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 رئيس المركز الديمقراطي العربي
 شرعان عمارأ. 

 رئيس التحرير:
 ، املغربجامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشقد. إبراهيم األنصاري: ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا، 

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

  نائب رئيس التحرير التنفيذي
 .3اجلزائرجامعة األفريقية( /ختصص الدراسات الدولية )قسم الدراسات  –ب.د حممد سنوسي 

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

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

 املغربالدويل، 
 أعضاء هيئة التحرير

 .املغرب –جامعة ابن طفيل القنيطرة  -د. فاطمة الزهراء زنواكي  
 .املغرب –املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل  -د. حممد أحبري 
 .املغرب –املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل  –د. مجال الدين انسك  
ومدير املركز املصري للتواصل احلضاري ومناهضة التطرف الفكري، ابحث يف  األهرامد. إبراهيم النجار: انئب رئيس حترير  

 مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام.
حممد  جامعةالدكتوراه، حسن كلي وريت، موظف يف وزارة الشؤون اخلارجية/قسم التكامل اإلفريقي، التشاد، حمضر درجة  

 .كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرابط  .اخلامس ابلرابط أكدال
 املغرب. -جامعة حممد اخلامس الرابط –د.ليلى حنانة  

 :اللغوية والمراجعة التنسيق
  :اللغة العربية 

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

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

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

 رئيس اللجنة العلمية:
 ، املغربجامعة احلسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشقد. إبراهيم األنصاري: ختصص اهلجرة الدولية إبفريقيا، 

 :اللجنة العلمية

 .اجلزائر -املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية-دراسات اسرتاتيجية: خمتاري إميانالدكتورة  
 .اجلزائر -دكتوراه دراسات دولية/املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية: د. آمال خايل 
 .اجلزائر –جامعة معسكر  -علوم سياسية ودراسات دولية : د. لطفي صور 
 .3جامعة اجلزائر -يةأفريق ودراساتعالقات دولية : د. حالل أمينة 
 د. عبد الرزاق أبو الصرب، ذ. ابحث، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل خنيفرة، املغرب. 
 .اجلزائر –د. حممد حسان دواجي: دراسات دولية ونظم سياسية مقارنة/جامعة مستغامن  
 .املغرب–وعلم السياسة كلية احلقوق الرابط دة. وفاء الفياليل: أستاذة التعليم العايل ختصص القانون الدستوري  
 .جامعة سيدي حممد بن عبد هللا املغرب ،اجلغرافيا البشرية، أستاذ التعليم العايل: د. عبد الواحد بوبرية 
 د. عبد املالك بنصاحل، أستاذ ابحث، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين، بين مالل خنيفرة، املغرب. 
 .املغرب -يف علم النفس ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين فاسدكتور : د. أمحد دكار 
 أستاذ التعليم العايل، شعبة اجلغرافيا، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة عيسى البوزيدي، 
  .املغرب -مراكشالقانون الدستوري جبامعة القاضي عياض ، د. البشري املتقي: أستاذ التعليم العايل 
 .املغرب -أكاديرد. عبد العزيز والغازي: أستاذ اجلغرافيا جبامعة ابن زهر  
 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين، بين مالل خنيفرة، املغرب.أستاذ ابحث، د. سعيد كميت،  
 خنيفرة، املغرب.، أستاذ ابحث، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين، بين مالل عبد املالك بنصاحل د.  
 املغرب –املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بين مالل  –د. احلسني عماري: دكتوراه يف التاريخ  
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 .اجلزائر–د. بلبـول نصرية: أستاذة علم االجتماع بكلية العلوم االجتماعية جامعة زاين عاشور اجللفة  
 .املركز اجلامعي نور البشري البيض اجلزائر -ماعية واإلنسانيةد. رمحاين ليلى: أستاذة حماضر قسم ب، معهد العلوم االجت 
 .جامعة القاهرة مصر، كلية الدراسات األفريقية العليا  ،مدرس االقتصاد: أنيس أمحد البياع غادةد.  
 د. عبد الواحد شيكر، ذ ابحث، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين خريبكة، املغرب. 
 املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين، الدار البيضاء، املغرب. د. سامل اتحلوت، ذ. ابحث، 
 .حماضرة قسم أ جبامعة عبد احلميد مهري قسنطينة : أستاذةد. بوعروج ملياء 
 .واالتصال اجلزائر اإلعالمو قسم العلوم السياسية  3مؤقتة يف جامعة اجلزائر  أستاذةأمسهان: د. حطاب  
 .القانون العام واللغة والتواصل جامعة احلسن الثاين احملمدية املغربدكتور يف : بوزيدي إدريسد.  
 .دكتوراه الفلسفة يف علم االجتماع / اجلامعة األردنية: د. رانيا عبد النعيم العشران 
 .دكتورة علوم سياسية مسار عالقات دولية من جامعة القاهرة مصر :سرحاند. آمنه حسني حممد  
 .املغرب –العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جامعة القاضي عياض مراكشكلية :  د. جامع سـمـوك 
 .املغرب –اقتصاد جامعة السلطان موالي سليمان بين مالل : أستاذد. حممد جالل العدانين 
 .تيارت اجلزائرالوالية  –جبامعة ابن خلدون تيارت  جامعي:أستاذ : د. بن عمـــــــارة   حممــــد 
 .تسويق واملوارد البشرية العراق أستاذجامعة الكوفه العراق  األعمال إدارةجامعي وابحث يف  أستاذ عبودي نعمه اجلبوري علىد   
 ، العراق.جامعة املوصل -كلية احلقوق ،  هللا الفيضي أوان عبدد.  
 .العراق-املغرب، اسبانياقات الدولية الالع، التاريخ احلديث واملعاصر ،أمحد عبد السامل فاضل مهدي السامرائي د. 
 د.خاليد احلاضري كلية االداب والعلوم االنسانية مراكش 
 .أستاذ حماضر قسم أ كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف: بواط د. حممد 
 .مستغامنكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد احلميد بن ابديس   حماضر : أستاذد. مشريف عبد القادر 
 .اجلزائر- اإلبراهيميأستاذ حماضر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البشري : د. مسري بوعافية 
أستاذ حماضر)ب( جامعة "أحممد بوقرة" بومرداس املدرسة الوطنية التحضريية لدراسات : علي وعمريوش هبجة ابنحممد عدار  

 .اجلزائر 1نع–الرويبة -ابجي خمتار–مهندس 
 .دكتوراه علوم سياسية أستاذ مساعد جامعة اببل العراق: د. قحطان حسني طاهر 
 .جامعة حممد األول املغرب-الناظور-الكلية املتعددة التخصصات، أستاذ التعليم العايل: د. حممد بوبوش 
 .أستاذة حماضرة علوم بيئية جامعة حسيبة بن بوعلي شلف اجلزائر: د. بوذريع صاليحة 
 : مخيس مليانة اجلزائر وجامعةالتجارية  والعلومحماضرة كلية العلوم االقتصادية  أستاذة: د. قاضي جناة 
 .رئيس قسم اإلدارة واالقتصاد أستاذ مساعد كلية الرشيد للتعليم املختلط تركيا د. جاسم حممد علي الطحان 
 .علم االجتماع، ليبيا، مساعد جامعة املرقب كلية اآلداب والعلوم مسالته : ذد. سامل حممد ميالد احلاج 
 .غرداية اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  أستاذ مؤقت: د. حلرش عبد الرحيم 
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لإلدارة واحملاسبة  اإلسكندريةأكادميية  املصريبقسم االقتصاد واملالية العامة املعهد  : أستاذحممد يوسف حممد املدرس د. عمرو 
 .مجهورية مصر العربية العايلوزارة التعليم 

 .أستاذ حماضر "أ" جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي اجلزائر: د. بوصبيع صاحل رحيمة 
 .الرابط املغرب–جامعة حممد اخلامس  – األفريقيةأستاذ التعليم العايل مؤهل، معهد الدراسات : رامو د. حسن 
 جامعة اجلياليل بونعامة اجلزائر. التسيري وعلومكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،  أستاذة حماضرة خليدة حممد بلكبري د. 
 وجدة. ،التايري أستاذ اجلغرافيا البشرية جبامعة حممد األول القادر عبد الدكتور 
 اإلنسانية عني الشق جامعة احلسن الثاين الدار البيضاءد. جواد الزروقي أستاذ التعليم العايل بكلية اآلداب والعلوم  

 .يكون جزءا من رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه وأالأن يكون البحث أصيال معّد خصيصا للمجلة،  .1
 .يكون البحث قد نشر جزئيا أو كليّا يف أي وسيلة نشر إلكرتونية أو ورقية أال .2
 .اإلجنليزية أو الفرنسية واللغةأن يرفق البحث بسرية ذاتية للباحث ابللغة العربية  .3
  :ملف مايكروسوفت وورد، إىل الربيد اإللكرتوين يفاملنّسق  البحثيرسل الباحث  .4

africa@democraticac.de 
املرفوضة يبلغ أصحاهبا دون  واألحباثدولية،  واستشاريةإىل حتكيم سّري من طرف هيئة علمية  والرتمجاتختضع األحباث  .5

 .ضرورة إبداء أسباب الرفض
 .حبثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية وحيّوليبّلغ الباحث ابستالم البحث  .6
 .هيئة التحرير على نشرها ومبوافقةخيطر أصحاب األحباث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية  .7
تسلم للباحثني قرار احملّكم مع  عليها،الباحثني إجراء تعديالت  وعلىاألحباث اليت ترى اللجنة العلمية أهنا قابلة للنشر  .8

 .على الباحث االلتزام ابملالحظات يف مدة حتددها هيئة التحرير ابملالحظات،مرفق خاص 

إدارة  وعنوثيقة رمسية صادرة عن إدارة املركز الدميقراطي العريب  وهينشر  اجمللة: شهادةيستلم كل ابحث قام ابلنشر ضمن أعداد 
 .الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من اتريخ إصدار اجمللة ويستلم لتحكيم،اجمللة تشهد بنشر املقال العلمي اخلاضع 

 :الدويلللمجلة إصدار إلكرتوين حصري صادر عن املركز الدميقراطي العريب كما أهنا حاصلة على الرتميز  .9
734X-2569 ISSN 

حبيث أن املعيار األساسي لقبول النشر ضمن أعداد اجمللة  اجملّلة،ال يراعى أي أسبقية يف نشر املواد العلمية ضمن أعداد  .10

mailto:africa@democraticac.de
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 .بكل ما يتعلق ابلضوابط املنهجية يف البحث العلمي والعنايةاللغة  وسالمةاملاّدة العلمية  وأصالةهو جودة 
كما هو متعارف عليه   وإجراءاتأي تقرير صادر من اللجنة العلمية مبا يتعّلق ابلسرقة العلمية فسيحّمل الباحث تبعات  .11

 .يف سياسات اجمللة العلمية الدولية
 .املنشورةتعترب مجيع األفكار املنشورة يف اجمللة عن آراء أصحاهبا، كما خيضع ترتيب األحباث  .12
 .لغويني قبل صدورها يف أعداد اجمللة مراجعنيو تعرض املقاالت إىل مدققني  .13
 .والفرنسية اإلجنليزيةلغات اجملّلة هي: العربية،  .14
 .اإلصدار ابللغة األصلية وجهةيف حالة الرتمجة يرجى توضيح سرية ذاتية لصاحب املقال األصلي  .15

 .ليهاإيكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلنكليزية، وتعريف موجز ابلباحث واملؤسسة العلمية اليت ينتمي -

، مات، كما يقدم امللخص جبمل قصريةليزية، مث الكلمات املفتاحية يف حنو مخس كلاإلجن -بيةابللغة العر  التنفيذيامللخص  –
 .ليها البحثإدقيقة وواضحة، إىل جانب إشكالية البحث الرئيسية، والطرق املستخدمة يف حبثها والنتائج اليت توصل 

حتديد مشكلة البحث، أهداف الدراسة وأمهيتها، وذكر الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع الدراسة، مبا يف ذلك  –
، حتديد مؤشراته املفاهيميأحدث ما صدر يف جمال البحث، وحتديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، وضع التصور 

 .اجاتالرئيسية، وصف منهجية البحث، وحتليل النتائج واالستنت
يال بقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع اليت استند إليها الباحث، إضافة إىل املراجع ذكما جبب أن يكون البحث م

)األجنبية( يف حال  األصليةاألساسية اليت استفاد منها ومل يشر إليها يف اهلوامش، وتذكر يف القائمة بياانت البحوث بلغتها 
 .ة لغاتالعودة إىل عدة مصادر بعد

يف أسلوب ” املركز الدميقراطي العريب” أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده  –

 .كتابة اهلوامش وعرض املراجع
 .تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق يف منت البحث، ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به يف قائمة املراجع  –
رتب أرقام املراجع يف قائمة املراجع ابلتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا يف القائمة حسب اسم املؤلف  ت –

 : لاليتوفقا 
 العدد، أرقامالدورية، رقم اجمللد، رقم  واسمالباحث )الباحثني( عنوان البحث  اسم إذا ا كان املرجع حبثا يف دورية: -أ
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 .الصفحات، سنة النشر
 .إذا كان املرجع كتااب، اسم املؤلف )املؤلفني(، عنوان الكتاب، اسم الناشر وبلد النشر، سنة النشر -ب
إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجستري أو  -ج

 .اجلامعة، السنة اسمأطروحة دكتوراه خبط مائل، 
 .اجلهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر اسمملرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية: يكتب إذا كان ا -د

كلمة، وللمجلة أن نتشر حبسب تقديراهتا، وبصورة استثنائية، بعض البحوث   7000و 2000يراوح عدد كلمات البحث بني 

 .والدراسات اليت تتجاوز هدا العدد من الكلمات
 :، حبيث يكون حجم ونوع اخلط كالتايل21/25س الورقة على قيا يتم تنسيق

 Sakkal Majallaهو نوع اخلط يف األحباث ابللغة العربية  –
 .عادي ابلنسبة حلجم املنت 14غامق ابلنسبة للعناوين الفرعية، و 14غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس،  16حجم  –
  .عادي ابلنسبة للملخص واهلوامش12عادي للجداول واألشكال ، وحجم  11حجم  –

غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس، حجم  14، حجم  Times New Roman اإلجنليزيةنوع اخلط يف األحباث ابللغة  –
عادي  10عادي للجداول واألشكال،  11عادي ملنت البحث وترقيم الصفحات،  12غامق للعناوين الفرعية ،  12

 .للملخص واهلوامش
 أعلى وأسفل،  2على اليمني واليسار و 2,5ب تقدمي املادة البحثية، التباعد املفرد مع ترك هوامش مناسيراعي عند  –

 قصد تسهيل عملية تنسيق املقاالت واألحباث فإن اجمللة تضع رهن إشارة املهتمني قالب حيرتم الضوابط الشكلية.
حمتوايت أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت يف انتقاء ” جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل“وتعتمد 

وهلا هيئة حترير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ” كل ثالث أشهر“الدولية احملّكمة. واجمللة تصدر بشكل ربع دوري 
تستند إىل الئحة داخلية  تشرف على عملها. وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها والعالقة بينها وبني الباحثني. كما

 .تنّظم عمل التحكيم، وإىل الئحة معتمدة ابحملكمني يف االختصاصات كافة
حيث يتوجب على  العربية واألفريقيةمن الدول  األكادميينيوتشمل اهليئة االستشارية اخلاصة ابجمللة جمموعة كبرية ألفضل 

املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية "لة. حيث أن االستشاريني املشاركة يف حتكيم األحباث الواردة إىل اجمل
  "جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل" إصدارجهة  "واالقتصادية
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 افتتاحية العدد
It is important not to lose sight of the fact that African countries have in common that they were all 

colonized. They were all emptied of their material resources and even emptied of their human resources. 

They lose their human resources because when these latter reach a level of awareness and search for 

well-being, they do not find it in Africa. This is something they will find in Europe and America ; 

therefore, they will leave their continent. 

We can argue that there is no African Union, but that Africa is rising from its ashes. Fortunately, there 

are now solutions that have emerged. There are also political and economic projects that are being done.  

With the projects of the African Union, Africa will regain control of its destiny and look for cohesion 

and how to build a common future between all African countries. 

This is due to the initiative of several countries. There are countries that have taken control of their own 

destiny like Rwanda. We have to look at how the development model of this country, which is mainly 

based on education, can be interesting and work on how to duplicate it in other African countries. All 

these issues must be studied and analyzed using tools and techniques of scientific research and by 

adopting a rigorous scientific methodology. 

The Journal of African Studies and the Nile Basin publishes its fourteenth issue where researchers are 

exploring various fields and domains of research. To be interested in the development of Africa means 

to tackle seriously all the problematics related to all the African fields, namely historical, political, 

economic, philosophical, social, cultural, etc.  

All these factors lead us to address the acute shortages in these areas that were the result of the gross 

underdevelopment of the universities under colonialism, and the departure of colonial administrators 

and professionals following independence. 

The Journal of African Studies believes in the great importance of science and research and the access 

of all the African citizens to education and knowledge because education trains intelligence. We are sure 

that science with consciousness, values and ethics can make reason triumph and thus advance Africa. 

We need to consolidate the south-south relations and focus mainly on the development and well-being 

of Africa and Africans. One of the main path to follow is to encourage scientific research and skill 

development. The sustainable development in Africa should strongly focus on academic research. The 

university, for instance, must become a primary tool for Africa’s development. Universities can help 

develop African potential and human capital and expertise. They can enhance the analysis of African 

problems, strengthen domestic institutions, serve as a model environment for the practice of good 

governance, conflict resolution and respect for human rights and enable African academics to play an 

active part in the global community of scholars. 

We are convinced of the idea that we have to develop a philosophy specific to Africa; and in this sense, 

we are under the obligation to raise the awareness of African citizens to a philosophical, intellectual and 

cultural uprising.  
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We need to empower locally, but we should first understand what do we mean by local empowerment. 

Empowerment is a complex concept for which several definitions exist. The World Bank, for instance, 

defines empowerment as “the process of enhancing an individual's or group's capacity to make purposive 

choices and to transform those choices into desired actions and outcomes”. Still, how can we empower 

the African citizens without free and positive access to knowledge, sciences and researches. We have to 

strengthen the educational system, training and research in key areas. A special and particular focus has 

to be put on the development of human resources in all scientific domains.  

Empowerment can only happen when Africans can envisage a different life and consider themselves 

able and entitled to make decisions. It involves the development of a critical mind and a critical 

consciousness of their rights and duties. Empowering is a goal in itself, as well as a promoter of 

development. Rather, it is an integration that inevitably contributes to a deeper understanding of the 

challenges facing Africa.  

Believing in this vision, this journal includes a group of articles by researchers who deal with several 

issues related to the field of education, sociology, history, economy, geography, literature, and others; 

and how to remedy to these shortages. 

However, we have first to focus on how to measure the development of each African country as far as 

academic research is concerned. We admit that the measurement is key for development follow up. In 

our case, we need to define and validate together a Key Performance Indicator. And this KPI needs to 

be followed up in all processes of the development.  This leads to reinforcing the need to have a reliable 

indicator to track progress. The objective is to develop a novel empowerment indicator from widely 

available data sources, broadening opportunities for monitoring and research on Africans’ 

empowerment.  

The intersection of researchers’ visions in various fields of knowledge is one of the current issues that 

still requires more excavation and exploration. Certainly, this journal gives a set of articles; looking at 

multiple problems and emerging issues, which open up a new avenue for researchers. Nevertheless, it 

requires each time deepening the research in order to understand the complexity of the raisons behind 

the underdevelopment of this continent and by the way finding some answers. 

We consider that the scientific research on the issues raised in the African space would enable Africa to 

follow the true path of development. Putting Africa on the track of development requires the belief in 

its human resources, especially those in charge of education and scientific research on all disciplines 

and all vital areas of the continent. 

 

Editorial Board 

Pr. Aïcha Barkaoui 
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في  أفريقيا، معتمدةجنوب  العنصري، فيناقشت الورقة املرجعية الفكرية التي اعتمدت عليها الحركات الوطنية املقاومة لسياسية الفصل : امللخص

أن استراتيجية الحركات الوطنية  فرضية:أبان نظام الفصل العنصري، وانطلقت من نماذج نضالية هذه الحركات الورقة  السلم، واعتبرتبعضها على 

للمفاهيم وقدمت وضعت تعريفات إجرائية  واملصالحة. كمافي مقاومة سياسة الفصل العنصري أحدثت توازن قوى قاد الى نجاح عمل لجان الحقيقة 

اعتبارها إضافة بجاءت أهمية الدراسة اطلع الباحث عليها ووجد فجوة تحليلية انطلقت منها دراستنا. و العديد من الدراسات حول ذات املوضوع منها ما 

اسهام لجان الحقيقة واملصالحة الوطنية ،واستخدمت في ذلك املنهج التاريخي، ومنهج دراسة الحالة، وهدفت  لرؤية حل قضية التمييز العنصري، و

املدارس الفكرية الى تفسير ملاذا غيرت الحركات أسلوب املقاومة ، و  ت( ،كما سعANC&BCMمة لدي حركتي )الورقة الى وصف ماهية أسلوب املقاو 

إثر تلك الحركات في احداث توازن داخل املجتمع املحلي في جنوب افريقيا، و خلص القول ان كلتا الحركتين استخدمتا نفس و التي تأثرت بها 

 ان هناك تشابه مع االستراتيجية ،مما انتج توازن قوى ب
ً
ين الفرقاء االمر الذي مهد للبحث عن حل للصراع عبر لجان الحقيقة واملصالحة. وتبين ايضا

 .2011الحالة الليبية ما بعد عام 

 االفريقي.حركة الوعي األسود، املؤتمر الوطني الكلمات املفاتيح: 

 

 

Abstract: The paper discussed the intellectual reference on which the national movements 

resisting the policy of apartheid in South Africa relied, in some of them relying on peace. Strong led 

to the success of the work of the truth and reconciliation commissions. It also developed procedural 

definitions of the concepts and presented many studies on the same topic, including what the 

researcher reviewed and found an analytical gap from which our study started. The importance of 

the study came as an addition to the vision of solving the issue of racial discrimination, and the 

contribution of the Truth and National Reconciliation Committees, and used the historical method, 

and the case study method, and the paper aimed to describe the nature of the resistance method 

of my movement (ANC & BCM), and also sought to explain why the movements changed the 

method of resistance. , and the schools of thought that were affected by or after these movements 

in creating a balance within the local community in South Africa, and concluded that both 

movements used the same strategy, which produced a strong balance between the parties, which 

paved the way for the search for a solution to the conflict through the Truth and Reconciliation 

Committees. It was also found that there are similarities with the post-2011 Libyan situation. 

Keywords: Black Consciousness Movement, African National Congress. 
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 تقديم:

يمكن القول إن العدالة االنتقالية في دولة جنوب افريقيا كانت قد ولدت من نتاج حراك فكري افريقي، اثمرت نتائجه 

 تفاعل مجتمعي تشكل عبر إطار سياس ي 
ُ
التحررية عبر عقود من النضال ضد سياسة التمييز العنصري، هذا النتاج أعقبة

 ملتطلبات تلك اجتماعي، شكل فما بعد عدالة انتقالية خرجت الست
ً
عادة العدالة على شكل محكمة، في اول االمر ووفقا

عند الحديث حول لجان الحقيقية واملصالحة ،التي عملت  بعد. لذلكاملرحلة وساهمت في نجاح االنتقال الديمقراطي فيما 

رجي نجاحها باعتبارها ع
ُ
الجت القضايا العالقة في إطار حلقات الزمن الثالث املاض ي ،والحاضر، واستشرفت املستقبل، ن

( عالجت هذه اللجنة قضايا تراكمت لعقود، خلفتها سياسية 2000-1995باسترجاعها للماض ي ،فعلى مدار خمس سنوات )

الفصل العنصري والتي نعتقد انه من االجدر بحثها من مدخل أيديولوجي تنظيري من خالل  مقاربة لنظرية الصراع 

ر اليها كارل ماركس باعتبار ان، هناك فئتان اجتماعيتان رئيسيتان في جميع املجتمعات االجتماعي بين الطبقات ،والتي أشا

الطبقية وهما: الطبقة الحاكمة، والطبقة املحكومة حيث تستمد الطبقة الحاكمة قوتها من ملكيتها وسيطرتها على قوى 

هناك صراع رئيس في املصالح بين اإلنتاج، وتستغل الطبقة الحاكمة الطبقة املحكومة وتضطهد ها، ونتيجة لذلك 

على التقسيم  ( املبنيApartheid الطبقتين وهذا ما حدث في جنوب افريقيا خاصة وان نظام الفصل العنصري )األپارتهايد

الطبقي للمجتمع ، وفر اطار قانوني حافظ على الهيمنة االقتصادية والسياسية لألقلية ذات األصول األوروبية، بل ان 

مار والصراع بين املستعمرين في افريقيا كان باألساس اقتصادي ما يجعلنا نتفق مع ما كتبه كريس هارمان  أساس االستع

(و هو افراز مجتمع طبقي  عبر تقسيم األفراد إلى مجموعات عرقية 1913ونذهب بالقول ان ما حدث آنذاك )، ( 1) في مؤلفة 

كانت أهمها السود، البيض، امللونون، واآلسيويين وتقسيم األرض الى ما يشبه األوطان او املحميات العازلة ،وكان هذا بداية 

(  عندما فاز Africa Party of South National) NPالوطني   ،تحت غطاء تشريعي اقره الحزب ( 2) للفصل العنصري 

واقر قانون الفصل العنصري ،ووفر االطار القانوني لسياسة الفصل العنصري على شكل  1948باالنتخابات العامة  عام 

بق الفصل في املناطق السكنية، وتم ذلك أحي
ُ
انا ً بواسطة مجموعات عرقية   )السود، والبيض، وامللونون والهنود(. وط

عمليات الترحيل القسري، وحرم السود من جنسيتهم، وأصبحوا بموجب القانون مواطنين ألحد املواطن العشرة التي تدعى 

 
ً
بانتوستانات، وهي مواطن تقوم على النظام القبلي وتتمتع بالحكم الذاتي، والتي أصبحت أربع منها دوال ً مستقلة اسميا

عليم، والرعاية الطبية، وغير ذلك من الخدمات العامة، ووفرت للسكان السود خدمات وفرضت الحكومة الفصل في الت

أدنى من تلك املقدمة للسكان البيض. وعانى امللونون والهنود كذلك من التمييز، وحرموا من الحق في التصويت وتم 

والذي أضفى الصبغة الرسمية 1950لعام  30تهميشهم وكان أول قانون للفصل العنصري هو قانون، تسجيل السكان رقم 

حدد فيها 
ُ
على التصنيف العنصري واستحدث بطاقة هوية لجميع األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما، ت

                                                           
ز الدراسات االشتراكية: القاهرة، ب، ترجمة وحدة الترجمة، الكتاب االشتراكي العدد الرابع، )مرك كيف تعمل املاركسية؟كريس هارمان، - 1

 .42ت(، ص 

 2  -http://www.doh.gov.za/facts/1998/sadhs98/chapter1.pdf  
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املجموعة العرقية التي ينتمون إليها وأنشئت مجالس رسمية بهدف تسوية قضية الشعوب ذات األصل العرقي غير الواضح 

ونشر قانون الفصل العنصري في الجريدة الرسمية لجنوب  ( 3) لقانونية الثانية للفصل العنصري وكانت بمثابة الركيزة ا

أفريقيا   )التي أطلق عليها املصطلح األفريكان ستاتسكورانت أثناء فترة الفصل العنصري(، وقد كانت هذه الجريدة هي 

قانون الوسيلة الرسمية، التي استخدمتها حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ،للتواصل مع الشعب حتى الغي ال

،الذي اشترط تصنيف سكان جنوب افريقيا الى  1950كما تزامن ذلك مع صدور قانون تسجيل السكان لعام 1991عام 

 1953احدي التصنيفات العرقية  وهذا ما عزز الطبقية بعد صدور قانون الحفاظ على الفصل في املرافق العامة لعام 

هذه السياسة واجهت سلسلة من الرفض واملقاومة ،من القوى وذلك فبفصل األعراق عن بعضها، في األماكن العامة 

املجتمعية في جنوب افريقيا، وهنا نشير الى احدى تلك الحركات الشعبية الرافضة لسياسة الفصل العنصري، متبعة في 

استخدام تلك املسيرة استراتيجية تغيرت من تكتيك اال اخر بمعنى شهدت الحركات انتقال ما بين استخدام العنف وعدم 

باعتباره قدم رؤى مختلفة للتحرر من  العنف، مستندة في ذلك الى بعض رؤى الفكر االفريقي أمثال فرانس فانون 

 .االستعمار األوربي 

انطلقت هذه الورقة من افتراض ان؛ الحركات الوطنية املقاومة لسياسة الفصل العنصري استمدت نضالها من الفكر 

السر أت باال عنف في مقاومة الفصل العنصري، عرفت بوسائل دستورية سلمية من العلن أي االفريقي املعاصر عندما بد

 من داخل السجون، الى ان انتقلت الستخدام العنف.  ومن
ً
على هذا  ووقفت دراستناالداخل الى املقاومة من املهجر واحيانا

تأثرت حركات املقاومة لسياسة الفصل العنصري  طرحنا تساؤل مفاده؛ هل وحقيقة هذاما قاد الىاالفتراض واُعتبر مسلمة 

 بالفكر االفريقي؟ 

 واإلجابة عنه أسس لبناء إشكالية الورقة البحثية والتي تمثلت في:

 ضالهما ضد سياسة الفصل العنصري؟( في نANC&BCMماهية املرجعية الفكرية التي اعتمدت عليها حركتي ) -

 فرانس فانون؟الى أي مدى تأثرت هذه الحركات بأفكار   -

مهدت استراتيجية هذه الحركات الوطنية في مقاومتها لسياسية الفصل العنصري الطريق امام لجان الحقيقة  هل -

 واملصالحة؟

                                                           
 من تقارير الدول األطراف، ، وثيقة أساسية تشالدولية لحقوق اإلنسان هيئة األمم املتحدة، الصكوك - 3

ً
كل جزءا

HRI/CORE/ZAF/2014، (.2016)نيويورك 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2

B7W8n%2Bb8FShRY3USQ3jPNhy68vAe9XBGg2DI33ZLFFjPo9G4bha%2BFPcsVrWSEdyU%2BZWZMDeo3GJQjytxGpTiL    
  فرانز عمر فانونFrantz Fanon)  1925 - 1961 يك، عرف بنضاله جزر املارتن -فسانّي وفيلسوف اجتماعي من مواليد فور دو فرانس ن( طبيب

ِشر عام 
ُ
 1959من أجل الحرية وضد التمييز والعنصرية له عدة مؤلفات أشهرها كتاب معذبو األرض، وكتاب استعمار َيْحَتِضر هو كتاب ن

ُجل كتابته تنتقد العنصرية وتشيد بالثورة  1962وكتاب نحو الثورة االفريقية نشر عام  1952سوداء، أقنعة بيضاء صدر عام  وكتاب بشرة

 الجزائرية.

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B7W8n%2Bb8FShRY3USQ3jPNhy68vAe9XBGg2DI33ZLFFjPo9G4bha%2BFPcsVrWSEdyU%2BZWZMDeo3GJQjytxGpTipbL
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B7W8n%2Bb8FShRY3USQ3jPNhy68vAe9XBGg2DI33ZLFFjPo9G4bha%2BFPcsVrWSEdyU%2BZWZMDeo3GJQjytxGpTipbL
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: ان استراتيجية الحركات الوطنية في مقاومة سياسة الفصل، أحدثت توازن انطلقت هذه الورقة من فرضية مفادهاو

(، وسياسة الفصل ANC&BCMاملصالحة باعتبار ان صراع الحركات الوطنية )قوى قاد الى نجاح لجان الحقيقة و 

العنصري متغير مستقل، )سبب(وان نجاح لجان الحقيقة واملصالحة متغير تابع )نتيجة(. مع عزل اية عوامل خارجية 

 وبقائها ثابتة.

ارب األطراف مما أنتج توازن قوى بين وتتوقع دراستنا وجود عالقة طردية، بمعنى انه كلما زادت حدة الصراعات، كلما تق

 الفرقاء االمر الذي مهد للبحث عن حل للصراع عبر لجان الحقيقة واملصالحة.

 تعريفات إجرائية:

 1991، الى 1948مشروع تشريعي شامل بدأ فعلًيا بعد تولي الحزب الوطني السلطة في عام  هو سياسة الفصل العنصري:

نز )َوَضعه جانبا، أو نبذُه( لكن سبق ذلك بالعديد من القوانين أثناء الحكم البريطاني ويعرف أبارتايد في لغة األفريكا

، 1948واألفريكان في مقاطعات جنوب أفريقيا كذلك مهد لظهور نظام الفصل العنصري فوز الحزب الوطني في تشريعيات 

قر في 
ُ
، وقّسم سكان البالد رسميا إلى 1950حيث بدأ هذا الحزب تنفيذ مشروعه السياس ي بقانون ُسمي سجل السكان أ

مجموعات عرقية حدد أماكن وجودها في أماكن معينة من البالد كما ذكر لنا نلسون مانديال في كتابة بانها نظام يقوم على 

تقنين جميع األنظمة والقوانين التي وضعت االنسان االفريقي لعدة قرون في مرتبة أقل من مرتبة االنسان األبيض، وهي 

سة فصل ما بين األعراق تقوم على افضلية البيض املطلقة على األفريقيين وامللونين والهنود وتهدف الى ترسيخ سيادة سيا

 .(4)البيض في جنوب افريقيا الى االبد

هي تلك املجموعات املعلنة والتي ترفض سياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، والتي منها حركة الحركات الوطنية: 

 (.African National Congres( واملؤتمر الوطني االفريقي )Black Consciousness Movementاألسود )الوعي 

( هي لجنة تشكلت وفق قانون الوحدة واملصالحة (Truth and Reconciliation Commission لجان الحقيقة واملصالحة:

ن سياسة الفصل العنصري وكذلك سماع اعتذار الوطنية وهي بهيئة محكمة تستمع الى شهادات الضحايا واملتضررين، م

املتورطين في انتهاكات إنسانية ابان سياسة الفصل العنصري، هذه اللجنة لها صالحيات محددة مثل التقص ي واستدعاء 

املتهمين ومنح االهلية السياسية للمتهمين وتعويض الضحايا ،قد ترد هذه املصطلحات بصيغ مترادفة بمعنى ما نقصده 

امليز العنصري هو ذاته سياسة الفصل العنصري او التمييز العنصري جميعها تشير الى مفهوم سياسة الفصل  بسياسة

 العنصري. وكذلك مصطلح حركة املقاومة او النضال يشيران لذات املفهوم.

 أهمية الدراسة:

عنصرية ومن اجل الوصول الى االندماج تتمثل األهمية النظرية للورقة باعتبارها إضافة الى الرؤية القائلة؛ ان حل قضية ال 

يتم من خالل الضغط وصراع االضداد الذي سوف يصل الى مرحلة التوازن، والى مجتمع خالي من االستغالل كما تأتي 

                                                           
نلسون مانديال رئيس حزب املؤتمر الوطني  رحلتي الطويلة من أجل الحرية السيرة الذاتية لرئيس جمهورية جنوب افريقيانلسون مانديال،  - 4

 .108(، ص1997، ترجمة عاشور الشامس )جمعية نشر اللغة العربية، جوهانسبيرغ:يقياالفر 
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األهمية العملية او التطبيقية من خالل ما سوف تضيفه من رؤية استشرافية واستباقية لنماذج نجاح املصالحة الوطنية 

فكر تحرري وطني، مبني على املصالحة والعدالة خاصة أن هناك دول تمر بذات املرحلة التي مرت بها جنوب املؤسسة على 

 افريقيا قبل نصف قرن مض ى.

 املناهج املستخدمة:

اعتمدت دراستنا على املنهج التاريخي باعتبار ان جل االحداث وقعت في حقبة تاريخية معاصرة، يتطلب ذلك اتباع املنهج 

التاريخي كما استخدم املنهج القانوني الذي عالج الجانب القانوني خاصة في محور لجان الحقيقة واملصالحة، إضافة الى 

ن دولة جنوب افريقيا هي دولة الدراسة ويمكن تحديد األفق الزمني للدراسة منذ االستعانة بمنهج دراسة الحالة باعتبار ا

.وتأتي 1991وحتى اإلعالن عن انتهاء سياسة الفصل العنصري عام  1923عام  ANCتأسيس املؤتمر الوطني االفريقي 

 دراستنا ضمن الدراسات ذات املدى املتوسط.

 هداف الدراسة:أ

( كما نسعى الى تفسير ملاذا غيرت ANC&BCMية أسلوب املقاومة لدي حركتي املقاومة )هدفت هذه الورقة الى وصف ماه

الحركات أسلوب املقاومة مع سياسة الفصل العنصري، وتوضيح الرؤى واملدارس الفكرية التي تأثرت بها الحركات في مسيرة 

ملجتمع املحلي في جنوب افريقيا، ويبقى املقاومة والسعي للكشف عن إثر تلك الحركات الوطنية في احداث توازن داخل ا

استشراف مدى نجاح اقتباس نموذج العدالة االنتقالية )جنوب افريقيا( على الحالة الليبية بعد انتفاضة فبراير 

 .هدف تسعى دراستنا الى إنجازه.2011

 لذلك قسمت الدراسة الى عدة محاور:

 تاريخية.الفكر االفريقي التحرري في ظل الصراع األوروبي ملحة  -

 املؤتمر الوطني االفريقي اهداف ووسائل. -

 حركة الوعي األسود في مواجهة الفصل العنصري. -

 لجان الحقيقة واملصالحة ملاذا؟ ومتى؟ وكيف؟ -

 ليبيا والعدالة االنتقالية رؤية استشرافية في ظل نموذج جنوب افريقيا. -

 .الفكر االفريقي التحرري في ظل الصراع األوروبي ملحة تاريخية

على الرغم من مرور اكثر منذ اكثر من ستة عقود على ربيع استقالل الدول االفريقية، و التي شهدت ظاهرة الكولونيا لية 

األوروبية وما خلفته من تبعية  ثقافية، واقتصادية ،وسياسية وغيرها ،فقد ضلت مشاعر عدم االنصاف حاضرة في الهوية 

الف وما يحدث  من مظاهر العنصرية التي الزلت تطل من داخل عواصم تلك الدول االفريقية والتي ورثها االحفاد من االس

األوروبية، وحتى تلك الدول التي تنادي بالحرية و بالديمقراطية واملدنية ونبذ العنصرية تخرج اليوم من عواصمها 

رق او الدين فهذه حركة )حياة احتجاجات تعبر عن معاناة مواطنيها من ظاهرة التميز العنصري املبني على اللون او الع

فكرتها  (Black Panthersالتي استلهمت من حركة الفهود السود االمريكية ) BLM )Black Lives Matterالسود مهمة 
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 شهدت بعض عواصم األوروبية احتجاجات، تخللها تحطيم تمثال كان قد نصب في عام 
ُ
جسدت  1895ومبادئها ،حيث

إدوارد Edward Colstonنصرية وفكرة سمو الجنس األبيض ،ولعل تعرض تمثال )هذه الشخصيات وأرست ظاهرة الع

للتحطيم بعد اكثر من ثالثة قرون، دليل على تجذر ظاهرة العنصرية لدى احفاد املستعمرين ،األوائل كما ان كولستون(

أوديرخم البلجيكية بسبب ما أسموه من مدينة إزالة متظاهرين غاضبين مناهضين للعنصرية ، تمثال امللك) ليوبلد الثاني( 

 تاريخه العنصري تجاه الكونغو التي استعمرتها بلجيكا خالل القرنين املاضيين.

ري دون التطرق الى املرحلة االستعمارية والى تاريخها املعاصر، خاصة في دولة الدراسة نشير الى موقف الفكر االفريقي التحر 

ف هذا الفكر التحرري وكيف استخدمته الحركات املقاومة لسياسة الفصل من االستعمار األوروبي بمعنى مدى توظي

ساسة وقادة للمقاومة  سنجور، باعتبارهم فانون، ليبولدالعنصري في جنوب افريقيا ونشير على سبيل االستدالل فرانز 

 ومناهضين بارزين لالستعمار ولسياسة الفصل العنصري.

ونذهب بالقول الى ما ذكره غيرهارت ، جيل م. في مؤلفه القوة السوداء في جنوب إفريقيا: تطور أيديولوجية اذ أشار الى 

جنوب افريقيا أبان  مقاومة نظام الفصل العنصري  كانت االحداث نتاج ألفكار أضحت منشورة اما في الصحافة البيضاء 

(و ليبولد  Cheikh Anta Diop)لبعض املفكرين أمثال شيخ انتا ديوب  برزت كتابات 1960او الراديو ومع حلول عام 

( تأثروا بأفكار SASOوجوليس نيريري ،كذلك أشار الكاتب في ذات الكتاب ان مؤسس ي )، ●سنجور ، و كينيث كياوندا

                                                           
 Edward Colston (1636-1721 تاجر ر )( أفريقي الى أوروبا على سبيل االتجار بالبشر عمل 80000ق انجليزي األصل ساهم في نقل اكثر من )

نة جارة الرقيق أستثر ريع تجارته في بناء الكنائس واملدارس واملستشفيات في مديعضو في البرملان ونائب حاكم الشركة االفريقية املتخصصة في ت
 بريستول البريطانية.

 في اليكن في بلجيكا. مارس اعمال  1909ديسمبر  17في بروكسل، وتوفي بتاريخ  1835أبريل  9لويس فيليب ماري فيكتور، ولد بتاريخ  ليبولد

 التطهير العرقي ابان االستعمار البلجيكي في الكنغو قتل بتحريضية أكثر من عشرة ماليين انسان افريقي في املستعمرات البلجيكية.
  دفاعه القوي عن الحضارة األفريقية وتاريخها من خالل ( ُعرف ب1986-1923وعالم ومؤرخ وبروفيسور. ولد في ديسمبر )شيخ السنغالي

تل السياسية في السنغـال، أهمها )الجبهة الوطنية، والتج
ُ
مع محـاضراته وكتاباته العديدة سـاهم بشكل كبير ومؤثر في تأسيس العديد من الك

 الوطني الديمقراطي(
● nneth David KaundaKe (1964 –  9911 سياس ي سابق الذي شغل منصب أول رئيس ل زامبيا )املؤتمر الوطني األفريقي  أسس 1964

 الزامبي ، ليصبح فيما بعد رئيسا ل حزب االستقالل الوطني
يه مذهب القـوة السـوداء الذي يوجب ع9981 – 1935إلدريدج كليفر ) ▪ ِ

ّ
لى السود أن ينتظـموا سياسـًيا حتى م(. سياس ي أمريكي عرف بتبـن

وال تزال 1968يتمكنوا من التعامـل مع املجتمع األبيض من موقـع القوة. اشُتهر كليفر بكتابه روح على الجليد أشهر كتابات كليفر نشرت عام 

 في األدب األفريقي األمريكي. وانضم إلى حزب النمر األسود. وكانت هذه منظمة راديكال
ً
 أساسيا

ً
ية أنشئت لتشجيع حقوق السود وترسيخها عمال

 في املجتمع األمريكي.
 - اعية إسالمي ومدافع عن حقوق اإلنسان أمريكي من أصل إفريقي أنظم الى حركة امة اإلسالم في ( هو د1965  - 1925إكس ) مالكوم ليتل

 ى األبيض.الواليات املتحدة االمريكية هذه الحركة تدعو إلى تفوق الجنس األسود وسيادته عل
 Stokely Carmichael (1941 -  1998 

ً
قومية السوداء في مجال الحقوق املدنية بالواليات املتحدة ، وقد أنشأ في الستينيات شعار ال ( ناشط

لى افة إالتي حشدت شعار "القوة السوداء" التزم كارمايكل بفلسفة املقاومة الالعنف التي تبناها الدكتور مارتن لوثر كينغ جونيور باإلض

 املعارضة األخالقية للعنف.
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ؤسس ي حركة الوعي األسود باالعتماد على الذات كما اثرت أفكار فرانز فانون في م 1967هؤالء وخاصة اعالن نيريري في عام 

            روح كليفر على الجليد (والسيرة الذاتية ملالكوم إكس)▪كما تأثروا بكتابات األمريكيين السود أمثال  كليفر إلدريدج 

ول الالهوت األسود جميعهم ملهمين ومرجعية حكتابات جيمس كون و وتشارلز هاملتون   ستوكلي كارمايكل )بالك باور (

  بأفكار (. i.) لألفارقة واملناهضين للفصل العنصري في جنوب افريقيا
ً
اذ يمكن القول بأن حركة الوعي األسود قد تأثرت كثيرا

فرانز فانون ،الذي برزت في كتاباته ولعل مؤلفة "معذبو األرض" الذي قدمة الفيلسوف الفرنس ي جان بول سارتر  عندما 

ناضلين ،عندما طالب باتحاد القارة االفريقية ونبذ الخالفات واالنقسامات حذر فانون وصف  فانون بانُه الناطق بلسان امل

 الى رؤية كارل ماركس للطبقية واعتبر ان األجنبي املستعمر قد جاء من مكان اخر 
ً
من الطبقية في جنوب افريقيا مشيرا

 رغم نجاحة في ا
ً
لتطويع ،ويرى فانون ان االستعمار شر وفرض نفسة بمدافعة وآلته العسكرية فاملستعمر يضل اجنبيا

مطلق و عنصر متلف يحطم كل ما يقاربه ومخرب للقيم . يصف الكنيسة في املستعمرات البيضاء بأنها كنيسة البيض، 

وأستهجن عنصرية ديغول ودفاع مورياك عن الكتل السوداء والسمراء والصفراء وما قاله )ميسو ما ير( أمام الجمعية 

 ة عندما قال "مسيو" علينا ان ال نلوث الجمهورية بإدخال الشعب الجزائري اليها.الوطنية الفرنسي

ون اعتبر ان القوة هي اول وسيلة وأشاد باملقاومة الجزائرية، بانها عنف هائج ال يمكن ان يخضع اال لعنف اقوى، وانتقد فان 

 فكرة الال عنف اذ يرى انها جاءت مع البرجوازية االستعمارية.

 عند فانون: الال عنف

هي محاولة لتسوية املسألة االستعمارية وقد حذر من البرجوازية الوطنية ،خاصة عندما تتخذ موقف الوسيط بين 

الجماهير واملستعمر وهي تحاول ان تكون محل ثقة املستعمر على حساب الشعب ، ويسترشد بانتصار الشعب الفيتنامي 

ار لكل الشعوب املستعمرة املقهورة ،واعتبرها نموذج تخويف املستعمر ويرى ويعتبرها انتص 1954في معركة ديان بيان عام 

 ويعتبرها محاولة ملنع الشعب في الكنغو ان يصبح مثل الشعب الجزائري في 
ً
ان تأسيس رابطة الشعوب املستعمرة فرنسيا

ة ان تحمل السالح وتتحرك الى لقد كتب فرانز مقاال في صحيفة املجاهد الجزائرية دعا فيه الشعوب االفريقي، املقاومة

ويعتبر فانون ان جميع االعمال العنيفة بالعادة تصدر من الشعب ال من  (. 5) االمام وتنشر الذعر في صفوف املستعمرين 

األحزاب السياسية ،التي يرى بانها تستغل املقاومة العنيفة وتعتبرها وسيلة ،ويعتبر الكفاح املسلح عامل يوحد ويجمع 

القادة الذين يحرضون الشعب على الكفاح املسلح بالعادة هم اشخاص محكوم عليهم باإلعدام قادة الحركة االفراد و 

                                                           
Charles Hamilton Houston   (1895-1950 محام و ) .مدافع عن الحقوق املدنية أول محرر أمريكي من أصل أفريقي في مجلة هارفارد للقانون

 أول رئيس تحرير أمريكي من أصل أفريقي في مجلة هارفارد لو ريفيو كان مناهض للعنصرية في أمريكا.
 الالهوت األسود والقوة  1969تأييده لعلم الالهوت األسود والهوت تحرير السود. قدم كتابه عام ب( اشتهر 2018-1938هال كون ) جيمس

 السوداء طرح طريقة جديدة لتعريف شامل للتميز الالهوتي في الكنيسة السوداء كانت رسالته أن القوة السوداء، التي تم تعريفها على أنها

 كدون اإلنسانية التي ينكرها تفوق البيض.السود الذين يؤ 
-1ص -( ص2018)العدد الثامن، يناير  مجلة الفرطاس، ("9611-1925كرام بن عيس ى "حياة فرانز فانون ونضاله مع الثورة الجزائرية )إ- 5

32. 
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( 1956النضالية في الجزائر كانوا مالحقين ووصلوا الى نقطة اال عودة ويستذكر احداث مدينة  سكيكدة    ) فيليب فل عام 

 وكذلك احداث شار يفيل في جنوب افريقيا مقاطعة 
ً
.حذر آنذاك من انطالق العنف املسلح في 1960ترانسفال عام سابقا

غينيا ، الصومال ، انغوال وهو قرار العنف يتخذ عندما ال يثق الشعب في الوسائل األخرى، ويرى ان املستعمر يستمد 

اد عامل لتوحيد مشروعيته من القوة، ومتى ما اتخذ قرار الكفاح املسلح عندها تكون نقطة اال عودة ويعتبر ان العنف املض

الشعب ،فاذا اغدق املستعمر القبائل او رؤساء العشائر ونشط االنقسامات الدينية فان العنف املضاد يوحد على 

الصعيد القومي، والعنف يرفع الشعب الى مستوى القائد بمعنى ان الجماهير التي تشارك في التحرير الوطني لن تسمح 

 لها، وحذر 
ً
 فانون من الهوة ما بين القيادات، والجماهير ،وطالب بالوعي السياس ي لدي الجماهيرألحد ان يُعد نفسة محررا

 ويرى ان النزاع املحلي خطر يجب إيقافه، ويعول على طبقة 
ً
ودعا النقابات والحركات الحقوقية بأن تكون واعية سياسيا

الشباب املثقفين الذين تعلموا في عواصم الدول االستعمارية باعتبارهم ادة تعبئة وتثقيف للجماهير ،كما تخوف من اتساع 

وبين الجماهير الريفية . ويعتبر ان املنتسبين لألحزاب السياسية هم من سكان  الهوة ما بين األحزاب السياسية الوطنية

املدن، وأصحاب املهن الذين كونوا طبقة البلوتارية الناشئة ،حسب رؤيته بانها ترى في نفسها مختلفة عن جماهير األرياف 

،وبذلك تدخل في صراع مع قوام االمة  وتسود فيهم روح العصرنة ،وان أوساط األرياف تمارس تقاليد بالية يجب إصالحها

ويراه صرا ع على امتالك الريف ،وهنا تتحول نظرة األحزاب الوطنية لنفس رأي املستعمر باعتبار ان األخير عمل على تجميد 

ن او تحجير األرياف، صنف فرانز املجتمع الريفي الى جماعات تبقى في الريف وتتحمل األوضاع وهؤالء في الغالب ممن يكونو 

 عن 
ً
جماعات دينية ،وجماعات تنتقل الى املدن ولكنهم يعيشون على األطراف في اكواخ الصفيح ويتسربون الى املوانئ بحثا

فرص للعمل او الهجرة والجماعات األخرى ينتقلون من األرياف للمدن ويكونون بلورتا رية دنيا، ولكن يبقى الريف لديه 

 ما يحمل عبئ املدينة ابان النزاعات املسلحة، عندما تبدا مصدر للثورات املسلحة ويضع سيناريو وه
ً
و ان الريف غالبا

حمالت االعتقاالت البوليسية للحزب الوطني تصل االنباء الى الريف مشوشة ،يهجم الفالحون على مراكز الشرطة ويقتلون 

قة وترسل تعزيزات ويهرب الرجال الى الدرك ويهاجم واملدرسة وُيقتل املعلم األوروبي، وتهرع السلطة االستعمارية للمنط

 ( 6) الجبال التخاذ مواقع قتالية وتبدا الحرب وهنا تطرح األحزاب السياسية عروضها للتفاوض لنيل املكاسب السياسية 

ا ،ويعتبر ان طبقة الفالحين في البالد املستقرة هي الطبقة الثورية الوحيدة ،وان هذه الطبقة ال تخش ى أن تخسر بالثورة شئي

بل تطمع أن تكسب بالثورة كل ش يء ألنها طبقة ليس عندها حل وسط وال مجال عندها للتسوية ،فالقوة وحدها تحدد في 

رائيها بقاء االستعمار أو زواله ،تساءل فانون متى يمكن القول إن الوضع قد نضج إلى الحد الذي يجب فيه القيام بحركة 

 تحرير وطني؟

لطليعة الحزبية لتقود عملية التحرر بما هي عملية عنف شاملة، ألن االستعمار هو عنف هائج يًعول على النخبة املثقفة وا 

ال يمكن أن يخضع إال لعنف أقوى، يعطي فانون للعنف مضامين أخرى نفسية تتمثل في اتخاذ العنف وسيلة لتطهير 

                                                           
-(، ص2015لنشر، القاهرة:، ترجمة سامي الدروبي وجمال رئاس ي، الطبعة الثانية، )مدارات لألبحاث وامعذبو األرضفرانز فانون،  - 6

 .62_14ص،
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سية التي يستمد منها املستعِمر النفس، وتخليص الجماهير من مركب النقص ويعتبر فانون العنف هو الوسيلة الرئي

واملستعَمر مًعا قوتهما، فكما أن االستعمار ال يكون إال بالعنف، فكذلك التحرر واستعادة االنسان لذاتيته وإنسانيته ال 

يتم إال بالعنف، وهنا يكمن املأزق في ترسيم حدود هذا العنف، الذي ال يضع له فانون نهايات واضحة، فالتحرر لديه هو 

ار ما يناسب الجماهير وال يكون ذلك إال بمحو كل ما له صلة باملستعِمر. ولم يتردد فانون بوصف االستعمار بالعنف اختي

الشامل الذي يتضمن العنف السياس ي والعسكري والثقافي والنفس ي ويرى ان تعذيب االنسان األسود آلية وسلوك مالزمة 

 . ( 7) مر واملستعـِمر وال يمكن القضاء على العنف اال بالعنف املماثللالستعمار ونموذج من نماذج العالقات بين املستعَ 

 املؤتمر الوطني االفريقي اهداف ووسائل.

ال يمكن فهم منظمة او حركة قاومت سياسة الفصل العنصري على مدى قرن مض ى دون فهم األوضاع السياسية، 

وب افريقيا ،وهذا يقود الى التنوع العرقي واثره في تعميق حالة واالجتماعية، واالقتصادية والتركيبة العرقية للمجتمع في جن

قادات حروب من اجل التوسع والحصول على أراض ي جديدة للقبائل اذ شهدت الصراعات والحروب في الفترة ما بين 

يقية، الى هذه الحروب ساهمت في تهجير كثير من القبائل االفر  ( اذ شهدت هذه الفترة حرب شاكا 1834-1820السنوات )

املناطق التي يسيطر عليها األوربيين في منطقة الكاب وعملوا في مهن الزراعة واعادت هذه الهجرة توزيع ديمغرافي جديد 

للمناطق التي ينظم فيها املستوطنون الهولنديين )البوير( واالفريكان الذين استوطنوا األراض ي التي نزح سكانها بسبب 

بغرض أنشاء محطة تجارية لتزويد السفن التابعة  1652ين في جنوب القارة االفريقية عام الحروب ، ويرجع وجود األوربي

لشركة الهند الشرقية الهولندية، باعتبار ان الهولنديين هم أول من املستوطنين في جنوب افريقيا ثم انظم اليهم 

ر الذي مهد لوصول املهاجرين البريطانيين الفرنسيين، بعد احتالل البريطانيين ملنطقة الكاب في القرن الثامن عشر االم

% إضافة لوجود املستوطنين من أصول أسيوية، 80ملنطقة ناتال وازداد اعداد البيض في جنوب افريقيا ليصل الى اكثر من 

الذين كانوا قد استوطنوا منطقة الكاب منذ أواسط القرن السادس عشر حيث تم نقلهم الى املستعمرات الهولندية في 

 الهندية للعمل هناك . الجزر 

في منتصف القرن التاسع عشر دخلت صناعة السكر ما تطلب اعداد إضافية من العمالة )الهنود( للعمل في ناتال ما أدى 

الى استقرار بعض العمالة بشكل دائم، وبازدياد عدد السكان من أصول هندية لذلك فقد أصدر البرملان اتحاد جنوب 

االسيوية. هناك سكان يطلق عليهم امللونين ويرجع اصولهم الختالط البيض بالسكان املحليين  افريقيا قرار إيقاف الهجرة

واألوربيين واألسيويين هؤالء يتحدثون اللغة األفريكانية وهي لغة هجينة من الهولندية واالنجليزية والفرنسية، إذا هذه 

، والهويات املختلفة هي من شكل املجتمع الجنوب افريقي التشكيلة املتنوعة من األصول املختلفة وذات الثقافات املختلفة

 بداية من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر.

                                                           
 (، ب ص.2015خريف  5)العدد  رونمجلة يتفكلزواوي بفورة "الهوية والعنف نحو قراءة جديدة ملوقف فرانو فانون "، ا- 7
 (1787 - 1828 حكم .)ُينسب إليه  1828إلى عام  1816اكا مملكة الزولو املمتدة من بين نهري بونغول وزيمخولو في جنوب إفريقيا من عام ش

 فضل تحويل قبائل الزولو من مجرد تنظيمات قبلية إلى أمة تسيطر على معظم مناطق جنوب أفريقي.
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 في ظل وجود تنوع سكاني )بيص ملونين( باعتبار 
ً
يمكن القول ان ظاهرة العنصرية املعتمدة على اللون  كانت قد برزت مبكرا

اليدوية كانت من مهام امللونين فقد برزت لدى البوير العنصرية باملقابل ان البيض يملكون األراض ي واملال وجل االعمال 

اعترف البريطانيون ببعض الحقوق للسود بمعنى ان هناك اختالف في التعامل مقارنة بين البريطانيين والبوير، الذين عملوا 

ل واضح ،ومع ظهور صناعة التعدين على تأسيس مستعمرات لهم )الترانسفال واالورنج الحرة (ومارسوا فيها العنصرية بشك

في جنوب افريقيا ازدادت الحاجة الى االيدي العاملة فقامت السلطات بتشجيع املهاجرين ،وإقامة مناطق عازلة لهم فكانت 

أولى سياسات الفصل العنصري التي قد مارسها البوير لذلك فقد كانت هناك نظرتان مختلفتان هما البوير والبريطانيين 

من اجل املساواة في جميع  1910فية التعامل مع السود لذا فقد بداء التفكير في انشاء اتحاد جنوب افريقيا عام ،تجاه كي

الحقوق السياسية واالقتصادية وغيرها، مع تجاهل حقوق االخرين من االفارقين وامللونين لذلك بدأت القوانين املؤثرة 

صدر قانون املناجم واالشغال ،الذي منع السود من العمل في  1911واملقوض للسود تظهر بعد انشاء االتحاد ففي عام 

الذي منع شراء األراض ي ،او امتالكها ،او استئجارها للسود ومن ضمن  1913اعمال ذات مهارة وقانون األراض ي لسنة 

توالى القوانين  الذي يحضر انتساب األفريقيين ،الى اتحادات العمال البيض مع 1924لسنة  11القوانين الصارمة قانون 

  1950لسنة  30املحددة والساعية لدعم الفصل العنصري  كما ان قانون السكان رقم 
ً
كان من اكثر القوانين تجسيدا

كل هذه القوانين الداعمة   1953وقانون االمن العام لعام  1953للفصل العنصري كذلك قانون تعليم البانتو لسنة 

ملرحلة املقاومة والرفض وهذا موضوع الورقة.  إذا برزت عديد املنظمات املجتمعية للفصل العنصري ،كانت بمثابة الدعوى 

الرافضة واملناهضة لسياسة الفصل العنصري غير ان تم اختيار الحزب الوطني االفريقي وحركة الوعي األسود نموذجين 

 ملقاومة الفصل العنصري.

 African National Congres    ANC تشكيل حزب املؤتمر الوطني االفريقي.

      بعد ان أُسس اتحاد جنوب افريقيا، كان على األفريقيين ان يجدون طريق اخر للنضال من اجل حقوقهم، فقد وجه

Pixley ka Isaka Seme ( بكسلي كا اسلكا سيم) نداء لكل االفريقيين ودعاهم لتتناس ي األحقاد  1912في يناير عام ،

وخالفات املاض ي، واجتمع ممثلي املنظمات الشعبية والكنيسة في مدينة بلومفونتين عرف بنداء سيم ،تأسس الحزب في 

نوب افريقيا مرحلة مرت بها جنوب افريقيا بمحطات هامة، فقد اكتشف الذهب وراجت صناعة التعدين واصدر اتحاد ج

عدة قوانين مجحفة في  السود وكنا قد اشرنا الى بعض تلك القوانين التي اضرت بالسكان االصلين، حاولت قيادات الحزب 

اتباع سياسة االقناع )الال عنف ( في سبيل اقناع السلطات قبل اللجوء الى استراتيجية العنف، حيث حث الحزب السلطات 

ق السود، ودون جدوى بداء الحزب في الحراك السياس ي عبر تحريض  منظمات مجتمعية الحاكمة بضرورة االعتراف بحقو 

رئيس للحزب  انتخب  )جي تي جوميد ( 1927منها اتحاد العمال الصناعيين والرابطة االشتراكية والحزب الشيوعي وفي عام 

                                                           
 ن جامعة كوملبيا ودرس في جامعة أكسفورد له خطابات مشهورة مثل خطاب "تجديد افريقيا" اقترح مشروع ( تخرج م1951-1881سلكا سيم )بكسلي كا ا

 ومشروع االتحاد األصلي. 1909اتحاد جنوب افريقيا عام 
   ( .للمزيد انظر الى 9491- 1867سياس ي من جنوب إفريقيا وأب أرش ي جوميد )gumede-shanganat-https://www.sahistory.org.za/people/josiah 
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، وكان هدفه الدفاع عن «ب أفريقيااتحاد جنو ».ومع تأسيس الحزب بعد سنتين فقط من إعالن والدة 1930ثم اقيل عام 

في مدينة بلومفونتين تحت اسم  1912حقوق السود أمام سيطرة األقلية البيضاء.  تأسس حزب املؤتمر الوطني األفريقي في 

"املؤتمر الوطني األهلي لجنوب أفريقيا" للدفاع عن حقوق السود أمام سيطرة األقلية البيضاء. وأصبح يعرف باسم "املؤتمر 

انتهج حزب املؤتمر الوطني األفريقي طريق الحوار، في مسيرة الكفاح  1948و 1912بين عامي  1923طني األفريقي" عام الو 

التحرري، لكن السلطة العنصرية في جنوب أفريقيا استمرت في اقتالع األفارقة السود غير ان املؤتمر ضل يعمل على نحو 

وضة، واالنتداب. ومع أول رئيس للمنظمة كان جون دوب، ومن بين أعضائها رئيس عبر الوسائل الدستورية مثل الوفود املف

.تزعم ألبرت جون لوتولى 1923املؤسسين الشاعر واملؤلف سول بالتجي. أصبحت منظمة املؤتمر الوطني األفريقي في عام 

القرن العشرين، وعارض .وكسب املؤتمر شعبية واسعة أثناء الخمسينيات من 1958و 1951املؤتمر الوطني األفريقي بين 

ات(.  ود بحمل تصاريح )هويَّ سياسة التمييز العنصري الجديدة معارضة نشطة. وقام بإدارة حملة ضد القوانين امللزمة للسُّ

، نتج عن مسيرة ضمن تلك الحملة، إطالق الشرطة النار على الناس في شارپڤيل قرب جوهانسبرج، وبعد 1960وفي عام 

الوطني اإلفريقي؛ مما دفع قادته إلى اللجوء إلى النشاط السري كتب نلسون مانديال عن تأسيس  ذلك ُحظر نشاط املؤتمر

منظمة جديدة منبثقة من الحزب الوطني االفريقي اذ يقول : لقد ظل الحزب يعمل طيلة نصف قرن من النضال السلمي 

طريقة النضال ونتحول الى العنف املسلح وكنت  ان نغير من 1961غير انه لدواعي صون الكرامة قررنا في اجتماع في يونيو 

لوا جناًحا عسكرًيا سموه أمخونتو ِوي سيزوي، أي MKوتقرر ان تنش ئ منظمة باسم ) 1952قد طرحته أوائل عام 
ّ
(  وشك

انُه، قام األمخونتو بنضال مسلح ضد النظام الحاكم. غير  (. 8) وأصبح نلسون مانديال أول قائد له 1961َحْربة األمة، عام 

م. حكم عليهم 1964اعتقل قادة األمخونتو، منهم نلسون مانديال، والتر سيسيلو وغيرهما، وفي محاكمات ريڤونيا عام 

بالسجن مدى الحياة. وعمل املؤتمر الوطني اإلفريقي في املنفى بزعامة أوليفر تامبو من مقر قيادته في لوساكا بزامبيا، حتى 

 نه.، حينما تم رفع الحظر ع1990عام 

 تغيير االستراتيجية:

في منتصف االربعينات بدأت الدعوات داخل الحزب في تغيير طريقة تعامله مع النظام الحاكم، فقد أنظم اليه مطلع 

الخمسينيات طالئع من الشباب املثقف منهم )نلسون مانديال، ووالتر وسيسولو، وأوليفر تامبو( هؤالء ركزت توجهاتهم نحو 

 ودعوا الى اشراك الجماهير في عملية التحرر، كما القومية االفريقية، 
ً
وجميعهم يؤمنوا بان التحرر ال يكون اال افريقيا

   Student Representative(SRCاعترض الحزب بمعارضة قانون التعليم )البانتو( وانش ئ حركة التعليم األفريقيين )

Councilاجل ترسيم سياسة تعليم تحفظ الهوية االفريقية. ( من 

( رافضين قانون الحد من االنتقال، وتشريعات الحد من انتقال السود PACتشكل مؤتمر عموم افريقيا ) 1960في عام ف 

فقد دعوا الى تجمع عدد من حاملي التصاريح وتعمدوا عدم حملها ذاك اليوم، وتجمع املتظاهرين في شارب فيل وحدثت 

                                                           
 .262،263ص،  ، مرجع سبق ذكره، ص،رحلتي الطويلة من اجل الحرية السيرة الذاتية لرئيس جمهورية جنوب افريقيانلسون مانديال،  -8
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ة وستون شاب، واصابة عدد مئة وستة وثمانون متظاهر، اعمال عنف من قبل السلطات الحاكمة أدت الى مقتل تسع

 هذه الواقعة كانت بداية للمقاومة العنيفة املسلحة.

غير الحزب الوطني االفريقي طريقة العمل وانتقل للعمل سرا ـوشكل فرق جناح عسكري ـنفذت هذه الجماعات اعمال  

ت لتصل الى عقوبة اإلعدام واالعتقال دون محاكمة لثالثة تخريبية تجاوزت املئتان عمل ما اضطرت السلطات لرفع العقوبا

أشهر وكانت هذا بمثابة التصعيد ودعوة لتغيير املسار او االلية للمقاومة وبدأت رابطة الشباب في الدعوة الى االضراب 

كمة إيقاف عرفت هذه املرحلة بحملة التحدي لسياسة الفصل العنصري، حاولت السلطات الحااملقاطعة و العام، والى 

عرف بميثاق الحرية  1955هذه الحمالت ولكن قوبلت بازدياد االعداد الرافضة وتحالفت عدة منظمات واعدو ميثاق عام 

، من قبل 1955هو وثيقة تم التصديق عليها في مؤتمر الشعب الذي عقد في كيب تاون، سويتو، جنوب أفريقيا، في يونيو و 

 لحكومة متعددة مختلف الهيئات األعضاء في التحالف ا
ً
لكونغرس. وتشمل السياسات املنصوص عليها في امليثاق مطلبا

، وتكافؤ الفرص، وتأميم البنوك، واأللغام والصناعات الثقيلة وإعادة توزيع األراض ي وتضمنت 
ً
األعراق منتخبة ديمقراطيا

حقوق متساوية والجميع يتمتعون الوثيقة عدة مطالبات ووعود ودعت الى اعتبار ان جميع املجموعات الوطنية تتمتع ب

بحقوق إنسانية متساوية ،والجميع متساوون أمام القانون وسيشارك الناس في ثروات البلد ،وستتم مشاركة األرض بين 

أولئك الذين يعملوا وسيكون هناك عمل وأمن سيتم فتح أبواب التعلم والثقافة ويجب أن يكون هناك سالم وصداقة و أن 

 وأمن وراحة. يكون هناك منازل 

عضو ممن شاركوا في صياغة  150اعتبرت السلطات الحاكمة ان هذا البيان دعوى للشيوعية، بعد عام اعتقل أكثر من 

ميثاق الحرية ،وجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى واملؤامرة على مستوى البالد الستخدام العنف، إلسقاط الحكومة الحالية 

دد من قيادات الحركات النضالية للمحاكمة وُحكم على نيلسون مانديال، وولتر واستبدالها بدولة شيوعية، قدم ع

  1964سيسولو، وستة آخرين بالسجن مدى الحياة بتهمة الخيانة في عام 
ً
فيما يعرف باسم محاكمة ريفوني ،كما غادر هربا

التخريب السرية فقد خرج عدد من قيادات الجناح العسكري بعد حملة اعتقاالت ،نفذتها السلطات للحد من اعمال 

)أوليفر وتامبو وجو سلوفو (الى زيمبابوي ،وهذه نقلة أخرى لجلب دعم دولي خارجي عندما تعاون مع جيش الشعب الذي 

مع مطلع السبعينات بدأت االسعار في االزدياد بسبب حركات يقاتل من اجل تحرير زيمبابوي وعقد مؤتمر )موروجورو(

،وانخفاض األجور ترك العمال وظائفهم وبدءا اإلضراب يعم البالد ،برزت حركة الطالب االضراب والعصيان املدني 

وخرج الشباب في الشوارع رافضين تعليم اللغة األفريقانية في املدارس  1976احتجاجات على قانون تعليم البانتو عام 

(والتحمت الحركة SASMكة الطالب ) واطلقت السلطات النار على املتظاهرين وتجاوز عدد القتلى الف قتيل وبرزت حر 

اتحدت املنظمات املجتمعية وتشكلت جبهة  1980ومع مطلع عام  1976بالجناح العسكري للحزب الوطني االفريقي عام 

 .( COSASديمقراطية متحدة )

                                                           
  مؤتمر  Morogoro Conference  اح العسكري لحزب املؤتمر الوطني االفريقي وزعيم وهو مؤتمر استشاري ضم الجن 1969عقد في ابريل عام

 األصول الهندية وامللونة وحركة الطبقة العاملة الثورية وحضر أكثر من سبعون مندوب 
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جنوب ( مؤتمر نقابات عمال COSATU SNC )كوزاتو 1985املنظمات وشكلت النقابات كونجرس عام  أكبرواعتبرت احدى 

دعا و نقابة عمالية  21أفريقيا هو االتحاد األبرز في جنوب أفريقيا. وهي أكبر اتحادات نقابية رئيسية ثالثة في البالد، وتضم 

 وبدا النزاع املسلح وأعلن عن حالة الطواري في البالد 1986املؤتمر الوطني االفريقي الى اضراب عام وعصيان مدني في عام 

فخرجت مظاهرات عارمة في كافة البالد مطالبة بفك الحضر على الحزب الوطني االفريقي  1991واستمر الوضع حت عام 

ما اضطر النظام الحاكم الى فك الحضر واقر بالتفاوض السلمي مع الحزب الذي طالب بانتخابات شعبية ديمقراطية 

 وبالفعل أجريت انتخابات ونال الشعب مطالبة.

 مواجهة الفصل العنصري. Black Consciousness Movementحركة الوعي األسود 

هي احدى اهم حلقات املقاومة لسياسات الفصل العنصري في جنوب افريقيا في حقبة السبعينات، ولفهم حيثياتها 

والوقوف على استراتيجية هذه الحركة الطالبية النشأة يتطلب االمر العودة الى الحياة السياسة والصراعات بنوعيها 

والعنيفة، التي كانت تمارسها األحزاب وغيرها ضد النظام الحاكم في سبيل القضاء على الفصل العنصري، واخص السلمية 

 هنا ربط حركة الوعي األسود، باملؤتمر الوطني االفريقي.

لقد راء مؤسس ي حركة الوعي األسود ان هناك فراغ سياس ي لدى الطلبة خاصة مع تزايد حدة تعامل النظام الحاكم مع  

الحركات واألحزاب املناهضة له واعتبر منع وحضر صحيفة العالم وهي الصحيفة الوحيدة والتي مهتمة بشأن الطالب و 

برزت حركة الوعي باللون األسود مطلع السبعينات، فقد بدأت الحركة عندما خرج الطالب من االتحاد الوطني لطالب 

منظمة الطالب أسس ستيف بيكو  1969وفي عام  البيض،عليه  والذي كان متعدد األعراق ولكنه يهيمن أفريقيا،جنوب 

(. كانت منظمة ساسوا منظمة غير بيضاء صريحة مفتوحة للطالب املصنفين على أنهم أفارقة أو SASOالجنوب أفريقية )

، هنديون أو ملونون بموجب قانون الفصل العنصري كان الهدف هو توحيد الطالب غير البيض وتوفير صوت لشكاواهم

إلى ضرورة تحرير السود ألنفسهم واالعتماد على ذاتهم من أجل  الهادفةلكن الهيئة قادت حركة وصلت إلى أبعد من الطالب 

 Black Consciousness)األسود تغيير جذري لجنوب أفريقيا، وكان تأسيس املنظمة إيذانا ببدء حركة الوعي 

Mouvement). ة الفصل العنصري في السبعينيات، وظهر بسببها عدة منظمات الحركة التي أعادت تنشيط وإشعال مقاوم

تنموية وسياسية ومجتمعية، ذات أثر كبير في واقع شعب البانتو في جنوب أفريقيا إلى أن نالت الحرية بانهيار نظام الفصل 

 العنصري في أوائل تسعينيات القرن املاض ي.               

( BPC، شكل قادة حركة الوعي األسود هذه "اتفاقية الشعب األسود" )1972بعد ثالث سنوات من التأسيس في عام  

:
ً
، يصف مؤسس الحركة ستيف قائال

ً
 للتواصل مع الكبار وغير الطالب وحشده واصلت اعمالها سرا

د "إن أي مجتمع يحتاج إلى حدث سياس ي يعبر عنه ومن ذلك فإن السود والهنود امللونين يمثلون املجتمع األسود الذي جر 

 من حقوقه ومنذ وقت طويل كان هنالك فراغ سياس ي في مجتمع السود، ونحن على

                                                           
 ( ،يعتبر 1977-1946ستيف بيكو من املناضلين الجنوب أفريقيين الذين أسسوا لفكر عارض التفرقة العنصرية بقوة ) مًزا رئيًسا في حملة ر

 مانديال لالنتخابات الرئاسية.
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ذلك نعمل باتجاه تكوين حركة سياسية للسود يكون هدفها األول وحدة وتضامن الشعب األسود ألجل التحرر واالنعتاق    

 .( 9 )من القمع الجسدي والنفس ي".

أوفاهامو، وحدد نهج الوعي األسود وتناول املقال نقاط اعتبرت ( Ufahamuكتب ستيف بيكو في خطاب له نشرته مجلة) 

 مبادئ واهداف للحركة فقد سارت علية ُجل الحركات املنبثقة عن الوعي األسود تسأل عن الخطأ الذي حدث كيف ومني؟

يض وقائم يقصد ستيف خطأ العنصرية والتسليم بواقعها من طرف الرجل األسود ، آنذاك بانه استغاللي من طرف األب 

على عدم املساواة التي أصبحت علنية ومشروعة بفعل القوانين التي كبلت السود ،واعتبر ان الفصل العنصري مخطط له 

ومعلن وعبر مؤسسات دعمت تلك السياسة ويرى ان الخطب واملحاضرات في االخالق ال تقنع البيض لذا يجب ان ترفع 

يض للجلوس معنا على طاولة مستديرة وهذا إشارة للتوازن اعتبر عنصر التكافل املطالب ويعبر عنها باي وسيلة وان يجبر الب

، يجب ان يكون األسود مع األسود سلم للصعود ،وحذر من ثقافة املستعمر التي يرى انها دخلت مع 
ً
بين السود مهم جدا

 الى
ً
ان الدين لدى االفارقين موجود  املبشرين الذين قدموا معهم الجحيم والعذاب املؤجل الذي ضل يطارد عقولنا مشيرا

،و ال يختلف في جوهرها عن املسيحية التي يتحدث عنها الكهنة البيض ،ويعتبر ذلك مدخل لإلرهاب تحدث ستيف عن 

و ●وموشوشو تاريخ االسالف وحذر من إعادة تدوينه بما يخدم العنصرية، ويجب تنقية أولئك االبطال أمثال ) شاكا زولو 

وان يربط املاض ي بالحاضر وال يفهم ذلك العودة الى حياة  1652تصحيح كل ما لوثه األبيض بعد عام ( وطالب ب هنستا

االدغال وفي ذات الوقت تخوف ستيف من تدوير ثقافة البوير، وطالب باستعادة الرجل االسود ،بشكل عام حذر من 

 من ان االندماج في مجتمع ليبرالي سوف يكون 
ً
على حساب السود باعتبارهم يتم استغاللهم من  الليبراليين البيض متخوفا

قبل البيض، ويتحولوا الى طبقة بالوترية دنيا ،وان االندماج سوف يكون بشروط البيض وهذا في غير صالح السود، ًعول 

ستيف على صراع االضداد  التي قدمها كارل ماركس وفي النهاية سوف تنتصر طبقة السود ،يرى ستيف بيكو ان الثقافة 

سوداء هي الحرية ،وأعتبر ان الفقر قيود  وعامل ابعاد السود عن املدن، ما يجعلهم يقطنون القرى البعيدة ويستخدمون ال

وسائل عيش ال تناسبهم في حين ان البيض يتمتعون بنعم الحياة في املدن لذا على السود ان يختاروا املكان الجيد ويتجنبوا 

                                                           
ة ( ، دراس1994-1945عنصري )عبدالوهاب دفع هللا أحمد دفع هللا، تاريخ الحركة الطالبية في جنوب إفريقيا ودورها في مناهضة التفرقة ال - 9

 .81ص  2005دكتوراه غير منشورة جامعة الخرطوم 
 ( .ُينسب 1828-1787شاكا زولو قائد من قبائل الزولو )ليه فضل تحويل قبائل الزولو من مجرد تنظيمات قبلية إلى أمة تسيطر على معظم إ

 ى نطاق واسع بمهارته العسكرية العالية.مناطق جنوب أفريقيا املمتدة بين نهري بونغول وزيمخولو. اشتهر عل
د شعب لسوتو في جنوب إفريقيا. جمع أكثر من مائة وخمسين فرًدا ينتمون إلى عشائر 1870–1786شوه األول )وشوه ● (. ملك إفريقي وحَّ

 مختلفة، وجعل منهم أمة جديدة، وأنشأ اململكة الجبلية املعروفة اآلن باسم مملكة لسوتو.
  امتدت أراضيه من نهر مبش ي جنوب مثاثا إلى نهر جامتوس في الرأس الجنوبي، قاد هنتسا أقوى مملكة 8351 - 1820حكم من امللك هنستا .

(AmaXhosa في الكاب الشرقية، والتي قاتلت املستعمرين البيض ملدة )عام على مدى األجيال. 100 
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عيد مجتمع
ُ
املشاركة والعمل كوحدة واحدة السود مختلفين عن الهنود والسود مضطهدون  الفقر على حركة الوعي ان ت

 .(10)بسبب اللون األسود.

 انتفاضة طلبة سويتو 

 وهي اختصار   1976مدينة سويتو تقع في ضاحية مدينة البيض جوهانسبرغ وسويتو يسكنها قرابة املليون نسمة عام 

South-West Townshipقد تجمعت حشود من الطلبة حراك الطلبة كان قد سبقة تفاعل وتضامن مع نقابات العمال ف

بعد ان قررت السلطات فرض اللغة االفريقانية للتعليم ،فقد رفض الطلبة وخرجوا محتجين فقد تحركت الشرطة 

د الحراك وتجمع السكان من غير وتعاملت مع املتظاهرين بالقوة ما ادي الى مقتل عدد من الشبان ،ومع اعمال العنف ازدا

الطلبة واستمرت اإلضرابات ثمانية اشهر تخللها تعدد للمطالب ودعا الطلبة الى اضراب للعمال والى عصيان مدني شامل 

. نجحت الحركة في تحقيق 1977تعرض مؤسس حركة الوعي   )ستيف بيكو (لالعتقال وتوفي تحت التعذيب في زنزانته عام 

غاء لغة االفريقانية في التعليم فقد نجحت في اعتراف السلطات الحاكمة بحق سكان الضواحي في السكن عدة مطالب غير ال

الدائم وبناء، عليه فقد لجأت السلطات الى تقديم الخدمات لتلك الضواحي أسفرت الدعوات من قبل الطلبة الى االضراب 

ن الضواحي وضغطت على الحكومة فقد انسحبت الشرطة العام فقد تجمع قرابة املليون عامل مطالبين بإخراج القوات م

 من الضواحي ما أتاح الى انشاء لجان إلدارة االحياء وهي أشبه بالحكم الذاتي املحلي البديل عن نظام الفصل العنصري.

في  A/31/22/Add.1,3وكانت اللجنة الخاصة ملناهضة الفصل العنصري التابعة الى األمم املتحدة اعدت تقريرها رقم 

الكفاح ضد الفصل العنصري و  واالضطهاد، بسبباعمال الحضر والعنف والقتل  فيه انخلصت  1976أغسطس عام 

وأشار التقرير الى قرار  سلميين، واناعتبر التقرير ان ما حدث في احداث انتفاضة سويتو مذبحة في حق متظاهرين 

القاض ي مساعدة املجتمع الدولي لشعب  1975نوفمبر عام /28( في 30-ج م  )د 3411الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

 . ( 11) جنوب افريقيا اصبح مهمة عاجلة 

 ملاذا؟ ومتى؟ وكيف؟ Truth commissions and reconciliationلجنة الحقيقة واملصالحة  -

 بموجب قانون تعزيز الوحدة الوطنية رقم  1992بدأت فكرة انشاء لجنة اللجنة عام 
ً
 1995( لعام 34)وانشئت رسميا

واخذت الطابع الرسمي بعد تولي نلسون مانديال رئاسة جنوب افريقيا ، هذا القانون منح اللجنة صالحيات واسعة في سبيل 

تأدية مهامها تمثلت الصالحيات في التقص ي، والتحري، والتحقيق، وحتى طلب االستدعاء ،تتكون اللجنة من سبعة عشر 

 هم من الشخصيات ذوي املكانة االجتماعية والعلمية عضوا وبرئاسة القس )ديسمون تو 
ً
تو ( باإلضافة الى ثالثمائة عضوا

املرموقة ورصدت لها ميزانية تسيريه سنوية قدرت بثمانية عشر مليون دوالر ولها أربعة مقار موزعة في عدة مدن وقسمت 

                                                           
10 - Steve Biko," Black Consciousness &amp; the Quest for a True Humanity" Ufahamu: A Journal of African Studies, 11(1), 

1981, pp.1-11. https://escholarship.org/uc/item/4fk5d8x3 
)نيويورك: منشورات األمم  A/31/22/Add.1,3يا تقرير اللجنة الخاصة ملناهضة الفصل العنصري في جنوب افريقهيئة األمم املتحدة،  - 11

 (.1976املتحدة 
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 اعمالها الى ثالثة لجان رئيسة وهي:

(.التي استمعت الى شهادة ألكثر من 1994-1960ت قد حدثت اثناء الفترة من )لجنة التقص ي عن االنتهاكات التي كان

( شخص ما بين ضحية وشاهد ،مارست اعمالها لم تستثني احد ممن ذكروا في دعاوى الضحايا او ذويهم ولجنة 20000)

 امام اللجنة بالجرائم ا
ً
لسياسية اذ تلقت اللجنة عديد العفو  تقوم اللجنة بالعفو عن الجناة الذين قاموا باالعتراف علنا

                                                  ( متهم 1167ومنحت ) ( طلب الفتقادها للمبرر السياس ي4500( ورفضت )7115الطلبات العفو بلغت )

،ولجنة جبر الضرر وإعادة االعتبار، وأعدت اللجنة قوائم تحوي أسماء الضحايا الذين استوفوا الشروط (12) العفو الجزئي

وتمت االعتراض عليه وتعطل نشره وقامت اللجنة  1998ونتطبق عليهم التعويضات اللجنة قدمت تقريها الختامي في عام 

ى تقديمة الحتواء التقرير على أسماء شخصيات بالرغم من اعتراض سياسيين عل 2002بتقديمه في ستة مجلدات عام 

 سياسية جاء بشكل سلبي بالنسبة اليهم.

عملت اللجنة وفق احكام القانون اإلنساني الدولي، واعطت مجل للجناة في التصالح مع الذات  عندما قدموا اعتراف علني 

تصنيف الجريمة وتقرير نوع العقوبة عما ارتكبوه من جرائم وفي ذات الوقت حافظت على حقوق الضحايا فعندما يتم 

الجنائية أذ أن تعليق التنفيذ بمثابة العفو املؤقت املشروط من السلطة القضائية ويمكن القول؛ ان لجنة الحقيقة قد 

أسست أرشيف كامل لجميع االنتهاكات خالل أربعون عام مضت وسجلت ذلك في ذاكرة الشعب يستذكرها األجيال  كما 

جنة الحقيقة واملصالحة، قد نجحت في مهامها واسست نموذج يمكن االقتداء به خاصة في دول مرت يمكن القول ان ل

بتجربة مماثلة ونعتقد ان الدول التي تمر بتحول ديمقراطي ال تخلو من الحاجة الى مصالحة وطنية على غرار تجربة جنوب 

 2011الى حًد ما مع نموذج دولة ليبيا ما بعد عام  افريقيا وهنا نعتقد باإلمكان اسقاط التجربة وخاصة ان هناك تشابه

  - موضوع املحور التالي :وهذا 

افية في ظل نموذج جنوب افريقيا:  ليبيا والعدالة االنتقالية رؤية استشر

الزلت تمر دولة ليبيا بمرحلة تحول ديمقراطي تعترضها عديد العوائق والتحديات الخارجية والداخلية، ومن وجه نظرنا 

 هي التحديات الداخلية وهي متعددة ونشير الى تحدي ما يعرف بالوحدة الوطنية والتي نرجي بروزها ألسببانه
ً
اب ا االكثر ضررا

 تتعلق بتركيبة املجتمع الليبي وانعدام دور منظمات املجتمع املدني واألهلي إضافة الى عدم وجود نخب سياسية وطنية.

ورة سبتمبر بانها املحاولة األولى للتحول الديمقراطي، باعتبار ان الشعارات والتي عرفت بث 1969اذا كانت احداث عام 

واالهداف والغايات التي اعلن عنها كانت تخاطب الحقوق والحريات، ولقت ترحيب شعبي وقبول كبيرين، وان كان املدخل 

بررت األسباب االقتصادية وبنهب عسكري والتحول لم يأتي من اعلى بل من األسفل )الشعب( وعبر املدخل االقتصادي، اذا 

الثروات الليبية من قبل اطراف خارجية وعدم العدالة في توزيع الثروة ما بين الليبيين اعتبرت هذه املرحلة بانها مرحلة 

انتقالية راهن الشعب عليها في سبيل االنتقال الى دولة ديمقراطية مدنية حيث لم تشهد اململكة الليبية وال الجمهورية 

                                                           
وقرين عبد الحليم، سالم حوة، "لجان الحقيقة واملصالحة كآلية لتحقيق املصالحة والسالم: لجنة الحقيقة واملصالحة لجنوب إفريقيا" ب- 12

 .301-281،ص-، ص2019( ديسمبر 2، العدد الثالث مجلد )مجلة طبنه للدراسات العلمية واألكاديمية
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تجارب حزبية ورافقت تلك الحقب غياب منظمات املجتمع املدني،  2011بية الليبية وال الجماهيرية وال حتى بعد عام العر 

أضافة الى تعدد اقتباس التجارب لدى أعضاء مجلس قيادة الثورة التي اعتبرت أداة وهي حكم انتقالي لتستمر هذه النخب 

قاالت من جمهورية ،الى جماهيرية، ومع اعالن القوانين والبيانات وإصدار العسكرية في الحكم ولتدخل البالد في موجة انت

التشريعات دخلت البالد في ما عرف بارتداد املوجة ونتج عنها نظام سياس ي مشوهة واكثر دكتاتورية صنفت دولة ليبيا بعد 

 Found For Peaceق السالم الدولي  اكثر من أربعة عقود على ثورة سبتمبر بانها دولة فاشلة وفق تقارير على تقارير صندو 

(F.F.P) (13) ( وفق مؤشر مجلة 2104-2005كما صنفت ليبيا خالل الفترة من )ECONOMIST (14) االيكونومست البريطانية. 

 (15) دولة صنفت ليبيا بانها ذات نظام استبدادي باإلضافة الى تصنيف بيت الحرية 167حيث اجرت املجلة دراسة الى 

Freedom  House التي تصدر تقارير دورية وهي معنية بتقييم الحقوق السياسية ،والحريات املدنية، للدول األعضاء في

( على عدة دول منها ليبيا تبين انها ليست حرة باستثناء عامي 2014-2005األمم املتحدة اذ اجرت دراسة خالل الفترة من )

 ،وفي ملخص لدراسة أجر 2013-2014)
ً
لألبحاث انه من املمكن أن ينتج  .(RANDتها مؤسسة رند)( صنفت حرة جزئيا

هي نموذج  2011التحول الديمقراطي نظام هجين أكثر شمولية ودكتاتورية وهذا ما جعلنا نصف بأن انتفاضة فبراير عام 

 املحاولة الثانية من التحول الديمقراطي في ليبيا.

نالحظ ان هذا النظام هو نتاج الرتداد عملية التحول  2011عام ( وحتى 1969بالعودة الى سياسات نظام ما بعد )

هو نموذج املحاولة الثانية من التحول الديمقراطي ،وترجئ ورقتنا البحثية الى  2011الديمقراطي وان انتفاضة فبراير عام 

ى وحت 1969في ليبيا منذ عام  ان انعدام الثقة بين الليبيين كانت دافع لجميع االنتهاكات والصراعات العنيفة والغير عنيفة

تجزئة تاريخ اعداد هذه الورقة ما يعني ؛ان تحدى انتكاسة املحاولة الثانية ال زال قائم ما لم تعالج عائق اللحمة الوطنية امل

 بسبب الجرائم واالنتهاكات لحقوق االنسان بداية من االعتقال والسجن دون محاكمة عادلة ومن اعمال قتل ،واغتياالت

ان، من الحقوق ومصادرة أمالك وتهجير قصري وغيرها من الجرائم التي حددها القانون اإلنساني الدولي والتي تمت وحرم

لقضايا عالقة وال زال التحدي قائم في وجه اية محاوالت سياسية لحل ا(الزالت 2020-1969ممارستها في ليبيا في الفترة من )

اعتقادنا ال يتأتى أي اتفاق سياس ي اال بعودة الثقة التي مرتبطة بضمان عدم الصراع، باعتبار ان عامل الثقة مفقود وفي 

تكرار تلك االنتهاكات ،وهذه تتطلب عدالة وطنية ترجع الحقوق وتعاقب الجناة وتكرس لعدم اإلفالت من العقاب وبالتالي 

باعتبارها هناك قواسم مشتركة من  يتم جبر الضرر ،ونعتقد بأن نموذج جنوب افريقيا يمكن استدعاءه في الحالة الليبية

 حيث طول فترة االنتهاكات، وتعددها بغض النظر عن النظام القائم والذي حدثت فيه تلك الجرائم اإلنسانية. 

ان الوقوف على نموذج جنوب افريقيا في معالجة املصالحة الوطنية عبر لجنة الحقيقة واملصالحة ،سوف يجدي خاصة 

                                                           
 9، العدد مجلة العلوم السياسية والقانون فاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" "الناجي عيس ى سالم القطراني،" تصنيف الدولة  - 13

 .466-454،ص-)املركز العربي الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين: املانيا( ص 2ملجلد ا- 2018يونيو/ 
145. pdfhttp//www.economist.com/media/pdf/democracy index 200- - 201413:40الساعة  09/02/2021خول للموقع د اخر 
15   http://freedomhouse.org -   11:30الساعة  11/02/2021اخر دخول 

http://freedomhouse.org/
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ي وقعت في ليبيا تتطلب املصارحة والتقص ي والعقاب والعفو وجبر الضرر ،بالتعويض العادل وان جميع االنتهاكات الت

للمتضررين لقد اصدر النظام الجماهيري قوانين وتشريعات اضرت باملواطنين سواء تلك التي تعلقت بتوجهات دولية مثل 

السيارات واآلالت ( والعقارات او تلك القوانين سياسات تأميم الشركات الخاصة او قوانين نزع امللكية واألصول املنقولة )

التي أنشئت بموجبها محاكم ثورية ال تخضع للسلطة القضائية مارست اعمالها باملخالفة تضرر بسببها مواطنون حيث 

 اعتقلوا وتمت محاكمتهم وتنفيذ االحكام دون ادني حقوق للمحاكمة العادلة بعضها وصل لحكم اإلعدام .

من مصادرة أمالك، واعتقاالت، واخفاء قسري دون توجيه اتهام، واعدام  2011بُعيد فبراير عام  باملقابل ما حدث

واغتياالت، على الهوية وغيرها ولعل قانون العزل السياس ي وكل اعمال العنف من قتل وتعذيب وتهجير ملواطنين العتبارات 

نساني الدولي والتي وقعت ال يمكن الفصل فيها وحلحلتها االعمال املخالفة للقانون اإل غيرها جميعسياسية او عقائدية او 

دون مصالحة وعفو وجبر الضرر هذا الثالوث نعتقد بانه متالزم لذا فإن العودة الى نموذج لجنة الحقيقة واملصالحة التي 

ثقافة عدم نجحت في جنوب افريقيا يمكن تجربتها وإذا ما نجحت سوف تعيد بناء ثقة بين الفرقاء بشكل سليم وتعزز 

 اإلفالت من العقاب وبالتالي ترسخ دولة القانون والعدالة.

 نتائج الدراسة:

من خالل هذه الورقة التي تناولت حركات املقاومة لسياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا ومن خالل وصف 

مدى تأثير أفكار فرانس فانون في االستراتيجية التي انتهجتها حركتي املقاومة تبين أن نهج الال عنف كان مدخل وتباينت 

مقاومة االستعمار على نموذجي الدراسة حيث ظهرت بوضوح على املؤتمر الوطني االفريقي، كما خلص القول ان كلتا 

الحركتين استخدمتا نفس االستراتيجية وهي االنتقال من العنف والالعنف، على الرغم من استقاللهما وفارق التأسيس 

حركة الوعي األسود كانت اقوى ، لى العصيان املدني واالضراب ثم الفوض ى العارمة والى العنف الثوريبينهما اذ اعتمدت ع

داخليا من املؤتمر الوطني االفريقي من حيث التصدعات الداخلية ومارس قادتها العمل من الداخل واعتبرت حركة 

ي تعتبر تتويج لتحقيق العدالة االنتقالية مجتمعية ضاغطة ساهمت في وصول املؤتمر الوطني االفريقي للسلطة والت

والقضاء على سياسة الفصل العنصري. حيث ساند املؤتمر الوطني دون تراتبية إدارية وعدم وجود ارتباط مصلحي مباشر 

بين نموذجي الحركة في حين عاني املؤتمر الوطني من االنقسامات والتشتت والتهجير والنفي لقيادة السياسية اذا مارس 

م أعماله من املنفي ومن داخل السجن بمعنى ان معيار الوحدة الوطنية كان حاضر في تحول جنوب افريقيا الى معظ

الديمقراطية من خالل التوافق الذاتي بين معظم املنظمات املجتمعية واألحزاب ونذهب بالتأكيد ان هناك عالقة طردية 

ف ،مما انتج توازن قوى بين الفرقاء االمر الذي مهد للبحث عن بمعنى انه كلما زادت حدة الصراعات ،كلما تقارب األطرا

حل للصراع عبر لجان الحقيقة واملصالحة. وان هذه اللجان جاءت بسبب التوازنات السياسية بين نظام الفصل العنصري 

ان الحقيقة وبين حركات مقاومة الفصل العنصري ،ما أدى البحث عن مخرج يلبي متطلبات األطراف املتصارعة فكانت لج

 ان 
ً
 امام التحول الديمقراطي وتبين ايضا

ً
واملصالحة مدخل للمصالحة الوطنية لتجتاز بها جنوب افريقيا عائق وقف طويال

اذا يمكن تعميم نموذج العدالة االنتقالية في جنوب افريقيا على الحالة  2011هناك تشابه مع الحالة الليبية ما بعد عام 
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رفض التعميم فجوة تحليلية يمكن ان تكون منطلق لدراسة ميدانية تحليلية او استشرافية ينطلق الليبية ويبقى تأكيد او 

 منها باحث او مهتم بهذا املجال .

 املقترحات:

ما يتعلق بتجربة جنوب افريقيا في لجنة الحقيقة واملصالحة في الحالة الليبية نقترح اقتباس النموذج واالستفادة من 

ققت نجاح في استقرار واستمرار التحول الديمقراطي، ولوجود تشابه في حاالت االنتهاك لحقوق التجربة باعتبارها ح

 (.2020-1969االنسان وكذلك في طول الفترة التي مرت على تلك االنتهاكات في ليبيا على مدى )

 قائمة املراجع:

 .62_14ص،-، ص2015لألبحاث والنشر، القاهرة:، ترجمة سامي الدروبي وجمال رئاس ي، مدارات معذبو األرضفانون، فرانز  -

رحلتي الطويلة من أجل الحرية السيرة الذاتية لرئيس جمهورية جنوب افريقيا نلسون مانديال رئيس حزب املؤتمر مانديال، نلسون  -

 .108، ص1997، ترجمة عاشور الشامس، جمعية نشر اللغة العربية، جوهانسبيرغ:الوطني االفريقي

 .42ترجمة، وحدة الترجمة، الكتاب االشتراكي، مركز الدراسات االشتراكية: القاهرة، ب، ت، ص  كيف تعمل املاركسية؟هارمان، كريس،  -

- Gerhart, Gail M. Black Power in South Africa, the Evolution of an Ideology, University of California Press, London 

1978,p-p195-166. 

 ، ب ص.2015خريف  5، لعدد مجلة يتفكرون هوية والعنف نحو قراءة جديدة ملوقف فرانز فانون "،بفورة، الزواوي "ال -

-1ص -، ص2018، العدد الثامن، يناير مجلة الفرطاس("1961-1925بن عيس ى، إكرام "حياة فرانز فانون ونضاله مع الثورة الجزائرية ) -

32. 

صالحة كآلية لتحقيق املصالحة والسالم: لجنة الحقيقة واملصالحة لجنوب إفريقيا" عبد الحليم، بوقرين وسالم حوة، "لجان الحقيقة وامل -

 .301-281ص،-، ص2019( ديسمبر 2، العدد الثالث مجلد )مجلة طبنه للدراسات العلمية واألكاديمية

 9العدد  السياسية والقانون،مجلة العلوم القطراني، ناجي عيس ى سالم،" تصنيف الدولة الفاشلة وأثرة على السيادة "ليبيا نموذج" " -

 .466-454ص،-، املركز العربي الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية برلين: ص2املجلد - 2018يونيو/ 

(، 1994-1945دفع هللا، عبد الوهاب دفع هللا أحمد، تاريخ الحركة الطالبية في جنوب إفريقيا ودورها في مناهضة التفرقة العنصري ) -

 .81ص  2005دراسة دكتوراه غير منشورة جامعة الخرطوم 

  - Biko, Steve," Black Consciousness &amp; the Quest for a True Humanity" Ufahamu: A Journal of African Studies, 11(1), 

1981, pp.1-11. 

 من تقارير الدول األطراف،  تشكل الدولية لحقوق اإلنسان، وثيقة أساسية هيئة األمم املتحدة، الصكوك -
ً
جزءا

HRI/CORE/ZAF/2014: 2016نيويورك. 

، نيويورك: منشورات األمم A/31/22/Add.1,3تقرير اللجنة الخاصة ملناهضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا هيئة األمم املتحدة،  -

 .1976املتحدة 

- http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGri

g%2B7W8n%2Bb8FShRY3USQ3jPNhy68vAe9XBGg2DI33ZLFFjPo9G4bha%2BFPcsVrWSEdyU%2BZWZMDeo3GJQj
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 النضال السياس ي بأبي الجعد زمن الحماية

 

The political stuggle of abi aljaad the time of protection 

 

 جامعة محمد الخامس كلية علوم التربية الرباط. ،الصافي عبد الرزاق -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1912شهد املغرب خالل القرن العشرين استعمارا كان يستهدف استغالل خيرات وتروات البالد، استعمار قابلته مقاومة عسكرية منذ  :امللخص 

حيث ظهر ت املقاومة السياسية، لتطالب بتطبيق روح ومنطوق هذا النظام، ويسعى هذا املقال املتواضع الى ابراز  اهم التنظيمات  1934والى غاية 

لح ة التي ظهرت في مدينة ابي الجعد، والتي خرجنا بخالصة مؤداها ان هاته املدينة كانت كما كانت مختلف مناطق املغرب تقاوم باسوبها املسالسياسي

ية ريخوالسياس ي، وبخصوص اهم ما يمكننا الخروج به من توصيات فيتجبى في أهمية االعتناء باملناطق الهامشية بالبحث والتنقيب عن أدوارها التا

 الطالئعية.

 املقاومة السياسية، املنظمات، الجهاد:الكلمات املفاتيح

 

 Abstract : During the twentieth century, Morocco witnessed colonialism aimed at exploiting the 
country’s wealth. Colonization was met by military resistance from 1912 until 1934, when political 
resistance appeared, demanding the application of the spirit and utterance of this system. This 
modest article seeks to highlight the most important political organizations that appeared in the city 
of Abi al-Jaad. , which we came to the conclusion that this city was, as the various regions of Morocco 
were, resisting with its armed and political style, and regarding the most important 
recommendations that we can come up with, it is necessary to take care of the marginal areas by 
researching and excavating its pioneering historical roles. 
Keywords :Political resistance, organizations, strive or struggle. 
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 تقديم:

، ظهرت عدة حركات مناهضة له، في شكل حركات مسلحة 1912مجرد دخول االستعمار الفرنس ي الى املغرب عام ب

، إذ " انطلقت صرخات الجهاد مدوية في كافة ربوع املغرب مطالبة بضرورة 1934الى غاية  1907امتد كفاحها منذ سنة 

م ودسائسهم املبيتة التي تستهدف النيل من سيادة املغرب التصدي للغزاة وإعداد العدة الالزمة للوقوف في وجه مخططاته

واستقالله، وهي الصرخات التي ستزداد أصداؤها وأصواتها على الساحة قوة ونفوذا واستقطابا لتتحول الى مبادرات جهادية 

ها صد . فإذا، كانت مقاومة مسلحة هدف1(902-901ملموسة بل والى حركات منظمة للمقاومة الشعبية")السعداوي، 

ومقاومة االستعمار، وكان من نتائج هذه املقاومة تعطيل وتأخير هيمنة االستعمار الفرنس ي واالسباني على التراب املغربي 

 بامكانياته البسيطة في حين نجد االستعمار الفرنس ي كانت له إمكانيات هائلة.

ركة الوطنية، خالل ثالثينيات القرن العشرين، في هذا السياق، ظهرت املقاومة السلمية السياسية في إطار ما يسمى بالح

وقد شكل ميالدها نقطة تحول في مسار املقاومة املغربية، بانتقالها من النضال املسلح بالبوادي الى نضال سياس ي باملدن. 

تاريخية انلقنا من إشكالية فحواها؛ ماهي خصائص املقاومة السياسية بمدينة ابي الجعد إبان الحماية؟ معتمدين منهجية 

 تعتمد سرد الوقائع واالحداث التي عرفتها املدينة زمن الحماية.

خرجنا بعدة خالصات، لعل ابرزها ان املدينة ضهرت بها مجموعة من التنظيمات السياسية التي دافعت عن املغرب عامة 

صيات فيمكننا التأكيد وابي الجعدخاصة بأسلوب سلمي حضاري، تمثل في مجموعة من التنظيمات، اما فيما يتعلق بالتو 

على أهمية النبش والبحث في تاريخ املغرب عامة وتاريخ مدينة ابي الجعد خاصة لتبيان أدوارها الطالئعية في مقاومة 

 املستعمر. في هذا املنحى يمكن التفصيل فيما سبق ذكره؛

 :املحور األول: تأسيس مدينة ابي الجعد 

العليا غير بعيد عن قصبة تادال املطلة على نهر أم الربيع، حيث "أسس تقع مدينة أبي الجعد في مقدمة سهل تادال 

...ومنذ مطلع القرن الحالي، ظلت ابو الجعد تستمد شهرتها واهميتها الدينية  2محمد الشرقي زاويته بجعيدان) ابي الجعد(

الخضراء كأهم وأبرز معالم من عدد من القباب واالضرحة التي تتوزع بداخلها بشكل كثيف وتنتصب عالية بسطوحها 

املغرب في الجنوب  . و" تعتبر الزاوية الشرقاوية)...( من املعالم الدينية والحضارية للملكة املغربية، وهي تقع وسط3املدينة"

كلم في اتجاه مدينة بني مالل) قصبة داي( عبر إقليم  176الشرقي ملدينة الدار البيضاء) أنفا سابقا( على بعد حوالي 

. اما بخصوص مؤسسها فهو أبو عبد هللا محمد، املدعو الشرقي بن الشيخ ابي القاسم، املعروف بالزعري الجابري 4ة"خريبك

                                                           
ثاني، اعمال مهداة لألستاذ الدكتور هشام ، الجزء ال-ملتوسطيا -إبراهيم محمد السعداوي، دراسات وبحوث حول افريقيا واملجال العربي 1

 902-901، ص2013جعيط، 

، نشر كلية اآلداب 16محمد حقي، الحسين عماري، لتصوف التادلي في العصر الحديث عصر االوج والقوة ، سلسلة ندوات ومناظرات رقم   2

 112، ص2018والعلوم اإلنسانية بني مالل، سنة 

 7، ص 1989ه/1409ة الشرقاوية زاوية أبي الجعد دورها االجتماعي والسياس ي، الجزء الثاني، الطبعة األولى احمد بوكاري، الزاوي 3

 23، ص2015احمد الشرقاوي، الزاوية الشرقاوية دار علم ودين وإصالح، الطبعة الثانية  4
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الرثمي، يمتد نسبه الى عمر بن الخطاب، اختار هذا املوقع الجاف املتميز بقساوته املناخية، وهو ما يتضح انطالقا مما ورد 

ا بوادي ابي الجعد في الصحاري، فوجده خاليا ال ملك فيه الحد إال للملك املعبود، في يتيمة العقود الوسطى؛ " ونزل في الوط

. فكانت الظروف الجغرافية تحتم التأقلم مع املجال من خالل حفر البئر وبناء مسجد 5وعمارته الذئاب والوحوش واألسد..."

 للعبادة.

وار التي كانت منوطة بالزوايا وهي املتمثلة في تقديم وغير بعيد عن ذلك فإن اختيار هذا املجال القاحل راجع إلى األد

املأوى والطعام والحماية، لذلك " أعلن الشيخ عزمه على تأسيس زاويته بمنطقة شبه حارة مرددا مقولته الشهيرة: إني راحل 

رواد والخدام واألتباع، إن شاء هللا إلى بلد أمورها في الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة، مما أهلها لتأمين حاجيات الزوار وال

ولئن كان عدد مهم من الصلحاء واألولياء املجاورييناستقروا على ضفاف األودية، فإن سيدي محمد الشرقي انجز هذا 

 .6االستثناء باختياره منطقة أقل خصوبة وأشح ماء"

ة موسمية وعيون تظهر يظهر جليا ان موقع أبي الجعد يتميز بقساوة مناخه وجفافه إال أنه يتميز بوجود عدة اودي

مياهها بكثرة خالل التساقطات املطرية، يتم استغاللها لغرس أشجار الزيتون وغيرها، ولعل تأسيس الزاوية الشرقاوية في 

لذلك وأمام هذه الظروف املناخية  .هذا املجال ينبع من أهمية املاء في مختلف األنشطة الحياتية البشرية والعمرانية

الشرقي في حفر بئر سمي بير الجامع، وتم تأسيس نظام شبيه بنظام الخطارات في مدينة مراكش لنقل القاحلة شرع الشيخ 

املياه. وهكذا بدأت تتوسع شهرة هاته الزاوية ويزداد نفوذه شيئا فشيئا، "حتى أتته من كل بلد الطوائف والركبان. من 

تلك البالد.. وولد له فيها جملة من األوالد.. وغاظ سكناه العرب والبربر والسوس االقص ى وجميع الجهات، حتى عمرت ببركته 

 .7الوشاة والحساد"

ارتبط تأسيس املدن باملغرب بمجموعة من الشروط التاريخية والحضارية في ارتباط باإلمكانيات البشرية، وتأسيس 

ة في ارتباط" مع حادث اغتيال مدينة ابي الجعد كان في ارتباط بظروف تاريخية تتجلى في انهيار املؤسسة املخزنية، خاص

السلطان السعدي محمد الشيخ من طرف مرتزقة أتراك، في محاولة منهم إلفشال مشروع الدولة السعدية الناشئة، التي 

. لذلك ظهر وبشكل جلي دور الزوايا واملتصوفة في 8حررت معظم الثغور املغربية وأبعدت األطماع التركية في شرق البالد

تقرار، ويتحدث الناصري عن الزاوية الشرقاوية بقوله؛" الزاوية الشرقاوية، من أشهر زوايا املغرب، ولها فرض األمن واالس

الفضل الذي يفصح عنه لسان الكون ويعرب. تداولها منذ أزمان أكابر، ورثوا مقام الوالية والرياضة بها كابرا عن كابر، فقد 

لم تزل امللوك من هذه الدولة وغيرها تعاملهم باإلجالل واإلعظام عرف لهم ذلك السوقة وامللوك والغني والصعلوك، و 

                                                           
 36نفسه، ص 5

، عبد الهادي اعراب، 2012مركز مسار للدراسات والبحوث، التصوف والحداثة في دول املغرب العربي، الكتاب الرباع والستون ابريل )نيسان ( 6

 7(، ص 31-2الزاوية الشرقاوية اثرها في املاض ي والحاضر،) ص

 36احمد الشرقاوي، الزاوية الشرقاوية دار علم ودين وإصالح، م. س،  ص 7

 33، ص2017الشرقاوي بوكاري، الزاوية الشرقاوية واملخزن تأطير املجتمع وإكراهات الوساطة، الطبعة األولى احمد  8
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حيث عرف املغرب هجوما صليبيا  16، فتأسيس ابي الجعد انطالقا من كل هذا وذاك يعود الى القرن 9والتوقير واالحترام"

البالد الى أقصاها تجنبا هدد البالد ومعاملها الحضارية والهوياتية، حيث تم بذل الجهود من طرف شيوخ الزوايا من اقص ى 

. وقد قامت الزاوية الشرقاوية بعدة أدوار علمية وتعلمية) التعليم والتدرس الفقه...(، 10لخطر املسخ الحقيقي

واالجتماعية) اإليواء واإلطعام(، باإلضافة الى الدور السياس ي والذي تجلى في اتخاذها مجاال لعقد االتصاالت بين زعماء 

 لتي تجلت في مجموعة من التنظيمات والتي سوف نتحدث عنها في نقطة أخرى من هذه الورقة.املقاومة السياسية ا

 املحور الثاني: مفهوم الوطنية ومفهوم املقاومة 

  الوطنية: هي ان تحب بلدك وان تضحي من اجله وفي سبيله، من خالل العناية واالهتمام 

لك في تذويب ذات الفرد في ذات الجماعة، "واإلخالص لها بمصالحها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويظهر ذ

ومحاربة أعدائها واحترام ماضيها التاريخي وتقاليدها املوروثة والتعلق بها وبما يحيط به كشخص من ناس كاألهل وسكان 

ذلك في صيغة القرية او املدينة وسكان الناحية وسكان البلد ككل. وتتأصل الوطنية في وعي الناس في صيغة عقالنية وك

عاطفية ينتج عنها اإلحساس بالواجب واملسؤولية والضمير والكرامة واإلخالص بمعنى الوالء الثابت لقضية املجتمع 

 .11والقناعة العميقة بصحتها واالستعداد للتضحية من أجلها"

  املقاومة: ال شك أن املقاومة هي الدفاع عن الوطن والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل 

تحريره، فهي الجهاد والكفاح، من اجل ان يعيش الوطن في امن وامان، ولعلها من املصطلحات التي تحمل معاني تاريخية 

 وثقافية تعكس الهوية املغربية.

 املحور الثالث: النضال السياس ي بابي الجعد زمن الحماية

ليوطي بضرورة احتالل منطقة ابي عرفت منطقة ابي الجعد هي األخرى االستعمار الفرنس ي فقد اهتم الجنرال 

الجعد باعتبارها تقع في موقع استراتيجي شأنها في ذلك شأن مدينة وادي زم الواقعة بالقرب منها على بعد كلومترات قليلة، 

ولذلك عرف هذا املجال اصطدامات عنيفة تمثلت في عدة معارك لعل ابرزها معركة وارغوس قرب وادي زم بقبيلة 

عرفت اتحاد والتفاف بني زمور والسماعلة حول موحا او حمو الزياني، والتي قتل فيها عدد كبير من جنود السماعلة والتي 

                                                           
احمد بن خالد الناصري السالوي، كتاب االستقصا اخبار دول املغرب األقص ى، الجزء الثالث، منشورات وزارة الثقافة واالتصال، تحقيق  9

 .78، ص2001احمد الناصري، 

كاري، الزاوية الشرقاوية زاوية ابي الجعد اشعاعها الديني والعلمي، الجزء االول، مساهمة في دراسة الزوايا والتصوف باملغرب، احمد بو  10

 38م، ص 1985ه/ 1406الطبعة األولى 

، نشر 1993براير ف 20الى  18املوافق ل  1413شعبان  28شعبان الى  26، من 9561-1912ندوة املقاومة بإقليم خريبكة ما بين سنوات  11

، محمد معروف الدفالي، املقاومة واملقاوم على ضوء أحداث 2009املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، الطبعة الثانية 

 73(ص80-73من خالل نموذج حركة وادي زم)ص 1955غشت  20
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 . 12االحتالل كما استشهد عدد من املجاهدين

فاذا عرفت املنطقة مقاومة مسلحة لكنها لم تتمكن من ردع االستعمار بما فيه الكفاية فتم اللجوء الى املقاومة السياسية، 

، من خالل 13هاته املقاومة التي كان أساسها التعليم، فالزاوية الشرقاوية قامت بمجموعة من األدوار العلمية والتأطيرية

التعليم الحر رغبة في بث روح الوطنية والحفاظ على الهوية اإلسالمية املغربية، وكان على رموز الحركة الوطنية الذين قادوا 

. هذا الفقيه الذي كان يلقن متعلميه عدة مواد 14رأسهم العالمة الفقيه سيدي محمد الشرقاوي السموني رحمة هللا عليه

لدروس أسهمت في تكوين نخبة مثقفة استطاعت في كالفقه، النحو، علم البيان، السيرة النبوية، صحيح البخاري... هاته ا

نشر العلم واملعرفة داخل ابي الجعد وخارجه، باإلضافة الى املدارس التعليم الحر الذي اعطى الذي ساهم من جهته خاصة 

 القاض ي بفصل العرب عن البربر دفعة قوية في تكوين وتخريج نخبة مثقفة، السيما وان هاته 1930بعد صدور ظهير ماي 

املدارس الحرة اهتمت بنشر القراءة والكتابة ملحاربة االمية، ناهيك عن االهتمام بالثقافة العربية اإلسالمية؛ حيث تعليم 

اللغة العربية والقران الكريم والسنة النبوية وتدريس التالميذ تاريخ املغرب وتاريخ اإلسالم، مما ساهم في تكوين نخبة مثقفة 

ي بمنطقة ابي الجعد وفي هذا املنحى عرفت املنطقة ظهور عدة تنظيمات سياسية التي بدأت كانت أساس النضال السياس 

اللهم يا لطيف.. نسألك اللطف فيما جرت به املقادير ال تفرق بيننا وبين بقراءة اللطيف في املساجد ضد الظهير البربري: 

رس الحرة في املدينة واملدن املجاورة كوادي زم وتادلة ناهيك عن " تأطير حركة الكتاتيب القرآنية واملدا إخواننا البرابر.

 .15وبني مالل وحتى مدينة خنيفرة والقرى املجاورة"

، 1951ظهرت بمدينة الدار البيضاء هدفها املقاومة، وقد تأسس لها فرع بابي الجعد،  والتي خالل سنة  املنظمة السرية:

من خالل توزيع املناشير،  1955غشت  20بعدة أدوار خالل انتفاضة بزعامة عبد السالم الزين كما ان هذه املنظمة قامت 

إلضافة الى وضع الحجارة في الطرقات، وقطع غاز...(، با -دخان -تهديد الخونة والدعوة الى مقاطعة املواد االستعمارية)خمر

 وممتلكات الفرنسيين. اسالك الهاتف، ناهيك عن الدعوة الى عدم التعامل مع الخونة وإشعال النيران في ممتلكاتهم

 :هي منظمة تزعمها بوطيب الشرقي باإلضافة الى سبعة افراد معه. منظمة يد االنتقام 

 :تزعم هاته املنظمة جالل الهالي بن املفضل كانت تقوم بعدة أدوار هي  املنظمة الحسنية 

 تعمار.األخرى كحرق ضيعة القائد دحو بن املالكي، وضيعات كل الخونة واملتعاونين مع االس

 :به املنظمات السابقة، كما  تزعم هاته املجموعة محمد جبري، وقامت تقريبا بنفس ما كانت تقوم مجموعة االستقالب

                                                           
ومين ، نشر املندوبية السامية لقدماء املقا2009يناير  17ابي الجعد بتاريخ الحركة الوطنية واملقاومة بابي الجعد، ندوة علمية عقدت بمدينة  12

، نعيمة بنونة، من املقاومة السلمية الى العمل املسلح: الحركة الوطنية بابي الجعد نموذجا،)ص 2011وأعضاء جيش التحرير، الطبعة األولى 

 63(، ص61-67

 63نفسه، ص 13

 63نفسه، ص 14

 74-33، ص: 2وثيقة املطالبة باالستقالل. نشر املندوبية السامية للمقاومة. طتراجم املوقعين على  15
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 .16الذي صادف عيد العرش حيث تم توزيع املناشير وتم إتالف اسالك الهاتف 1954نونبر  18انها قامت يوم الخميس 

 :من القرن العشرين، الذي كانت عرفت منطقة ابي الجعد تأسيس الحزب الشيوعي خالل النصف األول  الحزب الشيوعي

له جريدتان هما جريدة إسبواغ، وجريدة حياة الشعب، وقد عرفت منطقة ابي الجعد اهتماما كبيرا من طرف الشيوعيين 

الحزب الشيوعي باملنطقة مجموعة من املناضلين نظرا للقاعدة العمالية الكبيرة في املنطقة، "وقد ساهم في تجدر عمل 

املحنكين املشهود لهم باإلخالص والكفاءة وروح النضال أمثال املعطي اليوسفي، احمد املاض ي وحدو مبارك وعبد السالم 

 . وقد عمل هذا الحزب على توعية املواطنين بأهمية املقاومة والدفاع عن حوزة البالد.17بورقية"

 :جبري محمد بن املصطفى  تم حزب االستقالل بتوعية الناس في األسواق والبوادي، وقد انضم اليهاه حزب االستقالل

، والحاج الحبيب الناصري 1935، ورشدي محمد بن العربي املولود سنة 1938الدكالي األصل واملولود بابي الجعد سنة 

تعرض كل واحد منهم للسجن ما بين شهر ، وقد 1936، والحبيب السموني املولود سنة 1938الشرقاوي املولود سنة 

 وشهرين بسبب التحريض او السب.

ل هاته املنظمات والحركات التي يمكننا ان نسميها نضاال سياسيا تعد مسارا من الكفاح والنضال واملقاومة والتي ساهمت ك 

بين العرش العلوي والشعب  ، والتي ابانت عن شدة التالحم 1944يناير  11في توقيع وثيقة املطالبة باالستقالل يوم 

قاطبة والبجعدي خاصة، فكان اللقاء في متجر الفقيه السموني بعد أن تم دراسة الوضعية التي يعيشها املغرب  18املغربي

وتعيشها ابي الجعد، فثم االتفاق على يوم الخميس على الساعة الثامنة لتلقي التوقيعات تدعيما للوثيقة املذكورة واملطالبة 

. ما ان علم املراقب املدني بالحدث حتى سارع الى املتجر العتقال زعماء الفتنة حسب تعبيره، فكان رد الفعل 19لباالستقال

مجيء العديد من الرجال واألطفال والشيوخ والنساء من مختلف االعمار يطالبون باإلفراج عن املوقعين عن الوثيقة ومعهم 

كم بدا من إطالق سراح الوثيقة وزعماء االنتفاضة، عندها توجه الجميع الى وثيقتهم، "امام هذا الوضع الحرج لم يجد الحا

ضريح سيدي بوعبيد الشرقي لتلقي التوقيعات ألنه املكان الرحب الذي له قدسيته ورمزيته الحتواء هذه الحشود الهادرة 

ه الوثيقة التاريخية . وقد حضر لتوقيع هات20والعواطف الفياضة وقد تحررت من عقال الخوف والخضوع والهيمنة"

مختلف املعلمين والفقهاء والتالميذ والفالحين والتجار والحرفيين، فالكل حضر ليجسد ويبرهن عن حب الوطن وعن 

                                                           
غشت بابي الجعد مائدة مستديرة حول  20كاري، ثورة امللك والشعب انتفاضة ،احمد بو 1955-1930الحركة الوطنية واملقاومة بابي الجعد  16

 105ص (118-101شهادات املجاهد واملقاوم الحاج محمد جبري )املوتشو(، )ص

كوك، العمل الوطني بمدينة ابي الجعد والبحث الجامعي نموذج كلية اآلداب ، عالل ر 1955-1930الحركة الوطنية واملقاومة بابي الجعد  17

 90والعلوم اإلنسانية ببني مالل ص

 792-252، ص2000عبد الكريم غالب، تاريخ الحركة الوطنية باملغرب، الجزء األول،  18

، عبد هللا الشرقاوي، بعض خصوصية 2009يناير  17املقاومة بابي الجعد، ندوة علمية عقدت بمدينة ابي الجعد بتاريخ الحركة الوطنية و  19

 56(، ص59-55الحركة الوطنية بابي الجعد، )ص 

-69ض تركيبي)ص ،احمد بوكاري الشرقاوي، الحركة الوطنية واملقاومة بابي الجعد عر 9551-1930الحركة الوطنية واملقاومة بابي الجعد  20

 73(، ص 76
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التضحية في سبيل تحريره، ليلقوا اللوم من طرف قائد فرنسا الذي اتهمهم بخيانة فرنسا بعد ان طلب حضور كل زعماء 

 لحاج عبد القادر الشرقاوي.الحركة في منزل قائد املدينة ا

توجه افراد خلية ابي الجعد بالوثيقة التاريخية الى املدن واملناطق املجاورة البي الجعد وخاصة وادي زم اذ تم االتصال 

بالقاض ي موالي ادريس العلوي والفقيه محمد بن احماد للتنسيق في املوضوع، كما ان هؤالء الزعماء الوطنيين تعرضوا 

ة من طرف السلطات االستعمارية اذ ثم الحكم على الفقيه س ي حمزة بسنة سجنا، وامحمد بن خلوق لعقوبات حبسي

بعشرة اشهر حبسا، والحاج محمد السموني بستة اشهر حبسا، والحاج عبد الواحد الشرقاوي والحاج بوبكر الشرقاوي 

 وبنداود الشرقاوي والحاج املختار السموني بشهرين حبسا...

 مس:نفي محمد الخا 

تأجج العمل السياس ي بنفي امللك محمد بن يوسف، لينتقل عملها من الكفاح السياس ي الى الكفاح املسلح، فقد 

ثم نفي امللك محمد الخامس في يوم الحناء لعيد األضحى، والذي واكب أيضا يوم الخميس وهو يوم السوق األسبوعي وما 

احي، في هذا اليوم املشهود نقلت إذاعة صوت العرب من القاهرة خبر يرافق ذلك من ازدحام للناس املقبلين على شراء االض

ان الجنرال كيوم عزل محمد الخامس، فانقلب حال الناس الى الحزن وامتنع الناس عن ذبح اضاحيهم حزنا على ملك البالد 

 الشرعي محمد بن يوسف، وهو ما زاد من تأجيج العمل والكفاح السياس ي ضد االستعمار.

  1955غشت  20انتفاضة  السير نحو: 

بعد نفي السلطان محمد بن يوسف، ثم االقتناع بجدوى وضرورة املقاومة املسلحة من اجل نيل االستقالل، 

وهذا ال يمكننا من القول بان املنطقة انتقلت نحو الكفاح املسلح مباشرة بل ان العمل السياس ي استمر على شكل عمليات 

عات على عدم شراء االضاحي وعلى عدم ذبحها كشكل من اشكال االحتجاج على نفي تحريضية للناس في األسواق والتجم

 السلطان محمد الخامس، كما انها جمعت بين العمل السياس ي والعمل الفدائي عن طريق:

 الدعوة الى مقاطعة البضائع األجنبية. -أ

 اللجوء الى سالح االضراب. -ب

 الكهرباء والهاتف الشروع في تدمير املنشآت االقتصادية وتحطيم أعمدة -ت

قصارى القول، ان النضال السياس ي انتشر في مختلف مناطق ابي الجعد والنواحي املحيطة بها ليصل الى مدينة وادي زم، 

" وإذا كان من الجائز القول بأن االنتقال الى العمل الفدائي وإشعال فتيل االنتفاضة كانا من تدبير الوطنيين الذين انتقل 

مع ذلك ضبط العديد من الجوانب التي تتعلق بعدد الخاليا وحمها او بالدور الذي  معظمهم الى العمل الفدائي فإنه يصعب

، فإذا كان قيام هذه االنتفاضة شكل تكذيبا صريحا وتلقائيا ألطروحة هدوء البادية 1955قامت به في قيام انتفاضة غشت 

عنا الى التساؤل عن عدد الوطنيين ووالئها للمستعمر فإن حجم االنتفاضة والعنف والضراوة اللذين اتسمت بهما يدف

فالظاهر أن هذه الخاليا، رغم كل ما قلناه، لم تشارك وحدها في االصطدامات مع الفرنسيين في  1954باإلقليم الى غاية 
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. فأفراد القبائل والدواوير والجماعات، من خارج التنظيمات الحزبية والفدائية، شاركوا على ما يبدو في 1955غشت 

 .21"1955ت انتفاضة غش

 خاتمة:

جمل القول، تعتبر مدينة ابي الجعد مدينة تاريخية وثقافية ذات أهمية كبيرة نظرا ملا قامت به من مقاومة م

 سياسية لالستعمار الفرنس ي ولعل ذلك يتبين من خالل التنظيمات السياسية التي قامت بعدة أدوار كما سبقنا وأن رأينا.

يشكل النضال السياس ي الذي قادته مدينة ابي الجعد والذي يبين شدة التفاني في حب الوطن، ومن ذلك ما قامت 

به ساكنة ابي الجعد من وقفات شجاعة تجاه الرد الذي قامت به السلطات االستعمارية والذي تجلى في اعتقال زعماء 

ة خاصة بعد االعتداء على العرش في شخص املغفور له امللك املنظمات السياسية، ردا على تخريبهم للمنشآت االستعماري

محمد الخامس، لكن كل ذلك لم يمنع من تأجيج املقاومة البجعدية، التي ابانت عن نضال شرس توج بثورة امللك والشعب 

 . 1955غشت  20في 

 الئحة املصادر واملراجع:

  ،الجزء الثالث، منشورات وزارة الثقافة واالتصال، تحقيق املغرب األقص ىكتاب االستقصا اخبار دول احمد بن خالد الناصري السالوي ،

 .2001احمد الناصري، 

  ،ي، اعمال مهداة لألستاذ الدكتور هشام الجزء الثان ،-ملتوسطيا -دراسات وبحوث حول افريقيا واملجال العربيإبراهيم محمد السعداوي

 .2013جعيط، 

  نشر كلية 16سلسلة ندوات ومناظرات رقم ، دلي في العصر الحديث عصر االوج والقوة، التصوف التامحمد حقي، الحسين عماري ،

 .2018اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل، سنة 

  ،1989ه/1409الجزء الثاني، الطبعة األولى ، الزاوية الشرقاوية زاوية أبي الجعد دورها االجتماعي والسياس ياحمد بوكاري. 

  ،2015، الطبعة الثانية الزاوية الشرقاوية دار علم ودين وإصالحاحمد الشرقاوي ، 

  ،2017، الطبعة األولى الوساطةالزاوية الشرقاوية واملخزن تأطير املجتمع وإكراهات احمد الشرقاوي بوكاري. 

  ،رب، دراسة الزوايا والتصوف باملغاالول، مساهمة في ، الجزء الزاوية الشرقاوية زاوية ابي الجعد اشعاعها الديني والعلمياحمد بوكاري

 م.1985ه/ 1406الطبعة األولى 

  ،2000، الجزء األول، تاريخ الحركة الوطنية باملغربعبد الكريم غالب ، 

  نشر 1993فبراير  20الى  18املوافق ل  1413شعبان  28شعبان الى  26، من 1956-1912ندوة املقاومة بإقليم خريبكة ما بين سنوات ،

 .2009السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، الطبعة الثانية املندوبية 

 نشر املندوبية السامية  ،2009يناير  17الجعد بتاريخ دوة علمية عقدت بمدينة ابي ن، 1955-1930الحركة الوطنية واملقاومة بابي الجعد

 راق للطباعة والنشر، الرباط.، دار ابي رق2011لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير، الطبعة األولى 

 2تراجم املوقعين على وثيقة املطالبة باالستقالل. نشر املندوبية السامية للمقاومة. ط ، 

  2012الرباع والستون ابريل )نيسان (مركز مسار للدراسات والبحوث، التصوف والحداثة في دول املغرب العربي، الكتاب. 

 

                                                           
، 9541-1944حميد احساين، العمل الوطني السياسي بإقليم خريبكة بين سنتي ، عبد ال1956-1912ندوة المقاومة بإقليم خريبكة ما بين سنوات  21

 65( ص65-61)ص
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 املجتمع اإلسالمي الوسيط والعلماء فيأشكال حضور العلم 

 -قراءة نقدية  -

Forms of the presence of science and scholars in the medieval Islamic 

society 

-A critical reading - 

 .بر غملا ،ةر فينخ املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين    لجهة بني مالل ،أستاذ باحث -بن صالح، عبد املالك  د. .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

يتناول موضوع هذه املقالة مفهوم العلم والعلماء في املجتمع اإلسالمي خالل العصر الوسيط حسب املادة املصدرية املعتمدة  :الملخص

العالم" »ل مع إبراز أهم التغيرات التي طرأت على املعنى الداللي لهما. كما تطرقت للمسار التكويني والعلمي والفكري  وخاصة كتب التراجم،

وفي إطار الدراسة املقارنة تم التأكيد على نماذج مختلفة من مواقف هذه الفئة العاملة اتجاه قضايا  العلم.من خالل مطلب الرحلة في طلب 

اإلسالمي،  وهوية املجتمعخصائص الشخصية اإلسالمية  والحفاظ علىع، تأرجحت بين العمل على رعاية مصالح األمة تهم السلطة واملجتم

 وذلك بالتنبيه إلى واجبات " الراعي املسؤول عن رعيته" ذات أبعاد في تغيير الحياة سياسية.   ،ضرورة مواجهة السلطة القائمة وكونها ارتأت

 املجتمع اإلسالمي، العلماء، املادة املصدرية، العصر الوسيط، قراءة نقدية، الهوية اإلسالمية. الكلمات املفاتيح:
 

Abstract:  The scholars in the Islamic society during the Middle Ages according to the approved 

historical sources, highlighting the most important changes that occurred in the semantic meaning 

of them. It also touched on the formative, scholar and intellectual path of the "scientist" through 

the requirement of the journey in seeking knowledge. Within the framework of the comparative 

study, various models of the positions of this scholarly group were emphasized towards issues of 

concern to the authority and society, which oscillated between working to take care of the interests 

of the nation and preserving the characteristics of the Islamic personality and the identity of the 

Islamic society, and as it saw the necessity of confronting the existing authority, by alerting to the 

duties of The "shepherd responsible for his flock" has dimensions of changing political life. 

Keywords: Islamic society, scholars, source material, the Middle Ages, critical reading, Islamic 

identity. 
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 تقديم:

واإلبداع املعرفة  مجاالت فياإلنساني الذي خلفه رجاالتها من أهل العلم  والمجتمعات بتراثها والحقيقية لألممتقدر القيمة العالية 

التي تضمنها هذا  والتواريخ العامةوالسير واألنساب والوفيات والطبقات ، ولعل الذخائر النفسية من كتب التراجم الخالق

بما تحمله من بصمات قوية عن حياة  وبالغة األهميةالغنية التراث في مجتمعاتنا اإلسالمية لشفيعة بأن تعد من الوثائق 

آلفاق و  املعرفة والثقافةلواقع عالم  ومعاني أكيدةذات دالالت  الجليلةواملواقف  ومختلف التجارب ورجال العلمنساء 

 .واالعتبارمجال االقتداء 

I. وتغيير الدالالتمفهوم العالم/العلم من منظور الثبات: 

نوع من السرد التاريخي املعتمد لدراسة املجتمع اإلسالمي في العصر الوسيط مفهوم العالم/والعلم في سياقات يتناول هذا ال

تاريخية مختلفة، وتربطه على وجه العموم بمدى حقائق الوجود التي يمكن أن يحيط به اإلنسان بدأ به على البحث و لنظر 

. غير أن هذا املدلول انطبق على املشتغلين بعلوم الدين اإلسالمي 1دهدون أن يصل إلى علم كل ش يء، ألن ذلك خاص باهلل وح

 .2أكثر منه على املشتغلين فيما يسمى اليوم علوما بحتة و تطبيقية

ومرد هذا التوجه في ميدان املعرفة لدى العلماء إلى طبيعة العقيدة اإلسالمية التي تؤكد في قوله تعالى في سورة املجادلة       

يرفع هللا الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات(، وتحث في الحديث النبوي الشريف على ضرورة طلب :)11اآلية

العلم باعتباره فريضة على كل مسلم، و أفضلية التفقه في الدين لقوله صلى هللا عليه وسلم :"من يرد به هللا خيرا يفقهه في 

"أمناء باهلل على خلقه"، فضال على أن اإلقبال على "التعلم" كبير  ، و الرحلة في  ، وألن "العلماء ورثة األنبياء"، وهم 3الدين"

طلب العلم أكبر لقوله صلى هللا عليه و سلم: "تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية،         و دراسته تسبيح، و البحث عنه 

 .4جهاد، و طلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله ألهله قربة"

II. مرتبة العلماء: واالرتقاء إلىلب العلم الرحلة في ط 

التراجم، فإن عناصرها ال تخلو  وخاصة كتبعند استقراء الترجمة النمطية التي تتبناها بعض أجناس الكتابة التاريخية     

من الوقوف على "طبوغرافية" رحلة/ رحالت املترجم له من حيث ما تجشمه من عناء سواء في حضور أو غياب سند مادي 

. هذه األخيرة قسمها ابن خلدون إلى ثالثة أنواع: وعلماء عصرهالعلمية التي تلقاها على الشيوخ  ومعنوي وأصناف املواد

العلوم النقلية مرتبطة " بالشرعيات" من الكتاب و السنة، و العلوم الحكمية و الفلسفية ثم العلوم الحكمية و الفلسفية 

                                                           
 .94م الطبعة لثانية، ص1410/1990، والنشرالشامي عبد الخالق محمد: زاد الخطيب، املنصورة، مصر، دار الوفاء للطباعة  1
 .94نفسه، ص: 2
مة األ عن معاوية رض ي هللا عنه قال سمعت النبي )ص( يقول:" من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم وهللا يعطي، ولن تزال هذه  3

 . وغيرهماومسلم تفق عليه، أخرجه البخاري م -قائمة على أمر هللا، ال يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر هللا". صحيح 
 .94خالق محمد: زاد الخطيب، م.س، ص:الشامي عبد ال 4
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فكانت الرحلة العلمية ذات أهمية كبرى في االرتقاء في مستويات  .5للغة العربية و آدابهاثم العلوم املساعدة املرتبطة بعلوم ا

الحظوة ضروب العلم، فضال عن نيله  وتبحره فياملجتمع في "العالم" لتمكنه من مختلف أنواع املعارف  ثقة وكسبالتعلم 

 املناسبة. االجتماعية

ة، وبغداد، و البصرة و الكوفة، غير أن فعالية الرحلة العلمية بين مراكزه و أقطابه مثل املدينة املنورة، و القاهر        

لقيروان، و فاس، و قرطبة، عرفت تراجعا واضحا لفائدة التعليم النظامي الذي كرسته املدارس النظامية في عهد " نظام او 

، و أثر ذلك سلبا بأن كثرت املختصرات في التأليف و سادت العناية بالحفظ عوض 6املرينية امللك باملشرق، و في ظل الدولة 

مالزمة املجالس العلمية  و اكتساب روح املناظرة، عبر ابن خلدون عن هذا الوضع املستجد بقوله: "كسدت لهذا العهد 

 .7"أسواق العلم باملغرب لتناقص العمران فيه و انقطاع سند العلم و التعليم

"العالم" التي يستحقها املترجم له، غير أن السمات املميزة  وفية لصفةوعموما فقد عمدت كتب التراجم إلى تقديم صورة      

وقد ، ذلك أنه قد يحدث التباس بين من هو أولى بأن يسمى عاملا أو قد يسمى عابدا، وال قارةبين العلماء بقيت غير جلية 

عند مؤرخ أخر، وقد يجمع العالم بين أكثر من لقب: فقيه، محدث، قاض كشكل  ولكنه محدثالعالم زاهدا مؤرخا،  يعتبر

من أشكال املرادفات. ويزداد األمر تعقيدا حين يصنف ضمن خانة العلماء من يحمل "الثقافة الشعبية" إلى جانب "الثقافة 

ؤولية عظمى في رعاية مصالح األمة و الحفاظ على العاملية" السائدة. لكن هناك اتفاق على أن هؤالء العلماء كانت لهم مس

 8خصائص الشخصية اإلسالمية و هوية املجتمع اإلسالمي

III.اقف العلماء في خدمة املجتمع اإلسالمي  جوانب من مو

ال يخلو السرد التاريخي املعتمد من إشارات في غاية األهمية عن وظائف هذه الفئة العاملة، و مشاغلها في الحياة    

اعية، وجوانب من حياتها املواقفية تجاه قضايا تهم السلطة و املجتمع سمحت إلى حد كبير بالتمييز بين علماء االجتم

مجددين حملوا لواء الحق وظهروا به، و دافعوا عنه باملناصحة و املراجعة و النقد والتقويم لحراسة القيم اإلسالمية في 

 لماء آخرين استفادت السلطة الحاكمة من خدماتهم الجليلة، وما كان لها مناملجتمع و تحقيق الرقابة العامة في األمة، و ع

عميق األثر في التوجهات السياسية  و العقدية  للدولة و املجتمع معا. وحسبنا في هذا املضمار أن نستحضر بعض الجوانب 

 على سبيل املثال ال الحصر:

 أسس إسالمية محضة، فتم إرسال بعثات للعلماء منذ عهد  خالل فترة الفتوح: لقد احتيج إلى بناء مجتمع جديد على

                                                           
 .183-482، ص:2، طبعة9961 -ه 1416ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد: املقدمة، بيروت، لبنان، دار الجيل،  5
 .34م، ص: 0112-12، عدد 2011بنحمادة سعيد: النظام التعليمي باملغرب واألندلس خالل العصر الوسيط، املغرب، منشورات الزمن،  6

وما  77، ص:1م، طبعة1987محمد: مراجعات حول املجتمع والثقافة باملغرب الوسيط، الدار البيضاء، املغرب، دار توبقال للنشر،  القبلي

 بعدها.
 .484ابن خلدون: املقدمة، م.س.ص: 7
عدد م، 1993علوم التربية،املغربي في القرون اإلسالمية األولى، املغرب، سلسلة  واملعلمون باملجتمعاملسعودي محمد مهدي: العلماء  8

  .وما بعدها 48. ص:1993نونبر4
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واطالعها    ومقاصدها الشريعة  وفهمها ألحكامبحكم وعيها بمضامين الوحي اإللهي  الخطاب،الخليفة الراشدي عمر بن 

الحياة  وحل معضالت، واالستنباط منهاتوجيهها  وقدرتها علىعلماء السلف لها  ومعرفتها بشروحوالسنة نصوص الكتاب  على

فشكل هؤالء العلماء اللبنة األولى في مواطن استمرار تكامل نمو الشخصية املسلمة، و البدايات    الراهنة على ضوئها.

 .9اإليجابية في تطوير املجتمع و تركيز أسس الحضارة العربية اإلسالمية

 :ه( خير نموذج لعلماء في خدمة السلطة، فقد كان 112توفي عام )الكندي شكل رجاء بن حيوة  خالل فترة حكم األمويين

مستشاري الخليفة عمر بن عبد العزيز  وكان أحدكبار الدولة األموية،  واعتبر من" فاضل وكثير العلموعالم "ثقة 

واعلم أنك لست  أن يؤتى إليهم فال تأته إليهم، وما كرهت:" يا أمير املؤمنين ارض للناس ما ترض ى لنفسك، ومناصحيه بقوله

 .10أول خليفة يموت". رغم إيمان رجاء بقوة هذا الخليفة على تحمل مسؤولية الرعية

  تأرجح موقف العلماء بين قبول وظيفة القضاء و االشتغال فيها عن جدارة و بين االمتناع بدافع صعوبة التكليف بهذه

عليه و سلم و أحد الراسخين في العلم استعمل على الوظيفة، فهذا أبو الدرداء أحد علية أصحاب رسول هللا صلى هللا 

ذوه بالدول رغبة عنه قضاء الشام و مع ذلك كان يستشعر صعوبة هذه املهنة بقوله: "لو علم الناس ما في القضاء ألخ

 .11"كراهية لهو 

  أن "تنتهي  والطلبة هو للمتعلمينوالعلم : كانت غاية ما يطمح إليه "العالم" في تبليغ مبادئ الدين والتعليمفي ميدان التربية

وتدا من أوتاد املغرب"، "سمع منه وجوه مشايخ »اعتبر وينطبق ذلك على " البهلول راشد" الذي  واملشيخة"،الرئاسة 

أفريقية"، فكان بذلك "معلم املشايخ". عنه تتلمذ سحنون بن سعيد الذي انتهت إليه الرئاسة في العلم"، واشتهر بكونه 

مة" و "أفقه من أصحاب مالك بن أنس". وعد "أول من شرد أهل األهواء من املسجد الجامع"، فكان له التأثير "راهب هذه األ 

 .12الحاسم على مستقبل اإلسالم السني بصفة عامة و على مستقبل املذهب املالكي بصفة خاصة في بالد املغرب الكبير

  ة السلطة القائمة ،وذلك بالتنبيه إلى واجبات " الراعي املسؤول و في مواقف أ خرى ارتأت هذه الفئة العاملة ضرورة مواجه

من القيام بحقوق هذه األخيرة املتعلقة بأمور الدين و الدنيا عامة، و حماية األموال و الدماء   و األعراض، 13عن رعيته"

ناء مشروع سياس ي قد تتبلور إلى ب وتجاوز ذلكوردع املفسدين بإقامة حدود خاصة، والتذكير بعاقبة عدم القيام بذلك. بل 

 أهدافه إلى اإلطاحة بنظام السلطة القائمة.

م( الذي مكنته رحلته في طلب العلم باملشرق من أن يعود 1129ه/425ويصدق ذلك على موقف املهدي بن تومرت )ت  

                                                           
  .48-47: صاألولى، املغربي في القرون اإلسالمية  واملعلمون باملجتمعاملسعودي محمد مهدي: العلماء  9

-107ص، 1، طبعة 19 ءم، الجز9841-ه1404مختصر تاريخ دمشق البن عساكر، دمشق، سوريا، دار الفكر، مكروم:ابن منظور محمد بن  10

109.    
 .357-351: ص، 1ة، طبع5ال جزءم،  1994ه/1414لبنان، دار الفكر ، بيروت، الكبرى،الطبقات  محمد:ابن سعد  11
م في كتاب العلماء 1993 ر. نونب4ذلك في سلسلة علوم التربية عدد  والتعليق على" ألبي العربي. وتونسأنظر كتاب "طبقات علماء افريقية  12

 .119-57مهدي.  للمسعودي محمد الوسطى.املغربي في القرون  واملعلمون باملجتمع
عن رغبته ..." أخرجه  وهو مسؤول: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاإلمام الذي على الناس راع. وسلمقول الرسول صلى هللا عليه  13

 .وغيرهماومسلم البخاري 



 

 

 

ل     ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ  ر لعددا  –مج  الث  عش  ر  -الي  وب   م   1202ا كت 

 

م2021أكتوبر-عشرالثالث  العدد –الرابع مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

 
45 

عة، حافظا للحديث، عارفا ، وأن يصبح " عاملا فقيها فاضال، عاملا بالشري14"بحرا متفجرا من العلم وشهابا واريا من الدين"

. ما أهله للظهور في مذهبه 15بأصولي الدين والفقه، متحققا بعلم العربية، عاملا في االعتقاد و الجدل، فصيح اللسان"

املوحدي  و برنامجه الدعوي بصفة املنتدب "إلماتة املنكر و إحياء العلم و إخماد البدع و الكشف عن مفاسد املجتمع" 

ة على مخاطبة األمير علي بن يوسف نفسه يقوله:" وقد وجب عليك إحياء السنة وإماتة البدعة، وقد املرابطي و الجرأ

رة على ذلك،  و أنت املأخوذ به بملكك املنكرات و فشت البدع، و قد أمرك هللا بتغييرها   و إحياء السنة بها، إذ لك القد

زعامة و بلورة أهدافه السياسية بتكوين دولة جديدة تحمل اسم . ثم االنتقال إلى إبداء طموحاته نحو ال16 ملسؤول عنه"او 

 .17"املوحدين" على أنقاض الحكم املرابطي

وختاما، فإني أعتبر هذه املقالة املوجزة قد تكون توطئة الستيعاب الترجمة النمطية لفئة العلماء من حيث مختلف     

خاصة في مختلف مجاالت  واملجتمع املغربيهذه الصفوة في املجتمع اإلسالمي عامة  مدى إسهاماتو العناصر املكونة لها، 

 بصفة عامة. ونصرة املسلمين الدفاع عن اإلسالم وأدوارها فيالحياة 

 المصادر 

   1.م الطبعة الثانية 1410/1990، والنشرزاد الخطيب، املنصورة، مصر، دار الوفاء للطباعة  الشامي:عبد الخالق محمد 

  22طبعة ،1996 -ه 1416يروت ،ب –املقدمة، تحقيق درويش الجويدي، صيدا  -خلدون: عبد الرحمن بن محمد ابن. 

  ،6ال جزء، 1959دار الكتاب، لبنان،العبر وديوان املبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر. 

   1طبعة  م،1984-ه1404مختصر تاريخ دمشق البن عساكر دمشق، دار الفكر، منظور:محمد بن مكروم ابن. 

  1طبعة  م،1994 –ه 1414دار الفكر، بيروت،  الكبرى،محمد ابن سعد: الطبقات. 

 :المراجع 

  2011.1 الزمن،سعيد بنحمادة: النظام التعليمي باملغرب واألندلس خالل العصر الوسيط، منشورات 

  2و 1طبعة  م،1987للنشر، املغرب، دار توبقالمحمد القبلي: مراجعات حول املجتمع والثقافة باملغرب الوسيط، الدار البيضاء. 

  م، 1993املغرب، سلسلة علوم    التربية، األولى،املغربي في القرون اإلسالمية  واملعلمون باملجتمعمهدي املسعودي: العلماء محمد

 .1993نونبر 4عدد 

  ،1من طبعة1982 –ه 1403عبد الجبار النجار: املهدي بن تومرت، بيروت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي. 

                                                           
، 1959دار الكتاب، لبنان،والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، ابن خلدون: العبر وديوان املبتدأ  14

  .466:ص، 6ال جزء
 .132:ص، 1من طبعة9821 –ه 1403النجار عبد الجبار: املهدي بن تومرت، بيروت، لبنان، دار الغرب اإلسالمي،  15
 القرطاس..، عن ابن أبي زرع في روض 99نفسه، ص: 16
 وما بعدها. 377نفسه، ص: 17



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

 م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد   
  

46 

 املهددات األمنية للفاعلين غير الرسمين ) الحركات املسلحة( علي األمن القومي السوداني

 علي إقليم دارفور  دراسة حقلية

The Security Threats Of Unofficial Actors (Armed Movements) On The 

Sudanese National Security 

(A Field Study On The Darfur Region) 
 

  جامعة كردفان ـ مركز دراسات السالم و التنمية ـ السودان ،د. منتصر حامد بله حامد -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعت الدراسة الي التعرف على املهددات االمنية للفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( على األمن القومي السوداني في إقليم دارفور. ات تهدف ملخص:

ار مجتمع الدراسة من تم اختي، و الدراسة منهج الرؤية الجغرافية املتكاملة ومنهج املسح االجتماعي. تم جمع البيانات األولية عن طريق املالحظة واالستبانة 

سة، وبلغ حجم العينة )الحركات املسلحة، منظمات املجتمع املدني، اإلدارة االهلية، الباحثين في قضايا السالم، املراكز االكاديمية( من واليات دارفور الخم

تصميم االستبيان من جزئين : األول البيانات  تم . تم اختيارهم عن طريق العينة العشوائية الطبقية من مجموع أفراد مجتمع الدراسة.( مبحوث 200)

تم تحليل البيانات باستخدام برنامج  .( عبارات من البيانات الشخصية للمبحوثين  أما املحور الثاني تناول املهددات االمنية 6الشخصية و التي احتوت علي )

الحركات املسلحة( في النزاع على (بأن املهددات االمنية للفاعلين غير الرسميين . و قد خلصت النتائج16( النسخة SPSSالحزم االحصائية للعلوم االجتماعية )

 .السالح األمن القومي  تمثلت في وجود فاعلين غير رسميين ) حركات مسلحة( بقوات موازية للقوات املسلحة ، و انتشار

 مي ـ دارفور التهديدات االمنية ـ الفاعلين غير الرسميين ـ االمن القو  الكلمات املفتاحية :

Abstract : The study aimed to identify the security threats of non-official actors (armed movements) to 
the Sudanese national security in the Darfur region. The study followed the integrated geographical 
vision approach and the social survey method. The primary data were collected by observation and 
questionnaire, and the study population was selected from (armed movements, civil society 
organizations, civil administration, researchers in peace issues, academic centers) from the five states of 
Darfur, and the sample size was (200). They were selected by means of a stratified random sample from 
the total study population. The questionnaire was designed in two parts: the first personal data, which 
contained (6) statements of the respondents' personal data, while the second axis dealt with security 
threats. The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 16. The 
results concluded that the security threats to non-official actors (armed movements) in the conflict over 
national security were the presence of unofficial actors (armed movements) with forces parallel to the 
armed forces, the spread of weapons, weak state prestige 

Keywords: security threats, informal actors, national security, Darfur 
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 :ميدقت

تعددت النزاعات في اقليم دارفور ملجموعه من األسباب تتمثل في النزاع بسبب املراحيل او املسارات او املراعي والنزاع حول 

 بالصراع
ً
القبلي والنزاع من اجل السلطة.كل تلك االسباب  ملكيه األراض ي والنهب املسلح وانتشار بيع وتداول السالح مرورا

( كل سلطه او جهاز او جماعه actorادت الي ظهور فاعلين غير رسميين )حركات مسلحة( في إقليم دارفور و يقصد بالفاعل )

 علي املسرح الدولي في هذه الحالة وبكل بساطه يمكن ممارسه التأثير على ا
ً
لقابضين او حتى شخص قادر على أن يلعب دورا

 1على سلطه اتخاذ القرار او املمسكين بزمام القوه املادية والفاعلون متنوعون بقدر ما هم متعددون.

وبناء على ذلك فأن مفتاح الفهم للفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( حسب هذه الدراسة يكمن في عمليه إعادة 

للدستور واألطر القانونية ضمن مؤسسات الدولة بل من خالل محددات إنتاج القوى الالعبة ضمن عمليه صراع ال تحتكم 

القوة والعالقات الخارجية  و يرجع ذلك الي التداعيات التي برزت بعد الحرب الباردة و التي تتمثل في طبيعة الصراعات إذ 

 في طبيعة الصراعات التي يشهدها العالم خاصة أن مصطلح
ُ
األمن القومي قد شاع  صاحب نهاية الحرب الباردة تغيرا

م التي 1648استخدامه بعد الحرب العاملية الثانية إال إن جذوره تعود إلي القرن السابع عشر بعد معاهدة وستفاليا عام 

أسست لوالدة الدولة القومية وشكلت حقبه الحرب الباردة اإلطار واملناخ اللذين تحركت فيهما محاوالت صياغة مقاربات 

 إلي استخدام تعبير )استراتيجيه األمن القومي(.حيث وجهت طبيعة وظروف الحرب الباردة نظريه وأطر مؤسسات
ً
ية وصوال

الدراسات األكاديمية الي دراسة قضايا األمن بمعناه التقليدي انصب التركيز باألساس علي كيفية تجنب حرب نووية. إال أن 

 في الوقت الحالي فقد ت
ً
 للمفهوم التقليدي لألمن في وقت يتناقص هذا املنظور األمني لم يعد مالئما

ً
كون الدولة آمنه وفقا

 لتهديد أمن مواطنيها وهو ما دفع بعض الباحثين للدعوة 
ً
فيه امن مواطنيها كما أن الدول أصبحت في أحيان كثيرة مصدرا

 ملفهوم األمن القومي.
ً
 2لطرح مفهوم األمن اإلنساني  بديال

 مشكلة الدراسة

 مشابها للقوات تعددت الرؤى حول ال
ً
نزاع القائم في إقليم دارفور مما أدي إلي ظهور الفاعلين غير الرسميين يلعبون دورا

 ةفي هذه الدراس ثد األمن القومي  و يهدف  الباحالنظامية. أدي ذلك إلي لفت االنتباه لدورها املسلح في اإلقليم الذي يهد

ديد يم دارفور. و يرجع ذلك الي اختالل االمن في االقليم نسبة لوجود العللتعرف علي اكثر املهددات االمنية للفاعلين في إقل

السوداني.  من العوامل االمنية املحيطة باالقليم. و يأتي التهديد االمني في املرتبة األولي من املهددات التي تواجه االمن القومي

 (1و يتضح ذلك من خالل )الشكل 

 من إشكالية الدراسة التي تدور حول املهددات االمنية للفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( على األمن 
ً
و انطالقا

 مما سبق فإن مشكلة الدراسة يمكن أن يعبر عنها السؤال الرئيس التالي:
ً
 القومي السوداني ، وبناءا

                                                           

 م2012:  3725بنية الفاعلين في التحول بعد الحرب الباردة ، الحوار املتمدن ، العدد  ،بازغ عبد الصمد .  1

 .مصر، 2006، السنة الثانية ،13، العدد مفهوم األمن اإلنساني ، املركز الدولي للدراسات املستقبلية   واإلستراتيجية ، خديجة عرفة.  2
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 )الحركات املسلحة( علي االمن القومي في إقليم دارفور؟ غير الرسميينما هي املهددات االمنية للفاعلين 

 فاعلين غير الرسميين(: يوضح املهددات األمنية لل1الشكل )

 

 2019املصدر : الدراسة امليدانية

 أهمية الدراسة:

 تكمن االهمية النظرية للدراسة في:

محاولة سد الفراغ الواسع في مجال الدراسات امليدانية املرتبطة بتنامي دور الفاعلين غير الرسميين)الحركات  .1

 املسلحة(.

تفيد هذه الدراسة املسئولين واملختصين في الشئون األمنية وصناع القرار من خالل ما ستتوصل له من نتائج وما  .2

 ستقدمه من توصيات ومقترحات.

 إثراء املكتبات السودانية و العربية. .3

 و تتمثل األهمية العملية للدراسة في : 

يط اإلقليمي املرتبط بتنامي دور الفاعلين غير الرسميين)الحركات . تمثل منطقة الدراسة نموزج لكثير من املناطق في املح1

 املسلحة( في النزاعات علي األمن القومي.

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إلي:

 التعرف على املهددات االمنية للفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( على األمن القومي السوداني.

 ويتفرع من هذا الهدف الرئيس األتي : 

 التعرف على املهددات االمنية للفاعلين غير الرسميين.  .1

 التعرف علي آليات و ميكانزمات الفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( في النزاع. .2

اإلسهام باقتراح استراتيجيات جديدة تسهم في الحد من تأثير نشاط الفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( على  .3

 األمن القومي السوداني . 
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 اإلطار النظري و الدراسات السابقة:

 مصطلحات و مفاهيم الدراسة:

ديدات ذا الطابع العسكري و الغير عسكري. الته ( الي املهددات االمنية بأنها2021يشير )حامد ،املهددات االمنية: .1

وتتمثل في احتماالت الهجوم علي الدولة ، واحتالل أراضيها، وحصار ممراتها البحرية وطرق مواصالتها الحيوية. وغير 

 1.ذلك من اإلجراءات والعمليات العسكرية التي تمثل خطورة علي سالمة الدولة

( من تعبير " الفواعل املتخطية للحدود القومية (Peter Willetsالفاعلين غير الرسمين: يتخذ بيتر ويلتس .2

(Transnational Actors) ما رآه إشارة إلي طغيان 
ً
 عن تعبير " الفواعل من غير الدول " متفاديا

ً
(  (Dominanceبديال

شرعية، ويحص ي "الدول" الظاهرةو يعرفهابأنها " أي طرف فاعل باستثناء الحكومات " ويقسمها إلي شرعية وأخري غير 

في الشرعية مختلف املنظمات غير الحكومية واألحزاب السياسية والشركات املتخطية للحدود. وأما الغير شرعية 

 2فيحص ي ضمنه رجال العصابات وحركات التحرر وشبكات األجرام

ومة مظاهر الحياة األمن: يشير املعنى العام لألمن على املستويين النظري والعملي إلى " السالم والطمأنينة وديم .3

  3.واستمرار مقوماتها وشروطها بعيدا عن عوامل التهديد ومصادر الخطر

و يعرف بطرس غالى األمن )بأنه ال يقتصر على التحرر من التهديد العسكري الخارجي وال يمس فقط سالمة الدولة  .4

واالجتماعي ألن األمن متعلق  وسيادتها و وحدتها اإلقليمية وإنما يمتد ليشمل االستقرار السياس ي واالقتصادي

 4باالستقرار الداخلي بقدر ما هو مرتبط بالعدوان الخارجي(.

( األمن القومي بأنه " تحقيق الدولة ألمنها عندما ال تضطر إلي Walter Lippmannاألمن القومي:عرف والتر ليبمان ) .5

تلك املصالح، وإن امن الدولة يجب أن التضحية بمصالحها املشروعة لكي تتجنب الحرب، وتكون قادرة علي حماية 

 للقوة العسكرية واألمن العسكري، إضافة إلي إمكانية مقاومة الهجوم املسلح والتغلب عليه ".
ً
 5يكون مساويا

كما أنالجمعية العامة لألمم املتحدة ترى أن )األمن من حيث املبدأ : هو حالة ترى فيها الدولة أنه ليس ثمة أي خطر في  -

 نحوالعمل بحرية على شن هجوم 
ً
عسكري او ممارسة ضغط سياس ي او إكراه اقتصادي بحيث تتمكن من املض ى قدما

  1تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمها (

 مكونات البناء الطبيعي و البشري القليم دارفور:

                                                           

 ،2021. منتصر حامد ، دور الفاعلين غير الرسميين علي االمن القومي السوداني ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة كردفان ، السودان. 1

 ، ص2014، عربية ، جامعة الجزائرشهرزاد أدمام ،  الفواعل العنيفة من غير الدول ، دراسة في االطر املفاهيميه و النظرية ، سياسات .  2

 2017األمن واألمن القومي ، دار روافد الثقافية ، الطبعة االولي ، الجزائر ،عباس مراد .  3

 1994بوزناده معمر ، املنظمات اإلقليمية و نظام األمن الجماعي ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر. .  4

مخاطر األمن القومي دراسة تحليلية ملنهجية تقيم املخاطر االمن القومي ، رؤى استراتيجية ، دبي. منهجية تقيم  فوزي حسن الزبيدي ،.   5

2005 

ت حسن نافعة ، دور االمم املتحدة في تحقيق السلم و األمن الدوليين في ظل التحوالت العاملية الراهنة ، في االمم املتحدة ، مركز دراسا. 1 

 1996ن. الوحدة العربية ، بيروت ، لبنا
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 و خطي طول )20-10يقع إقليم دارفور الكبري بين دائرتي عرض )
ً
خمس واليات )شرق (ْ ويضم اإلقليم 27-22(ْ شماال

 2دارفور ، غرب دارفور ، جنوب دارفور ، شمال دارفور ، وسط دارفور(.

املناخ : يتميز املناخ العام إلقليم دارفور ما بين الصحرواي و شبه الصحراوي في الشمال و السافنا الفقيرة في الوسط و  -

قليم دارفور هو مناخ جاف مع تذبذب في تساقط األمطار السافنا الغنية في األجزاء الجنوبية منه ، فاملناخ بشكل عام في إ

 في الرعي و اإلنتاج الزراعي)
ً
 3(.2018، يش حمو هذا يؤثر سلبا

و من أفريقيا الوسطىومن الجنوب الغربي تشادرب ومن الغليبياالحدود: تحد اإلقليم ثالث دول من الشمال الغربي  -

 عن متاخمته لبعض الواليات ال جنوب السودانالجنوب دولة 
ً
 .والوالية الشماليةكردفانسودانية مثل فضال

مليون نسمة  7.5م ما يقارب 2008السكان: يبلغ عدد سكان إقليم دارفور الكبري حسب آخر إحصاء للسكان سنة  -

قبيلة ( و  570قبيلة)يضم السودان أكثر من  195يستخدمون لغات محلية الي جانب اللغة العربية تضم دارفور حوالي 

إلى مجموعتين عرب وُزْرقة )الُزْرقة( هم القبائل األصلية صاحبة األرض والدار وهم املساليت ، البرقو،  ينقسم سكان دارفور 

البرتى،الزغاوة، الداجو، التنجر، والفور و قد سميت املنطقة باسم الفور فأصبحت دارفور و املجموعة الثانية هي العرب 

اإلبل( يوجد البقارة في جنوب دارفور، وقد استوطنوا في هذه املناطق منذ  وينقسمون إلى بقارة )رعاة األبقار( واألبالة )رعاة

 وتضم قبائل هذه املجموعة 
ً
مئات السنين واختلطوا بالسكان األصليين، كان التعايش السلمي بينهم والزرقة مثاليا

أما املجموعة العربية األخرى األبالة، الرزيقات، الهبانية، والتعايشة وكل القبائل األخرى التي ترعى املاشية في جنوب دارفور. 

 بعد موجات الجفاف والتصحر التي ضربت غرب أفريقيا ومن بينها تشاد في سبعينات وثمانينات القرن 
ً
وفد بعضها حديثا

 4العشرين

م نقطة القتصادي : يعتبر  االقتصاد هو املحرك االساس ي ألحداث الوقائع في كل زمان و مكان فكثير ما يمثل أهالنشاط ا -

خالف بين مختلف األثنيات و املجموعات العرقية في دارفور و تكمن أهم امكانيات إقليم دارفور االقتصادية في  القطاع 

 الزراعي و القطاع الرعوي.

 جذور الصراع في إقليم دارفور: -

ة واإلقليم حول عدد من أهم تحدث الكثير من أبناء دارفور من الباحثين في السودان في ندوات ومؤتمرات كثيرة في العاصم

 أسباب الصراع  في إقليم دارفور يمكن تلخيصها في األتي: 

 .التخلف و غياب التنمية و ضعف التعليم 

  .)النزاع حول األراض ي ) نظام الحوا كير 

  .موجات الجفاف و التصحر و الكوارث الطبيعية 

  .النزاع حول مصادر املياه 

                                                           

 2010، الخرطوم ، السودان.  2. عبده مختار موس ي ، دارفور من أزمة دولة إلي صراع القوي العظمى ، دار عزة للنشر و التوزيع ، ط 2

  https://www.politics-dz.com2018. محمد حمش ي ،  االتجاه املاركس ي في العالقات الدولية ، ورقة علمية ، جامعة باتنه ،  3

 (2010. عبده مختار ) مرجع سابق ، 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.politics-dz.com2018/
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  املراحيل( و يرتبط به النزاع بين الرعاة و أصحاب الزراعة املستقرين.الصراع حول مسارات الرحل( 

  .اإلحساس بالظلم في املجال الخدمي و التنموي 

  الصراع حول السلطة و أثر الحكومات املركزية و املحلية من خالل تسيسها للصراع القبلي و حل اإلدارة األهلية

 ن املوالين للنظام زعماء القبائل. يتع -ثم إعادتها بعد إضعافها من خالل التسييس 

 1..نزاع دول الجوار و الهجرة الوافدة و تدفق السالح و ظهور النهب املسلح 

 أزمة الخطاب املسلح في دارفور:  -

املعارض بدارفور من أزمة عدم قدرته علي تحديد أجندته بشكل واضح و دقيق  و يمكن أن نالحظ ثالثة  يعاني الخطاب

 تتمثل في األتي:   اتجاهات متعارضة

 االتجاه االول: أن الصراع هو علي مكونات الطبيعة من مزارع و مراعي و ظروف بيئة فرضت ندرة في املوارد ترتب عليها صراع

 مصالح.

ي االتجاه الثاني: يقسم دارفور علي أساس أثني ما بين القبائل اإلفريقية و العربية و بصورة الصراع بأنه ضد الوجود العرب

 رفور.بدا

االتجاه الثالث: يصور الصراع علي أساس جغرافي باعتبار أن دارفور جزء من قطاع واسع يضم الجنوب و الشرق و أقاص ي 

 الشمال.

و هذه االتجاهات املختلفة تعكس في الوقت نفسه أبعاد أزمة الهوية. فهناك التباس في تحديد الذات و من ثم في تحديد 

أم عدو ثقافي ؟ أم عدو جغرافي؟ فكل خيار من هذه الخيارات يفترض لغة وخطابا مغايرا العدو هل هو عدو أثني محدد ؟ 

 2للخيارات االخري 

 ور:الفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( في إقليم دارف -

قليم ظهرت في إقليم دارفور مجموعة من الحركات املسلحة التي حملت في داخلها مجموعة من املطالب واملصالح حول اإل

اثر التجاهل  السياس ي و االقتصادي و االجتماعي مما أدي إلي تكوين فواعل مسلحة  تطالب بتحقيق هذه املطالب و من 

م، و حركة العدل و 2003أهم هذه الفواعل الغير رسميية في إقليم دارفور )حركة تحرير السودان التي تأسست في العام 

 املساواة (

 اإلطار النظري:

هذا الدراسة إستعراض البناء النظري ألهم املرجعيات الفلسفية ملفهوم األمن  و الفاعلين غير يتم من خالل 

 الرسميين)الحركات املسلحة(

( الي ان مدرسة كوبنهاجن ورائدها باري بوزان هم اول املساهمين في إعادة صياغة مفهوم األمن و فتح 2011يشير)حمزة،

األمنية منذ العقد الثامن من القرن العشرين. ومما تجدر اإلشارة إليه أن مقاربة مجاالت جديدة للبحث في حقل الدراسات 

                                                           
 (2010. عبده مختار ) مرجع سابق ، 1 

 (2004. هاني رسالن ) مرجع سابق ، 2 
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 " غير قابلة للتضييق" فماك سويني يعتبر أن أغلبية أعمالها " موضوعية و واقعية " في حين أن 
ً
مدرسة كوبنهاجن هي تقريبا

ة والبنائية". وينطلق بوزان في دراساته من أعمال ( يعتبرانها " خليطا من الواقعيWilliams( و ويليامز)Huysmansهويزمانز)

جون هرز حول " املعضلة األمنية " إذ اعتبر هو أيضا أن الفوض ى الدولية تعرض الدول للمعضلة األمنية، لكنه يعتقد أن 

للقوي الواقعيين ضبطوا مشكالت أمن دولة ما علي مستوي التحليل النسقي فقط. بقدر ما هذه املقاربة مضللة بالنسبة 

الكبرى التي تتأثر حقيقة بالنظام الدولي في عمومه بقدر ما ال تتكيف مع دراسة مشكالت األمن الخاصة بباقي الدول. فإن 

كان أمن القوي الكبرى يتأثر بما يحدث ضمن النسق الكلي )النظام الدولي( نتيجة اتساع شبكة مصالحها، فإن األنساق 

. ولتجاوز القصور السابق الفرعية األخرى )الدول واألقاليم ا
ً
 بما يحدث في مناطق بعيدة عنها جغرافيا

ً
لصغيرة( ال تتأثر دائما

انطلق بوزان من فكرة مفادها أن الواقع الدولي يتميز بشبكة عاملية لالعتماد املتبادل ربطت بين أمن الدول نتيجة لتأثيرات 

ط بينها في مجال األمن خاصة تلك القريبة جغرافيا او الواقعة الجغرافيا و رأي ضرورة دراسة التفاعالت بين الدول و الرواب

( و نجد هذه الفكرة في مساهمات مدرسة كوبنهاجن حول مفهوم mature anarchiesضمن أقاليم تتميز بفوض ى ناضجة )

األمن الوطني " األمن اإلقليمي" و" مركب األمن".إذا بطريقة ما، قطع بوزان الصلة مع الدراسات املتمحورة حول سياسات 

) الواقعية أساسا( التي تطبق دون األخذ في االعتبار التأثيرات التي يمكن أن تحدثها علي املستويين اإلقليمي والدولي، لكن 

 من بعض املسلمات الواقعية خاصة عندما اعتبر أن : 
ً
 1هذا ال ينفي أنه بقي قريبا

 .الدولة هي الوحدة املرجعية األساسية لألمن.1

اد اعات اإلنسانية )اإلنسانية جمعاء( هي املعنية باألمن حقيقة وليس األفراد فإن كان من املتفق عليه أن امن األفر . الجم2

 لال أمنهم " يمكن لألفراد أن يكونوا مهددين. 
ً
هو السبب الذي تأسست من أجله الدولة فإنه يمكن أن تكون هي أيضا مصدرا

 اقي الدول. بالتفاعالت التي تدخل فيها دولتهم مع ب

. مسألة األمن يجب أن تأخذ بعين الحسبان : فوض ى النظام الدولي ) غياب حكومة مركزية علي املستوي الدولي ( التفاعل 3

بين الوحدات املكونة للنظام )الدول( و التنازع الذي يمكن أن ينشأ عن كيفية توزيع السلطة بين مختلف الوحدات 

 السياسية للنظام. 

 بقة:الدراسات السا

تنوعت الدراسات بسبب اختالف الباحثين من حيث أفكارهم األيديولوجية أو التخصصية و رؤاهم الشخصية املتباينة 

 حول موضوع األمن و الفاعلين غير الرسميين) الحركات املسلحة( . 

جة( املنشورة عام دراسة فؤاد الصالحي وآخرون بعنوان الفاعلون غير الرسمين في اليمن)أسباب التشكيل وسبل املعال

م تقارير معمقة بمركز الجزيرة للدراسات ـ الدوحة ـ قطر هدفت الدراسة الي الكشف عن األسباب املولدة لألزمات 2010

 تلك املتصلة بالجماعات الفاعلة غير الرسمية وطريقة تفاعلها مع الواقع اليمني املعقد مع إدراك أن هذه 
ً
في اليمن وتحديدا

ه من جماعات مسلحة هي عبارة عن توليفة مركبه تجمع بين الجهوية والقبلي واملذهبية  ويعيش أغلبها األزمات و ما تنتج

                                                           
  (2011حسام حمزة  ) مرجع سابق ،  .1
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 لها علي السلطة والثروة إضافة إلي كون اليمن يعيش في محيط جغرافي وسياس ي 
ً
تحت مظلة نظام يبدو من منظارها منافسا

ع اليمني املحلي وخلصت الدراسة الي أن اليمن يشهد بداية يتقاطع مع طموحات ومخاوف إقليمية وربما دولية تتجاوز الواق

 في حين 
ً
 نشطا

ً
انطالق مرحلة جديدة مع والدة الثورة الشعبية األخيره التي أدت فيها بعض هذه القوي غير الرسمية دورا

 انتظار النتائج التي سيتمخض عنه
ً
ا هذا الحراك الشعبي التزم بعضها خطاب الثورة او أرجاع الصراع بمطالبه الخاصة مؤثرا

لتدلي بدلوها وفق الواقع الجديد الذي ال يزال طور التشكل و تمثل اول تغييراتها بالتزام معظم الجهات الفاعلة غير الرسمية 

فيها خطاب الثورة او بتقدمه علي خطاب سواء بالتأييد او اإلمتناع عن الصراع بمطالبها الخاصة في هذه املرحلة مؤثرة 

 ائج لتدلي بدلوها وفق الواقع الجديد الذي ال يزال طور التشكل.إنتظار النت

م 2012ـ  1990دراسة هيثم عبد الرحمن وآخرون بعنوان الحركات املسلحة وأثرها علي االستقرار اإلقليمي في أفريقيا 

و اجتماعيه في م بمركز العالقات الدولية. الذي تناول مسألة الحركات املسلحة كظاهرة سياسيه 2013املنشورة عام 

وذلك بتناول الظاهرة عبر الرصد والتحليل من خالل التعرف  2012-1990محيط املجتمع األفريقي في الفترة املمتدة من 

 وفق منهج دراسات املناطق إذ نجدها تتوزع علي إقليم 
ً
بها و كيفية نشأتها من ثم دراستها من خالل تقسيمها جغرافيا

شرق أفريقيا والبحيرات وتركز الدراسة علي الجوانب املتعلقة بأجندتها وقضاياها  السودان وإقليم الساحل وإقليم

 للحد من نشاطها و الوصول لحلول اتجاهها و من ثم تقدم النقد 
ً
 وإقليميا ودوليا

ً
املطروحة و املعالجات التي بذلت محليا

املجتمع األفريقي كبيئة خصبه و صالحة الالزم لكل من تلك الحلول والجهود املبذولة ذلك مع استصحاب تحليل بيئة 

لنشأة تلك الحركات املسلحة عبر تناول تحديات االستقرار اإلقليمي في أفريقيا كما تم إفراد حيز في هذه للدراسة للحديث 

 عن مؤشرات مستقبل هذه الحركات من خالل تناول معطيات البيئة املحلية واملتغيرات اإلقليمية و الدولية.

م بالدار العاملية للنشر 2008عمر في كتابه بعنوان دارفور بين إدارة األزمة واإلدارة باألزمة املنشور عام  دراسة السيد

والتوزيع. هدف الكتاب  للتعرف على تزامن اندالع أعمال التمرد املسلح في إقليم دارفور الواقع غربي السودان في مارس 

لحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل و م مع قرب التواصل ألتفاق سالم نهائي بين ا2003

 املساواة اللتين قادتا التمرد في الجنوب و أدي االقتتال بين هاتين الحركتين و قوات الجيش السوداني. 

األمن القومي  دراسة محمود مدحت مختار بعنوان األبعاد األمنية الحديثة و األمن القومي للدول: دراسة حالة إستراتيجية

م. و قد 2020م املنشورة باملركز الديمقراطي العربي بتاريخ 2017للواليات املتحدة االمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب 

في عهد الرئيس  2017هدفت الدراسة الي التعرف علي إستراتيجية األمن القومي للواليات املتحدة االمريكية الصادرة عام 

ر ما صدر عن اإلدارة االمريكية من حيث تباين األبعاد غير التقليدية لألمن املتضمنة فيها. و خلصت ترامب بإعتبارها آخ

الدراسة الي األهمية املتزايدة التي أصبحت تحظي بها األبعاد غير التقليدية و الحديثة لألمن ، كاألبعاد السياسية و 

البيولوجية و الكيميائية ، إذ تعد األبعاد العسكرية ، رغم عدم االقتصاية و االجتماعية و البيئية و الحروب النفسية  و 

 لقوة الدولة أو ضعفها و ذلك في ظل انتشار األسلحة النووية و تعقد شبكة العالقات بين 
ً
 رئيسيا

ً
االستغناء عنها ، محددا

تيجية األمن القومي االمريكي منذ الدول ، و إنما ال بد من تكامل االبعاد املختلفة ايضا. و قد خلصت الدراسة الي ان إسترا

 أن وضعت لم تنجح في تحقيق كافة أهدافها خاصة فيما يتعلق بمحاربة التهديدات البيولوجية.
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 منهجية الدراسة:

استخدمت الدراسة  منهج الرؤية الجغرافية املتكاملة. هذا املنهج  يقوم على االنفتاح الالإرادي للعوامل املختلفة فى اطار 

كاني والحيز الزماني ويقر بتعدد االسباب وتداخلها فى الزمان واملكان ويشكك فى التفسير القائم على سبب واحد و البعد امل

 ويركز على موضوع رئيس ى مفاده التوسع فى و هدف واحد وحل واحد. 
ً
منهج املسح اإلجتماعىيعد من اكثر املناهج انتشارا

  ملشكلة  وأهداف الدراسة وبعدها تم م من ث جمع البيانات عن الظاهرة بحاضرها و
ً
خالله تصميم استمارة استبانه طبقا

 .جمع البيانات وتفريقها وتحليلها حسب مجتمع الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة في االتي: 

الحدود املكانية: تتمثل الحدود املكانية للدراسة في إقليم دارفور حسب والياته الخمس ) جنوب دارفور، شرق دارفور،  .1

 شمال دارفور ، غرب دارفور ، وسط دارفور(

وتمثل هذه الفترة  مرحلة اشتداد النزاع  2019الي  2003الحدود الزمانية: تتمثل الحدود الزمانية للدراسة في الفترة من  .2

 املسلح في اقليم دارفور. 

في دراسات السالم ، تمثلت في الباحثين  عشوائية طبقيةاستهدفت الدراسة مجتمع إقليم دارفور من خالل عينة  .3

اإلدارة االهلية ، الحركات املسلحة ، منظمات املجتمع املدني. وقد تم توزيع اإلستبيان وإجراء الدراسة علي مجتمع 

 تم استعادة ) 200البحث بناًء علي نسب مئوية تتوافق مع حجم مجتمع الدراسة ، و قد بلغ حجم العينة 
ً
( 170مبحوثا

 للجدول استمارة من حجم العينة وفق
ً
 :يلاتلاا

 (: يوضح نسب توزيع االستبيان في إقليم دارفور 1لجدول رقم )ا

 الوالية الرقم
 التعداد السكاني

(2008) 

 النسبة

% 

× عدد االستمارات النسبة 

 100÷ الحجم االستمارات 

عدد االستمارات 

 املستعادة

 83 92 46 4,069,300 جنوب دارفور )نياال( 1

 36 46 23 2,036,282 )الجنينة(غرب دارفور  2

 20 25 12.7 1,123,748 وسط دارفور )زالنجي( 3

 30 36 18 1,583,000 شمال دارفور )الفاشر( 4

 1 1 0,4 30,0000 شرق دارفور )الضعين( 5

 170 200 100 8,842,330 املجموع

( عبارات للمبحوثين  أما املحور الثاني 6علي )تم تصميم االستبيان من جزئين : األول البيانات الشخصية و التي احتوت 

 فقد تناول املهددات ، و شمل االستبيان علي اسئلة مفتوحة في جميع محاورة.

 النتائج:

 :األمنية املهددات
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( الي أن املهددات االمنية للفاعلين غير الرسمين علي االمن القومي السوداني تتمثل 2019اشارت نتائج الدراسة امليدانية )

في وجود فاعلين غير رسميين )حركات مسلحة( موازيةللقواتاملسلحة بجانب انتشارالسالح في اإلقليم بصورة كبيرة نتيجة 

إلضطرابدواللجوار )تشاد و افريقيا الوسطي و ليبيا( التي لديها حدودمفتوحة مع االقليم مما ساعد في سهولة التنقل و 

عابرة لحدود الدولة و ارتفاع معدالت الجريمة و كل ذلك يمكن إرجاعه الي  ادي ذلك الي انتشارالجماعاتاالرهابية  ال

 ضعفهيبةالدولة.

 (: املهدداتاألمنية2جدول )

 البيان إجابات املبحوثين % النسبة

 موازيةللقواتاملسلحةبقوات وجود فاعلين غير رسميين ) حركات مسلحة( 52 30.6

 انتشارالسالح 44 25.9

 ضعفهيبةالدولة 39 22.9

 انتشارالجماعاتاالرهابية 17 10.0

 ارتفاعمعدالتالجريمة 8 4.7

 اضطرابأمندواللجوار 7 4.1

 أخرى  3 1.8

 املجموع 170 100.0

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

 األمنية (:يوضح املهددات2الشكل )
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( الي ان النسبة االكبر من املبحوثين موافقون على ان املهدداتاألمنيةبسبب وجود فاعلين غير رسميين 2اشار الجدول )

%، بينما املوافقون على "انتشارالسالح"  نسبة لحدود 30.6)حركات مسلحة( بقواتموازيةللقواتاملسلحة وقد بلغت نسبتهم 

% أفادو بأن السبب هو ضعفهيبةالدولة و يرجع 22.9%، ونسبة 25.9نسبتهم االقليم املفتوحة مع ثالث دول و قد بلغت 

%. اما 10هذا الضعف الي اتساع رقعة االقليم ، اما الذين عزو االسباب الى "انتشارالجماعاتاالرهابية" فقد بلغت نسبتهم 

% 1.8فاعمعدالتالجريمة اما نسبة % من املوافقون على ارت4.7% افادو بأن االسباب اضرابأمندواللجوار، ونسبة 4.1نسبة 

 عزو املهددات االمنية الي اسباب "أخرى"  املتمثلة في النهب املسلح من اجمالي افراد العينة. 

 :املسلحة  للقوات وجود فاعلين غير رسميين ) حركات مسلحة( بقوات موازية

( الي أن سبب وجود فاعلين غير رسميين )حركات مسلحة( بقوات 2019اشارت نتائج الدراسة امليدانية )

موازيةللقواتاملسلحة يرجع الي ضعفهيبةالدولة و عدم سيطرتها في اإلقليم و يرجح الكثير من الباحثين الي أن سبب ضعف 

ي من نقاط الشرطة و القوات العسكرية خاصة في املناطق فرض هيبة الدولة في االقليم يتمثل في عدم توفر العدد الكاف

% من املبحوثين 18.2% و نسبة 37.6الطرفية مما ادي الي سيطرة الحركات لبعض املناطق خارج املدن وقد بلغت نسبتهم 

د و  دارفور يشيرون الي ان رسم الحدود فصل العديد من القبائل في املناطق الحدودية مما ادي الي تقسيم القبائل في تشا

مع العلم ان الدول املجاورة كانت بها صراعات جعلت من االقليم موطن قدم للقوي املعارضة و بؤرة  النتشار السالح و 

% يرون أن  ظهور النهب املسلح في االقليم يرجع الي 14.1%. اما نسبة 19.4سهولة الحصول عليه هذا ما اشار اليه نسبة 

رص العمل و يري العديد ان اشتداد موجة الجفاف و التصحر وفقدان بعض القبائل انتشار البطالة و عدم توفر ف

ملواشيها جعل بعض مواطني هذه القبائل يمارس النهب املسلح تعويض ما فقده بفعل الجفاف. و تعد القبيلة في دارفور 

ة(  فاالنتماءات القبلية للحركات تمثل الحامية التي يرجع لها الفرد و هي الحاضنة للفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلح

 اقتصاديا مشتركا 10حسب املبحوثين 
ً
 ما تزاول نشاطا

ً
% و بما أن القبيلة تسكن في قطعة أرض معلومة الحدود و غالبا

فإن ذلك من شأنه تقوية اواصر القبيلة و االنتماءات القبلية خاصة في وقت الحرب كل ذلك أدي الي تهديد األمن القومي 

 ( يوضح سبب  وجود قوات عسكرية موازية للقوات املسلحة حسب وجهة نظر املبحوثين.3وداني. و الشكل رقم )الس

  

 املسلحة للقوات موازية ( : يوضح سببوجود الفاعلين غير رسميين ) حركات مسلحة( بقوات3شكل رقم )
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 (2019املصدر الدراسة امليدانية )

 دارفور:في إقليم  اسباب انتشارالسالح

 ( الي أن من املهددات االمنية في اقليم دارفور انتشار السالح و يرجع ذلك الي  ضعف2019اشارت نتائج الدراسة امليدانية )

% من املبحوثين الي ان ضعف هيبة الدولة في االقليم هو نتيجة لعدم توفر نقاط 23.5الدولة  حيث اشار نسبة  هيبة

% الي ان زيادة نشاط تجارة السالح يرجع الي دخول بعض 18.8في االقليم. اشارت نسبة الشرطة و االمن و تفش ي الجريمة 

القوات الحكومية السابقة من اقليم تشاد الي دارفور و تسليح بعض القبائل العربية ملواجهة التمرد في االقليم. و نسبة 

% من املبحوثين ان كثرة النزاعات 8.2نسبة  االقليم. و يري  مساحة الجوار الي  و اتساع دول  بعض يرجعون اطراب 17.6%

في اقليم دارفور بعد الهجرة من املناطق الشمالية لالقليم الي املناطق الجنوبية زاد االحتكاك ما بين املزارعين و الرعاة نتيجة 

الفقر فانتج  التمعد نسبةالنوع  االجتماعي و ارتفاع للجفاف و التصحر الذي ضرب االقليم  و هذا بدورة ادي الي اختالل

 ( يوضح سبب  انتشار السالح في اقليم دارفور من وجهة نظر املبحوثين4عدد كبير من البطالة في دارفور و الشكل رقم )

 ( يوضح سبب  انتشار السالح من وجهة نظر املبحوثين4الشكل رقم )

 

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

38%

18%
10%

19%

14% 1%

وجود الفاعلين غير الرسميين بقوات موازية للقوات
المسلحة

ضعف هيبة الدولة

اتساع مساحة االقليم

االنتماءات القبلية

سهولة الحصول على السالح

النهب المسلح

أخرى

18%

15%

24%
13%

19%

8%

3% انتشار السالح بسبب

اضطراب بعض دول الجوار

اتساع مساحة االقليم

ضعف هيبة الدولة

انخفاض اسعار السالح

نشاط تجارة السالح
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 : الجوار دول   أمن اضطراب

( الي ان املهددات االمنية بسبب اضطراب أمن دول الجوار الي النزاعات املسلحة في 2019اشارت نتائج الدراسة امليدانية )

االقليم و عدم تحقيق املطالب التي طالب بها اهل اقليم دارفور الحكومة املركزية من املشاركة في السلطة و تحقيق تنمية 

 من 18.8نسبة  متوازنة و توفير الخدمات حيث اشار
ً
% من املبحوثين الي ذلك.  و اثرت االنقالباتالعسكرية في االقليم تأثيرا

%. 16.5جميع النواحي االجتماعية و السياسية مما ادت الي تعقيد مشكلة دارفور حيث اشار نسبة من املبحوثين بلغت 

اع خاصة ان اقليم دارفور يجاور ثالث دول بها % الي ان الحدود السياسيةمعدواللجوار اثرت علي النز 15.9بينما يري نسبة 

العديد من املشاكل االمنية التي ادت الي تدفق عدد كبير من القوات داخل االقليم . و تأثر االقليم سلبا باالضطرابات 

مني في دول االمنية و املشاكل السياسية التي تحولت الي اختالالت امنية كبيرة في دول الجوار و من التداعيات االنفالت اال 

% الي ان  عدم وجود 3.2% . بينما يري نسبة 12.4الجوار و انتقاله الي اقليم دارفور و قد اشار  بذلك االنفراط االمني نسبة 

% عزو اضطراب امن دول الجوار  الي اسباب "أخرى"  متمثلة في 2.4عدد كافي من القوات االمنية في االقليم. بينما نسبة  

( يوضح 5ياس ي لدول الجوار من اجمالي افراد العينة مما اثر علي األمن القومي السوداني و الشكل رقم )عدم االستقرار الس

 سبب  اضراب أمن دول الجوار حسب وجهة نظر املبحوثين.

 ضطراب أمن دول الجوار حسب وجهة نظر املبحوثين ( : يوضح سبب  ا5الشكل رقم )

 

 
 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

 االرهابية العابرة للحدود: انتشارالجماعات

( الي ان اسباب انتشار الجماعات االرهابية تمثلت فى غياب االمن في االقليم وقد 2019اشارت نتائج الدراسة امليدانية )

 % أفادو بأن السبب ضعف هيبة الدولة من السيطرة علي االقليم ، بينما الذين22.4%، بينما نسبة 28.2بلغت نسبتهم 

عزو االسباب الى تجارة السالح خاصة ان بداية الترويج للسالح بمختلف انواعه و اشكاله بدأت في ظل غياب االجهزة االمنية 

املختلفة للتعامل مع هذه املسألة و تزامن توفر هذه االسلحة بكميات كبيرة مع بداية موجات الجفاف  فقد بلغت نسبتهم 

19%

31%

16%

12%

16%

4% 2%

اضطراب أمن دول الجوار

النزاعات المسلحة

الصراع حول السلطة

االنقالبات العسكرية

االنفراط االمني

طول الحدود السياسية مع دول الجوار

عدم وجود عدد كافي من القوات

أخرى
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%، اما 17.1قون على كثرة النزاعات في االقليم خاصة النزاعات القبلية بلغت نسبتهم من املبحوثين ، بينما املواف 19.4%

% فقد عزو انتشار 2.4% فقد افادو بأن االسباب هي طول الحدود السياسية معدول الجوار، اما ما نسبتهم 10.6نسبة 

خارجي من اجمالي افراد العينة، مما اثر الجماعات االرهابية الي  اسباب "أخرى" متمثلة في انتشار املنظمات و التدخل ال

( يوضح سبب  انتشار الجماعات االرهابية العابرة للحدود حسب وجهة نظر 6علي االمن القومي السوداني و الشكل رقم )

 املبحوثين.

 ( : يوضح سبب  انتشار الجماعات االرهابيةحسب وجهة نظر املبحوثين6الشكل رقم )

 

 م2019ة املصدر: الدراسة امليداني

 الدولة: هيبة ضعف

% من أفراد العينة 27.6اشارت نتائج الدراسة امليدانية الي ان ضعفهيبةالدولة هوبسبب "االنتماءاتالقبلية" و اشار نسبة 

ألن االنتماء القبلي يعتبر بمثابة ايديولوجية تدفع الجماعات و القادة الي اعتمادها خاصة لدي مكونات الحركات املسلحة 

دارفور.  بينما اللذين يرون  أن النزاع الجيوسياس ي التشادي الليبي علي اقليم اوزو ادي الي  "انتشار السالح"  بكميات في 

%. 24.7كبيرة تحولت فيما بعد الي دارفور أي بعد ما بدأ النزاع ، و استعملته الحركات في دارفور ضد الحكومة بلغت نسبتهم 

اب أخرى متمثله في السياسات املتبعة من قبل قيادات الدولة، و كل ذلك اثر علي األمن % أفادو بأن االسب15.3اما نسبة 

 ( يوضح سبب  ضعف هيبة الدولة حسب وجهة نظر املبحوثين.7القومي السوداني و الشكل رقم )
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 ( يوضح سبب  ضعف هيبة الدولة7الشكل رقم )

 

 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

 الجريمة معدالت ارتفاع

اشارت نتائج الدراسة امليدانية  الي ان ارتفاعمعدالتالجريمة هوبسبب "تدفقالسالح وانتشاره من دول الجوار وقد بلغت 

%، بينما املوافقون على أن بوادر النهب املسلح ترجع الي نزوح بعض قوات الحكومة السابقة 33.5نسبة من يرون ذلك 

د السودانية كما ادي الجفاف و التصحر الي فقدان بعض القبائل ملواشيهم جعل بعض التشادية بأسلحتهم الي الحدو 

 عن ما فقدوه بلغت نسبتهم 
ً
%، بينما الذين عزو االسباب الى 22.4مواطني هذه القبائل يمارسون النهب املسلح تعويضا

% افادو بأن االسباب 11.2اما نسبة  %،14.7ارتفاع معدالت البطالة لعدم توفر فرص العمل باإلقليم  فقد بلغت نسبتهم 

% فقد افادوا بأن االسباب "الجهلبالقانون "، 8.8"غياب االمن ادي الي ارتفاع مستويات الجريمة في دارفور، اما نسبة 

% موافقون على اسباب "أخرى" متمثله في الحروب 2.4% أفادو بأن االسباب "الجفاف والتصحر" و نسبة 7.1ونسبة 

( يوضح سبب  ارتفاع معدالت الجريمة 8ذه املحاور ادت الي تهديد االمن القومي السوداني. و الشكل رقم )القبلية. كل ه

 حسب وجهة نظر املبحوثين.
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 ( يوضح سبب  ارتفاع معدالت الجريمة8الشكل رقم )

 
 م2019املصدر: الدراسة امليدانية 

 النتائج:

الحركات املسلحة( فيالنزاععلىاألمنالقوميتتمثل في وجود (ن غيرالرسميي للفاعليناملهددات االمنية توصلت الدراسة الي أن 

و يرجع سبب وجود الفاعلين غير  % ، 30.6موازيةللقواتاملسلحة بنسبة بقوات  فاعلين غير رسميين ) حركات مسلحة(

 توصلت الدراسة الرسميين الي ضعف هيبة الدولة و اتساع رقعة االقليم و مجاورته دول بها العديد من 
ً
النزاعات ، ايضا

 % من املبحوثين.28الي كثرة النزاعات و تجارة و انتشار السالح في االقليم نتيجة لغياب األمن و ذلك بنسبة 

 التوصيات:

 ألهدافها يوص ي الباحث باألتي:
ً
 لنتائج الدراسة ، و تحقيقا

ً
 استنادا

 عينات الحديثة.ضبط الحدود من خالل تقوية حرس الحدود بتزويدهم بامل .أ

 تشجيع املواطنين علي  تقنين و جمع السالح طواعية.   .ب

 فرض هيبة الدولة من خالل تنفيذ القانون لتفادي اإلنحيازات وعدم تكوين الجماعات. .ت

 دمج جميع قوات الفاعلين غير الرسميين)الحركات املسلحة( في القوات املسلحة وتدريبها وتوزيعها حسب الرتب. .ث
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ارتفاع معدالت الجريمة

تدفق السالح وانتشاره
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 العسكرية.أصالح املؤسسة  .ج

نشر ثقافة السالم داخل الفاعلين غير الرسميين )الحركات املسلحة( ونشر قيم التسامح و إرساء العادات  .ح

 املجتمعية داخل افراد املجتمع.

توحيد رؤية الفاعلين غير الرسمين)الحركات املسلحة( لتحقيق السالم في اإلقليم حسب االهداف التي تخدم   .خ

 أهل املصلحة. 

 و املصادر: املراجع

 2012. 3725بازغ عبد الصمد، بنية الفاعلين في التحول بعد الحرب الباردة ، الحوار املتمدن ، العدد  -

 1994بوزناده معمر ، املنظمات اإلقليمية و نظام األمن الجماعي ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر.  -

 2011الجزائري ، رسالة ماجستير ، جامعة الحاج خضر ، الجزائر. حسام حمزة ، الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي  -

حسن نافعة ، دور االمم املتحدة في تحقيق السلم و األمن الدوليين في ظل التحوالت العاملية الراهنة ، في االمم املتحدة ، مركز  -

 1996دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان. 

 2006، السنة الثانية ، مصر. 13، املركز الدولي للدراسات املستقبلية   واإلستراتيجية ، العدد  خديجة عرفة ، مفهوم األمن اإلنساني -

 2014شهرزاد أدمام ، الفواعل العنيفة من غير الدول ، دراسة في االطر املفاهيميه و النظرية ، سياسات عربية ، جامعة الجزائر.  -

 2017ثقافية ، الطبعة االولي ، الجزائرعباس مراد ، األمن واألمن القومي ، دار روافد ال -

 2010، الخرطوم ، السودان.  2عبده مختار موس ي ، دارفور من أزمة دولة إلي صراع القوي العظمى ، دار عزة للنشر و التوزيع ، ط -

ؤى استراتيجية ، فوزي حسن الزبيدي ،  منهجية تقيم مخاطر األمن القومي دراسة تحليلية ملنهجية تقيم املخاطر االمن القومي ، ر  -

 2005 دبي.

 https://www.politics-dz.com2018محمد حمش ي ،االتجاه املاركس ي في العالقات الدولية ، ورقة علمية ، جامعة باتنه ،  -

 2020راه ، جامعة كردفان ، السودان. منتصر حامد ، دور الفاعلين غير الرسميين علي االمن القومي السوداني ، رسالة دكتو  -

 2004. 158هاني رسالن ، أزمة دارفور و االنتقال الي التدويل ، مجلة السياسة الدولية ، العدد  -

 

https://www.politics-dz.com/
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ببل جموإذ ه جم  مل جم     ج :ملخص  خلببب جيعإباجم طبببللجموعبببل جموبببد جتإ   ج متلعبببلجماعابببلتبببلةجموراممهبببفج المجميابببلجيةجموإذاهبببفجمتنلهبببفدجربببملرمجيب

خياةجأصبببببح ىجالسمجموجبببببالةجموحلل ةجو دجيياجأ جتلعهاج الجماعالتلةجموراممهفجيةجموإذاهففجطجتإفللجر  جت رياجم ؤسبببببجبببببفجماعالتهفجرمل ج د جم ج

لو سلئاجيجأ جتإ ر ج د جم ؤسجلةجتلىجش اطججم طللجمو لن نيجموال  جو هل جموستا  مطهفجمتنلهفجام شلل فجموجهلسهفجوعا  جم  مطذي فجماجتجل

م  مر ججم ببلوهببفجاموةشبببببببببببب رببفجموال مببففجطمإيببللجأسبببببببببببببلوهببلجامذببليدجلببستكببففجوإفحه جم لببل ه جمط إ بببببببببببببل تببفجماعببستببسةجامانيببلمببفجماعهببسةجيةجمجببل جتببسميا

متعي  مةجم حداوفجتلإ  جو سبببلئاجااوهلةجمو هل جفجالي جمو  ارفجماعالتلةجموراممهفجم غ بهفجاخ ببب صبببلاإرمجيلنىجتا  ججمطجإالتهفجامط إ بببل تفد

تنإميجولاذلط جموذلئهفجماعحلهففجمل ضبببببلرفجاتىجمرإ لل لججمرزنففجرمل ججالتفجمسبببببفه فجم فلفجتلىجموجبببببلإلجموجبببببلللةج  له جشبببببلشبببببلا ججت ممهفجمتذاهف

جبسمفجار ج جروبإجاتىجتبسةجت ممباجسببببببببببببهبلسببببببببببببهبفجا بلن نهبفجمانبل جويبد جمو سبببببببببببببلئباجامنوهبلةجوإ  ه جموإذاهبففجطج م ج الجمولبلتباجماعابل ةج  بلجم بسا ج

جامجإالتهفجا لن نهفد

جد؛جمتعلوسجماعالتهف؛جموجللاموإذاهفجموراممهف؛جموإسمياجمورامبيج:الكلمات املفاتيح

 

 :Abstract     Territorial communes play an important role in local development. If the central 
administrative organization is considered the general framework within which the local 

institution is active, then the latter has become one of its prominent features. Activating the 
role of territorial communes in development requires providing the necessary legal framework 
for the establishment of local democracy and the political participation of all citizens. Moreover, 
these institutions must adhere to several conditions in order to achieve the desired objectives. 
These conditions consist of supplying the necessary financial and human resources. They would 
facilitate the innovation of modern methods and approaches to apply new economic concepts 
and good governance in managing social and economic facilities for the benefit of the residents. 
Most Moroccan territorial communes, especially the rural ones, and despite the efforts made, 
still lack the means and mechanisms to carry out a balanced local development.  The commune 

of Stéha that we will examine, is overlooking the coastal foot of the Chefchaouen region and 
belongs to remote mountainous areas, lacks the means and the mechanisms for achieving 
development. In addition, the role of the local authorities is still very limited due to various 

political, legal, and social factors. 
Key words : Territorial development; Territorial Management; Collective concils; Coastal area; 

 

 : املتوسطي بالساحل بالجماعات القروية ي و التنمالتدبير 

 إقليم شفشاون ب اسطيحة حالة جماعة

 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان، املغرب. ،عبد الوهاب السحيمي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
64 

    مقدمة

ام بسا تبفجتبسخالةجموبساوبفججموإذا ربفججف1ن  مجولت ايشجموكحياجموبد جت رإب جمتعبلطةجماعحلهبفجمبل غ  جتلىجم جت   

م سا تفجمطنإلججمولالحةفجاجاخلصبببببببببببفجنجبببببببببببحفجم مهفجم  تلعففجامول  فججوع   بعسجم شبببببببببببلياجم رام افججف  لججعاجمون  ضج  ل

ج  م لةدخالةجت قىجاتىجمجإ مجمانسجمنج د جم تس  لجمو س جموفحهعةدددجتإفللجتساج

 لمىجموساوفجامعيلجتسةجأط مفجأجذةهفجمملنجل جتسةجمشببببببببببببببللم فجيل جمويسفجمن لججفمنجأجاجمسببببببببببببببإسلم ج دمجموإ خ اج

تذاهببفجمو فببلفجمولالحةجات جببببببببببببببي جم  ا تإبب جمإ رياجمبسمئباجتنج لمتبفجمو ذببلجمويذببس فج ربل ةجتلىجمشبببببببببببببببللم جأخ مج اببىجربإج

جدج2موع وفجام للبفجم مهفجامو ب جبشحكفجموكي بلءددد

أ  جم ل  ججار فجملجهةتلىجم جبببببإ مجمط إ بببببل  جامطجإال ةدججشببببب  جموعل يةجتسمياجموجلئيسببببب يجسالجمسبببببفه فجمت   ج

املهةجم شبببببببببلياجام   م لةجموليجلع لجمولعاجموإذا  جمجالتفجمسبببببببببفه ف؟جاأ ج الج؟جماعال ةجمورامبيج دمجمولعاجموإذا  ج

منجمخإلفجم شللم جمسفه فجةججالتفجملجحع جمسإلل اجولللتاجماعال ةجيةجت  ه جموإذاهفجموراممهفجملاعالتفجم سلاسف؟ج

 ؟م إ ل تفنسجمنجت وت لجماعغ مرهفجاأ جلجل  جيةج تذلمهفجمنجما اجتاكذىجم شللم جم ذج ةجاجج؟موإذا رف

 املفاهيمياملنهجي و التأطير أوال: 

ج  ببببببسجتيجببببببياجمو  مءةجاموإع رفجملتعل جم سلالجامو اببببببلتلجموليجلعلاعيلجم  لوففجتاكنجمخإ ببببببللجماعيل جم لل همي

ولسلمسببببببببببببببفجيةجوالوفدجرل ا جتإ  ىجت ست جمتعل جات طي جموسلمسببببببببببببببففجرهالجتإ  ىجموكلنيجم للبفجموإذاهفجار جمذ  لجموإسمياج

جمورامبيد

 جماعة اسطيحة مجال  -1

يةجاطللجمنخ مطجج1977سببببببذفجج ل(دجا سجت جالسمث1)ماخ رففجل  ج  له ججمو مجيفجم إ سببببببفهف جالتفجمسببببببفه فجتلى  جتججججججج

 اج سجأطل جتلي لجاندم جمسبب ججالتفجم يج رلةجنجببحفجاتىج حهلفج م يج رلة جموليجيلنىجت اججدوفجيةجالسببلءج تلئ جموالم   رفموساج

جم ذف فدج

 جلهثجمنج مسببببببفه ف جمشببببببإ فجمنجيلافج تهججببببببللجاجدتل تىجتن لججالتفجت يل ج1992اتلىجاو جموإ جببببببه جمورامبيجوجببببببذفج

جألمضجمذةجببببببببببففهةجاججف3خال جبعضجم  ببببببببببل لجموإللرخهفجم عإاسةجودسببببببببببإلرج ماا جصببببببببببلللج إل ج تللر جمستذفجمسببببببببببفه ف 

يلنىجتحللةجتنجبجببببببببببببلتي جالسمئ جتإخلليلجأ  للجاا تل فجا هاجأ ج د جم ستذفج و وىجيةجأا جم م جاخ بىججفصببببببببببببلانفجول لمتف

جم ةجولنهفجاو جمان ا جمو لهةهفدج

                                                           
جد272جج:صل فجفج'ماعحل جم غ بهف:جم   رت لفج لمشهت لفجتذاهت ل فجموفحعفجموكلنهففجمنش لمةجا ملةجموك لرهففجمذل اجموع رل فجمو بلط2003موذلص  ج)م اس(فجج 1
جطاتذاهت لجوييجرل شللم جموإذا رفجتجلجأ جطجت إ  جتلىجمجلطةجمو لسةجماعحلهففجماجمو لسةجموجيلهفجمسال لجت إلججاتىجرعاجتذا  ج ل لجتلىجت  هليلجج 2

جفجخلصفجاأ  لجطج موىجيةجم للفجمنإ ل جمنجمجل ج  ا جم ضجاتىجمجل جلا  دت حإلجمجلطةج شف
علمفجت  ر جملخصجمانلوفجمورا هةهفجو م  جمانل جاعالتفجمسفه ففجمجلسججالتفجمسفه فجبش م فجم ججاعهفجتلل فجولإذاهفجم جإسممفجام ست رفجموج3

جدجج2فجصج2010ولعالتلةجمتنلهفجاجايلوفجمنعلشجاتذاهفجموشال فج
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امسبببببببببإعالل  جج حاجمجةءجمو امل جأسبببببببببجبببببببببيلجم غللبفجمذف فج مسبببببببببفه ف جمستذفج ستافجلعإباجفج4لجبببببببببلج ألاسجم كذل ببببببببب ي اج

بعسجمولإإلجم سببببببببببالميجأصببببببببببح ىجمستذفجاسببببببببببالمهفجمع ارفجن  ج  لجمو  طفجاجأط ملجتستسةفجاجم ةجتلي لجدجا سجوشببببببببببال جم غ  

جمإ لفجتال جمطت ل جماالكفجم م ري د

جماعال فجطج موىولإإلجم سبببالميج كيامجمنجمو ان جاجأضبببلفجويلجما سجج حاجموغ اجمو املنيجولاغ  فتهججبببلل جمستذفج اجسةج

و رفجموليجأج رى
أ
اأ ل ج  لجموعا م جاظلىججتلصبببببببببببباإ جيلم لمسججعلجرعا جمنجدتلىجم ذف فجلشببببببببببببيسجتله جبعضجمانل رلةجم 

ت س جم سبببببببببف  جم سبببببببببحلنيجج19يةجمو   جالهثجأجلةجتن لجأ ليلجبجبببببببببةلجج لجمانل  جم  ر يدججف 18للىجلسا جمو   ججتلم ة

جمنجمو  رفجموذا رجهفدجلخ  جم ستذفجتخ رحلجيلمالجم يجتلىجأن لض ججلنحاججفم هل ةج مو رييجموكلوث 

 داخل إقليم شفشاون سطيحة اجماعة : توطين 1الخريطة رقم 

ج
جموراممهففجم ذسابهفجموجلمهفجولإخفه معفهلةجلسا جماعالتلةجم  سل:ج

تإ  فجججفنجببباف12د031فجماجا فجسبببل ذفجت ببباج²يل ج94تلىجمجل جمجبببللإ جت سلجم  متةجمسبببفه فججلجبببإ  جموه  ججالتفاج

جدجج5اتإاإ جماعالتفجملسإ الويلجمودمليجام ل  جام عذ  جدج2014 املمجلجلجال لءجج13تلىج

 :مفهوم التنمية الترابية -2

مجلطةجتسة:جم إ ببببببببببل تففجمجإالتهففجو لرهفدددجرإ  ه يلج  جل ل جوياججالتفجت ممهفجويلجطلب ججموإذاهفجموراممهفلشببببببببببااجج    

                                                           
جد4نلسجم  ج جموجلم دجصجج4
جلءجموعل جولجيل جاموجك ىدفجم ل 2014م ذسابهفجموجلمهفجولإخفه فجج5
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  جم نلمججتإ جلجببببببببببببببفيا جمنجط فجماعالتلةجمتنلهفجأاج؛جرلابببببببببببببب  جأاج  ا دج الجأ  لجلع  جملوذل جتلىجمول  جامورام جمعل

 مو  ملمةجمو فلتهفجاطجاي سفجاتىجت  ه جتذاهفجت ممهفجت قىجطنإ للمةجاطا للةجموجل ذفد

لهثججفأصببحإلجم ببفلتجموإذاهفجموراممهفجتكتسبب يجأ اهفجملوغففجيةجظاجموإ  طةجموجبب سببه م إ ببل تفجموليجيشببيس لجموعلو ججججججج

لجاتسخالت لفجرإجعل جمنجأاو رلت لجيةججاه جم ممجيجفويدمجفىجت  ه جتذاهفجت ممهفجمنجأجاجلهلةجأراببببببببببببببااتتفاإلجموسا جياج

جاتىجم راادج لجواللت لءجماجإ مج الج

أ اهفجملوغفجملونجببببببحفجتخإلفج الجم عا لةجخال جموع   جم خياةفجخلصببببببفجيةجتكتسبببببب يجموإذاهفجموراممهفجمجبببببب وفجأصببببببح ىجججججججج

ضببببببببببنىج د جمو اببببببببببهفججأر سج منجموع  فجمود جتلل اىجره جموإ ستلةجمانابببببببببب رفجاموإحلتذلةجمتعلوهفجمي جم    جامويلمشدج

ه  فج  ببببببببببسجت جببببببببببي جج  ةجموشببببببببببغاجموشببببببببببلياجولاجببببببببببؤاوي جام يإاي جاموللتلي جماجل جموإذاهففجملتإحلل لجل لنلجتجلجت  

جفجامطلت لءجملتعل جمورامبيج يادجمانهلةجمط إ ل تفجامطجإالتهفجاموحهئهفجاموك لرهفجام  ملرفجاموجهلسهف

لبيجتلىجالعإباجم س جلمرعفجأسلسهفجوإ  ه جموإذاهفجموراممهففجاوياجمتعل جم غ بيجويسجيل جمغفىجمل س جابإ ويا جمطتجججججججج

ام ؤ الةجموليججيففج لم ةجموجبببببببهلسبببببببهفجو بببببببلللجمو  ملجمنموإذاهفجطجت   جاطجملعاجم جفجمتنلهففجتلىجأ جاموجبببببببل ذمتعل ج

جتإ ر جتلي لجماعالتفجموراممهفجمنججيفجولنهفجاموليجتؤ ل جمطسإ فل جمشللم جتذا رفدج

ام إذلي جمي جمطنجببببل ججتجلبيموإللتاجم جف جاموليجلع يج تالهفجم ببببفلتجموإذاهفجموراممهفجاتىجشبببب ي جا الج موإذاهتذ جبببب ججججججج

إ هببببباجتلىجملي  جمورام جأاجمتعبببببل جماخإلفجمي نبببببلتببببب جموةشبببببببببببببب ربببببفجاموفحهعهبببببفجر موراممهبببببف جأمبببببلجد6ابهئإببببب جاخبببببسمبببببفجمتعإا  

جاموإللتالةجمو لئافجرهن الدج

جمجا فجموإسخالةجموذلجعفجموليجتذهعيلجموساوفجاماعالتلةجموراممهفجامعيليجإسمجج موإذاهفجموراممهف جابلوإلتةفجرمل جم فلتج

تىجمجببببإ رلةجأراببببادجاراكنجأ جلشببببااجموإذاهفجموراممهفجياجم جامخإلفجموللتلي جمنجأجاجمون  ضجملورام جمو ط يجامطلت لءج

تلىجتذاهببفج فببلفج تاكنجمورا يزمورام جمو ط يجأاجج ءمجمذبب فج اببلجتاكنجأ جت إ جمتذاهببفجمخإلفجمو فببلتببلةجامتعببلطةفجأاج

جبعهذ فجيلوإذاهفجمط إ ل تففجأاجموإذاهفجمطجإالتهففجأاجموإذاهفجموحهئهفددد

ار تك جملي  ج موإذاهفجموراممهف جبشبببببببببببياجأسبببببببببببل ببببببببببب يجتلىجملي  جمورام فجامود جت تح ج  جمنخ جملوإ فه جم  مل جامود ججججججج

امود جت   جتلىجم ميلنهلةجموةشبببببببببببببب رفجام لوهفجج–مل ع ىجمو مسبببببببببببببب جولالي  جج–تإ س جيةجيلولجم لهل ج  مطنإالءجموي رللي ج

جموإذاهفداموحنهلةجموإ إهفجام ؤسجلةجموليجتؤ  جلعحئت لجاتكاهن لجاتىجانإلججمشللم ج

 :مفهوم التدبير الترابي -3

ما إضبببببببببببببب ىج دمجم حسأجوياججالتفجأ  جم ل  جموالم   رفجيةجبعس لجمانكالليفجلهثجتخ  ججملساتاكاجموإسمياجمورامبيججججججج

ني جموإذ هاهببفجت ببلجطح ببلج ليببل جمو  مملجمت ممهببفجيةجلببسا جمخإ بببببببببببببببلصبببببببببببببببلت ببلجسببببببببببببببلفببفجموإببسما جمكهلهببفج تا  مطهببففجاتذلهببدج  ج

جدفجمالجسهاكنجماعالتلةجموراممهفجمنجتسمياجشؤا  لجمكهلهفج تا  مطهفجال ةاموذ  صجموتش معهف

                                                           
فجمؤسجفجموي رىجولإ س جموعلميفجموي رىفج331فج ماعغ ميةجم علصجاموإذاهف:جمان ه فجموغلئحف فجلسلئاججغ مرهفج2007تحسجم     جيذهميج رنجموستنفجج6
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امنجمذفل جت ر جياججالتفجت ممهفجتلىجسبببببببببببببلففجتذ هاهفج اللسبببببببببببببفجصببببببببببببباللهت لفجار لجتعلطةجمخإ بببببببببببببلصبببببببببببببلت لجمودمتهفججججججج

جتىجمحسأجموإل م فجرمل جم شبببببب فجر لجيةجمتجل جمتإال جموإذلسبببببب جاموإ م  جيةاام شببببببرا فجام ذ  وفجمنجط فجموساوففجامسببببببتذل مج

أاجتاببببلل  لفجاموعااجتلىجضببببال جت  معيلجمالجتإالحبببب ىجامسببببإ اببببللججمو بببباللهلةجام ميلنهلةجاتلل  جتسمخاجمطخإ ببببلصببببلة

جدمجإل ملةجموع لذفجامطنسعل جاموإيلما

 جيعبلنيجلي جمتعي  مةجم حبداوبفجوإع ر جموبستا  مطهبفجمتنلهبففجربمل جام  جمانبل جتؤ بسجأ جموإبسمياجمورامبيجمتنلةجمبلجت ماججججججججج

  ل جموإذا  جم نشبببب  دجرحلو ي جمنجصببببسالج  مني جتذ هاهفججستسةجتؤط جوم   م لةجموليجت   ج ا جت  ه جمجموعستسجمن

تسمياجموشبببببببب  جمورامبيفجنجس لجطج موىجارهفجول  مني جموجببببببببلم فجيةجمجل جمسببببببببإا ملجيا ضجت  م جمطخإ ببببببببلصببببببببلةجمي جموساوفج

منججإ بببببببببببلصبببببببببببلةجأاجموإذ ببببببببببباامو لسمةجموراممهفجاالسمةجتس جمورا يزفجمالجتؤ  جيةج كياجمنجم لهل جاتىجموإفلا جتلىجمطخ

ج م جؤاوهفجمست مجتس جمطخإ لصد

 الجأ جم إاببببببببببببببهلةجمو  مني جموإذ هاهفجموراممهففجخلصببببببببببببببفجمن لجملجت تح جملانابببببببببببببب لجمو  لبيج اكلةجموجببببببببببببببلففجم    رفجتلىج

للجروإجتلىجمنعيدجا سجمجلوسجماعالتلةجموراممهفجان لميلجموسمخلةجاسبببببببياجتاليلفجتؤ  جاتىجمانسجمنج  ةجمتعلوسجموراممهف

ج. تلعهاجملجتذلطج  لجمنجمخإ لصلةجتلراضجري لجموإ مر جم جماع   جمان ه يجولإسمياجمان 

فجاضببلرفجاتىجروإفجيجببل  جموإ جببه جمورامبيجيةجلعاه جت مئ جموإسمياجمورامبيجمتنلةفجمود جت كاىجيةجرلجببلإ جم  للبفجم مذه

اموجهلسهفجتلىجلجل جم  للبفجموإذا رففجروإجأ جمالمي جموإ جه جماعستسجتك لجم ض حجللوفجموالت م  جاتس جموإيلرؤج

جدجيغ جماعيلةجموغذهفجم لماجماعيلةجمول ياة  لجأ جلع  جم م ليجمنجش رففجامومي جماعيلةجيةجم هل تنجموإذا ج

اتلىجصبببببببعهسجاخ فجأوحتىجم اللسبببببببفجم  جموإسمياجمورامبيجمتنلةجلعراضببببببب جمجا تفجمنجمو بببببببع بلةفجأ ايلجضبببببببعفجم جبببببببإ مج

هفجاخ ببببببببببببب صبببببببببببببهفجميل جموك ليةجاموإعلهميجولاذإخحي جمتنلهي فجا دمجتس جمجبببببببببببببلت ةجموذصجمو لن نيجم ذ  جول ظهلفجماعالت

م  ظفجماعال ةجايهل جموإالسببببإجمي جسببببهلسببببفجموإي رنجم جببببإا جاموجببببهلسببببلةجم خ مجم إحعفجيةجتسمياجم  مل جموةشبببب رفدج  ج

تلىجروإجم   م لةجم خ مجم  تحففجمإع سجابفئجم ج مءمةجم إعل فجما ببببببببل  فجسببببببببلففجم  م حفجموليجتذ ببببببببلجيةجج ءج حياج

ج.7ت سجمنجمسإ الوهفجمو  ملجم لتةجمتنلةجمن لجتلىجم يزمنهففجمال

سمياجيجبببعىجم لي  جماعستسجولنيلمفجاتىجت جبببي جج  ةجموإسمياجمورامبيجمتنلةجاموح ثجتنجم   ملةجماعستسةجواللت لءجمإجججججججج

ةجابلوإلتجدراممهفموإذاهفجموراممهفدجايةج دمجمو بببس جيشبببياجتي رنجم ذإخلجمتنلةجتذ ببب مجأسبببلسبببهلجيةجياجمسبببرامتهجهفجولإذاهفجمو

جرهيجتاكذ جمنجمخإلفجمو سلئاجامنوهلةجموليجتجعل ج ل لمجتلىجمو هل جمإسمياججهسجولش  جمتنلةدج

إسمياجم جبببببللجايةجنلسجموجبببببهللجرمل جموإسمياجمانكالليجولشببببب  جمتنلةفجت إضببببب يجسبببببنج لن  جخلصجمل  ظلي جي وهفججستسةجو

م  ملةجماعالتهفجتلىجمجبببببببإ مجمجبببببببف ةجم انللجامورا هفجاموإع رابببببببلةفج ىجره جخ ببببببب صبببببببهفجمفجت جم نهيجولا ظفجماعال ة

ج داسنجن ل جولن مر جم ل تفجام عذ رفجللىجت حإلجم  ظفجماعال ةجرلتالجيةجتسمياجموش  جمتنلة
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 جأجموا الةت إض يجوهفجم سلسهفجموليجت   جتلي لجم شللم جمتنلهففجابلتإحللجموإسمياجم لتةجمناضلرفجاتىجملجسح فج

 دمفجامعسججدتخابببببببببببببب جيةجتسميا لجولا م حفجبشببببببببببببببلىجأن متيلفجوإلل  جمخإلفجماخ ا لةجم إعل فجمإسمياجموشبببببببببببببب  جمورامبيجمتنلة

جات هه جأ مءججاه جأتال جاأنشببببببببببببففجم  ملةجمتنلهفجام  ببببببببببببخلصجم جببببببببببببلءوفموإخله جاموشببببببببببببللرهفجا دمجت سببببببببببببه جمحسأجا  ملج

جوالج
ً
جد  ةجموإسمياجمورامبيجمتنلةلت لءجمجموعلملي ج  لفجمسخالجأسلسهل

ا جموإسمياجمورامبيجمتنلةجت إضبببببببببببببب يجا خل جرلتلي ججس جضببببببببببببببانجموعالهفجموإذا رففج ابببببببببببببب الةجلإاهفجوإ  ه جموإذاهفجججججججججج

ملجم جمتنلهففج  جمو  ملجموإذا  جمتنلةجأصببببببحإلج  ملمجمشببببببرايلجمي ججاه جرئلةجمتعإا جا هئلت جمو سبببببباهففجاروإجمنسببببببعلملج

فجمود جأل بببببببببب ىج ت ذهفجموع مئض جموليجسببببببببببإاكنجموجببببببببببيل جمتنلهي جمنجت ست جاجيلةجن    جل  ج2011 سببببببببببإ لجنصجتله ج

جدتسمياجموش  جمتنلةجبشياجاتجلبي

 ثانيا: استراتيجية التدبير الجماعي للموارد

تاذإلجماعاببلتببلةججا جموإذاهببفجموراممهببفجسبببببببببببببب مءجمط إ بببببببببببببببل تببفجأاجمطجإاببلتهببفجأاجموك ببلرهببففجطجت   جر  جمإ ر جاطببللج ببلن ني

مخإ ببببببببببلصببببببببببلةفجابإ ر جم مل جملوهفجمياففجماجتإفللجم م جت مر جمؤ الةجبشبببببببببب رفجلجببببببببببلتسجتلىجصببببببببببهليفجمشببببببببببللم جتذا رفج

جاتراج جتنزتليلجتلىجألضجمو م  د

اماعست جملود  فجأ جموتشخهصجمو م عةجولاؤ الةجم ل تفجاموةش رففجتباجم  للبفجموتشلل هفجيشياجم للفجأاو رفجض الرفج

ةجأ جم بللببفجت ممهبفدجمابلجتاكنجمنجمع ربفج  ه بفجواميبلنهبلةجاموملاامةجام ؤ الةجمط إ بببببببببببببببل تبفجامطجإابلتهبفجاموةشبببببببببببببب ربففجي

راببببالجتلىجمو   فجتلىجم شببببكالةجام   م لةجام ع  لةجموليجلعإباجت حفجيةجط ر جموإذاهفجأوذلءجتلعهاجاتنزتاجمتخففلةج

جد8مطسرامتهجهفجتلىجمجإ مجماعالتفجموراممهف

  اسطيحة عةجماإمكانيات  شح -1

ه جماعال ةجججججججج
أ
رمةج ببببببببببببببخ ببببببببببببببهفجمعذ رفججولن رفجويلئذلةجمو لن نيجملو ج  جرفجموليجلعرافاتىجملي  جموالم   ججت هاجموإذ 

أ جموعااجملاعالتلةجمتنلهفججم ع اففاججامإ ر ةجتلىجصببببببببببببباللهفجتسمياجم بببببببببببببلانيلجماخلصبببببببببببببفجتنجط ر جأتابببببببببببببلءجمذإخحي د

جدتللر جم غ  مإجسلجيةج

ري جيع  جاتىجتي  جمبلج حباجموهع مبلةجمو  طبلجهبفجلي جيبل جيشبببببببببببببب فجتلىجماعابلتبفجمجلسجمعي جتبسم جم بببببببببببببببلاتجموجببببببببببببببيبل ج

وعاجاجلفدجمجببببببعىجاتىجت رياجللجهلت  جموابببببب الرفجمإعلا جم جماعالتلةوجمو  مجمتعلالةجم ذابببببب رفجت ىجو مءجمو حهاججفمانه رف

هفجاسهل ةجلأ جماعالتفدجملجميزجموإسمياجماعال ةجيةجتلإجمولراج
أ
جةج  جلاحجموسم  مط

جاموإسخاجيةجأم لجم لءجامو  ججفا سجلعس ةجمخإ لصلةجاميل جماعالتفجاندم جوتشااجمول اجيةجمونزمتلةجمي جم ر م ججججججججج

مببملانببل يببلجهببفجماعاببلتببفج  مجمسببببببببببببببإ الوموببد جاطببسجاججفيجولاغ  تذببسجمولإإلجم سببببببببببببببالمجامو لمتببفدددجاب يجم م جتلىج ببدمجم ذ م 

جد1مل ؤسجلةجمو ساهفجولساوفجاس ةجملانجحفجامو الء
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ةجتلىجم ببللبببفجاتلكهببإجموذ ببل جمو حلج-ج1912ممإببسمءجمنجسببببببببببببببذببفجج-جاخال جم للببفجماناببلتببفجفجتابباجم جببببببببببببببإعا جمول نسبببببببببببببب يجججججججج

 جبببببببببه جموع قةجهفدج كدمجتا  لةجسبببببببببهلسبببببببببفجم جبببببببببإعا جتلىجموإفجمو طذموإللرخةجملتإحلل جمو  يزةجم سبببببببببلسبببببببببهفجول لسةجاموي ر

هسجبغهفجموذهاجمنجالست  د
أ
جولجيل جام للبفجموعل مةجاموإ لو

ه جماعال ةجتف لمج حيامجتاكاجيةجصببببببببببببببهليفجمجا تفجمنجمو يلئ جموليجأتفىجموالم   رفججججججججج
أ
ابعسجمطسببببببببببببببإ ال فجت فجموإذ 

ي جمنجمو يياجموشبببببب رفجم ؤل جمببببببببببببببببببببج
أ
رمل ججف1976جشببببببتذباج30أبعل مجو لرهفجامجإالتهفجام إ ببببببل تفدجابا إضبببببب ىجمول بببببباجموكالو

ججدمتعلسجتل اجماسماطت جيةج التلجماعالتف

جدددهاببببببببببببببانجولعابلتبفجمتنلهبفجيبلمباجنا  بلجمط إ بببببببببببببببل  جامطجإابل ةجاموك بليةوال مبفجود جموغبلتبفجموإبسممياجمارإخبدجويب

هل جماياإ دج الجتإعي جتلىجماعالتفجمتنلهففجنجول ام  بببببببببخلصجموعا مهي جمنخ رجامجبببببببببإلهسجمتعلسجمنجمجبببببببببلتسةجموساوف

جابشببببببب رلجيةجاطللجموجبببببببهلسبببببببفجمو طذهفج تسم جمورام جمو ط يدجما إضببببببب ىجمو يياجم دي لجأ جت   جمت هئفجمجلويلجماعغ ميةجمل تل

  د جموغلتففجاعالتفدجاجتل بببباجمتعلسجماسماطت جيةج اببببلتلجم تذصجتلىجأ ججف08د17منجم هكللجماعال ةجماعستسجج35جل ل ةر

جموك لرهفدجال مفجواال جتذاهت لجمط إ ل تفجامطجإالتهفجاجتإخدجموإسممياجمو

ت ست جج-جتالاةجتلىجروإج-جراكذ مخإ ببببببببببببببلصببببببببببببببلةجتذ ليلجاوه جموساوفدجاجمل خصجمخإ ببببببببببببببلصببببببببببببببلةجرمتهفجاجمتعلسججتالللجججججججج

موليجتسخاجيةجمخإ ببببببببببببببلصجموساوفجأاجأ ج ببببببببببببببخصجمعذ  جاخ جمنجل  جم جببببببببببببببلئاجموليجت  جماعالتفجاججإمسمءجالمءم رامللةجاج

يجببببببببببببإلهسجمنجمجببببببببببببلتسةجموساوفجام  ببببببببببببخلصجراكنجولاجلسفجمو هل جمل يل جم جببببببببببببذسةجاوه فجأ جاججأ ببببببببببببخلصجمو لن  جموعل د

جد9م عذ رفجم خ مجماخلضعفجول لن  جموعل  

موكلهلفجممللسمثجتذاهفجمست ةجاتىجموح ثجتنجموجببببببببببببببحاجاطجسببببببببببببببهالجمو  ارفجتلىج دمجم سببببببببببببببللفجرلتعلوسجماعالتهفجاجججججججججج

فجت خ مجتذا رلجميذلجتلىججاه جو لرهفج مخاجلسا جت م  لفجخلصببببببببببببببفجارمجيلنىج د جماعالتلةجلع جم إ ببببببببببببببل تفجامجإالتهفجاج

مو صبببببببببب  جاتىجمويسفجونجتإ   جاطجارمجيلنىج د جمتعلوسجتإ ر جتلىج للءمةجبشبببببببببب رفجامتهفجماجبببببببببب وفجتذاهفجم جببببببببببإ رلةدجاج

جم شللم جم حل لةجمنجط فج د جمتعلوسدجج جملوهفج لهلفجمراجافجمتخففلةجاجمجلويلفج رل ةجتلىجم ملج

  سطيحةاملجلس الجماعي ال  هشاشة -2

مهفجماجلسجتإي  جمنج مئ ةجمنإخلج15فججمنج2015شبببببببببببتذباجج4تي  جمتعلسجماعال ةجطسبببببببببببفه فجم ذةك جتنجمنإخلملةججججججججججج

وإحلتنجتلىجمجببببببإ مجرئلةجم تاللجملجتايزتلىجموعا  جرلتعلسجماعال ةجانلث(دجاجج4ري لجاجج13)ججمجببببببتشببببببللةمجببببببتشببببببللمجاجج17

 حيامجيةجتجبلنسجمتعلسجمنجلهبثجمو  مجموكلهلفججنإابلءمةجمان بهبفجموليجتلعبلج المم جببببببببببببببإ ربلةجموبسلمسببببببببببببببهبففج ربل ةجتلىجمطجاج

جمتذاهفجماعالتفدج

حي جتشببل جمنجخال جماعسا جأسببلل فجلهثجت دمجملجنجببيللجتلىجمتعلسجمولئلةجموعا رفجموشببلمففجاججببنجمنجلهثجمواججججججججججج

جسذفدج60ت اجأتالل  جتنججعلسفجيةجلي جأ ملاجمنجولك سذفجتاكل  جأ اجمنجولثجمتج60أ جنجحفجم تالءجمودتنجتإجلا ج

م لتس  جو طتلةجتسةفجر سجاصلىجنجحفجم جتشللرنججتس جمنجم جتشللرنج مخاجمتعلسجماعال ةج سجملإك  دمجاجججججججججج

                                                           
جد2011ماعذلئهفجماست رفجموشؤا جماعذلئهفجاجموعل فجيشىجار جاخ جموإعستالةفجاصسملمةجم   جموسلمسلةجاجم م لثجج17,08منجم هكللجماعال ةجج35م ل ةجج9
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ىجمضبببببببببببببب ىجأ ملاجمنجأ جا بب جمنجروببإفجأصببببببببببببببح ببىجموجبببببببببببببببل ذببفجامتهببفجاجتلىجمو ياججد%ج26,66م مةجج3موببدتنجمنإخح مج  ملاجمنج

ماجبب وفجتجستسجماكلي لفجار ي جم م ججلهلجمنجخال جماعسا جأسببلل فجارجاصببلىجنجببحفجم جببتشببللرنجمودتنجمنإخح مج ا جم ةج

خلصبببببفجم جموي طلجماعستسةجموليجأصبببببح ىجتلعلج المجمنجمهن  جموعذ ببببب جمونجببببب  جم ذإخلجاجج بببببفجم جبببببتشبببببللرنفأ ملاجمنجن

ج ذإخحفدميالجيةجت  رفجمو  ةجمونجلئيج مخاجمتعلوسجم

 حسب الفئات العمرية )%(أعضاء املجلس الجماعي  : توزيع1جدول رقم 

جمودي لججم نلثجمتعا فجمولئلةجموعا رف

 7,69ج0,00 3,84ج30-34

ج30,76ج25,00ج27,88ج35-39

ج7,69ج25,00ج16,34ج40-44

ج10,38ج25,00ج17,69ج45-49

ج6,47ج25,00ج15,73ج50-54

ج10,38ج0,00ج5,19ج55-59

ج10,38ج0,00ج5,19ج60-64

ج7,69ج0,00ج3,84ج65-69

ج7,69ج0,00ج3,84ج70-74

ج0,00ج0,00ج0,00ج74أ ملاجمنج

ج100,00ج100,00ج100,00جمتعا ف

جد2016يشىججم لملفجمحلش ةجم جمويلتلجموعل جاعالتفجمسفه ففجفد2016نإلئججموعااجم هسمنيفجت وه  جج-م  سل:جججججججججججججج

 : عدد املرات التي انتخب فيها أعضاء املجلس الجماعي )%(2 جدول رقم

جمتعا فجم نلثجمودي لجج

ج53,33ج100,00ج46,15جم ةجاملسة

ج20,00ج0,00ج23,08جم تل 

ج20,00ج0,00ج15,38جوالثجم مة

ج13,33ج0,00ج15,38جر  ملاجألب جم مة

ج100,00ج100,00ج100,00جمتعا ف

ج2016مسفه ففججيشىججم لملفجمحلش ةجم جمويلتلجموعل جاعالتفججف2016تل مغجنإلئججموعااجم هسمنيفجت وه  جج-جم  سل:

س جتا  جأتاببببلءجت ر جمجببببإ مجلعلهميجتل جيةجأتاببببلءجمتعلوسجم ذإخحففجمويبببب يءجمود جتلإ اتىججموذجلتفجيةجموإسميات إلججج

%جمنجم جببببببببببتشببببببببببللرنجطجتإجلا جمجببببببببببإ م  جموسلم بببببببببب يجج73,33جر سجأمل جموعااجم هسمنيجتلىجأ جمسببببببببببفه فدجمتعلسجماعال ة

تلتةجم جلسببعهاجأ جلئيسججي%جوسي  جمجببإ مجلعلهمج6,80اججتاببلءجمتعلوسجوسي  جمجببإ مجولن  جمطمإسمئيدج الجأ جخاسجأ

ججالتفجمسفه فج  جرالحجطجتإجلا جمجإ م جموسلم  يجسلإجمطمإسمئيد



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
71 

 : املستوى التعليمي ألعضاء املجلس الجماعي 3 رقم جدول 

جمتعا فجنلثم ججمودي لججم جإ مجموسلم  ي

ج29,41ج25,00ج38,46جمسا ج

ج35,30ج0,00ج46,15جممإسمئي

ج0,00ج0,00ج0,00جاتسم  

ج17,64ج75,00ج0,00جولن  ج

ج11,74ج0,00ج15,38جتلتة

ج100,00ج100,00ج100,00جمتعا ف

ج2016يشىججمسفه ففجموعل جاعالتفجم لملفجمحلش ةجم جمويلتلجف2016نإلئججموعااجم هسمنيفجت وه  جج-م  سل:ججججججججججججججججج

تلىج هلهفجمعلاعفجاجنجلتفجمتعلسفجمنعيلسببببببلةجسببببببلحهفجتلىجم  ا تفجاجواببببببعفجيةجم جببببببإ مجموسلم بببببب يجولاجببببببتشببببببللرنججججججججج

ج تجل جلاجويلدج الجويلجطجم ل جمنعيلسلةجتلىجطحهعفجتسخالةجمتعلسدمو التلجم ف الفج

فجرببل اللأجأ ججبباجم جببببببببببببببتشبببببببببببببببللرنجوي جنلسجمطنإاببلءجإاببلءمةجمان بهببفج تابببببببببببببببلءجمتعلسجماعاببل ةأمببلجرهاببلجتإعل جمببلطنجججججججج

مجببببببببببببببيببباجمنج ا جشببببببببببببببببإجيةجتا ر جمجا تبببفجمنجمو  ملمةدجوكنفجاججفيعفيجأيلحهبببفجم ر بببفجيةجمتعلسمان بيفجمويبببببببببببببب يءجموبببد ج

ملسببببإ اببببللجمواببببعفجموسلم بببب يج تاببببلءجمتعلوسفجرمل جمجبببب وفجمطنإالءمةجمان بهفجيةجمع ايلجملجهةجاطجمنإالءمةجصبببب لرففج

جدلهثجتجياجيلوحهفجم تالءجمحل ئجات جيلةجأل م   

و طجمو لن  جاجضببببببببببببببعفجمطنإالءجاموإ طيادجتلىجلألجياجاطتفجءج  مةجتسةجتالهفجلغهياجمويهئفجمان بهفجمنجط فج ؤطلعكسجج

م سا تفج الجمان  ج مخاجمتعل جملجت رسجمنجدجاجم طسببببببببببببببإل اجم ججمود جمذ جمورالل جموجببببببببببببببهل بببببببببببببب يجخال جمو طتفجمطنإخلمهف

كليجمع رفجلم جل  جموشببببببخصجان  فجلهثجتويسجتلىجمرفج  جت بببببب رىجموجببببببل ذفجتلىجموشببببببخصجاجسببببببلئ جمتعلطةجمو  اجاج

ج   تج ا جمع رفجمس جمان  جولإ  رىجتله دججم

 االنتماءات الحزبية ألعضاء املجالس الجماعية )%(توزيع : 4جدول رقم 

جمتعا فجم نلثجمودي لججمان  

ج29,54ج62,5ج21,05جم صلوفجاجم علص ة

ج13,63ج0,00ج15,78جموعسموفجاجموإذاهف

ج47,72ج25,00ج50,00جموإجا جمو ط يجودل مل

ج4,45ج12,5ج2,63جم صالحجاجموإذاهف

ج2,27ج0,00ج2,63جمطت ل جموسسإ ل 

ج2,27ج0,00ج2,63جمطسإ ال 

ج100,00ج100,00ج100,00جمتعا ف

ج2016يشىجمسفه ففجججم لملفجمحلش ةجم جمويلتلجموعل جاعالتفجف2016نإلئججموعااجم هسمنيفجت وه  جج-م  سل:ججججججججججججججججج
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أل م فج  :جل  جج3اتلىجموعا  فجرلطنإالءمةجمان بهفج تالءجمتعلسجماعال ةجطسفه ففجتإايزجملوإعس فجارجيللجتلي لج

جموإجا جمو ط يجودل ملجال  جم صلوفجام علص ةجال  جموعسموفجاموإذاهفد

 سطيحة ا الفعل التنموي بجماعةضعف  -3

وتجبببببببببببهياجموذ  جم إسما جبشببببببببببب   لج مخاجمتعلسفج الجتاكنجمنجمع رفجأ  جملجت   جم جمتعلوسجم لضببببببببببب جماعلجبببببببببببلةجتحي ج

فجممإسمءجمنجماجلسججالتفجمسبببببفه فتلىج دمجم سبببببللج اذلجملططالفجتلىجم لضببببب جماعلجبببببلةجماخلصبببببفجشبببببؤا ججالتت لدجاج

 سجخل ببببىجتالهفجماع  جاتىجأ جمتعلوسجيلنىجويلجدجاجدج الج اذلجمج  جشببببلماجتخإلفجموذ  جموليجت جتسماويل2016اتىجج2006

جدج(5)ماعسا جل  ججيةجلي جت جت ايشجم مضه جأخ مججمه طةجامضنفجوحعضجم  مضه 

 2016و   2006بين  الجماعي جلسات املجلس جداول أعمال مداوالت: 5رقم  جدول 

ج%جتس جم مةجموإسما ججموذ  

ج17,26ج39جم  ل  فجتله تالاةجمتنا جموجلم جاج

ج7,08ج16جمانجل جم  مل جتالاةجم يزمنهفجاج

ج3,98ج9جم مجفجموللئضجم لتة

ج8,85ج20جت  راجاجن اجأاجرإإلجمتإال 

ج6,19ج14جموش ميلةمطتلل هلةجاج

ج16,81ج38جملإاجلةجمتعلسةجاجليحل

ج6,19ج14جلعهي جماكلي جتنجمتعلسلشكهاجمولعل جاج

ج1,33ج3جمو لن  جموسمخلةجولاجلس

ج4,87ج11ج رلةس لجألسجم يج

ج4,42ج10جم مال جماعالتهف

ج1,77ج4ج تلا ج الئهفن متلةجاج

ج2,65ج6جموجهللفجموشلطئهف

ج3,98ج9جماعاعهلة لمسفجطلحلةجموجل ذفجاج

ج0,88ج2جموإ لهأجموع لل ج

ج0,44ج2جموإعله 

ج1,33ج3جمولاللفجاجموغلملة

ج2,12ج5جموشحكفجموف  هفم لءجاموكي بلءجاج

ج0,88ج2جولإذاهفمتخف جماعال ةج

ج0,88ج2جم جإ  لةموست  جاج

ج1,33ج3جموحيئفموصنفجاج

ج1,77ج4جمو  ملجماعحلئي

ج4,42ج10جموت ايشموت هئفجاج

ج0,44ج1جاخ 

ج100,00ج226 متعا ف

ج2016اتىجج2006م  سل:جمسإغال ج خص يجتنلض ججلجلةجمتعلوسجماعالتهفجخال جمولراةجم اإسةجمنججججججججججججججججججججججج
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جخال جموعش جسذ مةجم خياةفجتلىجتسمياجموش  جمتنلةجج  جي  جمتعلوسجماعالتهفجموليجلعل حىملجتاكنجمسإخالص ججججججججججج

مجا فجموذ  جم إسما جج%جمنج20 كيامجمسلمسبببببفجياجملجتإعل جملاعلنلجم لتةفجروإجأ ج د جموذ ففجلشبببببياجملجت لل ججم إاى

يلوحلجملجم ةدجاجج16 جموإف لجموي الجل متةجمانجبببببببببببل جم  مل جموليجت ملسبببببببببببفجم يزمنهفجاج إال جمنجخال جر ي ج دمجمطجبشببببببببببب   لدجاج

تابببلءفج الجت  ىجمذ لشجمجبببإلهضجمنجط فجم تابببلءجمونشبببهفي فجلشبببياج د جموذ ففجموسمر جم سبببل ببب يجاناببب لججاجم ج

 دوإجزمجميالجمنجمو  ىفجاجمل جت خدجليلهثجتإ جتسمللجأيللجموذ  جت  رحلجرهالجمهن  فجمالجتجعاجمذل شببفجمانجببل جم  

جمنجتس جصل لةجم ا جماعلجفد

 جيةجول فلتلةجموذل لجمانستثجتن لدجمكل جروإفج فلفجموإعله جمود جت جموإسما جرهجمطجإالتهفجمكلطجاببببببببببلتللعإباجمو اججججججججججج

ج-يعلنه ججموجببببببيل جتلىجمو ي جمالجاج فلفجموصببببببنفجمسال فج الجأ جدجففجمتجبببببباهفجمتعا تلةجم سلسببببببهف الجم تحملسان فإي ج

فجو جتإ جموإف لجاوه جسببببب مجيةجوالثجن  ج-خلصبببببفجتلوهفجماعالتلةجمنجت مئ جت بببببعلجمطسبببببإلل ةجمنجماخسملةجموصبببببنهفاج

جصةىججليلجيةجض الةجمو ر جمنجأ مءجم  م  جموصنهفجموليجطجلجإجهلجوإفلعلةجموجل ذفد

م سماوفجيةججفجرمل جملجتاللأجمنجخال جج  جن لطلتهف يافجم اذ لفجولاجلوسجماعاتلىجمو ي جمنجمطخإ ببببببببببببببلصببببببببببببببلةجماجججججججج

للاللفج الج  جموشبب  جملونجببحفجوجف مخاجماعالتفججببهفموعستسجمنجمو فلتلةجمط إ ببل تفجمو ئيجأ الىجفم لضبب جماعلجببلة

حلهفجم إسما جيةجشببببببببببب   لجم ةجاملسةجتإعل جمل سملمةجموجببببببببببب  رفجملو لسةجموجبببببببببببيلهففجيةجلي جأ جمو فلفجمولالحةجملو لسةجماع

فجتايزجلعلمليلجم ج ابببببببلتلجلجبببببببلسبببببببفجدجمل ضبببببببلرفجاتىجا الويلجول فلفجمولالحةلتسمياجمشبببببببليلياججلياجشبببببببؤا  هت  جوجبببببببل ذإ جلجببببببب

 لج    ج ياجاججفجموإ إهفجورام جماعالتف ذلجند  جم للبفجم مهففجموإعله فجت جببي جاضببعهفجموحنهاميافجمذ فجمنجمو  بب لفجاج

اجموإذاهفجاجعاجمع  جم شببببببببببببللم ج ج د جم بشببببببببببببياجخلصفجلهثجو لأجلعلماججسجم تشبببببببببببب جم
ا
 مضببببببببببببه جمويبببببببببببب يءجمود جتف

جم المشجموليجرإ ىجطجت   جموذجلللةجم إ خلةجمن لداج

 ثالثا: استراتيجية التخطيط التشاركي

ت   جموالم   رفجم  ملرفجتلىجمذإلجماعالتلةجموراممهفجموشبببببخ بببببهفجم عذ رفجم إججبببببسةجيةجمطسبببببإ ال جم لتةجام  مل فج

لجولسالجموإذا  جتنجط ر جم يل جامطخإ بلصبلةجم  ي وفجويلجمنجأجاجتسمياجشبؤا  لجماعي رفجامتنلهفجاتذاهفجمجلويلجت  ه 

مورامبيجات  ه ج د جم خياةجطجيجببببإ ه جاطجمللتحلط جماجا تفجمنجموشبببب اطجامواببببالنلةجموليجتإعل جأسببببلسببببلجمإ ستسجموسالج

جضالنلج اللسفجمخإ لصلت لدجج10مو  لبيجاموإسخاجموإ جههيجولجلفلةجم    رف

اطجأ ج د جم اللسببببببببببفجل هذفجمإنجببببببببببه جماعي  جام ميلنهلةجم  ضبببببببببب تفجل نجاشببببببببببللةجماعالتلةجموراممهففج الجتلراضج

تجاه جاسبببببببببببببببلئبباجااوهببلةجت  ه جموإذاهببفجار جمخف جمإيببلمبباجت قىجاتىجمجببببببببببببببإ مجم مجببفجمونشبببببببببببببببلطجمورامبيجولإ ك جيةجتاباج

جدجانشلطجماعالتلةجموراممهفجاتسمياجموباممججام شللم جموإذا رف

                                                           
وفحعفجفج ملوهفجماعالتلةجموراممهفجمي جام  جمو  لمفجامإفلحلةجموإذاهف فجمتعلفجم غ بهفجوا ملةجمتنلهفجاموإذاهففجمو بلطفجم2016تحسجمولفهفجم ال فجج 10

جد97موكلنهففجموعس ج
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لهثجتاكاجمتخففلةجمطسرامتهجهفجمولحذفجم سللجيةجتنزتاجمطخإ لصلةجم  ي وفجولعالتلةجموراممهفجمنجت ستلةج

جأمل جت  ه جموإذاهفجمتنلهفجات  هاجمتعإا جامتعل د

 نجاز املخططات الجماعية: ضعف في التصور وبطء في اال  -1

نجبببل  بببلججمرام جلإذاهبببفجم تابببل جموإذا ربببفجم   لجاماعابببل ةفجت بببس جمتخف جماعابببل ةجومنجم هكبببللجج36مذبببلءجتلىجم بببل ةججججججججججج

ماعالتفج سةجسببببىجسببببذ مةفجيةجأر جتذاهفجمجببببإسممفجار جمذهدجلشببببللييجت خدجبعي جمطتإحللجتلىجماخ بببب صفجم للبفجموذ فج

ج:11م تك مةجهةمطجإال ةدج د جموإذاهفجم جإسممفجموليجتفاإلجاوي لج دمجمتخف جت تك جتلىجوالوفج

 مولعلوهفجمط إ ل تففمفجموذالءجاجتىجت  ه جأ سي سفجاج:م تك جم إ ل   -

جموإالسإجمطجإال ةفجمالجيةفجمطن لفجاجمطسإجلمفج  سمت سفجتلحهفجمانلجهلةجمطنجلنهفجاجيجج:م تك جمجإال ة -

 موك لرفدددم  مر جم سلسهفجاموشغاجاجروإج التلجمو و ججاتىجماخسملةجاج

 مستكالل لجتلىجم سمجموف راد مل جموفحهعهفجات جهن لجاجم ت ميجاتىجمانللظجتلىجموحيئفجاجج:ئيم تك جمه -

لةفجلهثجت ااجو لرفجم شببببببببببببب م جنتجلءجمتخف جماعال ةجولإذاهفجوهججببببببببببببببسجت جيلججستسمجيةجمجل جموإسمياجمورامبيجمجججججججججج

للم جار جمعلتياجم س ةجب مجفجمشبببببروإجتلىجت ببببب لجوإذاهفجماعالتففجاججموإ مر جمنجخال اموتشبببببلل جيةج ابببببلتلجماعالتففجاج

محل ئجتإ س جمعل يلجيةجمشببب افجتذا  جلشبببللييجت مر يجااجتلىجتذلهد لجو بببلاتجموجبببل ذفدجابلوإلتةجتنح يجتلىجم  ملةجاجموعاج

اجموجبببببببببببببببل ذببفجماخإلفج حببجلهببثجتتحل لجمعببل بب جار جمانببلجهببلةجم عباجتن ببلجمنج؛تخصجماعاببلتببففجتذفل جمذببل  جمنجمو ببلتببسة

ججججججدجج12م جت سري جمنجمالمهذ تذلهد فجماشلل فجم عذهي جاجسئدجتإ تىجماعالتفجمتنلهفجبعمي نلت لفجاج

  التعاونياتلجمعيات و اانخراط ضعف  - 2

أي مضجو سجأصحإلجمتعإا جم سنيجمنجموذللهفجمطج مئهفجيعباجتنجنلج جيةجمسإ ال جنجبيجتنجسلففجموساوففجوإ  ه ججججججججج

مإعس ةجمن لجملج  جسبببهل ببب يجيل شبببلل فجيةجصبببذ جمو  ملجتلىجم جبببإ مجمو ط يفجامكل جروإجم ل م جمو طذهف؛جان لبيجيلوسرلفج

مذةك فجمنجمت ل مةجموكإل جام ك لي جاماعاعهلةجموك لرهفججدددتنجم  بببببلاتجمط إ بببببل تفجام يذهفج تابببببلءجموذ لمف؛جاو لرهف

موليجت سفجاتىجنشبببببببببببببب جمو  ةجار لجطتجل لةجياججاعهف؛جاأي مضجمجإالتهففجيل سببببببببببببببيل جيةجموعااجمطجإال ةجبغهفجت  ه ج

ت ببل مةجتخصجموعذببلصبببببببببببببب جموحببلل ةج ؤسببببببببببببببجبببببببببببببببلةجمتعإا جم ببسنيجرهي:جماعاعهببلةفجموذ ببلمببلةجموعاببلوهببفجامطجموإذاهببفدجأمببلجرهاببل

جد13م يذهف

تلىجأ  ببببببلجلعببببببلا جمي جطوكفيلللللل فجلهببببببثجيع ريببببببلج19ت مجبعضجموحببببببللكي ج أ جملي  جماعاعهببببببفجو جت ي جاطجيةجمو   ججججججججج

                                                           
جد18ج–ج17جصج– متخف جماعال ةجولإذاهف فجسلجلفج وهاجم ذإخلفجمنش لمةجم   جمطت ل جاجمونش فجصججف2010م ست رفجموعلمفجولعالتلةجمتنلهففج11
ج12 ج)م اس(ف جامو ل  ني ج)م اس( جماعحلهف:ج2012موح ص ي جمل ذلط  جمو  رف ج موإذاهف جية: جمو شهسة ف جمانيلمف جوإلعها جمسخا جولإذاهف ج متخف جماعال ة ف

جد140لتفجمو  ارفج ي مل فجأشغل جم ذإسمجموكلنيجولإذاهفجاموك ليةفجصجمانلجهلةجم ذإ  مة دجمنش لمةجماعا
ج)تحسج2011موح يا ج)  يا(فج13 جمع ا  ج)ت ست (ف ج)م اس( جموح ص ي جا ج)م اس( جمو ل  ني جية: جام شيلوهلة ف جموعال ف جامانيلمف: جموإذاهف جم سنيف ج متعإا  ف

فجغل جموسالةجموكلنهفجاموعش رنجولالإ ىجموك ليةجماستذفجصل افجمنش لمةجماعالتفجمانا رفجو ل اجمولفهف)ت ست (فج متعإا جم سنيجامانيلمفجموراممهفف جأش

جد34فج33صجج–ص
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 جمهن  جموع لهفجاموملااةدددااخدجا  لجت  جمو لئافجمهن  جتلىجمجبببببببإ مجموجبببببببنجاججمطخإالرلةجنمجا تفجمنجموذللجبغضجموذ  جت

جي    جماخببلصبببببببببببببببفجيةجخببسمببفججاضبببببببببببببب تلىجي ج هفجتجعل  جالم ت  جيةجخببسمببفجالم ةجمنخ رنجاجالعاتخل جمت بببببببببببببببلطجمهن  فجال

جد14مو لاتجموعل  

منجنللهفج لن نهففجرلاعاعهفجلجببببببببببببببلجمو لن  جم غ بيجهة:ج متلللجوإ  ه جلعلا جمجببببببببببببببإا جمي ج ببببببببببببببخ ببببببببببببببي جأاجتسةججججججججج

جد15هالجمهن   أ خلصجطسإخسم جمعل ملت  جأاجنشلطلت  جوغلتفجيياجت  م جم لبلحجر

مجإال ةفجرالجتاكنجمانستثجتنججاعهفجاطجارمجيل ج ذل جأخالقةجاجج:اعاع  جتلىجبعستنموعااجمت تك جتلىجموعا  فجججججججججج

تابببببببلمنجاتجلا جولدمةج احل ئجأخال هفجمؤسبببببببجبببببببفجولنهلةج مخاجمتعإا دج الجت تك جتلىجبعسجم إ بببببببل  جتذا  جمنجخال ج

سلةجولسخاجوللئسةجمولئلةجم جبببلتسةجتلىجخل جأنشبببففجمم ذلط جمول ياةجتلىجماخ ببب صجاجفجيةجخل جمشبببللم جتذا رفجمذسمج

جد16شغاجولشحل جموعلطلي ذلصلجاجخل جممويشفجاج

عل جم سلالفجرمل جموعااجماعاع  جو جت ببببببباجبعسجاتىجم جبببببببإ مجمود جتجلجتي  جتله جي لسجموللتلي جمتبخ ببببببب صجاجججججججججج

فججاعهلةجر  ج8فجم هثجت بباجتس جماعاعهلةجاتىج جبععلفجموإذاهفج مخاجماعالتفسرم سببلسببهي جمودتنجيع  جتلي  جيةجمو

 إال جا  جملا لجمطجإالتهففجخ بببببب صببببببلجتلىجم جببببببإ مجمولالحةفج ا جأ جتي  جويدمجمطججليلجي إ جملوإذاهفجمط إ ببببببل تفجاج

م  ببببببببببببببخلصجرا جمطلإهلجلةجام  أةجاججماجل جموفل وفجوال إال ملجتايزج د جماعاعهلةج  جموغهل جموإل جتلىجموجببببببببببببببل ذفدجاج

جماخلصفدج

 ذففجاطجأ جتس  لجبلونجببببببببحفجولإعلانهلةفجرعلىجمو ي جمنج ال لجموكحياجيةجخل جم ببببببببل لجاضببببببببلرهفجولسخاجوللئسةجموجببببببببلاجججججججج

جفججليلجتنش جيةجت بهفجموذ ادلعلانهلةج9لهثجنجسجر  جج؛ جم سا ممل مج مخاجماعالتف

ج جلعإبااتىجمؤسجلةجموساوفجر جلفجموليجطجت مجلفجويسجلمجعجالتفجمسفه فموإعلانيجمع  جاج   لجموعااجماعاا جججججججججج

فجموليجيغهلجتن لجموجببل ذفجنلجببيللسببفجموإذا رففجماجاتىجماعاعهلةجاجت هه جموجببهتذلهدجاجموللتاجمو ئيسبب يجيةجاضبب جاتخفه جاج

جحسأجموإف لجانك م جمودمةدجم إاكاجيةجممانسجماعاع  جاج

فجم  مل جم لوهففجا لامنج د جمو مارفجلعلنيجماعاعهلةج مخاجماعالتفجمنجتسةجا  م لةجت سجمنجرلتلهت لفجتح ىجأم   لج لفج

م ط جاموكللءمةجيةجمع  جماعاعهلةفجاضببببببببعفجموإ مصبببببببباجاموإ طياجاموإي رندددجم م جمود جتجعاجمجببببببببإ مجمجببببببببل افج د ج

خ بببب صببببلجام جماعالتفجت  جتلىججماعاعهلةجيةجت  ه جتذاهفجم لهفج ل لةجتلىجمطسببببإجلمفجوإفلعلةجموجببببل ذفججسجضببببعهلف

جدش ر جسلللفجامتس

ج

ج

                                                           
 :فجتن140فجمسخاجاتىجس سه و جهلجماعاعهلة فجمر ر هلجموش لفجموسملجموحهالءفجم غ  فجصج2013م خ رصج)ر   (فج14

Michèle kasriel (2003), le champ associatif au Maroc : Mythes et réalités, in Ouvrage collectif « le développement local et l’économie 

solidaire à l’épreuve de la mondialisation», sous la direction duجPr Driss Khrouz – éd Fondation Al Saoud p 65.  
جبش  جتذ ه جل جت سيسجماعاعهلةدج1958ن نباجج15م  مر ج ج 1378م اتىججال مج3مو ل لجيةج1.58.376مول اجم ا جمنجمو يياجموش رفجل  جج15
جد141فجم ج جسلم فجصج2013م خ رصج)ر   (فج16
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 2015املدروس سنة  التعاونيات املتواجدة باملجالو : أهم الجمعيات 8جدول رقم 

ج2016فجت نه جمولاللهفجمسمئ ةجم ملاسجستشللةم  سل:جم   جمطج

 اسطيحةاحل س تهيئة تأخر في -3

م إعل جمبلوجبببببببببببببببللباج ل ةجن تهببفجولن  ضج  ببد جمتعببلطةجامانببسجمنجمخإالطت ببلدجرحعببسجتلببل  جمشبببببببببببببببليباجج12د81يعإباجمو ببلن  ج

موج ملاجم غ بهففجابعسملجأصح ىجمجلطةجمعف بفجامإس  لةجبجةلجمورا  جموجيلنيجموكحياجامطسإغال جموعش مئيجمود ج

جويد جم اسلطفجممللال ججسلم جاساذتهفجم اجموككحل جمو ملهفج  ضىجت م   لدججععاجمإسمياجموحيئفجموفحهعهف

نوع 

 املتدخل

 اسم الجمعية

 أو التعاونية

 نوعية 

 النشاط

عدد 

 املنخرطين

 تاريخ 

 التأسيس

ة
ببببببببل
عهبببببب
عا
ما

ج

ج-ج30جموإذاهفجمط إ ل تفجاجمطجإالتهفجموجال 

ج-ج40جموإذاهفجمط إ ل تفجاجمطجإالتهفج مارفجمنجمخى

ج-ج35جموإذاهفجمط إ ل تفجاجمطجإالتهفجممل ل  

ج-ج15جموإذاهفجمط إ ل تفجاجمطجإالتهفجم جيعال

ج2011و01و28ج45جموإذاهفجمو  ارفجموج ملا

ج1999و01و01ج168جتسمياجمهل جموج يجسهس جألاسجموح  رس 

ج-ج70جتسمياجمهل جموج يجأي ط 

ج2007و05و10ج43جموج يتسمياجمهل جج لعفجأ يللجم ا 

ة
ببببببببل
هببببببببب
ان
عل
موإ

ج

ج2000و04و20ج220جتجاه جمانلهلجم ما

ج1997و01و6جELEV. APPROVISIONNEMENT 7جموح  رس 

ج2006و06و12ج7جموذ اجموذ لوجأس  ج

ج2006و06و12ج9جموذ اجم جيعال

ج2006و06و15ج7جموذ اجسعل ة

ج2006و06و15ج7جموذ اجأي ط 

ج2008و04و09ج8جموذ اجم نسوسوم يج لها

ج2008و04و16ج7جموذ اجمو ذلل

ج2008و09و19ج7جم تشل جموفحهفجمياللة
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جلءج دمجمو لن  جوإسمل جملجتاكنجتسمل  فجاوجببببببببسجماخ ببببببببلصجتلىجمجببببببببإ مجم طللجموتشبببببببب معةجماخلصجم التفجموجبببببببب ملافج

 إ ل تفجامطجإالتهفجموليجاموإ ره جمي جم إفلحلةجم سلسهفجانالتفجم ذ  مفجم تي و جهفجولجللاجاض المةجموإذاهفجمط

ج:18دجاتلىجموعا  فجتاكنجاجال جم  سمفجموليجي سفج دمجمو لن  جاتىجت  ه يلجرهالجتلة17طجت اجأ اهفجمسال ل

مانللظجتلىجموإ م  جموحه و جةجام تي و جةجامتنلر فجتلىجمورامثجموفحهعةجام  م  جام ذلظ جموفحهعهفجاميلر فج -

 موإع رفجمل ذلط جموجلللهفف

 متنلر فجتلىجتل ثجموجللاجامانسجمنجتس  ل جأتلجيل جم سل فج -

 لالتفجاتذاهفجم نشففجمط إ ل تفجم إ مجسةج   جمهل جموح  ف -

موإخفه جوت هئفجموجببللاجالالتإ جامسببإ ببالل جامتنلر فجتله جطسببهالجمنجخال جموإ بباه جمو ط يجاموإ ببلمه ج -

 ماعي رفجولجللاف

م عذهففجمو فلفجماخلصجاجاعهلةجمتعإا جم سنيجيةجمتخلرجمو  ملمةجم إعل فجمإسمياجاشبببببببببببببب م جماعالتلةجمتنلهفج -

 موجللاف

 اتل ةجتسمياجم  م  جموجلللهفجم إس  لةف -

 ضال جل رفجمو و ججوش جموح  ف -

 لشعه جسهلسفجموح ثجامطمإيللج جاجتكاي جموجللاجام مل  جمالجري لجمجل جموفل لةجموح  رفجم إجس ةد -

لببس جمو ببلن  جبعضجموإببسممياجموليجما جت ببلجسببببببببببببببيإ جت هئببفجموجببببببببببببببببللببافجاوعبباجأم   ببلجتإاكبباجيةجالببسمثجمذف ببفجم ببلرتببفج        

مرافج اببلجتاكنجأ جتإعببسمج ببدمجموع ضجارمجيببلنببىجموإابببببببببببببببللمسجأاجلع رببفجج100ولجبببببببببببببببللببافجتاذ جري ببلجموحذببلءجاجتحلغجت ضببببببببببببببيببلج

جأاجلالتفجموذحلةجامو ليشجام صذلفجم يلج ةدددجتبالجروإدجموج ملاجأاجطحهعفجمورامفجأاجمتنلر فجتلىجم ذلظ جموفحهعهف

منجمو لن  جم إعل جملوجببببببببببببللاجتلىجمذ جالسمثجموف لجم حلففجتلىجموككحل جموجببببببببببببلللهففجأاجتلىجج20 الجن ببببببببببببىجم ل ةج        

جمنجموشبببب مطئجموليجت مجسجموشبببب ر جموككحلنيجموجببببلللةفجأاجتلىجم ج مءجموعلهلجولشبببب مطئدج دمجم م جمذليةجتالملجو م  جموعستس

موف لجرمةجمو ببببببببببببحغفجموجببببببببببببهللهفج ي لنيش جتلىجبعسجأمإللج لهلفجمنجخ جتكجبببببببببببب جم م مجفج الج  جمانل جملونجببببببببببببحفج    ج

ججالتإذلجمسفه ففجامود جت جره جموحذلءجتلىجلجل جموككحل جمو ملهفدججججججج

سبببببإ حل جم   حلةج مخاجم ذف فجم اذ فجري لجنلسجم ل ةجمذعىجالسمثجرابببببلءمةجمخ ببببب بببببفجولاخهالةفجارابببببلءمةجم        

مرا(فجا  جمخلوفج لجلعيشبببببببببببب جمع  جموشبببببببببببب مطئجموليجتإ مجسج  لج د جمولاببببببببببببلءمةفجرليجللوفججشبببببببببببب مطئجا له جج100موحذلءج)

شبببببببلشبببببببلا جتإ مجسججاه جمتخهالةجمو بببببببهلهفجم إ مجسةجمياجمنجم   ج لفجأسببببببب ملجاتلليفجامسبببببببفه فجامشبببببببالتلفجاأمإللج

جطئفجامجإ جلجروإجن اج د جمتخهالةجاتىجأمكذفجأخ مجت م ةجملرام ج دمجمو لن  جاملرام جموجللادما لرمةجموشل

                                                           
جد1تإعل جملوجللافجصجج1.128 فلفجموحيئففج لن  جل  ججج–ا ملةجموفل فجاجم عل  جج17
 د2ملوجللافجصججتإعل  1.128 فلفجموحيئففج لن  جل  جج–ا ملةجموفل فجام عل  جج18
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ابخ ببببببب صجموإسممياجم إعل فجم التفجموجبببببببللاجامتنلر فجتله جامسبببببببإ بببببببالل فجنصج دمجمو لن  جتلىجمذ جمسبببببببإخ مجج        

ككحلنهفجاطجمراخهصدج دمجم خياجطجتاذإلججارمجمو مل جاأتفجم م جمنجماع ءجموح   جولجببببببببببببببللاجامنجموشبببببببببببببب مطئجاموشبببببببببببببب مئ جمو

جتالهفجمطسإخ مججوي   لجسإلن جأض ملمجمحلش ةجأاجيياجمحلش ةجم لسةجموشلطئجأاجمككيلجلملةجأاجمج فددد

 الجنصجمو لن  جتلىجضبب الةجلالتفجموجببللاجمنجموإل ثجماذإلجت خهصجوياجمنجت يلجيةجاو لءجم دارفجسببلئلفجيةج دمجج       

رففجأ جطجتإجلا جمانسجم  صبب ىجمنجموابب لفجاأ جتي  جخ ببلئصجمو سبب جلجبباإلجمإ ااجتلإجم  دارلةدج الجمو سبب فجشبب ج

جأن جطجتاكنجلجله جأ جت خهصجارمجتحي جأ ج د جم  دارلةجتاكنجمعلاعت لجاموإخلصجمن لجخللججموجللاد

   خاتمة

م  اهفجمو لن نهفجموليجتاذ يلجم شببببب فجولعالتلةجموراممهفجيةجمهسم جموإذاهفجمط إ بببببل تفجامطجإالتهففجرمل جملو ي جمنج        

ال جم شببببببببببببببللم جم ذج ةجأاجم بامجفجيةجط لج دمجم هسم جضببببببببببببببعهلفدجتإ ببببببببببببببتجروإجمنجخجالتفجمسببببببببببببببفه فجط موىجتسخالت لجيةج

ضببببببببببببببعفجموإسمياجم  تح جبغهل جموكللءةجوسمجأتاببببببببببببببلءجمتعلوسججفجار ج جروإجاتىفذل مطنجل جاموليجطجت قىجوإفلعلةجموجبببببببببببببب

ا دمجم  مل جموةشببببببب رفجموليجتإ ر جتلىجم ؤ الةجم فل بففج رل ةججباةجموال مفجوتجبببببببهياج د جم ؤسبببببببجبببببببفماعالتهفجم إعل حفجاماخ

ءجمود جتذعكسجسببببببلحلجتلىجتلىجسبببببب ءجتسمياجم  مل جم لوهفجاموليججليلجتد لجاتىجموتجببببببهيافجاخلصببببببفجاتىجأج لجم  ظلي فجمويبببببب ي

جملاعالتفجم لفجخلصفجاموإذاهفجمو  ارفجم لفجتلمفدجراممهفجمجللجموإذاهفجمو

تا مبببلفجرانجأجببباجموإلعهببباجماعهبببسجوعاببباجمتعلسجماعابببل ةفجتجبببلجاتبببل ةجموذ  جيةجمو  مني جم ذ ابببفجوبببدوبببإجات هي ج        

بلاعاببلتببلةجما نببسا تببفجمكالفجتالاةجتلىجم مجعببفجمببسانببفجبعاببببببببببببببيببلجم جت ببستببسجخ بببببببببببببب صببببببببببببببهببلةجموإببسخبباجيةجبعضجمتعببلطةجيب

ري لجتف حجأ ملاجمنجم إسنهفجمطنإخلملةجامو  مني جم ذ افجويلجاضبببال جموشبببللرهفجامونزم فجري لفجخلصبببفجاأ جنجبببحفجم شبببلل فج

  يجفجامود جونجتإ لىجاطجمنجخال جتلعهاج الجماعالتلةجموراممهفج اجل  جأسلل ضلرفجاتىجتلعهاجماعي رفجم إ سمسؤم دجم

جيةجنجلحجابل لةجماعيففجأخدمجبعي جمطتإحللجم يلنفجمتعلوهفجاعالتفجمسفه فجاطذهلجا اوهلد

الي جيبباجم   م ببلةجام شببببببببببببببببليبباجموليجلعراضجتذاهببفجت م ججاببلتببفجمسببببببببببببببفه ببففجاب ك جم  عيببلجماعغ ميةجم إايزججوكنف        

م إسخلي ججويلت جماعالتفجمو  ارفجارمجملجت جاشبببببب م ججاه تاكنجموإنحؤجماجببببببإ حاجامتسجامؤ الت لجموجببببببهللهفجموكحياةججسمفج

م شبب افجمورامبيجولإذاهفجسبب مءجتلىجمجببإ مجماعالتفجأاجتلىجمجببإ مجموسامار فجموليجلعإباجمو لسةجمتعلوهفجم اتىجتخإلفججية

سجمانلجهلةجيةجاطللجموإذاهفجموإسخالةجيةجموإذاهفجموراممهففجن  مجولخ ببب صبببهلةجمتنلهفجم إعل فججمتذاهفجم  مل جم إ ر ةجوجببب

جموشلملفجم جإسممفد

 املراجع:

فج بعضجماخ ببببببببببلئصجمطجإالتهفجاموذلجببببببببببهفجوجببببببببببيل جمو رفجم اسبببببببببب جا ال لجيةجموإذاهفجمتنلهف فجيةج مو رف:جم مل فج1991م  لمسبببببببببب يج)تلة(ف -

جد101ج–ج88لرففجمانجهاففجمو ل لةج سلمةفجتفلعلة فججلمعفجموش رفجم  لمس يجم لإ لففجموسالةجمو مبعففجمنش لمةجا ملةجموك 

جاج - ج)م اس( جموح ص ي ج)م اس(ف جمل ذل2012مو ل  ني جمو  رف ج موإذاهف جية: جمو شهسة ف جمانيلمف جمسخاجوإلعها جولإذاهف ج متخف جماعال ة ط جف

 دمنش لمةجماعالتفجمو  ارفج ي مل فجأشغل جم ذإسمجموكلنيجولإذاهفجاموك ليةجماعحلهف:جمانلجهلةجم ذإ  مة ف
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ست (فجمع ا جموح ص يج)م اس(ج)ت س(جاجفج متعإا جم سنيفجموإذاهفجامانيلمف:جموعال فجام شيلوهلة فجية:جمو ل  نيج)م ا2011موح يا ج)  يا(ف -

 متعإا جم سنيجامانيلمفجموراممهفف جأشغل جموسالةجموكلنهفجاموعش رنجولالإ ىجموك ليةجماستذفجصل افجمنش لمةجماعالتفجج)ت ست (ف(ج)تحسجمولفهف

 دمانا رفجو ل اج

فجموإغيامةجموستا ي مرهفج ا ي جولإ  طةجموليجلشيس لجماعالتلةجمو  ارفجمتعلالةج ستذفجتف م  فجيةج ت  طةج2005أ يلغج)تحسجمولفهف(فج -

فجمنش لمةجمجا تفجموح ثجماعغ ميةجل  ججحل جمو رففجمفحعفجماخلهجج2لرلفجيةججحل جمو رفجمل غ  ف جسلجلفج لمسلةجمجلوهفجل  جم ج

 موع بيفجتف م جم غ  د

 فجتس جاشببببببببببيلوهفجموإذاهفجمتنلهفجيةجم ذلط جماعحلهفجا  ممشببببببببببيل فجيةجمجلفجيلهفجمن م جاجموعل  جمطنجببببببببببلنهفجمإف م فج1990جذل ج)انجببببببببببن(فج -

 د64ج-ج51فجمو ل لةج4خلصجمذساةج جحل جمو رف:جمتعل جام نجل  فجاتسم جشعحفجماعغ مرهففججلمعفجتحسجم لوإجموجعس فجموعس ج

 :فجتن140فجمسخاجاتىجس سه و جهلجماعاعهلة فجمر ر هلجموش لفجموسملجموحهالءفجم غ  فجصج2013م خ رصج)ر   (فج -

Michèle kasriel (2003), le champ associatif au Maroc : Mythes et réalités, in Ouvrage  

collectif « le développement local et l’économie solidaire à l’épreuve de la  

mondialisation», sous la direction du Pr Driss Khrouz – éd Fondation Al Saoud p 65.  

منشبببببببببببب لمةجمتعلفجم غ بهفجوا ملةجمتنلهفجاجموإذاهففججم غ  جتلىجضبببببببببببب ءجم هكللجماعال ة فجفج متعلوسجماعالتهفجية2003 وهاج)م ببببببببببببفلى(فج -

 م غ  دج–فجمو بلطج40سلجلفجم مضه جموجلتففجتس جل  ج

-Https ://anfaspress.com/news/voir/57273-2019 موإسمياجمورامبيجمتنلةددجميلمنجماخلاجامسمخاجم صالح دجمو مم :ج ف) شل (جملل ه  -

 د10-25-09-38-00

 اتسم جم  مل جماعحلهفجماذف فجياللةجموغ بهفج)مو رفجموغ بي(فجلسببببببببببببلوفج مل  جموسلمسببببببببببببلةجموعلهلجيةجماعغ مرهففجيلهفجج)تحسجموجببببببببببببال (جم ها نيج -

 صل فدج360من م جاموعل  جمطنجلنهففججلمعفجم اسجماخلمسفجمو بلطفجم غ  فج

لوهفجماعالتلةجموراممهفجمي جام  جمو  لمفجامإفلحلةجموإذاهف فجمتعلفجم غ بهفجوا ملةجمتنلهفجاموإذاهففجمو بلطفجفج م2016فج(م ال )تحسجمولفهفج -

 د97موفحعفجموكلنهففجموعس ج

 د48و47فج موإسمياجمانكالليجوا ملةجموراممهفجمل غ   فجمجلفجمجلوإفجموسملجموحهالءفجتس جم  اجج2017م اسج)م  فل(فج -

جدتإعل جملوجللاج81.12 فلفجموحيئففج لن  جل  ججج–م عل  جاججا ملةجموفل ف -

فج موإ بببببببببببباه جمو ط يج تسم جمورام جمو وه فج2003ا ملةجاتسم جمورام جمو ط يجام لءجاموحيئففج فلفجاتسم جمورام جمو ط يفجمست رفجاتسم جمورام فج -

 صل لةدج107مورا هةهف فجمنش لمةجتيلظفجمو بلطفج

موعل فجسببببلجببببلفجن بببب صجلئهفجماست رفجموشببببؤا جمو لن نهفجاجم م لثجماعذماعال ة فجاصببببسملمةجم   جموسلمسببببلةجاجج م هكللفج2011ا ملةجموعس فج -

 د5 لن نهففجموعس فج

 فج متخف جماعال ةجولإذاهف فجسلجلفج وهاجم ذإخلفجمنش لمةجم   جمطت ل جامونش د2010م ست رفجموعلمفجولعالتلةجمتنلهففج -

 فجم ل لءجموعل جولجيل جاموجك ىد2014لإخفه فجم ذسابهفجموجلمهفجو -

ت  ر جملخصجمانلوفجمورا هةهفجو م  جمانل جاعالتفجمسفه فجم ذج جمنجط فجمجلسججالتفجمسفه فجبش م فجم ججاعهفجتلل فجولإذاهفج -

 د2010م جإسممفجام ست رفجموعلمفجولعالتلةجمتنلهفجاجايلوفجمنعلشجاتذاهفجموشال فج

جد2016سذفجاجج2006ملرفجاعالتفجمسفه فجمي جسذفجمانجلملةجم   -
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 إشكالية الثقافة والتنمية ... رؤية نقدية إلصالح منظومة التعليم العام قبل الجامعي في مصر

The problem of culture and development...a critical vision for reforming the 

public pre-university education system in Egypt  

 .جامعة بني سويف، جمهورية مصر العربيةأحمد موس ى مختار الهبيري،  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يمكن االستغناء عنه ضمن األركان املكونة لهيكل أي مجتمع. وبدراسة الواقع املصري نجد أن الثقافة تش    امللخص :
ً
 رئيسيا

ً
كل تعتبر الثقافة ركنا

 
ً
 هاما

ً
من أجزاء القطاعات االستراتيجية للدولة املصرية. إضافة إلى ذلك فإن للثقافة تاريخ متغلغل في هيكل املجتمع املصري. وعلى ذلك تعتبر جزءا

 الثقافة أحد األركان الهامة املكونة لقطاع التعليم العام قبل الجامعي في املجتمع املصري.

 على ذلااك فقااد قااامااع الاادراساااااااااااااة على         
ً
عرض وتحلياال ماادم أهميااة الثقااافااة والتنميااة الثقااافيااة كاايحااد االركااان االسااااااااااااتراتيجيااة في قطاااع التر يااة وبناااءا

 عن تحليل السااااااااااياسااااااااااات الطا اتطويرا العكومة املصاااااااااارية في إ ار تطوير التعليم منو عام 
ً
،  اإلضااااااااااافة إلى تقديم ر ية مقترحة 2014والتعليم، فضاااااااااال

 عل
ً
ى أسااااااا إلمار عنصااااار الثقافة كعنصااااار رئيواااااتا من عنا ااااار تطوير التعليم على كافة املساااااتويات واأل اااااعد  لتطوير املنظومة التعليمية اساااااًنالا

 املختلفة.

 تطوير التعليم، التعليم العام، الثقافة التر وية، إ لح التعليم، التنمية الثقافية.الكلمات املفاتيح: 

 

Abstract : Culture is an indispensable cornerstone of any society's structure. By studying the 

Egyptian society, we find that culture constitutes an important part of the stratagic sectors of the 

Egyptian state. In addition, culture has a deep-rooted history in the structure of Egyptian society. 

Accordingly, culture is one of the important pillars of the public pre-university education sector in 

Egyptian society. 

        Accordingly, the study was based on the presentation and analysis of the importance of culture 

and cultural development as one of the strategic pillars in the education sector, as well as an 

analysis of the policies taken by the Egyptian government in the framework of education 

development since 2014, in addition to providing a proposed vision for the development of the 

educational system based on the integration of The element of culture as a major component of 

the development of education  at all levels and at various levels. 
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 :ميدقت

تعرف الثقافة  ينرا كل ما ينما العقل، ويروب الووق، وينمى موهبة النقد واإل لع الواساااااااااااااع في مطتل. فروع املعرفة.          

معتقدايرم وقيمهم، وتوسيع معارفهم، األمر الوي يشكل أنماط سلوكهم.  كما تعرف  ينرا وسيلة تساعد األفرال على تنمية

 متكامل ًمع عنا ر التنمية الشاملة
ً
 .إضافة إلى ذلك ترتبط الثقافة  مطتل. أركان أم لولة، حيث تعتبر عنصرا

 في            
ً
وحد  الهدف، أال وهو تعزيز لور  ومن أهم القطاعات الطى ترتبط برا الثقافة قطاع التعليم العام، إذ يشااااااتركا معا

العلم واملعرفااة. وبااالنظر إلى قطاااع التعليم العااام قباال الجااامعي في مصاااااااااااااار، فااإن هناااق الكث ر من التغ رات واإل تلالت قااد 

إن الهدف من التعليم في أي لولة هو تطريج شباب واٍع مثق. لديه انتماء لو نه،   ن.عرض لها هوا القطاع على مر السن ت

 .يق ذلك يجب أن يم مراعا  كافة الجوانب الثقافية والتاريطية والعلمية في إ ار تطوير املنظومة التعليميةولتحق

تكمن املشااااااااااكلة في تطوير منظومة التعليم العام في عدم اسااااااااااتقرار السااااااااااياسااااااااااات املنظومة لها، ويرجع ذلك إلى ك ر               

ية بشااااخي وزير التعليم. كما يتمثل أحد أهم أسااااباب ضااااع. عملية تطوير التغي رات الوزارية، وارتباط السااااياسااااات التر و 

التعليم العام في عدم تبنا ر ية واضااااااااااعة للنظرية التر وية الطا يقوم عل را النظام التعليما. كما أن التعليم العام في مصاااااااااار 

  قبول املساءلة، ووضوح منه
ً
  .جية اإللار   األلاءلم يعرف على مر الزمن تنفيو  طة استراتيجية تسمح فعليا

 خطة الدراسة

 :إشكالية الدراسة (1

تعرف الثقافة  ينرا كل ما يضااااااااااته العقل ويروب الووق وينمى موهبة النقد واإل لع الواسااااااااااع في مطتل. فروع املعرفة.          

األشياء الطا تعلموها في ويعرفها "ل زم هوايع"  ينرا وسيلة تساعد األفرال على تنظيم معتقدايرم وقيمهم ومعارفهم وجميع 

 متكامل ًمع 
ً
حيايرم، والوي يشااااااااكل في المراية أنماط ساااااااالوكهم. ترتبط الثقافة  جميع قطاعات أم لولة، حيث تعد عنصاااااااارا

 .عنا ر التنمية الشاملة

 في وحد  الهدف، أال         
ً
وهو نشااااااااار العلم ومن أهم القطاعات الطى ترتبط برا الثقافة قطاع التعليم العام، إذ يشاااااااااتركا معا

واملعرفة. وبالنظر الى قطاع التعليم العام قبل الجامعي في مصااااار نجد أن هناق الكث ر من التغ رات واإل تلالت قد تعرض 

  .لها هوا القطاع على مر السن ن

ية هوا ل لع مصر في حالة من اإلستقرار النسبا يسهل معها وضع  طة محكمة لتنم 2013يونيو  30ولكن بعد ثور         

، أال وهو: إلى أم مدم اهتمع الجهات املعنية بشئون التعليم العام قبل الجامعي 
ً
 هاما

ً
القطاع. ولولك تث ر الدراسة تسا ال

 في مصر  المار الثقافة ضمن سياسات تنمية التعليم العام قبل الجامعي؟

 :فرضيات الدراسة( 2

 .فقط،  ل تتجاوز ذلك الى التيث ر على سلوق الفرل في املجتمعال تق. الثقافة عند حد تطوير املعرفة العقلية  -1

إن االهتمام  إلمار الثقافة ضااااامن  طط تنمية التعليم قبل الجامعي يلثر على  رق وأسااااااليب التدرير،  ما يلثر على  -2

 .اسًيعاب الطلب

 .ات العامة في قطاع التعليميمكن من  لل إلمار الثقافة ضمن  طط تنمية التعليم قبل الجامعي تطفيض النفق -3

 .يمكن أن يلثر إلمار الثقافة في التعليم قبل الجامعي في التيث ر على منظومة اإلمتحانات وتقييم الطلب -4

 :أهداف الدراسة( 3

 :تنطوم هوه الدراسة على أهداف علمية وأهداف عملية

قيمة قد تضاااااي. إلى تاريخ تطور تنمية التعليم وعلقته األهداف العلمية: إثراء السااااااحة االقتصاااااالية والبحثية  معلومات 
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 اااالثقاااافاااة،  ااااإلضااااااااااااااااافاااة إلى تحقيق إضااااااااااااااااافاااة علمياااة للمراجع املتعلقاااة بعلم تنمياااة التعليم لخااادماااة أ راض البحاااث العلما 

 .للباحث ن

قترا األهداف العملية: الكشاااااااااااا. عن مواضااااااااااااع الغموض في إشااااااااااااكالية هامة مثل إشااااااااااااكالية التنمية الثقافية في مصاااااااااااار وعل

 التعليم العام قبل الجامعي،  اإلضااااافة إلى مساااااعد  القيال  السااااياسااااية واملختصاااا ن في لوائر  اااانع و تطاذ القرار من أجل 

 .املساهمة قدر اإلمكان إل لح منظومة التعليم العام قبل الجامعي في مصر لخدمة أ راض التنمية االقتصالية

 :منهجية الدراسة( 4

ر الدراسااة إلى منهص  اانع و تطاذ القرار لتحليل مدم فعالية سااياسااات إ االح التعليم ونجاحها في إلما تسااًند هوه             

الثقافة في منظومة التعليم العام قبل الجامعي، وذلك من  لل اسااااااااااااااتطدام املنهص الو ااااااااااااااف  لجمع البيانات واملعلومات 

قديم آليات تنفيوية فعالة لعل إشاااااااااااكالية البحث محل اللزمة وتحليلها والتو ااااااااااال الى إساااااااااااتنتاجات، ومن ثم القدر  على ت

 .الدراسة

 :حدود الدراسة( 5

 .2020-2014العدول الزمانية: الفتر  من 

 .العدول املكانية: جمهورية مصر العربية

العدول املوضااوعية: تًناول هوه الدراسااة إشااكالية هامة، و ي لور السااياسااات املتطو  من جانب  ااناع ومتطوي القرار في 

 .حقيق التنمية الثقافية في قطاع التعليم العام قبل الجامعي في مصر لخدمة أ راض التنمية االقتصاليةت

 :الدراسات السابقة (6

  :  محمد يوسةةةةةف بوبو، و،خروو، تصةةةةةور تربوي مقملرح لدور املدرسةةةةةة الثانوية في تحقي  التنمية الدراسةةةةةة ا و

والتعليم العةةةاصةةةةةةةةةةةمةةةة ممةةةاو م، وجهةةةة نظر مةةةدير  ةةةا، ، م لةةةة الثقةةةافيةةةة للطلبةةةة في مةةةدارت مةةةديريةةةات الملربيةةةة 

 .2020، 4، العدد28الجامعة االسالمية للدراسات الملربوية والنفسية، املجلد 

هدفع الدراسااااااة إلى التعرف على تصااااااور تربوي مقترح لدور املدرسااااااة الثانوية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة في               

 ية والتعليم العا مة عمان من وجهة نظر مديريرا. استطدمع الدراسة املنهص الو ف  التحليلي. تم مدارا مديريات التر 

 . (1)مديًرا ومدير  )260 (ا تيار عينة الدراسة  الطريقة الطبقية العشوائية، حيث  لغع عينة الدراسة 

الثقااافيااة للطلبااة في ماادارا مااديريااات التر يااة  وأظهرت نتااائج لراسااااااااااااااااة أن لور املاادرسااااااااااااااااة الثااانويااة في تحقيق التنميااة           

والتعليم العا اااااامة عمان من وجهة نظر مديريرا جاء  درجة مرتفعة، وأن هناق فروق ذات لاللة إحصااااااائية عند مسااااااتوم 

ة توسااااط ن العسااااا ي ن إلجا ات أفرال الفئت ن لدور املدرسااااة الثانوية في تحقيق التنمية الثقافيامل  ن  (α ≤ 0.005) الداللة

للطلبة في مدارا مديريات التر ية والتعليم العا اااااااااااااامة عمان من وجهة نظر مديريرا يعزم ملتغ ر الجنر، في ح ن لم يكن 

هناق فروق لالة إحصائًيا تعزم ملتغ ر امللهل العلما وسنوات الخدمة. وأو ع نتائج الدراسة  ضرور  أن تجري املدارا 

 .املعرفة والوعي الثقافي لديرممسا قات ثقافية   ن الطلبة من أجل تعزيز 

 لتعزيز التنميااة الثقااافيااة في املاادارا الثااانويااة، حيااث ركزت على عاادل من           
ً
 وشاااااااااااااااامل

ً
 لقيقااا

ً
قاادمااع الاادراساااااااااااااااة مقترحااا

 
ً
الجوانب الهامة الطى تمثل معوقات للتنمية الثقافية، وبنى الباحث املقترح على أساااااااسااااااها، وبولك لم تغفل الدراسااااااة تقريبا

                                                           

( محمد يوس.  زبز، وآ رون، تصور تربوي مقترح لدور املدرسة الثانوية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة في مدارا مديريات التر ية 1)

 .2020، 4، العدل28والتعليم العا مة عمان من وجهة نظر مديريرا، ، مجلة الجامعة االسلمية للدراسات التر وية والنفسية، املجلد 
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امللثر  على التنميااة الثقااافيااة في املاادارا الثااانويااة، حيااث عرض الباااحااث عن أم عاااماال من العواماال االجتماااعيااة والثقااافيااة 

العااااديااااد من العواماااال اللزمااااة امللثر  مثاااال املناااااثص التعليميااااة، واألنشااااااااااااااطااااة الثقااااافيااااة واملجتمعيااااة، ولور املعلم، االهتمااااام 

القتصاااااااااالي، أم ضاااااااااع. امل زانية  الجوانب الفنية والنفساااااااااية للطلب، و  رها. ولكنه في العقيقة قد أ فل العامل املالى وا

 يمنع تنفيو املقترح من أساسه.
ً
  ط را

ً
 املخصصة للتعليم العام من جانب العكومة، والطى قد تمثل عائقا

  الدراسةةةةةة الثانية: تطوير التعليم املصةةةةةري بمحاجاا النمو،  املالييا، ورقة سةةةةةياسةةةةةات، مر و املعلومات ودمم

 مصر العربية.اتخا، القرار، م لس الوزراء، جمهورية 

أوضاااااااعع الدراساااااااة أن التعليم هو القاعد  األسااااااااساااااااية لتقدم األمم، فل يمكن أن تمرض أمة لون االهتمام  تعليم              

شعبرا و عدال كوالر تدعم تقدم املجاالت املختلفة في املجتمع. كما أكدت على أن  ناء منظومة تعليمية متطور  ومتجانسة 

 .(2)لعاملية يفتح املجال أمام تقدم الدولة على املستويات االقتصالية واالجتماعية والسياسية و  رهامع النظم التعليمية ا

ط يردف الدراسااااااة الى وضااااااع  ار ة  ريق لتطوير التعليم املصااااااري  ما يتلئم مع املتغ رات العاملية العديثة. وتسااااااتنب          

نظام التعليم املال زم ملا حققه من تطور  ارز في منظومة التعليم الدراسااة مجموعة من السااياسااات املقترحة من سااياسااات 

 العام، وما تشمله هوه السياسات من ر ية مستقبلية مسًن ر  ومواكبة للمتغ رات العاملية.

 لواقع نظام التعليم في كل من مصاار ومال زيا. كما ركزت في عرضااها على السااياسااات           
ً
 وافيا

ً
 لطىا تناولع الدراسااة عرضااا

اتطويرا مال زيا لتطوير التعليم بشااااااااااااااقيه، قبل الجامعي والجامعي. كما ركزت الدراسااااااااااااااة في عرضااااااااااااااها على عدل من الجوانب 

الهامة، والطى تمثل عوائق جدية أمام تطوير نظام التعليم في أم لولة، وممرا إنطفاض نسااااااااااااااب اإللتحاق  التعليم الفنى في 

 و فتقار نظام التعليم الى اإل تكار، و  رها.مصر مقارنة  التعليم الثانوم العام، 

وعلى الر م من أن الباحث قد قدم ورقة سااااااياسااااااات عامة، إال أنه لم يقدم مقترحات محدل ،  ل تو اااااايات عامة ال             

 تمثل آليات تنفيوية لقيقة، وذلك يًنافى مع شاااااروط إعدال أوراق الساااااياساااااات. كما أنه ركز بشاااااكل  ا  على ضااااارور  تبنى

 النموذر املال زم في تطوير التعليم، ولكنه أ فل عن االهتمام  الر ية الو نية في تطوير التعليم في مصااااااااااااار، والطى يمكن أن

 تغنى عن االستعانة  الخبرات االجنبية إذا تمع  يا ها  حهول و نية جال  و الصة. 

حات ن اإللتفات الى املضااااامون، وقد زال من شاااااكلية املقتر كما أن الباحث قد اهتم في مقترحاته  النواحي الشاااااكلية لو             

كون املقترحات عامة   ر محدل  و  ر لقيقة. واألهم في كل ذلك أن جميع أجزاء الورقة لم تًناول عنصاااااااار الثقافة في  ااااااااته 

 في تطوير قطاع التعليم مما يعكر ضع. هوه الورقة وسطحيترا.
ً
 هاما

ً
 على الر م من كونه عنصرا

 ثالثة: محمد يوسةةف يوسةةف جاد، متطلبات تطوير التعليم الفنى الصةةنام  ف  مصةةر، م لة تطوير الدراسةةة ال

 .2016ا داء الجامعي، املجلد الرابع، العدد ا ول، سبتمبر 

أوضااااااااااااااعاع الادراساااااااااااااااة أن التعليم الفنى لاه لور كب ر في إعادال القوم البشاااااااااااااارياة املااهر  املادرباة وامللهلاة للتعاامال مع              

تكنولوجيا العديثة والقالر  على مواجهة التغ رات املًسااااارعة و نعكاسااااايرا على  بيعة إحتياجات سااااوق العمل من املهن ال

 . (3)واملهارات املتغ ر  ملواجهة  موحات املجتمع في زيال  اإلنتار والنمو والتطور 

                                                           

التعليم املصري  محاكا  النموذر املال زم، ورقة سياسات، مركز املعلومات ولعم اتطاذ القرار، مجلر الوزراء، جمهورية مصر  تطوير( 2) 

 العربية.

محمد يوس. يوس. جال، متطلبات تطوير التعليم الفنى الصناعى فى مصر، مجلة تطوير األلاء الجامعي، املجلد الرابع، العدل األول، ( 3) 

 .2016سبتمبر 
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ق إال أنه يواجه العديد من التحديات الطى تعو  وقد أكدت الدراساااااااااااااة أنه  الر م من أهمية التعليم الفنى الصاااااااااااااناعي،           

عن ألاء الدور املطلوب وتجعله   ر قالر على تحقيق األهداف الطى أنشاته من أجلها. لولك قامع الدولة  إ الحات جورية 

في هوا القطاع  دأت من  لل تكامل نظم التعليم الفنى الصااااااااااااااناعي برا )نظام الثلا ساااااااااااااانوات ونظام الخمر ساااااااااااااانوات(، 

(. لولك جاءت هوه الدراساااااااااااة للكشااااااااااا. عن واقع التعليم الفنى 2017 – 2012 لق إساااااااااااتراتيجية تطوير التعليم الفنى )و 

الصااااناعي في مصاااار، وكولك أهم املعوقات الطا تحول لون تطويره،  اإلضااااافة إلى عرض املتطلبات اللزمة للتغلب على هوه 

 املعوقات.

 وانب الهامة الطى تعوق تنمية وتطوير التعليم الفنى الصااااااااااناعي في مصاااااااااار، وممرا عدمتناولع الدراسااااااااااة العديد من الج          

إسااااااااااااااتكمااال الدجز في الهيكاال اإللاري  ااه، وعاادم تفعياال عاادل من القوان ن املنظمااة لااه، وضااااااااااااااع. لور التاادريااب والتطوير، 

ليم الفنى، والطى تجعله في مركز ووجول مشااااااااكلة رئيسااااااااية في تمويل التعليم الفنى الصااااااااناعي،  اإلضااااااااافة إلى  ياب ثقافة التع

 متدن  مقارنة  التعليم الثانوم العام. 

وقد قدمع الدراساااااااة تو ااااااايات فعالة لعل مشاااااااكلت التعليم الفنى الصاااااااناعي، وقد عرض الباحث ف را كل الجوانب            

 التعليم الفنى في املجتمع وتعزيزالخا ااة  التعليم الفنا الصااناعي، وأهمها حل مشااكلة التمويل، والطى من شااينرا رفع مكانة 

 لوره في عملية التنمية االقتصالية.

   الدراسةةةةة الرابعة: د. ب، صةةةةالت يوسةةةةف، تحوالت في تمثالت الثقافة التعليمية مند التو سةةةةييو، م الة افا

 .2020، ديسمبر 2، العدد 10لعلم االجتماع، جلية االداب والعلوم اال سانية بصفا س، تو س، م لد 

يردف هوا البحث إلى لراساااااااااااااة التحول والتغ ر الوي  رأ على الثقافة التعليمية التونساااااااااااااية، حيث تم اساااااااااااااتطدام                 

املنهص املقارن لر ااااااد وتحديد بعض امللشاااااارات الدالة على نماذر ثقافية مطتلفة تنعكر في تصااااااورات وساااااالوكيات وتعامل 

الى حدوا تحول  رأ على الثقافة التعليمية عند التونسااااي ن من ر بة متغ ر   ن أجيال اإلسااااتقلل. وقد تو اااالع الدراسااااة 

 
ً
 ال يراهن كث را

ً
وتقدير املعرفة واملدرساااااااااااة إلى ثقافة متيثر   العديد من امللثرات والعوامل الدا لية والخارجية أنتجع جيل

 .(4)على املدرسة

 عنتناولع الدراسااة مطتل. الجوانب الطى تمثلع في أسااباب ت           
ً
 دنى مسااتوم الثقافة التعليمية، حيث لم تغفل تقريبا

أم عامل من العوامل امللثر  في مسااااااااااااااتوم الثقافة التعليمة لدم التونسااااااااااااااي ن. والجدير  الوكر أن الباحث قد أرجع تدنى 

ة التونساااااااية، مساااااااتوم الثقافة التعليمية لدم التونساااااااي ن إلى إنًشاااااااار العوملة الثقافية، والطى ألت الى إنحساااااااار لور املدرسااااااا

وتدنى مكانترا في املجتمع ليحل محلها التحول الرقما والتعليم عن بعد، والوي اعتبره الباحث الساااااااااااااابب الواضاااااااااااااا  في تدنى 

 مستوم الثقافة التعليمية. 

وقد عرض الباحث  طور  التحول الرقما كسااااااااياسااااااااة شاااااااااملة ملنظومة التعليم في تونر، حيث أوضاااااااا  أنرا ثقافة ال            

  قدر ما تستردف تحقيق السلم االجتماعي والقيم والتكوين الجيد عند املتعلم ن، إذ ألت إلى تحول تلس
ً
ر وال تبنا أجياال

ثقااافي  ااارز من ثقااافااة تعتمااد على االهتمااام  اااملاادرساااااااااااااااة واملطااالعااة بغرض تعزيز الوعي املعرفي إلى ثقااافااة تتجلى في النفور من 

 را، والتطاول على املرب ن و ثار  النوالم الفنية والرياضاااااية على حسااااااب املدرساااااة ممااملدرساااااة العمومية، وعدم املراهنة عل 

 ألم إلى إرتفاع نسب اإللتحاق  املدارا الخا ة على حساب املدارا العمومية.

                                                           

( ل.  ن  ال  يوس.، تحوالت في تمثلت الثقافة التعليمية عند التونسي ن، مجالة افاق لعلم االجتماع، كلية االلاب والعلوم االنسانية 4)

 .2020، ليسمبر 2، العدل 10 صفاكر، تونر، مجلد 
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في المراية تمثلع تو يات الدراسة في أن املنظومة التعليمية في أمر العاجة الى املراجعة ومزيد التيهيل والتططيط،          

 في ظل التحوالت العاملية الراهنة وضااااااااااااااغو ات العوملة، وأنه ال نتار للمعرفة والعلم  املا لم تسااااااااااااااتعيد املدرسااااااااااااااة 
ً
 ا ااااااااااااااة

 يمية.التونسية ألوارها التر وية والتعل

 :تقسيم الدراسة (7

 الفصل ا ول: خلفية نظرية م، الثقافة والتنمية الثقافية.

 مام.

 : مفهوم الثقافة.املبحث ا ول 

 : مفهوم التنمية الثقافية.املبحث الثا ي

 خالصة الفصل ا ول.

 الفصل الثا ي: رؤية نقدية إلدما  الثقافة في منظومة التعليم العام قبل الجامعي.

 مام.

 تحليل سياسات تطوير منظومة التعليم العام قبل الجامعي. :الثالث املبحث

 : ر ية مقترحة إللمار الثقافة في منظومة التعليم العام قبل الجامعي.املبحث الرابع

 خالصة الفصل الثا ي.

 الخالصة العامة.

 الخاتمة.

 قائمة املراجع.

 الفصل ا ول 

 خلفية نظرية م، الثقافة والتنمية الثقافية

 .مام

يعتبر مفهوم الثقافة من املفاهيم الهامة في علم االجتماع بشاااااااااااااكل عام، واألن روبولوجيا الثقافية، بشاااااااااااااكل  ا . كما         

على تحقيق الكث ر من التقدم العلما والتطور  يشاااااااااااكل مفهوم الثقافة أحد الفروع العلمية الهامة الطا سااااااااااااعدت البشااااااااااارية

الفكري، إذ تتم ز الثقافة  ينه ذات  بيعة تراكمية ومستمر . فها ليسع وليد  عصر مع ن أو موق.  واته،  ل  ي م راا 

 اجتماعي لكافة األفكار  واملنجزات البشرية. 

م من شيوع استعمال مصطل  الثقافة بشكل عام   ن ولولك تعتبر محاولة تعري. الثقافة محاولة  عبة، فعلى الر         

مطتل. الفئااات البشااااااااااااااريااة، إال أن الباااحااث في لراساااااااااااااااة العلوم االجتماااعيااة يجااد تعريفااات عااديااد  في أثناااء  حثااه في مفهوم 

الثقاااافاااة، حياااث يتااادا ااال تعري. الثقاااافاااة في نطااااق علم االجتمااااع والعلوم األ رم، كماااا أن كااال تعري. يعكر وجهاااة نظر 

 أو النظرية الطا ينتما ال را. كما يتدا ل مفهوم الثقافة مع مفاهيم أ رم.  احبه،

وتطبيقا ملفهوم الثقافة في املجتمع يتم اسااااتطدام مصااااطل  التنمية الثقافية، وذلك ألن تطوير الثقافة هو الغرض من        

 من الترك ز على النشااااااااااااااااط. يع
ً
تبر مفهوم التنميااة الثقااافيااة مفهوم حااديااث العماال الثقااافي من  لل الترك ز على النتااائج  اادال

، حيث تنًشااار مفاهيم أ رم مرتبطة  مصاااطلعات التنمية مثل التنمية االقتصاااالية واالجتماعية و  رها. والعقيقة 
ً
نسااابيا

، وذلك 
ً
أن التنمية مفهوم شااااااااااااااامل يغط  كافة مجاالت حيا  اإلنسااااااااااااااان. تعتبر التنمية الثقافية مفهوم معا اااااااااااااار ومهم جدا

 الوثيق  فكر وثقافة و  داع اإلنسان وتقدمه العضاري. إلرتبا ه
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 املبحث ا ول 

 مفهوم الثقافة

تضطلع معظم لول العالم، وال سيما الدول النامية لبناء سياسات تنموية حكيمة من أجل تحقيق التنمية املستدامة         

 بع
ً
، أال وهو بعد الثقافة واملعرفة.الشاملة  مطتل. أبعالها. ولكمرا، و صو ا الدول النامية تغفل لائما

ً
 جدا

ً
 هاما

ً
 دا

، و نما تتعدل       
ً
 واحدا

ً
 أو تفساااااااااااااا را

ً
 واحدا

ً
 إن الثقافة على املسااااااااااااااتوم األكاليما لير لها تعري. موحد، ولير لها و اااااااااااااافا

 
ً
 عن  تعريفات الثقافة وتفساااااااااااااا رايرا  تعدل وتنوع املجاالت والقطاعات الطى ترتبط برا الثقافة، فهى ليسااااااااااااااع عنصاااااااااااااارا

ً
منعزال

 أو إثن ن، و نما تشاااااااااااااا
ً
  ه. كما أنرا ال تتفاعل مع قطاعا

ً
 فيه، متيثرا

ً
 معه، ملثرا

ً
  ه، متفاعل

ً
 املجتمع، و نما مرتبطا

ً
كل فاعل

 في أركان عمل جميع القطاعات العلمية والعملية.
ً
 رئيسيا

: ماهية الثقافة:
ً
 أوال

 لوجهات النظر 
ً
 املختلفة، فممرا:تتعدل تعريفات الثقافة وفقا

 (": Malinowskiتعريف "مالينوفسكي ) -1

رات العا لة في مجتمعه أو  الثقافة  ى وسيلة يردف إلى اإلرتقاء من وضع اإلنسان،  حيث يستطيع مواكبة التغ ُّ

  يئته عند تلبية حاجاته األساسية.

 (": Taylorتعريف "تايلور) -2

رفة، والفن، والقانون، والعالات والتقاليد، واأل لق، و  رها الثقافة  ى نظام متكامل يشااااااااااااااتمل على كٍل  من املع

 .(5)من األمور الطا يكًسبرا اإلنسان  و فه أحد أفرال املجتمع

 (": Saperتعريف "سابير) -3

ل بعضها البعض، و ي:  كم 
ُ
 حاول "سايبر" وضع مفهوم شامل للثقافة، فوضع ثلثة تعريفات ت

  .ص. برا اإلنسان يكون مصدرها اإلرا االجتماعي  أي   فة يت 

  مجموعة من األفكار واملعلومات والخبرات الطا تنًشاار في مجتمع ما بساابب التيييد االجتماعي لها، ويكون أساااسااها

 التراا. 

 ز برااا شاااااااااااااا عااب مااا، مجموعااة من األفكااار الطا تاادور حول العيااا  واإلتجاااهااات العااامااة ومظاااهر العضاااااااااااااااار  الطا يتم  

كسبه مكانة  ا ة في العالم. 
ُ
 وت

 تعريف "ليي ي هوايت":  -4

موها في 
 
الثقافة  ي وسااااااااايلة تسااااااااااعد األفرال على تنظيم معتقدايرم، وقيمهم، ومعارفهم، وجميع األشاااااااااياء الطا تعل

ل في المراية أنماط سلوكهم.
 
 حيايرم، والوي ُيشك

 :ومن اإضافة الى ذلك يوجد العديد من التعريفات الطى تشكل اال ار األكاليما العام للثقافة، 

 الثقافة  ي كل ما يضته العقل ويروب الووق وينمى موهبة النقد واإل لع الواسع في مطتل. فروع املعرفة. -1

يات الطى يتم تكويمرا ومشاركترا الثقافة  ي نظام يتكون من مجموعة من املعتقدات واإلجراءات واملعارف والسلوك -2

 ضمن فئة معينة، والثقافة الطى يشكلها أم شخي يكون لها تيث ر مهم وقوي على شخصيته وسلوكه.

تدل الثقافة على مجموعة من السمات الطى تم ز الطى تم ز أم مجتمع عن   ره مثل املوسيقى، والفنون، والدين،  -3

                                                           

 . 30،  2007العربية للترجمة، الطبعة األولى،  ( لنير كوش، مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، ترجمة ن ر السعيدان ، املنظمة5) 
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 السائد ، والقيم، و  رها.واللغة، واألعراف، والعالات، والتقاليد 

إن الثقافة  ي نوع من الظواهر الطا  ااااااااااايغع في  اااااااااااور  مفاهيم لخدمة االحتياجات العلمية واملنهجية، وهناق اتفاق         

على أنرا تتكون من تقاليد، وعنا ااااااار تراثية منمطة ومتدا لة مع بعضاااااااا البعض، وأنرا تًنقل عبر الزمان واملكان من  لل 

 .(6)ولوجية تعتمد على القدر  على استطدام الرموز اللغوية املتطور  الطا ينفرل برا اإلنسانآليات   ر  ي

: العوامل املكونة للثقافة
ً
 :    (7)ثانيا

 من مكونات املجتمع،  ل ملئ  العنا ر والعوامل الفاعلة في املجتمع، والطى تشكل        
ً
 جامدا

ً
 آإن الثقافة ليسع مكونا

ً
ثارا

 ما يل :، ومن أهم هوه العوامل  ارز  في كافة القطاعات املجتمعية

 : اللغة -1

ات على مساااااااااااتوم العالم، حيث من املهم تعكر اللغة قيم و بيعة املجتمع. يوجد العديد من اللغات واللهج        

أن يتم األ و في اإلعتبار تعدل اللغات واللهجات من أجل تسااااااااااااهيل التوا اااااااااااال اللغوم والعضااااااااااااارم ولخدمة أعباء 

 البحث العلما على مستوم الدول والعضارات املختلفة. 

كما يللم عدم فهم اللغات واللهجات إلى مشاااااااااااكلت  الغة في التوا ااااااااااال، واذا تواجد شاااااااااااخي ضااااااااااامن ثقافة         

مطتلفة عن ثقافته األ ااااالية فمن الضاااااروري أن يتعلم اللغة الساااااائد  ضااااامن الثقافة الجديد ، وأن يدرا آلابرا 

 االجتماعية والثقافية و  رها. وتراثرا حطى يستطيع التكي. مع املجتمع الوي يعيش فيه  مطتل. أركانه

 : الجماليات -2

تش ر الجماليات الى كل ما يتعلق  الجمال والووق الرفيع ضمن إ ار أم ثقافة مثل املوسيقى والفن والرقي       

والدراما السااااااااااااااائد  في املجتمع و  رها. ويللم ا تلف هوا العنصاااااااااااااار   ن مجموعة من الثقافات الى اال تلف في 

 لوان و  رها من األمور الجمالية لا ل كل ثقافة.التصاميم واأل

 :التعليم -3

مجااالت  يشاااااااااااااا ر التعليم الى األفكاار واملهاارات واملواق. الطى يتم نقلهاا الى األفرال،  ااإلضاااااااااااااااافاة إلى التادرياب في         

يطتل. عن  معينة. كما يردف التعليم الى إحداا تغي ر في املجتمع، حيث يتمتع كل مجتمع  مساااتوم من التعليم

 املجتمعات األ رم.

 القيم واالت اهات:  -4

تنشاااااااااااااااي القيم في معظم األحيااان من أسااااااااااااااااا لينا، أمااا االتجاااهااات فتاادل على املوروا االجتماااعي للساااااااااااااالوق          

 البشري الوي ساعد على تشكيل الثقافة.

 التنظيم االجتمامي:  -5

را تنتج يشااااااا ر التنظيم االجتماعي إلى األسااااااالوب والطريقة الطى يتعامل برا األفرال في املجتمع،  اإلضاااااااافة إلى أن          

 العلقات االجتماعية الطى تنظم حيا  البشر وتعامليرم املختلفة.

: أهمية الثقافة:
ً
 ثالثا

                                                           

 .2011/2012( على املكاوي، شعاتة السيد أحمد  لبة، آ رون، املجتمع املصري، كلية اآللاب، جامعة القاهر ، 6) 

ب للغوي واأللب  في الجنو ( لزهر مساعدية، في مفهوم الثقافة وبعض مكونايرا )العالات، والتقاليد، األعراف(، مجلة الواكر ، مطبر التراا ا7) 

 .35،   2017الشرقي الجزائري، العدل التاسع، يونيو 
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 لتفاعل مكونايرا ضاااااااااامن قطاعات املجتمع، حيث تلثر تمثل الثقافة في هيكلها وترا طها االجتماعي أهمية كب        
ً
ي فرم نظرا

 مساااتوم النساااق القيما. تعتبر الثقافة ذات أهمية 
ً
معارف وسااالوق كل من الفرل والجماعة على جميع املساااتويات، و ا اااة

 : ن ا ارز  

 تسامد مل  فهم الذات: -1

الفرل على التعرف على نفساااه بشاااكل أفضااال من  تسااااعد لراساااة الثقافة الساااائد  في املجتمع الوي ينتمى اليه       

 لل معرفة أ اااله وتاريطه  صاااور  واضاااعة، وبما يعزز كرامة الفرل واحترامه لواته وشاااعوره  الفطر  إنتمائه إلى 

 ثقافة مجتمعه القومية.

 تعوز م، وجود القيم ا خالقية في املجتمع: -2

واملعارف الخا ااااااااااااااة برا، والطى تساااااااااااااااعد على إنشاااااااااااااااء مجتمع تمتلك كل ثقافة مجموعة من القيم واملعتقدات        

 
ً
 وقالرا

ً
 مسائوال

ً
أفضال. لولك فإن إتباع ثقافة ما يغرا قيم تلك الثقافة في شاخصاية الفرل، ويجعل منه شاخصاا

 على التفاعل مع مجتمعه بشكل مفيد لشخصه وألفرال مجتمعه.

 تعوز م، وجود االنضباط: -3

من القواعد والقوان ن الخا ااة برا، والطى يللي إتباعها الى تبنا ساالوق سااليم  تشااتمل كل ثقافة على مجموعة      

ومنضااااااااابط، إذ أن أم قاعد  توضاااااااااع في هيكل أم ثقافة لسااااااااابب ما، ومن املهم اإللتزام برا بشاااااااااكل  اااااااااعيح، وعدم 

 إهمال التقاليد الثقافية السائد .

 تسامد مل  فهم معنى الحياا: -4

 السااااااااائد  في املجتمع على فهم املعنى العقيق  للعيا  الطى يعيشااااااااها الفرل وفهم كافةتساااااااااعد لراسااااااااة الثقافة         

مراحلها، فالثقافة توجه األشااااااااااخا  نحو الطريق اليااااااااااعيح الوي ينبةي إتباعه في كل مرحلة تحتار الى تصاااااااااارف 

 مطتل. من قبل الشخي.

 تسامد مل  حماية حقو  ا جيال املستقبلية: -5

ل املقبلااة من اإل تعااال عن ثقااافترم األ ااااااااااااااليااة من  لل نقاال التقاااليااد القيمااة الطى تركهااا يمكن حمااايااة األجيااا       

 األجدال، والطى تتم ز  الخبر ، ال رم لجعل حيايرم أفضل.

 تسامد مل  تعويو املسئولية: -6

 يساااعد إنتماء الفرل لثقافته ومجتمعه و لتزامه  ما ف را من عالات وتقاليد وقوان ن و  رها على أن يكو 
ً
ن شااخصااا

 تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.
ً
 مسئوال

 :
ً
 الفر  بيو الثقافة والحضارا:رابعا

يرم علماء األن روبولوجيا أن الثقافة أوسع وأشمل من العضار ، إذ أن الثقافة  ي نمط أو  ريقة العيا  في املجتمع،          

 . (8)حيث تشمل كل أنماط السلوق الطا يعبر برا اإلنسان عن نفسه، والطى يشاركه برا اآل رون

اااافااااة مظاااااهر العيااااا  تشااااااااااااااتماااال الثقااااافااااة على األلب، والفن، والااااديااااانااااات، وا         أل لق، واآللاب القوميااااة والشااااااااااااااعبيااااة، وكا

 تسااااااااااتمر لفتر  زمنية  ويلة، وتتضاااااااااامن قيام املدن والتنظيمات 
ً
االجتماعية. أما العضااااااااااار ، فها ثقافة مجتمع كب ر نساااااااااابيا

                                                           

لراسة في مفهوم الثقافة وعنا رها، مجلة رفوف، مطبر املخطو ات الجزائرية في  –( حورية  كوش، تبسيط  هم الثقافة عند ماللك  ن نبا 8)

 .122  ، 2016افريقيا، جامعة ألرار، الجزائر، العدل العاشر، ليسمبر 
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شاااخي  دا   الساااياساااية واإللارية الواساااعة، وتضااام التطصاااي في املهن واألعمال واأللوار االجتماعية، أم ال تكون ثقافة 

 فقط، ألنه لير لديه حضار   ا ة. 

إن العضااااار  من ساااامات املجتمعات املتطور  الطى تتمتع   قدر كاف من العمران والتمدن، حيث تشاااا ر إلى نمط متطور        

من الثقافة. فالهنول العمر واإلسااااااااااااكيمو لديرم ثقافة، ولكن لير لديرم حضااااااااااااار ، و ن كانع ثقافة الشااااااااااااعوب، مهما كانع 

 دائية، تساهم في التطور العضارم العام.  

لهوا تعتبر الثقافة أوسااااااااع وأشاااااااامل من العضااااااااار ، فها عامة لكل املجتمعات، أما العضااااااااار  فهى  ا ااااااااة  املجتمعات          

، و ي حصاااااااايلة كل الثقافات. لوا يمكن القول أن العضااااااااار  شااااااااريحة  ا ااااااااة من شاااااااارائح الثقافات، فلير كل 
ً
األك ر تطورا

 حضارات، ولكن كل العضارات ثقافات، فالعضار   ي تركيب أعلى لجميع الثقافات.  الثقافات

 على ماا ساااااااااااااابق يجاب األ او في اإلعتباار الفرق   ن الثقاافاة والعضاااااااااااااااار  عناد لراساااااااااااااااة عملياة التنمياة الثقاافياة ألم       
ً
وبنااءا

، ثم النظر ف
ً
ي آليات تكوين العضاااااااار  والتمدن للمجتمع مجتمع، إذ يجب تقويم الثقافة البدائية للمجتمع وتيسااااااايساااااااها أوال

 حطى تكون قائمة على أساا ثقافي سليم من الثقافة القومية للمجتمع املستردف.

: املفاهيم والقضايا املرتبطة بالثقافة:
ً
 خامسا

ر الثقافات توجد العديد من التغ رات واملفاهيم املعا اااااااااااار  الطى نتجع عن تفاعل الثقافة مع العوملة، مما ألم إنصااااااااااااها      

 القومية لا ل تيارات العوملة العديثة، ومن أهم هوه املفاهيم ما يلى:

 (: Diffusionاالنتشار ) -1

وتعنا إنًشار األفكار والقيم والسمات الخا ة  ثقافة مجتمع مع ن فى هيكل مجتمع آ ر ذي ثقافة مطتلفة        

.
ً
 تماما

 (: Acculturationالتثاقف ) -2

تحدا هوه العملية عندما تنًشااااااااار ثقافة جديد  على نطاق واساااااااااع في مجتمع آ ر ذي ثقافة مطتلفة لدرجة تطةى ف را       

الصااااااافات الثقافية الد يلة على الثقافة األ ااااااالية، وتحل محلها، مما يفقد األفرال ثقافترم األ ااااااالية مثل حلول لغة معينة 

 بعد احتللها. جديد  محل لغة السكان األ لي ن في  لد مع ن

، حيث تعبر الطبقة املثقفة املسااائولة          
ً
  ا اااا

ً
 اجتماعيا

ً
وبشاااكل عام فإن اكًسااااب الفرل  ااافة الثقافة يكسااابه احتراما

بشااااااااااااااكاال رئيوااااااااااااااتا عن املسااااااااااااااااهمااة في تطوير الثقااافااة العااامااة في املجتمع، وتحماال على عاااتقهااا األعباااء االجتماااعيااة للمجتمع، 

 والدينية و  رها.املعيشية ممرا والسياسية 

في كث ر من األحيان ينظر املجتمع الى املثق. كمدافع عن أفرال املجتمع وحافظ لوجولهم العضاااااااااااااارم، يبنما ال يحفل        

  تغ ر املواق. الساااااااياساااااااية. فبالنسااااااابة للفرل، ترتبط الثقافة  املعرفة، لكن  النسااااااابة الى املجتمع، فانرا ترتبط 
ً
الناا كث را

تماعية  االضافة الى امل زات املعرفية. ولتعزيز لور املثقف ن في العفاظ على الوجول العضارم للمجتمع يجب  املم زات االج

 التطرق الى عنصر هام جدا، أال وهو التنمية الثقافية.

: العالقة بيو الثقافة والسياسة:
ً
 سادسا

 عن وجول العديد من املعاي ر        
ً
إن العلقة   ن الثقافة والساااااااااياساااااااااة علقة جدلية تتضااااااااامن الكث ر من الجوانب، فضااااااااال

العاكمة لطبيعة هوه العلقة. ولكن، وعلى الر م من تعقد جوانب الدراساااااة لطبيعة العلقة   ن الثقافة والساااااياساااااة، إال 

تبااالليااة   ن الطرف ن، أي أن لكاال  رف الاادور الفاااعاال لااه في علقتااه مع الطرف  أن اإل ااار العااام لهااا يتمثاال في أنرااا علقااة

 اآل ر.
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تتمثل  بيعة العلقة   ن الثقافة والسااااااااياسااااااااة في أن السااااااااياسااااااااة ليسااااااااع مجرل ر ية عامة لتططيط السااااااااياسااااااااة العامة        

 للتكون قائما على أساااا معرفي سااليم
ً
 ثقافيا

ً
، ولتحقيق ذلفك الهدف يجب أن يكون للدولة، و نما يجب أن تتضاامن جانبا

 يعكر مدم اهتمام الساااااااااااااياساااااااااااااة  تعميبق الدور الثقافي واملعرفي في تعزيز 
ً
 وثيقا

ً
اإلرتباط   ن الثقافة والساااااااااااااياساااااااااااااة إرتبا ا

 فعالية السياسات والقرارات الطا تتطوها الدولة.

، وتوجيه حركة الشاااااااعوب في اتجاه العمل واإلنتار تعنا الساااااااياساااااااة  قيال  الشاااااااعوب في إ ار التعب ر عن إراليرا الواتية      

واإلستقرار. ولتحقيق ذلك يجب أن تصاغ الر ية االكمة لإل ار العام للسياسة وفقا لفلسفة يتبناها املسئولون واملعنيون 

 إلرال   الشااااااااااين العام، وذلك في إ ار تعزيز سااااااااااياسااااااااااات التوجه العام إللار  الدولة نحو البناء واإل اااااااااالح والتطوير تحقي
ً
قا

 الشعب.

: مفهوم الثقافة الوطنية:
ً
 سابعا

تتمثل ثقافة أي شااااااعب في الساااااامات األساااااااسااااااية الطا تكون وجدانه، وتعكر مدم  اااااال ته، وتحدل كي. يفكر، وكي.        

يواجه األزمات، وكي. يعبر عن موقفه،  ا اااااة وأن الثقافة ال تساااااتطيع الهروب من املشاااااكلت والهموم العقيقية للناا، 

وال التنكر لطموحايرم وأحلمهم. كما أنرا   ر معبر عن الروا ط األساااااااااااااااسااااااااااااااية وتطلعات املسااااااااااااااتقبل أك ر ما تريرن للطار  

 
ً
 .(9)والجز   كما تفعل السياسة  البا

، و لراق حقيق  لت طار والتحديات. فمن  لل         
ً
إن جوهر الثقافة الو نية هو الوعي التاريخي للعصاااااااااااااار والواقع معا

الثقااافااة الو نيااة يسااااااااااااااتطيع الشااااااااااااااعااب التعب ر عن الهموم، و لراق املخاااوف والتحااديااات. وهكااوا تصاااااااااااااابح الثقااافااة الو نياة 

ا يحركه الدفاع عن العرية والكرامة الو نية ومقاومة التبعية، و يار مواجهة واسااااااااااااااعة   ن إرالت ن أو  يارين،  يار و ن

 العدو الوي يريد الهيمنة واإللعاق واإلستغلل.

ومن  لل  ااااااااااااااراع اإلرالت ن تتحااااادل املواق. ويتم العكم عل راااااا، وبااااولااااك تتجااااااوز الثقاااااافااااة مجرل التعب رات اللغويااااة         

إنترار مسااااااااار مغاير ملسااااااااار اإللعاق والتبعية، ومساااااااااعد  القوم اإلجتماعية في واألساااااااالوبية، حيث يتجلى جوهر الثقافة في 

 املجتمع لك  تطتار ما يعبر عن مصلعترا و موحها.

 املبحث الثا ي

 مفهوم التنمية الثقافية

مع، ة في املجتتشتمل عملية التنمية الثقافية على اإلجراءات واآلليات الطى يتطوها  انع القرار لتعزيز مستوم الثقاف        

حيث تتضاااامن تطوير الوعي الفكرم للفئات املسااااتردفة  القضااااايا املتعلقة  الثقافة والتراا والعالات والتقاليد الطا ترتبط 

 و نه وبالثقافات املختلفة،  حيث يسمح  ًشكيل ر ية واسعة من العلم املعيط  ه والتعرف على مشكلت البيئة املعلية 

 الطى يتعرض لها مجتمعه.

: ماهية التنمية الثقافية:
ً
 أوال

،  اإلضاااااااااااافة الى فتح آفاق جديد        
ً
 وكيفا

ً
تعنا التنمية الثقافية التغي ر التقدم  الوي يسااااااااااااعد على اإلرتقاء  الثقافة كما

ااااااااااااااااطة للتطوير والتجديد. ويمكن تعريفها على أنرا املنهجية الطا تسااتوعب كل منتجات املجتمع لتحوله في المراية التاااااااااااااااا  أنشاا

فكرية واجتماعية يتم ممارسترا في املجتمع، ويتفاعل معها األفرال  يساليب متفاوتة،  حيث تكون في المراية عنصر أساستا 

                                                           

 .22،   2007عبد الرحمن مني.،   ن الثقافة والسياسة، امللسسة العربية للدرسات والنشر، الطبعة الرابعة، ( 9)
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  .(10)في تحديث إلراكهم لواقعهم االجتماعي

أما من وجهة النظر الوظيفية، فيمكن تعري. التنمية الثقافية  ينرا قيام ملسسااااااااااة أو ملسسات معينة  طرح  رنامج         

ثقافي مع ن تعمل من  لله على تطوير نمط ثقافي كإ ااادار سااالسااالة من الكتب أو إ اااااااااااااااااااادار مجلت ثقافية لورية أو إقامة 

 ها.حفلت موسيقية أو معارض فنية متتالية و  ر 

: مبادئ التنمية الثقافية: 
ً
 ثانيا

 :ومن اتسًند التنمية الثقافية على مجموعة من املبال  واملرتكزات الطا تعد  مثا ة املوجه لها،  

، ولير في الجانب املالم فحسب -1
ً
  .اإليمان  ين القو  العقيقية تكمن في العلم واملال معا

 اإلضاااافة إلى الجانب الروحي، و عتباره العنصااار األول واألسااااساااتا، وهو التيكيد على ضااارور  إعمال الجانب العقلي،  -2

 إحكام العلم وتحقياااااااااااااااااااق التوازن   ن القيم الروحية املالية وب ن العقل والروح، وربط التقدم التقنا والعلما  القيم

 الثقافية األ لية

 ضرور  املشاركة واملساهمة في التطور وفي  ناء العضار  املعا ر . -3

ال التام  ضرور  تجنب التطل. الثقافي ووسائله و رقه، فالثقافة قا لة للتغ ر والتجدل من جوانب عديد ، االعتق -4

 الجانب العلما والتكنولوجي، والعمل على تحقيق ثاااااااور  ونرضاااااااة 
ً
ومن ثم ال د من محاولة تغي رها وتطويرها،  ا ة

 والسياسية. علمياة تحرر املجتمع من جميع القيول االجتماعية والثقافية 

إن إكتمال التجربة الثقافية مرتبط  إكتمال التجربة العضارية كلهااااا، فمن العس ر أن يتم ناص التجربة الثقافيااااة  -5

وتجااااااادلها لون ناص التجربة السياسية أو االقتصالية أو االجتماعية، والعكر  عيح، فالثقافة املتطلفة تعبااااااار 

والقائد  في حركة تغي ر الواقع االجتماعي، كما تتحكم في نموها  عاااااااااااااااااااااااااااان مجتمااااااااااااااااااااااااااااع متطل.. إن الثقافة  ى الرائد 

 . (11)العوامل السلبية واإليجا ية الطا تلثر في  نية املجتمع كله

التوافق والتجاااانر   ن جهول التنمياااة واملطاااالاااب املاااالياااة والروحياااة، وذلاااك من  لل إحاااداا التوازن   ن التقااادم  -6

من األ ااو في االعتبااار عنصاااااااااااااار التنشاااااااااااااائااة االجتماااعيااة ألنااه يعااد مفتاااح التنميااة املااالي والخلق  والروحي. كمااا ال ااد 

 . الثقافية

ضاااااااارور  فهم أن لكل ثقافة  صااااااااو اااااااايترا وهويترا، فل ينبةي مقارنة ثقافة ما مع   رها من الثقافات، فقااااااااااااااااااااااد تكون  -7

، حيااث ثقااافااة معينااة متطور  في جااانااب ومتطلفااة في آ ر، ولكن هااوا ال يعنا أنرااا ساااااااااااااايئااة أو   ر م
ً
قبولااة اجتماااعيااا

 تتفاوت الثقافات في معاي رها وجوانبرا، وبالتالي تتفاوت في لرجة قويرا و ضعفها. 

املساااااااااااااايطر   ي القويااة والااديناااميكيااة ة أمااا الثقااافااات الضااااااااااااااعيفااة فتكون لااديرااا القااا ليااة للغزو الثقااافي، فااالثقااافاا       

  و  ر مسااااااااااااااااير  للتطورات والتغ رات املختلفااة. وعنااد واملتطور ،  ينمااا نجااد أن الثقااافااة الضااااااااااااااعيفااة متطلفااة وراكااد

لتغي ر ا اإلتصال واإللتقاء   ن الثقافت ن تبدأ في عملية التقييم واملقارنة   ن ثقافترا والثقافة األقوم، وتباااادأ عملية

 الثقافي.

: ،ليات التنمية الثقافية:
ً
 ثالثا

                                                           

 .2014، مارا 14راسة تحليلية، جامعة قا دي مرباح ورقلة، الجزائر، العدل ل -( زماوري زينب، ماهية التنمية الثقافية10)

 شاشنة، وآ رون، تصور تربوي مقترح لدور املدرسة الثانوية في تحقيق التنمية الثقافية للطلبة في محمد يوس.  زبز، محمد عبد هللا ( 11)

، 28مدراا مديريات التر ية والتعليم العا مة عمان من وجهة نظر مديريرا، مجلة الجامعة اإلسلمية للدراسات التر وية والنفسية، املجلد 

 .756، 2020، 4العدل 
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تتضاااااااااااااامن التنميااة الثقااافيااة تشااااااااااااااكياال ثقااافااة قوميااة للفئااة االجتماااعيااة املسااااااااااااااتراادفااة  ااالتطوير من  لل تطوير القيم         

واملعتقدات وتوجيه الساااااااااالوق االجتماعي  ما يًناسااااااااااب مع التراا الثقافي للثقافة البدائية للمجتمع، وذلك من  لل إتطاذ 

 آليات تنفيوية مناسبة للتطوير. 

ن مدل وجهات النظر والتو اايفات الطى تضااع األ ر املناساابة لاليات التنفيوية للتنمية الثقافية. ولكن على الر م تتع        

 :وهيذلك يوجد إ ار عام يمكن أن يكون شامل ملختل. األ ر، حيث يتضمن عدل من اآلليات التنفيوية، 

 إنشاء امللسسات القائمة على تنفيو عملية التنمية الثقافية. -1

ز لور اللغة كعامل ملثر في نشاااااااااااااار الثقافة وتدعيمها من  لل تعميم تدريسااااااااااااااها في امللسااااااااااااااسااااااااااااااات التعليمية تعزي -2

 .(12)والتر وية املختلفة، الرسمية ممرا والغ ر رسمية، وذلك من أجل إثراء العقل األلب  واألكاليما العلما لها

 لتنمية الثقافية.إعال  هيكلة املناثص والبرامج الدراسية  ما يًناسب مع متطلبات ا -3

تشاااااااجيع حركة التيلي. والترجمة والنشااااااار واألعمال األل ية والفنية املختلفة كمد لت لتعزيز الثقافة الو نية،  -4

 وكمطرجات لقياا ور د نتائج التنمية الثقافية.

 توظي. وسااااااائل اإلتصااااااال والتقنية العديثة في نشاااااار القيم الثقافية بشاااااارط أن تكون وساااااايلة من وسااااااائل التنمية -5

 الثقافية، ال  اية نرائية لها.

 تنسيق التعاون   ن األجهز  وامللسسات املعنية لتعزيز التنمية الثقافية. -6

 :
ً
  مةوائ  التنمية الثقافيةة:رابعا

 في وجه التنمية الثقافية من  لل إنطوائرا على ثقافة  ا ااااااااااااااة برا، و ي ثقافة الرأساااااااااااااامالي       
ً
ة تق. العوملة عائقا كب را

 للنصاااااااااهار ف را، حيث 
ً
، والطا تعيد تكوين الخصاااااااااو ااااااااايات املعلية الطا تق. في وجه الثقافات العاملية منعا

ً
الساااااااااائد  عامليا

ياااات تعمااال على إضااااااااااااااعااااف الثقاااافاااات املعلياااة. كماااا تحااااول  لق أزماااة هوياااة  اااا ااااااااااااااااة في تقوم الثقاااافاااات املعلياااة  اااإيجاااال آل

املجتمعات الضاااااااااعيفة، وذلك عااااااااااااااااااااااان  ريق اساااااااااتطدام التكنولوجيا العديثة، وما تساااااااااببه من تيث ر على فرلية الفرل وهوية 

 لتفرل.األمة، حيث تللي إلى زياال  لرجة النمطية في عملية اإلنتار واالسترلق، فالنمطية نقيض ل

ل  إن ارتباااط التنميااة الثقااافيااة  ااالجماااعااات املعليااة يللي إلى تعزيز تنميااة الثقااافااة القوميااة، حيااث تعماال على تنميااة املااا      

 لإليديولوجية السائد . كما تمارا تنمية ثقافية إستمرارية ملعقة  الدولة،
ً
فل  الثقافياااااااااااة إعلميا، وبالتالي اجتماعيا وفقا

 ملجتمعات املعلية. تطرر عن أولويات ا

 إن إرتباط املجتمعات املعلية  الثقافة القومية للمجتمع األكبر الوي يشااااملها يسااااتدعي البحث في شااااروط تواجدها في         

ر اآلليات القانونية والًشاااااريعية التااااااااااااااااااا  أوجديرا، مما يلثر في نوعية التنمية الثقافية املساااااهمة، حيث يجب األ و في اإلعتبا

وهري ف رااا، وهو  ااا اااااااااااااايااة التوحيااد في ظاال اال تلف، وذلااك  طلق شااااااااااااااروط موضااااااااااااااوعيااة لون تاايث ر تراجع أهم عنصاااااااااااااار ج

الخصااااااااااااو اااااااااااايات الثقافية  النساااااااااااابة للمجتمعات النامية، حيث ال تق. عند إنتار املثقف ن أو إنتار الخطاب الثقافى ذات 

فاعل   ن املجاالت السااياسااية واالقتصااالية املفهوم التقليدي فحسااب، و نما تتجاوزها إلى إ داع حضاااري ينطوي علااااااااااااااااى الت

 و  رها.

إن العاجة أ اااااااااااااابحع ملعة إلى تططيط محكم إللار  عمليات الثقافة في املجتمع  مااااااااااااااااااااااااااااا يتوافق مع املتطلبات املعلية        

                                                           

(، مركز العضار  لتنمية الفكر اإلسل محمد جوالي أ ( 12) 
ُ
م ، و القاسما، التنمية الثقافية في املجتمعات االسلمية )العالة االيرانية نموذجا

 .2007الطبعة األولى، 
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ًسااااااااااااااارعة الطا ويتكي. مع الثقافة العاملية لون اإل لل  التراا الثقافي للمجتمع، وباأل ي في ظل التغ رات املسااااااااااااااتمر  وامل

 شاهديرا الكث ر من املجتمعات،  اإلضافة إلى ضغط الظروف االقتصالية. 

 لااااااااااااااااااااااوا يجااااااااااااااااااااااب أن تحظى التنمية الثقافية  اهتمام أكبر ملواجهة األزمات االقتصااااااااالية والتحوالت العاملية الطا تحدا،        

ن الواقع االجتماعي يعتبر أك ر من ضااااارور  للقضااااااء فاملزيد من املسااااااحات املفتوحة في الثقافة وممارساااااايرا وجعلها معبر  ع

على تلك الفجو  الثقافية الطا قد تحدا في الواقع االجتماعي، وهوا من  لل إسااااًيعاب املجتمع لثقافتااااااااااااااااااه ماااااااااااااااااان  اااااااااااااااااالل 

مشاااروعات تنموية و حداا تنمية ثقافية تنطلق من  ناء ملشاااروعات فكرية وفنية و  داعية وثقافياااااااااااااااااة تسااااااااااااااااااااتوعب الثقافة 

 من تحجيمها وتجاهلها أو التعرض لصااااااااادمة ثقافية مفاجئة إثر إنصاااااااااهار ثقافة املجتمع 
ً
العاملية وتتكي. معها  مرونة  دال

 القومية في الثقافة العاملية مما يللي إلى إنريار األساا الثقافي للمجتمع.

وتشاكل معاي ر يتم العكم  مقتضااها  إن القيم في معناها العام  ي مبال  وقناعات أسااساية تعمل كموجهات للسالوق       

على أفعااال محاادل   اينرااا مقبولاة اجتماااعيااة أو   ر مقبولاة. ولكى يتم تشااااااااااااااكياال هاوه املعاااي ر وتادرياب األفرال عل رااا يجااب أن 

 ترتبط التنمية الثقافية  قطاع مع ن، أال وهو قطاع التعليم.

: التنمية الثقافية في م ال الملربية والتعليم:
ً
 خامسا

يعرف التعليم  ينه عملية تعلم منظمة أو   ر منظمة إلكًساااااااااااااااب املعرفة واملهارات والخبرات والتنشاااااااااااااائة االجتماعية          

والسااااااااياسااااااااية، والطى تتحدل  مقتضاااااااااها األهداف الطى من أجلها يرتم املجتمعات  التعليم. ويتضاااااااامن ذلك التعليم النظام  

ليم الغ ر رسااااااااما في أنشااااااااطة التعلم، واألنشااااااااطة التوعوية الطى تشااااااااارق ف را لا ل امللسااااااااسااااااااات التعليمية الرساااااااامية، والتع

 ملسسات املجتمع املدن  واإلعلم والثقافة و  رها. 

تجتمع كل أنشااااااااااااااطة و جراءات تطبيق التعليم في إ ار عمل املنظومة التر وية، حيث تعرف  ينرا نظام تعليما تحدله         

املصااال  القومية للمجتمع وأيدولوجياته. كما أنرا ساالح فعال يساااعد على الو ااول  الدولة، وتضااع أهدافه ومبالئه حسااب

 الى الغايات املنشول ، ويشجع الطلب على اإلهتمام  الجوانب السياسية واالجتماعية، وبصفة  ا ة الجوانب الثقافية.

ة للطلب،  حيث تللي لورين، أهمهما الدور تتمثل أهمية التنمية الثقافية في مجال التعليم في تطوير العالات الخا ااا      

التوجيها، حيث تقوم  ًنمية مهارات الطلب للو اااااول إلى هدف مشاااااترق. أما لورها اآل ر، فيتمثل في توحيد العالات الطا 

 يساااااااااااااااااااهم في تثقي. الطلب حول تااااااريطهم وتراثرم وعاااااالايرم 
ً
تجمع الطلب ليصاااااااااااااابحوا مجموعاااااة واحاااااد  تمتلاااااك هااااادفاااااا

 .(13)ممارسايرم الثقافيةومعتقدايرم و 

 في تنميااة املعااارف الثقااافيااة الطا تعااد الطرق الطا يسااااااااااااااتطاادمهااا الطلب للتوا اااااااااااااااال مع        
ً
 جوهريااا

ً
كمااا تللي الثقااافااة لورا

زملئرم، وتحكم حيايرم الشاااااااااااااخصاااااااااااااية. وتكمن أهمية الثقافة في كونرا أسااااااااااااالوب العيا  الوي يمكن الطلب من التيقلم مع 

م واالجتماعية والف زيائية. كما تعد الثقافة من أولويات تطوير العضار  اإلنسانية. إضافة الى ذلك يسه يئترم البيولوجية 

تحقيق التنمية الثقافية في قطاع التعليم في تحقيق العديد من اإلنجازات في مطتل. القطاعات العلمية والصااااااااااااااناعية في 

 . مطتل. املجاالت اإلنسانية العلمية والعملية

ليااه عالتنميااة الثقااافيااة تنما الوعي وتعزز اإللراق التااام لطبيعااة العلم، وأهاادافااه، وتطبيقاااتااه املختلفااة، ومااا يترتااب ن إ        

 من إلراق للمفاهيم والعقائق والقوان ن والنظريات العلمية، والعلقة   ن كل من العلم ونتائجه واملجتمع وتيث ر كل ممرم

 .على اآل ر

                                                           

 ( محمد يوس.  زبز، محمد عبد هللا  شاشنة، وآ رون، مرجع سا ق.13) 
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: املشكالت التى 
ً
 يواجهها طالب املدرسة في الناحية الثقافية:سادسا

 :ومن اتوجد العديد من املشكلت الطى تحيط  الطلب في املنظومة التعليمية، 

 ضع. الوعي الثقافي للطلب. -1

عدم مراعا  املناثص الدراسااااااية للتوازن   ن ما تقدمه للطلب من مقررات ثقافية وتطصااااااصااااااية وتربوية، وملئمترا  -2

 ة.مع البيئة املعلي

 إفتقار املعلم ن الستطدام األساليب واإلستراتيجيات الطى تدعم مفهوم الثقافة لدم الطلب. -3

 إنطفاض عدل الساعات الطى يدرا ف را الطلب املقررات الثقافية. -4

 إن األساليب الطى يتم برا تدرير املوال الطى تتحدا عن الثقافة ال تراعي جوب إنًباه الطلب. -5

ا ل املدرسااااة يقلل من فر  ممارسااااة النشااااا ات الثقافية، ويقلل من إسااااًيعاب مفاهيم كثافة أعدال الطلب ل -6

 املوا نة واإلنتماء والهوية.

 ضع. امل زانية املخصصة لتنشطة االجتماعية والثقافية. -7

 ضع. معرفة الطالب  املفاهيم الثقافية، حيث يقلل ذلك من مفهوم الهوية لديرم. -8

 وم، أهم املشكالت التى تتصل 
ً
 مباشرا

ً
 :بالطالب اتصاال

 .ضع. الهوية الدينية والقومية والو نية والثقافية لدم الطلب 

 .عدم توافر مهارات التوا ل الثقافي والعضارم لدم الطلب 

 .ضع. قدر  الطلب على استطدام مبدأ التفك ر النقدي، واملناقشة مع اآل رين، وتطبيق مبال  النقد البناء 

: مناصر 
ً
 التنمية الثقافية في م ال التعليم:سابعا

 :من اتنطوم عملية التنمية الثقافية في مجال التعليم على عد  جوانب، 

 املناهج التعليمية: -1

تسااااااااااعد املناثص الدراساااااااااية الطلب على أن يصااااااااابحوا موا ن ن مفيدين ملجتمعهم بشاااااااااكل أفضااااااااال من  لل         

ن الدساااااااااتورية، واملوا نة، والعقوق، والعريات، والواجبات، تثقيفهم حول األيدولوجيات الساااااااااياساااااااااية، والقوان 

واأل لق، والفضائل، وقانون السلوق االجتماعي، مما يجعل الطلب على لراية  يلوارهم ووظائفهم ومسئوليايرم 

 املتعلقة  الشئون االجتماعية واملدنية.

 ا  شطة التعليمية: -2

 أن يقتصاااااااااااااار لوره على تلق  األوامر وتنفياااوهاااا لون إن الطاااالاااب هو محور العملياااة التعليمياااة،        
ً
ولير مقبوال

تفك ر. كما أنه من   ر املقبول أن يكون للمعلم ساااااااالطة مطلقة في إتطاذ القرار وحده من لون مشاااااااااركة الطلب، 

 وتفعيل لورهم في العملية التعليمية. 

كة املجتمعية للطلب في مطتل. املجاالت، ولولك يجب االهتمام  األنشااااطة التعليمية من أجل تعزيز املشااااار        

وذلك من أجل  دمة املجتمع وتنمية املهارات االجتماعية للطلب،  اإلضاااااافة إلى تعزيز مشااااااركترم الساااااياساااااية في 

 لوائر  ناعة القرار في املجاالت املرتبطة  التعليم.

: مفهوم الومي الثقافي:
ً
 ثامنا

يتمثاال التعري. اإل ااااااااااااااطلحي للوعي الثقااافي في قاادر  الفرل على فهم القيم الشااااااااااااااخصاااااااااااااايااة، واملجتمعيااة، واملعتقاادات،         
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والتصااااااااااااااورات من الناا، ومن الثقافات األ رم، حيث يعبر الوعي الثقافي عن مدم إلراق الفرل ووعيه  دوره في املعافظة 

 من الشوائب لتبقى  الية من أي تيث رات  ارجية. على تراثه الثقافي ومبالئه األ يلة وحمايترا

، فها كاال اإلجراءات واآلليااات التنفيااويااة الطا يراادف الى تنميااة و كسااااااااااااااااب         
ُ
أمااا عن تعري. تنميااة الوعي الثقااافي إجرائيااا

األفرال القاادر  على فهم و لراق وتبنا األفكااار، والقيم، واملفاااهيم، واملعتقاادات، والعااالات الثقااافيااة الساااااااااااااااائااد  في املجتمع، 

،  حيث تصااابح لديرم  نية ثقافية تلثر في قيمهم الشاااخصاااية، وأنماط سااالوكهم، وتوعيترم برا ليكونوا أك ر إل
ً
 ووعياااااااااااااااااا

ً
راكاااااااااااااااااا

 وتوجهها إلى ممارسات عملية.

والعالات املرتبطة  بيئة اإلنسااااااااااااااان في ، يعبر الوعي الثقافي عن املعرفة اللزمة لفهم القيم، والساااااااااااااالوق، ومهارات اللغة         

وتوجيه الطاقات لتحقيق  أيضاااااااا  ينه الفهم الساااااااليم واملعرفة العلمية للمضاااااااام ن الثقافية،املجتمع. ويعرف الوعي الثقافي 

 ناء الفرل من الدا ل،  النسااااابة ملصااااالعته ومكانته في املجتمع، ويتضااااامن مهارات النقد والتحليل للمضاااااام ن الثقافية الطا 

ومفاهيمهم، وقيمهم ، كل معتقدايرم، وتصاااورايرمالفرل والجماعة من املصاااالر التر وية واإلعلمية، فًشااايساااتقبلها كل من 

 الطا تلثر في تكوين سلوكهم، وعالايرم، وتقاليدهم، وأنماط حيايرم.

 

: أهمية تنمية الومي الثقافي:
ً
 تاسعا

 تعد تنمية الوعي الثقافي ألا  مهمة للعفاظ على األسر الثقافية للثقافة املعلية.        
ً
في تعبئة كما أنرا تلعب لورا ً أساسيا

 عن  ريق تزويده  منهجية علمية تسمح له  قراء   عيحة لتحداا املعلية الشباب وتوظي.
ً
 إيجا ياااااااااااااااا

ً
 ذاكرته توظيفاااااااااااااااا

 إليه. بقدر  ياب الوعي في مجتمع ما  قدر ما تتفاقم املشكلت التنموية أمام التقدم الوي يتطلعفوالعاملية، 

اإل تكارية،  لى النمو اإللراك  للشباب، ونجاحه العلما، وممارساته السلوكية، وقدراتهكما تلثر تنمية الوعي الثقافي ع         

واساااااااااًشاااااااااراف مساااااااااتقبلها من منطلق  ولولك تظهر العاجة ملعة إلى  رامج تثقيفية لتدعيم لور الثقافة في مسااااااااا ر  التنمية

 الوعي  ين اإلزلهار العضاري مرتبط  إستراتيجيات ثقافية و نية.

 :م، أهمهاتسعى العكومات من  لل تنمية الوعي الثقافي الى تحقيق العديد من األهداف، 

، وذلك لتمكينه من فهمها،  -1
ً
 وقيمياااااااااااااااااااا

ً
إكسااااااب الفرل الوعي اللزم بعالاته وتقاليده االجتماعية، امللثر  اجتماعياااااااااااااااااااا

، حيث يساعده ذلك على اإلندمار
ً
 سليماا

ً
 .والتعايش مع املجتمع من حولهاالجتماعي  والتعامل معها تعامل

، وذلك لتنمية مهارات إكساااااااااااااااب الفرل قدر  لغوية متنامية، تمكنه من إتقان لغته و لراق فنونرا وموا ن تم زها -2

 التوا ل اللغوي   ن أفرال املجتمع، والعفاظ على أسر اللغة وتعزيز لورها في تو يد العلقات االجتماعية.

أنشااااااااااااااطة تمارسااااااااااااااها فرق، أو في أعمال  إلتصااااااااااااااال مع اآل رين من  لل تدريبه فيإكساااااااااااااااب الفرل مهارات العوار وا -3

 .وممارسات جماعية

 تاااناااماااياااااااة الااافااارل تاااناااماااياااااااة ثاااقاااااااافاااياااااااة تشااااااااااااااااكااااااال وعاااياااااااه، وتساااااااااااااااااااااعاااااااده عااالاااى تاااكاااويااان اتاااجااااااااهااااااااتاااااااه اإلياااجاااااااا اااياااااااة الاااناااااااافاااعاااااااة -4

 لشاااااااااااااااااااخصااااااااااااااااااااه ومااااااحاااااايااااااطاااااااه االجااااااتاااااامااااااااعااااااي، وو ااااااناااااااه الااااااكااااااباااااا اااااار، واإلساااااااااااااااااااهاااااااام فااااااي مساااااااااااااااااااااعااااااادتاااااااه عاااااالااااااى الااااااتاااااامااااااوضاااااااااااااااااااع

 ومااااااالمااااااان  اااااااحاااااااقاااااااوقاااااااه وواجااااااابااااااااتاااااااه وحاااااااقاااااااوق اآل اااااااريااااااان وواجااااااابااااااااتاااااااه والاااااااقاااااااباااااااول  املاااااااتااااااازن عااااااالاااااااى ماااااااوقااااااا. مااااااالاااااااتااااااازم

  الرأي اآل ر.

: مدا اهتمام الدول بالتنمية الثقافية:
ً
 ماشرا

وقد اهتمع الكث ر من لول العالم  ًنمية الثقافة في مجتمعايرا، و  راز عامل التنمية الثقافية كجزء رئيواااااتا   ن أركان        

 لتقرير  ريندان  راون لعام 
ً
 2016الدولة. ونًيجة لتلك الجهول فقد انعكر ذلك على ساااااااااااااااعات القراء    ن األفرال، فوفقا
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  معدل جاءت الهند في املرتبة األولى 
ً
، ثم 8، فالصاااااااااااا ن  معدل 9.4، تل را تايلند  معدل 10.7في ساااااااااااااعات القراء  أساااااااااااابوعيا

، ثم هنغاريا والساااااااعولية 6.9فالساااااااويد وفرنساااااااا  معدل  7.1، فروسااااااايا  معدل 7.5، ثم مصااااااار  معدل 7.6الفيليب ن  معدل 

ساااااااااااااااعات قراء  في األساااااااااااااابوع، تلترا إيطاليا  5.7 معدل  23الواليات املتحد  األم ركية املرتبة الااااااااااااااااااااااااااااوقد احتلع  .6.8 معدل 

 .)14)واملكسيك وبريطانيا والبرازيل واليا ان

 لخصاااااااااائي السااااااااالوق الثقافي الطا تشااااااااامل كل  اااااااااتاء من عدل املكتبات 2016أما عن البلدان األك ر ثقافة في عام       
ً
، وفقا

واليااااع. وساااانوات الدراسااااة واسااااتطدام الكومبوتر في كل  لد، فقد جاءت الدول االسااااكندنافية في املراتب الخمر األولى 

 .)15)ندا، ثم الدنمارق، فالسويدعلى الترتيب التالي: فنلندا، ثم النرور، فييسل 

وعلى الر م من تيث ر ف روا كورونا على كل جوانب العيا ، فإنرا لم تلثر بشااااااااااااااكل كب ر على الثقافة في املجتمعات الطا       

 لدراسااااااة نشاااااارها املركز الفرنوااااااتى للكتاب، أن إقبال الفرنسااااااي ن
ً
 اهتمع  ًنمية الوعي الثقافي. وأ رز لليل على ذلك أنه وفقا

، إذ أن 
ً
 واضعا

ً
 .(16)% لم يشتروا أم كتب جديد  25، و2020% ممرم لم يقرأوا أم كتاب فى 14على القراء  قد شهد تراجعا

وقد أرجع املركز الفرنوااااتا للكتاب ذلك التراجع إلى تحول اهتمامات الفرنسااااي ن الثقافية نًيجة لتفشااااتا لف روا كورونا       

تحساااااااااااااا ن فهمهم للعالم وتحليل األزمة الراهنة. ونًيجة لولك زالت لديرم معدالت قراء   من القراء  واملعرفة إلى الر بة في

( 2018% أقاال من  7كتااب التحقيقااات واأل بااار ) يمرااا املقاااالت والساااااااااااااا ر الااواتيااة(،  ينمااا تراجعااع قراء  الروايااات ) نساااااااااااااابااة 

 .(17)%(" 7والكتب العملية )تراجع  نسبة 

: العالقة بيو الثقافة
ً
 والعوملة: حادي مشرا

اضااااااااااااااطرت العوملاااة الااادول الى إعاااال  النظر في كااال القيم، واملعتقااادات، والثور  على قبول األمور على أنراااا مساااااااااااااالماااات،         

وتشااااااااااااااجيع مهارات الفكر النقدي للنشء، و اااااااااااااايا ة عقولهم. إن العوملة أ اااااااااااااابحع حقيقة واقعة، وأمًرا حتمًيا، ولير في 

ها، لكننا نسااااااااااااااتطيع التعامل معها، وفهمها، واسااااااااااااااًيعابرا، وتوظيفها  ما يطدم أهدافنا،  ياراتنا املتاحة القدر  على إيقاف

م في اابح الساابيل الوحيد أمام العكومات، وامللسااسااات التر وية، ال يتمثل في مقاومترا، وانما التفك ر في كيفية إلاريرا، وفه

 .فظ على الهوية القومية صائصها، وا تكار سياسات تربوية جديد ، تحقق املصال  الو نية، وتحا

وللعوملة جانب ثقافي يشكل نوًعا من التحدي، حيث تللي إلى الضغط على الخصو يات الثقافية للمجتمعات. يردل          

العوملة الخصاااو ااايات العضاااارية، وتللي الى إضاااعاف الدور االجتماعي للثقافات. تمثل العوملة تحدًيا ثقافًيا   ر مسااابوق، 

 من النتائج الهامة، حيث يقوم على اإل 
ً
 :من اجتياح الثقافي. وينتج عن ذلك اإلجتياح عدلا

تفقد الدول الصاااااااااااااغ ر  ثقافترا تحع ضاااااااااااااغط اإلجتياح الثقافي العامل ، فتبدأ  التطلي تدريجًيا عن  صاااااااااااااو ااااااااااااايترا  .1

 .الثقافية لصال  الثقافة العاملية الجديد 

الشااااخصااااية الراقية، وفي الوقع نفسااااه تظهر فيه ثقافة ظهور الثقافة الو نية في  ااااور   اهتة عاجز  عن تقديم  .2

 .العوملة مشرقة، وجميلة، ومقبولة كبديل عن الثقافة الو نية

ظهور روا ط، وجسور، وألوات، مهمترا إيجال معاي ر تعبر من  للها األمم والشعوب إلى الثقافة العاملية، وتنشر  .3

 .الفكر الثقافي العامل 

                                                           

 .2017يونيو  7، امليالين، 23في املرتبة  حال القراء  في العالم: الهند األولى وأم ركا هيثم مزاحم،(14)

 ( هيثم مزاحم، مرجع سا ق.15)

 .2021أ ريل  2( محمد عبد الرحمن، كي. أثرت جائحة كورونا على تراجع معدل قراء  وشراء الكتب فى العالم؟، اليوم السابع، 16)

 محمد عبد الرحمن، مرجع سا ق.( 17)
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ر ية في توجيه التغي ر، ومسااااعد  األفرال، و عدالهم لفهم التغي ر، وتقبله، واإلساااتفال  منه، وتدريب وهنا يبرز لور الت        

األفرال، و كساااااااااااااااابرم املرونااة، وتمكيمرم من تمي ز العنااا اااااااااااااار الثقااافيااة الهااامااة، والطا تتفق مع مقومااات ثقااافترم، وتتفق مع 

 حاجايرم، وحاجات مجتمعهم في هوا العصر.

لى وتسااااااااااااااتطيع التر ية القيام  دور ريالي وتجديدي في التغ ر االجتماعي، حيث تقوم  تريئة الظروف والعوامل املللية إ        

التغي ر االجتماعي، فتتمكن من إرساااااااااااء قواعد الديمقرا ية، وتشااااااااااجيعها   ن األجيال، واحترام الرأي والرأي اآل ر، وتعليم 

 ر واألساليب السلمية. النشء  ريقة حل النزاعات  العوا

كما يمكن للتر ية أن تقوم  تقليل التكلفة االجتماعية املترتبة على التغي ر، وذلك من  لل حدوثه  يقل الخسااااااااائر، أو         

وال د للتر ية في أي مجتمع أن تنتق    ن ما يد ل املجتمع  أقل  اااراع ممكن، والعفاظ على النسااايج االجتماعي لون تفكك.

 يتفق وأ لقيات وتوجهات املجتمع.ت أ رم  ما من ثقافا

: العالقة بيو الثقافة وجودا التعليم:
ً
 ثاو مشرا

 في         
ً
إن الجول  في التعليم  ي ترجمة اإلحتياجات الطا تلهل الطلب إلى إكًساااااااااااااااب  صااااااااااااااائي محدل  تكون أساااااااااااااااسااااااااااااااا

 ماا يوافق تطلعاات الطلب املتوقعاة. وبنااء على تعليمهم وتادريبرم لتعميم الخادماة التعليمياة و ااااااااااااااياا تراا  ايهاداف محادل  

ذلاااك فاااإن جول  التعليم ترتبط بعمليطا التعلم والتعليم واإللار ، حياااث تعمااال على تحااادياااد اإل اااار العاااام للتعليم املر وب 

املسااااااااااااااتراادف للطااالااب في ضااااااااااااااوء معاااي ر محاادل  من  لل مراقبااة وفحي تقاادم الطلبااة وتراكم مهااارايرم املعرفيااة عبر ربط 

 تعليم  حاجات املجتمع، و حداا تغي ر تربوي هالف، وبناء ملكة اإل داع عند املتعلم ن.ال

وباولاك تعرف الجول  في التعليم  اينراا اسااااااااااااااًيفااء الجول  لجميع عناا اااااااااااااار العملياة التعليمياة. تتضاااااااااااااامن جول  التعليم         

رفة وساااااالوق املتعلم، فإذا لم يحدا هوا مجموعة من اإلجراءات والسااااااياسااااااات الطا يردف إلى إحداا تغي ر مقصااااااول في مع

التغي ر ال يمكن أن تكون العملية التعليمية  اااااااعيحة ونالعة، وذلك لدجزها عن تحقيق أهداف تنمية التعليم. كما تعبر 

الجول  في التعليم عن الجهول املبااوولااة من قباال العااامل ن في املجااال التر وي لتحقيق الفاااعليااة والكفاااء  لا اال الفصااااااااااااااول 

 سية واملدرسة بشكل عام، ورفع مستوم الطلبة.الدرا

إن تحقيق جول  التعليم يرتبط بشااااكل مباشاااار  القائم ن على  ااااناعة القرار في مجال التر ية والتعليم، حيث يجب أن        

ينبةي  تتضاامن السااياسااات املتبعة األساااساايات املهنية الطا ينبةي أن يتم تبن را  طريقة سااليمة لا ل املدرسااة و ارجها، لوا

 :ومن اعلى  انع القرار أن يي و  العسبان عد  أمور لزيال  الجول  في التعليم، 

 التفك ر في وسائل أك ر فاعلية  النسبة للدورات التدريبية للمعلم ن. -1

 التفك ر في نظام جديد لرفع مستوم األلاء الوظيف  للمعلم ن. -2

التعليم،  ينما تشاااااااااكل لجان تربوية تضاااااااااع  طط مقاومة ر بة املسااااااااالول الشاااااااااخصاااااااااية أن يرتبط اسااااااااامه  تطوير  -3

 جديد  لنظام التعليم.

 خالصة الفصل ا ول 

، و نما تتعدل        
ً
 واحدا

ً
 أو تفساااااااااااااا را

ً
 واحدا

ً
إن الثقافة على املسااااااااااااااتوم األكاليما لير لها تعري. موحد، ولير لها و اااااااااااااافا

 عن تعريفات الثقافة وتفساااااااااااااا رايرا  تعدل وتنوع املجاالت والقطاعات الطى ت
ً
 منعزال

ً
رتبط برا الثقافة، فهى ليسااااااااااااااع عنصاااااااااااااارا

 
ً
  ه. كما أنرا ال تتفاعل مع قطاع أو اثن ن، و نما تشااااااااااااااكل فاعل

ً
 فيه، متيثرا

ً
 معه، ملثرا

ً
  ه، متفاعل

ً
املجتمع، و نما مرتبطا

 في أركان عمل جميع القطاعات العلمية والعملية.
ً
 رئيسيا

لى اإلجراءات واآلليات الطى يتطوها  انع القرار لتعزيز مستوم الثقافة في املجتمع، تشتمل عملية التنمية الثقافية ع        
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حيث تتضاااااامن تطوير الوعي الفكرم للفئات املجتمعية املسااااااتردفة  القضااااااايا املتعلقة  الثقافة والتراا والعالات والتقاليد 

العلم املعيط  ه والتعرف على مشاااااااااااكلت املتعلقة  و نه وبالثقافات املختلفة،  حيث يسااااااااااامح  ًشاااااااااااكيل ر ية واساااااااااااعة من 

 البيئة املعلية الطى يتعرض لها مجتمعه.

تتمثاال أهميااة التنميااة الثقااافيااة في مجااال التعليم في تطوير العااالات الخااا اااااااااااااااة للطلب،  حيااث تللي لورين، أهمهمااا         

لورها التوجيها، حيث أنرا تقوم  ًنمية الطلب للو اااااااااااااول إلى هدف مشاااااااااااااترق. أما لورها اآل ر، فيتمثل في توحيد العالات 

 يساااااااااااااااااهم في تثقي. الطلباااة حول تاااريطهم وتراثرم وعااالايرم الطا تجمع الطلباااة ليصاااااااااااااابحوا مجموعااة واحااد  تم
ً
تلاااك هاادفااا

 ومعتقدايرم وممارسايرم الثقافية.

 الفصل الثا ي

 رؤية نقدية إلدما  الثقافة في منظومة التعليم العام قبل الجامعي

 مام.

 على الطلب على التعليم، مما لفع الدولة         
ً
 مستمرا

ً
تشكل الزيال  املستمر  في أعدال السكان في املجتمع املصري ضغطا

إلى االهتمااام  ااالتوسااااااااااااااع الكما على حسااااااااااااااااب تطوير عنااا اااااااااااااار الجول  التعليميااة. وقااد تجلااع مظاااهر ذلااك في ارتفاااع كثااافااة 

توم التجه زات املدرسااااية، وضااااع. مسااااتوم املناثص الدراسااااية، والبرامج الفصااااول، وتعدل الفترات املدرسااااية، وضااااع. مساااا

الخا اااااااااااااة  تطوير التعليم، وضاااااااااااااع.  رق وأسااااااااااااااليب التدرير، والدجز الدائم في أعدال املعلم ن مقارنة  يعدال الطلب، 

 عن ضع. أنظمة وأساليب وألوات التقييم والتدريب.
ً
 فضل

عليم العام في اتسااااااااااااااامها بعدم االسااااااااااااااتقرار، ويرجع ذلك لك ر  التغي رات الوزارية، تكمن املشااااااااااااااكلة في تطوير منظومة الت       

وارتباط الخطط التنموية بشخي وزير التعليم. إضافة إلى ذلك فإن أحد أهم أسباب ضع. عملية تطوير التعليم العام 

كما أن التعليم العام في مصاار لم يعرف  يتمثل في عدم تبنا ر ية واضااعة للنظرية التر وية الطا يقوم عل را النظام التعليما.

  قبول املساءلة ووضوح منهجية اإللار   األلاء. 
ً
 على مر الزمن تنفيو  طة استراتيجية تسمح فعليا

وعلى ذلاك فاإناه ال توجاد  طاة اسااااااااااااااتراتيجياة مرحلياة متكااملاة األركاان لتطوير منظو  التعليم العاام قبال الجاامعي، مما       

الى وضاااااااع فكر تططيط  اساااااااتراتي ي لوضاااااااع منهجية منهجية واضاااااااعة ومحدل  للقضااااااااء على معوقات يجعل العاجة ملعة 

تطوير التعليم العام قبل الجامعي. ولتطبيق ذلك يجب أن تشاااتمل الساااياساااات العامة لتطوير املنظومة التعليية على فكر 

 من مرحلة وفلساااافة واضااااعة تنبع من أهمية إلمار الثقافة كعنصاااار أساااااسااااتا من عنا اااار السااااياسااااة 
ً
العامة التعليمية  دءا

 التططيط حطى مرحلة التنفيو واملتابعة.

 املبحث الثالث

 تحليل سياسات تطوير منظومة التعليم العام قبل الجامعي

، وتولي الجهااااات املعنيااااة مهمااااة إرسااااااااااااااااااء قواعااااد االسااااااااااااااتقرار األمنا 2013يونيو  30، و2011يناااااير  25بعااااد انتراااااء ثورت         

اتطاااوت وماااة التعليم العاااام قبااال الجاااامعي. رت العااااجاااة ملعاااة لتولى الجهاااات املعنياااة مهماااة تطوير منظموالساااااااااااااايااااسااااااااااااااتا ظه

العكومة املصااااااارية  مطتل. ملساااااااساااااااايرا املنو ة  تطوير التعليم عدل من اإلجراءات والساااااااياساااااااات على مطتل. األ اااااااعد  

 نحو تقدم قطاع التعليم، وبصفة  ا ة 
ً
 جوريا

ً
 ممرا إلحداا تغي را

ً
 التعليم العام قبل الجامعي.سعيا

: تطوير التعليم العام في دستور 
ً
 :2014أوال

( من الفصاااااااااااااااال األول )املقوماااات االجتمااااعياااة( التاااابع للبااااب الثاااان  من الااادسااااااااااااااتور )املقوماااات 19ني املاااال  رقم ) -1

 األساسية للمجتمع(:
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الوطنية، وتأصةةةةةيل املنهج "التعليم ح  لكل مواط،، هدفه بناء الشةةةةةخصةةةةةية املصةةةةةرية، والحفا  مل  الهوية 

العلمي في التفكير، وتنمية املواهب وتشةةةةةةجيع االبتكار، وترسةةةةةةير القي الحضةةةةةةارية والروحية، و رسةةةةةةاء مفاهيم 

 
ً
املواطنة والتسةةةةةةةةةةامح ومدم التمييي، وتلمليم الدولة بمراماا أهدافه في مناهج التعليم ووسةةةةةةةةةةائله، وتوفير  وفقا

وامي حتى ن ةةايةةة املرحلةةة الثةةانويةةة أو مةةا يعةةادلهةةا، وتكفةةل الةةدولةةة م ةةان تةةه ملعةةايير الجودا العةةامليةةة. والتعليم إل

 للقانوو. وتلمليم الدولة بتخصةةيص  سةةبة م، اإلنفا  
ً
بمراحله املختلفة في مؤسةةسةةات الدولة التعليمية، وفقا

 حتى تتف  مع املعةةةدال 4الحكومي للتعليم ال تقةةةل م، 
ً
ت % م، النةةةاتل القومي اإلجمةةةا ي، تتصةةةةةةةةةةةةةامةةةد تةةةدري يةةةا

العاملية. وتشةةةةةةةةةةةرف الدولة مليه لضةةةةةةةةةةةماو المليام جميع املدارت واملعاهد العامة والخاصةةةةةةةةةةةةة بالسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةات 

 ."(18)التعليمية لها

( من الفصاااااااااااااااال األول )املقوماااات االجتمااااعياااة( التاااابع للبااااب الثاااان  من الااادسااااااااااااااتور )املقوماااات 22ني املاااال  رقم ) -2

 األساسية للمجتمع(:

ومعاونوهم، الر ييا ا سةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية للتعليم، تكفل الدولة تنمية  فاءا  م "املعلموو، وأمضةةةةةةةةةاء هيئة التدر س 

 ."(19)العلمية، ومهارا  م املهنية، ورماية حقوقهم املادية وا دبية، بما يضم، جودا التعليم وتحقي  أهدافه

قوماااات ( من الفصاااااااااااااااال األول )املقوماااات االجتمااااعياااة( التاااابع للبااااب الثاااان  من الااادسااااااااااااااتور )امل24ني املاااال  رقم ) -3

 األساسية للمجتمع(:

"اللغةةة العربيةةة والملربيةةة الةةديايةةة والتةةارير الوطني بكةةل مراحلةةه مواد أسةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةيةةة في التعليم قبةةل الجةةامعي، 

الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات مل  تدر س حقو  اإل سةةةةةةةاو والقيم، وا خال  املهنية للتخصةةةةةةةصةةةةةةةات 

 ."(20)العلمية املختلفة

ل األول )املقوماااات االجتمااااعياااة( التاااابع للبااااب الثاااان  من الااادسااااااااااااااتور )املقوماااات ( من الفصاااااااااااااااا25ني املاااال  رقم ) -4

 األساسية للمجتمع(:

"تلمليم الدولة بوضةةةةةةةةةةع خطة شةةةةةةةةةةاملة للقضةةةةةةةةةةاء مل  ا مية الهجائية والرقمية بيو املواطنيو في جميع ا ممار، 

 ."(21)زمنية محدداوتلمليم بوضع ،ليات تنفيذها بمشار ة مؤسسات املجتمع املد ي، و،لك وف  خطة 

( من الفصااااااااااااااااال األول )املقومااااات االجتماااااعيااااة( التااااابع للباااااب الثااااان  من الاااادسااااااااااااااتور 80جزء من ني املااااال  رقم ) -5

 )املقومات األساسية للمجتمع(:

"..... لكل طفل الح  في التعليم املبكر في مر و للطفولة حتى السةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةة م، ممر ، ويحظر تشةةةةةةةةةةغيل الطفل 

 ."(22)عليم ا ساس ي،...قبل ت اوز  س، إتمام الت

: تطوير مالقة الثقافة بالتعليم في دستور 
ً
 :2014ثانيا

( من الفصاااااااااااااااال الثاااالاااث )املقوماااات الثقاااافياااة( التاااابع للبااااب الثاااان  من الااادسااااااااااااااتور )املقوماااات 47ني املاااال  رقم ) -1

 األساسية للمجتمع(:

                                                           

 .19، املال  رقم 2014( الدستور املصري 18)

 .22، املال  رقم 2014الدستور املصري ( 19)

 .24، املال  رقم 2014( الدستور املصري 20)

 .25، املال  رقم 2014( الدستور املصري 21)

 .80، املال  رقم 2014( الدستور املصري 22)
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افدها الحضارية  ."(23)املتنومة "تلمليم الدولة بالحفا  مل  الهوية الثقافية املصرية برو

( من الفصاااااااااااااااال الثاااالاااث )املقوماااات الثقاااافياااة( التاااابع للبااااب الثاااان  من الااادسااااااااااااااتور )املقوماااات 48ني املاااال  رقم ) -2

 األساسية للمجتمع(:

"الثقافة ح  لكل مواط،، تكفله الدولة وتلمليم بدممه وبإتاحة املواد الثقافية ب ميع أنوامها ملختلف فئات 

 باملناط  النائية الشعب، دوو تمييي بسبب القدر 
ً
 خاصا

ً
ا املالية أو املوقع الجغرافي أو غير ،لك. وتو ي اهتماما

. وتشجع الدولة حر ة الملرجمة م، العربية و لي ا
ً
 ."(24)والفئات ا  ثر احتياجا

: تطوير التعليم العام في القرارات والتشر عات:
ً
 ثالثا

 وتعديلته: 1981لسنة  139قانون التعليم الصالر  القانون رقم  -1

 ( 1ني املال  رقم:)( من الباب األول )األهداف واالحكام العامة للتعليم 

 مل  مسةةةةةةةةةةةتويةةةات 
ً
 وقوميةةةا

ً
 وملميةةةا

ً
 ثقةةةافيةةةا

ً
"  ةةةدف التعليم قبةةةل الجةةةامعي إ   تكوي، الةةةدارت تكوينةةةا

متتالية، م، النواحي الوجدانية والقومية والعقلية واالجتمامية والصحية والسلو ية والرياضية، 

قصةةةةةد إمداد اإل سةةةةةاو املصةةةةةري املؤم، بربه ووطنه وبقيم الخير والح  واإل سةةةةةانية وتوويد  بالقدر ب

املنةةاسةةةةةةةةةةةةب م، القيم والةةدراسةةةةةةةةةةةةات النظريةةة والتطبيقيةةة واملقومةةات التي تحق  إ سةةةةةةةةةةةةان تةةه و رامتةه 

وقدرته مل  تحقي  ،اته واإلسةةةةةةةةةةةهام بكفاءا في ممليات وأ شةةةةةةةةةةةطة اإلنتا  والخدمات، أو ملواصةةةةةةةةةةةلة 

 .")25)تعليم العا ي والجامعي، م، أجل تنمية املجتمع وتحقي  رخائه وتقدمهال

 ( 3ني املال  رقم:)( من الباب األول )األهداف واالحكام العامة للتعليم 

"التعليم قبل الجامعي ح  لجميع املواطنيو في مدارت الدولة باملجاو، وال ي وز مطالبة التالميذ 

وي وز تحصةةةةيل مقابل خدمات إضةةةةافية  خدمات تعليمية أو تربوية.برسةةةةوم مقابل ما يقدم لهم م، 

تؤدا للتالميذ، أو تأمينات م، اسةةةةةةةةةتعمال ا جهوا وا دوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسةةةةةةةةةب  التعليم 

 ."(26)ا ساس ي اإللوامى، ويصدر بتحديد هذا املقابل وأحواله قرار م، وزير التعليم

 ( من الباب 6جزء من ني املال  رقم ):)األول )األهداف واالحكام العامة للتعليم 

 %50"الملربية الدياية مادا أسةةةةاسةةةةية في جميع مراحل التعليم، و شةةةةملرط للن اح في ا الحصةةةةول مل  

 ."(27)مل  ا قل م، الدرجة املخصصة لها مل  أال تحسب درجا  ا ضم، املجموع الكل 

 ( ( من الباب األول )األهداف واالحكام ا12ني املال  رقم:)لعامة للتعليم 

"يشكل مل  مستوا جل مدرسة وجل إدارا ومديرية تعليمية ومل  مستوا الجمهورية م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلس 

م لس ا مناء واآلباء واملعلميو"،  ما ي وز أو تشةةةةةةةةةكل في جل م، هذ  املسةةةةةةةةةتويات م الس  "يسةةةةةةةةةمى

الملربية و التحاد الطالب ويصةةةةةةةةةدر بتشةةةةةةةةةكيل هذ  املجالس وتحديد اختصةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةا  ا قرار م، م، وزير 

                                                           

 .47، املال  رقم 2014( الدستور املصري 23)

 .48، املال  رقم 2014( السدور املصري 24)

 (.1وتعديلته، مال  رقم ) 1981لسنة  139الصالر  القانون رقم التعليم ( قانون 25)

 (.3وتعديلته، مال  رقم ) 1981لسنة  139التعليم الصالر  القانون رقم ( قانون 26)

 (.6وتعديلته، مال  رقم ) 1981لسنة  139التعليم الصالر  القانون رقم ( قانون 27)
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 ".)28) التعليم

 ( 16ني املال  رقم:)( من الباب الثان  )مرحلة التعليم األساستا 

"  دف التعليم ا سةةاسةة ي إ   تنمية قدرات واسةةتعدادات التالميذ واشةةباع ميولهم وتوويدهم بالقدر 

الب ئات الضةةةةةةةةةةروري م، القيم والسةةةةةةةةةةلو يات واملعارف واملهارات العملية واملهنية التي تتف  و روف 

املختلفة بحيث يمك، مل، يتم مرحلة التعليم ا سةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةة ي أو يواصةةةةةةةةةةةل تعليمه في مرحلة أمل  أو أو 

 في بيئته 
ً
 منت ا

ً
يواجه الحياا بعد تدريب منهي مكثف، و،لك م، أجل إمداد الفرد لكي يكوو مواطنا

 ".)29)وم تمعه

 ( 17ني املال  رقم:)( من الباب الثان  )مرحلة التعليم األساستا 

 :"تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم األساس ي لتحقي  ا غراض اآلتية

التةأ يةد مل  الملربيةة الةديايةة والوطنيةة والسةةةةةةةةةةةلو يةة والريةاضةةةةةةةةةةةيةة خالل مختلف سةةةةةةةةةةةنوات  -

 .الدراسة

 تأ يد العالقة بيو التعليم والعمل املنتل.  -

يتف  و روف  توثي  اإلرتبةةةاط بةةةالب ئةةةة مل  أسةةةةةةةةةةةةةات تنو ع املجةةةاالت العمليةةةة واملهنيةةةة بمةةةا -

 الب ئات املحلية ومقتضيات تنمية هذ  الب ئات.

 .تحقي  التكامل بيو النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها -

اقع الب ئة التي يع شةةةةةةةةوو في ا، بشةةةةةةةةكل يؤ د العالقة بيو  - ربط التعليم بحياا الناشةةةةةةةةئيو وو

ب ئةةةةةة وأنمةةةةةاط الاشةةةةةةةةةةةةةةةةاط االجتمةةةةةامي الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة والنواحي التطبيقيةةةةةة، مل  أو تكوو ال

واالقتصةادي ه ا م، املصةادر الرئ سةية للمعرفة والبحث والاشةاط في مختلف موضةومات 

 ".)30)الدراسة

 ( 22ني املال  رقم:)( من الباب الثالث )مرحلة التعليم الثانوي 

 إ   جنب مع إمدادهم 
ً
للتعليم العا ي "  دف مرحلة التعليم الثانوي إ   إمداد الطالب للحياا جنبا

والجةةةامعي، أو املشةةةةةةةةةةةةةةار ةةةة في الحيةةةاا العةةةامةةةة، والتةةةأ يةةةد مل  ترسةةةةةةةةةةةير القيم الةةةديايةةةة والسةةةةةةةةةةةلو يةةةة 

  .")31)والقومية

  إنشاء املجلر األعلى للتعليم قبل الجامعي: 1981لسنة  523قرار رئير جمهورية مصر العربية رقم  -2

 ى للتعليم قبل الجامعي  رئاسااااااااااااة وزير التر ية تني املال  األولى من القرار على أن يًشااااااااااااكل املجلر األعل

 والتعليم.

  تحدل املال  الثانية من القرار ا تصااااااااااااااا ااااااااااااااات املجلر، والطا تتمحور حول إعدال السااااااااااااااياسااااااااااااااة العامة

                                                           

 (.12وتعديلته، مال  رقم ) 1981لسنة  139التعليم الصالر  القانون رقم قانون ( 28)

 (.16وتعديلته، مال  رقم ) 1981لسنة  139التعليم الصالر  القانون رقم (قانون 29)

 (.17وتعديلته، مال  رقم ) 1981لسنة  139التعليم الصالر  القانون رقم ( قانون 30)

 (.22  رقم )وتعديلته، مال 1981لسنة  139التعليم الصالر  القانون رقم (قانون 31)
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 لتطوير التعليم قبل الجامعي.

  إنشاء الهيئة القومية لضمان جول  التعليم واالعتمال: ٢٠٠٦لسنة  ٨٢قانون رقم  -3

  ( بعض التعريفات الهامة للقانون، وممرا:2)وضعع املال  رقم 

"املؤسسات التعليمية: الجامعات والكليات واملعاهد واملدارت أيا جانت مسميا  ا التابعة  -

أو الخاضةةةةةةةةةةةعة إلشةةةةةةةةةةةراف وزارا التعليم العا   أو وزارا الملربية والتعليم أو ا زهر الشةةةةةةةةةةةري  أو 

 .غيرها حكومية جانت أو غير حكومية

يمى: املناهج واملقررات الدراسةةةةةةةةةية وا  شةةةةةةةةةطة التى تكسةةةةةةةةةب الدارت املعرفة البرنامل التعل -

واملهارات والقيم الالزمة لتحقي  هدف تعليمى أو تخصةةةص دراسةةة ى محدد، والذا يتم منح 

 .الدارت درجة ملمية أو شهادا اجتياز مند استيفاء مكوناته ومتطلباته

مخرجةةةات التعليم املاشةةةةةةةةةةةودا ف  فملرا  املنهج: املكوو املعرف  واملهةةةارا والوجةةةدا ى لتحقي  -

 .زمنية محددا

التقويم: تحليل أداء املؤسةةةةسةةةةات والبرامل التعليمية وقيات مسةةةةتوا جودا ا داء وتحديد  -

 .ما قد يوجد م، جوانب القصور وما يلوم لتالفي ا تحقيقا ملستوا الجودا املطلوب

يميةةةة م، منةةةاهج ضةةةةةةةةةةةمةةةاو الجودا: هو اسةةةةةةةةةةةتيفةةةاء الجودا لجميع منةةةاصةةةةةةةةةةةر العمليةةةة التعل -

ومؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةات وطالب ومعلميو وأسةةةةةةةةةةةةةةةاتةةةةةذا ومختلف ا  شةةةةةةةةةةةطةةةةةة التى ترتبط بةةةةةالعمليةةةةةة 

  .")32)التعليمية

 ( 3مال  رقم:) 

 :"  دف الهيئة إ   ضماو جودا التعليم وتطوير  املستمر م، خالل

 . شر الوم  بثقافة الجودا -

متكاملة م، املعايير التاسةةةةةةةةةي  مع املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات التعلمية بما يكفل الوصةةةةةةةةةول إ   منظومة  -

 باملعايير الدولية وبما ال يتعارض 
ً
وقوامد مقارنات التطوير و،ليات قيات ا داء اسةةةةملرشةةةةادا

   .مع هوية ا مة

 دمم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى. -

التعليمية  تو يد الثقة مل  املسةةةةةةتوا املحل  واإلقليمى والدو   ف  جودا مخرجات العملية -

 . بما اليتعارض مع هوية ا مة

التقويم الشةةامل للمؤسةةسةةات التعليمية وبرام ها طبقا للمعايير القياسةةية واملعتمدا لكل  -

 ."(33)مرحلة تعليمية ولكل نوع م، املؤسسات التعليمية

 ( اآلليات الخا ااااااااااااااة  تحقيق األهداف الطا تسااااااااااااااعى إل را الهيئة، والطا تتمحور 4تحدل املال  رقم )  حول

                                                           

 (.2 إنشاء الهيئة القومية لضمان جول  التعليم واالعتمال، املال  رقم ) ٢٠٠٦لسنة  ٨٢قانون رقم ( 32)

 (.3 إنشاء الهيئة القومية لضمان جول  التعليم واالعتمال، مال  رقم ) ٢٠٠٦لسنة  ٨٢قانون رقم ( 33)
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وضاااااااع الساااااااياساااااااات اللزمة لنشااااااار ثقافة الجول  واتطاذ الساااااااياساااااااات اللزمة لتعزيز مساااااااتوم الجول  في 

 امللسسات التعليمية.

: سياسات تطوير التعليم العام قبل الجامعي:
ً
 رابعا

ي، قامع العكومة املصرية  العديد من املعاوالت إل لح منظومة التعليم قبل الجامع 2013يونيو  30بعد انتراء ثور          

 :ما يليوبصفة  ا ة التعليم العام قبل الجامعي. ومن أهم هوه املعاوالت 

 :2030 – 2014اسملراتي ية تطوير التعليم قبل الجامعي  -1

وضاااااااااااااعع وزار  التر ية والتعليم اإلجراءات الشاااااااااااااكلية لتنفيو اساااااااااااااتراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، والطا       

تتمحور حول عمااال ورش العمااال للجتمااااع مع الجهاااات املعنياااة  تطوير التعليم، والتعااااون مع الجهاااات اإلقليمياااة 

 والدولية الشريكة في عملية تطوير التعليم، و  رها.

ما عرضااااااااااااااع وزار  التر ية والتعليم في هوه االسااااااااااااااتراتيجية منهجية العمل في إ ار عملية تطوير التعليم قبل ك      

 عن 
ً
الجامعي، والطا تًبلور في اإليمان  مبال  الًشااااااااركية والديموقرا ية واملسااااااااوا  والعدالة االجتماعية، فضااااااال

 .تيكيد الدعم الكامل لجميع الجهات الشريكة في عملية التطوير

والجاادير  ااالااوكر أن االسااااااااااااااتراتيجيااة تطرقااع إلى الجااانااب الثقااافي في تطوير وتحااديااث التعليم، وقااد تمحورت         

االسااااتراتيجية في ذلك الشااااين حول وجهة نظر مفالها أن تطوير الثقافة ال يتمثل فقط في تحديث التعليم،  ل في 

ات النظر األ رم، والطا تتلخي في أن جوهر تطوير كافة قطاعات الدولة، حيث رفضااااااااع االسااااااااتراتيجية كل وجه

املشاااااااااااكلة يكمن في انطفاض مساااااااااااتوم كفاء  املعلم ن، أو ضاااااااااااع. أسااااااااااااليب و رق التدرير القائمة على العفظ 

والتلق ن، أو ضااااااااااااااع. مسااااااااااااااتوم املنااااثص الااادراسااااااااااااااياااة في تعزيز مسااااااااااااااتوم الثقاااافاااة   ن أفرال املجتمع، حياااث  ررت 

ا قة  ينرا مجرل وجهات نظر جزئية لم تتطرق الى الصااااااااااااااور  الكلية االسااااااااااااااتراتيجية رفضااااااااااااااها لوجهات النظر الساااااااااااااا

 للمجتمع.

ومن أهم مبررات االستراتيجية لرفضها لوجهات النظر السا قة أن املشكلت الطا تواجه قطاع التعليم نابعة       

 من املشااااااااااكلة الثقافية الطا يعان  ممرا املجتمع املصااااااااااري ككل. 
ً
املعالجة يجية أن على ذلك ترم االسااااااااااتراتو أساااااااااااسااااااااااا

اليااااااااااااااعيحة للمشااااااااااااااكلة التعليمية تتطلب النظر إلى  بيعة املشااااااااااااااكلة الثقافية في هيكل املجال االجتماعي،  حيث 

 أساسًيا للنظر في عمليات تطوير وتحديث التعليم في مصر
ً
 .(34)تكون الثقافة والسياق الثقافي مد ل

 على عد  ركائز، كما ركزت االستراتيجية في مجملها على تطوير ال       
ً
 :وم، أهمهاتعليم قبل الجامعي  ناءا

 .تطوير املناثص الدراسية لتتما تى مع املعاي ر العاملية 

  مثل العلوم والرياضاااااااااااااايات واللغة 
ً
الترك ز على االهتمام  توظي. املناثص الدراسااااااااااااااية   ر املعملة ثقافيا

 اإلنجل زية.

 لتقييم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. وضع ملشرات للتقييم تتوافق مع امللشرات العاملية 

  الترك ز على تحسااااااااااااا ن املناة العام للبيئة املدرساااااااااااااية من  لل االهتمام بعدل من الجوانب مثل التغوية

 املدرسية، وزيال  عدل الحجرات الدراسية، وتحديث وسائل التقييم واإل تبار للطلب.

  أسااااااااااااااااا توظي. تكنولوجيااا املعرفااة واالهتمااام تاايسااااااااااااااير منظومااة التعليم في أسااااااااااااااااسااااااااااااااهااا وهيكلهااا على

                                                           

 .27،   2030- 2014الخطة االستراتيجية للتعليم قبل الجامعى  (34)
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  توظي. اقتصال املعرفة.

 :2030تطوير التعليم العام قبل الجامعي في إطار رؤية مصر  -2

قطاااع التعليم قباال الجااامعي في إ ااار العرض والطلااب، و  ضااااااااااااااااع انظو   2030لقااد وضااااااااااااااعااع ر يااة مصاااااااااااااار          

إلى توظي. نظم العوكمااااة والتحول الرقما من أجاااال  2030التعليميااااة لنظااااام السااااااااااااااوق العر. كمااااا يراااادف ر يااااة 

 تيسير املنظومة التعليمية على أساا املعرفة وتكنولوجيا املعلومات.

 

 لر ية        
ً
هو تحساااااااااااااا ن القيمة املضااااااااااااااافة من العملية  2030إن الهدف االسااااااااااااااتراتي ي لوزار  التر ية والتعليم وفقا

  التعليميااة، وذلااك لك  يزلال الطلااب على الخاادمااات
ً
التعليميااة. تكمن الر يااة االسااااااااااااااتراتيجيااة لتطوير التعليم وفقااا

في توف ر تعليم يتص.  الجول  العالية على مستوم املعلم واملناثص ومساير  النظم التعليمية  2030لر ية مصر 

 العاملية، مما يزيد من تنافسية النظام التعليما املصري للنظم التعليمية في الدول األ رم.

 2030يتم تحقيق هوه الر ية االساااااااتراتيجية الطا تساااااااعى إل را وزار  التر ية والتعليم وضاااااااعع ر ية مصااااااار  ولك        

عدل من امللشاااااااااااارات التقييمية من أجل قياا مدم فعالية السااااااااااااياسااااااااااااات الطا تطدم تطوير املنظومة التعليمية، 

 ما يلي:ومن أهمها 

 علي اإلجمالي، حيث يردف العكومة املصااااااااااارية إلى نسااااااااااابة اإلنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى الناتج امل

 .2030%  حلول 8زيالته ليصل إلى 

  نصاايب الطالب من اإلنفاق العام على التعليم قبل الجامعي، حيث تقارن الدولة   ن نصاايب الطالب في

 مصر ونصيب الطالب في الدول األ رم، ولكمرا ل تضع أي مستردفات كمية في املستقبل.

  ب في الفصاااال، حيث يقير جول  العيا  املدرسااااية من  لل تحديد متوسااااط عدل متوسااااط عدل الطل

  ين تصاااال إلى 
ً
 مسااااتقبليا

ً
 الب/فصاااال  35الطلب في الفصاااال الدراسااااتا الواحد، وقد وضااااع الدولة هدفا

 .2030 حلول 

كما وضااع العكومة املصاارية عدل من امللشاارات املسااتحدثة لقياا فعالية األلاء للسااياسااات اإل االحية        

 :وم، أهمهافي املنظومة التعليمية، 

 .نسبة املعلم ن العا ل ن على ر صة مزاولة املهنة 

  مثااااال 
ً
العلوم نسااااااااااااااباااااة الطلب الاااااوين اجتاااااازوا اال تباااااارات الو نياااااة في املوال الغ ر محملاااااة ثقاااااافياااااا

 والرياضيات واللغة العربية واللغة اإلنجل زية.

 .نسبة املدارا املزول   تكنولوجيا تعليم ملئمة 

 .نسبة املدارا املزول   متطلبات الدمج 

 .نسبة املناثص املساير  للمعاي ر الدولية 

عدل من  2030أما عن ساااااياساااااات تطوير امللساااااساااااات التعليمية واملعلم ن فقد وضاااااعع ر ية مصااااار        

وتتمحور هذ   البرامج الطا تسااااااااااااااعى العكومة املصاااااااااااااارية من  للها إلى تطوير الكفاء  املهنية للمعلم ن،

 :البرامل حول 

  وضاااااااااااااامااان تحقيق تطوير  رامج إعاادال املعلم ن وتاايهيلهم للعصااااااااااااااول على ر ي مزاولااة املهنااة
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 .(35)الكفاء  في الكالر الجديد مع الترك ز على التيهيل التكنولوجي املساير ملتطلبات العصر

 . إلزام كافة املدارا  التقدم للتيهيل للعتمال قبل البدء في تطبيق املناثص املطور 

 وضاااع ساااياساااات وآليات لتفعيل لور مجلر األمناء في املدرساااة واملديرية  حيث يسااامح ملجلر 

األمناء  املدرسااة  إلار  املوارل املالية وتحديد أولويات الصاارف مع تسااهيل املشاااركة املجتمعية 

 في تمويل تجديد و يانة املدارا.

  تصااااميم إ ار قوي للمناههص يتكامل عبر كل املراحل التعليمية  ما يتوافق مع املعاي ر العاملية

رن العالي والعشاااااااااااااارين، مع الترك ز على ومقتضاااااااااااااايات العيا  العلمية املتمثلة في متطلبات الق

 .(36)املوال العلمية كالرياضيات والعلوم، ووضع آلية لدمج التكنولوجيا في املناثص

 :2018اسملراتي ية تطوير التعليم قبل الجامعي مام  -3

 لتصاااااريحات وزير التر ية والتعليم الدكتور  ارق شاااااوقي، فإن االساااااتراتيجية املوضاااااوعة لتطوير التعليم  يتم 
ً
وفقا

 :وهيمحاور رئيسية،  4تنفيوها وفًقا للدستور، حيث تتفرع لا

 .تطوير نظام التعليم عن  ريق توظي. تكنولوجيا املعلومات 

 اسات التحول الرقما.تعديل نظام املرحلة الثانوية  االعتمال على سي 

 (37)فتح املدارا اليا انية، واملدارا التكنولوجية  النسبة للتعليم الفنى. 
"، حيث تسعى         

ً
وعن سياسات تطوير الكفاء  املهنية للمعلم ن فقد أ لقع وزار  التر ية والتعليم  رنامج "املعلمون أوال

املصاااارم فيما يتعلق  التثقي. املالى، وتنمية املهارات الشااااخصااااية للمعلم تعزيز و ااااقل مهارات املعلم الدولة املصاااارية نحو 

حطى تتواكب مع التطور الساااريع للقتصاااال العاملى. كما نفوت العكومة عدل من البرامج التدريبية ألعضااااء هيئة التدرير، 

أل. معلم على منظومة  130حيث تم تدريب عدل كب ر من املعلم ن على استطدامات  نك املعرفة املصرم، وتدريب قرا ة 

 .(38)التعليم الجديد 

: التعقيب مل  سياسات تطوير التعليم العام قبل الجامعي:
ً
 خامسا

 االهتمام بتطوير مستوا املعلميو: -1

 للمال  رقم )        
ً
( من الدساااااااااااتور يرتم العكومة املصااااااااااارية  املعلم ن  اعتبارهم الرك ز  األسااااااااااااساااااااااااية لتطوير التعليم 22وفقا

وتحقيق التنمية، ومع ذلك فإن السااياسااات املتبعة من جانب وزار  التر ية والتعليم تطال. الدسااتور مطالفة تامة، ويظهر 

 في ما أقره وزير التر ية
ً
إعلن فتح والتعليم فيما يتعلق  حل إشااااااااااااااكالية الدجز في عدل املعلم ن، وذلك من  لل  ذلك جليا

 اب التطوع للعمل  املدارا العكومية من  ري ي كليات التر ية وحملة امللهلت التر وية، والتطصصات املوازية،  العصة 

  20الواحد ، مقا ل 
ً
 .(39)جن را

 على الر م من أن تنفيو ذلك القر         
ً
ار يضااااااااامن للدولة عدم تحمل أعباء مالية ثقيلة، وعلى الر م من أنه ذلك يعتبر حل

 لتحليلت بعض الخبراء، إال أن ذلك يعمق الشااااااااااااااعور  اإلهانة واإلحتقار الوي  دأ يتغلغل في 
ً
 ملواجهة الدجز، وفقا

ً
ا تكاريا

                                                           

 .6، محور التعليم والتدريب،  2030( ر ية مصر 35) 
 .7، محور التعليم والتدريب،  2030( ر ية مصر 36)

 .2/8/2018( على السلما، استراتيجيات تطوير التعليم..   ن الر م والتفعيل!، املصري اليوم، 37)

 .2019مايو  18.. تطوير التعليم مشروع مصر القومى، الهيئة العامة للستعلمات،  2019املنعم، فى ( ا راهيم عبد 38)

 .2021سبتمبر  24، 360مسكن موضعي ألزمة نقي الكوالر، مصر ”.. تطوع املدرس ن“( ألفع كامل،  39)
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القضاااااااااااااااء على ظاهر  الدروا الخصااااااااااااااو اااااااااااااية  نفوا املعلم ن منو إ لق وزار  الدالية حملت أمنية للقبض عل رم  زعم

 وحماية الطلب من اإل ا ة  ف روا كورونا.

نااة من كمااا أن التعاااماال مع املعلم من املنظور املااالي فقط، لون األ ااو في اإلعتبااار الجااانااب األلب  أو امل ا يعتبر اسااااااااااااااترااا       

 للدستور هو الرك ز  األساسية لتطوير التعليم.  
ً
 جانب العكومة للعملية التعليمية  يكملها، إذ أن املعلم، وفقا

ل التفك ر  جدية في اتطاذ ساااااياساااااات تساااااعى نحو تعزيز مساااااتوم املعلم كجزء رئيواااااتا في وعلى ذلك فقد كان من األفضااااا       

 العملية التعليمية، ولير كموظ. حكوم  تحكمه فقط العلقة املالية  ينه وب ن العكومة.

 االهتمام باللغة العربية والملربية الدياية: -2

 لني املال  رقم )       
ً
اللغة العربية والتر ية الدينية في مقدمة أولويات التنمية ( من الدسااااااااااااااتور فإن الدولة تضااااااااااااااع 24وفقا

الثقافية في قطاع التعليم قبل الجامعي. وعلى الر م من ذلك فإن السااااااااااااااياسااااااااااااااات املتطو  من جانب وزار  التر ية والتعليم 

 في ني املااال  رقم )
ً
الصاااااااااااااااالر  قااانون التعليم( من 6تنف  ذلااك، وتطااال. الاادسااااااااااااااتور مطااالفااة واضااااااااااااااعااة، ويظهر ذلااك جليااا

 للقانون  يال تضاااااااااااااااف لرجات مال   1981لساااااااااااااانة  139 القانون رقم 
ً
وتعديلته، حيث تشااااااااااااااترط وزار  التر ية والتعليم وفقا

 التر ية الدينية إلى املجموع الكلي لدرجات الطالب.

، مما ألم إلى انعكاا آثار          
ً
  ارزا

ً
وقد ساااااهم ذلك في انطفاض مسااااتوم االهتمام  تدرير مال  التر ية الدينية انطفاضااااا

 ذلك اإلهمال على أ لق الطلب والتزامهم  التعاليم السماوية.

علمون حق العلم  اين تادرير ماال  أماا عن تادرير ماال  اللغااة العربيااة، فاإن  براء التعليم وتطوير املناااثص في مصاااااااااااااار ي       

ساااانوات، وذلك على مسااااتوم الشااااكل واملضاااامون، والدليل على ذلك أن وزار   10اللغة العربية لم يتطور على مدم أك ر من 

التر ية والتعليم مازالع تقوم  تعليم الطلب أ اااااااااااول اللغة العربية من قواعد نحوية وبل ية و لفه من  لل الرجوع إلى 

 ألن يتم االعتمال عليه بشااااااااااااااكل كب ر في فهم وتعليم التراا الج
ً
اهلي الوي مضااااااااااااااتى عليه قرون عد ، وبالتالي لم يعد  ااااااااااااااالعا

 أ ول اللغة العربية.

 عن إعااال         
ً
 للتاادرير للطلب، فضاااااااااااااال

ً
 عن  رق أك ر تطورا

ً
اان من األفضااااااااااااااال أن تبحااث الوزار  جااديااا وعلى ذلااك فقااد كا

 هص اللغة العربية، حطى تصبح  العة لإلسًيعاب والفهم من جانب الطلب. يا ة املناثص الدراسية، و ا ة من

 القضاء مل  ا مية الهجائية والرقمية: -3

 للمال  رقم )       
ً
  محو األمية الرقمية والهجائية   ن مطتل. فئات 25وفقا

ً
  ا ااااااا

ً
( من الدسااااااتور فإن الدولة تولي اهتماما

الشااااعب. وعلى مسااااتوم منظومة التعليم قبل الجامعي، فإن عدل كب ر من الطلب يطرجون من التعليم لون أن يصاااالوا إلى 

 انع الرقمية أو الهجائية.مرحلة التطلي الكامل من األمية سواء ك 

 السااااااااااااتراتيجية تطوير التعليم التابعة لر ية مصاااااااااااار         
ً
لم تتضاااااااااااامن االسااااااااااااتراتيجية أي  رامج واضااااااااااااعة  2030كما أنه وفقا

 لضمان القضاء على األمية الهجائية   ن  لب املراحل التعليمية املختلفة.

تطوير التعليم قبل الجامعي اتطوت وزار  التر ية والتعليم عدل من أما عن القضاء على األمية الرقمية، فعلى مستوم         

 ،
ً
وم، الساااااااياساااااااات الطا تساااااااعى من  للها إلى القضااااااااء على األمية الرقمية   ن الطلب، ولكمرا ال تطدم ذلك الهدف إ لقا

 :أهمها

 :تطوير نظام الثانوية  االعتمال على سياسات التحول الرقما 

ر ية والتعليم  اسااااااااااااااًبدال الكتب املدرسااااااااااااااية الورقية  األجهز  اللوحية )التا لع(، حيث يردف من  لل قامع وزار  الت        

 ذلك إلى توظي. تكنولوجيا املعلومات في هيكل املنظومة التعليمية، ولكن ذلك   ر  عيح.
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الطلب على كيفية اسااااااااااااااتطدام إن توظي. تكنولوجيا املعلومات في قطاع التعليم في أي لولة يقوم على تعليم وتدريب       

(، و  رهااا، وذلااك لك  يكونوا على لرايااة hard ware( و)soft wareالكمبيوتر وتاادريبرم على التكنولوجيااا املتقاادمااة ألنظمااة )

 كاملة  كيفية التعامل مع التكنولوجيا  مستوي را املالي واملعنوي.

  املنظومة التعليمية:استحداا موال لراسية جديد  لتوظي. تكنولوجيا املعلومات في 

قامع وزار  التر ية والتعليم  اسااااااااااااااتحداا عدل من املوال الدراسااااااااااااااية الطا يردف من  للها إلى توظي. التكنولوجيا في        

 على الص. الرابع اإل تدا  
ً
 .(40)مطتل. املراحل الدراسية، مثل مال  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت املقرر  حديثا

ا الطلب على التكنولوجيا ال يكون من  لل قراء  الكتب أو االساااتماع أو أي وسااايلة نظرية، إذ أن تكنولوجي إن تدريب       

 املعلومات تعتبر من العلوم العملية الطا يكمن تعلمها في ممارسترا.

 من تحمياا       
ً
ل موازنااة الاادولااة وعلي ذلااك فقااد كااان من األفضااااااااااااااال تفعياال لور املعاااماال التكنولوجيااة في تاادريااب الطلب  اادال

مليون جهاز تا لع  1.8أعباء مالية ضاااااخمة من أجل شاااااراء األجهز  اللوحية وتوزيعا على التلميو، حيث توفر الدولة حوالي 

 حوالي 
ً
 .(41)مليارات جنيه 9لطلب املرحلة الثانوية، مما يكل. الدولة تقريبا

ولير  اية نرائية. وعلى ذلك ال يمكن أن يتم تيسير عملية إن توظي. تكنولوجيا املعلومات وسيلة لتحقيق التقدم،        

تطوير التعليم على أسااااااااااا واحد فقط، وهو توظي. التكنولوجيا، ألنرا  ولك تصااااااااابح قائمة على أسااااااااااا فارغ، ال يصااااااااال  

،  ل احدم الوسااااااااائل الطا يتم االسااااااااتعانة برا في تنفيو عملية التطوي
ً
ر ألي لتدعيم أي  ااااااااته، إذ هو في األ اااااااال لير أساااااااااسااااااااا

 قطاع، ولير قطاع التعليم وحده.

هم إن االعتمال على تكنولوجيا املعلومات يعد الركن الرابع من األركان األساااااااااااااااسااااااااااااااية الطا يعتمد عل را قطاع التعليم، و        

 صااااااااااااار نقلهااملعلومة، والطالب، واملعلم، والوسااااااااااااايلة الطا يتم برا نقل املعلومة. ولك  يثبع فعالية نقل املعلومة يجب أال يقت

على وساااااااااااااايلااة واحاد ،  ال يجااب أن يتم نقلهااا  مطتل. الوساااااااااااااااائال الطا تحقق اسااااااااااااااًيعاااب الطااالاب  فعاااليااة عن  ريق تعزيز 

 التفاعل   ن الطالب واملعلم، وب ن الطالب واملعلومة ذايرا.

 االهتمام بتعويو مستوا الثقافة بيو الطالب: -4

 للمال  رقم )       
ً
  إتاحة املوال الثقافية   ن مطتل. فئات امل48وفقا

ً
  ا اااااااا

ً
جتمع. ( من الدساااااااتور فإن الدولة تولي اهتماما

، حيث 
ً
 جدا

ً
وعلى مساااتوم منظومة التعليم قبل الجامعي، فإن االهتمام  تعزيز مساااتوم الثقافة   ن الطلب يعتبر ضاااعيفا

يخ والجغرافيا، إذ أن لرجايرما تضاااااااااااااف للمجموع الكلي لدرجات الطالب، وذلك يتم يقتصاااااااااااار فقط على تدرير مالت  التار 

 االهتمام  تدريسهما.

ام أما عن مال  املوا نة والتر ية الو نية، فدرجايرا ال تضاااااااااااااااف للمجموع الكلي لدرجات الطالب، ولولك ال يتم االهتم        

تطو الوزار  ساااااااياساااااااات جدية إللمار الثقافة في منظومة التعليم  تدريساااااااها للطلب. وعلى ذلك فقد كان من األفضااااااال أن ت

 قبل الجامعي بشقيه، العام والفنا.

 إتاحة فرص التعليم املجا ي لكافة فئات الشعب: -5

 لني املال  رقم )        
ً
وتعديلته، فإن التعليم قبل  1981لساااااااااااااانة  139قانون التعليم الصااااااااااااااالر  القانون رقم ( من 3وفقا

                                                           

تكنولوجيا املعلومات للص. الرابع اإل تدا  ، املصري اليوم، ( وفاء يحيا، األمان الرقما وأ لقيات وسائل التوا ل.. تعرف على منهص 40)

22/9/2021. 

 .2020ليسمبر  7مليارات جنيه،  دم البلد،  9لوالر.. وزير التعليم: اجهز  تا لع املرحلة الثانوية كلفتنا  240( ياسم ن  دوي، الواحد  ا41)
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مجااان  لكااافااة فئااات املجتمع املصااااااااااااااري، وعلى الر م من ذلااك فااإن السااااااااااااااياااساااااااااااااااات املتطااو  من جااانااب وزار  التر ياة الجااامعي 

 والتعليم تنف  ما يقره القانون.

 في ر ياة مصاااااااااااااار       
ً
 عن اعتبار 2030ويظهر ذلاك جلياا

ً
، والطا تعااملاع مع منظوماة التعليم  ا لياة العرض والطلاب، فضاااااااااااااال

 لتطوير التعليم، وكين قطاع التعليم سااااوق لبيع العكومة املصاااارية زيال  ال
ً
 اسااااتراتيجيا

ً
طلب على الخدمات التعليمية هدفا

 السلع والخدمات، يردف العكومة من  لله إلى تحقيق أكبر ربح ممكن.

 تد ل فيوالدليل األ رز على ذلك هو زيال  مصروفات التعليم قبل الجامعي  مراحله املختلفة إلى مستويات قياسية ال        

  زيال  مصاااااااااااااروفات املدارا 
ً
 إلاريا

ً
نطاق مجانية التعليم، حيث أ ااااااااااااادر وزير التر ية والتعليم، الدكتور  ارق شاااااااااااااوقي قرارا

 :مل  النحو التا يالعكومية 

  تبلغ مصاااروفات املدارا العكومية من الصااا. الخامر اال تدا ى حطى الصااا. الثالث اإلعدالم

 جن را. 205

  جن ًرا، والصااااااااف ن الثانى والثالث  520العكومية للصاااااااا. األول الثانوم تبلغ مصااااااااروفات املدارا

 .(42)جن رات 505الثانوم العام 

        
ً
 عن مصااااالر أ رم للتمويل ال تلثر ساااالبا

ً
وعلى ذلك، فقد كان من األفضاااال للوزار  أن تبحث جديا

 على مستوم معيشة املوا ن ن، وال تًناقض مع املوال املقرر  في القانون.

 تطوير التعليم بيو االهتمام بالثقافة أو االهتمام بسو  العمل: -6

عات تقوم اسااااااااااتراتيجية تطوير التعليم الطا تبنترا الدولة بشااااااااااكل عام على االهتمام  املوال الدراسااااااااااية الطا تطدم القطا        

ستوم الثقافة   ن الطلب سواء االقتصالية الخدمية مثل التكنولوجيا والعلوم الطبيعية و  رها، لون االهتمام  تعزيز م

 في سااااياسااااات تطوير التعليم من 
ً
من  لل املنار الدراسااااية أو األنشااااطة الطل ية أو   رها من اآلليات. ويعتبر ذلك قصااااورا

 جانب العكومة املصرية بشكل عام، ووزار  التر ية والتعليم بشكل  ا .

كما تعتمد ساااياساااات تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي على الربط الدائم   ن التعليم وساااوق العمل، ويعكر ذلك       

ضااااااي. أفق العكومة املصاااااارية، وضااااااع. مسااااااتوم التططيط على مسااااااتوم  ااااااناعة القرار السااااااياسااااااتا، إذ أن واقع املجتمع 

، والدليل على ذلك أن هناق بعض املهن املصاااااااري قد فرض حقيقة واضاااااااعة، و ي أن التعليم ال يرتبط  ال
ً
 كليا

ً
عمل ارتبا ا

 من الناا لون أن يكونوا حا ل ن على شهالات تعليمية من أي نوع، أو حطا يعرفون القراء  والكتا ة.
ً
 يشتغل برا كث را

  الثقافة، ولولك كان من األفضاااااااااااااال أن يرتم العكومة املصاااااااااااااارية في       
ً
 وثيقا

ً
سااااااااااااااياسااااااااااااااايرا  توظي.  يرتبط التعليم ارتبا ا

الثقاااافاااة في املنظوماااة التعليمياااة عن االهتماااام  ربط التعليم بسااااااااااااااوق العمااال و هماااال الثقاااافاااة. كماااا يعتبر االهتماااام  تعزيز 

 لتعليم.املهارات اللزمة لسوق العمل   ن الطلب لور وزار  التعليم العالي والجامعات التابعة لها، ولير لور وزار  التر ية وا

 الرابعاملبحث 

 رؤية مقملرحة إلدما  الثقافة في منظومة التعليم العام قبل الجامعي

إن الادولاة  ي املساااااااااااااائول األول واأل  ر قبال األفرال والجماااعاات وبعااد األفرال والجمااعاات عن تكوين العقليااة املصاااااااااااااارياة        

 على ذلك يجب االهتمام  التعلي
ً
 يلئم العاجة الو نية الجديد . وبناءا

ً
 من تكوينا

ً
  الغا

ً
جل أم األسااااااااااساااااااااتا والثانوي اهتماما

 تنشئة الطفل املصري على القومية املصرية وتعليم مبال  املوا نة املصرية.

                                                           

 .2021سبتمبر  1، املال، 2021لمدارا العكومية ( جهال سالم، تعرف على املصروفات ورسوم ل ول االمتحانات ل42) 
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 عن حماية       
ً
ومن ناحية أ رم، فإن الدولة ليسااااااع مساااااائولة فقط عن تكوين عقل الطالب وقلبه،  ل  ي مساااااائولة أيضااااااا

املستمر الوي ال يتعرض الضطرا ات أو فسال. وعليه ال د أن يكون للتر ية  جسمه من العلل واألمراض، وتمكينه من النمو

.
ً
 البدنية مكانة ممتاز ،  حيث تضمن األمة تكوين أجيال  عيحة األجسام والعقول معا

: موائ  منظومة التعليم العام قبل الجامعي:
ً
 أوال

األسااااااااااااااساااااااااااااتا على مبدأ محدل، وهو جعل أ ناء الشاااااااااااااعب تقوم منظومة التعليم العام قبل الجامعي، و ا اااااااااااااة التعليم          

قااارئ ن وكاااتب ن في أقصاااااااااااااار وقااع ممكن،  حيااث يكتف  املعلم  تاادرير املقاادار اليساااااااااااااا ر الااوي يمكن الطلب من القاادر  على 

 معرفة القراء  والكتا ة وأوليات العساب.

 ال يملك ال        
ً
 ضاااعيفا

ً
قدر  على املقومة واالساااتقرار والثبات. إن التعليم إن التعليم األسااااساااتا بروا املساااتوم يصااابح تعليما

 على الثقافة العامة للمجتمع والثقافة الخا اااة للطلب، إذ أن هناق من الطلب من 
ً
األسااااساااتا بروا املساااتوم يشاااكل  طرا

 يطرر من املنظومة التعليمية بعد مرحلة التعليم األساستا.

 إلى ميااالين الع        
ً
 لتنميااة ثقااافتااه أو ثقااافااة البيئااة املعيطاة وبااولااك فااالطااالااب ياادفع لفعااا

ً
يااا  العمليااة لون أن يكون ملهل

 ه، فإما أن تشااااااااااااااغله العيا  العملية فينوااااااااااااااتى ما تعلمه ويرتد إلى ما كان عليه قبل إلتحاقه  التعليم، و ما أن يبق  على ما 

عينيه لون ا تيار أو تمي ز أو مباال ، تعلمه من أ اااااااااول القراء  والكتا ة وأوليات العسااااااااااب، فيقرأ من املعلومات ما يقا ل 

 وبولك يطزن عقله كل ما تقرأه عينيه على ا تلفه وتناقضه واضطرا ه.

 عن الفهم اليااااعيح ملا يقرأه أو         
ً
، فاسااااد الرأي، مشااااوه التفك ر، عاجزا

ً
ويترتب على ذلك أن ينشااااي عقل الطالب ضااااعيفا

 للتيثر واالسااااتجا ة  كل ما يلق
ً
 على نفسااااه، وعلى عائلته، وعلى يساااامعه، مسااااتعدا

ً
ى أو يدعى إليه. وبولك يصاااابح الفرل  طرا

 املجتمع  يكمله.

وللتطلي من اآلثار الساااااااااااااالبية لتدن  مسااااااااااااااتوم التعليم األساااااااااااااااسااااااااااااااتا يجب أن تتطلي وزار  التر ية والتعليبم من فركة         

م األ رم، والتحول إلى سياسة أك ر جدية وفعالية االكتفاء  محو األمية أو تعليم القراء  والكتا ة والعساب وقشور العلو 

تضمن تعزيز مستوم الثقافة في عقول الطلب. يجب ان تقوم عملية إلمار الثقافة في تطوير التعليم األساستا )اإل تدا   

 :ما يلي واإلعدالي( على االهتمام  دراسة التاريخ والعضار  على كافة الجوانب واأل عد ،  حيث تتضمن

 اريخ مصر وتقويمها ولغترا.لراسة ت -1

 لراسة النظام السياستا واملدن  واالجتماعي للدولة املصرية. -2

إضااااااافة إلى ذلك يجب أن تتضاااااامن منظومة التعليم األساااااااسااااااتا املقدار اليساااااا ر الوي يمكن الفرل من إعمال عقله  -3

 ويده إلى حٍد ما.

 من املعلم ن يعرفون أك ر من القراء  والكتا ة         
ً
وعلى الجانب اآل ر، يجب أن تعمل العكومة املصااااااااارية على تكوين جيل

والعساب، ويملكون من الثقافة أعمق ما يمكن أن يضيفه إلى الطالب في هوه املرحلة من حياته. وعلى ذلك يجب أن يكون 

 دار  ال  من الثقافة العامة، ثم يتفرغ بعدها إلى املال  الدراسية الطا يقوم  تدريسها.الترك ز أكبر على أن يملك املعلم مق

يكمن األساااااالوب األنسااااااب لنجاح منظومة التعليم األساااااااسااااااتا في أن التعليم يجب أن يتجه إلى الفرل ال إلى الجماعة، و لى        

لم يبلغ من القو  والناااااااااااااص ما يلهله لإلعتمال على نفسااااااااااااه التلميو ال إلى الفصاااااااااااال، إذ أن التلميو في هوه املرحلة من العمر 

، وأن يستغنا  جهده الشخصتا عن جهد املعلم في تقديم النصيحة والتقويم واإلرشال.
ً
 تاما

ً
 إعتمالا

ولكن العائق الرئيواااااااااااتا الوي يق. أمام تحقيق ما سااااااااااابق هو الزيال  الساااااااااااكانية املضاااااااااااطرل ، والطا تللي إلى زيال  عدل        

يد في الفصااال كل سااانة زيال  ال يمكن االساااترانة برا، مما يجعل مهة املعلم  اااعبة في أن يضااامن اساااًيعاب كل التلميو التلم
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في الفصاال. ولولك يجب أن تقوم الدولة على ا تكار سااياسااة جدية فعالة تضاامن حل هوه االشااكالية  صااور  مسااتدامة، إذ 

كلة على املدم القصااااااااا ر، ولكن مصاااااااااالر تمويل الوزار  لن تحتمل أن التوساااااااااع الكما في األ نية التعليمية يضااااااااامن حل املشااااااااا

 الزيال  البارز  في عدل الطلب عام بعد عام.

 من أركااان املنظومااة التعليميااة ككاال، حيااث تتعاادل جوانبرااا        
ً
 هااامااا

ً
إن منظومااة التعليم العااام قباال الجااامعي تشااااااااااااااكاال ركنااا

 ،
ً
 متكامل

ً
 علي يجب االهتمام  التعليم األساااااااسااااااتا ل رتفع  لى مسااااااوم أعلى وتتدا ل مع بعضااااااها البعض لًشااااااكل كيانا

ً
وبناءا

من مجرل تعلم القراء  والكتااا ااة والعسااااااااااااااااب،  اال يجااب أن يتم االهتمااام  كااافااة جوانبااه ليشااااااااااااااماال  رق التاادرير، واملناااثص 

 الدراسية، واملعلم، والطلب.

: االهتمام بالتمويل والباية التحتية مل  حساب جودا العملي
ً
 ة التعليمية:ثانيا

لقاد اهتماع وزار  التر ياة والتعليم  جول  األ نياة التعليمياة وعملاع على التوسااااااااااااااع الكما ف راا، لون أن تولي نفر القادر       

، و نمااا املهم أن 
ً
، وال أن يكون األثاااا حااديثااا

ً
من االهتمااام إلى جول  العمليااة التعليميااة. لير من املهم أن يكون املبنى أنيقااا

، ولير على الدولة أو الشااعب حرر  يكون البناء
ً
 للقسااط املعقول من الشااروط اليااعية، وأن يكون األثاا نظيفا

ً
مسااتكمل

 يباعد   ن 
ً
إذا كان البناء واألثاا متواضااااااااااااااع ن. ولكن العرر يقع على الدولة ح ن يكون اهتمامها  التينق واإلسااااااااااااااراف سااااااااااااااببا

 عل
ً
.البيئة املدرسية والبيئة املنزلية، مما يشكل  طرا

ً
 ى األ لق والنظام معا

وعلى ذلك يجب أن تعيد الوزار  النظر في شئون التعليم  يكمله،  صفة عامة، وشئون التعليم األساستا  صفة  ا ة،       

 على أن تركز اهتمامها على املضمون لون النظر إلى املظاهر واإلجراءات الشكلية.

كافة على أنه وحد  متماساااااااكة ال تنقسااااااام وال ينفصااااااال بعضاااااااها عن بعض،  ال د أن يعال النظر في شااااااائون التعليم العام        

 على  ذلك يجب أن يتم تقسااام البرامج 
ً
 حيث يبدأ التعليم والكتا ة والقراء  وينتها  العصاااول على الشاااهال  الثانوية. وبناءا

 يعتمد على ما توعاااااااتا  ه علوم التر ية من مراعا   اقة الطالب واساااااااتعداله
ً
 عن  واملناثص تقسااااااايما

ً
ونمو الجسااااااادي، فضااااااال

 مراعا  تطوره العقلي والخلق .

 ثالثأ: التصور املقملرح إلدما  الثقافة في منظومة التعليم العام قبل الجامعي:

إن الهدف من التعليم في أي لولة هو تطريج شاااااااااباب واٍع مثق. لديه انتماء لو نه، ولتحقيق ذلك يجب أن يم مراعا          

 كافة الجوانب الثقافية والتاريطية والعلمية في إ ار تطوير املنظومة التعليمية.

 مبررات بناء التصور املقملرح للدراسة:

 و نية، والثقافية لدي الطلب.ضع. الهوية الدينية، والقومية، وال -1

 عدم توافر مهارات التوا ل العضاري لدم الطلب. -2

ضع. قدر  الطلب على استطدام مبدأ التفك ر الناقد، واملناقشة العضارية مع اآل رين، وتطبيق مبال  النقد  -3

 البناء.

 أهداف التصور املقملرح:

ومااااة التعليميااااة، وذلااااك من أجاااال إماااادال الطلب توف ر مناااااثص وأسااااااااااااااااااليااااب تربويااااة تعزز من جول  وفعاااااليااااة املنظ -1

  املهارات واملعلومات الدراسية والو ول إلى الغايات املقرر  في املنهص الدراستا.

 إرساء حصيلة الخبرات املعرفية والتعليمية  العيا  العملية. -2

 هم.تعزيز اكًشاف أ عاب املواهب من الطلب، وتنمية مهارايرم وتمكيمرا لضمان مستقبل راٍق ل -3

 معالجة العاالت النفسية الطا يتعرض لها الطلب مثل الترلل والخجل الزائد واإلنطواء على الوات. -4
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تااااادرياااااب الطلب على حاااااب العمااااال، ومهاااااارات العمااااال الجمااااااعي، واحترام العاااااامل ن إلعااااادالهم للخوض في العياااااا   -5

 العملية  فاعلية.

الطلب عن  ريق تاادريبرم على أوقااات فراعهم  مااا يفيااد القضااااااااااااااااء على ظاااهر  اإلنحراف االجتماااعي واأل لقي   ن  -6

 ويجدي.

 رجائو التصور املقملرح:

إن الساااااااااااااابيااال الوحياااد لعقيق التطور والتنمياااة في جميع املجااااالت يكمن في تعزيز لور العلم ونشااااااااااااااره   ن الطلب  -1

 واملجتمع ككل.

طوير الثقااافااة من  لل إعمااال إن الثقااافااة مكون اجتماااعي مرن وقااا اال للتغي ر، وعلى ذلااك يجااب السااااااااااااااعي نحو ت -2

 العقل لتحقيق نرضة حقيقية في كافة املجاالت.

كاال ثقااافااة تنبع من من جااانااب الخصااااااااااااااو اااااااااااااايااة والهويااة الثقااافيااة للمجتمع، ولااولااك يجااب عاادم مقااارنااة الثقااافااات  -3

  بعضها البعض، إذ أن لكل ثقافة ظروف نشي  وعوامل تيث ر تطتل. عن  قية الثقافات األ رم.

   التصور املقملرح:متطلبات تحقي

ضاااارور  اسااااتحداا املدرسااااة األنشااااطة الطل ية  ارر املدرسااااة مثل املعسااااكرات والرحلت االسااااتكشااااافية، وذلك  -1

 لتحقيق األهداف الترفيية والتعليمية والفكرية وتنمية املعارف لدم الطلب.

الو نا   ن الطلب وتعريفهم ضاااااااااااااارور  اهتمااام املاادرساااااااااااااااة  ااإحياااء املناااساااااااااااااابااات الاادينيااة والو نيااة لتعزيز اإلنتماااء  -2

  املوروثات والثقافة الخا ة  و مرم.

 ضرور  إقامة املسا قات العلمية واالل ية لتحف ز الطلب على إ راز املواهب لديرم. -3

 ضرور  االهتمام بعقد الندوات واملعاضرات التوعوية  التنسيق مع الوزار  واإللارات التعليمية. -4

اإلذاعي   ن الطلب، على أن يتم ذلك  التنظيم الدوري   ن الفصول الدراسية  ضرور  العمل على تنشيط العمل -5

 حطى يشارق كافة الطلب في العمل اإلذاعي من اجل توسيع مداركهم وآفاهم الفكرية.

ضاااااااااااااارور  االهتمام  تفعيل لور األنشااااااااااااااطة الفنية واألعمال اليدوية، وذلك لتنمية العر الفنا والتووق الجمالي  -6

 .لدم الطلب

ضاااااارور  االهتمام  تفعيل األنشااااااطة الرياضااااااية من أجل إ راز شااااااخصااااااية الطالب من  لل تعزيز قدراته ومواهبه  -7

 الرياضية.

لتحقيق التصااااااور املقترح يجب أن يعال  اااااايا ة املنظومة التعليمية من جديد عن  ريق االهتمام  البحث العلما من          

 لل إنشاااء هيئة للتططيط والبحث العلما تكون مهمترا إعدال الدراسااات اللزمة لتطوير العملية التعلبيمية على أساااا 

 ع
ُ
ن إعال  التي ااااااااااايل النظري لدور كل جانب أو قطاع أو ملساااااااااااساااااااااااة أو نشااااااااااااط في مراعا  الجانب الثقافي والعلما، فضااااااااااال

 املنظومة التعليمية لتوضيح أهميترا من عدمه، وعلى هوا األساا يتم اتطاذ القرار املناسب.

تدرير ومن ضااااااااااامن املبال  الهامة الًواااااااااااتا يجب أ وها في االعتبار عند إلمار الثقافة في العملية التعليمية  بيعة ال         

 ملا يجب أن تكون عليه 
ً
 مقترحا

ً
واملناثص الدراساااااااااية للطلب في جميع املراحل التعليمية، وعلى ذلك تضاااااااااع الدراساااااااااة تصاااااااااورا

 :أال وهواملنظومة التعليمية، 

 إمادا صياغة طبيعة التدر س واملناهج الدراسية في املراحل التعليمية مل  النحو التا ي: -1

 مبال  اللغة العربية وأوليات العساب. : يتم تدريرمرحلة رياض ا طفال 



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
112 

 يتم تدرير أ اااااااااااول اللغة العربية وأ اااااااااااول الرياضااااااااااايات والعلوم اإلجتماعية مرحلة التعليم اإلبتدائي :

 )لون التعرض للجزء األكاليما املتقدم ممرا(.

 في  لغااات على األقاال( مع االسااااااااااااااتمرار 5: يتم تاادرير مبااال  اللغااات األجنبيااة )مرحلةة التعليم اإلمةدادي

لراساااااااااة اللغة العربية والرياضااااااااايات والعلوم االجتماعية )مع التعرض للجزء األكاليما املتقدم من هوه 

 العلوم(.

  يتم تااادرير مباااال  العلوم الطبيعياااة ومباااال  اللغت ن اللتينياااة واليوناااانياااة، مرحلةةةة التعليم الثةةةانوي :

بية واللعلوم االجتماعية والرياضااااااايات والتمرا على التعليم الفنا، مع االساااااااتمرار في لراساااااااة اللغة العر 

 واللغات.

كما يفضاااااااااااااال العول  إلى املساااااااااااااامى القديم لهوه املرحلة، وهو التعليم التوجيها، حيث يكمن الهدف الرئيوااااااااااااااتا في هوه          

 املرحلة في توجيه الطالب وتيهيله السًيعاب ما يتم تدريسه في الجامعة.

غة العربية واللغات األجنبية على النحو السا ق ذكره يكمن في ضرور  تعليم الطالب إن الهدف الرئيوتا من تدرير الل       

 كانع اللغة الطا يتم تدريسااااااااها  –مبال  اللغة 
ً
 عن لراسااااااااة آلابرا وتراثرا العلما والفكري، والتعرف على الساااااااا ر -أيا

ً
، فضاااااااال

 الفكري من أجل االستفال   ه.الواتية ألفضل الشعراء واألل اء في كل لغة على حد ، ولراسة إنتاجهم 

 في هاوه املرحلاة إلى تعليم عاام وتعليم فنا،  ال يجاب أن يادرا الطاالاب الجاانب ن،        
ً
كماا يجاب أال يكون التعليم مقسااااااااااااااماا

العلما والتقنا، ليكون على لراية واسااااااااااااااعة بشاااااااااااااائون العيا  على ا تلفها، كما أن ذلك يضااااااااااااااي. إلى مهاراته ويوسااااااااااااااع نطاق 

  الجامعة.ا تياراته   ن الكليات ح ن يقرر اإللتحاق 

يجب التنسااااايق   ن وزار  التر ية والتعليم وب ن األزهر الشاااااري. لتضااااام ن التر ية الدينية اإلسااااالمية ضااااامن هيكل و  ار         

العيا  املدرسااااااااية للطلب املساااااااالم ن، والتنساااااااايق   ن الكنيسااااااااة ووزار  التر ية والتعليم لتضاااااااام ن التر ية الدينية املساااااااايحية 

املدرسااااااااااية للطلب املساااااااااايحي ن،  اإلضااااااااااافة الى تنساااااااااايق تعليم التر ية ال رولية مع املعبد لتعليم ضاااااااااامن هيكل و  ار العيا  

 الطلب ال رولي ن.

 تطوير التعليم مل  أسات املناقشة الحرا:  -2

يجااب أن يقوم نظااام التاادرير في منظومااة التعليم قباال الجااامعي على أسااااااااااااااااا املناااقشاااااااااااااااة العر ، و ي أن يقوم املعلم          

اء عنوان موضااوع للطلب على أن يناقشااهم فيه في املعاضاار  التالية، وبولك يضاامن املعلم اسااًيعاب كافة الطلب في  إعط

 الفصل عن  ريق التفاعل الكامل   ن املعلم والتلميو. 

االعتمال على  كما تتضمن هوه السياسة توجي املعلم للطلب و رشالهم  املعلومات واملراجع الطا يحتاجونرا مع تعزيز        

 املجهول الشخصتا للطلب في البحث والتحليل والفهم. 

إضااااااااااااااافة إلى ذلك يجب أال تكون املصااااااااااااااالر الطا يعتمد عليا الطلب تابعة لوزار  التر ية والتعليم،  ل يجب أن        

لعلوم واملجاالت يتم التعاون   ن الوزار  ولور النشااااااااااااار واملكتبات على ا تلفها لتوريد مطتل. الكتب في مطتل. ا

في املكتبات املوجول  في املدارا، وبولك فإن تنفيو هوه السياسة يضمن إحياء الدور الوي تقوم  ه املكتبات في 

 املدارا.

 أمام انًشااااااااار ظاهر  الدروا الخصااااااااو ااااااااية، حيث         
ً
إضااااااااافة إلى ذلك، فإن تنفيو هوه السااااااااياسااااااااة يق. عائقا

لى ثبات املنهص الدراساااااتا، ولكن قيام املنظومة التعليمية على أسااااااا تعتمد الدروا الخصاااااو اااااية في أسااااااساااااها ع
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.
ً
 عس را

ً
 املناقشة يجعل استمرار الدروا الخصو ية أمرا

 إمادا صياغة منظومة التقييم واالختبار: -3

إن تنفيو التصاااااور املقترح على هوا النحو عند تطوير املنظومة التعليمية يساااااتًبع  الضااااارور  إعال   ااااايا ة          

منظوماااة التقييم واال تباااار. إن الهااادف من التعليم لير العفظ والتلق ن، والطا قااااماااع عل راااا منظوماااة التقييم 

عن أسئلة محدل  مع تحديد نوع اإلجا ة املطلوبة، واال تبار، حيث قامع على أساا إجبار الطالب على اإلجا ة 

 على هوا األساا.
ً
 وقد قام تيعيح اال تبارات أيضا

لقد ألت سااااااياسااااااات الوزار  في التقييم واال تبار للطلب  لى ترساااااايخ اإليمان في نفوا الطلب  ان االمتحان        

أجل اجتياز االمتحانات ولير من أجل التعلم  اية ولير وساايلة، في اابحع األهالي تنشااته أ نائرا في املدارا من 

  االمتحانات ال  املعرفة.
ً
 واكًساب الخبرات، حطا عندما يفكرون في التعليم فإنرم يفكرون فيه مقرونا

ونًيجة لولك فقد نشااي الشااباب  صاافة عامة على العناية  كل ما هو تاافه من األمور، و عراضااهم عن عظائم        

ن إلتزام  اااالجااادياااة عناااد التعرض ملاااا ومهم و ط ر من مواق. العياااا . العلمياااة والعملياااة، األمور،  ااال وهجزهم ع

وذلك ألن الشاااااااااااباب قد نشااااااااااايوا على العناية  االمتحان وهو تافه، واكبار الشاااااااااااهال  و ي مجرل ورقة ال تدل على أي 

البشاااااااااااااارية ونافع مضاااااااااااااامون معرفي، وفي املقا ل نشاااااااااااااااوا على اإلعراض عن العلم، ورفض كل ما هو مجدي للنفر 

 لتنمية العقلية املصرية.

 على العرياة  عن  ريق فتح املجاال         
ً
 على ذلاك يجااب أن تكون منظوماة التقييم واال تبااار قاائمااة أيضاااااااااااااااا

ً
وبناااءا

 على تفك ره. كما أن تنفيو هوه 
ً
للطلب لإلجا ة  كل حرية عن السااالال الطلوب لون أن يشاااكل السااالال ذاته قيدا

لبى القضاااااااااااء على ظاههر  الغش   ن الطلب، إذ أنه ال توجد إجا ة محدل ، تفرضااااااااااها  بيعة السااااااااااياسااااااااااة تعمل ع

املعلومات الطا يدرسااااها الطالب أو تفرضااااا  بيعة الساااالال املطلوب اإلجا ة عليه، يمكن أن يتم نقلها   ن الطلب 

 إلى ما قرأه بعضهم البعض  يي وسيلة، كما أن اإلجا ة تكون نابعة من ثقافة الطالب وتفك ره ا
ً
لشخصتا اسًنالا

 وتعلمه.

ولتعزيز فعاااالياااة منظوماااة االمتحااااناااات يجاااب أن يتم توحياااد جميع امتحااااناااات املراحااال التعليمياااة في  ااااااااااااااور           

 
ً
امتحان واحد لكل علم يدرساااااااااااااه الطالب،  حيث يتم فرضاااااااااااااه في آ ر عام لراساااااااااااااتا للطالب، على أن يكون امتحانا

،  حيث يفتح املجال لل
ً
تعلم  حرية وهدوء واسااااااااتقرار ذهنا والنفوااااااااتا من جانلب الطالب أثناء ساااااااانوات مشاااااااارو ا

الدراساااة، من على الجانب اآل ر يضااامن الشااارط الوي تضاااعه الوزار  مع امتحان الطالب جدوم تعلم واساااًيعا ه 

 واستفالته من املعلومات الطا لرسها وتعلمها.

 لبحث وسااااااااااااائل تطوير منظو  التقييم وعلى هوا األساااااااااااااا يجب أن تعقد وزار  التر ية و         
ً
 علميا

ً
التعليم ملتمرا

واال تبار على أساااااااا  بيعة املناقشااااااة العر  في التدرير السااااااتقطاب الخبراء والتر وي ن من أجل االسااااااتفال  من 

 آرائرم ومقترحايرم، ومن ثم القدر  على اتطاذ القرار املناسب.

 ئم طبيعة التصور املقملرح:االهتمام رفع مستوا املعلم مل  النحو الذي يال  -4

تكمن مهماة املعلم في تربياة الطاالاب وتثقي. عقلاه ويريئاة نفساااااااااااااااه تيئاة  اااااااااااااااالعاة للعياا  العملياة من نااحياة،        

اااافااااة  وللرقي العقلي والعلما والفكري من ناااااحيااااة أ رم. وعلى الجااااانااااب اآل ر إذا لم يتم االهتمااااام  اااااملعلم على كا

، ويصاااااابح الطلب مال  لإلنتار، ويفقد التعليم والتر ية املسااااااتويات يصاااااابح املعلم ألا ، وتصاااااا
ً
بح املدرسااااااة مصاااااانعا

 مقومايرما األساسية، وهم العيا  والعب والنشاط والطموح.
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يكمن جوهر الفسااااااااال في املنظومة التعليمية في الطبيعة املركزية في التططيط والتنفيو، حيث تسااااااااتيثر وزار          

نفيو الساااااياساااااة التعليمية لنفساااااها لون أن يكون لإللارات واملدارا أي لور ساااااوم التر ية والتعليم مهمة رسااااام وت

 اعة األوامر، وذلك ألنرا االوحيد  املسااااااائولة عن وضاااااااع الخطط الدراساااااااية، واملناثص، والنظام املدرساااااااتا. ولولك 

 يجب البدء  البحث في  بيعة النظام املركزي والتفتيش املدرستا.  

ر  التر ية والتعليم بروا الشاااااكل قد ألةي شاااااخصاااااية املدراا، وأهجز القائم ن على أمر إن تنظيم ساااااياساااااة وزا       

التعليم من ماااديرين ومعلم ن عن إحاااداا أي تغي ر أو تااااث ر في التعليم أو توجياااه التر ياااة. وباااولاااك تحولاااع جميع 

 داع واال تكار. املدارا إلى مجرل مبان  مشااااابرة لبعضااااها البعض، وليسااااع ملسااااسااااات تًنافر من أجل تنمية اإل 

وقد ألم الترك ز املركزي من جانب الوزار  إلى تقيياد املديرين واملعلم ن وهجزهم عن االهتماام  املسااااااااااااااائل الفنية 

.
ً
 كافيا

ً
 اهتماما

وبناء على ذلك يجب أن تفتح الوزار  املجال للمدراا ألن تتمتع  االسااااااتقلل النساااااابا في إلار  املسااااااائل الفنية        

ذلك من أجل فتح املجال أمام املديرين واملعلم ن لل تكار واإل داع من أجل تعزيز اسااااااااااااااتفال  الطلب والعلمية، و 

 على كافة الجوانب واأل عد . 

كما يجب أن تعمل الوزار  على استقطاب الخبراء والتر وي ن من مطتل. الجامعات املصرية لتدريب املعلم ن        

في مدارسااااااااااااااهم على أهمية التنمية الثقافية في عملية التدرير، مع توف ر ل لومات أكاليمية للمعلم ن إلكسااااااااااااااابرم 

 وي ن الشخصتا وامل ا.القدر اللزم من الثقافة العامة الوي ينفعهم على املست

 فتح املجال لتفعيل دور ا  شطة مل  اختالف م اال  ا: -5

 ألهمياة الادور الاوي تسااااااااااااااااهم  اه األنشااااااااااااااطاة الطل ياة واملادرسااااااااااااااياة في تحقيق التنمياة الثقاافياة والعلمياة        
ً
نظرا

اافااة والفكريااة، تظهر العاااجااة ملعااة أمااام املاادارا في تفعياال األنشااااااااااااااطااة من أجاال تعزيز مشااااااااااااااااركااة الطل  ب على كا

 :مل  النحو التا ياأل عد ،  حيث يتم ذلك 

  ،تفعيل العمل اإلذاعي على أن يتم ذلك من  لل التنظيم الدوري   ن كافة الفصااااااااااااول الدراسااااااااااااية

 لتنفيااااو األنشااااااااااااااطااااة في مجااااال العماااال اإلذاعي، وذلااااك لتعزيز 
ً
 حقيقيااااا

ً
على أن تولي الوزار  اهتمااااامااااا

 مهارات الطلب اإلعلمية.

  األنشااااااااااااطة الرياضااااااااااااية في تنمية املهارات الرياضااااااااااااية للطلب من  لل عقد املسااااااااااااا قات  تفعيل لور

 واملباريات الرياضية   ن الفصول واملدارا بعضها البعض.

  تفعيااال لور األنشااااااااااااااطاااة العلمياااة والفكرياااة من  لل عقاااد النااادوات العلمياااة والفكرياااة على أن يتم

 ع
ً
ن عقد املساااااا قات العلمية والفكرية   ن تنفيوها عن  ريق املجهول الشاااااخصاااااتا للطلب، فضااااال

 الفصول واملدراا بعضها البعض.

  ضاااااااااااااارور  إقامة املدارا ملجلة علمية حقيقية تكون  ا ااااااااااااااة  كل مدرسااااااااااااااة من أجل تعزيز مهارات

 الطلب في الكتا ة، والبحث العلما، واليعافة، واإلعلم، و  رها.

 ر تمويل مبتكرا ومستدامة:امتماد الوزارا في تطبيقها للتصور املقملرح مل  مصاد -6

من أجل اسااااًيفاء متطلبات الر ية املقترحة يفضاااال االعتمال على مصااااالر تمويل مسااااتدامة ومبتكر  من أجل        

، حيااث 2030تحساااااااااااااا ن مسااااااااااااااتوم املنظومااة التعليميااة، ولك  يوافق مااا أقرتااه العكومااة املصااااااااااااااريااة في ر يااة مصاااااااااااااار 
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 التعليم إلى قطاع منتج.استردفع العكومة املصرية أن يتم تحويل قطاع 

 على ذلك يجب البحث عن مصااالر للتمويل ال تمر املسااتوم املعيشااتا لتهالي، ومن أ رز هوه املصااالر         
ً
وبناءا

العمل على رفع مسااااااتوم التعليم الفنا عن  ريق رفع مسااااااتوم تدريب الطلب في كافة القطاعات الفنية والتقنية 

 م
ً
ع تعميمها على كافة املدارا واملعافظات، على أن يردف التدريب إلى إنتار مع اسااااااااااتحداا قطاعات أك ر تطورا

مطرجات قا لة للقياا تدل على تحساااان مهارات الطلب من جهة، و نتار منتجات مالية حقيقية يمكن  يعها في 

 للتمويل إلى جانب مطصااصااات ا
ً
 مسااتداما

ً
لتعليم معارض تنظمها وزار  التر ية والتعليم، حيث يمثل ذلك مصاادرا

من جانب وزار  املالية، على أن يتم تنظيم املعاملة املالية   ن الوزار  والطلب املنتج ن لضاااااااااااااامان حصااااااااااااااولهم على 

 حقوقهم املالية واملهنية.

كمااا يمكن تحوياال التعليم العااام إلى قطاااع منتج، وذلااك عن  ريق تعزيز املهااارات األل يااة والعلميااة للطلب،        

األل ية الطا يردف إلى تيلي. الكتب والروايات واألعمال األل ية، ومن ثم إقامة املعارض لبيع و قامة املسااااااااااااااا قات 

هوه األعمال األل ية، حيث تسهم هوه السياسة في إنتار مصدر لتمويل قطاع التعليم من جهة، وتحف ز الطلب 

الوزار  والطلب املنتج ن لضااااااااااااااماااان على العلم والكتاااا اااة من جهاااة أ رم، على أن يتم تنظيم املعااااملاااة املاااالياااة   ن 

 حصولهم على حقوقهم املالية واألل ية.

 على العكومة املصاااااااارية        
ً
 للتكالي. الطا تمثل عبئا

ً
 كب را

ً
إضااااااااافة إلى ذلك يمثل تنفيو هوه السااااااااياسااااااااة ترشاااااااايدا

  صفة عامة، والوزار   صفة  ا ة، وبولك فها تساهم في تطفيض النفقات العامة في مجال التعليم.

 خالصة الفصل الثا ي

ل األفرال والجماعات وبعد األفرال والجماعات عن تكوين العقلية املصاااااااااااااارية إن الدولة  ي املساااااااااااااائول األول واأل  ر قب        

 من أجاال 
ً
  ااالغااا

ً
 على ذلااك يجااب االهتمااام  ااالتعليم األولي والثااانوي اهتمااامااا

ً
 يلئم العاااجااة الو نيااة الجااديااد . وبناااءا

ً
تكوينااا

 تنشئة الطفل املصري على القومية املصرية وتعليم مبال  املوا نة املصرية.

تعتمد سااااياسااااات العكومة في تطوير التعليم العام قبل الجامعي على االهتمام  املوال الدراسااااية الطا تطدم القطاعات         

االقتصالية الخدمية مثل التكنولوجيا والعلوم الطبيعية و  رها، لون االهتمام  تعزيز مستوم الثقافة   ن الطلب سواء 

 في ساااااااااااياساااااااااااات تطوير التعليم من جانب العكومة من  لل املناثص الدراساااااااااااية أو األنشاااااااااااطة 
ً
الطل ية، ويعد ذلك قصاااااااااااورا

 املصرية بشكل عام، ووزار  التر ية والتعليم بشكل  ا .

  الثقافة، ولولك يجب على العكومة املصااااااااارية أن يرتم في ساااااااااياساااااااااايرا  توظي. الثقافة في        
ً
 وثيقا

ً
يرتبط التعليم ارتبا ا

 املنظومة التعليمية عن االهتمام  ربط التعليم بسوق العمل، و همال الثقافة. 

 الخالصة العامة

 :م، أهمهاتو لع الدراسة إلى عدل من االستنتاجات، 

، و نما تتعدل  -1
ً
 واحدا

ً
 أو تفساا را

ً
 واحدا

ً
إن الثقافة على املسااتوم األكاليما لير لها تعري. موحد، ولير لها و اافا

 
ً
تعريفات الثقافة وتفساااااااااااااا رايرا  تعدل وتنوع املجاالت والقطاعات الطى ترتبط برا الثقافة، فهى ليسااااااااااااااع عنصاااااااااااااارا

 معه، 
ً
  ه، متفاعل

ً
 عن املجتمع، و نما مرتبطا

ً
  ه. منعزال

ً
 فيه، متيثرا

ً
 ملثرا

تشااااااااااااتمل عملية التنمية الثقافية على اإلجراءات واآلليات الطى يتطوها  ااااااااااااانع القرار لتعزيز مسااااااااااااتوم الثقافة في  -2

املجتمع، حيث تتضاااااااااامن تطوير الوعي الفكرم للفئات املسااااااااااتردفة  القضااااااااااايا املتعلقة  الثقافة والتراا والعالات 

قافات املختلفة،  حيث يساااااااااااااامح  ًشااااااااااااااكيل ر ية واسااااااااااااااعة من العلم املعيط  ه والتقاليد الطا ترتبط  و نه وبالث
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 والتعرف على مشكلت البيئة املعلية الطى يتعرض لها مجتمعه.

اتطوت العكومة املصاااااااارية  مطتل. ملسااااااااسااااااااايرا املنو ة  تطوير التعليم عدل من اإلجراءات والسااااااااياسااااااااات على  -3

 جوري
ً
 ممرا إلحداا تغي را

ً
 نحو تقدم قطاع التعليم، وبصااااافة  ا اااااة التعليم العام قبل مطتل. األ اااااعد  ساااااعيا

ً
ا

 الجامعي.

إن تطوير التعليم على أساا مراعا  الجانب الثقافي يستًبع أن يتم األ و في االعتبار إعال   يا ة كافة جوانب  -4

 قطاااع التعليم قباال الجااامعي، وعلى ذلااك فااإن عمليااة إلمااار الثقااافااة في هيكاال املنظومااة التعليميااة تشااااااااااااااكاا
ً
ل عااامل

 على منظومااة التقييم واال تبااار، حيااث يفرض أن يتم إعااال  هيكلااة منظومااة االمتحااانااات من أجاال أن تلئم 
ً
ملثرا

  اقي جوانب تطوير التعليم.

يمثل إلمار الثقافة في هيكل املنظومة التعليمية إضااااااافة حقيقية، حيث يساااااااهم في  ترشاااااايد التكالي. الطا تمثل  -5

 على العكومة املصر 
ً
ية  صفة عامة، والوزار   صفة  ا ة، وبولك فها تساهم في تطفيض النفقات العامة عبئا

 في مجال التعليم.

 الخاتمة

تشااتمل عملية التنمية الثقافية على اإلجراءات واآلليات الطى يتطوها  ااانع القرار لتعزيز مسااتوم الثقافة في املجتمع،        

ردفة  القضااااايا املتعلقة  الثقافة والتراا والعالات والتقاليد الطا ترتبط حيث تتضاااامن تطوير الوعي الفكرم للفئات املساااات

 و نه وبالثقافات املختلفة،  حيث يسمح  ًشكيل ر ية واسعة من العلم املعيط  ه والتعرف على مشكلت البيئة املعلية 

 الطى يتعرض لها مجتمعه.

الجامعي على االهتمام  املوال الدراسااااااية الطا تطدم القطاعات تعتمد سااااااياسااااااات العكومة في تطوير التعليم العام قبل        

االقتصالية الخدمية مثل التكنولوجيا والعلوم الطبيعية و  رها، لون االهتمام  تعزيز مستوم الثقافة   ن الطلب سواء 

 في ساااااااااااياساااااااااااات تطوير التعليم من 
ً
جانب العكومة من  لل املناثص الدراساااااااااااية أو األنشاااااااااااطة الطل ية، ويعد ذلك قصاااااااااااورا

 املصرية بشكل عام، ووزار  التر ية والتعليم بشكل  ا .
 من أركااان املنظومااة التعليميااة ككاال، حيااث تتعاادل جوانبرااا        

ً
 هااامااا

ً
إن منظومااة التعليم العااام قباال الجااامعي تشااااااااااااااكاال ركنااا

 علي ذلك يجب البحث  جدية في
ً
، وبناءا

ً
 متكامل

ً
تططيط ر ية اسااتراتيجية تقوم  وتتدا ل مع بعضااها البعض لًشااكل كيانا

على االهتمام  التعليم العام ل رتفع على مستوم أعلى من مجرل تعلم القراء  والكتا ة والعساب،  ل يجب أن يتم االهتمام 

  كافة جوانب التعليم قبل الجامعي ليشمل  رق التدرير، واملناثص الدراسية، واملعلم، والطلب.

 قائمة املراجع
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Abstract: Walking as an urban practice is no longer restricted to civil society 

initiatives, but there is also an interest among urban policy supervisors in the 

slowest method of human mobility as the most effective method for better 

access to urban spaces. This interest manifests itself in the urban setting 

provided for pedestrians or what is labelled as the white spaces (pedestrian 

lanes, sidewalks …). It is an expression on the current prevailing representation 

of walking in the urban center. Walking is no longer seen as a secondary practice 

marginalised by the extensive use of mechanical means of transportation and 

that concerns mainly less fortunate social groups. It is rather an effective 

practice that helps avoid waiting in lines of cars at the traffic lights. A practice 

with health and social goals that entails noble messages regarding the quality 

and sustainability of life in the city. 

 

يعممممممممممما ش ي كممممممممممية ييتصمممممممممممات اككيمعمممممممممم  نامممممممممممام  ن  بمممممممممما   ممممممممممم    ممممممممممي مش  ش   كممممممممممم  شتمممممممممما    يممممممممممم  ي ممممممممممي   نامممممممممممي شي كممممممممممية  ممممممممممم    ممممممممممم   لمممممممممم  ملخصصصصصصصصصص  

شتشممممممممممممماسات   ممممممممممممم  شل ايعمممممممممممممي  شاعامممممممممممممام  يممممممممممممم افض  عممممممممممممميل  شل   ممممممممممممم  شل شممممممممممممما  يممممممممممممم    يي   ممممممممممممميم     ممممممممممممم  ش عممممممممممممميلا  ل   اممممممممممممم   ل  اممممممممممممم   ساممممممممممممم    ممممممممممممم  

م  شلتممممممممممممت نمممممممممممم   ي ساضيمممممممممممممي لبمممممممممممميا  شلمممممممممممماش  ات  ممممممممممممم  شل عمممممممممممم  شاعامممممممممممما       مممممممممممممي شلفاممممممممممممي ش  شاعاممممممممممممام ل ن   مممممممممممم  يممممممممممممم ش ش ي كممممممممممممية  مممممممممممم  شل  ا ممممممممممممم  شاعامممممممممممما 

صمممممممممممممم ت يعممممممممممممممار ييت مممممممممممممميني  شل اامممممممممممممممي  ل كمممممممممممممماش  شلمممممممممممممماش  ات   مصمممممممممممممممف للل ل  نمممممممممممممم    يمممممممممممممم ش ش ي كمممممممممممممممية  ع اممممممممممممممضش  مممممممممممممم  شل ك ممممممممممممممم  شل ممممممممممممممي ا  شلامممممممممممممم ة   ممممممممممممممم  
ً
 

شل  ممممممممممممممم  شتا ي ا اممممممممممممممم    ل عمممممممممممممممي   اككيمعممممممممممممممم  سي  مممممممممممممممم  يكشممممممممممممممم ي ش عممممممممممممممم عكي  شت  ممممممممممممممم  شتصممممممممممممممات  ممممممممممممممم  شل عممممممممممممممم  شاعاممممممممممممممما ل    لممممممممممممممم  يعممممممممممممممما ن  ممممممممممممممما  لاممممممممممممممم 

اككيمعمممممممممممممممم  سعيلمممممممممممممممم  ي    ممممممممممممممممي ش    مممممممممممممممميم  مممممممممممممممم   ل يمممممممممممممممم  ن  مممممممممممممممما  لامممممممممممممممم ش افممممممممممممممممض يشي مممممممممممممممم  كيمعمممممممممممممممم   اي  مممممممممممممممم  ييلام مممممممممممممممم  ش   مممممممممممممممم  ييلف ممممممممممممممممي  ش   كي امممممممممممممممم  

طمممممممممممممممم شياض شل مممممممممممممممممايمش  ش مممممممممممممممممية   ممممممممممممممممميمش  شتممممممممممممممممما م   كيمعمممممممممممممممم   ش   يممممممممممممممممماشر  مممممممممممممممممعا   ش  كي اممممممممممممممممم  يممممممممممممممممم    ياعممممممممممممممممي     ا ممممممممممممممممم  ساكمممممممممممممممممي ن ع ممممممممممممممممم  ي ممممممممممممممممم    

  ل شع اش   شاعاي     شتان 

 شتصات م شتان   م شلفاي  شلعك    م شل ل  ا  م ش ع اش  لالكلمات املفاتيح  

 

ستدامةاملش ي في 
ُ
 الوسط الحضري ورهان املدينة امل

(Walking in Urban Centers and the Sustainable City Challenge) 

 المغرب. الحسن الثاني المحمدية ، جامعةبوجمعةمحمد  -1
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  ميدقت

   ي ا      ه لشتات شلعيتا        عايق ك      ع ة بع    شتصات نخاج نانث ي    شتصات    شل ع  شاعاا    

ل  ي   ش       ايش  يي   يميي ي ك      ي ا  شإل  ي        اة  عيلا  شل     شل شا ل ل ن ي عت ا        ع  ل   اش 

    يان ي  ييزم  ساي شت ي    انا نفاض  ا طي  انا  ل عيش    شتان   ي ي    عايق ياش يغ  ناا   ا ي    ا  ل

 اطي بشامي ناخ     ي انا ط اع  ي     شاع     شل    ي ت شتصات ل  يعا س   ي   ي يع ا ي كيشتصاتل  تكيمع  شلعك  ا 

 ناي  ي  ماناك  شع اش   شتان      يناام ي اط  ناي  ص ت شتصات شإل  ي ا  يي   يم ي      ش  شل ي ات   ل  

 ل   يعيا

 عبض ييييت شل   ل يك اا شتصات  شخ  شتان   يات مغ  ات    ي ا ات:   ي   شل ا         فس شل  ت   ك ض ن

ت     فيم    عيعا    اك      ط اع  شتان   شتعيصا : سك           ي يس ك  ش   كعي  شلا ة يكاى عا   شلاغ  ي

   نات  ت شل     بام ل  خ    شا     شإل بي ل ل     نااا  ي       عيس  ت ي   ش خاض  ه   بام شلابت  شل  اة 

شتفاط ل  ي     لالز نية  شل   ث  ش ع  ال عا   شاعااا     ش   كعي  شتعيصا   بامش  ص  ت        سي ا   

ي  يعك ي  ع     شلفاي ش  شلعك  ا   ي ك شلفاي ش  شلتت    شتفتضض  ت  شن  يم شاعاز ش   ن ش ث شل اض   شلض اج  

     ت  ت  نساى ك ف   لك ش   بي ن   ش   كي ا      ش ساش   شلا  ل ا    ش    شخ  شتان  

ن عات   ي ي اك  كعي   نك  اشطا   ت   ل  ش ي ا ش   كعي  شتعيصا   ف  ي  شلا ة    ية ي انات    ي اات:    

 شل     ي   ي ن     ي  ات شل ناي  شل   ا  لش  ي   ن  ق شإل  يت عيسات     ا  (la mobilité)  ياك  شاعااا 

   شل  ع  للعا ن عات   ي ي  ت ي  ص    شاعااا  شاعاام     زمي   ح   شت شصال   ي  ات    ت يل سي ايبش   ي كت ي

ام  لض اجللل ب ار ي  ما شاعاي  شاعاشاعاا    شل خفا     شل   ث شت    لالن  يس شاعاشم    شل   ا     ش

 ل1 ضكيت شع اش   ي

 ان    ييلاا م  ي  ه ؟ شلتت ياك  عا   شل     يه  شتان   شإل يي     شل ؤش  شل ي  :  نال ل     ي ش شل  ي ضن ا 

    شلاب       امت ي  ي اا    ش   عي   شل          عيس  عيناض شل ل  ا      يع   ت شإل يي  ييل ف     ش  شل ايم ؟

 عي      خا    افض    سإت ل اش      س  ي ش شتعايمشل  يئ  ش   كي ا ل شت ش   شا غاشسا       ت   ا  يات  ا     

 عا   شل     شل ناا  شلتت ياك   ل  ي   ي اش  س ممي  ت شتصات      ي ا  شل ل ج ش   ك    شم  شتان   شل     ش خاى 

 .شاخيص عك  ا     شلفاي ش  شل    ع ش  

شل  ي        عيس   م يمت  ع ي    ي ك  شل عي   شتك        يعنت  لك  ت شتصات ي    ا   ع  ب ل      ناير 

    عيلاب ي ش خاىل     ك    شلفي  ا     ياياض شاعااا  شاعاام ل       افض     لك   عيس شاعااا  شل   ي كت ييل ل ج 

ااا  ناك  شتصات ب  ش شتعنى نل    شل ل ج      عي   شل     ش خاى  مك ب عايم     نيس   نك   يش ع  ب ش عيسات شل   

                                                           

1-TERRIN Jean Jacques. 2011. « Espace public et accessibilité » 
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 ل 1ع   ت ه  شتان   شل ايع  شلاش  ات ان    بيل ي   سإت  ل        ش  اييا 

ا  ي ز  شل ل  ا     ي ش ش عيس ع  ا    يمبت ي ل كصات شاعاا      ي ش شت ي   يي   يم  شل   اا شلفع   لف ا  

 صاغ       ناث شاعااا  اع   غ ا  ييتعنى          ز  / شل   نختز  شاعااا     بعايي شتي      يس   /ت    ز  

ك     عا   ل         شت يت  شلز يت  ي   ناي   يع   ل   ا    ع    شتؤش        ييإلضيس   سيتصات لعيل لإل ي      شل

 ل2م زم  يان     ي ن    ي    ل    غاض     ع  يات شتيم  ت      ساص  ل  ي ش اانناش   كي ا  يات شت

  ل  ك شل  اب  شيطي  غ ني شل   عاتات ل ي    ي ا   اش   شل  اب  شاعاام     خال  شتصات يي   يم    ي  ش عيس

شلتت  اس  ي شل  اب  شاعاام      ل      شل بضى اكي عي كت ل ي ي ش  شفاي  شاعاا    ا       ل  شيطي يع   ل 

   يعبض    يك       اافا  شع عكيل      ناث     يع س ي  م  ال   شتانناات ييلفاي  شلعك    شاعاا   بض شلعب م 

 شتشتض   شخ  شتان  لل عيش  ييممخاي ل لك شلفاي   يي   يم    ي 

I  االجتماعي؟ري، أم معيار للتمييز سلوك حض في املدينة  املش يل 

ي ك  يات طايت ي    ي ساض     شتان  ل     كيمع    ل س ك    شلشيئ   شت اش   يخب ص شتصات    شل ع  شاعاا  ي   ت 

شل  اض شل    اس  ي ش ش خاض  ش ات يح     شل       ش تشيم ي ش شل ب م ن   شتصات    شل ع  شاعاا  نا   يي عيس 

 ت  ت ي    ي شل   عا  ت   ا   يمع يا ت مش  ات؟ ل         ييلا م شا  يا  شل    ن ف    طار شل ايمش ل ل   "

 .3ن ع        نا م  شل  اب  شاعاام "

ي يكا  شتصات    صايغ  شل  اب  شاعاام   شا  ا       ش   شتات شلا ة  شلتت  ص  ت  عار ي ععي  ش  تضشرن خ  

 "ن  ى شتصات ي  شلاي   شل ناال ش  ي  شل ا ا  ي      ش  يل     ش    ا  ش   يكا ش     يياي ل ك ي   شاعاام     

             ل سزمي ا     ة ب ي ناا    ا    يعنت شتصات  شخ  شتان    ل ل  4" شا  ا     شل ع  شاعاا   اعا م ي

شل       ن ك  يات  ع ا      يم           ي  ي   ناي ع    ناا  يع س  ع  ب شتان ات    شل  اا   خاى     

 ل5شل   يشتضط  شل  اا  شتشتض  عيش  ى ل ش  عا   ي  سعي   ش   شاك ه    شلا ز      شل  ي   شتي   شل  ي 

 الحضري  فعل اجتماعي حس ي مألوف . املش ي 1

 ام شإل  يت     ي    شتصات  شخ  شتان   شل  اة  ع     شج بشام  ي  يح ساي شت ي شلعك  ا      شاعاص يعنت 

     يا   شل   ااي  شلعك  ا    ي    ا   ضك ا  ش اش ص اشة ييتيم      شاع ش ز شتي ن ل نخا  ي ش شل  اة ل 

                                                           

1-LEVY Jacques : « Modèle de mobilité, modèle d’urbanité » 

2-CAUQUELIN Anne. 2003. Préface à : URLBERGER. Andrea. Parcours artistiques et virtualités urbaines 

3THIBAUD Jean-Paul.2007. « La fabrique de la rue en marche : essai sur l’altération des ambiances urbaines ».(p 1) 

4THIBAUD Jean-Paul.2007. « La fabrique de la rue en marche : essai sur l’altération des ambiances urbaines ».(p1) 

5THOMAS Rachel. 2005. « Les trajectoires de l'accessibilité ». 
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   م بار     فس ن با   مالنظ" ت نكصات  ي  ييلاا م    ت  س يس   ش   كي ا      شلاش    ع     امشي  شا  ان 

 .1"شيبيل  شتي      يائ   شت         شخيص    اي      شي يي يا ي   شل  تل ي   ت يعا  

ن  عس ي ش ل اك اح ل كصات         ي شس     ي   يات شلاش    شلفاي  شلعك      ب  ش شتعنى ن  ة شتصات شاعاا  

شل   ال      يي  ياك  ش  اييا    عيمر   ي ي ش  كي اي     شنتضشة شلاش  ات ل  ش ا ضك ا                 شل  شس 

  ال ياس  شلش ي   م ال     شل  ح    اال لبيا  ش ا       شاعفيظ     شت يس  شت   ل   ل    ا ل  شل   ااي  شلعك  ا 

عال   ي ش شل اياض ناك   لي ك شل  ش ا ياياض  ضعاي  شل     شتشتض   شخ  شلفاي  شلعك   ن    س   خال اي يان كيل 

   كيل  ا     ش  ش ي عض    اي  خب صي  س ي   شتي ن يياع ش ز    شص اش        ت يبي       ن    شلاش  ات  

 2شل     ل   اثللل 

يفاض ناث لشل نا  شتي ن  ل كان   شاخ  ش    ي اا  يات شلاش    شلفاي    في  ن  ضات شتصات  ا        سي ا  

خال  شتصات شل   ي كت ي    يايكي      شلشيمع   ن كينز شلز يق ي   ش خاض      شلاش  ات شن ي ي   خ  ف     شتصاتل " 

 اش        اكي    ي    شلشيمع س    افض ش  اييا    ا      شمي ي يشص اش ي   عا ي   افضك   ن كيل ن  ت شتصات    شلز يق 

ن ي ي خيصي ي     شتصات  يع   شتشي  ل لك شلفاي   عنى ش  ف  شل  ت شل   نفاض سا  ك  ساي  ناا  سل 3" اا بش  

  ال ت شتان      خال    يمشت   شت ل س  ن  ايل     مع  شتيم   ب لك يعك       خال  طاق يك      يك     ل 

            ي  اي     كيمع     اع شاعاام  ت شتصات    شلفاي ش  شلعك  ا   ي كت ل ي  ي ع   ييل  ااا     

 لن     ن       شص   اع شس شلاش   ين ا يي  ا    ل  ي     طيم س يس  ش   ك           سي ا   شيطخيص    ان  

 جسدية كتقنيات . املش ي1.1

ي خ   ي ك شل   اي   ن   شل   م  شل   شتصات ي      ك  شات  ي  اي    ان    ت       ش   ك   يخ      ل  ي 

ت كيت ل ي شل         يمب  شتصات  ناث ضي ل  ا  شلتف    شلامشعي  ش   ل  الا       لك نك   شلع     ل شخ  س يس   عا  

 ضعا  شل مش ات   شلاان   س ي  شتصات  ش   خ فا  ش  كي ا    لي ت  ي   ب يط     ا  يمعا    س نؤاا      ت: " 

شتشتضا  يات  ساش   ش ع عاش ش      شخ الس  طاق شتصات   ا شلاش  ات        عبض ناثل 4  ض"للل ا ي زم  سا   

يي  ايز ن  ة      عيس  ش  كي اي ي   انيل كصات ه   ي ن ع       شيط ش   كي ا شاخ فا   شل شنال ي  ش   ك  

 شل في ض شت  كا يات شلاش    شل ي   شلتت نكصات سي يل

ل ش   كي ا يخا  ل  ش ات ضك ا  ي    شاعاي  ي  اي    ان  ي ك   شاخيصا  شل في ضا  ل كصات شاعاا          

     لكيات شلاش  ات ي ش ص اش     ي  ا   ش  يا  شتز نك    شلشيئع     (pas glissé)ي  ا  شاخ    شتنزل    ال  عك  

                                                           

1JOSEPH Isaac. 2000. « Décrire l’espace des interactions ».( p 18) 

2THOMAS Rachel. 2007. « La marche en ville : Une histoire de sens ». 

3 SANSOT Pierre.1996. « Marcher, marcher dans la ville ».(P 139) 

4 MAUSS Marcel. 1950. « Les techniques du corps ». (P 38)  



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

   

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
122 

ينزل  ش  اشة ي  م س ق  :ا ير   ش ز ق ش  اشة  ا شلغاض بش   ي كت يت ي ب ش    ية  ي بت ع  شا  ا     ض  ي

شل اة    ع      شل ع      ش صيب    ل   ي  ى     م  س ق ش مض  شاخ     باض   شل اة  نزل       ش  ية      ش مض

 كت ل  ي     ي بش   اع شس شلاش  ي فعا       ي  ت ي   شل امش  شاعااا   صع ب  غيل ي  ي ل1ص   اش  خفا 

 شت عيمر   ي يل ش   كي ا   يم شلغاض   شنتضشة شت يس  شت   ب  يات ش   ي  ن   شل  ش ا 

 املش ي كنشاط حس ي.2.1

ك ت شتصات  ك ا  ي       شا  ا    عان     كا ل ضعا   بش   ن  شس     شل  ش ا شتا ا  شلعك  ا       ييإلضيس  

 سإ    ناي ي اب  ي  ضات ن     ش ت ي  ك  شاع شس  ي اث ن  ت ل   نيع   ظاف  خيص     ي  ا  شتصات:

 مش نيعكي    يك ك شلاش   ل فاي  شل   نكصات سا ل سهت   ك   اش   ليس س   يفك م  ز شلاؤم  : ي ع  البصر  

شلفاي  ش عا    ي  ي    شخ   لك شلفاي    ل    ناي   كت ل  ييعتشعيم نا م شلغاض   ي      يم     بعال  ن ي 

ت    ي  ا  شل     شتشتض     شلغاض     عا    ش عيعا  ل  انا شتعيل  شلتت ي      يم   اكي  ن ي   يي  بش    عيسا

ن    يبام     يطع    كت ياؤم   ي         س  ي  ا    سعي     شلفاي  شلعك   ل س فا  ي نن     لك شلفاي  

 ل2شلاش  ات

 شلاش   شل   نكصات  شخ  شتان    ي  ت     ص ش   ص ش  شتان    : ي ع  ي   شاعيع     شلاش    اض    السمع "

  يس  ل اش   ي ض  ي كت   ه  ي لك ي ع    مش نيعكي     عان    يم  إن يع شتصات  بش  ل 3 "ي  ي ي  ت  زع   لغيل 

 لكيسا  يي    بات شتزعج    ي ك ش ص ش 

 ي   اا شلاش      ي امك   ا  شل عا شل كسات اللمس :tactile)     ل شل عا شاعسات شاعاك(kinesthésique  ل يفا

ي ن  شل عان  ن  ا  شا  ا  ي غاض  ضعا    شخ  شلفاي   بش   ن تضة شت يس  شت   ب  ش  كي اي يات ش   ي   

 ل4شل  ية شلعية ل ك يياياياض ع ي ي ن ا اي    ل  ي   ي يش   ش  شآلخام  ي انا شلب م  شلتت ن  ا ب ي شلاش     ية 

 مش    شلفاي    يي      غااض اكي  ت كا  ن يلنفاي ش  شلتت ليات شز شلاش   ا  مش  عيعاي    يكا شلش  : ن ع الشم

س    ش     ل ن   مش       ا ن غاض شت يم  ن       ن بال  طام       شتصات ن ي  ش  ش   ا    ضعا    ا شلاش    شخ 

 ل    شاعيسز ل كصات عي  ش خاض ي ع    م شل

  يي شل تا   شل يلا   ه :  ت شتصات شاعاا  ي  يك      ل س   ش  كي ا ن ا    هت ي ي شاعانث    شتصات اككيمع نن

ي ك شل  اب   ان  ي  سا ييلفاي ش    يؤسا سي ي     ييلام   ش     ي اب     يفي  ا  يات   ا شلاش    شتان  ل ال   

 يس  ش   ك  شاخيص ل اش  ل  س ي خ    ل  ي شاعاام      طيم 

                                                           

1 GOFFMAN Erving. 1973.  La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : les relations en publicل 

2THOMAS Rachel. 2007. « La marche en ville : Une histoire de sens ». 

3LE BRETON David. 2000. Eloge de la marche. (P 135) 

4THOMAS Rachel. 2007. « La marche en ville : Une histoire de sens ».  
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 ةالحضري ممارسة نخبوي املش ي.3.1

     شتات ش  مبا  خال  شل ات شل ي    شا  شمي  ت ي   م شلاصا  ش  بض شتصات شاعاا   ييممخاي   كيمع   خ  م 

      ي يعار  ناي ييلنزي  شل  مي  كيت شتصات ل نان ي شاعاام  ش خبب  لبيا  شلاش  ات ك نا       ييا شل  ا  

يفاض ي شاعاي   ش  كي ا ضا م   شتصات شل ظاف سا  كيت  شل  ت شل      ل   شل ع  شاعاا   ن اش     شل خ   فيخام شل

شلاش   غيل ي  ي كيت س لشمي   شتصات لاى يؤ    لز   ط م   ييلتشا   شلت    ل لك اتلاشاعاام      شلعي      شتانن

 ل1  كشي افض ش تشيمش   ضح  شلاش    بي  شع خاشة شل ايم       م  بعا ي  ص تس اضش    

   شل       ي   ا  ت    ي  شلعبا       ضعا  شت  ي ة شت  ي ز  ي ا ي يشتصات  يي   يم   ع  بشع خاشة ياش   

   صع   شل ايم   ي يع    ساتس ا كيت يا   شتصات     ل شل    سي  ا    ييممخاي  لبيا   عيلا   انا   افض عا      

يانال ل   بعا         شإليي    شل  كيش عاعار شتصات ن ا  ن ا    ع ت     شي اش  خك اناي  شل ات شتيضاتل 

 لشتات شت  اش   ناامي ي   ا  لايي ي 

ل  يف ا  اك  ي شل ظافا       زشلت    عك  بش   ا اض    شل        طار س ي  ش  كي ا  شلا ة  عات  ت شل ايم  

    ص  ت  شل     شل    اس  شل ك   ش   كيع  ل كصات  ي  لك نف ال ي 2س ا   اك  ي شلا زم   شل ي   ا  اما   ي  

 
 
ن  ل ج  نخف     ش  عيث شلغيزش   ش      ن  اي:ن   ب ي ش   ك  شتعيصا ن ييا  شلتت   ا    ك       شل ا  ش   ىافي

شلتت ي  ة     شل  شس  يات شنتضشة شت شم  شل  اعا    ااش يش   شل اين  شاخ    ز  ش  بي   ي   ا  إلااشيي  ش    

 ل 3 مسييا  شل يا   ش ع ا   ش  شغي   شل شيا  ل  ي ت

  شلتت ن ك  م    م   مبا ك شنا     ي  ش  ش   شل اينا     بعض شتات ش   ااس ش  الق شل اين  شاعاام  شتصات  

   ل   عا   ع  شتصات ن اش     شلنزي     ساي ش   ساي شت ي شاعاام ل      ي شل اي       ي  ما  ا ط شتصات    

ل  ايعي  شل اينا     ي ك شتاتل عي عزز ي ش شل      عيعاي  ميي يشلاش   ي   ص ت شل ي ت/  ف  ن  خيمج شتان   

ا اض شع عكي  شل ايم    ضت بش    ييل   م شل  اض شل    اس   شتالن  شا  م    شل  يمش   ك عيلا  سي    شل ا   

 ل4ش  اشة  اتشير شتان  ي    ييل ي  ات    ش ع ي  ييما  ل   نام  شل          سهت مبا ل   شل     يات شتات ش  

 السيارة زحف الراجل في املدينة أمام . تراجع 2

 ال   شإل  يت ييلفاي   شلز يتل  عات   ناث س م    سيي     ا  انا    شل ات شلعشام     شل ايم  ش تشيم    

لبياع ي    عات  ناي  ت شاعابات شلعيتا ات     ي ش تشيميي       يق   اق  ت شل ايم  ل  ي   ا    ياشن  ظ  ميي ك  شل

      ي لك ي     كا ي    ط اع  ش  ي    ش تشيمش  شععي شل ايم   شع ل ل       خك ي ي  شل ات شتيضات ع عار

                                                           

1LAVADINHO Sonia. Septembre 2011. Le renouveau de la marche urbaine : Terrains, acteurs et politiques. 

2Ibid. 

3LE BRETON David.2012. Eloge des Chemins de la lenteurل 

4LAVADINHO Sonia. Septembre 2011. Le renouveau de la marche urbaine : Terrains, acteurs et politiques. 
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 شاعاا      شل   ااي  شاعاام   شخ  ي ش ش  ي ل 

ي ع    م   ي  ل  ن ي  ناي  شل ايم   ي  مش  ش تشيم يي س   اي      ا  شل   ال  ي  شل    شل ناا    ل  ن

سا  ل ك عا ى   ت  ش ع كيعك   ل فا  ن     ال  شل  شل ايم  شاخيص  ه  شت يت شل ناا س   ت ط م  كي ت ل1شل ش 

ل  ي نؤ ا      لك ي   ت ش   كي ااتيفي ض    شلغاضل  ن ي ش  ي  شل   ي س سا  شل ش  ي  ع    شاع      شل كاز 

 شخ   باض  شلت يسي  ياياض ش   خاة      م     ل    ناي شل يسي  شت     س         ن  باشل ايم  شع عكي  

 ل      ع اش         شاعاي  شاعاام  خاى  افض سي  ا    افض ضكي ي إل  ناث ي  ا ياش    شتان  

   ضع  م ك   ي ش شلتضش      شتصاتل اش  عيي  شميفيع      شع خاشة شتانناات ل  ايم     ي  الت   شلا  ا     ي

ل ا  ص ت شلاش     كشي غاض  ائ للل     ":شاعاام     شي كي ي  شل ايعي  ناي     غاي  شلاش     ش   ي      شتصات  

 ن   ش ن ش  ن ا  ش ي كية ي     زش م  شل ال   شل ا ا ل ي  ش ع تش   يامم اي ص م  شلاش      شتات  اضعا  

   ك   اع ش ث شل اضل     س اض   عاض  عي   شل    شلعك      شتصات ش ض اشم ل ي   شلب م  شت ا   ل اش   عا اع ي 

 2"      طار شل ايعي  شلعك  ا  ل   ا   شاعاام ي يي

    ي ش    ى  ؤ ا    تلع ظ ل فاي ش  ش خبب  ل كصات  شخ  شتان  لشتضش   ي ش شل  يي     شلي       ض  ص م 

شل   ص  شل    ص  نا ش خ في  شل       بعض شتات ل فاي ش  شاخيص  ييتصات  ي  ظ  م شل  ش    شل ي ي  شلاميضا : 

   كي   يي  ش عكاي     نكين  بعض ش   شع شت ا        شطن ي  ي يي  شل ي   شلاميضات    ي ي  ي      اا شاعاي ل    " 

معت ي شل  اعا   نب ت شل ي   شلاميضات ي  شت يت شلاشخ    شل   يع ض شل ع  شاخيمج   شل  ت شل    ه ا ساي ش   كي

 .3    شت يت شل   نؤ   شن ايم ي شا  كي  ل"

      نا   ي ك        ي ناث كيت نا   سكي اناي  شل ات شتيضات        كا شل ايم     يبي ا ظ  شع عكي  

ش   بي ن    ش  اش  ش خ  ي ي  شتا مم لللصيم ش ز ي  ي ش   لبا ي  شل تض لا     ي يب  ش    ن ا   اك  يل ل   شللع   

ناث  ص  ت شلعانا     ات شلعيل   غاض  اس ل  ا  ي  ل    ل  ي   شل  ا    نا م شل ايم   شخ  شتان      شلالزة

 ي       ياشن  لع    ش ي كية ييتصات ك ع  ب       ك   عيلا  شل      يكي     لك شتصاتل س ي ت ن ين  شل ات شتيضات 

 ل 42000ع        ؤيكا  يت  ل كصات  صاغ  ش ع ي ش  تضشر ب    شل  ي       ي   شاعاا ل شل    

 االحتاللو  االستعمالفي الفضاء العمومي الحضري  بين  . الراجل 3

شلعال   شل ي ك  يات شلاش    بيق   عي   شل       ي   شل ف اض      شاعاا     ك ع  ب    شل    يتصاتش  تضشر ي ساض

    ش   يم  ت شلاش   ي   نا         ي  ة ييع عيم    مش     شلفاي   لش خاى  شخ  شلفاي ش  شلعك  ا  شاعاام 

                                                           

1GOFFMAN Erving. 1973.  La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : les relations en public . 

2LAVADINHO Sonia. Septembre 2011. Le renouveau de la marche urbaine : Terrains, acteurs et politiques.(P 67) 

3DEMERS Marie. 2008.  Pour une ville qui marche : Aménagement urbain et santé.(P 45) 

4LAVADINHO Sonia. Septembre 2011. Le renouveau de la marche urbaine : Terrains, acteurs et politiques. 
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شلفاي   س ي  شاعاا       س    ي   شل  ا       ي  ب  ش شتعنت نفاض   ي   شل  ا    اافا  يك    1 س ي   ا ميي ي 

 ل خاى  خ     عي   شل     ش      باتشلعال ي  شل ي ك  يي 

 ال   شل     شل ي ك   ع س  ياشي ا   ه  ل ي   ي   شلعال ي     شل ش           ياشي ا  يات  عي   شل     شاعاا  

   شاعاي  شاعاام  شلعي ن   نؤخ     ش    يم   شلعك    شاعاا : "     ي ي  شخ  شلفاي     شت اك  يات شتاا ي  شت اك  

 ا ي    شاعاز شت ي   شل   يشغ    ل ن   ت             زن   شلفاي  شلعك    شاعاا   ي ي        ت        عك 

 .2"شلامش ي   شلاش    شاعيسال   شل ايمش   ض يا       شلش   شل ي  : شل    شاعانان   شلتضشة  شلشين   شل  ا

ضكيت عال           ناث شلاش   ي  شاع    ش ضع   ا كإ يي      ي   شل ضع  ع  عايعي  شل  ا   شاعاام   

       ز  شل اس ي  شاعاام   ا شل    ش خاىل ن  ة ي ش شل     شتعك   ي        خ يم  عي        ى       لك ي ع  

سال      كاشت   ي شاع يإي ي  شلاش  ات س ق ش مصف    شلامش ات     كاش  خيص  ب     شل ايمش      شل اق   شلتضشة

 ل   يككاش   ا    ك   ناث ن  ش مض ل    (la jungle urbaine)اا    ن ع   ش  ا يف ضاى شلاغ  شاع" شاخيص :

 ل3"ش  ل م      ن  ش ع عكي 

ل    شل ايع  شاعاام  ي  نكين  شلاعا     ش افض    ل  شل تا   ش عيعا   ت    شاعكين  ي ش  شل ار ش عيسات 

يي ت ي   شت يمب      ب ميي   ت شاعا   شلفزمي ا    ي تضة     ل "خاه  شلفب  شل     عيلا  شل     شل شنا    شآل 

 لل اياض شاعااا   شخ  شتات يضا مم نال  خ       عك   شل ام شلفب  يات ن  ى 4"  ش كي ت ش ع عكي   شلفع ا  يبضميي

     ن اس  فس  ال ي  شل    شل ي ك      شلتضشي ا  يات  خ     عي   شل    ل   لتش ا  شتصات يل    ليس كيسا

  ت  شلفاي"ي نت   يمب   انا   ع   ش  ل م  اع  ش ع عكي      ن  ش ن ال   يباغ   خاى ي  شت   ب  ت 

   ليس ت  ن     ابض   ين  سا ل  ي   ي ن        ي  شلاش    عا     ي    ل   ي  عاا   ي ي  ش افض "ي  عك  

 ل    خ      شم  شتان  ي   ش  اييا  س  ضكيت  ل    ش  ي ي  

خ   ساي ش   شتضا    ي مبا ل ناث يا   ي  ا  ؤ اش  ي   شت يمب  شا انا     شل  ا   شاعاام     بعض شتات ش  

شلاش   ت  ناشم    شن ال   [للل]  مى   يط  شل  ي ش     ع ي اش      سا  ي  ساي ش    كا  يات  خ     عي   شل    " 

 ل5"شلفاي  اكي ن    ل    ل ن   ن ضع ت   ية   ؤ لا    اك شط ات  ن     ي   شنتضشة    عك   ش عيلا  ش خاى 

                                                           

1GOFFMAN Erving. 1973.  La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : les relations en public . 

2WINKIN Yves et LAVADINHO Sonia. 2005. « Quand les piétons saisissent la ville : Éléments pour une anthropologie de 

la marche appliquée à l’aménagement urbain ».. (P 3) 

3Ibid. (P 3) 

4 Ibid. (P 4) 

5WINKIN Yves et LAVADINHO Sonia. 2005. « Quand les piétons saisissent la ville : Éléments pour une anthropologie de 

la marche appliquée à l’aménagement urbain » (P 4) 
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   اخ   ي   شي  ى  يكا  
 
ميا   ب اي ي  ناام   سازت ي  ا ط ييممخا  ل  ا ت ا ان  ل ايع  شلفب   شلتت  

ا ا شلب م     ن ي  مغ   لك  ي اة  ؤ اش   مي     ش   يق ياش يغ  ناا   اناي  سا     كا  شتات شلعيتا ل ل

 شخ  شلفاي    في   ن ا لا  ا  شل  ا  لك شل ي   شل يصا شلاعا  شل   ن     نكين    ل اش   يي   يم   شل   اان 

  ل  شع  اللا     م  ك    ؤ لا   ش خال ا ل ليس      يكا     شل ي    شلامشج  شلعك    شاعاا  

II املاض ي أم تغيير في البراديغم الحضري؟ إلى  حنين املدن إلىاملش ي  . عودة 

 ا  ل  ي      يي   يم       ش  شل ي اتل  عات  ت شلاغ      شتصات ه  يا ت  ك  ا     ص     شل ي   شل شا  

يك       ا ي شاخيص ي   اا ت ي ش       كيت شل  اة شل    ل ج   ت نك              ع  ب للعااا  شل شام  شل  

   سإت Homo_Urbanusن ع   ش  ا ييإل  يت شاعاا  ل  ت  ام   عا   ي شل ناا     شل    ل ل     ا ي         ظ    

نفا  شتصات      عيلا     ع      ن  ظ ي   شلاغ   سا      ي   ن  يج شل شام     ط اع      صال   مغ  ك   صاتشت

 لشل     ش خاى  شخ  شتان  

  املش ي ثابت وجودي في اإلنسان .1

  ي  ي ي  ش   بي ن    شلصعا   شل ائا   ساي      شاعيضا  شتعيصا  س           شتصات  نك   شختزش   ع يب 

ي ي    ع  شإلمش    شإلن يس   خ    ي ن ك   شتصات ل اش       ل    ع سع     ك  ن غ غ     صكا       ي شل شا ل 

  كت ل ي ي   ا  شل ع    يي ك      ك ن   كيمع  شتصات  اك  ل     ي شل شا  لناث ياا  خام ييل     شتشتض     شآل 

شل  ش   اخال لف    شتصات  ب  ش شتعنى  ش  ي     ي   اني  ن اي  س ي  ناا  يلي  شي ي  ا  ش   ي م      يك ك يي 

 ل1ييل ش  شا  ا  شل ع  يات ناا نك     مش  كي     ت ي ام      اش ل تضشي  شاعكامت        ش   ي ا 

ن ع     ز   شل            ش شل     زشني ا اض :ل ي    عيلا  شل         شإلطالق  غاض  ت  ي شتصات   عات  ت

   خال  ي ي  ي  شتي ن   شلا زم   ناث   كت عا   شلاش   ل  يإ ي   صايغ  شلفاي ش  شلتت نكصات سي ي ل  يع   ل فع 

ناث شت         ضعا  ع  ا     شل ايم   شل        سخام     ي ك شلفاي ش ل        طيم شل     شتشتض     شآل 

 يكا  شل        س ي ت       ي    ن         تت شل ايم  ي  ن       يل يل   ليس ز   سع  ز   ي     ي  ز    يي   

 ي    ة   يكا      شل ص      شتصات  ي ام  ل لك   ت  لشل  يئ  شلتت ناب  ي  ي     غنى  ساش  شلتت ي  غا  يشتا  شلز  ا  

 ل2خام شآل     ي  ي    يط  شإلن يس ييل        ك  اع       ي ي  

  ي     صاغ     يك يي  يكا      م ح ي ش شلعبا شل   ن كاز بع ي   شل ا  ل      ي ش ش عيس نك   ش   يم شتصات

 يار شل     ليس ي     ن اا ي ي ت ل3لا ح شلز يت  ي ش شلز يت شل    ص ت  س      ت يم ي بش     نك   شللعيق ي 

شلاب  يات   يئ  ش  كي ا    ع س  ك  شل  اب    ي      لك ي      ابض  ا     شل ا   تضش      ا    از    س  

                                                           

1LAVADINHO Sonia. 2008. « Le marcheur urbain, actant de la ville ». 

2 LE BRETON David.2012. Eloge des Chemins de la lenteur 

3SOLNIT Rebecca. 2002.  L’art de marcher  
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 لشإل  ي ا     شل    

 كمسرح للمش يالفضاء العمومي الحضري  .2

 ك مش ن ا   ب ل  "شلاش  "  شت نت ل ك      شت اا ي    شلاا م  شل غ م          عك   شلفاي ش  شلعك  ا   

   نكش ت  ياشس    شصال     ض  ل       س       ب  ش شتعنى   يشك   إ يسي  ش افض نام     ناكيت     سعيل  ل  ي

 يتت  عاتك     شلفاي  شلعك    شاعاا   ن خ  شتصات صاغ  ل  ش ا     مش ال ك ع بض يي   ل    خاى  شخ  شتان        

ي يط  شل  اكي   ناث نك   شل    ي ت    ي ش ش عيس ن  ا   عنى شلفاي  ي ي      ل  للّ شل ايح  شلعشيق شت نزيات  

   ساي     طار  سيلشيمع    ال  شتبك  ي اعاي    طار ش خ  ات ي    يت ن      1لشلفاي  ي    يت    عك 

"  نت   صات سإت ي ش شلشام  شت    نب ت مصافي   ي   شاعز      ش ل شت شلبفاش  يب ت  كاش  شلاش   شل   نكصات سا ل

  ل2"ل اش  ات

لاباض ناز   ي     ينا  إ   ن   ي لك     ت ن  ت   ا  ل كصات س ي  ان شلفاي  شلعك    شاعاا    ا ي نباض 

شاعاام ل ناث يفاض شل نا  شتي ن  ل كان       شلاش  ات  تعا ي  ي غاض ن   شت مس ل  اي     بام  عفزش  

ل  كااز يات  خ    شلفاي ش  شلعك  ا   شخ     ش ن ي   ن ي ي   خ  ف     شتصات  س ب ت ي لك طام   شتصات  ش  ش  

 لك شلباىل    ص ي    ي يي  ن  با     شتشيما     صاى شلفاي  شلعك     ل   ل     يعنت  لك  ت شلاش   ل شتان  

ي   شلش شمع  ش ز    شل يني  شلتت ن  ع ن ي شت اضش  شاع ا  شت  ع      ييع   ي          يمشت     ن  ف  شلاش   ت    

ي كع ت   م ع  ت يإ يمش    ال ي    مت ي ل ت شل الةللل عي ت ي         ل  ن   ن  ا ت    ي  يش  ي ييك ت   ناي    

  طف  ن  ث     ي م   مش   ي     اط   مي     شلش يب ن كيزن ت    يض  ن زع  خامشطام     تشا  ي  نش  

  نش مش    تزاج س ق ل ح خشبتللل        ي   ش ناشث ن  ت شلاش    ك
ّ
ل     ي   الن ي فس شل  ت   فا       ال  

 ل3  اخال بش     مش      صايغ  ي    ع   ييإلضيس      ك   شتشتشييا غاض 

شاخا ط شت     لن اج شلفاي  شلعك    شاعاا     يي  عا يك شلتت   Micro-événementsل شلبغاض ي ت ي   ش ناشث ل

ه  شلباغ  شل ناا  شلتت ن خ يي شتصات     لك شلفاي ل ي  ي ي  صاغ   خاى ي ك      ش ناشث شتشي ا  شل بضى     

 لشل ا في    شت يع ي  ش ن فيلا   شل  يياش  شل ايعا      ش ن  ي ي    شت شا  شلاننا     ش ع عاشضي  شلع  ام   

 ل4      يي  اشة   اس ق ي ص ش  صيخ   غاض لا سي    شلفاي  شلعك          اح  ش  كي ا ك  ي ط  س 

                                                           
1 DE CERTEAU Michel. 1990. L’invention du quotidien. Tome 1 : arts de faire 

2WINKIN Yves et LAVADINHO Sonia. 2005. « Les territoires du moi : aménagements matériels et symboliques de la 

marche urbaine ». 

3THIBAUD Jean-Paul.2007. « La fabrique de la rue en marche : essai sur l’altération des ambiances urbaines ». 

4 Ibid. 
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ك        ييك  شت  خ   بعا  شل ظاف  شل ي  ل كصات  ا ز  شلشل عا    شلعي ن   ش ع ث ي ا  ش ناشثي    ع س 

شلفاي ش     عنى ل ي    شل    ت ي    خاى   باغي نك   شل        اام  لفاي ش  شتان  لن   ي      ش      شتشي 

شلفاي    لجسع ا ي    ي  ل كؤش    ش   كي ا  ب  ش شلفع  نباض شلفاي  شلعك    ل 1ي خ      خال  ك ن ي   اني ل كصات

   غي ا خ ض س لك يعنت   ن خ  صاغ  شتصات شل ل ج إ ش كيت ي ش  لشلغاض        ييلشلعك    س    ي لك      ضك اي 

شتصات    شلفاي  شلعك            ن ع   لا شي  ش   كي ا لش  ش ا  يب م   ش ك       يي   ش  ي  شلغاضيات    ي ل  

ي  "   سيلاش   ت   شتصات شإلن يس يي  يت    شلفاي  شلعك   نخ           سي ا           اني ل في ال  يات ش ساش 

 لشل عض  شاعكين  ل عا    ع    شتاش    ي سا  شلتت 2"  ات شلشيمع

  خاتمة

  اس تلشآل        شاعاي  ي فس ش ع  ب شل   ا ي   اي ي   ش ع كاشم عيش  شلا ة  ستض  ييممخا  ي كاز ي    ي       ا  

ط  ي ل  ا    شلفي  ا ل ل   شإلساشط    شع عكي  شل ايم   شخ  شتاشمش     لك    ا  ي ي  الي ي ياك ت شل ايم     

 ن ي     بي م شل   ث  ل    ناي  ت شل ايمش   افض    ميي ي  شتان   شت  اش  ل ليس س  شاعاام  ن عيمض ك اي  

م      افض ش ع يب شتش ع  ل   ع  شاعاا   شل   غاض بش    شن  يمش ل فاي ش  شلعك  ا   شخ  شتات    

   مس   ا  شاع شضال 

بك شزش  شل     شل    اس   شل ي   شاعاام    ي  شل     شل    ص ت  ع  شتصات  كيمع  صع    ع  شتان    ي ي    

   ي  ط       شتنز    ية شل  فيز    ناي ي         ش   ي شلا  ا   عك   ش عيعا  ه  افض  شا   سل ل ا  ص   ي   ضات

ل  ع ت ي   شلعي ش       ا ي  نا   ا م   شخ  شلعابي   ش  ش عا     شلعك    ية شاعيع ب      شل   ال  

 شلتت   كت يت  ال  شستضشضا ل  كي  ع  يي   ش  تض ت شل ليفع  ي   ل  اي شل  شص    ي اياي فت   يل    ع   ل 

 غاضش   ممي    ي     شللع   شلاشي     افض         ت  ضاى  ل لك  اك م     يل  شا يل اتل        شلنشا  ا 

  ي   شل  ا    شل افا  شلتت    عك  ب ي ساي ش   ي      ي   ي  لن  ت سا  شل  اض    ش نتضشة ل ائ  ي ش غااض   ع  ا ي

 شتات  نتى يب ت ي   ش خاض   افض شع اش     شنتضش ي ا     شاعاي ل
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 مما يجعله املطرية،يعد املغرب من ضمن بلدان جنوب حوض البحر األبيض املتوسط األكثر تعرضا للتغيرية القوية في التساقطات      ملخص:

خسائر  الش يء الذي يؤدي في معظم األحيان إلى حدوث فيضانات.الاألكثر هشاشة ملواجهة الظواهر املناخية الشاذة ال سميا  لدول امن بين 

رتباطا بما سبق سنحاول من خالل هذه الدراسة ا. من التدابير ملواجهة هذا الخطر على وضعمما دفع الحكومات املتعاقبة  مادية وبشرية كبيرة بها

مقارنة مع فرنسا الشأن هذا وكذا التعرف على موقع املغرب في  ،للبرامج والقوانين التي تم وضعها على مستوى الوطني لتدبير الفيضاناتالتطرق 

باإلضافة الى  القانونية التي تناولت إشكالية الدراسة البيبليوغرافية والنصوصعتمدنا على الإلجابة على اإلشكالية املطروحة . كدولة متقدمة

بالرغم من الجهود املبذولة  مخاطر الفيضانات ال تزال مطروحة بشدة أنيتضح  هذه الدراسةومن نتائج  . للمصالح املعنيةالزيارات امليدانية 

 ستراتيجياتاال أن الى  ويرجع ذلكمن طرف الدولة املتمثلة في تعدد املخططات وبرامج التنمية وإصدار قوانين البيئة وتدبير املوارد الطبيعية، 

الوطنية في مجال الوقاية من مخاطر الفيضانات ال تأخذ بعين االعتبار كل اإلجراءات الضرورية لتخفيف هشاشة املغرب أمام هذا املعطى 

 الطبيعي وتقوية قدرته على املواجهة. 

 .مؤسسات تدبير الفيضانات، التدبيرفيضانات، خسائر بشرية، إستراتيجيات ، املغربالكلمات املفاتيح: 
 

Abstract :     Morocco is one of the countries in the southern Mediterranean basin most 

exposed to high variability in rainfall, which places it among the most vulnerable countries to 
face the abnormal climatic phenomena, in particular floods. This often leads to significant 
material and human losses, prompting successive governments to put in place measures to deal 
with this danger. In relation to what precedes, we will try, through these studies, to address the 
programs and laws that have been put in place at the national level to manage floods, in 
addition to this, we will identify Morocco's position in this area in relation to France as a 
developed country.  To answer the problem posed, we relied on the bibliography and the legal 
texts which dealt with the problematic of the studies. According to the results of this studies, it 
appears that the risks of flooding are still very high, despite the efforts made by the State 
represented in the multiplicity of development plans and programs, the enactment of 
environmental laws and the management of natural resources, this is due for the simple reason 
that national strategies in the field of floods risk prevention does not take into account all the 
measures necessary to reduce Morocco's vulnerability, in the face of this natural factor and 
strengthening its capacity to cope.  
Keywords: Morocco, floods, human losses, management strategies, Flood Management 

Institutions 

 الفيضانات باملغرب طر اخم تدبير أساليب 

Methods of managing the risk of floods in Morocco 
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 مقدمة

أن التقدددم و خدداصدددددددددددددددة  الحددديدد  في ا ونددة األخيرة عن الكوارث الطبيعيددة خصددددددددددددددوصدددددددددددددددا الفيضدددددددددددددددانددات، وكثرتزايددد االهتمددام     

التكنولوجي والصددددددددناخي والتدخل الحشددددددددري املةحف في حق الطبيعة يجعل من التقلبات املناخية واحتمال حدوث الكوارث 

 الوقاية منها من ضمن األولويات التي تشغل بالهذه الظاهرة الطبيعية التي يعتبر رهان تدبيرها و  املفاجئة ظاهرة متوقعة.

الديموغرافي و التطور  الحكومات على الصددددددددددددددعيد الوطني و الدولي، وذلك بالنظر لنتار الناجمة عنها، إذ أدى كل من النمو

ال بشددددددكل مهول، جاح للمسددددددتكإلى ا السددددددوسدددددديواقتصددددددادي، وكذا الوجرة بسددددددحل توالي سددددددنوات الجفاف و التوسددددددع العمران 

والصدددالحة للزراعة وكذا ضدددفاف األودية واألاهار واملناطق  بح التوسدددع العمران  ينتشدددر على حسددداب األراةددد ي الخصدددبةوأصددد

 .…).الفيضدددددددددددددددددانددددات والزال ل (فعددددل من الطبيعددددة قوي في غددددالددددل األحيددددان  الهشدددددددددددددددددة، ممددددا أدى إلى اصددددددددددددددطدددددام اإلنسدددددددددددددددددان برد

للفيضدددددانات، وهذا ما يؤكده  ان املعرضدددددة بشدددددكل طبيعيفاملغرب بمناخه املتوسدددددط  و تضدددددارةسددددده املتنوعة يجعله من البلد

ت به حصددددددددددددددلفقد  2006و1995 باملغرب خاصددددددددددددددة ما بين  اإلرث املورفولوجي والتاريخي فعلى الرغم من تردد فترات الجفاف

الفيضددددانات من أهم الظواهر التي تحتاد لتدبير  خطر وةعد وبشددددرية مهمة. خلفت خسددددائر مادية عدة كوارث هيدرولوجية

محكم سددددددواء قبل حدولها بالتالبؤ واالحتياع أو بعدها بمحاولة التقليف من تفاقم الظاهرة بألصددددددالح األضددددددرار املخلفة عبر 

 .البرامج املستعجلة التي تضعها الدولة

 . إشكالية الدراسة 1

في التسدددددددداقطات يعد املغرب من ضددددددددمن بلدان جنوب حوض البحر األبيض املتوسددددددددط، األكثر تعرضددددددددا للتغيرية القوية       

األكثر هشددددداشدددددة، ملواجهة الظواهر املناخية الشددددداذة، من جفاف وفيضدددددانات وذلك راجع  لدول امن بين  املطرية. مما يجعله

باألسدددداى إلى ضددددعف الباليات التحتية والتجهيسات األسدددداسددددية واإلمكانات العلمية. ولعل ما ميس منار املغرب خالل العشددددرية 

ستثنائية العنيفة وما نجم عنها من فيضانات. إذ سجلت خالل هذه الفترة تردد التساقطات اال األخيرة من القرن الحالي هو 

من مجموع األخطار الطبيعية باملغرب. ويتضدددددح  90شددددددخف نتيجة لها. وأصددددددبحت تشددددددكل هذه األخيرة   700وفاة أ يد من 

سددددددددبعياليات والتي أنبأت بعدم وجود أي أن هذه الفترة املطيرة جاءت موالية لسددددددددنوات جفاف طويلة اسددددددددتمرت منذ بداية ال

 خطر هيدرولوجي محتمل. 

بفعددل حداالت الفيضددددددددددددددداندات التي أصددددددددددددددبح يعرفهددا املجددال املغرب ، من حين  خر، أعطددت الحكومدة أهميددة بدالغددة لتدددبيرهدا، إذ 

سددتعجالية ا، كما تم وضددع مخططات 2002، قانون التعمير في 1995قانون املاء في  تجسددد ذلك في صدددور عدة قوانين مثل

لتدبير املناطق الحرجة على املدى القصددددددير، وأخرى على املسددددددتوى املتوسددددددط والبعيد، انطالقا من املخطط الوطني للوقاية 

منها وكالة األحواض  ويرجع تطبيق هذه القوانين واملخططات إلى املؤسددددددددددددددسددددددددددددددات. 2002من هذا الخطر الذي صدددددددددددددددر سددددددددددددددنة 

 ية...الخ.املائية، الجماعات املحلية، الوقاية املدن

 تدبير الفيضانات باملغرب الذي سنحاول من خالله اإلجابة عن األسئلة التالية: أساليل هذا البح إذن يعالج 

 هل هناك تشرةعات تخف تدبير الفيضانات والوقاية من خطورتها؟  -
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 ما هي املؤسسات التي تعنى بتدبير هذا الخطر؟ وماهي أدوراها؟ -

 ؟للسياسة الوطنية في ميدان تدبير خطر الفيضاناتا فاق املستقبلية ما هي  -

 ؟فرنسامع الدول املتقدمة نموذد مقارنة  الفيضانات مخاطر تدبيرما موقع املغرب في مجال  -

 . أهداف الدراسة 2

انطالقا مما سددبق يتضددح أن مخاطر الفيضددانات ال تزال مطروحة بشدددة مما يسددتدخي التسددامل عن سددحل عدم الحد من     

الظاهرة أو على األقل التقليف من الخسددددددددددائر التي تخلفها سددددددددددنويا، هل من نقف في النصددددددددددوص القانونية أم في غياب هذه 

هذا الوضددددددع، سددددددنحاول من ارتباطا ب .إسددددددتراتيجية شدددددداملة في التدبير تضددددددع كل التوقعات املحتملة لتفادي األضددددددرار املحتملة

الضددوء على النصددوص القانونية التي لها عالقة بتدبير مخاطر الفيضددانات تم اإلسددتراتيجية  خالل هذه املسدداهمة، تسددليط

حاليا ومسدددددتقبال، وفي األخير  الوطنية واإلجراءات العملية املبذولة للتقليف من خطر الظاهرة على مسدددددتوى التراب املغرب 

  الشأن. سنعمل على مقارنة املغرب مع فرنسا ملعرفة مدى تقدم اململكة في هذا

 . املنهجية واألدوات 3

 كنموذد ملواجهة الكوارث البيئية باملغرب باملغربتدبير الفيضانات ملعالجة إشكالية هذه الدراسة واملتمحورة حول      

بداية هذه الدراسة عملنا على جمع أكبر قدر ممكن من الدراسات واألبحاث )كتل،  إذ في ،العمل البيبليوغرافيسنعتمد على 

مقاالت، أطروحات، تقارير(، خاصة التي تناولت اإلشكالية املطروحة. وقد شكلت الدراسة البيبليوغرافية األساى النظري 

التي تناولت القانونية ك بدءا بالدراسات لدراسة املوضوع في شموليته. من خالل التعرف على ما تم كتابته في املوضوع وذل

اعتمادنا أيضا  كما .الوطنياملغرب. من أجل تسليط الضوء على الجوانل املرتبطة بتدبير الفيضانات على مستوى التراب 

وكالة الحوض املائ  لسبو، مديرية  )كنموذد هذا الخطرإلدارات املعنية بتدبير شؤون ابعض  يارة  من خالل العمل امليدان 

إجراء وفي األخير عملنا على املعطيات املرتبطة باإلشكالية. بعض التجهيس بتا ة، عمالة إقليم تا ة( وهو ما مكننا من جمع 

 بين املغرب وفرنسا من أجل التعرف على مستوى تقدم املغرب في هذا الشأن.مقارنة 

 . النتائج واملناقشة5

 أخطار الفيضانات باملغربتدبير  آليات 1.5

بفعل حاالت الفيضدددددددددددددانات التي أصدددددددددددددبح يعرفها املجال املغرب ، من حين  خر، أعطت الحكومة أهمية بالغة لتدبيرها، إذ      

، وضدددع مخططات اسدددتعجالية لتدبير 2002، قانون التعمير في 1995قانون املاء في  تجسدددد ذلك في صددددور عدة قوانين مثل

املناطق الحرجة على املدى القصدددددددددددير، تم مخططات أخرى على املسدددددددددددتوى املتوسدددددددددددط والبعيد، انطالقا من املخطط الوطني 

د  ويرجع تطبيق هددذه القوانين واملخططددات إلى املؤسددددددددددددددسدددددددددددددددات للوقددايددة من خطر الفيضدددددددددددددددانددات. الددة األحواض املددائيددة، منهددا وكد

 الجماعات الترابية، الوقاية املدنية...الخ.

  . تتعد قوانين تدبير خطر الفيضانات باملغرب1.1.5

)قانون املاء، قانون  املحلي ومجال التهيئة وإعداد التراب الوطني سدددن املغرب مجموعة من القوانين، بهدف تدبير الشدددأن     

 .ت هذه القوانين بعض النصوص التي لها عالقة بتدبير خطر الفيضاناتوقانون التعمير(، إذ تضمن البيئة
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 في تدبير خطر الفيضانات  15-36 و  95-10دور قانون املاء رقم  1.1.1.5

بهددددف تددددبير وحمدددايدددة املوارد املدددائيدددة، حيددد  تنددداول كيفيدددة الوقدددايدددة من  95-10أصدددددددددددددددددر املشددددددددددددددرع املغرب  قدددانون املددداء رقم      

 1طريق منع إقامة حواجز لعرقلة حركة الجريان، في األودية خاصددددددددددة في املناطق ا هلة بالسددددددددددكان )املادة الفيضددددددددددانات، عن 

على منع عرقلة سدددددددددددديالن مياه الفيضددددددددددددانات، وةسددددددددددددتثنى من ذلك الغرض املنفعي من  95(. كما تنف املادة 95-10قانون  من

 فألن مهمة مراقبة 95للمجاري املائية(، وحسددددل املادة وممتلكاتهم الخاصددددة املتاخمة  إقامة هذه الحواجز )حماية السددددكان

وحماية امللك العام املائ ، من أي عرقلة لحركة سدددددددددددددديالن املياه أسددددددددددددددندت لوكالة الحوض املائ . في حين أوكلت مهمة إنجا  

العماالت لجن  وإلىالباليات التحتية الضدددددددددددرورية لحماية السدددددددددددكان، وممتلكاتهم من خطر الفيضدددددددددددان، إلى الجماعات الترابية 

  .(102واألقاليم )املادة 

وقد تم تخصيف بابه التاسع لتدبير األخطار املتصلة باملاء  ،املتعلق باملاء  15-36تم إصدار قانون  2016غشت  25بتاريخ 

والوقاية من أخطار  حي  تضمن في الفرع األول تالث فصول تعنى بخطر الفيضانات. الفصل األول حول الحماية

تدبير أحداث الفيضانات، حي  يضم هذا والثال  حدد كيفية  ثان  يهم أجهزة الرصد واملراقبة واإلنذارالفيضانات وال

تتكلف  .هاوتتبع هاالتي تدعو الى إحداث لجن لليقظة على املستوى الوطني والجهوي واإلقليمي لتدبير 123   املادة األخير 

 :اللجان الجهوية التي يترأسها والة الجهات على الخصوص بتالسيق وتتبع

 عمليات اإلنذار وإخبار وتحسيس السكان؛ -

 عمليات التدخل وتنظيم اإلنقاذ؛ -

 .جمع املعلومات الضرورية لتقييم الخسائر -

 .ة بالتالسيق واإلشراف على اللجن الجهويةتقوم اللجنة الوطنية لليقظة التي تترأسها السلطة الحكومية املكلفة بالداخلي

كما تحدد تركيبة  .وتتألف هذه اللجن من ممثلي السلطات الحكومية واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية املعنية

 .لجن اليقظة وكيفية عملها بنف تنظيمي

الت واألقاليم والجهات في دور قانون التعمير والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ومجالس العما. 2.1.5

 مواجهة خطر الفيضانات 

 قطدددداع البندددداء ومددددا يرتبط بدددده داخددددل املدددددارات الحضددددددددددددددريددددةبهدددددف تنظيم  1992يونيو  17تم إصددددددددددددددددددار هددددذا القددددانون في        

 90-25والتجمعات القروية. تضمن هذا القانون مجموعة من النصوص التنظيمية، حي  تنف املادة السابعة من قانون 

املتعلقة بالتجزيئات العقارية، على رفض التجزيئات السددددددكنية التي ال تتوفر على شددددددبكات الصددددددرف الصدددددد ي والطرق وتو ةع 

املدداء الصدددددددددددددددالح للشددددددددددددددرب والكهربدداء، حيدد  تعمددل قنوات التطهير من تصددددددددددددددريف ميدداه األمطددار وذلددك حمددايددة للمسددددددددددددددداكن من 

حددت املناطق التي يمنع فيها البناء وهي  19فنجد أن املادة  املتعلق بالتعمير 90-12الفيضددددددددددددددانات.  أما بالالسددددددددددددددبة لقانون 

مندداطق يمكن أن تكون مهددددة بخطر الفيضدددددددددددددددانددات، كمددا خول هددذا القددانون سددددددددددددددلطددة مراقبددة، ومنع البندداء في هددذه املندداطق 

 للجماعات الترابية وذلك عبر الشرطة اإلدارية.



 

 

 
ل     ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ  ر   مج  اي  ي      م2022ي 

 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
134  

، فقددد أعطى بدددوره للمجددالس 2015يوليو   7ابيددة الصدددددددددددددددادر بتدداريخ املتعلق بتنظيم الجمدداعددات التر  113.14أمددا القددانون       

الجمدداعيددة، حق السددددددددددددددهر على احترام االختيددارات والضددددددددددددددوابط املقررة، في مخططددات توجيدده التهيئددة العمرانيددة، وتصددددددددددددددداميم 

ا تعمدل الجمداعات (. كمد85التهيئدة، والتنميدة وكدل الوتدائق األخرى املتعلقدة بدألعدداد التراب والتعمير )الفصدددددددددددددددل الثدالد  املدادة 

على إنشددداء التجهيسات واملالشدددئت املائية املخصدددصدددة، للتحكم في مياه األمطار وتصدددريفها والوقاية من الفيضدددانات. كما خول 

لتخطيط و البرمجة و اإلنجا  و التدبير و ( ملجالس العماالت واألقاليم السددددددددددددددهر على ا 79،  78)املادة  112.14القانون رقم 

املتعلق بالجهات، من خالل االختصددددداصدددددات املوكولة للجهة  111.14كما مكن القانون رقم   .ها الترابيةالصددددديانة داخل دائرت

في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، باألعمال الخاصددددددددددددددة بهذا املجال، السددددددددددددديما 

 (.91املادة  -الحماية من الفيضانات )الباب الثال 

 كما عملت و ارت  الداخلية والسكنى على إصدار مجموعة من الدوريات لتدبير خطر الفيضانات ومنها:    

   املتعلقة بتجنل الخسائر التي يمكن أن تالتج عن الفيضانات. 1985نونبر  14بتاريخ  2167دورية رقم 

   1282دورية رقم/DGAI/DAG  املتعلقة بالوقاية من الحموالت. 2000أكتوبر  25بتاريخ 

   26دورية رقم/DGAI  املتعلقة بمهمة الوقاية وتدبير األخطار. 2001يناير  19بتاريخ 

   املتعلقدة بوضددددددددددددددع مخطط  2003فبراير  20بتداريخ  824/2173دوريدة الو ير املنتددب املكلف بداإلسددددددددددددددكدان والتعمير رقم

 انات وإحداث اللجنة اإلقليمية للماء.الحماية الجهوية من الفيض

  تتعلق "بألرسددددداء  ليات 2005يناير  7بتاريخ  08عدد  دورية مشدددددتركة لو ير الداخلية واإلسدددددكان وإعداد التراب الوطني ،

 ."بها مختلف الفاعلين املحليين ملكافحة خطر الفيضان تالسيق العمليات التي يقوم

 ملؤسساتي. تدبير خطر الفيضانات على املستوى ا2.5

يشددددددددددددكل خطر الفيضددددددددددددانات إحدى اإلكراهات التي تواجه املجاالت الحضددددددددددددرية وشددددددددددددبه حضددددددددددددرية، كما يمكن أن تعرقل         

مسددلسددل التنمية بها، نظرا للخسددائر التي تترتل عنها، لذا أصددبح من الضددروري تظافر مجموعة من املؤسددسددات لتدبير، هذا 

 بعين االعتبار كل العناصر املتدخلة فيها سواء الطبيعية أو الحشرية.الخطر وذلك عبر وضع مخططات محلية،  خذة 

 دور وكالة الحوض املائي في تدبير خطر الفيضانات . 1.2.5

( وكالة األحواض املائية وهي مؤسسات تقوم بتدبير املوارد املائية، على صعيد كل حوض مائ ،  95-10أقر قانون املاء )       

أحواض. أعطيت لهذه الوكاالت مجموعة من املهام منها وضددددددددددددددع وتنفيذ مخططات تهيئة املوارد  9حي  يبلغ عددها حاليا 

 15-36رقم جاء أيضدددددددا قانون  ااملائية التابعة لنفوذها، منح رخف اسدددددددتغالل الفرشدددددددات املائية السدددددددطحية أو الباطنية، كم

داالت  122،  121، 120، 119،  118، 117املتعلق بدداملدداء وتدددبير األخطددار املتصددددددددددددددلددة بدده السدددددددددددددديمددا املواد  من أجددل إعطدداء لوكد

األحواض املددائيددة إمكددانيددة تدددبير وتتبع حدداالت الفيضدددددددددددددددانددات من أجددل حمددايددة السددددددددددددددكددان وممتلكدداتهم، وذلددك من خالل إنجددا  

الباليات التحتية الضددددددددددددددرورية، للوقاية من الفيضددددددددددددددانات ومحاربتها، تهيئة وتنقية وتوسدددددددددددددديع األودية ومجاري املياه من أجل 

كما يعط  هذا القانون لوكالة الحوض املائ  الحق، في حذف الحواجز واملالشدددددددددئت كيف ما كانت ية من الفيضدددددددددانات.  الوقا

وضددددددددددددددعيتهددا القددانونيددة، التي يمكن أن تعرقدل الجريدان وأن تسددددددددددددددحددل في حددوث الفيضددددددددددددددداندات، وحمددايدة للممتلكددات التي تجدداور 



 

 

 
ل     ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ  ر   مج  اي  ي      م2022ي 

 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
135  

امة الحواجز. وبالالسددبة لوكالة الحوض املائ  لسددبو والتي يوجد بها املجاري املائية، قد تفرض هذه الوكاالت على املالكين إق

مجال دراسددددددتنا، تقوم بتدبير خطر الفيضددددددانات داخل نفوذ هذا الحوض، وذلك عن طريق تتبع حاالت الفيضددددددانات، وجرد 

 املواقع املهددة بهذا الخطر وإنجا  الدراسات التي تهتم بد :

 وض؛دراسة الحموالت السائلة والصلبة بالح 

 إنجا  أطلس للمناطق املهددة بخطر الفيضانات؛ 

 تحديد املناطق املهددة بالفيضانات إلنجا  وتائق التعمير؛ 

  سنة؛20وضع مخططات الوقاية من خطر الفيضان ملدة 

 دراسة وضع نظام لقياى وتتبع بعض األودية عن بعد؛ 

 وضع نظام اإلشعار بالفيضانات ببعض املناطق؛ 

 تتضمن معطيات حول الحاموالت املتوقعة، ووضعها رهن إشارة السلطة اإلدارية الترابية  إعداد نشرات إخبارية

 املعنية في حالة وجود خطر للفيضان.

كمددا عملددت على بندداء الحواجز للوقددايددة من الفيضدددددددددددددددانددات وإنشددددددددددددددداء السددددددددددددددددود للحددد من الحموالت املتجهددة للمندداطق املهددددة 

بوسددددددددددائل ة وحقينة السدددددددددددود باالعتماد على املحطات الهيدرومناخية املجهزة بالفيضددددددددددانات، كما تقوم بتتبع حموالت األودي

 االتصال لإلشعار بالفيضانات.

 تلعب األرصاد الجوية دورا مهما في اإلنذار املبكر بالفيضانات  .2.2.5

 : نموذج من خرائط اليقظة املناخية باملغرب1خريطة رقم 
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من املهام املنوطة باملؤسدددددددددسدددددددددة املذكورة الحفال على األرواح واملمتلكات عبر اإلنذار الرصددددددددددي، لذلك سدددددددددعت         

مديرية األرصدددددددددددددداد الجوية إلى إطالق نظام جديد، لليقظة الرصدددددددددددددددية بشددددددددددددددراكة مع و ارة الداخلية )املديرية العامة للوقاية 

من  التخطيط املائ . والهدف األسدددددددددااددددددددد ي لهذا النظام تحسدددددددددين اإلنذاراملدنية ومركز اليقظة والتالسددددددددديق( ومديرية البح  و 

أجل ح  املواطنين، على الحماية بشكل استباقي ضد الظواهر املناخية القصوى، باإلضافة أيضا إلى تمكين السلطات من 

الرصددددددددددددددددديدددة بدددألبرا  أخدددذ التددددابير الوقدددائيدددة لتجندددل املخددداطر التي يمكن أن تالتج على هدددذه الظددداهرة، وتقوم خريطدددة اليقظدددة 

ووصدددددف املنطقة )املقاطعات أوالشدددددرائط السددددداحلية( بأربعة ألوان، حسدددددل مسدددددتويات املخاطر املرتبطة بالظروف املناخية 

سددددداعة القادمة. كما تقدم نصدددددائح وإرشدددددادات مناسدددددبة حسدددددل هذه املسدددددتويات )مديرية األرصددددداد الوطنية(،  48و 24خالل 

 (.1اد الجوية بشكل أفضل من قبل العموم )خريطة رقم وتخدم كأداة تعليمية لفهم مخاطر األرص

الفيضدانات، ويتم يتجلى إذن دور األرصداد الجوية الوطنية في اإلنذار املبكر بالتسداقطات التي يمكن أن تسدحل في حدوث     

ذلك عن طريق إصددددددددارها للالشدددددددرات اإلنذارية املبكرة، مما يمكن من تخفيف حدة هذا الخطر عبر إجالء السدددددددكان، وتوفير 

 الوسائل اللوجستيكية للتدخل عند حدوث خطر الفيضانات.

 تتدخل الوقاية املدنية بشكل مباشر أثناء حدوث الفيضانات . 3.2.5

. تم إعطاء الوقاية املدنية اختصدددداصددددات 1997ديسددددمبر  15الصددددادر بتاريخ  176. 97. 2 اري رقم بموجل املرسددددوم الو       

متعلقة بالتدخل لتدبير خطر الفيضدددانات، هذا التدخل يكون مباليا على إنذار بحدوث الخطر الذي تتوصدددل به بصدددفة 

 مباشرة انطالقا من األرصاد الجوية، إذ يتم ذلك عبر:

 كدانيدة التعمير في املنداطق املراد البنداء فيهدا، واقتراحهدا مخططدات للتددخدل في حدالدة حددوث خطر تقدديمهدا مقترحدات حول إم

 الفيضانات؛

  ألخذ الحيطة والحذر، واالستعداد للتدخل؛اإلعالم بالخطر والتالسيق بين مختلف املتدخلين 

 وإصددددددالح املجاري تحسددددددبا للتسدددددداقطات التطهير  ح  املصددددددالح املعنية للقيام بالعمليات الوقائية املناسددددددبة خاصددددددة في مجال

 املطرية الشتوية،

 ،وإعداد مخططات للحماية والتدخل للحد من األضرار املحتملة لهذا الخطر؛ جرد األماكن املعرضة لخطر الفيضانات 

  إنقاذ األرواح واملمتلكات وانتشال الجث ، واملساهمة في وضع الحواجز لتحويل السيول؛ 

 تضررينإيواء وتقديم اإلسعاف للم. 

 تتدخل الوكاالت الحضرية بشكل غير مباشر في تدبير خطر الفيضانات. 4.2.5

ددداالت الحضددددددددددددددريددددة بموجددددل    ، والددددذي أعطدددداهددددا مجموعددددة من 1993شددددددددددددددتنبر  10بتدددداريخ  1-93-51قددددانون رقم تم إحددددداث الوكد

 االختصاصات التي لها عالقة بالتعمير والتهيئة الحضرية ومنها نجد:

  مخطط توجيه التهيئة العمرانية، في ذلك الضددددددددددرورية بهدف القيام، بألعداد وتائق التهيئة الحضددددددددددرية بماإنجا  الدراسددددددددددات 

  تصميم التنطيق، تصميم التهيئة، ومتابعة تطبيق التوجهات املحددة فيها؛

  التي ترم  إليها املخططات التوجيهية عبربرمجة مشارةع التهيئة؛العمل على تحقيق األهداف 
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  ع والنصوص التنظيمية املتعلقة بخرائط التنطيق ومخططات التنمية؛إعداد مشارة 

  .مراقبة التجزيئات السكنية التي في طور اإلنجا  للتأكد من مدى احترامها لرخف البناء 

إذن من خالل االختصددددددددددداصدددددددددددات املخولة للوكالة الحضدددددددددددرية، واملرتبطة بألعداد وتائق التعمير داخل املجال الحضدددددددددددري، ف ي 

ا باستحضار املخاطر الطبيعية عند إعدادها، فعلى سحيل املثال يتم إدراد املناطق املهددة بخطر الفيضانات، ملزمة دائم

في هذه الوتائق لك  يتم منع البناء فيها، وتتشددددددكل لجان مشددددددتركة بين مختلف الفاعلين للوقوف على اتباع هذه الوتائق. من 

 غير مباشر في تدبير خطر الفيضانات. خالل ماسبق يتضح أن الوكالة الحضرية تتدخل بشكل

 . الفاق املستقبلية للسياسة الوطنية في ميدان تدبير خطر الفيضانات3.5

وعيا منها بتسايد املخاطر املرتبطة بالتغيرات املناخية خاصة في السنوات األخيرة، وما خلفه ذلك من تأتيرات سلبية على        

شددددددددددددددتى مناصي الحياة االقتصددددددددددددددادية واالجتماعية والبيئية، فقد عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من اجل 

ك بدداالعتمدداد على املقدداربددات االحترا يددة والتدددابير املواكبددة للمخدداطر الندداجمددة الحددد أو التخفيف من الكوارث الطبيعيددة، وذلدد

 .عن هذه الكوارث، كما أحدتت العديد من الصناديق وسالت العديد من القوانين املرتبطة بهذه الظواهر

 املقاربات املعتمدة في مواجهة التغيرات املناخية وتدبير املخاطر الناتجة عنها 1.3.5

له تحاول الحكومة تنفيذ السياسة املناخية، عبر اعتماد مقاربة استشرافية ووقائية ملواجهة التغيرات املناخية من خال      

وكذا تدبير املخاطر الناتجة عنها، وفي هذا الصدددددددددددددددد التسم املغرب في جميع "مؤتمرات أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطار 

  وتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف، وذلك عبر إصددددددددداره البال  الوطني الرابع بشددددددددأن تغير املنار" بمكافحة االحترار العامل

للمنار ويتضددددددددددددددمن تقييما بخصددددددددددددددوص الهشدددددددددددددداشددددددددددددددة املجالية، وجرد انبعاتات الغا ات الدفيئة وتدابير التخفيف والتأقلم، 

للمنار، لتعزيز املسددددددلسددددددل مخططه الوطني  2019كما أنجز املغرب سددددددنة  باإلضددددددافة إلى تحديده الحاجيات املرتبطة بذلك.

التنموي منخفض الكاربون، واملقاوم لتغير املنار، هذا وتم الشددددددددددددددروع في إعداد املخططات الجهوية للمنار التي من شددددددددددددددااها 

املصددددداحبة في  تحسدددددين املعارف فيما الهشددددداشدددددة وتأتير تغير املنار على السدددددكان وأنشدددددطتهم، كما سدددددتمكن من وضدددددع التدابير

ت املناخية. وفي اإلطار املسددددددددددداهمة املحددة وطنيا بشدددددددددددأن االتفاقية اإلطار، وضدددددددددددع املغرب هدفا حول مجال مكافحة التغيرا

، وذلك عبر االعتماد على الطاقات املتجددة والتخلف 2030بحلول سنة  % 42الحد من انبعاتات الغا ات الدفيئة بالسبة 

تم وضددددددددددددددع وتنفيددذ املخطط الوطني للتكيف والددذي  التدددري ي من الطدداقددات التي تعتمددد الوقود األحفوري. ومن جهددة أخرى 

يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف، في مختلف القطاعات من خالل تعبئة الدعم التقني واملالي. كما سددددددددددعى املغرب أيضددددددددددا 

إلى تقوية إطار الحكامة، خاصددددددددة على املسددددددددتوى التنظيمي واملؤسددددددددسددددددددات  للسددددددددياسددددددددة املناخية، في مجال مكافحة تغير املنار 

وذلك عبر وضدددددددددددددع مشدددددددددددددروع مرسدددددددددددددوم بألنشددددددددددددداء اللجنة الوطنية لتغير املنار، والعمل على إدماد التغيرات املناخية في البرامج 

القطاعية وطنيا ومحليا، والقيام بالتحسدددددددددددددديس والتوعية لكل الفاعلين في البيئة، بهدف حةهم على املحافظة على البيئة في 

 املستدامة.أفق االنخراع اإليجاب  في مسلسل التنمية 

وفيما يخف تدابير الوقاية من الفيضدددددددددددانات، تعمل الحكومة على عصدددددددددددرنة شدددددددددددبكات محطات الرصدددددددددددد الهيدرومناخية،      

ووضدددددددع أجهزة الرصدددددددد واملراقبة واإلنذار، وكذا شدددددددبكات اإلشدددددددعار عن الحمولة والرادارات، ومن جهة أخرى تعمل املصدددددددالح 
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لحموالت، وذلك بألفرا  مياه الفيض لتجنل حصدددددددول الفيضدددددددانات بالسدددددددافلة. املختصدددددددة بتدبير مياه حقينة السددددددددود أتناء ا

وتنسيال ملقتضدديات قانون املاء تم وضددع مخططات الوقاية من هذه الظاهرة، وتتضددمن تحديد املناطق املعرضددة للفيضددانات 

موقع  400حسدددددددل تالث مسدددددددتويات: ضدددددددعيف، متوسدددددددط ومرتفع، ضدددددددمن أطلس املناطق املهددة بالفيضدددددددانات. كما تم جرد 

موقع، إذ تشدددمل السددددود واملجاري  250معرضدددا لهذا الخطر، الشددد يء الذي مكن من إنجا  عدة عمليات لتقوية الحماية في 

 مليار درهم.  7,2الوقائية، وتهيئة املجاري املائية، وهمت جل املدن املغربية بميسانية بلغت 

الجوية الوطنية، ضددددددددددمن اسددددددددددتراتيجية لتدبير املخاطر املتعلقة وسددددددددددعيا وراء تعزيز قدراتها الرصدددددددددددية تم تطوير األرصدددددددددداد      

بالطوارئ الجوية واملناخية إذ تهدف إلى توفير توقعات ونشدددددرات إنذارية دقيقة على املسدددددتوى الزمني واملكان ، الشددددد يء الذي 

ي مبني على أسددداى علمي سددديمكنها من االنتقال من مفهوم إدارة األ مات كردة فعل، إلى إدارة معرفة املخاطر، كفعل اسدددتباق

متطور وتكنولوجية حديثة من خالل: االعتماد على املحطات األتوماتيكية وعلى حواسدددددددددديل جد متطورة، لتجميع ومعالجة 

اعتماد نظام جديد لليقظة ...إلخ. وفي مجال التخطيط الحضددددددددددددددري دعت  –تطوير النماذد  العددية للتوقعات  -املعطيات 

ين االعتبار، بعض املخاطر الطبيعية والسدددددددددددددديما خطر الفيضددددددددددددددانات، وإنجا  "خرائط قابلية الحكومة إلى ضددددددددددددددرورة األخذ بع

 .  2021خريطة في هذا الشأن في أفق  30التعمير" وفق برنامج حكوم  والذي يهم إنجا  

على وضددددددددددع " مليون درهم  32,6وبغالف مالي بلغ  2019شددددددددددتنبر  24ولتدبير أمثل للمخاطر الطبيعية عملت الحكومة في        

نجراف التربدددة، إاسددددددددددددددتراتيجيدددة شدددددددددددددددداملدددة ومنددددمجدددة لتددددبير املخددداطر املرتبطدددة بدددالكوارث الطبيعيدددة" وتهم خددداصددددددددددددددددة الزال ل، 

التسونام ، والفيضانات أيضا ضمن "نظام الرائد" وذلك وفق منوجية تشاركية مع جميع القطاعات املعنية، ومع الشركاء 

 . 2030و 2020الدوليين وتشمل الفترة مابين 

وتدخل هذه االسددددددددتراتيجية ضددددددددمن املقاربة االسددددددددتشددددددددرافية والوقائية للحد من خطورة الكوارث الطبيعية، حي  ترتكز         

على املالحظة والرصددددددددد واليقظة والتتبع واملراقبة واإلنذار والتحسدددددددديس والوقاية. إذ تهدف هذه االسددددددددتراتيجية التي توجد في 

ذات األولويددة لفهم تردداتهددا و تددارهددا وتقييمهددا بطريقددة مندددمجددة، لك  يسددددددددددددددهددل اقتراح طور املصدددددددددددددددادقددة، إلى تحددديددد املخدداطر 

على تطبيق هذه االسدددددددددددتراتيجية "مديرية تدبير املخاطر الطبيعية" وهي مصدددددددددددلحة تابعة لو ارة  الحلول ملعالجتها. وسدددددددددددتسدددددددددددهر

( الذي يهدف 6854ة الرسددددددددددددمية عدد )الجريد 2020يناير  30بتاريخ  2.19.1086الداخلية، جاء إحدالها بموجل املرسددددددددددددوم 

 إلى تحديد اختصاصات وتنظيم و راة الداخلية.

 اإلجراءات املتخذة من طرف الحكومة ملواجهة آثار بعض الكوارث الطبيعية  2.3.5

سعت الحكومة إلى إحداث وتمويل مجموعة من الصناديق، بهدف التخفيف من هذه الكوارث وجبر األضرار التي يمكن      

 أن تحدلها، ومن أهم هذه الصناديق نجد:

ملكافحة الكوارث من  2009تم إحداته بموجل قانون املالية لسدددددنة  الصننننندوق الوطكي ملكافثة آثار الكوارث الطبيعية: -

قبيل الزال ل، الفيضانات، وحركات األراة ي، التعرية الساحلية والتسونام ، وذلك كألطار تمويلي ملشارةع الوقاية، حي  

جدا، وفي هذا اإلطار تم  باعتبار أن ردة الفعل بعد الكارتة وإصددالح األضددرار يكون مكلف 2014تم تبني هذه املقاربة سددنة 
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 38تم إنتقداء  2019، وفي سددددددددددددددندة 2018و 2015مشددددددددددددددروع متعلق بمكدافحدة الكوارث، في الفترة مدا بين  100تمويدل أكثر من 

 مليون درهم. 139مليون درهم، ساهم فيها الصندوق بد  430مشروع للتمويل بقيمة 

تج عن الفيضانات، الجفاف وأضرار السيول...إلخ، وةغط  ا فات التي تال 1994أحدث سنة  صندوق الفات الطبيعية: -

 وقد تم استعمال الصندوق لتغطية التكاليف املرتبطة، بنظام التأمين املحدث لفائدة الفالحين، ضد ا فات املناخية.

، املتعلق 14-110من القانون  15تم إحداث هذا الصدددددددندوق بموجل املادة  صننننننندوق التضننننننامن لنننننند الوقائ  الكارثية:  -

اث نظام لتغطية الوقائع الكارتية، وينف القانون على وضع نوعين من التأمينات؛ األول موجه لألشخاص املؤمنين بألحد

والثددان  لغير املؤمنين وذلددك في إطددار تضدددددددددددددددامني، إذ يهدددف إلى تعويض األشددددددددددددددخدداص اللددذين فقدددو مسددددددددددددددداكنهم وممتلكدداتهم 

ألف درهم. ولتفعيل هذا الصندوق  250بما ال يقل عن  وأقاربهم بسحل إحدى الكوارث الطبيعية، وحدد مبلغ التعويض

الذي يرم  إلى إحداث رسدددددم شدددددبه ضدددددريتي يسدددددمى" رسدددددم التضدددددامن على الوقائع الكارتية"،  2.19.244صددددددر املرسدددددوم رقم 

 لفائدة هذا الصندوق.

إلى  2016  الفترة املمتدة من سنة كما عملت الحكومة في إطار "التدابير العملية " إلى تقوية جها  "الوقاية املدنية"، فف      

مقرات للقيادات الجهوية للوقاية املدنية ومقرين للوحدات الجهوية املتنقلة للتدخل، كما تم تشدددييد  تالثتم إنجا   2019

مليون درهم للعماالت  23مسددددددددددددددتودعين جهويين لتخزين معدات اإلغاتة وإيواء املنكوبين...إلخ، هذا باإلضددددددددددددددافة إلى تفويض 

 مراكز إغاتة. كل هذا يرم  إلى تعزيز جهود الوقاية املدنية في مواجهة الكوارث الطبيعية.  10اليم قصد إحداث واألق

تعمل الحكومة على املسددددددتوى الوطني مع املجتمعات املحلية واألطراف  أن مخاطر الفيضددددددانات إدارةوختاما تتطلل فاعلية 

ضددددددددمان سددددددددالمة املواطنين  مسددددددددؤوليةتتولى  أنمع املجتمع الدولي كما يجل  وبتالسدددددددديقصدددددددداحبة املصددددددددلحة املباشددددددددرة  األخرى 

ولدددى الحكومددة الصددددددددددددددالحيددة والقدددرة على تمددددددددددددددجيع البحوث وتنفيددذ برامج واسددددددددددددددعددة النطدداق للحددد من مخداطر  وممتلكدداتهم،

يحة موضددع التي تقدم الضددوابط والحوافز ال ددح والتشددرةعاتالحكومة قادرة على وضددع السددياسدديات  أنالفيضددانات. كما 

التنفيذ للحد من مخاطر الكوارث. وةسددددتلزم العمل الفعال قوة التئ ر بين الحكومات والهيئات املحلية والوكاالت الخارجية 

 .واملجتمع املدن  واألوساع العلمية واألكاديمية الخاص، والقطاعاملخصصة 

 تدبير الفيضانات: مقارنة بين املغرب وفرنسا  .4.5

 هذه غرب مع الدول األوروبية في مجال تدبير الفيضدددددانات، نجد أنه على الصدددددعيد الدولي بدأت مجموعة منبمقارنة امل       

من طرف منظمة التعاون  2013الدول بألدماد خطر الفيضددددددددددانات في السددددددددددياسددددددددددات العمومية، فحسددددددددددل تقرير أنجز سددددددددددنة 

والتنمية االقتصددددددادية حول تدبير املخاطر، يالحغ أن أغلل البلدان املنخرطة فيها أخذت بعين االعتبار، املخاطر املرتبطة 

في مجال االسدددددددتثمارات العمومية، ومن النموذد على ذلك نجد بالفيضدددددددانات ضدددددددمن اسدددددددتراتيجياتها ومخططاتها القطاعية، 

 (Barraqué et Gressent ,2004 ; املخاطر والسدددددددددديما الفيضددددددددددانات في التهيئة والتعميرفرنسددددددددددا التي تأخذ بعين االعتبار هذه 

 Agence régionale pour  politique de  30 ans -Côte d'Azur -Alpes-Provence -l'environnement 2015 

 inondation )  :وذلك من خالل 
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يتكون من وتيقة  13/12/2001الذي وضددع بتاريخ  le schéma de cohérence territoriale تصننميم التماسننت الترا ي -

تخطيط اسددددددددتراتيجية هدفها جعل السددددددددياسددددددددات القطاعية فيما يخف التعمير، اإلسددددددددكان، النقل والتجهيسات التجارية 

 التنوع واحترام البيئة. وتجانس. كما يطمح إلى تحقيق التوا ن، والبيئية أكثر تماسك

ترم  إلى تقنين إعطاء رخف البناء وعدم السدددماح بالبناء، في  Plan Locale d'Urbanisme املخططات املحلية للتعمير -

 املناطق املعرضة للفيضانات، خاصة تلك املشار إليها في "أطلس املناطق املهددة بالفيضانات".

يتم إنجا ه من طرف الدولة يقوم بتحديد املناطق،  le Plan de Prévention de Risque الوقاية من املخاطر مخطط -

التي يمنع فيها والتي السددددددماح بالبناء فيها مع التحفغ، يعتمد هذا املخطط على خريطة التنطيق وهو ما يسددددددمح بألعطاء 

ألاهددا لم  منطقددة ال يطبق عليهددا القددانون -ندداء مع شددددددددددددددروع منطقددة صدددددددددددددددالحددة للب-تالتددة مندداطق: منطقددة محرم فيهددا البندداء 

تتعرض لفيضددددددددددددددانات مفددددددددددددددجلة. ومن أهدافه أيضددددددددددددددا تحديد وسددددددددددددددائل الوقاية، الحماية واملحافظة التي تنجز من طرف 

الجماعات أو األفراد، كما يعتبر من الوسددددددددائل التي تطبق الدولة، من خالله سددددددددياسددددددددتها إذ يأخذ بعين االعتبار: املعلومة 

قائية، تأسدددددديس مخطط اإلنذار واإلغاتة واإلعالن عن االمتطاحات، ولضددددددمان تنفيذ مرام  هذا املخطط تم إصدددددددار الو 

 مجموعة من القوانين والدوريات الو ارية.  

وباملوا اة مع ذلك تعمل الحكومة الفرنسية على الوقاية من الفيضانات، من أجل التخفيف من النتائج السلبية التي يمكن 

 ها على األشخاص واملمتلكات عبر التدابير التالية:أن تحدل

وذلك من خالل دراسة ماة ي وحاضر ومستقبل هذه الظواهر، للتمييس دراسة الظواهر الهيدرومناخية القصوى:  -

بين املصادفة والخطر، إذ منذ سنوات عديدة بدأ استعمال أدوات وتقنيات لتجميع، املعلومات ومعالجتها وتحليلها 

"، مما مكن من وضع  "Météo -Franceفي مجال الظواهر الطبيعية، من طرف مؤسسات عمومية متخصصة مثال: 

اعدة البيانات واألطاليس، اللذين سمحوا بتعيدين نوع املجا فة وتحديد املجاالت الهشة القابلة للخطر، اتجاه هذه ق

 الظواهر. كما ساعد هذا األمر في جعل هذه املعطيات في متناول الجميع من خالل األنترنيت.

رنسا، على وضع خريطة التالبؤ بالتغيرات : تعمل مصلحة األرصاد الجوية بفالتنبؤ بالتغيرات الجوية وأحوال الطقس -

تحين مرتين كل يوم في الساعة السادسة صباحا والرابعة  ، كماwww.meteofrance.comالجوية، في املوقع التالي: 

بعد الزوال، وهدفها إتارة االنتباه إلى الظواهر الجوية )الرياح القوية، التساقطات، األعاصير، الثلج والبرد، االاهيارات 

 4ساعة املرتقبة. يتم تحيين مستوى الخطر بسلم من  24ثلجية، موجات الصقيع...إلخ( التي قد تكون خطيرة خالل ال

 ألوان تمثل على مفتاح خريطة حالة الطقس. 

 ليس هناك خطر محدد وخاص؛اللون األخضر : 

 يجل أخذ الحيطة من ممارسة أنشطة حساسة للخطر؛اللون األصفر : 

 ل أن تكون يقغ جدا: حالة الطقس املرتقبة خطيرة؛: يجاللون البرتقالي 

 يقظة مطلقة حالة الطقس خطيرة بحدة استثنائية. اللون األحمر : 
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يتم تحديد الظواهر املناخية القصوى بدقة، في خريطة على شكل رسوم مرتبطة بكل منطقة معنية بالتالبؤ من املستوى           

 األول إلى املستوى الرابع. 

يعتبر اإلعالم بحدوث الخطر من الوسائل املساعدة، على الوقاية ولكونه يمكن املواطنين  دوث الخطر:اإلعالم بث -

من تنمية سلوك مالئم اتجاه املخاطر، حي  نجد أن قانون البيئة الفرنس ي أعطى الحق للمواطنين، للوصول إلى 

ي هذا الصدد يقوم العامل بألنجا  ملف إقليمي املعلومة املرتبطة بالظواهر التي تهددهم، والتي يكونوا عرضة لها، وف

" كما ينجز العمدة وتيقة معلوماتية لكل  Dossier départemental des risques majeurs خاص باملخاطر الكبرى "

هذه   "Document d'information communal sur les risques majeurs"جماعة، يحدد فيها هذه املخاطر 

كما توضع على شكل ملصقات في كل أماكن التجمع، التي يزيد عدد أفرادها   طنين اإلطالع عليها.املعلومات يمكن للموا

 .شخف بهدف التوعية بها 60عن 

تعمل السلطات املعنية على تحديد، مرجعيات للفيضانات التي  تثديد مرجعيات أو عتبة الفيضانات السابقة: -

عرفتها املنطقة، ورصد األماكن التي عرفت أعلى الفيضانات، بهدف تفجيل ذاكرة للمخاطر، من خالل ا تار التي 

 يتركها أقص ى صحيل. هذه املرجعيات توضع وتراقل من طرف الجماعة ويتم تحسيس السكان باملحافظة عليها.

على توقيع اتفداقيدة،  1993عملدت الو ارة املكلفدة بدالبيئدة والتربيدة الوطنيدة سددددددددددددددندة  بية على الوقاية من املخاطر:التر   -

تهدف إلى نشددددددددددددددر وتعميم التربية على الوقاية، من املخاطر الكبرى وذلك من خالل إدماد هذه املقاربة، ضددددددددددددددمن مقررات 

 الفيسياء، دة مواد دراسددددددددددددددية "الجغرافية، علوم الحياة واألرض،املسددددددددددددددتوى االبتدائ  والثانوي، وألهميتها اعتمدتها في ع

 الكيمياء...".

في إنجا  "تصددددددميم خاص، بتحقيق األمن في مواجهة املخاطر الكبرى" موجه إلى  2002كما شدددددداركت و ارة البيئة سددددددنة 

جاء قانون عصدددددرنة األمن املؤسدددددسدددددات التعليمية، هدفه تعزيز كفاءة التالميذ الطلبة وا باء في مواجهة املخاطر. كما 

 لتدعيم هذه الدينامية. 2004املدن  

، خدداص بددالوقددايددة من املخدداطر الكبرى. www.georisques.gouv.fr كمددا عملددت الحكومددة على إنشدددددددددددددددداء موقع إلكترون         

مخططات واسددددتراتيجية الدولة في مجال تدبير الفيضددددانات، عبر  يتضددددمن هذا املوقع معلومات مدققة لهذه املخاطر، وكذا

التراب الفرنسددددددد ي، إذ يسددددددداهم هذا املوقع أيضدددددددا في نشدددددددر وتعميم التربية على الوقاية من املخاطر، حي  يمكن املواطنين من 

 اإلطالع على األخطار الكبرى لكل جماعة من خالل الخرائط التفاعلية.

لسددددياسددددة تدبير الفيضددددانات بفرنسددددا، نجد أاها تترجم باسددددتعمال تصدددداميم الوقاية من املخاطر  إذن من خالل التطرق          

الطبيعية التي تنسل على أرض الواقع بقوانين ودوريات و ارية، والتي يتم إدماد مفهوم خطر الفيضددددددددددددددانات فيها، كما نجدها 

نطلق بتدابير اسدددتشدددرافية بدل رد فعل أتناء وقوع أيضدددا أاها قطعت أشدددواع مهمة في تدابير الوقاية، من الفيضدددانات التي ت

الكارتة، إذ تتم بطريقة تشدددددددددددددداركية بين املواطنين والسددددددددددددددلطات املعنية، وذلك من خالل تنمية الوخي الجماخي بهذه املخاطر 

 واألبحاث العلمية التي تجرى على هذه الظواهر .... إلخ. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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في مجال التدبير والحماية من الفيضددددددددددانات، يفددددددددددجل عدم أجرأة القانون  بالرغم من املجهودات التي يبذلهاف باملغرب أما    

الخاص باملخاطر املرتبطة بهذا الخطر. وفي املقابل يالحغ وجود مجموعة من املخططات القطاعية، التي تعتمد على "رد 

الفيضددانات، كما هو الشددأن الفعل" بتدبير الحاالت االسددتعجالية بدل "النوج االسددتباقي"، الذي يهدف إلى الوقاية من خطر 

كمددددا تتميس التدددددخالت العموميددددة فيمددددا يخف معددددالجددددة هددددذه الظدددداهرة بعدددددم التالسدددددددددددددديق بين الفدددداعلين املحليين بفرنسددددددددددددددددددا. 

وباإلرتجالية، وذلك ناتج عن غياب النظرة التوقعية واالحتياطية لهذا الخطر، ويزيد من تعميق هذه األ مة تدخل اإلنسدان 

يالحغ أيضدددددددددددددددا عدددم  كمددا املجددال وذلددك بددالبندداء في املجدداالت املهددددة وعدددم احترام قوانين التعمير. غير املعقلن في اسددددددددددددددتغالل

 MnhPRA " Morocco natural hazards Probabilistic Risk Analysisالددددددنددددددظدددددددام اإلعددددددالمدددددد  الددددددجددددددغددددددرافددددددي اسدددددددددددددددددددتددددددغددددددالل "

ou l'Analyse Probabiliste des Risques de Catastrophes Naturelles au Maroc   تددددددددقددددددددريددددددددر املددددددددجددددددددلددددددددس األعددددددددلددددددددى (

(  والتي هي عبددددارة عن أداة للتحليددددل االحتمددددالي ملخدددداطر الكوارث الطبيعيددددة )الفيضدددددددددددددددددانددددات، الجفدددداف، 2016للحسدددددددددددددددددابددددات،

الزال ل...الخ(، ويهدددددف هددددذا النظددددام إلى جرد املواقع املهددددددة للمخدددداطر واألضددددددددددددددرار التي يمكن أن تالتج عنهددددا، واقتراح برامج 

ومن جهة أخرى هناك ضدددددددددددددعف اسدددددددددددددتعمال شدددددددددددددبكات وأنظمة اإلنذار السدددددددددددددرةع، وتوفير املعلومات الكافية بهذا . الوقاية منها

 تأخر كبير في إصدددارالخصدددوص بشدددكل يضدددمن تدبيرا اسدددتباقيا أفضدددل للمخاطر. وعلى مسدددتوى الترسدددانة القانونية نفدددجل 

لهذا الخطر في النصددددددددددددوص القانونية،  قانون إطار بخصددددددددددددوص الوقاية من الفيضددددددددددددانات، ناهيك أيضددددددددددددا عن تأطير غير كاف

 وعدم تطبيق العقوبات في مجال الوقاية منه، واالستمرار في االعتماد على الدوريات الو ارية في تدبير الفيضانات. 

أما املؤسسات التي تعنى بتدبير خطر الفيضانات، فتعان  من غياب وضوح االختصاصات والتداخل فيما بينها، كمركز       

والتالسددددددددددديق التابع لو ارة الداخلية، ومن ضدددددددددددعف الوسدددددددددددائل اللوجسدددددددددددتيكية وقلة املوارد الحشدددددددددددرية، كالوقاية املدنية اليقظة 

والدرك امللك  واملسددددددددتشددددددددفيات، كما يالحغ أن هناك تقصددددددددير في اإللتسام بمقتضدددددددديات وتائق التعمير، وةفددددددددجل أيضددددددددا تردي 

حغ عددم كفدايدة الوسدددددددددددددددائدل املفددددددددددددددخرة لوكدالدة الحوض املدائ  املالشدددددددددددددددئت الفنيدة التي توجدد على الطرق. ومن نداحيدة أخرى يال 

ولألرصدددداد الجوية الشدددد يء الذي يالتج عنه ضددددعف توصدددديف األماكن املتأترة، بشددددكل دقيق بالحاالت املناخية القصددددوى. ومن 

جانل  خر تعان  صدددددددددناديق مكافحة املخاطر الطبيعية، من غياب اسدددددددددتراتيجية واودددددددددحة ملواجهة هذه الكوارث والتخفيف 

ن  تارها والوسدددددددددددددائل القانونية لتتبع املشدددددددددددددارةع وتقييمها. ونظرا لغياب اإلجراءات في مجال الرفع من تقافة ووخي وسدددددددددددددلوك م

املواطنين ملواجهدة هدذه املخداطر، فدألن األضددددددددددددددرار النداتجدة عنهدا تكون كبيرة، فدالتددابير املتخدذة حداليدا عبر التمدارين واملحداكداة 

 ير كافية. واملوجهة للتالميذ والطلبة تبقى غ

موقعا مهددا بالفيضدددددانات، وإلى حدود سدددددنة  390كما يجل التذكير إلى أن املخطط الوطني لتدبير الفيضدددددانات، أحصددددد ى     

نقطددة فقط، وذلددك نظرا لضددددددددددددددعف اإلمكددانيددات املدداليددة املرصددددددددددددددودة،  ومن معيقددات تدددبير هددذا الخطر:  74تم معددالجددة  2016

وضدددددددددددددع قياسدددددددددددددات وأ جام غير مالئمة للمالشدددددددددددددئت  -جعل السددددددددددددداكنة تسدددددددددددددتقر به صدددددددددددددعوبة تحديد امللك العموم  املائ  مما ي

ضددددددددددعف التالسدددددددددديق بين الجهات املعنية )و راة التجهيس ووالو ارة املكلفة باملاء(، خاصددددددددددة خالل مراحل  -املخصددددددددددصددددددددددة للعبور 

حل السددددددددددود، صدددددددددعوبة ضدددددددددبط املعطيات املتعلقة بتو  -النقف في صددددددددديانة املجاري املائية   -تصدددددددددميم وبناء مالشدددددددددئت العبور 

 للتحكم في الحقينة أتناء الفيضانات.
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 خالصة 

خالل إصددددددددددددددار عدة قوانين مثل قانون املاء، قانون رغم أن الحكومة املغربية أعطت أهمية للمخاطر الهيدرولوجية، من        

وذلددك  .هددذا املشددددددددددددددكددلالتعمير، قددانون البيئددة، وتحددديددد بعض املندداطق املهددددة بهددذه املخدداطر والعمددل على التدددخددل ملعددالجددة 

بوضددع اسددتراتجيات ومخططات مثل "املخطط الوطني للوقاية من خطر الفيضددان"، فألن ذلك لم يرقى للمسددتوى املطلوب، 

ولم يحد من هذه الظاهرة ومن الخسائر الحشرية واملادية املترتبة عنها، وذلك لضعف إدراد خطر الفيضانات ضمن وتائق 

يفددددددددددددددجدددل عددددم أجرأة القدددانون الخددداص  كمدددا أندددهلحمدددايدددة وتحرير امللدددك املدددائ  العموم .   التعمير، وعددددم تطبيق قدددانون املددداء

. وفي املقابل يالحغ وجود مجموعة من املخططات القطاعية، التي تعتمد على "رد الفعل" ه الظاهرةباملخاطر املرتبطة بهذ

الدول من خطر الفيضددانات، كما هو الشددأن ب بتدبير الحاالت االسددتعجالية بدل "النوج االسددتباقي"، الذي يهدف إلى الوقاية

كمدا تتميس التددخالت العموميدة فيمدا يخف معدالجدة هدذه الظداهرة بعددم التالسدددددددددددددديق بين . كمدا هو الحدال بفرنسدددددددددددددددا املتقددمدة

الفدداعلين املحليين وبدداإلرتجدداليددة، وذلددك ندداتج عن غيدداب النظرة التوقعيددة واالحتيدداطيددة لهددذا الخطر، ويزيددد من تعميق هددذه 

 في املجاالت املهددة وعدم احترام قوانين التعمير. وضع البناياتاأل مة 

 :  املراج

أطروحة لنيل الدكتوراه في  والسعيدية.وجدة بركان  حالة: نشأة وتدبير األخطار الهيدرولوجية داخل املدارات الحضرية :إدرةسالحافغ  -

 .2005) ) الجغرافيا كلية ا داب سايس فاى

بح  لنيل شهادة املاستر ، كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ظهر  املناطق الهشة و تدبير املخاطر البيئية بمدينة تا ة. ،محمد: العمران   -

 .(2011) املهرا  فاى

تدبير املوارد املائية بين املمارسة والقانون حالة السق  غير املرخف بحوض سبو األوسط. أطروحة لنيل شهادة  الرفيع:املقنييس ي عبد  -

 .(2007) ، كلية ا داب، سايس د فاىالدكتورة في شعبة الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

أطروحة لنيل شهادة إشكالية املبان  املهددة باالاهيار الناجمة عن األخطار الطبيعية واملمارسات الحضرية بمدينة فاى.  محمد:الرفيق  -

 .(2012) الدكتورة في شعبة الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية ا داب، سايس د فاى

 2015يوليو   23بتاريخ  6380الصادر بالجريدة الرسمية عدد  .املتعلق بالجهات 111.14التنظيمي رقم  القانون  -

 .2015يوليو   23بتاريخ  6380املتعلق بالعماالت واألقاليم الصادر بالجريدة الرسمية عدد  14-112القانون التنظيمي رقم  -
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 .2016غشت 25بتاريخ  6494الصادر بالجريدة الرسمية رقم  املتعلق باملاء 36.15القانون رقم  -

 (.2016، )تقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية باملغرب املجلس األعلى للحسابات: -

 : املساهمة املحددة وطنيا. 2016الو ارة املنتدبة للطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة،  -

: املخاطر املرتبطة باملنار والتغيرات MedECCوالبيئية في منطقة البحر األبيض املتوسط  شبكة الخبراء املعنّية بالتغّيرات املناخيةتقرير  -

 .)2019) املتوسطالبيئية في منطقة البحر األبيض 

، حصيلة 2002مارى  25عمالة إقليم تا ة ومديرية التجهيس: اليوم اإلعالم  حول املاء بألقليم تا ة، تحت رئاسة السيد و ير التجهيس  -

 . (2002) املنجزات البرنامج الوطني لتسويد العالم القروي باملاء الشروب

املندوبية اإلقليمية للسكنى، املديرية اإلقليمية للتجهيس والنقل، الوكالة الحضرية لتا ة، املديرية اإلقليمية للفالحة: تقرير  :عمالة تا ة -

 ( .2010) تا ة بألقليم 2010عام حول أشغال اللجنة املكلفة بمعاينة أضرار فيضانات 
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 خصائصها االساسية ، و الدوافع التى ادت النتشار هذا النوع من  امللخص:
ً
يسعى البحث إلى التعريف بماهية الجرائم البيئية موضحا

ئية الجرائم داخل دول الدراسة ، و التحديات التى تحول عن رصدها و مراقبتها ، و يقدم البحث ملخًصا للتقييم الكمي ملستويات الجريمة البي

بوروندى( و تأثيرات على بيئة منطقة الدراسة مستخدمة البيانات و الخرائط املتاحة ، و  –رواندا  –حوض النيل )اوغندا  فى بعض دول جنوب

فقد اختار البحث عدد من مجاالت الجريمة البيئية حيث توجد بيانات و خرائط كافية للتحليل و املراجعة ، هذه املجاالت هى التى تحدث 

ول الدراسة كحرائق الغابات و قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب ، و قد اكد البحث على ان العديد من بشكل كبير داخل غابات د

 على املحميات الطبيعية و انخفاض مساحتها التدريجى فى دول الدراسة 
ً
 اآلثار النوعية للجرائم البيئية كان لها تأثيرات كبيرة جدا

 تجارة االخشاب(-املحميات الطبيعية-قطع االشجار-حرق الغابات-ئية: )الجرائم البي حالكلمات املفاتي

ABSTRACT: The research seeks to define what environmental crimes are, explaining their basic 

characteristics, the motives that led to the spread of this type of crime within the study 

countries, and the challenges that prevented their monitoring and control.The research 

provides a summary of the quantitative assessment of environmental crime levels in some 

countries in the southern Nile Basin (Uganda - Rwanda - Burundi), and effects on the 

environment, the research chose a number of fields of environmental crime where there are 

sufficient data and maps for analysis and review. These fields are forest fires, illegal logging and 

timber trade, the research confirmed that many of the qualitative effects of environmental 

crimes had very significant effects on the natural reserves and the gradual decrease in their 

area in the study countries. 

Keywords : )Environmental crimes - burning forests - cutting down trees - natural reserves - 

wood trade) 

 

 الجرائم البيئية و آثارها فى بعض دول جنوب حوض النيل

Environmental crimes and their effects in some southern Nile Basin 

countries 

افيا. كليقسم  هللا،ريم حسام الدين محمد عبد  -1  الفيوم. مصر ةاآلداب. جامع ةالجغر
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 :  ميدقت

يعد موضوع حماية البيئة من أهم املوضوعات املطروحة للبحث ، حيث توفر النظم البيئية أساسيات الحياه  و           

 عن توفير املوارد الطبيعية كسبل 
ً
التنمية املستدامة ، فهى توفر إمدادات املياه النظيفة والهواء النظيف والغذاء ، فضال

به عبر أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر املتفق عليها دولًيا والتي تم تبنيها في  عيش السكان ، و إن دور البيئة معترف

عد هذه األهداف دعوة عاملية إلى العمل على الحد من الفقر وحماية الكوكب ، و تساهم استجابتنا 2015عام 
ُ
م ، حيث ت

 في تحقيق هذه األهداف التى تتعلق ب
ً
 فعاال

ً
األمن البيئي كالهدف )الثانى : القضاء التام على على املستوى الدولي إسهاما

الجوع ، والهدف الثالث : الصحة الجيدة والرفاه ، الثالث عشر : العمل املناخي ، والهدف الرابع عشر :  الحياة تحت املاء 

ت )الجرائم البيئية( والهدف الخامس عشر : الحياة في البّر( ، و لذلك تصبح البيئة معرضة لعدد كبير من االخطار و التهديدا

و التى اصبحت نوعا من التحدي الذي يتعين على اإلنسان أن يواجهه و يحد من تدميره املتعمد و غير املتعمد لها ،  حيث 

ازداد ت نسبة التلوث والتدهور البيئي واختل توازن عناصرها وأصبحت البيئة غير قادرة على تجديد عناصرها الطبيعية ، 

 ياة على األرض مهددا بأخطار جسيمة نتيجة لتصرفات اإلنسان واعتداءاته املتزايدة على البيئة.و اصبح مستقبل الح

 بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من أكبر الجرائم التي تمس بحياة           
ً
و لقد شهدت السنوات األخيرة إهتماما كبيرا

ية أو الصحية ، وعليه فقد استدعت الضرورة لدى معظم اإلنسان سواء من الناحية البيئية او املعيشية أو االقتصاد

الدول إلى إعطاء األولوية ملوضوع حماية البيئة ، فقد أصبحت الجريمة البيئية على نحو متزايد بطبيعتها منظمة وعابرة 

عطل املجتمعات للحدود ، ويمكن اعتبارها أحد أهم مجاالت النشاط اإلجرامي العابر للحدود ، فهي تهدد التوازن البيئى وت

 من األنشطة غير 
ً
 كبيرا

ً
في املنطقة وتعوق التنمية املستدامة ، لذلك فهى ليست مجرد قضية بيئية بل تشتمل على عددا

 املشروعة .

 مشكلة الدراسة و اهدافها :

الخالل بحقوق تتجلى مشكلة هذه الدراسة في ما تتعرض له بيئة منطقة الدراسة من إعتداءات وتلوثات ادت الى ا          

سكان دول الدراسة فى أن يعيشوا في بيئة مالئمة مع ضمان حقوقهم في نصيب عادل من الثروات والخدمات البيئية ، فضال 

عن االستغالل الس ئ ملوارد البيئة و ما ينتج عنه من أضرار جسمية تخل بالتوازن البيئى و قد تودي فى النهاية بحياة اإلنسان 

ية برزت كتحد أساس ي يقف عائقا أمام الحفاظ على البيئة و مدى قدرة نظامها االيكولوجى فى تلبية ، فإن الجرائم البيئ

احتياجات السكان ، و استمرار التنمية املستدامة  لدول الدراسة والتطلع إلى وضع اقتصادي وبيئي أفضل ، ومن هنا فمن 

السلبية للجرائم البيئة على بيئة دول الدراسة ، و من ناحية  األهمية إعطاء هذا املوضوع اهتماما اكبر بالنظر إلى النتائج

أخرى تبدو أهمية الدراسة في البعد العاملي ملوضوعها حيث أننا نواجه مشكلة خطيرة ذات أبعاد عاملية ، فوجود التلوث في 

ية ، لنكون أمام كارثة مكان ما من العالم ال يقتصر أثره على تلك املنطقة بل تسقط أمامه الحدود السياسية والجغراف

بيئية يتعدى أثرها املحيط الذي وقعت فيه ، وهكذا فقد يتسبب التلوث في مشاكل دولية يجب أن تجتمع الجهود الدولية 

لعالجها ، فبات من الضروري أن تتدخل الجغرافيا لتوضيح  و تحليل هذه الظاهرة محاولة ايجاد حلول ما أمكن للمحافظة 

 ن تدميرها .على البيئة و الحد م

و توضح الدراسة كيف يمكن ان تؤثر بعض انواع الجرائم البيئية بشكل كبير على بيئة منطقة الدراسة و نظامها           

 االيكولوجى و ذلك من خالل عدد من االهداف الفرعية االتية :

ول الدراسة ، و اهم العوامل التى تسليط الضوء على طبيعة الجرائم البيئية و التحديات التى تواجه دراستها داخل د -1

 تدفع السكان الرتكاب مثل هذه الجرائم .
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 الوقوف على الوضع الراهن لعدد من الجرائم البيئية داخل دول الدراسة. -2

 توضيح اآلثار البيئية الناتجة عن بعض انواع تلك الجرائم. -3

 يئية على غابات دول الدراسة جمع و تحليل البيانات حول مدى تأثير بعض أنواع الجرائم الب -4

عرض ملخص ملصادر البيانات املتاحة ألنواع مختلفة من الجرائم البيئية ونوع ومدى و دقة البيانات التي تحتويها هذه  -5

 املصادر.

 مصادر الدراسة : 

منظمات رسمية دولية اعتمدت الدراسة على عدد كبير من التقارير و االبحاث و النشرات االحصائية الصادرة عن           

تعمل فى دول منطقة الدراسة )اوغندا و رواندا و بوروندى( ، و ذلك الن البيانات املتعلقة بالجريمة البيئية داخل دول 

الدراسة عادة ما تكون مشتتة ، لذلك اعتمد البحث على مصادر البيانات من املؤسسات الدولية كالبنك الدولى و التنمية 

 عن تقارير و احصائيات عدد من قواعد األفريقي و منظمة ا
ً
المم املتحدة املعنية بالبيئة و تقارير االتحاد األوروبي ، فضال

 Global، ومنصة EFFISالبيانات ، بما في ذلك املعلومات املحدثة واملوثوقة حول حرائق الغابات لكل دولة كقاعدة بيانات  

Wildfire Information System (GWIS)  وتحليلها الخاص بحرائق الغابات ، و منصةEnergypedia  لتبادل املعرفة

التعاوني حول الطاقة والوصول اليها و و تقديرات مساهمة االخشاب ضمن مصادر الطاقة االولية ، و تقارير منظمات 

Seneca Creek Associates, LLC, Wood Resources International االخشاب غير  ملعرفة حجم استهالك و تجارة

 املشروعة ، وذلك لجمع األدلة التي تكشف كيف تؤثر انواع مختلفة من الجرائم البيئية على بيئة دول الدراسة .

في تقييم و مراقبة التأثير  (GIS) باالضافة الى تحليل الصور الفضائية بأستخدام أدوات نظم املعلومات الجغرافية           

 إلى استخالص  البيئى لبعض انواع الجرائم
ً
البيئية على غابات و محميات دول الدراسة و مقارنتها بماكانت عليه ، وصوال

 عدد من التوصيات للمساهمة فى الحد من تأثير هذه الجرائم .

 عناصر البحث :

الحفاظ على البيئة يستدعى ضرورة معالجة أهم التهديدات التي تواجهها  ، و التى تكمن في السلوك البشري الخاطئ           

الذي لم يكتفي فقط باستغالل واستنفاذ املوارد التي تمنحها البيئة ، بل تعدى ذلك إلى تدميرها بطريقة عشوائية 

بفهم طبيعة ما أصبح يسمى بالجريمة البيئية ، ومن أجل اإلملام بجوانب  غيرمسؤولة ، األمر الذي استدعى االهتمام

 املوضوع تم تقسيم الدراسة الى مايلى :. 

 أوال : الجريمة البيئية و خصائصها 

 : مبررات و دوافع الجريمة البيئية و تحديات رصدها 
ً
 ثانيا

 : التقييم الكمى ملستويات بعض جرائم الغابات 
ً
 ثالثا

 الغاباتحرائق  -1

 قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب -2

 : التقييم الكمى لتأثيرات حرق الغابات و قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب على بيئة دول منطقة الدراسة
ً
 رابعا

 أوال : الجريمة البيئية و خصائصها

عاملي بسبب تأثيرها الخطير والضار على البيئة والنظم قد حظيت الجريمة البيئية في السنوات األخيرة باهتمام           

اإليكولوجية ، وكذلك على السالم واألمن والتنمية املستدامة ، و ال تهدد الجريمة البيئية مجموعات األحياء البرية فقط ، 

 النظم البيئية . 
ً
 ولكن تهدد ايضا
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 ألنها تت          
ً
 صعبا

ً
ضمن أنواًعا عديدة من الجرائم مختلفة الشدة ، و بالرغم من ذلك تعريف طبيعة الجريمة البيئية امرا

عرف على انها أي عمل غير قانوني له تأثير سلبي ضار على البيئة و هذا يشمل األفعال التي تنتهك التشريعات 
ُ
، يمكن ان ت

 بأنها (1)بيًرا على البيئة وصحة اإلنسانالبيئية وتسبب ضرًرا أو خطًرا ك
ً
كل سلوك إيجابي أو سلبي سواء كان ، و تعرف ايضا

عن عمد أو غير عمد يصدر عن شخص طبيعي يضر بأحد عناصر البيئة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، كما يمكن 

 في خواص البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما يؤدي إلى اإلضرار 
ً
تعريفها على أنها ذلك السلوك الذي يحدث تغييرا

 على عناصر  بالكائنات الحية
ً
  (2)ها أو يخل بالتوازن الطبيعي لهاواملوارد الطبيعية ، أو هو فعل ما يضر بالبيئة مما يؤثر سلبا

، و على الرغم من أن تعريف "الجريمة البيئية" غير متفق عليه عاملًيا ، إال أنه ُيفهم عموًما على أنه مصطلح جماعي لوصف 

تجار ة وتهدف إلى إفادة األفراد أو الجماعات أو الشركات من استغالل أو إتالف أو االاألنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئ

 . (3)أو سرقة املوارد الطبيعية

 ما ُينظر إلى هذه الجرائم على أنها "جرائم بال ضحايا" وال توضع ضمن قائمة األولويات لدى حكومات د          
ً
ول و غالبا

 عن انها تفشل في
ً
 تؤثر تحفيز االستجابة املطلوبة من املعنيين باالمراملحلى و الدولى ، على الرغم من انها ال الدراسة ، فضال

على البيئة فقط بل تؤثر على املجتمع بأسره ، فعلى سبيل املثال يساهم قطع األشجار غير القانوني في إزالة الغابات مما 

تسبب فى عدد كبير من املشاكل البيئية مثل الفيضانات يؤدى الى حرمان مجتمعات الغابات من سبل العيش الحيوية ، وي

 ، وهو مساهم رئيس ي في تغير املناخ )خمس انبعاثات غازات االحتباس الحراري تنجم عن إزالة الغابات( . 

 و يمكن تعريف الجريمة البيئية عبر خمسة مجاالت واسعة للجرائم التي اعترفت بها هيئات مثل مجموعة الثماني ،         

عدالة ، و واالنتربول ، واالتحاد األوروبي ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي ألبحاث الجريمة وال

 The State of Knowledge of Crimesقامت بتوضيحها ضمن دراسة حديثة أجرتها منظمة األمم املتحدة للبيئة بعنوان 

that have Serious Impacts on the Environment  و هم : 2018عام 

انات بشأن التجارة الدولية بأنواع الحيو  1973االتجار غير املشروع باألحياء البرية بما يتعارض مع اتفاقية واشنطن لعام -1

 ( ..(CITESوالنباتات املهددة باالنقراض 

نفدة بشأن املواد املست 1987كول مونتريال لعام التجارة غير املشروعة في املواد املستنفدة لألوزون بما يتعارض مع بروتو -2

 لطبقة األوزون .

بشأن التحكم  1989إلقاء أنواع مختلفة من النفايات الخطرة ونقلها بصورة غير مشروعة باملخالفة التفاقية بازل لعام -3

 في النفايات الخطرة .

يتعارض مع الضوابط التي تفرضها مختلف املنظمات بما  (IUU) ع وغير املنظم وغير املبلغ عنه الصيد غير املشرو -4

 (.RMFOSاإلقليمية إلدارة مصايد األسماك )

قطع األخشاب واالتجار غير املشروعين باألخشاب ، عندما يتم قطع األخشاب أو نقلها أو شراؤها أو بيعها بما ينتهك -5

لتي خشاب الدولية باستثناء األنواع املهددة باالنقراض االقوانين الوطنية )ال توجد حاليا ضوابط دولية ملزمة على تجارة األ 

 تغطيها اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية املهددة باالنقراض( .

                                                           

(1) Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC),2015, Environmental Crime in Europe,p7:9 

 2019نفيس أحمد, الجريمة البيئية بين عمومية الجزاء وخصوصية املخاطر, (2)

(3) Nellemann, C. (Editor in Chief); Henriksen, R.,Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, 

S. (Eds). 2016. The Rise of Environ mental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security. 

A UNEPINTERPOL. 



 

 

 

ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
148 

 على الحرق العمد للغابات           
ً
و ال يشمل مصطلح الجريمة البيئية على االنواع الخمس السابقة فقط ، بل شملت ايضا

ات التعدين غير القانوني الى يتسبب فى آثار بيئية شديدة ، سواء من التلوث بالزئبق من تعدين الذهب الحرفي ، أو و عملي

 عن تأثيره  السلبي على األراض ي الص
ً
الحة تدمير النباتات الطبيعية والحيوانات ، والتلوث ، وتدهور املناظر الطبيعية ، فضال

 للزراعة.

لنفط م الواسع للجريمة البيئية يشمل التمويل الذى يهدد باستغالل املوارد الطبيعية مثل املعادن واو من هنا فالفه          

ير واألخشاب والفحم واملوارد البحرية والجرائم املالية في املوارد الطبيعية وغسيل األموال واالحتيال الضريبي والتجارة غ

 فضال عن اآلثار البيئية لهذا االستغالل واالستخراج غير القانونيين املشروعة في النفايات الخطرة واملواد الكيميائية ،

 للموارد الطبيعية. 

 و تتميز الجريمة البيئية بعدد من الخصائص التى تميزها عن غيرها من انواع الجرائم أهمها:          

تي ال رة للحدود ألنها تتعلق بالطبيعة الالجريمة البيئية ال تعترف بالحدود السياسية أو اإلدارية ، فهي جريمة دولية عاب-1

 ، خاصة إذا تعلق األمر بجريمة تلوث البيئة الهوائية أو املائية ، و الجر 
ً
 أو إداريا

ً
ائم تقف عند الحدود املرسومة سياسيا

ر الحمضية التى تؤثر على الوسط االرض ى الذى يؤثر بدوره على باقي األوساط الطبيعية ، فعلى سبيل املثال انتقال االمطا

 من دولة الى دولة اخرى يسبب لها أضرار بيئية كبيرة على التربة و النباتات و غيرها .

 الجريمة البيئية بان لها ضرر مستدام )موروث( يلحق باألجيال القادمة ، اال ان هناك جرائم بيئية وقتية-2
ً
 تتميز ايضا

 تنتهي بمجرد ارتكاب الفعل .

 اسعا .و باتساع مسرحها ونطاقها الالمتناهي كالجرائم امللوثة للهواء واملياه التي تجد انتشارا  كما تتميز الجريمة البيئية-3

الكثرة الفعلية العداد الضحايا ، حيث انه ال يزال يعاني من ضرر الجرائم البيئية ضحايا ال حصر لهم ، سواء كانت -4

 .(4)ية و السكنية والتجمعات البشريةاملناطق املحمبشرية أو حيوانية أو ، خاصة إذا وقعت الجرائم البيئية داخل 

5- . 
ً
 بحتا

ً
 اقتصاديا

ً
 يعد الدافع الرئيس ي لكثير من الجرائم البيئية أمرا

صعوبة تحديد الجريمة البيئية ، اى صعوبة تحديد اركانها وعناصرها ، فمن الصعب ان يكتشفها االنسان العادي إال -6

 تساعد فى الكشف عن اثارها(.عن (طريق أجهزة و برامج خاصة 

افع الجريمة البيئية و تحديات رصدها  : مبررات و دو
ً
 ثانيا

ا كبيًرا ، هذه األسباب الجذرية هي في املقام األول املخاطر          
ً
املنخفضة  تختلف األسباب الجذرية للجرائم البيئية اختالف

يئية واألرباح املرتفعة في بيئة متساهلة نتيجة لعدم سيطرة الحكومات و استهانتها ملدى خطورة االثار الناتجة عن الجرائم الب

 عن الحد األدنى من الفوائد التى تعود على  ، والفساد املنتشر
ً
داخل دول الدراسة ، والدعم املؤسس ي غير الكافي ، فضال

 عن ارتفاع مستويات الفقر داخل دول الدراسة ، مما 
ً
املجتمعات املحلية و ارتفاع الطلب على املوارد الطبيعية ، فضال

الخطوط األمامية فى الجريمة املنظمة للمشاركة فيها ، و يسهل انضمام االشخاص من املستوى االقتصادى املنخفض الى 

ادراكها  ال تزال ردود افعال حكومات دول الدراسة ضعيفة كثيًرا في مكافحة الدور املتزايد للجرائم املرتبطة بالبيئة ، و ال يزال

 بأرتباط الجريمة البيئية بتمويل التهديدات في النزاعات وفي التنمية املست
ً
 جدا

ً
 دامة واألمن البيئي . ضعيفا

 تورط الجماعات االجرامية املنظمة -1

يعد تورط الجماعات اإلجرامية املنظمة التي تعمل عبر الحدود ، أحد العوامل العديدة التي ساعدت على التوسع           

لية الهائلة بجانب انخفاض الكبير في الجرائم البيئية داخل دول الدراسة في السنوات األخيرة ، و ذلك نتيجة املكاسب املا

                                                           

 2016بشير محمد أمين, الحماية الجنائية للبيئة , رسالة دكتوراه,  (4)
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 ناشًئا من أشكال الجريمة املحلية 
ً
مخاطر الكشف عنها وندرة معدالت اإلدانة ، لذلك فالجرائم البيئية تمثل اليوم شكال

املنظمة التي تتطلب مزيًدا من التحليل املتعمق واالستجابات املنسقة بشكل أفضل على املستويات الوطنية واإلقليمية 

 اولة منع تلك الجرائم البيئية ومكافحتها.والدولية ملح

 عامل الفقر  -2

يعد الفقر سبًبا جذرًيا حيث أنه يسهل انضمام و ارتكاب االشخاص ذوي املستويات االقتصادية املنخفضة أو           

ألن الفقراء املهربين أو املجرمين للجريمة البيئية ، كما أنه سبب رئيس ي لقطع االخشاب و الصيد الجائر بشكل خاص 

يحتاجونها لتلبية االحتياجات األساسية ، كما يرتبط الفقر بنقص فرص العمل و ضعف مستويات الوعى و التعليم ، فضال 

عن محدودية الدعم املحلي للحفاظ على البيئة و نظامها االيكولوجى ، والكثافة السكانية وعدم املساواة في الدخل ، و ال 

يعمل على توفير عدد كبير من فرص التوظيف داخل دول الدراسة ، مما يؤدى الى استمرار  يزال قطاع الجرائم البيئية

 ازدهار الجريمة البيئية ونموها.

 عامل الطلب -3

مع الطلب و االستهالك الكبير لكل ماتحتويه الطبيعة من موارد )موارد معدنية و حيوانية و غابية من اخشاب و            

 إلى ا
ً
ملواد الكيميائية غير القانونية الرخيصة امللوثة للبيئة و غيرها( ، سوف تستمر انشطة الجرائم البيئية ، نباتات وصوال

 عن ان 
ً
 فى توفير فرص العمل والتجارة غير املشروعة نتيجة الطبيعة املربحة ملا يتم تداوله ، فضال

ً
و سوف تستمر ايضا

لى سبيل املثال ترتفع اسعار منتجات الحياة البرية غير القانونية ، املشترون يضعون قيمة أعلى ملنتجات هذه التجارة فع

حيث تعد نادرة وغير شائعة خاصة إذا نجحت جهود مكافحة الصيد الجائر في جانب العرض فقد تساهم مع ذلك في رفع 

جذاًبا للغاية مما يدفع  األسعار مما يؤدي إلى أرباح هائلة ، كما أن هذه األسعار تجعل االستثمار فى هذه املنتجات أمًرا

مرتكبى الجريمة البيئية الى زيادة استغالل و جمع هذه املنتجات وتخزينها للمبيعات املستقبلية عندها ستكون الندرة أعلى 

. 
ً
 و بالتالى السعر اكثر ارتفاعا

اما عن املوارد الخشبية )الحطب او الفحم( و املوارد الحيوية ، فهى تعد املصدر الرئيس ي للطاقة داخل دول الدراسة           

التى تستخدم خاصة فى عمليات الطهى ، نتيجة انه أسهل مصادر الطاقة إن لم يكن أرخصها دائًما كما أنه مصدر مهم 

% 70.8٪ )95اتي يلبيان تقريًبا كل الطلب اإلجمالي على الطاقة في بوروندي و ان للدخل ، فنجد ان  الخشب و الفحم النب

% الخث( من إجمالي إمدادات الطاقة 0.04% تفل قصب السكر ، 1% مخلفات زراعية ، 18.3% فحم ، 5.8خشب الوقود ، 

لخشب املحتمل إنتاج )احتياجات األولية فيها يتم توفيرها بواسطة الكتلة الحيوية ، و من املقدر أن يتطلب استهالك ا

 2018هكتار لعام  542,569هكتار وهو أعلى من نصف مساحة الغابات الحالية البالغة  289,479اإلنتاج املتوقعة( حوالي 

 من األخشاب املستخدمة على املستوى الوطني ، و تستحوذ املناطق 
ً
و هذا مايوضح مقدار ما يتوقع ان تفقده الغابات سنويا

كجم / فرد / يوم ، حيث تؤكد  2.93٪ من االستهالك الكلي بمعدل 76على الجزء األكبر من االستهالك وهو أكثر من الريفية 

 هذه األرقام على الحاجة إلى الحد من استهالك األخشاب والحاجة إلى مزيد من التشجير.

٪ من استخدام الطاقة 86.3و تمثل الكثلة الحيوية أهم مصدر للطاقة يستخدم من خالل الحطب بنسبة تقدر بحوالى      

٪ من إجمالي الطاقة املستهلكة ، و من املتوقع أن يزداد استهالك حطب الوقود على 95ا و التى تمثل ما يصل إلى في رواند

٪ سنوًيا( 25)نما طلب رواندا على الطاقة بسرعة بنسبة  املدى القصير بسبب النمو السكاني وزيادة األنشطة االقتصادية

طن من الحطب  1.8قد لوحظ أنه إذا استخدمت األسرة العادية  دولة ، و مما سيشكل تهديد كبير على موارد الغابات فى ال

طن من الخشب إذا كان  3.5في السنة لتلبية احتياجاتها من الطهي باستخدام موقد تقليدي ، فإن نفس األسرة ستستخدم 

الحضرية إلى جانب  عليها التحول إلى الفحم باستخدام موقد محسن. ولذلك فإن استخدام الفحم النباتي في املناطق
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معدالت النمو الحضري املرتفعة هو ظاهرة مقلقة تسرع من الضغط على املوارد الخشبية ، اما فى اوغندا فتعد االخشاب 

% من السكان على الفحم غير  96٪ من الطاقة املولدة في أوغندا ، حيث يعتمد أكثر من 89.9هى املسؤولة عن أكثر من 

الطلب على الكتلة ( كمصدر أساس ي للوقود خاصة فى عمليات الطهي ، و يبلغ متوسط %75%( والحطب )21املستدام)

ا حيث يبلغ استهالكه السنوي  44الحيوية فى اوغندا حوالى 
ً
مليون طن سنوًيا ، و الحطب هو الوقود األساس ي األكثر استهالك

مليون طن تلبي هذه  26ها بشكل مستدام تبلغ مليون طن ، لكن الكتلة الحيوية الخشبية التي يمكن الوصول إلي 28حوالي 

ا على موارد الكتلة الحيوية  44٪ من إجمالي الطلب البالغ 59الكمية 
ً
مليون طن سنوًيا . هذه الحاجة غير امللباة تخلق ضغوط

 في البالد.

 ( مساهمة الكتلة الحيوية فى مصادر الطاقة االولية1جدول رقم )
 النسبة من اجمالى الطاقة املستهلكة فى الدولة شاركة فى مصادر الطاقة االوليةنسبة امل الدولة

 96 89.9 اوغندا

 95 86.3 رواندا

 98 95 بوروندى

 على عدد من املصادر منها 
ً
 Mudaheranwa, E., Udoakah, Y. O., & Cipcigan, L. (2019, August). Rwanda’s Energyاملصدر : اعتمادا

Profile and Potential Renewable Energy Resources Mapping toward Sustainable Development Goals. In 2019 IEEE PES/IAS 

PowerAfrica (pp. 533-538). IE  .  

لصحية ، حيث تكون بيئة مناسبة و بالتالى فينتج عن احتراق الكتلة الحيوية عدد كبير من االثار السلبية البيئية و ا          

النتشار املالريا والسل اللذان يمثالن املرتبة األولى لالمراض املنتشرة في دول الدراسة ، فضال عن انه من املتوقع أن يرتفع 

الطلب على حطب الوقود ، مما سيؤدى الى قطع املزيد من األشجار إلنتاج الخشب والفحم لتلبية الطلب املتزايد على 

قة ، مما يؤدي إلى إزالة الغابات ، وهو محرك رئيس ي للجرائم البيئية و ألزمة املناخ والتدهور البيئي ، و سيستمر الطلب الطا

باالرتفاع خاصة عندما تكون األسعارفى االسواق غير القانونية أقل بكثير من األسواق القانونية ، حيت تنعدم الضوابط و 

 التجارة غير املشروعة.االلتزامات القانونية ، مما يسهل 

 م2018( معدالت استهالك سكان دول الدراسة لالخشاب 2جدول رقم )
 االستهالك من الحطب / مليون طن 3م1000االستهالك من الوقود الخسبى/ الدولة

 28 1023 اوغندا

 4 406 رواندا

 24 537 بوروندى

 International Energy Agencyو  MININFRA,2020و  IRENA,2020و  The FAO Yearbook of Forest Products,2019املصدر : 

Website: iea.org,2020  وMEMD, 2013  وUBOS Energy Survey 2012 

 لعدد من األسباب ، والتي تشمل على سبيل املثال           
ً
و يمثل البحث عن الجريمة البيئية داخل دول الدراسة تحدًيا كبيرا

 :ال الحصر

 ات : نقص البيان -1

غالًبا ما تعانى املوضوعات التي يتم البحث عنها فى قضايا الجرائم البيئية الى نقص كبير فى البيانات و ذلك لصعوبة           

 أن يقدم 
ً
 ال تخضع للبحث ، و نتيجة لذلك سيتعين على الباحث أوال

ً
رصدها و مراقبة نتيجة عدم قانونيتها لذلك فانها غالبا

 بيانات األولية الالزمة للدراسة.ا ملنطقة الدراسة وفهًما معمًقا لتاريخ الجريمة وتطورها ، من أجل جمع المسًحا نظرًيا واسعً 

 توثيق البيانات : -2

يثير البحث عن أي نوع من الجرائم موضوع توثيق البيانات )معظمها من اإلحصائيات( ، وحتى التجارة القانونية           
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لسلعة معينة كاالخشاب ال تخضع للرصد و املراقبة نتيجة لضعف قدرة حكومات دول الدراسة على تصنيفها و توفير 

مع البيانات و دقتها من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وكاالت الدولة الفاسدة البيانات املحدثة و املستمرة لها ، كما يعيق ج

 عن انه ال توجد وسيلة فاعلة إلجبار املجرمين 
ً
التى ال تتوفر لها الحوافز الكافية لنشر إحصاءات الجريمة إن وجدت ، فضال

 على قول الحقيقة وتقديم بيانات موثوقة .

 نقص املوارد املالية : -3

مثل  املوارد املخصصة لجهود اإلنفاذ الدولية ضد الجرائم البيئية قليلة تماًما و قاصرة على املنظمات الدولية فقط          

يمة( ، )اإلنتربول ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ، ومنظمة الجمارك العاملية ، ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجر 

نظمة املالحقة املحلى ، و بالتالى إلى استمرار املشاركة املتزايدة من الجماعات اإلجرامية املمما ادى إضعاف قطاع اإلنفاذ و 

 بسبب توفر بيئة متساهلة .

 تحديات اخرى : -4

في  حددت منظمة البيئة لألمم املتحدة عدة ثغرات رئيسية في االستجابة للجريمة البيئية داخل دول الدراسة ، تتمثل          

املعرفة والوعي ، وعدم وجود استخدام محدد للتشريعات ، وانعدام اإلرادة املؤسسية والحوكمة ، ونقص  االفتقار إلى

القدرة في سلسلة اإلنفاذ ، وانعدام التعاون الوطني والدولي وتبادل املعلومات بين السلطات ، وعدم املشاركة مع الجهات 

 .الفاعلة الخاصة باملجتمعات املحلية

 : 
ً
 التقييم الكمى ملستويات بعض جرائم الغاباتثالثا

 فى الجرائم البيئية فى دول الدراسة ، وعادة ما ترتبط األنشطة غير          
ً
القانونية  تعد جرائم الغابات النوع االكثر انتشارا

تظهر تأثيرها السلبي بقطع األشجار أو الحرق العمد و االتجار بالحياه البرية واالستغالل املفرط للموارد الطبيعية ، و 

بصورة واضحة على النظام البيئي املحلى كتآكل التربة و تهديد التنوع البيولوجي و فقدان املوائل الطبيعية )املحميات 

 عن التأثير على السلسلة الغذائية وسالمة األغذية ال
ً
تى الطبيعية و الغابات( وتدهورها و االخالل بالتوازن البيئى ، فضال

 يمكن أن يكون لها تأثير كبيرعيحصل عليها 
ً
لى السكان املحليين من الغابة و هذا أيًضا يعد من الجرائم البيئية ، و عامليا

ا وثيًقا بالحفاظ على املناطق املحمية  بشكل خاص. 
ً
 تغير املناخ  ، و يرتبط هذا ارتباط

ل قطع و استغال -صور رئيسية منها )حرائق الغابات نجد أن جرائم الغابات داخل دول الدراسة ترتكب من خالل أربع            

لهواء و اتدهور جودة  -الصيد غير املشروع للحياه البرية خاصة فى املناطق املحمية وما حولها  –األخشاب غير القانوني 

 داخل الغابات
ً
 كما يلى : اتساع ثقب االوزون( ، و سوف يتناول البحث نوعين من اكثر انواع الجريمية البيئية انتشارا

 حرائق الغابات  -1

تعد حرائق الغابات واحدة من أهم التهديدات ، مما أدى إلى ظهور العديد من اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية           

السلبية ، و قد تكون حرائق الغابات نتيجة لكارثة طبيعية او ظاهرة بشرية املنشأ تعتمد بشكل مباشر على السلوك 

على أنها حرائق غير خاضعة للرقابة  )5)عي لسكان دول الدراسة ، و تعرفها املجموعة الوطنية لتنسيق حرائق الغاباتاالجتما

ناتجة بشكل طبيعي أو من قبل البشر الذين لديهم قابلية للتوسع في مناطق الغابات بما في ذلك أي هياكل وبنى تحتية 

فُتعرَّف على أنها الحرق املتعمد للغابات و يمكن تمييزه عن أسباب أخرى موضوعة داخل هذه املناطق ، اما جريمة الحريق 

و وفًقا للبيانات التي تم جمعها والصور التي تم التقاطها بواسطة مقياس الطيف التصويري ،  مثل حرائق الغابات الطبيعية

م ، فقد انتشرت و 2018عام  على القمر الصناعي تيرا لدول منطقة الدراسة على مدار (MODIS) ذي الدقة املتوسطة

                                                           

(5) National Multi-AgencyCoordinating Group,2012 ,Strategic Direction to Optimize Firefighting Capability 
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يظهر  تزايدت اعداد حرائق الغابات )النقاط  الحمراء( بشكل كبير في السنوات األخيرة ، مما اثر بشكل كبير على البيئية ، و

 عن أبعادها االجتماعية و االقتصادية
ً
 . العدد الهائل من حرائق الغابات وموقعها الجغرافي و تأثيراتها البيئية الكبيرة فضال

 ( حرائق الغابات فى دول الدراسة3جدول رقم )

 Global Forestو  The United Nations Environment Programme (UNEP),2020و  World Resources Institute,2020املصدر : اعتمادا على على 

Watch (GFW),2020. 

هكتار ، و بالنظر إلى  32645لقد أدت حرائق الغابات الى فقدان مساحات كبيرة من غابات دول الدراسة بلغت حوالى   

حة املحترقة بسبب جرائم الحرائق تبلغ حوالى ( نجد أن اوغندا كانت الدولة األكثر تضرًرا من حيث املسا1الخريطة رقم )

%( وهى كانت الدولة األقل 1.9%( و رواندا )2.98٪ من املساحة املحترقة بأكملها في دول الدراسة ، تليها بوروندى ) 95.1

 تضرًرا . 

 م2018( التوزيع الجغرافي لجريمة حرائق الغابات فى دول الدراسة على مدار عام 1خريطة رقم )

 
 على املص

ً
در : عمل الباحثة اعتمادا World Resources Institute,2020 و   The United Nations Environment Programme (UNEP),2020 و   Global Forest Watch 

(GFW),2020 و   National Aeronautics and Space Administration NASA,2020 و    The World Bank Group,2020 و   The Regional Centre for Mapping of 

Resources for Development (RCMRD),2020 

 بوروندى رواندا اوغندا الدولة

عدد حرائق 

 2018الغابات 

ديسمبر  30و  2017ديسمبر  29بين 

، شهدت أوغندا حوالى  2018

 حريق 110056

،  2019يناير  2و  2018يناير  1فى الفترة بين 

 حريق. 654شهدت رواندا حوالى 

 1و  2017ديسمبر  31في الفترة ما بين 

، شهدت بوروندي حوالى  2019يناير 

 حريق 1970

 ذروة الحرائق

 
ً
يبدأ موسم الحرائق في أوغندا عادة

 15في أواخر ديسمبر ويستمر حوالي 

 أسبوًعا

 في أوائل 
ً
يبدأ موسم الحرائق في رواندا عادة

 أسبوًعا 13يوليو ويستمر حوالي 

 
ً
في  يبدأ موسم الحرائق في بوروندي عادة

 أسبوًعا 14أواخر يونيو ويستمر حوالي 

املقاطعات 

االكثر تعرض 

 للحرائق

كانت املنطقة التي بها أكبر عدد من 

، حدث بها  Kitgumالحرائق هي 

٪ من جميع الحرائق 25حوالى 

 املكتشفة في أوغندا

كانت املنطقة التي بها أكبر عدد من الحرائق 

، و حدث بها  Iburasirazuba هي منطقة 

٪ من جميع الحرائق املكتشفة في 90حوالى 

 رواندا 

املنطقة التي بها أكبر عدد من اإلنذارات 

، و حدث  Bubanza بالحرائق هي منطقة 

٪ من جميع الحرائق 12بها حوالى 

 املكتشفة في بوروندي
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 م2018( تطور اعداد الحرائق فى دول الدراسة على مدار عام 1شكل رقم )

 
الحرائق وما يرتبط بها من إجمالي املساحة املحترقة سنوًيا في دول الدراسة ( تطور اعداد جرائم 1يوضح الشكل رقم )          

م ، و ال تختلف اإلحصائيات بشكل كبير من سنة إلى أخرى ولكنها في الغالب تتبع نفس االتجاه كما يوضح 2018خالل العام 

 عن ( ، مما يؤكد أن إجمالي املساحة املحروقة تعتمد في الغالب على الس2الشكل رقم )
ً
لوكيات الخاطئة للسكان فضال

ا مناخية شديدة الحرارة والجفاف( أدت إلى عدد من حرائق الغابات .
ً
 ظروف األرصاد الجوية املوسمية )ظروف

 م2018و  2017( تطور اعداد الحرائق فى دول الدراسة على مدار عام 2شكل رقم )
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 دراسة( حرائق الغابات حسب األسباب في دول ال4جدول رقم )

 مجهول / % إهمال متعمد / % طبيعى / % م2018اجمالى عدد الحرائق عام  الدولة

 5 86 9 110056 اوغندا

 8 84 7 654 رواندا

 4 90 6 1970 بوروندى
 Institute Statistics And Studiesو  Uganda Bureau of Statistics (UBOS),2019و  Regional Subsahara Wildland Fire Network (Afrifirenet),2018املصدر : 

Economic Du Burundi (Isteebu),2018  وNational Institute of Statistics Rwanda(NISR),2020 . 

٪ من إجمالي عدد حرائق الغابات في اوغندا ، 86تمثل أحداث حرائق الغابات الناتجة عن العمد و االهمال حوالى           

 623٪( على الرغم من التأثير البيئي املنخفض جًدا لجرائم للحرائق فيها و الذى ال يتعدى )84رواندا ) ٪( و90تليها بوروندى )

هكتار( فإن معدل جرائم الحرائق كبير نتيجة لتقنيات الزراعة التي تتمثل فى حرق بقايا األراض ي الزراعية و انتقال هذه 

 عن عدم كفاي
ً
ة التشريعات الوطنية للتصدي لجرائم الحرائق ، في حين أن حرائق الحرائق الى الغابات املجاورة ،  فضال

 ( .4الغابات التي تحدث بشكل طبيعي هي قليلة جدا ، كما يوضح الجدول رقم )

 قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب -2

دول الدراسة  ، حيث عانت دول  يعد قطع األشجار غير القانوني احد الجرائم البيئية الرئيسية التى تؤثر على غابات          

الدراسة من عجز في األخشاب ، و فيها يتجاوز الطلب على األخشاب واملنتجات املرتبطة به طلبات العرض ، فهناك طلب 

متزايد وتناقص في املعروض من منتجات الغابات بسبب طول فترة او دورات نمو الغابة ، و بالتالى ال يمكن زيادة املعروض 

لغابات الطبيعية بسرعة مما يؤدي إلى زيادة األسعار ، بالتالى تعد تجارة األخشاب املقطوعة بطريقة غير من أخشاب ا

 للجناه لالسراف فى قطع االخشاب بطريقة غير قانونية  . 
ً
 كبيرا

ً
 مشروعة مربحه للغاية حافزا

لغابات نتيجة لقطع االشجار غير القانونى ( إلى أن دول الدراسة فقدت مساحات كبيرة من ا2تشير الخريطة رقم )          

 2018هكتار عام  21433وتجارة األخشاب ، حيث بلغت املساحة االجمالية حوالى 
ً
م ، و تعد أوغندا الدولة االكثر فقدانا

،  %5.37% من اجمالى املساحة املفقودة ، تليها دولة بوروندى بنسبة اقدر حوالى 93.7لهذه املساحات بنسبة تقدر بحوالى 

% نتيجة للجهود الكبيرة املبذولة للقضاء على هذه النوعية من التجارة 0.8ثم تأتى دولة رواندا فى النهاية بنسبة تقدر بحوالى 

 عن اتساع عمليات التشجير التى تقوم بها و تشجع عليها الحكومة الرواندية .
ً
 ، فضال

 م2018املشروعة عام ( التوزيع الجغرافى الزالة الغابات بطرق غير 2خريطة رقم )
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 م2018( انتاج و استهالك الخشب املستدير عام 5جدول رقم )

 3متر1000االستهالك /  3متر1000االنتاج /  الدولة

 49060 49061 اوغندا

 6212 6212 رواندا

 6622 6624 بوروندى

 FAO, Yearbook of Forest Products,2018املصدر : 

( حجم العرض و الطلب القانونى املسجل على االخشاب املستديرة داخل دول الدراسة 5و كما يوضح الجدول رقم )          

، و التى تكاد تكون متقاربة جدا من بعضها ، وهذا مايصعب تصديقه مما يؤكد على صعوبة تقدير حجم قطع األشجار 

املشروعة ، ومع ذلك فإن االبحاث و التقارير املتعمقة في ممارسات الغابات غير املشروع وتجارة األخشاب نظًرا لطبيعته غير 

من جميع أنحاء العالم ، وكذلك البحث في تجارة األخشاب تشير جميعها إلى أنها جريمة بيئية كبيرة ، فعلى سبيل املثال 

، أن قطع األشجار  FAO,2018و   Seneca Creek Associates, LLC, Wood Resources International,2019قدرت تقارير 

 إلى أن قطع األشجار غير  90-50غير القانوني يمثل 
ً
٪ من حجم أنشطة الغابات في دول الدراسة ، و تشير التقديرات ايضا

م مثل الحصاد غير القانوني فى دول الدراسة 2018املشروع ال يزال يحدث في العديد من الغابات املحمية رسمًيا ، ففي عام 

 هكتار فى رواندا . 183هكتار فى بوروندى و  1152هكتار فى اوغندا و  20098هكتار منها  21433 حوالى

 م2018( فقدان اجمالى الغطاء الغابى نتيجة الجرائم البيئية عام 3خريطة رقم )

 
 إلى هذه األرقام فأن أكثر من           

ً
غير قانوني عام الف متر مكعب من األخشاب تم حصادها بشكل  50000واستنادا

 في إمدادات األخشاب ، حيث تشير سجالت 2018
ً
جدول  FAOم ، فعلى الرغم من ذلك تواجه دول الدراسة نقًصا كبيرا

الف متر مكعب فى اوغندا ,  6624,  6212,  49061( إلى أن اإلنتاج من محميات الغابات املركزية قد انخفض الى 5رقم )
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هذا الرقم أكثر مع إزالة املزارع م ، و سوف ينخفض 2018الخشب املستديرة في عام  رواندا , بوروندى على التوالى من

 املتبقية. 

 : التقييم الكمى لتأثيرات حرق الغابات و قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب على بيئة دول منطقة 
ً
رابعا

 الدراسة

هناك أنواًعا مختلفة من التأثيرات البيئية املباشرة للجرائم البيئية ، تشمل جودة البيئة )تلوث الهواء واملاء وتدهور           

 عن التأثر السلبى على املوارد )مثل فقدان 
ً
نوعية التربة( ، والتأثيرات السلبية املباشرة على مواطن التنوع البيولوجي ، فضال

لالستخدام ، ونضوب موارد الغابات ، و نضوب املوارد املعدنية( ، و سوف نتناول هنا التأثير البيئى السلبى التربة الصالحة 

على التقلص التدريجى ملساحة املحميات الطبيعية فى دول الدراسة الذى ينتج عنه الكثير من االثار السلبية االخرى 

 طبيعية كموطن طبيعى له .كفقدان التنوع البيولوجى الذى يعتمد على املحميات ال

( التوزيع الجغرافى لتأثير جريمتى حرق الغابات و قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب على املحميات 4خريطة رقم )

 الطبيعية 

 
دراسة فالتأثير البيئي لجريمة حرائق الغابات و استغالل و قطع األشجار غير املشروع وتجارة األخشاب داخل دول ال          

يزداد خطورة فى املناطق املصممة لحماية التنوع البيئي والحفاظ عليه ، فتتعرض املناطق املحمية بما في ذلك غابات دول 

الدراسة و املتنزهات الوطنية لتهديد متزايد من حرائق الغابات و قطع االشجار غير القانونى خاصة فى دولة اوغندا ، و من 

 تحديد حجم التأثير البيئي على املناطق املحمية . الخرائط و البيانات نستطيع

( مقدار ما تم فقدانه بالحرق او القطع من إجمالي مساحة املحميات الطبيعية فى دول الدراسة 4توضح الخريطة رقم )          

حرائق داخل م ، و بالنسبة لتأثير جريمة حرائق الغابات على املحميات الطبيعية ، فنجد ان اعداد ال2018خالل عام 

حريق في املناطق املحمية عامة )مثل الحدائق الوطنية  33350م ، بلغت حوالى 2018املحميات الطبيعية على مدار عام 

 ، و 30واألراض ي املحمية العامة( 
ً
% من اجمالى الحرائق فى رواندا ، 15% منها فى حدث فى اوغندا و هى الدولة االكثر تضررا
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 9314هكتاًرا من اجمالى محميات دول الدراسة ، منها  9524و غطت هذه الحرائق اجمالى  % فى بوروندى ،12و حوالى 

هكتار فى بوروندى ، اما عن جريمة قطع األشجار غير املشروع وتجارة  117هكتار فى رواندا ، و  93هكتار فى اوغندا ، و 

% 4% من محميات اوغندا ، و حوالى 9حوالى هكتار من املناطق املحمية ، منها  1874األخشاب ، فقد قضت على اجمالى 

 % من محميات بوروندى .5من محميات رواندا ، و 

 م2018( اآلثار البيئية في املناطق املحمية 6جدول رقم )

 الدولة

اجمالى مساحة 

املحميات 

 الطبيعية/هكتار

عدد 

 الحرائق/حريق

ماتم فقدانه 

نتيجة حرائق 

 الغابات/هكتار

ما تم فقدانه نتيجة 

ع األشجار غير قط

املشروع وتجارة 

 األخشاب/هكتار

االثر البيئى على 

املحميات 

 الطبيعية/هكتار

 3877832 1809 9314 33016 3888955 اوغندا

 239947.166 7 93 98 240047.166 رواندا

 211134.4 58 117 236 211309.4 بوروندى

( ان التأثير البيئى لجرائم الغابات فى دول الدراسة قد ادى الى تقليص املناطق املحمية في 6و كما يوضح جدول رقم )          

% من اجمالى املناطق 0.0037-، و فقدت رواندا حوالى  2018% خالل عام 0.046-بمساحة تبلغ حوالى اوغندا تدريجًيا 

% من اجمالى مساحة املحميات الطبيعية 0.006-الطبيعية فى بوروندى ما يقارب  املحمية ، و انخفضت مساحة املحميات

 % من مساحة الدولة .7.5915البالغ مساحتها 

و بصرف النظر عن هذه اآلثار الواضحة ، فان حرق و قطع األشجار غير القانوني له عواقب وخيمة تمتد إلى ما هو           

 بشكل مباشر على خدمات النظم البيئية التى تؤديها الغابات ، بما في ذلك تنظيم أبعد من مكان الجريمة ، فيؤثران 
ً
ايضا

الفيضانات والجفاف وتدهور األراض ي ، و عزل الكربون وتخزينه حيث اتضحت املستويات املتزايدة لثاني أكسيد الكربون 

ي دول الدراسة حلت األراض ي العشبية سريعة في الغالف الجوي بعد انخفاض مساحة الغابات ، و مع زيادة إزالة الغابات ف

االشتعال محلها ، و يمكن أن يؤدي حدوث حرائق الغابات إلى تغيير الخصائص الفيزيائية والهيكلية للمناظر الطبيعية 

لحرائق و القطع للنباتات ، وبالتالي اختالفات كبيرة في الغطاء النباتي والتربة والحيوانات ، و قد تفقد النظم البيئية املتأثرة با

كلًيا أو جزئًيا لفترة زمنية تصل إلى سنوات ، خالل هذا الوقت تتعرض التربة للتآكل بفعل الرياح واملياه التي يمكن أن تسهم 

اع الحيوانية التى تتغذى في تدهور دورة املغذيات )الكربون والنيتروجين والفوسفور( الضرورية للنباتات ، وبالتالي لألنو 

 عليها.

 االستنتاجات و التوصيات : 

قدم البحث ملخًصا عن بعض انواع الجرائم البيئية داخل غابات دول الدراسة )حرق الغابات و قطع األشجار غير           

املشروع وتجارة األخشاب( ، و التأثير السلبى لهذه الجرائم على مساحة املحميات الطبيعية ، و قد توصل الى بعض 

تى نؤكد من خاللها على التباين الواسع آلثار حرائق الغابات و قطع االشجار غير املشروع  و تجارة االستنتاجات و ال

االخشاب داخل دول الدراسة ، وطول األفق الزمني الستعادة النظام اإليكولوجي ، نتيجة طبيعة الجريمة البيئية العابرة 

فى تحديد أفضل املمارسات التى تحد من هذه الجرائم داخل للحدود ، والتى منها نتوصل الى بعض التوصيات التى تساهم 

 دول الدراسة منها :.

االعتراف بالجرائم البيئية والتصدي لها باعتبارها تهديًدا خطيًرا ، مع توضيح األبعاد املتعددة للجريمة البيئية ، وأثرها  -1

اعدة على دعم وموازنة التنسيق املناسب البالغ على البيئة وأهداف التنمية املستدامة داخل دول الدراسة ، واملس
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وتبادل املعلومات بين جميع أصحاب املصلحة )املجتمع املدني والقطاع الخاص والشعوب األصلية والحكومات 

 ومنظمة األمم املتحدة بوجه عام( ، مع الحاجة إلى اإلقرار أيًضا بدور إنفاذ القانوني في الحكم البيئي الرشيد .

وافر البيانات والخرائط التي تعمل على تمييز تأثيرات الجرائم البيئية بصفة مستمر ، مع تقوية يجب التأكيد على ت -2

 البحوث على وجه التحديد التي تجرى حول حجم الجرائم البيئية و تأثيرها على البيئة .

ستجابة من قطاع تعزيز و تنسيق جهود إصدار التشريعات واللوائح البيئية وتخفيف حدة الفقر ودعم التنمية مع اال  -3

اإلنفاذ للحد من الجريمة البيئية كجزء من نهج شامل يسعى إلى مجابهة التهديد الشديد لكٍل من البيئة والتنمية 

 عن تقوية األنظمة املؤسسية والقانونية والتنظيمية لزيادة 
ً
املستدامة الذي يسببه استمرار الجريمة البيئية ، فضال

ارة غير املشروعة وإدارتها بطريقة أكثر فعالية ، و التركيز على الدعم الدولي والتنموي مقاومة الفساد لضمان رصد التج

 لدعم العائد القانوني والتنمية املستدامة وللحد من آثار الجريمة البيئية داخل دول الدراسة .

رقة بين املنتجات القانونية القيام بحمالت لزيادة وعي املستهلكين وتقديم الدعم التكنولوجي ، لزيادة قدرتهم على التف -4

وغير القانونية )منتجات األخشاب مثل الورق و غيرها( ، و محاولة ايجاد أفضل املمارسات في تغيير السلوك لتقليل 

 الطلب و ايجاد بدائل ملطالب املستهلكين من منتجات الغابات التي يجري االتجار فيها بطريقة غير قانونية .

 املراجع و املصادر :

 املراجع االجنبية و العربية :

1- Adeyemi, K. O., & Asere, A. A. (2006). A review of the energy situation in Uganda. Population, 28(33,817,496), 39-778. 

2- Andrea Illes, Stephanie Newman, Emma Watkins, Andrew Farmer, Lucas Porsch Anna Rita Germani, Filippo Reganati, 

Cesare Imbriani and Piergiuseppe Morone ,Annalisa Lucifora , Floriana Bianco, Niels Philipsen, Katarina Kubovicova, 

Andrea Rigamonti and Michael Faure. 2014. Understanding the damages of environmental crime. A study compiled as 

part of the research project "European Union Action to Fight Environmental Crime". London, IEEP. 

3- Andrea Illes, Stephanie Newman, Emma Watkins, Andrew Farmer, Lucas Porsch, Anna Rita Germani, Filippo Reganati, 

Cesare Imbriani and Piergiuseppe MoroneAnnalisa Lucifora and Floriana Bianco, Niels Philipsen, Katarina Kubovicova, 

Andrea Rigamonti and Michael Faure2014, Understanding the damages of environmental crime, EFFACE project as part 

of the research project "European Union Action to Fight Environmental Crime" (www.efface.eu). 

4- BP,2019, BP Statistical Review of World Energy2019,68th edition. 

5- Debbie Banks,Charlotte Davies, Justin Gosling, Julian Newman,Mary Rice, Jago Wadley and Fionnuala Walravens,2008, 

ENVIRONMENTAL CRIME, ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA), London N1 0NY, UK 

6- Debbie Banks,Charlotte Davies, Justin Gosling, Julian Newman,Mary Rice, Jago Wadley and Fionnuala Walravens,2008, 

ENVIRONMENTAL CRIME, ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA), London N1 0NY, UK. 

7- Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ ,2009, Regional Reports on Renewable Energies in East 

Africa. 

8- Di Fonzo M., P.M. Falcone, A.R. Germani, C. Imbriani, P. Morone, F. Reganati (2015). The Quantitative and Monetary 

Impacts of Forest Fire Crimes. Report compiled as part of the EFFACE project, University of Rome “La Sapienza”, 

www.efface.eu. 

9- Energy Private Developers,2020, Rwanda Energy Sector 2019. 

10- EnviCrimeNet,2014, Intelligence Project on Environmental Crime, Report on Environmental Crime . 

11- ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA),2008, ENVIRONMENTAL CRIME, UK. 

12- European Commission,2017, ENVIRONMENTAL PROFILE OF RWANDA, Kigali. 

http://www.efface.eu/
http://www.efface.eu/


 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
159 

13- FAO and UNEP. 2020. The State of the World’s Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome. 

https://doi.org/10.4060/ca8642en. 

14- FAO, 2017, Analysis of forests and climate change in Eastern Africa, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations,Rome. 

15- FAO,2020, Global Forest Resources Assessments of (FRA) 2018 report, Uganda. 

16- FAO,2020, Global Forest Resources Assessments of (FRA) 2018 report, Rwanda. 

17- FAO,2020, Global Forest Resources Assessments of (FRA) 2018 report, Burundi. 

18- FAO. 2020. FAO Yearbook of Forest Products 2018, Rome. 

19- Farmer, A.M. (2015). Qualitative and monetary analysis of the impacts of environmental crime: Overview. A study in the 

framework of the EFFACE research project. London: IEEP. 

20- Farmer, A.M. (2015). Qualitative and monetary analysis of the impacts of environmental crime: Overview. A study in the 

framework of the EFFACE research project. London: IEEP. 

21- Geeraerts, K., Mutafoglu, K. and Illes, A. 2015. Illegal e-waste shipments from the EU to China. Quantitative and monetary 

analysis of illegal shipments and its environmental, social and economic impacts economic impacts. A study compiled as 

part of the EFFACE project. London, IEEP. 

22- Gerald Eilu,2018, NATIONAL ENERGY REPORT – UGANDA, Makerere University. 

23- IEA,2019, KEY WORLD ENERGY STATISTICS, International Energy Agency Website: iea.org. 

24- INTERPOL, R., & Global Initiative. (2018). World Atlas of Illicit Flows. 

25- IRENA ,2019, ENERGY PROFILE of Burundi 2018, Abu Dhabi,United Arab Emirates. 

26- IRENA ,2019, ENERGY PROFILE of Rwanda 2018, Abu Dhabi,United Arab Emirates. 

27- IRENA ,2019, ENERGY PROFILE of Uganda 2018, Abu Dhabi,United Arab Emirates. 

28- Josephat, M. (2018). Deforestation in Uganda: Population increase, forests loss and climate change. Environ Risk Assess 

Remediat, 2(2), 46-50. 

29- Kamweti, D., Osiro, D., & Mwiturubani, D. A. (2009). Nature and extent of environmental crime in Kenya. Institute for 

Security Studies Monographs, 2009(166), 78. 

30- Lambrechts, D. (2016). Environmental Crime in Sub-Saharan Africa–A Review and Future Challenges. 

31- Lambrechts, D. 2014. “Doing Research on Sensitive Topics in Political Science: Studying Organised Criminal Groups in 

Cape Town, South Africa.” Politikon 41 (2): 249–265. doi: 10.1080/02589346.2014.905257 [Taylor & Francis Online], 

[Web of Science ®], [Google Scholar] 

32- Lee, L. Y. T. (2013). Household energy mix in Uganda. Energy Economics, 39, 252-261 

33- Li, R., Buongiorno, J., Turner, J. A., Zhu, S., & Prestemon, J. (2008). Long-term effects of eliminating illegal logging on the 

world forest industries, trade, and inventory. Forest Policy and Economics, 10(7-8), 480-490. 

34- Luc Pelkmans,2018, IEA Bioenergy Countries’ Report – Update 2018,Bioenergy policies and status of 

implementation,IEA Bioenergy. 

35- MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL DEVELOPMENT,2018, UGANDA’S SUSTAINABLE ENERGY FOR ALL INITIATIVE 

–ACTION AGENDA, Kampala, Uganda. 

36- Ministry of Energy and Mineral Development,2019, Draft National Energy Policy, Kampala, UGANDA. 

37- MINISTRY OF INFRASTRUCTURE of RWANDA,2018, ENERGY SECTOR STRATEGIC PLAN 2018/19 - 2023/24. 

38- Mudaheranwa, E., Udoakah, Y. O., & Cipcigan, L. (2019, August). Rwanda’s Energy Profile and Potential Renewable 

Energy Resources Mapping toward Sustainable Development Goals. In 2019 IEEE PES/IAS PowerAfrica (pp. 533-538). 

IEEE. 

https://doi.org/10.4060/ca8642en


 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
160 

39- Munyaneza, J., Wakeel, M., & Chen, B. (2016). Overview of Rwanda energy sector: from energy shortage to sufficiency. 

Energy Procedia, 104, 215-220. 

40- Munyaneza, J., Wakeel, M., & Chen, B. (2016). Overview of Rwanda energy sector: from energy shortage to sufficiency. 

Energy Procedia, 104, 215-220. 

41- Munyaneza, J., Wakeel, M., & Chen, B. (2016). Overview of Rwanda energy sector: from energy shortage to sufficiency. 

Energy Procedia, 104, 215-220. 

42- NATIONAL ENVIRONMENT MANAGEMENT AUTHORITY (NEMA),2019, Environmental Monitoring using Earth 

Observation Technologies, Kampala ,Uganda. 

43- National Interagency Fire Center,2012, Strategic Direction to Optimize Firefighting Capability, National Multi-Agency 

Coordinating Group, Boise, Idaho. 

44- National Wildfire Coordinating Group,2017, Interagency Prescribed Fire Planning and Implementation Procedures 

Guide. 

45- Nellemann, C. (Editor in Chief); Henriksen, R.,Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, 

S. (Eds). 2016. The Rise of Environ mental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And 

Security. A UNEPINTERPOL.  .  

46- Nellemann, C. (Editor in Chief); Henriksen, R.,Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, 

S. (Eds). 2016. The Rise of Environ mental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And 

Security. A UNEPINTERPOL. 

47- Nellemann, C. (Editor in Chief); Henriksen, R.,Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter,P., Mrema, E., and Barrat, 

S. (Eds). 2016. The Rise of Environ mental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And 

Security. A UNEPINTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid 

Response–Norwegian Center for Global Analyses,www.rhipto.org. 

48- Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash, N.,Mrema, E. (Eds). 2014. The Environmental Crime Crisis – Threats to 

Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources. A UNEP Rapid Response 

Assessment. United Nations Environment Programme and GRID Arendal, Nairobi and Arendal, www.grida.no. 

49- Nellemann, C., Stock, J., & Shaw, M. (2018). World atlas of illicit flows. Global Initiative. 

50- NEMA (2019): Sixth National Report to the Convention on Biological Diversity, Kampala, Uganda. 

51- Netherlands Enterprise Agency,2018, Final Energy report Uganda ,ministry of Economic Affairs and Climate Policy. 

52- Pappis, I., Howells, M., Sridharan, V., Usher, W., Shivakumar, A., Gardumi, F. and Ramos, E., Energy projections for African 

countries, Hidalgo Gonzalez, I., Medarac, H., Gonzalez Sanchez, M. and Kougias, I., editor(s), EUR 29904 EN, Publications 

Office of the European Union, Luxembourg, 2019, ISBN 978-92-76-12391-0, doi:10.2760/678700, JRC118432. 

53- Plumptre, A. J., Ayebare, S., Behangana, M., Forrest, T. G., Hatanga, P., Kabuye, C., ... & Nampindo, S. (2019). Conservation 

of vertebrates and plants in Uganda: Identifying Key Biodiversity Areas and other sites of national importance. 

Conservation Science and Practice, 1(2), e7. 

54- Prof Dr Pierre-Célestin Karangwa,2018, BURUNDI NATIONAL ENERGY REPORT, University of Burundi. 

55- Rhodes, W. M., Allen, E. P., Callahan, M., Abt Associates, Inc, & United States of America. (2006). Illegal Logging: A Market-

Based Analysis of Trafficking in Illegal Timber, Final Report. 

56- Riggio, J., Jacobson, A. P., Hijmans, R. J., & Caro, T. (2019). How effective are the protected areas of East Africa?. Global 

ecology and conservation, 17, e00573. 

57- Seneca Creek Associates, LLC & Wood Resources International, LLC (2014),Illegal Logging and Global Wood Markets. 

58- Smith-Hall, C. (2009). Forests sustain livelihoods. In Vital Forest Graphics. Stopping the Downswing? (pp. 16-17). 

http://www.grida.no/


 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
161 

59- Stephens, S. L., Collins, B. M., Biber, E., & Fulé, P. Z. (2016). US federal fire and forest policy: emphasizing resilience in dry 

forests. Ecosphere, 7(11), e01584. 

60- Taber, Mary A.; Elenz, Lisa M.; Langowski, Paul G. 2013. Decision Making for Wildfires: A Guide for Applying a Risk 

Management Process at the Incident Level. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-298WWW. Fort Collins, CO: U.S. Department of 

Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 59 p. 

61- TECHNICALITIES OF ENVIRONMENTAL CRIMES, Minsitry of Justice and Constitutional Affairs. 

62- The European Commission,2018, Forest Governance and Timber Trade Flows within, to and from Eastern and Southern 

African Countries. 

63- The Federal Republic of Germany,2008, Partnerships for enhancing regional enforcement of laws against environmental 

crimes, Uganda. 

64- Turyahabwe, N., Kakuru, W., Asiimwe, M., & Byakagaba, P. (2015). Proximate and Underlying Causes of Illegal Timber 

Trade in Uganda. Precious Forests: Precious Earth, 1. 

65- Turyahabwe, N., Kakuru, W., Asiimwe, M., & Byakagaba, P. (2015). Proximate and Underlying Causes of Illegal Timber 

Trade in Uganda. Precious Forests: Precious Earth, 1. 

66- U.S. Department of the Interior,2012, Wildland Fire Management Program Benefit-Cost Analysis, Office of Policy 

Analysis. 

67- UNEP, 2017, Atlas of Africa Energy Resources,United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 

68- United Nations Department of Economic and Social Affairs Statistics Division,2019, Energy Statistics Pocketbook 2019, 

Statistics Papers Series, E No.2. 

69- United Nations Environment Programme (UNEP) and INTERPOL. 2016. The Rise of Environmental Crime: A Growing 

Threat to National Resources, Peace, Development and Security. Accessed June 14. 

http://unep.org/documents/itw/environmental_crimes.pdf [Google Scholar] 

70- United Nations Environment Programme, 2018, The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the 

Environment. 

71- United Nations Environment Programme, 2018,Summary Report Rwanda : From Post-Conflict to Environmentally 

Sustainable Development 

72- Unodc,2015, Environmental Crime –The Trafficking of Wildlife and Timber, www.unodc.org/toc. 

73- Vincent Wagoona,2018, CRIMINAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL LAW AND 

74- Wheater, R. J. (1972). Problems of controlling fires in Uganda National Parks. In Tall Timbers Fire Ecol Conf Proc. 

75- White, R. D. (Ed.). (2009). Environmental crime: A reader. Cullompton, Devon, UK: Willan. 

76- World Bank and FAO. 2020. Assessment of Forest Resource Degradation and Intervention Options in Refugee-Hosting 

Areas of Western and Southwestern Uganda. World Bank and FAO. 

77- World Bioenergy Association,2020, GLOBAL BIOENERGY STATISTICS 2019. 

 .33و  22، ص  2008الثقافة للنشر والتوزيع، األ ردن،  .- - ، دارابتسام سعيد امللكاوي، جريمة تلويث البيئة دراسة مقارنة، الطبعة األولى -78

 36، ص  2005العربية، مصر، . أشرف هالل ، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، دار النهضة -79

كلية  فرع قانون وصحة, أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه تخصص علوم قانونية الحماية الجنائية للبيئة, ,2016بشير محمد أمين, -80

 الحقوق , جامعة الجياللي اليابس, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ات . تهديدات التنمية املستدامة من استغالل الحياة البرية وموارد الغاب ,2014س. نيلمان و ر. هينريكسن و ب. راكستر و ن. آش وإي مريما, -81

 . www.grida.noواالتجار فيها,تقييم برنامج األمم املتحدة للبيئة لالستجابة السريعة برنامج األمم,نيروبى,

ملقترحة إشكاالت الحماية الجنائية للبيئة في التشريعات الجزائرية والحلول ا ,2018سليمان مختار النحوي و عبد املالك لزهاري الدح , -82

 جامعة عمار ثليجي ,األغواط , الجزائر. -ملجابهتها , كلية الحقوق والعلوم السياسية 

http://www.grida.no/


 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
162 

كلية الحقوق و العلوم  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو ا ره علوم في القانون, الجريمة البيئية و سبل مكافحتها, ,2017فيصل بوخالفة, -83

 جامعة باتنة,الجزائر. السياسية,

كلية الحقوق والعلوم  مذكرة بحث الستكمال نيل شهادة املاجستير, الركن املادي للجريمة البيئية وإشكاالت تطبيقه, ,2016لطالي مراد, -84

 جامعة محمد األمين دباغين سطيف,الجزائر. السياسية,

والبحوث اإلنسانية واالجتماعية مجلة وادى النيل للدراسات  الحماية الجنائية للبيئة في التشريع الليبي, ,2015محمد محمود الشركس ي, -85

 كلية الحقوق جامعة بنغازي. والتربوية,

رقم  ,2019السنة  1العدد:  11املجلد:  مجلة آفاق علمية, الجريمة البيئية بين عمومية الجزاء وخصوصية املخاطر, ,2019نفيس أحمد, -86

 .18العدد التسلسلي 

 : االلكترونية املواقع

1- https://earthobservatory.nasa.gov 

2- www.Meteo Rwanda.com 

3- www.Uganda National Meteorological Authority – 

UNMA.com 

4- www.Institut Géographique du Burundi (IGEBU) 

Météo Burundi.com 

5- http://www.unep.org/conflictsanddisasters 

6- https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-

crimeEnvironmental-crime 

7- https://www.cbd.int/countries/?country=bi 

8- https://rainforests.mongabay.com 

9- http://www.globalforestwatch.org 

10- https://www.ubos.org/explore-statistics/0/ 

11- https://data.worldbank.org/indicator 

12- http://www.nbsapforum.net 

13- https://www.mininfra.gov.rw/index.php?id=188 

14- https://tradingeconomics.com/ 

15- https://www.activesustainability.com/environment

/ 

16- https://www.unenvironment.org/ 

17- https://www.impel.eu/ 

18- http://www.unicri.it/ 

19- https://www.irena.org/ 

20- https://knoema.com/ 

21- https://www.nasa.gov/ 

22- https://www.noaa.gov/ 

23- https://www.unenvironment.org/ 

24- https://sencreek.com/ 

25- https://efface.eu/ 

26- http://www.nbsapforum.net/forum 

27- http://www.fao.org/forestry/en/ 

28- https://www.unma.go.ug/index.php 

29- https://www.cbd.int/ 

30- https://www.iea.org/ 

31- https://earthobservatory.nasa.gov/ 

32- https://www.worlddata.info/ 

33- https://globalinitiative.net/ 

34- https://www.interpol.int/en 

35- https://www.meteorwanda.gov.rw/ 

36- https://gfmc.online/ 

37- https://rise.esmap.org/ 

38- https://www.irena.org/ 

39- https://earthexplorer.usgs.gov/ 

40- https://energypedia.info/wiki/Main_Page 

41- https://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_statistics.ht

ml 

42- https://www.ubos.org/ 

43- https://www.statistics.gov.rw/ 

44- http://www.isteebu.org 

 

 

 

https://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.unep.org/conflictsanddisasters
https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crimeEnvironmental-crime
https://www.interpol.int/Crimes/Environmental-crimeEnvironmental-crime
https://www.cbd.int/countries/?country=bi
https://rainforests.mongabay.com/
http://www.globalforestwatch.org/
https://www.ubos.org/explore-statistics/0/
https://data.worldbank.org/indicator
http://www.nbsapforum.net/
https://www.mininfra.gov.rw/index.php?id=188
https://tradingeconomics.com/
https://www.activesustainability.com/environment/
https://www.activesustainability.com/environment/
https://www.unenvironment.org/
https://www.impel.eu/
http://www.unicri.it/
https://www.irena.org/
https://knoema.com/
https://www.nasa.gov/
https://www.noaa.gov/
https://www.unenvironment.org/
https://sencreek.com/
https://efface.eu/
http://www.nbsapforum.net/forum
http://www.fao.org/forestry/en/
https://www.unma.go.ug/index.php
https://www.cbd.int/
https://www.iea.org/
https://earthobservatory.nasa.gov/
https://www.worlddata.info/
https://globalinitiative.net/
https://www.interpol.int/en
https://www.meteorwanda.gov.rw/
https://gfmc.online/
https://rise.esmap.org/
https://www.irena.org/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://energypedia.info/wiki/Main_Page
https://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_statistics.html
https://www.nifc.gov/fireInfo/fireInfo_statistics.html
https://www.ubos.org/
https://www.statistics.gov.rw/


 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022يناير  -الرابع عشر العدد –الرابعدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد جلة الم   

  
162 

منذ أن تم إنشاء مركز سوق أربعاء الغرب في بداية املرحلة االستعمارية الفرنسية بموقع يتوسط عددا من االتجاهات بين مدينة  :امللـــخص

الرباط(، منذ ذلك الحين تابع هذا املركز نموه إلى أن صار تدريجيا  مكناس، )فاس،ا ووسطا وشرقطنجة شماال، واملدن املغربية األخرى جنوبا 

 .مدينة صغرى قائمة الذات مع نهاية املرحلة االستعمارية

ئدة سكانها ولفائدة غير أن التطورات الالحقة لهذه املدينة لم تحقق انتقالها إلى مستوى مدينة متوسطة متكاملة الوظائف السكنية والخدماتية لفا

ابتداء من اآلخدة في التوسع أحياء السكن غير القانوني، تحكم وثائق العمير في توجيهها، والتي كانت من بينها، وامل أهمها عدم لع محيطها القروي،

  .2009، والدواوير القروية التي وقع إدماجها ضمن النطاق الحضري للمدينة ابتداء من 20سبعينيات القرن 

بإعداد مخططات التهيئة الحضرية، املؤسساتيين املعنيين بتدخالت الفاعلين  التعريفكذا و ، تعمل هذه املقالة على التعريف بهذه التطورات لذلك

توفير التجهيزات واملرافق  ، بما يعنيه ذلك منأحياء السكن غير القانونيمن بينها مؤسسة الوكالة الحضرية، وخاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة 

  .  تها الحضريةفلضرورية الكتساب هذه األحياء صا

 .تنظيم املجال، إعادة الهيكلة، السكن غير القانونيمدينة سوق أربعاء الغرب ، : الكلمات املفتاحية

Abstract : Since the establishment of the Souk Arbaa Al-Gharb center at the beginning of the 
French colonial phase, in a location that mediates a number of directions between the city of 
Tangiers in the north, and other Moroccan cities in the south, center and east (Fez, Meknes, 
Rabat), since then this center has continued its growth until it gradually became a small 
independent city at the end of the colonial phase. 
 However, the subsequent developments of this city did not achieve its transition to the level of 
a medium city with integrated residential and service functions for the benefit of its residents 
and for the benefit of its rural surroundings, due to factors, the most important of which is the 
lack of control of the construction documents in directing it, among which were the illegal 
housing neighborhoods, which were expanding from the seventies of the 20th century  And the 
villages that have been incorporated into the urban area of the city starting in 2009. 
 Therefore, this article introduces these developments, as well as the interventions of 
institutional actors involved in preparing urban development plans, including the Urban Agency 
Institution, especially with regard to the restructuring of illegal housing neighborhoods, 
including the provision of equipments and facilities necessary for these neighborhoods to 
acquire their urban characteristic.  

key words: Souk Arba' Al-Gharb city, Illegal housing, restructuring, organizing the field. 

 

 

 السكن غير القانوني وإشكالية تنظيم املجال الحضري بمدينة سوق أربعاء الغرب

The illegal housing and the problem of regulating the urban area in the city 

of  Souk Arba` Al-Gharb. 
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  :تقديم

مل من بين املقاربات األساسية التي حاولت تدبير االختالالت الحضرية نجد تلك املقاربات الداعية الى خلق التجانس والتكا  

( وبعيدا عن كل Ségrégation spatialeبين كافة مكونات املجال الحضري، بعيدا عن أي تمايزات مجالية، داخل املدينة ) 

ماعي بين ساكنة املدينة )الوصم االجتماعي خاصة(؛ وهو ما يصطلح عليه في ما من شأنه أن يكرس التمايز االجت

 .(gentrification) سوسيولوجيا املجال

نعلم أن استحضار هذا النوع من املقاربات ال يغيب عن الفاعلين في مجال التخطيط الحضري، خاصة وأن موضوع    

ية لكونها تجسد رهانات عدة )سياسية، اقتصادية، املدينة يشكل احدى اهتمامات وانشغاالت السلطات العموم

، ولكننا نعلم في نفس الوقت أن تنزيلها ليس بالسهل أمام حجم وثقل مشاكل التعمير 1اجتماعية، تعميرية، ثقافية...(

جعل أي القائمة باملدن املغربية وخاصة عندما تتعمق بأزمة السكن العشوائي وغير القانوني وسوء التنظيم املجالي، مما ي

تدخل الحق من أجل تحسين املشهد الحضري صعب التنفيذ. وهذا ما تعرفه أغلب املدن املغربية الكبيرة منها واملتوسطة 

 والصغرى، وخاصة الواقعة في املحيط القروي كما هو الحال بالنسبة ملدينة سوق أربعاء الغرب.

ذا الخصوص على صعيد املشهد او املجال الحضري ملدينة تسعى هذه املساهمة الى ابراز أوجه اإلشكالية املطروحة به  

انتقلت من كونها قرية بمواصفات أوروبية خالل املرحلة االستعمارية، الى مدينة متوسطة تعرف مشاكل حضرية متنوعة، 

د ابتداء من سبعينيات القرن العشرين على الخصوص؛ وكيف أن التدخالت الحضرية لم تكن موفقة في بعض األحيان عن

معالجة اختالالت مدينة متوسطة تعرف تواجد أحياء عشوائية وناقصة التجهيز، وفي نفس الوقت تعرف توسعا أدى الى 

 ادماج دواوير قروية داخل مدارها الحضري، وبالتالي الى مراكمة االختالالت املجالية باملدينة عوض معالجتها في ابانها. 

ر القانوني يختلف عن املظاهر األخرى للسكن غير الالئق، بالنظر الى تموقعه أن السكن ناقص التجهيز والسكن غي خاصة  

كمنظومة موازية لإلنتاج العقاري والسكني، ويتميز بدينامية ومرونة وقدرة كبيرة على التأقلم مع حاجيات األسر ذات الدخل 

 .  2الضعيف 

ل من جهة أولى على تقريب القارئ من الصورة الحضرية من أجل تقديم العناصر األولية املوضحة لهذه اإلشكالية سنعم    

( ثم األحياء village للمدينة عندما صارت مكوناتها املختلفة تعرف اختالال واضحا، بين االحياء السكنية األصلية للمدينة )

جهة تانية على العشوائية، واألحياء العصرية، إضافة الى الدواوير القروية املدمجة حديثا ضمن نطاقها؛ وسنعمل من 

تقديم ملحة تعريفية بواقع حال األحياء ذات الطابع غير القانوني والعشوائي، من أجل بيان حجم هذا االختالل بمدينة 

                                                           

، شدي عبد العزيز، تدبير املدن باملغرب، أية حكامة وأية رهانات، "التعمير والحكامة املجالية وفق آخر املستجدات التشريعية والقضائية"ر  -1

 .207ص  11منشورات املجلة املغربية لألنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص رقم: 

زارة اعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لإلسكان، "خارطة الطريق للنهوض و  - 2

 .2018أكتوبر  24بقطاع اإلسكان" الرباط، 
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متوسطة تأخرت في تنظيم مجالها ومعالجة صعوباتها الحضرية؛ ومن جهة ثالثة سنعمل على إبراز التدخالت التنظيمية 

 م وتخطيط املجال الحضري، وخاصة رؤية الوكالة الحضرية في املوضوع.املقترحة من طرف املعنيين بتنظي

باإلضافة إلى معاينتي املباشرة ألحوال املدينة من موقعي كباحث ومن موقعي كذلك كمهتم بالشأن املحلي للمنطقة     

ملوضحة للمشهد )منتخب محلي( فإنني سأعتمد على بعض وثائق التعمير املرتبطة بهذه اإلشكالية وعلى الخرائط ا

الحضري، ابتداء من السبعينيات وكذا بعض االحصائيات الخاصة بتطور السكان والسكنى باملدينة عموما وفي هذه االحياء 

خصوصا، كما سنستعين بخبرة ذوي االختصاص املهتمين باملوضوع، من أجل فهم أكثر لصعوبات تدبير املجال كما 

  اإلداري.يطرحونها من موقعهم 

 : تطور موقع حضري داخل مشهد قروي  وطورها ملدينةنشأة ا -1

ينتمي مجال الدراسة، مدينة سوق أربعاء الغرب إداريا إلى إقليم القنيطرة الذي يشكل أحد مكونات جهة الرباط سال    

القنيطرة. حيث تقع املدينة في الجزء العلوي لسهل الغرب، على مشارف سفح مقدمة تالل الريف، مما يحفظ املنطقة من 

نوات املمطرة.  أما على مستوى املحاور الطرقية، فتقع املدينة في نقطة الفيضانات التي يعرفها عادة سهل الغرب، في الس

الرابطة بين مدينتي سيدي  413الرابطة بين مدينتي الرباط وطنجة، والطريق الجهوية رقم  01التقاء الطريق الوطنية رقم 

املغرب وشماله خاصة على  قاسم وسوق أربعاء الغرب في اتجاه مدن الشمال، حيث تمثل املدينة نقطة عبور بين جنوب

 مستوى الطرق الوطنية، ومن هنا تبرز أهمية موقع مدينة. 

تحيلنا دراسة موضوع مشاريع اعادة الهيكلة، الى الوقوف عن واقع السكن غير القنوني بمجال الدراسة وتتبع مسلسل 

تها مدينة سوق أربعاء الغرب من جهة، تطور هذا األخير مند ظهوره، وما شكله من مساهمة في التحوالت املجالية التي عرف

كما سندرس حجم ومستوى تدخالت الفاعلين في مجال سياسة التخطيط الحضري ورهان التنمية املجالية بمدينة سوق 

 التحوالت املجالية التي شهدتها مدينة سوق أربعاء الغرب.   أربعاء الغرب من جهة ثانية. لهذا فال بد من ابراز مظاهر

ريخ مركز سوق أربعاء الغرب إلى عهد الرومان حيث كان نقطة املرور بين القصر الكبير ومدينة وليلي الرومانية يعود تا    

املحادية للمدينة شماال، عن وجود قطع نقدية  3قرب منطقة الدعادع 1937بجبل زرهون، وقد كشفت حفريات تمت سنة 

بالقرب من محطة القطار عن وجود قطع نقدية رومانية  ،1953يعود تاريخها إلى عهد الرومان، ثم حفريات تمت سنة 

وفي عهد  هـ. فمركز سوق أربعاء الغرب موجود كنقطة عبور منذ عهد الرومان،220وأخرى عربية يعود تاريخها إلى سنة 

ملنطقة، املولى إسماعيل أصبحت منطقة سوق أربعاء الغرب وضاحيتها تابعة ألراض ي املخزن بعدما أقام املولى إسماعيل با

 . 4ثم سكنها خدمة املخزن 

أما بخصوص التسمية، فمنطقة سوق أربعاء الغرب كانت تعرف بسيدي عيس ى بلحسن املصباحي الذي أسس زاويته بأوالد  

                                                           

" املتواجد ضمن املدار الحضري Vopisciana  يضم  بقايا املوقع اآلثري الروماني "فوبيسكيانا منطقة الدعادع: أو موقع الدعادع ،هو موقع - 3

 (.1954نونبر  12في  2194)ج . ر، رقم  ،1954أكتوبر  20ري بتاريخ اقرار وز ملدينة سوق أربعاء الغرب، املرتب في عداد اآلثار حسب 

4 - EL MOULA  EL IRAKI AZIZ  « petites villes et villes moyennes : Etat , Migrants et Elites locales. Cas de trois villes de la région 

nord_ouest marocaine «  thèse du doctorat d’état en géographie¸ paris juin 1999 tome II¸ page 413 et 414.     
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حماد أحد األحياء القديمة بسوق أربعاء الغرب الذين أقاموا بهذا املكان أواخر القرن العاشر الهجري، ثم أصبحت املنطقة 

أربعاء الغرب نسبة إلى السوق األسبوعي الذي أحدث قرب أوالد حماد وهو االسم الذي تحمله مدينة سوق  تعرف بسوق 

   أربعاء الغرب اآلن، والذي يعد من أكبر األسواق بالجهة.

 ساعد موقع مدينة سوق أربعاء الغرب االستراتيجي السلطات االستعمارية الفرنسية على بسط سيطرتها على املنطقة منذ  

، كما هو الشأن بالنسبة لباقي املناطق املغربية. لذلك فإنشاء مركز سوق أربعاء الغرب كانت وراءه أهداف 1912سنة 

عسكرية وإدارية واقتصادية من طرف الحماية الفرنسية عندما دخلت فرنسا إلى املغرب وبسطت نفوذها عليه، ولتركيز 

ري جديد، ببناء مدن أو مراكز حضرية جديدة في مناطق محددة وتثبيت وجودها وخدمة أهدافها قامت بخلق نسيج حض

بعد دراسات عسكرية وإستراتيجية وغيرها، فكانت منطقة الغرب من بين املناطق التي اهتمت بها السلطات الفرنسية 

نيطرة، وأدخلتها فيما أسمته باملغرب النافع. بعدما تمكنت من السيطرة على مجموعة من املراكز واملدن كمدينة الق

وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وسيدي يحيى، ومشرع بلقصيري وسيدي عالل التازي وسوق الثالثاء وسوق أربعاء الغرب 

 الذي هو موضوع دراستنا. 

ل إن ما ميز مركز سوق أربعاء الغرب عن باقي املراكز األخرى باملنطقة هو الدور اإلداري والعسكري الذي أعطي له منذ دخو   

الفرنس ي، حيث لعب هذا املركز دورا عسكريا مهما بسبب موقع تحكمه في طرق القوافل، كذلك قربه من منطقة  االستعمار

الحدود مع منطقة نفوذ الحماية االسبانية في الشمال، كما يوجد كذلك على مشارف سفوح مقدمة تالل الريف التي قد 

بسوق أربعاء الغرب،  1913ية إحداث ثكنة عسكرية سنة يأتي الخطر منه بالنسبة للمستعمر، ما دفع بالحماية الفرنس

ع إضافة إلى تأسيس مرافق إدارية وأمينة أخرى بوسط املدينة ال زالت تسمى إلى حد اآلن "القاشلة" أي الثكنة ما يبرز الطاب

 العسكري للمركز أنداك، فتوالى النمو العمراني بعد ذلك بنقطة القاشلة )مركز املدينة حاليا(. 

سياق مسلسل التحكم والسيطرة بالنسبة للسلطات الفرنسية على منطقة الغرب منحت الحماية الفرنسية ملركز وفي 

خالل مرحلة االستعمار، وخاصة على املستوى االداري وبالتالي  5سوق أربعاء الغرب دائرة ترابية للخدمات االدارية باملنطقة

ملستوى اإلداري، وجعل مدينة مشرع بلقصيري تابعة لها على هذا أصبح مركز سوق أربعاء الغرب مركزا خدماتيا على ا

 املستوى، الش يء الذي أدى الى إنشاء مجموعة من املرافق الالزمة لالطالع بالدور اإلداري.

هكذا شرع املستعمر في إحداث بعض املرافق كاألمن والبريد وإدارة تسيير شؤون املدينة، ومحكمة ومستشفى، واملدارس     

بهدف قضاء حاجات وخدمات املقيمين األجانب والسكان املغاربة املجاورين ملناطق نفوذ الدائرة التي كانت تضم  1934سنة 

عدة مراكز كجرف امللح وعين الدفالي وبلقصيري وعرباوة وموالي بوسلهام والالميمونة وسوق الثالثاء الغرب، أما النفوذ 

روال ووزان، وبقي مركز سوق أربعاء الغرب يلعب هذا الدور بحكم  قربه القضائي كان يمتد حتى ملناطق سيدي قاسم وت

من هذه املراكز من جهة، والعمل على وقف زحف السلطات االسبانية بشمال املغرب من جهة ثانية، وهذا ما استمر حتى 

                                                           

 2001/2002القانون العام  حلية أداة لتحقيق التنمية، سوق أربعاء الغرب نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه فياحمد الرازي: الجماعات امل -5

 جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، الرباط، أكدال.
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 عهد االستقالل.

نب وخاصة الفرنسيين الذين أقاموا منطقة واكب ذلك إنشاء دور إلقامة املوظفين واملشتغلين بهذه املرافق من طرف األجا

تجارية التي ال زالت تعرف حاليا "بالقيسارية"، حيث شيدوا حولها سكناهم ومعبدهم، وضلت معظم أنشطتهم تتمحور 

 حول التجارة والخدمات.

 من هنا بدأت األحياء القريبة من املركز التجاري تنموا وتتطور مثل حي أوالد حماد وحي السالم، اللذان يدخالن ضمن مجال 

    املدار الحضري للمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

عمرانيا بفضل النمو الديمغرافي والهجرة التي شهدتها املدينة خالل بداية مدينة سوق أربعاء الغرب توسعا عرفت    

دارية والتجهيزات مجالية، فالزيادة الطبيعية والهجرة القروية بفعل الخدمات اإل  االستقالل، والتي نتجت عنها حركة

 كانت أهم العوامل التي ساهمت في انتعاش حركة التمدن باملدينة. ،السوسيواقتصادية التي أصبحت تتوفر عليها املدينة

فمنذ استقالل املغرب لم تكن مدينة سوق أربعاء الغرب تعرف كثافة سكانية ونموا عمرانيا كبيرتين حيث كان عدد السكان 

، أما األحياء السكنية فلم  تكن موجودة  بكثرة، إال وسط املدينة والحي 6 1960نسمة سنة  11624باملدينة لم يتجاوز 

بالشمال الشرقي للمدينة قرب ضريح سيدي عيس ى  اضافة الى حي السالم اإلداري وبعض دور الصفيح بحي أوالد حماد 

                                                           

 1971سنة والسكنى اإلحصاء العام للسكان  - 6

 .، بتصرف1973صدر: الخريطة الطبوغرافية لسنة امل          
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)كليطو( املوجود بالجنوب الشرقي للمدينة وبفضل الزيادة الطبيعية لسكان الجماعة وتزايد الهجرة القروية، بدأ عدد 

 1982نسمة سنة  25057ثم بلغ  1971نسمة سنة  15455سكان املدينة في تزايد مستمر، حيث انتقل عدد السكان  إلى 

 .  2014نسمة سنة  69265، ليبلغ  2004نسمة سنة  43392، ثم الى 1994نسمة سنة  37216فانتقل كذلك إلى 

 وتطور السكن غير القانوني باملدينة   ظهور  -2

ساهمت حركة التمدين التي عرفتها مدينة سوق أربعاء الغرب، خاصة بعد االستقالل، في ظهور وتطور السكن غير    

قانوني، ظهر ذلك في عدة أحياء، التي نشأت في سياقات مختلفة داخل املدار الحضري للمدينة، التي سنتطرق لذكرها ال

الحقا، منها أحياء قريبة من مركز املدينة. كما أدى الضغط العمراني املتزايد بهوامش مدينة سوق أربعاء الغرب، على 

، حيث تم توسيع 2009لعمومية ملراجعة التقسيم اإلداري للمدينة سنة مستوى شرق وغرب املدينة، الى الدفع بالسلطات ا

املدار الحضري للمدينة، ومن خالل ذلك تم ضم أربعة دواوير قروية ملدارها، هذه الدواوير كانت تابعة إداريا الى الجماعة 

 الترابية بني مالك.

ادت من تفاقم املشاكل السوسيومجالية باملدينة، حيث ان عملية انضمام هذه الدواوير، قبل تأهيلها واعادة هيكلتها، ز   

أن هذه األخيرة، تطور معها السكن غير القانوني مند نشأتها، وبدأ يتطور هذا النوع من السكن تدريجيا مع مرور الوقت 

يات من القرن بسبب النمو الديمغرافي والهجرة القروية التي عرفتها مدينة سوق أربعاء الغرب خالل الثمانينيات والتسعين

املاض ي من جهة، وعدم مواكبة سياسة التخطيط الحضري للضغط العمراني الذي تعرفه بعض األحياء باملدينة وهامشها 

 من جهة أخرى، خلفت عدة انعكاسات سوسيومجالية على مستوى النسيج الحضري للمدينة. 

 : مظاهر السكن غير القانوني باملدينة 2الشكل رقم 

 
Source :Agence urbaine kenitra-sidi kacem- sidi slimane En partenariat avec la commune de Souk Elarbaa ; « Etude de la charte architecturale, 

urbanistique et paysagère De souk el arbaa du gharb » ; phase 1 : « Rapport d’analyse-diagnostique et recommandations » p: 71.     
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العامة، وعلى نطاق واسع  املساحة السكنيةشكل السكن غير القانوني بمجال مدينة سوق أربعاء الغرب جزءا كبيرا من       

من مجموع أراض ي املجال الحضري للمدينة، هذا النوع من السكن، هو موطن لعدد كبير من األسر الذي أصبحوا ضمن 

السكان الحضريين. الذي يعد نتاج ملنشآت سكنية بطريقة غير قانونية. منشآت غير متناسقة، وغير مساعدة على التدخل 

 الحضرية للمدينة، نظرا لطبيعة هذه املباني الصلبة.للمساهمة في تحسين البيئة 

هكذا ساهمت الجماعة الترابية بني مالك التي تشكل حزاما حدوديا ملدار مدينة سوق أربعاء الغرب، في تغدية مجال هذه    

لت على تصدير األخيرة بالسكن غير القانوني، بعدما عجزت عن ضبط ومواكبة النمو العمراني املتزايد بمجال ترابها، وعم

 أزماتها واختالالتها السوسيومجالية املتراكمة على مستوى دواويرها التي تم ضمها للمجال الحضري للمدينة. 

فما هو حجم وطبيعة الدواوير القروية التي تم الحاقها باملدار الحضري للمدينة، ديمغرافيا، عمرانيا، وعقاريا؟ وكيف 

ير القانوينة بالوسط الحضري للمدينة، وما هي خصوصياتها السوسيومجالية؟ وكم نشأت وتطورت باقي األحياء السكنية غ

 يشكل السكن غير القانوني بمدينة سوق أربعاء الغرب؟ 

هذا ما سنقف عنده أثناء دراستنا لألحياء السكنية غير القانونية بمدينة سوق أربعاء الغرب، من حيث الخصائص   

 حياء، والتي هي على الشكل التالي: السوسيومجالية لكل حي من هذه األ 

 .بمدينة سوق أربعاء الغرب غير القانوني : انتشار السكن  3 الشكل رقم

 

     
 ، بتصرف. در: الوكالة الحضريةاملص                                                                                                                                               
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 أحياء السكن غير القانوني التي تم الحاقها كدواوير قروية باملدار الحضري للمدينة 1-2

 حي أوالد بن السبع  

حزاما حدوديا شرق مدينة سوق أربعاء الغرب، ترجمة مجالية للحركة املكثفة  يمثل حي أوالد بن السبع الذي يشكل  حاليا  

للسكان، أدى ذلك الى عدم التحكم في النمو الحضري، يبرز خصوصا في التمدد املكثف للسكن غير القانوني "العشوائي" 

 عبر نشأة دوار أوالد بن السبع. 

زاوية، وكانت أوالد بن  11عند " البهان" جزء من قبيلة السفيان،  "حسب األبحاث واإلحصائيات في بداية االستعمار، كان 

السبع احدى هذه الزوايا  " يقع في سوق أربعاء الغرب "سيدي عيس ى"، هذا الدوار نصفه سفياني ونصفه مالكي". أهم 

السباعي،  أعيانه، "زعماء "اوالد بن السبع ذلك الوقت هم: الشريف سيدي الطيب السباعي، الشريف سيدي الكامل

 7الشريف الحاج بوسلهام السباعي."

" هؤالء الذين استقروا باوالد بن السبع كانوا مند اوائل القرن العشرين، يعتبرون من ذوي الحقوق، عددهم تضاعف،  

ولكن بسبب  3000و  2500منزال تقريبا، فهؤالء من دوي الحقوق أصبحوا أقلية، يقدر عددهم بين  70ويمتلكون حاليا 

رة القروية )النزوح الريفي( وكذلك بعض العوامل السوسيوثقافية واالقتصادية، بدأت الهجرة نحو الدوار مند بداية الهج

 8ساكن 11000و  10000الخمسينيات، وبرزت أثناء فترات الجفاف املتتالية. الذين ليسوا من ذوي الحقوق يعدون بين 

 حي اكريز 

رب، حيث ساهم في امتداد الحزام الحدودي للمدينة الى جانب حي أوالد بن يقع هذا الحي شرق مدينة سوق أربعاء الغ 

السبع. نشأ قرب معقل "البشان" أكبر زعمائهم كان س ي الطيب ولد الحاجة الكريزي، الذي كان قائدا ثم قاض ي لفخدة 

 9"السفيان".

دوار الذين  ،10ب، في كريز التيرس.الكريزيين هم ادن غرباويين كانو يسكنون على بضع كيلمترات من سوق أربعاء الغر 

الكبير العرائش وزان،  اغلب املهاجرين جاؤوا من مدن مثل القصرعموما استقروا في سوق أربعاء الغرب يسمى كريز الرمل. 

، أو من مراكز حد كورت او دواوير هامشية، مثل الشعاب، بوحزيطات، أوالد عيس ى كريز العتية، والد الرياحي، الغيالسة

 أوالد عاصم، بورك، البعابشة، الدريهمين، الحكاكشة واوالد سنان. 

 العشوائية باملدينة.  األحياء. كما يعد هذا الحي من أبرز  11اهكتار  18.32نسمة وعلى مساحة تقدر ب  2583حيث يبلغ حاليا 

 حي أوالد دبة  

                                                           

7-   Abderrahmane Harour " l'habitat non réglementaire dans la ville de souk-el-Arbaa, mécanisme de production et rôle des 

acteurs, mémoire de troisième cycle pour l'obtention du diplôme des études supérieures en aménagement et urbanisme", 

institut national d'aménagement et d'urbanisme. P : 48 

 نفس املرجع السابق  -8

9- Archives marocaines (volume 20) page : 338  

 نسبة الى نوعية تربة التيرس باملنطقة  -10

 مصلحة التعمير بالجماعة - 11
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تم الحاقها باملدار الحضري للمدينة، ظهر وتطور  يعد دوار أوالد دبة الذي يسمى حاليا بحي دبة من بين الدواوير التي  

مؤخرا، بعد دوار السياح. فأصل اوالد دبة هو دوار من أوالد غانم، تفرع عن دوار أوالد عاصم الذي يشكل فرع من قبيلة 

ريق بني مالك، الذي يقع قرب مدينة سوق أربعاء الغرب، بدأت نشأته باستقرار سبع عائالت استقروا باوالد دبة عن ط

، كانت هناك العشرات من األحياء الفقيرة. بداية من منتصف 12القائد الشرقاوي قرب السياح" الى حدود نهاية السبعينات

الثمانينيات وفي التسعينيات عرف هذا الدوار انتشارا مهوال للسكن غير القانوني.  فحي أوالد الدبة يقع في مدخل غرب 

التي تربط هذه األخيرة بمدينة القنيطرة. خاصة عل شارع بئرزاران  1الوطنية رقم مدينة سوق أربعاء الغرب، على الطريق 

 الذي يمثل أهم محور من محاور املدينة.

 ، وهو13هكتارا 90.58نسمة على مساحة تقدر ب  1223ما يميز هذا الحي السكني هو قربه من مركز املدينة، ويبلغ حوالي  

 . التي خضعت لبرنامج إعادة الهيكلة ضمن احياء السكن غير القانوني باملدينة

  حي السياح  

بموازاة مع تطور السكن غير القانوني في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي للمدينة، عرف الجزء الغربي منشأ لنواة السكن   

 :لدواوير بجوار املدينة، حيث كانوا ينقسمون لثالث دواويرغير القانوني، يتعلق األمر بدوار السياح الذي يعتبر من أقدم ا

وكان كبيرهم هو  14(خيام 10الدوار األول للسياح كان قرب سيدي محمد الظهري قبيلة بني احسن، جنوب املناصرة )

 الشريف سيدي املكي .

ق أربعاء الغرب بالجنوب الدوار الثاني من السياح كان يقع على وادي مض ى، قرب قرية بن عودة على طريق مدينة سو 

  15الشرقي وكان كبيرهم هو سيدي عبد السالم السايحي. 

الدوار الثالث من السياح كان يقع على كدية الطويلة  قرب عين فلفل وكبيرهم هو سيدي عبد السالم بن سيدي علي 

 16السايحي.

هامي، الشرقي، أوائل العائالت التي استقرت "تعد عائالت كل من بن الزين، الكنفود، الصغير،البقول، بن ميمونة، بن الت  

بالسياح في بداية القرن العشرين، ويعتبرون من دوي الحقوق. بعد ذلك استقرت عائلة الغازي من طرف  املسمى موالي 

   17املهدي الذي كان بتطوان. كانوا ضد السكان األصليين بالسياح ، فبدأ النزاع حول امللكية."

                                                           

 نفس املرجع السابق - 12

  مصلحة التعمير بالجماعة. -13
14- Archives Marocaines (Volume XX) p : 387  

 نفس املرجع السابق  - 15

  نفس املرجع السابق -16

17- Abderrahmane Harour " l'habitat non réglementaire dans la ville de souk-el-Arbaa, mécanisme de production et rôle des 

acteurs, mémoire de troisième cycle pour l'obtention du diplôme des études supérieures en aménagement et urbanisme", 

institut national d'aménagement et d'urbanisme. P : 45  
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حمادي وعائلة الشرقي، استقرت فيما بعد وتكاثر افرادها وشيدوا مسجدهم الخاص وتمكنوا من  " أما عائالت غيمور، بن

 تشكيل جماعتهم )الجماعة( وناضلوا ليصبحوا من ذوي الحقوق وتمكنوا من ذلك". 

واحدا بسبب  هكذا نشأ حي السياح بالجهة الغربية للمدينة وبالحدود مع حي أوالد دبة لدرجة أنهما يشكالن حيزا جغرافيا  

نسمة  1185تقاربهما وغياب الحدود بينهما على غرار باقي االحياء السكنية األخرى، ويبلغ عدد سكان هذا الحي حوالي 

 ا . هكتار  90.46بمساحة تقدر ب  

 أحياء السكن غير القانوي التي نشأت داخل املدار الحضري للمدينة 2-2 

 حي أوالد حماد  

شرق مدينة سوق أربعاء الغرب، حيث يشكل هذا األخير أقدم حي سكني باملدينة، كان عبارة  -شماليقع حي اوالد حماد في   

عن دوارا  ظهر في بدايات العشرينيات من القرن املاض ي على ضواحي وسط املدينة و تطور ببطء حول السوق األسبوعي، 

غريب الشرقاوي، أوائل املهاجرين في دوار اوالد تظهر الخرائط القديمة للمدينة أن السوق القديم تم انشاؤه قرب دوارا

حماد، حيث كانوا يمتهنون حراسة املعدات وأدوات املتسوقين، نظرا للنقص الحاصل أنداك في وسائل املواصالت، كانوا 

 18يفضلون أن يتركوهم في السوق"

وا يسكنون في الخيام وأكواخ مع مرور الوقت فإن هؤالء الحراس اختاروا االستقرار بصفة نهائية قرب السوق. كان 

 القصدير، وبالتالي  تكون تجمعا سكانيا صغيرا. 

لكن في فترة االستعمار ظهر دوارين من دواوير اوالد حماد، واحد " يقع على وادي ورغة، الضفة اليمنى، غير بعيد عن منزل 

 19 لحاج الكريزي"القايد محمد بن عبد هللا الفاضلي و الذي كان أهم مساعديه هو الس ي محمد بن ب

فيما بعد قامت بعض أسر دوار أوالد حماد، الذي انقسم الى كل من دوار اوالد حماد عشلوج و اوالد حماد سيدي امغيث،  

 باالستقرار قرب السوق لتتشكل النواة األولى لحي اوالد حماد.

 ع املستعمرين الفالحين.واصبح سكان هذا الحي يشكلون احتياطا من اليد العاملة الذين يشتغلون في مزار   

هكتار و يظم  14مع بداية االستقالل، واصبح يمتد على مسافة  1956بدأ يتحضر هذا الحي بطريقة بطيئة مند سنة    

  أسرة. 1142نسمة، موزعة على حوالي   4904ساكنة تفوق 

فهي مبنية بشكل عشوائي وهو حي يوجد هذا الحي شمال املدينة وهو حي سكني غير كامل الهيكلة ومعظم وحداته السكنية 

هامش ي ثم ضمه خالل فترة االستقالل إلى املدار الحضري للمدينة حيث يعد أقدم حي باملدينة، كما يعد من أفقر األحياء 

 ية.تجهيزا باملدينة، وتبقى وضعيته العقارية أغلبها تابعة إلى الجماعة الساللية أوالد حماد وجزء منه تابع لألمالك املخزن

 حي اعزيب بن زهرة  

يقع حي اعزيب بن زهرة أيضا في غرب مدينة سوق أربعاء الغرب وشرق حي السياح. يوجد بين هذا األخير ومركز املدينة من 

                                                           

  نفس املرجع السابق -18

19- Archives Marocaines (Volume XX) p ; 338 
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جهة، و بين مقر البلدية والطريق املؤدية الى موالي بوسلهام من جهة أخرى. كما يمكن الولوج اليه عبر الشارع الرئيس ي 

 زاران. للمدينة، شارع بئران

"هذا "العزيب" يسمى اعزيب بنزهرة، نسبة الى "محمد بنزهرة"، خالفا ملا يمكن  تخيله، هذا األخير ليس قائدا كبيرا او فالحا 

كبيرا، فهو من أوالد خليفة كان يسكن ب "اتنين عين فلفل"  او "اتنين سيدي محمد لحمر" باملنطقة، على بضع كيلمترات 

ب. فحي اعزيب بنزهرة لم تكن به اسطبالت أو مساكن للحراس، مثل اعزيب الشرقاوي، بل من مدينة سوق أربعاء الغر 

 20فقط مسكن "الشريف" الشرقاوي، محاطا بحدائق مخصصة لزراعة الخضر". 

على مساحة ثالثة هكتارات تقريبا. 21 ساكن 420وحدة يسكنها  70ان تعمير هذا الحي تم بطريقة جد بطيئة ليس به اال 

هادة امللكية املسلمة من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فان شهادة  تسجيل امللكية املسماة لكن حسب ش

هكتارات  8الواقعة بدائرة سوق أربعاء الغرب على مساحة أكثر من  799R 18"القيطنة" موضوع طلب التسجيل رقم 

 مقسمة كما يلي:

السالم بن محمد بنزهرة على تقسيم من ثالثة على اثنا عشر. نفس "تحت التسمية األولى "القيطنة" باسم السيد عبد 

التقسيمة سجلت باسم التهامي بن محمد بن زهرة. من طالبي التسجيل، تحت اسم "اجماعة السياح موالين البروزيين" 

سياح، الحي بخصوص ما تبقى من األرض، جماعة السياح. هذا يفسر الصراع حول العقار ما بين ورثة بن زهرة وجماعة ال

  22املجاور لهذا األخير." 

  : عدد السكان، األسر والكثافة باألحياء السكنية غير القانونية باملدينة 1جدول رقم               

 األحياء السكنية عدد األسر عدد السكان املساحة )هكتار(

 اوالد بن السبع 2609 15087 128.41

 كريز 473 2583 18.32

 السياح 209 760 08

 اوالد دبة 240 1223 12

 أوالد حماد 1142 4940 14

 اعزيب بنزهرة 70 470 03

 املجموع 4743 25063 183.73

 ، بتصرف 2014، 2004املصدر: الحصاء العام للسكان والسكنى،                                                        

                                                           

20- 20- Abderrahmane Harour " l'habitat non réglementaire dans la ville de souk-el-Arbaa, mécanisme de production et 

rôle des acteurs, mémoire de troisième cycle pour l'obtention du diplôme des études supérieures en aménagement et 

urbanisme", institut national d'aménagement et d'urbanisme. P : 46 

 مصلحة التعمير ببلدية سوق أربعاء الغرب -21

  السابقنفس املرجع  - 22
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 ، بتصرف 2014، 2004املصدر: الحصاء العام للسكان والسكنى،                                                 

 باملدينة القانوني  : عدد السكان واملساحة ألحياء السكن غير 3الشكل رقم 

، على مساحة نسمة 25000بلغ أزيد من ي إن مجموع سكان األحياء ذات السكن غير القانوني بمدينة سوق أربعاء الغرب  

، نسمة 15000أكثر من هكتارا،  130الذي يمتد على مساحة تقارب  حي أوالد بن السبعهكتارا،  حيث شكل 180أكثر من 

الذي  باملدينة، بينما حي أوالد حماد بأحياء السكن غير القانوني ينمن مجموع السكان القاطن %60أي بنسبة أزيد من  

عدد  يعد الحي الثاني بعد حي أوالد بن السبع من حيثبهذا  نسمة، 5000وبعدد سكان  حوالي  هكتارا 14يمتد على مساحة 

بعدد هكتارا تقريبا، و حي أوالد دبة  19تقدر ب نسمة على مساحة  2583حي اكريز الذي يبلغ عدد سكانه  السكان ، أما

 760بعدد سكان  هكتارات 08تصل مساحته ، ثم حي السياح الذي هكتارا 1223نسمة على مساحة أكثر من  1223سكان 

هكتارات وبعدد سكان ما يقارب  03نسمة، ليحتل حي اعزيب بنزهة املرتبة األخير بين أحياء السكن غير القانوني بمساحة 

باملجال الحضري ملدينة متين، بنية ديمغرافية مهتشكل رصيدا عقاريا  و   أحياء السكن غير القانوني وبالتالي فاننسمة، 500

 لتنمية االقتصاد الحضري.  من إمكانيات بشري ، وما يوفره هذا الرصيد العقاري والسوق أربعاء الغرب

 تدخالت املؤسسات الفاعلة في تنظيم املجال الحضري للمدينة؛ قراءة في تصاميم إعادة الهيكلة. )تدخالت -3

 الوكالة الحضرية(

نظرا لحاجة الفاعل واملتدخل املحلي إلى وثائق تعميرية توجه وتقود تدخله، فإن مدينة سوق أربعاء الغرب قد عرفت    

. في هذا االطار سيتم تحضير املخططات 2009ال يستهان به من الوثاق على مراحل وخاصة بعد سنة  اإعداد عدد

نية وناقصة التجهيز باملدينة، والتي ال يسع املقام الستعراض والتصاميم التوجيهية إلعادة هيكلة االحياء غير القانو 

 تفاصيلها ضمن هذا املقال، وسنكتفي باإلشارة الى ما يتناسب منها مع موضوعنا. 

من أجل إعادة هيكلة األحياء التي هي موضوع هذه التصاميم والتي تسعى إلى إخراجها من وضعية االحياء ناقصة التجهيز   

رقات والشوارع واألزقة، نقص في التزود الفردي باملاء الصالح للشرب وغياب بعض املرافق العمومية...( من جهة )غياب ط

قد وغير الحاملة للصفة القانونية كملك خاص ) سكن بدون وثائق قانونية كافية( من جهة أخرى ، فان هذه العملية 

بعد مرور حوالي عشر سنوات وخاصة ،  2010ها سنة الغاية املرجوة منها مند انطالقتتواجهها بعض الصعوبات بخصوص 
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( أو تلك التي لم يتم ، اكريزفيما يتعلق ببعض االحياء التي تأخر تنفيذ التصاميم الخاصة بإعادة هيكلتها ) أوالد بن السبع

 الشروع بعد في تنفيذها )أوالد حماد(.

 .دينةامل: تصاميم إعادة الهيكلة ألحياء السكن غير القانوني ب3الشكل رقم 

 
  بتصرف  ،سيدي سليمانسيدي قاسم، ، املصدر: الوكالة الحضرية، القنيطرة                                                 

اكريز يبين الشكل أعاله تصاميم إعادة الهيكلة لكل من حي أوالد حماد، حي أوالد دبة، حي السياح، حي اعزيب بنزهرة، حي   

 وحي اوالد بن السبع. وهو شكل يقدم صورا لتصاميم إعادة هيكلة األحياء املعنية.
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فبعد اطالعنا على تصاميم إعادة الهيكلة التي تخص االحياء املذكورة سلفا، ومقابلتنا ببعض املسؤولين اإلداريين،    

دانية، يتضح بان املسار العام لنقل هذه االحياء باإلضافة الى معرفتنا بخصوصية هذه االحياء، انطالقا من الزيارات املي

الى وضعية قانونية ترتقي بهذه االحياء الى مرتبة االحياء الحضرية بمقاييس  التجهيزمن وضعية غير قانونية وناقصة 

 التخطيط الحضري للمدينة، سيعرف بعض الصعوبات أثناء التنفيذ، وذلك لعدد من العوامل ندكر بعضها: 

ختالف في زوايا وجهات نظر الجهات املتدخلة في اعداد وتتبع مشاريع إعادة الهيكلة، من خالل هاجس الفاعل بعض نقط اال 

املحلي )املنتخب( واملتمثل في توفير إطار قانوني يتيح له تلبية استجابة طلبات السكان باألحياء غير القانونية من رخص 

بأقل كلفة التي تنتج عن ارتفاع نسبة الهدم. في حين ان هاجس السلطات )البناء، املاء والكهرباء..( وذلك في اسرع وقت و 

العمومية هو ضبط عملية التوسع العشوائي والحد من انتشارها. أما اإلدارة املكلفة بالتعمير خاصة الوكالة الحضرية 

 مجال التعمير.   ملقتضيات القانونية املعمول بها فيتطبيق ا القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، فمنطلقها هو

ان بعض مشاريع إعادة الهيكلة تم اعدادها من طرف الوكالة الحضرية، ويتعلق األمر بكل من حي السياح واوالد دبة واعزيب 

، تحت اشراف الوكالة )حسب مصالح الجماعة( بنزهرة في حين أسندت مهمة  الدراسة الى مكتب دراسات مختص

 ة الهيكلة لكل من حيي اوالد بن السبع وحي اكريز.الحضرية، ويتعلق االمر بمشاريع إعاد

بهدف تفادي هدم البنايات 23لكن رغم اسناد هذه املهمة ملكتب دراسات مختص، الذي استجاب لتصور الجماعة الترابية  

قدر اإلمكان في الدراسات األولية للمشاريع، حيث ان هذه االحياء تعرف كثافة سكانية عالية وضيق بعض االزقة.  القائمة

، املتمثلة في برمجة توسيع الشوارع واالزقة 
ّ
فان الصيغ النهائية لتصاميم إعادة الهيكلة، طبعتها وجهة نظر الوكالة الحضرية

ن عمليات الهدم التي قد تترتب عنها بسبب البنايات القائمة واملتراصة. القائمة وإحداث أخرى جديدة، بغض النظر ع

 )حسب مصالح الجماعة(. 

ها ان دراستنا ملشاريع إعادة هيكلة أحياء السكن غير القانوني باملدينة، والبحث عن مدى نجاح هذه املشاريع، ذلك في سياق  

تي رسمت لها من طرف جل املتدخلين، واإلكراهات التي برزت أثناء العام والظروف التي انطلقت فيها، إضافة إلى األهداف ال

 مرحلة التنزيل.

استنادا على مجموعة من املعطيات اإلحصائية والوثائق التعميرية من جهة، واملقابالت مع بعض املسؤولين بمصلحة   

   يلي:التعمير والزيارات امليدانية ألحياء موضوع إعادة الهيكلة من جهة اخرى، نذكر ما 

 أوال: سياق عملية إعادة الهيكلة

ينة ان سياق عملية إعادة الهيكلة بمدينة سوق أربعاء الغرب باستثناء حيي أوالد حماد، الذي يعتبر من األحياء القديمة باملد

. حيث تم وحي اعزيب بنزهرة، فإن األحياء التي كانت موضوع مشاريع إعادة الهيكلة كانت تابعة للجماعة القروية بني مالك

لسبع . ويتعلق األمر بحيي السياح وأوالد دبة املتواجدين بالضفة الغربية للمدينة وحيي أوالد بن ا2009إلحاقها باملدينة سنة 

  .وكريز املتواجدين في الضفة الشرقية للمدينة

                                                           
 ين بمصلحة التعمير بالجماعة الحضرية لسوق أربعاء الغرب. حسب أحد المسؤولين اإلداري -23
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بالعمالة واإلدارة املكلفة  هذه الوضعية اإلدارية لألحياء السالفة الذكر جعلت السلطات اإلقليمية ممثلة بقسم التعمير  

بالتعمير، خاصة الوكالة الحضرية، تتعامل بصرامة أكبر في إبداء رأيها حول طلبات رخص البناء، وتضع شروطا وضوابط 

، 2010أملتها ضرورة التمييز بين املجالين الحضري والقروي، مما أدى إلى توقف البث في طلبات رخص البناء ابتداء من سنة 

 .24لول في إطار القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعميروالبحث عن ح

كلفت الجماعة بإعداد  .بعد تشخيص لطبيعة البناء والعقار ومدى توفر البنية التحتية والتجهيزات األساسية بهذه األحياء 

ات اإلقليمية، من الدراسات الطبوغرافية وتشكلت لجن مكونة من جميع املتدخلين في مجال التعمير تحت إشراف السلط

أجل تتبع عملية إعداد هذه الدراسات والتي تم إعدادها واملصادقة عليها، قبل اعتمادها من طرف الوكالة الحضرية في 

 إعداد مشاريع إعادة الهيكلة. 

ة، في حين حيث قامت بإعداد مشاريع إعادة هيكلة أحياء السياح، أوالد دبة واعزيب بن زهرة وأوالد حماد، الوكالة الحضري  

وقد تمت  .أسندت مهمة إعداد مشروعي إعادة هيكلة أوالد بن السبع واكريز إلى مكتب دراسات مختص تحت إشرافها

ز ، أما حيي أوالد بن السبع واكري2014املصادقة على املشاريع املتعلقة بكل من حي السياح، أوالد دبة واعزيب بن زهرة سنة 

 .2019سة املتعلقة بإعادة هيكلة حي أوالد حماد وتمت املصادقة عليها سنة ، في حين أنجزت الدرا2017حتى سنة 

 ثانيا: األهداف املتوخاة من عملية إعادة الهيكلة 

لتسليم رخص التعمير باألحياء  من أهم األهداف التي سطرت لعملية إعادة هيكلة األحياء السالفة الذكر إيجاد إطار قانوني

 خالل إعداد وثيقة تعميرية تكون أساسا ومرجعا إلنجاز التجهيزات األساسية من بنية تحتية  املشمولة بإعادة الهيكلة، من

ومرافق عمومية، خاصة مرافق القرب من جهة، وتمكين الساكنة من البناء وفقا للمعايير والضوابط املعمول بها في إطار 

إن مشاريع إعادة الهيكلة برمجت في إطار مقاربة تشاركية كانت فيها مؤسسة  .القوانين املنظمة للمجال من جهة أخرى 

العمران شريكا أساسيا، حيث أسندت إليها مهمة تجهيز أراض ي الجموع املجاورة من أجل استيعاب املتضررين الذين نصت 

 .التصاميم على أن تكون منازلهم موضوع عملية هدم

عادة هيكلة حي أوالد ابن السبع، الذي يعتبر من أكبر األحياء التي شملتها عملية إعادة في هذا السياق، نسوق مثاال ملشروع إ

كما نص التصميم على  25%،19بناية تقريبا، حددت فيها نسبة الهدم ب  3077هكتار تحتوي على  156الهيكلة، بمساحة 

اقع اصطدم بعدة إكراهات وعقبات بقعة. لكن تنزيل التصميم وتجسيده على أرض الو  2895إحداث بقع إضافية عددها 

 .حالت دون تحقيق أهدافه نشير إلى أهمها في النقطة املوالية

 ثالثا: اإلكراهات والعقبات

يتضح من خالل بطء وثيرة تسليم الرخص إلى جانب ارتفاع عدد املخالفات في مجال التعمير خاصة بحي أوالد بن السبع، 

أن عدة إكراهات وصعوبات حالت دون تفعيل التصميم املنجز على الوجه  رغم املصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة

املطلوب. فخالل أربع سنوات تقريبا، منذ تاريخ املصادقة على التصاميم إلى اآلن، لم يتم تسليم سوى ثالثة رخص، في حين 

                                                           
 نفس المرجع السابق  -24
 لسوق أربعاء الغرب مصلحة التعمير بالجماعة الحضرية  -25
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ة أخرى ارتفع عدد طلبات مخالفة، في نفس الفترة، من طرف املصالح الجماعية املختصة. ومن جه 100تم ضبط أكثر من 

ومن أهم أسباب تعثر عملية  .رخص اإلصالح وإعادة البناء أو تدعيم أسقف املنازل تجنبا النهيارها، كإجراء وقائي مؤقت

 :تنزيل تصميم إعادة الهيكلة خاصة بحي أوالد ابن السبع نذكر ما يلي

% 19بناية التي تمثلها نسبة  600أن يتم هدم ما يقارب  صعوبة القيام بعمليات هدم البنايات القائمة، فمن غير املمكن  -

في ظل عدم إيجاد بدائل الستيعاب املتضررين  .بحي أوالد بن السبع، إضافة إلى أن عدة بنايات أخرى هي موضوع هدم جزئي

 .املعنيين بالهدم الكلي أو الجزئي لبناياتهم

بقعة من طرف السالليين  2895م اعادة الهيكلة، والبالغ عددها رفض تسليم البقع املشار إليها "باإلضافية" في تصامي  -

 الذين يحوزون هذه األراض ي.  

 الشروع في إنجاز عدة أزقة بالحي املذكور في إطار تنزيل املخطط االستراتيجي للتنمية  -

االستجابة ملقتضيات تصميم املستدامة واملندمجة باملدينة، أخذا بعين االعتبار الواقع الحالي لهذه األزقة نظرا لصعوبة 

  .إعادة الهيكلة من جهة، والحيز الزمني املحدد إلنجاز املشاريع املبرمجة في إطار املخطط السالف الذكر من جهة ثانية

 تراجع املواكبة أثناء مرحلة التنزيل خالفا ملرحلة اإلعداد التي تميزت بانخراط جميع  -

 .املتدخلين في املجال

التي حالت دون تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة وخاصة بجل قطاعات حي أوالد ابن السبع، يضاف إليها هذه بعض األسباب 

 .كذلك عدم وجود التجهيزات األساسية، كليا او جزئيا في بعض قطاعات الحي، مثل قطاع "أوالد جلول"

 خالصات  

ة املشاكل الحضرية املعروفة في أغلب املدن يتبين من االستعراض السابق ان مدينة سوق أربعاء الغرب ال تخرج عن قاعد

املغربية وخاصة منها مشكلة التدبير الالحق لالختالالت الحضرية عوض التدبير االستباقي لها. لقد كان باإلمكان إيجاد 

عينيات التدخالت التعميرية ملعالجة مشاكل االحياء غير القانونية باملدينة عندما بدأت في البروز والتطور ابتداء من سب

القرن العشرين؛ بينما كان التأخر هو سيد املوقف وكانت معالجة االحياء غير القانونية في اطار إعادة الهيكلة، نسبيا غير 

موفقة بالشكل الكافي ال في معالجة مشاكل هذه األحياء وال في تأهيل املدينة لكي تكون في مستوى التطورات الالحقة عندما 

 تسعينيات القرن العشرين.صارت مدينة متوسطة مند 

ستعرف املدينة استفحاال لهذه املشاكل وتوسعا لنطاقها بعد أن تم ادماج دواوير ذات مواصفات قروية باملدار الحضري   

؛ وبالتالي انضاف الى االختالل السابق لألحياء غير القانونية وناقصة التجهيز، اختالالت حضرية جديدة 2009للمدينة سنة 

اوير القروية التي هي بدورها ذات مواصفات بعيدة عن مقومات املدينة وتحتاج الى تدخالت خاصة بها. وهكذا متصلة بالدو 

ستنتقل املدينة في غضون أربعين سنة تقريبا من أربعة أحياء سكنية، غير قانونية، تمت إعادة هيكلة اثنان منها حي السالم،  

لى الضفة الشرقية للمدينة بتجزئة "هند" )حي هند حاليا(، واحياء غير أما حي اعزيب  الشرقاوي فقد تم ترحيل سكانه ا

مهيكلة )أوالد حماد، اعزيب بنزهرة( الى ستة أحياء غير مهيكلة، بعد إضافة أربعة دواوير قروية جديدة الى املدار الحضري 

 للمدينة ) دوار أوالد بن السبع، اكريز، أوالد دبة، والسياح(.
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ؤسساتي املعني بقضايا التعمير ومعالجة مشاكل املدينة قد تدخل في أكثر من مناسبة عبر اعداد ادا كان الفاعل امل 

مخططات وتصاميم ووثائق خاصة بتنمية وتأهيل املجال الحضري للمدينة، فإن واقع الحال يقول بأن تلك التدخالت لم 

ملبني على املعالجة الالحقة للمشاكل، والذي يقتصر تكن بالفعالية املطلوبة، والتي يتأكد من خاللها أن التخطيط الحضري ا

على التدخالت الجزئية في حدود كل حي على حدة، ال يمكنها اال أن تعرف بعض التعثرات، خاصة إذا علمنا أن رهانات 

ئما الفاعلين املؤسساتيين وغيرهم، املعنيين بالشأن الحضري ) مجلس محلي، سلطات عمومية، القطاع الخاص( ال تكون دا

 منسجمة فيما بينها، وقد تتعارض في بعض األحيان.

وبالتالي فإن بعض أحياء السكن غير القانوني بمدينة سوق أربعاء الغرب، التي خضعت لعمليات إعادة الهيكلة. من ناحية    

الطرق والبنيات التحتية في جل املناطق التي ينتشر فيها هذا النوع من السكن، ستبقى دون تحقيق هدف اإلجابة عن سؤال 

وازن عادل بين جل أحياء املدينة ُمنِتجة اقتصاديا، ومدِمجة اجتماعيا، اإلنصاف واالندماج الحضري بغية خلق ت

 ومستديمة على املستوى البيئي.

نظرا للكثافة السكانية التي تعرفها هذه االحياء واملساحات الضيقة للشوارع واألزقة، وندرة املرافق العمومية وغيرها من    

للمدينة. ألن برامج ومشاريع إعادة الهيكلة لم تستحضر بالشكل جهة أخرى، مما ستخلف هّوة داخل النسيج الحضري 

الكافي الشروط الحضرية األساسية إلعادة الهيكلة، وخاصة منها تلك التي تحقق املميزات الحضرية للمجاالت املهيكلة 

لعام؛ فضال وللمشهد الحضري للمدينة ككل، حيث ال يجوز التعامل أحياء كما لو كانت مفصولة عن اطارها الحضري ا

 عن املقومات املعمارية واملواصفات التقنية والجمالية املفروض االهتمام بها إلعداد مدينة املستقبل.
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موجزة لفترات  دراسة /هولندا( مع القوى املسيحية الجديدة )ابريطانيا، فرنسا،  يةعالقات املغربال

 السعدية والعلوية دولتينالمتفرقة من 

The Moroccan relations with the new christian powers (Great Britain, France, Netherlands)/  

a brief study on separate periods of the Saadian and the Alaouite States. 

 .املغربيةاململكة   معة الحسن الثاني بالدارالبيضاء.جا  ، بسام اسموني -1

 

 

 

على عالقات املغرب مع قوى مسيحية بدأت تتصدر املشهد السياس ي والعسكري في أوروبا هي ابريطانيا  فكرة حقيقةهذا املقال  منحي لخص:م

عشااااار والعام، عشااااارص حي  ذا  لاااااعول هذب القوى على حسااااااب بداية  لساااااا عوفرنساااااا وهولندا مع  ااية القرا الساااااالة عشااااار و ي ة القرن ا ا

فإذا كانت عالقات املغرب القديمة مع القوى ا يب رية ب رية املتمع ة في إساااااااااااابانيا وال ر غال  تراذع القوى األوروبية الكالساااااااااااايكيةص وهي القوى ا ي

ا انحصاااارت لرلي  وي  م، الحم، حول حروب ا سااااالرلال أو  ونق ها إ ى سغورب الساااااح ية املتوسااااطية واأل  نميةص فإا انتصااااار معر ة وال ا  ا  

م، ا مساك بخيوط ال عبة األقويا  في العالمص ومك، املو ى أحمد املنصور  ةالسعدي إ ى نالي العشر مص قفحت باملغرب 1578على ال ر غال سنة 

الفات الدب وماسية الدولية آنذاك  دورب في أ مة ال الفة ال ر غاليةص حي  استغ  السفارات األوروبية املتوافدة على حاضرته بمرا ش   اا  خ

غ ر أا وفاة املنصاااااور أغرفت البالل في لوامة  ية م، أذ  إبرام معاهدات اقتصاااااالية لتنمية املغرب  ساااااياساااااية أو لصنخراط في لاااااراعات عساااااكر 

حرب أه ية لامت ثالث عشاااارة ساااانةص انبات بتغ   النالاااار  يداا على املغربص لك، حكمه كاا ضااااعيفا ذرا  الفسااااال الذي اساااامشاااارى في ذساااام 

ولم يتمك، خ فا  النالااار  يداا م، الظفال على وحدة املغرب الاي اساااالرذعها الع ويوا سااانة ربية في عالقاتاا مع هذب القوى  الدب وماساااية املغ

مص وظهر ذلك على قوة ال ارذية املغربية في عهد املو ى إسااااماعي ص والاي نعاااا ت عالقات قوية مع ك  م، ابريطانيا وفرنسااااا كاا أساااااسااااها 1666

لى عالقات املغرب مع ك  م، ابريطانيا وفرنساااااااااا وهولنداص ب  وساااااااااع في عالقاته لمشااااااااام  وقد حافظ حفيدب املو ى محمد ب، عبد هللا عالمسااااااااا    

 الو يات املتحدة وروسيا وممالك أخرى في أوروباص وذلك لتنفيذ مشروعه ا لالحي لتنمية املغرب  

  : املغربص العالقاتص ابريطانياص فرنساص هولندااملفاتيح الكلمات

Abstract : This Article gives an real idea about the relations between Morocco and other leader 
christian powers in Europe such us Great Britain, France, Netherlands in the end of the Vl 

century, and during all the Vll and Vlll centuries,  which had rised after the discreasing of the 
classic Iberian powers : Spain and Portugal. If it was the dispute between Morocco and the 

Iberian powers concerning the reconquest’s wars and transfer them to the mediterranean and 
the atlantic Moroccan coasts, the victory of Oued Al-Makhazin in 1578 against Portugal, put  

Morocco as  one of the ten strongest powers in all over the world, and gave the king Al-Mansour 
many secrets to dominate on many diplomatic subjects like the Portuguese crisis, in order to 

resolve some international problems, and to intervene in some military plans aiming to sign many 
economic pacts around the development of his kingdom. 

However, the death of Al-Mansour had thrown Morocco inside a civil war during thirteen years 
ended by the king Al-Nasser Zidan, who his reign was so weak according to the corrupt of many 
responsibles in the Moroccan foreign affairs. After its falling down, Morocco had recovered its 
strenght by the Alaouite dynasty in 1666, precisely in the reign of Moulay Ismael, who built good 
relations with the great Britain and France based  on the armament. 
His grand son Moulay Muhamed ibn Abdullah kept the Moroccan relations well with these new 
powers, and got new pacts with other powers like the united states of America an the Russian 
empire and some kingdoms in Europe, in order to achieve a reform plan for Morocco. 
keywords : Morocco, relations, Great Britain, France, Netherlands 
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 :تقديم

م وسط خار ة سياسية إق يمية 1578غشت  4وذد املغرب نفسه  عد ا نتصار املدوي في معر ة والي ا  ا ا 

ولوليااااة معقاااادةص لفعتااااه لفعااااا إ ى إقااااماااة عالقاااات لاااااااااااااااااداقاااة في مخت   ا  ااااا ت مع قوى   رى اخت فاااات ن رتاااااا ل مغرب 

 هة أخرى  باختالف ظروفه الداخ ية م، ذهة وباختالف مستجداتاا ومصالظها م، ذ

إ ى تحدي  مؤساااساااات البالل وذع ها ت ظك بالر    – حقا–لذلكص اتجه املغرب الساااعدي واملغرب الع وي األول 

الظضااااااري ا  اورص حي  أعيد بنا  هياك  ا  حا على معاي ر ذديدة وبتتث رات أذنسية مساااااتوحاة م، الطرا  الععمان  على 

ومعداته العساااكريةص إضاااافة إ ى إعالة بنا  املرافئ وتايعبااص عالوة على وذه ال صاااوكص  ما ألخ ت تحسااالنات على ال لش 

 إقامة التحصلنات الدفاعية على امتدالها تمهيدا لتحرير العغور ا ظت ة ولد األخطار ال ارذية القالمة ع ر البحر 

، املعاهدات وساااهمت  ذلك التجارة  عيدة املدى الاي  بعت العصاار الظدي  في إلراغ املغرب ضاام، ساا ساا ة م

التجارية مع القوى املساااااااااايحية الاي م، خاللها حققت امتيا ات  ب رة لتجارهاص على الرغم م،  عاظم حر ة القرلاااااااااانة الاي 

 خيمت ب اللها على العالقات الدب وماسية املغربية املسيحية   سيما في العهد الع وي األول 

ات الاي أقامها املغرب مع قوى مسااااااااااايحية أخرى خارغ سااااااااااالتطرا م، خالل هذا املقال إ ى رلاااااااااااد مالمح م، العالق

شااااابه ال حيرة ا يب رية خالل العصااااار الظدي ص وذلك بمسااااا يط الضاااااو  على أرنع حق  تاريخية متباينة: حقبة أو ى ترتد إ ى 

جة العهد الساااعديص حي  هيم، على هذب العالقات ا نفتاي على ابريطانيا في عهد السااا طاا الساااعدي املنصاااورص وذلك نمي

ظروف عدة أم ت على الب دي، نعااااااااااااااي خيوط رفيعة م لها التقارب والتحال  تارة والنفور والتوتر تارة أخرىص وهي ظروف 

سااااااالها التوا ا والتحدي باعتبار املغرب ذح ا م، شاااااابكة سااااااياسااااااية إق يمية تقب  على خيوط مهمة م، عشاااااارات خيوط 

 ال عبة السياسية  

منحى األمور ساااااااتتخذ  ومعهاص م1603 إ ى الضاااااااع   عد وفاة املنصاااااااور   سااااااامنق ر أا هذب ال روف سااااااارعاا ما  غ

و ى عال رساااااااااام املغرب القوي لب وماساااااااااايا م،  رف املسااااااااااي   إذآخر في حقبة ثانية  عد إعالة توحيد املغرب على يد الع وي اص 

فصااااااااااااااا  ذااديااد م، ت مع والاي تحامنااص إسااااااااااااااماااعياا  في مرح ااة أو ىص ثم في عهااد حفياادب املو ى محمااد ب، عبااد هللا مرح ااة ثااانيااة

 .فصول التفوا الغرن 

 اوال: العالقات املغربية مع باقي القوى املسيحية خالل العهد السعدي

ة املغرب بفض  تاريخه موقعه م ل العهد السعدي بداية ا الع املغرب الظدي  على األوضاع الدولية ومدى اهمي

اا في التصااااااااااااااعد بحكم العديد م، مقومات التحدي  ا ساااااااااااااالراتيعي وتاريخه املعقد مع القوى األوروبية عموماص و  اآلخذة قوت 

ثم ولااااااو  إ ى ا لااااااالي وتقوي  الكنلسااااااةص مرورا  عصاااااار ال اضااااااة  )الدولة القومية(ص الاي شااااااهدتاا منذ القرا الرا ع عشاااااار

إبرام  ر الاادي،يص في ح ا ساااااااااااااايعماا  املغرب ذاااهاادا على اساااااااااااااامعمااار مااا لااديااه لصاااااااااااااااد األ ماااع ال ااارذيااة وبنااا  الاادولااةص وذلااك ع

 همت قضايا سياسية واقتصالية أخرى خارغ ا  ار ا يب ري م، ا تفاقيات مع قوى مسيحية  مجموعة

 :أحمداملولى املنصور  فترة /لقوى املسيحيةالعالقات املغربية مع باقي ا -1

املغاربة في وال اسااااااااتتثرت العالقات مع ابريطانيا بج  اهتمامات املو ى أحمد املنصااااااااور  عد ا نتصااااااااار الذي حققه 
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ص حي  أبدى الساااااااا طاا السااااااااعدي 1ال ر غالية ت مة ال الفةا  ا اص ساااااااايما  عد أا  فا على السااااااااطح ما بات  عرف حي عذ ب

م كا على ال ر غال لوق  أ ماع امل ك  2ص واملتمع ة في تنصاااااااااااااال  الدوا أنطونيواأل مةموافقته على املبالرة ال ريطانية لظ  

على املغرب باااعتبااارب ال ح  األ  ر م، الظاا   عااالة األمور إ ى نصاااااااااااااااا اااا في  إنج الراحياا  راهناات  ص3ا ساااااااااااااابااان  في ياا  العااان 

فنزل منها خير نزل فآوته وشمممممممرت  4ونجا إلى ملكة نكلطيرة إيزبيل )... (: "ال ر غالص حي  ذ ر الفشااااااااتا ي في مناه  الصاااااااافا

 5لنصرته ثم نظر في امره فرأى أن جبر صدعهم وبناء ما تهدم من ملكم ال يتأتى إلى على يد أمير املؤمنين.."

املنصااااااااااااااور م، هذب الفرلااااااااااااااة تحرير  ع  العغور الاي   الت تحت  الساااااااااااااا طاا السااااااااااااااعدي املو ى أحمد وقد توخى

                                                           
 عد هحيمة ال ر غال في معر ة وال ا  ا ا ومقت  م كهم سسسمياا ومقت  وأسر مع م قيالات بال ه وذلشهص استغ  امل ك ا سبان  في ي    1

م  عد وفاة امل ك الكارلينال هينريك الذي لم  عق  ولدا لداعي ا لاللام الكهنو  ص وقد كاا 1580العان  الوضاااع واحت ت ذيوشاااه ال ر غال سااانة 

في ي  ل  ر غال بدعوى احقيته في عرشها لقرابته م، امل ك سسسمياا إذ كاا خا  له وفي نفس الوقت حفيد م ك ال ر غال السابك مانوي   غحو 

فة األول م، اب تهص وبالتا ي ضاااامت ال ر غال إ ى اساااابانيا وسااااقطت مسااااتعمراتاا في يد إساااابانيا  وقد فجر ذلك ك ه ما ساااا ي في التاري  بحرب ال ال 

يص إذ سااااااااااااعت إنج الرا ذاهدة نحع ال رو سااااااااااااتانا -ضاااااااااااام ال ر غال إ ى إساااااااااااابانيا في إ ار العدا  الدي،ي الكاثوليك  إنج الرار غاليةص حي  ل، ترض ال 

 سع  واال ر غال م، يد في ي  ع ر استغالل وذول األم ر أنطونيو "لوا  راتو" الوري  الشرعي في البالط امل ك  ا نج  لي وذر املغرب إ ى تحال

 ضد إسبانياص خالة وأا املو ى أحمد املنصور كاا يقيم  ريستوف اب، أنطونيو عندب  رهينة ل مساومة السياسية 

شاار ة  "املغرب في عهد الدولة السممعدية: دراسممة تحليلية اهم التطورات السممياسممية وماتل  املظاهر الحضممارية".أن ر:  ريم عبد الكريم  

  124-123ك:  -م  ك1978دارالبيضا   الطبع وال شر  الطبعة العانية  ال
ا ي ق  باااا "ا ظارب" أو "ا ستقال ي"ص كاا  ذلك عضو مص 1531مارة سنة  20الدوا انطونيو م، امرا  أسرة افلش امل كية ال ر غاليةص ولد في   2

   األول غ ر الشااارعي اص أمه داولية األلااا واب، إنفاناي لويس احد أبنا  ا م را ور ال ر غا ي إمانويفي فرسااااا القد س يوحنا لتخ يل القدة  

 ك ة املتدعى فيو ناي غوم ل  كاا م، أبر  املرشاااظ ا لتو ي عرل ال ر غال والغرب فيما عرف بت مة ال الفة ال ر غالية  غالر إ ى فرنساااا في ضاااياف

 بدير لغ ر ضواحي باريس  1596هنري العان  و وذته كاتري، لي ميديمش ي  توفي سنة 

SERRÃO Joel, (Dictionnaire de l’Histoire du Portugal), volume 1, éd: SERRÃO, Joaquim VERISSIMO, Université de Coimbra, 

P: 157. 
 م بب د الوليدص اب، ا م را ور شااااااااااااارل ال امس أو كارلوة األول األ  ر م،  وذته ال ر غالية إيحابي  أفلشص  ساااااااااااا م1527مايو  21ولد بتاري    3

عي أرشاااااااااااايدوا النمسااااااااااااا ولوا ميالا نصاااااااااااا  م كا في حياة أبيه ساااااااااااانة 1554بو ي ولااااااااااااق ية منذ م ك نا م بمجرل ا ايار قدرات والدب العق يةص ول 

 1580م  م اااك قري، بااااعتباااارب  وذاااة ملااااري األو ىص م اااك على ال ر غاااال ومسااااااااااااتعمراتااااا ماااا ب ا 1558و 1554مص م اااك على إنج الرا ماااا ب ا 1556

م  م، إنجا اته تحوي  العالااااامة م،   يط ة إ ى مدريد وبنا  لاااااري األساااااكوريال 1581ا عات السااااابعة عشااااار إ ى غاية مص حا م على املق1598و

 م 1598شمن ر  13الذي توفي به بتاري  

.p: 348, 9331, Paris,  ibliothèque historiqueB : , Payot, collectionII) Philippe( LOTH David, 
4   

 
ل لابل  في املصااالر املغربية القديمة الاي  عول إ ى ت ك الظقبة أو  عدهاص وذلك لمشااابه إساامها الظقيق  إ إيحابيالص ورل ذ رها  اذا ا ساام خطت

م م، ابياا امل ك هنري العام، و وذته العانية آا بول اص ارتقت العرل  عد أخباا غ ر الشااااااااااااقيقة 1533مع إيحابيال م كة قشااااااااااااتالة  ولدت ساااااااااااانة 

ابا اي كانت منالااارة ل كاثوليكيةص في ح ا اعت رت إل لابل  م، املؤيدي، الظاسااام ا ل  رو ساااتانميةص مما لعا البم ال1558امل كة ماري األو ى سااانة 

ا إ ى إلااادار مرساااوم   خااا ي بإخراغ امل كة م، امل ة املسااايحية  لم تقاوم فقط كاثوليك الشااامال املتمع  ا في اساااكت نداص ب   ذلك قاومت إساااباني

 م لوا أا تاللوغ  1603م  توفيت سنة 1588فات ضد انج الرا وأوشكت على غحوها سنة الكاثوليكيةص الاي نع ت تحال

LE ROUX Nicolas, (Élisabeth 1ère), L’histoire par l’image, article publié, Avril 2015. 
تحقيك: عبد الكريم  ريم  مطبوعات و ارة األوقاف والشااااااااؤوا  موالينا الشممممممممرفا". "مناهل الصممممممممفا في مآثرالفشااااااااتا ي أبو فارة عبد العحيح    5

  101ا سالمية والعقافة  بدوا تاري   ك: 
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ص حي  كاا دام هذا م، ناحية أخرى  إذبار امل ك ا سبان  في ي  العان  على املساومة ص و ذلكم، ناحية ا حتالل ال ر غا ي

ص إضاااااااافة إ ى رغبة املنصاااااااور أا تكوا القوى ا  اورة إنج الرااملغرب على الظيال في حربه الواساااااااعة ضاااااااد موق  األخ ر إبقا  

رب في امحايدة في مشاروعه التوسا ي سايما القوى األوروبية م اا  لساولاا الغرن ص الذي سالت ا  أا املنصاور قد الذي يحضار

  6راه، ع يه  ع را 

بالتا ي و  صبمعالاة إساااااابانيا  شااااااك  لااااااريح ذهرب ا نج  ليةاملنصااااااور في املبالرة  أحمد وقد كاا م، آثار لخول املو ى

ص إضافة إ ى استمرار الضغط على 7 ال م، فرنسا وهولندا إنج الراانضمامه ل ظ   السياس ي الواسع الذي يضم إ ى ذان  

املتفرا في أذحا  ممتدة وواساااااااااعة م،  املوريساااااااااك السشاااااااااري الوذول بقايا في ي  العان  م، خالل التخوف م، م ك إسااااااااابانيا 

 8 تراب املم كة ا سبانية

م تضاااااااااام وفدا 1587ة في مايو ساااااااااانة إنج  لي شااااااااااك ة ال ر غالية اسااااااااااتقباله لساااااااااافارةترت  ع، تدخ  املنصااااااااااور في امل

ص 9بر غاليا لشااري ضاارورة تنصاال  الدوا أنطونيو م كا على الباللص وعرض مقالري غحو ال ر غال وتحديد لور املغرب في الغحو 

مص  عهد م، خاللها على تقديم العوا املالي والعساااكري 1588حي  رل املنصاااور ع،  ريك سااافارة مماث ة إ ى لندا في يناير 

إ ى موانئ املغرب الشاااامالية  ا نج  لي ل طة تقتضاااا ي قدوم قطع األسااااطول  وال وذسااااميك  ل ظم ةص و ذلك م، خالل رساااامه

 داام امل ك في ي  العان  وإذبارب على تو يع لفاعاته البحرية على الشااااااااااااااوا ئ ال نوبية ملم كته ل ع  مقاومته محدولةص 

نج  الظم ة   10مما سل 

الاي اندلعت  11ص حي  انشغ  بعورة اب، قرقولةا نج  ليبيد أا املنصور سرعاا ما بدأ يت كت في وعولب ل مبالرة 

في ذبال غمارة وكافة بالل الهبط واسااااتنلفت الكع ر م، قوة املنصااااورص مما ذع  هذا األخ ر  عيد الن ر شاااالعا في موقفه م، 

                                                           
   123مرذع سابك  ك:  "املغرب في عهد الدولة السعدية". ريم عبد الكريم    6
ص وكانت تا عة  سااابانيا في عهد امل ك شاااارك ال امس  شاااك  مباشااارص وفي عهد 17كانت هولندا  سااا ن آنذاك بالفالندر وهي مقا عات عدلها   7

في ي  العان  حكمباا إساااااااااابانيا بن ام شااااااااااسيه حاليا بالن ام الكونفدرا يص حي  اعت ر في ي  مجرل حا م برتبة كونت  وقد تط عت لصسااااااااااتقالل 

شااارية ال امساااة م، القرا الساااالة عشااار امليالليص بدأت  بمسااااعدة ك  م، فرنساااا وانج الراص ومنذ تاا   الاروات م، العالم ال ديد خالل الع 

م حفح في ي  على اسااااااااااالرلال املقا عات 1566القطيعة ب ا املقا عات الهولندية واملر ح في إيب رياص لك، انتصااااااااااار تيار لوا ألبا في مدريد ساااااااااانة 

املر ح قب  ثورة السشاااارات في ال نوبص لك، نمو الطبقة البورذوا ية في املقا عات الهولندية عق  خروذها رابحا أ  ر لظرب  شاااك  مباشااار إ ى 

 العمان ا عاماص مهد  ستقاللها  حقا 

CHAUNU Pierre, (Les Pays-Bas dans l’Empire de Charles Quint et Philippe ll), Histoire, économie & société 1492, 12ème 

année, troisième trimestre, Article publié, 1993, p: 403. 
  124مرذع سابك  ك:  "املغرب في عهد الدولة السعدية". ريم عبد الكريم    8

9      Archives, ynastie Saadienne)D-SérieHistoire du Maroc: Première ’(Les Sources Inédites de l, DE CASTRIES   Henry  

    .                                        Ernest Le Roux, Martinus Nijhoff, Paris, La Haye, 1907, p: 131:  Bibliothèques de France, Tome ll, Ed et 
10                                                                                                                                                                                                   .         513: p, . TOME lIbid 
م واساااااااتمرت شاااااااهور   بدأت م، منطقة الري  وانمشااااااارت  عد ذلك في ذبال غمارة 1587 اندلعت ثورة اب، الح اغ قرقول املكناسااااااا ي سااااااانة  11

ة وساارر بالل الهبطص وقد شاغ ت بال املنصاور  ع را بحكم انمشاار هذب العورة بقرب م، العغور املغربية ا ظت ة م،  رف إسابانيا  ساستة و نج

 ك و ي عهدب محمد الشي  املتموا وقاردب حمو بجة والعرائش  تمك، املو ى أحمد املنصور م، القضا  ع ياا ع،  ري
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  12غحو ال ر غالص خالة قرب موا ، ثورة اب، قرقول م، مرا ح ا حتالل ا سبان 

فإا   –ا نج  ليةإا ذع ت املو ى احمد املنصاااااااااااااور أ ار ترللا في لعم املبالرة و  –ومع ذلكص فإا ثورة اب، قرقول 

فيما يخل مشاااااااك ة العرل ال ر غا ي    إنج الرا ساااااااارع األحداث لفعت املنصاااااااور إ ى ا نغماة ا ار في التحال  الذي تقولب 

الاي  إنج الراومما رفع مسااااااااتويات التقاربص فشاااااااا  الظم ة العسااااااااكرية البحرية التتليسية الاي شاااااااا اا امل ك في ي  العان  ضااااااااد 

ص و ال مر ح 13اسااااتفح  خطرها على املصااااال  السااااياسااااية وا قتصااااالية ا ساااابانيةص حي  با ت هذب الظم ة بالفشاااا  الذريع

ة ح ا  سااااا م الدوا  ريساااااتوف اب، األم ر أنطونيو رهينةص وا تفت الصااااايغة ال ديدة بتحديد الدور املغرن  في املنصاااااور قو 

ص مقاااباا  امتيااا ات 15ا نج  ليااةوقيااالة ال لش املغرن  والتوذااه بااه إ ى إساااااااااااااابااانيااا بااالاللام، مع تحرك البحريااة  14الاادعم املااا ي

ا يتع ك بمحالاااارة إساااابانيا:  اللويد املغرب بالسااااالي والذخ رةص أخرى فرضااااها املنصااااور على شااااك  مقالرحات لب وماسااااية فيم

في لاااااااااااااانع سااااااااااااااالي  ا نج  لعالوة على آ ت ومعدات الظرب و ذلك معدات بنا  األسااااااااااااااطولص والسااااااااااااااماي له بتوظي  املهرة 

  16في حالة نشوب حرب ضد حا م غ ر مسيحي ا نج  لاملدفعيةص إضافة إ ى ا ستعانة بالبحارة 

أحمد املنصااااااااااااور كانت له حسااااااااااااابات أخرى عند اقالراب املوعد الصاااااااااااافر ا ظدل لغحو ال ر غالص حي  غ ر أا املو ى 

لخاا  في مفاااوضاااااااااااااااات سااااااااااااااريااة مع م ااك إساااااااااااااابااانيااا ل تنااا ل ع،  ع  املرا ح املغربيااة ا ظت ااةص فكاااناات ال ااارحة ذال  القوات 

 عد أا تت د وقوف السااااااا طاا الساااااااعدي والعدول ع، املطالبة بالعرائش  مص1589شااااااامن ر  13ا سااااااابانية ع، ألااااااايال بتاري  

فرل عبد الكريم  ريم ر ت الظم ة البحرية 17على الظيالص  ما ي 
 
على ال ر غال وحيدةص حي   عرضاااااااااااااات  ا نج  ليةص في ح ا ت

في نفك م  م غ ا  ع ياه  ا نج  لياة عاد أا تخلى املغرب ع، لوربص مماا ألخا  العالقاات املغربياة ل هحيماة في معر اة ألكاانالرا 

فلم يزل أمير املؤمنين  )... (:  "الفشااااتا ي حول سااااياسااااة املنصااااور بقوله بما ذ ر  لعقةص وخ ر  عب ر ع، ذلكتوتر وفقداا اال

بااتن ااارهااا إ ى   لااذلااكص اتجهاات م كااة إنج الرا 18ُيسممممممممممممدي في أمرهما وُيلجم.. ويوعمد ولعمد وب م  لمك على أسمممممممممممما  من املكمايمد"

                                                           
 ص126ك:  مرذع سااااابك  كص "املغرب في عهد الدولة السممممعدية". ريم عبد الكريم   /93مصاااادر سااااابك  ك:  " "مناهل الصممممفا. الفشااااتا ي  12

127  
ت غشاا 10يوليو  إ ى  30أ  ك على هذب العم ية العسااكرية البحرية الاي شاانباا إساابانيا على إنج الرا بااااااااااااااا" األرمالا"ص وقد لامت عشاارة أيام م،   13

 مص كانت نتارجها كارثية على إسبانيا الاي اهاللت مكانباا في كام  أنحا  أوروبا 1588

  128مرذع سابك  ك:  "املغرب في عهد الدولة السعدية". ريم عبد الكريم  
حدلت الساااافارة ا نج  لية الاي قدمت على املنصااااور  عد فشاااا  عم ية األرمالا لور املغرب في تنصاااال  الدوا أنطونيو على عرل ال ر غال في   14

 تقديم قرض ما ي لهذا األخ ر بقيمة مارة أل  لو ة  

, Tome ll, op.cit., Archives et Bibliothèques de France, (Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc), DE CASTRIES .H

                                                                                                                                                                                                                                .           :151 p 
15                       Armand  : Ed ,)ll époque de Philippe’La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l( ,BRAUDEL Fernand 

                                                        .        590 : Paris. 1949. P ,Colin 
16  me l, , Toop.cit.Angleterre, ’Archives et Bibliothèques d ,Histoire du Maroc)’(Les Sources Inédites de l, DE CASTRIES .H  

                                                                    .        476 : p 
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ص حياا  قرر األخ ر إرذاااع الاادوا 19املنصااااااااااااااور  نجااا  الوعول املتفك ع يااااالساااااااااااااا طاااا الععمااان  مرال العااالاا  ل ضااااااااااااااغط على 

 20م 1592 ااريا سنة  إنج الرا ريستوف إ ى 

خالل عهد املو ى أحمد املنصاااااااور  عد أا  حت إشاااااااارات النفور  وإنج الراوقد تتثرت العالقات التجارية ب ا املغرب 

في العالقة السااااااااياسااااااااية والدب وماساااااااايةص حي  ورلت على امل كة إل لابل  تقارير ع، سااااااااو  معام ة ا  حا السااااااااعدي ل تجار 

له تجار مم كباا ص وخ ر للي  على ذلكص اساامنكارها ل معام ة برسااالة وذهباا إ ى املنصااور  شااكو ال  م الذي  عرض ا نج  ل

ااناات العالقااات التجاااريااة محلهرة قباا  سااااااااااااااطوع املشااااااااااااااك ااة 21في املغرب وتبامااه بااالتعاادي ع يام محاااباااة  ساااااااااااااابااانيااا ص  عااد اا كا

م بمبار ة م، املنصاااور "الشااار ة ال ربرية"ص الاي م، خاللها احتكروا 1585ال ر غاليةص حي  أساااس التجار ال ريطانيوا سااانة 

  22تجارة السكر املغرن 

املو ى املنصااااااور إ ى البح  ع، ألاااااادقا  ذدلص حي   ا نج  لية -لتوتر الذي خيم على الدب وماسااااااية املغربيةلفع ا

معاهدة تجارية  ساااااااامح  بإبرامم لعرض مقالرحات تتع ك 1596اسااااااااتقب  في بال ه بمرا ش  ععة هولندية ولاااااااا ت في أ توبر 

 23التصدير وا ست رال  التعام  مع املرافئ املغربية وتمنحهم حك بل تجار الهولندي ا 

ويشاااااااااااار إ ى أا السااااااااااا طاا الساااااااااااعدي قد رح  بالوفد الهولندي وأحسااااااااااا، اساااااااااااتقبالهص ومرل ذلك العدا  الشاااااااااااديد 

املساااااااتحكم ب ا الهولندي ا وإسااااااابانياص ونيبام تحويد املغرب بما يصااااااابو إليه م، ساااااااالي وذخ رةص حي  أرالت هولندا م، هذب 

وحماايبااا م، تبعاات إ ى الشاااااااااااااارا األق اااااااااااااا ن او القاالماة مناه  في وذاه سااااااااااااااف ااا املتوذهاةالحياارة ذعا  املرافئ املغربياة مفتوحاة 

القرلاااانة ا ساااابانيةص خالااااة وأا لهولندا مسااااتعمرات في غينا بإفريقيا وذحيرة ذاوا بترخبي  أندونلساااايا    ما هدفت ايضااااا 

القالمة م، الشااااااااااااارا األق ااااااااااااا ن  سااااااااااااابانيةه وم على الساااااااااااااف، ا  إ ى اسااااااااااااامعمار املوانئ املغربية املط ة على ا ظيط األ  ناي ل 

  24والعاردة إ ى إسبانيا لقطع الطريك ع اا وس باا ما تحم ه م، بضائع

مص وذلك  برام  عاوا عسكري موذه 1596م، لذن ر  13في  ملغرب  ذلك سفارة قالمة م، فرنسااستقب  ا ما 

ضاااد إسااابانياص خالاااة وأا فرنساااا آنذاك تحت حكم هنري الرا ع قد خاضااات لاااراعات عساااكرية مساااتمرة ضاااد إسااابانيا الاي 

ااثوليكيااة أوسااااااااااااااع لتقوي   وح فاااااااا م،  إنج الراحاااولاات ذاااهاادة توحيااد العرشاااااااااااااا ا ا ساااااااااااااابااان  والفرنخاااااااااااااا ي ضاااااااااااااام، خطااة كا

   25ال رو ستانت

                                                           
19  ll,  , Tomeop.cit.Angleterre, ’Archives et Bibliothèques d Histoire du Maroc),’Inédites de l(Les Sources , DE CASTRIES .H

                                                                    .         40 : p  
20                                                                                                                                                                                                                      .         70 : , pIbid 
  141 ص140مرذع سابك  كص ك: "املغرب في عهد الدولة السعدية".  ريم عبد الكريم    21
  141ك:  املصدر نفسه   22
23   me l, . Tocit, op,Angleterre, ’Archives et Bibliothèque dHistoire du Maroc), ’dites de lé(les Sources InDE CASTRIES. H,  

p : 27.       
  207مرذع سابك  ك:  الدولة السعدية". "املغرب في عهد ريم عبد الكريم    24
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 فترة املولى الناصر زيدان: باقي القوى املسيحية خالل عبية مالعالقات املغر  -2

مص حان لخ  املغرب في فالرة حالكة هيمنت ع ياا الفوضاااااااااااااا ن وعدم 1603ما إا توفي املو ى أحمد املنصااااااااااااااور ساااااااااااااانة 

مواص أبو فارة و يدااص قب  أا العالثة األقويا  محمد الشاااااااي  املتا ساااااااتقرار في الظكمص حي  تنا ع املغرب أبنا  املنصاااااااور 

  26م  عد مقت  أخويه1613 ستم  األمور  ااريا لهذا األخ ر  ااريا سنة 

وقد سااااهم هذا العقد املناااظوا في عولة املطامع ا يب رية باملغرب خالاااة ا سااابانيةص حي  تجدلت مطامع هذب 

حالة النلاع  28ص حي  استغ  امل ك في ي  العال  27ا خ رة في سغر العرائشص في ح ا رنت ال ر غال بتبصارها لوب املعمورة 

ي لااااااااااااااراعه حول العرلص مما حذا باألم ر  يداا إ ى البح  ع، ح فا  ب ا ا خوة وانحا  إ ى ذان  محمد الشااااااااااااااي  املاموا ف

 ذدل في ضو  املتغ رات ال ديدة املتمع ة في عولة األخطار األذنسية ا ى البالل  

اتجه  يداا قب  توحيدب املغرب إ ى ا تفاا مع فرنساص حي  عرض ع يه قنص ها في آسف  ذاا في ي  كاسميالا 

اللبص حي  تحمس  يداا ل مشااااااروع وأ  ك سااااااراي عدل م، األساااااارى الفرنسااااااي ا  بالرة حساااااا، م التحال  مع ب1611ساااااانة 

نيةص وأرفك مع كاساااميالا هدايا إ ى م كه لويس العال  عشااار  إ  أنه ونعد رذوع كاساااميالا م، فرنسااااص وذد  يداا قد هرب 

 يداا وأساااااااااارته على مالا  فتبحر م، اب، أن  محليص فط   منه  را  سااااااااااف، لنق  أساااااااااارته واغراضااااااااااه إ ى سااااااااااوة ع ر البحرص

حمال م، الكت     73لو ة ضاام اا  3000ساافينة هولنديةص اما أغراضااه وممت كاته فقد أبحرت في ساافينة كاسااميالا  سااعر 

وبمجرل ولاااااول السااااافينة إ ى مينا  أكاليرص رف  كاساااااميالا  سااااا يم الناااااظ، قب  اساااااتالمه األذر املتفك ع يهص مما اضاااااطر 

ذنوب ألاااااااادرت محكمة قالة البحرية نعد ذلكص بحرا حي  وقع في قبضااااااااة ثالث سااااااااف، إساااااااابانيةص و هذا األخ ر إ ى الهرب 

مكتبة  يداا الاي حوتاا السافينة بما فياا كاساميالا ومصاالرة املمت كات املغربية القنصا  الفرنخا ي  حكمها  عا ، إسابانيا 

                                                           
يفرل ك  م، ا فران  والنالااري أولااافا لقيقة ع، أبنا  املنصااور العالثة مما يحي  على ابتعالهم الكب ر ع، ساا رة والدهم وأذدالهمص وهي   26

شي  املاموا " أك  رمضاا وشرب ال مر فيه ذهارا"ص أما أخوب أبو فارة أولاف م، القبح بما يكف  لحعحعة الوضع العام ل مغرب: فمحمد ال

 " أكول ع يم البط،ص مصاااااب بال ،ص غ ر أا  يداا كاا أ ار م اما اسااااتقامة إ  أنه كاا منكوة الراية: " ولم يخ  قط في ساااانة م، ساااا،ي لولته

                                                   م، هحيمة ع يه أو وقيعة بتصظابه"  

تحقيك: ذعفر النالاااااري ومحمد النالاااااري  لار الكتاب  الدارالبيضاااااا    "اإلسمممممتقصممممما اخبار دول املغرب ااق ممممم م".النالاااااري أحمد ب، خالد  

تصااااااااظيح: الساااااااايد هولاة   بعة  "نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي".ا فران  محمد الصااااااااغ ر   /71ص70ال ح  السااااااااالة  كص ك: 

"املجاهد السمممممممممالوي محمد بن احمد العيااممممممممم ف: من تاريل املغرب في القرن السمممممممممابع الشااااااااااذ ي عبد ال طي    /290م   ك: 1888نة إنعي  مدي

  61  م شورات ك ية اآللاب والع وم ا نسانية بالرباط  الطبعة العانية  بدوا تاري   ك:عشر"
 مص غ ر اا ا ظاولة با ت بالفش   1515 ي ثمانية آ ف في يونيو حالر أسطول بر غا ي املدينة وأنحل  اا ذلشا عدلب حوا  27

.47 : P ,1946 ,Rabat ,: de F.Moncho Imp ,Les éditions de la porte , )La Casbah de Mehdia( ,COINDREAU Roger 
م ألبيه امل ك في ي  العان  و وذته آا النمساويةص تو ى عرل إسبانيا في س، العشري،ص وعلى خالف م، سبقه 1578ولد في ي  العال  سنة   28

رلل املؤرخوا ع، سااا رته لااافات سااالعة كالضاااع  والالرلل وساااو  التدب ر وال مول وعدم التحلي باملعرفة  غ   ع يه الرذال األقويا  م، بال ه 

حكمه  دوا ل رما ولوا أوسيداص حي  سال ذو معالاة املعسكر ال رو ستاناي في املقا عات الهولنديةص إضافة إ ى قرارب بطرل أحفال  على فالرة

 املوريسكي ا م، البالل 

Article publié le  ,Point de vue ,), (Les rois Philippe sur le trône d’EspagneLASSALE Adéläide et BILLAUT François

 8.06.20181 
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  29حالياص فطويت لفحة املشروع املغرن  الفرنخ ي ريالالشه رة الاي تحي، رفوف األسكو 

املعمورة سغر العرائشص اتفك  ياااداا مع هولنااادا ملنحهاااا   حتال ماااديناااةإسااااااااااااااباااانياااا م، لااادا أماااام ا ظااااو ت املتكررة 

سغري و شااااااليد حصاااااا، لفاعي فيااص حي  وذهت هذب األخ رة ثالث سااااااف، حربية وساااااافينة خالااااااة باملؤونة ظ ت تبحر ما ب ا 

لدخولها والشاااروع في أعمال التحصااا اص بيد أنه بدأ يما    ر م، السااا طاا  يدااعمورة في انت ار الضاااو  األخضاااوامل آساااف 

ع    سااااااااقوط  ص الشاااااااا ي  الذي30العارر اب، أن  محلي ا شااااااااارة وأخذ يتغاي بانشااااااااغاله بالظرب املسااااااااتعرة بلنه وب افي منح 

حي  اساااااااتغ وا  ص  رى احوا الفرلاااااااة وين موا حم ة عساااااااكرية عرفوا  ي  ينبفي يد ا ساااااااباا الذي،  مدينة العرائش أخ را

  31ب ا  رفي الصفقةالالرلل الظال  

وإ ى ذان  الهاذس السااااااااااااااياساااااااااااااا ي في لااااااااااااااياغة املعاهدات وا تفاقات لدى املو ى النالاااااااااااااار  يدااص إ  أا ال ان  

ر حماسااا شااديدا ل تعاوا مع ا قتصااالي كاا محركا موا يا  برام معاهدات خالااة في ال ان  التجاريص حي  أبدى النالاا

هولنااداص إ  أا ال اااناا  الهولناادي أخااذ وقتااا مريحااا ل تفك ر م، أذاا  معااال ااة ذياادة لصقالراحااات الاي تكوا لفاااراادة التجااارص 

وفي مقدمباا تكريس الظرية في تجارتام وتوظي  كافة املوانئ املغربيةص وضااااااااااااااماا لاااااااااااااايانة البضااااااااااااااائعص وعدول املغاربة ع، 

السااااااا ع الهولندية لوا ا سااااااامنال على قانواص في مقاب  الاللام الطرف الهولندي بمسااااااااعدة املغرب ساااااااياساااااااة   ح الساااااااف، و 

ص حي  أرضاااااااااا ن الساااااااااا طاا السااااااااااعدي ال ان  32وتنفيذ مطالبه خالااااااااااة فيما يرتبط بسيع األساااااااااا ظة حساااااااااابما تم يه ال روف

الظاذة املاسااااة ل شااااع  املغرن  لااااندوا م، السااااكر لفاردتام في لاااافقة اساااات نارية على الرغم م،  235الهولندي بإلاااادار 

   33لهذب الكمية الكب رةص  سيما  عد التخري  الذي لظك معالر السكر وتراذع قدرته التنافسية مع سكر العالم ال ديد

ومما يالحظ م، خالل عرض نموذذ ا م، ا تفاقيات ضااااااااااااع  املغرب أمام الدب وماسااااااااااااي ا املعتمدي، في املغرب 

فالرة التفكك الساااعديص إضاااافة إ ى الفساااال الذي اسااامشااارى النخبة الدب وماساااية املغربية الاي واساااتخفافهم بحكامه خالل 

اعتمد ع يه النالاار  يداا في بال ه الساا طان    وفي هذا الشااتاص   بد م، التذ  ر بتا  يداا كاا مالرللا في توقيع املعاهدة 

فاقات ال انسية الاي ساااااااااتت    حقاص حي  اساااااااااتعم  ص والاي اعت رت معاهدة أسااااااااااة ل عديد م، ا ت1610مع هولندا سااااااااانة 

                                                           
  58مرذع سابك  هامش  ك:  "املجاهد السالوي محمد بن احمد العياا ف".الشاذ ي عبد ال طي     29
30   : , Tome ll, pop.cit.Bibliothèques de France, , Archives et )Histoire du Maroc’Les Sources Inédites de l, (DE CASTRIES .H

                                                                                                                                                                                                                         .                  566 
م م، مينا  قالةص وولاا   عد ثالثة أيام واقتحم املدينة يوم 1614غشاات  1ذندي بتاري   7500ساافينة ع يه  99وا م، توذه أسااطول متك 31

 غشت  6

, Tome l, op.cit.Archives et Bibliothèques des Pays Bas,  , (Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc),DE CASTRIES .H

                                                                                                                                                                                                                                         .:628 p 
32                                                                                                                                                                                                 .            : 542, 543 p,p. Ibid 

ى  املر ح العقافي العرن   الطبعة األو  مسمممممممممممألة التجاوز"./بين القرنين الخامس عشمممممممممممر والثامن عشمممممممممممر"املغرب وأوروبا ما قدوري عبد ا  يد  

   333ص 332م  كص ك: 2000  الدارالبيضا  
  56املصدر نفسه  ك:   33
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على حد  عب ر عبد ا  يد قدوري ا غرا ات املالية بمنح هدايا ل وفد املغرن  املسؤول ع، التفاوضص  34الديواا الفالمنك 

 ص وبقطع م، العوب35ف وارا  1600م، قبي  املبعوث الساااااااا طان  أحمد ب، عبدهللا م، خالل منحه ساااااااا ساااااااا ة ذهبية بقيمة 

نح أخوب  600بنفس القيمةص في ح ا اسااااااااااات م الذم  لااااااااااااموي  بالل  سااااااااااا سااااااااااا ة ذهبية بقيمة  ف وراا وبميدالية ذهبيةص وم 

 36  موس ن بالل ميدالية ذهبية

وحسااااااااااااابما ذ رته املصاااااااااااااالر الدفينة لتاري  املغرب أا الوفد املغرن  لم  شاااااااااااااارك ن  رب الهولندي في لاااااااااااااياغة نل 

  37ل األلقاب الس طانية ووذوب معرفة لغة تحرير البنولا تفاقيةص ب  ا تفيا  عدم إغفا

 ثانيا: العالقات املغربية مع باقي القوى املسيحية خالل العهد العلوي ااول:

 عد اسااااااااااااتالم الع وي ا  مام األمور في املغرب منذ أواسااااااااااااط القرا السااااااااااااا ع عشاااااااااااارص لخ  املغرب مرح ة أخرى م، 

ا مال ات ال رفيااة الاي اقالرناات بااالتفوا األورون  مع تفشاااااااااااااا ي مشااااااااااااااااكاا  القرلاااااااااااااانااة ب ا ص تحكماات فياااا أوروباااالعالقااات مع 

 الطرف ا   ومع ذلكص لم تخ   هذب املرح ة م، لفحات مشرقة سمبقى غرة في ذب ا الدب وماسية املغربية 

 :املولى إسماعيل( )فترة العالقات املغربية مع باقي القوى املسيحية -1

د الساااااااااااااا طة املر حية في البالل وا تجاب نحو م( بتو ي1727-1672اعي  الطوي ة )تم لت حقبة حكم املو ى إساااااااااااااام

تحرير باقي العغور ا ظت ةص مما ذع  املصاااااااالر والدراساااااااات التاريخية حول املغرب تقارا  شاااااااك  لقيك ب ا شااااااا صاااااااية هذا 

ل ارذية في    امل فات الساااااااااااا طاا الع وي والساااااااااااا طاا السااااااااااااعدي املو ى أحمد املنصااااااااااااورص  ساااااااااااايما في اساااااااااااامعمار العالقات ا

 ش قوي الداخ ية العالقة املتمع ة في التحرير وبنا  ذل

كاااااا احتالل ال ريطاااااني ا ملاااادينااااة  نجااااة في ت ااااك ال روف الاااادقيقااااة الاي اذتااااا هااااا املغرب في فالرة ضااااااااااااااع  الظكم 

تغ  املو ى على ال م ةص حي  اساااااااااااا 38السااااااااااااعدي عامال أساااااااااااااساااااااااااايا في ربط املوق  السااااااااااااياساااااااااااا ي املغرن  م، عالقته بابريطانيا

وأ اد م، خالل لب ومااساااااااااااااالتاه مع م و هاا على ضاااااااااااااارورة ذال  الظاامية  39ال ريطاان  املنااااااااااااااظوا  ياساااااااااااااامااعيا  ال رف الاداخل

                                                           
 م، السا نة الب  يكية ص وذح  دث  اا سا نة األراض ي املنخفضةص وذلك  ناية على ال غة الاي يتحال غة الهولنديةالفالمنك : يقصد  اا  34
حي  اسامبدلت بالوحدة النقدية األوروبية إساوة  صم1999الف وراا: العم ة املتداولة في األراضا ي املنخفضاة آنذاكص وظ ت متداولة إ ى سانة   35

 بالدول الاي وافقت على ا نضمام إ ى لول إتحال اليورو   
36  Archives et Bibliothèque des Pays Bas, op, cit,. Tome l,  Histoire du Maroc),’l, (les Sources Inédites de DE CASTRIES.H

P,p :  586, 587. 

  571مرذع سابك  ك:  مسألة التجاوز"./"املغرب وأوروباقدوري عبد ا  يد    37
 في عهد امل ك آا سميوارت تم ضم عرل اسكت ندا إ ى عرل إنج الراص وبالتا ي ظهر ألول مرة إسم "ابريطانيا الع  ن"   38
مص حي  كالت امل كية تختف  بصااااااااااااعول حكومة ذمهوريةص وهي حرب  ساااااااااااا ن  ذلك عند 1651و 1642شااااااااااااهدت إنج الرا ثورة ع يمة ما ب ا  39

خر و العورة الك رى  انادلعات في عهاد امل اك  شاااااااااااااارلح األولص وألت إ ى محاا ماة ا خ ر وإعاداماه  حقاا في آاملؤرخ ا ال ريطااني ا باالظرب األه ياة أ

 ص حي  مهدت ل م كية الدستورية  عد ذلك  الاي سميت با "كومنول  إنج الرا" مص ولم تدم الظكومة ال مهورية1649يوم  شهر يناير 

                                                  .        542 : p 1992,,Fayard, Paris, (Cromwell) , COTTRET Bernard 

  عما كاا ع يه ا مرص مما اعال امل كية  سااااا طات أق  ب ا أعضاااااا  ال رملااغ ر أا التيار امل ك  كاا متجذرا في الساااااياساااااة ا ظ ية وكاا له انمشاااااار 

مذهباا الدي،ي  عد اعتال  ذاك العان  )ورل ا سااااااام خطت في  برغمومما  ال في حدة األوضااااااااعص اساااااااتمرار الصاااااااراع حول العرل ب ا الفروع امل كية 
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سااااااااالراتيعي في على الرغم م، موق  ابريطانيا ا   ال ريطانية ع،  نجة خالااااااااة الساااااااافارة الاي  عباا برراسااااااااة محمد ب، حدوص

   40ال ريطانيةعلى حماية ذب    ارا ال اضع ل سيطرة مساعدة ال ان  املغرن  

في ذب   ا نج  لي ولم يفت املو ى إسااااااااااااماعي  اا يحاول ا سااااااااااااتفالة م، الضااااااااااااع  الذي  ال الوذول العسااااااااااااكري 

م إ ى امل كة آا لاللويد املغرب بمسااااعدة م، أذ  1706 اراص حي  أوفد سااافارة برراساااة أحمد ب، أحمد ب، قرلنال سااانة 

م، أيدي ا ساااااباا مقاب   عهدب بتموي، حامية ذب   ارا بكافة مسااااات حماتااص إ  أا املسااااااعي ك  ت بالفشااااا  تحرير ساااااستة 

بحاااراص حياا  ا تفاات امل كااة آا بااالعماا  على  55 عااد أا قاااماات ال هااال البحري املغرن  بااتساااااااااااااار مر ب ا ابريطاااني ا على متنااه 

  41الرقي بالعالقات املغربية ا سبانية و سوية قضية األسرى 

مص لتعول 1689ع، املشهد الدب وماس ي منذ ت ك الفالرة الاي سبقت تحرير املغرب لطنجة سنة  إنج الراوقد غابت 

إ ى اساامعمار  42في آخر عهد املو ى إسااماعي ص حي  ساا ى الساا طاا الع وي م، خالل ساافارته الاي  عباا إ ى امل ك ذورغ األول 

 ذلك  43ا سااااابان  لتحرير مدينة ساااااستةص ونصااااات الرساااااالة الاي حم ها الساااااف ر املغرن  عبد القالر ب ريح -الصاااااراع ال ريطان 

على معام ة التجار املغاربة في ذب   ارا بالظس،نص با ضافة إ ى ضرورة تحرير مر   كاا يحتوي على بضاعة مغربية وتم 

  44 ا عند ذب   ارا أسرب م،  رف قرالنة بريطاني

                                                           

ار ص إذ خ قت قطيعة  اارية ب ا تيأهم ثورة رت مص اعت  1689و 1688ما ب ا املقالص والصواب هو  شارلح العان ( عرل إنج الراص حي  قامت ثورة 

  ل رو ستانت على الكاثوليك أخ را تجديدي وتيار م ك  تق يديص مما مهد  نتصار ا

PINCUS Steve, (La Révolution Anglaise de 1688: Economie Politique et Transformation Radicale), Revue de l’Histoire 

Moderne et Contemporaine, Ed: Belin, 1N° 58-1, Article publié, 2011, p-p :1-4.                                                       
  104ص 102م  كص ك: 1984ها/1404الطبعة األو ى   "املوجز في تاريل العالقات الدولية للمملكة املغربية".التا ي عبد الهالي    40
  ترذماة ولراساااااااااااااة و ع يك: ل  يونااا لبلا  ر ا  نشاااااااااااار: لار العقاافاة م".1900ة حتم عمام "تماريل العالقمات اإلنجليزيمة املغربيمروذر   ب  غ    41

  117ص114م  كص ك: 1981ها/1401الطبعة ا و ى  الدارالبيضا   
غ م ص لوا براونشاااافا 1714غشاااات  1م م ك ابريطانيا الع  ن وايرلندا منذ 1660مايو  28امل ك ذورغ األولص اساااامه ذورغ لويسص ولد بتاري   42

ع م راثه ها ملونلبورغ املعروفة  اانوفر في عهد ا م را ورية الرومانية املقدسااااااةص ورث ألقابه امل كية في أملانيا  عد أا ورث هانوفر م، أبيه ووسااااااع

القاض ي بمنع  مرشظا م، الروم الكاثوليك مع امل كة ال ريطانية آاص إ  أا املرسوم 50م، أعمامه  على الرغم م، وذول لالت لم وقرابة تربط 

،  ساااااااااااانة  مص مك، م، ترشاااااااااااايح م كة 1701الكاثوليك م، اعتال  عرل ابريطانيا مهما كانت لااااااااااااالتام بامل ك املتوفي او امل كة املتوفية والذي ساااااااااااا 

يص حي  كانت هانوفر لااااااااااااوفيا لو ية عهد امل كة آا لقرابباا معهاص و عتناا البلت الهانوفري الظا م املذه  ال رو سااااااااااااتاناي على النهي ال وثر 

 تحكم إمارات هانوفر منالاااااافة مع اب اا ذورغ لويس  ونعد الااااااابباا بج طة لمويةص اعتلى ذورغ لويس عرل هانوفر ا ملانية منفرلاص وغدا و ي

تحت مساااااااااااا ن العهد الوحيد ل م كة آا  توفيت امل كة ال ريطانية آاص وتم ذ   ا م ر الهانوفرى ذورغ لويس لظكم ابريطانيا الع  ن وايرلندا 

 ذورغ ا ول  

Unofficial Royalty, Royal News and Discussion, 15  Article published on: ,(King George l of Great Britain), FLANTZER Susan

                                                                                                                                                                                                  .          of December 2015 
 لب وماساااااعي العهد ا ساااااماعيليص ينحدر م، عار ة ب ريح املوريساااااكيةص اساااااتقب الساااااف ر عبد القالر ب ريحص أو الظاغ األلم رال عبد القالرص م،  43

 م 1724غشت  29م،  رف ذورغ األول في سفارة بتاري  
مقال  أعمال ندوة الساااااااااا طاا مو ي اسااااااااااماعي   م شااااااااااورات عمالة ذامعة املو ى  "سممممممممممفارة إسممممممممممماعيلية إلى ابريطانيا".التا ي عبد الهالي    44

  164ص162إسماعي   بدوا تاري   كص ك: 
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م والعرائش سنة 1684م و نجة سنة 1681ساهم تحرير املو ى إسماعي  لعدل م، العغور ا ظت ة كاملهدية سنة 

مص إ ى التوذه نحو إقامة عالقات أ ار قوة مع القوى املسااااايحية  غرض المسااااا   وا ساااااتفالة م، موال تجه ل الساااااف، 1689

ص مساااااتفيدا م، رغبباا في إقامة لاااااداقة 45رنساااااا الاي نالاااااست العدا   بريطانيالتحرير ساااااستة باألسااااااةص فوذد ضاااااالته في ف

لارمة مع املغرب وإقصاااااا  ابريطانيا ع،  نجةص و ذلك م، تمعي ها القنصااااالي الواساااااع مما شاااااك  نقطة إيجابية فيما بتع ك 

إسااماعي  الطيبة لفرنسااا الاي لم  سااهولة التفاوض في شااان املشاااك  املعروضااة على الب دي،ص هذا با ضااافة إ ى ن رة املو ى 

تك، تحت  أي ذح  م، الالراب املغرن ص لوا إغفال نفس التوذه السااااااااااااااياساااااااااااااا ي الساااااااااااااا  ي الذي، كاا يكنه املغرب مع فرنسااااااااااااااا 

   46لدايات ال حارر األتراك

ومنذ ذلك الظ اص خطت العالقات الدب وماساااية ب ا الب دي، ساااطورا رفيعة في باب الصاااداقة الدوليةص حي  ولي 

لسفرا  املغاربة البالط الفرنخ ي باستمرار لربط العالقات الن صية الاي قامت ب ا ك  م، املو ى اسماعي  وامل ك لويس ا

ص وم، أشااهر الدب وماسااي ا 48ص و ذلك قدم الساافارات الفرنسااية لوا انقطاع على بالط الساا طاا في مكناة47الرا ع عشاار

  49املغاربة إ ى فرنسا عبد هللا ب، عائشة

                                                           
بولاااااااول آل البوربوا إ ى الظكم في فرنساااااااا أواخر القرا الساااااااالة عشااااااارص احتدم التنافس حول مساااااااتعمرات أمريكا الشااااااامالية ب ا فرنساااااااا   45

آسااااااايا الشااااااارقيةص واساااااااتفالت فرنساااااااا  ذلك م، ذو العورات الساااااااياساااااااية الاي عصااااااافت بابريطانيا خالل وابريطانيا إضاااااااافة إ ى ذحر وأرخبيالت 

النصااااااااااا  العان  م، القرا املذكور لالليد م، قوة مر حها على الصاااااااااااعيد األورون ص وسااااااااااا ليد التنافس حدة  عد حرب ال الفة ا سااااااااااابانية سااااااااااانة 

 م 1700
مقال  أعمال ندوة الساااااااااااا طاا مو ي اسااااااااااااماعي    الي إسممممممممممممماعيل: مالحظات أولية"."الجهاد البحري في عهد السمممممممممممملطان مو ر وا محمد    46

  171ص 170م  كص ك: 1995م شورات عمالة ذامعة املو ى إسماعي   مكناة  
"ص عال مص ي ق  بااا "األ  ر" أو "الشمس1638شمن ر  5امل ك لويس الرا ع عشرص م، أشهر م وك البوربوا وم وك فرنسا إ ى ا  الاص ولد في   47

م وعمرب خمس ساااااانوات فقطص لهذا اقمساااااامت والدته آا النمساااااااوية تربلته 1638 فولة لااااااعبة ذدا  عد وفاة أبيه لويس العال  عشاااااار ساااااانة 

م   عد ذلكص اقتحم امل ك الشاااااااب معالرك السااااااياسااااااة الداخ ية وال ارذية م، 1661وت شاااااا ته مع  ب ر و راره ما اراا إ ى وفاة هذا ا خ ر ساااااانة 

 اا  خاض حروبا   ت تهي مع ابريطانيا وهولندا  سااس  ا سااتمرار في نهي السااياسااة التوسااعية  أسااس م، خالل  ريقة حكمه ل م كية أوسااع أبوا

  املط قة  أساااااس قصااااارب الشاااااه ر فرسااااااي ليكوا رمحا ل مجد والقوة الاي عرفت  اا فرنساااااا أثنا  حكمه  تحوغ م، ماريا ت ريحا أخت امل ك ا سااااابان

في إ ار  واغ سااااياساااا ي دادف إ ى توحيد العرشاااا ا عند الضاااارورةص حي  سااااتواذه فرنسااااا تحالفا أوروبيا ضاااادها فيما عرف بحرب  كارلوة العان 

ال الفة ا ساااااااااابانية عق  وفاة امل ك كارلوة العان ص حي  ساااااااااالشاااااااااادل امل ك لويس الرا ع عشاااااااااار على أحقية  وذته بم راث أخياا امل ك الذي لم 

م لوا توحيد العرش ا الفرنخ ي وا سبان  وفك مقتضيات معاهدة أوتريخت سنة 1714ي  م، حكم إسبانيا سنة ينج  او لا  تمك، ابنه في 

م امل رمة ب ا لويس ال امس عشاااااااااااار  حقا وب ا القوى األوروبية املناهضااااااااااااة لتوري  العرل ا ساااااااااااابان  أم را م، آل البوربوا  توفي ساااااااااااانة 1713

 م 1715

istoire de France, Souverains et Chefs d’Etats, Article publié le H 1715),-de France 1638Roi  -(Louis XIV, ISKANDAR Kara

.                                                                                              1.03.2021 
يذ ر ذ  عبد ا  يد قدوري حول ظروف هذب املعاهدة ب ا املغرب وهولنداص أا املو ى إساااااااماعي  لم  شااااااات أا يذي  املعاهدة بتوقيعه  عد أا   48

  شدل في ضرورة ولول هدية متفك ع ياا ن  ر بداية العم  بسنول املعاهدة 

  333: مرذع سابك  ك "املغرب وأوروبا/ مسألة التجاوز".قدوري عبد ا  يد  
عبد هللا ب، عائشةص ولد اواسط القرا السا ع عشر في أسرة موريسكية امبانت القرلنة ضد السف، ا يب رية   وال  ال هال البحري وكاا   49

يصااااا   سااااافنه إ ى الدانمارك وبحر الشااااامالص وكاا متخصاااااصاااااا في  عق  الساااااف، القالمة م، العالم ال ديدص وقع في األسااااار لدى ابريطانيا سااااانة 
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نوال ابريطانيا وفرنساااااااص حاول املو ى اسااااااماعي  نعااااااي عالقات مع هولندا وذلك بالعحم على توقيع معاهدة وعلى م

مص حي  احتوت الصاااااااايغة املرتقبة 1680م على نفس النموذغ الذي تم بي اا وب ا لايات ال حارر ساااااااانة 1684ذديدة ساااااااانة 

  50شر اص غ ر اا الس طاا لم يوقعها إ   عد شهور  21ل معاهدة 

ذلاكص شااااااااااااااااب عالقاات املغرب في عهاد املو ى إساااااااااااااامااعيا  مع هولنادا الكع ر م، التوترص حيا  ألحم الساااااااااااااا طااا  ومع

الع وي هذب األخ رة على موالااااااااا ة قيامها بتموي، البحرية املغربيةص حي  هدل بإعالا الظرب ع ياا في حالة تااو اا في الوفا  

م  عااااد إخالل القنصااااااااااااااااا  الهولناااادي 1674ب على هولناااادا ساااااااااااااانااااة بمااااا تم ا تفاااااا ع يااااه م، قباااا ص باااا  اتجااااه إ ى إعالا الظر 

 د اا اضاااااطرت هولندا إ ى إرسااااالم  ع1696با لاللامات املنصاااااوك ع يااص ولم يتم الالراذع ع، إعالا حالة الظرب إ  سااااانة 

   51عسكري هولندي لصقامة في املغربص وا ستمرار في تنفيذ بنول ا تفاقيات العسكرية امل رمة ب ا ال انب ا

م، أهم القضايا الاي حر ت الدب وماسية ا سماعي ية القرلنة أو ما سماب املغاربة آنذاك باااااااااا "ال هال البحري"   

و  يج  تناول هذب القضاااية م، باب العم  العشاااوائ ص فقد قام املو ى اساااماعي  بمنااا يع عم يات ال هال البحريص وذلك 

عم ياته حان في ظ  الظصااااااااار املفروض م،  رف أوروبا في ساااااااابعي يات  ملا يدرب م، أموال  ار ة على خحانة الدولةص وشاااااااا ع

  52القرا السا ع عشرص حي  سقط عدل  ب ر م ام في أسرى في يد فرنساص وعاق  املتخ ف ا ع، ال هال البحري 

وقد س ى املو ى إسماعي  ذاهدا إ ى توظي  ال هال البحري ل ضغط على القوى املسيحية ملنحه السالي والعتال 

  53لظرن ص وهذا ما توضظه رسالته إ ى م ك فرنسا لويس الرا ع عشرا

وقد أق قت وضاااااعية األسااااارى األوروبي ا ا ظتجحي، في العااااا وا املغربية بال الدول املسااااايحية الاي أرسااااا ت  ععات 

ألساااااااااارى لي ية ل وقوف على أحوال األساااااااااارى  ساااااااااايما فرنسااااااااااا   وقد لعبت البععات "الفرنسااااااااااسااااااااااكانية" لورا مهما في تطبل  ا

وتضااااميد ذراحهم النفسااااية  عد أا ساااامعوا ع،  عساااا  العاااا ان ا املغاربة لظقوا األساااارىص حي  ساااامح املو ى إسااااماعي  

مص و"سانتا أنا" 1672هم الدي ية في مخت   املدا املغربية  اااااااااااا "سانتا ماريا" بفاة سنة ر بسنا   نائس لالسرى  قامة شعار

                                                           

م  تدخ  األم ر ذيمس شاااااقيك امل ك  شاااااارلح العان    الا ساااااراحه ملا بدا له م، امارات الذكا  والنباهةص وعندما غدا ذيمس م ك تحت 1680

  لق  ذيمس العان ص أوفدب الس طاا مو ي اسماعي  سف را لديه ملا أخذب ع، ا  تمع ا ورون   اشبار  سفاراته املتعدلة لفرنساص حان أع 

م، هذب السااااااااافارات بابنة امل ك لويس الرا ع عشااااااااار وفاتح السااااااااا طاا الع وي بخطبباا واذا له لذلكص حي  توذه إ ى خطببااص غ ر أا  في واحدة

 لويس الرا ع عشر رل س بيا بت ط  وذلك ل فارا الكب ر في العالات ا ذتماعية ب ا الفرنسي ا واملغاربة  
 333مرذع سابك  ك:  ."مسألة التجاوز  . "املغرب وأوروبا/قدوري عبد ا  يد  50
  173مقال سابك  ك:  "."الجهاد البحري في عهد السلطان موالي إسماعيلر وا محمد    51
  172  ك: املقال نفسه  52
يس ل ")..( من أمير املؤمنين.. الشممممممممممممري  الحسمممممممممممم ف أيده ا.. إلى عظيم الروم لولس الرابع عشممممممممممممر. اما بعد، فاعلم أن ال ي  هر لنا أن  53

ن عندك قول صممممممممحيح.. فاإلنجليز تكلموا معنا ضلمة وقبضممممممممنا ووفوا يها. فحين  ه. خديمنا لبالدهم..، فرحوا به وأأرموه وبروا به وأتى م

عندهم بعشمممر مامة مكحلة وسمممتة عشمممر مامة قنطار من البارود... ثم بعد  لك، قدم لعلي مقامنا صممماحبكم ان شمممدور وأتانا ب ممم فء من الفرو 

 الحرير. وهل نحن ممن يعجبه  لك ولسره؟ فنحن معشر العرب ال نعرف إال الصحيح".مع بالطو 

DE CASTRIES. H, (Les Sources Inédites de l’Histoire du Maroc: Deuxième Série-Dynastie Filalienne), Archives et 

Bibliothèques de France, Op.cit, Tome ll, p :434.                                                                                                                                                  
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كإغالا املطام ر الاي كانت تضااااااااام األسااااااااارى تحت األرض وأقام لهم عنابر فوا مص وقام بمبالرات أخرى 1680في ساااااااااال سااااااااانة 

  54ساااااااطحهاص ومنح البععات الدي ية رخصاااااااا ل تنق  ونق  البضاااااااائع ع ر ال مارك املغربية وسااااااامح لهم  شااااااارا  منا ل باملغرب

بإمنتانوت  1682ية ساانة و نجاي الساافارات املتالحقة لتحرير األساارى املساايحي ا بالعاا وا املغربيةص ولاا ت ساافارة فرنساا

مص إضافة إ ى  يارة السف ر الفرنخ ي ل س طاا بمكناة 1693نة نس"ص وأخرى برراسة "سانت أولوا" سبرراسة "سانت أما

  55حول ذات املوضوع

 ( املو ى محمد ب، عبد هللا فالرة)العالقات املغربية مع باقي القوى املسيحية  -2

أ مة حول الظكم لامت ثالث ا ساااانةص عالت أذوا  ا سااااتقرار لتخيم   عد وفاة املو ى إسااااماعي  ولخول املغرب في

م  وقد لااااااااالف تاري  توليته املحيد م، م اهر 1757على البالل  عد اا تو ى محمد ب، عبد هللا ب، إسااااااااماعي  العرل ساااااااانة 

مية إ ى ا نفتاي التفوا األورون  باملقارنة مع املغرب وذنوب ضااااااافة املتوساااااااط على العمومص على الرغم م، شااااااا صااااااالته الرا

 على الغرب وإلراك أسرار قوتام 

اتخااذ املو ى محمااد ب، عبااد هللا  مااا يااذ ر عبااد ا  يااد قاادوري م، عالقاااتااه بااالعااالم ال ااار ي ر  لة أسااااااااااااااااساااااااااااااايااة في 

  56سياستهص لهذا تم ل حكمه بكارة املعاهدات وخيم الص   على عالقات املغرب بكافة القوى األوروبية

بقوة لدى السااااااااا طاا محمد ب، عبد هللا في لب وماسااااااااالته املنفتحةص واتجه لاااااااااوب البالط حضااااااااار هاذس المسااااااااا   

  وساااااااااااالليد العالقات املغربية الهولندية 57ت  ب رة في تجارتام بمرسااااااااااا ن أكاليرالهولندي مقاب  منح التجار الهولندي ا امتيا ا

 ونلن  لعقد معاهدة لااااا   واساااااعة سااااانة متانة في أواساااااط عهد السااااا طاا م، خالل الوفد الكب ر الذي ترأساااااه الباروا شااااا

ااناات لهااا إشاااااااااااااااارات حول لور الاادب وماااسااااااااااااااي ا الياول1776 ااا  عتمااد ع يام املو ى محمااد ب، عبااد هللا في  58م والاي كا الااذي، كا

البال ات األوروبيةص حي   شاااااا  الباروا الهولندي ل مخحا الع وي ع، سااااااو  تصاااااارفات هؤ   الدب وماسااااااي ا و شااااااوداهم 

  ويسااااااااااااااتفي  الباااااروا شاااااااااااااا ونلن  في معرض  شاااااااااااااافااااه لبع  ال بااااايااااا الاي عرفباااااا 59ن  وت طي  لااااااااااااااورتااااهلصم را ور املغر 

                                                           
أعمال ندوة الساااااا طاا مو ي اسااااااماعي    "مسممممممألة ااسممممممرى املسمممممميحيين باملغرب على عهد السمممممملطان موالي إسممممممماعيل".بنلس عبد الحي    54

  183ص 182  كص ك: م1995م شورات عمالة ذامعة املو ى إسماعي   مكناة  
  187ك:  املقال نفسه   55
  334ص 333مرذع سابك  ك: "املغرب وأوروبا/ مسألة التجاوز". قدوري عبد ا  يد    56
يافى عليك أن جنس الفالمنك أقرب من جميع ااجنا .. ولهم فينا الحظ ال ي "خديمنا الحاج الرزي ف. سممممممممممممالم عليك.. و عدا... وال  57

ميع جليس لغيرهم وتجارهم مقدمون لدينا على سامر التجار وال  نعمل لهم إال ما في خاطرهم. ولو أننا أعطيناهم مرس م ثغر أقدير يأخ ون 

 .جهة اإلصطادو  لوقوفهم في أمورنا واعتنائهم بحوامجنا..."مستفادها لنفوسهم ويحتفظون به لرؤوسهم، لكان  لك قليال عندنا في 

 رسالة الس طاا املو ى محمد ب، عبدهللا إ ى عام ه على أكالير 

 املصدر نفسه  نفس الصفحة 
 املقصول  ام الوسطا  التجاريوا الذي اعتمد ع يام ا ظحا السعدي والع وي في احتكار التجارة املغربية مع أوروبا وكانوا ذ هم داولا   58

59           Ambassadeur à la cour de .. de MR. DE KINSBERGEN negotiationsCroisières et ( ,SCHOENING Le BARON DE

  ,1779 ,Amsterdam , )détails historiques ,moraux et politiques sur l’empereur et l’empire de MarocMaroc, avec des 

P : 88. 
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".. هو الدب وماساااااااية التجارية ل مغرب آنذاك بحديعه ع، لاااااااموي  سااااااامب  ممع  السااااااا طاا مع ال ان  الهولنديص فيقول: 

ااخير ليجعلها صممممعبة املنال. وضان ماأر ماادع مناور، ال يتردد في طمس الحقامق عن السمممملطان، ويبال  في طلبات ه ا 

يقدم على ه ه املمارسمممممممممممات النه ضان يسمممممممممممتفيد منها، وضان يسممممممممممم ى جاهدا إلفشمممممممممممال عدد أبير من مشمممممممممممارلع السممممممممممملطان 

 .60الجيدة"

وفي إ ار ربط مسااااااتقب  املغرب وقتعذ با ظيط األ  نايص ساااااا ى املو ى محمد ب، عبد هللا إ ى تحرير العغور ا ظت ة 

الي القالم م، هولنداص وكانت عينه على ال ديدة منذ أا كاا واليا ألبيه في مرا ش لقر اا منه إضافة إ ى  عد أا ضم، الس

ص و ذلك لوقوفه على خطت املو ى أحمد املنصااااااااااور الذي لم يول أهمية ل محيط في 61ضااااااااااع  الظامية ال ر غالية املقيمة فياا

 ال عبة السياسية  

ا املشااااااااااااااروع العمالا الااذي هاادف إليااه الساااااااااااااا طاااا الع وي بااالتنااا ل ع، مص تب 1780ونعااد تحرير ال اادياادة ساااااااااااااانااة 

القرلااانة كتلاة توظفها الدولة ل ضاااغط على القوى األوروبية إ ى تقني اا و عويضاااها بتساااطول هار  مكتم  في العدل والعتال 

اغ ال هااال البحري في باااقي واألساااااااااااااااالياا  والحغ بااه في التجااارة الاادوليااةص  عااد اسااااااااااااااتكمااال تحاادياا  املرافئ املغربيااةص وبااالتااا ي إلماا

   62مؤسسات ا  حا 

لذلكص ساااااامتجلى نصااااااارح املو ى محمد ب، عبد هللا املسااااااالرساااااا ة ل تجار املغاربة في الذهاب  عيدا في التجارة الدولية 

والساااااااااااااافر بحرا ب ا املوانئ املغربيااةص على الرغم م،  ع  ا  اااوف الاي أعرب ع اااا األوروبيوا في نيااة الساااااااااااااا طاااا في ال هاال 

  63ا سبان  راموا لوريدو ليا    الباح  ال م ةوش، الظرب على املسيحي اص والاي ينفياا على 

ع امل اااك الفرنخاااااااااااااا ي لويس وعلى غرار ا متياااا ات الاي منحهاااا املو ى محماااد ب، عباااد هللا ل هولنااادي ا بااااملغربص وقع م

  حرية التجار الفرنساااي ا ومصاااالظهم في م ضااام، م، خاللها ال ان  املغرن1767مايو  28معاهدة بتاري   64ال امس عشااار

                                                           
60                                                                                                                                                                                                                             .141: . pIbid 

  12م  ك: 1986لراسة: عبد الكريم  ريم  الرباط   "الظ   البايجة في فتح ال ريجة" املرا ش ي أبو القاسم محمد ب، س يماا    61
  166م  ك: 1987تحقيك و ع يك: لار املتثورات  الرباط   "تاريل الضعي ".الربا    محمد الضعي    62
 الوكاالاة ا سااااااااااااباانياة ل تعااوا الادو ي  مادرياد  "املغرب والعمالم الخمار ي في النصمممممممممممم  الثماني من القرن الثمامن عشممممممممممممر".لوريادو لياا  راموا   63

   101م  ك: 1989
لويس ا ظبوب"ص والدب لويس لافو لوا بورغونديا امه هي ماري مص اشااااااااابار ب ق  "1710ف راير سااااااااانة  15لويس ال امس عشااااااااارص ولد بتاري   64

مص عانى م، وفاة ذميع أفرال أسااااااااااارتهص وعانى العحلة معهاص ومع ذلك فقد كاا ذا 1715شااااااااااامن ر  1ألياليد لوقة ساااااااااااافواص اسااااااااااات م العرل بتاري  

م  1715وفاة ذد أبيه لويس الرا ع عشار سانة سامعة  يبة لدى مكونات الشاع  الفرنخا ي في بداية حكمهص حكم وعمرب خمس سانوات بمجرل 

دار م، قب  األم ر في ي  لوا أولياا  تحوغ م، ل لي سكا إبنة ستانلسالف األول 1723إ ى غاية ب وغه س، الرشد سنة 
 
مص كانت شؤوا فرنسا ت

بولة لدى أوساااااااط واسااااااعة منه  عد ساااااانة و ي عهد بولندا آنذاك وعاه ها الالحك  أثرت سااااااياسااااااته في ا  تمع الفرنخاااااا ي إ  أ اا ألاااااابحت غ ر مق

م ضااد  موحات ك  م، النمسااا ومؤيدتاا ابريطانيا  ترك مجا  وساااعا ل  سااا  1748و 1740م  تدخ  في حرب ال الفة النمساااوية ما ب ا 1744

عشاار م، قبي  مدام مار  ل ل تحكم م، لاخ  بال ه امل ك  في فرسااايص وانمشاارت أفكاره، في ا  تمع الفرنخاا ي بإ عا  م، امل ك لويس ال امس 

م  لخ   ذلك معالرك حرب الساااااااااااابع ساااااااااااانوات ضااااااااااااد ك  م، ابريطانيا 1764لو بومبالورص الاي ألقت أفكارها ظال  وارفة إ ى غاية وفاتاا ساااااااااااانة 

 م 1774سنة  ص لكنه ا احم أمام ابريطانيا لاحبة األسطول البحري الذي   يقهر  توفي1763و 1756وبروسيا خالل الفالرة املمتدة ما ب ا 

                     .itor, Revised on 06.05.2021edia Britannica, Managing EdEncyclop ,(Louis XV King of France) Augustyn Adam, 
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البالل وحك اسااااااااااااااتعماااال املراساااااااااااااا ي املغربياااة  ويعت ر املؤرخوا هاااذب املعااااهااادة األ ار ذرأة ماااا ب ا كااا  املعااااهااادات الاي وقعهاااا 

السااااا طاا الع وي املذكور مع كافة القوى املسااااايحيةص خالاااااة في ال ان  القانون  لها والذي يتم ل بإقصاااااا  القضاااااا  املغرن  

د نشااااااوب نحاع ب ا مغرن  وفرنخاااااا يص حي  يكوا الظكم بيد الساااااا طاا نفسااااااه م، ذهة وبيد القنصاااااا  الفرنخاااااا ي م، ذهة عن

   65أخرى 

ويغ   على ال ، أا هذا التنا ل الذي حصاااااااااااا  في هذب املعاهدة في ذلك التاري  ذاتهص  عول لتوق  حرب الساااااااااااابع 

لعالم ال ديد والاي امتدت رحاها إ ى حروب بحرية في م الاي نشااااااااااااااست ب ا فرنسااااااااااااااا وابريطانيا في ا1763 –م 1756ساااااااااااااانوات 

ا ظيط ا   نايص حي  كانت النية توظي  املراسااا ي املغربية ملد الظاميات الفرنساااية في أمريكا الشاااماليةص وأا تكوا قاعدة 

 األوربية األخرى  اسالراحة ل سف، الفرنسية ا ظم ة باملؤاص الش ي  الذي فع  ا  ال ل تجارة الفرنسية ملحاحمة ن  راتاا 

مص حي  نغصااااااااااااات لااااااااااااافو 1790-1757لم  شااااااااااااات القرلااااااااااااانة إ  أا تط  برأساااااااااااااها في عهد املو ى محمد ب، عبد هللا 

العالقات الاي أقامها مع العديد م، القوى املسااااااااااااايحيةص حي  أوفد السااااااااااااا طاا ساااااااااااااف رب الكات  أحمد املهدي الغحال سااااااااااااانة 

قيع اتقافية لااااا   وهدنة مع املغرب و فتكاك  ع  األسااااارىص حي  تحرر م ك نابو ي لتو  66م إ ى امل ك فرناندو الرا ع1766

   67أس ر ذحارري وترك  300بموذباا 

وقد  لعبت ذحيرة مالطة الاي كانت تمبع مم كة نابو ي لورا مهما في القرلاانة املتوسااطيةص حي  سااقط العديد م، 

البحارة املغاربة وال حارري ا والتونسي ا حي  كانوا  ستغ وا  يد عام ةص وب غت أعدالهم أرقاما مخيفة أق قت الس طاا 

ع الو ير ا ساااااااااااابان  الكونت "ف وريدا بالنكا"  رسااااااااااااال محمد ب، عبد ص مما اسااااااااااااتدعى هذا األخ ر ونعد الت ساااااااااااايك م68الع وي 

ك باه محماد ب، ععمااا املكنااساااااااااااااا ي  عادب  عاام سااااااااااااااناة  تحالهاالي الظاافي  حصاااااااااااااااا  األساااااااااااااارى قبا  افتادااام بااملاالص قبا  أا ي

   69م1781

".. لي التا ي اا: وفي ساااااااااياا العالقات الاي نعااااااااا ها املو ى محمد ب، عبد هللا مع الغرب املسااااااااايحيص يذ ر عبد الها

ص حي  أبرم املغرب اتفاقيات هدنة وتجارة مع مم كة أيام ه ا السممممملطان أسممممممعأ أوروبا وأمريكا صمممممدى املغرب املدوي"

                                                           
  335مرذع سابك  ك:  "املغرب وأوروبا/مسألة التجاوز".قدوري عبد ا  يد    65
نة ساااااامص وهو ثال  األبنا  الذكور مل ك إساااااابانيا كارلوة العال ص توغ م كا على نابو ي تحت لق  فرناندو الرا ع منذ 1751يناير  12ولد بتاري   66

ب الظرو وغ م، األم رة النمساااوية ماريا كارولينا وأنج  م اا عدة أم رات وأمرا ص م، الذكور ثالثة: كارلوص فرانشاالسااكو وذيناروص لك، ح تمص 1799

مص تقرر إرذاع فرناندو الرا ع على عرل نابو ي لك، مع 1815م أفقدته عرشه   ونعد مقررات مؤتمر فيلنا سنة 1815و 1804الناب يونية ما ب ا 

عرف بمم كة الصق يت ا ما ب ا  ناير ي 4م تحت إسم فرليناند األول  توفي يوم 1825و 1815إضافة لق ية إ ى حكمهص فصار م كا على ما بات   

 م 1825

. 3-: 1 p-p,06racines & histoire, Article publié, 20 ,Siciles)-(Bourbon Deux, EtiennePATTOU  
لراسااااااااااة وتحقيك: م يكة الحاهدي   "البدر السممممممممممافر لهداية املسممممممممممافر إلى فكاك ااسممممممممممارى من يد العدو الكافر".املكناساااااااااا ي محمد ب، ععماا   67

  26م  ك: 2005ها/1426م شورات ك ية اآللاب والع وم ا نسانية با ظمدية  س س ة الرسار  واأل روحات ال امعية  الطبعة ا و ى  
 أس ر   1395ص أما في مالطة فقد ب غ 285ص وفي نابو ي 232ب غ عدل أسرى املغاربة في ذنوة وحدها   68

  145مرذع سابك  ك:  "املغرب والعالم الخار ي".لوريدو ل  ر  
  29مصدر سابك  ك:  "البدر السافر لهداية املسافر".املكناس ي    69
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ص مم كة توساااكانيا سااانة 70م1765مص  ذلك مع مم كة في سااايا سااانة 1765الدنمرقة )الدانمارك( ومع مم كة الساااويد سااانة 

مص با ضااااافة إ ى معاهدة هدنة مع روساااايا القيصاااارية م، خالل 1783ة ا  رية ساااانة ص ومع ا م را ورية النمساااااوي71م1778

في انت ار ولاااااااااول  العانية الروسااااااااا ي محم ة إ ى امل كة كاترينارساااااااااالة  ع   اا السااااااااا طاا محمد ب، عبدهللا إ ى و ير ال ارذية 

   72سف رها إ ى املغرب لتوقيع شروط هذب الهدنة

 خالصة:

الاي عرفباا القارة الع و  منذ مط ع العصر الظدي  على املغرب خياراا   ثال  لهما: فرضت التحو ت ال ذرية 

إما أا ينصاااااااااااهر في بوثقة التغي ر الاي تتعاظم ويتحول إ ى ب د قويص وإما أا يكوا فريساااااااااااة األ ماع ال ارذية  لذلكص شاااااااااااهد 

  اسااااتمرت على قدم وساااااا  ي ة عهد يم عالاااافة م، التحد1578 -1576عهد عبد امل ك املعتصاااام السااااعدي  املغرب منذ

افة القطاعات الساااااااياسااااااايةص العساااااااكريةص ا قتصاااااااالية وا لارية  غ ر اا ك مص همت 1603 -1578أحمد املنصاااااااور الساااااااعدي 

رذع  عوام  كانت توا ي ال فافص ك هافالرات الضاااااااع  وا نقساااااااام حول السااااااا طة مصاااااااظوبة بالكوارث الطبيعية واألوبعة و 
 
ت

لوا توق  عنااد القوى األوروبيااةص الاي مااا فت اات  الاادوراافي  آخااذةالتقاادم ص في ح ا كاااناات ع  ااة ا الور املغرب  ساااااااااااااارعااة إ ى 

 تطمع في املغرب  عد وفاة أحمد املنصور 

نفس السااالناريو سااايعال رسااامه في عهد املو ى إساااماعي  الذي اسااات عااا ت الذا رة املغربية م، حكمه نموذذا م، 

رب هيسته الضااااااااااااااائعة منذ ما يقرب م، ثالثة أرباع القراص وحاول أا يق  على املو ى املنصااااااااااااااور السااااااااااااااعديص حي  اعال ل مغ

نفس املسااااااااافة م، القوى األوروبيةص واسااااااااتغ  العديد م، نقط القوة في شاااااااا صاااااااالته او  وفي  ع  التفالااااااااي  الاي  عرفها 

حدي  ا لارة وال لشص تإضااااااافة إ ى  صري الذي بدأب السااااااال  ا السااااااعديوا أوروبا ثانيا م، أذ  اسااااااتكمال املشااااااروع التحري

 البال ات امل كية في أوروبا  الضغط على ما لم يمساه  في اسمعمار ال هال البحري "القرلنة" م، أذ  

م وما 1757إ ى  1727إ  أا مرح ة األ مة الاي عصاااااااااااااافت بالبالل مع وفاة املو ى إسااااااااااااااماعي  ب ا الفالرة املمتدة م، 

ا لاااااالي الاي سااااامنمو أ ار مع حفيدب املو ى محمد ب، عبد هللا  ي ة  وت رة إيقافص سااااااهمت في شاااااا اا م، نحاع حول العرل

وت   فكرة تقوية األساااااااااااطول املغرن   صالتع يم بما فياابدأت مسااااااااااا رة إلاااااااااااالحية في ذميع ا  ا ت  إذسااااااااااانة م، حكمهص  33

تضااااااااااااام اا  األفكار الراردة الايوى أقم،  صوإقحامه في التجارة العاملية الاي كانت تجوب املساااااااااااااارات البحرية ل محيط األ  ناي

في ساسي   ةإثرا  خحار، الدول ص متوخياانطالقا م، البعد ا قتصاالي ص وذلكمشاروع هذا السا طاا الع وي ل  اوض باملغرب

 ا نفاا على تنمية البالل 

ب،  بيد أا النلاع حول العرل بات نقطة حتمية ت ظك وفاة ك  ساااااا طاا قويص حي  ساااااايخت   أبنا  املو ى محمد

ا مشااااااااهد   رى م، التفوا ا ورون  املسااااااامند عبد هللا حول الظكمص مما سااااااايدخ  املغرب مرح ة أخرى م، الضاااااااع ص وا تا

الالربل حر ة تعاظم  م 1789العورة الصناعيةص إضافة إ ى التغي رات املتالحقة الاي نتجت ع، العورة الفرنسية سنة على 

                                                           
 مم كة عالمباا آنذاك البندقية ا يطالية    70
 مباا آنذاك ف ورنسا ا يطالية لمم كة عا  71
  116ص 109ص 108مرذع سابك  كص ك:  املغربية". "املوجز في تاريل العالقات الدولية للمملكةالتا ي عبد الهالي    72
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 ويشكل هذا الخطر الطبيعي تحديا حقيقيا أمام تنمية املناطق الجبلية، ،القصر الصغيركات الكتلية بمنطقة تتناول الدراسة إشكالية الحر  ملخص:

يبقى تظهر آثارها في تعرض البنايات للدمار وضياع التربة باألراض ي الفالحية، وتفاقم اللجوء البيئي، لذلك يخلف خسائر مادية واقتصادية، حيث 

. تنبني املنهجية الخرائطية املعتمدة في الدراسة على تركيب ثالث خرائط أساسية، وهي؛ ت الكتليةالتدبير الخرائطي مهما لتجاوز أضرار هذه الحركا

االحتمال للوصول لخريطة درجات حدوث الحركات التفسير و خريطة االنحدارات وحساسية الصخارة من املاء ودينامية السفوح، وإخضاعها للمحاكاة و 

وانطالقا من هذا  ،(%8.4ب  جدا ةومرتفع ةومرتفع %62.5ة ب متوسطو ، %29.4ة ب خطر )ضعيف تادرج الكتلية، التي تقسم املنطقة ألربع

التهيئة قنيات الالزمة لتقوية مناعة املجاالت ذات الدرجة املرتفعة واملرتفعة جدا، كما يمكن اعتماد هذه الخريطة في وثائق التصنيف يمكن اتخاذ الت

 املناطق اآلمنة. لتوجيه التوسع العمراني نحوالتعمير و 

 .لية، خرائطية، خطر طبيعي، تدبيرالقصر الصغير، حركات كت :املفاتيح الكلمات

 

Abstract: The study deals with the problem of mass movements in the Al-Qasr Al-Saghir area, and 
this natural danger constitutes a real challenge to the development of mountainous areas, as it 
leaves material and economic losses, the effects of which appear in the exposure of buildings to 
destruction and the loss of soil in agricultural lands, and the exacerbation of environmental refuge, 
so the mapping measure remains important to overcome the damages of these movements mass; 
The cartographic methodology adopted in the study is based on the installation of three basic maps, 
namely; The map of the slopes and the sensitivity of the rocks to the water and the dynamics of 
the slopes, and subjecting them to simulation, interpretation and the possibility of reaching the 
map of the degrees of occurrence of mass movements, which divides the area into four degrees of 
danger (weak with 29.4%, medium with 62.5% and high and very high with 8.4%), and based on 
this classification can be taken Techniques needed to strengthen the immunity of areas of high and 
very high degree, and this map can be adopted in the preparation and reconstruction documents 
to direct urban expansion towards safe areas.   
Key words: small palace, mass movements, cartography, natural hazard, measure. 

 

 الحركات الكتلية للسفوح مخاطر  تدبير مساهمة خرائطية ل

 .القصر الصغير )املغرب( على دينامية السطح بمنطقة يةتطبيقدراسة 

A cartographic contribution to the management of the risks of mass movements of slopes  

Applied study on surface dynamics in Ksar Sghir region (Morocco) 
 مراكش –داب والعلوم اإلنسانية كلية ال  ،ظريف جواد -1
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  :تقديم

ية ناخغرافية واملخصائصها الطبو تفاعل دينامية سطحية متسارعة نظرا ل، املناطق الجبلية الرطبة بشمال املغربتشهد 

معاملها على شكل انتقال كتلي للتكوينات الفتاتية والصخرية من عالية املنحدرات  ، وتظهروالجيولوجية والتدخالت البشرية

نخسافات وانزالقات أرضية، ا، على شكل؛ les mouvements de massesة، وهو ما يعرف بالحركات الكتليةنحو السافل

نتيجة لحدوث تشققات باألجراف ، وانهيارات وانهياالت صخريةنتيجة لتشبع الصخارة باملاء، جريانات وحلية وتدفقات/

يتكرر حدوث هذا الخطر الطبيعي بمداشر منطقة القصر الصغير، حيث تعاني بعض الساكنة املستقرة  العالية.

ها بتشققات أو إصابت هم للدماربنايات، خالل الفترات الرطبة من السنة، من تعرض %30باملنحدرات الشديدة أكثر من 

، لذلك تحاول مديريات التجهيز والنقل السواقي وطمر اآلبارأجزاء من الطرق و  انجرافضا في تتسبب أيكما  بالغة الخطورة،

 ، لكنها تبقى تدابير محدودة جدا.الطرق  قنيات لصد التكوينات املتدفقة باتجاهمقاومة هذه الدينامية عبر إنشاء ت

وشدة الحركة الكتلية قبل  نوع تأخذ بعين االعتبار ،وطنية إستراتيجيةضمن إلجراءات والتدابير الوقائية اينبغي أن تعتمد  

إنشاء إستراتيجية وطنية للتدبير املندمج  مشروع دعم املغرب هشاشة املجال املهدد، لذلكدرجة و ، وخالل وبعد حدوثها

، في إطار مشروع مشترك بين عدة وزارات وبدعم من البنك العاملي والصندوق العاملي للحد من 2012-2010لألخطار 

والذي يستعمل  ،1SIGالكوارث والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، وارتكز هذا املشروع على نظم املعلومات الجغرافية

  .2هذه الحركيةقدير قابلية املنحدرات على الحركة، من خالل تركيب لعدة خرائط تتناول العوامل املسؤولة عن في ت

هذه لتحديد املناطق التي يحتمل أن تحدث بها  ،وسيلة حديثة تعتمد من طرف مجموعة من البلدانتعتبر الخرائطية 

السكان  وإخبار تنبيهاجتماعية ملحة، تمكن من  ضرورةتعتبر أيضا كما ، األخطار الطبيعية عامة والحركات الكتلية خاصة

توجيه برامج وتصاميم ل التدبير، وفي ويتم االعتماد عليها في جميع مراح تحدث بمنطقتهم، أنالتي يحتمل  ،الكبرى  باألخطار

                                                           

1 The World Bank et autre, 2014.  Renforcement de la résilience du Maroc, apport pour une stratégie de gestion intégrée des 

risques, P16, P78 
2 El Aaggad N, Algouti A, Algouti A, 2015. Amaya A, cartographie par sig de l’aléa d’éboulement dans le bassin versant de dades 

(haut atlas central), Maroc, European Scientific Journal June 2015 édition vol.11, No.18, P 227, PP 222-237. 
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الزمة في عمليات اتخاذ التقنيات الوبذلك يمكن ، 3حدوث الخطر الطبيعياملستقرة من التهيئة والتعمير نحو املناطق اآلمنة و 

 التشييد والبناء بشكل يتناسب مع درجات الخطر. 

 اإلطار املنهجي للبحث:-1

ت حركاعدة  تعتبر مداشر القصر الصغير )لشهبة، دهر الفوال وغوجين وفرسيوة...( شاهدة على حدوث :اإلشكالية -1-1

وأجزاء من  األراض ي الزراعيةالتربة من وانجراف بتشققات بالغة الخطورة، عدة بنايات سكنية كتلية، والتي تسببت في تأثر 

اهتمام الدولة ظل  لجوء ألحد أفراد العائلة. تحدث هذه الدينامية السطحية فيدفع الساكنة املتضررة إلى اليالطرق، مما 

وتوسيع  تهيئةالو  ،تشييدالعمليات كبرى، لذلك يشهد هذا املجال  اقتصاديةبتنمية وإنعاش أقاليم الشمال، وخلق مناطق 

 ،وتطوان...( وطنجة )الفنيدق املراكز الحضرية الكبرى البلديات و بين للربط والشبكة الطرقية  ،خطوط السكك الحديدية

يساهم في جذب السكان واالستثمارات سمما  ،قصر املجاز والقصر الصغير حيث يوجد ميناء طنجة املتوسطيببلديتي ال

اعتماد خريطة درجات حدوث خطر الحركات الكتلية، والتي يمكن األجنبية وبالتالي توسع العمران، وهنا تكمن أهمية 

 واملستقرة.املناطق اآلمنة نحو  التعميراعتمادها في توجيه 

 :نهجيةامل -1-2

يكتس ي أهمية بالغة في الدراسات الجغرافية، حيث يمكن من تشخيص الواقع ومعرفة خصوصياته  :امليداني العمل*

وجمع املعلومات عن ، عبر املالحظة املباشرة للمجال، والوقوف على مظاهر دينامية السطح، املجالية والبيئية واختالالته

ثم  ،نحدرات املستقرة واملتحركةاملقارنة بين املالتي تأثرت بحدوث الحركات الكتلية، و والبنايات السكنية، املنشآت 

 الحصول على عينات من الصخارة.

حسب مؤشر اللدانة يساهم في الوصول لخريطة حساسية الصخارة من املاء، والتي تصنف املجال  :املخبري  العمل*

Indice de Plasticité  15إلى صخارة ذات حساسية مرتفعة> IP <40  5ومتوسطة> IP >15  وضعيفةIP< 5،  وللوصول لهذا

 .حدود أتربرغ ةربلتج ،خوذة من مجال القصر الصغيرالهدف تم إخضاع عينات الصخارة املأ

االنحدارات و  خريطة حساسية الصخارة من املاء،تركيب ثالث خرائط أساسية وهي؛ يرتكز على  :الخرائطي العمل*

                                                           

أهمية خريطة األخطار الجيومورفولوجية للحركات الكتلية باملناطق الجبلية: دراسة مقارنة بين املغرب وفرنسا، املجلة  .2020 ظريف جواد  3

 .125-119ص ، 119، ص 2، ع 21العلمية لجامعة امللك فيصل، مج 
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الحتمال، م استغاللها للحصول على خريطة ا، والتي يتللوصول لخريطة تفسير حدوث الحركات الكتلية ،ودينامية السفوح

مرتفعة ومتوسطة و درجات حدوث الحركات الكتلية، والتي تقسم املجال إلى أربع درجات؛ مرتفعة جدا، ثم خريطة 

 وضعيفة. 

 .4: مراحل وضع خريطة درجات حدوث الحركات الكتلية1خطاطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقة   تتميز  -2

بعدة الصغير  القصر 

مساعدة على  خصائص 

 كتلية:الحركات ال حدوث

بلدية تغرامت شرقا وبلدية البحراويين ¨تنتمي منطقة القصر الصغير إلى املنطقة الفليشية شرق مدينة طنجة، يحدها 

يقع هذا املجال بين خطي طول . وملوسة جنوباوعمالة طنجة أصيلة غربا، والبحر األبيض املتوسط شماال، وبلديتي أنجرة 

ها تكوينحداثة هذه املنطقة ب تتميزشماال.   ’55 °0035و"  ’45 °0035غربا، ودائرتي عرض " "30 ’37 °5و  ’30 005°"

                                                           

4 Farés A, Rollet M, Broquet P, 1994. Méthodologie de la cartographie des risques naturels liés aux mouvements de terrain 

(Région de Taounate – Rif, Nord du Maroc), revue française de géotechnique, N°69, 4e trimestre, P 65, PP63-72. 
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ومناخها وصخارتها الهشة )الصلصال، والحث والبليت والطين...( ، ويتجلى ذلك في وجود وحدات بنيوية زاحفة، الجيولوجي

والتي تمثل أكثر  %20ثم انحداراتها الشديدة أكثر من ، مم 750حيث يتجاوز املتوسط السنوي للتساقطات  ،شبه الرطب

الشاحنات الضخمة، التي تقوم بنقل  تعرض املنحدرات لضغط كبير من طرفمن مساحة القصر الصغير، وت %55من 

تجعل ، وبالتالي فهذه العوامل وتشييد الطرق والسكك الحديديةوالجرافات التي تنحث املنحدرات لتوسيع مواد البناء، 

عدة ظواهر تفاقم  ، مما يؤدي إلى (4و 3و 2و 1)صور رقم  املنطقة خاضعة للقوى املحفزة على حدوث الحركات الكتلية

املغرب هوش ب من املنحدرات، فحسب دراسات ضياع التربة طبيعية مثل؛و والفقر واللجوء البيئي، الهجرة  اجتماعية مثل؛

 10000ى ضياع حوالي طن/هكتار/سنة، أما انزالقات جوانب األودية فتؤدي إل 1000تؤدي إلى ضياع  ،االنزالقات األرضيةف

 .5طن/هكتار/سنة

 : آثار انزالق أرض ي بدوار منصورة.2صورة رقم               .       16: انزالق أرض ي بالطريق الوطنية رقم 1صورة رقم 

 ملنطقة القصر الصغير. 2011-07-05يوم  زيارة ميدانية املصدر:

                                                           

5  Antipolis S,.2003  Les menaces sur les sols dans les pays méditerranéens, plan bleu centre d’activités régionales, 2003, P31, 

P72. 
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 .لدوار لشهبة: إنزالق أرض ي بالطريق االقليمية املؤدية  4صورة رقم     : تساقط الكتل الصخرية بدوار دهر الفوال.3صورة رقم  

 ملنطقة القصر الصغير. 2013-07-27املصدر: زيارة ميدانية يوم 

 تعتمد عدة خرائط لتركيب خريطة درجات حدوث الحركات الكتلية:             -3

 باملحاكاة ثم التفسير تبدأ منهجيةعلى ترتكز والتي إلى وضع خريطة درجات حدوث الحركات الكتلية،  يهدف البحث

، من خالل الجمع بين ثالث خرائط تعبر عن األسباب الرئيسية لحدوث الحركات الكتلية، وهي: خريطة حساسية واالحتمال

وتنبني هذه املنهجية على نتائج العمل امليداني واملخبري. يتم دينامية السفوح، باملنطقة و الصخارة من املاء، االنحدارات 

 جدا. ةثم مرتفع ةومرتفع ةمتوسطو ، ةيفضعو كتلية، إلى أربع درجات؛ تقسيم درجات الخطر الطبيعي املرتبط بالحركات ال

 خريطة دينامية السفوح: -3-1

تلعب هذه الخريطة دورا كبيرا في دراسة الحركات الكتلية، فهي من جهة تمكننا من تحديد كل أشكال عدم االستقرار باملجال 

الجيولوجية و الخريطة الطبوغرافية،  اعتمادا علىجريانات وحلية و انهيارات صخرية...(، وتدفقات/)انزالقات أرضية، 

 .GPS جهاز والصور الجوية، ثم األبحاث السابقة واملالحظة امليدانية باستعمال

 خريطة االنحدارات: -3-2

معها احتمال حدوث ل، يختلف تقدم هذه الخريطة توزيع فئات االنحدارات باملنطقة، وتبعا الختالف توزيعها في املجا

، تكون معرضة أكثر للدينامية باملقارنة مع االنحدارات %30فاملنطقة التي تنتشر بها انحدارات أكثر من  الحركة الكتلية،
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، للوصول ملحاكاة حدوث بالصخارةتم دراسة االنحدارات في عالقتها ست، شريطة توفر العوامل األخرى. %10أقل من 

 املرتبطة باالنحدارات.الحركات الكتلية 

 ريطة حساسية الصخارة من املاء:خ -3-3

وموقعها في  لتحديد أنواع الصخور ، 50000/1القصر الصغير بمقياس  نطقةتم االشتغال على الخريطة الجيولوجية مل

 من خالل تجربة حدود أتربرغ. وإخضاعها للتحليل املخبري  العينات والعمل على جمع ،امليدان

 حدوث الحركات الكتلية:محاكاة  -4

نقوم بإعطاء مؤشر رقمي لكل عامل من العوامل املسببة للحركات الكتلية، وهذا املؤشر يحدد طبيعة ونوعية املنطقة 

 طبوغرافيا وجيومورفولوجيا وجيوتقنيا.

 محاكاة حدوث الحركات الكتلية املرتبطة باالنحدارات: -4-1

انحدار معين )انحدار مستقر )إ م((، وتتم عملية املحاكاة عبر مقارنة  نسبة فيإن كل تكوين جيولوجي في املجال، مستقر 

، ويتم اعتماد هذا املؤشر في (1)جدول رقم ذات نفس التكوين االنحدار املستقر مع انحدارات السفوح األخرى )إ س(،

 خريطة تفسير حدوث الحركات الكتلية.

 حدوث الحركات الكتلية املرتبط باالنحدارات.: القيم املعتمدة في محاكاة 1جدول رقم        

   4...............................................إذا كان )إ س( أكبر كثيرا من )إ م( فإن مؤشر االنحدار )م إ( يأخذ قيمة مرتفعة......... -

 3.....................................................تعادل........إذا كان )إ س( أكبر من )إ م( فإن مؤشر االنحدار )م إ( يأخذ متوسطة  -

 2.....................................إذا كان )إ س( أكبر قليال من )إ م( فإن مؤشر االنحدار )م إ( يأخذ منخفضة تعادل............... -

 1.................................قيمة منخفضة جدا تعادل..............إذا كان )إ س( يعادل )إ م( فإن مؤشر االنحدار )م إ( يأخذ  -

، أن استقرار السفوح Inclinomètreتبين من خالل الزيارة امليدانية باعتماد املالحظة واستعمال جهاز قياس االنحدارات 

في كل نسب االنحدارات، وبالتالي يختلف حسب التكوينات، ففي املنحدرات ذات التكوينات الرصيصية، نجد أنها مستقرة 

، وبالتالي %10 – 5، أما بالنسبة ألغلب التكوينات األخرى، فإن االستقرار يظهر في نسبة االنحدار ما بين 1تأخذ املؤشر رقم 

 فتوزيع مؤشرات االنحدار سيكون على الشكل التالي:

 : توزيع املؤشرات حسب نسب االنحدارات.2جدول رقم 
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 مؤشر االنحدار %نسبة االنحدار 

5-10 1 

10-20 2 

20-40 3 

 4 40أكثر من 

 محاكاة حدوث الحركات الكتلية املرتبطة بحساسية الصخارة من املاء: -4-2 

كحساسية  1من الرقم  مؤشر ،كل درجة حساسيةيتم إعطاء على خريطة حساسية الصخارة من املاء، و  يتم االعتماد

 عن حساسية مرتفعة، والتي يمكن أن تقع فيها حركة كتلية، وتتوزع حسب الجدول التالي:والذي يعبر  3منخفضة إلى الرقم 

 : درجات حساسية الصخارة من املاء املعتمدة في محاكاة حدوث الحركات الكتلية. 3جدول رقم        

   3.....................................................................................................................حساسية مرتفعة..................................... -

 2....................................................................................................................حساسية متوسطة................................... -

 1.......................................................................حساسية منخفضة............................................................................... -

 السفوح:محاكاة حدوث الحركات الكتلية املرتبطة بدينامية  -4-3

كمية معينة قوة و سرعة و و تختلف النتائج السلبية التي تنتج عن حدوث الحركات الكتلية في املجال، ألن كل حركة لها عمق، 

من املنقوالت، وبالتالي فحتى الخسائر الناتجة عنها في املجال تكون مختلفة. يتم في إطار محاكاة حدوث الحركات الكتلية 

القيام بتحديد املجاالت التي تشغلها حركات كتلية وإعطاءها مؤشر معين حسب قوتها. ويبتدئ  املرتبطة بدينامية السفوح،

، حيث 5، وهو يعبر عن املجال اآلمن والذي لم تحدث به أي حركة كتلية، ويستمر حتى املؤشر رقم 1هذا املؤشر من الرقم 

دية كبيرة. وبالتالي فاملحاكاة تأخذ بعين االعتبار (، التي تخلف خسائر ما4جدول رقم ظهر الحركات العميقة واملدمرة )ت

 أهمية الحركة على جميع املستويات.

 

 

 : املؤشرات املعتمدة في محاكاة حدوث الحركات الكتلية املرتبط بدينامية السفوح.4جدول رقم  -
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 5.................................................................جريانات وحلية.تدفقات/مجال تشغله انهيارات، انزالقات ترابية و  -

 4...........................................اخ )التخوير(..................................................................مجال اإلنسي -

 3......................................................................................د..............جريان وحلي خامتدفق/مجال به  -

 2.........................................مجال به إمكانية حدوث حركة كتلية......................................................... -

  1................................................................................................مجال ليست به أي حركة كتلية....... -

 خريطة تفسير محاكاة حدوث الحركات الكتلية: -5

ملؤشرات محاكاة حدوث الحركات الكتلية )مؤشر االنحدار، مؤشر حساسية الصخارة من املاء  اتقدم هذه الخريطة تركيب

 و مؤشر دينامية السفوح( بمنطقة القصر الصغير، وذلك على الشكل التالي: 

 : تركيب خريطة التفسير اعتماد على املؤشرات.2خطاطة رقم 

         

                         

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

يطة تتكون من ثالث مؤشرات )أرقام( تعبر عن العوامل املعتمدة للوصول لخر  ،إلى عدة مجاالت 1تتجزأ الخريطة رقم 

 درجات حدوث الحركات الكتلية.

 143 مثال: 

 : مؤشر محاكاة حدوث حركة كتلية مرتبطة بحساسية الصخارة من املاء.3الرقم 

 محاكاة حدوث حركة كتلية مرتبطة باالنحدارات.: مؤشر 4الرقم 

 : مؤشر محاكاة حدوث حركة كتلية مرتبطة بدينامية السفوح.1الرقم 

 خريطة تفسير محاكاة حدوث الحركات الكتلية

 مؤشر محاكاة دينامية السفوح من الماء  مؤشر محاكاة حساسية الصخارة مؤشر محاكاة االنحدارات 
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 :  حساب احتمال التردد انطالقا من املؤشرات -6

يعتبر املؤشر  الكتلية، يقتض ي اعتماد املؤشر لحساب االحتمال.إن تنفيذ منهجية وضع خريطة درجة حدوث الحركات 

في نسبة  4إلى  1تراتبية رقمية لدرجات كل عامل من العوامل املسئولة عن حدوث الحركات الكتلية. وتبتدئ من 

في دينامية السفوح. يتم حساب االحتمال بقسمة  5إلى  1ومن  ،في حساسية الصخارة من املاء 3إلى  1من و االنحدارات، 

(، على اعتبار أن هذه األخيرة، هي الحد األقص ى الذي 5جدول رقم املنخفضة على الفئة املرتفعة ) جميع فئات املؤشرات

فيتم قسمته على ، 1الذي يمثل بمؤشر رقم  %10-5يمكن أن تقع فيه حركة كتلية. فمثال لحساب احتمال االنحدار ما بين 

 .0.25، وبالتالي فاحتمال االنحدار هو (= ¼0.25) 4الفئة املرتفعة رقم 

 : حساب االحتمال اعتمادا على املؤشرات.5جدول رقم 

 دينامية السفوح االنحدارات حساسية الصخارة من املاء

احتمال  مؤشر الصخارة

 الحساسية

مؤشر 

 االنحدارات

مؤشر  احتمال االنحدارات

 الدينامية

احتمال 

 الدينامية

1 0.33 1 0.25 1 0.20 

2 0.66 2 0.50 2 0.40 

3 1 3 0.75 3 0.60 

  4 1 4 0.80 

    5 1 

 %25= 100×0.25للحصول على االحتمال نطبق العملية التالية: 

 خريطة احتمال حدوث الحركات الكتلية:  -7

يتم تحويل مؤشرات محاكاة حدوث  خريطة تفسير املحاكاة.انطالقا من  ،يتم وضع خريطة احتمال حدوث الحركات الكتلية

يتدرج احتمال حدوث الحركات الكتلية  (.2)خريطة رقم 100من خالل ضرب الخارج في  ،الحركات الكتلية إلى احتمال

 كأعلى نسبة.   %100كأدنى نسبة، إلى  %1.65بالخريطة من 
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 : تركيب خريطة االحتمال.3خطاطة رقم 

         

 

                         

 

 

=  %75                         .100×حركية السفوح ×حساسية الصخارة ×االنحدار =احتمال حدوث الحركات الكتلية  :مثال

100 (*1×1×0.75) 

 هو احتمال حدوث حركة كتلية في هذا املجال. %75يمثل العدد 

%33.3 احتمال االنحدارات:  33.3% 33.3%من الماء:  احتمال حساسية الصخارة  احتمال دينامية السفوح:   

 خريطة احتمال حدوث الحركات الكتلية
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 خريطة درجات حدوث الحركات الكتلية: -8

جدا ألنها تحدد املناطق الخطيرة واآلمنة واملستقرة من الحركات الكتلية، وهي ضرورية في إعداد  تعتبر هذه الخريطة هامة

 ما يطالب به الباحثون باستمرار. وتهيئة املناطق الجبلية، وهو

 أربع إلى النسب املئوية لى خريطة االحتمال، من خالل تفيءاعتمادا ع ،يتم إنشاء خريطة درجات حدوث الحركات الكتلية

 درجات، على الشكل التالي:

 : درجات حدوث الحركات الكتلية ونسبتها في مجال القصر الصغير.6جدول رقم 

 (%)النسبة في املجال  درجة حدوث الحركات (%)احتمال حدوث حركة كتلية 

 29.4 ضعيفة  10إلى  1من 

 62.5 متوسطة 30إلى  10من 

 7.4 مرتفعة 60إلى  30من 

 0.7 مرتفعة  جدا 100إلى  60من 
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، أن الدرجة 3وخريطة درجات حدوث الحركات الكتلية بمنطقة القصر الصغير رقم  6يتضح من خالل الجدول رقم 

 %8بينما الدرجة املرتفعة واملرتفعة جدا فتمثل حوالي  %62.5املتوسطة هي السائدة بشكل كبير في املجال وتمثل حوالي 

 من مساحة مجال القصر الصغير.

 حدوث الحركات الكتلية واالنحدارات في خدمة إعداد املجال: استغالل خريطتي درجات -9

 أولوية، ألنها تتضمن مساحة هامةإن السياسة الوطنية لتهيئة التراب الوطني تعتبر أن املناطق الجبلية، هي مجاالت ذات 

، لذلك ينبغي العمل على حمايتها 6حية، كما أنها تشكل مناطق سياحية املياه ومحيا لعدة كائنات من خزاناتو من الغابات، 

ر الظواهر الطبيعية التي تحدث تقتض ي عملية التهيئة األخذ بعين االعتبامارات. ها لتصبح أكثر جذبا للسكان واالستثوتهيئت

 . خصوصا باملنحدراتسكان استقرار اللى هذه املناطق، وتؤثر بشكل سلبي عب

إدماج خريطة  من خالل(، 4خريطة رقم ) القصر الصغير منطقةتهيئة إلمكانية ، لوضع تصور العمل املنجزاستغالل يمكن 

 ،املنازل  وصمود التي تحول دون ثبات بحكم أن االنحدار من أهم العواملبخريطة االنحدارات،  ،درجات حدوث الحركات الكتلية

بالنسبة للمجاالت التي  أمايتميز بانحدار شديد، يكون صعب التهيئة بمجال الحركات الكتلية حدوث لذلك فكلما ارتفعت درجة 

 ، كما يتضح في الجدول التالي:سهلة التهيئة تنخفض بها درجة الحدوث ونسبة انحداره منخفضة، فتكون 

 الحركات الكتلية باملجال.: التركيب املجالي لنسب االنحدارات ودرجات 7جدول رقم 

 (%فئات االنحدارات )
 

 حدوث حركة  درجة

 

 (a)فأكثر  40

 

40-20 (B) 

 

20-10  (c) 

 

10-5 (d) 

 4a 4B 4c 4d (4مرتفعة جدا )

 3a 3B 3c 3d (3مرتفعة )

 2a 2B 2c 2d (2متوسطة )

 1a 1B 1c 1d (1منخفضة )

                                                           

6 Laouina A 2005. La montagne dans les plans nationaux sectoriels et dans la vision de l’aménagement du territoire», actes du 

7eme colloque Marocco - allemand, Rabat, PP 25-33. 
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  :خالصة البحث

 تفاعلوتأثيرها على البنايات والطرق، هو نتيجة لنخلص مما سبق أن حدوث الحركات الكتلية بمنطقة القصر الصغير، 

. تشكل املناهج الخرائطية أداة فعالة لتحديد درجات خطر والبشرية ها الطبوغرافية واملناخية والجيولوجيةخصائص

الحركات باملناطق املهددة بحدوثها، وينبني النهج الخرائطي املعتمد في هذا البحث على املحاكاة والتفسير واالحتمال، 

في ضرورة اعتمادهما في وثائق  وتكمن أهميتهما وخريطة إمكانية التهيئة،للوصول لخريطة درجات حدوث الحركات الكتلية، 

تحديد التقنيات والوسائل املالئمة لكل درجة  العمراني نحو املناطق اآلمنة، وبالتالي يمكن للفاعلينالتعمير لتوجيه التوسع 

 خطر.

 الئحة املراجع:

، املجلة سة مقارنة بين املغرب وفرنساأهمية خريطة األخطار الجيومورفولوجية للحركات الكتلية باملناطق الجبلية: درا .2020 * ظريف جواد

 .125-119ص ، 2، ع 21العلمية لجامعة امللك فيصل، مج 

*Antipolis S 2003. Les menaces sur les sols dans les pays méditerranéens, plan bleu centre d’activités régionales, 72 p. 

*El Aaggad N, Algouti A, Algouti A, Amaya A 2015. Cartographie par sig de l’aléa d’éboulement dans le bassin versant de dades 

(haut atlas central), Maroc, European Scientific Journal June 2015 édition vol.11, No.18, PP 222-237. 

* Farés A, Rollet M, Broquet P 1994. Méthodologie de la cartographie des risques naturels liés aux mouvements de terrain 

(Région de Taounate – Rif, Nord du Maroc), revue française de géotechnique, N°69, 4e trimestre, PP63-72. 

*Laouina A 2005. La montagne dans les plans nationaux sectoriels et dans la vision de l’aménagement du territoire», actes du 

7eme colloque Marocco - allemand, Rabat, PP 25-33. 

* The World Bank et autre 2014, Renforcement de la résilience du Maroc, apport pour une stratégie de gestion intégrée des 

risques, p78. 
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االنتقال والتحول الديمقراطي في السودان الدولة علىأثر هشاشة   

م(2019)حالة ما بعد ثورة ديسمبر  

The impact of state fragility on the transition and democratic transition in 

Sudan 

(The situation after the December 2019 revolution) 

 .باحث في العلوم السياسية_ السودان ،أحمد سليمان أبكر -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسة األسباب  تالديمقراطي. وتناولتسعى هذه الدارسة إلى التعريف بمفهوم الدولة الهشة ومؤشراتها ومفهوم االنتقال السياس ي والتحول  ملخص:

حالية ال الالتي أفضت إلى وقوع السودان ضمن الدول الهشة وتأثير ذلك على عملية االنتقال والتحول الديمقراطي فيه  بتسليط الضوء على حالة االنتق

م.استخدم الباحث املنهج الوصــفي الذي يعــتمد على وصف الحقائق 2019م التي أطاحت  بنظام اإلنقاذ في أبريل 2019التي بدأت عقب ثورة ديسمبر

سودان الذي فقد الوظيفي في الدارسة لتحقيق هدف البحث وتحليل واقع  أداء الحكومة االنتقالية الحالية في ال دقيق واملنهجبأسلوب علمي وموضوعي 

دولة تحقيق العديد من عناصره األساسية إزاء  تهيئة املناخ لعملية التحول الديمقراطي املنشود. ختاما كشفت نتائج البحث عن أسباب هشاشة ال

الدولة  وراء هشاشةئيس ي التي هي السبب الر  القوى املتنفذةوصراعات وتحديات واقع االنتقال الذي يكتنفه االضطراب بفعل ضعف اإلرادة السياسية 

 املوسومة بالضعف واألداء املتعثر.  الفترة االنتقاليةواقع حكومة 

 : هشاشة الدولة، االنتقال، التحول الديمقراطي، السودان.ةمفتاحي كلمات

 

 

Abstract : This study seeks to define the concept of a fragile state and its indicators and the concept 

of political transition and democratic transition. The study dealt with the reasons that led to Sudan’s 

fall within the fragile states and its impact on the process of transition and democratic 

transformation in it by highlighting the current state of transition that began after the December 

2019 revolution that toppled the rescue regime in April 2019The researcher used the descriptive 

approach, which depends on describing the facts in a scientific and objective manner, and the 

functional approach in the study to achieve the goal of the research and to analyze the reality of 

the performance of the current transitional government in Sudan, which has lost the achievement 

of many of its basic elements towards creating the climate for the desired democratic 

transformation process.In conclusion, the results of the research revealed the reasons for the 

fragility of the state and the challenges of the reality of transition, which is shrouded in turmoil due 

to the weakness of political will and the conflicts of influential forces, which are the main reason 

behind the fragility of the state and the reality of the transitional period government marked by 

weakness and faltering performance. 

Keywords: State fragility, transition, democratic transition, Sudan. 
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 :تقديم

األمنية هنا وهناك، وتعاظم التأثير  والفلتاتمع تدهور األحوال االقتصادية واالجتماعية وسوء املمارسات السياسية 

األساس  بها فيمنوط  االنتقالية التيالشد والجذب بين املكونات السياسية الحاضنة لحكومة الفترة  الخارجي وعمليات

 األزمة اندالع عن الناجمة الحكم عن العجز حالة الجتياز)جسر(  بناء إلى يرمي مؤسس ي املؤقت في إطار الحكم ترتيبات

عجز الحكومة االنتقالية عن إيجاد حلول عاجلة الذي أدى إلى  رالسابق. األمالسلطوي  خلفها النظام التي سياسية

إلى حالة من عدم االستقرار والهشاشة في سودان ما بعد ثورة ي أدت للضائقة االقتصادية وتأثيراتها االجتماعية واألمنية الت

 م التي أطاحت بنظام اإلنقاذ. 2019ديسمبر

ذلك على االنتقال والتحول  لهشاشتها وأثرإلى مفهوم الدولة الهشة واألسباب الجذرية  التي تؤدي  سوف يتطرق هذا البحث

سيتطرق لإلصالحات املقترحة في شتى املجاالت املمكنة مع اإلسقاط على حالة السودان الذي مر  فيها وأخيراالديمقراطي 

لقوى السياسية الحاكمة )حكومة ومعارضة( التوافق على في مسار االنتقال الديمقراطي بثالث دورات لم تستطع فيها ا

م( 1964األولى) االنتقالي فيشهد السودان العديد من فترات الحكم  الجميع وقدقواعد تحكم العملية السياسية ويرتضيها 

النقابي من إسقاط -نقابي من إسقاط نظام)عبود( وفي الثالثة تمكن التحالف السياس ي-تمكن تحالف سياس ي

م( لتنتهي بانفصال جنوب السودان 2011م( حتى )2005سالم ) اتفاقية)نميري(،وفي الرابعة وقع نظام )البشير( نظام

نقابي عريض تحت مسمى )قوي الحرية والتغير( عبر ثورة شعبية -م تكمن تحالف سياس ي2019ديسمبر مستقلة وفيكدولة 

 من من إسقاط نظام )البشير( لتجيء الفترة االنتقالية الحالية 
ً
في ذلك  سابقاتها والسببالتي هي أكثر ضعًفا وهشاشة

الطبيعة البنيوية لألزمة السياسية في الدولة السودانية، وتأرجح ميزان القوى املصاحب لفترات االنتقال، التي ساهمت مع 

أكده عجز عوامل أخرى في فشل فترات االنتقال والتحول الديمقراطي وهشاشة الترتيبات الدستورية، األمر الذي 

 الرشيدة التنمية لةالوطن الدو املطروحة واملنوطة بأنظمة االنتقال )وحدة  املهامالحكومات االنتقالية عن تحقيق 

االقتصادية( فتؤجل املهام لفترات القوى الديمقراطية  التي أن ما تعتلي كراس ي السلطة حتى تبدأ في التناحر فيما بينها 

 الــرصيد التراكمي  للديمقراطية ودولة القانون.  بعضها فيتآكلبإيعاز من فــينقض عليها نــظام عــسكري 

 اإلطار املنهجي للبحث:

هشاشة الدولة على االنتقال والتحول الديمقراطي في السودان )حالة ما البحث هو أثر  عوحدوده: موضو *موضوع البحث 

 لىإم 2019م( أما حدود البحث املكانية هي السودان كدولة، وأما الزمانية ففي الفترة من أبريل 2019بعد ثورة ديسمبر 

 م.2021سبتمبر

 البحث: شكاليه*إ

أداء مؤسستها، وتزايد اعتماد اقتصادها القومي على البحث في هشاشة الدولة وذلك من خالل ضعف  شكاليهإتتمثل 

مكانية التعايش السلمي إوتهتك نسيجها االجتماعي بالحروب والنزاعات األمر الذي بدوره صّعب  نتاجية،إقاعدة نمو غير 

 وتحقيق االستقرار املنشود. 

 *أسئلة البحث:
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 يعد السودان دولة هشة ضمن هذا املفهوم؟  لالهشة؟ وهأ. ما الدولة 

 دقة املـــؤشرات املوضـــوعة من املــؤسسات واملنظمات الدولية  بما

نذار للتعامل مع إلقياس الهشاشة في تقييمها لدولة السودان، ومدى القدرة على توظيف هذه املؤشرات بوصفها أداة 

 السودان؟األزمات التي يعاني منها 

 لهـشاشة الدولة في الــسودان وضـــعفها أثر في عملية االنتقال  جهل

 بصورة تمكنهاهي الحلول التي تساعد الدولة على سالسة االنتقال وتحقيق التحول الديمقراطي  االديمقراطي؟ وموالتحول 

 مرحلة التفكك واالنهيار؟ لىإمن أداء واجباتها، وتجنبها الوصول 

 بحث وتقنياته:*منهجيات ال

   الحقائق وصف على الذي يعــتمد منهج البحث هو املنهج الوصــفي

 والنتائج ،عدمهامن  وظائفها بتحقيق الدولة أداء مدى يتناول  الذي الوظيفي دقيق واملنهج أسلوب علمي وموضوعي بإتباع

 ذلك. إلى تفض ي التي

 البحث املالحظةالعلمية والدراسات املتعلقة بموضوع  اليومية الرسائلاملنظمة للوقائع  ةالقراء وهي:أما تقنيات البحث 

 . العلمية االستشارة الهادفة الخبرة

 *فرضيات البحث:

. ثمة عالقة بين أداء الدولة لوظائفها الداخلية والخارجية، وما تعانيه من أزامات حادة ومتتالية وحالة الهشاشة ربما 1

صعوبة االنتقال والتحول الديمقراطي املنشود، وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف السودان دولة تعاني من جيوب  لىإبها تؤدي 

 هشاشة وفًقا ألكثر املؤشرات موضوعية في تقيمها للدولة.

تاريخية جيوب الهشاشة في دولة السودان وتعثرها في أداء وظائفها الداخلية والخارجية جملة من العوامل ال وراءن إ .2

واألمنية، وهذه العوامل مجتمعة ساهمت بشكل فّعال في الحد من استقرار  ةواالجتماعية والسياسيواالقتصادية 

السودان وتطوره رغم موارده الهائلة وأراضيه الشاسعة، األمر الذي يتطلب وضع مجموعة من الحول على املستويين 

في املحذور، وهو التجزئة  نزالقالتعامل مع األزمات، وتجّنبه اال  ملرونة فيا ليإالداخلي والخارجي، التي تصل بالسودان كدولة 

 والتقسيم، واالنهيار ال قدر هللا في حالة استمرار أداء الدولة على حاله املوسوم بالضعف والهشاشة.

عدم قدرتها على أداء و الدولة، بل  أداء يرجح أنه وراء تراجع والنفوذ، السلطة على والصراع الحزبية املحاصة .ثمة نهج3

 الخدمات بنقص املنددة التظاهرات استمرار مؤسساتها معواجباتها تجاه موطنيها األمر الذي قد يعمق فقدان الثقة في 

بالطبع له أثره الواضح في عملية  وداخله وهذا البلد خارج إلى سكناهم عن مناطق السكان ماليين الفساد وهجرة وتغول 

 االنتقال والتحول الديمقراطي. 

السالح خارج إطاره القانوني، يعرقل عملية االنتقال والتحول  وانتشار واملليشيات املسلحة .ثمة تعدد الفصائل4

 الديمقراطي، وربما يشكل تهديدا لوجود الدولة نفسها.

 اإلطار النظري للبحث:
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 مفهوم الدولة: 

وأوسعها أن كلمة الدولة تعني مجموعة منظمة قاعدتها االجتماعية األمة، وهذا هو  امعان: أولهالصطالح الدولة عدة 

الثاني أضيق من ذلك ويراد به الحكام باملقابلة للمحكومين  دول واملعنىاملقصود بقولهم أن السودان وبريطانيا وروسيا 

املقصود عند قولهم إن الدولة تسيطر أو إن الدولة عاجزة عن حل مشاكل املجتمع، أما داخل مجتمع سياس ي، وهذا هو 

املعنى الثالث وهو أكثر ضيًقا، فتشير فيه كلمة الدولة إلى جزء من السلطات العامة وهو السلطة املركزية باملقابلة للسلطة 

لهم إن السلطات املحلية عليها تنفيذ الخطة العامة هو املعنى املقصود عند قو  والقرى وهذاالواليات واملدن  أياملحلية 

مــوجه  1الدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري مرتبط بإقليم محدد يسوده نظام اجتـــماعي وسياس ي وقانوني للدولة أما

 بالقوة. ملــصلحته املشتركة، تسهر على املحافظة عليه سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض  النظام ومعاقبة من يهدده

 مفهوم ومؤشرات الدولة الهشة:

يجعل املواطنين فيها عرضة  شرعيتها بشكلباهتزاز  األساسية أوالــدولة الهشة تتسـم بضـعف كــفاءتها في أداء مهامها 

 سبيل املثال، يعرف البنك الدولي الدولة على أنها هشة:  ىاملختلفة. علملجموعة واسعة من األخطار 

 )أ(إذا كانت بحاجة إلى تلقي معونات أو منح من مؤسسة التنمية الدولية. 

 )ب( إذا كانت مسرًحا إلحدى عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة، خالل األعوام الثالث التي تسبق عملية التقييم.

التابع للبنك  واألداء املؤسس ي،في الحوكمة، وذلك بحسب مؤشر تقييم أداء الدولة  3.2)ج(أن تحصل على درجة أقل من 

 الدولي.

  هنالك مجموعة من املقومات البد أن يتضمنها مفهوم هشاشة الدولة حتى ُيصبح ذو داللة وواقعية، وهي:

عدم قدرة الحكومة املركزية على فرض سيطرتها أو سلطتها على كامل التراب الوطني )نقص السيادة(،عدم قدرتها على 

إلى الشرعية وتداول السلطة، وتفش ي الفساد وغياب النظم  الخارجية االفتقارمن االختراقات  حماية حدودها املتنوعة

 .2القانونية االنقسام املجتمعي وحدة الصراعات بين مكوناته

 والخارجية والصراعاتوالدولة الهشة عـرضة لألزمات، في واحد أو أكثر من نظمها الفرعية فهي معرضة للتقلبات الداخلية 

تحمي أوضاع األزمات؛ فمن الناحية االقتصادية، قد  حتىالترتيبات املؤسسية فيها، قد تجسد أو  كوالدولية. كذلية املحل

قد تجسد  املنخفضة أومعدالت النمو  الركود أوتكون تلك املؤسسات )خصوًصا كاملتعلقة بحق التملك( هي التي تعزز من 

 ن(. مإلى مقدرات الثروة، حيازة األرض، وسائل كسب املعيشة يتعلق بالوصلأوضاع متطرفة من عدم املساواة )فيما 

املقدرة على الحصول على الخدمات بشكل  الشديدة غياب الالمساواةالناحية االجتماعية، فإن تلك املؤسسات قد تجسد 

ي.
َ
أساس عرقي  من الناحية السياسية فقد تحمي تلك املؤسسات مجموعات إقصائية تسيطر على الحكم )مبنية على أما كل

                                                           
 . 16م_ص2007النظم السياسية في العالم املعاصرة__القاهرة( العام بكلية الحقوق جامعة  أستاذة القانون ) دد. سعاالشرقاوي، . 1

2. CPIA public sector management and institutions cluster average(1=low to 6=high) Data. Data.worldbank.org. 

 م )ويكيبيديا(. 2016أبريل  4في  )باللغة اإلنجليزية(.مؤرشف من األصل
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الدول الهشة تكون  يكبير. وفمؤسسات أمنية مجزأة بشكل  متطرفة أو(، أو قد تحمي مجموعات حزبية ديني إقليمي

استمدت تلك النظم وجودها  منافسة سواءلتحديات مناوئة من نظم مؤسسية  القانونية عرضةالترتيبات املؤسسية 

عات، في ظل ظروف وضغوطات عجزت الدولة عن مجابهتها )من ناحية وسلطتها من القوي التقليدية التي  أوجدتها املجتم

غيرهم  من الوسطاء من غير  الحرب أواألمن أو النمو االقتصادي والرفاهية (، أو كانت تستمد كيانها وسلطتها من  أمراء 

 .3الدول 

 مفهوم االنتقال والتحول الديمقراطي:

 تشريعي للسلطةأو  تنفيذي جهاز من خالل ممارسة املؤقت ات الحكمعملية االنتقال والتحول الديمقراطي تعني ترتيب

 بواسطة الدستوري استعادة النظام أجل مضطربة من بيئة في اإلصالح وعمليات الحكومية إنجاز املهام بغرض العامة

أزمة  لتجاوز جسًرا  ليشكل إرساؤه يتم 4مؤسس ي الترتيبات إطار هإصالًحا. وهذتشهد  مؤسسات قديمة أو جديدة مؤسسات

ـــهد حكم سلطوي وبــداية  ومكوناته. بين مواطنيه يفرق  ال ديمقراطية  أكثر نظام يحكمه جديد عـ
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Aid ) البريطانية والتنمية والكومنولث الخارجية لوزارة التابع (FCDO)للديمقراطية الدولية النامية(_املؤسسة البلدان لصالح 

 .6م_ص2021واالنتخابات_السويد_ استكهولم_



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022يناير  -الرابع عشر العدد –الخامسدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد جلة الم    

  
218 

 مخيمات املشردين، مخيمات الالجئين، العزل، .الالجئين والنازحين: بسبب الضغوط وهذا قد يشكل تهديًدا أمنًيا:3

 األمراض الناجمة عن املهجرين، القدرة على االستيعاب.

 وترك فراغ في رأس املال البشري: الهجرة لىإصراع، يؤدي بالناس  عاندال إ.هجرة األدمغة: ضائلة الفرص في البالد أو 4

 املواطنين املتعلمين. الفرد هجرةهجرة 

 ثانًيا: املؤشرات االقتصادية:

: معامل جيني، ديني جهوي . التنمية االقتصادية غير املتوازنة: عندما يكون توزيع الحكومة يقوم على أساس اثني، 1

الريف من الخدمات، تحسين وصول الخدمة، %، نصيب 10ال أدنى%، حصة الدخل 10ى ىاألعلحصة الدخل 

 األحياء الفقيرة للسكان.

.الفقر والتدهور االقتصادي: يجهد الفقر والتدهور االقتصادي قدرة الدولة على توفير املتطلبات األساسية ملواطنيها 2

طالة، تشغيل وهذا قد يخلق االحتكاك بين من يملكون ومن ال يملكون: العجز االقتصادي، الدين الحكومي، الب

 جمالي، التضخم املالي.نمو الناتج املحلي اإل  للفرد،جمالي الشباب، القوة الشرائية، الناتج اإل 

ا: املؤشرات السياسية والعسكرية:
ً
 ثالث

التمثيل في الحكومة العقد االجتماعي: الفساد، فاعلية الحكومة، املشاركة  نعداما.شرعية الدولة: يقوض الفساد و 1

العملية االنتخابية، مستوى الديمقراطية، االقتصاد غير املشروع، تجارة املخدرات، االحتجاجات السياسية، 

 واملظاهرات، الصراع على السلطة.

توفير الخدمات الصحية والتعلمية، والصرف الصحي من صميم األدوار الرئيسة للدولة:  رالعامة: تعتب.الخدمة 2

جودة الرعاية الصحية، الطرق، توفير  البنية التحتية، والصرف الصحي،املياه  توفير التعليم، الجريمة، الشرطة،

 الطاقة، االتصاالت.

 بالبشر السياسيين،السجناء  حرية الصحافة، الحريات املدنية والسياسية، نسان وسيادة القانون:. حقوق اإل3

 عدام.اإل  االضطهاد التعذيب، السجن،

الداخلية،  تاملتنافسة: الصراعاالعقد االجتماعي ويؤثر على الجماعات  . جهاز األمن: الفساد في هذا الجهاز يضعف4

من الصراعات االنقالبات العسكرية، نشاط املتمردين،  واالحتجاجات الوفياتالشغب  األسلحة أعمالانتشار 

 التشدد، التفجيرات.

 السياسية.عاقة النخب: الصراع على السلطة، االنشقاقات، االنتخابات املزورة، املنافسة إ .5

. التدخل الخارجي: عندما تتقاعس الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية أو املحلية، ترخص بذلك للجهات الخارجية 6

بالتدخل لتوفير الخدمات أو التالعب بالشئون الداخلية: املساعدات الخارجية، وجود قوات حفظ سالم، وجود 

 ، العقوبات، التصنيف االئتماني.بعثات األمم املتحدة التدخل العسكري األجنبي

التنبؤ( واستناًدا على معدالت املتوسط الحسابي للسنوات  باستخدام طريقةأما مستقبل االستقرار في الجزائر )

ال  ز، جها7,3الدول ةنقطة، شرعية 7,43ل مجموعةا مالسالم: املظال( التي حددتها مؤسسة دعم 2016،2017،2018)
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، التنمية 6,56، الفقر والتدهور االقتصادي 6,56االنسان، حقوق 6,8والنازحينجئين ، الال 7,06النخب ةإعاق ،7,26أمن

 .4,86، التدخل الخارجي5،16، الضغوط الديمغرافية5,66، الخدمات العامة5,73، هجرة األدمغة6,4غير املتوازنة

 سنوات.3×ير النقاط القصوى لكل متغ /100×وعليه تكون نسبة عدم االستقرار هي مجموع نقاط التأثير 

 230,88=3× 76,96مجموع نقاط التأثير:

 وهذا يعني أن نسبة االستقرار في الجزائر بعد السنوات الثالث 

 لى خطر.إ% دولة في خطر متوسط 64,13=100/360× 230،88ستكون: 

 :البحث

 الخلفية التاريخية: 

نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم األغلبية بما أن الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يتم فيه اشتراك الشعب في حكم 

عن املجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه  ثالنيابي. وبالحديعن طريق نظام التصويت والتمثيل 

بصورة منفردة من خالل حق امللكية الخاصة والحقوق والواجبات املدنية )الحريات واملسؤوليات الفردية( وهو ما يعني 

إلى  ومنه تنتقلبالفعل في املجتمع الحر هي للشعب  ةاملواطنين. والسيادهوم توزيع السلطات من القمة إلى األفراد توسيع مف

الفعال في أوقات الحروب، انخفاض  السياس ي التجاوبمن محاسن الديمقراطية: االستقرار  االعكس. فلذالحكومة وليس 

الشعب ر واملجاعة، نظرية السالم الديمقراطي، سالمة مستوى الفساد، انخفاض مستوى اإلرهاب، انخفاض الفق

 .5السعادة

استناًدا على ما تقدم مر السودان في مسار االنتقال والتحول الديمقراطي بثالث 

م.في 2019م( باإلضافة الدورة الرابعة الحالية التي بدأت في ديسمبر 1989_ 1986م،1965_1964م،1958_1954دورات)

طع الطبقة السياسية)حكومة ومعارضة( التوافق على قواعد تحكم العملية السياسية بصورة كل هذه الدورات لم تست

يرتضيها الجميع حتى يتحقق االستقرار املنشود للبالد، إذ سرعان ما تتدخل القوات املسلحة بإيعاز من بعض القوى 

شعبية الحكم الديمقراطي  انتفاضات الحزبية نفسها  لالنقالب على التجربة الديمقراطية، ثم تستعيد ذات القوى عبر

م انتقلت السلطة من االستعمار الثنائي 1953وتدخل البالد في فترة انتقالية هشة تديرها ذات القوى املتصارعة، ففي 

م، ودخلت البالد العهد الوطني األول بحكم 1956( إلى حكومة وطنية أعلنت االستقالل الكامل في اإلنجليزي املصري )

والدستور  الحكم نظام حول  بينها توفيقية صيغة أية على االتفاقفي  االستقالل القوى الحزبية بعد كن فـــشلت،ل6ديمقراطي

                                                           
.العتيبي,محمد الفاتح عبد الوهاب _ ورقة علمية بعنوان )مفهوم الديمقراطية والتجربة السودانية(_)الورشة التدريبية حول التحول 5

 اطي( منظمة زينب لتنمية وتطوير املرأة بالتعاون مع مؤسس فريدريش ايبيرت األملانية )السودان(_ الشواك_والية القضارفالديمقر 

 م.2008يونيو  25 – 22

ى .البطحاني،السيد عطا)أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم(_دراسة )تجربة السودان املتعثرة في مسار االنتقال الديمقراطي(_املنتد6

 م.2011الدولي حول)التنمية باملشاركة وتسوية النزاعات؛مسار االنتقال الديمقراطي والعدالة االجتماعية(_بيروت_نوفمبر
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 األحوال لتردي باإلضافة السودان، جنوب ملشكلة تقديم حل في اخفقت كما االستقالل، بعد سنوات الخالف لعدة واستمر

بإيعاز من القوى الحاكمة)حزب األمة( وذلك في نوفمبر الحكم  من إلقصائها الجيش مهد لتدخل االقتصادية مما

م،ثم بدأ عهد الشمولية بصدور أول أمر ينص على أن املجلس األعلى للقوات املسلحة هو أعلى سلطة دستورية 1958

 داملسلحة. وقويخّول املجلس األعلى رئيسه كافة السلطات الدستورية والقضائية والتنفيذية وكذلك قيادة القوات  بالبالد،

زعيم األنصار( حول أسباب االنقالب حيث ذكر أن الفساد هدد بشكل جدي استقالل )املهدي  نعبد الرحمتحدث السيد 

البالد، لذا فإن حركة الجيش كانت للدفاع عن االستقالل، وفي بداية هذه الحكومة العسكرية الجديدة كان الشيوعيون 

الجيش تسليًما سلمًيا للسلطة من يد عبد هللا خليل )رئيس الوزراء( لقيادة  أول املعارضين عالنية وقد اعتبروا هذا االنقالب

ألغى الفريق عبود الحياة الحزبية والبرملانية وكون املجلس املركزي من عناصر كانت موزعة على ذات القوى السياسية  ثم

الديمقراطية لها منابر أخرى هي التي  املختلفة التي أدت صراعاتها إلى تسليم السلطة للجيش. لقد فات على هذه القوى أن

جبهة )عريض عادت ذات القوى الحزبية تبحث عن السلطة من خالل تحالف سياس ي نقابي  مالسياس ي. ثتحقق االستقرار 

م، 1964أكتوبر  يعبود( فنظام الفريق إبراهيم )األول الهيئات( استغل تذمر الشعب وتمكن من إسقاط الحكم العسكري 

ضم األحزاب  مقسمين: قسمن بدايته إلى  الوزراء االنتقاليرة انتقالية هشة بدأت بانقسام مجلس البالد في فت تودخل

آخر من الشيوعيين وحلفائهم من جبهة  م(. وقسوحزب األمة( ومعهم اإلخوان املسلمين واالتحاديالتقليدية )الوطني 

م الخليفة استقالته بعد أن وجد نفسه عاجًزا عن السيد سر الخت االنتقالياشتد الصراع قدم رئيس الوزراء  اامليثاق. ومل

على إثر استقالة سر الختم فقد حاول الشيوعيون تحريض العمال  ةحادحل املشاكل املتنازع عليها بعد ذلك حدثت أزمة 

انية، على اإلضراب في كل املدن وظلت البالد لخمسة أيام دون حكومة ثم انتهت األزمة وتشكلت وزارة سر الختم الخليفة الث

البالد في عهد ديمقراطي ثاني موسوم بالهشاشة  لم، لتدخ1965التي تمكنت من إجراء االنتخابات العامة الثالثة في أبريل

ومكتنف بالصراعات واملكايدات السياسية. وفي غمرة ذلك أذاع قاض ي القضاة السابق بابكر عوض هللا والعقيد جعفر 

م متهًما 1956زعم نميري في بيانه أن السودان لم يشهد استقراًرا منذ عام  ثم، حي1965نميري بيانين على الشعب في مايو 

القوميين. األحزاب السياسية بأنها السبب في عدم ذلك االستقرار وتمت تلك الخطوة بمشاركة الحزب الشيوعي وعدد من 

السوداني( من إسقاطه  نظام)مايو( حتى تمكن التحالف السياس ي النقابي القديم الجديد)جبهة تجمع الشعب راستم

م،ودخلت البالد فترة انتقالية ثانية هشة كسابقتها قادت إلى تجربة ديمقراطية أكثر هشاشة انقض 1986أبريل  بانتفاضة

سس نظام )اإلنقاذ( الذي استمر في 1989عليها انقالب العميد عمر البشير املسنود بـ)الجبهة االسالمية القومية( في 
ُ
م وأ

م التي انتهت 2005ظل حصار ونزاعات وحروب بسبب توجهاته حتى تم توقيع اتفاقية السالم في مايو  إدارة البالد في

م وأصبح دولة مستقلة، ولكن استمرت الحروب والنزعات تعصف بالبالد حتى 2011بانفصال جنوب السودان في يوليو 

   عاد التحالف السياس ي النقابي للواجهة تحت مسمى )قوى الحرية والتغير( و 
ً

تمكن من استغالل غضب الشعب الثائر أصال

م، لتدخل البالد في فترة انتقالية غاية في الهشاشة وهي املعنية 2019من إسقاط نظام اإلنقاذ)نظام البشير( في أبريل 
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 .7بالدراسة في هذا البحث

 عرض الوضع العام ملوضوع البحث:

 تماسك املجتمع وقوة الدولة وقدرتها على مواجهات التحديات األمنية ةدرج فيا على مؤشرات الدولة الهشة املتمثلة استنادً 

واالنحدار االقتصادي وتوزيع عوائد التنمية على فئات املجتمع بجانب  هجرة العقول والكفاءات بسبب تردي األوضاع 

اإلنسان وحكم القانون داخل الدولة وخارطة التوزع الديموغرافي  االقتصادية والشرعية والرضاء العام وحالة حقوق 

ومدى وجود ضغوطات سكانية،مع حالة الالجئين والنازحين في أراض ي الدولة الذي  حتًما يشكل عبء إضافي عليها بجانب 

الحكومات والفاعلين  تأثير العوامل الخارجية على اقتصاد وأمن الدولة والتدخالت الخارجية في الشؤون الداخلية من قبل

 من غير الدول،وحــجم ضغوط املساعدات والـقروض،ومدى 

م،من خالل عدم متانة 2019.تتراى هشاشة الدولة في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر8ومدى تبعية اقتصاد الدولة للخارج

 املؤسسات والكيانات القائمة في التصدي لألزمات. 

حداث املتواترة بعكس التوقعات املتفائلة، فقد دخلت البالد في صراعات على السلطة فُبعيد سقوط نظام اإلنقاذ كانت األ 

ذ والنفوذ بين عدة أطراف تسعى داخلًيا وخارجًيا إلى توطيد نفسها دون وجود الرغبة واإلرادة الجدية في التوصل إلى حل ينق

األمني بصورة واضحة. وتتلخص تلك األطراف في البالد، وذلك في ظل غياب تام ملؤسسات الدولة وانتشار مظاهر التفلت 

(، الحرية والتغير )الشق املدني ى (، وقو هللا حمدوك دد. عبعدة اتجاهات من بينها حكومة الفترة االنتقالية تحت رئاسة )

 املسلحة وقوات الدعم السريع )الشق العسكري( والحركات املسحلة )حركات الكفاح املسلح( املوقعة على اتفاق توالقوا

 جوبا للسالم، إلى جانب الحركات املسلحة غير املوقعة التي ال زالت تراقب املشهد من بعيد، باإلضافة إلى تشكيالت النظام

 يعني أن الوضع يتسم بالتعقيد. اأخرى، ممالسابق القادرة على التحرك هنا وهناك بصورة أو 

م،تأتي املقاربة القبلية على الطرف النقيض من املقاربة 1989 ومع إلغاء الحياة الحزبية واملجتمع املدني بمجيئ نظام اإلنقاذ

كبيًرا في الحياة  والسياسية دورااملؤسسية، فقد لعبت املجتمعات القبلية في السودان التي حلت محل األحزاب الطائفية 

داني، حيث اعتمد عليها السياسية السودانية وال زالت تقوم بهذا الدور، كونها تشكل عنصر أساس ي في طبيعة املجتمع السو 

نظام اإلنقاذ في توطيد حكمه من خالل التقرب من بعض القبائل ذات الثقل، كما أن هذه القبائل كان لها دور كبير في 

النظام السياس ي من خالل املشاركة السياسية وإن كان بشكل غير رسمي، فعملية التصعيد واالختيار للقيادات 

 لحماية نفسها  قبيليهانت تتم بصورة واألشخاص في كثير من األحيان ك 
ً

ومع سقوط دولة الحزب لم تجد القبائل سبيال

وتنظيم شؤون حياتها إال من خالل إنشاء كيانات كمجموعات ضغط من جهة واستقطابها من قبل بعض األطراف 

                                                           
 م.2012توكهولم )السويد(_س -.أبكر،أحمد سليمان_السودان وإهدار الثورات_ دار نشر رقمنة الكتاب العربي7

متاح على  م،2017(_املوسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية _2017يونس،محمد عبد هللا_)مؤشر الدول الهشة في عام .8

 الرابط التالي:

www.politics-dz.com 
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 الذي أعطى  الصراع الحالي ُبعًدا سياسًيا وقبلًيا.  أخرى األمرالسياسية من جهة 

( إثيوبيا، جنوب السودان)الجوار األراض ي السودانية بسبب التوترات في دول  والنازحين فيإلى ذلك حالة الالجئين باإلضافة 

وما يشكله ذلك من أعباء إضافية بجانب تأثير العوامل الخارجية على اقتصاد وأمــن الدولة والتـــدخالت الخـــارجية في 

 ين من غير الــدول.الشؤون الداخلية من قبل الحكومات والفاعل

 معالجة الحالة املدروسة في البحث:

رغم سوء األوضاع في أماكن عديدة حول العالم يحل السودان في مراتب متقدمة على مؤشر الدول الهشة الذي تعده سنوًيا 

وعدم  مجلة فورين بوليس ي بدعم من صندوق السالم األميركي، وتضع فيه الدول ضمن تصنيفات محددة بناء على ضعفها

 استقرارها.

فوجود السودان في أعلى قائمة الدول التي تستوجب سوء األوضاع فيها )التحذير بدرجة عالية جًدا( حسب املؤشر، يعود 

م ليس لديها قدرة في حدود متدنية إلتمام وظائف إدارة الحكم، 2019 ديسمبرإلى أن الدولة السودانية فيما بعد ثورة 

خارجية على الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ناهيك عن تفش ي متالزمة الفقر وتعاني من أزمات داخلية و 

 األمنية املتكررة هنا وهناك. والفلتاتوالبطالة والفساد 

يمثل هذا الفصل محاولة لتحليل حالة الهشاشة التي تعتري الدولة السودانية وأثرها على عملية االنتقال والتحول 

 م.2019ما بعد ثورة ديسمبر الديمقراطي في حالة

 السالم صندوق  فيه الذي بدأ العام م وهو2014من عام  بدًءا هشاشة األكثر الدول  بين السودان متابعة موقع صحيح عند

، الحالي والوضع االنتقالي هذه األعوام، لكن الدولة وليد يكن م لم2021 عام وحتى الهشة الدولة مسمى التقارير تحت ينشر

 اللذان مجلس ي الحكم)مجلس السيادة ومجلس الوزراء( تشكيل من بدًءا والفشل الهشاشة لىإأسس مفضية قام على 

األحزاب السياسية املتنفذة فيما  وجدت والديني وقد واملدني والحزبي والنقابي والقبلي والطائفي العسكري  التقسيم أرسيا

ا هذه الصيغة في عالن الحرية والتغيرإيعرف بقوى 
ً
الثورة وانسحب  حماية بذريعة وتوجهاتها أيديولوجياتها لتوكيد منفذ

بالطبع تمثل مؤشر  التقسيمات الدولة وهذهمؤسسات  لعموم توزيع املناصب في جراء املحاصصة االنقسام هذا األمر على 

 كجسر ؤقتامل الحكم يتعارض مع ترتيبات( األمر الذي السلطة واالنشقاقاتالصراع على من مؤشرات هشاشة الدول)

ا في وليست أسمى لغاية استقراًرا مما يعني عملية االنتقال هي وسيلة دستورية أكثر وترتيبات حكم جهاز بإرساء يسمح
ً
 هدف

 وبين شاملة بإصالحات والقيام كافة األطراف إشراك متطلبات الترتيبات بين واضعو هذه يوزنا أن ذاتها، وبالتالي ينبغي حد

 السياس ي. االنتقال عملية بانهيار يهدد ما وهو استيعابه طاقة يفوق  بما الجسرتحميل  عدم إلى الحاجة

 تتضمن هذه الترتيبات فإن الدولة، في السائد بالوضع املخصوص مرتبط الوقتية الترتيبات ستتخذه الذي وبما أن الشكل

 االنتقال: عملية تشملها أن يمكن محددةمسارات  أربعة في عادة مدرجة تكون  الثالثة املكونات وهذه تثالثة مكوناغالًبا 

: مسا
ً

 وتنفيذ الفترة االنتقالية خالل الحكم أعباء تولي إليها مهمتي توكل مؤقتة حكومة تشكيل على ينص سياس ي رأوال
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. هذا املسار في حالة السودان االنتقالية الحالية لم يتم التوصل إليه إال بعد عملية طويلة وشاقة 9عمليات اإلصالح

 م وقوى 2019أبريل 12ها الخالف بين املجلس االنتقالي الذي خلف الرئيس عمر البشير في حكم السودان في طابع

 الجبهة الثورية السودانيين، املهنيين )تجمع املدنية من االئتالفات املشكلة من مجموعة واسعة والتغير إعالن الحرية

 االحتجاجات االتحادي(ولعبت دور كبير في تنظيم والتجمعنداء السودان  الوطني، اإلجماع قوى  تحالف السودانية،

والتغير إصرارها   إعالن الحرية م. وأساس هذا الخالف هو طلب قوى 2019أبريل 11نظام االنقاذ حتى إسقاطه في   ضّد 

  للمدنيين ولكنالسلطة كاملة  10على أن ينقل املجلس العسكري االنتقالي
ً

 رفض املجلس هذا الطلب جملة وتفصيال

 الفلتاتبحجة أن الجيش شريك أصيل في الثورة واستمر الخالف الذي تحول إلى صراع وتبادل االتهامات بسبب 

يتم حسم ذلك الصراع  أشهر ولموالتجاوزات األمنية هنا وهناك التي راح ضحيتها العديد من املواطنين، قرابة األربعة 

 الذي12 سياس ي )الوثيقة الدستورية( من خالل التوصل التفاق، 11إال بوساطة من االتحاد اإلفريقي والجارة إثيوبيا

ع
َّ
سيادة يضم )عسكريين ومدنيين(بجانب  م وبموجبه تم تشكيل مجلس2019من أغسطس  الرابع الطرفان في عليه وق

هي الجهة التي يفترض أن تدير م.وهذه األخيرة 2019أغسطس  21في 13هللا حمدوك دد. عبتشكيل حكومة برئاسة 

عد امللعب السياس ي  لتنظيم انتخابات حرة تنتج منها حكومة مدنية منتخبة وتفض ي  االنتقال
ُ
تحول ديمقراطي  ليإوت

حقيقي، لكن منذ الوهلة األولى واجهت عقبات جّمة أولها أن القوى التي كانت تحمل السالح وساهمت في صناعة الثورة 

                                                           
  .6الصراع(_مرجع سابق_ص بعد ما الهشة وبيئات البيئات في املؤقتة الحكم فورستر، روبرت_ترتيبات .9

 قوات هي السريع الدعم أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع )قوات.برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق 10

لة عسكرية شبه
ّ
ونة مشك

ّ
في إقليم دارفور وكانت هذه  الحرب خالل مع حكومة السودانية )حكومة اإلنقاذ(   تقاتل كانت مليشيات التي من ومك

 نها تأتمُر السودانية،إال أ املسلحة القوات م تحولت  تبعيتها كقوات منفصلة إلى قيادةإلى جهاز األمن و املخابرات الوطني. ث القوات تتبع في إدارتها

 العسكري  املجلس رئيس نائب وقٍت الحٍق  في وصاَر  البشير نظام سقوط بعَد  برَز  (الذي املعروف بـ)حميدتي دقلو حمدان الفريق أول محمد  بأمر  

 م(.2019أبريل 11الذي أطاح بالرئيس البشير في 
 .الوساطة كانت برئاسة مبعوث االتحاد اإلفريقي البروفسير محمد حسن اللبات )موريتاني( ومساعده املبعوث الخاص لرئيس الوزراء اإلثيوبي11

 السفير محمود درير وآخرين)أمريكون وأوربيون وعرب(.  
ع12

ّ
 ربيع.  ممثلها األستاذ أحمد والتغيير الحرية إعالن وعن قوى  الفريق أول  محمد حمدان دقلو)حميدتي( العسكري  عن املجلس . وق

ودكتوراة  ،وماجستير الخرطوم جامعة من االقتصاد الزراعي في . الدكتور عبد هللا أدم حمدوك أدم: خبير اقتصادي حصل على البكالوريوس13

ي مانشستر بجامعة الدراسات االقتصادية كلية من االقتصاد علم في   ف 
َ
لسودانية ا  وزارة املالية م في1981 عام املهنّية مسيرته اململكة املتحدة. بدأ

 الدولية في العمل منظمة في مستشاًرا ثم م ومن1995 عام حتى مستشارين خاصة شركة في ليعمَل  زيمبابوي  صوَب  بعدها م،غادَر 1987حتى 

 االقتصادية للجنة سنوات،انضم بعدها4مدة العاج  ساحل في األفريقي التنمية بنك في مباشرة؛عمل م بعدها1997عام  حتى الدولة نفس  

 ملعهدا في م ،عمل 2008 م حتى2003 من الفترة في التنفيذي، لألمين حتى أصبَح نائًبا مواقع عدة في أبابا أديس في املتحدة لألمم التابعة ألفريقيا

 االقتصادية للجنة التنفيذي األمين االقتصاديين ونائب كبير منصَب  وقٍت الحٍق  في شغل ثّم  االنتخابات ومساعدات الدولي للديمقراطية

ة املتحد األمم للجنة التنفيذي األمين بأعمال كقائٍم  مون  كي بان املتحدة لألمم العام عّينه األمين م ؛2016 م،في عام2011عام  منذ إلفريقيا

 ةاألنظم وإدارة املوارد وإدارة اإلقليمي والحوكمة واالندماج العام القطاع إصالح مجال في وخبيرٍ  اقتصادي كخبيرٍ  عمَل  ألفريقي. االقتصادية

 عمر البشير بنظام الرئيس أطاحت التي السودانية االحتجاجات م خالل2019 عام في حمدوك االنتخابية. برَز اسم واملساعدة الديموقراطية،

 
ُ
سقوط   بعد للسودان وزراء رئيس   االنتقالية بعد سقوط النظام وقد كان بأن أصبح أّول   الفترة في الوزراء رئاسة لتولي أبرز املرشحين اعُتبَر  حيث

 عقود. ثالث الحكم في ظّل  الذي البشير عمر الرئيس 
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علها ترفع مطالبها وتوجه أحياًنا تهديدات مبطنة بالعودة والتغيير لم تجد حصتها في كعكة الحكومة االنتقالية مما ج

 
ً
استخدام ورقة الضغط املتمثلة باملطالبة بالحكم الذاتي لجنوب كردفان  بعد أوإلى حمل السالح الذي لم تضعه جانبا

اختراق  حداثإ)جبال النوبة(،وجنوب النيل األزرق ودارفور وشرق السودان، ومع ذلك نحجت الحكومة االنتقالية في 

)اتفاق سالم  14م بوساطة من دولة جنوب السودان2020أغسطس 31في ملف السالم كأولوية ووقعت اتفاق سالم في 

بينها وبين عدد كبير من تلك القوى التي أصبحت جزء من مؤسسات الحكم اآلن.أما العقبة الثانية وهي األكثر  15جوبا(

هي حالة االرتباك والتوتر بين القوى السياسية املنضوية تحت مظلة )قوى الحرية والتغيير( الحاضنة السياسية  تأثيًرا؛

مرة بعد مرة من جهة وبينها وبين الجانب العسكري  املشاكسةتها للحكومة االنتقالية التي تعصف الخالفات بين مكونا

الذي انعكس وينعكس بصورة واضحة  في اعتالل وضعف األداء الحكومي، وهذا بالطبع مؤشر  أخرى األمرمن جهة 

 واملظاهرات. الحكومة االحتجاجات السلطة فاعليةشرعية الدولة من خالل الصراع على هشاشة يقدح في 

 وإعادة وتسريح مقاتليها املسلحة سالح امليليشيات لنزع آليات وإرساء النار، إطالق وقف يشمل أمني رثانًيا: مسا

.هذا 16العسكرية القيادة دمج القوات وهيئات إمكانية ذلك في بما الحكومي، األمني القطاع إلى إصالح إضافة إدماجهم،

املسار رغم اتفاق السالم الذي وقع مع جزء كبير من الحركات املسلحة )الجبهة الثورية( لكنه موسوم بالهشاشة بسبب 

والقوى السياسية واملدنية التي أضعفت العقد االجتماعي وأثرت األجهزة األمنية العقبات تواجهه كحالة االحتقان بين 

 تح الباب أمام أعمال على الجماعات املتنافسة، وهذا بالطبع ف

 آليات إرساءالشغب واالحتجاجات واملظاهرات والوفيات من الصراعات واالنقالبات العسكرية. كذلك بطء عملية 

الحكومي فتح الباب أمام  األمني القطاع إدماجهم وإصالح وإعادة وتسريح مقاتليها املسلحة امليليشيات سالح لنزع

حركات  املسلحة املوقعة على السالم وبعض القوات النظامية من جهة وبينها وبين االحتكاكات والتوترات بين قوات ال

الحركات املسلحة التي ال تزال تتعنت وترفض توقع اتفاق سالم بعض املدنيين من جهة أخرى، باإلضافة إلى كل ذلك 

م بالعودة إلى حمل السالح الذي لترفع مطالبها مرة بعد مرة وتوجه أحياًنا تهديدات مبطنة  االنتقالية وهيمع الحكومة 

ورقة الضغط املتمثلة  تستخدماتضعه جانًبا بعد )حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور(،أو التي 

 باملطالبة بتقرير املصير)الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو( لجنوب كردفان )جبال النوبة(.

                                                           
  الوساطة برئاسة الفريق توت قلواك املستشار األمني للرئيس الجنوب سوداني سلفاكير ميارديت وآخرين )أمريكون،أوربيون،عرب،أفارقة(..14

م التوقيع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان التي سمي بها االتفاق، بحضور رئيس الوزراء االنتقالي عبد هللا حمدوك ورئيس مجلس ت.15

ة، ئيسيالسيادة االنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان،وقادة الجبهة الثورية السودانية التي تضم الجماعات السودانية املتمردة الخمس الر 

الشمال  –رأسها حركة العدل واملساواة وحركة تحرير السودان، وكالهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان وعلى 

 عقودالتي تقود تمرًدا ضد الحكومة السودانية في جنوب كردفان والنيل األزرق. ويهدف االتفاق إلى تحقيق االستقرار والسالم في السودان بعد 

ألف نسمة وتشريد أكثر من مليوني ونصف املليون وفق ما تشير التقديرات،  300لصراعات األهلية املتعددة، التي راح ضحيتها أكثر من من ا

 م.2003الصراع في دارفور منذ عام خاصة بعد أن اتسعت رقعة 

  .6املرجع السابق_ص .16
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ا: مسا
ً
عامة بين كل  إلجراء مشاورات آليات إرساء بينها ودستورية من قانونية إصالحات إجراء على ينص دستوري رثالث

الهشاشة بسبب حالة ارتباك وضعف  تكتنفه. وهذا في حالة السودان الحالية ال زال 17مكونات العملية االنتقالية

ي في ظل غياب السلطة التشريعية املكونات نفسها وتأثير ذلك على القائمين على أمر االصالح الدستوري والقانون

ل حجر عثر أمام 
ّ
 .تشكيلهاكضلع ثالث من أضلع العملية، التي ال زالت الخالفات تشك

االنتقال، وهذا املسار في حالة السودان يواجه  خارجية لعملية تمويالت على الحصول  إلى يهدف اقتصادي ررابًعا: مسا

.أما عملية الحصول على تمويالت خارجية فهذه 18ي باملطلوبعدم توافر مؤسسات اقتصادية قوية تستطيع أن تف

اعترضتها في أول األمر عقبة وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية لإلرهاب وخروجه من حالة من العزلة الدولية 

التي كان يعيشها بسبب الحصار االقتصادي الذي فرض عليه منذ منتصف تسعينات القرن املاض ي، لكن بعد أن 

نجحت الحكومة في تذليل هذه العقبة، وجدت نفسها أمام تدخل خارجي تحرص وحداته الدولية على تحقيق مصالحها 

 أكثر من استقرار الدولة محل التدخل. 

 استنتاجات وتوصيات:

 االستنتاجات:

 ذلك لم يظل النخب السياسية والعسكرية، فان بين شرسة منافسة االنتقالية في السودان العملية مكونات .تشهد1

 بمبدأي القرار صناع تقيد ملدى التقييم الشعبي والدوليين ويكتس ي املحليين املصلحة أصحاب رقابة تحت كله

 مسار أي محاولة إلضافة  برمتها،وإن العملية على إضفاء الشرعية في تأثير أيما واإلنصاف فان ذلك قد يؤثر الشمول 

 في مسار كل وتأثير املسارات تلك ترابط إلى راجع هشاشتها وذلك من سيزيد االنتقالية العملية مسارات إلى جديد

السياس ي  االنتقال تعطل فقد يشكل ذلك جهًدا يبدد صعوبة أحد املسارات صعيد على تقدم حال تحقيق اآلخر،وفي

 برمتها. االنتقالية العملية في تقدم تحقيق يعطل قد ما مسار تعطيل يشهده أي فإن املقابل، وفي

 عمليات االتفاقات بشأن االنتقالية وعقد املؤسسات تشكيل الجيد تؤدي دوًرا ثانوًيا في التصميم أن اعتبارات .بما2

 املصلحة أصحاب منطق املفاوضات بين على اإلصالح عمليات بدفع الكفيلة العوامل تعتمد ذلك، من اإلصالح بدال

 العوامل: بين هذه باستمرار ومن فيها كمالتح ينبغي التي بالعوامل الهيكلية كذلك تتأثر أن ويمكن

 إلى االنتقالية؛ الحاجة العملية تضرب التي طبيعة األزمة القائمة؛ املؤسسات قوة املصلحة؛ أصحاب بين القوى  توازن 

ت إال أن املكونا .االنتقالية قبل العملية القائمة القانونية واألطر السياس ي؛ التفاوض عملية رمزي طبيعةتقدم  تحقيق

السياسية والعسكرية في السودان في حالة ما بعد ثورة ديسمبر افتقرت منذ البداية إلى اعتبارات التصميم الجيد 

لتشكيل املؤسسات االنتقالية وعقد االتفاقات الواضحة بشأن عمليات اإلصالح، مع غياب منطق املفاوضات مع 

 كم في العوامل الهيكلية.أصحاب املصلحة بجانب عدم القدرة على التح

                                                           
  .6املرجع السابق_ص .17
  .6املرجع السابق_ص .18
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 االنتقالية وكفالة الحكومات وإرساء اإلصالحات في تنفيذ األهمية بالغ بدور  تضطلع  الفاعلة الدولية .بما أن األطراف3

 املهمة املسائل ،ومن وتمويله للمسار االنتقالي وعسكري  وسياس ي فني دعم وتوفير الدولي االعتراف عبر نيل استقرارها

االنتقالية في  أن تجد الحكومة املفارقات من أن االنتقال إال تمويل مسألة هي مقاربات أفضل انتهاج تقتض ي التي

من جانب قد  محددة، ذات غايات األمد قصيرة تمويالت على مضطرة للحصول  األحيان من الكثير في نفسها السودان

 من األمد منتظمة طويلة تمويالت نيل ا عنوبالتالي عجزه أدائها لتقييم سجل إلى افتقارها يكون ذلك نظًرا إلى

يمكن القول أن أهداف الدول املتدخلة في السودان ما بعد ثورة ديسمبر جانب آخر  اإلنمائية ومن املالية املؤسسات

 لبسط نفوذها، ويضمن حصتها  سياس ىم تتميز بالبساطة والواقعية، فهي تسعى إلبقاء وضع 2019
ً

يوفر ممًرا سهال

 املستقبل. فيوموارده الهائلة في السودان 

االنتقالي في سودان ما بعد ثورة  الحكم إطار ترتيبات في انتقالية هيئة أو إصالح عملية كل . يبدو أن تحمل4

  م2019ديسمبر
ً

 خالل من سلمية وإن كان ذلك بطرق  صراعاتهم مواصلة ألصحاب املصالح سمح ،آخرمجاال

  أو مسدود طريق ىالتفاوض إال أنه يمكن أن يصل األمر إل
ً

 من االنتقال عملية تجريد إلى تؤدي قد أمل خيبة أو فشال

 الجارية املفاوضات ما كثرت إذا عملية غير وتصبح السيطرة عن االنتقالي الحكم ترتيبات تخرج وقد الشرعية،

  الصراع تصعيد شأنها من والتي واملترابطة
ً

 واملحليين. الدوليين املصلحة مطالب أصحاب ظل في تهدئته من بدال

 التوصيات:

مسار  بأن اإلقرار عليه )كالجسر( مع الحمل وتجنب زيادة الحكم االنتقالي ترتيبات لتبسيط الرئيس ي االعتبار . إعطاء1

 ذاته. في حد غاية وليس وسيلة إلحداث التحول الديمقراطي االنتقال

مع  كافة األطراف يشمل نحو االنتقالي على هيئات الحكم املؤقت من خالل تشكيل للحكم التحتية للبنية إيالء .2

 .واضًحا تحديًدا واملشاورات القرار بصنع اإلجراءات املتعلقة تحديد

 التداول  مثل تدابير إلى اللجوء طريق عن أو املناصب، في توزيع باإلنصاف االلتزام على الجميع تحفز طرق  .استنباط3

 مرضية للجميع.املحاصصة بصورة  أو املناصب على

 واملصداقية. بالواقعية تتسم النزاعات لفض آليات على .اإلتفاق4

 مرنة على وغير اآلجال قصيرة تكون  أال على والحرص االنتقالي املسار ملراحل الزمني الجدول  وضع في الواقعية .توخي5

 الشعبي. التأييد فقدان يسبب نحو على جدا طويلة أو بها، التقيد عدم يسهل نحو

 لدعم االنتقال. الكافية التمويالت على اإلصالحات تنفيذ أمر إليها املوكل األطراف حصول  على .الحرص6

 عمليات بين على الصلة الحفاظ في القائمة الوساطة إجراءات بدور  واإلقرار املتكيفة، اإلدارة أسلوب على .اإلنفتاح7

 .اإلجراءات تلك تنفيذ على والعمل السياسية، التسوية ومسارات املدني اإلصالح

  ملؤسسات االنتقال يمكن التي األعمال، جدول  عناصر .فصل8
ً
 نهاية ستستمر بعد التي أو بها التكفل القائمة راهنا

  خاص بهذه اإلصالحات زمني جدول  وإعداد األعمال جدول  عناصر سائر عن االنتقالية الرسمية، الفترة
ً
لذلك،  وفقا

رسميا  الفترة االنتقالية انتهاء بعد أو املوجودة، املؤسسات خالل من املمكن معالجتها األعمال جدول  بنود مع تحديد
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  األكثر اإلصالح عمليات يعني فصل وهذا
ً

االنتقالية  املهام وتركيز إلدارة الحل يكون  القصيرة، فقد عن الترتيبات طوال

 انتقالية تتضمن عمليات الـتي أو االنتقالية، رةبعد الفت ما إلى تمتد أن املحتمل من التي املسارات عزل  في أفضل بشكل

 املهام. على تركز متعددة

حل  لغرض تبنيها يمكن التي املؤسساتية النماذج والهياكل الخالفات من خالل تنوع تسوية آليات على .االتفاق9

 السياس ي والحياد واالستقالل والتركيب الهيكلي االفتراض ي العمر ذلك في بما أوجهه على األمر مع تقليب الخالفات،

 على توجب القرار، اإلجماع كآلية التخاذ اعتماد تم االعالقة. إذ ذات والشخصيات والسلطة القانونية، الوالية ومدة

 مرتبطة رسمًيا أو رسمية غير إما األمور بصفة تتم أن على الجمود، في تجاوز  للمساعدة الدعم هياكل دمج الوسطاء

 باملسار.

 ةأصحاب املصلح بين التعاون  وثقافة الثقة يكون بناء ال بأن االنتقالي الزمني اإلطار وضع عند بالواقعية .االلتزام10

 املهام فلذا جميع إلكمال االنتقال للعملية املخصصة الفترة تكفي ال وغالبا قد وضحاها، ليلة املؤسسات بين وداخل

 الزمنية من الجداول  العبرة استخالص اإلصالح ويمكن مهام ملختلف الواقعية التسلسل واآلجال إلى االنتباه املهم من

 أخرى. سياقات في الفعلية

 الخاتمة:

قرار بأن الحروب األهلية وعوامل أخرى هي وراء هشاشة الدولة وتأثيرها على عمليات االنتقال والتحول الديمقراطي مع اإل

 نشأةوى السياسية التي ظلت مسيطرة  على املشهد السياس ي في البالد منذ أن فرضية أن الق الإمرة في السودان مرة بعد 

حداث واستقرار إمصالحها مع توطين نظام ديمقراطي حقيقي، وهذا األمر ال شك له األثر الحاسم في تعثر  الدولة تتضارب

ع الستهالك تلك القوى معظم في البالد، واألسباب وراء ذلك متعددة، لكن السبب الرئيس ي يرج يالديمقراطوتطور التحول 

استقرار  حداثإاألمن و الحزبية بعيًدا عن قضايا الدولة األساسية كتوفير  السياسية واملكايداتفترات حكمها في املناورات 

واجتماعي ينعم املوطن بموجبه بحياة كريمة في بالده. واضح أن حالة هشاشة الدولة في السودان  واقتصاديسياس ي 

األزمة هي أزمة القوى املسيطرة  قالل وأناالستلية االنتقال والتحول الديمقراطي مسألة قديمة منذ فجر وتأثيرها على عم

على الحكم التي حولت مشروع التحرر الوطني وكّرسته ملصلحتها فأصبحت الهشاشة متكررة ومهددة لتماسك الوحدة 

اآلن صارت أكـثر خـطورة بسبب زيادة وتعقيد مؤشرات هذا الهشــاشة  نباستمرار. لكالعضوية للكيان السياس ي في البالد 

 إلى الساعية الجماعّية داخليا املظالم واملشردين جئينلال الهائلة  الحركة الديموغرافية طالضغو  في:الهشاشة املتمثلة 

أو الشديد؛  الحاد االقتصادي والتدهور  املتوازنة الفقر، غير االقتصادية واملستدام التنمية املزمن البشري  االنتقام النزوح

 صعود األمنّية؛ األجهزة القانون تغّول  وسيادة اإلنسان انتهاك حقوق  العامة؛ للخدمات التدهور املضطرد الدولة؛ شرعية

 .19الجهات الخارجية تدخل النخب الفئوية؛

                                                           
السياسة الهشة )تقرير موجز:الدول الهشة في الشرق ضعف الدولة(_ تاريخية السودان:في في واملركز شرف،رقية_دراسة )الهامش أبو.19

 .16م_ص2016_الدوحة_   واإلقليمية الدولية الدراسات قطر مركز في جورجتاون  بجامعة الشؤون الدولية األوسط الكبير(_ كلية
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 حشد دافع خلق النطابينواملشاركة واسعة  األمر النخبة في توازًنا بين إشراك االنتقال تستوجب إدارة نإ القول  خالصة

 بعد ما على إضفاء الشرعية قبل قبل االنتقال إلى االنتخابات التريث وبين إلى انهيارها يؤدي أال على للعملية االنتقالية

 ن االنتقالية دو  الفترة طالت كلما شرعيتها تفقد الهياكل املؤقتة بأن الوقت نفسه اإلقرار في يجب االنتقالية كما املرحلة

 ملؤه من ماٍض  كجسر االنتقال تصوير في الفائدة القائمين على أمر االنتقال في السودان اآلن  أن يدركوا أن انتخابات فعلى

 .به فينهار له ال طاقة تحميله توقعات بعدم املعنية األطراف تذكير في سالًما تكمن أكثر مستقبل االضطراب إلى

 املصادر واملراجع:

 م. 2007النظم السياسية في العالم املعاصرة__القاهرة( العام بكلية الحقوق جامعة  أستاذة القانون )سعاد د. لشرقاوي، ا.1

2.CPIA public sector management and institutions cluster average(1=low to 6=high) Data. Data. worldbank.org. 

 م )ويكيبيديا(. 2016أبريل  4)باللغة اإلنجليزية(.مؤرشف من األصل في 

3.Nay,Olivier.International Organisations and Production of Hegemonic Knowledge: (How the World Bank and The helped 

Invent the Fragile State Concept) Third World Quarterly 35,2(2014):210-31. 

 في الدساتير إعداد حول  إدنبره حوار من السادسة الصراع )الدورة بعد ما الهشة وبيئات البيئات في املؤقتة الحكم .فورستر، روبرت_ترتيبات4

 UK) املعونة البريطانية برنامج قبل من املمول  السياسية التسوية أبحاث برنامج به قام لجهد نتاج العمل ( )هذام2019ال صراع بعد ما فترات

Aid) البريطانية والتنمية والكومنولث الخارجية لوزارة التابع (FCDO)للديمقراطية الدولية املؤسسة_النامية(  البلدان لصالح 

 م.2021واالنتخابات_السويد_ استكهولم_

دراسة )مؤشرات الدولة الهشة ومستقبل االستقرار في الجزائر_الجزائر _أغسطس _بالجزائر( )األستاذ بجامعة البواقي  كساحلي، مبرو د. .5

 م. 2018

الفاتح عبد الوهاب _ ورقة علمية بعنوان )مفهوم الديمقراطية والتجربة السودانية(_)الورشة التدريبية حول التحول  .العتيبي,محمد6

 الديمقراطي( منظمة زينب لتنمية وتطوير املرأة بالتعاون مع مؤسس فريدريش ايبيرت األملانية )السودان(_ الشواك_والية القضارف

 م.2008يونيو  25 – 22

الديمقراطي( دراسة )تجربة السودان املتعثرة في مســـار االنتقـــال _الخرطوم( أستاذ العلوم السياسية بجامعة )عطا  دالبطحاني، السي.7

 التنمية باملشاركة وتسوية )حــول املنتدى الدولي _

 م.2011االنتقال الديمقراطي والعدالة االجتماعية(_بيروت_نوفمبر النزاعات مسار

 م.2012توكهولم )السويد(_س -الكتاب العربي رقمنهوإهدار الثورات_ دار نشر  سليمان السودان دأبكر، أحم.8

متاح على  م،2017املوسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية __( 2017مؤشر الدول الهشة في عام )_ عبد هللا يونس محمد.9

 الرابط التالي:

www.politics-dz.com 

الهشة في الشرق  ل موجز: الدو السياسة الهشة )تقرير _الدولة( ضعف  تاريخية يالسودان: ف في واملركز )الهامش_دراسة ةشرف، رقي أبو.10

 م.2016_ _الدوحة واإلقليمية الدولية الدراسات قطر مركز في جورجتاون  بجامعة الشؤون الدولية كلية _الكبير( األوسط 
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 أهداف وطرق جرد التراث الثقافي الالمادي في املغرب 

 ترجمة وتعليق ملقال رحمة ميري 1

Aims and methods of inventorying the intangible cultural heritage in 

Morocco 
  .املغرب-  القنيطرة طفيل ابن جامعة ،بريان املعطي -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Rahma Miri ; «Objectifs et méthodes d’inventaire du patrimoine culturel immatériel au Maroc». Collectif L’ouvrage : De l’immatérialité 

du patrimoine culturel, Editeurs : Ahmed Skounti & Ouidad Tebbaa Bureau régional de l‘UNESCO à Rabat et Equipe de recherche Culture, 

patrimoine et tourisme de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Imprimerie Walili 

Marrakech Première édition 2011.PP 79-84. 

تم  ،2006إن وعي وزارة الثقافة بأهمية التراث الثقافي الالمادي يعتبر حالة حديثة، وخصوصا بعد إعادة هيكلة مديرية التراث الثقافي عام : امللخص 

. لالمادي"ي اإحداث قسم للجرد والحفاظ على التراث الالمادي، ومن أهدافه التعريف بالتراث الثقافي الالمادي أو ما يعرف اختصارا بـ "التراث الثقاف

ل وذلك انسجاما مع تفعيل االتفاقية )الفص 2003لقد قوت مبادرة املغرب من أجل االهتمام بالتراث الثقافي الالمادي واملحافظة عليه انطالقا من سنة 

درت توثيق الخاص بالتراث، قد أصفي إطار هذه الرؤية، فإن إدارة التراث الثقافي من خالل قسم الجرد وال والتي تضمن عملية املحافظة على التراث(.  12

 دليال منهجيا للجرد والهدف منه هو جرد وتوثيق الوثائق وأشكال هذا التراث، وذلك بطريقة منهجية، سواء كان ماديا أو ال ماديا.

 التثمين. –املحافظة  –التوثيق  -الجرد -لبحث امليدانيا –لتراث الالمادي ا –الثقافة  الكلمات املفاتيح :

 

Abstract : The why awareness of the Ministry of Culture about the importance of intangible cultural 

heritage is a recent case, especially after the restructuring of the Cultural Heritage Directorate in 

2006, a division for the inventory and preservation of intangible heritage was created, and one of 

its goals is to define the intangible cultural heritage, or what is known for short as "intangible cultural 

heritage." Morocco's initiative has been strengthened to take care of and preserve the intangible 

cultural heritage starting in 2003, in line with the implementation of the Convention (Chapter 12, 

which includes the preservation process). Within the framework of this vision, the Department of 

Cultural Heritage through the Department of Inventory and Documentation of Heritage has issued 

a methodological guide for inventorying, the aim of which is to inventory and document the 

documents and forms of this heritage, in a systematic way, whether it is tangible or not. 

Key words : Culture - Intangible Heritage - Field Research - Inventory - Documentation - Preservation 

- Valuation . 
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 :تقديم

تاريخه  عبرالثقافية املتعددة املصادر والروافد، في المادي غني ومتنوع، يعكس هويته يتوفر املغرب على تراث ثقا     

 إفريقيةتأثيرات ثقافية متعددة، كانت لها ، الذي عرف تعاقب عدة حضارات وسالالت مالكة، أمازيغية وعربية، و 2الطوبل

الحفاظ بذلك على كيانها السياس ي  استطاعكما  ،ويهودية وأندلسية ومتوسطية وصحراوية،... كونت الشخصية املغربية

  واالجتماعي والثقافي عبر القرون. 

ال سيما أن الجرد  بأهداف وطرق عمليات جرده، انوتثمينه يتعلق التراث الثقافي الالمادي املحافظة على ،وعليه فإن    

كل و (، Archivageمجموعة من الوسائل من بينها: وسائل تسيير املعطيات، تنظيم املحفوظات )بإتمام أهدافه، يستلزم، 

ي التراث الثقافي الالماد د في رفع كل التحديات التي تهددالضروريات املفترضة التي تبدو إلزامية لتحقيق أهداف الجر 

 ميةالتن مشاريعوإدماجه في التراث الثقافي الالمادي، املحافظة على وال مناص من االعتراف، أن  الزوال واالندثار،االنساني ب

  على الصعيد الوطني أو الجهوي أو املحلية.في االنتعاش االقتصادي لعب، دورا هاما يانه أن بإمك، املستدامة

 إشكالية البحث:

كاستراتيجية مكن اتباعها يالتي العلمية، املنهجية طرق الو األهداف مقال، فهي تتمحور حول لل املركزيةشكالية ال أما عن    

إلى  وتفرعت عن هذه الشكالية، أسئلة أخرى ال تقل أهمية وهي؛ .جرد التراث الثقافي الالمادي في املغربمن أجل أساسية، 

                                                           
طروحات  هناك البروديلية. ويعتبر الزمن من بين املفاهيم التي قدم بروديل بصددهوم التحقيب، فمن بين املؤثرات التي لعبت دورا كبيرا في التأثير على م  - 2

اع واالقتصاد أصيلة، فقد حاول أن يجاوز التاريخ التقليدي الذي يركز على الحدث في الزمن ويجعل منه )أي التاريخ( علما يشمل الجغرافيا وعلم االجتم

ج و علم االنسان في الزمن، هذا الزمن املتصل، ولكن في ذات الوقت هذا التغيير الدائم، "فاملؤرخ ال يخر وفروعا أخرى، فالتاريخ الحقيقي، بالنسبة له، ه

 لتصق التراب بمعزفة البستاني". لقد انتهى بروديل في أطروحته إلى رصد ثالث زمنيات )قصيرة ومتوسطة وطويلة(،أبدا عن زمن التاريخ، إذ يلتصق به كما ي

الطويل هو املستوى العميق للواقع التاريخي، إذ يشكل املركز الذي ينجذب حوله الزمن الدوري والزمن القصير، في إطار جدلية الزمن  وشك أن مفهوم

يعني  ، يعني تغيرا في األسلوب واملوقف،تحوال عموديا في الرؤية. "إن قبول املؤرخ لهذه الرؤية، يقول بروديل يستلزماآلماد. إن التاريخ واقع معقد، ولذلك 

م آخر لعالقة مع مفهو انقالبا في نظام التفكير، يعني تصورا جديدا للواقع االجتماعي، يعني تكيفا مع زمن بطئ". لكن الزمن الطويل ال يمكن فهمه بعمق إال با

هوم ماعية وذهنية متأصلة وبطيئة التطور. والبنية هنا يستعملها بروديل بمفهو "البنية"، ألن تاريخ األمد الطويل هو تاريخ بنيات جغرافية واقتصادية واجت

 ختلف النظر إلى الزمن باختالف اتجاهات الناظرين املعرفية والفكرية.تاريخي يختلف عن املعنى الذي تمنحه إياها السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا. رغم ا

بة النسانية، وقد ينظر إليه بعض آخر باعتباره مجرد إحساس، وقد يراه كثير من املعاصرين تشييدا فقد ينظر إليه بعضهم باعتباره شرطا ضروريا للتجر 

 تأويل مقصود لبعض اآلثار ومعانيها. هذه املعالم تدعى التحقيبثقافيا. مهما اختلفت األنظار  والرؤى، فإن ما يالحظ هو وضع معالم للزمن اعتمادا على 

(Périodisationفالتحقيب .)  إذن إمساك بمجموع الفترات الزمنية املختلفة وبتعالقاتها وتتابعاتها، وضبط الجراءات لفهم األعمال الفردية والجماعية

عي وجماعيا يعكس و وتفسيرها وتأويلها لتشييد مفهوم لعصر معين باعتباره كال، أو لعصور معينة كثيرة باعتبار ها كليانية. هذا املفهوم يكون محورا فرديا 

ال ملوجود باعتباره تأويلحقبة، ويتجلى في بنية زمنية وبنية العالم مزيجتين من التشييد وإعادة البناء ولآلثار وألصحابها ولتجارب املتلقين. على أن التحقيب ا

امل كثير: منها الخلفيات ومشيد في آن واحد يختلف من عصر إلى عصر، ومن شخص إلى شخص، ومن مرحلة حياة فرد إلى مرحلة أخرى من حياته، وذلك لعو 

وسع  للمزيد من الت. والعرقية، ومنها ثورة التصورات املعرفية وتطور الخلفيات الفكرية، مما يتجلى في التحقيب العاملي والجهوي والوطني والفكريةالدينية 

 حول هذه املسألة راجع :

 . 68. ص 2016، مطابع الرباط نت، الطبعة األولى ملنهجيالتحقيب التاريخي إسهام في التأصيل االبستيمولوجي واصهود )محمد(،  -

 .70. ص 2013، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى كتابة التاريخ قراءة وتأويالتحبيدة )محمد(،  -

، مطبعة 56سلسلة ندوات ومناظرات رقم نسانية بالرباط منشورات كلية اآلداب والعلوم االإشكالية التحقيب، تنسيق مفتاح )محمد( و بوحسن )أحمد(،  -

 .9. ص 1996املحمدية الطبعة األولى -فضالة
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هل ثم،  لجرد وتثمين التراث الثقافي الالمادي باملغرب؟ اومنهجي امعرفي ارافدالبحث الثنوغرافي وامليداني  يعدأي حد 

املقاربات واالستراتيجيات  هيما وعليه، أصبحت الرقمنة خيار ال محيد عنه لتثمين التراث الثقافي  الالمادي وحمايته؟ 

 .؟التراث الثقافي الالمادي وتثمينه لصون التي يقتض ي اعتمادها البيداغوجية 

 أهمية البحث:

آليات الناحية املنهجية من تقدم بحيث ، قيمة ذات أهمية بالغة، لكونه دراسة 3تكمن أهمية ترجمة مقال رحمة ميري      

ث حالبمن أجل  غمار من طرف كل باحث يقتحم ،التسلح بها يمكنالتي  ،التراث الثقافي الالماديحول والبحث االشتغال 

 عاجل. التثمين الو  ةنالصياو جرد ال ستدعي عمليةتي التو التراثية، املواضيع حول والتحليل والدراسة 

، التراث الثقافي الالمادي باملغرب أمر مؤكد وضروري على املستوى املنهجي. فهو روح الشعب، في قيمتهب فاالهتماملهذا،    

في أعماله، في مؤسساته في مآثره، طرق العيش املنقولة بواسطة األعراف والعادات بين األجيال السابقة والالحقة، كما 

التي تؤمن إنتاج، وتداول واستهالك هذه املمتلكات. بصفة أدق  يمكن إضافة املمتلكات املنقولة وغير املنقولة وكل القيم

 ماديا كان أو غير مادي.  Raymond Polinفالتراث الثقافي هو الوطن بامتياز  في حد تعبير  

تعتبر أهم مؤسسة مسؤولة عن جرد التراث الثقافي غير  ،أن مديرية التراث الثقافي باملغرب ،على أحد كما ال يخفىو      

رافي املادي. وهي جزء من الدارة املركزية لوزارة الثقافة. وتتمثل مهامها في حماية التراث املعماري واألركيولوجي والثنوغ

  تاريخية وفنية. واملحافظة عليه وصيانته وتثمينه والتعريف به، وكذا حماية كل الثروات الوطنية التي تمثل أهمية

 أهداف البحث:

نتباه النقاش الدائر حاليا حول طرق وأهداف جرد التراث الثقافي الالمادي، وإثارة اال  فياملساهمة  إلىهدف هذا املقال ي      

له  به ملاوالتعريف  باملغرب إلى أهمية اشراك الفاعلين املباشرين في كل مشروع يتوخى حماية وتثمين التراث الثقافي الالمادي

ترتيب هذا التراث وإدماجه في محيطه للمساهمة أن وال سبيل لنكار،  وضمان توارثه بين األجيال. من قيمة حضارية ورمزية.

 في التنمية الشاملة. يتطلب األمر إنجاز دراسات وأبحاث أكثر عمقا وشمولية.

هاما للهوية الثقافية للمغرب، ففيما يتعلق بهوية  حيزا 2011قد خصص الدستور املغربي لسنة وفي نفس االتجاه، ف     

الدولة املغربية وانتمائها، نصت ديباجته الدستور على أن : "ململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة 

ية السالمية، بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية، املوحدة بانصهار كل مكوناتها، العرب

                                                           
بالرباط. شغلت عدة مناصب في  INSAPحمة ميري باحثة أنثروبولوجيا، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا من املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث في ر  - 3

سنوات. وكانت مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية  9ما في ذلك رئيسة قسم جرد التراث غير املادي ملدة ، ب1993منذ  -ثقافي مديرية التراث ال -وزارة الثقافة املغربية 

فت وشاركت في تأليف ا 2003عام 
ّ
 لعديدعلى املستوى الوطني ونسقت إعداد العديد من ملفات الترشيح لإلدراج في التراث الثقافي غير املادي لليونسكو. أل

 والكتب في مجال التراث الثقافي غير املادي. نذكر أهمها :  من املقاالت

-Venir au monde Les rituels de la naissance au Maroc Éditeur    :  AFRIQUE ORIENT mars 2014. 

-Objectifs et méthodes d’inventaire du patrimoine culturel immatériel au Maroc Collectif L’ouvrage : De l’immatérialité du patrimoine 

culturel, Editeurs : Ahmed Skounti & Ouidad Tebbaa Bureau régional de l‘UNESCO à Rabat et Equipe de recherche Culture, patrimoine 

et tourisme de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Imprimerie Walili Marrakech Première 

édition 2011. 
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واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها األفريقية واألندلسية والعبرية واملتوسطية. كما أن الهوية املغربية 

تتميز بتبوئ الدين السالمي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب املغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح 

هوية املغرب مركب غني عن البيان، أن و  .4م املتبادل بين الثقافات والحضارات النسانية جمعاء"والحوار، والتفاه

 ومتنوعة، موحدة بانصهار كل مكوناتها العربية واألمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها.

ثيرا يخلو منها أي بحث علمي، رغم أنها ال تؤثر كرغم أن هذا ال يعني أن مقال خالي من العيوب والنقائص، وهي نقائص ال       

على جانبه العلمي وعلى الجهد الواضح الذي بذله صاحبها، لكن تم إدراك هذه الهفوات بإضافٍة وتعليٍق على النص األصلي، 

 يل.عن طريق تطعيمه بالهوامش والحاالت مللء البيضات وسد الثغرات التي نرى أنها في حاجة إلى الدراسة والتحل

 مقدمة:

، من خالل قسم الجرد والتوثيق الخاص بالتراث، دليال منهجيا يهدف إلى إحصاء 5لقد وضعت مديرية التراث الثقافي

وتوثيق، بشكل منهجي، العناصر املختلفة الخاصة بالتراث الثقافي سواء منه املادي أو غير املادي. و تم توضيح املكونات 

باملغرب، وكذا نوعية املنهجية الخاصة بجمع الوثائق واستغاللها سعيا وراء املحافظة  ماديالتراث الثقافي الال  األساسية لـ

 عليها وتطويرها وتقييمها.

 : من جرد التراث الثقافي الالمادي الهدف -1

، يهدف أوال إلى التعريف به، وتصور العناصر الخاصة بـالتراث الثقافي الالمادي باملغرب، 6إن جرد التراث الثقافي الالمادي

 :  7وسعيا وراء هذا، فقد أصدرنا تحديدا لهذه األنواع بالتفصيل من خالل عشرة مواضيع

                                                           
 .19. ص 2018الدار البيضاء، الطبعة السادسة –، إعداد وتقديم امحمد لفروجي، مطبعة النجاح الجديدة الدستور الجديد للمملكة املغربية - 4
بغرض إدارة وحماية و تثمين التراث الثقافي الوطني و  1987ة التراث الثقافي من أهم املديريات املركزية في قطاع الثقافة. تم إنشاؤها سنة تعتبر مديري - 5

سم قوالتي كانت تتمثل أنذاك في  التعريف به. وقد شكل ذلك خطوة أساسية في إعادة تنظيم املصالح املكلفة بإدارة املوروث الثقافي الوطني واملحافظة عليه،

رة تحت وصاية وزا 1987املتاحف واألركيولوجيا، وقسم املباني التاريخية و املواقع بالضافة إلى قسم الجرد العام للتراث الذي تم إلحاقه باملديرية سنة 

  .اث الوطنيإلى إنجازاتها املهمة و دورها الفعال في املحافظة على التر الشؤون الثقافية. وقد نجحت مديرية التراث الثقافي في القيام بالدور املنوط بها بالنظر 

نصر ثلة في تحديد عتعمل هذه املديرية على تنفيذ سياسة قطاع الوزارة في مجال الثقافة، وبصفة خاصة، استراتيجيتها املتعلقة بالتراث. وتنجز مهامها املتم

ة حرصت مديري .ادي ودراسته وحمايته و املحافظة عليه، وذلك بتنسيق تام مع املصالح الجهوية التابعة لهاالتراث الثقافي الوطني في شقيه املادي وغير امل

اريع مليدانية واملشالتراث الثقافي منذ تأسيسها على وضع و تنفيذ برامج عمل ناجعة في مجال جرد التراث الثقافي، مما مكنها من إنجاز العديد من البعثات ا

هكذا و  .إطار امليزانية املخصصة لها سنويا أوفي إطار الشراكة و التعاون مع الفاعلين املعنيين على األصعدة املحلية أو الوطنية والدولية القيمة، سواء في

 ت، املحافظات،اوعلى مدى العقود الثالثة املاضية، نفذت املديرية بفضل تعاون مثمر و فعال بين مختلف االقسام واملصالح الجهوية التابعة لها )املفتشي

ات الترميم العديد من عملياملراكز املتخصصة، ومراكز التعريف بالتراث( عدًدا كبيًرا من املشاريع التراثية التي يعتبر الجرد من بين أولوياتها. فبالضافة الى 

لتراب الوطني املتعلقة بالجرد و توسيع مجاالتها لتشمل مجموع ا و التهيئة للمباني التاريخية و املواقع األركيولوجية، فقد تم الرفع من وثيرة العمليات امليدانية

 راجع بهذا الخصوص:. مما مكن من إغناء قوائم الجرد و املنظومة املعلوماتية الخاصة به

 .2019سنة، منشورات مديرية التراث وزارة الثقافة واالتصال الرباط  100مسار على مدى أكثر من  :جرد التراث الثقافي املغربي -
 137تحتها  . ويبلغ عدد الدول األعضاء املنضوية2003تم اعتماد اتفاقية حماية التراث الثقافي غير املادي من قبل املؤتمر العام لليونسكو املنعقد سنة  - 6

 عنصرا، وقائمة 232ر هذه االتفاقية الفتية( وتحتوي القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي )وهو تقدم سريع بالنظر إلى عم 2011عضوا في دجنبر 

 مشاريع، وبرامج أو أنشطة تستجيب ألهداف االتفاقية. 8عنصرا، وسجل أفضل ممارسات الصون  27صون عاجل ل  صيانة التراث الثقافي الذي يحتاج إلى
(، التراث الثقافي والصناعات الخالقة قاطرة للتنمية باملغرب PCCندرج دراسة وضع منظومة الكنوز النسانية الحية في إطار برنامج مشترك للتعاون )ت - 7

 الذي قامت بإطالقه وكاالت األمم املتحدة والحكومة املغربية. 2011 - 2008
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 العادات والتعابير الشفوية. .1

 فنون الفرجة. .2

 املمارسات، والطقوس و االحتفاالت. .3

 الخاصة بالطبيعة والكون.املعارف واملمارسات  .4

 الحرف ومعرفة الطرق التقليدية. .5

 السلوك وأنماط العيش. .6

 حركة الجسد وفن الظهور. .7

 الكنوز املادية الحية. .8

 الفضاءات الثقافية وأماكن العبادة. .9

 املؤسسات االجتماعية التقليدية. .10

وهي تحدد  20038وقد تم استلهام هذه العناصر، في جزء منها، من تعريف التراث الثقافي الالمادي الذي حددته اتفاقية 

أيضا الحقول األساسية التي تحتوي األصناف الثانوية األكثر تفصيال لـلتراث الثقافي الالمادي وهذه األصناف الثانوية يمكن 

التجريبي )خالل البحث الثنوغرافي في امليدان والذي سوف يحدد لنا نوع فن الفرجة إغناؤها واستكمالها من خالل العمل 

 املنهجي(.  9مثال، وكذا شكل االستغالل الفالحي الخاص بمنطقة ما، أو حركة جسدية والتي يمكن الحاقها بهذا الجرد

 دي من خالل أنشطة مختلفة :فهو عملية التعريف بعناصر التراث الثقافي الالما 10أما الهدف الثاني من الجرد

                                                           
 2003 - 2002 عامي املادي غير الثقافي التراث حماية اتفاقية تحرير في سكونتي، أحمد السيد اليونسكو، لدى املغربي الخبير خالل من املغرب ساهم لقد - 8

عارف املمارسات والتصورات وأشكال التعبير وامل« التراث الثقافي غير املادي»يقصد بعبارة و  .االتفاقية بنود لتنفيذ العملية التوجهات إعداد عملية في وكذا

والتي تعتبرها الجماعات واملجموعات، وأحيانا األفراد، جزءا من تراثهم الثقافي. وهذا  –يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  وما -واملهارات 

ع الطبيعة مالتراث الثقافي غير املادي املتوارث جيال عن جيل، تبدعه الجماعات واملجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعالتها 

ض هذه الحسبان ألغرا وتاريخها، وهو ينمي لديها الحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، ويعزز من ثم احترام التنوع الثقافي والبداع البشري. وال يؤخذ في

عات مع مقتضيات االحترام املتبادل بين الجمااالتفاقية سوى التراث الثقافي غير املادي الذي يتفق مع الصكوك الدولية القائمة املتعلقة بحقوق النسان، و 

للتوسع أكثر بخصوص هذه   .(.2003تفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير املادي لسنة من اال 2: املادة) .واملجموعات واألفراد والتنمية املستدامة

 االتفاقية راجع:

 .2019 األولى الطبعة نت، الرباط مطابع ،حديثة وتنظيمية تشريعية ونصوص دولية اتفاقيات والطبيعي الثقافي التراث قانون  ،(الواحد عبد) مهداوي  -

 .82ص 
صد صونه". وتلتمس اليونسكو على أن الجرد ينبغي أن يوضع "من أجل ضمان تحديد التراث الثقافي غير املادي بق 2003من اتفاقية عام  12 :تنص املادة -  9

املغرب، القيام بجرد وطني، إذ يشكل أحد معايير ترشيح عناصر التراث غير املادي الوطنية بهدف تسجيلها ضمن القائمة من الدول األعضاء التي من بينها 

 أنظر : التمثيلية لتراث النسانية الثقافي غير املادي لليونيسكو.

 .86 ص، مرجع سابق ،(الواحد عبد) مهداوي  -
في مجال التراث الثقافي عملية أساسية ووسيلة فعالة تمكن من التعرف على التراث الوطني وحمايته واملحافظة عليه ودراسته والتعريف  يعتبر الجرد -  10

ا عن طريق البعثات به. فالجرد يمكن من تحديد كل مكونات املوروث الثقافي الوطني ويعتبر ضمانا الستمراريتها من خالل تحديث املعلومات املحصل عليه

 ملقاربتين أساسيتين؛ املق
ً
ية أو اربة الطبوغرافامليدانية املنجزة من أجل توثيق ممنهج لكل مكونات التراث الثقافي والطبيعي. يتم إنجاز عملية الجرد وفقا

ي دد من املمتلكات الثقافية(. يتكون التراث الثقافاملمنهجة لحصاء شامل لجميع املكونات التراثية في منطقة معينة واملقاربة املوضوعاتية )جرد نوع مح

 : الوطني، املتميز بالغنى والتنوع مما يلي



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
234 

 :تغدية وتزويد قاعدة بيانات -1 -1

الوقت الحالي فإن البيانات املتحصل عليها يتم دمجها في ملفات مفصلة  إن قاعدة البيانات هذه لم تكن عملية بعد، و في 

 متعلقة بكل حقل من الحقول. وهذه املعلومات يتم الولوج إليها من خالل قاعدة بيانات مفتوحة في وجه العموم.

 : د البيانات الخاصة بواجهة التراثتزوي -1-2

 المادي وكذا عملية التوثيق الخاصة بالتراث على املوقعيتم إعالن هذه املعطيات املتعلقة بـالتراث الثقافي ال

www.patrimoine Maghreb.info/Maroc  والجدير بالذكر أن هذه الواجهة قد تم إطالقها من طرف مكتب اليونيسكو

ملغاربية مثل املغرب تونس الجزائر وليبيا بالرباط، واليسيسكو. والهدف منها تمثيل غنى وتنوع التراث الخاص بالبلدان ا

 وموريتانيا.

  :بأهمية  التراث الثقافي الالماديالدعم والتحسيس  -1-3

اعتمادا على قاعدة املعلومات املجتمعية حول عناصر التراث الثقافي الالمادي، فقد تم اتخاذ مجموعة من  -

 ومنها: 11أنشطة الدعم والتحسيس

الثقافي الالمادي من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة واملتعلقة باملعلومات إطالع العموم على أعمال التراث  -

مثل اصدار الكتيبات وامللصقات وغيرها باللغة املحلية، إضافة إلى لغات أخرى في البالد، إضافة إلى وضع أفالم 

إلى املعلومات، وهذه وثائقية وأقراص مدمجة وإصدارات على الفضاء الرقمي إلخ.... وذلك بهدف توسيع الوصول 

 األدوات هي وسيلة للنقل العصري والحديث والتي تدعم النقل الشفوي لهذا الشكل التقليدي من التعبير.

جذب االنتباه للسلطات املحلية واملنتخبين واملسؤولين الجمعويين وكذا الجمهور الواسع حول أهمية املحافظة  -

 األجيال القادمة.على التراث الثقافي الالمادي ونقله إلى 

نشر معلومات التراث الثقافي الالمادي املختلفة ملختلف املسؤولين من أجل مساعدتهم على دعم وتدبير عناصر  -

 التراث الثقافي الالمادي املتواجدة على مستوى القطاع.

                                                           
اء املهارات فنون األد)ة، التراث الثقافي بشقيه املادي التراث األركيلوجي واملعماري واملنقول وغير املادي التقاليد والتعبيرات الشفهية، املمارسات االجتماعي -

 ...(.عة التقليديةاملرتبطة بالصنا

 بخصوص املجهودات التي قامت بها مديرية التراث الثقافي وزارة الثقافة حميات الطبيعية...(.التراث الطبيعي )التكوينات الجيولوجية ، األنظمة البيئية، امل -

 :راجعبقطاع الثقافة، ، واالتصال

 الرباططاع الثقافة، مديرية التراث الثقافي، ق –منشورات  وزارة الثقافة واالتصال سنة،  100مسار على مدى أكثر من  جرد التراث الثقافي املغربي : -

 .26، ص 2019
تلعبه  الذي ما أن الدولة مطالبة، إلى جانب الجماعات املحلية والقطاع الخصوص ي، بدعم املواسم التقليدية واملهرجانات الثقافية، بالنظر إلى الدور ك - 11

ي واالجتماعي كذلك في في هذه التنمية الثقافية، من خالل : حفاظها على التراث، وتعبيرها عن التنوع الثقافي والثقافات املحلية، وتنشيطها االقتصاد

ى نون الشعبية بمراكش، واملوسيقوالسياحي لعدد من القرى واملدن املغربية، إضافة إلى إشعاعها الثقافي والحضاري الوطني والدولي. ومثاله مهرجانات: الف

 في.سم أصيال الثقاالروحية بفاس، ومهرجان طانطان الثقافي، ومهرجان كناوة بالصويرة، وموازين بالرباط، والبوليفار بالدار البيضاء، وتيمتار بآكادير، مو 

 :انظر

 . ص2014، سلسلة أبحاث، منشورات وزارة الثقافة، مطبعة األمنية الرباط، الطبعة األولى املغرب الثقافي نحو مشروع وطني للثقافة)محمد(، بهضوض  -

76. 
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 التراث.القيام بحمالت تحسيسية خالل أعمال االستقصاء امليداني وتشجيع الجماعات على االهتمام وتقييم  -

تنظيم املعارض املؤقتة في املتاحف، وتشجيع التبادل ما بين املؤسسات التي تنشط في مجال الـ التراث الثقافي  -

 الالمادي.

 تنظيم لقاءات تجمع الباحثين في التراث الثقافي الالمادي واملسؤولين املحليين والجماعات املعنية. -

 بـالتراث الثقافي الالمادي.ضمان إعالم واسع وممكن لألنشطة املرتبط  -

 : التراث الثقافي الالمادي وتثمينهاملحافظة على   -2-3

يجب أن ترتكز على النقاط  12إن االستراتيجية التي يتم االلتزام بها سعيا وراء املحافظة وتثمين التراث الثقافي الالمادي

 :التالية

ترفات، الدورات التكوينية، األيام التكوينية، التعاون والتنسيق مع مختلف املؤسسات املدرسية : تنظيم املح   -

األنشطة الخاصة بمواضيع التراث الثقافي الالمادي من أجل مساعدة الشباب على الوعي بضرورة املحافظة على 

التراث الثقافي الالمادي، وعلى املستوى الجامعي يجب دعم الدراسات الخاصة بمظاهر التراث الثقافي الالمادي 

 تعلقة بالتغيرات التي هي في طور االندثار.خصوصا تلك امل

التعاون مع الجامعات واملسالك املختلفة، والجمعيات التي تنشط في مجال املحافظة على التراث الثقافي الالمادي  -

وذلك بجمع وإحصاء وتوثيق وتثمين املعلومات املتعلقة بـ التراث الثقافي الالمادي من جهة، والقيام بمختلف 

                                                           
 :ي هذا الباب، سطرت االستراتيجية ثالثة أهداف وعددا من العمليات الفرعية، وهيف - 12

 ه، ويتضمن العمليات التالية:نجرد التراث الثقافي وحمايته وتثمي -أ

 (، وتحديد حالة التراث الثقافي املادي والالمادي والطبيعي في كل ربوع اململكة.SNIد )تعزيز النظام الوطني للجر  -

ملجال بشكل طوير البحث العلمي حول التراث الثقافي، بما يفيد دعم التخصصات العلمية في املجال، وتشجيع البحث العلمي، ونشر الدراسات املرتبطة بات -

 واسع.

قطعة متحفية،  1000ريخي و موقع أثري ومبني تا 300خالل : إعداد ميثاق وطني للتراث، وبرنامج وطني لحفظه يتضمن ترتيب حماية التراث الثقافي، من  -

 وإحداث مركز وطني متخصص لترميم املباني، ومختبر لترميم التراث املنقول، وخلق شرطة للتراث الثقافي.

ألثرية، وإصدار كتيبات وأفالم وثائقية سمع بصرية ورقمية االرشاد واالشارات املتعلقة باملواقع اتعميم التراث الثقافي، وتضمن: نصب عالمات التشوير و  -

 ستويين الوطني والدولي.)األنترنت(، وإنشاء بوابة إلكترونية للتراث الوطني، والترويج العالمي لهذا التراث على امل

 تحسين قدرات ووسائل املهنيين واملتدخلين في املجال، ويتضمن العمليات التالية: –ب 

 ي املجال.تزويد املهنيين املتدخلين في التراث، وإنشاء دليل مرجعي للمهن التراثية، وضمان التكوين والتكوين املستمر، وتعزيز التعاون الدولي ف -

 شرية.لى التراث وتحسين التنسيق بين املصالح الجهوية املكلفة بالتراث، وتغطية كافة التراب باملوارد البتعزيز املوارد البشرية وآليات تمويل املحافظة ع -

 طوير الشعور باالفتخار والهوية لدى السكان، وتتضمن العمليات التالية:ت -ج

ي إعداد فبية الوطنية بعنوان "أعراف تراثي"، إشراك منهي القطاع إدماج التراث الثقافي في املنظومة التربوية، إحداث برنامج مشترك بين وزارتي الثقافة والتر  -

 الكتاب املدرس ي.

إذاعية  التوعية بقيمة التراث الثقافي، عن طريق تنظيم حمالت للتحسيس، وتنظيم أنشطة ثقافية، وخلق أوراش صيفية للتنقيب األثري، وتنظيم برامج -

 وتلفزيونية وإعالنات حول التراث.

دة أطفال عاليات املعنية بتدبير التراث الثقافي مثل: إدماج السكان املعنيين في مشاريع الترميم، وتنظيم زيارات أوراش الحفريات األثرية لفائإشراك كافة الف -

 للمزيد من التفاصيل راجع : املدارس املجاورة.

 .2012، الرباط، 2020تقرير وزارة الثقافة، مشروع استراتيجية التراث  -
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 اعمة والتحسيسية بأهمية التراث الثقافي الالمادي من جهة ثانية.األنشطة الد

ين التراث الثقافي الالمادي، وكذا املسؤول تنظيم املعارض املؤقتة في املتاحف واللقاءات التي تجمع ما بين مسؤولين -

 املحليين والباحثين بخصوص مبادرة الـ التراث الثقافي الالمادي. 

في ميدان التراث غير املادي، ومساعدتهم على القيام بإنجازات مختلف املشاريع التي  التعاون مع مختلف الفاعلين -

 تروم املحافظة على التراث الثقافي الالمادي.

التراث الثقافي الالمادي من خالل عقد اللقاءات وإنشاء املواقع  تشجيع الحوار والتواصل ما بين الفاعلين بميدان -

 اعلين في ميدان التراث الثقافي الالمادي املوزعين على مختلف مناطق املغرب(.االلكترونية )خصوصا من طرف الف

 تشجيع مختلف فاعلي مجال التراث الثقافي الالمادي على تطوير أدائهم في دعم التراث وإنتاجه. -

 :التراث الثقافي غير املادي -2

سعيا وراء استخالص مظاهر التراث الثقافي الالمادي تضم مجموعة من الجراءات  إن عملية تجميع املعطيات الثنوغرافية

والخطوات الخاصة، ويتعلق األمر بجمع العناصر األساسية للتراث الثقافي الالمادي بطريقة منهجية وذلك بمراعاة بعض 

 حل :املبادئ العامة لعملية البحث الثنوغرافي والخطة التي تبنيناها تتضمن ثالثة مرا

 املعطيات املوجودة:  االطالع على -1-2

إن العديد من مجاالت التراث الثقافي الالمادي التي تم الحديث عنها، وتصنيفها قد كانت موضوعا للعديد من الدراسات 

واملنشورات والحصاءات واملعارض واألفالم والوثائق وكان الهدف من خاللها مساءلة والتعرف على مختلف مصادر 

ومات التي من شأنها توضيح موضوع بحثنا وكذا التواصل مع مختلف الباحثين واملسؤولين عن املؤسسات التي لها املعل

أيضا، فالجامعات واملكتبات ومراكز األبحاث والتوثيق واملراكز القافية ومراكز  عالقة بمجال التراث الثقافي الالمادي،

املتخصصة تتوفر على وثائق مكتوبة )تقارير، أعمال مكتوبة، مجالت،  األرشيف املحلية والصحافة واألنترنيت واملؤسسات

سواء منها املصورة )مجموعات الصور والصحافة...(. أو املصورة على طريق فيلم )وثائق، حوارات مع  أرشيف....(.

 مختصين....(. 

في الالمادي، وتعتبر عملية وكل هذه املصادر تشكل مرجعا للمعلومات وذات قيمة كبيرة لغناء مجال التراث الثقا

استحضارها في األعمال القادمة عملية مهمة خصوصا ما تعلق في األعمال امليدانية وكذا معالجة املواضيع واملعطيات 

يضل املكان األمثل لحفظ الشهادات املادية واملمارسات  13املتحصل عليها. من جهة أخرى، فإن املتحف الثنوغرافي

                                                           
في ومراكز تشكل املتاحف مؤسسات ثقافية ذات منفعة عامة، تهدف إلى صون التراث بمجمله والحفاظ عليه. كما أنها تعد مخازن استثنائية للتنوع الثقا -  13

والبشرية. وتضطلع للتعليم النظامي وغير النظامي عن طريق عرض املعارف الثقافية لتحقيق التفاهم املتبادل والتماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية 

والفئات الطالبية من املتاحف أيضا بدور علمي عبر إنجاز الدراسات العلمية الالزمة لفهم وتحديد معنى هذا التراث وأهميته، مع تقريبه إلى األجيال الناشئة 

قافي، وهكذا، نجد أن املتحف يضطلع بمهام خالل تنظيم أنشطة محددة كأوراش لرسم التحف أو طرق صيانتها أو زيارات مؤطرة بمناسبة شهر التراث الث

تراتيجيات عمله ثقافية، علمية، تربوية، بل وترفيهية في بعض األحيان. إنه مرأة املجتمع في ماضيه وحاضره ومستقبله عبر قراءة شاملة لطرق اشتغاله واس

كان، قبلة ثقافية، تساهم في تثمين عناصر الذاكرة املحلية والوطنية، واملتحف أيضا، يعد شريك تنموي في أكثر من مللحفاظ على هذا املوروث عبر األزمنة. 
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االقتصادي والتكنولوجي. وهو يحتوي على مختلف األشياء املرتبطة بإثنية محددة أو مجموعة ومختلف أشكال التبادل 

 اجتماعية أنتجته. 

وعندما يتم نقل هذه األشياء من مكانها األصلي، فذلك بغاية املحافظة على مدلولها األصلي، كما أن امللف الوصفي الخاص 

 طريقة وظروف إنتاجها واستخدامها وقيمتها الرمزية السحرية أو الدينية. بهذه األشياء يعطي مختلف املعلومات املهمة عن 

  :البحث اإلثنوغرافي امليداني  -2-3

في إطار التصور املرتبط بـ )التراث الثقافي الالمادي( هو تجميع املعلومات  14إن الهدف من البحث االثنوغرافي امليداني

التي سبق لنا التطرق لها. ويتوجب على الباحث التأكد من نجاعة الطريقة التي عرفناها  الخاصة بالحقول املوضوعاتية

                                                           
قتصادي، يكشف مكان اجتماعي، يتيح بطابعه املفتوح واملمتع، تواصال راقيا بين فئات املجتمع الواحد، وبين جماعات بشرية مختلفة. وهو إلى ذلك فضاء ا

 مات األصالة وروح الحداثة، بين قيم الهوية وبين االحتماالت الالنهائية التي تتيحها التقنية.تدريجيا عن سبل جديدة لبناء اقتصاد ثقافي، يجمع بين مقو 

بعد  ، فعادة ما تكون فيها األشياء التاريخية التي عثر عليهافأما املتاحف األثريةتصنف املتاحف في وقتنا الحاضر إلى متاحف أثرية ومتاحف إثنوغرافية. و

ن اآلثار بد وما إليها متنقيبات أثرية، معبرة عن حياة الناس عامة. وملا كانت التنقيبات األثرية تتم عادة في املدن اململوكية، مدن السالطين والقصور واملعا

ل ما أكثر مما تتم في غيرها، فإن هذه الوجائد تنتمي إلى مرحلة خاصة من الحياة التاريخية. وهكذا فكالتي لها دالالت حضارية في التاريخ الرسمي املعهود، 

افيةيتخلف عن الناس في التاريخ ويوجد بعد تقنيات أثرية يشكل متحفا أثريا باملعنى األثري املحض.  قافة ، فتعنى بمواد تنتمي إلى ثأما املتاحف اإلثنوغر

ة مختلف مظاهر حياة كل جنس بشري على حدة )باعتبار أن هنالك نوعا من االنفجار في التنوع الحضاري عبر القارات(. فاملتحف خصوصية قوامها استعاد

يها إل اس، وربما تعادالثنوغرافي ليس من الضروري أن يتكون من الوجائد األثرية التي أسفرت عنها التنقيبات، إذ يمكن أن تجمع فيه األشياء املختلفة عن الن

ن ات املوجودة بيالحياة وتنشأ منها مجموعات تمثل حياة الفالحين أو الرعاة أو البدو أو الحدادين أو الصيادين، إلخ.، لربط املاض ي بالحاضر وملء الثغر 

  األجيال واألفكار ألن التاريخ ش يء يغيب عنا، وال يستعاد إال باآلثار التي تغني الخيال والذاكرة.

 مثل مختصة مؤسسات عبر تدبيرها وحسن تمويلها وضمان ورقمنتها، املتحفية، املخزونات من رصيدها وتعزيز املوجودة، املتاحف ةبصيان الدولة تقوم

 عاملية بمواصفات مختلطة أو موضوعاتية جديدة متاحف بإنشاء تقوم كما. الثقافة وزارة وصاية تحت بقائها ضمان مع ،"للمتاحف الوطنية املؤسسة"

 املحيط على واالنفتاح دورية، ثقافية تظاهرات تنظيم طريق عن والفني الثقافي تنشيطها وضمان ،(بالرباط املعاصرة للفنون  الوطني املتحف مثل) حديثة

 أو التراث على املحافظة وأن حية، ثقافة الراث أن جهة من هو، عليه التأكد يجب ما أن بيد. الدولية املتاحف مع التبادل وتعزيز واالجتماعي، االقتصادي

 يوالعلم منه الفكري  الغني، التراث هذا الستغالل عملية هو وإنما. وتحنيطه املاض ي تقديس يروم ذاته، حد في هدفا بالتالي ليس املتاحف أو األرشيف إنشاء

 البداع أي للمستقبل، والعداد والثقافية، واالجتماعية االقتصادية التنمية في املساهمة عبر الحاضر خدمة أجل من والهندس ي، والفني واألدبي والديني

 إلى إضافة ليشمل، يتسع فتئ ما ذاته التراث مفهوم أن ثانية، جهة من. واملستقبل والحاضر املاض ي بين دوما متواصلة حلقة في الغد، مجتمع لبناء والتطور 

 من يدللمز )..(.  الرقمي والتراث العلمي، والتراث العسكري، والتراث الصناعي، والتراث مائي، التحت التراث:  مثل أخرى  مجاالت املذكورة، التقليدية املجاالت

 :كل من راجع التفاصيل

 .2014 الشرق  إفريقيا ،ثقافية وامتدادات بداية واملتحفية املتحف ،(رضوان) خديد -

ي("، الغربي املغرب-لغمارة )الشما-بشفشاون فضاء ثقافي لحفظ الذاكرة التاريخية والسياحة التراثية ملنطقة جبالة وشمال )فاطمة(، "املتحف الثنوغرافيب -

 .16. ص 2016مجلة التراث املغربي منشورات جمعية خريخي املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث، دجنبر 

 ، منشورات كلية اآلداب والعلوم النسانيةمن كتاب مدينة أبي الجعد الذاكرة واملستقبلمقال ض_ توفيق )أحمد(، "نحو تيهئ متحف تراثي بأبي الجعد"، 

 .84ص . 1995، مطبعة النجاح، الطبعة األولى 40بالرباط سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 .40 ص ،سابق مرجع ،(محمد) بهضوض -
" منهج لناء الحقائق، واستنتاج الدالئل والبراهين من املشاهدة الفعلية للظاهرة املدروسة، ويتطلب هذا املنهج من البحث الثنوغرافي في رأي "تيلوين - 14

نوغرافي واقعا الباحث معايشة فعلية للميدان أو الحقل موضع الدراسة، وعليه يكون الباحث الثنوغرافي من النوع املشاهد املشارك، ما يجعل البحث الث

يا لبحث الكيفي السوسيولوجي مراد الفهم، والبحث الجرائي الذي يستهدف الفهم واملشاركة في التغيير نحو األفضل. أما علماء األنتروبولوجبين حدود ا

ما، وهو املنهج مع األمريكيون، ومنهم "إتكنسون"، و"سميث"، و"ديالمونت"، فقد عرفوا املنهج الثنوغرافي بأنه الطريقة التي يتم من خاللها وصف ثقافة مجت

افي إذن، الذي يستخدمه الباحث ملالحظة السلوك في بيئته ووضعه الطبيعي، ويتوصل من خالل هذه املالحظات إلى معنى لهذا السلوك. فالبحث الثنوغر 

اركة لجميع وقائع السلوك في هو ذلك النوع من البحوث التي يتم إجراؤها بواقع طبيعي غير متكلف، وبواسطة معيشة الباحث  الفعلية املالحظة باملش
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مسبقا وسلكناها من أجل جمع املعطيات امليدانية من خالل املالحظة واملعالجة وصيرورتها، ومن أجل تسهيل البحث 

 الثقافي الالمادي التي عرفناها مسبقا. ، فقد وضعنا دليال للمقابالت له صلة موضوعات التراث  15الثنوغرافي امليداني

يقوم الباحث بتسجيل املعلومات املفيدة مباشرة، وهذه العملية يجب أن تكتمل من خالل وضع تصورات ومالحظات 

ملختلف املظاهر املمثلة ملوضوعات البحث. وبغض النظر عن الصور، فيمكنه تعزيز بحثه بتوثيق مسجل بتقنية التصوير 

دقائق بخصوص موضوعات البحث وكذا وضع سياق ملختلف  10إلى  3الل وضع مقاطع قصيرة ما بين السينمائي من خ

 املخططات املصورة.

 : البحث امليداني معطيات استثمار  -3

نصوص مكتوبة،  وتقديمها بطريقة شاملة تحت األشكال التالية : 16بالمكان عرض املعطيات املجمعة خالل البحث امليداني

صور، أفالم، مراجع ببيليوغرافية، مقاطع الصحف، لوائح املنظمات... إلخ، وكل هذه العناصر يجب أن تكون موضوع 

ترتيب وتصنيف مناسب. ويمكن للمواد املكتوبة واملالحظات أن يتم تصنيفها بطريقة تراعي اختالف املواضيع واملناطق مما 

الستشارة، وفيما يخص الصور واألفالم فيجب أن تكون مرقمة ومعلقة مما يسهل يجعلها سهلة من حيث االستقرار وا

 عملية استعمالها )كتابة امللفات، والبطاقات والرسومات املختلفة ...(. 

يجب أن تراعي إمكانية استخدامها فيما بعد سعيا وراء  ،17انطالقا من عملية البحث امليداني ،إن املعلومات املحصل عليها

ها لتعزيز قاعدة البيانات وكما سبق لنا االشارة إلى ذلك، سوف نقوم بدمج هذه املعلومات داخل امللفات التي استخدام

                                                           
لجداول الحقل، ودونما أي نوع من الضبط املسبق، ويعتمد املنهج الثنوغرافي على الوصف والتحليل، باستخدام الكلمة والعبارة، عوضا األرقام وا

 للمزيد من التوسع حول هذه النقطة أنظر :الحصائية. 

 .26، ص 1990ة جورج كتورة، املؤسسة الجامعية للدراسات، النشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، ترجماألنثربولوجيا واالستعمارجيرار )لكركر(،  -

مجلة أنتروبولوجيا، مجلد عيل(، "منهجية البحث الثنوغرافي في ميدان العلوم االجتماعية"، مقال منشور ضمن معتوق )جمال(، شماخي موس ى )إسما -

 .67، ص 2018السنة  07عدد  04
لنوعي في منطقة معينة وتقنية ث الثنوغرافي امليداني من املمكن على سبيل املثال الوقوف على نوع فني من الفرجة ونمط لالستغالل الفالحي اخالل البح - 15

 من تقنيات الجسد....، يمكن إضافتها إلى التصنيف وتكون موضوع جرد منتظم.
ة املكتوبة على الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث، إذ يتعين على الباحث جمع كل املاديبدأ العمل امليداني في أي مجال باملكتبة، أي باالطالع  - 16

كذلك يتعين على الباحث في مجال التراث الثقافي سواء منه املادي والالمادي، االستعانة  .املنشورة وغير املنشورة عن موضوع بحثه ومنطقته وسكانه

لكننا نعلم و يداني في املناطق قيد البحث، عالوة على املؤرخين املحليين وجامعي التراث املادي والالمادي باملناطق املعنية، بالباحثين الذين سبقوه في العمل امل

 للمزيد من التفاصيل راجع :  يقينيا أن العمل امليداني هو العمود الفقري ألي دراسة في الثقافة املادية وميادين الفنون الشعبية األخرى.

 35د مجلة الثقافة الشعبية العدن مدني(، "اتجاهات وطرق ومناهج العمل امليداني لدراسة الثقافة الشعبية املادية"، مقال منشور ضمن يوسف )حس -

 .14. ص 2016 -السنة التاسعة خريف-
دوات البحث والتوثيق امليداني هناك مسألة هامة يحددها الباحث قبل السفر إلى املنطقة التي سيجرى فيها بحثه وهي كما ذكر كينين قبل تفصيل أ - 17

 قولد شتاين في كتابه دليل العمل امليداني للباحثين في مجال الفولكلور يحدد قولد شتاين الخطوات التالية:

 ي التي على أساسها يجمع الباحث مادته سعيا وراء حلها.تحديد مشكلة البحث وه -

 يعينه على الجمع والتوثيق. تحليل املشكلة، وهي تحديد املناهج املناسبة للحصول على ما -

 ملنطقة قيد البحث.اجمع وتوثيق ملادة ميدانيا عن طريق الجمع والتوثيق املباشر من  -

يبدأ العمل امليداني تحديد املشكل هي املرحلة األولى للبحث العلمي، الباحث املدرب في مجال الثقافة الشعبية بصورة عامة والثقافة املادية بصورة خاصة ال  -

جمع غير دقيق، غير محدد وغير دون األخذ بخطوات املنهج العلمي للدراسة، دون تحديد مشكلة البحث، بدونها يأخذ الجمع صفة الجامعين الهواة ويكون ال
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تتضمن مجموعة من القطاعات )التعرف على العنصر، مميزاته، األشخاص واملؤسسات التي لها عالقة بالعنصر، الحالة 

 الحالية للعنصر ... وتجميع البيانات(. 

 خاتمة : 

للتراث الثقافي الالمادي يسمح بالتعريف بمختلف املقدرات والغنى الثقافي لكل منطقة، وسوف تكون هذه  جرد املنهجيإن ال

ة األشياء قاعدة لكل عملية استراتيجية ثقافية يتم األخذ بها خالل برامج التطوير املحلي والذي يسمح باملحافظة على الهوي

 الوطنية والذاكرة الجماعية. 

إن التحسيس بضرورة املحافظة على التراث الثقافي الالمادي لألجيال القادمة من طرف السلطات العمومية تسمح 

باستغالله أيضا على الصعيد الثقافي، االقتصادي، واالجتماعي. وبضرورة إعطاء أهمية قصوى للتراث الثقافي الالمادي من 

 ألنشطة وتلك املدرة للدخل والتي من شأنها تطوير الشأن املحلي. طرف السلطات العمومية واملحلية يقود إلى توسيع ل

و تأكيدا، فإن تثمين هذا التراث ليس بالعملية السهلة، ولهذا نعتقد أنه من الضروري خلق تنسيق ما بين الجامعات 

، مسؤولة عن تحقيق  ، كلهاراث الثقافي الالمادي مما يجعلهاالت والسلطات املحلية والجمعيات وكل مؤسسة لها عالقة بـ

 أهداف هذه العملية.
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 : الفرنسية إبان الحماية املتبادل االنتجاعاملرعى و 

 الشرق  بأيت سخمانالعرف والقانون في تدبير النـزاع  تفاعل

Pasture and mutual transhumance during French protectorate 

The interaction of custom and law in the management of the conflict among the 

eastern Ait Sukhman 

 خنيفرة/ املغرب-األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين/بني مالل -والتراث عثمان زوهري باحث في التاريخ املعاصر  كتور د .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشرق باألطلس الكبير بالد أيت سخمان املتبادل تحديدا، ب، واالنتجاع هذه الدراسة مقاربة موضوع االنتجاع تغيت  :امللخص

  يأخذ في االعتبار تحليال تاريخيا الطبيعي املتنوع حليل هذه الفاعلية في املجالت إلى توسع األوسط على عهد الحماية الفرنسية.

ات القبائل، تحالفاألخرى، و بنيات ال، ومختلف البنية العقاريةت في العمق ، والتي مس  التحوالت التي أحدثها االستعمارمجمل 

 الجديدةوالضوابط  امتزج فيها القانون  ،غير مألوفة وتنظيمات ،وأعراف الرعي واملرعى، وما نتج عن ذلك من نزاعات وتوافقات

 ، باألعراف والعوائد
 
 تحت محددة، وجدولة خاصة وفق إيقاعات زمنية النتجاع املتبادل واملفروضل جديدا لت إطاراو شك

وروابطهم  ،أيت سخمان الشرق  عيشنمط  ما لحق ىالوقوف عل وحاولت هذه الدراسة أيضا .عسكرية صارمة إدارية راقبةم

 .ملواجهة متطلبات الحياة الجديدة إلى أنشطة إنتاجية أخرى  هموعلى نزوع، يرتغيمن ، وعالقتهم القبلية االجتماعية

 واملراقباملجال املراقب.  -القانون  -العرف -الحماية الفرنسية -االنتجاع املتبادل -: أيت سخمان الشرق الكلمات املفاتيح

 

Abstract : This study aimes to approach the transhumance,and mutual transhumance in 
particular in eastern Ait Sukhman in Middle High Atlas during French protectorate.It sought to 
analyze historically this effectiveness in the diverse natural field,taking into account the whole 
transformations brought about by colonialism,which have touched in depth the real estate 
structure and various other stuctures,tribal alliances,grazing customs and pasture,and the 
resulting conflicts, consensuses, and unfamiliar organizations in which the law and new controls 
blended with customs and returns,and formed a new framework for mutual transhumance 
imposed withing specific temporal rhythm and special tabulation under strict administrative 
military control.And this study also tried to find out the changes occuring to the pattern of 
eastern Ait Sukhman and their social ties,their tribal relationships,and their propensity for other 
productive activities to meet the demands  of the new life. 
KeyWords Ait Sukhman of east-Mutual transhumance-French Protectorate-Custom-Law-

Controlled Domain.  
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 :تقديم

، فرضه في الحقيقة انكبابنا *واالنتجاع، وخاصة االنتجاع املتبادل ببالد أيت سخمان الشرق  الحديث عن املرعى       

 السابق على بنيتهم العقارية واملاء، وما لحقهما من تحوالت على مستوى التدبير والتنظيم والتقنية زمن الحماية

ا أيضا، وبنفس القدر أو أكثر، بمراعيهم .  وإذا كان أيت سخمان قد انشغلوا باألرض واملاء، فإنهم انشغلو الفرنسية

، وسوف يزيد هذا 1926بعدما تقلص مجالهم الجغرافي، وأصبح تحت املراقبة اليومية ملكتب الشؤون األهلية منذ 

 .1932االنشغال بعد 

ية املاشية . فترباملغاربة مما الريب فيه أن املرعى واالنتجاع يحيالن مباشرة على نمط عيش أيت سخمان كباقي الجبليين

زراعة القمح  –كفاعلية اقتصادية أولى في املجال، كانت مصدرا أساسيا "لالغتناء" الرمزي قبل املادي؛ أما الزراعة 

الفاعليتين معا أساس اقتصاد معيش ي ال يبلغ مستوى  فقد كانت الفاعلية الثانية. و الحق أن –الصلب والشعير 

وكما -لك، ال يقص ي التبادل العادي في مستوييه الداخلي والخارجي، وهو تبادل االكتفاء الذاتي في أغلب الحاالت. ومع ذ

يهمنا في و  1يستجيب فقط إلشباع الحاجات، وال يهيمن عليه البحث املنتظم عن الربح. -الحظ ذلك أحد االقتصاديين

 زج   فتنظيم املراعي الصيف. هذه الدراسة، وفي املقام األول، بناء معرفة تاريخية بانتجاع أيت سخمان في الشتاء وفي

املرعى ونشاط االنتجاع في  وضعية . وقبل رصداملراقبة اليوميةوضعهم تحت  الناس في دوامة الصراع والتوافق، وب

فما  الدينامية االجتماعية أليت سخمان تحت الحماية، البد من إلقاء نظرة عليهما في سياقات السياسة االستعمارية.

سلطات  ماهرتالشرق في الفترة املذكورة؟، و كيف دب   واالنتجاع تحديدا، ببالد أيت سخمان ،هي وضعية نشاط الرعي

 ؟الحماية واجماعات اإلدارية

 ة املرعى واالنتجاع تحت الحمايةوضعي  -أوال

صدرا عن سلطات الحماية بناحية مكناس، وخالل فترتين  2ملقاربة هذه الوضعية، سنعتمد مذكرة وتقريرا،           

هذا النشاط األساس ي من تحول كان له بالغ األثر على حياة الناس، و  متقاربتين، وتناوال مسألة االنتجاع، وما مس  

 3خاصة قبائل أزغار.و  عالقاتهم مع جيرانهم من القبائل املحاذية

 
 
زت املذكرة على االنتجاع الشتوي باعتباره حركة مع بداية فصل الشتاء من القمم واألودية نحو أزغار؛ وتكون حركة رك

ا وضع االحتالل القبائل املحاذية للسهول 
م 
 العودة مع فصل الربيع. غير أن هذه الحركة في املجال، ستتأزم مل

                                                           

أيت سخمان الشرق بطن من بطون صنهاجة الجبل. وهم أيت حمامة ومركزهم أغبالة؛ وأيت عبدي ومركزم تيزي ِنْسلي وبوتفردا * 

 باألطلس الكبير األوسط.
1- Driss BEN ALI , Le Maroc précapitaliste. Formation Economique et Sociale, Coll.Atlas-Société Marocaine des 

Editeurs Réunis, Rabat,1983, p.186  
2-Note relative à la transhumance, 17 janvier 1934. Boite 7. Archives du Maroc Rabat 

  - Leblanc CD, Rapport sur la transhumance. Territoire de l’Atlas Central, Cercle Zaïan, Service des A. I. et 

Renseignements, Khénifra , 13 juin 1939, Boite 7. Archives du Maroc Rabat 
 للوقوف على الداللة القبلية والجغرافية ملصطلح أزغار خالل هذه الفترة، يمكن االطالع على: _3

« Le pays : Observations générales », 1ère Partie 

 ضمن:

- Said GUENNOUN, La montagne berbère. Les Ait Oumalou et pays Zaian, Ed. Omnia, Rabat, 1933, pp.15-19  



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد   

  
243 

على هامش هذه املذكرة، البد أن نذكر أن و  صرت القطعان.تحت املراقبة العسكرية املباشرة، فتوقفت النجعة وحو 

بداية الغزو لبالد أيت سخمان الشرق،  وتقدم القوات االستعمارية باملنطقة قض ى على أعداد مهمة من املاشية، و التي 

ان گنون هذه ؛ وقد وصف القبطالطائرات كان الفارون من األهالي يدفعون بها أمامهم هربا من نيران املدفعية، وغارات

الوضعية وصفا تراجيديا عندما تساءل، وعلى نحو استنكاري، عن مصير املتمردين ببالد أيت سخمان، بعد أن باعوا 

 4أفرشتهم، وضاعت مواشيهم.

قد خالل معارك تازيزاوت
ُ
، واضطروا إلى شراكات مع كبار مالكي املاشية، 1932 والحق أن أغلب قطعان أيت سخمان ف

ي زيان من أبناء موح أوحمووخاصة إمحزان  . و وفرت لهم هذه الشراكات إمكانية الولوج إلى مراعي الشتاء الجيدة، أزاي 

للجوء ا -مامة حو خاصة أيت  -ل أيت سخمانعندما يتعذر البقاء في بسيط ملوية أيت حمامة و إشقيرن. ولذلك، فض  

  ؛ وقدرتبطوا بهم بعقود جماعية، وفرديةإلى زيان ثم إشقيرن. فا
 
ن إعادة "بناء" أغلب م –وإلى حد ما  –نهم ذلك مك

دورا مهما  ين بعض أيت حمامة و إمحزان زيانالعقود الخاصة وذات األمد البعيد، ب لعبت و ، قطعانهم املتضررة واملنهكة

بعد أن تقلصت مساحات أغلب املراعي، وبالعودة إلى املصدرين السابقين  ،في ذلك، وخالل فترات ما بعد "التهدئة"

 )املذكرة والتقرير(، يمكن أن نضع األصبع على بعض األسباب األخرى، ومن أهمها نذكر: 

توسيع املساحات املزروعة على حساب األراض ي املخصصة للرعي، نظرا للحاجة املتزايدة للحبوب، ونظرا أيضا لغالء  -

 ل فترات ما بعد التهدئة؛القمح خال

تقسيم األراض ي الجرداء، واألراض ي الجماعية التي كانت في حقيقة األمر مخصصة للرعي، وتحويلها إلى ملكيات  -

صص أغلبها للزراعة؛ عائلية
ُ
 خ

 النزوع املتزايد إلى االستقرار، واستغالل األراض ي في البناء، والزراعة على حساب الرعي. -

رحت مجموعة وأمام تراجع ف       
ُ
ن ماعلية الرعي، ونظرا ألهمية هذه الفاعلية في اقتصاد الجبل واستقرار الجبليين، اقت

 الحلول األساسية، وهي:

 املراعي؛ وتهيئة تنمية 

 خلق مآوي القطعان في املناطق الجبلية؛ 

 بناء مخازن العلف؛ 

 تهيئة نقط املاء؛ 

  تجويد القطعان، ومحاربة األمراض املعديةLes épizooties؛ 

 تسويق منتوجات املواش ي؛ 

 وبدون مقابل، وتخصيص هذه  ابوية، وهي حقوق متوارثة ومكتسبةمراعاة حقوق القبائل في املساحات الغ

 املساحات للقطعان.

إن التنصيص على حقوق األهالي في الغابات، التي اعُتبرت دائما من ممتلكات القبيلة و ضمن أراضيها، يرجع إلى إدراك 

سلطات الحماية ملسؤوليتها، إزاء ما آلت إليه أوضاع الرعي باملناطق الجبلية، بسبب العنف السياس ي والقضائي الذي 

وما تاله من ظهائر أخرى(. وفي هذا اإلطار، جاءت الرسالة رقم  1917أكتوبر  10ة العقارية )ظهير مارسته على البني

                                                           
4-  Said GUENNOUN. La voix des monts. Mœurs de guerre berbères, Ed. Omnia, Rabat, 1934, p.272  
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القبائل، والبد من ضمان  يعااألخير ملر  "لجأامل"الغابة تعتبر ، مؤكدة أن 1933دجنبر  20، والصادرة في 22.469

 وتوطيد وحدتها ملصلحة األهالي.

وأيت مگيلد ملوية،  أيت سخمان، قبائل أنعن االنتجاع املتبادل، أشار إلى  (Leblanc)"لوبلون"  وفي حديث الضابط

مجمل اتفاقيات  رفضتملزمة بعدم الركون إلى االنتجاع األحادي مع زيان، وأيت إسحاق، وإشقيرن، بعد أن  وأيت يحند

، فرضت الحاجة نفسها  م 
م
 إلى ضرورة خلق توازن بين الحاجاتالرعي املفروضة عليها من لدن السلطات الفرنسية. ومن ث

لك، ذواإلمكانات املتاحة في أراض ي الرعي املختلفة باختالف املناطق، و تباين الظروف الطبيعية واملناخية. وباإلضافة إلى 

 اضطرت السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في ضوابط وقواعد االنتجاع.

 يت سخمان في املجال املتنوعأانتجاع  -1   

، شأنهم في ذلك شأن معظم أهل الجبل في املغرب الشرق  ساس اقتصاد أيت سخمانيعتبر الرعي أو االنتجاع أ          

املركزي. وملا كان أساسا القتصادهم، والقتصادهم املنزلي على وجه التخصيص، اعُتبر ركيزة لكل رأسمال رمزي ومادي 

اشية عندهم على الغنم واإلغصان كوحدات اجتماعية. وتقوم امل وفي مناسبات التجابه بين األفرادداخل القبيلة، 

اْل"، أو "الذرع" الواقي من الفقر والبؤس. فمن ال يتبع القطعان نحو
م ْ
عاة له، وال ر  األزغار واملاعز، وأطلقوا عليها اسم "مل

واألصواف في  ،السمن أو فارغ اليدين من األقوات الضرورية. وهي في املقام األول  ،ال يمكن أن يكون إال معدوما عاجزا

 
ُ
وخاصة مراعي  ِرض على الناس البحث عن املراعي،الثاني، واللحوم في األخير. وحيث إن املاشية كانت بهذه الهالة، ف

ِرض عليهم ؛واألوديةعندما تكسو الثلوج القمم  ،الشتاء
ُ
حالفات جديدة، وتجاوز صراعات الدخول في ت -تبعا لذلك -وف

 الحروب القديمة.

أو ممارسة الرعي شتاء وصيفا، شرط من شروط الوضع البشري في املجال الجبلي. ولذلك، فهو نشاط إن االنتجاع، 

غير أن االنتجاع سوف يعرف  5ال في سيرورة إعادة إنتاج القبيلة لوجودها املادي،  واالجتماعي.يومي فردي وجماعي، فع  

تحوال ملحوظا تحت الحماية. وألنه حركة في املجاالت، وعبور للحدود صيفا وشتاًء، فقد خضع لشروط جديدة، 

 تراجع في وتيرته.  مما أدى إلى ،صارمة، وتراخيص العبور واإلقامة وإمالءات تدبيرية

 والقطعان املراعي والنجع   -2

كلما تحدث أحد أيت حمامة عن الرعي واملرعى باملنطقة قبل انشطار اتحادية )أقبيل( أيت سخمان، ونعني هنا            

أحد املسنين العارفين بأسرار وخبايا هذه الفاعلية، تتكرر اإلشارة إلى فقدان أيت حمامة ألجود مراعيهم ببالد أيت 

دم أيت عبدي هم أيضا أجود أراض ي القمح خلف حدود . لكن، وفي مقا1934عبدي، بسبب ترسيم حدود 
م
بل ذلك، فق

 املنازعاتنتيجة حتمية للنزاع الدموي قبل الحماية، وسبب وراء مختلف  هذا التكافؤ في الربح والخسارة و أيت حمامة.

 . أغبالةملحقة فرض سياسة التوافق بين الطرفين تحت إمرة ضباط الشؤون األهلية بقد  و .القضائية تحت الحماية

نت مراعي شرفاء جال الطبيعي أليت سخمان الشرق داخل امل ِ
، يملك أيت حمامة مراعي "إگدالن" ملوية، وفي مجالهم ُعي 

ماْن"، و"ْزْبْزباْت". وداخل
ْ
ل
ْ
گ
م
زاْزْت"، و "ِتل

ْ
ال
م
 أيت سيدي اعمر أوحلي، وهم من زاوية سيدي بويعقوب. ومن هذه املراعي، "ت

اْت"، و"تافساست"، عياملجال الطبي نفس
َّ
، أليت عبدي مجموعة من املراعي من الجودة بمكان، منها "إسروتا"، و"ِتيْزگ

                                                           
5-Fredy,  PERLMAN « La reproduction de la vie quotidienne »,L’Homme et la Société, N°15, 1970, p.345 
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ْت".
ْ
اف  6و"تادمامين"، و"أغبالو أوكركور". وأليت ويدير "تفرت" و "تاْرصَّ

داخل هذه الفسيفساء من املراعي، تبدو حصة أيت حمامة هزيلة مقارنة بأيت عبدي. كما أن استفادتهم من مراعي 

يغادرون ملوية قبل أن تهلك  ملوية كانت محصورة  في الفترة املمتدة من مارس حتى نونبر من كل سنة. ومن نهاية نونبر 

 فصل األسوأ.اعُتبرت هذه الفترة بال ، وقطعانهم بالبرد القارس

قبل الحماية، كانت اتجاهات أيت حمامة في فصل الشتاء الحرج إلى  مختلف املراعي، فكانوا يلتمون حول أغبالة 

ُوو و
ْ
ل
ْ
ْس وروافده، وحول گ

ْ
ت
ْ
ان وكانوا يتقاسمون "أزغار فال" مع أيت عبدي. أما في الصيف، فقد كانوا يصلون ، أملسيد ووم

يقصدون جبل توجوط مع كل من أيت حديدو، وأيت يحيى. أما أيت عيس ى، فكانوا إلى عيون ملوية، وكان أيت حمي 

ا احماد، وأحانو  –ن  –ِتيْيِني، وم  ِگيْسْت، وأغبالو  –ن  –يرتادون درن، وتاوريرت  تيزي، وغيرها من األماكن  –ن  –داد 

 ،حاق في االتجاه الجنوبي الغربيأيت إس إشقيرن، و يلتيقبإلى  نتجعت األخرى  أيت حمامة ت أفخاذالجبلية األخرى. وكان

 7مشارف قمم دير أيت سري. حتى إلى أزغار امهرافقتو 

اْل" أو"إرًحالن" أي الرحل في القاموس اليومي أليت سخمان           ، إال أنهم لم يكونوا الشرق  رغم شيوع مصطلح "إْرحَّ

لم يذكرهم ضمن  Bourrilly( ،8(فاإلتنوغرافي"بوريللي". يةوخصوص وتقنية رحال بكل ما يحمله املصطلح من معاني

قبائل الرحل على غرار أيت يوس ي، وإمرموشن الذين يرحلون من فگيگ إلى برگنت، ومن الحدود الجزائرية إلى ملوية 

ومن املالحظ أن أيت سخمان يتداولون فعل " ْن ْج ْع" إلى جانب فعل "ْرح ْل"، ومع  .نينتجعامل هم ضمنفوصن  العليا. 

ذلك فاملقصود في هذا السياق، هو فاعلية االنتجاع. واالنتجاع كما في حالهم وحال غيرهم، يوافق الحياة الرعوية 

 9 بالتناوب ومرحليا.والزراعية، ويقوم على انتقال القطعان بين مناطق محددة ومتجاورة، ويكون انتقاال

وإذا كان األمر كذلك، فإن االنتجاع بمناطق األطلس املتوسط واألطلس الكبير األوسط، انتجاع شتوي، وانتجاع صيفي 

transhumances hivernale et estivale وتلعب الثلوج دورا فعاال في هذه الفاعلية، خاصة في نمطها الصيفي عندما .

( أن الثلوج تستقر في القمم في دجنبر، وخالل يناير Célérierذكر الجغرافي "سيريليي" )يكون السهل حارا وجافا. وي

وفبراير تتوقف حركة املرور باألطلس املتوسط، ومن غير املمكن إيجاد الكأل للقطعان، ويعتبر الغنم أكثر عرضة 

معاناة  الشرق  مقارنة مع املاعز، خاصة باملنطقة الوسطى، ما بين ملوية العليا و أزغار. وال ينس ى أيت سخمان 10للخطر

الشتاء، وهي معاناة تقاسموها مع قطعانهم، ومنحفرة في املسافات التي قطعوها نحو الجيران. فكم من قطعان ضاعت، 

 شتاء وكم من رعاة محليين وأجانب لقوا حتفهم، وال يمكن أن 
ُ
 أحداث

م
 الجماعية

م
، حيث لم يتمكن 1955تغادر الذاكرة

ر وال تحص ى. قدَّ
ُ
 أيت حمامة من دفن أمواتهم إال بعد فترة ليست بالقصيرة، وقد هلك خلق كثير، وضاعت قطعان ال ت

بين الرعاة، وبين الشتاء تمر من غير خالفات، وتبلغ مستوى النزاع الدموي  هذه املعاناة، لم تكن دائما نجعباإلضافة إلى 

                                                           
6- Fiche de tribu des Ait Sokhman de l’Est, Annexe des Affaires Indigènes d’Arhbala, 1er Janvier 1953,D.A.I, 

N°391,p.31, Archives diplomatiques de Nantes 
7- Cmd. TARRIT  « Etude sur le front chleuh. Le pays des Ait Seri et des Ait Chokhman», Bulletin de la Société de 

Géographie du Maroc, Vol. III, Fasc.5, 2ème, 3ème, 4ème Tome, Casablanca, 1923, pp. 533-534 
8-  Joseph BOURRILLY , Eléments d’ethnographie marocaine, L. C. et O. Larose, Paris, 1932, p.159 
9- Ibidem. 
10-  Jean CELERIER, « La transhumance dans le Moyen-Atlas ». Hespéris, Tome VII, A. B. B. I. H. E. M. 1er trimestre, 

Année 1927, Ed. Larose,Paris,1927,p.56 
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وتعزو سلطة الحماية  .الرعاة وغيرهم من املستقرين. وقد كان منتجعو أيت حمامة وأيت عبدي ضيوفا ثقالء على غيرهم

ن في بعض التقارير -ذلك السرقة  أضف إلى ذلك، حاالت 11إلى رفضهم االمتثال للقوانين املنظمة لالنتجاع. -كما هو بي 

 12على تراب أيت إسحاق.ا أغلبه والعنف التي جرت أطوار

الشتاء. ويرجع  مومهم، وأقل ضررا قياسا إلى نجعالصيف، فقد كانت أقل تكلفة بالنسبة أليت سخمان في ع أما نجع

ذلك أوال إلى عامل املناخ، والثراء اإليكولوجي في القمم واألودية واملنحدرات، حيث وفرة املاء والعشب. ويرجع ثانيا إلى 

ويتجلى  13واقتصاد "الصوائر" على مستوى مائدة الخيمة، ،اس إيجابي يتجلى في اقتصاد الجهدالقرب، وما له من انعك

 اطر املحدقة دائما بعمليات االنتجاع.أيضا في تقليص هامش املخ

، وهي السنة التي بدأت فيها عمليات استقبال 1934الصعداء إال ابتداًء من سنة  الشرق  س أيت سخمانلن يتنف  

فتح أيت عبدي، تحت سلطة املراقبة، أبواب مراعيهم  1948قطعانهم من طرف مكاتب الشؤون األهلية املجاورة. وفي  

لغنية أمام أيت حمامة. وخالل هذه الفترة، أحيت هذه السلطة بعض أعراف الرعي واالنتجاع الصيفية والشتوية ا

، وتنظيم القطعان حسب األفخاذ، بعد أن تزايد عددها ما بين نجعظرا ألهميتها، في توجيه وضبط حركة الالقديمة ن

رأس،  6000ش ي أيت سخمان الشرق ، وُبعْيد الخضوع النهائي، كان عدد رؤوس موا1932أيت حمامة وأيت عبدي. ففي 

، إشقيرن وغيرهم وتخص عقود الشراكات مع زيان و رأس 20.000، ويمكن إضافة 80.000إلى  1946لينتقل في العام 

رأس )أيت  137.562، ارتفع عدد رؤوس املاشية إلى 1947رأس. وفي  100.000هو  1946ليصبح العدد اإلجمالي في 

أليت حمامة،  56.805رأس ) 145.349ما مجموعه  1951(. وبلغ في العام 80.753وأيت عبدي:  ،56809حمامة: 

 14أليت عبدي(. 88.544و

                                                           
11-  Cpt  DUBARRY, Dossier de passage de consignes, Annexe des A.I et des Renseignements d’Arhbala,25 janvier 

1951, p.17,Archives du Bureau des Affaires Indigènes d’Arhbala 
 س مكتب الشؤون األهلية ألغبالة:بمكتب الشؤون األهلية أليت اسحاق إلى رئي Mignotيتعلق األمر هنا، بمراسلتي القبطان  -12

- Lettre n° 275 A. I, Aff. 3937/ A. Y. du 23 mars 1951, A. B. A. I. d’Arhbala 

- Lettre n° 364 A. I, Aff. 3937/ A. Y. du 21 avril 1951, A. B. A. I. d’Arhbala 
في نجعة الصيف،و في أغلب الحاالت، يتم تعويض رئيس الخيمة، الذي ال يرافق القطيع إلى األعالي، قصد اإلشراف على عملية  -13

ض باالبن األكبر أو األخ، أو غيرهما، وَّ والبد من حضور  الحصاد، وما يليها من أنشطة أخرى على امتداد أشهر فصل الصيف. وقد يعم

 املرأة )زوجة أو أخت أو ابنة(، والرعاة حسب حجم القطيع.

وتتشكل مائدة الخيمة من مواد ضرورية، نذكر منها: طحين القمح والشعير، وحبوب القمح املكسرة لتحضير "أْحِريْر"، وحبوب القمح 

كر. وتختلف املائدة وتتباين من خيمة ألخرى، تبعا والشعير املحمصة لتحضير "ْبْنْدْق"، والسمن، واللحم املجفف، والشاي والس

 للوضع املادي لرب الخيمة.

باإلضافة إلى ذلك، تلعب بعض الدواب أدوارا مهمة في عملية االنتجاع الشتوي والصيفي، خاصة البغال في نقل الخيام واألفرشة، 

 ة. وفي نجعة الشتاء، تبقى السواعد ضرورية للغاية، نظراواملؤن وأدوات املطبخ وغيرها. وقليال ما اسُتعِملت الجمال عند أيت حمام

لطبيعة الفصل نفسه، فالقوة والسرعة في اإلنجاز تفرضهما وبإلحاح، سالمة القطيع أمام أحوال الطبيعة، وغارات أو هجمات 

 والشعير والسمن.السراق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فاملائدة في نجعة الشتاء باهظة ،إذ تتضاعف الحاجة إلى القمح 

  ، يستدعي كل أنواع الشروط املادية، واإلنسانية، والتاريخية، والتي يجب تفعيلها في هذه العملية.F. Braudelإن االنتجاع في نظر 

- Fernand BRAUDEL, La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II : 1- La part du milieu, 

Armand Colin, Paris, 1966 et 1990, pp. 97-98 
14- Cpt. GIRAUD, Fiche de la tribu des Aït Sokhman , mai 1947, p. 30, Archives du Bureau des A.I d’Arhbala 
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اإلحصائيات في جداول تفصيلية، تجدر اإلشارة إلى أن مكتب الشؤون األهلية ألغبالة، وقبل أن نعرض لبعض هذه 

بعد أن استقبلت  وذلك جاورة في إطار االنتجاع املتبادل،، بدأ يستقبل أعدادا مهمة من قطعان القبائل امل1948ومنذ 

وسوف نعرض لحركية هذه 1938،15و 1934في العامين قطعانه  الد زيان(، ولقباب )بالد إشقيرن(خنيفرة )ب

 االستقباالت في االتجاهين في فقرة تالية.

 1947 رؤوس مواش ي أيت سخمان في  :1جدول رقم 

 املجاميع املاعز الغنم البقر الجمال 

 56.809 25.051 30.514 898 346 أيت حمامة

 80.753 35.705 42.982 1703 363 أيت عبدي

 137.562 60.756 73.496 2601 709 املجاميع

   Résultats du tertib, In: Giraud, Fiche de la tribu,1947, op.cit (s. p)                :املصدر 

 1951سخمان في رؤوس مواش ي أيت  : 2جدول رقم 

 املاعز الغنم العجول  البقر الجمال 

 24.468 30.931 282 1102 22 أيت حمامة

 37.064 48.489 536 2296 159 أيت عبدي

 61.532 79.420 818 3398 181 املجاميع

 Recensement du Tertib,1951 In: Dubarry. Dossier de passage, op. cit, p. 26 :املصدر

 في سيرورة االنتجاع املتبادل    الشرق  سخمانأيت  -ثانيا

(، وهي مقولة رائعة ومعبرة، يقول فيها: "كل قبيلة تبحث Couleauلننطلق من مقولة للمهندس الزراعي "كولو" )           

 أيت سخمان.  –وعلى نحو مباشر  –وملا قال قوله هذا، كان يقصد  16عن 'أزغارها' ".

بتأويل واحد ووحيد، مؤداه أن انتجاع الشتاء، انتجاع أساس ي وضروري للجبليين. فبقاء أغلب قولة إال ال تسمح هذه امل

، كانت الحاجة  م 
م
القطعان ببالد أيت سخمان على قيد الحياة، كان يتطلب وإلى حد بعيد، النزول في اتجاه أزغار. ومن ث

 .ماسة إلى تحالفات وتعاقدات مع غيرهم من القبائل قبل وإبان الحماية

از أغبالة قبل الحماية، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك، كان أيت حمامة مع بداية الشتاء، يغادرون ملوية إلى باقي أحو 

وكان هؤالء ال يستضيفونهم إال على مضض، نظرا للعداء الذي بينهم. و كان بعضهم ينزلون في  .األخرى، وإلى أيت عبدي

 ويًرا. وأيت  البخث،  -م -نوا يتجهون في األغلب نحو أيت اتجاه بعض أفخاذ إشقيرن. أما أيت عبدي، فكا

ة حرك ة. ولم تسجل أي1934أما على عهد الحماية، فزيان وإشقيرن لم يستقبلوا أيت حمامة و أيت عبدي، إال في العام 

تاريخهم . وكان من الطبيعي أن يحدث ذلك خالل هذه الفترة الحساسة من 1933، و1932، و1931انتجاعية في األعوام 

                                                           

- Dubarry. Dossier de passage, op. cit, pp.18-26 
15- Leblanc, Rapport, op.cit., (s.p) 
16-  Julien COULEAU, La paysannerie marocaine, Publication de la section moderne et contemporaine, Editions du 

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris VII, 1968, p. 104   
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 .1932شتنبر ، وفترة العودة االضطرارية من معركة تازيزاوتزحف الغزاة ومقاومتهم، فترة 

أن مكتب الشؤون األهلية لخنيفرة خالل شتاء  17ويخبرنا "لوبلون" رئيس الفيلق، ورئيس دائرة زيان السالف الذكر،

األهلية ألغبالة. كما استقبل مكتب  رأس من قطعان منتجعي مكتب الشؤون 10.000خيمة، و  100، استقبل 1934

، وفي فصل 1938رأس. وفي العام  4000خيمة و  50الشؤون األهلية للقباب، وخالل نفس الشتاء ومن نفس املنتجعين، 

رأس. ولدى  44.000خيمة و 405الشتاء، بلغ عدد خيام وقطعان مكتب الشؤون األهلية ألغبالة لدى زيان خنيفرة 

 رأس. 3545خيمة و 35لقباب 

من مكتب الشؤون األهلية لخنيفرة، ما عدده  ،، استقبل مكتب الشؤون األهلية ألغبالة1934 و خالل انتجاع الصيف

من  43.000،أي بعد أربع سنوات، إلى 1938من لقباب. وارتفع عدد رؤوس املاشية املستقبلة في  1000رأس، و  20.000

 من لقباب. 3500خنيفرة، و

 الحركية االنتجاعية شتاء / صيف :3رقم جدوالن توضيحيان
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 .السالف الذكر Leblancاملعطيات الرقمية الواردة في الجدول أعاله، مستقاة من تقرير  املصدر:

 1938/  1934انتجاع صيف    :4مجدول رق

 املستقبل "أغبالة"مكتب الشؤون األهلية 

1934 1938 

 لقباب خنيفرة لقباب خنيفرة

عدد رؤوس  عدد رؤوس املاشية

 املاشية

عدد رؤوس 

 املاشية

عدد رؤوس 

 املاشية

20.000 1.000 43.000 3.500 

 نفسه. املصدر:

من املالحظات التي يمكن أن نسوقها بخصوص املعطيات الرقمية الواردة في الجدولين التوضيحيين أعاله،          

                                                           
17- Leblanc, Rapport, op. cit., (s. p.) 
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،  أن أعداد رؤوس املاشية االنتجاع املتبادلفي إطار  1938و  1934واملتعلقة بانتجاعي الشتاء والصيف للعامين 

في مجموعهم، على اعتبار أن عدد رؤوس  الشرق  سخماناملحسوبة على مكتب الشؤون األهلية ألغبالة، تخص أيت 

ويمكن أن نزعم أن نصيب أيت  .6000لم يتجاوز  -كما أبان عن ذلك التقرير السالف الذكر -1932مواشيهم في العام 

رأس املنتجعة إلى مكتبي خنيفرة  14.000ف  ،ولذلك .%50حمامة من هذا العدد، وفق معطيات رقمية بعدية، أقل من 

تضاعفت في ظرف وجيز لم يتجاوز العامين،  الشرق  ، تجعلنا نستشف أن قطعان أيت سخمان1934اب في شتاء ولقب

، بلغ عدد الخيام املنتجعة من مكتب الشؤون األهلية 1938إلى  1934وفي ظروف قاسية أيضا. وخالل أربع سنوات، من 

 رأس. فإالمم يمكن أن نعزو ذلك؟ 47.545ة إلى ، وارتفع عدد رؤوس املاشي440ألغبالة إلى نفس املراعي الشتوية 

جغرافية كبيئة أيت سخمان  –في الحقيقة يصعب تعيين العوامل التي كانت وراء هذا النمو املطرد في بيئة سوسيو 

البد من القول بأن العامل السيكولوجي، و املتمثل في الحافزية  و الشرق، النعدام املعطيات واملؤشرات الدالة،

، حيث انخرط الناس في شراكات 1932، كان له دور أساس ي في إعادة بناء وتطوير فاعلية الرعي بعد تازيزاوت والتنافس

مع جيرانهم، ومع عناصر الگوم، وهذا أمر طبيعي، فتربية املاشية هي املورد الرئيس للسواد األعظم من العوائل، ولم 

اقتناء األفدنة  الشرق  مي، استطاع عدد من أيت سخمانيكن للناس من خيار آخر. فبفضل مردودها السنوي و املوس

 إسلي. -ن-والدور، وبقع البناء خارج وداخل أغبالة وتيزي 

وعلى حد تعبير  -إن تنافس الناس على الشراكات "الكسبية"، و إقبالهم عليها ارتبطا بماهية القبيلة نفسها، فهي 

Couleau- .جيدة، قياسا  1934إلى  1932محاصيل املواسم الفالحية منذ وباإلضافة إلى ذلك، نذكر أن  18رجال وماشية

، الذي تعرضت فيه املحاصيل الكتساح الجراد ، وظهور أمراض كريبطوگامية 1931 – 1930إلى املوسم الفالحي 

التي ، كان لها األثر اإليجابي في توفير الكأل، وإنعاش املراعي 1934 - 1932وهكذا،  فمواسم  19أصابت الغطاء النباتي.

 تضررت في األعوام السابقة.

ويمكن أن نالحظ أيضا أهمية مراعي القمم الصيفية، ومراعي ملوية بالنسبة لقطعان األزغار، وخاصة زيان وإشقيرن. 

، 1938من لقباب( في صيف  3500خنيفرة و من  43.000رأس ) 46.500فاستقبال مكتب الشؤون األهلية ألغبالة ل 

، والتي ساهمت، إلى جانب جوائح أخرى 1938 – 1937نطقة لم تتأثر بالجائحة الطبيعية يدفعنا إلى القول بأن امل

كما أن مسألة االنتجاع املتبادل، لم تكن  20بعدها، في خلخلة توازن املجتمع املغربي القائم على النمط الزراعي الرعوي.

م  تطبيقه من طرف مكاتب فقط استراتيجية ضمن سياسات الحماية، بل كانت أيضا إجراًء فرضته بعض ا
م
لقبائل، وت

الصعود إلى مراعيهم   الشرق  الشؤون األهلية فيما بعد. فقبيلة زيان  على سبيل املثال، فرضت على أيت سخمان

، ما مجموعه 1934الصيفية، مقابل النزول إلى مراعيها الشتوية. ويمكن أن نالحظ أن الزيانيين أرسلوا إلى أغبالة في 

 . 43.000مقابل  44.000، 1938. وفي 10.000ستقبلوا  رأس، وا 20.000

اْن أبناء موح أوحمو، ودعمت دائرة زيان ذلك، مما فسح املجال أمام  و رفض الزيانيون تحيز أيت سخمان إلْمْحزم

القطعان الزيانية لالستفادة من مراعي الصيف السخمانية. و ليس  هذا بجديد، فقد سبق للزعماء الزيانيين في شتاء 

                                                           
18- COULEAU, La paysannerie, op. cit, p.90. 
19- Jacques GADILLE, « L’agriculture européenne au Maroc. Etude humaine et économique». Annales de Géographie, 

tome.66, n° 354, 1957, p.150. 
20- Daniel RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohamed V. Le double visage du protectorat, Imp,  Najah El Jadida, 

Casablanca, 2004, p. 179. 
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ماْن استقبال أن 1927 – 1926
ْ
ويؤكد "سيليريي" أن  21في منبسط ْعريْض.  انهافخر من  10.000 فرضوا على أيت بوگ

قبائل األزغار كانت دائما في عداء مع قبائل االنتجاع الشتوي، ويضيف أنها استفردت بمراعيها خالل الفترات التي 

ا. وملا رخصت لهم فتعودت على االستفادة منها وحده 22أحكمت فيها قوات الغزو حصارها على املنتجعين الجبليين،

 ذلك اعتداء على ممتلكاتها الجماعية. االنتجاع، اعتبرتسلطات الحماية 

بعد عقد من الزمن، سوف تتزايد حاجات أيت سخمان الشرق إلى مزيد من املراعي الشتوية.  وأمام هذه الوضعية،            

 أهمية كان البد من مراعاة حالة أيت حمامة، كونهم األكثر احتياجا مقارنة مع أيت عبدي، وقد سبقت اإلشارة إلى

، وخالل هذه الفترة 1947مراعيهم الجماعية. واضطرت سلطة الحماية إلى وضع اتفاقيتين أساسيتين، ترجع األولى إلى 

ما بين رؤساء كل من ناحيتي الدار البيضاء و  1950مارس  8كان مكتب أغبالة تابعا لدائرة زيان. وتعود الثانية إلى 

، و في مقدمتهم أيت حمامة وأيت ويدير، باالستفادة من املراعي مكناس. وهاتان االتفاقيتان  سمحتا أليت سخمان

 ويمكن عرض محصلة كل من االتفاقيتين في الجدولين أدناه. 23الشتوية إلشقيرن وأيت إسحاق.

 الحركية االنتجاعية الشتوية في اتجاه دائرة زيان )مراعي إشقيرن(: 5جدول رقم

 دائرة زيان –مراعي إشقيرن الشتوية  

 1951-1950 1950-1949 1949-1948 1948-1947 السنوات

مكتب ش.أ. أغبالة/ عدد 

 رؤوس املاشية

9.000 6.000 6.000 6.000 

 السالف الذكر. Leblancاملعطيات الرقمية الواردة في الجدول أعاله، مستقاة من تقرير  

 أيت إسحاق(الحركية االنتجاعية الشتوية في اتجاه دائرة زيان )مراعي : 6جدول رقم

 ة زياندائر  –مراعي أيت إسحاق الشتوية  

 1951-1950 1950-1949 1949-1948 1948-1947 السنوات

مكتب ش.أ. أغبالة/ عدد 

 رؤوس املاشية

29.000 10.000 10.000 10.000 

 نفسه املصدر:

انطالقا من الجدولين أعاله، يمكن أن نسجل تراجع عدد الرؤوس املرخص لها باالنتجاع الشتوي، من مكتب           

رأس خالل  19000. وإلى أيت إسحاق ب1951إلى  1948رأس من  3000الشؤون األهلية ألغبالة، إلى مراعي إشقيرن ب 

شقيرن، بالنسبة ملراعي إ 6000عدد رؤوس املاشية املنتجعة في  نفس الفترة. وذلك راجع إلى قرار سلطة املراقبة بتحديد

. و يعود هذا التراجع إلى أسباب تنظيمية، وليس إلى أسباب 1949 – 1948منذ شتاء  ملراعي أيت إسحاق  10000و

                                                           
21- Célérier, « La transhumance », op.cit., p. 68.  
22- Ibidem. 
23- DUBARRY. Dossier de passage, op. cit, pp. 18-19. 

   - GIRAUD. Fiche de la tribu, op. cit., (s. p). 
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أيت  طبيعية بيئية، و ذلك من أجل التخفيف  عن املراعي املشار إليها. ومع ذلك، عمدت سلطة املراقبة إلى تعويض

 لبخث، و  12.000سخمان بمراعي أخرى، فسمحت لهم ب 
و في دجنبر  24في اتجاه أيت ويرا، 5000رأس في اتجاه أي م ْ

، سمح 1952رأس.  وخالل شتاء  12.000إلى  5000ا وأيت سخمان الشرق، زاد العدد من ، وبعد اتفاق أيت وير  1951

الذي أضر باألزغار والسهول، حال  و ،1953الخاصة ، غير أن جفاف بالرعي في أراضيهم الشرق اد زيان أليت سخمان قي  

  25دون ذلك.

 هممراعي لجودة وثراء أيت حمامة إلى كثيرا، كان إشقيرن ال ينتجعون 1948وفي إطار انتجاع التبادل وفق اتفاق 

إطار نفس االتفاق، بارتياد مح أليت حديدو، في . أما أيت إسحاق، فقد كانوا يصعدون صيفا إلى أيت ويدير. وس  يةالصيف

د عدد رؤوس ماشيتهم في  ِ
رأس  3000مراعي أيت سيدي اعمر أوحلي على تراب أيت حمامة، ومراعي أيت عبدي، وُحد 

م بالتساو 1950إلى  1948من  5000، ليرتفع إلى 1947منذ العام  قسَّ
ُ
ي على كل من ، مع العلم أن هذه األعداد كانت ت

 عبدي. وأيت أيت سيدي اعمر أوحلي

فباإلضافة إلى  .و تجدر اإلشارة إلى أن انتجاع التبادل عرف وتيرة خاصة، وتزايد نشاطه مع مشارف نهاية الحماية

 اتفاقيات ،  فإنهم دخلوا بمعية أيت عبدي في1948استفادة أيت حمامة من مراعي أيت عبدي الصيفية و الشتوية منذ 

. ويمكن أن نعرض 1955 – 1954ة الشيخ، وأيت ويرا، وزيان في موسم جديدة، مع كل من أيت إسحاق، وإشقيرن، وزاوي

 لها باالنتجاع الشتوي إلى مراعي القبائل املشار إليها: ألعداد رؤوس مواشيهم املسموح

 ؛3800، وأيت عبدي6000رأس:  أيت حمامة  9800استقبل أيت إسحاق   -1

 ؛رأس: أيت حمامة 5800قبل إشقيرن: است -2

 ؛2050، وأيت عبدي 1950رأس: أيت حمامة  4000الشيخ: استقبلت زاوية  -3

 ؛3485، وأيت عبدي 1514رأس: أيت حمامة  5000ا: استقبل أيت وير   -4

 2500.26، وأيت عبدي 5500رأس: أيت حمامة  8000استقبل زيان:  -5

                                                           
24- Rapport d’accord de transhumance n°38, daté du 15-1-1949, A. B. A. I. d’Arhbala. 
25- Fiche de la tribu,1953, op. cit., p. 36. 
26- P-V de délibération des Jemaas administratives du 6-12-1954. Registre, Décisions des Jemaas Aït Hammama. 

Archives du Tribunal Coutumier Berbère d’Arhbala. 

املراعي الشتوية هاته، خضعت لتنظيم، ومراقبة سلطة مكتب الشؤون األهلية ألغبالة؛  والبد أن نشير إلى أن عمليات االنتجاع إلى

وكان يشمل التنظيم مجموعة  من اإلجراءات اإلدارية، منها تعيين أسماء املنتجعين وأفخاذهم، وعدد رؤوس املاشية وتصنيفها، 

يين، و في أغلب الحاالت،  تخضع للقرعة. و بعد هذا وعدد الدواب من خيول وبغال وحمير، ثم عدد الخيام. وكانت عملية التع

اإلجراء، يمنح   ضابط   مكتب الشؤون األهلية رخص االنتجاع، في أسماء   أشخاص  محددين، غالبا ما يكونوا مقدمين. وينوب كل 

ن يحضر لدى رئيس الدائرة أو أفراد. ويتعين عليه أ 6إلى  4مقدم عن أفراد من فخذ واحد أو أفخاذ متعددة، ويتراوح عددهم ما بين 

ثل لها هو امللحقة املستقبلة، ثالثة أيام قبل عبور القطيع للحدود اإلدارية، كي يتلقى التعليمات واألوامر التي ينبغي أن يلتزم بها، ويمت

 ومن معه.

- Permis de transhumance n°32, 33, 34 et 35 datés du 16-12-1953. Annexe d’Arhbala. A.B.A.I. d’Arhbala 

 ، تحت األرقام:1955دجنبر  10و  9، 8، 1، رئيس ملحقة أغبالة للشؤون األهلية، بتواريخ Gruyerمراسالت القبطان  -

- 1030 AA/4 C1 transhumance/ 1046 AA/4 C1 transhumance/ 1048 AA/4 C1 transhumance/ 1050 AA/4 C1 

transhumance. Région de Casablanca, Territoire du Tadla, Cercle El Ksiba, A.B.A.I. d’Arhbala 
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املجاالت نزوال وصعودا، نالحظ مدى إصرارهم على التنقل في  ،الشرق  عندما ننظر في سيرورة انتجاع أيت سخمان          

 دجس   عموديبتنقل   -(Braudelوعلى حد تعبير "بروديل" ) -وإْن كان النزول هو املهيمن والشغل الشاغل. يتعلق األمر

حتى نهاية الحماية، وفق املتاح من الوثائق  1934وهذا اإلصرار، والذي حاولنا تتبعه منذ  27حياة بطابقين متساوقين.ال

واملعطيات، يكاد يكون يوميا. وهذا مؤشر سوسيولوجي واقتصادي يدل على سيادة فاعلية الرعي، وهيمنتها على باقي 

ستعمار، ألن تربية املاشية مركز تحت اال  الشرق  ت أيت سخمانالفاعليات األخرى، رغم ُجماع التحوالت التي مس  

وكما الحظ ذلك بعض األنثروبولوجيين الذين اشتغلوا  -ال للعائالت. واعُتبرت املاشية أيضااقتصاد الجبل، ومورد فع  

القطيع متعدد الوظائف: إنتاج اللحم، والحليب، والزبدة، والصوف،  و، ناقال أساسيا للتبادالت -على الجبل املغربي

 28والجلود، ومورد للنقود، ووسيلة للحصول على الشرف واالمتياز.

والقاسية،  طلب "عشب اآلخرين" )العبارة لكولو( في فصول الشتاء الطويلة على الشرق  أيت سخمان إذا ألح  غرو  و ال

طلب تدخل  على صرواوأ .واملصاهرة، ملاض ي، والعوائد املشتركة، والتاريخ، واللغةتحالفات ا واستثمروا من أجل ذلك

لحماية رأسمالهم  من أجل بلوغ مختلف املراعي، القضائية اإلدارية و سلطة املراقبة عبر شيوخهم، واجماعاتهم

 املتحرك، وتنميته في مجال طبيعي و اجتماعي دينامي وصراعي بامتياز.

 إكدالن أيت عبدي  -1

ماع، حد  1948يونيو  16وفي        ا سيدي، وبحضور القبطان  اتدت اج  أيت سخمان الشرق، وتحت رئاسة القايد بَّ

أكتوبر  6(، طرائق وشروط انتجاع أيت حمامة لدى أيت عبدي خالل فصلي الشتاء والصيف. وفي Dubarry"دوباري") 

ماع تحت رئاسة نفس القايد، وبحضور نفس القبطان رئيس ملحة أغبالة، في  اتمن نفس السنة، اجتمعت نفس اج 

 29أزغار فال. وبعد املداولة، قرر أيت عبدي، وباإلجماع الترخيص لهم بذلك.ب استقبال خيام وقطعان أيت حمامة شأن

فا؟، وماذا قدم دها أيت عبدي النتجاع أيت حمامة إلى مراعيهم شتاًء وصيفماهي مجمل الطرائق أو الشروط التي حد  

 أيت حمامة في مقابل ذلك؟

 ( شمل: 4قبل التعاطي لهذين السؤالين، سنعرض ألسماء إگدالن أيت عبدي. فاالجتماع األول )القرار رقم 

 إسروتا؛ -

 ؛أيت بوملان –ن  –إسروتا  -

                                                           

ورغم ما كان يسود هذا التنظيم من صرامة ودقة في املواعد، إال أن البعض يتذكر ما كان يشوبه أيضا من تحيز ومحسوبية، وإن 

 كان السبب في ذلك ، تدخالت بعض الشيوخ واملقدمين ، الذين  كانوا يتلقون الهدايا والرشاوى. 

 أيضا أن تكاليف وصوائر االنتجاع، كانت على عاتق منتجعي القبيلة أو الفخذ ، وترتبط  بعدد رؤوس الغنم واملاعز. وتشمل وال ننس ى 

 الهدايا والذبائح، التي كانت تقدم ألعضاء اجماعات املستقبلة عند إبرام أو إعادة إبرام اتفاقيات االنتجاع.

- Décisions n° 2 du 21 janv. 1948, R. Décisions des Jeamaas A. Sokhman, 116 à 170, A. T. C. B. Arhbala                                                                                                                     

ث كان البد من تلقيح املاشية ضد بعض وشملت مراقبة سلطات املراقبة أيضا ، الجانب الصحي والوقائي للماشية قبل االنتجاع، حي

األمراض، خاصة الجدري، وذلك  قبل االلتحاق بمواضع االنتجاع. وكان املسؤول عن املجموعة في أغلب األحيان، أو صاحب املاشية  

ما باإلدالء بشهادة التقني البيطري التابع ملصلحة تربية املاشية بالقصيبة.  في بعضها، ملزم
27-  BRAUDEL. La méditerranée, op. cit, p. 98. 
28-Béatrice  LECESTRE-ROLLIER, Anthropologie d’un espace montagnard. Les Ayt Bou-Guemez du Haute-Atlas 

marocain, thèse de Doctorat de l’Université, Paris V Sorbone, René Descartes(Dactylographie),1992,p.92. 
29- Décision n° 4/ 16/6/1948, et Décision n° 5/6-10-1948,op.cit. 
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 أيت ْبْنْدْق؛ –ن  –تافراوت  -

اْت  -
 
بع؛ –ن  –ِتيُزوگ  أيت واغاظ، وأيت الر ْ

 أيت ويدير؛ –ن  –تاْرْصْفْت  -

 أيت ويدير. –ن  –اري ع –ن  –أمالو  -

 (: 5وشمل االجتماع الثاني )القرار رقم 

 أزغار فال. -

 الشفعة/: املرعىالستةط االنتجاع إلى املراعي "إگدالن"شرو  -2

كل فخذ من أفخاذ أيت حمامة ملزم، بعد عملية القرعة، بااللتحاق باألكدال التابع ألحد أفخاذ أيت عبدي، والبد      

له من تعيين مقدم مسؤول يتلقى أوامر شيخ الفخذ املستقِبل. وبما أن أفخاذ أيت عبدي خمسة، فقد تم تنظيم أفخاذ 

 أيت حمامة السبعة على هذا النحو:

  األولى: أيت حمي؛املجموعة 

 املجموعة الثانية: أيت جابر؛ 

 املجموعة الثالثة: أيت علي أوعيس ى؛ 

 املجموعة الرابعة: إْحريْر، وأيت يشو )أيت الربع(؛ 

 .املجموعة الخامسة: إعدلون، وأيت سيدي اعمر اوحلي 

فصل الشتاء، يمكن لقطعانهم وعند نهاية املدة املخصصة لالنتجاع، يتعين على أيت حمامة االلتحاق بمواطنهم. وخالل 

 أن ترعى يأزغار فال على امتداد دجنبر ويناير وفبراير.

في مقابل ذلك، تراجع أيت حمامة عن ممارسة حق الشفعة ضد أيت عبدي الراغبين في شراء أراض ي البناء، أو منازل 

 وتم   بين أيت عبدي. فيمام، و بمركز أغبالة. غير أن هذا الحق في ممارسة الشفعة، ظل ساريا بين أيت حمامة أنفسه

ا سيدي، والترخيص أليت حمامة، وأليت  توضيح بعض النقط األساسية األخرى، السيما تلك املتعلقة بامتيازات القائد بَّ

ة"، برعي قطعانهم في نفس  ْسِبي 
م
گدالن، شريطة أن تكون هذه الشراكات مسجلة لدى اإلعبدي الذين هم في شراكات "ك

حكمة العرفية ألغبالة. وأخيرا، منعت اجماعة ايت عبدي رعاتها العاملين لدى أيت حمامة من مكتب الضبط بامل

 االستفادة من نفس املراعي.

 ، وهي كالتالي:1948ويمكن أن نعرض لنتيجة سحب القرعة األولى في العام 

 أيت حمي أگدال إسروتا أيت بوملان؛+

 أيت جابر أگدال تافراوت أيت بندق؛+

 عيس ى أگدال تيزوگات أيت الربع؛أيت علي أو +

 أيت يشو وإحرير أگدال أيت ويدير؛+

 إعدلون وأيت سيدي اعمر أوحلي أگدال أيت واغاظ.  +

الجديدة من نتيجة  ق بأن تكون انطالقة تنظيم النجع، أي بعد انصرام خمس سنوات، حصل االتفا1953وفي العام 

 ، وهكذا.1968، 1963، 1958، 1953في سنوات  نفس اإليقاعجعها وفق ستتنظم ن   1948أن مجموعة  و ،1948قرعة 

 طرائق وشروط االنتجاع إلى أگدال أزغار فال-3     
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مارس حسب التقويم الفالحي، أي  8يتم استقبال خيام وقطعان أيت حمامة في أزغال فال، من فاتح أكتوبر إلى           

في انتظار فتح إگدالن أفخاذ أيت عبدي السالفة الذكر. مارس حسب التقويم الگريگوري،  20أكتوبر إلى  10من 

 . لترك املكان أليت عبدي مارس 20فال في  ويتوجب على أيت حمامة مغادرة أزغار

ممارسة الشفعة في أراض ي د هؤالء قرارهم النهائي بالتراجع عن حق وفي مقابل ما قدمه أيت عبدي أليت حمامة، جد  

 كل أن وو املنازل  بمركز أغبالة. و التزم مسؤولو أيت حمامة أيضا، بعدم العودة إلى  املطالبة بمراعي أيت عبدي،  البناء

ِض  ألقص ى العقوبات.  رجوع في الوعد
 يعر 

ل إثنولوجيا ب "رفع" أيت  31لصالح أيت عبدي، droit de préemption 30عن حق الشفعة خليإن الت يمكن أن يؤوَّ

على استضافتهم خياما وقطعانا على أراضيهم، التي انتزعوها  -وباإلجماع -حمامة لتحدي أيت عبدي، الذين اتفقوا

بالقوة أو التوافق أو بهما معا. ووفق ذلك، سيعود أيت عبدي إلى أغبالة، مركزهم السياس ي واالقتصادي مع أيت 

ق في اقتناء منازل أو أراض ي البناء، وفي االستقرار الرسمي واستكمال "حق املدينة". وسوف يرجع أيت حمامة، ولهم الح

 حمامة، ولو مؤقتا، إلى أجود املراعي. إنه تبادل للمصلحة في بعديها الرمزي واملادي، فرضته فاعلية الرعي باسم االنتجاع

الثاني لم يحددا، ضمن طرائق االنتجاع وشروطه، أعداد رؤوس  ومن املالحظ، أن االجتماع األول واالجتماع .املتبادل

 الشتوية السالفة الذكر. النجعالقطعان املسموح لها باالنتجاع، كما هو الحال في 

 راعي أيت حمامة وتدابير "البيرو" واّجماعةم -  4

سنحاول التعرف على بعض انشغاالت أيت حمامة املرتبطة بفاعلية الرعي، وخصوصا تدبير أهم مراعيهم بأگدال            

مصدر هذه االنشغاالت عامالن، عامل تزايد عدد رؤوس املاشية الذي و . 1948ملوية، وبأحواض أملسيد بدءا من العام 

عامل تراجع مساحات أراض ي الرعي لصالح أراض ي الزراعة، الغنم واملاعز. و من  50.000تجاوز، في العام املشار إليه، 

ي، تنافسهم حول تقسيم األراض ي الجرداء التي كانت في الحقيقة مخصصة للرع وملكية األرض،  إلىنزوع الناس  سببب

ْحُرومْ 
م
، والتي تحو   واملعروفة بأراض ي امل

ْ
اْوغ سم

م
ماعة تدبر لت إلى أفدنة لزراعة الشعير والقمح. ولم وكذا أراض ي أ تعد اج 

نتيجة أوال لسياسات  هو مساحات الرعين تراجع والواقع أ وتراقب هذه األراض ي التي كانت ملكية جماعية لإلغصان.

وتسييج الغابات  32وأراض ي املخزن، لك، ورسم حدود األراض ي الجماعيةمراقبة الطرق واملسا عمدت إلىالحماية التي 

 أراض ي القبائل. جزءا ال يتجزأ منالتي كانت تعتبر 

                                                           
حق مستمد من الشرع، وليس مصطلحا أمازيغيا، ويرى البعض أن األمازيغ قبل مجيء اإلسالم لم يكونوا في حاجة إلى الشفعة،  -30

ألرض داخل وحدات ألن األرض لم تكن موضوعا للتفويت والبيع، بل كانت ملكية قبلية. والشفعة استراتيجية عرفية للمحافظة على ا

حق  Les agnats"، مؤسسة متمركزة حول امللكية، ولألقرباء الدمويين L’anhadفالشفعة " ،العائلة، واإلغص، والقبيلة. وبذلك

 االعتراض على بيع األرض لألجنبي. راجع:

- C Ravès , « La colonisation en pays de coutume berbère », Société Historique Algérienne. Pub, Deuxième congrès 

de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord. Telemcen 14-17 avril Alger, 1936, p. 430 

 80، ص. 1991ليعة، بيروت، لبنان، دار الط رحمة  بورقية، الدولة والسلطة واملجتمع،  -

-  Ahmed SKOUNTI, Le sang et le Sol .Nomadisme et sédentarisation au Maroc. Les Ayt Merghad du Haut-Atlas 

Oriental, Ed. IRCAM. El Maarif Al Jadida-Rabat, 2012, p.73 
31- Réunion du Collège Judiciaire des Aït Sokhman de l’Est, du 1er fév. 1952 (1er point, c), R. Inscription..., op. cit. 
32- Gérard MAURER , « L’Homme et les montagnes atlasiques au Maghreb ». Annales de Géographie, tome.105, n° 

587,1996, p.51 
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م -ومهما يكن، فأيت حمامة          اْل" أو أصحاب القطعانو خاصة اج 
م ْ
ن إلى كانوا مضطري -اعتهم وأعيانهم من "أيت مل

تزايد ل إيجاد حلول عملية لهذه املسألة، تمكنهم من املحافظة على ما تبقى من املراعي، دون إغفال النشاط الزراعي

كانت الفاعلية الرعوية موردا أساسيا  زراعي. وإذا -اد الجبل طبيعة مركبة: اقتصاد رعوي إليه. فطبيعة اقتص تهمحاج

ْن" أيت حمامة، فالقمح 
ْ
يت ِ

س 
ْ ْ
مل
م
في التبادل، فالزراعة أساسية وال تقل قيمة، فهي مورد لسد حاجيات أغلب كوانين "أ

ئدهم اليومية، كما يحضر الشعير أيضا في الصلب أوال والشعير ثانيا أساسيان، ويحضران في أغلب أطباقهم أو موا

 علف الدواب واألبقار وغيرها، والذرة في املراتب الدنيا لندرتها ال لقيمتها.

ماعةأ فكيف دبر "البيرو" واألعيان املجال اإلنتاجي أليت حمامة؟، ونقصد هنا باملجال  و مكتب الشؤون األهلية، واج 

سيد، وهي في نفس الوقت مساحات للزراعة، وتعتبر العمود الفقري لفاعليتي اإلنتاجي أهم املراعي بملوية وأحواض أمل

ِخذت مجموعة من القرارات الشرق  الرعي والزراعة ببالد أيت حمامة وأيت سخمان  وتخص:  33عامة. ولذلك اتُّ

 عيين حدود أگدال ملوية وتاريخي فتحه و إغالقهت -أ       

 20رت إغالق أگدال ملوية في ، و قر الشرق  املراقبة حدود ملوية أيت سخمان نت سلطةعي   1948مارس  18في            

 يوليوز من كل عام. ومنذ ذلك التاريخ، و هو ينتظم على النحو املذكور حتى نهاية الحماية؛ 20، وفتحه في مارس

 شراكات املاشية مع األجانب -ب      

رأس من األغنام واملاعز(، ونظرا أيضا للمشاكل التي يطرحها  50.000نظرا لنمو قطعان أيت حمامة )أزيد من           

الرعي الربيعية، كان البد أن تتخذ اجماعات أيت حمامة تحت  مساحاتنشاط الرعي خالل فصل الربيع، خاصة قلة 

من مكاتب الشؤون األهلية املجاورة، وفي نفس الوقت لم تمنع  سلطة املراقبة، قرار منع شراكات املاشية مع األجانب

 الشراكة مع أيت عبدي؛

 حماية  أراض ي الرعي -ت       

، املحافظة على املساحات املخصصة للرعي، وإن كانوا راهنوا على عدد 1949من أولويات أيت حمامة منذ يونيو          

أحواض أملسيد، نظرا  لإلقبال الكبير على زراعة القمح والشعير. ففي قليل من هذه املساحات بكل من أگدال ملوية و 

 13عبرة= 1عبرة ) 7310كلغ(، والشعير تقريبا  17عبرة= 1عبرة ) 5000، بلغ محصول القمح الصلب حوالي  1948عام 

لخناق، وبشكل مما ضيق ا 34من الشعير. 8625عبرة من القمح الصلب، و 5700إلى حوالي  1949كلغ(، وارتفع في العام 

 ملحوظ، على نشاط الرعي.

مَّ التواضع وباإلجماع، على ضرورة تقسيم أحواض أملسيد وملوية إلى أربع مناط
م
ق، مع إلزامية ولتجاوز هذه املشكلة، ت

ن أن نظام استراحة األرض) وفق نظام التناوب، منطقتين للرعي ومنطقتين للزراعة، بعدما تبي  و  تخصيص في كل عام،

. للزراعة، يستحيل إنجازهعلى مستوى كل األراض ي املخصصة و سنة من كل سنتين،  La mise en jachèreأسيكي(

مَّ تعيين املناطق األربع تعيينا مجاليا، وع وولتطبيق هذا اإلجراء، كان البد من ضبط حدود أحواض أملسيد وملوية، 
م
لى ت

 الطريقة التالية: 

  تغانمين، مرورا بمحاذاة املرابط سيدي اْمْحْمْد أوسعيد،  –ن  –النازل من تيزي املنطقة األولى في غرب ممر الدواب

                                                           
33- Décisions n° 1 du 18 mars 1948, n° 2 du 16 juin 1948, n° 3 du 16 juin 1948, et n° 9 juin 1949, R. Décisions des 

Jemaas A. Hemmama 116 à 170. A.B.A.I. d’Arhbala et A.T.C.B. des Ait Hemama 
34- Document relatif au tableau de commandement 1945-1950. A.B.A.I. d’Arhbala 
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(، وأجعبو  –ن  –وتاغزوت 
ْ
ْرظ

ْ 
ر ْ )أو الش

ْ 
 أوعاْزْر وصوال إلى الحدود اإلدارية مع إشقيرن؛ –ن  –الش

  ين إلى مدخل بالد إشقيرن؛تغانم – ن –املنطقة الثانية، وتوجد بين الحدود السالفة الذكر، وطريق العربات، من تيزي 

  ن  –املنطقة الثالثة بين طريق العربات وواد ملوية، وانطالقا من أغبالو–  
ْ
 إلى مدخل بالد إشقيرن. وفي جنوب ت

ْ
ط

ْ
ْمش

نت  تمشط –ن  –أغبالو  ي  ْرْض حدود هذه املنطع 
ْ
بو وطاس،  – ن –قة بممر الدواب املنطلق من هذه العين، مرورا بأگ

 بوْعْمِري إلى حدود إعدلون؛ –ن  –وتيزي 

 .املنطقة الرابعة، وتوجد في شرق الحدود املشار إليها أعاله 

ص للزراعة خص  وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القرار ال يشمل إال أراض ي البور، على اعتبار أن األراض ي املسقية يمكن أن ت  

للزراعة؛  1950 – 1949املنطقة الثالثة في موسم تخصيص املنطقة األولى، و  كل سنة. و بعد إجراء عملية القرعة، تقرر 

 – 1950وخالل  و املنطقة الرابعة أيضا، وخالل نفس املوسم، الستقبال القطعان. طقة  الثانيةركت  املنعلى حين ت  

صصت املنطقة األولى واملنطقة الثالثة للرعي، وهكذ1951
ُ
نت املنطقة الثانية واملنطقة الرابعة للزراعة، وخ ِ

 ا في، ُعي 

 إطار التناوب.

ماعة أيت حمامة هذه العادة من أعراف الرع وتم    ي القديمة عند أيت تطبيق غرامة خرق عرف املرعى، واعتبرت اج 

ن لعام واحد، يتولى تدبير فاعلية الرعي، بالسهر على  –ن  –، ملا كان أمغار سخمان الشرق  إگدالن، والذي كان ُيعيَّ

 الص الذعائراالنتجاع التي كانت تولي األهمية القصوى لحجم ونوع القطعان، واستخ احترام مواقيتها، وتحديد شروط

 نزع القطيع.إلى ، في الحاالت الشاذة، صلوالتي يمكن أن ت

ماعة  وإذا كانت الذعائر فيما مض ى عينية، وتتمثل في رؤوس املاشية تبعا لحجم القطيع، وكان تنفيذها مناطا بأعضاء اج 

ماعة أيت سخمان وعلى رأسهم أمغار،  فإنها تحت الحماية تحولت إلى غرامات نقدية، وذلك وفق القرار الذي اتخذته اج 

واتفق الحاضرون في اجتماع  1948.35يناير  21وقائدهم تحت إمرة ضابط الشؤون األهلية ألغبالة يوم  وشيوخهمالشرق 

األهلية "تمودال" التي يقدمها أصحاب القطعان من مكاتب الشؤون  سمىما ي   اليوم املذكور، على أن مبالغ الذعائر أو

وأيت عبدي؛ و الهدايا املفروضة بالعادة على األجانب املستفيدين من مراعي أيت حمامة، والتي  املجاورة، ومن أيت حمامة

منح لألفخاذ التي تدخل املراعي في ملكيتها الجماعية، تتحول إلى رؤوس أغنام وماعز ، ويب
ُ
قى القطيع ملكية القبيلة أو ت

 الفخذ أو األفخاذ، من أجل تغطية بعض مصاريف االستقبال وغيرها.  

من تحديد  1960،36دجنبر  29قيمة تمودال، ومع ذلك مكنتنا وثيقة يعود تاريخها إلى  1948يناير  21لم يحدد اجتماع 

 هذه القيمة وهي: 

 فرنك يوميا بالنسبة لقطيع من الغنم؛ 3000 -

 فرنك يوميا لقطيع من املاعز؛ 2500 -

الحمل؛ وإذا تجاوز عدد الرؤوس عشرا، يضطر الجاني إلى إعطاء  دواب فرنك لكل رأس من األبقار، و 500 -

ْت"، وهي نعجة من الصنف الجيد
ْ
ُدول

ْ
اْمگ

م
 يتم انتقاؤها وتباع في السوق. "ت

مت على أيت الديموغرافي، والنزوع إلى االستقرار، حت  إن الظروف االجتماعية واالقتصادية، والسيما النمو           
                                                           

35- Décisions n° 2 du 21 janvier 1948, R. Décisions des Jeamaas A. Sokhman, 1 à 50 A.T.C.B. des Ait Sokhman 
36- Compte rendu du Caïd Haddou ou Hassan Zouhry, Chef de l’Annexe d’Arhbala, n° 77/ A/ I du 29-12-1960, suite à 

la transmission n° 2787 PBM/KS. CLT : 3 du 16-12-1960. Royaume du Maroc, Ministère de l’Intérieur, Province De 

Béni Mellal, Cercle d’El-Ksiba. A. A. Arhbala 
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مواجهة حتمية الجمع بين الرعي والزراعة. وقد تبين لنا، ومن خالل نظام التناوب، أن الفاعليتين معا الشرق سخمان 

من أصبحتا في نفس درجة األهمية، وإن كان ذلك ال يمنع من مالحظة توجه الناس أكثر فأكثر إلى النشاط الزراعي، 

على اقتناء األراض ي، وزراعة القمح أوال، والشعير ثانيا،  -إبان أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين -خالل إقبالهم 

 والذرة في املرتبة الثالثة، وغرس األشجار املثمرة، ثم بناء وكراء املنازل، واالستثمار في شراكات املاشية.

 خاتمة

              
 
، وأثرت على الشرق  مظهرا أساسيا من مظاهر الحياة اليومية في بالد أيت سخمان االنتجاع لت حركيةلقد شك

ماع. ولذلك، حرصوصراعي روابطهم وعالقاتهم داخل مجال متحول ومحدود تحت سلطة مكتب الشؤون  اتهمت اج 

 االجتماعي. –حفاظا على توازنه اإليكولوجي  وفق ضوابط زجرية على ضبط هذا املجال، و تنظيمه األهلية

 .ملي إمالءاتها الخاصةغير أن هذا التوازن لم يكن دائما يسيرا، فحاجات األفخاذ وتزايد إكراهات اليومي، غالبا ما كانت ت  

 22فقد ُسمح إلعدلون، على إثر نزاع بينهم وبين أيت سيدي ْحِسيْن، بسبب الحدود الفاصلة بين أراضيهم الزراعية في 

، باستصالح أراض ي الرعي ب "تالزاست" لتوسيع النشاط الزراعي، وذلك من التاريخ املذكور إلى نهاية شهر 1949دجنبر 

 37عتبروها مراعي مشتركة بين كل أيت حمامة.. أما األراض ي غير املحروثة، فقد ا1952مارس 

وإجماال، إن فاعلية الرعي، قبل و إبان الحماية الفرنسية، شكلت أساس اقتصاد أيت سخمان الشرق، شأنهم في ذلك 

شأن أغلب القبائل الجبلية. بيد أن السلطات االستعمارية أجهزت على هذا النشاط، بسياسة الحدود اإلدارية، ومراقبة 

، وفرض االنتجاع املتبادل وفق قوانين وضوابط إدارية غير مألوفة على حساب األعراف. و االنتجاعو"تنظيم"  املراعي

في خضم هذه قد أذكى ذلك النزاعات الداخلية، ومع قبائل الجوار، وقض ى تدريجيا على التحالفات التقليدية. و 

تربية املواش ي، واالشتغال بالزراعة، والتجارة، ك -قرارأن جنح أغلبهم لالست بعد-نزع الناس نحو أنشطة أخرى  ،الظروف

 ملواجهة متطلبات اليومي و غالء األسعار. األخرى  الحرف مختلفو 

افيا  :البيبليوغر

- AA/4 C1 transhumance/ 1046 AA/4 C1 transhumance/ 1048 AA/4 C1 transhumance/ 1050 AA/4 C1 

transhumance. Région de Casablanca, Territoire du Tadla, Cercle El Ksiba, A.B.A.I. d’Arhbala 

- Ahmed SKOUNTI, Le sang et le Sol .Nomadisme et sédentarisation au Maroc. Les Ayt Merghad du Haut-Atlas 

Oriental, Ed. IRCAM. El Maarif Al Jadida-Rabat, 2012 

- Béatrice  LECESTRE-ROLLIER, Anthropologie d’un espace montagnard. Les Ayt Bou-Guemez du Haute-Atlas 

marocain, thèse de Doctorat de l’Université, Paris V Sorbone, René Descartes(Dactylographie),1992 

- Cmd. TARRIT  « Etude sur le front chleuh. Le pays des Ait Seri et des Ait Chokhman», Bulletin de la Société de 

Géographie du Maroc, Vol. III, Fasc.5, 2ème, 3ème, 4ème Tome, Casablanca, 1923 

                                                           
37- Décisions n° 8/H du 22-12-1949. R. Décisions des Jemaas. A. Sokhman, 116 à 170. A.T.C.B. des Ait Sokhman 

 ، وبمناسبة افتتاح إگدالن ملوية، ُمِنع إعدلون وأيت سيدي ْحسيْن، وملدة شهر واحد، من الدخول إليها، باستثناء1952يونيو من العام   7في 

ا يوليوز على غرار جميع أيت حمامة. غير أنه لم نعثر عن السبب الذي يمكن أن يبرر هذ 7بولوجها في  اُسِمح له ، التيأربع خيام عن كل فخذ

 املنع بمناسبة االفتتاح األول، ولم نجد كذلك أي مسوغ النتقاء العائالت األربع في كل فخذ.

-  Décisions n° 15 du 4 juin 1952. Registre des Décisions des Jemaas A. Sokhman, 116 à 117, A.T.C.B. des A. 

Sokhman 
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- Compte rendu du Caïd Haddou ou Hassan Zouhry, Chef de l’Annexe d’Arhbala, n° 77/ A/ I du 29-12-1960, suite à 

la transmission n° 2787 PBM/KS. CLT : 3 du 16-12-1960. Royaume du Maroc, Ministère de l’Intérieur, Province De Béni 

Mellal, Cercle d’El-Ksiba. A. A. Arhbala 

- Cpt  DUBARRY, Dossier de passage de consignes, Annexe des A.I et des Renseignements d’Arhbala,25 janvier 

1951.Archives du Bureau des Affaires Indigènes d’Arhbala 

- Cpt. GIRAUD, Fiche de la tribu des Aït Sokhman , mai 1947, p. 30, Archives du Bureau des A.I d’Arhbala 

- CRavès , « La colonisation en pays de coutume berbère », Société Historique Algérienne. Pub, Deuxième congrès de 

la Fédération des Sociétés Savantes de l’Afrique du Nord. Telemcen 14-17 avril Alger, 1936 

- Daniel RIVET, Le Maroc de Lyautey à Mohamed V. Le double visage du protectorat, Imp,  Najah El Jadida, Casablanca, 

2004 

- Décisions n° 1 du 18 mars 1948, n° 2 du 16 juin 1948, n° 3 du 16 juin 1948, et n° 9 juin 1949, R. Décisions des 

Jemaas A. Hemmama 116 à 170. A.B.A.I. d’Arhbala et A.T.C.B. des Ait Hemama 

- Décisions n° 15 du 4 juin 1952. Registre des Décisions des Jemaas A. Sokhman, 116 à 117, A.T.C.B. des A. Sokhman 

- Décisions n° 2 du 21 janvier 1948, R. Décisions des Jeamaas A. Sokhman, 1 à 50 A.T.C.B. des Ait Sokhman 

- Décisions n° 8/H  

- Gérard MAURER du 22-12-1949. R. Décisions des Jemaas. A. Sokhman, 116 à 170. A.T.C.B. des Ait Sokhman 

- Document relatif au tableau de commandement 1945-1950. A.B.A.I. d’Arhbala 

- Driss BEN ALI , Le Maroc précapitaliste. Formation Economique et Sociale, Coll.Atlas-Société Marocaine des Editeurs 

Réunis, Rabat,1983  

- Fernand BRAUDEL, La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II : 1- La part du milieu, 

Armand Colin, Paris, 1966 et 1990 

- Fiche de tribu des Ait Sokhman de l’Est, Annexe des Affaires Indigènes d’Arhbala, 1er Janvier 1953,D.A.I, N°391,p.31, 

Archives diplomatiques de Nantes 

- Fredy,  PERLMAN, « L’Homme et les montagnes atlasiques au Maghreb ». Annales de Géographie, tome.105, n° 

587,1996 

-  GIRAUD. Fiche de la tribu, op. cit., (s. p). Rapport d’accord de transhumance n°38, daté du 15-1-1949, A. B. A. I. 

d’Arhbala. 

-  Jacques GADILLE, « L’agriculture européenne au Maroc. Etude humaine et économique». Annales de Géographie, 

tome.66, n° 354, 1957. 

- Jean CELERIER, « La transhumance dans le Moyen-Atlas ». Hespéris, Tome VII, A. B. B. I. H. E. M. 1er trimestre, Année 

1927, Ed. Larose,Paris,1927 

- Joseph BOURRILLY , Eléments d’ethnographie marocaine, L. C. et O. Larose, Paris, 1932 

-  Julien COULEAU, La paysannerie marocaine, Publication de la section moderne et contemporaine, Editions du 

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris VII, 1968  

- Leblanc CD, Rapport sur la transhumance. Territoire de l’Atlas Central, Cercle Zaïan, Service des A. I. et 

Renseignements, Khénifra , 13 juin 1939, Boite 7. Archives du Maroc Rabat 

- Lettre n° 275 A. I, Aff. 3937/ A. Y. du 23 mars 1951, A. B. A. I. d’Arhbala 

- Lettre n° 364 A. I, Aff. 3937/ A. Y. du 21 avril 1951, A. B. A. I. d’Arhbala 
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- Note relative à la transhumance, 17 janvier 1934. Boite 7. Archives du Maroc Rabat 

- Permis de transhumance n°320, 33, 34 et 35 datés du 16-12-1953. Annexe d’Arhbala. A.B.A.I. d’Arhbala 

- P-V de délibération des Jemaas administratives du 6-12-1954. Registre, Décisions des Jemaas Aït Hammama. 

Archives du Tribunal Coutumier Berbère d’Arhbala. 

- Said GUENNOUN, La montagne berbère. Les Ait Oumalou et pays Zaian, Ed. Omnia, Rabat, 1933  

-  Said GUENNOUN. La voix des monts. Mœurs de guerre berbères, Ed. Omnia, Rabat, 1934 

  1991بورقية، الدولة والسلطة واملجتمع، دار الطليعة، بيروت، لبنان، رحمة  



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022 يناير -عشر رابعالالعدد –لرابعالمجلد ا –دراسات اإلفريقية وحوض النيلجلة الم
 

260 

 

السودان خالل العصر الوسيط. وبالدمالمح من التواصل الثقافي بين املغرب   

Features of cultural communication between Morocco and Sudan during the 

Middle Age. 

 -الجديدة -والعلوم االنسانية كلية اآلدابط، معياذ. نورالدين  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد املالمح الكبرى للعالقات الثقافية بين املغرب وبالد السودان خالل العصر الوسيط، من خالل التنقيب في  لىإ تسعى هذه الدراسة: امللخص

العوامل املساهمة في تعزيزها، مع التركيز على دور النخبة العاملة في تمتين التفاعل الثقافي بين ضفتي الصحراء،  والبحث فيجدور هذه العالقات، 

تأثر على وذلك بالوقوف على نماذج لعلماء مغاربة رحلوا إلى بالد السودان وسودانيون حلوا ببالد املغرب، و ما نتج عن ذلك من مظاهر التأثير وال

 ، معتمدين في ذلك على بعض كتب الرحلة والتراجم.املستوى الثقافي

 العصر الوسيط. -بالد السودان -بالد املغرب -العالقات الثقافية الكلمات املفاتيح:

 

Abstract : This study seeks to monitor the major features of cultural relations between Morocco 
and Sudan during the Middle Ages, by excavating the roots of these relations, and researching the 
factors contributing to their strengthening, with a focus on the role of the scholarly elite in 
strengthening the cultural interaction between the two sides of the desert, by standing on the 
Examples of Moroccan scholars who traveled to Sudan and Sudanese to the countries of the 
Maghreb, and the resulting manifestations of influence and influence on the cultural level, relying 
on some travel books and translations. 
Keywords: Cultural relations - Morocco - Sudan - Middle Age. 
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 تقديم:

ال شك أن موضوع العالقات الثقافية بين املغرب وبالد السودان خالل العصر الوسيط، لم ينل ما يستحقه من 

ظلت العناية والتنقيب من قبل الباحثين، ففيما تراكمت األبحاث حول العالقات االقتصادية بين ضفتي الصحراء، 

، ومعظم ما أنجز منها ارتبط زمنيا بالعصر 1الدراسات التي تناولت العالقات الثقافية بين الجانبين محصورة غير وافية

، بينما ظلت الفترة الوسيطية، تشكو فراغا ال يتناسب و مستوى التطور الذي طال 2الحديث في إطار مواضيع عامة

ثقافة املغربية العربية اإلسالمية تغلغال كبيرا، وحضورا متميزا ببالد العالقات الرفيعة بين الجانبين، حيث حققت ال

 السودان خالل الحقبة الوسيطية.

، تعود إلى أزمنة تاريخية عريقة، فقد عرفت التجارة 4وبالد السودان 3ومعلوم أن العالقات الحضارية بين املغرب

لب الذهب والعبيد والعاج، مقابل املنسوجات والنحاس القافلية رواجا منذ عهد القرطاجيين الذين جابوا الصحراء لج

واألدوات املصنعة، واستمر الحال على العهدين الروماني والبيزنطي، حتى إذا ما جاء اإلسالم امتزجت العالقات التجارية 

 بالروابط الدينية التي أعطت نفحة خاصة لهذه العالقات خالل العصور الالحقة. 

اربة، قد لعبوا دورا كبيرا في ترسيخ العالقات الثنائية بين املغرب وإفريقيا جنوب الصحراء وإذا كان التجار املغ   

خالل مراحل مختلفة من العصر الوسيط، فإن العديد من هؤالء كانوا يجمعون بين التجارة والعلم والدعوة، حتى ليصعب 

ة لإلسالم، ومنهم املتصوفة، ومنهم الفقهاء الذين قاموا ، فقد كان منهم الدعا 5التمييز أحيانا بين التاجر والداعية والعالم

 بأدوار طالئعية لنشر الدين اإلسالمي و ترسيخ املذهب املالكي بالسودان الغربي.

 و باملثل، فقد زاوج العديد من العلماء السودانيين بين العلم والتجارة، وأحيانا أخرى جمعوا بين الرحلة العلمية

بالد الحجاز عبر بالد املغرب ومصر، فيما اتخذت رحالت نظرائهم املغاربة أبعادا مماثلة تجارية والرحلة الحجية قاصدين 

الدعوة  لترسيخ تعاليم اإلسالم، أو لشغل بعض الوظائف كالتدريس  وعلمية ودينية، استهدفوا من خاللها تنمية تجارتهم و

 واإلمامة والقضاء ببالد السودان. 

أيضا، الذين قاموا برحالت علمية  6لماء فحسب، بل امتدت لتشمل رحالت الطالبولم تقتصر الرحلة على الع

بين املغرب وبالد السودان، خاصة وأن سبل التواصل كانت ممهدة، بفعل تواتر حركية التبادل التجاري الذي ظلت 

                                                           
 بدو أن ما أنجز حول العالقات الثقافية بين المغرب و بالد السودان خالل العصر الوسيط، ظل محصورا ومختصرا، ومنه نذكر:ي - 1

-68م، )ص.2000هـ/1420، 350عبد العزيز العلوي، الرحلة العلمية من امبراطورية مالي الى فاس في العصر المريني، مجلة دعوة الحق، العدد  

 م،1989هـ/1409ة ، السن273(. محمد الغربي، من عظمة الحضارة المغربية، المالمح المغربية في الثقافة االفريقية، مجلة دعوة الحق، العدد 79

ن أحمد موسى، الثقافة العربية اإلسالمية في غرب إفريقيا، ضمن دراسات إسالمية غرب إفريقية، الجمعية التاريخية (. عزالدي177-172)ص. 

 (.130-95م، )ص.1999هـ/1419السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
العربية االسالمية وأثرها في مجتمع السودان الغربي خالل القرنين العاشر والحادي  افةأنظر على سبيل المثال، دراسة مطير سعد غيث )أحمد(، الثق - 2

ي ظل اإلسالم، مطبعة . قداح نعيم، إفريقيا الغربية ف2005، يناير1عشر للهجرة/السادس عشر والسابع عشر للميالد، دار المدار اإلسالمي، بيروت، ط

 م.1960الوحدة العربية، دمشق، 
د السياسية لبالد المغرب اإلسالمي ب خالل العصر الوسيط، المغرب األقصى واألوسط وإفريقية ثم األندلس، أنظر التفاصيل عن الحدويقصد بالمغر - 3

م، 1983هـ/1403، 1عند : عزالدين أحمد موسى، النشاط االقتصادي في المغرب االسالمي خالل القرن السادس الهجري، دار الشروق، بيروت، ط

 ها.وما بعد 39ص. 
معها،  قصد ببالد السودان تلك الربوع اإلسالمية الممتدة غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد أجملها العمري في "بالد مالي وغانا وماي - 4

نة، وهي ي وغايسلك إليهما من غربي صعيد مصر على الواحات في بر مقفر تسكنه طوائف من العرب، ثم من البربر إلى عمران يتوصل منه إلى مال

عصور الوسطى مسامتة بجبال البربر في جنوب مراكش وما يليها في قفار طويلة وصحار ممتدة موحشة"، فيما كان يطلق عليها كتاب أوربا في ال

العلمية، ر الكتب (، نسبة إلى نهر النيجر، أنظر: مسالك األبصار في ممالك األمصار، تحقيق كامل سلمان الجبوري، داNigirtiaمصطلح نيجيرتيا )

لحضارية، مركز . أيضا: مهدي رزق هللا أحمد، حركة التجارة واإلسالم في غربي إفريقية قبل االستعمار واثارها ا58، ص.4،ج1م، ط2010بيروت، 

 .41-40م، ص.1998هـ/1419، 1الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، ط
5 - LEWIS ,I.M, Islam in Tropical Africa , Oxford,1969,p.20. 

 .70عبد العزيز العلوي، م س، ص. - 6
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 مسالكه بمثابة معابر تنقلت عبرها األخبار واألفكار والرجال والبضائع. 

ة إلى رصد املالمح الكبرى للعالقات الثقافية بين املغرب وبالد السودان خالل العصر الوسيط، وتسعى هذه الدراس

من خالل التنقيب في جدور هذه العالقات، و البحث في العوامل املساهمة في تعزيزها، مع التركيز على دور النخبة العاملة 

لى نماذج لعلماء مغاربة رحلوا إلى بالد السودان وسودانيون في تمتين التفاعل الثقافي بين ضفتي الصحراء، وذلك بالوقوف ع

حلوا ببالد املغرب، و ما نتج عن ذلك من مظاهر التأثير والتأثر على املستوى الثقافي، معتمدين في ذلك على بعض كتب 

هـ(، و 749هـ( و مسالك األبصار البن فضل هللا العمري )ت 487)ت 7الرحلة، نظير مسالك وممالك أبي عبيد هللا البكري 

م(، 16ه/10)ق9هـ(، ووصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاس ي779)ت  8تحفة النظار  البن بطوطة اللواتي الطنجي

(، ودرة الحجال البن هـ1036ألحمد بابا التنبكتي)ت  11ونيل االبتهاج 10فضال عن كتب التراجم املتاحة وخاصة كفاية املحتاج

لعبد الرحمان  13هـ(، وتاريخ السودان1165ألبي عبد هللا محمد البرتيلي )ت 12هـ(، وفتح الشكور 1082القاض ي )ت 

 هـ(. 1376السعدي)ت 

 العالقات الثقافية بين املغرب وبالد السودان، محاولة في التأصيل -1

وإفريقيا جنوب الصحراء، فهي عالقات ضاربة في ال سبيل للتدليل على قدم العالقات الحضارية بين املغرب 

أعماق التاريخ، تحكمها عالقات تجارية، فضال عن شبكة من العالقات األخرى التي ربطت بين ضفتي الصحراء، مما تولد 

عنه تواصال ثقافيا كبيرا لم يكن وليد الحقبة الوسيطية، فحسب، وإنما امتدت جدوره إلى حقب تاريخية قديمة، حيث 

 1ت املسالك البرية العابرة للصحراء بارزة ومرسومة منذ القرن األول امليالدي على األقل، بدليل ما أورده سترابون)قكان

م( بشأن قبائل الجنوب أو "الفاروسيين" الذين اعتادوا ربط القرب املليئة باملاء إلى بطون جيادهم أثناء عبورهم 1-ق.م

 .14للصحراء

ور األطلس والصحراء، قدم العالقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية وتؤكد الرسوم املنحوتة في صخ

، فقد عثر املنقبون على صور لألبقار والحلي والحيوانات وأنواع  األسلحة والعربات التي كانت تشق طريقها من 15للصحراء

 .16التاريخي البحر املتوسط صوب بالد السودان عبر نفس الطريق الذي سلكته القوافل التجارية في العصر

و في بداية العصر الوسيط، توافدت العديد من الهجرات من املغرب في اتجاه بالد السودان، وال تعوزنا اإلشارات 

املصدرية في إثبات ذلك النزوح، حيث أورد البكري أن ببالد غانا قوما يسمون "بالهنيهين من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية 

                                                           
 م.1857نشره دي سالن، دار الكتاب  اإلسالمي، القاهرة،  لمغرب، وهو جزء من المسالك والممالك،البكري، المغرب في ذكر بالد افريقية وا - 7
الهادي التازي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة صار وعجائب األسفار، تقديم وتحقيق عبد ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب األم - 8

 .4م، المجلد 1997هـ/1417التراث، 
لحسن الوزان، وصف افريقيا، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد األخضر، منشورات الجمعية المغربية للترجمة والنشر، دار الغرب ا - 9

 م. 1983، 2االسالمي، بيروت، ط
قاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة تنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق أحمد مطيع، منشورات وزارة األوأحمد بابا ال - 10

 م.)جزءان(.2000هـ/1401المحمدية، 
 .0020، 2الكاتب، طرابلس، ط با التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، عناية وتقديم عبد الحميد عبد هللا الهرامة، منشورات دارأحمد با - 11
حمد البرتيلي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، تحقيق محمد ابراهيم الكتاني ومحمد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، م - 12

 م. 1981هـ/1401
 .م1898يخ السودان، اعتنى بطبعه السيد هوداس، مطبعة بردين، باريس، عبد الرحمان السعدي، تار - 13

  14.;p.8 XVII;  9061-Géographie, Traduction Tardieu, édition Hachette, 1905;  Strabon-  
، 20العدد اجدة بنحيون، أضواء على تاريخ العالقات المغاربية االفريقية خالل العصر القديم، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الجديدة،م - 15

 وما بعدها. 199م، ص.2019السنة
16 -                    -Une route préhistorique a travers le Sahara occidental,bull,I.F.A.N.1947.pp.341;  Raymond Mauny

357. 

Laurent Auclair ; Abdellhadi Ewague ; Benoit Hoarau ; Les Paysages Gravés Du Haut-Atlas Marocain ; édition 

errance 2018 ;pp.49-66. 
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، و هو ما أكده 17إلسالم )...(، بيض األلوان حسان الوجوه، وبسلى قوم منهم يعرفون بالفامان"قد أنفدوه إلى غانة في صدر ا

ابن عذاري املراكش ي حين ذكر أن املغاربة قد وصلوا إلى غانا عن طريق وادان، رفقة عقبة بن نافع انطالقا من بالد املغرب، 

 .18وبنوا مساجد فيها

حفدة موس ى الحوف بن عبد هللا بن الحسن املثنى، ويسمى صالحا، صاحب العبر، أن أحد األدارسة من  ويذكر

، انطالقا من املغرب األقص ى، "وبقي 19قد وصل إلى  بالد السودان إلقامة ملك هناك، بعيدا عن مالحقة عيون بني العباس

 .20عقب األدارسة هناك معروفا"

ة لنشر الثقافة العربية اإلسالمية، فقد ويبدو أن جهود األدارسة بإفريقيا جنوب الصحراء، كانت جهودا محمود

ذكر ابن أبي زرع أن إدريس األكبر  جاب مختلف جهات املغرب منذ القرن الثاني للهجرة، "فلما استقام أمره باملغرب، أخذ 

، ثم سار حتى بلغ تلمسان شرقا، 21جيشا عظيما من وجوه قبائل زناتة وأوربة وصنهاجة وهوارة وغيرهم فخرج بهم غازيا"

، ليتوجه األدارسة بعد ذلك 22وبايعه أميرها محمد بن خزر وجميع من معه )...( من قبائل زناتة فدخل )...( املدينة صلحا""

التي ربطوا عبرها عالقات وطيدة مع  23جنوبا قصد توطيد عالقتهم ببالد السودان من خالل تأسيسهم ملدينة تامدولت

 . 24إفريقيا الغربية

العالقات التجارية، قد ازدهرت بين اإلمارات الزناتية وإفريقيا جنوب الصحراء، منذ القرن و غني عن البيان، أن 

الثالث الهجري، حيث كانت بالد السودان معبرا للقوافل التجارية املغربية نحو بعض بلدان املشرق اإلسالمي، فكانت تمر 

ربي، وخاصة مدينة البصرة الشرقية التي سميت بها بسجلماسة عبر بالد التشاد والسودان للتوجه إلى اليمن والخليج الع

 .25بصرة املغرب قرب القصر الكبير

خالل القرون األربعة األولى للهجرة، وهو   التجارية من احتكاك ثقافي وليس ثمة شك فيما صاحب هذه العالقات

ا متاخمة املرابطين في مضاربهم ما ترسخ أكثر  مع املرابطين خالل القرن الخامس الهجري، وذلك لسببين أساسيين، أولهم

األولى لحوض السينيغال، وما نتج عن حركتهم اإلصالحية في مطلع القرن الخامس الهجري من تدفق سيل اإلسالم واللغة 

، وثانيهما تأسيس دولتهم على أساس املذهب املالكي، حيث وحدوا 26العربية على حوض النيجر وسائر جهات غرب إفريقيا

ية بإفريقيا الغربية في إطار دولة سنية واحدة، شملت معظم أقطار الغرب االسالمي، وهو املذهب الذي القبائل الصنهاج

 .27حرص املرابطون على نشره في مختلف أرجاء دولتهم

                                                           
 .179البكري، م س، ص. - 17
، 1، ج1983بن عذاري المراكشي، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك المغرب، تحقيق كوالن وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، ا - 18

 .27ص.
، تحقيق خليل شحادة وسهيل ن المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبرالعبر وديوا ابن خلدون، - 19

 .245، ص.4م، بيروت،  ج2000هـ/1421زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .211، ص.4نفسه، ج -20
بن أبي زرع الفاسي، األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، راجعه عبد الوهاب بن منصور، المطبعة ا - 21

 .24م، ص.1999هـ/1420الرباط، الملكية، 
 .25نفسه، ص. - 22
و أكر صاحب االستبصار أن "تامدلت مدينة كبيرة أسسها عبد هللا بن ادريس العلوي  وتوفي بايجلي وبها قبره"، وذكر ياقوت أن "تامدولت ذ - 23

"، أنظر: مجهول، ن  في سند وعر، لها مزارع  وحنطةتامدلت بلد من بالد المغرب شرقي لمطة، وقيل تامدنت بالنون  وهي مدينة في مضيق بين جبلي

ي، معجم . ياقوت الحمو213م، ص.1985كتاب االستبصار في عجائب االمصار، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، دار النشر الغربية، البيضاء، 

 . 7، ص.2م، ج1993هـ/ 1397البلدان، دار صادر، بيروت،  
 .237م، ص.1988، السنة 269ابطية، مجلة دعوة الحق، العددمبراطورية غانا واألصول السينغالية للدولة المرمحمدالغربي، الجدور اإلدريسية ال - 24
 .127، ص.1م، ملحق1977بد العزيز بنعبد هللا، الموسوعة المغربية، معلمة الصحراء، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ع - 25
م، مطبعة 1976، 2والنشر، سلسلة التاريخ  السعديين، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمةمحمد حجي، الحركة الفكرية في عهد - 26

 . 70،ص.1م،  ج1977هـ/ 1397فضالة،
 .239نفسه، ص. - 27
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و ال تعوزنا القرائن التاريخية عن تجدر املذهب املالكي ورسوخه ببالد السودان الغربي منذ العصر املرابطي وبعده، 

أن املذهب املوحدي، لم يجد موطن قدم له بهذه األقطار، فساد نوع من الفتور السياس ي والثقافي بين املوحدين إلى درجة 

ومملكة غانا، واقتصرت العالقات بين الطرفين على املجال التجاري دون سواه، وهو الفتور الذي انعكس على العالقات 

أن ذلك يعزى إلى موقف املوحدين من املذهب  28أحد الباحثينالدبلوماسية بين ملك غانا واملنصور املوحدي، ويرجح 

 املالكي الذي ترسخت جدوره وصار مهيمنا بالسودان الغربي منذ العصر املرابطي.

و خالل القرن الخامس الهجري، تؤكد املصادر التاريخية أن قادة الدولة املرابطية، قد أبلوا البالء الحسن في فتح 

قيادة  الفقيه عبد هللا بن ياسين الجزولي، أو األمير أبي بكر بن عمر اللمتوني الذي غزا "السودان بالد السودان، سواء تحت 

هـ، أو في عهد يوسف بن تاشفين الذي ملك في املغرب "من جزائر  بني 453سنة  29فاستولى منها على نحو تسعين مرحلة"

، و استمر ت جهود املرابطين في التواصل الحضاري 30ن"مزغنة إلى طنجة إلى آخر السوس إلى جبال الذهب من بالد السودا

مع بالد السودان زمن علي بن يوسف الذي "ملك بجاية إلى آخر بالد السوس، وملك في القبلة من سجلماسة إلى جبل 

 .31الذهب من بالد السودان"

لحسن وابنه أبي عنان، وملا بسطت الدولة املرينية قبضتها على حكم بالد املغرب، وخاصة في عهد السلطان أبي ا

توطدت العالقات بين املغرب وبالد السودان في مجالين ظال متالزمين خالل العصر الوسيط، وهما املجالين التجاري و 

م(، تطورا كبيرا، 1492-1464هـ/712-738) 32الثقافي، وشهدت عالقات ملوك املغرب وملوك مالي، وخاصة زمن منسا موس ى

ا التواصل التجاري والسياس ي، تواصل ثقافي وعالقات فكرية بين ضفتي الصحراء، حيث رحل فكان بديهيا أن ينتج عن هذ

علماء املالكية املغاربة لتدريس املذهب بتلك األصقاع، وتوافد الطلبة والعلماء السودانيون على املغرب ليصبحوا أطرا 

 مالكية في بالدهم.

 رب وبالد السودانعوامل املساعدة على التواصل الثقافي بين املغال -2

كثيرة هي العوامل التي ساعدت على التواصل الثقافي بين املغرب وبالد السودان، لعل أبرزها العامل الجغرافي، 

فبالد املغرب تتصل اتصاال طبيعيا بإفريقيا الغربية، وقد حددت الطبيعة وسيلة هذا االتصال وطريقته، فإقليم فزان 

رنو  إال بمسيرة أربعين يوما، وفي الغرب ينحني نهر النيجر صوب الشمال ليقرب من شقة بطرابلس مثال، ال يبعد عن بالد ب

الصحراء التي ال تتصل باملحيط األطلس ي اتصاال مباشرا، وإنما تترك سهال ساحليا يجعل االتصال عبره ممكنا بين الجنوب 

 .33والشمال

بين، املوقع  االستراتيجي لبالد املغرب الذي ظل يقوم ومن العوامل املساعدة على تمتين التواصل الثقافي بين الجان

بدور الوساطة التجارية والثقافية معا، حتى فترات متأخرة من العصر الوسيط، فقد شكل معبرا لذهب السودان نحو 

كة أوربا، كما جسد محطة عبور لألخبار واألفكار والرجال، فكانت القوافل "تخرج محملة بذهب السودان من تمبكتو سال

عبر الصحراء الطريق املستقيم الذي يمر بمعادن امللح الشهيرة في تاودني وتغازى فلكتاوة، أو من كاغو معرجة شرقا نحو 

توات فسجلماسة، أومن جني وتمبكتو معرجة غربا إلى واحة ودان فتالكوست بسوس لتلتقي كلها في مراكش، وعن طريق 

                                                           
 .818ص. م،1988هـ/1408، السنة 269براهيم حركات، طبيعة العالقة المغربية مع افريقيا الغربية في العصر الوسيط، مجلة دعوة الحق، العددإ - 28
، 1م، ج1993هـ/1413لمراكشي، اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ا - 29

 .203ص.
 .545ص. ،2م،  ج1973بن القاضي، جدوة االقتباس في ذكر  من حل من األعالم مدينة فاس، دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط، ا - 30
 .460، ص.2نفسه، ج - 31
بوعياد، الشركة   ابن مرزوق، المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم محمد - 32

 . 454م، ص.1981الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 وما بعدها. 190م، ص.1976لعربي، القاهرة، اإفريقيا، دار الفكر حسن أحمد محمود، اإلسالم والثقافة العربية في  - 33



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022 يناير -عشر رابعالالعدد –لرابعالمجلد ا –دراسات اإلفريقية وحوض النيلجلة الم
 

265 

 

 .34من املعدن الثمين"املوانيء املغربية، كانت تأخذ أوروبا حظها 

ويبدو أن بعض املدن املغربية، قد لعبت دورا مهما في التواصل واالنفتاح الثقافيين، بين ضفتي الصحراء، وخاصة 

مدينة سجلماسة ومنطقة وادي نون ودرعة، باعتبارهما محطتين رئيسيتين كانت تمر عبرهما محاور التجارة القافلية، فقد 

سجلماسة ما بين القرنين الخامس والسابع للهجرة، بينما امتدت أهمية املحور الثاني، بعد القرن نشط املحور األول عبر 

 .35السابع الهجري حيث تخلت سجلماسة عن أولويتها التجارية لصالح منطقة درعة وسوس

تجارة وتظل العالقات االقتصادية، أكبر حافز على تمتين التواصل الثقافي بين ضفتي الصحراء، حيث شهدت ال

القافلية ازدهارا مهما منذ فترات مبكرة من العصر الوسيط، وال تعوزنا الشواهد التاريخية عن أهمية النشاط التجاري 

الذي بات من أهم قنوات التواصل الثقافي بين الطرفين، ومن خالله بنى املغاربة والسودانيون عالقات اجتماعية وثقافية 

ارة الصامتة بين تجار القطرين، حين كان "يصل التجار إلى بالد السودان، كانوا متينة، فقد تحدث القزويني عن التج

يضربون طبوال ليعلموا القوم)...( فإذا علم التجار أنهم سمعوا صوت الطبل، أخرجوا ما معهم من البضائع)...( فوضع كل 

 .36من هؤالء التجار أنه رأى أحدا منهم" تاجر بضاعته من التبر و يترك البضاعة، وضربوا الطبول وانصرفوا، وال يذكر أحد

ولئن كان هذا النص يعبر عن حال التجارة خالل فترات سابقة عن القرن السادس الهجري زمن القزويني، بدليل 

التجارة الصامتة بين املغرب وبالد السودان، قد عرفت منذ القرن الخامس قبل امليالد على األقل، بحسب إفادات  أن

ذا النمط من التبادل التجاري، ينم عن معامالت تجارية، كان يطبعها الصدق واالنسجام والثقة ، فإن ه37هيرودوت

املتبادلة، وهو ما استمر حتى فترات متأخرة من العصر الوسيط، إذ يذكر ابن فضل هللا العمري في منتصف القرن الثامن 

يصنع السودان إزاءه الذهب، فإذا أخذ التجار الذهب، الهجري، أن التجار املغاربة "إذا جاؤوا وصنعوا امللح، ثم غابوا ف

 . 38أخذوا هم امللح"

م، دورا مهما في توطيد 14هـ/8وقد لعب عامل االستقرار السياس ي بداخل ضفتي الصحراء، ال سيما خالل القرن 

يني ومملكة مالي، وتبادل العالقات الثقافية بين الجانبين، وال غرو، فقد تجسدت عالقات دبلوماسية  متينة بين املغرب املر 

-741وهو ما اتضح من خالل حديث ابن بطوطة عن السلطان منس ى سليمان ) حكام الطرفين السفارات والوفود والهدايا،

م( الذي "صنع طعاما برسم عزاء موالنا أبي الحسن رض ي هللا عنه، واستدعى األمراء والفقهاء والقاض ي 1360-1341هـ/761

 .39الربعات وختموا القرآن ودعوا ملوالنا أبي الحسن رحمه هللا"والخطيب )...( فأتوا ب

لقد استفادت العالقات الثقافية من تشجيع الحكام للعلم والعلماء، حيث اعتنى سالطين الدولة املرينية بالعلماء  

بعد طول جوالته، وأغدقوا عليهم العطاء، وحسبنا شهادة ابن جزي عن ابن بطوطة الذي لم يتخذ "فاسا قرارا ومستوطنا 

إال ملا تحقق أن موالنا أيده هللا)أبو عنان املريني( أعظم ملوكها شأنا )...( وأكثرهم إحسانا وأشدهم بالواردين عليه عناية، 

 .40وأتمهم بمن ينتمي إلى طلب العلم حماية"

هؤالء ذكر السعدي  وباملثل، فقد شجع حكام مالي العلماء لاللتحاق ببالد املغرب قصد الزيادة في العلم، ومن

هـ( "وهو من علماء السودان الذين رحلوا إلى فاس لتعلم العلم في دولة أهل مالي بأمر 8اإلمام القاض ي كاتب موس ى )ق

                                                           
 .92م، ص.1966ختار السوسي، إيليغ قديما وحديثا، تحقيق محمد بن عبد هللا الروداني، المطبعة الملكية، الرباط، الم - 34

35- D.J.Meunie ; Le Maroc saharien des origines a 1670 ,Paris, klincksieck, 1982, p.393. 
  .19م،  ص.1969هـ(، آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، 682محمد ت القزويني)زكرياء بن - 36

37 -Hérodote ;op.cit. IV,p.196. 
 .60، ص.4العمري، م س، ج - 38
 م.1351يونيو  19ـ/ه752ربيع الثاني سنة  23. وقد كانت وفاة السلطان أبي الحسن المريني في 255، ص.4م س، المجلد ابن بطوطة، - 39
 .280، ص.4نفسه، المجلد  - 40
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، ثم الفقيه عبد الرحمان التميمي الذي اصطحبه معه السلطان منس ى موس ى إلى بالده 41السلطان العدل الحاج موس ى"

م، فاستوطن تنبكت، غير أن عجزه عن مسايرة املستوى الفكري بها، جعله يضطر 1325هـ/726غداة عودته من الحج سنة 

، وهو ما يوضح نشاط وتطور الحياة 42إلى االلتحاق بفاس قصد استكمال تكوينه، قبل أن يعود ليستقر نهائيا بتنبكت

ب السلطان منس ى موس ى على الثقافية بتنبكت من جهة، وعناية السلطة الحاكمة بالعلم وأهله من جهة ثانية، فقد دأ

 إرسال بعثات طالبية إلى املغرب مقدما لهم كل الدعم واملساندة ماديا ومعنويا.

و من جانب آخر، فإن املصادر تؤكد تشجيع ملوك مالي للفقهاء املغاربة قصد القدوم إلى بالد السودان بتنسيق 

القضاة والفقهاء  ، حتى صار في "تنبكت عدد كثير من43نمع سالطين دولة بني مرين، وخاصة زمن أبي الحسن وابنه أبي عنا

 .44واألئمة، يدفع امللك إليهم جميعا مرتبا حسنا، ويعظم األدباء كثيرا" بحسب شهادة الوزان

لقد كان لإلرادة السياسية دورا حاسما في تعزيز العالقات الثقافية بين املغرب و إفريقيا جنوب الصحراء، حيث 

دان املثل بأنفسهم في خوض غمار الرحلة ألداء مناسك الحج و مالقاة العلماء، وحسبنا االشارة إلى أعطى حكام بالد السو 

هـ،  اللذان سار  في رفقتهما األعيان والعلماء والصلحاء، 902هـ، و األسكيا محمد األول سنة 724سنة  45رحلتي منس ى موس ى

. 46ل قبيلة، وفيهم ولي هللا تعالى مور صالح جور رحمه هللا تعالى"فقد حج هذا األخير "بيت هللا الحرام مع جماعة من أعيان ك 

وهو ما أعطى نفسا قويا للعلماء السودانيين ألداء الفريضة واالتصال بأهل العلم الذين كانت تستقطبهم منطقة الحجاز 

، 47درة ببلدانهم لعدة عقودفي هذه املناسبة من مختلف األقطار ، بما فيهم العلماء املغاربة، بل و تحصيل مؤلفات ظلت نا

 سواء عن طريق االقتناء أو النسخ.

تظافرت هذه العوامل جميعها لتجعل من تبادل وفود العلماء والطالب بين املغرب وبالد السودان، أمرا اعتياديا 

التي ذاع  48ومتواترا،  خاصة خالل القرن الثامن الهجري وبعده، حيث اشتهر  املغرب حينئذ بمراكزه العلمية ومدارسه

 صيتها في اآلفاق، ال سيما جامع القرويين بفاس، وهو ما زاد من تمتين العالقات الثقافية بين ضفتي الصحراء.

 السودان نماذج لعلماء مغاربة ببالد -2

لقد جادت بعض كتب الرحلة والتراجم، بأسماء لعلماء مغاربة ممن شدوا الرحال إلى بالد السودان خالل فترات 

العصر الوسيط، وشغلوا مناصب دينية وإدارية وتعليمية وقضائية، وفيما يلي جرد ألبرز أسماء هؤالء مختلفة من 

 ومواطنهم األصلية ومقر إقامتهم، مع مالحظات تخص أنشطتهم وأوصافهم.

 مالحظات املصدر مقر  إقامته موطنه األصلي إسم  الفقيه

النظار، ابن بطوطة، تحفة  ايوالتن سال السالوي  ابن بداء

 .244، ص.4ج

 كان فقيها وتاجرا.

إمام مسجد  .276، ص.4نفسه، ج تنبكت)مالي( سجلماسةالحاج محمد بن 

                                                           
 .57السعدي، م س، ص. - 41
 .176. البرتيلي،  م س، ص.51نفسه، ص. - 42
 .174محمد الغربي، من عظمة الحضارة المغربية، م س، ص. - 43
 .167، ص.2وصف إفريقيا، م س، ج - 44
ذكر صاحب مسالك األبصار عن السلطان منسى موسى أنه كان "كريما جوادا، كثير الصدقة والبر، خرج من بلده بمائة وسق جمل من الذهب ي - 45

ج الى القرض أنفقها في حجته على القبائل بطريقه من بالده الى مصر، ثم بمصر، ثم من مصر الى الحجاز الشريف في التوجه والعود حتى احتا

 . 56على دمته من التجار"، أنظر : العمري، م س، ص. فاستدان
 .72السعدي، م س، ص. - 46
 .167مطير سعيد غيث، م س، ص. - 47
 ن المدارس المرينية ودورها في تعزيز اإلشعاع الفكري بالمغرب خالل العصر المريني، أنظر: السعيد لمليح، المدارس المرينية ودورهاع - 48

 دها.)مرقونة(.وما بع 294م، ص.1989ارس مدينة فاس، ددع، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر المهراز، فاس، الفكري في المغرب، نموذج مد
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البيضان بمدينة  سعيد السجلماس ي

 مالي. فقيه وتاجر

الحاج وجين 

 الغدامس ي

 غدامس

 

كان مرافقا لقافلة  .273، ص.4نفسه، ج مالي

ابن بطوطة دليال 

 ومقدما.

أبو عثمان سعيد 

 دكاليال

 مالي دكالة

 )ييتي(

العمري، مسالك 

 49، ص.4األبصار،ج

من أهم مصادر 

 العمري الشفوية،

وصفه بالشيخ الثقة 

 الثبت.

أقام بمملكة مالي 

 سنة. 35مدة 

الشيخ سعيد بن علي 

 الجزولي

 جزولة

 )جنوب املغرب(

، 4تحفة النظار،ج مدينة تكدا

 .274ص.

كان شيخا للمغاربة 

 بتكدا

ابراهيم ابن القاض ي 

 اسحاق الجناتي

قاض ي وفقيه مغربي  .274، ص.4نفسه،ج مدينة تكدا املغرب

 "كان من األفاضل".

القاض ي أبو العباس 

 ابراهيم الدكالي

عرف بجشعه، وكان  .268، ص.4نفسه، ج مالي دكالة

مقربا من  السلطان 

منس ى موس ى الذي 

أحسن اليه بمال 

ادعى أنه سرق منه، 

 فلما اكتشف أمره، 

 نفاه السلطان.

 

الفقيه مدرك بن 

 قفوص

فقيه أسلم على يد  .265-264، ص.4نفسه، ج مالي املغرب

جده، جد  السلطان 

 منس ى سليمان.

الفقيه عبد هللا بن 

 أحمد الزموري

-234نيل االبتهاج، ص. التةو  أزمور 

325. 

"فقيه وأديب و  

ومؤرخ، وصل الى بالد 

والتن)...( وكان حيا 

 هـ."888سنة 

الفقيه عبد الواحد 

 املقري 

، ص. 4تحفة النظار،ج مالي تلمسان

253. 

 .205، ص.5نفح الطيب،ج

فقيه وتاجر استقبل 

 ابن بطوطة بمالي.
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كان هذا الفقيه  .205ص.، 5نفح الطيب، ج مالي تلمسان  علي املقري 

صاحب شركة 

تجارية الى جانب 

أخيه الفقيه عبد 

 الواحد.

أبو اسحاق 

 49الساحلي

، 4تحفة النظار، ج مالي غرناطة

 .269-264ص.

 

فقيه و أديب 

ومهندس، يعرف 

بالطويجن، حظي 

بكرم السلطان منس ى 

 موس ى.

محمد ابن الفقيه 

 الجزولي

 جزولة

 )جنوب املغرب(

فقيه نال ثقة أهل  .255. ، ص4نفسه،ج مالي

السودان، و كان 

متزوجا ببنت عم 

السلطان منس ى 

 موس ى.

فقيه "كان قد أحسن  .265، ص.4نفسه،ج مالي تلمسان ابن شيخ اللبن

إلى السلطان منس ى 

موس ى في صغره 

بسبعة مثاقيل 

 وثلث".

من الطلبة كان يعلم  .265، ص.4نفسه،ج مالي تلمسان ولد ابن شيخ اللبن

 بمالي. القرآن

الطالب علي الزودي 

 املراكش ي

 كان من الطلبة. .253، ص.4نفسه،ج مالي مراكش

كان كاتبا مللك مالي  .64تاريخ السودان، ص. تنبكت فاس ابراهيم بن الخضر

 هـ.897-869سن علي

العالم عبد الرحمان 

بن علي سقين 

 السوفياني.

ابن القاض ي، درة الحجال،  السودان فاس

االبتهاج،  .نيل407،ص. 2ج

 .344ص.

استقر بالسودان 

سنوات عديدة قبل 

أن يعود إلى فاس 

 حيث توفي.

                                                           
سان عباس، نظر ترجمته وافية عند كل من: لسان الدين ابن الخطيب، الكتيبة الكامنة في من لقيناه باألندلس من شعراء المائة الثامنة، تحقيق إحأ - 49

يروت، . المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب235م، ص.1983بيروت، دار الثقافة، 

 .410، ص.3م،ج1988هـ/1408
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الفقيه النحوي 

محمد بن يوسف 

 الزياتي الغماري.

، 2درة الحجال، ج السودان غمارة

 .238ص.

"رحل إلى السودان 

وراح ينشر املذهب 

املالكي هناك إلى أن 

أدركته الوفاة سنة 

 هـ."990

العالم مخلوف بن 

 علي بن صالح البلبالي

، 3درة الحجال، ج تنبكت املغرب

 .313-312ص.

دخل بالد السودان 

واقرأ أهلها، ثم دخل 

تنبكت ونشر علوم 

مذهب مالك هناك، 

وأخيرا رجع الى 

املغرب، ومن تالمذته 

الشيخ عبد هللا بن 

 عمر أقيت.

الفقيه سالم بن 

محمد بن ابي بكر 

 العصنوني التواتي

 مالي توات

 

 

 

"أسلم على يده خلق  .57تاريخ السودان، ص.

كثير من السودانيين 

 ومنهم سلطان كاني".

يبدو من خالل جرد ألبرز أسماء العلماء املغاربة الذين رحلوا إلى بالد السودان، أهمية حضور النخبة املغربية 

ن رحلوا إلى  هذه الربوع، خاصة وأن العاملة بهذه املناطق، وإن كان من الصعب  تقديم إحصاء دقيق لجميع العلماء الذي

املصادر لم تكلف نفسها عناء تحديد طبيعة النشاط الذي زاوله أفراد الجالية املغربية ببالد السودان إال نادرا، غير أن 

الثابت، أن حضورهم كان مهما و كثيفا، حيث جمع العديد منهم بين العلم والتجارة، ولعل من أبرز هؤالء الفقيه عبد 

حد املقري الذي كان في استقبال ابن بطوطة عشية وصوله إلى بالد السودان،  وعنه يذكر صاحب تحفة النظار الوا

"قصدت محمد بن الفقيه فوجدته قد اكترى لي دارا إزاء داره، فتوجهت إليها، وجاء صهره الفقيه املقريء عبد الواحد 

 . 50بشمعة وطعام"

ن بطوطة، سوى واحدا من أفراد عائلة املقري التي زاوجت بين العلم ولم يكن الفقيه املقريء الذي استقبل اب

، فضال عن حظهم 51والتجارة، واشتهر أفرادها من التجار املقيمين بوالتة بتحكمهم في النشاط التجاري بين تلمسان ومالي

، سليل 52حب نفح الطيبهـ( صا1041من العلم، وحسبنا أن نشير إلى املؤرخ واألديب أحمد بن محمد املقري التلمساني)ت

سكنت مدن السودان بصفة دائمة أو  53هذه األسرة العاملة. ويبدو أن العديد من املغاربة، قد شكلوا أسرا علمية أو تجارية

 مؤقتة. 

                                                           
 .253، ص.4ابن بطوطة، م س، ج - 50
. عبد الهادي 205، ص.5م،ج1988هـ/1408ي غصن األندلس الرطيب، تحقيق احسان عباس، دار صادر، بيروت، فالمقري، نفح الطيب  - 51

 .253، ص.63، الهامش رقم 4التازي، هامش تحقيق رحلة ابن بطوطة، م س، ج
 ا.وما بعده 420أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج، م س، ص. - 52
تي الصحراء"، مجلة م(، مالحظات حول دورها في التفاعل الحضاري بين ضف14هـ/8الشريف، الجالية المغربية ببالد السودان الغربي)ق محمد - 53

 .198م، ص.2000هـ/1421، صيف 15التاريخ العربي، العدد
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وال نعدم من اإلشارات املصدرية عن أسماء بعض املغاربة الذين توافدوا على بالد السودان، ممن طلبوا العلم 

والتاجر ابن عدي  56وعلي أغيول التادلي55والحاج زيان التلمساني  54ومن هؤالء محمد بن عمر املكناس ي وامتهنوا التجارة،

بعد أن تخلف عن ركب القافلة، ثم جماعة "من  58الذي كان قد ظل الطريق "فضاع في الصحراء" 57وابن عمته ابن زيري 

ر الشفوية للعمري إذ وصفه "بالشيخ الثقة الثبت ، وأبو عثمان سعيد الدكالي الذي كان من أهم املصاد59تجار سجلماسة"

، وقد كان العمري يرجح دائما قول هذا التاجر الفقيه في توثيقه ألخبار بالد 60)...( ممن سكن بيتي خمسة وثالثين سنة"

الغالب  ، وهو ما يؤكد جمع هذا الشيخ، و غيره من التجار، بين العلم والتجارة في61السودان بقوله "وقول الدكالي أثبت"

 األعم.

و يبدو أن املغاربة وخاصة العلماء، كانت لهم مكانة متميزة عند أهل السودان، وحسبنا أن نشير إلى الترحاب الذي 

لقيه ابن بطوطة نفسه بوالتة حين ذكر إقامته بايوالتن مدة خمسين يوما، وكرم أهلها الذين أضافوه، ومنهم "قاضيها 

،بل إنه وصف حسن الترحاب وكرم الضيافة الذي حظي به في  62ه الفقيه املدرس يحيى"محمد بن عبد هللا بن ينومر وأخو 

أكثر من مكان ببالد السودان، فبينما ذكر أنه لقي بمالي  القاض ي عبد الرحمان السوداني، واصفا إياه أنه "حاج فاضل له 

"أعطى أبي إسحاق الساحلي في يوم  ، نعت سلطان مالي مانسا موس ى بالكرم والفضل وحبه للبيضان، فهو من 63مكارم"

 .64واحد أربعة أالف مثقال"

والواقع أن أهل السودان، قد دأبوا على مواصلة عادتهم في الكرم وحسن الضيافة، حتى بعد عهد ابن بطوطة  

يرهم امللك بقرنين من الزمن، حيث ذكر الوزان أن بمدينة مالي "عدد كثير من الصناع والتجار املقيمين والطارئين الذين يع

 . 65عناية أكثر من غيرهم"

ويمكن تفسير املكانة املتميزة للمغاربة لدى أهل السودان، بما كانت تحظى به بالد املغرب عامة، ومدينة فاس على 

وجه التحديد، من تقدير وإعجاب، فقد ظل جامع القرويين قبلة للطلبة والعلماء السودانيين، وهو ما أكده عبد الرحمان 

ين ذكر أحد علماء السودان املعروف بكاتب موس ى ممن "رحلوا إلى فاس لتعلم العلم في دولة أهل مالي  بأمر  من السعدي ح

، ويبدو أن هذه العناية قد شملت جميع العلماء والطالب السودانيين ممن كانوا يرغبون 66السلطان العدل الحاج موس ى"

 في التكوين وتحصيل العلم ببالد املغرب. 

املكانة العلمية املرموقة للمغاربة عند أهل السودان، أن بعض ملوكهم اتخذوا من العلماء املغاربة  ومما يؤكد

، وهي املهمة التي كانت تستلزم من صاحبها أن يكون على قدر 67كتابا ومستشارين، وقبلوا وساطتهم في إصالح ذات البين

-869ريخ السودان أن امللك السوداني سني علي)كبير من الثقة والعلم والدين، وفي هذا الصدد يذكر  صاحب تا

                                                           
 .271، ص.4ابن بطوطة، م س، ج - 54
 .243، ص.4نفسه، ج - 55
 .274، ص. 4نفسه، ج - 56
 .242، ص.4نفسه، ج  - 57
 .242،ص.4نفسه، ج - 58
 .239، ص.4نفسه، ج  - 59
 .49، ص.4العمري، م س،  ج - 60
 .55، ص.4نفسه، ج - 61
 .245، ص.4ابن بطوطة، م س، ج - 62
 .253، 4نفسه، ج -63
 .264، ص.4نفسه، ج -64
 .162، ص.2الوزان، م س، ج - 65
 .57م، ص.1898وداس، مطبعة بردين أنجي، هالسعدي، تاريخ السودان، وقف على طبعه  -66
والمدرس أبو حفص والشيخ سعيد بن علي إلى سلطان ربة قد توجه منهم "القاضي أبو إبراهيم والخطيب محمد ذكر ابن بطوطة أن القضاة المغا - 67

 .276س، ص. متكدا)بعدما( وقعت بينه وبين التكروري، وهو من سالطين البربر منازعة، فذهبوا إلى اإلصالح بينهما"، أنظر : تحفة النظار، 



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022 يناير -عشر رابعالالعدد –لرابعالمجلد ا –دراسات اإلفريقية وحوض النيلجلة الم
 

271 

 

م( الذي عرف ببطشه للعامة والخاصة من رعيته، وكذلك "فعل أيضا بكاتبه إبراهيم الخضر، وهو 1492-1464هـ/897

، قد  "أمر يوما بقتله )ابراهيم الخضر( وأكل جميع أمواله 68فاس ي، جاء لتنبكت في حومة الجامع الكبير )...( فرتبه كاتبا"

نفذ أمره، ولكن اذخره الخدام إلى يوم واحد، جاءه كتاب الرسالة ولم يكن عنده قارئ، فقال إن كان إبراهيم كبير البطن ف

حيا لم نتوحل في هذا الكتاب فقالوا له هو حي ادخرناه، فأمر بإحضاره فقرأ الكتاب ورده في خطته وأعطاه ضعف ما ضاع 

في مدة أسكيا محمد فأبقاه في مقامه عزيزا مكرما إلى أن توفي فخلفه في ذلك املقام  له من املال، ولم يجد السكون والهنا إال

ابنه حوي، ولكن رجع كاتبا لناظر أسكيا في تنبكت في رتبة عظيمة وقدر مكين، ودخل في كبر سنة اثنتين وثمانين 

 . 69وثمانمائة"

 

صدى طيبا هناك، نذكر املهندس أبو إسحاق الساحلي ومن العلماء املغاربة الذين رحلوا إلى بالد السودان، وتركوا 

، فقد نال هذا العالم، ثقة وكرم سلطان مالي مانسا موس ى، حيث "دخل بالد 70الغرناطي "املعروف ببلده بالطويجن"

رزق السودان فاتصل بملكها واستوطنها زمنا طويال)...( ثم آب إلى املغرب، لكن القدر صرفه إلى مستقره من بالد السودان و 

، وقد  ترجم له ابن الخطيب ترجمة وافية، فوصفه "بالكاتب الرئيس، جواب اآلفاق ومحالف 71هناك أوالدا كالخنافسة"

الرفاق)...( رفع لألدب راية ال تحجم)...( وملا آنس بكساد سوقه من بعد بسوقه )...( ارتحل، وبإثمد ملك السودان اكتحل، 

 . 72وفي تلك البالد املوحشة رحل"

، صاحب التصانيف والرسائل واألجوبة 73يكن الفقيه أبو عبد هللا محمد بن عبد الكريم املغيلي التلمسانيو لم 

املعروفة، بأقل درجة من سابقه، فقد كانت له مكانة مرموقة عند أهل كانو وكانشينا ببالد الهوسا)نيجيريا الحالية( وعند 

رسم خطوط السياسة الشرعية لإلمارات اإلسالمية بالسودان  ملك السنغاي الحاج محمد أسكيا، وإليه يعود الفضل في

 .74الغربي

هكذا، كان املغاربة أكثر حظا من غيرهم فنالوا ثقة ومحبة أهل السودان، عكس املصريين الذين فقدوا ثقة 

ءة،  ملا ظهر السودانيين، فقد كان هؤالء "في غاية سالمة الصدر والطمأنينة)...( ثم ساءت ظنونهم بأهل مصر غاية اإلسا

لهم من غشهم لهم في كل قول يقال لهم بالقبول والصدق)...( في تراجحهم املفرط عليهم، وفي أثمان ما يباع عليهم من 

األطعمة والسلع حتى لو رأوا اليوم أكبر أئمة العلم والدين، وقيل لهم إنه مصري، )...( أساؤوا به الظن ملا رأوه من سوء 

 . 75معاملتهم لهم"

أن التواصل الثقافي بين ضفتي الصحراء، قد بلغ أوجه أواخر العصر الوسيط ومطلع الحديث، بحكم ويبدو 

العالقات التجارية والدبلوماسية املتميزة بين املغرب وبالد السودان خالل هذه املرحلة، وهو ما نجد له دليال عند ابن 

                                                           
 .68تاريخ السودان، ص.  - 68
 . 68نفسه، ص. -69
 .269، ص.4ابن بطوطة، م س، ج - 70
 .329، ص.1م س، جالمقري،  - 71
. 532م، ص.1983بن الخطيب، الكتيبة الكامنة في من لقيناه باألندلس من شعراء المائة الثامنة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ا - 72

مقري، م س، ضا: ال. أي329، ص.1م، ج1977هـ/ 1398أيضا: اإلحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد هللا عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 . 410، ص.3ج
بعدها.  . وما576هـ، أنظر ترجمته عند: أحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج، م س، ص.909و اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، ته - 73

النشر، تحقيق وغرب للتأليف والترجمة ابن عسكر الشفشاوني، دوحة الناشر  لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، مطبوعات دار الم

 وما بعدها. 130م ص.1977هـ/1397محمد حجي، الرباط،
م اإلنسانية، بد العلي الودغيري، اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بالغرب االفريقي ومالمح من التأثير المغربي، منشورات كلية اآلداب والعلوع - 74

 .24م، ص.2011هـ/1432، 1مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ط، 51الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 
 .58، ص.4العمري، م س، ج - 75
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الذي "وصل إلى بالد والتن املتصلة ببالد  76يد الزموريبطوطة في رحلته، ومعه العالم املغربي عبد هللا بن أحمد بن سع

 . 77السودان، وأقرأ أهلها ولقي هناك فقهاءها فأثنى عليهم في العلم، ثم رجع"

 غربنماذج لعلماء سودانيين في امل - 4 

 مالحظات املصدر و الصفحة مقتطف من ترجمته إسم الفقيه

أبو اسحاق 

إبراهيم بن يعقوب 

 الكانمي

كانم أبو اسحاق ابراهيم بن "وكان من 

يعقوب الكانمي االسود الشاعر وهو 

الذي دخل على يعقوب املنصور 

 املوحدي".

، ص. 5االستقصا، ج

103. 

عاش خالل القرن 

 م.12هــ/6

محمد بن فارس 

بن شاكلة 

 الذكواني

"من أهل كانم )...( قدم املغرب قبل 

الستمائة بيسير وسكن مراكش ودخل 

عاملا باآلداب شاعرا  االندلس)...( وكان

مفلقا)...( وكان لونه مسودا، وله في ذلك 

 أشعارا نادرة".

، 1املراكش ي، االعالم، ج

 .153ص.

، 4معجم البلدان، ج

 .432ص.

 هـ،608توفي سنة 

 هـ.609أو 

القاض ي كاتب 

 78موس ى

"وهو من علماء السودان الذين رحلوا إلى 

فاس لتعلم العلم في دولة أهل مالي بأمر 

 ان العدل الحاج موس ى"السلط

عاش خالل القرن  .57تاريخ السودان، ص.

 م.14هـ./8

الفقيه مخلوف بن 

علي بن صالح 

 البلبالي

" سافر للغرب فأخذ عن ابن غازي 

 وغيره".

"ثم رجع إلى الغرب فدخل مراكش ودرس 

 بها، وسم هناك فرجع لبالده".

 .146فتح الشكور، ص.

 .608نيل االبتهاج، ص.

 

 

 هـ940توفي سنة 

الفقيه عمر بن 

محمود بن عمر بن 

 محمد أقيت

أخذ العلم عن والده، وتولى القضاء في 

تنبكت )...(بعد اإلباية، حتى كتب له 

أسكيا أنه إن لم يقبلها يوليها الجاهل، 

وكل ما حكم به الجاهل ال يسأل عنه غذا 

 بين يدي هللا تعالى إال هو".

 هـ1003"توفي سنة  .178فتح الشكور، ص.

بمراكش، ودفن بجوار 

قبر القاض ي ابي 

الفضل عياض رحمهما 

 هللا تعالى".

عبد الرحمان بن 

عبد الرحمان بن 

الفقيه محمود بن 

 عمر

"كان فقيها عاملا زاهدا معرضا عن الدنيا 

)...(ذا مكاشفات، وأصحابه يحكون في 

 ذلك حكايات".

 

"توفي )...( في العام  .175نفسه، ص.

السادس بعد األلف 

مدينة مراكش، ودفن ب

)...( بإزاء جامع علي بن 

                                                           
 .235هـ.، أنظر، نيل االبتهاج، م س، 888كان حيا سنة  - 76
  .235-234نفسه، ص. - 77
 ألجل صحة في البدن التي رزقه هللاب موسى، قاضيا وإماما، فقد "مكث في اإلمامة أربعين سنة لم يستنب ولو في صالة واحدة كان القاضي كات - 78

واحدة إال  وما بث ليلة تعالى بها، وسئل عن سبب تلك الصحة فقال أحسبها من ثالثة أشياء: ما بث في الهوى ولو ليلة واحدة في الفصول األربعة كلها،

 .57أنظر: السعدي، م س، ص. وذهنت جسمي، وبعد الفجر استحممت بالماء السخون، وما خرجت لصالة الصبح قط إال بعد الفطور"،



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022 يناير -عشر رابعالالعدد –لرابعالمجلد ا –دراسات اإلفريقية وحوض النيلجلة الم
 

273 

 

 يوسف بن تاشفين".

عمر بن الحاج 

أحمد بن عمر بن 

محمد أقيت 

 املعروف بباكري 

"كان نحويا مادحا لرسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم صباحا ومساء، يسرد كتاب 

 الشفا في رمضان في مسجد سنكري".

 

 .178فتح الشكور، ص.

-31ص.تاريخ السودان، 

32. 

"توفي في شهر ربيع 

 هـ1006الثاني عام 

 في مدينة مراكش".

 

الفقيه عبد هللا بن 

محمود بن عمر بن 

محمد أقيت بن 

 عمر بن علي

"كان فقيها ساذجا مستحضرا ملسائل 

الفقه ونوازله معتنيا بذلك)...( ال حظ له 

 في غير الفقه".

 .236نيل االبتهاج،    ص.

 

توفي بعد امتحانه 

وإجالئه مع أهل بيته 

إلى مراكش عام ست 

وألف في الطاعون 

 مطعونا".

 

من " بني أقيت التكروريون من أهل  أحمد بابا التنبكتي

مدينة تنبكتو، وممن لهم الوجاهة 

الكبيرة والرياسة الشهيرة ببالد السودان 

 دينا ودنيا".

 

 كفاية املحتاج،

 .514ص

، 5االستقصا، ج

 .129ص.

 .173ص.تاريخ السودان، 

 .35فتح الشكور، ص

"وهو من أكابر علماء 

 وقته"، عاش ما بين

 هـ.(1036 -962)

سيدي محمد 

 السوداني

"فابو الحسن علي بن عبد الرحمان بن 

صالح الدرعي )...( لقي هناك)بسوس( 

الولي الصالح العالمة سيدي محمد 

السوداني، فالزمه واغتبط بمالقاته، 

 ".وقرأ عليه ما تيسر من العلوم

صفوة من انتشر، 

 .315ص.

"كان سيدي محمد 

السوداني عاملا من أهل 

 التصوف".

لعل من أهم املالحظات التي أمكن التقاطها من خالل جرد بعض أسماء العلماء السودانيين الذين حلوا ببالد 

واألديب ابن شاكلة   املغرب، أن أغلبهم قد استوطن بها أواخر العصر الوسيط، فباستثناء الشاعر أبو إسحاق الكانمي

، فإن معظم علماء السودان، قد حلوا باملغرب خالل القرن الثامن الهجري وبعده، بيد أن هذه 79السلمي الدكواني

املالحظة، وإن كان لها ما يبررها بحكم عمق العالقات بين املغرب املريني ومملكة مالي، فإنها ال تعكس الواقع التاريخي، ألن 

، وخاصة الطلبة منهم، قد طاب لهم املقام بمراكزه العلمية، ال سيما بفاس ومراكش، منذ فترات عددا من السودانيين

مبكرة من العصر الوسيط، وإن كنا ال نتوفر على إشارات مصدرية تؤكد حضور هؤالء خالل القرون الخمسة األولى، 

 .80بالنظر لصمت املصادر عن ذكرهم، إال أن حضورهم كان ثابتا ومؤكدا

ى أولى اإلشارات عن الحضور السوداني ببالد املغرب، تعود للعصر املوحدي، بوجود الشاعر  واألديب وتبق 

                                                           
جمته كاملة سمه الكامل:  "إبراهيم بن محمد بن فارس بن شاكلة بن عمر بن عبد هللا السلمي الدكواني، قدم المغرب قبل الستمائة بيسير"، أنظر ترا - 79

لكية، المطبعة الم ه عبد الوهاب بن منصور،عند: أبي العباس ابن إبراهيم السماللي المراكشي، اإلعالم  بمن حل مراكش وأغمات من األعالم، راجع

 . 153، ص.1م، ج1993هـ/1413،  2الرباط، ط
 .18عبد العلي الودغيري، م س، ص.  - 80
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في بالط الخليفة املوحدي يعقوب املنصور، حيث دخل الشاعر  على  81السوداني أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي

،  بينه وبين ضيفه الشاعر الكانمي ليقربه منه، وهو جعلته يزيل الحجاب، على غير عادته 82السلطان فأنشده أبياتا شعرية

ما ينم عن تقدير  ومحبة متبادلة بين الطرفين، من جهة، و يؤكد قوة التواصل الثقافي واستمراريته بين املغرب وبالد 

 السودان من جهة أخرى.

لعناية والتكريم، بل إنه ولم يكن أبا إسحاق وحده من علماء السودان الذين قربهم املنصور املوحدي وأحاطهم با

قرب إليه شاعرا وأديبا آخر من أهل كانم، إنه محمد بن فارس بن شاكلة الذكواني الذي "قدم املغرب قبل الستمائة بيسير، 

وسكن مراكش، ودخل األندلس، وكان عاملا باآلداب شاعرا مفلقا مع التيقظ والفهم وصدق القالة)...( وأقرأ مقامات 

 .83( وتوفي سنة ثمان أو تسع وستمائة"الحريري تفقها)...

، فإن 84وملا كانت "الرحلة ال بد منها في طلب العلم، الكتساب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة الرجال"

العديد من العلماء السودانيين، قد حطوا الرحال باملغرب ومصر في طريقهم إلى الحج ذهابا وإيابا، وذلك ملكانة املراكز 

ة بهاذين البلدين من جهة، واملكانة االجتماعية املرموقة التي تصبح لدى الحاج العالم بتقليده إحدى الوظائف الثقافي

 في بلده، من جهة أخرى. 85الدينية أو السياسية

و لعل من أشهر العلماء ممن سخروا جهودهم العلمية في خدمة التواصل الثقافي بين املغرب وبالد السودان، 

مد بابا التنبكتي الذي كان نتاجا طبيعيا للحركة الثقافية التي ازدهرت في عهد األسكيا محمد الكبير، إذ نذكر  الشيخ أح

، فلما استقدم إلى بالد املغرب، لعب دورا فاعال 86كان أفراد أسرة أحمد بابا وعائلته ممن شملتهم عناية األسكيا ورعايته

، فإن وجوده  في املغرب، قد جسد بحق، 87ومعاناته في الطريق خدمة للتواصل الفكري. فبغض النظر عن ظروف تهجيره

محطة مشرقة في تاريخ التواصل الفكري بين املغرب وبالد السودان أواخر العصر الوسيط، وذلك بالنظر ملكانته العلمية 

العلم إال أشياخه  املرموقة فقد "جد واجتهد )...( بخدمة العلم حتى برع على جميع معاصريه، وفاق عليهم، وال يناظر في

 .89، وألف "تواليف عديدة و مفيدة"88وشهدوا له بالعلم"

 ين املغاربة وأهل السودانب مظاهر التأثير  والتأثر الثقافي -5

لقد كان للنخبة املغربية العاملة، دورا فاعال في تعزيز التواصل الثقافي بين ضفتي الصحراء،  وال غرو، فقد ظهرت 

                                                           
نت العجمة و أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي، أديب وشاعر كبير، قدم مراكش ومدح الدولة المؤمنية واختلط بساداتهم، وانتفع بجهاتهم، كاه - 81

ة"، أنظر: انه، لكنه يعرب عن شعر فصيح ولفظ صحيح، وكان يحفظ الجمل في النحو وكثيرا من أشعار العرب وتوفي بحدود ستمائة للهجرفي لس

-157م، ص.1986هـ/1406، 1أنظر ترجمته عند: ابن األبار،  تحفة القادم، أعاد بناءه وعلق عليه إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

158 
 ما قاله هذا الشاعر في حق  السلطان أبو يوسف  يعقوب المنصور الموحدي: وم - 82

 أزال حجابه عني وعيني  ***    تراه من المهابة في حجاب    

  . 103، ص.5وقر بني تفضله ولكـــــــــــــن  ***     بعدت مهابـــــــة عند اقترابي. أنظر:  الناصري، م س، ج   
مراكش المغرب يقال له الكانمي مشهود ب. وذكر ياقوت بعد ذكر كانم، "وفي زماننا هذا شاعر 153، ص.1لتعارجي، م س،جالعباس بن إبراهيم ا -83

 .432، ص.4له باإلجادة". أنظر: معجم البلدان، م س، ج
 .242، ص.2م، المجلد9961هـ/1417، 2لمقدمة، تحقيق ابو عبد هللا السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طابن خلدون، ا - 84
م، 1591-1493امي سعيد، مساهمة في دراسة تاريخ الحياة الدينية في السودان الغربي خالل العصر الوسيط: الدين والعلم في عصر االسكيين س - 85

 وما بعدها. 356م، ص.1991هـ/1411ددع، كلية اآلداب، ظهر المهراز، فاس، 
ات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، م، منشور3149-1528االسالمية في عهد االسكيا محمد الكبير  محمد التكتيك )جميلة(، مملكة سنغاي - 86

 .191م، ص.1998، 1ط
. المقري، روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته 514.  كفاية المحتاج، م س، ص35، البرتيلي، م س، ص173لسعدي، م س، ص.ا - 87

شيوخه وما بعدها. وعن الدراسات التي اهتمت بحياته و 303م، ص1983، 2اكش وفاس، المطبعة الملكية، الرباط، طمن أعالم الحضرتين مر

 وما بعدها. 557وإنتاجاته ومؤلفاته، راجع: سامي سعيد، م س، ص.
 .35السعدي، م س، ص. - 88
أسماء الرب تعالى في كراسة، وكتاب شرح الصدور وتنوير ة كراريس والمأرب والمطلب في أعظم من تآليفه: "شرح المدونة الصغرى في أربع -89

 .514. كفاية المحتاج، م س، ص.36-35القلوب ببيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من الذنوب)...(". أنظر: البرتيلي، م س، ص.
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ببالد السودان على املستوى الثقافي، بادية للعيان، إلى الحد الذي شدت اهتمام الرحالة ابن بطوطة أهمية الوجود املغربي 

الذي سجل رسوخ تعاليم الدين اإلسالمي واملذهب املالكي لدى األهالي السودانيين، وخاصة "مواظبتهم على الصلوات 

م الجمعة ولم يبكر اإلنسان إلى املسجد، لم يجد أين يصلي والتزامهم لها في الجماعات، وضربهم أوالدهم عليها، وإذا كان يو 

لكثرة الزحام، ومن عادتهم أن يبعث كل غالم بسجادته فيبسطها له بموضع يستحقه بها حتى يذهب إلى املسجد،)...( ومنها 

عة، ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم الجمعة، ولو لم يكن ألحدهم إال قميص خلق غسله ونظفه وشهد به الجم

عنايتهم بحفظ القرآن العظيم، وهم يجعلون ألوالدهم القيود إذا ظهر في حقهم التقصير في حفظه، فال تفك عنهم حتى 

 .90يحفظوه"

ا وإذا كان أول مظهر من مظاهر التأثير املغربي بالسودان الغربي، هو انتشار اإلسالم السني املالكي، الذي ظل قائم

ا االنتشار، قد أفرز قيام دول إسالمية بجنوب الصحراء الكبرى نظير مملكة غانا وسنغاي ومالي، إلى يومنا الحاضر، فإن هذ

علما أن فقهاء املرابطين األوائل، كان لهم دورا رياديا في تثبيت أسس اإلسالم وقواعد مذهب مالك، فضال عن دور الدعاة 

 خالل فترات مختلفة من العصر الوسيط. واملتصوفة و العلماء املغاربة الذين رحلوا إلى بالد السودان

وتتجلى مظاهر التأثير املغربي ببالد السودان، على مستوى مناهج التعليم ومصادره التي كانت في أغلبها مغربية 

، ويبرز املنهج املغربي في التعليم مند الدخول إلى الكتاب والبدء بحفظ القران برواية ورش، ثم تعلم الخط 91روحا وجسدا

الحروف، وقد عاين ابن بطوطة حرص أهل السودان على تعليم صبيانهم وتحفيظهم القرآن الكريم كامال، طوعا  وترتيب

 .92أو كرها

ولم تكن مصادر التعليم بالسودان وبرامجه املعتمدة إال املصادر املغربية نفسها، وحسبنا االستشهاد بالقائمة   

رحوم إبراهيم الكتاني في مقدمة تحقيقه، حين أورد قائمة طويلة بأسماء الطويلة للكتب التي أوردها محقق فتح الشكور امل

الكتب املغربية التي كانت تدرس في مراكز التعليم السوداني، ومنها نذكر كتاب الشفا لعياض، وكتاب دالئل الخيرات 

 .93للجزولي، ومقدمة بن أجروم في النحو، وشرح املكودي على األلفية، وغيرها كثير

ى اللغة، كان للمغاربة تأثير بارز على أهل بالد السودان، حيث تعددت ألفاظ الدراجة املغربية التي وعلى مستو 

هـ( وتاريخ الفتاش ملحمود كعت )ت 1065تضمنتها مصادر سودانية من قبيل تاريخ السودان للسعدي )ت. بعد سنة 

م من أن هؤالء املؤرخين لم يثبت أنهم أقاموا ، بالرغ94هـ( وتذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان ملؤلف مجهول 1002

 باملغرب أو زاروه، فجميعهم سودانيو املولد والنشأة والوفاة.

 95"طابولعل من أهم األلفاظ واملصطلحات املغربية التي سادت ببالد السودان، نذكر على سبيل املثال، لفظ " 

أي صراخ، ومصطلح  98"عياطلطعام، و لفظ "أي مائدة ا 97"طيفور أي سقط، و مصطلح " 96"طاحأي نضج، و لفظ "

                                                           
 .265ابن بطوطة، م س، ص. - 90
 .20الودغيري، م س، ص. - 91
 .265، ص.4ابن بطوطة، م س، ج -92
 وما بعدها. 10البرتيلي، م س، ص.أنظر  - 93
جمة إلى اللغة الفرنسية بعناية السيد هوداس ومساعدة إدمون بنوة، وأعيد طبع م، مع تر1914-1913درت الطبعة األولى لهذا الكتاب سنة ص - 94

 .1966الكتاب بباريس سنة 
اس وذكر وقائع التكرور وعظائم األمور وتفريق أنساب العبيد من ار البلدان والجيوش  وأكابر النمحمود كعت التنبكتي، تاريخ الفتاش في أخب - 95

 .95م، ص.2014هـ، 1435، 1األحرار، دراسة وتحقيق الدكتور أدم بامبا، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط
 .65السعدي، م س، ص. - 96
 .162تاريخ الفتاش، م س،  ص. - 97
(، منشورات مدرسة اللغات الشرقية الحية، enoistB ( وبنوة )O.Houdasوداس)لسيد همجهول، تذكرة النسيان في أخبار السودان، طبع بعناية ا - 98

 .46م،  ص.1966باريس 
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أي اللباس املغربي الطويل الفضفاض، وغيرها من األلفاظ واملصطلحات املغربية التي سادت ببالد السودان  99"فرجية"

 . وتداولها أهله من العامة والخاصة

ب وبالد السودان، حيث لقد كان للنخبة العاملة من الجانبين، دورا مهما في تعزيز التواصل الثقافي بين املغر 

ازدهرت تجارة الكتب، وقد سجل الوزان أن مخطوطات كثيرة كانت تأتي من املغرب إلى مدينة تنبكت، وتباع بأثمنة مرتفعة 

 . 100تفوق أثمان سائر البضائع األخرى 

وسيط، خاصة ويبدو أن التأثير الثقافي صار متبادال وأكثر حيوية بين املغرب وبالد السودان منذ أواخر العصر ال

بعد مقدم العالمة أحمد بابا التمبوكتي وإقامته  بمراكش، مما جعل الناس يهرعون إليه لالستفادة من علمه والجلوس 

، وغيرهم ممن ذكرهم 101إليه، وحسبنا اإلشارة إلى بعض تالمذته املغاربة ممن أخذوا عنه نظير أحمد بن محمد املقري 

حم علي الخلق وأعيان طلبتها )مراكش( والزموني، بل قرأ علي قضاتها، كقاض ي الجماعة باالسم في كفاية املحتاج قائال "وازد

بفاس العالمة أبو القاسم ابن أبي النعيم)...( وقاض ي مكناسة أبو العباس ابن القاض ي املكناس ي)...( ومفتي مراكش 

 .102الرجراجي وغيرهم"

  خاتمة

صفوة القول، أن العالقات الثقافية بين املغرب وبالد السودان خالل العصر الوسيط، قد عرفت تطورا الفتا،  

بفعل عدة عوامل، لعل أبرزها إرادة الحكام ودور النخبة العاملة وأهمية االستقرار السياس ي في ضفتي الصحراء، وهو ما 

لسودانيون  يرتبطون بعالقات متينة شملت مختلف مناحي الحياة، بل سهل عملية االندماج الثقافي، حتى صار املغاربة و ا

صار املغاربة مندمجين اندماجا كليا في املجتمع السوداني، حتى إن أحدهم تصاهر مع السلطة الحاكمة، و تزوج ببنت عم 

ة رائدة فساهموا في تمتين السلطان منسا سليمان حاكم مالي، في وقت تبادل فيه العلماء والتجار، أدوارا ثقافية واقتصادي

 الصالت الثقافية بين املغرب وبالد السودان، عن طريق تأصيل اإلسالم وعلومه، واإلسهام في إنماء مراكز إسالمية  ثقافية،

مجسدين بذلك مشاعل حقيقية ساهمت في إضاءة  أرجاء بالد السودان، ورسخت جدور عالقات متينة ضمنت لنفسها 

 تمرارية.مزيدا من التطور واالس

 قائمة املصادر واملراجع املعتمدة:
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 الدينامية الحضرية وتأثيرها على املجال الفالحي حالة مدينة الفقيه بن صالح

Urban dynamism and its impact on the agricultural field, the case of the city of Al-Faqih 

bin Saleh 

 داب والعلوم اإلنسانية مراكش، جامعة القاض ي عياض مراكش )املغرب(كلية ال  الدكتوراه،باحثة بسلك ، هدى قصطال -1

 داب والعلوم اإلنسانية مراكش، جامعة القاض ي عياض مراكش)املغرب(كلية ال  باحث،تاذ ، أسمحمد السبتي -2

 خنيفرة، املغرب.، أستاذ باحث، املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين، بني مالل سعيد كمتي -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باقي املدن املغربية  كحالة ضمنر دراسة الدينامية الحضرية وتأثيرها على املجال الفالحي بمدينة الفقيه بن صالح، : يسعى هذا املقال ملخص

ومست مختلف املناطق الفالحية بما في  من األراض ي الفالحية، بفعل الزحف العمراني. ظاهرة في تصاعد مستمر عدد مهممالتي عرفت ضياع 

ذلك املسقية. ومن بين املجاالت التي عانت من حركة التمدن السريعة والعفوية إثر نزوح عدد من السكان الريفيين نحوها، وتأكل األراض ي 

ها إلى مركز إقليم وما رافق ذلك املحيطة بها نجد؛ مدينة الفقيه بن صالح، بحكم موقعها ضمن سهل تادلة وما يوفره من فرص للشغل، وارتقاء

ظل ارتفاع الطلب على السكن باملدينة، الش يء الذي جعل حركة التعمير والتوسع على حساب املجاالت الفالحية يتم بأشكال  دينامية، فيمن 

 مختلفة.

 التخطيط الحضري  -الدينامية الحضرية –الدينامية  - الكلمات املفاتيح:

Abstract : The subject of this article aims to study of urban dynamics and its impact on the 

agricultural field in the city of Fqih ben Salah, as an example among the rest of the Moroccan 

cities that have experienced the loss of a significant amount of agricultural land, due to urban 

extension. A phenomenon that continues to intensify and affects various agricultural areas, 

including irrigation. Among the areas that have suffered from the rapid and spontaneous 

movement of urbanization due to the displacement of a number of rural people to them, and 

the erosion of the surrounding land, we find; The city of Fqih ben Salah, due to its location 

within the Tadla plain and the job opportunities it offers, its elevation in the center of a region 

and the dynamism that accompanies it, taking into account the high demand for housing in the 

city, which caused the movement of reconstruction and expansion at the expense of 

agricultural fields to take place in different forms. 

Keywords : dynamic, urban Dynamics, urban planification. 
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 :تقديم

مثال الفقيه بنصالح  مدينة وتعدتوسعا ملموسا على مستوى رقعتها الحضرية،  منها املغربية وخاصة الفالحية عرفت املدن

في ازدياد الطلب على  ،سواء بفعل الهجرة القروية أو بسبب التزايد الطبيعي ،حيث ساهم تزايد عدد سكانها حيا لهذا التوسع،

الوعاء  وطرح أسئلة عن كيفية الحصول على ،بشكل واضح على استهالك األرضهذا الوضع أثر  . املجاالتمختلف العقار في 

ا واضح ارتفاع هذا الطلب أفرز  . املنطقةإلى   1نيالعائد املهاجرين الدوليينمن قبل  خاصة عليه في ظل تزايد الطلبالعقاري 

كما رافق هذا الطلب تحول في وظيفة هذه املجاالت، حيث ملدينة، أثمنة األرض الفالحية خاصة باملجاالت املحيطة بافي 

، الفالحية ملجاالتافي تراجع  ه منالسكن والخدمات الحضرية دون االكتراث ملا قد ينتج عنأضحت مجاال حيويا في إنتاج 

الجهات املسؤولة عن وضع حل للوضع الراهن لتقلص املجال الفالحي  سكوتفي ظل وهكذا  . الغذائيومعها تراجع اإلنتاج 

 ،بامتياز افالحي اتعد قطب صالح،خاصة أن مدينة الفقيه بن  ،هذا التوسعأضرار  تعاني منباملنطقة، فإن الساكنة القروية 

 .من الساكنة يعتمد على قوته اليومي بالعمل في األنشطة الفالحية اكبير ا إضافة إلى أن جزء

 اإلشكالية:

شهدت األراض ي الفالحية املجاورة للمدن املغربية تهديدا وتراجعا مهما بفعل عوامل عديدة وفي مقدمتها التوسع الحضري 

بالتوسع على حساب األراض ي السقوية مثل ما هو عليه الحال بسهل تادلة. ويزداد خطورة هذا التراجع عندما يتعلق األمر 

رية املتزايدة التي يعرفها املغرب وجنوح الساكنة القروية لالستقرار باملدن ألسباب عديدة وفي ظل هذه الدينامية الحض

ال كالتغيرات املناخية وضعف التنمية، تبرز إشكاليتنا الهادفة إلى دراسة األثار الناجمة عن التوسع الحضري وتأثيره على املج

ر وما سينجم عنه مستقبال. وهذه اإلشكالية قادتنا إلى طرح الفالحي بالفقيه بن صالح باعتباره مجاال يتطور بشكل مستم

شكل التوسع الذي عرفته مدينة الفقيه بن  سنعمل على الوقوف عليها من خالل مقالنا هذا، ومنها: ما هو تساؤالتعدة 

 مجالية؟ -وماهي األليات التي تحكمت فيه وماهي أثاره السوسيوصالح على األراض ي املسقية املجاورة؟ 

 هذا كان املبني. فإذا املجال على مختلفة بأشكال أثر تأسيسها منذ هاما، ديموغرافيا تزايدا صالح بن الفقيه مدينة عرفت

 التي األنشطة إلى بالنظر ذلك، بعد تظهر التغيير مالمح بدأت ما سرعان فإنه االستقالل، فترة قبل التجانس طبعه قد األخير

 يتعلق ما خاصة املدينة ومعه صالح، بن الفقيه ملجال الخارجية التأثيرات عن ناهيك تحوالت، من رافقها وما املدينة بها تقوم

 املدينة تمثل بأحياء واملستقرة األخرى  املجاالت من الوافدة الساكنة فنسبة ،والخارجية الداخليةبنوعيها  الهجرة بتأثيرات

 مختلف مهم بشكل نشطت مهمة، حضرية دينامية خلق إلى أدى ما وهذا من مجموع الساكنة. %30.6إلى  تصل مهمة نسبة

 أهمية وتعاظم سكانها عدد وتزايد ،الفقيه بنصالحأنشطة مدينة  كبير. فتضخم بشكل املحيطة املجاالت وحركت القطاعات

 لتيا الدينامية جانب إلى جديدة، دينامية لنا ارتقاء افرز  إقليم إلى بنصالح الفقيه مدينة ارتقاء وراء مالل ... كان بني مدينة

 قبل. من املدينة تعرفها كانت

I  استهالك املجال الفالحيافراط في  : الحضري التوسع. 

عرف التوسع الحضري باملغرب في السنوات األخيرة تقنينا ملحوظا، من خالل إلزامية العمل بقوانين التعمير، الش يء الذي 

املكلفة لتجهيزها، مما فتح الباب أمام كبار املقاولين واملضاربين العقاريين في نتج عنه ارتفاع تكاليف األرض بسبب املبالغ 

وقت تعذر فيه األمر على الفئات الفقيرة أو ذات الدخل املحدود، من هنا أصبح الواقع السكني يطرح مجموعة من املشاكل 

في  ،ارتفاع أثمنتها. هكذا أصبح للخواصبسبب تزايد الطلب وصعوبة الحصول على البقع األرضية، أو شراء املنازل بسبب 

                                                           
عة السلطان موالي وتعدد األنشطة الحضرية بكل من مدينتي بني مالل والفقيه بن صالح، جاماألنصاري إبراهيم، تأثير الهجرة الدولية على تنوع  1

 .168، ص.2019إسماعيل، بني مالل، كلية األداب والعلوم اإلنسانية، المركز الديمقراطي العربي للنشر، الطبعة األولى، 
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 دور مهم في الدينامية الحضرية. ،باإلضافة إلى تدخالت الدولة ،التجهيزالذي يفرض  ،ظل الواقع الجديد

 .: املستهلك األول للمجال واملتحكم األساس في توزيعه املجالي.القطاع الخاص1

من خالل منجزاته دورا هاما في تغيير معالم املجال، وتوجيه التوسع الحضري في عدد من املدن،  2لعب القطاع الخاص  

وذلك من خالل التدخالت التي قام بها في هذا الصدد، من خالل شراء األراض ي وتجهيزها وإعادة بيعها وذلك على شكل بقع 

 .ت تجارية وخدماتيةأرضية ومجاالت مبنية بأشكال مختلفة؛ منازل، فيالت، شقق، ومحاال 

 القطاع الخاص في املجال العقاري بالفقيه بن صالحدور  أسباب تنامي 1.1

 حض ي القطاع الخاص باهتمام كبير من قبل الدولة، وذلك لعدة اعتبارات منها:

هذه الظاهرة  لسكن العشوائي التي أصبحت تعاني منها مدننا، وال يقتصر األمر على املدن الكبرى بل مستاالحد من ظاهرة  -

 حتى املدن املتوسطة والصغرى.

ات القانونية، من أجل يئت تعرفها عدة مدن مغربية، وذلك بإحداث عدد من التجز التخفيف من أزمة السكن التي أصبح -

 مبني.تلبية الحاجيات املتزايدة لألسر واألفراد الراغبين في امتالك بقع أرضية مجهزة وبناء مسكن لها وفي اقتناء مسكن 

 عرفه عدد من املركز الحضرية...التحكم في النمو الحضري السريع الذي صارت ت -

يات القرن املاض ي وخالل السكنية بالفقيه بن صالح تزايدا ملحوظا منذ ثمانين يئات عرفت  التجز   2.1

 .ول من القرن الواحد والعشرينالعقد األ 

 .بن صالحات السكنية بالفقيه يئالتطور العددي للتجز  1.2.1

ات السكنية منذ أواسط سبعينيات القرن املاض ي، وعرف هذا الشكل من يئظهور التجز  شهدت مدينة الفقيه بن صالح  

 إنتاج املجال الحضري خالل العقود األخيرة تطورا مهما. 

 ات الخاصة املوجهة إلنتاج األرض الحضرية بمدينة الفقيه بن صالحيئعدد التجز  : تطور 1 الجدول رقم
 عدد البقع املساحة بالهكتار تيئاعدد التجز  السنوات

1975 10 3.4 219 

76-85 40 22 1603 

86-95 126 118 2706 

96-2000 7 10 381 

2002-2012 94 89 1881 

2013 13 301 1189 

2014-2015 3 32 164 

2016-2017 11 723 1103 

2018-2019 5 34 124 

2020-2021 3 20 113 

 الجماعة الحضرية الفقيه بن صالحاملصدر: 

ات السكنية من قبل الخواص باملناطق املحيطة ملدينة الفقيه بن صالح، توسعا مهما يئترتب عن إحداث عدد من التجز 

فقد تزايد عدد  ،مساحات شاسعة من األراض ي الخصبة ملجالها املبني، تم هذا األخير في كثير من األحيان على حساب

ات خالل سنة يئتجز  الخاصة منذ سبعينيات القرن املاض ي بشكل مهم، حيث انتقل مجموعها من عشر ات السكنيةيئالتجز 

                                                           
لين أو جماعة مكونة المقصود بها أساسا كل األنشطة الناتجة عن المبادرات الفردية، وهذا القطاع قد يكون عبارة عن أفراد كالمضاربين أو مقاو  2

 للشركة أو الودادية أو التعاونية وما إلى ذلك من أشكال التنظيم التي ال تخضع في ملكيتها للدولة.
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أي أن العدد تضاعف بقرابة ثمانية وعشرون مرة خالل سبعة وعشرون سنة،  ،2012تجزئة سنة  277، إلى حوالي 1975

هي الفترة الزمنية التي شهدت خاللها  1995و  1986بين  ماتعتبر الفترة الفاصلة و  .32020تجزئة سنة  35ليصل إلى حوالي 

تجزئة  فاقت  عشر ةثمانيميالد  1993ئات السكنية الخاصة وقد شهدت سنة يمدينة الفقيه بن صالح، أكبر عدد من التجز 

 مساحتها أربعون هكتار. 

 .ات السكنية بمدينة الفقيه بن صالحيئتزيد التجز  أسباب 2.2.1

 الحضرية وتضاعفها في املدينة إلى عدة أسباب نذكر منها:ات يئيعود تزايد عدد التجز  

 : التوزيع الجغرافي للتجزءات السكنية الخاصة بمدينة الفقيه بن صالح(1) الخريطة رقم

 املصدر عمل شخص ي

مانينيات ثات خاصة خالل فترة يئساهمت عائدات الهجرة الدولية بشكل كبير في تزايد عدد التجز  الدولية:* عائدات الهجرة 

 وتسعينيات القرن املاض ي، فقد تم تجزيء مساحات مهمة من األراض ي وإنتاج عدد مهم من البقع األرضية املجهزة.

من قبل عدد من األسر الحضرية ذات الدخل املحدود الراغبة في امتالك مسكن ارتفاع الطلب على البقع األرضية املجهزة * 

 لها بأحد األحياء.

وإقبال املهاجرين من أبناء املنطقة ريفيين وحضريين على  لظاهرة مع تدفق عائدات الهجرة الدوليةتزامن تضخم هذه ا* 

 االستثمار، وذلك باقتنائهم لبقع أرضية مجهزة وبناء منازل تختلف مساحتها وصنفها حسب إمكانية املهاجر.

 ات السكنية.يئيم رخص التجز جلس البلدي عند تسلمن قبل امل التساهل وغياب الصرامة في تطبيق القانون * 

حيث تحول عدد من الفالحين إلى مضاربين عقاريين وذلك بالنظر إلى ما يذره  تزايد وتعدد أصناف منتجي األرض الحضرية* 

 تسويق البقع األرضية من أرباح مهمة ومضمونة.
                                                           

 لتعمير، بلدية الفقيه بن صالح.مقابلة ميدانية مع رئيس قسم ا 3
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ات نذكر يئالصنف من التجز  باشر في تعدد هذاباإلضافة إلى ذلك فقد ساهمت عوامل أخرى سواء بشكل مباشر أو غير م

 :منها

 ألراض ي املوجودة داخل املدار الحضري. اسيادة امللك الخاص على مساحات مهمة من  -

ستفحال ظاهرة اإلرث وما يترتب عنه من جهة من تجزيء لألرض الفالحية على شكل ملكيات صغيرة يصعب أحيانا ا -

 ي غالبا ما يستغلها املنعشون العقاريون من أجل اقتناء األرض.االستمرار في استغاللها ومن جهة أخرى النزاعات الت

ألحيان صعوبة توفير مياه ت الفالحية املجاورة لألحياء السكنية بسبب انعدام األمن وفي بعض اتراجع املردودية بالحيازا -

 السقي.

 عوامل نذكر منها:ئات سكنية داخل املدار الحضري ملدينة الفقيه بن صالح، عدة يإحداث تجز  تحكم في

إذ غالبا ما يفضلون املجزؤون تجزيء األراض ي القريبة من أحياء املدينة وشوارعها الرئيسية مادام الطلب  موقع التجزئة* 

 على البقع األرضية بهذه املناطق يبقى مها.

ات سكنية باملناطق ئياملبرمج للمنطقة ضمن تصميم التهيئة حيث يفضل عدد كبير من املجزئين إقامة تجز  نوع السكن* 

 املوجهة الستقبال السكن العمودي والسكن االقتصادي بدال من املناطق املخصصة لسكن الفيالت. 

 كالطرق وشبكة تطهير السائل باملناطق املوجهة للتعمير. توفر بعض التجهيزات التحتية* 

من  امهم اه بن صالح عرفت ظهور عدداملناطق املحاذية لألحياء السكنية بمدينة الفقي بصفة عامة يمكن القول أن

ات العمومية في فتح عدة مناطق فالحية ذات أهمية في يئات الخاصة، ساهمت هذه األخيرة بدورها إلى جانب التجز يئالتجز 

وجه التعمير، وفي نفس الوقت في ظهور تجمعات سكنية بعيدة ومنعزلة أحيانا عن باقي أحياء املدينة. باإلضافة إلى الفئات 

 قيرة التي ساهمت هي األخرى في تنوع املشهد الحضري داخل مدينة الفقيه بن صالح.الف

 .بروز السكن العشوائي في امهم االدخل املحدود دور  و و ذ لعب .1

 .راض ي الفالحية املجال املستهلك من قبل السكن العشوائياأل  شكلت 1.2

الناتج عن عجز في التخطيط الحضري، في 4كما هو الحال بباقي املدن املغربية، فقد ساهم تزايد أعداد السكن العشوائي      

توفير السكن لألعداد املتزايدة من األسر الوافدة على مدينة الفقيه بن صالح من العالم القروي، وهو ما ساهم في توسع 

ستهالك جزء ال يستهان به من األراض ي الهامشية لهذه املدينة طيلة السنوات األخيرة. الرقعة الحضرية وفي نفس الوقت في ا

حيث ظهرت دواوير وأحياء ضعيفة التجهيز، وقد تضخمت بشكل كبير وفوضوي خالل فترة  زمنية قصيرة إذ تطلب األمر 

الغ كبيرة أرهقت ميزانية الجماعة عملية إعادة هيكلة بعض األحياء الهامشية باملجال الحضري للمدينة والتي كلفت مب

 وزادت من استهالك املجاالت الفالحية املجاورة للمدينة. 5الحضرية

يعتبر السكن غير املنظم هو أكثر أصناف السكن الهامش ي انتشارا واستهالكا لألراض ي الفالحية املحيطة باملدينة، وهو عبارة 

التعمير، أو على أراض ي تم تجزيئها بدون ترخيص من قبل الجهات  عن سكن صلب بني خارج القوانين املعمول بها في مجال

املسؤولة عن قطاع التعمير. إن تدفق أعداد بشرية مهمة نحو مدينة الفقيه بن صالح خالل فترة االستقالل، صاحبه غياب 

الغربية على شكل بنيات استقبال كفيلة باستيعاب هؤالء الوافدين، مما أفرز تجمعات سكنية عشوائية مهمة باملنطقة 

دوار أوالد سيدي شنان وأيت الراض ي، اللذان أقيما على أراض ي جماعية باإلضافة إلى دوار الشمندر الذي أنشا مثل دواوير 

                                                           
4Transformation de la Famille et habitat, acte du Colloque, Cahier  » habitat Périurbain’L « : Pierre Milovanovitch 

n° 120, Institut Française D’urbanisme 1986.p 320. 
 .تصريح أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الفقيه بن صالح 5
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 .6من قبل السلطة على جزء من االراض ي الجماعية ألوالد هاتن

 أحياء السكن العشوائي بمدينة الفقيه بن صالح : توزيع(2) الخريطة رقم

 املصدر: عمل شخص ي

طق من اعرفت املنطقة الشرقية والشمالية انتشارا مهما لهذا الصنف من السكن، إذ تكونت بهذه املن ،وازاة مع ذلكبامل

املدينة في سبعينات وثمانينات من القرن املاض ي، مجموعة من األحياء على أراض ي يمتلكها الخواص كحي املصلى وسيدي 

حي الرمود، أو في ملك الدولة مثل حي دراعو. وقد تم الحد من هذه الظاهرة بعد تأهيل البعض أحمد الضاوي وحي القواسم و 

خيتي) حي سالم(، و) الكرين( حي التقدم، و) دوار  من هذه األحياء، لتظهر من جديد أحياء أخرى كسيدي خلخال، وإيزة

 .أعاله في الخريطةشنيولة (، حي الفتح وحي زيز، وهذا السكن ينتشر في مختلف جهات املدينة كما هو موضح 

 .راض ي الزراعية املحيطة بمدينة الفقيه بن صالحعقاري ومنظم مجالي  على حساب األ  منعش الدولة 3

في إنتاج املجال الحضري بمدينة الفقيه بن صالح، إلى جانب القطاع الخاص حيث عملت في إطار  قامت الدولة بدور مهم   

نذ عقد ات السكنية العمومية ميئالتعمير، على إحداث عدد من التجز السياسة التي ظلت تتبعها في مجال السكنى و 

حساب مساحات مهمة من األراض ي  ات الخاصة في توسيع الرقعة الحضرية، وذلك علىيئالسبعينات إلى جانب التجز 

خالل فترة االستقالل على خلق الخصبة، والتي لم تكن في الغالب موجهة إلى التعمير. فبالرغم من أن الدولة قد حرصت 

ات سكنية، والتي كانت تهدف من خاللها التحكم في التمدين السريع وفي التخفيف من حدة أزمة السكن، التي صارت يئتجز 

                                                           
لجماعية ألوالد أسرة كانت تقطن سكنا هشا )برلريك( بمناطق مختلفة من المدينة نحو األراضي ا 200على ترحيل حوالي  1956أقدمت السلطة سنة  6

 :هاتن، أنظر

Ragoub H : Dynamique et mécanismes de production des quartiers périphériques cas de fquih ben salah. mémoire  

D.E.S INAU.1996.page 76. 
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من املدن املغربية، إال أن تدخل الدولة في هذا املجال ظل محدودا، بحيث ركز على بعض املشاكل اآلنية ولم  تعرفها العديد

يندرج ضمن رؤية مستقبلية تأخذ بعين االعتبار التحوالت التي أصبح يعرفها املجتمع الحضري، وتحديد متطلبات الساكنة 

 الحضرية من السكن على األمد املتوسط والبعيد.

 صالح.لتجاوز مشكل السكن بالفقيه بن ات سكنية يئأحدثت الدولة عدة تجز  1.2

تضم مدينة الفقيه بن صالح عدد كبير من التجزئات السكنية العمومية التي  أنشئت في الفترة املمتدة من سبعينات القرن   

ريين من البقع األرضية املجهزة من جهة (  إلى اليوم بهدف تلبية الحاجيات املتزايدة للسكان الحض 2املاض ي، ) الجدول رقم: 

ومن جهة أخرى لضبط السوق العقارية ولتخفيف من أثار املضاربة العقارية التي تزايدت حدتها كما أسلفنا، وقد امتدت 

 .7هكتار 214ئات العمومية على مساحات تفوق يالتجز 

 تطور بعض التجزئات السكنية العمومية بمدينة الفقيه بن صالح  2الجدول رقم: 
 عدد البقع مساحتها بالهكتار االنتهاءتاريخ  سنة بداية املشروع اسم التجزئة

 1049 26.5 1988 1980 2و  1نزهة 

 917 21.36 1993 1990 الزهور 

 159 3.5 1995 1991 املجد

 551 15.9 1998 1994 الياسمين

 344 8.30 1996 1993 بدر

 739 165 2013 2009 العمران

 1321 563.58 2017 2015 السالم

 732 165.77 ال تزال أشغال التهيئة قائمة إلى يومنا الراهن 2016 3الزهور 

 469 78 ال تزال أشغال التهيئة قائمة إلى يومنا الراهن 2018 – 2017 سيدي خلخال

 صالحاملصدر: قسم التعمير بلدية الفقيه بن 

 .ات السكنية التي أقامتها في استهالك املجال الزراعييئالتجز ساهمت الدولة من خالل  2.3

ئات السكنية العمومية يأمام استحالة الحصول على ما يكفي من األراض ي داخل مدينة الفقيه بن صالح، أقيمت التجز     

  ها:من بعض األحياء السكنية املنظمة ومن بينعند مشارف املدار الحضري بمحاذاة أهم املحاور الطرقية، وبالقرب 

 ئات التييواملجد وبدر. وتشكل هذه التجز   2و 1ئات سكنية هي نزهة ي: املنطقة الجنوبية من املدينة والتي تضم ثالث تجز أوال

جهة أخرى،  ومن 1أقيمت على أراض ي فالحية مسقية، امتداد لألحياء الجديدة املحاذية لشارع الحسن الثاني كحي القواسم 

 بين املجال املبني واملجال الفالحي الذي يحيط باملدينة. الحد الفاصل ما

 دهللا، لق: املنطقة الشمالية الشرقية وتقع بها تجزئة ياسمين بالقرب من الحي اإلداري والقريبة من شارع عالل بن عبد ثانيا

ع مطلع عقد التسعينات، وذلك بهدف الحد من السكن وجه التعمير م فتحها فيأحدثت هذه التجزئة فوق منطقة فالحية تم 

العشوائي بحي سيدي أحمد الضاوي من جهة وتلبية حاجيات عدد من السكان الحضريين الراغبين في اقتناء بقع أرضية 

 (.3: و )الخريطة رقم (1الصورة رقم:  )أخرى. موجهة لبناء السكن العمودي وسكن الفيالت من جهة 

مالية تضم تجزئة الزهور التي أقيمت إلى الشمال من الحي اإلداري على أراض ي فالحية، وقد كان الغرض : املنطقة الشثالثا

من إحداثها بهذه املنطقة هو توفير بقع أرضية موجهة أساسا للموظفين العاملين باإلدارات املوجودة بهذا الحي كاملكتب 

 الجهوي لالستثمار الفالحي.

                                                           
                                                   المكتب التقني بقسم التعمير بالجماعة الحضرية الفقيه بن صالح.                                                       7
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 الجغرافي للتجزئات العمومية بمدينة الفقيه بن صالحالتوزيع : (3) الخريطة رقم

 املصدر: عمل شخص ي

 زحف العمران على األراض ي العمرانية 1لصورة رقم: 

 2019،صدر: البحث امليدانيامل
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 .مدينة الفقيه بن صالح تادلة وضمنهااألثار املستقبلية للزحف العمراني على سهل  3.2

عرفت املنطقة استهالكا واسعا للمساحات الفالحية بسبب الدينامية الحضرية املتسارعة، وذلك راجع للضغط السكاني     

. الش يء الذي أدى إلى 8والنمو الديموغرافي الذي عرفته. ظاهرة أثرت على أراض ي األرياف املغربية، وخاصة األراض ي املسقية

من الفالحة إلى أراض ي موجهة للبناء، هذا البناء الذي تم بشكل عفوي على أراض ي  التحول في استخدام األراض ي الفالحية،

مجهزة بقنوات السقي، والتي كلفت الدولة ميزانية ضخمة. إذ خضعت هذه األراض ي الزراعية املسقية بسهل تادلة إلى طلبات 

سيما وأن قوانين التعمير لم تفعل بالشكل  متكررة من طرف السلطات املحلية واملنعشين العقاريين، من أجل تهيئها للسكن.

املطلوب حتى تحافظ على املجاالت الفالحية وخصوصا املسقية منها. كلها عوامل ساهمت في التأثير بشكل سلبي على املجاالت 

سواء  واضحة املعالم تهيكل املجال الفالحي، والذي سينتج عنه أزمة على عدة مستويات استراتيجيةالفالحية، في ظل غياب 

البيئية منها أو االقتصادية... مما يستلزم وضع خطة من أجل حمايتها، خاصة إذا علمنا أن القطاع الفالحي يلعب دورا مهما 

في االقتصاد املغربي، ويوفر أكبر نسبة عمل في االقتصاد الوطني، حيث يوفر إثنين من أصل خمسة وظائف على املستوى 

( الذي يوضح مدى استهالك املجال الفالحي بسبب الزحف العمراني  1لقروي )املبيان رقم الوطني وثالثة أرباع في العالم ا

 املستقبلي.

 الفالحي بتصرف لالستثمار املصدر: املكتب الجهوي 

انطالقا من املبيان يتبين أن املجال الفالحي بمنطقة تادلة عرف استغالال كبيرا وسيعرفه مستقبال نظرا للتزايد الكبير لطلبات 

التعمير، حيث أن املنطقة تعرف دينامية وحركية اقتصادية واضحة خاصة في العقدين األخرين الش يء الذي ينعكس على 

 املجال، وخاصة مدينة الفقيه بن صالح مما يدفعنا للتساؤل هل هناك رؤيا مستقبلية لخلق توازن مجالي؟ ألن واقع الحال ال

رف استنزافا مفرطا ملجالها الفالحي. وضمنها مدينة الفقيه بن صالح التي تعرف يوحي بهذا التوازن حيث أن منطقة تادلة ستع

 توسعا حضريا واضحا وستعرف زحفا أكثر في السنوات القادمة وذلك على حساب املجاالت الفالحية املحاذية لها.

إليه املنطقة واملدينة معا من خالل معرفة أشكال التوسع الحضري الذي عرفته مدينة الفقيه بن صالح وما قد تؤول      

 يمكن أن نستخلص ما يلي: 

                                                           
8Abdelmajid Sahnouni, « le phénomène D’urbanisation dans la plaine du Haouz Oriental cas de la Ville 

D’alataouia. », punlications de faculté des lettres et des Sciences humaines de Rabat, Série Colloques et Séminaires, 

n°162, p101,2010. 
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  إن مساحات مهمة من األراض ي الفالحية املحيطة بمدينة الفقيه بن صالح، استهلكت بشكل كبير بسبب التطور الذي

 خالل السنوات األخيرة. يوغير القانونشهده إنتاج املجال الحضري القانوني 

  إن املساحة التي استهلكت ظلت أهميتها تختلف حسب كل شكل من أشكال إنتاج املجال الحضري واآلليات املتحكمة

األرض أهمية  تجزئ فيه، وحسب أهداف املتدخلين في عملية إنتاج السكن سواء تعلق األمر بالتمدن املنظم، الذي اكتس ى به 

 بالغة من طرف الخواص أو من طرف الدولة.

 لتقلص ساهم فيه كذلك إحداث التجمعات السكنية الغير قانونية سواء باملناطق الواقعة داخل املدار إن هذا ا

 الحضري أو املناطق املحاذية لها.

 .من بين العوامل التي ساهمت في هذه الظاهرة نجد تزايد الطلب على البقع األرضية واحتدام املضاربة العقارية 

  املنتخبين ملا قد يحدث للمجال الفالحي من تراجع وتغليب مصلحتهم الخاصة على املصلحة العامة. جل راثاكتعدم 

  ماعدا وثائق التعمير األخيرة فإن مختلف الوثائق األخرى التي عرفتها املدينة فيما قبل لم تهتم باملحافظة على األراض ي

 الفالحية املجاورة.

  ،تستهلك سنويا في البناء بسبب الضغط السكاني والتوسع العمراني بسهل تادلة إن مساحات مهمة من األراض ي الفالحية

 على العموم ومدينة الفقيه بن صالح على وجه الخصوص، 

ون قطب صاعد إن الدينامية الحضرية التي عرفتها مدينة الفقيه بن صالح، هو ما مكنها من تحقيق إشعاع مهم ورشحها ألن تك

 في منطقة سهل تادلة.
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Crues torrentielles de l’oued Aouerga dans la commune Ouled Dahhou : Mécanismes, 

impact et mesures d’aménagement proposées (Plaine de Souss-Maroc)  

Torrential spates of the Aouerga oued in the Ouled Dahhou commune: Mechanisms, 

impact and Suggested developing measures (Plain of Souss-Morocco) 
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Abstract: This work aims to study the impact of torrential spates of the Aouerga oued in the 
Ouled Dahhou commune, which is considered one of the most threatened areas on the left 
bank of the Souss Basin.   

The study relied on a holistic approach that takes into account the various natural and 
human mechanisms that control and contribute to the occurrence and exacerbation of the 
phenomenon in the region. 

Regarding the results, the study showed that the Ouled Dahhou region is characterized by 
natural and human conditions suitable for the emergence and exacerbation of flood risks. This 
phenomenon also causes, during each spate, heavy material losses (the spates of 2014 and 
2018). To limit the phenomenon or at least mitigate its severity, the peculiarities of the region 
require a comprehensive intervention, in order to carry out the management works, whether 
at the level of the watershed of the Aouerga oued or at the level of the Ouled Dahhou 
commune. 
Keywords: Oued Aouerga, Torrential spates, Risk, Developing, Ouled Dahhou. 

 

دراسة تأثير االمتطاحات السيلية لواد أوركا على الجماعة الترابية أوالد داحو، التي تعتبر من أبرز املناطق املهددة يهدف هذا العمل إلى  ملخص:

 على مستوى الضفة اليسرى لحوض سوس.

فاقم الظاهرة اعتمدت الدراسة على مقاربة شمولية تأخذ بعين االعتبار مختلف اآلليات الطبيعية والبشرية املتحكمة واملساهمة في حدوث وت

 باملنطقة.

بخصوص النتائج، فقد أظهرت الدراسة أن منطقة أوالد داحو تتميز بالظروف الطبيعية والبشرية املالئمة لنشوء واستفحال مخاطر 

لظاهرة (. وللحد من ا2018و 2014االمتطاحات السيلية. كما تتسبب هذه الظاهرة، خالل كل امتطاح، في وقوع خسائر مادية ثقيلة )امتطاحات 

أو التخفيف من حدتها على األقل، فإن خصوصيات املنطقة تستدعي تدخال شامال، بغية القيام بأشغال التهيئة سواء على مستوى العالية 

 بحوض تصريف واد أوركا أو على مستوى السافلة بجماعة أوالد داحو.

 الد داحو.واد أوركا، االمتطاحات السيلية، الخطر، التهيئة، أو  الكلمات املفاتيح:
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Introduction 

De nombreuses zones urbaines, semi-urbaines et rurales du Maroc sont confrontées à de 

nombreux défis liés à la protection contre les aléas naturels et plus particulièrement les 

inondations. Le phénomène des inondations est le plus important par rapport aux autres 

phénomènes naturels, auquel le territoire national est exposé (OCDE, 2016). Cette situation est 

due d’une part à des facteurs physiques, dont les changements climatiques (alternance de 

périodes humides et de périodes sèches), autre part, à des causes anthropiques, comme la 

croissance démographique rapide et l’urbanisation anarchique et non contrôlée. 

Les inondations entraînent, également, d'énormes dégâts socio-économiques et 

environnementaux, ce qui nécessite d’importants efforts pour la reconstitution et la protection 

des zones exposées aux risques (RCC, 2016). 

Le phénomène des inondations à Ouled Dahhou et dans la plaine de Souss en général a fait 

l’objet de plusieurs études (Saidi,1994 ; ABHSMD, 2013). Certaines de ces études se sont 

focalisées essentiellement sur les côtés techniques. En revanche, ce travail permet l’étude du 

phénomène suivant une approche globale multifactorielle afin de mettre en évidence le risque 

d’inondation dans la zone d’étude et proposer quelques solutions d’aménagement pour 

surmonter cette problématique.  

La commune Ouled Dahhou, qui se situe sur la rive gauche de l'Oued Souss, est l’une des 

zones les plus menacées par les crues, chose qui cause des dégâts sur les biens et les 

infrastructures de la commune. À cet effet, l’objectif de l’étude est de mettre en évidence les 

mécanismes contrôlant le phénomène des crues torrentielles, ainsi que ses répercussions sur la 

zone d’étude, tout en proposant quelques mesures d’interventions pour la protection contre ce 

risque. 

I. Méthodologie et démarches 

1- Travail de terrain  

Cette étude repose sur une approche globale prenant en compte les différents mécanismes 

contrôlant le phénomène étudié.  

Le travail de terrain consiste à saisir le territoire par des parcours multiples, en vue de relever 

les éléments caractérisant l’espace. La visite de la zone d'étude a permis d'observer les éléments 

amplifiant le risque d’inondation. 

L’étude est basée sur des documents collectés auprès des administrations (Agence du Bassin 

Hydraulique de Souss Massa, Commune Ouled Dahhou) et sur les documents cartographiques.  

2- La cartographie  

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes appuyés sur la carte géologique du Maroc à 

l'échelle 1/100.000, pour déduire les caractéristiques géologiques de la zone d'étude.  Afin de 

déterminer les éléments morphologiques et topographiques et l’extraction du réseau 

hydrographique, nous avons adopté le modèle numérique de terrain SRTM caractérisé par une 

résolution de 30m. 

 L'étude s'est également appuyée sur les images satellitaires de Google earth pro pour l'année 

2020 afin d'identifier les formes d’occupation du sol. 

Finalement, pour connaître l'état général du couvert végétal dans le bassin versant de l’oued 

Aouerga, source des crues torrentielles, nous avons utilisé une image satellitaire Landsat 8 Oli 
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datée du 13-09-2020. Cela a été fait sur la base de l'indice de couverture végétale (NDVI), 

comme le montre la formule suivante : 

NDVI= (PIR-R) /(PIR+R). 

Le traitement et l’analyse des images et des fonds cartographiques ont été élaborés avec les 

logiciels Arc GIS et Erdas Emagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°1 : Données et matériels utilisés 

II.Présentation de la zone d’étude 

Située sur la rive gauche de l’oued Souss, la zone d’étude repose sur les formations 

détritiques quaternaires d’une partie des cônes de déjection du versant septentrional de l’Anti-

Atlas. Les paysages géographiques sont dominés par l’agriculture et l’espace occupé par les 

bâtis de la commune territoriale Ouled Dahhou. 

Administrativement, elle appartient à la préfecture d'Inezgane - Ait Melloul, appartenant à 

la région de Souss Massa. Limitée au Nord par les communes Amskroud et Drarga, au Sud, par 

les communes de Ouad Essafa et Lagfifat, à l’Ouest, par la commune de Sidi Boumoussa et 

Issen, et à l’Est, elle est limitée par la commune de Temsia.  

La zone d’étude s’étend sur une superficie de 88 km2, faisant partie de la plaine du Souss 

avec une population atteignant 14493 habitant (HCP, 2014) et une densité d'environ 165 

hab./km2. La commune Ouled Dahhou est constituée de 15 douars s’étendant principalement, 

le long du cours d’eau de l’oued Aouerga (environ 17 km), qui constitue un affluent direct de 

l’oued Souss.  

Sur le plan économique, la commune Ouled Dahhou est une zone agricole par excellence.  

Cette activité s'est développée au cours des dernières décennies avec l'installation de nouvelles 

techniques d'exploitation des terres et d’élevage, qui ont permis le développement de plusieurs 
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fermes agricoles modernes à forte exploitation, reposant sur des cultures couvertes (culture 

sous-serre) et des systèmes d'irrigation modernes comme le goutte-à-goutte (Informations 

obtenues lors du travail de terrain). 

 
Figure n°2 : Localisation de la zone d’étude 

Source : Analyse du modèle numérique du terrain SRTM 30 m et images google earth. 

III.Résultats obtenus  

1. Rôle des caractéristiques physiques dans la survenue des crues torrentielles 

a. Facteurs morphométriques 

Le bassin versant d’Aouerga appartient au versant nord de l’Anti-Atlas occidental, s’étend 

sur une superficie de 1220,22km2 avec un périmètre de 216,68km. Les paramètres de forme 

(Coefficient de compacité, Longueur du rectangle équivalent, Largeur du rectangle équivalent 

et l’Indice de forme) montrent que le bassin d'Aouerga a une forme longitudinale (Tab.1). Le 

bassin versant prend également une direction générale sud-est - nord-ouest. 

La figure n° 3 et l'analyse morphométrique, montrent que le bassin versant est dominé par 

des altitudes entre 1000 et 1800 m, constituant 77,96% de la surface totale du bassin. Les 

altitudes comprises entre 1200 et 1400 m ne représentent que 28,46%, concentrées au milieu 

du bassin versant. 

Les altitudes les plus élevées dépassant 2000 m se situent au sud-ouest près du Jbel El Kest, 
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dont la hauteur atteint 2374 m, appartenant au massif de Kerdous (Peltier, 1978). 

  

Figure n°3 : Répartition des tranches d’altitude dans le bassin versant de l’oued Aouerga. 

Source : Analyse du modèle numérique de terrain SRTM 30 m 

Les indices de forme tels que, la pente moyenne, l’indice de pente global et la dénivelée 

spécifique sont très élevés, expliqués par la présence des reliefs très accidentés, et plus 

particulièrement, l'indice de la dénivelée spécifique qui atteint 444,68 m. Ces caractéristiques 

intègrent le bassin versant d’Aouerga dans la classe numéro six, réservée aux reliefs accidentés 

(voir la classification ORSTOM) (Laborde, 2009). 

Superficie 

A  

(km2) 

Périmètre 

P  

(km) 

Coefficient 

de compacité 

Kc 

Longueur du rectangle 

équivalent L (km) 

Largeur du rectangle 

équivalent l (km) 

Indice 

de forme 

Sf 

1220,22 216,68 1,74 95,8 12,74 7,52 

Tableau 1 : Indices de forme du bassin versant de l'oued Aouerga 

Indications des symboles : 

L=(Kc.√A)/1.12×[1+√(1-(1.12/Kc)^2)] ; l=(Kc.√A)/1.12×[1-√(1-(1.12/Kc)^2)] ; Kc= 0,28×(P/√A) ; SF= L2 /A. 

(ElKhalkiet Benyoucef. 2005 ; Roche,1963). 
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Tranches d'altitudes (m) Superficie (km²) Pourcentage (%) Pourcentage cumulé 

<600 68,35 5,60 5,60 

600-800 60,09 4,92 10,53 

800-1000 89,47 7,33 17,86 

1000-1200 167,75 13,75 31,61 

1200-1400 347,23 28,46 60,06 

1400-1600 271,13 22,22 82,28 

1600-1800 165,13 13,53 95,81 

1800-2000 43,33 3,55 99,37 

>2000 7,74 0,63 100 

Totale 1220,22 100 **** 

Tableau n°2 : Répartition des tranches d’altitude dans le bassin versant de l’oued Aouerga 

 

Figure n°4 : Courbe hypsométrique et histogramme des altitudes du bassin versant de l'oued 

Aouerga 

 A 

(km2) 

 

P 

(km) 

 

H max 

(m) 

 

H 

min 

(m) 

Dt 

(m) 

Pt 

(%) 

H95% 

(m) 

H5% 

(m) 

H50% 

(m) 

Pm 

(m/km) 

Ds 

(m) 

Ig 

(m/km) 

1220,22 216,68 2307 307 2000 2,09 560 1780 1320 20,88 444,68 12,73 

Tableau n° 3 : Paramètres de pente dans le bassin versant de l’oued Aouerga. 

Indications des symboles : 

A : superficie du bassin versant. P : périmètre du bassin versant. Hmax: altitude maximale. Hmin: altitude 

minimale. H95% : altitude dépassée sur 95 % de la superficie du bassin versant. H5% : altitude dépassée sur 5 % 

de la superficie du bassin versant. H50% : valeur médiane des altitudes du bassin versant.Pm : pente moyenne du 

bassin ; Pm = Dt/ Lrect.éq. = (Hmax- Hmin) / Lrect.éq. ; avec Dt: dénivelée théorique (m),Lrect.éq. : longueur du 

rectangle équivalent (km), Hmaxet Hmin: altitudes maximale et minimale du bassin (m). Pt : pourcentage de la 
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pente ; Pt = Dt (m)/ Lrect.éq. (m) = (Hmax - Hmin).100 / Lrect.éq. Ig : indice de pente global ; Ig = D / Lrect.éq. 

= H95% - H5% / Lrect.éq. ; avec H5% : altitude dépassée sur 5% de la superficie du bassin (m), H95% : altitude 

dépassée par 95% de la superficie du bassin (m) et Lrect.éq. :longueur du rectangle équivalent (km).Ds : dénivelée 

spécifique ;Ds = Ig.√𝐴 ; avec Ig : indice de penteglobal et A : superficie du bassin versant (km2). (El Khalki et 

Benyoucef. 2005 ; Dubreuil, 1974 ; Roche, 1963, Touaibia, 2004). 

b. Facteurs hydromorphométriques 

Le cours d’eau principal du bassin versant de l’oued Aouerga se prolonge sur une distance 

de 104,11km de l'amont vers l'exutoire. Il se caractérise par un coefficient de sinuosité 

atteignant 1,96, ce qui signifie la présence de forte méandres (Fig 5). 

Les indices hydromorphométriques mesurés (Tab.4 et 5) ont montré que le bassin versant se 

caractérise par des éléments importants qui contrôlent son comportement hydrologique. La 

densité de drainage et la densité hydrographique sont faibles en raison de ses caractéristiques 

géologiques représentées par la présence d'importantes zones de roches carbonatées 

perméables, en particulier les dolomies. Néanmoins, l'écoulement des eaux dans ce bassin 

versant est caractérisé par une vitesse et un temps de concentration importants (ils atteignent 

respectivement 2,45m/s et 11,78h). Ceci s'explique, notamment, par la pente générale du cours 

d'eau principal et ses affluents, ainsi que la dégradation du couvert végétal dans la majeure 

partie de la superficie du bassin hydrographique. 

 

Figure n°5 : Le réseau hydrographique du bassin versant de l’oued Aouerga. 
Source : Analyse du modèle numérique de terrain SRTM 30 m 
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Ordre du cours 

d'eaux 

Nombre du 

cours d'eaux 

Longueur des cours 

d'eaux (km) 

Longueur moyenne des 

cours d'eau (km) 

Rapport de 

confluence 

1 309 501,72 1,62 -- 

2 71 246,93 3,48 4,35 

3 20 174,26 8,71 3,55 

4 7 57,87 8,27 2,86 

5 1 79,43 79,43 7,00 

Total 408 1060,22 2,60 *** 

Tableau n°4 : Caractéristiques hydrographiques du bassin versant de l’oued Aouerga.   

 

Tableau n°5 : Paramètres hydromorphométriques du bassin versant de l’oued Aouerga.   

c. Facteur géologique 

Les caractéristiques géologiques jouent un rôle très important dans l’étude d'un bassin 

versant. Plus la structure géologique est imperméable, plus le ruissellement de surface est 

important, et donc la possibilité d'un fort écoulement d'eau et la survenue des crues et des 

inondations. 

 
Figure n°6 : La géologie du bassin versant de l’oued Aouerga. 

Source : Carte géologique du Maroc 1/1.000.000, la Direction de la Géologie, Ministère de l’Energie et 

l’Exploitation Minière et les Energies Renouvelables.  

Superficie 

A  

(km2) 

 

Densité de 

drainage 

 Dd 

(km/km2) 

Densité 

hydro-

graphique 

F 

Longueur du 

cours d'eau 

principal 

(km) 

Pente moyenne 

du cours d'eau 

principal 

Pmoy(m/km) 

Temps de 

concentration 

Tc (h) 

Vitesse de 

l’écoulement de 

l’eau V (m/s) 

Coefficient 

de sinuosité 

Si 

1220,22 0,87 0,33 104,11 14,5 11,78 2,45 1,96 
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Structuralement, le bassin versant d’Aouerga, fait partie de l’Anti-Atlas occidental, constitué 

principalement de formations géologiques précambriennes, dont les formations calcaires et 

dolomitiques inférieures d’âge Adoudounien, qui représentent 43,83% de la surface du bassin 

versant. D’autres formations dolomitiques, calcaires et de schistes violacés d’âge Taliwinien 

occupent 13,85% de la surface. 
 

Le cambrien inférieur est représenté par une série de formations variées au niveau du 

synclinal d’Aouerga, constituées de calcaires noirs et une alternance de calcaires et de dolomie 

avec un pourcentage de 29,22%. Les différents types de roches, trouvés dans le bassin versant 

d'Aouerga, sont mentionnés dans la figure n° 6 et le tableau n° 6. 

Au point de vue hydrologique, « l’oued Aouerga, profondément encaissé dans les formations 

"lie-de vin" qui constituent au sein de la masse calcairo-dolomitique un niveau plus tendre, 

draine un vaste bassin allongé » (Saidi,1995), et bien que ce bassin versant soit constitué, 

principalement, de roches de perméabilité importante, cela n'empêche pas la survenue d'un 

ruissellement de surface rapide, notamment avec une faible couverture végétale et la présence 

relative de pentes accidentées. Le ruissellement de surface est plus intense dans ces zones, 

lorsque la pluie continue pendant plusieurs jours (au moins deux jours) ou que de forts orages 

se produisent provoquant des crues dévastatrices. C'est ce que montrent les données enregistrées 

dans les stations météorologiques et les crues qui ont frappé la région (par exemple les crues de 

2010, 2014 et 2018). 

Types de roches Superficie (km2) Surface (%) 

 Adoudounien : dolomies inférieures précambrien 534,86 43,83 

 Cambrien inférieur 356,59 29,22 

 Taliwinien : "Série lie de vin" précambrien 169,00 13,85 

 Série schisto-gréseuse et conglomératique 39,99 3,28 

 Quartzites et localement dolomies 31,97 2,62 

 Gabbros précambrien 30,72 2,52 

 Série sédimentaire de base 28,00 2,29 

 Séries volcaniques 19,50 1,60 

 Dolérites, gabbros et adinolites 4,94 0,40 

 Dunes pléistocène moyen 4,65 0,38 

Totale 1220,22 100 

Tableau n°6 : Répartition des types de roches dans le bassin versant de l’oued Aouerga 

d. Le couvert végétal : 

Le couvert végétal est un élément de grande importance dans l’étude du comportement 

hydrologique des bassins versants. Ceci est évident pour la réception et l'infiltration de quantités 

d'eau de pluie, ce qui réduit et ralentit, à la fois, la vitesse de ruissellement de surface et le temps 

de concentration. Il permet, également de stabiliser les versants et assure une protection 

antiérosive et contre les risques d'inondations (Rey, 2018). L’efficacité de cet élément dépend 
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de sa densité, tandis que l'absence d’une couverture végétale dense constitue un facteur 

favorable pour la production et la propagation des crues importantes (Salomon,1997). 

 

Figure n°7 : Le couvert végétal dans le bassin versant de l’oued Aouerga 

Source :  Image satellitaire Landsat 8 Oli, datée du 13 -09-2020 

Généralement, cette région est classée parmi les zones les plus vulnérables à la 

désertification et à la dégradation des terres (HCEFLCD, 2013). 

Les images satellitaires montrent que le bassin versant d’Aouerga se caractérise par un 

couvert végétal très dégradé et concentré sur les versants à des altitudes qui dépassent 2000 

mètres au sud-ouest (Figure n°7). 

L’arganier (Argania spinosa) est l’espèce la plus dominante et répandue. Elle se situe parmi 

les espèces thermophiles et xérophiles (Quarro et al, 2011), et caractérisée par sa capacité de 

résistance et d'adaptation à la variabilité pluviométrique. Également, on trouve d'autres espèces 

rares, ainsi que des plantes herbacées et aromatiques telles que l’armoise (Artemisia), le thym 
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(Thymus), Euphorbe cactiforme "Daghmous" (Euphorbia echinus) (Informations obtenues lors 

du travail sur le terrain). 

Il existe d'autres espèces végétales associées à l'exploitation humaine, dans les endroits où 

la population s'installe près des douars ou petits villages (presque 107 douars), dont les plus 

importants sont les amandiers et les oliviers, ainsi que les arbres fruitiers et diverses cultures, 

qui se concentrent notamment le long de l’oued, sous forme de petites exploitations 

(microfundium). En outre, l'activité pastorale est traditionnelle, elle cible les pâturages naturels 

et affecte le couvert végétal de la région.  

 

Photo n°1 : Arganier dégradé sur les versants de l’Anti-Atlas  

 (Les rives de l’oued Aouerga en aval de son bassin versant)  

e. Facteur climatique (la pluviométrie) 

Les précipitations constituent un facteur important dans le fonctionnement des bassins 

versants (Saidi,1995). Afin d’étudier la distribution des pluies annuelles et mensuelles dans le 

temps et dans l'espace, cette étude a été servie des données fournies par la NASA, en raison de 

l'absence des stations de mesure dans la zone étudiée. Nous rappelons que la plateforme 

numérique de la NASA ne fournit que des données mensuelles et annuelles ; pour cela, nous 

étions obligés d’utiliser les données de la station d'Amaghouz, près du bassin Aouerga, qui 

fournit des enregistrements journaliers.  
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Selon les données climatiques et l'indice d’aridité de De Martonne (1926) (Lebourgeois, 

2010), le climat de la région varie de semi-aride à aride (de l’aval vers l’amont). La moyenne 

pluviométrique annuelle dans le bassin d'Aouerga varie entre 170,62 mm en amont et 264,73 

en aval. Pendant une période de 39 ans (1981-2019), les pluies maximales annuelles ont été 

enregistrées en 1987, 1996 et 2014, atteignant plus de 500 mm. Alors que les pluies les plus 

basses ont été enregistrées au cours de deux années successives 2018 et 2019, atteignant 

respectivement, 10,11 mm et 3,64 mm (Figure n°8). Les résultats de l'analyse ont montré que 

les quantités enregistrées au cours des 25 années à Ait Brahim étaient inférieures à la moyenne 

interannuelle, contre 14 années seulement pendant lesquelles les pluies ont dépassé la moyenne. 

Cela montre que les pluies dans la région sont caractérisées par des irrégularités d'une année à 

l’autre, en raison de l’impact de deux types d’influences ; influences nord et nord-ouest d'un 

côté, sud et sud-est de l'autre côté (Quarro et al, 2011). 

Le climat de la région est également influencé par d’autres facteurs importants, à savoir la 

topographie et l’exposition des versants. Les versants nord et nord-ouest reçoivent les vents 

humides de l'océan Atlantique, tandis que les versants sud et sud-est sont exposés aux vents 

secs du désert (Chergui). 

Les pluies mensuelles moyennes sont réparties de manière inégale d'un mois à l'autre. En 

général, on peut distinguer deux périodes différentes ; la période humide s'étend d'octobre 

jusqu’à avril, et la période de pluies très faibles et parfois sèche de mai à septembre comme le 

montre la figure n° 9. 

 
Figure n°8 : Pluies annuelles enregistrées au milieu du bassin versant de l’oued Aouerga entre 

1981 et 2019 (Ait Brahim, Lat30.14551° ; Long-9.03199°). 
Source: Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER)https://power.larc.nasa.gov/ 

La figure ci-dessous, montre que le mois de novembre a enregistré la moyenne mensuelle la 

plus élevée au cours de la période étendant de 1981 à 2019, avec une valeur de 46,45 mm suivi 

du mois de décembre avec une valeur de 42,61 mm. 



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد    

  
301 

 
Figure n°9 : Pluies moyennes mensuelles enregistrées au bassin versant d’Aouerga entre 1981 

et 2019 (Ait Brahim, Lat30.14551° ; Long-9.03199°) 

Source: Prediction of Worldwide Energy Resource (POWER)https://power.larc.nasa.gov/ 
En ce qui concerne les pluies maximales journalières, nous nous sommes appuyés sur les 

données de la période prolongée de 1977 jusqu’à 2019 pour la station météorologique 

d’Amaghouz située au sud-ouest du bassin versant d’Aouerga, en raison de la qualité de ses 

données et de l'absence, presque totale, des lacunes, par rapport aux deux stations voisines 

(Barrage Ahl Souss et N’Guerf). 

La moyenne de pluies journalières maximales est d'environ 44,8 mm. Les résultats de 

l'analyse ont montré qu’au cours des 18 dernières années (2002- 2019), certaines années ont 

enregistré des quantités exceptionnelles et bien supérieures à la moyenne interannuelle. Ce qui 

donne une tendance générale à l'augmentation, et explique également, les crues très extrêmes 

survenues pendant cette période, en particulier, les crues de 2002, 2010, 2014 et 2018, qui ont 

enregistré, respectivement 89,8mm, 66,8 mm, 155,3 mm et 57,1 mm (Figure n°10). 

 

Figure n°10 : Pluies maximales journalières enregistrées à la station d’Amaghouz entre 1977 

et 2019 (Amaghouz, Lat. 29.732689° ; Long.-9.163558°). 

Source : ABHSM 
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Il semble que les pluies journalières maximales qui ont dépassé la moyenne interannuelle 

pendant 43 années, se sont produites 19 fois, contre 24 fois en dessous de la moyenne. Ces 

pluies maximales sont inégalement réparties au cours des mois, et concentrées principalement 

dans les mois de novembre, janvier et février. Par conséquent, la plupart des crues dévastatrices 

connues dans la région, se produisent au cours des trois mois mentionnés, en raison de 

précipitations journalières extrêmes qui atteignent parfois plus de 155 mm en quelques heures. 

Les périodes de retour ou temps de retour (Meylan et Musy, 1999) de pluies maximales 

journalières, selon la loi Ln-normale, sont indiquées dans le tableau n° 7. 

Fréquences 1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 

Période de retour (en années) 2 ans 5ans 10ans 20ans 50ans 100ans 

P. Max. Journalières (mm) 39,7 60,5 75,4 90,5 111,1 127,4 

Tableau n°7 : Période de retour de pluies maximales journalières selon la loi Ln-normale. 

Source : Station Amaghouz, ABHSM. 

En raison de l’absence des données de débit d’écoulement, ce travail a adopté la formule de 

Fuller, l'une des formules empiriques la plus utilisée pour estimer le débit de crues. 

(Bouziane,1997 ; Ouarda et al., 2001). 

QT = (4xN /300) (1 + a log T) (A0,8 + 8/3 A0.5) 

Où 

QT : Débit de pointe en m3/s de période de retour T années ; 

A : Superficie du bassin versant en km2 ; 

N : Coefficient généralement pris égal à 80 en plaine et 100 en montagne ; 

a : Coefficient variant entre 0.7 et 1.7 et pouvant dépasser 2 dans les régions arides. 
 

Fréquences 1 /5 1/10 1/20 1/50 1/100 

Période de retour (en années) 5ans 10ans 20ans 50ans 100ans 

Débits des crues (m3/S) 807,93 966,65 1125,38 1335,20 1493,92 

Tableau n°8 : Temps de retour des débits de crues selon la formule empirique de Fuller (Formule développée). 

2. Impact du risque des crues torrentielles sur la commune Ouled Dahhou 

L’oued Aouerga coule dans une direction Sud-Est-Nord-Ouest sur une distance d’environ 

24 km depuis l’exutoire sur le pied du versant nord de l’Anti-Atlas à Tagounite jusqu’à son 

embouchure dans l’oued Souss. Il traverse trois communes rurales (Imi Mqourn, Ahl Reml et 

Lagfifat) avant d’atteindre la commune Ouled Dahhou, qui constitue son dernier passage pour 

se déverser dans l’oued Souss. Il traverse, également, au cours de son écoulement, un paysage 

morcelé en terres agricoles et fermes, la route provinciale numéro 1714 et la route nationale 

numéro 10. 

En raison de sa faible profondeur (lit superficiel) et de l'absence des murs de protection, 

l'oued Aouerga perd son lit au nord-ouest de la commune Lagfifat voisine, presque deux 

kilomètres avant d'atteindre la route provinciale numéro 1714, à une distance d'environ 6,8 km, 

pour s'étendre sur de grandes surfaces, notamment lors de la survenue de grandes crues à haut 

débit. 
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En aval, l’oued Aouerga prend la forme d'un cône de déjection constitué de dépôts sablo-

limoneux très calcaires (Watteeuw, 1964). Cette situation permet l'apparition d'un ruissellement 

de surface diffus lors des crues ; cela rend, les centres ruraux et les exploitations agricoles 

exposées aux crues de l’oued Aouerga.  

 
Figure n° 11 : Profil topographique de l’oued Aouerga dans sa partie aval.  

a. Rôle anthropique dans l’amplification du risque des crues torrentielles 

La responsabilité humaine dans l'exacerbation du risque des crues torrentielles dans la 

commune Ouled Dahhou est fortement présente. Au cours des dernières décennies, la région a 

connu de longues périodes de sécheresse. C'est ce qui a conduit la population à exploiter le 

cours libre de l’oued Aouerga, totalement ou partiellement. Cela s'explique, d'une part, par le 

désir des habitants d'acquérir plus de terrains pour l'agriculture ou le logement, et d'autre part, 

par leur conviction que l’oued ne réutilisera pas son « cours » après une longue période de 

sécheresse. Cependant, cette croyance reste erronée du point de vue hydrologique, car l’oued 

n'oublie jamais son lit. Bien que la loi n°10.95 et après la loi n°36.15, relatives à l'eau, 

définissent respectivement, dans le premier et le deuxième chapitre, le domaine public 

hydraulique, et interdisent son exploitation non réglementée. Cependant, cela ne se reflète pas 

dans la réalité. Parallèlement à l'expansion de l'utilisation de l'espace dans la commune, il n'y a 

eu aucun appui en termes des infrastructures de protection contre les crues, ni au niveau des 

canaux de drainage et d’assainissement, ni en termes de murs de protection et de ponts adéquats.  

L’impact de l’homme se manifeste, également, par sa contribution à la dégradation du 

couvert végétal en amont du bassin versant d’Aouerga, en raison des activités pratiquées, 

notamment l'agriculture, le surpâturage et l’abattage des arbres. Cette dégradation rend les sols 

plus sensibles aux précipitations et au ruissellement superficiel violent. 

b. Quelques événements dramatiques de crues 

La commune territoriale Ouled Dahhou a connu, ces dernières années, trois événements 

catastrophiques (2010, 2014 et 2018), dus aux crues dévastatrices de l’oued Aouerga, qui ont 

laissé de lourdes pertes, et resteront gravées dans la mémoire collective de la population locale. 

Les visites du terrain et les enquêtes réalisées avec la population locale montrent que la 

région est exposée, à chaque fois, à des pertes matérielles lourdes : chute des murs, 

endommagement des propriétés des résidents, inondation des équipements et d’établissements 

publics tels que les établissements d'enseignement, accumulation de boue, destruction des 

routes et interruption de la circulation routière, coupure d'eau et d'électricité et endommagement 
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des cultures.  

Les douars les plus vulnérables et les plus exposés aux risques des crues de l’oued Aouerga 

sont : Ali Ben Haddi, Dar Ben Ali, Ouled Abbou, Ouled Ali, Eshabat, Ediabat, Ouled Semmane, 

El kherarza, Ali Oubrahime, El Jarf et Ait Alla. 

 

Photos n° 2 et 3 : Centre de la commune Ouled Dahhou lors de crue de 2018. 

 

Figure n°12 : Les zones exposées aux risques des crues dans la commune Ouled Dahhou. 
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3. Propositions d’aménagement et de protection 

D’après les résultats obtenus, nous proposons deux projets fondamentaux afin de réduire et 

d’affaiblir les effets des crues torrentielles dévastatrices. 

a. Aménager l’amont pour protéger l’aval  

Les travaux d’aménagement en amont visent la réduction de la vitesse d’écoulement des 

eaux de surface y compris la construction des petits barrages de drainage ou barrages 

d’écrêtement des crues, la réalisation des seuils au niveau des principaux affluents de l’oued 

Aouerga, la construction d’un grand barrage sur le cours d’eau principal afin d’en profiter pour 

l’approvisionnement en eau, le reboisement des versants dégradés dénudés et à pente forte, ainsi 

que la sensibilisation de la population à l’importance du couvert végétal pour la lutte contre 

l’érosion et dégradation du sol et dans la durabilité et l’équilibre des écosystèmes. 

b. Travaux de protection en aval 

Les travaux de protection en aval nécessitent la construction d'un canal principal ou d'un 

cours d’eau artificiel, afin de dévier l’écoulement de l’oued Aouerga en dehors du centre Ouled 

Dahhou vers son embouchure à l’oued Souss.  

Les passages et les ponts routiers doivent, également, être construits selon les normes et les 

dimensions qui permettent le passage et l’écoulement de volumes de crue importants (crues 

rares et exceptionnelles), avec des périodes de retour de 20 à 50 ans et plus. Ces types 

d'inondations peuvent être considérés comme des crues de référence ou crue de projet. 

Conclusion : 

Sur la base de tout ce qui précède, la zone d’étude présente des caractéristiques physiques et 

anthropiques très favorables à la formation des écoulements superficiels violents et à la genèse 

des crues torrentielles dévastatrices. La combinaison de toutes ces caractéristiques augmente et 

aggrave le niveau de la vulnérabilité dans la commune, et le degré d’exposition de la population 

locale aux risques crues torrentielles.  

Par conséquent, les travaux de protection contre les risques liés à ce phénomène à Ouled 

Dahhou doivent être exécutés d’une manière globale. D’une part, l’aménagement du bassin 

versant source des crues torrentielles de l’oued Aouerga, d’autre part, l’aménagement au niveau 

de la commune, afin de permettre le passage facile des eaux et améliorer les conditions 

d’écoulement de l’oued sans provoquer de perte.    
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 : هل يشكل التزايد السكاني السريع تهديدا ألروبا؟إفريقيا

Africa : Is the rapid increase in population a threat to Europe? 

 فاس -جامعة سيدي محمد بن عبدهللا، امحمد لزعر -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االفريقية التي تعرف تزايدا سريعا في عدد سكانها ونموا ضعيفا في اقتصادها وعجزا ديموقراطيا ، تجمع كل العوامل املشجعة على إن القارة : امللخص

 املقبلة . الهجرة .غير أنه إذا كانت كل املعطيات تظهر أهمية الهجرة الداخلية، فإن هجرة االفارقة خارج القارة ،يمكن أن تشهد تزايدا في العقود

جهة مفضلة النظر لقربها الجغرافي ولعالقاتها التاريخية ، فإن أوربا التي أصبحت واحدة من املناطق األولى للهجرة في العالم ، ستكون بالتأكيد و وب

هاجرين  ، وعلى لالفارقة املرشحين املحتملين للهجرة . لكن املوقف الحالي الوربا اتجاه القارة وأحواض الهجرة ،يستبعد علنا فتح مجالها أمام امل

حولها  الخصوص املهاجرين غير القانونيين. ومع ذلك ، فإن ضعف ديموغرافيتها ، يفرض عليها اللجوء إلى الهجرة ، علما أن هذه املبادرة ال يحصل

لدور الحيوي الذي يلعبه حضور االجماع ، فهي مدانة سياسيا ، لكنها مرغوب فيها ومدافع عنها اقتصاديا .عالوة على ذلك ال ينكر املعادون للهجرة ، ا

.وبالنظر ملا نعرفه عن  املجتمعات االوربية ،فإن إغالق  19األجانب في مجتمعاتهم . وقد تجسدت هذه الحقيقة بشكل ملموس خال ل فترة كوفيد 

كثر من أي وقت مض ى، لتجنب الكوارث الحدود  في وجه األجانب يتعارض مع توازناتها. لهذا  فإن الدعوة إلى فتح قنوات قانونية للهجرة مطلوبة، أ

 (.2020-2014غريق في البحر األبيض املتوسط بين 20000اإلنسانية )

 .أزمات عرقية -سياسات غير مستقرة-الهجرة واللجوء-االنفجار السكاني-أوروبا -افريقيا :الكلمات املفاتيح

 

Abstract: With its rapidly growing population, insufficient economic growth, and democratic 
deficit, the African continent combines all the factors that encourage emigration. However, if all 
available data show the importance of internal migration, the departure of Africans from their 
continent could increase in the coming decades. 
Given its geographical proximity and historical ties, Europe, which has become one of the world's 
leading immigration areas, will certainly be a preferred destination for Africans, potential 
candidates for emigration. 
But the current attitude of Europe towards the continent and the large migratory basins openly 
excludes opening its space to migrants and more particularly to illegal migrants. 
The fact remains that the weakening of its demography makes it necessary to resort to 
immigration, knowing that this initiative is not unanimously supported; it is politically denounced, 
but economically defended and desired. On the other hand, those who are hostile to immigration 
cannot deny the vital role of the presence of foreigners in their society. 
This reality has been further carcerized during the Covid-19 period.  
In the light of what we know about European societies, closing the borders to foreigners goes 
against their equilibrium. This is why the call for the creation of legal channels for international 
migration is more necessary than ever to avoid human dramas(20000 drowned in the 
Mediterranean betwen 2014-2020). 
The keywords: Africa - Population growth - Europe - Immigration - Emigration - Political instability 
- Ethnic conflicts. 
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Introduction 

En légitimant le partage du continent africain, sous prétexte de civiliser les races inferieures, la 

conférence de Berlin   (1884-1885) a jeté les bases de balkanisation du continent et sa 

soumission aux grandes puissances européennes. Les Etats africains nouvellement créés dans 

les années 60 en relation avec le processus de décolonisation sont restés, en majorité, très 

dépendants des anciennes puissances coloniales1. Celles-ci ont conservé des relations 

privilégiées avec leurs anciennes colonies, sources de matières premières, vitales pour le 

fonctionnement de leur appareil productif. Les frontières héritées de la période coloniale, l’essor 

des conflits ethniques et l’instabilité politique ont créé les conditions propices pour les anciens 

colons de continuer à tirer profit de ses richesses. Cette instabilité s’est exacerbée avec 

l’augmentation rapide de la population depuis les années 60. Entre 1950 et 2000, la population 

totale de l’Afrique a plus que triplé, quant à la population urbaine, elle a été multipliée par 9 

sur l’ensemble du continent, avec des disparités spatiales notoires au niveau régional. 

 Aujourd’hui, l’Afrique représente plus de18% de l’ensemble de la population mondiale contre 

16% en 2018. Malgré l’énorme richesse du continent et ses immenses terrains fertiles, il 

concentre, paradoxalement, le plus grand nombre de pauvres au monde et occupe une place 

inquietante en matière du développement humain. Ce constat laisse prévoir une éventuelle 

intensification des flux migratoires. Dans ce continent où la migration est très ancrée dans les 

structures culturelles, notamment en Afrique de l’ouest, les déplacements de la population se 

font en grande partie entre les pays voisins .Quant aux flux vers les pays européens, américains, 

arabes producteurs de pétrole et asiatiques, relativement modérés, jusqu’à présent,  ils 

augmenteront probablement dans les prochaines décennies au regard de la surcharge 

démographique, de l’insuffisance de la croissance économique et de l’instabilité politique. 

Cet article s’articule autour de trois axes. Le premier analysera succinctement l’évolution rapide 

de la population africaine et l’enracinement de la mobilité dans le continent. Le second 

s’attachera à évoquer quelques aspects de l’instabilité politique, la recrudescence des conflits 

ethniques, stimulateur des mobilités, et enfin, le troisième traitera de l’importance du 

phénomène migratoire international africain. 

Il s’appuie sur une série d’études réalisées en Afrique, en France et au Maroc, ainsi que sur des 

données statistiques de l’UE, des Nations-Unies et du ministère de l’intérieur marocain .Les 

données les plus récentes sont extraites de certains journaux nationaux et internationaux 

- Augmentation rapide de la population Africaine 

Il est reconnu, aujourd’hui, que parmi les changements majeurs à venir ce sera l’augmentation 

rapide de la population en Afrique. De 250 millions en 1950, 1,1milliard en 2020, le continent 

devrait avoisiner les  2,5milliards en 2050. De 2000 à 2017, la population de l’Afrique a 

augmenté de 58 %, contre 19% pour le reste du monde. Cette augmentation a été remarquable, 

surtout   en Afrique Subsaharienne qui a enregistré la croissance la plus rapide au monde depuis 

l’an 2000 (autour de 2,7%, contre 0,3% à 1,8% à 2 , 8% ailleurs), selon les Nations unies. C’est 

                                                           
1 - Audrey Lenoel et yoan Molinero Gerbeau :Migrations ouest –africaines vers les pays méditerranéens et travail 

agricole,in Book Mediterra2018-Migrations et développement rural , inclusif en Méditerranée, Publisher :CIHEAM 
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pourquoi l’hypothèse d’un triplement de la population africaine d’ici 2100 est plus raisonnable2, 

par rapport à celle rapportée par le journal le monde   «  la population pourrait quadrupler pour 

atteindre 4,4milliards en 2100 »3. Cette progression démographique vertigineuse  est soulignée 

également  par Ivan Martin : « Plus de la moitié  de la croissance démographique du monde  

sera concentrée dans dix pays , dont six Africains ( Nigéria , Ethiopie ,République Centre 

Africain ,Tanzanie, Ouganda et Egypte) »4 .Quant à  la population  d'Angola ,du Burundi, de la 

RDC, du Mali, de l’Ouganda, de la Somalie, de la Tanzanie et du Zambie serait multipliée au 

moins par 5 en 20505. Le problème se pose encore avec plus d’acuité pour le Nigéria et 

l’Ethiopie. La population du Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, atteindrait 444 millions en 

2030, dépassant les Etats-Unis et 900 millions en 21006, en raison d’une forte fécondité : 

environ 5,7 enfants par femme. Il en est de même pour l’Ethiopie, sa population est passée de 

18297476 habitants en 1951 à 108493469(mi-avril 2019)7.Malgré un taux en assez forte baisse 

depuis plusieurs années, la population Ethiopienne augmente toujours d’environ 2,3% par an, 

soit la deuxième population d’Afrique derrière le Nigéria et juste devant l’Egypte. L’indice de 

fécondité dépasse 4,20 enfants par femme, soit un indice largement réduit par rapport à celui 

enregistré au Niger : 7,6 enfants par femme. Le faible recule de la fécondité enregistré au Niger : 

de 7,6 à 6,95 enfants par femme sur la période 2015-2020 n’empêche pas l’augmentation 

vertigineuse de sa population : de 2,5 millions d’habitants seulement en 1950, ce pays en 

compte presque dix fois plus aujourd’hui et pourrait atteindre 164 millions d’habitants en 2100, 

selon les projections des Nations- unies8  

Selon les prévisions des Nations-unies, le continent africain représentera 22% de la population 

mondiale en 2050, contre 16% en 2018. En 2017, 41% de la population africaine avait moins 

de 15 ans. La classe d’âge 15-30 ans qui présente 480millions aujourd’hui ; passera à 780 

millions en 20509. L’Afrique en général et l’Afrique Subsaharienne en particulier, présentent, 

les taux les plus élevés du monde de jeunes entre 15 et 34 ans. Pour répondre à cette croissance 

démographique fulgurante, l’Afrique doit créer 18 millions d’emplois par an , soit davantage 

que le reste du monde souligne l’organisation mondiale du travail  ,alors que  seulement 3 

millions y sont créés actuellement10. Mais l’insuffisance de la croissance économique, environ 

1,5% en 2018 avec des différences notoires entre les pays, risque de renforcer leur instabilité. 

Ceci est d’autant vrai lorsqu’on sait que les richesses du continent (les hydrocarbures, les 

                                                           
2 - Dominique Tauti et Bruno Schoumaker :Les évolutions démographiques de l’Afrique Subsaharienne entre 2000et 2020 

et les défis d’ici 2050,Ined , mise en ligne ,novembre 2020 ;la démographie de l’Afrique Subsaharienne aux XXI siècle .Bilan 

des changements  de 2000-2020, perspectives et défis d’ici 2050, population 2020 ;2et3 
3 - Le Monde 20sep 2017  
4 - Ivan Martin :Jeunesse ,Emploi ,Migration et partenariat Europe Afrique ,in Laarbi Jaidi et Ivan Martin (ds) :Le patenariat 

Afrique –Europe en quête de sens, CP Policy 2018 
5 - Rapport de l’Assemblée Nationale n 4551, 2017 

6 - Rapport de l’Assemblée National,2017,op cit 
7 - htt//countryoneters.inf/fr/Ethiopia 
8 --Sabin Cessou : Une Afrique à plusieurs vitesses, le Monde Diplomatique, Octbre-Septembre2019 
9 - Ivan Martin ,2018,op cit 
10 - Ivan Martin,2018,op cit 
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minerais, les nappes aquifères, les fertilités des sols…), profitent plus aux anciennes puissances 

coloniales ; aux groupes terroristes et aux réseaux mafieux, plutôt qu’aux africains. D’où 

l’aggravation de malnutrition ; puisque presque la moitié½ de la population africaine en souffre. 

D’après certaines estimations, plus de 400millions de personnes en Afrique vivent avec moins 

de 1,25 dollars par jour11. 

En effet, tandis que d’autres régions ont connu une forte baisse du niveau de pauvreté au cours 

des quatre dernières décennies, celle-ci s’est aggravée dans quarante-sept pays de l’Afrique 

Subsaharienne. C’est l’unique région du monde où le nombre de personnes vivant dans 

l’extrême pauvreté a presque doublé12 .Parmi les quarante-huit pays les plus pauvres du monde 

trente-quatre se trouvent en Afrique qui concentre également les vingt-quatre des trente-deux 

pays qui occupent les dernières places de l’indice du développement humain ajoute-t-elle. Selon 

un rapport récent des Nations unies (27 avril 2021), le nombre de Sahéliens qui ont besoin 

d’aide alimentaires et de protection atteint 29 millions. Il s’agit d’un nouveau record enregistré 

dans six pays : le Burkina-Faso , le nord du Cameroun , le Mali , le nord du Nigéria et le Niger13. 

Partout en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, le Sahel central, le bassin du 

lac Tchad ,le spectre de la faim  constitue une préoccupation majeure . Et il est illusoire de 

remédier à cette situation dramatique dans un contexte marqué par la recrudescence des conflits 

communautaires, ethniques et la menace des terroristes. Le problème se pose encore avec plus 

d’acuité pour les pays du Sahel, qualifiés de « l’angle mort de la mondialisation », pour 

reprendre le terme de Sylvie Brunel14. L’essor des conflits, la pauvreté et la recrudescence des 

opérations terroristes dans cette zone, sont autant de facteurs menaçants la paix sociale et par 

conséquent accentuent l’instabilité des populations. A ces facteurs déstabilisants, faut-il y 

ajouter les changements environnementaux qui provoquent des mouvements intenses et 

soudains de la population. Ces mouvements se font majoritairement et souvent au sein du même 

pays et parfois entre les pays voisins.  

Au sein de ce paysage déstabilisé, les migrations deviennent une question de subsistance et une 

option pour les familles et les communautés qui rêvent d’un avenir meilleur.     

- Conflits et déplacements de la population 

En Afrique où les hostilités n’ont jamais vraiment cessé, les déplacements de la population sont  

un phénomène constant. Les guerres civiles, les conflits étatiques, ethniques et 

intercommunautaires, les changements environnementaux et l’émergence des groupes 

djihadistes sont autant de facteurs à l’origine de ces mouvements.  Il s’agit d’un continent 

instable humainement à cause de l’interaction des facteurs cités ci-dessus. Les chiffres 

disponibles illustrent largement cette réalité .Entre1991et 2002, plus de 2 millions de Sierra 

Léonais ont été déplacés à cause de la guerre civile. Entre 1990 et1995 , un peu plus de 800.000 

Libériens ont trouvé refuge en Côte d’Ivoire et en Guinée. En 2002, plus de 400000 Burkinabais 

ont pris fuite de la côte d’Ivoire vers leur pays .Le Gabon, quant à lui, a renvoyé en 1995, 80000 

étrangers dans leurs pays d’origine.  

                                                           
11 - htt/www as.flerclase.fr/hiche/29/1-afrique-les defis-du développement 
12 --Joaquin Giro Miranda : l’immigration africaine en Espagne, in Papa Denba Fall et Joordi Garreta Bochaca(eds) :Les 

migrations africaines vers l’Europe .Entre mutations et adaptation des acteurs sénégalais .REMIGRAF-IFAN/GR-ASE Lieida 
13 - Nations-Unies,crise au Sahel , pressRekase2021 sahel crisis VFTR pdf 
14 - Sylvie Brunel 2014 :L’Afrique est-elle si bien partie ,éditions Sciences Humaines 
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En 2017 , sur les 20millions de déplacés  de par le monde , 75% proviennent de 5 pays africains, 

la RDC  , le Nigéria, la Somalie et le Soudan (Nord et Sud) .Près des 2/3 des déplacés se 

réalisent  à l’intérieur  des frontières de leurs pays .En 2018 ,  le continent africain abritait plus 

de la moitié des 8,5millions de nouveaux  déplacés internes que compte la planète15 .Sur les 10 

pays les plus concernés  par ce phénomène , l’Ethiopie  est la plus touchée, avec 1,4 millions, 

résultat des violences intercommunautaires et des groupes séparatistes au nord du pays . Sont 

concernés également la RDC, le Nigéria , la Somalie , le Centre Afrique et le Sud  du Soudan 

,selon les Nations-unies16 . Récemment, plus de 5,3 millions de personnes sont déplacées du 

Sahel au bassin du Lac Tchad .  

Les mouvements de personnes   risquent de s’intensifier davantage avec l’émergence des 

groupes djihadistes(Katiba Macina ,Alquaeda ) qui trouvent dans une Afrique instable et de 

plus en plus vulnérable , minutieusement décrite par Sylvie Brunel, un environnement propice 

pour semer la peur  et l’instabilité.  En 2018 ,au Burkina Faso,  par exemple, la ville Gorgadji, 

située à une centaine de Kilomètre de la frontière avec le  Mali , a accueilli  plus de 100.000 

personnes déplacées  suite aux multiples attaques dans le Nord et l’Est du pays17  .Il en est de 

même pour le Mali ,marquée par l’intensité des conflits entre les groupes socio-professionnels 

provoquant des déplacements sans cesses des populations depuis le début de la crise.  Ces 

conflits se transforment parfois en véritables massacres comme cela s’est produit très 

récemment dans le village Ogossagou où 160 personnes ont été tuées18. Un massacre similaire 

a eu lieux également dans le Village Dogon où 95 personnes ont trouvé la mort suite à des 

violences intercommunautaires)19. Des drames à répétition sont observés également au Niger, 

au Nigéria et au Mali, bien que le nombre de morts soit modéré par rapport aux 800.000 décès 

tutsis  enregistrés au Rwanda dans les années 90, sans compter les milliers de déplacés.  

En outre, le rôle des facteurs environnementaux dans l’essor des déplacements des populations 

africaines n’est pas à sous-estimer comme cela s’est produit en 2018, au Kenya, en Somalie,  

en Ouganda, au Madagascar et en Éthiopie où les inondations et la sècheresse ont entrainé le 

déplacement massif des populations.  

 En  effet , les déplacements internes et externes  de la population africaine résultent de la 

combinaison de facteurs complexes :environnementaux ,politiques, ethniques et historiques  

.Pratiquement , les anciennes puissances coloniales , soit par le soutien inconditionnel qu’elles 

apportent aux régimes autoritaires , soit par leur silence complice , ont  une part de 

responsabilité dans les conflits meurtriers en Afrique et dans  l’instabilité politique de plusieurs 

pays africains. Entre 1960 et 2020 , 200 coups d’Etat , voire plus,  ont  été  recensés en Afrique 

, 15 rien que pour  le Mali20 . Pour les anciennes puissances coloniales, soutenir les pouvoirs en 

place, aider les ethnies à s’opposer les unes contre les autres, fait partie de leur stratégie qui 

vise  à assurer davantage de ressources nécessaires pour le fonctionnement de leur appareil 

productif, comme l’illustre le cas de la France. Sa présence économique, politique et militaire 

                                                           
15 - RFI afrique 
16 - Les Nations unies 2021 , op cit 
17 - Le monde 18 mars2019 
18 - Le monde 28 mars 2019 
19 - Le monde 10 juin 2019 
20 - Lci,débat autour la situation en Afrique , animé par David Pujadas  2021 
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dans les anciennes colonies ne peut être justifiée sans la prise en compte de sa stratégie qui 

consiste à exploiter durablement leurs ressources.  Les colonies doivent rester sous contrôle, 

nous devons maintenir l’ordre ancien rappellent les hauts responsables politiques français. 

L’intervention militaire de la France en côte d’Ivoire en 2002 par exemple, opération qui a 

engagé 4000 soldats ne s’explique pas uniquement par des raisons politiques, mais également 

par l’importance de l’implication économique dans ce pays. A titre d’illustration, en 2002, 

20000 ressortissants français travaillaient en côte d’Ivoire et les entreprises détenues par les 

Français participaient à plus de 50% du PIB21. L’instauration de CFA n’est en réalité qu’un 

élément du colonialisme français fortement défendu et ouvertement exprimé par les 

responsables en question : « Ne touchez surtout pas au CFA sinon vous serez frappés par le 

terrorisme » déclarait Michel Sapin22 , ancien ministre de l’économie. De son côté Jacques 

Chirac a publiquement reconnu les avantages tirés des anciennes colonies « Nous devons être 

honnêtes et reconnaitre qu’une grande partie de l’argent dans nos banques vient précisément 

d’exploitation du continent africain »23.Quant à Nicolas Sarkozy était très ferme« la France ne 

peut pas permettre que ses anciennes colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle 

total sur leurs Banques Centrales, si cela se produit ,ça sera une catastrophe pour le trésor public 

qui pourra  entrainer la France au rang de 20eme puissance économique mondiale. Pas question 

de laisser les colonies françaises d’Afrique avoir leur propre monnaie »24, souligne-t-il . 

l’homme africain  n’est pas assez entré dans l’histoire , développe-t-il dans son discours de 

Dakar25  .La réalité  c’est que le drame des africains aujourd’hui  ne peut –être dissocié  de 

l’intervention des colons européens  « Jadis…Les européens sont venus en Afrique en 

conquérants .Ils ont pris la terre de vos ancêtres .Ils ont banni les dieux ,les langues , les 

croyances , les coutumes de vos pères .Ils ont dit à vos pères ce qu’ils devaient penser , ce qu’ils 

devaient croire , ce qu’ils devaient faire . Ils ont coupé vos pères de leur passé26 , ils leur ont 

arraché  leur âme et leurs racines .Ils ont désenchanté  l’Afrique » .Les blessures sont profondes 

et  l’accession à l’indépendance formelle ne s’est pas   traduite  par une amélioration sensible 

du niveau de vie de leurs populations. Les anciennes colonies européennes et plus 

particulièrement les colonies françaises, réparties entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 

Centrale, sont les plus pauvres en comparaison avec les autres pays ; elles sont aussi les espaces 

où prospèrent les groupes djihadistes, où se propagent les conflits interethniques et les violences 

militaires, provoquant d’incessants déplacements de la population aussi bien à l’intérieur du 

continent que vers l’extérieur. Elles sont surtout celles qui alimentent les flux migratoires 

illégaux où les migrants risquent chaque jour leur vie en traversant le désert et la Méditerranée. 

Officiellement, le message véhiculé par les anciennes puissances coloniales est que les pays 

africains bénéficient des aides pour soutenir leur développement, mais rien ne se traduit dans 

                                                           
21 - Anne Volvey (dir),Etiaune Rodary ; Isabelle Surun ;KarineBennefla ;Mtriam Houssay-Holzschuch :L’Afrique ,2005,ed 

Phillippe Lemarchand,Atlande,p.73 
22 - Anne Volvey (dir),Etiaune Rodary ; Isabelle Surun ;KarineBennefla ;Mtriam Houssay-Holzschuch :L’Afrique ,2005,ed 

Phillippe Lemarchand,Atlande,p.73 
23 - DETOUTUNPEU detoutunpeu.wordpress.com14/12016 
24 - DETOUTUNPEU detoutunpeu.wordpress.com14/12016 
25 - http://www.afrik.com/article12199html 
26 - Nicolas Sarkozy 2007 , op cit 
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les faits. Il s’agit en effet d’une manière de démonstration ostentatoire d’amitié lors des 

sommets réunissant les Chefs d’Etat et de gouvernement. Plus le temps passe plus l’hypocrisie 

des Européens devient manifeste. Leur stratégie est de cacher leur mainmise sur les différentes 

ressources du continent et de conserver leur hégémonie, sans asseoir une véritable politique de 

coopération qui pourra stimuler le développement des anciennes colonies. La stagnation, voire 

la dégradation des conditions socio-économiques des populations de nombreux pays Africains 

ayant accédé à l’indépendance dans les années 60, en est une bonne illustration .Bref, dans les 

conditions socio-politiques actuelles, l’Afrique qui recèle d’énormes richesses, ne peut et ne 

pourra décoller. Sa dépendance est extrême. Elle est condamnée à subir du fait que sur le marché 

international, ce sont les acheteurs des produits africains exportés qui en fixent les prix et non 

pas les exportateurs africains. Dans ces conditions, il faut s’attendre à la pérennité de 

l’instabilité politique, à l’insuffisance de la croissance économique, à la recrudescence des 

conflits ethniques et à la prolifération des terroristes qui favorisent et favoriseront les 

déplacements sans cesse des populations.  

-La migration est une réalité très ancrée dans la vie des Africains 

Les migrations et plus particulièrement les migrations internes sont une constante dans la vie 

des Africains et plus particulièrement chez les habitants du Sahel. Dans cet espace désertique 

l’équilibre socio-économique des familles est construit autour la complémentarité migration / 

agriculture .Pour de nombreux ménages ne pratiquant pas l’agriculture ; faute de terres, font en 

quelque sorte de la migration leur métier27 .les migrations étaient utilisées non seulement 

comme une stratégie d’adaptation aux contraintes économiques et environnementales, mais 

aussi comme stratégie d’adaptation aux changements sociaux économiques et culturels. Les 

zones rurales, les villes côtières et plus particulièrement les villes portiers étaient les plus 

attractives. Cette mobilité s’est renforcée davantage avec la monétarisation progressive de la 

société traditionnelle .Par ailleurs , il est inutile de rappeler que ce phénomène migratoire, n’a 

rien avoir avec  l’émigration forcée, amorcée au XVI siècle jusqu’à la fin du XIX siècle  et qui 

a été marquée par le trafic et la traite Negrière vers l’Amérique et qui a touché des millions 

d’Africains . 

En revanche, malgré la complexité des facteurs déstabilisants en Afrique, l’ampleur des 

migrations de l’Afrique Subsaharienne vers le reste du monde, en général, et vers l’Europe, en 

particulier, demeure très limitée jusqu’à présent. Le Taux total de migration internationale de 

l’Afrique est de 2,7% de la population totale, c’est-à-dire un taux plus bas que la moyenne 

mondiale : 3,4% . Et le nombre total des migrants d’Afrique ne dépasse pas les 16 millions28 

dont plus de 50% se sont installés dans d’autres pays africains. Cette proportion atteint plus de 

75% chez les migrants de l’Afrique Subsaharienne. 

Selon une étude de la banque Mondiale réalisée en  2011, les dix premières destinations 

africaines dans le monde sont : la France, la côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, 

les Etats Unis d’Amériques, le Royaume uni, l’Espagne, l’Italie, le Burkina Faso et le Nigeria29 

.Le Gabon ,et plus récemment Le Rwanda constituent également une destination non 

négligeable pour de nombreux Africains. 

                                                           
27 - Florence Boyer :Mobilités ,Circulations entre Sahel et Afriques méditerranéennes , in Actes  Rencontre Sahel-

Méditerranée IRD-MEAE,18 avril 2017-Paris,p.24 
28 - Ivan Martin,2018,op cit p.230 
29 - Papa Denba Fall et Jordi Garrata (eds) 2012 op cit 
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Mais le fait le plus important à souligner dans  ce paysage migratoire africain est que si le 

continent africain constitue le principal réceptacle pour les Africains qui quittent leur pays , les 

flux migratoires observés depuis 2000, indiquent une orientation de plus en plus nette vers les 

pays du nord30. Les chiffres disponibles illustrent cette tendance : 813000 migrants irréguliers 

africains ont traversé la Méditerranée entre 2011-201731. Il est évident qu’un tel chiffre 

constitue un défi majeur pour l’UE qui ne cesse de multiplier les efforts pour contenir ce 

problème si complexe.Les efforts déployés ont montré leur inefficacité à juguler un phénomène 

qui prend de plus en plus de l’ampleur .Or , si la mobilité est un phénomène planétaire  et les 

observateurs dans leur majorité  reconnaissent la contribution modérée du continent africain 

dans les flux internationaux  à destination les pays d’immigration aussi bien européens 

qu’américains ,il semble que le durcissement des mesures prises pour contenir l’essor probable 

des migrants africains  ne  peut décourager les candidats au départ  . Pour faire face à  cette 

évolution inquiétante, les responsables   politiques Européens et plus particulièrement français 

se lancent dans la mobilisation  de leurs concitoyens contre le danger de l’immigration en 

provenance du Sud. Très significative est  la phrase choc  de  l’ex-président français Sarkozy: 

la crise migratoire n’a pas commencé, elle est à venir. Cette phrase marque aujourd’hui la 

campagne présidentielle française .  Tous se préparent à la mobilisation contre le défi de 

l’immigration. La lutte contre ce fléau est primordiale pour assurer la stabilité de l’Europe, 

souligne Edouard Philippe, l’ex-premier ministre de Macron. Ce dernier, tout en annonçant la 

création de son propre parti : « l’horizon », a rappelé le danger démographique que représente 

l’Afrique  quant à la stabilité de notre pays. Dans dix ou vingt ans la population nigérienne 

dépassera la population américaine souligne-t-il . Les déséquilibres démographiques entre les 

deux rives de la méditerranée s’aggraveront davantage dans l’avenir, détaille-t-il. Il faut 

s’attendre donc à une augmentation certaine des flux migratoires en provenance du sud. Cette 

onde de peur s’étend à la plupart des pays Européens. En Italie comme en Allemagne, en 

Espagne, en Grand Bretagne, en Belgique, au Danemark ou en Suisse, en Grèce, à Malte , au 

Portugal, mais aussi en Bulgarie ,en Pologne, tous souffrant du recul manifeste de leur fécondité 

et l’augmentation soutenue des personnes âgées, le spectre de l’immigration en provenance du  

Sud ,constitue une batterie puissante alimentant la montée des partis de l’extrême droite, 

hostiles  à l’immigration. Pour les plus optimistes d’entre eux, le déséquilibre démographique 

entre le vieux continent et l’Afrique pourrait être gérable à la condition l’Europe change sa 

politique envers ce continent.  Car souvent on oublie que cette Afrique noire mal partie décrite 

par René Dumont et qui fait peur aujourd’hui n’est, en partie, que le résultat des politiques 

européennes menées dans ce continent. La responsabilité de ses nouveaux dirigeants , à ne pas 

épargner évidemment, car ces derniers  , une fois au pouvoir, adoptent une politique privilégiant 

l’intérêt personnel, plutôt la répartition équitable des ressources nationales.  Seule une petite 

minorité, très dépendante des centres de décisions étrangers, qui en bénéficie. Au regard de son 

passé historique douloureux, du dysfonctionnement de ses systèmes politiques, d’une 

gouvernance lacunaire  et de son  poids démographique considérable, il est fort probable que 

                                                           
30 - La démographie de l’Afrique Sbsaharienne aux xxIsiecle ,bilan des changements de 2000-2020, perspectives et défisd’ici 

2050,population 2020,op cit 
31 - Hassan Boubakri :Le prisme migratoire dans les relations futures entre le Maghreb et le reste de l’Afriquei, in Laarbi Jaidi 

et Ivan Martin(ds) 2018, op cit 
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l’Afrique continuera à alimenter les flux migratoires vers l’Europe, mais sans s’attendre à une 

croissance exponentielle des flux ni à des vagues humaines  comme  celles observées très 

récemment à la frontière de la Pologne  

 
ou celles enregistrées dernièrement  à Ceuta  ,lorsque 6000 ou  8000 marocains(hommes 

,femmes et enfants )sont entrés à Cette enclave. 
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Source : Tarik Qattab, quelques 6000migrants marocains ont rejoint le préside de Sebta en 

quelques heures ,Copyright DR .Le 18-5--2021 

 C’était un nouveau record commentent les observateurs. Inutile de rappeler l’impact négatif de 

cet évènement sur les relations diplomatiques des deux Royaumes et qui s’est étendu à 

l’ensemble de l’Union Européenne. Il s’agit en effet d’un cas isolé qui s’est produit dans un 

contexte spécifique que nous développerons dans un autre article ; par ailleurs nous signalons 

que  la destination Européenne est toujours considérée comme un espace privilégié pour ceux 

cherchant un avenir meilleur. Son attractivité demeure très vive .Des milliers de migrants en 

provenance du sud et de l’est tentent annuellement, d’une manière légale ou illégale de franchir 

les frontières de « la forteresse européenne » . Les chiffres révélés récemment,   par FRONTEX  

sont très significatifs. Selon cette source 133mille personnes ont franchi illégalement la 

frontière européennes durant les  9 premiers mois de 2021, soit une augmentation de 68%, par 

rapport à la même période de 202032,  mais beaucoup moins de 180000 migrants  ayant débarqué 

sur les côtes Italiennes en 201633. Un peu plus de la moitié de ces migrants était originaire du 

Nigeria, d’Erythrée , de Guinée , de Côte d’Ivoire , de Gambie , du Sénégal , du Mali, et de 

Somalie34. En outre, entre 2011et 2017 les côtes africaines de la Méditerranée ont vu partir 

813000 migrants irréguliers, dont 756000 (soit 93%) ont traversé la Méditerranée Centrale35. 

Bref, ces chiffres montrent combien la migration reste la meilleure stratégie de vie pour de 

nombreux jeunes africains. Le désir de partir d’émigrer reste très fort chez ces derniers. Cette 

tendance a été largement confirmée lors du sondage Gallup World Pol en Afrique 

Subsaharienne puisque 31% des interrogés ont exprimé une préférence pour l’émigration plutôt 

que de rester dans leur pays, contre 14% au niveau mondial36 .Cette réalité manifeste s’exprime 

par la détermination et le non découragement des candidats à l’émigration à abandonner leurs 

projets migratoires, projets de vie, lorsqu’ils apprennent l’arrestation et le refoulement de 

migrants lors de leurs tentatives de rejoindre l’Europe. La géographie des zones de départs ainsi 

que les méthodes et les moyens utilisés se diversifient et les responsables politiques européens 

reconnaissent ouvertement leur impuissance à juguler un phénomène social si complexe. La 

politique Européenne de l’externalisation de la gestion des migrations dans les pays du sud 

s’avère moins efficace pour contenir et maîtriser le flux des étrangers dans leur territoire. Il 

suffit de citer quelques chiffres du ministre de l’intérieur marocain relatifs aux tentatives de 

l’émigration irrégulière pour mesurer combien le rêve de rejoindre l’Europe reste un projet de 

vie pour de nombreuses personnes (hommes et femmes).Selon cette source , le Maroc a fait 

déjoué 42mille et 71 tentatives d’émigration clandestine et a démantelé 156 réseaux criminels 

actifs dans le commerce humain, en 202137. En outre, 8890 migrants ont été rapatriés dans leurs 

pays pendant la même période. Partout le commerce humain devenu très lucratif et le pouvoir 

des mafias de passeurs se consolide davantage. 

                                                           
32 - Alyaoum24,16-10-2021 
33 - Audry Lenkl et Yoan Molineo Gerbeose ,2018 , op cit ,p.6 
34 - Frontex,2017 
35 --Hassan Boubakri, 2018, op cit ,p 221 
36 - Audry Lenkl et yoan Melineo Gerbeose, 2.18, op cit,p.6 
37 - Alyaoum 24 ,2-11-2021 
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 A Titre illustratif , ce commerce a généré plus de60millions d’euros au profil des passeurs de 

nos voisins algériens depuis le début 202138 . Cette recette est certainement moins importante 

par rapport aux sommes considérables reçues par les passeurs exerçant en Libye, en Tunisie, au 

Maroc et au proche orient. 

 
Alyaoum 24,3-11-2021 

 

L’aide au développement, pour l’Afrique et au pays du Sud en général, telle qu’elle est conçue 

par les responsables Européens n’a pas et ne pourra pas contribuer à une amélioration sensible 

des conditions de vie des Africains. Dans ces conditions, le continent africain surchargé 

démographiquement, instable politiquement et déficient démocratiquement, restera un grand 

foyer qui alimentera les flux migratoires. 

Les données disponibles indiquent par ailleurs que si les migrations africaines se font en grande 

partie au sein du continent, les flux vers l’extérieur et plus particulièrement vers l’Europe ont 

nettement augmenté au cours des vingt dernières années. Cependant, s’il est impossible 

d’estimer avec précision le nombre d’éventuels départs, il est donc peu probable, au regard du 

poids démographique, des crises environnementales et politiques, que les courants migratoires 

baissent à court terme .Les candidats à l’émigration montreront certainement une forte capacité 

d’adaptation pour contourner les contraintes de l’espace migratoire européen et international. 

 Les candidats éventuels au départ n’ont certainement aucune idée du pays où ils vont 

s’installer, ni du travail qu'ils comptent exercer. Il s’agit de véritables aventuriers .Ce n’est 

qu’après la réussite de leur aventure et l’installation   dans tel ou tel pays, parfois non désiré, 

que les migrants arriveront à obtenir un emploi .Souvent, il s’agit d’un travail qualifié de trois 

D (dirty, dangereux, difficiles).   

Conclusion 

                                                           
38 - Jeune Afrique :l’Algerie devenu une veritable industrie,de trafic de migrants vers l’Espagne , pres de 60 millions depuis le 

début 2021, mardi 4 novembre 2021 , consulter à 12h26 
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Que l’augmentation rapide de la population africaine puisse inquiéter les pays européens en 

proie à une peur d’être envahis par les immigrés en provenance du Sud n’est pas vraiment 

surprenant .La population africaine a triplé en 50 ans, quant à la population urbaine a été 

multipliée par 9 , sans que cette évolution soit suivie par une véritable politique de 

développement à la mesure de défi à relever. Reste que le vieillissement des populations des 

pays européens (d’ici 2050,la part des personnes âgées 60ans et plus sera ,en moyenne 

multipliée par 1,5% dans les grandes puissances européennes, le phénomène sera 

particulièrement marqué en Allemagne  (1,56%), en France(1,61%) et  en Italie (1,69%))  rend 

nécessaire, même s’il est rare que l’on veuille en convenir, le recours à l’immigration. Celle-ci 

pourrait, être considérée non pas comme une menace pour l’équilibre de la famille européenne 

mais plutôt une chance. Ceci passe par le lancement d’un dialogue avec les responsables des 

grands bassins migratoires africains, pour une utilisation rationnelle de l’immigration .Cette 

démarche doit être consolidée par des collaborations économiques de taille sur des projets 

précis et avec des conséquences stratégiques .Ainsi, on peut éviter les drames humains qui se 

produisent au porte de l’Europe , voire même à  l’intérieur de l’Europe ,  comme cela s’est 

produit au large de Calais  le 24/11/2021 où 31 personnes ont trouvé la mort lors de leur 

tentative de rejoindre le Royaume -uni   . L’Afrique est un continent riche et moins peuplé para 

rapport aux autres continents, et si aujourd’hui, elle présente une menace, c’est parce que ses 

richesses sont pillées par les anciennes puissances coloniales et par une élite récemment 

installée, prédatrice, très dépendante des centres de décisions étrangers. L’instabilité politique 

dont souffre l’Afrique n’est en partie que le reflet de cette dépendance. La non-ingérence 

étrangère en Afrique, la redistribution équitable des richesses et la mise en place d’une véritable 

politique de développement permettraient probablement de réduire les flux des africains hors 

du continent, sans les juguler définitivement, dans le contexte de la mondialisation et de 

vieillissement démographique de l’Europe .Le traitement sécuritaire du phénomène migratoire   

ne constitue pas la meilleure solution .Les flux migratoires ne seraient être taris  par quelconque 

« fermeté ».Il est illusoire de suspendre les migrations .L’Europe a intérêt de créer de voies 

légales de migration pour « fluidifier les déplacements des populations »  , plutôt de multiplier 

les appels à durcir les politiques migratoires . Telle est la conclusion du rapport d’enquête 

réalisée par un groupe de parlementaire français, publiée dans le journal le monde du 

16/11/2021. Dans le même cheminement d’idée le groupe « regrette l’utilisation de la politique 

de délivrance de visas à des fins coercitives ». Mais si le durcissement de délivrance de visas 

réduira certes le nombre d’entré de migrants légaux dans l’espace européen, il ne pourra, en 

revanche, empêcher l’arrivé des clandestins.      

Bibliographie 

-Alyaoum 24,16/10/2021 

-Alyaoum 24,2/11/2021 

-Alyaoum 24, 3/11/2021 

-Belkaid Akram et Cecil Marin : Mortelle Méditerranée. Le Monde Diplomatique, décembre 

2021. 

- Boubakri Hassan : Le prisme migratoire dans les relations futures entre le Maghreb et le reste 

de l’Afrique , in Laarbi Jaadi et Ivan Martin (ds) 2018 

-Boyer Florence : Mobilités, Circulations entre Sahel et Afrique méditerranéenne, in Actes 

Rencontre Sahel –Méditerranée, FRD-MEME,18 avril 2017 

-Brunel Sylvie :L’Afrique est-elle si bien partie ?éd Sciences Humaines  



 

 

 
ر 2022م    اي  ن  ل  ي  ن  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 

 

م2022 يناير -عشر رابعالالعدد  –لرابعالمجلد ا –دراسات اإلفريقية وحوض النيلجلة الم 
 

319 

 

-Cessou Sabin : Une Afrique à plusieurs vitesses , le Monde Diplomatique , octobre- 

septembre,2019 

-Chojnicki Xavier , Frederic  Docquier , Lionel Ragot : L’immigration « choisie » face aux 

défis économiques du vieillissement démographique , in Revue Economique , vol 56(6) ,2005 

-DETOUTUNPEU detoutunpeu .Word press.com 14/2016. 

-https//www.afrik.com /article12199html 

-https//www. Countrynetersinf/fr/Ethiopia 

-Le Monde , 20/9/2017 

-Le Monde ,18/3/2019 

-Le Monde ,28/3/2019 

-Le Monde ,10/6/2019 

-Le Monde ,16/11/2021 

-Martin Ivan : Jeunesse ,Emploi , Migration et partenariat Europe-Afrique , in Laarbi Jaadi et 

Ivan Martin (eds),le Partenariat Afrique –Europe en quête de sens , OCP Policy 2018 

-Jeune Afrique :L’Algérie devenu une véritable industrie de trafic de migrants vers l’Espagne , 

novembre 2021 

-Leonel Audrey et Yoan Molinero Gerbeaux : Migrations Ouest –africaines vers les pays 

méditerraneens  et travail agricole , in Book Mediterra 2018.Migrations et développement , 

inclusif en Mediterranée, Publisher :CIHEAM 

-Miranda Joaquin Giro :L’immigration africaine en Espagne ,in Papa Denba Bochaca(eds) : Les 

migrations africaines vers l’Europe entre mutations et adaptation des acteurs Sénegalais , 

REMIGRAF-IFAN/GR-Asie lieida 

-Nations-Unies : Crise au Sahel , presse Recase 2021 Sahel crisis VFTR pdf 

-Rapport de l’Assemblée Nationale n   455  ,2017  

-Tauti Dominique et Bruno Schoumaka : Les évolutions démographiques de l’Afrique 

Subsaharienne entre 2000et 2020 et les défis d’ici 2050, ed ,mise en ligne , novembre 2020,la 

démographie de l’Afrique Subsaharienneaux xxi siecle .Bilan des changements de 2000-

2020,perspectives et effets d’ici 2050, Population 2et3 ,2020 

-Volvey Anne(dr), Eianne Rodary Isabelle Surun , Karine Bennefla , Mtrian Hossay –

Holzschuch :L’Afrique ,2005, ed Phillippe Lenarchand-Allande 

 



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 

م2022يناير  -العدد الرابع عشر –الرابعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد   

  
319 

Gouvernance des secteurs spécifiques de la ville de Salé :  

Constat urbain et orientations stratégiques  

: حوكمة قطاعات معينة في مدينة سال   

 الوضع العمراني والتوجهات االستراتيجية

Governance of specific sectors in the city of Salé:  

Urban situation and strategic orientations 
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 في تعريفها إعادة تم إذا إال عليها التغلب يمكن ال والتي سال، ملدينة املركزية اإلدارة أزمة عن املقال هذا يكشف: امللخص

 اإلقليمية، وتشعباته املركز هذا يفرض أن ينبغي ال. واملكان الزمان في دائًما تتحرك ملدينة حضري  مشروع أساس على املستقبل

 الحضرية املساحات إدارة)والفنيين.  الخاص والقطاع املحلية والسلطات املنتخبين واملسؤولين السكان مع التفاوض يجب بل

 )2018،(HCP)املغرب في

 التراث هيكلة إعادة: متعددة تحديات تمثل فهي محددة، مناهج عن طريق أليها النظر يجب محددة تحديات بها منطقة إنها

 ... والتنمية والتخطيط وحمايته

 .اإلدارة التراث، املدينة، الحوكمة، املفتاحية: الكلمات

Abstract : This article reveals the crisis of the centralised management of the city of Salé, which 
can only be overcome if the future is redefined on the basis of an urban project of a city that is 
always in motion in time and space. This must no longer be imposed by the center and its 
territorial ramifications, but rather negotiated with the populations, elected representatives, 
local authorities, the private sector and technicians  (La gestion de l’espace urbain au Maroc 
(H.C.P), 2018)  
It is a territory with specific issues for which particular approaches must be considered, it 
presents multiple issues : restructuring, safeguarding and protection of heritage, planning, 
development... 

Keywords :Governance, city, heritage, management. 
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Introduction  

La ville de Salé, dont la superficie a augmenté au cours de la seconde moitié du XXe siècle (ou 

20e siècle)1, est actuellement divisée en cinq arrondissements2 municipaux : BabLamrissa, 

Bettana, Hssaine, Layayda et Tabriquet. L'arrondissement de Tabriquet est le plus peuplé et 

celui de Bettana le moins peuplé. Entre 1994 et 2004, l'écart de population entre ces deux 

arrondissements a atteint 100 000 habitants. En 1994, Bettana était le troisième arrondissement 

le plus peuplé de Salé, mais sa population ayant peu augmenté en dix ans, depuis le recensement 

de 2004, il est l'arrondissement le moins peuplé3.  

Malgré les nombreuses réformes administratives entreprises durant les trois dernières 

décennies, la gestion territoriale au Maroc est loin d’être maîtrisée. L’environnement 

institutionnel reste marqué par le centralisme, ce qui a donné lieu à la mise en place de structures 

administratives lourdes et rigides incapables de s’adapter à un contexte urbain mouvant et en 

constante évolution. Ces nombreuses défaillances de l’organisation administrative territoriale 

sont aggravées par le manque de coordination. L’administration territoriale est loin de 

constituer un ensemble homogène qui ajuste ses moyens à ses objectifs. Elle est plutôt 

constituée par une juxtaposition d’instances concurrentes, cloisonnées, qui se neutralisent au 

lieu de coopérer, ce qui les rend incapables de traduire leurs objectifs en projets concrets sur le 

terrain.  

Quel avenir voulons-nous pour la ville de salé et sur quel modèle de gestion de gouvernance 

créée sa croissance ? Cette question est au cœur de la gouvernance du territoire de salé pour 

organiser le schéma postérieur d’aménagement, de développement durable et d’équité entre les 

différents citoyens de cette ville. Donc, la question principale de notre problématique qui se 

pose est la suivante : qu’on est-il de la gouvernance urbaine et orientation spécifique de la 

ville de Salé ?  

Notre but est de montrer dans quelle mesure, il est suffisamment pertinent, pour être à l’origine 

d’une conception nouvelle du développement de la ville de Salé et leur environnement 

territorial à base de la performance territoriale, qui se mesure sur la valeur ajoutée économique 

et sur des modèles de performance, de proximité, des espaces et des pôles du développement 

durable. 

Après une présentation des modes de gestion et protection patrimoniales de la ville de salé, 

nous essayerons de dégager des recommandations et propositions de solutions portant à la fois 

sur la gestion d’espaces publics et structure urbaine, en plus des modes de gestion locale et 

foncière au sein de la ville. 

1 Protection du patrimoine 

L’identité patrimoniale de Salé se limite pour l’essentiel au territoire de la Médina, noyau 

traditionnel circonscrit dans ses remparts. D’autres éléments par exemple un reste d’aqueduc 

méritent néanmoins d’être protégés. 

1.1 Enjeux et objectifs 

La création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager vise à 

encadrer la bonne restauration du patrimoine bâti et non bâti ainsi que la protection du caractère 

propre de territoires considérés comme peu ou mal protégés. 

                                                           
1 Le XXe siècle commença le 1er janvier 1901 et finit le 31 décembre 2000. 
2 Les cinq arrondissements de la ville de Salé, elle-même située au sein de la préfecture de Salé, dans la région de 

Rabat- Salé-Kénitra. 
3 Haut-commissariat au Plan, « Recensement général de la population et de l'habitat de 2004 » [archive] [PDF], 

sur lavieeco.com (consulté le 18octobre 2018). 
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L’un des principaux objectifs d’une protection patrimoniale sur un territoire donné est de 

chercher à compléter la protection des abords des monuments historiques. L’enjeu est 

d’améliorer le dispositif des protections existantes par une approche globale du patrimoine et 

du territoire dans une perspective de gestion et d’aménagement. 

La mise en place d’un dispositif de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

se révèle être un véritable outil pédagogique de découverte et de connaissance, voire de 

redécouverte, de reconnaissance et d’appropriation du patrimoine, témoin de l’identité 

culturelle d’une communauté dans sa richesse et sa personnalité. C’est également l’occasion de 

requalifier et de mettre en valeur des lieux dégradés, notamment des espaces publics 

appropriables par tout un chacun. Ainsi, la ville de Salé s’inscrirait dans un processus et dans 

une démarche de protection patrimoniale plus complète. En plus des protections de l’état au 

titre des monuments historiques et des mesures déjà envisagées dans le futur PAU, il apparait 

nécessaire d’étudier l’opportunité de la création d’un ou plusieurs périmètres de protection et 

de mise en valeur du patrimoine urbain, architectural et paysager à Salé. 

Cette démarche originale de coopération s’inscrit également dans le contexte de recherche de 

développement et d’aménagement durable du territoire. Elle se concrétise par l’élaboration d’un 

document négocié qui comprend : 

 Un rapport de présentation exposant les motifs et les objectifs de la création de la zone 

de protection ainsi que les particularités historiques, géographiques, urbaines, 

architecturales et paysagères du territoire concerné ; 

 Un énoncé des règles applicables aux interventions dans la zone concernée ; 

 Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone. 

1.2 Gestion patrimoniale 

Pour optimiser la gestion et la mise en valeur des éléments patrimoniaux identifiés et classifiés, 

un corps de règle est rédigé le contenu de ce dernier est élaboré conjointement par la commune 

et par l’État. Ce corps de règles porte sur l’aspect architectural, les matériaux, les implantations 

des constructions, les volumes, les hauteurs, les plantations, etc. « Il comprend des prescriptions 

qui s’imposent aux pétitionnaires ainsi que des recommandations qui permettent d’orienter des 

choix de restauration ou d’aménagement sur lesquelles se fondera l’inspecteur chargé du 

patrimoine pour donner son avis. » 

1.2.1 Patrimoine d’aujourd’hui 

Les mesures de protection dans le P.A.U de Salé d’aujourd’hui, est une question d’une 

protection plus complète des sites historiques et du patrimoine urbain et architectural de la ville 

de Salé devient cruciale. C’est pourquoi, au-delà de la protection de certains éléments au titre 

des Monuments historiques et des sites classés par le Ministère de la Culture, dans le cadre de 

la révision des Plans d’Aménagement de la ville, il a été convenu d’élargir ce champ de la 

protection et d’intégrer ainsi la dimension patrimoniale. En effet, une des innovations fortes 

inscrites dans le PAU de Salé est l’introduction de règles de protection visant à préserver et à 

mettre en valeur le patrimoine de la Médina dans laquelle toute transformation (restructuration, 

réhabilitations…) fera l’objet d’un examen par les services de l’Inspection de Patrimoine 

dépendant du Ministère de la Culture. (PLAN D’AMENAGEMENT UNIFIE DE LA VILLE 

DE SALE, 2018) 

Au titre des monuments historiques et abords des Monuments historiques, un certain nombre 

d’édifices ou parties d’édifices sont inscrits à l’inventaire ou classés Monuments historiques. Il 

est par ailleurs institué une « servitude d’abords » des monuments historiques qui génèrent des 

périmètres de protection (dans un rayon de 500 m et en co-visibilité). Dans le champ de cette 
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servitude, le PAU s’applique, mais l’avis conforme de l’inspecteur chargé du patrimoine est 

nécessaire pour toutes les autorisations de construction et de démolition. Pour ces édifices 

inscrits ou classés au titre des monuments historiques, les intérieurs d’immeubles sont 

également protégés. Concernant l’archéologie ; des prescriptions de fouilles archéologiques 

préventives, préalables aux projets d’aménagement et de construction peuvent être exigées. 

1.2.2 Les actions opérationnelles : sensibilisation, avantages fiscaux et aides 

La mise en place de périmètres de protection et de mise en valeur du patrimoine ne prend tout 

son sens que dans une dynamique de mise en valeur du territoire concerné à travers une 

politique de développement local. 

La servitude d’utilité publique du périmètre de protection constitue alors l’un des documents 

de référence qui guide les différentes actions qui peuvent être engagées conjointement et doit 

offrir des avantages financiers pour les copropriétaires (subventions issues de collectivités 

territoriales, et/ou d’organismes nationaux d’amélioration de la qualité de l’habitat, de 

Fondation du Patrimoine, etc. ; défiscalisations des travaux par le ministère des Finances). 

En d’autres termes, les personnes physiques ou morales bénéficiaires de subventions ou de 

défiscalisations sont multiples ; propriétaire bailleur. Le propriétaire peut être soit unique soit 

multiple en ayant fondé une Association Foncière Urbaine (A.F.U) ou étant des associés de 

sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés par exemple une Société Civile immobilière 

(S.C.I,). 

Il est ainsi important de réfléchir sur les actions à engager sur le territoire de Salé et auprès des 

habitants pour s’assurer de la bonne incidence d’une telle démarche de qualité (sensibilisation 

au patrimoine et à l’architecture ainsi qu’à l’aménagement et la requalification des espaces et 

bâtiments). En plus des actions de résorption des bidonvilles et de restructuration de l’habitat 

informel qui peuvent être mises en place en parallèle d’une action de protection patrimoniale, 

des travaux d’intérêt architectural, des ravalements de façade ou des aménagements urbains 

pourront être encouragés par des subventions publiques. 

1.3 Gestion des quartiers d’habitat informel 

Ce sont des zones d’intervention publique ou des quartiers d’habitat populaire en grande partie 

auto construite présentent une densité particulièrement élevée et des conditions d’habitabilité 

en dessous des seuils tolérés en matière d’hygiène, de sécurité, de confort et d’équipement. 

Les constructions parfois sur 4 ou 5 niveaux présentent d’énormes risques liés à plusieurs 

paramètres : 

 Absence ou insuffisance des fondations, entrainant des risques d’effondrement ; 

 Précarité des réseaux (assainissement, électricité et eau potable) ; 

 Absence d’infrastructure de voirie hormis en périphérie ; 

 Une accessibilité très contrainte notamment pour les engins de sécurité. 

Face à cette situation, il est urgent d’intervenir sur ces quartiers qui nécessitent la mise en place 

d’un dispositif spécifique et la création d’une structure dédiée. Il est préconisé une intervention 

lourde sans être pour autant une opération « table rase » qui est humainement et techniquement 

difficile à mettre en œuvre. 

Les grands objectifs de la restructuration de ces quartiers sont : 

 Dédensifier ; 

 Réduire les risques de glissement de terrain ; 

 Améliorer le fonctionnement urbain de ces quartiers ; 

 Faciliter l’accessibilité ; 

 Renforcer l’infrastructure des réseaux (assainissement, eau, électricité) ; 
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 Implanter des équipements de proximité. 

La restructuration des quartiers informels devrait également prendre en compte cet aspect afin 

de réintroduire la nature dans ces ensembles densément bâtis et rarement plantés. Des poches 

de respirations pourraient ainsi être introduites sous forme de places plantées, de mini squares 

ou tout simplement de quelques plantations. À l’avenir, la réduction des coupures urbaines 

(voies ferrées, infrastructures routières, topographie) est un des objectifs à développer en 

priorité en gestion locale et foncière. 

2 Gestion locale et foncière 

En premier lieu, il existe deux sources de rigidité foncière dans les plans d’aménagement : ils 

constituent des documents réglementaires sans portée opérationnelle et la modification de ces 

documents est difficile à mettre en œuvre. 

Plusieurs raisons expliquent les difficultés actuelles quant à la mobilisation du foncier en vue 

de la réalisation d’opérations d’aménagement : le système de l’immatriculation n’est pas 

généralisé, le statut juridique des biens rend complexe leur acquisition, l’expropriation est en 

crise, il n’existe pas de mécanisme anti-spéculatif, et enfin l’aménagement repose en grande 

partie sur l’initiative privée, mais aucun mécanisme incitatif n’est mis en place pour favoriser 

son intervention. 

En conséquence pratiques de ces différentes difficultés est que pendant de longues années, les 

opérations d’aménagement d’initiative publique, qu’elles soient ou non réalisées par des 

opérateurs publics ou privés, l’ont été finalement sur des réserves foncières de l’Etat, par 

commodité. 

Beaucoup de ces réserves ayant été constituées de longue date et ne nécessitant pas 

d’intervention particulière pour les mobiliser, les pouvoirs publics n’ont pas cherché à remédier 

aux différents problèmes résultant du système foncier. Cela étant, l’Etat et les autres 

collectivités publiques n’ont pas cherché à renouveler les réserves foncières utilisées, ce qui 

conduit aujourd’hui à une raréfaction des réserves disponibles. 

Les perspectives de réforme sont principalement, le projet de réforme s’inscrit dans un objectif 

de sécurisation de la propriété et vise à accélérer la procédure d’immatriculation des terrains de 

la ville de salé, à élargir le champ d’application des cas d’immatriculation obligatoires et à 

fluidifier les contentieux existants en matière d’immatriculation. 

La réalisation d’une opération d’aménagement implique qu’il soit procédé à l’équipement de la 

zone à aménager. Les équipements concourant à l’aménagement de la zone sont de plusieurs 

natures : les équipements internes qui sont les équipements réalisés à l’intérieur de la zone qui 

permettent la desserte des terrains à aménager en matière de réseaux, voiries, espaces verts …; 

les équipements collectifs et installations d’intérêt général correspondant aux besoins en 

matière d’établissements scolaires, d’activités sportives, de centres commerciaux, 

d’équipements sanitaires, culturels…; et les équipements « hors sites » qui sont les équipements 

primaires, c’est-à-dire les voiries et réseaux nécessaires à la desserte de la zone à aménager. 

Chacun de ces équipements obéit à un régime juridique particulier. 

L’Évolution du nombre de dossiers des demandes d'autorisation de construire, de lotir et de 

morceler par année à la ville de Salé a vu une augmentation à partir de 2003 jusqu’à 2012, avant 

qu’il y ait une diminution en 2013 et 2014 (Voir la figure 1). Se signifient respectivement 

l’augmentation du nombre de dossiers instruits favorablement (Voir la figure 2) et le nombre 

d’unités d'habitat prévues par les projets instruits favorablement par année au sein de la ville de 

Salé (Voir la figure 3). 
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Figure 1 : Évolution du nombre de dossiers des demandes d'autorisation de construire, de lotir 

et de morceler par année à la ville de Salé 

Source : (Commune de la ville de Salé, 2018) 

 
Figure 2 : Nombre de dossiers instruits favorablement 

Source :  (Commune de la ville de Salé, 2018) 

  
Figure 3 : Nombre d’unités d'habitat prévues par les projets instruits favorablement par année  

Source : (Commune de la ville de Salé, 2018) 

3 Résultats et discutions  

Les conditions d'habitation en milieu urbain notamment, les logements précaires ont diminué, 

entre 2004 et 2014, de 6,9% à 4,2%. Par d'un autre point de vue, le nombre moyen de pièces 
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d'habitation par ménage est de 1,4 pièce par ménage au niveau de la ville urbaine et de 1,9 pièce 

en moyenne dans le milieu rural, à partir de 2014, près de 77% des ménages occupent un 

logement d'au plus 3 pièces comme 2004, ce qui signifie également l’évolution du statut 

d’occupation vers la propriété que la location avec un pourcentage de 60,7% à partir de 2014, 

sans oublier que la majorité des ménages disposent de l'électricité, de l'eau courante, d'une 

cuisine, d'un cabinet d'aisances et près de quatre sur dix, d'un bain moderne ou d'une douche 

(H.C.P, 2014). Pour les ménages ruraux, ils disposent eux-mêmes au moins d'une pièce 

aménagée pour la cuisson, 71,4% d'un cabinet d'aisances et 72,5% d’électricité (72,5%). Mais, 

ils manquent encore d'eau courante (6,6%) (H.C.P, 2014). 

Comme résultat, au cours des dernières années la préfecture de Salé a pu élever le niveau de 

ses indicateurs de bonne gouvernance, du fait de la conjugaison des efforts de nombreux 

intervenants et la multiplicité des programmes nationaux et locaux mis en œuvre dans la 

préfecture. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le chemin est encore long pour pouvoir 

satisfaire tous les besoins de la préfecture. Ce qui laisse les portes grandes ouvertes à l’action, 

l’espoir et l’avenir. Donc en perspectives, il faut améliorer de la procédure de lotissement par 

des procédures nouvelles : procédures associant les propriétaires privés ou opérations publiques 

d’aménagement et d'assouplissement relatif aux plans d’aménagement de la ville de Salé. 

((A.U.R.S), 2016) 

Conclusion 

Dans ce sens, la mission est de renforcer le rôle des agences urbaines renommées, agences 

d’urbanisme qui auront un rôle de partage foncier pour les collectivités publiques décentralisées 

et services publics déconcentrés, afin de déclencher un diagnostic spatial de la ville au niveau 

d’urbanisme et d’habitat.  

L’objectif ici est de donner les mêmes chances à tous les citoyens pour réussir et améliorer leurs 

conditions de vie. Pour cela, la formation et le renforcement des capacités constituent le 

meilleur moyen d’action. Il est donc prévu d’améliorer l’enseignement dans les zones rurales 

et périurbaines déshéritées, former les élus locaux, et lutter contre la précarité. Parallèlement à 

la formation, il est indispensable d’offrir un cadre de vie décent aux habitants, d’où la nécessité 

de mettre à niveau les zones rurales et les centres urbains, et développer l’offre sanitaire. 
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 ملغرب(اشمال )ة بعالية سد "الشريف اإلدريس ي "تعريخطر ال قييمت

Evaluation of the erosion risk upstream at the "Charif-El-Idrissi"  

    dam (North of Morocco) 

 شعبة اإلنسانية،جامعة ابن طفيل/ "مختبر البيئة و التنمية و تدبير املجال" كلية اآلداب والعلوم سميرة ابن ادريس العلمي،  -1

  الجغرافيا / القنيطرة، املغرب.

طفيل/  جامعة ابن اإلنسانية،املجال"، كلية اآلداب والعلوم  والتنمية وتدبير البيئة  مختبر»الجغرافيا، مدير عيس ى البوزيدي:  -2

 .القنيطرة، املغرب

 

 

 

 

 

Key words: Erosion risk. Potential erosion. Real erosion. "Charif-El Idrissi" Dam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  يستهدف البحث انجاز التقييم الخرائطي لخطر التعرية على مستوى الحوض املائي الفرعي  بعالية السد الجديد "الشريف اإلدريس ي " ملخص

سبة ال الغربي للمغرب، ملعالجة اشكالية تحديد املناطق التي تتطلب أولوية قصوى للتدخل , باإلضافة إلمكانية اقتراح  االستراتيجيات املنابالشم

علومات الخرائط باستعمال التحديد املجالي كاالستشعار عن بعد ونظم امل   انجاز   للمحافظة على التربة و تدبير املجال باالعتماد على النمذجة و

اكبها الجغرافية. لقد اخترنا معادلة فيشمير العاملية لفقدان التربة التي ترتكز على تشخيص  العوامل املحددة للتعرية على شكل خرائط يتم تر 

ناطق حسب طن/هكتار/السنة(, باإلضافة لخريطة التعرية الواقعية التي تبين امل 50لتعطينا خريطة التعرية املحتملة )نسب التعرية أعلى من 

من املجال املدروس(. في نهاية األمر هذا السد الجديد   % 37.2درجة استقرارها )التعرية الغشائية و الجريان السطحي ينتشران على حوالي 

 سيعرف توحال على غرار سد النخلة مما سيعرض مدينتي تطوان و مارتيل للفيضانات من جديد.

 املحتملة, التعرية الواقعية, سد "الشريف اإلدريس ي ": خطر التعرية, التعرية مفاتيح كلمات

 

Abstract: This research aims at the cartographic assessment of the erosion risk at the level of 
the sub watershed upstream of the new dam “Charif-El-Idrissi” at the extreme north of 
Morocco, for deal the problem of risk areas which necessitate biggest priority of intervention in 
order to propose the best strategies of space management, by using modeling and geographic 
information systems. the application of Wischmeier’s Universal Soil Erosion based on the 
thematization of erosion limiting factors by translating them into maps, their superposition 
produce the potential erosion map (erosion rates higher than 50t/ha/y) and the real erosion 
map (sheet erosion and sheet flow  touch 37.2%). Finally, this new dam will undergo certainly a 
siltation like the dam of Nakhla, and this will expose Tetouan and Martil cities to new 
inundations. 

 



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 
 

م2022يناير  -الرابع عشرالعدد –المجلد الرابع –مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
 

327 

Introduction  

     La problématique de l'érosion des sols est une priorité essentielle dans les stratégies du 

développement durable, ainsi que celles du développement socio-économique du pays, à cause 

de ces conséquences néfastes sur la pérennité des ressources pédologiques et hydriques 

notamment la longévité des retenues des barrages et la recharge des nappes aquifères. Dans ce 

contexte, cette recherche vise à  réaliser l’évaluation cartographique  du risque d’érosion au 

niveau du sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » afin de  traiter 

la problématique d’identification des zones à risque nécessitant la plus grande priorité 

d’intervention pour pouvoir proposer les meilleures stratégies de conservation des sols et 

d’aménagement des espaces, on utilisant  la modélisation, la cartographie et l’intégration des 

modèles existants avec les nouvelles techniques de spatialisation comme la télédétection et les 

systèmes d’information géographique (SIG). On a choisi la méthode de Wischmeier (l’équation 

de perte universelle en terre) basée sur la thèmatisation des facteurs limitants de l’érosion en 

les traduisant en cartes, leurs superposition produisent  la carte de l’érosion potentielle et la 

carte de l’érosion réelle, identifiant les zones selon le degré de la stabilité et du processus érosif 

qu’il connaît réellement. Le sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-

Idrissi » appartient au domaine rifain de l’extrême Nord du Maroc, et plus précisément dans le 

bassin hydraulique de l’Oued Martil sur l’affluent « Oued Mhajrat », à 15 km au-Sud-Ouest de 

la ville de Tétouan (Fig.1). Le barrage permettra aussi de protéger Tétouan et la vallée de Martil 

contre les inondations occasionnées par les violentes crues de l’Oued Martil, après bien sur 

l’envasement du barrage Nakhla qui a perdu plus des ¾ de sa capacité de stockage depuis sa 

mise en service en 1961 à cause de l’érosion hydrique (www.apdn.ma). 

 
Source : Commune urbaine de Tétouan (service du SIG) (Sheffields du découpage territorial de 2009)  et 

l’Agence du Bassin Hydraulique Loukkos (Sheffields de la répartition en sous bassin et du réseau 

hydrographique du bassin versant de l’Oued Martil). Revue 

 Figure.n°1 : Localisation du sous bassin versant en amont du barrage « Charif-El-Idrissi » par 

apport au bassin versant de l’Oued Martil et les deux villes de  Tétouan et Martil 

http://www.apdn.ma/
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I-Présentation de la zone amont du barrage 

     Dans ce chapitre on abordera le contexte naturel, humain et socio-économique du sous 

bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » en se basant sur les données 

démographiques et les documents cartographiques (topographie, hydrologie, géologie…). 

1- Composantes du milieu physique 

    Ce sont les composantes à partir desquelles le risque d’érosion  sera évalué dans l’étude, elles 

se devisent  en trois catégories : composantes concernant l'air, l'eau et le sol. 

 1.1-  Topographie et réseau hydrographique 

     Le sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » a un coefficient 

de compacité de Gravélius de 1.667, ce qui reflète une forme allongée non favorable à la génération de crues 

rapides. Son altitude moyenne est de 625.17 m, la médiane (l’altitude de fréquence 50%) est de 604 m et le mode 

de valeurs (l’altitude la plus fréquente) est  de 650 m (HCEFLCD.2008) (Fig.2). Le relief est assez contrasté avec 

des pentes fortes et moyennes qui occupent 90.65% de sa surface totale (Fig.3), avec la dominance de la classe 

des versants présentant une longueur supérieure à 150 m (Fig.4).  

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du cadastre de la 

cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des courbes est de 10 m, 

origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). Revue 

Figure. n° 2 : Carte hypsométrique du sous bassin versant en amont du nouveau 

barrage      « Charif-El-Idrissi » 
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Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière 

du cadastre de la cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. 

L’équidistance des courbes est de 10 m, origine des altitudes : niveau moyen de la mer 

(Nivellement général du Maroc), plus les données des degrés des pentes (HCEFLCD.2008). 

Revue 

Figure. n° 3 : Carte des pentes du sous bassin versant en amont du nouveau barrage      

« Charif-El-Idrissi » 
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Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du 

cadastre de la cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance 

des courbes est de 10 m, origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du 

Maroc) plus les données des longueurs des pentes (HCEFLCD.2008). Revue 

Figure. n° 4 : Carte des longueurs de pentes du sous bassin versant en amont du nouveau 

barrage      « Charif-El-Idrissi » 

   Les pentes les plus exposées sont celles du Nord-Est, puis celles du Nord- Ouest et Est, et enfin 

celles du Sud, Sud-Ouest et Sud-Est. Ces dernières  sont  généralement les zones les plus défavorables 

à l’installation de la végétation qui protègent le sol. (Fig.5). 

 

 



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 
 

م2022يناير  -الرابع عشرالعدد –المجلد الرابع –مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
 

331 

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière 

du cadastre de la cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. 

L’équidistance des courbes est de 10 m, origine des altitudes : niveau moyen de la mer 

(Nivellement général du Maroc). La distribution des expositions est dérivée à partir du modèle 

numérique de terrain. Revue 

Figure. n°5 : Carte des expositions de pentes du sous bassin versant en amont du 

nouveau barrage      « Charif-El-Idrissi » 

    Concernant le réseau hydrographique, sa densité est très élevée (Fig.6) : elle est estimée à 

3.3km/km2 répartis en 84.9 km de cours permanents et 781km de cours temporaires. Le profil 

en long du principal cours d’eau montre que  le cours a des pentes très fortes en amont, reflétant 

nettement un caractère torrentiel, alors que vers les altitudes ne dépassant pas les 400 m le profil 

devient plus doux (HCEFLCD.2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière 

du cadastre de la cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. 

L’équidistance des courbes est de 10 m, origine des altitudes : niveau moyen de la mer 

(Nivellement général du Maroc). Revue 

Figure. n° 6 : Carte du réseau hydrographique du sous bassin versant en amont du 

nouveau barrage      « Charif-El-Idrissi » 



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 
 

م2022يناير  -الرابع عشرالعدد –المجلد الرابع –مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
 

332 

1.2- Géologie et géomorphologie 

      Le sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » 

appartient à la chaîne  rifaine d’âge alpin, qui constitue le prolongement occidental du Tell 

algérien, et forme avec les cordillères bétiques l’Arc de Gibraltar (Lhénaff R. 1965). La Dorsale 

Calcaire occupe l’extrême Nord-Est du sous bassin entre 400m et 1216m d’altitude, tandis que 

les flyschs Mauritaniens comprenant la nappe de Tisirène à matériaux gréseux d’âge   Jurassico-

Crétacé inférieur, et la nappe de Beni Idder  à formation grésomicacée d’âge Oligocène (Durand 

Delga et al. 1962), couvrent la majeure partie de l’espace étudié (Fig.7). 

 

Source : La carte géologique de la chaine rifaine 1/500000, ministère de l’énergie et des mines 

(Editions du service Géologique du Maroc : Notes et mémoires N° 245a. 1980) et la Feuille de 

Souk Larbaa de Béni Hassane au 1/50.000 ème. Feuille NI-30-XIX-2c. Editions du Sérvice 

Géologique du Maroc. 2004. Revue  

Figure. n° 7 : Carte géologique du sous bassin versant en amont du nouveau barrage 

 « Charif-El-Idrissi » 

     De point de vue géomorphologique, le caractère montagneux domine le sous bassin versant, 

son altitude varie entre 60 m sur le site du barrage, 1216 m au niveau de la dorsale calcaire au 

Nord et 1618 m au niveau des sommets de Jbel Bouhachem au sud (Fig.2).  Les plaines sont 

quasi inexistantes à l’exception de rares et étroites bandes, qui ne dépassent pas les 300 m de 

largeur le long de l’oued Mhajrate. Le sous bassin est caractérisé par des crêtes bien définies, 
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qui coïncident avec les lignes de partage des eaux de  la majorité des autres sous bassins ainsi 

que par la présence de barres gréseuses. Les éboulis, collapses et autres formes d’instabilité 

sont aussi assez fréquents. Ainsi, les versants sont perturbés par les effets répétitifs de la 

solifluxion, mouvement de masse qui affecte les sols, les formations détritiques et même le 

substrat rocheux. La solifluxion est à l’origine de nombreux glissements  superficiels ou 

profonds, et des coulées boueuses ou pierreuses. Cette situation aboutit avec le temps à 

l’édification de reliefs en collines et croupes molles et terrasses qui supportent généralement 

des sols à caractère hydromorphe (Fig.8).     
 
  1.3- Climat 

     Au niveau de la retenue du barrage on trouve des formations végétales à base de thuya, 

d’oléastre et chêne liège puis chêne zeen et chêne tauzin en allant vers l’amont.  L’ambiance 

bioclimatique correspondante va donc du semi-aride à variante tempérée en aval, au 

subhumide et humide frais à froid en amont. Les températures varient en moyenne entre 5,3° 

en périodes froides et 32,9° en périodes chaudes (Monographie. 2015).  La pluviométrie 

moyenne interannuelle varie à l'intérieur de 750 mm à 1600 mm, avec une moyenne 

interannuelle de 1000 mm sur la période 1942-2001 (Fig.9), cela indique que le sous bassin 

versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » est bien arrosé (ABHL. 2007). 

 

Source : La carte de Tétouan 25.JPG (1/25000). Agence nationale de la conservation foncière du 

cadastre de la cartographie. Edition 2007. Projection conique conforme de Lambert. L’équidistance des 

courbes est de 10 m, origine des altitudes : niveau moyen de la mer (Nivellement général du Maroc). La 

carte géomorphologique est extrapolée à partir du modèle numérique de terrain on utilisant la technique 

TIN (Interpolation des données spatiales   du modèle numérique de terrain) avec une taille de pixel de 

20 mètre. Revue 

Figure. n° 8 : Carte géomorphologique du sous bassin versant en amont du nouveau barrage      

« Charif-El-Idrissi » 
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Source : ABHL. 2007. Etude de réévaluation du potentiel en eau superficielle de la zone 

d'action de l'agence du bassin du Loukkos. 

Figure. n° 9 : Moyennes mensuelles des précipitations au niveau de quelques  stations 

météorologiques concernant le sous bassin versant en amont du nouveau barrage     

  « Charif-El-Idrissi » 

1.4-Hydrogéologie 

    Le sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » est drainé par 

l’Oued M’Hajrate, l’un des principaux affluents de l’Oued Martil, qui a trois affluents 

principaux : Oued Kebir, Oued Krikra et Oued Nakhla (Fig.6). Il est important de rappeler 

que sur ce dernier affluent existe un barrage du même nom, dont le bassin versant ne fait pas 

partie de l’étude. Il n’existe pas de nappes importantes au niveau de ce sous bassin versant, 

et la majorité des sources se trouvent au niveau du contact entre les formations imperméables 

(argiles et marnes, et les grès (essentiellement au niveau  du Numidien). D’une manière 

générale, les apports au niveau des retenues des barrages et en aval sont déterminés en 

fonction des précipitations et de la nature des terrains du  bassin hydrologique. Près  de 30% 

de ces précipitations sont transformées en ruissellement qui se concentre au niveau du réseau 

hydrographique (INGEMA. 2004). Les principaux apports viennent de l’Oued Kebir, l’Oued 

Krikra et l’Oued Nakhla. Concernant le calcul de ces derniers au niveau du nouveau barrage 

« Charif-El-Idrissi », L’ABHL (INGEMA. 2004) a adopté la transposition des apports des 

trois stations suivantes au site du barrage déjà cité : La station Ben Karrich (qui contrôle une 

superficie de 400 km2, avec une pluviométrie annuelle de 1000 mm), située sur l’Oued 

Mhajrat en aval, fournit entre 1942 à 2001 des débits dont le module annuel est de182mm 3. 

En le transposant vers le site de la retenue on obtient un module annuel de 175 mm3. La 

station Chibich (qui contrôle une superficie de 220 km2, avec une pluviométrie annuelle de 

1000 mm) située sur l’Oued Kebir en amont fournit entre 1977 et  1999 des débits dont le 

module annuel est de 111 mm3, ce qui se traduit dans le site de la retenue par un module 

annuel de 193 mm3. La station Amzal (qui contrôle une superficie de 194 km2, avec une 

pluviométrie annuelle de 872 mm) en aval d’un bassin limitrophe fournit entre 1977 et 2002 

des débits dont le module annuel est de 98.1 mm3. En le transposant vers l’espace d’étude, 

on obtient un module annuel de 222 mm3. Selon les différentes méthodes de transposition et 
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les apports précédents (INGEMA. 2004), le  module interannuel naturel de l’apport du  sous 

bassin versant en amont du nouveau barrage   « Charif-El-Idrissi » correspondant  au 

débit hydrologique du cours d’eau est de 175 mm3. 

    Brièvement, le sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » se 

caractérise par un relief assez contrasté avec des pentes fortes et moyennes, son réseau 

hydrographique a une densité très élevée,  le profil en long du principal cours d’eau montre 

que  le cours a des pentes abruptes en amont reflétant nettement un caractère torrentiel. Sur 

le plan  géomorphologique, le caractère montagneux domine l’espace,  les éboulis, les 

collapses et autres formes d’instabilité (coulées boueuses ou pierreuses) sont aussi assez 

fréquents.    L’ambiance bioclimatique va du semi-aride à variante tempérée en aval, au 

subhumide et humide frais à froid en amont, le  module interannuel naturel de l’apport 

correspondant  au débit hydrologique du cours d’eau est de 175 mm3. Au bout du compte, 

ces indicateurs reflètent la sensibilité  et la  vulnérabilité  de l’espace étudié au risque 

d’érosion.  

2- Composantes du milieu humain  

    Les données exploitées dans cet axe sont celles du Recensement Général de la Population 

et de l’Habitat de 2014, et le recensement Général de l’Agriculture de 1996. Les données ne 

sont pas disponibles par douars, mais celles des communes permettent d’avoir un aperçu 

assez clair dans sa globalité, sur le fonctionnement  des structures socioéconomiques à 

l’intérieur du sous bassin versant.      

  2.1- occupation du sol 

    L’espace s’étend sur une superficie de 26.000 ha : 72 % appartenant au cercle de Tétouan 

et Caïdats de Beni Hassane et Ben Karrich, et 28% relève du cercle de Larache et caïdat de 

Bni Arouss  (Fig.10). Sept communes rurales se partagent le territoire du sous bassin versant, 

il s’agit des communes rurales de Béni Lait, Tazroute, Zinate, Béni Idder, Sahtriyine, 

Zaitoune et Al Hamra, qui sont citées par ordre d’importance (HCEFLCD.2008).  

Source : Commune urbaine de Tétouan (service du SIG) (Sheffields du découpage territorial 

de 2009) et l’Agence du Bassin Hydraulique Loukkos (Sheffields du bassin versant d’oued 

Martil et le sous bassin versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi »). Revue 

Figure. n° 10 : Découpage administratif dans l’espace du sous bassin versant en amont 

du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
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     La population de ces communes rurales est de 40398 habitants répartis sur 105 douars (dont 

41 appartiennent au BV) (www.hcp.ma), c’est une société peu organisée puisque les 

organisations socio professionnelles sont quasi absentes et limitées à quelques associations 

intéressant l’eau. 62% de l’espace des communes rurales est occupé par la forêt et les terrains 

de parcours (44% + 18% respectivement), la surface agricole utilisée (SAU) se place au 2ème 

rang de l’occupation des sols avec 22% de la superficie totale (Fig.11).  

 
Source : HCEFLCD. 2008. Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification direction régionale des eaux et forêts tétouan. « Etude préliminaire du bassin  

versant en amont du futur barrage de l’oued Martil ». Revue 

Figure. n° 11 : Occupation des sols dans les communes rurales du sous 

bassin versant en amont du nouveau barrage      « Charif-El-Idrissi » 
2.2-  milieu socio-économique  

    Vu l’importance de la SAU et des espaces favorables au parcours, la population pratique 

l’agriculture et l’élevage, c’est une population plutôt agricole puisque 75% des chefs de 

ménages sont des agriculteurs  avec une SAU de plus  18.000 ha répartie comme suit : 

Source : HCEFLCD. 2008. Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification direction régionale des eaux et forêts tétouan. « Etude préliminaire du bassin  

versant en amont du futur barrage de l’oued Martil ». Revue 

Figure. n° 12 : Utilisation de la SAU dans les communes rurales du sous 

bassin versant en amont du nouveau barrage      « Charif-El-Idrissi » 
    Les céréales dominent largement les utilisations de la SAU avec un taux de 75% contre 

seulement 12% pour les légumineuses. La jachère est rarement pratiquée, mais cette SAU est 

caractérisée par son morcellement en petites surfaces qui se situent entre une dizaine de m2 et 

5 ha dans 75% des cas (Fig.13). 
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Source : HCEFLCD. 2008. Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification 

direction régionale des eaux et forêts tétouan. « Etude préliminaire du bassin  versant en amont du futur 

barrage de l’oued Martil ». Revue 

Figure. n° 13 : Structure des exploitations dans les communes rurales du 
sous bassin   versant en amont du nouveau barrage      « Charif-El-Idrissi » 

   Le statut juridique des terres reste peu claire, les terrains privés (melk), ne sont pas très 

étendus (15.000 ha représentant 18% de la superficie des communes rurales) mais ce sont les 

terrains domaniaux et autres non définis qui dominent largement (81% de la superficie). Le 

terrain collectif et les Habous ne dépassent pas 2% (HCEFLCD. 2008). L’importance des 

espaces forestiers et des terrains de parcours ont favorisé la pratique de l’élevage extensif d’un 

cheptel diversifié, mais qui reste dominé, comme dans toutes les régions du Rif par le caprin 

(Fig.14). 

     Les données agro-climatiques sont favorables à l’intensification de l’arboriculture et le 

développement de l’élevage. Alors que le manque d’organisation de la population, de la main 

d’œuvre qualifiée, et des moyens de financement, ainsi que les problèmes fonciers liés à  

l’éparpillement et au morcellement des parcelles, sans oublier le relief accidenté et les terrains 

à accès difficile, constituent  de vraies contraintes de développement rural dans le sous bassin 

versant en amont du nouveau barrage « Charif-El-Idrissi ». 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Source : HCEFLCD. 2008. Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification direction régionale des eaux et forêts tétouan. « Etude préliminaire du bassin  

versant en amont du futur barrage de l’oued Martil ». Revue 

Figure. n° 14 : Nombre du cheptel dans les communes rurales du sous bassin 

versant en amont du nouveau barrage      « Charif-El-Idrissi » 
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Conclusion du premier chapitre: 

     A partir de l’analyse des différents paramètres, on note que le relief a une topographie plus 

ou moins accidentée, des précipitations relativement intenses et concentrées, un réseau 

hydrographique assez développé, et un régime hydrologique caractérisé par des crues 

importantes, rapides et souvent violentes avec des étiages très prononcés. Parallèlement à cela, 

la zone est relativement peuplée et connaît une surexploitation de ses potentialités naturelles 

notamment les forêts, ce qui provoque des contraintes de développement rural dans cet espace.  

En conclusion, c’est une société agricole  peu organisée avec des données agro-climatiques 

favorables à l’intensification de l’arboriculture et le développement de l’élevage. 

II- Formes et facteurs des risques de l’érosion 

       Le terme EROSION recouvre tous les processus physico-chimiques et anthropiques, qui 

provoquent la  désagrégation et l'altération des roches affleurantes, ainsi que le transport des 

produits issus de ces processus. Ceci  entraîne plusieurs formes et risques, affectant le milieu 

naturel et humain, dont les éléments seront développés ci-dessous.  

1- Présentation des risques d’érosion 

     Selon la nature des terrains, l’érosion façonne et fait évoluer les paysages. Ceci se manifeste 

sous différentes formes ou plutôt risques.  Ce processus finit souvent par l’envasement des 

barrages. 

 1.1- Erosion par ravinement 

    Elle est exprimée par tous les creusements linéaires qui entaillent la surface du sol, suivant 

diverses formes et dimensions (griffes, rigoles, ravines, etc.). Ce type d'érosion apparaît lorsque 

le ruissellement en nappe s'organise et creuse des formes de plus en plus profondes (Roose E. 

1977). Elle apparait sur les pentes les plus fortes, et le plus souvent dans des zones de 

concentration (fossé, talweg, traces de roues et d’outil, chemins, rigoles…). L’érosion par 

ravinement peut prendre deux formes, en rigole ou ravine : 

*L’érosion en rigoles : Le démarrage de formation en rigoles est facilité par l'hétérogénéité 

topographique ou granulométrique de la surface (Dautrebande et Sohier, 2006). Les rigoles 

peuvent soit suivre les canaux formés par le matériel aratoire, soit former un motif  dendritique 

qui ressemble aux branches d'un arbre. Elles n’atteignent que l’horizon supérieur de la 

couverture pédologique et peuvent être éliminées par les travaux aratoires. 

*L’érosion en ravine : C’est une érosion dite concentrée, ou une rigole approfondie de type 

volumique (Dautrebande et Sohier, 2006), qui atteint les horizons profonds de la couverture 

pédologique. On parle d’érosion en ravine lorsque le réseau fluvial devient intense sur des 

pentes suffisamment fortes (Derruan.1988), où les ravines suivent les chemins de drainage 

naturel du paysage.  

1.2- Erosion par glissement 

     Elle désigne un ensemble de déplacements plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol 

d’origine naturelle ou anthropique (Roose Eric. 1994). Les principaux types de phénomènes 

observés sont comme suit : 

* Le glissement de terrain : Il est défini comme le déplacement d’une masse de terrains meubles 

ou rocheux, qui se décolle suivant une niche de décollement de forme concave. On distingue 

trois types : 

    -Glissement lent qui s'observe sur les pentes fortes, grâce à la forme couchée des jeunes 

plants forestiers et à la forme en crosse de la base des arbres adultes. 

   -Glissement rapide : c'est le cas des chutes de blocs, ou des décollements d’une couche plus 

ou moins épaisse du sol. Il affecte les falaises et les escarpements rocheux. 
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  -Glissement rotationnel ou circulaire, le long d’une surface convexe en faisant une rotation. 

Il se produit en particulier en terrains meubles, dans les roches homogènes à faible cohésion ou 

très divisées. 

* Les coulées boueuses 

     C’est un écoulement fortement chargé en sédiments, provenant des surfaces cultivées et 

entraînant des particules de sol. En règle générale, cet écoulement n'est ni visqueux ni épais (Le 

Bissonnais et al., 2002). Il se déplace plus rapidement vers l’aval, et peut avoir des 

conséquences dévastatrices subites. Parvenue au bas de la pente, la coulée de boue ralentit sa 

course et s’étale dans le sens de la largeur avant de s’immobiliser. 

 1.3- Erosion imperceptible 

     C’est une érosion moins spectaculaire, elle consiste à une désagrégation des roches sous 

l’action des facteurs biotiques (la rouille, les lichens, les champignons, les mousses) et 

abiotiques (la chaleur et le froid, l’eau, la pollution…). C’est une érosion lente et fascinante. 

Elle se passe sans transport des éléments (Michel Robert et al., 1983). 

  1.4- Envasement du barrage 

      La capacité d’un sol à délivrer les sédiments ne dépend pas uniquement des quantités 

générées, mais aussi de la position de ce sol par rapport au système de drainage. En effet, les 

sédiments générés même en grande quantité, s’ils ne sont pas près d’un système de transport 

n’arriveront pas au barrage. La carte des processus érosifs et celle de l’érosion potentielle 

montrent que les zones sources de sédiments susceptibles de contribuer à l’envasement du 

barrage, sont les zones qui se trouvent particulièrement le long des rives des Oueds. Ces zones 

connaissent un processus érosif du type en rigoles et concentré, elles sont localisées tout près 

du système de transport.  L’estimation quantitative de l'envasement des barrages au Maroc a 

fait l’objet de travaux spécifiques par le biais de mesures de transports solides en suspension 

ou d'estimation du volume envasé des retenues à l'aide de profils bathymétriques, de sondages 

à ultrasons ou de photogrammétries aériennes (Lahlou, 1990). 

     De manière générale, Les différentes formes d’érosion représentent le résultat d’une 

combinaison spécifique de processus de détachement et de transport. Ce phénomène est 

susceptible d’être accentué fortement selon les facteurs suivants : 

2- Facteurs de l’érosion 

   Ce sont Les facteurs qui influencent d’une part,  l’intensité des processus de détachement, de 

transport et de dépôt, et d’autre part, ils agissent sur les processus qui conduisent à des formes 

d’érosion spécifiques.  

 2.1- Facteurs topographiques, géologiques et géomorphologiques 

2.1.1- Erodibilité des sols (K) 

     Pour les sols du sous bassin versant étudié, à cause du manque des données analytiques de 

profiles pédologiques, les valeurs du Facteur K (T/Mj.mm) seront les mêmes que ceux adoptés 

pour les sols du bassin versant du barrage Al Wahda (BRL-GERSAR (Ingénierie). 1995). Les 

lithosols qui ne représentent que 0.27% de la surface du sous bassin versant ont un indice de 

0.009 (soit les plus résistants à l’érosion hydrique), alors que  les régosols et leur cortège qui 

présentent les valeurs de K les plus élevés (entre 0.078 et0.08) s’étendent sur  0.45% du 

territoire. Les autres types de sols sur plus de 99% du sous bassin ont des valeurs qui varient 

entre 0.04 et 0.07 (INGEMA. 2004) (Fig.15).     
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Source : 

INGEMA. 2004. « Actualisation des études de conception du grand barrage Koudiat Guensoura 

sur l’Oued Martil. Mission I : Actualisation de l’étude hydrologique et de l’étude de régulation. 

Sous Mission I-a : Actualisation de l’étude hydrologique (Tableau n° 8). Revue 

Figure. n° 15 : Carte de l’érodibilité des sols (Facteur K) du sous bassin versant en 

amont du nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi » 

2.1.2-Indice des pentes (LS)   
    Selon la (Fig.16), les deux dernières classes (2,5-10 et >10) représentent l’effet érosif de la 

topographie. Ainsi, on peut dire que environ 85% du sous bassin versant a une topographie plus 

ou moins accidentée, ce qui le rend potentiellement très favorable à l’érosion. 

(T/Mj.mm) 
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Source : La carte de longueurs des pentes et la carte des expositions des pentes du sous bassin 

versant en amont du nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi ». Revue 

Figure. n° 16 : Carte de l’indice de pente (LS) dans le sous bassin versant en amont du 

nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi »  

2.2- Facteurs climatiques : Agressivité climatique (R) 

   Les indices à l’intérieur du sous bassin versant étudié varient entre 1672.68 et 8547.83 

(Mjmmha-1H-1an-1), et suivent le même gradient que celui des précipitations. Ils augmentent 

essentiellement selon la direction N-S, les valeurs les plus élevées se situent dans la partie Sud-



 

 

 

ر 2022م    اي  ي  ل  ي  ي  ة  وحوض  الي  ي  ق  ف ري  لة  الدراسات  الإ       مج 
 
 

م2022يناير  -الرابع عشرالعدد –المجلد الرابع –مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
 

342 

Est la plus arrosée. En général, les valeurs des indices d’agressivités climatiques sont 

importantes et indiquent que les pluies dans le sous bassin versant en amont du nouveau barrage  

« Charif-El-Idrissi » ont un pouvoir érosif notable (Fig.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

ABHL. 

2007. « Etude de réévaluation du potentiel en eau superficielle de la zone d'action de l'agence 

du bassin du Loukkos ». Revue 

Figure. n° 17 : Carte de l’agressivité climatique (R)  dans le sous bassin versant en 

amont du nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi » 

2.3- Facteurs liés au couvert végétal : l’indice du couvert végétal (C) 

    C’est un facteur de protection du sol par la couverture végétale (El Garouani et al., 2008). Il 
varie de 0,001 sous forêt dense à 1 sur un sol nu (Meliho.M et al., 2016).  Le  sous bassin 

versant étudié est assez bien protégé, puisque moins de 38% de sa superficie a une valeur de C 

supérieure à 0.29 (Fig.18). Ceci est tout à fait logique du moment que le couvert forestier 

représente quelque 55% de son espace, il  assure donc une bonne protection contre l’impact des 
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pluies et des 

averses 

(HCEFLCD. 2008) (Ingenieria medioambiental. 1998). 

Source : HCEFLCD. 2008. Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification direction régionale des eaux et forêts Tétouan. « Etude préliminaire du bassin  

versant en amont du futur barrage de l’oued Martil ». + Ingenieria medioambiental. 1998. 

“Restauración Hidrológica  Forestal de Cuencas y Control de la erosión”. Revue 

Figure. n° 18 : Carte de l’indice du couvert végétal (C) dans le sous bassin versant en 

amont du nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi » 

2.4- Facteurs anthropiques 

     L'érosion est un phénomène naturel et ancien, elle a été fortement aggravée par la mise en 

culture, la surcharge pastorale et les excès de cueillette de bois.  De nombreuses interventions 

ont cherché à réparer les dommages écologiques et ont visé notamment la protection anti-

érosive des bassins-versants, cela se fait en évaluant le facteur des pratiques antiérosives ou 

pratiques culturales (P). Les valeurs de P varient généralement de 0 à 1, selon la pratique 

adoptée et selon la pente (Laouina, 2007). Dans cette étude, la valeur 1 a été retenue pour toute 

occupation et usage des sols, où il n’y a pas de mesures de conservation des sols comme le 

recommande la méthode de Wischmeier.  

      En bref, au niveau du sous bassin versant en amont du nouveau barrage  « Charif-El-

Idrissi », les pluies  ont un pouvoir érosif notable, les sols en général sont fragiles,  environ 85% 

de son surface représente l’effet érosif de la topographie, 55% est occupée par le couvert 

forestier qui assure une protection non négligeable. Les techniques de conservations sont assez 

rudimentaires. 

Conclusion du deuxième chapitre 

     A partir de la présentation des risques d’érosion et l’évaluation des facteurs  qui influencent 
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l'intensité des processus de détachement, de transport et de dépôt,  il est évident que le sous 

bassin versant en amont du nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi » nécessite des interventions 

urgentes pour la prévention contre les impacts de l’érosion, et surtout l’envasement du nouveau 

barrage. D’où, la nécessité d’évaluer le risque réel et potentiel, et de déterminer à l’aide de  la 

modélisation les zones prioritaires pouvant bénéficier des programmes et stratégies 

d’aménagement des bassins versants. 

III- Modélisation et cartographie de l’érosion  

    Cette partie vise à simuler le risque d’érosion selon les estimations des pertes en terres 

spatialisées sur tout le sous bassin versant en utilisant le modèle  RUSLE (modèle révisé de 

l’équation universelle de perte en terre). 

1- Méthodologie appliquée 

     La quantification de l’érosion sera réalisée par la combinaison du modèle révisé de 

Wischmeier (Wischmeier W.H, & Smith D.D. 1978) et d’un coefficient de transport. Au Maroc, 

plusieurs auteurs (Merzouk.A 1987, Dhman H.1994, Diallo A.A. 2000, BRL-Gersar.1995 etc..) 

ont utilisé cette approche :  

Source: El Garouani.A, Hao Chen, L. Lewis. 2008..” Cartographie de l'utilisation du sol et de l'érosion 
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nette à partir d'images satellitaires et du sig idrisi au nord-est du Maroc. Télédétection, Editions des 

Archives Contemporaines / Editions scientifiques GB / Gordon and Breach Scientific Publisher. pp.193-

201. ⟨hal-00434258⟩ 
+ Gourfi  Abdelali. 2014. « application des modeles USLE et HEUSCH pour l’estimation de la perte en 

sol et l’envasement du barrage du bassin versant de L’ASSIF EL MAL (Tensift Alhaouz) ». Mémoire 

de Master en sciences et techniques : Eau et environnement 

+ L. Khali Issa, K. Ben Hamman Lech-Hab, A. Raissouni, A. El Arrim. 2016.  

 Cartographie Quantitative du Risque d’Erosion des Sols par Approche SIG/USLE au Niveau du Bassin 

Versant Kalaya (Maroc Nord Occidental). J. Mater. Environ. Sci. 7 (8)   2778-2795. ISSN : 2028-2508 

CODEN: JMESC   

+ Mounia TAHIRI, Hassan TABYAOUI, Fatima EL HAMMICHI, Mohammed ACHAB. 2017. 

« Quantification de l’érosion hydrique et de la sédimentation à partir de modèles empiriques dans le 

bassin versant de Tahaddart (Rif nord occidental, Maroc) ». Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, 

Section Sciences de la Terre, 2017, n° 39, 87-101 

+ SADIKI. Abdelhamid ,  Saïdati BOUHLASSA , Jamal AUAJJAR , Ali FALEH & Jean-

Jacques MACAIRE. 2004. « Utilisation d’un SIG pour l’évaluation et la cartographie des 

risques d’érosion par l’Equation universelle des pertes en sol dans le Rif oriental (Maroc) : cas 

du bassin versant de l’oued Boussouab ». Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, section 

Sciences de la Terre, n°26, p. 69-79. (Revue) 

 

Figure. n° 12 : Organigramme de la méthodologie de la modélisation du risque de 

l’érosion  

 2-  Cartographie de l’érosion potentielle 

     Le croisement des cartes des principaux facteurs intervenants dans l’érosion hydrique des 

sols permet d’obtenir la carte des pertes en sols en tout point du sous bassin versant (Fig. 20). 

La classification adoptée est une classification établie aux Etats-Unis fondée sur la tolérance 

des sols aux pertes (Sadiki et al. 2004). Elle suppose qu’en moyenne, les sols peuvent tolérer 

des pertes allant jusqu'à 7,41 (t.ha-1.an-1), tout en permettant un niveau élevé de production 

agricole. Au-delà de 20 (t.ha-1.an- 1), la perte est forte et les sols sont très dégradés ce qui peut 

nuire à la production. Selon cette approche, les zones à faible potentiel d’érosion correspondent 

principalement à  la dorsale calcaire, aux rares  et étroites plaines alluviales  et aux crêtes. 

Cependant, près de 70% de la superficie de l’espace étudié présente des taux d’érosion 

importants qui sont supérieures à 50t/ha/an. Ce taux devient alarmant par endroit dépassant le 

seuil de 100 t/ha/an et touchant plus de 50% de la superficie du sous bassin versant. Ce sont les 

zones qui nécessitent des interventions anti-érosives. Elles sont dominées principalement par 

les zones à fortes pentes, à lithologie friable et à couvert végétal  non suffisamment dense. 

3-Cartographie de l’érosion réelle 

    L’érosion réelle est définie comme étant l’érosion ayant lieu actuellement sur le sous bassin 

versant, elle est observable sur le terrain à travers ses manifestations. Elle sera définie selon la 

méthode PAP/CAR (Programme d'actions prioritaires/ Cartographie) qui divise l’espace en 

deux catégories (zones stables et zones instables) en adoptant les travaux de photo-

interprétation de la couverture aérienne (échelle 1/20 000) et la vérification sur terrain 

(PAM/PNUE. 1998). Les résultats ont été appuyés et complétés par différentes investigations 

menées au milieu physique et notamment : la carte lithologique, la carte des classes de pente, 

et le degré de la couverture végétale (voir : Fig.21).  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00434258
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Source : Le croisement des cartes des facteurs (R, K, C, LS et P) limitants  de l’érosion 

hydrique. 

Figure. n° 20 : Carte de risque d’érosion (ou de l’érosion potentielle) dans le sous bassin 

versant en amont du nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi »  
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Source: Photo-interprétation de la couverture aérienne (échelle 1/20 000) et la vérification sur 

terrain. HCEFLCD. 2008. Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 

Désertification direction régionale des eaux et forêts Tétouan. « Etude préliminaire du bassin  

versant en amont du futur barrage de l’Oued Martil ». Revue 

Figure. n° 21 : Carte de l’érosion réelle dans le sous bassin versant en amont du nouveau 

barrage  « Charif-El-Idrissi » 

4- Résultats et interprétations    
   D’après la répartition spatiale des processus érosifs du sous bassin versant en amont du 
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nouveau barrage  « Charif-El-Idrissi » (Fig.21),  les zones stables occupent une superficie 

totale de 11624 ha, soit 44.81% de sa surface. Ce sont les zones dont la stabilité est assurée par 

la présence de la végétation, ou par la nature du substrat composé de matériaux durs, ou bien la 

combinaison de ses deux facteurs. La végétation dans cette classe d’érosion est celle des 

formations forestières naturelles et notamment : le chêne liège, le thuya, le chêne zeen et tauzin. 

Les zones de ces formations forestières qui paraissent tout en étant stables, présentent 

néanmoins des degrés d’instabilité. Certains d'entre elles sont classées comme 013tgh 

(tilt+ground+human=pente+sol+humain), signifiant que le risque d’instabilité est d’ordre 3, 

avec les facteurs d’instabilité qui sont la pente, le sol et l’action humaine. Ainsi, 18,9% des 

zones stables sont à risque fort, 51,3% sont à risque moyen et 29,8 % à risque faible 

(PAM/PNUE. 1998). 

   Concernant les zones instables, elles s’étendent sur une superficie totale de 14316 ha, soit 

55.2% de la surface du sous bassin, La méthode PAP/CAR permet de distinguer les types 

suivants: 

-Erosion   en nappe (L) : qui se manifeste uniformément sur la surface du sol par l’apparition 

de ruissellement de surface, le détachement et le transport des particules du sol, sur de courtes 

distances suivi de dépôts, et enfin le lessivage de 

l’humus et des éléments fertilisants. Ce stade d’érosion a été cartographié conjointement avec 

le stade suivant dans une seule couche (érosion faible), ceci est dû à la difficulté de trouver des 

superficies cartographiables présentant un processus sans l’autre. 

-Erosion linéaire/rigoles (D) : qui se manifeste par  le creusement de sillons ou rigoles dans le 

sol, ces zones sont situées dans la majorité des cas  près des cours d’eau où y sont connectées, 

ce qui fait que les sédiments générés sont dans une certaine mesure, facilement disponibles  

pour le transport. L’érosion en nappe et ruissellement diffus (L+D) touche 9649 ha soit 37.2 % 

du sous bassin versant  (18,3% présentent un risque élevé, 50,7% sont à risque moyen et 31% 

à risque faible). 

-Erosion concentrée (C) : C’est une évolution de l’étape  précédente. Il se manifeste par des 

ravins, dont les dimensions sont variables et qui peuvent aller jusqu’au badlands. La superficie 

concernée par ce type d’érosion est de 905.11ha, soit 3.49 % de la superficie totale du sous 

bassin versant. 

-Zones sujettes à l’accumulation d’eau (W) : Ces zones appartiennent à la classe d’érosion 

dite : par excès d’eau ou de sédiments et particulièrement au processus d’inondation et 

d’hydromorphisme.  Les surfaces touchées par ce type d’érosion sont très réduites et 

difficilement cartographiables. Elles sont essentiellement localisées au niveau du contact entre 

les grès du numidien de jbel Bouhachem et les flyschs de Beni Idder. 

-Zones sujettes aux mouvements en masse (M) : comme les coulées boueuses, les collapses, 

les glissements de terrains de différentes ampleurs, les éboulis et autres. Ceci intéresse 3722 ha 

de la surface du sous bassin (soit 14.35%). En effet leur impact est très visible sur 

l’infrastructure routière ainsi que sur certaines constructions et infrastructure d’irrigation 

traditionnelles. 

Conclusion du troisième chapitre 

    Bref, selon la spatialisation de ces estimations de perte en terre (carte de l’érosion 

potentielle), près de 70% de la superficie du sous bassin versant présente des taux d’érosion 

importants qui sont supérieures à 50t/ha/an, parfois dépassant le seuil de 100 t/ha/an et touchant 

plus de 50% de sa superficie. Ce sont les zones qui nécessitent et exigent d’une manière urgente 

des stratégies de prévention et des techniques de lutte antiérosive. Elles sont dominées 
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principalement par les zones à fortes pentes, à lithologie friable et à couvert végétale  non 

suffisamment dense.  

Conclusion générale 
   Le sous bassin versant en amont du nouveau barrage Charif-El-Idrissi situé au sud du Bassin 

Versant de l’Oued Martil a une topographie très accidentée (environ 85% de son espace). Il 

reste potentiellement très favorable à l’érosion. Les pentes sont moyennes et fortes, les substrats 

sont schisteux à marno-schisteux et l’érosion du sol est peu évoluée. Le climat est sub-humide, 

les valeurs des indices d’agressivités climatiques sont importantes et indiquent que les pluies 

ont un pouvoir érosif notable. La végétation naturelle (forêts de chênes) est dégradée et 

l’érosion hydrique est intense. Près de 70% de sa superficie présente des taux d’érosion 

importants qui sont supérieurs à 50t/ha/an. Ce taux devient alarmant par endroit dépassant le 

seuil de 100 t/ha/an et touchant plus de 50% du reste de la superficie. Le nouveau barrage 

Charif-El-Idrissi va subir certainement un envasement lié à une érosion importante à l’instar du 

barrage Nakhla. Ceci va réexposer les villes de Tétouan et Martil de nouveau aux inondations. 

Sans oublier les autres impacts (dégradation des sols, développement du processus 

d’eutrophisation..) qui posent de sérieux problèmes à l’échelle écologique, ainsi qu’au niveau 

d’exploitation des ressources en eau du barrage.   Pour gérer cette situation, les deux cartes  

réelle et potentielle du risque d’érosion permettent l’identification des zones à risque élevé  

nécessitant la plus grande priorité d’intervention, ce qui permet aussi aux décideurs de: 

-Planifier des stratégies et programmes efficaces de conservation des sols et d’aménagement 

des espaces, dans le cadre d’une bonne gestion des risques naturels, notamment l’érosion et les 

inondations.  

-Sensibiliser les habitants aux impacts socio-économiques et environnementaux de l’érosion 

naturelle et anthropique. 

-Intégrer la population qui constitue un élément très important des parties prenantes, au 

processus de la gestion des risques naturels.  
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Communication et marketing des destinations touristiques : vers un territoire 

attractif, le cas de la région Guelmim Oued Noun.  

Communication and marketing of tourist destinations : towards an attractive territory, 

the case of Guelmim Oued Noun region. 
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على بشكل كبير تعتمد  بما فيها املغرب، فكثيٌر من البلدان العربّية الداخلي الخاممن روافد االقتصاد ومعّزز للّناتج  الّسياحة رافدتعتبر الملخص: 

قافات والّتعرف على عادات وتقاليد  وسيلةالّسياحة، إضافة الى انها 
ّ
عوب،لتبادل الث

ّ
ترويج وتسويق ا تم ذا املبتغى سوى اذلكن ال يتحقق ه الش

باستخدام طرق ، السياحأغلبية وواضحة بهدف جذب  اشهارية مقنعة من خالل برامج لكذ، و وساحرة ةبطريقة جيدماكن السياحية والتاريخية ال 

 بطريقة مباشرة.  الفئة املستهدفة وتقنعهم أدهانلحديثة واملعاصرة التي تؤثر على اإللكتروني ا والتواصل التسويق

 السياحة. ،الجاذبية ،التسويق تواصل،ال الكلمات املفاتيح:

 

Abstract: Tourism is considered one of the tributaries of the economy and a booster of the gross 

domestic product, as many Arab countries, including Morocco, depend heavily on tourism, in 

addition to it being a means of exchanging cultures and getting to know the customs and 

traditions of peoples. Good and charming, through convincing and clear advertising programs 

with the aim of attracting the majority of tourists, using modern and contemporary electronic 

marketing and communication methods that affect the fats of the target group and convince 

them directly . 

Keywords: Communication, Marketing, Attraction, Tourism. 
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Introduction : 

Aujourd'hui, l'activité touristique est l'une des principales activités économiques, dans 

plusieurs pays, le tourisme est l'un des piliers les plus importants dont dépend le revenu national. 

Différents types de tourisme ont émergé, tels que : le tourisme de montagne, le tourisme de 

santé, le tourisme sportif, le tourisme religieux, le tourisme des affaires, tourisme balnéaire et 

tourisme culturel. Ces types sont basés sur une variété de composants, y compris le produit 

touristique et les sources. 

Le tourisme est parmi les activités commerciales et d'investissement à forte rentabilité, 

devenant une industrie majeure et parfois on parle de l’industrie touristique. Globalement, il 

présente des caractéristiques importantes qui en font un essor d’économie, Il contribue de 

manière significative la réduction du chômage et à l'amélioration du niveau de la production 

brute nationale. Au niveau international et national la considèrent comme une source de création 

de richesse et d'attraction de devises étrangères. Cela en a fait une industrie touristique 

florissante, visant à donner une impulsion supplémentaire aux activités économiques à travers 

l’encouragement des petites entreprises touristiques, l’artisanat, sans oublier le secteur des 

services tels que : le transport, restaurations, hôtels et autres.  Tout cela va influencer sur la 

croissance du volume des investissements locaux. Dans un contexte général, chaque marché 

cherche à être concurrentiel et les destinations cherchent aussi à attirer les clients en utilisant 

des moyens comme l’image, communication et le Marketing.  

Les territoires doivent identifier leurs éléments de différenciation face à leurs concurrents, 

que ce soit en matière de prix ou de qualités spécifiques. Pour améliorer la position 

concurrentielle de leurs territoires, les responsables locaux s’interrogent sur les voies et moyens 

de faire évoluer leurs offres territoriales pour être plus compétitifs (GOLLAIN, 2013), Même 

cas pour le Maroc qui « bénéficie de plusieurs contrastes que l’on ne retrouve pas dans d’autres 

pays. Par ailleurs, les budgets dépensés au Maroc sont plus importants que dans les autres 

destinations de la région » (Colson, 2012),  depuis 2011, le Maroc a annoncé deux stratégies 

modernes celui de la régionalisation avancée et de la décentralisation de gestion des territoires, 

qui visent en principal de mise en valeur par chaque région indépendante, en collaboration entre 

les toutes les collectivités locales et les partenaires, « afin qu’elle soit le meilleur exemple de 

développement pour prouver les efforts fournis par les acteurs territoriaux, que la notion 

d’attractivité trouve sa place aux préoccupations des teneurs de décisions, qui sont devenus 

pleinement conscients de l’importance de défendre et de communiquer l’aspect attractif de leur 

territoire grâce à l’intégration de deux grandeurs complémentaires, à savoir le marketing 

touristique ainsi que le marketing territorial qui ont pour objectif principal de faire connaitre 

l’attractivité du pays et de séduire à la fois les acteurs touristiques voulant découvrir la richesse 

culturelle voire le produit touristique marocain, et les professionnels ayant un intérêt à s’investir 

sur notre pays » (EL KAOUNE , 2020).  

Cet article a pour objectif de mettre l’action sur des stratégies marketing territorial et de 

communication de la région de Guelmim Oued Noun en mettant l’accent sur le secteur du 

tourisme en tant que cette destination est encore vierge par rapport aux autres villes marocaines, 

en basant sur une étude appliquée sur 52 établissements touristiques (hôtels, gite rural,…) au 

sein de la région, afin de répondre sur la problématique suivantes : comment la région de 

Guelmim Oued Noun augmenté son attractivité touristique ? Quelles sont les moyens adoptés ? 

 

1. COMMUNICATION ET MARKETING DES DESTINATIONS : APERÇU 

GÉNÉRAL. 

1.1. La communication et les produits touristiques… quelle utilité ? 
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L’importance de La communication est « un axe pilier du marketing territorial vue sa 

contribution énorme dans le succès du processus de développement touristique et sa capacité à 

soutenir efficacement les politiques et les plans de développement sur le territoire » (EL 

YAACOUBI & EL KAOUNE, 2019, p. 14), La communication aussi est une procédure 

nécessaire pour valoriser et renforcer le succès d'une destination touristique, de son image, ou 

du produit touristique lui-même. Elle rassemble plusieurs outils efficaces, pour atteindre les 

objectifs soulignés. Au-delà il est nécessaire, pour rappeler sa place dans le développement 

touristique, pour cela il est primordial de parler du produit touristique et de ses composantes, 

en tant qu'élément intrinsèque de la stratégie de marketing touristique, «la communication 

est plus précisément comme une de ses phases opérationnelles, lorsque les stratégies décidées 

trouvent leur matérialisation sur des supports visant des publics restreints avec des objectifs 

précis » (Viallon, 2013, p. 3). 

1.2. Le produit touristique  

Avant de déterminer une définition claire du produit touristique, il faut savoir que cette 

phrase composée de deux éléments : le premier mot signifie « tout ce qui peut être offert pour 

satisfaire un besoin ou un désir » ( KOTLER, FILIATRAULT, & E. TURNER, 2000, p. 10) et 

le deuxième mot désigne Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), est un « 

phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des 

pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles ou 

professionnelles ou pour affaires ». 

Figue 01 : Création du produit touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, « le produit touristique est le résultat d’un large assortiment de plusieurs 

dimensions spatiales (géographie, culturel, historique…), temporelles (loisirs, courts séjours, 

excursions…) et de processus productifs divers (transport, hôtellerie, restauration…). C’est une 

combinaison ou un ensemble de services touristiques uniques qui sont assemblés pour les mettre 
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à la disposition d’une clientèle bien ciblée » (EL YAACOUBI & EL KAOUNE, 2019, p. 341). 

On peut dire que le produit touristique peut être une gamme des activités réalisées par le 

visiteur / le touriste dès son arrivée au pays d’accueil jusqu’à son retourne à son pays d’origine. 

Comme vous savez, chaque produit à un cycle de création, basé sur les éléments de la démarche 

Marketing afin de créer un bon produit qui va satisfaire les attentes et les besoins des 

consommateurs. Au-dessous il y a un exemple simple de démarche marketing pour élaborer un 

produit touristique.  

1.3. La communication du produit touristique : 

La communication en générale est  le fait d’établir une relation ou une liaison avec autrui 

et de leur transférer, partager et diffuser des informations, peut être établie à travers des outils 

de télécommunication ou des technologies d’information, autrement dire « la communication 

touristique regroupe toutes les activités ayant un impact sur la fréquentation touristique et qui 

influencent donc le processus de décision du touriste » (Frustier & Perroy, 2004), le poids de la 

communication aujourd’hui est important, à l’ère de NTIC il joue l’axe de chaque étape 

commerciale par conséquent est « une tâche vitale pour améliorer le développement 

économique et social des villes, des régions et des nations, car le tourisme est devenu une partie 

importante du PIB dans la plupart des pays du monde » (Míguez & Fernández, 2015), La 

communication touristique en brève,  est l’un des facteurs les plus importants à l’appui des 

politiques et les plans de développement du tourisme dans la région. A l’aide des média les 

régions clarifier son image globale des projets de développement des potentialités touristiques 

au sein du territoire. Dans ce contexte, Le média peut également être important pour savoir les 

opinions et les attentes des touristes face aux décideurs. L’objectif de la communication 

touristique est toujours renforcer l’attractivité du territoire, valoriser ses potentialités 

touristiques et travailler de présenter son identité et son image à l’échelle nationale et 

internationale, on cherche ici à jouer sur l’affectif et le sentiment des touristes / visiteurs afin 

de réaliser l’action d’achat, le processus de la communication appliquée dans le domaine du 

tourisme sert à fidéliser la clientèle et entretenir la relation avec lui afin de la faire revenir dans 

autres occasions. 

La promotion touristique est l’un des résultats de la communication, qui considère « aujourd’hui 

généralisé : c’est un fait, les images attirent l’œil et sont susceptibles d’éveiller la curiosité, 

voire l’appétit du touriste potentiel envers la destination promue. Les images sont donc dotées 

d’une résonnance forte dans la construction de l’imaginaire collectif, c’est particulièrement le 

cas lorsqu’il s’agit d’une destination touristique » (Harvey, 1989, p. 290) . D’une façon 

générale, la communication territoriale/ ou touristique mise en valeur du patrimoine et du 

potentialité touristique d’un territoire à travers l’utilisation de différents moyens soit médias ou 

hors médias qui influencent d’une façon direct sur les attitudes, les comportements et la décision 

des individus et les clients ciblés , n’oublions pas aussi les acteurs et les décideurs afin de unifier 

les efforts pour assurer la coordination entre les membres concernées pour se concerter et 

atteindre efficacement l’objectif de valorisation du produit touristique.  

Il sert à sensibiliser la population locale sur le développement de leur territoire et le rendre 

parmi les meilleures destinations. Aussi, la communication touristique permet de faire l’action 

de la promotion des destinations, qui va aider d’augmenter la chance de la compétitivité d’un 

territoire et attire le maximum possible des touristes. « Pour ce faire, elle consiste à rapprocher 

le produit « territoire » du consommateur «touriste» d’une manière efficace tout en créant une 

bonne image qui va susciter le désir de ce dernier et l’orienter vers une prise de décision en 

faveur de la destination en question. 
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En effet, « la communication territoriale cherche donc à faire connaitre, à faire aimer et à 

faire agir le touriste /client à l’égard du produit touristique qui fait l’objet de l’action de 

communication et de promotion » (Kodiji, 2017). Elle vise donc à atteindre les objectifs 

suivants : 

 Vendre la destination. 

 Promouvoir l’arrière-pays. 

 Donner une image valorisante à la région. 

 Rendre le territoire touristique plus attractif. 

 Développer sa notoriété. 

 Faire connaître le produit touristique. 

 Attirer massivement les touristes étrangers. 

 Améliorer l’expérience touristique du client et le fidéliser. 

 Attirer les investisseurs nationaux et étrangers. 

En fait, la communication doit répondre à un objectif principal : la transmission du 

message. Ce message doit lui-même se soumettre à trois objectifs dans le but de promouvoir ou 

vendre : 

 Cognitif : faire connaitre (la destination, l’offre) 

 Conatif : donner l’envie d’agir (se déplacer, impulser l’acte d’achat, réserver…) 

 Affectif (séduire, faire aimer, fidéliser) (Dalapa, 2011) 

1.4. Le marketing territorial. 

a. Définition du marketing 

Plusieurs économistes sont trouvés des définitions pour le mot marketing, à titre 

d’exemple Thierry Maillet a dit que le marketing est « Persuader des personnes d'acheter des 

produits dont elles n'ont pas besoin avec de l'argent qu'elles n'ont pas, pour impressionner des 

voisins qui s'en moquent » (Thierry , septembre 2010), de leur côté, J.C. ANDREANI, O. 

BADOT définissent le marketing comme : « un état d’esprit et une attitude, un choix de gestion 

et un ensemble de techniques qui permettent, à travers une offre de biens et services, de 

satisfaire les besoins et désires des consommateurs d’une manière rentable pour l’entreprise 

(…). Pour cette dernière, c’est un levier de compétitivité qui s’ajoute aux leviers financier, 

technologique ou de gestion des ressources humaines » ( Andréani, Olivier , & Benoun, 2006, 

p. 6). Ainsi, on peut déduire que le marketing peut être défini comme « étant un processus de 

sélection de la position d’un comité, d’une ville, d’une région, d’une métropole dans le but de 

promouvoir leurs ressources typiques. Cela pourrait favoriser le développement et l’art de la 

promotion afin d’attirer les touristes, les entreprises et les travailleurs qualifiés dans la région » 

(ALSDAI, 2017). Selon Jean-René Bouchard et Suzanne Pelletier « le marketing concerne 

toutes les activités de l’entreprise orientées vers la satisfaction des besoins des clients au moyen 

de l’échange. Les profits représentent, dans une certaine mesure, un indice de la satisfaction des 

consommateurs. » (Bouchard & Pelletier, 1985, p. 4). 

b. Marketing territorial, de quoi s’agit-il ?  

Avant de définir cette notion, il faut savoir c’est quoi un territoire ? En effet, le concept de 

territoire est issu du latin « territorium » et désigne « un système complexe, dynamique et 

caractérisé par de nombreuses variables interdépendantes, c’est une organisation collective 

animée par les acteurs qui composent le territoire désigne aussi un lieu de maitrise, de synthèse, 

de compromis, d’expérimentation et d’évaluation » (Fabrice , 2007), Donc le territoire est un 

produit immatériel avec une multiple aspects qui peut être consommée de différentes manières. 

Le marketing territorial est une branche du marketing publique, il contient à des 

spécifiques du marketing social, parce que son but est d’améliorer la qualité de vie des citoyens 
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et des acteurs économiques locaux. Plusieurs définitions plus détaillées qui démontré le rôle du 

marketing territorial dans le développement, l’attractivité d’un territoire, d’une ville ou d’une 

région. Celui qui expliqué Chamard le marketing territorial «une démarche qui vise à élaborer, 

sur la base de la connaissance de l’environnement (géographique, démographique, culturel, 

économique, social, politique), l’offre territoriale dans l’optique d’accroître l’attractivité et 

l’hospitalité du territoire » (Chamard, 2014). D’autre définition du marketing territorial est 

comme "l'effort collectif de valorisation et d'adaptation des territoires à des marchés 

concurrentiels pour influencer, en leur faveur, le comportement des publics visés par une offre 

dont la valeur perçue est durablement supérieure à celles des concurrents » (Gollain, 2018), son 

objectif est d'influencer les acteurs économiques en faveur d'un territoire donné, à travers :  

 Améliorer la réputation du territoire ; 

 Convaincre les entreprises de s'implanter dans le territoire ; 

 Accueillir un événement d'envergure ; 

 Attirer les flux touristiques, etc. (OSTELEA RABAT, 2019).  

Depuis les points que déjà cités, le rôle du Marketing territorial a rendu le territoire est 

plus attractif et plus attirant par les décideurs, afin d’implanter des projets touristiques et 

augmenter le nombre d'arrivées touristiques.  

c. Marketing touristique. 

Le marketing territorial peut servir les destinations touristiques, en raison d’améliorer leur 

attractivité, ce qui a permis de naitre un nouveau concept « Un nouveau marketing est né en 

faveur du secteur du tourisme » (Gayet, septembre 2008, p. 7) Le marketing touristique s'inspire 

de la même démarche qui vise de commercialiser un produit très spécifique autours d’une 

destination touristique. Par conséquent, les demandeurs de se produit ce sont des clients 

spécifiques qui cherchent à voyager pour découvrir des nouveaux territoires. 

D’autres économistes comme  Robert Lanquar et Robert Hollier, considèrent le marketing 

touristique est « une série de méthodes et de techniques sous-tendues par un état d’esprit 

particulier et méthodique (c’est-à-dire une attitude de recherche, d’analyse et de remise en 

question constante), qui visent à satisfaire dans les meilleures conditions psychologiques pour 

les touristes, mais encore pour les populations d’accueil, et financières pour les organisations 

touristiques (entreprises, offices ou associations) le besoin latent ou exprimé de voyages, soit 

pour des motifs de loisirs (agrément, vacances, santé études, religion et sports), soit pour 

d’autres motifs qui peuvent être groupes en affaires, famille, mission et réunion » (Lanquar & 

Hollier, 1996, p. 9). 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) résumé le Marketing touristique en trois éléments 

principaux ; lesquels : 

Figue 2 : Classification des fonctions du marketing touristique par l’OMT 

 
Source : OMT (Economie et Gestion / mars 28, 2012) 
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1.5. Le marketing territorial et le tourisme : quelle relation ? 

L’importance du marketing territorial est « pour améliorer la position concurrentielle de 

leurs territoires, les responsables locaux s’interrogent sur les voies et moyens de faire évoluer 

leurs offres territoriales pour être plus compétitifs. » (GOLLAIN, 2013) Le marketing territorial 

est considéré comme un locomoteur qui rafraîchit les destinations touristiques pour améliorer 

leur attractivité et leur compétitivité devant les autres. Ce qui démontré GAYET « Un nouveau 

marketing est né en faveur du secteur du tourisme » (Gayet, septembre 2008). Ce qui permet 

d’augmenter le poids des destinations d’une façon compétitive.  

En effet le marketing territorial identifie 12 marchés à analyser, il s’agit du « tourisme, 

loisirs, consommateurs, capitaux mobiles, entreprises mobiles, évènements professionnels, 

évènements festifs, populations inactives ciblées, populations actives ciblées, universitaires, 

grandes écoles, associations, entrepreneurs, équipementiers » (GAUTHIER, 1993, pp. 99-111). 

Comme vous observez le tourisme classé en première place des marchés car il a un poids 

important et considéré comme une source primordiale de revenus et de devise ce qui influencé 

d’une façon directe sur l’économie nationale. Comme résultat, les destinations doivent adopter 

des approches du marketing territorial pour améliorer son attrait. Les recherches actuelles en 

marketing territorial traitent comment rendent les villes modernes  parmi les grandes 

destinations touristiques, C'est ce qu'il a confirmé les chercheurs économistes «Les travaux de 

recherche en marketing territorial concernent en majeure partie les géantes destinations » 

(Barabel, Mayol, & Meier, 2010, pp. 233-253).  

2. LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET LE DEVELOPPEMENT DES 

DESTINATION TOURISTIQUE, LA CAS DE LA RÉGION GUELMIM OUED 

NOUN.  

2.1 La région Guelmim Oued Noun : présentation et diagnostic. 

La dualité du tourisme et le développement sont une couple des processus qu’on mélange 

entre les ressources naturelles du territoire et les services publics qui doivent présenter en 

premier lieu les investissements touristiques et au même temps définir  la demande des clients, 

« Et cela n’est possible qu’après le diagnostic de la situation socio-économique, politique et 

culturelle afin de déterminer ce qu’il faut changer » ( ALSDAI M. , 2017).   

Aujourd’hui, chaque territoire cherche à adapter des nouvelles politiques de 

développement et de faire des réformes efficaces qui s’appliquent des stratégies de 

communication efficience. « Les spécialistes en marketing estiment que la communication ne 

doit pas intervenir seulement au démarrage du projet, mais elle doit commencer en amont » 

(Oubaidat, 2000, p. 45), la communication à double fonctions, d’une part clarifier l’image des 

projets touristiques sur le territoire et d’autre part identifier les attentes du public et les clients 

potentiels. En effet « La vision des acteurs et les outils pour évaluer le territoire suggèrent de 

se poser la question de la façon de promouvoir le potentiel patrimonial de la région dans le 

cadre d’un produit touristique de consommation. » (ALSDAI M. , 2017, p. 86).  Au Maroc, 

chaque plan de développement touristique basé sur des politiques de communication qui utilise 

les différents supports de média : médias, événements, nouvelles technologies et nouvelles 

formes de communication. 

a. Présentation la zone d’étude 

Au sud marocain, situé une région connue par son histoire est Guelmim Oued Noun, 

« limitée au nord par la région du Souss-Massa, à l’est par les frontières avec l’Algérie, au sud 

par la région de Laâyoune-Sakia Alhamra et les frontières mauritaniennes et à l’ouest par 

l’océan atlantique. La Région de Guelmim - Oued Noun regroupe quatre (4) provinces : 

Guelmim, Tan-Tan, Assa-Zag et Sidi Ifni ; cinquante-trois (53) communes territoriales. La 
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région Guelmim - Oued Noun, s'étend sur une superficie totale de 46 108 km2 et avec une 

population de 433 757 habitants (35% rurale) » (Ministère de l’Equipement du Transport, de la 

Logistique et de l’Eau, s.d.).  

b. Diagnostic de la situation du tourisme à la région Guelmim Oued Noun. 

Le tourisme représente une composante majeure de l’offre touristique marocaine. C’est 

un produit qui se base essentiellement sur le patrimoine et l’héritage des générations qui nous 

ont précédées. Par ailleurs, les touristes qui visitent toutes les régions du Maroc s’intéressent 

par sa culture. Ce qui indique qu’il est primordial d’accorder plus d’intérêt à ce produit afin de 

promouvoir l’activité touristique. De plus, la région de Guelmim Oued Noun regorge d’un 

énorme potentiel touristique, mais il faut doubler les efforts afin d’augmenter la demande. 

La matrice SWOT suivante tente de résumer les principaux résultats du diagnostic portant 

sur la destination « Région Guelmim Oued Noun ». 

Tableau 01 : Diagnostic SWOT 

Forces 
 

Faiblesses 
 

 Situe sur l’axe stratégique commercial Maroc 

Mauritanie ; 

 Patrimoine historique et culturel riche ; 

 Atouts touristiques divers (monuments 

historiques, plage) ;  

 Main d’œuvre bon marché qualifié ; 

 Un mixte de la culture Hassanie et Amazigh ; 

 Un climat permettant la pratique de plusieurs 

disciplines sportives et touristiques ; 

 Des plages sauvages (plage blanche) ;  

 Proximité de l’Espagne (iles canarie) ; 

 Le rapport qualité/prix pour les prestations 

touristiques présentées dans les 

établissements touristiques ; 

 Des prestations proposées divers (balnéaires, 

écotourisme, affaires, culturel…). 

 Stabilité politique par rapport aux 

destinations voisines des pays arabes. 

 Communication encore insuffisante. 

 La partie majeure des infrastructures se dégrade 

à cause de la nature. 

 Les dangers de dégradation du patrimoine 

matériel  

 Absence d’une mise en valeur des monuments et 

des sites d’intérêt touristique ;  

 Absence d’une vision stratégique à long terme ;  

 Secteur associatif peu consolidé ;  

 Les villes de la région ne sont pas reliées aux 

grands réseaux de transports (Train, TGV…).  

Opportunités Menaces 
 Croissance du tourisme mondial, notamment 

de la demande pour des voyages culturels et 

patrimoniaux. 

 Clientèles à la recherche d’authenticité. 

 La priorité accordée au tourisme dans les 

stratégies marocaines touristique. 

 L’instabilité politique des pays voisins 

(printemps arabe,) 

 Projets d’infrastructure importants autoroute 

Agadir -Dakhla   

  

 Désintégration avec les autres régions.  

 Problème social à cause du chômage ;  

 Pression de l’urbanisation et de l’étalement 

urbain sur les paysages et le patrimoine naturel 

et culturel de la région Guelmim Oued Noun. 

 Proximité et rayonnement de l’offre culturelle 

des pays concurrents (France, Espagne, Turquie, 

Egypte, Tunisie). 

 Dégradation du patrimoine et la détérioration 

des sites historiques 

Source : élaboré par l’étudiant chercheur Mustapha QAMMOURI  
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2.2 Les utiles de la communication et le marketing touristique adopté pour la région 

Guelmim Oued Noun 

a. Les réseaux sociaux et la communication 

  La communication cherche à faire connaitre, à faire aimer et à faire agir le touriste 

(client) à l’égard du produit touristique qui fait l’objet de l’action de communication et de 

promotion, elle vise en premier objectif de :  

 Vendre la destination et le territoire ; 

 Promouvoir des offres touristiques ; 

 Présenter une image/ marque de la région ; 

 Développer la notoriété du territoire et rendre lui attractif ; 

 Développer le produit touristique ; 

 Implanter les investisseurs nationaux et étrangers.  

Les nouvelles technologies de la communication sont capables d’induire des changements 

sociaux. À l’aide des NTIC, le touriste trouve son destination à un simple clic parce que 

l’internet et les sites Web facilitent de digitaliser le marketing des destinations en ligne. A l’ère 

de la technologie, les NTIC jouer un locomoteur pour la promotion et d'attractivité d’un 

territoire, « qui impacte efficacement la manière dont s’informe le client pour prendre sa 

décision d’achat touristique ou de s’investir sur un territoire précis, là où il est devenu éveillé 

et largement attentif de tout près et en peu de temps de l’intégralité des éléments liés à l’offre 

du territoire ou la destination qu’il a choisi. » (EL YAACOUBI & EL KAOUNE, 2019, p. 345).  

Les décideurs au sein de la région Guelmim Oued Noun, met des efforts pour présenter 

le territoire à l’échelle nationale et internationale, pour cela des responsables sont créés des 

plateformes afin de faciliter la navigation et de découvrir les destinations touristiques, à titre 

d’exemple :  

 http://guidenumerique-sudmaroc.com/ 

 https://www.portailsudmaroc.com/ 

 https://www.crt-guelmim.com/ 

Tous les sites situés au-dessus décrivent une gamme des renseignements sur territoire Guelmim 

Oued Noun, Ils contiennent apportent les informations nécessaires pour savoir et être au courant 

des aspects touristiques avec les points d’informations touristiques (PIT) en utilisant des vidéos, 

photos, les prestations d’hébergements ainsi que les circuits proposés pour les touristes. 

Ils présentent aussi des données sur tourisme de la région, les activités d’artisanat et les 

coopératifs leaders dans l’économie solidaire et sociale. Une interface dans ses sites spécialisés 

à donner des informations sur les lieux des différents sites touristiques, car ses portails sont 

considérés comme un vecteur de communication et d’information locales du Sud Maroc.  

b. Le marketing territorial appliqué dans la région Guelmim Oued Noun 

 Dans le cadre de son promotion touristique, la région de Guelmim Oued Noun, l’Etat est 

introduit cette région dans ses vision touristique comme la vision précédente 2020, des produits 

touristiques sont présentés pour les touristes grâce aux stratégies de la promotion du territoire, 

qui permet de donner une vision globale sur les offres balnéaires de la région, aussi ce plan 

commercial vise à intégrer cette dernière dans les circuits touristiques et attirer des nouveaux 

marchés afin de positionner la destination un niveau international. 

Dans ces dernières années, la région Guelmim Oued Noun connue une mutation au niveau de 

la communication et le marketing touristique, grâce au CRT (Conseil régional du tourisme), 

aujourd’hui on trouve plus de 80% des hôtels utilisent les NTIC à travers la politique de 

communication et de marketing adoptée par CRT, car « elle produit de nombreux 

http://guidenumerique-sudmaroc.com/
https://www.portailsudmaroc.com/
https://www.crt-guelmim.com/
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documentaires, vidéos, guides, flyers, présentoirs  permettant avec l’utilisation de Q R « Codes-

barres », chaînes, réseaux, Web, de multiplier les possibilités de présences en tous lieux et avec 

tous les réseaux sociaux adaptés. » (PATRICK, 2021). Tous ses moyens facilitent la 

communication entre les gérants des établissements touristiques et les visiteurs/ touristes.  

Pour démonter le poids de la communication appliquée au sein de la région, je fais une enquête 

basée sur la collecte des données auprès de 52 différents établissements touristiques (hôtels, 

résidences, gite rural…). 

Tableau 02 : Taux d’utilisation des NTIC 

 
Source : enquête réalisé par l’étudiant Mustapha QAMMOURI 

 Sur la base d’une étude réalisée par moi sur 52 établissements d’hébergement classés 

(hôtels, Hôtels Club et Résidences hôtelières), il en ressort que 94.23% des unités disposent 

d’un numéro de téléphone standard, tandis que 92.31 % des unités font des E-mail sur ce site. 

Par contre, 84.62 % des unités n’ont pas de site Web propre. Pour les hôtels, la présence d’un 

site Web varie selon la catégorie de l’établissement touristique disposent de GPS pour 

déterminer localisation des établissements. 

Selon les dernières statistiques faites par la délégation du tourisme Guelmim Oued Noun, le 

nombre d’arrivée est augmenté, ce qu’est justifié l’efficacité des moyens de la communication 

et les stratégies du marketing adopté, par les établissements touristiques. Automatiquement, le 

nombre des nuitées va augmenter et au même temps le taux d’occupation des unités hôtelières.  
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Tableau 03 : nombre des arrivées et des nuitées à la région Guelmim Oued Noun 

 2015 2016 2017 2018 

 Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées 

REGION GUELMIM - 

OUED NOUN 
31 035 48 307 23 758 34 787 26 043 39 587 37 313 54 014 

Assa-Zag 689 892 334 474 101 124 689 872 

Guelmim 19 325 29 034 13 917 21 682 15 999 25 838 24 970 36 909 

Sidi Ifni 1 852 2 930 3 623 4 987 6 176 9 381 7 399 11 031 

Tan-Tan 9 169 15 451 5 884 7 644 3 767 4 244 4 255 5 202 

Source : Délégation du tourisme Guelmim Oued Noun 

Tableau 04 : Taux d’occupation 

 2016 2017 2018 

REGION GUELMIM - 

OUED NOUN 

11 10 14 

Assa-Zag 7 2 17 

Guelmim 12 12 16 

Sidi Ifni 8 10 12 

Tan-Tan 11 7 8 

Source : délégation du tourisme Guelmim Oued Noun 

Grâce aux stratégies de Marketing et de NTIC, les destinations du sud créent une 

communication massive, efficace et très performante de leur territoire tout en gardant la veille 

sur les autres concurrents et garder l’image de destination à travers plusieurs moyennes de 

publication tels que Facebook, site web, événements…, aussi contrôlé les réactions et les avis 

de public collecté auprès des bureaux d’études. Pour augmenter l’efficacité et l’attractivité du 

territoire, les décideurs mettent aux visiteurs actuels et potentiels des plateformes des sondages 

et questionnaires des avis et des attentes en ligne.  

c. Les acteurs touristiques locaux de Marketing et la promotion touristique à la 

région Guelmim Oued Noun. 

Les acteurs du tourisme dans la région offrent une valeur ajoutée au territoire. On peut recenser 

plusieurs acteurs publics ou privés, nationaux, régionaux ou locaux qui peuvent développer le 

tourisme et présenter des subventions pour réaliser des manifestations culturelles au sud, nous 

citons par exemple : 

 Ministère du tourisme : 

Le ministère du Tourisme une organisation publique crée en 1965 son rôle est de favoriser, en 

concertation et en partenariat avec les intervenants public et privé, l’essor de l’industrie 

touristique dans une perspective de prospérité économique et de développement durable. Le 

ministère a pour mission d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer la stratégie du développement 
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touristique, et de mener les études et enquêtes nécessaires au développement du tourisme aussi 

bien au niveau national que régional. Egalement, « d’élaborer les projets de lois et les textes 

d'organisation relatifs aux activités touristiques et veiller à leur application ,et encadrer et 

assurer l'appui aux professions et aux activités touristiques conformément à la réglementation 

en vigueur, ainsi que d’orienter, contrôler les services déconcentrés et évaluer les moyens 

nécessaires à leur gestion et de participer à l'élaboration et au pilotage de la stratégie de 

formation hôtelière et touristique, et de veiller à l'établissement et au renforcement des relations 

dans le cadre de la coopération bilatérale ainsi qu'avec les organisations spécialisées. » 

(Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, s.d.). 

 La délégation régionale de la culture. 

La délégation de la culture a pour mission d’assurer les orientations et la coordination des 

actions qui permet de renforcer le tissu culturel de la région Guelmim Oued Noun et promouvoir 

la culture régionale, chaque année la délégation de la culture organisent des manifestations 

culturelles afin de présenter la culture de la région, on peut citer quelques exemples : 

- Moussem de Tan-Tan et Moussem Assa 

- Moussem des dromadaires Guelmim, 

- Festival du cinéma et Sahara,… 

 Observatoire du Tourisme. 

L’observatoire du Tourisme a été créé sous forme d’association professionnelle lors des assises 

du Tourisme à Ouarzazate le 9 février 2005. « Les principales missions de l’observatoire du 

Tourisme se rapportent donc à la collecte, au traitement et à la publication de toutes 

informations utiles au secteur du Tourisme, et en particulier, sur la conjoncture nationale et 

internationale, la concurrence, la compétitivité de la destination, et surtout les normes 

d’exploitation et d’investissement. » (Observatoire du Tourisme , s.d.) 

Conclusion : 

En guise de conclusion, nous soulignons que le marketing territorial constitue, depuis son 

existence, un concept très important qui permet aux collectivités de renforcer et de promouvoir 

l’attractivité, de renforcer leur stratégie de communication territoriale et afin d’élaborer une 

marque distinctive qui va attirer un public de masse soit les touristes ou les investisseurs. Par 

ailleurs, selon les statistiques faites par délégation du tourisme Guelmim Oued Noun sont reste 

encore faible, pour cela les décideurs annoncés de faire un aéroport civil pour la promotion 

touristique de la région en insistant sur l’importance des lignes internationales notamment avec 

notre voisin les iles canaries (las palmas et Fuerteventura), selon une convention signé à partir 

« du 25 mars 2020, qui affirme que la compagnie aérienne Binter proposé une nouvelle liaison 

entre Gran Canaria et Guelmim, la compagnie espagnole propose deux vols par semaine entre 

sa base à Las Palmas-Gran Canaria et l’aéroport de Guelmim, opérés en ATR 72-600 de 72 

sièges. » (Blancmont, 2020) 
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