تلية ،تكثيف عملية التشجير في املنحدرات ،وضع أجهزة ًّ

تطلعات مستقبلية:


توجيه عمليات التهيئة بشكل جيد




إقحام عنصر املخاطر الهيدرولوجية وتحديد نطاقاتها ضمن وثائق التعمير
إنجاز دراسات هيدرولوجية وجيومرفولوجية دقيقة والتي ستساعد في تصنيف النطاقات حسب درجات الخطر.
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.1اإلطار العام
 .1.1مقدمة
تزايدت خالل العقود األخيرة وتيرة ملخاطر الهيدرولوجية بشكل متسارع ،حيث تعرضت مجموعة من املناطق الجغرافية
ألضرار كبيرة .فحسب املخطط الوطني للحماية من الفيضانات ،فإن  400موقع معرض للخطر ،وأعظمهم يوجد باملجاالت
املعزولة التي تفتقد لسياسة وقائية .ويعتبر حوض سبو األعلى إحدى أهم األحواض الذي سجلت فيه خسائر مهمة نتيجة
تردد لفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب املياه وقوة تركزه اللحظي وما تولد عنه من غمر للمجاالت الفالحية .فقد شهد
سهل كيكو وضفاف واد سرغينة وسافلة واد مدز فيضانات عنيفة ،خلفت جلها خسائر فالحية فادحة .وترتبط هذه
الفيضانات بعاملين أساسيين هما :املاء الذي خرج عن مجراه العادي ،نتيجة ارتفاع الصبيب خالل السنوات املطيرة
لسنوات  2010 ،2008 ،2005 ،2003 ،2002 ،2001و ،2011ثم العامل الطبوغرافي من هشاشة التكوينات الصخرية
وقوة االنحداراتًّ .
يعالج املقال أهم العوامل املسؤولة عن نشأة الفيضانات ،ويركز على تحديد املناطق املعرضة للغمر املائي بغية إيجاد حلول
فعالة للحد من خطورتها .ولتحقيق ذلك ،اعتمدت الدراسة منهجية جغرافية ترتكز على العمل امليداني (البحث عن
الشواهد والدالئل التاريخية لنطاقات الغمر) ،والعمل املعلوماتي والكارطوغرافي (النمذجة الرقمية)ًّ .

. 2.1مجال الدراسة
يمتد حوض سبو األعلى عند املحطة الهيدرولوجية عزابة على مساحة 4677كلم ،2ذو اتجاه جنوب-غربي وشمال-شرقي.
ويضم ثالث أحواض نهرية صغرى ،وهي حوض كيكو وحوض املعاصر وحوض زلول (شكل رقمًّ .)1

شكل رقم  :1موقع حوض سبو األعلى باألطلس املتوسط (باملغرب) ًّ

ًّ

ينقسم حوض سبو األعلى من الناحية البنيوية إلى وحدتين أساسيتينًّ :1
*-األطلس املتوسط الهضبي :يمتد على الضفة اليسرى لواد كيكو ويضم ارتفاعات متوسطة حوالي 1600متر ،تغطيه
التكوينات اللياسية كالكلس والدولوميًّ .
Martin, J. (1981) : Le Moyen Atlas septentrional : étude géomorphologique. – Mém. S. Géol., Rabat 258, 445
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*-األطلس املتوسط امللتوي :مجال جبلي بامتياز ،يتميز بوجود مجموعة من املنخفضات (منخفض سكورة وسرغينة .)...هذه
املنخفضات تتكون من إرسابات سميكة من عصر الجوراس ي والكريتاس ي ،كما تتخلل هذه املنخفضات الواسعة بعض
االرتفاعات الشاهقة (جبل تيشوكت 2794متر وجبل بويبالن 3190متر…) ًّوهي عبارة عن محدبات ذات تكوينات كلسية
لياسية وبعض التكوينات الترياسية ،حيث يمثل هذا القسم حوالي  75%من حوض سبو األعلىًّ .
كما يعرف املجال استقرارا بشريا مهما وتطور مهما في األنشطة الفالحية ،ويعزى ذلك إلى التحوالت املجالية املهمة التي
عرفها األطلس املتوسط بصفة عامة وحوض سبو األعلى بصفة خاصةًّ .

 3.1منججية الدراسة:
ملحاولة تشخيص إشكالية الفيضانات الناتجة عن التساقطات املطرية العنيفة بفعل التقلبات الجوية ،سنعتمد على
مجموعة من البيانات اإلحصائية الرقمية املسجلة عبر املحطات الهيدرولوجية وما تم استخالصه من االستبيانات املنجزة
خالل الزيارات امليدانية (مجال الدراسة)ًّ .

 .2العوامل املتحكمة في نشأة الفيضانات
تساهم في نشأة االمتطاحات الفيضية بحوض سبو األعلى ،مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية ،التي تؤثر بشكل
مباشر على النظام الهيدرولوجي للحوض ،الش يء الذي ينتج عنه حدوث فيضانات خطيرة في وقت وجيز ،مخلفة بذلك
خسائر مادية مهمةًّ .

 .1.2االنحدار
ًّالنحدارات سفوح األودية دور هام في تنظيم جريان املياه السطحية ،وذلك من خالل سرعة تصريف املياه والتأثير على
السلوك الهيدرولوجي للوادي .فبارتفاع نسبة االنحدارات بعالية الحوض ،تزداد سرعة التصريف املائي وتزداد معها قوة
النظام الهيدروًّلوجي .تتميز االنحدارات بحوض سبو األعلى بسيادة فئة االنحدار بين  %5و %25تصل نسبتها حوالي %70
من املساحة اإلجمالية للحوض ،بينما تصل االنحدارات التي تتراوح بين  %25و %35نسبة  ،%20في حين تتجاوز فئات
االنحدارات القوية ( % 45فأكثر) حوالي  ،%7وتسود بالضفة اليمنى لواد سبو بحوض املعاصر وحوض ًّزلولًّ .

ًّ

شكل رقم  :1نسبة توزيع درجة االنحدارات بالحوض من عاليته إلى أسفله

 .2 .2الصخارة ودورها في نشأة الفيضانات
تتميز صخور الحوض بسيادة الصخور الكلسية والكلس الدولومي اللياس ي ذات النفاذية العالية ،إلى جانب الصخور
الشيستية والطينية الترياسية ذات النفاذية املتوسطة (شكل رقم ًّ .)2
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شكل رقم  :2البنية الجيولوجية لحوض

ًّ

سبو األعلى1

رغم بنية الحوض (الهضبي واإللتوائي) ،فإن املجال يظهر بمظهر مرفوتشكالي شبه معقد (جبال ملتوية وأشكال صخرية
متنوعة) ،تطوره الباليو-بيئي يبين مدى التعرية خالل الزمن الجيولوجي الثالث وتوالي مرحلة كارستية خالل الفترة الرباعيةًّ .

 3.2التوزيع الجغرافي للتساقطات بحوض سبو
يتميز بعدم انتظام التساقطات وفجائيتها وطول الفصل
يندرج مناخ املجال املدروس ضمن املناخ الشبه جاف ،الذي ًّ
الجاف .ويتميز التوزيع السنوي للتساقطات بالحوض خالل الفترة املرجعية ما بين  1970و 2016بالتذبذب وعدم االنتظام
من سنة ألخرىًّ .
م

م

ما

يد

400

200

األمطار ب ملم

600

800
600
400

200

0

السنوات

التساقطات

التساقطات بالملمتر

800

1000

0

السنوات

التساقطات

ًّ

شكل رقم  :3التوزيع السنوي للتساقطات املطرية بمحط ي :أكلمام سيدي علي وعزابة

يتميز التوزيع الشهري للتساقطات املطرية بالتباين واالختالف من شهر ألخر وداخل نفس الشهر من سنة ألخرى ،حيث تعتبر
الفترة املمتدة من شهر ماي إلى شهر أكتوبر جافة ،مع استثناءات في بعض املواسم ،في املقابل يعرف شهر يناير وفبراير
كبيرة من الثلوج .بالفعل فحوض سبو األعلى يعرف تساقطات
وأبريل ومارس تساقطات مطرية مهمة مصحوبة بكميات ًّ
مطرية وثلجية مهمة خالل فصل الشتاء وأحيانا عواصف رعدية قوية تقسو حدتها خالل فصل الصيف وفصل الخريف،
حيث تتشكل هذه العواصف في املرتفعات بفعل تالقي الكتل الهوائية املحيطية الباردة ًّوالقادمة من الجهة الشمالية
والغربية والكتل الهوائية الدافئة املدارية اآلتية من الجهة الجنوبية ًّوالجنوبية الشرقيةًّ .

 4.2تردد الصبيب األقص ى بمعدالت لحظية محدودة
Martin, J. (1981) : Le Moyen Atlas septentrional : étude géomorphologique. – Mém. S. Géol., Rabat 258, 445 p.
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النظام الجرياني 1هو حجم املاء الذي يتم تصريفه بواسطة مجرى مائي في مكان معين ويعبر عنه ب ( )Qوحدته (م / ³ث)،
عبر موارد الروافد أو املوارد الباطنية ،ويعبر عنه رياضيا باملعادلة الحسابية التالية:
ًّويزداد من األعلى نحو األسفل تغذيته ًّ
) .Q(m³/s) = S(m²) × V(m/sوما يميزه عن الصبيب النوعي لحوض معين والذي يرمز له ب ) (qهو أن هذا األخير يتم
الحصول عليه عن طريق قسمة الصبيب الخام ( )Qعلى مساحة الحوض ( ،)Sويتم هذا بتحويل األمتار املكعبة ) (m³إلى
لترات .ويعبر عنها رياضيا باملعادلة الحسابية التاليةًّ q = Q ÷ S = (l / s / Km) :
وعلى العموم يتم الحصول على الصبيب انطالقا من ضرب القطاع املبلل في متوسط سرعة املياه (جدول رقم.)1
جدول رقم  :1فترات التراجع الصبيب اليومي األقص ى بعالية سبو لسنوات مختلفة.
األودية
واد املعاصر
واد كيكو
واد سبو

املحطة
الهيدرولوجية
املرس
ايت خباش
عزابة

الفترة املرجعية

املساحة ب كلم

2

1004
2018/1980
1189
2018/1970
4640
2018/1957
املصدر :الوكالة املائية لحوض سبو

الصبيب ب
م/3ث
573
250
1750

الصبيب
(ل/ث/كلم2

570,7
210,3
377,2

معامل
الجريان2
18,1
7,3
25,7

من خالل تحليلنا لنتائج معطيات الجدول أعاله ،يتضح أن قوة الفيضان تبرز بمحطة عزابة املتواجدة بسافلة الحوض،
حيث قدر معامل الجريان في شهر أيلول من سنة  2008حوالي  25.7م/3ث .بينما وصل معامل الجريان بمحطة ايت خباش
(كيكو) حوالي 7.3م/3ث خالل شهر تشرين األول  ،2008وهو األضعف في املجال املدروس نظرا لطبيعة النظام الهضبي
وضعف االنحدار وقلة مساحة الحوض .و يمكن تحديد تردد الصبيب األقص ى بتطبيق طريقة تقدير الحد األقص ى من
الفيضانات اللحظية للعائد على مدى الفترات املذكورة في الجدول رقم  ،02في دراسة الترددات للحد األقص ى من األمطار
اليومية ،أي  2و 5و 100 ،50 ،20 ،10سنة.
جدولًّ رقم  :2التدفق اليومي األقص ى للصبيب بمختلف فترات التراجع بعالية سبو.
فترات التراجع
بالسنوات

املحطات

2

5

15

20

25

50

100

75

93.4
89.5
84.1
74.8
71.8
67.8
52.2
37.2
ايت خباش
واد كيكو
244.1
231.8
214.4 184.4 174.1 162.1 112.1
63.9
قنطرة مدز
واد املعاصر
1135.6 1073.3 985.2 833.7 784.6 720.7 467.9 223.7
عزابة
واد سبو
املصدر :أطروحة الدكتور الحسين مزوز ( ،)2015حول األنظمة الهيدرومطرية بحوض سبو األعلى (املغرب)  ،...صفحة رقم .105

في هذه الدراسة ،قمنا من خالل تطبيق قانون ( ،)Racine Gumbelبتعديل ًّوضبط قيم الحد األقص ى للفيضانات السنوية
لثالث محطات في حوض الدراسة من بينها نموذج محطة أيت خباش كيكوًّ .

J.P. LABORDE.2009 : Eléménts d’Hydrologie de surface. Page 57 à 64.
) :Q :2C = Q / (IAقيمة معدل الذروة لجريان المياه  :IA ،حجم المساحة التي تقيسها في المدة ( Iبالثانية)
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ًّ
شكل رقم  :4تعديل الصبيب اليومي األقص ى بمحطة ايت خباش على واد كيكو

وقد أتاحت لنا هاته العملية اتباع مستويات مختلفة من االحتماالت ،حيث تبين أن هناك تطورًّ الحد األقص ى للفيضانات
السنوية من أعالي الحوض باتجاه مجرى النهر ،ففي املحطة القياسية أيت خباش بلغ الصبيب 93.4م/3ث ،ليصبح 244.1
م/3ث بمحطة امدز ًّويصل إلى 1135.6م/3ث بمحطة عزابة .ويعزى هذا التطور إلى أهمية الروافد التي تسجل قيم أعلى
خصوصا في النقاط تالقي الروافد بالوادي الرئيس ي ،باإلضافة لعامل االنحدار.

 .3دراسة حالة الفيضانات الكارثية في الحوض
فيضانات األودية بعالية سبو هي ناتجة عن أمطار غزيرة ومركزة في وقت زمني محدود معدلها بين  30دقيقة إلى ساعتين في
اليوم .يجعل املوقع الطبيعي ألحواض املياه بيئة مواتية لتطور الفيضانات العالية :بفعل قوة االنحدارات ،والبنية
تؤثر
الصخريةًّ ،والغطاء النباتي الضعيف ًّواملتقطع ،والشبكة الهيدروغرافية الهرمية .هذه الظواهر الهيدرولوجية املتطرفة ًّ
بشكل مباشر وغير مباشر على املجاالت الفالحية والسكنيةًّ .1

 حالة الفيضان في الفترة من  23إلى  25كانون األول 2001
أصل هذا الفيضان هو حدوث حالة جوية مضطربة مطيرة فوق جبال أعالي حوض سبو .حيث تم تسجيل بمحطة أكلمام
سيدي علي 118.7ملم وعلى ارتفاع 2078م ،وعلى أسفل الحوض تم تسجيل حوالي 59.7ملم بمحطة ايت خباش و61.6ملم
بمحطة دار الحمرة .هذه التساقطات نتج عنها نظام هيدرولوجي مهم وصل بمحطة اكلمام سيدي علي 180م/3ثًّ .

1

Projet de développement intégré des zones prioritaires du bassin versant Allal el Fassi ; Ministère de l’Agriculture, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts ; Février (2002).
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ًّ

األرض بين  22و 25دجنبر ًّ 2001
شكل رقم  :5حالة جوية على ًّ

وبعد دراستنا لهذه الوضعية الجوية باالستناد على الخرائط االيزوبارية ،تبين أن منخفضا جويا بقيمة 1000هكتوباسكال
( ،)hPaتركز باملحيط االطلنتيكي ليتقوى اتجاهه نحو املغرب محمال بأمطار قوية شملت النصف الشمالي من املغرب ،على
ارتفاع  500هكتوباسكال .هذه الوضعية اإلعصارية (دورة هوائية طولية) ،هي نتيجة تحرك هذا املنخفض نحو الجنوب
(تيار شبه استوائي) تمثله تموجات وافرة على البحر األبيض املتوسط يحده شماال تيار قطبي مركز بشمال أوروبا.
ًّ

 حالة الفيضان ليوم  10تشرين األول 2008
التساقطات الرعدية التي عرفتها مرتفعات سبو األعلى بالجهة الجنوبية الشرقية ناتجة عن طقس جوي استثنائي .1بالفعل
تم تسجيل 64ملم بمحطة املرس خالل يوم  10تشرين األولًّ  2008و72.2ملم بمحطة ايت خباش بنفس اليوم ،وقد عرف
واد سبو نظاما هيدرولوجيا لم يسجل من قبل ،حيث وصل بسد عالل الفاس ي حوالي 2625م/3ث ليكون أكثر من تدفق
بجوار الوادي
ًّ
الصبيب املسجل في سنة  .1966وقد خلف هذا الفيضان خسائر مادية كبيرة منها املجاالت املسقية املتواجدة
قدرت بمنخفض سرغينة بأزيد من  200هكتار تم غمرها كاملةًّ .2

1

JANATI, I. A. (2010) - Situations pluviométriques extrêmes en 2008-2009, page 105-119
: Mazoz E. (2015). Régimes Pluvio-Hydrologiques du Haut Sebou (Maroc) et incidences des situations climatiques à
risques dans le bassin. Page : 185.
2
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شكل رقم  :6املجاالت الفيضية خالل سنة  2008بسبو األعلى

واعتمادا على الزيارات امليدانية وباستعمال جهاز ( ،)GPSواستنادا على الخرائط الجوية تمكنا من إنجاز خريطة الفيضان
غمرتها املياه الناتجة عن التساقطات الرعدية ،كما عرفت
لسنة  2008باملجال املدروس تم من خالله تحديد املجاالت التي ًّ
سنة  2008تساقطات مطرية على طول السنة سجلت ببعض املحطات الرصدية مثل محطة املرس أزيد من 761ملم في
السنة ومحطة عزابة حوالي 541ملم/سنة .وقد كان لهذا الفيضان وقع سلبي على السكان املتضررين بفعل غمره للمساكن
املجاورة للوادي نموذج واد كيكو بأيت سعيد أوحدو (الصورة رقم  ،)1إلى جانب مجموعة من األراض ي املسقية املستغلة
أساسا بمنتوجات محلية معروفة وهي البطاطس والبصل تعتبر موردا أساسيا للمنطقةًّ .

صورة رقم  :1غمر دوار أيت سعيد أوحدو بكيكو

ًّ

صورة رقم  :2غمر سهل تاملوت بسرغينة

ًّ

ًّ
كما أن هذا الفيضان لم يستثن الجهة الجنوبية الشرقية التي تعرضت هي األخرى لخسائر مادية عمت السهول الفيضية
على واد سرغينة قدرت هاته الخسائر بنحو 34هكتار من حقول الذرة والحبوب اليابسة التي حصدت خالل شهر آب وبقيت
متجمعة وسط الحقول ،باإلضافة الى تآكل جوانب الوادي (صورة رقم  2أعاله)ًّ .

.4التدابير املتخذة للحد من خطورة الفيضانات
على مستوى ضفاف األودية والدواوير املجاورة للوادي ،يمكن اعتبار األشغال التي تم إنجازها في إطار التخفيف من خطورة
الفيضانات التي تنتج عنها خسائر مادية مهمة على النحو التاليًّ :
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 الجهة الغربية للمجال املدروس (سهل كيكو) :تم القيام بأشغال بناء جدار إسمنتي على امتداد واد كيكو (خالل فترة
التسعينيات) ،للحد من خطورة الفيضانات وحماية الدواوير املجاورة .ثم إنشاء سد تلي بأعالي السهل للحد من غمر
املنخفضات التي تتواجد بها نسبة سكانية مهمة (اعوين ،أيت هرة ،ايت حمزة).

ًّ
صورة رقم :4جدار إسمنتي بجانب الوادي ًّ
صورة رقم  :3سد تلي أعلى دوار إعوين كيكو ًّ
 في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية اللتين تعانيان من التعرية املائية بفعل قوة االنحدارات وهشاشة الصخور وقلة
الغطاء النباتي وما تعرفه املنطقة من تباينات حرارية ينتج عنها ضغوط جوية تسبب في عواصف رعدية قد تدوم ملدة
ستة ( ) 6أشهر من نهاية فصل الربيع إلى نهاية فصل الخريف تكمن حدتها في فصل الصيف.
ًّ

صورة رقم  :5عملية تشجير التالل العارية ًّ

ًّ

صورة رقم :6وضع قنوات تصريف املياه الجارية ًّ

ًّ

هذه املناطق شملتها بعض التدخالت في إطار الحد من خطورة التعرية املائية بوضع مجموعة من القنوات اإلسمنتية
باملنحدرات لتصريف املياه ،كما تم تكثيف عملية التشجير بالتالل العارية مع وضع الحواجز الحجرية والنباتية على مستوى
املسيالت ذات انحدار قوي للحد من سرعة الجريان .إال أن خطر الفيضانات بهاته املناطق ال زال قائما بشكل كبير في غياب
سياسة شاملة تستهدف جميع املناطق الهشةًّ .

.5خاتمة:
أمام تكرار الكوارث البيئية املرتبطة باملخاطر الهيدرولوجية بحوض سبو األعلى ،أضحى لزاما األخذ بعين االعتبار الخصائص
املورفلوجية والهيدرولوجية ومختلف أشكال الدينامية السائدة من أجل انتقاء أمثل للمواقع اآلمنة بطريقة فعالة أثناء
عمليات التخطيط والتهيئة .لذلك ،يتطلب األمر إقحام عنصر املخاطر الهيدرولوجية وتحديد نطاقاتها ضمن وثائق التعمير
(التصميم املديري للتهيئة والتعمير وتصميم التهيئة) .ولبلوغ هذا الهدف ،يتعين إنجاز دراسات هيدرولوجية وجيومرفولوجية
دقيقة؛ الهدف منها فهم ميكانيزمات ووتيرة التطور ،قصد تحديد وتصنيف النطاقات حسب درجات الخطرًّ .
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مراعاة املخاطر الطبيعية في عملية املخططات العمرانية
االنزالقات كخطر طبيعي يهدد التجمعات الحضرية حالة :مدينة قسنطينة
Prise en compte des risques naturels dans le processus de
planification urbaine, Les glissements de terrains menace pour
les agglomérations urbaines, cas de la ville de Constantine
د .آسيا ليفة
Dr Lifa Assia
كلية التهيئة العمرانية،جامعة االخوة منتوري قسنطينة1
assialifa@gmail.com
يوثق هذا البحث كـ :لفيفة ،آسيا ( :)2021مراعاة املخاطر الطبيعية في عملية املخططات العمرانية  -االنزالقات كخطر طبيعي
يهدد التجمعات الحضرية حالة :مدينة قسنطينة ،مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص ،املجلد ( ،)3العدد (،)9
أملانيا ،ص 165-138

املستخلص

عرفــت مــدننا الجزائريــة بعــد االســتقالل توســعا عمرانيــا متزايــدا ،و زيــادة فــي اســتهالك املجــال  ،ونظـرا للنــزوح الريفــي
عل ــى امل ــدن الكب ــرى وم ــن بينه ــا قس ــنطينة وج ــدت الدول ــة نفس ــها ف ــي مج ــال التعمي ــر محص ــورة ب ــين ت ــوفير الكمي ــة
والتوفي ــق ب ــين االحتياج ــات والع ــرض ،متناس ــين أهمي ــة العوام ــل الطبيعي ــة والجغرافي ــة واملناخي ــة ف ــي التخط ــيط
العمراني ،وأي تقصير سيؤدي الى اختالالت مجالية ،توسعت قسنطينة عمرانيا واستهلكت املجال وفق مخططـات
عمراني ــة ل ــم تـ ـراع املخ ــاطر الطبيعي ــة بحي ــث عرف ــت حرك ــة تعمي ــر غي ــر ش ــرعية عل ــى ض ــفاف االودي ــة والس ــفوح غي ــر
املس ــتقرة ،وم ــن ج ـراء ه ــذا أص ــبحت املدين ــة تع ــاني م ــن االنفص ــال ف ــي مناظره ــا العمراني ــة ،نتيج ــة التقط ــع وع ــدم
التناسق ومن خالل هذه الورقة البحثية أردنا تحديد أسباب التشـوهات املـؤثرة علـى املنظـر العمرانـي ،ومـن بينهـا
االنزالقات الطبيعيةًّ .
الكلمات املفتاحية :انزالقات التربة ،توسعات عمرانية ،السكن الفوضويًّ ،قسنطينة ًّ
Résumé
Après l’indépendance, nos villes algériennes ont connu une expansion urbaine croissante,
et une consommation accrue de surface, et compte tenu de l’exode rural dans les grandes
villes, y compris Constantine, le pays s’est retrouvé dans le domaine de reconstruction,
limité à fournir la quantité et à concilier les besoins et l’offre, en oubliant l’importance
des facteurs naturels, géographiques et climatiques dans la planification urbaine, et tout
manquement, conduirait à des déséquilibres spatiaux. La ville s’est développée dans son
paysage urbain, et a consommé son espace selon une planification urbaine, qui a omis de
prendre en considération, les risques naturels, et connu un mouvement de reconstruction
illégal sur les rives des vallées et les versants instables. En conséquence, la ville souffre
d’une rupture dans son paysage urbain en raison de la fragmentation et de l’asymétrie. À
travers ce document de recherche, nous voulions identifier les causes des distorsions
affectant le paysage, y compris les glissements de terrains.
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Mots clés Glissements de terrains, expansion urbaine, habitat illicite, Constantine.

امللخص املفاهيمي
تعتبر األخطار الطبيعية من أهم الكوارث التي تحدق باإلنسان و التجمعات الحضرية و البيئية ًّولهذا اعتبرت دراسة
األخطار الطبيعية و األخذ بعين االعتبار الوسائل و االحتياطات الضرورية من أجل مواجهة عواقبها من أهم
التحديات التي تواجه أصحاب االختصاص على غرار مدن العالم ،الجزائر تشهد الكثير من االخطار الطبيعية حيث
خلفت اضرارا على الصعيدين املادي و البشريًّ و نذكر على سبيل املثال زلزال بومرداس سنة  2003م وفيضان باب
الواد سنة  2001م و غرداية سنة  2008م .تعتبر االنزالقات عامل مهم للتطورًّ املرفولوجي للتضاريس إال أنها من
ي سنة
الناحية العملية تعتبر عائقا وخطرا يهدد املنشأة واالنسان نذكر على سبيل املثال انزالق وهران بسيدي الهوار ًّ
 2016الذي خلف خسائر مست عدة مباني والطريقان الوطنيان رقم  01و  57الرابطان بين واليتي سطيف وبجاية،
كما أن نوع الخطر الذي تحدثه االنزالقات مرتبط بعاملين اساسيين املتمثلين في التدخالت العشوائية لإلنسان
والعامل الطبيعي كالجيولوجيا.
.الشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي

التوسع
العمراني
القانوني
التوسع
العمراني غير
القانوني

كيفية تأثير خطر
االنزالقات على
التوسعات
العمرانية

توصيات
مكتب
semicsol
تصنيف
مناطق البناء
بقسنطينة

االنزالقات كخطر
طبيعي يهدد
التجمعات
الحضرية حالة:
مدينة قسنطينة

توزيع السكن
الفوضوي
والهش
بقسنطينة

ضفاف
ّ
الرمـال

خطر
االنزالقات
بقسنطينة

االنزالقات
االرضية
بقسنطينة
املبادئ
األساسية
لالنزالقات
االرضية

والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات االنزالقات كخطر طبيعي يهدد
التجمعات الحضرية ملدينة قسنطينة 2021
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ًّ
• االنزالقات كخطر طبيعي يهدد التجمعات الحضرية حالة :مدينة قسنطينة

مشكلة االنزالقات األرضية من أهم املعضالت التي تواجه التوسع العمراني من
جهة وتأثر على املنظر العمراني من جهة أخرى بقسنطينة لهذا نطرح االشكالية
التالية:
 كيفية تأثير خطر االنزالقات على التوسعات العمرانية؟
 وهل االنزالقات أهم خطر طبيعي يهدد املدينة؟

هـ ــدفت الدراسـ ــة إلـ ــى إعـ ــادة االعتبـ ــار لألوسـ ــاط الحضـ ــرية واحت ـ ـرام املعطيـ ــات
الطبيعية والتكوينات الجيولوجية للمنطقة
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتوضيح مختلف حاالت تدهورًّ
املباني واملنهج التحليلي االستنتاجي.

توصلت الدراسة إلى أن خطر انزالق التربة وانجرافها خاصة في الشتاء يهدد البنايات باالنهيار وعزل بعض األحياء باإلضافة الرعب في أوساط السكان الذين هجروا بيوتهم
خوفا من االنهيارات الفجائية

توصلت الدراسة بضرورة العمل التشاركي بين املراكز املتخصصة والجامعات ًّوفهم للمخاطر من خالل تعميق الدراسات والبحوثًّ ،وادراج خريطة االخطار الطبيعية في
دراسات التهيئة والتعميرًّ ،وتنظيم عملية الصرف الصحيًّ ،واالعتماد على الجدران االستينادية أسفل املنحدرات.
تطلعات مستقبلية:


إنجاز نصوص تنفيذية ملعالجة اخطار الكوارث الطبيعية



الدراسات الجيوتقنية الدقيقة واعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة
اعداد الخرائط الرقمية باالعتماد على صور االقمار الصناعية




تنظيم وتنسيق عمليات مكافحة السكن العشوائي والسهر على تطبيق مخططات التعمير والتهيئة
وضع ترتيبات تستهدف التكفل بكل كارثة ذات مصدر طبيعي او تكنولوجي
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 .1اإلطار العام:
 1.1مقدمة

ً
تهتم دول العالم بدراسة العمران ،نظرا ألهميته في جميع امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إال أن
هدفه الحقيقي هو الدراسات التخطيطية بغية التحكم في االستهالك املجالي وتنظيمه وفق قوانين تشريعية
والجزائر على غرار هذه الدول عملت على تجسيد سياسة تخطيطية في إطار ما يعرف بالتهيئة العمرانية ،كان
القصد منها التحكم في التوسع العمراني  ،واالستعمال األمثل للمجال الوطني من خالل الهيكلة والتوزيع املحكم
لألنشطة االقتصادية واملوارد البشرية ،واالستغالل العقالني للموارد الطبيعية ،كل هذا في إطار التخطيط الذي
يعتمد على توزيع الصالحيات بين الدولة والوالية والبلدية) الجماعات املحلية) وفي إطار التشريع املعمول به
وللتحكم اكثر في مراعاة املخاطر الطبيعية في عملية املخططات العمرانية أصدرت السلطات بعد زلزال بومرداس
القانونًّ الجديد رقم  04/20الصادر يوم 25ديسمبر  2004املتعلق بالوقاية من األخطار الكبرىًّ وتسيير الكوارث
والتنمية املستدامة بهدف تحليل واقع وادارة الكوارث الطبيعية في الجزائر ،ورغم تطور الوعي بحجم التهديد الذي
تمثله املخاطر الطبيعية على البنى االجتماعية واالقتصادية والبيئية للدولة ،و توفر إطار تشريعي كاف للوقاية ينبغي
القيام بتجسيد ميداني للسياسات والتشريعات ذات الصلة ،وإدماج إدارة املخاطر الطبيعية ضمن التصورًّ الشامل
للتنمية املستدامة وتهيئة اإلقليم ،وهذا أمر ال يعني فقط السلطات العمومية وإنما يشمل أيضا كل الفاعلين غير
الرسميين بما فيهم املواطنًّ .

 2.1املشكلة البحثية وتساؤالتها
مشكلة االنزالقات األرضية من أهم املعضالت التي تواجه التوسع العمراني من جهة وتأثر على املنظر العمراني من
جهة أخرى بقسنطينة لهذا نطرح االشكالية التاليةًّ :
 كيفية تأثير خطر االنزالقات على التوسعات العمرانية ؟ ًّ
 وهل االنزالقات أهم خطر طبيعي يهدد املدينة ؟
فإذا كانت اإلحصائيات تشير إلى أن أكثر من  45ألف عائلة قسنطينية مهددة بالعراء يجدر بنا التساؤل ملاذا؟
واإلجابة العراء سببه االنزالقات االرضية سواء في وسط املدينة أو منطقة بو الصوف(منطقة الدراسة) مع العلم
أن معظم مدن الشمال الجزائري ،تتوضع على ترب طينية لكن قسنطينة أكثرها تضررا بحيث يوجد بها خمس
مناطق مهددة باالنهيار ،وتزيد مساحة هذه املناطق مجتمعة عن  120هكتارًّ ·1

 3.1أهداف الدراسة
انطالقا من معرفة مكامن املشكالت جاءت التدخالت الستدراك ما يمكن استدراكه من اجل إعادة االعتبار
لألوساط الحضرية واحترام املعطيات الطبيعية والتكوينات الجيولوجية للمنطقة ،بتفادي البناء على مناطق
االنزالقات ووضع خرائط لهذه األخيرة مع إبراز أو تحديد درجة الخطورة
 1ليفة ،اسيا ( :)2018املشكلة العقارية واملتعاملون العقاريون حالة قسنطينة الكبرى ،اطروحة دكتوراه علوم ،كلية علوم االرض والتهيئة العمرانية ،جامعة
االخوة منتوري قسنطينة  ،1الجزائر
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 4.1أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في ما يليًّ :
 الوقوف على االخطار الطبيعية التي تهدد املدينة ملعالجتها والتحكم في تسيير البيئات العمرانية ًّ
 إثراء املكتبة العربية بالدراسات البحثية الهامة والتي تناقش القضايا العمرانية والتخطيطية.
 1.4.1األهمية العلمية
تغطي ــة منطق ــة الدراس ــة واالش ــارة للخط ــر الطبيع ــي امله ــدد للكي ــان العمران ــي م ــن أج ــل الت ــدخل الس ــريع للجماع ــات
املحلية ووقف التعمير العشوائي ًّ
 2.4.1األهمية التطبيقية
تكم ــن فـ ــي اس ــتغالل املنطقـ ــة للبح ــوث العمرانيـ ــة م ــن أجـ ــل التش ــريح الـ ــدقيق وايج ــاد الحلـ ــول ملش ــاكل االنزالقـ ــات
الطبيعية وحل اشكال السكنات املهجورة املوجودة باملنطقةًّ .

 5.1منججية الدراسة
لدراسة االنزالقات األرضية بمدينة قسنطينة ومنطقة بوالصوف تحديدا اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي
لتوضيح مختلف حاالت تدهورًّ املباني إثر عملية التعمير والتقنيات املنتجة من طرف الفاعل العمومي "كناب
بنك" ،إلى جانب استخدام املنهج الكمي الذي يسمح بدراسة الخصائص الطبيعية و الجيوتقنية للمنطقة
وانعكاسات حدوث االنزالقات األرضية على املباني ومنشآت البنية التحتية ،كما اعتمدنا على املنهج التحليلي
االستنتاجي الذي يخول لنا تحديد مستويات التدخل ،كما تم االستعانة بمعطيات مكتب الدراسات الفرنس ي
( )SEMICSOLالتي غطت كل األحياء السكنية للمدينة والتي سمحت بتحديد مستويات التدخل على األنسجة
الحضرية.

 6.1حدود الدراسة
 1.6.1الحدود الزمانيةًّ 2020-2009
2.6.1

الحدود املكانية مدينة قسنطينة بالجزائر ًّ
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 7.1الدراسات السابقة:
 1.7.1دراسة (حفيظ ،1)2011 ،بعنوان :تهدد هشاشة املوقع البنـاء وإخـالء منطقـة سـان جـان وجوانـب وواقـع
قسطنطين مونبلييه
Vulnérabilité du site menace des constructions et dépeuplement du quartier de Saint
Jean, aspects et réalités de Constantine Montpellier

دراسة قيمة جدا تتحدث عن مدينة قسنطينة والتوسعات العمرانية التي حدثت خارج الصخرة وتحديد وسط
املدينة منطقة القديس جان او شارع بلوزداد التي تعرض لخطر انزالق التربة وتهدم البنايات اين يتم ترحيل
سكان هاته البنايات ملناطق جديدة تسمى بمناطق التوسعات املستقبلية ومختلف عمليات اعادة االعتبار للنسيج
العمراني القديم بما في ذلك املدينة القديمة واعتمد في دراسته على كم هائل من دراسات املاجستير لكلية
الهندسة املعمارية بقسنطينة التي غطت املنطقة من مختلف الجوانب الجغرافية واملعماريةًّ .
 2.7.1دراسة (ساس ي وعطاء هللا ،2)2017 ،بعنوان :املفارقة بين انتشار املخاطر الكبرى وتركز املدن والبلديات
في الجزائر
الدراسة ركزت على كون الجزائر معنية بموضوع املخاطر الطبيعية وعرفت حوادث كبرى من زالزل وفيضانات
وانزالقات للتربة ورغم كل هذا عمليات التعمير تتم بطريقة عادية اال سنة  2004اين تم سن قانو ًّن 2004الذي
يعيد االعتبار لسياسة التهيئة العمرانية املستدامة وشروط البناء في املناطق املهددة باألخطار الطبيعيةًّ .
 3.7.1التعقيب على الدراسات السابقة
الدراســتان متكاملتــان االولــى تركــز علــى منطقــة الدراســة لكــن الحيــز الجغرافــي مختلــف بحيــث ركــزت علــى املدينــة
القديم ــة ومن ــاطق التوس ــعات ف ــي الفت ــرة االستعمارية(وس ــط املدين ــة) بس ــبب طبيع ــة تكوين ــات املنطق ــة ام ــا بحثن ــا
فيش ــخص املنطق ــة الجنوبي ــة ملدين ــة قس ــنطينة ف ــي اط ــار سياس ــات التعمي ــر الجدي ــدة والت ــي ل ــم ت ــولي الدراس ــات
الجيوتقني ــة حقه ــا البح ــي ،ام ــا الدراس ــة الثاني ــة فه ــو موض ــوع ع ــام عل ــى االخط ــار الطبيعي ــة العدي ــدة الت ــي تعرفه ــا
الجزائر خاصة املنطقة الشمالية وهي بذاتها مناطق تركز املدن في الجزائر مع االلتفاتة للتشريعات الحديثـة والتـي
تعــود لس ـنة  2004بعــد زل ـزال بــومرداس ومنــه انتهجــت الدولــة سياســية االعتمــاد علــى مكاتــب وطنيــة ودوليــة مــن
اجل الدراسات التقنية ملجاالتها الحضرية تفاديا لعواقب هـذه املخـاطر الطبيعيـة وبحثنـا ركـز علـى دراسـة مكتـب
الدراسات الفرنس ي الذي اعتمدت نتائجه املصالح التقنية للبلديات من اجل منح رخص البناءًّ .

1

HAFID, Layeb (2013) : Vulnérabilité du site menace des constructions et dépeuplement du quartier de
Saint Jean, aspects et réalités de Constantine Montpellier, Achevé d'imprimer sur les presses de l'Université
Paul-Valéry Route de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5 1",
https://www.umc.edu.dz/images/docs/cherad%20constantine.pdf
 2ساس ي ،محمد & نضيرة ،عطا هللا ( :)2017املفارقة بين انتشار املخاطر الكبرى وتركز املدن والبلديات في الجزائر ،مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا ،املجلد
ائر (ًّ ) www.asjp.cerist.dz/en/article36012
( ،)3العدد ( ،)9ص ،452-441الجز ًّ
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 .2اإلطار النظري:
 1.2كيفية تأثير خطر االنزالقات على التوسعات العمرانية

تتميز مدينة قسنطينة بموقع استراتيجي جد هام ،إال أن موضعها يعاني من عوائق طبيعية ّ
ّ
معقدة وإمكانات ّ
توسع
ّ
يتشكل من عدد من الهضاب ّ
والتالل املرتفعة ،وهو موضع ّ
يتميز باالنقطاع في وحداته
محدودة ،حيث
الطبوغرافية لوجود وادي الرمال وبومرزوق وكذا كثرة االنحدارات الشديدة وخوانق ّ
الرمال .تمثل مدينة
ّ
ّ
متضرسة تغطي فيها االنحدارات نسبة  2%20من مساحة املدينة وهي أراض ي غير قابلة
قسنطينة تشكيلة
ّ
ّ
للتعمير ،هذه األراض ي غير قابلة للتعمير وهي تتطلب تكاليف مالية باهضة لتهيئتها وجعلها أراض ي قابلة للتعميرًّ .

 2.2التوسع العمراني القانوني
خضوع البرامج واملشاريع العمرانية  ،التي تنجز من طرف الدولة لوسائل التخطيط والتهيئة العمرانية
تجعـل التوسع العمراني يكون منظما  ،إلى جانب األعمال الكبرى في مجال التهيئة العمرانية التي أنجزت من طرف
الدولة والتي تدخل في إطار النسيج العمراني املنظم كاملناطق السكنية الحضرية الجديدة  ،املناطق الصناعية
التخصيصات السكنية  ،وتوفير الهياكل األساسية بها  ،فالتوسع العمراني القانوني يستدعي ضرورة مراعاة النظر
في قوانين تسليم رخص البناء  ،شهادة التطابق املعمارية ،ونظام مراقبة ومتابعة ورشات البناء من أجل الوصول
إلى تريب عمراني منسجم ومتجانسًّ .

 3.2التوسع العمراني غير القانوني
األحياء القصديرية ،السكن االنتقالي،
التوسع العمراني غير القانوني أو الفوضوي  ،أطلق عليه مصطلحات منها ًّ :
البناء الفوضوي  ...إلخ  ،وهي ظاهرة عمرانية سلبية تعاني منها أغلب بلدان العالم السائرة في طريق النمو ،حيث
تعددت اآلراء حول أسبابها الرئيسية التي ترجع إلى االنفجار الديمغرافي  ،في املدن وحدة أزمة السكن ،إضافة إلى
النزوح الريفي املكثف نحو املدن بسبب انعدام سياسة تنموية متوازية  ،بين مختلف األقاليم وكل هذه األسباب
ساهمت في تزايد التوسع العمراني  ،غير القانوني  ،بحيث أصبحت تقام فوق أراض ي أمالك الدولة أو أمالك
الخواص بشكل غير قانوني وبطريقة عشوائية وسريعة عجزت املصالح اإلدارية والجماعات املحلية من إيقافها
والتحكم فيه .توسع مدينة قسنطينة غير متحكم فيه منذ البداية حيث كانت هناك توسعات قانونية وأخرى غير
قانونية وبعد االستقالل وأمام عجز الدولة على تلبية حاجيات السكان تفاقمت ظاهرة السكن الفوضوي في
الضواحي وعلى ضفاف األودية  ،واستطاعت الدولة إن تقض ي على األكواخ القصديرية لكنها لم تحل مشكلة
السكن الفوضوي وما ينتج عنه من عواقب مستمرة  ،وأحسن مثال على ذلك إزالة حي باردو جنان تشينة حي
رومانيا وحي بوتليس ما بين  2011-2008والذي يعتبر من أهم نماذج التحديث العمراني بمدينة قسنطينة إال أننا
سنتعرف على أحياء قانونية ومن انتاج الدولة تتوضع على أراض ي مهددة بانزالق التربة.

 4.2توزيع السكن الفوضوي والهش بقسنطينة
 1.4.2خصوصية املوقع الطبيعي :تتميز مدينة قسنطينة باالنحدارات ووجود املناطق الفارغة على ضفتي واد
الرمال ًّوبومرزوق مما جعلها مرتعا خصبا لبناء األكواخ القصديرية والسكنات الهشة ويمكن أن نحصر 03مواضع
لتوضع السكن الهش بمدينة قسنطينةًّ :
أ ضفاف ّ
الرمـال ًّ :
الضفة الغربيةّ :
التي تشمل ّ
كل من ّ
حي بـاردو واملذابــحًّ .
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ّ
وحي ّ
حي رومانيا ّ
الشياطينّ ،
الصنوبرًّ .
الضفة الشرقية :جسر
باإلضافة إلى ّ
ّ
كل من سفوح بومرزوق و الكلم الرابع .والجدير بالذكر أن األكواخ القصديرية بهذه املواضع تم إزالتها
سنة ًّ .2013
ّ
التضاريس املشغولة ّ
بالسكن الهش :
ب-
ّ
ّ
القوية وهي منتشرة باملدينة و تمثل ممتلكات آمزيان و املنشار ،بن شرقي ،بصفة ّ
عامة تحمل
تمثل االنحدارات
هذه األراض ي اسم مالكها على سبيل املثال أراض ي أمزيان ،أراض ي سيساوي ،أراض ي بن شرقي ،ولتسليط الضوء
على عدد مواقع وسكان األكواخ القصديرية تشير معطيات مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لسنة  2008إلى53
موقعا لألكواخ القصديرية تحوي  5496كوخ هذه األخيرة بها 6266أسرة ،وبهذا يكون عدد سكان هذه األكواخ
 35772ن  ،لكن آخر دراسة منجزة من طرف شركة التهيئة والتعمير(  )S.A.Uلسنة ًّ 2011و املتعلقة بإحصاء
عدد مواقع ًّو سكان األكواخ القصديرية املنتشرة عبر مدينة قسنطينة فيلخصها الجدول رقم (ًّ .)01
جدول رقم )01( :إحصاء األكوا القصديرية بمدينة قسنطينة 2011
عدد املواقع ًّ املساحة مًّ 2
ًّ 65

ًّ 1508229

عدد األكواخ ًّ

عدد األسر املحصاة ًّ

عدد األسر املتواجدة فعليا ًّ

ًّ 6135

ًّ 8656

ًّ 8212

املصدرSAU 2011 :

من خالل الجدول رقم  01نالحظ انه في غضون  3سنوات سجلت زيادة في عدد املواقع قدرت بـ %22.64أما
الزيادة في عدد األكواخ فبلغت  1.% 11.62والخريطة رقم  01توضح أماكن توضع االكواخ القصديرية والسكنات
الهشة عبر اقليم املدينةًّ .

ًّ

خارطة رقم ( :)1موقع االكوا القصديرية والسكنات الهشة عبر اقليم املدينة

 1ليفة ،اسيا (:)2017قسنطينة بين هاجس السكن الهش والتحديث العمراني ،مجلة علوم وتكنولوجيا ،جامعة األخوة منتوري ،قسطنطينية  ،1العدد (،)46
الجزائر ،ص) http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/2865/3011( ،101-89
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املصدر :الباحثة باالعتماد على google earth

 .3منججية الدراسة وأدواتها :االنزالقات خطر طبيعي يهدد املدينة
 1.3خطر االنزالقات بقسنطينة
تقع قسنطينة على أرضية شديدة االنحدار ،تتميز بحوادث تكتونية وهي منطقة زلزالية شديدة ،هذه األخيرة
ظهرت بالتوازي مع توسع عمراني سريع و فوضوي على نواحي املدينة القديمة و قد زادت حدة هذه الحركات
(االنزالقات) خالل األمطار الرعدية لسنتي  ،1987-1986وبين فترتي جويلية 1994و أوت  1998و قد استعادت
هذه املناطق نشاطها الحركي خالل فصل الشتاء حيث أن معدل التساقط تراوح من 306ملم إلى  733ملم ،زيادة
على هذا قدم شبكة صرف املياه و شبكة نقل املياه الصالحة للشرب و التي ساهمت بالتسربات الحاصلة فيها إلى
الزيادة في حدة هذه املشاكل منذًّ . 1998
أجريت العديد من الدراسات من طرف أخصائيين دوليين ووطنيين على مجمل هذه املناطق وقد خلصوا إلى
ضرورة دراسة كل منطقة على حدا من أجل التقليل من حدة مخاطر االنزالق مع وضع أجهزة قياسات من أجل
التنبؤ بها وقد توصوا للنتائج التاليةًّ :
 املنطقة الحضرية ملدينة قسنطينة تتربع على مساحة  5001هكتار و تحتوي على ستة عشر منطقة
انزالقات تشمل مساحة  165هكتار أي  % 3,3و هي مناطق ذات تمركز سكاني بنسبة .1%16

 2.3املبادئ األساسية لالنزالقات االرضية:
تتمثل حركة التربة في انتقال مواد (تربة أو صخور) نحو االسفل بفعل االنحدار و تعمل قوى الجاذبية كقوى قص
بممارسة ضغوط طبيعية على كل املنحدر ،هذه القوة تزداد مع الظروف الجيومترية (الهندسية) املرتبطة بالزاوية
طول املنحدر ،و الوزن الوحدوي (الكثافة) للمواد املتنقلة ،تبدأ الحركة عندما تتغلب قوى الضغط على قوى
املقاومة أو عند تماسك املواد ،عندما تكون القوتان متساوية فإن الحركة تكون بطيئة و تتمثل في التعرية
الطبيعية للطبقات األرضية العليا و تتشكل الحركات السريعة عند الزيادة املفاجئة لقوة القص أو عند التقلص
املفاجئ لقوى التماسك التغيرات املفاجئة تحدث عادة بفعل عوامل مؤثرةًّ .2
في الحالة الطبيعية ،بعض التشكيالت األرضية تكون أضعف من تشكيالت أخرى ،هذا الضعف يرجع إلى
الخصائص األصلية و الباطنية للمواد ،و التي تتمثل في التكوين الفلزي ،البنية ،املسامية ،و التصنيف الحبيبي
تقدير هذه العوامل يسمح بتحديد كمية ضعف لهذه التشكيالت األرضية عند الحركة بواسطة العديد من طرق
القياس الجيوتقنية ،و تزيد من شدة و سهولة الحركة تواجد بعض العناصر البنيوية و التكتونيةًّ .
 1.2.3العوامل الخارجية هي األخرى لها تأثير مباشر على عملية انزالق التربة ،وال ي نذكر منها نوعين رئيسيين:
 التعرية والتغيرات الفيزيائية والكيميائية والتي تتمثل في تليين الطين املنشقة ،التفتت البنيوي للصخور،
تمييه املواد الطينيةًّ .

 1املصلحة التقنية لبلدية قسنطينة ( :)2016االنزالق بقسنطينة ،املجلس البلدي ملدينة قسنطينة ،والية قسنطينة ،الجزائر
Belouar A, Seridi A, Mongereau N, Vinet L . (2005) Prévention des risques géotechniques et cartographie
de la ville de Constantine. Revue Française de Géotechnique.
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تغيرات في قوى ما بين الحبيبات ،الناتجة عن مكونات املياه ،كاألمطار الغزيرة ،التساقط الكثيف للثلوج،
الزالزل ،التغير املفاجئ في مستوى املياه الجوفية ،البراكين ،النشاطات اإلنسانيةًّ .1

 3.3االنزالقات االرضية بقسنطينة

ّ
أهم األخطار الطبيعية التي ّ
تعتبر ّ
يتميز بها موضع املدينة ،وتتركز االنزالقات على مستوى مركز املدينة داخل
ّ
أهمها ّ
املحيط الحضري وتتوزع في مناطق عديدة ّ
السفح الشمالي للكدية واملنظر الجميل ،السفح الجنوبي للكدية
وتتعلق األخطار الجيوتقنية املعروفة بمدينة قسنطينة أساسا بالعوامل التركيبية ،الهيدروجيولوجيا و الخصائص
الجيوتقنية باإلضافة إلى عوامل أخرى كالنشاط اإلنساني ،وقد تزايدت حوادث االنهيارات في الففترة ( - 2004
 ) 2007حيث بلغ عدد األسر بانهيار مبانيها إلى أزيد من  3841و في نفس الفترة سجل  760تدخل ملصالح الحماية
املدنية ،املساحة املنزلقة واملقدرة حسب ذات املصالح بـ  120هكتارا وهو ما يهدد  15.000مسكن يأوي أكثر من
 100.000نسمةًّ 6
كما جاء في التقرير الذي قدمه مكتب الدراسات الفرنس ي ''سيميكسول'' )SEMICSOL(،املكلف بدراسة ظاهرة
االنزالق بقسنطينة ،وجود خمس مناطق مهددة باالنهيار ،حيث تم التركيز على كل من أحياءًّ :
بلوزداد ،قيطوني ،قايدي عبد هللا وبوالصوف ،بصفتها األكثر تضررا من الظاهرة ،إذ تزيد مساحة هذه املناطق
مجتمعة عن  120هكتار ،كما قدم املكتب مجموعة من املقترحات لإلحاطة بالظاهرة ومنع زحفها إلى مناطق
أخرى ،أهمها وقف عمليات البناء
الدراسة التي انطلقت منذ ماي  2002مست خمس مناطق أساسية وهي :حي زواغي ،بوالصوف ،حي فياللي
والسيلوك ،واألحياء الواقعة بمنطقة بوذراع صالح ،وأحياء في وسط املدينة ،عرفت ظاهرة االنزالق تسارعا رهيبا
في كل من بلوزداد ،قيطوني ،قايدي عبد هللا ،باردو العلوي ،هذه احياء وسط املدينة وتعود للفترة االستعمارية"ًّ .
كما أظهرت الدراسة وجود عدة إنجازات واقعة في مناطق االنزالق خاصة بحي بوالصوف(، ،القطاع العمومي
والخاص الفوضوي) والتي من شأنها أن تتعرض لالنهيار( .وهي النماذج املدروسة واملوضحة في الصور) ًّ
اعتمدت الدراسة "مكتب الدراسات الفرنس ي ""SEMICSOLعلى تصنيف أحياء مدينة قسنطينة على حسب
درجة خطورة االنزالق ،إذ صنفت املناطق التي على درجة عالية من الخطورة في الدائرة الحمراء ،واملناطق املهددة
باالنزالق في الدائرة البرتقالية ،أما املناطق التي لم تتأثر بتسارع االنزالقات فوضعتها في الدائرة الخضراءًّ .
من خالل هذا التقسيم ،أحصت ذات الدراسة  1404بناية و 26تجهيزا عموميا في خانة املنطقة الحمراء ،و738
تجهيز عمومي في املناطق
ًّ
بناية و 54تجهيزا عموميا في املنطقة البرتقالية ،وأخيرا وجود  5070بناية و281
الخضراء·2
جدول رقم  :02تصنيف مناطق البناء بقسنطينة
املنطقة ًّ
قابلة للبناء ًّ

قابلة للبناء نسبيا ًّ

املواضع ًّ

مدى القابلية للبناء ًّ

املدينة القديمة ،كدية عاتي ،هضبة املنصورة ،سيدي
مبروك ،قماص ،بوفريكة ،زواغيًّ .

صالحة للبناء ًّ

سركينة ،باردو ،املنظر الجميل ،وشمال املدينةًّ .

قابلة للبناء شريطة ضمان الصرف
الطبيعيًّ .

بودراع صالح ،بوالصوف ،الجامعة ملركزية ،السفح الشمالي
لهضبة زواغي ًّ

قابل للبناء نسبيا شريطة انجاز
دراسة جيوتقنية موضعية ًّ

 1مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء ( :)2016تقييم لدراسة االنزالق بقسنطينة ،والية قسنطينة ،الجزائر
 2مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء ( :)2011ملف االنزالق بقسنطينة ،والية قسنطينة ،الجزائر.
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غير قابلة للبناء بسبب
االنزالقات أو الفياضانات ًّ

الباردة ،شمال القماص ،بوالصوف ،وادي الرمال ،وادي
بومرزوق ،واد املالح ،واد الكالب ،واد شعبة املرجة ًّ

غير صالحة للبناء ًّ

املصدر :مكتب  semicsoلدراسة انزالق التربة بقسنطينة ًّ

من خالل هذه النتائج وضع املكتب عدة اقتراحات أهمهاًّ :
ومجار لصرف مياه األمطار.
 وضع قنوات
ٍ
 معالجة ّ
تسربات شبكتي الصرف واملياه الصالحة للشرب في أسرع وقت ،خاصة وأن  40ألف متر مكعب
من املياه تتسرب يوميا .وبالفعل تم التصدي لهذه املعضلة ومازالت مستمرة لغاية .2013
األرض
 كما اقترح إخراج املياه الباطنية من بلوزداد عن طريق تقنيات خاصة بغرس أنابيب في قعر ًّ
وتجميعها في خزان كبير.
 حدد لحي باردو إنشاء أنفاق أرضية قطرها ثالثة أمتار بميل %8
 وقف جميع اإلنجازات القائمة بحي بوالصوف
لقيت أغلب هذه املقترحات تحفظا من بعض املدراء التنفيذيين بالوالية ،ألسباب اختلفت من مديرية ألخرى ،كما
اإلنجازات القائمة بحي بوالصوف ،بعد أن أثبتت التقارير األولية أن املنطقة تعرف
ًّ
اقترحت الدراسة وقف جميع
حركة نشطة لالنزالق بنفس خصائص االنزالق في منطقة قيطوني عبد املالك بوسط املدينة ،فالحي بأكمله قد
بني بين مجرى واديين على شاكلة حي باب الوادي بالعاصمة ،وهو ما يزيد من خطورة الوضع ،خاصة في الشتاء
عندما تجرف السيول معها الحجارة التي تتسبب في الضغط على أساسات البنايات ،وإلى جانب االنزالق ،فإن
التربة عبارة عن طمي تهدد البنايات باالنغماس أو امليالن ،إضافة إلى أن مكوناتها تعمل على اهتراء األسس وأعمدة
اإلسمنت املسلحًّ 7
لالنهيار في أسرع اآلجال ،األمر الذي دفع والي الوالية إليقاف األشغال بكل املشاريع
ًّ
بعض سكنات الحي تتعرض
السكنية التي يتم إنجازها بالحي·ًّ
وقد اعتمدت الدراسة على تصنيف أحياء مدينة قسنطينة على حسب درجة خطورة االنزالق ،إذ صنفت املناطق
التي على درجة عالية من الخطورة في الدائرة الحمراء ،واملناطق املهددة باالنزالقات في الدائرة البرتقالية ،أما
املناطق التي لم تتأثر بتسارع االنزالقات فوضعتها في الدائرة الخضراء· ًّومن خالل هذا التقسيم ،أحصت ذات
الدراسة:
 )1404( منزل و( )26تجهيزا عموميا في خانة املنطقة الحمراء.
 )738( منزل و( )54تجهيزا عموميا في املنطقة البرتقالية.
 وجود ( )5070منزل و( )281تجهيز عمومي في املناطق الخضراء·
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خارطة رقم ( )2تصنيف األراض ي حسب قابليتها للبناء
املصدر :املصدر :مكتب  semicsoلدراسة انزالق التربة بقسنطينة

 .4النتائج ومناقشتها
انشات املنطقة السكنية الحضرية الجديدة بوا لصوف بموجب القرار الوزاريًّ رقم  ، 335بتاريخ 19فيفريًّ 1972في
الجهة الغربية ملدينة قسنطينة ،هذه املنطقة معتمدة أساسا على مبدأ التوسع املجالي ملدينة قسنطينة في االتجاه
الغربي رغم وجود خطر االنزالق ،فقد تم تطبيق هذا البرنامج بهدف االستجابة للطلب القوي على السكنات في تلك
الفترة ،فتم تعمير بو الصوف عن طريق سكنات الجماعية االجتماعية بداية الثمانينات حظيت املنطقة في عام
1999بمشاريع سكنية في اطار كناب بنك التابعة للصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ،وقد تميزت املنطقة بالتعمير
السريع و بتنوع األنماط السكنية) الجماعي و النصف جماعي ًّوكذا الفردي(.
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الصورة  :01التقطت سنة  2020من طرف الباحثة ،مشاريع سكنية تعود لسنة  1999بمنطقة بوالصوف مهجورة ولم توزع على
املستفيدين بسبب االنزالق وتعرض العمارات للتشققات ًّ

الصورة  :02التقطت سنة  2020من طرف الباحثة ،هذه ابراج سكنية ترقوية تعود للصندوق ،الوطني للتوفير
واالحتياط  CNEPبنك مازالت فارغة ولم يشرع الصندوق في عملية البحث بالرغم من انتهاء االشغال بسبب مشكل انزالق التربة

وتشهد عمارات الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط ( )CNEPحاليا تشققات معتبرة ،وهو ما دفع إلى وقف
اإلنجاز بهذا الحي الذي يضاف إلى قائمة األحياء املتضررة من هذه الظاهرة .والتي تتطلب اإلخالء الفوري ،وبعد
املقابالت التي قمنا بها من بين اإلجراءات املستعجلة الواجب اتخاذها والتي اقترحها مكتب الدراسات ،هي وجوب
إخالء املناطق املتضررة للقيام باألشغال ،وهو ما يعني إعادة إسكان ما يقارب  45ألف عائلة في مدة ثالث
سنوات ،وهو ما قد يكلف الوالية مبالغ باهضة تضاف إلى تلك التي تتطلبها أشغال معالجة ظاهرة االنزالق ،والتي
ّ
قدرها مكتب الدراسات بما يعادل ثمن إنجاز  4000سكن جديد ،وبهذا اصبحت لخريطة االنزالق املنجزة من
طرف مكتب الدراسات الفرنس ي املرجع األول لدى مصالح العمران في البلدية أو في مديرية البناء واألشغال
العمومية وال تسلم أي رخصة بناء إال بالعودة اليهاًّ .
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الصورة  :03التقطت سنة  2020من طرف الباحثة ،توضح مشكل الصرف الصحي غير القانوني املؤثر على انزالق التربة
باإلضافة انغماس الطوابق االرضية في التربة واهتراء اعمدة السكنات الفوضوية املنتشرة باملنطقة

ًّ

 1.4االستنتاجات
تمتلك الجزائر منذ  1985سياسة وقائية من االخطار الكبرى ًّوتسيير الكوارث ،هذه السياسة تم تعزيزها بالقانون
 20-04املتعلق بالوقاية من االخطار الكبرى ًّوتسيير الكوارث في إطار التنمية املستدامة يشكل هذا النص القاعدة
األساسية لتشريع يتضمن املحاور األساسية لسياسة تهدف الى تعريف واستشراف املخاطر الكبرى ،تطوير االعالم
الوقائي املرتبط بها ،مراعاة االخطار ًًّّفي السياسات التنموية وكذا وضع ترتيبات تستهدف التكفل بكل كارثة ذات
مصدر طبيعي أو تكنولوجيًّ .
التقييمات الدورية املتعلقة بتطبيق هذه السياسة تترك االنطباعًّ بالرغم األنشطة و البرامج املنجزة من طرف
عدد معتبر من القطاعات ،تستمر نقاط الضعف و النقائص خاصة في مجالًّ :
 إنجاز نصوص تنفيذية ًّ
 الدراسات الجيوتقنية ًّ
 اعداد الخرائط ًّ
 تنظيم وتنسيق عمليات مكافحة السكن العشوائي ًّ
حسب املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم فإن التباين الفيزيوغرافيًّ للجزائر الى جانب تضافر الظروف الجيولوجية و
املناخية جعل منهاًّ "ارض مخاطر " حيث انه من بين املخاطر األربعة عشر الكبرى التي تم تحديدها من طرف
االمم املتحدة فان الجزائر معنية بعشرة منها  :الزالزل واملخاطر الجيولوجية ،الفيضانات ،وانزالقات التربة  ،لهذا
الوقاية من املخاطر الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية املستدامة تشكل نظاما شامال  ،تقوم الدولة بوضعه
و تسييره و تتولى املؤسسات العمومية و الجماعات االقليمية انجازه في اطار اختصاص كل منها  ،بالتشاور مع
املتعاملين االقتصاديين و االجتماعيين و العلميين و باشراك املواطنينًّ .
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لهذا البد من التكفل الفعال و املالئم ًّلجميع هذه الظواهر من خالل ًّ :
 معرفة أفضل وفهم للمخاطر من خالل تعميق الدراسات والبحوث.-

العمل التشاركي بين املراكز املتخصصة والجامعات.

-

إقامة شبكة من الباحثين املتخصصين وربط اتفاق بين صناع القرار ًّوالباحثينًّ ًًًًًًّّّّّّ ًّ.

-

تحسين الحوكمة من خالل تقسيم واضح للمسؤوليات.

-

تحسين التنسيق بين القطاعات

-

املشاركة للمجتمع من خالل جمعياته ومنظماتهًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ.
إعداد أفضل ملواجهة ومرافقة األحداث ذات األصل الطبيعي  ،التكنولوجي والبشري بطريقة منظمة

للقواعد املنقحة ًّواملالئمةًّ .
وفعالة والتخطيط لالنتعاش وإعادة اإلعمار وفقا ًّ
وبالعودة ملدينة قسنطينة فمازال خطر انزالق التربة وانجرافها خاصة في الشتاء يهدد البنايات باالنهيار و عزل
بعض األحياء باإلضافة الرعب في أوساط السكان الذين هجروا بيوتهم خوفا من االنهيارات الفجائية .
التوصيات:
بعد تجسيد العمل الفعلي بخريطة االنزالق تبقى املشكلة دائما مطروحة ألنه لم يتم ترحيل سوىًّ 25%من سكان
املناطق املهددة باالنزالق باإلضافة الى توضع بعض االحياء الفوضوية كاملة فوق مناطق غير مستقرة .لهذا نقترح
التاليًّ :
 تفادي التوسعات العمرانية على مناطق االنحدارات القوية و الترب الطينية ألنها قابلة للتشقق ًّ
 منطقة الدراسة تشمل نسبة عالية من الجبس الذي يتفتت بسبب قابلية االمتصاص العالية والقابل
لالنتفاخ مما يجعل التربة قابلة للتده ًّورًًّّ .
 وجود نسبة عالية من املياه ضمن هذه التكوينات مما يحفز االنزالقات االرضية ًّ .
 االعتماد على الخرائط والدراسات املتعلقة باالنزالقات االرضية ألنها اهم وسيلة للوقاية من هذا الخطر
الطبيعي
 االعتماد على الدراسات التقنية وميكانيك التربة لتوطين الوحدات السكنية املستقبلية وتحديد نطاقات
التوسعات العمرانية ًّ .
 ادراج خريطة االخطار الطبيعية في دراسات التهيئة والتعميرًّ .
 معالجة وتهيئة الشعاب عن طريق غراسة اشجار الكاليتوس ،باإلضافة الى مختلف العمليات التقنية
املتمثلة في تنظيم املجاري املائية وتثبيت املنحدراتًّ .
 تنظيم عملية الصرف الصحيًّ .
 اعتماد بعض املواد مثل املواد الكلسية على شكل سائل حيث تعمل على سد الفراغات في التربة وبالتالي
تزيد من تماسكهاًّ .
 االعتماد على الجدران االستينادية اسفل املنحدرات.

املراجع:
 املصلحة التقنية لبلدية قسنطينة ( :)2016االنزالق بقسنطينة ،املجلس البلدي ملدينة قسنطينة ،والية
قسنطينة ،الجزائر

المجلد الثاني – العدد السابع

121

مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص –املركز الديمقراطي العربي –برلين ،ص ()122-107
 ساس ي ،محمد & نضيرة ،عطا هللا ( :)2017املفارقة بين انتشار املخاطر الكبرى وتركز املدن والبلديات في الجزائر،
ائر
مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا ،املجلد ( ،)3العدد ( ،)9ص ،452-441الجز ًّ
www.asjp.cerist.dz/en/article36012

 مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء ( :)2016تقييم لدراسة االنزالق بقسنطينة ،والية قسنطينة ،الجزائر
 مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء ( :)2011ملف االنزالق بقسنطينة ،والية قسنطينة ،الجزائر.
 ليفة ،اسيا ( :)2018املشكلة العقارية واملتعاملون العقاريون حالة قسنطينة الكبرى ،اطروحة دكتوراه علوم،
كلية علوم االرض والتهيئة العمرانية ،جامعة االخوة منتوري قسنطينة  ،1الجزائر
 ليفة ،اسيا (:)2017قسنطينة بين هاجس السكن الهش والتحديث العمراني ،مجلة علوم وتكنولوجيا ،جامعة
األخوة منتوري ،قسطنطينية  ،1العدد ( ،)46الجزائر ،ص،101-89
http://revue.umc.edu.dz/index.php/d/article/view/2865/3011
 Belouar A, Seridi A, Mongereau N, Vinet L . (2005) Prévention des risques
géotechniques et cartographie de la ville de Constantine. Revue Française de
Géotechnique.
 HAFID, Layeb (2013) : Vulnérabilité du site menace des constructions et
dépeuplement du quartier de Saint Jean, aspects et réalités de Constantine
Montpellier, Achevé d'imprimer sur les presses de l'Université Paul-Valéry Route
de Mende, 34199 Montpellier Cedex 5 1",
https://www.umc.edu.dz/images/docs/cherad%20constantine.pdf

ًّ

المجلد الثاني – العدد السابع

122

