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رئيس المركز الديمقراطي العربي

أ .عمار شرعان

رئيس التحرير:

د .إبراهيم األنصاري :ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا ،جامعة احلسن الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق ،املغرب
نائب رئيس التحرير:

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

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

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

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

الدويل ،املغرب

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

التنسيق والمراجعة اللغوية:
 اللغة العربية:

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

 اللغة الفرنسية:

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

 اللغة اإلنجليزية:

 ذ .خالد الشاوش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة السلطان موالي سليمان (املغرب).
 هشام معدان املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل

رئيس اللجنة العلمية:

د .إبراهيم األنصاري :ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا ،جامعة احلسن الثاين ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق ،املغرب

اللجنة العلمية:

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

 .1أن يكون البحث أصيال مع ّد خصيصا للمجلة ،وأال يكون جزءا من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه.
 .2أال يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليّا يف أي وسيلة نشر إلكرتونية أو ورقية.
 .3أن يرفق البحث بسرية ذاتية للباحث ابللغة العربية واللغة اإلجنليزية أو الفرنسية.
املنسق يف ملف مايكروسوفت وورد ،إىل الربيد اإللكرتوين:
 .4يرسل الباحث البحث ّ

africa@democraticac.de

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

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

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

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

 .15يف حالة الرتمجة يرجى توضيح سرية ذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار ابللغة األصلية.
يكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز ابلباحث واملؤسسة العلمية اليت ينتمي إليها.عنوان جهة الباحث:
–امللخص التنفيذي ابللغة العربية -اإلنكليزية ،مث الكلمات املفتاحية يف حنو مخس كلمات ،كما يقدم امللخص جبمل قصرية
 ،دقيقة وواضحة ،إىل جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق املستخدمة يف حبثها والنتائج اليت توصل إليها البحث.
–حتديد مشكلة البحث ،أهداف الدراسة وأمهيتها ،وذكر الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع الدراسة ،مبا يف ذلك
أحدث ما صدر يف جمال البحث ،وحتديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،وضع التصور املفاهيمي ،حتديد مؤشراته
الرئيسية ،وصف منهجية البحث ،وحتليل النتائج واالستنتاجات.
كما جبب أن يكون البحث مذيال بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم املراجع اليت استند إليها الباحث ،إضافة إىل املراجع
األساسية اليت استفاد منها ومل يشر إليها يف اهلوامش ،وتذكر يف القائمة بياانت البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال
العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
–أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده” املركز الدميقراطي العريب” يف أسلوب كتابة
اهلوامش وعرض املراجع.
–تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق يف منت البحث ،ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به يف قائمة املراجع.
–ترتب أرقام املراجع يف قائمة املراجع ابلتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا يف القائمة حسب اسم املؤلف
وفقا لاليت:
أ -إذا ا كان املرجع حبثا يف دورية :اسم الباحث (الباحثني) عنوان البحث واسم الدورية ،رقم اجمللد ،رقم العدد ،أرقام
الصفحات ،سنة النشر.
ب -إذا كان املرجع كتااب ،اسم املؤلف (املؤلفني) ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشر ،سنة النشر.
ج -إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة ماجستري أو
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر -أكتوبر 2021م
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أطروحة دكتوراه خبط مائل ،اسم اجلامعة ،السنة.
د -إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية :يكتب اسم اجلهة ،عنوان التقرير ،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
يراوح عدد كلمات البحث بني  2000و 7000كلمة ،وللمجلة أن نتشر حبسب تقديراهتا ،وبصورة استثنائية ،بعض البحوث
والدراسات اليت تتجاوز هدا العدد من الكلمات.
يتم تنسيق الورقة على قياس  ،25/21حبيث يكون حجم ونوع اخلط كالتايل:
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة العربية هو )Arial(corps
–حجم  16غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس  14 ،غامق ابلنسبة للعناوين الفرعية ،و 14عادي ابلنسبة حلجم املنت.
–حجم  11عادي للجداول واألشكال  ،وحجم 10عادي ابلنسبة للملخص واهلوامشTimes New Roman .
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة اإلجنليزية  ، Times New Romanحجم  14غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس ،حجم
 12غامق للعناوين الفرعية  12 ،عادي ملنت البحث وترقيم الصفحات 11 ،عادي للجداول واألشكال  10 ،عادي
للملخص واهلوامش.
–يراعي عند تقدمي املادة البحثية ،التباعد املفرد مع ترك هوامش مناسب  2,5على اليمني واليسار و 2أعلى وأسفل،
قصد تسهيل عملية تنسيق املقاالت واألحباث فإن اجمللة تضع رهن إشارة املهتمني قالب حيرتم الضوابط الشكلية.
وتعتمد “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل” يف انتقاء حمتوايت أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت
الدولية احمل ّكمة .واجمللة تصدر بشكل ربع دوري “كل ثالث أشهر” وهلا هيئة حترير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة
تشرف على عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة ابحملكمني يف االختصاصات كافة.
وتشمل اهليئة االستشارية اخلاصة ابجمللة جمموعة كبرية ألفضل األكادمييني من الدول العربية واألفريقية حيث يتوجب على
االستشاريني املشاركة يف حتكيم األحباث الواردة إىل اجمللة .حيث أن “املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادية” جهة إصدار “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل”
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ر.ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
افتتاحية العدد
توظيف تقنيات االستشعارعن بعد في دراسة تأثيرميناء نواكشوط املستقل على الدينامية الساحلية لشاطئ املدينة )موريتانيا(
فتاح محمد املختار ،د .زهيرالنامي
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لدينامية الهجرة بواحات درعة الوسطى جنوب املغرب
سعيد ايت عبد الواحد
املشروع الترابي :مقاربة وآلية لتحقيق التنمية الترابية
مراد عرابي
التوسع العمراني وانعكاساته على املشهد الحضري باملدن الصغرى املغربية :حالة مدينة العطاوية
عبد الصمد الزو
املسؤولية االجتماعية للمقاوالت ورهانات التنمية املستدامة :املغرب حالة واعدة
مراد عرابي
و اقع التبادل التجاري املصري اإلفريقي في إطارالتكامل االقتصادي ( دراسة حالة  :مصروتجمع الكوميسا )
حسن فؤاد عبدالعظيم
التوسع العمراني ملدينة ابن سليمان وتأثيره على املحيط البيئي
صباح مبروك ،مصطفى ازعيتراوي،
املدينة العربية املعاصرة وإشكاليات اإلندماج واإلغتراب واإلبداع :مدينة أم درمان أنموذجا
أبكرعبد البنات آدم ،فتح الرحمن عدالن
القانون العرفي بواحات الجنوب الشرقي املغربي :السياق و آفاق التوظيف -حالة إقليم تنغير-
زكرياء نصرالدين
املرأة القروية واستعمال املوارد الطبيعية بجماعة املناصرة
الشاوي ايمان
التدبيراملتكامل للمجاالت الساحلية باعتماد نظم املعلومات الجغر افية والخرائط الرقمية حالة الشريط الساحلي مصب واد
تانسيفت-رأس حديد
زهيرالوراري ،فؤاد الكحل
الخسائرالبشرية والعمرية للوفيات املرضية بقارة إفريقيا :املؤشرات والتحوالت الحالية واملستقبلية
د .محمد فرج عبد العليم عالم
دوراالقتصاد االيكولوجي البديل في تحقيق االقتصاد األخضر :دراسة حالة القطاع الفالحي بالحوزالشرقي (املغرب)
عبد الرحمان الناطوس
املقاومة في الشعرالشفوي املغنى بتادال :العيطة أنموذجا
عبد الحكيم سمراني
تأثيرجائحة كوفيد 19-على املنظومة التعليمية باملغرب
عبد الصمد الزو ،عبد الرحمان الناطوس.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر -أكتوبر 2021م
9

الصفحة
11
12
26
39
63
79
98
117
127
141
159
172
188
210
233
245

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
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وصف نول ملطة في املصادرالجغر افية العربية
عبد الرزاق أبو الصبر
الدرايات الفالحية وتنمية اإلنتاج الزراعي باملجاالت شبه الجافة باملغرب :دراسة حالة الجماعة الترابية سيدي عيس ى بإقليم أسفي
الحسين بن األمين ،محمد مدينة
املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء
صبحي رمضان فرج سعد
أهمية تطورإنتاج الحليب وعالقته بتحول العادات الغدائية للمغاربة
سعاد املختاري ،حاميد اعنيبر
املجال الفالحي وحتمية التوسع العمراني باملجال الضاحوي ملدينتي فاس ومكناس
خالد العلوي ،سعيد الصغير
التثاقف القانوني و فعالية القاعدة القانونية
اسماعيل رزوق
أركان جريمة اإلتالف املعلوماتي وعقوباتها -دراسة مقارنة-
إسمهان عون
الهجرة والتنقل على عهد الحماية الفرنسية " تحليل موقف ج .سيليريي" مساهمة في تاريخ الهجرة باملغرب املعاصر.
عثمان زوهري
استراتيجية التدريس باملشروع في مادة الجغر افيا دراسة حالة :التربية على التنمية املستدامة بالسنة الثانية من السلك الثانوي
اإلعدادي.
خديجة باحمو ،فعرس عبد العزيز
تقييم عملية " التعليم عن بعد " بجهة العيون الساقية الحمراء فترة الحجرالصحي :الحصيلة واآلفاق.
زهرة فعرس
انعكاسات التوسع الحضري بمدينة سوق أربعاء الغرب
زهيرالكنفاوي  ،عيس ى البوزيدي:
مفاهيم املدينة الذكية واملدينة التشاركية واملستدامة (باللغة الفرنسية)
علي أوعزيز
تقاسم املعرفة وتكوين رأس املال الفكري في شركات األلبان املغربية :دراسة استكشافية (باللغة الفرنسية)
علي قدور ،نزهة بغار
التسويق السياحي والتنمية السياحية املستدامة بشرق املغرب (باللغة الفرنسية)
سناء زروالي
زعامة املرأة في ظل التفاوض املضمر حول صورة الجسد (باللغة الفرنسية)
عائشة بركاوي ،عبدالقدوس الهودزي
تقييم تلوث املياه الجوفية بالنتريك في بلدية سوق ثالثاء الغرب ،القنيطرة ،املغرب (باللغة الفرنسية)
محمد أنوارعينوز ،عيس ى البوزيدي
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افتتاحية العدد
تصدر مجلة الدارسات اإلفريقية وحوض النيل عددها الثالث عشر في سياق استمرار جائحة كورونا ،وهو سياق لم
ينل من عزيمة هيئة التحرير في إصدار املجلة بشكل منتظم ،كما أنه لم يثن مختلف الباحثين عن التنقيب في مختلف
اإلشكاالت التي يطرحها املجال اإلفريقي على مختلف مشاربهم الثقافية والسياسة واالجتماعية والجغرافية.
إن مجلة الدراسات اإلفريقية كانت ومازالت تؤمن بتقاطع رؤى الباحثين في مختلف الحقول املعرفية ،وهو تقاطع،
بل تكامل ،يسهم ال محالة في تحقيق فهم أعمق للتحديات املطروحة على إفريقيا .وإيمانا بهذه الرؤية فقد تضمن هذا العدد
مجموعة من املقاالت لباحثين عالجوا من خاللها عدة قضايا متصلة بحقل التعليم والتاريخ والجغرافية واآلداب...وغيرها
من املواضيع الراهنية التي مازالت تتطلب مزيدا من النبش والتنقيب في ثناياها .واألكيد أن هذا العدد يضع بين أيدي قراء
ومتتبعي املجلة مجموعة من املقاالت ،تبحث في إشكاليات متعددة ،منها ما هو ذو جدة ،يفتح أمام الباحثين أبوبا جديدة
للبحث في قضايا مستجدة كما هو الحال للتعليم عن بعد في زمن كرونا ،ومنها مواضيع يمكننا أن ننعتها تجاوزا بالقديمة،
لكنها مازلت تتطلب في كل مرة ،وفق السياق الذي تناقش فيه ،تعميق البحث أو إعادة النظر فيما تم التوصل إليه من قبل.
وأخيرا وليس آخرا ،إذا كانت مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل تقدم لنا مجهودات وخالصات الباحثين في
مختلف الحقول املعرفية ،فإنها نتاج لقراءتهم وتفاعلهم مع اإلشكاالت املطروحة عليهم في إبانها ،وهي أيضا تعبر عن الهم
العلمي الذي يحمله الباحث اإلفريقي حول القضايا املطروحة على الفضاء اإلفريقي ،والرغبة في فهم هذه اإلشكاالت ،بل
في طرح بدائل واقتراحات من شأنها أن تمكن إفريقيا من سلك درب التنمية الحقيقي .واألكيد أن وضع إفريقيا على سكة
التنمية الجلية من بين ما يقتضيه ،اإليمان بمواردها البشرية وعلى رأسهم القائمين على البحث العلمي في جودة التعليم
والتكوين ،والتكنولوجيا ،وطرق اإلنتاج ،والصحة ،وتدبير املجال والشأن العام ،وغيرها من املجاالت الحيوية للقارة.
تلكم هي الرؤية التي نسعى إلى تقديمها في هذا العدد وغيرها من األعداد القادمة.
هيئة التحرير
د .سعيد كمتي
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر -أكتوبر 2021م
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م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
توظيف تقنيات االستشعارعن بعد في دراسة تأثيرميناء نواكشوط املستقل على الدينامية الساحلية
(لشاطئ املدينة )موريتانيا
Use of remote sensing techniques to study the impact of the Independent
Port of Nouakchott on the coastal dynamics of the city beach (Mauritania)
 املغرب، جامعة القاض ي عياض:فتاح محمد املختار
 املغرب، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا: زهيرالنامي.د

:الملخص

 كلم جنوب ميناء نواكشوط7  كلم من ترجيت فكانص حتى21 خصصت هذه الدراسة لتتبع تطور وضعية خط الساحل على امتداد
 وهي،)DSAS(  وقد استخدم في ذلك نظام تحليل الشواطئ الرقمية،2019  حتى1972  سنة من سنة47  وعلى فترة زمنية تمتد،املستقل
 بينت دراسة خط الساحل حدوث تغيرات كبيرة بعد.USGS  مطورة من طرف هيئة املسح الجيولوجي األمريكيArcGIS أداة امتداد لبرنامج
 بينما، متر شمال امليناء1100  حيث تقدم خط الساحل بأكثر من،1983 بناء جدار الحماية من األمواج بميناء نواكشوط املستقل سنة
. متر650 تراجع خط الساحل جنوب امليناء بأكثر من
 حيث تبين أن معدال تطور خط الساحل بجتهي امليناء الجنوبية،كما تم خالل الدراسة قياسات النزعة التطورية لخط الساحل
 حيث سيصل، سنة القادمة قريبة جدا من معدالت التطور املسجلة خالل الفترة املدروسة20 والشمالية ستظل مستقبال وعلى مدى
 في حين سيصل معدل التقدم شمال رصيف امليناء،سنة/م-16.2  حدود2030 – 2019 معدل التعرية جنوب امليناء خالل الفترة
 بينما بلغ معدل تقدمه شمال امليناء مباشرة،سنة/م-17.2  فإن معدل تآكل خط الساحل بلغ2040 – 2030  أما خالل الفترة.سنة/م29.6
.سنة/م23.6
. الساحل؛ ميناء؛ الدينامية؛ نواكشوط:الكلمات املفاتيح

Abstract:
This study tracked the development of the coastline along 21 km from Tarjit Vacances to 7
km south of the Independent Port of Nouakchott (PANPA), over a 47-year period from 1972 to 2019,
using the Digital Shoreline Analysis System (DSAS v5.0), an extension tool for the ArcGIS Software
developed by the USGS. The study of the coast line showed significant changes after the construction
of the barrier against waves at the independent port of Nouakchott in 1983, where the coast line
advanced by more than 1100 meters north of the port, while the coast line south of the port declined
by more than 650 meters.
During the study, the evolutionary trend of the coast line was measured, where it was found
that the rates of development of the coast line in the southern and northern port sides will remain in
the future and over the next 20 years very close to the rates of development recorded during the
period studied, where the rate of erosion south of the port during the period 2019 – 2030 will reach
16.2- m/year while the rate of progress north quayside will reach 29.6 m/year. As for the period
2030-204, the rate of the coastline erosion reached 17.2m/year, while its rate of progression directly
north of the port reached 23.6-m/year.
Keywords: Coast; port; dynamic; Nouakchott.

تقديم

م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث العاشر
12

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
عرف سا ا اااحل نواكشا ا ااوط تحوالت مجالية كبيرة بفعل أشا ا ااكال التدخل ال شا ا ااري الذي ارتفعت وتيرته خالل العقود
األخيرة دون األخ ااذ في االعتب ااار قوانين الطبيعي ااة ودين ااامي ااة السا ا ا ا ا اااح اال ،مم ااا أدى ى اختالالت كبيرة ب اااملنظوم ااة البيئي ااة
الساحلية ،وهشاشة في الشريط الرملي الذي يعتبر حاجز طبيعي للمدينة دون مياه املحيط ،مما ضاعف من خطر وصول
مياه األطلنتي ى األحياء املنخفضة من املدينة.
لقد س ا اااهم وجود املنش ا ااآت الص ا ااناعية والخدمية خاص ا ااة ميناء نواكش ا ااوط املس ا ااتقل في تغير جد م م ملورفولوجية
الشاااطئ حيث عمل حاجز امليناء على اخالل التوزان الطبيعي للدينامية الساااحلية ،فقد أدى ى وقف التبادالت الرسااابية
العرضا ا ا ا ايااة التي كااان تيااار االنجراف الس ا ا ا ا اااحلي يوزع ااا من الشا ا ا ا امااال باااتجاااه الجنوب وهو ممااا خل اختالل كبير للنظااام
املوروديناميكي للساحل.
ن التحوالت املجالية التي عرف ا ساحل نواكشوط ،لم تقتصر على امليزانية الرسابية لخط الساحل وحده ،بل أثرت
على الكثيب الرملي الساحلي للمدينة ،مما أدى ى تعمي الخلل البيئي ل ذا الوسط .لذلك فإن دراسة تطور خط الساحل
والتنبؤ بنزعته التطورية املستقبلية ،يعد أمرا ضروريا لف م املستوى الذي قد يصل ليه الخلل البيئي الناتج عن تراجع خط
الساحل ،خاصة في ظل تآكله بمنطقة هشة عبارة عن منخفض تقع أحياء كبيرة من مدينة نواكشوط أو أجزاء منها فيه،
وهو ما يجعل تهديد الغمر البحري الذي تواج ه املدينة حقيقيا ،بفعل تأثير عوامل التغير املناخي (ارتفاع مستوى سطح
البحر ،العواصف البحرية ...لخ).

 .1املنهجية املتبعة
من أجل دراسة وتحليل تطور وضعية خط الساحل تم استخدام ستة مرئيات لسلسلة أقمار الندسات األمريكية
تغطي الفترة من  1973ى  ،2019وهي مرئيات مجانية متاحة للتنزيل من وقع املساحة الجيولوجي األمريكي.
الجدول رقم  :1خصائص املرئيات املستخدمة في الدراسة

تاريخ التقاط الصورة

الدقة املكانية

القمر

املستشعر

Landsat 1

MSS

1973/04/16

m 60 x 60

Landsat 3

MSS

1979/05/26

m 60 x 60

Landsat 4

TM

1988/07/08

m 30 x 30

Landsat 5

TM

1998/03/30

m 30 x 30

Landsat 7

ETM +

2009/05/07

m 30 x 30

Landsat 8

OLI

2019/06/28

m 30 x 30

املصدر :البيانات الوصفية للمرئيات ()MetaData

وقد تم استخدام برنامج  ENVI 5.0ملعالجة املرئيات وإجراء التصحيحات ال ندسية ،وإزالة ضجيج وتأثير الغالف
الجوي عليها .وبعد ذلك تم استخدام برنامج  ArcGis 10.5إلجراء التحليالت املطلوبة وذلك من خالل أداة تحليل خط
الساحل الرقمي ) Digital Shoreline Anaysis System (DSASالتي ترتكز على تراكب خطوط الساحل املرجعية ،حيث يتم
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قياس التغيرات نسبة ى الخط األساس ( )ligne de baseوفقا ملقاطع عرضية ،وبالتا ي تكميم التطور الزمني باستخدام
مناهج القياس اإلحصائية املقترحة من طرف هذه األداة.
 1.1معالجة املرئيات الفضائية
تم جراء معالجة وتحسين مرئيات قمر  Landsatواستخراج خط الساحل على ثالث مراحل:
 املعالجة األولية :وفيها تم التحق من دقة االسناد الجغرافي ( )La qualité du géoréférencementللمرئيات
املستخدمة ،ومعايرة قياس اإلشعاع () ،Correction géométriqueوكذلك معالجة وتحسين تباين الصورة.
 املعالجة :تطبي خوارزميات الستخراج مؤشرات خط الساحل الحا ي.
 ما بعد املعالجة :زالة الخطوط الضوضائية ،والتحق وتصحيح خطوط الساحل املستخرجة.
 1.2التصحيح الهندس ي للوثائق
قبل البدء في استخراج الخطوط املرجعية ،قمنا بتقييم دقة االرجاع ال ندس ي للصور املستخدمة التي تم
الحصول عليها في تواريخ مختلفة ملنطقة الدراسة ،وذلك من خالل تركيب العناصر الخطية مثل خط الساحل أو طرق
وغيرها .حيث الحظنا تطاب جيد لصور املستشعرات ( )ETM+و( ،)OLIبينما الحظنا وجود زحزحة لبعض مرئيات
مستشعرات ( )MSSو ( )TMعن املوقع الحقيقي ل ا ،ويتعل األمر بمرئية  1973التي سجلت زاحة تصل ى  425متر
عن املوقع الحقيقي ،بينما وصل مقدار اإلزاحة في مرئية  1979ى  180متر فقط .هذا مع األخذ في االعتبار صعوبات
وجود معالم استدالل على هذه االزاحة خالل تلك الفترة ،بفعل ضعف الدقة املكانية للمرئيات ( 60متر) من ج ة،
ومن ج ة أخرى أن املدينة ما تزال في طور النشأة وقليلة املعالم التي تظ ر بوضوح في مرئيات بهذه الدقة املكانية.
الصورة ( :)1زحزحة مرئية 1973

الصورة ( :)2زحزحة مرئية 1998

املصدر :مرئيات Landsat5 & Landsat1
أما بالنسبة ملستوى اإلزاحة بمرئية  Landsat 5التي تعود للعام  1998فقد وصل ى  335متر على محور ( )xو 273متر
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على محور ( .)yوقد كانت القدرة على مالحظة هذه االزاحة أكبر بفعل وضوح مشاهدة أغلب الطرق الرئيسية في املدينة،
وبعض معامل ا األخرى .وكذلك زيادة الدقة املكانية ل ذه املرئية ( 30متر) مقارنة مع مرئيات مستشعر (.)MSS
الجدول ( :)2هامش الخطأ املقدر RMS

عدد نقاط التحكم
3
4
10
12

املرئية
مرئية 1973
مرئية 1979
مرئية 1998
مرئية 2019

مقدارالخطأ RMS
1.12
0.82
0.40
0.03

املصدر :نجاز شخص ي باالعتماد على ArcGis 10.5

 1.3التصحيح الراديومتري
يحدث ملرئيات األقمار الصناعية عدة تشوهات وأخطاء في القيم الرقمية النعكاس الظواهر املوجودة على
سطح األرض ،وذلك بفعل تأثير عوامل من أبررها الغالف الجوي وج از املستشعر وهو ما يؤثر في قيم األشعة املسجلة
لظاهرة معنية .لذلك البد من جراء التصحيح الراديومتري للصور الفضائية لضمان أكبر قدر من قيم انعكاس التي
تمثل حقيقة كل ظاهرة ،وهو ما يزيد من قدرة التمييز الطيفي الجيد للظاهرات املوجودة في املرئية.
وقد تم جراء عملية املعايرة للمرئيات الست ( )2019 ،2009 ،1998 ،1988 ،1979 ،1973من خالل برنامج
 ENVI 5.1وبعد ذلك تم تصحيح وإزالة الخطوط من مرئية  2009الصورة ( ،)3.19حيث أدى خلل في مستشعر
 Landsat/ETM+سنة  2003ى وجود خطوط في املرئية تغطي ما يصل ى  %22من مساحتها ،وقد تمت زالة هذا
الخطأ من خالل أداة Fix Landsat 7 scan Line Errorمن صندوق  ArcToolboxفي برنامج .ArcGis
الصورة ( :)3عملية تصحيح تشوهات مرئيات مستشعر منطقة  ETM+امليناء

املصدر :مرئية Landsat 7
 1.4استخراج خط الساحل
تعد الطرق شبه املوج ة أو املوج ة هي األكثر انتشارا الستخراج خطوط الساحل املرجعية من صور األقمار
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الصناعية .وتعتبر تسوية املدرج التكراري ،والتصنيف الخاضع لإلشراف أو املوجه والتصنيف غير املوجه ونسب النطاقات
من بين التقنيات األكثر ش رة التي يتم استخدام ا الستخراج خطوط الساحل من صور األقمار الصناعية متعددة
النطاقات .حيث يتم الكشف عن خط الساحل اللحظي ما في نطاق األشعة تحت الحمراء القريبة (THOMAS et 1997
 )Kelly et al., 1998 .FAYYE, 2010 .DIAW,أو األشعة تحت الحمراء املتوسطة وذلك بفعل انخفاض انعكاس املاء في نطاق
األشعة تحت الحمراء( .)FAYE, 2010لذلك تم استخدام النطاق ( 7األشعة تحت الحمراء القريبة) للمستشعر  MSSفي
استخراج خط الساحل اللحظي .أما بالنسبة للمستشعر  TMو  ETM+فقد تم استخدام النطاق ( 7األشعة تحت الحمراء
املتوسطة) التي أظ رت مستوى م م من القدرة على طمس جزئيا تشويش تقاطع بين املياه واليابسة (الصورة  .)4أما بالنسبة

ملستشعر الندسات  OLI 8فقد تم استخدام النطاق ( 7األشعة تحت الحمراء القريبة) .حيث تعتبر القنوات الرئيسية
املستخدمة في تحديد خط الساحل (تالقي املاء  -البحر) هي املوجات القصيرة ،واألشعة تحت الحمراء
القريبة واملتوسطة ( )FAYE, 2010ونطاق األشعة الحمراء.
الصورة ( :)4وضوح خط الساحل في نطاقات األشعة الحمراء وتحت الحمراء القريبة واملتوسطة في Landsat 8 OLI

املصدر :مرئية Landsat 8 OLI

كما تبين الصورة ( )4فإن خط انكسار األمواج واضح في نطاق رقم  ،4وهو ما يؤثر على مكانية استخراج خط
الساحل اللحظي بشكل دقي  ،أما النطاق رقم  5فكان خط انكسار األمواج أقل وضوح ،وفي النطاق رقم ( 7األشعة تحت
الحمراء القريبة) فقد اختفى ظ وره تماما ما يجعله النطاق األمثل الستخراج خط الساحل.
 1.5استنباط هامش الخطأ
م ما كانت املنهجية املتبعة والتنقية املستخدمة لقياس تطور خط الساحل من الوثائ والصور املتحصل عليها،
فإن معدالت التطور التي يتم الحصول عليها دائما ما تحتوي على قدر معين من عدم اليقين الذي من الضروري تقييمه
للحكم على درجة تمثيلية النتائج واستغالل ا بشكل مناسب .في هذه الدراسة بلغ هامش الخطأ الكلي  ±51.12متر ،أي
بمعدل  1.08متر للسنة.

 .2أداة قياس تطورخط الساحل
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تم استخدام نظام تحليل السواحل الرقمية ( )DSASاإلصدار  ،5.0وهي أداة امتداد مجاني لبرنامج  ،ArcMapتم
تطويرها منذ أوائل التسعينات من قبل هيئة املسح الجيولوجي األمريكية (  .)2009 ،Thieler et al.املبدأ العام لألداة هو
قياس املسافات بين خطوط الساحل من نفس السلسلة وحساب حصائيات معدالت التطور (باملتر  /سنة) ل ا ،حيث يتم
قياس هذه املعدالت على طول كل مقطع عرض ي ،ويتم اخراج النتائج على شكل بيانات جدولية (.)Table attributaire
ً
ً
تنسيقا ً
صارما للبيانات في قاعدة بيانات جغرافية شخصية ،وإنشاء خط أساس ومقاطع
يتطلب استخدام األداة أوال
عرضية ،وتقدير ل امش الخطأ املرتبط بعملية استخراج خط الساحل باإلضافة ى اختيار املؤشرات التي سيتم على
أساس ا حساب معدل التغيير الحاصل في خط الساحل ،حيث اعتمدنا في هذه دراسة مؤشرين هما:
 مؤشر ( EPRمعدل نهاية النقطة) لتقييم التغيرات بين وضعية خطين متتاليين.
 مؤشر ( LRالتراجعي الخط) لتقدير معدالت التطور طيلة الفترة الزمنية املدروسة.
تم بعد ذلك تقدير مساحات التي تم نحتها أو التي ش دت تقدما باتجاه البحر من خالل تراكب وتقاطع خطوط
الساحل املرجعية للفترة املعنية على نفس املستوى ،ثم دمج ا ( )fusionnerلتشكل سمة واحدة باستخدام Arc
Toolsboxفي برنامج  ArcGisوحساب مساحة املضلع الناتج.
 1.2إنشاء خط األساس واملقاطع العرضية
يعتمد استخدام  DSASعلى رسم خط أساس مجاور ملوقع الخطوط الساحلية باملجال القاري أو البحري حسب
الرغبة أو وضعيات خطوط الساحل املدروسة .ثم بعد ذلك تقوم األداة تلقائيا بحساب املقاطع العرضية على أساس الخط
املرجعي ( )Ligne de Baseالذي تم رسمه بموازاة خطوط الساحل .تحدد التقاطعات بين املقاطعات والخطوط الساحل
نقاط قياس املسافة بين كل خط ساحلي ،وتتيح األداة مكانية رسم املقاطع بمسافة تتراوح  10ى  100متر ً
وفقا للمؤلفين
(2000 ،Durand؛ 2001 ،Gaillot and Chaverot؛ 2005 ،Morton and Miller؛  .)2006 ،Hapke et al.وفي هذه الدراسة
تم تحديد املسافة بين خطوط املقاطع العرضية  100م (الخريطة  )1وهو ما يسمح بتحليل واسع النطاق.
الخريطة ( :)1املقاطع العرضية وخط األساس

املصدر :إنجازشخص ي باستخدام ArcGis 10.5
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 .3تطوروضعية خط الساحل خالل فترة  1973و2019
تمت دراسة التطور الذي ش ده املجال املدروس من خط الساحل ،على ثالث مراحل ،املرحلة األو ى من 1973
ى  1979وتتمز بكونها سبقت تأثير ميناء نواكشوط املستقل على دينامية الساحل ،واملرحلة الثانية  1988ى 2009
التي بدأت بعد سنتين من انتهاء أشغال بناء منشأة ميناء نواكشوط املستقل ،واملرحلة الثالثة وهي عبارة عن نظرة
عامة للتطور الحاصل في خط الساحل على طول الفترة املدروسة.
 1.3املرحلة األولى من  1973إلى 1979
خ ا ا ااالل ه ا ا ااذه املرحل ا ا ااة الت ا ا ااي امت ا ا اادت عل ا ا ااى ط ا ا ااول  6سا ا اانوات  ،1979 - 1973اك ا ااان االتج ا ا اااه الع ا ا ااام للتغيا ا اار فا ا ااي
خ ا ااط الس ا اااحل ه ا ااو التراج ا ااع ،حي ا ااث ت ا اام قي ا اااس  216مقط ا ااع عرضا ا ا ي عل ا ااى ط ا ااول  23كل ا اام عرف ا اات  180مقط ا ااع منه ا ااا
تراجع ا ا ااا ف ا ا ااي خ ا ا ااط الس ا ا اااحل بمع ا ا اادل س ا ا اانوي بل ا ا ااغ -2.12م/سا ا اانة ،بينما ا ااا ش ا ا ا دت املق ا ا اااطع املتبقي ا ا ااة ( 36مقط ا ا ااع)
تقدما بمعدل سنوي بلغ 1.21م/سنة جنوب موقع ميناء نواكشوط املستقل حاليا.
الشكل ( :)1تطورخط الساحل خالل الفترة املمتدة بين 1979 – 1973

املصدر :إنجازشخص ي باالعتماد على أداة DSAS
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فش ا ااماال ش ا ااكل تراج ا ااع خا ا ااط السا ا اااحل ها ا ااو السا ا اامة السا ا ااائدة ،حي ا ااث شا ا ا د الجا ا اازء م ا اان شا ا اااطئ الصا ا اايادين
حتا ا ااى موقا ا ااع مينا ا اااء نواكشا ا ااوط املسا ا ااتقل حاليا ا ااا تراجع ا ااا ،بص ا اارف النظ ا اار ع ا اان ق ا اايم التقا ا اادم به ا ااذه املقا ا اااطع والت ا ااي
كان ا اات جميع ا ااا ض ا اامن نط ا اااق ه ا ااامش الخط ا ااأ  ،±6حي ا ااث بل ا ااغ مع ا اادل تراج ا ااع خ ا ااط الس ا اااحل أعل ا ااى نس ا اابة ل ا ااه جن ا ااوب
فن ا اادق األحم ا اادي حي ا ااث وصا ا اال مع ا اادل التراج ا ااع ا ا ااى -4.53م/سا ا اانة ،بينما ا ااا تراجا ا ااع املعا ا اادل جنا ا ااوب منطقا ا ااة الا ا ااورف
الصناعية ى -1.87م/سنة.
وفا ا ااي املقطا ا ااع الجا ا اازء با ا ااين الا ا ااورف وجنا ا ااوب موقا ا ااع مينا ا اااء نواكشا ا ااوط املسا ا ااتقل حاليا ا ااا ،ظلا ا اات التعريا ا ااة الشا ا اااطئية
نشا ا ااطة ،حيا ا ااث وص ا ا اال أعلا ا ااى معا ا اادل ل ا ا ااا )-3.23م/س ا ا اانة( شا ا اامال املينا ا اااء ،فيما ا ااا وصا ا االت عنا ا ااد املوقا ا ااع الحا ا ااا ي للمينا ا اااء
-1.49م/س ا اانة .أم ا ااا ف ا ااي املقط ا ااع ال ا ااذي يق ا ااع جن ا ااوب املين ا اااء وعل ا ااى طا ا اول 1100مت ا اار فق ا ااد ع ا اارف تق ا اادما ف ا ااي خ ا ااط الس ا اااحل
باتجاه البحر بمعدل سنوي وصل ى 2.44م/سنة.
ها ااذا التطا ااور الا ااذي يسا ااوده تراجا ااع خا ااط السا اااحل بشا ااكل عا ااام يمكا اان ف ما ااه ما اان خا ااالل األسا ااباب الطبيعيا ااة الت ا ااي
تخلق ا ا ااا الديناميا ا ااة السا ا اااحلية حيا ا ااث الظا ا ااروف املحليا ا ااة ها ا ااي املا ا ااتحكم فا ا ااي مسا ا ااار الترسا ا اايب أو التعريا ا ااة ،وذل ا ااك ف ا ااي ظ ا اال
محدوديا ااة البني ا ااات تحتيا ااة الس ا اااحلية أو تهيئا ااة قا ااد ت ا ااؤد ا ااى اخا ااتالل ف ا ااي نظ ا ااام ديناميا ااة الشا اااطئ .فم ا اان خا ااالل الخريطا ااة
يتضا ااح أنا ااه خ ا ااالل ها ااذه الفت ا اارة كانا اات البنيا ااة التحي ا ااة الشا اااطئية ش ا اابه معدوما ااة حيا ااث أنه ا ااا تقتصا اار عل ا ااى الا ااورف وفن ا اادق
األحمدي.
 2.3املرحلة الثانية من  1988إلى 2009
خ ا ا ااالل ه ا ا ااذه املرحل ا ا ااة الت ا ا ااي ب ا ا اادأت بع ا ا ااد م ا ا اارور س ا ا اانتين عل ا ا ااى اكتم ا ا ااال األش ا ا ااغال ف ا ا ااي مين ا ا اااء نواكش ا ا ااوط املس ا ا ااتقل
وامتا اادت ل ا ا ا  21س ا اانة ،اك ا ااان م ا اان الالف ا اات أن عملي ا ااة تط ا ااور خ ا ااط س ا اااحل مدين ا ااة نواكش ا ااوط ب ا اادأت تأخ ا ااذ من ا ااى تط ا ااوري
مختل ا ااف ،حي ا ااث أدى بن ا اااء ج ا اادار الحماي ا ااة م ا اان األم ا ااواج بمين ا اااء نواكش ا ااوط عل ا ااى خلخل ا ااة نق ا اال االرس ا ااابات األم ا اار ال ا ااذي
س ا ا ب تقس ا اايم الس ا اااحل ا ااى ج ا اازئيين بجته ا ااي الرص ا اايف ،ج ا ااة يش ا ا د الس ا اااحل فيه ا ااا تق ا اادما نح ا ااو البح ا اار ،وأخ ا اارى تنش ا ااط
فيها التعرية.
عل ا ااى ط ا ااول املقط ا ااع ب ا ااين ش ا اااطئ الص ا اايادين ومين ا اااء الص ا ااداقة اك ا ااان تق ا اادم الس ا اااحل باتج ا اااه البح ا اار ه ا ااو النش ا اااط
الس ا ا ااائد وت ا ا اازداد س ا ا اارعة التق ا ا اادم تا ا ا اادريجيا نح ا ا ااو املين ا ا اااء ،حي ا ا ااث وص ا ا اال املع ا ا اادل جن ا ا ااوب ش ا ا اااطئ الص ا ا اايادين مباش ا ا اارة
2.74م/سنة ،فيما وصل عند فندق األحمدي 4.67م/سنة ،بينما وصل املعدل عند املرفأ 6.28م/سنة.
ظ ا اال التق ا اادم الت ا اادريشي ف ا ااي مس ا ااار تط ا ااوري بزي ا ااادة ش ا اابه ثابت ا ااة كلم ا ااا تق ا اادم جنوب ا ااا ا ااى أن وص ا اال حط ا ااام س ا اافينة
والت ا اار جن ا ااوب ال ا ااورف حي ا ااث شا ا ا د املع ا اادل زي ا ااادة كبي ا اارة مفاجئ ا ااة ،وذل ا ااك بفع ا اال ت ا ااأثير حط ا ااام الس ا اافينة ،فنع ا ااد وص ا ااول
مس ا ااتوى الترس ا اايب ا ااى هيك ا اال الس ا اافينة اك ا ااان يعم ا اال عل ا ااى من ا ااع م ا ااروره باتج ا اااه الجن ا ااوب وه ا ااو م ا ااا خل ا ا تقوس ا ااا ف ا ااي مس ا ااار
اإلرسا ا ااابات خا ا ااالل فتا ا اارة  1988و 1991انتها ا ااى تا ا ااأثير ها ا ااذه الظا ا اااهرة بتجا ا اااوز الرواسا ا ااب لحطا ا ااام السا ا اافينة ،وها ا ااو ما ا ااا أدى
ا ااى قف ا اازة ف ا ااي معا اادل تق ا اادم الس ا اااحل ،حيا ااث وص ا اال جن ا ااوب الحط ا ااام مباش ا اارة 17.2م/س ا اانة ،بعا ااد أن كا ااان 10.1م/س ا اانة
شماله.
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الشكل ( :)2تطورخط الساحل خالل الفترة املمتدة بين 2009 – 1988

املصدر :إنجازشخص ي باالعتماد على أداة DSAS
ف ا ااي عالي ا ااة املين ا اااء وعل ا ااى ط ا ااول ه ا ااذا املق ا ااع م ا اان ش ا اااطئ الص ا اايادين ا ااى رص ا اايف املين ا اااء ظ ا اال تق ا اادم خ ا ااط الس ا اااحل
باتج ا ا اااه البح ا ا اار س ا ا ااائدا وي ا ا اازداد معدل ا ا ااه ت ا ا اادريجيا كلم ا ا ااا اقت ا ا اارب م ا ا اان ج ا ا اادار ورص ا ا اايف املين ا ا اااء ،حي ا ا ااث ب ا ا اادأ املع ا ا اادل م ا ا اان
2.74م/سنة جنوب شاطئ الصيادين ى أن وصل 30.2م/سنة عند امليناء.
على العكس من ذلك كانت تنشط ترعية م مة جنوب امليناء على طول  7كلم ،حيث وصل معدل تراجع خط الساحل
جنوب امليناء مباشرة  -22.1م/سنة ،وقد بلغ مقدار تآكل الشاطئ في هذا املقطع  -460.9م/سنة خالل الفترة – 1988
 .2009وبعد  978متر جنوب منشاة امليناء يبدأ معدل تراجع الشاطئ بالتناقص ليصل ى أقل من  1متر بعد 7كلم جنوب
امليناء.
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ف ا ا ااي املجم ا ا ااوع وعل ا ا ااى ط ا ا ااول  19.3كل ا ا اام املدروس ا ا ااة و 240مقط ا ا ااع عرض ا ا ا ي م ا ا اادروس ،اك ا ا ااان التق ا ا اادم س ا ا ااائدا ف ا ا ااي 173
مقط ا ا ااع عرضا ا ا ا ي ( %72.08ما ا ا اان املقا ا ا اااطع املقاسا ا ا ااة) ،علا ا ا ااى طا ا ا ااول مسا ا ا ااافة تبلا ا ا ااغ  12.4كل ا ا اام ،بينم ا ا ااا عرف ا ا اات  67مقطا ا ا ااع
عرض ي ( %27.91من املقاطع املقاسة) تراجع في خط الساحل على طول 6.8كلم.
 3.3خالصة املرحلة من  1973إلى 2019
بين ا ا ا ا ا اات وض ا ا ا ا ا ااعيات خط ا ا ا ا ا ااوط الس ا ا ا ا ا اااحل للفت ا ا ا ا ا ارات امل ا ا ا ا ا اادروس  1979 – 1973و 2009 – 1988و 2019التط ا ا ا ا ا ااور
الا ااذي ش ا ا ده شا اااطئ نواكش ا ااوط خا ااالل ها ااذه الفتا اارة الزمنيا ااة التا ااي امت ا اادت عل ا ااى ما اادى  46سا اانة ،حي ا ااث اك ااان ت ا ااأثير مين ا اااء
نواكش ا ااوط واضا ااحا علا ااى مورفولوجي ا ااة الس ا اااحل ال ا ااذي قس ا اامه ا ااى ج ا اازئيين أح ا اادهم يتق ا اادم في ا ااه الس ا اااحل نح ا ااو البح ا اار
وآخر يعرف تآكل سريع نحو منخفض آفطوط الساحلي جنوب امليناء.
الشكل ( :)3تطورخط الساحل خالل الفترة املمتدة بين 2019 – 1973

املصدر :إنجازشخص ي باالعتماد على أداة DSAS
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لق ا ااد بلا ا ااغ مع ا اادل تق ا اادم السا ا اااحل السا ا اانوي علا ا ااى امتا ا ااداد الفتا ا اارة الزمنيا ا ااة  1.26 ،2019 – 1973م/سا ا اانة جنا ا ااوب
ش ا اااطئ الصا ا اايادين ،فيم ا ااا وصا ا اال املع ا اادل ا ااى  28.38م/سا ا اانة عنا ا ااد رصا ا اايف املينا ا اااء مباش ا اارة .أما ا ااا جنا ا ااوب املينا ا اااء حيا ا ااث
تنش ا ااط التعري ا ااة فق ا ااد وص ا اال مع ا اادل تراج ا ااع خ ا ااط الس ا اااحل  -17.38م/س ا اانة ،ويتن ا اااقص ه ا ااذا املع ا اادل باتج ا اااه الجن ا ااوب
حتى وصل  -0.6م/سنة على بعد  6.8كلم جنوب امليناء.
ن ا ااتج ع ا اان ه ا ااذا االتج ا اااه التط ا ااوري زي ا ااادة ف ا ااي مس ا اااحة اليابس ا ااة وص ا االت عن ا ااد ش ا اااطئ الص ا اايادين عل ا ااى م ا اادى الفت ا اارة
الزمنيا ا ااة املدروس ا ا ااة 171818.3م 17.18( 2هكتا ا ااار) ،فيم ا ا ااا وص ا ا االت الزيا ا ااادة ف ا ا ااي ق ا ا اادم الكثيا ا ااب عن ا ا ااد ال ا ا ااورف 806066.67
م 80.606( 2هكت ا ا ااار) ،بمع ا ا اادل زي ا ا ااادة س ا ا اانوية وصا ا االت ا ا ااى  17523.13م/ 2س ا ا اانة ،لتص ا ا اال ه ا ا ااذه الزي ا ا ااادة عن ا ا ااد رص ا ا اايف
امليناء ى  1293774.2م 129.37( 2هكتار).

أما ا ااا املسا ا اااحة التا ا ااي عرضا ا اات للتعريا ا ااة فقا ا ااد بلغا ا اات فا ا ااي مجموع ا ا ااا 1772444م 177.244( 2هكتا ا ااار) ،كا ا ااان
أكبا اار معا اادل ل ا ااا يقا ااع فا ااي املقطا ااع الواقا ااع جنا ااوب املينا اااء مباشا اارة حيا ااث وصا اال معا اادل التآك ا ال فيا ااه ا ااى -16570.3
م/سنة.
 4.3التنبؤ بوضعيات خطوط الساحل املستقبلية
تت ا اايح أداة  DSASالتنبا ا ااؤ بوض ا ااعيات خطا ا ااوط السا ا اااحل خ ا ااالل عق ا اادين م ا اان ال ا اازمن ،وذل ا ااك بنا ا اااء عل ا ااى معا ا اادالت
التطا ا ااور املحسا ا ااوبة خا ا ااالل الفتا ا اارة الزمنيا ا ااة املدروسا ا ااة ،حيا ا ااث تقا ا ااوم األداة باسا ا ااتخراج خطا ا ااوط السا ا اااحل املتوقعا ا ااة ما ا ااع
ضافة هامش الخطأ املحسوب ل ا.
بع ا ا ااد تنفي ا ا ااذ حس ا ا ااابات التنب ا ا ااؤ بخط ا ا ااوط الس ا ا اااحل املس ا ا ااتقبلية ،ت ا ا اام الحص ا ا ااول علا ا ااى خط ا ا ااي السا ا اااحل للسا ا اانوات
 2030و ،2040األول وص ا ا اال أعل ا ا ااى مع ا ا اادل ه ا ا ااامش خط ا ا ااأ محس ا ا ااوب ل ا ا ااه ا ا ااى ±15م/س ا ا اانة عنا ا ااد موقا ا ااع حط ا ا ااام س ا ا اافينة
والت ا اار ،فا ا ااي ح ا ااين وصا ا اال أعلا ا ااى ل ا ا ااامش الخط ا ااأ فا ا ااي خا ا ااط الس ا اااحل املتوق ا ااع لس ا اانة  2040ا ا ااى ±17م/سا ا اانة عنا ا ااد رصا ا اايف
امليناء.
 تشا ا ااير قياس ا ا ااات خا ا ااط السا ا اااحل املتوقا ا ااع لسا ا اانة  2030ا ا ااى تقا ا اادم خا ا ااط السا ا اااحل باتجا ا اااه البحا ا اار ب ا ا اااملقطع
الواق ا ااع جن ا ااوب ش ا اااطئ الص ا اايادين ،حي ا ااث سيص ا اال مع ا اادل التق ا اادم ا ااى 0.9م/س ا اانة ،بع ا ااد أن ك ا ااان 1.26م/س ا اانة
خا ا ااالل الفت ا اارة  ،2019 – 1973أم ا ااا ش ا اامال املينا ا اااء س ا اايظل املع ا اادل قريا ا ااب ما ا اان املعا ا اادل املسا ا ااجل خا ا ااالل الفت ا اارة
املدروسة حث وصل 29.6م/سنة.
أم ا ااا ف ا ااي املقط ا ااع الواق ا ااع جن ا ااوب املينا ا ااء ف ا ااإن مع ا اادل التآك ا اال ف ا ااي خ ا ااط الس ا اااحل يظ ا اال أيض ا ااا قري ا ااب م ا اان
املع ا اادل املس ا ااجل خ ا ااالل الفت ا اارة املدروس ا ااة ،فق ا ااد بلا ااغ بعا ااد حا ااذف القا اايم املحس ا ااوبة ض ا اامن ه ا ااامش الخطا ااأ ا ااى
-16.2م/س ا ا ا اانة .بمجما ا ا ااوع مسا ا ا اااحة بلغ ا ا اات 561621.89م 56.1621( 2هكت ا ا ا ااار) عل ا ا ا ااى ط ا ا ا ااول 3.6كل ا ا اام جنا ا ا ااوب
امليناء .بينما وصلت مساحة التقدم 1156821.16م 115.68( 2هكتار).
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 أم ا ااا خ ا ااط الس ا اااحل املتوق ا ااع لس ا اانة  2040فق ا ااد بل ا ااغ مع ا اادل تقدم ا ااه جن ا ااوب شا ا اااطئ الص ا اايادين بعا ا ااد حا ا ااذف
ق ا ا اايم ها ا ا ااامش الخط ا ا ااأ 1.1م/سا ا ا اانة ،بزيا ا ا ااادة  %22ع ا ا ا اان املعا ا ا اادل املس ا ا ااحوب للفت ا ا اارة  ،2030 – 2019فا ا ا ااي ح ا ا ااين
وصلت معدل التقدم عند الورف 4.19م/سنة ،وعند رصيف امليناء كان املعدل 23.6م/سنة.
وف ا ا ااي جن ا ا ااوب املين ا ا اااء س ا ا ااجل مع ا ا اادل التعري ا ا ااة زي ا ا ااادة ع ا ا اان املع ا ا اادل املتوق ا ا ااع للفت ا ا اارة  ،2030 – 2019فقا ا ااد وصا ا اال ا ا ااى
-17.2م/س ا ا اانة عل ا ا ااى ط ا ا ااول  700متا ا اار جنا ا ااوب منش ا ا ااأة املينا ا اااء ،ليبا ا اادأ معا ا اادل التآكا ا اال فا ا ااي التن ا ا اااقص ا ا ااى أن وصا ا اال -1.2
م/سنة على بعدد  6.1كلم جنوب امليناء.
الخريطة ( :)2خطوط الساحل املتوقع 2030

الخريطة ( :)3خطوط الساحل املتوقع 2040

املصدر :نجاز شخص ي باالعتماد على معطيات DSAS

خاتمة
أدت الوتيرة السريعة للتحوالت املجالية التي عرف ا ساحل نواكشوط ممثلة التأثير الكبير ملنشأة ميناء نواكشوط
املستقل على املجال الساحلي ملدينة نواكشوط ،حيث بينت القياسات أن خط الساحل فقد بقي تحت تأثير الدينامية
الطبيعية للشاطئ حتى بناء جدار الحماية من األمواج بميناء نواكشوط املستقل ،حيث بدأ حدوث االختالل في نظام توزيع
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الرواسب ،وهو ما أدى ى نشاط تعرية سريعة على طول  7كلم جنوب امليناء ومنطقة ترسيب شمال رصيفه .فعلى مدى
 46سنة املدروسة ،وصل معدل تآكل خط الساحل جنوب امليناء -19م/سنة ،بينما كان املعدل شمال رصيفه يصل
28.38م/سنة ،ويتناقص هذا املعدل تدريجيا باتجاه الشمال ى أن يصل 1.26م/سنة عند شاطئ الصيادين.
بل ا ااغ مجم ا ااوع املس ا اااحات الت ا ااي اكتس ا ا ها املج ا ااال الق ا اااري بفع ا اال عملي ا ااة الترس ا اايب ش ا اامال املين ا اااء خ ا ااالل ه ا ااذه الفت ا اارة
م ا ا اا يصا ا اال ا ا ااى  2271659.17م 227.16( 2هكت ا ا ااار) وذل ا ا ااك عل ا ا ااى ط ا ا ااول  13كلا ا اام ،فيما ا ااا وصا ا االت املسا ا اااحة التا ا ااي خس ا ا اارها
الس ا اااحل جن ا ااوب املينا ا اااء ا ااى 1772444م 177.244( 2هكتا ا ااار) علا ا ااى طا ا ااول  6.8كل ا اام ،وها ا ااي مس ا اااحة أكث ا اار ما ا اان متوسا ا ااط
املس ا اااحة الت ا ااي اكتس ا ا ها ق ا اادم الكثي ا ااب شا اامال املين ا اااء ب ا ااأكثر م ا اان  ،%28.02رغ ا اام أن املس ا ااافة الت ا ااي تنش ا ااط فيه ا ااا التعري ا ااة
تقا ااارب نصا ااف املسا ااافة التا ااي ش ا ا دت تقا اادم لخا ااط السا اااحل نحا ااو البحا اار ،ما ااا يعنا ااي أن معا اادل التعريا ااة أسا اارع ما اان معا اادل
تقدم خط الساحل.
م ا اان ج ا ااة أخ ا اارى فق ا ااد ب ا ااين قياس ا ااات النزع ا ااة التطوري ا ااة لخ ا ااط الس ا اااحل ،أن مع ا اادال تط ا ااور خ ا ااط الس ا اااحل بجته ا ااي
املين ا ا اااء الجنوبيا ا ااة والش ا ا اامالية س ا ا ااتظل مس ا ا ااتقبال وعل ا ا ااى ما ا اادى  40س ا ا اانة القادم ا ا ااة قريب ا ا ااة ج ا ا اادا م ا ا اان مع ا ا اادالت التط ا ا ااور
املسجلة خالل الفترة املدروسة.
تعك ا ااس ه ا ااذه املعطي ا ااات مس ا ااتوى التهدي ا ااد الحقيق ا ااي ال ا ااذي يش ا ااكله تآك ا اال خ ا ااط الس ا اااحل عل ا ااى نواكش ا ااوط ،حي ا ااث
أن اس ا ااتمرار وتي ا اارة تراج ا ااع السا ا اااحل بس ا اارعتها الحالي ا ااة سا ا اايؤدي ا ا ااى تآك ا اال بقيا ا ااة حاف ا ااة امل ا اانخفض الغربيا ا ااة املالصا ا ااقة
للس ا اااحل وه ا ااو ما ااا سا اايجعل ح ا ااوض املا اانخفض امتا اادادا ملي ا اااه األطلنتا ااي خا ااالل أق ا اال ما اان  20س ا اانة قادما ااة ،مما ااا قا ااد ينا ااتج
عنه غمر ملساحات كبيرة من أحياء املدينة تقع ضمن مناط واطئة من هذا املنخفض.
الئحة املصادرواملراجع
 DURAND, P. 2000. Approche méthodologique pour l’analyse de l’évolution des
littoraux sableux par photo-interprétation, Exemple desplages situées entre les
embouchures de l’Aude et de l’Hérault (Languedoc, France). Photo-interprétation,
N°2000/1-2, pp. 3-18., 2000.
) Faye, Ibrahima B. Nd., et al. 2008. Évolution du trait de côte à Nouakchott (Mauritanie
de 1954 à 2005 par photo-interprétation. Norois, 2008.
 FAYE, Ibrahima Birame Ndébane. 2010. Dynamique du trait de côte sur les littoraux
sableux de la Mauritanie à la Guinée-Bissau (Afrique de l’Ouest) : Approches regionale
et locale par Photo-Interpretation, Traitement d’Images et Analyse de Cartes Anciennes
Thèse doctorat, Univ de Bretagne Occidentale. 2010.
 GAILLOT, S. et CHAVEROT, S. 2001. Méthode d’étude des littoraux à faible
évolution. Cas du delta du Golo (Corse) et du littoral du Touquet (Pas-de-Calais) en
France France, Géomorphologie : relief, processus, environnement, volume 7, numéro
1. pp. 47-54, http://www.persee.fr/., 2001.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث العاشر-أكتوبر2021م
24

م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
 HAPKE, C. J., et al. 2006. ational assessment of shoreline change: Part 3: Historical
shoreline changes and associated coastal land loss along the sandy shorelines of the
California coast, U.S. s.l. : Geological Survey Open-file Report 2006- 1219, 79 p.,
http://pubs.usgs.gov/., 2006.
 MORTON, R. A et MILLER, T.L. 2005. National Assessment of Shoreline Change –
Part 2 Historical shoreline changes and associated coastal land loss along the US
southeast

Atlantic

coast.

US

Geological

Survey

Open-File

report

2005-

1401,http://pubs.usgs.gov/., 2005.
 Ould El Moustapha, (A.). 2000. Influence d'un ouvrage portuaire sur l'équilibre d'un
littoral soumis à un fort sédimentaire. Exemple du port de Nouakchott (Mauritanie).
caen, thèse de doctorat d'université, Université de Caen/basse Normandie. 2000, p. 55.
 Thieler, E. R., Himmelstoss, E. A., Zichichi, J. L., & Ergul, A. (2009). The Digital
Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.0-an ArcGIS extension for calculating
shoreline change (No. 2008-1278). US Geological Survey.
 THOMAS, Y.-F., et A.T., DIAW. 1997. de la rupture de la flèche de Sangomar, estuaire
du Saloum, Sénégal. s.l. : Photo-Interprétation, vol. 35, n°1997/3-4, 1997.
 www.earthexplorer.usgs.org
 www.glovis.usgs.org
 www.usgs.gov/centers/whcmsc/science/digital-shoreline-analysis-system

م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث العاشر
25

م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية لدينامية الهجرة
بواحات درعة الوسطى جنوب المغرب
Social, Economic and Environmental Dimensions of the Migration Dynamic
In Middle Draa Oases in Southern Morocco
 دكتوراه في الجغرافيا من جامعة القاضي عياض مراكش المغرب،سعيد ايت عبد الواحد
. والتي تمس جل القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، تشكل الهجرة مظهرا من مظاهر األزمة التي تعاني منها الواحات:ملخص
 للهروب من الفقر والحرمان االجتماعي التي تعاني،بحيث تشكل مجتمعة أحد األسباب املساهمة في نزوح عدد كبير من سكان هذه املناطق نحو املدن
 يساهم في تغير نمط عيش، فاالرتباط الكبير للمهاجرين بأصولهم، هذه الهجرة تكون لها انعكاسات على هذه املجاالت.منه جل األسر في الواحات
 األمر الذي يساهم في تدهور هذه، باإلضافة الى تأثيرها على املجال بإفراغ املنطقة من الطاقات الشابة. من خالل التحويالت املالية،الساكنة املحلية
 وتبيان أهم، سنناقش من خالل هذا املقال محدودية البنى اإلنتاجية في تحقيق التنمية ومساهمة ذلك في تزايد حدة الهجرة في الواحات.املجاالت
.انعكاساتها على املجال
. الهجرة –درعة الوسطى – نمط العيش – دينامية املجال – التنمية:الكلمات املفتاحية

Abstract: Migration is one of the manifestations of the oases crisis, and it is closely related to
the weakness of local productive structures, and their inability to secure the basic needs of the
local population. The latter is increasing at a rate that exceeds the ability of oases to meet the
current requirements of life. This resulted in the change in the lifestyle of the population, which
is linked to the general shifts that Morocco and the world in general undergoes. These factors
made the oases the most expelling areas for their inhabitants, due to the absence of a clear
vision for their development. The result of this is the social deprivation that most families suffer
from. But the immigrants mitigated it through the close connection with their origins, as the
oases today live on more than one external financial resource linked mainly to the remittances of
immigrants; since the agriculture is in crisis and the inability of tourism to contribute to achieving
a desired development, -despite the local tourism potentials associated with the diversity of
natural and heritage scenes (mountain tourism, desert tourism, architectural heritage...). Despite
the importance of migrants remittances in alleviating the suffering of the population, migration
contributes to emptying the region of young workforce, which leads to the deterioration of these
areas. In this article, we will discuss the limitations of productive structures in achieving
development and its contribution to the increase of migration from the oases, and indicate its
most important repercussions on the field.
Keywords: Migration - Middle Draa - lifestyle - dynamism of the field - development.
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مقدمة:
تشكل الواحات املغربية وواحات درعة الوسطى بشكل خاص واحدة من أبرز املجاالت الطاردة لساكنتها في املغرب نظرا
لإلكراهات التي يعاني منها املجال في كل املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية .وما يمكن التأكيد عليه هو ان الهجرة
ليست ظاهرة جديدة في املنطقة ،بل هي ظاهرة متأصلة بدأت باستقبال هذا املجال لعرقيات مختلفة استطاعت أن تأسس
لحضارة الواحة بعد الرواج التجاري الذي ميز مجال درعة عبر التاريخ .واستمر هذا الحال الى أن فقدت هذه الواحات
أهميتها التجارية ،وبدأت مالمح أزمتها تظهر مع مرور الزمن خصوصا أمام تزايد حدة الجفاف وتأثيره على النشاط الفالحي
الذي شكل أهم مصدر للدخل في املنطقة ،مما ساهم في التأثير على واحد من بين الثوابت األساسية الستقرار السكان في
هذه الواحات .استمر تراجع قطاع الفالحة في تحقيق الحاجيات األساسية للسكان واستمرت األزمة ،وبدأ التفكير في وسيلة
النقاد الواحات ،فظهرت السياحة التي أريد لها أن تكون قاطرة لتنمية هذه املجاالت وتساهم جنبا الى جنب مع النشاط
الفالحي في تحقيق ذلك ،من خالل استغالل اإلمكانيات واملناظر الطبيعية املميزة من قبيل البساتين والقصور والقصبات،
واستغالل انفتاح الواحات على الصحراء وما يخلفه ذلك من إمكانيات استغالل املجال سياحيا في إطار ما يسمى بالسياحة
الصحراوية .استمر االيمان بأهمية قطاع السياحة كقاطرة للتنمية في الواحات ،ومع مرور الزمن تبين بأن مشاكل وتحديات
الواحات تفوق بكثير قدرة السياحة على تذويبها ،ليعود املجال مرة أخرى الى النشاط الفالحي ولكن هذه املرة بتكثيف
وتجديد زراعي ،لينتقل املجال من اعتماد فالحة معيشية الى اعتماد فالحة تسويقية في هوامش الواحات تفوق بكثير قدرة
املجال على تحمل الضغط الكبير على املوارد الطبيعية خصوصا املاء ،وهو توجه ال يندر بإمكانية املساهمة في تنمية املجال.
كل هذه الصيرورة من التحول من قطاع اقتصادي الى آخر ،لم يفلح في إيجاد نمط تنموي كفيل بتنمية هذه الواحات،
واملساهمة في استقرار السكان في مجالهم الطبيعي ،لتكون الهجرة هي الخاصية املميزة لهذه املجاالت والتي تتزايد حدتها مع
مرور الزمن .ان الهجرة اليوم تشكل أساس عيش نسبة كبيرة من سكان هذه الواحات نظرا الرتباط املهاجرين بأصولهم
ومساهمتهم في دينامية الواحات من خالل بعض املشاريع املنجزة ،وجعل املجال ينفتح على الخارج من خالل استيراد نماذج
مختلفة من حياة املدن ،األمر الذي ساهم كثيرا في تغير نمط عيش هذه الساكنة.

إشكالية البحث:
تعرف واحات درعة الوسطى أزمة حقيقية تتمثل في عجز البنى اإلنتاجية املحلية عن تحقيق التنمية في املنطقة ،هذا الوضع
ينعكس بشكل سلبي على كل مناحي الحياة ،ويضع الساكنة املحلية في حرمان حقيقي وحاجة ملحة تدفع بهم الى البحث
عن سبل كفيلة بتحقيق حاجياتهم األساسية .وتشكل الهجرة أولى ردود فعل الساكنة املحلية خصوصا لدى فئة الشباب
التي تتمرد على الواقع وتبحث عن حياة أفضل ،بحيث تعتبر الهجرة بالنسبة لهم الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك .فما هي
أهم مسببات الهجرة في واحات درعة الوسطى؟ وماهي أهم نتائجها؟

أهمية البحث وأهداف البحث:
تكمن أهمية هذا البحث في محاولة التعريف وفهم واقع البنى اإلنتاجية بواحات درعة الوسطى وتبيان محدوديتها في تحقيق
الحاجيات األساسية للساكنة املحلية .تم التعرف على واقع الهجرة في املنطقة كنتيجة لألزمة التي تعرفها الواحات ،وتبيان
موقف الساكنة املحلية منها ،تم التعرف على أهم التحوالت التي تسببها الهجرة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في هذه املناطق
الحساسة.
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خطة البحث:
من أجل اإلحاطة باإلشكالية قمنا بتقسيم البحث الى تالث محاور .املحور األول خصصناه ملناقشة البنى اإلنتاجية في واحات
درعة الوسطى ،وركزنا فيه على الفالحة والسياحة كأهم ركائز االقتصاد في الواحات .أما املحور الثاني ،خصصناه لدراسة
الهجرة ،وبينا من خالله أهمية الهجرة وقدرتها على تحقيق تحوالت كبيرة في نمط عيش الساكنة املحلية .أما املحور الثالث
فخصصناه لدراسة تأثير الهجرة على املجال.

 _Iمحدودية البنى اإلنتاجية في تحقيق التنمية في واحات درعة الوسطى
_1الفالحة :استمرارالنمط التقليدي في التدبيروتراجع االهتمام باألرض
ان املتأمل في واقع الفالحة في واحات درعة الوسطى وفي بعض أساليب االستغالل ،سيالحظ أن الفالح استمر في التدبير
التقليدي املوروث منذ قرون طويلة 1،ولم يستطيع فك االرتباط بهذا التدبير املوروث .ويعود ذلك الى مجموعة من العوامل2
التي ساهمت في عرقلة التطور الزراعي كدورات الجفاف املتكررة والتي تأتي على ما تخلفه سنوات الخصب وتدفع بالساكنة
الى الهجرة ،ومنها البنية العقارية املعقدة...
وإذا كانت الواحات في درعة الوسطى غير قادرة على إيجاد نمط استغالل جديد يواكب التحوالت الطارئة ،فإنها عكس ذلك
تعرف تراجعا اما بسبب تعرية التربة لضفاف الواد أثناء فيض واد درعة أو بتراجع املساحة نتيجة لزحف جبهة الترمل
خصوصا في الواحات الجنوبية أو تزايد األراض ي املالحة...
لطاملا شكلت األرض أساس الوجود وأعطت أحقية االستقرار واالستمرار بالواحات مقارنة بالساكنة التي ال تتوفر على
األرض .وتشير الدراسة امليدانية التي قمنا بها الى تراجع االهتمام باألرض لدى الساكنة في واحة مزكيطة بدرعة الوسطى،
فرغم تشبث الساكنة باألرض وصعوبة التخلي عنها عن طريق البيع مثال ،اال أن االهتمام باألرض واستغاللها تراجع بشكل
كبيركما هو مبين في الجدول أسفله.
جدول رقم  :1درجة اهتمام الساكنة املحلية باستغالل األرض في واحة مزكيطة بدرعة الوسطى
النسبة املئوية
درجة االهتمام باألرض
اهتمام كبير

17.6

اهتمام ضعيف

70.6

غياب االهتمام بشكل كلي

11.8

املجموع

100
املصدر :البحث امليداني

 1نستثني هنا االستثمارات الجديدة في هوامش الواحات والتي أعطت وجها آخر للزراعة بتحويلها من زراعة بسيطة معاشية الى زراعة
تسويقية.
 2أحمد البوزيدي  :1994التاريخ االجتماعي لدرعة (مطلع القرن -17مطلع القرن  ،)20دراسة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
من خالل الوثائق املحلية ،ص  345 ،270ص.
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ان االهتمام باألرض من عدمه يفسر الى حد كبير حالة النشاط الفالحي ،ففي غالب األحيان يحدث تطابق بين االهتمام
باألرض وازدهار النشاط الفالحي والعكس .وادا أمعنا النظر في نتائج الجدول نجد تراجعا كبيرا في درجة االهتمام باألرض،
ف  % 17.6فقط هي نسبة الفالحين الذين مازالوا متشبثين باألرض بشكل كبير ،ويرون خيرا في استمرار استغاللها ،وهي
نسبة قليلة جدا تعكس نفور عدد كبير من الفالحين من ممارسة الفالحة ،ف  %70.6منهم تراجع اهتمامهم باألرض بشكل
كبير دون الفقدان الكلي لألمل ،بينما  %11.8منهم فقدوا ثقتهم بشكل كلي في الفالحة وتشاءموا من مستقبل هذه الواحات،
وهذه الفئة هي التي تقوم بهجر األراض ي بشكل كلي.
ويعود تراجع االهتمام والتشبث باألرض من قبل الساكنة املحلية الى األسباب التالية:
 غالء أسعار ومصاريف استغالل األرض (ارتفاع أسعار األسمدة والبنزين واليد العاملة)...؛ ضعف مردودية األراض ي الفالحية وعدم قدرتها على تحقيق متطلبات الحياة األساسية للساكنة؛ ارتفاع نسبة التمدرس وتراجع االملام بالشؤون الفالحية عند الذكور واإلناث معا؛ ندرة مياه السقي وبالتالي تعرض املحاصيل الزراعية للتلف في بعض السنوات الجافة خصوصا عندما تعجز االبار عنتحقيق حاجيات السكان من مياه السقي في الفترات التي ينخفض فيها مستوى الفرشات الباطنية؛
 الهجرة وعائداتها وهي من أبرز العوامل اسهاما في هجر األراض ي وبشكل نهائي في بعض األحيان؛ ظهور وظائف أخرى عوضت العناية واالهتمام باألرض كالبناء ومختلف الحرف األخرى؛ البحث عن الدخل السريع ،فاألراض ي أصبحت عاجزة عن تحقيق التنوع الذي يضمن استمرار مداخيل الفالحين؛ االنفتاح وتحول طرق ونمط العيش ،فالساكنة لم تعد تهتم بالنشاط الفالحي كمصدر وحيد للدخل كما كان األمر فياملاض ي ،فالساكنة املحلية تأثرت بالحياة العصرية؛
 قلة اليد العاملة املؤهلة واملختبرة لألعمال الفالحية ،فشيخوخة األجيال العارفة بأشغال البستنة وضعف اهتمام األجيالالحالية باألنشطة الفالحية ،أفقد املنطقة اليد العاملة املؤهلة ملمارسة األنشطة الفالحية .وهذا ما أدى الى ارتفاع أجرة
اليد العاملة املشتغلة في هذا القطاع ،وبالتالي تزايد مصاريف استغالل هذه األراض ي.

 _2السياحة :محدودية املساهمة في تنمية درعة الوسطى
استقبلت واحات درعة الوسطى مجموعة من االستثمارات السياحية ارتبطت ببناء الفنادق والقصبات ودور الضيافة
باإلضافة الى االنفتاح على الصحراء الستغالل الكثبان الرملية ،والتي شكلت مجتمعة أساس البنية التحتية للسياحة
املحلية التي يتم تسويقها .ولم تتوقف هذه الواحات في االعتماد على نفس النمط في تزايد وتدعيم بنياته السياحية.
وباإلضافة الى هذه األنشطة السياحية التقليدية املنتشرة في واحات وادي درعة ،يظهر نوع جديد من االستثمارات
السياحية ،ولكن بخصوصية جديدة تتمثل في تشييد هذه املنشآت خصوصا دور الضيافة داخل الشريط املخصص
للزراعة داخل الواحات .وهو األمر الذي يهدد استدامتها واستمراريتها في ظل الضغط املتزايد ،وما يمكن أن يشكله ذلك من
تهديدات إضافية قد تسرع من وقع التدهور.
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شكل رقم  :1املساحة الزراعية املستهلكة من قبل األنشطة السياحية بواحات درعة الوسطى3

ترناتة
%9

مزكيطة
%17

محاميد الغزالن
%50

فزواطة
%24
المصدر :عبد اللطيف الخلفي 2016

هذه املساحة الزراعية املستهلكة من قبل األنشطة السياحية املستحدثة بواحات درعة الوسطى مرشحة لالرتفاع من خالل
تزايد االهتمام بالنشاط السياحي خصوصا صنف دور الضيافة التي أصبحت تشكل التوجه الغالب وسط بساتين واحات
درعة الوسطى ،وهو أمر يمكن أن يساهم في تقليص املساحة الزراعية في هذه الواحات التقليدية.
يبقى موقف الساكنة املحلية متدبدبا بين من يقبل بهذه االستثمارات لعدة اعتبارات من بينها إمكانية تحقيقها للتنمية،
ومن يرفضها باستحضار البعد البيئي واالمكانيات املحدودة لهذه الواحات .ويبرز الجدول أسفله موقف الساكنة املحلية
من هذا التوجه.
جدول رقم  :2موقف الساكنة من املشاريع السياحية داخل الشريط الزراعي بواحة مزكيطة بدرعة الوسطى
%
القبول باملشاريع دخل الواحات
43.5
نعم
56.5
ال
100
املجموع
املصدر :البحث امليداني
يبرز الجدول أهمية تعاطف الساكنة املحلية مع هذه االستثمارات ،ف  %43.5منهم ال ترى مانعا من تواجد هذه
االستثمارات داخل املجال الزراعي للواحات .ويستندون في توجههم على األزمة الحقيقية التي تعيشها الواحات وإمكانية
تجاوزها من خالل هذه املشاريع التي يمكن أن تساهم في تنمية الواحات بتوفير فرص شغل للمحليين سواء في مرحلة البناء
وما يتطلبه من يد عاملة ،أو حتى في مرحلة االستغالل .وبالتالي فهذه الفئة الداعمة لهذا التوجه ترى بان تزايد مثل هذه
االستثمارات من شأنه أن يساهم في تنويع مصادر دخل الساكنة املحلية ،باإلضافة الى فتح املنتوجات املحلية في وجه
السياح الوافدين على هذه املنشئات خصوصا الصناعة التقليدية التي تحتضر في املنطقة ،واالستفادة من البنية التحتية
كتعبيد بعض الطرق أو تبليطها.
اما الفئة الرافضة فتمثل  %56.5متفوقة على الفئة الداعمة ،وتستند هذه الفئة في رفضها لهذه االستثمارات على مجموعة

 3عبد اللطيف الخلفي  :2016الدينامية السياحية بواحات درعة الوسطى بين رهان التنمية املحلية وتحديات املحافظة على املوارد
الطبيعية ،بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية ،ص ص  341 ،279ص.
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من العوامل منها:
_ أن املجال مخصص للزراعة فقط وال يسمح بممارسة أي نشاط آخر؛
_ أن هذه االستثمارات ستزيد الضغط على املوارد الطبيعية (املاء والتربة)؛
_ ضيق املجال وعدم قدرته على استيعاب أنشطة أخرى؛
_ إمكانية تحول املجال من ممارسة األنشطة الزراعية الى اعتماد األنشطة السياحية؛
_ معظم هؤالء املستثمرين أجانب وبالتالي لن تستفيد املنطقة شيئا.
_ في حالة السماح بمثل هذه البنايات داخل الشريط األخضر للواحة ،فإن ذلك قد يشجع حتى الساكنة املحلية ببناء منازل
ولو ثانوية في هذا املجال.
وأيا كان األمر فهذه االستثمارات تتزايد خصوصا في املناطق القريبة من املدن كما هو األمر بالنسبة لواحة مزكيطة ،حيث
تنتشر في بعض الدواوير القريبة من مدينة أكدز كدوار حارة شعو ودوار أسليم ودوار تمنوكالت.
تشيد هذه البنايات السياحية في األراض ي الفالحية التي يشتريها املستثمرون لهذا الغرض بعد االغراء املادي الذي يجعل
صاحب األرض ال يتردد في غالب األحيان في بيع مشارته .وهناك مجموعة من القبائل التي تجرم بيع األراض ي الفالحية
لألغراض السياحية ،وبالتالي فحتى إذا كان أحد الساكنة في مثل هذه الدواوير يرغب في بيع مشارته ،فان القبيلة تقف له
باملرصاد ألن قوانين وأعراف القبيلة ترفض وتمنع ذلك.
ان توظيف السياحة لهذه األشكال االستثمارية الجديدة مرده الفشل الكبير للسياحة التقليدية التي انخرطت فيها املنطقة
مبكرا ،لغياب التأسيس لنموذج سياحي واحي منسجم مع الخصوصيات املجالية واالجتماعية والثقافية والبيئية للمنطقة،
وهو األمر الذي يفسر فشل القطاع السياحي في تحقيق التنمية في املنطقة بعد أن تأزمت الفالحة .فاملفروض في األنشطة
السياحية احترام املجال الفالحي والسعي نحو التكامل معه بالبحث عن مخرج للقطاعين معا ،ال الدخول في منافسته
ومحاولة اقصائه ،4حيث ترتب عن هذا األمر االسهام في االخالل بالتوازنات البيئية بتزايد الضغط على املوارد الطبيعية
باستنزاف املوارد املائية والترابية للمجال .فالواحات كما أسلفنا الذكر مبنية على التكامل الذي سينتهي بتحقيق تنمية
فعالة يساهم فيها كل قطاع حسب امكانياته وقدراته ،مستندين بطبيعة الحال على كل تجديد يحمل طابع االستدامة
والقادر على مواكبة املشروع التنموي لهذه املناطق .بعيدا عن كل املحاوالت االنفرادية النفعية والتي تؤجل في غالب األحيان
املشروع التنموي للمنطقة.

 _IIالهجرة نتيجة حتمية ألزمة الواحات :
شكلت الفالحة عبر التاريخ النشاط واملصدر األساس ي للعيش في الواحات ،وارتبطت بها مختلف األنشطة االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .واستمر هذا النشاط الفالحي بنفس أساليب التدبير ولم يستطع أن يتطور ويتكيف مع املتغيرات
والتحوالت العامة على املستوى الوطني والدولي (باستثناء ما يقع في هوامش الواحات من تكثيف زراعي واعتماد منتوجات
تسويقية) ،وبقي في اعتماد أساليب وتقنيات موروثة عن أزمنة غابرة ،ليجد هذا النشاط الفالحي نفسه خارج املنافسة
ويسقط في أزمة من الصعب جدا أن يخرج منها اال إذا أعادت الدولة نظرتها نحو هذه املجاالت الهشة وصوبت من أشكال
تدخالتها التي تزيد من تعميق األزمة في غالب األحيان أكثر من انقاذها لهذه املجاالت.
 4هناك من يسوق للموت النهائي للقطاع الفالحي داخل الواحات إلعطاء نوع من املصداقية للتدخالت املتعددة في قطاعات متعددة كم هو
الشأن لهذه التجديدات السياحية أو أولئك الذي يتوسعون في هوامش الواحات ملمارسة أنشطة فالحية تسويقية غير مستديمة.
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أمام هذه األزمة التي يعرفها القطاع الفالحي ،ظهرت مجموعة من املصادر التي تعتمد عليها ساكنة الواحات لسد حاجياتها
األساسية جنبا الى جنب مع األنشطة الفالحية ،ساهمت في تغيير نمط عيش السكان كما هو مبين في الجدول أسفله:
جدول رقم  :3مصادرعيش الساكنة في إقليم زاكورة
%

مصادرعيش السكان
املنتوجات الفالحية

18.42

املاشية

9.01

تحويالت مالية الخارج
تحويالت الهجرة الداخلية

16.4
15.77

معاشات من الخارج

3.68

أجور الوظيفة العمومية
أجور القطاع الخاص

15.73
4.3

مشاريع استثمارية
مداخيل املهن التقليدية

11.83
1.74

آخر

3.12
املصدرBahan A. Hanchane H. Aouchar A 5:

يتبين من خالل نتائج الجدول مدى التعدد في مصادر عيش السكان ،فاذا كانت الفالحة في السابق هي املصدر األساس ي
لعيش الساكنة املحلية ،فإنها ال تساهم اليوم اال بـ  ،%18.42واملاشية بـ  %9.01ويعزى هذا التراجع الى الجفاف املناخي
الحاد الذي تعرفه هذه املجاالت والذي أثر ليس فقط على األنشطة الزراعية التي تتراجع مساحتها داخل الواحات ،ولكن
أيضا على املراعي التي تراجعت قدرتها اإلنتاجية ،وهو ما يفسره تزايد استقرار الرحل داخل الواحات .في مقابل ذلك ظهرت
مجموعة من املصادر األخرى للعيش كأجور الوظيفة العمومية بـ  %15.73التي تعتبر نتيجة النخراط شباب املنطقة في
التمدرس .تم أجور القطاع الخاص بـ  %4.3والذي يرتبط أساسا ببعض الوظائف التي توفرها بعض املؤسسات الخاصة
كقطاع األبناك ووكاالت التأمين ...تم املشاريع االستثمارية بـ  %11.83وترتبط في غالب األحيان باالستثمار في القطاع
السياحي وغيره .واملالحظ هو االسهام الكبيرة لعائدات الهجرة كمصدر مهم لعيش الساكنة بنسبة  %35.85ليحتل بذلك
املرتبة األولى كمصدر أساس ي لعيش الساكنة املحلية ،تمثل فيه عائدات الهجرة الخارجية  %16.4وعائدات الهجرة
الداخلية  %15.77ومعاشات الخارج .%3.68
لقد تمكنت الهجرة اذن من ابقاء البعض من هذه الساكنة في مكانها الطبيعي بعد أن فشلت الفالحة في تحقيق ذلك ولكن
هذه الفئة تعيش من عائدات الهجرة التي أصبحت تمثل املصدر األساس ي لعيشهم من خالل توفر معظم الساكنة على
مهاجر واحد على األقل كما هو مبين في الجدول أسفله:
5 Bahan A. Hanchane H. Aouchar A 2012 : Migrations internationales et développement local au Maroc : cas de la vallée du

draa moyen et du bassin de Tazarine/Taghbalt. Province de zagora. Rapport final ; IURS ; Rabat.
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جدول رقم  :4توفراألسرعلى مهاجرفي واحة مزكيطة بدرعة الوسطى
%
69.4
30.6
100

توفراألسرة على مهاجر
األسر املتوفرة على مهاجر
ال تتوفر على مهاجر
املجموع

املصدر :البحث امليداني
تتوفر معظم األسر في واحة مزكيطة على مهاجر واحد على األقل وتمثل نسبة  ،%69.4مقابل  %30.6فقط من األسر ال
تتوفر على مهاجر ،ما يبين أن الهجرة أصبحت تفرض نفسها بقوة مع العلم أنها ليست جديدة ولكن تعرف تحوالت مهمة
في العقود األخيرة .وتتزايد حدتها مع تزايد األزمة في الواحات وعدم قدرتها على تجديد وتطوير بنياتها اإلنتاجية ،وخلق بنيات
انتاجية أخرى تضم ن بها تنوع مصادر الدخل املحلي الذي يمكن أن يبقي بالساكنة املحلية في مجالها الطبيعي .ان نسبة
األسر التي تتوفر على مهاجر واحد على األقل ،ال تعبر صراحة عن حجم هذه الظاهرة ألن النسبة على مستوى العائلة أكبر
بكثير من هذه النسبة ،ومرد هذا التراجع هو تزايد عدد األسر النووية في املنطقة من جهة ،ومن جهة أخرى ،هناك عدد
كبير من األسر التي تتوفر على أكثر من مهاجر .ومع أن هناك صعوبات كثيرة لنقل األسرة الى املدينة نظرا لطبيعة الوظائف
التي يزاولها املهاجرون والتي يصعب معها نقل كل أفراد األسرة  -مع العلم أن هذه الظاهرة أصبحت تتزايد بتطور املستوى
الثقافي والولوج الى بعض الوظائف املهمة لبعض الفئات املهاجرة  -فان هناك ارتباط كبير بين املهاجر واألسرة أو العائلة
املستقرة داخل الواحات من خالل التحويالت املالية .كما يبينه الجدول أسفله:
جدول رقم  :5مساعدة املهاجرين ألسرهم ماديا في واحة مزكيطة بدرعة الوسطى
مساعدة املهاجرين ألسرهم

%

نعم
ال

84.7
15.3
100

املجموع
املصدر :البحث امليداني
جدول رقم  :6مصدرعيش السكان بواحة مزكيطة بدرعة الوسطى
%
مصدرعيش السكان
عائدات الفالحة

27.5

عائدات الهجرة

72.5

املجموع

100

املصدر :البحث امليداني
تبين نتائج الجدول مدى االرتباط الكبير بين املهاجر والساكنة املحلية ،حيث أن  %84.7من األسر تستفيد من مساعدة
ودعم املهاجرين لهم ،أكثر من ذلك هناك مجموعة من املهاجرين الذين يتحملون كامل املسؤولية باعتبارهم املصدر الوحيد
الذي تعتمد عليه هذه األسر في عيشها ،فعائدات الهجرة إذا نافست عائدات الفالحة كمصدر أساس ي للساكنة املحلية ان
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لم تعوضها لدى بعض األسر .ويبين الجدول أسفله اسهام كل من عائدات الهجرة والفالحة في عيش األسر بواحة مزكيطة:
تبين نتائج الجدول أزمة القطاع الفالحي وعدم قدرته على ضمان عيش الساكنة فهي لم تعد تساهم في عيش السكان
مقارنة بعائدات الهجرة اال لدى فئة قليلة من األسر تمثل  ،%27.5فيما أغلبية األسر وتمثل نسبة  %72.5تساهم عائدات
الهجرة في عيشها مقارنة بعائدات الفالحة .ومن خالل هذا فالساكنة املحلية أصبحت مرتبطة باملهاجرين أكثر من ارتباطها
باألنشطة الفالحية في الواحات ،وهو أمر يستدعي تدخال من أجل تصحيح املسار سواء من قبل الدولة األكثر تأثيرا ومن
قبل املجتمع املدني وصوال الى الساكنة املحلية ،ألن الواحات مطالبة بتصحيح مسارها وعدم االعتماد على ريع الهجرة
كمصدر أساس ي أو وحيد للعيش .خصوصا وأنها أصبحت التوجه املفضل لدى األسر التي تفضل هجرة أبنائها غير
املتمدرسين من بقائهم للعمل في الفالحة كما يبينه الجدول أسفله:
جدول رقم  :7أهمية الهجرة لدى األسراملزكيطية بدرعة الوسطى
تفضيل عمل االبن في الفالحة
تفضيل هجرة االبن الى املدينة

%
17.6
82.4

املجموع

100

املصدر :البحث امليداني
تبدو أهمية الهجرة وتأثيرها في الواحات واضحة جدا من خالل الجدول الى درجة تفضيل األسر املحلية لهجرة أبنائها والعمل
خارج الواحات من بقائها واالشتغال في األنشطة الفالحية املحلية ،ومرد هذا التوجه األسري هو االستفادة الكبيرة لألسر
من األبناء املهاجرين من الناحية املادية أكثر من بقائهم داخل الواحات التي يتعرضون فيها في غالب األحيان للبطالة نظرا
لعجز الفالحة في ضمان فرص شغل دائمة من جهة ،ومن جهة أخرى رفض وغياب رغبة األجيال الحالية في ممارسة
األنشطة الفالحية ،ما يدفع غير املتمدرسين من الشباب الى تفضيل خيار الهجرة على البقاء في الواحات ،ما ينعكس عليهم
وعلى أسرهم بشكل إيجابي ،ولكن يؤثر على هذه املجاالت التي تتعرض لإلفراغ من الطاقات الشابة القادرة عن العمل.
جدول رقم  :8وجهات الهجرة في واحة مزكيطة بدرعة الوسطى
%
وجهة الهجرة
60
محور (البيضاء ،الرباط ،القنيطرة)
10
األقاليم الشمالية والشرقية
13
مراكش  -أكادير
6
األقاليم الصحراوية
4
دول الخليج
3
أوربا
4
آخر
100
املجموع
املصدر :البحث امليداني
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أكثر من هذا فتأثير الهجرة أعمق بكثير من خالل تأثيرها على املجتمع الواحي ،حيث كسرت التراتبية التي كانت سائدة في
املجتمع سابقا ووضعت الساكنة في طبقة واحدة .وبالتالي فالحديث عن الطبقات االجتماعية قد خف بشكل كبير جدا
نتيجة لهذه التحوالت العامة التي انخرطت فيها الواحات ،والتي ساهمت فيها الهجرة بشكل كبير .ومن هنا فالتمييز بين أفراد
املجتمع الواحي على أساس انتمائهم الطبقي كما كان عليه األمر سابقا تراجع كثيرا الى درجة يمكن فيه وضع الشريف مع
الحرطاني مثال في نفس املستوى االقتصادي ،أو قد يتفوق الحرطاني في بعض الحاالت .الن األرض الفالحية التي كانت تمثل
امتيازا والتي كانت تمثل معيارا للتراتبية االجتماعية لم تعد قادرة على االحتفاظ بذلك مع األزمة التي عرفها القطاع الفالحي
وظهور وظائف أخرى أكثر تحقيقا للدخل ،أو بتزايد حدة الهجرة التي تعتبر اليوم أكثر مصادر العيش بالنسبة لساكنة
الواحات.
تختلف وجهات الهجرة لدى الساكنة املزكيطية ،اال أن محور (البيضاء ،الرباط ،القنيطرة) يعتبر القطب األكثر جاذبية
للمهاجرين من واحة مزكيطة بنسبة  ،%60نظرا للعرض الكبير واملتنوع الذي يوفره هذا القطب خصوصا مدينة الدار
البيضاء التي توفر عرضا ملختلف الشرائح االجتماعية (أشغال البناء ،املعامل ،االشتغال في املتاجر .)...تم قطب مراكش
أكادير ب  %13بسبب قربهما من درعة ،متبوعة ب باألقاليم الشمالية والشرقية ب  %10بسبب الدينامية االقتصادية
املهمة التي تعرفها هذه األقاليم خصوصا في السنوات األخيرة .تم بشكل أقل األقاليم الصحراوية ب  ،%6ودول الخليج ب
 ،%4وأوربا ب  3%وبعض الوجهات األخرى املختلفة ب .%4
اكورة سنة 62011

شكل رقم  :2الهجرة الخارجية بإقليم ز

1,02%

فرنسا

11,65%

اسبانيا
إيطاليا

0,85%
5,60%
1,07%
8,13%

45%

بلجيكا

24%

هولندا
المايا
سويسرا
المصدر :ابراهيم الميموني 2017

إذا كانت الدار البيضاء تمثل الوجهة الرئيسية للهجرة الداخلية ،فان فرنسا شكلت الوجهة األساسية للهجرة الدولية
بنسبة  ،%73متبوعة ب اسبانيا ب  %10تم هولندا ب  ،%8.33ويفسر ارتفاع الجالية من درعة الوسطى كما في باقي مناطق

 6إبراهيم امليموني  :2017أثر التغيرات املناخية والتحوالت السوسيومجالية على تدبير املوارد املائية بواحات درعة الوسطى ،بحث لنيل
الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية ،ص  ،237ص ص .374
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املغرب الى فرنسا بالعوامل التاريخية ،حيث كانت الهجرة الى فرنسا مبكرة خصوصا بعد تحقيق االستقالل وحاجة الدولة
الفرنسية الى يد عاملة رخيصة وصبورة كانت تشتغل أساسا في املناجم.

 _ IIIانعكاس التحوالت الحالية على الفالحة املحلية:
نتج عن هذه التحوالت والتوجهات الجديدة سواء املتعلقة بتراجع ثقافة البستنة بتراجع التراث املادي والالمادي الذي يمثله
فالح الواحات أو تراجع العمل الفالحي نتيجة للتحوالت العامة وتغير أنماط عيش السكان بتزايد حدة الهجرة ومساهمتها
في هذه التحوالت ،آثار كبيرة وسلبية على املجاالت الواحية .فاألراض ي الفالحية كانت أول املتأثرين بهذه التحوالت حيث
تزايد عدد األراض ي البائرة ،إما النشغاالت بعض الساكنة بالوظائف األخرى وتفضيلها على األنشطة الفالحية أو نتيجة
لهجرة البعض الى املدينة وترك األرض بائرة أو نتيجة لعدم رغبة األبناء في الفالحة خصوصا بعد وفاة األب الى غيرها من
العوامل التي أترت على أداء ومردودية هذه الواحات ،بتزايد عدد األراض ي املهملة كما تبينه الصور أسفله:
* بوار األرض:
يعرف بوار األرض الفالحية
تزايدا كبيرا في العقود األخيرة
وهو توجه يعكس أزمة
الواحات بصفة عامة وفي نفس
الوقت عدم قدرتها عن توفير
متطلبات الحياة األساسية وتلبية
الحاجيات المتزايدة للساكنة
المحلية في ظل انفتاح المجاالت
الواحية على أنماط عيش
جديدة.ى ال تقل أهمية
ان تزايد عدد األراض ي املهملة مرده عوامل وأسباب كثيرة فباإلضافة اال األسباب السابق ذكرها ،توجد أخر
عنها تتمثل في تغير نمط عيش الساكنة املحلية الذي يميل الى النمط الحضري .فاذا كان املطبخ الواحي مثال يعتمد في
السابق على ما تجود به هذه األراض ي من الحطب املتكون من جريد النخيل وأغصان األشجار األخرى ،فان اعتماد األفران
الكهربائية وأفران الغاز قلص الى حد كبير من االعتماد على هذا الحطب  .7فاملطبخ العصري باملباني االسمنتية الحديثة في
إطار التحوالت العمرانية للواحات ال يمكن أن يوظف هذا الحطب كما كان األمر بالنسبة للمطبخ التقليدي الذي تستهلك
كل مكوناته هذا الحطب .تم أن تشييد املباني في السابق كان يعتمد بشكل كبير على مكونات النخيل من جذوع وجريد وغيره
عوض املباني االسمنتية الحالية التي ال توظف شيئا من هذه املكونات.
نتيج عن هذا التحول انتشار كبير لهذه املخلفات والتي تشوه شيئا ما من املناظر الطبيعية للواحات ،بحيث تنتشر مخلفات
النخيل وباقي األشجار في كل مكان بعد تراجع الساكنة املحلية في اعتمادها كمصدر للطهي ،باستثناء استعمالها في بعض
 7سعيد ايت عبد الواحد  :2020دينامية األنظمة الواحية بين املقاومة واألزمة ،بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،جامعة القاض ي عياض،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش ،ص  330 ،241ص.
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األفران الجماعية للخبز" تفارنوت" .وبالتالي فاالعتناء بالنخلة تراجع كثيرا بسبب هذه التحوالت ،ما يؤثر في بعض األحيان
على جودة التمور بسبب وجود جريد في النخلة بكثرة ،األمر الذي يساهم في تراكم الغبار على الجريد ،وانتشار بعض
الحشرات (كالحشرة البيضاء) التي تؤثر على منتوجات التمور...
صورلإلهمال الذي تتعرض له الواحات

خاتمة:
ان الحديث عن أزمة الواحات اليوم يتخذ عدة أبعاد بتعدد العوامل املساهمة فيها ،فالتداخل بين ما هو اجتماعي
واقتصادي وثقافي يفسر الى حد بعيد تراجع مكانة الواحات على املستوى الوطني .فالساكنة املدبرة للشأن املحلي في السابق
وفي ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة ،ليست هي الساكنة الحالية التي تعيش في ظروف جديدة مغايرة
لنظيرتها السابقة ،حيث ساهمت التحوالت الحالية في تكسير العزلة التي كانت تعاني منها الواحات ،والتي لعبت فيها الهجرة
دورا كبيرا ،فغيرت من نمط عيش ساكنتها ،األمر الذي أثر على توجهاتهم وطموحاتهم التي لم تستطع الواحات تحقيقها،
وهو ما ساهم في بداية فك االرتباط بينه وبين األرض الفالحية التي كانت عبر التاريخ املحدد الرئيس ي الستقرار السكان في
املنطقة ،لتبدأ مظاهر التدهور واضحة في ظل غياب كلي ألية استراتيجية واضحة إلخراج الواحات من األزمة بغية ضمان
استمرارها.

قائمة املراجع:
 _1إبراهيم امليموني  :2017أثر التغيرات املناخية والتحوالت السوسيومجالية على تدبير املوارد املائية بواحات درعة الوسطى ،بحث لنيل
الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية ،ص ص .374
 _2أحمد البوزيدي  :1994التاريخ االجتماعي لدرعة (مطلع القرن -17مطلع القرن  ، )20دراسة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
من خالل الوثائق املحلية 345 ،ص.
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 _3سعيد ايت عبد الواحد  : 2020دينامية األنظمة الواحية بين املقاومة واألزمة ،بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،جامعة القاض ي عياض،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش ،ص  330 ،241ص.
 _4عائشة حليم  :2010السياحة القروية والتنمية املحلية بإقليم زاكورة ،بحث لنيل الدكتوراه في علم االجتماع القروي ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية الرباط 423 ،ص.
 _5محمد ايت حمزة  :1993التوازن االيكولوجي الواحي بين التنافس والتكامل ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلسلة الندوات:
املجال واملجتمع بالواحات املغربية جامعة املولى إسماعيل مكناس ،ص ص .94-77
_6عبد اللطيف الخلفي  :2016الدينامية السياحية بواحات درعة الوسطى بين رهان التنمية املحلية وتحديات املحافظة على املوارد
الطبيعية ،بحث لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية ،ص ص  341 ،279ص.

_7 Bahan A. Hanchane H. Aouchar A 2012: Migrations internationales et développement local au Maroc: cas de la vallée du
draa moyen et du bassin de Tazarine/Taghbalt. Province de zagora. Rapport final ; IURS ; Rabat.
8_ Mater A, 1997 : L'émigration internationale de travail comme facteur principal des mutations économiques et sociales des
oasis du Dadess et du Draa, sud du Maroc, L'émigration maghrébine vers l'Europe : espace et investissement, Centre d'Etudes
sur les Mouvements Migratoires Maghrébins, Oujda : Université Mohammed I, pp. 97-110.
9- Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate : étude d’amélioration des systèmes d’irrigation et de drainage
de l’ORMVAO, diagnostic de la situation actuelle, volume 1et 2 juillet 1995. 161p.
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 مقاربة وآلية لتحقيق التنمية الترابية:املشروع الترابي
The territorial project: an approach
and mechanistic towards a setenable territorial development
-املغرب-  باحث في الجغر افيا،مراد عرابي
 تتطلب تجاوز املشاريع املمركزة، أصبحت التنمية الترابية املحلية املندمجة واملستدامة مطلبا راهنا غير قابل للتأجيل:ملخص
 مقاربات وضعت من التراب املحلي،واملقاربات القطاعية التي أبانت عن تواضع نتائجها بسبب نظرتها للمجال كمعطى محايد
 هذه،موضع إسقاط للبرامج املركزية التي تتسم بمنهجيتها التعميمية ذات النمط الواحد دون مراعاة للخصوصيات املحلية
 مما يفرض ضرورة االنتقال إلى املقاربة الترابية التي تتيح الفهم العميق لحاجيات،التصورات ال تتماش ى غالبا مع تطلعات املحلي
 هذه املقاربة تجمع بين خطاب سياس ي وآخر تنموي ملعالجة التحديات،الساكنة املحلية وكآلية لنجاح املشاريع التنموية املحلية
."املجالية لتقوية مناعة وتنافسية التراب عبر إحدى أهم أدوات االشتغال على التراب وتنميته أال وهي "املشروع الترابي
سنروم من خالل مداخلتنا تسليط الضوء على مفهوم "املشروع الترابي" في أبعاده الداللية النظرية وحيثياته ووظيفته ومراحل
 يحدونا في ذلك، إلنتاج وثيقة متكاملة إلى حد ما على مستوى املعرفي واإلجرائي،بناءه وأجرأته وشروط بلورته ومختلف تمفصالته
.جدة املفهوم وأهمية اإلملام به من لدن الباحث في موضوع التنمية الترابية عموما والباحث الجغرافي على الخصوص
 التنمية اإلدماجية، الذكاء الترابي، املحلي:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT: Integrated and sustainable local territorial development has become a topical and
urgent requirement that cannot be postponed. It requires going beyond centralized projects and
sectoral approaches which have shown modest results because of their vision of the field as neutral
data. the local terroir in projection for the central programs which are characterized by their
generalist methodology of a unique style without taking into account Due to the local
particularities, these perceptions are often not in phase with the aspirations of the local, which
imposes the necessity to move to the territorial approach which allows a deep understanding of
the needs of the local population and as a mechanism for the success of local development
projects, This approach combines a political and developmental discourse to respond to the
territorial challenges of strengthening immunity and the competitiveness of the soil through one
of the most important tools for working and developing the soil, which is the “territorial project”.
Through our intervention, we will shed light on the concept of “land project” in its semantic
theoretical dimensions, its logic, its function, the stages of its construction, its modalities, the
conditions of its crystallization, and its various details, to produce a document. somewhat
cognitively and procedurally integrated Territorial development in general and the geographic
researcher in particular.
KEY WORDS: the local, the territorial intelligence, the integral development
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مقدمة :تفرض التحوالت املتسارعة التي يعيشها عالم اليوم في إطار العوملة ،قيم تدبيرية-مجالية وترابية جديدة ،كما
تفرض إعادة النظر في األسس املعتمدة في التنمية املحلية املستدامة كغاية تسعى إلى تحقيقها كل الشعوب قصد الرقي
بمجاالتها الترابية إلى وضعية أكثر جاذبية وتنافسية .لطاملا قام املفهوم التقليدي للتنمية على مقاربة قطاعية فاقدة إلى
التنسيق بين املتدخلين والفاعلين الترابيين ،ولم تنطلق من النظرة املتساوية القيمة لكل أرجاء التراب ،واقتصرت على
الفاعلية االقتصادية دون االكتراث إلى الفاعلية االجتماعية ،الثقافية ،التوازنات املجالية والبيئية...إال أن املفهوم الحالي
يعمل على تحقيق النمو املتزامن ملختلف القطاعات وإشباع حاجات اإلنسان الخدماتية ،البيئية ،الحضارية والثقافية...في
تكامل والتقائية.1
هذا التوجه الجديد يرتكز على تنمية وتقوية موارد التراب باعتبارها ركيزة ومنطلقا للتنمية الترابية املحلية املنتجة للثروة،2
انطالقا من كيفية تحديدها واستغاللها ،بإسهام كافة األطراف املستعملة للتراب .الش يء الذي يستدعي لفت النظر إلى
مفهوم املشروع الترابي كأحد املقاربات النوعية املستجدة لالشتغال على املواضيع واإلشكاليات املجالية ،التي تحتم تبني
سياسات ميكروترابية ،تراعي الخصوصيات الثقافية واإلمكانات املادية والبشرية للتراب املحلي ،إذ ال يمكن تبني سياسة
تنموية واحدة داخل نفس البلد .3فكيف يمكن إعادة النظر في التناول املقارباتي للتنمية الترابية؟ فأين تتموقع املقاربة
الترابية واملشروع الترابي من مسألة التنمية املحلية؟

 -1التراب املحلي ،الترابية ،املشروع الترابي والتنمية الترابية  :مفاهيم مترابطة إجرائيا
يتيح التحديد الدقيق للمفاهيم رسم حدود اشتغال كل واحدة منها وضبط منهج اشتغال كل مفهوم ،مما يمكن
الباحث من حصر مجال االشتغال ،والقارئ من أن يعرف ماذا يقصد الباحث بهذا املفهوم أو ذاك ،وإذا كانت املفاهيم في
العلوم الطبيعية تتسم بالوضوح النسبي ،فان تعريفها في العلوم االجتماعية واإلنسانية يتميز بالتعدد واالختالف حسب
املرجعيات والتخصصات ،وللجغرافيا عالقة بحث وثيقة باملفاهيم املستجدة تسهم في مناقشة طموحات املجتمع
التنموية ،ومجابهة أشكال التخلف الترابي ،ولإلشارة ال يستطيع مقالنا اإلحاطة واملعالجة الشاملة والدقيقة ملوضوع التراب
والترابية والتنمية الترابية واملفاهيم املرتبطة بها ،بل يبقى مساهمة بسيطة تحملنا إلى آفاق هذه املفاهيم ومقاربتها جغرافيا.
يتضمن مقالنا جهازا مفاهيميا مسترسال يرتبط عموما بإعداد التراب ،فمن املجال ،املكان ،الوسط ،التنمية التشاركية،
القطاعية ،إلى التراب والتنمية الترابية ،التشخيص الترابي واملشروع الترابي والتثمين الترابي ،التسويق الترابي ،التعاقدية،
االلتقائية ،املوارد الترابية...كل هذه املفاهيم تكون أنساقا وحلقات مترابطة في تدبير تنمية التراب املحلي ،ميزتها التداخل
والتقاطع بين دالالتها وصعوبة إقامة حدود فاصلة بينها بدقة لطبيعتها النظرية املجردة وتحديات تطبيقها في الواقع.

 -1-1مفهوم التراب
 1قاسم نهاد ،2001،.التنمية املستديمة للمستقرات الحضرية :عناصرها ،مفهومها ،مبرراتها ،وسائل تحقيقها ،أشغال ندوة :العمران في الوطن
العربي بين التخطيط والتشريع واإلدارة أيام  11-12-10أبريل ،منشورات املعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط ،ص  ،72ص ص.79-70 :
 2بنمختار رشيد ،2012،.تنمية الجهات بواسطة املعرفة والتكنولوجيا ،تحد جديد من أجل إنتاج الثروة والتشغيل من خالل استغالل
الخصوصيات الترابية ،الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة املقاولة تجارب دولية مقارنة ،أعمال امللتقى الدولي للداخلة ،إشراف :الكراوي
إدريس ،كليرك فيليب ،منشورات جمعية الدراسات واألبحاث من أجل التنمية ،ص ،27ص ص.39-27 :
 3بكشوا محمد ،2015،.الجهوية املتقدمة وإعداد التراب ،الحكامة الترابية ،من الجهوية املتقدمة إلى الحكم الذاتي ،...مجلة مسالك في الفكر
والسياسة واالقتصاد ،العدد  ،31/32مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء ،ص ،61 :ص ص.65-59 :
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يعتبر التراب مفهوما مشتركا بين العديد من العلوم ،يصعب تحديد املجال الذي ينطبق عليه ،بداية استعمل في الحقل
السياس ي القانوني ليعنى به جزء من سطح األرض محدد املساحة ومقسم إلى أقسام إدارية ،خاضع لسيادة سلطة مفوضة
ويقع تحت وصايتها ومراقبتها ،تطبعه بتوجيهاتها وتزوده بمجموعة من املؤسسات التي تدبره وتقوم بإعداده والتأثير فيه
حسب االختيارات التي تراها مناسبة ،4وتكاد تجمع معاجم اللغات الحية على االتفاق حول أن التراب  :نطاق،امتداد،
مساحة أرضية معينة ومحددة ،التراب قطعة أرضية من املجال ،هو كل حيز جغرافي متملك  ،approprieال يعرف
الديمومة ،قابل للتغير بفعل التحوالت املجالية ،5مشغول ومراقب تعيش عليها جماعة بشرية تقطنه وتستعمله ،يعكس
نظاما معقدا ومركبا من عناصر ومكونات متفاعلة فيما بينها (األرض ،املوارد الطبيعية ،اإلنسان ،املؤسسات ،البنيات
التحتية ،القوانين واألعرف 6)...تشكل هوية مختلف الفاعلين واملتدخلين وخاضع ملنطقهم ،فهم اللذين ينتجونه
ويستعملونه إلشباع حاجاتهم ،حامال للرموز والقيم املشتركة بينهم.
يحيل التراب على املجال الذي نسقط عليه الطاقة واملادة ،7هويته متفردة ذو خصوصيات ،اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية،
ايكولوجية وتاريخية ،8...واقع يعاش بصفة مشتركة بين مجموعة من األفراد تربط بينها روابط بمجال سريع التطور ،9فهو
نتاج سيرورة تاريخية ،ذو أبعاد معاشة وأخرى مدركة ،تقترن بالثقافة املعاشة وشبكة األماكن الترابية املترابطة.10
تطور مفهوم التراب من ذلك املجال القار إلى اإلطار الذي ينتظم داخله املجتمع ،يحتضن إمكانات وموارد متاحة وكامنة،
مادية وبشرية ،يمكن تعبئتها مستقبال تحت إشراف سلطة معينة يخضع لها على سبيل اإلدارة واملراقبة والتوجيه ،عبر
مجموعة من اآلليات املؤسساتية والقانونية وبالتالي لم تعد التنمية من أجل التراب بل التراب في خدمة التنمية أي التنمية
بواسطة التراب ،11لذا ال يجب أن يكون مجال صراع بل مجال بناء بواسطة تشبيك وتنسيق جهود القوى الفاعلة في بناء
وإنتاج التراب ،وتمكينها من االنجاز الجماعي ملشروع تنمية ترابية وفقا ملخططات تعاقدية تتطلع للمستقبل ،متحلية بثقافة
االستماتة ،هكذا أصبح التراب براد يغما في حقل التنمية وتدبير املجال ومقاربة قضاياه.12

 -1-2مفهوم الترابية
4 LEVY,J& LUSSAULT,M., 2003, dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, éd. BELIN, Paris, p 919.

 5الزرهوني محمد وآخرون ،2016،.الدينامية العقارية وأثرها عل تهيئة املجال الترابي بجماعة القروية أوالد الطيب بالضاحية الجنوبية ملدينة
فاس ،املدن وإعادة تشكيل األحياز الترابية الريفية املتوسطية :دراسات لحاالت من املغرب وفرنسا والجزائر ،نشر وإصدار مختبر الدراسات
حول املوارد والحركيات والجاذبية ،تنسيق :هالل عبد املجيد ،الدكاري عبد الرحمان ،جروف سعيد ،جامعة القاض ي عياض ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،ص ،78 :ص ص.99-67 :
6 ROBERT,P., 2012, petit robert, édition pierre-de-Coubertin, paris, p : 2539.
 7كمتي سعيد ،2015،.تراب املشروع واملشروع الترابي أي مشروع ألي تراب ؟ ،املشروع الترابي أداة إستراتيجية للتنمية املحلية حالة جماعة
اغزران الجبلية ،أشغال الدورة الخامسة ملنتدى التنمية والثقافة الغزران ،منشورات الجماعى القروية الغزران رقم  ،5تنسيق  :البقص ي محمد
والزرهوني محمد ،ص ،53 :ص ص.60-49 :
8 BAILLY, A & FERRAS, R., 1997, Eléments d épistémologie de la géographie, 2eme éd, Armand Colin, Paris, 191 p.
 9هرهار ع هللا ،2012،.سياسة األرض وعوائق التنمية ،مجلة إضافات العربية لعلم االجتماع ،العدد  ،19صادرة عن الجمعية العربية لعلم
االجتماع ،ص ،155 :ص ص.176-154 :
 10كمتي سعيد ،2015،.تراب املشروع واملشروع الترابي أي مشروع ألي تراب ؟ ،مرجع سابق ،ص ،53 :ص ص.60-49 :
 11الخزان بوشتى ،2011،.تثمين املوارد الترابية والتنمية املحلية بفاس الكبرى ،مجلة املجال الجغرافي واملجتمع املغربي ،خاص التنمية الترابية
باملغرب :الرهانات ،االستراتيجيات والفاعلون ،مجلة نصف سنوية ،العدد  ،13ص ،5 :ص ص.21- 3 :
12 RAFFESTIN, Claude., 1977, Paysage et territorialité, cahiers de géographie du Québec, Vol. 21, N° 53-54, pp: 123-134.
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تمثل املقاربة الترابية رهانا نظريا بين أهم النظريات التنموية ،حسب مضامين املفهوم األصلية البدائية التي تطورت بداية
مع الجغرافي "رافستان  "Raffestinوأخذت تتطور مع جغرافيين آخرين تجلت في أعمالهم على شكل تصورات عن عالئقية
مكونات املجتمع وحيزهم الجغرافي ،يقتض ي مفهوم الترابية اكتشاف حقائق اجتماعية تدرك كبناءات تاريخية للفاعلين
أفرادا وجماعات نتيجة إلستراتيجياتهم في البحث عن االستقالل والهوية ،وباعتبارها نظام عالقات بين جماعة تنسجها
مجموعة من الوسائط" ،هي بنية اليومي الكامن ،بنية عالئقية لليومي غير املرئي ،ويتم تعريفها أيضا بأنها مجموع العالقات
القائمة بين أفراد مجتمع معين في سياق تطور معقد بتراب ما ،تتجاوز حدود تفاعالته عناصره الداخلية ،بل يعيش تفاعال
بين مكوناته الداخلية والعالم الخارجي ،بمساعدة وسائط لتلبية حاجات وتحقيق أكبر استقاللية ممكنة اعتمادا على
املوارد الترابية".13
الترابية أداة جديدة لقراءة الظواهر االجتماعية ،تمكن الهوية االجتماعية بكل خصوصياتها من أدوات تقييم املعاش le
 vécuفي شموليته ،بما في ذلك املشاريع الترابية املمكنة على مستوى قابلية التطبيق واالندماج ،وتبرز الترابية أهمية الصلة
بين املسألة االجتماعية والحيز الترابي ،14وعليه نخلص إلى أن الترابية تتيح إمكانية إعادة التفكير في املجال كفرضية يمكن
مراجعتها وليس كمعطى تابث يتحرك بعفوية وغير قابل للتحليل والقياس ،بل يمكن من اقتراح مسبق إلعادة التفكير في
املجال بمختلف أنساقه املعقدة املتفاعلة املنسوجة بين املجتمع واملجال املنتج من قبله.
ترتكز املقاربة الترابية على جعل اإلنسان محور العملية التنموية التي تنطلق من الفرد وإليه ،تتطلب إحساس املواطنين
بأنهم مسؤولون اتجاه شؤون املجتمع والتراب ،15هي االعتراف بحق وواجب األفراد والجماعات في أن يكونوا صانعين
لتاريخهم ومبدعين لذواتهم ولحياتهم الفردية والجماعية ،وتفهم أيضا على أنها طريقة لتنشيط األدوار بين السلطة
والفاعلين املؤسساتيين ،ويضفي تمثلها صفة الفاعلية والنجاعة على الفعل العمومي في اشتغاله على التراب والتخطيط
له ،ومطلب يجب أن يسعى إليه الباحث الجغرافي عند مقاربته للفاعلية البشرية في التراب باعتبار الجغرافيا تشتغل بشكل
أفضل على التراب ومعانيه االصطالحية وبشكل مندمج وشامل نسبيا.16

 -1-3مفهوم التراب املحلي
يعتبر مفهوم "املحلي" مفهوما تركيبيا غامضا ال يوجد مقياس محدد نحكم بمقتضاه أننا إزاء مجال محلي ،فاملقياس
الجغرافي الذي يمنح صفة املحلية للتراب قد يزيد أو ينقص حسب تصور كل دارس ،إال أنه يبقى مجاال متصال محدودا من
حيث الرقعة الترابية ،يجسد ظواهر ملموسة ونقط وأشكال طبيعية مختلفة األحجام ،ورموز مشيدة ومشاهد حالية

13 GUY, D, M., 2004, Pour une approche compréhensive et complexe des objets géographiques, cahiers géographique, N°5

p: 101.
 14إدالي محسن وآخرون ،2015،.املشروع الترابي وجدلية التنظير واملمارسة-مقاربة سوسيوجغرافية-ثقافية-انتخابية» مرجع سابق ،ص:
 ،106ص ص.122-101 :
 15نعيم محمد & شافقي مصطفى ،2008،.العمل الجمعوي خيار التنمية املحلية بالوسط الواحي نموذج واحة تودغة ،نحو إستراتيجية
تخطيط التنمية املجالية في العالم العربي بأبعادها املحلية والقومية والعاملية ،الجزء األول ،التنمية املحلية ،تنسيق :األسعد محمد ،أبحاث
امللتقى الرابع للجغرافيين العرب ،منشورات الجمعية الوطنية للجغرافيين املغاربة ،الرباط ،ص ،463 :ص ص.477-463 :
 16جيري نجيب ،2004،.الديمقراطية املحلية وسؤال الحكامة الجيدة ،مرجع سابق ،ص ،11 :ص ص.26 -11 :
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وشواهد أخرى سالفة ،مصدرها العمل البشري املنتج في إطار عالقات بين أفراد مجموعة أو املجموعات البشرية املحلية
التي استغلت هذا املجال خالل فترات زمنية متتالية.17
التراب املحلي هو بكل تأكيد الوعاء األمثل لطرح القضايا الجغرافية الجوهرية لتنمية البحث الجغرافي ،فهو بمثابة مختبر
لفحص وتقييم مدى نجاعة ومالئمة ما يطبق من مناهج ومقاربات في تنفيذ املشاريع التنموية التي تقوم بها مختلف األطراف
املنمية  :الدولة ،الجماعات املحلية ،الخواص ،مؤسسات املجتمع املدني ،فهو حصيلة استراتيجيات استغالل وتدبير مركبة
لفاعلين ينتمون مليادين مختلفة في االقتصاد والسياسة والثقافة ومؤسسات املجتمع املدني...عبر قرون من الزمن ،ومن
جهة أخرى ويستمد تفرده وخصوصياته من عدة مرجعيات :تاريخية ،أثنية ،ثقافية ،وسط طبيعي ،نشاط
اقتصادي...وبذلك يعتبر تجسيدا للتنوع واالختالف داخل الوحدة الوطنية.
تفرض املقاربة الترابية عموما العودة إلى املحلي وإقرار أهميته ومركزيته في موضوع التنمية الترابية املستدامة ،يعني أسبقية
املحلي واالجتماعي على الوطني والسياس ي ،فاالجتماعي يسبق السياس ي واملحلي يسبق الوطني ،فالعودة إلى املحلي والنخب
املحلية واملؤسسات املحلية والديمقراطية املحلية أصبح اليوم بمثابة البديل السياس ي الذي تراهن عليه الكثير من
املجتمعات املعاصرة وكثير من القوى السياسية ،من هنا جاءت األهمية الخاصة التي أصبح يحتلها املحلي ،إذ يستحيل
تحقيق تنمية محلية شاملة دون إدماج املجتمعات املحلية ضمن املجتمع الكلي .فال بد من إحياء وبعث املحلي في زمن ما
هو عاملي ،فالعاملي يتكون من املحلي في إطار العوملة ،18التي أثرت في محيطنا اليومي ،ففي كل يوم يلتحق ما هو عاملي بما
هو محلي والقرية العاملية التي تبنى نصب أعيننا تدمج تدريجيا كل فرد في مجال أرحب.
هكذا اتخذ املحلي أهمية قصوى بصفته محورا رئيسيا في العمل الرامي إلى تجديد البنية االقتصادية واإلدماج والتمكين
االجتماعيين ،يصاحبه العمل على إبراز املؤهالت واملواهب والطاقات اإلنتاجية املحلية ،وبذلك ينتقل التعاون املحلي إلى
مستوى االشتغال كعامل حاسم في تحديد املقدرة والتنافسية املحلية في انسجام مع الرأسمال البشري املتوفر ،والتفاعل
ما بين املدارس والجامعات واملقاوالت ومراكز التكوين والشبكات املهيكلة وغير املهيكلة ،19وللجغرافيا دور كبير في إعادة
االعتبار إلى املحلي والهويات املحلية.20

 -2تتطلع التنمية الترابية بواسطة املشروع الترابي إلى بناء تراب مستدام وتنافس ي
يقترن مفهوم التنمية عموما والتنمية الترابية خاصة في أغلبية التعريفات بكلمات وتعبيرات مغرية من قبيل حياه أفضل،
حياة كريمة ،تقدم ،تطور ،ديمقراطية ...كما يمكن تعريف التنمية على نحو إجرائي بأنها السبيل الذي من خالله يسعى
اإلنسان إلى تغيير الظروف والواقع بما يعتقد أنه ييهئ له العيش الكريم ،وتشمل هذه العملية استثمار وتطوير املوارد وإقامة
التنظيمات الالزمة وبلورة املفاهيم والتصورات التي تؤدي مجتمعة إلى حياة أفضل في جانبيها املادي واملعنوي.
تروم التنمية الترابية بواسطة املشروع في أبعادها كمقاربة أفقية ومن أسفل كنهج ومقاربة تنموية جديدة ،شمولية،
مندمجة ،وموطنة إلعداد التراب ،إلى إحقاق تنمية شمولية مندمجة ومواطنة وتوفير محيط مالئم يمكن من تقوية
 17األكحل محمد ،1997،.أية منهجية للتدخالت العمومية من أجل التنمية املحلية باملجاالت البورية ؟ حالة :هضبة بنسليمان ،مناهج البحث
في الوسط الريفي املغربي ،تنسيق :كرزازي موس ى وايت حمزة محمد ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط،
سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،113ص .14
 18موراي وريك ،2013،.جغرافيات العوملة :قراءة في تحديات العوملة االقتصادية والسياسية والثقافة ،سلسلة عالم املعرفة ،عدد  ،397ص
.29
 19لويس فيرناندو بيسا ،2012.مجموعات اإلنتاج املحلية والتنمية الجهوية في البرازيل ،مرجع سابق ،ص ،148 :ص ص.156-147 :
 20املثلوثي الهادي ،2008،.في عودة الوعي إلى الفكر الجغرافي العربي ،مرجع سابق ،ص  ،695ص ص.710-695 :
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القدرات الفردية والجماعية في إطار مبادرات محلية تهدف باألساس تعبئة املوارد الترابية املحلية املتاحة والكامنة،
واستثمار املقومات الذاتية كشرط للتكيف مع املستجدات وتحقيق التأهيل الذاتي ،21وإلحداث مجموعة من التغيرات
الجذرية في مجتمع معين بهدف إكساب املجتمع القدرة على التطور املستمر ،22وتسهم في تشكيل تراب صحي سليم
ومستدام بيئيا ،مالئم ومسؤول اجتماعيا ،ومريح وحيوي اقتصاديا ،ومن خصائصها أيضا أنها تنمية ذكية ،مستديمة
وإدماجية تتطلع إلى تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة.
الوثيقة رقم  :1ركائزالتنمية الترابية املستديمة املندمجة والشمولية

 التنمية الذكية :تقتض ي التنمية الترابية الذكية اإلدماج العميق والذكي للمقاربات الجيواستراتيجية والسياسيةواملقاربات السوسيواقتصادية بتراب معين ،23تنمية اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية وبيئية...تقوم على املعرفة واالبتكار،
تكرس أنشطة ذات قيمة مضافة عالية تعزز تنافسية التراب ،وترمي إلى تقوية وتأهيل والرفع من املستويات التربوية والبنى
الفكرية ،في تعاون وثيق بين كافة األطراف داخل التراب من مراكز بحث ،جامعات ،منتخبين محليين ،مؤسسات رسمية
ومدنية واملقاوالت.24...
 التنمية املستديمة :تنمية شاملة تدمج االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،25تروم اقتصادا أكثر فاعليةوتنافسية في استخدام املوارد ،وتأخذ بعين االعتبار سالمة األوساط البيئية وتأمين االستغالل العقالني للموارد مع الحد
من أوجه تبذيرها وتطوير االقتصاد الترابي دون تجاوز حدود ما تتيحه البيئة وما تستطيع تحمله ،26فاالستدامة تعني سعي
الجماعات املحلية دائما لألفضل القابل لالستمرار ،27وتمثل التنمية املتوازنة هدفا استراتيجيا للسياسات التنموية في كافة

 21البحيري زهير& املوساوي امحمد ،2012،.العمل الجمعوي ورهانات التنمية الترابية ،مرجع سابق ،ص ،10 :ص ص.24-6 :
 22بحكان ميمون وآخرون ،2011،.املجتمع املدني والتنمية املحلية ،املجتمع املحلي والحكامة الترابية ،تنسيق  :الزرهوني محمد والبقص ي
محمد ،أشغال الدورة الثانية والعشرون ،منشورات امللتقى الثقافي ملدينة صفرو ،ص ،12 :ص ص.29-12 :
 23االسماعيلي أسماء ،2015،.الجهوية املتقدمة ورهان التنمية املحلية ،مرجع سابق ،ص ،55 :ص ص.58-47 :
 24كسافيي لوفيل فرانسوا ،2012،.االلتقائية الشاملة والتباينات املحلية ضرورة تجديد الذكاء االستراتيجي ،مرجع سابق ص ،20 :ص ص:
.19-25
 25امارتيا صن ،2014،.التنمية حرية ،مجلة عالم املعرفة ،عدد  ،303ترجمة :شوقي جالل ،ص.21 :
 26تشيان ف م ،2012،.الذكاء االقتصاد والترابي ،مقاربة عارضة بالضرورة ،مرجع سابق ص ،65 :ص ص.69-51 :
 27البقص ي محمد & الزرهوني محمد ،2011،.املخطط الجماعي للتنمية مدخل لتفعيل الحكامة الرشيدة ،مرجع سابق  ،ص ،136 :ص ص:
.128-161
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الدول وهو ما يعني ضمنيا مراعاة مبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية في مجاالت توزيع الفرص وتثمين للموارد ،ومن تم
تحقيق تنمية منصفة تطال الجميع بصورة متوازنة.28
 التنمية اإلدماجية :تفرض إعمال املقاربة الترابية في التنمية املحلية ،باستحضار الخصوصيات وتكثيف الجهود لتعبئةاملوارد الترابية التي غالبا ما تكون خفية ،إضافة إلى الرأسمال البشري والثقافي الالمادي إلحداث الثروة ،علما أن هذه الثروة
هو إحداث ألنشطة ذات قيمة مضافة عالية تسهم في خلق اقتصاد ذو معدل تشغيل مرتفع يعزز التماسكين االجتماعي
والترابي ،كما تتجلى التنمية اإلدماجية أيضا في التنمية الفعالة للموارد التي تأخذ بعين االعتبار البعد االجتماعي بالتطلع
إلى تحسين الحياة االجتماعية وتخليقها.
تعد املوارد الترابية من مقومات التنمية الترابية املحلية الذكية ،املستدامة واإلدماجية ،فهي أساس الرهان التنموي للتراب
املحلي وآفاقه املستقبلية ،اليمكن الحديث عن التراب واملشروع الترابي التنموي دون التطرق إلى العالقة بينها وبين املوارد
الترابية ،باعتبارها رهان املؤسسات املشرفة على إعداد تراب ،وتعرف املوارد الترابية بكونها كل األشياء املادية والالمادية
(الرمزية) التي توجد بتراب معين والناتجة عن تاريخ طويل وعن تراكمات سابقة في أساليب االستغالل من طرف الساكنة،
والتي تعكس نوع التنظيم االجتماعي املحلي ،29نابعة من عمق هوية التراب ،ومن سمات املوارد الترابية التنوع والتعدد حيث
يمكن تقسيمها حسب أصلها إلى:30
الوثيقة رقم  :2أصناف و أنواع املوارد الترابية
المـــوارد التـــرابية
أصناف
الموارد
الترابية

أنواع
الموارد
الترابية

الموارد غير المادية

الموارد المادية
رمزية

طبيعية
معادن ،مصادر

مواقع

غابات ،تراث

أثار تاريخية

ثقافية
فنون شعبية
عادات وتقاليد

مشاهد قارية،

حرف وصنائع

مصادر مائية ،مناخ

مواسم

وعلى مستوى آخر يمكن أن نقسم املوارد الترابية إلى قسمين:
موارد ظاهرة ومتداولة :تستغل من قبل الساكنة املحلية ،وهي باألساس موارد طبيعية ،يجري استغاللها في كثير

من املناطق بشكل عشوائي وغير متبصر ،الش يء الذي يمثل تحديا حقيقيا للتنمية الترابية املحلية املستدامة ،واملتمثل في
وضع استراتيجيات حفظها وصيانتها لضمان استمرارها في املستقبل. 31
 28الحسين رحيم ،2016،.الديناميكية املجالية ورهانات التنمية بإقليم هضاب العليا للجزائر ،املدن وإعادة تشكيل األحباز الترابية الريفية
املتوسطية :دراسات لحاالت من املغرب وفرنسا والجزائر ،نشر وإصدار مختبر الدراسات حول املوارد والحركيات والجاذبية ،تنسيق :هالل عبد
املجيد ،الدكاري عبد الرحمان ،جروف سعيد ،ص ،14 :ص ص.42-13 :
29 RAFFESTIN, C., 1979, Pour une géographie du pouvoir, Paris, LITEC, 249 p
 30عرابي مراد ،2012،.دينامية املجاالت الريفية وتدبير التراب ،جماعتي أوالد غانم وأوالد عيس ى نموذجا ،بحث لنيل شهادة املاستر ،شعبة
الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة ،جامعة شعيب الدكالي ،ص.30 :
31 VEYRET, Y., 2005, Développement durable et géographie, sous la direction de Yvette Veyret, p13, pp: 11-38, HATIER, Paris
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موارد كامنة :تختزنها املجاالت الترابية ومجموعاتها البشرية ،تتطلب تعبئتها واستغاللها توجيه مسارات التنمية نحو

الوجهة الصحيحة ،بإبراز واكتشاف كل مكنونات عناصر التراب ،وإدماجها بسالسة في أنساق إنتاجها املحلي ارتباطا
بالخصوصيات املحلية للتراب ،ونميز بين املوارد الترابية واملؤهالت العامة التي تتشابه فيها مجاالت ترابية كثيرة ،وبين املوارد
الخاصة والذاتية ذات التفرد والتنافسية التي يسجل فيها اختالف كبير بين مجال وآخر ،والتي تشكل الرهان والشرط
األساس ي للتنمية حسب املقاربة الترابية.

 -3تتوخى التنمية الترابية واملشروع الترابي اإلنصاف السوسيوترابي وإشباع الحاجات
يهدف املحور إلى معالجة موضوع التنمية الترابية بالنظر إلى تلبية الحاجات األساسية للساكنة وإرضاء طموحاتهم وتحقيق
انتظاراتهم ضمن حدود اإلمكانات البيئية ،حيث أن هناك نوع من االرتقاء املتتالي للحاجات في شكل نظامي متدرج من
الحاجات األدنى إلى األعلى ،باعتبار أن الحاجة من القيم التي تعد مطلبا مشروعا لإلنسان ،هكذا يرتكز خطاب الترابية
وتنمية التراب بواسطة مشروع التراب على مسلمة أساسية ،أنه بقدر ما يتحلى التعامل البشري مع املوارد بفاعلية بقدر ما
يتحقق إشباع الحاجات األساسية ،ومن ثم نعتبر أن املوارد مفهوما ثقافيا .نظرا إلى أن املوارد ليست كيانا طبيعيا مستقال
بذاته ،وال هي ذات صفة بشرية صرفة ،بل هي حصيلة تفاعل بين إمكانات تحتويها البيئة الطبيعية وقدرات بشرية تستطيع
من خالل إجراءات محددة الستخراج تلك اإلمكانات من مكامنها لتلبيه حاجات اإلنسان ،وتقترن التنمية الترابية املستدامة
بتراب معين بمؤشرات إشباع الحاجات األساسية للساكنة التي تصنف في خمسة أصناف كبرى:
 الحاجات الفيزيولوجية :تغذية ،هواء... الحاجات األمنية :شغل ،ضمان متاع األفراد... الحاجات االجتماعية :االنتماء إلى الجماعة ،املشاركة في أنشطتها... الحاجة إلى تحقيق الذات :عدالة ،مساواة ،كرامة... الحاجة إلى املعرفة والفهميضفي التفاعل القائم بين األبعاد الطبيعية ،االقتصادية ،االجتماعية والتقنية على التنمية املستدامة للتراب التناغم
والتآزر بين اإلنسان وبيئته إلقرار عدالة وإنصاف سوسيوترابيين لفائدة األجيال الحاضرة واملقبلة.

 -4املشروع الترابي مقاربة من أسفل وخارطة الطريق لرفع مظاهرالهشاشة التر ابية
هيمن لعقود الهاجس األمني على تدبير التراب وقامت التنمية على أسس مقاربة قطاعية محكومة بمنطق املردودية
االقتصادية ومبنية على تجزئ املسألة الترابية ،32وأثبتت املشاريع الترابية ذات الطابع التوجيهي املفروضة من أعلى عن
محدوديتها ،وعجزت عن تحقيق غاياتها املرجوة ،بل كرست تفاوتات سوسيوترابية عميقة وأزمة شمولية تعددت امتداداتها
وانعكست سلبا على املستوى املجالي واالجتماعي ،خاصة الشعور باالنتماء إلى التراب والهوية الجماعية وسيكولوجية
املمارسة ،33مما عمق مظاهر الهشاشة الترابية.34

 32الهيلوش محمد ،2011،.التدبير التشاركي االستراتيجي أداة الحكامة املحلية الجيدة ،مرجع سابق ،ص ،68 :ص ص.87-67 :
 33ادالي محسن ،2015،.املشروع الترابي وجدلية التنظير واملمارسة  :مقاربة سوسيوجغرافية-ثقافية-انتخابية ،مرجع سابق ،ص ، 102 :ص
ص.124-101 :
 34الهشاشة فهي حالة ال توازن  ،instabilitéتقابل عموما حالة التوازن  Stabilitéيكون عليها نظام معين ،ففي جميع الحاالت عبارة عن تطور
نحو تأسيس أنظمة جديدة ،ناتجة عن غياب التماسك الداخلي بين جميع األنساق املتفاعلة بينها واملكونة للتراب ،وكلتا الحالتين تعبران عن
مرحلة من تطور دينامية التراب والنسق العام ،ففي حالة التوازن تكون األنظمة صالحة وقادرة على العطاء والتجدد والعكس.
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ال يمكن مناقشة الهشاشة في غياب اإلنسان ،هذا األخير ليس بالكائن الخامل بل األشد تأثيرا وتأثرا ،لذا فوضعية عدم
التوازن تنجم عن عوامل طبيعية وأخرى بشرية كل منها تفاقم األخرى ،باعتبار الهشاشة الطبيعية والبشرية متالزمتان
تتبادالن التأثر والتأثير ،إذ كلما ارتفع عدد السكان إال وازدادت حاجاتهم من موارد مجالهم مما يؤدي إلى الضغط عليها
(تربة ،غطاء نباتي ،مياه) مما يتسبب في تدهور الوسط الطبيعي الهش أصال ،وأمام عجز املجال على تلبية الحاجات
السكانية وإشباعها تتعمق الهشاشة السوسيواقتصادية واملجالية ،باعتبار املجال حامل ألنشطة الساكنة وموارده بمثابة
الرأسمال املحرك لدينامية الجماعة.
تستدعي هشاشة التراب كوضع مجالي فهما وتدخال عاجال إلعادة األمور إلى نصابها ،مما يتطلب القدرة على فهم مكانيزمات
اشتغال الدينامية العامة للتراب عن طريق التشخيص ،ودرجة عالية من املهارات الفنية والتقنية والتخطيطية إلعداد
التراب وإحالل التوازن االستراتيجي من جديد ،هذا ما يشرعن ضرورة استحضار التنمية الترابية املحلية كإستراتيجية مميزة
للتدخل ،ترتبط بالوضعية الخاصة للمجال الترابي املعني وبمقاربة محلية شاملة متقاطعة التقائية وتشاركية ،تتجلى
أهدافها في إيجاد الحلول للمشاكل االجتماعية والعمل في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين األساسيين ،ورهانا لتقوية
وتنشيط التراب عبر تنظيم شروط التنمية 35لتجاوز معيقات التنمية املتمثلة في هشاشة التراب في بعديها الطبيعي والبشري.

 -4-1املشروع الترابي :املفهوم واألبعاد
ارتبطت لفظة املشروع بعالم املقاولة كمسلسل عمليات محدودة في الزمان واملكان في إطار محيط سوسيواقتصادي
يستهدف ربحا في الغالب ،فهل إستراتيجية إعمال فكر املقاولة واملقاربات املقاوالتية يمكن تطبيقها في تدبير التراب؟ هل
طبيعة القضايا الترابية التدبيرية تسمح بتطبيق فكر املقاولة خاصة وأن الجماعات الترابية ال تستهدف الربح؟ ،36إال أن
املشروع الترابي في بعده املجالي التنموي هو مجموعة أهداف يلتف حولها الفاعلون يسعون بلوغها وفق نظرة
استشرافية ،ووفق مقاربة أفقية تعتمد تنسيق الجهود والتدخالت والتعبئة الشاملة للموارد بغية تنمية حيزهم الترابي.
املشروع الترابي فعل في التراب وخيار إرادي للجماعة  ،37يبني على شروط معلومة أو متوقعة ويرتبط بأهداف محددة
ومعلنة ،يعكس خيارات لتصورات مسبقة متجانسة ،38تترجم إرادة جماعية بين كافة فاعلين لتحقيقها في املستقبل،
يوحدهم نظام قيم مشترك يتطلع إلى إحقاق تنمية التراب بواسطة برامج وعمليات تنموية تعاقدية ومتفاوض حولها،
وبمعنى آخر فاملشروع الترابي نهج جديد ،وسيلة وتطبيق فعال ،منهجية طموحة براغماتية ،أداة إستراتيجية توقعية لتدبير
التراب ،تعكس رغبة سياسية قوية وشراكة اجتماعية حقيقية من أجل فعل ترابي ناجع ،بضبط مراحل وتقنيات االنجاز
وشروطه ،كمدخل يستجيب لتحدي تنوع مجال التدخل ،يتيح فرص التكيف مع طبيعة األوساط املجالية املتنوعة
واألنشطة املتعددة املزاولة داخلها ،يساعد كل تراب محلي على بلورة مشروعه التنموي املنبثق منه وإليه.
يتبنى املشروع الترابي مبدأ البناء من األسفل لتقوية املناعة والتنافسية الترابية وتأهيل املجتمعات املحلية عن طريق
االستثمار في الخصوصيات والتفرد كموردين محليين ،هو نظرة جديدة لتجاوز التدخالت القطاعية وتكريس االلتقائية
وبلورة نظرة شمولية تسمح بتحقيق تنمية ترابية محلية مندمجة ومستدامة تقوم على خاصية التجانس الترابي ،يتأسس
 35أبو زيد جواد & الصادكي منير ،2015،.املشروع الترابي آلية لتثمين املوارد املحلية وتحقيق التنمية الترابية حالة منطقة جرسيف ،مرجع
سابق ،ص ،145 :ص ص.165-143 :
 36شنفارعبد هللا ،2015،.الفاعلون املحليون والسياسات العمومية املحلية دراسة في القرار املحلي ،ص.193 :
 37الزرهوني محمد & البقص ي محمد ،.املشروع الترابي املندمج دعامة التنمية املحلية املستدامة بجماعة اغزران بإقليم صفرو ،مرجع سابق،
ص ،268 :ص ص.259-290 :
 38هالل عبد املجيد & فاضل عبد هللا ،2015،.التخطيط العمراني ورهانات التنمية الترابية ،مرجع سابق ،ص ،38 :ص ص.48-37 :
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املشروع الترابي بناءا على تشخيص ترابي استراتيجي مبني على مبدأ التشاركية يعبئ كافة الفاعلين والشركاء املحتملين تعزيزا
للثقة والتفاعلية واإلجماع ،يحدد األولويات والحاجيات واملوارد املتاحة والكامنة ،وتوضع بناءا على نتائجه استراتيجيات
وسيناريوهات التنمية (مخططات تنموية) فوق حيز ترابي محدد.39

 -4-2املشروع الترابي تنوع في الخصائص واألهداف التنموية
ينبثق املشروع الترابي عن عمل منظم كفيل بأن يترجم على شكل عمل ممأسس لترسيم مشروع معين ،ذلك أن األمر يتطلب
ابتكارا اجتماعيا ترابيا ،حيث أن إنتاج التراب ال يمكن تصوره دون قرب تنظيمي ودوام تفاعل بين كافة الفاعلين الترابيين،
ومن تم فاملشروع الشمولي واالستراتيجي يتميز بخمس خصائص:
 يثمن املوارد الخاصة بالحيز الترابي ويرفع جاذبيتها إزاء النطاقات الترابية املنافسة. يعبئ ويشرك كل مكونات الحقل التنموي في مسلسل تصور وتنفيذ املشروع الترابي.40 ينسق تدخالت وأهداف الفاعلين ،وترشيد وسائل التدخل والرفع من مفعول املشاريع والعمليات ،والتموقع الفعال للتراباملحلي بالنسبة لألسواق لتحسين عرض التراب ودعم جاذبيته.
 ي تسم باالستدامة واإلستراتيجية ،يرسم أهداف طويلة األمد وبرامج تنجز على املدى املتوسط ،وعمليات تنفذ على املدىالقصير.

 -4-3تقوم بلورة املشروع الترابي على ثالثة دعامات
يصعب ضمان مشروع ترابي فعال ونشيط وخلق دينامية ترابية محلية حقيقية ،إال انطالقا من تبني عقلية التخطيط
الذكي واالستراتيجي الذي يحتاج إلى أن يرتكز على جملة من الدعامات أبرزها:
مبدأ االستعراضية أو العرضانية :تتيح لكافة الفاعلين التمكن من مشروع التراب في مختلف مكوناته املوضوعية

وأهدافه (االقتصادية واالجتماعية ،البيئية ،الثقافية )...وتوضحه في مختلف تمفصالته ،وتفاعالته الداخلية ومع محيطه
الخارجي ،كما تسمح بتثمين املوارد الترابية وتقوية القدرة التفاوضية للتراب مع الشركاء الخارجيين في إطار تعاون بيترابي.41
التشاركية :عنصر مركزي في مشروع التراب ،يمكن من إضافة أشكال مختلفة  :معلومات ،املشاركة في التصور

واتخاذ القرار  Co-decisionوالتشاركية في البناء  Co-constructionذلك ما سنفرد له فقرات خاصة في هذا املقال.
الحكامة :توفير مناخ التواصل والتشاور واإلشراك ومد الجسور بين املنتخبين والفاعلين والساكنة لتحديد

مشروع جماعي للتراب ،مادام أن الرهان مشروع التراب يقصد منه إحقاق التنمية الترابية.

 -5التشاركية ،التشخيص الترابي ،التخطيط الترابي االستراتيجي أدوات ناجعة لهندسة مشروع التراب
في العقدين األخيرين استرعى االنتباه مسألة إشراك الساكنة املحلية في عمليات تشخيص التراب وتخطيط التهيئة والتنمية
الترابية ،ففي الواقع عرفت جل املشاريع التي أنشأها التقنوقراط فشال ذريعا ،حيث أصبح استثمار املهارات املحلية عن
طريق تفعيل شراكة السكان أحد أشكال املسؤولية وأحد الوسائل ضمان ديمومة األشغال التهيئة التنموية وحفظ املوارد
الطبيعية من الهشاشة والتدهور.

 -5-1التشاركية ضمن مشروع تنمية التراب
 39الكتمورحسن وآخرون ،2015،.املقاربة الترابية مدخل إلعداد وتنمية األرياف الجبلية ،مرجع سابق ،ص ،30 :ص ص.35-23 :
 40فتوحي محمد ،1997،.صياغة املشاريع والتخطيط لها وتطبيقاتها حول الهجرة ،مجلة مناهج البحث في الوسط الريفي املغربي ،منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،113ص ،53 :ص ص.39-27 :
 41بوعدين لحسن ،2015،.أهمية الحكامة الترابية في اإلنعاش االقتصاد املحلي ،مرجع سابق ،ص ،113 :ص ص.126-109 :
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يحيل مفهوم التشارك لغويا إلى التفاعل ،حيث يكون الفعل متبادال بين األطراف املشاركة في صنع حدث ما أو اتخاذ القرار
معين ،عملية لتقييم التراب من حيث املؤهالت الجغرافية ،الجيواستراتيجية ،الطبيعية ،البشرية والثقافية ،وكذا املناخ
السياس ي (التوابث الترابية) من خالل تحديد الرأسمال الترابي وتكوين نظرة عامة على وضعية العرض الترابي ،وتقييم مدى
قدرته على منافسة عروض املجاالت األخرى.42
يشير مفهوم التشارك في مدلوله الشامل في إطار الحكامة العمومية الحوار بين كافة الفاعلين املحليين خاصة السكان،
حيث يمنح إشراكهم عبر مجموعة من املسالك يساهموا من خاللها في اتخاذ القرارات واألخذ بعين االعتبار اقتراحاتهم،
حاجياتهم واالنشغاالت التي تهمهم بمعزل عن التأثير الذي يمارس على مختلف املراحل ودرجات االنخراط ،وقد تم تعريف
التشارك العمومي من طرف املنظمة العاملية للصحة " بأنها مسلسل مشاركة األفراد بشكل نشيط في تحديد النقط التي
تهمهم في أخذ القرارات حول املؤشرات التي تؤثر على حياتهم في صياغة وتفعيل السياسات وفي التخطيط والتنمية وتقدم
الخدمات وكذا في مسلسل مبادرات التغيير" ،كما تعتبر التشاركية منهجية في إطار النظريات السلوكية وسوسيولوجيا
التنظيمات كوسيلة للضغط على إدراج الواقع السوسيوثقافي في إطار املعاش ،واملتمثل في التصورات والتدابير واملشاريع
واملالحظات الترابية ،إال أن هذا األخير يبقى رهين بشرط املحلية والقرب فهو منتوج الجهات املحلية الفاعلة.
يمكن تلخيص أهداف مشاركة السكان في تحسين جودة التدبير العمومي وتدعيم قدرات الجماعة بربط األواصر بينها
وتجديد الديمقراطية ،فانخراط الفاعلين املحليين في املقاربة املندمجة للتنمية الترابية املستدامة ،يمكنهم تحصيل
مجموعة من االيجابيات التي من شأنها تقوية تنافسية للتراب وتعزيز جاذبيته ،وتأهيل العوامل الرئيسية إلقامة مشاريع
تنموية متشاور ومتفاوض ومنسق بشأنها بين مختلف الفاعلين على اختالف توجهاتهم واختصاصاتهم مما يشكل نموذجا
أمثل للمقاربة التشاركية التي يمكن أن تودي إلى النتائج التالية:
 تساعد على اإلجابة عن الحاجيات األساسية املحلية مع إعطاء اإلمكانية للفاعلين املحليين ،معرفة قيم واهتماماتوانتظارات الوسط منذ البداية ،لتجنب االنخراط في مشاريع غير صحيحة وتفادي هدر كثير من الطاقة في الدفاع عن
مشاريع ال تستجيب لحاجات الساكنة املحلية ،مما يقتض ي إقحام خبرات املواطنين في مراحل اتخاذ القرار يمكن أن يبرز
األفكار الجديدة ،التي من خاللها يمكن اقتراح حلول لم تكن في الحسبان ،فتوحيد معارف وتجارب املواطنين والخبراء يوجه
في الغالب النقاش نحو مسالك غير مستغلة إلى اآلن تستند على قيم تجمع األغلبية.
 يمكن من االنفتاح اهتمامات الساكنة مما يؤدي إلى قبول مجتمعي واحتضان للقرارات من طرف الساكنة ويساهم فيتدعيم األواصر االجتماعية بينها ،ويمكن من تطوير اإلحساس باملسؤولية الجماعية التي تحث على مختلف الفاعلين
املحليين بالعمل سويا للبحث عن األجمل في صالح العام ،وتدعم سبل نزع أو تمرير النزاعات الناتجة عن اإلحساس
بالضعف والتهميش وعدم احترام الساكنة ،وباعتبار مراحل اتخاذ القرار يكشف أعضاء املجتمع املدني على العكس قدرة
والتأثير العمل الجماعي املشترك على تحقيق أحسن النتائج.
يؤدي إشراك السكان في مسلسل تشاركي عمومي التخاذ القرارات ما دامت الحكامة التشاركية تكرس رفع مصداقية
ومشروعية القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة ،إلى ربح الوقت وتوفير املوارد وتحقيق تنمية مستدامة متفق عليها،
بتجنب القرارات غير املالئمة أو غير الشعبية التي يمكن أن تكون لها نتائج وخيمة على املدى الطويل ،إال أنه يجب التذكير
بأن إشراك السكان ليس هدفا في حد ذاته ،ويمكن أن نلخص تحديات املقاربة التشاركية في النقاط التالية:43
 42بودواح محمد & بوهالل عبد السالم ،.التسويق الترابي وآفاق التنمية املحلية باملغرب ،مرجع سابق :ص ،90 :ص ص.100-87 :
 43الكتمور حسن ،2015،.املشروع الترابي واملقاربة التشاركية  :منهجية عمل مخطط التنمية الجماعي ،مرجع سابق ،ص 70 :و ،71ص ص:
.63-84
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 ضمان مشاركة موسعة و فعالة ضمان تدبير جيد وتحديث عمل الساكنة ضمان جودة التبادل والحوار والتشاور إنجاح تمفصل مختلف مستويات التنمية الترابية -تجنب إمكانية تحويل التشارك أداة في خدمة اإلدارة والسماح باستغالل الصراعات

 -5-2املرجعيات القانونية والتنظيمية للتشاركية
يعتبر امليثاق الجماعي لسنة  2009مثاال يحتدى به وتجربة رائدة ،في إعمال مبدأ التشاركية الترابية وفي خدمة تنمية التراب،
يؤطر عمل الجماعات الترابية ويحدد مهامها عبر تدبير حكيم وتشاوري للشأن املحلي ،بتوفير شروط تحقيق التنمية
الترابية ،إذ يوص ي القانون رقم  17.08في املادة  14بتشكيل لجان التنمية البشرية والشؤون االقتصادية التي تضمن إشراك
جمعيات املجتمع املدني في القرار الجماعي والدعم أو املساندة في إطار لجنة املساواة وتكافؤ الفرص ،وهي لجنة استشارية
يرأسها رئيس املجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويعد جدول أعمالها.
تتيح املادة  35للمجلس الجماعي اتخاذ التدابير الالزمة لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية في الجماعة الترابية ،وتخول
املادة  42للمجلس القيام بجميع أشكال التعاون والشراكة مع مختلف املتدخلين والفاعلين الرسميين واملدنيين لإلسهام في
إنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية للتراب املحلي ،كما تنظم املادة  36إعداد املخطط الجماعي للتنمية وفق منهج
تشاركي ،األمر الذي تشير إليه مضامين املادة  41واملادة  42واملادة  72من امليثاق الجماعي ،التي تحمل املجلس الجماعي
على القيام بكل عمل من أجل تعبئة املواطن قصد تنمية الوعي واملمارسة الجمعوية من أجل املصلحة العامة وإنعاش كل
األنشطة املختلفة ،وإبرام الشراكات مع املنظمات غير الحكومية.
اعتبر الدستور الجديد لسنة  2011ضمن توجهاته األساسية في فصله األول أن الديمقراطية التشاركية من أهم مرتكزات
الدولة الحديثة وأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة ،إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها ومبادئ الحكامة
الجيدة ...كما ورد في الفقرة الثانية منه " التنمية الترابية للمملكة تنظيم المركزي يقوم على الجهوية املتقدمة " ،وتنص
الفقرة الثالثة من الفصل  12منه على أن " تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام واملنظمات غير الحكومية في
إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا في تفعيلها
وتقييمها وعلى هذه املؤسسات والسلطات تنظيم هذه املشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".
ينص الفصل  13من الدستور على أن " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ،قصد إشراك مختلف
الفاعلين االجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها " .ويعطي الفصل  " 14للمواطنين
واملواطنات ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ،الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع " كما يؤكد الفصل
 15من الدستور على أن " للمواطنين واملواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية ،ويحدد قانون تنظيمي
شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق" ويتضمن الفصل  139من الدستور في فقرته الثانية على أنه "يمكن للمواطنات
واملواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل ضمن اختصاصاته ضمن جدول
أعماله".
تقض ي الفقرة األولى من الفصل  156من الدستور "أن تتلقى املرافق العمومية مالحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم
وتؤمن تتبعها" كما أقر الفصل  136على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن وتأمين مشاركة السكان املعنيين في تدبير
شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية الترابية البشرية املندمجة واملستدامة ،كما يعكس الدستور حرص املشرع على
تأمين مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم ،والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة كما وضع على عاتق
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الجهات والجماعات الترابية ،وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور وتيسير مساهمة املواطنين والجمعيات في إعداد برامج
التنمية وتتبعها وتقييمها.
عموما تشكل املقاربة التشاركية ضمن مرجعيتها الدستورية وسيلة عمل مستمرة ودائمة بين مختلف الفاعلين ،خصوصا
املجتمع املدني واملواطنون في إعداد ،التفعيل ،التنفيذ والتقييم للسياسات العمومية ،وتكريس القيم الحكامة الجيدة،
كما أنها نظام للحكم الجيد وإعادة الثقة في السياسات الحكومية ،ومن نتائجها التحاور وإيجاد الحلول للمشاريع التي تلقى
معارضة قوية من طرف املجتمع ،كما أنها عملية ترميم للتدبير التمثيلي تفعيال للديمقراطية التشاركية.

 -5-3تشخيص التشاركي للتراب :تعبئة للموارد والفاعلين الترابيين
يعتبر التشخيص الترابي أداة لتحليل وفهم البنيات واألنساق الطبيعية االقتصادية واالجتماعية التي تتحكم في تنظيم
وتدبير املجال ،انطالقا من تحديد االكراهات وسيناريوهات التطور املحتمل لهذا األخير ،ومعرفة الضوابط املجالية في إطار
كل فعل تنموي ،44التشخيص الترابي مرحلة مهمة ضمن مراحل تنمية التراب واإلعداد للمشروع الترابي ،فبناءا عليه يمكن
وضع تصور ،رسم وتوجيه املسارات واألولويات وتحديد األدوار.

 -1-5-3التشخيص الترابي املفهوم ،األبعاد واملرامي
التشخيص الترابي التشاركي نشاط ينجر في مكان معين (جماعة ،عدة جماعات ،دوار ،حي ،أحياء...في أفق معرفة وفهم
إجمالي للوسط وإلمكانياته وللمشاكل التي يطرحها وذلك ألجل:
 الوعي املشترك بالصعوبات التي تعرقل مسلسل التنمية بتحليل أسباب الظواهر املالحظة بالحيز الترابي بحث آليات وأدوات مواجهة املشاكل بصفة جماعية بإشراك الفاعلين املحليين املعنيين في تحليل املشاكل واقتراح الحلول تخطيط وبرمجة األنشطة واملشاريع التي ستساهم في تنمية حيز ترابي معين بإعمال أسلوب الحوار وتقاسم املعلومات االنخراط الجماعي في عمليات البحث عن األولويات ،التنفيذ ،التتبع ،التقييم وتحديد املسؤولياتنستنتج أن التشخيص الترابي التشاركي خارطة طريق ،وسيلة للفهم والتحليل والتنشيط والتشاور حول مجموعة من
األنشطة املعقلنة بين مختلف املتدخلين من شأنه تقوية القدرة التنافسية للتراب خاصة على مستوى تأهيل العوامل
الرئيسية للتنمية إلقامة مشاريع تنموية متشاور ومتفاوض بشأنها ،كما أن التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين على
اختالف توجهاتهم واختصاصاتهم يشكل النموذج األمثل للمقاربة التشاركية.

 -5-3-2من إجراء التشخيص الترابي إلى بلورة املخطط الجماعي للتنمية
يجسد التشخيص الترابي توجها جديدا للسلطات العمومية في مجال التدبير الترابي املحلي ،من خالل تصور ينطلق بناءه
من القاعدة ،ويعتبر مرحلة ذات أهمية قصوى نظرا لدوره في تعبئة مختلف الفاعلين املحليين واملوارد البشرية الالزمة
وتوعيتها بدورها في إعداد املخطط الجماعي ،وتحديد اإلطار املالئم الذي يسير من خالله املسار التشاركي وتحديد املتدخلين
واألدوار التي سيقومون بها ،إضافة إلى تعبئة املوارد املادية واملالية الضرورية وتنظيم العمل بما يقنع أصحاب القرار املحلي
والفاعلين املحليين بتبني املخطط الجماعي خالل مراحله مجتمعة.
 مرحلة اإلعداد تتم عبر محطتين :األولى يتم فيها انتقاء فريق املنشطين املحليين واملشرفين على العملية ،لتنشيطاالجتماعات العمومية التشاورية والورشات االستشارية التشاركية التي ستعقد مع الساكنة وعموم الفاعلين املحليين
بالجماعة أو بالتراب ،أما املحطة الثانية تتميز بتنظيم دورات تكوينية لتمكين الفريق من أدوات إعداد املونوغرافيا املجالية
التشخيصية.
 44الكتمورحسن ،2015،.املشروع الترابي واملقاربة التشاركية :منهجية عمل مخطط التنمية الجماعي ،مرجع سابق ،ص ،77 :ص ص.84-63 :
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 مرحلة جمع املعطيات يشرع فريق املنشطين املحليين بتجميع املعطيات امليدانية وتحديد نقط االلتقاء ،لعقد التجمعاتالتشاورية العمومية مع السكان بتنسيق وإشراف واستشارة مع املجلس الجماعي والسلطات املحلية وكافة املتدخلين.
بعدها تنظم لقاءات تحسيسية حول أهمية العملية واإلخبار بالبرنامج الزمني إلجراء االجتماعات حتى يتم اتخاذ كافة
التدابير لتسهيل عمل املنشطين/املشرفين في تعاملهم مع الساكنة.
 مرحلة معالجة وتحليل وتقديم نتائج أولية بتصنيف املعطيات امليدانية وحذف التكرار ،ويرافق هذا العمل وضع لوحةقيادة للحصيلة التي سيتم حصدها كقاعدة موجهة للعمليات املقبلة املتمثلة في تحليل وتحرير وثيقة التشخيص الترابي
التشاركي.
 مرحلة املصادقة تنظم الجماعة الترابية فعاليات يوم إخباري لتقديم النتائج األولية واعتمادها كقاعدة لتحرير تقريرالتشخيص الترابي التشاركي للترابي ،باعتباره املرحلة األساسية لبلورة مشروع التنمية الترابية الجماعية ،هذا التقرير يتكون
من ثالث أجزاء.45
* يتناول الجزء األول املعطيات العامة املتعلقة بمونوغرافيا الجماعة كالوسط الطبيعي والسوسيواقتصادي والبيئة...
* يعرض الجزء الثاني نتائج املشاورات االستشارية مع الساكنة املحلية ومع مختلف الفاعلين املحليين
* يخصص الجزء األخير لعرض واقع حال التنمية بالجماعة الترابية الذي يشكل قاعدة لبلورة مخطط التنمية الجماعي
 مرحلة الفرز تتم املصادقة على املشاريع ذات األولوية بطريقة استشارية وتعبئة البطاقات التقنية الخاصة بكل مشروع،ووضع خطة تنظيم دورات للتكوين حول التخطيط االستراتيجي التشاركي وحول امليزنة ومقاربة النوع االجتماعي ،لدعم
قدرات أعضاء اللجنة املحلية للتنمية الترابية وتمكينهم من األدوات واملناهج الضرورية ،حتى يتمكنوا من أداء مهامهم في
أحسن الظروف ويمكن أن يركز التكوين على املحاور التالية:
* املفاهيم واملبادئ واملصطلحات املستعملة في مجال التخطيط االستراتيجي التشاركي
* أدوات التخطيط االستراتيجي التشاركي
* مسار التخطيط االستراتيجي التشاركي وبلورة مخطط التنمية الجماعي
* اإلطار املنطقي للمشروع
* التخطيط باألهداف والتدبير بالنتائج
* كيفية تصور املخطط التنمية الجماعي وامليزنة املتعددة السنوات
 مرحلة تحريروتقديم مخطط التنمية الجماعي تتم بلورة خطة العمل التنموي ،ووضع لوحة قيادة للمشاريع وفق برمجةزمنية محددة ،وبعد مراجعة وثيقة مخطط التنمية الجماعي وفي إطار اجتماع يضم كل من املجلس الجماعي واللجنة
املحلية للتنمية البشرية ،يتم املصادقة على محتوى املشاريع التي يحصل االتفاق عليها ،للخروج بوثائق نهائية بعد أن يتم
إدخال التعديالت الضرورية حسب توصيات أعضاء املجلس الجماعي ،ويتم املصادقة على وثيقة مخطط التنمية الجماعي
من طرف املجلس الجماعي.

 -5-4التخطيط أداة إستراتيجية للتنمية املحلية املستدامة بالجماعات الترابية
حضيت قضايا التخطيط عموما والتخطيط الترابي تحديدا في العقود األخيرة بكثير من النقاش واالهتمام من قبل الباحثين
داخل مختلف الحقول املعرفية ومن قبل الفاعلين واملتدخلين الترابيين املحليين ،إذ أصبحت مسألة التخطيط كخطة
تنظيرية لتطبيق األهداف وتحقيق الغايات تشكل أبرز الرهانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فالكل أصبح واعيا
 45الكتمورحسن ،2015،.املشروع الترابي واملقاربة التشاركية :منهجية عمل مخطط التنمية الجماعي ،مرجع سابق ،ص ،79 :ص ص.84-63 :
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مسألة ضرورة التحكم في الظاهرة الترابية بكل مكوناتها وضبط نموها ،وذلك بهدف إرساء سياسة ترابية فعالة قادرة على
خلق مجاالت ترابية مندمجة ومحفزة على التنمية االقتصادية واالجتماعية في سياق يحافظ على خصوصيات التراب
املحلي واألوساط البيئة.46

 1-5-4التخطيط ،التشاركية ،اإلستراتيجية :مفاهيم وتطبيقات مسترسلة ومترابطة
 التخطيط :حسب  Le Petit Robertعملية تهدف إلى تحديد األهداف املرجوة وضبط الوسائل لتحقيقها من لدن تنظيمإداري أو تقني خالل فترة زمنية محددة ،مجموعة من الوسائل واإلجراءات واألساليب والتدابير التي يتخذها الفاعلين
لتحويل الواقع لصورة أفضل وأجود مما كانت عليه األمور في املاض ي ،على ضوء اإلمكانات املتيسرة حاليا ومستقبليا ،ذلك
بدراسة الواقع وفهمه في الوقت الحاضر والتنبؤ بما سيكون الحقا.47
التخطيط وسيلة مهمة ملعرفة الطريقة الجيدة لتدبير التراب في تجانس وفق قيم املجتمع ،حيث اإلنسان في قلب االهتمام
في جو تسوده الثقة واملسؤولية ،عملية تحمل سمات بكونها أعماال متتابعة مصممة لكل بوادر املستقبل االقتصادي
واالجتماعي...عبر فترات مختلفة تبعا لنوع ومستوى التخطيط نفسه لصياغة األهداف العامة والخاصة التي يمكن
تحديدها ،والوقوف على االختالالت املختلفة املحتمل مجابهتها وكيفية التغلب عليها وصوال إلى الهدف املنشود.
ينطوي التخطيط الترابي املندمج للتنمية الترابية املستدامة على أبعاد ذو أهمية سوسيواقتصادية وثقافية ومجالية عبر
تطوير وتحسين إطار العيش ،مما يتطلب اعتماد أساليب تدبير حديثة ورفع كفاءات املؤسسات املتدخلة وإشراك الفاعلين
والسكان في اتخاذ القرارات ،بتبني حكامة جيدة فعالة تعطي للتدخالت التنموية الشفافية والنجاعة ،ومواجهة التحديات
الكبرى للجماعة ولنجاح مقاربة التخطيط الترابي ال بد من إشراك السكان في تصور ووضع وتنفيذ وتتبع وتقييم املشروع
الترابي.
 التخطيط التشاركي :إشراك السكان في جميع مراحل التخطيط ،ابتداءا من تشخيص الوضعية وتحديد املؤهالتواملعيقات إلى إعداد خطة عمل وتنفيذها وتتبعها وتقييمها ،مرورا بتحديد املشاكل والحاجات وترتيب األولويات وتحديد
األهداف ،يوصف أيضا بأنه يشرك كافة الفعاليات السياسية املحلية والفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين والنسيج
الجمعوي والهياكل التقليدية ،كذلك هو تدخل اإلدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال املجال وتقنينه،
وتحديد هذا االستعمال لكل جزء من أجزاء التراب وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزاءها وانسجام
أطرافها ،وبالتالي حسن تنظيمها وتهيئتها.48
 التخطيط االستراتيجي :اإلستراتيجية 49من املفاهيم املتداولة في مختلف العلوم وبأقالم املتخصصين والباحثين فيالشؤون العسكرية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،عبارة عن عملية سياسية محضة أو يجب أن تكون كذلك على
األقل ،ويستلزم نجاحها حسن التقدير األمور ،وتتطلب القدر الكافي من اليقظة والحكمة ،هي عملية فكرية منضبطة ذات
مخرجات وغايات ووسائل محددة بوضوح تخدم هدف دون تحمل مخاطر يمكن تفاديها ،باستحضار كافة املدخالت
 46هالل عبد املجيد & فاضل عبد هللا ،2015،.التخطيط العمراني ورهانات التنمية الترابية ،مرجع سابق ،ص ،37 :ص ص.46-37 :
47 2010, Dictionnaire de l urbanisme et de l aménagement, sous la direction de Pierre Malin et Françoise Choay,
coordination générale Pierre Merlin, 2010, p: 79.
 48هالل عبد املجيد & فاضل عبد هللا ،2015،.التخطيط العمراني ورهانات التنمية الترابية ،مرجع سابق ،ص ،38 :ص ص.48-37 :
 49اإلستراتيجية تتسم بكونها استباقية توقعية إن لم تكن تنبئية ،هذه االستباقية ترمي إلى رعاية املصالح وتحقيق التنمية وتفادي األخطار ،لذا
يجب أن ال يقوم على التقديرات الجزافية والخياالت األسطورية ،بل على دراسة االحتماالت والسيناريوهات ووضع االفتراضات واملنطلقات والتي
تكون بدورها مشروطة بما يجري على األرض ووفق اإلمكانات املتاحة.
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واملتغيرات التي تتفاعل فيما بينها في تشكيل التراب وإنتاجه ،ذلك ما يدفع الجيوسياسية على دراسة وتحليل الروابط بين
السياس ي واملجالي بتبيان أثر العوامل املجالية في االختيارات والعالقات السياسية وأثر املعطيات السياسية في تنظيم
ومراقبة املجال.50
يشترط وضع تخطيط إستراتيجي وضوح األهداف وتكاملها وواقعيتها إلى جانب العقالنية والتخصص واالستمرارية واإللزام
واملرونة واالبتكارية ،بوضع مشاريع ترابية مالئمة لظروف التراب ،إن التخطيط االستراتيجي يستدعي التفكير النقدي
واإلبداعي وبالتالي فهو يعكس القدرة على إدماج مجموعة كبيرة من املعلومات واملعطيات األولية الظرفية املتغيرة
واملتشابكة املتعددة الجوانب ،والتي تحول كثرتها وسرعتها وتداخلها دون تجميعها وتصنيفها ،واإلدماج بهذا املعنى هو رؤية
املعلومات األولية بوصفها عناصر في نمط واحد مع تداعياتها لرؤيتها بوصفها مؤشرات إلى املاض ي واالحتماالت املستقبلية
حتى يمكن رؤيتها بصورة براغماتية ،51ويقوم التخطيط االستراتيجي العقالني واملعقول على جملة من املكونات:
الوثيقة رقم  :3خطاطة تبين مكونات عملية التخطيط االستراتيجي
الواقعية

مخطط عقالني ومالئم قابلية للتنفيذ في إطار الوضع
االجتماعي القائم ،وإمكانية تحقيقه للرهانات المنشودة

االلتقائية

إحاطة المخطط بكل األبعاد االقتصادية
واالجتماعية والبيئية والثقافية...

المرونة

قابلية الخطة لمواجهة الظروف الطارئة أثناء
التنفيذ

مكونات
عملية
التخطيط
االستراتيجي

 -5-4-2املخطط الجماعي للتنمية الترابية ورش ملمارسة التخطيط والتشاركية
يعتبر املخطط الجماعي آلية قانونية جديدة لتدبير الشأن املحلي للتراب وتحقيق التنمية الترابية املحلية ،تحدد فيه األعمال
التنموية املقرر إنجازها بتراب الجماعة في أفق تنمية مستديمة ،وفق منهج يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع ويعتمد على
مقاربة تشاركية تسعى إلى دفع الفاعلين املحليين إلى تحديد أهداف التنمية التي يتطلب تحقيقها ،وتعبئة املوارد املحلية
أوال وموارد الشركاء ثانيا ،ويعتبر التخطيط الجماعي استراتيجيا ألن األهداف املسطرة نابعة من القرار السياس ي املحلي
الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية ترهن مستقبل الجماعة وتحدد السبل والوسائل الواجب إتباعها لتحقيق التنمية
الشاملة واملستدامة.

 -5-4-3مرتكزات املخطط الجماعي للتنمية الترابية
من أجل التنمية املستدامة يعمل املخطط الجماعي على إدماج أربع مرتكزات أساسية وهي:
 املكون االقتصادي :يهدف إلى تحقيق أهداف النمو والفعالية االقتصادية ،بحيث يعمل على تنمية وتهيئة املوارد الترابيةواملوارد الجماعية من أجل بلورة مشاريع تنموية حقيقية 52بشكل يحافظ على ممتلكات الجماعة وجعلها أكثر مردودية ،مع
الحرص على عدم إثقال كاهل الساكنة بالضرائب ،كما أن ترشيد وتصريف تلك املوارد يؤدي ال محالة إلى خدمة مصالح
 50موله ع هللا ،2008،.األقاليم في العوملة :عالمات الفناء ،وفرص البقاء-املغرب العربي نموذجا ،مرجع سابق ،ص ،14 :ص ص.27-13 :
 51عمارعلي حسن ،2017،.مرجع سابق ،ص.155 :
 52البحري زهير .موساوي أحمد ،2012 ،.العمل الجمعوي ورهان التنمية الترابية ،النسيج الجمعوي والتنمية الترابية باملناطق الجبلية
املنجزات والتطلعات ،تنسيق :البقص ي محمد و الزرهوني محمد ،أشغال املنتدى األول للتنمية والثقافة الغزران ،منشورات الجماعة القروية
الغزران ،رقم  ،1ص ،19 :ص ص.24-6 :
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املواطنين في مجاالت السكن والصحة والتعليم وتوفير البنيات األساسية التحتية وإحداث مقاوالت تساهم في الحد من
البطالة من جهة وتنمية املوارد الجماعية من جهة أخرى.
 املكون االجتماعي :يهدف إلى تلبية حاجيات الساكنة واالستجابة إلى أهداف اإلنصاف الترابي والتماسك االجتماعي بما فيذلك الولوج إلى الخدمات واملرافق األساسية ،وانطالقا من هذا املكون تسعى املجالس الجماعية بفضل مخططاتها التنموية
معرفة وتلبية حاجات السكان األساسية.
 املكون الثقافي :يتعين بموجبه على الجماعة الترابية أن تبلور مشاريع ثقافية تعمل على تنمية العمق الثقافي ،وذلكبإدراجه ضمن املشاريع وبرامج املخطط الجماعي للتنمية تكريسا لثقافة االنفتاح على املحيط وتأهيل العنصر البشري
وتثمين التراث املحلي املادي الالمادي في إطار عمليات التحسيس والتعبئة والتواصل ،وتحفيز الساكنة املحلية على االهتمام
بالشأن املحلي واإلقبال على املشاركة في تدبير قضاياها ،مما يساعد على إنجاح املشاريع ومشاريع التنمية املسطرة في
املخطط االستراتيجي للتنمية الجماعي.
 املكون البيئي :يرمي إلى الحفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية وتحسينها واستثمارها عبر اضطالع الجماعات الترابية بدورهافي إنعاش التنمية املحلية املستدامة من مدخل إستراتيجية بيئية بناءة.
الوثيقة رقم  :4مرتكزات التنمية الترابية املستدامة
المكون االجتماعي
المكون
السياسي

تنمية مستدامة

المكون
الثقافي

المكون االقتصادي

 -6التعبئة الشاملة للموارد والفاعلين املحليين وتحدي نجاح املشروع الترابي
تتطلب التنمية الترابية بواسطة املشروع تعبئة املوارد وحفظها وضمان استدامتها مقاربة شاملة نسقية فالتراب نسق تفكير
ونمط عمل تستوجب التعبئة الشاملة والجماعية حول مشاريع مشتركة ،53لذلك فعمليات التشخيص الترابي ملعرفة
املوارد وتحديدها وتعبئتها تستوجب بعضا من الشروط املحددة.
 التنسيق الجماعي :تتطلب ثنائية موارد/تراب تفاعال حقيقيا بين كافة الفاعلين واملبادرين ،وتحتاج التنسيق
الفعال والنشيط بينهم من هندسة وتنظيم جماعي تشاركي وتشاوري محبوك ونزيه.
 املالئمة الجماعاتية :تسلك املوارد الترابية مراحل األفكار الجماعية الجماعاتية من مشاريع ،إنتاجات،
اقتراحات ،درايات ،تجارب...وتحتاج مالئمة جماعية مع شبكة الفاعلين املحليين واملستفيدين ومستعملي التراب.
 تدريب جمعي :تسلك املوارد الترابية مراحل إدراكية معروفة واعية تتيح للفاعلين التعلم والتدريب بشكل الجماعي
أشكال جديدة من الدرايات في طرق واعية الستمالتهم وإشراكهم في حل املشاكل لتغيير أشكال فعلهم وتدخلهم في التراب و
للتراب.
 تخصيص تدريجي :تسلك املوارد الترابية مراحل للخروج تدريجيا من املوارد في معناها العام التقليدي إلى معناها
الخاص ،مما يستلزم تمييز محسوس وأكيد.
 53لوفي جون لويس ،2012،.التصنيع وتحديد مواقع األنشطة :رد على التحول العاملي الكبير الجاري ،مرجع سابق ،ص ،47 :ص ص.48-41 :
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 ترابية ممأسسة :يحتاج (التتريب  )territorialisationمراحل للتثبيت والتجلي على أرض الواقع واكتساب
املشروعية وتتطلب وضع إطار عمل منظم وممؤسس قابل لألجرأة واملراقبة والتتبع والتقييم ،ولضمان نجاحها يلزم
تقييدها في إطارات منطقية دينامية ترابية بموجب تشريعات وقوانين ووثائق رسمية ،تحت رعاية وتأطير ومصاحبة
مؤسسات رسمية ومدنية ،إدارية وبحثية واستشارية...
 -7املشروع الترابي مدخل إلى تعزيزتنافسية التراب
تشكل التنافسية الترابية واحدة من أولويات السياسات التنموية للوحدات الترابية ،أصبح إدماج هذا البعد أمرا ال بد منه،
ويمكن تعريفها بأنها وضعية اقتصادية يكون عليها تراب معين ،54هي القدرة على إنتاج بضائع وخدمات واملحافظة على
مداخيل مهمة ومستدامة وضمان مستويات دخل وتشغيل للساكنة ،ويصبح التراب تنافسيا عندما يواجه بنجاح منافسة
مجاالت أخرى مجاورة أو بعيدة عنه ،مع ضمانه لالستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،أصبحت مسألة
تنافسية التراب اليوم من املواضيع التي يجب أن تحض ى بأهمية كبرى على مستوى البحث ،واالهتمام الرسمي من لدن
السلطات العمومية التي تعنى بالشأن املحلي للرفع من قدرة املجال على إنتاج الثروة والتوازن العام ،ونود اإلشارة إلى دور
الفاعلين االقتصاديين (املقاولة) في بناء التراب وفي ديناميته وتجدده " يتوصل الفاعلون الخواص والعموميون بفضل
الحكامة التشاركية إلى جعل مجاالتهم الترابية تنافسية ،وذلك بتعبئة موارد تلك املجاالت ،بهذا يتضح أن املقاولة واملجال
الترابي يجب لهما أن يشتغال في تكامل...أن يعمال على التحسين املستمر من درجة التنسيق والتعاون ،مع اجتياز الحدود
الترابية وفك العزلة عن الكفاءات ".55
يفرض تعزيز تنافسية املجال الترابي في أفق استدامة التنمية الترابية بأبعادها املختلفة ،من خالل إسناد أوراش التأهيل
والهيكلة وتصحيح االختالالت السوسيومجالية لكافة الفاعلين املحليين ،وتثمين املوارد الظاهرة وتعبئة الكامنة وإدماجها
في الدينامية الترابية التنموية.

 -8تعترض التنمية الترابية بواسطة املشروع الترابي مجموعة من املعيقات
يحتاج الباحث في التنمية الترابية التطرق للموضوع من زاوية الجغرافيا السياسية ،باعتبار التراب فضاء عمومي مشترك
يفرض االستغالل األمثل للموارد ،لتحسين نوعية الحياة وإضفاء طابع اإلنصاف واملالئمة عليها ،وتحقيق العدالة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كما أن الدينامية الترابية ترتبط بالقوى السياسية املحلية وتخضع لقراراتها وتعكس
تصوراتها ونوعية التدخالت ،ومن تم تظهر أهمية دراسة التنمية الترابية من الزاوية املشار إليها ،ويرمي هذا املحور إلى تحليل
أهم معوقات التنمية الترابية املستديمة ومن بينها:
 ضعف الثقافة السياسية لدى املنتخبين وجهل معظمهم بالقيم السياسية الحزبية وملقتضيات العمل الجماعي ،وضعفإملامهم بتقنيات التدبير الجماعي النوعي لغياب دورات تكوينية ترفع من قدراتهم التدبيرية ،مما يكرس ضعف مردودية
الهيئة املنتخبة ،حيث أن االنتخابات تفرز في الغالب منتخبين لهم شعبية ولهم أصوات فقط ،وهنا ال بد من التركيز على
أن التكوين والتكوين املستمر بات أمرا ضروريا لفائدة املستشارين والرؤساء الجماعيين بل كذلك لفائدة السلطات اإلدارية
املحلية الوصية.56
54 WACKERMAN & All., 2005, Dictionnaire de géographie, p: 81.

GUESNIER,B, (2010), Dynamiques entrepreneuriales et renouvellement des systèmes productifs, introduction, revue
)canadienne de sciences régionales, N° spécial, vol 33. (disponible en ligne :http://www.cjrs-rcsr.org/
 56أكناو ب ،2001،.التخطيط واإلدارة املحلية باملغرب ،مرجع سابق ،ص ،292 :ص ص.306-287 :
55
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 تعيش الجماعات الترابية بشكل دائم على إيقاع التقطيع وإعادة تنظيم متوال ملجال نفوذها الترابي املتقارب في الزمن أكثرمما ينبغي ،مما ينتج عنه عدم استقرار يجعل من الصعب بل من املستحيل وضع أي رؤية عامة أو برنامج أنشطة ولو على
األمد املتوسط لفائدة تنمية التراب ،وتعارض التقطيع الترابي مع الواقع والخصوصيات االقتصادية واالجتماعية
والديمغرافية والجغرافية...إذ يبقى رهين اعتبارات إدارية وأمن-سياسية .57فمسألة التقطيع الترابي غاية في األهمية فنجاح
ونجاعة التقطيع الترابي رهين بتوخي قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا .بل يشكل مفتاح
نجاح ورش الترابية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة ،58فمن الضروري تبني تقسيما ترابيا يراعي التوازنات
السوسيواقتصادية والتوازنات املجالية.59
 قلة املوارد الطبيعية وهشاشتها والعزلة املفروضة بفعل املوقع الجغرافي وتدهور املوارد الطبيعية وقلتها ،جراء االستغاللاملفرط لها وهشاشة املوارد املالية للجماعات وهزالة التحويالت املرصودة لها من قبل الدولة مقارنة مع حجم االختصاصات
وجسامة املسؤوليات املنقولة لها من اإلدارة املركزية دون مرافقتها بالتمويل مما يعيق مخططات التنمية ويضعف
االستقالل املالي للجماعات الترابية نتيجة ضعف مردودية الضرائب والرسوم الجماعية ،وشح مصادر التمويل والدعم
املادي ،وعجز مواردها الداخلية مما يضطرها إلى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية الش يء الذي يؤثر في قراراتها.60
 ضعف البنيات التحتية والتجهيزات األساسية وهشاشة القاعدة االقتصادية واالجتماعية يكرس انتشار األمية والفقروضعف التواصل بين الساكنة املحلية ،وغياب تفاعلها وجاهزيتها وانعدام ثقتها باملؤسسات الرسمية املحلية ،إضافة إلى
مجتمع مدني ضعيف التكوين والتأطير والسقوط في العمل املوسمي الظرفي لتحقيق أغراض ال تتسم بالدوام واالستمرارية،
نظرا لقيام العمل الجمعوي على قاعدة حزبية ،قبلية أو العتبارات صداقات ووالءات.
 بداية تالش ي املهارات واملعارف املحلية وتزايد التفريط في التراث املادي وغير املادي وباقي مقومات الخصوصيات املحليةوأسس الهوية الثقافية للتراب .إضافة إلى فتور التفاعل االجتماعي اتجاه التراب ،حيث أن التفاعالت االجتماعية املرافقة
لبلورة مشاريع ترابية تنموية تشكل في حد ذاتها موردا مهما لتقوية درجة االندماج الترابي بين كافة األنظمة الفاعلة في التراب،
كما أن التفاعل االجتماعي يمثل أيضا مصدر قرارات التدخل املؤسساتي الرسمي والخاص ويضفي عليها صبغة املشروعية.
 عدم االستثمار في العنصر البشري والخصاص في املوارد البشرية الكفءة واملؤهلة لتكون رهن إشارة الجماعات الترابيةتلك القادرة على التسويق الترابي إضافة إلى ضعف تكوين املنتخبين واستمرار تدبيرهم القتصاديات الترابية بعقلية تسييرية
محضة عوض عقلية تدبيرية بحثة ،وأيضا تعدد مراكز التأثير وتداخل االختصاصات بين الفاعلين املحليين واإلقليميين
والوطنيين خاصة مع تنامي دور الجهات عدة صعوبات تقنية قانونية فيما يخص مجال االستثمار حيث يسعى كل فاعل
إلى احتكار وترجيح دوره في استغالل املوارد املحدودة.
 ضعف السياسة التواصلية لدى الجماعات إذ أن القدرة على جذب االستثمار رهين بالقدرة على التواصل واإلعالم ضعفاإلصغاء إلى املحيط والتفاعل معه ومع التطورات التي تعمل داخله ،والقدرة على توفير املعلومات واملعطيات حول ترابها
واالمتيازات التي تتوفر عليها ،وعدم اإلملام باملساطر وأدبيات بلورة املشروع الترابي وإخراجه لحيز الوجود ،61إضافة إلى
 57قريش ي املصطفى ،2015،.الجماعة الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية ،مرجع سابق ،ص ،17 :ص ص.30-11 :
 58مليح يونس ،2004،.لجبايات املحلية وسؤال الجهوية املتقدمة  ،مرجع سابق ،ص  ، 113ص ص.121-107 :
 59بنيحيى م ،1997،.املجال والتقسيم الترابي باملغرب ،املجال :التجليات واالستعماالت ،مجلة البحث العلمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية،
السنة الثالثون ،العدد  ،44-43جامعة محمد الخامس ،الرباط ،املعهد الجامعي للبحث العلمي ،الرباط ،ص ،110 :ص ص.111-93 :
 60ركلمة أمين ،2004،.مالية الجماعات املحلية بين دواعي التجديد وأفاق التطوير ،مرجع سابق ،ص ،90 :ص ص.106-79 :
 61بودواح محمد & بوهالل عبد السالم ،2015،.التسويق الترابي وآفاق التنمية املحلية باملغرب ،مرجع سابق ،ص ،95 :ص ص.100-87 :
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غياب ثقافة التتبع والتقييم الذاتي واملوضوعي والتدبير بالنتائج ،كركيزة أساسية الستشراف املستقبل والرفع من احتمالية
تحقيق نتائج جيدة ،تعبر عنها مجموعة من املؤشرات قابلة للقياس يعكسها املعيش اليومي للساكنة وديناميات التراب.

 -9من أجل تدبيرمندمج للتراب وبلورة املشروع الترابي :اقتراحات إستراتيجية
 التخفيف من حدة الوصاية املفروضة على الجماعات الترابية وتعويضها بالرقابة القبلية واملصاحبة والرقابة البعديةهذه األخيرة التي أبانت عن نجاعتها في تدبير املشاريع في القطاع الخاص.
 اعتماد التكوين املستمر لفائدة املنتخبين املحليين في املجاالت املرتبطة بالتدبير ،واستعمال الوسائل التكنولوجيةالحديثة الكفيلة بتوسيع رقعة تسويق املنتوجات الترابية وضمان فرص إضافية لجذب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية،
مع حفزها عبر تقديم خصم ضريبي مهم لفائدتها وبشراكة مع الجماعة الترابية مشروط بدفتر تحمالت يلزمها باالستثمار
ملدة معينة وبتشغيل أبناء التراب وضمان تكوين يتالءم وأنشطتها.
 اعتماد آلية التعاون والشراكة والتعاضد والتوأمة بين الجماعات الترابية داخليا واالنفتاح على التجارب األجنبية الناجحةفي مسألة التدبير الترابي ،وتفعيل الدور الرئيس ي للتوأمة من خالل إحداث منتديات مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب
امليدانية ،وحفز إنشاء مجموعات الجماعات الترابية ملا لذلك من فوائد مهمة تتمثل أساس في تجميع املوارد البشرية املادية
واللوجيستية البين-ترابية من أجل تحقيق مشاريع ضخمة بطريقة تضامنية وتشاركية.
 ضرورة التعامل مع القطاع الخاص كشريك أساس ي في مسالة التنمية االقتصادية الترابية ملا له من كفاءات بشرية ومواردمالية ولوجيستية وتدبيرية ،مما يؤهله أن يصبح شريكا حقيقيا إلى جانب الجماعات املحلية الترابية في مسألة صناعة القرار
الترابي املبنية عن أساس الذكاء الترابي واالقتصادي.
 الحرص على انفتاح الجامعة على محيطها االقتصادي من خلق مختبرات لتكوين تنسجم ومتطلبات التنمية االقتصادية،وإشراك السكان وكافة الفعاليات الراغبة املوجودة في التراب بالحجم الكاف والوازن في مختلف مراحل إعداد املشروع
الترابي التنموي ،للحصول على وثيقة دالة ومعبرة عن حاجبات الحقيقية للساكنة في مختلف املجاالت.
 تكوين املوارد البشرية ملا لهذا العنصر من أهمية كبيرة كمجارية األمية وتأهيل الجمعيات من حيث التنظيم والتكوينإلعطائها نفسا جديدا يخدم التنمية الترابية املحلية ،وعقد شراكات مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والعمل على توفر
مستوى مقبول من الخبرة والكفاءات املتمرسة لدى أعضاء املجالس املحلية واألطر العاملة بها والعمل على تكوين مؤطري
أشغال ورشات التخطيط والتدبير التشاركيين بالجماعات الترابية املحلية.
 انتشار ثقافة املشروع الترابي املحلي واقتناع أعضاء املجلس الجماعي بأهمية التخطيط األمر الذي سيساعد على تمثلاملخطط الجماعي للتنمية تمثال صحيحا وااللتزام بتطبيق مضامينه ،والتعبير عن اإلرادة في تغيير األسلوب التقليدي في
تدبير الشأن املحلي وقابلية االنخراط في عمل جماعي هادف ومنتج يحتكم ملبادئ العقلنة وأسلوب الحكامة الرشيدة.
 دعم الجماعات الترابية ملراجعة سلبيات التقطيع الترابي ومركزية القرارات وسلطات الوصاية ،وضمان تمتيع الجماعاتالترابية املحلية بالحد األدنى من املوارد بما يتناسب والحاجيات من التسيير اليومي ،ومع ضرورة إحداث تنمية اجتماعية
أولية (الصحة والتعليم والنقل والسكن ،)...وتطوير املوارد ملواجهة الحاجات الطارئة عن طريق البحث املستمر عن املوارد
الجديدة واالستغالل العقالني ملمتلكات الجماعة الترابية ،وإتاحة الفرصة لتوظيف الرساميل األجنبية والوطنية في مشاريع
بتراب الجماعية الترابية.
 نهج مقاربة ترابية محلية تأخذ بعين االعتبار خصوصيات وحاجات كل جهة ترابية وكل حيز ترابي على حدة باعتماد برنامجمدقق للتتبع والتقييم ،من أجل اتخاذ اإلجراءات األزمة واملناسبة لتصحيح مسارات التنمية املحلية مع اإلملام بالتوجهات
الوطنية من سياسيات واستراتيجيات وبرامج ومخططات قطاعية وغيرها...
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 تخليق الحياة العامة املحلية بتكريس الشفافية وبناء الثقة ،وتحقق املصداقية ،وانماء حس املسؤولية التدبيرية لدىالفاعلين العموميين و الخواص بما يكفل نجاعة أداء املرافق واملؤسسات العمومية التي تعنى بتدبير التراب ،وتعزيز الشعور
باالنتماء إلى التراب وتعزيز الهوية الترابية من خالل بناء عالقة حميمية للساكنة اتجاه الحيز الذي يحتضن تحركاتهم
ويشكل محيطهم املباشر الذي يتطلعون إشباع حاجاتهم منه ،وغيرها من املخرجات السلوكية املواطنة التي تضمن
االنخراط األكيد الفعال والنشيط في مسلسل التنمية الترابية املحلية.62
 تشجيع تدخل كافة الجهات كل حسب اختصاصه وإدراج كل الجهود املمكنة في بناء شراكات فعالة ،يمكن أن تأخذ طابعاعلميا وتقنيا مع مؤسسات وإدارات ومختبرات مختصة أثناء اإلعداد للمشروع ،وأخرى مادية ومالية مع جهات أخرى مانحة
لتنزيل محتوياته وأجراتها بالنظر ملحدودية املوارد الترابية املحلية.
 التأسيس لعقلية الجماعة الترابية املقاولة بتفعيل تقنيات التسويق التجاري التي تتبناها املقاوالت الخاصة وتطبيقها فيمجال تدبير التراب ،باعتبار الجماعات الترابية كمقاولة تهدف إلى الربح ،عن طريق تقديم أفضل منتوج يرض ي الزبناء
املحليين ويحافظ عليهم ،ويجذب زبناء جدد ويقوي تنافسيتها في السوق.63
خالصة :نظرا للوضعية املتأزمة التي يعيشها التراب املحلي الوطني ،ولقوة التطلعات املوضوعة والرغبة امللحة لتحقيق
التنمية الترابية املندمجة ،أصبح لزاما معالجة هذه االختالالت وخفض حدة الهشاشة الترابية بواسطة مشاريع ترابية
متكاملة طموحة ،تدمج كافة الرهانات في إطار تفاعلية جمعية متعددة األبعاد واألطراف ،تشرك كل الفاعلين الترابيين،
سواء في صنع واتخاذ القرار املحلي وبلورة وانجاز مشاريع تنموية مبنية على املمارسة الواعية بعيدا عن الصدفوية درءا
للفشل ،فالقرار تدبير يتخذ قصد انجاز فعل معين ،ويخضع ملسلسل احتمالي يبدأ بتحديد األهداف نتيجة ملثيرات معينة.
حتى ال تبقى التنمية الترابية بواسطة املشروع ماده دعائية حبرا على ورق ،مدرجة فقط ضمن الوثائق الرسمية ،فإن
تحقيقها على الواقع لن يكون إال نتيجة إعمال استراتيجيات يكون فيها العنصر البشري حجر الزاوية فاعال ومضمونا ،وأن
يكون التفكير اتجاه التراب يتجاوز الرغبة في الرفع من األداء االقتصادي فحسب ،بل تحقيق التماسك الترابي والتفكير في
فهم الشروط املثالية لعيش األفراد داخل املجتمع واملرتكزة على تآزر املجال واإلنسان والزمن إلعادة إعادة تنسيق املجال
وإنتاجه وتنمية موارده وتأكيد الهوية واالستقاللية الترابية ،ببلورة خطط واستراتيجيات ترابية مجددة ،مواكبة ،يقظة
ومتفق عليها ،قائمة على املعرفة والخبرة والشراكة...
بيبليوغر افيا عربية
 قاسم نهاد ،2001،.التنمية املستديمة للمستقرات الحضرية :عناصرها ،مفهومها ،مبرراتها ،وسائل تحقيقها ،أشغال ندوة :العمران في الوطنالعربي بين التخطيط والتشريع واإلدارة أيام  11-12-10أبريل ،منشورات املعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط ،ص ص.79-70 :
 بنمختار رشيد بن عبد هللا ،2012،.تنمية الجهات بواسطة املعرفة والتكنولوجيا ،تحد جديد من أجل إنتاج الثروة والتشغيل من خاللاستغالل الخصوصيات الترابية ،الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة املقاولة تجارب دولية مقارنة ،أعمال امللتقى الدولي للداخلة ،إشراف:
الكراوي إدريس ،كليرك فيليب ،منشورات جمعية الدراسات واألبحاث من أجل التنمية ،ص ص.39-27 :
 بكشوا محمد ،2015،.الجهوية املتقدمة وإعداد التراب ،الحكامة الترابية ،من الجهوية املتقدمة إلى الحكم الذاتي ،...مجلة مسالك في الفكروالسياسة واالقتصاد ،العدد  ،31/32مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء ،ص ص.65-59 :
 62أكناو ب ،2001،.التخطيط واإلدارة املحلية باملغرب ،مرجع سابق ،ص ،287 :ص ص.306 -287 :
 63حزوي محمد & طاهير نور الدين ،2015،.التسويق الترابي الحضري باملغرب بين غموض املفهوم وإشكالية التطبيق ،الديناميات الترابية
والتحوالت السوسيواقتصادية باملغرب دراسة نماذج ،منشورات مختبر األبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة الخرائطية ،ص ،48 :ص ص:
.47-70
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 أركان عماد ،2004،.نظام الالتمركز ومتطلبات الحكامة الترابية ،الجماعة الترابية ،الجهوية املتقدمة ورهان الحكامة الجيدة ،مجلة مسالكفي الفكر والسياسة واالقتصاد ،العدد  ،30/29مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء ،ص ،27ص ص.44-27 :
 الزرهوني محمد & آخرون ،2016،.الدينامية العقارية وأثرها عل تهيئة املجال الترابي بجماعة القروية أوالد الطيب بالضاحية الجنوبية ملدينةفاس ،املدن وإعادة تشكيل األحياز الترابية الريفية املتوسطية :دراسات لحاالت من املغرب وفرنسا والجزائر ،نشر وإصدار مختبر الدراسات
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التوسع العمراني و انعكاساته على املشهد الحضري باملدن الصغرى املغربية:
حالة مدينة العطاوية
Urbanization and its implications for the urban landscape of Moroccan small cities:
The case of Atawiya City
عبد الصمد الزو ،طالب دكتوراه ،املغرب
ا ااي عمر م ا ااي و ا ااا ع ما اال عم ا ا
امللخ ص ص  :س ا ااموعة منعال ا ااي ما ااا عمراعما ااا عا ااو عمألاسا اان عمرعلع ا ا
مشه وم علحضل عم أصبح ألعيز بعنعالي ما علخصمئص جرلأله منمال خصبم مل رعسي عمألحليا.

ع ر ا ا ل اا

ي عمر م ي تشخيص لاعما
عو و ه عم رعسي س قام ب رعسي ع شمو علحضل ي عمتي أنألنهم عمألاسن عمرعلع
و ع عمألاسن ملعحله .كعم سنرص عخألالالته عملجمميي عمساسيا عقألصمد ي عمتي أدت إل ت مفل عماح عت ع شه ي تف ك
عمنسيج علحضل .
الكلمات املفاتيح :عمألاسن عمرعلع

ع شه علحضل ع ن عمصغلى عمر م ي.

Abstract: A combination of factors contributed to the urbanization of Atawiya,

which was reflected in its urban landscape, which became characterized by a
range of characteristics that made it a fertile area for study and analysis.
In this study, we will study the urban scenes produced by the urbanization of
Atawiya, and diagnose the factors and stages of this expansion. We will also
monitor its current socioeconomic imbalances, which have led to the disharmony
of the units and the disintegration of the urban fabric.
Key words: Urbanization, Urban landscape, Small cities, Atawiya
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تقديم
للف ع غلب م ب ع ي عمقلن ع مض ي حتى ع ربرينيمت م ه تع م ضريفم شأنه عو ذمك شأن بمقو عم ل عم مميي.
فبر مم كمن ل د عمسكمن علحضل ين ال ألنم ز  400أمف سعي عو ب ع ي عمقلن عمرشل ا أ مم عثا  8%فقط ما منعاع
عمسمك ي عرتفرة و ه عمنسبي مألصا  60.3%س ي 1.2014
يراد عمألع ا عو ع غلب مراعما مألر دة تخأللف حسب عمفترعت حيث عرتبط عو عمفترة مم قبا عالسألرعمر ي
براعما طبيريي تمر خيي أمم عو عمفترة عالسألرعمر ي فق خضن م عط عإلنألمج عملأسعملو ع ألعثا عو تاجيه ع سألرعل عمفل س ي
ملألع ا نحا عماعجهي ع طل تيي (محار عمق ي لة – عم عر عمبيضمء) .أمم بر عالسألقالل فق للف عمألع ا عرتفملم كبيرع
نتيني عم عا عم عغلععو ما جهي عمهجلة ما جهي أخلى إضمفي إل خلق ملعكز حضل ي ج ة تاسن ع عرعت علحضل ي
بم ن.
ق رعفق ظمولة عمألع ا عنتشمر عمس ا أ ش ي عمق ملين عمثم عمثممث ما ص ملي تنمرة خ ممت ك مك
عم لق سمئا عالتصمل عملخأللفي أ ضم ع لعفق عمرممي مثا ع عرس ع ؤسسمت .عو و ع عإلطمر للفة م ي عمر م ي
ع ألعيي إلقليم قلري عمسلعغ ي تاسرم لعلعنيم سليرم وا ع مل عم ع ر ل مشه وم علحضل .

 إشكالية البحثتش ا ااكا م ا ااي عمر م ا ااي أحا ا ا ع لعك ا ااز علحض ا اال ي عم مشا ا ا ي عمنش ا ااي ي با ا ا قليم قلر ا ااي عمسا ا العغ ي فها ا ا ه ع ا ااي
عمص ا ااغيرة للف ا ااة د ممي ا ااي مألرا ا ا دة ع برا ا اامد جرل ا ااة منممه ا اام عمرعلع ا ا ا ألاس ا اان بش ا ااكا س ا االين وا ا ااا ع م ا اال عما ا ا أن ا ااألج
مشه ع حضل م مأل الم أحيمنم مأل مفلع.
إذن تأسيسا ا اام ل ا ا ا ما ا اام سا ا اابق ف ا ا ا ن عإلشا ا ااكمميي ع لكز ا ا ااي مه ا ا ا ع عمبحا ا ااث سا ا ااألكان كعا ا اام ا ا ااو كيص ص صصو ع ص ص صصرالتوسص ص صصع
العمراني بمدينة العطاوية على مشهدها الحضري؟
عن القم ما عإلشكمميي ع لكز ي ع ا أن ن لح منعالي ما عمتسمؤالت عمفلليي ما قبيا
 مم عمراعما ع ألح عي عو عمألاسن عمرعلع بع ي عمر م ي؟
 كيف ت ار عملجمل عمرعلع ملع ي لبر عمزما؟
 مم أوم عماح عت ع شه ي بع ي عمر م ي؟

 فرضيات البحثبر تح عإلشكمميي عمرممي ملبحث عمتسمؤالت عمفلليي عمتي تألعحار حامهم عمظمولة قي عم رعسي عن القم ما
عم رعسي ع ميي ف ن عمفلضيمت ع سمسيي عمتي س حم ل تأكي وم أ نفيهم عو و ع عمبحث هو
 سموم عإلل عد عمهي ر فالحو عمهجلة بمم رجي ع ل عو ت ار عملجمل عمرعلع بع ي عمر م ي.
 ت ار عملجمل عمرعلع بع ي عمر م ي لبر ملعحا و ه ع لعحا تح عة فيهم لاعما مخأللفي.
 عأل ا ا اامز ع ش ا ا ااه علحض ا ا اال ملر م ا ا ااي بممرش ا ا اااعئيي غي ا ا اامب عمألخ ا ا اايط عم هي ا ا ااي علحض ا ا اال ي يغل ا ا ااب للي ا ا ااه عم ا ا اامبن
عمل ف (تل يف ع شه علحضل ).

 عدوات الدراسةبمإلضمفي إل ع ر يمت عملحصا لليهم ما عمبحث عمبيبلياغلععو ع ي ع

س رألع عو درعست م و ه ل نظم

Haut Commissariat au Plan. Dynamique urbaine au Maroc et bassin migratoire des principales ville. P 71.
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ع رلاممت علجغلعفيي ما خالل بلنممج  Arcgisكعم سيألم تفليغ نألمئج عالسألعمرة ع ي عنيي باعس ي بلنممج .Sphinx

 مجال الدراسةتقن م ي عمر م ي بين خ طال  7,30 7,15غلب خط غل تش خ للض  32,00 31,45شعمل خط
عالسألاعء .تنألمي و ه ع ي إلقليم قلري عمسلعغ ي عمألمبن لجهي ملعكش آسف تح وم ما علج اب عمشرلة أ الد للعض
ما عمشعمل عمر م ي عمشريبيي أمم عمغلب فأ الد للعض بي عم ما عمشلق عم ز ز .
تقألصل عمشب ي عم لقيي ملر م ي ل عم ل ق علجها ي رقم  508عملعب ي بين ملعكش ما جهي عمغلب دم مت
ما جهي عمشلق ثم عم ل ق عإلقليعيي رقم  6202عملعب ي بين قلري عمسلعغ ي شعمال س ماال اسف ج ابم .تبر
عمر م ي لا ملعكش با  73كلم عو عتنمه عمشلق لا قلري عمسلعغ ي با  26كلم عو عتنمه عمشعمل لا دم مت با  38كلم2.
بلغ ل د سكمن ع ي مم منعاله  30315سعي وا ب مك أت عو ع لتبي عمثمنيي ما حيث ل د عمسكمن بر
م ي قلري عمسلعغ ي3.
الخريطة رقم  :1مدينة العطاوية صمن إقليم قلعة السراغنة

ع ص ر إننمز عمبمحث علألعمدع ل خل ي عمألقسيم علجعمعو ماناغلعفيي م ي عمر م ي

 -1عوامل التوسع العمراني بمدينة العطاوية
سموعة لاعما مأل عخلي عو عم مميي عمرعلعنيي ي عمر م ي صحيح أن برض عمراعما كمنة فرممي عو ب ع ي
شأة ع ي مثا عمرمما عم ني ع ألعثا عو ضل ح سي أحع إال أنه عو عمس اعت ع خيرة تزع د ر برض عمراعما ع خلى
كممهجلة ب اليهم عمقلعر عمسيمس ي ع وم ما ذمك د ر عإلل عد عمهي ر فالحو.

 -1.1ساهم اإلعداد الهيدروفالحي بشكل فعال في دينامية مدينة العطاوية.
شكلة عمر م ي ع لكز ع شلف ل عإلل عد عمهي ر فالحو عم للفأله عم عئلة عمسقا ي تسم ت عمرليم من ب ع ي
عملحار إل تحال ظيف
عمسبرينيمت حيث تم عخأليمروم مأل في ملعقبي ع شل ع .ق أدى و ع ع ر ى علج
2
3

كممي عمأل عيي عالجألعمليي عمتشخيص عمتشمرك ملجعملي علحضل ي عمر م ي  2009ص .8
ع بيي عمسمميي ملألخ يط عإلحصمء عمرمم ملسكمن عمس نى .2014
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عقألصمد ملع ي لبر تقلص ع ش ي عمفالحيي عمتي كمنة سمئ ة مصملح ظهار أ ش ي ج
فلضهم عإلصالح عمزرععو.
ق فلضة ضل رة ملعقبي تتبن مشل ع عإلل عد عمهي ر فالحو تاطين منعالألين ما ع لعفق عمفالحيي ع ل
تشلف ل تسيير عم عئلة عمفالحيي ع سقيي ما عم محيي عمفالحيي بي عم تقام عمثمنيي بأل بير شب ي عمسق عمصلف
عمألمبرألمن ألب علحاز بعلعكش .رعفق تاطا و ه ع لعفق ظهار مسمكا عمألق يين عنبثمق مصملح ممميي تألن عو ب ك
عمقلض عمفالحو إدعر ي عجألعمليي تألعثا عو ع عرس عالبأل عئيي إل عد ي علحسا عمثم ثمنا ي عملحملو عمفمر ق ك ع
ع سألاصفمت مقل عم رك ع لك عمبر إضمفي إل ع لعفق عمألق يي عمفالحيي كعلكز عالستثعمر عمفالحو4.
ة ملتب ي بممألحاالت عمتي

-2.1عدى ترقية العطاوية إلى جماعة حضرية دورا كبيرا في دينامية مشهدها الحضري.
بر مم كمنة عمر م ي عو ب ع هم قل ي صغيرة تألاطا حال ضل ح سي أحع ثم إ شمء ع لكز عمقل
س ي  1972رقو و ع ع لكز إل جعملي حضل ي إثل عمألقسيم علجعمعو مس ي .1992
رعفق عمترقيي عإلدعر ي ي عمر م ي تاطا منعالي ما ع جهزة عإلدعر ي عمتي أسهعة عو عم مميي عمرعلعنيي
بشكلين مخأللفين فعا جهي تأل لب و ه عإلدعرعت أطلع سموم عسألقلعروم عو خلق تحاالت مخأللفي بم ي ما جهي ثمنيي
سموم عو تشجين حلكي عمهجلة نحا ع ي وا مم شكا لمما ج ب ملهجلة عمل فيي ما ضاعحو عمر م ي نظلع م تاعفل
ما تنهيزعت خ ممت مأللبيي حمجيمت عمسمك ي عملحليي ضاعحيهم .إضمفي إل و ه عآلميمت عإلدعر ي ف ن عمقلعرعت عمسيمسيي
عمقمضيي بألاسين منمل ع ي لبر ضم برض عم ع ل إل ع عر علحضل زعد ما عملقري علحضل ي بممألملو ما د مميي
عمر م ي.
ملر م ي

 -3.1تعتبرالهجرة من آليات الدينامية العمرانية ملدينة العطاوية.
ترألبر عمهجلة ما أوم مظمول حلكيي عمسكمن بعنمل عم رعسي فرعليي تاعف عمسكمن عمل فيين أ هجلة أب مء
عمر م ي إل علخمرج أصبحة آميي أسمسيي ما آميمت نعا م ي عمر م ي.

 -1.3.1عمهجلة عم عخليي
تسا ااألقبا م ا ااي عمر م ا ااي كغيرو ا اام ما ااا ع ا ا ن ع غلبيا ااي أفاعج ا اام ما ااا ع ه ا اامجل ا عمق ا اامدمين ما ااا ظهيرو ا اام عمل ف ا ا
إذ بلا ا ااغ لا ا ا دوم ما ا ااثال  5562مها ا اامجل با ا ااين  5 2009 2004و ا ا ا ع ما ا اام ا ا ا فن إل ا ا ا طا ا االح تس ا ا اامؤالت لا ا ااا م ا ا ا ى فرمميا ا ااي
بلعمج عمأل عيي عمقل ي عو تثبية عمسكمن عو منممهم ع ص و.
إن لاعما عم لد عمسكم مألر دة فهي تلجن إمم مقلي عمبنيمت عمألحأليي بم قي وا حمل عمباعد ع غلبيي حيث
عمقلى عملجم رة ملع ي ترم ما نقص كبير ل مسألاى تز وم بم مء عمصملح ملشلب شب ي عم هلبمء ع لعفق عمصحيي
عمألرليعيي عملبط عم لقو كعم ترم ما تاعضن ضرف علخ ممت عمألنهيزعت ع سمسيي إضمفي إل قلي فلص عمشغا
وا مم فن عمسمك ي إل عمهجلة بحثم لا ظل ف ليش أفضا.
إل جمنب عمراعما سممفي عم كل نن لممال آخل ال قا أوعيي لا سمبقيه ألعثا عو ترمقب فترعت علجفمف خمصي
أن عمفالحي تر عمنشمط عملحار بسها عمسلعغ ي .للفة ع قي ترمقب فترعت جمفي تترع ح م تهم بين س ي لشل
س اعت كممفترة علجمفي عمتي عمأل ت ما ماسم  1999/1998إل ماسم  2008/2007عمفترة علجمفي عمتي عمأل ت  6س اعت
 4علحبمش نار عم ا د مميي ع ن عمصغلى عمأل عيي عمترعبيي عمر م ي نعاذجم بحث م يا ع مستر عو علجغلعفيم كليي عآلدعب عمرلام
عإل سمنيي عمقمض ي ليمض  2012ص .33
5

كممي عمأل عيي عالجألعمليي ملجن سمبق ص .11
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
66

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
هم6.

من ب ع ي عمثعمنينيمت عسألعلت إل نهم
ع بيمن ع اعلو بين عمراعما عمتي سموعة عو عمهجلة إل م ي عمر م ي حسب لي ي عمبحث
املبيان رقم  :1دو افع الهجرة الريفية إلى العطاوية
الجفاف

10,6%
20%

البحث عن عمل

40,2%
20,2%

االستفادة من المرافق
والتجهيزات
آخر

ع ص ر عمرعا ع ي ع 2021
ما خالل ع بيمن نالحظ أن  40.2%ما عمف ي ع سألنابي ومجلت إل عمر م ي بسبب علجفمف  20.2%به ف
عمبحث لا عمرعا بي عم  20%كمن عم عفن مهجلتهم وا عملغبي عو عالسألفمدة معم تافله ع ي ما ملعفق خ ممت .أمم
 10.6%ما ع سألنابين فألخأللف د عفرهم صرابمت عمألضمري ت وار عمتربي ضرف خصاب هم ت وار عمنشمط عمللا
نتيني تلعجن عمغ مء عم بمت بممرمميي إضمفي إل تشجين لمئ عت عمهجلة عم ميي ل عالسألقلعر بم ي.
ألضح معم سبق أن عمهجلة عم عخليي تشكا محار أسمس ي مل مميي علحضل ي عمتي ترلفهم عمر م ي إذ أنهم ترألبر
ما ع مطق علجمذبي ملسكمن بعم تألافل لليه ما خ ممت حلكيي عقألصمد ي.
الخريطة رقم  :2تيارات الهجرة الريفية نحو مدينة العطاوية

ع ص ر :إننمز عمبمحث علألعمدع ل نألمئج عالسألعمرة ع ي عنيي 2021
 6ع ألب علجها مالستثعمر عمفالحو علحاز .2021
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-2.3.1الهجرة الدولية
يم7

أضحة ظمولة عمهجلة عم ميي مألفشيي بشكا عضح بين أب مء إقليم قلري عمسلعغ ي إذ حألا ع لتبي عمثممثي ط
بر كا ما إقليمي س مت تم نمت ق تزع ت و ه عمهجلة بشكا ملحاظ عو عمس اعت ع خيرة بسب عمهجلة عمسل ي
عمألنعن عمرمئ و.
بح م عنألعمء م قي عم رعسي مه ع عإلقليم نن وم مم تسلم ما و ه عمظمولة عمتي كمنة مهم منعالي ما
عال ركمسمت فق للفة م ي عمر م ي هجلة قا ي نحا علخمرج وعة م س ي  2000أكتر ما 1814شخص  8وعة
بم سمس ف ي عمشبمب صاب إ مميم إسبمنيم بملخصاص .سموة منعالي ما عمراعما عو تسلين و ه عمهجلة كملجفمف
تضخم ل د عمسكمن قلي فلص عمشغا أضف إل ذمك عمرمما عم فس ي عم مرب د رع محار م فيهم ما خالل ظمولة
عمهجلة عمسل ي (علحل گ).
مق كمن مه ه عمهجلة آثمر إ نمبيي ل ع ي حيث سموعة عو ب مء عقألصمدوم عملح و بفضا مم تنلبه علجمميي
ع قيعي بملخمرج ما لعلي صربي.
بين ع بيمن عمألملو ل د ع شخمص ع همجل ا عو كا أسلة حسب لي ي عمبحث
املبيان رقم  :2عدد األشخاص املهاجرين في كل عسرة بالعطاوية
4% 2%
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ع ص ر عمرعا ع ي ع 2021
ظهل ما خالل ع بيمن أن  61%ما ع سل بم ي مهم مهمجل ا بملخمرج خأللف ل دوم ما أسلة إل أخلى 30%
مهم مهمجل عح  18%مهم مهمجلعن بي عم  13%مهم  3فأكثر.
تحيا مر يمت ع بيمن إذن إل أن م ي عمر م ي م ي هجلة بممأليمز بم قمبا فقاة عرتبمط وؤالء ع همجل ا
بع هم يسموم عو عستثعمر جزء كبير ما م خلعتهم عو منمل عمرقمر عمس ا معم سموم عو عمألاسن عمرعلع عم ترلفه
ع ي .ال ب و م ما عإلشمرة إل أن مرظم ع همجل ا ألاجهان إل إسبمنيم ع مميم ب رجي أقا فل سم عو عمرق ع خير
تزع ت عمهجلة نحا برض د ل علخليج عمرلب ميبيم.

 -7-1النمو الديمغرافي ودوره في تطورالعمران بالعطاوية.
للفة م ي عمر م ي نعاع د عغلعفيم سليرم فع ثعمنينيمت عمقلن ع مض ي ب ع ي عمتسرينيمت تضملف حجم
عمسكمن عو ظلف لشل س اعت تضملف خع ملعت ممبين  2020 1982بلغ مر ل عم عا عم عغلععو  6.15%ممبين
 2004 1994وا مر ل ملتفن مقمرني من ع سألاى عإلقليمي علجها عماطني .عنألقلة عم ثمفي عمسكمنيي ما  701سعي
 7عمسبمعو عالدريس ي ع يلاد عمألحاالت عمساسيامنمميي بنعملي ع لباح بحث م يا ع مستر كليي عآلدعب عمرلام عإل سمنيي ملعكش 2012
ص .49
 8كممي عمأل عيي عالجألعمليي ملجن سمبق ص .34
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ي 9.2020

عو كلم 2س ي  1994إل  1655سعي عو كلم 2س
املبيان رقم  :3النمو الديمغرافي بالعطاوية بين  1982و2020
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ع ص ر عإلحصمء عمرمم ملسكمن عمس نى
لجن عرتفمع ل د سكمن عمر م ي إل منعالي ما عمراعما عمتي ن كل منهم عرتفمع مر الت عمألكمثل عم بيعو بسبب
عرتفمع عماالدعت عنخفمض عمافيمت إضمفي إل عمهجلة عم عخليي عتسمع عملقري علحضل ي بسبب دخال منعالي ما
عم ع ل ملع عر علحضل .

 -2مراحل التوسع العمراني بمدينة العطاوية
 -1.2شكل الولي الصالح سيدي عحمد والسوق األسبوعي عساس ظهورمدينة العطاوية
الخريطة رقم  :3املجال املبني بالعطاوية قبل 1976

ع ص ر إننمز عمبمحث علألعمدع ل مر يمت عماكممي علحضل ي بقلري عمسلعغ ي
9

كممي عمأل عيي عالجألعمليي ملجن سمبق ص .12
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تلجن ع صال ع ل ملس ا عالسألقلعر بممر م ي إل نهم ي عمقلن  19حيث شكا عمسكمن تنعرم بشل م حعا عسم
سي أحع أ ع لعب ين .عم أصبح بر ذمك ضل حه قبلي السألقلعر مل ه حف ته عم ا للفاع بم لعب ين وم فلع
ما عمزع ي عملحمميي إذ يرألبر عمشيخ أبا عمرزم رحمل ج وم ع ل دفين سي رحمل عو عمقلن  16ميالد  .ق تم تاطين
عمساق ع سباعو ب ع ي عو سط ع ي ل مسمحي مم تألنم ز  6و ألمرعت خالل و ه ع لحلي كمنة عمر م ي لبمرة لا
ملكز صغير مم ألخلص بر ما طمبره عمقل بهم تنهيزعت مألاعضري لبمرة لا ساق أسباعو قيمدة مسألاصف
أحع ذمك إل غم ي 10.1972
جعملي ضل ح سي

 -2.2عرفت العطاوية تطورا عمرانيا كبيرا خالل السبعينيات والثمانينيات.
خالل فترة عمسبرينيمت ب أت عمر م ي تألخلص ما طمبرهم عمل ف ت تس ي طمبرم حضل م إذ ظهل عسألقلعر بشل
كبير م ظم بممحو عإلدعر ب ع ي ثم ظهلت أحيمء أخلى بر ذمك تنزئي بمد عمتي ترألبر أق م تنزئي هو تعأل ل مسمحي
تق ر باأربري و ألمرعت تضم  189بقري بسمك ي ق رت ب  700سعي .تر و ه عمألنزئي ع كثر تنهيزع مقمرني من بمقو
ع حيمء آن عك هو تمبري ملق مع علخمص .ثم تنزئي علجعملي أ بلاك بمم ل مسمحي و ألمر ا قممة علجعملي بمقأل مء
ع رض س ي 1976
عو قة كمنة عمر م ي الزعمة جعملي قل ي بر ب مئهم م حة ملعاظفين ف مت أخلى11.
الخريطة رقم  :4املجال املبني بالعطاوية إلى غاية 1986

ع ص ر إننمز عمبمحث علألعمدع ل مر يمت عماكممي علحضل ي بقلري عمسلعغ ي
إضمفي إل عمز مدة عم بيريي للفة عمر م ي خالل عمثعمنينيمت تاعف ماجمت بشل ي ما مخأللف ع مطق عملجم رة
شاقو علحسا تمر خ قبيلي عمسلعغ ي ع صال  -عملجمل -عمسكمن ع بري عمارعقي عماط يي ع غلب

 1999ص ص 10.179 -180
11
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وا مم أح ث ضغ م كبيرع ل عملجمل ع رعل ت لب إح عث تنهيزعت ساسيا عقألصمد ي أخلى .و ع ظهلت برض
عمألنزئمت علج ة كألنزئي تسم ت بش ليهم ع ل عمثم عمتي غ ة مسمحي  7و ألمرعت تنزئي عمزولة ل مسمحي 4
و ألمرعت كعم سبق ذمك إننمز إل عد ي علحسا عمثم ثمنا ي عملحملو عمفمر ق عمألأويليي ل عمألاعلو س تي 1980
12.1984
خالل و ه ع لحلي ك مك تم تحا ا مكمن عمساق ع سباعو مكانه أصبح محمطم محمصلع بم حيمء عمس يي .كعم
تم تبني سيمسي عإلل عد عمهي ر فالحو فألاعف ل د كبير ما ع اظفين عمألق يين عمفالحيين أ شئة مؤسسمت مبم
مسمكا مهؤالء.

 -3.2توسع املدينة خالل التسعينيات.
شه ت عمر م ي خالل و ه ع لحلي تحاالت ج ر م حيث عنفصلة بل هم فأصبحة جعملي محليي تألعألن
بمالسألقالل ع ملو عمشخصيي ع ر ا ي .فألم إننمز منعالي ما عمألنزئمت عمس يي كألنزئي عمز ألان بعسمحي 16و ألمر
 633بقري س يي تنزئي ع ما بش ليهم ع ل عمثم بعسمحي  25و ألمر  969بقري إضمفي إل تنزئي كفم بعسمحي
 7.05و ألمر با  423بقري 13.ق للفة و ه ع لحلي تزع ع عو ح ة عمهجلة عمل فيي ع مل عم نألج ل ه تضخم ل د سكمن
عم ع ل عملجم رة عنتشمر عمس ا عمرشاعئ غير ع هيكا ع فألق بسط شل ط علحيمة عم ل عي ك عر باظهل.
الخريطة رقم  :5املجال املبني بالعطاوية إلى غاية 2000

ع ص ر إننمز عمبمحث علألعمدع ل مر يمت عماكممي علحضل ي بقلري عمسلعغ ي
12
13

عماكممي علحضل ي قلري عمسلعغ ي .2021
عماكممي علحضل ي قلري عمسلعغ ي . 2021
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 -4.2توسع املدينة خالل الفترة املمتدة مابين  2000و.2021
نتيني ملألكمثل عم بيعو تاعف ع همجل ا فق للفة ع ي د مميي لعلعنيي كبيرة به ع علخصاص ف ن ل د
رخص عمب مء ع ق مي ما طلف علجعملي علحضل ي ملر م ي ق عرتفن بشكا مهم عو عمفترة مم بين  2012 2009فر
سبيا ع ثمل عو عماقة عم ظا عمر د بين  132رخصي س ي  178 2002رخصي س ي  2008تم تسليم  902رخصي ب مء
دعخا ع حيمء نمقصي عمألنهيز بعر ل موز  300رخصي عو عمس ي .و ع ع مل ظهل سللي عمألع ا دعخا ع ي عمش يء
عم ثقا كموا ع سؤ مين بألبمء تافير علخ ممت عمألنهيزعت ع سمسيي عمتي تت مسب من عم عا عمسلين ملجمل و ه ع ي
عم مش ي14.
عو و ع عإلطمر تم إننمز منعالي ما عمألنزئمت عمس يي جرلة ع ي ترلف تاسرم كبيرع ل حسمب عم ع ل
عملجم رة مألصبح تمبري ملع عر علحضل وا مم عسأل ع إلمدة ويكل هم.
الجدول رقم  :1التجزئات السكنية املنجزة بالعطاوية
التجزئات
تسم ت
عمزع ي 1
عمزع ي 2
بلفمس ي
عمز ألاني
سي
مبمرك
كفم
ع ما 2 1

14

علجعملي علحضل ي

ل د ع لعفق

التجزئات
عم مجين
عمزولة
مفألمح علخير
بالالم
علحي ع 1

ع سمحي
(وا)
69A
4h33A
27h27A
87A
1h13A

ل د
عمبقن
42
234
1044
55
63

ع سمحي
(وا)
7h
3h31A
1h08A
06h79A
16h

ل د
عمبقن
537
142
58
355
633

06
01
03
02
03

بمد

3h75A

139

1h22h

69

-

7h10A
25h53A

423
969

01
16

ل د ع لعفق
02
02
15
02

02
47
1h92
علحي ع 2
57
علحي ع 1h162 3
ع ص ر علجعملي علحضل ي ي عمر م ي

ي عمر م ي .2021
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اخلريطة رقم  :6اجملال املبين مبدينة العطاوية إىل غاية 2021

ع ص ر إننمز عمبمحث علألعمدع ل مر يمت عماكممي علحضل ي بقلري عمسلعغ ي

 -3تحوالت املشهد الحضري بمدينة العطاوية (الوحدات املشهدية بمدينة العطاوية)
ألعيز مفهام ع شه بممألرقي عو تح ه تحليا مكانمته محم مي فهعه ما ع شه عم و ( )Macro landscapeإل
ع شه علجزئ ( )Micro landscapeعم تعثا فيه عماح عت ع شه ي ل مصلع تلتبط من برضهم عمبرض لبر عتسمق
دعخ و مشترك.
ي عمر م ي هو ملكز ع ي عمق م
عن القم ما عمألرل ف ألاله فمماح عت ع شه ي عمبمرزة بمملجمل علحضل
ع حيمء عمرصل ي ع حيمء عمهممشيي إضمفي إل ع حيمء عمقل ي عمضمحا ي ع شه عمفالحو .و ه عماح عت عملخأللفي تألعيز
ر ل
كا عح ة منهم بخصمئص ق تكان مص ر تنم عو ع شه علحضل ملر م ي أ مص ر ت مفل مشه
ع شه علجعملو نرله لشاعئ .
علخل ي عمألمميي تاضح أوم و ه ع شمو
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الخريطة رقم  :7الوحدات املشهدية بمدينة العطاوية

ع ص ر إننمز عمبمحث علألعمدع ل مر يمت عماكممي علحضل ي بقلري عمسلعغ ي

 -1.3يشكل املركزالنواة األولى للمشهد الحضري للعطاوية.
ألعيز ملكز م ي عمر م ي بكانه فضمء عمتزجة فيه منعالي ما عمر مصل عمرعلعنيي مثا ع سج عمضل ح
ع عرس .ق للف ملكز عمر م ي تلعجرم عو عماظمئف عمتي كمن ؤديهم نظلع النألقمل عم مميي علحضل ي نحا عمشعمل
بممألملو مم حمفظ ع لكز إال ل برض عماظمئف عالجألعمليي عم نيي عمقليلي ع ألعثلي عو ع سج عمساق عمفلن علحعمم
برض فضمءعت عمرعا علحلعو.
عمبل
حمفظ ملكز عمر م ي ل منعالي ما عمرمدعت عمألقممي عمق عي ع ألرلقي برمدعت عمز عج عمز مرعت مضل ح
سي أحع ذمك م عع مخأللفي ساعء طلبم ملز عج ما طلف عمفأليمت أ طلبم مصالح ع مشيي حعم هم 15.إضمفي إل ذمك
ألم ت ظيم ماسم س ا بناعر عمضل ح إلحيمء عمترعث عمثقمعو ع لتبط به ضعمن عسألعلعر ي عملحمفظي ل عمرمدعت
عمألقممي خمصي أممم إلمدة إحيمء عمفل سيي بم قي عمتي قمم مهم ماسم س ا  .عو عماقة عملعوا للفة و ه عماح ة
ع قمبلي عمشفا ي من سمك ي ع

ي 15.2021
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تلعجرم كبيرع تلكزع ملس ا عمرشاعئ بناعروم.
الصورة رقم  :1مشهد حضري ملركزمدينة العطاوية

ع ص ر عمرعا ع ي ع 2021

 -2.3مشهد األحياء الجديدة.
تألعيز م ي عمر م ي بح عث هم م مك فهي ترلف عنتشمرع مألحيمء علح ثي ع ألعيزة ب بر مسمح هم تعمشيم من عمرقليي
عمل فيي ملسمك ي عمتي تفضا ع سمحمت عم بيرة عو عمس ا عسألنمبي م مك تم إح عث منعالي ما عمألنزئمت عمتي ت لق م
إميهم سممفم.
بممنسبي م اع عمس ا عمسمئ به ه عمألنزئمت نن عمس ا ع غلب (طمبق سف و طمبق أ طمبقين) عو حين و مك
ضرف كبير ملس ا عو عإلقمممت عمس يي علجعمليي بسبب تفضيا سمك ي ع ي ملعسمكا ع سألقلي.
ما ع الحظ ك مك ضرف عمس ا عو عمفيالت إذ نن تنزئي عح ة هو عمتي خصصة مسمحمت مه ع عم اع ما
عمس ا عملعقو هو تنزئي عمأليسير عمتي خصصة س ي  2009ممبين  209 109بقري مه ع عم اع .م ا عإلقبمل لليهم كمن
ضريفم ج ع نظلع الرتفمع أثع هم ثقمفي عمس ا عمسمئ ة .ع الحظ أن و ه ع حيمء أصبحة تشكا منمال ملععمرسي عمألنمر ي
غير ع هيكلي معم جرلهم ت مف عمنشمط عمألنمر ع هيكا بم لكز عمألنمر عملئيس ي بم ي .كعم ثر فيهم ع همجل ن نحا
علخمرج حيث أصبحة تسألقبا برض علخ ممت كمم ب مؤسسمت عمقل ض عمألأمين ع قمهو.
الصورة رقم  :2مشهد حضري ألحد األحياء الجديدة

ع ص ر عمرعا ع ي ع 2021

 – 3.3مشهد األحياء الهامشية والدواوير الضاحوية القروية.
تشكا ع حيمء عمهممشيي أ نمقصي عمألنهيز (ع حيمء عمرشاعئيي) ملكزع ملجعالي ما عمسلاكيمت ع خالقيي عمسي ي
كعم ترلف عنتشمر ع ش ي عمفالحيي بهم خمصي تلبيي ع مشيي عم عب تلكز ح عت مص ملي عآلجار هو أحيمء تاسرة
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ل حسمب عملجمل عمفالحو كحو باظهل عم اعجو سي أحع  .ظهلت و ه ع حيمء بر قيمم أصحمب ع رعض ي عمزرعليي
بألنز ئهم ب ل قي غير قمنانيي تحا لهم إل تنعرمت س يي غير منهزة غير خمضري مألصمميم مرعمر ي نظلع مل لب ع تزع
ل عمس ا.

كعم ترلف عمر م ي عنتشمر عم ع ل عمضمحا ي بسبب تاسرهم عمرعلع عتسمع رقر هم علحضل ي مألضم عم ع ل
عمهممشيي عمتي كمنة تألاطا بناعر ع ي وا مم أضفى ل ع شه علحضل عم مش ئ صفي عمتر يف .و ع ع مل لح
إشكمميي كبيرة ل مسألاى عمألخ يط عمأل ظيم علحضل ما أمثلي و ه عم ع ل ن كل د عر ع رمز ز د عر عمشل ف د عر
د عر باسألي أ الد ج ة.
عمرال
الصورة رقم  :3مشهدان حضريان لحي هامش ي ودوارضاحوي

ع ص ر عمرعا ع ي ع 2021
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 -4.3مازال املشهد الفالحي حاضرا باملدينة.
ي عمر م ي منمل فالحو غني بأشجمر عمز ألان بمقو ع زر لمت إال أن عمألاسن عمرعلع
حيط بمملجمل علحضل
كمن ل حسمب برض أج ي عمز ألان ع رعض ي عمزرعليي .ق خلف و ع عمألاسن نألمئج مألر دة ل عملحيط عمضمحا
ملع ي مرا أوعهم تلعجن عمغ مء عم بمت ع رعض ي عملخصصي ملزرعلي مقمبا تزع عمب م مت عإلسع تيي.
ترلف ع ي ك مك مل ر ق مة عمل كمد ع مئيي عمتي تشكا لمئقم أممم تاسرهم عملجملو ما جهي عمشعمل إضمفي إل
ساعقو إسع تيي تقلي ي.
الصورة رقم  :4مشهد فالحي مائي بمدينة العطاوية

ع ص ر عمرعا ع ي ع 2021

خاتمة
تظا م ي عمر م ي أفضا نعاذج ملع ن عمصغلى عمتي تع ة ما تكا ا مشه حضل مألعيز إذ للفة ت ارع
ملجممهم ع بني وا مم أفلز ح عت مشه ي مألر دة ذعت ظمئف س يي تنمر ي خ ممتيي د نيي عجألعمليي .تر
و ه عماح عت عمألعم زعت عالجألعمليي عمتي تظهل ما خالل تعم ز ع حيمء عمس يي.
ما خالل و ه عم رعسي نخلص إل مم و
 ترلف ع حيمء عمس يي تفم تم عو عمألنهيزعت علخ ممت حية تتركز أغلبهم عو ملكز ع ي. شعلة عم مميي ع شه ي مخأللف عملجمالت عكب هم عخألالالت ساسيامنمميي . للفة م ي عمر م ي د مميي مخأللفي نألج لنهم نعا منملو ظيف د ن ملعلمة ع قم ي عمرعلعنيي علجعمميي ملعشهعلحضل ع أل مسق .
 ل م عمألح م عو عمألاسن عمرعلع باعس ي ثمئق عمألرعير خمصي تصمميم عم هي ي علحضل ي. تل يف ع شه علحضل ملع ي ما خالل معمرسي برض ع ش ي ع لتب ي بممل ف. غيمب عمألنسيق عمأل ظيم عو ع شه علحضل بممألملو غيمب جعمميأله.بصفي لممي ف ن ع شه علحضل ملع ي يشه عخألالالت تحألمج إل تضمفل علجهاد بين مخأللف عمفمللين ما
خالل
 تبني سيمسمت تخ ي يي تلععو ع برمد عملخأللفي ملعشه خصاصيمته. فك عمرزمي لا عم ع ل تز ع قي بممألنهيزعت عالجألعمليي عمضل ر ي مألثبية عمسمك ي عو منممهم عمل ف عملجم ر. ويكلي عمس ا عمرشاعئ ع حيمء نمقصي عمألنهيز إدممجهم ضعا عمنسيج علحضل ملع ي تز وم بملخ ممتمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
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ع سمسيي.
 تأويا عالقألصمد علحضل لبر عالستثعمر عو مخأللف عمق ملمت عالقألصمد ي. إدممج عماح عت ع شه ي عو عم هي ي علحضل ي لبر عمألح م عو عم مميي علحضل ي مألن ب عمرشاعئيي. شعاميي تخ يط عماح عت ع شه ي ملع ي عو إطمر سق لعلع مح و لععو عو نعاه مخأللف أبرمد عمأل عيي.الئحة املراجع
 -علجعملي علحضل ي

ي عمر م ي.

 عماكممي علحضل ي قلري عمسلعغ ي. كممي عمأل عيي عالجألعمليي عمتشخيص عمتشمرك ملجعملي علحضل ي عمر م ي .2009 علحبمش نار عم ا د مميي ع ن عمصغلى عمأل عيي عمترعبيي عمر م ي نعاذجم بحث م يا ع مستر عو علجغلعفيم كليي عآلدعب عمرلامعإل سمنيي عمقمض ي ليمض .2012
 ع بمرك حسا عمألح ث عمل ف عنتشمره مظموله عمألق يي عالقألصمد ي عمساسيا منمميي مسها تسم ت عماس ى بملحاز عمشلقوأطل حي عم مي عو علجغلعفيم كليي عآلدعب عمرلام عإل سمنيي سي محع با لب هللا .2003
 ع ألب علجها مالستثعمر عمفالحو علحاز. ع بيي عمسمميي ملألخ يط عإلحصمء عمرمم ملسكمن عمس نى.2014 ، عم مطاس لب عملحعمن د مميي ع شه علحضل بمملجمل عمسقا متسم ت عمرليم م ي عمر م ي نعاذجم بحث م يا شهمدة ع مستر عوعلجغلعفيم كليي عآلدعب عمرلام عإل سمنيي عمسل من ماال سليعمن .2014
 عمسبمعو عالدريس ي ع يلاد عمألحاالت عمساسيامنمميي بنعملي ع لباح بحة م يا ع مستر كليي عآلدعب عمرلام عإل سمنيي ملعكش .2012 شاقو علحسا تمر خ قبيلي عمسلعغ ي ع صال  -عملجمل -عمسكمن ع بري عمارعقي عماط يي ع غلب .1999- Haut Commissariat au Plan, Dynamique urbaine au Maroc et bassin migratoire des principales ville.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
78

م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
 املغرب حالة واعدة:املسؤولية االجتماعية للمقاوالت ورهانات التنمية املستدامة
Corporate Social Responsibility and Sustainable Development:
Morocco is a Promising Case
 املغرب، باحث في جغر افيا التنمية،مراد عرابي
( كثير التداول منذ سنوات بين الباحثينRSE) -  املعروف اختصارا ب-  أصبح موضوع املسؤولية االجتماعية للمقاولة:ملخص
 وأثير السؤال حول أثار أنشطة، وأصبح مدمجا ضمن تقنيات تدبير املقاولة،واملدبرين واملهتمين الرسميين وغير الرسميين
.املقاولة على املحيط ونتائجها على املدى الطويل وعلى األجيال املستقبلية أفرادا وجماعات وعلى املنظومة البيئية
 ورصد مختلف تعاريف،سنحاول من خالل مقالنا هذا فهم أصول الحركة وتطورها من منظور تاريخي في سياق سوسيوانتاجي
 وتسليط الضوء على التساؤالت النظرية،(واإلشكاالت التي تطرحها ووجهات النظر املتباينة واملواقف املتعارضة بشأنهاRSE)
حول ما يمكنه أن يدفع املقاولة إلى أن تصبح مسؤولة اجتماعيا تتصرف كجزء حي وكيان واعي ضمن نظام أو منظومة عامة
 ثم سنعمل على العناية بربط موضوع ورقتنا،متفاعلة العناصر تشتغل في اتجاه إحقاق التنمية الترابية كوسيلة وغاية وشرط
 فكيف تطور املفهوم؟ وما أبعاده وأهدافه؟ ما مكانته ضمن السياقات،هذه بالدينامية التنموية االقتصادية واالجتماعية
السياسية واالجتماعية واالقتصادية في املغرب؟ والى أي حد يمكنه دعم إحقاق غايات ومرامي النموذج التنموي املغربي
الجديد؟
 التماسك السوسيومجالي، التمكين،االقتصادي- الذكاء الترابي: كلمات مفتاحية

Abstract: The theme of corporate social responsibility has for years been the subject of
discussions between researchers, managers, academic and civil state, is integrated into the
management techniques of the company. The effects and impacts of its entrepreneurial
activities on the long-term and future generations of workplaces, individuals and groups, and
the ecosystem have been questioned.
In this essay, we will attempt to understand the origins and evolution of the movement from
a historical perspective in a sociological context, to monitor different definitions, problems,
divergent points of view and opposing positions, and to highlight issues. theories about what
can make a company socially responsible. A conscious entity within an interacting system or
public system, working towards the realization of territorial development as a means, objective
and condition, we will then work to link the subject of our document to economic development
and dynamic social, how the concept, its dimensions and its objectives? What is its place in the
political, social and economic contexts of Morocco? To what extent can it support the
achievement of the goals and objectives of the new Moroccan development model?
Keywords: Territorial-economic intelligence, Empowerment, Sociological cohesion
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مقدمة :يبدو أن التحرير املتزايد واملتسارع ألسواق السلع والخدمات ورؤوس األموال والتقنيات اإلعالمية واملعلوماتية ال
رجعة فيه ملا شهدته والتزال من تطورات نوعية إضافة إلى تزايد املنافسة بين الشركات العاملية ،ما جعل اإلطار الذي تتم
فيه العالقات االقتصادية واملبادالت الدولية هو األفق املستقبلي ،مما أذى إلى تغيير مفاهيم التنمية والثروة واملوارد
اإلنتاجية والندرة والتشغيل ودور الدولة والى تغيير مفاهيم عديدة أخرى أفرزتها العوملة.
تعتبر املقاولة املحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية اجتماعية وتكنولوجية ،وملا كانت مهمتها األساسية تلبية حاجات
ورغبات زبنائها من سلع وخدمات ،أصبحت حاليا كمواطن يعيش ضمن منظومة متكاملة قوامها جميع أفراد ومكونات
املجتمع ،فهي تعمل في بيئة اجتماعية واقتصادية معقدة تتعرض فيها لضغوط من أجل تحقيق الفعالية االقتصادية من
جانب أصحاب الشركات من جهة ،ولضغوط أخرى لغرض تحمل مسؤولياتها سواء كانت تلك الضغوط من جانب الحكومة
أو من املجتمع املدني أو املستهلكين في إطار ما يعرف باملسؤولية االجتماعية للمقاوالت.
حض ي املوضوع في العقود األخيرة باهتمام أكبر نظرا لتطور الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية أواخر
القرن  20كما تطورت النظرة إلى أهداف املقاوالت ومدى التزامها بمعايير املسؤولية االجتماعية ،فكان للفكر االقتصادي
بصفة خاصة أثر واضح في تحديد طبيعة تلك األهداف خاصة ما ارتبط منها بالتنمية الترابية املستدامة الشاملة
واملندمجة.

أوال :املسؤولية االجتماعية للمقاوالت :بين املقاربة النظرية والتأصيل التاريخي
اقترن املفهوم بداية ظهوره بالوظائف االجتماعية للمؤسسات الصناعية في الواليات املتحدة األمريكية ،إذ لم يعد مقبوال
من هذه املؤسسات أن تتفوق في مراكمة األرباح وتتجاهل ما يترتب على تنافسها وعملياتها من آثار اجتماعية قد تكون ضارة
ببيئة العمل الداخلية أو ببيئة املجتمع الخارجية ،ثم أصبحت حديث الرأي العام بدءا من الثالثينات من قرن العشرين
نتيجة لألزمة املالية العاملية آنذاك ،حيث تزايد الضغط على املسيرين وبات من املفروض عليهم عدم االهتمام فقط باملالك
واملساهمين ،بل االهتمام بأطراف أخرى ومنهم العاملين واملستهلكين والبيئة واملجتمع املحلي...
تطور املفهوم تدريجيا منذ خمسينيات القرن املاض ي ،انطلق من الواليات املتحدة األمريكية يدرس العالقة بين الشركات
واملجتمع خاصة بعد الحرب العاملية الثانية ،وإن بدت تتعارض مع املبادئ العامة واملثل العليا لحرية املبادرة والحريات
الفردية ،في سياق لعبت فيه املؤسسة الدينية البروتستانتية دورا مهما لتجنيب الرأسمالية األمريكية ويالت االشتراكية
والنقابية ،مما جعل كثيرا من القادة املقاوالتيين يعلنون أنفسهم مسؤولون اجتماعيا.

 -1هوارد بوون واملقاربة األخالقية القيمية للمسؤولية االجتماعية واملجتمعية للمقاوالت
تعتبر ) (RSEمفهوما أكاديميا ،براديغما جديدا ونموذجا تدبيريا صاغه وطوره االقتصادي هوارد بوون )(Howard Bowen
الذي شكل مرجعا رئيسيا في املوضوع ،وأحد مراجعه النظرية الرئيسية من خالل كتابه "املسؤولية االجتماعية لرجل
األعمال  ،1"Social Responsability Of The Businessmanالصادر سنة  1953حيث دشن الجهود األولى لتحليل خطاب
وخصائص املسؤولية االجتماعية ،وجه هوارد كتابه لرجال األعمال األمريكيين بغية تحسيسهم بأهمية حضور القيم في
العملية اإلنتاجية التسويقية ،يعرفها بأنها عملية بلورة سياسات واتخاذ قرارات وإتباع خطط قيادة تستجيب ألهداف وقيم
مرغوبة في املجتمع.
 -2فريدمان مهندس النظرية النيوكالسيكية
ظهرت خالل السبعينيات من القرن العشرين نظرية نفعية رافضة لفكرة) (RSEلالقتصادي ميلتون فريدمان ( Milton
1 Howard Bowen. (1953). Social Responsability of the Businessman.
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 ،)Friedmanالذي يعتبر من املنظرين األوائل القتصاد السوق املحررة من القيود ،وهذه النظرية النفعية تنظر إلى )(RSE
على أنها ليست في خدمة املقاولة التي يقتصر هدفها االجتماعي املناسب على الرقي بأدائها االقتصادي من خالل قرارات
تحسين ربحيتها لفائدة املساهمين ،وأصدر عام  1962كتابا بعنوان "الرأسمالية والحرية""Capitalism and Freedom
يقول فيه" :إن املسؤولية االجتماعية الوحيدة التي تقع على عاتق املسؤولين التنفيذيين للشركات هي زيادة ما تحققه
شركاتهم من دخل إلى أقص ى حد ممكن ،وما يتكون من ثروة لدى حملة أسهمها".2
يرى فريدمان أن ) (RSEتتحقق بتسديد أجور العمال وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين ،وسداد الضرائب للحكومات
واحترام القانون ،معتبرا أنها تقلل من أرباح املقاولة وتزيد من تكاليف اإلنتاج ،وإدماجها في استراتيجيات املقاولة تقويض
لدعائم املجتمع الحر ،وأن املقاولة شخصية مصطنعة يجب أن تبقى املسؤولية مصطنعة ،باعتبار املقاولة جهازا وأداة
مملوكة من طرف مساهمين هدفهم الوحيد تحقيق طموحاتهم ومصالحهم والرفع من أرباحهم ،مشيرا إلى أن دور الدولة
يقتصر على التدخل لتصحيح أي خلل بحوافز مباشرة أو غير مباشرة ،ويضيف أن دولة الرعاية االجتماعية هي عدو
املقاولة ،أي أن الدولة هي التي تتسبب في شل االقتصاد وفي عرقلة النمو ومن املفروض تجنب تدخلها في شؤون السوق.
نشر ألفريد ربابور ( )Alfred Rappaportنظرية تعظيم قيمة األسهم ،فهذه النظرية تقيم عمل رؤساء الشركات من منظور
واحد محدد وهو أن قيمة الشركة يجب أن ترتفع بأسرع وثيرة ممكنة ،معناه أن املدبر الحقيقي للمقاولة مهمته تعظيم
قيمة األسهم فقط وال يجوز له األخذ بعين االعتبار املشاكل اإلنسانية الناتجة عن تسريح آالف العاملين مثال ،هذه النظرية
نشرها في كتاب له  1986بعنوان "تعظيم األسهم معيار لقيادة الشركات".

 -3نظرية أصحاب املصلحة ودور املقاولة اتجاههم
ظهرت نظرية املستفيدين -أصحاب املصالح ) -(Les Parties Prenantesمن وجود أي مقاولة سنة  ،1984تنفي االعتقاد
بأن املالكون هم املستفيدون املباشرون والوحيدون من وجود املقاولة ،بل يفترض أن تتبنى إدارة املقاولة أهدافهم الربحية
إلى جانب تحقيق مصالح أطراف أخرى داخل النسق املجتمعي أي األطراف ذات العالقة باملقاولة ،أطراف تستطيع التأثير
فيها أو تكون متأثرة بها من مستثمرين ومستخدمين والزبائن والحكومة ومجموعات الضغط والبيئة املحيطة واملجتمع
املحلي ،باعتبار ) (RSEأداة إلدارة وتنظيم عالقات املقاولة بكامل املتعاملين معها ،لدعم االستقرار السياس ي واالقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،...شرط أن يكون هذا التوجه طوعا ومتجاوزا لاللتزامات املنصوص عليها قانونيا.
تضع نظرية أصحاب املصلحة املقاولة في عالقات مع شركاء متنوعين معنيين بأنشطتها وقراراتها ،نظرية تتيح تفعيل
اإلجابات اإلستراتيجية ملختلف الفاعلين املشكلين للتراب وألهداف التدبير االستراتيجي الذي يجب أن يأخذ في الحسبان
اهتمامات واكراهات فاعليها ،كما تعني أيضا تصرف املقاولة على نحو يتسم باملسؤولية وااللتزام ،ليس فقط أمام أصحاب
حقوق امللكية بل وأمام أصحاب املصلحة ،وقد عرف بيتر فيردنون دروكر ) (Peter Ferdinand Druckerسنة 1977
املسؤولية االجتماعية بأنها "التزام املنظمة اتجاه املجتمع العاملة به هذا االلتزام يتسع باتساع شريحة أصحاب املصالح في
هذا املجتمع وتباين وجهاتهم" شكل هذا التعريف حجر الزاوية للدراسات الالحقة وفتح الباب واسعا لدراسة هذا املوضوع
باتجاهات مختلفة.
تهدف ) (RSEلتحسين العالقة بين املقاولة وأصحاب املصلحة بخلق حوار مشترك يحقق منافع متبادلة من خالل االلتزام
بحقوق كل من املالكين ،العاملين ،املستهلكين ...لتحقيق املصلحة العامة وعدم إهمال حق املجتمع في استفادته من مزايا
Michel Capron. L’économie éthique privée: La Responsabilité Des Entreprises à L’épreuve De L’humanisation De La
Mondialisation, Programme Inter-discipline Ethique de L’économie, N° 07, Université de Paris 12, Saint Denis, P : 12.
2
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تمنحها املؤسسة االقتصادية ،مثل التشغيل ،التهيئة واإلعداد ،منح املساعدات والهبات ملنظمات املجتمع املدني ،وكل ما
من شأنه دعم التنمية بكافة أشكالها وتحسينها بشكل مستمر قصد تحسين الذهنية العامة تجاه املقاولة ،خاصة عن
طريق إصدار تقارير سنوية تتواصل من خاللها املقاوالت مع أصحاب املصلحة حول أداءها املالي واالجتماعي والبيئي.

 -4تطورات الحقة ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمقاولة
أدى صعود الفوردية  Fordismeوانتشار دولة الرعاية بأوربا منتصف القرن  20وبروز املخاطر البيئية والعوملة
االقتصادية إلى فرض النقاش حول ) (RSEمنذ  1990باألوساط االقتصادية الفرنسية مرتبطة باالستدامة ،بعيدا عن
الطرح االنغلوساكسوني الذي اعتبرها ممارسة طوعية تقديرية ،حيث ثم إعطاءها طابعا مؤسساتيا تلعب فيه السلطات
العمومية دورا كبيرا ،كما أصبحت املقاوالت بداية القرن الواحد وعشرون مدعوة من طرف املنظمات الدولية ) ONUو
(UEأن تكون في مواجهة تحديات التنمية وأن تستلهم مبادئها ،إذ دعا األمين العام لألمم املتحدة كوفي عنان في املنتدى
االقتصادي العاملي دافوس السويسرية سنة  1999مدبري الشركات الكبرى خاصة إلى التزام وتطبيق مبادئ املواطنة
املقاوالتية.
وضع املجلس األوربي سنة  2000أهداف إستراتيجية للدول األعضاء في اإلتحاد سميت بإستراتيجية لشبونة Stratégie
 de Lisbonneتحفز إعمال ) (RSEلتكريس اقتصاد تنافس ي ودينامي ،معزز لنمو اقتصادي مستدام مقرون بتحسين كمي
وكيفي للتشغيل والتماسك االجتماعي ،أعقبها إصدار اللجنة األوربية وثيقة «الكتاب األخضر» سنة  2001عرفتها "اندماج
طوعي لالنشغاالت االجتماعية وااليكولوجية للمقاوالت ضمن أنشطتها التجارية وعالقاتها مع كافة الشركاء وأصحاب
املصلحة" ،3ودعت السلطات العمومية على كافة املستويات وأصحاب املصلحة واملقاوالت والشركاء االجتماعيين
واألشخاص املهتمين إلى بلورة أراء وصيغ بناء شراكة موجهة لدعم إطار قابل لتفعيل ).(RSE
يعرفها املجلس األوربي أنها "مفهوم تدمج فيه املقاوالت االهتمامات االجتماعية والبيئية في نشاط أعمالها وفي تفاعلها مع
أصحاب املصالح...وأن تمتد قراراتها إلى أبعد من الحد األدنى من املتطلبات القانونية إلى الواجبات التي تنبع من االتفاقات
الجماعية بغية االستجابة للحاجات املجتمعية" ،4ويعرفها االتحاد األوروبي بأنها تقوم على تضمين املقاولة لالعتبارات
االجتماعية والبيئية في أعمالها وفي تفاعلها مع أصحاب املصالح على نحو تطوعي ،ويركز على فكرة أنها مفهوم تطوعي ال
يستلزم سن القوانين أو وضع قواعد ملزمة للمقاوالت بمباشرة مسؤوليتها اتجاه املجتمع ،كما عرفها مجلس األعمال العاملي
للتنمية املستدامة ) (WBCSDبأنها "تعهد قطاع األعمال باملشاركة في التنمية االقتصادية املستدامة من خالل العمل مع
العاملين وعائالتهم ،واملجتمع املحلي واإلقليمي بغرض تحسين جودة حياتهم".5
تعرف وزارة االيكولوجيا والتنمية املستدامة والطاقة الفرنسية )" (RSEأنها دمج االنشغاالت االجتماعية والبيئية
واالقتصادية في أنشطتها وتفاعالتها مع األطراف املستفيدة على أساس طوعي" ،من خالل "مساهمة املقاوالت في رهانات
التنمية املستدامة" ،6بتبني تقنيات وقيم االستدامة لتحسين وضع املجتمع وحماية البيئة أي أن ) (RSEتجمع بين املنطق
االقتصادي واملسؤولية االجتماعية والبيئية ،كما وضعت الحكومة الكندية نموذج أعمال كندي كإستراتيجية لدعم )(RSE
3 Commission européenne (2001). promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises. livre vert,

P : 8.
4 www.ec.europa.eu, date de consultation : 07-11-2018.
 5حيرش سليم & شقراني.محمد .املسؤولية االجتماعية للمنظمات في الدول العربية نظرة إلى ما وراء العمل الخيري :دراسة حالة مجموعة
زين لالتصاالت ،مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات ،العدد الثاني عشر ،ص ص  ،178-167 :ص .169 :
6 www.ecologique-solidaire.gouv.fr/responsabilite-societale-des-entreprises, date de consultation : 07-11-2018.
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اتجاه املجتمعات ،عرفتها بأنها "معايير طوعية مزاولة من طرف مقاولة مباشرة أنشطتها بطريقة مستدامة اقتصاديا
اجتماعيا بيئيا"" ،إنتاج قيم مشتركة تشجع املقاولة على االنخراط والتأسيس لها و تكريسها وتطويرها".7
نعرف ) (RSEبأنها قدرة األطراف املساهمة في العملية اإلنتاجية للمقاولة طوعيا أو إجباريا على إنتاج قيم ذات جدوى
لصالح املجتمع ،فاالقتصاد واملجتمع ال يمكن أن يتطورا دون بيئة صحية قابلة للحياة قوامها التفاعل تصون املوارد وتكفل
ديمومتها ،مع اعتبار نهوض املقاولة بمسؤولياتها االجتماعية هو بمثابة سلكها آللية تدبير استباقي للمخاطر والتهديدات
والتركيز على معالجة الهشاشة البيئية وتعزيز التماسك االجتماعي.

ثانيا :املسؤولية االجتماعية للمقاوالت :األبعاد ومستويات االستدامة التنموية
أشار الكاتب األملاني أولرايش شيفر ) (Ulrich Schaferقائال في آخر فقرة من كتابه «انهيار الرأسمالية» "إن مستقبل
النظام الرأسمالي يتوقف على مدى التغير الذي سيطرأ على األخالقية السائدة في املجتمع وعلى إدراك الجميع أن مبدأ
) (RSEال يقل أهمية عن مبدأ السوق الحر ،أما إذا تجاهل املجتمع هذه الحقيقة فإن اقتصاد السوق معرض للمصير
نفسه الذي تعرضت له االشتراكية  :االنهيار واالختفاء عن الوجود" ،8لذا فال مناص من استحضار الفعل املقاوالتي للبعد
األخالقي واستحضار التحديات املجتمعية في مختلف أبعادها بما يكرس التنمية املتقاسمة بين الجميع.

 -1أبعاد املسؤولية االجتماعية للمقاوالت
تتجلى روح ) (RSEفي التفاعل مع طموحات وتطلعات املجتمع العاجلة واملستقبلية ،واحترم القوانين الوطنية واملعايير
الدولية واالندماج في املؤسسات واملنظمات وفي العالقات العامة ،وانخراط املقاولة في مسلسل التنمية مع باقي الشركاء
والفاعلين من كافة األطراف املعنية ،لتخفيف اآلثار السلبية املحتملة التي يمكن أن تنتج عن أنشطة املقاولة ،واملحافظة
على الصالح العام وعدم التركيز على املصلحة الخاصة وحدها ما يعني االنخراط في حل مشاكل املجتمع.
عرف كارول ) (Carollاملسؤولية االجتماعية للمقاولة على أنها "استحضار املنظمة خالل عملية صنع القرارات آثار ونتائج
هذه القرارات على املجتمع لضمان توازن بين األرباح االقتصادية املطلوبة والفوائد االجتماعية لتلك القرارات" ،حدد كارول
أربعة أبعاد أساسية ل ) (RSEغير مستقلة عن بعضها البعض ،وهي املسؤولية االقتصادية القانونية األخالقية واملسؤولية
الخيرة ،التي يتم تصريفها في مجموع األنشطة أو االلتزامات الطوعية أو غير الطوعية التي تضطلع بها املقاوالت وتفي ببعض
الحاجيات سواء كان هذا االضطالع أنشطة اختيارية آم تنفيذا ألحكام القوانين واألنظمة.
الوثيقة رقم  : 01هرم كارول ألبعاد املسؤولية االجتماعية للمقاولة
المسؤولية الخيرة

المسؤولية األخالقية

المسؤولية القانونية
المسؤولية االقتصادية

التصرف كمواطن صالح يسهم في تعزيز موارد المجتمع وتحسين نوعية الحياة

بلورة قرارات أخالقية وعمل ما هو حق وعادل وتجنب اإلضرار بالفئات
المختلفة
االمتثال للقوانين وتنفيذها وعدم اإلخالل بها وتمثل قواعد العمل
األساسية
تحقيق المؤسسة أألرباح يمثل قاعدة أساسية للوفاء بالمتطلبات األخرى

7 Responsabilité

social des entreprise (RSE). guide de mise en œuvre a l intention des entreprises canadiennes. (2014).
date de consultation : 07-11-2018. www.ic.gc.ca/eic/site/csr-rse.nsf/fra/h_rs00599.html. P : 9.
 8شيفر أورليش .)2010( .انهيار الرأسمالية :أسباب إخفاق اقتصاد السوق املحررة من القيود؟ ،ترجمة :عباس علي عدنان ،سلسلة عالم
املعرفة ،عدد  ،371منشورات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص .10 :
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أ -املسؤولية الخيرة اإلنسانية :يمكن أن تكون املقاولة كيانا مواطنا يتصف بصفات قيمية مواطنة ،باعتبارها كيانا قادرا
على التمييز بين الخير والسيئ ،وأن تتصرف كمواطن صالح يساهم في تعزيز موارد املجتمع وتحسين نوعية الحياة ،وهي
مزايا يرغب املجتمع في الحصول عليها بشكل مباشر ،كالدعم الذي تبادر إليه املقاولة بشكل إنساني لتمويل مشاريع
املجتمع املحلي واألنشطة الخيرية...الخ .
ب -املسؤولية القانونية :تخص االلتزامات القانونية وجملة التشريعات التي على املقاولة احترامها والتقيد بها وتجنب
املمارسات املنتهكة للقانون ،يقتض ي هذا البعد االلتزام الواعي والطوعي بالقوانين والتشريعات املنظمة ملختلف املجاالت في
املجتمع ،كاحترام القوانين ،حماية العمال بتمكينهم من حقوقهم وتحسين ظروف العمل ،واملستهلك من املواد الضارة،
أيضا صيانة البيئة واملوارد الطبيعية من التدهور وكذلك حفظ الثقافة املحلية...
ج -املسؤولية األخالقية :يستند هذا البعد إلى مبادئ ومعايير أخالقية تعود في مرجعيتها إلى األعراف والقيم االجتماعية،
تترجمها سلوكات ونشاطات ليست بالضرورة موحدة في إطار قانوني لكن ينتظر من املؤسسة القيام بها ،بمعنى أن تكون
املنظمة مبنية على أسس أخالقية ،وأن تلتزم باألعمال الصحيحة وأن تمتنع عن إيذاء اآلخرين واكتساب ثقتهم ،وفي حقيقة
األمر أن هذه الجوانب لم تؤطر بعد بقوانين ملزمة لكن احترامها يعتبر أمرا ضروريا لزيادة سمعة املقاولة في املجتمع
وقبولها ،فعلى املقاولة أن تلتزم بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه.
د -املسؤولية االقتصادية :تقتض ي أن تكون املقاولة مجدية اقتصاديا ،تستغل املوارد بشكل رشدي في احترام لقواعد
املنافسة العادلة وتفادي االحتكار واإلضرار باملستهلكين ،بانجاز دراسة قبلية وتقييم بعدي ألثر قراراتها وأنشطتها على
الجوانب االجتماعية والصحية والبيئية...كما أن املسؤولية االقتصادية للمقاولة تعني مساهمتها في تحسين أداء االقتصاد
الوطني سواء في السوق املحلي أو الدولي وتحقيق القيم املضافة.
نستخلص أن التفاعل بين املستويات األربعة له أثر ايجابي على النتائج االقتصادية مما يحقق مبدأ االلتقائية بين أهداف
املقاولة وانتظارات كافة الفاعلين في التراب ،فتبني هذه املسؤوليات يحقق رغبات املجتمع بأن تعمل املقاولة على إنتاج
السلع والخدمات بفعالية لتحقيق مستويات األرباح املطلوبة ،في ضوء االلتزام بالقوانين والتشريعات الجاري بها العمل،
ومراعاة العدالة واألمانة في معامالتها مع العاملين بها واملتعاملين معها ،مما يعكس شعور وتقدير املقاولة ملتطلبات بيئتها،
عن طريق إعداد برامج التدريب والتكوين وإتاحة فرص العمال وتمويل املشاريع الخيرية...

 -2مستويات مبدأ االستدامة الترابية على ضوء املسؤولية االجتماعية للمقاولة
يضفي التفاعل بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية على تنمية التراب طابع االستدامة ،ويساهم التناغم بين
اإلنسان وبيئته في إقرار عدالة اجتماعية لفائدة األجيال الحاضرة واملقبلة ،كما تساهم في تقوية مناعة التراب.
أ -استدامة بيئية :قد أصبحت البيئة اليوم أكثر من أي وقت مض ى إحدى أكبر االنشغاالت ،تعرف مشاكل متزايدة
وخطيرة تهدد حياة اإلنسان واملنظومات اإلحيائية ،وتتمثل املسؤولية البيئية للمقاولة في حماية وحفظ محيط عيش
اإلنسان واملوارد الطبيعية الذي تعمل املؤسسة داخل نطاقه الجغرافي من األضرار القائمة واملحتملة ،بتبني سياسة بيئية
رشيدة واحترام القوانين املنظمة لذلك ،خاصة وأن لتطور الشركات ونمو أداءها االقتصادي اإلنتاجي تكلفة بيئية بسبب
التقنيات اإلنتاجية غير املستدامة مما يتحتم على املقاولة استخدام معايير علمية واستثمار تقنيات إنتاجية خضراء
صديقة للبيئة لتحسين أداءها البيئي وبناء صورة ذهنية جيدة عن التراب ،بتكريس تنمية ترابية مستدامة تأخذ بعين
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االعتبار سالمة األوساط البيئية وتتيح تأمين االستغالل العقالني للموارد.9
ب -استدامة اقتصادية :النشاط االقتصادي هو محرك املقاوالت ،فالتدبير املسؤول واستدامة األداء االقتصادي
يستوجب تحفيز ودعم األداء املالي للمقاولة ،وإدماج تقنيات ) (RSEيساهم في املردودية والتنافسية وباعث عن رضا كل من
(املساهمين والعاملين واملستهلكين )...كالرفع من قيمة األسهم وتحقيق أقص ى ربح ممكن ،ومراقبة ظروف العمل داخل
املقاولة واحترام قوانين العمل ،وضمان حق العامل في التدريب والتكوين املستمر وحقوقه النقابية و إشراكه في اتخاذ
القرارات ،وتحقيق األمن الوظيفي ومن حوادث الشغل ،إضافة إلى ضمان الرقابة على جودة اإلنتاج وخدمات ما بعد البيع
وتكوين وتأهيل العاملين وغيرها من الخدمات التي تحقق رضا املستهلكين عن املنتجات والخدمات املسوقة.
يقتض ي تحسين الفاعلية االقتصادية التدبير األمثل للرأسمال البشري الطبيعي واملالي ،بغية إشباع حاجات املجتمع
أفرادا وجماعات ،من خالل إقرار سياسات حكومية تشجع مساهمة املقاولة في تنمية التراب وتحافظ على قواه االقتصادية
املوجودة وجذب أخرى جديدة ،فتمركز املقاوالت بالتراب أمر مهم لها حيث يوفر موارد مالية إضافة وتوفير مناصب الشغل
لساكنة التراب ،مما يقلص التكلفة االجتماعية ويدعم تخطي رهان تحقيق التنمية املستدامة واستدامة املوارد.
ج -استدامة اجتماعية :يتمثل األداء االجتماعي املستدام للمقاولة في إسهاماتها في خدمة املجتمع من (تبرعات ،دعم،
مساهمات) في برامج التعليم والتكوين االجتماعي ومشاريع التوعية االجتماعية ودعم األنشطة الثقافية والرياضية
والخيرية...بغاية تحقيق العدالة واإلنصاف االجتماعيين بالتراب املحلي بالحجم األمثل ،وتتجلى أيضا مسؤولية املقاولة
اتجاه املجتمع في تقديم منتجات ذات جودة وآمنة بأسعار مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.10
يقتض ي إحقاق التنمية االجتماعية املستدامة تعبئة الرأسمال الطبيعي والبشري والثقافي إلنتاج الثروة ،وإحداث أنشطة
ذات قيمة مضافة عالية تسهم في خلق اقتصاد ذي معدل تشغيل مرتفع يعزز التماسكين االجتماعي والترابي ،الش يء الذي
يضمن تدبيرا أمثال لحجم الساكنة املحلية عبر تلبية متطلباتها ،مما يقوي تعلق املجتمع باملقاولة ويبعث عن اإلبداع
واالبتكار واإلنتاج ،ويجذب ساكنة جديدة غاية في الكفاءة والتأهيل خدمة للمقاولة ومنها التراب عامة ويتحقق ذلك عبر
تنويع العروض واإلغراءات ،فالساكنة دوما تبحث عن املجاالت التي توفر لها االمتيازات وتغادر غيرها.
د -استدامة ثقافية :احترام املقاولة لهوية التراب الذي تستقر فيه ،أو الذي يشكل مصدرا ملادتها األولية أو سوقا
لتصريف إنتاجها ،فالتراب فضاء عيش وحياة لجماعة بشرية ترتبط وتتحدد هوية الساكنة داخله بموروثهم التاريخي
املتكون من قيم مشتركة ومعايير تحكم وتحدد العالقات مع اآلخر ،إذن فهو تراث ثقافي محلي مميز ،كأحد مظاهر وأشكال
خصوصية التراب والتي تميزه عن غيره ،11ويهدف إسهام املقاولة في االستدامة الثقافية إلى تحقيق تنمية ترابية ذكية تدمج
كافة املقاربات الجيواستراتيجية واملقاربات السوسيواقتصادية بتراب معين ،واالضطالع بعدة مهام تنموية كفيلة بتعزيز
تنافسية التراب ،في تعاون وثيق بين كافة األطراف الفاعلة فيه ،بتأهيل وتثمين الرأسمال الثقافي املادي واملعنوي ،مما قد
يجعل التراب مستقطبا لسلوكات وأنشطة سياحية تساهم في تسويق التراب وتزيد من فعاليته وجاذبيته االقتصادية.
 9الشيخ بوسماحة .)2015( .البعد البيئي للمسؤولية االجتماعية ،القانون ،املقاوالت وحماية البيئة ،اشراف  :ندير بشرى ،جامعة محمد
الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويس ي ،الرباط ،املغرب ،ص ص  ،37-29 :ص  31 :و.32
 10ميرجمال .)2017( .دور املقاولة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية ،املسألة الترابية ورهان التنمية املستدامة ،أشغال الندوة
العلمية الوطنية املنظمة من طرف جمعية التضامن للتنمية والتنشيط االجتماعي والثقافي بالناظور 24 ،يناير  ،2016سلسلة الدراسات
الدستورية والسياسية ،العدد السادس ،ص ص  ،97-92 :ص .94 :
 11علي محمد رحومة .)2008( .علم االجتماع اآللي مقاربة في علم االجتماع العربي واالتصال عبر الحاسوب ،عالم املعرفة ،عدد ،347
سلسلة شهرية يصدرها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص .134 :
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نستخلص أن ميزة نهج االستدامة في الفعل املقاوالتي يحقق الفعالية االقتصادية بتحسين مستوى اإلنتاج في حماية تامة
للبيئة واحترام شروط إعادة اإلنتاج االيكولوجي ،ومراعاة البعد الثقافي والحكامة إضافة إلى خوض رهانات تحقيق الحاجات
اإلنسانية وتوطيد العالقات االجتماعية ،مما يتيح ضمان السالم والتعايش والتماسك االجتماعي ،وتشكيل تراب معاش
ومالئم ومنصف ،بتجاوز التناقض والتعارض بين الحاجات االجتماعية والبيئية واملقاوالتية ،األمر الذي يحتاج نجاعة
وفعالية تدبيرية وسياسات عمومية ناجعة تعتمد مبدأ التفاوض بين أطراف مختلفة كل منها يحمل منطقا خاصا ،والتي
يجب أن تنضبط في النهاية إلى املستويات األربع لشرط االستدامة كموضوع وكوسيلة وكشرط.

ثالثا :املسؤولية االجتماعية للمقاوالت ورهانات التنمية الترابية املحلية
تفرض املقاربة الترابية للقضايا التنموية بواسطة االستثمار املسؤول عموما العودة إلى املحلي وإقرار أهميته ومركزيته في
موضوع التنمية الترابية املستدامة ،فالعودة إلى املحلي واملؤسسات املحلية والديمقراطية املحلية واملوارد املحلية...أصبح
اليوم بمثابة البديل االقتصادي-السياس ي الذي تراهن عليه الكثير من املجتمعات املعاصرة وكثير من القوى السياسية،
من هنا جاءت األهمية الخاصة التي أصبح يحتلها املحلي ،إذ يستحيل تحقيق تنمية محلية شاملة دون إدماج املجتمعات
املحلية ضمن املجتمع الكلي ،فال بد من إحياء وبعث املحلي في زمن ما هو عاملي.

 -1مفاهيم أساسية
أ -مفهوم التراب املحلي :يعتبر مفهوم "املحلي" مفهوما غامضا لغياب مقياس محدد نحكم بمقتضاه أننا إزاء مجال محلي،
فاملقياس الجغرافي الذي يمنح صفة املحلية للتراب قد يزيد أو ينقص ،إال أنه يبقى مجاال متصال محدودا من حيث الرقعة
الترابية ،يجسد ظواهر ملموسة ونقط وأشكال طبيعية مختلفة األحجام ،ورموز مشيدة ومشاهد حالية وأخرى سالفة،
مصدرها الفعل البشري املنتج في إطار عالقات بين أفراد أو مجموعات بشرية محلية والتي استغلت هذا املجال.
يشكل التراب املحلي حقال لطرح قضايا التنمية ومختبرا لتقييم مدى نجاعة ومالءمة ما يطبق من مناهج ومقاربات في تنفيذ
املشاريع التنموية التي تقوم بها مختلف األطراف  :الدولة ،الجماعات املحلية ،الخواص ،مؤسسات املجتمع املدني،
املقاوالت ...في ظل التنافس تغيرات عاملية متتالية أثرت في كثير من األدوار التقليدية للتراب املحلي ،فالتراب حصيلة
استراتيجيات استغالل وتدبير مركبة لفاعلين ينتمون مليادين مختلفة في االقتصاد والسياسة والثقافة ومؤسسات املجتمع
املدني ،...كما يستمد تفرده وخصوصياته من عدة مرجعيات  :تاريخية ،أثنية ،ثقافية ،وسط طبيعي ،نشاط
اقتصادي...وبذلك يعتبر تجسيدا للتنوع واالختالف داخل الوحدة الوطنية .يتكون املحلي مؤسساتيا في املغرب من مجموع
الوحدات الداخلة في حكم القانون العام والتي تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري ،يطلق عليها الجماعات
الترابية املكونة من الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات ،تنتخب مجالس تدبير شؤونها ديموقراطيا وفق شروط يحددها
القانون.
ب -مفهوم التنمية الترابية :يقترن مفهوم التنمية بتعبيرات مثل حياة أفضل ،حياة كريمة ،تقدم ،تطور ...إنها سبيل
اإلنسان لتغيير الظروف والواقع بما ييهئ له العيش الكريم ،باستثمار وتطوير املوارد وإقامة التنظيمات الالزمة وبلورة
املفاهيم والتصورات التي تؤدي مجتمعة إلى حياة أفضل في جانبيها املادي واملعنوي ،فالتنمية أداة مواجهة عوامل التخلف
وتجاوز معوقات انبثاق اإلمكانات الذاتية ،ووسيلة لتوفير األطر املؤسساتية لنمو هذه اإلمكانات إلى أقص ى حدودها .خطة
شاملة سياسية مجتمعية تهم كافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية والبيئية...تعود
بالنفع على الفرد والتراب معا ،تحقيقها رهان لكل جماعة ترابية تتطلق للترقي إلى تحقيق انتظارات وطموحات الساكنة.
يقصد مفهوم التنمية الترابية عمليات جعل التراب أكثر جاذبية وتنافسية ،ذلك عبر تثمين املوارد والعمل على التقائية
التدخالت املحلية والجهوية والوطنية في مشروع التنمية املستدامة وإعداد وتدبير التراب ،من خالل االنخراط الفعلي
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والنشيط لجميع الفاعلين املعنيين ،في إصالحات تتسم بالتصحيح املستمر املتصف بالتتبع واالستمرارية واعتماد املنطق
التشاركي إلنعاش املبادرات املحلية بما يساهم في دعم سياسة القرب والرفع من مردوديتها .ففي سنة  1987خلص تقرير
برونتالند إلى أن النموذج الحالي للتنمية االقتصادية "ال يمكن أن يدوم على املدى البعيد ،حيث أنه يتسبب في نفاذ املوارد
الطبيعية وإيداء المجتمع ".وقد ّ
عرف التقرير األممي للتجارة والتنمية سنة  2004بأنﻬا "تلبي احتياجات الحاضر دون
اإلضرار بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتﻬا" ،وتحقيق اإلنصاف الذي يعكسه حصول كل إنسان على حصة عادلة
من ثروات املجتمع وطاقاته ،وبالتالي فإن هذا املبدأ يشكل مقوما أساسيا للتنمية املستدامة.
ج -االستثمار االجتماعي املسؤول ) :(IRSعبارة عن توظيفات مالية لتمويل مشاريع من شأنها تحقيق عوائد مجتمعية
بتعميق التواصل مع املجتمعات املحلية ،فضال عن العوائد املالية واألثر البيئي ،توظيفات تحرص على قياس القيمة التي
تنتجها وتطوير أشكال تمويل جديدة تتحلى باملسؤولية االجتماعية كتمويل مشاريع االبتكار والتجديد الى جانب تفعيل
االستدامة الشاملة ،لذا يحاول ) (IRSالتوفيق بين األداء االقتصادي واألثر االجتماعي والبيئي ،هو نوع تمويل وكيان
اقتصادي مساهم في التنمية املحلية ،تعرفه الجمعية الفرنيسية للتدبير املالي ) (AFGبأنه "تمويل للمشاريع ذات النفع
االجتماعي والبيئي ،تسلك إستراتيجية انتقاء املشاريع املرتبطة بالتنمية املحلية املستدامة ،"...يعتني بتنبؤ التبعات
االجتماعية والبيئية لالستثمارات في مختلف القطاعات في سياق التحليل املالي الدقيق لتلك االستثمارات.
طور األداء املالي تقنيات االستثمار وتنشيط السوق املالي للفاعلين املاليين التقليديين ،بدفع مستثمرين ذوي التوجه
األخالقي نحو استثمارات مبنية على معايير سوسيو-بيئية في قراراتها االستثمارية ،وأن تنخرط في استراتيجيات تنموية تخلق
التغيير االجتماعي االيجابي وتقليل األضرار البيئية ودمج املرجعيات الدينية األخالقية في القرارات االستثمارية ،تعتبر
املقاوالت التي تتبنى معايير ) (ISEفرصا استثمارية حقيقية سليمة أخالقيا واجتماعيا وبيئيا.

 -2املسؤولية االجتماعية للمقاولة والتنمية الترابية :ألجل تشكيل تراب منصفة ومعاش.
إن مفهوم ) (RSEوالتنمية هما مستويين مختلفين يجب أن يلتقيا عند التنمية الترابية املستدامة ،في احترام تام لحقوق
اإلنسان والبيئة الطبيعية قانونيا ورمزيا ،تتوخى التنمية الترابية بواسطة املقاولة كمقاربة تنموية إحقاق تنمية شمولية
مندمجة قائمة على املشاركة املسؤولة واملواطنة للمقاولة ،لتوفير محيط مالئم يقوي القدرات الفردية والجماعية ،وتعبئة
املوارد الترابية املتاحة والكامنة ،واستثمار املقومات الذاتية كشرط للتكيف مع املستجدات وتحقيق التأهيل الذاتي،12
وإلحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في املجتمع وإكسابه القدرة على التطور والتطوير املستمرين.13
الوثيقة رقم  :02ركائزالتنمية الترابية املستديمة املندمجة والشمولية

 12البحيري زهير& املوساوي امحمد .)2012( .العمل الجمعوي ورهانات التنمية الترابية ،املجتمع املحلي والحكامة الترابية ،تنسيق  :الزرهوني
محمد والبقص ي محمد ،أشغال الدورة الثانية والعشرون ،منشورات امللتقى الثقافي ملدينة صفرو ،ص ص  ،24-6 :ص .10 :
 13بحكان ميمون .)2011( .املجتمع املدني والتنمية املحلية ،املجتمع املحلي والحكامة الترابية ،تنسيق  :الزرهوني محمد والبقص ي محمد،
أشغال الدورة الثانية والعشرون ،منشورات امللتقى الثقافي ملدينة صفرو ،ص ص  ،29-12 :ص .12 :
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أ -خصائص التنمية الترابية املستدامة بواسطة املقاولة
تسعى التنمية الترابية املستدامة إلى تشكيل تراب سليم ومستدام بيئيا ،مالئم ومسؤول اجتماعيا ،ومريح وحيوي
اقتصاديا ،ذلك ودون شك لن يتحقق دون مساهمة ومشاركة املقاوالت ،ومن خصائص التنمية الترابية بواسطة املقاولة
أنها تنمية ذكية ،مستدامة وإدماجية تتطلع إلى تحقيق تنمية عادلة ومنصفة قوامها التوازن والشمولية ،هذه الخصائص
هي كالتالي:
 تنمية ذكية :اإلدماج العميق والذكي للمقاربات الجيواستراتيجية والسياسية واملقاربات السوسيواقتصادية بتراب معين،تنمية اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية وبيئية ،...تكرس أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية تنبني على املعرفة
واالبتكار املعزز لتنافسية التراب وجاذبيته ،وترمي إلى تقوية وتأهيل املستويات التربوية والبنى الفكرية ،في تعاون وثيق بين
كافة األطراف داخل الحيز الترابي من مراكز بحث ،جامعات ،منتخبين محليين ،مؤسسات رسمية ومدنية...
 تنمية مستدامة :استحضار االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية ،...تروم اقتصادا أكثرفاعلية وتنافسية في استخدام املوارد ،تراعي سالمة األوساط البيئية وتأمين االستغالل العقالني للموارد ،وتطوير اقتصاد
ال يتجاوز حدود ما تتيحه البيئة وما تستطيع تحمله ،14فاالستدامة تعني سعي املقاولة دائما لألفضل القابل لالستمرار ،في
محيط يسوده مبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية وتنمية منصفة تطال الجميع بصورة متوازنة.
 تنمية إدماجية  :تستحضر الخصوصيات والتطلعات والتحديات ،تسعى إلى تكثيف الجهود لتعبئة املوارد الترابية إضافةإلى الرأسمال البشري-الثقافي إلنتاج الثروة ما يسهم في خلق اقتصاد ذو معدل تشغيل مرتفع يعزز التماسكين االجتماعي
والترابي ،كما تأخذ التنمية اإلدماجية بعين االعتبار البعد االجتماعي بالتطلع إلى تحسين الحياة االجتماعية وتخليقها ،حيث
أن سوء التصرف اتجاه املجتمع يمكن أن يكون ذا تكلفة عالية جدا على الدولة واملقاوالت واملجتمع برمته.
ب -املسؤولية االجتماعية للمقاوالت مدخل أساس ي إلحقاق االستدامة وإشباع حاجات املجتمع
أصبحت ) (RSEمن املواضيع املتداولة في كثير من التخصصات العلمية ترتبط بموضوع التنمية املحلية املستدامة ،تعتبر
تجسيدا إلدماج املعيار األخالقي واملؤسساتي في مجال املقاولة والتوفيق بين املنطق االقتصادي واألخالقي اتجاه املجتمع
والبيئة وحقوق اإلنسان ،ال يجب على املقاوالت أن تغفل أهمية مسؤولياتها االجتماعية واملجتمعية ألن التكلفة قد تكون
أكبر مستقبال تهدد بقاء املقاولة ،فاملقاولة التي ال تستحضر هذه األبعاد كاملة يتهددها خطر تضييع الفرص.
إن التنمية الترابية بواسطة املقاولة تتطلع إلى تلبية الحاجات األساسية للساكنة وإرضاء طموحاتهم وتحقيق انتظاراتهم
ضمن حدود اإلمكانات البيئية ،حيث أن هذه الحاجات كمطلب إنساني مشروع تتدرج من الحاجات األدنى إلى األعلى ،هكذا
يرتكز مقالنا في إطار خطاب التراب والتنمية الترابية ودور املقاولة على مسلمة أساسية مفادها أنه بقدر ما يتحلى التعامل
املقاوالتي بفاعلية مع التراب كمجتمع وموارد وبيئة وثقافة ...بقدر ما يتحقق إشباع الحاجات األساسية والتي تعتبر املقاولة
طرفا مدعوا إلى االنتباه إليها وإعارتها االهتمام الذي تستحق.
ج -تتعدد مداخل املسؤولية االجتماعية للمقاوالت
تتعدد مداخل تفعيل مضامين ومقتضيات فلسفة املسؤولية االجتماعية للمقاوالت لبناء مجتمع طبيعي متضامن
ومشارك ومتفاعل بكل فعاليته ومكوناته ،حيث يعمل السكان واملجتمع املدني والفاعلين املؤسسين العموميين والخواص،

 14أمارتيا صن .)2012( .التنمية حرية ،مجلة عالم املعرفة ،عدد  ،303ترجمة  :شوقي جالل ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص .21 :
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االقتصاديين واألكاديميين 15 ...لتطوير أرضية عمل تشاركية ناجحة ومميزة من مواصفاتها:
 الشراكة :ضرورة مشاركة جميع مكونات التراب املحلي في مشاريع التنمية الترابية املستدامة ،وهي أعلى درجات مداخلاملسؤولية االجتماعية للمقاوالت ،قائمة على التعاقد والتكامل واملشاركة بالرأي واملقترحات وبالجهد والعمل ،وفي عمليات
تخطيط وتنفيذ وتنسيق ومتابعة تقييم وتقويم برامج ومشاريع التنمية املحلية.16
 التعاون :التعاضد في تصور أو تنفيذ خطة عمل أو تحمل مسؤولية تنموية ما ،لتحقيق هدف مشترك قد يكون مباشراأو غير مباشر ،والتعاون إما يكون اختياريا أو إجباريا حيث تكون صفة اإلجبار نتيجة العمل وظروف املحيطة بها ،أو تعاونا
تعاقديا بين التنظيمات االجتماعية واالقتصادية التي ترتكز على أسس تعاقدية مثل الجمعيات التعاونية واملنظمات
الخيرية التي تحكمها دوافع التعاطف أو وجود أهداف مشتركة بين أطرافها.
 االهتمام :أساس العالقات االجتماعية والدافع إلى التغيير إلى األفضل ،وبالتالي فاهتمام مقاوالت املسؤولية اجتماعيابشؤون املجتمع والتراب سيرفع درجة رضا أصحاب املصالح من خالل التفاعل مع آراء ووجهات نظر الجمهور وجماعات
الضغط ،مما يحسن سمعتها وعالمتها التجارية وتلميع ميزتها التنافسية بما يعزز مكانتها في السوق.

رابعا -املغرب حالة واعدة لدمج املسؤولية االجتماعية للمقاوالت :الفرص واملعيقات
بدأت مناقشات ) (RSEتنتقل تدريجيا في اآلونة األخيرة إلى مسرح النقاش العمومي املغربي ،تجمع محاسن الفكرة بين عدة
جهات وأطراف متنوعة ،ولم تعد تتراوح بين الخصوصية التطوعية أو مسألة االمتثال إلى القانون ،بل أصبحت مقاربة في
التنمية الترابية تمارس في شراكة بين الدولة واملقاولة ،هذه املقاربة التعاقدية تدرج ) (RSEفي أفق سوسيولوجي حيث يعاد
بناء املفهوم من طرف الفاعلين ،يتطور بفعل تفاعالتهم أثناء سيرورة تكوينية تعليمية تتطلب تجويد الفعل العمومي
الستثمار محاسنها ومزاياها ،إذ ال يمكن أن تكون املسؤولية االجتماعية للمقاولة شيئا منفصال عن سياسات العمومية.

 -1السياق العام :يحفزاالهتمام الوطني حول موضوع املسؤولية االجتماعية للمقاوالت
عمل املغرب على استقطاب استثمارات أجنبية مهمة خالل العقدين األخيرين ،خاصة وأنه يملك مؤهالت نوعية للدفع
باملغرب نحو آفاق جديدة تستجيب للتطلعات املشتركة وإلى تحقيق التقدم االقتصادي وإنجاح األوراش واملشاريع
التنموية ،17هذه املؤهالت من بينها:
 ميزة االستقرار السياس ي للمملكة وااللتفاف املجتمعي الذي يكاد يكون كليا حول شخص امللك؛ فتوة الساكنة التي ال ينبغي أن يعتبر مشكال بل قوة ملواكبة دينامية النمو االقتصادي لبناء مجتمع مساير للعوملة؛ املوقع الجيواستراتيجي املتميز والخاص للمغرب كملتقى بين إفريقيا وأوربا والشرق األوسط؛يعرف املغرب في ظل الدينامية االقتصادية واالجتماعية حاليا تصاعد حدة االحتجاجات ،نتيجة تفاقم املشاكل
واالختالالت السوسيومجالية والديموغرافية التي تزيد من املسؤوليات االجتماعية للدولة والتي تعجز على تلبيتها ،كالنمو
السكاني وارتفاع معدالت البطالة والفقر وانتشار األحياء العشوائية الهشة بضواحي املدن ،وتعمق أزمات األوساط الريفية
واستفحال ظاهرة الهجرة ،وصعوبات تدبير النفايات وشبح التغيرات املناخية وتدهور املوارد الطبيعية ،مما يرفع من
 15خافيير كاريللو فرانشيسكو .)2011( .مدن املعرفة  :املداخل والخبرات والرؤى .ترجمة  :علي يوسف خالد ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد
 ،381منشورات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص .176 :
 16زيتوني حجيبة .)2011( .الجهة و االصالح الجهوي باملغرب ،السلسلة املغربية لبحوث االدارة واالقتصاد واملال  ،3الطبعة األولى الرباط،
املغرب ،ص  153 :و.154
 17بنمختاربن عبد هللا رشيد .)2012( .تنمية الجهات بواسطة املعرفة والتكنولوجيا ،الذكاء الترابي والتنمية الجهوية بواسطة املقاولة  :تجارب
دولية مقارنة ،اشراف الكراوي ادريس وكليرك فيليب ،منشورات جمعية الدراسات واألبحاث من اجل التنمية ،ص ص  ،39-27 :ص .28 :
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الطلب على الخدمات االجتماعية املجانية في ظل ضعف األداء االقتصادي الذي يواجه ارتفاع املديونية في ظل أزمة
اقتصادية عاملية ،الش يء الذي يضعف نتائج برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية ،لذا أصبح من املفروض على املقاولة
املساهمة في التنمية املحلية املستدامة للتخفيف على األقل من حدة املشاكل االجتماعية والبيئية ،واالنخراط في دعم
مبادرات محيطها للنهوض بالشأن التنموي في فضاء هي جزء منه تشتغل فيه ،يشكل لها موردا وسوقا في الوقت نفسه.

 -2مرتكزات تفعيل وتثبيت املسؤولية االجتماعية للمقاوالت باملغرب
تفاعل املغرب بشكل ايجابي بخصوص تبني وتفعيل ) (RSEمن خالل مقتطف خطاب ملكي سنة " 2005ندعو الحكومة
إلى نهج مقاربة تقوم على مبدأ اإلصغاء والتشاور مع كل القوى الحية لألمة ،أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وجماعات
محلية وهيئات املجتمع املدني وقطاع خاص وحتى مع املواطنين اللذين لهم خبرة وغيرة في التنمية ،...كما ينبغي أن يقوم
التمويل على إيجاد آلية مالئمة ومتميزة تضمن استمرارية املوارد وتسهيل مساطر التنفيذ ،...على أنه لن يتم اللجوء إلى
ضرائب أو تحمالت جبائية جديدة ال على املواطن وال على املقاولة" ،ويتجلى ذلك من خالل مجموعة من مرتكزات ،حرص
املشرع املغربي على إعداد مناخ قانوني يفض ي إلى تفعيل ( )RSEوتثبيتها من خالل تشريعات وأطر تنظيمية هذه املرتكزات :
أ -مدونة الشغل :إطار تنظيمي وجملة تشريعات تتعلق بقانون رقم  99.65من مدونة الشغل الصادرة سنة  ،2003شرع
في تطبيق مقتضياتها ومبادئها األساسية في السنة املوالية انسجاما مع روح مضامين الدستور املغربي واملعايير الدولية
املنصوص عليها في اتفاقيات األمم املتحدة واملنظمات املتخصصة املتعلقة بمجال العمل ،تضم جميع القواعد املتعلقة
بتنظيم العالقات االجتماعية داخل املقاولة وفي مجال العمل ،مدونة عصرية تشجع االستثمار والتشغيل وتدعو كافة
الشركاء إلى إقامة السلم االجتماعي ،تحدد لكل من املقاولة والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا في نطاق ميثاق تضامني
اجتماعي شامل ،ثم تعزيزه بملحق للمفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي.
تشير مدونة الشغل في ديباجتها إلى أن املقاولة الحديثة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق امللكية الخاصة
وتلتزم باحترام كافة العاملين بها وضمان حقوقهم الفردية والجماعية ،كما تعمل على تحقيق التقدم االجتماعي
واالقتصادي بخلق مناصب شغل جديدة وتحديث فضاء العالقات االجتماعية داخلها ضمن عالقات تعاونية وتشاركية،
باعتماد أساليب جديدة للتواصل بين الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين ،تأخذ بعين االعتبار االكراهات التي تواجهها
املقاولة ومتطلبات التنافسية خدمة لالستثمار واإلنتاج من أجل اقتصاد قوي وقادر على املنافسة وعلى مواجهة تحديات
العوملة.
تشوب قانون العمل الجديد بعض النقائص ،فهناك بعض فئات العمال ال تزال خارج أي حماية قانونية كالعاملين
بالحرف التقليدية .وهناك فئات أخرى تخضع لقوانين مستقلة ،كاملوظفين الحكوميين ووكالء اإلدارات العامة وموظفو
الشركات واملؤسسات العامة والصحفيون ،...كما ال يغطي القانون التدريب املنهي والضمان االجتماعي والحماية الصحية
واألمراض املهنية .في املجال النقابي ال يتضمن هذا القانون أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  135املتعلقة بحماية
ممثلي العمال ،على الرغم من التزام الحكومة الرسمي بالتصديق على هذه االتفاقية.
ب -املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( :)INDHأطلقها امللك في  2005ملكافحة الفقر والهشاشة كبرنامج شراكة متنوع
األطراف ومتعدد السنوات ،تشمل أصحاب املصلحة مجتمعين لتمويل النفقات االجتماعية اإلضافية ،تعتبر بمثابة محفز
قوي لدمج أهداف اجتماعية وبيئية أوسع في قرارات االستثمار ،وفرصة ملختلف الشركاء والفاعلين االقتصاديين ،املقاولة،
املنظمات املدنية ،النسيج الجمعوي ،اإلدارة والسلطات العموميتين...الستعراض مشاركتهم في إعداد وتكوين املجتمع
وتنميته تنمية شاملة وحقيقية ،في استحضار ملبدأ االلتقائية بين مختلف املقاربات القطاعية وبالتالي الرفع من األثر
اإليجابي للمشاريع التنموية املنجزة واملبرمجة.
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ج -االتحاد العام للمقاوالت باملغرب ( :)CGEMتمنح االعتراف مند  2007بجهود املقاوالت في تطوير ) ،(RSEلتعزيز
عوامل جذب االستثمار واحترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون وتنظيم العالقات ،أيضا تفعيل قواعد التنافسية لتمكين
املقاولة املغربية من املشاركة الفعالة في التنمية الشاملة للمملكة ،بتحقيق النمو االقتصادي املتواصل القائم على
التجديد واالبتكار والتطوير التكنولوجي واالنفتاح القوي على األسواق الوطنية والدولية وترسيخ استقرار ماكرواقتصادي،
وتجويد مستوى عيش املغاربة وتحسين ظروف العمل والتقدم في مؤشرات التنمية البشرية ،بدعم األعمال واملبادرات التي
من شأنها التخفيف من حدة املشاكل االجتماعية والهشاشة بما يحسن صورة املقاولة املغربية.
تمنح ميزة  CGEMللمسئولية االجتماعية لشركات مقرها املغرب أعضاء في االتحاد ،كاعتراف رسمي باحترام هذه املقاوالت
اللتزاماتها اتجاه املجتمع واملحيط العام ،بمراعاة املبادئ العاملية للمسؤولية االجتماعية والتنمية الترابية املستدامة
والدفاع عنها وفي مساهمتها في خلق القيمة ،تخضع  CGEMأي شركة تقدم طلب ميزتها لتقييم بواسطة خبراء مستقلين
معتمدين للتصديق على أن مقاولة ما تمتثل اللتزامات ميثاق املسؤولية االجتماعية لالتحاد ،بناءا على أدلة ملموسة تؤكد
التزام املقاولة بمقتضيات امليثاق املكون من تسعة محاور قابلة للقياس ،تتماش ى أهدافها مع املبادئ التوجيهية ملعيار ISO
ً 26000
ووفقا للمعايير العامة الدولية واالتفاقيات األساسية وتوصيات املؤسسات الدولية.
الوثيقة رقم  :03جدول املبادئ التسعة مليثاق ( )RSEباملغرب
1
2
3
4
5

احترام حقوق اإلنسان في شموليتها وكونيتها
تحسين شروط التوظيف والعمل والعالقات املهنية
حماية البيئة واملنظومات اإلحيائية من أشكال التدمير
الوقاية من الرشوة والفساد اإلداري واالقتصادي
احترام قواعد املنافسة ونبذ االحتكار

6
7
8
9

تقوية الشفافية والحكامة املقاوالتية
احترام اهتمامات املستهلكين والزبائن
دعم املسؤولية االجتماعية للمتعاملين والشركاء
تنمية االلتزام االجتماعي اتجاه املجتمع والتفاعل مع قضاياه

د -املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي )(CESE
مؤسسة استشارية مستقلة أحدثت سنة  ،2011يتمثل دورها في انجاز دراسات وبلورة اقتراحات للحكومة ومجلس ي البرملان،
ويعتبر القانون رقم  12.128املنظم لصالحيات وإجراءات عمل املجلس ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي البيئي ،في
تصور واقتراح مشاريع االستراتيجيات توجه العمل الحكومي لتحقيق األهداف األساسية للدولة املرتبطة باالختيارات
اإلستراتيجية الكبرى املتعلقة بالسياسة العامة للدولة في امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،كما يمكن للحكومة
وللبرملان بغرفتيه استشارة املجلس بخصوص املشاريع واملقترحات القوانين ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
والسيما الرامية منها إلى تنظيم العالقات بين األجراء واملشغلين وإلى سن أنظمة التغطية االجتماعية وكذا كل ما له عالقة
بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
الوثيقة رقم  :04خطاطة صالحيات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
تحليل الظرفية وتتبع السياسات
االقتصادية واالجتماعية
الوطنية والجهوية والدولية
وانعكاساتها

انجاز الدراسات واألبحاث
في الميادين المرتبطة
بممارسة صالحياته

صالحيات
)(CESE
تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين
الفرقاء االقتصاديين واالجتماعيين
والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي

اإلدالء برأيه في التوجهات العامة
لالقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي
جميع القضايا األخرى ذات الطابع
االقتصادي واالجتماعي والبيئي

تقديم اقتراحات في مختلف
الميادين المرتبطة باألنشطة
االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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يتطلع املغرب بتأسيس املجلس االقتصادي واالجتماعي إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية اإلصالحية "إننا نريده فضاء
جديدا واسعا ،يعزز ما توفره دولة املؤسسات ،التي نحن لها ضامنون ،من هيآت للحوار البناء ،والتعبير املسؤول ،والتفاعل
االيجابي مع تطلعات مختلف فئات املجتمع واألجيال".18
ه -ترسانة قانونية متنوعة وغنية لحماية البيئة الطبيعية قائمة على مبدأ التشاركية في التنفيذ
ً
تغير اإلطار القانوني والتشريعي املغربي تدريجيا ليعكس تمسك البلد بقيم ) (RSEويتميز في الوقت الحالي بترسانة كبيرة
ً
ُ
من النصوص القانونية املعتمدة ،تشمل أحكاما لحماية وحفظ املوارد ،كالقانون رقم  95-10املتعلق باملاء الذي نشر في
ظهير شريف رقم  ،1-95-154الصادر في  16غشت  ،1995والقانون رقم  03-11املتعلق بحماية واستصالح البيئة
وتحسينها ،الذي أقره ظهير  12مايو  ،2003ثم القانون رقم  03-12بشأن دراسات التأثير البيئي ،صدر عن ظهير  12مايو
 ، 2003أيضا القانون رقم  03-13بشأن مكافحة تلوث الهواء ،عن ظهير رقم  ،1-03-61صدر في  12ماي  ،2003وأيضا
القانون رقم  00-28بشأن إدارة النفايات والقضاء عليها ،طبعها ظهير رقم  ،1-06-153الصادر في  22نوفمبر ...2006هذه
العدة القانونية ثم تعزيزها ببلورة برامج اجتماعية وبيئية ،وتأسيس مراصد لتتبع تنفيذها وتقييمها وقياس النتائج املحصل
عليها ،إضافة إلى عدة مبادرات حكومية بغية تخليق الحياة العامة وتكريس قيم اإلصالح ،كمحاربة الرشوة وتيسير سبل
االستثمار ورفع وثيرة اشتغال اإلدارة وتحديثها...
ً
رسميا في القانون
تم تعزيز التزام املغرب بالتنمية املستدامة من خالل صياغة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة
اإلطار رقم  ،12-99ظهير شريف رقم  ،1.14.09الصادر في  6مارس  ،2004جاءت فكرة امليثاق في سياق استعداد املغرب
الحتضان الدورة الثانية والعشرين ملؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغير املناخ  ،COP 22يحدد
القانون األهداف األساسية للدولة من حيث حماية البيئة والتنمية املستدامة االجتماعية واالقتصادية ،كما يعتبر أن
الحكومة مدعوة العتماد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة في برامجها ومخططاتها التنموية ،19من خالل التشاور
على نطاق واسع مع جميع أصحاب املصلحة  :القطاع العام ،واملشغلون الخواص واملجتمع املدني...

 -3الدولة وإستراتيجية ) (RSEرابح رابح :أية تدابيرمن أجل تنمية التراب املحلي؟
يجب إدراج أهداف التنمية املستدامة في استراتيجيات املقاوالت وأن تتأسس على عقد توافقي دون أي تعارض بين أهداف
املقاولة وبين أصحاب املصالح ،وفي هذا االتجاه فالدولة مطالبة بتبرير ) (RSEوتشجيعها باعتبارها إحدى سبل تعزيز
جاذبية وتنافسية الشركات ،بدعم النقاشات العمومية حول ) (RSEوالدعوة إلى تفكير يسيطر عليه الطابع الليبرالي يشير
إلى الدور البارز للمقاوالت في االنخراط في املجال االجتماعي والبيئي ،بهدف حصول املقاوالت على أرباح طويلة األمد ،فالدولة
هي الفاعل األول واملسؤول الرئيس ي عن التنمية ورفاه املجتمع بتطويع التعارض بين منطق املقاوالت والسياسات العمومية،
في ظل مقاولة مواطنة مع توفير وخلق ظروف إطارية وحفظ مناخ أعمال جيد ومناسب ووضع معايير لتعزيز تبنيها ،بابتكار
حوافز ومشجعات للشركات في جميع أنشطتهم من خالل إشاعة ثقافة التطوع غير امللزم ،للحد من اآلثار السلبية للفعل
املقاوالتي على املستوى االجتماعي البيئي ،في احترام تام للقوانين دون أن تعوق األنشطة اإلنتاجية والتجارية للمقاوالت.
يجب التركيز على أن ) (RSEقضية من القضايا السياسية للدولة ومسؤولية من املسؤوليات املحورية للمقاولة ،باعتبارهما
طرفان مسؤوالن أمام املجتمع ،فدور الدولة هو تنظيم الحوار وتوضيح قواعد اللعبة وتنظيمها وتخطيط األولويات ،أما
املقاولة كفرد مستقل لكن مندمج في املجتمع يجب أن يكون لها منطق مشترك مع الجميع ،يجعلها أحد دعامات اتفاقية
18

مقتطف من نص الخطاب امللكي الذي ألقاه جاللة امللك خالل تنصيب املجلس االقتصادي واالجتماعي ،بتاريخ  21 :فبراير .2011
19 www.enverennement.gov.ma, date de consultation : 14-12-2018.
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اجتماعية غايتها التنمية الترابية املستدامة.
يمكن القتصاد التعاقد من توجيه وتعزيز قدرة الفاعلين في بناء توافقات رغم التعارض في األهداف واملنطق ،يأخذ
التعاقد دالالت اقتصادية سوسيولوجية يضبط بناء املجتمع للقوانين الداعمة والفاعلين لتبرير فعلهم ،فاألمر بمثابة
اتفاقية اجتماعية مشتركة بين املدبرين وأصحاب املصالح والدولة بإدماج التنمية املستدامة ضمن االستراتيجيات
التدبيرية مللف التنمية الترابية التي تلبي رغبات كل من الدولة واملجتمع واملقاولة في تآزر  synergieيضمن االستقرار
واالستمرار.
ُ
تعد التقارير السنوية وسيلة مهمة لتحسين كافة مستويات أداء املقاولة ،مما يجعل األخيرة تخضع نفسها بنفسها
للمراقبة الذاتية ،حيث تكون منفتحة على صورتها وعلى اطالع بمكانتها في السوق وفي نظر املجتمع ،بفضل تقارير املسؤولية
االجتماعية تحصل املقاولة على تغذية راجعة بمعطيات تكشف لها عن الثغرات وجوانب ضعفها ،وتجعلها تغير من
سلوكاتها ومواقفها التي تتعارض ومبادئ مسؤولياتها االجتماعية واملجتمعية ،...وتمكنها من مقارنة نفسها بغيرها من
املقاوالت ،إن أي مقاولة تعد تقاريرا بشأن االستدامة تصبح أكثر قوة وبإمكانها كسب املزيد من املصداقية.

 -4تسويق التراب ،تعزيزجاذبية االستثمار ،تفعيل  :RSEأي دورللجماعات الترابية؟
تعتبر الجماعات الترابية مسؤولة في إطار الصالحيات املخولة لها ،يجب أن تضطلع بأدوارها ال سيما االقتصادية
واالجتماعية من خالل تنشيط االقتصاد املحلي واالهتمام بجاذبية ترابها والتسويق له ،من خالل مشاريع ترابية مستدامة
تستهدف جذب االستثمار وفتح قنوات التواصل مع كافة األطراف واالنفتاح على املحيط وبناء شراكات ،20ذلك بأن تتميز
بخصائص الجماعة الترابية املتواصلة واملقاولة ذات قدرات ومهارات قيادية ،تنتقل بها من مجرد جهاز أو إطار مؤسساتي
محلي يقتصر دوره على التسيير إلى إعمال املقاربة التدبيرية في التعاطي مع الشأن املحلي في كافة أبعاده ومستوياته ،ومن
هذا املنطلق ،تنتقل الجماعات الترابية من كيانات مؤسساتية مستهلكة إلى أخرى منتجة ،ومن إدارة سلبية تكتفي بالتسيير
والتنفيذ الروتيني ألعمالها إلى إدارة مواطنة نشيطة خدومة ،مواكبة للتطورات والتحوالت التي يعرفها املجتمع املغربي.21
أ -التواصل الترابي :يبحث نوع ومواصفات العالقة السليمة وااليجابية بين اإلدارة املحلية ومحيطها ،سواء تعلق األمر
بعالقة اإلدارة باملوظف ،أو بعالقة اإلدارة ومكونات املجتمع أفرادا وجماعات وتنظيمات ،أو عالقة اإلدارة املحلية بباقي
الفاعلين اآلخرين على املستوى املحلي خصوصا الفاعلين االقتصاديين (املقاولة).22
إن العالقة بين اإلدارة املحلية بمحيطها االجتماعي واالقتصادي والبيئي والثقافي...في سياق مشروع التنمية الترابية ،هي
عالقة متبادلة ووطيدة ومتناقضة أحيانا ،ال يمكن أن يستغني أحد الطرفين عن اآلخر أو أن يشتغل كل منهما منفصال،
وفي ظل هذه العالقة تتكون لدى املواطن ،اإلدارة ،واملقاولة ...أحكام مختلفة إزاء بعضهم البعض ،هذه األحكام تختلف
فيها درجة الرضا والسخط تنتج عنها أحكام تترجم كمواقف ،ففي حالة غياب جو من التواصل بين منتجي التراب
واملستفيدين منه ،تتولد عالقة سيئة تعيق مسلسل التنمية وتوجه مساراته نحو الفشل أو محدودية النتائج ،األمر الذي
يزيد من تعميق الهشاشة والتهميش االجتماعيين ،وتهدر فرص إحقاق التماسك والتعايش والتمكين.

 20ملوكي رشيد .)2017( .التقطيع الجهوي ومسلسل التشكل الترابي باملغرب :السيقات ،والوظائف واألبعاد ،الرباط ،املغرب ،ص .49 :
 21أشرقي عبد العزيز .)2009( .الحكامة الجيدة الدولية والوطنية ومتطلبات اإلدارة املواطنة ،مكتبة دار السالم ،الطبعة األولى ،ص .200 :
 22عرابي مراد .)2019( .الذكاء الترابي االقتصادي بواسطة الجماعة املقاولة ورهان التنمية الترابية املندمجة( ،مقال بالعربية)،
intelligence économique et intelligence territoriale, El hajri Aimad & Clerc Philippe (direction), Editions universitaires
européennes, pp: 189-206, p: 203.
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يمكن للمجتمع املدني أن يساهم في تفعيل عقلية وتقنيات التواصل الترابي خاصة أن التصور الجديد للسياسات
الحكومية التنموية أصبح يستدعى حضور املجتمع املحلي بقوة ،عن طريق املساهمة باالقتراحات واملشاركة واملتابعة في
العمليات التنموية التي تجسدها البرامج واملبادرات املحلية سواء الرسمية أو الخاصة أو املشتركة.23
ب -التسويق الترابي :24يقدم التسويق الترابي للجماعات الترابية فرصة مالئمة لتوجيه حاجيات املواطن ووضعية
البنيات والتجهيزات األساسية ،كما أنها مطالبة بإعطاء صورة تتسم بجودة لترابها ،إن انفتاح الجماعات الترابية على مفهوم
التسويق الترابي كمدخل إستراتيجي عمومي إلنتاج التنمية الترابية ،يساهم في تحقيق إنعاش تنشيط االقتصاد املحلي،25
تستعمله لتحسين عرض مجال نفوذها والتموقع االستراتيجي لترابها داخل السوق.
يعكس التسويق الترابي الذكاء الترابي واالقتصادي للجماعات الترابية كأداة للتحليل ولإلعالم الجغرافي ،من أجل تدبير
فعال يرفع من جاذبية التراب وتموقعه لجذب االستثمارات ضمن إستراتيجية التنمية الترابية املحلية ،فمصطلحات مثل
التسويق الترابي ،الذكاء الترابي ،الذكاء االقتصادي ،وغيرها كلمات مفاتيح تشكل حلقات مترابطة في التدبير املحلي ،وبذلك
فإن منهجية الجماعة املقاولة تترجم كل ذلك عبر مفهوم التسويق الترابي ،هذا األخير هو بمثابة اإلجابة عن تساؤالت
التنمية املحلية في ظل االكراهات وعوائق املنافسة من جهة ،وأداة لجلب ثقافة جديدة للتدبير العمومي.
يجعل التسويق الترابي من الجماعات الترابية مقاوالت حقيقية ذات مردودية مباشرة ،تجاور الدولة في الرهانات املطروحة
عليها ،هذا ال يتحقق إال باعتماد مقاربات أكثر نضجا وفعالية في صياغة مفهوم نموذجي للتسويق الترابي وآلياته ،26غير أن
أهمية تدبير التسويق الترابي ال يجب أن تقف عند هذا الحد ،بل يجب عليها أن تنخرط في مسلسل التفاعالت العاملية وما
يتبعها من استقطاب للرساميل ،27وذلك بإظهار ما للجماعات الترابية الوطنية من مؤهالت.

 -5املنتخب املحلي مهمة متعددة األوجه :أية مواصفات لغاية تحقيق التنمية الترابية
تتحدد مهمته في الوساطة بين اإلدارة املركزية واملصالح غير املمركزة والساكنة املحلية واملقاولة يحتاج أن يكون على قدر
كبير من التميز التقني والفني واألخالقي والقيمي والنبل ،أن يقوي عالقته بالحيز الترابي في كافة أبعاده ووظائفه ،يستجيب
ملتطلبات الساكنة الناخبة يلبي حاجاتهم اليومية ،والتعريف بطموحاتهم واهتماماتهم لدى السلطات املحلية واإلدارات
القطاعية بتقمصه دور الوسيط وأحيانا حكم يتدخل لتدبير الصراعات والنزاعات املحلية.
 23الخيارزهير .)2008( .املجتمع املدني والحكامة نحو تقوية القدرة التفاوضية للعمل الجمعوي ،مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد،
عدد  ،12-11ص .21 :
 24مجموع األنشطة التي يقوم بها الخواص أو الجماعات الترابية املسؤولون الترابيون إلضفاء قيمة أكبر على التراب عن طريق تقديم عرض
ترابي ذو قيمة عالية أفضل من تلك املقدمة من طرف باقي املنافسين ،وتوسيع شبكة الوحدات االقتصادية املتواجدة بجلب أنشطة اقتصادية
جديدة ،كما يعتبر منهجية تدبيرية مستجدة لجذب املقاوالت وتسهيل أنشطتها بتراب جماعة ترابية معينة ،فتدبير املجال أصبح قائما على مبدأ
التنافسية الترابية التي تتدعم بفضل العالمة الترابية والتي تسهم في تشكيل هوية شخصية للجماعة الترابية.
25 Fatima chahid.

(2005). territorialisation des politiques publiques, publications de la revue marocaine d'administrations
locale et de développement, collection manuels et travaux, N°63, P :184.
 26بوعدين لحسن .)2015( .أهمية الحكامة الترابية في اإلنعاش االقتصاد املحلي ،الحكامة الترابية ،من الجهوية املتقدمة إلى الحكم الذاتي،...
مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد ،العدد  ،31/32مطبعة النجاح الجديدة -الدار البيضاء ،ص ص .126-109 :ص .120 :
 27حزوي محمد & طاهير نور الدين .)2015( .التسويق الترابي الحضري باملغرب بين غموض املفهوم وإشكالية التطبيق ،الديناميات الترابية
والتحوالت السوسيواقتصادية باملغرب دراسة نماذج ،منشورات مختبر األبحاث والدراسات الجغرافية والتهيئة الخرائطية ،ص  ،51 :ص ص :
.47-70
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املنتخب املحلي الجيد والنموذجي يكون على معرفة جيدة ودقيقة بالتراب والساكنتة والنخب وهياكلها الرسمية واملدنية
ممتلكا ثقة الناس ،فهو ليس ممثل الساكنة فقط بل أحد عوامل وآليات النهوض والرقي بالتراب ،يجب أن يتحمل
املسؤوليات ويدبرها ليس من جانب سياس ي فقط ،أيضا كمسؤول مبادر ومبدع ومدبر ودبلوماس ي ،...يتفاعل مع مختلف
التقنيات الحديثة التي أتبثت نجاعتها في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بآليات للتدبير الجيد.
* منتخب مبادر :مفهوم يرسم مالمح الفرد القائد املؤهل لقيادة أشخاص آخرين أو تنظيمات للوصول إلى أهداف معينة،
شخص معقول متشبع بثقافة املبادرة واملواطنة ومتحمل للمسؤولية ،متفاعل ايجابيا قادر على التأثير له قدرات تواصلية
للتفاوض واإلقناع والتنسيق والتعاون مع الساكنة والشركاء املحتملين ،ما يجعل منه عامل تغيير للعقليات املحلية
السائدة املعرقلة لجهود إحقاق التنمية في الغالب.
* منتخب مدبر :املدبر العمومي يجب أن يتصف بحس االستباقية إلى الفرص االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والسياسية ،يمارس بشكل منظم وعقالني ألنشطته التدبيرية والتقريرية وكذا تحديد األهداف وبناء استراتيجيات ،بحشد
أدوات وتقنيات تدبير نوعية ،واستثمار املوارد املتاحة املالية واملادية والبشرية والتكنولوجية لزيادة جاذبية التراب ورفع
تنافسيته وفعاليته االقتصادية وتحسين أداءه التنموي بتبني مناهج التدبير املقاوالتي في التدبير العمومي.28
* منتخب منشط :يقود سياسة تحفيز االستثمار وتنشيط االقتصاد املحلي ،بتقوية البنيات التحتية األساسية وتطوير
تقنيات التسويق الترابي وبلورة سياسات متعايشة واضحة وجيد البناء ،إن إرساء عالمة ترابية نوعية وتنافسية عن طريق
تدبير عصري دينامي ،29كفيل بإحقاق التنمية الترابية املحلية وإنعاش التراب بما يحسن إطار عيش السكان وتحريك عجلة
التشغيل.
* منتخب ديبلوماس ي :تنمية عالقات دبلوماسية متعددة األطراف ،فكل ناخب محلي يبحث سبل موقعة ترابه على
املستوى املحلي اإلقليمية والوطنية وحتى الدولي ،وتقوية التنافسية وإشعاعه االقتصادي واالجتماعي والثقافي ...عن طريق
نسج عالقات تضمن التماسك الداخلي والخارجي في إطار الشراكات والتعاون مع مجاالت ترابية أخرى وكافة الفاعلين
االقتصاديين عموميين وخواص.
إن الخطاب الرائج اليوم واألكثر مطلوبية هو اعتماد الجماعات الترابية املحلية تقنيات التدبير املقاوالتي مكان أساليب
التسيير البيروقراطية ،هذا األخير الذي أبان عن ضعف كفاءته وتدني مستوى فعاليته ،يبقى أسلوبا متجاوزا في سياق
العوملة واملنافسة بين املجاالت الترابية حول البحث عن فرص التنمية لتعزيز جاذبيتها لتحقيق اإلقالع االقتصادي للتراب،
الذي يجب أن تكون مشاريعه التنموية متفاوض عنها بين مختلف الفاعلين املحليين ومتعاقد عليها في تآزر وتفاعل ترابي،
بناءا على مقاربة التخطيط االستراتيجي وتأهيل املوارد البشرية والطبيعية والثقافية املحلية ومزاياها وايجابياتها.30

خامسا :مقترحات إستراتيجية وتوصيات عملية
 إحداث خاليا للذكاء الترابي واالقتصادي تدعم تطوير األداء االقتصادي للمقاوالت والتنمية الترابية املستدامة ،بتنظيمأوراش بحث ونقاش تضم صناع القرار العمومي واملبادرين االقتصاديين الخواص والعموميين ،لتحديد معايير أداء
املسؤولية االجتماعية وهندسة خطط تبنيها وبرمجتها ضمن أجندات الفعل املقاوالتي والتدبير العمومي داخل التراب.

28 Bartoli annie.(2009). Le

management des organisations publiques, Dunod, Paris, P :16.
 29الشريف الغيوبي .)2006( .إدارة القرب :آلية للتضامن الترابي ،منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،سلسلة مواضيع الساعة،
عدد  ،53ص .21 :
 30شنفارعبد هللا .)2015( .الفاعلون املحليون والسياسات العمومية املحلية ،الطبعة األولى ،مراكش ،املغرب ،ص  200 :و.201
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 مراقبة احترام التشريعات والقوانين املنظمة لألنشطة املقاوالت في عالقتها بمحيطها والسيما البيئي ،ووضع معاييرومرجعيات تشريعية قانونية ومؤسساتية مالئمة ومنسجمة للتشريعات واملبادئ واملرجعيات الدولية في هذا الصدد.
 إحداث هيئات مستقلة للتنسيق بين املشاريع املشتركة ألكثر من مقاولة في انجاز عمل مسؤول اتجاه املجتمع ،ولتقييمهذه املشاريع وإبراز أثرها في التراب وتوسيع نطاقاتها ،وانجاز الدراسات على ضوء االحتياجات الفعلية للمجتمع إضافة
رصد وتوثيق املمارسات واملبادرات الجيدة واإلشادة بها ،وإشهارها.
 مباشرة وسائل اإلعالم ألدوارها التحسيسية والتوعوية بنشر ثقافة املسؤولية االجتماعية ومبادئها الصحيحة واملجاالتاملرتبطة به ،وقيمها املضافة على كل من املقاولة واملجتمع ومن ثم التراب ككل.
 تطوير مؤشرات وطنية ل ) (RSEقابلة للمالحظة والتقييم وابتكار أدوات قياس تتسم بالجدية واملسؤولية تتيحللمقاوالت اختبار جدوى جهودها في تحمل املسؤولية االجتماعية واملجتمعية ،مما يعزز االقتناع بإدراج املقاوالت
للمسؤولية االجتماعية ضمن استراتيجياتها واعتبارها من مسؤوليات اإلدارة التنفيذية.
 تأهيل املنتخبين املحليين وتجديد العمل الجماعي ،بإطالق مبادرات إصالحية على مستوى تكوين الرئيس واملنتخبينواملستشارين وعصرنة االدارة لتأمين التدبير الفعال والفاعل.
 قيام املجتمع املدني للمقاوالت والسلطات العمومية املحلية بأدوار املراقبة واملالحظة واملتابعة وإنماء آليات ومناهجاالشتغال املقاوالتي املسؤول في التراب وداخل املجتمع ،وبناء مناخ أعمال ديناميكي وتنافس ي وسوق متجددة لالستثمار.
خاتمة :تتطلب التنمية الترابية املحلية الشاملة تفعيل تقنيات ) (RSEوتظافر جهود الدولة والرأسمال الخاص لبناء
مستقبل أفضل لألجيال الحالية والقادمة ،من خالل إيجاد ودعم برامج اجتماعية واقتصادية وثقافية مستدامة تستجيب
لتطلعات وأولويات املجتمع ما يقتض ي االستثمار في الرأسمال البشري والطبيعي وتأهيلهما .أصبحت ) (RSEال سيما في
السنوات األخيرة تحض ى بغاية االهتمام من لدن كافة األطراف املسؤولة واملعنية بقضايا التنمية الترابية ،ملكانتها الكبيرة
ضمن املشاريع الترابية التنموية التي تتوخى تحسين ومالءمة إطار عيش املجتمع و االرتقاء به ،وفي الوقت ذاته ملا لها من
ايجابيات على املقاولة نفسها ،فيمكن ألي مقاولة أن تعزز تنافسيتها وجاذبيتها وأن تكرس حسن سمعتها وصورتها في
املجتمع ،من خالل اضطالعها باألدوار االجتماعية واملجتمعية وتفاعلها مع تطلعات وانشغاالت املجتمع.
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و اقع التبادل التجاري املصري اإلفريقي في إطارالتكامل االقتصادي
( دراسة حالة  :مصروتجمع الكوميسا )
The Reality of African-Egyptian Trade Exchange at Economic Integration framework
) ( Egypt – Comesa
حسن فؤاد عبدالعظيم ،باحث في الشأن االقتصادي اإلفريقي ،طالب بمرحلة املاجستير– كلية الدراسات اإلفريقية العليا
جامعة القاهرة
ملخص الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفرض القائل بأن " قيام التكتالت االقتصادية ومن بينها تكتل الكوميسا ساهمت في زيادة حجم التبادل
التجاري بين مصر ودول ذلك التكتل " حيث غطت الدراسة البحثية الفترة من 2020-2000م وباستخدام املنهج الوصفي كخلفية لإلطار النظري
للدراسة واملنهج الوصفي التحليلي كخلفية لتحليل البيانات املتعلقة بحجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا توصلت الدراسة إلى
وجود دور رئيس ي لتلك التكتالت في تيسير حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع وزيادة حجم ذلك التبادل  ,األمر الذي يؤكد صحة الفرضية
التي تربط تعزير التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بمدي نجاح تلك التكتالت في الوصول إلى أقص ى درجات التكامل االقتصادي  ,وأوصت
الدراسة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق عملية التكامل  ,كما أوصت بضرورة توفير بنية تحتية لتيسير عملية النقل والتأمين والعمل
على مراجعة السياسات التجارية للدول االعضاء بالتجمع.

Abstract :

This study aims to test the validity of the hypothesis that " the establishment of economic blocs
contributed in increasing the volume of trade exchange between Egypt and countries of this bloc
" this research study cover the period 2000 to 2020 and by using the descriptive method as
background to study the theoretical framework and using the analytical descriptive method as
background to data analysis that link the volume of trade exchange between Egypt and Comesa,
the study found vital role for this blocs in facilitate the move of trade exchange between Egypt
and Comesa and increase the volume of this exchange, this order confirm the true of hypothesis
that links the promotion of trade exchange between Egypt and Comesa with degree of clusters
successful in reach to the high level from economic integration, the study recommended the
need to provide infrastructure for facilitate transportation and insurance and work about trade
policy audit for the country of bloc.
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مقدمة
مع انتهاء الحرب العاملية الثانية وظهور القوى العظمى التي تصارعت للهيمنة على موارد العالم انقسم العالم الى مجموعتين
 ,تتمثل األولى في الدول الكبرى التي تمتلك التكنولوجيا وفائض االنتاج والقدرات التنافسية  ,وتمثلت األخرى في الدول
النامية التي لم يمنحها الوقت فرصة إلدارة اقتصاداتها وإعادة هيكلته بعد نهاية عصر االستعمار وحماية مواردها ليثقل
كتفها بحمل آخر وهو التكيف مع تلك املتغيرات الجديدة  1,وكانت القارة السمراء ضمن املجموعة الثانية والتي وكل اليها
توفير املواد األولية الالزمة لعملية االنتاج الذي يتم داخل املجموعة األولى  ,لتجد القارة السمراء نفسها أمام نمط جديد
للتخلف االقتصادي يمثل امتداد للميراث االستعماري الذي ما لبثت أن تخلصت منه القارة  ,فعانت دولها من تدني معدالت
النمو االقتصادي وضعف دخول االفراد وتفاقم الديون وتدني مستوى الرعاية الصحية ومستوى التعليم أضف إلى ذلك
تلك االصالحات الهيكلية التي انتهجتها النظم السياسية املختلفة والتي أتت بنتائج سلبية على اقتصادات تلك الدول2.
لذلك سعت دول القارة إلى ايجاد الحلول املناسبة لحماية مواردهم املتنوعة وتنمية القارة وتحقيق االستقرار بداخلها
وزيادة القدرات االنتاجية لديها حتى تتمكن من تغيير شكل اندماج القارة في االقتصاد العاملي  ,لذلك بدأ التوجه نحو انشاء
التكتالت االقتصادية داخل القارة  ,حيث يعتبر التكامل اإلفريقي الوسيلة األكثر جدوى لتحقيق التنمية  ,وقد مثلت
التكتالت االقتصادية اإلقليمية الخطوة األولى نحو تحقيق التكامل على مستوى القارة  ,فمن خاللها يمكن معرفة املشاكل
التي قد تواجه التكامل الكلي وتغاضيها  ,فظهرت التكتالت االقتصادية املختلفة والتي كان من ضمنها ( تجمع الكوميسا )3.
وكانت مصر إحدى دول القارة التي تعمل على إعادة هيكلة اقتصادها وتطبيق ما يسمى بـ " دبلوماسية التنمية " بعد سلسلة
من الحروب التي أرهقت اقتصادها وللتكيف مع األوضاع الجديدة  ,فسعت لالنضمام الى تلك التكتالت  ,فانضمت لتكتل
الكوميسا  1998كأول تكتل تنضم له  ,وما لبث أن انضمت بعد مرور ثالث سنوات لتجمع الساحل والصحراء عام , 2001
وبالتالي مثلت التكتالت االقتصادية البوابة التي عاد من خاللها التواجد املصري الى الظهور مرة أخرى داخل القارة السمراء.
ومن هنا جاءت تلك الدراسة ملعرفة مدى جدوى تلك البوابة على االقتصاد املصري وعلى تواجده داخل القارة اإلفريقية
كسابق عهده وهو األمر الذي تفرضه مختلف الحيثيات التي قد تكون سبب رئيس ي في نشوب املشاكل املختلفة بين مصر
ودول القارة  ,ومن هنا برزت املشكلة األساسية للدراسة في " ما مدى مساهمة التكتالت االقتصادية (الكوميسا) في تفعيل
حركة التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا "
وفي السطور التالية سنحاول التوصل إلى حل ملشكلة الدراسة من خالل اثبات مدى صحة أو خطأ الفرض القائل بأن
ً
التكامل االقتصادي يؤثر إيجابيا على التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع ,وذلك من خالل االستناد إلى مجموعة من
الدراسات التي اهتمت بمجال العالقات الدولية بين الدول اإلفريقية  ,والتي من أهمها :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1هبه صالح وآخرين  :نموذج التكامل القاري اإلفريقي – الصيني  ,املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية  ,املجلد  , 32العدد .2018 , 4
 -2زينب توفيق السيد  :االتحاد اإلفريقي والبيئة االقتصادية  ,مجلة مصر املعاصرة .2013 ,
 -3ماجد رضا بطرس  :االتحاد اإلفريقي " الحاضر واستشراق املستقبل "  ,مجلة البحوث االدارية  ,املجلد  , 23العدد 2005 , 4

دراسة ( زينب ) 1عام  2018والتي سعت إلى دراسة تطور التبادل التجاري للسلع الزراعية بين مصر ودول الكوميسا والتعرف
على أهم الشركاء التجاريين ملصر بالتجمع  ,وتوصلت الدراسة باستخدام التحليل االقتصادي الوصفي والكمي لبيانات التبادل
التجاري الزراعي بين مصر ودول الكوميسا إلى كفاءة التجارة الخارجية املصرية لدول الكوميسا وأن سوق الكوميسا تمثل سوق
واعدة للصادرات املصرية  ,وأن السودان وليبيا وأريتريا هم أهم دول التجمع من حيث التبادل التجاري مع مصر مما يؤكد على
ضعف التبادل التجاري مع باقي الدول داخل التجمع.
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ودراسة ( سرحان )  2عام  2018والتي اعتمدت على استخدام املنهج الوصفي في تحليل البيانات من أجل تحليل ودراسة
كفاءة التجارة الخارجية املصرية وهيكلها السلعي مع الدول والتكتالت االقتصادية اإلفريقية خالل الفترة من (-2001
ً
 , )2015وقد توصلت الدراسة الى وجود فائض في امليزان التجاري ملصر في تعاملها مع كل التكتالت االقتصادية وخصوصا
الكوميسا  ,لذلك أوصت بعمل التدابير واالجراءات الالزمة إلزالة املعوقات والعقبات لتسهيل عملية التبادل وزيادة حجمه.
ً
ودراسة ( ملياء ) 2017 3والتي جاءت لإلجابة على التساؤل القائل " هل تؤثر اتفاقية الكوميسا على التبادل التجاري سلبيا
ً
أم إيجابيا ؟  ,وقد اعتمدت لإلجابة على التساؤل على املنهج الوصفي التحليلي ملعالجة هذه املشكلة  ,وتوصلت في النهاية إلى
نتيجة مؤداها أن هناك فرصة عظيمة أمام السياسة املصرية لنمو مختلف صادراتها إلى القارة اإلفريقية من خالل تجمع
ً
دول الكوميسا والذي يضم ثماني دول من دول حوض النيل وما يمثل نصف سكان القارة اإلفريقية  ,وأوصت أخيرا بضرورة
تحقيق االستقرار السياس ي والتغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق التكامل االقتصادي والعمل على مواجهتها.
كما أشارت دراسة (عطا هللا )  4عام  2017والتي استهدفت تحليل التجارة الخارجية بين مصر ودول الكوميسا  ,واعتمدت
في تحقيق أهدافها على استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليل الكمي للمتغيرات االقتصادية محل الدراسة إلى
ارتفاع نسبة مساهمة التجارة الكلية بين مصر ودول الكوميسا في إجمالي التجارة الكلية املصرية.
ودراسة ( عبدالرحمن ) 5عام  2013والتي جاءت لبحث دور التكامل االقتصادي في حركة التجارة الدولية في ظل التحديات
االقتصادية الراهنة آخذه في االعتبار التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي كحالة دراسية خالل الفترة من
( , )2010-2000وقد استخدمت الدراسة مختلف االساليب العلمية لحل مشكلة الدراسة املتمثلة في " ما مدى مساهمة
التكامل االقتصادي في تفعيل حركة التجارة الدولية في ظل االزمة املالية العاملية"  ,وقد توصلت الدراسة في النهاية إلى
ضعف دور التكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في تفعيل حركة التجارة الدولية الخليجية بسبب تداعيات
األزمة املالية العاملية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
 -1زينب عبدهللا وآخرين  :العالقات التجارية الزراعية بين مصر واتحاد الكوميسا  ,املجلة املصرية لالقتصاد الزراعي  ,املجلد  , 28العدد 4
.2018,
 -2سرحان سليمان  :التحليل االقتصادي لكفاءة التجارة الخارجية املصرية مع الدول والتكتالت االقتصادية اإلفريقية  ,جامعة الفيوم –
كلية الزراعة – املؤتمر الدولي الثامن للتنمية الزراعية املتواصلة ) 2018 ,
 -3ملياء محمد املغربي  :التبادل التجاري العربي اإلفريقي ( الفرص والتحديات ) " دراسة حالة  :مصر وتجمع الكوميسا " املجلة العربية لإلدارة
 ,املجلد  , 37العدد . 2017 , 4
 -4محمد عبدالقادر عطا هللا  :التحليل االقتصادي للتجارة الخارجية بين مصر ودول الكوميسا  ,معهد بحوث االقتصاد الزراعي  ,مركز
البحوث الزراعية 2017 ,
 -5عبدالرحمن روابح  :حركة التجارة الدولية في اطار التكامل االقتصادي في ضوء التغيرات االقتصادية الحديثة  ,جامعة محمد خضير ,
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ,قسم العلوم االقتصادية . 2013 ,

ودراسة ( دياب ) 1عام  2010والتي اعتمدت غلى استخدام العديد من األدوات التحليلية والنماذج اإلحصائية في تقدير
النموذج االقتصادي القياس ي بهدف رصد تأثير التغيرات االقتصادية الداخلية والخارجية على قطاع التجارة الخارجية
بصفة عامة والتجارة الخارجية الزراعية بصفة خاصة وتحديد أسباب العجز في امليزان التجاري  ,وتبلورت املشكلة في تزايد
العجز في امليزان التجاري مع وجود تباين في التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية  ,وتوصل الباحث في نهاية دراسته إلى
انخفاض درجة االرتباط بين معدالت نمو الناتج املحلي وبين التغيرات في حركة التجارة الخارجية.
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ً
وأخيرا دراسة ( قناوي ) 2عام  2005والتي جاءت بهدف رصد وتحليل أثر انضمام مصر لعضوية الكوميسا على أداء تجارة
مصر الخارجية مع دول التجمع  ,والي اعتمدت على استخدام املنهج االستنباطي التحليلي لبناء الخلفية النظرية للبحث
واملنهج الكمي التحليلي من خالل التحليل اإلحصائي الختبار صحة الفرض القائل " بوجود تحسن في مؤشرات تجارة مصر
الخارجية بعد انضمامها للتجمع عما كانت عليه األوضاع قبل االنضمام للتجمع "  ,وتوصل الباحث في نهاية دراسته إلى أن
االتفاقية قد أثرت على جانب الواردات املصرية أكثر من تأثيرها على جانب الصادرات املصرية.

هدف الدراسة
 -1التعرف على الصور املختلفة للتكامل االقتصادي وعوامل نجاحه.
 -2التعرف على واقع التجارة اإلفريقية مع إلقاء الضوء على واقع التجارة البينية داخل تجمع الكوميسا.
 -3التعرف على حركة التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا.

منهج الدراسة :
اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصفي كخلفية لإلطار النظري للدراسة واملنهج الوصفي التحليلي كخلفية لتحليل
البيانات املتعلقة بحجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا.

املبحث األول  :اإلطارالنظري للتكامل االقتصادي
( )1مفهوم التكامل االقتصادي
ً
ال يوجد تعريف محدد للتكامل االقتصادي ولكن هناك عدة تعريفات طبقا الجتهادات العلماء والباحثين  ,وتمثلت أهم
تلك التعريفات فيما يلي
 عمل إرادي من قبل دولتين أو أكثر يقوم على إزالة كافة الحواجز والقيود على املعامالت التجارية وعلى تنقل عواملاالنتاج فيما بينها كما انه يتضمن تنسيق السياسات االقتصادية والعمل على ايجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول
االعضاء3.
 ويمكننا أن نعرف التكامل االقتصادي على أنه " ازالة كافة العقبات التي تعترض وجه التجارة القائمة بين مجموعة منً
الدول املتقاربين جغرافيا والتي في مقدمتها رفع القيود الجمركية وغير الجمركية وتلك العقبات التي تعرقل انسياب رؤوس
االموال وانتقال العمالة بين تلك الدول وذلك بشكل تدريجي حتى نصل الى التكامل الكامل ".
( )2أهمية التكامل االقتصادي
ال شك أن قيام تلك التكتالت يعود بثماره على الدول األعضاء  ,ومن أهم فوائد قيام تلك التكتالت أنه يساهم في خلق
ً
ً
سوقا أمام املنتجات نظرا لتعدد االسواق وزيادة عدد املستهلكين داخل دول التجمع  ,كما يتيح فرص أكبر لالستثمار أمام
رؤوس االموال دون قيود مما يعمل على تشغيل عوامل االنتاج املختلفة ويوفر عائد اكبر للدول املصدرة لرأس املال ويعمل
على زيادة الدخول وخلق فرص عمل  1,إضافة لتحسين معدل التبادل الدولي وفتح املجال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 -1ياسر عبدالحميد دياب  :دراسة تحليلية ألثر املتغيرات االقتصادية الداخلية والخارجية على قطاع التجارة الخارجية الزراعية املصرية
 ,جامعة اسيوط  ,كلية الزراعة  ,قسم االقتصاد الزراعي 2010 ,
 -2عزت ملوك قناوي  :اآلثار االقتصادية التفاقية الكوميسا على تجارة مصر الخارجية مع دول املجموعة  ,مجلة مصر املعاصرة  ,املجلد , 9
العدد . 2005 , 478
 -4محمد بوبوش  :التكامل االقتصادي اإلفريقي  ,قراءات إفريقية  ,العدد .2015 ,24
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للمنافسة والقضاء على عملية االحتكار واملساهمة في تحسين العالقات بين الدول والتوصل لحل للمشكالت وتقارب
الثقافات  ,وإعطاء نتائج إيجابية وصعود اقتصادات الدول فهو يعمل على توحيد األنظمة املالية والصناعية والتبادل
التجاري وتنظيم أسواق تلك الدول  ,والعمل على إزالة العقبات أمام حركة التجارة فيما يتعلق بالحواجز الجمركية وغيرها2.
( )3الصور املختلفة للتكامل االقتصادي 3:
ً
يتخذ التكامل االقتصادي صور مختلفة  ,تزداد درجاته كلما انتقل من مستوى الى مستوى آخر وصوال الى االندماج
االقتصادي الكامل في وحدة اقتصادية واحدة وهو ما يمثل أعلى مستوى من مستويات التكامل ,وبالتالي فإن أشكال
التكامل االقتصادي تتمثل فيما يلي :
أ  -منطقة التجارة التفضيلية PTA
تعتبر أضعف أشكال التكامل اإلقليمي  ,حيث تتميز بعض الدول من خالل فرض تعريفة جمركية أقل على الواردات منها
ولكن ال يتم إزالة التعريفة الجمركية.
ب  -منطقة التجارة الحرة Free Trade Area
اتفاق مجموعة من الدول على اسقاط التعريفة الجمركية فيما بينهم مع احتفاظهم بها تجاه العالم الخارجي.
ج  -االتحاد الجمركي
وفي هذا املستوى تتفق دول التكتل على إزالة التعريفة الجمركية فيما بينهم  ,وفي نفس الوقت يتم االتفاق على تعريفة
جمركية موحدة تجاه الغير.
د  -السوق املشتركة
يتيح هذا املستوى الحرية الكاملة النتقال عناصر االنتاج فيما بين دول التكتل.
ه  -االتحاد االقتصادي
باإلضافة لإلجراءات السابقة  ,ففي هذا املستوى تتنازل الدول االعضاء عن بعض مسئوليتها االقتصادية الوطنية وذلك
من أجل توحيد السياسات االقتصادية للتجمع ككل وإقامة سلطة قضائية عليا ذات اختصاصات محددة في كافة املجاالت
االقتصادية.
و  -التكامل االقتصادي الكامل
هذا املستوى يمثل أعلى مستويات التكامل والتي لم تتمكن التكتالت اإلفريقية اإلقليمية من الوصول له حتى اآلن  ,حيث
يتميز بوجود هيئة نقدية مركزية للتكتل باإلضافة لعملة موحدة وسعر صرف موحد وبنك مركز واحد على غرار ما هو
موجود داخل االتحاد االوروبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
-1محمد بوبوش  ,مرجع سبق ذكره  ,ص.150
https:// islamonline.net
 -2اإلمام محمد محمود  " ,أهمية التكامل االقتصادي  :دروس من دول شرق آسيا "
 -3بهجة بشير آدم  :التكتالت اإلقليمية ودورها في تحقيق التكامل اإلقليمي واالمن واالستقرار في إفريقيا باإلشارة الى تجربة اإليكواس في غرب
إفريقيا  ,مجلة السودان  ,املجلد  , 205العدد  , 2016 , 7ص.207-205
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شكل رقم ( : )1األشكال المختلفة للتكامل االقتصادي

1

التكامل
االقتصادي
الكلي

()4

االتحاد
االقتصادي

السوق
المشتركة

االتحاد
الجمركي

منطقة
التجارة
الحرة

منطقة
التجارة
التفضيلية

 اعداد الباحث اعتماداً على بيانات المرجع رقم  , 3ص 5عوامل نجاح التكامل االقتصادي 3 2

التكامل االقتصادي لكي يكتمل وينتقل من صورة إلى اخرى فإنه بحاجة إلى مجموعة من العوامل الالزمة لذلك والتي تمثل
أساس يعتمد عليها ومن أهم تلك العوامل ما يلي :
أ  -وجود إطار قانوني
يحفظ حقوق وواجبات الدول االعضاء  ,كما يحفظ االتفاقيات التي يتم توقيعها بين الدول.
ب  -وجود إطار مؤسس ي
لسن التشريعات الجديدة داخل التجمع وحل الخالفات التي تقوم بين الدول االعضاء وتطبيق االتفاقيات املوقعة بين
الدول وااللتزام بها.
ج  -وجود استثمارات مشتركة
يعد وجود االستثمارات بين الدول االعضاء في التكتالت اإلقليمية من أهم العوامل التي تساهم في نجاح التكتل.
د  -قيام تجارة بينية
يعد العنصر األهم من بين تلك العناصر التي يتم من خاللها قياس درجة التكامل بين الدول االعضاء  ,فهو يعكس
درجة اعتماد الدول االعضاء على بعضها البعض ومدى قدرتها على تحقيق التكامل وعدم الحاجة لالستثمار من
الخارج من خالل تقسيم وتخصيص العمل بين الدول.
ه  -توافر املوارد الطبيعية وعناصر االنتاج االساسية الالزمة لقيام العملية االنتاجية باإلضافة إلى توافر بنية أساسية
وخصوصا شبكة طرق حديثة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ
 -1املوقع التالي
 -2ضرورة التدرج واآللية
-3عوامل نجاح التكامل

- https://thesis.univ-biskra.dz
https://political-encyclopedia.org
https://m.marefa.org
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املبحث الثاني  :األداء االقتصادي والتجاري للقارة اإلفريقية
( )1األداء االقتصادي ( الناتج املحلى اإلفريقي ).
 لقد حبا هللا القارة اإلفريقية باملصادر الطبيعية الغنية  ,فهي تتمتع بموارد طبيعية واقتصادية  ,حيث يوجد بها نحو %30من احتياطي املوارد املعدنية  ,كما تعد ثاني أكبر قارات العالم من حيث املساحة وعدد السكان  ,حيث يقطن القارة
اإلفريقية  1.2مليار نسمة عام  2017بما يمثل نحو  %16من إجمالي سكان العالم  ,تلك املزايا تجعلها قارة متنوعة من
حيث شرائح الطلب بها وأذواق املستهلكين ومستويات الدخول  ,وهو ما يساعد على نجاح عملية التبادل التجاري بين
الدول بعضها البعض  ,ورغم تلك االمكانيات فما زال حجم الناتج املحلي للقارة ال يتجاوز  1.6تريليون دوالر بما يمثل
 % 2.7من الناتج املحلي العاملي  ,األمر الذي يعكس مدى تدني مستويات التنمية االقتصادية ومدى التخلف املتواجد
داخل القارة السمراء وعدم قدرة النظم املتواجدة على استغالل وحماية تلك املوارد الهائلة حتى تتمكن من التواجد
الفعال على املستوى العاملي1.
( )2األداء التجاري ( املساهمة في التجارة العاملية – التجارة البينية في إفريقيا ).
 يعد وجود املوارد الطبيعية ميزة هامة ألي دولة تساعدها على زيادة قدراتها التنافسية وتثقل حجم تجارتها مع العالمالخارجي  ,ولكن الوضع مختلف بالنسبة للقارة اإلفريقية فما زالت حجم تجارتها ال تتجاوز  %3من إجمالي تجارة العالم
كمتوسط الفترة من  2019-2013محققة ارتفاع بعد أن كانت تمثل  %2كمتوسط الفترة من  2007-2000وهي نسبة
ضئيلة للغاية ال تعكس اإلمكانيات واملقومات املتاحة للقارة السمراء  ,وتعد قارة أوروبا الشريك التجاري الرئيس ي للقارة
اإلفريقية فهي تستأثر بنحو  %6من إجمالي التجارة مع القارة تليها قارة آسيا التي تتفاعل القارة اإلفريقية معها بما يمثل
 %22من إجمالي تجارتها2.
 وبالنسبة لحجم التجارة اإلفريقية البينية فما زالت محدودة للغاية تتراوح ما بين  %12-10من إجمالي التجارة اإلفريقيةمع العالم  ,حيث تمثل الصادرات اإلفريقية البينية  %20من إجمالي الصادرات والبقية إلى خارج القارة في حين تمثل
الواردات اإلفريقية البينية  ( %13وذلك كمتوسط للفترة من  ) 2019-2013وباقي احتياجات القارة يأتي من الخارج ,
وتعد دولة جنوب إفريقيا أكبر مشارك في عملية الصادرات البينية داخل القارة بنسبة بلغت  %31يليها نيجيريا بنسبة
 %13.9ثم الكونغو الديمقراطية بنسبة  , %7كما أن جنوب إفريقيا يعد أكبر مستورد من الدول اإلفريقية بنسبة بلغت
 %14من إجمالي الواردات اإلفريقية البينية يليها ناميبيا بنسبة  %6ثم بتسوانا بنسبة 3.%6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-1سمر الششتاوي وآحرين  :التجارة الخارجية الكلية والزراعية بين مصروأهم تكتالت شرق وجنوب إفريقيا  ,جامعة أسيوط  ,كلية الزراعة
 ,قسم االقتصاد الزراعي ,,2020 ,ص.139
https://www.ajas.journals.ekb/eg
 -2مقالة بعنوان  :تعزيزالتجارة اإلفريقية البينية " املسائل املؤثرة على التجارة اإلفريقية البينية لإلجراء املقترح لتعزيزالتجارة اإلفريقية البينية
وإطارالتعجيل بإنشاء منطقة تجارة قارية "  , 2012 ,ص918
https://www.africa-union.org
)-3- Musengele,benedict : A Stimulant to intra- Comesa Trade ( AFCFTA,2021
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شكل رقم ( : )2حجم الناتج املحلي اإلجمالي اإلفريقي(باملليون دوالر) خالل الفترة من 2019-2002
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African Statistical Yearbook ,2020

 يوضح الشكل السابق أن الناتج املحلي اإلجمالي اإلفريقي يتخذ اتجاه تصاعدي حتى بلغت قيمته في  2019ما يمثلنحو  2430610مليون دوالر بما ال يتجاوز  %3من إجمالي التجارة العاملية ,ويعد قطاع الخدمات القطاع األكثر مساهمة
ً
في الناتج اإلفريقي بنسبة بلغت  %52.5يأتي خلفه القطاع الصناعي بنسبة بلغت  %31.2وأخيرا القطاع الزراعي بنحو
 , %16.2كما يعد الوقود املنتج الرئيس ي لتجارة إفريقيا بنسبة وصلت  %53في عام .2019

املبحث الثالث  :السوق املشتركة لشرق وجنوب إفريقيا
( )1النشأة
ً
 هي التكتل االقتصادي إلقليم شرق وجنوب إفريقيا  ,تعود نشأتها الى  1994عوضا عن منطقة التجارة التفضيلية التيظهرت  , 1979وفي عام  2000تمكنت الكوميسا من إقامة منطقة تجارة حرة كأول تجمع أفريقي 1,عدد الدول االعضاء داخل
التكتل وصل الى  21دولة افريقية  ,يعد ثاني أكبر تجمع في القارة اإلفريقية بعد تجمع الساحل والصحراء بمساحة 11.8
كم 2بما يمثل  %41من مساحة القارة اإلفريقية  ,عدد السكان بها وصل الى  583مليون نسمة عام  2019بما يمثل نصف
سكان القارة اإلفريقية ,يقع املقر الرئيس ي لها في مدينة لوساكا بزامبيا التي تعد أكبر مستورد داخل التكتل بحوالي %18.6
واللغات الرسمية لهذا التجمع تتمثل في االنجليزية والبرتغالية والفرنسية  2,انضمت مصر الى التجمع في عام  1998كأول
تجمع إقليمي تنضم له  ,وتعد مصر من أكبر الدول الفعالة داخل التجمع فهي تساهم بحوالي  %26.8من إجمالي الصادرات
الداخلية داخل التكتل3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
 -1إيهاب عبدهللا عباس  :أثر السوق املشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا على عملية التنمية في السودان  ,مجلة جامعة شندي  ,العدد , 11
 ,2011ص.196
 -2محمد عاشور مهدي  :التكتالت االقتصادية في إفريقيا " الطموحات والواقع"  ,قراءات افريقية  ,العدد  ,2014 , 20ص. 64/65
)3- Enhancing Intra-Comesa Trade Through Micro, Small and Medium Enterprise Développement ( Comesa ,2013
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( )2الدول األعضاء
 تضم الكوميسا  21دولة افريقية مما يجعلها سوق واسعة ذات رقعة جغرافية واسعة  ,وتتمثل تلك الدول في أنجوال ,مصر  ,السودان  ,اثيوبيا  ,إريتريا  ,بوروندي  ,رواندا  ,جزر القمر  ,الكونغو الديمقراطية  ,جيبوتي  ,كينيا  ,مدغشقر  ,ماالوي
 ,موريشيوس  ,ناميبيا  ,أوغندا  ,سوازيالند  ,زامبيا  ,ليبيا  ,سيشل  ,زيمبابوي1 ,
( )3الهيكل املؤسس ي للكوميسا2
ً
 يتكون تجمع الكوميسا من مجموعة من األجهزة والتي يوكل لكل جهاز منهم مهام أساسية يقوم بها طبقا الحتياجاتالتكتل وما تمليه عليه التغيرات التي تطرأ في املستقبل  ,وتتمثل تلك األجهزة فيما يلي :
أ -هيئة رؤساء الدول والحكومات  :يمثل الجهاز املحوري وواضع السياسات داخل التكتل.
بـ -اللجنة الحكومية  :تضم السكرتارية العامة الدائمة للدول األعضاء.
جـ -مجلس وزراء الخارجية  :يقوم بوضع السياسات التنفيذية.
د -لجنة محافظي البنوك املركزية :تقوم بوضع السياسات املالية للتكتل.
عـ -السكرتارية العامة  :تقوم بإدارة الشئون اإلدارية وتنفيذ البرامج.
غـ -محكمة العدل  :للنظر في املنازعات اتي تقوم بين الدول األعضاء.
فـ -اللجان الفنية  :التي تقوم بالدراسات الفنية.
( )4أهداف الكوميسا
 خلق بيئة مواتية لالستثمار املحلي واألجنبي وذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك من تطبيق إعفاء تام للتعريفةالجمركية وتوفير بنية تحتية مناسبة من الطرق والنقل واملواصالت.
 تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول  ,والسعي إليجاد عملة موحدة بين الدول3. العمل على تعزيز العالقات بين السوق املشتركة وبقية دول العالم4. التعاون لتشجيع السالم واألمن واالستقرار بين الدول االعضاء بهدف تعزيز التنمية االقتصادية داخل الدولاالعضاء وفي املنطقة كلها.
 تحقيق النمو املتواصل والتنمية املستدامة في الدول االعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل االنتاج والتسويقاملتوازن واملتناسق5.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـ
https://www.comesa.com
 -1تقرير الكوميسا السنوي  , 2019 ,على املوقع التالي :
 -2محمد عبداملجيد حسين  :تقييم أداء التكامل اإلقليمي في الكوميسا  ,املركزالديمقراطي العربي . 2018 ,
 -3محمد ابراهيم عباس  :دور السوق املشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي في دعم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل  ,املجلة العربية
لالقتصاد والتجارة  ,العدد  , ) 2014 , 2ص.125
- https://www.qiraatafrican.com:
-4مقال متاح على املوقع التالي
https://www.sis.gov.eg/section/1795/1777?lang=ar
 -5مقال متاح على املوقع التالي:
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( )5مؤشرات الكوميسا
 1-5الناتج املحلي اإلجمالي
جدول رقم ( : )1قيم الناتج املحلي اإلجمالي باملليون دوالر لتجمع الكوميسا ومعدل نموه خالل الفترة من 2020-2000

السنة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

قيم الناتج املحلي معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي
220731.852
201742.0827
214734.8572
231557.4359
272423.3235
326523.0331
395197.4978
484331.6502
496917.5738
564405.6256

3.68
3.14
4.8
5.25
6.9
7
7.3
6
4
5.8

السنة

قيم الناتج املحلي

معدل نمو الناتج املحلي

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

559632.1066
674587.0949
692347.833
714988.2397
744367.0466
753086.3089
723901.8286
692841.6608
803673
-

0.5
11.3
1.8
3.16
3.94
3.46
5.3
4.52
4.17
4.89

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات

-https://www.trademap.com

 يتضح لنا من الجدول السابق أن قيم الناتج املحلي اإلجمالي ما زالت محدودة وال تقارن بحجم اإلمكانيات واملوارد الطبيعيةالتي تتمتع بها أغلب دول التجمع  ,والذي يمكن إرجاعه إلى ضعف القدرات اإلنتاجية لدول التجمع باإلضافة إلى تركز معظم
االنتاج في املواد األولية واملعدنية الخام منخفضة الثمن والتي تحتاج إلى قدرات إنتاجية لتظهر سعرها الحقيقي  ,وهو ما
يجعل تلك الدول تلعب دور الطرف املوكل إليه توفير االحتياجات األساسية للدول الكبرى فيما يتعلق بتلك املواد.
 2-5تجارة الكوميسا مع العالم
شكل رقم ( )3إجمالي صادرات وواردات الكوميسا (باملليون دوالر) خالل الفترة من ()2019-1997

400000

إجمالي صادرات وواردات الكوميسا

350000
300000
250000

Total Import

200000

Total Export

150000
100000
50000
0
1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات

-https://www.trademap.com
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 يبين لنا الرسم البياني السابق مدى التباين الكبير في عالقات التجمع التجارية مع العالم الخارجي والتي تظهره قيمالصادرات والواردات  ,فعندما بلغت قيم صادرات التجمع للعالم الخارجي  115215مليون دوالر عام  2010كانت الواردات
الخارجية تمثل  141346مليون دوالر لنفس العام  ,وفي عام  2019ارتفعت قيمة تلك الواردات لتصل إلى  211974مليون
دوالر بما يمثل ضعف القيمة لعام  2010في حين تراجعت صادرات التجمع عام  2019لتصل إلى  112133مليون دوالر ,
مما يدل على مدى العجز التجاري للتجمع في عالقاته مع العالم الخارجي ومدى تراجع قدراته اإلنتاجية على توفير
احتياجات مواطنيه.
 3-5الهيكل السلعي لتجارة الكوميسا
شكل رقم ( : )4الهيكل السلعي للصادرات

الهيكل السلعي للصادرات
2%5%

fuels

14%

42%

food

22%

manufacturin
g

15%

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات املوقع

-https://www.COMSTATDatabase

 بالنظر إلى الشكل التالي يتضح لنا أن الوقود تمثل أهم صادرات دول تكتل الكوميسا  ,فبمفردها تمثل  %42من إجماليصادرات الكوميسا  ,تليها املواد املصنعة البسيطة والتي تساهم بنحو  %22تليها املواد الغذائية بنسبة  %15ثم املعادن
بنسبة  , %14هذا الهيكل السلعي لصادرات تجمع الكوميسا يقودنا إلى حقيقة واحدة مفاداها أن دول تجمع الكوميسا ما
زالت تعتمد في صادراتها على البترول الذي تمتلكه واملعادن املوجودة بأراضيها  ,وهو األمر الذي يفقدها التواجد بصورة
مناسبة على الساحة العاملية.
شكل رقم ( )5الهيكل السلعي للواردات:

الهيكل السلعي للواردات
fuels

4%

18%

food

18%

58%

2%
ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات املوقع

-https://www.COMSTATDatabase

 يتضح من الشكل السابق أن املواد املصنعة تمثل الجزء األكبر من واردات تجمع الكوميسا والتي تساهم بنحو %58ً
من إجمالي الواردات يليها كال من املواد الغذائية وكذلك املواد البترولية والتي تمثل الجزء األكبر من صادرات التجمع
ولكنها تقوم بتصديره كمنتج خام وتلجأ إلى إعادة استيراده بعدما يتم إعادة تصنيعه واستخراج مختلف مشتقاته بالخارج
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 ,وهو األمر الذي يفسر ضعف القدرات اإلنتاجية لدى دول التكتل وعدم قدراتها على االستفادة من الثروات املعدنية
والبترولية التي تغطي أراضيها.
 4-5الشركاء التجاريين مع الكوميسا
 يعد السوق اإلفريقي منفذ كبير للدول الصناعية الكبرى لتصريف منتجاتها املختلفة  ,وبالحديث عن الشركاء التجاريينللكوميسا فاألمر يشير إلى شركاء التصدير وشركاء االستيراد  ,فبالنسبة لشركاء التصدير يعد االتحاد األوروبي الشريك
التجاري الرئيس ي لصادرات الكوميسا يليه جنوب إفريقيا ودولة االمارات وجمهورية الصين  ,في حين يمثل االتحاد االوروبي
أهم شريك مورد لتكتل الكوميسا بنسبة  %24من إجمالي واردات التكتل يليه الصين بنسبة  %15وأمريكا بنسبة %5.6
ً
طبقا إلحصائيات عام 1 .2019
والهند بنسبة  %5.1وذلك
 5-5التجارة البينية بين دول التجمع ( باملليون دوالر)
جدول رقم ()3

السنة

حجم
الصادرات

حجم
الواردات

إجمالي
حجم التجارة

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2149
2145
2335
3208
2970
4520
6772
6621

2218
2173
2223
3046
3757
4554
6932
6110

4367
4318
4558
6254
6727
9074
13704
12731

السنة
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات املوقع

حجم
الصادرات

حجم
الواردات

إجمالي
حجم
التجارة

9040
10134
9263
9950
9194
9944
7757
7914

8337
8294
10063
11039
9878
9385
7307
8243

17376
18429
19326
20989
19072
19030
15064
16158

-https://www.COMSTATDatabase

 يتضح لنا من الجدول السابق أن حجم التجارة البينية بين دول تجمع الكوميسا محدودة للغاية مقارنة بتجارة الكوميسامع العالم الخارجي ففي حين بلغ حجم التجارة البينية  6727مليون دوالر عام  2006والتي ارتفعت إلى  19030مليون دوالر
عام  , 2015كان حجم تجارة الكوميسا مع العالم الخارجي لنفس العام  144764والتي ارتفعت إلى  255095.9مليون دوالر
عام  , 2015األمر الذي يرجع بصفة أساسية إلى تشابه السلع اإلنتاجية لدى تلك الدول واملتمثلة في املواد األولية والثروات
املعدنية وبعض املحاصيل الزراعية  ,مما يجعل تلك الدول في حاجة ملحة ملنتجات العالم الخارجي الذي يتطلب إنتاجه
اآلالت الحديثة والتكنولوجيا املتقدمة وهو ما تفتقر إليه تلك الدول  ,والذي يعكس في نفس الوقت ضعف الفاعلية
الحقيقية للتكتالت اإلقليمية وما تتمتع به دولها من اعفاء جمركي ملنتجاتها مقارنة بمنتجات العالم الخارجي.

املبحث الرابع  :و اقع التبادل التجاري بين مصروتجمع الكوميسا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1تقرير الكوميسا السنوي على املوقع التالي ))2019,2018,2013

https://www.comstatdatabase.com
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ً
أوال  :تجارة مصرمع إفريقيا
 تستهدف السياسة املصرية تنمية وتطوير عالقاتها مع مختلف دول العالم بما يخدم مصالحها في مختلف املجاالت وبمايتماش ى مع متطلبات النظام العاملي  ,ولكن هذا ال يتعارض مع العالقات املصرية وضرورة السعي إلعادتها كما كانت بل
والعمل على تنميتها وجعلها شريك رئيس ي ملصر في مختلف املجاالت ولتصريف منتجاتها التي تتميز بها إلى السوق اإلفريقية
التي تعد سوق مناسبة للمنتجات املصرية من جهة ولحماية املصالح املصرية التي تعد أكثر ضرورة من جهة أخرى والتي
في مقدمتها املصالح املائية وغير ذلك من املصالح التي يمثل تواجدها في أكثر من دولة ضرورة ملحة للتعاون مع تلك الدول
1.
لذلك تسعى الحكومة املصرية لتعزير عالقاتها مع دول القارة اإلفريقية وزيادة حجم صادراتها إليها والتي بلغت  4.7مليار
دوالر عام  2018يستأثر القطن والوقود الجزء األكبر منها بما يمثل  1.6مليار دوالر  ,في حين تأتي املواد األولية في املرتبة
األولى على رأس الواردات املصرية من القارة والتي بلغت  3.6مليار دوالر في نفس العام  ,األمر الذي يجعل امليزان التجاري
ملصر في تعاملها مع القارة في صالحها.
شكل رقم ( )6حجم تجارة مصر مع القارة اإلفريقية (املليون جنيه) وذلك خالل الفترة من .2015-2006
14000
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ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات
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 من خالل الشكل السابق يتضح لنا أن امليزان التجاري ملصر مع إفريقيا في صالح مصر خالل تلك الفترة حيث بلغت قيمةالصادرات املصرية في عام  2015ما قيمته نحو  8739مليون جنيه في حين مثلت الواردات لنفس العام  5883مليون جنيه ,
مما يدل على أن السوق اإلفريقي يعد سوق واعد للمنتجات املصرية  ,ورغم ذلك فما زالت الدولة املصرية عاجزة عن تواجدها
بقوة داخل السوق اإلفريقية مقارنة بدولة الصين التي تحتل بمفردها  %20.8من إجمالي الواردات اإلفريقية لعام  2015بينما
مثلت حصة مصر لنفس العام  %0.52مما يؤكد على مدى ضعف التواجد املصري داخل القارة وسيطرة الدول الكبرى على
التجارة في إفريقيا وإحكام زمام األمور وتصعيب عملية النفاذ للمنتجات املصرية2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
 -1أدياب على محمد على  :تجربة مصرفي العالقات االقتصادية العربية اإلفريقية في مجال التجارة واالستثمار  ,وزارة التجارة والصناعة 2010 ,
 ,ص.6
 -2خطة عمل لتنمية الصادرات املصرية للدول اإلفريقية  ,وزارة التجارة والصناعة  ,هيئة تنمية الصادرات  ,ص.2
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ً
ثانيا  :تطورالتجارة الكلية بين مصرودول الكوميسا
أ -حجم التبادل التجاري الكلي بين مصر ودول الكوميسا خالل الفترة من  : 2020-1995بلغ حجم التبادل التجاري
كمتوسط للفترة اإلجمالية للدراسة  1500.85مليون دوالر ,في حين بلغت قيمة الصادرات  1036.7مليون دوالر
كمتوسط لنفس الفترة مقابل واردات بلغت قيمتها في املتوسط  464.13مليون دوالر ,األمر الذي يشير إلى وجود فائض
بلغ في املتوسط  572.59مليون دوالر ,وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات الكلية في املتوسط لتلك
الفترة  190.79مليون دوالر وهو ما يوضحه الجدول التالي رقم (.)4
جدول رقم( :)4قيم الصادرات والواردات وصافي امليزان التجاري الكلي بين مصر ودول الكوميسا خالل الفترة من ()2020-1995السنة

قيم
الصادرات املصرية

قيم
الواردات املصرية

صافي
امليزان التجاري

حجم
التجارة الكلية

تغطية
الصادرات للواردات

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

96.74
91.76
113.09
120.91
87.12
149.93
144.05
154.19
271.00
254.31
502.91
499.21
633.02
1683.33
1968.23
2591.27
1708.14
2575.29
2495.51
2067.99
1758.07
1213.6
1179.03
1530.6
1683.04
1382.4

236.39
204.23
200.61
201.51
178.48
210.26
238.03
319.29
221.44
191.16
276.44
176.04
206.87
1088.74
589.69
712.88
828.13
765.13
595.22
697.22
542.29
549.148
503.066
841.735
945.63
547.711

)(139.65
))112.47
))87.52
))80.61
))91.36
))60.33
))93.98
)(165.10
49.57
63.15
226.46
323.17
426.15
594.59
1378.53
1878.39
880.01
1810.16
1900.29
1370.78
1215.78
664.45
675.96
688.86
737.41
834.7

333.14
295.98
313.71
322.42
265.60
360.19
382.08
473.49
492.44
445.48
779.35
675.26
839.89
2772.07
2557.92
3304.15
2536.27
3340.43
3090.74
2765.21
2300.35
1762.7
1682.1
2372.3
2628.67
1930.1

40.9%
44.9%
56.4%
60%
48.8%
71.3%
60.5%
48.3%
122.4%
133%
181.9%
283.6%
306%
154.6%
333.8%
363.5%
206.3%
336.6%
419.3%
296.6%
324.2%
220.99%
234.37%
181.84%
177.98%
252.4%

اإلجمالي

26954.74

12067.34

14887.4

39022.08

4960.48
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ب -صادرات مصر الكلية لدول الكوميسا  :باستعراض بيانات صادرات مصر الكلية مع دول الكوميسا ثبت أنه بلغ
متوسطها خالل تلك الفترة  1036.7مليون دوالر حيث تراوحت بين حد أدنى  87.12مليون دوالر عام  1999وحد أقص ى بلغ
 2591.27مليون دوالر عام .2010
ج -واردات مصر الكلية لدول الكوميسا  :باستعراض بيانات واردات مصر الكلية مع دول الكوميسا ثبت أنه بلغ متوسطها
خالل تلك الفترة  464.13مليون دوالر حيث تراوحت بين حد أدنى  176.04مليون دوالر في عام  2006وحد أقص ى بلغ
 1088.74مليون دوالر.
د -صافي امليزان التجاري  :بلغ صافي امليزان التجاري الكلي كمتوسط للفترة اإلجمالية  , 2020-1995إال أنه البد من تقسيم
الفترة إلى فترتين  ,الفترة األولى من ( )2002-1995تلك الفترة التي كان فيها صافي امليزان التجاري بين مصر ودول الكوميسا
يحقق عجز بلغ في املتوسط  103.88مليون دوالر والذي تراوح بين حد أدنى  60.33مليون دوالر عام  2000وحد أقص ى
 165.1عام  , 2002وتمثلت الفترة الثانية في املدة من ( )2020-2003وهي الفترة التي حقق فيها امليزان التجاري فائض لصالح
مصر  ,وقد بلغ متوسط تلك الفترة  873.245مليون دوالر والذي تراوح بين حد أدنى  49.57مليون دوالر عام  2003وبين
حد أقص ى بلغ  1900.29مليون دوالر خالل نفس الفترة.
ه -تغطية الصادرات الكلية للواردات الكلية  :بالنظر لبيانات الجدول رقم ( )4تبين أن نسبة تغطية الصادرات الكلية
للواردات بلغت نحو  %40.9عام  1995ثم تزايدت إلى  %419.3عام  2013كأعلى نسبة لها خالل فترة
الدراسة بمتوسط بلغ  190.79مليون دوالر خالل تلك الفترة.
شكل رقم ( :)7قيم الصادرات والواردات وصافي امليزان التجاري الكلي بين مصر ودول الكوميسا خالل الفترة من ()2020-1995
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
صافي امليزان التجاري

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات املوقع

قيمة الواردات الكلية

قيمة الصادرات الكلية

-500

https://www.COMSTATDatabase

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
112

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
 يتضح لنا من الشكل السابق أن انضمام مصر لتجمع الكوميسا قد ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دولالتجمع بصورة كبيرة وخاصة بعد اعالن منظمة الكوميسا ملنطقة التجارة الحرة عام  2003والتي ساهمت في تحول موقف
مصر في تعامالتها مع دول التجمع من العجز التجاري إلى الفائض التجاري  ,األمر الذي يثبت صحة فرضية الدراسة بأن
التكتالت االقتصادية تلعب دور إيجابي في زيادة معدالت التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.
وهو ما تحقق بالفعل في حالة التطبيق على منظمة الكوميسا  ,ومع ذلك فما زال حجم التبادل محدود للغاية وال يقارن
باملستوى املطلوب التي يتناسب مع ما تمنحه تلك التكتالت من مزايا والتي من أهمها تخفيض الرسوم الجمركية لدول
التجمع قبل أن يتم إلغاءها فيما بعد واستمرار فرضها على الدول الخارجة عن التجمع.
 وهو ما يثبته الشكل التالي رقم ( )8والذي يعكس الصورة الحالية للتواجد املصري في القارة ومدى تراجع ذلك التواجدً
اقتصاديا وانشغال مصر عن أداء دورها القيادي تجاه القارة  ,وعدم قدرتها على استغالل ما يمتلكه هذا سوق ذلك التكتل
من كثافة سكانية كبيرة ودرجة قبوله ملختلف املنتجات  ,كما يثبت عدم قدرته على استغالل امليزة التنافسية التي تتميز بها
بعض املنتجات املصرية.
شكل( : )8إجمالي تجارة مصر مع العالم وبين تجارتها مع تجمع الكوميسا وذلك خالل الفترة ما بين  2000إلى 2020م.
إجمالي تجارة مصرمع العالم ومع تجمع الكوميسا
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ً
ثالثا  :تحديات تجارة مصرمع تجمع الكوميسا
 )1االفتقار لوجود خطوط مالحة منتظمة األمر سواء برية أو بحرية أو جوية  ,األمر الذي يزيد من صعوبة عملية الشحن
وارتفاع تكاليف النقل وطول مدة االنتقال وتلف بعض السلع.
 )2سيطرة الشركات دولية النشاط على حركة التجارة ليس فقط في املنطقة ولكن في العالم بأسره  ,تلك الشركات التي
تستحوذ على  %80من إجمالي حركة التجارة العاملية باإلضافة إلى إمكانيات تلك الدول اإلنتاجية والتكنولوجية  ,لذلك
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تواجه السياسة املصرية صعوبة في منافسة منتجات تلك الشركات  ,األمر الذي يقلل من فرص تواجدها في تلك الدول
ويعطي األفضلية ملنتجات تلك الشركات.
 )3تشابه الهياكل اإلنتاجية بين مصر وبين دول التجمع بشكل كبير  ,وبالتالي تشابه السلع املنتجة  ,والتي تتركز أغلبها في
املنتجات الزراعية واملواد األولية  ,لذلك ال تلبي املنتجات املصرية احتياجات سوق الكوميسا التي تحتاج إلى املنتجات ذات
الطابع الصناعي.
 )4استمرار وجود تعريفات جمركية على واردات بعض دول التجمع كما هو الحال بالنسبة لدولة الكونغو الديمقراطية ,
األمر الذي يرفع من قيمة السلع املصرية داخل أسواق تلك الدول وفقدان امليزة الوحيدة التي ترجح كفتها ( اإلعفاء الجمركي
بين دول التجمع ) في مواجهة املنتجات األجنبية عالية الجودة والكفاءة.
 )5عدم وجود آلية مصرية قائمة على الدراسة تتمكن من توفير املعلومات الالزمة عن أسواق الدول اإلفريقية بشكل عام
وتجمع الكوميسا بشكل خاص من حيث االحتياجات األساسية وأذواق املستهلكين ومعرفة دخول األفراد وقدراتهم الشرائية
والفرص التصديرية القائمة  ,وذلك من أجل التسويق الجيد للمنتجات1 .

الخاتمة :
من خالل دراسة العالقات التجارية والتجارة البينية بين مصر ودول املجموعة يمكن استخالص النتائج اآلتية :
 -1ثبات صحة فرضية الدراسة البحثية بوجود آثر إيجابي النضمام مصر للتكتالت االقتصادية على زيادة حجم التبادل
التجاري بين مصر ودول التجمع مما كان عليه الوضع قبل االنضمام.
 -2بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية ملصر مع دول املجموعة خالل الفترة من  2020-1995حوالي  39022.08مليون
دوالر بمتوسط سنوي بلغ  1500.85مليون دوالر.
 -3هناك فائض في امليزان التجاري لصالح مصر نتيجة تغطية الصادرات املصرية للواردات بلغ خالل الفترة 14887.4
ً
مليون دوالر بمتوسط  572.59سنويا.
 -4ما زالت التجارة الخارجية ملصر مع الكوميسا محدودة للغاية وهذا ما يؤكد على ضرورة العمل على تشجيع الصادرات
لدول املجموعة وخاصة الدول التي ال تحظى بالقدر الكافي من املعامالت التجارية مع مصر وهي غالبية دول املجموعة.
 -5تغطي الصادرات املصرية وارداتها من الكوميسا  ,األمر الذي يعبر عن مدى كفاءة التجارة الخارجية املصرية لدول
الكوميسا  ,وأن هذه األسواق واعدة للصادرات املصرية.
كما توص ي الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يجب أخذها في االعتبار للوصول إلى املستوى املرغوب من صور التكامل
االقتصادي  ,تتمثل أهمها فيما يلي :
فعلى املستوى القاري فالبد من قيام االتحاد اإلفريقي باإلسراع في انشاء املؤسسات املالية مثل صندوق النقد اإلفريقي
والبنك املركزي اإلفريقي وبنك االستثمار اإلفريقي بغية تسريع وتيرة التكامل النقدي وتنمية االقتصادات اإلفريقية.
وعلى املستوى اإلقليمي فالبد من قيام حكومات تلك دول منظمة الكوميسا بالعمل على مراجعة سياساتها التجارية وتحديد
نقاط الضعف بها ووضع اجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية كتبسيط االجراءات اإلدارية وتخفيض تكاليف نقل
البضائع والسلع وتحسين البنية التحتية في الدول اإلفريقية.
وعلى املستوى املحلى يتعين على الحكومة املصرية أن تقوم بمجموعة من االجراءات الالزمة لتنشيط حركة تجارتها داخل
أرجاء القارة اإلفريقية بشكل عام وداخل تجمع الكوميسا بشكل خاص  ,وتتمثل أهم تلك االجراءات فيما يلي :
 مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدني في تنفيذ أنشطة التكامل اإلقليمي والقاري.مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع – العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
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 تقوية القدرات في مجال النقل والتأمين واالتصاالت والخدمات. القيام بإرسال بعثات تسويقية للترويج لسلع الصادرات املصرية التي تتمتع بميزة تنافسية عن نظيرتها داخلدول القارة.
 قيام البنوك التجارية بفتح فروع لها داخل دول القارة عامة وتجمع الكوميسا خاصة. التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة اإلفريقية. خفض سعر الفائدة على القروض املوجهة لقطاع التصدير لتشجيع املصدرين. انشاء شركات متخصصة في تغليف املنتجات لضمان سالمتها وجودتها وحسن مظهرها الخارجيوذلك لزيادة قدراتها على املنافسة الخارجية.
 البد أن يكون الهدف الذي تتبناه الحكومة هو اإلنتاج بغرض التصدير  ,وليس تصدير ما يفيضعن احتياجات العالم الخارجي.
 إبرام اتفاقيات ثنائية داخل التكتل لتحقيق االستفادة القصوى من التسهيالت الجمركية وذلك لتنشيط حركةالتبادل التجاري  ,واالستفادة من تجارب االتحاد األوروبي واملنظمات العاملية الناجحة.
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التوسع العمراني ملدينة ابن سليمان وتأثيره على املحيط البيئي
"the urban expansion of the city Ben Slimane and its
"impact on the environmental environment
صباح مبروك ،طالبة دكتوراه ،مختبر دينامية املشاهد والتراث ،جامعة السلطان موالي سليمان  ،املغرب .
مصطفى ازعيتراوي ،أستاذ باحث ،جامعة السلطان موالي سليمان،املغرب .

الملخص:
تتناول هذه الورقة موضوع "التوسع العمراني ملدينة بن سليمان وتأثيره على املحيط البيئي" .فقد عرفت مدينة بن سليمان نموا
ديموغرافيا مهما نتيجة الزيادة الطبيعية ونزوح سكان املناطق الريفية للمنطقة املجاورة وحركة ”تدفق“ السكان والسكنى من
الدارالبيضاء واملحمدية .وتعود قوة الجدب هذه إلى قربها من املدينتين ،ومناخها املجهري في منطقة ذات قيمة إيكولوجية كبيرة
كخلفية للمتروبول البيضاوي .وقد أدى هذا النمو الديموغرافي املتزايد إلى توسع عمراني مطرد ساهم في ظهور أشكال جديدة
من التعمير ،بعضها عبارة عن أحياء هامشية مكونة أساسا من السكن الصفيحي والعشوائي ،وتأوي فئات فقيرة من الوافدين
الجدد ،مما انعكس بشكل كبير على انتظام النسيج الحضري ،وساهم في ظهور عدد املشاكل اجتماعية وبيئية.
الكلمات املفتاح  :التوسع العمراني  -تأثير – البيئة -املحيط البيئي

Abstract
:This article deals with the subject of "the urban expansion of the city Ben Slimane and its impact
on the environmental environment", The city has experienced significant demographic
development due to natural increase and displacement of inhabitants. rural areas of the region
and population movements and "influx" of housing from Casablanca and Mohammedia. The city's
strength of attraction lies in the services it provides and its proximity to both cities, and this
increased population growth has led to steady urban expansion which has led to the emergence
of new forms of urbanization, some of which are marginal neighborhoods that express the state
of exclusion and poverty experienced by expatriate groups, mainly represented in the slums,
which have negatively affected the city's urban fabric and have contributed to the emergence of
many social problems and environmental imbalances.
Key words: urban expansion - impact - environment - environmental environment
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 .1تقديم:
أصبحت املدن تعاني متاعب ومشاكل عديدة فرضها عليها كل من التحضر والنمو الحضري الناتج أساسا عن التطور العلمي
والتكنولوجي في مختلف امليادين  ،وكذلك الثورة العلمية والتقنية التي ميزها اختراع مادة ال سابق لها الخرسانة املسلحة ،وما رفقها
من جهود علمية أخرى  ،كطرق البناء الحديثة والرقمية وغيرها  ،فكانت املحرك الرئيس ي للقفزة الكمية والنوعية في التوسع
العمراني بجميع أشكاله وأنواعه  .لقد عرفت ظاهرة التحضر باملغرب خالل القرن العشرين تسارعا كثيرا نتيجة للتحوالت
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية التي أفرزها االستعمار  ،حيث لجأت سلطات الحماية إلى إنشاء أحياء سكنية خارج
أصوار املدن العتيقة باإلضافة إلى إنشاء مراكز حضرية جديدة وتنمية املدن الساحلية التي تعتمد على تجارة التصدير واإلستراد ،
كما ساهم النمو الديمغرافي والهجرة القروية بشكل كبير في تنامي سكان املدن الذين ارتفع عددهم من 20%من مجموع السكان
سنة 1936إلى  % 58.30سنة  2011حسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط  ،كما ارتفع عدد املراكز الحضرية من  27مركز
سنة  1990إلى  400مركز سنة  .2004وقد أدت هذه الظاهرة إلى تفكيك النسيج الحضري األصلي وإعادة توزيع الوظائف
الحضرية1.باإلضافة فقد أدت السياسات العمرانية املتبعة منذ االستقالل والتي ظلت تتميز بتحكم الهاجس األمني إلى تفاقم
املشاكل وتدهور املجال الحضري ،كما أن العوملة وسياسية التقويم الهيكلي التي فرضت على املغرب من قبل املؤسسات املالية
الدولية زادت بما ال يدع مجال للشك ،من تعميق اإلختالالت البنيوية في املجتمع املغربي وتأزم األوضاع االجتماعية سواء في املدينة
أو في القرية ،من أهم االنعكاسات التي أفرزتها هذه السياسات.
 توسع املدن على حساب األراض ي الفالحية والغابات واملجال الساحلي،وقلة الحدائق واملجاالت الخضراء وسط املدن ،
وغياب التناسق الجمالي في النسيج الحضري.
 انتشار السكن العشوائي في ضواحي املدن ،وتزايد الضغط على املدن العتيقة ،مما تسبب في تأكلها وتدهور معاملها
املادية والثقافية وانهيار بعضها.2
أصبح التوسع العمراني وما يؤثر على البيئة املستدامة من قضايا الساعة أو من املواضع املعاصرة التي يجب على البحوث الجغرافية
عدم تجاهلها ونحن نتحدث عن التنمية املستدامة  ،فهذه األخيرة تدور حول الثنائية :البيئة والتنمية ،باألخص تواجد األنشطة
الصناعية وإشكالية تدبير النفايات الصلبة والسائلة ،إذ أي تنمية اقتصادية أو كيف ما كانت الندرج البعد البيئي في مخططاتها ،ال
يمكن االعتماد عليها بل تعتبر سلبية أكثر ما هي إيجابية  ،فالنمو املتزايد للسكان الحضريين وتوسع املدن وخلق أخرى جديدة ،
يشكل عامل ضغط على املجال الجغرافي والحضري  ،إضافة إلى تزايد الطلب على العقار ،وبالتالي الضغط على البيئة املحيطة بهذه
املراكز.
وتجدر اإلشارة إلى املنهجية املتبعة في مقاربة هذا البحث ،سنحاول من خاللها الوقوف على العديد من املؤشرات املساعدة على
فهم حركة التمدين بمدينة ابن سليمان( مؤشرات تاريخية ونظرية ،إحصائية  ،اقتصادية  ،اجتماعية  ،)....مؤشرات سيمكن
استحضارها و الوقوف على مختلف الجوانب املؤطرة واملساعدة على فهم حركة التمدين باملجال املدرس.

 1تقرير حصيلة  50سنة من التنمية البشرية وأفاق سنة  (2025املغرب املمكن) 2005
 2ذ جمال الذين  2004-2003 ,البيئة الحضرية باملغرب واالتصال املجتمعي قطاع العمل الجمعوي نموذجا ،أطروحة لنيل دكتورة الدولة في علوم
التربية  ،جامعة محمد الخامس – السويس ي  ،كلية علوم التربية شعبة منهجية تدريس العلوم ص 1
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وفي هذا السياق يأتي تناولنا ملوضوع التوسع العمراني ملدينة ابن سليمان وتأثيره على املحيط البيئي ،والذي نتوخى من خالله
بالضرورة مالمسة جزء من إشكالية املغرب من خالل دراسة لتجزئة الوزيس ،ويمكن بلورة إشكالية املوضوع في السؤال العام
التالي:كيف تنعكس أثارالتوسع الحضري على املحيط البيئي ببن سليمان؟

.2املنهجية:
 إعداد استمارة متعددة األهداف موجهة لساكنة (تجزئة الوزيس).
 إعداد مقابلة ميدانية تتجلى في االحتكاك املباشر بميدان الدراسة،من خالل القيام بزيارات متعددة للمصالح
اإلدارية العمومية ّذات الصلة باملوضوع ،بهدف جمع املعطيات التي تهم موضوع الدراسة .
 املقاربة التقنية من خالل جرد املعطيات و املعلومات وترتيبها حسب أهميتها ،بهدف الخروج بأهم اإلستنتاجات .
 اإلستعانة بنظم املعلومات الجغرافية في معالجة الخرائط  arcgisو  mapanfoباإلضافة إلى استعمال كل من برنامجي
 Word 2007Excelمن أجل إنشاء املبيانات وتحرير البحث.

الشكل رقم ( )1توطين املجال املدروس ملدينة ابن سليمان في عالقته بالتوسع العمراني للمدينة

 بناء الصور الفضائية ذات الوضوح املكاني العالي التي تم التقاطها في تواريخ متباينة ،ثم العمل على تفسير بصري شامل،
وأخذ العينات امليدانية التي استخدمت كوسيلة للتحقق من التصنيفات املستخرجة ،وقد تم استخدام مجموعة من البرامج
في هذا العمل أهمها برنامج وضع الخرائط.
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 -3النتائج ومناقشتها:
 .1موقع جغرافي ومحيط بيئي متميزين
تحض ى مدينة ابن سليمان بموقع جغرافي استراتيجي بين العاصمتين ،الدار البيضاء ( 55كلم) والرباط ( 62كلم) وقربها من مدينة
املحمدية الصناعية ،ولها محيط بيئي متميز بمناخه املحلي املعتدل ،وبمجاله الغابوي الكثيف ،ومشاهده الطبيعية املتنوعة ،حيث
ً
فضاء أخضرا بمعدل 2ملكل 65نسمة ،وهو رقم كبير جدا مقارنة بمؤشر املنظمة العاملية للصحة (معدل 10م /لكل
يضم نحو 38
نسمة) .كل هذا جعل من هذا املحيط متنفسا من أجمل األوساط الطبيعية ملنطقة الدار البيضاء ،كما تتميز املنطقة بمؤهالت
فالحية كبيرة وتنوع بيولوجي هام.

 .2التوسع الكبيرلألحياء غيرمهيكلة :
أدى ارتفاع معدالت النمو السكاني بمنطقة الدراسة وازدياد الكثافة السكانية وخاصة في اإلقليم ،إلى الحاجة امللحة إلقامة
املزيد من الوحدات السكنية واملنازل سواء في القرى أو املدن  ،وقد كان التوسع الذي شهده اإلقليم ابن سليمان محورين
األول املحور الرأس ي :يقصد به زيادة الرقعة املبنية من خالل تحقيق أقص ى استفادة من املساحة املبنية ،بزيادة عدد طوابق
املسكن الواحد إلستعاب الزيادة السكنية  .ثانيا املحور األفقي  :يقصد به امتداد الحيز العمراني للمدينة أو القرى على
األراض ي الجديدة  ،كانت قبل ذلك خارج الحيز العمراني.

. 3أثارالتوسع العمراني على األراض ي الزراعية:
تعتبر األراض ي الصالحة موارد طبيعي ضرورية لحياة اإلنسان والحيوان  ،بحيث تعتبر األراض ي هي أصل كل املوارد طبيعية ،التي
توجد أما فوقها أو ضمنها أو تحتها لكن هذه األراض ي الزراعية أصبحت في األوانة األخيرة ،مهددة باستنزاف مساحتها من طرف
التوسع الحضري الذي يحيل إلى إزالة الطبقة الصالحة لزراعة  ،بهدف الشروع في البناء فوق تلك األراض ي .وهذا راجع باألساس
إلى الزيادة السكانية شجع بعض مالك ،هذه األراض ي مما أدى إلى تراجع املساحات الخضراء .وانتشار العمران الذي يمهد إلى
التصحر ،وفقدنها للعناصر العضوية الضرورية لنمو النباتات باإلضافة إلى زيادة معدالت الثلوت نتيجة قلة املساحات املزروعة .

 .4أثارالتوسع الحضري على الغطاء النباتي ( غابة ابن سليمان) :
ُ
الصوررقم ()1و ( : )2أثارالتوسع العمراني ملدينة ابن سليمان على األراض ي الزراعية ( تجزية الوزيز)

املصدر :املندوبية السامية للتخطيط 2014

انجاز :الطالبة صباح مبروك

عدسة شخصية بتاريخ 2018-04-01

عدسة شخصية بتاريخ 2018-04-01
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إن للغطاء النباتي دورا كبيرا في الحفاظ على التوازن البيئي ،سواء تعلق األمر بتثبيت التربة أو التخفيف من التلوث .يعرف
الغطاء النباتي في مدينة ابن سليمان تدهورا مستمرا ،مرتبطا باألساس بالتوسع العمراني الذي ال يزال يكتسح مساحات مهمة
من املجال الغابوي.3
الشكل رقم ( : )2التوسع الحضري بمدينة ابن سليمان سنة 2000
الصور رقم ()1و ( : )2أُثار التوسع العمراني لمدينة ابن سليمان على األراضي الزراعية ( تجزية الوزيز)

املصدر:عمل شخص ي باعتماد على نموذج االرتفاعات الرقمية

.5غابة ابن سليمان :

تمتد غابة ابن سليمان بالشمال الغربي بمساحة تقدر بحوالي  12261هكتار بنسبة  %71من املساحة اإلجمالية
للمدينة ،ومع تزايد عدد سكان مدينة ابن سليمان الذي أصبح يناهز  56138نسمة حسب إحصاء العام للسكان
سنة ،2014أدى إلى توسع عمراني جد مهم على حساب تقلص املجال الغابوي ،بحيث أن النمو الديمغرافي املتزايد
3بوجملة نعيمة  )2011.2010(:تأتير األنشطة البشرية على الغابة نمودج غابة ابن سليمان بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة .كلية األداب والعلوم اإلنسانية املحمدية
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يشكل سببا وجيها الرتفاع الطلب على املجاالت السكنية التي أصبحت تتركز بجوار الغابة مما يجعلها تعاني من
مشاكل بيئية متنوعة .فاإلنسان كغيره من األشياء هو عنصر من عناصر الطبيعة يرتبط بها عبر ثالث روابط هي األرض واملاء
والنبات ،مما يجعله جزء من النسق البيئي كما يتخذ االرتباط بين السكان والبيئة بعدين4:

 بعد إيكولوجي :بمعنى أن هناك كتلة من املصادر توجد تحت تصرف السكان،ويفترض من الناحية املبدئية أن ترتفع
الحاجة إليها كلما ارتفع عدد السكان ،وهذا يعني انخفاض حصة كل فرد من هذه املصادر املحدودة.
 بعد دينامي :يرتبط بالتوازن البيئي ،بمعنى أن كلما ازداد عدد السكان أو تغير في نمط حياتهم يؤدي إلى املزيد من االستغالل
للغابة.
ومما ال شك فيه أن العدوانية الطبيعية بشتى مظاهرها من شأنها أن تؤثر على التوازنات البيئية للغابة ،لكن مهما بلغت حدتها وتباينت
ظروفها ،تظل وقعا محدودا مقارنة مع التدخل البشري الذي ال يقف عند حدود االستعمال أو يلتزم بحقوق االنتفاع ،بل يذهب إلى
أبعد من ذلك بإتباع أنماط استغالل ال تتماش ى مع الظروف الطبيعية للمنطقة مما يضاعف من عدوانية هذه الظروف ،وبالتالي تبين
الدارسات إن غابة ابن سليمان هذه األخيرة تتحمل ضغطا ديموغرافيا كبيرا بحيث انتقل عدد السكان من  9108نسمة سنة ،1960
إلى  56138نسمة سنة 2014يصبح اإلنسان عنصرا متفاقما للهشاشة البيئية.
وقد سبب التوسع الحضري ضغوطات قوية على البيئة  ،الش يء الذي يؤثر سلبا على جودة عيش املواطنين وعلى توازن األنظمة البيئة
 ،وتشهد مدينة ابن سليمان ظاهرة التوسع على حساب املجاالت الزراعية نتيجة الإلكتظاظ الحضري  ،وإذ تظهر على السطح مشاكل
بيئة عدة من جهة ،ومن جهة ثانية هناك اختالالت في الجانب التطبيقي على مستوى التدبير املحلي  ،كما نجد نقصا مهوال في الوسائل
املالية املوضوعة لهذا الغرض من طرف السلطات العمومية .وتحظى في الوقت الراهن الجوانب االجتماعية واالقتصادية بأهمية
للمحافظة على البيئة وتحسين إطار جودة العيش وبدون مشروع إرادي للتهيئة  ،وبالتالي فإن مجموعة من األراض ي الزراعية تصبح في
غالب األحيان مطرحا للنفايات أو مهذا التوالد السكن غير الالئق وتكاثره  ،مما يهدد التوازنات البيئة ويشكل خطرا عليها .

 .6آثارالنفايات الصلبة على األراض ي الزراعية :
تعتبر إدارة النف ايات من أهم املشاكل التي تواجه التجمعات الحضرية  ،ألن تراكم النفايات يؤثر سلبا على النظافة وصحة السكان ،
فالخطر على البيئة الحضرية اليأتي فقط من املصانع وما تقدف به من نفايات سامة  ،بل يأتي أيضا من طبيعية التوسع الحضري
الذي يعمل على الزيادة من حدة مخاطر ثلوت بيئة املدينة ،وذلك بسب انتشار السكن الذي يعتبر زيادة في حجم السكان  ،ومن
املعلوم أنه كلما تزايد عدد السكان إلى وتزايدت مخلفاتهم بجميع أنواعها( النفايات املنزلية) ،وبالتالي شهدت مدينة ابن سليمان خالل
العقود األخيرة نمو ديمغرفيا وتوسعا حضريا كبيرين  ،هذه التطورات رافقتها تحوالت مهمة في كميات ونوعية النفايات الصلبة  ،والتي
تعكس تطورا ملستوى معيشة السكان و عادتهم اإلستهاللكية  ،حيث أصبحت هذه النفايات تضم كميات مهمة من املواد الخطرة والتي
تشكل خطرا مباشر على صحة اإلنسان واملوارد الطبيعية في غياب تدبير عقالني لهذا القطاع  .حيث تعتمد البلدية على خدماتها
الخاصة لجمع النفايات املنزلية والتي يتم تجميعها دون أية معالجة بمطارح عمومي غير مراقب  ،ومن الواضح أن املدينة تعرف ضعف

 4بلحسن رضون تأثير العومل الطبيعية والبشرية في دينامية منظومة البلوط الفليني بغابة ابن سليمان لنيل شهادة املاستر بجامعة محمد الخامس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.ص30
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في تغطية جميع النفايات خاصة في مجاالت السكن العشوائي  ،حيث نجد أن أغلب هذه الفئة االجتماعية تقوم بتصريف نفاياتها
حسب طريقتها الخاصة ،وعلى العموم فمن املالحظ أن النفايات املنزلية تتواجد بشكل غير منتظم في كل أنحاء املدينة الش يء الذي
يقليل من جماليتها  ،وتساهم هي األخرى في خلق مجال ملوث تطبعه الفوض ى في التدبير  ،كما أن إشكالية تدبير النفايات الطبية
والصناعية ما تزال مطروحة .

خريطة رقم  )3(:التوسع العمراني وزحفه على املجال الريفي ملدينة ابن سليمان سنة 2018

 .2الخصائص االجتماعية للسكان القاطنين باملجال املستهدف للدراسة ( تجزئة الوزيز)
 .2-1الخصائص املجالية لحي الوزيز.
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إن التوسع العمراني الذي عرفته مدينة ابن سليمان بمختلف جهاتها كان نتيجة لبروز مجموعة من التجزئات التي أصبح لها دورا
مهما في تحديد معالم املدينة ،الش يء الذي جعلها تكتس ي طبعا خاصا ،إذ ساهمت في توسع نطاق املجاالت العمرانية  ،التي هي في
تزايد مستمر ،وتجزيئة الوازيز من بين هده التجزيئات.5
مبيان رقم ( )2أصول الساكنة بتجزئة الوزيز

مبيان رقم  )1(:البنية العمرية للقاطنين بتجزئة الوزيز

اصول الساكنة بسكن الوزيز

البنية العمرية للقاطنين بالسكن
16

22

42
58

62

اكثر من 65سنة

مابين 64-15

اقل من  15سنة

منطقة اخرى

ابن سليمان

بحث ميداني 2018 -4-13 :

بحث ميداني 2018 -4-1 :

نالحظ من خالل املبيانات أعاله أن تجزئة الوزيس تعرف توافد الساكنة من مجموعة من املدن املغربية فنجد قاطنيها أغلبهم ينتمي
إلى األمازيغ ومن باقي املدن املجاورة للمدينة  ،ويرجع ذلك في أغلب األحيان إلى التعيينات الوظيفية بسبب العمل ،كما يتوافد سكان
من مناطق أخرى كالرباط وأسفي والدار بيضاء ،أما السكان الذين ينحدرون من ابن سليمان فهم يشكلون ما يقدر بحوالي  42%وهي
قيمة منخفضة بالنسبة إلى ما كنت أتوقعه قبل انجازي للبحث امليداني  ،هذا احد أسباب التأثير على األراض ي الزراعية ،والسبب
راجع إلى الزحف املستمر لهذه التجزئة.
إن التخطيط الحضري وحده ال يمكنه أبدا حل جميع مشكل البيئة املتعلقة بتمدين املجاالت في غياب آليات محفزة ال
تدمج التنمية املستدامة واحترام البيئة في مسلسل التنمية وإنتاج الثروات ومن هذا املنطلق ،يمكن إعطاء بعض املقترحات
للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية املستدامة .
 من أجل الرفع من مستوى جودة العيش بتجمعاتنا العمرانية ،يجب مصاحبة التخطيط الحضري بمشروع التنمية
املستدامة برسم التوجهات الرامية إلى املحافظة على البيئة .
 املحافظة على املناطق الحساسة واملجاالت املهددة بالفيضانات واملعرضة للثلوت ..........إلخ
ويلزم أن تهدف وثائق التعمير إلى :
 تحديد املناطق الواجب املحافظة عليها ألسباب متعلقة بالبيئة .
 إنجاز تصميم أخضر يحتوي على وثائق خرائطي أو مكتوبة تتعلق باملناطق الخضراء الواجب إنجازها أو تصنيفها أو
املحافظة عليها أو إبراز قيمتها.
 .3بعض أهم الحلول واملقترحات ألجل تدبيرفعال ملجال مدينة ابن سليمان
 .5العمل امليداني بتاريخ 22-1-2018
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إن املشاكل الحضرية املطروحة اليوم ال يمكن حلها بناء على سياسة ارتجالية بل الحاجة تدعو إلى مقارنة تشاركية ومنسقة
وعقالنية بين الفاعلين والقائمين على الشأن املحلي والعمراني ،أو ما يصطلح عليه اليوم بالتعمير التشاركي urbanisme
»  ،"participatifاملبني على تعاون كل األطراف والفاعلين من سلطات محلية ووكالة حضرية وقطاع خاص من أجل النهوض بميدان
التعمير في اتجاه إعادة إنتاج مدينة ذات ووظائف هادفة نمو تطوير االقتصاد واملجتمع  ،الش يء الذي يتطلب اليوم تصورا شموليا
في إدارة وتدبير مدينة ابن سليمان وعليه لتطوير مدينتنا وجعلها فضاء يتوفر على مقومات االندماج السكاني والحضري فإن األمر
يتطلب إتخاد مجموعة من التدابير واإلجراءات الالزمة تلخيصها فيما يلي :
 إعادة االعتبار للمدينة في إطار ثقافة جديدة قومها التدبير الديمقراطي الشفاف بأدوات ناجعة وبوسائل التقويم وإعطاء
إمكانية املشاركة الفعلية للمواطنين أو عن طريق ممثليهم في اإلحياء في إطار ما يسمى بالحاكمة املحلية la gouvernance
،localeوتدعيم سياسة القرب التي أغلبها السلطات الحكومية املتجلية في تدعيم األحياء بالوحدات اإلدارية
املختلفة(مرافق تعليمية وصحية،وخدماتية  ،ورياضية )....و فضاءات لخدمة الشباب واألطفال داخل النسيج الحضري .
 استحضار األبعاد االجتماعية و االقتصادية والثقافية والبيئية عند إعداد تصميم التهيئة بصفة خاصة وتدبير املدينة
بصفة عامة  ،كما ينبغي نهج سياسة عقارية فعالة والتي تشكل في نظرنا إحدى الضمانات األساسية إلنجاح سياسة
التعمير وإعداد املجال وذلك من خالل التفكير في تكوين احتياطات عقارية  ،وهذا مرتبط بوعي السلطات العمومية
بالدور الذي تلعبه وفرة األرض ي في تسهيل برامج التعمير والسكن واألنشطة االقتصادية والسياحية  ،ذلك أن عملية
تكوين رصد عقاري احتياطي يجب أن يتم توقعا لحاجيات قد تحدث على املدى املتوسط أو البعيد ( خمس سنوات
فأكثر) .
 تقوية التماسك االجتماعي عن طريق محاربة مختلف مظاهر اإلقصاء والفقر الحضري من أجل التحقيق من حدة
الفوارق االجتماعية مما يسهم في تحسين ظروف عيش السكان ( توفير سكن الئق وتجهيزات وبينية تحتية ) وتطور
املستوى التنافس ي ملدينة وجعلها مجاال للتنمية .
 إيجاد تصور شامل للتخطيط الحضري وربطه بأهداف املخططات االقتصادية و االجتماعية  ،مع اإلسراع بضرورة
تعميم تصميم التهيئة على كل املناطق والتجمعات الحضرية حتى يتم التحكم في التوسع العمراني لكل املدينة  ،وضمان
التوازن بين األنشطة العمرانية وباقي األنشطة األخرى سواء الصناعية أو الخدماتية مع ضبط برامج التهيئة داخل مناطق
التدخل العقاري .
 ترسيخ سياسة القرب واملواطنة وهيكلة املؤسسات املنتخبة (الجماعات الترابية) والقيام بعملية تحديث كل اإلدارات
املكلفة بالتدبير الحضري والتهيئة العمرانية من خالل توفير األطر البشرية املاهرة واملدربة على املستوى املركزي واملحلي.
ضرورة الربط بين السياسة السكنية واالجتماعية وذلك في إطار سياسة شاملة ومنسجمة تأخذ بعين االعتبار األوضاع
االجتماعية للفئات املحرومة التي تشكل النسبة الغالية في النسق التركيبي للمدينة،غير محاربة انتشار السكن العشوائي،
وتوفير مساكن مطابقة للمعايير العمرانية املطلوبة  ،فالسكن املناسب هو وسيلة ألسباب األمن والرخاء والطمأنينة ،بل
السكن املالئم هو هدف التنمية الحضرية.

 .4خاتمة:
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توصلنا من خالل استعراض نتائج البحث حول التوسع العمراني وتأثيره على البيئة إلى اإلجابة عن السؤال اإلشكالي االتي :
كيف تنعكس أثار التوسع العمراني على محيط البيئي بمدينة ابن سليمان؟
 تراجع الغطاء النباتي مقابل انتشار التجزيئات العمرانية التي تمهد إلى التصحر وفقدان املساحات الخضراء
للعناصر الضرورية لنمو النباتات ،باإلضافة إلى زيادة معدالت التلوث نتيجة النفايات املنزلية.
 التوسع العمراني الذي عرفته مدينة ابن سليمان كان نتيجة تراجع الغطاء النباتي وأيضا الزحف العمراني على
حساب األراض ي الزراعية.
وانطالقا مما سبق يتضح أن التوسع الحضري بمدينة ابن سليمان تعترضه مجموعة من الصعوبات  ،نذكر منها اعتماد
املسؤولين الحضريين باملدينة على تصاميم قطاعية في تهيئة التجزيات  ،الش يء الذي نتج عنه تعمير عشوائي وارتفاع أسعار
العقار ،بسبب املضاربة العقارية  ،مما يساهم في الحد من تطور امليدان العمراني باملدينة ،ويولد نوعا من اختالل التوازن بين
العرض والطلب  ،ويزداد هذا املشكل بسبب عجز الدولة عن التصدي لهده الظاهرة ،التي أصبحت تشكل عائقا أمام امتالك
الفئات املحدودة الدخل ملساكن متالئمة مع مستواهم االقتصادي  ،مما يندر بحدوث أزمات في السكن يصعب التحكم فيها.
وكخالصة ملا سبق فإن مدينة ابن سليمان تبقى ضحية لتلك العناصر ،وكأن من الطبيعي أن لهذه األخيرة انعكاسات عميقة
منها  ،اإلقصاء من الدينامية الحضرية .
 مجموعة سكان الريفيون يعيشون في املدارالحضري.
 انتشاربنية اقتصادية تعتمد على تجارة املواد الغدائية
 انتشاربنية وظيفية خدماتية
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املدينة العربية املعاصرة وإشكاليات اإلندماج واإلغتراب واإلبداع:
مدينة أم درمان أنموذجا
أ.د /أبكرعبد البنات آدم -جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
د /فتح الرحمن عدالن -جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم

مستخلص:
ً
تناولت هذه الدراسة موضوع "املدينة العربية املعاصرة وإشكاليات اإلندماج واالغتراب واإلبداع مدينة أم درمان أنموذجا" عبر
التاريخ وموقعها الجغرافي وتعريف مفهوم الثقافة وارتباطها بالظواهر املدنية كالتحضر ،سماته وخصائصه ومظاهره املختلفة،
ثم توالت الدراسة ملعرفة مدى فعالية املدينة لتكوين املدينة املعاصرة ،وما هي معايير املعاصرة على الرغم من اختالف العادات
ُ
ً
ً
والتقاليد بين مكوناتها .كذلك استعراضت مراحل تطورها قديما وحديثا ،ولتحقيق تلك األهداف استخدم املنهج االستقرائي
بإتباعه لألسلوب الوصفي والتحليلي للتعريف بمدينة أم درمان وتحوالتها من النواحي االقتصادية واالجتماعية والحضرية؛ وأثر
التحوالت الديمغرافية والهجرات القسرية على االستقرار السياس ي بالسودان.
الكلمات املفتاحية :املدينة املعاصرة ،الثقافة ،اإلندماج ،االغتراب ،مدينة أم درمان.

Abstract:
This study dealt with the topic of "The Contemporary Arab City and the Problems of
Integration, Alienation and Creativity, Omdurman City as a Model" throughout history and its
geographical location, and the definition of the concept of culture and its connection with urban
phenomena such as urbanization, its features, characteristics and various manifestations.
Despite the difference in customs and traditions between its components. It also reviewed the
stages of its development, past and present. To achieve these goals, the inductive approach was
used, following the descriptive and analytical method, to define the city of Omdurman and its
transformations from the economic, social and urban aspects; And the impact of demographic
shifts and forced migrations on political stability in Sudan.
Keywords: Contemporary city, culture, integration, alienation, Omdurman city, Sudan.
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مقدمة:
ً
إن مدينة أم درمان تمثل في بواكيرها جسرا التواصل بين مكوناتها مما ساعد في ازدهار الحركة التجارية واالقتصادية
وقبلة لكثير من العلماء من مختلف الطرق الصوفية واملذاهب الفكرية ،وقد انعكس ذلك في التالقح والتالحم في شكل
ً
ً
املدينة التي أخذت تعيش محن التوسع األفقي والرأس ي بل خلف واقعا مغايرا عندما توسعت املدينة وتم تخطيط أحياء
ُ
جديدة ملا سبق ،وال سيما في فترة الحكم اإلنجليزي املصري ،تركت مدينة أم درمان على الطراز القديم وسميت بالعاصمة
الوطنية التي انصهرت فيها كل العناصر من تنوع عرقي وثقافي وتماذج واندماج .ولكن سرعان ما اجتاحت موجات الجفاف
ً
والتصحر معظم واليات السودان ،مما أدي إلي هجرات جماعية نحو املدن وخاصة العاصمة القومية وتعتبر أم درمان
أحدي هذه املدن ،فظهرت بوادر التحضر أو التمدن أي إنتقلت مظاهر حياة املهاجرين الجدد من الحياة القروية إلي املدينة
وبالتالي صارت أحدي مدن الدول النامية التي تعاني من ويالت التحضر السريع أو االنفجاري التي فرضته ظروف الجفاف
والحروب األهلية ..إضافة إلي التمدد األفقي وظهور السكن العشوائي الذي جعل املدينة تعاني من اشكاليات االندماج
وأصبح الوجود املادي هو السمة الغالبة لسكان األحياء الطرفية من شح للخدمات التعليمية والصحية وقلة املياه
ً
الصالحة للشرب ،وضعف البنيات التحتية وعدم وجود مساكن صحية للمواطنين ،مقارنة باملدينة القديمة والخطط
اإلسكانية التي يتمتع أصحابها بالوجود املعنوي بكل أنواعه ووسائل الترفيه واملراكز الثقافية واألندية الرياضية .وتناولت
الدراسة كذلك االغتراب والذي يعني بالتحوالت الثقافية لدى املجتمعات العربية والتي يقصد بها مقاومة الثقافة املحلية
ً
والتقليدية للثقافات الوافدة وخاصة الغربية والتي تبث عبر وسائل اإلعالم املختلفة أي ما يعارف باإلختراق الثقافي مما
يدفع الشعوب العربية إلي مزيد من الهامشية والدونية واالنحدار.

مشكلة الدراسة
ً
صاحب تطور مدينة أم درمان ،التي تمثل نموذجا من نماذج املدن السودانية املختلفة ،العديد من املتغيرات الديمغرافية
مما أكسب هذه املدينة مكانتها الثقافية والفكرية واالقتصادية والتجارية ،والنمو الحضري والعمراني .وبالرغم من هذه
املعطيات إال أن مواطن أم درمان يعاني من التوزيع الغير متكافئ للخدمات وضيق مساحات املساكن أو بمعنى آخر تختلف
أحجام املساكن باختالف األحياء وعادة تضيق املساحات في اإلمتدادات الجديدة رغم كبر حجم األسر ،وظهر ما يعرف
بالضغط االجتماعي وهي ظاهرة تعبر عن مدى قدرة املدينة على االستجابة لحاجات األسر والتخلص من تحديات املنافسة
من خالل تطور البنية االقتصادية والسياسية .وكذلك اكتظاظ األحياء الطرفية بالسكان مما أدى إلي اإلخالل بمفهوم
ً
ً
املدنية والتمدن وفرضت واقعا مغايرا ونتجت عنه ما يسمى بالسكن العشوائي في أطراف املدينة.

أهمية الدراسة
ً
ال شك أن العلم واملعرفة من أهم معطيات اإلنسانية في تطوير حيانها ،خاصة في هذا العصر الذي يعج بمشاكل
التحضر واملدنية ،وقد سعت الدول النامية لتخرج من العزلة الدولية والدخول في مجاهل العصرية لتحقيق معاني املدنية
أو حياة التمدن الطموحة املادية واملعنوية والثقافية  ،ومدينة أم درمان  ،كغيرها من املدن السودانية العريقة ،حاول
ً
سكانها الكشف عن الظواهر اإليجابية ملوقع املدينة والتخلص من الظواهر السلبية التي غيرت مفهوم املدينة رغبة في

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
128

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
تحقيق تنمية متوازنة والتعرف على أنماط املدينة األنموذج عن طريق مراجعة مكونات املدينة ورفع امكانيات إنسانها
واالستفادة من طاقاته العقلية لتحقيق الكفاءة في املعرفة والعلم.

أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلي التعرف على مراحل تطور املدينة منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر ،ودراسة املالمح الحضارية للمدينة
التي تعكس عراقتها ،ومعرفة دور منظمات املجتمع املدني في الحفاظ على املقتنيات الثقافية باملدينة ،والكشف عما تقدمه
مراكز الشباب من أنشطة وبرامج ودورها في ترقية مواهب الشباب واألطفال ،والتعرف على املشكالت والتحديات البيئية
التي تواجه مدينة أم درمان كأحدى املدن العربية املعاصرة.

أسئلة الدراسة
هنالك عدة أسئلة يجب األجابة عليها خالل الدراسة :ما هي السمات املميزة ملدينة أم درمان والتي تدل على أنها مدينة
تاريخية من الطراز األول؟ ما دور الحكومات الوطنية املتعاقبة في الحفاظ على مقتنيات مدينة أم درمان؟ هل ُروعيت
الجوانب الطبيعية املؤثرة في تخطيط مدينة أم درمان؟ هل هنالك إشكاليات اندماج ثقافي بمدينة أم درمان ؟ كيف يمكن
تجاوز ثقافة اإلغتراب في ظل التغيرات والتحوالت الحضرية السريعة التي يعاني منها مجتمعنا العربي؟ هل هنالك مراكز
تنمي مواهب الشباب واألطفال للتعرف على املبدعين؟ وهذه بذرة حسنة يمكن أن تفيد األجيال القادمة في الحفاظ علي
مقتنيات املاض ي لالستفادة منها في املستقبل.

فرضيات الدراسة
ً
 .1تعاني املقتنيات الثقافية بمدينة أم درمان من اإلهمال ومعرضة للتلف.
ً
 .2تتمدد املدينة أفقيا بصورة سريعة تجاوزت الخطط املعدة لها.
ً
 .3توزيع املناطق السكنية في أماكن تصريف املياة مما جعل املدينة عرضة للفيضانات.
 .4تفتقر الجهات ذات الصلة بالتخطيط إلي النظرة الشمولية للمنطقة.
 .5الهجرات الجماعية وتمركزها في أطراف املدينة تشكل ضغط على الخدمات املحدودة وتساهم في زيادة األزمات
البيئية باملدينة.

منهجية الدراسة
 .1املنهج االستقرائي بإتباع اإلسلوب الوصفي الذي يعني بدراسة الحقائق التاريخية ملدينة أم درمان منذ نشأتها
ومراحل تطورها إلي أن صارت اآلن من ضمن املدن املعاصرة في الدول النامية.
 .2وتحليل الظواهر الطبيعية ومن أهمهما جيموفولوجية املدينة وأثرها في تكوين بيئة املدينة وفائدة التركيبة
الجيولوجية ومساهمتها في إيواء مذابل العاصمة القومية وتحليل املعلومات من املصادر الرسمية واملنظمات التي
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تعني بالدراسات الحضرية والتنموية والعون اإلنساني وفي فض النزاع.

وسائل وطرق جمع المعلومات
 .1املصادر األولية :املالحظة امليدانية للمدينة بمختلف أحيائها واإلستطالع على أهم املعالم بها .مقابلة املسئولين
باملحلية ومعرفة الخطط اإلسكانية باملدينة.
 .2املصادر الثانوية :الكتب واملراجع واملخطوطات وصفحات اإلنترنت وتقارير الشهرية للمسئولين باملدينة.

اإلطار المفاهيمي للدراسة
تعتبر مدينة ذات أبعاد زمانية ومكانية تشكلت منها حضارة السودان العريقة .وتمتد جذور هذه املدينة إلي عهود مختلفة
ً
وتطورت في مراحل مختلفة أيضا ،نشأت هذه املدينة كقرية جنوب املوقع الحالي لها وتعرف بأبو سعد؛ وذلك إبان ظهور
ً
املهدية عندما إختارها محمد أحمد املهدي عاصمة له وبنى فيها مسجده وقبته الشهيرة ولكن سرعان ما وافته املنية .وواصل
تخطيطها الخليفة عبد هللا التعايش ي على النمط الدائري واملتعامد ذي املحاور ،كعادة املدن العربية التقليدية التي
يتوسطها املسجد والسوق ومكاتب اإلدارة ،وأعطي لكل قبيلة رقعة سكنية خاصة بها للحفاظ على العادات والتقاليد،
وحدد فيها ثالثة شوارع رئيسية من أشهرها شارع األربعين الذي يربط السودان بمصر وهو أشهر الطرق التجارية ،مما
ً
ً
ً
أكسب املدينة موقعا استراتيجيا جذب السكان من مختلف البقاع من داخل وخارج السودان أن يتوافدوا إليها ،وخاصة
الذين يتبعون الطريقة األنصارية وسميت بالبقعة املباركة .وألهمية موقعها الجغرافي غرب النيل والذي يتمدد ليحادد كل
من واليتي شمال كردفان والشمالية من الغرب والشمال الغربي ،ووالية النيل األبيض من الجنوب ،أتاح لها التكوين الثقافي
متعدد األعراق واإلندماج العشائري مما دفع أهل أم درمان أن يشكلوا بوتقة ثقافية تجمع كل ألوان الطيف السوداني غربه
وجنوبه وشماله وشرقه ،األمر الذي أدي إلي تطور املجتمع األمدرماني من خالل مراكزه الثقافية ونواديه املفعمة بالكثير
من املعاني الروحية املادية التي تعبر عن اتساع أفق التعايش والتآلف في األحياء املختلفة.
ً
ً
.1مفهوم المدينة لغة وردت مرادفة لكلمة قرية في القرآن الكريم ،وذكرت كذلك في عدة مواضع (مدن ،مدائن ،حاضرة،
ُ
ً
أم القرى ) ،أما اصطالحا وهو ما ورد في الدراسات الحضرية فلم تخرج عن صياغ النص القرآني فإن كلمة مدينة أستخدمت
مرادفة لكلمة حاضرة ،وجمعها مدن ،حضر ،تحضر وتمدن( ).1،Cities, city dweller, urbanite, become urbanization
فمصطلح التحضر أو التمدن يعني االنتقال إلي حياة املدن والعيش فيها .وفي الوقت الحاضر أصبحت املدن تعاني من
ً
مشكالت عديدة فرضتها عليها ظاهرة التحضر او النمو الحضري السريع ناتجا عن التطور العلمي والتكنولوجي .2ولذلك
اختلف العلماء في تفسير مصطلح املدينة فمنهم من يراها على أنها هي ظاهرة اجتماعية تاريخية ارتبط وجودها بوجود
املجتمع اإلنساني ،واختلف نمطها باختالف املراحل التاريخية واالقتصادية .وهنالك من عرفها بأنها ذات طابع قانوني وهنا
 - 1الشمري ،ظاهر نباح ( .)2012األحوال االقتصادية في مدينة الحلة منذ 495ه وحتى نهاية القرن الثامن الهجري وآثارها في بناء مدينة
الحلة .مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية ط1ص.33
 - 2أحمد ،التجاني عامر ( )2004أم درمان .مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية ،الخرطوم،ط1ص.30
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يعني أن ثمة إعالن أو وثيقة رسمية تصدر عن سلطة عليا .وهذا التعريف غير كافي ألن هنالك عدة مدن نشأت وتطورت
دونما إعالن رسمي.
ٌ
تعريف آخر للمدينة على ضوء عدد السكان وهو ما أشارت إليه االتفاقيات الدولية على أن أي مكان يعيش فيه 20000
نسمة فأكثر يعتبر مدينة .وآخرون يرون أن املدينة مجموعة من العادات والتقاليد إلي جانب العالقات املنظمة والعواطف
املتأصلة في املجتمع .كما عرفها بارك بأنها منطقة طبيعية إلقامة اإلنسان املتحضر ولها أنماط ثقافية خاصة بها وتشكل
ً
ً
بناءا متكامال يخضع لقوانين طبيعية واجتماعية على درجة عالية من التنظيم .3ويرى ماكس فيبر أن املدينة شكل اجتماعي
يؤدي إلي ظهور أنماط متعددة وملموسة ألساليب وطرق الحياة ويسمح بإظهار الفروق االجتماعية وهي وسيلة للتغير
االجتماعي والتاريخي .وقد ضع صافيتا 4معايير تميز املدينة منها الفرق الكبير في الحجم وارتفاع الكثافة السكانية؛ وعدم
التجانس االجتماعي وهي من خصائص املجتمع الحضري ،وكبر مساحة املدينة يؤدي إلي ضعف العالقات االجتماعية
ً
كنتيجة لتعدد الجماعات واختالف الثقافات وتباعدها وبالتالي مزيدا من سطحية العالقة بين األفراد.

الخلفية التاريخية لمدينة أم درمان
تدور العديد من الروايات الشفاهية عن منطقة الدراسة ونشأتها وأصل االسم ،وقد وردت هذه الروايات لدى الكثير ممن
كتبوا عن أم درمان في املاض ي وال زالت هذه الروايات متداولة حتى يومنا هذا ،وتكمن أهمية هذه الروايات في أنها تدلل على
االستمرارية والتواصل لوجود العنصر البشري منذ القدم ،فقد كانت أم درمان قبل املهدية مجرد(حلة) صغيرة تقوم في
ً
سهل فسيح رملي ال شجر فيه ،وكانت محطا لتجار الغرب قبل دخولهم الخرطوم .5اما اسم أم درمان فقد تعددت حوله
الروايات ،وأشهرها هو ان النفوذ الروماني انتشر قبل الفتح االسالمي وجعل عاصمته على الضفة الشرقية للنيل عند موقع
ُ
ً
قبة خوجلي ،وبنى الحاكم "ديرمان" قصرا لوالدته على الضفة الغربية وسمي قصر "أم ديرمان" ثم اهمل لفظ قصر
ُ
وحرفت مع مرور الزمن فصارت أمدرمان.6

مدينة أم درمان :النشأة ومراحل التطور
أم درمان  Omdurmanهي مدينة سودانية وأحد املدن املكونة لوالية الخرطوم؛ والتي تعتبر أكبر مدن السودان واملدينة
ً
ً
األولى واملهيمنة ،وتعرف بالعاصمة القومية ،وتشكل تكتال حضريا يبلغ إجمالي عدد سكانه حوالي  7.830.479نسمة حسب
تعداد عام 2008م.
 - 3أحمد ،التجاني عامر ( .)2004مصدر نفسه،ص.45
 - 4صافيتا ،محمد ( .)2009ظاهرة التحضر أو البيئات الحضرية في الوطن العربي واقعها ،سماتها ،مشكالتها ،اآلفاق املستقبلية لتطويرها.
جامعة دمشق-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ط5ص.13
 - 5شقير ،نعوم( .)1989جغرافية وتاريخ السودان .دار العلم ،القاهرة ،ط1ص.23
 - 6أبو سليم ،محمد( .)1971أوفاهى(1999م)  .الدولة و املجتمع فى دارفور  .ترجمة عبد الحفيظ سليمان عمر  .النرويج ،جامعة بيرجن .ص
.42
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ً
ً
ً
تقع أم درمان على دائرة العرض  ° 15 ´41شماال ،وخط الطول  °32 ´37شرقا ،بإرتفاع  280مترا فوق سطح البحر،
أما املوقع الجغرافي ملدينة أم درمان فتقع على الضفة الغربية لنهر النيل قبالة مقرنه مع رافده النيل األبيض ،وقبالة كل
من الخرطوم والخرطوم بحري اللتين ترتبط بهما بجسر النيل األبيض وبجسر شمبات .ويحدها من الشمال والية نهر النيل
ومن الغرب والشمال الغربي والية شمال كردفان ومن الجنوب والية النيل األبيض ومن الشرق النيل األبيض ونهر النيل.
وقوع املدينة في اإلقليم الجاف جعل مناخها يتسم بالجفاف وقلة األمطار إذ ال تتعدى 181ملم في املوسم .ومتوسط درجات
الحرارة ال يقل عن  31.7درجة مئوية معظم أيام السنة .7والراجح كانت أم درمان قرية تقع إلى الجنوب من موقع املدينة
الحالي ،مع أنها لم تكن متصلة بها عند بداية نشأتها .وملدينة أم درمان أهمية تاريخية قل أن نجدها في كل مدن السودان
حيث تضم كافة إثنيات (أعراق) وثقافات هذا الوطن .بيد أن أهميتها في العصر الحديث – كما هو معلوم – مستمدة من
كونها حاضرة دولة املهدية (1898 – 1885م) التي تعتبر أول حركة وطنية قام بها السودانيون في العصر الحديث ضد
املستعمر ،رغم أن طابعها وأهدافها كانا تقليديين وإسالميين أكثر مما كانا لدوافع دنيوية محضة.8
ً
أيضا تعتبر مدينة أم درمان حديثة النشأة بعض الش يء إذا ما قورنت بالخرطوم .وكانت أم درمان أول أمرها قرية ،بعد
مقتل القائد البريطاني غردون باشا ،ودخول محمد أحمد املهدي الخرطوم في 26يناير1885م ،أراد املهدي أن تكون له
ً
عاصمته الخاصة به بعيدا عن الخرطوم التي أسسها الحكم األجنبي ،فاختار لها أم درمان ،ولهذا سميت "بقعة املهدي"
ً
واختصارا "البقعة" ،ونمت املدينة بسرعة ،ودخلها في السنوات الثالث األولى من عمرها نصف مليون نسمة في الفترة من
1888-18885م ،معظمهم من أتباع املهدي لتصبح املدينة األولى في السودان ،ومن أكبر املدن اإلفريقية .وأصبحت منذ
ً
ذلك الوقت عاصمة الدولة املهدية ،ولكن انخفض هذا العدد إلي  25ألفا عام 1900م بسبب تغير الظروف املناخية التي
أدت إلى ظهور مجاعة عام1889م مما دفعت الكثير من الناس إلى العودة إلى أريافهم ،9ويرى بعض املؤرخين أن السبب
األساس ي لتلك املجاعة هو إهمال اإلنتاج الزراعي .وعندما استقرت األحوال بعد بضع سنين ،ارتفع إلى نحو  271403نسمة
عام 1997م ،واصلت املدينة في نموها الحضاري والثقافي ،األمر الذي دعا الكثيرين على أن يختاروا أم درمان كمدينة
للحضارة السودانية والعاصمة الوطنية.

الموقع الفلكي والجغرافي
ً
املوقع الجغرافي ُيعتبر من العوامل املؤثرة في انتشار األمراض .موقع أي مكان جغرافيا بالقرب من املناطق التي تتوطن فيها
ً
ُ
األمراض املعدية ُيشكل تهديدا لصحة السكان ،لذا من الضروري فرض رقابة صحية دقيقة على الحدود تخضع القادمين

 - 7بابكر ،إنصاف علي عمر ( .)2014النمو الحضري في السودان .املجلة العاملية للتخطيط الحضري والتنمية املستدامة  ،املجلد1
والعدد،1ص.56
 - 8مهدي ،ناصر صالح ( .)2006النمو السكاني والتطور العمراني لعدد من املدن العربية املعاصرة ،مجلة املخطط والتنمية،
العدد،15ص.76
 - 9بخيت ،نضال محمد ( .)2010العوامل االقتصادية املؤثرة على االستخدام الحضري لألرض بالتطبيق على إقليم الخرطوم الكبرى .مجلة
جامعة جوبا-كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية ،العدد ،5ص. 14
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ً
ً
من الخارج لفحوصات طبية للتأكد من سالمتهم حتى ال يكونوا سببا في نقل األمراض .10ولعل ذلك يظهر جليا في غلق
املطارات واملعابر بمجرد تفش ي فايروس أو مرض معين .وللموقع الفلكي تأثير على الصحة ملا له من عالقة وثيقة باملناخ
الذي ُيؤثر بدوره على توزيع األمراض ،بحيث تنتشر بعض األمراض في العروض املدارية مثل الكوليرا والبلهارسيا واملالريا،
بينما ينتشر بعضها األخر مثل لين العظام والنزالت الشعبية في العروض الباردة.11
تقع مدينة أم درمان الكبرى في والية الخرطوم بين خطي عرض ˚16 ʹ40 - ˚15 ʹ10شمال وخطي طول ʹ48 -˚31 ʹ35
˚32شرق خط غرينتش في مساحة قدرها 20790كلم(2خريطة.)1
خريطة ( )1موقع منطقة الدراسة

املصدر :الهيئة العامة للمساحة -والية الخرطوم2021 ،م

 - 10بخيت ،نضال محمد ( .)2012الهيمنة الحضرية للخرطوم الكبرى :األسباب والحلول ،مجلة جامعة بحري لآلداب والعلوم ،العدد ()2
ديسمبر .2012
 - 11بانقا ،شرف الدين إبراهيم ( .)2004إدارة املدن اإلسالمية بين مفاهيم األصل والعصر .هيئة األعمال الفكرية ،الخرطوم،ط1ص.56
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الخصائص الجيولوجية والجيومرفولوجية
اثبتت الدراسات التي أجريت للبحث عن العوامل الجغرافية املسببة لبعض األمراض أن هناك عالقة بين هذه األمراض
وبين التركيب املعدني للصخور ،والتركيب الكيميائي للتربة املستمدة منها واملياه التي تجري على سطحها أو تتجمع في فراغاتها
وشقوقها وطبقاتها .وتتضح قوة العالقة بين هذه العوامل وصحة االنسان في أن كل العناصر الكيميائية التي تدخل في
ً
تركيب الجسم مستمدة في األصل من صخور القشرة األرضية ،وهذا مصداقا ،لقوله تعالى (:ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة
من طين) إذ أن الطين نفسه مستمد كله من صخور القشرة األرضية12؛ ويضم اآلتي:
(خريطة ( )2التركيب الجيولوجي ملنطقة الدراسة

املصدر :الهيئة العامة للمساحة -والية الخرطوم2021 ،م

 - 12الزين ،قيصر موس ى (2006م) .ورشة الهوية واإلندماج :مسألة الهوية في السودان الظاهرة واملنظور .مركز التنوير املعرفي-
الخرطوم،ط2ص.8
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أ /الصخور الرملية النوبية التي تكونت في العصر الكريتاس ي.
ب /التكوينات القاعدية املتحولة.
ج /رسوبيات السهول الطينية أو ما يعرف بتربة الجزيرة السوداء.
د /الرمال التي تجرفها الرياح والحص ى والصخور البركانية ذات العالقة بالعصر الثالث.
ه /تكوينات ام روابه .ومن املالحظ أن تكوينات أم روابة تغطي معظم منطقة الدراسة.

التكوينات الجيومرفولوجية
خريطة رقم ( )3التكوينات الجيومورفولوجية ملنطقة الدراسة

املصدر :الهيئة العامةللمساحة-والية الخرطوم2021 ،م
تشكل الظواهر الجيومرفولوجية العنصر األساس ي للبيئة الطبيعية بمنطقة أم درمان وهي ذات صلة وثيقة
بخصائص املياه الكمية والنوعية تشمل هذه الظواهر :انحدار األرض ببط نحو اتجاه النيل في الشرق ويتضح هذا من
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انحدار خور شمبات وخور أبو عنجه وبعض املسيالت املائية.يتراوح ارتفاع املنطقة بين 960-250متر فوق مستوى سطح
البحر وهي منطقة خالية من التالل والجبال ماعدا جبال املرخيات ومندرة وجبال كرري والجبل األسود في غرب أم درمان
وشمالها(13أنظر خريطة .)3
الخصائص البيدولوجية(التربة):تربة صخرية حديدية رملية حمراء في الجزء العلوي منها ،مختلطة بطفل رملي
احمر ويغلب في مجملها التكوين الصخري الحديدي الحصوي الذي يقع تحت املادة األساسية التي تأثرت بعوامل التجوية
ً
من الصخر الرملي النوبي .وصنفت هذه التربة حديثا ضمن التربة الصحراوية(أنظر الخريطة.)4
خريطة ( )4التربة بمنطقة الدراسة

املصدر :الهيئة العامةللمساحة-والية الخرطوم2021 ،م (بتصرف)
 -13مهدي ،ناصر صالح ( .)2006النمو السكاني والتطور العمراني لعدد من املدن العربية املعاصرة ،مجلة املخطط والتنمية،
العدد،15ص.34
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الفرق بين سمات التحضر في الدول المتقدمة والنامية
ً ً
لعب االستعمار دورا بارزا في شكل التحضر في الدول النامية بجمعه لكل الجوانب اإلدارية والتنموية والتطور الصناعي في
املدن .مما أدي إلي ظهور املدن املهيمنة ( )Primate Cityفي السودان كمدينة الخرطوم وهي ال تشبه مدن الدول املتقدمة
ُ
في كثير من الخصائص والسمات ،أو مدن الدول النامية ،بل أسست في املقام األول لتسمح بعالقة بين دول العالم الثالث
ً
والدولة املستعمرة بريطانيا .14وهنالك فوارق كبيرة بين أوضاع الحضر في الدول املتقدمة والدول النامية .أوال :نسبة
الحضرية حيث يعيش في مدن الدول املتقدمة  %75من جملة سكان الدولة ،وبينما ال تزيد في الدول النامية عن .15%43
بالرغم من أن  %75يعيشون في الحضر إال أنها تتسم بارتفاع دخل الفرد ،مما أدى إلي جذب سكان الدول النامية لالغتراب
والهجرة وذلك نسبة إلرتفاع األجور واملرتبات ،والتي اتاحتها اإلنتاجية الضخمة والكميات املنتجة الهائلة بفضل التقدم
التكنولوجي.
خصائص النمو الحضري في الدول النامية :يتسم بالحداثة النسبية في اإلطار التاريخي ،واالستمرارية بمعدالت
متسارعة ،ومشكالتها الناتجة عنها ما زالت متنامية .كما وأنها قابلة للتغير والتحول وتتصف بأنها تراكمية معقدة ولها
ً
مظاهرها ومؤشراتها .إضافة إلي ارتباطها الوثيق بالتصنيع تصل أعلى درجاتها ومعدالتها في املدن.

الظواهر المرتبطة بالتحضر في الدول النامية
الهيمنة الحضرية ) :(Urban Primacyتعني املركزية السياسية واإلقتصادية والسكانية وهذا النظام يوجد
حتى في الدول الكبرى مثل بريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية .16وإن املدينة املهيمنة تعتبر األولى في الدولة من حيث الحجم
ً
وكثافة السكان ،عن املدينة التي تليها ،أو املدينة الثانية ،فمثال مؤشر الهيمنة في الدول املتقدمة ال يتعدى ،%33ولكن في
املدن النامية يتراوح بين  3-2مما يدل على أقص ى درجات التمركز في املدينة املهيمنة.17
ترييف المدن ( :)Realizationتعني زيادة املهاجرين الجدد من الريف إلي املدن والتمركز في أطرافها مما يكسبها
ً
ً
ً
ً
ً
طابعا ريفيا شكال ومضمونا ،ويظهر السلوك الريفي في الجوانب االجتماعية والثقافية .وأيضا تتحول سلوكيات املجتمع
ً
من النمط الريفي إلى الحضر (مزج بين النمطين) بعيدا عن الحياة الحضرية .مثال لذلك بلغت نسبة أريفة مدينة الخرطوم

 - 14شقير ،نعوم( )1989مصدر سابق،ص.22
 - 15محمد صالح ،الطاهر مصطفى (2009م) .املدن وثقافة التواصل االجتماعي في السودان في الفترة بين 1820-1504م ،جامعة إفريقيا
العاملية ،الخرطوم،ط 1ص.49
 - 16بخيت ،نضال محمد ( .)2012الهيمنة الحضرية للخرطوم الكبرى :األسباب والحلول ،مجلة جامعة بحري لآلداب والعلوم ،العدد ()2
ديسمبر .2012
 - 17عثمان ،صالح الدين محمود (2012م) .التخلخل اإلجتماعي في املراكز الحضرية املتسارعة النمو :دراسة مقارنة عن أثر الحرب والسلم
على النسيج الحضري في مدينتي الخرطوم ونياال ،املعهد العربي إلنماء املدن،ط1ص.33
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ً
 ،%60حسب ما ورد في تقرير صحة البيئة في عام  ،2013مما أثر سلبا على بيئة املدينة والتي أصبحت كمية النفايات بها
تفوق طاقة الجهات العاملة في النظافة وزاد من تشويه الصورة الجمالية للمدينة.
ً
التمدد الحضري ) :)Urban Sprawlوهي ظاهرة التمدد األفقي للمدينة ،نتيجة لعدم مقدرة األفراد على البناء
الرأس ي لتدني الوضع االقتصادي للسكان وتعدد السكن العشوائي في أطراف املدينة ،كما وأن طبوغرافيا السطح وخلوها
من التضاريس تساهم في تمدد املدينة وخير مثال لذلك مدينة الخرطوم.
التضخم الحضري ) :)Over Populationتحدث ظاهرة التضخم الحضري أو اإلنفجار السكاني لعدة أسباب
ً
منها :أوال الهجرة املتزايدة من الريف إلي املدن تجعل قطاع املهن الثانوية ليس لها القدرة على امتصاص واستيعاب
ً
ً
املهاجرين ،وثانيا ضعف القاعدة االقتصادية في الدول النامية ،وثالثا عدم توفر املستويات التعليمية وسط هؤالء
املهاجرين.18

مفهوم الثقافة
ً
ٌ
ُ
شخص أنه مثقف في
الثقافة لغة تعني الفطنة والنشاط ،والحذق ،وثقف الرمح أي ساواه وعدله .19عندما يوصف بها
ً
ً
ً
حياته اليومية ،فهذا يعني أنه متعلما ومهذبا ومتمكنا من العلوم والفنون واآلداب .أما الثقافة في اإلصطالح فأختلف
العلماء في تفسيرها فمنهم من يرى أن الثقافة تعني الكل املركب الذي يشمل املعرفة واملعتقدات والفنون واآلداب والقانون
والعرف وما يكتسبه الفرد من مجتمعه .وآخرون يرون أن الثقافة تمثل طرق الحياة املختلفة من سبل كسب العيش
والحياة الروحية والفكرية التي تساهم في ترقية وتطوير األوضاع اإلنسانية.20
ومما سبق يمكن أن نلخص مفهوم الثقافة بأنه هو مجموعة العادات والقيم والتقاليد التي تعيش وفقها جماعة أو
مجتمع بشري  ،بغض النظر عن تطوره .وكما أن الثقافة عرفت في أحدى مؤتمرات اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للعلوم
ً
والثقافة) بأنها" جميع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها .وهي
تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد واملعتقدات" .أضف
ً
ً
ً
إلي ذلك أن الثقافة هي التي تمنح الفرد القدرة على التفكير في ذاته وتجعله كائنا يتميز باإلنسانية قادرا على النقد وملتزما
ً
أخالقيا .وبين أبوبكر حسن مسعود ( )2012ثالثة معاني أساسية تعبر عن الثقافة منها التذوق املتميز للفنون الجميلة

ً
 - 18مسعود ،أبوبكر حسن أحمد (2012م) .اللغة العربية والهوية الثقافية (الحالة السودانية أنموذجا) :مؤتمر هوية اللغة العربية بين ثقافة
العوملة :صراع ثقافات أم صراع هويات ،األردن  15أكتوبر  ،2012ط1ص.41

 - 19محمد صالح ،الطاهر مصطفى (2009م) .مصدر سابق ،ص.9
 - 20محمد أحمد ،حسن مكي (2011م) .الواقع الثقافي في السودان :مدخل تحليلي ورؤية مستقبلية ،مجلة دراسات أفريقية ،العدد -46جامعة
أفريقيا العاملية .الخرطوم ،ص.65
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والعلوم اإلنسانية ،النمط املتكامل للمعرفة البشرية ،مجموعة من اإلتجاهات املشتركة والقيم واألهداف واملمارسات.21
كما أن مفهوم الثقافة له داللتين :األولى ش ئ مكتسب وال صلة له بالغريزة في اإلنسان ،أما الثانية فهي متبادلة التأثير مع
اإلنسان وتؤثر بصفة خاصة على السلوك الفردي والجماعي .أما مكونات الثقافة فهي العموميات وتتضمن اللغة والدين
واملعتقدات والقيم اإلجتماعية وهي مقاومة للتغير ،الخصوصيات وهي الظواهر التي تفل فيها مشاركة األفراد كاملهن وتقل
مقاومتها للتغير ،والبديالت وتشمل اإلهتمامات واألذواق وعرضة للتغير.
ً
مفهوم االغتراب :يعد مفهوم االغتراب من أكثر املفاهيم استخداما في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية .وهو يعتبر
ً
منهجا ممي ًزا لدراسة وتحليل ٌ
كل من االستالب والقهر واألوضاع السيكلوجية للفرد في سياق تفاعله مع معطيات وجوده
االجتماعي( 22وطفة .)2013 ،فاالغتراب هنا يقصد به مقاومة الثقافة املحلية والتقليدية للثقافات الوافدة من الدول
ً
الغربية أي ما يعرف باالختراق الثقافي وخاصة في املناطق الحضرية ،وما يترتب عليه معاناة اإلنسان العربي املعاصر من قهر
ثقافي وضياع وعطالة وجمود وجداني.

خاتمة
اكدت الدراسة ان مدينة ام درمان من املدن العربية املعاصرة بتنوعها الثقافي واالبداعي والفكري لذا
يمكن ان تشكل لوحة عصرية من ضمن مدن الدول النامية بالرغم من انها تحتاج الى بنيات تحتية كثيرة .
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-حالة إقليم تنغير-  السياق و آفاق التوظيف:القانون العرفي بواحات الجنوب الشرقي املغربي
Customary law in the oases of the Moroccan south-east: Context and employment
prospects - state of the TINGHIR region كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ابن طفيل القنيطرة-زكرياء نصرالدين – طالب باحث
:امللخص
يعتبر املجال الواحي مجاال من مجاالت املجتمع املغربي الزاخر بعديد املؤهالت واملقدرات الثقافية واألنثروبولوجية الجديرة بالبحث
 سيما ونحن نتحدث عن عنصر منظم للعالقات املجتمعية بواحات الجنوب الشرقي؛ والذي يرمي إلى حفظ اإلنسان واملجال شريطة،واالستقصاء
 يحق لنا في هذه النقطة أن نتحدث عن موروث ثقافي المادي بصم حياة اإلنسان الواحي بالجنوب الشرقي املغربي.االمتثال إلى حكم القانون العرفي
 إضافة إلى ذلك تعد الحياة الروحية لساكنة الواحات بالجنوب الشرقي املغربي.ليس فقط في عالقته مع أبناء جلدته بل في عالقته باألجنبي املستعمر
 تكمن قدسيتها في خوف املقسم من،عنصرا في ضمان األمن الروحي والنفس ي حتى في حاالت النزاع الذي ينتهي بالقسم باعتباره آلية حجاجية مقدسة
نتاجا لترف فكري بل كانت نتيجة حتمية أملتها ضرورة الحفاظ- وعليه فلم تكن القوانين العرفية األمازيغية –كغيرها من األعراف.العذاب والعقاب
على العالقات اإلنسانية من خالل جعل املشترك الجمعي أقوى وأسمى الغايات التي يتوجب الحفاظ عليها؛ وال أدل على ذلك إال عراقة القوانين العرفية
التي ما يزال العمل بها إلى يومنا هذا بواحات الجنوب الشرقي املغربي وخصوصا بواحة تودغى سواء تعلق األمر بتنظيم السقي أو الحياة اليومية للساكنة
."إيست تقبيلت/املحلية من خالل "ظواهر قانونية" يجسدها تنظيم "آيت
املعارف التقليدية-القسم-القانون العرفي- العرف:الكلمات املفاتيح

Abstract:
The Oasis area is an area of Moroccan society that is rich in many cultural and
anthropological qualifications and abilities worthy of research and investigation, especially as we
speak of a structured element of community relations in the south-east; It is intended to preserve
human beings and space provided that the rule of customary law is complied with. At this point,
we have the right to talk about a cultural heritage immaterial with the stigma of human life in the
Moroccan south-east, not only in relation to his own sons, but also in relation to the alien colonizer.
In addition, the spiritual life of the occupant of oases in the Moroccan south-east is an element in
ensuring spiritual and psychological security even in situations of conflict that end in oath as a
sacred argument mechanism, the sanctity of which lies in the sworn fear of torment and
punishment. Thus, Amazigh customary laws - as well as other knowledge - were not the product of
intellectual luxury, but an inevitable consequence dictated by the need to preserve human
relations by making the collective community stronger and the highest ends to be maintained. This
is demonstrated only by the authenticity customary laws, which to this day continue to operate in
the oases of the Moroccan South-East and, in particular, by an oasis that calls into question both
the regulation of watering and the daily life of the local population through "legal phenomena"
embodied in the "ait/ist takbilt" organization.
Keywords: Custom - customary law – swear- traditional knowledge
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مقدمة:
حينما يحاول اإلنسان أن يفهم الظواهر املحيطة به والفاعلة في حياته إيجابا او سلبا ،يستحضر تجاربه
الذاتية في معطاها املوضوعي؛ بمعنى آخر كل محاولة فهم لسياق ظاهرة ما تقتض ي الرجوع بها إلى بوادرها
األولى ،وفي رحلة العودة هذه يبقى الرهان مرتبطا بمدى فهم االرتباطات الجدلية بين سياقات البداية
وتجلياتها في الحاضر .والقانون العرفي إحدى هذه الظواهر التي رسمت حدود العالقات اإلنسانية من داخل
املجال الواحي إلقل يم تنغير ،ولفهم هذه املسافة بين املاض ي والحاضر يتوجب أوال فهم معاني ودالالت
املصطلح ثم تجلياته في حياة الساكنة على الرغم من قدم هذه األحداث ،وهي عقبة ال يمكن االستهانة بها
سيما وأن بعض مظاهر هذا املصطلح اليزال العمل بها إلى اآلن ،لنصل في األخير إلى آليات التوظيف وآفاق
دمج املاض ي بالحاضر .وعليه نتساءل:
ما املقصود بالعرف وبالقانون العرفي؟
ماهي مكانة القسم –كقانون عرفي-وتجلياته في حياة ساكنة واحة تودغى؟
ما طبيعة العالقة بين القانون العرفي واملعارف املحلية؟
ماهي إمكانات توظيف القانون العرفي األمازيغي في منظومة التشريع املغربي الراهنة؟
 -1القانون العرفي تعريفات وإشكاالت
تعد محاولة تقديم تعريف ألي مفهوم من األمور الصعبة وتزداد هاته الصعوبة أن تعلق األمر بمفهوم
ضارب في القدم قد تختلف في تحديده املقاربات واملشارب املعرفية؛ في حالتنا هاته نروم فهم املعاني
والدالالت الثاوية خلف مفهوم "العرف" ،علنا نسترشد أهمية القانون العرفي في حياة مجتمع واحات
الجنوب الشرقي املغربي.
العرف لغة  :1ضد النكر وهو يعني االمر باملعروف غير املجهول وقد ورد بمعني الجزء املرتفع من الش يء
فيقال عرف الجبل وعرف الفرس .والعرف في اصطالح الفقه : 2هو ما اعتاد الناس عليه وألفوه من قول أو
عمل .أما من الناحية القانونية 3فالعرف هو مصدر من مصادر القانون وهو عبارة عن قواعد لم تفرضها
السلطة التشريعية إال انها ناتجة عن ممارسة عامة وطويلة في املجتمع والعرف ال يزال له املركز االول في
بعض املجتمعات كالبدو وسكان الصحاري .وتتكون القاعدة العرفية من سلوك معين او موقف محدد
يصدر عن شخص او عن مجموعه من االشخاص بمناسبة معينة ثم يتكرر ذلك في مناسبات اخري الى
الحد الذي يتولد معه االعتقاد لدي العامة بضرورة احترامه.

1
2
3

ابراهيم مصطفى ورفاقه(مجمع اللغة العربية القاهرة) املعجم الوسيط  ،دار الدعوة ،الطبعة الخامسة عام  ،2011،حرف العين ص 146
نفس املرجع السابق ص 146
نفس املرجع السابق ص 147
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وعليه يكون القانون العرفي بناء على ما سبق بمثابة مجموعـة مـن األعـراف واملمارسـات واملعتقــدات
املعتــرف بهــا كقواعــد ســلوك إلزاميــة تتبعهـا املجتمعـات املحليـة .وتشـكل القوانيــن العرفيــة جــزءا أصيــال مــن
األنظمــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ومــن أســلوب حيــاة هــذه املجتمعات .وتتسـم القوانيـن العرفيـة علـى وجـه
الخصـوص بتضمينهـا مجموعــة مــن األع ـراف املعتــرف بهــا تتقاســمها الجماعــة والشــعوب والقبيلــة والجماعــة
اإلثنيــة أو الدينيــة .ويتعـارض ذلـك مـع القوانيـن املكتوبـة النابعـة مـن سـلطة سياسـية مشـكلة تطبـق هـذه
القوانيـن وهـي الدولـة فـي أغلــب األحــوال.
 -2القانون العرفي واملعارف التقليدية
تختلف تسميات العرف من شمال
املغرب إلى جنوبه ،ففي منطقة سوس يدعى
العرف بالقانون أو الديوان أو الشرط 4كما
نجد تسمية " أزرف  "uzrfفي الوسط
والجنوب الشرقي الذي بواسطته تتم إدارة
العالقات بين األفراد داخل القبيلة بكونه
قانون مدني ،5في حين يطلق على العرف في
منطقة األطلس الكبير و سجلماسة اسم
"تعقدين " ( ايت عطا) 6وهي كلمة باألمازيغية تفيد
صورة لعقود زواج موثقة على ألواح وأعمدة خشبية
املصدر :مجلة RFIEA
ما انعقد الناس عليه في أمر من أمور حياتهم،
وتستعمل القبائل أسماء أخرى للعرف كتسمية اللوح ، 7على اعتبار أنه مجموعة من األعراف والقوانين
املكتوبة التي وضعتها هذه القبائل قصد تدبير شؤونها الداخلية والحفاظ على أمنها الخارجي .
وقد انتشرت ظاهرة االحتكام من األلواح بين قبائل شمال إفريقيا ،منذ عهد ال تسمح الوثائق
بتحديد مدى قدمه .ولعل اسمه وارد من كونه كتب قديما على ألواح من خشب قبل انتشار الورق 8وذلك
 4العثماني ،امحمد ،ألواح جزولة والتشريع اإلسالمي ،دراسة ألعراف قبائل سوس في ضوء التشـريع اإلسـالمي ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية الرباط1425 / ،هـ 2004 ،م الطبعة األولى ،ص235 :
5 AOHCHAR ; Amina ; « COLONISATION ET CAMPAGNE BERBERE AU MAROC » ; ED: 2 ; Afrique Orient
CASABLANCA2005 ; PP: 44-45.
6 Mezzine, Larbi; « Le Tafilalt,Contribution à l'histoire du Maroc au 17 et 18 siécles » ; publication de la Faculté des Lettres
Rabat 1987, Page :93
 7آفا عمر ،مس ـ ــقلة النقود في تاري املغرب في القرن التاس ـ ــع عش ـ ــر ) 1822-1906(،منش ـ ــورات كلية اآلداب والعلوم اإلنس ـ ــانية ب كادير أطاريح
ورسائل ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء1988، ،الطبعة األولى ،ص41. :
 8املرجع السابق نفس الصفحة.
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حسب ما ذهبت إليه دراسة امحمد العثماني الذي عثر على أقدم نص عرفي مكتوب في جنوب املغرب يعود
إلى القرن الخامس عشر ،مع أن العثماني ال ينفي إمكانية وجود عرف أقدم منه ،وقد استمر العمل به في
سوس وغيره إلى بداية القرن السابع عشر.
ولم يكن من الصعب تبرير املكانة التي تحتلها األعراف في املجتمع املغربي إلى جانب النصوص
القانونية الوضعية ،مادام من املسلم به أن بنية القانون املغربي ،باملفهوم العام ملصطلح القانون ،تتكون
في أصلها من أنساق ثالثة من الضوابط هي :األحكام الشرعية ،والقواعد العرفية ،والنصوص التشريعية،9
بحيث كان العرف على الدوام يشكل مصدرا من املصادر القانونية التي تنظم العالقات االجتماعية
واالقتصادية والقضائية ويحدد الجرائم والعقوبات كما يهدف إلى حل النزاعات القائمة أو املحتمل قيامها
سواء تعلق األمر بالجانب الجنائي اإلجرامي أو جانب العرض أو حماية امللك الخاص والعام . 10وبهذا يكون
الداعي من سن القوانين العرفية هو إثبات النظام ومحاربة الفوض ى من خالل خلق ما يشبه القانون
الوضعي الذي يتكيف مع الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ألن العرف ليس قضاء وفض
للنزاعات فحسب ،األمر الذي يعطيه طابعه الجنائي البسيط بل هو تعبير دقيق ومطابق إلنسية الجماعة
انطالقا من التصور العام للكون حتى في أبسط املعامالت اليومية الفجة11.
بدايـة ،ينبـع الطابـع «التقليـدي» مـن واقـع مفـاده أن
هـذه املعــارف قــد تــم تطويرهــا والحفــاظ عليهــا ونشــرها
فــي ســياق عرفــي علــى مــدار أجيــال ويرســم القانــون
العرفــي عــادة مالمــح هــذا الســياق ويحــدده .وعليــه
فــإن الســؤال األساسـي فـي النقـاش الدائـر بشـقن
املعـارف التقليديـة يسـتلزم فهـم القانـون العرفــي.
ولذلــك ،عبــرت الشــعوب األصليــة واملجتمعــات

صورة ألدوات كانت تستعمل في كتابة القوانين العرفية

املحليـة مـرارا ً وتكـرارا عـن رؤيتها بـقن تدابير حمايـة
املعارف التقليديـة يجـب أن تسـتند إلـى دعـم تطبيـق

تصويرشخص ي  2018من إقامة السيد الحاج زايد زيوال

القوانيـن العرفيـة ،بمعنى آخر املحافظة على القوانين

إملشيل

وكذا قرارات "لجماعت"

العرفية املحلية من خالل تطبيقها في الحياة اليومية للساكنة.
 9إد الفقيه ،أحمد ،نظام املياه والحقوق املرتبطة ا في القانون املغربي-شرعا وعرفا وتشريعا  -،مطبعة النجـاح الجديـدة الـدار البيضاء،
2002،الطبعة 1،ص13. :
 10بوبيرك ،رحال" ،زمن القبيلة" السلطة وتدبير العنف في ا تمع الصحراوي ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الربـاط ،الطبعـة األولى ،2012
ص .70
 11احدى امحمد ،دراسات في تاري املغرب العميق ،أكادير ،الطبعة األولى 2012،ص 22:مرجع سابق
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ومــن أهــم الخصائــص املميــزة للقانــون العرفــي الشــرعية واملرونــة والقــدرة علــى التكيــف .ويعتبــر القانــون
العرفــي فــي بعــض البلــدان مصــدرا مــن مصــادر القانــون وفــي بلــدان أخــرى ينحصــر دوره فــي ممارسـة
الشـعوب األصليـة واملجتمعـات املحليـة لالسـتقالل الداخلـي أو الحكــم الذاتــي .وال ي ـزال يتعيــن علــى بلــدان
أخــرى أن تقــر رســميا بالقانــون العرفــي.12
ويمكن للقانون العرفي بشكل عام أن يكون بمثابة:
 القاعــدة القانونيــة األساســية أو مصــدر القانــون لحقــوق الجماعــة القانونيــة فــي املعــارف
التقليديــة؛
 وعامـل حقيقـي مـن عوامـل إرسـاء الحقـوق الجماعيـة للجماعـة فـي املعـارف التقليديـة؛
 وعامــل مــن عوامــل تعريــف املعــارف التقليديــة أو إرســاء العالقــة بيــن املعرفــة والجماعــة علــى أن
يكــون هــذا العامــل محوريــا فــي مفهــوم «املعــارف التقليديــة»؛
 ووســيلة لتحديــد أو توجيــه اإلج ـراءات واجبــة االتبــاع فــي ضمــان «املوافقـة الحـرة واملسـبقة
واملسـتنيرة» للجماعـة للنفـاذ إلـى و/أو االنتفــاع باملعــارف التقليديــة؛
 وأسـاس لحقـوق خاصـة للمنتفـع أو اسـتثناءات تعفـي املمارسـات والعــادات العرفيــة املســتمرة
للجماعــة مــن القيــود القانونيــة فــي االنتفــاع باملعــارف التقليديــة؛
 ودليـل لتقييـم االنتهـاكات الثقافيـة أو الروحيـة أو أي ضـرر يتسـبب فيـه سـوء اسـتخدام املعـارف
التقليديـة؛
 ومحــدد أو دليــل لكيفيــة اقتســام املنافــع املتقتيــة عــن االنتفــاع باملعــارف التقليديــة علــى نحــو منصــف
فــي الجماعــة؛
 ووســيلة لتحديــد ســبل التعويــض والعقوبــات أو رد الحقــوق فــي املعــارف التقليديــة علــى إثــر أي خــرق
لهــا؛
 وســبيل لحــل املنازعــات بشــقن امللكيــة أو غيرهــا مــن أشــكال الوصايــة علــى املعــارف التقليديــة؛
 وأخي ـرا ،دليــل يهتــدى بــه فــي تــوارث الحقــوق فــي املعــارف التقليديــة مــن جيــل آلخــر.
 -3القانـون العرفـي وحمايـة امللكيـة الفكرية للمعارف التقليدية13
 12دراسة الويبو بشقن القانون العرفي في منطقة األنديز ،رودريغو دي ال كريز ،2006، ،تاري اإلطالع  30:غشت 2021
study_cruz.pdf www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf
 13دراسة الويبو بشقن القانون العرفي في منطقة األنديز ،رودريغو دي ال كريز ،2006تاري اإلطالع  30غشت  2021ص 4
،/ www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf study_cruz.pdf
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بما أن القوانين العرفية نتاج بشري خالص ،جاءت في سياق الحفاظ على إنسية اإلنسان ،وبما أنها
قوانين لفظية في التعامل باألساس ،فقد استوجبت اللحظة الراهنة كتابة هذه القوانين العرفية بل
واعتبارها "ملكية فكرية" يجب حمايتها؛ وعليه فإن التفاعـل بيـن القانـون العرفـي وحمايـة امللكيـة الفكريـة
أمـر معقـد .فقــد طــورت الشــعوب األصليــة
واملجتمعــات املحليــة ،باعتبارهــا مجتمعـات متميـزة،
معاييـر حوكمـة متنوعـة ضمـن أمـور أخـرى تنظـم
فيــض املعــارف التقليديــة واالبتــكار علــى نحــو
يعبــر عــن درايــة بقيــم هــذه الشــعوب األصليــة
واملجتمعــات املحليــة .وعلــى الرغــم مــن اختــالف
هــذه املعاييــر عــن أنظمــة امللكيــة الفكريــة ،فإنهــا
تتحلــى بنفــس مقــدار الفاعليــة فــي حمايــة املبتكــر
صورة لرسم شراء منزل بقبيلة تزكي
املحلــي شــقنها فــي ذلــك شــقن أنظمــة امللكيــة الفكريــة.
املصدر :مجلة RFIEA
ولقــد واجــه دائمــا أصحــاب املعــارف التقليديــة صعوبــات فــي النفــاذ إلــى نظــام امللكيــة الفكريــة الرســمي
حــال رغبــوا فــي ذلــك ،14وهــو نظـام يسـتند إلـى هيـاكل وإجـراءات مقننـة تسـتند إلـى كـم هائـل مـن الوثائـق
وتديرهـا الحكومـة .وال يمتلـك العديـد مـن الشـعوب األصليـة واملجتمعــات املحليــة املــوارد والســجالت املكتوبــة
وهيــاكل اإلدارة التمثيليـة الخارجيـة املعتـرف بهـا لتسـهيل مراقبـة معارفهـم التقليديـة ،مــا يعــوق أصحــاب
الحقــوق عــن حمايــة املعــارف حمايــة فعالــة مــن التملـك غيـر املشـروع أو حتـى عـن السـعي إلـى حمايـة إيجابيـة
للملكيـة الفكريــة. 15
ولئــن كان اإلفصــاح جــزءا أصيــال مــن قانــون الب ـراءات ،فــإن القانــون واملمارســة العرفيــة قــد
تســتوجب علــى ســبيل املثــال الحفــاظ علــى ســرية املعــارف التقليديــة .إذ تصيــر ب ـراءة االخت ـراع باطلــة مــا لــم
يتــم اإلفصــاح بالكامــل عــن االخت ـراع .وفضــال عــن ذلــك ،تنطــوي الب ـراءة املسـتندة إلـى معرفـة تقليديـة وإن
منحـت علـى حمايـة محـدودة الزمـن مــا قــد يمثــل ضمانــا غيــر مناســب للمعرفــة التــي تتوارثهــا األجيــال.16
" -4القسم" كشكل من أشكال القانون العرفي:
 14امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ،املعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي :نبذة عامة (منشورالويبو رقم )933تاري اإلطالع 30
غشت  2021ص www.wipo.int/edocs/pubdocs/en tk/933/wipo_pub_933.pdf 8
 15املرجع السابق ص .8
 16دور القانون العرفي في النفاذ إلى املعارف التقليدية وتقاسم منافعها وإدارتها :تجربة دول األنديز والبلدان الجزرية في املحيط الهادئ ،من
إعداد جامعة األمم املتحدة والويبو ،الدكتور براندون توبين ،2008، ،تاري االطالع  30غشت  ،2021ص 5
www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf customary_law_abs_tk.pd
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تستند أفكار هذا املحور على مجموعة من املقابالت امليدانية التي تم انجازها بإقليم تنغير في مجموعة
من املناطق املختلفة والتي شهدت في حقبها التاريخية ما يسمى باملحاكم العرفية وخصوصا منطقة آيت
حديدو؛ إضافة إلى بعض الروايات الشفهية ألناس عايشوا هذه الحقبة التاريخية بقنفسهم أو رواية عن
أبنائهم و أحفادهم بواحة تودغى ،وترجع الصعوبة في تفريغ هذه املقابالت إلى محاولة املقاربة بين اللسان
املحلي واللغة العربية الفصحى.
بداية يعد القسم  « serment » « tagallit »17تعبيرا عن موقف حساس :فهو يتعامل مع كلمة املشتبه
فيه باعتبارها الحقيقة املصادق عليها روحيا  ،ويجعلها أبدية  ،ويبطل النزاعات السابقة لصالح االنسجام
في الحاضر واملستقبل؛ وفي حياة األمازيغ في املغرب  ،قبل وأثناء الحماية الفرنسية ( ، )1956-1912كما بين
السكان املسلمين اآلخرين  ،احتل استخدام القسم (، )taggalitك لية لدعم الدفاع وإنكار االتهامات ،مكانة
مهمة في الحياة القانونية والروحية لهم .وهذا شكل من أشكال "التحكيم اإللهي" السائد بصفة خاصة في
الحاالت التي يتعذر فيها التحقق من ادعاءات أصحاب الشكاوى ولم تكن هناك طريقة للشك في الحقيقة
بعد أداء القسم18.

يؤكد األستاذ  ، Geoffrey William Marcy19وهو الخبير في تطبيقات ونظريات القانون باملغرب  ،على
الطابع الديني في حياة األمازيغ حينما يتعلق األمر بقداء القسم باعتباره تحكيما إلهيا كقسلوب أساس ي
لإلثبات  ،وهو إجراء يوجد بال شك في كل مكان في شمال أفريقيا ولكن بشكل استثنائي فقط في البلدان
الناطقة باألمازيغية؛ هكذا يعتبر القسم مالذا أخيرا إذ لم يكن القسم أكثر الطرق شيوعا لحل النزاعات.
وال أدل على ذلك سوى أن النداء املوجه إلى "العدالة غير املرئية" دليل على محدودية العدالة الوضعية في
نظر الساكنة املحلية . 20وعالوة على ذلك  ،قد ينطوي أداء القسم على انتقام القوى الروحية كما شرح هذا
األمر بالتفصيل من طرف املستجوبين الذين شاركوا في هذه املقابالت  ،سواء الفقهاء »  « fqihsككتاب
دينيين وأطر الدولة من قضاة وقياد تم تعيينهم باملنطقة مباشرة بعد االستقالل.
يستخدم القسم كمالذ أخير عندما ال يتوفر دليل مكتوب (في اللسان املحلي األمازيغي نتكلم عن
"تيفاوين" »  .)« tifawinوفي حين أن التقكيد على اللغة املكتوبة بدال من اللغة الشفوية ليس له أساس في

17

19

يتم تداول مصطلح القسم في اللسان املحلي بكلمة »  « tagallitوتنطق ب "تاكاليت".
18 G. H. Bousquet, “Islamic Law and Customary Law in French North Africa”, Journal of Comparative Legislation and
International Law 32, no. 3/4, 1950, p. 62
أنثروبولوجي بريطاني مهتم في كتاباته بالقوانين العرفية املقارنة السائدة بشمال إفريقيا خصوصا باملغرب والجزائر.
20 G. H. Bousquet, “Islamic Law and Customary Law in French North Africa” p 70
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الشريعة اإلسالمية ،فإن العكس صحيح أيضا ألن "الوثائق املكتوبة ليست سوى مذكرة مساعدة" .21بيد
أن الشهود مطلوبون .وبالعودة إلى الكتابات التاريخية فالقسم يكشف الحقيقة ،وقوته تكمن في إمكانية
االنتقام الخارق للطبيعة .بالنسبة لليونانيين القدماء ،الخوف من اإلله (زيوس) يعود أصله إلى العنف الذي
ارتكبه اإلله على البشر  ،وقتلهم بالصواعق 22.وبالنسبة للمسلمين املغاربيين ،كان الخوف من العقاب
ً
اإللهي وعقاب األولياء »  « les walisكافيا لتفادي أداء قسم كاذب .ولكن كما شرح لي إبن قاض محلي قديم،
"كان ال بد من وجود الثقة بين الناس" .وشدد أحد واضعي املشروع السابقين على فذاحة القسم الكاذب في
ظل نظام "األزرف"  ، « uzrf »23مشيرا إلى أن هذا التمسك بالحقيقة قد اختفى إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
شكل القسم:
ترى ما شكل هذا الخوف من العدالة الغير مرئية ،عدالة هللا وعدالة الولي؟ الكلمات  ،والسلوك ،
ً
وملحقات أخرى مثل القرآن تعطي الشكل واملعنى للقسم .وفقا لـ ،M. de Prandières et R. Montagne24.
القسم على الكتاب لديه أهمية كبرى .ويعلم من يفعل ذلك بقن حياته وحياة خصمه قد تمألها األمراض أو
تتضرر أعماله أو تجارته في حال كذبه .وفي الحاالت الخطيرة ،كما هو الحال بالنسبة للمنازعات على األرض،
ال يؤدى اليمين إال على لوح مكتوب عليه آيات من القرآن ،والشخص الذي يقسم يقخذ اللوحة في يده ويعلن
صيغة القسم  25؛ ومما يذكره التاري الشفوي على لسان أبناء املنطقة حقيقة أن القرآن قد تم استخدامه
لتقدية القسم.
صيغ القسم األمازيغي:
استنادا إلى سجالت ضباط الشؤون األهلية املتواجدة باملحكمة االبتدائية بتنغير نعرض بعض
النماذج من املحاكمات التي استخدم فيها القسم في إطار املحاكم العرفية ببعض جماعات املنطقة.26
21 J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford University Press, Oxford, 1964, p. 193.

 22دور القانون العرفي في النفاذ إلى املعارف التقليدية وتقاسم منافعها وإدارتها :تجربة دول األنديز والبلدان الجزرية في املحيط الهادئ ،من
إعداد جامعة األمم املتحدة والويبو ،الدكتور براندون توبين ،2008، ،تاري االطالع  30غشت  ،2021ص 5
 23األزرف  uzrfيطلق مصطلح ازرف عند أمازيغ الواحات املغربية على مجموع القواعد القانونية التي تعارف عليها السكان في تنظيم شؤونهم
وعالقاتهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية .ويفسر بكونه الطريق “أبريد” الذي قد يحتمل الفرضية تبعا ملقولة” :أندو سابريد أو أندو
سقزرف“ أي ”لنتبع الطريق أو لنذهب أمام العدالة“.
)24 Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc Robert Montagne Feni XX réédition numérique (Librairie Félix Alcan
Université de Paris - Faculté des lettre 24 Novembre 2017/consulter le 25/08/2021-p25.
25 Une enquête ethnographique et sociologique allemande sur l’Afrique du

Nord, p. 44 ; traduction et adaptation par De
Prandières et Montagne, 1924, de Sitte und Recht in Nord Afrika (Coutumes et droit en Afrique du Nord), Ferdinand Enke
Stutgard, Leipzig, 1923.p-48-49
 26سجالت ضباط الشؤون األهلية بمنطقة تنغير عبارة عن سجالت "متهالكة" تعرضت للتلف بفعل تحويل مقر املحكمة االبتدائية أكثر من
مرة ،تمت ترجمة بعض من أجزائها بمساعدة األستاذ كمال موحى.
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املحكمة العرفية الجنائية رقم  02السجل الثاني القضية رقم  95سنة  :1954قضية أبوة
كلثوم أوبال ،امرأة عازبة حامل ويستشهد السجل بكلماتها املباشرة حينما تقول" :أنا أتهم املدعى
عليه بحالتي الحالية" .املدعى عليه ينكر .وال يوجد شهود ،وهو ما يحدث كثيرا في حاالت الزنا .وبناء على
ذلك ،أوعز املحامي إلى املدعى عليه بقن يقسم على قبر سيدي عبد الكريم بحضور شقيق املدعية والشي
 ،وهو بهذا القسم ال بدحض أنه والد ذلك الطفل فقط ولكن "لم يكن له أي اتصال قط بتلك املرأة".
ليسجل بالسجل أن "املدعى عليه أقسم" وأن مقدم الطلب قد عفا عنه.
املحكمة العرفية الجنائية ب يت عبد هللا القضية رقم  2055سنة  :1948قضية أبوة (املدعى عليه
أن يحلف اليمين مع  25من املحلفين)
فاطمة بنت أحمد  ،لم تتزوج قط  ،تقول" :أنا حامل واملتهم هو األب"( .رافقها شقيقها الذي يتهم
املدعى عليه بسرقة مرآة  ،وهي تهمة الحظت املحكمة ضرورة إعادة النظر فيها) .أنكر املدعى عليه ذلك ،
وأحالت املحكمة العرفية القضية إلى تقدية القسم مع خمسة وعشرين من املحلفين املشاركين .وفي اليوم
املوالي سجلت بالسجل عبارة "ال يستطيع أن يقسم على ذلك" .وصمته بمثابة إدانة.
وادعى املدعى عليه ،بعدم أداء اليمين ،أنه والد الطفل غير
الشرعي ،وهو عار كبير لكليهما وجريمة .نحن ال نعرف ما إذا
كانت العالقة مقصودة أو مجبرة .وفي بعض
الحاالت ،يتمثل الحل لهذه الحالة املخزية في أن
يتزوج الرجل من أم طفله .27وتنص نظرية
أوستن 28بشقن أفعال الكالم (أفعال الكالم)
»  « speech actsعلى أن الكلمات التي يطلقها

 27مقابلة مع املستجوب رقم 03
 28جون الننجشو أوستين :فيلسوف اللغة الطبيعية البريطاني ،ومؤسس نظرية أفعال الكالم .عاش ما بين 1911م و1960م .قبله كان
ّ ً
موجها نحو العبارات والتلفظات اللغوية التوكيدية التي تكتس ي قيمة خبرية ووصفية ،حيث اعتبرت
اهتمام الفالسفة اللغويين والتحليليين
ّ
ّ
مع الوضعانيين عبارات حقيقية ودالة على معاني محددة .لكن انكباب أوستين هذا على تحليل العبارات والتلفظات اإلنشائية أفض ى إلى إبراز
الخصائص الجديدة ملثل هذه العبارات ،بحيث تفيد في إنجاز أفعال طقوسية في سياقات عرفية ،وبالتالي فهي تخرج عن النموذج الداللي
الوصفي الذي يقصر وظيفة اللغة على وصف الوقائع واإلخبار عنها .فعلى سبيل املثال العبارة التالية" :أعدك بفعل كذا وكذا" هي عبارة
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الشخص املفوض يمكن أن تحول الوضع .29وهنا  ،فإن الصمت هو الذي يحول املتهم إلى مذنب ويحتمل أن
يكون مجرما.
املحكمة العرفية الجنائية آيت عبد هللا القضية
رقم  143بتاري  :1952قضية سرقة (املدعى
عليه ليقسم مع  12من املحلفين املشاركين)

وثيقة تؤرخ ألول قانون يستند إلى الشريعة اإلسالمية
تصويرشخص ي  2018من منزل الحاج زايد زيوال بإملشيل

وحكمت املحكمة على املدعى عليه بقن يقسم باثني عشر من املحلفين املشاركين ،وأن يقول "ال
أعرف ما يدعيه املدعي عن سرقة الشعير" في قبر س ي محامد بحضور عضوين في املحكمة العرفية .وبعد
فترة من الزمن ،يشير السجل إلى أنه "قسم ال يعتد به".
بناء على كل ما سبق كان على املدعى عليه في العدالة األمازيغية إبان فترة الحماية الفرنسية أن
يدافع عن برائته في غياب األدلة ،وهناك أمر واحد واضح وراء هذا الغموض املتمثل في استخدام القسم في
املحاكم العرفية أثناء فترة الحماية الفرنسية :فاملجلس القضائي ال يتقلف فقط من أشخاص عضويين مثل
املدعي  ،واملدعى عليه  ،وضابط الشؤون األهلية أو العسكرية  ،والفقيه الذي يعمل كمترجم أو كاتب .بل
االكيد عند ساكنة املنطقة هو حضور مستمع خفي له سلطة رمزية تفوق سلطة هذا املجلس القضائي
وهو بمثابة مجلس روحي سواء تعلق األمر باهلل »  « rbbiأو بالولي والولية « walis-walia »30
هذه القوة الخارقة للطبيعة ضمنية ومنتشرة في ثقافة سكان الواحة بالجنوب الشرقي .وكان لدى الشخص
الذي يؤدي القسم دائما وقت للتفكير  -بين أسبوع وشهر  -قبل أداء القسم ، 31والتشاور مع أسرته والتفكير
في العواقب املحتملة لقسمه.
 -5نماذج من األحكام/القوانين العرفية بواحات الجنوب الشرقي املغربي "واحة تودغى نموذجا":
للقوانيـن العرفيـة أهمية مركزية فـي صميـم هويـة املجتمعــات املحليــة ،إذ تعــرف حقــوق أعضائهــا
والتزاماتهــم ومســؤولياتهم املرتبطــة بقبعــاد هامــة مــن حياتهــم وثقافتهــم .وقـد يتنـاول القانـون العرفـي العديد
من القضايا املختلفة بدءا باسـتخدام املـوارد الطبيعيـة والنفــاذ إليهــا وكذا الحقــوق وااللتزامــات املرتبطــة
بــاألرض واملي ـراث وامللكيــة وممارســة الحيــاة الروحيــة وصــون التـراث الثقافـي واألنظمـة املعرفيـة وغيرهـا مـن

ً
ُ
تستخدم لفعل ش يء وليس للوصف أو اإلخبار عن هذا الش يء ،ومن ّ
ثم فهي عبارة تفهم بشكل أفضل كفعل ش يء (إنجاز وعد )...وليس توكيدا
أل ّي ش يء ،ومن هنا جاء اسم كتابه الشهير" :كيف نفعل األشياء بالكلمات"
29 14. J. L. Austin, How to Do things with Words, Harvard University Press, Cambridge, 1962 ,p26
 30مقابلة مع املستجوب رقم 01
 31مقابلة مع املستجوب رقم 01
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القضايـا .32وقـد يكـون الحفـاظ علـى القوانيـن العرفيـة عامـال حاسـما فــي اســتمرارية زخــم الحيــاة الفكريــة
والثقافيــة والروحيــة وت ـراث الشــعوب األصليــة واملجتمعــات املحليــة التــي طاملــا نــادت بســبل متنوعــة الحت ـرام
القوانيــن العرفيــة واإلقـرار بهـا ،تتجـاوز نطـاق هـذه املجتمعـات ذاتهـا ومنهـا علـى سـبيل املثـال املطالبـة بـاألرض
واملـوارد الطبيعيـة.33
في هذا السياق تبرز األهمية البالغة لوثائق األعراف ،باعتبارها مجموعة من الضوابط واألحكام
املتعارف عليها بين أفراد القبيلة أو القبائل .و إلى عهد قريب كان معظم سكان املغرب قرويون ،ففي مطلع
القرن العشرون لم يكن يتجاوز حجم الساكنة الحضرية خمسة باملائة كما تؤكد وثائق رسمية، 34يعني ذلك
أن القبيلة كانت هي الخلية األساسية للمجتمع القروي ،وضمنها تنتظم العالقات االجتماعية واالقتصادية،
وفق قوانين متعارف عليها ،شكلت قواعد ترشد الفرد والجماعة ،فظهرت بذلك أحكاما عرفية ترسخت في
عادات القبيلة، 35ومع مرور الزمن أصبحت جزءا ال يتجزأ من حياة أهل تلك القبيلة .فقد توصل ابن
خلدون الى أن سكان الصحراء "أخالقهم أبعد من االنحراف وأذهانهم أثقب في املعارف واالدراكات،" 36لذلك
شكلت األعراف أحد مصادر املعرفة التاريخية لتفاصيل الحياة الواحية ،وفي رصد العالقات القائمة بين
السكان من أجل التعاون على استغالل املجال ،والوقوف على طبيعة النزاع بينهم بسبب االستغالل املشترك
لبعض االراض ي وتقسيم حصص السقي وغيرها من املظاهر االجتماعية العديدة.
فال بيد إذن من كون األعراف بالنسبة للمجتمعات الواحية أحد "املرجعيات الرئيسية للبنية
التنظيمية العامة للفئات االجتماعية املكونة للوحدة السكنية املنغلقة واملتجلية في القصر الذي هو الخلية
األولى املكونة ملختلف املشيخات واالتحاديات " 37ولعل من ابرز هذه االتحاديات بالجنوب الشرقي املغربي

 32األعراف مصدر إلنتاج املعرفة التاريخية :أعراف املياه بواحة بتافياللت نموذجا ،محمد بسباس ،مدارات تاريخية – دورية دولية محكمة
ربع سنوية ،املجلد األول – العدد الثالث – سبتمبر  ،2019ص .3
 33يوسف مهدان "الحياة االجتماعية والقانونية لواحة تدغة يحث لنيل اإلجازة في التاري والحضارة للموسم الجامعي  95-94ص .05
 34تقرير املندوبية السامية للتخطيط حول نتائج االحصاء العام للسكان والسكنى 2014مستقبلية مغرب  2030أية ديموغرافية؟
 ،www.hcp.ma/file/تاري االطالع 2021/06/20
 35حليمة بن كرعي ،تحديد بعض املفاهيم املتصلة بالعرف ،ضمن كتاب االعراف بالبادية املغربية ،منشورات مجموعات البحث في تاري
البوادي املغربية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1،مطبعة السالم للطباعة دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط  2004.،ص .73
 36عبد الرحمان ابن خلدون ،املقدمة ،تحقيق درويش الجويدي ،املكتبة املصرية العصرية صيدا -بيروت ط 1999ص1
 37محمد ملراني علوي ،القانون العرفي بقصور تافياللت :قصر أخنوش نموذجا ،ندوة التاري والقانون التقاطعات املعرفية واالهتمامات
املشتركة ،تنسيق أحمد املحمودي وإبراهيم القادري بوتشيش ،سلسلة الندوات  ، 2009،ج2، 22ص.
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"اتحادية ايت عطا" التي لعبت دورا هاما في تاري املغرب وشملت مجال واسعا وشاسعا يمتد من األطلس إلى
تخوم الصحراء.38
وهذا املجال الكبير والواسع لم تشر إليه أي دراسة تاريخية قديمة ومعمقة سواء عند "آيت عطا أو
تدغى" 39أو لدى األمازيغ في املغرب باعتبار هؤالء مارقين في الدين وبعيدين كل البعد في الدين و الشرع بسبب
أعرافهم وتقاليدهم وعادتهم ،وبالتالي وجب السكوت عنها .هكذا وصفهم املؤرخون والفقهاء املغاربة رغم ما
قدمه األمازيغ من إرث وحضارة عريقة للتاري املغربي كما وصفتهم الكتابات الكولونيالية اإلستعمارية
باملخربين و الفوضويين إلى غير ذللك من األوصاف القدحية .40نفس الشعار و اللواء أخدته ما يسمى
"الحركة الوطنية " ضد أي اهتمام بالواقع القبلي املغربي في جميع
جوانبه في محاولة لها لطمس معالم األمازيغ التاريخية،
الفكرية و التنظيمية ،اللغوية العريقة والتنكر
لتراثهم كما جاء على لسان املكي الناصري.41
وفيما يلي بعض املظاهر الدالة على األحكام
العرفية املعتمدة في تدبير الحياة اليومية لسكان
الواحة بمنطقة تودغى:
 كيفية اختيار " أمغار نتقبيلت" أو شيخ
القبيلة وبعض مهامه.42
في كل سنة يجتمع كبار القبيلة ما بين  10إلى  12صورة تؤرخ لتجمع قبلي يصرح من خالله "أمغار" بتغييرفي
قانون السقي بواحة تودغى العليا
شخصا من كبار السن وعقالء القبيلة وذلك حسب
صورة مأخوذة من منزل الحاج زايد زيوال بإملشيل
عدد "إخصان املكونة للقبيلة " وكل "إخص "ikhs
ينتدب شخصين لعقد اجتماع " أﮔراو" وبعد نقاش حاد بين األطراف الحاضرة في االجتماع يتم اختيار
"أمغار نتقبيلت" بالتصويت واالنتخاب بين العظام الخمسة وبكل ديمقراطية وشفافية خاصة في شهر
مارس وكانت تقام عدة طقوس وعادات من بينها قراءة الفاتحة ثم وضع قبضة من الربيع "الفصة" فوق
رأس الرجل الذي تم اختياره وبعد ذلك تقتي نساء من ساللة "األمغار" يقخذن القبضة من على رأسه وفي
موكب يعبر عن الفرح  ،يشترك فيه األطفال يتجه بها للساقية "تارﮔا " ويقمن بترديد بيت شعري يعبر عن
إتفاق الجميع على شخص األمغار مرددين عبارات " نكراك تعقدين سنماغ اربي الراي " "إليك ياهللا نعهد
 38جورج سيبلمان " ايت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا" ترجمة أحمد أحدى ص,49-48
 39التقي العلوي :مجلة البحث العلمي العدد  23ص  115غشت " 1974االتحادية األطلسية" «اإلتحاد العطاوي»ص.58
 .40كما جاء في لسان املكي الناصري  :فرنسا وسياستها البربرية في املغرب ط 2الرباط  1993ص 13
 41املكي الناصري :فرنسا وسياستها البربرية في املغرب ط 2الرباط  1993ص 13
 42مضامين مقابالت أجريت مع الساكنة املحلية بمنطقة تنغير أيام  13-17-18-21-10غشت 2020
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بمشاكلنا" وبعد برهة من الزمن يخرج املتطوعون بالكسكس إلى وسط " إغرم" ليقكل منها الزائر والغريب
واملحلي وهنا تنتهي مراسم التعيين بقراءة الفاتحة من جديد وترتيب بعض الدعوات متمنين أن تكون السنة
سنة رخاء وازدهار ونشير هنا إلى أن حضور املرأة في املراسيم ما هو إال رمز للخصب والحياة وتدوم مدة
صالحية أمغار سنة واحدة إذ ينتقل شي القبيلة/األمغار إلى عظم أخر في السنة املقبلة بالتناوب بين"
إخصان" .
وبعد تعيين أمغار يقوم بدوره باختيار " املعين أو املساعد " أو ما يسمى باللسان املحلي " باب نمورbab –n-
"oumurإذ يقوم باختيار شخصين في كل عظم كقعيان له وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الهيكلة السابق هي نفس
الهيكلة التي تخضع لها تشكيلة إيست تقبيلت داللة على قدرة املرأة على تدبير وتسيير شؤون أهل قبيلتها.
وفيما يلي تشكيلة ألعراف آيت/ايست تقبيلت بقبيلة آيت سنان إقليم تنغير:43
هيكلة إيست تقبيلت
هيكلة آيت تقبيلت
أمغار نتقبيلت :قيو اوعبو
أمغار نتقبيلت :حسن نايت عيس ى
باب نومور:bab-n-oumour /
باب نومور:bab-n-oumour /
 رابحة نايت السعيد
 نزيه نايت حوس ى
 قيو بوهوش
 لحو نايت لحسن
 عشو ارهوش
 لحسن نايت ابراهيم رحمه هللا
 اللة زهور نايت موالي
 شعيبي عمر اوزايد
وتتجلى أهمية "أمغار -ن -تقبيلت" في كونه يقوم بتنظيم األمور داخل القبيلة إذ يتكلف بقمور
"إكران/إكمون" (الفدان واملشارات) ويقوم بإعالن الناس بضرورة حفر السواقي وإعادة ترميمها ويتكلف
بتنظيم عملية السقي بالنوبة وحفظ "تيرام( " 44الحقوق) وهو الذي يقوم بتحديد وقت إعالن جني الزيتون
واللوز والثمر وكل من أخلف هذا الوقت يدفع الضريبة تسمى محليا "تميولت "" "timiwltإذ تختلف قيمتها
حسب حالة الشخص بين الصغير والكبير وحسب نوع املخالفة بحيث مثاال عندما يتم ضبط صبي يسرق
التمر والزيتون وعمره ما بين  6الى 7سنوات يتم تخفيف العقوبة عليه أما الكبير ما بين  10إلى  20سنة يتم
مضاعفة الضريبة التي تؤدى نقدا خمسة دراهم لgصغار و 10دراهم للكبار ولكن ضريبة الليل تكون
مضاعفة تصل إلى عشرون درهم  .بحيث عند ضبط شخص ما من طرف أمغار أو أعوانه يقومون بتسجيل
اسمه ونوع املخالفة التي ارتكبها وفي يوم الجمعة بعد الصالة يعلن عن أسماء املضبوطين بعد ذكر حالتهم

43
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مضامين مقابلة مع الساكنة املحلية املتمثلة في أشخاص :علي نصرالدين/محمد الزهري/عائشة باعتي/خديجة الكرتي.
النوبة أو ترمت" وهي طريقة لتنظيم عملية السقي
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وخصوصياتهم وهنا يتكلف كل املعينين في كل عظم بجمع هذه الضريبة وعدتها محدودة وهي مرور  3أسابيع
وlن رفض أدائها يشكى به إلى القائد اإلداري.
كما يتدخل أمغار وأعوانه في جمع "خلصة" اإلمام أو الفقيه وفي حالة النزاع بين أهل القبيلة حول قضية
املاء أو الحدود ويحال أن يقوم باإلصالح بينهم بقدرة استطاعته وان استعص ى األمر عليه يرفع الشكوى إلى
القائد.
مثال عن بعض األحكام العرفية باملنطقة :45
انتقاال إلى منطقة أخرى من مناطق إقليم تنغير والتي ال تبعد عن قبيلة آيت سنان بتودغى العليا،
يتعلق االمر بمنطقة قبائل آيت عطا و لعل أبرز جانب من الحياة اإلجتماعية والثقافية لقبائل آيت عطا
يتعلق بقوانينهم العرفية التي نظموا بﻬا أنفسﻬم في غياب السلطة السياسية -الدولة -القادرة على تنظيم
ذلك .وسنتحدث في األسطر املقبلة عن قبيلة آيت حديدو بحكم عدد من املقابالت امليدانية التي تم إنجازها
بهذه املنطقة وكذا استنادا إلى بعض املراجع التاريخية.
الحياة القانونية لدى قبيلة آيت حديدو تعد جانبا غنيا من جوانب الغنى األنتروبولوجي والثقافي
الجديرة بالدرس والتحليل من عادات الزواج و الشعر والحكايات املتنوعة ...بل و ال تزال بعض
المصطلحات التي تشكل الجﻬاز المفاﻫيمي لتلك القوانين العرفية على ألسن الناس إلى اليوم ،وقد كان
مركز تلك المحكمة العرفية لقبيلة آيت حديدو بدوار "إملوان  " imelouanالمتواجد حاليا بنفوذ جماعة
"تلمي" قيادة امسمرير،كما ﻫو شقن محكمة "إغرم أمزدار" بصاغرو ،والزال سكان إملوان إلى اليوم
يدعون "بآيت تعقيد"ﻫو اإلسم الذي كان يطلق على محكمتﻬم"تعقيد أو تعقيط" ،وربما جاءت ﻫذه
التسمية من الفعل " عقد" حيث أن الفقﻬاء والطلبة القدامى وشيوﺥ الزوايا كانوا يكتبون العﻬود
والعقود باللغة العربية الفصحى،وربما كانت وثيقة عقد تكليف "إملوان" بالقضاء وراء تلك التسمية
عقد = تعقيد .
ورغم شيوع مصطلح تعقيد إال أن ﻫناك مصطلحات أمازيغية ال زالت على األلسن إلى اليوم مثل
" :إزرف ،"uzrfو "أمزارفو ،" umzzarfuو"إمكيالن  " imgillanوﻫم الذين يحلفون قرب ولي يدعى سيدي
سعيد الزال قبره موجودا إلى اليوم بمقبرة "إملوان" القريبة من تلك املحكمة،46ويكون القسم قرب
ﻫذا الولي لجعل المقسم يخاف "تونانت " tounantأي لعنة ذلك الولي فال يكذب في شﻬادته.
ومن األمور العجيبة في بناية ﻫذه المحكمة وجود سجن يسمى سجن أوختال"لحبس نوختال"
،وﻫو عبارة عن حفرة تكون بطول قامة الرجل وتغطى بحجرة كبيرة" إفليلو ، "ifliloوتوجد بﻬا منافذ
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هذه األمثلة تم استقاءها من خالل مقابالت ثالثة مع أشخاص من أبناء املنطقة ،من بينهم حفيد كاتب عدلي عايش فترة املحاكم العرفية.
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توفر الﻬواء،ولم يبق من ﻫذا "السجن" اليوم إال اثار تلك الحفر ..وبالرجوع لوثيقة "تعقيد" فقد أخبرنا
بعض الشيوﺥ من ﻫذا الدوار أنﻬا مكتوبة على جلد غزال يتوارثﻬا األكبر سنا فاألكبر.47
وسوف نعرض فيما يلي بعض بنود تلك الوثيقة كما استقينا بعضﻬا من الرواية الشفوية ،إضافة إلى
بعض المراجع التاريخية اإلستعمارية التي وثقت لتلك البنود.
 مجال العقار والبناء:
 ليس بإمكان أي أحد أن يبني بحيث يحجب الشمس عن أحد جيرانه؛
 كل من اشتكى من ضياع أرض منه ولم يتقدم بشكاية إال بعد بدء من أخدﻫا منه في البناء بوضع
" اللوح األول" التقبل منه شكاية؛
 كل منزل يسع عائلتين يجب تقسيمه شريطة وجود سلمين منفصلين لصعود من يبلغ سن
الرشد ؛
 األحوال الشخصية:
 المرأة التي ترغب في مغادرة بيت زوجﻬا وﻫي بكامل قواﻫا العقلية الحق لﻬا في ممتلكات البيت
إال في حالة الحمل؛
 صداق البكر ريال،أما الثيب فنصف ريال مع "تكنبوشت" مليئة بالحناء؛
 كل زوج يطلق زوجته يكون ملزما بقن يدفع لﻬا ثالثة أمدد من الشعير كل شﻬر وأوقية سمن
وأحذية لمدة ثالثة أشﻬر من فترة العدة ،أما إذا قضت الزوجة عاما كامال في خدمة زوجﻬا
فيدفع لﻬا صوف الخروف لصنع حزامﻬا" تسمرت" وكذا "تحنديرت" أو " تحرويت".
 الجنح والجنايات:
 كل من سرق بغلة ملزم بدفع فرنك عن كل ليلة لصاحبﻬا وتتضاعف الغرامة في حالة البقرة؛.
 من دخل بيتا بنية السرقة يدفع خمس رياالت عن كل عتبة باب يلجﻬا و 100ريال عن كل خيمة؛
ﻫذه فقط بعض البنود التي الزالت الرواية الشفهية قادرة على استذكارها ،علما أن ﻫناك أعرافا كثيرة
غير مكتوبة تنظم الرعي بالمراعي ،وكذا نظام الري والسواقي والعالقات المختلفة ك "تاضا"
و"تافركانت" وغيرﻫا .
 -6آفاق توظيف القانون العرفي األمازيغي
إن الحديث عن آفاق توظيف القانون العرفي األمازيغي ليس بدافع نزعة انتمائية شوفينية ،وإنما ملا
المسناه في فقرات الصفحات السابقة من "إنسية" القوانين العرفية األمازيغية خصوصا بواحات الجنوب
الشرقي باعتبارها مجموعة من القوانين التي تضعها الجماعة املحلية في إطار القبيلة باجتهادها الخاص من
47
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خالل مجلس يسمى "انفالس  "inflassيضم منتخبي القبيلة ويرأسهم (أمغار) .هذه القوانين "نسبية" أي أنها
قابلة للتغيير والتجديد بشكل يواكب تطور املجتمع املحلي وحين يتقرر تغيير تلك القوانين كان يتم إرسال
"ابراح" ينادي الجميع ليحضروا ويستمعوا ألسباب التغيير ويعرفوا بالقانون الجديد ،وهو ما يعكس نوعا
من الديمقراطية املحلية في تدبير شؤون القبيلة.
وخالل فترة الحماية ،صدر ظهيران يتطرقان إلى القانون العرفي ،األول سنة  ،1914يعطي للقبائل
األمازيغية حق االستمرار في العمل بقوانينها العرفية ،والثاني في سنة  1930ويتعلق بـ " تنظيم سير العدالة
في القبائل ذات األعراف البربرية التي ال تتوفر على محاكم لتطبيق الشرع" .48هذا الظهير األخير والذي اشتهر
بـ"الظهير البربري" ،اعتبرت فرنسا من خالله أنه من الضروري احترام األعراف األمازيغية واالعتراف بها؛
وعليه يتضح أن آفاق توظيف القانون العرفي األمازيغي يبدأ عندما يتم االعتماد عليه (أي القانون العرفي
األمازيغي) كمصدر من مصادر التشريع ويؤخذ منه ما ال يتعارض مع القوانين الدولية والتشريعات األخرى
الحديثة.
دعوانا من كل ما سبق ذكره أن آفاق اعتماد القانون العرفي األمازيغي في التشريع املغربي يرجع
للعديد من األسباب يمكن أن نجمعها في سبب واحد يتمثل في كون القانون العرفي األمازيغي يتضمن
مقتضيات تقخذ اإلنسان وحقوقه بعين االعتبار في الدرجة األولى ما يجعله قانونا منصفا وعادال ،إضافة
إلى أنه ال يتضمن عقوبة اإلعدام ،ذلك أن أقص ى عقوبة فيه هي النفي .كما أنه يقوم على مبدأ املساواة بين
الجنسين .ومن ثمة ،فإن قيمة هذا القانون تكمن في تقديره لإلنسان واحترامه حرمة الجسد وعدم قساوته.
خاتمة:
لقد حاولنا في هذه الورقة أن نسلط الضوء على مجال من مجاالت املجتمع املغربي الزاخر بعديد
املؤهالت واملقدرات الثقافية واألنثروبولوجية الجديرة بالبحث واالستقصاء ،سيما ونحن نتحدث عن
عنصر منظم للعالقات املجتمعية بواحات الجنوب الشرقي؛ والذي يرمي إلى حفظ اإلنسان واملجال شريطة
االمتثال إلى حكم القانون العرفي ،يحق لنا في هذه النقطة أن نتحدث عن موروث ثقافي المادي بصم حياة
اإلنسان الواحي بالجنوب الشرقي املغربي ليس فقط في عالقته مع أبناء جلدته بل في عالقته باألجنبي املحتل.
إضافة إلى ذلك تعد الحياة الروحية لساكنة الواحات بالجنوب الشرقي املغربي عنصرا في ضمان األمن
الروحي والنفس ي حتى في حاالت النزاع الذي ينتهي "بالقسم" باعتباره آلية حجاجية مقدسة ،تكمن قدسيتها
في خوف املقسم من العذاب والعقاب.
وعليه فلم تكن القوانين العرفية األمازيغية –كغيرها من األعراف-نتاجا لترف فكري بل كانت نتيجة
حتمية أملتها ضرورة الحفاظ على العالقات اإلنسانية من خالل جعل املشترك الجمعي أقوى وأسمى
48

أحمد البوزيدي " التاري االجتماعي لدرعة" مطلع القرن  17ومطلع القرن  20ص .173
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
156

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
الغايات التي يتوجب الحفاظ عليها؛ وال أدل على ذلك إال عراقة القوانين العرفية التي ما يزال العمل بها إلى
يومنا هذا بواحات الجنوب الشرقي املغربي وخصوصا بواحة تودغى سواء تعلق األمر بتنظيم السقي أو
الحياة اليومية للساكنة املحلية من خالل "ظواهر قانونية" يجسدها تنظيم "آيت/إيست تقبيلت".
الئحة املراجع:
 ابراهيم مصطفى ورفاقه(مجمع اللغة العربية القاهرة) املعجم الوسيط  ،دار الدعوة ،الطبعة الخامسة عام
2011؛
 آفا عمر ،مسقلة النقود في تاري املغرب في القرن التاسع عشر 1822-1906،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ب كادير أطاريح ورسائل ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء1988، ،الطبعة األولى؛
 إد الفقيه ،أحمد ،نظام املياه والحقوق املرتبطة به في القانون املغربي-شرعا وعرفا وتشريعا  -،مطبعة النجـاح
الجديـدة الـدار البيضاء2002، ،الطبعة 1،؛
 أحمد البوزيدي " التاري االجتماعي لدرعة" مطلع القرن  17ومطلع القرن 20؛
 األعراف مصدر إلنتاج املعرفة التاريخية :أعراف املياه بواحة بتافياللت نموذجا ،محمد بسباس ،مدارات تاريخية
– دورية دولية محكمة ربع سنوية ،املجلد األول – العدد الثالث – سبتمبر 2019؛
 التقي العلوي :مجلة البحث العلمي العدد  23غشت " 1974االتحادية األطلسية اإلتحاد العطاوي"؛
 العثماني ،امحمد ،ألواح جزولة والتشريع اإلسالمي ،دراسة ألعراف قبائل سوس في ضوء التشـريع اإلسـالمي،
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الرباط1425 / ،هـ 2004 ،م الطبعة األولى؛
 امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ،املعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي :نبذة عامة (منشور الويبو
رقم )933تاري اإلطالع  30غشت www.wipo.int/edocs/pubdocs/en tk/933/wipo_pub_933.pdf 2021؛
 املكي الناصري :فرنسا وسياستها البربرية في املغرب ط 2الرباط 1993؛
 بوبيرك ،رحال" ،زمن القبيلة" السلطة وتدبير العنف في املجتمع الصحراوي ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر،
الربـاط ،الطبعـة األولى 2012؛
 تقرير املندوبية السامية للتخطيط حول نتائج االحصاء العام للسكان والسكنى 2014مستقبلية مغرب  2030أية
ديموغرافية؟  ، www.hcp.ma/file/تاري االطالع 2021/06/20؛
 جورج سيبلمان " ايت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا" ترجمة أحمد أحدى؛
 حليمة بن كرعي ،تحديد بعض املفاهيم املتصلة بالعرف ،ضمن كتاب االعراف بالبادية املغربية ،منشورات
مجموعات البحث في تاري البوادي املغربية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1،مطبعة السالم للطباعة دار السالم
للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط 2004.،؛
 دراسة الويبو بشقن القانون العرفي في منطقة األنديز ،رودريغو دي ال كريز ،2006، ،تاري اإلطالع  30:غشت 2021
study_cruz.pdf www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf؛
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 تجربة دول األنديز والبلدان الجزرية: دور القانون العرفي في النفاذ إلى املعارف التقليدية وتقاسم منافعها وإدارتها
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 ؛www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf customary_law_abs_tk.pd،2021 غشت
؛1999 بيروت ط- املكتبة املصرية العصرية صيدا، تحقيق درويش الجويدي، املقدمة، عبد الرحمان ابن خلدون
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؛22
؛2021  غشت21-18-17-13-10  مقابالت ميدانية مع مجموعة من املستجوبين من ساكنة املنطقة أنجزت أيام
 يوسف مهدان "الحياة االجتماعية والقانونية لواحة تدغة يحث لنيل اإلجازة في التاري والحضارة للموسم الجامعي
؛95-94
 AOHCHAR ; Amina ; « COLONISATION ET CAMPAGNE BERBERE AU MAROC » ; ED: 2 ; Afrique

Orient CASABLANCA2005 ;
 G. H. Bousquet, “Islamic Law and Customary Law in French North Africa”, Journal of Comparative

Legislation and International Law 32, no. 3/4, 1950;
 . J. L. Austin, How to Do things with Words, Harvard University Press, Cambridge, 1962 ;
 J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford University Press, Oxford, 1964;
 Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc Robert Montagne Feni XX réédition numérique

(Librairie Félix Alcan) Université de Paris - Faculté des lettre 24 Novembre 2017/consulter le
25/08/2021 ;
 Mezzine, Larbi; « Le Tafilalt,Contribution à l'histoire du Maroc au 17 et 18 siécles » ; publication de la
Faculté des Lettres Rabat 1987 ;
 Une enquête ethnographique et sociologique allemande sur l’Afrique du Nord, p. 44 ; traduction et
adaptation par De Prandières et Montagne, 1924, de Sitte und Recht in Nord Afrika (Coutumes et
droit en Afrique du Nord), Ferdinand Enke Stutgard, Leipzig, 1923 .
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املرأة القروية و استعمال املوارد الطبيعية بجماعة املناصرة
Rural women and the use of natural ressources in community
Mnasra
الشاوي ايمان  ،طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  ،جامعة ابن طفيل القنيطرة  ،املغرب

ملخص :تلعب املرأة القروية بجماعة املناصرة دورا هاما في الحياة االقتصادية و االجتماعية ،فهي تساهم بقسم مهم في تنمية
املجتمع ،عن طريق ممارسة أنشطة مزدوجة بين قيامها باألعمال املنزلية و اشتغالها بالحقول  ،الش يء الذي يجعلها في اتصال
مباشر باملوارد الطبيعية ،و غالبا ما يكون النشاط الفالحي مندرجا في الخدمات العائلية إلى حد يصعب فيه التمييز بين النشاط
املنزلي و النشاط االقتصادي  ،باإلضافة إلى رعاية الزوج و تربية األبناء و مع هذا مازالت ظروف عيش املرأة الريفية متدنية ولم
ترقى إلى املستوى املطلوب.
الكلمات املفتاحية :املرأة القروية -تنمية املجتمع -األعمال املنزلية -املوارد الطبيعية -النشاط االقتصادي .
Abstract : Rural Women in a comunity Mnasra play an important role in economic and social life,
as they contribute an important part to the development of society, by practicing dual activities
between doing housework and working in the fields, which puts them in direct contact with natural
resources. The agricultural activity is included in family services to an extent where it is difficult to
distinguish between domestic activity and economic activity, in addition to taking care of the
husband and raising children. Nevertheless, the living conditions of rural women are still low and
have not lived up to the required level.
Key words :Rural Women -the development of society - housework- natural resources - economic
activity.
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مقدمة:
إن مساهمة املرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية و السياسية ،مسألة تاريخية وقضية من
قضايا املجتمع ،قد تتأثر بطبيعة النظام العام للمجتمع ،وكذا بنوع العالقات السائدة .فاملرأة ككائن
اجتماعي تلعب دورا جوهريا في السير العادي للمجتمع ،فهي ركيزة األسرة التي بدونها ال تقوم للمجتمع قائمة،
وهي املربية األولى ألفرادها و املوجهة لسلوكهم و الحريصة على سالمتهم من اآلفات التي قد يتعرضون لها،
وهي التي تنسج شكل العالقات التي تربط األسرة باملجتمع و باإلضافة إلى ذلك ،فهي تساهم في بناء اقتصاد
األسرة عن طريق العمل خارج البيت أو كمنظمة لهذا االقتصاد و حريصة عليه وعلى كل ما يمكن أن يؤدي
إلى رفع مستوى األسرة في جميع املستويات حتى تزداد اندماجا في املجتمع ويسهل إدماج أفرادها فيه.
لكنها ،ظلت منذ وقت طويل من أكثر الطاقات املهمشة في عملية التنمية ،ومعلوم أن إشكالية املرأة
القروية هي إشكالية املجال واملجتمع والثقافة ،فاملرأة تعاني من الوضع الداخلي كما تعاني على مستوى
الوضع الخارجي كذلك.
واعتبارا لكون املرأة املناصرية على اتصال مباشر بموارد طبيعية تتميز بتنوعها داخل الجماعة من أتربة
و غطاء نباتي و موارد مائية وافرة سطحية و باطنية  ،و نظرا أيضا لكونها شريكة للرجل في األنشطة
االقتصادية وغيرها ،فإن مسألة التدهور املتنامي للموارد الطبيعية يؤدي إلى اإلتالف املستمر للبيئة ،في
هذا السياق يأتي تناولنا ملوضوع املرأة و استعمال املوارد الطبيعية بجماعة املناصرة ،و الذي نتوخى من
خالله بالضرورة مالمسة جزء من إشكالية املغرب من خالل حالة جماعة املناصرة.
 اإلشكالية
ساهم تنوع املوارد الطبيعية بجماعة املناصرة في كثافة األنشطة الفالحية ،التي تعتمد بشكل كبير على
تشغيل اليد العاملة النسوية في اإلنتاج االقتصادي.
تقوم املرأة القروية بجماعة املناصرة بعدة مهام تتكامل و تتداخل فيما بينها إلى حد يصعب التمييز بين
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األعمال املنزلية و األعمال اإلنتاجية .و رغم مؤهالتها املحدودة تمكنت من املساهمة في اإلنفاق على األسرة
كما تساهم في عمليات اإلنتاج النباتي و الحيواني و إدارة شؤون األسرة و الحياة العامة ،ومع هذا مازالت
املرأة القروية تعاني من التهميش الش يء الذي يستدعي ضرورة إدماجها في مسلسل التنمية.
 منهجية الدراسة:
إن دراسة استعمال املرأة القروية بجماعة املناصرة للموارد الطبيعية تتطلب املرور من مجموعة من املراحل
التي همت كل من:
البحث امليداني :عبراستجالء بعض املعطيات املتعلقة باملجال املدروس ،إذ تم االعتماد على املالحظة و
املعاينة و الوصف و التوطين ثم القيام بزيارات و مقابالت و اتصاالت و تحقيقات مختلفة و متنوعة مع
أخد صور معبرة للظواهر باملجال املد روس.
البحث املكتبي :يتم تبويب و تحليل و معالجة مختلف املعطيات املحصل عليها من خالل الخرائط و
الجداول ،و األشكال البيانية و املخططات ،املحصل عليها وهذا بإتباع مختلف عناصر نظم الجغرافية.
مرحلة تيهئ استمارة البحث امليداني :في البداية قمنا بتحديد الدواوير التي سنركز عليها في الدراسة ،فوقع
اختيارنا على دوارين حاولنا قدر اإلمكان أن يكونا ذوي تركيبة مختلفة من حيث حجم السكان و التجهيزات
األساسية.
تقديم مجال الدراسة.
موقع جغرافي متميز:
تتميز منطقة املناصرة بكونها تحتل حيز جغرافي كبير في املجال الساحلي لسهل الغرب و تنتمي إداريا إلقليم
القنيطرة ،و تمتد على مساحة تناهز195كلم1،2وتقع هده الجماعة في الجزء الجنوبي الغربي من سهل
الغرب ما بين خطي عرض  34درجة و  15دقيقة و 34درجة و  30دقيقة شمال خط االستواء ،و بين خطي
1 - Base des données communales de l’Agence urbaine de Kénitra.
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طول  6درجات و  30دقيقة و  6درجات و 40دقيقة غرب خط غرينتش .و هي عبارة عن كثبان رملية تفصل
السهل عن البحر ،و يمتد على شكل شريط ساحلي  ،إذ يحدها واد سبو من الشرق ومن ورائه جماعتي
املكرن و أوالد سالمة وتحد من الناحية الشمالية بجماعة سيدي محمد بن منصور ومن الجنوب
بالجماعتين الحضريتين القنيطرة و املهدية أما من الناحية الغربية فتحد الجماعة  :باملحيط األطلس ي إذن
فهي من الناحية الطبوغرافية منطقة منخفضة تنتمي إلى سهل الغرب.
خريطة  :1املوقع الجغرافي لجماعة املناصرة ضمن جهة الرباط سال القنيطرة

املصدر :املركزالجهوي لإلستثمارالفالحي للغرب –بتصرف.

 -1استعمال املوارد الطبيعية
لقد عرف الشريط الساحلي بسهل الغرب بوحدتيه الكثيبية و السهلية خالل السنوات األخيرة،
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تحوالت اقتصادية عميقة و متنوعة وذلك بفعل ما يتوفر عليه هذا املجال من موارد طبيعية مهمة من
تربة و غطاء نباتي وموارد مائية سطحية و باطنية  ،كل هذا ساهم في خلق ظروف مواتية أمام
استثمارات فالحية هامة.
صورة  : 1غابة األكاليبتوس على امتداد الطريق الساحلي
بجماعة املناصرة

صورة  :3وادي سبو من أهم املوارد املائية السطحية بسهل الغرب

صورة  :2الدوم كتشكيلة نباتية طبيعية داخل جماعة
املناصرة

 املصدر :البحث امليداني يونيو . 2014صورة  :4قـناة الفـكــرون بجماعة املناصرة

املصدر :البحث امليداني .2014
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خريطة  :2التوزيع الجغرافي ألنواع التربة باملناصرة

املصدر:انجازشخص ي باالعتماد على املكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي للغرب.2014
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 - 2املرأة املناصرية بين االلتزام باألشغال املنزلية و األنشطة االقتصادية
تشكل املرأة بالتأكيد فاعال اقتصاديا حقيقيا في تطور البلدان باعتبارها من جهة ،أحد ملكونين األساسين
للموارد البشرية املنتجة ،إضافة إلى كونها قوة عمل هامة ،من جهة ثانية.
-2-1األعمال املنزلية:
يظهر من خالل األدبيات التي تناولت موضوع املرأة أن العمل املنزلي هو حكر على املرأة ،2لكن بالرغم من
ذلك يبقى دور العمل املنزلي وكذا مختلف الوظائف التي تقوم بها لها انعكاسات اجتماعية.
 2-1-1غسل املالبس:
جدول  :1الطرق السائدة لغسل املالبس بدوارالعنابسة و اصبيح املرابيح
الدواوير

يدويا

العنابسة
اصبيح املرابيح
املجموع

23
20
43

آلة
الغسيل
1
2
3

هما
معا
1
3
4

الكمية املستهلكة في مكان التخلص
من ماء الغسيل
األسبوع ب/لتر
في الخالء
 150لتر
في الخالء
 200لتر
ــ
 350لتر

املصدر :البحث امليداني يونيو 2014

يتضح من خالل العمل امليداني أن معظم نساء الجماعة الزلن يستعملن طرق تقليدية  86 %والذي
يعتمد على الجهد البدني و هذا العمل غالبا ما يتم في غسل املالبس بالقرب من البئر من اللواتي يستعملن
آلة الغسيل الكهربائية بينما نجد نسبة  % 8داخل البيت ،في املقابل هناك  6من النساء اللواتي يزاوجن في
غسل املالبس بين ما هو تقليدي و عصري و تأخذ عملية غسل املالبس ما بين يومين إلى ثالثة أيام في
األسبوع ،فالكمية املستهلكة في هذا النشاط تصل إلى  350لتر في األسبوع
حسب البحث امليداني بالدواوير املدروسة ،ويرتبط استهالك املياه باألساس إلى وفرة املياه عن طريق الضخ.
 -2-1-2تنظيف البيت:
يعرف البيت بالدواوير املدروسة بجماعة املناصرة عناية قليلة ،ففي الصباح تقوم النساء بتعريض
األغطية التي يستخذ منها للشمس والهواء ،ثم بعد ذلك يقمن بتنظيف الفراش ووسائد غرف الجلوس
وترتيبها  ،ثم يتخلصن من القمامة ،ويساعدهن في هذه العملية الفتيات ،هذه العملية تنجز في أقل وقت
ممكن ،ساعتين (6إلى  )8صباحا.
 -2املرنيس ي فاطمة :2004نساء الغرب دراسة ميدانية ترجمة فاطمة الزهراء ازرويل ،مطبعة النجاح الجديدة,ص.22
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أما بخصوص املطبخ هو اآلخر يلقى عناية أقل من طرف نساء الجماعة ،إذ يقتصر عملهن على تنظيف
األرض من مخلفات األطعمة خاصة بعد كل وجبة.
شكل  :1كمية املياه املستهلكة في الطبخ و تنظيف البيت أسبوعيا بالدواويراملدروسة
الكمية بالترفي األسبوع
550لتر
400لتر

1000
500
0

اصبيح املرابيح

العنابسة

املصدر :البحث امليداني يونيو 2014

يتضح من خالل الشكل أعاله كمية املياه املستهلكة من طرف نساء الدواوير املدروسة فيما يخص أشغال
الطبخ و تنظيف البيت والدي وصل فيه استهالك املياه إلى  550لتر أسبوعيا بدوار العفايفة و  400لتر في
دوار اصبيح املرابيح  ،إذن فكمية املياه املستهلكة تضل متقاربة مابين الدوارين و كذلك مرتفعة نظرا ألهمية
الفرشاة املائية بجماعة املناصرة.
 2-1-3املرأة املناصرية و استعمال املجال الغابوي:
يعد تموين املوقد بالحطب من تحمالت القرويات بما فيهن الفتيات ،و الحقيقة أنه إذا كان ثالثة أرباع
مستعملي الحطب يعتمدون جمعه بدل شرائه فإن ثلثي جامعيه من اإلناث3

شكل  :2نوع االستغالل الغابوي للمرأة بالدواويراملدروسة
العنابسة

اصبيح املرابيح

جمع أوراق األشجاراملتساقطة
جلب خشب الطهي و التدفئة
رعي الحيوانات
100%

80%

60%

40%

20%

0%

 2014املصدر:البحث امليداني يونيو
« La Collecte du bois et la déforestation »,Approche Femme Rurale .Collection dirigé par Aicha

3- Zineb Benrahmoune-Fassi :

Belarbi ; P76,1995.
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اتضح من خالل العمل امليداني بجماعة املناصرة أن هناك بعض النساء الزلن يعتمدن على استغالل
املجال الغابوي خاصة فيما يتعلق بجمع أوراق األشجار املتساقطة التي وصلت إلى  67 %بدوار اصبيح
املرابيح بحكم قرب الدوار من مجال غابوي في حين يضل استغالل الغابة محدودا بدوار العنابسة نظرا
لضعف املجاالت الغابوية وبعدها عن الدوار و بالتالي يضل جلب خشب التدفئة و رعي الحيوانات من طرف
النساء ضعيف بالدواوير املدروسة.
 -2-2النشاط االقتصادي للمرأة بجماعة املناصرة:
 -1-2-2نساء املناصرة والعمل في القطاع الفالحي
يفوق عدد النساء العامالت في الفالحة  -الزراعة  -باملغرب ستة ماليين امرأة ،غير أن أكثر من  %79منهن
عبارة عن مساعدات عائليات ،إذ يشتغلن في حقول الزوج أو األب أو امللكية العائلية املشتركة ويقمن بكل
أنواع العمل من تربية املواش ي والعمل بالحقول من زراعة وحصاد وغيره دون أن يتقاضين أي أجرة .وال
تتعدى نسبة األجيرات  % 5,3مما يعني أن هذه النسبة هي التي تتمتع باستقالل اقتصادي ولو جزئي نظرا
لتدني األجور بالقطاع الفالحي و طابعه املوسمي.4
يرتبط نشاط املرأة املناصرية كنظيرتها القروية بعموم املغرب ارتباطا وثيقا بالتنظيم التقليدي القتصاد
األرياف القائم على اإلنتاج الفالحي فنسبة النساء املشتغالت باملجال  82,9حسب اإلحصاء العام للسكان
و السكنى  %الزراعي بجماعة املناصرة يصل إلى سنة .2004
 -2-2-2النساء العامالت بالضيعات العائلية
إن مساهمة املرأة في العمل خارج بيتها يدل عن التغيرات الجذرية التي غزت البنية األسرية القروية
بجماعة املناصرة ،بسبب التأثر الفكري بضرورة تحرر املرأة ،والتأثر العملي بالنساء القادمات من املدن
املجاورة ،اللواتي يشتغلن إبان جني املغروسات واملزروعات
 نشاط تغلب عليه املساعدة العائلية
يأخذ نشاط املرأة املناصرية عموما كنشاط ثانوي يكمل نشاط الرجل ،باعتبار األعمال التي تقوم بها
لها صلة وثيقة باملساهمة أو باألحرى املساعدة في تحقيق إنتاج املقاولة العائلية دزن ان يتم اعتباره
عمال منتجا ,5ويثبت هذا املعطيات الرقمية إحصاء  2004املتعلق بحالة نساء املناصرة في املهنة.
4-C.E.R.E.D : « La femme Rurale Au Maroc : Sa condition Et Ses Potentialités »P225.1995
5-RAPPORT D’ENQUET:)1991(situation de la femme rurale dans l’exploitationagricoles office régional de la mise en valeur

agricole du Gharb ,P :14 .
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شكل  :3توزيع نساء املناصرة النشيطات حسب الحالة في املهنة
مستقلة ذات محل

%1,2

مستقلة متنقلة

%6,4 %1,9

%23,1

مستقلة تعمل في منزلها
مستأجرة في القطاع الخاص
مستأجرة في القطاع العام
مستخدمة

%66,5
%0,6

%0,3

مساعدةعائلية

املصدر:اإلحصاء العام للسكان و السكنى  -2004بتصرف .

يؤكد الرسم البياني أعاله العالقة الوثيقة بين نشاط املرأة املناصرية و املقاولة العائلية بحيث أن نسبة
املساعدات العائليات تقارب ثلث مجموع الحاالت النشيطات ،وقد سجلت ويجد هذا التطور تفسيره في %
نسبة العامالت في القطاع الخاص ارتفاع مهم يصل إلى  1،23في التحوالت السوسيو اقتصادية التي يعرفها
املجتمع القروي عامة ،حيث أن املرأة املناصرية تتجه نحو تحقيق أكثر فأكثر الستقالليتها الذاتية،
استقاللية ال تعني التفكك بقدرما تأتي في إطار التضامن األسري لرفع املد خول العائلي بتبني تنوع وسائل
وطرق اإلنتاج.
 -2-2-3املرأة املناصرية و العمل الفالحي املأجور:
تلعب املرأة القروية باملغرب دورا مهما في االقتصاد الوطني ،فهي الفاعل األساس ي في عالم اإلنتاج بجانب
الرجل ،فإذا كانت املرأة قد استطاعت أن تتجاوز إلى حد ما حاجز العمل غير املأجور إلى العمل املأجور،
فإن ظروف املرأة العاملة القروية الزالت تتم في سياق من التجاهل املطلق لقانون الشغل ،6و يأتي الفقر و
الحرمان في مقدمة األسباب التي تدفع باملرأة القروية لالشتغال خارج البيت.
تضاف إلى هذه العوامل الصعوبات االقتصادية لألسر التي تعولها النساء املطلقات واألرامل و في حاالت
كثيرة فإن املتزوجات اللواتي يكون دخل أزواجهن محدودا ،كلها عوامل تدفع املرأة للبحث
عن العمل املأجور للمساهمة في مصاريف البيت.
 -6الكراوي ادريس:1998مظاهرالفالجة األسرية في اإلنتاج الفالحي مقاربات امرأة موزعة األسرة و العمل سلسلة بإشراف املرنيس ي فاطمة،
مطبعة فضالة املحمدية ص،14 -13:
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شكل  :4الحالة العائلية للنساء العامالت باملجال الفالحي
.

56%
44%

60%
36%

28%

العنابسة

20%

16%

اصبيح املرابيح
8%

4%

أرملة

مطلقة

0%

40%

0%
عازبة

متزوجة

املصدر :البحث امليداني يونيو 2014

تشكل فئة العازبات النسبة األكبر من النساء العامالت باملجال الفالحي بنسبة تصل الى  56%بدوار
العنابسة و السبب في ذلك يرجع إلى كون هذه الفئة األكثر استقاللية  %بدوار اصبيح و  44بحكم عدم
ارتباطهم بمسؤولية األسرة و تربية األطفال يأتي في املرتبة الثانية املتزوجات أي النساءالتي تسعى إلى إعالة
أفراد أسرتها و مساعدة الزوج في مصاريف املعيشة وهن يشتغلن بأجرة يوميةأو أسبوعية تتراوح بين 40
و 60درهم في اليوم..7

فإذا كانت الظروف املادية من األسباب الرئيسية ،التي تدفع بالعديد من النساء للعمل خارج البيت.
شكل :5توزيع النساء األجيرات بالدواويراملدروسة بجماعة املناصرة

العنابسة
اصبيح املرابيح

44%
58%

املصدر:البحث امليداني يونيو .2014

لقد ساهمت الظروف االقتصادية و االجتماعية في خروج املرأة بجماعة املناصرة للعمل خارج الضيعة
العائلية مقابل أجر مادي هذا العمل يزيد من عناء املرأة ،حيث أغلبية النساء اللواتي قمنا بمقابلتهن لم
يخل حديث أغلبيتهن من كلمة "الشقا" و"التكرفيص" هذه الفئة تمثل  % 58بدوار بدوار العنابسة تعمل
هذه الفئة مدار السنة مقابل الحصول على قدر ة من %اصبيح املرابيح و  42املال ،ألنها في حاجة ماسة
 -البحث امليداني يونيو 7.2014
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لتحسين مستواها املعيش ي ومعيشة أبنائها ،و هي فئة تملك بضع هكتارات و منهم من ال يملك قطعة أرض
الستغاللها  ،هذه الفئة تعمل ملدة  16ساعة يوميا تقريبا على الشكل التالي:
 5إلى  7تسخين ماء الوضوء ،تيهئ الفطور -تقديم العلف للماشية -تنظيف البيت و الطبخ. 7إلى  12العمل في الحقل.  12إلى  14العودة للبيت لتحضير وجبة الغذاء ورعاية األبناء.  14إلى  18العودة للعمل في الحقل. 18إلى  21تقديم العلف للماشية ،تيهئ الطعام. 56,25من مجموع %و يتبين أن هذه الفئة تخصص معظم وقتها في الحقل ( 9ساعات) أي بنسبة وقتها،
و إلى جانب عملها في الحقل تقوم باألعمال املنزلية(تحضير الطعام -علف املاشية) .هذه الفئة أكثر استياءا
و هذا ما صرحت به إحدى النساء التي قمنا بمقابلتها(،ع.ف) عمرها  35سنة متزوجة و لها  3أطفال"أعمل
في الحقول مقابل  50درهما في اليوم من أجل مساعدة زوجي الذي يشتغل بإحدى املقاهي بمدينة القنيطرة،
بعد العودة من الحقل أقوم بطهي الطعام ،وتربية األطفال  ،الظروف و الحاجة هي التي أجبرتني على العمل
بالحقل و البيت".
خاتمة:
ال أحد يستطيع أن ينازع في أدوار و إسهامات النساء في التنمية في املجال القروي املغربي ،فهن يمثلن قوة
فاعلة و هامة على مستوى الشغل و اإلنتاج ،ويساهمن بشكل كبير في الدخل العائلي من خالل األنشطة
الفالحية ،وشبه الفالحية التي يقمن بها ،لكن ظروف عيشهن ال تزال عصيبة بشكل واضح ،و ذلك بسبب
األمية و الفقر و النقص في التأطير الصحي و ضعف التمدرس.
وتعتبر مشاركة املرأة القروية في الحفاظ على البيئة من خالل عالقتها املباشرة باملوارد الطبيعية و
مشاركتها في مختلف جوانب الحياة االجتماعية و االقتصادية والسياسية والثقافية و الفكرية ،حيوية لنمو
املجتمع و حدوث التوازن فيه ،إذا ما أريد لهذا املجتمع أن يواكب متطلبات الحياة العصرية ،و استحقاقات
التطور البشري في القرن الحادي و العشرون.
إن مسألة إدماج النساء في القرارات األسرية نادرة ،ألن هذه األخيرة تعتبر في الغالب من سلطة الرجل .و
عليه فإن عدم التساوي املرتبط بالجنس تكمن بالخصوص في عدم انخراط النساء القرويات في معظم
املشاريع تجد عمقها في الثقافة التي تقوم عليها لهذا ،من املهم إعادة التفكير في هذه الوضعية من أجل دفع
املجتمع لتعبئة أفراده في اتخاذ القرار.
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:قائمة املراجع
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التدبيراملتكامل للمجاالت الساحلية باعتماد نظم املعلومات الجغر افية والخرائط الرقمية
حالة الشريط الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد
Integrated management of coastal areas using geographic
information systems and digital maps
» « The coastal strip estuary of Oued Tensift-Cap Hdid
زهيرالوراري ،كلية الداب والعلوم االنسانية مراكش ،مختبر الجيومورفلوجيا والبيئة واملجتمع ،المغرب.

فؤاد الكحل ،دكتور باحث  -املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ،املغرب .

ملخص :يتطلب التدبير املتكامل للمجاالت الساحلية استحضار مختلف العناصر الطبيعية والبشرية التي تؤثر عليها بشكل
رغم كونها مجاالت منتجة فإنها األكثر .مباشر أو غير مباشر ،وفهم العالقات التي تربط بين هذه املجاالت باملجاالت األخرى
تضررا وتهديدا واألكثر صعوبة في التدبير والدراسة .فهي مجاالت مفتوحة ودينامية بفعل تفاعالت عناصرها الداخلية البيئية
والبشرية ،باعتبارها معرضة لعدة مخاطر ،منها ما هو مرتبط بالنشاط البشري وما هو مرتبط بالتغير املناخي .من أجل تيسير
عملية ضبط وتحديد مكامن الخلل ،يبقى اعتماد مقاربة خرائطية أمرا مهما لرصد مصادر الخطر الخارجية والداخلية ،ووضع
السناريوهات املستقبلية املحتملة في حالة التدخل البشري من عدمه ،ذلك باعتماد خرائط رقمية ذات مصادر متعددة ،منها ما
هو مرتبط باالستشعار عن بعد ومنها ما يرتبط بنظم املعلومات الجغرافية.
كلمات مفاتيح  :التدبير املتكامل – نظم املعلومات الجغرافية – شريط ساحلي – خرائط رقمية.

Abstract :
Integrated coastal zone management requires the recall of various natural and human
elements that affect them directly or indirectly, and understand the relationships between these areas
and other areas that contribute to their influence. They are open and dynamic because of the
interactions of their internal environmental and human components, as they are exposed to a number
of risks, including those related to human activity and climate change. Thus, in order to facilitate the
identification and determination of risk areas, the adoption of a mapping approach remains important
for determining external and internal sources of risk and for developing future scenarios in case of
human intervention, adopting multi-source digital maps, including those related to remote sensing
(spatial images, digital terrestrial models ...), including those related to geographic information
systems (data collection, software, etc.).
Key words :Integrated management - SIG - The coastal strip - digital maps.
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تقديم:

إن الحفاظ على املجاالت الساحلية أصبحت له أهمية حاسمة ،نظرا للواقع الذي أضحت تعيشه هذه املجاالت
الهشة ،رغم كل السياسات واالستراتيجيات التدبيرية التي سبق اعتمادها والتي أتبتت محدوديتها في غياب استراتيجية
متكاملة تراعي كل مكونات املجال الداخلية واملهددات الخارجية .فهي تخضع للعديد من التغيرات املورفولوجية الناتجة
عن املؤثرات الداخلية والخارجية ،والتي يعد تحديدها وتوقع سيرورتها أمرا ضروريا في إطار نسق مركب تتفاعل فيه كل
هذه املكونات.
تشكل املناطق الساحلية املعروفة باعتبارها الواجهة القارية -البحرية ،مجاالت جذب لإلنسان منذ القديم .حيث
نجد الخلجان ومصبات األنهار التي تالئم استقرار اإلنسان وأنشطته االقتصادية ،مثل إنشاء املوانئ البحرية واملصانع
ومقالع الرمال واملنشآت السياحية .إضافة لكونها مناطق تأوي أراض ي خصبة ومجاالت غنية باملياه السطحية والباطنية،
باألنظمة البيئية القارية ،املياه العذبة والبحرية التي تعتبر خزانا مهما للموارد الطبيعية.
إن مؤثرات النشاط البشري ال تقتصر على األنشطة املمارسة باملجال الساحلي بل تتجاوزها لتشمل كل األنشطة
املمارسة بالحوض النهري ،ناهيك عن التغير املناخي وتأثيره من جهة على املجال القاري (فيضانات) واملجال البحري (ارتفاع
مستوى البحر ،العواصف).
لهذا فالتنمية املستدامة للمجال الساحلي من مصب واد تانسيفت إلى رأس حديد ،تفرض اعتماد تدبير متكامل
يراعي واقع الحوض النهري لواد تانسيفت من عاليته (األطلس الكبير) إلى سافلته (الصويرية) ،مع ضبط كل التدخالت
الهادفة الستغالله وكذلك التحكم في عالقتهما ،خصوصا في ما يرتبط بالجريان السطحي والباطني من أجل الحفاظ على
النظم البيئية ووظائفها رغم تأثير التحوالت املجالية والتغير املناخي.
-1

اإلشكالية:

أمام هذه الوضعية التي بلغتها البيئة الساحلية والتي أصبحت األكثر تضررا في الوقت الحالي ،فإن القوانين
الضامنة لتنظيم استغالل املجاالت الساحلية وحمايتها باملغرب ،ظلت جامدة ملدة طويلة ،ولم تجد االهتمام الالزم،
خصوصا وأن االعتماد على املجال الساحلي في االقتصاد العاملي أصبح واقعا يتقوى يوما بعد يوم .مما زاد من تفاقم الضرر،
الش يء الذي أصبح يفرض ضرورة إعداد املجاالت الساحلية بشكل يتالءم مع خصوصياتها البيئية وحماية خط الساحل.
خاصة وأن مظاهر االستغالل البشري كاستنزاف الرمال الشاطئية والكثبان الرملية يدمر املتوالية الطبيعية للشواطئ مما
يهدد بانقراضها وتقدم البحر في اتجاه القارة .أما عن إقامة التجهيزات البشرية في املواضع الغير املالئمة ال يخلو هو الخر
من تأثيرات سلبية على خط الساحل ،في تراجعه وتشويه منظره الطبيعي .كذلك مشاريع التهيئة السياحية التي تتم على
حساب الغطاء النباتي الذي يعد موطن العديد من األصناف الحيوانية املستوطنة والتي ال يمكن تواجدها إال عند املجال
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الساحلي .هذا في ظل ما يعرفه كوكب األرض من تغيرات مناخية تؤدي إلى ارتفاع مستوى البحر ،ما له عواقب وخيمة على
املجال الساحلي في غياب وسائل حماية فعالة .
من هنا نطرح االشكالية التالية:
كيف يمكن الحفاظ على املوارد الطبيعية في ظل االستغالل البشري الغير معقلن والتغيرات املناخية ،في أفق
استدامتها واستمرارية استغاللها؟
-2

املعطيات الجغر افية ملنطقة الدراسة:
-1-1

موقع الشريط الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد:

يقع الشريط الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس
حديد بين خطي عرض  167كلم و 128كلم وخطي طول  87كلم
و 128كلم ،يمتد على مسافة تصل لحوالي  52كلم .يشكل
الجزء الغربي لهضاب الشياظمة ،املشرف على املحيط
األطلنتي .يمتد طوال ما بين مصب واد تانسيفت (الصويرية)
شماال ورأس حديد جنوبا ،على كما يمتد عرضا في اتجاه القارة
شرقا بحوالي  10إلى  15كلم حتى نهاية السفح الشرقي -الجنوبي
للمحور الجبلي الكوراتي-الحديد .مشكال بذلك الهامش الشمالي
الغربي لهضاب الشياظمة التي تحدها شماال هضاب عبدة
حيث يفصلهما واد تانسيفت وشرقا األطلس الكبير الغربي وجنوبا هضاب حاحا وغربا املحيط األطلنتي.
-1-2

الخصائص الطبيعية والبشرية للشريط الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد:

 -1-2-1الوضعية الطبوغر افية والجيولوجية:
يتميز املجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد رغم ضيقه بطبوغرافية متنوعة ،بين محور جبلي يمتد
طوليا من الضفة اليمنى لواد تانسيفت في الشمال الشرقي للمجال إلى الضفة اليسرى لواد آيت الطاهرية في الجنوب الغربي
حيث يبلغ طول امتداده حوالي 37كلم .ارتفاع هذا املحور ميزه كوحدة طبوغرافية مشرفة على الوحدات الطبوغرافية
الغربية املتمثلة في الهضاب الساحلية املتموجة وتتخللها منخفضات دائرية غير متسعة ومتعمقة بحوالي 20م
(وادريم ،1989.ص .)20يشكل هذا املحور الجبلي حاجزا يفصل بين هذه الهضاب الساحلية وباقي أجزاء هضاب الشياضمة
ويكسر التجانس الذي تعرفه هذه الهضاب .ومجال هضبي متموج تتمثل في هضبتي ملناصير وأقرمود ،حيث تمثالن نموذجا
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للهضاب الساحلية املتموجة املمتدة شمال امليسيطا .تتسع بحوالي  10إلى  15كلم ،وفق انحدار عام جنوبي-شرقي شمالي-
غربي .وساحل ولجي يتخذ شكال خطيا باتجاه شمالي شمالي شرقي-جنوبي جنوبي غربي من مصب واد تانسيفت إلى رأس
حديد ،ثم يتغير اتجاهه إلى شمالي جنوبي إلى حدود مصب واد آيت الطاهرية .وهو عبارة عن ساحل ولجي ،والولجة كما
عرفها ( )M. Gigout 1949على أنها منخفض مقعر ،ممتد بشكل متوازي مع خط الساحل .محدودة بكثيب يشكل جرفا
حيا يفصلها عن املحيط ،ممتدة على قدم جرف ميت مختلف االرتفاعات في اتجاه القارة.
من الطبيعي أن يساهم هذا التنوع في اختالف املشاهد الجغرافية باملجال ،وفي اختالف الديناميات الطبيعية
وتأثيرها عليه .إضافة الختالف طرق وحدة االستغالل البشري لكل جزء من املجال.
بحكم انتمائه للحوض الجيولوجي للصويرة بين امليسيطا الغربية واألطلس الكبير الغربي تعرض ملجموعة من
املراحل البنائية املرتبطة بالتطورات الجيولوجية التي عرفها املجالين معا .كما أن صخارته تتميز بسيادة صخارة الزمن
الثاني الكريطاسية والجوراسية والترياسية ،التي تتكون في غالبيتها من صخور كاربوناتية (كلس – صلصال – دولومي)
مشكلة غطاءا للزمن الثاني تمتد فوقه مباشرة التوضعات البليورباعية شاهدة بذلك على غياب توضعات الزمن الثالث.
تميزت إرسابات الزمن الثاني بتباينها من حيث السمك وطبيعة السحنات الصخرية نتيجة لتداخل مجموعة من العوامل
أهمها نشاط البنائية ،كما تميزت بسيادة الصخور الكربوناتية أهمها الكلس والصلصال والدولومي ،أما خصائص الصخور
من حيث الصالبة فهناك تباين كبير بين صخور هشة وصلبة( .وادريم ،2003،ص.)11
أما خالل فترة الرباعي فتم التمييز بين ثالث مستويات :الرباعي األسفل -الرباعي األوسط -الرباعي الحديث .يتضمن
كل دور مركب من الرواسب والفسخات تعتبر مؤشرا على التحوالت الهزهزية والبيومناخية والبنائية التي شهدها السطح
الهضبي بعد تراجع البحر املغربي .تتكرر بكل دور رباعي تكونات مثل التربة املوروثة ،الكثيب الرمادي ،سفحيات ،قشرة
كلسية تتوالى بشكل عمودي.
 -1-2-2الوضعية املناخية:
ينتمي املجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد إلى إقليم املناخ املتوسطي ،وبحكم موقعه الجغرافي
املشرف على املحيط األطلنتي يتعرض للمؤثرات املحيطية التي تعمل على تلطيف الجو صيفا وتدفئته خالل فصل الشتاء.
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غير أن مناخ املجال عرف مجموعة من االختالالت التي مست النظام املطري والحراري ،الش يء الذي ساهم في
التأثير على باقي العوامل املناخية (الرياح والرطوبة) وعلى العوامل الهيدرودينامية التي تساهم في تشكيل املشهد الجغرافي
الساحلي .فمن خالل معطيات األرصاد الجوية ملحطة آسفي على مدى  60سنة يمكن أن نستخلص ،أن النظام املطري
عرف تغايرية بيسنوية تعاقبت خاللها سنوات رطبة تجاوزت فيها الكمية املطرية املتساقطة املعدل السنوي ،وسنوات جافة
عرفت فيها التساقطات املطرية شحا كبيرا (املبيان  ،)1كما عرف النظام املطري الفصلي اختالالت كبيرة أظهرت أن
التساقطات املطرية يختلف توزيعها الزمني على مدار فصول السنة ،كما أن عدد األيام املطيرة خالل السنة يتراوح بين 12
يوما كحد أدنى و 54يوما كحد أقص ى.
كذلك عرفت درجات الحرارة ارتفاعا واضحا بين فترة الستينات من القرن املاض ي والفترة الحالية (املبيان )2حيث
انتقل املعدل السنوي للحرارة القصوى من  20,94درجة سنة  1959إلى  25,1درجة سنة  ،2017نفس الش يء بالنسبة
للمعدل السنوي للحرارة الدنيا الذي انتقل من  10,91درجة سنة  1972إلى  15,2درجة سنة  .2010فقد شمل ارتفاع
درجات الحرارة كل فصول السنة ،باإلضافة لكون الفترة الساخنة من السنة أصبحت طويلة مقارنة الفترات السابقة.
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المبيان :2الحرارة القصوى والمتوسطة والدنيا بمحطة آسفي 2017-1958

 -1-2-2الرياح والعوامل الهيدرودينامية:
تلعب الرياح والعوامل الهيدرودينامية املتمثلة أساس في العباب والتيارات الناتجة عنه دورا أساسيا في تشكيل
وإعادة تشكيل األشكال الجيومورفلوجية الساحلية ،وعلى الخصوص الشواطئ الرملية.
نالحظ هيمنت الرياح القارية خصوصا الرياح الشرقية والشمالية الشرقية والشرق شمال شرقية ،توضح وردة
الرياح خالل الفترة املمتدة من  2005إلى  ،2017سيادة الرياح الشرقية بحوالي  %24,72التي تهب بتردد كبير خالل الفترة
املمتدة من أكتوبر إلى يناير ،تتراوح سرعتها خالل هذه الفترة بين  2و9م\ث حيث يكون تأثيرها محدودا خالل هذه الفترة
لتزامنها مع الفترة الرطبة ،في حين يكون لها تأثير مهم خالل الفترة الجافة رغم تراجع وثيرة هبوبها .أما الرياح ذات املصدر
البحري فتسود فيها الرياح الغربية والشمالية الغربية والغرب جنوب غربية.
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فمن خالل تحليل معطيات قوة واتجاه الرياح الخاصة بمحطة آسفي ،نستنتج أن الرياح السائدة سواء القارية
أو البحرية يبقى تأثيرها محدودا لكون قوتها ال تتجاوز في أغلب الحاالت  4م\ث ،في هناك بعض اتجاهات الرياح ال يستمر
هبوبها إال لفترات قصيرة ويكون تأثيرها واضحا على املجال بفعل قوتها التي تتجاوز  9م\ث كالرياح الشمال شمال شرقية
والجنوبية الغربية والغرب جنوب غربية.

المبيان :3وردة الریاح 2017-2005

المصدر :مدیریة األرصاد الجویة بالدار البيضاء -2018-

أما بخصوص العباب والتيارات الناتجة عنه ،فهي مرتبطة بقوة الرياح وأحوال الجو باألعماق البحرية ،حيث
نالحظ من خالل وردة العباب الخاصة باملجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد ،أن العباب السائد هو العباب
الشمالي الغربي الذي يسود خالل فترة الخريف والشتاء خصوصا خالل شهر يناير حيث يكون تردد متوسط
المبيان :4وردة العباب 2017-2005

وتتراوح مدته ما بين 10و18ثانية ،يليه

ش ش شـ
ش شـ

العباب الشمالي شمالي غربي والشمالي
الذي يسود في فترة الربيع تفوق مدته

شـ ش شـ

18ثانية وله تردد قوي .فين تبقى سيادة
العباب الغربي والغرب شمالي غربي

ش

شـ

 40ش ش غ
30
شغ
20
غشغ
10
غ
0

شـ ج شـ
ج شـ
ج ج شـ

والجنوبي الغربي ضعيفة حيث يكون
ضعيف في التردد ألن مدته محصورة ما

غجغ

ج

جغ
ججغ
المصدر :المندوبية الجهویة للصيد البحري-2018-

بين 7و10ثواني ،يتراوح علو العباب بمجال الدراسة حسب الجدول 1بين  0.5و 7أمتار ،حيث يسود العباب الذي يتراوح
علوه بين  1و 1.5متر بنسبة  ،%40.18يليه العباب الذي يتراوح علوه بين  1.5و 2متر بنسبة  ،%24.52العباب الذي يتراوح
علوه بين  2و 2.5متر بنسبة  .%13.66أما الفئات األخرى فتبقي نسبها املئوية ضعيفة حيث ال تتجاوز  .%8غير أنه ورغم
ضعف نسبة بعض الفئات كعلو  7-5األمتار التي ال تتجاوز  %3إال أنها تبقى الفئة األكثر تأثيرا بفعل القوة التي ترافق هذا
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العلو ،كما أن الساحل
الخريطة :2اتجاه العباب والریاح 2017-2005

املدروس يعرف بعض
الفترات التي يتجاوز فيها
العباب  7أمتار التي تخلف
آثارا مهمة على الشريط
الساحلي ،كما وقع يوم 28
أكتوبر 2015و 18نونبر
2018حيث وصلت إلى
املجال أمواج تجاوز علوها
 7متر أدت إلى حدوث مد
بحري أسفر عن خسائر
كما

مهمة.
املعطيات

أوضحت
الخاصة

باملندوبية الجهوية للصيد
ارتفاع وثيرة تردد هذه
املدود البحرية في العقود
األخيرة بفعل تثير التغير
املناخي.

المصدر :المندوبية الجهویة للصيد البحري-2018-

 -1-2-3األنشطة االقتصادية واالستغالل البشري:
استقر االنسان بهذا املجال مع وصول الفينيقيين ملنطقة الصويرية التي أقاموا فيها ميناء تجاريا "أكوز" .ازداد
اشعاع املنطقة خالل فترة الحكم اإلسالمي حيث لعبت املنطقة دورا محوريا في ربط شمال املغرب بجنوبه بفعل مقوماتها
االقتصادية واالستقرار الذي كانت تنعم به ،الش يء الذي شجع القوافل التجارية على اتخاذها منطقة للعبور خالل العهد
املرابطي ،املوحدي والسعدي .استمر اشعاع املنطقة وغناها االقتصادي خالل بداية الحكم العلوي.
ترجع أصول ساكنة الشياظمة إلى تالقح العناصر األصلية (ركراكة وبعض قبائل حاحا) مع القبائل العربية
الوافدة من شبه الجزيرة العربية من بني هالل و بني معقل إبان فترة حكم املوحدين باملغرب .
رغم املعاناة التي يعيشها اإلنسان الشيظمي في ظل بيئة تنزح ،وبشكل متوالي نحو الجفاف البنيوي ،تعايش مع
الوضعية من خالل خلقه ألساليب ووسائل وطرق تتالءم وتدبيره للندرة.
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أ -التطورالسكاني خالل نهاية القرن  20وبداية القرن :21
الجدول : :3تطور عدد السكان بجماعات المجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حدي من 1982إلى2014

الجماعة
لمعاشات
سيدي اسحاق
أقرمود
سيدي علي الكراتي
تالمست
سيدي عبد الجليل
موالي بوزرقطون
المجموع

1982
مجموع
10966
8811
12409
9420
3083
7167
5927
57783

%
19
15,2
22,7
17,3
5,5
12,4
7,9
100

عدد السكان
2004
1994
%
مجموع
%
مجموع
22,5
13 892
20,4
12 463
15,5
9 553
15,8
9 662
24,3
15 037
23,9
14 584
10,7
6 623
11,6
7 081
6,7
4 133
5,6
3 406
10,7
6 623
13,0
7 955
9,7
5 969
9,6
5 884
100
61 830
100
61 035

2014
مجموع
15 389
9 773
15 662
6 546
4 328
6 618
6 069
64 385

%
23,9
15,2
24,3
10,2
6,7
10,3
9,4
100

المصدر :المندوبية السامية لإلحصاء 2018

نستنتج من خالل الجدول  3أن هناك مناطق تحافظ على ساكنتها وأخرى تعتبر مناطق طاردة للسكان ،يمكن
تفسير ذلك باألنشطة االقتصادية التي توفرها كل منطقة ،حيث أن املناطق التي تعرف تزايدا نسبيا للسكان خصوصا
املناطق الساحلية توفر امكانيات مهمة على رأسها مقالع الرمال والصيد البحري وبعض األنشطة الفالحية باملجال الولجي
بجماعة أقرمود وملعاشات .عكس بعض املناطق الداخلية التي ال تتوفر على هذه اإلمكانيات ،كما أن الفالحة بها تعتبر
عنصرا ضعيف املردودية بفعل الجفاف الذي تعاني منه .خصوصا أن منطقة الشياظمة لم تعرف استثمارات مهمة كما
باقي املجالت املغربية األخرى خصوصا املجاالت الساحلية.
ب -األنشطة االقتصادية:
تعددت أنواع وأشكال االستغالل البشري باملجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد ،بين استغالل
تقليدي يتمثل في األنشطة الفالحية املكثفة التي عرفها املجال منذ زمن طويل بفعل قدم االستقرار البشري حيث مارس
الفالحة والرعي واستغل بشكل مكثف الغابات التي كانت ممتدة بهضبتي ملناصير وأقرمود واملحور الجبلي جبل الكوراتي-
جبل الحديد .هذا االستغالل ساهم في تدهور الغطاء النباتي والغابوي ،كما ارتفعت حدته مع دخول املستعمر الفرنس ي
الذي أدخل طرق وتقنيات جديدة زادت من وثيرة ومردودية اإلنتاج .أما في العقود األخيرة عرف املجال أشكاال أخرى من
االستغالل تمثلت في مقالع الرمال على الخصوص التي انتشرت بشكل مهول على طول املجال الساحلي معتمدة على تقنيات
وأساليب حديثة مستغلة وضعية الساكنة والفراغ التشريعي ،إضافة إلى االستغالل السياحي الذي وإن كان في بداياته فقد
بدأت آثاره تغير مالمح بعض املواقع الساحلية .إضافة لقطاع الصيد البحري الذي بدأ يالمس عصرنة في تجهيزاته فهو
يعتبر موردا مهما يستقطب نسبة مهمة من الساكنة.
 مقالع الرمال:
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الخريطة :3توزیع مقالع الرمال بمجال الدراسة

بدأ الترخيص للمقالع الرملية
منذ فترة االستعمار بظهير  5ماي 1914
املتعلق بتنظيم استغالل املقالع ،تم
إصداره في الجريدة الرسمية في  19يونيو
من سنة ،1914حيث عملت السلطات
االستعمارية على تشجير الكثيب الرملي
املتحرك املمتد من مصب واد تانسيفت
إلى مصب شعبة مزار بهدف الحد من
انتقال الرمال نحو القارة ،بعد ذلك
سمحت للفالحين باستصالح األراض ي
الزراعية املتواجدة خلف الكثيب
واستغاللها بعد حفر مجموعة من
البار .همت هذه العملية أيضا السهل
الساحلي املمتد من مصب الشعبة
الحمرا إلى شاطئ ابحيبح .في البداية
نجحت العملية لكن بفعل التغيرات
املناخية ،شح األمطار ،تدهور الغطاء

المصدر :المدیریة االقليمية للتجهيز یآسفي والصویرة

النباتي و نشاط الدينامية الريحية ،استقبلت هذه األراض ي كميات كبيرة من الرمال املتحركة فعادت الدولة إلى الترخيص
لبعض الشركات إلزالة هذه الرمال واستعمالها في البناء .ساهم هذا الوضع في توفير مداخيل مالية مهمة ملالكي األراض ي
الذين فضلوا االستمرار في استغالل أراضيهم كمقالع للرمال عوض استغاللها فالحيا بسبب تراجع الفرشة الباطنية
وملوحتها وضعف املردودية ،فأصبحت تشتغل هذه املقالع بشكل مستمر دون توقف .يتركز االشتغال بجماعة ملعاشات
وجماعة أقرمود حيث تحتل هذه املقاطع مساحات مهمة.
الجدول : :4مساحة المقالع الرملية الممتدة بالمجال و الكميات المستخرجة سنویا المصرح بها
الجماعة
مساحة المقالع ب م²
الكمية المستخرجة ب م( ³المصرح بها)

لمعاشات
4054207
671000

سيدي اسحاق
999110
576500

أقرمود
3231216
375000

موالي بوزرقطون
146826
47000

المجموع
8431359
1669500

دفع السعي للربح املادي وعدم املراقبة ،بمستغلي املقالع الرملية إلى الرفع من وثيرة االستغالل بشكل كبير ،مما
أدى إلى انتشار املقالع الغير املرخصة ،يعكس ذلك الكميات املستخرجة التي تفوق بكثير الكميات املصرح بها إذ يصل عدد
الشاحنات التي تشحن حمولتها من مقلع واحد إلى  150شاحنة مع حمولة تتجاوز 20م ³في اليوم الواحد ،مع أن دفتر
التحمالت يفرض شحن شاحنات خاصة ال تتجاوز حمولتها 18م ³والسير بسرعة ال تتجاوز  30كلم\س ،مع تحديد مدة
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عمل املقلع في  7ساعات يوميا ملدة  5أيام في األسبوع .في هذا اإلطار قمنا بمعاينة ميدانية لذلك ،حيث تبين لنا عند مخرج
أحد املقالع الرملية و بشاهدة احد الساكنة الذي يستفيد من إتاوة مفروضة على كل شاحنة تمر فوق أرضه ،فأصحاب
املقالع يخصصون مبلغا ماليا يقدر ما بين  200إلى  300درهم للفرد مقابل شراء سكوتهم عن الفوض ى والغبار والضجيج
الذي تحدثه هذه الشاحنات خصوصا بالليل ،يستفيد من هذا التعويض كل السكان املستقرين باملشيخة التي يوجد املقلع
ضمن ترابها ،كما تخضع االستفادة من االتاوات لشرط البعد والقرب من املقلع .بعد االنتهاء من استغالل املقلع يترك كما
هو عليه حيث تبقى آثاره ملدة طويلة ليتم استغالله مرة أخرى بعد عودة الرمال إليه بفعل نشاط الدينامية الريحية.
الفالحة والرعي:
يعتبر النشاط الفالحي أهم انشطة التي يمارسها أغلب سكان املجال الساحلي الصويرية القديمة-موالي
بوزرقطون بحكم أنه مجال قروي ،فهو يعد من أول االنشطة التي مارسها االنسان باملجال والزال ،يتميز هذا النشاط
باستمرار نظامه التقليدي حيث يمارس بشكل مهم بالسهل الساحلي بفعل توفر أراض ي صالحة للزراعة ،عكس الهضبة
الساحلية التي توجد بها أتربة كلسية ضعيفة التطور ال تساعد على ممارسة أنشطة فالحية مهمة .زاد من حدة هذا التفاوت
في استغالل املجال صعوبة الوصول للمياه الجوفية ،ففي السهل الساحلي وولجة املعاشات (الدرجة السلطانية-الغربية
لواد تانسيفت) تنتشر مجموعة من البار التي ال يزيد عمقها عن 20م ،أما بالهضبة الساحلية فعدد البار قليل جدا ،مما
دفع بالسكان باالعتماد على الفالحة البورية والرعي.
ينقسم استغالل األراض ي باملجال الساحلي الصويرية القديمة موالي بوزرقطون بين أراض ي تستغل في الفالحة
املسقية وأخرى في الفالحة التقليدية املعيشية إضافة إلى وجود أراض ي أخرى غير صالحة للزراعة ويتم تخصيصها في أغلب
الحاالت للرعي ،كما توجد مساحات خاصة بالغابات .غير أن أغلب األراض ي الفالحية هي التي تستغل في الزراعات البورية
املعيشية .فالنشاط الفالحي باملجال هو رهين الظروف املناخية من جهة حيث يرتبط املوسم الفالحي فيه بكمية
التساقطات وانتظامها الش يء الذي ال يتوفر بشكل ايجابي إال في سنوات قليلة حيث عرفت أغلب السنوات املاضية تناقصا
في كمية التساقطات وعدم االنتظام في توزيعها الزمني واملكاني ،الش يء الذي أضر كثيرا باملنتوجات الفالحية سواء من حيث
الكمية أو النوعية .في حين يعرف السطح الهضبي انتشار التربة الكلسية لكونه مغطى في جزئه العلوي بضلفاء كلسية
سميكة وسمك القطاع الترابي ضعيف حيث تعرف أغلب الراض ي انتشار أحجار مختلفة األحجام يضطر معها السكان
إلى القيام بعملية العدن وهي عملية شاقة يتم من خاللها تقليب التربة وإزالة األحجار .أما األراض ي التي تستغل الفالحة
املسقية تنحصر في أقص ى شمال املجال على ضفتي واد تانسيفت وبعض األجزاء من السهل الساحلي وجنوب جبل الحديد
فهي تعاني عدة إكراهات .فاألولى بضفتي واد تانسيفت تتميز بمردوديتها الكبيرة بفعل توفر آبار قادرة على ضخ كميات مهمة
من املياه إال أن الوسائل املعتمدة تبقى تقليدية تعاني هذه املشارات من تراجع مساحتها و انتشار مقالع الرمال التي انتشرت
في العقدين األخيرين بشكل كبير ،لكن رغم أهمية هذا الجزء فقد تعرض ألضرار كبيرة بفعل ظاهرة التغيرات املناخية رغم
اعتماده على املياه الجوفية فهو رهين بكل التقلبات التي تقع داخل الحوض النهري لواد تانسيفت حيث تعرض لفيضانات
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قوية أضرت كثيرا بهذه املشارات الزراعية .أما بالسهل الساحلي فقد أصبحت املشارات الزراعية مجهرية بفعل تراجع
مساحتها إضافة إال تعرض مياه البار للتملح ولم تعد صالحة لالستعمال كما أن مقالع الرمال ساهمت بشكل كبير في تراجع
جودة األتربة بها.
-3

التدبيراملتكامل و أثرالدينامية الطبيعية والبشرية:

تعتبر املجاالت الساحلية مسرحا للتطورات الجيولوجية النشيطة ،تعرية ،ارساب ،نقل الرمال على طول
الساحل ،تغيرات في الساحل ،فيضانات بفعل قوة الرياح وارتفاع األمواج ،تشكل الكثبان .فهذه املناطق تأوي أراض ي
خصبة ومجاالت غنية باملياه السطحية والباطنية ،باألنظمة البيئية القارية ،املياه العذبة والبحرية التي تعتبر خزانا مهما
للموارد الطبيعية .باإلضافة لكونها تعتبر مجاالت منتجة فهي األكثر تضررا وتهديدا واألكثر صعوبة في التدبير والدراسة،
فهي مجاالت مفتوحة ودينامية بفعل عدة تفاعالت عناصرها الداخلية البيئية والبشرية .غير أن سكان املناطق الساحلية
غير واعين بهذه التفاعالت وقوتها ،حيث ال يجب أن ننتظر حدوث كوارث خطيرة لنتحدث عن حساسية وتعقد املجاالت
الساحلية .فالدراسات تقدم بصفة دائمة أدلة جديدة على الترابطات الداخلية بين األنظمة املكونة للمجال الساحلي.
فالساكنة واألنشطة االقتصادية التي تستغل املوارد الساحلية تتحمل املسؤولية الكبرى في استغاللها وتطويرها.
بما أن املجاالت الساحلية تشكل سافلة لألحواض النهرية لكونها تشكل مصبات األودية ،فإن سكانها ينتظرون من
سكان العاليات الحفاظ على مياه األنهار وتوفير الظروف البيئية املالئمة دون أن التزامهم بضرورة تدبيرهم للجزء الذي
يعيشون فيه بطريقة مستدامة ،فسكان العاليات من حقهم تطوير عيشهم بإنتاج الطاقة وممارسة األنشطة الفالحية،
كما أنه وفي بعض الحاالت تكون األنشطة بالسافلة مؤثرة بشكل مباشر على املوارد بالعالية .وهو ما فرض اعتماد مقاربة
تدبيرية للحوض املائي في مجمله بما فيه الفرشة الباطنية خصوصا بالجزء الساحلي ،دون االقتصار على التدبير املندمج
للمجاالت الساحلية لوحدها ،خصوصا أن التغير املناخي يزيد تعقيد الوضعية البيئية والسوسيو-اقتصادية للمناطق
الساحلية .فخالل العقود األخيرة ،تم اعتماد عدة مقاربات للحد من تأثير األنشطة البشرية على البيئة القارية والبحرية
واملياه العذبة .من بين هذه املقاربات التدبير املندمج للمناطق الساحلية ( ،)GIZCوالتدبير املندمج للموارد املائية (،)GIRE
وحديثا واألقل تداوال التدبير املندمج للفرشاة الباطنية .وقد تم توقيع العديد من االتفاقيات الدولية التي تهم كل مقاربة
على حدة.
يبقى الهدف األساس ي من عملية التدبير املندمج للمناطق الساحلية هو تحقيق التنمية املستدامة عن طريق تدبير
واستعمال مستدام للموارد الطبيعية بهذه املجاالت .ليس فقط التدبير هو املشكل ،ولكن أيضا االستعمال وهو ما يعتبر
نقطة قوة في التدبير املندمج للمناطق الساحلية حيث ارتكز على اعتماد املقاربة النسقية البيئية لتدبير األنشطة البشرية.
مع األخذ بعين االعتبار التحديات التي يعرفها املجال وتتمثل أساسا في التغير املناخي وتكثيف الجهود نحو التكيف مع
حساسية املجال اتجاه هذا املعطى.
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لكن يبقى السؤال املطروح ،هو كيف يمكن التحكم في متابعة تطور املجال في مجمله (الحوض النهري +املجال
الساحلي+الفرشة الباطنية)؟ وكيف يمكن وضع التصورات والسيناريوهات املستقبلية؟
لقد ساهم التطور التقني في تطور مجموعة من الليات التي يمكنها أن تساعد الجغرافي وتسهل عمله ،كما يمكنها
أن تمده بمجموعة من املعطيات األساسية إلنجاز دراساته .ولعل أهم معطى هنا هو الخرائط الرقمية التي يتم انجازها
باعتماد مجموعة من الصور والنماذج الرقمية التي يستعمل االستشعار عن بعد بواسطة األقمار الصناعية.
لقد مكنت هذه الوسائل من إنجاز مجموعة من الخرائط التي مكنت من معرفة مدى تأثر املجال الساحلي مصب
واد تانسيفت-رأس حديد ،ذلك بتحديد كل األحواض النهرية التي تفرغ حمولتها به ،مع تعرف امتداداتها املجالية وكذا
معطياتها التي يمكن أن تبين مدى تأثير العالية على السافلة .كذلك مكنت الصور الفضائية املختلفة من حيث الزمن من
وضع مقارنات دقيقة للمشهد الجغرافي باملجال خالل فترات مختلفة ورصد اتجاه التطور .أكيد أن هذه املعطيات ستعزز
العمل امليداني ،ألن التدبير املتكامل يفترض في جوهره إشراك السكان املحليين سواء في التدبير املندمج للمجاالت الساحلية
أو للموارد املائية.

 -3-1األحواض النهرية املرتبطة باملجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد:
الخريطة :4موقع مجال الدراسة بالنسبة للحوض النهري لواد تانسيفت

 الحوض النهري لواد تانسيفت:
الجدول :5الخصائص الهندسية لحوض واد تانسيفت

 21100كلم²
 857كلم
 213كلم
 138كلم
1.47
0.46
0.35
0.24
 4165متر
 1.62متر
 871متر

مساحة الحوض
محيط الحوض
طول الحوض
عرض الحوض
معامل التراص
معامل الشكل
االستدارة
االستطالة
ارتفاع أعلى نقطة في الحوض
ارتفاع أدنى نقطة في الحوض
متوسط االرتفاع
المصدر :النموذج الرقمي األرضي SRTM 90برنامج ARC gis 10.4.1
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 الحوض النهري لواد آيت الطاهرية:
مساحة الحوض
محيط الحوض
طول الحوض
عرض الحوض
معامل التراص
معامل الشكل
االستدارة
االستطالة
ارتفاع أعلى نقطة في الحوض
ارتفاع أدنى نقطة في الحوض
متوسط االرتفاع

الخريطة :5موقع مجال الدراسة بالنسبة للحوض النهري لواد آیت الطاهریة

980كلم²
208كلم
57كلم
26كلم
1.86
0.30
0.28
0.62
متر 797
متر 2
55 .355متر

الجدول :6الخصائص الهندسية لحوض واد آیت الطاهریة

باإلضافة لهذه األحواض الكبرى ،هناك
مجموعة من األحواض الصغرى التي تستمد عاليتها من
داخل املجال (جبل الكوراتي-جبل الحديد) .فمن خالل
هذه الخرائط التي تم انتاجها اعتمادا على معطيات
رقمية ،يمكن أن نالحظ مدى ارتباط املجال الساحلي
بمجاالت بعيدة عنه في إطار عالقة السافلة بالعالية،
حيث تربط بينهما شبكة مائية مختلفة األهمية من
حيث الصبيب والطول .إن هذا االرتباط يتمثل في الحمولة الصلبة والسائلة التي تصل عن طريق واد تانسيفت الذي يستمد
عاليته من جبال األطلس الكبير التي تتجاوز ارتفاعاتها  4000متر ويجري على بمسافة 270كلم عبر مجموعة من الروافد
الكبرى (الزات ،اوريكة ،نفيس ،غدات ،غيغاية اسيل ،شيشاوة ،تاملست )......وبعض الروافد الصغرى ،كما يقطع مجموعة
من الوحدات املورفوبنوية وهو ما يساهم في أهمية صبيبه والسائل الذي يصل معدله السنوي إلى  73,9م\³ث (S.Haida
) ،et al. 2014, P11حيث يساهم هذا الصبيب السائل في تنشيط الجريان السطحي وتغذية الفرشة الباطنية الساحلية
بسافلة الواد .غير أن هذا الصبيب اختلف بين الفترة الحالية والفترة السابقة إلقامة مجموعة من السدود (لال تكركوست،
يعقوب املنصور ،أكفاي ،أبوعباس السبتي )....تتراوح طاقتها االستيعابية بين  24و 54مليون م ،³ما جعلها تشكل حواجز
أمام املياه والحمولة الصلبة وبالتالي تراجع املوارد املائية القادمة للساحل وكذا الحمولة الصلبة وهو ما له تأثير كبير على
التوازن اإليكولوجي باملجال الساحلي سواء في حالة الشح أو حالة الفيض ،الش يء الذي يفرض استحضار هذا املعطى
والتفكير في تجاوزه عند كل محطة تدبيرية .كذلك ارتباط املجال املدروس بالحوض النهري لواد آيت الطاهرية وبعض
الشعاب التي يرتبط جريانها بفترة التساقطات ،جعله يعرف تنوعا مهما في طبيعة الحمولة الصلبة التي تصرف بالبحر،
حيث نجد بعض الشعاب كالشعبة الحمرا وملزار القادمة من املحور الجبلي جبل لكراتي جبل لحديد ونظرا لقوة الجريان
بها خالل فترة التساقطات فهي تحمل معها إرسابات جوراسية ولياسية مختلفة عن اإلرسابات الكريطاسية التي يحملها واد
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آيت الطاهرية القادم من هضبة النعيرات وسكياط الكريطاسية.هذا التنوع الحمولة الصلبة يساهم في تنوع االرسابات
الحرة بالساحل التي تعمل تيارات البحرية كالعباب والتراقص والتيارات الناتجة عنهما كالتيار الجانبي وتيار القلع على إعادة
توزيعها بشكل طولي على الشواطئ مما يؤدي إلى تنوع املشهد الجغرافي الساحلي.
 -3-2الفرشة الباطنية باملجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد:
تمتد باملجال فرشة أقرمود على الشريط الساحلي من جنوب واد تانسيفت إلى مصب واد آيت الطاهرية ،يختلف
عمقها وحجمها بين مجال امتدادها حسب الوضع الطبوغرافي والجيولوجي .تشكل هذه الوحدة الهيدروجيولوجية فرشة
متعددة الطبقات تتجمع داخل رمال ورصيص الرباعي وكلس وحث الكريتاس ي ،حيث الفرشة الرباعية قريبة من السطح في
حين الفرشة الكريتاسية تتجاوز في عمقها 30م .انتاجها على العموم جيد حيث بقدرة ضخ تصل إلى  30لتر\ثانية .اتجاه
جريان املياه بها غرب جنوب غربي-شرق شمال شرقي ،تتغذى هذه الفرشة من خالل التسرب املباشر للمياه السطحية أو
من خالل تصريف الفرشاة الباطنية املجاورة كفرشة تاملست أو فرشة مسكالة الكريمات.
-3-3

وضعية

الغطاء النباتي باملجال

الخريطة :6الغطاء النباتي بمجال الدراسة

الساحلي مصب واد
تانسيفت-رأس حديد:
ساهم

تفاعل

عناصر الدينامية الطبيعية
من خالل تراجع كمية
التساقطات واختاللها زمنيا
ومكانيا ونشاط التعرية
املائية والريحية ،وكذلك
االستغالل البشري املفرط
خالل فترات سابقة واتوسع
استغالل مقالع الرمال
باملجال ،إلى تهور وتراجع
الغطاء النباتي الغابوي
بشكل كبير ولم تبقى منه إال
رواشم تدل على وجوده
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سابقا ،كما أنه ورغم الجهود املبذولة لغرس مجموعة من الغابات من أجل تثبيت الكثبان الرملية املتحركة يبقى ذلك غير
كافي.
يتشكل الغطاء النباتي الحلي من بعض الغابات الغروسة (حربالة والعريمة) وهي مشكلة أساس من أشجار
الكالبتوس وتشغل  9كلم ²بنسبة  %1,23من مساحة املجال ،أما الغطاء النباتي الطبيعي فتصل مساحته إلى  27,39كلم²
بنسبة  ،%3,76منها  13,88كلم ²من األركان و 13,51كلم ²من العرعار األحمر.
 -3-4املناطق املعرضة للخطرباملجال الساحلي مصب واد تانسيفت-رأس حديد:
الصورة  :2املناطق املهددة بارتفاع مستوى البحر

الصورة  :1املناطق املهددة بالفيضانات

خطر متوسط
خطرقو

المصدر :المندوبية السامية للمياه والغابات بأسفي و الصویرة 2016

كما تمكن الخرائط الرقمية من وضع السيناريوهات والتصورات املستقبلية ،وتحديد املناطق املهددة إما
بالفيضانات أو بارتفاع مستوى البحر ،حيث وضحت أن منطقة سافلة واد تانسيفت هي األكثر تهديدا بالفيضانات
والساحل الولجي هو األكثر تهديدا بارتفاع مستوى البحر.
خاتمة:
خضع املجال لتأثير تفاعل الدينامية املائية والبحرية والريحية التي زادت من حدتها الدينامية البشرية ،فنشاط
الدينامية املائية جعله يتأثر بخصوصيات عاليات بعيدة ربطته بها املجاري املائية خصوصا واد تانسيفت القادم من
مجاالت متنوعة صخاريا ومناخيا تزوده بحمولة سائلة وصلبة مهمة ،كذلك واد آيت الطاهرية .أما املجاري الداخلية التي
تستمد حمولتها من داخل املجال فتعمل على تحريك وإعادة تحريك مواد السطح داخل املجال وتفرغ حمولتها عند ساحله
مما أدى إلى تنوع هذه الحمولة .بعد وصولها للساحل تعمل الدينامية الساحلية بفعل التيارات الناتجة عن العباب على
إعادة تحريك هذه املواد وتوزيعها على طول الشريط الساحلي لتدفعها نحو القارة .هنا يبدأ دور الدينامية الريحية في تحريك
املواد نحو القارة بفعل قوة الرياح خصوصا الرياح الغربية والجنوبية الغربية ،كما أن سيادة الرياح طول السنة باتجاهات
متنوعة ومختلفة السرعة ،ساهم في تحريك مواد السطح الدقيقة داخل مختلف أجزاء املجال خصوصا في األجزاء الخالية
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من الغطاء النباتي ،حيث أفرزت مجموعة من األشكال املورفلوجية أدت إلى انتشار الرمال فوق األراض ي الزراعية بالسهل
الساحلي وتعرية األراض ي الزراعية بالهضبة الساحلية.
كما ساهم االنسان بشكل كبير في تدهور املجال رغم تدخالته االيجابية التي تبقى محدودة أما ظهور معطى جديد
وهو التغيرات املناخية التي تفرض عليه التفكير العميق في سلوكها املتطرف الذي يمكن أن ينسف أي تدخل خالل وقت
وجيز أمام حساسية املجال البالغة التي وصلت لدرجة وجب معها وضع مخططات مندمجة تساهم فيها كل القطاعات
املعنية بشكل متكامل بعيدا عن السياسات القطاعية التي أتبتت عجزها في السنين املاضية ،مخططات تنبني عن
التشخيص االستراتيجي التشاركي الذي يهدف إلى الوصول للتكيف مع هذا التغير املناخي الذي أصبح واقعا يهدد وجود
االنسان وكينونته .خصوصا وأن أي تأخر واستمرار في السلوكات السابقة يزيد من حدة هذه التغيرات .وفي هذا اإلطار
يمكن الذهاب أبعد من التدبير املندمج للمناطق الساحلية ،والتدبير املندمج للموارد املائية وتدبير الفرشاة واملياه الباطنية
الساحلية بإدماج بعض املتطلبات اإلضافية مثل تلك الخاصة بإعداد التراب والتي تتضمن التخطيط املجالي بما فيها
التخطيط املجالي البحري  PSMفي إطار ما هو قابل للتحقيق وعملي.
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م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
:الخسائرالبشرية والعمرية للوفيات املرضية بقارة إفريقيا
املؤشرات والتحوالت الحالية واملستقبلية
Life and human losses of Disease Mortality in Africa:
Current and future indicators and Transitions
 محمد فرج عبد العليم عالم.د
 جامعة املنوفية- كلية اآلداب-مدرس الجغر افيا الصحية

ع ع
 الوفاة ظاارةة يوولويواب ييعوها؛ااذ لاإا فاظر ل ااةيط اباوياب ياتلعاارو ا هاب ريًا ىعتاقا ه ا او وا راإا:ملخص البحث
ع
ا،ر ال اااب ه ا ي رتااق كا كهاا،عااب الياام ؛اا،ا الوفاااة ياتها ااب االبااقر يابقاااية العو وااب الصل و، و ىرتاقا كااا عدااور كهاا،الااا
الوف اااة ياتها ااب ااه ااةي كعاا ااةة لت ا ا ك اةاه الي اام ااع اارب فو؛ ااا ر ااإة ابق ااايةذ ل ااإا ه ااق الوفو ااا ي ا ب هاك ااب ه ا الاال ااب
اال ص ارعب يااليصماهوب يال اوب ي كجصمعو ىما ن؛ا ذا راللب كهمب ه كعصلعل العدار ن عهم يفي ًسم الصحاوال
 كة اللاًة اتفةيلوب يالزال ي رتق ك الصحوال في يعوهوب ا كةاه ااناشاةة ه؛اا ااان؛ا ااار، يلل.عمويةافوب يالوبائوب،ال
 اللااًة ه ا، ا ساعال الةئ عاب لص عا، دا،ياقي اًا الهالم يريلهذ يإر كان ل لاًة خ وصوب في ذلكذ ذلك ا كة الإي يها
. ااوالر) ي وًة ىعتقة، الاواة (الهمة ااصو ع هن،لي كعصويا ك،ال القعائة الرشةيب (الوفوا )و يا،كه
) ااةضوب– ااعصلعل-  الصحوال-  (الوفاة: الكلمات املفتاحية
ABSTRACT : Death is a biological phenomenon in nature ; Therefore, Human Surroundings
play a large role in the timing of this event. The rate of death and disability associated with
traditional environmental risks to health is often much higher than the rate of death and
disability directly attributable to the diseases caused by these risks; Therefore, mortality in
general reflects the economic, Social and health status of any society, and it is also an
important indication of The future of The population it self and in drawing demographic and
epidemiological shifts. The African continent has gone through and is still undergoing many
transformations in the nature of the diseases prevalent in it, like the rest of the world’s
continents and countries. Although the continent has a peculiarity in that; This is one of the
main reasons why the continent suffers the highest rates of human losses (deaths) and
significantly lower levels of life expectancy (life expectancy at birth).
Keywords: (Mortality - Transitions - Diseases - Future)
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أهداف البحث:





الصهةط ه ايوً كه،ال الوفوا ياللاًة.
لظهاً كالكح الصحوال ااةضوب ياللاًةو يالوضع العائ ،ع
دالوا ياللاًة.
ال،عة حجم القعائة في سنوا الهمة ااهً،ة بعرب الوفوا ااع ةة ياللاًة.
ليةاز الصويها ااعصلع وب ياللاًة في ضوء ااؤاةا ال اوب الاالوب.

خطة البحث:
ياااء العح اار فااي ًر ااع كعاداار ًئ ع اابو انااايا ااعح اار ا ياا لصيااوً كه اا،ال الوفوااا يل اااًة فةيلواااو اام سااةر ااعح اار
ع
الراليا ل صغتقا في سعال الوفوا يتر كةادل الصحوا الوبائوب الةئ عبو في دتر ياء ااعحر الرالرا كصنايال اؤاةا ك،
الاواة يكعصويا الهمة ااصو ع هن ،ااوالرو ي خصصم العحر بعةر يا ع يكعصلعل الق،كا ال اوب ياللاًة.

مناهج البحث:
اهصماا ،الً،اسااب فااي كهالجا؛ااا ل موضااوة ه ا كجموهااب ك ا ااناااي و كراال اااانت الصيااوًي الااإي سااهم فااي هلااب ايااوً
كه،ال الوفاة يكعصويا ك ،الاواة ياللاًةو يكنت الصح ول اادالي Spatial -Analysis Approachذ الإي ك ك ليةاز
الصوزيع الجغةافي يالص اياا اادانوب في اوزيع ااةه ييفوااه ياللااًةو يااانت العاع م -الصاا تقي Cause- Effect Approachو
لً،اسب ا سعال ذا الصا تق اباصمل ه كه،ال اتصايب يالوفاة ياللاًة ك كناوً ى اعب يى اءة الق،كا ال اوب.

املبحث األول :تطورمعدل الوفيات بقارة إفريقيا:
لذا كاار كهاا،ا ااوالواا ،ااةا ااع فااي ريا اللااًة اا ،رت ريًة فااي الصااا تق فااي نمااو العادار ه؛اااذ فااظر الهاكاال ا خااة الااإي
سارم في رإا النمو رو احع ا يضاة ال اوب في ىرتق ك كنايق اللاًةذ ا كاة الاإي للا يااللاه ه ا انض ااه كها،ا
الوفوااا فااي اللاااًة كا  20فااي ا لاام هااا  1976لتا  13فااي ا لاام هااا  2010و لال نااه يااالةنم كا رااإا االنض اااه فااي كهاا،ا
الوفوااا فظنااه ه ا ي رتااق ك ا ااهاا،ا الهااااي العااال  8فااي ا لاام فلاايو يبااإلك عع ا كهاا،ا الوفوااا ياللاااًة  %162.5ك ا
ااه،ا الهااي (كوس م فصحي كوس م هص مو 2011و ص .)108
يك خالا ااعع ايوً كه،ا الوفواا يلااًة لفةيلواا كلاًناب يااها،ا الهاااي خاالا ال باقة ( ) 2017-1985اعاتر ر
ع
اللاًة اصجايز ااه،ا الهاايو لال نه ال اًق عصل ص هاكا به ،ا خةو دور انض ض ااه،ا ك ( 17في ا لم) ها 1985
لتا ( 9فااي ا لاام) هااا  2017ياللاااًةو كلاًنااب يالوضااع الهااااي يالعااال ( 8 -11فااي ا لاام) ياان ت اةا اابذ ا كااة الااإي اله اات
ه ا ال ااص كلاا،اً ال اااًق لوع ا ( 1فااي ا لاام) هااا 2017ذ ا كااة الااإي عم ا ليهااازة لت ا احع ا ا دااواا ال اااوب ياللاااًة
كلاًنب يإي عل .ي،يا (.)1
ع
للهداسااا كعااا عاةا اعااصويا
راإا ي هاا ،يفوااا ا ي ااا يا كهااا داا ،ابااا،را الةئ عاب ل وفوااا ياللاااًةذ لذ ها،
ييورة خ،كا الةهاعب ال اوبو يفوما ع ي ع
هةضا ل وا ع ال حي ه؛ما.

ً
أوال :وفيات األطفال:

احا ا يفو ااا ا ي اااا يارصم ااا كصج اا،ر ي ااتر ا يس ااات ال اااوبو دو اار يش ااتق ااه اا،ا ااةا ااع لوفو اا ا ي اااا
الةض ااع لت ا االدصواي ااا ال اااوب نت ااق اا ع اااة يالهواك اال العو و ااب نت ااق ااوااو ااب( Sharifzadeh G.R., Namakin K.,
.)Mehrjoofard H., 2008, P. 336
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يلل ،فار رًاساب ) )Balk D., et al., December 2003هاا  2003لتا اًا ااة كها،ال يفواا ا ي ااا الةضاع
في فةيلوا ه ي اًة خةتو يه ييه الق وص ي ،ار نةل لفةيلواو ياليم اةا ع يمل،اً ( 3 – 2كةا ) كلاًنب يالا،يا
ابجايًة في اماا لفةيلوا ييةء ىعتق ك ينوه؛اذ يالإي فعةاه الً،اساب لتا اله،عا ،كا الهواكال العو واب كال رافاب اادانواب
الهالوب يااناخ يالع ئب ااةضوب يالصحضة.
جدول ( )1تطورمعدل الوفيات في قارة إفريقيا خالل الفترة (2017-1985م).
العنب
1985
2000
2017

لفةيلوا(*)

الهالم (*)

كل،اً ال اًق

17
14

10.6
9

6.4
5

9

8

1

املصدرا  -1يوانا هاكي ()2000-1985ا (فاعة اله عويو 2001و ص )191
 -2يوانا ها )Population Reference Bureau, 2017, P.8( 2017
(*) ااه،ا يا لم.

ع
ع
ع
يلل ،اه ،اللاًة انض اضا فاي كها،ا يفواا الةضاعو دوار كاار لصحعا ا داواا ال ااوب ياللااًة ريًا كاؤ ةا فاي
ا،لي كه،ا يفوا ا ي اا الةضع ك ( 177.2لدل لم كولور حي) خالا ال بقة (United Nations, 2011, ()1955-1950
 )P.9لتا ا ( 111دالا ااب) خا ااالا ال با ااقة () 1985/1980و ا اام انض ا ااض لوع ا ا ( )59خا ااالا ال با ااقة () 2015/2010و يفا ااي ها ااا
 2017ي ا ( 51دالااب /لم كولاور حااي)( )Population Reference Bureau, 2017, P.8.ينعاعب انض اااه ( )%71-خااالا
ع ع
ع
ال بااقة () 2017-1955/1950و يللاا ،اااه ،اللاااًة اعاعنااا يغةافوااا يفلااا اهاا،ال االنض اااهو ىمااا يجاا،يا ()2و دواار ياااء
ع
اماا اللاًة في ال ،اًة ()%66.7-و االة اةق اللااًة ()%54.7-و ام ناةل اللااًة ()%42.3-و ي ختاقا كال كا يناول ييساي
اللاًة ( )%35.8- /37.7-يالبقا ب .ي،يا ( )7يادل (.)1
جدول ( )2تطورمعدل وفيات األطفال الرضع بقارة إفريقيا خالل الفترة(2015/2010-1985/1980م)
النياق الجغةافي
اةق لفةيلوا
يسي لفةيلوا
اماا لفةيلوا
ينول لفةيلوا
نةل لفةيلوا
يم ب اللاًة

2010-2015
53
79
30
38
71
59

1980-1985
117
123
90
61
123
111

لععب الصغتق %
54.735.866.737.742.346.8-

Source: United Nations, 2016, P.41.P.43.
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يفومااا عصه ااق يوفوااا ا ي اااا رير القاكعاابو ي ا كهاا،ا الوفاااة ياللاااًة ( 170.2لداال لاام كولااور حااي) خااالا ال بااقة
( )1950-1955كلاًنااب يااهاا،ا الهااااي ()90.4و انض ااض ياللاااًة لت ا ( 135.9لداال لاام كولااور حااي) كلاًنااب يااصوسااي الهااااي
( )71.1خاالا ال باقة ()United Nations, 2011, P.11() 2010/2005و يللا ،اااً الةياة الوون عاوم هاا  2012لتا اا،لي
ع
كهاا،ا يفوااا ا ي اااا رير القاكعااب هااواااو لذ انض ااض ااهاا،ا كا ( )139لتا ( 57دالااب لداال لاام كولااور حااي) هااا  2010و
اًة لفةيلواو دور ا،لي ااه،ا لوع ( )111ها  2010كلاًنب ( 229لدل لم كولور حي) ها . 1970

يلل ،ا ً،

شكل ( )1تطور معدل وفيات األطفال الرضع بقارة أفريقيا خالل الفترة
(2010/2015-1980/1985م).

التغير %
0

120

-20

100

-30

80

-40

60

-50

40

-60

20

-70

المعدل لكل ألف مولود حي

-10

1980-1985

2010-2015

نسبة التغير %

140

0

-80
جملة أفريقيا

غ رب أفريقيا

جنوب أفريقيا

شمال أفريقيا

وسط أفريقيا

شرق أفريقيا

جدول ( )3التباينات الجغر افية لوفيات األطفال دون سن الخامسة باملليون خالل الفترة (2010 – 1970م)
مناطق
اليونيسيف

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2009

2010

إفريقيا

3.7

3.7

3.8

3.9

4

4.2

4.2

4.1

3.9

3.8

3.1

3.1

3.3

3.5

3.7

4

4

4

3.8

3.7

1.3

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

1.6

1.5

1.4

1.3

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.2

2.2

2.3

2.3

2.2

1.2

1.1

1

0.9

0.7

0.6

0.5

0.4

0.4

0.4

إفريقيا جنوب
الصحراء
شرق وجنوب
إفريقيا
غرب ووسط
إفريقيا
الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
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العالم

16.6

14.7

13.2

12

12.8

10.7

9.6

7.8

8.5

7.6

Source: United Nations Children’s Fund (UNICEF), Children in an Urban World, The State of the World's Children 2012,
February 2012 , P. 83
شكل ( )2تطور وفيات األطفال دون سن ال خامسة في قارة أفريقيا
خالل ال فترة (2010 – 1970م) .

العدد (مليون)
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
شرق وجنوب أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أفريقيا
غرب ووسط أفريقيا

ً
ثانيا :وفيات األمهات:

ع ع
يه ،كها،ا يفواا ا كهاا هن اةا كهماا فاي الواوم هم واب االنصلااا ي الصحاوا ال احيThe Health Transition -و
ع
ييهاةط كها،ا يفواا ا كهاا يحااال الوفااة ل ماة ة فاي نااء الامالو يخاالا ( 42عوكاا) كا انا؛ااء الامال ( & Saleh W.F.
 )Ragab W.S. & Aboulgheit S.S., 2013 , P.105ذ لااإا يهاا ،كا راام ااؤااةا الياام ه اات اًا ااة كعااصوت الةهاعااب
ال اوب في عب ريلب.
يللاا ،ي ا ليماااتي داااال يفوااا ا كهااا فااي اااًة لفةيلوااا هااا  208000(1990دالااب)و يمهاا،ا ( 780سااو،ة لداال
ع
 100لم كولور حي)و انض ض اوال لوع ا ( 207000دالاب)و يمها،ا ( 590ساو،ة لدال  100لام كولاور حاي) ( W.H.O., et
 )al., 2010, P.20و يلل ،ىشم الصوزياع الجغةافاي اها،ا يفواا ا كهاا فاي ااًة فةيلواا ياتر هااكي ( ) 2015-1990لنمااذ
ك ا الع اا،ار ا فةيلوااب ىمااا يجاا،يا ( )9ه ا ااا،لي كهاا،ا الوفاااة يااتر الهاااكتر فااي كاال الع اا،ار فومااا هاا،ا ريلااب زيمعااايويو فااي
االايل ا  ً،ريليم لًيبقعا يستقالوور ه كل،اً انا ص ي ( 1270-/ 1089-دالب) يالبقا ب.

ادل ( )3يضع اًة فةيلوا يالنععب لوفوا ا كها ه كعصوت الهالم ها 2005
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Source: The World Bank, June 2009.
جدول ( )3التباينات املكانية ملعدل وفيات األمهات لبلدان مختارة بقارة إفريقيا عامي 2015 - 1990م.
الدول

1990

2000

2015

مقدار
الفارق

الدول

1990

2000

2015

مقدار
الفارق

سيراليون

2630

2650

1360

1270-

مالي

1010

834

587

423-

جمهورية وسط
أفريقيا

1290

1200

882

408-

بوركينا
فاسو

727

547

371

356-

جنوب السودان

1730

1310

789

941-

907

800

549

358-

نيجيريا

1350

1170

814

536-

كينيا

687

759

510

177-

تشاد

1450

1370

856

594-

إريتريا

1590

733

501

1089-

الصومال

1210

1080

732

478-

موزمبيق

1390

915

489

901-

ليبريا

1500

1270

725

775-

ليسوتو

629

649

487

142-

بوروندي

1220

954

712

508-

أنغوال

1160

924

477

683-

غامبيا

1030

887

706

324-

زيمبابوي

440

590

443

3

جمهورية

غينيا
بيساو

جمهورية

الكونغو
الديموقراطية

879

874

693

186-

تنزانيا
املتحدة

997

842

398

599-

غينيا

1040

976

679

361-

بنين

576

572

405

171-

كوت ديفوار

745

671

645

100-

الكونغو

603

653

442

161-

مالوي

957

890

634

323-

سويزيالند

635

586

389

246-

موريتانيا

859

813

602

257-

إثيوبيا

1250

879

353

897-

الكاميرون

728

750

596

132-

النيجر

873

794

553

320-

Source: United Nations, Economic Commission for Africa, The Demographic Profile of African Countries, March 2016,
P.P.44-45.
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ً
ثانيا :التغيرات في أسباب الوفاة بالقارة:
ع
يشتق الصاًيخ العدالي للاًة لفةيلوا لتا ر اللااًة ا ،ياة ه و؛اا غتاقا فاي ينوا؛اا ال،عمويةافواب اساصجايب ل ااةيط
العواسااوب ياال ص ااارعب يااليصماهوااب الياام كااة ه؛اااو ا ااك الاااةيط الياام كانا عااوية ه ا اللاااًة ا فةيلوااب للا يااللهااا
ه ااالكح ال ااوب ياللااًة يو اب اللاةر الصاساع هشاة يب،اعاب اللاةر الهشاةي و دوار ساار ال لاة ي شاهع ياإيًة لصياوا
ع
اااوبو فما خااالا ااعااع
كاال ًياااء يكلوكااا الع ئااب ال اااوب ياللاااًةو فضااال ها ابجاهااا يكااا اةاااب ه و؛ااا كا ااا،اهوا
د اااال الوف اااة الي اام د اا ،ي اةاء ابجاه ااا يل اااًة فةيلو ااا خ ااالا الل ااةر الهش ااةي فل ااي اع ااتر ن؛ ااا ي ااايز  4ك و ااور دال ااب
()Devereux S., P.109و دواار اااد ا ااك الوفوااا يالل اااًة  %85ك ا يفوااا ابجاهااا يالهااالم خااالا ال ب ااقة (-1920
) 1970و يالي اام امر ا ا ف ااي يفو ااا كجاه ااا الج اااط ىم ااا ف ااي نوجتقع ااا يإ ووبو اااو يابجاه ااا يا اةاء الا ااةيل ىم ااا ف ااي انج ااوال
يالدولغو ال،عملةايوب يلوعتقعا يستقالوور (.)https://slideplayer.com/slide/4571109
ولقددد تعاقددا عاددم القددارة منددل اسايددة القددرن التاسددع عشددروبدايددة القددرن العشددرين العديددد مددن األوب ددة ولع د
أبرزها:
 مرض النوم:
ع
اوب خيتقة ه اللاًةو فل ،كار سرعا في اخص اء بهض ا يناس ا فةيلوب فوما عل الصاًيخو
كار لهإا ااةه ا،اهوا
يلل ،اناشة ااةه ك نةل اللاًة لت اة ها في ي،اعب اللةر الهشةي و فضالا ال بقة كا يتر هاكي  1906-1896ض ى دا،
ا يبئب في زائتق ه ن م ك وور لعمبو ي دااا كناايق ياساهب خ ا عب لتا ًه ياةراءو يفاي يائال الرمان ناا هانا يننا،ا
يىونوااا يينااول العااورار كا يبئااب ير يحواااة ا الطو ي عاال ذلااك فااي يائاال اللااةر الصاسااع هشااة ضا ى يباااء خااة فااي اانااايق
امص ،ه ض اط يحتقة فو صوًيا ه ر العدار (كا علاًل ًرع ك وور لعمب) (فو وب هيوبو 1992و ص .)247
 الكوليرا:
لهل كا هالي كنه اًة فةيلوا ل ت كهاناة اوب فحعب يل ً،كا هانوه ك ه ،ييور ًص ،ريًي لألكةاه ديى اصم
اادافحااب ياالسائ ااااو يللاا ،ااام اروةاام لساابقااوجوب فهالااب لةصاا ،ا ك اةاه ياللاااًة خااالا الهلاا ،ااا ا مو يه ا ً سااها كااةه
الدااولتقاذ ا كااة الااإي له اات ه ا احع ا فااي اااجول الااااال اا ااايبو يك ا اام ااام الهااال  .ىمااا يالشاادل ()4و يالااإي عو ا
ايوً حجم الااال اا ايب يالوفاة يمةه الدولتقا في ااًة لفةيلواا خاالا ال باقة () 2013-1971و لال ر الاااال ااع ا ها؛اا
لم اةر لال كنإ ها  1998و يرنا حجم اتصايب لم عةي ،يل ً،كا كه،ا الصع و كاا لت ال ،ب (.)W.H.O., 2014, P. 67-68

ادل ( )4ايوً داال اتصايب يالوفاة يمةه الدولتقا في لفةيلوا
خالا ال بقة (.) 2013-1971
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 الطاعونا
شاتق رًاساب ( (Neerinckx S., & Bertheratc E., & Leirs H. 2010, P.P.98-100ياار اتد اائوا اليام اام
يمههااا لااااال الياااهور الرشااةي يالع اا،ار ا فةيلوااب كنااإ هااا  1877ديااى هااا  2007ي غ ا  200لاام دالااب يمصوسااي
ع
 123دالب سنوياو يااء هاا  1929يا صا ى دااال لصاايب ي غا  12701دالاب فاي كلايال  18دالاب فلاي هاا  1966و ي كاا
ه ا ا ىدا ااق الع ا اا،ار ااص ا ااا ةة فصمر ا ا ف ا ااي  26ريل ا ااب ا ا ااي الجةائ ا ااة ي لغ ا ااوال يبو ع ا ااوانا يبوًىون ا ااا فاس ا ااو ييمهوًي ا ااب الدولغ ا ااو
ال،عملةايو ااب يك ااة ينان ااا يىونو ااا يل ع ااواو يلورو ااا يك،نش االة يك اااليي يكوًيصانو ااا يااغ ااةل يكوزاكعو ااق يناكورو ااا ينوجتقع ااا
ييمهوًيب نونوا يالعنغاا يال وكاا يينول فةيلوا يانزانوا ياولت ي ينن،ا يزاكعوا يزكعايوي.
ع
ي كااا الو ا ال اةار و فهااوااا ااعاام ا ااك ااةد ااب يل ااب داا،ي ا يبئاابو يانض اااه اااا تق ا ك اةاه ااه،عااب ه ا كهاا،ال
الوفاةو لال لر لفةيلوا ينول ال اةاء ال قت ال اةاا اي النياق الجغةافي الةئ س م الودو ،في الهالم الإي ال عاةاا يهاالي كا
هبء ا كةاه ااه،عب ع وق هبء ا كةاه نتق ااه،عب (.)National Academy of Sciences, 2012, P.17.

ً
أوال :األمراض املعدية:

ع
ع
ع
اوايااه اللاااًة هعئااا كةضااوا كةرييااا  Double Burden of Diseaseعصمراال فااي الجمااع يااتر ا كاةاه ااه،عااب كراال ااالًيااا
يالعلو يا كةاه ااةكنب نتق ااه،عب كرل اًا اة ضغي ال ،يالع صب ال،كانوب يالع ةي( Agyei-Mensah S. and Aikins
.)A. D., 2010, P. 881
ع
ع
ي هص ق ه،يت ال،ع،ار الي و وب ك ىدق نواة اله،يت اووها في الهالمو خاصب يابجصمها ا اا ،فلاةا يا ىداق
ع
دةكان اااو دو اار ع ااصحوذ يافةيلو ااا ين ااول ال اااةاء ال ااقت ه ا ك ااا عةي اا ،ه ا ن اام ( )%51د اااال الوف اااة ي اةاء ا ك اةاه
الي و و ااب ياله ااالم يمه اا،ا يف اااة ي ا ( 657ف ااي ا ل اام)و يبظيم اااتي ( 4849ل اام دال ااب يف اااة) ()W.H.O, 2004و ك ااا يالنع ااعب
لألكةاه ااه،عب ااناشةة ياللاًةو فوم ليةاز نماذ لهاو ه النحو الصاتيا
 مرض املالريا :
ع
ع
ع
شااتق الصلاااًية لت ا ر هاابء ااالًيااا اااه ،انض اضااا لعاارصه  %44هااا  2009كلاًنااب بهااا  2000و ييفلااا ل عوانااا
الصل،عةيب (الصلةياة القااص يااالًياا فاي الهاالم  ) 2009فاظر ي ا،ع ا ناتر عاصحمالر الهابء ا ى اق كا لاصاايب (العاورار %62
يباىعصار )%18و م كل ك ال وكاا  %9ي فغالعصار  %8يالوم (%3كنامب ال اب الهااوبو 2011و ص .)5
140
120

أفريقيا

80

العالم

60
40

)حاالت لكل ألف نسمة(

100

20

جدول ( )4تطورمعدالت اإلصابة والوفاة بمرض املالريا بالعالم وقارة أفريقيا
0

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ادل ( )5ايوً كه،ال اتصايب يالوفاة يمةه ااالًيا يالهالم ي اًة لفةيلوا خالا
ال بقة () 2010-2000
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ع
يكا خااالا ااعااع ايااوً كهاا،ال اتصااايب يالوفاااة يمااةه ااالًيااا ياللاااًة اتفةيلوااب كلاًنااب يالهااالمو اعااتر ر ااهاا،ال
ياللااًة اصجاايز خمعاب ضاهاط يالنعاعب اها،ا اتصاايب يكها،ا الوفااةو ىماا يجا،يا ()4و ياادل()W.H.O., 2011, P. 2()5و
ع
ع
يكدانوااا ابزاعاا ،كه اا،ال االناشاااً ي ااوًة ااا،ع،ة البقى ااة ياللاااًة ا فةيلو ااب فااي الني اااق اااا،اًي يخ وص ااا النياااق االس ااصوا ي
ياعب االسصوا ي في لفةيلوا يينول اةقي سوا يا ي وانوسوا ي كةيدا الجنوبوب يالوساي و ياا،ل البقىاة يا،يا ااماا لفةيلواا
كرل ك ة يالجةائة (هع ،الهةية يةيح اةطو 1993و ص ص .)272-271
خالل الفترة (2010 – 2000م)
السنوات

معدل اإلصابة

معدل الوفيات

(حاالت لك ألف نسمة)

(حالة لك  100ألف نسمة)

أفريقيا

العالم

أفريقيا

العالم

2000

321

79

125.1

26.6

2001

320

78

126

26.8

2002

319

77

126.5

26.9

2003

318

78

125.5

26.9

2004

315

78

123.7

26.8

2005

308

77

119.1

26.1

2006

297

74

114

25.1

2007

286

72

107.2

23.9

2008

271

70

97.4

22.1

2009

259

68

91.5

21.2

2010

246

65

84.3

19.8

Source: W.H.O., World Malaria Report 2011, Briefing on Revised Estimates of Cases and
Deaths , 2011, P. 2.

 مرض اإليدز:
ع
هااوااا ي ا ليماااتي داااال اتصااايب ( 36.7ك وااور دالااب ك ااايب ه ا يااال تقيس)و ي شااتق الصلاا،عةا يااار رنااا
ع
دااواتي  2.1ك وااور لصااايب ي،عاا،ة هااا  2015ي نحااو  5700لصااايب ي،عاا،ة عوكواااو يللاا ،ي ا ليماااتي هاا،ر الااااال اا ااايب
( 36.7ك وااور دالااب)و اسااصا ة اااًة فةيلوااا ه ا الن ا ب ا ى ااق ك ا ا ااك الااااال و يظيماااتي هاا،ر داااال ي ا ( 25ك وااور
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دالاب) ينعااعب ياايز اار دااال الهااالم ()%69.5و كاع اةىااة دااال اتصااايب ي اوًة ىعتااقة فاي اااةق ييناول فةيلوااا ينعااب
( )52.0%ك داال الهالمو كا في نةل ييسي فةيلوا فوبقىة ( )%18ك يم ب الااال اا ايب فاي الهاالم ( The Henry
)j. Kaiser Family Foundation, 2016و ي شتق ااؤاةا لت اا،لي لعاعب الوفواا كا  %18خاالا ال باقة () 1980/1975
لتا  %14.3خااالا ال بااقة () 2005-2000ذ ييةيااع العاارب لتا اااوافة رييااب كضااارة ل تااقيس كلاًنااب يااإي عاال (كحماا ،هعاا،
الغةم سهوريو 1998و ص .)34

ً
ثانيا :األمراض املعدية:
يغ ب ه ااةد ب الاالوب سوارة ا كةاه نتق ااه،عب ي كا عي اق ه و؛اا ا كاةاه ااةكنابو ي ها ،ااةد اب الصالواب
ا ك اةاه ااص اااخةة ا ااي كةد ااب ك م ااب ل مةد ااب الع ااايلبو يل ا الصل اا ،الي اام س اااه ،ف ااي ليال ااب كصوس ااي الهم ااة ااصو ااع
لألشقاص ااعنتر الإع يهانور ك كةاضها.
يامراال ا ك اةاه ااةكنااب كشااد ب ى ااقت يهاابء صااحي هااا فااي الع اا،ار الناكواابو دواار ن؛ااا امراال  %73ك ا الوفوااا
ي % 60ك الهبء ااة م الهااي(.)Ministry of Health of Egypt, 2006 , P.3
يكن ااإ الع ااص نا دلل ا كها اام الع اا،ار ف ااي فةيلو ااا ين ااول ال اااةاء اس ااصلاللهاذ ا ك ااة ال ااإي لل ا ياالل ااه ه ا
ااشااه ،الوبااا ي ل لاااًةو دواار زار كعااصويا الصحضااة يالنااااو ابا ااي اتيماااتيو ياحعاان كةافااق ااو ااة يال ااةط ال ااحي
ع
لعرواو ياحع اتنصا الةًاعيو يكلوكا الةهاعب ال اوب كل ا ك الصغتقا ر لت احع نا في كه،ال كعصويا ك،
الاواة (.)National Academy of Sciences, 2012, P.19
ع
ي ها ،ا كاةاه نتاق ااه،عاب كعائولب ها  2.9ك واور دالااب يفااة سانويا فاي ي ا،ار ات اوم ا فةيلايو كا؛اا  1.3ك وااور
( )45%يفو ااا كع ااةة اح اا ،يال ئ ااب الهمةي ااب ( 70-30س اانب)و يف ااي ال اا،يا ا فةيلو ااب ا هض اااء ف ااي اا ص ااب ات و اام انام ااب
ال اااب الهااو ااب لش ااةق ااصوس اايو ا ااد الوفو ااا ااع ااةة ( )51%-24كا ا يمو ااع الوفو ااا النايم ااب ها ا ا كا اةاه نت ااق
ااه،عبو ا ك الوفوا ااع ةة عبقاب ه و؛ا ال ول اتنصايوبو يال وص النمو اال ص اريو لذ ا،فع الصدالوم ااالوب اهالجا؛ا
ع
يكضاه ا ؛ا كا علةل ك  100ك وور لعمب في اللاًة ا فةيلوب لت ال لة سنويا (.)W.H.O., 2011 , P.5
ع
ي شتق الصل،عةا القاصب يا كةاه نتق ااه،عب يار الع ،ار ذا ال،خل ااصوساي يااانض ض ساوط شاه ،اةاعا،ا فاي
ع
داال الوفوا يةاء ا ك ا كةاهو كلاًنب يالع ا،ار ذا الا،خل ااةا اعو اليام ساشاه ،اا،نوا يملا،اً فااًق ي ا ( )5%-ياتر
ع
هاااكي  2030-2008و فااي الو ا الااإي اااه ،فوااه الاا،يا ذا الاا،خل ااصوسااي ياااانض ض اةاعاا،او ىمااا رااو الااااا يلاااًة
لفةيلوا ينععب زيارة ساع ()%44و ىما يالج،يا (.)5
جدول ( )5تقديرات وفيات األمراض غيراملعدية من جملة حاالت الوفيات في العالم
بين عامي 2030-2008م

النطاق الجغرافي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

النسبة بالف ة العمرية

النسبة بك الف ات العمرية

( 15-59سنة)

2008

2030

مقدارالفرق

2008

2030

مقدارالفرق

69

78

% 12 +

62

65

5% +
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أفريقيا جنوب الصحراء

28

% 64 +

46

28

41

% 44 +

Source: The World Bank, Human Development Network , The Growing Danger Of Non-Communicable
Diseases: Acting Now To Reverse Course, Conference Edition , September 2011, P. 2.

يلهل ك يةز ا كةاه نتق ااه،عب اليم اوايها اًة فةيلواا
 أمراض القلا واألوعية الدموية:
اص  ً،كةاه الل ب يا يهوب ال،كويب يالعةيار يالع ةي يا كاةاه الصن عاوب ااةكناب صا،اًة ساعال الوفااة
ع
يا كةاه نتق ااه،عب في الهالم( )United Nations, April 2012, P . 1يظيماتي  35ك وور دالب يفااة سانوياو ىماا عصو اع ر
اةياا ،ينعااعب  %17خااالا الهشااة ساانوا اللاركااب ()W.H.O., 2011 , P.5و ييي ااق ه ا كاةاه الل ااب يا يهوااب ال،كويااب
اللاال ال اك ذ ذلك ر النوبا الل عواب يالعا صا ال،كانواب ااي هالكاب احاإعة يتا ااا هب ااةه كهاترو ييها ،اًا ااة
ضغي ال ،راو هاكال القياة ا ىداق ااووها يا ىداق رمواب لألكاةاه الل عواب الوهائوابو ييلا ً،اناشااًة ينحاو  20ك واور فاي
اانيل ااب ا فةيلو ااب()http://afro.who.int/health-topics/cardiovascular-diseasesو يظيم اااتي د ااال يف اااة اا ً،ه ااا
 2013يحواتي ك وور دالبو ينععب اد  %11.3ك يم ب الوفوا ياللاًة ().Keates A. K., et al., 2017, P.1و يفي اًة
فةيلوااا ابزاعاا ،ا هعاااء ال اااوب ي اةاء ك اةاه الل ااب لت ا الااا ،الياام اصجااايز يااه ااهاا،ال ىدااق ك ا  350دالااب لداال  100لاام
لعمب ىما يج،يا (.)6
جدول ( )6معدالت الوفاة بسبا أمراض القلا واألوعية الدموية بنماذج من البلدان األفريقية
عام 2004م
الدول
معدل الوفاة لك  100ألف نسمة
حجم السكان ( 2004باآللف)
344
35.000
كينيا
417
138.000
نيجريا
409
9.000
رواندا
389
48.000
جنوب أفريقيا
368
28.000
أوغندا
395
37.000
جمهورية تنزانيا املتحدة
Source: Maher D., Smeeth L. and Sekajugo J., Health transition in Africa: practical Policy Proposals for Primary
Care, Bull World Health Organ., 2010, P.944.

 ضغط الدم:
شااتق الصل اا،عةا الاالو ااب ي ااار اناش اااً ر ااإا اا ااةه عةا ااع ىد ااق ك ا  %40ي ااتر الع ااالغتر يل اااًة لفةيلو اااو فل اا ،ي ا ه اا،ر
الع ااالغتر اا ااايتر ي ااه ( 80ك و ااور لع اامب) ه ااا  2000و ي ش ااتق الصل اا،عةا ااع ااان،ة لت ا العوان ااا ال اااوب لت ا ادصم اااال
يصوا رإا اله،ر لت  150ك وور لعامب هاا ( 2025اتاحاار ا فةيلايو  2013و ص .)3يللا ،فاار كاا ()WHO STEPS
ع
ع
الإي يةاه كنامب ال اب الهااوب في  20ي ،ا لفةيلوا ك  2003دياى  2009لتا يياور كها،ال هالواب كا اًا ااة ضاغي
الا ،فااي كهااام راإة الع اا،ارو يخاصااب لا،ت الةيااااو دواار عباقاين لعاعب االناشاااً يااتر  %19.3فاي لًيبقعااا ي %39.6فااي س شاال
(اتاحار ا فةيليو  2013و ص.)6
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
198

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
جدول ( )7تقديرات حاالت ومعدالت اإلصابة والوفيات بالسرطان بقارة إفريقيا عام 2012م
اإلصابات
النطاق الجغرافي

جملة الحاالت

العالم
أفريقيا
جنوب إفريقيا
شمال إفريقيا

7.427.148
362.037
256.261
105.776

العالم
أفريقيا
جنوب إفريقيا
شمال إفريقيا

666.3001
484.924
370.138
114.786

الوفيات

املعدل
 %من
(حالة100/
العالم
ألف نسمة)
اللكور
208.8
4.9
67.5
3.5
59.3
1.4
101.6
اإلناث
190.5
90.4
7.3
85.6
5.6
110.5
1.7

جملة الحاالت

4.653.132
277.849
200.881
76.968

 %من
العالم

6.0
4.3
1.7

املعدل
(حالة100/
ألف نسمة)
130.8
51.8
46.5
74.0

101.5
3.547.898
58.4
8.8
313.320
57.1
7.0
246.864
64.0
1.9
66.456
Source: Parkin D.M., et al., 2014, P.956.
اللكور

اإلناث

Source: Parkin D.M., et al., P959.
ً
شك ( )6السرطانات األكثرانتشارا بقارة إفريقيا عام 2012م.
أنواع السرطان بين اللكوربالترتيا من أعام ألسف (البروتوسدتاتا – الكبدد – الجلدد – الرئدة – القولدون  -الغددد
اللمفاوية – الدم – املرئ – املعدة) ،بين اإلناث (عنق الرحم-الثدي)
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 السرطان:
ع
عوايااه الهااالم زكااب سااةيار هااواابو فداال ر ولااب عمااو ًرهااب هشااة شق ااا ك ا العااةيار (الوكالااب ال،يلوااب ل يا ااب
الإًيب ()IAEAو 2011و ص )12و كا ياللاًة اتفةيلوب فهنا ىدق ك  %60ك ا فاً ب عمواور بعرب العةيارو ىماا ر
ع
ااهاا،ال انااإً ياالًا اااة ينعااعب  %70هااا  2030يفلااا ل بقىوعااب العاادانوب الاالواابو ياصهاا،ر سااعال رااإا االًا اااةو دواار
نج اا ،ر  %20ك ا الع اا،ار ا فةيلو ااب ال امص ااك ك ااواًر كالو ااب لص ااوفتق ه اال الع ااةيار -عع ا كصوس ااي لن اااق ال ااةر يافةيلو ااا
ع
ل ه ااال  98ريالًا فل ااي (-) 2014و ىم ااا ر لع ااعب الصموي اال اله ااااي ل و اع ااب ك ا الع ااةيار يكدافحص ااه يافةيلو ااا ينتقر ااا ك ا
اانايق ذا ال،خل اانض ض يااصوسي عع ( )%5فليو ًنم ر ا ك اانايق عبقىة ه؛ا  %65ك يفوا العةيارو ي75
 %ك الوفوا ااع ةة بعرعه (.)Dent. J. et al., 2017, P.1
ي شتق يوانا ي،يا ( )7يادل ( )6يار اللاًة اتفةيلوب عصحوذ ه  %6فلي ك يم ب داال العةيار يالهاالمو
يمهاا،ا لصااايب ي ا ( 79.0دالااب 100/لاام لعاامب)و كااع اًا اااة كجاااوم يااالجنول كلاًنااب بشااماا اللاااًة ينعااب ي غ ا (-4.4
 )1.6%كا يم ااب الااااال يالهااالم يالبقا اابو كااا ها داااال الوفاااة فشااد لعااعا؛ا ياللاااًة  %7.2كا يفوااا الهااالم ي اةاء
اتصايب يالعةيار يمه،ا ( 55.1دالب  100/لم لعمب).
 السكريا
رن ااا  135ك و ااور ك ااةيض يالع ا ة ف ااي يمو ااع نح اااء اله ااالمو يك ا ااصو ااع الةي ااارة لص اال لت ا  300ك و اور يح ااوا ه ااا
 2025ينعااعب زيااارة ا اال لتا  %170يالع اا،ار الناكوااب ( ٪40 ±فااي الاا،يا ااصل،كااب)و ييااؤ ة كااةه العا ةي ه ا  9.4ك وااور
شااقص فااي فةيلوااا ييصو ااع زيااارة فااي هاا،ر اا ااايتر لص اال لت ا  12.7ك وااور ينعااعب زيااارة ااً،را  %140يح ااوا هااا 2025
(.)Naicker S., 2013, P.8
يكا النادواب الوبائواب يشاتق ( )Maher D. & Smeeth L. and Sekajugo J. 2010, P. 944لتا ر اللااًة اوايهاه
ع
ع
هعئااا كةرييااا ك ا ا ك اةاه ااه،عااب ينتااق ااه،عاابذ ا كااة الااإي ع ااةه هعاااء ا ص ااارعب ياراااب ه ا اال ص ااارعا ال ةرعااب
ع
يالوينوااب ه ا العااواءذ لااإا لااة يضااع لساابقااوجوب بجاه؛ااب لص ااك الصغت اقا و خاصااب لذا ه منااا ر كنامااب ال اااب الهااوااب
ع
ااً يار ا،اهوا ا كةاه يا يبئب ياللاًة اتفةيلوب اد ها سنويا  2.4اةي وور ريالً(.)https://www.aa.com.tr/ar
غتقا ع
يالج،عة يالإىة ر الهالم ك ه يشه ،ع
ىعتقا في يعوهوب ا كةاه ااعصح ،بو اصمرل في هورة كاةاه اخص ا
يبااةيأ كاةاه لاام ا ا كهةيفااب كا عاالو يللاا ،داا ،غتااق ااناااخ ي سااعال الصغتااق العوياام الصااوازر يااتر ا كاةاه يااضااوم
ع
الرشاةي ((Nathaniel P., et al., 2003 , P .25ذ لاإا صااعح ا كاةاه اانلولااب يالنوا ال يادا،ة كا ااشااكل ال اااوب
الةئ عاب يالع ا،ار االساصوائوب ()Hassan A. N., & El Nogoumy N., & Kassem H. A., 2013, P.63و فه اي سارول اارااا
ر ااايم فت ااقيس لعع ااوال اللاا اال الل اااًة الع اامةاءو يبضاص ااب ا ي اةاء الغةبو ااب كا؛ ااا (لوعتقع اااو يس ااتقالوورو ينونو ااا)و يلل اا ،لش ااة
ع
او ب يااني يوس الةيةا ه ااةه ياناشاًةو ال فوه لر اتععوال يه ،د ،ا يبئب ابقو بو ياليم ال عم الصنعؤ
ه؛اااو دواار ًان اااوصه دااواتي ( 5.000لعاامب) ك ا ساادار نااةل لفةيلوااا بعاارب اناشاااًة الااااتيو ياتضااافب لت ا كااا عةياا ،ه ا
( 13.000ك ال) ( ةاءا لفةيلوبو 2015و ص .)125

املبحث الثالث :مؤشرات أمد الحياة ومستويات العمراملتوقع عند امليالد:
ها ،ااوضوخب العادار  The aging of Populationظاارةة انمويابو اانجم ها الص اهال ياتر ااجاراا الق اوبب
يالوفواا ()El-Badry M.A., 1986, P.1.و يللا ،خ ا ااهعب العادار ياا كم ااصحا،ة لتا ر النعاعب الهااواب لألشاقاص
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
200

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
ع
الااإع اصجااايز هماااًرم  60هاكااا ي غ ا  % 8فااي هااا  1950اًا ه ا لت ا  %11هااا  2009و يك ا ااصو ااع ر ا اال لت ا %22
ع
يح ااوا ه ااا  2050و دو اار عبزاع اا ،الع اادار ااع اانور يمه اا،ا  % 2.6س اانوياو ي ي ااواتقة س ااةة ي رت ااق ك ا يات ااقة اةاع اا ،ه اا،ر
العدار ىدل(صن،يق ا كم ااصح،ة ل عدارو 2011و ص )34
ي شااتق الاا،عةا ا كاام ااصحاا،ة ىمااا يجاا،يا ( )8لت ا اًا اااة حجاام كجصمااع ىعاااً الع ا ( 60ساانب فاااىدق) فااي الهااالم
ي ااوًة ىعت ااقةو دو اار ي غ ا لع ااعب الةي ااارة ف ااي اله ااالم ( )%48.4ي ااتر ه اااكي  2000ي  2015س اابقا ع لت ا ( )%132ي ااتر ه اااكي
 2015-2050و يفاي اااًة فةيلواا ي غا لعااعب الةياارة ( )242%-51.9ياان ت اةا اب ال باقا  .يًناام ا اك الةيااارة لال ر حجاام
ع
كجصمااع ىعاااً الع ا ياللاااًة الزال ا كنض ضاااو دواار اااد لعااعب ىعاااً الع ا فااي اللاااًة هااا  2015تيماااتي الهااالم (%7.1
فلااي)ذ ا كااة الااإي سا نه ت ييعوهااب الااااا ه ا كعااصويا كاا ،الاواااة ياللاااًة ىمااا يجاا،يا ()8و فااال ااةاا الع اا،ار ا ااا،
ع
فلاةا يويااه خاااص فااي سااوا يإفةيلوااا ينااول ال اااةاء فااي ااةاداال ا يتااي ك ا الصحااوا الاا،عمونةافي يمجموهااب ساادانوب ىعتااقة
ع
لعروا ك الشعال (ك صب الهمل ال،يتيو 2013و ص.)7
جدول ( )8تطورحجم مجتمع كبارالسن ( 60سنة فأكثر) في العالم خالل الفترة (2050 -2000م)
النياق الجغةافي

اله،ر (ياا وور)

لععب الصغتق %

2000

2015

2030

2050

2000-2015

2015-2050

الهالم

607.1

900.9

1402.4

2092.0

48.4

132

فةيلوا

42.4

64.4

105.4

220.3

51.9

242

Source: United Nations, World Population Ageing 2015, Department of Economic and Social Affairs, Population
Division, New York, 2015, P.10.

،
ع
يرهل ،كلاًنب ياتر كعاصويا كا ،الاوااة ياللااًة يااصوساي الهااايو نجا ،ر ىالرماا ا ،ااه،ا ع اةاعا،او دوار ي ا
كع ا ااصوت كا ا اا ،الاو ا اااة ( 46.6 – 38.7س ا اانب) خ ا ااالا ال ب ا ااقة (ً ) 1955/1950ا ا ااع لتا ا ااي ( 67.6-54.1س ا اانب) خ ا ااالا ال ب ا ااقة
( ) 2010/2005ين ت البقا ب ىما يج،يا ()9و يًنم اًا اة كعصويا حجام ىعااً العا يكعاصويا كا ،الاوااة ياللااًةذ
يةاء الصحع في كعصويا الةهاعب ال اوبو يكا اةار ه وه ك انض اه كه،ا الوفاة ىما سعق الا،عرو لال ر اللاًة
ال اةاا بهو،ة ه ااصوسي الهاايو ياحصا لت كةي ،ك احعتر يةاكو ال اب بشلو؛ا الهالجي يالو ا ي.
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ً

شك ( )7وضع قارة إفريقيا وفقا لنسبة السكان أكثرمن  60سنة بالعالم عامي  2012و 2050م عامي  2015و 2050م.

Source: United Nations, 2015.
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جدول ( )9توقع مستوى أمد الحياة في العالم وقارة أفريقيا (2010/2005-1955/1950م)
2010-2005

1955-1950
كل،اً ال اًق

ىال
الجنعتر

الإكوً

اتنا

67.6

65.4

69.8

4.4

54.1

52.9

55.3

2.4

ىال
الجنعتر

الإكوً

اتنا

العالم

46.6

45.2

48.0

2.7

إفريقيا

38.7

37.5

40.0

2.4

(ذكوً-لنا )

كل،اً ال اًق
(ذكوً-لنا )

Source: United Nations, 2011, P3.

(*) ا ه،ار عايي (سنب دوااوب كصو هب).
يلل ،اعاعن ريا اللاًة فوما عصه ق يمعصويا ك ،الاوااةو دوار ي ا ااصوساي هاا  59.5( 2015سانب) كلاًناب
( 50.5سنب) خالا ال بقة () 1985-1980و ياء ااماا لفةيلواا يااه كعاصويا كا ،الاوااة ياللااًة (70.5سانب)و ااالة ااةق
الل اااًة ( 60.5س اانب)و اام ك اال ك ا ين ااول ييس ااي ين ااةل الل اااًة يمصوس ااي ( 55.6-55.0 -57.1س اانب) يالبقا ااب خ ااالا ال ب ااقة
(.) 2010-2015
جدول ( )10التباينات الجغرافية لمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة في أفريقيا خالل الفترة
(2015/2010-1985/1980م).
البلدان

2015-2010

1985-1980
ذكر

أنثي

إجمالي

ذكر

أنثي

إجمالي

شرق أفريقيا

46.6

49.7

48.1

58.9

62.2

60.5

وسط أفريقيا

45.6

48.6

47.1

54.3

57.0

55.6

شمال أفريقيا

57.9

61.7

59.8

68.6

72.4

70.5

جنوب أفريقيا

55.1

61.7

58.3

55.0

59.0

57.1

غرب أفريقيا

45.8

48.0

46.9

54.4

55.6

55.0

جملة أفريقيا

48.9

52.1

50.5

58.2

60.9

59.5

Source: United Nations, Economic Commission for Africa, March 2016, P.P. 47-48.

ع
ي شااتق الصو هااا لتا ر ع اال كصوسااي الهمااة ااصو ااع هناا ،ااااوالر يافةيلوااا لتا  67هاكااا هااا  2030و بهاا،كا اكاار
ع
ع
 57هاكا سنب 2010و ىما نه ك ااصو ع ر ه او ع دواة بشماا ياةق فةيلوا يمها،ا عباقاين كاا ياتر ( 76 – 64هاكاا)و
ع
كلايل  56هاكا يوسي فةيلوا (.)African Development Bank Group, P.3
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سنة

80
70
60
50
40
1980-1985

30

2010-2015

20
10
0

جملة أفريقيا

غرب أفريقيا

جنوب أفريقيا

شمال أفريقيا

وسط أفريقيا

شرق أفريقيا

ادل ( )8كصوسي الهمة ااصو ع هن ،الوالرة في فةيلوا يتر هاكي (-1985/1980
) 2015/2010

املبحث الرابع :و اقع ومستقب الخدمات الصحية بالقارة:
تعداني منوومدة الرعايدة الصدحية بالقددارة مجموعدة مدن التحدديات ،نبدرزبعددو مالمحهدا لتكدون أساسدا لوضددع
رؤية مستقبلية للقارة:
ً
أوال :رنااا احاا،عا خيتااقة فااي اللوااارة شاامل ضااهم لراًة ال اااب الهاكااب يإراً ؛اااو يهاا ،ى اعااب الاشااةيها ااصه لااب
يال اب يإن اذراو يااشاًىب ابجصمهوب ابا،يرة في اضيوي الق،كا ال اوب يإراً ؛ا يًص،راو يىاإلك ضاهم الهمال
يتر اللياها و يه ،ال اءة في اض وص ااواًر ياسصض،اكهاو يضهم نام ااه وكا يالعحو ال اوب الوينوب.
ً
ع
ثانيددا :عوياا ،نلااص ااا،ع ،فااي الهاااك تر ال اااوتر فااي  57ريلااب هااواااو كا؛ااا  36فااي فةيلواااو ىمااا ا ا ما ا زكااب بعاارب هاا،
ااعاياة في اوزيع اللوت الهاك ب ييجةة الهلواذ يبالصاتي فظر ال،عم ا،خال فهالب في كجاا ال اب الهاكب لتا اباصاايتر
كهةه لجقية بشدل خاص في اانايق الةي وب النائوب.
ً
ثالثا :رنا فعار ىعتق في ناماب ااةاء اانصجاا اليعواب يالص نولويواا و ي ناماب اتكا،ار نتاق ااو اوق ه؛ااو ياالساصض،ا
نت ااق الةا ااو،و ياالخ ااصالط ال عت ااق ف ااي الج ااورة يالع ااالكبذ ي اا ،س ااارم ذل ااك ف ااي الوض ااع الا اااتيو دو اار ع صل ااة  ٪50ك ا س اادار
ات وم لت ا رييب ا ساسوب.
ً
رابعددا :رنااا نااً،ة فااي ا نولويوااا ااه وكااا ياالا اااال ( )ICTياالا اااا الجماااعي ياتنبقن ا و ياتضااافب لت ا
يااه اااًا ااصه ل ااب يص نولويو ااا ااه وك ااا ياالا ا اااال الي اام اح اا ،كا ا
( )HMISلصولو ،ااه وكا ياح و ها يلشةرا السصض،اكها في صنع اللةاً.

ا ااً،ا نا اام كه وك ااا اتراًة ال اااوب الوينوا ااب
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ً
خامسددا :عصمتااز الصموياال ال احي فااي ات ااوم يانض اااه االسااارماً فااي ال ااابو ياالفصلاااً لتا سواسااا اموياال صااحي ااااك ب
يخيي لسبقااوجوبو يك،فوها ااك ب خاً الق،كبو ينلص اعدا ا كار االيصماعي لاماعاب ال لاةاءو يضاهم اتراًة
ااالوبو ياالسصض،ا نتق ال هاا ل مواًر.
ً
سادس ددا :فوم ااا عصه ااق يصل اا،عم الق اا،كا و رت االفصل اااً لت ا الصنا ااوم ياتراًة لجق اا،كا ال اااوب لت ا يان ااب الصح اا،عا
ااشاً للو؛ا هالة لت د،ي الوضاع الاااتيو دوار ال عح ال  ٪47كا العادار ه ا القا،كا ال ااوب الجوا،ة و ي ٪59كا
ع
الاواكال النعااء ع ا،ر ي ااال رير كعااه،ة كا الهااك تر ال ااوتر اااً،بتر ((Kirigia J.M., and Barry 2008, P.P.1-3
.S.P.,
ي هااالي اللاااًة ك ا

ااوً ا اا،ع ،فومااا يمع ااصوي ى اعااب يى اااءة القاا،كا ال اااوب اال،كااب ل ع اادارو يفومااا ع ااي

ع
هةضا لنماذ رإا الل وًو يذلك ه النحو الصاتيا

ع
 شااه ،اللاااًة اااعه عااااا فااي لعااعب اتن اااق الادااوكي ه ا ال اااب كا يم ااب اتن اااق الهااا ً-ناام اةاعاا ،الحجاام العاادالي
يا هعاء ال اوب ىما سعق اتااًة-و يإر كار عصجه لت االنض اه دور ا،يً النععب دوا %10و لذ ي  %10.3هاا
 2010اًا ااع لت ا  %10.6هاااكي 2011ي  2012و اام هااار لت ا  %10.3هااا  2013و يانض ااض لت ا  %10.0هااا 2014
(.)W.H.O., 2018, P.99
 يالنععب اعصوت اتن اق الاااتي ه ا ال ااب لدال فاةرو ي ا ااصوساي الهاا ياللااًة  115ريالً لدال فاةرو يراو كاا عصا،لي
ع
ىرتقا يمل،اً ساعهب كرااا ااصوساي الهاااي العاال  822ريالً لدال فاةر () 2015و يبملا،اً عصا،لي يماا علااًل الهشاةي
ع
كرل كلاًنب يلاًة يًيباا ( 2192ريالً لدال فاةر) .يااعااع اللااًة يفلاا اعاصويا اتن ااق ه ا ال اابذ لذ يااء الا،يا
يجنااول ياااماا اللاااًة ياااه كعااصويا اتن اااق ( 174-194ريالً لداال فااةر) يالبقا اابو اام اااةق ييسااي اللاااًة (-113
 104ريالً/فةر) يالبقا بو يا،لي بغةل اللاًة يمه،ا ي ( 54ريالً/فةر) ها . 2015
 ي ا ااصوسااي الهااا اؤاااة الصغيوااب ال اااوب الشاااك ب ياللاااًةUniversal Health Coverage (UHC) Service -
 44% Coverage Indexفلااي ك ا العاادار كلاًنااب  %64يااعااصوت الهاااايو ي %78يااا كةي صترو ي %73يايًيباااو ي اا،
ياااء فضاال النيا ااا الجغةافوااب يمااا عصجااايز ن اام العاادار فااي اااماا اللاااًة يينوه؛ااا ينعااعب غيوااب ي غ ا (-59
 )52%يالبقا ب ا  ً،؛ا ريا الجةائة يك ة يلوروا يااغةل ياولت يبو عوانا يينول فةيلوا ينععب  %60فاىدقو كا
رلي كعصويا الصغيوب امر في اةق ينةل ييسي اللاًة ينععب ي غ ( )%40-42-44يالبقا ب.
ً نم ا،لي كعصويا الصغيوبو لال ر رنا ىدق ك  ٪50ك العدار ا فاً ب ال عم ا؛م الوصوا لت ااةافق ال اوب
الا،عر ااب ((Kaseje D., 2006, P.4ذ ل ااإا انش ااي خ اا،كا الةهاع ااب ال اااوب القاص اابو فل اا ،ا اااً McKinsey
ع
 Quarterlyنا ااه فا ااي ها ااا  2005ي ا ا ليما اااتي اتن ا اااق ال ا ااحي فا ااي لفةيلوا ااا  16.7ك وا اااً ريالً ي 35ك وا اااً الةيعا ااا ها ااا
 2016وو ادل اللياة القاص  %60كا؛ا (.)Healthcare in Africa, 2009, P. 276.
 يالنععب لق،كا الةهاعب ال اوب كا عل الاوالرةا ال ااةاا هاالي فةيلواا بشادل كرتاق ل ل اقو ه ا الاةنم كا  %77كا
النعااء الاواكاال ا ،ما ياايا زيااارة ل ةهاعاب ال اااوب العاايلب ل ااوالرة هاا  2015و فااي داتر د اال  % 54فلاي ه ا
ع
ع
ع
ًهاعااب اااوب كمر ااب فااي ًرااع زياااًا سااايلب ل ااوالرةو لال ر رااإا ااهاا،ا يهاا ،كنض ضااا ل غاعااب كلاًنااب ه ا ساارول ااراااا
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يا االوم كناماب ال اااب الهااواب فااي ا كاةي صتر ي يًيبااو دواار علاو  ٪94ي  ٪92كا النعااء الاواكال ياااًرع زيااًا ه ا
ا ل ل ةهاعب العايلب ل والرة ه الصواتي.
 الااوالرة يواساايب يع ااب ي كمةضااا كااً،بترا خااالا ال بااقة ( ) 2016-2005ي غ ا لعااعب الااوالرا يااتر ا كهااا اح ا
ًهاعااب اااوب يواساايب يع ااب ( )%54فلاايً-ناام ر ااعااا؛،ط 90و ي اا ،اااه ،اللاااًة اعاعنااا ياسااهبو دواار ياااء
ينعااب كنض ضااب بشاادل خاااص فااي ل ووبوااا ( )٪16ي شااار ( )٪24يالنوجااة ( )٪29ياوي او ()٪29و رااإة الاا،يا لت ا يانااب
ريا ( نجاوال ييمهوًيااب فةيلوااا الوسااي يإًيبقعااا ينونوااا ينونوااا ي عاااي يك،نشاالة ينوجتقعااا ييمهوًيااب انزانوااا ااصحاا،ة)
اص،لي لععب داال الوالرة اح لاةاط ي م ه؛ا رير ٪50ذ لإلك اصي ب يإا يهور خاصب لةفع رإا ااه،ا.
 الةهاعاب ال اااوب اااا بها ،الااوالرةا شااتق العواناا لتا نااه خااالا ال باقة () 2015-2011و اا ،ي غا لعاعب النعاااء فااي سا
اتنجال اابزييا الال ي هانوتر ك ادصواياا ؛ لوساو ب انااوم ا ساةة %49.6و ىماا كاار لا،ت زيمعاايوي ه ا لعاعب
ك ا النع اااء الال ااي ا اام ا عو ااب ادصواي ااا انا ااوم ا س ااةة له اام ()٪86.0و ا و؛ ااا س ااوازيالن )٪80.6( ،و يالجةائ ااة ( )٪ 77.2و
يل عواو ( )٪76.1و يىونوا ()٪75.4و في دتر ياء ل ااه،ال في يمهوًيب الدولغو ال،عملةايوب ( )٪15.6و ينونوا
( )15.7٪و ي شار ()%17.5و ينونوا االسصوائوب ()٪20.5
ع
 ي ا ااصوساي الهاكاال اها،ا لق،كاب روئااب الصماةيض ياللااًة يفلااا ااا ااوفة كا يواناا ه ا كعااصوت الا،يا ( 1.3كمااةه
لدال  1000لعاامب)و ا اا ً،ريا اااماا فةيلوااا يينوه؛ااا  -ياااي الا،يا الياام ياااء يافضاال كعااصوت ل صغيوااب يالق،كااب
ال اوب الشااك ب ياللااًة ( )%52-59يالبقا اب -يمها،ا ( 1.8 – 2.1كماةه 1000/لعامب) يالبقا ابو ام يساي فةيلواا
ع
(كمةه 1000/لعمب)و ي ختقا اةق اللاًة ينةه؛ا يمه،ا ( 7.0-0.8كمةه 1000/لعمب) يالبقا ب.
 ي ا ااصوس ااي اله ااا اه اا،ا خ،ك ااب ا يع اااء يالل اااًة ( 0.4يع ااب 1000/لع اامب)و اج ااايز ريا ا ااماا فةيلو ااا ييعوه ااب
الااااا يمهاا،ا ( 1.1يع ااب 1000/لعاامب)و يااا،لي رير اليع ااب الواداا ،يعاااقي النيا ااا الجغةافوااب ل لاااًة ( W.H.O.,
.)2018, P.99

التوصيات
في ضوء الل وً الااتي فظر الً،اسب اوص م يمجموهب ك الصوصوا في ضوء اا ق  46ك يزًاء ال اب ياللاًة
لت ا هةيااة الاانام ال اااوب الوينوااب لرًاكااا كااا؛م ل صحاا،عا ااااإكوًة هااالةو دواار اااكوا يااالصو وع ه ا لهااالر يانااارينو
ع
الااإي علبااقن ية ااا اوايهااب احاا،عا الناااا ال ااحيو دواار عحاار اتهااالر الاا،يا ا هضاااء ه ا احاا،عر سواسااا ؛ا يخييهااا
ال اااوب الوينوااب ع
يفلااا لاانت الةهاعااب ال اااوب ا يلوااب ()PHCو ي هةيااة الصهاااير يااتر اللياهااا يالش اةاىب يااتر اللياااهتر
الها يالقاص اهالجب ابا،را الهةيضب ل اابو ييضاع لواا لةياارة ااوافة ا ريياب ا ساساوب يإكدانواب الوصاوا للو؛ااو
يالصلنوااا ال اااوب يالعنوااب الصحصواابو يللاا ،ااة الججنااب ات وموااب الراكنااب يالقمعااتر انامااب ال اااب الهااوااب فةيلوااا
ليااً همال لصن واإ لهاالر ياناارينو  The Ouagadougou Declarationعلباقن اتيااً ه ا الع ا،ار اا،خال هاكاب اوايهاب
اح،عا النام ال اوبو يذلك ه النحو الصاتيا
ع
يالا فومااا عصه ااق ياللوااارة يالا ااما علبااقن احاا،عر العواسااب ال اااوب الوينوااب يالقيااب اتساابقااوجوبو ياحاا،عر يإن اااذ
وانتر ال اب الهاكبو ي هةية لوا الش افوب يااعاءلب يالصهاير يتر اللياها .
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ع
انواا فوما عصه ق يااواًر الرشةيب ال اوبا اوص م يصولوا ،ا رلاب ياساصض،اكها فاي يضاع سواساا ياضياوي يإراًة اااواًر
الرش ااةيب ال اااوب هةي ااة ااً،ا كؤسع ااا الص ااً،يب ال ااحيو ي هةي ااة ااً،ا اللو ااارة ياتراًة ف ااي كج اااا اا ااواًر الرش ااةيب
ال اوبو يان وإ اسبقااوجوا االدص ام يمواًر ااواًر الرشةيبو يزيارة االهصمار اااتي لصيوية ااواًر الرشةيب ال اوب.
ع
الرااا فومااا عصه ااق ياانصجااا يالص نولويوااا اليعواابا البااقن صااوانب لصح،عاا ،ااصي عااا يا رييااب يالعا ع يالص نولويوااا
ا ساسوب يالعنوب الصحصوبو يإلشاء ناا اةاء ا اط يخاضع ل معاءلب.
ع
ًابهاا فوما عصه ق يااه وكا يالعحو ال اوبا علبقن اتهالر القاص يالةهاعب ال اوب ا يلوب يالانام ال ااوب يضاع
يان و ااإ سواس ااب يخي ااب لس اابقااوجوب ا اااك ب لنا ااا HMISذ ك ا خ ااالا االس ااص ارة ك ا ا نولويو ااا ااه وك ااا ياالا اااال .
ياتضااافب لت ا ذلااكو هةيااة الصهاااير العح اام يااتر الجنااول يالجنااول يالشااماا يالجنااولذ ياض ااوص كااا ال علاال ه ا  ٪2ك ا
اب ل عحر.

اتن اق ال حي الويةمو يكا ال علل ه  ٪5ك ااعاه،ا القاًيوب ل
ع
خاكع اااا فوم ااا عصه ااق يالصموي اال ال ااحيا يض ااع سواس ااب ا اااك ب ل صموي اال ال ااحي يخي ااب لس اابقااوجوبو يإضا ا اء الي ااابع
ااؤسس ا ا م ه ا ا الاعا ااايا ال ا اااوب الوينوا ااب يكةا عا ااب ال ا اااءةو ي هةيا ااة كها اااًا اتراًة ااالوا ااب ه ا ا يموا ااع ااعا ااصويا و
ياض وص  ٪15ه ا ل ك ااتزانوب الوينوب ل صنموب ال اوب.
ع
سارساا فوما عصه ق يصل،عم الق،كا ا علباقن اتهاالر العنااء ه ا هناصاة القا،كا ال ااوب ا ساساوب ييةيلاب الا،عمها
يالصد ااالومو ياي ااوية اللواه اا ،يااه اااعتق ياتيا اةاءا لص ااوفتق الق اا،كا يبن اااء يص ااوانب العنو ااب الصحصو ااب ال اااوبو يص ااوانب
نموذ كصداكل لصل،عم القا،كا ه ا يمواع ااعاصويا يماا فاي ذلاك نااا اتدالابو ييضاع يان واإ سواساا ياسابقااوجوا
لصهةية ال اب كصه،رة اللياها لصحعتر كشاًىب ابجصمع في الصنموب ال اوب.

املصادرواملراجع:
ً
أوال :املصادرواملراجع باللغة العربية:
 -1اتاحااار ا فةيلااي ()2013و الةيااة ه ا دالااب اًا اااة ضااغي الاا ،فااي فةيلواااو كااؤامة االاحااار ا فةيلااي لااوزًاء ال ااابو ااة ا ك اةاه نتااق
ااه،عب يا كةاه االسصوائوب ااهم ب ه الصنموب في فةيلوا و ال،يًة الهارعب العارسبو ريت ياياو  26-22يةيل
 -2الوكالااب ال،يلوااب ل يا ااب الإًيااب ()2011( )IAEAو يةناااكو الهماال ك ا ياال هااال العااةيارا الصيااوًا يااليصداااًا و كدافحااب العااةيار فااي
الهالم الناكيو النمعاو يةيل.

 -3ال تقيس اللاال ( ..)2015اتععوال ّ
ي؛،ر ك اللاًة العمةاءو اةيمب ةاءا لفةيلوبو كج ب ةاءا لفةيلوبو اله،ر ( )23و عناعة -كاًس.
 -4دم ،ساكي ال،هعوس م ()2011و الصنموب يالعدارو ك صعب ابجصمع الهةري ل نشة يالصوزيع يراً ينارع ل نشة يالصوزيع.
 -5ريل

دم ،صارقو كحم ،هع ،الةدم الشةنوري ()1969و ا ست ال،عمويةافوب لجغةافوب العدارو ا نج و اا ةيبو اللارةة.

 -6صاان،يق ا كاام ااصحاا،ة ل عاادار ()2011و دالااب ساادار الهااالم 2011ا الرشااة ياتكدانوااا فااي هااالم هاا،ارة  7يالعااتر لعاامبو اااهعب اتهااال
يالهال ا القاًيوب.
 -7هع ،الهةية يةيح اةط ()1993و الع ئب ي اب اتلعار في الجغةافوا اليعوبو اليعهب الرانوبو كؤسعب اعال الجاكهبو اتس نً،يب.
 -8فاعة اله عويو ()2001و ست يغةافوب العدارو راً ااهةفب الجاكهوبو اتس نً،يبو .2001
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)و ك اةاه ال لااةا ااش ا ال ال اااوب فااي الهااالم الرالاارو هااالم ااهةفاابو ابج اات الااويةم ل رلافااب يال نااور يا رالو1992(  فو وااب هيوااب-9
.)161( ر،الدوي و اله
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.ر الصاسع،)و سدار لفةيلوا لت ع ؟!و كج ب ةاءا لفةيلوبو اله2011(  كوس م فصحي كوس م هص م-11
 يالرال ااورو العاانب الرال ااورو الجمهوااب،ر الواداا،ز فااي فةيلواااو ابج ااب الجغةافوااب الهةبواابو الهاا،)و اتعاا1998(  الغةاام سااهوري، هعاا، كحماا-12
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.يًة الراكنب يالقمعور،لشةق ااصوسيو ال
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 دراسة حالة القطاع الفالحي بالحوز:دوراالقتصاد االيكولوجي البديل في تحقيق االقتصاد األخضر
)الشرقي ( املغرب
The role of alternative ecological economics in achieving a green
economy: Study on the situation of the peasant sector in Eastern Hawz
(Morocco)
. املغرب، دكتور في الجغرافية الطبيعية والبيئة،عبد الرحمان الناطوس
ملخص
إن تأمين األسس الطبيعية للحياة اإلنسانية من خالل حماية البيئة متمثلة بالوقاية االحتياطية ضد األخطار البيئية على ضوء وجهات النظر
 إذ تعتبر اليوم حماية البيئة على املستويين الوطني والعاملي إجراءا أساسيا لضمان مستقبل آمن،االيكولوجية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية
 والتي تعتبر كخيار استراتيجي. وتطبيق ما يسمى بمفهوم السياسة االقتصادية البيئية البديلة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إدراك ونشر.ومستدام
 وعليه فإن. واإلقليمية املختصة في قضايا البيئة والتنمية املستدامة، وهذا باعتراف جل املنظمات والهيئات الدولية،لتحقيق االقتصاد األخضر
تستطيع أن تضمن التحول،معالجة السياسات االقتصادية الكلية في إطار حماية البيئة والتي تحفز الكفاءة االقتصادية والفعالية البيئية وتقلل الفقر
.نحو االقتصاد األخضر في إطار التنمية املستدامة في املغرب عموما ومنطقة الحوز الشرقي على الخصوص
. املغرب، الحوز الشرقي، االقتصاد األخضر، االقتصادي اإليكولوجي:الكلمات املفاتيح
Summary
Securing the natural foundations of human life through the protection of the environment is the
precautionary protection against environmental hazards in the light of ecological, economic, social
and legal perspectives. Protection of the environment at the national and global levels is now
considered an essential measure to ensure a secure and sustainable future. This can be achieved
through awareness, dissemination and application of the so-called alternative environmental
economic policy concept. This is recognized by most international and regional organizations and
bodies that are competent in environmental and sustainable development issues. Thus,
addressing macroeconomic policies within the framework of environmental protection, which
stimulate economic efficiency and environmental effectiveness and reduce poverty, can ensure a
shift towards a green economy within the framework of sustainable development in Morocco in
general and the Eastern Hawz region in particular.
Key words: ecological Economic, Green Economy, Eastern Hawz, Morocco
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مقدمة:
أصبحت األزمات واملشاكل البيئية تكتس ي أهمية كبيرة على كافة املستويات ،وانشغلت بها جميع الدول وانعقدت من
اجلها العديد من املؤتمرات الدولية ،اإلقليمية واملحلية .ولقد اهتم بها الكثير من العلماء واملفكرين باختالف
تخصصاتهم ،وتسعى الدولة جاهدة على حماية البيئة باعتبارها النواة األولى لكل سياسة من خالل جملة من اإلجراءات
والتدابير ،واملتمثلة في السياسة االقتصادية البيئية البديلة التي تعتبر جزءا من السياسة العامة للدولة والضرورية
ملستقبل إنسان أفضل ،كما أن مهمتها ال تنحصر فقط في معالجة األضرار البيئية القائمة أصال ،وإنما تتعدى ذلك
للمطالبة بتجنب املشاكل البيئية وتقليل األخطار الناجمة عنها قدر اإلمكان ،وتحقيق التنمية املستدامة على كل
املستويات .وللسياسة االقتصادية التقليدية أثر متنامي في معدل استنزاف املوارد الطبيعية ومستوى التحلل البيئي
فالسياسات املالية والنقدية والتجارية وبرامج التنمية وإجراءات خلق االستقرار االقتصادي تؤثر في كثير من املجاالت
على قاعدة املورد الطبيعي .وال شك أن العالقة بين السياسة االقتصادية والبيئة هي عالقة معقدة حيث بدأ العديد من
االقتصاديين في العقد األخير من القرن املاض ي بدراسة وتحليل هذه العالقة في محاولة لتحديد طبيعتها وأبعادها .ويعتبر
بعض االقتصاديين بأن الطريقة املثالية في توضيح هذه العالقة هي طريقة تحليل "التوازن العام" والتي تتبع كال من
التأثيرات االقتصادية والبيئية إلصالحات االقتصاد الكلي باتجاه تحسين وحماية البيئة واملحافظة عليها ،وال نستطيع
تحقيق ذلك إال من خالل إدراج السياسة البيئية وتفعيل أدواتها في إطار اإلصالحات االقتصادية البيئية .ويمكن فهم
العالقة بين السياسة االقتصادية والسياسة البيئية من خالل فهمنا للعالقة بين إجراءات السياسة االقتصادية
وانعكاساتها البيئية وإجراءات السياسة البيئية وانعكاساتها االقتصادية ،بمسعى توضيح أطر السياسة االقتصادية
البيئية والتي تساعد على االنتقال نحو االقتصاد األخضر ،الذي يعتبر كمقاربة حديثة للتنمية املستدامة في الدول النامية
والدول املتقدمة.
بناء على ما سبق يمكن طرح وصياغة اإلشكالية التالية الرئيسية لهذه الدراسة على النحو التالي:
إلى أي مدى ساهمت السياسة االقتصادية البيئية البديلة في تحقيق االقتصاد الفالحي األخضر في الحوزالشرقي ؟
نحاول ضمن هذه املقال اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل مقاربة االسئلة التالية التالية :ما مضمون السياسة
االقتصادية البيئية البديلة؟ ما اإلطارالعام لالقتصاد األخضر؟ ما استراتيجيات االقتصاد الفالحي البديل في الحوز
الشرقي ؟

املحوراألول :أسس وركائزالسياسة االقتصادية البيئية البديلة:
يتجلى مفهوم السياسة االقتصادية البيئية البديلة من خالل التأثيرات املتبادلة بين السياسة البيئية والسياسة
االقتصادية الشاملة.ولهذا فإن الربط بين التخفيف من الفقر وإصالح الكفاءة االقتصادية يمكن اعتباره هدفا تكميليا
لحماية البيئة ،وكذلك فإن إصالحات تحسين الكفاءة االقتصادية لألنشطة الصناعية والطاقة يؤدي إلى تقليص الهدر
االقتصادي والتلوث البيئي .إذ يكون الكثير من حاالت التلوث املفرط أو اإلفراط في استغالل املوارد مرافقة لحاالت
انحرافات السياسة االقتصادية.

 -1-1تعريف السياسة االقتصادية البيئية البديلة:
ال يوجد تعريف موحد ،للسياسة االقتصادية البيئية ،ومن اجل ضبط مفهومها ،علينا أوال أن نعرف السياسة
االقتصادية والسياسة البيئية .ثم نستنتج تعريفها وهذا ما سوف يتم تنا وله.

أ -مفهوم السياسة االقتصادية:
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تعرف السياسة االقتصادية على أنها " مجموع القرارات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف توجيه النشاط في اتجاه
مرغوب فيه" 1.
ويعرف  Taun Tinbergenالسياسة االقتصادية باجتماع عدد من األدوات لتحقيق عدد من األهداف .وبالنظر إلى
االقتصاد كعلم تجميع الثروات النادرة لتحقيق أهداف محددة ،تعبر السياسة االقتصادية عن اختيار تقرره الحكومة
يقود النشاط االقتصادي إلى تحقيق عدد من األهداف 2.وتشمل الوسائل واألليات التي يتم استخدامها لتنفيذ السياسة
االقتصادية ما يلي3:
 سياسات التشغيل األمثل للموارد االقتصادية كتوفير الظروف املالئمة لتوظيف عناصر اإلنتاج. -سياسات اإلنفاق العام كترشيد اإلنفاق الحكومي ومراقبة املال العام.

 سياسات األسعار كتسعير بعض املنتجات األساسية ومنع التعامل بسعر مختلف بين املنتجين. سياسات األجور بالتدخل في سوق العمل ،لضبط ووضع التشريعات العمالية العادلة. -سياسات االستثمار .السياسات النقدية إلدارة الكتلة النقدية في االقتصاد.

 السياسات املالية للتقليل من التفاوت في توزيع الدخل ،والتخصيص األمثل للموارد. -السياسات التجارية للتدخل وتنظيم التجارة الخارجية.

ب -تعريف السياسة البيئية:

تعرف السياسة البيئية على أنها":مجموعة من الوسائل والطرق واإلجراءات التي تستخدمها أو تسنها السلطات من اجل
تنظيم عالقة اإلنسان بالبيئة ،وهذه العالقة تشمل كافة األنشطة والعمليات سواء املتعلقة باإلنتاج أو االستهالك أو
التوزيع4.
وتعرف أيضا على أنها":عنصر من السياسة العامة للدولة تتمثل في التوجيهات والغايات العامة املتعلقة بالبيئة ملنظمة ما
(شركة،مؤسسة عمومية أو خاصة ،جمعية أو هيأة) يتم إمالؤها بشكل رسمي من طرف أعلى مؤسسة في اإلدارة"5.
إن تنفيذ السياسة البيئية وفق متطلبات التنمية املستدامة يتطلب وضع واختيار أدوات لها في إطار األهداف املنشودة
من ذلك .فتنقسم أدوات السياسة البيئية إلى أدوات اقتصادية وأدوات غير اقتصادية.
األدوات غير االقتصادية يتغلب عليها الطابع اإلداري والقانوني وتشمل األدوات التعليمية واإلعالمية األدوات القانونية
والتنظيمية ،وأدوات اقتصادية تؤثر مباشرة على حجم النشاط االقتصادي وتتمثل في اإلصالح الجبائي البيئي ،الجباية
البيئية ونظام الرخص القابلة للتداول الذي يعتبر وسيلة فعالة لحماية البيئة ،حيث تتيح للحكومات إحكام السيطرة على

 --1قدي عبد املجيد ،املدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية:دراسة تحليلية تقييمية ،ديوان املطبوعات الجامعية الجزائر ،8009
ص81.:
2-Xavier Greffe Politiques économiques ,programmes-instruments- perspectives Economica 2eme Edition 1991.P :32.
 -3محمد فرحي ،سياسات التنمية االقتصادية في اإلسالم:اإلطار العام واملقومات  ،مجلة الباحث ،جامعة ورقلة ،العدد الثاني ،الجزائر،
 ،8009ص ،ص.82،80:
-4مصطفى عيد مصطفى إبراهيم ،اآلثار املتبادلة بين السياسات البيئية والسياسات النقدية واملالية والتجارية:االقتصاد املصري نموذجا،
مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد ،18العراق ،جوان ،8002ص.8:
5مصطفى بابكر ،السياسات البيئية ،مجلة جسر التنمية ،املعهد العربي للتخطيط ،العدد ،85الكويت يناير  2001ص.1:
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معدل التلوث بتحديد كمية معينة من التلوث في منطقة محددة ال ينبغي تجاوزها من خاللها1.

ومن خالل ما سبق يمكن أن نعرف السياسة االقتصادية البيئية البديلة على أنها بصفة عامة إال دمج االعتبارات البيئية
في السياسة االقتصادية التقليدية ،عن طريق إدخال حزمة من التعديالت األساسية فيها ،أو هي بعبارة أخرى دمج
السياسة البيئية في السياسة االقتصادية بهدف تحقيق التنمية املستدامة.

 -1-2العالقة التبادلية بين السياسة االقتصادية والسياسة البيئية:
أ -السياسة النقدية والسياسة البيئية:
إن اآللية التي يمكن ألدوات السياسة النقدية أن تحقق قدر من الفعالية البيئية (عن طريق تحقيق أدنى حدود من التلوث
وأدنى استنزاف ممكن من املوارد) .فيكون هذا من خالل سعر صرف متوازن ومستقر يعمل على جذب املزيد من
االستثمارات ويزيد الثقة في االقتصاد الكلي مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتقليل العجز في امليزان التجاري واملوازنة العامة،
كما يقض ي على املضاربات وكبح التضخم .وكل هذه األمور تساهم على تحقيق االستثمار البشري واالهتمام الفعال
بالتعليم والصحة وبناء البنية التحتية السليمة .كما يمكن ربط سعر الفائدة بتحقيق درجات معينة من الفعالية البيئية،
بمعنى أن تكون هناك أسعار فائدة منخفضة على املشروعات الصديقة للبيئة ،أو التي تستخدم تكنولوجيا غير ملوثة أو
إعطاء املشروعات النظيفة فترات سماح أطول لسداد القروض .كما أنه يمكن إصدار شهادات استثمار بيئية ذات عائد
مجز ،وتسهيل إصدار سندات للمشروعات التي تحافظ على البيئة واملوارد الطبيعية والبشرية وترويجها في البورصة
للقطاع الخاص .وال شك أن هذا يتطلب زيادة الوعي الجماهيري وإعطاء مزايا معينة لهذا النوع من الشهادات مثل الجوائز
والحوافز الجادة واالقتراض بموجبها وعدم الحجز والضمانات وغيره من االمتيازات2.

ب -آثار السياسة االقتصادية البيئية البديلة:
من خالل توضيحنا للعالقة التبادلية بين السياسة االقتصادية والسياسة البيئية،رغم ذلك يمكن أن نستنتج أن
للسياسة االقتصادية أثر سلبي وإيجابي على البيئة فمثال إن حاالت تخفيض قيمة العملة الحقيقية يكون له تأثير على
زيادة املنافسة في السوق العاملية ورفع السلع الرائجة مثل منتجات الغابات واملنتجات الزراعية .وأن األثر البيئي سيعتمد
على املحصول فهو قد يكون معتدال بيئيا مثل (الشاي ،الكاكاو ،املطاط) أم ضارا بيئيا مثل (التبغ ،قصب السكر ،الذرة،
األرز) ،كما أن اآلثار البيئية ستكون معتمدة أيضا على هل أن اإلنتاج املتزايد يؤدي إلى زراعة على أرض جديدة(األمر الذي
ينتج عنه إزالة املزيدمن الغابات) أم إلى (مزيد من االستخدام الكفء ألرض الحقل املوجودة) ،كما أن املبالغة في تقييم
معدالت الصرف قد يدفع املزارعين الصغار إلى األراض ي األكثر تحلال بيئيا في محاولة منهم المتصاص تأثيرات تغير السعر.
وكما بينا الترابط بين السياسة االقتصادية والبيئة وما ينتج عن القرار االقتصادي من آثار على البيئة فالبد لنا من أن
نشير إلى الجهة املعاكسة من تأثير القرار البيئي (و الذي نعتبره مدمج في السياسة البيئية) على السياسة االقتصادية والتي
ينتج عنها سلسلة من اآلثار االقتصادية والبيئية أيضا،فمثال إذا كان تلوث الهواء كبيرا عندئذ يتطلب مراجعة تفصيلية
للسياسة االقتصادية مثل تسعير الطاقة كما أن إزالة الغابات مثال من شأنه أن يتطلب اهتماما خاصا بتنظيم السياسة
االقتصادية عن طريق السياسة النقدية (سعر الفائدة ،سعر الصرف) أو تنظيم السياسة الزراعية في تحديد أولويات

-1مصطفى بابكر ،مرجع سابق  ،ص.5:
 -2دوناتو رومانو،االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة ،املركز الوطني للتنمية الزراعية ،سوريا 2009 ،ص.72:
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وأنواع من السلع الزراعية كميا ونقديا.1

املحورالثاني :اإلطارالعام لالقتصاد األخضرفي املغرب :
إن مبادرات االقتصاد األخضر الصادرة برعاية األمم املتحدة في سياق التنمية املستدامة تدعو إلى نموذج تنموي متجذر.
فمن املبادئ األساسية لالقتصاد األخضر إعطاء وزن متساو للتنمية االقتصادية والعدالة
االجتماعية واالستدامة البيئية ،وإن تلبية هذه األهداف الثالثة يوفر أساسا سليما ملعالجة نواقص االقتصاديات
العاملية ،من تخفيف الفقر والبطالة ،إلى تحقيق أمن غذائي ومائي وطاقوي ،إلى توزيع أكثر عدالة للمداخيل ،إلى ذلك
يركز االقتصاد األخضر على االستعمال والتوزيع الكفؤين لألصول الطبيعية من أجل تنويع االقتصاد ،وهذا ما يوفر
اقتصاد يراعي األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية في آن واحد

 -2-1نشأة وتطورمفهوم االقتصاد األخضر:
إن مفهوم االقتصاد األخضر نشأ في البداية مسارا مقترحا للتغلب على األزمات املالية والغذائية واملناخية .وفي هذا السياق
أطلقت مبادرة األمم املتحدة لالقتصاد األخضر في عام  2008ونصت على أن االنتقال إلى االقتصاد األخضر هو عبارة عن
عملية إعادة تشكيل ملشاريع األعمال والبنية األساسية بحيث تستطيع تحقيق أهداف التنمية املستدامة والتغلب على
األزمات املتجددة وأهمها2:
 األزمة املالية :والتي اجتاحت العالم عام  ،2008حيث أسفرت عن فقدان العديد من فرص العمل والدخل في مختلفالقطاعات االقتصادية ،والتي أدت إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في معظم دول العالم .إذ نتج عنها ديون متزايدة
على الحكومات وضغوط على الصناديق السيادية وانخفاض السيولة النقدية لتمويل االستثمار.
 األزمة الغذائية :ازدادت حدة األزمة الغذائية خالل العامين  2008-2009بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية األساسيةجزئيا الناجم عن زيادة تكاليف اإلنتاج ،والتوسع الكبير في قطاع الوقود الحيوي ،فضال عن ارتفاع معدالت البطالة.
 أزمة املناخ:برزت أزمة املناخ كأولوية عاملية تتطلب تضافر الجهود الالزمة ملواجهة التغيرات الحادة في املناخ ،والتكيفوالتخفيف من آثارها.
وتعتمد معظم املراجع في تعريف االقتصاد األخضر على التعريف الذي أطلقه برنامج األمم املتحدة للبيئة على أنه "
االقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية اإلنسان واملساواة االجتماعية ،في حين يقلل بصورة ملحوظة من املخاطر البيئية
وندرة املوارد االيكولوجية "3.
ويمكن النظر لالقتصاد األخضر في أبسط صورة على أنه:
 -1حسن الحاج،اقتصاديات البيئة ،مجلة جسر التنمية ،المعهد العربي للتخطيط ،العدد ،87الكويت ،فبراير ،2009ص.5:

2برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية املستدامة والقضاء على الفقر:مرجع لواضعي السياسات ،منشورات
األمم املتحدة ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية  ،2008،ص.2:
 -3برنامج األمم املتحدة للبيئة ،نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية املستدامة و القضاء على الفقر:مرجع لواضعي السياسات ،منشورات
األمم املتحدة ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية  2009،ص.2:
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 -اقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءة استخدام املوارد كما يستوعب جميع الفئات االجتماعية.

 يجب أن يكون النمو في الدخل وفرص العمل مدفوعا من جانب االستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاث الكربونوالتلوث.
 -الزيادة من كفاءة استهالك املوارد والطاقة ومنع خسارة خدمات التنوع البيولوجي والنظام االيكولوجي.

 تحفيز ودعم خاصة االستثمارات ذات األهداف البيئية عن طريق اإلنفاق العام املوجه ،وإصالح السياسات وتغييراللوائح.
 املحافظة على رأس املال الطبيعي وتحسينه بل وإعادة بناءه عند الحاجة ،باعتباره مصدرا للمنفعة العامة.واتفق فريق األمم املتحدة املعني بإدارة مسائل االقتصاد األخضر ،الذي يضم عددا من منظمات األمم املتحدة للبيئة في
إطار فريق إدارة البيئة الذي يشرف عليه برنامج األمم املتحدة للبيئة على أن مفهوم االقتصاد األخضر يضم مجموعة من
السياسات لالستثمار في القطاعات املهمة بيئيا وتحقيق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر إذ اعتبر أنه ليس بجديد
من حيث الغاية ،وهي التنمية املستدامة ولكن مقاربة مختلفة وتغيير في األولويات ومعالجة أزمات عاملية متراكمة ومترابطة
 .والشكل التالي ي وضح اإلطار العام لالقتصاد األخضر.

 -2-2مكونات االقتصاد األخضر:
تتوافق اآلراء حاليا حول خصائص االقتصاد األخضر ،ويتسع التوافق على عناصره الرئيسية .وتشمل هذه العناصر
املجموعة الكاملة من الوسائل واألدوات املتاحة لصانعي السياسات ،مثل فرض الضرائب واألعباء وإلغاء اإلعانات املضرة
بالبيئة ،ووضع املعايير واألنظمة ،وتوفير التعليم وتنمية املهارات ،وبناء املؤسسات وتطوير املعرفة ،وبناء القدرات في مجال
جميع البيانات وتقييمها وتحسين التخطيط و الحكم ،وفي هذا السياق من املفيد التفكير في مسارين لالنتقال إلى االقتصاد
األخضر 1.والجدول التالي يوضح ذلك:
إن املسار األول "إطالق املشاريع الخضراء " والذي سيشمل إطالق مشاريع جديدة للتنمية االجتماعية واالقتصادية تراعي
االعتبارات البيئية في املرحلة األولى من تصميم املشروع ثم في جميع مراحل تنفيذه ورصده وتقييمه أما املسار الثاني" إعادة
توجيه األنماط الحالية لإلنتاج واالستهالك" و/أو إعادة تصحيحها من خالل تحسين أدائها البيئي .وهذان املساران متكامالن
ومترابطان ،ويمكن دعمهما بسلسلة من السياسات والبرامج الحكومية التي تشجع القطاع الخاص واملجتمع املدني على
املشاركة ،وتضمن التزام الجهات املعنية باالنتقال إلى االقتصاد األخضر2.

 -2-3قياس التقدم نحو االقتصاد األخضر:
حدد برنامج األمم املتحدة للبيئة مجالت رئيسية ثالثة للعمل على مؤشرات االقتصاد األخضر تتمثل في:
مؤشرات التحول االقتصادي :يتعلق االقتصاد األخضر أوال وقبل كل ش يء بتحول الطريقة التي ينمو فيها االقتصاد
ويتطلب هذا استثمارات للتحول نحو أنشطة منخفضة الكربون ونظيفة وتقلل إنتاج النفايات وكفأة من حيث استخدام
 -1برنامج األمم املتحدة للبيئة ،االقتصاد األخضر:القياسات واملؤشرات ،منشورات األمم املتحدة ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية
 ،8028،ص2.:
 -2اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ( االسكوا) ،استعراض اإلنتاجية وأنشطة التنمية املستدامة في منطقة االسكوا ،العدد
األول:االقتصاد األخضر في سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر:املبادئ والفرص والتحديات في املنطقة العربية ،مرجع سبق ذكره،
ص.80:
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املوارد ومعززة للنظام البيئي.
 مؤشرات كفاءة املوارد :ومن املزايا الرئيسية للتحول االقتصادي عدا صافي الزيادة املتوقعة في الدخل والوظائف علىاألقل في املدى املتوسط واملدى الطويل ،هو تحسن كفاءة املوارد نسبيا أو على نحو مطلق وتشمل املؤشرات الرئيسية تلك
املتعلقة باستخدام املواد والطاقة و املياه واألرض و التغيرات في النظم البيئية وتوليد النفايات وانبعاثات املواد الخطيرة.
 مؤشرات التقدم والرفاهية :يمكن لالقتصاد األخضر أن يساهم في تقدم املجتمعات ورفاهية اإلنسان بطريقتين:أوالمن خالل إعادة توجيه االستثمارات نحو سلع وخدمات خضراء ،وثانيا من خالل إعادة توجيه االستثمارات نحو تعزيز رأس
املال البشري واالجتماعي ،وتشمل الحد الذي يمكن عنده تحقيق االحتياجات البشرية األساسية ،مستوى التعليم املحقق،
الوضع الصحي للسكان ،وتوفر شبكات األمان االجتماعية...الخ.1
املحورالثالث :االقتصاد اإليكولوجي البديل في بأرياف الحوزالشرقي:

 -3-1تقديم منطقة الدراسة وموقعها الجغرافي واإلداري
على املستوى اللغوي يدل لفض الحوز على حاز يحوز،وهو فعل الجمع والحيازة ،والحوز تدل على املكان املسيج
بحاجز 2.و يطلق الحوز الشرقي على السهل املوجود بين األطلس والجبيالت ومراكش هي عاصمته3.
تاريخيا ظهر هذا املصطلح ألول مرة في كتاب الجغرافي أرام السالمي وهو كتاب أسماء الجبال وسكانها ،و الذي يعرف جمع
كلمة أحواز في معنى الضاحية املحيطة و هو املنطقة املحيطة باملدينة .والحوز ليس فقط ضاحية بل مجال له حرمته
فالحوز هو املجال الذي له مكانة متميزة.4

أ-املوقع الجغرافي للحوز الشرقي
 من الناحية الطبيعيةيعتبر Jean Drècheأول من وضع حدود السهل الحوز الشرقي التي حددها بين الجبيالت ودير األطلس الكبير،
وقسمه إلى الحوز الشرقي والحوز الغربي والحوز األوسط.
يمتد سهل الحوز على طول  120كلم وعرض من  30إلى  50كلم ،يغطي مساحة تقدر ب  3000كلم مربع ،حدد
الظهير الشريف ل  9نونبر  1966حدود سهل الحوز املسقي من األنهار األطلسية انطالقا من نفيس في الغرب إلى واد األخضر
في الشرق على مساحة تناهز  3500كلم مربع5 .
ينقسم سهل الحوز إلى ثالثة أقسام وهي :
 الحوز الغربي  :يضم حوض نفيس ويغطي مجاط وإمنتانوت وشيشاوة .
 الحوز األوسط  :يوافق حوض أوريكا غيغاية وزات وغدات.

1أكرم أحمد سمير ،حنفى حسن محمد جمال الدين يوسف نجوى ،يوليوز  :2014االقتصاداالخضر ،املفهوم واملتطلبات في التعليم ،العلوم
التربوية،العدد الثالث الجزء االول ،ص.441 ،440
2 -pascon Paul, 1977, le Haouz de Marrakech, tome 1 , rabat page 18 ; 19
3 - pascon Paul, 1977, Op.cit. Page, 18
4- pascon Paul, 1977, op.cit.Page 18 ; 19

aménagements hydro-agricoles et les mutations socio-économiques et spatiales dans une

5-SahnoniAbdelmajid: 2000, Les

région semi –aride: Le Haouz oriental(Maroc) thèse de docteura on géographie ,université de Rouen ,page 6.
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 الحوز الشرقي  :يقع بين األطلس الكبير والجبيالت وتعد مراكش عاصمته ،1ويعرف كذلك بتساوت الوسطى أو العليا
 ،2وهو املجال الذي يهمنا في هذا البحث يحده شماال الجبيالت وغربا الحوز األوسط وشرقا إقليم ازيالل وجنوب
ااألطلس الكبير  .ويمتد على مساحة  863كلم مربع وهو ما يمثل ربع مساحة الحوز الكبير 3.
 ينضافإلىهذهاألقسامالحوزالشماليأوسهاللبحيرةالذييمتدمنالجبيالتإلىسهلتادلةويوافقحوضتساوتالسفلى .
من الناحية الجغرافية نجد أن التعمير قد ساعد على انفتاح املنطقة على الجهات املجاورة طبيعيا وبشريا :
 فمن الجنوب نجد السلسلة األطلسية ،وبالرغم من ارتفاعها الشاهق وتراص عناصرها الطبوغرافية ال تشكل عائقاأمام الزحف البشري سواء اآلتي من الصحراء وهوامشها ،أو من خزانها البشري الذاتي والذي يأتي ويمر عبر فجاجها
وممراتها الضيقة ( كتيزي نتشكا ،وممرات سيدي رحال ،زات .)...
 أما من حيث الغرب ،فإن املنطقة تعتبر امتدادا طبيعيا للحوز األوسط ،وبدلك ال نجد أي عائق يحول دون التدفقالبشري وانتشاره فيها وهي تشكل مخروطا واسعا ضعيف االنحدار .
 فيما يخص الشمال ،نجد الجبيالت مرتفعات متواضعة االرتفاع  200متر في املعدل تتخللها منخفضات وممرات واسعة ،تربط وبكل سهولة هضبة الرحامنة وسهل الحوز ( كممر كاينو واملمر الذي تجتازه الطريق الرئيسية الرابطة بين مراكش
والدار البيضاء وفاس  )...وهي ممرات جد سهلة لقبائل الرحامنة وبني مسكين وبني مالل وتادلة  ...في تنقلها.
 شرقا :ال يحد الحوز الشرقي في حدوده الشرقية أي عنصر طبوغرافي مرتفع ،إنما تنحصر في وادي األخضر الذي ال يعتبرمشكلة في اجتيازه من طرف مجموعات انتيفة التي تستقر على أراض ي جد منبسطة تنتهي بمناطق االتصال بين األطلس
الكبير واملتوسط 4.

من الناحية اإلدارية:ينتمي الحوز الشرقي إداريا إلى جهة مراكش -اسفي ،وهو ضمن إقليم قلعةالسراغنة ،الذي يحده إقليم الرحامنة غربا،
وسط ــات شماال ،وأزيالل من الشرق والجنوب الشرقي ،والفقيه بن صالح من الشمال الشرقي ،ومن الجنوب إقليم الحوز .
ويضم ثالث جماعات حضرية ،وهي العطاوية وتماللت وسيدي رحال .وستة عشر جماعة قروية ،وهي الصهريج وبويا عمر
والشعراء والدزوز والفرايطة والعثامنة والعطاوية الشعيبية وواركي وأوالد عراض وأوالد خلوف وسيدي عيس ى بن سليمان
والجوالة وزمران والواد األخضر وزمران الشرقية وسور العز.

1PasconPaul , op.cit,page 18.

 -2تساوت العليا :تعرف كذلك بتساوت الوسطى عادة ما يطلق على مخروط تساوت فقط .بالنسبة لنا هذا صحيح ال نقاش فيه غير لننا نلجأ
اليه لنطلقه على مجال بحتنا وهو مرادف لكلمة الحوز الشرقي التي نستعملها في بحتنا .تم ان تاساوت الوسطى مرتبطة بحوض غدات بشريا
وتقنيا وهي تدخل بين السرغنة وزمران كما نجد قطاعات من الرحامنة كادت ان تندمج في الدائرة السقويةلتاساوت الوسطى وهي فيطوط.
3-SahnoniAbdelmajid, 2000, op.Cit,page 8.

 -4املباركي حسن  :2003،التحديث الريفي ،انتشاره ومظاهره التقنية واالقتصادية والسوسيو مجالية لسهل تساوت الوسطى بالحوز الشرقي،
شهادة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافية  ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية اآلداب والعلوم االنسانية فاس ،ص .44
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الخريطة رقم :1

املوقع االداري للحوزالشرق

المصدر  :المكتب الجهوي لالستتمار الفالحي الحوز،قلعة السراغنة  ،2018بتصرف.
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 -3-2االقتصاد اإليكولوجي البديل في القطاع الفالحي بأرياف الحوزالشرقي:
يهدف االقتصاد االيكولوجي إلى تخضير القطاع الفالحي ،ودعم سبل املعيشة في الريف ودمج سياسات الحد من الفقر
في استراتيجيات التنمية ،وتكيف تكنولوجيا الزراعة الجديدة للتخفيف من اآلثار الناجمة عن تغير املناخ ،وتعزيز شراكات
التنمية ملواجة التحديات البيئية املعاصرة كالتصحر ،واجتثاث الغابات ،والزحف العمراني غير املستدام،وتأكل التربة،
وفقدان التنوع البيولوجى ،ويتطلب ذلك تكوين فهم مشترك للنمو األخضر وتطوير نموذج نظري بشان ذلك ،فضال عن
تطوير مجموعة من املؤشرات التي تغطي الجوانب االقتصادية و البيئية والرفاهية االجتماعية ،22فتخضير قطاع الزراعة
يهدف باألساس الى:
استعادة وتعزيز خصوبة التربة عن طريق زيادة استخدام مدخالت طبيعية ومستدامة من املغذيات املنتجة ،وتناوباملحاصيل املتنوعة ،فضال عن تكامل الثروة الحيوانية واملحاصيل.
الحد من املبيدات الكيميائية ومبيدات األعشاب من خالل تنفيذ املمارسات البيولوجية املتكاملة إلدارة األعشاب الضارةواآلفات ،والزراعة العضوية ،وإعادة التشجير لتنقية الهواء.
التقليلمنظاهرةاالحتباسالحرارىباستخدامنظامالزراعةبدونحرثنتيجةلعدمالحاجةالكبيرةإلىتشغيالآلالتالزراعيةوبذلكن
ستطيعأننقللمنغازثانيأكسيدالكربونفيالجو،والحدمناستخدامالوقود.
وفيما يخص البدائل االيكولوجية لإلنتاج الفالحي حسب نوع التربة فيظهر من خالل :
 زراعة القمح والشعير والذرة والخضراوات واألعالف في التربات السيدبالية الغنية باملادة العضوية واملواد املعدنية
الضرورية لنمو هذه املزروعات .كما يعمل الفالح على سقي هذه املزروعات كلما تطلب األمر ذلك.
 زراعة الشعير والقمح في التربات الكلسمغنيزية ،التي تختزن كميات مهمة من املاء ،وتكون املزروعات في أمس الحاجة
إليها خاصة في األوقات الجافة من السنة.
 تحويل األراض ي الفالحية ذات التربة املعدنية الخام والتربة غير املتطورة ،إلى أراض ي رعوية خاصة بتربية املاشية
فقط دون ممارسة مزروعات معينة بها .وهذا راجع باألساس إلى افتقار هذه التربة إلى أبسط العناصر أو املكونات
الضرورية لنمو النباتات.
على العموم ،وكما سبقت اإلشارة؛ تبقى سلوكات الفالحين خاصة املتمثلة في الرعي الجائر ،من أهم العوامل املؤدية
إلى تدهور التربة في سهل الحوز الشرقي .لكن هذا ال يمنع الفالحين من تطوير عالقتهم بمورد التربة اإليكولوجي من خالل
اتباع صيرورة تكيفية ذات إطار عقالني ،يراعي اإلمكانيات املتوفرة ويحاول التأقلم والتعايش معها .ولعل أبسط خلل يؤثر
على هذه العالقة قد تكون نتائجه ذات خطورة متعددة املقياس ،كاتخاذ استراتيجية التوقف عن ممارسة األنشطة
الفالحية والهجرة إلى املدن القريبة كمراكش وقلعة السراغنة أو الهجرة الخارجية ،أو االتجاه نحو األنشطة غير الفالحية.
إن مستقبل تدبير واستعمال املياه في القطاع الفالحي رهين بما جاء به مخطط املغرب األخضر من تدابير تشجيعية
تهدف إلى االقتصاد في املاء من خالل االعتماد على طرق حديثة وفعالة في الري كالسقي بالتنقيط أو بواسطة األذرع
املحورية ،وكذا تثمينه ملنتجات فالحية تسويقية تتميز بعائدات مالية مهمة تضمن إمكانية إقامة مشاريع ِتؤمن حاجيات
املنطقة من املوارد املائية( ،بناء سدود تلية ،تجديد وصيانة السدود الكبرى ،جلب املياه من املناطق الغنية باملياه ،)...
.-22أكرم أحمد سمير،ح نفى حسن محمد جمال الدين يوسف نجوى ،يوليوز  :2014االقتصاد االخضر ،املفهوم واملتطلبات فى التعليم ،العلوم
التربوية ،العدد الثالث الجزء االول ،ص.441 ،440
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ولبلوغ هذه األهداف اعتمد املخطط على مجموعة من الخطط التشجيعية تجلت في الدعم واملساعدة املالية للمبادرات
الخاصة بمشاريع تجميع مياه األمطار بنسبة إعانة تصل إلى  23،% 50وكذا مشاريع السقي املوضعي ،وذلك حسب الجدول
التالي:
الجدول رقم : 2نسبة الدعم املالي ملشاريع السقي املوضعي
مشروع التجميع
نوع النشاط
نسبة
املبلغ األقص ى
املساعدة
 1400درهم للمتر الخطي
%100
حفروتبطين اآلبار
من العمق
 2100درهم للمتر الخطي
%100
حفروتبطين الثقوب املائية
من العمق
محرك ديازل  2100درهم
%100
للكيلو واط من القوة املنشأة.
محرك كهربائي  2000درهم
تمويل السقي وتركيب أجهزة
للكيلو واط من القوة املنشأة.
ضخ ماء

%100

 25درهم لكل متر مكعب من
طاقة التخزين

املشروع الفردي
نسبة
املبلغ األقص ى
املساعدة
 1100درهم للمتر في
%80
العمق
 1700درهم للمتر
%80
الخطي من العمق
محرك ديازل 1700
%80
درهم للكيلو واط من القوة
املنشأة.
محرك كهربائي 1600
درهم للكيلو واط من القوة
املنشأة
 20درهم لكل متر مكعب
%80
من طاقة التخزين

%100

 4900درهم للهكتار املجهز

%80

 3900درهم للهكتار
املجهز

%100

 8400درهم للهكتار املجهز

%80

 6700درهم للهكتار
املجهز

%100

للهكتار

%80

 9000درهم للهكتار
املجهز.

بناء وتكسية صهاريج املاء
تموين وتركيب املحطات
الرئيسية بمعدات تصفية مياه
التحكم
أجهزة
الري،
األوتوماتيكي في آلة الضخ،
التحكم عن بعد ،تركيب عدادا
ت كميات املياه
تموين وتركيب قنوات جر
وتوزيع ماء السقي مع مستلزمات
الوصل بينهما وأجهزة املر اقبة
والتحكم وضبط الصبيب
تموين وتركيب القنوات
وموزعات ماء السقي بما فيها
مستلزمات الوصل

درهم

11200
املجهز

املصدر :الجريدة الرسمية رقم  5818بتاريخ 2010/03/04

 -3-2-1بدائل القطاع الزراعي في ارياف الحوزالشرقي:
23الجريدة الرسمية رقم  5818بتاريخ .2010/03/04
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ان الهدف الرئيس ي من املمارسة الفالحية بالحوز الشرقي هو تحسين االنتاج الفالحي باملنطقة ،خصوصا الزيتون ومشتقاته
بـ ،% 220والحبوب ب ـ ،% 35والحوامض ب ،%190والحليب ومشتقاته بـ ،% 120واللحوم الحمراء بـ ،% 110والصبار
بـ ،%300إضافة إلى تنمية وتثمين املنتجات املحلية ،24والتأهيل املنهي للفالحين الصغار ،وتعزيز التأطير ونقل التكنولوجيا
لفائدة الفالحين ،واالقتصاد في استعمال املاء وتثمينه.
أ-الحبوب:
تعتبر الحبوب أهم منتوج يمارسه الفالحون وذلك لتغذية الساكنة ،حيث انحصرت املساحات الزراعية قبل التحديث
في إنتاج الشعير والقمح ،لكن املردود ظل ضعيفا يتراوح بين  4و  5قناطر للهكتار مع بعض االستثناءات خاصة في السنوات
املمطرة وجوانب الوادي25.
عرفت املنطقة قبل التجهيز الهيدروفالحي إنتاجا مهما من الحبوب بالرغم من عدم انتظامه وارتباطه باألمطار ،لكن بعد
التجهيز شهد تراجعا كبيرا ملجموعة من العوامل :غرس أغلب األراض ي بأشجار الزيتون ،واقتصار الفالحين على املناطق
املسقية من حيث االهتمام ،وتركيز املياه بها وإهمال األراض ي البورية خاصة مع التغيرات املناخية وارتفاع تكاليف إنتاج
الحبوب وقلة اليد العاملة لذلك فقد تم اعتماد االجراءات التالية :
 السقي التكميلي وهو حل ممكن بالدائرة املسقية لتساوت العليا ،ويمكن االقتصار على السقي التكميلي بالنسبة إلى
الحبوب الخريفية في الفترات الحرجة التالية:
 الثلث األخير من شهر مارس والثلث الثاني من شهر أبريل بالنسبة إلى القمح. الثلث األخير من شهر فبراير والثلث الثاني من شهر مارس بالنسبة إلى الشعير.أما بالنسبة إلى الذرة بنوعيها ،فتم ادماجها في نظام الزراعة املسقية ،لكي تتوفر لها إمكانيات السقي ،وباألخص
في فتراتها الحرجة ،والتي تتصادف عادة مع:
 أواسط شهر يونيو ،و أواخر شهر غشت بالنسبة إلىالذرة الصفراء. العشرية الثالثة من شهر ماي بالنسبة إلى الذرة البيضاء.إذن إعطاء كميات متواضعة من املاء (بين  50و 100ملم) ،لهذه الحبوب في شكل سقي تكميلي مرة أو مرتين في
السنة ،سيعمل على تحسين املردود ،وعلى إنقاذ املوسم ،وستكون لهذا السقي مردودية كبيرة جدا .كما يمكن استغالل
السقي التكميلي في تعويض األمطار األولى والضرورية النطالق املوسم ،خصوصا بعد سنوات الجفاف.26
هذا ،وإلنجاح عملية سقي الحبوب ،وجب تأطير الفالحين وتحسيسهم بأهمية هذه العملية بالقيام بتجاريب
ميدانية لصالحهم .وكذا تحفيزهم ببعض االمتيازات ،بما فيها تخفيض تعرفة املياه املوجهة لسقي الحبوب.
 البذر املبكر :وباألخص في السنوات الجافة ،حيث تسقط األمطار األولى مبكرا ،علما بأن الحصيلة املائية باملنطقة،
وفي السنوات العادية تكون ايجابية منذ شهر أكتوبر .وهكذا يجب زرع الحبوب الخريفية قبل  15نونبر ،لكي تستفيد
من األمطار الخريفية ،وهي في تزايد ،ومن أمطار فصل الشتاء ،وهو فصل في الغالب رطب بهذه املنطقة .أما الحبوب
الربيعية يجب زرعها قبل  15مارس ،لكي تستفيد هي األخرى من أمطار نهاية فصل الشتاء ،و من أمطار فصل الربيع.
 -24املكتب الجهوي لالستتمار الفالحي الحوز قلعة السراغنة .2020
25- Bourotte Maurice, Septembre 2003,vingt ans d’agriculture 1908-1928, Terre et Vie, n° 71, Août, , page 5.

- -26التهامي التهامي ( :)2004التساقطات وزراعة الحبوب بمنطقة اللكوس (مساهمة في علم املناخ الزراعي) ،أطروحة لنيل الدكتوراه في
الجغرافيا ،تخصص علم املناخ ،بإشراف األستاذ شاكر امليلود ،جامعة محمد الخامس-أكدال ،الرباط ،ص .122
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إن البذر املبكر يجعل كل العمليات املرتبطة بهذه الزراعة تتقدم بما فيها قلع األعشاب الضارة تفاديا للمنافسة حول
املاء في الفترات الجافة .وقد تبين من خالل دراسة الترابط بين املردود من جهة والتساقطات الشهرية والفصلية من
جهة أخرى ،أنه كلما تم البذر في ظروف مطرية جيدة ،كلما كانت الحظوظ أكبر للحصول على مردود جيد.
 استعمال األصناف ذات الدورة االنباتية القصيرة :أي تلك التي ال تتعدى دورتها االنباتية  110يوما.تصل هذه
األصناف فتراتها الحساسة من املاء خالل  90يوما على األكثر ،أي مع نهاية شهر يناير في حالة البذر املبكر ،وهو شهر
في الغالب يكون مطيرا جدا بهذه املنطقة .إال أن هذه األساليب تتطلب تقنيات متطورة ومكلفة ،كاملعالجة الكيماوية
للقضاء على األمراض والطفيليات والحشرات التي تتكاثر بقوة بفعل رطوبة الشتاء.
هذا ،ومن خالل تتبع أصناف القمح املستعملة في املنطقة ،و من خالل دراسة بعض األصناف التي استعملت من
طرف بعض فالحي املنطقة في املوسم الفالحي ( )2019-2018تبين أن األصناف الصالحة للمنطقة املدروسة هي:
* بالنسبة إلى القمح الصلب" :كريم و سبو" ،وهي أصناف تعود إلى الثمانينيات ،ثم "ياسمين" ،و"طارق"،
"أرغ""،أمجاد"" ،سريف"" ،جوهر" .هناك أصناف أخرى ،لكنها غير موجودة في األسواق ،تتميز هذه األصناف ،بمقاومتها
للتغيرية املطرية ،وبمقاومتها للكثير من األمراض أو باستجابتها للمعالجة الكيماوية ،كما أن منها ما يقاوم الجفاف كصنف
"كريم" .زد على ذلك أن الفترة االنباتية لكل هذه األصناف ،إما قصيرة (ما بين  83يوما و 95يوما من اإلنبات إلى اإلزهار) ،أو
متوسطة لكنها ال تتعدى  105يوما من اإلنبات إلى اإلزهار .هذا باإلضافة إلى مردودها املرتفع بين( 29و 34ق/هـ.
* بالنسبة إلى القمح الطري" :أشتار"و"تيكر" و"نسمة" ،وهي أصناف بقيت من عقدي الثمانينيات والتسعينيات،
ثم "مهدية"" ،أمل"" ،رجاء"" ،تليال"" ،مسيرة"" ،أريحان" ،هناك كذلك أصناف أخرى صالحة لهذه املنطقة ،مثل "ميالن"
و"برينيا" ،لكنها غير موجودة في األسواق ،أو أنها لم تقيد بعد في السجل الرسمي .تتحمل هذه األصناف كذلك ،التغيرية
املطرية ،ومنها من يتحمل الجفاف مثل صنف "رجاء" .كما أنها تقاوم األمراض ،أو تستجيب للمعالجة الكيماوية ،وتتالءم
مع كل أحواض املنطقة .تتميز هذه األصناف كذلك ،بمردودها املرتفع ،ما بين  35و  42ق/ه .أما بالنسبة إلىالدورة اإلنباتية،
فهي إما قصيرة ( 86يوما من اإلسبال اإلزهار) ،أو متوسطة( ،ما بين  104يوما و 119يوما من اإلسبال إلى اإلزهار).
ب -تعتبرزراعة الزيتون ركيزة االقتصاد الفالحي البديل بأرياف الحوزالشرقي:
ساهم اإلعداد املائي بالحوز الشرقي في توفير املياه،الش يء الذي شجع الفالحين على تغيير استراتيجياتهم الفالحية
بأنظمة هذا املجال ،حيث عرف تطورا كبيرا بعد اإلعداد ،إذ اكتسح هذا املنتوج الزراعي أغلب املحاطات املسقية بالحوز
الشرقي ،الش يء الذي انعكس إيجابا على الفالحين من حيث ارتفاع دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم ،كما ساهم في الرفع
من املكانة االقتصادية لساكنة املنطقة على الصعيد الوطني من حيث حجم وجودة هذا املنتوج.
وحسب تصريحات املنسق اإلقليمي ملكتب الحوز بقلعة السراغنة ،تبلغ مساحة أشجار الزيتون حوالي  60.000هكتار
تسمح بإنتاج سنوي يقدر ب  149.000طن تقريبا  % 20من اإلنتاج الوطني .فهذه األرقام مازالت في ارتفاع مستمر إلى حدود
سنة  .2020إال أنه بالرغم من كل ذلك ال يمكننا دائما ربط زيادة حجم اإلنتاج بازدياد املساحة املخصصة لهذه األشجار،
فمستوى التكثيف الزراعي الذي ينهجه الفالحون كاستراتيجيات تكيفية في ظل اإلعداد ،ادت الى ارتفاع إنتاج الزيتون
وحجم املساحة املستغلة منه ارتفاعا أكبر.
عرفت زراعة الزيتون تحسين اإلنتاجية من  1إلى  4.5أطنان للهكتار ،وتحسين دخل الفالحين من  3300إلى  18.880درهم
للهكتار ،والرفع من القيمة املضافة من  12500إلى  21630درهما للهكتار ،فضال عن خلق  123550يوم عمــل
جديد،وتتجلى مكونات املشروع في اإلعداد الهيدروفالحي ،من خالل استصالح السواقي على طول  66كلم ،وغرس أشجار
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الزيتون على مساحة  2500هكتار ،والعناية بأشجار الزيتون املغروسة على مساحة  2000هكتار حيث تم التركيز على
الجانب املتعلق بإقليم قلعةالسراغنة في إطار مشاريع الدعامة الثانية لتنمية هذه السلسلة وتهم  4500هكتار توجد
بدائرتي العطاوية وسيدي رحال وزمران رصد لها غالف مالي يفوق  103مليون درهم على مستوى بلدية تاماللت بإقليم قلعة
السراغنة ،زار الوفد مشروع الدعامة األولى لتكثيف أشجار الزيتون على مساحة  1050هكتارا ،الذي رصد له  176مليون
درهم .ويهدف هذا املشروع ،إلى إنتاج زيت الزيتون البكر املمتاز للتصدير ،وإحداث معصرة عصرية للزيتون بسعة 360
طن في اليوم وسعة تخزينية تبلغ  1500طن من زيت الزيتون. 27
تقتض ي وفرة املنتوج من الزيتون باملنطقة تسويقه حيت تتوفر كل جماعة قروية على سوق للزيتون ،ويبقى سوق
العطاوية كأكبر سوق وطني حيت تبلغ الكميات املتداولة فيه ما يزيد عن 400طن يومنا على طول موسم الزيتون التي تمتد
من بداية شهر اكتوبرالى غاية شهر فبراير،وهو يستقبل الزيتون املنتج بها ومحيطها فضال عن استقبال زيتون املجاالت
الديرية لألطلس الكبير،وتتراوح سومته الكرائية بين 38و 55مليون سنتيم. 28
ومن اجل تفعيل استراتيجية الزيتون خصصت الجماعة الترابية العطاوية اعتماد مالي قدره  1,3مليون لبناء سوق
نموذجي يضم مقرا للجمعية املهنية للزيتون ومقهىومسجد وميزان .وقد جاء في اتفاقية الشراكة لتأهيل املراكز الصاعدة
بإقليم قلعة السراغنة ، 2018-2014بناء مركزين لجمع الزيتون بمبلغ  3ملون درهم .29
تتوفرمنطقة الحوز الشرقي على  99معصرة تقليدية و 103معصرة شبه عصرية و 84معصرة عصرية ،وتؤكد هذه
االحصائيات تطور القطاع املرتبط بالزيتون وعصره واملرور من الطرق التقليدية الى العصرية والشبه العصرية. 30
لقد ارتبط بقطاع الزيتون تكون نخبة مهنية تزيد عن  20فرد ،تتوفر على مبالغ مالية تفوق املليار سنتيم لكل منهي ،ويوجد
في العطاوية لوحدها  140تاجر و 5مصبرين. 31
يقوم البديل االقتصادي على تثمين منتوج الزيتون وتسخيره لخدمة التنمية الترابية،خاصة وأن املتتبع لحركية االقتصاد
وخطط التنمية ،يدرك أهمية التجارة في تطوير املجال و تنويع األنشطة االقتصادية واملساهمة في الرفع من اإلنتاج الزراعي
والصناعي و التبادل وتوزيع الثروات باعتبار انعكاساتها املجالية .من هنا تبرز الروابط بين الفاعلين املحليين واملجال أي
بمعنى آخر استغالل العوامل املجالية في االختيارات والقرارات السياسية لتنظيم وتطوير التراب املحلي ،وهو ما يظهر من
خالل الخطاطات التالية :
وخالصةالقول،فاالستراتيجيةالبديلةللزيتونكموردمحلي،ستخدماملجاالتالريفيةواملستعدةالغتنامالفرصبفعلحنكةوحرف
يةنخبتهااملحلية .
ج -تعتبرزراعة الصبارمن البدائل االقتصادية في الحوزالشرقي:
مما الشك فيه أن للصبار فوائد كثيرة ومتعددة ،تتجلى في تصنيفه من النباتات املتعددة االستعماالت سواء تعلق
األمر باالستعمال من طرف اإلنسان من خالل تناول فاكهته ،باإلضافة إلى استعماله في الطب التقليدي والعصري ،أما من
-27املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز قلعة السراغنة .2020
-28العباس ي محمد،2020،الجيوستراتيجية وتنافس الفاعلين حول مشاريع التهيئة بإقليم قلعة السراغنة وحدات تسويق مورد الزيتون
نموذجا ،مقال ورد في كتاب اقليم قلعة السراغنة ،التراب ،الديناميات ورهانات التنمية ،املطبعة ، super copieالطبعة االولى ،ص.280
 -29العباس ي محمد ،2020،مرجع سابق ،ص .282
 -30قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق عمالة قلعة السراغنة .2017
-31العباس ي محمد ،2020،مرجع سابق ،ص .285
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جهة أخرى نجد أن هذه النبتة تستعمل من طرف الفالحين كعلف للماشية عالوة على ذلك يعتبر الصبار من األنواع
العلفية األكثر مالئمة للظروف املناخية الصعبة بحيث يمتاز بقدرته على النمو تحت ظروف قاحلة يصعب على غالبية
املزروعات النمو بها  .وبذلك بادرت مديرية تربية املواش ي في السنوات األخيرة إلى الرفع من املساحات املغروسة بالصبار
بغية سد الخصاص املرتقب من املوارد العلفية الذي غالبا ما يسجل إبان فترات الجفاف.
أصبحت زراعة الصبار التي عرفها املغرب منذ القدم وظل استعمالها مقتصرا على تسييج األراض ي الزراعية والطرقات،
وفصل املمتلكات أو حماية حظائر الحيوانات واملواش ي بالعالم القروي ،تحظى بأهمية بعد أن أبانت أبحاث ودراسات مزايا
هذه الزارعة ذات القيمة املضافة الهامة ،ومع توالي سنوات الجفاف التي عرفها املغرب ،والتي أدت الى البحث عن أنواع من
النباتات ال تتطلب كمية كبيرة من املاء وتتالئم مع الظروف الطبيعية واملناخية الصعبة (الجو الجاف والحرارة واألراض ي
غير الصالحة للزراعية) وذات أهمية غذائية وعلفية كبرى ،ظهر االهتمام بزراعة الصبار كزراعة بديلة باملغرب على غرار
عدد من الدول عبر العالم.
لقد حظيت هذه الزراعة التي تحتل في املناطق الجافة وشبه الجافة حيز كبيرا ،باهتمام كبير كنبات علفي يستعمل في
تحسين املجاالت الرعوية وخلق محميات علفية متنقلة خالل الظروف املناخية الصعبة ،فيما توفر ألواح الصبار الغنية
باملاء بنسبة  % 80احتياطا هاما لسد حاجيات املاشية من املاء خالل فصل الصيف.
وعلى املستوى البيئي فإن زارعة الصبار تساهم في منع انجراف التربة ومحاربة التصحر وفي التنوع البيولوجي ،وكذا في إنعاش
وإعادة إحياء نباتات طبيعية أخرى ،فضال عن كون املجاالت املزروعة بالصبار تشكل فضاءات للتنزه والسياحة القروية
ومحميات للمهتمين بأنشطة القنص.
يتوفر املغرب بفضل تنوعه االيكولوجي على عدد من أنواع الصبار تتميز كل جهة بنوع منه .ويعتبر أوبانتيافيكيسأنديكا من
أهم هذه األنواع التي تتالءم مع الظروف املناخية املحلية،ومنها كذلك صبار"موس ى" و "عيس ى"و"أشرفي" ( سيديإفني)
و"الرحامنية" (الرحامنة) و"الدكالية" (الجديدة) و"الحداوية" ( الدارالبيضاء) و"املجدوبية" (املحمدية) و"الدالحية"
(الحسيمة).
إن االستراتيجية الجديدةا لتي يتضمنها املخطط األخضر تشكل فرصة لتنمية زراعة الصبار ،حيث يروم املخطط زرع مليون
هكتار باألشجار املثمرة التي ال تتطلب مياها كثيرة كالزيتون والخروب والصبار ،مشيرا الى أن املساحات املخصصة لزراعة
الصبار على مستوى الجهات سيعرف ارتفاعا ملحوظا خاصة بمنطقتي كلميم/السمارة ( 70ألفهكتار) والرحامنة ( 50ألف
هكتار).32
لقد اهتم مخطط املغرب االخضر بزراعة الصبار من خالل االجراءات التالية :
 زيادة في اإلنتاج بنحو  300.000طن في السنة من الفاكهة ،وكذلك  300000طن في السنة من أدان الصبار.
 إنتاج متنوع من املواد القابلة للتسويق على الصعيد املحلي والدولي.
 إنتاج علف املاشية من الصبار.
 تحقيق دخل قار للفالح.
 تحسين الظروف املعيشية للمرأة القروية.
 هيكلة القطاع عبر تكوين تعاونيات إلنتاج تثمين وتسويق الصبار وكذلك نظام تجميع لهذه السلسلة.
 تغيير نظرة الفالحين إلى هذه النبتة وإقبالهم على غرسها.
-32عبد الرحمان أيت حمو  ،2019 ،ورئيس الجمعية املغربية لتنمية الصبار ،ورد املقال في موقع املحيط الفالحي .
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 إحداث  1.5مليون يوم عمل كل سنة.
 التخفيف من آثار محاربة الجفاف عبر توفير موارد علفية دائمة.
 املساهمة في محاربة انجراف التربة والتصحر33
تظهر االهمية االقتصادية لزراعة الصبار من خالل املعطيات االتية :
 التركيب الكيماوي واملعدني للصبار:بما أن فاكهة التين الهندي تحتوي على مجموعة من املكونات الكيميائية وكذلكنظرا لالهتمام الذي توليه بعض الدول كالواليات املتحدة األمريكية ،امليكسيك ،وإيطاليا لهذه النبتة ألن زراعتها السهلة
ومقاوتها للجفاف شجعنا على دراستها كيميائيا إذ نجد أن التين الهندي يتكون من  %48من القشرة  %52من اللب
الذي يحتوي على  %88من العصير و  %12البذور.
االستعمال البشري  :ترجع أهمية الصبار الغذائية بتناول فاكهته في التغذية بعد جنيها وتنقيتها من األشواك حيث تصبحصالحة لالستهالك ،كما يمكن استغالل ثمار الصبار في استخراج مواد ثانوية من بينها العصير ،املربى ،العسل واملشروبات
الكحولية ،ويمكن للفاكهة الطرية أن يحتفظ بها مؤقتا في ظروف مالئمة ملدة شهر وتحت درجة حرارية تقدر ب  20درجة.
ونظرا ملا لهذه النبتة من فوائد في حياة البشرية له دور أيضا في معالجة العديد من األمراض كالعقم ،السرطان والجهاز
الهضمي والكوليسترول أثناء تناوله فقط.

املصدر  :تصوير عبد الرحمان الناطوس ،ربيع 2020

مستخلصات الصبار :العصير واملشروبات الكحولية  :بعد جني الفاكهة وغسلها وتقشيرها ،يتم تسخينها أوال تحت درجة
حرارة  70درجة ،بعد ذلك يشرع في عملية االستخالص ،والتصفية ،وإخراج الهواء وتعديل مستوى الحموضة بإضافة
حامض السيتريك ،لكي يصل إلى  3.8بعد ذلك يتم التحول إفراغه في القارورات تحت درجة حرارة تقدر ب  80درجة وملدة
 20دقيقة ،يغسل الكل بعد ذلك باملاء ويضاف اليه حامض األمونياك بتركيز  %2ويعرض املحلول إلى عملية التنشيف وهذا
للحصول على عصير الصبار.أما فيما يخص املشروبات الكحولية يتم الضغط على الفاكهة للحصول على عصارة وتعديل
مستوى الحموضة وإرجاعه لقيمة  3.3ثم يضاف الحامض الكبريتي وحامض السيتريك ،وبعد ذلك تبدأ عملية التلقيح ،ثم
التخمير عند درجة حرارة تقدر ب 15درجة وملدة أربعة أشهر ،فنحصل بعد ذلك على املشروب الكحولي.
 استعمال الصبار في الحدود بين األراض ي للمحافظة على امللكية الخاصةالصبار واستعماله في تربية النحل :عندما يزهر الصبار تفرز أزهاره رحيقا يتغذى عليه النحل وينتج عسال ،ففالحو املنطقة
يلجؤون إلى وضع خاليا النحل داخل حقول الصبار خاصة في فترة اإلزهار وكذلك في الفترة األخيرة من إنتاج الغلة حيث
 -33مخطط "املغرب األخضر" ، 2020املديرية اإلقليمية للفالحة بن جرير.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد السابع– العدد الثالث العاشر-أكتوبر2021م
225

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العددالعاشر -ماي 2020م
يقوم الفالحون إلى جرح الفاكهة بآلة حادة لتسهيل امتصاصها من طرف النحل ،وإلى جانب كون عسل الصبار أجود
وأفضل أنواع العسل ،تضاف إليه قيمة أخرى لكونه يجلب دخال إضافيا للفالح إزاء ممارسته لهذا النشاط.
الصبار كحطب للتدفئة :بعد الزيارة امليدانية ،قمنا بطرح العديد من األسئلة على سكان منطقة الحوز الشرقي فيمايخص استعماالت الصبار وبالطبع كانت اإلجابات متعددة وكانت إحداها استعمال أكوام من حطب الصبار بعدما يتم
نشرها فوق السدر حتى يجفف جيدا ثم يخزن بعد ذلك ليتم استعماله كحطب للتدفئة ،الطبخ ،وكذلك لتسخين
الحمامات حسب إستجوابات أفادت به بعض نساء املنطقة.
استعمال الصبار في الطب العالجي( :التقليدي أو العصري) :لقد كان نبات الصبار يستعمل في الطب العالجي التقليديمنذ القدم فذاكرة األدوية مازالت تحتفظ بالعديد من الوصفات الطبية لدى حضارات بعض الشعوب القديمة ،واليوم
بعد تطور وسائل البحث العلمي والتقني تأكدت مصداقية تلك االستعماالت التقليدية إذ كل سنة يتم اكتشاف فوائد
جديدة لهذا النبات األسطوري العجيب ،ومن هذه الفوائد نجد استعمال الصبار ضد داء السكري ،املساعدة على خفض
نسبة الكوليسترول في الدم باإلضافة إلى عالج اضطرابات الجهاز الهضمي وقرحة املعدة وكذلك الوقاية من تصلب
الشرايين وعالج اضطرابات املسالك البولي،وخفض التوتر ،وعالج حاالت اإلسهال.
 الصبار واستعماله في التجميل :تستخدم آذان أو صفائح الصبار بعد تنقيتها لعالج تساقط الشعر والقشرة كما يستخدمالسائل املستخرج من اآلذان بعد خلطه بالبيض لتنعيم بشرة الوجه ،ففي امليكسيك مثال تستعمل آذان الصبار الفتية في
صناعة الشامبوان ،ومرطبات الشعر ،ومرهمات التجميل ،وبفلسطين كذلك يستعمل مسحوق البذور الستخراج مواد
تجميلية عديدة لتنقية وتصفية البشرة وخصوصا زيت الصبار التي تعتبر من أغلى الزيوت في العالم إذ يصل ثمن اللتر
الواحد إلى ما يقارب من  7000درهم إلى  8000درهم.
 استعمال الصبار في تغذية املاشية :يتوفر الصبار الطازج على قابلية ،للتناول لدى األبقار والغنم واملاعز إال أن مستوىاالستهالك من الصبار الطازج ال يتعدى  5إلى  6كيلوغرام بالنسبة للغنم أو املاعز.وعند استغالل ردينات األصناف ذات
األشواك ،فيجب تنقيتها قبل تقديمها للحيوانات.وللتخلص من األشواك هناك عدة طرق نذكر منها حسب ما استنتجناه
من مرحلة امليدان:
 الحرق؛
 التخمير عن طريق امللوحة مع إضافة التبن ،حيث تصبح األشواك رطبة غير مضرة بفعل تأثير الرطوبة عليها؛
 دقيق الصبار :يتميز هذا الدقيق بسهولة الهضم ،والنقل والتخزين كما يمكن إدماج هذا الدقيق باملواد األولية
األخرى عند صناعة األعالف املركبة.
من الناحية االقتصادية ،فبالرغم من أن العليقة التي تحتوي على الصبار ال تعطي إنتاجا عاليا مقارنة مع عليقة ال
تحتوي على الصبار ،إال أنها تمكن من تخفيض مهم في تكلفة التغذية ،مما يؤدي إلى تحسين مردودية القطيع علما أن
التغذية تشكل  5 %من تكلفة اإلنتاج .فهذه التقنيات يمكن أن تجعل من الصبار موردا أساسيا لتنمية صناعة اللحوم
الحمراء ،خصوصا أن تربية قطيع اإلبل التي ترغب في هذا النبات من املبرر إنعاش تربية هذا الحيوان.34

 -34اليوم الوطني الثاني ،غراسة الصبار  :أية آفاق للتصنيع الفالحي؟.
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الخطاطة رقم :1

األهمية السوسيو اقتصادية والبيئية لزراعة الصبار

األهمية االقتصادية

األهمية االجتماعية

رقم معامالت مهم على الصعيد
الجهوي
تغطية مهمة لحاجيات القطيع من العلف
من المادة الجافة)50(%
جزء مهم جدا من الدخل العائلي
)(%50
مردودية جد مرتفعة للهكتار (من
 10000إلى  30000درهم)

تحديات بيئية
محاربة انجراف التربة والتصحر
دور أساسي في المحافظة على التنوع
النباتي والحيواني
دور أساسي في تكوين التربة

مصدر مهم للدخل بالنسبة
لنسيج من المنتجين في
وضعية هشة
أنشطة مدرة للدخل بالنسبة
لطبقة واسعة من السكان
عبر التسويق والتحويل.
تأثيرات إيجابية عبر أنشطة
مثل:
 تربية النحل
 تربية الحجل
 تنمية الصيد
 تربية الحلزون

%80مردودية مالية جد مرتفعة
استغالل المناطق الجافة والشبه
واألراضي الجافة واألراضي الغير
الخصبة

املصدر :املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي الحوز قلعة السراغنة
2019

 -3-2-2تعد تربية املاشية من البدائل االقتصادية في أرياف الحوزالشرقي:
ارتبطت تربية املاشية واستراتيجياتها التكيفية بأنظمة املجال الرعوي للحوز الشرقي ،بعدة عوامل تاريخية
واجتماعية واقتصادية ،فمن املعروف أن املشهد العام للمجال ،سادت فيه حياة نصف الترحال والعيش في حالة صراع
حول املراعي واألراض ي الفالحية بين مجموع القبائل التي كانت تستقر باملنطقة .وهذا يدل على أن النشاط الرعوي كان هو
أساس عيش هذه القبائل في ظل ضيق املساحات الصالحة للزراعية واملسقية وانتشارها فقط بضفاف واد تساوت.
واستمرت هذه السلوكات إلى ما بعد اإلعداد الهيدروفالحي بسنوات قليلة ،لتبدأ مرحلة جديدة من التحول في بنية
استراتيجيات التكيفات الرعوية التي كان اإلعداد من بين األسباب املتحكمة فيها.
ساهمت حياة الترحال باإلضافة إلى الظروف الطبيعية واالجتماعية التي كانت تطبع املشهد الريفي بالحوز الشرقي في انتشار
واسع للرعي مقابل محدودية األنشطة الزراعية.
استفاد النشاط الرعوي من وجود مساحة  42739هكتار من املراعي ،ومساحات شاسعة من األراض ي البورية ،كما
استفاد من منطقة املعيدر وزمران ووفرة األراض ي الجماعية .إذ كانت قطعان املاشية تستقر خالل الفترات الرطبة باألراض ي
املسقية ،لتعاود الرحيل مع بداية فصل الربيع إلى املعيدر واملناطق البورية الشاسعة وتظل هناك حتى موسم الحصاد
ليقوم الفالحين بأهم االستراتيجيات الرعوية املعروفة باسم "تبهرج الحصائد" ،إذ تفتح األراض ي املحصودة في وجه القطعان
لتأكل ما تبقى من املزروعات في األرض قبل انطالق املوسم الفالحي الجديد.
وتجب اإلشارة إلى أن اإلحصاء العام للفالحة لسنة  ،1996مكننا من معرفة نسبة توزيع املراعي من املساحة
اإلجمالية للحوز الشرقي حسب الجماعات املنتمية إليها .كما تجب اإلشارة إلى أن االستراتيجية التكيفية التي كان يقوم بها
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مجموع الفالحين املتوفرين على مساحات ضيقة ،تتمثل في كراء املراعي الطليقة من قبائل أخرى ،وبالتالي فهي الوسيلة
الوحيدة للرعي في أراض ي الغير.

أ -هيمنت تربية األغنام على االقتصاد الرعوي البديل بالحوز الشرقي:
تميز الحوز الشرقي قبل اإلعداد الهيدروفالحي،بتنوع قطعان املاشية ،إال أن منطق االستراتيجيات التكيفية لدى
الفالحين قبل عملية التجهيز الهيدروفالحي ،طغت عليه تربية واسعة لألغنام باملقارنة مع باقي األصناف األخرى.
وباإلضافةإلى هذا ،فكل األصناف كانت تسودها األنواع املحلية التي تتصف بضعف إنتاجيتها .مما جعل قطيع املاشية
بالحوز الشرقي يتميز بكثرة العدد ،مقابل ضعف املردودية ،الش يء الذي جعل معظم الفالحين في استراتيجياتهم الرعوية،
يتجهون نحو تحقيق االكتفاء الذاتي بالدرجة األولى ،ليليه تسويق ضعيف يرتبط أساسا ببيع اللحوم والصوف ،وجزء من
املاشية لتوفير لقمة العيش أو لتوفير مدخول مالي يساعد الفالحي في األنشطة الزراعية.
كما مكننا اإلحصاء العام للفالحة لسنة  1996من تحديد التفاوتات املجالية على مستوى السلوكات الرعوية؛ فمن
جهة أولى ،نجد أن تربية األغنام هو البديل املهيمن باملنطقة ،وشكلت نسبته حوالي  %73من مجموع قطيع املاشية ،في حين
لم تشكل تربية األبقار سوى نسبة  ،6; 17%أما البديل املرتبط بتربية املاعز فكان ضعيفا ويظهر من خالل عدد رؤوس هذا
النوع الذي لم تتعد نسبته  .9,4%أما من جهة ثانية ،فانطالقا من املعطيات الكمية الخاصة بعدد رؤوس املاشية بالحوز
الشرقي ،يتضح وجود تفاوتات كبيرة بين الجماعات.35
تأثر قطاع تربية املاشية بالحوز الشرقي بمختلف التحوالت التي مست املنطقة جراء عمليات اإلعداد الهيدروفالحي.
فالظاهر أن اإلعداد أثر على القطاع الزراعي بشكل واضح ،لكن فمن الطبيعي أن ينعكس نظام اإلنتاج الزراعي على أقرب
نشاط يوازيه وهو النشاط الرعوي .الش يء الذي انعكس على استراتيجيات التكيف الرعوي لدى مختلف الفالحين باملجال
املدروس.
المبيان رقم  :1توزيع أصناف قطيع األغنام بحيازات الفالحين املستجوبين
7.3%

92.7%

الدمان

السردي
املصدر :ياسين ارميل ،مرجع سابق ص 278

 -35ارميل ياسين  ، 2018دينامية املجاالت الريفية املسقية واستراتيجيات تكيف الحيازات الفالحية باملغرب -حالة سهل تساوت
السفلى،أطروحة لنيل الدكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،مراكش ،ص .271
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كما تجب اإلشارة إلى أن اإلعداد الهيدروفالحي الذي شهدته املنطقة ،ساهم في بروز مجاالت للتخصص الرعوي،
إذ نجد جماعات تخصصت في تربية األغنام ،وجماعات تخصصت في تربية األبقار وخاصة الصنف الهجين.
تتشكل قطعان األغنام من عدة أصناف ،إال أن صنف السردي املحلي ،يبقى هو الطاغي على مشهد الحيازات
الفالحية بنسبة تقدر بحوالي 92,7%من مجموع رؤوس األغنام ،ويرجع سبب اختيار هذا الصنف إلى جودته العالية
ومردوديته املرتفعة ،إضافة إلى عائداته املالية الجيدة على الفالح ،خاصة في فترة عيد األضحى التي تعرف إقباال كبيرا على
هذا الصنف ،سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي بقلعة السراغنة ،أو الجهوي ،أو الوطني .بينما صنف الدمان فال
تتعدى نسبته  7,3%من العدد اإلجمالي لألغنام ،ويبقى الهدف األساس ي من تربيته هو تحقيق االكتفاء الذاتي وتسويق جزء
بسيط فقط منه.

ب-يعتبر قطيع األبقار الهجين والبلدي أهم بدائل تربية املاشية:
يرجع السبب الرئيس ي العتماد الفالحين في استراتيجياتهم االبديلة على تربية األبقار إلى جانب األغنام في تنويع
القطيع وتطويره ،قصد تنويع مصادر اإلمكانيات املالية لديهم .هذا وال يجب أن ننس ى تأثير الظروف املناخية على القطاع
الزراعي ،وعدم كفاية حصة املاء ،والذي يستوجب على الفالحين ،البحث عن مصادر أخرى إلعالة أسرهم ولتعويض
النقص الحاصل في اإلنتاج الزراعي.

ج-يغلب الصنف الهجين على باقي أصناف األبقار:
يتشكل قطيع األبقار بدوره من عدة أصناف ،وهي :الصنف املحلي ،والصنف املستورد ،ثم الصنف الهجين .إال أن
هذا األخير يعتبر الصنف املفضل لدى مجموع الفالحين املستجوبين ،وهو نوع منقط باألبيض واألسود ،يتم الحصول عليه
ً
عن طريق تزاوج بقرة محلية بفحل مستورد من الخارج ،ويطلق عليه محليا اسم "الكروازي" ،كما يتميز بمردودية تفوق
بكثير مردودية األبقار املحلية ،سواء على مستوى الحليب أو اللحوم أو النسل الجيد.
المبيان رقم  :2توزيع أصناف األبقاربحيازات الفالحين املستجوبين
%14,7
%29,3

الصنف املحلي
الصنف الهجين
الصنف املستورد

%56

املصدر :ارميل ياسين ،مرجع سابق  ،ص 265
يمثل الصنف الهجين ما يعادل  56%من مجموع األبقار ،كما أنه عرف انتشارا واسعا بالعديد من األسواق
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األسبوعية باإلقليم ،وبأثمان مناسبة ،إذ أصبح الفالحون يبحثون عنه بهدف مضاعفة إنتاج الحليب ،باإلضافة إلى قيامهم
بعملية التسويق ،التي من شأنها أن تساعدهم في توفير اإلمكانيات الالزمة ملختلف األنشطة الفالحية.
أما بالنسبة لألبقار املحلية التي يطلق عليها اسم "البلدية" ،فتمثل نسبتها حوالي 29,3%من مجموع قطيع األبقار،
ومن خالل الدراسة امليدانية ،تبين أن هذا الصنف ،ينتشر بشكل كبير داخل الحيازات الصغيرة التي ال تتعدى مساحتها 5
ً
هكتارات ،وتتجلى وظيفتها األساسية في إنتاج الحليب .لكن تبقى مردوديتها ضعيفة جدا ،إذ ال تتجاوز كمية الحليب املنتجة
 3إلى  5لترات في اليوم للبقرة الواحدة .وعلى مستوى اللحوم ،فالعجل الصغير ،ال ينضج إال بعد مرور أزيد من سنة ونصف
على األقل .كل هذا ساهم في تعرض هذا الصنف من األبقار ملنافسة كبيرة من طرف باقي األصناف األخرى ،الش يء الذي
جعله في تراجع مستمر.

د -يشكل قطيع املاعزاملراتب األخيرة بين باقي األنواع:
إن الهدف األساس ي من تربية هذا النوع من قطعان املاشية هو تحقيق االكتفاء الذاتي ،بينما منطق السوق املتمثل
في تسويقه ال يشكل أهمية .ويرجع السبب في ذلك حسب الفالحين ،إلى ضعف جودة املاعز باملقارنة مع مناطق أخرى،
باإلضافة إلى قلة املراعي والعلف الخاص بهذا النوع ،خاصة وأن املاعز يفضل دائما التواجد في املراعي ،لذلك فعند تسويقه
ً
باألسواق ال يوفر مدخوال كافيا باملقارنة مع األنواع األخرى ،لذلك يتوجه أغلب الفالحين في اختياراتهم إلى تربية األغنام في
الدرجة األولى ،ثم األبقار في املرتبة الثانية ،لذلك فتربية املاعز ليست بديال اقتصاديا مالئما باملنطقة .
وعلى العموم يمكن الخروج باالقتراحات التالية لفالحة بديلة متكيفة مع االكراهات املناخية :
 التسميد املناسب :وذلك بإضافة السماد املناسب بالكمية والوقت املناسبين مع محسنات التربة للوصول إلى الحاجةالفعلية املالئمة لإلنبات السليم واالنتاجية االقتصادية واستصالح اراض ي جديدة ذات قدرة على مواجهة تلك التغيرات
وادخالها في دورة االنتاج الزراعي.
 استخدام الهندسة الوراثية عن طريق اعتماد سالالت زراعية متأقلمة مع التغيرات بحيت تكون أكثر قدرة على تحملارتفاع درجة الحرارة وأقل استهالكا للماء وذات دورة قصيرة ،لدى وجب إنشاء بنك وراثي لحفض وتحسين مواصفات
االصول الوراثية النباتية والحيوانية ،بإجراء البحوث الزراعية الخاصة وبأقلمة األصناف واألنواع كونها أهم عوامل
التصدي لهذه الظاهرة .
إعادة األقلمة املكانية والزمانية للمحاصيل حسب مميزات كل منطقة وتحديد موعد الزراعة األنسب. تطوير أساليب الري :التقليل من الزراعات املستهلكة للماء ،واعتماد زراعات مقتصدة للماء.االقتراحات:
استنادا إلى النتائج املتوصل إليها سابقا يمكن اقتراح التوصيات التالية:
 ضرورة اتخاذ السياسة االقتصادية البيئية البديلة في ضوء الفهم العلمي الصحيح لآلثار البيئية ويجب أن ال يتصورالفاعلون إمكانية انجاز أهدافها في خطوة واحدة ،وإنما يتعين عليها التمهيد سياسيا اقتصاديا واجتماعيا لتطبيقها ،مع
العمل بالتنسيق بين جميع أدواتها من أجل ضمان االنتقال إلى االقتصاد األخضر.
 ضرورة الرفع من فعالية السياسة الجبائية البيئية املغربية عن طريق تحسين مردوديتها املاليةوتأثيراتها االيجابية على الجانب االجتماعي ،االقتصادي والبيئي لتحقيق أهداف االقتصاد األخضر.
 ضرورة تشجيع االستثمارات البيئية بكل أنواعها ،وخاصة االستثمارات الخاصة بالطاقة الخضراء. ضرورة دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال االستثمار البيئي ،وتبني الدراسات املشتركة والبحوث األكاديميةمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد السابع– العدد الثالث العاشر-أكتوبر2021م
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املقاومة في الشعرالشفوي املغنى بتادال :العيطة أنموذجا
Resistence in Oral Sung Poetry In Tadla Area: Al-Aita as a case study
عبد الحكيم سمراني  ،طالب باحث في سلك الدكتوراه ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،املغرب

الملخص :لم يتخلف الشاعر الشعبي التادلي عن املشاركة في قضايا مجتمعه ،حتى السياسية منها ،فبمجرد أن وضع
ً
املستعمر قدمه على بالد تادال حتى نصب نفسه مدافعا عن حياضها ،ذائدا عن حقوقها ،حاثا القبائل على ترصيص الجهود
والصفوف لدحره ،مستندا في ذلك على الدب الشعبي ،وخصوصا منه الشعر الشفوي "العيطي" ،باعتباره أكثر وسائل التعبير
انتشارا ببالد تادال وأكثرها تأثيرا في مختلف الفئات االجتماعية.
ومن هذا املنطلق سنعمد في هذا املقال إلى دراسة إحدى أشهر القصائد التادلية التي تنتمي لشعر العيطة ،المر يتعلق بقصيدة
"الشجعان" ملباركة البهيشية ،دراسة نتوخى من خاللها تتبع موضوعاتها وأبعادها الفنية والتعبيرية.
الكلمات املفاتيح :الشعر الشفوي ،الشعر املغنى ،شعر العيطة ،املقاومة.

Abstract: The populist Tadli Poet did not hesitate to participate in his society's pressing issues.
He even engaged politically as soon as the colonizing machine set foot in Morocco at large and
تتجاوز
خمس
الكلمات املفاتيح:
كلمات Tadla in particular. The Tadli poet, hence crowned himself
with the
role
defenderال of a
and a
leader. He, also, played a role of bringing different tribes together. in fact, this union was possible
through popular texts, especially Al-Aita which was a widely-spread oral peotry in the area of
Tadla among all different social classes.
"In this paper, I will study one of the famous poems that belong to Al-Aita, "Shojaan
(Brave Men) by Mbarka Elbhayshya. Our study will focus on the song's subject, aesthetics, and
.expressionism
Key words: Oral poetry, sung poetry, Al-Aita, resistance.
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مقدمة:
تسعى هذه الدراسة تسليط الضوء على املقاومة الشعبية عموما ،والشعر الشفوي املغنى منه على وجه
الخصوص ببالد تادال ،وتحديدا شعر العيطة ،ملا له من أثر كبير على الحاسيس الفردية والجماعية ،وباعتباره أبرز وسائل
التعبير عن الذات والجماعة بقرى وحواضر بالد تادال في القرن العشرين ،وأكثرها شيوعا وانتشارا بين كافة الفئات
االجتماعية.
ومن تم فمقالتنا تتناول شعر العيطة باعتباره أحد أنماط الشعر الشعبي الشفوي املغنى ،وأبرز الوسائل التي
استخدمت ملقاومة املستعمر الفرنس ي -باملغرب عموما وتادال على وجه الخصوص-والدفاع عن الرض والعرض،
وملساهمته في ربط أواصر ووشائج العالقات االجتماعية ،وترسيخ التالحم االجتماعي أفرادا وقبائل ،وأيضا ملا يتميز به من
أبعاد داللية ،وبنية فنية وجمالية ،وقيم اجتماعية وثقافية ،واعتبارات تاريخية.

-1

املقاومة والثقافة :أي عالقة؟
تعرف املقاومة أنها رد فعل مناهض للوجود االستعماري ،يتخذ أشكاال متنوعة ،منها املقاومة املسلحة التي تحمل

على عاتقها التصدي للمستعمر وكبح جماح تقدمه ،ورغبته في بسط نفوذه وسيطرته على بلدان أخرى ،واستغالل خيراتها
االقتصادية ،وثرواتها الطبيعية ،وفرض هيمنته الثقافية .وارتباطا بمجال الدراسة نشير إلى املقاومة الشعبية املسلحة التي
تداعت لها قبائل تادال ،حيث سندت بعضها البعض محاولة منها لردع تقدم املستعمر الفرنس ي منذ اللحظة الولى التي
وطئت أقدامه املغرب عموما ،وبالد تادال على وجه الخصوص.
لم تقتصر املقاومة الشعبية على النمط السابق (املسلحة) بل سخرت أيضا جميع الوسائل والدوات املتاحة،
ومنها املقاومة الثقافية عبر الفكر والفن ،وبكل أشكال التعبير املتاحة ،ومن ذلك الدب الشعبي ونركز خاصة في مقالنا
على الشعر الشفوي "العيطي" ،حيث وجدنا الشاعر الشعبي التادلي ينخرط في نشاط هذه املقاومة ،التزاما منه بما هم
مجتمعه ،وشغل باله .ولئن توقفت املقاومة املسلحة بعد أن استطاعت الجيوش الغازية بسط سيطرتها على كامل تراب
إقليم تادال ،إال أن املقاومة الشعبية عبر الشعر الشفوي املغنى وخصوصا منه شعر العيطة ،لم تتوقف بل ظلت مستمرة،
حيث ظل هذا الشعر يشيع بين الناس ،يتناقلونه ويبثونه بينهم باعتباره أداة من أدوات الرفض وعدم الخضوع ،وإمعانا
منهم في تحدي املستعمر وأذياله ،ورفضا لسياسته على الرض.
ونظرا للخطر الذي يشكله هذا النوع من املقاومة الثقافية على كيان االستعمار الفرنس ي ،الذي كان ينظر إليها
بأنها تحرض ضده ،وتزعزع استقراره ،فقد عمد إلى مجموعة من اإلجراءات منها ما ذكره محمد الفاس ي حين قال« :وقد
كان رجال االستعمار أيام الحماية يمنعون إنشاد هذه القصائد في السواق ،وكان املراقبون إذا تقدم لهم أحد املداحين
يطلب االذن في السفر للتجول في املدن والقبائل قصد ترويج بضاعته أول ما يسألونه عنه هل يحفظ "الغزوات" فإن أجاب
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بالنفي أعطي اإلذن ،وإال منع لنهم كانوا يخشون بعث العاطفة الوطنية والدينية في النواحي التي كانت ماتزال بعيدة عن

اثر الدعوة االستقاللية».1
-2

شعرالعيطة في بالد تادال :نشأته -أنماطه ومجال انتشاره -خصائصه
أ-النشأة:
يرى الباحث عالل ركوك أن العيطة نشأت نتيجة االلتقاء والتداخل والتمازج الذي حصل بين مكونات ثقافتين
مختلفتين الولى أمازيغية والثانية عربية تعززت بالهجرات العربية خالل القرن السادس الهجري ،2في حين نجد من
يذهب إلى أنها فن عربي خالص ارتبطت بالقبائل العربية الوافدة على املغرب ،فهي حسب الباحث املغربي إدريس بن
عبد العلي اإلدريس ي واملاللية منها ،فن "أهل البوادي وسكان الفلوات من العرب" ،3وقبلهما أشار الشيخ محمد

الشرقي في عصر الدولة السعدية إلى أن أرباب الشعر امللحون "من بقايا العرب".4
وعليه فالعيطة شعرا وغناء وموسيقى وأداء ،صدرت عن مجتمع قرويَ ،قبلي ،5ثم بعد ذلك توسعت في الحواضر.6
ب-العيطة بتادال أنماطها ومجال انتشارها
ينحصر مجال العيطة جغرافيا في املناطق السهلية الساحلية التي تمتد من الغرب إلى الشياظمة ثم املناطق
الداخلية كالحوز وتادلة وزعير إلى حدود منطقة الدير أي سفح جبال الطلس ،7وهي لون من الغناء ظهر في البوادي

وتوسع في الحواضر.8

 1محمد الفاس ي ،الدب الشعبي املغربي امللحون ،مجلة البحث العلمي (الرباط) ،العدد الول ،السنة الولى يناير-أبريل  .1964أنظر أيضا:
عباس الجراري :الزجل في املغرب :القصيدة ،مطبعة المنية (نشر الطالب) ،الرباط ،الطبعة الولى ،1790،ص.126:
 2عالل ركوك ،معلمة املغرب ،الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،مطابع سال ،تاريخ النشر 1410ه1989/م ،ص.6223:
 3حسن نجمي ،غناء العيطة الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية في املغرب ،ج ،2دار توبقال للنشر ،سلسلة املعرفة الدبية ،الطبعة الولى
 ،2007ص.104:
 4محمد بن عبد الكريم العبدوني ،يتيمة العقود الوسطى في مناقب أبي عبد هللا سيدي محمد املعطى ،املكتبة الوطنية الفرنسية ،رقم
املخطوط  ،7289ص 165:أ
 5حسن نجمي« ،الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية باملغرب غناء العيطة نموذجا» ،الشعر الشفاهي باملغرب مقاربات ونصوص ،تنسيق
املصطفى شاذلي ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،136منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،مطبعة النجاح الجديدة-الدار
البيضاء ،الطبعة الولى 2006م ،ص.24:
 6عالل ركوك ،معلمة املغرب ،ص.6223:
 7عالل ركوك ،معلمة املغرب ،ص.6223:
 8عالل ركوك ،معلمة املغرب ،ص.6223:
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أما بخصوص أنماط العيطة فهي تتعدد وتتنوع ،ويرى الباحث املغربي إدريس بن عبد العلي اإلدريس ي في "كشف
الغطاء عن سر املوسيقى ونتائج الغناء" أن العيطة في املغرب نوعان :ماللية ومرساوية ،ثم يوضح قائال" :أما املاللية فمكانها
بني مالل والجبال املجاورة لها وبعض النواحي من تادلة ،ونغماتها دائما في غاية العلو واالرتفاع شبيهة بصياح الندب
والبكاء ،واللفاظ املستعملة فيها في الغالب ممزوجة بكلمات بربرية ،ويتولد منها السوس ي ،وهو عبارة عن خفة امليزان

وانصراف الدور".9
بيد أن الباحث حسن نجمي يحصر العيطة املتداولة في تسعة أنماط رئيسية ذكر منها العيطة املرساوية التي
ترتبط جغرافيا بعموم الشاوية وورديغة ،وتنتشر في تادال وبالضبط في كل من خريبكة ووادزم ومن فروعها الخريبكي (نواحي
خريبكة) ،كما ذكر منها أيضا العيطة املاللية وهي عيطة تنسب إلى قبيلة بني مالل ،فال أحد بإمكانه بحسب نفس الباحث

أن ينكر التميز امللموس لألداء واإلبداع في تراث العيطة في منطقة بني مالل ،وفي عموم قبائل جهة تادال.10
في حين يذهب الباحث عالل ركوك إلى أن أكثر أنواع العيطة انتشارا في املغرب عموما العيطة الزعرية ،وذكر
بعضا من أشهر عيوطها ك (اجعيدان ،الشجعان) ،قبل أن ينتقل إلى الحديث عما سماه بالتالقح بين عديد أنواع العيطة

وهو ما أفرز لنا أنماطا جديدة من ذلك التالقح الذي وقع بين املرساوي والحوزي والزعري وأعطى نمط الخريبكي.11
وعليه فأنماط العيطة الشائعة ببالد تادال نجد العيطة املاللية وأيضا الزعرية وعن هذه الخيرة تتفرع الخريبكية.

ج-خصائص العيطة:
تتميز العيطة بخصائص متعددة ومتنوعة نذكر من أهمها الشفوية ،وتتجلى شفوية العيطة في كونها "ممارسة فنية
وظيفية داخل املجتمع القبلي ،تلقائية وعفوية ،توارثتها وتناقلتها أجيال عن أجيال ،وال يعرف مؤلفها الشعري واملوسيقي،

وإنما تقوم مثل كل تراث شفوي على املجهولية".12
كما أن العيطة تتسم أيضا بالبساطة على مستوى "التأليف الشعري واملوسيقي ،دون أن تعني البساطة هنا انعدام
أي معرفة جمالية أو تركيب فني" ،13بل إن شعر العيطة يتميز بخصائص جمالية متفردة منها غناؤه باملحسنات البالغية

 9ادريس بن عبد العلي اإلدريس ي ،كشف الغطاء عن سر املوسيقى ونتائج الغناء ،املطبعة الوطنية ،الرباط ،الطبعة الثانية ،1939،ص.137:
ينظر أيضا :عباس الجراري :الزجل في املغرب :القصيدة ،ص .71-170:وأيضا :حسن نجمي ،غناء العيطة الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية
في املغرب ،ج ،2ص.104-103:
 10حسن نجمي ،غناء العيطة الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية في املغرب ،ج ،2ص.103-102:
 11عالل ركوك ،معلمة املغرب ،ص.6224:
 12حسن نجمي» ،الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية باملغرب غناء العيطة نموذجا« ،الشعر الشفاهي باملغرب مقاربات ونصوص ،ص.26:
 13املرجع نفسه ،ص.27:
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من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية ،أكسب من خاللها شاعر العيطة قصيدته رونقا جماليا خاصا.
إضافة للخصائص السابقة نشير إلى طابع العيطة الغنائي وهذا ما يفرض علينا تناول العيطة في شقيها الشعري
والغنائي ،وهما شقان سياميان ،ووجهان لعملة واحدة وبالرغم من "أننا مدعوون إلى مقاربة خطاب شعري شفوي
تقليدي ،فإننا مضطرون إلى أن نقارب هذ ا الشعر من خالل صلته العضوية بالغناء والتصاقه السيامي به .ذلك أن تراث
العيطة بالنسبة إلينا ليس شيئا آخر غير هذه العالقة البنيوية بين القول الشعري والنسق اللحني واإليقاعي الذي

يحايثه".14
أما على مستوى مكونات بنيتها فالعيطة مركبة من مقدمة بطيئة في اإليقاع ثم مجموعة من الفصول أو القاطبات
تربط بينها أبيات انتقالية تدعى حطات (مفردها حطة أ قنطرة عند أصحاب اآللة) وتختم العيطة بقفل من بيت شعري في

إيقاع سريع.15
-3املقاومة في شعرالعيطة بتادال :قصيدة "الشجعان" ملباركة البهيشية أنموذجا
يقودنا الحديث عن اإلنتاج الثقافي والدبي والفني بتادال ،إلى رصد سمات الحضن الذي ترعرعت فيه هذه
الشكال الثقافية ،وأهم خصائصه املميزة التي تجعل منه مكانا مالئما لنموها وتطورها ،وعليه فقد كانت بالد تادال
لتنوع تضاريسها (جبل ودير وسهل) ،وعنصرها البشري (عرب وأمازيغ) ،مناخا مالئما ومناسبا لظهور أشكال تعبيرية
ثقافية وفنية متعددة ومتنوعة ،منها الشعر الشعبي الشفوي املغنى ،باعتباره وسيلة تعبيرية تستجيب لطموح شعراء
هذه البالد ،وتعبر عن ذاتيتهم ،وما يعتمل داخلها من عواطف وهواجس وأحاسيس متنوعة ومتضاربة أحيانا ،ولكونه
كذلك وسيلة تعبير عن الجماعة (القبيلة) واملجتمع الذي يعيشون فيه ،ويتفاعلون معه.
تتبع الشاعر الشعبي بتادال كل ما يتعلق بجوانب حياته ،وطموحاته ،وصور أحاسيسه ورغباته ،وعبر عن
مكنوناته ،كما التزم بقضاياه ،وفي هذه الفترة نجده يصور حمالت املستعمر التي اجتاحت بالد تادال ،حاثا املقاومين
على رص الصفوف ،وتوحيد الكلمة ،رافعا من هممهم ،منتشيا بانتصاراتهم ،متغنيا بقياد هذه املقاومة وأبطالها،
معددا فضائلهم وخصالهم.
مع طرق املستعمر لبواب تادال ،ووصول صدى مدافعه ملسامع أهلها ،تداعىت القبائل لكسر شوكته ،ووأد فتنة
تفرقته ،حاملين أسلحتهم ،موقعين به في كل النحاء ،حيث نصب الشعراء أنفسهم ناطقين باسم القبائل ،ذائدين
عن حياض حرمتهم باللسان ،منتشين بانتصاراتهم ،معددين أيامهم ،رافعين همم محاربيهم ،وفي هذا تقول امباركة
البهيشية مضحية بالغالي والنفيس مخاطبة املقاومين:

 14املرجع نفسه ،ص.26:
 15عالل ركوك ،معلمة املغرب ،ص.6223:
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واللـي تـرصـص ه ـا عـبـونـي

واللـي تـحـفـى هـاشـربـيـل ـي

كانت الشاعرة تعتلي صهوة جوادها ثم تقوم بتحريض القبائل على الثورة ،وتوحيد الصفوف ،وفي هذا تقول:
ك ــالــت ل ـيــك ــم الــن ــي ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
داي ـ ـ ــرة لح ـ ــاف و ريـ ــح ـي ـ ـ ــة
و تـ ـ ــات ـ ــه ـيـت فـي الــرجــل ـي ـ ــة
ك ــاس ــب ــة ع ــود ب ــال مـ ــول ـ ــى
راك ــب ــة ف ــي الس ــواروت ــاللــي
الشاعرة لم تكن بمنأى عن هذه الحرب ،بل خاضتها بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة وإصرار ،وخطابها جاء محمال بروح
النضال والتضحية والفداء ،وفي ذات املعنى تقول عن نفسها:
ف ـي ــن م ــبـ ــارك ــة بــنـت ح ــمـ ـ ــو

البـ ــس ــة ق ــفــط ــان ب ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــو

كما أكدت البهيشية في ملحمتها البطولية على ضرورة لم الشمل وجمع القبائل على كلمة واحدة ،وتجاوز الخالفات
ََ
بالجلد والصبر على فراق الهل والوالد ،لعظم املهمة املقبلين عليها (الجهاد
القائمة بينهم ،ونبذ الصراعات ،والتحلي
في سبيل هللا ونيل الجنة) ،وفي ذا تقول:
اللي بـ ـغ ـ ـا الالمه يتعامى

اللي بغا اوالدو يتسوخر

اللي ب ـ ـغـ ـ ـا الجـ ـنـ ـ ـة ي ـدنى

والل ـي ت ـف ـرم ـا يـبـقـى تم ـا

وفي هذا املعنى تقول أيضا داعية مجاهدي القبائل إلى رص الصف وتوحيد كلمتهم ،ومد يد العون لبعضهم البعض
لن املستعمر يعزف على وتر التفرقة:
ت ـح ـ ـ ـزم ـ ـوا ك ــون ــوا ً
رج ـ ـ ــاال
يـ ـ ـاودي كـ ـون ـ ــوا ع ـ ـوانـ ـي ــن
راه الـج ـماعـة طـلـعـت لـلـديـر
راه الـمحـلــة حــطــت لـرحـال
تتبعت بعد ذلك الشاعرة خضوع القبائل التادلية ومدن هذا اإلقليم ،ومنها قبائل ايت عطا وأيت بوزيد:
شـ ـكـ ــون ع ـزك آل ــق ــص ـي ــبــة ؟
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آي ـ ـت ع ــط ــا و آي ــت بــوزي ــد
ح ـ ــد س ــال ـك ـان ال ـزي ـ ــت ـــ ــون
ف ــي ال ـزن ــاق ــي نــاض ال ـريـتـول
وأشارت أيضا إلى سقوط قبيلة بني معدان:
ف ــات د وارفــاتــح الــج ــب ــال
ف ـ ـات دوارب ـ ـن ـ ـي مـ ـعـ ـدان
وعن احتالل القصيبة وقبيلة بني عمير تقول:
ف ـي ــن اي ــامـ ــك آل ــقــص ـيــب ـ ـ ـ ــة
كـ ــان مـ ـ ـوس ـ ــم ول ـ ــى س ـي ــبـ ــة
ف ـي ــن اي ـ ــام ـ ــك اآلرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــا
كـ ــان مـ ــوس ـ ــم ول ـ ــى حــركـ ـ ـ ــة
ال خـ ــز ان ـ ــة ال عـ ــود ب ـ ــقـ ـ ـ ـ ــى
كما وقفت الشاعرة بعد ذلك عند الوجه البشع لالستعمار الفرنس ي بمنطقة بني مالل والنواحي ،الذي أثخن القتل في
الناس بواسطة أسلحته املتطورة ،ومعداته العسكرية الثقيلة ،وطائراته ،وفي هذا الصدد تقول:
ف ـي ال ـزن ـاقي ن ـاض الـريـتـ ـول
ت ـخ ـل ـط ـو ط ـي ـوروطي ـارات
راه املـ ـوتـ ـى ك ـ ـي الـب ـه ـ ـايـم
فمباركة البهيشية في ملحمتها الغنائية هذه تصور سلطات االحتالل الفرنس ي وقد وجهت نار بنادقها وطائراتها إلى
املدنيين العزل في الزقة والحياء ،بعدما عجزت قواتها على الرض عن حسم املعركة أمام استبسال املجاهدين.
لتنتقل الشاعرة أيضا في ملحمتها إلى تعداد أسماء من استشهد في هذه املعارك البطولية ،والتي خلدت ذكرها ،متباهية
بخصالها وشجاعتها ،وفي هذا تقول:
طـ ـاح ال ــشـ ـرق ــي ول ـ ـد ال ـلـ ـوا
الـكـاط ــع ك ـري ــض ــة م ــن ل ــهــوا
ط ـ ـاح الــقـ ـرف ـة زي ـن وص ــاف ــي
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ط ــاح خــي ـدوم ب ـردوا الــكــلــوب
لـمخــســرالــكلمــة فــي الـبـيـرو
طـ ــاح ع ـ ـرب ــوش ال ــه ـ ــداوي
مــع ـم ـرالــن ــوالـ ــة ب ــال ــخ ــاوي
ط ـ ـاح ش ــي ــبـ ــان ـي بـ ــوع ـ ـ ــروة
ش ــاف ــت ــو لــحـ ـروك وف ـ ـزعــت
ري ـح ــة الــج ــن ــ ـ ـة ف ــي ع ــودو
ط ـ ــاح ع ـ ـرب ـ ـوش الهـ ـ ـ ـداوي
راه عـ ـ ـرف ـ ــو ك ــاس ــي عـ ـودو
راه ال ــك ــرم ــة ك ـد الــخــيــم ـة
طـ ــاح ب ــزازوا يــا م ــن رف ـ ـدو
تــاي ـريــض فـي الــعــود مــكــيــد
طــاح جــلــيــلة ول ـد الــعــس ـري
م ــكــح ــلــوا دخ ــان الــث ـلــثـ ـ ــي
طـاح ال ــشرق ــي ب ــن الـمفـضـل
راه الـ ـ ـورك ــة عــل ـي ـه تــسـ ـ ـول
ع ـالــضـ ـريــف دازمــكـ ـ ــوف
عــال ـوالــي س ـي ـدي مــيــمـ ـون
عــالــحــب ـ ـشــي مــول الدرن ـ ــة
لـمـتـبع الــحــلــة ف ـيــن مــشات
طـ ــاح دري يـ ـ ـ ـا ب ـ ـ ــن دودو
طارك درنــة الغــاسل وجــهــوه
طــاح بــزيــك ـرابـن الــنـاعـم ـي
ك ـ ــان عـ ــكـ ـ ــدة لل ـرج ـل ـ ـي ــة
طـاح كــحــيــل ـيــش آبــن فــراج
م ـ ــه ـرس ق ـرون الـ ـدي ـاشـ ــة
ع ـ ــالــض ـراوي ت ـ ــم س ــي ــادو
عــالــض ـراوي ت ــم ال ـ ــرك ــاب
ٌ
ف ـي ــن قـ ـدورآبـ ـن بـ ــوط ــة ؟
ل ـم ـع ـم ـرســمــاط ـو ب ـال ـبــوبـال
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ونظرا لكثرة القتلى الذين امتألت بهم الحياء والزقة واملناطق القريبة فقد شبهت الشاعرة ما جرى باملجزرة وفي ذا
تقول:
كَــالََلَـ ـيـكَــمََال ــسَ ــيَمَــامَ ــوحَ َ
عَـ ــالَــبَـ ــطَ ـ ـ ـ َـوارََبَ ـ ـ ـ ـلََكَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزارَ َ
كما تتبعت هذه القصيدة ضعف وهوان بعض قياد القبائل الذي تهاونوا في الدفاع عن أرضهم ومجابهة املستعمر،
ومن كالمها في هذا املعنى:
فيـن قـ ـايـ ـدك ـم ي ـا أوالد حمـدان

م ـن الخ ـل ـعـ ـة م ـ ـا ك ـ ـد اي ـب ـ ـان

ف ـي ـن ق ـاي ـدك ـم ي ـا أوالد سع ـي ـد

م ـن الخ ـل ـع ـة م ـ ـ ـا ك ـ ـد أي ـ ـ ـزيـد

واش م ـ ـ ـ ـن وال ـ ـ ـ ـى يـ ـ ـت ـ ـوالـى

غ ـي ـ ـ ـرض ـ ـربـ ـ ـوا وال ه ـ ـرب ـ ـ ـ ـو

كما انتقدت مظاهر املهانة والذل التي كان عليها الناس زمن االحتالل ،مكرهين على قبول الظلم والتهميش ،وهنا تنفي
الرجولة عنهم ،وفي هذا السياق تقول:
ك ـ ــال ـ ــت ل ـي ــك ــ ـ ـم الـن ــي ـــ ــري ـ ـ ـ ــة
ت ـ ـ ــوخـ ـ ــرل ــحـ ـك ـم للــع ــيــاالت
ع ـ ـ ـاق ـ ــويـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ــا ودلـ ـ ـيـ ـ ــن ـ ـ ـ ــا
بعد ذلك نجد القصيدة تتناول بعض مظاهر الحياة السياسية واالجتماعية لخدام فرنسا وأذنابها الذين يعينونها في
إدارة شؤون البالد ،لتقتص من صورهم ،وتحط من مكانتهم ،وتستهزئ بهم ،ومن ذلك قولها:
حـ ـت ـ ــى ع ــريـ ــوة داركــسـ ـي ـ ــوة
ح ـ ــت ـى ع ــري ــوة ع ــرف الــبــيــرو
ح ــتى عـ ــريـ ــوة عـ ــاد ي ــفـ ــاري
عـ ــروض ربــوحـة فـي الــدولـ ــة
ال شك أن الوضع الجديد سيأتي بتغييرات كبيرة حيث املستعمر وأعوانه يستفيدون من خيرات البلد على حساب
الحرار الذين سيذوقون الويالت والتضييق ،تقول أيضا:
ش ــي عــطـاتــو شــي كـلـعـت ليـه

حـت ــى الــخــمــاس دارالــتـقـاشــر َ
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أما عامة املغاربة فقد عانوا الويالت على يد املستعمر وضيق ذات اليد من فقر وغيره وهنا تقول:
راه اي ـ ـام ــك كـحـلـة كــط ــران
م ـيـمـتـ ــي م ـالــبسن ــا كـ ــت ـ ــان
مـ ـيـمــتــي مــالـفـفـنــا قــطــب ـ ــان
راه ال ـدري غـ ــادي ح ــفـيـان
والــمــيــت ف ـيــهــا ع ـ ـري ـ ـ ـان
و ات ــع ــالى تــشــوف الــع ـرب ــان
ش ي مصبط وش ي ح ــفــي ـان
ل ــع ـروس ـــ ــة تــب ــكــي وتــن ــوح
خ ــاص ــهــا إزارفــاش ت ــروح
أشارت كذلك إلى غياب العدالة ،حيث تسلط املستعمر فظلم واعتدى واغتصب واستبد ،تقول في املحتل وحكمه:
راه الـط ـ ـاي ـ ـح بـ ـاق ـ ـي مـكـبـوب

آش ه ـاد لحـكـم ت ـاع الظلمة

مـ ـايـ ـفـ ـاري م ـ ـا يـ ـع ـط ـي ح ـ ـق

آش هاذ الحكم تاع الظلمة

ج ـوج ع ـسـ ـات فـ ـم ال ـبـ ـيـ ـ ـرو

جـوج عسات فــم الـمـطل ـك

لكن الشاعرة رغم ما حصل ظلت متشبتة ببارق أمل في تغير الواقع وفي نيل الحرية بعد سلبها ،وفي عودة الحياة بعد
املوت ،والمل بعد اليأس ،تقول الشاعرة مستخدمة رمز شجرة الزيتون التي تمثل التشبث بالرض والصل،
واملستقبل املأمول:
مـ ـ ـن ح ـ ــرزيـ ــت ـــ ــون ب ــن ــي م ــالل
إل ــى ك ــطــع ــت ـ ـوه الش الــتــج ــ ـ ــدار؟
وإل ـ ـ ــى ج ــدرت ــوه دابـ ـ ــا يــخــلــف
هذا المل الذي تشبثت به الشاعرة سوف تسطع مالمحه مع بزوغ معركة التحرير ،ونيل االستقالل ،فبالرغم من
مرور الزمن وتعاقب السنين فإن جذوة قصيدة الشجعان وأثرها لم يفتر ،بل ظلت حية ومتحركة تتفاعل مع الوضاع
االجتماعية والسياسية باملغرب ،وما يقع من أحداث ،وتنقل ما يعتمل داخل اإلنسان التادلي من مشاعر البطولة
والتحدي واملقاومة ،وهي قصيدة لم تعد في ملك امباركة البهيشية بل أصبحت ملكا مشاعا بين التادليين يضيفون
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
242

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
إليها أحداث زمانهم وطموحاتهم ،وآمال مقاومتهم ،وثورات تحررهم من الظلم واالحتالل حيث نجد قصيدة الشجعان
في صيغة أخرى مضافة لألصل تنقل لنا أحداث انتفاضة كل من واد زم وأبي الجعد سنة 1955م ،ومن ذلك:
كـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـت ل ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـم الـ ـ ـن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـة

مـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـرف ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـقـ ـ ـراب وت ـ ـلـ ـت ـ ـي ـ ـة

ومـ ـ ـا ولـ ـ ـدت ه ـ ـي غ ـالـس ـمـ ـعـ ـل ـ ـي ـ ـ ـة

مـي ـع ـادنا م ـع ـلـ ـوم عالسبت ليوم

م ـيـعـادنـا مـعـلـوم نـوضـو آوالد الـروم

وبج ـ ـع ـ ــد آبـ ـداه ـ ـا ووادزم سالها

نصر اني خرج يبول طيرو القنبول

م ـب ـروم ـت الن ـي ـب ـان سـادة البيبان

وتـ ـج ـ ـاه ـ ـ ـ ـ ـد ب ـالنـ ـ ـي ـ ـش ـ ـ ـ ـانَ 16
نالحظ من خالل هذه املحطات التي توقفنا عندها مستشهدين بمقاطع شعرية من قصيدة الشجعان ،على أن هذه
الخيرة تسافر عبر مراحل زمنية متعددة ،ولكأنها فلم وثائقي ،وأغنية جميلة ،تكتس ي حلة بهية ،تنتقل من املرحلة
الولى لدخول املستعمر لبالد تادال ،ثم مجابهته ومقاومته ،وبعده تناولت بسط املستعمر لسيطرته ،ثم االستسالم،
قبل أن ترصد اآلثار الناجمة عن ذلك من ظلم وتنكيل وتعذيب ،واستغالل وتهميش .ونحن في حضرة قصيدة
الشجعان "يمكننا أن نرى كيف تحيا قصيدة كاملة منتقلة من رجل إلى آخر ،ومن عصر إلى آخر ،مارة فوق السهول
والجبال وحواجز الكالم" ،17ثم تنتقل بعد ذلك لتسطير معركة التحرير ونيل االستقالل.

خاتمة:
ال يسعنا في الختم إال التأكيد بعد تحليل قصيدة "الشجعان" ملباركة البهيشية ،أننا كنا إزاء أشهر قصائد الشعر
الشفوي العيطي انتشارا بتادال ،وكشفنا ارتباطها بما شغل اإلنسان التادلي ،والتزامها بقضايا مجتمعه ومن ذلك
قضية االحتالل الفرنس ي للمغرب ،حيث نصبت الشاعرة نفسها مدافعة عن حرمة تادال وحياضها ،منافحة عن قيم
مجتمعها وخصوصياته ،معلية من قيم الجماعة/القبيلة املتوارثة الصيلة ،ومنتقصة من قيم املحتل الدخيلة.
وعليه يمكن تسطير مجموعة من الخالصات على الشكل التالي:
-

قصيدة الشجعان ميراث تادلي/مغربي تناقلتها الجيال شفاهة وغناء ورددتها اللسنة ،ووجد فيها املغربي ما ينشده
من قيم (الحرية-الكرامة) ،فكانت شعارا يستجيب لحاجياته على مر الزمن حتى بعد خروج االحتالل ونيل
االستقالل.

 16عالل ركوك« ،املجال والتاريخ ضمن الشعر الشعبي» ،الشعر الشفاهي باملغرب مقاربات ونصوص ،تنسيق املصطفى شاذلي ،سلسلة ندوات
ومناظرات رقم  ،136منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء ،الطبعة الولى 2006م،
ص.100-99:
 17والتر .أونج  ،water j.ongالشفاهية والكتابية ،ترجمة حسن البنا عز الدين ،عالم املعرفة العدد  ،182الكويت ،1994 ،ص.32:
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-

استناد الدب الشعبي ومنه فن العيطة بشكل أساس على اللغة العامية ،حرصا منه على وصوله إلى عموم الفئات
الشعبية.

-

تميز شعر العيطة بالعديد من املقومات الجمالية واملكونات التعبيرية ،مع ارتباطه ارتباطا عميقا باملوسيقى لحنا
وغناء.

-

يحمل شعر العيطة جملة من القيم املجتمعية /اإلنسانية ،ويدافع عنها ولعل أهمها ما تناولناه في هذا املقال
(قيمة الحرية -الكرامة -العدالة).

-

تفاعل شعر العيطة ومنه قصيدة "الشجعان" مع سيرورة التاريخ وتحوالت الثقافة واملجتمع.

الئحة املصادرواملراجع:
-1

ادريس بن عبد العلي اإلدريس ي ،كشف الغطاء عن سر املوسيقى ونتائج الغناء ،املطبعة الوطنية ،الرباط ،الطبعة الثانية.1939،

-2

حسن نجمي« ،الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية باملغرب غناء العيطة نموذجا» ،الشعر الشفاهي باملغرب مقاربات ونصوص،
تنسيق املصطفى شاذلي ،يسلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،136منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،مطبعة النجاح
الجديدة-الدار البيضاء ،الطبعة الولى 2006م.

-3

حسن نجمي ،غناء العيطة الشعر الشفوي واملوسيقى التقليدية في املغرب ،ج ،2دار توبقال للنشر ،سلسلة املعرفة الدبية ،الطبعة
الولى 2007م.

-4

الرواية الشفهية.

-5

عباس الجراري :الزجل في املغرب :القصيدة ،مطبعة المنية (نشر الطالب) ،الرباط ،الطبعة الولى1790،م.

-6

عالل ركوك« ،املجال والتاريخ ضمن الشعر الشعبي» ،الشعر الشفاهي باملغرب مقاربات ونصوص ،تنسيق املصطفى شاذلي،
سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،136منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء،
الطبعة الولى 2006م.

-7

عالل ركوك ،معلمة املغرب ،الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،مطابع سال ،تاريخ النشر 1410ه1989/م.

-8

محمد الفاس ي ،الدب الشعبي املغربي امللحون ،مجلة البحث العلمي (الرباط) ،العدد الول ،السنة الولى يناير-أبريل 1964م.

-9

محمد بن عبد الكريم العبدوني ،يتيمة العقود الوسطى في مناقب أبي عبد هللا سيدي محمد املعطى ،املكتبة الوطنية الفرنسية،
رقم املخطوط .7289

-10

والتر .أونج  ،water j.ongالشفاهية والكتابية ،ترجمة حسن البنا عز الدين ،عالم املعرفة العدد  ،182الكويت1994 ،م.
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تأثيرجائحة كوفيد 19-على املنظومة التعليمية باملغرب
The impact of the covid-19 pandemic on the education system in
Morocco
عبد الصمد الزو ،طالب باحث في سلك الدكتوراه  ،جامعة ابن طفيل ،املغرب
عبد الرحمان الناطوس ،دكتورفي الجغر افيا الطبيعية والبيئة ،جامعة ابن طفيل ،املغرب.
ملخص :خلفت جائحة كوفيد  19آثارا عميقة شملت مختلف املجاالت بما في ذلك التعليم ،ويتجلى ذلك في إغالق املدارس
ً
بجميع أنحاء املعمورة تقريبا سنة  ،2020األمر الذي شكل أكبر صدمة تضرب جميع األنظمة التعليمية .ومن املنتظر أن تتفاقم
ً ً
األضرار سوءا نظرا ملا سيسببه هذا الوضع الصحي الطارئ من كساد عاملي عميق.
وكغيره من بلدان العالم فقد تأثر املغرب بتداعيات هذا الوباء ،وبالرغم من املجهودات التي بذلت للخروج من األزمة إال
أنها تبقى محدودة خاصة في قطاع التعليم الذي كان يعيش أزمة حتى قبل الجائحة.
وتأتي هذه الدراسة في وقت ال تزال فيه جائحة فيروس كوفيد19 -مستفحلة ،مثيرة معها مناخا مطبوعا بالتخوفات
والشكوك وانعدام اليقين ،والذي يساهم في جعل اآلفاق على املديين القريب واملتوسط أكثر ضبابية.
الكلمات املفاتيح :جائحة ،كوفيد ،19-املنظومة التعليمية ،املغرب.

Abstract : The Covid 19 pandemic has had a profound impact across various fields, including
education, as evidenced by the closure of schools around the globe in 2020, the biggest shock to
all educational systems. The damage is expected to worsen owing to the deep global depression
that this emergency health situation will cause.
Like other countries of the world, Morocco had been affected by the consequences of the
pandemic, and despite efforts to emerge from the crisis, it remained particularly limited in the
education sector, which was in crisis even before the pandemic.
The study comes at a time when the Covid-19 pandemic is still booming, creating a printed
climate of fear, uncertainty and uncertainty that contributes to making the prospects for the near
and medium term more blurred.
Key words: Pandemic, Covid-19, Educational System, Morocco.
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تقديم:
تعرف كل دول العالم حالة استنفار كامل ملواجهة تبعات جائحة كورونا ،فقد داهمت هذه األخيرة دون سابق إنذار.
ونتيجة ذلك كانت األولوية املباشرة هي البدء أوال بحماية الصحة والسالمة ،ثم بذل كل ما هو ممكن الستمرار استفادة
املتعلمين من حقهم في التربية والتعلم ،سواء من خالل التعلم عن بعد أو التعلم الذاتي.
وقد اتخذت العديد من اإلجراءات الفورية على املستوى العاملي لسد فجوة التعليم الرقمي ،حيث أعلنت إيطاليا
عن حزمة بقيمة  85مليون يورو لدعم التعلم عن بعد يستفيد منها  8,5مليون متعلم وتحسين االتصال في املناطق املعزولة.
أما الصين فقدمت حواسيبا للمتعلمين املنتمين إلى أسر منخفضة الدخل ووفرت حزم بيانات على األجهزة املتنقلة وإعانات
بشأن االتصاالت1.
وبخصوص فرنسا ،فقد بذلت جهود لتوفير األجهزة لنسبة  5%من املتعلمين الذين ليس لديهم سبل نفاذ إلى
ً
اإلنترنت أو الحواسيب .بينما في البرتغال ،إدراكا منها أن ليس كل التالميذ لديهم نفاذ إلى اإلنترنت في املنزل ،فقد اقترحت
الحكومة إرساء شراكة مع خدمات مكتب البريد إلرسال أوراق الواجب املنزلي الذي يتعين القيام به في املنزل2.
وهذه اإلجراءات ليست سوى عدد قليل من الجهود العديدة املبذولة للمساعدة في توفير بعض االستمرارية في
ً
التعلم للتالميذ األقل اتصاال في هذا الوقت العصيب ،ومن املأمول أيضا أن تسهم في سد الفجوة الرقمية بشدة .فكيف
واجه النظام التعليمي باملغرب تداعيات جائحة كورونا؟

 إشكالية البحثيعيش العالم أزمة تعلم حتى قبل جائحة كورونا ،حيث كان هناك  258مليون طفل وشاب في سن الدراسة
باملرحلتين االبتدائية والثانوية غير ملتحقين باملدارس .وكانت نسبة كبيرة من املتمدرسين تحصل على قدر ضئيل من
التعلم ،بسبب تدني جودة التعليم املدرس ي .وقد عمق وباء كوفيد 19-أزمة األنظمة التعليمية بما فيها املغربي ،وجعلها غير
قادرة على الحفاظ على وتيرتها العادية.
من هذا املنطلق ،يمكن صياغة اإلشكالية املحورية لهذه الدراسة كما يلي :كيف أثرت جائحة كورونا على النظام
التعليمي باملغرب؟ وما اإلجراءات التي سلكها املسؤولون ملواجهة مخلفات الجائحة على املدرسة املغربية؟

 -فرضيات البحث

من خالل اإلشكالية املركزية ونتائج الدراسة األولية ،فإن الفرضيات التي سنحاول تأكيدها أو نفيها خالل هذا
البحث هي:
 أثرت جائحة كورونا على طرفي العملية التعليمية التعلمية باملغرب ،اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا.
 انخرط األساتذة واملتعلمون في عملية التعليم عن بعد باملغرب بشكل ضعيف.
 يواجه التعليم في ظل جائحة كوفيد 19-باملغرب عدة إكراهات.
 رغم ما خلفته الجائحة من آثار سلبية على قطاع التعليم ،لكن كان لها إيجابيات كذلك.

 أدوات البحثباإلضافة إلى املعطيات املحصل عليها من املراجع واملصادر املختلفة وكذا الجهات الرسمية ،سيتم االعتماد على
 1التكنولوجيا وجائحة فيروس كورونا) :(COVID-19إدارة األزمة ،2020 ،ITU NEWS MAGAZINE ،السويد ،العدد  ،3ص ص .9-11
 2املرجع نفسه ،ص .11
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العمل امليداني من خالل االستمارة .حيث شملت هذه الدراسة توزيع استمارات على  215أستاذا وأستاذة و 655متعلما
ومتعلمة ،كما غطت مختلف األسالك التعليمية الثالثة ومختلف املواد املدرسة .وسنعتمد على برنامج  Sphinxلتفريغ
االستمارات ورسم املبيانات.

 -1توقف الدراسة وإعالن حالة الطوارئ الصحية :وضعية استثنائية غيرمسبوقة باملغرب الحديث.
بعد ظهوره في الصين في نونبر  ،2019وصل وباء كورونا الحقا إلى باقي دول العالم ،منتقال إلى أوروبا ثم أمريكا
الشمالية وأمريكا الجنوبية ثم إفريقيا .وأمام هذا االنتشار السريع واملتزايد للفيروس ،شرعت عدة دول في إغالق حدودها
ووقف الرحالت الجوية الدولية .وفي مارس  2020تم تعميم قرار تقييد الرحالت الجوية وإغالق الحدود بين الدول ،مما
أدى إلى وقف حركية األشخاص.
وقد عمل املغرب منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في  2مارس  ،2020على اتخاذ مجموعة من
اإلجراءات االحترازية التدريجية متعددة األبعاد ،مع تعبئة مختلف مؤسساته .وقد بلغت هذه الدينامية ذروتها مع إعالن
حالة الطوارئ الصحية في  20مارس 2020التي جرى في إطارها فرض حجر صحي شامل.
وإلى اآلن ،تظل تداعيات أزمة كوفيد 19-عميقة ومتعددة األبعاد وتطال الدينامية االقتصادية ،وظروف عيش
املواطنين وكذا جودة ونجاعة الخدمات العمومية ،كما تشمل آثارها الجانب البيئي .وذلك بالرغم من أهمية وإرادية
اإلجراءات والتدابير املتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية ،أو التي جرى اإلعالن عنها للحد من تفش ي الجائحة" .وجدير
بالذكر ،أن شدة هذه التداعيات ليست وليدة اليوم ،ذلك أن وجود مكامن الضعف وأشكال الهشاشة البنيوية في نموذجنا
التنموي الحالي الذي بلغ مداه ،قد شكل عامال زاد من حدة الصعوبات التي تواجهها بالدنا ،نتيجة التأخير الذي تمت
مراكمته في تنزيل أوراش رئيسية من قبيل تعميم الحماية االجتماعية وتأهيل املنظومة الصحية ،وإدماج القطاع غير
املنظم ،وتنزيل الجهوية املتقدمة ،والنهوض باملقاوالت املغربية3".

 -2التعليم عن بعد :خيارحتمي أم قرارارتجالي
أجبر فيروس كورونا ) (COVID-19املدارس في جميع أنحاء العالم على اإلغالق ،مما أثر على تعليم أكثر من  1.5مليار
من األطفال والشباب ،وفقا ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .وقد عملت الحكومات بشكل عاجل
على مساعدة املدرسين واملتعلمين إليجاد حلول ،تضمن مستوى ما من االستمرارية في مثل هذه األوقات املضطربة.
وعلى نفس املنوال ،اتخذت السلطات املغربية املختصة قرارا يقض ي بإغالق املدارس ابتداء من 16مارس .2020
وهو ما حتم وضع خطة عمل على املدى القصير من أجل ضمان االستمرارية البيداغوجية ،وذلك من خالل إرساء التعليم
عن بعد خالل فترة الحجر الصحي.
يمكن تعريف التعليم عن بعد على أنه نظام يتم فيه تقديم املواد التعليمية ألشخاص يقطنون في أماكن بعيدة عن
املؤسسة التعليمية ،وذلك في غياب تقارب اتصالي بين املدرسين واملتعلمين4.
وقد أصبح التعليم عن بعد في السنوات األخيرة مرتبطا ارتباطا وثيقا بوسائل التكنولوجيا الحديثة ،وظهرت مفاهيم

 3املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،االنعكاسات الصحية واالقتصادية واالجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد )19-والسبل املمكنة
لتجاوزها ،2020 ،ص .11
4
Almarashdeh, I. (2016). Sharing instructors experience of learning management systems: A technology perspective of user
satisfaction in distance learning courses. Computers in Human Behavior, 63, 249-255
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ي والتعلم التعاوني القائم على اإلنترنت5.

جديدة تستعمل باملوازاة مع التعليم عن بعد ،كالتعلم اإللكـتروني والتعلم االفتراض
إذن فالتعليم عن بعد هو نظام إليصال املعرفة ملتعلم بعيد عن املؤسسة التعليمية ،إما عن طريق املطبوعات أو
امللفات اإللكـترونية ،و كذا التلفاز ووسائل التكنولوجيا ،إضافة إلى األنترنت6.
لم یبدأ التعلیم عن بعد في ال ــعصر الــحدیث بل یمتد ألكثر من مئتي عام .وكانت البدایة عام  1729على یــد Philips
) ( Calebحیث كان یقدم دروسا أسبوعية عبر صحیفة "بوسطن جازیت" .واستخدم الرادیو لهذا الغرض عام ،1922
حیث بدأت جامعة بنسلفانیا العریقة في تقدیم عدد من املقررات عبر جهاز الرادیو ،ثم بعد ذلك عبر أجهزة التلفزة إذ
أطلقت جامعة ستانفورد مبادرة عام  1968أسمتها  the Stanford Instructional Television Networkلتقدیم مقررات
لطالب الهندسة عبر قناة تلفزيونية .وفي عام  1982دخــل الــكومبیوتر املجال الــتعلیمي )(Computer Assisted Instruction
 ،وفي عام  1992كان االنتشار األوسع مع ظهور شبكة األنترنت ،حیث بدأ ظهور أنظمة إدارة التعلم ) (LMSعام .1999
وفي عام  2002أطلق معهد ماساتشوستس للتكنولـوجیـا مبادرة املقررات املفتوحةMIT Course Open Ware
الذي يضم  2000مقرر مجاني یستفید منه  65ملیون مستفید من  215دولة7.
إن رقمنة املجال التربوي والتعليمي باملغرب ليست وليدة أزمة جائحة كورونا ،فلقد بذلت جهود حثيثة منذ ما يناهز
عشر سنين لهذه الغاية ،وهو نهج يساير بشكل متناغم إستراتيجية املغرب الرقمي التي وضعت للنهوض بأوضاع اململكة.
ولتحقيق هذا الهدف ،أنجزت العديد من البرامج لعل أهمها برنامج جيني ( ،)Programme GENIEالذي مكن من
إحداث بوابتين رئيستين )soutiensco.men.gov.ma( :و( .)taalimtice.maوقد أسهمت وكالة التنمية الرقمية ( L'Agence
 )de Développement du Digitalالتي تم استحداثها سنة  ،2007في تحقيق إستراتيجية الدولة الساعية لتوسيع رقعة
توظيف الرقمنة في املجاالت الحيوية ،ومن ضمنها مجال التعليم عن بعد.
"وقد تمثلت إستراتيجية الدولة في جعل التعليم اإللكتروني ( )e-learningدعامة مواكبة ومساعدة للعملية
التعليمية باملدرسة .بمعنى أن تصور الدولة بشأن رقمنة املنظومة التربوية ،ينحو منحى تدعيم العملية التعليمية التقليدية
بتوفير أجهزة ومعدات رقمية باملؤسسات التعليمية ،وتوفير تكوينات لألطر التربوية تمكنهم من استعمال هذه املعدات
ودعم دروسهم التقليدية بها8".
وكسائر البلدان عبر العالم ،تبنت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي نظام التعلم
عن بعد كحل بديل للتعلم داخل الفصل الدراس ي ،وذلك من أجل استكمال الدروس املبرمجة خلل فترة الحجر الصحي
التي أقرتها الحكومة املغربية.
ولضمان نجاح هذه املقاربة ونجاعتها ،اتخذت الوزارة عدة تدابير تخص طريقة إعداد محتويات الصفوف وتلقينها
للتالميذ ،من أهمها بث الدروس املصورة عبر القنوات التلفزية وتوفير املضامين الرقمية ،باإلضافة إلى إمكانية تنظيم
higher
6

5 Conrad, D. (2006). E-Learning and social change: An apparent contradiction. In M. Beaudoin (Ed.), Perspectives on

education in the digital age (pp. 21-33). New York: Nova Science Publishers.
بلحياح حسن ،رهانات التعليم عن بعد في املغرب ضمن الدليل املعرفي لجائحة كوفيد  ،19جامعة محمد الخامس ،2020 ،ص .31

 7منظمة األمم املتحدة للتربیة والعلوم والثقافة ،التعليــم عــن بع ــد مفهـومـه ،أدواتـه واستـراتيجياته :دليل لصانعي السياسات في التعليم
األكاديمي واملنهي والتقني ،2020 ،ص .15
 8السيدي محمد والتاقي محمد  ،جائحة كورونا وصدمة رقمنة العملية التعليمية باملغرب ،ضمن الدليل املعرفي لجائحة كوفيد  ،19جامعة
محمد الخامس ،2020 ،ص .27
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أقسام افتراضية عبر املنصات االلكـترونية املخصصة لهذا الغرض9.

والتعلیم عن بعد لیس حدیث العهد على الساحة التربوية ،بل عرف سابقا بمسمیات متعددة یجمع بينها املفهوم
العام وهو "التعلیم عن بعد" ،إال أنها تختلف فیما بينها ببعض القوانين والوسائل التعلیمية املستخدمة لكن إلیصال
املعلومات للمتعلم.
 التعليم باملراسلة  :Correspondance instructionيعتبر من أقدم أنواع التعلیم عن بعد ظهورا ،وهو یمثل طریقةللتعلیم یتحمل فيها املعلم مسؤولية توصیل املعلومة أو املهارة إلى املتعلم ،وذلك عن طریق الخدمات البریدية .ومع التقدم
العلمي والتكنولوجي أصبح التعلیم باملراسلة یعتمد على املزج بين املواد
املطبوعة واملواد املسموعة واملرئیة10.
وقد اكتسب التعلیم باملراسلة بعدا آخر عندما بدئ بإنشاء الجامعة املفتوحة  ،Open universityوباستخدام
تقنیات في البث اإلذاعي والتلفزیوني لخلق بیئة تعلیمية فاعلة بدیلة عن التعلیم التقلیدي.
 التدريس عن بعد  :Tele–Teachingهو نوع من أنواع التعلیم التفاعلي عن بعد ،ویعتمد على التواصل االفتراض ياملباشر.
ويتم التدریس عن بعد عبر وسائط وتقنیات مختلفة كالكومبیوتر والتلفزیون والهاتف والبرامج اإلذاعیة .كما تتیح
التكنولوجیا الرقمية وصول املحتوى اإللكتروني من كتب وصور لجمیع املتعلمين في أي مكان وزمان11.
 التعليم املفتوح  :Open Instructionويسمى أیضا التعلیم املنزلي والتعلیم املستقل .و يتیح هذا النوع فرصةااللتحاق بالدراسة ألي فرد مهما بلغ من العمر ،أو أيا كان عمله من دون اشتراط حضوره املباشر.
والتعلیم املفتوح ھو نشاط تعلیمي یعتمد على استخدام مختلف أدوات التدریس ،مع تقلیل القیود على الدراسة
من حیث كیفیة الحصول علی املعلومات أو الوقت أو معدل التحصیل 12.وهو بذلك يعتبر نظاما مرنا ألنه یعطي الفرصة
للمتعلم للتعلم في أي وقت یرید وحیث یرید.
 التعليم اإللكتروني  :E-Learningیعتمد على استخدام وسائل االتصال الحدیثة واملعاصرة من كومبیوتر وشبكاتهووسائطه املتعددة (صوت وصورة) .إضافة إلى املكتبات اإللكترونیة ومواقع اإلنترنت.
وتستخدم هذه الوسائط في االتصال واستقبال املعلومات واكتساب املهارات والتفاعل بين املعلم واملتعلم ،وبين
املتعلم واملدرسة وأحيانا بين املدرسة واملعلم .وال یتطلب هذا النوع من التعلیم وجود منشآت مدرسية أو صفوف دراسية،
بل إنه یلغي جمیع املكونات املادیة للتعلیم.
ویركز هذا النوع من التعلیم على توظیف الوسائل التعليمية وسائل اإلیضاح وأدوات اإلنتاج ،للتمكن من إیصال
املعلومات للمتعلين على اختالف أنماطهم ،ال سیما الفئات العمریة الصغيرة.

 -1.2انخراط األساتذة واملتعلمين في عملية التعليم عن بعد باملغرب.
9

بلحياح حسن ،رهانات التعليم عن بعد في املغرب ،مرجع سابق ،ص .31
10 Teaching by correspondence. Erdos, Renée F. Unesco
11 Information technologies in teacher education: issues and experiences for countries in transition – UNESCO 1995

– )Teacher education guidelines: using open and distance learning; technology, curriculum, cost, evaluation (ara
UNESCO 2002 9 In pursuit of smart learning environments for the 21st century – UNESCO 2017.
12

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
249

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
ال شك أن هناك دوال كانت تدمج بين التعلیم املباشر التقلیدي والتعلیم عن بعد ولها تجربتها في هذا املجال ،ولكن
ال یخفى أن الكثير من الدول اتجهت نحو التعلیم عن بعد قسرا مع تعلیق الدراسة بسبب جائحة كورونا في مارس . 2020
من هنا واجه العدید من املعلمين والقيمين على العملية التربویة تحدیات في هذا الخصوص ،فرضها كل من الواقع التقني
واملوارد البشریة واإلمكانيات املتاحة في كل بلد ،باإلضافة إلى فرص متوافرة رفعت من شأن التعلیم عن بعد.
وفي املغرب ورغم محاوالت الرقمنة ،إال أن التعليم عن بعد كان غائبا في املنظومة التعليمية باستثناء محاوالت
محتشمة اقتصرت على تسجيل بعض الدروس وبثها عبر "اليوتوب" ،وهي محاوالت فردية ألشخاص وغير ممأسسة.
وبعد توقف الدراسة الحضورية في  16مارس  2020وإغالق املدارس نتيجة انتشار الوباء ،وفرض حالة الطوارئ
الصحية وبالتالي الحجر الصحي الشامل ،انخرط الجسم التعليمي بكل مكوناته في عملية التعليم عن بعد لحماية حقوق
التالميذ في التحصيل الدراس ي واستكمال مقررات السنة الدراسية .إال أن املجهودات والنتائج ظلت محدودة نظرا لعدة
عوامل.
واملبيان املوالي يوضح مدى انخراط األساتذة في عملية التعليم عن بعد:
املبيان رقم  :1انخراط األساتذة في التعليم عن بعد خالل الحجرالصحي

22%

نعم
ال

78%

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
نالحظ من خالل املبيان أن نسبة كبيرة من األساتذة لم تنخرط في عملية التعليم عن بعد ،إذ تبلغ هذه النسبة
 ،78%بينما نسبة  22%فقط من األساتذة من استكملوا الدروس املقررة عن بعد.
وتجدر اإلشارة هنا أن النتائج تختلف من منطقة إلى أخرى ،وبدرجات متفاوتة إذا ما استحضرنا بعض العوامل،
كفقر املنطقة ومدى تزودها بالكهرباء واألنترنت ،وكذا درجة إملام األستاذ واملتعلم بالتقنية.
إن النسبة املتدنية لألساتذة الذين مارسوا التعليم عن بعد ،تؤكدها أيضا نسبة املتعلمين الذين استفادوا من هذا
التعليم .فالجدول املوالي يوضح بجالء النسبة املنخفضة لالستفادة من التحصيل الدراس ي خالل فترة الحجر الصحي.
املبيان رقم  :2استفادة املتعلمين من التعليم عن بعد خالل الحجرالصحي
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11%

نعم
ال

89%

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
نستنتج من املبيان ضعف نسبة االستفادة من التعلم عن بعد ،حيث ال تتجاوز  11%فقط من مجموع عينة
الدراسة .ونشير هنا أن أغلبية عدم املستفيدين من القطاع العام ومن السلك االبتدائي والسنتين األولى والثانية ثانوي
إعدادي .ويرجع األمر إلى الفقر وتدني املستوى التعليمي ألولياء األمور ،إضافة إلى صغر سن املتعلمين وعدم قدرتهم على
التعامل مع هذا النوع من التعليم ،أو عدم امتالكهم للهواتف الشخصية13.
ويفسر األساتذة ضعف انخراطهم في عملية التعليم عن بعد بعدة عوامل ،يلخصها املبيان املوالي:
املبيان رقم  :3العوامل املفسرة لعدم انخراط األساتذة في التعليم عن بعد
13%

7%
23%

عدم التوفر على الوسائل
غياب التواصل مع المتعلمين
ضعف التعامل مع الوسائل الرقمية
آخر
57%

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
يتضح من خالل النتائج املعبر عنها في املبيان ،أن العوامل املفسرة لضعف االنخراط في التعليم عن بعد من طرف
األساتذة تبقى مختلفة ومتعددة .وتأتي في مقدمة املوانع غياب التواصل مع املتعلمين بنسبة  ،57%حيث نظرا للتوقف
 13في ما يتعلق بتغطية البرنامج الدراس ي ،تبين األرقام الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط أن  17.3%من التالميذ ،الذين تابعوا دراساتهم
عن بعد خالل فترة الحجر الصحي ،يعتبرون أن هذه الدروس قد غطت البرنامج الدراس ي السنوي بكامله ،منهم  19.3%من بين ساكنة املدن،
و 12.9%من ساكنة العالم القروي ،و  27.2%من بين تالميذ القطاع الخاص ،مقابل  15.8%في القطاع العمومي .في املقابل ،يعتبر  68.3%من
هؤالء التالميذ (تلميذين اثنين من أصل كل ثالثة تالميذ) أن هذه الدروس لم تمكن من تغطية كامل املقرر الدراس ي .وبالنسبة للمرحلة
االبتدائية ،فقد اعتبر حوالي نصف التالميذ أن هذه العملية لم تغط البرنامج الدراس ي بأكمله مقارنة مع السنوات السابقة (  )45.8%بينما
اضطر أكثر من ربع املتمدرسين (  )27.9%إلى االعتماد على دعم الوالدين أو األقارب أو الجيران ،ولجأ  13.2%منهم إلى االعتماد على دروس
الدعم املدرس ي الحضورية بعد رفع الحجر الصحي ( 16.2%من بين تالميذ الثانوي) و  4.9%على الدعم عن بعد.
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الفجائي للدراسة انقطع التواصل بين األستاذ واملتعلم خاصة مع غياب سجل يضم أرقام هواتف املتعلمين أو أولياء
أمورهم .وحتى األرقام الهاتفية املوجودة بامللفات الشخصية للمتعلمين ،إما غير مشغلة أو تستخدم للمكاملات الهاتفية
العادية فقط.
ويأتي في املرتبة الثانية ضعف التعامل مع الوسائل التكنولوجية والرقمية بنسبة  ،23%ويفسر هذا األمر بوجود
فئة عريضة من األساتذة كبار السن ،ال يجيدون التعامل مع التقنيات الحديثة يضاف إليها غياب التكوين املستمر في هذا
املجال.
أما  13%من املستجوبين فقد كان املانع لديهم مرتبط بعدم التوفر على الوسائل ،سواء الهواتف والحواسيب أو
الربط باالنترنت داخل املنزل .في حين تشمل باقي العوامل عدم تجاوب املتعلمين مع مجهودات األساتذة ،وغياب النصوص
املرجعية التي تؤطر هذا النمط من التعلم ،إضافة إلى صعوبات مرتبطة بحماية املعطيات الشخصية لألستاذ واملتعلم
على حد سواء.
وفيما يلي توزيع عينة البحث حسب امتالكهم للوسائل الالزمة للتعليم عن بعد:
املبيان رقم  :4توزيع املستجوبين حسب امتالكهم للوسائل التقنية
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املصدر :االستمارة امليدانية 2021
نستخلص من املبيان أن  87%من األساتذة تمتلك هاتفا ذكيا أو لوحة إلكترونية ،و 74%منهم يتوفرون على
حاسوب ثابتا كان أو محموال ،بينما يرتبط  46%باألنترنت .أما املتعلمون ف  23%منهم يتوفرون على هاتف ذكي أو لوحة
إلكترونية ،و  4%يمتلكون حاسوبا ،في حين  9%فقط يرتبطون باألنترنت.
باإلضافة إلى املجهودات الفردية لألساتذة بمختلف أسالكهم وتخصصاتهم" ،رفعت وزارة التربيـة الوطنيـة تحـدي
التعليم عن بعد مــن خــالل املنصــة اإللكترونيــة ( ،)TelmidTICEوالتـي تقـدم محتـوى رقمي يغطـي جميـع الفصـول
واملسـتويات واملوضوعـات األساسـية ،إذ تقـدم املنصـة  4500محتـوى يغطـي جميـع املسـتويات بمتوسـط  600.000مسـتعمل
في اليـوم  .وقـد تـم العمـل عـلى تحديـث هذه املنصـة 10شــتنبر ،2020مما سـمح بدمـج مـا يقارب مــن  7600مــورد رقمــي ،وبــث
 62درســا يوميــا عــبر القنــوات الوطنيــة14".
"ومـن أجـل تمكـين األساتذة مـن التواصـل املبـاشر مـع تالمذتهـم ،تـم إطـالق الخدمـة التشـاركية املندمجـة في نظـام
مسـار ،والتـي مكنـت مـن إحـداث  723.966فصـال افتراضيـا بالتعليـم العمومـي وأكـثر مـن 105.316

14

رئاسة الحكومة ،سنة من تدبير جائحة كوفيد ،19-يناير  ،2021ص .34
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فصـال بالتعليـم الخـاص15".

ودعـما لهـذا املجهـود ،انخرطت أربـع قنـوات وطنيـة لبـث دروس مصـورة ،وهـو مـا أتـاح تغطيـة جميـع املسـتويات مـن
الصـف األول االبتـدائي حتـى السـنة الثانيـة مـن البكالوريـا .وهو األمر الذي أفـاد التالميـذ ال سـيما في املناطـق القرويـة التي ال
تتوفر بها شبكة األنترنت ،لكن  91%مـن السـكان مـزودون بأجهـزة تلفزيـون16.
واملبيان املوالي يوضح الطريقة التي من خاللها استكمل التالميذ دروسهم خالل فترة الحجر الصحي:
املبيان رقم  :5وسيلة التعليم عن بعد خالل فترة الحجرالصحي
6%
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10,2%
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آخر

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
نستشف من املبيان أن املتعلمين الذين استفادوا من عملية التعليم عن بعد ،تابع  70,2%منهم تحصيلهم الدراس ي
عبر الدروس التي قدمها األساتذة عبر الوسائط املختلفة ،أما  10,2%فعبر القنوات التلفزية ،بينما التجأت نسبة 10%
منهم إلى املواقع اإللكترونية وقنوات اليوتوب .وتبقى الوسائل األخرى منحصرة في مساعدة اآلباء واألمهات واإلخوة ،أو
األقارب والجيران ،إضافة إلى التعلم الذاتي.

 -2.2التحديات والصعوبات املرتبطة بعملية التعليم عن بعد باملغرب.
بالرغم من أهمية التعليم عن بعد في ضمان استمرارية العملية التعلمية ،إال أن هذا النمط التعلمي تواجهه
صعوبات ،تتمثل فيما يلي:
 عــدم االســتعداد الفعلي من طرف األساتذة لهذه املرحلــة االنتقالیة املفاجئة ،إذ أن نسبة كبيرة منهم لم تكن لديها الوسائلالالزمة التي تمكنها مــن دعــم التعلیــم عــن بعــد .كما أن بعضهم ال یمتلكون خبرة كافیة في الجانب التقني تسمح بإدارة عملية
التعليم عن بعد وتنفيذها على أكمل وجه ،أو في صناعة املحتوى التعلیمي املالئم.
 عدم استعداد املتعلمين وأولیاء األمور لعملية التعليم عن بعد ،ومن ثم رفضها من طرف بعضهم وعدم تقبلها. اضطرابات ناتجة عن التفاوتات املوجودة بالفعل في النظم التعلیمیة ،والتي تؤثر بشكل رئیس ي علىاملتعلمين وأولیاء األمور على حد سواء ،خاصة الذین ینتمون لألسر ذات الدخل الضعیف واملتوسط
ومحدودة اإلمكانیات17 .
 عدم قدرة املتعلمين في التعلیم املنهي والتقني على التعلم في فصول افتراضية ،ذلك أن هذه15
16

املرجع نفسه ،ص .34
اإلحصاء العام للسكان والسكنى .2014
17 Adverse Consequences of school closures – UNESCO April 2020
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التخصصات تتطلب أعماال تطبیقية وتدریبات18.

 شح في املوارد الرقمیة والتطبیقات التعلیمية املوجهة للمتعلمين من ذوي االحتیاجات الخاصةوالصعوبات التعلمیة.
 التحدیات التقنية ممثلة في البنيات التحتية وضعف شبكات االتصال ،وعدم امتالك التقنیة لدى شرائح عريضة مناملجتمع وبالتالي عدم القدرة على الولوج إلى املعلومات.
 الضغط املتزامن على شبكات األنترنت من طرف عدد كبير جدا من األساتذة واملتعلمين على حد سواء ،ومشكلة الولوجللفصول االفتراضية ،مع تسجيل ضعف خادم برنامج مسار وضعف صبيب االنترنت وغالء أسعاره في املغرب.
 -غياب آلیات التقییم الواضحة في هذا النمط التعلمي ،وضمان نزاهتها وتنفيذها.

 -3التعليم بالتناوب :تقليص للزمن املدرس ي وضعف مواكبة املتعلمين.
نتيجة انتهاء فترة الحجر الصحي واستقرار الحالة الوبائية باملغرب ،اتخذت وزارة التربية الوطنية خالل املوسم
الدراس ي  ،2021/2020قرارا بمواصلة الدراسة بنمط جديد يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم الذاتي ،وقد أطلق عليه
اسم التعلم بالتناوب .وقد اعتمد هذا النمط في كل مناطق املغرب باستثناء الدار البيضاء التي كانت تشكل بؤرة النتشار
فيروس كوفيد.19-
ومن أهم املشاكل التي طرحها هذا النمط التعلمي ،هو تقليص الزمن املدرس ي إلى النصف إذ يتم تقسيم القسم إلى
فوجين ،يستفيد كل فوج من نصف املدة املخصصة لكل مادة .هذا األمر طرح صعوبات جمة لألستاذ واملتعلم معا .فمن
جهة جل املتعلمين ال يمتلكون حتى الكفايات األساسية التي تؤهلهم للتعلم الذاتي ،بل يعتبرون فترة التعلم الذاتي بمثابة
عطلة خاصة بالنسبة لبعض املؤسسات التعليمية التي اعتمدت أسبوعا للتعلم الحضوري وأسبوعا آخر للتعلم الذاتي.
ومن جهة أخرى فاألستاذ بدوره يجد صعوبات تتعلق بكثرة األفواج ،وانعدام تفاعل معظم التالميذ مع التعلم الذاتي.
من هذا املنطلق تعددت آراء املستجوبين من أساتذة وتالميذ حول شكل التعليم املفضل لديهم ،هذه اآلراء يلخصها
املبيان املوالي:
املبيان رقم  :6نمط التعليم املفضل حسب عينة البحث
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املصدر :االستمارة امليدانية 2021
تظهر معطيات املبيان أن  92%من رجال ونساء التعليم يفضلون التعليم الحضوري ،بينما  6%يحبذون التعليم
عن بعد ،بينما  2%فقط عبروا عن رضاهم عن التعليم بالتناوب.
18 VET in a time of crisis: Building foundations for resilient vocational education and training systems -
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أما التالميذ فغالبيتهم يفضلون التعليم الحضوري بنسبة  ،71%يليها التعليم عن بعد بنسبة  ،17%في حين 12%
من الفئة املستجوبة عبرت عن ميلها للتعليم بالتناوب .ويمكن تفسير هذه النتائج بما تطرقنا إليه سالفا ،من حيث
إيجابيات وسلبيات كل نوع من أنواع التعليم املعتمدة ،سواء بالنسبة لألستاذ أو املتعلم على حد سواء.

-4تأثير جائحة كورونا على طرفي العملية التعليمية التعلمية باملغرب.
تهدد جائحة كورونا "مجال التعليم في جميع أنحاء العالم من خالل صدمتين رئيسيتين :اإلغالق شبه العاملي
للمدارس على مستوى جميع املراحل ،والركود االقتصادي الناجم عن تدابير مكافحة الجائحة 19".وما لم تبذل جهود كبيرة
ملواجهة هذه اآلثار ،فسوف تتسبب هاتين الصدمتين في خسائر على مستوى التعليم ،من قبيل ارتفاع معدالت التسرب
الدراس ي وغياب املساواة بين األطفال.
وكانت للجائحة كذلك انعكاسات بالغة على صحة املواطنين النفسية والجسدية وكذا جودة حياتهم ،وعلى نشاط
النسيج اإلنتاجي ودخل األسر وميزانيات الدول.
وحول مدى تأثير وباء كوفيد 19-على األستاذ واملتعلم ،حصلنا على املعطيات الواردة في املبيان املوالي:
املبيان رقم  :7تأثير كوفيد 19-على طرفي العملية التعليمية التعلمية باملغرب
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املصدر :االستمارة امليدانية 2021
يظهر جليا من خالل املبيان أن السواد األعظم من األساتذة واملتعلمين قد تأثروا بتبعات كوفيد ،19-حيث وصلت
النسبة عند املدرسين  79%ولدى املتمدرسين . 92%
وتختلف اآلثار التي خلفتها جائحة كورونا ،إذ تشمل اآلثار االقتصادية واالجتماعية والصحة النفسية.
وفيما يلي توزيع املستجوبين حسب اآلثار التي خلفتها الجائحة عليهم:
املبيان رقم  :8توزيع املستجوبين حسب نوع تأثيرجائحة كورونا باملغرب

19

مجموعة البنك الدولي ،جائحة كورونا :صدمات التعليم واالستجابة على صعيد السياسات ،2020 ،ص .2
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املصدر :االستمارة امليدانية 2021
إذن يتضح من النتائج املحصل عليها ،أن هناك تفاوتا من حيث نوع التأثير الذي خلفه كوفيد 19-على األساتذة
واملتعلمين ،فعلى مستوى األساتذة كان التأثير الصحي والنفس ي هو األبرز إذ وصلت النسبة إلى  ،55%تليها اآلثار االقتصادية
ب  24%ثم االجتماعية ب  .16%أما املتعلمون فقد تأثروا أكثر اقتصاديا بنسبة  ،41%ثم صحيا ونفسيا ب 33%
واجتماعيا ب .18%

 -1.4اآلثار الصحية والنفسية لجائحة كوفيد.19-
في ظل ضعف اإلجراءات االحترازية وهشاشة املرافق التعليمية ،سوف تتأثر صحة وسالمة كل أفراد املنظومة
التعليمية داخل املدرسة .كما "ستتأثر تغذية التالميذ وصحتهم البدنية سلبا ،بالنظر إلى اعتماد حوالي  368مليون طفل في
ً
مختلف أنحاء العالم على برامج التغذية املدرسية 20".وستعاني أيضا صحة الطالب النفسية بسبب العزلة خالل فترة
التباعد االجتماعي واآلثار املؤملة لألزمة على األسر .وربما انخرط املتعلمون التاركون للدراسة في سلوكيات خطرة ومنحرفة.
ولقد تبين أن مستوى التعرض لشتى أنواع املخاطر الناجمة عن جائحة كوفيد 19 -يختلف بين األطفال ،باختالف
البيئات النفسية والسوسيو اقتصادية التي يعيشون في ظلها ،حيث إن "ظروف املعيشة والسكن والحالة النفسية
للوالدين ،وطبيعة العالقة الزوجية والعالقة بين الوالدين والطفل وأيضا درجة العزلة والقلق ،كلها عوامل يمكن أن تؤثر
بشكل مباشر وسلبي على النمو النفس ي والعاطفي لألطفال21".

 -2.4اآلثاراالقتصادية لجائحة كوفيد.19-
إن األزمة التي يشهدها العالم حاليا أزمة غير مسبوقة ال من حيث طبيعتها أو حجم التداعيات االجتماعية
واالقتصادية التي أحدثتها وما تزال تحدثها .لقد وضعت هذه الجائحة صناع القرار على املستوى العاملي أمام معادلة صعبة،
حيث كان عليهم االختيار بين فرض حجر صحي شامل إلنقاذ حياة األفراد أو مواصلة النشاط االقتصادي.
ومهما كان االختيار الذي ذهب إليه هذا البلد أو ذاك ،فإن كل االقتصاديات تعرضت لصدمة وإن بدرجات متفاوتة،
ونتج عن ذلك انخفاض حاد في نشاط املقاوالت وفقدان العمال لوظائفهم ،وتراجع القدرة الشرائية لعدد كبير من األسر.
وستتفاقم معاناة النظام التعليمي بالدول النامية على الخصوص ،بسبب الضغوط االقتصادية الواقعة على
األسر ،فحتى لو لم يتسرب التالميذ من التعليم ستتقلص قدرة األسر املعيشية على تحمل تكاليف املدرسة ،مثل الكتب
20
21

مجموعة البنك الدولي  ،مرجع سابق ،ص .6
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مرجع سابق ،ص .40
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ً
والدروس الخصوصية .وقد "ينقل اآلباء أبناءهم من املدارس الخاصة إلى الحكومية ،األمر الذي سيضيف مزيدا من
الضغوط على هذه املدارس الحكومية املكتظة ويقلل من جودتها22".
ستؤثر األزمة االقتصادية الناجمة عن وباء كورونا على املدارس واملعلمين بشكل مباشر ،إذ ستنخفض االستثمارات
في التعليم ،وبالتالي سيفقد عدد كبير من أساتذة القطاع الخاص مناصبهم .وقد بين هذا الوباء مدى الهشاشة التي تعرفها
أطر منظومة التعليم الخصوص ي ،فعدد كبير منهم غير مصرح بهم لدى الضمان االجتماعي .أما أساتذة التعليم العمومي
فقد توقفت ترقياتهم ،واقتطعت ثالثة أيام من راتبهم الشهري على ثالث دفعات.

 -3.4اآلثاراالجتماعية لجائحة كوفيد.19-
لقد تسبب هذا التدهور في الظرفية االقتصادية بطبيعة الحال ،في مفاقمة التفاوتات التي كانت موجودة من قبل
وعمق أشكال هشاشة الساكنة ،على اعتبار أن األشخاص األكثر تضررا من األزمة الحالية كانوا في الغالب أولئك الذين
يعانون أصال من أشكال عميقة من التمييز ،من قبيل النساء واألطفال واألشخاص املسنين .باإلضافة إلى ذلك ،أدت
التدابير التقييدية املؤقتة التي تم إقرارها في إطار الحجر الصحي ،إلى الحد من حرية تنقل األشخاص وولوجهم إلى الخدمات
الصحية بالنسبة لباقي األمراض .
وأدت الجائحة كذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة ونسبة الطالق والعنف األسري ،مما أثر على األطفال وحال دون
مواصلة حياتهم املعتادة.

-5إكراهات التعليم في ظل جائحة كوفيد 19-باملغرب.
كشفت جائحة كوفيد 19-بالفعل عن فجوة في التعليم الرقمي ،حيث يحرم املتعلمون من الفئات الهشة من
الحواسيب واألجهزة األخرى .هذه الفجوة الرقمية تجعل الولوج إلى املنظومة التربوية متفاوتا ،ال سيما في القطاع العام
والوسط القروي حسب املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي23.
عموما يمكن تلخيص صعوبات التعليم خالل جائحة كورونا فيما يلي:
 عدم توفر جميع املدارس على البنايات التحتية التكنولوجية ،علما أن بعض املدارس بالعالم القروي غير مزودةبالكهرباء ،بل تفتقر للمرافق الصحية األساسية.
 نسبة كبيرة من األطفال تعيش في مناطق تفتقر إلى الربط بالكهرباء واإلنترنت .ووفقا لبيانات االتحاد الدولي لالتصاالت،فإن شبكات الجيل الثالث وما فوق في متناول  93%من سكان العالم ،ومع ذلك ال يزال  3,6مليار شخص غير متصل
باإلنترنت24.
 لم يتم بعد إدراج الرقمنة بكيفية هيكلية في مناهج وبرامج املنظومة التعليمية ،قصد توظيفها كآلية ضرورية لتقويةوتطوير معارف املتعلمين لالعتبارات املوضوعية التالية:
 عدم تلقي التلميذات والتالميذ تربية رقمية تمكنهم من الكفايات املعرفية الالزمة ملعالجة املعلومة وتحليلها واستعمالاألنترنت بطريقة سليمة.
 22مجموعة البنك الدولي ،مرجع سابق ،ص .6
 23املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،مدرسة العدالة االجتماعية :مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي ،2018 ،ص ص
.16-14
 24التكنولوجيا وجائحة فيروس كورونا) :(COVID-19إدارة األزمة ،مرجع سابق ،ص .10
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 صعوبة تعامل األطفال الصغار مع التعليم عن بعد والتعلم الذاتي ،خاصة بالتعليم األولي واالبتدائي. قلة املوارد املتوفرة التي تم إعدادها في احترام تام لقواعد ومبادئ التعليم عبر املنصات اإللكترونية. التفاوتات االجتماعية الصارخة الحاصلة بين الوسطين القروي والحضري ،والفقر والهشاشة واألمية التقليديةوالرقمية ،وعدم تملك األسر للمعرفة الرقمية وطرائق استعمالها ،وهو ما يؤثر سلبا على التدابير التي تتخذها السلطات
العمومية في سبيل االستمرارية البيداغوجية.

 -6اآلثارااليجابية لجائحة كورونا على التعليم في املغرب.
بغض النظر عن شدة تداعيات الجائحة القائمة منها واملحتملة ،يمكن لهذه األزمة أن تشكل فرصة حقيقية إلجراء
تغيير جذري في أنماط التفكير والتنظيم والتدبير واإلنتاج واالستهالك السائدة في املغرب .ويقتض ي هذا التحول القيام
بإصالحات هيكلية عميقة كفيلة باملساهمة في توفير الشروط املالئمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد.
ويتمثل الهدف األسمى لهذه اإلصالحات الشاملة ومتعددة األبعاد في التمكن على املدى املتوسط والبعيد من احتواء
تداعيات هذه األزمة الصحية ،واملساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه
األزمات .وسيكون من املفيد الحفاظ على بعض االتجاهات السلوكية الجديدة بعد الجائحة ،إذا أردنا إعادة البناء بشكل
أفضل خاصة فيما يتعلق بمجال التربية والتعليم.
لقد أظهر األساتذة بالفعل قدرتهم على التكيف ،حيث قاموا بشكل حدس ي وجماعي بكل ما توفر لديهم من إمكانيات
ألداء واجبهم املجتمعي .فإذا كان التعليم عن بعد جعل من املمكن إكمال السنة الدراسية في ظل ظروف كوفيد ،19-فإنه
أظهر محدوديته على الشكل الحالي .لكن يمكن اعتبار الفرصة مواتية للنهوض بالقطاع عبر تحديث وسائله ورقمنته
وتحسين أوضاع عامليه وتكوينهم.
وقد مكن اعتماد أنماط تعليم جديدة غير تقليدية كالتعليم عن بعد والتعلم الذاتي ،من اكتشاف جوانب جديدة
تتمثل فيما يلي:
 تمكين املتعلم من تطوير مهاراته الرقمية ،وتحسين كفاياته اللغوية وتنمية السلوك البحثي واملعرفي لديه.جعل الوثائق واملعلومات في متناول املتعلم في أي وقت يريد.تطوير حس املسؤولية لدى التلميذ ،وتنمية الشخصية لديه بعد اكـتسابه الثقة بالنفس والشعور باملشاركة في تعلمهالذاتي.
 استخدام الوسائل التقنية ووسائل التواصل االجتماعي في التعليم ،أعطى مساحة كبيرة للمتعلمين لطرح األسئلةواملناقشة.
 اعتماد التفويج مكن من تجنب االكتظاظ واعتماد الطرائق البيداغوجية غير التقليدية ،كالعمل باملجموعات والتثقيفبالنظير ولعب األدوار ،وهي بيداغوجيات يصعب العمل بها في حالة االكتظاظ.
 توجيه املتعلم لتطوير ذكائه املعرفي والكيفي عبر املحتويات املتاحة على الداعم الرقمي ،حيث سيستطيع حل تمارينهاملوضوعاتية بوسائله املعرفية املسبقة املطلوبة.

خاتمة
لقد بادر املغرب إلى التحرك للحد -ولو جزئيا -من الضرر الناجم عن جائحة كورونا على مستوى التعليم .وهذه
ً
اإلجراءات االحتوائية لن يستطيع التكيف معها إال األسر األكثر ثراء وحظا من التعليم ،إن لم تصاحبها سياسات صريحة
تقض ي باستفادة األسر التي تعاني الهشاشة.
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توفر األزمة أيضا الفرصة إلعادة بناء أنظمة تعليمية أقوى وأكثر إنصافا من ذي قبل بعد انحسار الجائحة ،لكن
البد أن يبدأ التخطيط للمستقبل منذ اآلن .لهذا يتوجب على مسؤولي القطاع اتخاذ حزمة تدابير:
 النهوض بأوضاع املوارد البشرية لضمان حسن سير املنظومة التعليمية. وضع نظام جاذب ومحفز ملهنيي قطاع التعليم ،يخضع التعويضات والترقي املنهي ملعايير األداء والتكوين املستمر طوالاملسار املنهي.
 اعتماد مخططات للتكوين املستمر لفائدة العاملين في القطاع ،وذلك في إطار تدبير عصري للموارد البشرية. إصالح منظومة التعليم من خالل الرفع من عدد األساتذة ،واالرتقاء بالتأطير البيداغوجي ،وتحسين البرامجالبيداغوجية ومنهجيات التدريس ،وضمان انفتاح مؤسسات التكوين على محيطها والنهوض بالبحث العلمي.
 وضع تدابير تحفيزية تشجع على استبقاء املوارد البشرية في املناطق النائية واملعزولة ،وضمان سالمتهم (منحة عنالعمل في املناطق النائية ،توفير السكن.)...
 تفعيل املقتضيات ذات الصلة بتقييم املنظومة التربوية املنصوص عليها في القانون اإلطار رقم  51.17املتعلق بمنظومةالتربية والتكوين والبحث العلمي25 .
 تعزيز االرتباط الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية ،من خالل ضمان ولوج الجميع في مكان للتكنولوجيا الرقمية. إنشاء بنية تحتية رقمية تمكن من تغطية مجموع تراب املغرب ،ال سيما عبر استعمال تقنية االرتباط بالشبكة عبراألقمار االصطناعية.
 وضع آلية للمساعدة على اقتناء الوسائل الرقمية (حواسيب ،هواتف ،لوحات إلكترونية) لفائدة األساتذة واملتعلمين. مأسسة الحق في الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية على مستوى النصوص القانونية األساسية. تكوين املوارد البشرية في املجال الرقمي ،وتطوير محتوى املنصات التعليمية وإمكانية الولوج إليها. -االرتقــاء بالتعليم عن بعد مســتقبال ،ومأسســته كمكمــل للتعلــم الحضــوري.
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وصف نول ملطة في املصادر الجغر افية العربية
Description of Nol Lumtah in Arab geographical sources
 املركزالجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل، عبد الرزاق أبو الصبر.د
 نول ملطة من الحواضر الرئيسية الرابطة بين املغرب والصحراء الكبرى وبالد السودان الغربي خالل العصر:ملخص
 التي كانت، وأساسا منها ملطة وجزولة، شهدت تألقها الحضاري والتجاري على يد القبائل األمازيغية الصنهاجية.الوسيط
 فقد كانت بوابة املغرب.حليفا قويا للدولة املرابطية املمتد نفوذها من حوض ي النيجر والسنغال إلى أقص ى األندلس
 بحمولة تجارية مربحة، وكانت تتحكم في الطريق التجاري الصحراوي الغربي،األقص ى على الصحراء وبالد السودان الغربي
 وهي، وأشهر منتوجاتها الدرق اللمطية املشهورة كتروس يحملها املقاتلون للحماية من الضربات الجارحة،أساسها التبر
 وتركت لنا املصادر الجغرافية العربية في نحو، إال أن نول ملطة اندثرت أواخر العصر الوسيط.خفيفة الوزن غالية الثمن
 أوصافا دقيقة ومهمة؛ تساعد في الكشف عن موقع املدينة وأنشطتها وساكنتها ومحيطها وما كان لها من،ثالثين مؤلفا منها
.الوظائف الكبرى
. مدينة نول – قبلة ملطة – التجارة الصحراوية – الدرق اللمطية – الجغرافيات العربية:الكلمات املفاتيح

Abstract : Lutta was a major metropolitan link between Morocco, Sahara and western Sudan
during the Middle Age. It witnessed its civilizational and commercial brilliance at the hands of
the Berber-Sanhaji tribes, mainly Lutta and Jazoula, which were a strong ally of the Almoravid
state extending its influence from the Niger and Senegal basins to the far reaches of Andalusia.
It was the gateway of the Far Maghreb to the Sahara and western Sudan, and controlled the
western Sahrawi trade route, with a lucrative commercial cargo based on tiger, the most
famous of which was the notorious thyroid-thyme products as cogs carried by combatants to
protect against prejudice strikes, which were lightweight and expensive. However, Nol Lumtah
ceased to exist at the end of the Middle Age, and the Arab geographical sources in some 30 of
them left us with accurate and important descriptions; It helps uncover the city's location,
activities, population, surroundings and what major functions it had .
Keywords: Knoll City - Kiss Lumtah - Desert Trade - Theft - Arab Geographies.
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مقدمة
تحفل املصادر الجغرافية العربية بإفادات عديدة حول مدينة نول ملطة ،ومحيطها الطبيعي والبشري واالقتصادي.
وهي إفادات على شكل فقرات متفرقة ،تصلح كمادة خام ،لصياغة تصور دقيق لجوانب منوغرافية ،تهم التعريف بهذه
املنطقة وحاضرتها الشهيرة .ولكون املدينة مندثرة ،بعد عهود عمران وتحضر واسع اإلشعاع؛ فإن األبحاث التاريخية
والحضارية واألثرية ،ما زالت مدينة لهذه املعلمة بالكثير من الجهود واملبادرات العلمية ،للكشف عن معاملها وجوانب
عطائها .ومن شأن هذه الدراسة أن تساهم في هذا الجهد الجماعي املتراكم ،من خالل استقصاء معظم ما ورد عنها في
املصادر الجغرافية العربية ،إلى عهد الحسن الوزان ومارمول .ويفيد هذا االستقصاء الخام املبني على املصادر بالدرجة
األولى ،في استثمار املادة الوصفية؛ لإلجابة على إشكالية التعريف االصطالحي باملنطقة ،وموقعها الجغرافي من األقاليم
السبعة واألطوال والعروض ،ومن الوحدات الطبيعية البحرية والنهرية والجبلية والصحراوية ،ومن املدن والبلدان؛
واملساهمة في تحديد طرقها التجارية ومسالكها البحرية ،ومواردها التجارية ،مع ملحة عما ورد في شأن بعض خصائصها،
وأشهر إنتاجاتها وبضائعها وعلى رأسها الدرق اللمطية ،ذات الجودة العالية واألسعار الغالية.
أوال :مساهمة في تحديد االسم من املصادرالجغر افية العربية:
يرد اسم "نول ملطة" كاسم علم جغرافي ،مركب من كلمة" :نول" وكلمة "ملطة" .واستعمل كل من هذه األلفاظ الثالثة
مركبة ومفردة ،للداللة على نفس املكان.
 -1ما ورد في استعمال لفظ "نول" مفردا ومركبا:
تشير املصادر إلى استعماالت متعددة للفظ "نول" مفردا ومركبا ،ومن ذلك" :واد نول" و"بالد نول األقص ى" و"بالد
نون" و"مدينة نول" و"مدينة نول األقص ى".
استعمل ابن سعيد عبارة "نهر نول" ،نسبة إلى مدينة نول ملطة ،فقال" :ولها نهر كبير مشهور ،ينزل من جبل ملطه،
ً
الذي في شرقيها على مرحلتين" .1وقال في موضع آخر" :ونهر (مدينة السوس تارودانت) ونهر ماست ونهر نول جميعا تأتي من
الجنوب والشرق من جبل ملطه" .2ويبدو أن مصب هذا النهر يصلح كمرس ى للسفن ،حيث يخبرنا ابن سعيد عن مركب
انطلق من هذا املوضع ،قال" :وذكر ابن فاطمة أنه ركب البحر املحيط مرة في نول ملطه ،فأخرم به املركب" ،3ويظهر أنه
يقصد هنا بنول ملطة نهر نول ومصبه على البحر املحيط .وقد استعمل ابن خلدون بدوره اللفظ مقرونا بعبارة "الوادي"،
فقال" :ويصب من جبال نكيسة وادي نول ،ويمر مغربا إلى أن يصب في البحر" .4وعالوة على الفرق بين النهر والوادي ،فإن
لفظ الوادي الذي استعمله ابن خلدون أقوى في الداللة على املجرى املائي وعلى األرض التي تمتد عليها مسيالت وروافد
املجرى الرئيس ي ،بمعنى الحوض الهيدروغرافي.
أما اإلدريس ي فقد وظف لفظ "نول" للداللة على البالد ،قال" :فأما بالد نول األقص ى وتازكاغت فهي بالد ملتونة

 - 1ابن سعيد ،علي بن موسى الغرانطي (ت685هـ) :كتاب اجلغرافيا ،ص ،80 – 79حتقيق محاه هللا ولد السامل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
2013م.
 - 2نفس املصدر ،ص.93
 - 3نفس املصدر ،ص.73
 - 4ابن خلدون ،عبد الرمحن احلضرمي (ت808هـ) :اتريخ ابن خلدون املسمى العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أخبار العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم
من ذوي السلطان األكرب ،ج ،6ص ،370 – 369حتقيق خليل شحادة وسهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت2000 ،م.
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الصحراء" .5وفي ذلك داللة على األرض ،وقرنها بعبارة "األقص ى" قياسا على "املغرب األقص ى" و"السوس األقص ى" ،وكأنها
جزء من بالد صنهاجة الصحراء ،بل هي جزء من بالد اإلسالم ككل ،قال البكري" :ومدينة نول آخر بلد اإلسالم ّ
وأول العمران
من الصحراء" .6وذكر الحسن الوزان نون للداللة على األرض ،واقتصر على ذكر أهلها في فترة اضمحالل ،فقال" :نون
منطقة مسكونة على شاطئ املحيط ،ليس بها سوى قرى عامرة بناس فقراء  ...يرتدي أهل هذه البالد لباسا سيئا" .7وسار
مارمول كربخال على نهجه مستعمال عبارة (قرى وادي نون) ،قال" :قرى وادي نون :شيدت هذه القرى عبر وادي نون ،في
اتجاه املحيط ،وتوجد على مقربة من السواحل األطلنتية" .8والجدير بالذكر هنا أن أول من ذكر "نول" بلفظ "نون" هو
الحسن الوزان ،والسبب واضح هنا في كون لفظ "نون" هو اللفظ األعجمي الالتيني املشهور للمنطقة ،حيث تشير خرائط
أوربية كثيرة إلى رأس نون  CAP NOUNفي الساحل الجنوبي ملنطقة سوس .فكل املصادر العربية قبل الوزان تستعمل لفظ
"نول" ،وإنما حصل التحول إلى استعمال لفظ "نون" بعد ذلك.
عالوة على اسم الوادي واسم البالد ،دل لفظ "نول" على مدينة وعلى حاضرة قائمة بالجنوب املغربي ،ووصفها البكري
فقال" :ومدينة نول آخر بلد اإلسالم ّ
وأول العمران من الصحراء" .9وذكرها الزهري األندلس ي فقال" :وحد (السوس
األقص ى) في الجنوب مدينة نول" .10وقال ياقوت " :نول :آخره الم وأوله مضموم وثانيه ساكن :مدينة في جنوبي بالد املغرب
هي حاضرة ملطة" .11غير أن "مدينة نول" اقترنت كثيرا بالنسبة لقبيلة ملطة ،فسميت "نول ملطة" .قال صاحب كتاب
م
االستبصار" :ومن بالد السوس مدينة نول ملطة" .12وكذلك سماها عبد الواحد املراكش ي فقال" :وفي بالد ملْطة مدينة أخرى
ُ
هي حاضرتهم ً
أيضا ،تسمى نول ملطة" .13وقال شيخ الربوة" :أول بالد الصحراء نول ملطة ،وهي مدينة على املحيط" .14وقد
جمع ابن عبد املنعم الحميري كثيرا من الدالالت السابقة فقال" :نول ملطة :من بالد السوس األقص ى باملغرب  ...وفيها جزولة
وملطة .ومدينة نول إحدى مدن اإلسالم ،وهي مدينة كبيرة في أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر املحيط ،وعليه
 - 5الشريف اإلدريسي :حممد بن عبد هللا بن إدريس (ت :)560نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،ص ،137حتقيق طالل سامل احلديثي ،دار العراب
ودار حوران ،دمشق.2016 ،
 - 6البكري ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد (ت487هـ) :املسالك واملمالك ،ج ،2ص ،348حتقيق مجال طلبة ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط2002 ،1م.
 - 7الوزان ،احلسن بن حممد الفاسي املعروف بليون اإلفريقي :وصف إفريقيا ،ج ،2ص ،108ترمجه عن الفرنسية حممد حجي وحممد األخضر ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1983 ،2م.
 - 8مارمول كرخبال :إفريقيا ،ج ،3ص ،140ترمجه عن الفرنسية حممد حجي وآخرون ،مطابع املعارف اجلديدة ،الرابط1989 ،م.
 - 9البكري :املسالك واملمالك ،ج 2ص.348
 - 10الزهري :أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر (تويف أواسط الفرن 6هـ) :كتاب اجلعرافية ،ص ،117حتقيق حممد حاج صادق ،املركز اإلسالمي للطباعة،
القاهرة( ،دت).
 - 11احلموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا (ت626هـ) :معجم البلدان ،ج ،5ص ،312دار صادر ،بريوت1995 ،م.
 - 12جمهول ،مؤرخ مراكشي (ق6هـ):كتاب االستبصار يف عجائب األمصار ،ص ،213حتقيق سعد زغلول عبد احلميد ،دار الشؤون الثقافية العامة،
آفاق عربية ،بغداد1986 ،م.
 - 13املراكشي ،عبد الواحد بن علي (ت647هـ) :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ص ،259حتقيق خليل عمران املنصور ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1998 ،1م.
 - 14شيخ الربوة ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد أبو طالب األنصاري الدمشقي (ت727هـ) :خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،ص ،238حتقيق
أ .ميهرن  ، A .Mehrenلبزيج 1923 ، LEIPZIGم.
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قبائل ملطة وملتونة ،ومن مدينة نول إلى وادي درعة نحو ثالث مراحل ،وإنما سميت نول ملطة ألن قبيل ملطة يسكنونها".15
 -2ما ورد في استعمال لفظ "ملطة" مفردا ومركبا:
ذكرنا أن استعمال عبارة "نول ملطة" في املصادر العربية كان مركبا من كلمتي "نول" و"ملطة" ،ومثلما رأينا استعماالت
لفظ "نول" و"نون" ،نشير هنا إلى استعماالت لفظ "ملطة" ،الذي حمل بدوره عدة دالالت مركبة ،منها داللة "مدينة ملطة"
و"قبيلة ملطة" و"أرض/بالد ملطة" و"جبل ملطة" و"صحراء ملطة" ،و"صحراء اللمط" ،وهو حيوان من فصيلة الظباء.
ذكر ابن حوقل مدن الجنوب املغربي وضمنها مدينة ملطة ،حيث قال" :ودون ملطة من بالد املغرب تامدلت وعلى
جنوبها أودغست" ،16وقال" :ومن سجلماسة إلى ملطة معدن الدرق اللمطية عشرون يوما" .17بينما اعتبرها ابن عذاري
"بليدة" كناية عن تراجع كثافتها ،قال" :اللمطية :بفتح الالم وسكون امليم ،وبعدها طاء مهملة ،ثم ياء مشددة مثناة من
تحتها ،وبعدها هاء ساكنة؛ هذه النسبة إلى ملطة وهي بليدة عند السوس األقص ى" .18وأما القلقشندي فضبط االسم كذلك،
قال" :وأما ما اشتملت عليه هذه اململكة (بر العدوة) من املدن املشهورة فمنها ... :ملطة :بفتح الالم وسكون امليم وفتح الطاء
املهملة ،وهي مدينة من الغرب األقص ى" .19وباملثل ضبطها ابن سباهي بالشكل وباملوضع ،فقال" :ملطة :بفتح الالم وسكون
امليم وفتح الطاء املهملة والهاء الغير املذكورة ،مدينة من أواخر (اإلقليم) الثاني من الغرب األقص ى".20
مثلما اشتهرت مدينة ملطة ،اشتهرت قبيلة ملطة في عدة مواضع من شمال إفريقيا ،وخصوصا في جنوب املغرب األقص ى
وصحرائه ،ومنه انتقلت أعداد غير قليلة إلى شماله مع الدولة املرابطية الصنهاجية ،وكان للمطيين ذكر في وقائع مدينة
فاس ونواحيها زمن الدولة العلوية .وقد ورد ذكر ملطة كقبيلة صحراوية مبكرا لدى اليعقوبي املتوفى نحو سنة 292هـ ،الذي
ذكر فرعا منها بصحراء زويلة بين برقة واطرابلس ،وقال أنهم" :قوم يقال لهم ملطة أشبه ش يء بالبربر" .21وذكر ابن الفقيه
الهمداني كذلك ملطة خالل القرن الثالث الهجري ،قال" :وأهل ملطة أصحاب الدرق" .22وعد املسعودي (ت346هـ) ملطة
ضمن البدو من البربر ،فقال" :وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا ،سائر من سكن البدو والجبال  ...من العرب  ...والبربر

 - 15احلِمريي ،أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم (ت 900هـ) :الروض املعطار يف خرب األقطار ،ص ،584حتقيق إحسان عباس ،مطابع
دار السراج ،بريوت ،ط1980 ،2م.
 - 16ابن حوقل ،أبو القاسم حممد بن حوقل النصييب (تويف بعد367هـ) :صورة األرض ،ص ،92حتقيق دي غويه ،تنقيح بالشري وآخرين ،منشورات
املكتبة اجلغرافية العربية ،مطبعة بريل ،ليدن1938 ،م.
 - 17نفس املصدر.
 - 18ابن عذاري ،أبو العباس أمحد بن حممد (تويف بعد 712هـ) :البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب ،ج ،4ص ،114حتقيق إحسان عباس،
دار الثقافة ،بريوت ،ط1983 ،3م.
 - 19القلقشندي ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن علي (ت821هـ) :صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،ج ،5ص ،169املطبعة األمريية ،القاهرة،
1915م.
 - 20ابن سباهي زاده ،حممد بن علي الربوسوي (ت997هـ1589/م) ،أوضح املسالك إىل معرفة البلدان واملمالك ،فرغ من أتليفه عام 984هـ،
ص ،567حتقيق املهدي عيد الرواضية ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط2006 ،1م.
 - 21اليعقويب ،أمحد بن أيب يعقوب بن إسحاق الكاتب (تويف حنو 292هـ) :كتاب البلدان ،ص ،344نشر مبعية اجمللد السابع من " كتاب األعالق
النفيسة" البن رسته ،حتقيق دي غويه ،مطبعة بريل ،ليدن1892 ،م .وعنها مصورة دار صادر بريوت (د.ت).
 - 22ابن الفقيه ،أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق اهلمذاين (ق 3هـ) :خمتصر كتــاب البلـ ــدان ،نشره دي غويه ،ضمن املكتبة اجلغرافية العربية،
ليدن ،مطبعة بريل1885 ،م.
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بإفريقية واملغرب من كتامة وزويلة ومزاتة ولواتة وهوارة وصنهاجة وأوربة وملطة وغيرهم من بطون البربر وشعوبهم".23
واعتبر صاحب كتاب االستبصار أن اسم مدينة ملطة مشتق من اسم القبيلة ،قال" :وإنما سميت نول ملطة ألن قبيلة
ً
ملطة يسكنونها وما وراءها ،وهى آخر بالد السوس" .24وقال ياقوت" :يقال لألرض وللقبيلة معا ملطة" .25وقال الحميري" :وإنما
سميت نول ملطة ألن قبيل ملطة يسكنونها" .26وسمى الشريف اإلدريس ي بعض فروع قبيلة ملطة الكبرى ،قال" :ومن قبائل
ُ ُ
مْ ٌ
اسم أ َّم ٍة من
ملطة مسوفة ووشان وتمالتة" .27وفي األنساب أن ملط هو اسم الجد األعلى لقبيلة ملطة ،قال الزبيدي" :28ملط:
ُ
م
مْ م
ْ ْ
الخار مزن ِج ُّي ،و أنش مد:
األ مم ِم ،قاله
ُ م م
م ُ
مْ
ل ْو ك ْن ُت ِم ْن ن موبة أو ِم ْن مل ِط
مم م م ْ ُ ّم ْ ُ م
م م
م
ُ م
مْ
ُ ْ
يح مأ َّن مها من م
الصح ُ
بهم األ مم ِاك ُن
الب ْرمب ِر ،وهي ِع َّدة ق مبا ِئ مل أخ ِر مج ْت من ِفل ْس ِط مين ،و ن مزل ْت باملغ ِر ِب ،و تناسلت فس ِميت
و َّ ِ
م
م
م
ُّ
ُ
م
م
م
م مُ
ْ ً ْ م م
م
ْ ٌ م م م َّ م م ْ م م َّ ْ
صغ مر ،ف ُه مما أخ مو ِان ألم" .على أن الكتلة الكبرى لقبائل ملطة
هاج ،فأ ْول مد منها ملطا األ
التي نزلوها ،وملط هذا تزوج العرجاء أم ِصن ٍ
بمنطقة وادي نول تالشت بعد الهجرة زمن املرابطين والثورات زمن املوحدين ،تاركة املجال للرحل الوافدين على املنطقة
من بني معقل ،قال ابن خلدون" :وأرض السوس مجاالت لنزول ملطة ،فلمطة منهم مما يلي درن ،وكزولة مما يلي الرمل
والقفر .وملا تغلب املعقل على بسائطه اقتسموها مواطن ،فكان الشبانات أقرب إلى جبال درن ،وصارت قبائل ملط من
أحالفهم؛ وصارت كزولة من أحالف ذوي حسان ،واألمر على ذلك لهذا العهد".29
يحمل لفظ "ملطة" أيضا داللة األرض أو البالد ،فيقال :بالد ملطة .قال املسعودي" :وكمن حل بوادي البربر ،وهم هوارة
ُ
 ...وملطة" .30وقال عبد الواحد املراكش ي" :وفي بالد مملْطة مدينة أخرى هي حاضرتهم ً
أيضا تسمى نول ملطة" .31وقال ياقوت:
ً
م مُ
"ملطة ... :أرض لقبيلة من البربر بأقص ى املغرب من البر األعظم ،يقال لألرض وللقبيلة معا ملطة" ،32ومثله قال صفي الدين
البغدادي" :ملطة :بالفتح ،ثم السكون ،والطاء مهملة ،أرض لقبيلة من البربر بأقص ى املغرب ّ
بالبر األعظم ،يقال لألرض
م
مْ م ُ م ْ م
الب ْرمبر بأ ْق مص ى املم ْغرب من م
واب من م
ض ل مقب ميلة م
َّ
والص ُ
الب ّ ِر
بالب ْرمب ِر،
والقبيلة معا ملطة" .33وقال الزبيدي":وملطة بالفتح :أ ْر ٌ ِ ِ ٍ
ِِ
م م
األ ْعظم" .وألن األرض في نول ملطة في أول امتداد الصحراء ،ولقربها أيضا من بعض املرتفعات الجبلية ،وجدت كذلك نسبة
مناطق صحراوية وجبلية إلى ملطة ،فيقال :صحراء ملطة وجبل ملطة .وفي هذا الصدد يشير الحسن الوزان إلى" :الصحراء
التي يسكنها شعب ملطة" ،34ضمن كتابه وصف إفريقيا ،ويسميها ابن سعيد بصحراء اللمط ،وهو حيوان صحراوي من
 - 23املسعودي  :كتاب التنبيه واإلشراف ،ص ،90حتقيق دي غويه ،مطبعة بريل ،ليدن1893 ،م.
 - 24جمهول ،مراكشي :كتاب االستبصار يف عجائب األمصار ،ص.213
 - 25ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ،5ص.23
 - 26ابن عبد املنعم احلمريي :الروض املعطار يف خرب األقطار ،ص.584
 - 27الشريف اإلدريسي :نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،ص.139
 - 28الزبيدي ،املرتضى :اتج العروس من جواهر القاموس ،ج 10ص ،403طبعة دار الفكر.
 - 29ابن خلدون ،عبد الرمحن احلضرمي (ت808هـ) :اتريخ ابن خلدون املسمى العرب  ..ج ،6ص.370 – 369
 - 30املسعودي ،أبو احلسن علي بن احلسني (ت346هـ) :مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،ج ،2ص ،112حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،
مطبعة السعادة ،الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ،القاهرة1948 ،م.
 -31عبد الواد املراكشي :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ص.259
 - 32ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ،5ص.23
 - 3333ع بد املؤمن البغدادي :مراصد االطالع يف ذكر األمكنة والبقاع ،ج ،3ص ،1208دار اجليل ،بريوت ،ط1412 ،1هـ.
 - 34احلسن الوزان :وصف إفريقيا ،ج ،2ص.153
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فصيلة الظباء ،قال" :وفي غربي (جبل ملتونة) قاعدتهم أزقى  ...ومنها يدخل إلى صحراء اللمط التي بين هذه البالد وبالد
السودان" .35ويسمي ابن سعيد أيضا املرتفعات الجبلية في نواحي نول ملطة الشرقية بجبل ملطة ،فيقول" :ولها نهر كبير
مشهور ينزل من جبل ملطه الذي في شرقيها على مرحلتين" ،36ويقول" :ونهر (مدينة السوس تارودانت) ونهر ماست ونهر نول
ً
جميعا تأتي من الجنوب والشرق من جبل ملطه املتصل بجبل كزوله".37
 -3النسبة إلى حيوان اللمط والدرق اللمطية:
اشتهرت نول ملطة أكثر ما اشتهرت في اآلفاق بصناعة وتجارة الدرق اللمطية ،وهي من التروس املستعملة للدفاع وقت
القتال ،وكانت غالية الثمن ،وهي مما يهدى إلى امللوك ،لحصانتها وخفة محملها ،وتصنع من جلود حيوان اللمط الصحراوي
املتميز بالقوة والجمال وتحمل العطش .ولعل اسم ملط الجد األعلى لقبيلة ملطة ،إنما هو على اسم هذا الحيوان الرشيق،
مثلما هو حاصل في أسماء أخرى لدى قبائل العرب (أسد – كلب  -نمر – عكرمة .)...قال ابن سعيد" :ومن هذا الحيوان
ً
الظباء إال أنه أعظم خلقا
اللمط تعمل درق اللمط الحصينة" .38وقال ياقوت" :وبأرضهم حيوان يقال له :اللمط من جنس
ِ
م ُ
الدرق اللمطية" .39وقال ابن عبد املنعم الحميري" :نول ملطة ... :وببالدهم يكون اللمط الذي
أبيض اللون ،يتخذ من جلده
تعمل من جلوده الدرق  ...وهذا الحيوان املسمى باللمط دابة دون البقر ،لها قرون رقاق حادة تكون لذكرانها وإناثها".40
وقال ابن الفقيه الهمداني" :والدرقة اللمطية ليس عليها قياس" .41وقال ابن حوقل" :ومن سجلماسة إلى ملطة معدن الدرق
اللمطية عشرون يوما" .42وقال ابن عبد املنعم الحميري أيضا" :نول ملطة ... :وببالدهم يكون اللمط الذي تعمل من جلوده
ً
الدرق ،فال ش يء أبدع منها وال أصلب ظهرا ،وبها يقاتل أهل املغرب لحصانتها وخفة محملها" .43غير أن اسم هذا الحيوان
ورد محرفا في ترجمة كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان ،حيث ورد بصيغة "اللمت" بالتاء بدل الطاء عنوانا لفقرة كاملة
ضمن الكتاب ،ومما ورد فيه" :اللمت :هو حيوان يشبه الثور في شكله لكنه أصغر منه ،وحوافره وقرونه أدق .يميل لون
جلده إلى البياض ،إال أن أظالفه شديدة السواد ،وهو سريع جدا  ...وتصنع من جلد اللمت تروس صلبة جدا ،بحيث ال
يخترقها ش يء باستثناء القذائف النارية ،لكن هذه التروس تباع بأثمان باهضة".44
ولكون ملتونة من صنهاجة مثلما هو شأن ملطة ،فإن اسم ملتونة يشمل جذر كلمة ملطة إذا قلبت التاء طاء ،على اعتبار
أن الكلمتين أعجميتين وهما اسما علم غير قابلتين للتصريف ،والقرابة والجوار يجمعان القبيلتين.
ثانيا :املسافات واملوقع الجغرافي لنول ملطة:
تسمح املصادر الجغرافية بخيارات متنوعة للمساهمة في تحديد موقع مدينة نول ملطة ،وتتظافر هذه املحددات
 - 35ابن سعيد :متاب اجلغرافيا ،ص.78
 - 36نفس املصدر ،ص.80 – 79
 - 37نفس املصدر ،ص.93
 - 38نفس املصدر ،ص.79
 - 39ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ،4ص.332 – 331
 - 40ابن عبد املنعم احلمريي :الروض املعطار يف خرب األقطار ،ص.584
 - 41ابن الفقيه ،أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق اهلمداين (ق 3هـ) :خمتصر كتــاب البلـ ــدان ،ص ،79نشره دي غويه ،ضمن املكتبة اجلغرافية
العربية ،ليدن ،مطبعة بريل1885 ،م.
 - 42ابن حوقل :صورة األرض ،ص.92
 - 43ابن عبد املنعم احلمريي :الروض املعطار ،ص.584
 - 44احلسن الوزان :وصف إفريقيا ،ج ،2ص.263
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املتنوعة إلعطاء املوقع األصلي للمدينة على وجه التقريب ،ومن ذلك موقعها من األقاليم السبعة ،ومن خطوط الطول
والعرض املعتمدة في ذلك العصر ،واملسافة بينها وبين األنهار والبحار والجبال ،وموقعها من املدن والبلدان .وهذا التحديد
التقريبي الدقيق ،املستخلص من املصادر الجغرافية العربية ،يساهم مع مناهج البحث األخرى في تقريب الصورة أكثر.
 -1املوقع من األقاليم السبعة:
حدد ابن سعيد موقع نول ملطة من األقاليم السبعة ،فقال" :وفي غربي (مدينة تغوست) مدينة ملطه نول وهي حيث
الطول سبع درجات ونصف ،وبينها وبين خط اإلقليم الثالث نصف درجة" .وقال في تحديد الخط الفاصل بين اإلقليم
الثاني والثالث" :اإلقليم الثالث ... :وعرضه من خط االستواء ثالثون درجة واثنتا عشرة دقيقة ،ووسعه ست درجات غير
تسع عشرة دقيقة" .وبذلك فموقع مدينة نول ملطة يندرج في شمال اإلقليم الثاني ،قريبا من حده مع اإلقليم الثالث،
وبالضبط بين خطي العرض  29و 30درجة؛ باعتماد خطوط الطول والعرض املعتمدة في عصر ابن سعيد .ويتأكد وجود
نول ملطة في اإلقليم الثاني ،من اتفاق ما ورد لدى القلقشندي 45وأبي الفداء 46وابن سباهي ،47من كونها تقع على خط العرض
 27درجة ،وهو من خطوط العرض املندرجة شمال اإلقليم الثاني.
 -2املوقع من خطوط الطول والعرض:
باستقصاء املصادر الجغرافية العربية ،يمكن تحديد موقع مدينة نول ملطة من خطوط العرض عند الخط  7درجات
وثالثين دقيقة انطالقا من خط االستواء ،حسب إفادة ابن سعيد والقلقشندي وابن سباهي وأبي الفداء .بينما يمكن تحديد
موقعها من خطوط الطول عند خط الطول  27درجة شرق خط االنطالق من أقص ى جزر الخالدات ،حسب نفس املصادر
املذكورة ،غير أن ابن سعيد جعل موقعها بين خطي الطول  29و 30درجة .وكيفما كان الحال فالتحديد متقارب:
الطول
العرض
املصدر
بينها وبين خط اإلقليم الثالث نصف درجة (من الثاني)
الطول سبع درجات ونصف
ابن سعيد
خط اإلقليم الثالث 30 :درجة و12دقيقة
والعرض  27درجة
الطول  7درج وثالثون دقيقة
القلقشندي
عرضها :كز ( 27درجة)
طولها :زل ( 7درج و 30دقيقة)
ابن سباهي
العرض :كز ( 27درجة)
زل (سبع درج وثالثون دقيقة)
أبو الفداء
إن استثمار أرقام األطوال والعروض ،الواردة لدى الجغرافيين العرب ،يسمح بإنتاج خرائط دقيقة تحدد مواقع
الوحدات الطبيعية والحضرية بعضها من بعض من سائر االتجاهات ،مثلما هو مبين في خرائط الشريف اإلدريس ي؛ وهذا
عمل دقيق لم يتم االشتغال عليه بعد ،وهو يوحي لنا أيضا باستثمار الخرائط األوربية األولى ،كما هو الشأن لدى مارمول
كربخال الذي ألحقت بكتابه املترجم إفريقيا خرائط معربة تشير إلى منطقة وادي نون.
 -3املوقع من األنهاروالبحاروالجبال:
وردت في بعض املصادر الجغرافية العربية تحديدات للمسافة بين مدينة نول ملطة ووحدات محيطها الطبيعي من
الجهات األربع ،فهي على مسافة ثالث مراحل من كل من املحيط ووادي درعة ووادي سوس ،وعلى مرحلتين اثنتين من جبل
ملطة الواقع إلى الشرق منها .وبهذا التحديد الطبيعي يمكن وضع خطوط للمسافة بين املركز وهو نول ملطة واألطراف في
 - 45القلقشندي :صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،ج ،5ص ،170املطبعة األمريية ،القاهرة1915 ،م.
 - 46أبو الفداء :تقومي البلدان ،ص ،131 -130دار صادر ،بريوت (د.ت).
 - 47ابن سباهي زاده :أوضح املسالك يف معرفة املمالك ،ص.567
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الجهات األربع :املحيط غربا وجبل ملطة شرقا ووادي سوس شماال ووادي درعة جنوبا:
وادي
السوس

جبل
لمطة

نول
لمطة

البحر
المحيط

وادي
درعة
البحراملحيط

وادي سوس
 3مراحل
 3أيام
 3مراحل

وادي درعة
 3مراحل

املصدر
البكري
الزهري
 3مراحل
االستبصار
مرحلتين
 3مراحل
ابن سعيد
مرحلتين
 3مراحل
القلقشندي
الحميري
 3مراحل
 3مراحل
 3أيام
مرحلتين
 3مراحل
أبو الفداء
إن املرحلة الواحدة كوحدة قياس للمسافات في عرف الجغرافيين العرب هي مسيرة يوم واحد ،وهي على التقريب ما
بين  30و 40كلم .والتحديدات الواردة عند الجغرافيين املذكورين في الجدول أقرب إلى الصواب فيما يتعلق باملسافة بين
واديي سوس في الشمال الغربي ودرعة في الجنوب الشرقي؛ غير أن بعد نول ملطة عن املحيط بثالث مراحل غربا وعن جبل
ملطة بمرحلتين شرقا ،يطرح فرضية الشك في كون موقع نول ملطة على بضع كلمترات من مدينة كلميم؛ إذ يفترض بهذا
التحديد أن تكون أبعد نحو الشرق عن كلميم بعشرات الكلمترات.
من الوحدات الطبيعية املذكورة في املصادر ذات الصلة بتحديد موقع مدينة نول ملطة ،وادي نول نفسه ،فهي على
ضفته الشمالية عند أحد منعرجاته نحو الشمال .وقد قال ابن خلدون في وصف هذا الوادي" :وفى قبلة جبال درن جبال
نكيسة ،تنتهي إلى جبال درعه ،ويعرف اآلخر منها في الشرق بابن حميدي .ويصب من جبال نكيسة وادي نول ويمر مغربا إلى
أن يصب في البحر" .48وقال ابن سعيد" :ولها نهر كبير مشهور ينزل من جبل ملطه الذي في شرقيها على مرحلتين ،وعن جنوبيها
وغربيها حتى يتجاوز خط اإلقليم الثالث وينزل في البحر املحيط" .49وقال أيضا" :الجزء األول (من اإلقليم الثالث) :ينتهي
البحر املحيط فيه إلى ست درجات .وهناك مع أوله مصب نهر نول وعليه عمائر كثيرة للمطه وهو مشهور  ...ونهر (مدينة
ً
السوس تارودانت) ونهر ماست ونهر نول جميعا تأتي من الجنوب والشرق ،من جبل ملطه املتصل بجبل كزوله في اإلقليم
 - 48ابن خلدون ،عبد الرمحن احلضرمي :اتريخ ابن خلدون املسمى العرب  ..ج ،6ص.370 – 369
 - 49ابن سعيد :كتاب اجلغرافيان ص.80 – 79
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الثاني " .50وقال القلقشندي" :ولها نهر كبير ينزل من جبل في شرقيها على مرحلتين منها يجري على جنوبيها غربا بميلة إلى
الشمال حتى يصب في البحر املحيط" .51وقال ابن سباهي" :ملطة ... :لها نهر كبير مشهور ،ينزل من جبل ملطة الذي في شرقيها
م
على مرحلتين منها ،ويجري على جنوبي ملطة مغربا مبم ْيلة إلى الشمال حتى يصب في البحر املحيط".52
 -4املسافات واملوقع من املدن:
تقع مدينة نول ملطة حسب اإلدريس ي والحميري على بعد سبع مراحل غرب مدينة أزكى (وتكتب أزقى أيضا) ،وهي
حاضرة املرابطين ،ومنها إلى سجلماسة ثالث عشرة مرحلة ،وبذلك فالطريق من نول ملطة إلى سجلماسة عبر أزكى عشرون
مرحلة ،قال اإلدريس ي" :وأما مدينة آزكى فإنها من بالد مسوفة وملطة وهي أول مراقي الصحراء ومنها إلى سجلماسة ثالث عشرة
مرحلة ومنها إلى نول سبع مراحل وهذه املدينة ليست بالكبيرة لكنها متحضرة  ...وتسمى هذه املدينة بالبربرية آزقى" .53وقال
الحميري" :أزكي :مدينة باملغرب وهي أول مراقي الصحراء ،ومنها إلى سجلماسة ثالث عشرة مرحلة ومنها إلى نول ملطة سبع
مراحل ،وليست بالكبيرة ولكنها متحضرة" .54وقال ابن حوقل" :ومن سجلماسة إلى ملطة معدن الدرق اللمطية عشرون
يوما".55
قال الزهري" :ومن مدينة نول إلى مراكش ستة عشر يوما ،وهي مائة وستون فرسخا" .56وقال أيضا" :ومن جناوة إلى
مدينة نول من السوس ستون يوما ،وهي ستمائة فرسخ".57
قال صفي الدين البغدادي" :أدرفركال ... :اسم ناحية باملغرب من أرض البربر ،على البحر املحيط من أعمال أغمات،
غربيها رباط ّ
دونها السوس األقص ى ،وفى ّ
[ماسة] على نحر البحر ،وبحذائها من الجنوب ملطة ،ودونها من الشرق تامدلت،
ثم شرقي السوس وعلى سمتها أيضا شرقا سجلماسة".58
وتقع نول ملطة أيضا على مسيرة شهرين من مدينة أوليل على ساحل السودان الغربي حسبما ذكره البكري ،قال:
"والطريق من (أوليل) إلى نول على ساحل البحر ال يفارقه مسيرة شهرين مش ي العير"59؛ وقال صاحب كتاب االستبصار:
"ومن مدينة نول إلى هذه الجزيرة على البر ،ال تفارق السواحل ،مسيرة شهرين"60؛ وقال الحميري" :ومن مدينة نول إلى هذه
الجزيرة على البر ال يفارق الساحل مسيرة شهرين" .61وقال ابن حوقل" :ودون ملطة من بالد املغرب تامدلت وعلى جنوبها

 - 50نفس املصدر ،ص.93 – 92
 - 51القلقشندي :صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ،ج ،5ص ،170املطبعة األمريية ،القاهرة1915 ،م.
 - 52ابن سباهي زاده :أوضح املسالك يف معرفة املمالك ،ص.567
 - 53الشريف اإلدريسي :نزهة املشتاق.139 ،
 - 54ابن عبد املنعم احلمريي :الروض املعطار ،ص.28
 - 55ابن حوقل :صورة األرض ،ص.92
 - 56الزهري :كتاب اجلعرافية ،ص.137
 - 57نفس املصدر.
 - 58عبد املؤمن البغدادي :مراصد االطالع يف ذكر األمكنة والبقاع ،ج ،1ص.44
 - 59البكري :املسالك واملمالك ،ج 2ص.359
 - 60جمهول ،مراكشي :االستبصار ،ص.215
 -61ابن عبد النعم احلمريي :الروض املعطار ،ص.584
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أودغست" .62وقال صفي الدين البغدادي" :تامدلت بلد من بالد املغرب شرقي ملطة".63
وقال ابن سعيد" :وفي غربي (مدينة تغوست) مدينة ملطه نول" .64وقال ابن خلدون" :وعلى هذا الوادي بلد تاكاوصت
محط الرفاق والبضائع بالقبلة وبها سوق في يوم واحد يقصده التجار من اآلفاق وهو من الشهرة لهذا العهد بمكان ،وبلد
إيفرى بسفح جبال نكيسة وبينها وبين تاكوصت مرحلتان".65
َ
ُ
وقال ياقوت " :تينزرت ... :مدينة في جنوبي املغرب وشرقي نول ،قريبة من بالد امللثمين يجتمع إليها تجار ملعاملة
البربر"66؛ وقال في موضع آخر" :نول ... :مدينة في جنوبي بالد املغرب ،هي حاضرة ملطة ،فيها قبائل من البربر ،وهي في غربي
تينزرت" .67وقال صفي الدين البغدادي" :تينزرت ... :مدينة فى جنوبى املغرب وشرقى نول".68
يشير مارمول كربخال كذلك إلى بلدة تيست القريبة بدورها من منطقة نون ،قال" :ونشير إلى أن منطقة نون توجد
بين ّ
تيست والبحر".69
الحاصل من هذه التحديدات أن نول ملطة تقع على مسافة سبع مراحل من أزكى وست عشرة مرحلة من مراكش
وعشرين مرحلة من سجلماسة وستين مرحلة من جناوة وستين مرحلة من أوليل .بينما تقع حسب الجهات شرق تامدولت
وتينزرت وأزكى ،وإلى جهة الشمال منها إيفري وتارودانت ورباط ماسة ومراكش وأدرفركال .غير أن ابن سعيد جعل مدينة
نول ملطة غرب مدينة تكاوست ،وذلك أمر يحتاج إلى مراجعة أو تدقيق.
 -5املوقع من البلدان:
تندرج مدينة نول ملطة ضمن الجزء األول من اإلقليم الثاني ،في حدوده مع اإلقليم الثالث ،حسب املصنفات
الجغرافية املعتمدة لتقسيمات األطوال والعروض واألقاليم السبعة ،ومنها مؤلفات اإلدريس ي وابن سعيد وأبي الفداء
والقلقشندي وابن سباهي:
 ابن سعيد" :مدينة ملطه نول وهي حيث الطول سبع درجات ونصف وبينها وبين خط اإلقليم الثالث نصف درجة".70بحيث تندرج في الجزء األول من اإلقليم الثاني.
 اإلدريس ي " :وأيضا إن في هذا الجزء (الجزء األول من اإلقليم الثالث) من بالد الصحراء نول ملطة" .71وبذلك عدهامن الجزء األول من اإلقليم الثالث .كما عدها من بالد الصحراء.
 أبو الفداء" :قاعدة ملطة ... :اإلقليم العرفي :من الغرب األقص ى .اإلقليم الحقيقي :من أواخر الثاني".72 القلقشندي" :وأما ما اشتملت عليه هذه اململكة (بر العدوة) من املدن املشهورة فمنها ... :ملطة ... :وهي مدينة من - 62ابن حوقلك صورة األرض ،ص.92
 - 63عبد املؤمن البغدادي :مراصد االطالع يف ذكر األمكنة والبقاع ،ج ،1ص.250
 - 64ابن سعيد :كتاب اجلغرافيا ،ص.79
 - 65ابن خلدون ،عبد الرمحن احلضرمي :اتريخ ابن خلدون املسمى العرب  ..ج ،6ص.370 – 369
 - 66ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ،2ص.69
 - 67نفس املصدر ،ج ،5ص.312
 - 68صفي الدين البغدادي :مراصد االطالع يف ذكر األمكنة والبقاع ،ج ،1ص.288
 - 69مارمول كرخبال :إفريقيا ،ج ،3ص.142
 - 70ابن سعيد  :كتاب اجلغرافيا ،ص.79
 - 71اإلدريسي :نزهة املشتاق ،ص.136
 - 72أبو الفداء :تقومي البلدان ،ص.130
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الغرب األقص ى ،واقعة في آخر اإلقليم الثاني".73
 ابن سباهي" :ملطة :مدينة من أواخر (اإلقليم) الثاني من الغرب األقص ى".74بينما تم إدراج مدينة نول ملطة في الجغرافيات الوصفية ،ضمن بالد اإلسالم عموما ،وفي بالد املغرب األقص ى
خصوصا ،ملحقة ببالد سوس في آخر حدها مع الصحراء في الجنوب الغربي ،بينما تمتد منطقة انتشار قبائل ملطة على
نطاق واسع من الصحراء ،لقربها من مجاالت ملتونة الصحراء:
 البكري" :ومدينة نول آخر مدن اإلسالم وهي في ّأول الصحراء".75 الزهري" :وحده (السوس األقص ى) في الجنوب مدينة نول في الغرب( ،يقصد حده من جهة الجنوب الغربي) ،وفي بالدالسوس من املدائن سجلماسة وتاقرسيت وهي اليوم خراب ،وكانت حاضرة وادي درعة .وفيه مدينة تارودانت وتاشكة
وأتفركان ونول".76
 اإلدريس ي" :فأما بالد نول األقص ى وتازكاغت فهي بالد ملتونة الصحراء".77 ياقوت" :نول ... :مدينة في جنوبي بالد املغرب".78 صاحب كتاب االستبصار" :ومن بالد السوس مدينة نول ملطة ،وهى مدينة كبيرة في أول الصحراء".79 شيخ الربوة" :أول بالد الصحراء نول ملطة".80 ابن خلدون" :وأرض السوس مجاالت لنزول ملطة ،فلمطة منهم مما يلي درن".81 الحميري" :ومن مدن السوس تامدلت ونول ملطة".82 الحميري" :نول ملطة :من بالد السوس األقص ى باملغرب  ...ومدينة نول إحدى مدن اإلسالم ،وهي مدينة كبيرة في أولالصحراء على نهر كبير يصب في البحر املحيط ،وعليه قبائل ملطة وملتونة  ...وهي آخر بالد السوس".83
من جهة أخرى ،سعى الحسن الوزان إلى توطين منطقة وادي نون في معظمها ضمن بالد ليبيا ،مع امتداد طرفها
الشمالي إلى بالد موريطانيا ،وهذا التقسيم مشابه في حدوده للحد الفاصل بين اإلقليم الثاني واإلقليم الثالث .فهي منطقة
تجمع بين الساحل املحيطي والصحراء كامتداد لبالد السوس األقص ى:
 الحسن الوزان" :نون منطقة مسكونة على شاطئ املحيط ،ليس بها سوى قرى عامرة بناس فقراء ،تقع بين نوميدياوليبيا ،لكن القسم األعظم منها ينتسب إلى ليبيا".84
 - 73القلقشندي :صبح األعشى ،ج ،5ص.170
 - 74ابن سباهي زاده :أوضح املسالك يف معرفة املمالك ،ص.567
 - 75البكري :املسالك واملمالك ،ج ،2ص.348
 - 76الزهري :كتاب اجلعرافية ،ص.117
 - 77اإلدريسي :نزهة املشتاق ،ص.137
 - 78ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ،5ص.312
 - 79جمهول :كتاب االستبصار ،ص.213
 - 80شيخ الربوة :خنبة الدهر ،ص.238
 - 81ابن خلدون ،عبد الرمحن احلضرمي :اتريخ ابن خلدون املسمى العرب  ..ج ،6ص.370 – 369
 - 82احلمريي :الروض املعطار ،ص.330
 - 83نفس املصدر ،ص.584
 - 84احلسن الوزان :وصف إفريقيا ،ج ،2ص.108
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 الحسن الوزان" :الصحراء التي يسكنها شعب ملطة :تبتدئ الصحراء الرابعة عند إغيدي املذكورة آنفا ،وتمتد إلىُّ
تخوم القفر الذي يسكنه شعب برداوة ،وتتاخم شماال قفار تكرت ووركلة وغدامس ،وجنوبا حتى املفازات املمتدة إلى كانو
مملكة السودان".85
 مارمول" :أقاليم نون املأهولة الواقعة بليبيا :سبق لنا أن تحدثنا عن إقليم نون الواقع بالسوس األقص ى  ...هذاويطل نون على املحيط غربا ،ويوجد بشواطئه رأس نون ،وتحده من الجنوب والشرق صحراء صنهاجة ،ويتاخم شماال
إقليم سوس".86
ثالثا :الطرق التجارية واملسالك البحرية عبرنول ملطة:
 -1الطرق التجارية عبرنول ملطة:
ال شك أن بالد سوس ومنها بالد نول ،بوابة كبرى للمغرب األقص ى نحو بالد السودان الغربي ،مثلما هو الشأن بالنسبة
ملدينة سجلماسة ذات األهمية القصوى في هذا املجال .وقد انفرد عبد الواحد املراكش ي (ت621هـ) بقوله" :وأما مدينة
جزولة ومدينة ملطة فال يسافر إليهما إال أهلهما خاصة"87؛ وفي ذلك حكم على مدينة ملطة بكونها منعزلة عن محيطها .ولعل
ذلك لقرب العهد بانتكاسة بالد جزولة وملطة عقب إخماد عبد املؤمن بن علي املوحدي للثورات القائمة بها .غير أن تلك
االنتكاسة املؤقتة ،ال تنفي نشاط املنطقة التجاري البعيد املدى قبل ذلك وبعده.
قبل عصر عبد الواحد املراكش ي بقرابة قرن ونصف قال البكري املتوفى سنة 487هـ" :أخبر مؤمن بن يومر ّ
الهواري
ّ
أن بجزيرة آوى مرس ى مشتى على ضفة البحر ،وهذه الجزيرة تمش ي منها الرفاق مواجهة للمشرق شهرين مش ي اإلبل إلى
مدينة نول" .88وهو هنا يشير إلى الطريق البرية الساحلية بين نول ملطة ومدينة أوليل التي توجد الجزيرة املذكورة بمحاذاتها.
تسمى ايونى ،وهي عند ّ
وذلك ما يتأكد من قوله بتفصيل في موضع آخر" :وبقرب أوليل في البحر جزيرة ّ
املد جزيرة ال يوصل
إليها من ّ
البر وعند الجزر يوصل إليها على القدم ،ويوجد فيها العنبر ،وأكثر معاش أهلها من لحوم السالحف وهي أكثر ش يء
عندهم في ذلك البحر وهي مفرطة العظمّ ،
ّ
فيتصيد فيها كالقارب ،وسنذكر من كبر
وربما دخل الرجل منهم في محار ظهورها
السالحف بطريق تيرقى ما هو أشنع من هذا .ولهم أغنام ومواش ،وهذه الجزيرة مرس ى من املراس ي ،والطريق منها إلى نول
ّ
على ساحل البحر ال يفارقه مسيرة شهرين مش ي العير ،في أرض أكثرها صفى ينبو عنه الحديد ّ
وتكل فيه املعاول .وإنما
فتبض ماء عذبا .وإذا مات لهم ّ
ّ
ميت في طريقهم هذا لم يمكنهم
يشربون في طريقهم من قالت يحتفرونها عند جزر البحر
مواراته لصالبة األرض وامتناعها على الحفر ،فيسترونه بالحطام والحشيش أو يقذفونه بالبحر" .89وبذلك لم يكتف البكري
بذكر هذه الطريق الصحراوية ومسافتها الرابطة بين بالد نول وبالد أوليل عبر الساحل ،بل وصفها بتفصيل ،وأكد كونها
من طرق القوافل الصحراوية من وقت مبكر.
وقد نقل صاحب كتاب االستبصار عن البكري النص السابق ،90ثم نقل عنه هو بدوره ابن عبد املنعم الحميري،
وكالهما كرر هذه العبارة" :وهى منتهى املراكب وآخر مراس ي املغرب .ومن مدينة نول إلى هذه الجزيرة على البر ،ال تفارق
 - 85نفس املصدر ،ج ،2ص.153
 - 86مارمول كرخبال :إفريقيا ،ج ،3ص.179
 - 87عبد الواحد املراكشي  :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ص.259
 - 88البكري :املسالك واملمالك ،ج ،2ص.272
 - 89نفس املصدر ،ج ،2ص.358
 - 90جمهول :كتاب االستبصار ،ص.215 – 214
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
272

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
السواحل ،مسيرة شهرين في أرض ّ
محجرة أكثرها صفاء تنبو عنها املعاول ،ويكل فيها الحديد".91
يشير ابن عبد املنعم الحميري كذلك إلى الطريق الصحراوية الداخلية نحو بالد السودان الغربي ،عبر وادي درعة
وبالد ملتونة ، ،قال ضمن حديثة عن نول ملطة" :ومن أراد الدخول من وادي درعة إلى بالد السودان ،غانة وغيرها ،فيمش ي
من وادي درعة نحو خمس مراحل إلى وادي تركى ،وهو أول الصحراء ثم يسير في جبال وعرة ،في طريق قد فتحت في حجر
صلد بالنار والخل من عمل األول ،ويزعم قوم أن ملوك بني أمية فتحوها ،وهذه الطريق من إحدى عجائب العالم ،ومنها
إلى جبل يسمى جبل الحديد ،ومن هذا الجبل يدخل إلى بالد ملتونة" .92هذا مع العلم أن وادي درعة يحيط ببالد ملطة من
جهة الجنوب الغربي على مسافة ثالثة أيام منها.
قال الزهري" :وفي بالد السوس من املدائن سجلماسة وتاقرسيت وهي اليوم خراب ،وكانت حاضرة وادي درعة .وفيه
مدينة تارودانت وتاشكة وأتفركان ونول .ومن هذه البالد يجلب السكر السوس ي إلى إفريقية واملغرب واألندلس وبالد الروم
واألفرنج ،وكذلك النيل الدرعي والشب والنحاس املصبوغ السوس ي .ومن هذا الصقع يخرج جلب الصحراء من الخدم
والعبيد والعبقر وهو التبر بلغتهم .فتدخل القوافل إلى بالد جناوة وغانة وزافور وأميمة .وتدخل كذلك من تافاللت
وسجلماسة وإليهما يخرج سلبها وكل ما ُيجلب من العبيد والخدم والتبر والعاج واألبنوس وأنياب الفيلة والجلود الشركية
ودرق اللمط وغير ذلك".93
وقد رأينا في موقع نول ملطة من املدن ،أهم الطرق املعدودة باملسافات ،ومنها:
 الطريق من نول ملطة إلى أزكى :سبع مراحل الطريق من نول ملطة إلى مراكش :ست عشرة مرحلة الطريق من نول ملطة إلى سجلماسة :عشرون من مرحلة الطريق من نول ملطة إلى جناوة :ستون مرحلة الطريق من نول ملطة إلى أوليل :ستون مرحلة.بينما تحيط بنول ملطة عدة مدن ال بد تكون لها بها صلة ،فهي حسب الجهات شرق تامدولت وتينزرت وتيست ،وإلى
جهة الشمال منها إيفري وتارودانت ورباط ماسة وأدرفركال .وإلى القرب منها مدينة تكاوست ،التي قال عنها ابن خلدون:
"وعلى هذا الوادي بلد تاكاوصت محط الرفاق والبضائع بالقبلة وبها سوق في يوم واحد يقصده التجار من اآلفاق وهو من
الشهرة لهذا العهد بمكان ،وبلد إيفرى بسفح جبال نكيسة وبينها وبين تاكوصت مرحلتان".94
 -2املسارات البحرية عبرنول ملطة:
يعتبر مصب وادي نول مرس ى للسفن والقوارب ،وبينه وبين مصب وادي ماسة ورباط ماسة رأس نون املشهور لدى
املستكشفين البرتغاليين األوائل ،الذين كانوا يحذرون منعطفه الحاد .وقد أكد البكري املتوفي عام 487هـ ،وجود التنقالت
البحرية بين ساحل نول وبعض املراس ي السوسية ،حيث قال" :وتسير السفن من ساحل نول إلى وادي السوس ثالثة ّأيام،
ثم من وادي السوس إلى مرس ى أمقدول ،وهو مرس ى مشتى مأمون ،وهو ساحل وادي السوس ،ثم إلى مرس ى قوز ،وهو رباط

 - 91احلمريي :الروض املعطار ،ص.584
 - 92نفس املصدر.
 - 93الزهري  :كتاب اجلعرافية ،ص.117
 - 94ابن خلدون ،عبد الرمحن احلضرمي :اتريخ ابن خلدون املسمى العرب  ..ج ،6ص.370 – 369
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يعمره الصالحون ،وهو ساحل أغمات".95
ويؤكد ابن خلدون ما سبق من وجود حركة بحرية بين مراس ي املغرب األقص ى وساحل وادي نول ،بل يؤكد أن بعض
املراكب تتجاوزه أحيانا إلى السواحل الجنوبية رغم ما في ذلك من مغامرة ،ويتضح ذلك من قوله" :فحد الغرب من جهة
املغرب البحر املحيط كما قلناه ،وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسال وأزمور وأنفى وأسفي ،وهي من مدن الغرب
وحواضره .وعليه أيضا مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بالد السوس ،وهي كلها من مساكن البربر وحواضره .وتنتهي
املراكب إلى وراء ساحل نول ،وال تجاوزه إال على خطر كما قلناه".96
كانت سواحل سوس ووادي نون منذ العصر القديم معبرا للمراكب املتجهة نحو الجزر الخالدات ونحو الرأس
األخضر ومصب نهر السنغال ،وذلك ما تداولته الجغرافيات العربية نقال عن جغرافيا بطليموس ،ومن الجزائر الخالدات
وضع بطليموس نقطة بداية خطوط الطول ،كأداة لرسم خرائط أساسها نقط التقاء خطوط الطول بخطوط العرض .وقد
نقل املسلمون ما توصل إليه بطليموس إلى اللغة العربية وحينوه وطوروه ،ومنهم الخوارزمي في كتابه صورة األرض ،97وكذلك
سهراب في كتابه عجائب األقاليم السبعة ،98على شكل جداول فلكية لهذه األطوال والعروض ،ومنها صنع املسلمون في بيت
الحكمة ببغداد زمن املأمون العباس ي خرائط ملوكية محينة للمعمور من األرض .وعلى الرغم من تخوف املسلمين من
املغامرة بخوض لجة املحيط األطلس ي ،فقد اكتفوا بالتنقل في سواحله املقابلة للصحراء الكبرى ،مع مالزمة السواحل،
وانقطع اتصالهم بالجزر الخالدات ،إلى أن استكشفها البرتغاليون زمن األمير هنري املالح خالل القرن الخامس عشر
للميالد.
غير أن املصادر الجغرافية العربية تشير إلى إفادات تهم التنقالت البحرية إلى ما وراء مصب وادي نول .وأول اإلفادات
النادرة في هذا املجال ،ما ذكره مؤلف كتاب حدود العالم من تردد املراكب من سواحل سوس نحو الجزر الخالدات ،قال:
"القول في الجزائر :وأما جزائر األوقيانوس املغربي ،فهي خمس وعشرون جزيرة معروفة ،أسماؤها في كتاب بطلميوس .ست
منها مقابل بالد السودان ،وتدعى الجزائر الخالية ،فيها معدن الذهب ،يأتي الناس إليها مرة في العام من ناحية السودان
ومدن السوس األقص ى ،ليجمعوا من هناك معادن الذهب .وال يستطيع أحد أن يقيم فيها لشدة حرها" .99وقد تم تأليف
هذا الكتاب سنة 372هـ ،باللغة الفارسية من طرف مؤلف مجهول ،ولم يصدر في ترجمة عربية إال قبل نيف وعشرين سنة
من اآلن .وهو بهذه اإلفادة قد ال يكون إال ناقال من التراث الجغرافي اليوناني القديم املترجم مبكرا إلى اللغة العربية ،دون أن
يكون ناقال ملعلومات محينة ،واملؤكد لدينا أن هذا املؤلف لم تكن له رحلة إلى شمال إفريقيا ونواحيها.100
باإلضافة إلى إشارة ابن خلدون السابقة بشأن بعض املراكب التي تغامر بركوب البحر إلى ما وراء ساحل بالد نول،
 - 95البكري :املسالك واملمالك ،ج ،2ص.272
 -96ابن خلدون :اتريخ ابن خلدون ،ج ،6ص.129
 - 97اخلوارزمي ،أبو جعفر حممد بن موسى (ق3هـ) ،كتاب صورة األرض من املدن واجلبال والبحار واجلزائر واألهنار استخرجه أبو جعفر حممد بن
موسى اخلوارزمي من كتاب جغرافيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي .حتقق هانس فون مزيك ،مطبعة آدولف هولز هوزن ،فيينا1926 ،م ،وعنها مصورة
مطبعة الرابطة ،بغداد1962 ،م.
 - 98سهراب (ق 4هـ)  :كتاب عجائب األقاليم السبعة إىل هناية العمارة ،حتقيق هانس فون مزيك ،مطبعة آدولف هولزهوزن ،فيينا1929 ،م.
 - 99جمهول :حدود العامل من املشرق إىل املغرب( ،كتبه سنة 372هـ) ،ص ،36ترمجه عن الفارسية وحققه يوسف اهلادي ،طبعة مزيدة ومنقحة ،الدار
الثقافية للنشر ابلقاهرة2002 ،م.
 - 100أ بو الصرب ،عبد الرزاق :اتريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرقية مؤلفة قبل هناية القرن اخلامس للهجرة دراسة ونصوص ،ج،1
ص ،308 – 296ج ،2ص ،358 – 343دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.2013 ،1
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نجد إشارات إلى وجود مشتى بمرس ى بجزيرة قريبة من أوليل .غير أن التجار يفضلون االنتقال إليها من وادي نول برا على
الساحل بالقوافل ،ويؤكد البكري أن هذه الجزيرة مرس ى من املراس ي ،وأن املراكب تفضل االنتقال إليها في فصل الشتاء،
الهواري ّ
ألن اإلبحار حينئذ يكون أقل خطرا .قال البكري" :أخبر مؤمن بن يومر ّ
أن بجزيرة آوى مرس ى مشتى على ضفة
البحر ،وهذه الجزيرة تمش ي منها الرفاق مواجهة للمشرق شهرين مش ي اإلبل إلى مدينة نول".101
تسمى ايونى ،وهي عند ّ
وقال البكري في موضع آخر" :وبقرب أوليل في البحرجزيرة ّ
املد جزيرة ال يوصل إليها من ّ
البر،
وعند الجزر يوصل إليها على القدم .ويوجد فيها العنبر ،وأكثر معاش أهلها من لحوم السالحف وهي أكثر ش يء عندهم في
ذلك البحر وهي مفرطة العظمّ ،
ّ
فيتصيد فيها كالقارب .وسنذكر من كبر السالحف
وربما دخل الرجل منهم في محار ظهورها
بطريق تيرقى ما هو أشنع من هذا .ولهم أغنام ومواش ،وهذه الجزيرة مرس ى من املراس ي ،والطريق منها إلى نول على ساحل
البحر ال يفارقه مسيرة شهرين مش ي العير".102
وقد أورد صاحب االستبصار جانبا من كالم البكري ،مؤكدا أن تلك الجزيرة منتهى املراكب وآخر مراس ي املغرب ،وأنها
مورد مهم للملح والعنبر ،وأن الرفاق تحمل امللح إلى ما جاوز تلك الجهة ،يقصد حوض النيجر وأطرافه ،وهناك تتم مبادلة
امللح وغيره بالتبر .ويتبين ذلك من قوله" :ومعدن امللح أيضا في بالد جدالة بموضع يسمى وليلى (يقصد أوليل) على شاطئ
البحر املحيط ،ومن هناك تحمله الرفاق إلى ما جاوز تلك الجهة .وبقرب وليلى في البحر جزيرة تسمى أيونا ،وهى عند املد ال
يوصل إليها إال باملراكب وعند الجزر يوصل إليها بالقدم ،ويوجد فيها العنبر الكثير  ...وهي منتهى املراكب وآخر مراس ي
املغرب" .103وقد نقل الحميري هذا النص من صاحب االستبصار ،وأدرجه ضمن تعريف نول ملطة.104
ساق ابن سعيد أخبار مغامرة بحرية انطلقت من نول ملطة ،يعني مصب النهر ،نحو السواحل الجنوبية قبالة صحراء
جدالة القريبة من أوليل ،وهناك انخرم املركب الكبير بالبحارة ،وكان معهم ابن فاطمة راوي هذه املغامرة ،فتمكنوا
بصعوبة من النجاة إلى الساحل قبالة الجبل اللماع ،مستعملين قاربا صغيرا .وفي الرواية أن تلك السواحل وافرة الثروة
السمكية من فصيلة التن ،وكذلك كانت الطيور البحرية كثيفة لسبب وفرة األسماك في الشواطئ وفي املياه السطحية.
والجدير بالذكر أن البحارة عادوا إلى نول ملطة بعد املكث ملدة في ضيافة كدالة ،فدل ذلك على احتمال كونهم من أهل نول
ملطة .كما أن هذه الرواية الشفوية التي أوردها ابن سعيد تدل على تجدد النشاط بنول ملطة بعد انتكاستها زمن عبد املؤمن
بن علي الكومي املوحدي ،ويتأكد ذلك أيضا ملا ذكر ابن خلدون تكاوست بالتالزم مع نول.
قال ابن سعيد" :وذكر ابن فاطمة أنه ركب البحر املحيط مرة في نول ملطه ،فأخرم به املركب ،فوقع إلى ضباب
ً
وأقاصير ،وضل البحريون ولم يعلموا حيث هم حتى تركوا املركب الكبير ،وأخذوا زادا في القارب الصغير ،وصاروا يجرونه
ً
على الحشيش وطورا ينهضون باملجاذيف ،إلى أن انتهوا بعد مدة إلى قاع هذا الجون وعاينوا من التن فيه ومن كثرته ما تعجبوا
منه ،وكذلك من الطيور البيض ،ولم ينتهوا إلى البر إال وقد كاد الزاد يفرغ .فلما انتهوا إلى تحت الجبل اللماع أشار عليهم
ً
برابرة كدالة أال يقربوا الجبل ،ولم يعلموا سبب ذلك فأخذوا عنه شماال حتى خرجوا عن حده .وملا خرجوا إلى الساحل لم
يفهموا كالم كدالة حتى جاء شخص كان يفهم الكالمين ،فسألهم عن ضاللهم فأخبروه .وسألهم أهل املركب عن تحذيرهم
ً
إياهم من الجبل اللماع ،فقالوا كله حيات مهلكة قتالة يراه الغريب ملاعا من الحجارة املليحة األلوان فينخدع حتى يقرب
 - 101البكري :املسالك واملمالك ،ج ،2ص.272
 - 102نفس املصدر ،ج 2ص.359 – 358
 - 103جمهول ،مراكشي :االستبصار يف عجائب األمصار ،ص.215 – 214
 - 104احلمريي ،ابن عبد املنعم :الروض املعطار يف خرب األقطار ،ص.584
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منه فتهلكه ثعابينه ،فبشروهم بالسالمة وابتاعوا منهم املركب وساروا معهم إلى مدينة تغيرا قاعدة كدالة وهي حيث الطول
إحدى عشرة درجة والعرض عشرون درجة ،وأقاموا معهم يشربون لبن النوق ويأكلون قديد الجمال حتى اتفق رحيلهم إلى
نول فخرجوا معهم".105
رابعا :بعض خصائص نول ملطة في املصادرالجغر افية العربية:
مدينة نول ملطة حسب الجغرافيات العربية مدينة وحاضرة ،تجمع بين الجبل والبحر والصحراء ،وهي على نهر كبير
جار ،عليه عمائر جزولة وملطة ،ومما ورد في وصفها:
 -1البكري" :ومدينة نول آخر بلد اإلسالم ،وأول العمران من الصحراء" .106وقال" :ومدينة نول آخر مدن اإلسالم وهي
في ّأول الصحراء ،ونهرها ّ
يصب في البحر املحيط".107
 -2الشريف اإلدريس ي :قال يصف صنهاجة وملطة بعدما ساق اشتراكهم في األنساب" :وهم أصحاب إبل ونجب عتاق،
رحالة ال يقيمون بمكان واحد ،ولباس الرجال منهم والنساء أكسية الصوف ،ويربطون على رؤوسهم عمائم الصوف املسماة
بالكرازي ،وعيشهم من ألبان اإلبل ولحومها مقددة مطحونة ،وربما جلبت إليهم الحنطة والزبيب لكن الزبيب أكثر ،ألنهم
كثيرا ما ينقعون الزبيب في املاء بعد الدق ويشربون صفوه نقيعا حلوا .وفي بالدهم العسل كثير ،وجل طعامهم وأحفله
الطعام املسمى بالبربرية آسلوا ،وهو أنهم يأخذون الحنطة فيقلونها قليا معتدال ،ثم يدقونها حتى تعود جريشا ،ثم يمزجون
العسل بمثله سمنا ،ويعجنون به تلك الحنطة على النار ،ويضعونه في مزاود لهم ،فيأتي طعاما شهيا .وذلك أن اإلنسان
منهم إذا أخذ من هذا الطعام ملء كفه وأكله ،وشرب عليه اللبن ،ثم مش ى بقية يومه ذلك لم يشته طعاما إلى الليل .وليس
لهم مدينة يأوون إليها إال مدينة نول ملطة ،ومدينة آزقى للمطة أيضا ،فأما مدينة نول الغربية فمنها إلى البحر ثالثة أيام ومنها
إلى سجلماسة ثالث عشرة مرحلة .ومدينة نول مدينة كبيرة عامرة ،على نهر يأتي إليها من جهة املشرق ،وعليه قبائل ملتونة
وملطة ،وبهذه املدينة تصنع الدرق اللمطية التي ال ش يء أبدع منها وال أصلب منها ظهرا وال أحسن منها صنعا ،وبها يقاتل أهل
املغرب لحصانتها وخفة محملها ،وبهذه املدينة قوم يصنعون السروج واللجم واألقتاب املعدة لخدمة اإلبل ،وتباع بها
األكسية املسماة بالسفسارية والبرانس التي يساوي الزوج منها خمسين دينارا وأقل وأكثر ،وعند أهلها البقر ،والغنم كثير
جدا ،واأللبان والسمن عندهم موجود ،وإلى هذه املدينة يلجأ أهل تلك الجهات فيما يعن لهم من مهم حوائجهم وفنون
مطالبهم".108
 -3عبد الواحد املراكش ي" :فمراكش هذه آخر املدن الكبار باملغرب املشهورة به؛ وليس وراءها مدينة لها ذكر وفيها
م ُ م ْ
ودانت ،وهى حاضرة سوس ،وإليها يجتمع أهله ...
حضارة ،إال بليدات صغار بسوس األقص ى؛ فمنها مدينة صغيرة تسمى تار
ُ
وفي بالد مملْطة مدينة أخرى هي حاضرتهم ً
أيضا تسمى نول ملطة".109
 -4مؤلف كتاب االستبصار" :ومن وادي سوس إلى مدينة نول ثالث مراحل في عمارة متصلة يسكنها جزولة وملطة،
وهم أمم كثيرة  ...ومن بالد السوس مدينة نول ملطة ،وهى مدينة كبيرة في أول الصحراء ،على نهر كبير يصب في البحر

 - 105ابن سعيد :كتاب اجلغرافيا ،ص.74 – 73
 - 106البكري :املسالك واملمالك ،ج ،2ص.272
 - 107نفس املصدر ،ص.348
 - 108الشريف اإلدريسي :نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،ص.139 – 138
 - 109عبد الواحد املراكشي :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ص.259
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املحيط".110
 -5ياقوت الحموي" :نول ... :مدينة في جنوبي بالد املغرب ،هي حاضرة ملطة ،فيها قبائل من البربر ،وهي في غربي
تينزرت".111
 -6شيخ الربوة" :أول بالد الصحراء نول ملطة ،وهي مدينة على املحيط ،ولها نهر يصب في البحر ،وملطة قبيلة من
البربر".112
 -7ابن عبد املنعم الحميري" :نول ملطة ... :وفيها جزولة وملطة .ومدينة نول إحدى مدن اإلسالم ،وهي مدينة كبيرة في
أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر املحيط ،وعليه قبائل ملطة وملتونة  ...وإنما سميت نول ملطة ألن قبيل ملطة
ً
يسكنونها ،وماؤها جار ،وهي آخر بالد السوس  ...وببالدهم أيضا الفنك كثير ،ومن عندهم تحمل جلودها إلى جميع البالد،
وعندهم الكباش الدمانية ،وهي على خلقة الضأن إال أنها أعظم وشعرها كشعر املعز ال صوف عليها ،وهي من أحسن الغنم
ً
ً
خلقا وألوانا .والريحان في بالد الصحراء وفي بالد السوس عزيز ألن بالدهم ال تنبته ،وهو عندهم من أطيب الطيب".113
 -8ابن سباهي زاده" :ملطة ... :لها نهر كبير مشهور ينزل من جبل ملطة الذي في شرقيها على مرحلتين منها ،ويجري على
م
جنوبي ملطة مغربا مبم ْيلة إلى الشمال حتى يصب في البحر املحيط  .وبين ملطة وبين البحر املحيط ثالث مراحل".114
خامسا :الدرق اللمطية أشهراألسلحة الدفاعية املنسوبة إلى نول ملطة
نسبت مدينة نول ملطة إلى قبيلة ملطة ،وإلى صحراء اللمط؛ واللمط حيوان صحراوي من فصيلة الظباء ،كان منتشرا
في جنبات الصحراء الكبرى ،وهو املعروف بحيوان املها في اللغة العربية ،وهو يوشك على االنقراض ،وبقيت منه بضع
عشرات في بعض املحميات ببعض الدول ومنها املغرب .ومن جلوده كانت تصنع أشهر وأجود وأغلى التروس للدفاع وقت
القتال ،وقد كان لنا شرف إنجاز دراسة مفصلة ودقيقة عن هذه الدرق اللمطية ضمن ندوة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ببني مالل .115وهذا جانب مما توصلنا إليه في تلك الدراسة:

صورة للمها العربية
 - 110جمهول ،مراكشي :االستبصار يف عجائب األمصار ،ص.213 – 212
 - 111ايقوت احلموي :معجم البلدان ،ج ،5ص.312
 - 112شيخ الربوة :خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،ص.238
 - 113ابن عبد املنعم احلمريي :الروض املعطار يف خرب األقطار ،ص.584
 - 114ابن سباهي زاده :أوضح املسالك يف معرفة املمالك ،ص.567
 - 115مقال" :الدرق اللمطية من األسلحة الدفاعية يف املغرب الوسيط" ،ضمن ندوة األسلحة يف اتريخ املغرب ،من تنظيم خمترب التاريخ واجملال يف
املغرب والعامل املتوسطي ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببين مالل ،يومي  26-25نونرب  ،2015أعمال الندوة يف طور الطبع.
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 -1شهرة الدرق اللمطية:
كانت الدرق اللمطية مفضلة من بين أنواع التروس ،في كل من شمال إفريقيا ومصر واألندلس ،وكانت معروفة في
حصانتها ُ
ٌ
وخفتها وليونتها شهرة في العالم اإلسالمي طيلة العصور الوسطى.
أوربا .اكتسبت
استعملت هذه الدرق كأسلحة دفاعية ،في الحروب والخفارة والهدايا واإلتاوات واملواكب واالستعراضات .واتخذ
بعضها خصوصية رمزية ،واشتهرت منها تحف مرصعة ،وكانت أسعارها على العموم باهضة .غير أن ظهور األسلحة النارية
قلل من شأنها بالتدريج ،كسائر األسلحة الكالسيكية.
إن املوطن األول الذي اشتهرت به صناعة وتجارة الدرق اللمطية ،هي مدينة نول ملطة في الجنوب املغربي ،لذلك يمكن
اعتبارها منتوجا ذا خصوصية مغربية معتبرة.
 -2شواهد من أوصاف الدرق اللمطية في الجغر افيات العربية:
أجمعت املصادر الجغرافية العربية وغيرها على التنويه بحصانة الدرق اللمطية ،أمام رشقات السهام ،وضربات
السيوف ،وطعنات الرماح .وهنا نسوق جانبا من تلك الشهادات وفق الترتيب الزمني لتأليف تلك املصادر:
 ابن الفقيه الهمذاني" :ينبو عنها السيف ،وإن قطع السيف منها شيئا ،نشب في الدرقة ،ولم يمكن أن ينزع
من الدرقة؛ والدرقة اللمطية ليس عليها قياس" .116وهنا ننتبه إلى أهمية اقتناص السيف من املهاجم
العالق سيفه بالدرقة وقت نشوبه فيها ،مما يتيح للمدافع بالدرقة مهاجمته وهو منشغل باستعادة سيفه.
 املسعودي" :وال يلحق في املنعة ش يء من الدرق الصيني والتبتي واللمطي والبجاوي".117
 الزهري" :وهذه الدرق من أعجب ما يكون ،وذلك أنه إذا ُ
ضرب فيها برمح أو سيف أو سهم ،وتبخش منها
موضع ،بقيت بعد ذلك يسيراُ ،
فتفتش ،فال يوجد فيها أثر إال رجع صحيحا كما كان".118
 اإلدريس ي" :ال ش يء أبدع منها ،وال أصلب ظهرا ،وال أحسن منها صنعا؛ وبها يقاتل أهل املغرب ،لحصانتها
وخفة محملها".119
 أبو حامد الغرناطي" :وهي خفيفة لينة ،ال ينفذها النشاب ،وال يؤثر فيها السيف ،تكون بيضاء
كالقراطيس؛ وهي من أحسن الترس ،مبسوطة كالرغيف ،تستر الفارس وفرسه".120
 ابن خلكان" :وال يوجد مثلها في الدنيا على ما يقال ،وهللا أعلم".121
 ياقوت الحموي" :لم يتحصن املحاربون بأوقى منها" .و"إذا ضربت بالسيف نبا عنها".122
 القزويني" :جلد حيوان اللمط  ...ال يعمل فيه الحديد أصال ،إذا ُ
ضرب بالسيوف نبت عنه؛ وإن أصابه
خدش أو بتر ُيبل باملاء ويمسح باليد فيزول عنه؛ يتخذ منه الدرق والجواشن".123
 - 116ابن الفقيه :خمتصر كتاب البلدان ،ص.79
 - 117املسعودي :مروج الذهب ،ج ،2ص.4
 - 118الزهري :كتاب اجلغرافية ،ص.118
 - 119اإلدريسي :نزهة املشتاق ،ج ،1ص.225
 - 120أبو حامد الغرانطي :حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب ،ص ،41حتقيق إمساعيل العريب ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط1993 ،1م.
 -121ابن خلكان :وفيات األعيان ،ج ،7ص ،114حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت1994 ،م.
 - 122ايقوت :معجم البلدان ،ج ،4ص.332
 - 123القزويين :آاثر البالد وأخبار العباد ،ص ،38دار صادر ،بريوت (د.ت) .واجلواشن هي الدروع املصنوعة من اجللد.
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 ابن هذيل األندلس ي" :وخاصية درقة جلد اللمط ،أنها إذا أصيبت بضربة سيف أو رمح ،انغلقت الضربة
والتحمت من وقتها ،واختفت فال تظهر".124
 النويري" :ترد طعنة الرمح ورشقة السهم ،ومهما أصابها من الحديد انطوى ،فإذا تمكن منها ونزع وبقي
أثره ،التحم في اليوم الثاني ،أخبرني بذلك من أثق بقوله" .125وربما يقصد بقوله "انطوى" ارتد أو انحرف،
وإال فذلك مبالغة من الراوي.
 الحسن الوزان" :وتصنع من جلد اللمت تروس صلبة جدا ،بحيث ال يخترقها ش يء باستثناء القذائف
النارية".126
 مارمول" :وتصنع من جلود (اللمت) تروس جميلة ،ال تؤثر النبال في أجودها".127
ٌ
ٌ
 املقري" :درق ملطية مصمتة املسام ،لينة املجسة ،معروفة املنعة ،صافية األديم".128

صورة لدرقة ملطية مرابطية من متحف مدريد
تجتمع عناصر جودة الدرق اللمطية في حصانتها أمام األسلحة الحادة؛ فإذا اخترقها السالح مع قوة الضربة ،فإنه
يعلق بها ،فال يستخرج منها بسهولة؛ مما يجعل املهاجم أعزل للحظات تكفي للتخلص منه .وكذلك فهي خفيفة املحمل،
مما يسمح باستعمالها ملدة أطول ودون كبير عناء؛ عكس التروس املعدنية املزعجة بثقلها وسرعة صدئها ،وكذلك فهي لينة
امللمس ،يمكن طيها نصفين ،وتعليقها تحت اإلبط أو على الظهر عند التنقل أو املرابطة؛ كما أن لينها وجمال منظرها
يجعلها غير مؤذية لحاملها.
 -3أسعارالدرق اللمطية:
ألجل كل األوصاف السابقة ،كانت الدرق اللمطية غالية الثمن ،حسب شهادة البكري والقزويني وياقوت والنويري
والحسن الوزان ومارمول .وقد أكد البكري أن أغالها هي تلك الدرق التي صنعت من جلود إناث اللمط املسنة ،فقال" :وأجود
الدرق وأغالها ثمنا ،ما صنع من جلود العواتق منها ،وهي التي طال قرناها لكبر سنها" .129وحدد القزويني ثمنها في" :ثالثين
 - 124ابن هذيل األندلسي :حلية الفرسان وشعار الشجعان ،ص ،87حتقيق لويس مرسيه ،ابريس1922 ،م.
 - 125النويري :هناية األرب يف فنون األدب ،ج ،9ص ،202حتقيق مفيد قمحية وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2004 ،1م.
 - 126احلسن الوزان :وصف إفريقيا ،ج ،2ص.263
 - 127مارمول :إفريقيا ،ج ،1ص.73
 - 128املقري :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،ج ،4ص ،510حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت1968 ،م.
 - 129البكري :املسالك واملمالك ،ج ،2ص.358
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دينارا" .130وتعبير ياقوت أوضح ،إذ قال" :يكون ثمن الجيد منها باملغرب ثالثين دينارا مؤمنية" .131وعلى الرغم من ظهور
البنادق كأسلحة نارية وتعميمها بالتدريج بعد القرن الثامن الهجري ،فإن الحسن الوزان حدد ثمن جلد اللمط في فاس
أواخر الدولة الوطاسية في" :ثمانية مثاقيل"132؛ وقد يكون هذا الثمن خاصا بجلد اللمط قبل الدباغة والتصنيع ،وعلى
قدر الجهد والحجم والجودة والزخرفة يرتفع الثمن؛ وأما الدرق املرصعة بالذهب والفضة والجواهر فال مجال لقياس.
خاتمة:
يتبين أن املصادر الجغرافية العربية ،وفرت مادة تاريخية خصبة عن مدينة نول ملطة ونواحيها ،أنتجت معلومات
وإفادات جديرة باالهتمام .ولكن املصادر التاريخية واألبحاث األثرية والروايات الشفوية ،والدراسات األنثروبولوجية
والحضارية والتراثية ،هي الكفيلة متظافرة بإعطاء منطقة وادي نون ما تستحقه بجدارة من الدراسات واألبحاث ،التي تنم
عن إسهامها الحضاري املتنوع ،على مستوى املغرب ومحيطه اإلسالمي والصحراوي واألوربي.
املصادرواملراجع:
 البكري ،أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد (ت487هـ) :املسالك واملمالك ،تحقيق جمال طلبة ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط2002 ،1م.
 أبو حامد الغرناطي :تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب ،تحقيق إسماعيل العربي ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،ط1993 ،1م.
 الحموي ،شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا (ت626هـ) :معجم البلدان ،دار صادر ،بيروت1995 ،م.
الحميري ،أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد املنعم (ت 900هـ) :الروض املعطار في خبر األقطار ،تحقيق

ِ
إحسان عباس ،مطابع دار السراج ،بيروت ،ط1980 ،2م.
 ابن حوقل ،أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي (توفي بعد367هـ) :صورة األرض ،تحقيق دي غويه ،تنقيح
بالشير وآخرين ،منشورات املكتبة الجغرافية العربية ،مطبعة بريل ،ليدن1938 ،م.
 ابن خلدون ،عبد الرحمن الحضرمي (ت808هـ) :تاريخ ابن خلدون املسمى العبر وديوان املبتدأ والخبر في أخبار
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،تحقيق خليل شحادة وسهيل زكار ،دار الفكر،
بيروت2000 ،م.
 ابن خلكان :وفيات األعيان ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت1994 ،م.
 الخوارزمي ،أبو جعفر محمد بن موس ى (ق3هـ) ،كتاب صورة األرض من املدن والجبال والبحار والجزائر واألنهار
استخرجه ابو جعفر محمد بن موس ى الخوارزمي من كتاب جغرافيا الذي ألفه بطلميوس القلوذي .تحقق هانس
فون مزيك ،مطبعة آدولف هولز هوزن ،فيينا1926 ،م ،وعنها مصورة مطبعة الرابطة ،بغداد1962 ،م.
 الزهري :أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر (توفي أواسط القرن 6هـ) :كتاب الجعرافية ،تحقيق محمد حاج صادق،
املركز اإلسالمي للطباعة ،القاهرة( ،د ت).
 ابن سباهي زاده ،محمد بن علي البروسوي (ت997هـ1589/م) ،أوضح املسالك إلى معرفة البلدان واملمالك ،فرغ
من تأليفه عام 984هـ ،تحقيق املهدي عيد الرواضية ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط2006 ،1م.
 - 130القزويين :آاثر البالد ،ص.38
 - 131ايقوت :معجم البلدان ،ج ،4ص.332
 - 132احلسن الوزان :وصف إفريقيا ،ج ،1ص.174
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ابن سعيد ،علي بن موس ى الغرناطي (ت685هـ) :كتاب الجغرافيا ،تحقيق حماه هللا ولد السالم ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط2013 ،1م.
ـ سهراب (ق 4هـ)  :كتاب عجائب األقاليم السبعة إلى نهاية العمارة ،تحقيق هانس فون مزيك ،مطبعة آدولف
هولزهوزن ،فيينا1929 ،م.
الشريف اإلدريس ي :محمد بن عبد هللا بن إدريس (ت :)560نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،تحقيق طالل سالم
الحديثي ،دار العراب ودار حوران ،دمشق.2016 ،
شيخ الربوة ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد أبو طالب األنصاري الدمشقي (ت727هـ) :نخبة الدهر في عجائب
البر والبحر ،تحقيق أ .ميهرن  ، A .Mehrenلبزيج 1923 ، LEIPZIGم.
أبو الصبر ،عبد الرزاق :تاريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرقية مؤلفة قبل نهاية القرن الخامس
للهجرة دراسة ونصوص ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.2013 ،1
صفي الدين ،عبد املؤمن بن عبد الحق ابن شمائل البغدادي (ت739هـ) :مراصد االطالع على أسماء األمكنة
والبقاع ،دار الجيل ،بيروت ،ط1412 ،1هـ.
ابن عذاري ،أبو العباس أحمد بن محمد (توفي بعد 712هـ) :البيان املغرب في أخبار األندلس واملغرب ،تحقيق
إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،ط1983 ،3م.
أبو الفداء :تقويم البلدان ،دار صادر ،بيروت (د.ت).
ابن الفقيه ،أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني (ق3هـ) :مختصر كتــاب البل ــدان ،نشره دي غويه ،ضمن
املكتبة الجغرافية العربية ،ليدن ،مطبعة بريل1885 ،م.
القزويني :آثار البالد وأخبار العباد ،دار صادر ،بيروت (د.ت).
القلقشندي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت821هـ) :صبح األعش ى في صناعة اإلنشا ،املطبعة األميرية،
القاهرة1915 ،م.
مارمول كربخال :إفريقيا ،ترجمه عن الفرنسية محمد حجي وآخرون ،مطابع املعارف الجديدة ،الرباط1989 ،م.
مجهول :حدود العالم من املشرق إلى املغرب( ،كتبه سنة 372هـ) ،ترجمه عن الفارسية وحققه يوسف الهادي،
طبعة مزيدة ومنقحة ،الدار الثقافية للنشر بالقاهرة2002 ،م.
مجهول ،مؤرخ مراكش ي (ق6هـ):كتاب االستبصار في عجائب األمصار ،تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،آفاق عربية ،بغداد1986 ،م.
املراكش ي ،عبد الواحد بن علي (ت647هـ) :املعجب في تلخيص أخبار املغرب ،تحقيق خليل عمران املنصور ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م.
املسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين (ت346هـ) :مروج الذهب ومعادن الجوهر 4 ،أجزاء ،تحقيق محمد محيي
الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ،الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ،القاهرة1948 ،م.
املسعودي  :كتاب التنبيه واإلشراف ،تحقيق دي غويه ،مطبعة بريل ،ليدن1893 ،م.
املقري :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت1968 ،م.
النويري :نهاية األرب في فنون األدب ،تحقيق مفيد قمحية وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2004 ،1م.
ابن هذيل األندلس ي :حلية الفرسان وشعار الشجعان ،تحقيق لويس مرسيه ،باريس1922 ،م.
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 الوزان ،الحسن بن محمد الفاس ي املعروف بليون اإلفريقي :وصف إفريقيا ،ترجمه عن الفرنسية محمد حجي
ومحمد األخضر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1983 ،2م.
 اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب بن إسحاق الكاتب (توفي نحو 292هـ) :كتاب البلدان ،نشر بمعية املجلد السابع
من " كتاب األعالق النفيسة" البن رسته ،تحقيق دي غويه ،مطبعة بريل ،ليدن1892 ،م .وعنها مصورة دار صادر
بيروت (د.ت).
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الدرايات الفالحية وتنمية اإلنتاج الزراعي باملجاالت شبه الجافة باملغرب
" دراسة حالة الجماعة الترابية سيدي عيس ى بإقليم أسفي"
Agricultural knowledge and the development of agricultural
production in semi-arid areas in Morocco (A case study of the Sidi
Aissa territorial community in Safi province).
الحسين بن األمين ،باحث في الجغر افيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء .املغرب.
محمد مدينة ،أستاذ التعليم العالي ،شعبة الجغر افيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء .املغرب.

امللخص:
تعالج إشكالية املقال دور الدرايات الفالحية في تنمية اإلنتاج الزراعي باملجاالت شبه الجافة باملغرب من خالل استعراض
حالة الجماعة الترابية سيدي عيس ى بإقليم أسفي .يهدف املقال إلى التعريف بمدلول الدرايات الفالحية وتحديد درايات الفالحين
في الزراعة وتربية املاشية وفي الجانب السوسيواقتصادي ،ودرايات الفالحين باملنازل والفصول الفالحية ودورها في تنمية اإلنتاج
الزراعي .اعتمدنا في املنهجية على دراسة ميدانية مع الفالحين .وقد توصلنا إلى نتائج تعكس أهمية الدرايات الفالحية باعتبارها
رصيدا معرفيا مستوحا من املمارسات الزراعية وتعبر عن مجموعة من التقنيات واملمارسات التقليدية والذاتية لدى الفالحين.
كما تشكل رصيدا معرفيا يمكن االعتماد عليه من طرف مراكز االستشارة الفالحية لتعميقه وترسيخه ،وجعله وسيلة من وسائل
تنمية اإلنتاج الزراعي.
الكلمات املفاتيح :الدرايات الفالحية-املمارسات-املعارف-التكيف.
Abstract : The problematic of the article deals with the role of agricultural knowledge in
developing agricultural production in semi-arid areas in Morocco through a review of case the Sidi
Aissa territorial community in Safi province. The article aims to define the meaning of agricultural
knowledge, identify farmers knowledge in agriculture, livestock, and in the socio-economic aspect,
and farmers’ knowledge of homes and agricultural seasons and their role in developing agricultural
production. In the methodology, we relied on a field study with farmers. We reached results that
reflect the importance of agricultural knowledge as an asset of knowledge inspired by agricultural
practices and expressing a set of techniques and traditional and subjective practices of farmers.
Agricultural knowledge constitutes a wealth of knowledge that can be relied upon by agricultural
advisory centers to deepen and consolidate it, and make it a means of developing agricultural
production.
Key words: agricultural knowledge - practices - knowledge - adaptation.
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.1مقدمة ومنهجية
.1.1السياق العام
تعد الدرايات الفالحية مجموع املعارف واملكتسبات التي يكتسبها الفالح من خالل ممارسة األنشطة الفالحية،
وتتحدد بطبيعة املجال واملستوى الثقافي للفالح ،وتعبر عن مجموعة من التقنيات واملمارسات التقليدية والذاتية
واألساليب الزراعية لدى الفالحين (بذر-تدوية-تنقية-تسميد-حرث-حصاد-دراس) ،وأيضا تقنيات استعمال املاء،
وتستوحى هاته التقنيات من األمثال واملنازل الفالحية ،بل يتعدى األمر ذلك إلى درايات مستوحاة من أحاسيس الفالح
في تعامله مع التربة واملاء والنبات والحيوان ،وتكيفه مع الوسط البيئي .وقد نجد أن الدرايات الفالحية تصل إلى مستوى
مجال تسويق املنتجات الزراعية.

.2.1أهمية الدراسة
يعد موضوع الدرايات الفالحية من املواضيع الهامة التي تستأثر بالبحث والدراسة؛ إذ تمثل مجموع املعارف
واملكتسبات التي يكتسبها الفالحون من خالل ممارستهم لألنشطة الفالحية ،وتتحدد بطبيعة املجال واملستوى الثقافي
للفالحين .وترتبط أيضا بعالقة الفالحين مع محيطهم البيئي والسوسيوثقافي .تعبر الدرايات الفالحية عن مجموعة من
التقنيات واملمارسات التقليدية والذاتية واألساليب الزراعية لدى الفالحين ،وهي مستوحاة من تعاملهم وتكيفهم مع
الوسط الطبيعي ومن األمثال واملنازل الفالحية ،لكي تشكل رصيدا معرفيا لتنمية اإلنتاج الزراعي.

.3.1تحديد املجال املدروس
تنتمي الجماعة الترابية سيدي عيس ى إلى إقليم أسفي ،والذي ينتمي إلى جهة مراكش آسفي ،يحده غربا املحيط
األطلنتي وشرقا إقليم اليوسفية أما شماال إقليم الجديدة وسيدي بنور وجنوبا إقليم الصويرة ،وذلك حسب التقسيم
الجهوي للمغرب . 2015
خريطة  :1توطين مجال الدراسة بإقليم أسفي

املصدر :التقسيم اإلداري 2015
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.4.1إشكالية الدراسة
تتمحور إشكالية في دراسة دور الدرايات الفالحية في تنمية اإلنتاج الزراعي بالجماعة الترابية سيدي عيس ى .إذن ما
هي خصائص ومجاالت الدرايات الفالحية؟ كيف يمكن للدرايات الفالحية أن تشكل رصيدا معرفيا لتنمية اإلنتاج الزراعي؟

.5.1أهداف الدارسة
تحديد الدرايات الفالحية في الزراعة وتربية املاشية.تحديد الدرايات الفالحية في الجانب السوسيواقتصادي.دراسة درايات الفالحين باملنازل والفصول الفالحية.-تحديد مدى مساهمة الدرايات الفالحية في تنمية اإلنتاج الزراعي.

.6.1املنهجية
اعتمدنا في هذا املقال على دراسة حالة الجماعة الترابية سيدي عيس ى ،وذلك بتوظيف وسائل كمية من خالل
معطيات ميدانية متعلقة بالنشاط الزراعي وتربية املاشية وبالدرايات الفالحية .وألجل تمثيل املعطيات قمنا باستعمال
برنامج  ArcGisلرسم الخرائط وبرنامج  Excelو  Spssلتمثيل البيانات االحصائية .كما اعتمدنا على اإلحصاء
الوصفي في التعبير عن النتائج املتوصل إليها.

 .2النتائج
.1.2الدرايات الفالحية في املجال الزراعي
 اختيارات الفالحين ألنواع املزروعات البورية
مبيان  :1اختيارات الفالحين ألنواع املزروعات البورية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

الـمصدر :بحث ميداني 2016

تختلف اختيارات الفالحين للمزروعات البورية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى؛ إذ نجد هيمنة زراعة الحبوب
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على اختياراتهم؛ بحيث أن أغلبهم يختارونها بنسبة  % 72متبوعة بزراعة القطاني بنسبة  ،% 45ثم املزروعات العلفية
بنسبة  ،% 25في حين تشكل زراعة الخضراوات  ،% 15وأخيرا األشجار املثمرة والتي ال تشكل سوى  % 12من اختياراتهم.
 اختيارات الفالحين ألنواع املزروعات السقوية
مبيان  :2اختيارات الفالحين ألنواع املزروعات السقوية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

تختلف اختيارات الفالحين للمزروعات السقوية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى؛ حيث تحتل املزروعات الصناعية
املرتبة األولى في اختيارات الفالحين وفي مقدمتها الشمندر بنسبة  ،% 65متبوعة بزراعة الحبوب والتي تشكل نسبة ،% 60
وتأتي بعدها املزروعات العلفية بنسبة  ،% 40بينما تشكل القطاني نسبة  % 32من اختيارات الفالحين ،في حين تمثل زراعة
الخضروات  ،% 25وأخيرا األشجار املثمرة والتي تشكل فقط نسبة .% 21
 استعمال األسمدة والبذور
يعتمد النشاط الزراعي على استعمال البذور خاصة في زراعة الحبوب والقطاني واملزروعات الصناعية والخضروات
واألشجار املثمرة؛ إذ نجد استعمال البذور املحلية بشكل كبير على حساب املستوردة من الخارج نظرا الرتفاع تكلفتها .يعد
استعمال األسمدة من العوامل املساهمة في الرفع من اإلنتاج الزراعي والحفاظ على التربة ،خاصة وأن االستغالل املكثف
للحيازات الفالحية يسبب إنهاكا للتربة؛ حيث تختلف استعماالتها بين الحيازات الصغرى واملتوسطة والكبرى تبعا للظروف
املادية للفالح .إذن ،نجد تقاربا في استعمال البذور واألسمدة في املزروعات بالجماعة الترابية سيدي عيس ى؛ إذ تتراوح نسب
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استعمال البذور بين  % 78و % 91بين مختلف املزروعات ،في حين تتراوح نسب استعمال األسمدة بين  % 75و .% 90
مبيان  :3استعمال األسمدة والبذور بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

 تقنيات الحرث والحصاد
جدول  :1تقنيات الحرث والحصاد بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

تقنيات الحصاد
%

تقنيات الحرث
%

املزروعات
يدوي

الي

مزودج

يدوي

الي

مزودج

الحبوب

12

70

18

7

73

20

القطاني

16

69

15

18

70

12

املزروعات الصناعية

18

70

12

8

72

20

املزروعات العلفية

15

71

14

10

72

10

الخضروات

40

30

30

100

األشجاراملثمرة

23

45

32

100

املصدر :بحث ميداني 2016

تساهم املكننة في الرفع من اإلنتاج الزراعي بالحيازات الفالحية؛ حيث تؤثر وتتأثر في نفس الوقت على العناصر
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األخرى (استعمال التربة ،اليد العاملة ،املردودية .)...ويختلف استعمال تقنيات الحرث والحصاد حسب الفالحين بين
العصرية والتقليدية؛ إذ نجد هيمنة استعمال الحرث آلي في جل املزروعات متبوع بالحرث املزدوج بين الوسائل العصرية
والتقليدية ،بينما تشكل الحرث اليدوي نسبا أقل .كما نجد هيمنة استعمال الحصاد اليدوي في جل املزروعات ،باستثناء
الخضروات واألشجار املثمرة التي يظل معظم حصادها يدويا.
 تقنيات السقي
تمكن معرفة طرق السقي التكميلي من فهم أشكال تعامل الفالحين مع املجال الزراعي وتكيفهم مع الجفاف ،أغلب
الفالحين يستعملون السقي العصري بالجماعة الترابية سيدي عيس ى ،واملتمثل في السقي بالرش بنسبة  ،% 92بينما يعتمد
فقط  % 4من الفالحين على السقي التقليدي.
مبيان  :4تقنيات السقي املستعملة بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

.2.2الدرايات الفالحية في تربية املاشية
 اختيارات تربية املاشية
تشكل تربية املاشية نظاما يتكامل مع الزراعة ويعتمدوه الفالحون من أجل تنويع نشاطهم الفالحي .تهيمن تربية
الغنم على اختيارات الفالحين في تربية املاشية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى وذلك بنسبة  ،% 61متبوعة بتربية البقر
بنسبة  ،% 32بينما تبقى تربية املاعز ضعيفة؛ حيث تشكل نسبة  % 7من اختيارات الفالحين .إذن ،يظهر هذا التوزيع
هيمنة تربية الغنم بالجماعة الترابية سيدي عيس ى.
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مبيان  :5اختيارات الفالحين ألنواع املاشية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

 طرق رعي املاشية
تختلف أشكال تربية املاشية بين الرعي الطليق واإلرجان بالجماعة الترابية سيدي عيس ى أو هما معا حسب نوع
املاشية؛ إذ نجد أن أغلب الفالحين يعتمدون على الرعي الطليق واإلرجان معا في تربية املاشية ،ثم على اإلرجان في تربية
الغنم والرعي الطليق بالنسبة لتربية املاعز.
جدول  :2طرق رعي املاشية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى بالنسب املئوية

رعي طليق

إرجان

رعي طليق وإرجان

البقر

19

30

51

الغنم

32

49

18

املاعز

60

19

21

املصدر :بحث ميداني 2016

 أنواع االعالف املخصصة للماشية
تختلف مصادر االعالف تبعا لحجم الحيازة ونوعية املزروعات املعتمدة واالمكانيات املادية للفالحين ،ومدى انفتاح
الفالحين على األسواق والتعاونيات؛ إذ أن هناك تعدد في أنواع األعالف املخصصة للماشية بالجماعة الترابية سيدي
عيس ى؛ حيث يحتل الشمندر املرتبة األولى ضمن األعالف املوجهة للماشية بنسبة  % 93متبوعا بالسيكاليم بنسبة ،%71
ثم النخالة بنسبة  ،% 44في حين تشكل الفصة والبرسيم نسبة  % 40ويأتي الشعير أخيرا ب .% 36
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مبيان  :6أنواع االعالف املخصصة للماشية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

 التطبيب البيطري
مبيان  :7اعتماد الفالحين على الطبيب البيطري للماشية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

يشكل التطبيب البيطري جانبا مهما في رعاية املاشية ووقايتها من األمراض ،ويختلف اعتماده حسب الفالحين
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وتبعا لنوعية املاشية ،فأغلب الفالحين بالجماعة الترابية سيدي عيس ى يعتمدون على الطبيب البيطري بالنسبة للبقر
بنسبة  ،%95بينما يعتمدون عليه في تطبيب الغنم بنسبة  %70و  % 38بالنسبة للماعز.

.3.2الدرايات الفالحية في املجال السوسيو اقتصادي
مبيان  :8مصادراالنفتاح السوسيو اقتصادي للفالحين بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

تختلف مصادر انفتاح الفالح على محيطه السوسيواقتصادي من خالل االنخراط في التعاونيات الفالحية وزيارة
املعارض الفالحية واألسواق ،والتي تلعب دورا في اكتساب الفالح للمعارف والدرايات الفالحية وتبادلها مع مختلف الفالحين
والجهات.
تعتبر األسواق مكانا للتبادل التجاري والتفاعل االجتماعي بين املرتادين ،ومجاال للتواصل وتبادل األخبار والتجارب
بين الفالحين من جهة ،والقرويين والحضريين من جهة ثانية.
 دورالسوق األسبوعي "جمعة سحيم" في التبادل التجاري
يعتمد أغلب الفالحين على السوق األسبوعي "جمعة سحيم" في شراء املنتوجات؛ إذ يقوم نسبة  % 90منهم بشراء
الخضروات ،و % 89بشراء املاشية ،متبوعة باملواد األخرى بنسبة  ،% 77في حين يقوم  % 71منهم بشراء األعالف ،وأخيرا
الحبوب والقطاني بنسبة .% 61
أما بخصوص بيع املنتوجات يقبل أغلب الفالحين املستجوبين على بيع املاشية بنسبة  ،% 86متبوعة بالحبوب
والقطاني بنسبة  ،% 65بينما تشكل املواد األخرى  ،% 45والخضروات بنسبة  ،% 40وأخيرا بيع األعالف بنسبة .% 35
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مبيان  :9تسويق املنتوجات من طرف الفالحين بالسوق األسبوعي

املصدر :مقابلة مع التجار والفالحين 2016

 دورالسوق األسبوعي "جمعة سحيم" في انتشارالتجديدات والتواصل بين الفالحين
مجال التجديدات الفالحية:يعتبر التجديد في تحسين اإلنتاجية؛ إذ يرتبط باالبتكار والتطور التقني من أجل الحصول على الربح ومردودية أكثر؛
إذ يجسد معارف ودريات الفالحين بالتكنولوجيا الزراعية .يعتبر السوق األسبوعي مجاال النتشار التجديدات في الزراعة
وتربية املاشية في مجموعة من املجاالت ،واكتساب املعارف والتبادل بين الفالحين واملرتاديين.
صرح أغلب الفالحين املستجوبين بأنهم يقومون بتسويق املاشية في السوق بنسبة  ،% 87ذلك من أجل التجديد في
القطيع ،وكذلك صرح  % 61منهم بأنهم يقومون بشراء األسمدة والبذور ،و % 52منهم باقتناء املبيدات الفالحية ،في حين
صرح نسبة % 45منهم بأن السوق األسبوعي يشكل لهم فرصة القتناء وإصالح املعدات الفالحية سواء التقليدية
أو العصرية.
مبيان  :10مجاالت التجديد الفالحي بالسوق األسبوعي جمعة سحيم

املصدر :مقابلة مع التجار والفالحين 2016
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التواصل بين الفالحين:يشكل السوق بالنسبة ملعظم الفالحين ،مكان التالقي والتواصل االجتماعي وتداول املعلومات الفالحية واملعارف بين
الفالحين وزيارة مراكز االستشارة الفالحية والتعاونيات .صرح  % 95من الفالحين أنهم يتبادلون املعلومة الفالحية على
الخصوص في رحبة الحبوب والقطاني ،بينما نسبة  % 87برحبة املواش ي ،وتشكل أيضا املقاهي مكانا للتواصل بين الفالحين؛
حيث أكد نسبة  % 78على ذلك .في حين تصل نسبة الفالحين الذين يتواصلون بمحالت اقتناء البذور واألسمدة إلى ،% 45
بينما نسبة  % 41منهم عند زيارة التعاونيات ،وأخيرا  % 30عند زيارة مركز االستشارة الفالحية1.

.4.2درايات الفالحين باملنازل والفصول الفالحية
تعد عناصر اليومية الفالحية املتكونة من املنازل واألبراج والفصول من أهم العناصر التي تتحكم في توجيه سلوك
الفالح وفي طريقة تعامله مع النشاط الفالحي ،نظرا ملا تجمع من عالقة بين العناصر املناخية وطرق التكيف الرعي-زراعي،
كما تعد موروث تقليديا يتبعه الفالحون في معرفة أحوال املناخ وتدبير األشغال الفالحية من عمليات الحرث ورمي البذور
والحصاد والدرس.
شكل  :1تنظيم الحقول الزمنية

املصدر :عمل شخص ي

إذن ،تعد املنازل الفالحية تقويمات زمنية وتقسم إلى  28منزلة في السنة و 12برجا ،وتتكون كل منزلة من  13يوم،
وكل فصل من فصول السنة به  7منازل فالحية.
تضم السنة الفالحية  28منزلة تدوم كل منزلة  13يوما ،إال منزلة الجبهة والتي تصل مدتها إلى  14يوما ،وكل شهر
ميالدي يسبق الشهر الفالحي ب  13يوم .وافتتاح الزريعة أي بداية الحرث تبدأ من  18أكتوبر إلى  30أكتوبر الفالحي
أي من  31اكتوبر إلى  12نونبر امليالدي ،وانتهاء الحرث يبدأ من  17يناير الى  29يناير الفالحي أي من  30يناير إلى  11فبراير
امليالدي ،والحصاد يبدأ من  19أبريل الى  30أبريل الفالحي أي من  01ماي الى  13ماي.
 1بن األمين الحسين ،األنظمة الرعي-زراعية والتغيرية املطرية :دراسة في اختيارات الفالحين وأنماط التكيف" حالة سهل عبدة" ،أطروحة لنيل
شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني -الدارالبيضاء.2021 ،ص 260-259
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تخضع األشغال الفالحية تبعا للمنازل والفصول الفالحية؛ إذ يعتمد الفالحون على التقويم الفالحي
في تدبير أشغالهم الزراعية حسب السنة الفالحية التي تنقسم الى أربعة مراحل:
فترة الحرث وزراعة الحبوب وتكون في فصل الخريف.فترة زراعة القطاني وتكون في فصل الشتاء.فترة العناية باملحاصيل الزراعية وتسمين املاشية وتتم في فصل الربيع.فترة الحصاد والرعي الطليق وتتم في فصل الصيف.من خالل البحث امليداني مع الفالحين بالجماعة الترابية سيدي عيس ى ،تبين لنا أن  % 58من الفالحين لهم دراية
باملنازل واألمثال الفالحية ،وغالبيتهم من الفالحين الكبار في السن ،في حين أن  % 42من الفالحين ليست لهم دراية باملنازل
واألمثال الفالحية وال يعتمدون عليها في األشغال الفالحية.
يرجع هذا التباين في النسب إلى اختالف األعمار؛ بحيث أن كبار السن من املستجوبين هم من لهم دراية ،بينما أن
صغار الفالحين ليست لهم معرفة بهذه األزمنة2.

.5.2كيف يمكن للدرايات الفالحية أن تشكل رصيدا معرفيا لتنمية اإلنتاج الزراعي
يمكن للدرايات الفالحية أن تشكل رصيدا يمكن االعتماد عليه لدى مراكز االستشارة الفالحية لتعميقه وترسيخه
وجعله وسيلة من وسائل تنمية اإلنتاج الزراعي .إذ أن بعض الفالحين لديهم دراية بالتقنيات واألساليب الزراعية املتبعة
والتي تختلف تبعا للوسط الطبيعي .وحسب الفئات العمرية للفالحين ،وهي مستوحاة من تعامله مع الوسط البيئي (التربة
واملاء والنبات والحيوان) وتكيفه مع الوسط البيئي .وطرق تسويقه للمنتجات الفالحية ودرجات االنفتاح على التنظيمات
الفالحية.
مبيان  :11مجاالت تعامل الفالحين مع االستشارة الفالحية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

املصدر :بحث ميداني 2016

 2بن األمين الحسين ،األنظمة الرعي-زراعية والتغيرية املطرية :دراسة في اختيارات الفالحين وأنماط التكيف" حالة سهل عبدة" ،أطروحة لنيل
شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني -الدارالبيضاء.2021 ،ص .242- 241
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تختلف مجاالت تعامل الفالحين مع االستشارة الفالحية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى؛ إذ أن  % 33من الفالحين
يعتمدون عليها من أجل خدمات الزرع والتسميد و  % 27منهم من أجل أعالف املاشية  ،ثم  % 22من أجل تقنيات الحرث
والحصاد ،وأخيرا  % 18من أجل السقي.
ومن خالل البحث امليداني قمنا بدراسة املراحل الزراعية واملنازل التي يؤثر فيها تأثير الجفاف على املردودية
بالجماعة الترابية سيدي عيس ى؛ بحيث تمكنا من الحصول على النتيجة التالية:
يؤثر الجفاف بشكل عام على جميع املراحل الزراعية بالخصوص في مرحلة افتتاح الزريعة املوافقة ملنزلة االكليل
بتاريخ  18أكتوبر الفالحي 31/أكتوبر امليالدي ،ثم مرحلة انتهاء الحرث املوافقة ملنزلة سعد السعود بتاريخ  27يناير
الفالحي 9/فبراير امليالدي ،ومن بعدها مرحلة الحصاد املوافقة ملزلة الثريا بتاريخ  19أبريل الفالحي 1/ماي امليالدي .وبالتالي
يمكن استنتاج أن الجفاف يؤثر على املردودية في بداية املوسم الزراعي حتى نهايته.
مبيان  :12املراحل الزراعية واملنازل التي يؤثرفيها تأثيرالجفاف على املردودية بالجماعة الترابية سيدي عيس ى

منزلة الثريا= مرحلة الحصاد

منزلة االكليل= مرحلة افتتاح الزريعة

منزلة سعد السعود= مرحلة انتهاء الحرث
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إذن ،يجب نقل وتبادل الدرايات الفالحية بين الفالحين على اختالف أعمارهم .ويمكن أن تلعب هذه الدرايات
الفالحية دورا هاما في تعزيز قدرات الفالحين على التكيف مع التقلبات املناخية باعتبارها رصيدا معرفيا وجب تتمينه،
فهناك اختالف في طرق تكيف الفالحين مع التقلبات املناخية وتعاملهم مع الوسط البيئي تبعا لهاته الدرايات الفالحية.
نالحظ من خالل نتائج البحث امليداني بالجماعة الترابية سيدي عيس ى أن هناك مجموعة من التدابير يعتمدها
الفالحون من أجل التكيف مع التغيرية املناخية ،ومن بين هذه التدابير نذكر االقتصاد في مياه الري والذي يعتمده % 39
من الفالحين ،بينما يعتمد  % 25منهم على تنويع املحاصيل ،ثم نسبة  % 19منهم على الدورة الزراعية و % 17على الزراعات
البديلة.
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مبيان  :13التدابيراملعتمدة من طرف الفالحين للتكيف مع التغيرية املناخية

املصدر :بحث ميداني 2016

.3املناقشة:
.1.3مناقشة مالئمة النتائج.
يمكن القول بأن هناك تالؤم بين ما جاء في املقدمة واملنهجية والنتائج املتوصل إليها ،من خالل الدراسة التي قمنا
بها عبر البحث امليداني واملقابلة مع الفالحين بالجماعة الترابية سيدي عيس ى التي مكنتنا من اإلجابة عن السؤال اإلشكالي
وبلوغ األهداف .أما الصعوبات التي واجهتنا إلجراء البحث امليداني فتكمن في نقص الدراسات الخاصة بموضوع الدريات
الفالحية ،وصعوبة الحصول على املعلومات من املصالح اإلدارية.

.2.3تقديم بعض مقترحات.
يجب أن تشكل الدريات الفالحية رصيدا معرفيا لتنمية اإلنتاج الزراعي وجب تتمينه واألخذ به في تدبير األنشطة
الفالحية بحيث أنها تعكس معارف وسلوكات الفالحين في تدبير األشغال الفالحية في الزراعة وتربية املاشية ولتعزيز دور
الدريات الفالحية في اإلنتاج الزراعي ال بد من:
 االعتماد على الدرايات الفالحية لدى مراكز االستشارة الفالحية لتعميقها وترسيخها. تدوين الدرايات الفالحية وفق سجل فالحي وتبادلها بين الفالحين باختالف أعمارهم. إدخال تقنيات زراعية حديثة وتحسين وسائل اإلنتاج وأنماط االستغالل وتخصيب التربة. تعزيز قدرة الفالحين على التكيف مع التقلبات املناخية من خالل مواكبتهم وتأطيرهم.اعتماد السقي املوضعي والري التكميلي بالنسبة للمناطق البورية.مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
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 تبادل الخبرات بين مؤسسات البحث الزراعي والفالحين. تشجيع الفالحين على االنخراط في التعاونيات الفالحية من أجل التشجيع على اإلنتاج.تحسين الظروف املادية والصحية لليد العاملة الفالحية وتأطير الفالحين وتحسين طرق التواصل معهم.مراجع باللغة العربية:
األسعد محمد ،اتخاذ القرار لدى الفالحين في األنظمة الرعي-زراعية بالبيئات شبه الجافة باملغرب دراسة في اإليكولوجيا الثقافية ،منشوراتمؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمية،2002 ،
بلفقيه محمد ،الجغرافيا القول فيها والقول عنها ،املقومات االبستملوجية ،الطبعة األولى ،الرباط ،مطبعة املعاريف.2002 ،بلفقيه محمد ،أوليات في الجغرافية الزراعية ،منشورات الشركة املغربية لتنمية النشر والتوزيع (صومابروب).1988 ، بن األمين الحسين ،األنظمة الرعي-زراعية والتغيرية املطرية :دراسة في اختيارات الفالحين وأنماط التكيف" حالة سهل عبدة" ،أطروحة لنيلشهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني -الدارالبيضاء.2021 ،
بن األمين الحسين ،مدينة محمد ،دور األسواق األسبوعية القروية في التنمية الريفية " مجال التبادل التجاري والتواصل" دراسة حالة سوقجمعة سحيم بإقليم أسفي ،أعمال املؤتمر الوطني الثالث للجغرافيين الشباب ،كتاب الجهة والبيئة وإعداد التراب  ،2019منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن الثاني -الدارالبيضاء.2019،
بن األمين الحسين ،مدينة محمد ،دينامية الحيازات الفالحية باملجاالت شبه الجافة "دراسة حاالت بدكالة عبدة" ،أعمال املؤتمر الوطنيالثالث للجغرافيين الشباب ،كتاب الجهة والبيئة وإعداد التراب  ،2019منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،جامعة الحسن
الثاني -الدارالبيضاء.2019،
بنشريفة عبد اللطيف ،الحيازات الفالحية باملغرب :بنيتها وخصائصها ،مجلة جغرافية املغرب ،العدد الخامس ،السلسلة الجديدة.1981 ،مدينة محمد ،بعض مظاهر التكثيف الزراعي بالشاوية السفلى" حالة الجماعة القروية أوالد علي إقليم بن سليمان" ،كلية اآلداب والعلوماالنسانية بنمسيك الدار البيضاء.1992 ،
مدينة محمد ،دينامية املجال الفالحي بالشاوية السفلى دراسة في اشكالية التحول والتنمية املحلية بأحواز الدار البيضاء ،اطروحة لنيلدكتوراه الدولة بالجغرافيا ،الدار البيضاء.2007 ،

مراجع باللغة الفرنسية:
- Balaghi R et Jlibene M et Benaouda H, Projet d’Intégration du Changement Climatique dans

la Mise en œuvre du Plan Maroc Vert (PICCPMV) de la région Doukkala Abda. Inra, 2010.
-Jouve Ph et Papy F, Les systèmes de culture dans les zones semi-aride et aride du Maroc
Occidental, Département d’agronomie. Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Rabat.
RGM série 7, 1983.
-Levina, E & Tirpak, D, adaptation to climate change: key terms, Organization for economic cooperation and development. and international energy agency. OECD,2006
-Maiga, A, Contribution à l’étude d’adaptation de la station de pompage pour la reconversion
à l’irrigation localisée du périmètre de sidi Aïssa, province de Safi. Mémoire de troisième cycle
pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Rural, Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II, 2013.
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املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة
في أفريقيا جنوب الصحراء
Natural Resources and Armed Conflicts
in Sub-Saharan Africa

. أستاذ جغر افية البيئة املساعد – كلية اآلداب – جامعة املنوفية – مصر، صبحي رمضان فرج سعد.د
،  شهدت العديد من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء زيادة في عدد وكثافة النزاعات املسلحة،  في العقود األخيرة:ملخص
 ولهذه الصراعات العديد من اآلثار. أو على النفط واملوارد املعدنية،والتي يدور بعضها حول األراض ي واملياه واملراعي الطبيعية
ً
أعباء وانعكاسات
 وهذا يسبب. سواء من خالل تدهورها ونضوبها أو تعطيل استثماراتها، السلبية على أنظمة هذه املوارد
 كما أنه يؤدي إلى تقويض سبل العيش وتدهور مؤشرات.تنموية على مجتمعات املنطقة التي يعاني معظمها من الفقر املدقع
. ويحتاج إقليم أفريقيا جنوب الصحراء إلى تضمين أهداف التنمية طويلة األجل بحزم في استغالل املوارد الطبيعية.التنمية
 يجب على الدول تنويع اقتصاداتها وتوجيه دخل السلع إلى برامج الخدمة االجتماعية لتقويض، وللحد من الحروب األهلية
ً
 وأيضا البحث عن حلول هيكلية طويلة األجل،الدعم العام للمتمردين الذين يسيطرون على املناجم واألراض ي الزراعية
 باإلضافة إلى وقف استنزاف،لتحسين قدرة القطاعات االقتصادية الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء لتقليل فرص الصراع
 من خالل تكامل الشركات املحلية في مجاالت االستثمار وإنتاج وتصدير،املوارد الطبيعية من قبل القوى الخارجية في املنطقة
. أو نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعات إلى الدول األفريقية،السلع املصنعة من املواد الخام األفريقية
. أفريقيا جنوب الصحراء، الصراعات، النزاعات املسلحة، املوارد الطبيعية:الكلمات املفتاحية
Abstract: In recent decades, many countries in Sub-Saharan Africa have witnessed an increase
in the number and intensity of armed conflicts, some of which are fought over land, water and
natural pastures, or over oil and mineral resources. These conflicts have many negative effects
on the systems of these resources, whether through their deterioration and depletion or the
disruption of their investments. This causes burdens and developmental repercussions on the
societies of the region, most of which suffer from extreme poverty. It also leads to undermining
livelihoods and declining development indicators. Sub-Saharan Africa needs to firmly include
long-term development goals in the exploitation of natural resources. In order to reduce civil
wars, states must diversify their economies and direct commodity income into social service
programs to undermine public support for the insurgents who control mines and farmland. Also
searching for long-term structural solutions to improve the capacity of fragile economic sectors
in sub-Saharan Africa, to reduces the chances of conflict. In addition to stopping the depletion
of natural resources by external forces in the region, through the integration of local companies
in the fields of investment, production and export of goods manufactured from African raw
materials, or by increasing the continent’s share of global manufacturing chains in industries
based on their raw materials, or transferring and localizing the technology of these industries to
African countries.
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مقدمة:

ً
تشير تحليالت الحروب األهلية على مدى األعوام الـ  70عاما املاضية إلى أن  %40منها على األقل قد ارتبطت
بالسيطرة على أراض ي متنازع عليها أو باستخدام املوارد الطبيعية مثل املياه أو املعادن أو النفط .وبحلول نهاية عام
ً
2016م كان هناك ما يزيد على  65مليون شخص الجئ أو نازح داخليا ،وهو عدد يفوق ما ُس ّجل في أي وقت مض ى منذ
نهاية الحرب العاملية الثانية ،باإلضافة إلى  128مليون شخص محتاج إلى مساعدة إنسانية(.)1
ً
ً
ومنذ عام 1990م كان استغالل املوارد الطبيعية سببا في تغذية  18صراعا على األقل( .)2والعالقة السببية بين
املوارد الطبيعية واندالع الصراعات العنيفة في قارة أفريقيا عالقة معقدة للغاية؛ فالحاالت التي تكون فيها املوارد
الطبيعية هي السبب الوحيد للنزاع حاالت قليلة للغاية ،بينما أغلبها يأتي في سياق عوامل وخلفيات اجتماعية واقتصادية
وسياسية مركبة ومتفاعلة.
وشهدت أفريقيا أشكال مختلفة من النزاعات في جميع أنحاء القارة ،واختالفات إقليمية كبيرة في اتجاهات هذا
النزاع وأسبابه ،وتذخر معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء بالجماعات املتمردة التي يأتي على رأس أولوياتها البحث عن
مصادر تمويل بديلة؛ حيث يبقى التحدي الرئيس وامللح هو تأمين األموال لشن الحرب ،فإذا لم تستطع التغلب على
مشكلة التمويل؛ فإن الجماعة املتمردة تتالش ى أو تنخفض درجة وخطورة العنف الذي تمارسه.

ً
أوال :املوارد الطبيعية في أفريقيا  -مدخل مفاهيمي:

يقصد باملوارد الطبيعية املواد األولية الخام التي توجد في الطبيعة وال دخل لإلنسان في وجودها أو تكوينها،
وتشمل :األراض ي والغابات واملصائد السمكية واملوارد املائية واملعدنية.
وتعتبر أفريقيا واحدة من أغنى قارات العالم باملوارد والثروات الطبيعية ،فهى موطن لنحو  ٪25من الغابات
املطيرة املتبقية في العالم و %17من جميع الغابات ،بما لها من أهمية كبيرة في حفظ التنوع البيولوجي في املنطقة(.)1
كذلك تمتلك إفريقيا أكثر من  ٪60من األراض ي الصالحة للزراعة في العالم ،وتسهم بنحو  %15من إجمالي الناتج املحلي،
وبحسب صندوق النقد الدولي (2012م) توظف الزراعة أكثر من نصف إجمالي القوى العاملة بالقارة(.)2
كما تمتلك أفريقيا حوالي  ٪30من جميع احتياطيات املعادن العاملية ،وتشكل احتياطيات القارة املؤكدة ٪8
و ٪7من املخزون العاملي للنفط والغاز الطبيعي على التوالي .وتسهم املعادن بنسبة  ٪70من إجمالي الصادرات األفريقية
وحوالي  ٪28من الناتج املحلي اإلجمالي للقارة(.)3
جدول( )1توزيع املوارد املعدنية بدول قارة أفريقيا
نوع املورد
البوكسيت
الفحم
الكوبالت
كولومبيت
النحاس

الدول
غانا -سيراليون -جمهورية غينيا
جمهورية الكونغو الديموقراطية -إثيوبيا -موزمبيق -نيجيريا -جنوب أفريقيا -تنزانيا-
زيمبابوي
جمهورية الكونغو الديموقراطية -زامبيا
نيجيريا
أنجوال -بوركينافاسو -جمهورية الكونغو الديموقراطية -إثيوبيا -موريتانيا -جنوب

التشرد البيئي :التنّقل البشري في عصر التأثير البشري" األنثروبوسين" ،متاح على:
( )1برنامج األمم المتحدة للبيئة،
ّ
)https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAl
(lowed=y
( )2متاح على)https://peacekeeping.un.org/ar/conflict-and-natural-resources(:
( )1متاح على .) https://www.iied.org/food-demand-forests-sub-saharan-africa( :
(2) OECD-FAO,Agricultural Outlook 2016-2025, 2016, p.60.
(3) African Development Bank, African Natural Resources Center, Catalyzing growth and development through
effective natural resources management, 2016, p.3.
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املاس
الذهب
الحديد
الرصاص
املنجنيز
الغازالطبيعي
زيت البترول
الفوسفات
الروتيل واإلملنيت
القصدير
اليورانيوم
الزنك

أفريقيا -أوغندا -زامبيا
أنجوال -بتسوانا -بوركينافاسو -جمهورية أفريقيا الوسطى -جمهورية الكونغو
الديموقراطية -غانا -جمهورية غينيا -نامبيا -سيراليون -جنوب أفريقيا -تنزانيا
بوركينافاسو -كوتيفوار -جمهورية الكونغو الديموقراطية -ليبيريا -إثيوبيا -غانا-
كينيا -مالي -جنوب أفريقيا -تنزانيا -زيمبابوي
أنجوال -الكاميرون-إثيوبيا -الجابون -غانا -جمهورية غينيا -ليبيريا -موريتانيا -نيجيريا-
النيجر -سيراليون -جنوب أفريقيا
نيجيريا -تنزانيا -زامبيا
أنجوال -بوركينافاسو -كوتيفوار -جمهورية الكونغو الديموقراطية -الجابون -غانا-
املغرب -جنوب أفريقيا
جمهورية الكونغو الديموقراطية -الجابون -نيجيريا
الجزائر -أنجوال -الكاميرون -تشاد -مصر -غينيا االستوائية -الجابون -ليبيا -نيجيريا-
السودان
أنجوال -مالي -نيجيريا -السنغال -توجو -أوغندا
بنين -كوتيفوار -سريالنكا
جمهورية الكونغو الديموقراطية -النيجر -نيجيريا
جمهورية الكونغو الديموقراطية -جمهورية أفريقيا الوسطى -الجابون -النيجر-
جنوب أفريقيا
جمهورية الكونغو الديموقراطية -نيجيريا -زامبيا

Source: Alao,A., Natural resources and conflict in Africa : the tragedy of endowment,
University of Rochester Press, 2007, p.53.

والنزاعات بشأن املوارد الطبيعية في أفريقيا هى نزاعات على استخدام هذه املوارد أو طرق إدارتها ،وتظهر هذه
النزاعات عندما تكون املصالح واالحتياجات غير متوافقة أو حيثما ال تراعي أولويات بعض فئات املستخدمين في
السياسات والبرامج واملشروعات .وشهدت السنوات األخيرة زيادة في حجم ومجال بل وحدة هذه النزاعات ،التي إن لم
تعالج فقد تتحول إلى عنف وتتسبب في تدهور البيئة وعرقلة املشروعات وتقويض سبل املعيشة(.)1
وتحدث النازعات بشأن املوارد الطبيعية على مستويات متعددة ،كما تشمل فئات مختلفة من العناصر
الفاعلة .وهناك ثالثة محركات عامة للنزاعات على املوارد الطبيعية املتجددة(:)2
 األول :ندرة املوارد نتيجة الطلب املتزايد عليها :ينشأ ذلك عن طريق النمو السكاني و /أو زيادة مستويات
استهالك املوارد للفرد .ومن أمثلة النزاعات العنيفة التي نشأت عن ذلك تلك التي حدثت في رواندا عام 1994م،
وجنوب إفريقيا في فترة ما قبل الفصل العنصري وما بعده ،والنزاعات في موريتانيا /السنغال عام 1989م وفي
زيمبابوي في الفترة من  1960إلى 1980م.
 الثاني :تدهور املوارد و/أو استنفادها :ينشأ ذلك عن التغيرات البيئية الطبيعية أو سوء استغالل وإدارة املوارد.
ومن األمثلة على ذلك التصحر في منطقة الساحل التي تغطي الصحراء الكبرى ،وجيوب املساحات الداخلية
ً
املكتظة بالسكان والتي تشهد إفراطا في الزراعة والرعي في السودان وكينيا وزيمبابوي وبوتسوانا وجنوب إفريقيا
وزامبيا؛ حيث نشأت صراعات شديدة العنف بين املجتمعات املحلية بسبب التنافس على املوارد املتناقصة.
 الثالث :التوزيع غير املتكافئ وفرص الوصول إلى املوارد الطبيعية :حيث يتم تهميش املجموعات األقل قوة في
املجتمع -مقارنة باملجموعات األخرى -من حيث املساواة في الوصول إلى موارد معينة ،لتتركز املوارد في أيدي
( )1األمم المتحدة ،منظمة األغذية والزراعة العالمية ،المنازعات وإدارة الموارد الطبيعية2000 ،م ،ص.1
(2) Maphosa,S.B., Natural Resources and Conflict :Unlocking the economic dimension of peace-building in
Africa, AISA POLICYbrief Number 74 – March 2012,pp.5-6.
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ّ
نخبة قليلة ،بينما يتعرض الباقون لندرة أكبر ،وشكل ذلك املحرك الرئيس ملعظم النزاعات وأعمال العنف
بالقارة.

ً
ثانيا :بؤرالنزاعات املرتبطة باملوارد الطبيعية:

تمثل القارة األفريقية ما يقرب من  ٪88من الوفيات املرتبطة بالنزاعات في العالم  ،يليها آسيا والشرق األوسط
بنسبة  ، ٪9ثم أوروبا واألمريكتين بنسبة  ٪2و ٪1لكل منهما على التوالي(.)1
ً
ً
ولعبت املوارد الطبيعية دورا رئيسا في إشعال الصراعات وإدامتها ،ويعتقد الكثيرون بـ "لعنة املوارد" في إفريقيا،
حيث أضرت بسهولة الحصول على املوارد والسلع الطبيعية وبالعديد من االقتصادات الوطنية واإلقليمية األفريقية من
خالل تعزيز الفساد السياس ي وتغذية العنف والتمرد ،حتى صار يطلق عليها "موارد الصراع" .Conflict Resources
وتتعدد صور العالقة بين املوارد الطبيعية والنزاعات في أفريقيا ،فقليل من النزاعات تنشأ عن دافع واحد ،كما
أن وجود املوارد في بعض النزاعات يسمح باستمرارها وإطالة أمدها أو على األقل تصاعدها .وفي جميع الحاالت تقع هذه
املوارد تحت األثر املباشر واملمتد لهذه النزاعات ،إما بنهبها واستنزافها أو بتدهورها وتعطيل استغاللها.
كذلك فإن العالقة بين الندرة البيئية والصراع عالقة معقدة؛ حيث تتفاعل الندرة مع العديد من العوامل
االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،مثل شرعية النظام السياس ي وشخصية النظام االقتصادي ،ويمكن لهذه اآلثار
االجتماعية ،في ظل ظروف معينة ،أن تسبب صراعات عرقية وحركات تمرد وتطيح باألنظمة.
ً
ً
ً
والجدول ( )1يوضح أهم النزاعات الناتجة عن املوارد الطبيعية في أفريقيا ،حيث يسرد  21صراعا حديثا مرتبطا
باملوارد الطبيعية في القارة ،ارتبطت ستة منها باألحجار الكريمة ،وفي ثمانية كان املورد النفط أو الغاز الطبيعي ،وفي اثنين
ً
كان نوعا من املخدرات غير املشروعة ،وفي خمس نزاعات كانت األخشاب هى الباعث على حدوث النزاع ،وفي خمس أخرى
كان النزاع على السيطرة على األراض ي.
جدول ( )2النزاعات الناتجة عن املوارد الطبيعية في قارة أفريقيا
الدولة
الجزائر
أنجوال
أنجوال
بوروندي
الكاميرون /نيجيريا
تشاد
الكونغو -برازفيل
جمهورية الكونغو الديموقراطية
كينيا
ليبيريا
ليبيا
موزمبيق
املغرب
رواندا

السنة /الفترة الزمنية
1992
2002-1975
1975
1993
1997
1994-1980
1997-1993
1993
1991
1996-1989
2011
1996-1976
1975
1990

املوارد الطبيعية
النفط ،الغازالطبيعي
النفط ،املاس ،األخشاب  ،العاج
النفط
األرض
النفط
النفط  ،اليوارنيوم
النفط
النحاس ،الكوبالت ،املاس ،الذهب ،األخشاب
املياه  ،املراعي  ،املاشية
الحديد ،املاس ،املطاط  ،األخشاب ،املخدرات
النفط
العاج ،األخشاب
الفوسفات ،النفط
القهوة ،األرض

(1) Hawkins V .Stealth Conflicts: How the World’s Worst Violence is Ignored( .Aldershot: hgate) (2008). doi:
10.1177/02673231100250020507.
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السنغال
سيراليون
الصومال
جنوب أفريقيا
السودان
الصحراء الغربية
زيمبابوي

1997
1999-1991
1988
1990
1983
1976
2000

املخدرات
املاس ،البوكسيت ،األخشاب
املوز ،املاشية
املخدرات ،األرض ،البالتين
النفط
الفوسفات
األرض

Source: Maphosa, S,B., Natural Resources and Conflict:Unlocking the economic dimension of
– peace-building in Africa, Africa Institute of South Africa, AISA POLICYbrief Number 74
March 2012, p.3.

وفي حروب البلدان الغنية باملوارد الطبيعية ،يمكن التمييز بين نوعين من املتحاربين :أولئك الذين ليس لديهم
مصلحة شاملة في الحفاظ على الدولة أو الشعب ،ولكنهم ببساطة عازمون على النهب ،وأولئك الذين يسيطرون على
الدولة ويسعون إلى تحقيق أقص ى قدر من األرباح الخاصة بهم من خالل تشجيع االستقرار والنمو .في أنجوال ،على سبيل
املثال ،مكن النفط البحري واملاس الغريني متمردي الحركة الشعبية لتحرير أنجوال ( )MPLAومتمردي االتحاد الوطني
من أجل االستقالل التام ألنجوال ( )UNITAمن املشاركة في القتال املطول .وتمتع القادة من كال الجانبين بثروة هائلة من
النفط واملاس ،بينما عانى املواطنون العزل ،وخاصة النساء واألطفال من أعمال العنف(.)1
وفي ليبيريا وسيراليون ،أدى تنوع املوارد (املاس وخام الحديد واملطاط واألخشاب) وتوزيعها الجغرافي إلى ظاهرة
"أمراء الحرب" ،التي تتميز بصراع متشقق للغاية بين حكومة ضعيفة تسيطر على العاصمة والعديد من امليليشيات التي
ً
تتحكم في املوارد الداخلية؛ نظرا ألن أي منظمة متمردة تحتاج إلى دعم مالي إلدارة أنشطتها واملحافظة عليها .وبالنظر إلى
أن الجماعات املتمردة تميل إلى أن تكون متمركزة في املناطق الريفية ألسباب عسكرية واضحة؛ فإنها تتحول بالتالي إلى
"أنشطة تجارية" ذات أشكال مختلفة من االبتزاز واستغالل السلع األساسية وتجارتها(.)2
أ -النزاع بسبب األراض ي:
ً
غالبـا مـا تنشـأ معظـم النزاعـات القائمــة علـى األرض مـن تحـديات الحيـازة؛ ففـي كينيــا علـى سـبيل املثـال ،لـوحظ فــي
عدد من املناطق أن ملكية األراض ي وحقوق استخدامها كانت السبب الرئيس في النزاع؛ وكان لذلك آثار سلبية على أسواق
األراض ي والحيازة واألمن الغذائي واإلنتاج االقتصادي والحد من الفقر .ومعظـم هـذه النزاعـات فـي الحقيقـة هـى نتـاج فشـل
السلطات املعنية في إنفاذ القانون(.)3
ب -النزاع بسبب املياه واملراعي الطبيعية:
علــى الــرغم مــن املخــاوف املتزايــدة بشــأن اآلثــار األمنيــة املحتملــة للــنقص الشــديد فــي هطــول األمطــار فــي املنــاطق
ً
ً
الضـعيفة والهشــة سياسـيا ،فــال تـزال الظــروف الخاصـة التــي تجعـل العنــف املسـلح أكثــر أو أقـل احتمــاال فـي أوقــات الجفــاف
ً
غيــر مفهومــة جيـ ًـدا .وتشــير نتــائج الدراســات إلــى أن أحــداث النـزاع األهلــي املتعلقــة بالجفــاف تكــون أكثــر احتمــاال فــي املنــاطق
اإلداريــة التــي تفتقــد شــبكات طــرق متطــورة ،كــذلك مــن املــررح أن يكــون العنــف الطــائفي املــرتبط بالجفــاف باملنــاطق التــي

(1) Maphosa, S,B, Op.Cit, p.3.
(2) Maphosa, S,B., Loc.Cit.
(3) Muigua , K., Natural Resources and Conflict Management in East Africa , Paper Presented at the 1st NCMG
East African ADR Summit held at the Windsor Golf Hotel, Nairobi on 25th & 26th September, 2014 ,p.17.
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يفتقر فيها السكان إلى مصادر مياه ّ
محسنة(.)1
وتتكــرر الصــدامات بــين الرعــاة واملـزارعين فــي البيئــات التــي تعتمــد علــى املراعــي  ،حيــث يتســبب التقلــب الشــديد فــي
نظ ــام س ــقوط األمط ــار ف ــي جع ــل املـ ـزارعين ،وبص ــورة أخ ــص الرع ــاة ،أكث ــر عرض ــة لن ــدرة املي ــاه .وتب ــدأ العالق ــة ب ــين الرع ــاة
واملزارعين في التأزم خاصة خالل فترات الجفاف ،السـيما مـع انخفـاض الحيـز األرضـ ي املتـاح أمـام تـنقالتهم  ،وبـروز الحـدود
االصــطناعية التــي تحــد مــن حــركتهم؛ ممــا يزيــد مــن إمكانيــة نشــوب نزاعــات بــين الرعــاة وامل ـزارعين .ففــي دارفــور علــى ســبيل
ً
ً
ً
املثــال ،تســبب التنــافس علــى حقــول الرعــي وامليــاه فــي نشــوب  31صــداما مســلحا مــن أصــل  41صــداما خــالل الفتــرة (-1930
2000م) ،وتصــاعد العنــف بــين الطــرفين إلــى حــد ارتفــع فيــه عــدد الخســائر البشــرية إلــى مــا يت ـراوح بــين  200إلــى  500ألــف
قتيل ،باإلضافة إلى مليوني ّ
مهجر(.)2
كذلك تسبب الصراع املستمر في نيجيريا بالواليات الشمالية الشرقية والصراع الجديد بين الرعاة واملزارعين
حول املوارد الشحيحة في الحزام األوسط إلى  341ألف و 200ألف حالة نزوح جديدة بكل منهما على التوالي .واندلعت
التوترات بمنطقة الحزام األخضر واستمرت أربعة أعوام بين الرعاة من شمال املنطقة واملزارعين من الجنوب ،وتحولت
ً ً
إلى نزاع مسلح في عام 2018م؛ مما أدى إلى عنف وتدمير كبير .وكان التصحر املرتبط بتغير املناخ عامال مهما أدى إلى
ً ً
ً
تدهور املراعي -املجهدة أصال -وإجبار الرعاة على التحرك جنوبا بحثا عن أراض ي الرعي .وقد أثارت قوانين جديدة ملكافحة
الرعي في والية بنوي  Benueغضب الرعاة ،الذين تم دفعهم إلى الدول املجاورة حيث اشتبكوا مع املزارعين(.)3
وفي حالة السلع الزراعية عالية القيمة ،ال تشارك الجماعات املتمردة بشكل مباشر في اإلنتاج ،لكنها تسبق
الحصاد عندما تصل إلى النضج .يتجلى هذا االفتراض في املوارد بأوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية،
ّ
حيث تقوم الجماعات املتمردة وقطاع الطرق املسلحون باالحتيال ونهب حقول املحاصيل .وفي سيراليون ،بدأت الجبهة
الثورية املتحدة بفرض ضرائب على القهوة ،ولم تنتقل إلى املاس إال بعد أن أصبحت الصناعة راسخة( .)4وهى الصناعة
ً
التي تحقق باملناطق الريفية في أنجوال وسيراليون إيرادات اقتصادية مرتفعة؛ ومن ثم كان من السهل نسبيا على املحاربين
تشغيل مضارب استخراج املاس والحصول على اإليرادات بالقوة.
ج -النزاع بسبب النفط واملوارد املعدنية:
ارتبط وفرة املوارد الطبيعية -مثل النفط -بكميات كبيرة ،بوجود نسبة عالية من النزاعات أو الحركات
االنفصالية .ومن األمثلة على ذلك الوضع في منطقة بيافرا ( Biafraنيجيريا) ،كابيندا ( Cabindaأنجوال) ،كاتانغا /شابا
( Katanga/Shabaجمهورية الكونغو الديمقراطية) ،الصحراء الغربية(املغرب) ،جنوب السودان ،أبيي ودارفور
(السودان) .وفي العديد من هذه الحاالت تتسبب االنقسامات العرقية في نشأة حركات التمرد؛ حيث تتحكم بعض
ً
الجماعات العرقية فيما لديها من املوارد؛ ومن ثم يتولد لديها حافز لتأكيد حقها في االنفصال؛ بدال من استغالل هذه
ً
املوارد تنمويا في تحسين الخدمات ورفع مستويات املعيشة(.)1

(1) Detges, A., Local conditions of drought-related violence in sub-Saharan Africa: The role of road and water
infrastructures, Journal of Peace Research, Volume: 53 issue: 5, pp. 696-710, A vailable at:
(https://doi.org/10.1177/0022343316651922).
( )2املنتدى العربي للبيئة والتنمية ،البيئة العربية -تحديات املستقبل ،التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية2008 ،م ،ص ص.163 -162
(3) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019, pp.18-19.
(4) Maphosa, S,B., Op.Cit, p.4.
(1) Maphosa, S,B., Op.Cit, p.4.
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وأكد تقرير لفريق الخبراء التابع لألمم املتحدة ( )UN panel of experts reportأن األحجار الكريمة في الحرب
األهلية األنجولية سمحت للمتمردين بشراء األسلحة وكسب األصدقاء والدعم الخارجي ،وكانت بمثابة متجر للثروة .وعلى
نفس املنوال ،أكد تقرير "جلوبال ويتنس"  Global Witnessأن املاس لعب الدور الرئيس في تمكين يونيتا ( (UNITAمن
إعادة تخزين ذخائرها والحفاظ على تدفق اإلمدادات التي بدورها مكنتها من تجاهل نتائج انتخابات عام 1992م وتجنب
الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول لوساكا  .Lusakaوبالرغم من أن كال التقريرين يؤكدان دور املوارد الطبيعية في إدامة
الصراع ،إال أنهما ال يجادالن في أن املاس كان السبب الوحيد للحرب ،أو أن "يونيتا" كانت تقاتل فقط من أجل ثروة
املاس(.)*()2
ً
واعتبارا من عام 2010م ،كان مصدر الصراع الذي يغذي الحرب األكثر دموية في العالم هو الذهب في الكونغو،
وقد وقع النزاع املسلح ونهب املوارد املعدنية الذي لم يقتصر على الجهات الفاعلة املحلية ،فخالل حربي الكونغو
األولى (1997-1996م) والثانية (2003-1998م) ،استفادت رواندا وأوغندا وبوروندي بشكل خاص من موارد الكونغو،
واستمرت هذه الحكومات في تهريب املوارد إلى خارج الكونغو.
ً
ومما يجدر ذكره ،أنه وفقا ملؤشر مدركات الفساد ( )**()CPIوالذي تتراوح تصنيفاته للدول بين ( 10نظيف
للغاية) وصفر (فاسد للغاية) يتضح انتشار الفساد بشكل خاص في البلدان التي لديها نسبة أعلى من املوارد الطبيعية،
فمن بين  32دولة تعتمد على املعادن في مؤشر أسعار املستهلكين ،حصلت  23دولة على درجة أقل من .)3(5.41

ً
ثالثا :تأثيرالنمو االقتصادي والنفوذ الدولي على خريطة املوارد في أفريقيا:

إن االقتصاد السياس ي ألفريقيا متأصل بعمق في تاريخه سوء استغالل وإدارة موارده املعدنية والطبيعية .فبعد
مرور أكثر من  500عام على االستغالل التجاري ملوارد إفريقيا ،ال تزال القارة مستودع رئيس الحتياطيات املعادن
وإمداداتها بالعالم .على سبيل املثال تستحوذ القارة على ثالثة أرباع إمدادات البالتين بالعالم ،ونصف إمدادات املاس
ُ
والكروم ،ولديها ما يصل إلى خمس إمدادات الذهب واليورانيوم ،ويتزايد إنتاجها النفط والغاز مع أكثر من ثالثين دولة
اآلن في هذه الفئة.
ً
وبالرغم من ذلك ،تنخفض الصادرات البينية داخل القارة إلى  %16.6من إجمالي الصادرات وفقا إلحصاءات
عام 2017م( .)1وتشكل املنتجات املعدنية (البترول ،الخامات  ،إلخ) نحو  %33من الصادرات داخل أفريقيا ،وقرابة %50
من إجمالي الصادرات من أفريقيا إلى بقية العالم .
وشكلت املنتجات األولية ما يقرب من  ٪73من إجمالي الصادرات في دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء
الكبرى خالل الفترة (2013 – 2010م)  ،مقابل  ٪62خالل الفترة (1999 -1995م) ،ويمثل النفط الخام وحده حوالي ٪45
من إجمالي الصاد ات .من ناحية أخرى  ،تهيمن السلع املصنعة إلى حد كبير على الوارداتً ،
وفقا لألونكتاد (2016م) ،فقد
ر
(2) Loc.Cit.
(*) ُيعتقد أن حركة "يونيتا" المتمردة قد كسبت  3.7مليار دوالر أمريكي في الفترة 1997-1992م من "الماس الدموي" أو "ألماس الصراع" ،والتي
استخدمتها لتمويل نضالها المستمر ضد الحكومة .راجع:
MMSD, The Mining, Minerals and Sustainable Development Project,p.193, Available at:
(https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G00900.pdf).
(**) يصدر عن منظمة الشفافية الدولية ( )TIوهى منظمة غير حكومية مقرها برلين.
(3) MMSD, Op.Cit, 185.
(1) UNITED, Economic Development in Africa, Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced
Intra-African Trade, p.19.
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ّ
شكلت السلع املصنعة ما يقرب من  ٪45من إجمالي الواردات خالل الفترة (2013-2010م) ،وبلغت واردات الخدمات
.٪31
وتحاول العديد من النماذج استكشاف العوامل التي تؤثر على مخاطر الصراع ،ومن هذه النماذج نموذج
كوليير وهوفلر  Collier-Hoefflerحول الروابط بين املوارد الطبيعية والصراع(2003م) .وفي هذا النموذج توجد ثالثة
عوامل مهمة :مستوى دخل الفرد ،ومعدل النمو االقتصادي ،وهيكل االقتصاد(أي االعتماد على صادرات السلع األولية).
ً
تقريبا من خطر نشوب حرب أهلية (كل نقطة مئوية
وبحسب النموذج فإن مضاعفة دخل الفرد تقلل إلى النصف
ً
إضافية للنمو تقلل الخطر بحوالي نقطة مئوية واحدة) ،وفيه أيضا أن الصادرات السلعية األولية التي تبلغ حوالي %25
من إجمالي الناتج املحلي لديها خطر نشوب صراع بنسبة  ،%33ولكن عندما تكون هذه الصادرات  %10فقط من إجمالي
الناتج املحلي  ،ينخفض الخطر إلى .)2(%11
والعالقة بين انخفاض معدل النمو االقتصادي ونشوب الحروب األهلية توثقها البيانات واألحداث بدول
أفريقيا جنوب الصحراء؛ فبحسب بيانات البنك الدولي بلغ متوسط معدل النمو في السنوات الثالث التي سبقت الحرب
األهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية %5.56-؛ وفي السنوات الثالث التي سبقت الحرب األهلية في جمهورية الكونغو
وصل املعدل إلى %1.94-؛ وعشية الحرب األهلية في ليبيريا ،كان متوسط معدل النمو .)3(%1.34-
ويمثل النفط األفريقي أهم إغراء للقوى االقتصادية الكبرى بالعالم؛ فهناك منافسة شديدة بين الدول
والشركات األجنبية لتأمين املوارد لدرجة أنه يجذب أكثر من  ٪50من جميع االستثمارات األجنبية املباشرة .وتمثل
الشركات األوروبية ما يقرب من ثلثي إجمالي االستثمار األجنبي املباشر في أفريقيا ،ويأتي أكثر من نصفه من اململكة
املتحدة وفرنسا( .)4وأصبحت الصين في سنة 2013م ثاني أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم بعد الواليات املتحدة
األمريكية ،وتحصل على البترول الخام من جنوب السودان وأنجوال .كما تحصل على خام الزنك والنحاس من إريتريا،
والكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،والتبغ الخام من زيمبابوي ،والحديد والتيتانيوم من سيراليون.
ولم تترجم عائدات الصادرات والنمو االقتصادي اللذين حققتهما املوارد الطبيعية إلى تحقيق املزيد من الرخاء
ً
بالقارة ،فمع استثناءات بسيطة ،ال تستهلك إفريقيا أو تضيف قيمة كبيرة لهذه املنتجات املعدنية التي لديها .وبدال من
ُ
ذلك تصدر القارة هذه املوارد كخامات– بأسعار زهيدة وقيمة مضافة متدنية -لتغذي الرخاء والتنمية في دول العالم
ً
َ
بدال من أن تكون ُم ّ
املتقدم ،لتظل إفريقيا ُمق ّدم أسعار
صنعة أسعار ،تسهم بدور هامش ي في التجارة الدولية.
ومن حيث نسبة االعتماد على صادرات املعادن بدول أفريقيا جنوب الصحراء فقد تصدرت نيجيريا دول القارة
بنسبة ( %97.8النفط) ثم أنجوال بنسبة ( %92.2النفط) وغينيا بنسبة ( %89.8البوكسيت ،األملنيوم ،الذهب ،املاس)،
وبتسوانا بنسبة ( %87.2املاس ،النحاس ،النيكل) ،والجابون بنسبة ( %79.5النفط) ،ثم زامبيا بنسبة ( %61.5النحاس،
الكوبالت) ،ثم النيجر بنسبة ( %46.1األملونيوم ،الذهب) ،وموزمبيق بنسبة ( %42.3األملونيوم)(.)1
(2) Bannon, I, and Collier, P., Natural Resources and Conflict: What We Can Do, in: Natural Resources and
Violent Conflict- options and actions, Ian Bannon Paul Collier editors, The World Bank, Washington, D.C.
2003, pp.2-3.
(3) Ross, M., The Natural Resource Curse: How Wealth Can Make You Poor, in: Natural Resources and Violent
Conflict- options and actions, Ian Bannon Paul Collier editors, The World Bank, Washington, D.C. 2003,p.20.
(4) The Guardian, Scramble for Africa :As the industrial powers race to extract the continent's natural resources
to feed their own consumption, they are fostering environmental degradation, corruption and human rights
abuses, Wed 2 May 2007.
(1) UNCTAD,World Investment Report 2007.
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وما زالت حصة أفريقيا من أرباحها التعدينية ضئيلة مقارنة بما تحققه شركات التعدين على أراضيها .فاألرباح
التي حققتها شركات التعدين في عام 2010م بلغت  110مليارات دوالر بما يعادل صادرات البضائع من جميع أقل البلدان
ً
نموا في أفريقيا في نفس العام.
وعلى املستوى العاملي تبلغ نسبة عائدات املوارد الطبيعية من الناتج املحلي اإلجمالي  ،%2.2تنخفض عن ذلك
بالدول مرتفعة الدخل إلى  ،%1.2وتصل إلى  %3.6بالدول متوسطة الدخل ،وترتفع إلى  %11.7بالدول مرتفعة الدخول،
وارتفعت النسبة بالبلدان الهشة واملتأثرة بالصراعات إلى .)2(%18.0
وفي أفريقيا جنوب الصحراء بلغ املتوسط العام لنسبة عائدات املوارد الطبيعية من الناتج املحلي اإلجمالي
 ،%9.3بما يزيد على أربعة أمثال املتوسط العاملي .وقد ارتفعت بشكل كبير في بعض البلدان ،فتراوحت بين  15.0و%20.0
في الصومال وزامبيا وبوروندي وأنجوال وتوجو والجابون واريتريا وموزمبيق وبوركينافاسو ،وزادت على  %20.0في تسع
بلدان ،هى على الترتيب :غينيا ،تشاد ،سيراليون ،غينيا االستوائية ،ليبيريا ،الكونغو الديموقراطية ،جنوب السودان،
الكونغو برازفيل.
جدول( )3عائدات املوارد الطبيعية بدول أفريقيا جنوب الصحراء (2017م)
الدولة

عائدات املوارد الطبيعية (%
من الناتج املحلي اإلجمالي)

الدولة

16.4
5.8
1.0
19.9
16.2
6.6

ليبيريا
مدغشقر
مالوي
مالي
موزمبيق
نامبيا

عائدات املوارد الطبيعية
( %من الناتج املحلي
اإلجمالي)
25.2
10.3
9.6
11.4
19.5
4.6

13.6

النيجر

13.3

22.0
2.4
32.7
42.7
3.3
0.7
24.3
19.1
10.6
18.4
5.8

نيجيريا
رواندا
ساوتومي وبرنسيب
السنغال
سيشيل
سيراليون
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
تنزانيا
توجو

8.7
5.9
2.9
3.8
0.1
22.2
15.2
5.1
42.4
6.6
16.4

أنجوال
بنين
بتسوانا
بوركينافاسو
بوروندي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا
الوسطى
تشاد
جزرالقمر
الكونغو الديموقراطية
الكونغو براز افيل
كوتيفوار
جيبوتي
غينيا االستوائية
إريتريا
إثيوبيا
الجابون
غامبيا
( )2البنك الدولي2017 ،م  ،متاح على:

(https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS).
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غانا
غينيا
كينيا

13.1
20.2
2.5

ليسوتو

5.9

أوغندا
زامبيا
زيمبابوي
متوسط أفريقيا جنوب
الصحراء

13.9
15.9
7.0
9.3

املصدر :البنك الدولي2017 ،م  ،متاح علىhttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS :

وفي أغلب هذه البلدان ال يجـري تخصيص اإليرادات النقدية لهذه املوارد لتطوير البنية األساسية والخدمات أو
لصالح الصناعات املحليـة؛ في ظل غياب الشفافية واملساءلة وشيوع الفساد اإلداري بأغلب الحكومات األفريقية .

ً
رابعا :تداعيات االستغالل الجائرللموارد والنزاعات املرتبطة بها:

(أ) استنزاف املوارد الطبيعية:
تعكس عمليات التعدين التي تقوم بها شركة "أنغلو بالتنيوم"  Anglo Platinumوهي أكبر منتج للبالتين في
العالم في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا العديد من اآلثار السلبية على السكان الذين يقطنون هذه املقاطعة ،حيث
فقد آالف الفقراء في املناطق الريفية أراضيهم الزراعية نتيجة أنشطة التعدين ،كما تلوثت املياه في املناطق القريبة من
مناجم الشركة وأصبحت غير صالحة لالستهالك البشري(.)1
وثبت أن تلوث املوارد الناجم عن استخراج املعادن الثقيلة من  800منجم في  44دولة نامية يؤدي إلى زيادة
بنسبة  3إلى  %10في اإلصابة بفقر الدم بين النساء و %5في حاالت التقزم بين األطفال الذين يعيشون في مجتمعات
ً
ً
التعدين .وكشف تقييم األثر البيئي الغاني في عام 2008م لـ  61منجما رئيسا والعديد من مواقع العمليات الصغيرة
ً
الحجم أن مناطق التعدين بها تركيزات أعلى نسبيا من الزرنيخ ،خاصة داخل مناطق املناجم القديمة .وفي غانا وتنزانيا
يستخدم عمال املناجم الزئبق لفصل الذهب عن املعادن األخرى بتكلفة زهيدة ،إال أنه يتجاوز الحدود املصرح بها
للتعرض من قبل منظمة الصحة العاملية(.)1
وعندما تقع الصناعات االستخراجية في املناطق الريفية املأهولة بالسكان تتأثر اإلنتاجية الزراعية بهذه املناطق
ً
ً
تأثرا سلبيا ،وهو ما يؤثر بدوره على دخل املزارعين.
(ب) التهجيروحركات النزوح القسري:
استأثرت أفريقيا جنوب الصحراء عام 2018م بأكثر من  ٪26من الالجئين في العالم ونحو  14.5مليون نازح
ً
داخليا( .)3وهناك سبعة بلدان جنوب الصحراء الكبرى هي من بين البلدان العشرة األولى من حيث عدد الالجئين في
ً
العالم ،عالوة على ذلك  ،فإن ما يقرب من  ٪60من الالجئين وطالبي اللجوء من إفريقيا تقل أعمارهم عن  18عاما.
وشهدت الصومال على مدى السنوات الـ  25املاضية دورة من موجات الجفاف املمتدة بلغت ذروتها في عامي
ُ
 2016و2017م ،عندما حدث ندرة قي سقوط األمطار ملدة ثالثة مواسم متتالية .وقدر عدد النازحين داخل الصومال بـ
 2.1مليون شخص ،وارتفع عدد النازحين منهم بسبب الكوارث الطبيعية خالل العامين  2017و2018م إلى  1.45مليون
ُ
شخص ،بما يمثل  %84.9من مجموع النازحين بسبب الكوارث الطبيعية بالدولة في الفترة (2018-2009م)( .)2وقدرت
( )1أميرة محمد عبد الحليم ،ثروة إفريقيا نقمة على أهلها ،ملحق األسبوع السياسي 6 ،مارس 2014م ،متاح على:
)(http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/90893a63-3d74-45ce-b24c-e3a3e6cdb8f1#sthash.4UTXbUWk.dpuf
(1) International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank, Africa Development Forum,
Mining in Africa: Are Local Communities Better Off?, 2017, p.9.
( )2متاح على:
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خسائر التشرد املرتبط بالجفاف بمبلغ  500مليون دوالر ،وصلت إلى  110مليون دوالر للخسائر املرتبطة بالنزوح الناجم
عن الصراعات ،بما يمثل  %5.7من متوسط الناتج املحلي اإلجمالي للصومال(.)3
ويؤدي انعدام سيطرة الدولة إلى إساءة استخدام املوارد الطبيعية وتدهورها على نطاق واسع واإلفراط في
استخدامها ،فاقتصاد الحرب باملنطقة والذي تذهب معظم عائداته إلى "أمراء الحرب" يتطلب -على سبيل املثال -التوسع
في اإلنتاج التجاري للفحم ،والذي يتطلب بدوره إزالة مساحات واسعة من الغابات؛ بما لذلك من تداعيات سلبية تسهم
في تفاقم مشكلة الجفاف( .)4كما يسهم نقل املاشية بأعداد كبيرة إلى مناطق سقوط األمطار في زيادة الضغوط على
املراعي؛ وهذا بدوره يجعل هذه املناطق أكثر عرضة للكوارث ،ويزيد التنافس على املوارد النادرة من حدة الصراع؛ وينذر
بمزيد من النزوح.
وتسببت الحرب األهلية بين الهوتو والتوتس ي(1993-1990م) برواندا في هجرة جماعية ملا يقرب من مليوني
شخص من الهوتو إلى مخيمات الالجئين في تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بصورة شكلت ضغط كبير على النظام
البيئي املحيط ،فقد أزيلت مساحات كبيرة من الغابات لتوفير الخشب للمالجئ واستخدامها كحطب .وفي جمهورية
الكونغو الديمقراطية تسببت الحروب خالل الفترة (2006-1995م) في خسائر ملحوظة بموارد الحياة البرية؛ نتيجة
الصيد الجائر وزيادة الطلب على لحوم األدغال ،باإلضافة إلى القطع الجائر للغابات ،نفس الش يء شهدته أوغندا خالل
فترة السبعينيات من القرن املاض ي؛ حيث أدى االنتشار املحلي لألسلحة الصغيرة إلى زيادة صيد حيوانات األدغال ،وكان
ذلك ً
غالبا بواسطة الجنود أنفسهم(.)1
وتتسبب األلغام التي زرعت في أراض ي العديد من البلدان األفريقية -نتيجة الحروب وانتشار الجماعات املتمردة
في بعض أقطار القارة  -في فقدان التنوع الحيوي في املناطق املتأثرة بها .باإلضافة إلى أثرها املتمثل في إعاقة الوصول إلى
األرض ،ومن ثم عدم القدرة على استغالل مواردها ،أو تدهور إنتاجيتها نتيجة التلوث بالعناصر الثقيلة في مواضع زرع
األلغام ،واملناطق املحيطة ،وبخاصة في حالة انفجار اللغم ،حيث يصل التلوث بهذه العناصر إلى مدى يقدر بنحو 6
كيلومترات من موقع االنفجار( .)2ففي أنجوال ،على سبيل املثال ،تشمل املناطق املؤكدة الخطورة ( 1001 )CHAحقل
ألغام ،تمثل األلغام عقبة أمام توفر األراض ي الزراعية والتوسع الزراعي في  571حقل منها ،بينما لها تأثير سلبي على الطرق
واملياه والبنية التحتية في حقول يبلغ عددها  118و 88و 105حقل لكل منها على التوالي(.)3
(ج) تراجع مؤشرات التنمية:
شهدت الفترة (2019-1989م) تأثر نحو  %30من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بالنزاعات املسلحة .وأسهمت
هذه النزاعات في تراجع النمو االقتصادي بالعديد من الدول ،حيث انخفض النمو السنوي في البلدان التي تشهد
صراعات شديدة بنحو  ، %2.5ويزداد التأثير التراكمي على نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بمرور الوقت(.)4

(https://www.interaction.org/globalsituationreport2020/global-situation-report/sub-saharan-africa).
(3) GRID,Op.Cit, p.70.
(4) Food Security and Nutrition Analysis Unit, Quarterly Brief - Focus on Gu Season Early Warning, Nairobi,
FSNAU, 12 Jun. 2009, available at: (www.fsausomali.org).
(1) Solomon, N. et al, Environmental impacts and causes of conflict in the Horn of Africa: A review, EarthScience Reviews, 177, 284-290, February 2018( DOI: 10.1016/j.earscirev.2017.11.016).
(2) Berhe,A.A., The Contribution of Landmines to Land Degradation, land degradation & development(8), John
Wiley & Sons, Ltd.,2007,, p.9.
(3) GICHD, KCL,SIPRI, The socio-economic impact of anti-vehicle mines in Angola, Geneva, November 2019,
p.28 (ISBN: 978-2-940369-79-9).
(4) Fang, X., et al, The Economic Consequences of Conflict in Sub-Saharan Africa, IMF Working Paper,
African Department, October 2020, p.3.
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وأظهرت الدراسات التأثير السلبي للنزاعات املسلحة على مستوى الخدمات والحالة الصحية للسكان ،فكشفت
ً
ارتباطا ً
قويا بين العيش بالقرب من منطقة النزاع وسوء التغذية الحاد لدى األطفال
دراسة عن نيجيريا
النيجيريين(2013م) ،مع تأثيرات أكبر على أطفال الريف مقارنة بأطفال املناطق الحضرية .ويرتبط ذلك بخطورة النزاع ،
حيث يتم قياسه من حيث عدد وفيات النزاع وطول الفترة الزمنية التي تعرض فيها الطفل للنزاع(.)5
كما تؤدي معظم النزاعات إلى تطوير اقتصادات حرب غير رسمية؛ أسهمت في زيادة نسبة الفقر ،كما حدث في
موزمبيق والصومال .وأدى النزاع املسلح في البلدان التي تعاني من الجفاف إلى تفاقم خطره؛ من خالل إعاقة حركة الرعاة
لالنتقال إلى أماكن أخرى ملواجهة الجفاف وكذلك وصول املنظمات اإلنسانية إلى املتضررين بسبب الجفاف.
كذلك يرتبط اإلنفاق العسكري بشكل كبير وعكس ي بفرص التعليم ،فنقص املخصصات التعليمية بنسبة ٪1
من الناتج املحلي اإلجمالي يزيد معدل األطفال غير امللتحقين باملدارس بنسبة  .)1(٪1.7إلى جانب ما يتسبب فيه العنف من
هجمات مباشرة على املدارس وتعرض الطالب واملعلمين للتهديد؛ فقد أدى تصاعد العنف خالل السنوات األخيرة إلى
إغالق املدارس وإبقاء  8ماليين طفل خارج املدارس في بوركينافاسو ومالي والنيجر ،وكذلك ما يزيد على  2.8مليون طفل
في نيجيريا (شمال شرق البالد)(.)2
وخالل الفترة (2014-1997م) تضاعف اإلنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ثالثة أضعاف
بالقيمة الحقيقية ليصل إلى  22.8مليار دوالر .وتعد النزاعات العنيفة من بين األسباب الرئيسة للزيادة في اإلنفاق؛ ففي
جمهورية الكونغو الديمقراطية( )DRCزادت نسبة اإلنفاق العسكري بنسبة  %29خالل الفترة (2017-2014م)؛ نتيجة
استمرار العنف السياس ي الذي شاركت فيه مليشيات مختلفة في مقاطعات كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية وأورينتال.
كما ارتفع اإلنفاق العسكري لدولة مالي بنسبة  %152خالل الفترة ذاتها ،حيث واصلت قتالها ضد املتطرفين املسلحين(.)3
ً
وإجماال ،يمثل تمويل الجيش أولوية واضحة للحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء ،لكن تكاليف الصراع
املطول له آثار خطيرة ،ومن أبرزها تدمير رأس املال املادي والبشري ،وتحويل التجارة واالستثمار األجنبي املباشر،
والحاجة إلى استخدام املوارد الحكومية ألغراض غير منتجة .كل ذلك من شأنه تكريس نفوذ وهيمنة القوى االستعمارية
األجنبية .فاالستقرار الحقيقي يوفر املناخ الالزم للنمو االقتصادي ،الذي تستطيع من خالله الدولة استغالل مواردها
الطبيعية والبشرية وإكسابها قوة ذاتية تمكنها من ملء وظيفتها الجغرافية الداخلية والخارجية؛ مما يفقد القوى
االستعمارية مصالحها في هذه الدول من الحصول على مواد خام بأسعار زهيدة وأسواق استهالكية رائجة ملنتجاتها.

ً
خامسا:إدارة املورد الطبيعية و آفاق التنمية املستدامة في أفريقيا جن ــوب الصحراء:

تحتاج أفريقيا إلى تضمين األهداف اإلنمائية طويلة األجل بحزم في عمليات استغالل املوارد الطبيعية ،من خالل
بناء القدرات البشرية واملؤسسية نحو اقتصاد املعرفة الذي يدعم االبتكار والبحث والتطوير وتعزيز الحكم الرشيد في
قطاع املعادن الذي تشارك فيه املجتمعات واملواطنين في صنع القرار ،بعد اإلنصاف في توزيع العوائد.
& (5) Howell, E., et al., The impact of civil conflict on infant and child malnutrition, Nigeria, 2013, Maternal
Child
Nutrition,
Wiley,
February
2019.
Available
at:
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12968).
(1) Poirier, T., The effects of armed conflict on schooling in Sub-Saharan Africa, Institute for Research in the
Sociology and Economics of Education (IREDU), UMR 5225, CNRS-University of Burgundy, Dijon, France,
2011, p.9.
(2) UNICEF, Sub-Saharan Africa- Growing up in crisis in a world of opportunities, April 2021, p.17.
(3) Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Transparency in Sub-Saharan Africa,
Policy Paper November 2018, p.8.
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ولتحقيق ذلك البد من توفير االستقرار واألمن الالزمين لجذب االستثمارات في هذا القطاع؛ حيث يؤدي انتشار
ً
العنف إلى تعطيل األسواق وتدمير البنية التحتية وتهديد حقوق امللكية وقطع سالسل التوريد ،فضال عن سالمة
العاملين(*) .وللحد من الحروب األهلية بدول أفريقيا جنوب الصحراء يجب على الدول تنويع اقتصادياتها وتوجيه دخل
السلع بشكل واضح إلى برامج الخدمة االجتماعية ،لتقويض الدعم العام للمتمردين الذين يسيطرون على املناجم
واألراض ي الزراعية .وفي الوقت نفسه ،يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد برفض التعامل مع الجماعات املتمردة التي تمول
جيوشها من خالل التصدير غير املشروع للسلع(.)1
ً
وأحيانا تكون املوارد الطبيعية صاحبة الدور األكبر في حل مشاكل النزاع والتوصل لحلول بشأنه ،ومثال على
ً
ذلك ما حدث في سيراليون ،حيث تم تعيين زعيم املتمردين رئيسا للجنة إدارة املوارد املعدنية للبالد؛ من أجل ضمان بقاء
اتفاق لومي  Loméفي يوليو  1999م املوقعة إلنهاء الحرب األهلية .وفي الحاالت التي حدث فيها دمار بيئي هائل أثناء النزاع،
قد يتعين على القرار أن يأخذ في االعتبار إصالح األضرار الناجمة عن الصراع ،كما تم في الجهود املبذولة إلعادة بناء
ليبيريا .يضاف إلى ما سبق عامل ثالث هو طبيعة التدخل الخارجي في عملية الوساطة ،السيما في الحاالت التي يتمتع فيها
الوسيط الخارجي بالسلطة الكافية لفرض قيود على إدارة املوارد الطبيعية من قبل الفصائل املتحاربة .مثال على ذلك هو
الدور الذي لعبته بريطانيا في مستقبل إدارة األراض ي في زيمبابوي أثناء حل حرب التحرير في البالد خالل الفترة (-1978
1980م)(.)2
وتوجد العديد من النماذج النارحة في إدارة املوارد الطبيعية وتعظيم عوائد استغاللها؛ بما يصب في صالح
عملية التنمية  ،على سبيل املثال ،في بوتسوانا ُيعزى النجاح االستثنائي في االنتقال من مستعمرة فقيرة إلى بلد متوسط
الدخل ذات أداء جيد في أقل من نصف قرن إلى اإلدارة املسؤولة ملواردها من املاس ،حيث تتولى بيع وتسويق املاس الخام
إلى  21شركة قطع وتلميع مرخصة من قبل حكومة بوتسوانا؛ ويهدف ذلك تسهيل وقيادة ودعم إنشاء صناعة مستدامة
ومربحة للماس في بوتسوانا؛ لتوفير قيمة إضافية للماس ،ومع مزيد من التطوير لصناعة املاس ،من املحتمل أن يستمر
توفير فرص العمل في السنوات القادمة.
وفي زيمبابوي طاملا كانت قطاعات التعدين من القطاعات املهمة للنشاط االقتصادي منذ أكثر من قرن ،حيث
تنتج الذهب والبالتين واملاس واملعادن األخرى .وشهدت الدولة استياء كبير من عدم وجود املساواة في تقاسم عوائد
سابقا .وفي عام 2010م ،أصدرت زيمبابوي ً
املوارد .وكان هناك اهتمام بنقل ملكية القطاع إلى املواطنين املحرومين ً
قانونا
بموجبه يتعين على الشركات األجنبية نقل حصة ( )٪ 51إلى مواطنيها من السكان األصليين(*) على مدى فترة خمس
ً
سنوات؛ نظرا للتمييز غير العادل الذي كان يمارس ضدهم على أساس عرقي؛ وكان لذلك تأثير كبير على االستثمار في
قطاع التعدين.
وعلى صعيد املوارد الطبيعية غير املعدنية ،شهد قطاع الغابات والحياة البرية في ليبيريا طفرة كبيرة بعد
ّ
استعادته مرة أخرى عقب حرب أهلية طويلة ومدمرة ،وكان لهذا القطاع دور مهم في انتعاش اقتصاد ليبيريا؛ حيث شكل
(*) أظهرت دراسة استقصائية أجريت عام 2001م عن سبب امتناع الشركات أو انسحابها االستثمارات عن صناعة التعدين في أفريقيا جنوب
الصحراء يرجع (بنسبة  ٪78من المستجيبين) إلى حالة عدم االستقرار السياسي والنزاع المسلح .راجعMMSD, Op.Cit, p.193 :
(1) Fearon,J.D., Primary Commodity Exports and Civil War,The Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 4,
Paradigm in Distress? PrimaryCommodities and Civil War (Aug., 2005), p.484.
(2) Alao,A., Natural resources and conflict in Africa : the tragedy of endowment, University of Rochester Press,
2007, pp.28-29.
(*) ُيعرَّف "الزيمبابوي األصلي" بأنه "أي شخص كان قبل  18أبريل  - "1980وهو تاريخ التأسيس الرسمي لزيمبابوي.
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نحو  %95من عائدات الصادرات في عام 1999م ،وأسهمت لحوم األدغال بما يتراوح بين  %80-70من إجمالي اللحوم
املستهلكة .وبناء على طلب الحكومة الليبيرية ،بدأ مشروع التعاون الفني بين منظمة األغذية والزراعة وليبيريا خالل الفترة
(2005-2001م) ،وتضمنت مخرجات املشروع :قاعدة معلومات معاد تأهيلها لقطاع الغابات والحياة البرية ،خطة إعادة
إعمار هيئة تنمية الغابات ()FDA؛ برنامج وطني للغابات تمت صياغته كإطار متماسك للتنمية املستدامة ملوارد الغابات
والحياة البرية في ليبريا(.)1
وللحد من النزاعات املرتبطة باملوارد الطبيعية في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء فالبد من تدخالت عاجلة
تشمل ما يلي:
األول :البحث عن حلول هيكلية طويلة األجل لتحسين قدرة القطاعات االقتصادية الهشة بإقليم أفريقيا جنوب
الصحراء ،من أجل تقليل فرص نشوب النزاعات –املرتبطة باألراض ي واملراعي واملياه -في ظل التغيرات املناخية الحالية.
على سبيل املثال قطاع الزراعة بمنطقة الساحل األفريقي (بوركينافاسو ،تشاد ،مالي ،موريتانيا ،النيجر ،والسنغال)،
والذي يعد املصدر الرئيس ملعيشة الغالبية العظمى من السكان ،والذي يتعرض ملخاطر الضغوط على األراض ي بسبب
النمو السكاني السريع ،وظروف التغير املناخ وما تسفر عنه من موجات جفاف وتصحر وفيضانات محلية .وهو ما
يتطلب تصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة إلدارة املخاطر وتحويل االستجابات قصيرة األجل إلى إدارة مخاطر على املدى
الطويل ،ودمج إدارة املخاطر الزراعية في أطر التنمية القائمة وترشيد استثمارات ،من خالل توسيع نطاق استثمارات
الري وتعزيز تنمية الرعاة وإدارة الثروة الحيوانية واعتماد تكنولوجيات زراعية مرنة قادرة على املواجهة.
الثاني :حل النزاعات القائمة ،سواء ما نشأ منها بسبب املوارد الطبيعية أو ألسباب ودوافع أخرى سياسية أو عرقية؛ ملا لها
من تداعيات سلبية على أنظمة هذه املوارد سواء بتدهورها واستنزافها أو بإهدارها وتعطل استثماراتها؛ بما لكل ذلك من
أعباء وتداعيات تنموية على مجتمعات اإلقليم التي تعاني أغلبها من فقر مدقع.
الثالث :وقف استنزاف الخارج للموارد الطبيعية لإلقليم؛ إما بتكامل الشركات املحلية فى مجاالت االستثمار واإلنتاج
والتصدير للسلع املصنعة من الخامات اإلفريقية ،أو بفرض ضوابط تنموية على شركات التنقيب الدولية ،وإلزامها
بزيادة حصة البلدان األفريقية من سالسل التصنيع العاملية فى الصناعات املعتمدة على الخامات املحلية ،أو نقل وتوطين
ما تملكه من تكنولوجيا للبلدان اإلفريقية ولشركاتها الوطنية.

التوصيات:





التعامــل مــع املــوارد الطبيعيــة كأحــد األبعــاد الحاســمة ملنــع الصـراع وتحقيــق التنميــة املســتدامة؛ حيثمــا كانــت هــي
املحرك الرئيس له والدافعة إليه.
الشفافية واملساءلة فيما يتعلق بإدارة الحكومات للثروة الطبيعية والعائدات التي تدرها.
تحسين إدارة املوارد الطبيعية ومعالجة ملكية األراضـ ي والسـيطرة عليهـا باعتبارهـا مكونـات حيويـة السـتراتيجيات
توطيد السالم النارحة بعيدة املدى.
تخط ــيط أنش ــطة اس ــتعادة ال ــنظم اإليكولوجي ــة عل ــى مس ــتويات مختلف ــة وتنفي ــذها باس ــتخدام أفض ــل املع ــارف
العلمية والتقليدية املتوافرة.

(1) FAO: Strengthening the Forestry Development Authority and developing a National Forest Programme
(NFP)-TCP/LIR/3001 http://www.fao.org/forestry/51839/en/lbr.
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 بما في ذلك املجموعات األصلية واملهمشة في تحديد وتنفيذ،  والسيما املجتمعات املحلية،  إشراك املجتمع املدني
.خرائط الطريق نحو إدارة أفضل للموارد الطبيعية واستعادة األنظمة البيئية املرتبطة بها
ً
 االس ــتثمار ف ــي الص ــناعات التحويلي ــة والخ ــدمات؛ لتحس ــين ظ ــروف الحوكم ــة األوس ــع نطاق ــا ف ــي اس ــتغالل امل ــوارد
 لتجـاوز "لعنـة املـوارد" وبنـاء،  بما في ذلك الفقر ونقص القدرات، والتغلب على حواجز البنية التحتية،الطبيعية
.روابط قائمة عليها
 تعميم قضايا إدارة املوارد الطبيعية في أنشطة بنـاء السـالم بعـد انتهـاء الصـراع التـي تضـطلع بهـا لجنـة بنـاء السـالم
ً
. جنبا إلى جنب مع أجندة االتحاد األفريقي للسالم واألمن، التابعة لألمم املتحدة

:قائمة املصادرواملراجع
ً
: قائمة املصادرواملراجع باللغة العربية:أوال
.م2000 ، المنازعات وإدارة الموارد الطبيعية، منظمة األغذية والزراعة العالمية، األمم المتحدة-1

: متاح على،" التنّقل البشري في عصر التأثير البشري" األنثروبوسين:التشرد البيئي
، برنامج األمم المتحدة للبيئة-2
ّ
)https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22269/Frontiers_2017_CH6_AR.pdf?sequence=2&isAl
lowed=y(
.م2008 ، التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، تحديات المستقبل- البيئة العربية، المنتدى العربي للبيئة والتنمية-3

ً
: قائمة املصادرواملراجع باللغة غيرالعربية:ثانيا
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9) Food Security and Nutrition Analysis Unit, Quarterly Brief - Focus on Gu Season Early Warning,
Nairobi, FSNAU, 12 Jun. 2009, available at: (www.fsausomali.org).
10) GICHD, KCL,SIPRI, The socio-economic impact of anti-vehicle mines in Angola, Geneva, November
2019(ISBN: 978-2-940369-79-9).
11) GRID, Global Report on Internal Displacement, 2019.
12) Hawkins V .Stealth Conflicts: How the World’s Worst Violence is Ignored( .Aldershot: hgate) (2008).
doi: 10.1177/02673231100250020507.
13) Howell, E., et al., The impact of civil conflict on infant and child malnutrition, Nigeria, 2013, Maternal
&
Child
Nutrition,
Wiley,
February
2019.
Available
at:
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mcn.12968).
14) International Bank for Reconstruction and Development & The World Bank, Africa Development
Forum, Mining in Africa: Are Local Communities Better Off?, 2017.
15) Maphosa,S.B., Natural Resources and Conflict :Unlocking the economic dimension of peace-building
in Africa, AISA POLICYbrief Number 74 – March 2012.

م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر
312

م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
16) MMSD, The Mining, Minerals and Sustainable Development Project, Available at:
(https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G00900.pdf).
17) Muigua , K., Natural Resources and Conflict Management in East Africa , Paper Presented at the 1st
NCMG East African ADR Summit held at the Windsor Golf Hotel, Nairobi on 25th & 26th September,
2014 .
18) Poirier, T., The effects of armed conflict on schooling in Sub-Saharan Africa, Institute for Research in
the Sociology and Economics of Education (IREDU), UMR 5225, CNRS-University of Burgundy,
Dijon, France, 2011.
19) Ross, M., The Natural Resource Curse: How Wealth Can Make You Poor, in: Natural Resources and
Violent Conflict- options and actions, Ian Bannon Paul Collier editors, The World Bank, Washington,
D.C. 2003.
20) Solomon, N. et al, Environmental impacts and causes of conflict in the Horn of Africa: A review, EarthScience Reviews, 177, 284-290, February 2018( DOI: 10.1016/j.earscirev.2017.11.016).
21) Stockholm International Peace Research Institute, Military Expenditure Transparency in Sub-Saharan
Africa, Policy Paper November 2018.
22) The Guardian, Scramble for Africa :As the industrial powers race to extract the continent's natural
resources to feed their own consumption, they are fostering environmental degradation, corruption and
human rights abuses, Wed 2 May 2007.
23) UNCTAD,World Investment Report 2007.
24) UNICEF, Sub-Saharan Africa- Growing up in crisis in a world of opportunities, April 2021.
25) UNITED, Economic Development in Africa, Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for
Enhanced Intra-African Trade.

م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر
313

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
أهمية تطور إنتاج الحليب وعالقته بتحول العادات الغدائية للمغاربة
The importance of the development of milk production and its relationship to
the transformation of the dietary habits of Moroccans
سعاد املختاري :طالبة بسلك الدكتوراه وحدة التكوين البحث في اعداد املجال والتنمية الترابية جامعة ابن طفيل القنيطرة.
حاميد اعنيبر :أستاذ باحث ومكون باملركزالجهوي ملهن التربية والتكوين الدارالبيضاء سطات فرع الجديدة.

ملخص :يعتبر قطاع تربية املاشية من القطاعات على الصعيد الوطني التي استأثرت بأهمية باللغة من لدن الدولة ،خاصة قطاع
إنتاج وتسويق الحليب بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي ،من خالل العديد من االستراتيجيات التي رسمت املعالم الرئيسية للسياسة
الحليبية على الصعيد الوطني ،باعتماد االعداد الهيدروفالحي ،واستيراد األصناف األصيلة من األبقار الحلوب ،ودعم األعالف،
وتشجيع التلقيح االصطناعي.
ساهم هذا االهتمام في ارتفاع ملحوظ إلنتاج الحليب على الصعيد الوطني ،في ظل تزايد الطلب على الحليب ومشتقاته نظرا لعدة
اعتبارات ،أهمها التزايد امللحوظ لساكنة املغرب ،وتحول العادات الغذائية للمغاربة وما رافقها ذلك من ازدياد الطلب على الحليب
ومشتقاته.
الكلمات املفتاح :االكتفاء الذاتي ،السياسة الحليبية ،االعداد الهيدروفالحي ،العادات الغذائية.

Abstract: The livestock sector is one of the sectors at the national level that has acquired the
importance of language from the state, especially the milk production and marketing sector with
the aim of achieving self-sufficiency, through many strategies that outline the main features of the
milk policy at the national level, by adopting the agricultural preparations, and importing authentic
varieties from Dairy cows, feed support, and encourage artificial insemination.
This interest has contributed to a noticeable rise in milk production at the national level,
in light of the increasing demand for milk and its derivatives due to several considerations, the most
important of which is the noticeable increase of the Moroccan population, the shift in dietary habits
of Moroccans, and the accompanying increase in demand for milk and its derivatives.
Keywords: Self-sufficiency, milk policy, hydro-farm preparation, food habits
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تقديم:شكل الرفع من إنتاج الحليب أحد أهم الرهانات األساسية في مخططات الدولة الرامية إلى تحقيق االكتفاء الذاتي
من هذه املادة الحيوية ،وذلك من خالل االهتمام بسالسل اإلنتاج وتطوير حجم قطيع األبقار  ،واالهتمام بتطوير األعالف
وتحسين النسل بإدخال سالالت جديدة  ،بهدف الرفع من املردودية وتطوير اإلنتاج استجابة لتزايد الحاجيات من الحليب
ومشتقاته.
شكل املخطط الحليبي اللبنة األولى االستراتيجيات الدولة لتطوير القطاع  ،حيث رسم املعالم الكبرى لتأهيل انتاج
الحليب بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي ،عبر التخطيط لوضع شبكة مهمة من تعاونيات جمع وتسويق الحليب على الصعيد
الوطني لتجميع الفالحين الصغار واملتوسطين لإلعطاء لتثمين االنتاج ،باإلضافة إلى انشاء وحدات صناعية لتسويق وتحويل
الحليب في العديد من املناطق الفالحية الكبرى والتي تشكل أحواض حليبية مهمة.
اإلشكالية:يشكل انتاج الحليب أحد أبرز القطاعات الفالحية التي حظيت باهتمام الدولة نظرا لتزايد الطلب على هذه املادة
الحيوية ،وذلك من خالل التركيز على تطور حجم القطيع وتحسين السالالت ووضع شبكة مهمة من تعاونيات جمع وتسويق
الحليب من هنا يمكن القول :إلى أي حد شكل تحول العادات الغذائية من االهتمام بالشاي إلى الحليب دورا رئيسيا في
تطورحجم اإلنتاج وتحقيق االكتفاء الذاتي من الحليب.
 1يشكل قطيع األبقاراملصدراألساس ي للحليب و مشتقاته باملغرب
تعد األبقار املصدر األساس ي إلنتاج الحليب ،في غياب إنتاج باقي األصناف من املاعز واإلبل باملغرب ،نظرا الهتمام
الدولة بتطوير قطاع حليب األبقار ،وقلة وانحصار باقي األنواع في مجاالت معينة مع ضعف مردوديتها ( حليب اإلبل واملاعز)،
يبقى التركيز على هذا النوع باملجال املدروس أمرا مستبعدا ،نظرا لضعف إنتاج وتسويق هذه األصناف؛ فاالهتمام منصب
أساسا على إنتاج وتسويق حليب األبقار ،وذلك مرتبط بطبيعة وخصوصيات املنطقة.
شهد إنتاج حليب األبقار تذبذبا بسبب توالي سنوات الجفاف ،حيث مر اإلنتاج من 461.6مليون لتر سنة 1969
إلى  617مليون لتر سنة 1980؛ أي بمعدل نمو وصل إلى  .% 3.1غير أن هذا النمو عرف تراجعا بسبب الجفاف بنسبة
 ،7.55%حيث بلغ إنتاج الحليب ما بين ( 229 )1983 -1980مليون لتر.1
وقد سجل اإلنتاج ارتفاعا مع معدل نمو سنوي متوسط بلغ  ،%7.63ليصل إلى  1130مليون لتر سنة  ،1999ثم
انتقل إلى  2200مليون لتر سنة .2010
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنتاج الحالي يغطي حوالي  %90من استهالك الساكنة باملغرب من الحليب ومشتقاته ،فرغم
املجهودات املبذولة من لدن الدولة لتغطية الطلب؛ فإنها لم تتمكن من تحقيق االكتفاء الذاتي ،نظرا لتزايد الساكنة،
والحاجة امللحة لهذه املادة الحيوية ،خاصة خالل شهر رمضان ،تجعل االستيراد أمرا ضروريا ،مما يضطر معه املغرب إلى

1

وزارة الفالحة والتنمية القروية "مديرية تربية المواشي" الرباط سنة 2010
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جلب كميات مهمة من دول أوربية كفرنسا وهولندا ونيوزيالندا ،لسد الخصاص وتغطية حاجيات السوق الداخلية .
املبيان رقم ( :)1تطورإنتاج الحليب على الصعيد الوطني
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املصدر :وزارة الفالحة والتنمية القروية إستراتيجية تطوير قطاع الحليب.
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يتضح من خالل الرسم البياني( )1تطورا مستمرا إلنتاج الحليب رغم تعاقب السنوات الجافة ،ويرجع ذلك إلى عدة
عوامل منها :وضع الدولة ملخططات فالحية تهدف تطوير اإلنتاج ،واهتمامها باإلرشاد الفالحي ،إضافة إلى تكتل املنتجين في
ا

نتا

مال ي

ا

إطار تعاونيات لجمع الحليب ،قصد إعطاء اإلنتاج قيمة تنافسية .كل هذه اإلجراءات ساهمت بشكل كبير في تطور حجم
اإلنتاج ،لكن ذلك لم يرق إلى مستوى سد كل حاجيات الساكنة من مادة الحليب.
 -2تزايد الطلب على الحليب و مشتقاته :
عرفت الساكنة املغربية ،خاصة الساكنة الحضرية ،ارتفاعا ملحوظا أدى إلى تزايد الطلب على املنتجات الفالحية
منها ( الحبوب ،والحليب ومشتقاته ،واللحوم) ،الش يء الذي دفع الدولة إلى البحث عن سبل وحلول ناجعة ،لتحقيق
االكتفاء الذاتي من هذه املواد األساسية؛ بوضع استراتيجيات ،ومخططات متوسطة وبعيدة املدى.
يعد التزايد املستمر لساكنة املغرب ،سببا رئيسيا ومباشرا لنمو الحاجيات الضرورية ،خاصة الحليب ومشتقاته،
باعتبارها مادة استهالكية يومية؛ فالفرد في املغرب يستهلك 0.10لتر من الحليب في اليوم؛ أي  36.5لتر في السنة ،هذا الرقم
يطرح أكثر من عالمة استفهام أمام طموحات الدولة من خالل سياستها لتحقيق توصية املنظمة العاملية للتغذية والزراعة
( ،)F.A.Oواملتمثلة في  90لتر للفرد في السنة .
كما يبقى تأطير كافة املتدخلين في عملية اإلنتاج ،أمرا ضروريا لتطوير القطاع ،خصوصا أمام التزايد الكبير للساكنة
الحضرية والقروية ،وما تتطلبه من زيادة في اإلنتاج .ويوضح الرسمان املواليان تطور ساكنة املغرب  ،والساكنة الحضرية
والقروية.
2010
املبيان رقم ( )2يوضح تطورساكنة املغرب من سنة  1960إلى
تطور ساكنة المغرب من سنة من سنة  1960الى 2010
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املصدر :االحصاءات العامة للسكان والسكنى ما بين  1960و2010
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املبيان رقم ( :)3يوضح تطورالساكنتين الحضرية والقروية باملغرب ما بين 1960و2010
تطور الساكنة الحضرية و القروية من سنة 1960الى 2010
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املصدر :االحصاءات العامة للسكان والسكنى ما بين  1960و2010
يتبين من خالل املبيانين( )3-2تطورا مستمرا وملحوظا لساكنة املغرب خاصة الحضرية ،واكبه تزايد مستمر
للطلب على املواد األساسية أهمها الحليب ومشتقاته .هذه السوق االستهالكية الداخلية تحتم على املتدخلين في قطاع إنتاج
الحليب الرفع من طاقتها اإلنتاجية بهدف تغطية الحاجيات املتزايدة.
غير أنه رغم التطور الحاصل في مستوى اإلنتاج ،كما سلف الذكر ،فإن املغرب الزال بعيدا عن تحقيق االكتفاء
الذاتي من الحليب ومشتقاته ،خاصة في فترة الذروة ( شهر رمضان) حيث يتضاعف الطلب على هذه املادة .وتحتل الزبدة
مكانة مهمة في واردات املغرب ،رغم ارتفاع ثمنها في السوق العاملية ،والذي وصل إلى  9000دوالر للطن ،فإن وارداتها ال زالت
مهمة أمام ضعف اإلنتاج الداخلي وارتفاع الطلب عليها.
 1 - 2تحول العادات الغذائية للمغاربة :
شهدت العادات الغذائية واالستهالكية للمغاربة تحوال ملحوظا ،فإضافة إلى الشاي والقهوى ،أصبح الحليب مادة
أساسية للساكنة ،يدخل في العديد من الوجبات اليومية ،وبالتالي ارتفع الطلب عليه؛ إذ انتقل متوسط استهالك الفرد
اليومي من الحليب من  0.11لتر سنة  2000إلى  0.17لتر سنة  ،2010ثم من املتوقع أن تصل إلى  0.32لتر سنة  ،22023هذه
األرقام تعطي مؤشرا قويا على تغير العادات االستهالكية ،هذه األخيرة رغم أهميتها فإنها تصطدم بضعف القدرة الشرائية
للساكنة.
ولإلشارة ،فالحليب يعتبر من أهم العناصر الغذائية ،التي تمد اإلنسان بالطاقة التي يحتاج إليها ،كما يعتبر املصدر
الرئيس ي الذي يمد الجسم بالكالسيوم ،ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية ،تتمثل في " الفيتامين ب ،1والفيتامين
ب ،2وفيتامين د ،والفيتامين أ ،والفيتامين ب،3والفيتامين ب ،6والفيتامين ب ،12والنشويات ،والبروتينات ،والكالسيوم،
والحمض الفوليكي ،وحمض البانتوتنيك ،والزنك ،والفوسفور واملاغنيزيوم.
 2وزارة الفالحة والتنمية القروية استراتيجية تطوير قطاع الحليب سنة .2002
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يساعد الحليب على بناء وتقوية العظام ،وهو مصدر غذائي طبيعي من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم
على النمو السليم وتحافظ عليه ،من خالل توفره على املكونات الضرورية ،واملتمثلة في الكالسيوم ،والفيتامين أ،
والبروتينات والفوسفور ،واملاغنيزيوم.
يعد الكالسيوم أهم مكون يساعد في البناء واملحافظة على العظام وتقويتها وحمايتها ،كما أنه ضروري للمحافظة
على األسنان ،ففي حال لم يحصل جسم اإلنسان على كفايته من الكالسيوم عن طريق الغذاء والحليب بالخصوص ،قد
يتعرض ملرض هشاشة العظام أو ترققها ،فتصبح العظام قابلة للتكسر بسهولة .ولتأكيد على أن احتياجات الجسم اليومية
من هذه املادة تختلف باختالف السن ،والجنس ،وتزداد الحاجة إلى الكالسيوم عند املرأة الحامل واملرأة املرضع ،وعلى
العموم ينصح األطباء املختصون في التغذية بتناول ثالث حصص من الحليب ومشتقاته بشكل يومي ،لتعادل كل حصة
 250ملل من الحليب.
 2-2االستهالك وتز ايد ثمن الحليب:
شهد إنتاج الحليب تضاعفا ملحوظا ما بين  1969إلى اآلن ،لكن عموما يبقى استهالك الحليب ومشتقاته متوسطا،
إذا ما تمت مقارنته مع دول املغرب العربي كتونس والجزائر (85لتر/فرد في السنة) ،وموريتانيا ( 89لتر /فرد في السنة) ،أو
باقي الدول األوروبية كفرنسا وهولندا(  130لتر/فرد في السنة)3؛ ويمكن تفسير هذا التأخر في معدل استهالك الحليب ،إلى
عدة عوامل مرتبطة أساسا بالعادات الغذائية للمغاربة التي تجعل من الشاي املشروب املفضل في جل وجباتها اليومية،
وعامل أخر مرتبط بضعف القدرة الشرائية لفئة عريضة من املغاربة خاصة أن ثمن الحليب املسوق من لدن شركات اإلنتاج
يبقى مرتفعا ،حيث يصل ثمن اللتر الواحد إلى  7دراهم .فرغم املجهودات املبدولة من طرف الدولة لتطوير قطاع إنتاج
الحليب ،فإن االستهالك الفردي اليزال ضعيفا باملقارنة مع دول الجوار ذات ظروف طبيعية ومناخية أصعب.
والجدول رقم ( )1يبين تطور استهالك الفرد من الحليب من  1970إلى .2008
الجدول رقم ( :)1تطوراستهالك الفرد من الحليب ما بين  1970و 2020
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املصدر :إسماعيل بوجنان" سالالت األبقار باملغرب" معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سنة /2002وزارة الفالحة والتنمية القروية مديرية االحصائيات والتوتيق.
3

تقرير المنظمة العالمية للتغدية والزراعة سنة2015
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يبقى أحسن استهالك الوطني للفرد في السنة من الحليب ومشتقاته هو  49لتر سنة ( ،)2020وهو معدل أقل من
الذي توص ي به املنظمة العاملية للتغذية ،واملحدد في  90لتر للفرد في السنة.
شهد ثمن الحليب ارتفاعا ملحوظا إذ انتقل من  1.25درهم للتر سنة  1975إلى  5.20درهم  /لتر سنة 1998؛ أي
بمتوسط ارتفاع سنوي  0.18درهم للتر ،ووصل إلى  6.60سنة  ،2010ثم إلى  7دراهم سنة  .2013هذا االرتفاع في ثمن الحليب
يساهم بشكل كبير في إقصاء فئات معوزة عريضة من استهالك هذه املادة األساسية ،ويطرح أكثر من عالمة استفهام حول
املستفيد األكبر من ارتفاع هذا الثمن :هل هو املنتج؟ أم شركات اإلنتاج؟ أم الوسطاء املتدخلون في عمليات الجمع
والتسويق؟ علما أن املنتج يسوقه للتعاونية في أقص ى الحاالت ب 3.8درهم للتر الواحد ،ويصل إلى املستهلك بضعف ثمنه
 6.60درهم.4
الجدول رقم ( :)2تطورثمن الحليب املسوق ما بين  1975و2020
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املصدر:مركز الحليب الجديدة
 -3استراتيحية تطويرقطاع الحليب :
يعد قطاع الحليب من القطاعات األساسية للتنمية الفالحية خصوصا والقروية عموما ،كما يعد أحد ركائز
االقتصاد الفالحي ،ومحركا أساسيا للنشاط االقتصادي بالبوادي املغربية منذ أكثر من  3عقود ،ولعل ما يميز هذا القطاع،
هو أنه محط اهتمام الدولة؛ فقد تم إعداد مخططات طويلة املدى للتنمية منذ سنة  ،1975وتم إعداد خطة من طرف
الوزارة الوصية في يوليوز  2000انطالقا من املناظرة الوطنية حول القطاع الفالحي ،التي حددت الخطوط العريضة
للسياسة املستقبلية على مستوى قطاع الحليب.
 3-1التوجهات الرئيسية الستر اتيجية تطوير قطا ع الحليب : 2010 - 2000
ركزت املناظرة الوطنية حول القطاع الفالحي على عدة محاور رئيسية:


إدراج تطوير قطاع الحليب بكل مكوناته ( اإلنتاج ،التسويق ،التصنيف )...ضمن األولويات في إطار التوجهات

 4ملحوظة  :بد من ا شارة إلى أن ثمن الحليب شهد زيادة أخرى خالل سنة  2013ليصل ثمن الحليب المسوق للمستهلك إلى  7دراهم
للتر الواحد.
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االستراتيجية للتنمية الفالحية ،باعتباره قطبا للتنمية القروية ،ومحركا لالستثمارات املرتبطة بهذا القطاع ،واملتجسد في
املثلث األساس ي :املسالك الطرقية ،والكهربة القروية ،واملاء الصالح للشرب.
 التركيز على املناطق ذات املؤهالت واملوارد لتطوير قطاع الحليب ،وذلك من أجل استغاللها والرفع من مردوديتها.
وفي هذا الصدد تم التركيز على املناطق املسقية في إطار الري الكبير ،واملتوسط ،والصغير ،وكذا املناطق الفالحية ذات
التساقطات املالئمة.
 العمل على تحسين اإلنتاجية من خالل التركيز على ثالثة معطيات :
أ) تحسين النسل بمنظور شمولي يعتمد على تعميم التلقيح االصطناعي ،واختيار السالالت الجيدة ،مع استيراد األبقار
حسب الحاجة ،وتحسين التركيبة الوراثية للقطيع.
ب) تنويع املوارد الكلئية بتطوير هذا النوع من الزراعات ،وتعميم السلوجة ،وكذا إعفاء األعالف املركزة من الرسوم
الجمركية؛ وذلك للرفع من مردودية اإلنتاج.
ج) مراجعة اإلعانات املالية املنصوص عليها في إطار قانون االستثمار الفالحي ،لتتالءم مع تكثيف إنتاج الحليب ،وإنتاج
السالالت الجيدة ،واقتناء معدات الكأل ،وتجهيز الضيعات باملعدات الضرورية ،وتعزيز سياسة الشراكة بين املنظمات
املهنية ذات الصلة بالقطاع والدولة؛ من خالل تفعيل دور الجمعيات املحلية والجهوية ( الجمعية الوطنية إلنتاج اللحوم
الحمراء ،والفيدرالية الوطنية للتلقيح االصطناعي) ،وكذا العمل على تحسين الجودة على جميع املستويات ( اإلنتاج -
التصنيع  -التسويق) بتبني نظام حديث لتدبير الجودة كأحد عناصر تطوير اإلنتاج واالستهالك والرفع من القدرة التنافسية
لإلنتاج على الصعيد الوطني.
املبيان رقم ( )4تطورحاجيات االستهالك و إنتاج الحليب ( مليارلتر)
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املصدر :وزارة الفالحة و التنمية القروية "مديرية تربية قطاع املواش ي "استراتيجية تطوير الحليب سنة 2002
هذه األهداف املسطرة من خالل االستراتيجية ،توقعت تحقيق نمو لإلنتاج الوطني بنسبة  %7في السنة ،على أساس
تمكين كل فرد من استهالك ما يعادل  60لترا في السنة إلى حدود  ،2010و 78لترا في السنة في أفق  ،2020مقابل  40لترا سنة
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 ،52000لكن اإلحصائيات تؤكد أن التوقعات لم تصل إلى ما كانت تطمح له الدولة رغم املجهودات املبذولة ،نظرا لعدة
اعتبارات مرتبطة بالظروف املناخية (توالي سنوات الجفاف) ،وتباين العادات الغذائية ،وتزايد النمو الديمغرافي ،إضافة
إلى عدم تنفيذ مخططات الدولة بالشكل املطلوب.
لتحقيق هذه األهداف شهد القطيع تحوال جذريا على مستوى الهيكلة الوراثية ،حيث عرفت نسبة األبقار املحسنة
ارتفاعا من  % 40سنة  2000إلى  %60سنة  ،2010وهذا التطور جاء نتيجة االعتماد على التلقيح االصطناعي ،ومواصلة
االستيراد إلى حدود  2001تاريخ إيقاف االستيراد ،وتكثيف اإلنتاج الوطني من العجالت من الصنف األصيل ،وتطمح الدولة
من خالل هذا اإلجراء إلى تجاوز اإلنتاج حاجيات االستهالك وتحقيق االكتفاء الذاتي من الحليب.
األكيد أن مجهودات الدولة من خالل استراتيجياتها ،كانت في املستوى املطلوب ،غير أن الظرفية الدولية في مجال
الصحة الحيوانية ،وما واكبها من انتشار كبير للعديد من األمراض ،جعل الدولة تتخذ عدة إجراءات إليقاف االستيراد،
وتعتمد على السوق الداخلية وعلى سياسة واضحة إلنتاج العجالت املحسنة محليا ،وتثمين القطيع من الصنف األصيل
ذات األصل املستورد.
 - 3-2تطوير برنام ج تحسين نسل األبقار الحلوب
يعتبر برنامج تحسين قطيع األبقار الحلوب ،من أهم املحاور التي اعتمدها املخطط الوطني للحليب في مرحلته
األولى (  ،)1998-1975وزكته املرحلة الثانية؛ التي وضعت خطة لتطوير القطاع تمتد من  1998إلى أفق سنة  ،2020وحددت
أهدافا كبرى لتحسين القطيع ،تتمثل في الزيادة في عدد األبقار من الصنف األصيل ب  ،% 5وتكثيف العمليات املواكبة
لتحسين النسل ،قصد الرفع من نسبة القطيع املحسن وراثيا من  % 40سنة  1998إلى أزيد من  % 60في حدود سنة .2010
لبلوغ هذا الهدف تم التركيز في املخطط الوطني للحليب على ثالثة برامج متكاملة:
 تكثيف التلقيح االصطناعي في املناطق املؤهلة إلنتاج الحليب.
 تشجيع إنتاج العجالت من الصنف األصيل ،وتأطير الوحدات املتخصصة في هذا اإلنتاج بعملية مراقبة
الحليب.
 مواصلة استيراد األبقار كعملية تكميلية للرفع من الطاقة الوراثية للقطيع.
 1 - 3-2التركيز على التلقيح االصطناعي لتطوير التركيبة الور اثية للقطيع
عرفت هذه العملية تطورا ملحوظا من خالل ارتفاع عدد التلقيحات املنجزة ،والتي انتقلت من  000.35تلقيحة سنة
 1990إلى  172.000تلقيحة سنة  ،2000و إلى أكثر من  900.000تلقيحة في سنة  2008بمعدل زيادة ناهز  ،%35وبلغت
نسبة التغطية  %20من األبقار القابلة للتناسل.6
يتبين من خالل املبيان رقم ،5أهمية إنجاز التلقيح االصطناعي ،خاصة بعد تحرير القطاع سنة  ،1993حيث تم
فسح املجال للجمعيات والتعاونيات للقيام بهذه العملية ،مع اإلبقاء على حق التوجيه للدولة ،بحث جمعيات التلقيح
 5وزارة الفالحة و التنمية القروية "مديرية تربية المواشي"
وزارة الفالحة والتنمية القروية "استراتي ية تطوير قطاع الحليب" سنة 20026
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
321

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
االصطناعي على اعتماد تلقيحات سالالت الحليب بشكل أكثر من تلقيحات سالالت اللحوم ،وذلك بغية تحقيق األهداف
املسطرة على مستوى مخططات واستراتيجيات الدولة ،الهادفة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الحليب.
املبيان رقم ( :)5تطورإنجازات التلقيح االصطناعي على الصعيد الوطني ( عدد التلقيحات ما بين ) 2001-1990

املصدر :وزارة الفالحة و التنمية القروية  استراتيجية تطوير قطاع الحليب سنة 2002
يتبين من خالل املبيان أعاله ،أهمية إنجاز التلقيح االصطناعي ،خاصة بعد تحرير القطاع سنة  ،1993حيث تم
فسح املجال للجمعيات والتعاونيات للقيام بهذه العملية ،مع اإلبقاء على حق التوجيه للدولة ،بحث جمعيات التلقيح
االصطناعي على اعتماد تلقيحات سالالت الحليب بشكل أكثر من تلقيحات سالالت اللحوم ،وذلك بغية تحقيق األهداف
املسطرة على مستوى مخططات واستراتيجيات الدولة ،الهادفة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الحليب.
يستهدف برنامج التلقيح االصطناعي الرفع من مستوى التأطير لهذه العملية؛ لتغطية  %60من عدد األبقار
الحلوب في حدود سنة  ،2023وهذا التحديث يتطلب تكثيف جهود الدولة والقطاع الخاص ،مع الحرص على الرفع من
القيمة الوراثية للسائل املنوي املستعمل؛ إما عن طريق اإلنتاج املحلي ،أو عن طريق االستيراد.
النتائج:واكب تزايد الطلب على الحليب ومشتقاته مجموعة من التدابير التي اتخذتها الدولة بغية تحقيق االكتفاء الذاتي
نجملها في مايلي:
أ -تطورحجم القطيع على الصعيد الوطني
شكل قطاع تربية املاشية أحد أهم مرتكزات االقتصاد الفالحي باملغرب ،باعتباره دعامة أساسية إلنتاج الحليب ،لذلك
أعطت الدولة أهمية بالغة لهذا القطاع من خالل استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير وتأهيل قطاع تربية املاشية ،عبر مجموعة
من املخططات (  )77-75ومخطط املغرب األخضر ،يتجلى تدخل الدولة لتطوير حجم القطيع على الصعيد الوطني من
حيث العدد وكذا الصنف.
شكل مخطط املغرب األخضر ،الذي منح دفعة نوعية للقطيع بإعطاء أهمية كبرى لعملية التلقيح
االصطناعي ،وما واكب ذلك من رفع لحجم القطيع ،وتحسين جودته من خالل تطوير التركيبة الجينية والوراثية لقطيع
األبقار ،ومحاولة جعلها أكثر تأقلما مع الخصوصيات و املقومات املناخية للمغرب.
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ب -تطوراستيراد األبقار بهدف تحسين النسل والرفع من املردودية.
يعد االتحاد األوربي املصدر األساس ي لألبقار الحلوب ،ويفسر ذلك بارتباط املغرب بالسوق األوربية ،وكذلك ألهمية
هذه الدول من حيث إنتاج الحليب واملردودية ،وجودة قطيعهم على الصعيد العاملي ،وتوفرهم على أجود السالالت العاملية
(الهولشتاين ،الفريزون ،املوبيليارد.)...
من األكيد أن استيراد األبقار من الخارج ،ساهم بشكل ملحوظ في تغيير بنية القطيع بدخول أصناف جديدة ،الهجين
واألصيل ،وجعل السالالت املحلية تتراجع بشكل تدريجي.
ج -إسهام السياسات واملخططات الفالحية للدولة في تأهيل القطاع.
توفر املغرب على مؤهالت مائية مهمة ،سواء منها السطحية أو الباطنية ساهم في توفير املناخ املالئم لتطوير قطاع
انتاج الحليب ،وذلك من خالل االستثمار في املجال الفالحي بهدف انتاج األعالف الضرورية للقطيع ،من خالل تهيئة
مجموعة من الدوائر املسقية واعدادها لالحتضان الزراعات العلفية.
د -أهمية التلقيح االصطناعي في الرفع من إنتاجية القطيع.
يعد التلقيح االصطناعي الوسيلة األنجع لتحسين الوراثة عند القطيع من خالل اختيار العجول وتصنيفها ،ويساهم
هذا العمل بشكل كبير في تطوير اإلنتاج الحيواني ،سواء على مستوى إنتاج الحليب ،أو إنتاج اللحوم.
يلعب التلقيح دورا مهما في الحد من املصاريف اإلضافية للفالحين ،واملرتبطة بالعناية بالثيران والفحول املعدة أساسا
للتلقيح الطبيعي ،والذي تراجع بشكل ملحوظ بالنسبة للمجال املدروس ،خاصة باملجاالت املسقية إذ يصل إلى  ،%2في حين
ال تتعدى  %9باملجاالت البورية .7هذا التطور في عمليات التلقيح االصطناعي ساهمت في تحسين نسل القطاع على الصعيد
الوطني مما أدى إلى ارتفاع املردودية.
خالصة:
تشكل التحديات الفالحية الكبرى املطروحة أمام املغرب ،وما تفرضه من إكراهات حقيقية أمام االقتصاد املغربي،
محفزا أساسيا لتنمية موارده الفالحية على الصعيدين املحلي والوطني ،بهدف سد حاجياته من املواد الغذائية األساسية
خاصة اللحوم والحليب ،وجعل هذا القطاع أكثر دينامية وتنافسية ،نظرا لتزايد الطلب من جهة ورغبة الدولة في تحقيق
االكتفاء الذاتي ،وتغطية حاجياتها من املواد االساسية .
بذلت الدولة في هذا الصدد والزالت تبذل مجهودات مهمة بهدف تطوير وتحسين انتاجية قطاع تربية املاشية ،من خالل
تطوير التركيبة الوراثية للقطيع ،واالهتمام بالصحة الحيوانية ،وخلق مراكز لتجميع الحليب وتسويقه ،وكذا بمستوى
بتغذية املاشية بخلق وحدات لألعالف املركبة واملركزة ،فرغم األهمية التي حظيت بها هذه العناصر في مخططات
واستراتيجيات الدولة ،إال أن تفعيلها على أرض الواقع الزال يؤرق الفالحين واملنتجين ،ويقف عقبة تحول دون
االستغالل األمثل للمؤهالت اإلنتاجية للفالحين.

شي : 2018 ،التلقيح ا صطناعي ،قسم ا رشاد الفالحي ،الرباط.
 -7د ة ب ة
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املجال الفالحي وحتمية التوسع العمراني باملجال الضاحوي ملدينتي فاس ومكناس
The Agricultural Space and the Imperative of Urban Expansion
in the Suburban Space of the cities of Fez and Meknes
د .خالد العلوي ،مختبرالبحث في التدبيرالترابي والتواصل والنمذجة ،الكلية املتعددة التخصصات خريبكة ،املغرب.
سعيد الصغير ،أستاذ التعليم العالي ،مديرمختبرالبحث في التدبيرالترابي والتواصل والنمذجة ،الكلية املتعددة التخصصات خريبكة ،املغرب.
ملخص :يعرف املجال الضاحوي ملدينتي فاس ومكناس دينامية ديموغرافية وسوسواقتصادية متواصلة ،كان لها أثر واضح على تراجع املجال
الفالحي .ومعلوم أن املجال الضاحوي للمدينتين وخاصة مدينة مكناس يمتاز بسيادة مساحات فالحية خصبة ،نظرا لتوفر تربة مالئمة ومناخ
ساهم بشكل كبير في ارتفاع حجم االستغالليات.
اعتمدنا في مقاربة هذا املوض و و وووع على منا ت وعليات لس و و وواعدنا على لومل نتائل ملموس و و ووة ،كاملنوت النس و و ووق في ت ليل املع يات وف
الترا ات املوجودة ين عدة متغيرات ،وكذا على أدوات كرطوغرافية واحصائية مكنتنا من تتبع تراجع مساحة األراض ي الفالحية فعل الزحف
العمران .
أدى التمدين املتس و و ووارع للميال الض و و وواحوي ض ى تراجع مس و و وواحة األراضو و و و ي الفالحية ا ص و و ووبة ،االمر الذي يدعوا ض ى تفكير عمي في
ا حلول والسو و و ووبل الكفيلة ا حد من الزحف العمران على األراضو و و و ي الفالحية .ومن خالل هذا الدراس و و ووة تبين أن من األفض و و وول توجي التعمير
صوب األراض ي يودة ضعيفة ،حتى وإن اض ر األمر لغيير ميال التعمير كما هو ا حال يماعة سيدي سليمان مول الكيفان.
الكلمات املفاتيح :املجال الضاحوي – التمدين – األراض ي الفالحية – الزحف العمران – التعمير

Abstract: The suburban space of the cities of Fez and Meknes is witnessing a continuous
demographic and socioeconomic dynamism, which had a clear impact on the decline of the
agricultural space. It is well known that the suburban space of the two cities, especially the
city of Meknes, where fertile agricultural areas are prevailing, due to the availability of
suitable soil and climate that contributed significantly to the increase in exploitation rates .
In approaching this topic, we adopted methods and mechanisms that help us achieve concrete
results, such as the systematic approach in analyzing data and unbundling several variables.
We adopted also cartographic and statistical tools that enabled us to track the decline in the
area of farming land due to urban sprawl.
The rapid urbanization of the suburban space has led to a decline in the area of fertile farming
lands, which calls for careful reflection about solutions and ways to reduce urban sprawl on
farming lands. Through this study, it appeared preferable to direct urbanization towards lands
with poor quality, even if it is necessary to change urbanization space, as in the case of the
commune of Sidi Sleiman Moul El Kifan.
Key words: suburban space - urbanization - agricultural land - urban sprawl - reconstruction
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مقدمة:
لعبت املدن الكبرى دورا رياديا في ت ور املجاالت الضاحوية ،بعد أن أصب ت املدن غير قادرة على استقبال املزيد
من السو و ووكان ،ورعد ما ارتفعت ة ا أثمنة العقار ،وكارت ة ا األزمات ا حضو و وورية ،األمر الذي جعل الضو و وواحية وجهة للسو و ووكان
واملسو و و ووتفمرين ،حيم تنافع ة ا اثمنة العقار وتتوفر على موقع اسو و و ووتراتي ي القرب من املدينة-املركز ،لكن هذا التوج
ن و لعمير الضواحية كانت ل عثار سولبية خاصوة على املجال الفالحي ،ألن الضوغح ا حضوري يسواهم في اسوز ال املزيد من
العقار واألراض ي الفالحية ،مع العلم أن املجال يتوفر على تربة خصبة وانتاج فالحي مهم-هو ميال سايس ،-هذا األراض ي
ا صبة التي لشهد اسز الكا وضغ ا كبيرا لتلبية حاجيات الضاحية من السكن ،لسهولة تيهيزها وبنائ ا وألن ا تتوفر على
مياا للسق  ،وبالتا ي فهي موجهة لتوطين مشاريع ض مة ملنعشين عقاريين ومستفمرين وللدولة (صورة رقم .)1
خريطة رقم :1توطين مجال الدراسة جهويا ومحليا
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عملت وزارة الفالحة ،في هذا اإلطار ،على وضع سياسة حماية هذا التراث الفالحي ،مع األخذ بعين االعتبار األمن
الغذائ الذي من املمكن أن توفرا هذا األراض ي.
صورة رقم :1التوسع العمراني على حساب االراض ي الفالحية بهامش وبداخل املراكزالضاحوية

املصدر :صورشخصية 2018

حاولت وزارة الفالحة حماية األراضو و و ي الفالحية من الزحف العمران  ،واس و ووز ال املزيد من األراضو و و ي ،ت و و و ي
لواقع حال األراض ي املهددة التوسع العمران خاصة من ا األراض ي ذات اإلنتاجية العالية ،وبناء على هذا الت ي سيتم
وض ووع ما ات حماية األراض و ي ا ص ووبة من الزحف العمران  ،االعتماد على تص وونيف األراض و ي حس ووض جود ا ،ووض ووع
خرائح للمنوواط الفالحيووة املراد حمووايز ووا وواالسو و و ووتنوواد ض ى رامل نظووام املعلومووات ا جغرافيووة ،SIGلكن الواقع يؤكوود على أن
الصراع الزال قائما ين حتمية التوسع العمران وحماية األراض ي ا صبة (خري ة رقم.)1
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خريطة رقم :2التوسع العمراني للمراكزالضاحوية املدروسة على حساب املجال الفالحي

 .1عين الشكاك :مركزضاحوي صاعد وتوسع مجالي على حساب األراض ي الفالحية
يعد مركز عين الشكا من ين املراكز الضاحوية التي ت يح مدينة فاس ،لكن في العشرية األخيرة شهد توسعا
مياليا مهما ،لقرب من مدينة فاس ومن ال ري الس و و وويار ،وتوفرا على رص و و و وويد عقاري أثمنة منافض و و ووة تناس و و و ووض الدخل
املتواض ووع ل،س وور ،ليتم التوس ووع على حس وواب أراض و ي تص وول مس وواحز ا ض ى  400هكتار ،في غالبيز ا أراض و ي فالحية ،وهذا راجع
للت ور ال ووديموغرافي ال ووذي شو و و و وه وودا املركز على ثالث فترات ،األو ى خالل سو و و وونوات الفم ووانيني ووات  ،1980والف وواني ووة خالل
التسووعينات  ،1990حيم انتقلت نسووبة النمو السوونوي من  %4.14خالل الفترة  ،1982-94ض ى  %1.72خالل الفترة -2004
 1994ليشهد تزايدا ديموغرافيا مهما ين سنة  2004و  ،2014وبالتا ي يمكن القول أن مركز عين الشكا من ين املراكز
الضاحوية األكار دينامية والبارزة املجال ،هذا اإلضافة ض ى توفرها على خصائ مهمة لساعد على الت ور العمران .1
ش ووهد املركز ت ورا للعديد من التيزئات والعمليات العقارية ،خاص ووة في جهة الش وورو وا جنوب على طول ال ري
1 NOVEC

Groupe CDG. )2013( : Etude d’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles et l’élaboration d’un plan d’action
pour la protection des terres agricoles autour des centres urbains et ruraux. Phase2. Elaboration des plans de zonage et plan
d’action pour la préservation des terres agricoles. Région Fès Meknès. Royaume du Maroc. Ministère de l’agriculture et de la
pèche maritime. Direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole. Division des aménagements. P25
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االقليمية رقم  P5013التي تربح عين الش و و ووكا فاس ،على أراض و و و ي فالحية ذات انتاجية مرتفعة ،ويي في غالبيز ا أراض و و و ي
تنتل الزيتون وا حبوب (جدول رقم .)1
جدول رقم :1بعض العمليات العقارية باملركزالضاحوي لعين الشكاك
الزراعات السائدة قبل
املنعش العقاري
التيزئات
داية العملية
البناء
الزيتون ،ا حبوب،
الحي ا جديد
2009
ليرا
مزروعات غذائية
الزراعات الغذائية،
الرواح
2009
الزيتون ،ا حبوب
مزروعات غذائية،
مستودع لقنينات الغاز
2009
الزيتون ،ا حبوب
مزروعات غذائية،
2014
العمران
الزيتون
مزروعات غذائية،
2013
ا جوهرة
الزيتون
مزروعات غذائية،
ودادية سكنية
2011
الزيتون ،ا حبوب
Source : rapport de la ph2. Région de Fès-Meknès p28

يتض و و و ووح أن الدينامية العمرانية ا حديفة ملركز عين الش و و و ووكا س و و و وواهمت بش و و و ووكل كبير في لغيير و يفة األراضو و و و و ي
الفالحية ،حيم انتقل املجال ض ى أراض ي فالحية ذات انتاجية مهمة تتيلى اساسا في بعع الزراعات املوجهة لت قي األمن
الغووذائ كووا ض و و و وور ،...ا حبوب ورعع املغروس و و و و ووات كووالزيتون ،هووذا الت ول املجووا ي من ش و و و و ووأن و أن يؤثر على الوض و و و ووعيووة
االقتصو و و و ووادية للمركز على اعتبار أن يعتمد على الق اع الفالحي من الدرجة األو ى ،اإلضو و و و ووافة ض ى الز ديد املرتقض ل،من
الغذائ وللبيئة بشووكل عام ،فاملراكز الضوواحوية تتوفر على أراضو ي فالحية خصووبة ذات جودة عالية ت يح ة ا ،األمر الذي
يدعوا ض ى حمايز ا من الزحف العمران املتزايد ،لكون ا توفر الغذاء للسو و ووكان وت ق توازنا طبيعيا ،وكان من ين املقترحات
الب م عن مياالت ال لعرف مزاولة األنش و و ة الزراعية ،أو تتوفر على أراض و و ي ذات جودة ضو ووعيفة ،لتأسو وويس مراكز ومدن
صغرى الضاحية ،عكس ديد املجال الفالحي ا صض توطين تيزئات سكنية ومشاريع ض مة.
تطورالتجزئات السكنية بعين الشكاك
فعوول االقبووال الكبير على االس و و و ووتقرار مركز عين الشو و و و وكووا من طرف سو و و و وكووان الوودواوير والقرى املجواورة ،ارتووأت
ا جماعة بش وراكة مع شووركة العمران احداث تيزئتين سووكنيتين لتلبية ال لض املتزايد على السووكن ،التيزئة األو ى تتضوومن
 295قعة على شووكل شووق ا أرضو ي اإلضووافة ض ى طا قين  ،R+2و 62قعة للفيالت  ،R+1ويراف هذا البقع السووكنية
تيهيزات أساسية من قبيل ا حمام ،فران ،روض وميال أخضر.
تتض وومن التيزئة الفانية  355قعة ،من ا  110ماص وص ووة إليواء قاطلي دور الص ووفيا مركز عين الش ووكا  ،تميزت
هذا العملية بعدة اختالالت سوسيوميالية ،حيم يتم يع البقعة من طرف املستفيدين لغير املستفيد لعدم قدر م على
سداد ثمن البقعة والبناء علي ا ،اإلضافة ض ى التأخر في لسليم البقع والبحء في البناء لضعف االمكانيات املادية ،وقد كان
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لذل أثر واضح على املورفلوجية املعمارية للمركز.
شهد مركز عين الشكا هور أول حي صفيحي خالل السبعينات حيم كان عدد "البراري " عنذا ال يتعدى ،10
ليت ور ض ى  " 100راكوة" ،األمر الوذي أدى ض ى التودخول من أجول ازالوة هوذا الحي من خالل منا قع س و و و ووكنيوة للمس و و و ووتفيودين
بشراكة ين املجلس ا جماعي لعين الشكا وشركة العمران ان القا من يوليوز .20102
و حماية األراضو و و و و ي الفالحية من الزحف العمران  ،يمكن أن نميز ين ثالث أص و و و ووناف ،حس و و و ووض درجة ا ص و و و وووبة
واالنتاجية ،الصو و و وونف األول ) ،(Aويتعل األمر األراض و و و و ي امل ص و و و وصو و و ووة للزراعة املكففة والدائمة ،ولشو و و وومل هذا األراض و و و و ي
املحميات ،الغا ات ،واألراضو و و و ي امل زنية ،لذل يعد هذا الص و و وونف من األراضو و و و ي ذات املؤهالت الفالحية العالية التي وجض
حمووايز ووا من التوسو و و ووع العمران  ،أمووا الصو و و وونف الفووان ) ،(Bفهو ال يت موول الزراعووات املكففووة ،وواإلضو و و و ووافووة ض ى أنو منوواسو و و و ووض
للمغروس و و و و ووات والرعي رو تقليووديووة ،فهووذا الص و و و وونف يتوفر على مؤهالت متوسو و و و و ووة ،وفي بعع ا حوواالت التي يزداد في ووا
الض و ووغح الديموغرافي يمكن فتا هذا األراض و و ي أمام التعمير ،ويبق الص و وونف الفالم ) ،(Cميال غير زراعي وبدون انتاجية
فالحية ،األمر الذي ييعل مفتوحا أمام التعمير والتوسع املجا ي الذي لشهدا املراكز الضاحوية.3
لعتبر األراض و ي من الصوونف األول ،يي السووائدة مركز عين الشووكا  ،حيم لغ  29230هكتار نسووبة تصوول ض ى
 %68من ميموع مساحة املركز وم ي  ،في حين مفلت األراض ي من الصنف ) ،F(Aالتي لشمل في جزء من ا الغا ة فتغ
 2120هكتار نس و ووبة تراوح  ،%4.3اما الص و وونف ) (Bمؤهالت فالحية متوسو و و ة فيغ ما مس و وواحت  1401هكتار نس و ووبة
تصل ض ى  ،%3.3ويبق الصنف ) (Cمساحة تصل ض ى  10244هكتار ،أي نسبة  %23.8في جهة الشمال وا جنوب(4جدول
رقم .)2
جدول رقم :2توزيع األراض ي الفالحية بمركزعين الشكاك
%
املساحة بالهكتار
الصنف
68
29230
A
4.9
2120
)A(F
3.3
1401
B
23.8
10244
C
100
42995
املجموع
Source : Novec 2016

التمدين وتراجع األراض ي الفالحية بعين الشكاك
سو و و ووجلت األراض و و و و ي الفالحية تراجعا مهما خاصو و و ووة في الفترة ين سو و و وونة  2000و( 2011جدول رقم  ،)3حيم لغت
402هكتار نس و ووبة تص و وول ض ى  ،%33.9فعل التوس و ووع العمران الذي ش و ووهدا املركز في ابونة األخيرة ،وبالتمييز ين أص و ووناف
األراض و و و و ي التي ت دثنا عن ا سو و و وولفا ،فقد شو و و ووهدت األراض و و و و ي ذات املؤهالت الفالحية العالية ) (Aتراجعا لغ  302هكتار ،أي
نس و و و وبووة  ،%75االمر الووذي س و و و وويؤثر على عمليووة تزويوود املركز والوودواوير املجوواورة وواملنتوجووات الفالحيووة املحليووة ،وكووذا على
االقتصاد املحلي بشكل عام ،وهو ما يؤكد عدم االلتزام ماية األراض ي الفالحية ا صبة وذات اإلنتاجية العالية في ضطار
التصو و و وواميم والوثائ التعميرية املؤطرة للميال ،أما األراضو و و و و ي ذات اإلنتاجية الض و و و ووعيفة من الص و و و وونف ) (Cفقد تراجعت
2 Monographie de la commune d’Ain Cheggag. PP 10-14
3 NOVEC Groupe CDG. (2013): Op. Cit. P32
4 NOVEC Groupe CDG. (2013): Op. Cit. P33
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مس وواحة تص وول ض ى  100هكتار ،أي نس ووبة  %25وهذا لن يش ووكل خ را أو ديدا لهذا األراضو و ي لض ووعف انتاجيز ا ،ل من
املفترض توجي التعمير ن و هذا النوع من األراض ي5.
جدول رقم :3التمدين وتراجع األراض ي الفالحية بمركزعين الشكاك
األراض ي املسز لكة ين سنة 2011-2000
املساحة املبنية
املساحة املبنية
خالل سنة  2000خالل سنة 2011
الصنف
%
الهكتار
الهكتار
الهكتار
75
302
1230
928
A
0
0
1
1
)A(F
0
0
102
102
B
25
100
257
157
C
100
402
1590
1188
املجموع
Source : Novec 2014

يتضو ووح أن مركز عين الشو ووكا يفقد سو وونويا  36.6هكتار من األراض و و ي الفالحية ،من ا  27.4هكتار تنتمي ل،راض و و ي
التي تتوفر على مؤهالت فالحية عالية ) ،(Aواسز ال هذا النوع من األراض ي املهمة واملنتية يمكن أن نرجع لعدة أسباب،
نذكر من ا ضووعف االن دار ،مما جعل مسووألة التعمير والتيهيز أمرا ال يشووكل صووعوبات كبيرة ،هذا اإلضووافة ض ى كون هذا
األراضو و و و و ي تتوفر على ش و و و ووبكووة طرقيووة جيوودة ،ثم وسو و و و ووائوول للنقوول تربح ين موودينووة فوواس ومركز عين الشو و و و وكووا  ،كمووا يلعووض
االنافاض الواضح في أثمنة العقار دورا رئيسيا في لعمير هذا األراض ي.
لعرف األراضو و و و و ي الفالحية تراجعا واض و و و ووحا ،وبالتا ي فمن الالزم توفير ا حماية لها ،عن طري توجي التعمير ن و
األراض ي ذات االنتاجية الضعيفة من الصنف ) ،(Cواملتواجدة في الشمال وا جنوب من املركز وخاصة في ا جنوب الشرقي،
لالس و و و ووتيووا ووة ملت لبووات التعمير املتزايوودة وواملراكز وحمووايووة األراضو و و و و ي الفالحيووة ا صو و و وبووة ،وبووالرغم من ذلو فوواملركز م ووا
مساحات مهمة تصنف ضمن األراض ي ا جيدة ) ،(Aمما ي رح صعوبات في حماية هذا األراض ي.
يشو ووكل التوسو ووع العمران ديدا واضو ووحا ل،راض و و ي الفالحية مركز عين الشو ووكا  ،خاصو ووة من ا األراض و و ي ا جيدة،
حيم يفقد املركز  27.6هكتار من هذا الصو و وونف من األراض و و و ي ) ،(Aمما ي رم الس و ووكان املحليين من االس و ووتفادة مما تنتي
هذا األراض ي (ا حبوب ،ا ضر ،األشجار املفمرة ،الزيتون6.)...

 .2التعميروتراجع مساحة األراض ي الفالحية ببوفكران
ش و ووهد مركز وفكران دينامية ديموغرافية مهمة س و وواهمت في ت ور البناء والتوس و ووع املجا ي على حس و وواب األراض و و ي
الفالحية املحي ة ،وبناء على مع يات االحصاء العام للسكان والسكلى فقد لغ عدد السكان املركز  12941نسمة خالل
سنة  ،2014بعدما كان خالل سنة  1440 1971نسمة فقح ،االمر الذي يدل على ت ور ديموغرافي قوي غدت الوجرة من
الدواوير املجاورة ،ليبلغ متوسح النمو السنوي .%75.24
5 NOVEC Groupe CDG. (2013): Op. Cit. P35

NOVEC Groupe CDG. (2013): Op. Cit. P39
NOVEC Groupe CDG. (2012): Etude d’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles et l’élaboration d’un plan d’action
pour la protéction des terres agricoles autour des centres urbains et ruraux. Phase2. Elaboration des plans de zonage et plan
d’action pour la préservation des terres agricoles. Région de Meknes-Tafilalet Tome1. Royaume du Maroc. Ministère de
6
7
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انعكس النمو الديموغرافي على املجال املبلي ،هذا األخير انتقل ين سو و و وونة  2000و 2011من  114هكتار ض ى ن و
 184هكتار ،أي ما يعادل ت ور عمران لغ  70هكتار خالل  11س و وونة ،لذل فقد ش و ووهد املركز ت ورا عمرانيا مهما تمفل في
يئة ثالث أحياء سو ووكنية ا جنوب ،الش و وومال ،والش و وورو ،اإلض و ووافة ض ى عدة تيزئات س و ووكنية ،أعلن عن ان القز ا تص و ووميم
الز يئة لبوفكران ،ويي تيزئات للدولة وا واص (جدول رقم 8.)4
جدول رقم :4مساحة التجزئات السكنية ببوفكران
عدد البقع
املساحة
التجزئات السكنية
2هكتار68عر
طارو
152
3هكتار50عر
126
األمل
1هكتار95عر
90
الوردة
تجزئات الدولة
2هكتار72عر
93
املنزا
13هكتار95عر
603
املنزا
تجزئات الخواص

سبتة
زاهية
ملوك

100
176
200

2هكتار07عر
4هكتار56عر
1هكتار

Rapport ph2 région MT p49

ش و و و وه وود مركز وفكران دين ووامي ووة عمراني ووة مهم ووة ،تمفل ووت في توطين ع وودة تيزئ ووات ،لكون املركز يتوفر على موقع
اسووتراتي ي على ال ري الوطنية رقم  ،13وباالسووتناد ض ى تصوونيف األراض و ي الفالحية ين أراض و ي فالحية ذات مؤهالت جيدة
) (Aوأخرى مؤهالت متوس و و و ة ) (Bوض و ووعيفة ) ،(Cيعرف املركز هيمنة األراض و و و ي الفالحية ا جيدة ) ،(Aحيم لغ 7841
هكتار ،أي ما يعادل  ،%87.1في حين أن األراض و و ي يودة ضو ووعيفة ) (Cلغ  1163هكتار فقح ،أي ما نس ووبت  %12.9من
ميموع األراض ي املدروسة م يح وفكران (جدول رقم 9.)5
جدول رقم :5توزيع األراض ي الفالحية بمركزبوفكران
%
املساحة بالهكتار
الصنف
87.1
7841
A
12.9
1163
C
100
9004
املجموع
Source : Novec 2014

يتوفر وفكران على نسو و و ووبة مهمة من األراض و و و و ي يودة عالية ،ويعرف توسو و و ووعا مياليا مهما ،لتوافد الس و و ووكان من
الوودواوير املجوواورة ،ممووا ي رح مسو و و و ووألووة ا حفوواس على هووذا األراضو و و و و ي من التوس و و و ووع العمران حيووم أن املركز يفقوود أراضو و و و و ي
مسو و وواحات مهمة سو و ووجلت ارتفاعا مهما ين سو و وونتي  2000و ،2011فقد انتقل ميال البناء من  114هكتار سو و وونة  2000ض ى
l’agriculture et de la peche maritime. Direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole. Division des
aménagements. P48
8 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. p48
9 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. p49
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 184هكتار س وونة  ،2011وذل على حس وواب األراض و ي الفالحية ا جيدة ) ،(Aفبلغت مس وواحة األراض و ي الفالحية مس وواحة 70
هكتار (جدول رقم .)6
جدول رقم :6توزيع األراض ي املستهلكة بمركزبوفكران
املساحة املبنية األراض ي املستهلكة
املساحة املبنية
%
بين سنة 2000
خالل سنة  2000خالل سنة 2011
الصنف
و2011
هكتار
هكتار
100
70
175
105
A
0
0
9
9
C
100
70
184
114
املجموع
Source :Novec 2014

تراجعت األراض و و ي الفالحية ا جيدة بشو ووكل كبير ،لكون املن قة تتوفر على األراض و و ي من هذا الصو وونف ) (Aنسو ووبة
كبيرة على حس و و وواب األراضو و و و ي يودة ض و و ووعيفة ) ،(Cمما ي رم السو و ووكان وا جماعة من عائدات االنتاج الفالحي الذي هو في
الغالض من ا حبوب ،ويؤثر على االنتاجية واسو ووتق اب املزيد من االسو ووتفمارات الفالحية ،ولتياوز تراجع مسو وواحة األراض و و ي
الفالحية ا جيدة كان لزاما توجي التعمير صو و و وووب األراض و و و و ي من صو و و وونف ) (Cفي جهة الشو و و وورو ،والعمل على تأطير التوسو و و ووع
العمران في ا جنوب ،ضضوافة ض ى تنزيل وتفعيل مضوامين تصوميم الز يئة ،ا حفاس على األراضو ي الفالحية ا جيدة التي تفقد
سنويا  6.4هكتار10.
ينتمي مركز وفكران ملجال س و و و ووايس ،وبالتا ي فهو يتوفر على أراض و و و و ي فالحية خص و و و ووبة وذات جودة عالية ،ل ضن
الشووريح ال رقي الرا ح ين مدينة مكناس وا حاجض يتوفر على مسوواحات مهمة من األراضو ي ا صووبة ،امل صوصووة لزراعة
ا حبوب املكفف ووة ،والزيتون والعن ووض ،...لكن ه ووذا املج ووال يشو و و و وه وود ض و و و ووغ ووا عمراني ووا كبيرا يتيلى في توفرا على أهم املراكز
الضاحوية التي لعرف دينامية عمرانية قوية ،كمركز وفكران ضاحية مكناس لديناميت السسيواقتصادية وملوقع على
ال ري  ،واستفادت من ا كم ة استراحة للمسافرين ،وللدينامية املجالية على حساب األراض ي الفالحية ا صبة ،حيم
دأ يستق ض السكان من الدواوير املجاورة وكذا مدينة مكناس نفسها.

 .3مركزالحاج قدور :مركزضاحوي بظروف جيدة لإلنتاج الفالحي
ي ظ مركز ا ح وواج ق وودور ظروف مواتي ووة ل نت وواج الفالحي ،تتمف وول في الظروف املن وواخي ووة ووفرة املوارد امل ووائي ووة
اإلض و ووافة ض ى التر ة ا ص و ووبة التي لعتبر دعامة أس و وواس و ووية في ت قي التنمية وت ور املركز ،كما أن قرب من مدينة مكناس
ييعل يعرف دينامية عمرانية مهمة تمفلت في ت ور أنواع وأشو ووكال ماتلفة للسو ووكن ،كالسو ووكن املغرر العصو ووري والسو ووكن
الصفيحي ،...ضضافة ض ى تيمعات سكانية مياورة للمركز في اتياا الغرب.
يرجع التوسع العمران للمركز ،ض ى التزايد الديموغرافي ،حيم انتقل حسض اإلحصاء العام للسكان والسكلى من
 1148نس و وومة س و وونة  1971ض ى  4362نس و وومة س و وونة  ،2004ثم ض ى  6508نس و وومة س و وونة  ،2014متوس و ووح للنمو الس و وونوي لغ
 ،%4.08مما يدل على توسع ميا ي سريع على حساب املجال الفالحي11.
شووهد املركز ان القا من سوونة  ،1980توطين تيزئتين من انياز الدولة ( ،)ERAC1 . ERAC2ورعدها هرت تيزئة
10 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. p58
11 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. P101
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النص و و وور وتيزئة الس و و ووكنية ،ثم تيزئة الش و و و وويا ضس و و و ووماعيل في املدخل ا جنور للمركز ،مما أدى ض ى ت ور املس و و و وواحة املبنية
م اذاة مركز ا حاج قدور ين سنة 2000و  ،2011من  86هكتار ض ى 125هكتار أي ت ور لغ  39هكتار خالل  11سنة.
يقع مركز ا حاج قدور وس و و و ووح فالحي خصو و و و ووض ذو جودة عالية ،حيم اإلنتاجية مرتفعة ،واألنشو و و و و ة املرتب ة
الفالحة س و و ووائدة  ،ألن املس و و ووتعمر الفرنةو و و و ي س و و ووي ر على هذا املن قة ص و و وووبز ا وارتفاع انتاجيز ا ،لكن ا ابن ت ولت ض ى
أراض و و و ي للتعاونيات الفالحية األمر الذي يعتبر عائقا عقاريا وبيايا أمام التوسو و ووع العمران  ،اإلضو و ووافة ض ى ذل يتوفر املركز
على أراض و و ي جيدة مص و وونفة ضو وومن الصو وونف( )Aلغ مس و وواحة مهمة تبلغ  3270هكتار ،أي ما نسو ووبت  %95.3من ميموع
األراض و ي الفالحية املحي ة مركز ا حاج قدور ،في حين أن األراض و ي من الصوونف ) (Cال لغ سوووى  161هكتار ،أي %4.7
من ميموع األراض ي (جدول رقم .)7
ناء على هذا املع يات فاألراض و و و ي ا صو و ووبة املنتية مهددة التوسو و ووع العمران  ،لكن في املقا ل هنا ميهودات
من طرف ا جهات امل تصة واملتمفلة في وزارة الفالحة ،حماية هذا األراض ي وذل عبر الضغح لتغيير وجهة التعمير.12
جدول رقم :7توزيع األراض ي الفالحية بمركزالحاج قدور
%
املساحة بالهكتار
الصنف
95.3
3270
A
4.7
161
C
100
3431
املجموع
Source : novec 2014

يت ور التعمير وتيرة مهمة ،أدت ض ى تضوورر األراضو ي الفالحية ،فعل اسووز ال مسوواحة تقارب  39هكتار ين سوونة
 2000و ،2011مما سيؤثر بشكل كبير على الوضعية االجتماعية للفالحين املن قة الذين سيفقدون عملهم في ل تفاقم
األزمات الس و و ووسو و وويواقتصو و ووادية الضو و وواحية ،حيم أن الفئات امليسو و ووورة والفالحين الكبار هم املسو و ووتفيد الكبير من عائدات
الق اع الفالحي.
ياتلف حجم األراض ي املسز لكة (جدول رقم  )8ين الصنف ) (Aالذي يمفل األراض ي الفالحية ا جيدة ،والصنف
) (Cالذي يمفل األراض و و ي الفالحية يودة ضو ووعيفة ،حيم تصو وول املسو وواحة املفقودة من الصو وونف األول ) (Aين سو وونة 2000
و 2011ض ى  35هكتار أي نسوبة تصول ض ى  %90.1من ميموع األراضو ي املسوز لكة ،في حين أن الصونف الفان ) (Cفيسوجل 4
هكتار من األراضو و ي املس ووز لكة خالل نفس الفترة أي نس ووبة تص وول ض ى  %9.9من ميموع األراضو و ي ،وبالنظر ألجم األراضو و ي
املس و و ووز لكة فعل التعمير ،فتفقد األراض و و و ي من الص و و وونف )(Aسو و وونويا  3.2هكتار مما يفس و و وور س و و ووهولة الولوج لهذا األراض و و و ي
لوضعيز ا العقارية وكذا الظروف املواتية لتيهيزها13.
يت لض ا حفاس على هذا األراض ي من التدهور واالسز ال نتيية التوسع العمران  ،توجي التعمير صوب ا جهة
الش و و وورقية وا جنوب حيم تتوفر األراضو و و و ي من الص و و وونف ) ،(Cوالعمل على يئة مركز ا حاج قدور توفير البنيات الت تية
والتيهيزات واملراف العموميوة ،والب وم عن ميواالت صو و و ووا حوة للتعمير ،وفي هذا اإلطار عملوت ا جمواعة على فتا التعمير
القرب من جماعة سيدي سليمان مول الكيفان التي تبعد عن مركز ا حاج قدور ب  3كيلومترات تقريبا ،من خالل توطين
تيزئة السو و ووالم ،وقد فسو و وور املهندس املعماري ل جماعة هذا العملية بعدم وجود مياالت للتوسو و ووع العمران ا حاج قدور،

12 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. P106
13 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. P108
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ألن م ا أراض ي ذات ضنتاجية عالية (التعاونيات الفالحية).
جدول رقم  :8توزيع األراض ي املستهلكة بمركزالحاج قدور
املساحة املستهلكة
املساحة املبنية
املساحة املبنية
من األراض ي بين
خالل سنة 2011
خالل سنة 2000
الصنف
سنة  2000و2011
بالهكتار
بالهكتار
35
104
70
A
4
21
17
C
39
125
86
املجموع

%
90.1
9.9
100
Source : Novec 2014

تقترح ا جماعة لعمير املجال املحيح ة ا ،وخل ق ض عمران ض ى جانض مركز ا حاج قدور ،لكن السووؤال امل روح
هو هل ة ذا السو ووياس ووة سو ووتتمكن ا جماعة من ا حد أو التافيف من التوس ووع العمران ملركز ا حاج قدور؟ أم أن التوسو ووع
س وويس ووتمر في ضطار انتش ووار الس ووكن العش وووائ والص ووفيحي ،فعل االس ووتق اب املهم الذي يمارسو و املركز على اقي الدواوير
ومركزا االستراتي ي ين وفكران ،سبع عيون ومدينة مكناس؟

 .4سبع عيون :موقع استراتيجي بوسط فالحي خصب
يعتبر مركز سو و ووبع عيون من ين املراكز الضو و وواحوية األكار أهمية ض و وواحية مكناس ،وذل ألجم الديموغرافي،
حيم لغ  26277نس وومة خالل س وونة  ،2014بعدما كان  7688نس وومة خالل س وونة  ،1982مما أدى ض ى توس ووع عمران في عدة
اتياهات على حسوواب املجال الفالحي ا صووض ،فعل الوجرة القروية من الدواوير املجاورة ومدينة مكناس نفسووها ،ويبق
ا ألجم الديموغرافي للمركز األهم املجال الضو وواحوي ،على اعتبار أن تزايد ب  4764نسو وومة في املتوسو ووح سو وونويا ين سو وونة
 2004و.2014
تتدخل عدة عوامل في لعمير مركز سو و ووبع عيون ،فهو ال يبعد سو و وووى ب 22كلم عن مدينة مكناس ،ويسو و ووتفيد من
ال ري الوطنية رقم  6الرا ة ين فاس ومكناس ،اإلض و ووافة ض ى طبيعة البنية العقارية الس و ووائدة ،حيم يتوفر املركز على
أراض و ي ل واص وأراض و ي ا جموع ،األمر الذي يسوواعد على انتشووار السووكن العشوووائ على هذا األراض و ي ،وكذا على التوسووع
املجا ي في اتياهات ماتلفة على حساب األراض ي الفالحية ا صبة ،ليبلغ ذل االمتداد العمران حدود ال ري الوطنية.
يتوفر مركز س و و ووبع عيون على نس و و ووبة مهمة من األراض و و و ي الفالحية ا جيدة املهددة الزحف العمران  ،حيم ش و و ووهد
املركز ت ورا حضريا مهما في اتياهات ماتلفة على طول ال ري اإلقليمية  704وفي اتياا الشرو ،هذا اإلضافة ض ى ت ور
عدة أحياء غير قانونية ،كحي عيت ي يى ،عيت معزوز ،دوار جديد ،عيت ادير  ،1،2،3واملجاهد وحي سيدي داوود.14
شو ووهد التعمير م يح مركز سو ووبع عيون ت ورا سو ووريعا ،خاصو ووة ين سو وونة  2000و ،2011حيم انتقلت املسو وواحة
املبنية من  128هكتار ض ى  160هكتار ،أي توسع ميا ي لغ  32هكتار خالل  11سنة.
أثر التوس و و ووع العمران الس و و ووريع على ت ور اإلنتاج الفالحي ،على اعتبار أن املركز يتوفر على خص و و ووائ ومؤهالت
14 NOVEC

Groupe CDG. (2012): Etude d’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles et l’élaboration d’un plan d’action
pour la protection des terres agricoles autour des centres urbains et ruraux. Phase2. Elaboration des plans de zonage et plan
d’action pour la préservation des terres agricoles. Région de Meknès-Tafilalet Tome2. Royaume du Maroc. Ministère de
l’agriculture et de la pèche maritime. Direction de l’irrigation et de l’aménagement de l’espace agricole. Division des
aménagements. P42
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فالحية جيدة ،لكن التوطين املتزايد للتيزئات الس ووكنية ا اص ووة والتابعة للدولة ،اإلض ووافة ض ى انتش ووار الس ووكن العش وووائ
ساهم في تراجع املساحة امل صصة للزراعة واإلنتاج الفالحي.
لعتبر األراضو ي ا جيدة من الصوونف ) (Aيي السووائدة مركز سووبع عيون ،حيم لغ  18443هكتار ،أي ما نسووبت
 %82.5من ميموع مسو و وواحة األراض و و و ي الفالحية املحي ة املركز ،في حين أن األراض و و و ي من الصو و وونف ) ،(Cالتي ال تتوفر على
مؤهالت فالحية جيدة ،فتغ  3916هكتار ،أي ما نسبت  %17.5من ميموع األراض ي (جدول رقم.)9
جدول رقم :9توزيع األراض ي الفالحية بمركزسبع عيون
%
املساحة الهكتار
الصنف
82.5
18443
A
17.5
3916
C
100
22359
املجموع
Source : Novec 2014

يس و وواهم التعمير الغير موج  ،في تراجع مس و وواحة األراض و و ي الفالحية املحي ة مركز س و ووبع عيون ،لكن تفاوت ين
األراضو و و ي الفالحية من الص و وونف ) (Aوالص و وونف ) ،(Cوبما أن املجال يتوفر على مس و وواحات مهمة من األراضو و و ي من الص و وونف
األول ،فنسجل تراجع املساحة لهذا األراض ي ب  29هكتار ين سنة  2000و ،2011أي نسبة  %90.6من مساحة األراض ي
املس ووز لكة ،اما األراض و ي من الص وونف الفان فهي ال تفقد س وووى  5هكتار ،نس ووبة تص وول ض ى  %9.4من ميموع األراض و ي األمر
الذي يفسر غياب دراسات ميالية لساهم في التوجي العقالن للتعمير (جدول رقم 15.)10
جدول رقم :10توزيع األراض ي الفالحية املستهلكة بين  2000و2011
األراض ي الفالحية
املساحة املبنية
املساحة املبنية
%
املستهلكة بين سنة
خالل سنة 2011
خالل سنة 2000
الصنف
 2000و2011
بالهكتار
بالهكتار
90.6
29
155
126
A
9.4
3
5
2
C
100
32
160
128
املجموع
Source : Novec 2014

يالحظ أن األراض و ي ذات املؤهالت الفالحية ا جيدة ) ،(Aتفقد مس وواحات مهمة س وونويا تص وول ض ى  2.6هكتار عكس
األراضو و ي من الص وونف ) (Cالتي ال تفقد س وووى  0.3هكتار س وونويا ،لذل فاألراضو و ي ا ص ووبة وا جيدة املركز مهددة الزوال
ضذا ما اس و ووتمر التوس و ووع العمران ة ذا الوتيرة ولم يتم اعتماد اس و ووتراتيييات ديلة عن التوس و ووع في اتياا األراضو و و ي الفالحية
ا جيدة ،لتياوز هذا الوض ووعية كان لزاما العمل على هيكلة األحياء العش وووائية ،واس ووتغالل األراضو و ي الفارغة وس ووح س ووبع
عيون ،على اعتبوار ان املركز يتميز والس و و و ووكن املتشو و و و وتوت واملوزع على مسو و و و وواحوة مهموة ،خواصو و و و ووة في ا جهوة ا جنوبيوة الغربيوة
والشمالية ،كما ييض أن يوج التعمير في ا جهة الشمالية الشرقية حيم تتوفر على أراض ي يودة ضعيفة )16.(C

 .5السخينات :املجال الفالحي ودينامية التعمير
يعد مركز السو ينات من املراكز الضوواحوية القريبة من مدينة فاس ،حيم ال يبعد سوووى ب  10كلم عن املدينة،
15 NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. p48

NOVEC Groupe CDG. (2012): Ibid. p50
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لكن لم يسو ووتفد من ذل  ،فظل ت ورا الديموغرافي متواضو ووعا حيم انتقل عدد السو ووكان من  3317نسو وومة سو وونة  2004ض ى
 3502نس وومة خالل س وونة  2014حس ووض مع يات اإلحص وواء العام للس ووكان والس ووكلى ،وبالتا ي فالدينامية املجالية للمركز ال
لشكل ديدا حقيقيا على املجال الفالحي.
لكن العملية التي قام ة ا املس و و و ووؤولون عن الش و و و ووأن املحلي يماعة س و و و وويدي حرازم ،ت ويل الس و و و ووكان من من قة
"السوووامر" القرب من عين سوويدي حرازم ض ى املوقع ا حا ي ملركز الس و ينات خالل سووتينات القرن املاض و ي ،قد سوواهمت في
التقلي من املساحة الصا حة للزراعة ،رغم أن الس ينات تقع ميال متضرس يشكل صعوبات أمام ممارسة األنش ة
الزراعية ،لكن املش ووروع ا حا ي الذي يرم ض ى تأهيل مركز السو و ينات وإعادة هيكلة بعع األحياء الغير قانونية ،اإلض ووافة
ض ى الب م عن مياالت للتوس ووع املجا ي ،من ش ووأن أن يؤثر على ما تبق من األراض و ي الفالحية املحي ة املركز ،وبالتا ي كان
لزاما األخذ في االعتبار قيمة األراضو و و و و ي الفالحية املن قة وتفادي فتا مناط للتعمير على حس و و و وواب أراضو و و و و ي ذات مؤهالت
فالحية عالية.
وبالنظر ض ى التض ووريس الذي يس ووود املن قة ،وا جهة ا جنوبية وا جنوبية الغربية ملركز السو و ينات ،حيم لس ووود
ان دارات قوية تؤثر على عمليات البناء اإلضووافة ض ى انزالقات التر ة بشووكل مسووتمر ،فاألراض و ي الفالحية ا جيدة ) (Aتبق
متوس و و ة مقارنة املراكز الضو وواحوية األخرى املجال املدروس ،لكن األراض و و ي مؤهالت ضو ووعيفة ) ،(Cضن وجدت ،فهي غير
ص ووا حة للتعمير يم لش ووكل ديدا وخ را على الس ووكان ،وباص وووص اس ووز ال األراضو و ي الفالحية املحي ة املركز ،فهي
مرتب ة بداية اسووتقرار السووكان خالل السووتينات من القرن املاضو ي ،حيم ت لض ذل فقدان مسوواحات فالحية شوواسووعة،
لكن الوتيرة التي يسير ة ا التعمير اليوم ال لشكل ديدا على األراض ي الفالحية املجاورة.
يتبين أن حماية األراضو و و و و ي الفالحية ا جيدة ) ،(Aوالعمل على تأهيلها لت قي ضنتاجية فالحية مهمة لس و و و وواهم في
ت قي تنمية س وسوويواقتصووادية ،كان لزاما توجي التعمير في اتياا األراض و ي يودة ضووعيفة ) ،(Cوالب م في نفس ابن عن
أراضو و و ي مناط غير متض و وورس و ووة مالئمة للتعمير ،ألن مركز السو و و ينات يتوفر على عدة اكراهات للتوس و ووع العمران  ،األو ى
تتيلى في وجود أراض و ي فالحية جيدة ،والفانية في وجود طبغرافية صووعبة غير مالئمة إلقامة تيزئات سووكنية ،لكن تصووميم
الز يئة ا جديد عمل على مقاربة مركز الس و و و ينات وس و و وويدي حرازم ،كوحدة ميالية واحدة ،األمر الذي س و و وويوفر املزيد من
األراض و و ي املفتوحة أمام التعمير ،فرغم ض و ووعف الدينامية العمرانية املركز ،يبق مركز الس و و ينات ميال ض و وواحوي مالئم
الستقبال السكان والتوسع العمران للتافيف عن املدينة-املركز وت قي توازن ميا ي الضاحية.

خالصة
تمتد األراضو و و و و ي الفالحية املغرب على مس و و و وواحة تص و و و وول ض ى  71مليون هكتار من ا  8.7مليون هكتار من األراضو و و و و ي
الصوا حة للزراعة %87 ،من ا لعتمد على الزراعات البورية ،مما يؤشور على ضوعف األراضو ي الصوا حة للزراعة ضضوافة ض ى أن
التوسع املجا ي يواصل اسز الك لهذا النوع من األراض ي ا جيدة17.
لسو ووجل األراض و و ي مؤهالت فالحية جيدة ) (Aنسو ووبة ضو ووعيفة من ميموع األراض و و ي الصو ووا حة للزراعة ،األمر الذي
ييعلها مهددة فعل التعمير ،التلوث ،..لذل ف  4000هكتار من األراض ي ا جيدة لسز ل سنويا فعل التعمير على شكل
امتداد حضووري أو توطين لتيزئات سووكنية جديدة ،مما ييعل األمن الغذائ للسووكان بشووكل عام والسووكان املحليين بشووكل
خاص مهدد ،ومسألة وضع القوانين حماية األراض ي الفالحية أصبا اليوم أمرا م حا ،ومن األولويات والضروريات التي من
املفروض معا جز ا ،ألن ا مرتب ة األجيال الالحقة وت قي تنمية سو ووس وويواقتص ووادية ترم ت س ووين الوض ووعية االجتماعية
NOVEC Groupe CDG. (2013): Phase2. Région Fès Meknès. Op.Cit. P133
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18.واالقتصادية لسكان الضاحية واألرياف عامة

 أن األراض و ي مؤهالت فالحية، ان القا من وض ووعية األراض و ي الفالحية للمراكز الض وواحوية املدروس ووة،اتض ووح جليا
 علما أن هذا األخيرة تنتمي لهضو و و ووبة س و و و ووايس التي تتوفر على،( يي الس و و و ووائدة النسو و و ووبة جل املراكز الض و و و وواحويةA) جيدة
 مما جعلها مهددة فعل التوس ووع،)... عيون وع ار، تربة خص ووبة،خص ووائ ومؤهالت فالحية جيدة (ش ووب انبس ووا السو و ا
 حيم،...  عين الش و و ووكا، س و و ووبع عيون،املجا ي الس و و ووريع الذي لش و و ووهدا هذا املراكز كما هو ا حال النس و و ووبة ملراكز وفكران
 والزال مس و و ووتمرا فعل اس و و ووتق اب أفواج ووفود مهمة من الس و و ووكان،راضو و و و ي الفالحية فاو التوقعات،االس و و ووز ال املجا ي ل
 لكن ليس األمر السهل نظرا ألن األراض ي مؤهالت، وبالتا ي أصب ت حماية هذا األراض ي امرا م حا،لالستقرار الضاحية
 لكن املفروض توجي التعمير والتوسو ووع، اإلضو ووافة ض ى املسو ووألة العقارية،فالحية جيدة تتواجد ة ذا املجال نسو ووض مرتفعة
.املجا ي في اتياا األراض ي مؤهالت فالحية ضعيفة

:املراجع املعتمدة
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-

Monographie de la commune d’Ain Cheggag.

-

NOVEC Groupe CDG. (2012): Etude d’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles et l’élaboration d’un plan
d’action pour la protection des terres agricoles autour des centres urbains et ruraux. Phase2. Elaboration des
plans de zonage et plan d’action pour la préservation des terres agricoles. Région de Meknès-Tafilalet Tome2.
Royaume du Maroc. Ministère de l’agriculture et de la pèche maritime. Direction de l’irrigation et de
l’aménagement de l’espace agricole. Division des aménagements.

-
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plans de zonage et plan d’action pour la préservation des terres agricoles. Région Fès Meknès. Royaume du
Maroc. Ministère de l’agriculture et de la pèche maritime. Direction de l’irrigation et de l’aménagement de
l’espace agricole. Division des aménagements.
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التثاقف القانوني و فعالية القاعدة القانونية
The legal acculturation and the legal norme effectiveness
- باحث في العلوم القانونية و االجتماعية – املغرب،اسماعيل رزوق

 والذي، يندرج التثاقف القانوني في دائرة أسباب بلورة التغير والتالقح والتفاعل بين األنظمة القانونية املختلفة:ملخص
 باختالف قدرات كل مجتمع على مستوى االستثمار الجيد والفعال ملا،تتفاوت وتيرته ودرجات اإلفادة واالنتفاع منه
 على منطق األخذ، مبدئيا، وإذا كان التالقح بين األنظمة القانونية يقوم،يستقبله أو يتلقاه من تجارب وخبرات الطرف اآلخر
 فقد ال يكون كذلك بفعل بعض العوامل التي قد يتحول معها من تثاقف قانوني إلى مجرد انتشار سمات ثقافية،والعطاء
.قانونية لثقافة مهيمنة
 لكنه يبقى،إن تلقي القاعدة القانونية في إطار التثاقف القانوني يشكل وسيلة أساسية لتطوير األنظمة القانونية
 يعضده ويدعمه االنفتاح على، وهو ما يستدعي تالزما حتميا بين تلقيها وتبيئتها،رهينا بضمان جودته بما يتيح اإلفادة منها
.ما توفره العلوم االجتماعية املختلفة
. التلقي، التبيئة، األنظمة القانونية، التثاقف القانوني، الثقافة:الكلمات املفاتيح

Abstract : Legal Acculturation is considered as one of main reasons for making change and
interaction between different legal systems. The benefit from Acculturation varies in pace and
degree, depending on the capabilities of each society in exploiting and investing the received
experiences of the other societies, and the cross-fertilization between legal systems is based
on the mutual influence, and this mutuality may however not happen because of certain
factors. In this case, the legal Acculturation turns into one-sided legal influence of the
dominant culture.
The reception of the legal rule is then, in the frame of legal Acculturation, a
fundamental mean in developing legal systems, certain quality is necessary to assure the
positive benefit, which requires an interplay between their reception and their integration,
supported by openness to what the various social sciences provide.
Key words: Culture, legal acculturation, legal systems, integration in the environment,
reception
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املقدمة:
يعتبر التغير سمة تميز كافة املجتمعات ،وقانونا تخضع له جميع الظواهر ،1وما دامت هذه األخيرة في تغير مستمر
فإن القانون كظاهرة اجتماعية مشروطة بظروف الزمان واملكان 2ال يحيد عنها في ذلك ،إذ يعد حقيقة اجتماعية متصلة
بحقائق املجتمع األخرى يؤثر فيها ويتأثر بها.3
ويندرج في دائرة أسباب بلورة هذا التغير التالقح والتفاعل بين املجتمعات املختلفة ،الذي تتفاوت وتيرته ،4ودرجات
اإلفادة واالنتفاع منه ،باختالف قدرات كل مجتمع على مستوى االستثمار الجيد والفعال ملا يستقبله أو يتلقاه من تجارب
وخبرات الطرف اآلخر ،سيما في عصر التكنولوجيا الذي يشجع على تفتح الفكر القانوني وعلى التالقح املتبادل للحقول
القانونية ،5وقد سبق للعميد جورج ريبير ( )Georges Ripertأن أكد على ضرورة استيعاب رجال القانون للتأثير الذي
مارسه التقدم العلمي في حياة اإلنسان ،6غير أن األمر ال يدور دائما في فلك تحقيق املكتسبات واالنتفاع باملزايا ،بل قد
تترتب عليه نتائج عكسية وأضرار ال يخفى أثرها.7
تبعا لذلك ،يحتاج القانون كي يستمر في أداء الوظائف املناطة به داخل املجتمع وتحقيق املصلحة االجتماعية التي
تعتبر أساسه ،8إلى ما يحسن ويطور قدراته ،ويجعله يواكب التطورات املختلفة واملتالحقة التي تعرفها شتى املجاالت ،وهو
ما قد يتم من داخل النظام القانوني ذاته ،إذ يجد في سيرورته الخاصة آليات ذاتية للتطور ،وهو املنحى الذي سار فيه عالم
االجتماع "دافيد إميل دوركايم" ) (David Emile Durkheimالذي اعتبر أن التغير االجتماعي والثقافي ينتج ،أساسا ،من
التطور الداخلي للمجتمع ،وباملقابل قد يتم عن طريق التماس واالتصال باألنظمة القانونية األخرى ،والتفاعل والتالقح
الذي يتم بينها؛ أي من خالل ما يصطلح عليه بالتثاقف القانوني ،كما هو الشأن بالنسبة للتماس بين القانون األمريكي

 1عبد الغني عماد" ،سوسيولوجيا الثقافة" ،مركز دراسة الوحدة العربية ،الطبعة الثالثة ،سنة  ،2016ص.99.
2 Hans Kelsen, « Théorie pure du droit », traduit par THEVENAZ Neucha- tel, Ed de la Baconnière, 1953, p.57, «un phénomène
conditionné par des circonstances de temps et de lieu ».
 3عبد السالم أحمد فيغو" ،املدخل إلى العلوم القانونية (نظريتا القانون والحق)" ،مطبعة دار وليلي للطباعة والنشر ،مراكش ،املغرب ،الطبعة
األولى ،سنة  ،1997ص.31.
 4عبد الغني عماد ،املرجع السابق ،ص 99.؛ "ويتم التغير ببطء شديد بسبب عزلة املجتمع أو صغره وجمود تقاليده ،وهذا ما ينطبق على
املجتمعات البدائية ،أما املجتمعات الحديثة والصناعية فوتيرة التغير فيها أسرع ،وذلك يعود لقوة التفاعل االجتماعي وتكاثف االحتكاك
الثقافي ،ما يساعد على عمليات جدلية اجتماعية تؤدي تداعياتها إلى تغير اجتماعي".
 5محمد اإلدريس ي العلمي املشيش ي" ،لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا" ،مجلة املحاكم املغربية ،عدد  ،156سنة  ،2017ص.25.
6 Georges Ripert, « les forces créatrices du droit », L.G.D.J, 2 ème édition, p.33 ; « les découvertes scientifiques modernes ont
changé les conditions de la vie des hommes, les juristes doivent le comprendre… ».
 7رضا حمدي" ،مقاربة أنثروبولوجية لظاهرة التثاقف التشريعي -التجربة الدستورية في تونس نموذجا" ،عالم الفكر ،العدد  ،2أكتوبر-
ديسمبر ،سنة  ،2015ص.75.
 8أحمد ادريوش" ،الثقافة والقانون" – بحث حول داوود سانتيانا وقضية التوفيق بين اإلسالم والقوانين األوربية ،الجزء الرابع ،منشورات
سلسلة املعرفة القانونية ،اإلصدار  ،35سنة  ،2020ص.135.
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والقانون األوربي ،الذي يندرج في إطار سيرروة تثاقف ،أثر من خاللها الثاني في األول ،9أو اتصال القوانين العربية بالقوانين
الغربية.10
هذا ،وتظهر أهمية التثاقف القانوني في كونه مسألة ر ّ
اهنية بامتياز تأكد حضورها في الوقت الحاضر ،تحت تأثير
الثورة الرقمية وتجليات العوملة املختلفة ،مما يجعل الغوص في مضامينه وتجلياته وسبل اإلفادة منه مطلبا ضروريا
ينسجم والعمل على تحليل تأثيراته على النظام القانوني املغربي ،وهو ما سيشكل موضوعا لهذه الدراسة ،سنتناوله من
خالل التطرق بداية للمقصود بالتثاقف القانوني وتجليات إعماله على مستوى النظام القانوني املغربي (أوال) ،لننتقل بعد
ذلك لدراسة سبل ضمان فعالية تلقي هذا األخير لقواعد قانونية في إطار االحتكاك بأنظمة قانونية أخرى (ثانيا).

أوال :التثاقف القانوني بين التلقائية والفرض
ملا كان القانون يعتبر من مكونات مفهوم الثقافة ،فمن الطبيعي أن يتأثر بما يتأثر به هذا األخير ،من قبيل التثاقف
الذي يقوم بوظيفة مهمة على مستوى تطوير النظام القانوني في مجتمع معين ( ،)1وذلك عن طريق التالقح بين األنظمة
القانونية ،القائم ،مبدئيا ،على منطق األخذ والعطاء ،غير أنه قد ال يكون كذلك بفعل بعض العوامل التي قد يتحول معها
من تثاقف قانوني إلى مجرد انتشار سمات ثقافية قانونية لثقافة مهيمنة (.)2

 -1من الثقافة إلى التثاقف القانوني
يشكل مفهوم الثقافة أساس التناول التثاقفي 11لذلك فإن الجدل في الطروحات الذي كان هذا املفهوم محال له
طال أيضا مفهوم التثاقف ،لكن بمعطيات تخص العملية التثاقفية ،سيما وأنها اقترنت في بعض السياقات التاريخية
بعمليات ذات صلة بالعملية االستعمارية.
فالثقافة ليست معطى تاريخيا يتصف بالجمود بقدر ما هي محصلة عمليات تفاعلية ودينامية في املجتمع أو بين
هذا األخير واملجتمعات األخرى ،تتعدد وسائلها وآلياتها ،يبقى من أهمها "التثاقف" ،الذي يرتبط ارتباطا وثيقا
باألنثروبولوجيا ،خاصة في مقاربتها لظاهرة االستعمار األوربي ،12ونظرا ملا يكتنف املفاهيم عموما من لبس نتيجة

C. Journes, « Réflexion introductive sur l’acculturation en droit des affaires », l’acculturation en droit des affaires, sous la
direction de J.-L. NAVARRO et G. LEFEBVRE, Thémis, 2007, p. 7.
 10محمد غربي" ،املنظومة القانونية للمغرب بين الخصوصية واالقتباس" ،في "القانون واملجتمع باملغرب" ،أعمال األيام الدراسية التي نظمها
مركز الدراسات األنثروبوبوجية والسوسيولوجية بالرباط أيام  19 ،18 ،17دجنبر  ،2003سلسلة الندوات واملناظرات رقم  ،7مطبعة املعارف
الجديدة الرباط ،طبعة  ،2005ص 18.؛" نظرة مقتضبة إلى ما يسود في العالم العربي من املحيط إلى الخليج ،مع بعض االستثناءات القليلة،
من تشريعات وقوانين تثبت بما ال يدع مجاال للشك إمكانيات هذا االقتباس وإمكانيات التالقح واألخذ بين األمم والشعوب مما هو مطبق فيها
من أنظمة وقوانين ،خاصة في زمننا الذي أصبح فيه إصدار القوانين في شتى املناسبات وفقا لتطور الحاجات االجتماعية املتالحقة أمر تفرضه
سرعة التطور الحضاري التي تحتاج فيه األمور إلى تنظيم متالحق وسريع".
11Cécilia Courbot, «de l’acculturation aux processus d’acculturation, de l’anthropologie à l’histoire- Petite histoire d'un terme
connoté », éditions de la Sorbonne, 2000/13, p.123.
12 Cécilia Courbot, op.cit, p.123.
9
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االستعماالت املختلفة ،سيما عندما تصبح موضوعا للتداول ،فان الحاجة إلى التحديد املفاهيمي لها والتوضيح الدقيق
لحمولتها املعرفية تزداد إلحاحا.
ذلك ما يفسر كثرة التعريفات التي سيقت ملصطلح التثاقف من لدن األنتروبولوجيين والسوسيولوجيين ،إذ عرفه
"ملفيل جون هيرسكوفيتش" ) (Melville Jean Herskovitsبقوله "يشمل التثاقف الظواهر الناتجة عن االتصال املباشر
واملستمر لجماعات األفراد ذات الثقافات املختلفة ،وكذلك التغيرات في الثقافات األصلية للمجموعتين أو الثقافات
املختلفة" .13كما اعتبر "روجي باستيد" ) (Roger Bastideأنه دراسة السيرورات الناتجة عن التماس الذي يحصل بين
ثقافتين تتبادالن التأثير والتأثر.14
في السياق نفسه ،عرف التثاقف بكونه "مجموع الظواهر الناتجة عن احتكاك مستمر ومباشر بين مجموعات أفراد
تنتمي إلى ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغييرات في األنماط الثقافية األولية للجماعة أو الجماعات" ،15أما األنثروبولوجي "جيرار
لكلرك" في مؤلفه األنثروبولوجيا واالستعمار فقد رأى أنه" :يمكن استعمال التثاقف لإلشارة إلى األنماط التي يتم بموجبها
قبول مظهر ثقافي معين في ثقافة أخرى ،حيث يتالءم ويتكيف معها مما يفترض مساواة ثقافية بين الثقافة التي تعطي وتلك
التي تتقبل".16
تحدد التعاريف التي سقناها أعاله ،على اقتضابها ،مفهوم التثاقف في صورة احتكاك وتماس بين ثقافتين مختلفتين
يفرز تأثيرا وتأثرا بينها ،غير أن إسناد كلمة القانوني لهذا املصطلح ،يجعلنا نتحدث عن تثاقف قانوني ،يخضع من خالله
النظام القانوني واملؤسسات والقواعد القانونية للتطور ،إذ ال تتمتع قواعده ومؤسساته سوى بطبيعة نسبية ومؤقتة
محكومة بالتغير الزماني واملكاني .17فهو بذلك تحول يحدث في النظام القانوني لدولة ما أو مجتمع معين ،بسبب االلتقاء أو
االحتكاك بنظام آخر.18
وفي سياق التطرق إلمكانية حصول تثاقف قانوني؛ أو بمعنى آخر انتقال وتلقي قواعد وأحكام بين األنظمة القانونية
املختلفة ،ظهرت مواقف متعددة ،إذ استعمل بعض املفكرين مصطلح االستنبات القانوني للتعبير عن انتقال السمات
القانونية من نظام إلى آخر ،وقد تبنوا ثالثة مواقف مختلفة ،املوقف األول جسده رواد املدرسة التحويلية les
transféristes؛ حيث ذهبوا إلى أن انتقال السمات الثقافية القانونية بين املجتمعات عملية يسيرة ،لكون سيرورتها خاضعة
لسيطرة النخب من جهة ،وألنها غالبا ما تكون منفصلة عن السياق االجتماعي واالقتصادي الذي أفرزها من جهة أخرى،
مما ييسر تجاوز الحواجز الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.19

Melville Jean Herskovits, « les bases de l’anthropologie culturelle», Maspero, Paris, 1967, p.205.
 14أوردته سارة بوزرزور" ،الترجمة واملثاقفة" ،مجلة البدر ،املجلد  ،09العدد  ،07منشورات جامعة بشار ،الجزائر ،سنة  ،2017ص.210.
15
Cuche Denys, « la notion de culture dans les sciences sociales, Paris, la découverte, 2004, p.47.
 16جيرا كلرك" ،األنثروبولوجيا واالستعمار" ،ترجمة جورج كتورة ،الطبعة الثانية ،سنة  ،1990ص.87.
 17مصطفى املعمر" ،علم االجتماع القانوني" ،مطبعة سجلماسة ،الطبعة األولى  ،2004ص.159.
 18أبو زيد محمود" ،علم االجتماع القانوني -األسس واالتجاهات ،مكتبة غريب القاهرة.1992 ،
19 Remy Kormos, « Vers l’unification de la culture juridique dans les pays balkaniques : l’acculturation du droit des affaires »,
Association Pierre Belon | « Études Balkaniques », 2013/1 n° 19-20, p.21.
13
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وهو ما رد عليه بعض رواد املدرسة الثقافوية بعدم إمكانية فصل القانون عن املجتمع ،وبالتبعية صعوبة ،إن لم
تكن استحالة ،تصور انتقال عناصر نظام قانوني معين وغرسها في نظام آخر ،إذ يقول أحد روادها أنه وعلى فرض إمكانية
تصدير القاعدة القانونية ،فال يمكن تصور تصدير السياق والظروف التي نشأت فيها.20
واقفا موقفا وسطا ،حاول رأي آخر 21البحث عن التوليف بين املوقفين السالفي الذكر ،فوجد ضالته في التمييز
بين القواعد القانونية ،وفق معيار درجة االرتباط بالسياق االجتماعي لنشأتها ،ليخلص إلى أن القواعد غير املرتبطة بشكل
كبير بهذا السياق تكون أكثر قابلية لالنتقال مثل قواعد القانون التجاري.
وأيا كان التباين في املواقف حول ظاهرة التثاقف ،فقد أصبحت تندرج في خانة القوانين الكلية التي تخضع لها جميع
أشكال التجمع البشري ،22ويمكن التمييز فيها بين نوعين من التثاقف ،النوع األول يسمى تثاقفا مفروضا ،ينطوي على
السيطرة والرغبة في تكريس ذهنية الطرف األقوى وقيمه ومبادئه على الجماعات األضعف ،سواء كان ذلك بالقوة أو دونها؛
ففي الحالة األولى يرغم املجتمع على تلقي القاعدة القانونية الصادرة عن مجتمع آخر .23أما في الحالة الثانية فيكون انتقال
القاعدة القانونية مفروضا بسبب آخر غير القوة ،لكنه يبقى أمرا مفروضا ،فاالختالف بين هاتين الحالتين يكمن فقط في
وسيلة الفرض.
أما النوع الثاني ،والذي يعتبر األصل في عملية التثاقف ،فال يفرض فيه انتقال القاعدة القانونية ،بل يقوم املجتمع
املستقبل بشكل تلقائي ،بتبني قواعد أو مبادئ قانونية تنتمي إلى نظام قانوني ملجتمع آخر ،24كما لو تم ذلك بسبب التجارة
أو ألسباب أخرى ،حيث يتم التلقي من خالل إدراج تلك العناصر املستوردة في دينامية التحديث التي يتبناها املجتمع
املستقبل.
وإذا كانت العديد من الدول قد خضعت إبان الحقبة االستعمارية إلى تثاقف مفروض بالقوة ،فقد شكلت العوملة
االقتصادية والتحوالت التي عرفتها األنظمة السياسية ،وكذا االنخراط في اتفاقيات وشراكات إقليمية ودولية ،أهم الدواعي
التي أدت بغالبية دول املعمور إلى الدخول في تثاقف قانوني تلقائي في ظاهره مفروض في باطنه ،ترجم واقعيا من خالل نهج
تلك الدول ومنها املغرب سياسات هيكلية إلصالح البنيات القانونية واملؤسسات القضائية ،خاصة في مجال قانون األعمال.
إلى درجة يمكن معها مشاطرة الرأي القائل أن العوملة االقتصادية أنتجت عوملة قانونية .25فاألمر يتعلق بعوملة قانونية

20 P. Legrand, « The Impossibility of Legal Transplants », Maastricht J. of European & CompLaw 4, 1998, p. 111-119.
21 O. Kahn-Freund, « Uses and Misuses of Comparative Law », Modern Law Rev., 37, 1974, p. 1, 5-6.
22

رضا حمدي ،املرجع السابق ،ص.95.
23 Remy Kormos,

op.cit, p.23.
J. A. Sanchez Cordero, " The Processes of Legal Acculturation : A Mexican Perspective, Introduction ", dans "La culture
juridique et l" acculturation du droit, Rapports au XViiie Congres international de droit compare, ed. Washington D.C, 2010,
p. 9.
25 Mohamed Hammoumi, « l’ingénierie juridique et la qualité des textes normatifs au Maroc- les défis d’une nonne
gouvernance réglementaire », imprimerie el Maarif Al Jadida- rabat 2015, p.315; « la globalisation économique a eu pour
corollaire la mondialisation du droit… ».
24
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حقيقية بسبب التنقل السريع للمعلومات والعلوم على صعيد العالم وما يرتبه من تبادل واقتباس واعتماد ملا في تجارب
اآلخرين.26
على هذا املستوى ،فقد أصبح نهل التشريعات الوطنية من خزان القواعد القانونية الدولية حقيقة مؤكدة وواقعا
ال يرتفع ،ساهمت في تكريسه التكنولوجيا بفعل عدم اعترافها بالحدود السياسية بين الدول ،27ويتجلى ذلك في مظهرين،
فمن جهة أولى ،هناك القواعد القانونية التي تستمد من االتفاقيات الدولية املصادق عليها ،ومن جهة ثانية ،توجد بعض
قواعد القانون الداخلي التي تبدو ظاهريا ذات مصدر داخلي ،في حين يكشف التنقيب في جذورها عن كونها مستمدة من
القواعد واملبادئ املفروضة من لدن املنظمات الدولية (.28)...PNUD , OMS , OMC , CNUCED
هذا ،ويعتبر تأثير قواعد القانون الدولي على القوانين الوطنية أكثر عمقا بالنسبة للدول الضعيفة اقتصاديا
وسياسيا على الساحة الدولية ،بالنظر لضعف أو انعدام مساهمتها في صناعة وبلورة القواعد القانونية ذات الطابع
الدولي ،بشكل يدفع إلى التساؤل حول مركز النظام القانوني الوطني في إطار عملية التثاقف؟

 -2التثاقف القانوني وسيطرة األنا الذي ليس أنا
كان التثاقف القانوني قائما على مر الحياة اإلنسانية ،وإن اختلفت أشكاله ومآالته من حقبة إلى أخرى ،ويمكن
تلمس هذه الظاهرة من خالل شواهد كثيرة ،دالة على االحتكاك والتماس بين األنظمة القانونية املتجاورة واملتالقحة منذ
أقدم العصور ،29ومن ذلك الفقه اإلسالمي الذي استوعب عددا من األحكام التي كانت قائمة في مرحلة الجاهلية كالقصاص
والدية ،30واليمين 31كوسيلة إثبات وغيرها ،كما أن إجازة غالبية املذاهب الفقهية اإلسالمية لقاعدة "شرع من قبلنا شرع

 26محمد اإلدريس ي العلمي املشيش ي" ،لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا" ،املرجع السابق ،ص.25.
 27عبد الرحيم رجواني ،عصر املعلومات ،جموح تكنولوجيا املعلومات في ظل العوملة ،مطبعة النجاح الدار البيضاء ،سلسلة املعرفة للجميع،
رقم  ،9شتنبر .1999
28 Mohamed Hammoumi, op.cit, p.315.
" 29فقد كشف لنا تاريخ القانون عن انتشار النظم القانونية في مناطق غير تلك التي نشأت فيها ،حيث انتشر القانون اإلنكليزي في أمريكا
الشمالية وبعض األقطار األخرى ،وانتشرت الشريعة اإلسالمية في مجموع الدول اإلسالمية ....ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر
فشكت عملية االقتباس بشكل كبير ،وتبعا لذلك انتشرت القوانين األوربية في الشرق األوسط والشرق األدنى وفي إفريقيا الشمالية"...؛ أحمد
أدريوش" ،القانون املقارن -الدرس االفتتاحي" ،منشورات سلسلة املعرفة القانونية ،طبعة  ،2009ص.87-86.
 ..." 30وقد وصلت الجماعات الفطرية إلى هذه املرحلة بعد أن تهذبت أخالقها بعض الش يء وأصبح االنتقام منظما بحيث ال يتجاوز االعتداء
بمثله ( )....وفي الجماعات القديمة لم يكن القصاص قاصرا على اإلنسان الجاني بل كان يشمل الحيوان ( )...ومن دراسة وتحليل املواد الخاصة
باإليذاء الواردة في قانون حمو رابي ،يتبين أن هذا القانون أخذ بمبدأ القصاص ( )...وقد أخذت الشريعة اإلسالمية الغراء بمبدأ القصاص ،إال
أنها لم تنس التشجيع على األخذ بالتعويض بدال عنه ،كما لم تنس التذكير بحكمة األخذ بهذا املبدأ (." )....
"والدية نظام توصلت إليه الجماعات اإلنسانية بعد أن توفرت لديها األموال ،وكان ذلك في أواخر عهد الصيد الذي امتد إلى عهد الزراعة ثم
الزراعة الراقية ....والدية عبارة عن مبلغ من املال يدفعه املعتدي أو عشيرته تهدئة إلى املعتدى عليه تهدئة لثورة غضبه."...
أنظر صاحب عبيد الفتالوي" ،تأريخ القانون" ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،طبعة  ،1998ص.36-33" 31اعتمدت املجتمعات القديمة على عدة وسائل إلثبات ذنب الجاني أو براءته منه بهدف وضع حد للمنازعات بأية وسيلة ( )...ومن وسائل
اإلثبات األخرى اليمين ...وكان الحلف على الحجارة أكثر شيوعا عند الجماعات البدائية ،وعند بعض الشعوب كانت هناك أحجار من نوع معين
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لنا" تدخل في خانة ما يستدل به على عملية التثاقف ،إذ تتيح العمل بما نقل بطريق صحيح عن الشرائع السماوية
السابقة.32
وباملقابل فإن الكثير من الدراسات 33توصلت إلى استخراج قرائن وشواهد دالة على تأثير الفقه اإلسالمي في القوانين
الغربية الحديثة ،كما هو الشأن بالنسبة لتأثير الفقه املالكي في القوانين األوربية ،إذ سبق التوصل إلى أن هذه األخيرة
تأثرت ،في محطات تاريخية مختلفة بالفقه اإلسالمي ،سواء أثناء الحروب الصليبية ،أو في سياق الحكم العثماني في الكثير
من البلدان األوربية ،إذ طبق قوانين إسالمية في هذه البلدان ،مما أتاح الفرصة لألوروبيين لالطالع على مبادئ الفقه
اإلسالمي ،ومقارنتها بأنظمتهم القانونية واإلفادة منها في تطويرها.34
وإذا كان يالحظ من خالل ما سلف ،أن هناك تثاقف قانوني في االتجاهين ،يكون فيه كل طرف ،في اإلبان نفسه،
آخذا ومعطيا ،فإن األمر مع مرور الزمان ،وتحت تأثير العديد من األسباب واالعتبارات ،كان محال لتغيير جذري وعميق،
اتخذ توجها آخر ،تجسد في تثاقف أحادي املنحى ،لصالح الثقافة أو النظام القانوني القوي أو املهيمن ،سيما خالل الحقبة
االستعمارية ،حيث كان املستعمر يقتبس قوانينه لتطبيقها في الدول املستعمرة ،وهو األمر الذي استمر مداه حتى بعد
الفترة ما بعد االستعمارية.35
ولعل الشاهد التاريخي األكثر وضوحا في االستدالل على ذلك ،يتجلى في سن دساتير وطنية في كافة البلدان التي
تحررت من االستعمار ،بنيت مبادئها وقواعدها على مبادئ لم يكن يعرفها الفقه اإلسالمي .كما هو الشأن بالنسبة
للدستورين التونس ي أو املغربي وغيرهما من الدساتير العربية.
وفق نفس التوجه ،شهدت األنظمة القانونية عبر العالم تطورات هائلة ،بعد أن وضعت الحرب العاملية الثانية
أوزارها ،من أبرزها ظهور فروع قانونية جديدة ،إلى جانب الفروع القانونية التقليدية كنتيجة للتطورات والتحوالت التي
أفرزت ثورة علمية في مختلف املجاالت ،ومن بين تلك الفروع الجديدة ،القانون النووي ،قانون االتصاالت ،قانون البيئة،....

تسمى أحجار اليمين" عبيد الفتالوي ،املرجع السابق ،ص )38-37.وهو ما أخذت به الشريعة اإلسالمية في قوله سبحانه وتعالى" :ال يؤاخذكم
هللا بالعفو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان".
 32ويتم التمييز في إطار " شرع من قبلنا بين قسمين" :القسم األول :األحكام التي لم تذكر في شريعتنا في قرآن وال سنة :وهذه ليست شرع لنا
باالتفاق ( )...القسم الثاني :األحكام التي ذكرت في القرآن أو السنة وهذه ثالثة أنواع :األول :األحكام التي نسخت من شريعتنا وهذه ليست شرع
ّ
الصيام – الثالث :األحكام التي قصها هللا علينا في القرآن أو ذكرت
لنا باالتفاق ( )....الثاني :األحكام التي أقرت في شريعتنا وهذه شرع لنا مثل
على لسان رسول هللا عليه وسلم من غير إنكار وال إقرار لها وهذه هي محل الخالف مثل آيات القصاص في شريعة اليهود «وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس والعين بالعين ،واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص" املائدة اآلية .»....5/45
 أنظر وهبة الزحيلي ،الوجيز في أصول الفقه ،دار الفكر املعاصر -بيروت لبنان ،الطبعة الثانية ،سنة  ،1995ص.102-101. 33من بين هذه الدراسات نذكر على سبيل الحصر ال املثال:
 سيد عبد هللا علي حسين" ،املقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية والتشريع اإلسالمي -مقارنة بين فقه القانون الفرنس ي ومذهب اإلماممالك بن أنس رض ي هللا عنه" ،سلسلة دراسة املقارنات التشريعية  ،2دار السالم للنشر والتوزيع والترجمة.
 عبد السالم أحمد فيغو " ،أثر فقه مالك في القانون املدني الفرنس ي" ،مجلة الحقوق ،العدد الرابع عشر ،السنة الثامنة ،يناير – ماي .2013 34سيد عبد هللا علي حسين ،املرجع السابق ،ص.51.
 35أحمد ادريوش" ،القانون املقارن ،"...املرجع السابق ،ص.87.
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وهو ما يعتبر إثراء للقانون بوجع عام ،بما يحمله من إنشاء نظم قانونية جديدة .36وقد كانت هذه الفروع القانونية
املستحدثة محال لعملية استيراد من قبل دول العالم الثالث عموما ،والدول العربية خصوصا.
في هذا السياق ،يعتبر النظام القانوني املغربي نتاجا لدينامية تطورية طويلة ،برزت فيها ملسة املستعمر الذي أضفى
على جوانب كثيرة منه طابعا غربيا ،37بدءا من قانون االلتزامات والعقود ،الذي يشكل الشريعة العامة للقوانين ،حيث
وضعته فرنسا بعد استعمارها للمغرب ،38لتحقيق أهداف مختلفة يبقى من أهمها الرغبة في حماية مصالحها والهيمنة
عليه ،ولئن كان هذا القانون يعتبر ترجمة فعلية للتثاقف املفروض ،إال أنه ظل صامدا ملا يزيد عن قرن ،باستثناء بعض
الترميمات ،39التي استهدفت ضخ دماء جديدة في عروقه ،الحتواء التحوالت االقتصادية واالجتماعية املستجدة.
وملا كان التثاقف القانوني يعتبر حالة تماس بين األنا واألنا الذي ليس أنا ،تقتض ي التفاعل والتالقح بين ثقافتين أو
نظامين قانونين ،فإن استنطاق مكونات النظام القانوني املغربي من جهة ،والواقع االجتماعي من جهة أخرى ،خالل مرحلة
ما بعد االستقالل ،يظهر استمرار االختالل في توازن حركة التثاقف لصالح األب الروحي 40للنظام القانوني املغربي وللقواعد
املستمدة من القانون الدولي ،بسبب تعود املشرع املغربي على استيراد واستهالك عناصرهما ،وهو األمر الذي يتم غالبا دون
بذل أدنى مجهود ملالءمته مع خصوصيات املجتمع املغربي ،مما يفرز ما اصطلح عليه أحد الباحثين تثاقفا مبتورا.41
ولعل وفرة األمثلة التي تتوزع على جل الفروع القانونية ،تجعل من عملية االستدالل على هذا التثاقف املبتور أمرا
يسيرا ،فقد تلقى والزال يتلقى النظام القانوني املغربي الكثير من القواعد القانونية املستوردة بدوافع متنوعة ،قد تكون
 36محمد محمد عبد اللطيف" ،القانون الناعم ..قانون جديد للسلوك االجتماعي" ،عالم الفكر ،العدد  ،174أبريل-يونيو  ،2018ص.57.
37 Mustapha Bentahr, «la coutume au Maroc, simple phénomène sociale ou véritable source normative » in « droit es société
au Maroc », série colloques et séminaire- n°7, impremerie El Maarif al jadida Rabat, éd 2005, p.5; « le système juridique
marocain est le fruit d’une lente évolution, en effet la colonisation a transposé un droit positif de type occidental… ».
" 38إن النظر إلى واقع األمور من خالل الظروف التي وضع فيها قانون االلتزامات والعقود املغربي يسمح لنا بالقول إن فرنسا هي التي وضعت
هذا القانون  ...وقد توخت فرنسا عند وضعها لهذا القانون إلى جانب تحقيق أهداف نعتبر بعضها شكليا وبعضها اآلخر جوهريا"...؛ محمد
شيلح" ،أصول قانون االلتزامات والعقود املغربي من زاوية واضعه وموضوعه :محاولة قراءة في ق ل ع م من خالل سيرته ،مجلة القانون
واالقتصاد ،العدد  ،5سنة  ،1989ص.51.
 39من بين القوانين التي تمت بها هذه الترميمات نذكر على سبيل املثال ال الحصر:
 القانون رقم  21.18املتعلق بالضمانات املنقولة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.76بتاريخ في  11شعبان  17( 1440أبريل )2019؛الجريدة الرسمية عدد  6771بتاريخ  16شعبان  22( 1440أبريل  )2019ص2058 .؛
 القانون رقم  53.05املتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية ،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.07.129بتاريخ  19من ذي القعدة 30( 1428نوفمبر  ،)2007الجريدة الرسمية عدد  5584بتاريخ  25من ذي القعدة  6) 1428ديسمبر  (2007ص 3879؛
القانون رقم  44.00املتعلق ببيع العقارات في طور اإلنجاز ،الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1.02.309بتاريخ  25من رجب  3( 1423أكتوبر ،)2002الجريدة الرسمية عدد  5054بتاريخ  2رمضان  7( 1423نونبر  (2002ص .3183
40

ونقصد هنا القانون الفرنسي.

ّ
ملخصات ندوة حركة ّ
التثاقف بين ضفتي املتوسط :التجليات والخلفيات والتحديات –
 41أنور جمعاوي" ،العرب والغرب :فجوة التثاقف"،
سوسة 13-12 ،نونبر  ،2019ص13.؛ " ّكلما أدمنت مجموعة بشرية ما استهالك ثقافة اآلخرّ ،
ّ
الجمعية وكينونتها
وقصرت في التعريف بذاتها
الحضارية ،ولم تبذل جهدا ُمعتبرا في تقديم إضافات نوعية للمشهد التثاقفي ،الكوني ّ .
والناظر في عالقات العرب بالغرب في ّ
الزمن ّ
الراهن يقف
ّ
على فجوة التثاقف بين الطرفين .ذلك ّأنها ّ
تتأسس على تثاقف مبتور ،يكاد يكون في اتجاه واحد".
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ذات طابع اقتصادي ،تؤكد ما اصطلح عليه األستاذ محمد شيلح بالتالزم األنطولوجي القائم بين االقتصاد والقانون،42
حيث يتحكم في املشرع هاجس مالءمة التشريع املغربي مع تشريعات الشركاء االقتصادين ،كما هو الشأن بالنسبة
للعالقات االقتصادية القائمة بين املغرب واالتحاد األوربي ،43إذ ال يتردد في القيام بكل التعديالت التي تروم جعل التشريع
املغربي ينسجم مع تشريعات هذا االتحاد ،وذلك تفعيال ملقتضيات املادة  52من اتفاق الشراكة املوقع بينهما ببروكسيل
سنة  ،1996الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس  ،442000ويندرج بين أهدافه مساعدة املغرب على تقريب أو
مالءمة إطاره القانوني مع املنظومة القانونية لالتحاد األوربي في امليادين التي يشملها هذا االتفاق.
وفق نفس املنطق ،وبغية مواكبة التحوالت االقتصادية ،تجد الدول نفسها مرغمة على جعل تشريعاتها الوطنية
ذات قدرات تنافسية -بالنظر لدورها الذي يتراوح بين الدفع بعجلة التقدم أو على العكس كبح جماحه ،45وذلك عن طريق
االستجابة ملتطلبات وتطلعات الفاعلين االقتصادين ،46وتحسين مناخ األعمال ،وهو ما يمكن التمثيل له بالتعديالت
القانونية التي طالت القانون 17.95املتعلق بشركة املساهمة والقانون  5.96املنظم لباقي الشركات ،بموجب القانونين
47 20.19و48 21.19على التوالي ،واللذين يندرجان في إطار سعي املغرب إلى تحسين ترتيبه في مؤشر مناخ األعمال Doing
.49 business
غير أن األمر ال يقتصر على الجانب االقتصادي ،بل إن الدوافع املرتبطة بحماية حقوق اإلنسان تسهم بشكل كبير
في تحفيز عملية استدماج قواعد قانونية جديدة في األنظمة القانونية الوطنية عموما ،ومنها النظام القانوني املغربي الذي
عرف دينامية ذات طابع حقوقي ،تجسدت في القيام بإصالحات هامة على هذا املستوى ،ال سيما من خالل صدور دستور
 ،2011الذي يعتبر ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات األساسية ،يتضمن اعترافا بااللتزام بحقوق اإلنسان كما هي متعارف
 42محمد شيلح" ،القانون واالقتصاد بين االنفصال واالتصال" ،املجلة املغربية للقانون االقتصادية ،العدد الثاني ،يناير  ،2009ص.7.
 43ونشير على هذا املستوى أن االتحاد األوربي وفي سبيل إنجاع عملية املالءمة عمل على تمويل دراسة حول فرص التقارب بين اإلطار القانوني
الوطني والنظام األوروبي الجديد  (GDPR).أطلقت هذه الدراسة في إطار مساعدة تقنية "لتعزيز ثقافة حماية املعطيات الشخصية في املغرب"،
بهدف دعم عملية تعديل اإلطار املغربي لحماية املعطيات للمالءمة مع املكتسبات األوروبية ،وممارساتها الجيدة وقيودها في هذا املجال.
44

Accord Euro – Méditerranéen établissant une association entre les communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, journal officiel des communautés européennes n°
18.3.2000, L70/14 ; « la coopération vise à aider le Maroc à rapprocher sa législation de celle de la communauté
dans les domaines couverts par le présent accord ».

 45ادريس الفاخوري " ،تطور القانون ،األسباب والوسائل" ،مجلة املرافعة ،العدد  ،11دجنبر  ،2000ص60.
 46عادل الخصاص ي" ،التنافسية املعيارية :صراع جديد بين األنظمة القانونية الوطنية" ،املجلة املغربية لقانون األعمال واملقاوالت ،عدد -14
 ،15ماي -شتنبر  ،2008ص.102.
 47قانون رقم  20.19الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.78بتاريخ  23من شعبان  29( 1440أبريل  ،)2019الجريدة الرسمية عدد
 6773بتاريخ  23من شعبان  29( 1440أبريل ،)2019ص 2177؛
  48القانون رقم  21.19الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.19.79بتاريخ  20من شعبان  26(1440أبريل )2019؛ الجريدة الرسمية عدد 6773بتاريخ  23شعبان  29( 1440أبريل  ،)2019ص 2180؛
 49يعتبر مؤشر مناخ األعمال املعروف باسمه األصلي دوينغ بيزنس  Doing businessمن ضمن أشهر التقارير التي يصدرها البنك الدولي،
والذي يرافق إصداره بتغطية إعالمية موسعة ،ويعتمد هذا التقرير على عشرة مؤشرات أساسية لقياس درجة ممارسة األعمال على مستوى
 190دولة في العالم ،من بينها إحداث املقاوالت ،الحصول على تصريح البناء ،الحصول على القروض ....وقد عرف ترتيب املغرب تطورا ملحوظا
إذ انتقل خالل الفترة ما بين  2009و 2019من الرتبة  130إلى الرتبة  53عامليا.
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عليها عامليا ،ودسترة هيئات متعددة لحماية الحقوق والنهوض بها ،إذ تم في هذه الوثيقة الدستورية تبني الكثير من
الحقوق 50واملبادئ ،51في ترجمة واضحة للوفاء بالتزامات املغرب الدولية.
فقد مارست صورة حقوق اإلنسان بمنظورها العاملي تأثيرا بينا في األوضاع الوطنية عموما ،والنظام القانوني بصفة
خاصة ،وهو ما يتمظهر ،فضال عما سبق ،في ركوب املشرع موجة مراجعة الكثير من النصوص القانونية التي تكتس ي طابع
األولوية قصد مالءمتها مع املقتضيات الحمائية الدولية.52
كما أن التطور التكنولوجي وما أدى إليه من إنشاء بيئة افتراضية تضاهي الواقع امللموس في شتى املجاالت ،53أثر
بشكل واضح على القواعد القانونية التقليدية ،حيث أصبح بعضها متجاوزا وقاصرا عن استيعاب ومسايرة ما تحمله رياح
هذا التطور من مستجدات ،فترتب عن ذلك أن النصوص القانونية املستجدة لم تعد تعكس بالضرورة حاجيات
موضوعية محلية ،بل غالبا ما تكون نتيجة لتوجه تشريعي يرمي إلى مواكبة مستجدات التشريع الدولي وإكراهات املرحلة
الراهنة ،وتهافت ،بتعبير األستاذ محمد اإلدريس ي العلمي املشيش ي ،القانون وراء لهث العلم والتكنولوجيا.54
ترتيبا على ذلك ،أصبح القانون الدولي بشقيه العام والخاص يفرض نفسه على القانون الوطني ،مجسدا تقلص
السيادة الوطنية في السيطرة على التكنولوجيا ،وإن كان ذلك قد يفض ي إلى تقارب أو تعارض بين األنظمة القانونية الكبرى
كما هو الحال بين قانون الواليات املتحدة األمريكية ودول االتحاد األوربي في مجموعة من امليادين ،مثل امللكية الفكرية.55
فإنه يؤدي إلى تبعية قانونية لألنظمة القانونية الضعيفة التي تجد نفسها أمام إكراه تثاقف مفروض في صورة تثاقف
تلقائي ،أصبح في إطاره القانون بتعبير أحد الباحثين ال يعبر عن إرادة األمة ،بل خير ناقل إلرادة الفاعلين في مسلسل
العوملة.56
 50نضرب فيما يلي لبعض األمثلة التي تم إقرارها دستوريا انسجاما مع التزامات دولية:
 فيما يتعلق بالحق في الحياة فقد تم التأكيد على االلتزام باملادة  6من العهد الدولي املتعلقة بالحق في الحياة؛ بخصوص الحق في املحاكمة العادلة فقد تم تضمين الدستور املغربي ما ورد في املادتين  14و 15من العهد الدولي ومقتضيات أخرى؛ إعمال املادة  19من العهد الدولي من خالل تحصين حرية الصحافة والحق في الحصول على املعلومات بإطارات قانونية ومؤسساتية ،حيثتم إصدار قانون الصحافة والنشر ،والقانون املتعلق بالحصول على املعلومات.....
ملزيد من التعمق في هذه النقطة يراجع :أحمد شوقي بنيوب" ،اإلطار التشريعي واملؤسساتي لحقوق اإلنسان  -تقرير حول سمات التطور
واملقتضيات الحاضنة لحقوق اإلنسان" ،دار النشر املغربية -عين السبع الدار البيضاء ،الطبعة األولى ،مارس .2019
 51من بين أبرز هذه املبادئ والتي لها عالقة وطيدة باملوضوع محل الدراسة ،نذكر على سبيل املثال ال الحصر ،مبدأ سمو االتفاقات الدولية
على القانون الداخلي حيث نصت الفقرة ما قبل األخيرة من تصدير الدستور املغربي لسنة  2011على ما يلي“ :جعل االتفاقيات الدولية ،كما
صادق عليها املغرب ،وفي نطاق أحكام الدستور ،وقوانين اململكة وهويتها الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نشرها ،على التشريعات الوطنية،
والعمل على مالئمة هذه التشريعات ،مع ما تتطلبه تلك املصادقة".
 52يمكن التمثيل ملظاهر هذا اإلصالح بمدونة األسرة التي تضمنت بعض املقتضيات القانونية املستمدة من اتفاقية حقوق الطفل ،ومن
اتفاقية رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء ،وكذلك مدونة الشغل .....
 53عيس ى كتب" ،األصل التجاري اإللكتروني ،مطبعة األمنية – الرباط ،طبعة  ،2017ص.3.
 54محمد اإلدريس ي العلمي املشيش ي" ،لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا" ،املرجع السابق ،ص.17
 55محمد اإلدريس ي العلمي املشيش ي" ،لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا" ،املرجع أعاله ،ص.22.
 56عادل الخصاص ي" ،التنافسية املعيارية :صراع جديد بين األنظمة القانونية الوطنية" ،املرجع السابق ،ص.118.
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من خالل ما سلف ،يالحظ ارتفاع وتيرة استيراد القواعد القانونية الغربية وصباغتها باللون الوطني ،تحت تأثير
أسباب ودوافع كثيرة ومتعددة ،وهو ما يثير اللبس حول إمكانية الحديث عن تثاقف أو حتى تثاقف مبتور في ظل هذا الوضع
املختل لصالح ثقافة األنا الذي ليس أنا ،فغالبا ما يستعمل هذا املصطلح للداللة على التماس بين ثقافتي مجتمعين غير
متكافئين من حيث القوة ،57فاألمر إذن يستجمع عناصر وشروط انتشار ثقافي أكثر من توافر ظروف تثاقف قانوني ،أي
انتشار سمات قانونية غربية في النظام القانوني املغربي خاصة واألنظمة العربية عامة ،طاملا أن التثاقف يقتض ي تفاعال
بين ثقافتين ،وهو الشرط الغائب بين طرفي هذه العالقة.
وأمام هذا الوضع ،وأيا كانت نوعية التثاقف الذي دفع إلى دخول القاعدة القانونية الغربية إلى النظام القانوني
املغربي ،فإن االكتفاء بدور املستقبل أو املتلقي اآللي لها ،قد يسم هذا النظام بالضعف وانعدام الفعالية والجدوى ،مما
يثار معه إشكال البحث عن سبل وآليات تلقي القاعدة القانونية الغربية وإدماجها في النظام القانوني الوطني ،بالشكل
الذي يضمن فعاليتها واإلفادة منها.

ثانيا :تلقـي القاعدة القانونية األجنبية
إذا كان تلقي القاعدة القانونية في إطار التثاقف القانوني يشكل وسيلة أساسية لتطوير األنظمة القانونية ،58فإنه
يطرح إشكال كيفية التلقي التي تتيح اإلفادة من القاعدة القانونية املتلقاة ،وهو ما يفرض تالزما بين تلقيها وتبيئتها (،)1
هذه األخيرة التي تساعد على إنجاحها مجموعة من العوامل املختلفة ،سيما منها املستمدة من العلوم االجتماعية (.)2

 -1التالزم الحتمي بين التلقي والتبيئة
ملا كانت القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية ،وهي صفة تالزمها في منبتها كما في بيئة غرسها ،فإن ذلك يؤدي إلى
اصطباغها بصباغة البيئة التي تحيط بها ،والتطور معها في تقدمها وتخلفها في ازدهارها وانهيارها ،59ذلك ما يتجلى من خالل
مواكبتها املستمرة لتغير الظروف والشروط التي أنتجت في ظلها ،60واألنظمة التي سهرت على عملية إنتاجها.61
Cécilia Courbot, op.cit, p.125 ; « il demeure le plus couramment utilisé dans sa définition restrictive de contact culturel entre
deux sociétés de puissance… ».
 58نشير في هذا اإلطار إلى أنه قد ينظر إلى كلمة تلقي على أنها غير حيادية ،وفي هذا اإلطار تقول  V.Magnierفي معرض معالجتهل ألشكالية
تلقي القانون األكيريكي على مستوى التنظيم الداخلي للشركات التجارية ،أنه " قد تبدو كلمة تلقي حيادية ،إال أنها ليست كذلك ،فكلمة تلقي
تحمل تهديدا ملن يطاله مثل ذلك ،كان اختصاصيو القانون املقارن قد علمونا بأن التلقي يستجيب لدافع مزدوج :الجاذبية من جهة والقوة من
جهة أخرى ،وربما كان بإمكاننا اإلعتقاد بأنه ال يمكن في ظل القوة العاملية األولى استبعاد هذا الدفع أمام ذاك"..؛ فيرونيك ماغنيه (،)V.Magnier
" تلقي القانون األمريكي على مستوى التنظيم الداخلي للشركات التجارية" ،في " أمركة القانون" ،تعريب محمد وطفه ،مجد املؤسسة الجامعية
للدراسات والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،سنة  ،2008ص.357.
 59محمد غربي ،املرجع السابق ،ص.17.
 60زهير نعيم" ،مدخل إلى أسس التفكير القانوني" ،مطبعة املعارف الجديدة -الرباط ،الطبعة األولى ،سنة  ،2020ص.67.
 61فاطمة دشتي" ،مدى تأثير القانون املالي على سلوك األفراد" ،عالم الفكر ،العدد  ،174أبريل-يونيو  ،2018ص149.؛ "  ...وصيغ التوازن هذه
ماهي إال انعكاس للنظام االقتصادي واالجتماعي والسياس ي السائد في الدولة ،فالقواعد القانونية تختلف باختالف األنظمة االقتصادية... ،
فاملطبق منها في النظام الرأسمالي يختلف عما هو مطبق في النظام االشتراكي ،كما يختلف باختالف األنظمة السياسية ،فالقاعدة القانونية في
النظام الديموقراطي ليست كمثيالتها في النظام الديكتاتوري "...
57
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تبعا لذلك فإن تلقيها أو استقبالها من طرف بيئة اجتماعية غير تلك التي نبتت فيها يتسم بدرجة كبيرة من الصعوبة
والتعقيد ،تعترض نجاح عملية التلقي هاته ،ألن القانون ينبغي أن يكون مالئما للمجتمع الذي سيطبق فيه وإال ولد ميتا،62
وذلك ما يظهر في املقاومة التي يمكن أن تواجه بها عملية الزرع هذه ،من طرف مكونات املجتمع املستقبل ،سيما وأن لكل
مجتمع خصوصيته وأسلوب تكيفه مع العصر.
وال يكاد يخلو نظام قانوني من شواهد دالة على رفض الخاضعين له لبعض القواعد القانونية ،العتبارات تختلف
من نظام قانوني إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر ،إذ ينظر إلى القاعدة القانونية املتلقاة على أنها تتعارض مع قيمهم ،أو تقوض
نظاما اقتصاديا معينا ألفوه وسارو عليه لردح من الزمن ،63خاصة إذا تعلق األمر بمجتمع مركب ،64فقد سبق "لبول
باسكون" ) (Paul Pasconالتأكيد على أن إغفال العوامل االجتماعية السائدة فعال أو االختيار فيما يبنها ،بناء على رؤية
إيديولوجية أو دوغمائية للواقع مخاطرة كبيرة ،حيث أن األسئلة الرئيسية التي تتطلب الجواب ال تتعلق فقط بالعالقات
القانونية ولكن بالتناقضات السائدة في املجتمع.
وتجدر اإلشارة في هذا الصدد ،أن املشرع املغربي عمل في أكثر من تدخل تشريعي ،65عند الرغبة في سن مقتضيات
جديدة أو تعديل أخرى قائمة ،على االستناد إلى مقتضيات مستوردة ،وتبنيها تشريعيا دون مراعاة سياق نشأتها عند
محتضنها األصلي ،ولعل التمثيل لذلك يعد أمرا يسيرا ،بالنظر العتياد املشرع على هذا النوع من االستيراد املشوه ،فمثال
عند سعيه إلى توفير الحماية الجنائية ملقتضيات القانون  17.95املتعلق بشركات املساهمة ،66فإنه تبنى ما ذهب إليه
التشريع الفرنس ي من توسيع نطاق التجريم ،دون استحضار ،من جهة أولى ،ملا ترتب عن هذا التوجه من ردود فعل سلبية
من طرف رجال األعمال والفاعلين االقتصاديين ورجال القانون الفرنسيين ،التي عجلت بالتدخل باألداة التشريعية
للتخفيف من الطابع الزجري في ميدان األعمال بصفة عامة ،ومن جهة ثانية ،عدم مراعاته لخصوصيات املجتمع املغربي،

Jean Gaudment, rapport présenté in « droit, économie et sociologie », travaux du 5 ème colloque des facultés de droit et des
sciences économiques Toulouse, 28-31 mai 1958 , librairie DALLOZ, 1959, P.28, «la loi doit en effet être adaptée à la société
qui aura à l’appliquer sous peine de rester l’un de ces textes mort-nés».
 63مصطفى العوجي" ،القاعدة القانونية في القانون املدني" ،املرجع السابق ،ص.50 .
 64يقول بول باسكون "أن اصطالح املجتمع املركب – املتعارض مع اصطالحي املجتمع التابع واملنتقل – ذلك الذي وصفناه بكون سلطة الدولة
واملؤسسات فيه غير موجودة في أيدي نموذج اإلنتاج املسيطر فعال ،يجب أن يطلق على ما يبدو على حالة مؤقتة ،وربما ثابتة ،من التوازن
املتأرجح ،حيث التناقض بين قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج من جهة ،وبين التنظيمات املؤسساتية والعالقات االجتماعية والقانونية من جهة
ثانية."...
 65عبر أحد الباحثين عن هذا األمر بقوله " :إن تشريعاتنا ومؤسساتنا ومنها تلك املنظمة للمجال االقتصادي لم تعرف والدة طبيعية ،وال ظروف
عادية للنشأة والتطور وال استجابة مناسبة لواقعنا ،حيث غلب فيها طلبع التقليد ،وانتفى عنها عنصر اإلنضاج الضروري لشروط النجاح"....؛
محمد حامي الدين" ،الحماية القانونية للمقاولة من معيار املصلحة االجتماعية" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في االعلوم القانونية  ،جامعة محمد
الخامس ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – الرباط ،السنة الجامعية  ،2016-2015ص.9.
 66القانون رقم  17-95املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  96-1-124صادر في  14من ربيع اآلخر . 1417
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مما ترتب عنه عدم رضا الفاعلين االقتصاديين ورجال القانون.67
ونتج عن ذلك أن توجه املشرع نحو اعتماد مقاربة جنائية صارمة ،سرعان ما استدعت مقتضياتها قدرا من املرونة
والتخفيف من طابعها العقابي ،وهو ما تم من خالل القانون  ،6820.05بفعل ما أبانت عليه املمارسة العملية ،من عدم
قابلية الكثير من األحكام القانونية للتطبيق أو عدم تالؤمها مع الواقع السوسيو-اقتصادي املغربي ،69أي عدم خضوعها
للتبيئة والتكييف مع هذا الواقع.
فقد كان حريا باملشرع املغربي أن يحيد عن التبعية القانونية للمشرع الفرنس ي ،السيما في األمور القانونية التي
تعرضت النتقادات فقهية كثيرة ،وأبان تطبيقها العملي عن قصور في تحقيق غاياتها ،فاالستمرار في هذا النهج ،على حد
تعبير األستاذ "محمد اإلدريس ي العلمي املشيش ي" ،يجعل املغرب وفيا الستيراد القوانين املستعملة ،في الوقت الذي يستحق
أكثر من ذلك.70
وقد سبق أن نبه املفكر "طه عبد الرحمان" من خالل مشروعه الكامل (روح الحداثة ،الحق العربي في االختالف
الفلسفي ،)....على أننا نتلقى عن الغرب عناصر وسمات ثقافية دون وعي بالسياقات الفلسفية والظروف االجتماعية
واالقتصادية التي كانت وراء نشأتها في بيئتها األصلية ،كما أكد في كتابه املوسوم بروح الحداثة ،على أن لكل مجال تداولي
مقتضياته التطبيقية الخاصة.71
ارتباطا بذلك فإن أحكام وقواعد القانون التي ال تعبر عن املبادئ والقيم وال ترتبط بمستويات السلوك التي تسود
في مجتمع معين ،قد تظل حروفا ميتة 72بسبب املقاومة اإليجابية أو السلبية من قبل املخاطبين بتلك األحكام ،رغم ما

 67نشير في هذا اإلطار أن املشرع املغربي قد تعرض النتقادات كثيرة بالنظر لكونه سار في نفس نهج املشرع الفرنس ي ،الذي عمل توسيع دائرة
التجريم في ميدان الشركات التجارية ،والذي تراجع عنه بعد ذلك ،لكن دون اكتراث من املشرع املغربي ،وهو ما ترتب عنه تبني نصوص قانونية،
أصبحت تراثا تاريخيا بالنسبة للتشريع الفرنس ي بعد أن تراجع عنها ،للتعمق في هذه املسألة ينظر:
نور الدين فقهي« ،املقاربة الجنائية في قانون شركات املساهمة ،سؤال الجدوى والفعالية" ،مجلة القضاء التجاري ،العدد األول ،السنة األولى،
ص141-119.؛ عبد الرحيم السليماني" ،نحو سياسة جنائية أكثر مالءمة في مجال األعمال واملقاوالت ،املجلة املغربية للقانون االقتصادي،
العدد  ،3سنة ،2010
-Mohamed Alami Machichi, «précarité de la réforme de la société anonyme», R.M.D.E.D, 1996, n°37, p.47-48.
 68القانون رقم  20.05القاض ي بتغيير وتتميم القانون رقم  17.95املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18
بتاريخ  17من جمادى األولى  23( 1429ماي )2008؛ الجريدة الرسمية عدد  5639بتاريخ  12جمادى اآلخرة  16( 1429يونيو  ،)2008ص .1359
69 Chakib El Oufir, «sociétés commerciales constituées antérieurement à la lumière de la jurisprudence française», Rev. ICHAA,
n° 27, année 2003, p.154.
70 Mohamed Idrissi Alami Machichi, “précarité de la réforme de la société anonymes”, intervention lors du colloque sur le
projet de réforme de la société anonyme, implication et enjeux, Revue Marocaine de Droit et d’Economie de developpement,
1996, n° 37.
 71طه عبد الرحمان" ،روح الحداثة" ،املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية ،املركز الثقافي العربي ،الطبعة األولى ،سنة  ،2006ص.34.
72 Georges Ripert, « les forces créatrices du droit », op.cit, p.365 ; «de même la loi; si personne ne se soucie de la faire respecter,
elle reste lettre morte dans le grand recueil des textes ».
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للقانون من قوة وفعالية ،73وهو ما ساهم في تكريسه ما اصطلح عليه بالعوملة القانونية ،وما أفرزته من عدم اتساق
القواعد القانونية ذات األصل الخارجي مع الواقع االجتماعي الداخلي ،مع ما يستتبعه ذلك من مساس بمبدأ األمن القانوني،
و تذكية لظاهرة عدم جدوى القواعد القانونية.74
لذلك يلزم إخضاع القواعد القانونية لسيرورة تكييف وتبيئه ،تضمن سالسة وانسيابية إدماجها في النظام القانوني
للمجتمع املستقبل واحتواء واستيعاب ما يمكن أن تتعرض له من مقاومة .وهو األمر الذي يتطلب اإلملام الكبير والتحديد
الدقيق للظروف والشروط التي تتم فيها العمليات الدينامية املرتبطة باالحتكاك والتماس بين األنظمة القانونية ،باعتبارها
من مكونات الثقافة ،بشكل ييسر من جهة ،كشف سيرورات وميكانيزمات التثاقف ،التي يتم من خاللها انتقاء العناصر
املرغوب في اقتراضها ،أو العناصر املقاومة لالقتراض ،75ومن جهة أخرى الوقوف عند آليات اندماج هذه العناصر في
النموذج األصلي وكذا مآالته.
وقد يسعف في تحقيق ذلك ،ما توصل إليه "روجي باستيد" لتفسير سيرورة التثاقف ،إذ أدخل فكرة العلتين اللتين
تدخالن في عالقة جدلية في أي عملية تثاقف ،األولى ذات بعد داخلي؛ سماها العلة الداخلية ،تختلف من ثقافة إلى أخرى،
وتتجسد في منطقها الخاص الذي قد يحفز أو يقف حاجزا أمام التغيرات الثقافية الواردة من الخارج .أما الثانية ،أي العلة
الخارجية فترتبط بالتغير الخارجي املنشأ ،وهو ما عبر عنه أيضا "محمد عابد الجابري" بالدينامية الداخلية والقابلية لألخذ
والعطاء.76
في السياق نفسه ،اقترح "هيرسكوفيتش" "إعادة التأويل" مفهوما جديدا يفسر سيرورة عملية التثاقف ،ويعني
"العملية التي يتم من خاللها نسبة الدالالت القديمة إلى عناصر جديدة أو التي من خاللها تقوم القيم الجديدة بتغيير
الداللة الثقافية لألشكال القديمة" ،77وهو ما يسمح بضمان تغير سلس وتبيئة ناجحة للقاعدة القانونية املستوردة ،عن
طريق إعادة تأويلها 78حتى تتوافق مع متطلبات العلة الداخلية بمفهوم "باستيد" للثقافة أو النظام القانوني املستقبل.
هكذا ،فكلما كانت القاعدة القانونية منتمية إلى عصر ليس عصرنا ،ونابعة من سياق اجتماعي آخر ،إال فرض أمر
تفكيكها واستنطاقها بغية االقتراب من فهمها .مما يمكن من استكناه الفلسفة الكامنة وراء صنعها و كشف حقيقتها في
مختلف أبعادها ،فإذا كان تطوير النظام القانوني من خالل تبني قواعد قانونية أجنبية يعتبر آلية مهمة لتحقيق هذه

 73دينيس لويد" ،فكرة القانون" ،تعريب سليم الصويص ،سلسلة عالم املعرفة ،العدد  ،47سنة  ،1981ص.133.
74 Mohamed Hammoumi, «l’ingénierie juridique et la qualité des textes normatifs au Maroc- les défis d’une nonne
gouvernance réglementaire», op.cit. , p. 318.
 75عبد الغني عماد" ،سوسيولوجيا الثقافة" ،املرجع السابق ،ص.79.
 76محمد عابد الجابري ،مجلة فكر ونقد العدد  ،6سنة  ،1998ص.6-5.
77 M.Herskovits cité par Cécilia Courbot, op.cit , p.124.
78 H. Maledin, « Culture, cultures nationales, interculturation, acculturation et inculturation », Histoire de l’ Humanité, vol. VII,
Le XXe siècle de 1914 a nos jours, UNESCO, 2008, p. 976.
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الغاية ،فإن األهم هو ضمان ولوجها إلى النظام القانوني الواقعي بمفهوم "جورج ريبير" ،79Georges Ripertوعدم االكتفاء
باعتبارها مكونا غير فعال من مكونات النظام القانوني الشكلي.
إن التلقي الذي يضمن للقاعدة القانونية الجودة ،ويؤمن لها التطبيق الجيد ،ويبعدها عن الدخول في زمرة قوانين
عدم الجدوى ،أو قوانين الحبر على ورق ،ينبغي أن يكون مسبوقا بعملية استقراء وتفكيك ملحتواها ،بغية الوصول إلى
الفهم واالستيعاب الجيدين لسياق وظروف نشأتها في املجتمع املصدر واألسباب الكامنة وراء ذلك ،80بشكل يضمن تقبلها
من طرف مكونات املجتمع املستقبل .ذلك أن معيار التقبل يعتبر شرطا أساسيا في تقييم القاعدة القانونية من زاوية
فعاليتها ،وهو ما يرتبط بمدى اتصافها بصفة العدالة والواقعية وقربها من فهم الناس للمبادئ التي تتضمنها ،وهي صفات
ينبغي على واضع القاعدة القانونية استحضارها عند سن التشريعات ،إذا شاء لها تقبال إيجابيا وتطبيقا عمليا.81
الحاصل مما سلف ،أن التلقي الجيد والفعال للقاعدة القانونية ،الذي يضفي عليها املشروعية ،82يتطلب تمرير
القيم واملبادئ املضمنة فيها عبر سيرورة تكييفية تستهدف إعادة تأويلها ،وإخضاعها للتغييرات املالئمة قصد تهييئ الطريق
إلدماجها في النظام القانوني املستقبل ،83وتسهيل ولوجها للعالقات االجتماعية ،84لكي ال يقتصر وجودها على مجرد النظام
القانوني الشكلي.

 -2فعالية تلقي القاعدة القانونية في نجاح تبيئها
تتطلب تبيئه القاعدة القانونية واإلفادة منها أن يتم مراعاة خصوصيات املجتمع املستقبل ،والحرص على تهيئة
ظروف التلقي الجيد لها ،الذي ينبغي أن يقتصر على روحها ال على سياق نشأتها وظروف تطبيقها ،ألن هذين األخيرين ،من
األمور التي ال يمكن استيرادها ،لكونهما يرتبطان باملكونات األخرى للمجتمع مصدر هذه القاعدة أو تلك السمة الثقافية،
بالنظر للحمة الوظيفية التي تجمع بين هذه املكونات ،لكن هذا ال يعني عدم االكتراث بهذين الضابطين في عملية التبيئة،

79 Georges Ripert, « les forces créatrices du droit », op.cit, p.396 ; « mais tout cela vise l’ordre formaliste, il en est tout autrement

dans l’ordre juridique réel, cet ordre n’est pas assuré par les milliers de lois qui forment une collection de textes impossibles à
connaitre et dont plusieurs sont depuis longtemps oubliés.. pour qu’une loi vive il faut qu’elle soit reçu dans le milieu
juridique…».
80 Remy Kormos, «Vers l’ unification de la culture juridique dans les pays balkaniques : l’ acculturation du droit des affaires»,
Association Pierre Belon - « Études Balkaniques», 2013/1 n° 19-20, p.23.
 81مصطفى العوجي ،القاعدة القانونية في القانون املدني ،املرجع السابق ،ص.50-49.
82 Bisanswa Justin K. et Tétu Michel, "Francophonie en Amérique" Quatre siècles d'échange. Europe-Afrique-Amérique" Actes
du colloque "Francophonie en Amérique" organisé à Québec les 26-29 mai 2003, Québec, CIDEF-AFI, 2005, 288p, p. 221234 ; « Ce niveau d'acceptation du droit détermine la légitimité du droit …».
83 H. Madelin, « Culture, cultures nationales, inter culturation, acculturation et inculturation », Histoire de l’Humanité, vol. VII,
Le XXe siècle de 1914 à nos jours, UNESCO, 2008, p. 976.
84
Georges Ripert, « les forces créatrices du droit », op.cit, p.366.
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بل إن املعرفة العليمة بهما تكتس ي أهمية كبيرة ،85إذ من شأنها أن تسعف في القيام باملقارنات الضرورية الالزمة إلنجاح
هذه العملية ،وإنضاج شروط وظروف نجاح تطبيقها في املجتمع املستقبل.
وفق هذا املنطق ،يتطلب األمر االعتماد على ما تتيحه بعض العلوم االجتماعية من آليات تسعف في تبيئه القاعدة
القانونية ،من قبيل ما توفره دراسة تاريخ القانون من مزايا تخدم حسن تلقي هذه القاعدة ،إذ ال تنحصر وظيفته في إثبات
تطور القانون والنظم القانونية ،ألنه أمر غير مختلف بشأنه ،بل تتعداه إلى استكشاف األسباب والظروف والعوامل
املختلفة التي دفعت إلى تطورها وانتشارها واختالف هذا التطور من مجتمع إلى آخر ،و كذا تتبع الروابط القائمة بين
الظواهر القانونية عند نشأتها ،وما يتطابق معها أو يناقضها في حياتها املعاصرة ،األمر الذي يسعف في القيام باملقارنات
العلمية بين املاض ي والحاضر ،من أجل االنطالق من األول الستشراف الثاني ،86ويتقاطع مع وظيفة تاريخ القانون وظائف
علوم أخرى من قبيل القانون املقارن ،وفلسفة القانون وكذا علم األنثربولوجيا.
كما يقوم علماء االجتماع بدور مهم من خالل الدراسات اإلمبريقية االستقصائية التي ينجزونها ،سيما منها التي تتغيى
مساءلة فعالية تطبيق القاعدة القانونية في الحياة العملية ،وتقييم حدود اشتغالها على مستوى الواقع ،وقياس حجم
املقاومة التي تواجه بها ،87ومدى تقبلها من املخاطبين بأحكامها ،وإعطاء التفسيرات ملواقفهم منها.88
في هذا اإلطار ،يساهم علم االجتماع القانوني في تمهيد السبيل للعمل التشريعي ،وذلك عبر اإلعداد النفس ي
للمجتمع لتقبل القوانين ،واإليمان بجدوى التدخل اإلصالحي الذي يتم من طرف املشرع حسب الحاالت ،وذلك لتفادي
النتائج السلبية العكسية التي يمكن أن تترتب عن عدم أخذ هذا املحدد بعين االعتبار ،مما قد تؤول معه مخرجات العملية
التشريعية إلى إصدار قوانين ضعيفة غير قابلة للتطبيق ،تعمق ظاهرة "عدم جدوى القوانين" ،فقد سبق للعميد "كاربونيي"
أن شبه طبيعة العملية التشريعية بشكل املقاولة ،إذ يحتاج املشرع إلى تهيئة عالقاته العامة ،ألن األمر يتعلق بعملية
استهالكية للقوانين.89
ولعل األمثلة الدالة على هذا الوضع في التشريع املغربي تبقى متعددة ،نسوق من بينها قانون منع التدخين واإلشهار
والدعاية للتبغ في بعض األماكن ،90الذي وإن كان ذا أهمية كبيرة ويتوخى تحقيق غايات نبيلة ،إال أنه بقي حبرا على ورق،
وذلك ما فسره أحد الباحثين بتدني الوعي املجتمعي حول األضرار الناتجة عن التدخين ،أو عدم تهيئة الظروف وتعبئة

Remy Kormos , op.cit, p. 24 ; " il faut souligner néanmoins que le processus de transformation est beaucoup plus complexe
qu’ une simple refonte des textes juridiques et qu’il est essentiel de comprendre les contextes juridiques, culturels et socio"économiques aussi bien des pays exportateurs
 86عبيد الفتالوي ،املرجع السابق ،ص.6.
87
Jean Gaudment, op.cit, p.28
 88مصطفى العوجي ،القاعدة القانونية في القانون املدني ،منشورات الحلبي الحقوقية ،سنة  ،2010ص49.
89 Jean Carbonnier, « sociologie juridique », presse universitaire de France, 1 ère édition, 1978, p.393.
 90قانون رقم  15.91املتعلق بمنع التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ في بعض األماكن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.91.112بتاريخ
26من محرم 27( 1946يونيو.)1995
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الوسائل واآلليات القمينة بضمان التفعيل األمثل له ،91في حين تساءل باحث آخر عن الجدوى من تضييع املشرع للوقت
وإهدار الطاقة واملال في سن قانون ما ،طاملا سيظل مجرد حروف ميتة.92
ويندرح في السياق نفسه ،تكريس الدستور املغربي للمناصفة ،الذي يثار التساؤل حول مدى تفعيله واقعيا؟ أو
بصيغة أخرى هل املجتمع املغربي مهيأ بما يكفي الحتضان مثل هذا املبدأ أو الهدف؟
فرغم ما لإلقرار الدستوري للمناصفة من أهمية ،إال أن معطيات الواقع تبين أن تفعيله الزال بعيد املنال ،رغم
مرور عشر سنوات على بداية تنزيل الدستور ،سيما امام التذبذب املالحظ في املواقف على مستوى هذا التفعيل والذي
وصل مداه إلى املحكمة الدستورية املغربية ،93وهو ما يمكن معه القول أن أهمية املقاربة التشريعية في التعاطي مع مثل
هذه املبادئ أو األهداف ذات الطابع الحقوقي ال تأتي النتائج املرجوة منها إال إذا اقترنت بإرادة سياسية قوية من أجل
تفعيلها ،ترتكز على القيام بمجهود كبير على مستوى تأطير الوعي املجتمعي ،وتغيير الذهنيات املؤثرة في املنظومة
الثقافية ،94عن طريق تصحيح التمثالت الخاطئة التي قد تتحكم في توجيه السلوكيات .فال أهمية لإلقرار الدستوري

 91مصطفى معمر" ،مدخل لدراسة علم االجتماع القانوني" ،ص.224.
92 Mohamed Hammoumi, « l’ingénierie juridique et la qualité des textes normatifs au Maroc- les défis d’une nonne
gouvernance réglementaire », op.cit, p. 380 ; « cet exemple en dit long du respect que témoignent les pouvoirs publics à la loi
en général. C’est à se demander quel est l’objectif de se donner autant de peine et gaspiller le temps, l’énergie et le budget
pour confectionner, faire adopter, promulguer, et publier une loi, si elle devrait rester lettre morte… ».
 93على هذا املستوى املالحظ أن موقف املحكمة الدستورية بخصوص تفعيل املناصفة يتراوح بين توجهين ،أولهما سعت من خالله إلى تفعيل
مبدأ املناصفة ،وذلك في املجال االنتخابي ،إذ صدرت بعض القرارات في هذا الشأن مثل القرار رقم  ،11/817الصادر عن املجلس الدستوري
(املحكمة الدستورية حاليا) ،بتاريخ  ،2011/10/13في امللف عدد  ،11/817الذي جاء في إحدى حيثياته" وحيث إن املشرع ،بمقتض ى املادة 23
من القانون املعروض على املجلس ،خصص للنساء – ضمن هذه الدائرة – ستين ( )60مقعدا دون إخضاعهن لحد السن ،ويكون بذلك قد
سن مقتضيات قانونية ترمي – بغض النظر عن مداها– إلى تمتيع املترشحات اإلناث بأحكام خاصة من شأنها تحقيق غاية دستورية تتمثل في
إتاحة فرص حقيقية للنساء َلتولي الوظائف االنتخابية ،تطبيقا ألحكام الفصل  19من الدستور الذي ينص على "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدآ
املناصفة بين الرجال والنساء" ،والفصل  30الذي يقر بصراحة أنه "ينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء
والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية".
مقابل هذا التوجه تبنت املحكمة ذاتها توجها آخر مخالفا للتوجه السابق ،حيث تم وضع ما يصطلح عليه "حواجز املدخل" أمام تفعيل
املناصفة في مجال التعيين في املناصب العليا اآلخر ،وذلك بموجب القرار رقم  2014/943صادر عن املجلس الدستوري ،في امللف عدد
 ،1400 /14منشور بموقع املحكمة الدستورية  ،https://www.cour-constitutionnelle.maحيث جاء في إحدى حيثياته ما يلي" :وحيث إن
تخصيص نسبة مسبقة ألحد الجنسين في العضوية باملحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية واملسطرية سالفة الذكر؛ وحيث إنه ،تأسيسا
على ذلك ،فإن إمكان تمثيلية النساء في العضوية باملحكمة الدستورية ،ال يتأتى ضمانه إال على مستوى االقتراح والترشيح ،دون أن يفض ي ذلك
إلى تخصيص نسبة مسبقة ال للرجال وال للنساء في هذه املحكمة التي يخضع اختيار أعضائها ،تعيينا وانتخابا ،لشروط دستورية ال يجوز
اإلخالل بها اعتمادا على أي معيار ،بما في ذلك التمييز بين الجنسين املحظور دستوريا".
 94فاطمة الزهراء بابا أحمد" ،مبدأ املناصفة -التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل" ،مجلة مسالك في الفكر والسياسة واالقتصاد ،عدد
مزدوج  ،24-23ستة  ،2013ص.66-65.
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للمناصفة ،ما لم يكن الواقع القائم يوجبه بإلحاح ،أو على األقل ما لم تتم تهيئته لتقبله والتفعيل األمثل له ،ألنه سيغدو
بذلك أمرا مفتعال ،95وهو ما يمكن لتحقيقه استدعاء ما يوفره علم النفس القانوني ،وعلم االجتماع القانوني.
وما يعضد القول بأن بلوغ املناصفة بين الذكور واإلناث في كل املجتمعات يرتبط أيما ارتباط بالتأثير في العقليات
والذهنيات ال باالقتصار على التكريس التشريعي لها أو حتى الدستوري ،أن الدراسات املقارنة أبانت عن كون بعض الدول
تحقق أعلى نسبة من حيث تقلد النساء مناصب إدارية أو انتخابية ،96رغم أنها لم تكرس دستوريا أو تشريعيا املناصفة ال
كمبدأ وال كهدف ،كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول اإلسكندنافيةـ
إن وظيفة علم االجتماع القانوني ال تتوقف عند حدود الفعل التشريعي ،فتاريخ القانون ال ينتهي بمجرد والدته،97
بل تتعداه إلى مواكبة استمراريته و ومراقبة تطبيقه ،وذلك عبر نشر وتعميم الوعي املجتمعي بهذه القوانين ،فغياب هذه
املواكبة من شأنه الحيلولة دون تحقيق املقتضيات القانونية للغايات التي سنت من أجلها ،وهو ما يمكن أن نمثل له
بالقانون  31.08القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك ،98الذي يكتس ي أهمية كبيرة ،سواء من حيث الفلسفة التي
تحكمت في املشرع عند وضعه ،أو من حيث الغايات االجتماعية الحمائية التي يحققها ،وكذا املجهود التشريعي الذي
تطلبه ،غير أنه لم يواكب بمجهود سوسيولوجي مماثل ،يتجسد أساسا في عدم وضوح استراتيجية تنزيله أو تفعيله ،سيما
أمام جهل املستهلكين بالحقوق املضمنة فيه ،وحتى على فرض علمهم بها فإن تمثالتهم لها غالبا ما تكون مخالفة ملضمونها
القانوني.
فضال عما سلف ،فإن جودة القاعدة القانونية ،بما فيها تلك املتلقاة في إطار تثاقف قانوني ،تتطلب استدعاء ما
يوفره "الليجستيك" من آليات وطرق منهجية ،تستهدف تحسين شروط صناعتها ،وذلك باعتباره يروم دراسة كيفيات
صناعة القاعدة القانونية ،وتحديد أفضل التقنيات الرامية لضمان حسن تدبير هذه العملية .99من خالل توفير النصائح
املنهجية املتعلقة بكل مرحلة من مراحل صناعة القاعدة القانونية.100
تبعا لذلك ،فإن التلقي الجيد للقاعدة القانونية يستدعي أيضا اعتماد بعض التقنيات واألدوات التي تتيح ،فضال
عن تحسين وتجويد عملية تدوين النصوص القانونية ،إمكانية تقييم تطبيقها ،والوقوف على األسباب املؤدية إلى عدم
جدواها ،كما أن اللجوء إلى تقنية دراسة األثر املتوخى من التدخل التشريعي ،التي اعتمدها املشرع املغربي لإلفادة من

 95رضا حمدي ،املرجع السابق ،ص75.
 96فاطمة الزهراء بابا أحمد ،املرجع السابق ،ص.66.
97 Georges Ripert, « les forces créatrices du droit », op.cit., p.365 ; « l’histoire d’une loi ne se termine pas le jour de sa naissance
».
 98القانون رقم  31.08القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.03صادر في  14من ربيع األول
 18( 1432فبراير  ،)2011الجريدة الرسمية عدد  5932بتاريخ  3جمادى األولى  7( 1432أبريل  ،)2011ص.1072 .
99 J.Chevalier, « l’état post-moderne », 3° éd, LGDJ, Coll. Droit et société, 2008, p.152.

Boris Barraud, « La légistique », in La recherche juridique (les branches de la recherche juridique), L’Harmattan, coll.
Logiques juridiques, 2016, p. 219. «cherche à donner à chacune d’elles des conseils méthodiques pour améliorer l’efficacité
» ou efficience du droit
100
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مزاياها املتعددة ،101من شأنها اإلسهام في توقع املشاكل التي قد تنجم عن تطبيق القانون والوقاية منها .من خالل تقييم
االنعكاسات االقتصادية واملالية واالجتماعية والبيئية للمقتضيات التشريعية املرتقبة أو التي ينبغي مراجعتها.102
وال تقف أهمية دراسة جدوى التشريع عند إثبات ضرورته ،حتى ال يصبح بعد إصداره مجرد حبر على ورق ،فاألمر
يمتد إلى دراسة عالقة القاعدة القانونية املزمع صنعها أو تبيئتها بغيرها من القواعد القانونية املستمدة من مصادر
مختلفة ،كما أنها تعتبر آلية للحد من ظاهرة التضخم التشريعي ،التي تمس باألمن القانوني للمخاطبين بأحكام القانون،103
وتفادي ما قد ينتج عن القانون والقضاء وهو يواكب مستجدات الحياة املعاصرة من إمكانية إذكاء عدم االستقرار بدل
التقليص منه.104
صفوة القول ،أنه ينبغي على املشرع التخطيط للعملية التشريعية كما يخطط املهندس املعماري لعملية البناء،105
وذلك عن طريق وضع مخطط هيكلي قانوني من الناحية االجتماعية قبل أن يباشر الصياغة القانونية ،حتى يضمن أن
هذا الهيكل لن يكون مصيره االنهيار ،ويكتب ملحتواه التقبل والتطبيق والصمود ألطول فترة ممكنة ،وهو ما يتطلب فضال
عن ذلك مراعاة عنصر املالءمة مع أبعاد املجتمع الذي يبنى ألجله واالنسجام مع تلبية مصالحه.

خاتمة
الحاصل مما سلف أن ظاهرة التثاقف تعتبر سمة دالة على حيوية الهيئة االجتماعية الحاضنة لها ،وال يندرج في
خانة املبالغة القول بأن حظ املجتمعات املختلفة من التطور ،والقدرة على مواكبة التحول السريع الوتيرة ،واملتعدد األوجه
للظروف االقتصادية واالجتماعية ،ومسايرة الثورة العلمية والتكنولوجية مرتبط أيما ارتباط بمدى انخراطها في سياقات
وديناميات التثاقف ،وفعالية علتها الداخلية في التلقي بمفهوم باستيد ،أومنطقها الداخلي في التبيئة ،لكسب رهان تثاقف
يخدم النظام القانوني املستقبل في عالقته بالنظام املصدر ،ويرفع الحيف الذي قد يرافق تلك السيرورات لصالح هذا
األخير.
ففي هذا الخضم ،يجد املشرع نفسه ملزما ببذل مجهودات مضاعفة من أجل التوفيق والتوليف بين مطلبين
متعارضين في وتيرة تحقيقهما ،متكاملين في غاياتهما ،األول يتمظهر في التأني في سن القواعد القانونية سيما منها ذات
الحمولة املستوردة ،بالنظر لكونها تتطلب عملية تبيئة ،إذ ال يجوز ،كما قال بذلك مونتسكيو ،اللجوء إلى التشريع إال بيد
 101تنص املادة  19من القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها على أنه "يتعين،
كلما اقتضت الضرورة ذلك ،بموجب قرار لرئيس الحكومة ،أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم
بدراسة حول آثارها .تحدد كيفيات إعداد هذه الدراسة واملعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي".
 102الدليل العام حول دراسات األثر للنصوص التشريعية ،سلسلة الوثائق القانونية املغربية ،الطبعة األولى ،ص.19.
 103محمد الفيلي" ،القانون والسلوك اإلنساني ...محاولة لفهم صناعة التشريعات" ،مجلة عالم الفكر ،العدد  ،174أبريل -يونيو ،2018
ص.11.
 104عبد املجيد اغميجة" ،مبدأ األمن القانوني وضرورة األمن القضائي" ،مجلة الحقوق املغربية ،مطبعة األمنية ،دار اآلفاق املغربية للنشر
والتوزيع بالدار البيضاء ،ص.51.
 105وقد تبنى هذا التشبيه الذي نراه يعبر بشكل واضح عن الطريقة املثلى التي ينبغي املشرع التعامل بها مع العملية التشريعية ،باوند في كتابه
"التحكم االجتماعي من خالل القانون  ،1942أورده غاي بيخور" ،مدونة السنهوري القانونية ،نشوء القانون املدني العربي املعاصر (-1942
 ،)1949ترجمة رشا جمال ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،الطبعة األولى ،بيروت ،سنة  ،2009ص .97.
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مرتجفة ،ألن التشريع غير الضروري سيئ في حد ذاته ،فهو استنزاف غير مبرر للتشريع .أما الثاني ،فيقوم على السرعة في
التدخل التشريعي ،ملواكبة التطور التكنولوجي ،في زمن أصبح فيه اإلنتاج القانوني شبيها بإنتاج البرامج املعلوماتية،
ويقتض ي صيغا متتابعة بسرعة كبيرة.106
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أركان جريمة اإلتالف املعلوماتي وعقوباتها -دراسة مقارنة-
Elements of the crime of information damage and its penalitiescomparative studyطالبة دكتوراه :إسمهان عون –الجزائر-

امللخص :تعد جريمة اإلتالف املعلوماتي من الجرائم املستحدثة التي تقع في نطاق املعلوميات باإلعتداء على الوظائف
الطبيعية للحاسوب ،وذلك بالتعدي على البرامج والبيانات املخزنة واملتبادلة بين الحاسوب وشبكاته الداخلية (املحلية) أو
العاملية (اإلنترنيت) ،وتعتبر جرائم اإلتالف املعلوماتي من الجرائم العمدية التي تتحقق بتوافر قصد جنائي ،ونظرا لخطورة
هذه الجريمة وخصوصيتها اتجهت العديد من التشريعات األجنبية والعربية وعلى رأسها املشرع الجزائري إلى تجريمها وتوفير
الحماية الجنائية املوضوعية لها في نصوص خاصة.
الكلمات املفتاحية :اإلنترنيت ،اإلتالف املعلوماتي ،الجرائم املستحدثة ،الجزاء ،الحاسوب....

Abstract : The crime of information destruction is one new crimes that fall within the scope
of informatics by attacking the natural functions of the computer, by infringing on programs
and data stored and exchanged between the computer and its internal (local) or global
networks (the internet) Given the seriousness and specificity of this crime, many foreign and
Arab legislator, have tended to criminalize it and provide substantive criminal protection for
it in special texts.
…Key words: Internet, information damage, new crimes, punishment, computer
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مقدمة:
تعد جرائم الكمبيرتو واإلنترنيت طائفة من الجرائم التي تتسم بسمات مخصوصة عن غيرها من الجرائم فهي تستهدف
معنويات وليست ماديات محسوسة ،كما ّأنها تتسم بالخطورة البالغة نظرا ألغراضها املتعددة ،ونظرا لحجم الخسائر
الناجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية.
ّ
وقد تعددت ألفاظ ومفردات وصيغ ومصطلحات التعريف بالجريمة اإللكترونية تعددا يحمل التنوع والثراء ال التنازع
والتضاد ،فأطلق على الجريمة اإللكترونية عدم مسميات وهي كالتالي :جرائم الكمبيوتر واإلنترنيت ،وجرائم الحاسب اآللي،
جرائم التقنية العالية ،الجرائم الرقمية ،السيبر كرايم ،جريمة أصحاب الياقات البيضاء ،الجرائم الناعمة ،الجرائم
النظيفة .1وتتخذ للجريمة املعلوماتية عدة أشكال من بينها اإلتالف املعلوماتي ويقصد بهذه األخيرة هي تلك الجرائم التي
ينتج عنها إتالف املكونات املادية كاإلتالف الذي يقع على الشاشة أو الطابعة أو األقراص املضغوطة ،أو أسالك ربط
الشبكة ،وهذه الصورة تنطبق عليها تنطبق عليها نصوص قانون العقوبات التقليدية التي تتناول بالتجريم فعل اإلتالف
الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر باملال املنقول .وقد وضحتها املذكرة التفسيرية التفاقية بودابست لسنة ّ 2001
بأنها "تخريب
نظم الحاسوب بهدف اإلعاقة العمدية لإلستخدام غير الشرعي للنظم املعلوماتية بما في ذلك نظم االتصاالت باستخدام
أو التأثير على بيانات الحاسوب ،ومصطلح اإلعاقة يرتبط باألفعال التي تحمل اعتداء على حسن تشغيل نظام الحاسوب،
وهذه اإلعاقة ترتبط باألفعال التي تحمل اعتداءا على حسن تشغيل الحاسوب ،وهذه اإلعاقة تكون ناجمة عن إدخال أو
نقل أو محو أو إتالف أو طمس أو اإلضرار بالبيانات املعلوماتية.2
ويعد موضوع دراسة اإلتالف املعلوماتي كأحد أشكال الجرائم املعلوماتية من أهم املوضوعات الجديدة والتي لم تنل
حظها من البحث والتخصص ،ومن أهدافي للبحث حول هذا املوضوع إثراء توضيح وإعطاء أهم النقاط التي تمكن الباحث
في املجال القانوني من دراسة وفهم أساسيات هذه الجريمة وكيف تم التعامل معها في بعض التشريعات األجنبية والعربية.
ومما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية :ماهي األعمدة التي تقوم عليها جريمة اإلتالف املعلوماتي ،وما هي العقوبات املقررة
على مرتكبيها؟
ولإلجابة عن اإلشكالية السابق طرحها ،قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين كالتالي:
املبحث األول :أركان جريمة اإلتالف املعلوماتي
املبحث الثاني :العقوبات املقررة ملرتكبي جرائم اإلتالف املعلوماتي

املبحث األول :أركان جريمة اإلتالف املعلوماتي
املطلب األول :األركان العامة لجريمة اإلتالف املعلوماتي
ال تقوم الجريمة بدون توافر الركنين املادي واملعنوي عالوة على الركن الشرعي،

الفرع األول :الركن املادي في جريمة اإلتالف املعلوماتي
وإن الركن املادي في الجرائم املعلوماتية يختلف نوعا ما عن الجرائم التقليدية كون أنه يقوم على صور في فعل اإلعتداء،
ويتحقق السلوك أو النشاط اإلجرامي املكون لجريمة اإلتالف املعلوماتي بجميع األفعال التي تؤدي إلى إتالف النظم
 1رضا عسال وعماد عبد الرزاق ،الجريمة اإللكترونية واملجرم املعلوماتي -مقاربة مفاهيمية ،-مجلة بيليوفيليا لدراسات املكتبات واملعلومات،
العدد  ،05ص .153-152
 2حسين ربيعي ،آليات البحث والتحقيق في الجرائم املعلوماتية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق – تخصص قانون العقوبات
والعلوم الجنائية ،-كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة  ،2016-2015 ،1ص.58
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املعلوماتية ،كما ينحقق بأي نشاط يؤدي إلى إعدام صالحية املحل املعلوماتي ،وقد جاءت التشريعات بتعبيرات مختلفة
للداللة على هذا السلوك ومنها تعبير "اإلتالف" و "التدمير" و "التخريب"و "مسح البرامج والبيانات" و "إيقاف أو "حذف"
أو أي سلوك آخر يجعل البيانات أو الرامج واملحررات املعلوماتية غير صالحة لإلستعمال كليا أو جزئيا.3
وإن القانون الفرنس ي جاء بتعبيرات "اإلدخال" و "املحو" و "التعديل" ّأما قانون العقوبات الكندي فقد عبر عن صور
السلوك ب "إلتالف" أو التشويه أو جعل البيانات بال معنى أو دون فائدة أو فعالية أو تأثير" ،وذهب القانون اإلماراتي إلى
تعبيرات " إيقاف عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتالف أو تعديل البرامج أو البيانات أو املعلومات فيها"
وتعبيرات " إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو تغيير"أما القانون البحريني فعبر عنها ب "تلف"ّ .4أما املشرع
الجزائري ،فقد عبر عنها بأزال أو عدل بطريقة الغش املعطيات التي يتضمنها وذلك في نص املادة  364مكرر من قانون
العقوبات.5
وعليه فإن إتالف املعطيات املعلوماتية يكون بإفساد الش يء حتى تفقد صالحيته تبعا للغرض الذي أنشأت ألجبه سواء
بإدخال تعديالت جوهرية أو أم بإزالة معلومات أساسية أو بتعطيلها بحيث ال يمكن القيام بوظائفها.6
ّ
بأنه" :تغذية النظام باملعلومات املراد معالجتها أو بتعليمات الزمة لعملية املعالجة" ،7ومن أبرز
ولقد عرف الفقه اإلدخال
القضايا التي انطوت على هذه العملية قيام مبرمج بمؤسسة كبرى في أملانيا الغربية الستعمال برامج معدة خصيصا من
أجل إتمام عملية اإلحتيال ،حيث يسمح بإدخال معطيات تتعلق بمرتبات أشخاص وهميين إلى ذاكرة الحاسب التي تحتويه
على جميع املعطيات املتعلقة بمرتبات املؤسسة ،ثم قام بإدخال باإلضافة إلى إعداد هذه البرامج باجراء تعديالت في برامج
أخرى تتعلق بدفع املرتبات وبيانات حسابات الشركة وميزانيتها حتى يضمن الجاني هدم ظهور مدفوعات هذه الرواتب في
قوائم املراجعة التي يعدها الحاسب للشيكات التي تم صرفها من جهة ،ومن جهة أخرى استقطاع املبالغ املستولى عليها من
من إجمالي الضرائب املستحقة على املرتبات حتى ال تظهر في حسابات الشركة وميزانيتها باعتبارها عجزا وقد تمكن الجاني
من اإلستيالء على مبلغ  193000مارك أملاني.8
وإن مصطلح التعديل يقصد به "تغيير البيانات الخاصة بنظام املعالجة اآللية دون أن يتضمن ذلك حذفا لجزء أو
ألجزاء منها سواء من مرحلة اإلدخال أو قبل ذلك وسواء كان التغيير كليا أو جزئيا أو باستبدال البيانات مما يؤدي لتغيير
املعنى"ّ ،9أما عن اإلزالة فيقصد بها اقتطاع خصائص مسجلة على دعامة ممغنطة عن طريق محوها أو عن طريق طمسها،
أو ضغط خصائص أخرى فوقها وكذلك عن طريق تحويل خصائص مزالة في منطقة محفوظة من الذاكرة.10
 3عمارعباس الحسيني ،جريمة اإلتالف املعلوماتي دراسة مقارنة ،-الطبعة األولى ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت ،2019 ،ص .152
 4عمارعباس الحسيني ،نفس املرجع ،ص .153-152
 5أنظر املادة  364مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
 6ماجدة بوطمين ،جريمة إتالف املعطيات املعلوماتية ،مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق ،تخصص جنائي لألعمال ،كلية الحقوق
العلوم السياسية ،جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي -الجزائر ،2018-2017 ،-ص.9
 7نائلة عادل فريدة قورة ،جرائم الحاسوب اآللي اإلقتصادي – دراسة نظرية وتطبيقية ،-الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
 ،2009ص.497
 8ماجدة بوطمين ،مرجع سابق ،ص.75
 9علي عبد القادرالقهوجي ،الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي ،الطبعة ااأولى ،دار الجامعية ،بيروت ،1999 ،ص .144
 10محمد خليفة ،الحماية الجنائية ملعطيات الحاسب اآللي في التشريع الجزائري واملقارن ،دون طبعة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
 ،2007ص .184
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وقد يتحقق اإلتالف املعلوماتي أيضا عن طريق "إغراق ذاكرة الحاسب اآللي" أو ما بات يعرف ب "اإلغراق املعلوماتي"،
وذلك من خالل إرسال رسائل إلكترونية بغزارة أو جعل الفيروسات املرسلة إلى الجهاز تتكاثر بشكل هائل يمأل ذاكرة الجهاز
أو قد يصاحب تلك الرسائل فايروسات خبيثة ،للعمل على تقليل أو إعدام مساحات ذاكرة النظام بشكل يؤدي إلى فقدان
املستخدم للمساحات الخاصة بالتخزين ،ومن ثم تعذر استقبال بيانات ومعلومات أو تعطل الخدمة نتيجة مللئ منافذ
اإلتصال ،من خالل الضغط الشديد الحاصل على ذاكرة الواقع على النظام بما يؤدي إلى تدميرة وتشتيت البيانات املخزنة،
وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى اإلتالف املعلوماتي.11

الفرع الثاني :الركن املعنوي في جريمة اإلتالف املعلوماتي
يتخذ الركن املعنوي في أغلب لجرائم بصفة عامة صورة القصد الجنائي ،والذي يتحقق بتوافر إرادة بعمل غير شرعي
لدى الجاني مع علمه بأن القانون يجرمه ،ونفس األمر ينطبق على الجريمة املعلوماتية.12
وإن جريمة اإلتالف املعلوماتي هي جريمة عمدية حيث تتطلب أغلب التشريعات لقيامها القصد العام ،أي علم الجاني
بأن ما يقوم بفعله من شأنه أن يؤدي إلى إتالف املعلومات أو تعديله مع اتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل .13وقد ذهب
قانون إساءة استخدام الحاسبات اإلنجليزي الصادر سنة  1990إلى اشتراط تحقق عنصري "العلم واإلرادة" في جريمة
اإلتالف املعلوماتي صراحة بالقول" :كل من يقوم بعمل من شأنه إحداث تغييرات غير مصرح بها في محتوى أي حاسب آلي،
متى توافر لديه العلم واإلرادة وقت قيامه بهذا الفعل ."...فيما ذهب العديد من التشريعات إلى تعبير "أن تكون أفعال
اإلتالف أو اإلضرار قد تمت عمدا "كالقانون الفيدرالي في الواليات املتحدة الخاص بجرائم الحاسبات اآللية وكذلك قانون
جرائم املعلوماتية السوداني لسنة  ،2007وقانون العقوبات القطري لسنة  .2004كما ذهبت محكمة النقض املصرية ومنذ
أمد بعيد إلى "أن القصد الجنائي في جريمة اإلتالف ،ينحصر في تعمد ارتكاب الجاني للفعل املنهي عنه بأركانه التي حددها
القانون ،ويتلخص في اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث اإلتالف أو التخريب أو التعطيل أو اإلغراق وعلمه بأنه يحدث بغير
حق .14والناظر إلى نص املادة  394مكرر  1من قانون العقوبات الجزائري يتبين له أن القصد الجنائي في جريمة إتالف
املعطيات املعلوماتية يتطلب توافر عنصر العلم واإلرادة لدى الجاني .15ومن خالل استعراض نص املادة  6-607من
القانون الجزائي املغربي نجد أن املشرع املغربي عبر عن القصد الجنائي بعبارة "عن طريق اإلحتيال" ،فالبد أن يعلم الجاني
أنه يقوم بإدخال أو بحذف أو بتغيير غير مصرح به ملعطيات النظم املعلوماتية ،وأن من شأن هذه األفعال أن تؤدي إلى
إعاقة نظم املعالجة عن التشغيل أو عن العمل أو يوقف سيره الطبيعي أو الحد من سرعته أو من سعته التخزينية ،كما
يجب أن تتجه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة ،وال يتطلب القانون الجنائي املغربي في املادة  6-607توافر قصد خاص لدى
الجاني.16
 11عمارعباس الحسني ،مرجع سابق ،ص.163
 12حمز خضري وعشاش حمزة ،خصوصية أركان الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزاائري ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية ،املجلد
 ،06العدد  02جوان  ،2020ص.174
13 Vergutch Pascal, La répression des délits informatiques dans une perspectiviste internationale, Thèse de doctorat,
Université de Montpellier 1, 1996. p 233.
 14عمارعباس الحسيني ،مرجع سابق ،ص .185
 15املادة  394مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
 16حميش ي أحميدة ،جرائم املس بالنظم املعلوماتية في التشريع املغربي واملقارن -جريمة اإلتالف املعلوماتي نموذجا ،-مذكرة ماستر ،كلية
الشريعة –فاس ،2017-2016 ،-ص.93-92
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ّ
وأما التشريعات التي تطلبت قصدا خاصا يتمثل في نية تحقيق الربح أو اإلضرار بالغير ،كالتشريع البرتغالي والتركي فقد
ضت النتقاد بعض الفقهاء ،إذ أنه بتطبيق القصد الجنائي الخاص فإنه يؤدي إلى استبعاد العديد من أفعال اإلتالف وعدم
تجريمها عندما ال تتجه نية الجاني إلى تحقيق ربح مادي أو اضراره بالغير على الرغم من قيمة املعلومات املتلفة ،كما أن
تقدير الخسائر يجب أال يقتصر على األضرار املادية فقط التي تلحق املجني عليه ،وبسبب هذا النقد تراجع املشرع الفرنس ي
عن اشتراط القصد الخاص عند تعديله لقانون العقوبات سنة .17 1992
وينتفي القصد الجرمي في جريمة اإلتالف املعلوماتي في حاالت معينة ،منها حالة إتالف الشخص ملعلومات معينة يعتقد
أنها تعود له ،ثم يتضح أنه ليست له ،كمن يقوم بإتالف برامج أو بيانات يعتقد أنها تعود له أو آلت له بالتركة ،وبهذا الصدد
ذهبت محكمة النقض املصرية إلى أن القصد الجرمي ينتفي في جريمة اإلتالف إذا كان املتهم يوقن أن ما أحدثه من إتالف،
داخال في مباشرة حقه ،بمعنى املتهم الذي يتيقن أنه يمارس حقا له مقرر بموجب القانون ال يتحقق في مواجهته القصد
الجرمي .وينتفي القصد الجرمي في صورة الخطأ ،ومع أن بعض اإلجتهادات الفقهية والقضائية قد ذهبت إلى أن هذه الجريمة
ال تبدو في صورة الخطأ ،إال أننا نرى أنه من املمكن أن يتحقق الخطأ في صورة إهمال أو عدم احتياط في جريمة اإلتالف
املعلوماتي ،كما لو استخدم الفاعل قرصا ممغنطا أو قرصا مرنا يعود له أو للغير ولم يقم الفاعل "املستخدم" بتشغيل
برنامج  Anti virusإهماال أو عدم احتياطا أو رعونة ،مما أدى إلى تلف البيانات واملعلومات في الحاسب الذي يعمل عليه
والذي يعود للغير ،والذي أدخل القرص فيه وشغله ،بسبب احتواء القرص الذي استخدمه على برامج خبيثة كان على
الفاعل يجهل وجودها ،أو باألحرى قصر وأهمل في فحصها ومعالجتا قبل استخدام القرص الذي يحتويها.18

املطلب الثاني :الركن الخاص لجريمة اإلتالف املعلوماتي "محل الجريمة"
البد من اإلشارة ابتداء إلى أن محل جريمة اإلتالف املعلوماتي البد أن يكون ذا طبيعة معنوية "منطقية" وإال باتت جريمة
إتالف تقليدي وليس بمعلوماتي ،وعلى هذا األساس قد يكون الحاسب اآللي نفسه أو املعلومات املخزنة فيه محال للجريمة.19
ومن ثم فإن صور هذا املحل تكون إما عبارة عن برامج إلكترونية أو معلومات وبيانات.

الفرع األول :برامج الكمبيوتر
يسمى البرنامج من الناحية الفنية ب  softwareأو الكيان املنطقي لتمييزه عن الكيان املادي للحاسب أو ما يعرف بال
 hardwareالذي يمثل املكونات املادية للحاسوب .وقد أطلق عليه قانون الجرائم اإللكترونية األردني رقم  27لسنة 2015
تسمية برامج وعرفها بالقول "مجموعة األوامر والتعليمات الفنية املعدة إلنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة
املعلومات ،وقد ذهب قانون الجرائم املعلومااتية السوداني لسنة  2007إلى ّ
عد هذه البرامج صورة من صور النظام
املعلوماتي ،حيث عرف هذا األخير بأنه "مجموعة البرامج واألدوات املستخدمة إلناج وتخزين ومعالجة البيانات أو املعومات
أو إدارة البيانات أو املعلوماتّ ،أما القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات الجزائري،
الصادرة بالقانون رقم  04-09لسنة  2009فقد عرفت مفردة "معطيات معلوماتية ّ
بأنها "أي عملية عرض للوقائع أو
 17عبد اللطيف معتوق ،اإلطار القانوني ملكافحة جرائم املعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع املقارن ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
قسم الحقوق ،جامعة العقيد الحاج لخضر – باتنة -الجزائر ،2012-2011 ،-ص.59
 18عمارعباس الحسيني ،مرجع سابق ،ص-ص.190-189 .
 19سعيداني نعيم ،آليات البحث والتحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم
القانوني ،تخصص علوم جنائية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة الحاج لخضر –باتنة- -الجزائر،2013-2012 ،-
ص.36
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املعلومات أو املفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية بما في ذلك البرامج املناسبة التي من شأنها جعل
منظومة معلوماتية تؤدي وظائفها" ،وهو تعريف جهل هذه املعطيات شاملة ل "البرامج"ـ وفي مصر وفي عام  2005عرفته
الالئحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق امللكية الفكرية املصري الصادر بالقانون رقم  82لسنة 2002
بالقول "برامج الحاسب اآللي ،مجموعة من األوامر والتعليمات املعبر عنها بأي لغة أو رمز أو أشار ،ويمكن استخدامها
بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي وظيفة أو تحقيق نتيجة ،سواء كانت هذه األوامر والتعليمات في شكلها األصلي
أو في أي شكل آخر تظهر فيه".20
والحقيقة أن هذه البرامج قد تكون في كثير من األحيان هدفا لإلجرام املعلوماتي بمختلف صوره ومنه جريمة اإلتالف
املعلوماتي ،السيما بعد أن أضحت تلك البرامج تشكل أهمية كبرى للمؤسسات واألفراد ناهيك عن قيمها املالية املرتقعة
التي قد تصل إلى ماليين الدوالرات ،فضال عما يقف ورائها من جهود برمجية قد تصل إلى مئات أو آالف املبرمجين السيما في
نلك البرامج الهامة والكبيرة التي قد يستغرق إعدادها أشهر أو سنوات ،زمن ثم فإنها تكون هدفا للعديد من الجرائم
املعلوماتية ومنها جريمة اإلتالف بما يحقق الغايات اإلجرامية للفاعلين في إعدام وتخريب تلك البرامج.

الفرع الثاني :املعلومات
لقد أصبحت املعلومات 21مصدر قوة ومصدر سلطة حتى قبل أن املعرفة هي سلطة وأن الحصول على املعرفة وحسن
استخدامها عامالن أساسيان من عوامل التقدم ،ولذلك فإن التكنولوجيا الحديثة تتعلق باملعرفة ثم السلطة.22
وإن طبيعة املعلومات في حالتها املجردة من الوسائط املادية تثير عدة مشاكل في تحديد طبيعة محل الجريمة باعتبارها
مجرد إشارات أو نبضات إلكترونية غير مرئية تنساب عبر أجزاء النظام املعلوماتي وشبكات اإلتصال العاملية وليست ذات
كيان مادي .األمر الذي أدى إلى خلق مواقف فقهية متباينة من أجل تحديد الطبيعة القانونية لها ،أي فيما إذا كانت
املعلومات تعد من القيم املالية التي يمكن اإلعتداء عليها.
وقد انقسم الفقه إلى قسمين:
االتجاه ّ
األول :يرفض هذا اإلتجاه اعتبار املعلومات ضمن القيم املالية التي يمكن اإلعتداء عليها ،ذلك أنه من خصائص
القيم املالية أن تكون قابلة للتملك ،ويترتب على ذلك أن األشياء التي يمكن اإلستئثار بها هي وحدها التي تدخل في عداد
القيم املاليةّ .أما املعلومات ملا لها من طبيعة معنوية فإنه ال يمكن اإلستئثار بها ومن ثم ال يمكن إدراجها في مجموعة القيم
املالية التي نحض ى بالحماية القانونية.
االتجاه الثاني :يرى أنصار هذا اإلتجاه أن املعلومات تعد أمواال منقولة ،وأنه يمكن تقويمها باملال إنطالقا من القيمة
اإلقتصادية لها ،وبالتالي تصح أن تكون محال للحقوق املالية وعلى األخص حق امللكية على أساس إمكانية استغاللها في
20
21

عمارعباس الحسيني ،مرجع سابق ،ص .130-123
تعد املعلومات كمصطلح أحد املشتقات العربية من مصر علم ،وهي بهذا اإلشتقاق تكون وثيقة الصلة بالعلم واملعرفة والتعليم والدراية

واإلحاطة واإلدراك واملعرفة والوعي واإلعالم والشهرة والتميز وتحديد املعالم  informationهي املقابل اإلنجليزي لكلمة املعلومات واإلعالم في
العربية ،وكانت تعني "عملية اإلتصال أو ما يتم إيصاله أو تلقيه .وقد اكتسبت الكلمة في اإلنجليزية معان متعددة منها إيصال املعرفة ،وما نتلقاه
أو نحصل عليه من معارف عن طريق اإلعالم ،والحقائق أو املعطيات الجاهزة للبث أو اإلفادة منها ،وفي العربية قد تصبح املعلومات مرادفة
للفعل يعلم أو يخبر( زهرة بزاوية ،مجتمع املعلومات والكفاءات الجيدة لدى أخصائي املعلومات –دراسة ميدانية باملؤسسات الوثائقية لوالية
وهران ،-كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية ،قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقي ،جامعة وهران  ،2015-2014 ،1ص .)15
22

حسب عمرو ،حماية الحريات في مواجهة نظم املعلومات ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،القاهرة ،2000 ،ص .30
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تحقيق فوائد مادية ،ويجوز بذلك أن تر عليها جميع أنواع التعامالت وتكون محال للحماية القانونية املدنية والجزائية
باعتبارها ماال.23
والحقيقة أن املعلومات بوصقها محال للجرائم املعلوماتية تصنف إلى ست طوائف رئيسية هي :املعلومات اإلسمية
واملعلومات املتعلقة باملصنفات الفكرية واملعلومات املباحة واملعلومات السرية واملعلومات التجارية والصناعية واملعلومات
العسكرية.
ّأوال -املعلومات اإلسمية :وهي إما أن تكون معلومات "شخصية" تتعلق بالشخص كاسمه ولقبه وجنسيته وحالته
اإلجتماعية وإما أن تكون معلومات اسمية "موضوعية" وهي التي تكون منسوبة إلى شخص معبرا بها عن رأيه تجاه الغير كما
في املقاالت في الصحف أو التقارير الخاصة بالعاملين لدى مؤسسة ما.
ثانيا -املعلومات املتعلقة باملصنفات الفكرية :ومثالها تلك التي تتعلق ببراءات اإلجتراع وحقوق املؤلف وغيرها من حقوق
امللكية األدبية والفنية والصناعية والتي يتمتع أصحابها بحقوق مالية وأدبية عليها.
ثانيا :املعلومات املباحة :هي املعلومات التي يحق للجميع الحصول عليها واالستفادة منها دون إذن من صاحبها كالنشرات
الجوية وأخبار البورصة.
رابعا-املعلومات السرية :هي املعلومات التي يكون االطالع عليها وحيازتها مقتصرا على األشخاص املصرح لهم بذلك ويكون
محضورا على غيرهم ،وفي حالة الحصول عليها من غير مصرح لهم بها سيمثل ذلك نشاطا إجراميا.
خامسا -املعلومات التجارية والصناعية :ومنها مثال الدراسات الخاصة باألسواق التجارية والصناعية ومشروعات االستثمار
والتصنيع واإلنتاج والتوزيع والتجارة واألسعار ومراكز البيع والقطاع الصناعي لإلنتاج.
سادسا-املعلومات العسكرية :هي املعلومات التي تتعلق بالنشاط العسكري للدولة ومنها مثال األسرار العسكرية وتحديث
األسلحة واملشروعات النووية واملعدات.24
وحيث أن العصر اليوم ،بات عصرا للمعلومات حتى أضحت للدول واملؤسسات تسعى فيما بينها إلى التسابق في الحصول
عل املعلومات ،لذا كان من الطبيعي والبديهي أن تكون هذه املعلومات هدفا لإلجرام املعلوماتي سواء في صورة التجسس
أو السرقة أو خيانة األمانة أو اإلتالف ،ومن ثم كان من الواجب والالزم على التشريعات املتخصصة بجرائم املعلوماتية أن
تحيطها بسياج من الحماية القانونية ضد أي صورة من صور اإلجرام املعلوماتي ومنها اإلتالف ،كون هذه املعلومات أحد
مفردات "الكيانات املنطقية" التي تمثل الركن الخاص في الجرائم "محل النشاط اإلجرامي".

املبحث الثاني :العقوبات املطبقة على مرتكبي جرائم اإلتالف املعلوماتي
املطلب األول :العقوبات في ظل النصوص التقليدية
ال شك في أن وقوع اإلتالف على املكونات املادية للحاسب من أجهزة ووحدات إدخال وإخراج وشاشات وكابالت واألقراص
املمغنطة وأدوات الربط والتوصيل وما شابه ،تكيف على أنها جريمة عادية تخضع للنصوص التقليدية في قانون العقوبات،
إذا ال شك في أن هذه املكونات املادية لها صفة األموال املادية والعائدة للغير ،مما يسمح لها بالخضوع للنصوص التقليدية
في قانون العقوبات ،ومنها مثال قانون العقوبات العراقي لسنة 1969م بالقول" :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين
وبغرامة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو خرب أو أتلف عقارا أو
منقوال غير مملوك له ،"...ولعل املشكلة الجوهرية في اعتماد النصوص التقليدية هو مدى اعتبار املعلومات أمواال لغرض
23
24
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تطبيق هذه النصوص التقليدية .وإن هذه الفرضية يتنازعها اتجاهان ،اتجاه مؤيد للفكرة وآخر رافض لها.

الفرع األول :االتجاه الفقهي الر افض
يرى أصحاب هذا اإلتجاه عدم جواز امتداد حكم النص أو النصوص التقليدية لإلتالف على ما يقع من أفعال إتالف
ضمن اإلطار املعلوماتي ،متى اقتصر اإلتالف هنا على كيانات منطقية "معنوية" ،كالبيانات والبرامج واملعلومات ،ويسوقون
لتبرير هذا االتجاه ،عددا من الحجج ،لعل أبرزها:
ّأوال -أن جريمة اإلتالف تتطلب أن يكون محل الجريمة أمواال ،وهذه األخيرة يجب أن تكون ذات طبيعة مادية ملموسة،
ولعلها الحجة األبرز في هذا الصدد.
ثانيا -بما أن محو وإتالف البرامج والبيانات يتم أساسا عن طريق التدخل في وظائف الحاسب والنظام املعلوماتي ،فإن
النشاط التقليدي هنا ،ال يعد من قبيل إتالف الدعامة املادية التي تضمن هذه البرامج والبيانات.

الفرع الثاني :اإلتجاه الفقهي املؤيد
يذهب هذا اإلتجاه إلى أن النصوص التقليدية الواردة في قانون العقوبات تتسع لتشمل إتالف املكونات املنطقية
"املعلومات" ،وذهبوا إلى إيراد حجج متعددة لدعم رأيهم هذا ،منها:
أوال -أن الكيانات املنطقية تعد من قبيل األموال القابلة للحماية بموجب التشريعات التقليدية نظرا لقيمتها االقتصادية
التي تفوق في كثير من األحيان قيمة األموال املادية ،فضال عن خضوعها لكافة التصرفات القانونية التي ترد على حق
امللكية ،ومن ثم تكون قابلة للتملك ،ومن ثم تكون قابلة للتملك واالستحواذ عليها ،ومن هنا فإن العبرة في تجريم اإلتالف
املعلوماتي ليست في التعرض ملادة الش يء ،بل بمدى املساس بقيمته املالية ،فقد يفقد الش يء قيمته مع احتفاظ بمادته،
وإن العقاب هنا يتحقق بمجرد زوال أو نقصان قيمة ذلك الش يء.
ثانيا -أن املعلومات املوجودة على األجهزة املادية تكاد تكون جزءا ال يتجزأ من هذه األجهزة ،بل من املحتمل أن تكون قيمة
هذه األجهزة مستمدة من تلك املعطيات "املعلومات".

املطلب الثاني :العقاب في ظل التشريعات الحديثة
وفي التشريع الجزائري شدد املشرع في العقوبات املقررة للمتالعب بنظم املعالجة اآللية سواء في صورتها البسيطة أو
املشددة ،فقد عاقب املشرع الجزائري املتالعب ننظم املعالجة اآللية بالحبس من ستة إلى ثالث سنوات و بغرامة من
500000دج إلى 2000000دج .إضافة إلى العقوبات التكميلية والخاصة بجميع جرائم املعلوماتية.
وفي الواليات املتحدة األمريكية ،لم تكن الفقرة الثالثة من املادة ( )A/1030من القانون الفيدرالي لجرائم الحاسبات
ّ
اآللية لعام  1984تعاقب على اإلتالف املعلوماتي إال إذا ترتب على أفعال اإلتالف ،إعاقة الحكومة عن استخدام أنظمة
الحاسبات اآللية ،غير أن الفقرة املشار إليها عدلت عام  1986نتيجة االنتقادات التي وجهت إليها لتعاقب على جريمة
اإلتالف املعلوماتي العمدي وغير املصرح به والواقع على حاسبات حكومية أو غير حكومية ولكن يستخدم ملصالحها ،ولكن
شريطة أن يكون هذا اإلتالف إما واقعا على معلومات طبية أو أنه قد سبب خسائر مادية ال تقل عن ألف دوالر ،ولكن مع
ذلك فقد بقيت هذه الفقرة محال لإلنتقاد نظرا لعدم شمولها على لكل حاالت اإلتالف املعلوماتي.25
وقد ذهب مشروع قانون جرائم املعلوماتية في العراق لسنة  ،2010إلى معالجة اإلتالف في عدد من املواد ،منها املادة 6
التي تنص على أن :يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت وبغرامة ال تقل عن خمسة وعشرين مليون دينار ال تزيد على خمسين
25
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مليون دينار ،كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة املعلومات بقصد ارتكاب إحدى األفعال اآلتية ...:إتالف أو تعطيل
أو تعييب أو اإلعاقة أو اإلضرار عمدا بأنظمة أو شبكة املعلومات التابعة لدوائر الدولة بقصد املساس بنظامها والبنى
التحتية لها".ومع عدم وجود تشريع للجرائم املعلوماتية في لبنان ،إال أن لجنة تكنولوجيا املعلومات في مجلس النواب
اللبناني قد ذهبت إلى اقتراح نص جديد يجرم أفعال اإلتالف املعلوماتي ،بالقول" :يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث
سنوات وبغرامة من ثالثة ماليين إلى ستين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل ما يلغي أو يعدل بنية الغش
وبأي وسيلة ،البيانات الرقمية أو برامج نظام املعلومات" ،كما ذهب إلى تشديد عقوبة جريمة الدخول غير املصرح به إلى
النظام املعلوماتيـة متى أدى هذا الدخول إلى "إلغاء البيانات الرقمية أو البرامج املعلوماتية أو تعديلها".26

الخاتمة:
في ظل الثورة املعلوماتية الكبيرة التي يعيشها العالم وبعد أن أضحى الحاسوب وما في حكمه ،وكذا شبكة اإلنترنيت ،حيث
بات من السهل اإلعتداء على املعطيات املخزنة داخل الحاسب وإتالفها ،وعليه قمت بدراسة جريمة اإلتالف املعلوماتي
دراسة مقارنة من خالل تقسيم البحث إلى دراسة األعمدة التي يقوم عليها والجزاء املترتب على ارتكابها  ،وتوصلت إلى
مجموعة من النتائج والتوصيات:

النتائج:
 تميز جريمة اإلتالف املعلوماتي بمجموعة من الصفات واألركان الخاصة.
 جريمة اإلتالف املعلوماتي من الجرائم املستحدثة التي تمس بسالمة وأمن املعطيات.
 ضرورة تكوين القضاة من خالل تخصيص دورات خاصة بالجرائم املستحدثة لكي يسهل عليه تطبيق القانون.
التوصيات:
 ضرورة وضع تعريف شامل ومانع من طرف جميع التشريعات األجنبية والعربية.
 ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي بين الدول مع بعضها البعض ،وبين الدول واملؤسسات املعني.

قائمة املراجع:
أوال -باللغة العربية:
 -1القوانين
قانون العقوبات الجزائري.
 -2الكتب






26

حسب عمرو ،حماية الحريات في مواجهة نظم املعلومات ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،القاهرة.2000 ،
علي عبد القادرالقهوجي ،الحماية الجنائية لبرامج الحاسب اآللي ،الطبعة األولى ،دار الجامعية ،بيروت.1999 ،
عمارعباس الحسيني ،جريمة اإلتالف املعلوماتي دراسة مقارنة ،-الطبعة األولى ،منشورات زين الحقوقية ،بيروت.2019 ،
محمد خليفة ،الحماية الجنائية ملعطيات الحاسب اآللي في التشريع الجزائري واملقارن ،دون طبعة ،دار الجامعة الجديدة،
اإلسكندرية.2007 ،
نائلة عادل فريدة قورة ،جرائم الحاسوب اآللي اإلقتصادي – دراسة نظرية وتطبيقية ،-الطبعة األولى ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت.2009 ،
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 -3املذكرات واألطروحات:








حسين ربيعي ،آليات البحث والتحقيق في الجرائم املعلوماتية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق –تخصص
قانون العقوبات والعلوم الجنائية ،-كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة– 1الجزائر.،2016-2015 ،-
حميش ي أحميدة ،جرائم املس بالنظم املعلوماتية في التشريع املغربي واملقارن -جريمة اإلتالف املعلوماتي نموذجا ،-مذكرة
ماستر ،كلية الشريعة –فاس.2017-2016 ،-
عبد اللطيف معتوق ،اإلطار القانوني ملكافحة جرائم املعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع املقارن ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة العقيد الحاج لخضر –باتنة -الجزائر.2012-2011 ،-
سعيداني نعيم ،آليات البحث والتحري عن الجريمة املعلوماتية في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في
العلوم القانوني ،تخصص علوم جنائية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة الحاج لخضر –باتنة -الجزائر-
.2013-2012 ،
ماجدة بوطمين ،جريمة إتالف املعطيات املعلوماتية ،مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق ،تخصص جنائي لألعمال ،كلية
الحقوق العلوم السياسية ،جامعة العربي بن مهيدي –أم البواقي -الجزائر.2018-2017 ،-
زهرة بزاوية ،مجتمع املعلومات والكفاءات الجيدة لدى أخصائي املعلومات –دراسة ميدانية باملؤسسات الوثائقية لوالية وهران-
 ،كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية ،قسم علم املكتبات والعلوم الوثائقي ،جامعة وهران -1الجزائر.2015-2014 ،-

 -4املقاالت:
 حمز خضري وعشاش حمزة ،خصوصية أركان الجريمة املعلوماتية في التشريع الجزاائري ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية،
املجلد  ،06العدد  02جوان .2020
 رضا عسال وعماد عبد الرزاق ،الجريمة اإللكترونية واملجرم املعلوماتي -مقاربة مفاهيمية ،-مجلة بيليوفيليا لدراسات املكتبات
واملعلومات ،العدد .05
ثانيا -باللغات األجنبية:
Théses :
 Vergutch Pascal, la répression des délits informatiques dans une perspectiviste
internationale, Thèse de doctorat, Université de Montpellier 1, 1996.
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الهجرة والتنقل على عهد الحماية الفرنسية
" سيليريي." تحليل موقف ج
.مساهمة في تاريخ الهجرة باملغرب املعاصر
Immigration and mobility under French Protectorate.
"Jean Célérier's attitude Analysis "
A contribution to the history of migration in contemporary
Morocco.
.املغرب/ خنيفرة-بني مالل/ األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين- عثمان زوهري باحث في التاريخ املعاصروالتراث.د

 وفي اتجاه الجزائر إبان الحماية، يتوخى هذا املقال رصد هجرات وتنقالت العمال واملزارعين املغاربة داخل املغرب:امللخص
 والظروف املختلفة التي أجبرت هاتين الفئتين على مغادرة مواطنها بحثا عن، وذلك بالوقوف على أنماطها املتنوعة.الفرنسية
، وبالوقوف كذلك على موقفي كل من الكولون وسلطات الحماية من الهجرة. وضيعات الكولون، واملعامل،العمل في األوراش
 وحاول املقال أيضا مقاربة عالقة العمال. وكذا التدابير اإلدارية املتخذة بشأنها،والهجرة إلى الجزائر على وجه الخصوص
 واستند املقال في ذلك. السيما في مواسم الحرث والحصاد،واملزارعين املهاجرين املغاربة باألرض واألنشطة الكبرى املرتبطة بها
. ومعطيات رقمية تمثلت في إحصائيات في غاية األهمية،كله على معطيات جغرافية
.الجزائر-األوراش-األرض-الكولون-الحماية-املزارعون-العمال-التنقل- الهجرة:الكلمات املفاتيح

Abstract: This article aims to monitor the migrations and movements of Moroccan workers and
farmers inside Morocco and towards Algeria during French Protectorate by identifying their diverse
patterns and different circumstances that forced these two groups to leave their homes in search
of work in the workshops, factories and colonial estates; besides identifying the attitudes
of the Colony and the protectorate authorities towards migration especially to Algeria in particular,
as well as the administrative measures taken on them. The article also attempts to approach the
relationship between Moroccan migrant workers and farmers with land and associated major
activities, particularly in tillage and harvesting seasons. The article is based on geographical and
digital data, which were very important statistics.
Keywords: Migration- Mobility - Workers - Farmers - Protectorate- Colony- Land - Workshops Algeria.
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مقدمة:
يعتبر موضوع الهجرة والتنقل على عهد الحماية باملغرب ،من املواضيع التي لم تهتم بها كثيرا الدراسات و األبحاث
في مجال التاريخ املعاصر .وتتجلى أهمية هذا املوضوع في كونه من املداخل املعرفية و اإلبستمولوجية ملقاربة مجموعة من
ُ
األسئلة الطارقة ،التي تعد -و بال ريب -شرطا لبناء معرفة تاريخية ببعض إشكاالت االستعمار باملغرب .فقد ظلت الفترة
 1912-1956من الفترات التي يكتنفها الغموض في عديد من القضايا ذات الصلة املباشرة أوال ،باملجتمع في تعدده وتنوعه
وتركيبته؛ وبأنماط اإلنتاج التقليدية ،ومؤسسات االقتصاد العصرية ،والرأسمال الكولونيالي ،وقوة العمل ،والبنية
العقارية؛ وبالسياسات االستعمارية ،وغيرها .وذات الصلة ثانيا ،بمضامين املصطلح واملفهوم في الكتابات الكولونيالية ،وما
َّ
يسمها-رغم أهميتها -من عموميات وإسقاطات .ويكتس ي موضوع الهجرة على عهد الحماية أهميته كذلك ،من خالل ما ُيوفره
من إضاءات حول تداخل إشكاالت التاريخ االقتصادي ،والتاريخ االجتماعي ،والتاريخ السياس ي ،والتاريخ الثقافي أيضا؛
وحول بعض إشكاالت التاريخ الراهن.
وفي هذا املقال ،حاولنا مقاربة موضوع الهجرة والتنقل في مغرب الحماية ،من خالل دراسة* جان سيليريي Jean
** .Célérierوهي دراسة قيمة ملا توفره من معطيات كمية ،ومضامين كيفية جغرافية وتاريخية متكاملة .واعتمدنا طريقة
التحليل التاريخي في بسط هذه املضامين في كليتها ،وعرض مجمل املعطيات في تداخلها ،وتصرفنا في استثمار ما تضمنته
من قضايا ،باالستناد إلى مرجعيات تاريخية معاصرة ّ
تهممت بنفس املوضوع ،ومن داخل إشكاالت أخرى .والغاية من ذلك،
توسيع دائرة النقاش التاريخي حول هجرات وتنقالت فئات عريضة من املزارعين ،والعمال املياومين داخل املغرب و في اتجاه
الجزائر؛ و اإلسهام في معالجة ثمة أسئلة يتعلق بعضها في مستوى أول ،بطبيعة وأنماط هذه الهجرات وهذه التنقالت،
وبالوجهات املقصودة؛ وفي مستوى ثان وأخير قصد بعضها من جهةٌ ،
تعر ُُف األسباب املباشرة وغير املباشرة التي فرضت
على الفئات املذكورة -في سياقات سوسيو-اقتصادية-سياسية محلية ودولية  -ترك مواطنها ،ووسائل إنتاجها لتتحول ،و في
ظرف وجيز ،إلى بروليتاريا االقتصاد االستعماري .و من جهة أخرى ،الكشف عن عواقب هذه الهجرات ومختلف أنواع
التنقالت التي فرضتها سياسات الحماية.
ّ
سجل الجغرافي واملؤرخ ج .سيليريي في سياق مقاربته ملختلف أنماط تنقالت وهجرات املغاربة إبان الحماية -استغراب
السياح األوربيين من تكدس األهالي داخل الحافالت؛ وشكل لهم ذلك مفاجأة مسلية أثناء زيارتهم األولى للمغرب .و أشار إلى
تنافس شركات النقل الكبرى والصغرى حول زبناء غير مكترثين بشروط الراحة مقابل أسعار هزيلة .وأضاف أن وسائل
النقل من حافالت ،وخاصة حافالت الستيام  ،C.T.Mوالشاحنات الصغرى ،وعربات القطار من الدرجة الرابعةّ ،
يسرت
تنقالت املغاربة وأحدثت بذلك تحوال عميقا في حياتهم.
إن تنقالت املغاربة املستمرة في املجاالت املتنوعة ،من الظواهر التي استرعت اهتمام العديد من الباحثين الكولونياليين.
وفي هذا اإلطار ،أشار سيليريي إلى أن هذه التنقالت ال يمكن أن تفسر إال بعوامل متنوعة و متداخلة ،منها ما هو نفس ي،
واقتصادي ،وجغرافي .وأضاف أن تشبث الناس بالتنقل ،وتأخر استقرارهم ،وكذا استعدادهم الدائم للهجرة ،والفضول
_______________
* -يتعلق األمر بالدراسة اآلتيةJean CELERIER . Les mouvements migratoires des indigènes au Maroc «Bulletin Economique du :
Maroc.V.1,N°4,avril1934.Imp.Officielle ,Rabat,1934.pp. 238-232
** -فرنس ي األصل(ٌ ،)1962-1887م ّبرز في الجغرافيا والتاريخ،و شغل منصب مدير الدراسات ب"معهد الدراسات العليا املغربية" Institut
 des Hautes Etudes Marocainesبالرباط ما بين 1917و.1954
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وحب االستطالع ،ونمط العيش ،وعالقة املوارد الطبيعية بالحاجات الضرورية للحياة اليومية ،من العوامل األساسية
التي تسمح بفهم أنواع التنقالت أو الهجرات ،وآفاقها على عهد الحماية.
وعموما ،يمكن القول إن تنقالت املغاربة تعود إلى مبررات متنوعة أثرت في طبيعتها ،كما أن دراسة ديناميتها تستوجب
االنطالق من بعض سماتها املشتركة .فالهجرات الجماعية على سبيل املثال ،ليست من طبيعة التنقالت الفردية ،فبعضها
له طابع استثنائي وقيمة مختزلة ،وبعضها اآلخر يتسم بالسعة والتكرار ويشكل ظاهرة عامة.

أوال -الهجرات الجماعية
انطلق سيليريي من القناعة املنهجية التالية :ال يمكن فهم أي ظاهرة اجتماعية في أبعادها العالئقية ،أو السياسية ،أو
االقتصادية بمغرب الحماية ،إال بتمثل وفهم حيوية النظام األبوي (البطريركي) ،والتضامن القبلي الضامن لألمن الفردي،
مادامت الدولة املخزنية  -في نظره -غير قادرة على توفير ذلك ،بل وعاجزة عن تأدية هذه املهام .ولذلك ،فتدبير الهجرات
كان يستدعي دائما -وعلى نحو مباشر -تدخل وانخراط األسرة برمتها ،والدوار أو الفخذ .ومن ثمة ،يمكن القول بأن الهجرات
إحدى الخاصيات املعبرة عن حياة املغاربة وروابطهم االجتماعية.
وعالوة على الترحال الصرف ،البد من التمييز في الهجرات الجماعية ما بين هجرات تقصد االستقرار الدائم ،وأخرى
موسمية .و تجدر اإلشارة إلى أن الهجرات الدورية فرضتها أنماط حياة وعيش عدد كبير من القبائل .فاقتصادها الزراعي-
الرعوي ّ
حتم على الناس االنتجاع والبحث عن املراعي البعيدة؛ أضف إلى ذلك شرط نظام تناوب األراض ي املخصصة
للزراعة والرعي .فاألفخاذ الكبرى في املنطقة تحت األطلس ي ،وعلى وجه الخصوص الشاوية ودكالة ،كانت في حركة تردد
مستمرة على أراض ي الساحل والدير ،وتحديدا األراض ي الداخلية ما بين حقول الحبوب والغابة ،بينما كانت قبائل أمازيغ
األطلس املتوسط تتردد على مراعي ما بين الجبال أو األودية وأزغار .و الواقع أن هذا النوع من الهجرات فرض نفسه على
مختلف القبائل الرعوية ،وفرض عليها أيضا ارتياد نفس املناطق وخالل نفس الفصول .والحظ سيليريي أن هذه الهجرات
تختلف وتتباين من حيث السعة واملدة واألهمية .ولذلك ،تقتض ي دراستها مراعاة العوامل الجغرافية واملعطى اإليكولوجي
لكل قبيلة .وفي إطار هذه املالحظة ،دعا الباحثين الكولونياليين في ميدان الجغرافيا وغيره ،إلى استحضار مجمل التحوالت
املتتالية التي ألحقتها الحماية بنظام االنتجاع واألعراف التي كانت تنظمه قبل االستعمار .فالتثبيت الصارم للحدود الترابية
ّ
اإلدارية والسياسية بين القبائل قلص -و إلى حد بعيدٌ -مدد االنتجاع الدوري و املوسمي ،وساهم ذلك في تشجيع امللكية
الخاصة على حساب امللكية الجماعية ألراض ي القبائل ،أو ما كان يعرف باألراض ي الجماعية .والواقع أن هذه اإلجراءات
ّ
يسرت لالستعمار حرمان املغاربة من أجزاء مهمة من أراضيهم الخصبة .وفي هذا الصدد أشار ألبير عياش -استنادا إلى م.
فيشر  -M,Fisherإلى أن سلطات املراقبة قامت بانتزاع ما مجموعه  115.000هكتار من أصل  150.000من أجود أراض ي
منتجعي ومستقري "برابرة" هضبة مكناس من كروان وبني مطير ،وصادرت أيضا حقوقهم من مياه السقي .وأكد فيشر بأن
هؤالء عانوا كثيرا من االستيطان بعدما أبعدوا عن أراضيهم عنوة ،واضطر الكثير منهم للعمل عند الكولون ،وانتقل اآلخرون
إلى دور الصفيح بكل من مكناس والدار البيضاء.1
وعموما ،فاملقاربة "األمنية" التي انتهجتها الحماية ما بين  1912و  ،1934والتنظيمات والقوانين اإلدارية الجديدة التي
فرضتها مكاتب الشؤون األهلية ،واملراقبات املدنية بعد ذلك ،على حساب العوائد واملؤسسات القبلية ،كانت لها عواقب
سلبية على مستوى بنيات إنتاج معظم القبائل ،وكان لذلك تأثير كبير ومباشر على مختلف َو َحداتها االجتماعية وهياكلها
التقليدية .ومع ذلك ،لم تستطع سلطات الحماية فرض االستقرار النهائي كبديل للتنقل الدائم .فخالل هذه الفترة وبعدها
AYACHE. Le Maroc. Bilan d’une colonisation. Editions Sociales. Paris,1956.pp.302-303
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أيضا ،شهد املجال الترابي للمغرب حركة هجروية مفروضة والسيما ٌب ْ
عيد ما كان ُيعرف ب"التهدئة" .ومن القبائل الكبرى
التي أجبرتها الظروف االقتصادية و االجتماعية على التنقل ،نذكر مع سيليريي أيت سخمان الغربيين والشرقيين وأيت
حديدو .فخالل العام  1933انتقلت أعداد كبيرة من األسر السخمانية و الحديديوية ،بعد أن فقدت معظم ممتلكاتها
العقارية واملنقولة بسبب حروب الغزو ،إلى كل من أيت سري و زيان .وفي شهر ماي  ،1933استقرت  500خيمة من أصل
ً
 700من أيت داود أوعلي عند أيت سري .وفي بداية شتاء نفس السنة توطن تقريبا ثلث خيام أيت حمامة وأيت عبدي
بمنطقتي الدير و أزغار .وبسبب جفاف  ،1933تحرك في اتجاه ميدلت وزيان  637شخص من أيت حديدو ،و 247أسرة من
مجموع  2129من أيت يحيى التابعين ملكتب الشؤون األهلية إليمي -ن -لشيل .وأرغمت عواقب الجفاف املذكور عددا من
األسر واملداشر على مغادرة مواطنها بحثا عن امللجأ والطعام .وال جدال في أن هذه الهجرة كانت استثنائية في تاريخ الجبل
املغربي إبان الحماية ،وقد أشار مكتب أرفود إلى أن منطقة الرك وقصور تاديغوست كانت مهجورة بسبب السنوات العجاف
املتتالية ،كما اضطر الفقر واالحتياج أسرا كثيرة في سيدي قاسم إلى الهجرة في اتجاه زمور و كروان ،ولم تكن القبائل
املستقبلة للمهاجرين بأحسن حال ،بسبب هزالة موارد العيش وقلة األراض ي وضيقها.

ثانيا -التنقالت الفردية وتنقالت املناسبات
ال يمكن حصر هذه التنقالت في نمط واحد ووحيد ،فهي متنوعة منها زيارات الصداقة ،وتسوية الخالفات والنزاعات
أو املصالحة ،واألعمال؛ وأخرى غالبا ما تكون خلفها مبررات أو دواعي استثنائية .وعموما ،فهذه التنقالت يمكن اعتبارها
ظواهر محدودة من حيث األثر .ومن بينها نذكر ،تنقل بعض الشبان من أجل التجنيد ،وقد الحظ سيليريي بأن التجنيد
العسكري  L’engagement militaireيختلف باختالف طبع و اعتدال املجندين أنفسهم .فخالل فترة الحماية ،كان
للكوم  ،Goumsواملخازنية  Moukhaznisإفادة خاصة مقارنة مع الجنود القناصة  .Tirailleursفقد كانوا يؤدون خدماتهم
على مقربة من قبائلهم ،كما أن تراجع وتيرة التمرد ومقاومة الغزو بعد  ،1934فرض على عدد كبير من املتطوعين مغادرة
مواطنهم ،وأدى إلى تزايد أعداد املجندين من بعض القبائل .ففي املراقبة املدنية لتيدرس ،تجند  380من الزموريين ،ومن
منطقة دار ولد زيدوح  4000مجند ،و 187من أهل تاهلة في  ،1932و 251في  .1933و في بعض القبائل تقلصت أعداد
املجندين بسبب تحسن األوضاع االقتصادية ،فعند بني ألهام تراجع العدد من  600إلى  ،450ولم يتجاوز عددهم عند
مرموشة  100مجند في السنة.
و إلى جانب التنقل من أجل التجنيد ،أشار سيليريي إلى نمط آخر ال يقل أهمية ،ويتعلق األمر بالتنقل إلى األضرحة و
املزارات ،أو ما يعرف ب"الزيارة الدينية"ّ .
وسجل في هذا اإلطار إقبال املغاربة عليها ،مستندا في ذلك إلى تراخيص املرور التي
كانت تقدمها سلطات املراقبة .فعلى سبيل املثال ،صدر عن دائرة تاهلة  91ترخيصا في  ،1932و 127في  1933لزيارة
مختلف األمكنة املقدسة من زوايا ومزارات وأضرحة وغيرها ،بكل من فاس ،ومكناس ،ووزان .والجدير بالذكر أن هذه
التنقالت كانت تبلغ الذروة خالل املواسم الكبرى.
لم تغفل دراسة سيليريي اإلشارة إلى نمط آخر من التنقالت ،ويتعلق األمر بالتنقالت األسبوعية للتجار أو السواقة
نحو األسواق ،والتي ال تستغرق أكثر من يوم واحد ،وال تتجاوز بضع كيلومترات .ورغم الحركة الدؤوبة لهؤالء املحترفين،
ودينامية البضائع من سوق آلخر ،ال يصنف هذا النوع من التنقل ضمن الهجرات ،ولئن فرض على السلطات الفرنسية
توفير األمن وتطوير وسائل النقل وإصالح املسالك واملمرات.
و إلى جانب تطواف السواقة ب"قياطينهم" ،ذكر سيليريي هجرة الحرفيين املحترفين الصغار للعمل في أسواق املدن الكبرى.
فعلى سبيل املثال ،كان بعض أهل تودغة من الجنوب الشرقي يشتغلون في حرف املاء ،وكان القصوريون من بالد أوطاط
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ً
حمالين للبضائع و وحراسا ليليين بفاس .واختص غيرهم من جنوب األطلس بحفر اآلبار ،والبناء ،وصناعة الخزف ،وال
ينبغي نسيان جماعات املغنيين والشعراء املتجولين أو ما ٌيعرف ب"إمديازن" .Imdyazen

ثالثا -هجرات العمال
من الجدير بالذكر أن هجرات العمال املغاربة ليست وليدة فترة الحماية ،غير أن هذه الظاهرة عرفت اتساعا كبيرا،
ولعبت دورا أساسيا وفعاال في اقتصاد مغرب الحماية .ومما يثير االنتباه واالستغراب أن هذا الصنف من الهجرات لم يعتبره
املغرب ،وفق توزيع جغرافي لهذا النوع من الهجرة ،إلى ثالث
سيليريي أحد مظاهر األزمة ،وعمد –في املقابل -إلى تصنيف
ٍ
مناطق وهي :مناطق مصدرة للمهاجرين ،ومناطق جذب للمهاجرين ،وأخرى ذات الدور املزدوج .و في سياق هذا التصنيف،
أثار انتباهنا إلى أن قبائل أيت حديدو ،وزيان ،و قبائل الرحل ال تدخل ضمن هذا التصنيف أو التوزيع الجغرافي .فالهجرة
أو مغادرة تراب القبيلة ،اعتبرته هذه القبائل غير ٌمجد ،وليس مالئما لتغيير أوضاع الناس .ومن منظور منهجي ومعرفي،
اعتبر هذا النوع من املواقف مناسبة سانحة ،وضرورية إلعادة النظر في مصطلحي "الفقر" و"الغنى"؛ وفرض كذلك الوقوف
على خصوصيتيهما ونسبيتيهما ،إذ ال يمكن فهمهما واملسك بهما في سياقهما املغربي ،إال باستحضار العامل النفس ي في املقام
األول .فعلى الرغم من تردي األوضاع االقتصادية و االجتماعية لبعض املناطق املذكورة ،وخاصة مناطق ما قبل الصحراء،
وسهوب املغرب الشرقي ،فإنها -مع ذلك  -استقبحت العمل اليدوي ،و لم تشتهر بتصدير املهاجرين اشتهار املجموعات
القبلية املستقرة ،حيث عدد السكان يفوق موارد العيش املحلية .ومن بين هذه املجموعات ،نذكر سوس ،واألطلس
الصغير ،واألودية الجنوب أطلسية من جهة ،والريف املركزي والشرقي من جهة أخرى .فالنفوذ الترابي لتازة – الشمال ،و
الذي كان الريفيون تابعين له إدارياً ،
صدر وحده 15.000عامال إلى الجزائر .وفي بعض مناطق الجنوب الحديثة العهد
بالخضوع ،الحظت سلطات املراقبة الفرنسية غياب ثلث الساكنة من الذكور الراشدينّ ،
وسجلت  30.000متغيب على
مستوى نفوذي تراب كل من أكادير و ورززات ،و 7.000في دوائر الحدود املغربية الجزائرية.
و تبقى مناطق االجتذاب منحصرة في املدن ،وسهول الساحل األطلنطي ،وسبو ،والشاوية ،والغرب ،وزمور ،وسايس .وفي
مناطق املغرب األخرى ،تتداخل بعض أنواع الهجرات كاالغتراب والرحيل والنزوحٌ ،ويرجع سيليريي ذلك لسببين متالئمين:
هما أوال ،الكثافة السكانية الكبيرة والتي أسفرت ،في بعض املناطق الغنية ،عن تقسيم امللكية الجماعية لألرض ،واضطر
ذلك عددا هائال من املغاربة إلى البحث عن موارد إضافية ،ملواجهة متطلبات العيش وغالء األقوات .وثانياٌ ،بكور املنتوجات
الفالحية الذي كثيرا ما كان يرغم العمال على الهجرة بحثا عن العمل ،كما هو الشأن في مناطق دكالة ،والسهول املتاخمة
لألطلس املتوسط ،وتادلة ،والسراغنة-زمران .وتتميز هذه املناطق بمناخ غير مستقر وبتذبذب التساقطات.
في الخريطة التي وضعها  Dreschدريش*** ،يمكن الوقوف على أهم طرق ،ومسالك التنقالت والهجرات باملغرب .فقد
كان أهل الجنوب الشرقي يسلكون الطرق العابرة لألطلس ،وينتشرون عند بلوغهم القاعدة الشمالية لسلسلة هذه الطرق.
فالقادمون من تافاللت كانوا يسلكون طريق خنك  Khenegزيز في اتجاه ميدلت ،التي كانت مركزا النتشار بشري بالغ
األهمية ،وذلك من أجل التوجه نحو مختلف املناطق .وما بين طريق خنك وزيز ،وطريق كالوة الذي كان يستعمله أهل
درعة ،كان يمر أهل تودغة و أهل دادس األعلى في اتجاه بني مالل عبر تاكلفت ببالد أيت داود أوعلي .وكان الناس في هذه
االتجاهات املختلفة ،ينتقلون جماعات على أرجلهم أو على متن حافالت أو شاحنات .يمكن تصنيف املهاجرين أو املتنقلين
على عهد الحماية ،حسب منظور سيليريي ،إلى ثالث مجموعات أساسية:
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 -مياومون زراعيون موسميون.

 -1الهجرة نحو املدن
يرى هذا الجغرافي املتميز بأن مغرب ما قبل الحماية كان بلدا قرويا باألساس ،وهذه مسألة بديهية ،ولم تكن مدنه كثيرة
وال حاشدة فحسب ،بل لم يكن لها كبير تأثير على حياة القبائل .و عمد أيضا
إلى الت مييز ما بين الحواضر القديمة التي كان فيها نشاط األحياء األوربية تابعا للمدن التقليدية ،وبين املدن العصرية
باعتبارها معمارا أوربيا .غير أن النمط األول والنمط الثاني من املدن املغربية ،شهدا على عهد الحماية تدفقا عماليا .و في
حديثه عن التحول العميق الذي عرفته املدينة املغربية تحت الحماية ،أشار د .ريفي  D.Rivetإلى أن نجاح السياسية
التعميرية لليوطي .لم يقاوم ما أسماه قطيعة
__________________
*** -لم ترد هذه الخريطة ضمن دراسة ج .سيليريي املذكورة سلفا ،وإنما تضمنتها دورية:
Bulletin Economique…,op.cit.,p.230

التوازن الذي أثر في املجتمع القروي ،و رمى بمليون فرد إلى مدن الساحل األطلنطي ما بين . 21950 -1920
واعتبر هذا الباحث ذلك نتيجة حتمية ملا نعته بالنزعة األوربية للحماية .ويمكن الوقوف على حركة هذا التدفق في صفوف
العمال انطالقا من اإلحصائيات اآلتية:
املغاربة األهليون املسلمون واإلسرائيليون
مالحظات
السنوات

املدن
الدارالبيضاء
فاس
بورليوطي(القنيطرة)
مراكش
مكناس
الرباط

1921
61.800
68.323
7374
137.900
33.970
21.727

1931
105.127
98.205
13.251
186.334
44.211
32.204

1917/45.000
1917/21.000

ومن املالحظات التي سجلها سيليريي ،انطالقا من املعطيات أعاله ،أن مجموع الساكنة األهلية املتجمعة داخل املراكز ،لم
يبلغ  500.000نسمة سنة  ،1921ويقترب من  700.000في  .1931غير أنه ال يجب أن نغفل املراكز الصغرى التي أنشأها
االستعمار الزراعي أو الصناعي كواد زم ،وخريبكة ،وميدلت ،وسيدي قاسم وغيرها من املراكز األخرى.
و أشار إلى أن  200.000من املغاربة غادروا ،في غضون عشر سنوات ،ميدان االقتصاد الزراعي للعيش في املدن ،ويمثل هذا
الرقم تقريبا  1/20من مجموع الساكنة املغربية بمنطقة النفوذ الفرنس ي .بيد أن هذا التدفق البشري أسفر عن مشاكل
كثيرة ،السيما تلك املرتبطة بالتمدين ،و الوقاية ،و األمن .والبد من اإلشارة إلى أن سلطات الحماية ألفت نفسها عاجزة،
ولم يكن بمقدورها إيجاد حلول ناجعة ونهائية لها .فاألوضاع االقتصادية هي التي أجبرت الناس على الهجرة إلى املدن بحثا
2 Daniel

RIVET. Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double visage du Protectorat. Imprimerie Najah El Jadida.
Casablanca, 2004.p.219
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عن العمل في أوراش البناء ،واملعامل ،والبيوت .و ال تسمح إحصاءات الفترة بتتبع نمو ساكنة املراكز الحضرية ،وتحديد
نسبة املستقرين .فأهل الجنوب على سبيل املثال ال الحصر ،يعوض بعضهم بعضا في أوراش املدن ،فذهاب البعض وكذلك
إياب البعض اآلخر ،كان ٌيضمر األزمة .كما أن الطرد من العمل والبطالة ،دفعا بمعظم العمال إلى العودة إلى مواطنهم
للعمل في الحقول خالل موسم الحصاد ،أو كلما كان العمل الزراعي كثيفا ووفيرا .إال أن األزمة أتت على جميع مجاالت
وأنماط االقتصاد .والواقع أن سيليريي اعتبر تداعيات األزمة املذكورة من النتائج املباشرة لتأثير التحوالت املفاجئة ملا كان
يسميه الحضارة املدينية والصناعية األوربية على املجتمع القروي املغربي ،والتي أدت إلى خلخلة التوازن االجتماعي ،ومن
نتائجها املباشرة ارتباك وعدم تكافؤ وانتظام التقسيم السكاني ،والبطالة وما يرتبط بها من ظواهر كالتسول ،والجريمة
داخل التجمعات السكانية في أحياء القصدير .ففي الرباط ،وتحديدا دوار الدوم ،بلغ عدد السكان  1503نسمة ،و في دوار
الدبغ  7760سنة  .1932و في السنة املوالية ،أي  ،1933عرف الرقمان زيادة بنسبة  506نسمة في كل من الدوارين
املذكورين.

 -2األوراش املؤقتة
يتعلق األمر باألوراش املفتوحة باملغرب زمن الحماية ،السيما بناء الطرق واملسالك ،والسكك الحديدية ،واألشغال
الكبرى األخرى .ومن املعلوم أنها استقطبت عددا هائال من العمال من مختلف القبائل ،ووفرت لهم فرص الشغل على
ّ
مستوى مختلف الجهات .فأشغال طريق فاس -وجدة في الفترة  1932-1931قلصت من أعداد املهاجرين البرانس في اتجاه
الجزائر إلى ما بين  1200و ،1300على حين ارتفع عددهم في سنة  1933إلى  2400مهاجر عبر الحدود املغربية الجزائرية.
وعلى مستوى القبائل التابعة ملكتب بركان ،يمكن أن نسجل أن األوراش املؤقتة جلبت  1045مهاجرا في ،1931أي
بنسبة  %32,70من مجموع الذكور الراشدين ،وتراجعت هذه النسبة إلى  %11,60في  .1933ومن املالحظ أن سيليريي عزا
ارتفاع وتراجع نسبة الهجرة إلى طبيعة و مستوى املحصول الفالحي السنوي .ففي نفس السنة ،أي ،1933تراجع عدد
مهاجري تاهلة من  705في  1932إلى .376
ومن الواضح أن الهجرة إلى األوراش املؤقتة على عهد الحماية ،كانت تنتظم وفق فترتين :فترة ما بعد الحرث ،وفترة ما بعد
الحصاد .والحقيقة أن هذا االنتظام يكشف أوال عن سلوك ارتباط املغاربة باألرض كيفما كانت ظروفهم االقتصادية
وأحوالهم املعيشية ،ويبرر نفسه ثانيا بالحاجة القوية إلى ضمان اللحام ما بين املحصول الزراعي املستهلك ،واملحصول
الزراعي الجديد .و كان من الطبيعي أن ٌتربك حركة العمال املكثفة من األوراش إلى حقول الحصاد نظام ومواعيد املقاوالت،
والتي لم تكن في الحقيقة تعير أي أهمية ملعايير انتقاء العمال .فما كان يهمها بالدرجة األولى هم الكم قبل الكيف .وهذا ما
جعل الهجرة القروية في عمومها هجرة غير مكتملة ،و لم يكن اندماج العمال في سوق الشغل إال اندماجا جزئيا ،إذ لم
تستتبع الهجرة بتنمية صناعية موافقة .ولم يفلح بذلك االستعمار في تحقيق التناغم ما بين حاجات الرأسمال الكولونيالي
من قوة العمل ،وعدد العمال ّ
املهجرين من نظامهم اإلنتاجي السابق.3

 -3الهجرات املوسمية :املياومون الزراعيون
يرى سيليريي أن الهجرة نحو املدن للعمل في األوراش بدأت مع الحماية ،ولئن كانت هجرات العمال الزراعيين في حقيقة
األمر عادة قديمة للغاية ،وتكتس ي داللة خاصة في املغرب ،وال يمكن فهم طبيعتها إال إذا استحضرنا آثار سنوات الجفاف
3 Mohamed SALAHDINE. Maroc :Tribus,Makhzen et Colons. Essai d’histoire économique et sociale. Editions
L’Harmattan, Paris, 1986.p.208
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والقحوط واألوبئة ،و عرفنا أن الساكنة قروية باألساس ،وموزعة توزيعا غير متكافئ على أراض متباينة الجودة .بيد أن
الباحث محمد صالح الدين يرى أن هذه الهجرة ال ٌتفسر فقط بالتمايز االجتماعي البطيء داخل فئة املزارعين ،أو بتفاقم
الصراعات االجتماعية في البادية ،كما حدث في أوربا؛ بل تفسر بمختلف القيود القاسية التي فرضها الرأسمال الكولونيالي
على الفئة املذكورة .وهكذا ،فرسم املسار التاريخي للهجرات تحت الحماية ،يقتض ي في الواقع وصف االنقالبات الهيكلية
التي عرفتها البادية املغربية.4
ويضيف سيليريي أن الزراعة األحادية ،أو االقتصار على زراعة الحبوب ،من األنشطة املهيمنة على االقتصاد القروي
املغربي .وهذا النمط من الزراعة كان يفرض ،خالل فترة الحصاد ،الحاجة إلى أعداد كثيرة من السواعد ،وكانت تنقالت
العمال تبلغ الذروة في أغلب املناطق املغربية .فوسم الحصاد ،ليس موسما لإلنتاج والعمل فحسب ،بل إنه يكتس ي مكانة
ّ
خاصة في الذهنية املشتركة للمجتمع املغربي .وقد أشار هذا الباحث إلى رمزية الحبوب ملا اعتبر املغاربة "أكلة الخبز و
ٌ
الكسكوس" بامتياز ،فهي -أي الحبوب  -رمز "الثراء املطعـم" .ومنذ قرون والسهول الكبرى املعروفة بالزروع ،السيما القمح
والشعير في املنطقة األطلنطية وسبو ،تجتذب القصوريين و بعض الجبليين الذين عانوا من نقص في األقوات.
ومن املعلوم أن التنقالت نحو الحقول كانت ميسرة ومتاحة ،بسبب تفاوت وتباين مواعيد نضج الزروع بين مناطق الجنوب
و مناطق الشمال ،وبين السهل والجبل .وكانت الطرقات واملسالك تشهد مع بداية فصل الصيف ،حركة كثيفة ملجموعات
مختلفة من العمال الزراعيين ،منها مجموعة الراجلين وهم في األغلب العام من الشبان ،و مجموعة املنفردين وأعدادهم
قليلة ،ذلك ألن العادة كانت تقتض ي أن ينتظم العمال في فرق من  6أفراد إلى  ،12وعلى رأس كل فرقة "مقدم" كانت تناط
به مهام التفاوض حول ثمن العمل أو األجر وطبيعته وشروطه .والبد من اإلشارة إلى أن حركية هذا النوع من التنقل ،كانت
تستمر ثالثة أشهر من بداية ماي إلى نهاية يوليوز .غير أن العمال الزراعيون ال يغيبون عن مواطنهم طويال ،فالجبليون على
سبيل املثال ،يرجعون إلى حقولهم ملباشرة حصاد املحصول املتأخر.

رابعا -جغر افيا الهجرة :أصناف وأعداد
ميز سيليريي ،في هذه التنقالت أو الهجرات ،بين ثالثة أصناف أساسية وهي :الهجرة املكثفة من الجنوب إلى الشمال،
ونزول الجبليين نحو السهول ،والهجرة إلى الجزائر .وتسمح الخريطة التي أعدها دريش ،والسالفة الذكر ،بالوقوف على
األهمية النوعية ملختلف هذه الهجرات وأعداد املهاجرين:

 -1املهاجرون من الجنوب إلى الشمال
السراغنة – زمران10.000 :؛
مراكش األحواز 5.000 :؛
الرحامنة 2.000 :؛
إيمي -ن – تانوت000.2 :؛
شيشاوة 4.000 :؛
حاحة – شياظمة 4.000 :؛
عبدة – احمر 2.500 :؛
دكالة 2.500 :؛
الشاوية – بني مسكين1.500 :؛
4 Ibidem
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تادلة (بني عمير و بني موس ى).30.000 :

 -2املهاجرون من الجبل إلى السهول
النفوذ الترابي لتادلة 2.000 :؛
ناحية مكناس2.000 :؛
ناحية تازة (قبائل األطلس املتوسط) 2.000 :؛
ناحية فاس (جبالة).5.000 :
و إلى جانب مهاجري جبالة الذين كانوا يحلون بالغرب وسهول فاس -مكناس ،البد من ذكر بعض مهاجري منطقة الغرب،
ومنهم  1.800من سوق األربعاء ،و 600من سيدي قاسم ،و 1.000من حد كورت.

 -3الهجرة إلى الجزائر
تعتبر الهجرة إلى الجزائر في نظر سيليريي ،من الهجرات املضبوطة من الناحية الكمية .ويرجع ذلك -في املقام األول -إلى
املراقبة املزدوجة الخاصة بتراخيص املغادرة ،والتأشيرة عند الحدود .ومن بين ال  30.000مهاجر ،الذين كانوا يعبرون
الحدود سنويا ،من كان يشتغل في األوراش أو معامل الدوم ،ولئن كان أغلبهم يتشكل من املياومين الزراعيين ،الذين كانوا
ُيقبلون على مختلف األنشطة على امتداد السنة .فأغلب املغاربة كانوا يهاجرون إلى الجزائر في شهر ماي ،ويعودون إما في
شهر يوليوز ،وإما في شهر مارسً .
وقدرت تحويالت املغاربة السنوية من الجزائر ب 20مليون فرنك.
وألن سلطات الحماية انشغلت باألهمية االقتصادية والسياسية للهجرة إلى الجزائر ،فقد نظمتها وفق إجراءات قانونية
تعاقبية ومتباينةّ .
وتحول بذلك ٌعرف الهجرة إلى حق معترف به من لدن الحكومة العامة للجزائر ،وذلك في املؤتمر الشمال
 األفريقي لسنة  ،1924وحصل اإلقرار بهذا الحق عبر دوريات السكرتارية العامة للحماية الصادرة في  7ماي  1924و 7مارس  .1925وبعد ثالث سنوات ،وبإيعاز من الكولون واملقاولين األوربيين ،اضطرت سلطات الحماية باملغرب ،إلى منع
الهجرة إلى الجزائر عبر دورية  13أبريل  ،1928وبررت ذلك بما اعتبرته أزمة اليد العاملة الحادة باملغرب .والحقيقة أن
أوغيستان برنار  Augustin Bernardسبق أن كتب في" االستعالمات الكولونيالية" سنة  ،1913بأن املغرب احتياطي اليد
العاملة الذي ال ينضب .ومنذ ،1920اعتبر "توظيف" العمال املغاربة حاجزا أساسيا أمام االستعمار الزراعي ،و ذهانا
وسواسيا حقيقيا للدولة االستعمارية.5
و من عواقب هذا املنع الرسمي لهجرة املغاربة إلى الجزائر -الذي نعته سيليريي باإلجراء الفاشل والعبثي -الهجرة السرية و
البطالة .و أمام هذه الوضعية ،عمدت سلطات الحماية إلى رفع املنع ،وأصدرت في هذا الشأن ظهيري  27أكتوبر  ،1931و
 11يناير .1933و على أساسهما تنظمت الهجرة وفق إجراءات قانونية محددة وجديدة ،منها الترخيص بالهجرة ،والكشف
الطبي ،وشهادة التلقيح ،وأوراق إثبات الهوية.
البد من اإلشارة إلى أن أنماط الهجرات والتنقالت السالفة الذكر ،كانت مرهونة قبل كل ش يء بالظروف الطبيعية،
وبخاصة طبيعة نظام التساقطات املطرية ،وبوضعية املحاصيل الزراعية السنوية ،والسيما القمح والشعير .فكلما كانت
جيدة ،كلما تراجعت وتيرة الهجرة وارتفعت نسبة االستقرار .ويمكن مالحظة ذلك في منطقة بركان في  ،1933وفي منطقة
بوذنيب حيث تراجع عدد املهاجرين إلى  1255سنة  ،1933بعد أن بلغ 1948سنة .1932
وعموما ،فاألوضاع لم تكن دائما مستقرة ،فقد شهدت سنة  1933ارتفاعا ملحوظا في عدد املهاجرين املوسميين ،وخاصة
في املراقبة املدنية للسراغنة  -زمران .ففي زمران بلغت نسبة الهجرة في صفوف الذكور الراشدين  ،%35و  %50عند
5 Ibid, p.204
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السراغنةّ .
وسجل سيليريي أن السراغنة وزمران هجروا حقولهم ومحاصيلهم ،وتركوا قطعانهم من غير حراس .واعتبرت
سنة  1933باملراقبة املذكورة ،سنة مفجعة و مأساوية بكل املقاييس ،فقد ّ
عوض مهاجرون من الجنوب بعض مهاجري
السراغنة  -زمران ،وحلوا محلهم ،و لم يسعفهم ذلك في تغيير أحوالهم ،إذ عانوا من الفقر بسبب البطالة التي كانت في
انتظارهم .و لم تسلم من هذه املأساة املناطق الغنية أيضا .ففي منطقة فضالة املعروفة بزراعة البواكير ،والتي كانت تجلب
أعدادا مهمة من العمال ،تأزمت فيها األوضاع حيث بلغ عدد العاطلين  3.000في  ،1933بعد أن ارتفع عدد املهاجرين
من 8.000في  1932إلى  11.000في .1933ورغم انخفاض األجور في الجزائر ،فقد ظلت منطقة جذب للعمال املغاربة الذين
بلغ عددهم  34.832في  ،1933أي بزيادة  4.966عامل في ظرف عام واحد.
وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت وتيرة هجرات و تنقالت املغاربة نحو املدن عرفت انخفاضا في الفترة  ،1942-1941فإنها
ستسترجع حيويتها ،وستتسع رقعتها مع وصول األمريكيين سنة  .1943ومن العوامل األخرى التي شجعت على ذلك ،فرار
أغلب القرويين من شبح الجوع ،وتسلط القياد والشيوخ الذين أثقلوا كواهلهم بالضرائب والكلف .6وتعتبر الفترة -1947
 1948من الفترات الحرجة في تاريخ املغرب املعاصر بعد مجاعة  ،1945فقد اضطر املزارعون إلى بيع قطعانهم و أراضيهم
ملواجهة متطلبات الحياة ،ووجدوا أنفسهم في مختلف األوراش ،وتحولوا إلى بروليتاريا.7
خاتمة  :يتبدى واضحا -ومن خالل ما سبق -أن هجرات و تنقالت املغاربة إبان الحماية ،من اإلشكاالت املركبة في تاريخ
املغرب املعاصر ،والتي يستدعي املسك بمضامينها ،استحضار مجموعة من األبعاد االقتصادية ،والسياسية ،والقانونية
أو التنظيمية ،داخل سياقات سياسات الحماية وخلفياتها .فهي-أي الهجرات والتنقالت -نتيجة حتمية ملقاصدها .وكان
للكوارث الطبيعية ،من جفاف وقحوط وأوبئة التي تالحقت على املغرب ،دور مباشر وفعال في تعميق األزمات .فعانى السواد
األعظم من املغاربة في الجبال ،والسهول ،والحواضر من االستعمار والطبيعة على امتداد ثالثينيات ،و من أواسط إلى نهاية
أربعينيات القرن املاض ي.
ال جدال في أن أنماط الهجرات والتنقالت املفروضة على أولئك املزارعين والعمال املغاربة في ذروة زمن الحماية ،ساهمت
في إحداث تحوالت عميقة في مستوى بنيات القبائل ومرفولوجياتها ،وتصدعت مختلف فاعليات اإلنتاج ،بعد أن ّ
زج
االستعمار بالناس في اقتصاد نقدي متعارض مع منظومة القيم التقليدية ،ومع أسس االقتصاد املنزلي والتبادالت املألوفة.
ال جدال أيضا في أن اإلملام بموضوع الهجرات والتنقالت في زمن الحماية ،يفرض منهجا متعدد املقاربات .نظرا ملا يسم
مجموعة من األحداث والوقائع التاريخية املحايثة لها ،من تضايف و غموض والتباس .وإجماال ،يمكن أن يكون هذا
املوضوع مدخال مهما إلى تعرف بعض إشكاالت الديموغرافيا التاريخية ،والسوسيولوجيا القروية ،و قضايا التنمية،
والتهيئة املجالية ،وغيرها من القضايا واإلشكاالت األخرى.
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استراتيجية التدريس بالمشروع في مادة الجغرافيا
دراسة حالة :التربية على التنمية المستدامة بالسنة الثانية من السلك الثانوي اإلعدادي.
the teaching strategy by project in geography
case study: Education for sustainable development in the second year of college
خديجة باحمو ،طالبة باحثة كلية علوم التربية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط.
فعرس عبد العزيز ،استاذ باحث كلية علوم التربية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط.

ملخص :يهدف هذا البحث إلى تبني إستراتيجية للتدريس في مادة الجغرافيا ،للمزاوجة بين المعلومة العلمية والمهارة العملية
في بناء التعلمات المرتبطة بالتربية على التنمية المستدامة ،منطلقا من السؤال اإلشكالي :كيف يمكن إلستراتيجية التدريس
بالمشروع ،تنمية الجانب المهاراتي المرتبط بالسلوك اليومي في مجال التنمية المستدامة لدى التلميذ؟
ولمقاربة هذا السؤال اإلشكالي تم تشخيص حضور مفاهيم وقضايا التنمية المستدامة بالتوجيهات التربوية ،والكتاب المدرسي،
ورصد طبيعة أهداف وأنشطة التعلم المرتبطة بها ،باعتماد المنهج الوصفي التحليلي ،وقد خلصت الدراسة إلى ضعف حضور
أنشطة التعلم ذات الطبيعة المهاراتية ،من تم اقترحنا استراتيجية التدريس بالمشاريع كبديل يزاوج بين المعلومة العلمية
والمهارة العملية األقدر على تأطير السلوك اليومي للمتعلم وتشجيع الفكر اإلبداعي لديه.
الكلمات المفاتيح :استراتيجية التدريس بالمشروع ،مادة الجغرافيا ،التنمية المستدامة.

Abstract: This research aims to adopt a project-based teaching strategy "Project pedagogy" in
geography, based on education for sustainable development. How can this process therefore
develop the skills of daily behavior in secondary school students in the context of sustainable
?development
To reconcile this issue, we monitored the objectives and learning activities relating to
sustainable development, applying the analytical descriptive method on books and school
curricula. In conclusion, the study showed a low presence of skills enhancing learning
activities. Hence the proposal for the project-based teaching strategy "Project pedagogy",
consisting of combining scientific information and practical competence. The best method to
frame the daily behavior of the learner and encourage their creative thinking.
Key words: the teaching strategy "Project pedagogy", Geography, Sustainable development.
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مقدم ــة:
يكتس ي التعليم أهمية بارزة ضمن السياسات العمومية باملغرب ملا له من أدوار ووظائف في املجتمع ،وأثر على األفراد
بمنحهم فرصة اكتساب القيم واملعارف واملهارات التي تؤهلهم لالندماج في الحياة العملية ،فضال عن تزويد املجتمع
بالكفاءات املؤهلة لإلسهام في البناء املتواصل للوطن على جميع املستويات ،كما ينتظر املجتمع من النظام التربوي أن يزوده
بصفوة من العلماء وأطر التدبير ،ذات املقدرة على ريادة نهضة البالد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني واالقتصادي
والثقافي .وحتى يتسنى لنظام التربية والتكوين أداء هذه الوظائف على الوجه األكمل ،تم اتخاذ مجموعة من التدابير إلصالح
املنظومة التربوية ،بدءا بامليثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999م وانتهاء بالتدابير ذات األولوية تنزيال للرؤية
االستراتيجية .2030-2015
ذلك أن إصالح نظام التربية والتكوين ينطلق من جعل املتعلم في قلب االهتمام والتفكير والفعل خالل العملية التعليمية
التعلمية ،وهو ما يقتض ي اعتماد نهج تربوي ،يتجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي ،وفق
بيداغوجيات واستراتيجيات من ضمنها بيداغوجيا املشروع.
وتروم هذه البيداغوجيا إكساب املتعلم القدرة على الحوار واملشاركة في االجتهاد الجماعي واالنفتاح على املحيط ،بنهج
مسار تربوي قوامه استحضار املجتمع في قلب املدرسة مع احترام الحقوق املصرح بها للطفل واملرأة واإلنسان بوجه عام،
واستحضار البيئة والتنمية املستدامة ،كما تم التنصيص على ذلك في املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية املصادق
عليها من لدن اململكة املغربية ،ما سينعكس ال محالة على املناهج التعليمية املدرسية من حيث املداخل واملقاربات،
والتناول الديداكتيكي للوحدات واملواضيع الدراسية.
وقد تقوى حضور بعض املواضيع ذات االرتباط بالبيئة والتنمية املستدامة يوما بعد يوم بالنظر إلى ما تطرحه من إشكاالت.
ودفع التنصيص على وجوب إدماجها ضمن املناهج التربوية ،املغرب إلى تكييف قوانينه وفق هذه املبادئ ،وهو ما تطرقت
إليه املادة  17من امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة والتي نصت بشكل صريح على ضرورة مالءمة أنظمة التربية
والتعليم وبرامج التكوين والتكوين املنهي بهدف إدراج مبادئ البيئة والتنمية املستدامة باملقررات التعليمية ،بشكل يتسم
بالوضوح متجاوزا طبيعة اإلشكاالت التي قد يطرحها تدريس املادة كالطابع العرضاني ،وتعدد الحقول املعرفية والعلمية
ذات الصلة ،وصعوبة تبسيط املعارف العاملة التي تدخل ضمن الحقل املعرفي ملادة التربية على التنمية املستدامة ،وما
تتطلبه من جهد وخبرة ،والتطور املستمر والسريع ملوضوعاتها ،وكذا االستراتيجيات املناسبة لتدريس املادة و الكفيلة
بتحقيق أسس اإلدراج املرتبط بترسيخ القيم السلوكية عن طريق تجاوز املعرفة ذات الطابع التجريدي ،واعتماد أساليب
واستراتيجيات تنمي الفكر التنموي املستدام لدى املتعلم بدفعه إلى التفكير في حلول عملية وعدم االقتصار على املعارف
فقط.
وبما أن الجغرافيا "علم املجال و املكان ويشمل موضوعها الظواهر الطبيعية والبشرية التي تشكل أمكنة العالم وبيئاته"(
بلفقيه محمد ،)1991 ( ،ص  ).18فإنها تشكل حقال خصبا يمكن الرهان عليه في التعليم من أجل التنمية املستدامة.
وقد أكد إعالن "لوسارن"  Déclaration de Lucerneحول التعليم الجغرافي من أجل التنمية املستدامة املنعقد بسويسرا
سنة  ،2007والذي يعتبر امتدادا للميثاق الدولي للتعليم الجغرافي (انعقد سنة  ،)1992على "قدرة الدرس الجغرافي على
اإلسهام في إيجاد عالم يستفيد فيه كل شخص من تعليم جيد ،و يكتسب القيم الفاضلة واملهارات وطرق العيش ،الكفيلة
بضمان مستقبل مستدام وتحويل إيجابي للمجتمع"( الكس كاملارس،)2007( ،اعالن لوسان حول التعليم الجغرافي من
أجل التنمية املستدامة ،ص  ،)1وهو ما جعل اإلعالن يقر "بوجوب دمج موضوع التنمية املستدامة في كل مستويات
تدريس الجغرافيا في كل أنحاء العالم"( املرجع السابق ص .)1
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أوال :االطارالنظري و املنهجي للدراسة:
 .1أهمية موضوع البحث :
تكمن أهمية هذا البحث في تناوله موضوعا يحظى باهتمام متجدد من قبل الباحثين والخبراء في ميدان التربية والتكوين،
وكذا البيئة والتنمية املستدامة في الشق املتعلق بالتربية على التنمية املستدامة باملقررات الدراسية بمختلف األسالك
التعليمة ،وذلك في ظل االهتمام املتزايد بتجويد منظومة التربية والتكوين ،والبحث عن املمارسات البيداغوجية الفضلى
لالرتقاء باملمارسات التعليمية التعلمية ،لالنتقال باملعارف من مستوى التعرف إلى مستوى اتخاذ املواقف واألجرأة على
مستوى السلوك.
وهذا البحث هو بمثابة إثراء للدراسات املهتمة بأثر موضوعات التدريس ،وطرائق التدريس املزاوجة بين تحصيل املعارف
واملواقف والسلوكات امللموسة.
كما أن طبيعة املادة العلمية املدرسة واملتعلقة بموضوعات التربية على التنمية املستدامة ،تتميز بخصوصيات تستدعي
اعتماد استراتيجيات تتوافق وخصوصية املادة ،كالطابع العرضاني وكذا التطور السريع واملستمر لنتائج البحث العلمي
ذات العالقة باملوضوع.
وسنعمل على تقديم بديل استراتيجي لتجاوز هذه اإلشكاالت ،واقتراح نموذج بطاقة تتضمن خطوات عملية مبسطة تزاوج
بين املعلومة العلمية واملهارة العملية في انفتاح على قضايا املحيط املدرس ي ،وبمراعاة اهتمامات وميوالت املتعلمين.
 .2التعريف اإلجرائي بمصطلحات و مفاهيم البحث
أ ـ استراتيجية التدريس باملشروع
إذا كانت االستراتيجية كلمة من أصل يوناني أي "استراتيجيوس" ،ومعناها فن القيادة و اختيار األهداف ،كما تعني
استخدام اإلمكانيات واملواد والوسائل املتوفرة على أتم وجه لتحقيق األهداف املنشودة ،فإن استراتيجية التدريس
باملشروع ،هي مجموعة من االجراءات للوصول إلى مخرجات ،في ضوء األهداف التي توضع بشكل مسبق ،وهي تصور شامل
عن مختلف املراحل و العمليات استنادا على التشخيص ثم التخطيط والتدبير والتنفيذ والتقويم والتقييم ،و تتضمن
مجموعة من األساليب واألنشطة والوسائل وأساليب التقويم التي تساعد على تحقيق األهداف(املعجم التربوي ،
مصطلحات و مفاهيم تربوية( ، )2000الجمهورية الجزائرية ص .129
وإجرائيا ،فإننا نقصد بإستراتيجية التدريس باملشروع ،مجموع الخطوات العملية املتسلسلة والتي ستوظف إلنجاز أعمال
تطبيقية تزاوج بين املعارف العلمية واملهارات العملية املرتبطة بالحياة املعيشية ،في شكل مجموعات تنجز التخطيط و
التقييم بشكل جماعي في حين يتم توزيع األدوار أثناء مرحلة اإلنجاز.
بـ ـ مادة الجغرافيا
إذا كان أصل كلمة جغرافيا يرجع للكلمة اليونانية  )Geo Graphosوهي كلمة مكونة من مقطعين جيو  Geoبمعنى األرض
وجرافوس  Graphosبمعنى وصف ،أي أن الجغرافيا هي علم وصف األرض .وإذا كانت الجغرافيا تعني العلم الذي يدرس
األرض ،و دراسة للعالقات بين اإلنسان والبيئة الطبيعية ،أو علم التوزيعات ،أو التباين املكاني" ،فإن
الجغرافيا تعتبر مادة دراسية أساسية في التكوين الفكري واملدني واالجتماعي للناشئة ،لتكون على بينة بميكانيزمات املجال
الجغرافي ودور اإلنسان كفاعل فيه ،و هي بذلك تدرس العالقات التفاعلية املكانية بين املتعلم ومحيطه لتتحقق لديه تربية
مجالية" ...و ترسخ لديه الهوية واملواطنة ،وتتيح إمكانية التحكم في آليات التنمية املستدامة والتخطيط لها ...وهو الوضع
الذي جعل الجغرافيا تنتقل من مادة إخبارية عن الظواهر املجالية إلى مادة تكوينية تساهم فعليا في تطوير خبرة املتعلم(ة)
فكريا ومنهجيا ووجدانيا( التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة بتدريس مادة االجتماعيات بسلك التعليم الثانوي
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اإلعدادي ،مديرية املناهج والحياة املدرسية ،اململكة املغربية ( ،)2009ص .)14
ج ـ التربية على التنمية املستدامة:
تم توصيف مفهوم التنمية املستدامة حسب منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة في تقرير برونتالند Brundtland
سنة  " 1987التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة"،
االستدامة هي نموذج للتفكير حول املستقبل الذي يضع في الحسبان االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصادية في إطار
السعي للتنمية وتحسين جودة الحياة.
والتربية على التنمية املستدامة هي "رؤية تربوية تسعى إلى إيجاد توازن بين الرخاء اإلنساني واالقتصادي والتقاليد والثقافة
واستدامة املوارد الطبيعية والبيئية ،من أجل حياة أفضل للفرد واملجتمع ،في الحاضر ولألجيال القادمة أيضا.
يتطلب تطبيق مبادئ التربية املستدامة ،االعتماد على منهجيات ومقاربات تربوية متعددة األغراض واألساليب ،لتأمين تعلم
أخالقي مدى الحياة لجميع فئات املجتمع ،وتشجيع احترام االحتياجات اإلنسانية التي تتوافق مع االستخدام املستدام
للموارد الطبيعية واملحافظة عليها من أجل البشرية في حاضرها ومستقبلها ،وتغذي الحس بالتضامن على املستويات
الوطنية و اإلقليمية و الدولية ( فاروق جعفر مرزوق( ، )2017ص . )50
 .3إشكالية البحث:
تتميز التربية على التنمية املستدامة بالتجدد املستمر للمعارف ذات االرتباط بالحقول املعرفية التي تدخل ضمن مجال
اهتمامها وهي :البيئة واملجتمع واالقتصاد ،كما أن حضورها في الدرس الجغرافي يجعلها خاضعة ملا يعرفه هذا الحقل املعرفي
على مستوى النهج والوظيفة واملعارف واملهارات ،ما يستدعي نهج طرائق وأساليب تحقق أسس اإلدراج كما هو وارد في إعالن
آيش ي  -ناغويا بشأن التعليم من أجل التنمية املستدامة برعاية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،واملتمثل في
قدرتها على « تغيير الدارسين أنفسهم وتحويل المجتمع الذي يعيشون فيه من خالل تطوير املعارف واملهارات واملواقف
والكفاءات والقيم » (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )2014(،اإلعالن آيش ي  -ناغويا ص .).2
هذا الوضع ،جعل عملية تأليف الكتب املدرسية الجديدة (خاصة مادة االجتماعيات) ،تستجيب بشكل أو بآخر إلدراج
موضوع التربية على التنمية املستدامة فيها ،األمر الذي يضعنا أمام تساؤل حول طبيعة املعرفة املدرسية املقدمة حول
التنمية املستدامة بمادة الجغرافيا ،ومدى قدرتها على تأطير السلوك اليومي للتالميذ ،كما يدعونا إلى البحث عن الكيفية
التي يمكن بواسطتها أن نجعل من استراتيجية التدريس باملشاريع أسلوبا مواكبا للفكر التنموي املستدام ،بشكل ينمي
الجانب املهاراتي املرتبط باإلنجاز لدى املتعلم ،ويمكن من تجميع وتوظيف املعارف ذات االرتباط بالتنمية املستدامة الواردة
بشكل عرضاني أو مجزأ في املناهج التربوية بصفة عامة و مكون الجغرافيا بصفة خاصة.
و من هنا يمكننا التساؤل :كيف يمكن إلستراتيجية التدريس باملشروع ،تنمية الجانب املهاراتي املرتبط بالسلوك اليومي في
مجال التنمية املستدامة لدى التلميذ؟
وانطالقا من هذا السؤال املركزي تتفرع األسئلة التالية:
 ما املقصود بإستراتيجية التدريس باملشروع و بالتربية على التنمية املستدامة ؟ ما واقع تضمين التنمية املستدامة بالتوجيهات والكتب املدرسية ملادة الجغرافيا للسنة الثانية من التعليم الثانوياإلعدادي؟
 ما هي مميزات وخصائص أهداف التعلم املرتبطة بالتنمية املستدامة بمادة الجغرافيا للسنة الثانية من التعليمالثانوي اإلعدادي؟
 كيف يمكن إلستراتيجية التدريس باملشروع تحقيق أهدف التربية على التنمية املستدامة املدرجة ضمن مكونمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
385

مجلة الدرأسات ألإف يرقية وحوض اليثل– العدد الثالث عشر -أكتوبر 2021م
الجغرافيا للسنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي؟
 .4أهداف البحث:
يتناول هذا البحث درس التربية على التنمية املستدامة ضمن مكون الجغرافيا من منظور الطبيعة اإلجرائية للمعارف ذات
الصلة ،من خالل وضع املتعلم في وضعيات مشكلة لتعبئة املوارد املعرفية وترجمتها في شكل أنشطة فكرية ومهاراتية ،وهي
َ
جوانب تنامى التركيز عليها بالحقل التربوي خاصة مع اعتماد مدخل التدريس بالكفايات.
و في هذا السياق يهدف هذا البحث إلى:
 تشخيص حضور التنمية املستدامة بالتوجيهات الرسمية ملكون الجغرافيا للسنة الثانية من التعليم الثانوي
اإلعدادي.
 تشخيص حضور مفاهيم وقضايا التنمية املستدامة بالكتاب املدرس ي ضمن مكون الجغرافيا للسنة الثانية من
التعليم الثانوي اإلعدادي.
 رصد طبيعة أهداف و أنشطة التعلم املرتبطة بقضايا و مفاهيم التنمية املستدامة بالكتاب املدرس ي.
 اقتراح استراتيجية التدريس باملشاريع كبديل يزاوج بين املعلومة العلمية ،واملهارة العملية وتشجيع الفكر
اإلبداعي لدى التلميذ.
 .5فرضيات البحث :
الفرضية الرئيسية:
تسهم استراتيجية التدريس باملشروع في تنمية الجانب املهاري املرتبط بالسلوك في مجال التنمية املستدامة لدى
املتعلم.
الفرضيات الفرعية:
 تركز التوجيهات التربوية على مفاهيم وقضايا معرفية دالة على التنمية املستدامة. تركز الكتب املدرسية على مفاهيم وقضايا معرفية دالة على التنمية املستدامة. تركز أهداف التعلم املرتبطة بالتربية على التنمية املستدامة من خالل مقرر مادة الجغرافيا للسنة الثانية منالتعليم الثانوي اإلعدادي على الجوانب املعرفية أكثر من الجوانب املهاراتية التطبيقية.
 تتناسب استراتيجية التدريس باملشروع وتنمية الجانب املهاري املرتبط بالسلوك لدى متعلم التعليم الثانوياإلعدادي.
 .6منهجية العمل
اعتمدت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لتناول ودراسة مفاهيم وقضايا التربية على التنمية املستدامة بالكتاب
املدرس ي ،والتوجيهات التربوية ملكون الجغرافيا املقرر للسنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي ،من حيث طبيعة
ومستوى الحضور ،وذلك باعتماد التحليل الكيفي والكمي ،ملا يتميز به املنهج الوصفي التحليلي للمضمون ،حيث ثم اختيار
شبكة تحليل املضمون كأداة ملعرفة محتوى الكتاب املدرس ي والتوجيهات التربوية ،وقد تكونت الشبكة املعتمدة من عناصر
البرنامج ،وأهداف التعلم ،وكذا أبعاد التنمية املستدامة الواردة مع تصنيفها ،تم الوسائل واألنشطة التعليمة املعتمدة في
تدريس التنمية املستدامة ،كما تضمنت شبكة تحليل مضمون التوجيهات التربوية أبعاد القدرات املستهدفة بمكون
الجغرافيا ذات االرتباط بالتربية على التنمية املستدامة ،وأبعاد التنمية املستدامة الواردة بالتوجيهات التربوية بما في ذلك
األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية و التكنولوجية.
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ثانيا :االطارالتطبيقي و نتائج الدراسة
1ـ نتائج الدراسة:
 1.1نتائج الفرض األول ومناقشتها
ينص الفرض األول على أن التوجيهات التربوية تركز على مفاهيم وقضايا معرفية دالة على التنمية املستدامة ،وللتحقق
من صحة الفرض ثم اعتماد شبكة تحليل املضمون ،التي من خاللها تم جرد مختلف املفاهيم و القضايا ذات البعد البيئي
الواردة بالتوجيهات التربوية للتعليم الثانوي اإلعدادي ،وقد وصل عددها إلى  176مفردة .ويمكن تفسير هذا الحضور
بالرجوع إلى طبيعة األبعاد في عالقتها بمكون الجغرافيا من جهة و إلى األدوار املخصصة للمكون ،حسب ما تنص عليه
التوجيهات التربوية حيث تم التصريح في مستهل التقديم ملادة الجغرافي بالعبارة التالية "تشكل الجغرافيا مادة أساسية في
التكوين الفكري واملدني واالجتماعي للناشئة ،لتكون على بينة من ميكانيزمات املجال الجغرافي ودور اإلنسان كفاعل فيه،
ولتتحقق لديها تربية مجالية مسؤولة" (التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة بتدريس مادة االجتماعيات بسلك التعليم
الثانوي اإلعدادي ،)2009( ،ص  ،).14وبالنظر للوظائف الخاصة باملادة وعلى وجه الخصوص الوظيفة االجتماعية
والفكرية يظهر التركيز على وظيفة معالجة املكونات املجالية بمختلف املقاييس املحلية و الوطنية و االقليمية والعاملية،
وكذا إعداد املجال والتخطيط له واتخاذ القرار في شأن قضاياه ،وبالتالي خلق وترسيخ فكر تنموي مستدام ،فضال عن
إمكانية التحكم في آليات التنمية املستدامة والتخطيط لها.
كما تم التطرق للتنمية املستدامة بشكل ضمني عند التحدث عن االختيارات والتوجهات العامة ،حيث نجدها حاضرة في
بند القيم سواء على املستوى املجتمعي العام أو على املستوى الشخص ي للمتعلمين بالدعوة إلى التفاعل اإليجابي مع املحيط
االجتماعي على اختالف مستوياته ،واحترام البيئة الطبيعية والتعامل اإليجابي مع الثقافة الشعبية واملوروث الثقافي
والحضاري املغربي...الكفايات القابلة لالستثمار في التحول االجتماعي ،والتي تجعل نظام التربية و التكوين يستجيب
لحاجات التنمية املجتمعية بكل أبعادها الروحية والفكرية واملادية (املرجع السابق صفحة .).5
مبيان رقم  :1أبعاد التنمية املستدامة الواردة بالتوجيهات التربوية للسلك الثانوي اإلعدادي

مع مالحظة تباين فيما يخص مستوى حضور أبعاد التنمية املستدامة كما هو مبين في املبيان أعاله حيث يحتل البعد
االجتماعي الصدارة بمعدل بلغ  ،65 %في حين أن البعد التكنولوجي احتل أسفل الترتيب بمعدل  7 %وذلك راجع إلى طبيعة
التوجيهات التربوية التي تركز على األبعاد االجتماعية للجغرافيا في التنمية البشرية .وبالتالي يمكن القول بصحة الفرض
األول استنادا على التحليل الكمي والنوعي للتوجيهات التربوية.
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 2.1نتائج الفرض الثاني ومناقشتها
تنطلق الفرضية الثانية ملوضوع البحث من كون الكتاب املدرس ي ملادة االجتماعيات للسنة الثانية من التعليم الثانوي
اإلعدادي ،يركز على مفاهيم وقضايا معرفية دالة على التنمية املستدامة.
وقد أظهرت نتائج تفريغ شبكة تحليل املضمون الخاصة بالكتاب املدرس ي الحضور الوازن ألبعاد التنمية املستدامة على
مستوى املوضوعات وأهداف التعلم ،حيث أن عدد أهداف التعلم الواردة بالكتاب املدرس ي بصفة عامة ،هو أربعة و
أربعون ()44هدفا تعلميا  90.90%منها تتضمن أبعاد التربية على التنمية املستدامة ،وهو ما يؤكد الحضور الوازن لقضايا
و مفاهيم التربية على التنمية املستدامة بأهداف التعلم الخاصة بمكون الجغرافيا للسنة الثانية من التعليم الثانوي
اإلعدادي.
الجدول رقم  :1حضورمفاهيم وقضايا التنمية املستدامة بأهداف التعلم بالكتاب املدرس ي "فضاء االجتماعيات "
حضورمفاهيم وقضايا التنمية املستدامة
طبيعة أهداف التعلمات
قوي
التكرارات
متوسط ضعيف
حركية /مهارية وجدانية
معرفية
40
*
2
13
25
44
املجموع
90.90%
4.55
34.09
61.36
النسبة %100
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كما هو مبين في الجدول أعاله يتضح صدق الفرضية الثانية؛ بالنظر إلى الحضور القوي ملفاهيم وقضايا التربية على التنمية
املستدامة ضمن أهداف التعلم بالكتاب املدرس ي ،مع وجود تباين على مستوى طبيعة أهداف التعلم ،إذا تحتل األهداف
املعرفية مركز الصدارة بحوالي ثلثي األهداف ،وهو ما يمكن أن يفسر التباين الحاصل بين املحتوى الدراس ي و السلوك
اليومي للمتعلم ،ذلك أن األهداف ذات الطبيعة املهارية والوجدانية تحضر بنسبة أقل باملقارنة مع األهداف املعرفية.
 3.1نتائج الفرض الثالث ومناقشتها
ينطلق الفرض الثالث ملوضوع البحث من كون أهداف التعلم املرتبطة بالتربية على التنمية املستدامة من خالل مقرر مادة
الجغرافيا للسنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي ،تركز على الجوانب املعرفية أكثر من الجوانب املهاراتية التطبيقية،
وهو ما أكدته نتائج تفريغ شبكة تحليل املضمون ذلك أن األبعاد املعرفية احتلت الصدارة بما قدره  ،61.36%في حين أن
األهداف املهارية احتلت الرتبة الثانية ،وهو ما سيؤثر على مستوى التعديل الحاصل في سلوك التلميذ املرتبط بجانب
التنمية املستدامة ،إذ يقتض ي هذا األخير تعديل االتجاهات الخاصة باملتعلمين في هذا املجال من خالل أبعادها الثالث،
بعد التمثالت حول التنمية املستدامة ،ثم البعد االنفعالي الوجداني وأخيرا البعد السلوكي ،في إطار ثنائية مدخل معرفي
يليه مدخل سلوكي.
أما فيما يخص الدعامات املعتمدة ،وحسب ما تم التوصل إليه من خالل شبكة تحليل املضمون ،يتبين أن هناك تركيز
كبير على التعليمات التي تتطلب إجابات بسيطة ومباشرة ،حيث أن القراءة في طبيعة التعليمات تظهر نوعا من التدرج إذ
التركيز على التعليمات املباشرة في املحور األول في حين تم االعتماد أكثر على نوع من التركيب في املحور الثاني ،وقد بلغ
مجموع التعليمات الواردة في الكتاب املدرس ي ما قدره 205تعليمة ،وهي تعليمات شفهية يتم إلقاؤها بشكل شفهي وتلقي
إجابات شفهية ،وال تتطلب مجهودا ذهنيا كبيرا  ،بخالف التمرين الذي يستدعي تأمل أكبر ويتطلب مدة أطول إلنجازه نسبيا
وقد يتطلب الكتابة في الغالب مما يستدعي استعمال أفكار وحجج متقدمة لتعزيز ما يراد إقناع اآلخرين به؛ أي أنه يساهم
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في تعزيز االتجاهات ،إال أنه ومن خالل شبكة تحليل املضمون نجد أن عدد التمارين لم يتجاوز ستة وعشرين تمرينا عشرة
منها باملحور األول :ماذا توفر لنا األرض ،وستة عشر باملحور الثاني :سكان املغرب واستغالل املجال ،مشكلة بذلك حوالي
 10.83%من مجموع األنشطة  240الواردة بالكتاب املدرس ي.
أما السؤال املقالي والذي يتطلب القيام بالعمليات التالية؛ عصف الذاكرة بخصوص موضوع السؤال وتنظيم املعلومات
املسترجعة ،فرزها في خطوط أو نقاط عامة ،تم تعزيزها بحقائق ومفاهيم توضيحية من قبيل كتابتها لإلجابة مبدئيا عن
السؤال ،وبعد ذلك تنقيح وتحرير اإلجابة قبل تسليم العمل لألستاذ؛
وهو أسلوب يمكن املتعلمين من التعرف ذاتيا على مهاراتهم في الكتابة التعبيرية بوجه عام ،كما تمكن املدرسين من قياس
املهارات األساسية التي يتوقع من التالميذ امتالكها ،ويستخدم هذا االسلوب في موضوع واقعي يهم املتعلمين خالل مدة
زمنية محددة(حمدان محمد زياد ،)2018( ،ص  ،).138فنجده حاضرا بنسبة ضعيفة ال تتجاوز  ،1.25%وكذلك الشأن
بالنسبة للبحوث الفردية ولألنشطة الجماعية ،التي تدخل ضمن ما يعرف بالتعلم التكافلي الذي ينبني على أساس تعاون
أفراد املجموعة في سبيل حل املشكالت بالتفاعل بين أعضاء املجموعة ،وهو ما يساعد على تحقيق أهداف تربوية مثل
تكوين االتجاهات وتنميتها ،وترسيخ القيم ،وتقدير أهمية العمل الجماعي ،فضال عن اكتساب القدرة على التفكير
الجماعي ،تنمية األفكار االبتكارية  ،واكتساب مهارات اتخاذ القرار) عكاشة رائد جميل، )2012( ،ص . (.492
املبيان رقم  :2أنشطة التعلم الخاصة بالتربية على التنمية املستدامة بمكون الجغر افيا "فضاء االجتماعيات"

املصدر :تفريغ شبكة تحليل املضمون الخاصة بالكتاب املدرس ي "فضاء االجتماعيات "موسم 2019
و بمالحظة املبيان أعاله و املتعلق بجرد و تصنيف أنشطة التعلم الواردة بالكتاب املدرس ي "فضاء االجتماعيات" للسنة
الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي ،نخلص إلى أن هناك حضورا ضعيفا ألنشطة التعلم ذات الطبيعة املهاراتية العملية،
وكذا ذات األثر على االتجاهات وبالتالي السلوك اليومي للتالميذ ،إذ يمكن من خالله تفسير التناقض الحاصل بين أهداف
التعلم الخاصة بالتنمية املستدامة والسلوكات املناقضة ملبادئ وأسس التنمية املستدامة بدءا من الكتب املدرسية وإلى
غاية محيط املؤسسة التعليمية وما تتعرض له من أشكال السلوك غير املستدام.
 4.1نتائج الفرض الرابع مناقشتها
تنطلق الفرضية الرابعة ملوضوع البحث ،من كون استراتيجية التدريس باملشروع تتناسب وتنمية الجانب املهاري املرتبط
بالسلوك لدى متعلم التعليم الثانوي اإلعدادي ،وكما تمت االشارة في الفصل املتعلق باإلطار النظري للبحث ،فقد تم
التطرق ملميزات وخصائص التدريس وفق استراتيجية املشروع ،وهي استراتيجية تتناسب وإحداث التعديل املرغوب في
اتجاهات املتعلمين ،وبالتالي تحقيق التنمية املستدامة عن طريق الرفع من مستوى الجانب السلوكي املهاري ،عبر آلية
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التوظيف في إطار ثنائية معرفة علمية مهارة عملية ،ونظرا ملا يتطلبه إنجاز الدروس باعتماد إستراتيجية املشروع من وقت
وحصص دراسية كافية ،الش يء الذي تعذر علينا خالل إنجاز هذا البحث ،لذا اكتفينا خالل هذه املرحلة بعرض لبطاقة
تقنية وفق خطوات عملية مبسطة تيسر على األستاذ تدريس قضايا و مفاهيم التربية على التنمية املستدامة ،وتحقيق
تعديل االتجاهات املرتبطة بالتمثالث واملواقف والسلوك اتجاه أبعاد قضايا التنمية املستدامة ،على أمل التمكن من
التجريب في محطة الحقة يتاح لنا فيها الوقت الكافي لذلك.
2ـ مقترح الخطوات العملية إلنجاز درس جغرافي وفق استراتيجية التدريس باملشروع من اجل التربية على التنمية
املستدامة
أ .التخطيط للمشروع:
تعتبر مرحلة التخطيط للمشروع التربوي من أهم مراحل إنجاز املشروع إذ يتوقف نجاح باقي العمليات ،نجاح هذه الخطوة،
حيث تمكن من التقليص من احتماالت الفشل وتضع معايير ثابتة لألداء بناء على األهداف املسطرة ،واإلمكانات املرصودة،
وسبل وطرائق االشتغال التي سيتم العمل بها ،كما أنها تشكل تدبيرا للوقت واملوارد والكلفة ،قد تشتمل على تدابير تنطلق
من رصد اإلمكانات والفرص إلى التهديدات و املخاطر  ،ووضع تدابير أو خطط بديلة لتأمين املشروع ،وكذا تدابير الرقابة
والفعالية للحصول على النتائج املرجوة .وتتوزع هذه املرحلة إلى خطوات جزئية أبرزها:
 تحديد األهداف العامة للمشروع
يقتض ي االشتغال في إطار مشروع تحديد الهدف أو األهداف العامة للمشروع ،وضمان أكبر قدر من الوضوح ولكافة
عناصر املجموعات املشكلة ،ومعرفة بالنطاق أو املجال الذي يهمه املشروع.
 تحديد املعلومات الرئيسية للمشروع البيئي
وهي خطوة تقتض ي معرفة باملجال واملكان املستقبل للمشروع ومختلف خصائصه ،وكذا الحقل الذي يدخل ضمنه
املشروع.
 تحديد فرق العمل /مجموعات االشتغال
بمثابة الئحة معلومات عن أعضاء الفريق وأسمائهم ،وبياناتهم ،كما يمكن أن تتضمن مؤهالتهم وإمكانياتهم العملية ذات
العالقة باملشروع ،وكذلك توصيف ملهام كل عنصر داخل املجموع لتحقيق التكامل و التعاون.
 تحديد اسم املشروع
وهي خطوة على قدر كبير من األهمية على بساطتها ،ملا ستمثله من داللة رمزية لدى املتعلم ،وهي خطوة تقتض ي إشراك
املتعلم في تحديد اسم دال ملشروعه الذي سيعملون به ،وهو يرتبط غالبا باألهداف العامة للمشروع.
 جرد مكونات املشروع
بمثابة جرد ملختلف األدوات والوسائل املادية التي سيحتاجها عناصر الفريق إلنجاز املشروع ،والتي يعتمد عليها في الدراسة
املالية للمشروع .كما تشتمل على األنشطة التي يجب القيام بها وفق أنجع الطرق مع ترتيبها كرونولوجيا.
 الجدولة الزمنية ألنشطة املشروع
تقدير الزمن الذي سيستغرقه إنجاز املشروع؛ أي الغالف الزمي املطلوب إلنجاز املشروع ويتم وضعه من طرف املتعلمين
لضمان التزامهم ،ولتمكينهم من مهارة تدبير الوقت.
 جرد لإلجراءات والتدابير االدارية الالزمة
عملية يمكن تقديمها كما يمكن إدراجها ضمن مرحلة تحديد مكونات املشروع أو تحديد مهام أعضاء الفريق ،وهي بمثابة
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سيناريو ملجرى االحداث على املستوى اإلداري للمشروع من حيت اإلجراءات اإلدارية التي يجب القيام بها قبل و أثناء وبعد
انجاز املشروع ،مع تحديد املكلف ضمن عناصر الفريق بكل مهمة على حده من اإلنجاز إلى التتبع و التنفيذ.
بعد هذه الخطوات التي تكتس ي طابع تدبيري تخطيطي تأتي مرحلة التنفيذ،
 تحديد الفئات املستهدفة  /املستفيدة من املشروع
تحديد الفئات املستهدفة أو املستفيدة مباشرة من املشروع ،وذلك بناء على األهداف املرصودة للمشروع.
 تحديد جدوى املشروع
تحديد الهدف من املشروع ومعرفة جدواه ،وهي خطوة تقتض ي معرفة الهدف املحصل من منطلق التنمية املستدامة،
وتقدير حجم الفائدة املتحصل عليها من املشروع ،وهي خطوة تتطلب جمع أكبر قدر من املعلومات عن املشروع املراد إنجازه.
 رصد مبررات املشروع
أي إتاحة الفرصة للمتعلمين للدفاع عن مشروعهم ،عن طريق إبراز الفائدة التي ستتحقق بعد إنجاز املشروع.
 تحديد أهداف املشروع ومخرجاته
وهي عبارة عن مقابلة بين األهداف ومؤشرات تحققها بعد اإلنجاز في إطار ضمان تحقق الهدف أو األهداف الرئيسية
للمشروع.
 رصد مصدر املصاريف التشغيلية للمشروع
رصد مصادر التمويل و املصاريف التشغيلة للموضوع ،ويمكن تثمين اإلسهامات العينية ألعضاء الفريق أو إدارة املؤسسة،
كما يمكن تقييم الجهد الذي سيبذل خالل مراحل إنجاز املشروع ،عن طريق التقييم املادي للجهد الذي سيبدل في إنجاز
املشروع ،في إطار تدريب املتعلمين على تثمين قيمة الوقت ،و الجهد.
ب .تنفيذ املشروع وتدبيره
وهي خطوة يتم بناء عناصرها اعتماد على مكونات املشروع ،مع رصد املكلف باإلنجاز و التتبع من طرف أعضاء الفريق وتتم
عبر مجموعة من الخطوات أبرزها:
 الجدولة الزمنية لألنشطة
أي وضع توقعات اإلنجاز و السعي إلى اإللتزام بها ،من قبل أعضاء املجموعة بمساعدة املدرس.
 جرد الشركاء وتحديد املهام املوكلة إليهم
وهي عبارة عن نوع من التدبير التشاركي للمشروع على مستوى املؤسسة التعليمية ،إنطالقا من اإلدارة التربوية للمؤسسة،
تم مجلس التدبير ،وجمعية أباء وأولياء التالميذ وجرد وتحديد نوع الخدمات التي يمكن لهؤالء الشركاء تقديمها خدمة
للمشروع.
 جدولة املهام الدورية ألعضاء املجموعة
أي وضع مهمة لكل عنصر داخل املجموعة مع الحرص على تنويع املهام التي يقوم بها كل فرد من أفراد املجموعة من أجل
ضمان استفاذة أكبر وتمرس املتعلمين على مختلف املهام...
ج ـ تقييم املشروع
وهي خطوة مواكبة ملراحل بناء املشروع ،ويمكن التمييز فيها ما بين:
 التقييم الخاص باألستاذ ألداء املجموعة وإنجازاتها ،وهو تقويم تخصص له محطات ،تتيح إمكانية التداركوالتصويب ،وبالتالي توجيه املتعلمين نحو تجويد األداء وضبط العمليات املطلوبة وتنفيذه ،كما يأتي أيضا في أخر
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محطات املشروع لتقييم األداء اإلجمالي للمجموعة.
 التقييم الخاص بأعضاء املجموع ألدائهم أتناء وبعد إنجاز املشروع ،وذلك باعتماد بطاقة خاصة بكل مجموعة ،يتناوبأعضاءها على تعبئة التقييم الذاتي للمجموعة وأدائها ،وهي خطوة تكتس ي أهمية بالغة في تحقيق السلوك املسؤول
وبالتالي املستدام.
ولتيسر االشتغال وفق استراتيجة التدريس باملشروع كما هو موضح أعاله ثم اقتراح مجموعة من البطائق ،كالبطاقة
الخاصة بالتعريف بأعضاء املجموعة ومؤهالتهم ،ثم البطاقة الخاصة باملشروع املتضمنة ملختلف مراحل اإلنجاز ،ولتثمين
العمل املنجز تم اقتراح بطاقة التقييم الخاصة باألستاذ وفق معايير موضوعية ومنهجية ،وأخرى خاصة بالتقييم الذاتي
للمجموعة.
3ـ تطبيق نموذج استراتيجية التدريس باملشروع من اجل التربية على التنمية املستدامة
سنعمل في هذا املحور على تطبيق الخطوات العملية لدرس وفق استراتيجية التدريس باملشروع ،ويتعلق األمر بمقترح
مشروع يمكن من توظيف املعارف املتعلقة باملحور األول من مكون الجغرافيا ،بالتركيز على املهارات العملية واستثمار
املعارف واملكتسبات ،وسنقدم هذا املقترح في شكل جدول يمكن املدرس من اقتصاد الجهد والوقت في إنجاز مشروع عوض
ملف.
الجدول  :2مراحل تنفيذ استراتيجية التدريس باملشروع
 .1املشروع املقترح للمحوراألول  :ماذا توفرلنا الطبيعة
 1.1التخطيط للمشروع
-

إعالم املتعلمين بداية املحور األول أنهم مطالبين بإنجاز مشاريع عملية تحت إشراف املدرس في إطار مجموعات عمل.
توزيع املتعلمين إلى مجموعات عمل من ثالث إلى أربعة أفراد
توزيع البطائق الخاصة باملشروع (بطائق فارغة يحتفظ بها املتعلمين من أجل تدوين كل ما يتعلق باملشروع)
تتبع إنجاز املشاريع و تقييم عمل املجموعات

توطين املشروع
اسم املشروع
وصف املشروع
مكونات املشروع

 oوصف املشروع
 تدبير النفايات الفضاءات الداخلي1
رقم املشروع
 التدويراملجال
للمؤسسة
 إنتاج وسائل اإليضاح داخل الفصل الدراس يتدويراألوراق
سيتم تجميع األوراق وإعادة تدويرها من أجل إنجاز مجسم لخريطة تضاريس املغرب ،في إطار عمل جماعي
يستغرق إنجازه مدة إنجاز املحور األول ويتم عرضه في األسبوع االخير
-

حاويات قمامة صغيرة داخل الفصول الدراسية للمؤسسة لجمع األوراق بشكل يومي
حاوية قمامة كبيرة لتجميع األوراق املستعملة
ألواح خشبية تصلح ألن تكون قاعدة ملجسم خريطة تضاريس املغرب
إناء إلذابة الورق وإعادة تشكيله الورق
غراء من النوع املستعمل بصناعة الخشب
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 oأسباب االحتياج (املبررات املوضوعية للمشروع تصاغ من قبل التالميذ لإلجابة عن سؤال ملاذا سننجزهذا املشروع ؟
 .1التدرب على إنجاز مشروع تنموية مستدام من الفكرة إلى اإلنجاز
 .2تدوير األوراق املستعملة و التحسيس بأهمية التدوير في معالجة بعض الظواهر غير الصحية
 .3إثارة انتباه املتعلمين ملظهر من مظاهر الثلوت وتوجيههم إلى تبني سلوك تنموي مستدام ملموس ملواجهة الظاهرة
 .4تدوير األوراق املستعملة في إنجاز مجسم خريطة تضاريس املغرب
 .5الحفاظ على البيئة باالستفادة من تلك النفايات الصلبة بطرق صحيحة ،وعدم اللجوء للطرق الضارة األخرى كالحرق أو الدفن.
الحلول املقترحة لهذه الصعوبات
الصعوبات املتوقعة
 .1كتابة مراسلة وتوجيهها لرئيس املؤسسة معززة ببطاقة واصفة للمشروع
 .1عدم موافقة إدارة املؤسسة
 .2طلب دعم جمعية اآلباء
 . 2عدم التمكن من تأمين أدوات االشتغال
 .2طلب دعم جمعيات تهتم بالتربية البيئية و التنمية املستدامة
 داخل املؤسسةموقع املشروع
تالميذ املؤسسة
املستفيدين من
من املؤسسة
املشروع

رصد مصادر
املصاريف
املحتملة للمشروع

 إدارة املؤسسة

الجماعة املحلية

 مساهمة
التالميذ
العينية

 جمعية اآلباء

 جمعية غير ربحية
تعنى بالبيئة و التنمية
املستدامة

 oاألهداف و النتائج املتوقعة للمشروع
املخرجات ( النتائج و األثر)
األهداف
 .2مؤسسة تتوفر فضاء خالي من النفايات الورقية
 .1تجميع األوراق املستعملة داخل املؤسسة والحفاظ على
جمالية املؤسسة
 .4متعلمين يمتلكون مهارات وقدرات تخدم الحس التنموي املستدام
 .3تنمية الحس البيئي املستدام لدى متعلمي السنة الثانية
من التعليم الثانوي اإلعدادي
 .6متعلمين يدركون املجال الجغرافي املغربي ومكتسبين لرصيد معرفي ومهاري
 .5انتاج معينات ديداكتيكية عبارة عن مجسمات من إنجاز
وجداني مرتبط بموضوع املحور
املتعلمين لخريطة توزيع تضاريس املغرب
 oامليزانية املتوقعة للمشروع انطالقا من عناصراملشروع جرد ملختلف املواد و األدوات و تثمينها حتى و إن كان الحصول عليها
باملجان مع تقديرجهد و عدد ساعات االشتغال على املشروع
التكلفة
العدد/
طبيعة
ر
بنود الصرف الرئيسية
الكمية
التكلفة
الزمنية
املالية
أسبوع
0.00
1
نوعية
 1مراسلة املدير بخصوص النشاط

2

حاويات قمامة صغيرة داخل الفصول الدراسية للمؤسسة
لجمع األوراق بشكل يومي.
حاوية قمامة كبيرة لتجميع األوراق املستعملة

3
 4ألواح خشبية تصلح ألن تكون قاعدة ملجسم خريطة
5
6

مادية

10

100

مادية

1

20

مادية

7

70

تضاريس املغرب (واحدة لكل  4متعلمين) قياس اللواحة
50/40سم
لوحة إشهارية للمشروع /إعالن عن املشروع

نوعية

7

0

إلذابة الورق وإعادة تشكيله الورق

مادية

1

20
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أسبوع
ين
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7

غراء وصباغة بألون مختلفة

مادية

1

املجموع
املرحلة

90
300

 2.1الجدولة الزمنية ملراحل تنفيذ املشروع
الشهراألول
الشهرالثاني
4 3 2
1 4 3
2 1

الشهرالثالث
4 3 2 1

اختيار مجموعة االشتغال و تحديد اسم
املجموعة و موضوع االشتغال
توزيع األدوار داخل املجموعة
انجاز بحث من قبل التالميذ عن تدوير الورق
األهمية الطرائق واألشكال
عرض ما تم إنجازه وتعليق األعمال املتميزة بالجدار
مع كتابة أسماء أعضاء املجموعة (ركن خاص
باملشروع )
كتابة طلب لرئيس املؤسسة (ينجزه التالميذ بتأطير
من األستاذ) من أجل التصريح للمشروع والسماح
بتجميع االوراق من الفصل الدراسية
اإلعالن عن املشروع لباقي األقسام واملستويات
داخل املؤسسة باعتماد االذاعة املدرسية أو بإنجاز
اعالنات من طرف املجموعات يعمم أحسنها ويلصق
بفضاءات املؤسسة
توفير األدوات و املواد الخاصة بالتنفيذ ومراسلة
املعنيين من أجل طلب الدعم
إعداد ألواح الخشب برسم خريطة صماء باعتماد
تقنية ما تم تعلمه خالل الدرس الرابع تحت عنوان:
التدرب على رسم خريطة املغرب
إعداد عجين الورق وخلطه تمهيدا لالستعمال
إنجاز املجسمات الخاصة بتضاريس املغرب على
الخريجة
توضيب املجسمات بعد أن تجف وتلوينها وتوطين
أبرز معاملها  /استثمار التعلمات الخاص بدروس
املحور األول من مكون الجغرافيا للسنة الثانية من
التعليم الثانوي اإلعدادي.
2ـ حفظ وتوثيق املشروع من أجل التقييم واألرشفة بغية االستنبات
 .1تصميم املشروع على الورقة
مرفقات البطاقة ( ترك مجال
االبداع التالميذ في حالة االشتغال  .2نموذج املراسالت املقترحة أو املستعملة
على نفس املشروع بالنسبة لجميع  .3صور اإلنجاز حسب املراحل أي مراحل التقدم في املشروع بهدف التوثيق و األرشفة
...... .4
املجموعات)
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ثلثة أسابيع
الشهرالرابع
4 3 2 1
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4ـ تقييم املشروع و أداء املجموعات
ليس الهدف من تقويم املشروع مجرد التأكد من التزام املجموعة بالخطوات املحددة إلنجازه كما هو متفق عليه ومدون
بالبطاقة الخاصة باملشروع ،التي تتوفر كل مجموعة على نسخة منها ،ذلك أن اإلنجاز يدخل في إطار املهارات العملية وتقييم
هذه األخيرة يتطلب وقتا أطول من مدة إنجاز املشروع لتحقق من مدى ثبات النتائج  ،وتجليها في السلوك اليومي للمتعلم،
حيت سيتم التركيز هنا على التقييم من منطلق االلتزام و االنخراط ضمن أعضاء الفريق و األداء الجيد ،كما أن محطة
التقييم ستتيح لهم فرصة التقييم الذاتي ألدائهم و إعطاء أحكام حول منجزاتهم.
تقييم أداء املتعلمين بناء على امللف الخاص باملجموعة و الذي يترك بشكل دوري بعهدة مقرر املجموعة ،ويطلع عليه
املدرس كلما سنحت الفرصة بذلك؛ مرة كل أسبوع أو أسبوعين .وفيما يلي نماذج مقترحة لتعريف املجموعات وتقييمها
املرحلي و النهائي كما هو مبين في الجدول املرفق رقم . 04
لوحة املشروع :بطاقة معلومات املجموعة
الجدول رقم : 03
النيابة :القنيطرة
اسم املؤسسة :موالي اسماعيل
اسم استاذ (ة) املادة :األستاذة خديجة باحمو
الفوج7/2 :
املستوى الدراس ي  :الثانية ثانوي إعدادي
رقم البطاقة:
إسم املجموعة  :حماة البيئة
للتواصل :بريد إلكتروني  /صفحة من صفحات التواصل اإلجتماعي
أسماء أعضاء املجموعة:
بطاقة معلومات أعضاء املجموعة
مالحظات
اإلسم
الرقم
مريم
 أتوفر على حاسوب موصول باألنترنيت1
 أجيد الكتابة على الحاسوبأحمد
2
 أمتلك هاتف خاص يلتقط صور عالية الجودةسعاد
3
 أمتلك مهارة رسم الكاريكتور4

رض ى

 -أستطيع كتابة تقرير بشكل جيد

خط جيد يمكنني كتابة الالفتات

الجدول رقم : 04
رقم البطاقة الخاصة
بمعلومات املجموعة

1
1
2
3
4

5

تقييم أداء ومشاريع املجموعات
تقييم انسجام
التقييم الدوري لألداء
املجموع املجموعة وجودة األداء
5
4 3
2
النهائي
5
5 5
2
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مالحظات
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5
6
7
يتم منح املجموعة نقطة حسب درجة تقدمها في املشروع وحسب مدى إلتزامها بما تم االتفاق حوله حسب املقترح
التالي:

 لم يتم اإلنجاز 0 :نقطة في طور اإلنجاز 2 :نقاط (ال يتم تعديل النقطة بعد اإلنجاز )تم اإلنجاز  5 :نقاط

وفي نهاية األسدس يتم عرض مشاريع املجموعة بفضاء داخل املؤسسة من أجل نشر فكرة التدوير كآلية من أليات
التنمية املستدامة ،مع التنويه باملجموعات التي حققت أكبر قدر من النقاط ،ويحتفظ باملنتوج من أجل االستعمال
كمعين ديداكتكي مهيء .و الهدف من هذه الخطوة هو توسيع نطاق تأثر املشروع بإثارة انتباه باقي الفصول الدراسية
داخل املؤسسة.
استنتاج
عملنا من خالل هذا املحور على تقديم خطوات عملية لإلشتغال وفق استراتيجية التدريس باملشروع ،بالتطرق ملختلف
املراحل األساسية للمشروع .ولتيسير اإلشتغال عمدنا إلى تقديم مقترح لوحة مشروع تربوي يحقق مبادئ و أهداف
التربية على التنمية املستدامة ،وييسر إتباع الخطوات العملية للتنزيل إنطالقا من فكرة املشروع وإلى تنفيذه وتقييمه،
ولدعم البطاقة التقنية املقترحة بشكل عملي ،قمنا بأجرأتها عن طريق استثمار أهداف التعلم املرتبطة بالتربية على
التنمية املستدامة والواردة باملحور األول من مكون الجغرافيا "ماذا توفر لنا الطبيعة" بتنفيذ مشروع تدوير األوراق
املستعملة باملؤسسة أو الفصل وإنتاج دعامة ديداكتيكية عبارة عن مجسم خريطة تضاريس املغرب .وفي األخير قمنا
بإعادة تلخيص مراحل إنجاز مشروع تنموي مستدام ،وفق إستراتيجية التدريس باملشروع من أجل التربية على التنمية
املستدامة كما هو مبين في الخطاطة رقم  1أسفله.
الخطاطة رقم  :1مراحل إنجازمشروع تربوي يعالج قضايا التنمية املستدامة
اقتراح فكرة المشروع الخاص بالتربية على التنمية المستدامة
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خاتمة:
بناء على ما تم التوصل إليه في محاولة استجالء التفاوت الحاصل بين املعارف العلمية املرتبطة بالتنمية املستدامة
الواردة بالكتاب املدرس ي والسلوكات اليومية للتالميذ من خالل تحليل مضمون التوجهات التربوية والكتاب املدرس ي
مكون الجغرافيا ،اتضح أن هناك حضور قوي ملفاهيم وقضايا التنمية املستدامة ،مع تباين في مستوى حضور أبعادها،
أما فيما يتعلق بأنشطة التعلم والدعامات الديداكتيكة تبين أن هناك ضعف التركيز على الجانب املهاري والوجداني في
مقابل الجانب املعرفي .وبناءا عليه اقترحنا تعويض امللفات الواردة بالكتاب املدرس ي باملشاريع وقدمنا خطوات عملية
لتنفيذ استراتيجية التدريس باملشروع ،وعيا منا باألهمية البالغة التي يلعبها املشروع كنشاط جماعي يتم خالله تعبئة
املعارف والخبرات والقدرات في إطار التعليم الجماعي التكاملي التعاوني ،الذي يحفز املتعلمين ويدفعهم إلى العمل بهدف
اإلنتاج واملردودية ،وبالتالي إعطاء معنى للتعلمات واإلسهام في تقديم معالم مفهومية من قبيل املالحظة ،واالكتشاف،
والفهم ،وأخرى منهجية دقيقة تمكن املتعلم من تعلم منهجية محددة بالجمع بين املعرفة واملهارة والرضا ،لحل
وضعيات مشكلة ترتبط بمفاهيم وقضايا التربية على التنمية املستدامة.
الئحة املراجع
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املراجع باللغة العربية:
وثائق رسمية

-

التوجيهات التربوية و البرامج الخاصة بتدريس مادة االجتماعيات بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي ( ،)2009وزارة
التربية الوطنية ،مديرية املناهج والحياة املدرسية ،اململكة املغربية.

-

الكتاب األبيض ،)2002(،الجزء الثالث ،املناهج التربوية للسلك اإلعداد  ،مديرية الدراسات واالستراتيجيات
التربوية ،لجان مراجعة املناهج التربوية املغربية للتعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي والتأهيلي.
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التلميذة ،طبعة جديدة ومنقح ،مطبعة املعارف الجديدة ،لجنة التقويم املصادقة ،وزارة التربية الوطنية ،اململكة
املغربية.

-

 امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة ،الجريدة الرسمية عدد  6240الصادرة بتاريخ  18جمادى األولى 20( 1435مارس  ،)2014نصوص عامة ،ظهير شريف رقم  1.14.09صادر في  4جمادى األولى  6( 1435مارس
 ،)2014خاص بتنفيذ القانون اإلطار رقم  99.12اململكة املغربية.

-

امليثاق الوطني للتربية و التكوين )1999(،اللجنة الخاصة بالتربية و التكوين ،وزارة التربية الوطنية للمملكة
املغربية.
املعجم التربوي ( ، )2000مصطلحات و مفاهيم تربوية ،املركز الوطني للوثائق التربوية ،وزارة التربية الوطنية
الجمهورية الجزائرية

-

رؤية استراتيجية لإلصالح  ،2030-2015املجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي ،اململكة املغربية.

-

الكتب
 أوزي أحمد ،)2008( ،منهجية البحث وتحليل املضمون ،مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الثالثة. البرجاوي موالي املصطفى )2017( ،املقاربة التطبيقية لديداكتيك الحغرافيا في ضوء بيداغوجيا الكفايات ،داراملعتز للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى.
 بلفقيه محمد )1991( ،الجغرافيا القول عنها و القول فيها ،دار النشر املعرفة ،الطبعة األولى. تالبوت روبرت ،)2012( ،التعليم باملشروع ،مجلة رؤى في الفكر التربوي ،العدد الثالث والثالثون التربية من أجلالتنمية املستدامة ،كتاب مرجعي،منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،مواد التدريب والتعليم.
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:تقييم عملية " التعليم عن بعد " بجهة العيون الساقية الحمراء فترة الحجر الصحي
.الحصيلة واآلفاق
Evaluation of the “distance learning” process in the region of Laayoune Sakia El Hamra, the
quarantine period: results and perspectives.

 باحثة في الجغرافية االجتماعية، زهرة فعرس.دة
" في19  في اطار االجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب من اجل مواجهة انتشار وباء كورونا " كوفيد:الملخص
مختلف المجاالت السياسة واالقتصادية واالجتماعية؛ اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
 مجموعة من اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من انتشاره من اجل سالمة المتعلمات و المتعلمين واألطر،العلمي
.التربوية واألطر اإلدارية بالمؤسسات التعليمية
وتتلخص أهم هذه اإلجراءات االحترازي والوقائية في توقيف ا لدراسة بجميع االقسام والفصول مؤقتا بكل المؤسسات
. وتعويضها بعملية "التعليم عن بعد" وذلك لضمان االستمرارية البيداغوجية، 2020  مارس16 التعليمية ابتداء من
 من،  اصبح من الضروري تقييم هده العملية،"وبعد مضي المرحلة االولى على التطبيق الفعلي لعملية ''التعليم عن بعد
خالل استطالع رأي التلميذات والتالميذ واآلباء واألمهات واالستاذات واألساتذة بجهة العيون الساقية الحمراء بهدف الوقوف
 وذلك من أجل استشراف افاق التطوير واالستدامة؛، ورصد نقط قوتها وضعفها،"على تقييمهم لعملية ''التعليم عن بعد
. وقياس أثارها، واالطالع على مدى تحقق أهدافها،مهمة تقييمنا اذن لعملية "التعليم عن بعد"؛ هدفها مقاربة واقع هذه العملية
 التقييم، االستمرارية البيداغوجية، التعليم عن بعد:الكلمات المفاتيح

Abstract : As part of the measures taken by Morocco to deal with the spread of the
Coronavirus "Covid 19" in various political, economic and social fields; The Ministry of National
Education, Vocational Training, Higher Education and Scientific Research has adopted a set of
precautionary and preventive measures to limit its spread in the name of the safety of female
and male learners, educational and administrative staff of educational institutions.
The most important of these precautionary and preventive measures come down to the
temporary suspension of studies in all educational institutions, from March 16, 2020, and
compensating them through the process of "distance learning" in order to '' ensure
pedagogical continuity.
Once the first step of the effective implementation of the process of "distance learning"
passed, it became necessary to evaluate this process, by probing the opinions of students,
parents, teachers of the region of LAAYOUNE Saki al -Hamra. to determine their assessment
of the 'distance learning' process, and to monitor its strengths and weaknesses, in order to
foresee prospects for development and sustainability;
Our evaluation mission objective is to approach the reality of this process, to see to what
extent its objectives have been achieved and to measure its effects.
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تقديم:
عرف املغرب خالل شهر مارس 2020على غرار باقي دول العالم ،انتشار جائحة كورونا "كوفيد  ،"19مما فرض على
الحكومة املغربية ،اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية فترة الحجر الصحي للحد من انتشاره بين املواطنين نظرا لخطورته ،وعلى
اعتبار ان قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي من بين القطاعات الرئيسية التي تقع في قلب تداعيات هذه الجائحة،
بحيث يضم املجتمع املدرس ي كثلة بشرية هائلة " :حوالي 10ماليين تلميذ وطالب ومتدرب ،فضال عن الطاقم اإلداري
والتربوي "،يتعين تحصينها ،حتى ال تصبح املؤسسات التعليمية بؤرا النتشار هذا الفيروس ،بادرت وزارة التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي في املرحلة األولى النتشار الفيروس على الصعيد العاملي ،وبشكل استعجالي،
إلى تشكيل لجن اليقظة والوقاية  ،وتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بهذا الفيروس ،وبطرق انتشاره ،وبأساليب الوقاية
منه ،واتخذت قرار توقيف الدراسة الحضورية ابتداء من  16مارس  ،2020معتمدة "التعليم عن بعد" كآلية لضمان
االستمرارية البيداغوجية؛ وذلك من أجل مواصلة التحصيل الدراس ي.

أوال :اإلشكالية
رغم املجهودات املبذولة ،و العروض املتواصلة لتأمين الخدمات التربوية وتقديم األنشطة التعلمية عن بعد ،تبقى عدة
أسئلة تحتاج إلجابات امام هذه الظاهرة املستجدة في بلدنا..
و نطرح اإلشكالية الرئيسية التالية :ما مدى نجاح عملية التعليم عن بعد بجهة العيون الساقية الحمراء فترة الحجر
الصحي في تحقيق اهدافها املرجوة؟ والتي من خاللها تتفرع األسئلة الفرعية التالية:
 ماذا نقصد بالتعليم عن بعد وما هي اهدافه  .؟ و ماذا نقصد باالستمرارية البيداغوجية؟
 ما هي اإلجراءات املتخذة من االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون لضمان االستمرارية البيداغوجية؟
 ما مدى انخراط األساتذة في تأمين خدمة التعليم عن بعد لفائدة املتعلمين؟
 ما مدى ارتياح ورضا املتعلمين (ة ) واالسر تجاه "التعليم عن بعد؟
 ما هي القيمة املضافة للتعليم عن بعد ووقعه وأثره على املتعلمين (ة)؟
 ما مدى توفر مقومات التعليم عن بعد في نظر املفتشين واملدرسين واآلباء؟
 ما مدى استجابة الحصص الدراسية املقدمة ملقتضيات املنهاج الدراس ي في نظر املفتشين التربويين؟
 ما هي أهم إيجابيات وإكراهات تجربة "التعليم عن بعد" من منظور املفتشات واملفتشين؟

.ثانيا :اهمية البحث وأهدافه.
تتلخص أهم هذه اإلجراءات االحترازي والوقائية التي نهجتها وزارة التربية الوطنية بصفة عامة و االكاديمية الجهوية للتربية
و التكوين بصفة خاصة ،في توقيف ا لدراسة بجميع االقسام والفصول مؤقتا بكل املؤسسات التعليمية ابتداء من 16
مارس  ، 2020وتعويضها بعملية "التعليم عن بعد" وذلك لضمان االستمرارية البيداغوجية.
لكن بعد مض ي املرحلة االولى على التطبيق الفعلي لعملية ''التعليم عن بعد" ،اصبح من الضروري تقييم هده العملية ،
من خالل استطالع رأي التلميذات والتالميذ واآلباء واألمهات واالستاذات واألساتذة بالجهة بهدف الوقوف على تقييمهم
لعملية ''التعليم عن بعد" ،ورصد نقط قوتها وضعفها ،وذلك من أجل استشراف افاق التطوير واالستدامة؛
وبالتالي فإن مهمة تقييمنا لعملية "التعليم عن بعد"؛ هدفها مقاربة واقع هذه العملية ،واالطالع على مدى تحقق أهدافها،
وقياس أثارها.
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ثالثا :تحديد املفاهيم االجرائية:
انسجاما مع طبيعة البحث التقيمية ،فقد تم االقتصار في هذا الباب على املفاهيم الوظيفية لعملية "التعلم عن بعد"؛
من خالل تعريفها إجرائيا وفق التصور الناظم الختيارات الوزارة ،دون التطرق بعمق الى األسس النظرية وتشعبات املفاهيم
املرتبطة بها.
 التعليم عن بعد :
ظهر مفهوم "التعليم عن بعد"  Distance learningمنذ مدة طويلة ،لكن انتشاره السريع كان نتيجة التطور التكنولوجي
والثورة الرقمية واعتبر كأحد مقومات مجتمع املعرفة ،كما اعتبر أحد السبل الكفيلة بتمكن أولئك الذين يجدون صعوبات
في ولوج املؤسسات التعليمية لظروف معينة من حقهم في التعلم .وبغض النظر عما يثريه من نقاش ،حول مبادئ االنصاف
وتكافؤ الفرص ،فإن "التعليم عن بعد" يبقى الحل لتأمين استمرارية التحصيل الدراس ي ،خصوصا في ظل عدم إمكانية
االلتحاق بمؤسسات التربية والتكوين كما هو الحال إبان حالة الطوارئ الصحية املفروضة للحد من انتشار جائحة كورونا.
" يدل لفظ "التعليم عن بعد"( التعليم املفتو ح) ،في االن نفسه ،على واقع مباشرة التعليم ،كله أو جزء منه من قبل
شخص يوجد بعيدا عن املتعلم في الزمان وفي املكان ،وعلى أن وظيفته تسترعي إدماج أكبر قدر من االنفتاح ح
واملرونة(منظمة اليونيسكو ،التعليم املفتوح والتعليم عن بعد،2003 ،ص )8
ويعرف رونتري  RONTERYالتعليم عن بعد ،بأنه التعليم الذي يحدث عندما تكون هناك مسافة بين املتعلم واملعلم ،ويتم
عادة بمساعدة مواد تعليمية يتم إعدادها مسبقا ،ويكون املتعلمين منفصلين عن معلميهم في الزمان واملكان او كليهما ،أما
كومبر  COMBERTفيرى أن التعليم عن بعد مسمى غير نمطي يشمل طرقا عديدة من طرق وأساليب توصيل املضمون
بعيدا عن أسوار املدرسة والكليات التقليدية إلى دارسين موزعين توزيعا جغرافيا كل منهم بعيدا عن اآلخر ،أما الجمعية
األمريكية للتعليم عن بعد فتعرفه بانه "هو توصيل ملواد التدريس أو التدريب عبر وسيط نقل تعليمي إلكتروني الذي قد
يشمل األقمار الصناعية ،أشرطة الفيديو ،األشرطة الصوتية ،الحاسوب أو تكنولوجيا الوسائط املتعددة أو غير ذلك
من الوسائط املتاحة لنقل املعلومات"( عامر ،طارق عبد الرؤوف،2013 ،ص.ص)6-5
 اهداف التعلم عن بعد
للتعلم عن بعد أهداف معينة هي :
 رفع املستوى الثقافي والعلمي والفكري في املجتمع؛
 التغلب على مشكلة نقص املوظفين واملؤهلين في العملية التعليمية؛
 التغلب على مشكلة نقص اإلمكانيات املادية للتعليم؛
 توفير مصادر تعليمية متعددة ومتنوعة تلغي الفروقات الفردية بين املتعلمين؛
 توفير فرصة تعليمية ملن ال تسمح له ظروف الحياة باالنتظام بالتعليم التقليدي (عامر ،طارق عبد الرؤوف،
مرجع سابق ص)15 ،
 االستمرارية البيداغوجية
االستمرارية البيداغوجية مفهوم يحيل إلى استمرارية الخدمة العمومية املرتبطة بالتربية والتكوين في وضعيات خاصة،
وتهدف أساسا إلى مواصلة أنشطة التعلم) دعم املكتسبات – التوسع واإلغناء – اكتساب معارف ومهارات وقيم جديدة...
 ،كما تهدف إلى تحقيق استمرارية االستفادة من مختلف األنشطة التي تقدمها املؤسسات التعليمية في األوقات االعتيادية.
ولتأمين هذه االستمرارية البيداغوجية تلجأ املؤسسات التعليمية ،واألنظمة التربوية عموما إلى آلية "التعليم عن بعد" عن
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طريق االستعانة بوسائل االعالم واالتصال الحديثة ،كما تقوم بإحداث املنصات التعليمية وبإنتاج املوارد الرقمية
والدروس املصورة ومختلف الدعامات البيداغوجية تنويعا للعرض املقدم وتأمينا حل معقول من تكافؤ الفرص بين
املتعلمات واملتعلمين.
 التقييم:
التقييم :هو عملية منظمة مبنية على القياس يتم بواسطتها إصدار الحكم (التقييم) على الش يء املراد تقويمه في ضوء ما
يحتويه من الخاصية الخاضعة للقياس ونسبتها إلى قيمة متفق عليها أو معيار معين .وهو مجموع اإلجرائية العلمية الهادفة
إلى تقدير ما يبدل من جهود لتحقيق أهداف معينة اعتمادا على معايير محددة سلفا وتخطيط مسبق .وإلى الحكم على
مدى فاعلية هذه الجهود وما ينتابها من صعوبات في التنفيذ قصد تحسين األداء والرفع الكفاءة اإلنتاجية لبلوغ تلك
األهداف املسطرة .لذلك يعتبر أساسا ومهما لتوجيه التالميذ وإرشادهم في تعلمهم خالل املراحل الالحقة ،وركنا قاعديا
للمدرسين واإلدارة التربوية وأجهزة التخطيط التربوي ،فيمكن من تصحيح األخطاء وتطوير طرق التعليم وتعديل املناهج
الدراسية وتطويرها ليالئم طموحات التالميذ ومستوياتهم املستمرة (.أحمد الشرقاوي ،ص)50
يرى "جون ماري دوكاتل  J.M.Deketele :أن قيم وقوم تعني فحص درجات التوافق بين جملة من املعلومات وجملة من
املعايير التي تناسب الهدف املحدد ،من اجل إصدار قرار).(Abernot,Y,1996,p :07
و حتى نميز التقويم عن التقييم ،نورد تعريفا ل "الجميل محمد عبد السميع شعلة "التقويم التربوي :هو " عملية مقصودة
ومنظمة تهدف إلى جمع املعلومات والبيانات عن جوانب العملية التعليمية بهدف تحديد جوانب القوة لتدعيمها وجوانب
الضعف لعالجها (.شعلة ،ج،م،ع،س2000،ص.(23
في حين" عبد القادر كراجة "يعرف التقويم بأنه "عملية قياسية تشخيصية وقائية عالجية هدفها الكشف عن مواطن
القوة و الضعف بقصد تطوير عمليات التعليم والتعلم بالصورة التي تسهم في تحقيق األهداف املنشودة(.كراجة،ع،ق .
1997ص.)105
أما بلوم  Bloomفيرى بأن" التقييم هو " إصدار حكم لغرض ما و يتضمن استخدام معايير لتقدير مدى كفاية األشياء و
دقتها و فعاليتها ( بشارة ،ج1986 ،ص . (14
وعموما يمكن القول بأن التقويم هو عملية الوصف الدقيق للحصول على البيانات وتوفير املعلومات املفيدة للحكم على
بدائل القرارات أو بمعنى آخر هو عملية تشخيصية وقائية وعالجية ،ويهدف كل من التقييم و التقويم إلى تحسين مخرجات
العملية التربوية بمفهومها العام فمن خاللهما نستطيع معرفة جوانب القوة لتعزيزها وجوانب الضعف لوضع الخطط
املناسبة وأيضا بتحليل نتائج التقويم يمكن التوصل إلى معلومات هامة حول جوانب عديدة منها مدى فاعلية برامج
التكوين ،مدى فاعلية األساليب التدريسية املتبعة ،مدى مناسبة الوحدات التعليمية أو املجزوءات التكوينية املقررة،
قدرات وميول املتدربين وكذلك تحديد املستوى التحصيلي لهم.

رابعا :عملية " التعليم عن بعد " بجهة العيون الساقية الحمراء :التقييم و التوصيات
في اطار االجراءات والتدابير التي اتخذتها بالدنا من اجل مواجهة انتشار وباء كورونا " كوفيد  "19في مختلف املجاالت
السياسة واالقتصادية واالجتماعية؛ اعتمدت وزارة التربية الوطنية بصفة عامة و االكاديميات الجهوية للتربية و التكوين
بصفة خاصة ،مجموعة من اإلجراءات االحترازية والوقائية للحد من انتشاره من اجل سالمة املتعلمات و املتعلمين واألطر
التربوية واألطر اإلدارية باملؤسسات التعليمية .ومن أهم هذه اإلجراءات االحترازي اعتماد عملية "التعليم عن بعد" وذلك
لضمان االستمرارية البيداغوجية.
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وبعد مض ي املرحلة االولى على التطبيق الفعلي لعملية ''التعليم عن بعد" ،اصبح من الضروري تقييم هذه العملية  ،من
خالل استطالع رأي التلميذات والتالميذ واآلباء واألمهات واالستاذات واألساتذة بجهة العيون الساقية الحمراء بهدف
الوقوف على تقييمهم لعملية ''التعليم عن بعد" ،ورصد نقط قوتها وضعفها ،وذلك من أجل استشراف افاق التطوير
واالستدامة؛

1ـ تقييم عملية " التعليم عن بعد " بجهة العيون الساقية الحمراء
1.1ـ املرجعيات املؤطرة للتقييم:
تم انجاز مهمة تقييم عملية "التعليم عن بعد" ،باالستناد على املرجعيات واالختيارات التربوية الناظمة لتحقيق الجودة
واإلنصاف وتكافؤ الفرص ،وتتعلق ب:
* القانون-اإلطار  17.51املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي( الباب  )9املتعلق ب "تقييم منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي واإلجراءات املواكبة لضمان الجودة
* الرؤية االستراتيجية لإلصالح ( 2030-2015الرافعة  )12املتعلقة ب "تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع واالنفتاح
والنجاعة واالبتكار"
* توجيهات السيد الوزير التربية الوطنية في موضوع إنجاز مهمة تقييم عملية "التعليم عن بعد" ،وفق رؤية شاملة تأخذ
بعين االعتبار رأي املفتشات واملفتشين التربويين وكل الفاعلين واملتدخلين واملستفيدين؛ واستثمار نتائج هذا التقييم
كمدخل لتحسين جودة العملية.
1.2.األهداف والنتائج املنتظرة
تروم عملية تقييم آلية "التعليم عن بعد"مقاربة واقع هذه اآللية ،واالطالع على مدى تحقق غاياتها ،وقياس وقعها وأثرها؛
وذلك من خالل تحقيق األهداف الخاصة اآلتية:
 الوقوف على أهم مقومات عملية "التعليم عن بعد"؛ من حيث أهمية هذه اآللية في التحصيل الدراس ي ،ودورها
في تأمين استمرارية الدراسة خالل فترة الحجر الصحي؛ و كذا الوقوف على مدى التخطيط لها وبرجمتها وتنظيمها
وتتبعها واستجابة الوسائل املوظفة ملتطلباتها واإليفاء بالتزاماتها.
 رصد نقط القوة التي تميز هذه التجربة من أجل ترصيدها وتثمينها ،والوقوف على نقط الضعف واإلكراهات اتي
تحول دون تحقيق أهدافها من أجل تصحيحها وتجاوزها ،في أفق تجويد هذه اآللية واالرتقاء بها.
 استشراف آفاق تطوير "التعليم عن بعد" واستدامته ،كممارسة مندمجة سمتها االستمرارية والديمومة،
والتطور والتجدد ،والتنوع واالنفتاح
.1.3العينة املستهدفة في التقييم
بغية توفير معطيات موضوعية تمكن من مالمسة واقع "التعليم عن بعد" سنة  2020من حيث مقوماته وآلياته
ومردوده؛ وكذا استشراف آفاق تطويره واالرتقاء به ،في أفق جعله ممارسة مندمجة؛ استهدف هذا التقييم استطالع رأي
العينات املوزعة و املستهدفة على صعيد اكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء.
 عينة محورية :تتألف من أعضاء هيئة التفتيش التربوي باألسالك الثالث  ،التي وصل عددها بجهة العيون
الساقية الحمراء  20مفتشة ومفتشا  ،اعتبار دورها الحيوي في تأطير وتتبع ومواكبة هذه العملية ،وفي تطوير
أداء املنظومة التربوية
 عينة داعمة :تتألف من تمثيلية كل الفاعلين في عملية “التعليم عن بعد" ،وكذا املستفيدين منها ،وتتألف هذه
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العينة من :
جدول رقم :1توزيع العينة املستهدفة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة العيون الساقية الحمراء حسب
املديريات اإلقليمية التابعة
االمهات واالباء
املتعلمات
املدرسات
املفتشات
املديريات
واملتعلمون
واملدرسون
واملفتشون
واولياء االمور
االقليمية
العيون
25
40
26
8
10
25
8
4
السمارة
بوجدور
10
25
8
4
8
50

10
100

4
طرفاية
20
املجموع
بحث ميداني ابريل و ماي  2020بأكاديمية العيون الجهوية
50 مدرسة ومدرسا بجهة العيون الساقية الحمراء
100 متعلمة ومتعلما بجهة العيون الساقية الحمراء
 50 اما او اب بجهة العيون الساقية الحمراء
كما تم توزيع العينة املحددة بأكاديمية العيون الجهوية على املديريات اإلقليمية التابعة لها حسب خصوصية الجهة
بمراعاة املحددات التالية .:
 اعتماد عينة عشوائية تمثيلية من كل سلك تعليمي (عينة طبقية( ،وبتمثيلية كل من التعليم العمومي
والتعليم الخصوص ي.
 مراعاة النوع االجتماعي (ذكر /أنثى).
 مراعاة تنوع املستوى الدراس ي
 مراعاة اختالف الوضع السوسيو-اقتصادي لألسر.
.1.4األداة املعتمدة في التقييم
لتحقيق أهداف ،وقياس وقع وأثر عملية تقييم آلية "التعليم عن بعد" ،ثم تبني مقاربة شمولية ،من خالل استطالع أراء
لكل من املفتشات واملفتشين ،واملتمدرسات واملتمدرسين ،واملدرسات واملدرسين ،واألمهات واآلباء وأولياء األمور حول
العملية ،معتمدين على (  )4اربعة استبيانات اليكترونية  ،خصوصا اننا كنا نعيش ظرفية صعبة من جراء تفش ي جائحة
كوفيد  19والتي حتمت التواصل عن بعد كوسيلة لتفادي العدوى املحتملة .
 1.5املنهجية املعتمدة في إنجازالتقييم
ملقاربة واقع تقييم عملية التعليم عن بعد بجهة العيون الساقية الحمراء ،والوقوف على اهم مقوماتها ،فضال عن رصد
نقط قوتها ونقط ضعفها وكذا افاق تطويرها واستدامتها ،فقد قمت بوضع تصور شامل يغطي جميع مراحل إنجاز العملية.
ويتضمن هذا التصور ثالث مراحل:
 مرحلة اإلعداد
 إعداد بطاقة تقنية تأطيرية لعملية التقييم
 تحديد عينة الفئات املستهدفة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء :
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 مرحلة التنفيذ

عينة من املفتشين التربويين
عينة من املدرسات واملدرسين
عينة من املتعلمات واملتعلمين
عينة من االمهات واالباء واولياء االمور

 توزيع االستبيانات االليكترونية على العينة املحددة وذلك بالنسبة لكل الفئات املستهدفة :
على املديريات اإلقليمية (العيون،السمارة،بوجدوروطرفاية) حسب خصوصية الجهة  ،مع مراعاة مجموعة من
املحددات التالية :
 عينة عشوائية من كل سلك تعليمي (عينة طبقية ) وبتمثيلية كل من التعليم العمومي والتعليم
الخصوص ي
 مراعاة محددات مجالية واجتماعية وسوسيو-اقتصادية
 مرحلة املعالجة
 تجميع االستبيانات الرقمية
 إعداد قاعدة املعطيات الرقمية ،ومعالجة وتفسير املعطيات
.1.6حدود عملية التقييم
اعتمدت في تقييم عملية "التعليم عن بعد" على مقاربة شمولية من خالل اعتمادي على عينة من املتعلمات واملتعلمين
بمختلف األسالك التعليمية وكذا آبائهم وأمهاتهم .املنتميات واملنتمين للتعليم العمومي والخصوص ي ،إضافة إلى عينة من
األطر التربوية و املفتشين التربويين العاملين بالجهة.
 الحدود الزمنية :ارتبط تقييم عملية "التعليم عن بعد بالظرفية االستثنائية (الحجر الصحي) الذي عاشته بالدنا
عموما وجهة العيون الساقية الحمراء خصوصا السنة املاضية بسبب جائحة كورونا  ،واملتجلية في توقيف
الدراسة الحضورية داخل املؤسسات التعليمية وتعويضها بالتعليم عن بعد كإجراء لحماية التلميذات والتالميذ
 ،وخصوص الفترة املمتدة من  16مارس إلى  12ماي . 2020
 الحدود املنهجية :تم االقتصار في هذه الدراسة التقييمية على االستبيانات دون غيرها من أدوات البحث املناسبة
و املقابالت  ،وذلك بحكم سريان مفعول الحجر الصحي طيلة فترة اإلنجاز.
وبحكم الطابع االستطالعي للتقييم؛ فقد تم التركيز على البعدين الوصفي والتحليلي للنتائج ،دون إخضاع النتائج إلى
البحث في العالقات الترابطية بين العوامل املتدخلة في "التعليم عن بعد" واملؤثرة في نتائجه
. 2حصيلة التدابيراملتخذة بجهة العيون الساقية الحمراء و افاق استكمال السنة الدراسية
 2.1التدابيراالحترازية والوقائية بجهة العيون الساقية الحمراء
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي و التعليم العالي والبحث العلمي على مقاربة تقوم على التفاعل السريع مع
تطور الوضعية الوبائية  ،واتخذت ما يلزم من تدابير وقائية وبيداغوجية لتجاوز االزمة.
وهكذا بادرت االكاديمية الجهوية بالعيون في بداية انتشار الجائحة ،الى تشكيل لجن اليقظة والوقاية جهويا واقليميا،
وعملت على تكثيف عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا وبطرق انتشاره ،انطالقا من ان صحة املواطنات
واملواطنين اولى االولويات.
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وتماشيا مع ما جاء في خطة االستمرارية البيداغوجية املعتمدة من طرف خلية اليقظة باألكاديمية الجهوية بالعيون بتاريخ
 20مارس ،2020تم اتخاد مجموعة من التدابير من طرف االكاديمية لضمان االستمرارية البيداغوجية من خالل تبني
مقاربة التعليم عن بعد.
 2.2التدابيرالبيداغوجية
تبعا للقرار الذي تم اتخاذه في شأن توقيف الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين ابتداء من يوم االثنين  16مارس
 2020وإلى إشعار آخر ،وتبعا للبالغ الذي أصدرته الوزارة والذي أكدت فيه على أن األمر ال يتعلق بعطلة مدرسية
استثنائية ،عقدت لجنة اليقظة باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء لقاء تأطيريا عن بعد
مع اللجان اإلقليمية التي يترأسها السادة املديرون اإلقليميون للوزارة  ،من أجل اعتماد تدابير تربوية موحدة ينخرط فيها
مختلف األطر اإلدارية والتربوية.
كما عقدت سلسلة من االجتماعات التنسيقية ،عبر تقنيات التواصل " ،"'visioconférenceمع السادة املديرين اإلقليمين
واألطر اإلدارية والتربوية من مفتشين تربويين وأساتذة لالنكباب على وضع مخططات جهوية وإقليمية تروم انتاج املضامين
الرقمية ،واتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الرامية لتأطير ومواكبة التلميذات والتالميذ خالل هذه الفترة .مع تشكيل لجن
للقيادة واليقظة مهمتها تتبع تنزيل الخطة البيداغوجية على أرض الواقع.
. 2.3الحصيلة العامة للتقييم
اعتمد التقييم في معالجة املعطيات املحددات /االختيارات املنهجية التالية:
أ.معطيات إحصائية عامة
 1-1تمثيلية الفئات املستهدفة حسب األسالك التعليمية:
الجدول رقم ( :) 2توزيع فئتي املفتشين واملدرسين حسب األسالك التعليمية
السلك
السلك االبتدائي
السلك االعدادي
السلك الثانوي

املفتشون
املجموع

االناث منهم

املدرسون
املجموع

االناث منهم

8

3

11

8

6

2

11

6

6

1

28

6

20

6

50

20

املصدر :بحث ميداني ابريل و ماي 2020

بلغ العدد االجمال للمفتشين (ة) املشاركين( ة) في التقييم  20مفتشا (ة ) من بينهم 6مفتشات أي بنسبة 30 %
وتتوزع عينة التفتيش التي شملها التقييم بشكل متفاوت حسب االسالك ،حيث يمثل املفتشون التربويون للتعليم االبتدائي
نسبة  ،40 %في حين يمثل املفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي  ،30%بينما مفتشو التعليم الثانوي اإلعدادي ال
تتجاوز نسبتهم .30%
نفس الش ي بالنسبة لألساتذة (ة) املشاركين في التقييم بلغ عددهم  50أستاذا (ة) ،من بينهم  20أستاذة أي بنسبة ،40 %
و تتوزع نسب هذه العينة ما بين  22 %أستاذا(ة(بالتعليم االبتدائي ،و 22 %استاذ بالثانوي اإلعدادي ،بينما ال تتجاوز
نسبة اساتذة الثانوي التأهيلي و.56%
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السلك

الجدول رقم (  : )3توزيع فئتي التالميذ واآلباء حسب األسالك التعليمية
اآلباء
التالميذ
املجموع

االناث منهم

املجموع

االناث منهم

السلك االبتدائي
السلك االعدادي
السلك الثانوي

20

12

10

5

20

14

10

5

60

33

30

12

املجموع

100

59

50

22
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بلغ عدد التالميذ (ة ) املشاركين ( ة ) في التقييم  100تلميذا (ة) ،من بينهم  59تلميذة أي بنسبة  .59%ينتمي التالميذ
الذين شملهم التقييم الى كل األسالك التعليمية على اختالف شعبهم ومسالكهم ،و مستوياتهم الدراسية؛ ويمثل تالميذ
املستويات االشهادية بكل األسالك نسبة هامة بلغت  80 %من مجموع التالميذ.
اما عدد األمهات واآلباء وأولياء األمور املشاركين (ة) في التقييم فقد بلغوا  50وليا؛ تمثل اإلناث منهم  22أي بنسبة بلغت
. 44%
ب ـ ـ خدمة التعليم عن بعد املقدمة من قبل األساتذة
جدول رقم ( ) 4مدى انخراط األساتذة في تأمين خدمة التعليم عن بعد لفائدة املتعلمين
العدد
املؤشر
األساتذة املستفيدون من تكوين في تكنولوجيا 30
املعلومات واالتصال
20
االقسام االفتراضية املؤطرة عبرمسطحة TEAMS
األساتذة املشاركون في إنتاج موارد رقمية أو في تصوير 40
بعض الدروس
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انخرط األساتذة الذين شملهم التقييم بشكل ايجابي في تأمين خدمة التعليم عن بعد خالل فترة الحجر الصحي منذ
مارس  2020الى نهاية السنة الدراسية ،من خالل تأطير األقسام االفتراضية عبر مسطحة =)  )TEAMSاملدمجة في منظومة
مسار ،وتأطير األقسام الفعلية عبر وسائل )الو أتساب والفيس بوك )...؛ وكذا في إنتاج موارد رقمية أو في تصوير بعض
الدروس ؛ ويعزى هذا الستفادة عدد ال يستهان منهم من تكوينات في تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،مما انعكس إيجابا في
تسهيل انخراطهم في عملية التعليم عن بعد .
كما انخرطت هيئة اإلدارة التربوية وللمفتشين التربويين هي االخرى في التواصل مع األساتذة حيث أطروهم و واكبوهم في
انجاز عملية التعليم عن بعد.
ت ـ االستفادة من خدمة التعليم عن بعد من قبل املتعلمين
خالل فترة الحجر الصحي استعمل املتعلمون عدة وسائل لتلقي دروس التعليم عن بعد ،حيث شكل الهاتف الذكي أكثر
الوسائل املستعملة من قبل املتعلمين بنسبة ،81 %تاله التلفاز بنسبة ، 45 %في حين استعمل الحاسوب املحمول بنسبة
 18 %اما الحاسوب املكتبي ، %11بينما اللوحة اإللكترونية لم يتجاوز استعمالها .% 8
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نسبة التردد

الجدول رقم ( )5الوسائل املعتمدة في تأمين خدمة التعليم عن بعد
حاسوب
حاسوب
هاتف ذكي
تلفاز
مكتبي
محمول
%11
%18
%81
%45

لوحة
الكترونية
%8
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ج  .تمثل مهمة التعليم عن بعد
جدول رقم (  ) 6مدى تمثل املدرسين (ة ) ملهمة التعليم عن بعد
نسبة االرتياح لدى املدرسين
املؤشر
املدرسين
73
83
67

تنمية قدرة المتعلم على التعلم الذاتي
التقيد بالمنهاج مع تكييف المضامين واألنشطة
التنسيق مع إدارة المؤسسة ومع المفتشين

74

نسبة االرتياح العامة
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تباينت نسب املؤشرات املعتمدة في تقييم تمثل األستاذ(ة ( ملهمة التعليم عن بعد ،ابتداء بتنمية قدرة املتعلم على التعلم
الذاتي مرورا للتقيد باملنهاج مع تكييف املضامين واألنشطة وانتهاء بالتنسيق مع إدارة املؤسسة ومع املفتشين بحيث
تراوحت بين 67%و. 83%
.5الجهد املبذول من قبل األساتذة في عملية التعليم عن بعد
الجدول رقم (  ) 7الجهد املبذول من قبل األساتذة
نسبة االرتياح العامة
نسبة االرتياح
املؤشر
تتطلب حصص التعليم عن بعد من األستاذ (ة) جهدا أكبر
89
77
يتطلب التعليم عن بعد من األساتذة قدرات تواصلية وتنشيطية اكبر 91
يساعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في تيسير التعليم عن بعد
88
يساعد التعليم عن بعد بتدبير جيد للغالف الزمني المتاح لكل حصة

41
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اكدت نسبة  %89من االساتذة( ة ) أن حصص التعليم عن بعد تتطلب منهم جهدا كبيرا ،حيث يتطلب من  %88منهم
دراية بكيفية استخدام التكنولوجيات الحديثة حتى يتسنى لهم انجاح عملية التعليم عن بعد  ،فضال عن ضرورة امتالك
 %91منهم قدرات تواصلية وتنشيطية كبيرة ،في حين لم توافق % 41من االساتذة على كون التعليم عن بعد يتسم بتدبير
جيد للغالف الزمين املتاح لكل حصة .
د .تدبيرحصص التعليم عن بعد
ابانت هيئة التأطير واملراقبة التربوية ارتياحا ال باس به بنسبة تتراوح بين  % 61و % 74تجاه تحكم املدرسين في تدبير
الحصص الدراسية املقدمة ،من خالل تمكنهم من املواد املدرسة ،و حفزهم للمتعلمين على تتبع الحصص الدراسية
واملشاركة في بناء التعلمات  ،بينما سجلت العكس بنسبة تتراوح بين  % 41و % 48فيما يتعلق بتنويع أساليب وطرق
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التنشيط ،و تحكم األساتذة في تكنلوجيا اإلعالم واالتصال .
الجدول رقم ( )8مدى تحكم املدرسين (ة) في تدبيرالحصص الدراسية املقدمة
نسبة االرتياح لدى املفتشين
املؤشر
48
تحكم األساتذة في تكنلوجيا اإلعالم واالتصال
74
تمكن األساتذة من املادة ومن املفاهيم
61
حفز األساتذة املتعلمين ( ة ) على تتبع الحصص
الدراسية واملشاركة في بناء التعلمات
41
تنويع األساتذة أساليب وطرق التنشيط
نسبة االرتياح العامة

56
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ر .االرتياح والرضا تجاه عملية "التعليم عن بعد
الجدول رقم ( ) 9مدى ارتياح ورضا املتعلمين (ة )تجاه "التعليم عن بعد"
االرتياح العامة
نسبة االرتياح
املؤشر
ارتياح املتعلمات واملتعلمين لطريقة تواصل األساتذة معهم
59
71
عبر القنوات التلفزية واملنصات التعليمية
43
مالءمة البرمجة املعتمدة في عرض الدروس
مواظبة املتعلمات واملتعلمين بشكل يومي على الدروس عن بعد 62
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ُسجل مستوى ارتياح ورضا ال بأس به لدى املتعلمين (ة ) لطريقة تواصل األساتذة (ة ) معهم عبر القنوات التلفزية
واملنصات التعليمية وصل  ، %71مما انعكس ايجابا على مواظبتهم بشكل يومي على الدروس عن بعد بنسبة ، % 62رغم
عدم رضا املتعلمين عن مالءمة البرمجة املعتمدة في عرض الدروس بنسبة . % 43مما يتطلب تكييفها لتالئم انتظارات كل
املتعلمين ( ة )للرفع من تحصيلهم الدراس ي.
الجدول رقم (  ) 10مدى ارتياح ورضا االسر (ة )تجاه "التعليم عن بعد"
نسبة االرتياح العام
نسبة االرتياح
املؤشر
تؤيد اعتماد الوزارة للتعليم عن بعد

39

بذلت مجهودا في مواكبة ابنك /ابنتك في عملية التعليم عن بعد

42

ساهمت عملية التعليم عن بعد في الرفع من قدرة ابنك/ابنتك على 42
التعلم الذاتي
ساهمت عملة التعليم عن بعد في دعم وتقوية املكتسبات السابقة 44
البنك /ابنتك
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عبرت األسر عن مستوى متدني من االرتياح الذي يبقى دون املتوسط بين % 39و  ،% 44سواء من حيث تأييد اعتماد
الوزارة للتعليم عن بعد  ،ا ومن حيث القيمة املضافة لعملية التعليم عن بعد ووقعها وأثرها سواء على املتعلمين أو على
األسر  ،من حيث بذل اآلباء للجهد الالزم في مواكبة أبنائهم لهده العملية.
ط .القيمة املضافة للتعليم عن بعد ووقعه و أثره على املتعلمين
الجدول رقم (  ) 11أثر ووقع التعليم عن بعد على املتعلمين( ة )
نسبة االرتياح لدى
املؤشر
االباء
التالميذ
43
52
مساهمة عملية التعليم عن بعد في اكتساب معارف ومهارات جديدة لدى املتعلمين (ة)
44
56
مساهمة عملية التعليم عن بعد في دعم وتقوية مكتسبات املتعلمين
62
مساعدة عملية التعليم عن بعد تنظيم وقت املتعلمين والتخطيط للتعلمات
41
56
مساعدة عملية التعليم عن بعد اعتماد املتعلمين على أنفسهم في التعلم
56
نسبة االرتياح العامة
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سجل ارتياح املتعلمين ( ة )تجاه القيمة املضافة والوقع واألثر االيجابي لعملية التعليم  ،خاصة من حيث تمكينهم من دعم
املكتسبات السابقة واكتساب معارف ومهارات جديدة ،وكذا مساعدتهم على تنمية مهارات التعلم الذاتي وتنظيم وقتهم
والتخطيط للتعلمات بنسبة تتراوح بين 52و.62
في حين يبقى رضا وارتياح اآلباء حول أثر ووقع التعليم عن بعد على املتعلمين دون املستوى املطلوب ،حيث تراوحت نسب
ارتياحهم خصوصا مساهمة عملية التعليم عن بعد في "دعم وتقوية مكتسبات املتعلمين" "واكتساب معارف ومهارات
جديدة لدىهم " و"مساعدة عملية التعلم عن بعد في اعتماد املتعلمين على أنفسهم التعلم" بين  41%و.44%
.ك ـ مقومات عملية "التعليم عن بعد
الجدول رقم (  ) 12مدى توفرمقومات التعليم عن بعد في نظر املفتشين ( ة ) واملدرسين (ة )واآلباء
نسبة االرتياح لدى
املؤشر
املفتشين االساتذة االباء
43
62
81
لعب التعليم عن بعد دورا في تأمني استمرارية الدراسة خالل الحجر الصحي
50
58
74
تستجيب الوسائل املوظفة (املنصات ،القنوات التلفزية ،وسائل التواصل) ملتطلبات
التعليم عن بعد
51
65
80
يكتس ي التعليم عن بعد أهمية في التحصيل الدراس ي
50
50
57
تعتبر البرجمة املعتمدة في عرض الدروس عبر القنوات التلفزية واملنصات التعليمية
مالئمه
49
59
73
نسبة االرتياح العامة
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تم تسجيل تباين في نسبة االرتياح حول مدى توفر مقومات التعليم عن بعد بين املفتشين واالساتذة و االباء.
فقد تم تسجيل ارتياح عام لدى فئة املفتشين واملدرسين لكون "التعليم عن بعد يكتس ي أهمية في التحصيل الدراس ي"،
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وأنه "لعب دورا هاما في تأمين استمرارية الدراسة خالل الحجر الصحي" ،خصوصا ان الوسائل املوظفة (املنصات ،القنوات
التلفزية ،وسائل التواصل) تستجيب ملتطلبات التعليم عن بعد ،إذ بلغ بالنسبة للمفتشين  ،% 73فيما بلغت لدى فئة
األساتذة  ، 59%عكس ما ذهبت إليه األسر ،حيث لم تتعد نسبة ارتياحهما .49%
ل ـ إيجابيات تجربة التعليم عن بعد
الجدول رقم( ) 13أهم إيجابيات تجربة "التعليم عن بعد" من منظور املفتشين
نسبة التردد لدى املفتشين
عناصر االيجابيات
تأمين االستمرارية البيداغوجية خالل فترة الحجر الصحي
57
التعبئة االيجابية لكل من اآلسر واألساتذة وباقي الفاعلين التربويين وانخراطهم في
30
ضمان استمرار التحصيل الدراسي ومواكبة المتعلمين
تعزيز العرض التربوي وتحديثه )التنويع ،والتجديد ،والرقمنة ،والمرونة

تنمية الكفايات المستعرضة لدى المتعلمين ،والرفع من قدرتهم على التعلم الذاتي،
وتعزيز االستقاللية و المسؤولية لديه
إغناء المنظومة الوطنية برصيد مهم من الموارد الرقمية البيداغوجية

75
36
14
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تتجلى أهم االيجابيات التي تميزت بها تجربه "التعليم عن بعد" من منظور أطر املفتشين ،حول إسهامه في تأمين االستمرارية
البيداغوجية خالل فترة الحجر الصحي ،وتعزيز العرض التربوي وتحديثه وتنمية الكفايات املهنية ،لدى املدرسين  ،وتمكين
املتعلمين من تنمية كفاياتهم املستعرضة والرفع من قدراتهم على التعلم الذاتي ،وتعزيز استقالليتهم؛ وهذا يبرز جليا من
خالل تردداتهم التي تراوحت بين  14%و.% 75
ه .الصعوبات واالكراهات
حسب اداة البحث املعتمدة ،فإن العينة املبحوثة حددت مجموعة إكراهات وصعوبات حدت من تحقيق غايات وأهداف
عملية التعليم عن بعد على الوجه األكمل ،وقد همت هذه الصعوبات واإلكراهات كال من الجوانب املؤسساتية املرتبطة
باإلعداد القبلي وبالتأطير القانوني والتنظيمي ،والجوانب التقنية واللوجستيكية وما له عالقة باملعدات وشروط التصوير
واإلنتاج ،والجوانب املهنية املرتبطة باملوارد البشرية ،والتفاوتات املجالية والسوسيو-اقتصادية وانعكاسها على مبدأ
اإلنصاف وتكافؤ الفرص ،والجوانب البيداغوجية /الديالكتيكية املرتبطة بالتفاعالت والتقويم...؛ والجوانب املنهاجية
املرتبطة بخصوصية املواد الدراسية واألغلفة الزمنية والتسلسل والتدرج ...والجوانب املرتبطة باالستعداد النفس ي
للمدرسين واملتعلمين واالسر.

.3التوصيات املقترحة:
على املستوى املؤسساتي
 تحيين اإلطار القانوني واملؤسساتي ملنظومة التعليم املدرس ي ،في أفق استدماج التعليم عن بعد وجعله مكمال للتعليم
الحضوري ،واعتبارهما صيغتني متكاملتين ومندمجتين للنهوض بالعملية التربوية في شموليتها ،خاصة ما يتعلق باالرتقاء
بجودة التعلمات.
. السهر على التقييم املؤسساتي املنتظم للتعليم عن بعد من أجل مواكبة إرسائه وتطويره وتأمين ديمومته
على املستوى التنظيمي
 إعداد استراتيجية وطنية وجهوية لتعزيز وتطوير "التعليم عن بعد" ،ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات التربوية في
النهوض بجودة التعلمات وتنويع مصادر املعرفة وتعزيز مبادرات التعلم الذاتي
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. إحداث قناة تلفزية تربوية متخصصة بتنسيق مع الجهات املختصة لبث الدروس املصورة وحصص الدعم التربوي
على مستوى املهننة والتكوين
 العمل على جعل التعليم عن بعد ُم َم ْه َننا لدى كل الفاعلين التربويين من أطر التدريس والتأطير واملراقبة
التربوية واإلدارة التربوية،
 تشجيع البحث األكاديمي في مجال التعليم الرقمي وإحداث شعب متخصصة في مؤسسات التكوين الجامعي
بالجهة ومراكز التكوين.

خاتمة:
رغم املجهودات التي قام بها الفاعلون التربويون باالكادبمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة العيون الساقية الحمراء
لتخفيف آثار توقف الدراسة بسب جائحة كورونا على التلميذات والتالميذ  ،و رغم العروض املتواصلة لتأمين الخدمات
التربوية وتقديم األنشطة التعلمية عن بعد ،فإن نتائج استطالع الرأي املعتمد في هذه الدراسة االولية اثبتت بأن هناك
مجموعة إكراهات وصعوبات حدت من تحقيق غايات وأهداف عملية التعليم عن بعد على الوجه األكمل ،كما اقترحت
جملة توصيات تهم الجانب املؤسساتي و التنظيمي.
ّ
و اكدت على ضرورة اشراك األهل وأبنائهم في وضع قواعد للتعلم عن بعد ،وتحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في
املناطق املتضررة واملستوى الدراس ي واحتياجات التالميذ وإمكانية تلقيهم املساعدة من أوليائهم .ووفقا لقدرتهم على
التنظيم الذاتي واإلدراك املعرفي .إضافة إلى ضرورة تبسيط الوسائل املعتمدة في التعليم عن بعد وتقليص عدد التطبيقات
واملنصات املستخدمة ،عبر دمج األدوات أو الوسائط املتاحة وتجنب إثقال كاهل التالميذ والطالب وأوليائهم بتحميل
العديد من التطبيقات واملنصات واختبارها.
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انعكاسات التوسع الحضري بمدينة سوق أربعاء الغرب
Repercussions of Urban expansion in the city of Souk Arba' Al-Gharb
زهير الكنفاوي :طالب باحث بسلك الدكتوراه ،في الجغرافيا ،تكوين "إعداد املجال والتنمية الترابية" ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ابن طفيل ،القنيطرة-املغرب .
عيس ى البوزيدي :أستاذ التعليم العالي ،شعبة الجغرافيا ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ابن طفيل،
القنيطرة-املغرب.
املل ــخص :تبين هذه الدراسة إشكالية التوسع الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب ،الناتج عن النمو الديمغرافي السريع ،منذ بداية الثمانينيات،
واملستمرة خالل الفترة الراهنة .يحصل هذا التوسع ،نتيجة للزيادات الطبيعية  ،وبفعل الهجرة القروية من هوامش املدينة واملناطق األخرى.
فرض التطور العمراني بضاحية املدينة ،تدخل السلطات العمومية ملراجعة املدار الحضري للمدينة .على إثر هذه املراجعة ،تم الحاق أربعة
دواوير قروية بها ،بمساحة مهمة ساهمت في توفير رصيد عقاري للمدينة .مقابل ذلك ،ادى هذا االلحاق الى زيادات سكانية ،فرضت متطلبات
جديدة وتكاليف اضافية لتحقيق اإلدماج الحضري.
يتم حاليا التوسع الحضري للمدينة ،على حساب األراض ي الصالحة للزراعة ،مما يخلف انعكاسات سلبية على مستوى نسيج املدينة ومظاهرها
الجمالية واملجالية والسوسيو اقتصادية والبيئية .لهذا ،فإن اعادة النظر في التهيئة العمرانية والتوسع الحضري بالحفاظ نسبيا على األراض ي
الفالحية وبعض املجاالت الطبيعية ،كفيل بتحقيق وسط حضري منسجم وتنمية حضرية مستدامة.

الكلمات املفتاحية :التوسع الحضري ،مدينة سوق أربعاء الغرب  ،النمو الديمغرافي ،الهجرة القروية.
Abstract : This study shows the problem of urban expansion of the city of Souk Arba'a AlGharb, that is resulted from rapid demographic growt h, since the beginning of the eighties,
and continuing to the current period. This expansion is happening as a result of natural
increases, and also due to rural migration from the suberbs of the city and other areas. The
urban development in the city's suburbs required the intervening of public authorities to
review the urban orbit of the city. As a result of this review, four villages were attached to it
with a huge land area/ space that contributed to providing a real estate balance for the city.
On the other hand, this annexation has led to the increase of the population; which imposed
new requirements and additional costs to achieve urban integration .
The urban expansion of the city is currently taking place at the expense of agricultural
lands, which has negative repercussions on the level of the city's fabric as well as its aesthetic,
spatial, socio-economic and environmental aspects. Therefore, reconsidering urban
development and urban expansion by relatively preserving agricultural lands and some natural
areas will ensure a harmonious urban environment and sustainable urban development .

key words: Urban expansion, the city of Souk Arba' al-Gharb, demographic growth, rural
migration.
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مق ــدمة
يشكل موضوع التوسع الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب إحدى اهتمامات وانشغاالت السلطات العمومية  ،وهو
اهتمام حاضر لدى الفاعلين العموميين املتدخلين في تدبير مجال مدينة سوق أربعاء الغرب ،عبر مخططات وبرامج
ومشاريع تنموية .رغم كل املجهودات املبذولة ملواكبة مسلسل التمدين بمدينة سوق أربعاء الغرب ،ضلت املدينة تعاني من
عدة اختالالت سوسيو اقتصادية ،مجالية وبيئية ،أثرت سلبا على مورفولوجية النسيج الحضري للمدينة.
يرجع التوسع الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب ،الى عدة عوامل متداخلة ،كالنمو الديمغرافي الناتج عن الزيادة
الطبيعية للسكان والهجرة القروية ،وموقع وموضع املدينة من الشمال الشرقي لسهل الغرب ،وما يوفره هذا األخير من
إمكانيات اقتصادية ،إضافة الى خصوصيات مراجعة املدار الحضري للمدينة وغيرها.
إذن كيف ساهمت العوامل الطبيعية والبشرية في النمو الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب ،ديمغرافيا ومجاليا؟ وما
هي انعكاسات التوسع الحضري للمدينة على مورفولوجية النسيج الحضري؟.

 -1أهمية املوقع واملوضع
تحتل مدينة سوق أربعاء الغرب مكانة متميزة في خريطة املغرب ،إذ تتواجد في منطقة ذات تضاريس سهلية غنية بالشمال
الغربي للبالد ،وخاصة بسهل الغرب املعروف بخصوبة أثربته وأراضيه املنبسطة واعتدال املناخ وكثرة التساقطات ،مما
أدى الى وفرة املياه السطحية "واد مض ى" ،حيث تقارب التساقطات  600ملم  1سنويا ،وتتناقص كلما اتجهنا نحو الداخل
لتصل إلى  450ملم في الجنوب الشرقي ملنطقة الغرب ،وتحد املدينة من الجهة الجنوبية بحزام غابوي من نوع ااألوكالبتوس،
كما تتمركز املدينة على مشارف سفح مقدمة تالل الريف  ،يحفظ املنطقة من الفيضانات التي يعرفها عادة سهل الغرب،
في السنوات املمطرة.
أما على مستوى الشبكة الطرقية ،تقع املدينة على مستوى الطريق الوطنية رقم  01الرابطة بين مدينتي الرباط وطنجة
والطريق الجهوي رقم  413الرابطة بين مدينتي سوق أربعاء الغرب وسيدي قاسم ،وكذا الطريق الجهوية رقم  406الرابطة
بين جماعتي سوق أربعاء الغرب ومركز الجماعة الترابية موالي بوسلهام ،حيث تعد نقطة توقف املسافرين ومستعملي
الطرق السالفة الذكر مما جعلها تعرف حركة مرور مكثفة ساهمت في أهمية موقعها من الناحية االقتصادية كذلك .أما
إداريا ،تنتمي املدينة الى إقليم القنيطرة بجهة الرباط سال القنيطرة ،حيث تبعد على مقر والية الجهة ب  115كم وعلى مقر
عمالة اإلقليم ب  75كم .كما تبلغ مساحة املجال الحضري للمدينة  16كلم 2بعدد سكان  69265نسمة حسب اإلحصاء
العام للسكان والسكنى لسنة  ،2014وتحد هذه املدينة بجماعتين قرويتين ،الجماعة القروية بني مالك جنوبا شرقا وغربا،
أما شماال فتحد املدينة بتراب الجماعة القروية بنعودة  .أما على مستوى الشبكة الحضرية تقع مدينة سوق أربعاء الغرب
ضمن الشبكة الحضرية لسهل الغرب  ،بشكل ثالثية االبعاد تتواجد بها مراكز حضرية ،هذه الشبكة من املدن واملراكز
الحضرية الناشئة تترأسها مدينة القنيطرة .تتوزع هاته الشبكة عبر محورين ،األول هو املحور الشرقي بالجهة والذي يربط
مدينة سوق أربعاء الغرب بمدينة سيدي قاسم مرورا بمدينة مشرع بلقصيري ،كما توجد مدينة سيدي سليمان بقاعدة
مثلث الشبكة الحضرية لسهل الغرب ،إلى جانبها سيدي يحيى الغرب ،أما املحور الثاني هو محور الغرب الذي يمتد من
مدينة سوق أربعاء الغرب إلى القنيطرة مرورا بمراكز صغيرة كسوق الثالثاء الغرب وسيدي عالل التازي واملكرن ،حيث
ينافس هذا املحور األخير الطريق السيار فيما يخص تيارات النقل ،2فباإلضافة إلى أهمية موقعها بالنسبة للشبكة
 - 1المكتب الجهوي لإلسثتمار الفالحي بالغرب

 - 2جون فرانسوا تروان ،المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوي  ،ص .121 ،117 ،116
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الحضرية بالجهة ،فهي ال تبعد عن بعض املدن األخرى مثل مدينة وزان في الشمال الشرقي إال بحوالي  60كلم ،وعن مدينة
القصر الكبير في الشمال إال بـ  40كلم وعن العاصمة اإلدارية الرباط إال بـ  110كيلومترات .فموقع مدينة سوق أربعاء الغرب
ضمن هاته الشبكة الحضرية ،جعلها نقطة محورية ومركزية منفتحة على محيطها الجغرافي.3

املصدر :التصميم املديري للتهيئة الحضرية ملدينة سوق أربعاء الغرب ،بتصرف

الشكل رقم  :1موقع مدينة سوق أربعاء الغرب ضمن الشبكة الحضرية بسهل الغرب ،جهة الرباط سال القنيطرة

 -2نمو ديمغرافي سريع
تعرف مدينة سوق أربعاء الغرب نموا ديمغرافيا سريعا بفضل التزايد السريع للوالدات وانخفاض نسبة الوفيات بفعل
تحسين مستوى عيش السكان بشكل عام .وتبقى مدينة سوق أربعاء الغرب شأنها شأن العديد من املدن واملراكز الحضرية
التي شهدت دينامية سكانية مهمة انطالقا من بداية العقد األول من السبعينات التي تعد مرحلة ديمغرافية مهمة في تاريخ
مدينة سوق أربعاء الغرب.
تفسر هذه الظاهرة بالعديد من العوامل كالزيادة الطبيعية والهجرة القروية اللتان تشكالن القوة الضاربة في الدينامية
الحضرية للمدينة ،إضافة الى الحاق مجموعو من الدواوير القروية باملجال الحضري للمدينة ،والتي أسفرت عنها عدة
نتائج سوسيواقتصادية ومجالية وبيئية سيتم التطرق اليها الحقا ،والتي أدت الى نموا سكانيا للمدينة نتج عنه اتساع حركة
البناء وامتداد النسيج الحضري باملدينة الش يء الذي جعل مدينة سوق أربعاء الغرب لم تخرج عن القاعدة العامة للمد
الحضري بشكل عام في املغرب ،لهذا ال بد من الوقوف عند دراسة البنية الديمغرافية من خالل تحليل طبيعة التطور
 - 3احمد الرازي :الجماعات المحلية أداة لتحقيق التنمية ،سوق أربعاء الغرب نموذجا ،أطروحة لنيل الدكتوراه في
القانون العام  2002/2001جامعة محمد الخامس  ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  ،الرباط ،أكدال.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
416

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
السكاني باملدينة ومدى انعكاساته على تحوالت املجال الحضري  ،ذلك بناء على سنوات اإلحصاء الرسمية.
جدول رقم :1تطورعدد سكان مدينة سوق أربعاء الغرب ما بين  1960و 2014
السنة اإلحصائية

عدد السكان (نسمة)
11624
15455
25057
37216
43392
69265

1960
1971
1982
1994
2004
2014

املصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى من  1960الى ، 2014بتصرف

جدول رقم :2التزايد السكاني اإلجمالي والسنوي ومعدل النمو السنوي لسكان مدينة سوق.أ.غ ما بين 2014-1960
التزايد اإلجمالي (نسمة) التزايد السنوي (ن) معدا النمو السنوي %
سنوات اإلحصاء
2.6
348.27
3831
1960-1971
4.5
872.2
9602
1971-1982
3.3
1013.25
12159
1982-1994
1.6
617.6
6176
1994-2004
4.8
2587.3
25873
2004-2014
املصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى من  1960الى  ،2014بتصرف

الشكل رقم :2تطورعدد السكان والتزايد اإلجمالي والسنوي لسكان مدينة سوق.أ.غ ما بين 2014-1960

املصدر :املندوبية السامية للتخطيط (بتصرف)

وصل عدد سكان املدينة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  1960الى  ،11624ليبلغ سنة  1971بعد 11
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سنة إلى  15455نسمة ،بزيادة  3831نسمة بين االحصاءين  ،وبزيادة سنوية وصلت الى  348.27نسمة أي بمعدل نمو
سنوي  ،% 2.6أما بالنسبة إلحصاء سنة  1982فقد وصل عدد السكان الى  25057نسمة بزيادة  872.2نسمة سنويا،
وبعدد اجمالي بين االحصاءين  1971و  ،1982بلغ  9602نسمة ،ليرتفع معدل النمو الى  . % 4.5استمر عدد سكان املدينة
في الزيادة خالل سنة  1994ليصل الى  37216نسمة ،بزيادة اجمالية بين  1982و  1994وصلت الى  12159نسمة ،بمعدل
زيادة سنوية قدرت ب  1013.25نسمة ،أي بمعدل نمو . % 3.3
يعزى تفسير النمو السكاني ملدينة سوق أربعاء الغرب ما بين  1960و  ،1994الى عدة عوامل من بينها الزيادة الطبيعية
للسكان ،وانخفاض نسبة الوفيات الناتج عن تحسن الظروف املعيشية والصحية للسكان ،إضافة الى ظاهرة الهجرة
القروية الناتجة عن تراجع اإلنتاج الفالحي باملنطقة بفعل التقلبات املناخية وتجزيئ املساحات الزراعية إما عن طريق اإلرث
أو نتيجة النزاعات حول ملكية األرض.
أما مرحلة ما بين  1994و 2004فرغم زيادة عدد سكان املدينة من  37216نسمة ،على التوالي الى  43392نسمة ،فإن عدد
السكان اإلجمالي للمدينة بين اإلحصاءين ،عرف انخفاضا مقارنة مع اإلحصاءات السابقة ،اذ بلغت الزيادة اإلجمالية 6176
نسمة خالل العشر سنوات ،بزيادة سنوية وصلت الى  617.6نسمة حيت انخفض معدل النمو السنوي بين هذين
اإلحصاءين الى  .% 1.6يمكن تفسير هذا االنخفاض بالتغيير الحاصل في السلوك اإلنجابي لألسر وتأخر سن الزواج.
أما بخصوص سنتي اإلحصاء  ،2014 – 2004فتميزت بزيادة سكانية مهمة انتقلت على التوالي من  43392نسمة الى
 69216نسمة ،أي بزيادة إجمالية بلغت  25873بين اإلحصاءين ،بزيادة  2587.3نسمة سنويا ،حيث عرفت هاته املرحلة
ارتفاعا في معدل النمو السكاني السنوي للمدينة بلغ  .% 4.8ان ما يفسر هذا االرتفاع بشكل أساس ،هو إلحاق الدواوير
القروية املذكورة سابقا باملدار الحضري للمدينة سنة .2009
فإدا كانت الزيادة الطبيعية للسكان ساهمت في نمو وتزايد عدد السكان ،فإن تيارات الهجرة القروية املتوافدة على مدينة
سوق أربعاء الغرب أدت هي األخرى بشكل سريع في النمو الديمغرافي للمدينة ،مما ساهم في خلق دينامية مجالية باملدينة.

 -3دورالهجرة القروية في التوسع الحضري
تحكم التوسع الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب تحكمه عدة عوامل مرتبطة بالنمو الديمغرافي ،فرضته بشكل
أساس ي الهجرة القروية ،ألسباب ودوافع مرتبطة بالتحوالت السوسيواقتصادية لسهل الغرب الذي يضم موقع مدينة
سوق أربعاء الغرب ،واملتمثلة في عامل السقي العصري ،والزراعات التسويقية والصناعية ،ثم عامل املواصالت واملرافق
اإلدارية واالجتماعية ،إضافة إلى ما يعرفه العالم القروي املحلي من اكراهات طبيعية وبشرية ،الى جانب عدة عوامل أخرى
ساهمت بشكل كبير في النمو الديمغرافي للمدينة.
توالى توافد السكان خصوصا خالل بداية التمانينات من القرن املاض ي .ارتفعت حدة تيارات الهجرة نحو مدينة
سوق أربعاء الغرب ،واتخذت اشكاال متعددة ،يمكن اجمالها في الهجرة الجماعية لألسر والهجرة الفردية ،كون أغلب
السكان املهاجرين استقدموا فيما بعد أفراد عائالتهم وأقاربهم ،نظرا لتوفر الظروف القتناء املساكن بثمن يناسب
امكاناتهم وأوضاعهم االجتماعية ،وكذا البحث عن عمل مالئم.
في هذا السياق يمكن أن نلخص أنواع الهجرات التي توافدت على مدينة سوق أربعاء الغرب في ثالثة أنواع ،هجرة
االرتقاء االجتماعي ،هجرة مرتبطة بالبحث عن العمل ،وهجرة سببها الفقر وهو النوع الذي أسفر عن نمو وتكاثر السكن
العشوائي باألحياء الهامشية والدواوير املحاذية للمدار الحضري للمدينة ،حسب ما خلصنا اليه من خالل البحث امليداني.
استوقفتنا أهمية دراسة عامل الهجرة ملعرفة مناطق نزوح املهاجرين ،الوافدين على املدينة ،وهذا ما يوضحه الجدول اآلتي:
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جدول رقم : 3مصادرالو افدين الى مدينة سوق أربعاء الغرب ( ) %خالل سنتي  1982و 1993
1993
1982
منطقة النزوح
% 43.03
% 11.17
منطقة نفوذ دائرة سوق أربعاء الغرب
منطقة الغرب العلوي
14.97
12.12
3.55
31.25
منطقة جنوب سهل الغرب
11.11
9.27
منطقة الريف ومقدمة الريف
منطقة الشرق
1.08
1.32
2.16
3.22
منطقة سايس
5.86
8.14
منطقة سهل املحيط
2.82
4.39
منطقة الهضبة الوسطى
1.08
0.19
منطقة سهل تادلة
3.55
8.52
منطقة سوس
100%
100%
املجموع
Source : Jerkech mohmed, rôle d’une ville moyenne dans le développement et l’aménagement du
territoire,( national et régional) “ca de souk el arbaa du gharb”.

شكلت نسبة املهاجرين الوافدين على مدينة سوق أربعاء الغرب باملناطق القريبة من املدينة ،واملتمثلة حسب
الجدول أعاله ،في كل من منطقة نفوذ دائرة سوق أربعاء الغرب ومنطقة الغرب األعلى أي شرق سهل الغرب ،ومنطقة
جنوب سهل الغرب ومنطقة مقدمة الريف بنسبة  63%سنة .1982استمرت هاته النسب في االرتفاع لتصل الى  72%سنة
 ،1993باستثناء منطقة جنوب سهل الغرب ،والتي تراوحت نسبتها بين  % 31.25سنة  1982و  % 3.55سنة  .1993يمكن
تفسير ذلك اما بتراجع الهجرة بهذه املنطقة نتيجة تحسن الظروف املعيشية مع بداية التسعينات ،أو الستقطاب بعض
املدن املتواجدة جنوب سهل الغرب ملهاجري هذه املنطقة ،كمدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب اللتان عرفتا
بدورهما ،نموا كبيرا .شكلت باقي مناطق النزوح األخرى ،شرقا وغربا وجنوبا ،حسب الجدول ،أقل من  % 50سنة 1982
لتنخفض هاته النسبة الى  % 16.55سنة .1993
لعبت تيارات الهجرة القروية الوافدة على مدينة سوق أربعاء الغرب ،دورا مهما في الدينامية املجالية للوسط الحضري
للمدينة حيث ساهمت في تسريع وثيرة التوسع العمراني وما نتج عنه من انعكاسات.

 -4انعكاسات التوسع االضطراري للمدارالحضري
أدى النمو الديموغرافي الذي عرفته مدينة سوق أربعاء الغرب ،الناتج عن الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة ،وكذا
التطور العمراني الكبير باملجال الضاحوي للمدينة ،الى الدفع بالسلطات العمومية للتفكير في مراجعة حدود املدار
الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر-أكتوبر2021م
419

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر -اكتوبر 2021م
الشكل رقم :3مظاهرتحوالت املدارالحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب و اتجاهات التوسع

املصدر :الوكالة الحضرية القنيطرة -سيدي قاسم ،تصميم التهيئة ملدينة سوق أربعاء الغرب ،بتصرف

لقد أدى الحاق أربعة دواوير من الجهة الشرقية والغربية ملدينة سوق أربعاء الغرب سنة  2009الى زيادة سكانية مهمة
ظهرت من خالل إحصاء سنة  ،2014ولذلك ،فإن هذه الزيادة استثنائية ال ترتبط بالهجرة القروية  .تم إعادة ترسيم حدود
املدار الحضري للمدينة وفق الدواوير التي تم الحاقها ،وهي كالتالي :دوار "أوالد بنسبع" ،د"وار كريز"" ،دوار أوالد دبة"،
"دوار السياح" .بسبب اإللحاق السابق الذكر ،انتقلت املدينة من  11حيا سكنيا إلى  ،15بوزن ديموغرافي مهم بلغ 20247
نسمة ،علما أن هاته الدواوير كانت تدخل ضمن تراب الجماعة القروية لبني مالك .كل هذا أدى الى تسريع وثيرة توسع
املجال الحضري للمدينة ،ليصل عدد سكان املدينة سنة  2014الى  69265نسمة .يمكن االستدالل على أهمية وتفاصيل
هذا اإللحاق من خالل الجدول التالي :
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جدول رقم  :4الدواويرامللحقة باملجال الحضري ملدينة سوق.أ.غ سنة  2009حسب املساحة وعدد السكان
الدواوير
الكثافة (ن/هـ)
عدد السكان
املساحة(هـ)
دوار أوالد بن السبع

128.41

15087

117.49

دوار كريز
دوار أوالد دبة
دوار السياح
املجموع

18.32
12
08
166.73

2583
1392
1185
20247

140.99
116
98.75
473.23
املصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2004

يمثل هذا الجدول ،املساحة وعدد سكان الدواوير التي تم إلحاقها باملدار الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب سنة
 . 2009بلغ العدد اإلجمالي لسكان هذه الدواوير ،كما أشرنا سابقا ،الى  20247نسمة ،بمساحة اجمالية تصل الى
166.73هكتارا .يختلف عدد سكان هذه الدواوير بشكل كبير جدا حيث يتراوح بين أكثر من  15000نسمة بدوار أوالد بن
السبع وأقل من  1200نسمة بدوار السياح ،نفس االختالف تقريبا يخص مساحة الدواوير امللحقة ،حيث تبلغ مساحة
دوار أوالد بن السبع أكثر من  117هكتارا ودوار السياح بأقل من  100هكتارا .ويرجع ارتفاع عدد سكان دوار أوالد بن السبع
الى قربه من السوق األسبوعي ،إضافة الى وفرة العقار املتمثل في أراض ي الجموع ،كلها عوامل ساهمت في استقطاب السكان
لهذا الدوار ملزاولة أنشطة التجارة األسبوعية أو ملزاولة بعض األنشطة الخدماتية بمركز املدينة ،فهذا األخير يعد من أهم
الدواوير التي ضمها املجال الحضري للمدينة حيث أصبح يمثل  % 23.77من مجموع ساكنة املدينة ،بدوره دوار كريز الرمل
يمثل أكثر من  2500نسمة ،إلى جانب دوار أوالد دبة الذي تقدر ساكنته بأكثر من  1300نسمة بمساحة  12هكتارا ،بينما
دوار كريز تبلغ مساحته أكثر من  18هكتارا ،وبالتالي فإن املساحة اإلجمالية للدواوير امللتحقة باملجال الحضري ملدينة
سوق أربعاء الغرب بلغت أكثر من  166هكتارا ،مما ساهم في توفير رصيد عقاري مهم للمدينة ،وبزيادة سكانية مهمة بلغت
أكثر من  2200نسمة .مما أدى الحاق هذه الدواوير القروية باملجال الحضري للمدينة دون تخطيط مسبق ،الى بروز
تناقضات اجتماعية من جهة ،وتباينات مجالية من جهة أخرى.

 -5مظاهر انعكاسات التوسع الحضري
خلف تغيير املدار الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب ،وانضمام مجموعة من الدواوير القروية الى املجال الحضري ،توفير
رصيد عقاري مهم للمدينة من جهة ،كما أدى ذلك الى تمايزات سوسيو مجالية باملدينة من جهة أخرى ،اد أصبح املشهد
الحضري للمدينة على مستوى األحياء السكنية يتكون من صنفين ،أحياء سكنية قانونية ومجهزة ،ثم أحياء سكنية غير
قانونية عرفت تعميرا تلقائيا ،يظهر ذلك في ضاحية املدينة ،خاصة على مستوى شرق وشمال وغرب املدينة
ان افتقار الدواوير املدمجة التي تعتبر كنطاقات قروية ،ملجموعة من التجهيزات الضرورية ،باإلضافة كذلك الى بعض
االحياء السابقة التي تعرف بدورها نقص في بعض التجهيزات واملرافق األساسية والضرورية ،يرجع باألساس الى غياب رؤية
استراتيجية واضحة املعالم وسياسة عمرانية دامجة ،مبنية على دراسات علمية مسبقة ،تأخذ بعين االعتبار التحوالت
االقتصادية واالجتماعية واملجالية والبيئية ،الحالية واملتوقعة.
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الشكل رقم  :4توطين األحياء السكنية بمدينة سوق أربعاء الغرب

املصدر :الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم ،تصميم التهيئة ملدينة سوق أربعاء الغرب ،بتصرف

إن غياب األسس االقتصادية املواكبة ملسلسل التمدين باملدينة ،ادت الى بروز مفارقات واضحة على مستوى النسيج
الحضري للمدينة خاصة على مستوى البنيات التحتية ،وأصناف السكن غير املنسجمة مع الوسط الحضري ،لذلك فإن
تدبير املجال يستوجب التوفيق بين مصالح متضاربة ،وتنظيما محكما بقواعد واضحة وقابلة للتجديد في نفس الوقت .4
بغية تحقيق التنمية املستدامة .إذن كيف انعكس التوسع الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب على النسيج الحضري
للمدينة وهوامشها؟

 - 1.5تباينات مجالية للنسيج الحضري
تعيش املنظومة الحضرية ملدينة سوق أربعاء الغرب على نمط متباين وغير متجانس ،وخاصة في مجال السكن ،حيث
هناك أحياء سكنية قانونية ذات سكن متنوع وأحياء سكنية عشوائية وغير قانونية.،خلفت هذه األخيرة تباينات على
املستوى املشهدي املختلف عن باقي أحياء املدينة  ،وخصوصا من حيث الكثافة السكانية املتفاوتة واملمرات الضيقة ووجود
مساكن قروية مع ممارسة الزراعة وتربية املواش ي في بعض األحياء ،أدى هذا الى خلق مورفولوجية حضرية خاصة ،تتكون
من أصناف وأنواع مختلفة من السكن واألحياء ،هناك أيضا مجموعة من املساحات الشاسعة الفارغة ،املوجودة في وسط
املدينة ،مما جعل األحياء السكنية متباعدة فيما بينها ،بسبب املساحات الفارغة ،التي تفصل بين كل األحياء السكنية،
وهذا األمر يشوه جمالية املدينة .أما فيما يخص املساحات الخضراء ،فتظل قليلة مقارنة مع حجم ساكنة املدينة ،رغم
- 4رضوان العلمي ،ملخص أطروحة ،تحت عنون" :التعمير والتنمية المجالية بالمغرب" ،بمجلة "منشورات المجلة
المغربية لألنظمة القانونية والسياسية" ،ص 277
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شساعة املساحات الفارغة التي تبقى معظمها في ملكية الجماعة الحضرية للمدينة ،إضافة الى تردي بعض الطرق الرابطة
بين مختلف األحياء السكنية للمدينة ،وبالتالي أصبح النسيج الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب ،يتسم بعدم التجانس
على املستوى املورفلوجي.
صوررقم  :4 ، 3 ، 2 ،1مظاهرأصناف السكن بمدينة سوق أربعاء الرغب

املصدر :الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم { التقرير التشخيص ي } والبحث امليداني.

- 2 . 5استهالك األراض ي الزراعية نتيجة توسع املدارالحضري
تعتبر منطقة الغرب من أهم املناطق الفالحية باملغرب ،غير أن النمو الديمغرافي السريع الذي تعرفه ،أدى بمختلف مدنها
إلى توسيع مداراتها الحضرية ،5شأنها شأن مدينة سوق أربعاء الغرب ،والتي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا ،ناتج عن عدة
عوامل سبق ذكرها.
أدى هذا التوسع الى استهالك أراض ي فالحية ،وتقليص املساحة الصالحة للزراعة باملجال السهلي املجاور ملدينة سوق
أربعاء الغرب .لهذا ،أصبحت تالحظ بهوامش املدينة ،جبهات التعمير القانونية والعشوائية .بلغت بذلك مساحة األراض ي
الفالحية املبنية  6446هكتارا .هذا ،الى جانب مساحات من األراض ي الفالحية املهددة بالزحف العمراني ملدينة سوق أربعاء
الغرب ،والتي تقدر ب  7300هكتارا ،وأغلبها أراض ي تتميز بأتربة خصبة وبمنتوجات متنوعة وذات انتاجية مهمة سقوية
وبورية.
يطرح التوسع الحضري ملدينة سوق أربعاء الغرب إشكاالت حقيقية في عالقته باستهالك األراض ي الفالحية .لذلك ،يجب
التدخل بشكل أكثر عقالنية للحفاظ على األقل على الرصيد املجهز بالسقي ،مع األخذ بعين االعتبار أهمية األراض ي القابلة
للتجهيز بالسقي ،حفاظا على خصوصية هذه املدينة الفالحية بامتياز .كما يجب املحافظة على املجال الغابوي املجاور لها
حنوبا ،مع التدخل للعناية به وجعله متنفسا للساكنة الحضرية ومساهما في تنويع املشاهد الجغرافية بهذا الجزء من سهل
الغرب بمحاذاة التالل املشرفة.
في نفس السياق السابق ،فإن مدينة سوق أربعاء الغرب ،تحتوي على مساحات فارغة حددها التصميم املديري للتهيئة
 -5عبد هللا صدقي ،واقع جهة ،اسهام في الكشف عن جوانب من واقع جهة الغرب الشراردة بني احسن ص47 :
 -6نفس المرجع السابق ص48 :
-7نفس المرجع السابق ص48 :
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الحضرية ) .(SDAUوصلت هذه املساحات غير املبنية ،الى  318هكتارا ،أي ما يعادل نسبة  % 34من املساحة اإلجمالية
للمجال الحضري .لهذا ،فإن املدينة تتوفر على رصيد عقاري مهم وكافي للتوسع ولتوفير الوحدات السكنية واملرافق
املختلفة وغيرها.
إن تنظيم استعمال املجال بشكل عقالني ومستدام ،عبر استغالل املساحات الفارغة باملجال الحضري للمدينة من جهة،
واعتماد شكل التوسع العمراني العمودي من جهة أخرى ،كفيالن للحد نسبيا من استهالك األراض ي الفالحية على املدى
املتوسط على األقل .هذا ،باإلضافة الى تحديد مناطق التوسع الحضري ،املستقبلية ،مع املحافظة على املجاالت الحيوية،
وبذلك ستتم املساهمة الفعلية لتحقيق التنمية الحضرية املستدامة على مستوى مدينة سوق أربعاء الغرب.

 - 3 .5تدهورالبيئة الحضرية
يعتبر اإلطار البيئي أحد الجوانب األساسية التي ال يمكن إغفالها في أي مشروع حضري ،ألن البيئة هي ذلك اإلطار
الطبيعي الذي يحيط باإلنسان جوا ،برا وبحرا ،ويبقى اإلنسان جزء منه ،وبالتالي فسالمة صحة اإلنسان رهينة بسالمة
البيئة والحفاظ على توازناتها الطبيعية ومواجهة التلوث املواكب ملسلسل التمدين.
لقد أدى التوسع الحضري املتزايد ملدينة سوق أربعاء الغرب ،إلى توسع املجال املبني على حساب األراض ي الفالحية
املحيطة باملجال الحضري للمدينة .وصاحب هذا التوسع الحضري ،مجموعة من االنعكاسات مست الوسط البيئي
الذي لم يحظ باهتمام الفاعلين املحليين لحماية البيئة .ظهر من خالل هذا عدة مصادر وأسباب التلوث البيئي
باملدينة ،نتيجة سوء تدبير النفايات الصلبة والسائلة ،والتي تخلف باملدينة مظاهر التدهور والتلوث .هذا ما تم
الوقوف عليه خالل البحث امليداني الذي مكننا من تصنيف مصادر التلوث على الشكل التالي:

املصدر :الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم { التقرير التشخيص ي } والبحث امليداني.

صوررقم :6 ،5 :مظاهرالتلوث بمدينة سوق أربعاء الغرب
 وجود مطرح للنفايات الصلبة دون معالجتها بجوار املدينة شرقا ،بالقرب من حي السالم ،باإلضافة الى بعض
نقط تجمع النفايات الصلبة وخاصة بجوار السوق األسبوعي الذي يتواجد قرب حي اكريز وحي أوالد بنسبع
وحي أوالد حماد .هذا يطرح مشكال عويصا للتلوث بسبب مخلفات السوق االسبوعي باملدينة.
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 انتشار املجاري السطحية للمياه العادمة بأزقة األحياء السكنية غير املجهزة بقنوات الصرف الصحي بحي أوالد
بن السبع وحي كريز.
 انتشار التلوث الناتج عن املهن والحرف الصناعية والشبه الصناعية ،كامليكانيك والنجارة وغيرها ،إضافة إلى
مخلفات الباعة املتجولين بمركز املدينة.
هكذا كان للتوسع العمراني ملدينة سوق أربعاء الغرب انعكاسات بيئية ،سجلت بعض النقط السلبية  ،زادت من
حدة املشاكل واإلكراهات التي يعاني منها جزء من سكان مدينة سوق أربعاء الغرب ،بسبب غياب رؤية استراتيجية
تتماش ى واعداد املجال بأسلوب معقلن في إطار التوفيق بين انتظارات الساكنة وتوقعات استعمال املجال ،حفاظا
على بالبيئة الحضرية للمدينة.

خاتمة:
لعب موقع مدينة سوق أربعاء الغرب املتميز ،دورا أساسيا ومهما في تطور املجال الحضري للمدينة منذ نشأتها ،ملا يوفره
من إمكانيات اقتصادية ،بفضل العوامل الطبيعية والبشرية املساعدتين .إال أن هذا التطور الذي عرفته املدينة،
ديمغرافيا ومجاليا ،مند ثمانينيات القرن املاض ي ،بفضل الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة القروية ،لم تواكبه سياسة
التخطيط الحضري املطلوبة .فضال عن الدواوير القروية التي تم الحاقها باملدار الحضري للمدينة ،وما ترتب عن ذلك من
انعكاسات سوسيو مجالية ،أدت الى بروز تباينات في النسيج الحضري.
لهذا وجب تكثيف مجهودات الفاعلين املتدخلين في تدبير املجال ،عن طريق تثمين األراض ي املجاورة ،عبر تحديد مناطق
السكن وأنواعه ،إضافة الى تدعيم البنيات التحتية ،لتصحيح اإلختالالت املسجلة بالوسط الحضري .اعتبارا لهذا ،يجب
تخصيص تصميم التهيئة للدواوير القروية التي تم الحاقها باملجال الحضري ،كنطاق موجه إلعادة الهيكلة اعتمادا على
دراسات تفصيلية ـاخذ بعين االعتبار االحتياجات الحقيقية للعيش الكريم .ان الهدف األساس ي هو األخذ بعين االعتبار
مختلف عالقات األنسجة املجالية بين هذه الدواوير القروية وادماجهم في بنية النسيح الحضري للمدينة للحد من الفوارق
املجالية ،وخلق نسيج حضري متجانس ومتوازن.
 البيبليوغر افيا
 باللغة العربية
 عبد هللا صدقي ،واقع جهة ،اسهام في الكشف عن جوانب من واقع جهة الغرب الشراردة بني احسن جون فرانسوا تروان ،المغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوي احمد الرازي :الجماعات المحلية أداة لتحقيق التنمية ،سوق أربعاء الغرب نموذجا ،أطروحة لنيل الدكتوراهفي القانون العام  2002/2001جامعة محمد الخامس  ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،
الرباط ،أكدال.
 رضوان العلمي" ،التعمير والتنمية المجالية بالمغرب" ،مجلة "منشورات المجلة المغربية لألنظمة القانونيةوالسياسية" ،ص 277
املؤسسات
 الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم المندوبية السامية للتخطيط بالقنيطرة المكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي بالغرب مصالح الجماعة الحضرية بجماعة سوق أربعاء الغرب باللغة الفرنسية
)- Jerkech mohmed, role d’une ville moyenne dans le développement etl’aménagement du territoire,( national et régional
“ca de souk el arbaa du gharb”.
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Les concepts de la ville intelligente et de la ville participative et durable
The concepts of the smart city and the participatory and sustainable city
Dr OUAZIZ ALI*
Chercheur au Laboratoire d’Analyse des Systèmes, Traitement de l'Information et
Management Industriel, École supérieure de technologie de Salé, Université
Mohammed V de Rabat, Maroc

مفاهيم المدينة الذكية والمدينة التشاركية والمستدامة
ملخص
 من الضروري فهم المدينة، إلنشاء مدينة ذكية، ومع ذلك.تأسس بحثنا بهدف تقدير الجانب المختار من مفاهيم المدن الذكية التي أصبحت حاجة للمجتمع الحديث
 تتناول هذه المقالة المفاهيم المترابطة للمدينة الذكية والمدينة التشاركية وتقدم أنظمة، تعتبر مفاهيم الذكاء واالستدامة عناصر مترابطة.على أنها بيئة معقدة
 أسفرت خبراتنا وتواصلنا مع المسؤولين المنتخبين والمسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن تطوير المدينة المغربية عن.بمفاهيم متساوية

مشتركة لكليهما

 ال، ومع ذلك. حيث يمكن للقارئ رؤية عالقاتها، تم تصور النظرة العامة من خالل هيكل للمفاهيم وأنظمتها.تعريفات تصف المفاهيم وكل طبقات النظام المعروضة
.يزال مفهوم المدينة الذكية يتطور وال يتم تعميمه في جميع أنحاء العالم بسبب العقبات التكنولوجية واالقتصادية والحاكمة
 فضالً عن التطورات، وحياتهما الخاصة ونقاط قوتهما، فإن الهدف الرئيسي من هذا المقال هو تغطية المفاهيم األساسية للمدينة الذكية والمدينة التشاركية،لذلك
.البحثية األخيرة المتعلقة بمدينة الغد
 إلهام، خصائص، تعلم مشترك، مدينة تشاركية،مدينة ذكية

:الكلمات الدالة

Abstract:
Our research was established with the aim of appreciating the selected aspect of the smart city concepts that have become a
need of modern society. However, in order to create a smart city, one has to understand the city as a complex environment, of
which the concepts of intelligence and sustainability are interconnected elements. This article discusses the interconnected
concepts of the smart city and the participatory city and presents systems that are common to both, equal concepts. Our own
experiences and communication with elected officials and managers responsible for the development of the Moroccan City,
resulted in definitions, describing both the concepts and each of the layers of the system, which are presented. The overview
has been visualized by a structure for the concepts and their systems, where the reader can see their relationships.
The main objective of this article is to cover the fundamental concepts of the smart city and the participatory city, their private
lives and assets as well as recent developments in research related to cities of the future.

Keywords
Smart city, Participatory City, Common learning, Characteristics, Inspirations
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INTRODUCTION
La conception identique de la ville intelligente se retrouve, bien évidemment, dans toutes les
approches efficientes, dont la décision des acteurs d’une ville ou d’un territoire doit être initiée
à partir d’une politique de transformation de leur ville ou leur territoire en une entité intelligente.
Devenir une ville intelligente est un objectif vital pour toutes les villes modernes. Aujourd'hui,
dans le monde, il existe déjà de nombreuses villes qui ont réussi à devenir, mais une
compréhension commune de ce que signifie être une ville intelligente, avec ses systèmes et ses
caractéristiques n'est toujours pas bien déterminée. Cet article décrira la structure et les relations
des concepts de ville intelligente et de ville participative telles que nous les comprenons, avec
une brève explication de chaque niveau structurel et de la division des enseignements, définir
les concepts et en fin nous résumerons les caractéristiques nécessaires de chaque système.

1. LES NOUVEAUX CONCEPTS DE LA VILLE INTELLIGENTE
Le concept largement accepté est celui adopté par l’union internationale de télécommunication
à Budabest entre le 12 et le 15 Octobre 2015, lors de la conférence internationale de
télécommunication, les conférenciers se sont mis d’accord sur la définition suivante : « Une
ville intelligente et durable est une ville innovante qui utilise les technologies de l'information
et de la communication (TIC) et d'autres moyens pour améliorer la qualité de vie, l'efficacité
de l'exploitation et des services urbains et la compétitivité tout en assurant qu'elle répond aux
besoins des générations présentes et futures avec respect des aspects économiques, sociaux,
environnementaux et culturels. » (ITU Telecom World, 12–15, October 2015.)
Les villes doivent être des agglomérations de promotion et d’innovation. Mais, il n'existe pas
la définition des villes intelligentes peut varier d'une nation à l'autre ou même de ville en ville
(Ramaprasad, Sánchez-ortiz, & A.Syn, 2017). C'est pourquoi de nombreux institutions,
chercheurs et experts ont proposé différentes définitions des villes intelligentes, à savoirs :


The British Standards Institution qui a défini la ville intelligente comme « intégration
efficace de divers systèmes (physiques, numériques et humains) dans l'environnement
bâti qui offre un avenir durable, affluent et inclusif à ses citoyens (Institution British
Standards, 2014)» ;



Bhowmick et al, ont défini la ville intelligente dans leur guide comme « Une ville qui
utilise ses ressources disponibles pour le bénéfique de ses citoyens en équilibrant ses
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besoins (c'est-à-dire social, commercial et environnemental) » (Bhowmick & et al,
2012) ;


Gifﬁnger et al, décrivent la ville intelligente comme « Elle est performante en matière
de prospective par six caractéristiques (à savoir l'économie, les personnes, la
gouvernance, la mobilité, l'environnement, et la vie), construit comme combinaison
intelligente pour citoyens intelligents » (Gifﬁnger & al, 2007) ;



Smart Cities Council India a défini la ville intelligente comme « Elle utilise
l'information et (T.I.C) afin d'améliorer la qualité de vie du citoyen, son aptitude au
travail et sa durabilité » (India Smart Cities Council, 2016) ;



Ofﬁce de Scientiﬁc et Technical Information des États-Unis a défini une ville
intelligente comme « une ville qui surveille et intègre les conditions de toutes ses
infrastructures critiques pour une meilleure optimisation de ses ressources, pour
planifier ses mesures préventives et contrôler tout, en maximisant les services aux
citoyens ».

Bien que la plupart de ces définitions décrivent une ville intelligente en termes de
perfectionnements dans les domaines de la technologie, de la mobilité, de la gouvernance
intelligente, de la qualité de vie et de la durabilité (Ramaprasad, Sánchez-ortiz, & A.Syn, 2017),
Il y a une séparation avec ce que les citoyens attendent des moyens de la ville intelligente. En
outre, une ville intelligente est un concept multidisciplinaire qui doit tenir en compte toutes ses
composantes et de tous ses aspects (Gifﬁnger & al, 2007). En outre, le concept de la ville ne
doit pas tourner autour d’une mission particulière et doit donc être basée sur certaines visions
et missions et caractéristiques qui peuvent être utilisées pour l'évaluation quotidienne (Cavada,
Hunt, D.V.L., & Rogers C.D.F., 2014).
Par conséquent, une ville intelligente doit tenir compte des ressources disponibles comme une
contrainte et devrait intégrer les nouvelles technologies pour résoudre les problèmes urbains
avec l'objectif de la durabilité urbaine. En outre, un système de ville intelligente qui fonctionne
sur différents composants (comme indiqué dans la figure 1) doit être interconnecté de manière
intelligente pour l'exploitation, le contrôle et l’évaluation.
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Figure 1: Composantes de la ville intelligente
Source : (Gifﬁnger & al, 2007)

Le concept de la ville intelligente « Smart City » est susceptible d’apporter une réponse
pertinente aux défis auxquels font face les villes. خMais, il ressort de la littérature à plusieurs
endroits que la conception de la Smart City est toujours confuse. Cela est lié au manque de
connaissances et d’expérience sur la manière de concevoir et de conduire réellement une
initiative Smart City dans sa globalité et d’éviter les projets isolés.

2. CARACTERISTIQUES ET COMPOSANTS
La ville intelligente ou (Smart City) et la ville participative-durable se caractérisent par
l’intersection de différentes approches de sciences humaines et sociales, mais aussi par des
politiques et des techniques de l’aménagement urbain et en plus l’intervention des chercheurs
pour l’interprétation et l’innovation de la gouvernance moderne admettant l’intelligibilité de la
ville au niveau spatial, social et économique sous les diverses conséquences internationales et
les effets de la mutation numérique. (Ghorra-Gobin, 2019). Le développement rapide des
technologies fait que les caractéristiques et les composants ne sont pas une question
définitivement close.
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2. 1 Ville intelligente
À partir des années 2010, la Smart City ou « ville intelligente » renvoie mieux à une imagination
géographique qui parait une notion clef de la découverte sur la postérité urbaine dans un
contexte national et international. Pour concevoir l’origine de la locution Smart City, nous
témoignons la réflexion des experts californiens au début des années 1990, qui ont tenté de
penser aux conséquences de l’évolution des T.I.C et de la digitalisation sur la gérance des petits
et grands réseaux urbains (habitat, eau potable et usée, électrification, transport, énergie…) et
sur les politiques du développement durable d’une ville qui connait comment s’adapter à
n’importe quelles contraintes dans l’espace et dans le temps. IBM1 en vient ainsi à définir la
smart city comme « celle où l’on utilise de manière optimale toutes les informations
interconnectées disponibles pour mieux comprendre et contrôler les opérations et optimiser
l’utilisation de ressources limitées ».
Les « Villes intelligentes » ont du mal à se prescrire comme des thèmes d’étude théorique ou
pratique, cette difficulté se voit par de pluri-concepts scientifiques, et par l’évolution de
circulation des idées entre les différents acteurs engagés directement ou indirectement dans la
conception des politiques des villes. Nous ne pouvons pas définir une définition scientifique de
la « Ville intelligente », mais nous efforçons de mettre en lumière les réponses sur des questions
scientifiques émergentes dans le développement, la modernisation/transformation urbaine
moderne (Eveno Emmanuel, 2018).
La politique internationale des villes intelligentes se détermine par sa qualité descendante, qui
se caractérise par l’organisation institutionnelle et la pratique de l’aménagement, les Chinois
débutent leurs visions de la ville intelligente par l’agenda nationale harmonisée par le
gouvernement central2. La capacité de gestion des villes-centre, au regard de leur périphérie,
est renforcée par la promotion des T.I.C comme outil de gestion urbaine, d’écologie et le bascarbone comme nouveau mode de développement durable et intelligent. La mise en œuvre se
pose sur l’ancrage, à Pékin, d’un centre national pour l’Innovation, en faisant appel à la
Pour les experts et les ingénieurs d’IBM, la ville est un système de services interreliés : les services pour les infrastructures
urbaines, les services pour les entreprises et les acteurs institutionnels (dont les gouvernements locaux), les services aux
particuliers. Chacun de ces systèmes est en lui-même un marché lucratif, où la maîtrise de la donnée (nous sommes au début
de l’apparition du big data), de son traitement et de la circulation de l’information est vitale.
2 Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) promeut, à la fin de l’année 2011, des
programmes quinquennaux de développement de l’industrie de la sécurité de l’information, de l’Internet et du E-commerce
dans le cadre de l’accord avec la Commission européenne sur les « Green Smart City ».
1
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mobilisation de différents acteurs au niveau local, pour financer les projets par le partenariat
public-privé (Caragliu.A & al, 2009).
La ville intelligente a eu des transformations longues et respiration rythmée d’avancée et de
repli, avec décollement significatif dominant les relations entre agissements, espace urbain et
société, elle doit synchroniser aux processus de transformation des villes sur la base de théories
convergentes et divergentes et de réintégrer tous autres acteurs territoriaux aux évènements de
changements d’une ville en projet d’être Smart city (Antoine Picon, 2018/1).
Cette émergence récente, nous oriente de réaliser une sélection entre les différentes directions
et options qu’évoque la formule « Ville intelligente ». Antoine Picon, propose dans ce sens de
prendre l’expression dans sa perception authentique : « il part d’une hypothèse en apparence
simple : dans la Smart City, dans la ville intelligente, il convient de prendre le terme intelligent
en un sens beaucoup plus littéral qu’il pourrait y paraître. Intelligent au sens de ce qui apprend,
comprend, raisonne. » Accorder de l’intelligence à la ville partirait à la considérer comme un
être vivant. L’hypothèse formulée par Antoine Picon ne tombe pas dans ce piège puisqu’il
propose de déplacer la question de l’intelligence vers des entités non humaines, à savoir
l’intelligence artificielle. Cela prouve que, de nombreux renvois à la « Ville intelligente » n’ont
pas cette habileté (PICON Antoine, 2016).
La ville intelligente repose sur la vive utilisation des technologies de l’information et de la
communication, mais il y a des équivoques qui se relient à la représentation de ville intelligente,
tant au niveau d’infrastructures techniques et aux objectifs généraux en relation avec le
développement de contenus électroniques et leur hybridation croissante avec le monde
physique, hybridation souvent qualifiée de réalité augmentée, sa construction renvoie à un
certain nombre d’enjeux clefs comme la possibilité de concilier qualité de vie urbaine et
développement durable au moyen d’une gestion fine des ressources et des infrastructures
techniques, qui permettrait d’obtenir le développement et la croissance exponentielle du marché
de la ville intelligente justifie a posteriori ce choix, particulière par des réalisations comme
celles de Songdo en Corée du Sud, Masdar à Abou Dhabi, ou à des projets comme Plan IT
Valley au nord du Portugal.
La ville intelligente a des mécanismes d’apprentissage, de compréhension et de raisonnement,
mais celles-ci se voient atténuées par une dynamique de développement durable qui peuvent
annonce leur dépassement. Étant donné que les villes intelligentes apparient comme un
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processus des innovations technologiques complexe, des stratégies d’entités locales et des
pratiques qui expérimentent un nouveau rapport entre l’urbain où se compliquent chaque jour
davantage l’humain et le non humain.
Selon le géographe spécialiste des nouvelles technologies, Emmanuel Eveno, la ville
intelligente est un concept avec de nombreuses controverses à savoir : la rapidité de la diffusion
de la ville intelligente, l’attractivité de ces villes à l’échelle nationale et mondiale, les
dispositions planétaires qui admettent aux villes de se placer à la dimension mondiale par le
label de la ville intelligente (Smart City) (Ghorra-Gobin, 2019).
Le chercheur Stève Bernardin part de l’hypothèse selon laquelle la ville intelligente est associée
au perfectionnement, en tant que mode opératoire visant à répondre à toutes les difficultés par
la science de sociologie des problèmes publics, il vise de focaliser son étude sur l’argumentation
avantageuse des entrepreneurs en faveur de la ville intelligente. Tout en s’intéressant aux
exigences politiques et sociales pour la création de la ville intelligente à partir des dialogues et
d’observations qui peuvent être menées par un travail de terrain. Dont L’objectif est de
provoquer des questions purement académiques et scientifiques pratiques, afin de trouver les
nouvelles circonstances d’innovation, en vue de créer de « nouveaux modèles économiques »
qui font l’adéquation entre l’offre de la ville et la demande des citoyens dans la clairvoyance de
la résolution des problèmes urbains (Ghorra-Gobin, 2019).

2. 2 Ville participative et durable
La question de l’individu est au cœur des contestations de la ville intelligente, réglée et pilotée
d’en haut ou ville censée naître d’une coordination plus ou moins spontanée3, c’est qu’elle
renvoie à une interrogation autrement plus fondamentale concernant les hommes et les femmes
d’aujourd’hui et la façon dont ils envisagent leur identité et son évolution. Dans ce sens, la ville
intelligente est naturellement se retrouve dans l’ensemble des démarches d’opérationnalisation,
en effet les acteurs d’une ville ou d’un territoire doivent entamer une politique de transformation
allant dans le sens de la transmutation de leur ville ou territoire en entité intelligente. C’est ce
que constate l’urbaniste autrichien Rudolf Giffinger4, dans ces travaux orientés vers la

3
4

R. E. Park, On Social Control and Collective Behavior, Chicago University Press, Chicago, 1967, p. 3.
L’Autrichien Rudolf Giffinger est un expert en « recherche analytique sur le développement urbain et régional à l’université
technologique de Vienne, la ville intelligente se définit selon six critères : l’économie, la mobilité, l’environnement, les
habitants, le mode de vie et la gouvernance ».
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justification et la classification des « Smart city » européennes. C’est ainsi qu’il propose de
décomposer la « Ville intelligente » en six tranches : « Smart Economy », « Smart mobility »,
« Smart gouvernance », « Smart people », « Smart environnement », « Smart living ». Conçue
à base de critères exceptionnellement riches, la méthode de R. Gifinger permet en principe de
mesurer l’intelligence et donc d’établir une classification entre les villes et territoires (Eveno
Emmanuel, 2018).
Les habitants doivent participer plus que les promoteurs dans les villes intelligentes, dans le fait
d’émettre et d’anticiper toutes contestations pouvant provenir de la société civile comme des
habitants, il s’agit de dévoiler que l’humain et prioritaire que la technologie, et de faire droit à
la montée en puissance d’un habitant qui, par le recours aux technologies numériques, devient
aussi et de plus en plus un acteur de la ville. Plusieurs expériences en cours dans des «
laboratoires urbains » rendent compte de ce phénomène. Ces « laboratoires urbains » (souvent
appelés Urban Labs, même en France quand ils existent) s’efforcent d’organiser une meilleure
diffusion de l’information municipale en direction de la population en passant par le «
recrutement » d’habitants appelés à participer à des phases de tests de services ou d’actions
dans l’espace public. Ces participations peuvent d’ailleurs aller jusqu’à des engagements
budgétaires, en particulier dans le cadre des actions menées autour des « budgets participatifs
». (Eveno Emmanuel, 2018)
Toutefois, nous observons des politiques et leur réelle mise en œuvre de la ville intelligente ou
Smart City à Casablanca, il est certain que l’application des mêmes mesures ne change pas
encore réellement la réalité des villes Marocaines, dans leur matérialité, comme dans leur usage.
En générale les politiques des villes intelligentes relèvent de méthodes de management urbain
où l’intelligence est arrivée pour remplacer le durable, dans le sens que l’intelligence réalise
une synthèse moderne des investissements numérique et durable. Mais, la mise en intelligence
des villes marocaine apparaît plutôt comme une couche supplémentaire dans la dynamique de
construction des villes par le projet urbain, lequel se signale par son rôle d’assembleur.
Postérieurement, le positionnement stratégique et la modulation des référentiels urbains
intelligents seront nécessaires pour évaluer dans quelle mesure cette nouvelle « intelligence »
des villes marocaines participe au développement durable sur le continent africain comme à
Casablanca (Hernandez. F, 2015).
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En 2010, l’exposition internationale de Shanghai intitulée : « Une meilleure ville pour une
meilleure vie » a réclamé aux groupes mondiaux de réexaminer la manière dont nous vivons
pour mieux manager les changements urbains et répondre aux exigences des générations
actuelles et ultérieures. À l’horizon 2030, les Nations unies évaluent que plus de deux individus
sur trois demeureront dans des villes5, qui sont à ce titre concernées par les périls du
réchauffement climatique (GREEN INNOVATION, 2019). En effet, les villes ont toujours été
des milieux d’attractivité où le rattachement des populations et des mouvements se constate
plus sérieux. Elles participent à l’innovation d’accessibilité et d’attractivités et polarisent les
flux de natures marchandises, capitales et migratoires.
Notre réflexion se conduise vers la médiation et synergie entre les universités, entreprises, les
collectivités territoriales avec d’autres entités publiques et privées et d’une façon générale, tous
les acteurs de la ville avec les autres acteurs socioéconomiques. Ces groupements possèderont
des liens d’échanges économiques, sociaux et technologiques, avec la présence de réseaux
d’interactions et du transfert des connaissances via des antennes ou plates-formes
démocratiques, économiques, pédagogiques (Bertacchini Y. , 2000). Pour la ville intelligente
l’enjeu se pose en triple :
 L’agencement de l’environnement des localités d’échanges sociaux, économiques ;
 L’orientation de la ville en lien avec le tissu socio-économique local ;
 La communication de l’identité et des savoirs de la ville.
Simultanément, les différents acteurs de la ville, institutionnels, socioéconomiques, socioéducatifs, collectivités territoriales…, ont un statut d’émetteurs et récepteurs agissants dans une
position multiple : à la fois transmetteurs, et médiateurs. De ce fait, la ville devient un espace
d’accès et d’expression entre tous les citoyens, suite à l’apparition et l’élargissement de
nouveaux professionnels-amateurs du numérique, témoignent ainsi de leur engagement citoyen
en mettant à la disposition des administrés, leur temps libre et leur passion, pour créer de
nouveaux dispositifs sociotechniques d’innovation de services, d’invention de nouveaux usages
du territoire (plateformes de diffusion de données publiques numériques).
L’exemple de Bilbao montre :« qu’un geste architectural fort, combiné au dynamisme
entrepreneurial, peut générer des retombées économiques importantes et contribuer à la
5

D’après GREEN INNOVATION les villes du monde consomment déjà 75 % de l’énergie produite dans le monde et émettent
près de 80 % des gaz à effet de serre (G.E.S) alors qu’elles ne représentent que 2 % de la surface du globe.
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valorisation du territoire, à plusieurs niveaux : les valeurs créées peuvent être économiques
(nouveaux résidents, emplois générés ou induits, création d’entreprises, attractivité touristique,
etc.), mais aussi immatérielles, comme l’amélioration de l’image d’un territoire ou de la qualité
de vie de ses habitants » (Bochet B., 2004).
La considération de l’environnement et du développement durable de l’espace de la ville
engendre des socles angulaires de la cité intelligente, en plus la ville doit être mieux managée
par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les pouvoirs publics
doivent encourager les collectivités territoriales à adopter dans leur agenda la lutte contre le
changement climatique, le contrôle de l’énergie et le développement d’opérations de
sensibilisation et de suivis des acteurs socioéconomiques locaux présents sur leur territoire de
la ville. La région par sa prééminence sur les autres collectivités territoriales et via ses
prérogatives en termes de développement d’aménagement et d’urbanisme, elle doit utiliser ses
compétences6propres, partagées et transférées par l’Etat pour rendre les villes durables, et donc
intelligentes. Certaines villes, comme Casablanca au Maroc, ont engagé des opérations
d’expertise à travers les espaces attachés à l’environnement et au contrôle énergétique7.
Dans le même sens, l’Etat doit mettre en place des projets dans les zones urbaines à l’échelle
des communes ou des quartiers pour remettre les villes plus durables. C’est le cas des intentions
« écocité » ou « écoquartier » qui ont pour objectif de conduire les territoires urbains en société
« post-carbone » le concept est d’introduire au Maroc la libéralisation de la croissance
environnementale dans le cadre du plan villes durables. Les « écocités » doivent être dévoilées
comme les futurs espaces de la modernité urbaine en associant l’aptitude environnementale et
technologie surtout aux domaines des communications et des transports. Ces décisions
permettront l’engagement des conversations entre l’État et les collectivités territoriales, par la
mise en place d’un fonds de vision de développement des villes durable, intitulé « ville de
demain », en coordination avec les grandes Caisses des dépôts et de gestion marocaine, afin de
maintenir ces projets dans le cadre d’un programme d’investissement pour l’avenir (Rudolf
Giffinger, 2019).

6
7

Voir dans ce sens la loi organique des régions du Maroc 111.14.
Le cas de la vile Domène (Isère), en France, qui a signé un contrat de performance énergétique (CPE) avec le groupe Schneider
Electric, à destination des bâtiments publics. L’objectif est de rénover et de diminuer la consommation d’électricité de 14 %.
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Les perspectives est l’intégration dans les grands projets de villes nouvelles intelligentes le
développement durable sur le numérique et dans l’univers d’informations urbaines comme
enjeux clefs qui comporte aux différents types de mesures et d’enregistrements. Dans cette
perspective, en peut utiliser l’expérience d’une « route connectée » d’où la mise en place de
divers capteurs qui peuvent rassembler en temps réel des données sur les déplacements des
véhicules et humaines, de l’éclairage public, de la propreté…, aussi bien tout autres caractères
environnementaux et du développement durable. L’objectif est d’arriver à la réalisation d’un
plateau d’informations pour l’administration, le secteur privé et les autres acteurs territoriaux
afin de proposer des services innovants à l’interface des mondes physique et numérique, dans
ce sens il faut implanter des plans de développement de l’intelligence urbaine en cohérence
avec chaque ville, en liaison avec une stratégie numérique affichée par l’Etat pour favoriser la
transition énergétique, proposer de nouvelles solutions de mobilité, lutter contre le chômage et
la pauvreté, ou aider à la création d’entreprises… D’une manière semblable, l’application des
technologies de l’information et de la communication à la ville dans la vision de la rendre
durable réclame un investissement croissant de la part des collectivités territoriales et des villes.

3. SYSTEME STRUCTUREL INTELLIGENT
En général les villes intelligentes s’appuient sur trois piliers à savoirs (figure 2) :
 La technologie intelligente ;
 Le personnel intelligent ;
 La collaboration intelligente.
Après l’explication du concept de la ville intelligente au niveau de l’introduction générale, nous
allons opté pour la vision que ; la ville ne sera intelligente que lorsqu’elle s’engage aux
investissements, dans le capital humain et social et dans les infrastructures de communication
classique (transport) et moderne (T.I.C), en favorisant la croissance économique durable et une
bonne qualité de vie, avec une gérance éclairée des ressources naturelles, dans le cadre d’une
administration territoriale de proximité et participative (Caragliu, Del Bo C, & Nijkamp P,
2011).
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Technologie
Intelligente

Ville
Intelligente

Personnel
Intelligent

Collaboration
Intelligente

Figure 2:Piliers de l'intelligence urbaine
(Réaliser par moi-même, OUAZIZ Ali, 04/2021)

Ce que nous pouvons proposer, après la citation des trois piliers en dessus d’une ville
intelligente, c’est d’intégrer les différents aspects d’intelligence. Notre résonnement considère
que la ville ne peut pas être qualifiée intelligente, ni stupide, mais peut être décomposée en
caractéristiques structurelles et culturelles. Pour bien dégager les composantes propres de la
gouvernance de la ville intelligente d’une façon progressive, nous estimerions dans ce cadre
d’attirer le capital humain qualifier à investir à la ville dans le cadre de collaborations entre les
différents acteurs socioéconomiques organisés et individuels en recourant aux technologies de
l’information et de la communication et collaboration urbaine intelligente plus élevée. J’illustre,
qu’il soit important de noter que la question de savoir si le niveau de transformation plus élevé
correspond à la ville intelligente ou non est une action de question empirique, et non une
question conceptuelle. L’administration de qualité et des élites politiques peuvent se traduire
par des interférences solides au niveau urbain et en collaboration intelligente avec les initiatives
destinées à faire fonctionner les choses concrètement, qui correspond à la gouvernance d’une
ville intelligente opérationnelle avec les bons choix stratégiques mis en œuvre par des politiques
choisies de manière efficace et efficiente.
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4. SYSTEME DE GOUVERNANCE INTELLIGENT
Une association entre la gestion gouvernementale dans la ville à travers les services
déconcentrés et décentralisés, doit se qualifie elle-même intelligente et approuver le
développement de la ville en la favorisant dans certains domaines qui promus les initiatives en
faveur d’une ville intelligente, dans la nécessité de restructurer le processus décisionnel8 de
gouvernance intelligente et l’application des décisions de collaboration urbaine intelligente
entre les différents acteurs de la ville.
Nous rangeons cette conceptualisation dans ce que souligne (Axhausen KW et al, 2012) : « la
gouvernance intelligente est une fonction d’intelligence bien plus puissante pour assurer la
coordination des multiples composantes qui constituent la ville intelligente. C’est une structure
qui rassemble les fonctions classiques de l’État et des entreprises ». Dans le même sens la
gouvernance intelligente vue par (Agnew D et Tapscott D, 1999) : « est une adoption
généralisée d’un modèle de gouvernance plus locale, caractérisée par une plus grande
connectivité, facilitée par les nouvelles technologies ». Mais (Nijkamp P et al N. , 2012)
soulignent que : « la gouvernance intelligente concerne les structures de gouvernance
proactives et ouvertes d’esprit, qui associent l’ensemble des acteurs, dans le but de renforcer
la performance socioéconomique et écologique des villes et de faire face aux externalités
négatives et aux effets de sentier dus à l’histoire ».
L’objectif est de rendre la ville plus énergique en réformant le suivi et la gestion de ses
infrastructures principales, voirie, systèmes de transport, réseaux électricité, l’eau et
l’assainissement en temps réel. Dans cette vision, l’installation des capteurs aux différents
points stratégiques de la ville, s’avère un outil clef, également des bases de données qui
permettent de garder les traces des informations qu’il produit, des volumes de circulation aux
consommations d’énergie et d’eau…, ce qui génère un ensemble d’interceptions et de mesures
qui peuvent s’adopter aux événements permettant de suivre de près, ce qui se passe à la ville.
Dans ce sens, le bon fonctionnement est à présent devenu inséparable à l’évolution de la notion
de métabolisme urbain en témoigne (Bélanger P., 2017), comme à l’origine de l’empreinte
environnementale les auteurs comme Erik Swyngedouw, Sabine Barles ou Pierre Bélanger,
8

L’UNESCAP (2007) souligne que la gouvernance intelligente est « le processus décisionnel et le processus par lequel les
décisions sont appliquées (ou non) ».
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affirment que la contribution spécifique des infrastructures à cette empreinte est fondée sur des
corrélations entre données (Barles S., 2007, ), qui ne sont pas forcément à expliquer, mais
simplement à constater par une approche néo-cybernétique et systémique, qui tiennent au
flottement épistémologique affectant la notion même de science des villes fondées sur
l’exploitation du big data et intelligence artificielle (Antoine Picon, 2018/1).
L’intérêt pour la ville intelligente et sa gouvernance doit connaître une croissance rapide par
des approches adoptées qui ne complique l’analyse de plusieurs publications indiquant
l’importance accordée aux technologies intelligentes, au personnel intelligent ou à la
collaboration intelligente en tant que caractéristiques des villes intelligentes. La vision pour la
ville se configure par la transformation et la progression aux évolutions de la gouvernance
urbaine, l’amélioration des résultats ou d’autres processus plus ouverts pour revendiquer la
légitimité de la gouvernance de la ville intelligente. Nous sommes en faveur d’une perspective
globale qui consiste à évoquer de nouvelles formes de collaboration humaine en usant aux T.I.C
pour obtenir de meilleurs résultats et des processus de gouvernance plus ouverts en matière de
gouvernement électronique, qui doit être étudié comme un processus complexe de changement
institutionnel considérant la nature politique des visions séduisantes de la gouvernance sociotechnologique (Albert Meijer et Manuel Pedro Rodríguez Bolívar, 2016).
La gouvernance de la ville intelligente consiste à imaginer de nouvelles formes de collaboration
humaine entre les dirigeants communaux et les directeurs des services déconcentrés de la ville,
ils doivent bien comprendre que la technologie en soi ne va pas rendre la ville plus intelligente.
La construction d’une ville intelligente passe par la compréhension politique de la technologie,
suivi d’une approche processus pour gérer la ville intelligente émergente et une prise en
considération des gains économiques et autres valeurs publiques. La ville sera confrontée à des
défis de production de richesse et d’innovation, mais aussi assurer la santé et le développement
durable, elle doit être vertes et sûres, mais aussi dynamiques sur le plan culturel (Pierre J, 1999),
elle doit être en mesure d’intégrer des populations toujours plus nombreuses aux origines
(culturelles, religieuses, socioéconomiques, académiques…) variées, afin de mettre l’accent sur
les administrations de la ville en tant que centre de gouvernance s’accompagne d’un intérêt de
la part du monde universitaire, dans le sens ou la gouvernance urbaine est devenue un domaine
académique bien développé et essentiel pour résoudre les problèmes globaux (Barber B, 2013).
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Rendre la ville intelligente est un objectif à laquelle personne ne peut s’opposer par ce qu’il se
traduit par des solutions de gouvernance intelligente plus efficaces aux difficultés sociales, pour
se faire les politiciens et les administrateurs de la ville devrait tenter de résoudre tous les
problèmes de la ville par la technologie et l’innovation sont peu à peu reliées à la gouvernance
urbaine en vue de définir des approches susceptibles de rendre la ville plus intelligente (Landry,
2006), et renforcer la capacité des systèmes urbains pour faire face à tous les problèmes et
produire une large gamme de valeurs publiques. Cette initiative doit constituer un partenariat
entre des entreprises, les autorités, les organismes de recherche et la population, dont l’objectif
est de développer la zone métropolitaine de la ville pour en faire une ville intelligente, en
privilégiant certaines questions, comme la vie quotidienne, le travail, la mobilité, les
installations publiques et les données ouvertes (Albert Meijer et Manuel Pedro Rodríguez
Bolívar, 2016).
Le système de gouvernement intelligent se base sur l'intégration des systèmes d'informations et
de réseaux de communication intelligents, crée une gouvernance transparente et un
gouvernement numérique efficace, grâce à des politiques innovantes, lutte contre les défis
financiers, environnementaux, et de services de la ville afin d'améliorer la qualité de vie des
citoyens, afin d'obtenir des avantages à long terme et un développement intelligent de la ville.
Le gouvernement doit numériser les services municipaux et faciliter la communication au sein
de la ville et de ses services, mais aussi entre les pouvoirs publics et les citoyens, en aidant les
deux parties à mieux comprendre le raisonnement et les exigences de l'autre. Les services
devraient être améliorés en minimisant les délais bureaucratiques et en augmentant l'efficacité
des interactions bidirectionnelles, tout en tenant compte également des besoins et des
expériences des citoyens. Les caractéristiques de la gouvernance intelligente doivent être
fonctionnelle par le droit, le système hiérarchique et données pertinentes. En plus sécurisée par
la connexion Internet et système de communication en Intranet, application de la loi, système
judiciaire. En conséquence la mise en place d’une assise intelligente et politiques, de
développement intelligent, gouvernement numérique convivial et efficace, communication
efficace, données ouvertes au public & Conception et autres caractéristiques (Rochet C, 2015).
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CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS FUTURES
Pour le développement futur des villes intelligentes, des définitions des villes intelligentes et
participatives de chaque système du concept doivent être présentées. Par cette synthèse, nous
voulons établir une base pour comprendre les concepts, les outils, les actions et les objectifs des
systèmes, qui appartiennent à la fois aux concepts Smart. Pour le développement de la gestion
de crise et de la résilience dans les villes, des solutions, qui fusionneront les philosophies des
concepts de ville intelligente et de ville durable, doivent être mises en œuvre et pour une mise
en œuvre réussie, les relations au sein d'une structure claire de concepts, de systèmes et de leurs
composants doivent être comprises. L'objectif est de soutenir l'évaluation territoriale au sein de
la ville et de guider en permanence les responsables de sa mise en œuvre, continuellement les
dirigeants à choisir les bonnes solutions à mettre en œuvre, afin de mettre en place les pratiques
les plus appropriées dans la ville de demain. Nous résumons les possibilités de comment
l'intelligence peut être un atout précieux dans le concept de ville participative et durable.
L’ambition en tant que chercheur est de rendre la ville marocaine intelligente, la remettre même
consciente aux expérimentations et réalisations actuelles à l’internationale, et au-delà de ce que
prescrivent les techniques disponibles au niveau national, cette ambition n’est pas première
pour la ville intelligente qu’apparaît dans une dynamique proportionnellement technologique
avec ses corollaires techno-optimistes ou techno pessimiste. L’objectif est de minimiser
l’apport de la technologie par rapport à l’intelligence qui à son caractère partiellement non
humain, à une association inédite entre les hommes, les machines et les algorithmes. Pour une
ville dont les outils numériques permettent d’optimiser le fonctionnement et la durabilité, en
même temps que la qualité de vie de ses habitants et le type de relations qu’ils entretiennent les
uns avec les autres, dans le sens où la ville fait preuve d’une forme d’intelligence non semblable
à son passé.
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Le partage de connaissances et la formation du capital intellectuel dans les
sociétés de l’industrie laitière marocaines : une étude exploratoire
Knowledge sharing and intellectual capital formation in Moroccan dairy
companies: an exploratory study
Ali ID-KADDOUR, PHD Doctorant chercheur, (LEFCG), l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat,
Université Hassan premier, Settat, Maroc.
Nezha BAGHAR, Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Settat,
Université Hassan premier, Settat, Maroc.
 أحد،  المعترف به كمعرفة قابلة للتحويل إلى قيمة،  يصبح الرأس المال الفكري،  في االقتصاد القائم على المعرفة:الملخص
 باستخدام منهجية نوعية ودراسة.عنصرا مه ًما في رأس المال هذا
 تعد مشاركة المعرفة بين الموظفين.األصول االستراتيجية
ً
 إال أن. أظهرت النتائج أن تبادل المعرفة داخل الشركات في صناعة األلبان في المغرب هو ممارسة تلقائية،حالة استكشافية
 فإن التحدي، لذلك.الموظفين الذين شملهم االستطالع والمجيبون على االستبيان موافقون على منح الحوافز في هذا الصدد
.المتمثل في وضع آلية لتقييم وقياس الفائدة واإلبداع من تدفقات المعرفة أمر ضروري

Abstract : In an knowledge economy, intellectual capital, recognized as knowledge
convertible into value, is becoming a strategic asset. Knowledge sharing among employees is an
important component of this capital. Using a qualitative methodology and an exploratory case
study, the results showed that the knowledge sharing within dairy industry companies in
Morocco is a spontaneous practice. However, the employees interviewed and respondents to
the questionnaire agree on the granting of incentives in this regard. Therefore, the challenge of
setting up a mechanism for assessing and measuring the usefulness and creativity of knowledge
flows is necessary.

 ال تتجاوز خمس كلمات:الكلمات املفاتيح
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1. Introduction
Dans l’ère d’une économie immatérielle, la connaissance pèse, de plus en plus, et constitue
remarquablement une source d’avantage compétitif stratégique (Nahapiet et Ghoshal, 1998; Spender et
Grant, 1996). La croissance des organisations a fait ressortir que, la réussite économique dépend d’avantage
de la connaissance et de son application au détriment des ressources matérielles traditionnelles. Dans ce
contexte, le capital intellectuel s’impose comme étant un actif précieux et inévitable pour assurer la
pérennité de l’entreprise (Nonaka et Takeuchi, 1995). La reconnaissance de la connaissance comme
ressource clé des organisations d’aujourd’hui confirme le besoin de processus qui facilitent sa gestion
notamment son partage (Drucker, 1993).
Au Maroc, peu d’études sont réalisées pour comprendre les pratiques de gestion du capital intellectuel
généralement dans les entreprises et le partage de connaissances particulièrement. Cette étude, qui est la
première dans le secteur privé marocain selon notre connaissance, vise à explorer et comprendre comment
les employés des entreprises de l’industrie laitière au Maroc, perçoivent le partage de connaissances en
mettant l’accent sur les freins et les motivations de son transfert.
Pour atteindre l’objectif esquissé, une étude qualitative exploratoire, basée sur des entretiens semidirectifs et des questionnaires, est menée auprès d’un échantillon 110 employés de différents niveaux
hiérarchiques de trois sociétés détenant plus 87% des parts du marché de la filière.
Les résultats ont montré que le partage des connaissances, et malgré que certains employés aient
supposé la possibilité que des salariés s’abstiennent à partager leur connaissance pour diverses raisons, il a
été constaté que le partage ne s’agit pas d’un problème et fait partie du travail. Pourtant, 80% des employés
soutiennent l’octroi des récompenses ou des reconnaissances non monétaire. La mise en place d’un système
d’évaluation, afin de garantir l’équité dans l’allocation des incitations, est une mission difficile, mais
nécessaire.
Les conclusions de cet études sont d’utilité pour enrichir l’état des connaissances relatif à la gestion du
capital intellectuel notamment le partage de connaissances, et pour comprendre les pratiques spécifiques
au secteur laitier, affichant un PBR élevé, en matière de gestion des connaissances.

2. Capital intellectuel : connaissances convertibles en valeur.
De nombreuses définitions sont avancées pour déterminer le concept du capital intellectuel (CI ciaprès). Pourtant, aucune d’elles ne fait objet d’unanimité. En effet, beaucoup d’ambiguïté et de confusion
entoure ce concept quant à sa nature et à son entendue. Différents théoriciens et praticiens abordent le CI
de perspectives, d’approches ou de disciplines différentes, en utilisant le même langage pour décrire des
choses différentes.
Tzu, Roos et Pike (2007) affirment que la confusion persistante concerne la catégorisation du CI et les
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taxonomies utilisées. Les définitions semblent avoir un fondement similaire, mais elles sont formulées
différemment. Les différences constatées dans les définitions existantes sont dues au niveau d’analyse
(individuel ou collectif), à la dimension temporelle (création actuelle ou future de la valeur) et à la nature
qualitative du capital intellectuel (Swart, 2006). Marr et Moustaghfir (2005) ont conclu que les définitions
recensées sont dépendantes aux perspectives managériales préconisées. Selon l’OCDE (2006), Il ne subsiste
pas de définition communément admise du terme « actif intellectuel » compte tenu de la diversité des
acteurs concernés et de leurs divers intérêts concernant la question de la mesure et de la gestion des actifs
intellectuels. Les intangibles (immatériels), les actifs de connaissances et le capital intellectuel sont
interchangeables. Les trois concepts sont largement utilisés : les intangibles dans la littérature comptable,
les actifs de connaissances par les économistes et le capital intellectuel dans la littérature managériale et
légale. Dès qu’ils sont protégés légalement comme le cas des brevets, des marques ou des droits d’auteur,
ces actifs sont désignés par la propriété intellectuelle (Lev, 2001).
En 1969, Kenneth Galbraith a utilisé pour la première fois le concept dans le sens de la mise en
action du savoir et de la compétence pour la création des produits et des services (Bontis, 1998). Depuis, les
définitions se poursuivent notamment avec l’intérêt accru au capital intellectuel qui coïncide avec
l’émergence de l’ère de l’économie de connaissance au début des années 90. Teece (1998) affirme que le
CI est les sources spécifiques de l’entreprise qui sont impossibles à imiter. Nonaca et al (2000) définissent
le CI en tant que les ressources spécifiques de l’entreprise et qui sont indispensables à la création de la
valeur. Edvinsson and Sullivan (1996) définissent le CI comme étant la connaissance convertible en valeur.
On peut déduire de ces définitions que la connaissance est un élément critique par son inclusion dans toutes
les définitions. Dans ce sens, une organisation se concentre sur la génération d’idées qui produiront des
innovations, soutien d’avantage son potentiel de durabilité sur le marché et donc sa capacité
d'augmentation de la richesse. Pour cette raison, une gestion efficace du CI est indispensable d’avoir lieu.
Le capital intellectuel est défini également par l’identification de ses composantes : capital humain,
capital structurel (interne ou organisationnel) et capital relationnel (ou externe) (Becker, 1964 ; Itami, 1987
; Hall,1989 ; Brooking, 1996 ; Sveiby, 1997 ; Stewart, 1997 ; Edvinsson et Malone, 1997 ; OCDE, 1999 ;
Kaplan et Norton ,2004 et Edvinsson, 2013).En partant d’une logique économique pour identifier le retour
sur investissement en capital humain, notamment la compétence et la connaissance, Becker (1964) a
contribué à la théorie de l’une des composantes principale du CI : le capital humain .
Allee (1999) a élaboré un modèle de définition du CI intitulé « le modèle populaire du capital
intellectuel ». Son idée de base est que la valeur est générée en facilitant le flux de connaissances dans
l'entreprise et en convertissant ces connaissances en valeur sous forme de capital externe, de capital humain
et de capital structurel. Au cœur l’intersection de ces capitaux, se situent les valeurs telles que le respect des
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individus ou la confiance, qui soutiennent la création des connaissances et leur conversion en richesse.
L'adoption de telles valeurs élargit ou restreint le mouvement et l'échange de connaissances. L'objectif est
de convertir les connaissances en valeur ou en capital dans toute l'entreprise.
Etant donné que la connaissance est la substance capitale du capital intellectuel, la section suivante
explore la notion de ce concept ainsi que sa typologie.

3. Connaissance : Définition et typologie.
Larousse définit la connaissance comme étant « Action, fait de comprendre, de connaître les
propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose » 1 .Grand nombre de définitions des
connaissances, est apparu au fil des années, mais seules quelques-unes ont été discutées.
Nonaka (1994) a défini la connaissance en tant qu’une véritable croyance justifié. De sa part, Allee
(1997) la considère comme une expérience qui peut être communiquée et partagée. Davenport & Prusak
(1998) voient la connaissance comme étant un mélange fluide d'expérience encadrée, de valeurs,
d’informations contextuelles et d’expertise qui fournit un cadre pour évaluer et intégrer de nouvelles
expériences et informations. Elle provient et elle est appliquée dans l'esprit des connaisseurs. Dans les
organisations, elle devient souvent intégrée non seulement dans des documents ou dans des bases de
données, mais également dans les routines organisationnelles, les processus, les pratiques et les normes.
Tsoukas et Vladimirou (2001) la qualifient de la capacité individuelle de faire des distinctions dans le
domaine collectif d’action, basé sur l'appréciation du contexte ou de la théorie, ou des deux à la fois.
Il existe différentes interprétations et perspectives dans les définitions des connaissances avec des
similarités dans leur objectif. À l’exception de Nonaka (1994), qui reste fidèle à la tradition épistémologique,
les définitions suggèrent des actions à des formes différentes. Allee (1997) et Davenport et Prusak (1998)
incluent le mot expérience, mais Allee va plus loin en mentionnant «Une expérience qui peut être
communiquée et partagée». Tsoukas et Vladimirou (2001) incluent également l'action et l'application
comme facteurs clés, en impliquant la capacité de comprendre et de réfléchir au-delà des informations et
des situations au fur et à mesure qu'elles se produisent, et prendre des actions afin d’améliorer la
compréhension. Ce qui est commun aux définitions des connaissances et à celles du capital intellectuel, est
l'identification des actions concrétisées. Ceci constitue l’aspect critique de la connaissance du point de vue
des entreprises, car les connaissances statiques, sont loin d’ajouter de la valeur. Les gens sont généralement
disposés à donner leurs connaissances s'ils sont invités ou encouragés.
Bien que les définitions de la connaissance soient nombreuses et justifiées en raison du point de
vue de chaque auteur, la littérature a tendance à se concentrer sur deux formes de connaissances : la
connaissance tacite et la connaissance explicite. La connaissance tacite est une connaissance appartenant
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/connaissance/18273 [consulté en juin 2020]

م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر
446

م2021  اكتوبر-مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل– العدد اليالث عشر
à l’individu qui n'est pas facilement exprimée ou codifiée. La connaissance explicite / codifiée est une
connaissance qui est écrite comme les procédures organisationnelles ou formules scientifiques.
Sous une optique organisationnelle, il existe une troisième importante catégorie de connaissances.
Si les conditions sont réunies pour obtenir des connaissances, les connaissances implicites ouvrent une voie
pour les organisations ayant accès à certains aspects de connaissances tacites. L'articulation des
connaissances à travers la voie implicite leur donne l'opportunité de devenir explicite. La connaissance
explicite permet de construire le capital intellectuel. Par la raison de leur reconnaissance de la valeur des
connaissances implicites, Tsoukas et Vladimirou (2001) et Firestone et McElroy (2003) critiquent Nonaka
(1991) et Nonaka et Takeuchi (1995). Ils affirement que cette approche est trop simpliste car elle ne
concerne que les connaissances tacites et explicites sans tenir compte de l'introduction de la connaissance
implicite par Polanyi (1967).
Nonaka (1991) utilise le mot articulation (externalisation) pour indiquer la conversion des
connaissances tacites en connaissances explicites et l'internalisation pour illustrer l’utilisation des
connaissances explicites, afin d’améliorer les connaissances des individus. Nonaka signale ainsi sa
conviction que, la connaissance tacite peut être rendue explicite. Nonaka a développé quatre approches de
conversion de la connaissance :
La socialisation (le partage de connaissances tacites entre individus) : La socialisation représente le
processus de transmission de connaissances tacites. Il s'agit de transmettre des modèles mentaux ou des
compétences techniques. Le transfert d'un savoir-faire se fait généralement par l'observation, l'imitation et
par la pratique.
 L'externalisation (tacite vers explicite) : C’est le processus qui permet le passage des
connaissances tacites en connaissances explicites, sous forme de concepts, modèles ou hypothèses.
Autrement dit, c’est l’expression des connaissances tacites, et les traduire pour qu'elles soient
comprises par les autres .La modélisation d'un concept passe souvent par des dialogues et des
échanges entre individus.
 L'intériorisation (explicite vers tacite) : c’est est le processus de conversion des connaissances
explicites vers des connaissances tacites. Elle emprunte la forme d'un apprentissage avec des
supports tels les documents, les manuels, etc. Elle résulte surtout de la pratique répétée d'un savoir
ou d'un savoir-faire. C'est aussi ce qu'on appelle "apprendre en faisant" (learning by doing).
 La combinaison (explicite vers explicite) : c’est le processus par lequel se fait la création de
connaissances explicites à partir de la restructuration d'un ensemble de connaissances explicites
acquises par différents canaux de communication.
Nonaka, en collaboration avec Takeuchi, a développé le modèle SECI (Socialisation,
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Externalisation, Combinaison, Intériorisation) de la conversion des connaissances, figure 1 ci-dessous:
Figure 1 :Modes de conversion de connaissances de Nonaka
Connaissance tacite

Connaissance explicite

Connaissance tacite

Socialisation

Externalisation

Connaissance explicite

Intériorisation

Combinaison

Source: Nonaka (1994)
Selon Chafiqi et EL Moustafid (2004), « ces transferts nécessitent des facteurs favorisant leur
réalisation. On peut en distinguer quatre :
 L'environnement pour la socialisation;
 Les échanges pour l'externalisation;
 Les réseaux pour la combinaison;
 L'apprentissage pour l'internalisation. »
Le modèle SECI a eu une influence majeure, notamment au niveau organisationnel et dans la
littérature relative à la gestion des connaissances. Cependant, plusieurs auteurs (comme Snowden, 2002;
Smart et al. ,2003; Firestone et McElroy, 2003) critiquent le modèle SECI d’avoir supposé que la
connaissance tacite est transférable, alors que c’est la connaissance implicite qu’elle est en réalité. Par
conséquent, ses détracteurs considèrent que le modèle SECI ne prend pas en compte les connaissances
implicites.
L'OCDE (1996) a distingué les différents types de savoir: le “savoir-quoi”, le “savoir-pourquoi”, le
“savoir-comment” (ou savoir-faire). La notion de savoir est beaucoup plus large que la notion d’information,
qui se limite généralement au “savoir-quoi” et au “savoir-pourquoi”. Cook et Brown (2005) examinant la
connaissance et le savoir, affirment que la connaissance, est quelque chose d'acquise, alors que le savoir
est pratique en indiquant qu'ils sont complémentaires. L'importance et la valeur des connaissances ne
résident pas seulement dans leur possession, mais aussi dans leur mise en œuvre.
La recherche de Barth (2005) examine les types de connaissances et leurs propriétés, et ses travaux
sont utiles pour les organisations qui cherchent à optimiser leur accès aux connaissances pour créer un
capital intellectuel. Il a tenu compte des connaissances explicites, tacites et implicites, identifiant
respectivement leur valeur, comment en profiter et qui en est propriétaire. Cette approche permet aux
organisations de comprendre les attentes en matière de connaissances et comment elles peuvent maximiser
les avantages à tirer des connaissances disponibles. Le tableau 3 ci-dessous a été conçu par Barth (2005)
pour illustrer les types de connaissances et leurs Propriétés.
Tableau 1 : Types de connaissances et ses propriétés.
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Informations clés et actifs
Comment en
Qui possède les
Quelle valeur ?
intellectuels
tirer profit?
actifs ?
Explicite:
- Données de transaction
- Produits de travail (docs)
De valeur
Collecter
Organisation
- Notes de recherche, etc.
- E-mail et correspondance
- Brevets et propriété intellectuelle
Tacite:
- Expérience
- Compétence
Inestimable
Relier
Individus
- Relations
- Réputation
Implicite:
- conversations
- confiance
Intangible
Cultiver
Communauté
- valeurs
Source: Barth (2005)
La connaissance individuelle des personnes ainsi que la connaissance collective développée à la
suite de l'interaction des employés peut fournir un «centre de connaissances», à travers lequel,
l'organisation serait en mesure de fonctionner. Les compétences des employés englobent leurs
connaissances, leurs aptitudes et leur expertise et fournissent « « le savoir-faire », « le savoir -comment » et
« le savoir-pourquoi » essentielles à l'organisation. Pourtant, il est difficile, sinon impossible, de transférer
ces connaissances d'une forme tacite à une forme explicite. Pour que les organisations fonctionnent, la
connaissance est le l’oxygène dont ils dépendent. Elle s'infiltre dans toute activité dans l’organisation. Afin
de maximiser sa valeur, il est nécessaire que la direction trouve des moyens pour mobiliser cette base de
connaissances, en vue de créer de nouvelles connaissances pour le développement et l'expansion des
compétences clés.
Sur le plan organisationnel, il existe une vulnérabilité du capital intellectuel. Les organisations ne
sont pas propriétaires de leur personnel, car elles les embauchent pour une certaine période (Stewart,
1997). Les organisations ont accès aux connaissances des personnes employés, contre une récompense
monétaire (salaires). Les gens peuvent quitter une organisation à tout moment en emportant avec eux
leurs connaissances et leurs compétences, ce qui met les organisations à la merci des caprices de leurs
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employés. Cependant, c'est souvent le cas où la contribution d'un employé n'est pas reconnue ou n'est pas
connue jusqu’à la constatation du déficit, au niveau des connaissances après son départ. Il en résulte de
prendre des mesures encourageant la culture de partage spontané de connaissances au sein de l’entreprise.

4. Partage de connaissances : Freins et motivations.
Le partage des connaissances est vital pour l'organisation. Helmstadter (2003) a défini le partage des
connaissances comme des interactions entre les acteurs humains où la matière première est la
connaissance. Selon Nonaka (1991), Les entreprises qui créent des connaissances, sont des organismes
vivants. Lors du partage des connaissances, l'organisation continuera à se développer et à croitre. Le
développement des idées et de la création de connaissances, est destiné non seulement à générer des
produits, mais aussi comme une source d’idées pour reconcevoir l’organisation, sa structure, ses systèmes
et ses processus. La création de connaissances peut favoriser une conception complète du fonctionnement
d’une organisation. La valeur des produits et des services, est une fonction croissante des connaissances
qui y sont intégrées.
Bien que le concept de partage des connaissances soit louable, des problèmes peuvent surgir dans
le processus lui-même. Bender et Fish (2000) ont souligné que les gens peuvent transmettre des données
ou des informations, mais la connaissance elle-même doit être générée dans l'esprit de l'individu. Dans ce
cas, il existe plusieurs façons de partager des connaissances.
Le partage des connaissances se produit lorsque l'on est prêt à aider et à apprendre aux autres, lors
de l'acquisition de nouvelles compétences. «Apprentissage» signifie «digestion», «absorption» et
«application» (Senge, 1990). L'argument de Sveiby (2001) peut prouver ce point, c'est-à-dire que,
l'interaction des connaissances entre les individus leur permet d'améliorer leurs compétences et de générer
de nouvelles connaissances les uns avec les autres. L’affirmation d’Allee (1997) stipulant que le savoir
s’étend avec l’utilisation, met en évidence le phénomène du savoir qui permet aux gens, en partagent leur
savoir, de ne pas perdre ce qu’ils ont donné, mais de pouvoir en fait, augmenter leur savoir par réciprocité
via l’acte de partage. Encourager le partage des connaissances est considéré comme important. À mesure
que les connaissances des employés augmentent, ces connaissances seront transférées aux activités
auxquelles ils participent. Ces actions généreront de la valeur pour l’organisation. Lorsqu’il y a une bonne
interaction au milieu de travail, les employés ont l’occasion de discuter des pratiques de « savoir-faire » qui
peuvent orienter l’organisation vers la pérennité.
La connaissance est « intimement et inextricablement lié à l’ego et à la profession des gens » et ne circule
pas facilement dans l’ensemble de l’organisation (Davenport et al., 1998, p. 45). Le partage des
connaissances, malgré son importance, peut ne pas fonctionner comme voulu, et la possibilité de rencontrer
des freins et des obstacles s’impose. Dans ce cadre, on soulève les considérations culturelles et
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Interne

organisationnelles (Robbin , 2004), et des raisons personnelles telles que la confiance (Michailova et
Husted, 2003), la sécurité d’emploi (Davenport et Prusak, 1998), et le pouvoir (Kluge et al., 2001).
Tableau 2 : Motivations de partage de connaissances
Catégorie
Facteur
Argument
 L’importance accrue de la connaissance au sein des organisations et La
valeur attribuée aux personnes titulaires des connaissances
adéquates ;
Connaissanc
e assimilée  Les personnes auront tendance à s’accaparer qu’à partager la
au pouvoir
connaissance (Davenport, 1997; Gupta & Govindarajan, 2000) ;
 Les individus font de la connaissance un moyen de contrôle et de
défense (Brown et Woodland, 1999).
Réciprocité

 Les individus sont convaincus de l’existence d’une valeur ajoutée en
échangeant des connaissances ((Hendriks, 1999; Weiss, 1999).

Relation avec  Confiance. (Bartlett ,1994) ;
le
 Pouvoir et statut du bénéficiaire.(Huemer, von Krogh, et Roos ,1998).
bénéficiaire
(Récepteur)

Externe

 Le partage de connaissance est positivement lié aux récompenses
attendues comme il est lié négativement aux sanctions probables.
(O’Reilly and Pondy ,1980) ;
Récompense  L’existence d’une forte relation entre les incitations (récompenses et
du partage
reconnaissances) et le partage de connaissances (Gupta &
Govindarajan, 2000; Quinn et al., 1996)

 Les récompenses sont importantes pour le partage de connaissances.
(Hall, 2001) ;
Source : Adapté d’Ipe (2003).
Ipe (2003) pense que Les facteurs de motivation qui influencent le partage des connaissances entre
les individus peuvent être divisés en facteurs internes et externes. Les facteurs internes comprennent le
pouvoir perçu rattaché aux connaissances et la réciprocité qui résulte du partage. Les facteurs externes
comprennent la relation avec le bénéficiaire et les récompenses pour le partage.

5. Méthodologie.
Notre démarche est basée sur une étude qualitative exploratoire .La sélection des cas à étudier est basée
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sur un indicateur quantitatif, à savoir le Price To Book Ratio, et des indicateurs qualitatifs. Le Cours sur Actif
Net, plus communément appelé, par les Anglo-Saxons, le Price to Book Ratio, ou encore le PBR, représente
le rapport entre la capitalisation boursière d’une entreprise cotée et l’actif net de celle-ci.
D’où PBR = Capitalisation boursière / Actif net comptable.
En effet, l’évolution du Price to Book Ratio dans le monde, montre qu’une grande partie de la valeur
des entreprises ne se lit plus dans leur comptes (Lev ,2001 ;Fustec ,2006 et Abeysekera, 2008 ).A titre
d’exemple, le PBR moyen de S&P 500 a atteint plus de 7 en 1999 contre moins de 2 en 1980.Aujourd’hui, il
s’établit sur 3.32 .En France le PBR de l’indice CAC 40 a atteint 2.6 en 2006.
Au Maroc, et Suite à une étude exhaustive menée par Baghar et Id-kaddour en 2018, auprès de 56
sociétés marocaines cotées en bourse des valeurs de Casablanca, pour la période allant de 2015 à 2017, il a
été constaté que le secteur de l’agroalimentaire est considéré parmi le secteur doté d’un PBR élevé (3,64),
avec une représentativité de cinq valeurs. La Centrale laitière Danone, spécialisé dans l’industrie laitière, se
situe en tête des de ces valeur avec un PBR moyen le plus élevé de 5,52.
Pour le critère qualitatif, nous avons remarqué, à travers les pages web officiels, que deux autres
entreprises du même domaine d’activité ont la reconnaissance de la valeur du capital intellectuel, et il a été
présenté en termes spécifiques ou dans une discussion plus générale, en se référant au travail de
l’organisation ou en reconnaissant la valeur des personnes qui travaillent pour l’entreprise en soulignant
l’importance de leur expérience et leurs connaissances. Elles ont également insisté sur le côté relationnel et
le partage des valeurs avec les différents collaborateurs. De même, les descriptifs adoptés mettent en valeur
« l’innovation » comme une source de valeur incontournable. L’une des trois sociétés a écrit sur son site web
« Nos équipes partagent une passion commune pour l'innovation: nouveaux processus, nouvelles formules,

nouveaux emballages et nouvelles façons de penser. Nous utilisons notre expertise scientifique et
technologique pour apporter la santé par l'alimentation, répondre aux besoins des consommateurs et
favoriser une croissance durable ». Une autre a mis « […] a offert, dès son démarrage, à ses clients de la région
[…], une gamme large de produits de bonne qualité avec des innovations continues ».Alors que la troisième
affiche « Face aux défis de la mondialisation, nous renforçons nos investissements dans les infrastructures,
la technologie, les marques, la formation, l’encadrement et le développement des compétences
fondamentales pour améliorer la capacité stratégique de notre organisation et construire des avantages
concurrentiels dans tous les domaines d’activité qui sont en rapport avec nos métiers de base ».
Les trois entreprises choisies, spécialisées dans l’industrie laitière et ses dérivées, pour mener notre
étude emploient plus de 12.300 employés et détiennent ensemble plus de 87% des parts du marché de la
filière laitière au Maroc.
Le marché marocain des produits laitiers affiche un chiffre d'affaires annuel de plus de 13 milliards
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DH, avec un taux de croissance moyen de 7,6% au cours des cinq dernières années, et surtout, le taux de
croissance annuel moyen des produits dérivés au cours des cinq dernières années est de 16% . Cependant,
en raison de l'existence d'un nombre limité de grands fournisseurs (7 au total) et de seulement trois
entreprises détenant plus de 87% de part de marché, ce marché est toujours en oligopole.
Au Maroc, Il existe deux grandes familles de produits laitiers: le lait d'un côté et ses dérivés (yaourt,
fromage et beurre) de l'autre. En principe, la production de lait est le double de celle des dérivés. Le même
modèle de marché pour le lait que celui vu ci-dessus peut être copié à d'autres produits laitiers, en particulier
le yogourt.
Afin d’aboutir aux objectif esquissés, cette étude adopte deux méthodes de collecte de données :
l’entretien semi-directifs et le questionnaire. En effet, 30 employés ont été interviewés pour connaître les
points de vue concernant le partage des connaissances. Pour obtenir un échantillon plus large de points de
vue des employés, 120 questionnaires, utilisant les mêmes questions que celles posées dans les entretiens
avec les employés, ont été distribués à d’autres employés. Les questionnaires récupérés et exploitables sont
en nombre de 80.
L’enquête, portant sur cet échantillon non probabiliste, s’est déroulé en deux étapes :
Etape 1 – Entretiens avec 30 employés de divers niveaux.
Les questions sont adressées aux agents de différents niveaux de la hiérarchie et portent sur le
partage des connaissances2. Chaque entrevue devait durer 30 minutes. Les participants ont été sélectionnés
de la façon suivante : Les employés de l’entreprise concernée ayant des noms de famille commençant par
les lettres A et H dans l’alphabet ou se rapprochant le plus de ces lettres ont été sélectionnés. Lorsque le nom
de plus d’une personne correspondait aux critères, la première personne était sélectionnée par ordre
alphabétique.
Les limites des entrevues en tant que source de données comprennent la probabilité qu’un élément
de biais se produise en raison de changements subtils dans la façon dont les questions sont posées, ainsi
que dans les réponses entre l’intervieweur et la personne interrogée. De tels événements peuvent avoir une
incidence sur les résultats et il est important que les chercheurs s’efforcent d’atténuer la situation. Pour
réduire la probabilité de partialité, le chercheur a cherché à s’assurer que les questions et les raisons étaient

2 Il s’agit de 3 questions :

1. Le partage de connaissances peut être un sujet sensible. Quelles difficultés pensez-vous surgir, en attendant que
les gens partagent leurs connaissances ?
2. Selon vous, comment, quand et où s’effectue l’échange le plus efficace des connaissances ?
3. Que pensez-vous de récompenser les employés qui partagent leurs connaissances ?
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entièrement comprises. Afin d’éviter toute interprétation erronée des réactions aux questions et aux
réponses données, on a demandé des éclaircissements sur les points de vue des répondants, le cas échéant.
Partie 2 – Enquête auprès de 80 employés de divers niveaux hiérarchiques.
Le questionnaire distribué porte sur les mêmes questions que celles utilisées dans les entretiens
avec les employés. L’objectif était d’obtenir une perspective plus large mais moins approfondie sur les points
de vue des employés. La participation au à l’enquête s’est faite par auto-sélection sur la base de l’intérêt et
de la volonté de participer à la recherche. Les responsables des départements ont informé les employés de
l’enquête et de son objet suite à la lettre adressée à leur directeur, et ont invité les intéressés à y participer. Il
y avait un risque de biais dans les réponses des participants auto-sélectionnés, en ce sens que leur approche
pour répondre aux questions pouvait avoir été orientée vers une perspective positive ou négative. Dans le
cas du chercheur, les réponses des participants auto-sélectionnés ont permis de donner des opinions dans
une situation anonyme. Même si le chercheur doit prendre connaissance de la possibilité de biais, les
réponses peuvent fournir des renseignements qui, dans d’autres circonstances, n’auraient pas été révélés.
Les données collectées ont fait objet d’une analyse thématique sur le progiciel Quirkos.

6. Résultats
Les interviewés et les répondants au questionnaire ont considéré ou ont fait signe d’une façon ou d’une
autre que la détention de la connaissance ou plus précisément la connaissance tacite exclusive donne à
l’agent un sentiment de pouvoir. Pourtant, plus de 80% des deux catégories ont mentionné qu’ils n’ont
aucun problème et ne rencontrent aucune difficulté à partager leurs connaissances3. Ainsi, ils ne voient
aucun obstacle au partage des connaissances, et affirment que les collègues n’ont pas d’objection au partage
de leurs connaissances. Six répondants ont considéré le partage une norme, et que la communication
interne au sein de l’entreprise, devrait se faire intuitivement et librement. Ceci est précédé par des mesures
de vérification de la nature et du contenu de la connaissance à partager ainsi que la liste des destinataires.
Les 20% restant ont mis l’accent sur la réticence de partage de la connaissance en justifiant une telle décision
par l’effort fourni et les investissements personnels déployés et le temps mis pour l’acquérir. Dans dix des
entretiens et dans trente réponses au sondage, les employés ont cherché d’expliquer la tendance à protéger
les connaissances par les préoccupations par rapport à la sécurité de l’emploi. Cependant, dans les trois
sociétés, les employés ont pris conscience de l’impact et de la valeur de l’approche de partage de la
connaissance et sa mise à la disposition de tous.

3 En répondant à la question 1 : Le partage de connaissances peut être un sujet sensible. Quelles difficultés pensez-vous

surgir, en attendant que les gens partagent leurs connaissances ?
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Les connaissances explicites ne semblaient pas poser de problèmes pour le partage, mais les
connaissances tacites étaient quelque chose de plus difficile à gérer. En relation avec les partenaires
externes, le partage de la connaissance est susceptible de se produire de façon responsable et formelle s’il
apporte des avantages mutuels.
Concernant l’endroit où s’échangent les connaissances, Les situations formelles se positionnent en tête de
la liste selon les personnes interrogées. Les situations informelles sur le lieu du travail viennent en deuxième
place. Pour les personnes répondants au questionnaire, le classement des situations est inversé et les
situations informelles émergent en premier lieu.
Du point de vue des personnes interrogées, des connaissances considérables sont certainement
échangées de manière informelle. Les employés ont mentionné que les rencontres dans les couloirs, les
activités sportives, les repas à la buvette, les couscous du vendredi et les trajets de l’autobus offrent une
bonne occasion d'interaction avec les gens et représentent un moyen utile pour un échange efficace de
connaissances. Les répondants au questionnaire estiment que l'échange des connaissances est susceptible
de se produire sur le terrain, en équipe, lors de réunions ou des conférences et pendant des activités sociales.
Les répondants ont mentionné l'importance des situations de résolution des problèmes, des
groupes d’amélioration, du travail en équipe avec un objectif commun et de l’apprentissage des erreurs
commises pour échanger de connaissances. Un répondant a souligné que pour l'apprentissage sur le tas, il
est essentiel d'avoir des formateurs qui sont au plus haut niveau en matière de connaissances et de
meilleures pratiques.
Pour certains répondants, ils ont estimé que les réunions formelles sont d’avantages des canaux de
communication que des voies d’échanger des connaissances. Cependant, quelques commentaires ont
souligné que les réunions quotidiennes de travail et de mise au point et les forums ouverts ainsi que les
formations pointues offrent un moyen d'échange de connaissances, en particulier lorsque des idées peuvent
être partagées et débattues sans formalités pour fournir des résolutions éclairées.
Trois personnes interrogées ont commenté l'utilisation de la technologie comme moyen d'échange
de connaissances, l'une d'entre elles affirmant qu'elle offre un moyen utile de recherche, de catégoriser, de
classer les informations, et de permettre d'obtenir rapidement des connaissances. Cependant, la deuxième
personne interrogée a déclaré que le transfert de connaissances par e-mail n'est pas considéré comme
particulièrement efficace, et il a été remarqué que si beaucoup d'informations peuvent circuler, la question
de savoir si elles se sont transformées en connaissances est un point discutable. La troisième personne s’est
montrée satisfaite par les réseaux sociaux comme un outil d’acquérir la connaissance dont elle a besoin.
D'autres moyens identifiés pour l'échange de connaissances sont les relations de partenariat avec
les fournisseurs et les clients ainsi que le réseautage suite aux rencontres et aux conférences. Un répondant
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a suggéré lors de l’entretien qu'il n’existe pas de moment ou de lieu précis qui soit meilleur qu'un autre pour
échanger des connaissances. En Poursuivant, il a dit que le partage des connaissances et le partage des idées
se situent à un niveau différent pour différents groupes de personnes.
Les opinions exprimées par plus de 95% des employés interrogés ou ceux qui ont répondu au
questionnaire estiment que les entreprises peuvent réduire le temps consacré à la recherche des
connaissances en créant une culture qui favorise le partage des connaissances et facilite la recherche
d'informations. Ils pensent également que la stimulation du partage des connaissances est l'une des choses
les plus essentielles pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'entreprise. Parallèlement à
l'augmentation de la production, le partage des connaissances peut également améliorer les capacités des
employés, crée des opportunités de développement personnel et professionnel, accélère l'apprentissage
inter-fonctionnel et améliore les capacités d'innovation. Pour les raisons précitées, Une grande partie (80%)
des répondants et des interviewés ont insisté sur l’importance de la récompense, vue qu’elle est motivante
et permet de développer un environnement de travail propice.
Il a émergé des discussions avec les employés que Le partage des connaissances au sein d'une
organisation est un excellent moyen de renforcer la culture et la productivité de l'entreprise d'un seul coup.
Il existe de nombreuses façons de récompenser le partage des connaissances, il est donc important de ne
pas oublier d'adapter les récompenses à ce qui motive et anime les différents groupes ou même chaque
personne en particulier.
En effet, Une divergence en matière de la forme de la récompense a été soulevée. Certains
proposent d’accorder une rémunération pécuniaire aux partageurs volontaires des connaissances à
condition de mettre en place des métriques d’évaluation et un classement visible des récompenses. Un
répondant pense que La mise en place d'un système juste et équitable pour récompenser le partage des
connaissances est difficile .Pour cette raison, il y a eu une tendance à considérer que l’octroi des
récompenses pécuniaires est impraticable et peu probable.
Pour remédier au manque de l’effet incitatif de la récompense, plusieurs répondants ont été
favorables à une forme de reconnaissance non monétaire tels que Reconnaitre publiquement les personnes
qui participent au partage des connaissances lors d'une réunion d'équipe, remercier en privé les employés
avec une note manuscrite d'un cadre ou d'un directeur ou un cadeau personnel, présenter un certificat ou
une plaque en l'honneur d'une réalisation de partage des connaissances, mettre en avant les employés dans
la newsletter de votre entreprise ou sur le site Web et organiser un déjeuner avec le directeur où les
partageurs de connaissances les plus actifs sont invités.
De l’autre côté, quelques employés interviewés ont estimé qu’une telle approche de récompense
(pécuniaire ou reconnaissance) sera un frein de fluidité de la connaissance et un facteur d’isolement des
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gens. De plus, Il sera difficile de déterminer la personne origine de la connaissance objet de diffusion et de
récompense. Pour les répondants au questionnaire, près de 20% ont indiqué qu'aucune récompense ne
doit être accordée pour le partage des connaissances. Leur position est justifiée par le fait que le partage des
connaissances est une obligation éthique et fait partie du travail.

7. Discussions
Admettant que le capital intellectuel est la connaissance convertible en valeur (Edvinsson and Sullivan,
1996), il en découle que la libre circulation et la disponibilité, ainsi que le partage de la connaissance doivent
être ancrés dans la culture et les pratiques de l’entreprise. L’acte de partage de connaissance génère plus de
savoir spécifique .Par conséquent, la compétitivité de l’entreprise est soutenue dans un contexte purement
concurrentiel (Wright et Taylor, 2003).
Le partage des connaissances, malgré son importance, peut ne pas fonctionner comme voulu, et la
possibilité de rencontrer des freins et des obstacles s’impose. Dans ce cadre, on soulève les considérations
culturelles et organisationnelles (Robbins et coll., 2004), et des raisons personnelles telles que la confiance
(Michailova et Husted, 2003), la sécurité d’emploi (Davenport et Prusak, 1998), et le pouvoir (Kluge et coll.,
2001).
Les employés ont affirmé que le partage des connaissances explicites ne semblaient pas poser de
problèmes, mais les connaissances tacites étaient quelque chose de plus difficile à gérer en faisant signe à
des obstacles tels que le pouvoir, la sécurité d’emploi comme raisons pour lesquelles le personnel pourrait
ne pas être disposé à partager le savoir. Cependant, en fournissant ces réponses, les personnes interrogées
ont souligné qu’elles n’ont personnellement aucune difficulté à partager, et ont simplement pensé que
certaines personnes pourraient avoir un tel problème. Les réponses des employés ont indiqué que
l’environnement innovants, dont ils travaillent, fait du partage des connaissances une tâche faite
volontairement et à l’aise.
L’organisation est un milieu social où des interactions importantes se produisent. A cet Effet, La
question 24 aborde cet aspect et porte sur l’échange des connaissances. En effet, les échanges sont
omniprésents dans les entreprises abstraction faite de leur manière formelle ou informelle. Par conséquent,
Il est important de prévoir les moyens et les canaux d’interaction. La question de savoir, s’il est nécessaire
de faire la distinction entre la situation formelle et la situation plus informelle, peut bien dépendre de la
culture dominante dans une organisation. Il est clair que les situations alliées au cadre plus informel
suggèrent que le processus de socialisation est un moyen valable et significatif d’accroître la connaissance.
Dans les organisations où il existe une approche positive de l’interaction sociale entre le personnel, le
partage des connaissances génère des avantages considérables (Connelly et Kelloway, 2003).
4 Selon vous, comment, quand et où s’effectue l’échange le plus efficace des connaissances ?
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Bien que des situations formelles soient comme des lieux d’échange de connaissances, notamment
par les employés interviewés, une perspective plus large est apparue dans les réponses lorsqu’il est évident
qu’une quantité considérable de connaissances soit échangée dans des situations informelles. Il s’agit
essentiellement des rencontres dans les couloirs, les activités sportives, les repas à la buvette, les couscous
du vendredi et les trajets de l’autobus qui offrent une bonne occasion d'interaction avec les gens et
représentent un moyen utile pour un échange efficace de connaissances. Les répondants au questionnaire
estiment que l'échange des connaissances est susceptible de se produire sur le terrain, en équipe, lors de
réunions ou des conférences et pendant des activités sociales.
Il est clair alors qu’un nombre considérable de ces situations est émergé et fournit des opportunités
pour l’échange des connaissances. Il indique aussi qu’une tendance vers l’aspect informel de socialisation
de l’échange comme étant une approche efficace soit répandue. Les résultats soutiennent le propos de la
valeur de la socialisation comme moyen de partager les connaissances (Nonaka, 1991; Brown et Duguid,
2000).
La question 35 adressée aux employés, s’interroge sur la nécessité et la place des récompenses dans
la motivation du personnel pour le partage des connaissances. Cette activité est considérée d’une grande
importance et la question des incitations, afin de partager la connaissance, est émergée en suite aux travaux
de plusieurs auteurs comme Davenport et Prusak (1998), Michailova et Husted (2003) et Swart (2006).
En effet, lorsqu’on parle des incitations, il est évident que la récompense monétaire vient en premier
à l’esprit. Pourtant, la reconnaissance est de sa part une méthode de motivation acceptable. Par conséquent,
Reconnaître le personnel pour sa contribution et recevoir une récompense devant ses pairs, encouragera
les autres employés à partager leurs connaissances. De plus, il peut être une approche plus satisfaisante
qu'une récompense monétaire. Cependant, si le non-partage des connaissances a un effet préjudiciable sur
le fonctionnement de l'entreprise, des mesures peuvent être nécessaires à corriger de telles anomalies, en
offrant des incitations (Kankanhalli et al. 2002 et Laupase , 2003).
L’évaluation de partage de connaissances au sein de l’organisation, pour s’en servir comme une
base de récompense et d’attribution des motivations monétaires, peut présenter des difficultés et soulève
des problèmes inévitables notamment dans le cas du travail d’équipe. Un projet d’établissement d’une
politique de motivation au sujet de partage des connaissances, peut faire naître des problèmes (Gamble et
Blackwell, 2001). Lorsqu’ un problème de non-partage des connaissances persiste, il est nécessaire de
diagnostiquer les situations pour dénombrer les facteurs derrière. Aussi, il est crucial de développer une
culture encourageant le partage.
Les employés interrogés sont unanimes à dire que le partage des connaissances n’est pas un
5 Que pensez-vous de récompenser les employés qui partagent leurs connaissances ?
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problème. La comparaison des réponses des personnes interrogées à celles des employés qui ont rempli le
questionnaire, fait ressortir que le que le partage des connaissances soit la norme. Les employés ont reconnu
que le partage des connaissances profite non seulement à l’organisation, en augmentant son stock de
connaissances, mais aussi à la personne elle-même.

8. Conclusion
Cet article a essayé d’explorer une des facettes de gestion du capital intellectuel à savoir le partage de
connaissances. Selon les conclusions faites, Il s’est avéré que le partage des connaissances dans les sociétés
laitières est un processus complexe mais fluide vu sa considération comme étant une partie du travail. La
connaissance est de nature dynamique et dépend des relations sociales entre les individus pour son partage
et son utilisation. Plus de connaissances sont partagées de façon informelle que par les voies officielles, et
une grande partie du processus dépend de la culture du milieu de travail. La récompense du personnel
partageant les idées est appréciée par les employés et la mise en place d’un système d’évaluation est
nécessaire afin d’assurer l’équité quant aux gratifications allouées. A cet effet, des recherches futures à
mener devront se pencher sur les modèles d’évaluation et de mesure de partage de connaissances en
prenant en compte son utilité et sa créativité.
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 أصبحت فكرة،1992  وخاصة منذ قمة األرض الثانية في ريو دي جانيرو عام، منذ العقود األخيرة من القرن العشرين:الملخص
 بعد، فإن هذا المفهوم هو نتيجة لتطور السياحة، بالنسبة للسياحة.التنمية المستدامة أساسية في مجال اإلدارة والبحث األكاديمي
 لم يحن، بالنسبة لمنطقة دراستنا. على التراث االجتماعي والثقافي والبيئ،)االنعكاسات السلبية لهذا النشاط (السياحة الجماعية
 نحن نسعى لتطوير السياحة وتوسيع، على العكس من ذلك. ألن السياحة لم تهدد بيئتنا بعد،الوقت بعد للحديث عن هذه النتيجة
 يجب أن يرتكز احتمال جعل الشرق. من خالل تسخير كل اإلمكانات السياحية المحتملة وجذب المزيد من السياح،مجال جاذبيتها
.وجهة سياحية على استراتيجية توفق بين األداء االقتصادي واإلدارة االقتصادية للموارد واحترام الناس والمجتمعات المحلية
 ألن األخيرة مليئة باإلمكانيات.سنحاول في هذا المقال تحليل مساهمة التسويق في تنمية السياحة المستدامة في منطقة شرق المغرب
 للتعامل مع مسألة مشاركة التسويق.) لربط هذه األصول بالسياحة (إشكالية، لكنها تفتقر إلى وسائل االتصال السياحي،السياحية
 سيخصص األول لتطوير تشخيص لإلمكانيات اإلقليمية والمواقع. اخترنا خطة من نقطتين أساسيتين،في تطوير النشاط السياحي
، وكذلك مفهوم التنمية المستدامة، كاستراتيجية تهدف إلى تعزيز المنتجات والموارد اإلقليمية، سنحلل مفهوم التسويق، ثانيًا.السياحية
 كل ذلك بهدف وضع استراتيجية للتنمية المستدامة مطبقة على.التي تهدف إلى وضع جميع الموارد المحلية في خدمة السياحة
. لمراعاة قضية استدامة التنمية والسياحة، ودعوة جميع أصحاب المصلحة للمشاركة معا،السياحة
 شرقي المغرب، استراتيجية، تنمية مستدامة، إمكانيات، تسويق سياحي:الكلمات المفتاحية

Abstract : Since the last decades of the 20th century, and especially since the second Earth
Summit in Rio de Janeiro in 1992, the notion of sustainable development has become essential in the
field of management and academic research. For tourism, this concept is the consequence of its
development following the negative repercussions of this activity (mass tourism), on the social, cultural
and environmental heritage of the destinations. For our study area, it is not time to talk about this
consequence, because tourism does not yet threaten our environment. On the contrary, we tend to
develop tourism and broaden the field of attractiveness, by raising all tourism potential and attracting
more tourists. This prospect of making the Eastern region of Morocco a tourist destination must be
centered on a strategy that reconciles economic performance, economical management of resources
and respect for people and local societies.
In this article, I try to analyze the contribution of marketing to the development of sustainable
tourism in the region of Eastern Morocco because the latter is full of tourist potential, but it lacks
tourist communication means to connect these qualities and tourism (problematic) . To deal with the
question of the participation of marketing in the development of tourism activity, I have opted for a
plan with two essential points. The first is devoted to the development of a diagnosis of territorial
potential and tourist sites. Secondly, I try to analyze the concept of marketing as a strategy aiming
at promoting territorial products and resources, and the concept of sustainable development, the main
objective is to put all local resources at the service of tourism. This view aims at establishing a
strategy to sustainable development applied to tourism, and inviting all stakeholders to participate
together, to take into account the issue of sustainability of development and tourism.
Keywords: Tourism marketing, potential, sustainable development, strategy, Oriental Morocco
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Introduction
Le tourisme qualifié de durable, consiste principalement à développer des
pratiques, permettant aux entreprises touristiques de présenter sur le marché, une
offre touristique solide, différenciée et équilibrée, tout en concourant à la
préservation et à l’amélioration du capital environnemental et humain du
territoire, nécessaire à l’attractivité et à la durabilité de la destination. Certes, les
touristes d’aujourd’hui, ne se suffisent plus du balnéaire, et par conséquent, il faut
leur diversifier la typologie touristique et leur proposer des offres différenciées,
diversifiées et durables De cette manière, la problématique de la saisonnalité sera
plus ou moins atténuée et les atouts de tout l’espace participeront ensemble au
développement de l’activité touristique. Une autre conséquence parviendra de la
mise en tourisme de tous les sous-espaces, est que de nombreux habitants
bénéficieront de cette activité, via ses retombées financières. Ainsi, on parviendra
à une contribution du marketing dans le développement du tourisme durable de
l’oriental marocain.

I. Diversité spatiale et complémentarité pour un tourisme
durable
Cette première section est consacrée à l’analyse de la diversité spatiale et de
sa participation au développement de l’activité touristique et de son implication
en faveur du développement durable de l’Oriental marocain. Il convient donc, de
déterminer les différentes composantes de cette région, dont la diversité de son
espace peut constituer un élément déclencheur du tourisme, et dont les
potentialités et atouts ne sont pas encore mis au service de ce secteur prometteur.

1.1. Complémentarité topographique apte à une typologie
touristique diversifiée
Depuis sa création en 1971, la région de l’Oriental, n’a connu des
changements, en termes de superficie, qu’en 2009, suite à l’intégration de la
province de Guercif. Ainsi, elle passe de 82820 km2, à 90130 km2 soit 12,68 %
de la superficie globale du pays. Toutefois, elle est limitée au Nord par la
Méditerranée, à l’Est et au Sud par la frontière Maroco-Algérienne, à l’Ouest par
les provinces de Taza et Al Hoceima.
Du point de vu topographique, elle se caractérise par un relief très diversifié,
à plusieurs niveaux. Pour ce qui est des montagnes, la région dispose de plusieurs
espaces montagneux, à savoir les monts du Gourougou au Nord, situés dans la
province de Nador, à proximité de la lagune de Marchica et culminant à quelques
900 m d'altitude. Ils offrent un magnifique panorama donnant sur la Méditerranée
(Grand Nador, Marchica, plaine de Bouareg et Melilla). Sa renommée vient du
fait qu’ils appartiennent aux zones volcaniques, d’où la beauté et de l'étrangeté de
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ses reliefs. De grande qualité, le paysage offre, sur tous les versants de la
montagne, des formes de reliefs assez rares. Ce qui en fait un espace récréatif
remarquable pour les visiteurs locaux, nationaux et étrangers. Ils offrent aussi, la
possibilité de la pratique du tourisme rural (tourisme de montagne et
écotourisme), et par conséquent, ils peuvent créer des richesses pour la population
locale, qui peut en bénéficier. Le vert de la forêt, qui recouvre le mont et le bleu
de la Mer Méditerranée faisant face, créent un splendide tableau naturel qui mérite
une attention particulière pour être visité et apprécié.
Carte 1 : Cadre physique et potentialités touristiques dans la région de l’Oriental

Au centre, nous avons le massif des Bni-Znassen caractérisé par sa structure
atlasique, d’où sa richesse en patrimoine physique naturel (grottes, travertin,
arganier) et culturel (sites archéologiques, folklore…). Ces richesses
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patrimoniales peuvent constituer une base pour le développement de plusieurs
types de tourisme (spéléologie, écotourisme, tourisme de montagne…), et un
levier pour un décollage économique et social. Aujourd’hui ; il est réputé pour les
habitants des villes les plus proches (Oujda et Berkane), qui en font un lieu de
loisir et de détente, surtout pendant le printemps (développement de
l’excursionnisme).
Un peu au Sud de ce massif, nous trouvons les monts de Jerada (horst) qui
constituent une barrière climatique empêchant les perturbations sahariennes de
s’avancer vers le Nord. Cette chaine est connue aussi par sa richesse minière, en
particulier le charbon, dont le grand terril constitue le symbole emblématique de
la ville de Jerada. La richesse géologique de cette chaine et de ses environs ont
conduit au montage d’un projet de parc muséologique minier de Jerada pour la
préservation des collections géologiques. Ceci a permis à la ville de constituer un
des sites pilotes des activités de recherche, de formation et d’innovation. A
quelques 20 km à l’Ouest de la vile, les monts de Jerada abrite un site touristique
(oasis), de grande importance, appelé Gueffait. Malgré ses eaux pérennes et son
splendide paysage, son rayonnement est très restreint, d’où la nécessité de son
aménagement en infrastructure de base et d’accueil et en adoptant une stratégie
marketing pour une large communication auprès des visiteurs et des touristes.
Au Sud des monts de Jerada, le paysage s’ouvre largement et les altitudes
baissent. C’est le domaine des Hauts Plateaux du Maroc Oriental qui constituent
une unité géographique bien déterminée. Ils s’étendent sur une superficie de
30000 km2, délimités au Nord par la chaine des Horsts (Monts de Jerada), au Sud
par le haut Atlas Oriental, à l’Est par la frontière algéro-marocaine, et à l’Ouest
par la cuvette de la moyenne Moulouya. Sa topographie, quoiqu’elle change d’un
lieu à un autre, reste plus ou moins plane avec des altitudes variant entre 900 et
1500 m, ce qui diversifie le paysage et casse la monotonie. Ainsi, plusieurs
dépressions et petits plateaux garnissent l’espace des Hauts Plateaux de l’Est
marocain :
- Le Chott de Tigri est un bassin fermé. Il est formé d’une série de terrasses
circulaires emboitées et dont la plus basse entoure une dépression centrale
qu’occupe une daya (carte 1). Le Foum Aggai, situé à l’Ouest du Tigri, est un
dôme anticlinal érodé et ou les terrasses sont complétement détruites.
Actuellement, le remplissage alluvial du fond de la cuvette est à peu près équilibré
par le déblaiement éolien, et ce fond de cuvette est couvert de sables et de déblais
divers.
- Le Mekkam et Tamelelt, qui constituent deux unités topographiques bien
distinctes. La première est un plateau aux bords escarpés, alors que la deuxième
est une plaine incluse entièrement dans la montagne, dont elle tranche brutalement
les chainons (carte 1). Sa topographie est sensiblement plane, située à peu près à
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1000 m d’altitude. Le fond de cette dépression est couvert, sur la plus grande
partie de son étendue, par des sables et par des dépôts argileux, souvent gypseux
et salins.
- Le Chott Gharbi qui est une dépression peu profonde, sèche en été, couverte
de d’eau saumâtre en hiver, cette eau s’évaporant en saison sèche, la salure devient
extrême, et finalement il se dépose du sel et du gypse.
Tout à fait au Sud de la région de l’Oriental, se tient une oasis toute
particulière, par sa position stratégique, espace frontalier, et géographique en
même temps (la plus proche oasis africaine de l’Europe). La ville de Fiquig est
caractérisée par sa palmeraie, qui semble donner vie à cet espace désertique, par
ces eaux, dont le système d’irrigation complexe remonte à des siècles très
lointains (système des Khattarat). A ceci, s’ajoutent les monuments historiques
qui méritent d’être valorisés et qui confère à cet espace une identité culturelle
remarquable (patrimoine historique, architectural et archéologique à forte valeur
culturelle). Avec ces richesses patrimoniales et sa situation, Figuig devrait
constituer une destination touristique de choix, notamment en matière de tourisme
écologique et culturel, tout en développant des circuits touristiques inter-états.
Mais il parait que le voisinage joue actuellement une fonction particulière de
barrière spatiale, du fait de l’instabilité politique, ce qui entrave le développement
du tourisme frontalier1.

1.2. Diversité climatique apte à créer plusieurs types de tourisme
Avec l’écran du Moyen Atlas au Nord et les monts de Jerada à l’Ouest,
soustrait, dans une large mesure, la région aux influences maritimes, en particulier
aux pluies d’origine atlantique ou méditerranéenne. Ainsi, s’explique les faibles
précipitations qui ne dépassent que rarement les 200 mm dans les Hauts Plateaux
du Maroc Oriental, avec une forte irrégularité dans le temps et dans l’espace. Les
températures sont élevées en été (moyenne des maxima : 35-40°C) et basses en
hiver (moyenne des minima : 0-4 °C). L’amplitude thermique annuelle est de
l’ordre de 20 °C, signe d’une continentalité prononcée2.
La région de l'Oriental est soumise aux influences de deux sortes de climats:
- au Nord sévit un climat méditerranéen influencé par les montagnes,
1

- Zerouali Ad. Atouts et potentialités touristiques à Figuig. In colloque national sur les
changements climatiques et mutations spatiales : état des lieux et perspectives. 2019.
Publication de la Faculté des Lettres Oujda, p.97-98
2
- El Harradji A. Aménagement, érosion et désertification sur les Hauts-Plateaux du Maroc
oriental. Méditerranée, tome 86, 1-2-1997. Impact anthropique en milieu méditerranéen. DOI
: https://doi.org/10.3406/medit.1997.2985
www.persee.fr/doc/medit_00258296_1997_num_86_1_2985, p. 17.
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notamment dans leurs versants Sud ;
- et un climat continental au Sud soumis aux influences sahariennes. Cette
disparité de climat entre le Nord et le Sud de la région se répercute sur la quantité
des précipitations qui atteignent plus de 400 mm en moyenne par an au Nord,
alors qu'au Sud, son niveau n'excède pas les 100 mm par an.
Vu la diversité des paysages, du climat et de la richesse patrimoniale, la
région de l’Oriental peut constituer une destination touristique par excellence, du
fait de la complémentarité de ses sous-espaces. Ainsi, le touriste peut pratiquer
une large typologie en matière de tourisme (carte 1). Du Nord au Sud, le touriste
est invité à pratiquer le balnéaire sur le littoral qui regorge des belles plages, le
tourisme rural dans les montagnes (écotourisme, spéléologie, randonnées,
agrotourisme), le tourisme thermal (Fezouane à Berkane, Benkachour à Oujda,
Guetetir à Taourirt, Hammamet à Figuig, Chaâbi à Driouch), le tourisme minier
(Touisset, Jerada, Oued El himer, Bouarfa), le tourisme steppique sur les Hauts
Plateaux et le tourisme oasien ou saharien tout à fait au Sud de la région.

2. Communication, marketing et développement durable du
tourisme
2.1. Communication et marketing touristique pour la promotion du
territoire
Aujourd’hui, le développement du tourisme doit s’intégrer dans la troisième
révolution industrielle basée sur l’informatique, le numérique et les
biotechnologies, afin de pouvoir véhiculer les informations et commercialiser les
ressources territoriales. En d’autres termes, il faut opter de nouvelles formes, pour
la vente des produits aux touristes. La tendance, pour le tourisme, est d’accélérer
les phénomènes liés à la « marchandisation » des ressources locales, c’est ce qu’on
appelle le marketing touristique.
Aujourd’hui, nous assistons à une concurrence acharnée entre les
destinations touristiques, aux multiples dispositifs de communication touristique;
e-tourisme, m-tourisme… Ces nouvelles approches, nous amène à nous interroger
sur la capacité et l’efficacité des moyens classiques de communication à se
pérenniser dans le nouveau contexte du tourisme digital. Rien qu’en achetant des
billets de voyage ou une réservation, nous nous rendons compte que les anciennes



- la communication touristique sert à partager toutes les informations concernant un territoire
afin d’en ressortir les potentialités touristiques et ainsi le mettre en valeur comme produit sur la
vitrine du marché touristique. Cette communication touristique englobe la publicité, le
graphisme de marque, la promotion, la relation publique et d’autres moyens.
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formes commencent à disparaitre laissant place aux formes émergentes
caractérisées par la digitalisation.
En effet, la communication touristique aujourd’hui, est multiple et
indispensable pour communiquer sur les territoires et leurs offres touristiques.
Que ce soit de la part des acteurs du développement du territoire en question, ou
de la part des touristes, qui deviennent eux-mêmes de plus en plus de véritables
acteurs de la communication touristique. Mais pour communiquer, il faut avoir
des données sur le territoire, ce qui nécessite une connaissance approfondie des
potentialités, dont dispose tel ou tel espace. Car, pour commercialiser l’offre
touristique, il faut la connaître, mettre en évidence des qualités distinctives vis-àvis de la cible visée et stimuler la demande par des actions promotionnelles
appropriées. Toutefois, il reste à évaluer l’impact des actions de communication
touristique sur le territoire, ainsi que des retombées d’actions touristiques. Chose
qui peut être jugée que par une étude de terrain.
Pour la pratique du marketing touristique, il faut que les acteurs de la
communication touristique travaillent d’une manière collective et participative,
afin d’élabore des stratégies marketing construites sur les richesses territoriales
locales. C’est-à-dire, il faut faire du territoire une ressource à exploiter et à mettre
en valeur, pour mieux la vendre aux touristes et aux visiteurs. Pour réussir cette
stratégie, il faut mettre en relation directe les professionnels du tourisme
(hébergeurs, restaurateurs et les services relatifs au tourisme), ainsi que les acteurs
économiques du territoire (producteurs locaux), avec les publics touristiques.
C’est la tendance du tourisme d’aujourd’hui caractérisé par la solidarité et le
soutien des populations réceptrices. Une fois bien satisfaits, les touristes
deviennent eux-mêmes des acteurs de communication touristique du territoire
visité, puisqu’ils communiquent leurs expériences à leurs amis, et même faire de
la publicité à travers des commentaires sur des sites web. De cette manière, les
touristes participent à la constitution de l’image du territoire visité et élargissent
son champ d’influence et son bassin touristique. Ainsi, la zone de destination crée
une communauté sur les réseaux, sans faire appel à la presse et sans soutien
d’entreprises et de partenaires. Grâce à ces communications, les nouveaux clients
sont informés de la destination choisie avant et pendant leur séjour. C’est une belle
stratégie gagnante et gratuite pour la zone d’accueil, qui a laissé l’initiative et la
parole à ses ambassadeurs (touristes et visiteurs) en leur laissant le soin de
promouvoir les richesses de régions visitées.

2.2. Développement durable du tourisme
Comme la typologie du tourisme s’est beaucoup diversifiée, les pratiques
touristiques elles-aussi se sont bien développées, en passant des dispositifs
classiques de communication à l’utilisation massive des nouveaux moyens de
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communications, qui sont devenus nécessaires sinon exigeantes. Le
développement de l’internet, le e-tourisme, les techniques d’information et de
communication (TIC), ont provoqué d’importantes mutations dans les méthodes
de communication des différents acteurs. Ces transformations ont nécessité la
formation des acteurs du tourisme pour l’acquisition et la maitrise des nouvelles
techniques (déterminisme technologique), qui sont devenus des outils
indispensables pour le marketing touristique. Car les méthodes de travail dans les
différents segments touristiques sont impactées par l’utilisation des TIC (pivot de
la communication touristique).
La durabilité du tourisme repose donc, sur le concept du développement de
l’activité touristique « Intégrer le développement durable à tous les niveaux de
l’activité touristique constitue l’un des enjeux fondamentaux du tourisme de
demain. Mais cela suppose que les professionnels du secteur s’engagent dans une
démarche différente, et offrent des produits qui se démarquent de ceux proposés
habituellement »3.
Pour cerner les caractéristiques du tourisme qualifié de durable et
responsable, nous allons commencer par définir le concept du « tourisme durable
». Pour ce faire, nous reprendrons la définition proposée par l’organisation
mondiale du tourisme (OMT 2004), selon laquelle le développement durable du
tourisme est toute forme de développement, d’aménagement ou activité
touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles,
culturelles et sociales, et contribue de manière positive et équitable au
développement économique et à l’épanouissement des individus qui vivent,
travaillent ou séjournent dans ces espaces.
Comme, on peut le constater de la définition précédente, le tourisme n’a plus
une seule forme. On peut même dire qu’il diversifie ses missions, puisqu’il ne
concerne plus seulement le touriste lui-même, au contraire il est devenu un facteur
déterminant en termes du développement économique, social et environnemental
des destinations.
Ainsi, le tourisme, comme beaucoup d’autres secteurs, a connu de grands
changements, en évoluant du tourisme de masse, qui a infecté le patrimoine des
destinations touristiques, vers un tourisme d’individu ou de petits groupes,
participatif et responsable du développement et de la durabilité du patrimoine, ce
qui garantira un tourisme durable. Pour y arriver, tous les concernés par l’activité
touristique (l’Etat, la commune territoriale, la société civile, la population
locale…), sont appelés à valoriser les potentialités de leur territoire, pour la
3 - Agence de développement touristique de la France. Tourisme et développement durable :
de la connaissance des marchés à l’action marketing. Edition : Atout France. Document
consulté le 7 Septembre 2021. Disponible sur : https://www.tourisme-durable.org › download
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création des richesses et l’amélioration des conditions de vie des habitants. Sauf,
il faut toujours assoir des pratiques touristiques, visant la préservation et à
l’amélioration du capital environnemental et humain du territoire, nécessaire à
l’attractivité et à la durabilité de la destination.
Dans ce sens et selon J - P. Lazato-Giotart et M. Balfet. 2004, « Le tourisme
ne pourra évoluer harmonieusement que dans le cadre d’une vision de
développement durable. Il doit, donc, être conçu et géré comme une activité
globalement bénéfique pour les communautés d’accueil, dans le respect de leurs
coutumes et traditions »4.
Pour l’Organisation Mondiale du Tourisme « le développement touristique
durable satisfait les besoins actuels des touristes et des régions d’accueil tout en
protégeant et en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il est vu comme menant
à la gestion de toutes les ressources de telle sorte que les besoins économiques,
sociaux et esthétiques puissent être satisfaits tout en maintenant l'intégrité
culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité biologique, et les
systèmes vivants »5.
La prise en compte de la diversité des sous-espaces composant l’Oriental
marocain, dans un processus de développement durable du tourisme nécessite la
mobilisation des toutes les potentialités et toutes les ressources territoriales,
physiques et humaines, existantes aptes à participer d’une manière dynamique au
développement du tourisme. Nous entendons par là, l’implication des habitants
dans les projets du développement, en maitrisant l’activité touristique et en tirer
les principaux bénéfices.
Pour ce qui est de l’objectif du développement touristique durable, il a
été défini par l’Agenda 21, et dont les principes sont les suivants :
- Exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement qui
constituent un élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant les
processus écologiques essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources
naturelles et la biodiversité ;
- Respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil,
conserver leurs atouts culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles et
contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelles ;

4

- MARSO S. Contribution du marketing au développement du tourisme durable au Maroc.
Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing N°8, Juillet-Décembre 2013, p.
149.
5
- Arcuset L. La prise en compte de la diversité des acteurs dans un processus de tourisme
durable. Economies et finances. Université de Grenoble, 2013. Français. ffNNT : 2013
GRENH015ff. fftel-00989600f, p. 15.
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- Assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes
les parties prenantes des avantages socioéconomiques équitablement répartis,
notamment des emplois stables, des possibilités de bénéfices et des services
sociaux pour les communautés d'accueil, et contribuant ainsi à la réduction de la
pauvreté6.
Pour assurer la durabilité et le développement du tourisme, il faut que ce
dernier soit solidaire, c’est-à-dire avoir une certaine préoccupation de la
population réceptrice, ce qui l’invite à veiller sur la réussite des projets
touristiques. En d’autres termes, ce genre de tourisme doit être profitable pour un
grand nombre d’habitants des lieux visités, via une certaine répartition, plus ou
moins juste, des retombées économiques pour les prestataires locaux. Nous
pouvons donc, dire que le tourisme durable est un concept qui n'a rien de
compliqué dans la pratique, puisqu’il n’exige pas de gros investissement pour
l’infrastructure d’accueil et insiste sur la coopération mutuelle entre le touriste et
l’habitant local. Il est simplement un tourisme conscient de son environnement
naturel et sociétal, et qui souhaite offrir le meilleur à ses voyageurs et à ses
destinations accueillantes.

Conclusion
Si la région de l’Oriental dispose de nombreuses potentialités touristiques, le
tourisme, qui constitue une source importante du développement et de
diversification économique, n’est pas encore développé, pour la création des
richesses et l’amélioration des conditions de vie de la population locale, surtout
celle du milieu rural. Ce dernier est encore marginalisé en termes de tourisme, et
par conséquent, il n’est pas encore intégré dans la carte touristique régionale. Pour
résoudre cette problématique, il faut encourager tous les acteurs du
développement à la prise en compte la valorisation de tous les atouts touristiques,
naturels et culturels, dans une optique de considérer le tourisme comme un levier
de croissance économique et social. Pour y parvenir, une politique de marketing
territorial est nécessaire pour la bonne communication des potentialités, qui peut
constituer un élément influenceur sur les visiteurs en général et les touristes d’une
façon particulière.
En conclusion, nous pouvons dire que l’adoption du marketing touristique,
pour un développement durable, est à notre avis la solution la plus efficace pour
la marchandisation des richesses de notre zone d’étude et la commercialisation de
ses produits matériels et immatériels. Il est nécessaire d’intégrer dans la stratégie
globale du développement du territoire dans son ensemble, les modes de gestion,
les processus de production, la communication et les modes de consommations.
6

- Tourisme durable. Document consulté le 8 septembre 2021. Disponible sur :
https://www.tourisme-durable.org › définitions.
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De cette manière, on participera à la préservation de l’environnement et à
l’amélioration des conditions sociales des destinations touristiques.
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زعامة املرأة في ظل التفاوض املضمرحول صورة الجسد
Women and Leadership: the negotiated body image
دة .عائشة بركاوي ،أستاذة باحثة ،اململكة املغربية.
د .عبدالقدوس الهودزي ،باحث في السوسيولوجيا ،اململكة املغربية.

امللخص :منذ وقت طويل شكلت مسألة الزعامة خصيصة ذكورية بامتياز ،فغالبا ما ينظر للنساء كدخيالت على هذا املجال،
وهو الش يء الذي يجبر معظم النساء في مراكز القيادة على بدل مجهود مضن من أجل إثبات جدارتهن باستمرار .وفي هذا اإلطار
نجد كذلك مسألة تدبير املظهر التي تشكل بعدا أساسا بإمكانه الداللة على الجدارة والكفاءة.
يشكل هذا املقال محاولة لتحليل التمثالت املشكلة ثقافيا ،والتي ال تعترف في الغالب بشرعية النساء في ممارسة أدوار القيادة،
وهو األمر الذي يطرح العديد من اإلشكاالت كاإلبهام الحاصل حول صورة الجسد لدى املرأة القائدة .بداية ،سنعمل على مناقشة
الصور النمطية عن املرأة والتي ترتبط بشكل أو بآخر بالجسد ،حيث يكاد يصبح هذا األخير املعبر األساس عن الهوية األنثوية.
إثر ذلك سيتم تسليط الضوء على شكل التفاوض غير املعلن بين النساء القائدات و محيطهن االجتماعي حول الشكل املقبول
لصورة الجسد.
الكلمات املفاتيح :الجسد ،الزعامة ،صورة الجسد ،زعامة املرأة ،تدبير املظهر.

Abstract: Leadership was long a male prerogative. Women are often seen as intruders in this arena,
which involves a lot of effort on their part to confirm their leadership status. Appearance
management is part of this effort because it represents such an essential dimension that connotes
competence and promotes success.
This writing consists of the analysis of different representations, culturally constructed, that do not
often recognize the legitimacy of women in leadership roles, which creates many problems,
including the ambiguity around the body image of women leaders. In the first place, the
internalized images of women are discussed, which make the body the main representative of the
feminine identity, and then focus on the various negotiations of body image tacitly carried out by
women in positions of power.
Keywords: Body; Leadership; Body image; Female leadership; Appearance management.
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Comme mentionné Le Breton (2009), « toute relation de l’homme au monde implique la
médiation du corps. Même la pensée est corporelle ». La corporéité est une dimension qui
caractérise l'individualité, l’identité et la singularité d’une femme ou d’un homme. Cependant,
cette dimension n’est pas si indépendante ou strictement individualisée. En effet, le corps est
un produit social dont l’apparence est régie par la culture et évaluée par le jugement d’autrui.
Pour emprunter les mots de Perrot (1984), « Le corps est porteur de sens : par diverses
médiations, chaque société, à chaque époque, le marque, le modèle, le transmute, le fragmente
et le recompose, réglant sa définition et ses usages, posant ses normes et ses fonctions, donnant
à voir les effets entremêlés d'un ordre économique et d'une condition sociale, d'une vision du
monde et d'une division des rôles ». Ainsi, la culture fabrique le corps ; elle dicte sans force de
loi les règles qui définissent ses formes d’expression sur la scène sociale.
Le corps en fait est un construit social qui se révèle et transmet des messages : c’est un
canal à travers lequel des codes et attributs sociaux, tels que les qualités du leadership, sont
identifiées et déchiffrées. Cet aspect communicant du corps est particulièrement significatif
pour les femmes leaderes1. Longtemps considérées comme des êtres inférieurs et inessentiels,
vouées à l'immanence et à leur condition d'objet, (Beauvoir, 1976). Les femmes en position de
pouvoir, plus que leurs homologues masculins, doivent mener un vrai combat pour confirmer
leur leadership, et leur corps n’est pas en reste de ce combat, car il doit lui aussi se présenter
comme compétent aux yeux des percepteurs.
Comme le corps est également le lieu d’inscription des normes de genre, le corps féminin
a fait l’objet particulier de plusieurs restrictions telles que les règles relatives à la posture, la
façon de rire et de parler ainsi que les choix vestimentaires, ce qu’appelle Bourdieu (1998) le
confinement symbolique renvoyant à un certain contrôle exercé sur les mouvements des femmes
dans l’espace et sur les usages de leur corps en général. Bien que ce confinement du corps
féminin à la vie domestique tende à s’effacer dans un grand nombre de sociétés, certains rôles
sociaux associés aux hommes ou aux femmes existent toujours. Encore aujourd’hui,
« L’homme reste associé prioritairement aux rôles publics et "instrumentaux", la femme aux
rôles privés, esthétiques et affectifs », Lipovetsky (1997). Ainsi, il parait problématique
d’inscrire les attributs de la féminité, le corps féminin en particulier, dans la sphère du

1

Tout au long de cet article, le terme « leadere » sera employé pour désigner le féminin du mot « leader ».
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leadership qui exige un corps « visible », « fort » et « imposant », or le fait que les femmes
soient historiquement reliées à la sphère privée ou domestique, leur corps communément lié à
l’esthétique ou à la maternité, sème le doute quant à l’aptitude des femmes dirigeantes à remplir
les rôles du leadership. Il s’agit d’un lourd héritage culturel qui place les femmes, au fond de
l’imaginaire collectif, hors l’exercice du pouvoir, ce qui implique des femmes qui ont su accéder
à des postes de responsabilité de faire un travail de plus que leurs homologues masculins afin
de prouver leur talent de leader. Pour ce faire, elles doivent également travailler leurs corps et
gérer leurs apparences pour se légitimer et se mériter la reconnaissance en s’adaptant aux codes
de l’apparence corporelle tacitement reconnue et acceptée dans le milieu professionnel.
Aux postes de pouvoir, le corps semble être susceptible de connoter la compétence, mais
cette compétence, elle aussi, risque d’être associée plus aux traits masculins qu’à la féminité
étant donné que les rôles de leadership étaient longtemps joués par les hommes. Est-ce cela
n’implique pas donc des femmes dirigeantes de renoncer à la féminité et de mettre en
parenthèses le corps sexué pour se conformer à un modèle corporel « masculinisé » ? Certaines
études du monde anglo-saxon affirment que les femmes jugées trop féminines en comportement
ou trop masculines en apparence reçoivent souvent une évaluation défavorable, et par
conséquent manquent d'emplois ou de promotions, (Schneider et ses collaborateurs, 2010).
Cependant, la situation des femmes leaderes diffère de celle des hommes, car les stéréotypes de
genre ainsi que le rôle du leader, culturellement attribué au masculin, mettent les femmes dans
une position à double contrainte dans laquelle il serait fondamental qu’elles soient perçues
comme compétentes, mais aussi comme femmes. Dans de telle condition, l’image du corps des
femmes doit à son tour concilier entre la féminité et la masculinité, ce qui sème l’ambiguïté
autour du modèle corporel à adopter de la part des femmes leaderes qui se trouvent dans
l’obligation de correspondre, à la fois, à un modèle féminin socialement admis et à un certain
modèle corporel professionnellement valorisé. Comment peut-on donc caractériser cette
relation « paradoxale » entre les femmes et le leadership ? Quel intérêt les femmes dirigeantes
accordent-elles à l’image du corps par rapport à leur pratique professionnelle ?
Ces questions constituent le point de départ d’une recherche exploratoire qui sera présentée
dans le cadre de cet article. Au cours de ce qui suit, nous essayerons tout d’abord d’analyser les
différentes représentations des femmes, culturellement construites, qui l’écartent du rôle de
leader. Par la suite, nous aborderons la notion de l’image du corps en relation avec l’activité
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professionnelle. Et finalement, afin de répondre aux questions posées plus haut, nous nous
sommes adressés aux femmes occupant des postes de responsabilité pour tirer des
renseignements de leurs expériences personnelles.
1. La permanence des ségrégations genrées
Le lien entre les femmes et le leadership était, et l’est encore, paradoxal. Il semble
inconcevable de reconnaitre le rôle du leader à une femme dont la vulnérabilité et du corps et
de l’esprit lui confère communément un statut de subordonnée à l’homme. Au cours de
l’histoire, le pouvoir a toujours été détenu par les hommes, dans la famille, dans la société civile,
comme dans l’État (Vogel, 1998). Bien qu’actuellement des progrès considérables aient été
réalisés concernant les égalités des sexes, des ségrégations genrées perdurent et gardent, du
moins, leur caractère symbolique au niveau de certaines pratiques sociales dont le leadership
exercé par les femmes en fait partie. Et malgré les études contemporaines qui attestent de
l’utilité du leadership féminin et de la mixité au sein des organisations (McKinsey & Company,
2008), le leadership reste toujours perçu comme étant l'apanage des hommes, (Orse, 2004).
Pour comprendre les origines de cet état de fait, l’imaginaire collectif qui « intègre les
images, les signes et les symboles par rapport à leurs acceptions spécifiques », (Grassi, 2005)
constitue un terrain d’analyse pertinent. Dans l’imaginaire, les femmes sont situées à l’écart de
la possession du pouvoir étant donné qu’elles ont constitué depuis toujours l’objet traditionnel
du contrôle patriarcal. Des études féministes ont pu mettre en lumière plusieurs constituants de
cet imaginaire qui ont marqué l’image des femmes, souvent restreintes à la corporéité. En effet,
les femmes ont longtemps été reléguées à leur fonction biologique. Leur corps caractérisé par
les menstruations, la grossesse et l’accouchement a donné lieu à une certaine vision stéréotypée
des genres qui consacre aux femmes uniquement des rôles domestiques. Cette réduction des
femmes à leur dimension physique est très significative, essentiellement dans les cultures où le
corps est dénigré par rapport à l’esprit ; le corps fait référence à la chair périssable, à l’animalité,
or que l’esprit (ou l’âme) est considéré comme le siège de la pensée, du raisonnement et de
l’intelligence humaine qui constituent l’essence même de l’être humain à l’opposé de l’animal
dénué d’esprit. Et comme étant toujours associées à leur corps, les femmes ne jouissent pas
dans l’imaginaire d’une humanité complète. Les apercevoir d’après l'unique fonction de leur
corps, (Chaponnière, 1989) fait d’elles, contrairement aux hommes, des êtres dépourvus
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d’intelligence et de compétences, en l’occurrence celles du leadership. Au-delà de ce déficit
intellectuel accolé aux femmes, elles sont souvent associées à de nombreux symboles, parfois
flatteurs, mais surtout méprisants dont le point commun est qu’ils font tous équivalence entre
elles et leur corps. Certains symboles les ont chosifiées comme la poupée, le jouet et la chair,
d’autres les ont identifiées comme l’un des éléments de la nature : « gazelle, biche, lis et roses,
pêche duvetée, framboise parfumée ; elle est pierreries, nacre, agate, perle, soie, l'azur du ciel,
la fraîcheur des sources, l'air, la flamme, la terre et l'eau. Tous les poètes d'Orient et d'Occident
ont métamorphosé le corps des femmes en fleurs, en fruits, en oiseaux », (Beauvoir, 1976).
Faut-il aussi mentionner d’autres analogies diminuantes avec la mante religieuse, l’araignée, la
vipère, la cochonne, la chienne en rut, etc. Ces figures reflètent des appréhensions des femmes
sous l’angle d’un corps qu’il faut maitriser et exploiter, tout en restant aux aguets. De la même
manière que les hommes s’efforcent de subjuguer la nature qui fascine et fait peur, les femmes
pour eux, comme la nature, dissimule derrière son charme séduisant la méchanceté et la ruse.
Partant, il est nécessaire qu’elles soient contrôlées et surveillées afin de prendre garde de leurs
méfaits et profiter en même temps de leurs bénéfices. Cette union symbolique entre les femmes
et la nature connote leur rapprochement à l’état sauvage. Elles sont représentées imaginairement
comme des êtres humains incomplets, des adultes non finis, ce qui implique qu’elles ont besoin
d’être éduquées et disciplinées pour atteindre la maturité des hommes, comme on le fait avec
un enfant. En fait, quoique cela paraisse saugrenu, l’enfant est une métaphore des femmes,
(Dottin-Orsini, 1993). Du fait de la fragilité de leur corps et de ne plus être en mesure de
subvenir à leurs besoins, les femmes ressembleraient donc à l’enfant faible physiquement et
mentalement.
Dans un autre sens, le corps des femmes est bien évidement un objet de désir sexuel. Les
différents symboles attribués aux femmes montrent à quel point, dans l’imaginaire collectif,
elles sont liées à leur corps ; ce dernier semble être l’unique reflet de leur identité, la chair sans
esprit faite pour la sexualité. Dans l'imaginaire culturel tant occidental qu’oriental, la sexualité
féminine est entourée de plusieurs stéréotypes : « Mère, vierge, prostituée, tels sont les rôles
sociaux imposés aux femmes. Les caractères de la sexualité (dite) féminine en découlent :
valorisation de la reproduction et du nourrissage ; pudeur, ignorance, voire désintérêt du plaisir ;
acceptation passive de l'activité des hommes ; séduction pour susciter le désir des
consommateurs », (Irigaray, 1977). L’association des femmes à la sexualité en tant qu’objet
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sexuel passif vient compléter ce portrait. Cette fois, elles se voient comme un objet de plaisir
sans droit à éprouver le plaisir, et lorsqu’elles le font, elles seront condamnées d’être immondes,
pécheresses et perverses. « Même chaste et travailleuse, c'est une impure, on l'entoure de
tabous ; son témoignage n'est pas reçu en justice », (Beauvoir, 1976). Dans la culture arabe on
trouve des figures similaires : « la femme est présentée comme une chercheuse de luxure,
gouvernée par la « loi du corps » prévalant le désir sexuel »2, (Elghaddami, 1998).
Ce survol des différents images et symboles des femmes, aussi bref qu’il soit, nous semble
essentiel pour comprendre ce qu’est intériorisé, mais jamais ouvertement exprimé. La lecture
de ces symboles peut mieux aider à saisir et à donner sens aux stéréotypes et aux représentations
que les individus ont pu se faire des femmes, et qui par la suite affectent tacitement les
interactions sociales. Ainsi, dépourvues de raison, perçues comme mineures ou enfants, faibles,
fragiles et rusées, telles sont les images que les femmes portent dans l’imaginaire collectif. Il
semble donc difficile de faire confiance aux femmes, encore moins si elles pourraient prendre
les commandes et remplir le rôle d’un chef. En conséquence, il paraitrait normal de réserver le
leadership aux hommes puisqu’ils requièrent des qualités que les femmes ne possèdent pas ; le
charisme, l’intelligence, la rigueur et la décision sont strictement des traits masculins. Ces
représentations sont intériorisées par les hommes, et parfois par des femmes, sans qu’on en
parle trop, particulièrement dans la société actuelle dans laquelle les formes anciennes et
flagrantes de discrimination envers les femmes se sont déguisées, transformées, mais gardent
toujours leur aspect symbolique.
Toutes ces constructions culturelles montrent à quel point les femmes sont imaginairement
reliées à la corporéité. Le corps est le principal représentant de leur être et de leur identité, d’où
l’intérêt porté à l’image du corps féminin.
2. La masculinisation des compétences
Le corps est un objet culturellement construit, ses apparences et ses techniques sont
socialement codées et reflètent une culture et une appartenance propre à un groupe. Attendu
qu’il soit exhibé et offert au regard des autres qui le jugent et évaluent sa conformité avec les
modèles acceptés, il est assujetti à la discipline définie par (Foucault (1993) comme une
2

Traduction libre de la langue arabe réalisée par les auteurs.
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« technique spécifique d'un pouvoir que se donne les individus à la fois pour objets et pour
instruments de son exercice ». En ce qui a trait aux femmes, toujours attachées à leur corporéité,
elles doivent se surveiller parce qu’elles sont « sans cesse sous le regard des autres. Elles sont
condamnées à éprouver constamment l'écart entre le corps réel, auquel elles sont enchaînées, et
le corps idéal dont elles travaillent sans relâche à se rapprocher. Ayant besoin du regard d'autrui
pour se constituer, elles sont continûment orientées dans leur pratique par l'évaluation anticipée
du prix que leur apparence corporelle, leur manière de tenir leur corps et de le présenter, pourra
recevoir (de là une propension plus ou moins marquée à l'autodénigrement et à l'incorporation
du jugement social sous forme corporelle ou de timidité). », (Bourdieu, 1998). Pour les femmes
leaderes, elles doivent donc travailler leur image afin d’atteindre l’idéal corporel valorisé et
reconnu pour un leader.
Actuellement, les femmes ont gagné plus de terrains d’égalité à côté des hommes, plus
d’indépendance économique et de positions de pouvoir dans la société. Le corps féminin par
conséquent doit refléter la force et le dynamisme en rompant avec le stéréotype des femmes au
foyer et en contredisant toutes les images portées d’elles dans l’imaginaire. Pour illustrer cette
forme d’expression du corps, les femmes leaderes sont un très bon exemple puisque ce rôle était
longtemps une prérogative masculine. Quelle est alors l’image du corps que les femmes
leaderes doivent se faire pour réussir dans leur vie professionnelle ?
L'image corporelle peut être simplement comprise comme la perception de son propre
corps ainsi que les pensées et les sentiments associés à ces perceptions. « C’est l’image de notre
propre corps que nous formons dans notre esprit, autrement dit, la façon dont notre propre corps
apparaît à nous-mêmes », (Schilder, 1950). Il en sort que l'estime du corps est étroitement liée
à l'estime de soi en général. Les pensées autour de son corps font partie de la définition qu’on
peut faire du caractère, des capacités et de la confiance en soi chez une personne. Le corps est
aussi un communicateur de compétence, particulièrement pour une femme dont le corps était
toujours compris comme sans pouvoir, et nécessairement en dehors du leadership. Les discours
à l’égard des femmes qui ne respectent pas généralement les normes d'apparence renvoient
souvent à des notions de paresse et d'insouciance qui sont des qualités fondamentalement
opposées à celles associées au leadership et aux aptitudes qui en découlent. Il semble alors que
la gestion de l'apparence est un élément essentiel dans l’exercice du leadership. Les femmes
leaders doivent apprendre à se construire un physique adéquat à leur rôle, (Donzelli, 2007).
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Elles sont amenées à faire des choix à l’égard de leur corps au travail, de l’autocontrôler en
incarnant les normes d’acceptabilité. Cependant, le choix semble être difficile. En fait, ce travail
sur l’apparence du corps féminin risque de les écarter des attributs de la féminité, (Soral, 2007).
Cette féminité qui renvoie communément à des notions telles que la douceur, la beauté, la
soumission et la dépendance (ou encore à la pudeur comme c’est le cas dans la culture arabomusulmane) risque d’être remise en cause si les femmes tentent d’adopter les attributs
masculins valorisés dans le domaine du leadership et qui connotent la compétence. S’il parait
que la gestion de l'apparence soit une dimension essentielle pour exprimer la féminité, valorisée
par les femmes en tant que facteur protecteur de l’identité, cela n’empêche qu’une femme
leadere peut être fustigée tantôt pour un intérêt excessif à l’auto-toilette tantôt pour avoir porté
le costume masculin.
Bien que la régulation du corps au travail devienne fondamentale pour le succès des
femmes et leur avancement, il est à noter que l'image corporelle peut aussi être façonnée selon
le contexte professionnel, voire culturel. Dans le domaine des services par exemple, où la bonne
esthétique et le comportement corporel passif et docile sont souvent sollicités, les femmes se
transforment en une partie du produit. Leurs attributs physiques devraient refléter les attributs
de la marque. Ceci dit, il y a une certaine ambiguïté concernant la description de l’image du
corps et le modèle corporel que les femmes leaderes considèrent comme étant appropriés selon
les divers contextes professionnels.
Dans le même ordre d’idées, plusieurs études ont exploré le comportement des femmes à
l’égard de leur apparence corporelle, notamment leur style vestimentaire dans le lieu de travail
(Kimle & Damhorst, 1997). Selon ces auteurs, le choix des vêtements et la gestion de
l’apparence de la part des femmes employées de bureau sont en partie sous l’emprise des
manières dont leur genre est saisi, surtout dans ces arènes traditionnellement dominées par les
hommes. Bien que les descripteurs d'apparence restent ambigus, ils suggèrent que l'attractivité
et l’expression de la féminité sont propices au leadership exercé par une femme. Cependant, les
femmes leaderes ont la tâche difficile parce qu’elles doivent aussi exprimer un côté masculin
pour paraitre crédibles face à leurs subordonnés : un style vestimentaire trop féminisé fait
beaucoup remarquer les différences entre les hommes et les femmes et suggère peut-être que
les femmes n'appartiennent pas au monde du leadership. En revanche, un style vestimentaire
trop masculin peut être interprété comme une transgression des normes de genre. Tout bien
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considéré, le corps peut généralement être perçu comme étant sexué indépendamment des
vêtements. Ainsi, les femmes leaderes devraient travailler leur corps d’une façon à produire des
apparences qui sont authentiquement « business-like » ainsi que conventionnellement sexuées.
3. Les mots pour le dire : collecte de témoignages
Pour poursuivre cette analyse, nous nous sommes appuyés sur des témoignages de femmes
occupant des postes de responsabilité que nous avons pu interviewer dans le but d’identifier les
préjugés récurrents à leur égard et de savoir dans quelle mesure elles arrivent à gérer leur
apparence dans le lieu de travail. Il s’agit d’expériences personnelles qui sont difficiles à saisir
dans le cadre d’une approche quantitative. A cet égard, L’entretien semi-directif est l’outil le
plus approprié à la nature du sujet et à cette démarche exploratoire. Le guide d’entretien a
comporté deux axes principaux : d’abord, le premier objectif est de savoir comment les femmes
dirigeantes se sentent perçues dans le milieu professionnel, ce qu’elles affrontent comme
pressions ou obstacles du fait de leur statut féminin. Deuxièmement, il s’agit d’identifier les
normes de l’apparence et de préciser l’importance que les femmes accordent à leur image du
corps.
3.1.

Les stéréotypes et préjugés caractérisant le rapport femmes/leadership

Toutes les interviewées citent souvent des stéréotypes de genre récurrents dans leurs
milieux de travail. Plus que les hommes, elles doivent sans relâche faire preuve de leurs talents
de leader. Leur statut féminin sème le doute de leurs compétences et laisse à penser qu’elles
peuvent possiblement faire des mauvais choix ou prendre les mauvaises décisions. En
conséquence, elles se sentent mises en permanence sous les projecteurs, elles n’ont pas le droit
à l’erreur, car cela peut confirmer les préjugée et les stéréotypes véhiculés à leur égard. Par
conséquent, le mérite du poste de chef est souvent contesté. Et malgré les efforts et le travail
acharné que les femmes leaderes fournissent, elles ressentent quand même que le jugement
porté par la majorité de leurs collègues reste péjoratif. Une des enquêtées a même signalé une
idée relativement récurrente dans son milieu de travail que beaucoup de femmes bien
positionnées sur l’échelle du pouvoir dans les organisations et entreprises n’ont réussi à accéder
aux postes de leaders que grâce aux « faveurs » de leurs corps.
Témoignages :
م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر
481

م2021  أكتوبر-مجلة الدرأسات ألإف يرقية وحوض اليثل– العدد الثالث عشر
« En tant que chef de service dans une boite à majorité d’hommes, mon droit à ce poste
était toujours remis en question malgré mes qualités et mon niveau de formation […] Mes
années d’expérience ne m’ont jamais été une excuse, ce qui n’aurait pas été le cas si j’étais
un homme ».
« Nombreux sont ceux qui considèrent que le poste de chef, pour une femme, passe
forcément par le canapé… "Une promotion du canapé " ».
Un autre aspect également invoqué par certaines interviewées concerne les difficultés à
gérer l’équipe de travail. Les femmes leaderes affrontent des obstacles au niveau de la relation
avec leurs subordonnées. Quand elles s’expriment à travers leurs paroles et gestes (corps), avec
courtoisie et affabilité, leur attitude est interprétée comme signe de faiblesse. La sympathie et
la bienveillance n’ont ainsi pas le même impact dans le domaine du leadership s’ils proviennent
d’un homme ou d’une femme. Ces difficultés relationnelles et communicationnelles
renseignent sur une certaine résistance masculine qui tente de protéger ses frontières ; une
masculinité qui accapare la pratique du pouvoir et refuse de le reconnaitre aux femmes. De ce
fait, un surplus de la charge psychologique du travail est infligé aux femmes leaderes, ce qui
provoque chez elles plus de stress.
Dans le prolongement de cette idée, l’un des témoignages a évoqué un autre caractère de
la relation interpersonnelle entre la femme leadere et les membres de l’équipe de travail,
notamment lors des conflits ou des situations critiques. Les hommes face à une femme se
montrent généralement respectueux et n’osent pas agir violemment pour défendre leurs
positions et points de vue. À l'inverse, les femmes subalternes se portent moins aidantes.
Témoignage :
« Dans mes relations avec les employés, j’essaye toujours d’être professionnelle. Ma
féminité ne m’a jamais été une devise, mais tout de même, j’ai l’impression que les hommes
me traitent différemment. Le fait d’avoir une femme en face les engage à se comporter
avec respect. Ils sont généralement polis même dans des situations de conflit. J’ai eu plutôt
des problèmes avec d’autres femmes ».
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Ces différents témoignages regorgent de sens. Une chose est claire, c’est que les femmes
exerçant le leadership, au-delà de toute évaluation objective en termes de compétences requises
pour le poste, doivent faire face à la cruauté de leur sort en tant que femmes et puis en tant que
leaders. Nonobstant, elles se sentent comme intruses dans la sphère du leadership, voire dans la
scène professionnelle en général ; leur potentiel de compétences n’est plus tenu en compte dans
les jugements que l’on fait de leur performance. Le fait d’appartenir au genre féminin suffit
pour les étiqueter. Les différentes perceptions et le ressenti des femmes leaderes questionnées
renvoient à des constructions culturelles incarnées qui ont un sens dans l’imaginaire collectif.
Il est à considérer qu’il y a une certaine correspondance entre les représentations des femmes
dans la vie professionnelle et leurs clichés dans l’imaginaire.
Dans l’arène du leadership, l’image des femmes et leurs symboles dans l’imaginaire
collectif se réveillent, renaissent et réapparaissent sur la scène en changeant de tenue. Déguisée
pour garder un caractère d’évidence dans la conscience des hommes modernes, l’idée des
femmes dépourvues de raison ou d’esprit est exprimée en manque de compétence ou
d’intelligence. La métaphore de l’enfant résonne toujours, car les femmes, comme les enfants,
sont faibles et dépendantes à tel point qu’elles ne peuvent avoir ni l’aptitude ni la capacité à se
donner pour des leaderes. Cela entraine chez elles un besoin accru de tout faire à la perfection
parce qu’elles estiment que c’est ce qu’on attend d’elles. Contrairement aux hommes, elles se
trouvent sous la contrainte d’être appelées à confirmer, sans fin, leur potentiel de leader. Leur
condition rappelle le calvaire de Sisyphe : même au summum, elles seront condamnées à
descendre parce qu’en fait leur place est au pied de la montagne.
Dans un autre sens, les paradoxes des hommes marquent leur comportement à l’égard des
femmes d’une certaine ambivalence. Bien que les femmes soient chosifiées et symbolisées
dédaigneusement dans l’imaginaire, il se trouve qu’elles sont aussi vénérées et admirées. Les
femmes en effet reflètent tout ce qui est beau et romantique dans la nature ; c’est « le rayon de
la lumière divine » comme disait Djalal Ad-Dîn Rûmi. Il en ressort qu’elles doivent être traitées
avec délicatesse en se portant respectueux en sa présence. Mais cela n’impose pas d’abandonner
l’idée imaginaire que la ruse est féminine, de redouter leur compétence et de contester leur
légitimité d’avoir le poste du patron. Contre toute raison, il n’est jamais question de mérite
quand on veut évaluer la performance et l’avancement dans la carrière des femmes qui ont su
se positionner à côté des hommes en tant que leaderes, mais plutôt leur pouvoir à séduire et leur
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corps utilisé comme monnaie d’échange qui leur ont permis de gravir l’échelle du leadership.
Ainsi donc, les femmes se voient encore réduites à leur corporéité, leurs intentions sont
soupçonnées et leurs prouesses sont perçues comme les manœuvres de leur unique atout qui
n’est que leur corps.
3.2.

Image du corps des femmes leaderes

Bien que toutes les interviewées admettent l’importance de l’image du corps pour une
femme, elles la considèrent également comme facultative, et estiment que la réussite d’une
femme dirigeante repose en premier lieu sur ses capacités à organiser et guider ses subordonnés
vers l’atteinte des objectifs fixés, en particulier dans les moments difficiles ou critiques.
Cependant, elles avouent également que l’image qu’on se donne joue un rôle dans les entretiens
de recrutement ou encore dans le contact avec les collègues et les subalternes.
Témoignage :
« Parfois, cela aide d’être attrayante, cela aide dans les entretiens d’embauche. Mais
ça ne permet pas de recevoir le respect et la confiance en ses capacités ».
Tout en relativisant le rôle de l’apparence corporelle, les femmes leaderes reconnaissent
son importance au niveau des interactions interpersonnelles. Les attributs du corps et les
manières avec lesquelles il se présente peuvent faciliter ou entraver la communication avec
autrui dans le milieu de travail. Pour un leader, le bon contact et la communication efficiente
sont plus que nécessaires pour réussir à fédérer les efforts des subalternes en les amenant à
adopter sa vision de procéder et à suivre ses instructions, ce qui implique de communiquer aussi
avec le langage du corps. Une femme leadere qui travaille son image du corps peut s’offrir la
confiance en soi et celle des autres. Pourtant, cela semble problématique pour elle, notamment
lorsqu’elle tente de trop faire parler sa féminité au risque d’être perçue comme superficielle, ou
encore de rappeler aux esprits sa féminité qui connote souvent certains attributs tels que la
douceur, la soumission et la maternité. Or, l’exercice du leadership exige des femmes de
s’imposer, de gagner le respect et surtout de préserver leur statut de leader. En revanche, s’il
parait que les interviewées sont répulsives à l’idée selon laquelle leur apparence corporelle soit
si déterminante, c’est parce qu’elles rechignent à lui accorder trop d’attention pour ne plus être
vues sous cet angle et être réduites encore une fois à leur matérialité.
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Compte tenu de cette imprécision quant à l’importance accordée à l’image du corps, la
gestion de l’apparence est entourée aussi d’ambiguïté. Lorsque les interviewées sont interrogées
sur le style vestimentaire approprié, leurs réponses divergent nettement. Bien qu’elles soient
toutes d’accord sur l’idée qu’il n’y a pas de normes ou règles strictes à respecter, étant donné
que cette question relève des choix de chaque personne, elles soulignent que l’apparence doit
répondre à un certain nombre de restrictions.
Témoignage :
« On doit s’habiller professionnellement. Par exemple, pas de minijupe, trop de
maquillage peut amener les autres à vous considérer comme n’être plus professionnelle
».
L’identité professionnelle d’une femme leader requiert certaines qualités et renvoie donc à
un certain modèle de l’apparence corporelle. Certes, il y a relativement des limites de décence
qu’il ne faut pas franchir, mais les termes descriptifs de cette identité demeurent flous et ce
professionnalisme corporel, lui, reste non défini. Ainsi, l’image du corps semble être négociée
dans le contexte professionnel et dépendre de plusieurs critères. Le type d’activité
professionnelle, entre autres, peut avoir un effet sur la définition des normes de l’apparence
souhaitée. A titre d’exemple, dans le domaine des services, du commerce et du marketing, il
serait avantageux de faire apparaitre son côté féminin, car convaincre le consommateur et
gagner des clients potentiels implique la bonne présentation de son image. Par conséquent, la
féminité caractérisée par le gout poussé à l’esthétique correspond mieux à cette catégorie
d’activités. Cependant, même en absence du client, la conformité aux normes du genre selon
cette description de la féminité est une partie intégrante de la relation avec les collègues et les
subalternes qui peuvent aussi être compris comme des « consommateurs » internes. Par ailleurs,
les femmes occupant des postes de pouvoir sont inspirées par le besoin d’être vues comme
compétentes et professionnelles, une gestion de l’apparence trop féminisée peut donc mettre en
cause leur image de leader habituellement teintée de couleurs masculines. En conséquence, les
femmes leaderes sont exposées à une double contrainte, car elles cherchent à préserver leur
identité féminine tout en véhiculant un air masculin rappelant qu’elles sont aussi des cheffes.
Pour ce faire, elles devraient choisir minutieusement leur « robe masculine » et négocier
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soigneusement leur image du corps avec les observateurs sans, d’une façon ou d’une autre,
tomber dans une quelconque forme de transgression de genre.
Le nombre des cas traités constitue une limite à la généralisation des conclusions tirées. La
poursuite des entretiens pourrait les préciser davantage en fonction d’autres variables telles que
l’âge, le secteur d’activité, la culture de l’entreprise, etc. Les représentations des subordonnés,
hommes et femmes, permettraient également de définir l’écart entre leurs perceptions et ce que
pensent les femmes leaderes de leurs images du corps. Néanmoins, ce qui a été réalisé jusqu’ici
renseigne qu’au plan de l’imaginaire, l’union symbolique entre les femmes et le corps n’a
jamais cessé d’être. Si la société moderne est arrivée à rompre avec maintes formes de
ségrégations envers les femmes, ces ruptures ne détruisent pas tout, car le refoulé peut toujours
revenir avec une allure toute moderne. Aujourd’hui, les femmes sont représentées dans tous les
niveaux de la hiérarchie sociale, on ne peut leur refuser leur droit au leadership. Cependant,
cela risque d’être une simple façade, ne serait-ce qu’une mince pellicule qui cache une réalité
culturelle bourrée de stéréotypes qui réduit encore les femmes à leur corps.
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Evaluation de la pollution nitrique des eaux souterraines dans la
Commune de Souk Tlet El Gharb, Kénitra, Maroc
 المغرب،  القنيطرة، تقييم تلوث المياه الجوفية بالنتريك في بلدية سوق ثالثاء الغرب
Mohamed Anouar AINOUZ, Etudiant Chercheur au cycle doctoral, Département deGéographie,
Faculté des Sciences Humaines et sociales, Université Ibn Tofail, Kenitra,
Aissa EL BOUZIDI, Professeur au Département de Géographie, Faculté des Sciences Humaines
et sociales, Université Ibn Tofail, Kenitra,

يتطلب توصيف المواقع الملوثة في جماعة سوق ثالثاء الغرب بشكل عام أخذ عينات من المياه وتحليلها من أجل

:ملخص

 يمكن أن يكون للقرارات الناتجة عواقب وخيمة. وتقدير التوزيع المكاني ومستويات تركيز التلوث،تحديد وجود الملوثات
 الحظنا في البلدة." لذلك فإن أخذ العينات هو أحد النقاط الرئيسية في مشكلة "المياه الملوثة.على صحة الناس واالقتصاد
 وهو عامل الخطر الرئيسي الذي يجب أخذه في االعتبار،  لتر/  ملجم50 منطقتين بتركيزات عالية من النترات أعلى من
.أثناء عملية االستكشاف
. التلوث،  النترات،  المياه،  المخاطر:الكلمات المفتاحية

Abstract : The characterization of polluted sites in the commune of Souk Tlet El Gharb,
generally requires sampling and analysis of water to determine the presence of pollutants and
to assess the spatial distribution and concentration levels of pollution. The resulting decisions
can have serious consequences for human health and the economy. Sampling is therefore one
of the key points of the "polluted water" problem. We have noticed in the commune, two
areas with high concentrations of nitrates above 50 mg/L, which is the main risk factor to be
considered in the exploration process.
Keywords: Risk, water, nitrates, pollution.

م2021أكتوبر-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الثالث عشر
488

م2021  أكتوبر-مجلة الدرأسات ألإف يرقية وحوض اليثل– العدد الثالث عشر
Introduction
L'analyse de l'eau joue un rôle essentiel dans la production agricole et la gestion des éléments nutritifs. L'analyse de l'eau est le meilleur moyen de planifier
les applications des engrais dans les exploitations qui utilisent les engrais commerciaux comme source principale de nutriments. Il est particulièrement important pour les exploitations d'élevage de connaître la teneur initiale en nutriments
du sol. À partir de là, un plan de gestion des nutriments peut être élaboré pour
gérer correctement les nutriments que l'exploitation produit et ceux qu'elle reçoit
sous forme de biosolides et d'engrais commerciaux. Sur les terres agricoles, l'utilisation d'engrais génère une pollution azotée des nappes phréatiques (la percolation de l’eau d’irrigation dans la nappe, peut rendre l'eau des puits imbuvable) et
une pollution phosphatée et azotée des réservoirs, ce qui entraîne des problèmes
d'eutrophisation (LAOUINA A., 2007).
La problématique qui encadre notre recherche est la suivante : comment produire mieux sans utiliser trop d'engrais ? En effet, l'amélioration des rendements
et de la qualité des cultures, ainsi que leur protection, s'explique par l'utilisation
des engrais et de pesticides. L'utilisation excessive de ces deux produits peut avoir
des conséquences néfastes. ils contribuent à augmenter la pollution des cours
d'eau et des sols, ce qui entraîne une dégradation de l'écosystème. Ceci est dû au
fait qu'au moment de la pulvérisation, une grande partie des quantités d'engrais et
de pesticides utilisées n'atteint pas le but recherché. Au contraire, la partie initiale
de ce traitement se retrouve dans le sol où elle subit plusieurs altérations. Ces sols
constituent donc un compartiment clé de l'environnement, car ils sont un passage
quasi obligé du contaminant agricole lors de son transfert vers la nappe phréatique, jouant ainsi un rôle important dans son devenir. Ces produits agissent dans
le sol de manière variable en fonction de leur nature et de leur composition chimique. Ceci confirme que les faux traitements peuvent contribuer au déclenchement d'un risque par la contamination de l'eau, qui est un élément très important
pour la vie. Le Coran cite cette importance à travers l'expression suivante : « Et
nous avons fait de l’eau toute chose vivante » Sūrate Al-anbiyāʾ, Verset 30. La
contamination de l’eau peut donc avoir des effets néfastes sur les êtres en générale
et sur la santé humaine en particulier.
La commune de Souk Tlet EL Gharb est située dans la région de Rabat-SaléKenitra, et fait partie de la zone opérationnelle de l'ORMVAG. Elle se trouve aux
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environs de 66 km au nord de Kenitra vers Souk Larbaa El Gharb, et à 100 km de
Rabat, bordée par les communes de Sidi Mohamed Lahmar au nord, Sidi Allal
Tazi à l'ouest et à l'ouest, Beni Malek à l'Est et par l’Oued Sebou au sud (Figure
1). Elle s'étend sur une superficie estimée à 21795 ha répartis composée d’une :
- Surface agricole utile de 18094 ha irriguée à 98%, avec seulement 2% cultivée en Bour.
- Surface non agricole atteignant 3701 ha. Elle constitue seulement 3% de la
superficie totale de la commune (selon la Monographie de la commune rurale de
Souk Tlet El Gharb, 2015).

Source : Atlas du bassin de Sebou, Modifié

Figure 1 : Situation et site de la commune de Souk Tlet El Gharb
Concernant la topographie de la commune de Souk Tlet El Gharb, et selon
les données de l'Agence Urbaine de kenitra- sidi kacem (2007), elle est caractérisée par une platitude relative, avec des altitudes prononcées comprise entre 11 et
14 mètres le long des rives de l’Oued Sebou, mais à l’intérieur de la plaine au
nord comme au sud de l’Oued, existe des zones basses sous forme de Daya et de
Merja, atteignant 2, 3 jusqu’à 4 mètres.
Du point de vue tectonique, la zone de Souk Tlet El Gharb fait partie de la
plaine subsidente du Gharb, constituée par des formations tertiaires surmontées
par des apports de l’Oued Sebou au cours du Quaternaire.
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1- Outils et méthodes
Sur la base des données du marché n°23 DDA, (2015), et de la répartition
du laboratoire GAYA et de l'ORMVAG, 8 puits représentatifs ont été sélectionnés, pour couvrir la commune de Souk Tlet El Gharb.
1.1- Choix des sites pour l'analyse
L'étude des puits sélectionnés a révélé différents niveaux de concentration
en nitrates dans les puits. Cette pollution est due à l'utilisation massive et non
rationnelle d'engrais et de pesticides. Cependant, en raison de l'absence de suivi
et du manque de données récentes, il a semblé très utile de se concentrer sur cette
zone pour s'assurer que les ressources en eau répondent aux normes de qualité et
aux besoins futurs de la population. Notre travail présente une évaluation de la
situation. En parallèle, l'évaluation de l'impact des pratiques agricoles, en termes
de pollution par les nitrates.
Tableau 1 : Puits et niveaux piézométriques de la nappe
Puits
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Niveaux piézométriques de la nappe
7
6
3,75
5
7
17
4
5

Source : ORMVAG, Laboratoire GAYA 2015

Les puits au niveau de la plaine du Gharb permettent l’exploitation des eaux
souterraines très proche de la surface, puisque leurs niveaux se trouvent à
quelques mètres seulement. Nous constatons que les puits dans la commune de
Souk Tlet El Gharb différent d’un point à l’autre du point de vue profondeur,
puisque le niveau supérieur de la nappe peut se situer à plus de 17m comme il
peut se rencontrer au niveau de 3 à 4m. Ceci est dû à la topographie relativement
mouvementée de la plaine

1.2- Choix des sites de prélèvement
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Afin d'étudier le problème des nitrates dans les eaux souterraines de la zone
de Souk Tlet El Gharb, nous avons mené des recherches sur la qualité des eaux
en se basant sur les différents puits (au nombre de 8), répartis sur toutes la zone
de la commune.
Les enquêtes de terrain montrent que pour la plupart de la population de cette
zone, les eaux souterraines sont considérées comme la principale source d'eau potable, d'où l'intérêt de la surveillance surtout quand on connaît la vulnérabilité de
cette nappe, d'abord par la grande perméabilité des formations superficielles sous
jacentes, ensuite par sa proximité de la surface qui ne dépasse guère 17m dans
cette zone.
A travers la Prestation du suivi de la qualité environnementale des ressources
en eau et en sol réalisée par l’ORMVAG (laboratoire GAYA, 2015) sur des puits
qui ont été choisis et répartis sur l’espace de la commune selon une sélection basée
essentiellement sur deux critères :
- L'intensification des cultures,
- la profondeur de la nappe phréatique.
Tableau 2 : Localisation des puits dans la commune Souk Tlet El Gharb
Cordonnées cartographiques
Puits
x
Y
P1
434512
458661
P2

433520

455288

P3

437754

453435

P4

428493

451451

P5

433454

450260

P6
P7
P8

437357
431271
440796

444109
444043
449797

Source : ORMVAG, Laboratoire GAYA 2015

Les coordonnés des puits ont été déterminés par GPS (laboratoire GAYA,
2015), et projetés par la suite à l'aide du logiciel Arcgis 10.3 sur un fond topographique au 1/50000 (Fig. 2).Ceci permet de simplifier la création de la carte de
concentration des nitrates au niveau de la commune de Souk Tlet EL Gharb.
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Afin d'avoir une bonne connaissance des eaux souterraines et des sources de pollution, les hydrologues interviennent pour superviser et surveiller la qualité des
eaux. Plusieurs actions sont possibles à l’intérieur comme à l’extérieur de la commune selon Laigle G., 1997, d’où :
- le transfert des captages d'eau vers des zones peu ou pas contaminées ;
- l’interconnexion des réseaux ;
- l’installation d'unités de dénitrification ;
- la dépollution.

Source : Carte topographique de Souk Tlet El Gharb, modifié

Figure 2 : localisation des puits de prélèvement des échantillons dans la
commune de Souk Tlet EL Gharb

1.3- Echantillonnage
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Un échantillonnage régulier de l'eau a été effectué par le laboratoire de Gaya
dans les fermes visitées. Les échantillons d'eau ont été prélevés dans des bouteilles
en plastique propres de 1,5ℓ et, bien rincés avec de l'eau provenant du même
puits.

1.4- Analyse des échantillons
L'analyse des échantillons en laboratoire, nécessite plusieurs matériaux, et
passe par plusieurs étapes.
Tableau 3 : Concentration des nitrates dans les puits ciblés
puits

Concentration de nitrates en mg/l

P1

25,48

P2

118,44

P3

17,08

P4

56,70

P5

3,13

P6

36,96

P7
P8

1,96
3,36

Source : ORMVAG, Laboratoire GAYA 2015

L'étude de l'analyse de l'eau, nous permet de comprendre les principales
causes de la pollution, ce qui nous incite à mener des enquêtes sur place, pour
approfondir nos connaissances, et enrichir notre évaluation avec des informations
requises sur le terrain, afin de mieux connaître les principales causes de pollution.

2- Enquêtes par questionnaire
Il n'y a pas de meilleure façon de sonder les perspectives que par une enquête
sur le terrain, mais c'est par la collecte d'informations sur les pratiques agricoles,
les doses d'engrais et de pesticides appliquées, la quantité de fumier épandue et le
système d'irrigation

2.1- Objectif des enquêtes
Notre enquête sur les pratiques agricoles des paysans sur les grandes cultures
et les prairies, a été réalisée à la suite des travaux menés par le laboratoire GAYA
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et l'ORMVAG.; les résultats obtenus servent notamment à mieux cerner l'impact
environnemental des pratiques agricoles.

2.2- Méthodologie des enquêtes
L'enquête a été réalisée à travers un questionnaire élaboré après avoir recherché, et analysé plusieurs questionnaires, qui ont été effectués par le secteur agricole, afin d'avoir une vision globale sur les pratiques agricoles, et nous avons préféré déterminer notre mission sur la base d'une recherche-production de produits
agricoles. On a fait appel à un groupe d'agriculteurs, de commerçants et de détaillants, et on les a interviewés pour essayer de recueillir leurs opinions. Nos
questions sont donc ouvertes, et d'une grande importance.

3- Résultats et discussions
La présence de nitrates dans l'eau, entraîne des déséquilibres et des pollutions. Ils proviennent de différentes sources : urbaines, industrielles ou agricoles.
Cependant, c'est généralement l'agriculture qui est pointée du doigt pour son utilisation de divers engrais azotés (INRA, 2013). Notre objectif, est de dresser une
carte pour simplifier l'étude de la pollution par les oxydes d'azote dans la commune de Souk Tlet El Gharb, et de comprendre l'impact de la pollution par les
oxydes d'azote et les mesures d'atténuation. Le nitrate est un composé chimique
naturellement présent dans l'environnement. Ils proviennent de la fixation de
l’azote atmosphérique et de la décomposition de la matière organique par des microorganismes. On les trouve donc, à l’état naturel, en faible concentration dans
le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, indispensables à la croissance
des plantes, ils sont également fabriqués industriellement sous forme d’engrais et
peuvent constituer un apport important dans certaines régions.
La contamination est principalement le résultat des activités humaines :
-La pollution agricole due au développement des pratiques intensives,
-les nouvelles méthodes de reproduction et d'élevage du bétail, une grande
quantité d'eaux usées et d'engrais sont rejetés.

3.1- Résultat et discussion de l’étude de la pollution nitrique
Pour assurer le rendement des cultures et répondre à la demande des consommateurs, les agriculteurs sont tenus d'utiliser les engrais et de combattre les
parasites par les pesticides et par les moyens de bord.
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 Note méthodologique
Pour avoir une idée de la pollution par les nitrates dans la commune de Souk
Tlet El Gharb, nous avons utilisé l'interpolation sur le système d'information géographique (SIG) Arcmap dans l'analyseur d’extension spatiale, pour élaborer des
cartes de la concentration en nitrates dans la zone cible en 2015 sur la base de nos
résultats d'analyse.
 Répartition spatiale des zones polluées
Pour les présentations spatiales de la concentration en nitrates, nous avons
fusionné les données pour obtenir 4 classes :

Source : Carte topographique de Souk Tlet El Gharb, modifié

Figure 3 : Isoconcentration des nitrates dans la commune
de Souk Tlet El Gharb
 Première classe 0-25 mg/ℓ
 Deuxième classe 25-50 mg/ℓ
 Troisième classe 50-100 mg/ℓ
 Quatrième classe 100-150 mg/ℓ
L’analyse de ces chiffres permet de faire les constatations suivantes :
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- La surface couverte par la nappe avec une concentration nitrique inférieure à 50
mg /ℓ en 2015 ne représenterait que 9809 ha sur 13434 ha cartographiés, soit
53,53% de la surface totale.
- La classe des eaux dont la teneur est supérieure à la norme 50 mg/ℓ a envahi la
partie nord avec une superficie de 3625 Ha Soit 19,78% de la superficie totale.
- Ces résultats montrent une dégradation de la qualité de la nappe phréatique surtout dans la partie nord de la zone.
Ceci est parfaitement cohérent avec le fait que cette partie de Souk Tlet El
Gharb, a connu une intensification des activités agricoles, ce qui est largement
justifiée par la nature du sol et la localisation de la nappe phréatique qui est proche
de la surface.
 N.B : Une eau dont la teneur en nitrates dépassant 50 mg / ℓ, est déconseillée
pour les nourrissons et les femmes enceintes (WARD MH. ,2005).

3.2- Analyse statistique des résultats
L'analyse cartographique décrite ci-dessus, montre que l'eau peut être utilisée
sans risque et que le niveau de la nappe est bon et que la dose recommandée n'est
pas dépassée dans la partie sud de la zone d'étude (référence Y=453 000 m dans
sud). En revanche, la qualité de la nappe semble avoir diminué, notamment dans
la moitié nord de la zone.
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Figure 4 : Concentration des nitrate dans les puits de la commune
de souk Tlet El Gharb
L'analyse de la variance des 8 puits de la zone de Souk Tlet El Gharb a montré qu'il n'y a pas de différence significative en termes de pollution nitrique. Afin
de mieux identifier la localisation de la pollution nitrique, la zone d'étude a été
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subdivisée en deux parties : une zone nord appelée A, et une zone sud appelée B.
Les deux zones sont séparées par la ligne de coordonnées y = 453000.
- Zone A : cette zone est située au nord de la ligne Y = 453.000 et représente
25% de l'ensemble des puits étudiés (2/ 8 puits). L'analyse de la pollution nitrique
a montré une dégradation de la qualité de la nappe phréatique de la zone A, l'eau
de cette zone n'est pas potable, ce phénomène a été aggravé par les mauvaises
pratiques d'irrigation et de traitement dans le domaine agricole.
- Zone B : cette zone est située au sud de la ligne Y = 453.000 et représente
75% de tous les puits étudiés (6/8 puits). L'analyse de la pollution nitrique a montré qu'il existe une différence significative entre la zone A et la zone B ; sachant
que les eaux souterraines de la zone B peuvent être utilisées en toute sécurité. Pour
cette seule raison, il faut comprendre qu'il s'agit de pratiques d'irrigation et de
bonne gouvernance pour l'utilisation de produits agricoles (engrais et pesticides).

3.3- Interprétation des résultats
Les nitrates utilisés en agriculture peuvent être transportés vers l'aquifère de
Souk Tlet EL Gharb par infiltration à l'aide de deux facteurs, la pluie ou l'irrigation.
Une fois que le nitrate est introduit dans l'aquifère, il y reste. Le choix des
mesures curatives est donc très limité et aucune n'est susceptible d'agir rapidement
(Jolankai G., 1992).
Dans la commune de Souk Tlet, la pollution nitrique de l'aquifère remonte à
une dizaine d'années. Par conséquent, les eaux souterraines n'ont pas été suivies
assez régulièrement pour que l'on puisse identifier ou avoir une idée de l'évolution
interannuelle de leur contamination.
Toutefois, les informations disponibles permettent de se faire une idée générale du degré de pollution des eaux souterraines par les nitrates.
L'examen de la carte des concentrations en nitrates établie sur la base des
mesures effectuées dans huit puits fait apparaître :
- deux zones à fortes concentrations (P2 et P4), avec des taux de nitrates
supérieurs à 50 mg/l.
Cette situation est induite par l'activité agricole combinée à l'infiltration des
eaux vers la nappe phréatique, de plus, dans cette zone la nappe phréatique n'est
pas très profonde rendant la zone peu épaisse pour retarder le lessivage des nitrates.
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Dans le reste du périmètre, les teneurs en nitrates dans la nappe restent inférieures à 37 mg/l.
Ces faibles valeurs sont enregistrées d'une part au Nord (P1), à l'Est (P8) au
Nord-Est du périmètre, non loin des limites ouest de la ville de Beni Malek (P3),
d'autre part au Sud (P5, P6, P7).
L'analyse de la concentration des nitrates dans la nappe phréatique sur la période de septembre 2015 montre que les points d'analyse des teneurs élevées correspondent généralement aux périodes d'utilisation des engrais, notamment entre
octobre et avril. Les utilisations non rationalisées et non contrôlées des engrais
qui se traduisent par de mauvaises pratiques de gestion génèrent un lessivage rapide des nitrates du sous-sol vers la nappe phréatique qui vous conduira de la
contamination de l'eau qui conduira notre santé à un danger inévitable.
De tout ceci on peut dire que les nitrates constituent un risque majeur sur
l'environnement et aussi sur la santé humaine dont il est temps de faire face pour
arriver à diminuer leurs effets.

Conclusion
Après de fréquentes visites sur le terrain, et des entretiens avec les
agriculteurs de la commune de Souk Tlet El Gharb, nous avons observé une
utilisation excessive des engrais et de pesticides toxiques pour lutter contre les
parasites. Les agriculteurs ne sont certainement pas conscients de l'impact de ces
produits chimiques sur la nappe phréatique. Nous avons noté que l'ignorance est
presque généralisée chez la majorité des agriculteurs de la région. En résumé,
nous avons conclu que les conséquences de l'inaction spontanée ont de graves
répercussions sur la santé humaine, animale et végétale. Il semble difficile de
persuader les agriculteurs d'abandonner certaines pratiques quotidiennes nuisibles
à l'environnement, ce qui nécessite l'intervention des pouvoirs publics pour
assurer l'évacuation et le traitement des eaux usées. Cependant, le problème reste
lié à l'utilisation de pesticides toxiques et d'engrais chimiques par les agriculteurs,
qui polluent davantage les eaux souterraines peu profondes.
La superficie des terres polluées par les activités agricoles, évolue
constamment. Cependant, les mesures de lutte contre la pollution nitrique ne sont
pas toujours sans répercussions sur l'environnement, l'économie et la société en
générale. On constate aussi que la plupart des agriculteurs ne respectent pas les
dosages des engrais et des pesticides conformes aux normes d’utilisation. Ceci
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confirme certainement des enjeux liés à la réglementation et au contrôle de ces
produits, ce qui entraîne localement des pollutions excessives des sols et des eaux
souterraines. Ceci nécessite une vraie maîtrise des sites pollués par les nitrates,
pour faire face aux contaminations et aux différents dommages environnementaux
touchant les êtres en générale et la santé humaine en particulier. Pour minimiser
les impacts négatifs des nitrates, on peut proposer quelques solutions avancées par
MAROUANE B., 2014 :
 améliorer le cadre juridique des activités agricoles,
 créer un comité administratif permanent pour le suivi des agriculteurs,
 former les agriculteurs à l'utilisation des équipements agricoles,
 encourager les agriculteurs à minimiser le dosage des produits agricoles,
 orienter les responsables vers une stratégie d'utilisation des engrais et pesticides organiques,
 organiser des manifestations de sensibilisation sur l'impact des engrais et
des pesticides sur l'homme et l'environnement,
 la prévention et la lutte contre les pollutions et les nuisances concernant
l'eau,
 les conséquences prévisibles doivent être anticipées avant qu'elles ne se
produisent.
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