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مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل
رئيس المركز الديمقراطي العربي

أ .عمار شرعان

رئيس التحرير:

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

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

ب.د حممد سنوسي – قسم الدراسات الدولية (ختصص الدراسات األفريقية) /جامعة اجلزائر.3
مدير التحرير

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

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

الدويل ،املغرب

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

التنسيق والمراجعة اللغوية:
 اللغة العربية:

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

 اللغة الفرنسية:

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

 اللغة اإلنجليزية:

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

رئيس اللجنة العلمية:

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

اللجنة العلمية:

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

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

africa@democraticac.de

سري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية ،واألحباث املرفوضة يبلغ أصحاهبا دون
 .5ختضع األحباث والرتمجات إىل حتكيم ّ
ضرورة إبداء أسباب الرفض.
وحيول حبثه مباشرة للهيئة العلمية االستشارية.
 .6يبلّغ الباحث ابستالم البحث ّ
 .7خيطر أصحاب األحباث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية ومبوافقة هيئة التحرير على نشرها.
 .8األحباث اليت ترى اللجنة العلمية أهنا قابلة للنشر وعلى الباحثني إجراء تعديالت عليها ،تسلم للباحثني قرار احمل ّكم مع
مرفق خاص ابملالحظات ،على الباحث االلتزام ابملالحظات يف مدة حتددها هيئة التحرير.
يستلم كل ابحث قام ابلنشر ضمن أعداد اجمللة :شهادة نشر وهي وثيقة رمسية صادرة عن إدارة املركز الدميقراطي العريب وعن إدارة
اجمللة تشهد بنشر املقال العلمي اخلاضع لتحكيم ،ويستلم الباحث شهادته بعد أسبوع كأقصى حد من اتريخ إصدار اجمللة.
 .9للمجلة إصدار إلكرتوين حصري صادر عن املركز الدميقراطي العريب كما أهنا حاصلة على الرتميز الدويل:
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 .10ال يراعى أي أسبقية يف نشر املواد العلمية ضمن أعداد اجمللّة ،حبيث أن املعيار األساسي لقبول النشر ضمن أعداد اجمللة
املادة العلمية وسالمة اللغة والعناية بكل ما يتعلق ابلضوابط املنهجية يف البحث العلمي.
هو جودة وأصالة ّ

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

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

 .15يف حالة الرتمجة يرجى توضيح سرية ذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار ابللغة األصلية.
يكتب عنوان البحث ابللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز ابلباحث واملؤسسة العلمية اليت ينتمي إليها.–امللخص التنفيذي ابللغة العربية -اإلجنليزية ،مث الكلمات املفتاحية يف حنو مخس كلمات ،كما يقدم امللخص جبمل قصرية،

دقيقة وواضحة ،إىل جانب إشكالية البحث الرئيسية ،والطرق املستخدمة يف حبثها والنتائج اليت توصل إليها البحث.

– حتديد مشكلة البحث ،أهداف الدراسة وأمهيتها ،وذكر الدراسات السابقة اليت تطرقت ملوضوع الدراسة ،مبا يف ذلك

أحدث ما صدر يف جمال البحث ،وحتديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،وضع التصور املفاهيمي ،حتديد مؤشراته

الرئيسية ،وصف منهجية البحث ،وحتليل النتائج واالستنتاجات.

كما جبب أن يكون البحث مذيال بقائمة بيبليوغرافية ،تتضمن أهم املراجع اليت استند إليها الباحث ،إضافة إىل املراجع
األساسية اليت استفاد منها ومل يشر إليها يف اهلوامش ،وتذكر يف القائمة بياانت البحوث بلغتها األصلية (األجنبية) يف حال

العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.

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

كتابة اهلوامش وعرض املراجع.

– تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق يف منت البحث ،ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به يف قائمة املراجع.

–ت رتب أرقام املراجع يف قائمة املراجع ابلتسلسل ،وذلك بعد مراعاة ترتيب املراجع هجائيا يف القائمة حسب اسم املؤلف

وفقا لاليت:

أ -إذا ا كان املرجع حبثا يف دورية :اسم الباحث (الباحثني) عنوان البحث واسم الدورية ،رقم اجمللد ،رقم العدد ،أرقام
الصفحات ،سنة النشر.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
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ب -إذا كان املرجع كتااب ،اسم املؤلف (املؤلفني) ،عنوان الكتاب ،اسم الناشر وبلد النشر ،سنة النشر.
ج -إذا كان املرجع رسالة ماجستري أو أطروحة دكتوراه :يكتب اسم صاحب البحث ،العنوان ،يذكر رسالة ماجستري أو
أطروحة دكتوراه خبط مائل ،اسم اجلامعة ،السنة.
د -إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رمسية :يكتب اسم اجلهة ،عنوان التقرير ،أرقام الصفحات ،سنة النشر.
يراوح عدد كلمات البحث بني  2000و 7000كلمة ،وللمجلة أن نتشر حبسب تقديراهتا ،وبصورة استثنائية ،بعض البحوث
والدراسات اليت تتجاوز هدا العدد من الكلمات.
يتم تنسيق الورقة على قياس  ،25/21حبيث يكون حجم ونوع اخلط كالتايل:
–نوع اخلط يف األحباث ابللغة العربية هو Sakkal Majalla

–حجم  16غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس 14 ،غامق ابلنسبة للعناوين الفرعية ،و 14عادي ابلنسبة حلجم املنت.
–حجم  11عادي للجداول واألشكال  ،وحجم 12عادي ابلنسبة للملخص واهلوامش.

–نوع اخلط يف األحباث ابللغة اإلجنليزية  ، Times New Romanحجم  14غامق ابلنسبة للعنوان الرئيس ،حجم

 12غامق للعناوين الفرعية  12 ،عادي ملنت البحث وترقيم الصفحات 11 ،عادي للجداول واألشكال 10 ،عادي
للملخص واهلوامش.

–يراعي عند تقدمي املادة البحثية ،التباعد املفرد مع ترك هوامش مناسب  2,5على اليمني واليسار و 2أعلى وأسفل،

قصد تسهيل عملية تنسيق املقاالت واألحباث فإن اجمللة تضع رهن إشارة املهتمني قالب حيرتم الضوابط الشكلية.
وتعتمد “جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل” يف انتقاء حمتوايت أعدادها املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت
الدولية احمل ّكمة .واجمللة تصدر بشكل ربع دوري “كل ثالث أشهر” وهلا هيئة حترير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة
تشرف على عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النشر فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .كما تستند إىل الئحة داخلية
تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة ابحملكمني يف االختصاصات كافة.
وتشمل اهليئة االستشارية اخلاصة ابجمللة جمموعة كبرية ألفضل األكادمييني من الدول العربية واألفريقية حيث يتوجب على
االستشاريني املشاركة يف حتكيم األحباث الواردة إىل اجمللة .حيث أن "املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادية" جهة إصدار "جملة الدراسات األفريقية وحوض النيل"
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افتتاحية العدد
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين:
يسعد مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل ان تقدم للباحثين اصدق التحيات واعطرها بعد إصدارها بشكل
منتظم وردود الفعل التي تلقاها اعضاء هيئة التحرير ،والتي كانت بمثابة دافع لمواصلة السير قدماً لمواصلة

العمل من اجل تطوير الخبرة وتوثيق النتاج العلمي األكاديمي المتخصص في المجال االفريقي ،لتكون
المجلة منفذاً لنشر النتاج العلمي في شتى المجاالت لتحقيق رؤية المجلة لتكون مجلة رائدة ومصنفة ضمن

أشهر المجالت العلمية في الوطن العربي.
إن مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل في عددها هذا قد جددت بصمتها العلمية على الساحة الثقافية
واالكاديمية ،فقد قدمت في هذا العدد عدة بحوث ودراسات في شتى فروع العلم المتنوعة ،فقد تناولت في
هذا العدد مجموعة من القضايا واالشكاالت التي يعاني منها المجتمع ،فضالً عن تناولها التنمية بالقارة
االفريقية لما لها من انعكاسات واثار جانبية على القارة االفريقية ،والتي تشكل حلقة مهمة في السلسلة
البحثية التي تسعد لجنة التحرير بتقديمها للقراء الكرام لتعميق معارفهم وتدعيم مصادر بحوثهم.
تسعى مجلة الدراسات االفريقية وحوض النيل الى انتقاء البحوث العلمية انتقاءا رصيناً ،إذ انه كلما
زاد تقدم خطوتنا العلمية نحو االمام وثبتت معالم حركتنا الفكرية ،مما يجعلنا نفتخر بما تمتلك مجلتنا من

ٍ
بصمة رهينة العلم والفكر اللذين ال نتوانى في تحقيقهما ال ثبات موضوعية حركة المجلة اختيا اًر ونش اًر ،لذا
يزداد طموحنا في مسايرة الحركة الفكرية لنتاج يتناسب مع القارة االفريقية التي اتخذنا اسمها عنوانا لمجلتنا.
وفي الختام تتوجه هيئة التحرير متمثلة بالدكتور ابراهيم االنصاري بخالص الشكر والتقدير لألساتذة الخبراء
في اللجنة العلمية والباحثين الكرام على جهودهم المؤثرة في تحقيق رؤية ورسالة واهداف المجلة ودعمهم
غير المحدود الذي يفدم لالرتقاء بالمجلة لتصبوا الى مجاراة المجالت العالمية.
هيئة التحرير
د .احمد عبد السالم فاضل السامرائي
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دور األحزاب السياسية في تحقيق التحول الديمقراطي بالسودان

The Political Parties’ Role in Achieving Democratic Transition in Sudan
-1

د .عمرالخيرإبراهيم أحمد ،جامعة الجزيرة مديراملركزالسوداني للديمقراطية والتنمية السودان.

امللخص :تناولت الورقة دور األحزاب السياسية في التحول الديمقراطي بالسودان ،وفق نموذج دانكورت روستو ،متوسلة في ذلك املنهج التاريخي ،عبر
النظر في نشأة األحزاب السياسية وتطورها ،واملشكالت البنيوية التي رافقت نشأتها األولى وأثرت في أدائها الحزبي وممارستها السياسية ـ ـ ـ حاكمة
ومعارضة ـ ـ ـ خالل فترات الحكم الوطني .كما اعتمدت الورقة على املنهج التحليلي في دراسة األحداث التاريخية املصاحبة لفترات االنتقال الديمقراطي،
وتفسير مواقف الفاعلين ،وصوال الى النتائج املوضوعية التي يمكن أن تفض ي الى تقديم قراءة استشرافية ملستقبل التحول الديمقراطي في السودان.
توصلت الورقة من خالل رصدها للمسار السياس ي إلى طبيعة األزمة السياسية وأطرافها وخيارات حلها ،حيث مثل غياب املشروع الوطني بسبب الصراع
الحزبي بين قوى اليسار واليمين أس األزمة ،ويلخص الطبيعة الصفرية للصراع بين أطرافه .وأكدت الورقة على أن الحل لألزمة في توافق األحزاب
السياسية على إنجاز التحول الديمقراطي.
الكلمات املفاتيح :األحزاب السياسية ،السودان ،التحول الديمقراطي

Abstract : The paper dealt with political parties’ role in achieving democratic transition in Sudan,
according to Rustow’s model, adopting a historical approach that focuses on the emergence and
development of political parties, and the structural problems that accompanied their first
emergence and affected their performance and practice, during national rule periods. The paper’s
’analytical approach in studying democratic transition periods, and interpreting the actors
behavior, led to results that could help in predicting the future of democratic transition in Sudan.
The paper arrived to conclusion that the absence of a national project occurred due to the partisan
struggle between the Islamists and the leftists’ forces throughout the period from independence
until today. However, the solution to the crisis is only seen on political parties’ consensus to achieve
democratic transition.
Key Words : Political parties, Sudan, Democratic transiton
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مقدمة:
تتناول الورقة دور األحزاب السياسية في التحول الديمقراطي بالسودان ،وفق نموذج دانكورت روستو ،متوسلة في ذلك
املنهج التاريخي ،عبر النظر في نشأة األحزاب السياسية وتطورها ،واملشكالت البنيوية التي رافقت نشأتها األولى وأثرت في
أدائها الحزبي وممارستها السياسية ـ ـ ـ حاكمة ومعارضة ـ ـ ـ خالل فترات الحكم الوطني .كما تعتمد الورقة على املنهج التحليلي
في دراسة األحداث التاريخية املصاحبة لفترات االنتقال الديمقراطي ،وتفسير مواقف الفاعلين ،وصوال الى النتائج
املوضوعية التي يمكن أن تفض ي الى تقديم قراءة استشرافية ملستقبل التحول الديمقراطي في السودان.
أوال :املدخل املفاهيمي
التحول الديمقراطي واألحزاب السياسية:
نبدأ بتفكيك مفهوم (التحول الديمقراطي) الى (الديمقراطية) و (التحول)؛ الديمقراطية سياسيا ،تشير الى شكل من أشكال
الحكم السياس ي يقوم على التداول السلمي وحكم األغلبية .يطلق املفهوم لوصف ثقافة مجتمع تسوده سياسيا أخالق
وقيم الحرية ،العدالة ،املساواة ،الشفافية واملشاركة  .جوزيف شومبيتر يعرف الديمقراطية بأنها " ( :نظام يتضمن توسيع
قاعدة املشاركة في عملية صنع القرار السياس ي ،والذي يتحقق من خالل االنتخابات التنافسية) 1.يركز شومبيتر على
مبدئي املشاركة واالنتخابات ،وهما يمثالن عنصرين جوهريين في تعريف الديمقراطية .أما مفردة (التحول) ،فهي لغة تعني
االنتقال والتغير؛ االنتقال من وضع الى آخر.
التحول الديمقراطي عملية انتقال من نظام (سلطوي) الى نظام (ديمقراطي) ،يتمتع باالعتراف بالحريات والتعددية
والسلمية في تداول السلطة .آالن تورين يعرف االنتقال الديمقراطي بأنه( :عملية متدرجة تتبلور في سياق عالقة الدولة
باملجتمع بعد صراع سياس ي قد يطول أمده) 2.وأندريان تشارلز يعرفه بأنه (:التغييرات الحاصلة في النظام السياس ي ،خاصة
في أبعاده الثالثة؛ الثقافية والهيكلية والسياسية ،والناتجة بسبب تناقضات في هذه االبعاد) 3.محمد عابد الجابري يعرفه
بأنه( :االنتقال للديمقراطية من دولة ال تحترم فيها حقوق االنسان ،وال يحتوي كيانها على مؤسسات تعلو على االفراد
والجماعات ،وال تتداول فيها السلطة على أساس األغلبية السياسية) 4.عليه فإن التحول الديمقراطي يشير في جوهره الى
مجموعة عمليات مستمرة ،اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا ،تتم بإرادة وطنية ووفق مرجعيات متفق عليها .وإذا
كانت التعريفات السابقة للمفهوم تركز على أسباب ودواعي التحول الى الديمقراطية ،فإن روستو يركز على الفاعلين في
تحقيقه حيث يعرفه بأنه (:عملية اتخاذ قرار يساهم فيها ثالث قوى ذات دوافع مختلفة ،وهي النظام واملعارضة الداخلية
والقوى الخارجية ،ويحاول كل طرف إضعاف األطراف األخرى وتتحدد النتيجة النهائية الحقا للطرف املتغير في هذا
الصراع) .وما يميز تعريف روستو أنه غير أيديولوجي وواقعي في وصف عملية التحول الديمقراطي ،والورقة تستخدمه
باعتباره أكثر استجابة لسؤال الورقة الرئيس وهو :ما الدور الذي يمكن ان تقوم به األحزاب السياسية في دعم وتحقيق
التحول الديمقراطي في السودان؟
تشير أطروحة روستو؛ أن الديمقراطية تتضمن اجراءات وليس محتوى ،وبوجود مسارات متعددة النجاز التحول الى
1
2
3
4

أحمد السعودي وأحمد طاهر ،الديمقراطية الكويتية :التاريخ ،الو اقع ،املستقبل( ،الكويت :العربي للنشر والتوزيع ،)2011 ،ص .14
حنان العربي" ،االنتقال الديمقراطي" ،املوسوعة السياسية ،شوهد في  5آيار /مايو 2021م ،فيhttps://political-encyclopedia.org/dictionary/ :
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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الديمقراطية 5.ثم يطرح سؤاال جوهريا عن شروط التحول الى الديمقراطية ويرى تطابقا في شروط تحقيقها واملحافظة
عليها .ذكر شرطين ذات صلة بتحقيق الديمقراطية واملحافظة عليها هما؛ تحقق التوافق واالتفاق عليها ،وتحقق الرخاء
والرفاهية في املجتمع .إذا أهم شروط النموذج املراهنة على الفاعلين في اطار النظام السياس ي القائم ،ويشترط حدوث
توافق بينهم .ويفترض وجود أزمة سياسية ضاغطة تهدد استقرار النظام وبقائه ،وتدفع القوى الفاعلة في النظام (الحاكمة
واملعارضة) نحو البحث عن حلول فعالة ومستدامة .ويرى في تحقق الوحدة شرطا أساسيا للتحول للديمقراطية ،وأال يكون
هناك احتمال خالف حولها بين الفاعلين الرئيسيين في الدولة املعنية .وفي حالة تحقق الوحدة ،يتوقع روستو مرور عملية
التحول للديمقراطية بثالث مراحل وهي :6أوال :املرحلة التحضيرية؛ وتمثل بداية الصراع بين النخب الحاكمة واملعارضة؛
ثانيا :مرحلة القرار أو االختيار؛ وفي هذه املرحلة تتفق النخب السياسية على تسوية الصراع من خالل تقديم حل يجد
القبول والرضا؛ ثالثا :مرحلة التعود؛ وفيها تصبح الديمقراطية أمرا واقعا ويتم التعود واالحتكام لها من قبل االطراف
السياسية.
أما تعريف الحزب السياس ي كما ورد في ويكيبيديا فهو" :تنظيم اجتماعي دائم ،قائم على مبادئ وأهداف مشتركة ،بهدف
الوصول إلى السلطة ،ويضم مجموعة بشرية متجانسة في أفكارها ،ويمارس مختلف النشاطات السياسية وفقا لبرنامج
عام ،لتحقيق أهدافه ،وتوسيع قاعدته الشعبية على املستويات املحلية ،والوطنية ،والدولية" 7.إذا تقوم فكرة الحزب
السياس ي تحديدا على أن مجموعة أو طائفة من الناس يشتركون حول هدف أو مذهب أو برنامج سياس ي أو مصالح أيا
كانت ،يعملون على تحقيقها من خالل الوصول الى السلطة أو التأثير عليها  .فاألحزاب السياسية تمثل العمود الفقري لبناء
املجتمع والدولة الديمقراطية ،وهي أهم مكونات القوى املدنية ،وجزء أصيل من أي عملية سياسية .واستنادا الى تعريف
روستو للتحول الديمقراطي ،نجد أن اثنين من القوى املذكورة (النظام واملعارضة الداخلية) تعتبر االحزاب السياسية هي
أهم مكوناتها ،وتعتبر القاسم املشترك في مسألة التحول الديمقراطي ،فهي حاضرة في النظام السلطوي ،وفي النظام
الديمقراطي املتحول له أيضا .اذا االحزاب السياسية الفاعل األهم في حفز عملية التحول الديمقراطي ،وفي ترسيخ النظام
الديمقراطي .
ثانيا :األحزاب السياسية والصراع السياس ي
يبدأ رصد مسار الصراع السياس ي بالسودان لتقديم مقاربة ملواقف أحزابه الرئيسة من أهم قضاياه ،من االقرار بالطبيعة
التعددية للسودان؛ عرقيا وثقافيا ودينيا 8.توظيفا للتعدد ثقافيا ،استغل املستعمر البريطاني توجيه التعليم املدني،
لتخريج نخب تعمل في خدمة أهدافه ،ونشر الدين املسيحي في املناطق التي تبعد عن النفوذ الديني االسالمي مثل؛ الجنوب
وجبال النوبة ومناطق االنقسنا في النيل االزرق 9.ردت الفعل على سياسات املستعمر اتصفت بدوافع الغيرة الوطنية
والدينية معا 10.الطائفتان (الختمية واالنصار) ،نشأتا مبكرا وبادرتا بإنشاء أحزاب سياسية ـ ـ ـ األمة واالتحادي ـ ـ ـ سيطرتا
Dankwart A. Rustow, “Transition to Democracy: Towards a Dynamic Model”, Comparative Politics, Vol. 2, No. 3, (April 1970), pp. 3465
Ibid., pp. 350 – 363.6
" 7حزب سياس ي" ،ويكيبيديا 3 ،آزار /مارس 2021م ،شوهد في  12آزار /مارس 2021م ،فيhttps://ar.m.wikipedia.org :
 8عبد العزيز حسين الصاوي ،أزمة املصيرالسوداني ،ط ( 2القاهرة :مركز الدراسات السودانية ،)2004 ،ص .165 – 149
 9الهادي أحمد خليفة ،إشكالية التعايش بين اإلسالم والغرب في عصرالهيمنة الغربية ،أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ،جامعة الخرطوم كلية الدراسات العليا،
سبتمبر 2000م ،ص  . 228 - 224وأنظر أيضاBeng Lowing, “Sudan: Identity Politics & Cyclical Violence”, Business International Center (BIC), Policy Brief, :
August 2019.
 10حيدر إبراهيم علي ،أزمة اإلسالم السياس ي ،ط ( 4اإلسكندرية :دار النيل للنشر ،)1992 ،ص .11
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على املشهد السياس ي طوال الفترة االستعمارية البريطانية والى ما بعد االستقالل حتى العام 1969م .الفترة من 1956م ـ ـ ـ ـ
1958م ،مثلت الديمقراطية االولى ،وفيها سيطر الحزبان الطائفيان على املشهد السياس ي ،حكومة ومعارضة .الحزب
الوطني االتحادي ،بزعامة االزهري سياسيا وامليرغني طائفيا تولى قيادة الحكومة الديمقراطية االولى .انقلب الزعيم الطائفي
(امليرغني) على شريكه في السلطة (األزهري) بسبب التوجهات العلمانية واالستقاللية لألخير .انشقت الطائفة الختمية
بزعامة امليرغني من االزهري وكونت لها حزبا مستقال "حزب الشعب الديمقراطي" ،ودخلت في شراكة سياسية مع ندها
الطائفي والسياس ي حزب األمة (الطائفة االنصارية) بزعامة عبد الرحمن املهدي .فسقطت حكومة االزهري ،والحقا بدأت
الخالفات بين الزعيمين تحتد وتتفاقم مما دفع باحدهما الى االستعانة بالجيش إلنهاء الصراع السياس ي حول السلطة في
 17تشرين الثاني /نوفمبر 1958م .أما اسماعيل االزهري والنخبة السياسية التي تؤيده فقد اتخذت ردود أفعال قوية تجاه
التغول والسيطرة الطائفية الدينية على املشهد السياس ي ،وكونت أول جبهة سياسية عريضة مع الحزب الشيوعي ضمت
القوى الحديثة بجانب القوى الجنوبية ملواجهة التحالف الطائفي السياس ي ـ ـ ـ ـ الديني.
بعد نجاح انقالب عبود ،منح امليرغني تأييده للحكم العسكري ،بينما بدأ املهدي بالتأييد الحذر ثم املعارضة الحقا .شرع
النظام في السيطرة على السلطة واقصاء االحزاب من العملية السياسية .فاتجهت االحزاب بزعامة الحزب الشيوعي
للتصدي للنظام ،في تشرين الثاني /نوفمبر 1960م نجح الحزب في الدعوة الى تكوين (جبهة لألحزاب املعارضة) ضمت كل
األحزاب بإستثناء الشعب الديمقراطي (طائفة الختمية) 11.أخطاء النظام تمثلت في معالجته ملشكلة الجنوب حينما رجح
الحل العسكري بدال من الحلول السياسية وعمل على فرض سياسات التعريب واألسلمة والتضييق على االرساليات
املسيحية التبشيرية في الجنوب باعتبارها الوسيلة األمثل لفرض هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية .اتخذت املشكلة
لطبيعتها السياسية والثقافية والدينية والعرقية أبعادا أكثر تعقيدا تم فيها توظيف كل هذه العوامل البراز هوية جنوبية
مخالفة للهوية الشمالية ومن ثم تكريسها لضمان استمرار الصراع السياس ي بين الهويتين .في الشهور األولى للعام 1964م
بدأت مشكلة الجنوب تزداد وتيرتها فكانت أهم أسباب تفجر الثورة الشعبية في  21تشرين األول /أكتوبر 1964م12.
بدأت املرحلة االنتقالية االولى وتصدر الحزب الشيوعي املشهد السياس ي .تشكلت الحكومة االنتقالية برئاسة سر الختم
الخليفة وبغلبة واضحة من الوزراء الشيوعيين الذين أصروا على تنفيذ أجندتهم السياسية ،األمر الذي أدى الى حدوث
خالفات حادة كان نتيجتها تقديم الحكومة الستقالتها في  18شباط /فبراير 1965م  .وفي  25شباط /فبراير 1965م كونت
حكومة جديدة تم تحجيم الوجود الشيوعي فيها وتمكين الحزبين الطائفين (األمة القومي ،الشعب الديمقراطي) إلى جانب
مشاركة جبهة امليثاق االسالمي .يالحظ أن هناك بداية واضحة لتشكل تيارين هامين يمثالن (اليسار) و (اليمين)؛ اليسار
يمثله الحزب الشيوعي والحزب الوطني االتحادي والنخب السياسية الجنوبية وبعض القوى الحديثة ،واليمين يمثله
الحزبان الطائفيان إلى جانب جبهة امليثاق االسالمي.
في  16آذار /مارس 1965م التفتت الحكومة االنتقالية الى مشكلة الجنوب ودعت الى مؤتمر املائدة املستديرة ،وفشل املؤتمر
وتعمقت االزمة بين الشمال والجنوب 13.في  21نيسان /أبريل ـ ـ ـ  8آيار /مايو 1965م ،أجريت االنتخابات في البالد ما عدا
الجنوب بسبب فرض حالة الطوارئ ،وكانت النتيجة حصول حزب األمة الطائفي على أغلب الدوائر ( )92ثم يليه الوطن
11
12
13

املرجع نفسه ،ص .94
كامل إدريس ،السودان  :2025تقويم املساروحلم املستقبل( ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة2016 ،م) ،ص  78ـ .79
روبرت أو .كولينز ،تاريخ السودان الحديث ،ترجمة مصطفى مجدي الجمال( ،القاهرة :املركز القومي للترجمة ،)2015 ،ص  102ـ .104
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االتحادي ( ،)73مع فوز متواضع للحزب الشيوعي ،ومقاطعة حزب الشعب الديمقراطي الطائفي ،وظهور الفت لالسالميين،
ظهور االحزاب االقليمية واكتساحها للدوائر في نطاقها الجغرافي؛ مؤتمر البجا في الشرق واالتحاد العام لجبال النوبة وحزب
سانو في الجنوب 14.فوز الشيوعيين واالسالميين كان في دوائر الخريجين ،مما يدل على (جماهيرية) االحزاب الطائفية
واالقليمية في مقابل (نخبوية) االحزاب االسالمية واليسارية.
تصدرت مشكلة الجنوب أجندة الحكومة الديمقراطية الثانية .واتخذت العالقة بين الحكومة املنتخبة واالحزاب املعارضة
منحا عدائيا ،وصل لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرملان .تسلم املهدي الحكم من املحجوب في تموز /يوليو 1966م.
تمثلت أولويات املهدي في استبدال الدستور املؤقت بدستور دائم .وألول مرة يؤدي طرح قضية الدستور الى انقسام بين
القوى السياسية اليسارية واالسالمية حول طبيعة الدستور اسالمية ام علمانية .في 1967م توحد الحزب الوطني االتحادي
وحزب الشعب الديمقراطي في (الحزب االتحادي الديمقراطي) .اسقطت حكومة الصادق املهدي في كانون األول /ديسمبر
 1968م وقامت انتخابات جديدة فاز بها الحزب االتحادي الديمقراطي وجناح االمام الهادي في حزب االمة .استمرت
الحكومة الجديدة في سياسة الحل العسكري ملشكلة الجنوب ،وأعادت قضية الدستور الدائم لألجندة السياسية بعد
اعالن حزبا األمة واالتحادي الديمقراطي في  7آيار /مايو 1969م اتفاقهما على مبادئ الدستور املؤجل وأهمها التوجه
االسالمي للدستور .قامت القوى اليسارية بانقالب عسكري على الحكومة والنظام الديمقراطي في  25آيار /مايو 1969م15.
مثل انقالب النميري ،انحيازا لليسار ،وعمل على تصفية خصومه من الطائفة االنصارية .وعندما نشأ الخالف على السلطة
بين النميري والشيوعيين ،قادت العناصر الشيوعية في قيادة مجلس الثورة بزعامة الرائد هاشم العطا ،إنقالبا مضادا في
 19تموز /يوليو 1971م .فشل االنقالب ،وقام النميري بتصفية الوجود الشيوعي .بعد عامين لجأ النميري لتغيير الوجهة
االيدولوجية للنظام من الشرق الى الغرب .أسهم توجه النظام للغرب في تحقيق الحل السلمي ملشكلة الجنوب عبر اتفاقية
أديس أبابا في آذار /مارس 1972م .اعترفت االتفاقية بالتنوع وحققت بتضمينها لفكرة الحكم االقليمي الذاتي سالما
واستقرارا وتنمية في الجنوب استمر ألكثر من عشرة أعوام ( 1972ـ ـ ـ ـ 1983م) 16.االنجاز الثاني الذي حققه النميري تمثل
في وضعه ـ ـ ـ ما أطلق عليه ـ ـ ـ الدستور الدائم للسودان 1973م ،وفيه نص على التوجه العلماني االشتراكي للدولة .فاتجهت
القوى الطائفية واالسالمية لتكوين جبهة وطنية معارضة لنظام النميري ضمت أحزاب؛ االمة ،االتحادي الديمقراطي،
وجبهة امليثاق االسالمي .تمت محاولتي انقالب وفشلتا أيضا ،األولى في  5أيلول /سبتمبر 1975م بقيادة املقدم /حسن
حسين ،يتهم بانتمائه للتيار االسالمي ،والثانية في  2تموز /يوليو 1976م ،بقيادة العميد /محمد نور سعد ،بدعم الجبهة
الوطنية املعارضة والنظام الليبي17.
في 1977م دخل نظام النميري في مصالحة مع أحزاب الجبهة الوطنية املعارضة ،االمة واالسالميين ،بينما رفض االتحادي
الديمقراطي .خرج حزب األمة بعد وقت قصير ،بينما مثلت املصالحة فرصة تاريخية لالسالميين استثمروا فيها وأصبحوا
قوى سياسية صاعدة .غير النظام سياساته وأخل ببنود اتفاقية سالم أديس أبابا فعمد الى تقسيم الجنوب الى ثالث اقاليم
وتدخل في شؤون حكمه ،وفي  5حزيران /يونيو 1983م قام بالغاء اتفاقية أديس أبابا وحل حكومة الجنوب ،ثم قرر
" 14االنتخابات البرملانية السودانية  ،"1965ويكيبيديا 3 ،آذار /مارس 2021م ،شوهد في  12آذار /مارس 2021م ،فيhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
 15كامل إدريس ،ص  72ـ .74
 16كولينز ،ص  124ـ  .135وأنظر أيضا" :تطور مشكلة الجنوب الفترة من  1971ـ 1983م" ،مقاتل ،شوهد في  12آيار /مايو 2021م ،في:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Sudan/SEC04.DOC_cvt.htm
 17اسماعيل آدم" ،تاريخ االنقالبات في السودان" ،جريدة الشرق األوسط 13 ،مارس 2004م.
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اإلعراض عن الغرب والتوجه الى االسالم ،فأعلن تطبيق الشريعة االسالمية .عجلت الخطوة باعادة خيار الحرب بين
الشمال والجنوب .ظهرت الحركة الشعبية لتحرير السودان ،بقيادة العقيد جون قرنق ،سياسيا وعسكريا ،وبدعم اقليمي
ودولي ،فسيطرت على مساحة في الجنوب وجبال النوبة والنيل األزرق .صاحب الكسب الخارجي للحركة ،كسبا داخليا من
الجبهة الوطنية .نجحت الحركة الشعبية في صوغ برنامج سياس ي يخاطب قوى الخارج والداخل معا مما عزز من موقفها
السياس ي والعسكري .طرحت الحركة ثالث دعوات رئيسة في برنامجها شكلت قاسما مشتركا للقوى الخارجية والداخلية
وهي؛ الدعوة لسودان جديد ،موحد ،وعلماني مقابل للسودان االسالمي .قبل انتفاضة  6نيسان /أبريل 1985م بثالثة
أسابيع فقط إنقلب نظام النميري على االسالميين املشاركين له في الحكم ونفذ حملة اعتقاالت لقادتها وألقى بهم في
السجون .جاءت اإلجراءات متأخرة جدا ألن الثورة الشعبية وصلت نهاياتها وأطاحت بالنظام كله بعد انحياز املؤسسة
العسكرية بقيادة سوار الدهب للثورة ،منهية الحقبة العسكرية الثانية من فترات الحكم الوطني في السودان.
دخل السودان مرحلة انتقالية جديدة بشراكة بين املدنيين والعسكريين ،مدتها عام واحد .في أول لقاء بين ممثلي الحكومة
االنتقالية والحركة الشعبية في إثيوبيا تم التوقيع على ( اعالن كوكادام) في كانون الثاني /يناير 1986م والذي وجد رفضا
من الحزب االتحادي الديمقراطي والجبهة االسالمية القومية 18.بدأت الفترة الديمقراطية الثالثة 1986م ـ ـ ـ ـ 1989م ،بنتائج
انتخابية أعادت هيمنة االحزاب الطائفية باالضافة لالسالميين على العملية السياسية 19.سيطر حزبا االمة واالتحادي
الديمقراطي على العملية السياسية فشكال عددا من الحكومات االئتالفية .عزلت النتيجة الحزب الشيوعي عن التأثير
املباشر في العلمية السياسية .بادر الشيوعيون باالضافة لحزبي االمة واالتحادي الديمقراطي بالدعوة إلى حلف أخالقي
وسياس ي للدفاع عن الديمقراطية والتوقيع على ميثاقه في مواجهة االنقالبات العسكرية والدكتاتوريات املدنية 20.توصل
الحزب االتحادي الديمقراطي الشريك في الحكومة الى اتفاقية مع الحركة الشعبية في أديس أبابا في  16تشرين الثاني/
نوفمبر 1988م ،أطلق عليها اتفاقية (امليرغني ـ ـ ـ ـ قرنق) ،بموجبها يتم تجميد قوانين الشريعة االسالمية الى حين قيام املؤتمر
الدستوري ،وإلغاء كل االتفاقيات العسكرية مع مصر وليبيا ،والشروع في ترتيبات قيام املؤتمر الدستوري في  31كانون
األول /ديسمبر 1988م 21.رفض الصادق املهدي االتفاقية السباب سياسية ،ولكن أمام ضغوط الجيش وافق عليها مكرها.
مثلت االتفاقية في اطار الصراع السياس ي بين اليسار العلماني واليمين االسالمي انحيازا الجندة األول وتهديدا للتوجه
االسالمي .يرى البعض في االقصاء السياس ي بين االحزاب أثر على استقرار البلد ،وتشجيع لالنقالبات العسكرية 22.نفذت
في  30حزيران /يونيو 1989م الجبهة االسالمية القومية انقالبها العسكري على الحكومة الديمقراطية.
بدأ النظام بالتضييق املمنهج على االحزاب الطائفية واليسارية وفي املقابل اتجهت االحزاب الى تأسيس (التجمع الوطني
الديمقراطي) ،واتخذت من أسمرا مقرا له .في آذار /مارس 1990م انضمت الحركة الشعبية للتجمع ،وتوحدت املعارضة.
اختار النظام حسم القضايا املعلقة؛ الشريعة االسالمية ،مشكلة الجنوب ،الدستور ،فأصدر في  31كانون األول /ديسمبر
 18كولينز ،ص  191ـ ـ .194
" 19االنتخابات البرملانية السودانية 1986م" ،ويكيبديا 30 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2020م ،شوهد في  12آيار /مايو 2021م ،فيhttps://ar.wikipedia.org/wiki :
"20نص ميثاق الدفاع عن الديمقراطية" ،جريدة الهدف 12 ،تشرين األول /أكتوبر 2016م ،شوهد في  12آيار /مايو 2021م ،في:
https://web.facebook.com/hadafsd/posts/1260463787317554/?_rdc=1&_rdr
 " 21نص اتفاقية امليرغني ـ قرنق تشرين الثاني /نوفمبر 1988م" 19 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2015م ،شوهد في  12آيار /مايو 2021م ،في:
https://web.facebook.com/530086000432350/posts/906895919418021/?_rdc=1&_rdr
 22حسن علي الساعوري ،السودان ودوامة غالب مغلوب :تحديات االستقرارالسياس ي 1986م ـ ـ ـ 2018م( ،الخرطوم :مطابع العملة2018 ،م) ،ص  1ـ .3
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1990م قوانين الشريعة االسالمية ثم تبنى النظام سياسات االسلمة والتعريب وتوسع فيها بصورة كبيرة 23.وفي قضية
الجنوب ،بادر النظام بلقاء الحركة الشعبية والتفاوض معها بوساطة الرئيس االمريكي االسبق جيمي كارتر ،فشلت الجولة
بسبب تشدد الحركة وقوة موقفها العسكري .في آذار /مارس 1994م وبرعاية من منظمة اإليقاد وافقت الحكومة والحركة
الشعبية على اعالن للمبادئ كأساس للتفاوض ينص على؛ إرساء نظام ديمقراطي ،سودان علماني ،فترة انتقالية يعقبها
استفتاء لتقرير املصير في الجنوب مع التأكيد على أولوية خيار الوحدة .في الفترة من  15الي  23حزيران /يونيو 1995م،
عقد مؤتمر القضايا املصيرية بأسمرا لقوى التجمع الوطني الديمقراطي ،كانت أهم مقرراته؛ االعتراف بحق تقرير املصير
للجنوب ،قيام دولة علمانية بالشمال ،واجراء استفتاءات لسكان أبيي ،جبال النوبة والنيل األزرق 24.في العام 1996م وصل
النظام أسوأ مراحله فأصبح محاطا بحلقة مكتملة من الدول املعادية (مصر ،اريتريا ،اثيوبيا ،يوغندا ،كينيا) باالضافة
لفرض عقوبات دولية مما أزم وضعه السياس ي واالقتصادي فأجبر على تقديم تنازالت وتحقيق قدر كبير من االنفتاح
السياس ي 25.في آذار /مارس 1998م ،تمت إجازت دستور جديد للسودان أكد على بقاء الشريعة االسالمية ،وأعاد التعددية
السياسية الحزبية .عادت االحزاب السياسية ولكنها ابتليت جميعها بداء االنقسامات مما أضعف دورها وأثرها السياس ي.
في 2000م حدثت املفاصلة بين االسالميين نتيجة الصراع على السلطة بين املدنيين والعسكريين 26.فخرج الترابي وأنصاره
من املؤتمر الوطني والنظام كله وأسس حزب املؤتمر الشعبي.
في 2003م بدأ النزاع في دارفور فتولدت التحالفات القبلية واالثنية في االقليم ،ثم تدريجيا أصبحت تلك النزاعات
والتحالفات أساسا للعمل السياس ي والعسكري فيه وتبنته حركتي العدل واملساواة وتحرير السودان 27.بعد توقيع اتفاق
السالم الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية ،جرى ضغط اقليمي ودولي كبير على حركات دارفور لتلحق بعملية السالم،
رفض خليل ابراهيم وانشق مناوي عن عبد الواحد ووقع مع الحكومة في  5آيار /مايو 2006م .توحد الرافضين لسالم دارفور
ووقعوا وثيقة أسمرأ .أصبح اتفاق السالم الشامل أساسا للتفاوض مع كل الحركات االقليمية املتمردة لنجاحه في تقديم
نموذج قابل للتطبيق على النزاعات املشابهة في بقية أقاليم السودان .في  10تشرين األول /أكتوبر 2006م وبرعاية إريتريا،
تم التوقيع على اتفاق سالم شرق السودان في أسمرا.
أيلول /سبتمبر 2009م ،كونت االحزاب املعارضة تحالف سياس ي عريض باسم (قوى االجماع الوطني) وضم؛ األمة القومي،
املؤتمر الشعبي ،الشيوعيين ،البعثيين ،الناصريين ،بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال ومبادرة املجتمع املدني .في
2010م نظمت انتخابات عامة بمشاركة كل القوى السياسية ومراقبة املجتمع الدولي 28.في 2011م نفذ استفتاء الجنوب،
جاءت نتيجته مؤيدة لالنفصال بنسبة  ،%98فاستقل الجنوب بدولته .تفاقمت االزمات بالبالد وأسفر عنها انغالق لألفق

The Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Transformation Index 2003, (Gutersloh: 2003), P. 1 23
" 24نص البيان الختامي ملقررات أسمرا" ،الجزيرة نت 3 ،تشرين األول /أكتوبر 2004م ،شوهد في  12آيار /مايو 2021م ،فيhttps://www.aljazeera.net/2004/10/03/ :
 25كولينز ،ص  281ـ .282
 26هاني رسالن" ،خريطة القوى السياسية في السودان عقب سقوط البشير" ،اندبندت عربية 13 ،حزيران /يونيو 2019م ،شوهد في  12آيار /مايو 2021م ،في:
https://www.independentarabia.com/
 27كامل إدريس ،ص  234ـ .237
" 28تباين حول نتيجة انتخابات السودان" ،الجزيرة نت 27 ،نيسان /أبريل 2010م ،شوهد في  13آيار /مايو 2021م،
فيhttps://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2010/4/27 :
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السياس ي .أيلول /سبتمبر 2013م ،ظهر حراك شعبي ضد النظام صاحبته أعمال حرق ونهب ،واجهه األخير بعنف 29.طرح
النظام ،في  27كانون الثاني /يناير 2014م الدعوة ملؤتمر الحوار الوطني لكل القوى السياسية بما فيها الحركات املسلحة،
بحثا عن حل شامل لألزمة .املبادرة وجدت قبول من االحزاب السياسية وعلى رأسها االتحادي الديمقراطي واملؤتمر الشعبي
بينما قاطعها األمة والشيوعي وبقية اليسار 30.في كانون األول /ديسمبر 2014م ،دعت املعارضة لتكوين تحالف سياس ي أكبر
للضغط على النظام (قوى نداء السودان) ضم؛ قوى االجماع الوطني ،الجبهة الثورية ،االمة القومي واملؤتمر السوداني،
ولكن بدون مشاركة املؤتمر الشعبي الذي ترك املعارضة والتحق بالحوار الوطني .مض ى مؤتمر الحوار الوطني واصدر
نتائجه ولكنه لم يحقق أهدافه نتيجة عدم شموله لكل القوى السياسية 31.انتخابات 2015م والتي أصر النظام على
قيامها ،قاطعتها القوى السياسية التي قاطعت الحوار الوطني ،ووصفت االنتخابات باملزورة .فاز الحزب الحاكم بنسبة
تصويت متدنية  ،%46ومقاطعة للقوى السياسية الرئيسة ،مما جعل األمر أشبه باالستفتاء على النظام 32.وبهذه النتيجة
االنتخابية ،استحكمت األزمة السياسية ،وبدأت املعارضة تتجمع في تحالفات أوسع؛ تجمعت االحزاب االتحادية في 30
كانون الثاني /يناير 2018م تحت مسمى (التجمع االتحادي املعارض) ،وظهر في كانون األول /ديسمبر 2018م تجمع املهنيين
رأس الرمح في قيادة االحتجاجات الشعبية بالعاصمة والواليات 33.في األول من كانون الثاني /يناير 2019م ،وبمبادرة من
تجمع املهنيين ،تمت الدعوة الى تكوين (قوى الحرية والتغيير) والتي طالبت القوى السياسية واملدنية االنضمام الى (اعالن
الحرية والتغيير) 34 .ضم التحالف في عضويته؛ قوى نداء السودان ،قوى االجماع الوطني ،التجمع االتحادي املعارض،
وتجمع املهنيين .استطاع التحالف أن ينفذ أعظم اعتصام شعبي سلمي في تاريخ السودان ،وتم اسقاط النظام نتيجة انحياز
اللجنة األمنية في  11نيسان /أبريل 2019م35.
الثورة الشعبية واملرحلة االنتقالية (نيسان /أبريل 2019م ـ ـ ـ ـ نيسان /أبريل 2021م):
بدأت اللجنة األمنية بتشكيل مجلسا عسكريا انتقاليا لحكم البالد .فرضت قوى الحرية والتغيير ،على املجلس العسكري
التفاوض معها حول نقل السلطة للمدنيين .أشارت نتائج التفاوض الى وضع األجهزة العسكرية واألمنية وسلطة اتخاذ القرار
في يد املكون العسكري 36.أصرت الحرية والتغيير على اقصاء األحزاب والحركات التي شاركت النظام السابق .هذا املوقف
دفع تلك القوى الى التوحد ضدها والتماهي مع املكون العسكري 37.خاطبت الحكومة االنتقالية ،ذات النفوذ اليساري،
" 29احتجاجات السودان :أسبابها ،سياقاتها واملواقف الدولية منها" ،تقديرموقف ،املركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات 8 ،كانون الثاني /يناير 2019م ،شوهد في 13
آيار /مايو 2021م ،فيhttps://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/Protes ts-in-Sudan-Background-and-International-Response.aspx :
 30عمر الخير ابراهيم ،دور املجتمع املدني في الحوار الوطني( ،الخرطوم :املركز السوداني للديمقراطية والتنمية ،)2014 ،ص  .8وأيضا أنظرBertelsmann Stiftung, :
BTI 2018 Country Report — Sudan, P. 25 – 26.
 31تقديرموقف 8 ،كانون الثاني /يناير 2019م ،ص 1
"32االنتخابات السودانية 2015م" ،الجزيرة نت 28 ،نيسان /أبريل 2015م ،شوهد في  13آيار /مايو 2021م ،في:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/4/28
" 33توثيق الثورتين الجزائرية والسودانية :رصد خبري ألبرز أحداث الثورة السودانية” ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،تشرين األول /أكتوبر 2019م ،شوهد في
 13آيار /مايو 2021م ،في ، https://bit.ly/3cH14p1:ص  1ـ ـ .6
 34املرجع نفسه ،ص .44
 35نقديرموقف 8 ،كانون الثاني /يناير 2019م ،ص .3
" 36هل ينهي اتفاق اقتسام السلطة االزمة السياسية في السودان" ،تقديرموقف ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 11 ،تموز /يوليو 2019م ،شوهد في  13آيار/
مايو 2021م ،في ، https://www.arab48.com:ص  1ـ ـ .2
 37املرجع نفسه ،ص .4
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قضايا الصراع السياس ي؛ العالقة بين الدين والدولة ،الدستور الدائم ،والسالم ،التحديات التي واجهت االنظمة
والحكومات منذ االستقالل .حيث بدأت أولوياتها بملف السالم ،ونجحت في توقيع اتفاق جوبا لسالم السودان في  3تشرين
األول /أكتوبر 2020م ،مع الجبهة الثورية ومكوناتها .نص اتفاق السالم على سيادة نصوصه على الوثيقة الدستورية في حالة
التعارض 38.مثلت األزمة االقتصادية أعظم تحد يواجه تنفيذ االتفاقية 39.فاجأ املكون العسكري القوى السياسية
الحاكمة واملعارضة بطرح قضية التطبيع مع إسرائيل واتخذ خطوات أدت الى فرضها واقعا ضمن االجندة الوطنية بحجة
األمن القومي للبلد 40.ضربت الخالفات االيدولوجية والسياسية قوى الحرية والتغيير فحدثت انشقاقات أدت الى تجميد
وخروج أحزاب رئيسة منها وهي األمة القومي والحزب الشيوعي على التوالي .تجمع املهنيين املكون األبرز لقوى الحرية والتغيير
حدث فيه انقسام أثر على وجوده وفاعليته في التحالف .الدستور الدائم ،ال حديث عنه رغم أهميته ويبدو أن قوى الحرية
والتغيير تعطي اهتماما أكبر لتعديل التشريعات والقوانين .تم تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد
األموال ،وخصصت لها قوات شرطية لتفكيك النظام السابق ومالحقة قياداته .شكلت املعارضة تحالفات سياسية للتأثير
على االجراءات التي استهدفت تجميد ،إلغاء ،وحل املؤسسات واملنظمات االسالمية .نظمت املسيرات والتظاهرات الشعبية
من التيار االسالمي إدانة ورفضا لالجراءات التشريعية والقانونية التي قامت بها الحكومة االنتقالية إما إلغاءا لقوانين
اسالمية أو تشريعا لقوانين مخالفة لالسالم41.
ثالثا :األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي
تحاول الورقة معالجة قضية التحول الديمقراطي في السودان ،من خالل نموذج دانكورت روستو ،الذي حدد فيه شروط
ضرورية النجاز التحول الديمقراطي في الدول التي ظلت تحت الحكم الدكتاتوري والشمولي لفترات طويلة .يشترط نموذج
روستو وجود أزمة سياسية حادة ،استمرارها يمثل تهديدا الستقرار النظام وبقائه .وأفترض روستو أن قضية الوحدة
الوطنية في الدولة املعنية ليست محل خالف ولن يتم املساومة عليه 42.عند محاولة تنزيل النموذج على الحالة السودانية،
نجد توفر شرط األزمة السياسية الحادة .فالسودان منذ استقالله يدور فيه صراعا حادا بين القوى اليمينية ممثلة في
األحزاب الطائفية واالسالمية وحلفائهما ،والقوى اليسارية ممثلة في األحزاب الشيوعية والبعثية والناصرية وحلفائهما.
جوهر الصراع يدور حول السلطة ،ولكن تجلياته ومجاالته متعددة ،ويمكن اختزالها في ثالثة قضايا أساسية؛ الوحدة
الوطنية ،العالقة بين الدين والدولة ،والدستور الدائم .مثلت االحزاب السياسية برؤاها الفكرية وبرامجها السياسية،
األطراف الرئيسة للصراع السياس ي .وكانت السلطة السياسية بالنسبة لألحزاب ،خاصة العقائدية منها ،هي محل الصراع
وأداته .فطرحت قوى اليمين مشروعها السياس ي القائم على االسالم ،مقابل طرح قوى اليسار الذي يقوم مشروعه على
فصل الدين عن الدولة (العلمانية) .ولم تتنازل أيا من القوى السياسية أو تساوم على مشروعها ،فاتخذ الصراع أشكاال
 38السودان ،وزارة العدل ،اتفاق جوبا لسالم السودان بين حكومة السودان االنتقالية وأطراف العملية السلمية ،تشرين الثاني /نوفمبر 2020م.
Ben Lowings, “Sudan’s 2020 Peace Agreemens: What has Been Achieved and What has Been Remains Outstanding”, Brussels Internati onal Center 39
(BIC), Rethinking Security in 2020 Series, Analysis, October 2020, accessed on 13 May 2021, at: https://www.bic-rhr.com/research/sudans-2020peace-agreements-what-has-been-achieved-and-what-remains-outstanding
 40أنظر :تقدير موقف؛ (ملاذا طرح موضوع التطبيع مع إسرائيل في السودان اآلن) ،اصدار الوحدة السياسية للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،شباط /فبراير
2016م ،ص  1ـ ـ .5
 41خالد التيجاني النور" ،زمرة ترزية القوانين" ،صحيفة ألوان ،االربعاء  5آيار /مايو 2021م.
 42شريف البوش ي" ،االنتقال الديمقراطي" ،املعهد املصري للدراسات 19 ،تشرين الثاني /نوفمبر 2019م ،شوهد في  5آيار /مايو 2021م ،فيhttps://eipss-eg.org/wp- :
 ،content/uploads/2019/11/ص  7ـ ـ .8
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متعددة ،أشرسها الذي يستخدم السلطة والدولة لحسم الصراع لصالح الطرف املتمكن .وكانت قضايا الوحدة الوطنية،
العالقة بين الدين والدولة ،والدستور الدائم ،في قلب هذا الصراع السياس ي والذي غالبا ما يحسم بأدوات السلطة
الباطشة ،اإلكراه والعنف والحرب ،وليس سلمية السياسة .إن التاريخ السياس ي السوداني ،تأكيدا ملا ذهبنا إليه ،يشير الى
نمط من السلوك السياس ي يسعى بالقوة الى فرض أهمية هرمية ملسائل؛ العرق ،اللغة والدين على التوالي 43.ظهرت نتيجة
السلوك التسلطي غير الديمقراطي من قبل األنظمة الحاكمة والقوى السياسية املؤيدة لها (يمينية أو يسارية ،إسالمية أو
علمانية) في غياب أو باألحرى تغييب املشروع الوطني الذي تتفق فيه القوى السياسية على الكليات واملصالح الوطنية
وتختلف على الرؤى والسياسات والبرامج .الواقع املتأزم يؤكد أن الحالة السودانية ،في ظل الحكومة االنتقالية أحوج النجاز
التحول الديمقراطي ،إنهاءا للصراع وتأسيسا لسودان جديد .وإلثبات فرضية الصراع املتطاول بين قوى اليمين واليسار
خالل فترات الحكم الوطني ،يمكن رصد التحالفات السياسية التي تم تكوينها بواسطة القوى السياسية السودانية،
ملعارضة أنظمة سياسية حاكمة (أنظر :الجدول ـ ـ .)1
(الجدول ـ  :)1التحالفات السياسية املعارضة خالل فترات الحكم الوطني 1956م ـ ـ 2019م
الرقم

الفترة الزمنية
للنظام السياس ي

اسم التحالف
السياس ي

أهم اطراف واعضاء
التحالف السياس ي

1

 1956ـ 1958م

جبهة سياسية
عريضة
(1956م)

الحزب االتحادي
(االزهري)  +الحزب
الشيوعي  +الحزب
الفيدرالي الجنوبي +
االتحادات املهنية
والعمالية واتحاد
املزارعين والطالب
..الخ
بمبادرة من
الحزب الشيوعي
ضم كل االحزاب
السياسية ما عدا
الطائفة الختمية
(حزب الشعب
الديمقراطي)

الديمقراطية
االولى

2

تحالف سياسي جبهة االحزاب
المعارضة
مناهض للحكم
العسكري
االول (نظام
عبود)

Rethinking Security in 2020

طبيعة التحالف
وأهدافه

مالحظات

أول تحالف سياس ي
تحالف سياس ي
مناهض يساري
تقف فيه االحزاب
للقوى الطائفية الطائفية في طرف وكل
االحزاب والكيانات
السياسية ـ
األخرى في الطرف اآلخر
الدينية
(القوى الحديثة في
(حزب األمة +
مقابل القوى
الشعب
التقليدية).
الديمقراطي)
تحالف سياسي
تحالف لالحزاب
مناهض للحكم
السياسية (باستثناء
العسكري االول طائفة الختمية) يهدف
(نظام عبود)
ملواجهة نظام عبود
(يالحظ أنه حتى ذلك
التاريخ االسالميين لم
يكونوا في املشهد
السياس ي بعد)

43 Larry Waknine, “Sudan’s Fragile Transition: Toward a Gender-Sensitive Approach”, Brussels International Center (BIC),

Series, Policy Brief, July 2020, accessed on 13 May 2021, at: https://www.bic-rhr.com/research/sudans-fragile-transition-toward-gender-sensitiveapproach, p. 1
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3

 1969ـ 1976م
العهد االول
للنظام

الجبهة الوطنية

بمبادرة من حزب األمة
وجبهة امليثاق االسالمي
واالتحادي
الديمقراطي

العسكري الثاني
(النميري)

4

 1976ـ 1985م
العهد الثاني
للنظام
العسكري الثاني
(النميري)

5

 1985ـ ـ 1989م

6

 1989ـ ـ 2005م

تحالف سياس ي
مناهض لنظام
النميري

طبيعة التحالف
داعم للتوجهات
االسالمية ومناهض
للعلمانية
واالشتراكية
تحالف سياس ي
مناهض لنظام
النميري ولتوجهاته
االسالمية

التحالف يجمع بين
االحزاب الطائفية
واالسالميين في مواجهة
نظام النميري املدعوم
باالحزاب اليسارية
واالشتراكية والقومية
(العلمانية)

ويالحظ على التحالف
تكون من النقابات
تبادل األدوار بينه
واملنظمات الجماهيرية
والتحالف الطائفي
واالحزاب اليسارية
تحالف القوى
واالسالمي الذي كان
معارضا للفترة االولى
الثورية
لحكم النميري ذات
التوجه اليساري العلماني
امليثاق مثل شكال التحالف جمع ألول مرة
بمبادرة من الحزب
الشيوعي واالحزاب من أشكال التحالف بين كل االحزاب اليسارية
والطائفية والجنوبية
السياس ي الذي
اليسارية والقومية
يهدف للدفاع عن وممثل للجيش والنقابات
والطائفية وبعض
ميثاق الدفاع عن
ما عدا الجبهة القومية
الديمقراطية في
النقابات واالتحادات
الديمقراطية
االسالمية
وجه االنقالبات
الفئوية ومنظمات
العسكرية
املجتمع املدني
ما عدا الجبهة القومية
االسالمية
بمبادرة من القوى
التحالف جمع كل
تحالف سياس ي ضد
التجمع الوطني
االحزاب السياسية
نظام
السياسية الشمالية؛
الديمقراطي
الشمالية والجنوبية
البشير/االسالميين
االمة واالتحادي
والحركة الشعبية
الديمقراطي والشيوعي وتكون مباشرة بعد
لتحرير السودان
االنقالب
وعدد من االحزاب
االخرى والنقابات
وبعض الفصائل
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7

8

9

10

املسلحة وشخصيات
وطنية بارزة
جمع بين حزب االمة
القومي واملؤتمر
الشعبي والشيوعيين
والبعثيين والناصريين
ومبادرة املجتمع املدني
جمع حركات دارفور
والحركة الشعبية
قطاع الشمال وقد
تأسس في اعقاب
انفصال الجنوب

تحالف سياس ي
قوى االجماع
أيلول /سبتمبر
معارض لنظام
الوطني
2009م
البشير/االسالميين
ومعهم االتحادي
الديمقراطي االصل
تحالف سياس ي
2011م ـ ـ 2019م الجبهة الثورية
عسكري معارض
السودانية
لنظام
البشير/االسالميين
ويهدف الى اسقاط
النظام واعادة
هيكلة وبناء الدولة
السودانية وفق
دستور جديد
(سودان
ديمقراطي/ال
مركزي /ليبرالي/
موحد طوعيا)
تحالف سياس ي
نشأ بمبادرة من حزب
قوى نداء
كانون األول/
عريض ضم
االمة القومي وجمع
السودان
ديسمبر 2014
الحركات املسلحة
بين قوى االجماع
الوطني والجبهة الثورية واالحزاب اليسارية
واليمينية ملعارضة
وحزب املؤتمر
نظام البشير/
السوداني
االسالميين
تحالف لالحزاب
يضم التجمع عدد
 30كانون الثاني /التجمع االتحادي
ثمانية فصائل اتحادية االتحادية املنشقة
املعارض
يناير 2018م
عن الحزب
يجمع بينها معارضة
االتحادي
نظام
الديمقراطي االصل
البشير/االسالميين
املشارك لنظام
البشير /االسالميين

التحالف جمع احزاب
اليسار واليمين معا مما
يدل على أنه تحالف
تكتيكي يستهدف اسقاط
النظام
التحالف جمع الحركات
االقليمية املسلحة
بدارفور واملنطقتين
(النيل االزرق وجنوب
كردفان) وهو تحالف
استراتيجي في توجهاته

يالحظ على التحالف
اتساعه و ضمه تحالفات
أخرى في داخله في
مواجهة االسالميين
واالتحادي الديمقراطي
االصل واالحزاب
االسالمية االخرى
يالحظ على التجمع
محاولة للتمايز و التكتل
ضد توجهات وسياسات
الحزب االتحادي األصل
الذي شارك نظام
البشير/االسالميين
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11

 1كانون الثاني/
يناير 2019م

قوى اعالن
الحرية والتغيير

12

 29حزيران/
يونيو 2020م

تحالف سودان
العدالة (تسع)

13

2020م

قوى البرنامج
الوطني

يعتبر أكبر تحالف
يضم التحالف كل
سياس ي يتكون في
التحالفات السابقة
تاريخ السودان
مثل :قوى نداء
السودان ،قوى
وضم االحزاب
والحركات املسلحة
االجماع الوطني،
واملجتمع املدني في
التجمع االتحادي
مواجهة نظام
املعارض باالضافة
لكيان تجمع املهنيين البشير/االسالميين
ومعهم الحزب
وبعض قوى املجتمع
االتحادي
املدني
الديمقراطي
واالحزاب االسالمية
االخرى
تحالف سياس ي
يتكون تحالف تسع من
واسع معارض
 13تحالف تمثل
أحزاب ،حركات موقعة للحكومة االنتقالية
على السالم مع النظام ومناهض لتوجهاتها
االقصائية
السابق ،مجموعات
والعلمانية
شبابية ،كيانات
اقليمية وغيرها
تحالف معارض
يتكون التحالف من
للحكومة االنتقالية
أحزاب ،املؤتمر
ومناهض لتوجهاتها
الشعبي ،التحرير
السياسية
والعدالة (السيس ي)،
االقصائية
األمة القيادة
الجماعية (عبدهللا
مسار) ،حركة
املستقبل لالصالح
والتنمية ،مؤتمر
البجا ،وبعض حركات
دارفور املوقعة على
سالم مع النظام
السابق ،وعدد من

مثل التحالف الذي قاد
الثورة وأسقط نظام
البشير/االسالميين

التحالف يغلب عليه
أصحاب التوحهات
االسالمية من األحزاب
والحركات والكيانات
الشبابية واملجتمع املدني
التي كانت جزءا من
النظام السابق
التحالف يغلب عليه
أصحاب التوجهات
االسالمية والوطتية من
االحزاب والحركات التي
كانت جزءا من النظام
السابق

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م

25

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
14

 16شباط/
فبراير 2021م

تحالف الرؤية
السودانية (ترس)

االحزاب والكيانات
األخرى
يتكون التحالف من
حزب بناة املستقبل،
املسار الديمقراطي،
حزب قوى التغيير
واالصالح القومي

يهدف التحالف الى
مساندة الفترة
االنتقالية ،ويدعو
الى املصالحة
الوطنية الشاملة

يالحظ أن قادة هذه
االحزاب أصحاب
خلفيات اسالمية وكانت
لهم خالفات مع النظام
السابق وهم مناهضون
للتوجهات العلمانية
للحكومة االنتقالية

تشير طبيعة التحالفات السياسية املعارضة خالل فترات الحكم الوطني ،الى نمط من االصطفاف السياس ي يقوم على
التقسيم االيديولوجي في املقام األول ،ثم على العالقة مع السلطة ثانيا .فعندما تكون القوى اليمينية في السلطة ،تقف
القوى اليسارية في املعارضة ،وعندما تكون اليسارية في السلطة تكون اليمينية في املعارضة .والذي يؤكد هذا الرأي ،عدم
وجود قطبي القوتين؛ اليسارية (الشيوعي) واليمينية (االسالميين) في جانب واحد طوال فترات الحكم الوطني إال عند انشاق
االسالميين وهم في السلطة إلى (مؤتمر وطني) و (مؤتمر شعبي) .األمر الذي يثبت وجود مشروعان سياسيان متصارعان في
السودان ،االسالمي والعلماني ،صراعا صفريا بحيث وجود أحدهما بالضرورة يعني ذهاب اآلخر .ما يؤكد فرضية العزل
واالقصاء املتبادل أن الطرفين في ظل الفترة االنتقالية الحالية رغم وجودهما في خانة املعارضة بالنسبة للحكومة االنتقالية
القائمة (البرهان ـ ـ حمدوك) ،إال أنهما األكثر خصومة وعداءا .ويسعى كالهما ـ ـ حسب بياناتهم السياسية ـ ـ ـ لتكوين تحالفات
سياسية عريضة ملواجهة الحكومة االنتقالية بهدف تحقيق التحول الديمقراطي وإعادة السلطة للشعب ولكن ال أحد منهم
مستعدا للتحالف مع اآلخر 44.وفقا لنموذج روستو للتحول الديمقراطي فإن األزمة السياسية الحادة يجب أن يتالزم معها
شرطا آخر مهما ،أال يكون هناك خالفا حول قضية الوحدة الوطنية في اطار البلد املعني أو على األقل إحتمال قيام خالف
حولها بين املجموعات املكونة للمجتمع السياس ي ـ ـ االجتماعي .الواقع يقول بوجود حركتان مسلحتان في منطقة جبال
النوبة ،الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ ـ قطاع الشمال (بقيادة عبد العزيز الحلو) ،وفي منطقة دارفور ،حركة تحرير
السودان (بقيادة عبد الواحد محمد نور) ،تحسبان على القوى اليسارية التي تتبنى املشروع العلماني في السودان .بينما
تطرح حركة عبد الواحد نور نفسها قوميا وتنادي بوحدة السودان دون شروط مسبقة ،تطالب حركة عبد العزيز الحلو
بموقف واضح من قضية فصل العالقة بين الدين والدولة باعتبارها ركنا رئيسا من قضية السالم العادل والدائم .تشترط
حركة عبد العزيز الحلو حق تقرير املصير في حالة عدم الفصل بين الدين والدولة ،مما يشير الى املوقف املتطرف للحركة
من قضية الوحدة الوطنية 45.تقدمت الحكومة االنتقالية التي يسيطر عليها أصحاب املشروع العلماني بمبادرات تؤكد على
استعدادها للحوار حول اشكالية العالقة بين الدين والدولة وحق تقرير املصير .خلصت هذه املبادرات بتوقيع اعالنين
للمبادئ بين الحركة وأطراف الحكومة االنتقالية ممثلين في رئيس الوزراء (د .عبد هللا حمدوك) و رئيس املجلس السيادي
" 44كلمة امليدان :لتتحد الصفوف لهزيمة السلطة الحالية" ،جريدة امليدان ،الثالثاء  4آيار /مايو 2021م
" 45اتفاق جوبا للسالم في السودان :تحدياته وفرص نجاحه" ،تقدير موقف ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 10 ،أيلول /سبتمبر 2020م ،شوهد في  13آيار/
مايو 2021م ،فيhttps://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Juba-Peace-Agreement-in-Sudan-Challenges-and- :
 ،Opportunities.pdfص .3
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(الفريق أول عبد الفتاح البرهان) على التوالي ،مؤكدين على مبدأ القبول بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة اذا كان ذلك
ثمنا لوحدة السودان 46.قضية الوحدة الوطنية في طريقها للحل ،برغم اعتراض غالبية القوى اليمينية على مبدأ الفصل
بين الدين والدولة واعتبار ذلك تهديدا للهوية االسالمية للبلد ،إال أن هناك من يقبل بمبدأ الحوار ويرى في الفيدرالية/
الحكم الذاتي خيارا مناسبا لحفظ هوية البلد ووحدته.
بحسم قضية الوحدة الوطنية باجماع األطراف الرئيسة ـ ـ ـ ـ الحكومة االنتقالية ،الحركات املسلحة ،والقوى السياسية
الحاكمة واملعارضة ـ ـ ـ ـ فإن مرحلة القرار/االختيار ،تمثل التحدي األهم الذي يقول به نموذج روستو للتحول الديمقراطي،
وهو القبول (بالديمقراطية) باعتبارها الخيار األفضل لحل مشكالت البالد وإنهاء الصراع السياس ي املتطاول حول السلطة.
هل القوى السياسية بطرفيها (اليميني واليساري) تؤمن بالديمقراطية؟ االجابة على السؤال توجد إما في أدبيات هذه
األحزاب ونصوصها املؤسسة ،أو في ممارستها السياسية ومواقفها العملية .الورقة تفترض أن هناك مفارقة كبيرة بين
النصوص املؤسسة لهذه األحزاب وممارستها العملية ،ويؤكد ذلك الرصد املنظم ملواقفها وتحالفاتها السياسية خالل فترات
الحكم الوطني (أنظر :الجدول ـ ـ ـ ـ  .)1املمارسة واملواقف العملية لألحزاب السياسية أكثر موثوقية وتؤكد مدى مصداقيتها
تجاه الديمقراطية .بقراءة تحليلية ملواقف القوى السياسية الرئيسة في تاريخ وحاضر السياسة السودانية من قضية
الديمقراطية واعتمادا على التصنيف املبسط لألحزاب السودانية ألغراض هذه الورقة الى (طائفية ،عقائدية ،إقليمية)،
وباالستفادة من بيانات التحالفات السياسية املعارضة املوضحة في (الجدول ـ ـ  )1يمكن تلخيص مواقفها من قضية التحول
الديمقراطي (في الجدول ـ ـ  )2أدناه:
(الجدول ـ ـ :)2األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي

-

-

يالحظ أن األحزاب الطائفية ،ظلت تحتكر العملية الديمقراطية بال منافس إال في عهد الديمقراطية الثالثة مع بروز
" 46حمدوك والحلو يوقعان على اعالن مبادئ فصل الدين عن الدولة" ،العين االخبارية 4 ،أيلول /سبتمبر 2020م ،شوهد في  15آيار /مايو 2021م ،فيhttps://al- :
 ain.com/article/hamdok-principles-separating-religion-stateوأيضا أنظر " :اتفاق البرهان ـ الحلو مبادئ ترسم السالم الشامل بالسودان" ،العين االخبارية28 ،
آذار /مارس 2021م ،شوهد في  15آيار /مايو 2021م ،فيhttps://al-ain.com/article/burhan-al-hiluan-agreement-completing-sudan-peace :
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االسالميين .أما في عالقتها مع األنظمة العسكرية ،نجدها شاركت وحاربت وفق مصالحها ،على الرغم من ذلك ظلت حريصة
وداعمة للتحول الديمقراطي .أما األحزاب العقائدية ،مواقفها النظرية من قضية الديمقراطية يغلب عليها القبول ولكن
بتحفظ ،فاإلسالميين يقولون بشرط وجود الشريعة االسالمية في قمة النظام الديمقراطي ،واليساريون يقولون بشرط
ارتباطها بالبعد االجتماعي والعدالة االجتماعية ،األمر الذي يجعلهم ينزعون نحو ديمقراطية يفضلونها ويفصلونها كما
يريدون 47.وتشير ممارساتها ومواقفها العملية الى براغماتية سياسية من قضية الديمقراطية .إن التنافس بين األحزاب
العقائدية أكبر منه مع الطائفية ،ولكنها اجازت لنفسها استخدام املؤسسة العسكرية لكسر إحتكار األخيرة للعملية
الديمقراطية إلنفاذ مشروعها الذي ال يتسامح معها ،وال مع القوى العقائدية املنافسة .تعتبر االحزاب العقائدية بمواقفها
السياسية العملية ،ال إيمان لها بقضية الديمقراطية إال بالقدر الذي يقربها بالسلطة ،فإن كانت خارج السلطة تغنت
للحريات والديمقراطية ووصلت حد املواجهة املسلحة مع النظام القائم .وإن كانت هي بالسلطة ضيقت الحريات وقيدت
الديمقراطية حتى ال يتبقى منها إال إسمها .أما األحزاب اإلقليمية ،فمواقفها العملية تبنى على مصالحها التي نشأت من
أجلها ،و يمكن قراءة أثر التمرد على أوزانها االنتخابية ،واكتشاف أنه كلما تصاعدت وتيرة التمرد في منطقة زاد الكسب
السياس ي للحزب االقليمي املعني (أنظر :الجدول ـ ـ ـ  .)3فالجنوب بدأ التمرد قبل اعالن االستقالل ،لذا نجد وزن االحزاب
الجنوبية في أول انتخابات ديمقراطية كبيرا .في الديمقراطية الثانية يالحظ االنخفاض الكبير في عدد املقاعد ،ثم إرتفاعها
في الديمقراطية الثالثة .في شرق السودان ،تأسس مؤتمر البجا كأول حزب إقليمي بالسودان 1957م ،تبنى مناصرة قضايا
إقليمه والدعوة للفيدرالية كأفضل نظام لحكم السودان .في انتخابات 1965م ،فاز الحزب بعدد ( )11مقعدا ،ولم يكسب
إال مقعدا واحدا في 1986م .في منطقة جبال النوبة ،تأسس اتحاد جبال النوبة في 1964م حزبا إقليميا برئاسة األب /فيليب
عباس غبوش ،ويغلب عليه التوجهات العنصرية واالنفصالية .في انتخابات 1965م ،فاز اتحاد جبال النوبة بعدد ()7
مقاعد ،وفي انتخابات 1986م ،دخل تحت مسمى (الحزب القومي السوداني) وفاز بعدد ( )8مقاعد ،سبعة منها في اإلقليم
واملقعد الثامن بالعاصمة 48.أما إقليم دارفور ،فقد شهد ذات الحراك السياس ي وكونت في 1964م جبهة نهضة دارفور
جماعة ضغط سياس ي من أبناء دارفور بالخرطوم .النخب الدارفورية يرفضون هيمنة االحزاب الطائفية واملركز ،ويطالبون
ً
في املقابل بحقوقهم السياسية والتنموية ،ومثل فوز رئيسها أحمد دريج ـ ـ ـ ـ مستقال ـ ـ ـ في انتخابات 1965م أكبر انجاز للجبهة.
في انتخابات 1986م غابت جبهة دارفور ،والحقا ظهرت الحركات املسلحة بأوجه قبلية وسياسية مختلفة وبمطالب إقليمية
وقومية 49.خالصة هذه القراءة للممارسة واملواقف السياسية لألحزاب والكيانات االقليمية تثبت أن قضية الديمقراطية
والتحول الديمقراطي لم تكن جزءا من منطلقاتها الفكرية أو ضمن أجندتها السياسية في أي مرحلة من مراحل نشأتها
وتطورها .وتخضع هذه االحزاب والكيانات االقليمية ـ ـ ـ ـ في الغالب ـ ـ ـ ـ لألجندات الشخصية ،القبلية والحزبية لقادتها ،مما
عرضها للصراعات واالنشقاقات الداخلية ،والعداوات والتصفيات املتبادلة فيما بينها .ويوثق التاريخ املعاصر ملشاركة
بعض األحزاب والكيانات االقليمية لالنظمة الديمقراطية سياسيا ومحاربتها عسكريا ،وبعضها صالح وشارك سياسيا
االنظمة العسكرية ،كما حاربها عسكريا.
 47عبد الرحمن أبو خريس" ،التحول الديمقراطي :األبعاد النظرية والخبرة التاريخية" ،مجلة العلوم السياسية ،الجمعية السودانية للعلوم السياسية ،العدد ( ،)3حزيران/
يونيو 2016م ،ص  4ـ ـ .5
48
محمود حسيب" ،الحزب القومي السوداني الحر" 17 ،تشرين األول /أكتوبر 2013م ،شوهد في  13آيار /مايو 2021م ،في:
https://web.facebook.com/nadra15523/posts/585910541474204/?_rdc=1&_rdr
https://www.marefa.org 49
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(الجدول ـ ـ )3

(

)

(

)

(

)

-

-

نخلص الى أن األحزاب السياسية تناقض مواقفها من قضية التحول الديمقراطي كل املواثيق والنصوص التي تأسست
عليها وظلت َ
تسوق لها سياسيا .األمر الذي يجعل املراهنة على دورها في إنجاز التحول الديمقراطي مهددا بالرصيد التاريخي
واملعاصر الذي يحرجها فكريا ،يضعفها أخالقيا ،ويفضحها سياسيا أمام الرأي العام .ترى هل هذه األحزاب ،رغم رصيدها
املخجل في تحقيق التحول الديمقراطي ،يمكن لها أن تلعب دورا حيويا في إنجازه اآلن؟ اذا كانت االجابة نعم؟ ملاذا اآلن؟
وكيف لها القيام بذلك؟ وما التحديات التي يمكن أن تعيقها؟
تعتبر االحزاب السياسية هي الفاعل الرئيس في اي نظام ديمقراطي وال يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي بدونها .أما
االجابة على سؤال ملاذا اآلن؛ فتجيب عليه الثورة الشعبية التي نجحت في االطاحة بنظام البشير داعية الى قيام حكم مدني،
يؤيده اجماع القوى السياسية واملدنية على ضرورة تأسيس سلطة مدنية منتخبة ،والطريق الوحيد هو التحول الى نظام
ديمقراطي يخضع فيه الحكم الى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة .ولكن يظل السؤال األهم؛ كيف يمكن
تحقيق ذلك في ظل الصراع السياس ي الحاد بين القوى اليمينية واليسارية وحلفائهما؟ وكيف يتحقق ذلك وكال القوتين
السياسيتين تركزان على عزل وإقصاء بعضهما أكثر من تحقيق مشروعهما ،وكأن مشروعهما الحقيقي هو القضاء على
القوى األخرى أو التأكد من غياب املشروع اآلخر .يفترض نموذج دانكورت روستو ،عند الوصول الى هذه النقطة الحرجة
من الصراع الصفري بين الطرفين املتنافسين ،يجب أن يخضعا خالفهم وصراعهم الصفري الى الحسابات العقالنية للربح
والخسارة ،وبالتالي سيجدوا أنفسهم يحتاجون أن يعقدوا تسويات وصفقات سياسية تحقق لهم حلوال وسطى تسمح ببقاء
الطرفين في اطار النظام السياس ي .في حالة رفض الطرفان التسوية والحلول الوسطى فإن البديل الفوض ى 50.هذه املبادرة
السياسية تحتاج إلى من يرعاها ويقودها ،فهل لدى الطرفان املعنيان الرغبة ،االستعداد والقدرة على القبول واالقبال على
هذا الطرح العقالني؟ االجابة على هذا السؤال تظل بيد الطرفين ،ولضمان أن يظل الباب مفتوحا لهذا الخيار ،يمكن ذكر
50

أبو خريس ،ص  13ـ .14
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بعض املحفزات لكل طرف للتفكير في هذا الطرح؛ فمثال القوى اليمينية تحظى بقاعدة شعبية وسياسية واسعة ،رغم
وجودها اآلن خارج السلطة باستثناء حزب األمة ،وهي تدفع ثمن احتكارها السلطة خالل الثالثين عاما املاضية ،بل وتعمل
الحكومة االنتقالية القائمة على أجندة سياسية قاسية تهدف الى إضعاف وتفكيك كل املؤسسات الرسمية والشعبية التي
أنشأتها ،إلى جانب سياسة الشيطنة التي تعتمدها القوى اليسارية إمعانا في عزل وإقصاء االسالميين وحلفائهم الذين
شاركوهم السلطة والحكم .أما القوى اليسارية ،فهي عادت الى صدارة املشهد السياس ي والسلطة على أنقاض القوى
اليمينية بعد غياب لحوالي خمسين عاما ،رغم عدم تمتعها بقاعدة شعبية وسياسية واسعة مشابهة للقوى اليمينية،
ويشاركها السلطة مكونا عسكريا بعضه يحتفظ بوالئه للمشروع االسالمي واآلخر له أجندته السياسية الخاصة ،ويتعارض
مشروعها العلماني مع جوهر الثقافة االسالمية والعربية السائدة مما يجعل فرضه بقوة السلطة له ردود فعل كارثية على
القوى السياسية املؤيدة ،ومنحت اآلن فرصة تاريخية البتدار وقيادة عملية التحول الديمقراطي التي إذا استثمرت سياسيا
ـ ـ ـ باالضافة لكسبها في قيادة الثورة الشعبية األخيرة ـ ـ ـ ـ سترفع من الوزن الجماهيري واالنتخابي لها ربما لعقود قادمة51.
وتأكيدا على حساسية الخيار والقرار املطلوب من طرفي الصراع ليصلوا له ويتخذوه ،البد من االشارة الى أن الواقع
السياس ي القائم تحقق بثورة شعبية حظيت بانحياز املؤسسة العسكرية فسقط النظام .بالتالي ينطبق على الواقع نمط
التحول الديمقراطي من خالل الثورة أو بمعنى أدق املزدوج بين قادة الثورة والجيش؛ حيث يدخل الشعب شريكا في التأثير
على مسار التحول الديمقراطي ،ومؤيدا بقواه الحية ـ ـ ـ الشباب واملرأة ـ ـ ـ وبآلياته الثورية وشعاراته التي تصدرتها املطالبة
بالديمقراطية والحكومة املدنية .إذا بهذه الحيثيات يصبح خيار التحول الديمقراطي ليس خاضعا بالكامل للقوتين
الرئيسيتين املتنافستين ،يشاركهم املكون العسكري املشارك في السلطة والشعب معا ،وهو الخيار والقرار العقالني الذي
يجب أن تتفق عليه وتتبناه كافة األطراف السياسية للتأسيس لنظام سياس ي جديد ييهئ البالد ملستقبل أفضل.
آليات األحزاب السياسية للتحول الديمقراطي:
األحزاب السودانية مطالبة أخالقيا وسياسيا بالعمل على تحقيق التحول الديمقراطي ،وقد أوردت األحزاب اآلليات التي
ستتبعها وتم النص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية وفق الترتيب التالي :املؤتمر القومي الدستوري ،الدستور
الدائم ،واالنتخابات .وربما يرى البعض في الترتيب املذكور نوع من التطاول واملماطلة وربما فيها تهديد بتعرض عملية التحول
الديمقراطي للهيمنة بواسطة القوى السياسية املشاركة في الحكومة االنتقالية ،وقد يرى البعض أن تبدأ باالنتخابات،
املؤتمر القومي الدستوري ثم الدستور وهي أيضا لها منطقها بحكم أن االنتخابات هي الطريقة الوحيدة للتعبير عن اإلرادة
الشعبية ،بالتالي السلطة املنتخبة هي األحق بإجراء وتنظيم املؤتمر القومي الدستوري واإلشراف على عملية وضع الدستور.
أما األوفق أن يتم التحول في ظل الحكومة االنتقالية وفق الترتيب التالي؛ أوال :عقد املؤتمر القومي الدستوري لضمان
التوافق حول القضايا الخالفية ،ثم إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية تضع الدستور وتخضعه لالستفتاء وتضع قانون
االنتخابات ،ثم تنظيم انتخابات عامة وفقا للدستور وقانون االنتخابات املجاز .يظل تخوف األطراف السياسية حول
الترتيب مبررا ،وأدناه توضيح لآلليات وأهميتها:
أوال :املؤتمرالقومي الدستوري:
طرح املؤتمر القومي الدستوري بعد استقالل السودان باعتباره األساس األهم في بناء الدولة الوطنية .تقوم الفكرة على
إجتماع القوى السياسية ،االجتماعية والثقافية بمختلف خلفياتهم ،إثنياتهم وإنتماءاتهم ـ ـ بدون إقصاء ـ ـ للتفاكر حول
51
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األسئلة التأسيسية ،لدولة السودان املستقلة .فكرة املؤتمر لم تنفذ ،بعد إنتفاضة نيسان /أبريل 1985م تمت االشارة لها
في اتفاقية امليرغني ـ ـ قرنق 1988م ،ثم تبنتها الحكومة الديمقراطية الثالثة وبدأ اإلعداد لها في 1989م وأيضا لم تنفذ بسبب
إنقالب اإلسالميين ،ثم تم طرحها مرة أخرى في مؤتمر أسمرا للقضايا املصيرية 1995م ،وأخيرا في إعالن قوى الحرية والتغيير
يناير 2019م 52.ظلت فكرة املؤتمر محل إجماع األحزاب السياسية ولكن األجندات الضيقة لألحزاب حالت دون تنفيذها.
وملا كانت الحرية والديمقراطية من أهم شروط قيام املؤتمر ،تعتبر الفترات التي تلي سقوط األنظمة الدكتاتورية والشمولية
هي أفضل الفترات لقيامه وضمان مشروعية نتائجه والقابلية لتنفيذها 53.بالتالي املؤتمر يمثل أولوية قصوى وفرصة يجب
التمسك بها إلعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية؛ دستوريا وسياسيا وإجتماعيا.
ثانيا :الدستورالدائم:
ستة عقود مرت على استقالل السودان بدون دستور دائم ،ويعتقد البعض أن غياب الدستور الدائم املتوافق عليه سبب
أساس ي في تأجيج النزاعات والصراعات والحروب التي ظلت تضرب البالد منذ االستقالل .خالل الفترات الديمقراطية،
البرملانات الثالث كانت في األساس جمعيات تأسيسية الغرض منها صناعة الدستور الدائم للبالد ،فأثبتت فشلها نتاج
الصراع األيديولوجي والسياس ي الحاد بين القوى اليمينية واليسارية 54.في املقابل نجحت األنظمة العسكرية (النميري
والبشير) في وضع دستور أطلق عليه دائم ـ 1973م و 1998م على التوالي ـ ـ ولكنه لم يصمد بعد ذهاب النظام في الحالين
إلفتقادهما للمشاركة والتوافق الكاملين .جاء دستور 2005م الذي تم وضعه بعد اتفاقية السالم الشامل بين نظام البشير
والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق ،األكثر توافقا وطنيا ومشاركة سياسية من كل األحزاب .ورغم االجماع الذي حظي به
دستور 2005م ،فشل في أن يكون دستورا دائما للبالد ،نتيجة الشعور بالظلم السياس ي لدى االحزاب الرئيسة .األحزاب
السياسية تتحمل مسؤولية االخفاق في وضع دستور دائم للبالد ،ومطالبة أخالقيا وسياسيا بمراجعة مواقفها وإدعاءاتها
األيديولوجية ،للتوافق على وضع دستور دائم للبالد55.
ثالثا :االنتخابات:
االنتخابات إجراء دستوري ،وهي مجموعة مبادئ قانونية تنظم عملية االنتخاب/االختيار للحاكمين .إذا هي آلية مهمة
للتحول الديمقراطي ،تجسد مبدأ السيادة الشعبية واملرجعية الشرعية للسلطة .االنتخابات هي األولوية الثالثة بعد
املؤتمر القومي الدستوري والدستور الدائم .وبالتالي تحقق جملة من املبادئ والحقوق؛ تعزز التداول السلمي للسلطة،
الحرية في االختيار ،الحق في التنظيم والتنافس ،وتمكين وتعزيز الحريات وحقوق املواطن .واستنادا لهذه الحيثيات تظل
االنتخابات هي اآللية األمثل حتى اآلن في إطار النظام الديمقراطي لتنظيم االختيار للحاكم وللعالقات بين املجموعات داخل
املجتمع.
مهددات التحول الديمقراطي في السودان:
وفقا لنموذج روستو ،سيكون هناك مؤيدون ومعارضون للتحول الديمقراطي ،وفي الحالة السودانية يمكن االشارة
 52الشفيع خضر" ،السودان :املؤتمر القومي الدستوري" ،القدس العربي 6 ،تشرين األول /أكتوبر 2019م ،شوهد في  13آيار /مايو 2021م ،في:
https://www.alquds.co.uk
 53أبكر محمد أبو البشر ،العقد االجتماعي الجديد ،سلسلة قراءة من أجل التغيير (( ،)11املجموعة السودانية للديمقراطية أوال2013 ،م) ،ص .39
 54املرجع نفسه ،ص  30ـ .31
 55محي الدين تيتاوي" ،البحث عن دستور دائم في السودان" ،جريدة الشرق 8 ،آيار /مايو 2021م ،شوهد في  13آيار /مايو 2021م ،فيhttps://al- :
sharq.com/opinion
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للفاعلين الرئيسيين وموقفهم من التحول حسب نتائج رصد التحالفات السياسية .النتائج أشارت الى تأييد األحزاب
الطائفية (الجماهيرية) للتحول الديمقراطي ،بينما تتحفظ عليه األحزاب العقائدية (النخبوية) ،ولكننا نفترض ـ ـ ـ حسب
منطلقات الورقة ونتائج تطبيق نموذج روستو ـ ـ ـ انحياز األحزاب السياسية الرئيسة للتحول الديمقراطي ،بشقيها اليميني
واليساري .عليه نوجه تركيزنا على املهددات الداخلية للتحول الديمقراطي ونلخصها في عاملين فقط هما:
أوال :املكون العسكري:
يشير مصطلح املكون العسكري إلى مجموع املؤسسات األمنية األربعة في البالد وهي؛ املؤسسة العسكرية ،قوات الدعم
السريع ،جهاز املخابرات العامة ،قوات الشرطة .وتحديدا نقصد به املؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع باعتبارهما
األكثر عددا وعتادا عسكريا بما يؤهلهما للقيام بالتأثير على الفترة االنتقالية؛ حفظا الستقرارها أو إنقالبا عليها .سياسيا،
ظل الجيش جزء من العملية السياسية منذ إنقالبه األول (عبود) في 1958م ،مرورا بالتدخالت االنقالبية الناجحة التي قام
بها الحقا ـ ـ ـ ـ النميري 1969م ،سوار الدهب 1985م ،البشير 1989م ،عوض بن عوف ـ ـ ـ ـ البرهان 2019م والزال قائما 56.وتؤكد
الحكومة االنتقالية القائمة ( يوليو 2021م) ،الشراكة السياسية بين العسكريين واملدنيين في السلطة ،وفق نصوص
الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة االنتقالية .هذا التاريخ الدال على النزعة السياسية للجيش أو قابلية الجيش للتسييس
يتضمن في داخله مهددا محتمال للتحول الديمقراطي .هذا الواقع املعقد للمكون العسكري ،ونظرا للتجربة التاريخية
لتدخل الجيش في العملية السياسية ،بجانب الظهور املفاجئ لقوات الدعم السريع عسكريا وسياسيا واقتصاديا ،يجعل
منها مهددا أساسيا للتحول الديمقراطي في السودان .باالضافة الى ما يتعرض له الدعم السريع من اتهامات يتعلق بعضها
بارتكاب انتهاكات ومجازر في دارفور واآلخر في قمع وقتل املتظاهرين ،وأكثرها خطورة تلك املرتبطة بمجزرة فض إعتصام
القيادة العامة .أيضا تمثل مطالبات القوى الداخلية والخارجية الداعية الى تفكيكه ودمجه في الجيش السوداني ،مزيدا
من تعقيد املشهد السياس ي واألمني في البالد وربما تدفعه هذه الضغوط إلى التفكير في خلط األوراق أو االنقالب على
السلطة.
ثانيا :الحركات املسلحة:
برزت ظاهرة الحركات املسلحة في السودان قبل استقالله ،بدوافع يغلب عليها األبعاد السياسية والثقافية والتنموية،
وانتشرت في األقاليم الطرفية وكان لها أثر عميق على التطورات السياسية في السودان .في 1956م بدأ ظهور الحركات
املسلحة بجنوب السودان ،ثم انتشرت في منطقتي جبال النوبة والنيل األزرق ،ثم الحقا في دارفور وشرق السودان .اتخذت
الحركات من العوامل القبلية ،اإلثنية ،الدينية والجهوية ،بحسب سياقها التاريخي والثقافي مبررا لتحشيد جنودها
ومناصريها خدمة ألغراضها السياسية .تعتبر اإلقليمية والنخبوية بجانب القبلية واإلثنية صفات مرتبطة بكافة الحركات
املسلحة ،األمر الذي يضعف توجهاتها القومية .بالرغم من ذلك ،اكتسبت الحركات املسلحة الرئيسة إعترافا محليا ودوليا
بعدالة قضيتها ومطالبها ،ووجدت دعما من القوى السياسية الوطنية وبعض دول الجوار ،وعلى املستوى اإلقليمي والدولي.
كل ذلك يجعل من الحركات املسلحة ،سواء التي دخلت في اتفاقات سالم مع الحكومة أو التي لم تدخل بعد ،مهددا محتمال
أيضا لعملية التحول الديمقراطي بالسودان ،خاصة إذا لم تتم مخاطبة األسباب الحقيقية التي أدت لنشوئها واالستجابة
للمطالب العادلة لها.
مستقبل التحول الديمقراطي في السودان:
56

"القوات املسلحة السودانية" ،ويكيبديا 1 ،آيار /مايو 2021م ،شوهد في  14آيار /مايو 2021م ،فيhttps://ar.wikipedia.org/wiki/ :
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إن الوقائع السياسية ـ ـ ـ ـ التاريخية واملعاصرة ـ ـ ـ ـ تؤكد أن القوى السياسية إن أرادت إخضاع السلطة للشعب عليها أن
تتوافق على الكليات والقواعد الدستورية التي تنظم عملية تداول السلطة ديمقراطيا .فاألحزاب السياسية هي صاحبت
الرهان األساس ي على تحقيق التحول الديمقراطي ،في مقابل املكونات العسكرية (الجيش ،الدعم السريع ،الحركات
املسلحة) املهددة لهذا الخيار االستراتيجي لضمان تأسيس الحكم املدني الديمقراطي في السودان .الدرس الذي يجب أن
تستفيد منه األحزاب السياسية الرئيسة املتنافسة بشقيها ،اليساري واليميني ،فاملكونات العسكرية بحكم التجربة
التاريخية والعملية ليست لها مصلحة حقيقية في التحول الديمقراطي .ويمثل استمرار الصراع األيدويولوجي والسياس ي
بين األحزاب فرصة إلضعافها وتكريس الصورة الشائهة لها لدى املواطن ،وإثبات فرضيتهم بأفضلية الحكم العسكري
للسودان .عليه أتوقع للتحول الديمقراطي في السودان أن يتخذ أحد املسارات التالية:
أوال :مساراإلكراه السياس ي ـ ـ تقوده الحكومة االنتقالية:
ويفترض هذا املسار أن تقوم الحكومة االنتقالية بمكوناتها الثالث (املدني ،العسكري ،الحركات) ،وتحت ضغط األحزاب
السياسية املعارضة والواقع السياس ي واالقتصادي املهدد باالنهيار ،إلى تبني قضية التحول الديمقراطي بقوة والعمل على
قيادة العملية بشفافية ومهنية.
ثانيا :املسارالعقالني ـ ـ تقوده األحزاب السياسية:
ويفترض هذا املسار (العقالني) أن تدرك األحزاب السياسية الرئيسة (الحاكمة واملعارضة) أن مصلحة الوطن ومصلحتها
تقتض ي أن يتوافقوا على تحقيق وحماية التحول الديمقراطي في السودان ،فهو الضمان الوحيد لبقائهم ولتهيئة مناخ آمن
للتنافس بين مشروعاتهم السياسية ،وإال البديل هم العسكر.
ثالثا :مسارالثورة التصحيحية ـ ـ تقوده القوى الشعبية:
ويفترض هذا املسار أن الشعب السوداني أصبح أكثر وعيا ولن يقبل باألنظمة العسكرية والشمولية مرة أخرى ،بالتالي
يتوقع أن يحدث حراك شعبي واسع يجد الدعم من القوى النقابية واملهنية ،فئات الشباب واملرأة والقوى السياسية املؤمنة
بقضية التحول الديمقراطي يطالب بإعادة السلطة للشعب وبتسريع عملية التحول الديمقراطي في البالد.
الخاتمة:
تناولت الورقة دور األحزاب السياسية في التحول الديمقراطي بالسودان ،وفق نموذج دانكورت روستو ،حيث نظرت في دور
األحزاب السياسية خالل فترات الحكم الوطني بشقيه ـ ـ ـ ـ العسكري والديمقراطي ـ ـ ـ ـ وذلك بالتركيز على ممارستها العملية في
الحكم واملعارضة .فتوصلت الورقة من خالل رصدها للمسار السياس ي لألحزاب السياسية إلى طبيعة األزمة السياسية
وأطرافها وخيارات حلها وفق سيناريوهات تؤكد على حتمية التحول الديمقراطي .إن تاريخ الصراع السياس ي في السودان
يشير إلى الدور الكبير لألحزاب السياسية في نشأته واستمراره ،ويلخص الطبيعة الصفرية للصراع بين أطرافه ،القوى
اليسارية والقوى اليمينية ،ودوره في غياب املشروع الوطني .بل تتحمل األحزاب السياسية أخالقيا وسياسيا ،التسييس
والتشويه املمنهج الذي يستهدف املؤسسة العسكرية ،رغم تاريخها ورصيدها الوطني في حماية الوطن واملواطن ،واآلثار
املدمرة التي يمكن أن تنتج عنها هذه األفعال على حاضر ومستقبل السودان .تعثرت الديمقراطية في السودان ،رغم نجاحها
في كثير من املجتمعات املشابهة لظروفه ،نتيجة ضعف الثقافة الديمقراطية لألحزاب السياسية وغياب التوافق بينها على
كليات الثوابت واملصالح الوطنية (املشروع الوطني) .ولكن يظل التحول الديمقراطي للسودان بعد ثورة ديسمبر ،مخرجا
آمنا لكافة األطراف السياسية والعسكرية ،وفرصة تاريخية لتصحيح مساره السياس ي والدستوري واالجتماعي .تمثل
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املسارات الثالث املقترحة سيناريوهات فرضتها الحالة السودانية نتيجة التعقيدات التي صاحبت تشكلها التاريخي
والسياس ي ،ولعل السيناريو الثاني (املسار العقالني) هو األمثل حيث يؤكد الدور القيادي لألحزاب السياسية في تحقيق
التحول الديمقراطي اآلمن واملستدام بالسودان ،تجنيبا للبالد نتائج ومآالت خيارات اإلكراه السياس ي أو الثورات
التصحيحية التي يصعب جدا التهكن بها ،في ظل واقع إجتماعي وإقتصادي وسياس ي وأمني يتسم بالهشاشة والسيولة معا.

قائمة املراجع:
أوال :املراجع العربية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

أحمد السعودي وأحمد طاهر ،الديمقراطية الكويتية :التاريخ ،الو اقع ،املستقبل( ،الكويت :العربي للنشر والتوزيع.)2011 ،
حنان العربي" ،االنتقال الديمقراطي" ،املوسوعة السياسية ،شوهد في  5آيار /مايو 2021م ،فيhttps://political- :
encyclopedia.org/dictionary/
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 حالة واحات آدرار:املوارد املائية باملجال الواحي املوريتاني بين الندرة واستراتيجيات التكيف

Water resources in the Mauritanian oasis between scarcity and adaptation
strategies: the case of the Adrar oases
. املغرب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أكادير، جامعة ابن زهر: الحاج عال سيدي محمود-1
. املغرب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا: زهيرالنامي. د-2
 وقد عرفت الواحات بشكل عام. يقع ثلثها بوالية آدرار لوحدها، هكتار5000  تبلغ املساحة اإلجمالية للواحات املوريتانية ما يناهز:الملخص
َ  الش يء الذي اكسبها صمودا. جعلها تتميز من خالله بثقافة وتاريخ ميزاها عن باقي التراب الوطني،استقرار بشريا قديما
ض ِمن لها االستمرارية متحدية
. واملتمثلة في ندرة املياه وهشاشة الوسط الطبيعي،بذلك إكراهات صعوبة الحياة في األوساط القاحلة
 إال أن مواردها املائية تبقى رهينة بأهمية التساقطات التي تعرفها األحواض املائية التي تغذي الفرشات،وتعد واحات آدرار من أهم الواحات املوريتانية
 الش يء الذي، فإن الجفاف يعتبر ظاهرة بنيوية مميزة لهذه املنطقة، ونظرا ملوقعها الجغرافي املنفتح على املؤثرات الصحراوية الجافة.املائية الباطنية بها
 فإن الفالح اآلدراري، ونظرا لكون الفالحة تشكل ركيزة االقتصاد الواحي.ينعكس بالضرورة على املوارد املائية الجوفية والسطحية الشبه املنعدمة هناك
، للحد من تأثير إكراهات الخصاص املائي،عمد منذ القدم إلى إدخال وابتكار مجموعة من التقنيات (االستراتيجيات) املتكيفة مع طبيعة الوسط
. أخذ املشهد يعرف تحسنا أكثر من ذي قبل، بفضل ذلك املجهود الذي تعزز بتدخالت الفاعلين التنمويين،وفعال
. املوارد املائية؛ الخصاص املائي؛ السقي التقليدي؛ استراتيجيات التكيف؛ واحات أدرار:الكلمات املفاتيح

Abstract: The total area of the Mauritanian oases is about 5,000 hectares, one third of which (1/3)
is located in the region of Adrar alone. In general, the oases have known ancient human stability,
which made them acquire a culture and history that distinguished them from the rest of the
country, which earned it steadfastness and ensured its continuity, defying the hardships of life in
arid environments, represented by water scarcity and the fragility of the natural environment.
The oases of Adrar are one of the most important Mauritanian oases, but their water resources
remain hostage to the importance of precipitation known by the water basins that nourish the
underground water beds. Due to its geographical location open to the influences of the dry desert,
the atmospheric drought is considered a distinctive structural phenomenon for this region, which
necessarily reflects on the almost non-existent ground and surface water resources there. In view
of the fact that agriculture is the basis of the suburban economy, the Adrarian farmers have since
ancient times, introduced and invented a range of technologies adapted to the nature to reduce
the impact of water shortage, and indeed, thanks to that effort that was reinforced by the
interventions of local development actors, the scene began to improve more than before
Keywords: Water resources; water shortage; traditional irrigation; adaptation strategies; Adrar
oases.
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مقدمة:
تعتبر مسألة العجز املائي من أهم القضايا املطروحة للنقاش عامليا ،وبالتحديد في دول العالم الثالث في ظل التغيرات
املناخية التي تفاقمت حدتها مع التطور الصناعي واالقتصادي واالجتماعي الذي شهده العالم ،ومع التزايد السكاني املطرد،
ظهرت أزمات مائية خانقة في النصف الثاني من القرن العشرين ،وكانت لها انعكاسات عديدة ،سببت الكثير من املشاكل
التي لم تكن متوقعة والتي لم توضع في الحسبان من لدن معدي خطط التنمية االقتصادية.
وتتخذ مشكلة املياه أبعادا كثيرة ومختلفة ،خاصة في األقاليم الجافة وشبه الجافة والتي تقع موريتانيا ضمنها ،حيث تمثل
الصحراء  %90من أراضيها التي ال تتجاوز فيها معدالت التساقطات املطرية  80ملم سنويا وحدود % 90من الرطوبة الجوية
تتبخر بسبب الحرارة املرتفعة.
وتعتبر منطقة آدرار ضمن هذا النطاق الصحراوي الجاف والذي ال يتجاوز معدل التساقطات املطرية فيها حوالي  50ملم
سنويا .وهو الش يء الذي يجعل من الصعب إقامة أي نشاط زراعي في ظل هذه الظروف املناخية الصعبة .إال أن وجود
املنطقة منذ القدم في بيئة ال ينخفض معدلها الحراري بها عن  18درجة مئوية واحتضانها لشبكة من األودية العميقة وفيرة
املياه الجوفية القريبة ،جعلها مهدا لقيام زراعة النخيل والتي تعتبر رمزا من رموز هوية هذه الوالية االقتصادية و الثقافية
والتاريخية ،ويعود وجود هذه الزراعة في آدرار إلى عهد "البافور" وهم سكان أسطوريون تعزو لهم بعض الروايات الشائعة
تأسيس ابرز حواضر آدرار) ،حماه هللا ولد السالم ،2012 ،ص  (10وقد ظل صامدا في وجه التقلبات املناخية التي مرت
على هذه املنطقة منذ مئات السنين ،وقد حافظ أيضا على تأمين زراعات سقوية ثانوية تتم زراعتها تحت النخيل كالحبوب
مثل الشعير ،والخضروات.
وقد شكلت أزمات الجفاف التي عرفتها البالد ،واالنفجار الديمغرافي الهائل وما رافق ذلك من تطور للحاجات الغذائية ،كلها
مجتمعة وغيرها من األسباب األخرى ،أزمة تنموية ارتبطت بالضرورة في مجملها بمسألة الخصاص املائي ،الش يء الذي
ضاعف الطلب على املاء في زمن وجيز .إال أنه ال يمكن دائما إرجاع األزمة إلى الظروف املناخية فقط دون األسباب البشرية
مثل االستغالل املفرط للموارد املائية في أغلب األحيان ،األمر الذي جعلها تحتاج إلى سياسة مائية تقدم حلوال مناسبة
لالزمة املائية املطروحة اآلن في املجاالت الواحية املوريتانية وفي واحات آدرار بشكل أكبر.
إشكالية الدراسة
.1
عرفت املوارد املائية باملجالي الواحي اآلدراري في السنوات األخيرة تراجعا ملحوظا ،نتيجة االستغالل املفرط للفرشة املائية
الباطنية والسطحية ،وسوء توزيعها ،إضافة إلى االستنزاف بفعل عمليات الضخ املبالغ فيها نظرا لغياب رقابة السلطات
املعنية ،مما يسفر عن نتائج ذات انعكاسات سلبية على املجال الواحي ،كتفاقم الطلب على املاء الشروب مما ينذر بخلق
بؤر لتوتر اجتماعي ،باإلضافة إلى تراجع اإلنتاج الواحي ،والذي بدوره يؤدي إلى نزوح الساكنة والعمالة الواحية نحو املدن
الكبرى طلبا للعمل ولظروف حياة أفضل .األمر الذي يتطلب من الفاعلين الترابيين التدخل من أجل حماية املوارد املائية
وضمان استغاللها بشكل أكثر عقالنية ،من أجل الحفاظ على األمن املائي للساكنة املحلية ،وضمان تنمية مستدامة.
في هذا اإلطار تتبلور إشكالية هذه الدراسة والتي يمكن صياغتها من خالل السؤال اإلشكالي التالي "ما واقع املوارد املائية
بواحات آدرار في ظل الندرة؟" ولإلجابة عن هذا السؤال املحوري قمنا بتقسيمه إلى األسئلة الفرعية التالية:
ما مظاهر العجز املائي بواحات آدرار؟
-3
ما تأثير تراجع املوارد املائية على مجال الدراسة؟
-4
كيف يمكن الحفاظ على املوارد املائية في ظل الخصاص املائي الكبير؟
-5
فرضيات الدراسة
.2
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لإلجابة عن اإلشكالية املركزية ،انطلقنا من ثالث فرضيات أساسية وهي على الشكل التالي:
 تعاني املوارد املائية باملجال الواحي اآلدراري من تراجع في اإلنتاج بسبب الظروف املناخية ،واالستغالل البشري غير
املعقلن؛
 يسبب الخصاص املائي في املجال الواحي اآلدراري تفاقمت أزمة العطش وتراجع اإلنتاج الواحي مما يتسبب في نزوح
الساكنة وخلق التوتر االجتماعي؛
 يضمن األمن املائي املتأتي عن استراتيجيات التكيف ،استقرارا بشريا وتنمية مستدامة للموارد املائية.
 .3أهمية املوضوع
عرف املجال الواحي املوريتاني منذ ثالثة عقود خلت تقربا نوعا من التوتر االجتماعي الناجم عن طرده لساكنته املحلية
وقوته العاملة نحو املدن الكبرى ،ويرجع ذلك إلى ما أصبح يعرفه ذلك املجال من هشاشة وتفش ي للفقر بسبب تراجع الدور
االقتصادي واالجتماعي للواحات التي أخذ عددها وإنتاجها يعرف تناقصا ملحوظا ،والذي يمكن حصر أسبابه بدرجة
أساسية في الجفاف وما خلفه من خصاص مائي ملحوظ.
وهو األمر الذي أخذ الفالح اآلدراري والفاعلون الترابيون يتفطنون له منذ بواكر االستقالل ،فعمدوا إلى اتخاذ جملة من
التدابير واإلجراءات سبيال إلى التكيف مع شبح الندرة .مثل تدخل الدولة من خالل مجموعة من املؤسسات (وزارة التنمية
الريفية ،مشروع الواحات ،برنامج التنمية املستدامة للواحات  ،PDDOإدارة الهيدرولوجيا والسدود...الخ) واالستثمارات
الهيد رو فالحية (بناء السدود ،تشجيع الري بالتنقيط ،حفر اآلبار )...للحد من تأثير الخصاص املائي .ومن هنا تكتس ي
الدراسة أهميتها ،حيث تسعى هذه الدراسة إبراز إشكالية ارتباط مسألة الخصاص املائي بمقومات التنمية املستدامة،
والجهود املبذولة من طرف الفاعلين الترابيين سبيال إلى التكيف مع الندرة من خالل ضبط مؤشر سياسة حكامة استغالل
املياه.
 .4أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى إثراء الدراسات املتعلقة بمشكل ندرة املياه التي يعاني منها املجال الواحي املوريتاني ،ذلك املشكل
القديم الجيد الذي أخذ يلقي بظالله على مختلف مناحي الحياة هناك ،وذلك من أجل صياغة جملة من الحلول املقترحة
على ساكنة املجال الواحي من أجل عقلنة االستغالل من جهة ،وعلى الفاعلين التنمويين (حكوميين وغير حكوميين) من
جهة أخرى ،من أجل اعتمادها في خططهم التنموية الهادفة إلى حكامة استغالل املياه.
 .5منهجية البحث
باختالف الظواهر املدروسة ،تختلف املناهج املتبعة في البحوث الجغرافية ،كل منهج يوافق إشكالية معينة ،وخالل هذه
الدراسة سنتبع املنهج اإلحصائي والوصف التحليلي ،من خالل جمع املعطيات املوجودة ومحاولة تفسيرها وتحليلها
ومحاولة الوصول إلى استنتاجات طبقا لإلشكالية املحددة.
 .6توطين مجال الدراسة
لكل دراسة مهما كانت شموليتها حدود مجالية وحدود موضوعية (علمية) تنتهي عندها وذلك حسب حجم الدراسة
ومستواها العلمي وكل ما تقلص مجالها العلمي والجغرافي كلما كانت نتائجها أكثر دقة وأكثر مصداقية.
تقع والية آدرار شمال نواكشوط على بعد  451كلم ،تحدها من الشرق جمهورية مالي ووالية الحوض الشرقي ،ومن الشمال
واليات تيرس الزمور وداخلت نواذيبو ،وتحدها والية إنشيري من الغرب وواليات تكانت ولبراكنة من الجنوب فيما تحدها
والية إترارزة من الجنوب الغربي.
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خريطة رقم  :1توطين والية آدرارضمن التراب املوريتاني

تسعى هذه الدراسة إلى تشخيص واقع املياه في املجال الواحي املوريتاني (اآلدراري نموذجا) من خالل إبراز العالقة بين ارتفاع
ومتطلبات التنمية املستدامة من جهة ،وميزة الخصاص املائي الذي يعرفه املجال منذ فترة .أما الحدود الزمنية فترتبط
بفترة تفاقم أزمة الخصاص املائي والتي أخذت تتطور منذ جفاف السبعينيات وحتى يومنا هذا.
 .7الدراسات السابقة
تظل الدراسات السابقة بالنسبة ألي موضوع بحثي هي إحدى الركائز األساسية ،إن لم نقل حجر الزاوية ،وقد اهتم باحثون
موريتانيون بموضوع الخصاص املائي في املجال الواحي اآلدراري كل من زاوية اختصاصه ،حيث تم تناول املوضوع من طرف
الهيدرولوجيين من خالل دراسة تحت عنوان "تحين الدراسة اإلقليمية املونوغرافية لوالية آدرار" ،وهي دراسة قد تم
إعدادها من طرف مكتب متخصص في مجال املياه يدعى  HYDROCONSEILفي غشت  2017لصالح وزارة اإلسكان
والعمران واالستصالح الترابي .وعلى الرغم من أن الدراسة قد اعتمدت في شقها املتعلق باملاء منهجا استقرائيا ملنوغرافيا
واقع الهيدرولوجيا في املجال الواحي اآلدراري ،إال أنها ركزت في تعاملها مع املعطيات على معطيات تقديرية ،من خالل
توظيفها إلسقاطات املسوح واإلحصاءات السكانية ،وقد يكون العمل أكثر دقة لو تم اعتماد العمل امليداني ،خصوصا مع
توفر اإلمكانيات املادية واللوجستية.
وتناولت دراسة أخرى ،عبارة عن بحث الستكمال متطلبات التخرج من مدرسة األساتذة واملفتشين ،موضوع "الزراعة في
إقليم واحات أطار" ،أجريت سنة  1984تناولت مسألة الخصاص املائي من زاوية تأثيرها على النشاط الفالحي ،وقد توصلت
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تلك الدراسة إلى ضرورة دق ناقوس الخطر من أجل حكامة مجال املياه وتسيرها تسيرا يتطابق مع متطلبات التنمية
املستدامة.
.Iانعكاس تفاقم ظاهرة الجفاف الجوي على املخزون املائي بواحة آدرار
لقد عرف مجال الدراسة تعاقب ملوجات الجفاف نتج عنها تراجع لخطوط املطر نحو جنوب البالد ،الش يء الذي فاقم من
ظاهرة الجفاف الجوي التي أثرت في املخزون املائي الهش بطبيعته ،الرتباطه بمحدودية وموسمية األمطار ،تلك األمطار التي
ال تكاد تتأتى قيمتها الفعلية بسبب ارتفاع معدل التبخر الناجم عن شدة الحرارة.
 .1النظام الحراري
تعتبر والية آدرار من أشد األقاليم املوريتانية ارتفاعا في درجات الحرارة ،حيث سجلت محطة الرصد الجوي في أطار °52
درجة مئوية كأكبر تسجيل يومي منذ  2000حتى  ،2020و °7كأخفض درجة سجلت خالل نفس الفترة.
مبيان رقم  :1متوسط درجات الحرارة الشهري في محطة أطار
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املصدر :مصلحة الرصد الجوي ONS
يصنف النظام الحراري لوالية آدرار على أنه قاري ،حيث يتميز بارتفاع درجات الحرارة في الصيف ،وقد بلغ املعدل السنوي
 28.8درجة مئوية ،ويمكن تمييز فصلين أساسيين ،فصل بارد من نوفمبر إلى مارس ،مع درجات حرارة دنيا في شهري ديسمبر
ويناير ،تصل على التوالي إلى  14.9و .°13.6وفصل ساخن من أبريل إلى أكتوبر ،مع درجات حرارة قصوى تتجاوز  °40خالل
الفترة ما بين شهري يونيو وشتنبر.
 .2النظام املطري
عرفت خطوط املطر منذ جفاف السبعينيات نزوحا نحو الجنوب ،وهكذا أصبح املجال املدروس يقع شمال خط مطر 100
ملم سنويا ،وبهذا التموقع الجديد أضحى منطقة صحراوية بالدرجة األولى ،تتهاطل عليها األمطار عادة في نهاية فصل
الصيف تدفعها جبهات قادمة من خليج غينيا ومراكز الضغط املرتفع في سنت هيلين في جنوب املحيط األطلس ي تحت تأثير
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الرياح الجنوبية الغربية )سيد أحمد ولد أحمد جدو ،1986 ،ص  (28كما تتساقط األمطار نادرا في فصل الشتاء ،حينما
تسيطر الرياح القطبية الشمالية على الشمالية الشرقية السائدة ) .بشيري ولد محمد الوالتي ،1990 ،ص  (31ويتميز
املجال عموما بندرة األمطار وبتذبذبها وتوزيعها غير املتكافئ ،وهذا ما انعكس سلبا على تغذية الفرشة املائية.
خريطتان رقم  :3 – 2خطوط تساوي املطربمورياتنا ما بين 2020-1950

املصدر :مصلحة األرصاد الجوية  ،ONMبتصرف
يبلغ املعدل السنوي للتساقطات املطرية حوالي  73.2ملم بمحطة أطار (حسب بيانات مصلحة الرصد الجوي خالل املجال
الزمني  ،)2020 - 1960وهذا املعدل جد متغير من سنة ألخرى ،حيث لوحظ تذبذب للمعدل السنوي للتساقطات من عام
آلخر خالل هذه الفترة .وقد لوحظ من خالل معطيات سالسل الرصد السنوي أن املعدل السنوي للتساقطات خالل 20
سنة األخيرة لم تجاوز  60ملم إال  3أو  4مرات متفاوتة .كما يالحظ أن املعدل الشهري خالل تلك الفترة لم يجاوز هو اآلخر
عتبة  30ملم خالل فترة سقوط األمطار التي غالبا ما تكون محصورة في فترة تتراوح بين ثالثة إلى خمسة شهور ،تمتد من
شهر يونيو إلى غاية شهر أكتوبر.
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مبيان رقم  :2املعدل الشهري املتوسط للتساقطات بمحطة أطار
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املصدر :مصلحة األرصاد الجويةONM
 .3الرطوبة
تعتبر الرطوبة في والية آدرار ضعيفة خالل معظم أشهر السنة ،حيث أنها قد تصل إلى أقل من  % 15في وقت تكون فيه
درجة الحرارة قد تجاوزت  °40في بعض األيام ،وتبدأ الرطوبة في االرتفاع نسبيا مع أوائل شهر يوليوز لتشهد املنطقة أمطارا
خريفية تمتاز كما أشرنا سابقا بقلة الكمية وتذبذبها .كما يتزامن ارتفاع نسبة الرطوبة هذه مع هبوب الرياح املوسمية،
وكذلك يوجد تباين كبير في نسبة الرطوبة على املستوى الفصلي حيث تتأثر الرطوبة خالل فصل الخريف باملؤثرات البحرية
أما خالل فصل الشتاء فإنه تسود فيه الظروف القارية.
 .4التبخر
يصل التبخر السنوي في محطة أطار  4834ملم ،ويعتبر شهر يوليو األعلى مستوى تبخرا ( 514ملم) وهو الشهر الذي
يكون في بعض املواسم بداية لفصل األمطار ،في حين أن شهر ديسمبر هو األدنى ( 298ملم).
مبيان رقم  :3املتوسط الشهري للتبخرفي محطة أطار
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املصدر :مصلحة األرصاد الجويةONM
ونخلص من خالل تطرقنا لعناصر املناخ إلى أن منطقة دراستنا يمكن تصنفها ضمن النطاق الصحراوي الجاف ،الذي
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يتسم بقلة األمطار واالرتفاع الشديد لدرجات الحرارة وسطوع الشمس ،الش يء الذي يرفع من معدل الفاقد املائي(التبخر)
وبالتالي ضعف املخزون من املياه .واملبيان التالي يجسد باختصار مناخ املنطقة من خالل محطة أطار ،والتي يتبن من
معطياتها أن املناخ الجاف هو املسيطر طيلة السنة ،ألن نسبة التساقطات (املعبر عنها باملنحنى  Pفي املبيان) أقل دائما
بمرتين من معدل درجات الحرارة (املعبر عنه بحرف .)T
مبيان رقم  :4رسم بياني لقياس الحرارة والتساقطات املطرية في محطة أطار
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املصدر :مصلحة األرصاد الجوية ONM
.IIمصادراملياه باملجال الواحي آلدرار
بعد التطرق إلى الخصائص املناخية املميزة ملجال الدراسة ،سنشخص خالل هذا املحور املوارد املائية ،سواء السطحية
منها أو الباطنية.
 .1املياه السطحية بواحات آدرار
يعتبر نهر السنغال الذي يبعد عن مجال الدراسة ما يربو على  650كلم ،هو املصدر املائي السطحي الوحيد في البالد عموما،
وبسب ارتفاع تكلفة تحويل مياهه ،لم تستفد منه حتى اآلن سوى مدينة نواكشوط التي أصبحت تعتمد عليه في شربها.
وهكذا فإن املياه السطحية في الوالية تختصر على الوديان املوسمية الجريان ،واملياه املعبأة في السدود والتي ترتبط في
تغذيتها بالتساقطات املطرية املحدودة األهمية.
وبسبب ارتباطها بالجريان السطحي تتفاوت منطقة الدراسة في مقدراتها املائية السطحية ،حيث تأتي منطقة "رقبة آدرار"
في املرتبة األولي لتوفرها على أكبر شبكة للتصريف املائي السطحي ،وتليها "منطقة الباطن" التي تستفيد من سدي" آمدير-
الطواز" ،فيما تأتي "منطقة السهوة" في املرتبة األخيرة بسبب طمر الرمال لغالبية شبكتها الهيدروغرافية .وبصفة عامة
يتوفر مجال الدراسة على شبكة هيدروغرافية مهمة تتمثل في مجموعة من األودية الكبيرة وروافدها وهي في الغالب األعم
ذات تصريف داخلي والجريان فيها بسيطا.
خريطة رقم  :4أهم املجاري املائية في مجال الدراسة
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املصدر :مشروع الواحات PDDO
يضم مجال الدراسة مجموعة من األودية ،وهي على الشكل التالي:
 واد سكليل :وهو املجرى املائي الوحيد الذي تصب فيه بشكل كلي كل املجاري املائية في باطن آدرار ،ويتميز بكثيرة
الروافد مثل الطواز وتيارت...إلخ ،وقد عرف هذا الواد مؤخرا في إطار إنشاءات التهيئة الهيدرومائية ،إنشاء سد هام بطول
 400متر وارتفاع  19متر ،حيث سيمكن من تعبأة ما يقارب  19مليون م ،3وهو ما يتوقع منه أن يساهم في تغذية الفرشاة
املائية الجوفية) .الدراسة الفنية ملشروع بناء سد واد سكليل ،وثائق مشروع الواحات(
 الواد األبيض :يأتي فاملرتبة الثانية ،ويعرف أيضا ب "واد أمحيرث" ويتميز هذا الواد باألهمية أيضا ،حيث تصب فيه
روافد كثيرة مثل روافد فارس ،تيربان ،أكنجب ...إلخ ،وينتهي إلى "يغرف" شأنه شأن سابقه.
 واد تيمينيت :وهو الواد الثالث من حيث أهمية الصبيب ،وينتهي في "املرفك" وله كذلك روافد كبيرة وهامة ،منها:
"املعدن ،أنبيكه ،أمشناد ...الخ".
وتعتبر هذه األودية الثالثة هي أضخم املجاري املائية في الوالية باإلضافة إلى البطاح واملستنقعات املوسمية مثل (لكراير،
التيمرن ،اريجي )...وهي كلها تسميات محلية ألحواض صبيبية) ،(Bassins Versantومن الصعب جدا حصر عدد روافد
األودية السالفة الذكر ذلك أنها كثيرة ومتشعبة ومختلفة األحجام واألهمية ،إال أن القاسم املشترك بينها– كبيرة كانت أو
صغيرة – هو احتضانها لواحات النخيل ،باإلضافة إلى أن غالبية الساكنة املحلية ،وخصوصا ساكنة الريف ،يعتمدون
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عليها في شربهم وشرب حيواناتهم.
 .2املياه الجوفية
يمكن تقسيم املجال الواحي اآلدراري من الناحية الهيدروجيولوجية إلى مجموعتين:
 سلسلة جبال "املوريتانيد  :"Mauritanidesوالتي تتميز تركبتها الجيولوجية بوجود خليطا من التكوينات الصخرية
املتحولة "شست وصلصال رملي" كما تحتوي على صخور خضراء .وقد أجريت بعض الدراسات املعمقة على هذه التكوينات
فأفضت إلى قابلية وجود بعض الخزانات العذبة لكنها بأحجام قليلة األهمية) .عثمان ولد الدي ،1998 ،ص (89
القدم (ما قبل
 حوض تاودني :ويشغل حوض تاودني مساحة كبيرة من والية آدرار ،فهو عبارة عن سهل رسوبي موغل في ِ
الكامبري إلى الكامبري -األوردوفيس ي) .والتشكيالت الصخرية الغالبة فيه هي األحجار الرملية والجرانيتية والجيرية،
والصخور الزيتية والطينية ،وكلها تتوفر على قابلية احتوائها عدسات مائية بفضل التشققات والتصدعات.
تتفاوت أهمية تدفق اآلبار في هذا الحوض من جهة ألخرى ( 5إلى  20م/3س) ،غير أن امللوحة املرتفعة تغلب على بعض
أطراف الحوض .وقد وضحت الدراسات التي أقيم بها في الوالية أن التركيبة الهيدرولوجية في املنطقة ال تسير على نفس
النسق حيث أنها تكون أكثر قابلية الحتواء على املاء في األجزاء الشرقية "كشنقيط ،وادان"" ،العين الصفرة"...إلخ .وانطالقا
من هذه التشكيلة الهيدرولوجية ،فإنه يمكن حصر البحيرات املائية الجوفية ذات األهمية بالوالية في:
 الفرشة السطحية املؤقتة :وتعود هذه الفرشات إلى ترسبات الزمن الرابع والتي هي في الغالب عبارة عن رمال حصوية
تفترش طبقة من الصخور الكربونية أو الصلصالية الرملية ضعيفة النفاذية ،غير أنها تحتوي على شقوق وانكسارات
تحتوي على مياه عذبة .وهي منطقة املخزون املائي لوالية آدرار حيث جريان أهم أجزاء وادي "سكليل" و"الواد لبيظ"
ومصبيهما (يقرف) .وتعتبر مناطق هذه الوديان هي مكان تركز النشاط الفالحي املرتبط بالواحات.
 الفرشات غير املتصلة ( )Discontinuبسلسلة املوريتانيد :من الناحية الجيولوجية ،يغلب على أماكن تواجد هذه
الفرشات تكوينات الشيست والصلصال التي تتميز في هذا الجزء من سلسلة املوريتانيد بهشاشة وتآكل وتشقق اجزائها
السطحية ،وعلى الرغم من عذوبة مياهها إال أنها متناقصة بسبب عدم وجود مصدر مائي يغديها(Ministère de l’ .
)Hydraulique et de l’ Energie , 1994, p 74
 الفرشة غير املتصلة بآمساكة :إن البحوث التي أجريت بواسطة الدراسات الجيوفيزيائية وكذلك اآلبار التجريبية على
الطبقات القاعدية )  ( Socleالكرانيتية والشستية املكونة للهيكلة البنيوية ملنطقة "آمساكة" لم يكن من بينها ما يظهر
وجود مواد مائية عذبة دائمة التدفق.
.IIIاستراتيجيات التكيف مع ندرة املوارد املائية بواحات آدرار
يتواجد بوالية آدرار ما يناهز  60واحة مقسمة على ثالثة مجاالت جغرافية تحمل كل منها مسميات محلية وهي :واحات
رقبة آدرار ،واحات "باطن آدرار" وواحات "سهوة آدرار" ) (projet de développement des oasis, P 11وتتواجد هذه
الواحات في الغالب محاذية لألودية لسهولة تعبئة مياهها.
وهكذا فإن التوزيع السكاني للمجال ظل مرتبطا بالتوزع الجغرافي ملصادر املياه ،فأينما توفرت بدرجة تمكنهم من ممارسة
نشاطهم الفالحي تواجدوا .ولهذا ظلت مسألة التكيف مع ندرة املاء ،املسألة األولى بالنسبة لساكنة املجال الواحي ،وهو
الش يء الذي جعل الفالح اآلدراري يعتمد منذ القدم مجموعة من التقنيات واألعراف التنظيمية من أجل تعبئة وتدبير
املوارد املائية املتاحة ،فظل يطور من نظم السقي املعتمدة لدية في سيرورة مواكبة للتراجع السريع للمخزون املائي باملجال.
 .1أنماط السقي التقليدي املعتمدة في املجال الواحي اآلدراري
تفطن الفالح الواحي اآلدراري منذ القدم ملسالة ندرة املياه في مجاله وخصوصا عندما أصبح الصورة أكثر وضوحا وتجليا
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
46

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
مع تفاقم ظاهرة الجفاف البنيوي وما وازاها من محدودية إمكانيات الدولة آنذاك في مجال تنمية املوارد املائية ،فعمد إلى
تدبير الندرة املائية عن طريق ابتداع عدة أساليب وطرق لتوظيف املتاح من املوارد املائية توظيفا يخدم متطلبات التنمية
املستدامة املحلية ،وذلك من خالل تقنيات تقليدية ساهمت والزال البعض منها يساهم في عملية التكيف مع الندرة.
 تقنية رفع املاء بواسطة الدلو :وهي وسيلة قديمة جدا ،و"الدلو" عبارة عن جيب يخاط من جلود الحيوانات أو املطاط
(لبالستيك) وفي الغالب تكون سعته في حدود ما يناهز 1م ،3ويكون مربوط بحبل يتناسب طوله مع طول البئر أو يزيد قليال،
ويتم استخدامه يدويا لجلب املاء من البئر باالعتماد على املجهود العضلي ،وكان هذا النمط من أنماط رفع املاء يتناسب مع
الفترة التي كانت فيها فرشة املاء قريبة جدا وال تتطلب تعميق اآلبار كثيرا من أجل الوصول إليها ،كما أن الواحة الفردية
كانت في الغالب تختصر على عدد قليل من النخيل يسهل سقيه بتلك الطريقة البدائية ).محمد ولد الشيخ عبد القادر،
 ،1992ص (133
 تقنية رفع املياه بواسطة الشاذوف (أشيالل) :مع تراجع حجم ومستوى منسوب املياه في الفرشة الباطنية بسبب
الجفاف الجوي واالستغالل غير املعقلن للماء ،أصبح الفالح أمام أمر محتوم من أجل الوصول إلى مستوى املاء ،وهو
تعميق اآلبار ،غير أن تقنية (الدلو) لم تعد مناسبة ملا تتطلبه من مجهود عضلي ومجال زمني ،فعمد الفالح إلى تطوير آلية
للسقي فأدخل (أشيالل) كنمط جديد لجلب املياه من تلك اآلبار التي أصبحت أكثر عمقا من ذي قبل ،وهو عبارة عن رافع
من الخشب ينتصب على خشبتين قصيرتين ثم يربط في رأسه حبل يساوي عمق البئر ثم يعلق في رأسه الثاني ثقل يفوق
وزن الدلو الذي يربط في الحبل ويفرغ املاء املجلوب بواسطة الشالوف في حوض يكون معد بالقرب منه ليتم تصريفها عن
طريق شبكة من قنوات الري الترابية التي تصب في اتجاه حفر النجيل ،بفعل دفع مستوى انحدار السطح ،وال يزال هذا
النمط مستخدم حتي يومنا هذا في بعض الواحات التي تمتاز بقرب مياهها من السطح مثل "تونكاد ولودي".
 .2االنتقال للري باملضخات في إطارعملية التكيف مع الندرة
بسبب تراجع الفرشة الباطنية الناجم عن شح األمطار ،والري غير املعقلن وما رفقة من ضياع للماء بسبب بدائية الوسائل،
وما نجم عن ذلك من تراجع للمنتوج الواحاتي ،كان والبد من استجالب وسائل أكثر قدرة على التكيف مع الوضع الجديد:
 املضخات املشتغلة بالبنزين :مع اتساع رقعة املجال الواحي وتزايد الطلب على املاء ،والتراجع املستمر لحجم الفرشة
املائية وتزايد أهمية تسويق املنتوج الواحي ،عمد الفالح من جديد إلى تطوير وسيلة السقي فلجأ هذه املرة إلى املكننة من
خالل مضخات تشتغل بالبنزين ،وقد أحدثت هذه التقنية تغيرا جذريا في عمليات الري غير أنها بسب الكميات الكبيرة التي
تجلبها من املياه ( 30م/3ساعة) ،أصبحت تخلق مشاكل جانبية كاستنزاف املياه الجوفية ،مما يزيد ويرفع من درجة تملح
املياه ،باإلضافة إلى خرق قانون التوازن في استغالل املياه املبرم عرفيا بين املزارعين ،حيث تستنزف مياه اآلبار املجاورة لها
والتي ال تتوفر على مضخات ،يضاف إلى ذلك ما تخلفه هذه الوسيلة من أضرار على البيئة بسبب البنزين املستغل في
العملية.
 الضخ باالعتماد على ألواح الطاقة الشمسية :بعد تفاقم األثر البيئي للضخ املعتمد على البنزين ،لجأ الفالح إلى استبداله
بالطاقة الشمسية ،وذلك في إطار عملية اهتمام جديدة أولتها الحكومة للمجال الواحي ضمن مقاربة وطنية للتنمية
املستدامة ،كان توظيف الطاقات املتجددة أحد محاورها البارزة ،فأنشأت مشروع لدعم التنمية املستدامة
بالواحات( )PDDOالذي أخذ يشجع على استخدام الطاقة الشمسية في عملية السقي باملجال الواحي ضمن حزمة برامج
الدعم واإلرشاد املقدمة للفالحة الواحاتية.
صورة رقم  :3بئرمزودة بعدة مضخات
صورة رقم  :1الشاذوف (اشيالل) صورة رقم  :2حوض تجميع املياه
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املصدر :مشروع الواحات ()PDDO
 .3الري بالتنقيط آلية أخرى من آليات التكيف مع الندرة
أخذ املجال الواحي يعرف هذا النوع من الري مع بدايات تدخل مشروع التنمية املستدامة باملجال الواحي( ،)PDDOحيث
تم تشجيع الساكنة على اعتماد هذا النمط من أجل ترشيد املوارد املائية ،باإلضافة إلى ضمان فاعلية عملية السقي بنسبة
تعادل ثالثة أضعاف فاعلية الري مقارنة بالطرق األخرى .وقد أخذ هذا النمط يعرف رواجا في املجال الواحي اآلدراري منذ
بداية سنة  ،2000حيث قام هذا املشروع بتوزيع أعداد كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية وخراطيم ومعدات شبكات الري
بالتنقيط.
 .4إنشاء السدود لدورها البارزفي تغذية الفرشة الباطنية
في ظل تفاقم أزمة الخصاص املائي ،أدرك الفالح اآلدراري منذ وقت مبكر ما لسدود من أهمية في البيئات الجافة وشبه
الجافة التي ينتمي إليها مجاله الواحي ،ملا تلعبه السدود من دور في تنمية املوارد املائية .فعمد إلى حبس مياه األودية من
خالل إنشاء السدود مستغال تارة الرمال والترب الطينية ،وتارة أخرى الحجارة وصوال إلى مرحلة استغالل اإلسمنت املسلح،
وقد وصل عدد السدود باملجال املدروس إلى  31سدا ،منها  14سد مع حاجز تلي ،غير أنها تساهم على الرغم من بساطتها
الفنية في تخزين كميات هامة من الجريان السطحي املوسمي.
صورة رقم  :4نموذج سد تلي صورة رقم  :5نموذج لحواجزمن الحجارة صورة رقم  :6نموذج من السدود الحديث
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املصدر :إدارة السدود والهيدرولوجيا
تستغل الساكنة املياه املخزنة في الري بشكل مباشر من خالل إنشاء فتحات (مفرجات) ينساب منها املاء عبر جداول تلية
تتدفق صوب "الوديان" لتغمرها ،وهي طريقة مما ال شك يرتفع معها الفاقد املائي بسبب هشاشة تلك الجداول التلية التي
تتشقق تحت تأثير قوة ضغط املاء ،كما ساهمت تلك السدود بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة املوسمية لتغذية الفرشة
الباطنية ،وهو ما ساهم في رفع منسوب تدفق تصريف اآلبار التي يعتمد عليها الساكنة املحلية في شربهم وشرب املواش ي إلى
غير ذلك من األنشطة املرتبطة باملياه .ومن أهم تلك السدود "سد واد سكليل" الذي بمقدوره حبس  19مليون متر مكعب
من املياه ذات الجريان املوسمي.
خاتمة:
على الرغم من استراتيجيات التكيف التي تم انتهاجها من أجل التدبير املعقلن ملصادر املياه في املجال الواحي عموما،
واآلدراري بشكل أخص ،فإن الندرة والخصاص ظلتا هما السمة األبرز لواقع تلك املصادر ،وقد ألقى ذلك الواقع بظالله
على مختلف مناحي الحياة في املجال ،حيث عرف في السنوات األخيرة  -وبشكل يوازي طرديا التراجع املتالحق للمخزون
الباطني من املياه – هجرة ملحوظة للساكنة املحلية وخصوصا منها القوة العاملة نحو املدن الكبرى ،كما بدى ذلك الشبح
املخيف متجليا للعيان من خالل تراجع معدل إنتاج التمور القادمة من تلك املنطقة التي كانت تعتبر إلى وقت ليس بالبعيد
ب "سلة التمور املوريتانية".
غير أنه من األهمية بمكان التأكيد على ضرورة تفعيل ودعم دور الفاعلين التنمويين املتدخلين باملجال كمشروع التنمية
املستدامة بالواحات( )PDDOالذي تبدو رؤيته في تنمية ذلك املجال واضحة املعالم ،كما أن تفعيل التدابير واإلجراءات
التنظيمية هو اآلخر مسار يعول عليه في تنمية وثمين املوارد املائية بمجال الدراسة ،كتقنين امللكية العقارية التي تلقي
بظاللها بشكل دائم على مسألة التوزيع العادل ملصادر املياه ،وذلك من أجل رسم مقاربة تعتمد التركيز على املؤهالت املائية
املتاحة عوضا عن االعتماد على الحاجيات ،من أجل رسم استراتيجية فالحية واحاتية تتناسب وحجم املؤهالت املائية
املتاحة.
انطالقا من اإلشكالية التي عالجنا ،وما توصلنا له من نتائج تؤكد صدقية الفرضيات التي طرحناها في البداية ،ومن أجل
املحافظة على املوارد املائية بمجال الدراسة نقدم االقتراحات التالية:
 دعم التدابير التقنية بتدابير تنظيمية ترتكز على دفع قطاعات وهيئات الدولة املختصة في مجال املياه والزراعة
والتنمية املحلية ،كل حسب اختصاصه من أجل إدراج وضعية الخصاص املائي في املجال الواحي ضمن برامجهم القطاعية
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التنموية؛
 تفعيل وتشجيع تشييد السدود في املنطقة من أجل رفع نسبة االستفادة من مياه األمطار ،وتغذية الفرشة الباطنية؛
 تعميم تجربة الري بالتنقيط وتشجيع الفالح على اعتمادها كبديل لوسائل السقي األخرى؛
 تركيز استراتيجيات التكيف ،على املتاح من املوارد املائية عوضا عن الحاجيات؛
 القيام بدراسة تقنية تستهدف تحديد حجم املخزون املائي املتوفر في املنطقة؛
 إعداد دراسات علمية تقف على الجدوى االقتصادية لألنشطة الفالحية في املنطقة وربط ذلك بالقيمة املادية
والالمادية للمياه (كمورد اقتصادي ،وكتراث) من أجل صياغة شروط استغالل املياه في األنشطة االقتصادية تفاديا لهدرها.
الئحة املصادرواملراجع
 oولد الدي عثمان" ،1998 ،الواقع الحالي لزراعة النخيل في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية وآفاقه املستقبلية" ،بحث
لنيل شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية ،جامعة حلب ،كلية الهندسة الزراعية ،قسم البساتين ،سوريا.
 oولد السالم حماه هللا" ،2012 ،تاريخ األمازيغ والهجرات الهاللية ( 1/2مقتطف من كتاب العبر) مع دراسة قبائل البافور
الغامضة" ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 oولد الشيخ عبد القادر محمد" ،1992 ،املشكالت األساسية لواحات آدرار املوريتانية" ،بحث لنيل دبلوم الدراسات
العليا املعمقة ،جامعة محمد الخامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،قسم الجغرافيا ،املغرب.
o Ministère de l’Hydraulique et de l’Energie, Direction de l’Hydraulique, 1994, Colloque international Eau,
Environnement, Développement, Nouakchott.
o Projet d’aménagement rural dans les oasis de l’Adrar, étude sur les wilayas de l’Adrar et du taguant, 2004.
o Projet d’aménagement rural dans les oasis de l’Adrar, étude sur les wilayas de l’Adrar et du taguant, 2004.
o Projet de développement des oasis, atlas statistique, 2005.
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إشكالية االستغالل املتزايد للموارد املائية بسهلي تفراطة ومعروف
)و آفاق االستدامة البيئية (املغرب الشرقي

The problem of the increasing exploitation of water resources in Sahel
Tafrata and Maarouf and Prospects for Environmental Sustainability
(Eastern Maghreb)
جامعة محمد األول وجدة-  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مصطفى عثماني-1
 تمثلت في االنتقال من النشاطين، تحوالت مجالية واقتصادية عميقة وسريعة، عرف سهل تفراطة بحوض جرسيف خالل العقود األخيرة:ملخص
 واملتسعة على األراض ي املجاورة، إلى نظام الزراعة املسقية املعتمدة على الفرشات الباطنية،الرعوي التقليدي والزراعي البوري املصاحب لالستقرار
 وقد أدى هذا األمر إلى تراجع كبير للموارد املائية الباطنية.املرتفعة املزودة لهذه السهول بترب وإتاوات مائية طبيعية طيلة مراحل التشكيل التضاريس ي
 مما سيطرح مشكل آفاق تجددها واستدامتها في ظل تنامي الطلب املتزايد واملتنافس عليها في القطاع،املحدودة والوحيدة في وسط قاحل وهش طبيعيا
 وتزايد، لظروف طبيعية غير مالئمة، وفي توفير املاء الصالح للشرب للدواوير انطالقا من هذه السهول الكفيلة بتأمين هذه املادة،الفالحي املتطور
... وتواتر سنوات الجفاف، وحدة القحولة،للضغط البشري
 وإبراز مظاهر،سنحاول تشخيص للموارد املائية بسهل تفراطة وعالقتها بالتطور الجيولوجي والجيميورفلوجي كمكائن متواضعة ومحدودة األفاق
. ودراسة آفاق استدامتها في ظل استغاللها املتزايد،التحول وآثره على تراجع املوارد املائية
 االستدامة البيئية-  التحوالت املجالية واالقتصادية – الجفاف-  املوارد املائية-  سهل تفراطة:الكلمات املفاتيح

Abstract : In recent decades, the Tafrata Plain in the Guercif Basin has witnessed rapid spatial and
economic transformations, represented by the transition from the traditional pastoral and
agricultural activities accompanying the settlement, to the irrigated farming system based on the
subterranean beds, expanding on the adjacent high lands supplied to these plains with soil and
natural water royalties throughout the formation stages. Terrain. This has led to a significant
decline of underground water resources in a naturally arid and fragile environment, which will pose
the problem of their renewal and sustainability in light of the growing and competing demand for
them in the developed agricultural sector, and in the provision of potable water to the districts and
as a result of unsuitable natural conditions, increasing human pressure, and unity Aridity, frequent
drought years...
We will try to diagnose water resources with an easy way of exaggeration, highlighting the
manifestations of their decline, and the prospects for their sustainability in light of their increasing
exploitation
Key words: Tafrata plain - water resources - spatial and economic transformations - drought environmental sustainability
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مقدمة:
يعتبر املاء عنصرا طبيعيا أساسيا في الحياة البشرية وفي تطورها االقتصادي واالجتماعي ،وأيضا في التوازن االيكولوجي
للمجال الطبيعي .غير أن النقص الحاصل في هذه املادة الحيوية ،خصوصا في املناطق الجافة وشبه الجافة خالل العقود
األخيرة ،أملته عدة تغيرات متداخلة .فمنطقة سهل تفراطة القاحلة باملغرب الشرقي التي كانت في املاض ي القريب عبارة عن
مراعي سهوبية تستقبل قطعان املواش ي من املناطق املجاورة في إطار الترحال واالنتجاع ،باإلضافة إلى كونها أرضا خصبة
ملمارسة الزراعة البورية والزراعة املسقية التقليدية القليلة في إطار اإلنتاج الفالحي املعاش ي ،حيث كانت املنظومة اإلنتاجية
متناغمة ومتوازنة مع اإلمكانيات التقنية واملوارد املائية املتاحة .أصبحت حاليا تعرف تحوالت مجالية واقتصادية سريعة
وعميقة تجلت مظاهرها في تنوع املوارد الفالحية وتوسيع املساحات املزروعة واملغروسة ،وما رافقها من تنافس شديد
وشرس حول املوارد املائية التي تعد عملة نادرة وغالية في هذا الوسط الجاف املتميز بهشاشة طبيعية.
وهكذا ،وبفعل الطلب املتنامي على استهالك املاء ،تناسلت اآلبار واملضخات املرافقة في البداية ثم األلواح الشمسية الحقا
وانخفض مستوى الفرشات املائية ،في تزامن مع تردد دورات الجفاف وضعف التساقطات السنوية ،وأيضا تدهور املوارد
النباتية والترابية باملجاالت املرتفعة املهيكلة للسهل ،التي ظلت تمونه على الدوام بواردات مائية متواضعة بصفة متكاملة،
مما انعكس سلبا على مخزونها املائي وضمان تجددها الطبيعي .باإلضافة إلى أن األمر سيطرح مشكل آفاق تلبية الحاجيات
املائية تجاه بعض القطاعات املستقبلية املعولة على هاته الفرشات ،من قبيل تزود سكان الدواوير باملاء الصالح للشرب
بالهوامش في إطار البرنامج الوطني ، PAGERوأيضا في تنمية وإنعاش السياحة املحلية املعتمدة على تنوع املناظر والثروات
والنظم اإليكولوجية والتراث ضمن مخططات تنمية الجماعات الترابية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة دينامية املوارد املائية املتوفرة باملنطقة ،وإمكانياتها ،وحدودها ،ومدى قدرتها على مسايرة
التطورات الجديدة من حجم وأنماط االستغالل املتبعة ،والوقوف على اإلكراهات والتحديات الطبيعية والبشرية التي
تعترضها .هذا ،باإلضافة إلى استشراف آفاقها املستقبلية ،من أجل املساهمة في استدامتها من منظور جغرافي.
 .1تقديم مجال الدراسة
يقع سهل تفراطة بالجزء الجنوبي الشرقي لحوض جرسيف املتهدل ضمن التقاء بنيوي كبير ما بين امليادين األطلسية في
الغرب والهضبية في الشرق والريفية في الشمال .وينحصر اإلطار الجغرافي لسهل تفراطة ما بين قدم سفوح كعدة دبدو
شرقا وواد ملوية غربا ،ممتدا على سطح منبسط ورتيب عموما يكاد يخلو من أي تشويه أو تقطيع، ((RAYNAL 1961
ساهمت في تشكيله املواد الفيضية الرباعية املتراكمة خصوصا ،والتي يفوق سمكها مئات األمتار ،وأصلها يعود إلى التراجع
الكبير لحافة هضبة كعدة دبدو .ينحني السهل تدريجيا بخفة كبيرة من قدم الحافة إلى وسطه ،ثم أيضا في االتجاه الشمالي
الغربي نتيجة التهدل ،وفي االتجاه الغربي أكثر نحو واد ملوية ،حيث يتراوح االنحدار ما بين  1و 2درجات (شكل .)1
تتصل بسهل تفراطة ثغرات إفراغية متعددة على حاشية كعدة دبدو (بني اخلفتن ،بني ريس ،علوانة ،دبدو) ،تفصل فيما
بينها أعرافا جبلية ساهمت فيها األودية املوسمية خالل الزمن الجيولوجي الرابع من اقتالع املواد ونشرها بالسهل منذ
تشكيل الحوض الرسوبي لجرسيف الذي ظل يستقبل مختلف التكونات اآلتية من الوحدات املرتفعة.
وتشكل الطية الجبلية املعزولة في الغرب (الكبيبيشة-الريشة-لحلوة-معروف) املتميزة بارتفاع نسبي  300متر ومطلق يقارب
975متر ،واملمتدة على طول  15كلم من واد "الكطارة" في الجنوب الغربي إلى هضبة "اونينيت" في الشمال الشرقي ،حاجزا
حقيقيا لعب دورا هاما في ميل مستوى السهل .الش يء الذي يسمح لنا بتجزيء السهل إلى ثالث مجاالت:
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شكل :1خريطة توطين املنطقة ضمن الوحدات البنيوية الكبرى

املصدر :الخريطة الجيولوجية لدبدو  1/100 000لسنة 1964
• مجال ممر الكطارة بالجنوب الغربي ،ويتميز بتعمق األودية ،مما يجعل مفهوم السهل به منعدما؛
• مجال سهل معروف بالجنوب الشرقي للطية (الكبيبيشة-الريشة-لحلوة-معروف) ،ويتميز بسطح مستو معلق يصل معدل
ارتفاعه  684م ،وهو متهدل نسبيا ومغمور بمواد رباعية منقولة من التضاريس املجاورة؛
وأخيرا املجال املتبقي املمتد بالشمال والشمال الشرقي ،يظهر على شكل متوالية طبوغرافية متنوعة من العالية نحو
السافلة ،ونميز فيه بين:
 جزء علوي يضم مخاريط وحادورات متحجرة تنطلق من السفوح الهامشية لكعدة دبدو ومخارج األودية وتمر تدريجيابتقعر نحو السافلة؛
 جزء وسطي منبسط نسبيا ،يشكل منطقة للتراكم املقعري الرسابات نيوجينية قارية ورباعية ،خصوصا باملنطقة"املعريجة -اونينات" ،التي أدت الوضعية البنيوية والطبيعة الجيولوجية غير املنفذة بها ،إلى ضعف التصريف وتشكيل
بعض الضايات املوسمية .
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 جزء سفلي ينخفض تدريجيا نحو واد ملوية انطالقا من العتبات التضاريسية املوجودة غرب الطريق الرابطة بينجرسيف واملعيريجة .وتمثل مجاالت مرتفعة ،تتميز بالتقطيع ونشاط التخديد ،بسبب السمك الكبير لسحنات الصلصال
امليوسيني البحري بمجال محاذاة واد ملوية ،مقارنة مع اإلرسابات النيوجيية القارية ضعيفة السمك واملنحصرة في الشرق،
حيث أهمية التراكم املقعري بمجال الحادث االنكساري ذو االتجاه غ ج غرب-شـ ش شرق .
يحتل سهل تفراطة موقعا متميزا بفضل املزايا التي يتيحها ،نذكر منها على الخصوص :توفره على مؤهالت رعوية طبيعية
هامة بحكم انتمائه إلى بيئة جغرافية قاحلة ،وأيضا على إمكانيات إنتاجية ال بأس بها ،نظرا لطبيعة السطح املنبسط الذي
يوفر تسهيالت في ميدان الربط الطرقي واملواصالت بصفة عامة ،وهي من العناصر الضرورية ملزاولة وازدهار مختلف
األنشطة االقتصادية وغيرها ،واحتوائه على ترب غرينية تكون خصبة وسميكة في بعض األماكن املنخفضة ،وموارد مائية
متواضعة مصدرها مرتبط بالوضعية الطبوغرافية والبنوية ملوضع السهل بين مجاالت الوحدات التضاريسية املرتفعة،
وأيضا امليل الخفيف للسهل من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي .
كل هذه املزايا املتاحة لسهل تفراطة ،جعلت منه مجاال عرف تحوالت عميقة من نشاط فالحي تقليدي مبني على تربية
املاشية إلى نظام زراعي بوري أحادي ومكمل للرعي ،ثم إلى زراعة مسقية متنامية ومتطورة خالل العقود األخيرة معتمدة على
تقنيات وأساليب عصرية .ما جعل املوارد املائية بسهل تفراطة تتعرض لالستنزاف ولسوء االستعمال والتدبير ،والنتيجة
هي دخول هذه املوارد في مسلسل العجز املتواصل واملوازنة السنوية السلبية وضعف تجددها ،خصوصا خالل فترات
الجفاف.
. 2العوامل الطبيعية املحددة للموارد املائية بسهل تفراطة
. 1.2الخصائص الجيولوجية والجيمورفلوجية
ينتمي سهل تفراطة إلى املجال الجغرافي لحوض جرسيف املتهدل الناتج عن الحوادث التكتونية الكبيرة التي أصابت املنطقة
خالل امليوسين ،واملتمثلة في الحوادث البنائية األطلسية طيلة الدورة األلبية ،خاصة تلك التي حدثت خالل الفترة األستورية
وتركت آثارا كبيرة على املنطقة .فقد شكلت كتلة دبدو املجاورة لسهل تفراطة ،قبة صلبة قاومت زحف التكونات الهشة
مليدان األطلس املتوسط .أدت هذه الحوادث التكتونية العامة باتجاه األطلس املتوسط (جنوب غرب-شمال شرق) املحاذية
لهذه الوحدة البنيوية ،إلى التشكيل املرفلوجي لحوض جرسيف والتطور املورفوتشكالي املتالحق ،وإمكانية استقباله ألولى
التراكمات املقتلعة من الوحدات املحاذية ،حيث ابتدأت الدورة الرسابية لحوض جرسيف خالل الطرطوني .فقد أدى الرفع
البنائي الحديث أيضا ملحور طية "الحلوة-الريشة-معروف" جنوب غرب املعيريجة واملستمرة المتداد طيات سلسلة األطلس
املتوسط الشرقي في حوض جرسيف ،إلى طمر السهول ضمن هذا األخير بمواد النشر القاري خالل فترة التشكيل الرباعي،
حيث يتعدى عمق الحوادث التكتونية التي تمر بمجال "املعيريجة-فم الواد" واملوازية للحادث التكتوني العام املتجه من
الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي ،حوالي  1000متر في التوضعات البليورباعية.
تنتشر التكونات امليسينية املعروفة بتكونات "خندق الهوايش" في سهل معرف شرق الطية (الكبيشة-لحلوة-الريشة-
معروف) ،وتتميز بسحنات هور-بحيرية ومستويات بحرية ،تمثل متوالية متعاقبة من الصلصال الرملي ،والجبس،
واللينيت ،ودكات من الكلس البحيري)  ، (COLLETA B, 1977لذلك فإن تنوع سحناتها وتركيبها الحبيبي يتحكم في مدى
تسرب املياه ،وانطالق السيل السطحي .
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شكل  :2مقطع تأليفي لحوض جرسيف خالل نهاية الطرطوني والبليوسيني

املصدرB . Colleta, 1977:
وعموما فإن سهل تفراطة ،يتكون من التشكيالت الصخرية التالية :
 صخور الشيست البنفسجي أو املسمر ودكات الكوارتزيت من الزمن األول املعينة بحوادث تكتونية اتجاهها غرب شمالغرب-شرق جنوب شرق أو غرب –شرق ،باإلضافة إلى بروزات محليا كرانيتية وميكروكرانيتية هيرسينية .تبرز هذه الصخور
جنوب سهل تفراطة وبشرق سهل معروف على السفوح الشمالية والشمالية الغربية لحافة هضبة دبدو-ارشيدة ،وتتميز
بضعف النفاذية؛
 صخور األطيان الحمراء املبرقشة بملح وجبس ومستويات بازلتية دوليرتية من الترياس ي على شكل أشرطة محدودةومتقطعة بحافة هضبة دبدو-ارشيدة وأيضا ببروزات في قلب بعض الطيات الجوراسية .وتتميز هذه السحنات بضعف
النفاذية؛
 صخور الكلس والدولومي الكتلي مع دكات صلصالية من اللياس األسفل تبرز بجبل "الحلوة" و"الريشة" شرق سهلمعروف وبشمال جبل "مزكوط" شمال سهل تفراطة .وتغيب في كتلة دبدو؛
 صخور من الكلس السرئي (الدوميري) املطابق على اللياس األسفل يفوق سمكه  100متر بكعدة دبدو .باإلضافة إلىصخور صلصلية كلسية ودولومي صواني بكل األجزاء العليا من كعدة دبدو بسمك يتعدى  300إلى  400متر .وتوجد أيضا
هذه الصخور بشرق سهل تفراطة .تعتبر هذه الصخور (الدوكر) وصخور اللياس ذات نفاذية كبيرة ،وتشكل خزانا مائيا
ومصدرا مهما لتغذية سهل تفراطة بحكم بروزها في النقط العليا من املجاالت املرتفعة الرطبة التي تتلقى كميات مهمة من
التساقطات وخصوصا الثلجية تفوق ما يتلقاه سهل تفراطة املنخفض الجاف .
 قواعد جوراسية ببعض املناطق املقعرة من سهل تفراطة تأخذ امتدادا شرقيا-غربيا وتزداد نحو الشمال .بينما تصبحهذه القواعد في الجنوب متفككة باالنهيار الذي يشمل أيضا ركائز الزمن األول؛
 توضعات ميوبليوسينية قارية من حث ،ورصيص ،وصلصال جبس ي ،ودكات من اللينيت بشمال سهل تفراطة ،وأخرىبليوفالفرونشية من كلس بحيري ،ورصيص ال يتعدى سمكها  50متر إال نادرا .هذا ،باإلضافة إلى توضعات الزمن الرابع
املتمثلة في الطمي ،والطين ،والحص ى ،والرصيص ،والقشرة الكلسية التي يزيد سمكها عن 100متر في الشمال بسهل الجل
(شكل .)3
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شكل :3خريطة جيمورفلوجية لسهل تفراطة وهوامشه

املصدر :عمل ميداني باالستعانة بالخريطة الجيولوجية لدبدو 1/100 000
 .2.2الخصائص الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية
ينعكس تبادل التأثير بين العوامل الطبيعية على وضعية املوارد املائية بسهل تفراطة ،فموضع هذا األخير ضمن النطاق
املتوسطي القاحل مجاليا ،وطبيعة الوضع الطبوغرافي والبنيوي املميز له في قدم املجاالت املرتفعة ،يجعل من املوارد املائية
بالسهل تتميز باملحدودية .ونميز فيها بين نوعين:
 املياه السطحية:
تفتقر إلى أودية سطحية دائمة يمكن أن تنعش آمال وآفاق الفالحة املسقية املتطورة ،وذلك في تزاوج مع استعمال املياه
الجوفية .وبالرغم من أن واد ملوية الذي يعتبر أهم األنهار دائمة الجريان بمنطقة حوض ملوية ككل ،والذي يخترق حوض
جرسيف من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ويشكل حدودا غربية لسهل تفراطة ،فإن أراض ي هذا السهل ال تستفيد
من مياهه إال جزئيا يقتصر على املصطبات واملجاالت القريبة من الضفة اليمنى وأيضا بالجزء الشمالي الغربي املنخفض
(جزء من جماعة الكطيطير) ،والتي يتم سقي أراضيه عن طريق تحويل مياه الواد مباشرة بواسطة سواقي محفورة في
التوضعات السميكة ،أو ضخها من املجرى الرئيس ي للواد ومن السواقي عبر األنابيب .فجل مياه الواد تصرف نحو ملوية
السفلى التي تستفيد منها الدوائر السقوية بواسطة سدي مشرع حمادي ومحمد الخامس.
إن األودية التي تخترق سهل تفراطة وترفد واد ملوية ،تمتاز باملوسمية ،وتتمثل في واد "تفراطة" بحوض بني اخلفتن-ارشيدة،
وواد "الكذاب" بحوض بني ريس ،وواد "فوناسة" بحوض علوانة ،وواد "التالغ" بحوض دبدو ،باإلضافة إلى واد "الحمام".
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تنطلق هذه األودية من كعدة دبدو وارشيدة ،ساهمت في تشكيل احواض مفرغة بالتعرية التراجعية خالل الزمن الرباعي،
تشكل امتدادا لسهل تفراطة وتنفتح عليه باتجاه غربي وشمال غربي ،باإلضافة إلى مسيالت نازلة من محدبة (جبال معروف
ولحلوة والكببيشة والريشة).
 املياه الباطنية:
يتوفر سهل تفراطة على فرشتين باطنيتن وهما :فرشة معروف وفرشة تفراطة .تزود األولى بسهل معروف نظيرتها الثانية
بسهل تافراطة عبر شبكة من التشققات ومحاور االنكسارات ،وذلك حسب اتجاه امليل من الجنوب الشرقي نحو الشمال
الغربي ،حيث يبلغ االرتفاع بسهل معرف  700متر وبسهل تفراطة  500متر .إال أن معظم صبيب هاتين الفرشتين تمونه
كعدة دبدو-ارشيدة والركام ،وبالتحديد من املنخفضات الكارستية بمجاالت ضيقة بالكعدة ،تخرج على شكل عيون مائية
وانبثاقات على طول حافة الهضبة (مجال تراجع خط االنكسار وبروز سحنات الترياس) خالل السنوات املطيرة ،وخاصة
عندما تدوم فترة تساقط الثلوج بالقمم املرتفعة عدة أسابيع .لكن استمرار تدفق املياه يتأثر حاليا بتواتر سنوات الجفاف،
وبأسرها بالعالية ،بالنظر إلى ضيق مجاالت الصخور النفيذة بكعدة دبدو والتي يتم صرف معظم مياهها باطنيا نحو
الجنوب والجنوب الشرقي بحوض عين بني مطهر تبعا مليل الطبقات .وتتميز الخصائص الطبيعية للفرشتين بما يلي:
 فرشة سهل معروف
تمتاز بالتعمق النسبي على بعد  30متر ،وتسري في التوضعات املتراكمة للطمي والطين البليوسيني والرباعي ،حيث يقدر
متوسط سمك هذا األخير في الجنوب الشرقي للسهل ب 270متر ،وبمركزه بحوالي 400متر .يصرف جزء ضعيف الفرشة
َ
( )10%نحو الجنوب (عين الكطارة) ،فيما يصرف الجزء املهم املتبقي نحو الشمال ،ويغذي سهل تفراطة وعين "سيدي
يوسف" بواد الحمام ( .Michel Combe& Jean(1971ويمكن رصد عموما طبيعة وسمك مختلف التكونات الجيولوجية
الناتجة عن استبار كهربائي منجز بسهل معروف في الجدول التالي:
جدول  :1طبيعة وسمك التكونات الجيولوجية الناتجة عن االستبار الكهربائي بسهل معروف
رقم
السمك (م)
مقياس املقاومة ()ohm.m
نوع الطبقات
الطبقات
1,60
800
توضعات سفحية سطحية
Rm :1
4,90
333
C1 :2
طبقات طينية حمراء
4,30
107
C1 :3
10,30
337
طبقة صلصالية كلسية
R1 :4
27,70
1230
طبقة من الكلس للدوكر
R1 :5
غير منتهية
100
طبقة من الكلس املتصدع
C2 :6
))Boutaleb S, El Hamachi F, Tabyaoui H, Bouchaou L et Dindane K,. 2009
يتم تموين هذه الفرشة انطالقا من مصادر ثالثة:
 تسرب مياه األمطار؛ تسرب مياه املنابع املائية بكعدة دبدو ،واملسيالت خالل الفترات املطيرة ،نظرا لوجود الطبقات الجوراسية النفيذة بكعدةمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
57

مجلة الدراسات الإف يرقنة وحوض النيل مارس 2022م
دبدو ،وبكتل جبل الريشة-معروف في الجهة األخرى.
 الفواصل العازلة بين الدكات الجوراسية املتصدعة.تبلغ الناقلية املائية للفرشة 1×10-2م/²ث ،ومعامل اإلختزان  .7×10-3كان صبيب هذه الفرشة عموما يقدر في بداية
السبعينات حوالي  25ل/ث ،ويستغل الثلث منها في  3منابع على شكل  5سبرات وعشرات اآلبار ،والتسربات كانت تبدو واضحة
بالسبرات ) T3(98/17) ،T4(99/17بدرجة  10-4م /ث ،باإلضافة إلى سبر ( )220/17بصبيب مستغل ببعض عشرات اللترات
في الثانية (.(Michel Combe& Jean, 1971
 فرشة سهل تفراطة
تختلف فرشة سهل تافراطة عن الفرشة السابقة بكونها نسبيا عميقة (من  30إلى  40متر) في الجنوب والجنوب الشرقي
والغرب ،ومتواضعة في حدود متوسط 20متر بباقي أرجاء مجاالت السهل .تصرف هذه الفرشة كليا من الجنوب الشرقي
نحو الشمال الغربي ،نتيجة عدم وجود حواجز جبلية تعمل على تجزيء صبيبها ،وتتغذى من املياه املتسربة إليها من
السطوح املتطورة بقدم جبال كعدة دبدو ،وعبر املجاري املائية النازلة من مرتفعات الكعدة والتي تتجمع بمجال االنكسار
الذي يمر بالسهل ذو االتجاه شرق الشمالي الشرقي-غرب الجنوبي الغربي ،وأيضا عن طريق اتصالها بفرشة سهل معروف
والكتل الكلسية بالشرق ،كما تتغذى محليا من أودية املنطقة حينما يساعد امليل.
تجري هذه الفرشة في تكوينات الطمي ،والرصيص ،وتكوينات الكلس البحيري البليورباعي ،طليقة وعائمة على مساحة
 1590كلم مربع ،وتعتبر متغيرة جدا ما بين قيم  1.10-3إلى 1. 10-5م/ث ،وبصبيب ال يتعدى  50لتر في الثانية (1971
.(Michel Combe & Jean.وتشير معطيات تحليل خريطتي  1971و 2004حول بنية التصريف الداخلي والتوزيع املجالي
للحموالت الهيدرولوجية للفرشة ،واتجاهاتها ،والروابط التصريفية التي تميزها ،تباين املمال الهيدرولوجي الذي يبلغ
متوسطه تقريبا  %0,75في الجزء الشرقي من السهل ،و %1,5في الوسط ،وبنسبة مرتفعة جدا بحوالي  %2في الجنوب الغربي
بمنطقة املعيريجة .وتتفاوت أيضا مقادير الناقلية املائية للفرشة ،تتراوح ما بين  10-5و .7.10-4تدل هذه القيم على إنتاجية
ضعيفة ،تؤكده أيضا مقادير صبائب املياه املستخرجة من معظم اآلبار واألثقاب التي تساوي أو تقل عن 5لترات/ثانية.
شكل :4مجسم لسهل تفراطة -معروف وطريقة تغذية الفرشة املائية انطالقا من املرتفعات

))Boutaleb S, et al,. 2009بتصرف
 .3تناقص حجم املوارد املائية (الفرشات الباطنية) بسهل تفراطة-معروف :األسباب واآلفاق
تشكل الفرشة املائية الباطنية لسهل تفراطة-معروف الركيزة األساسية لالقتصاد الفالحي ومياه الشرب للسكان وللماشية
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باملنطقة .أدى تزايد استغاللها املفرط خالل العقود األخيرة إلى تدني مستواها وضعف تجددها الطبيعي بتزامن مع الجفاف
واختالل النظام البيئي ملنطقة سهل تفراطة وعاليتها ككل .ويمكن مالحظة هذا التراجع بالنسبة للفرشتين كما يلي:
 فرشة سهل معروف :كان صبيبها يقدر خالل بداية السبعينات بحوالي  25لتر/ث ،وعمقها حوالي 30متر كما سبق الذكر.لكنه خالل بداية العقدين األخيرين ،بدأ صبيب هذه الفرشة في التقهقر ،ونزل إلى مستويات متدنية من العمق في السنوات
األخيرة ،وذلك رغم أن الشوائب الخالصة ملياه الفرشة تسجل 500ملغ/ل ،أي بموصلية أقل من  1000مايكروموز/سم
(حوالي 782مايكروموز/سم) ،نظرا لتموينها مباشرة من كعدة دبدو املحاذية .فقد بينت األسبار املنجزة بسهل معروف
هبوط مستمر ملستوى الفرشة املائية أصبح يفوق حاليا  60متر بوسط السهل ،وأكثر من  100متر على الهوامش (شكل .)5
شكل  :5تراجع مستوى الفرشة املائية لسهل معروف
579/17
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املصدر :وكالة الحوض املائي مللوية_نكوربوجدة
 فرشة سهل تفراطة :أثبتت األبحاث السابقة عن حالة الفرشات املائية الباطنية باملناطق الجافة وشبه الجافة ،ومنهااملتعلقة باملوارد املائية بالريف واملغرب الشرقي  ،COMBE M & SIMONOT M & THAUVIN Jean-Pierre 1971أن فرشة
سهل تفراطة ال تكفي لسقي مساحات شاسعة من األراض ي ،وإنما فقط لسد حاجيات السكان املحليين من املاء الشروب
وسقي بعض البساتين التقليدية الصغيرة .لكنه حاليا ،تراجع صبيب الفرشة الباطنية نتيجة شدة استغاللها ،وأصبح
يتراوح عمقها في بعض األجزاء ما بين  80و 130متر (استمارة ميدانية) .كما بينت القياسات املنجزة بسهل تفراطة تطورا
تنازليا ملستوى الفرشة عبر الزمن من خالل األسبار  17/768و( 17/768وكالة الحوض املائي مللوية).
شكل  :6تراجع مستوى الفرشة املائية لسهل تفراطة
piézomètre n°ire 768/17
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املصدر :وكالة الحوض املائي مللوية_نكوربوجدة
تختلف مقادير املوصلية الكهربائية لفرشة سهل تفراطة حاليا بين  3مناطق مختلفة (شكل  .)7تشكل املنطقة األقل من
 1000مايكروموز/سم وسط السهل وتتميز بمياه عذبة وبملوحة أقل من1غرام/لتر وتسري هذه الفرشة في التكوينات
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البليورباعية ،أما املنطقة الثانية التي تتراوح موصلية مياهها ما بين  1000و 2000مايكروموز/سم ،تشكل الهوامش الشرقية
والجنوبية الشرقية ،ويكون مصدرها من مياه التساقطات على الكتل الكلسية املحيطة بالسهل؛ في حين تفوق املوصلية
2000مايكرو موز/سم باملنطقة التي توجد في أسفل هيدرولوجية الفرشة بالسهل ،أي في أسفل اتجاه تصريفها العام نحو
واد ملوية ،حيث تزداد املوصلية أكثر فأكثر وتصبح املياه أجاجة بجانب الواد ،وذلك بسبب الغسل املتطور لألراض ي ودور
النقط االختراقية لطبقات الترياس التي تحتوي على تكوينات ملحية غنية ،وأيضا بسبب االستغالل املفرط للفرشة بواسطة
اآلبار التي يعرف حجم مياهها انخفاضا كبيرا خالل الفصول الجافة.
شكل  :7تباين املوصلية الكهربائية ملياه فرشة سهل تفراطة حسب املناطق

املصدر :وكالة الحوض املائي مللوية_نكوربوجدة
يتبين إذن ،من خالل النتائج املستخلصة من القياسات على الفرشة املائية وعلى املعطيات البيبلوغرافية القديمة ،أن
مستوى الفرشة املائية بسهل تافراطة عموما ،وسهل معروف خصوصا ،يعرف انخفاضا كبيرا ،نتيجة الدينامية الحالية
املتطورة .فقد كانت عمق هذه الفرشة في املاض ي ال يتعدى  40متر في معظم الحاالت (.(Michel Combe& Jean, 1971
حاليا أصبح مستوى الفرشات املائية بسهل تافراطة يفوق  60متر في الغالب ،ويفوق أقصاها  100إلى  150متر في بعض
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الحاالت (معاينة ميدانية) .هذا ،علما أن مقادير التساقطات املطرية ما بين سنة  1992إلى يومنا الحالي بقيت مستقرة إن
لم نقل تراجعت ،فالذي تغير هو زيادة االستغالل ،نتيجة العوامل البشرية املتمثلة في التحوالت املجالية الحديثة القائمة
على توسيع مساحة الزراعة املسقية ،وتدهور املوارد الترابية والنباتية بالعالية املزودة للسافلة بهذه املادة الحيوية ،وأيضا
بتفاقم هذا العجز املتزامن مع تعاقب سنوات الجفاف.
 .1.3شرح العوامل املساهمة في تراجع حجم املوارد املائية بسهل تفراطة-معروف
 .1 .1.3التحول من نمط فالحي تقليدي إلى نمط عصري لزراعة موسعة مستهلكة للماء
 .1 .1 .1.3من الرعي إلى الزراعة البورية
كان سهل تفراطة في املاض ي عبارة عن مجال سبهي رعوي فسيح ،شكل محط تردد عدد كبير من الرحل وأنصاف الرحل من
القبائل املجاورة ،وذلك ألهمية موارده النباتية والعشبية الرعوية الذي يتميز بها (العناب ،والشيح ،وأصناف أخرى،)...
حيث يعد مجاال مفضال للرعي إلى حد كانت تنشأ حوله صراعات واصطدامات عنيفة بين الرحل والقبائل الرعوية املحلية.
فقد انطلق مسلسل التحول بالسهل خالل البدايات األولى المتالك األراض ي مع استتباب األمن بعد االستقالل ،تجسد ذلك
في تسابق أنصاف الرحل املستقرين بقدم السفوح املجاورة ،وكذا على ضفاف واد ملوية إلى اقتطاعهم ألراض ي منخفضة
ذات تربة سميكة قصد مباشرة حرثها .كما حصلت بعض القبائل الرحل األخرى على حيازات كانت تحيط باألمكنة التي
ضربت بها الخيام مقابل أدائهم ضريبة سنوية على عدد القطعان اململوكة لديهم ،وهي حيازات شاسعة قد تصل أحيانا إلى
 40أو  50هكتار .وبعد االستقرار عمدوا هؤالء إلى اجتثاث أراض ي شاسعة بواسطة الجرار مع توالي سنوات الجفاف ،مما
انعكس تدهورها على ضعف إنتاجيتها وانتاجها من الحبوب والعناصر اإلحيائية التي تدخل في تركيبها (املادة العضوية).
ويبين الجدول التالي املساحات املجتثة حسب الفترات الزمنية (شكل .)8
شكل  :8املساحة املجتثة إلقامة الزراعة البورية بسهل تفراطة
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املصدرSEBIOTTE M, 1973 :
فعلى الرغم من أن اإلنتاج الفالحي كان معاشيا يجمع بين تربية املاشية والزراعة البورية وقليل من الزراعة املسقية املشجرة
خصوصا حول املنابع املائية (عين سيدي يوسف بالحمام والفريتيسة ،)...فإن املنظومة اإلنتاجية كانت متناغمة ومتوازنة
مع اإلمكانيات التقنية واملوارد املائية املتاحة.
 .2 .1 .1.3من الزراعة البورية إلى الفالحة املسقية املتطورة
خالل العقود األخيرة من القرن املاض ي ،ومع تطور نمط عيش الساكنة تبعا لتطور البنية العقارية وقانون استعمال األرض،
توسعت املساحة املزروعة واملغروسة وتطورت استغالليات وضيعات عصرية آخذة في االنتشار ،خصوصا في منطقة
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"العلب" ،و"اونينت" ،و"معروف" ،تعود ملستثمرين محليين ووافدين كبار من أصول مختلفة (بركان ،الناظور ،الريف ،تازة،
اوطاط الحاج ،جرسيف )...وهم موظفون سامون وفي الجيش ،وعمال في الخارج ،ورجال أعمال لهم رؤوس أموال مهمة.
وقد شجع نجاح هذه املشاريع في البداية انخفاض ثمن األرض ،ووفرة اليد العاملة املأجورة ،وأساسا قرب الفرشة املائية
من السطح من جهة ،وبتركزها في بعض املجاالت البنيوية املقعرة أو بمجاالت الحوادث التكتونية املغمورة بمواد النشر
الرباعي التي تتوفر على فرشة عميقة ال بأس بها ،خاصة على جنبات الطريق املؤدية من جرسيف إلى املعيريجة وارشيدة من
جهة أخرى ..فبعدما كان اإلنتاج الزراعي معاشيا يعتمد إلى جانب الحبوب ،على مغارس الزيتون واللوز التي كانت تسقى
بمياه فيض الشعاب واملسيالت وبواسطة مياه اآلبار املستخرجة بالطرق التقليدية (استعمال الدلو) ،أصبحت الضيعات
العصرية واالستغالليات املتطورة تعتمد على تقنيات وأساليب حديثة تضاهي مثيالتها بالدوائر السقوية الكبرى واألقطاب
الفالحية الكبرى ،وتنزع نحو التخصص في اإلنتاج والتكثيف والتسويق املحلي والجهوي .ومن املنتوجات األساسية نجد
مغارس الزيتون ،والكروم ،والخوخ ،والتفاح ،والبطيخ ،والخضر بأنواعها واملنتوجات العلفية التي تستهلك كميات كبيرة
من املاء .فحسب الطرق املعمول بها في املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بشأن تقييم حاجيات املساحات املسقية
ومنتوجاتها من املاء ،وباستعمال العمليات الحسابية بالنسبة ملثال جماعة املعيريجة ،نجد أن مجموع مساحتها املسقية
املتمثلة في  6590هكتار تحتاج إلى  42مليون و 835ألف متر مكعب/سنة من املاء ،أي ما يعادل ألف و 358ل/ثانية .أما
الحاجيات املائية للمنتوجات املختلفة بالجماعة فنوردها في الجدول اآلتي ،باالعتماد على القواعد التالية:
 هكتار من املغارس يحتاج إلى  2.788.000م/³سنة هكتار من البقوليات يحتاج إلى  8800م/³سنة هكتار من األعالف يحتاج إلى  15200م/³سنةجدول  :2املوارد املائية املستهلكة حسب املساحة
الوحدة (ل/ثانية)
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املصدر :منوغر افية جماعة املعيريجة +عمل شخص ي
يمثل حجم املياه املستهلكة عموما رقما مرتفعا بالنظر إلى اإلمكانيات الطبيعية الجاهزة للفرشة املائية املحددة في
التشخيص السابق التي ال يتعدى صبيبها 50ل/ثانية ،وهو ما يستنزف مواردها ،خاصة مع تزايد اتساع املنتوجات العلفية
والخضروات التي تستهلك كميات كبيرة من املاء ،وارتفاع متطلبات املغارس من املاء نتيجة عدم إشباع التربة الطميية الغنية
بالقشرة الكلسية ،وما زاد من حدة الظاهرة ارتفاع وثيرة عمليات الضخ املستمر من اآلبار املتناسلة في اتجاه العالية الناتجة
عن تحويل األراض ي البورية إلى ضيعات .فخالل العقود األخيرة حدثت ثورة في ميدان الزيادة في حفر اآلبار وتعميقها واقتناء
محركات ذات طاقة قوية لضخ املاء ،وقد ساعد اللجوء إلى استعمال الطاقات الشمسية الستخراج املاء في اآلونة األخيرة،
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االنفتاح على األبناك امليسرة للقرض في هذا املجال ،حيث أصبحت اآلبار تشتغل بشكل مسترسل طيلة اليوم ،مما عرض
السديمة املائية لالستنزاف املتزايد ،والنتيجة هي دخول هذه السديمة في مسلسل العجز املتواصل الذي تتجلى أهم مظاهره
للعيان في جفاف عدة آبار وعيون قديمة في السافلة (كعين سيدي يوسف بواد الحمام ،وبعض اآلبار غرب الطريق املؤدية
من جرسيف إلى املعيريجة) كانت إلى عهد قريب تشكل مصدرا أساسيا لسقي البساتين واملغارس املتواجدة بسافلتها
(الزيتون ،املشمش ،والرمان) وتزويد الساكنة القريبة حولها باملاء الصالح للشرب (استمارة ميدانية) ،فقد تدهورت
بالكامل ،واضطر أهاليها إلى االنتقال نحو العالية أو الهجرة إلى املراكز الحضرية املجاورة (جرسيف) ،مما قد يوحي هذا
الوضع بتصحر قائم.
وتجدر اإلشارة أيضا ،إلى أن عمليات حفر اآلبار تتم في معظم الحاالت بدون رخصة إدارية ومعناه بدون مراقبة ،باستثناء
األرض ي التي يتم تهيئتها من جديد والتي يحصل مستغليها على رخصة إدارية تخول له الحصول على قرض من أجل حفر
البئر وتجهيزه .وتعتبر الرخصة من الناحية القانونية ضرورية إذا كانت كميات املاء املراد استخراجها تتجاوز 200متر
مكعب/اليوم حسب ظهير فاتح غشت  1925املتعلق بنظام املياه واستغالل املوارد الباطنية .وبالنظر إلى عملية املراقبة
هذه إجراء صعب ،فإن رهان استدامة املوارد املائية بسهل تفراطة تفرض البحث عن حلول لتقويتها وترشيد استعمالها في
ظل الضغط واالستغالل البشري غير املالئم مع املوارد الطبيعية النباتية ،والتربية ،واملائية بالعالية كما بالسافلة والظروف
املناخية الجافة القاسية.
 .2 .1.3ظروف مناخية قاحلة وجفاف متكررأكثرحدة
يتميز مناخ سهل تفراطة بالقحولة ،ويسود املناخ شبه القاحل مجاالت السفوح املشكلة لكعدة دبدو وارشيدة ،بينما
يقتصر املناخ شبه الرطب على بعض القمم املرتفعة الضيقة .وتتميز التساقطات املطرية بضعفها وعنفها من جهة ،وبعدم
انتظامها الفصلي والسنوي من جهة أخرى.
شكل :9التساقطات املطرية السنوية باملحطات الجبلية والسهلية
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املصدر :وكالة الحوض املائي مللوية واملياه والغابات بجرسيف
تقل التساقطات من الشمال إلى الجنوب ومن املجاالت املرتفعة نحو املجاالت السهلية املنخفظة .وهكذا ،فإن متوسط
التساقطات السنوية يسجل على التوالي 470ملم ،و315ملم ،و256ملم بمحطة العين الكبيرة املرتفعة بكتلة دبدو
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
63

مجلة الدراسات الإف يرقنة وحوض النيل مارس 2022م
(1459متر) ،ومحطة ارشيدة املرتفعة أيضا بجنوبها الغربي (1140متر) ،ومحطة دبدو على ارتفاع 1000متر .بينما ال يتعدى
متوسط التساقطات 200ملم بسهل تفراطة الذي يبلغ 165ملم باملعيريجة على ارتفاع  860متر ،و 163ملم بجرسيف على
ارتفاع 360مترفوق مستوى سطح البحر .ويفسر ضعف التساقطات عموما ،وتباينها بين الجهات ،إلى البعد عن املؤثرات
الرطبة اآلتية من املحيط األطلنطي ،وإلى انفتاح سهل تفراطة وحوض جرسيف على املؤثرات الصحراوية الجافة اآلتية من
الجنوب والجنوب الشرقي .باملقابل يتجلى دور ارتفاع كتلة دبدو  -املقام وتعريض سفوحها للشمال والغرب ،في استقبال
كميات من التساقطات مضخمة محليا بفعل التصاعد االضطراري للهواء الذي تسوقه الحركة النطاقية الغربية ،والذي
يجدد تكاثفه إثر تهدله بحوض ﮔـرسيف بعد اختراقه لجبال األطلس والريف ،حيث تنزل قسطا وفيرا من رطوبته شكل (.)9
شكل :10التساقطات املطرية الشهرية باملحطات الجبلية والسهلية
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تتركز التساقطات عموما في فصلي الربيع والشتاء من السنة ،وترتفع قيمها في املحطات الجبلية ،بينما تقل كمياتها في
فصلي الصيف والخريف في جميع املحطات .ويعتبر فصل الربيع األكثر تهاطال ،حيث يساهم بنسبة تفوق  %40من
الحصيلة املائية باملنطقة عموما وسهل تفراطة خصوصا في شكل واردات مائية من العالية ،متبوعا بفصل الشتاء بنسبة
 .%30ويسجل شهر أبريل الذي يعتبر أعنف الشهور مطرا ،أعلى كميات التساقطات ،الذي يصل عنفه اليومي إلى 10.6
ملم/يوم بمحطة دبدو .ويهيمن العنف املطري في املناطق الجبلية على شكل عواصف .إذ تعد األمطار التي يتعدى عنفها 30
ملم 24 /ساعة ،خطيرة .وتشكل تساقطات محطة العين الكبيرة بعالية سهل تفراطة  %13من هذه القيمة (عبد هللا
لعوينة .)1979 ،ويبقى فصل الصيف الذي يتميز بحرارة وجفاف كبيرين وقلة في التساقطات ،حيث ال يساهم إال بحصة
مائية تترواح ما بين  7و %10من الحجم السنوي ،تأتي معظمها على شكل عواصف رعدية عنيفة بالسفوح وتؤثر على
السطوح التربية العارية واملتفككة بالتجفيف والرعي ،كما تؤدي إلى حدوث فيضانات فجائية وسريعة في الزمن تفوت على
فرشة سهل تفراطة فرص التغذية واالمتصاص الجانبي املتباطئ واملستمر.
عرف سهل تفراطة أيضا ترددا للجفاف ،ويتجلى ذلك من خالل االنحراف املعياري عن املعدل العام للتساقطات باملنطقة،
إذ بلغ عدد السنوات الجافة والجافة جدا بمحطتي جرسيف ودبدو مثال ،نصف مجموع السنوات املقاسة تقريبا
باملحطتين؛ أي عجز مائي بنسبة  %50كما هو مبين في الشكل اآلتي.
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شكل  :11االنحراف عن املعدل العام للتساقطات بجرسيف ( )2002-1973ودبدو()2007-1960

نستنتج إذن ،أن املنطقة عرفت فترات جفاف طويلة ومتباينة ،أدى تواترها وتزايد آثارها خالل العقود األخيرة إلى تذبذب
في كميات األمطار ،وعدم انتظامها ،وتركزها ،وانعكاسها السلبي على املوازنة املائية ،وتدني األنشطة الفالحية ،والضغط
على املوارد وإتالفها.
أما الحرارة فتتميز بالتباينات اليومية والفصلية وتؤثر في تطور الحصيلة املائية للترب ،وترفع من متطلبات النباتات
للماء .تؤدي الحرارة القصوى في فصل الصيف الذي تتجاوز أحيانا  40درجة إلى زيادة حدة التبخر والنتح ،وإحداث شقوق
اليبس واالنقباض التي تعمل على تفكيك بنية التربة الطموية والطينية السائدة باملنطقة وتعرضها لإلزالة السريعة
بالتساقطات الخريفية العنيفة ،ويؤدي بالتالي إلى ضعف النفاذية ،في غياب للتغطية النباتية واالستغالل البشري املحتدم
وغير املالئم للوسط الهش.
شكل  :12النظام الحراري بمحطة جرسيف
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 .1.1.3التعرية السيلية و انجراف التربة على السفوح املجاورة
تتميز األحواض املائية لألودية املوسمية املنفتحة على سهل تفراطة واملمونة له بواردات مائية أساسية عبر الفرشة
الباطنية انطالقا من املرتفعات الجبلية املجاورة ،بتعرية سيلية قوية تؤثر على نظام التصريف والنفاذية باإلخالل
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بالهيدرودينامية الطبيعية للترب .إذ بينت نتائج تجربة قياس التعرية املائية ودراسة السلوك الهيدرولوجي للتربة بحوض بني
ريس اعتمادا على مشارات التجارب املختلفة االستعمال تحت األمطار االصطناعية ،من التعرف على أنماط االستغالل
املسرعة للتعرية املائية واملخلة بالتوازنات البيئية لألحواض املائية بالعالية بصفة مباشرة ،وبسهل تفراطة بالسافلة بصفة
غير مباشرة .أظهرت القياسات املعتمدة من أجل تكميم التعرية الغشائية املتسترة التي تؤدي إلى إزالة التربة وفقدان
األراض ي من موادها الدقيقة وبالتالي التقليل من النفاذية ،إلى ارتفاع قوي ملتوسط معامل السيالن تراوح ما بين %33
و ،%50ومتوسط فقدان للمواد قدر ما بين  1و 2,5طن/هـ/سنة ،باإلضافة إلى التعرية القوية بواسطة التخديد والسيل
املركز وتقويض ضفاف األودية والشعاب .ويعزى ارتفاع حجم التعرية املائية وفقدان التربة باملرتفعات املهيكلة للسهل من
الناحية الطبيعية ،إلى االستغالل املكثف والضغط على املوارد الطبيعية الهشة من خالل االجتثاث واالندثار السريع
للغابة ،عالوة على عدم حمايتها وتهيئتها ،وأيضا باستعمال املكننة في عمليات الحرث على السفوح املنحدرة والهشة .ويهدد
انجراف التربة كذلك املجهودات املبذولة في ميدان التجهيزات املائية السطحية من سدود تلية وقنوات نتيجة للترسبات
املتراكمة .وتؤثر في النهاية هذه الظواهر املهددة للموارد الطبيعية في العالية على نقص وضعف التجدد السريع للموارد
املائية بالسافلة عموما والفرشة الباطنية خصوصا.
شكل  :13متوسط معامل السيالن واإلزالة النوعية لألرض ي بحوض بني ريس
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املصدر :القياسات املباشرة للتعرية بحوض بني ريس ()2009-2008
 .2.3آفاق االستعمال الحالي للموارد املائية بسهل تفراطة-معروف
مكن تشخيص الوضعية الحالية للموارد املائية بسهل تفراطة-معروف ،اعتمادا على العوامل الطبيعية املتحكمة في
إمكاناتها وتوزيعها ،وأيضا على إكراهاتها ،واملتمثلة في استمرار تناسل حفر اآلبار واشتداد الضخ بالعالية إلى حد جفاف
كثير من الضيعات بالسافلة ،ونضوب املياه السطحية والعيون الذي كان استعمالها غير مكلف ،من القول أن إمكانية
الحفاظ على التوازن بين املوارد املتوفرة من املاء ووثيرة استغاللها لم تعد قائمة في الوقت الراهن ،بل مرشحة للتفاقم في
املستقبل القريب والبعيد .ولعل هذا ما يبرره الوضع الحالي املتسم باستمرار التنافس على املاء ،واستعداد الجميع في الوقت
الراهن لحفر املزيد من اآلبار في اتجاه عاليات السهل ،وكون هذه الفرشة تشكل املصدر الوحيد للموارد املائية باملنطقة
التي تجود بها الكتل املجاورة خالل السنوات الرطبة ،خالل التساقطات الثلجية التي أصبحت قليلة بسبب الجفاف .كما
سيزداد الوضع سوءا عبر الزمن بارتفاع حجم الطلب املتعدد االستعمال على املاء ،نتيجة النمو الديموغرافي السريع،
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والنزوح السكاني من املجال الجبلي إلى املجال السهلي قصد االستثمار في الفالحة املسقية أو بهدف االستقرار من أجل
العمل في الضيعات العصرية وما يصاحبها من تملك لألرض بعد الشراء أو هما معا ...فقد استمر عدد سكان الدواوير
املنتمية للجماعات القروية املستقرة بسهل تفراطة في االرتفاع خالل العقدين األخيرين حسب نتائج اإلحصاءين األخيرين
( 2004و )2014للمندوبية السامة للتخطيط .انتقل بموجبهما عدد سكان جماعة املعيريجة التابعة إداريا إلقليم جرسيف
من  13813نسمة إلى  14563نسمة ،بمعدل نمو سنوي بلغ  ،%0,53وتزايد عدد سكان جماعتي سيدي علي بلقاسم
والقطيطير التابعتين إلقليم تاوريرت تبعا لنفس اإلحصائيين ،من  13863نسمة إلى  14984نسمة ،ومن  6732إلى 7303
نسمة ،بمعدل نمو سنوي وصل إلى  %0,78و %0,82على التوالي .ويدل معدل التزايد السنوي لساكنة الجماعات على
املؤشر التركيبي للخصوبة املحدد أدناه في  2,5بالنسبة لجماعة املعيريجة ،وهو رقم مرتفع مقارنة بنظيره الوطني الذي لم
يتجاوز ( 2,2شكل.)14
شكل :14تطور ساكنة الجماعات املستقرة بسهل تفراطة ما بين  2004و2014
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ال شك أن الفرشة الباطنية بسهل تفراطة ،ستعرف منافسة متزايدة أيضا من قبل قطاعات غير فالحية مستهلكة للماء.
نذكر على سبيل الحصر ،قطاع املاء الصالح للشرب ،وذلك في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي باملاء الصالح
للشرب الذي أعطيت انطالقته سنة  1995وتم تسريع تنفيذه سنة  2002من طرف صاحب الجاللة .ويهدف هذا البرنامج
إلى تعميم توفير املاء الصالح للشرب بالوسط القروي ،والذي بلغت إنجازاته  96%سنة  ،2016ويتوقع بلوغ نسبة %98.5
من اإلنجاز سنة  .2021وبالنسبة ملنطقة سهل تفراطة من هذا البرنامج فإنه سيشمل التزويد باملاء الصالح للشرب لكل
املراكز القروية والحضرية والقرى املجاورة املستقرة باألحواض النهرية على هوامش كعدة دبدو-ارشيدة واملقام (أحواض
بني ريس ،وعلوانة ،ودبدو ،وبني اخلفتن ،)...نظرا للخصاص املهول واملتعب التي تعانيه الساكنة من املاء وعلى الخصوص
خالل السنوات الجافة.
كما أن إنعاش السياحة الذي يشكل قطاعا ال يستهان به في التنمية املحلية بات من الضروري يتم إدماجه في مخططات
التنمية الجماعاتية ،بحكم املؤهالت التي تختزنها املنطقة ،وهي على الخصوص:
 رصيد معماري عريق ومتميز كموروث ثقافي متمثل في القصبات (ارشيدة ،دبدو ،املعيريجة)؛ صناعات تقليدية محلية من املنتوجات الطبيعية (أدوات منزلية من الحلفاء ،وأغطية من وبر املاشية)؛ مشاهد جغرافية جيمورفلوجية طبيعية خالبة (مغارات ،كهوف كارستية وأجراف بكعدة دبدو-ارشيدة ،)...ومواقعمجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
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تاريخية وعالجية (حامة سيدي شافي)؛
 موقع جغرافي استراتيجي للمجال كممر تاريخي بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب...هذه املقومات السياحية املتنوعة ،تسعى الجماعات الترابية لتثمينها في إطار التنمية السياحية املحلية لضمان مداخيل
إضافية ،وهذا ما يتطلب توفير بنيات سياحية مستمرة ستزيد الرفع من وثيرة الطلب على املاء مستقبال (بناء فنادق،
مسابح ،)...مما سينعكس على املوارد املائية املحدودة والضعيفة التجدد.
خاتمة:
إن املتتبع للتحوالت املجالية التي حصلت بسهل تفراطة –معروف خصوصا ضمن باقي سهول املغرب الشرقي الجافة
عموما ،سيالحظ أنها تحوالت سريعة حدثت في مجال رعوي طبيعي انتقلت من نظام استغاللي تقليدي بامتياز كان يحافظ
على تجدد املوارد الطبيعية إلى مجال زراعي بوري وسقوي معيش ي تطور سريعا إلى نظام عصري متزايد يعتمد أساسا على
املاء بكميات كافية في وسط جاف وهش طبيعيا .كما أن اللجوء إلى هذه املادة الحيوية أصبح يقتصر أساسا على الفرشة
الباطنية الوحيدة بالسهل والتي تمونها مرتفعات كعدة دبدو-ارشيدة كخزان مائي خالل فترات التساقطات املطرية
والثلجية على الخصوص ،باإلضافة إلى السديمة املائية املصروفة من واد ملوية .لكن تزايد استنزاف الفرشة بالضخ الجائر
وتناسل اآلبار في ربوع الجهات وخصوصا في اتجاه العالية ،وتدهور املوارد النباتية الغابوية واملشجرة بالسفوح وباملرتفعات
الجبلية والهضبية التي تلعب دور املنظم الجيد واملمون املستمر للسافلة باملاء ،وكذلك تدهور املوارد التربية باألرض ي
البورية املحروثة واملستريحة بهذه املرتفعات ،بفعل التعرية املائية واالنجراف ،نتيجة الضغط البشري املكثف غير مالئم،
وحتمية التكيف مع املجال بنزعة تهديدية للموارد تحت تأثير تواتر الجفاف ،أدى إلى تراجع ملموس في مستويات الفرشة
املائية واالخالل بتوازناتها بين العرض والطلب.
وعليه ،فإن استشراف وضعية املاء بسهل تفراطة ستزداد تأزما على املديين املتوسط والبعيد ،في ظل منافسة القطاعات
املستهلكة للماء كالفالحة وقطاع املاء الصالح للشرب الذي يراهن على تزويد دواوير الهوامش الجبلية باملاء الشروب انطالقا
من مركز السهل ورهانات إنعاش السياحة القروية.
فباإلضافة إلى هدف االستراتيجية الوطنية املعتمدة من طرف وزارة الفالحة لالقتصاد في املاء واعتماد مبدأ تثمينه في إطار
التدابير األفقية ملخطط املغرب األخضر ،فإن الحاجة ملحة أيضا إلى اعتماد استراتيجية وطنية وفق مقاربة شمولية تدمج
سكان املناطق الجبلية في محيطهم البيئي عن طريق ضمان انتفاعهم من املوارد املحلية وصيانتها ،وكذا خلق فرص شغل
لفائدتهم ،ملحاربة البطالة وتحسيسهم واشراكهم في كل املشاريع اإلعدادية والتنموية من أجل ضمان االستخدام املستديم
للموارد الطبيعية (املائية ،والنباتية ،والترابية) التي تشتغل مجتمعة ضمن نظام بيئي مكرومجالي مرتبط بالعالية والسافلة
معا .كما يمكن تدبير وتقوية املوارد املائية بسهل تفراطة بإحداث سدود تلية عند مخارج األودية املوسمية التي تضمن من
جهة التزويد الباطني املستمر للفرشة املائية وتخفيف العبء عن مركز السهل بتحمل جزء منه في تلبية املتطلبات املائية
لدواوير األحواض والسفوح الجبلية ،شريطة أن تتم عملية إطالق املياه وحجزها من السدود بانتظام دون أن يؤدي حجزها
الدائم في فترة الجفاف إلى تدهور وتجفيف أراض ي املغروسات الشجرية وحدوث التصحر .وهذا العمل يمكن أن يشجع
التعاون والعمل والتضامن البين جماعاتي في إطار وحدة مجالية متكاملة ومتجانسة طبيعيا...
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)إدراك وتمثل الساكنة ملشهدها الحضري بمدينة العطاوية (املغرب
The perception and assimilate of the population for its Urban
Landscape in The city of Attaouia (Morocco)
 املغرب، دكتورفي الجغر افيا، عبد الرحمان الناطوس-1

 كما تدرك الساكنة املشهد، يتميز املشهد الحضري بحموالت سوسيواقتصادية تميزه عن باقي املشاهد األخرى:ملخص
 لذا فإن معرفة.الحضري بطرق مختلفة ومتباينة من شخص آلخر حسب مستواه التعليمي والثقافي ومكانته االجتماعية
وفهم وتحديد هوية املشهد ودراسته دراسة شاملة تقوم بها الجغرافية وعلم االجتماع واالقتصاد والهندسة والتاريخ
 دون إغفال الدور الكبير لدراك الساكنة انطالقا من رؤيتهم الخاصة التي تتحدد من معطيات موضوعية خاصة،والسياسة
 فاملشهد إذن انعكاس واضح للواقع والتاريخ ووثيقة شاهدة على،مثل التكوين املعرفي والجنس ي والسن ومستوى العيش
 وإطارا معينا من مستوى املعيش ورمزا ثقافيا واجتماعيا ذا قيمة ذاتية ووطنية يمكن الساكنة من،تطور نمط الحياة
.تحديده زمنيا ومكانيا وثقافيا وحضاريا باعتباره أحد مكونات شخصيتهم
. املغرب، العطاوية، املشهد الحضري، تمثل، إدراك:الكلمات املفاتيح
Abstract : The urban landscape is characterized by socio-economic payloads that distinguish it
from other scenes, and the urban landscape is understood by the occupant in different ways and
varied from person to person depending on his level of education, culture and social status. The
knowledge, understanding and identification of the landscape and its comprehensive study are
carried out by geography, sociology, economics, engineering, history and politics, without losing
sight of the great role of the population, based on their own vision, which is determined by
specific objective data such as cognitive and sexual composition, age and standard of living. The
landscape is therefore a clear reflection of reality and history, a document that witnesses the
evolution of the lifestyle, a certain living-level framework and a cultural and social symbol of selfworth.
Keywords: Perception, Assimilate, Urban Landscape, Ataouia, Morocco.
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مقدمة:
شكل موضوع التمثالت ابتداء من القرن 19م أحد املواضيع التي استأثرت باالهتمام بداية في حقل السوسيولوجيا مع إميل
دوركايم في حديثه عن التمثالت الجمعية .وقد أصبح املفهوم يمثل موضوعا مركزيا في الدراسات واألبحاث السيكولوجية
خاصة بعد أبحاث عالم النفس االجتماعي الفرنس ي سيرج موسكوفيس ي  Serge Moscoviciفي كتابه Psychanalyse son
 image et son puplic 1961وأصبحت التمثالت معطى ال يمكن تجاهله ،وهوما عبر عنه دونيس ميشل " Michel Denis
تعتبر التمثالت املركز الذي تبلورت حوله بكيفية تدريجية علم النفس املعرفي املعاصر كفرع متميز في منظومة العلوم
املعرفية على اعتبار أن املعلومات واالحتفاظ بها عمليتان من طبيعة تمثيلية".1
غير أن مفهوم التمثل لم يبق أسيرا داخل دائرة األبحاث النفسية بل أصبح أحد أهم املواضيع األساسية في كل فروع العلوم
النسانية واالجتماعية ،وانتشار هذا املفهوم واالهتمام الذي يحظى به يعكس أهميته وقيمته الكبرى والحاسمة في فهم
العالم املادي واالجتماعي للفرد والجماعة ،فهو أحد املفاتيح األساسية لدراسة السلوك النساني في كل أبعاده دراسة
عميقة وشمولية وهو الذي عبر عنه سيرج موسكوفيس ي" أن أهمية موضوع التمثالت تتجلى في إمكانية دراسة السلوك
النساني وعالقاته االجتماعية بال تشويه أو اختزال".
هذه المكانية التي تتيحها دراسة التمثالت لفهم حياة النسان وعالقته االجتماعية هو ما جعل وتبث التمثل في قلب
اهتمامات العلوم النسانية على اختالف فروعها وتعدد مناهجها ومن بينها الجغرافية السلوكية .لكن ينبغي القرار بتعدد
الخطابات املنتجة للمفهوم والحاملة لضافة إلى اتصافه بخاصيات الالتجانس والتعدد الداللي .Polysemique
مما يعني أننا أمام إشكالية حقيقية لتحديد مفهوم التمثل ،وبالتالي تحديد طبيعة هذا املفهوم املعقد واملتعدد الدالالت
وإن كان التحديد األولي والفهم الشائع يتمحور حول االستحضار الرمزي للواقع واملوضوعات بهدف تفسير الواقع املحيط
بالفرد والجماعة.
فتعريف التمثالت ليس باملسألة وال العملية السهلة مما يستدعي دراسة املفهوم دراسة شمولية أي ضرورة التعامل معها
في عالقتها بمختلف أنشطة النسان النفسية ،االجتماعية ،اللغوية ،والتواصلية والثقافية والتعليمية خاصة عالقة
التمثالت بحقل الجغرافيا من خالل محاولة مقارنة كيف يتمثل ويدرك املبحوثين مشهدهم؟ وكيف ينعكس هذا التمثيل
على مختلف ممارساتهم اليومية للمجال؟ على اعتبار أن املجال املدرس ي هو مجال مجرد ومبني ومدرك من طرف األفراد
والجماعات يتداخل فيه كل من النفس ي واالجتماعي واملتخيل باملحسوس والوعي بالالوعي.

-

إشكالية البحث

أدرجت الجغرافية التمثالت املجالية كتخصص معرفي أو اتجاه يعني الحركة والفعل والصورة الذهنية ،وبتعبير آخر
السيرورات املجالية والفاعلين في الزمان واملجال ،من خالل االهتمام بجميع ابعاد املجال الذاتية واملوضوعية واالقتصادية.
من هنا تتلخص إشكالية البحث فيما يلي :كيف تتمثل وتدرك ساكنة العطاوية مشهدها الحضري املعاش؟

 أدوات البحثبالضافة إلى املعطيات املحصل عليها من املراجع واملصادر املختلفة وكذا الجهات الرسمية ،سيتم االعتماد على العمل
امليداني من خالل االستمارة .وسنعتمد على برنامج  Sphinxلتفريغ االستمارات ورسم املبيانات.

املحور األول :املقاربة املفاهيمية ملفهوم التمثل.
-1عبد الرحمان العلمي االدريسي '' قيمة ووضيفة التمثالت في االنشطة الديداكتيكية ''منشورات علوم التربية ،عدد ، 23سنة 2003ص. 3
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ومن أجل مقاربة مفهوم التمثالت االجتماعية للمستجوبين بمدينة العطاوية سنحيط مفاهيميا به ثم سنقوم بعرض
وقراءة تمثالت املستجوبين على ضوء تقنية االستمارة والخريطة الذهنية ثم بعد ذلك عرض تقديم النتائج الخاصة بقراءة
وتحليل هاتين الوسيلتين.

 -1املقاربة اللغوية.
يعرف لسان العرب البن منظور في الصفحة  631التمثل بأنه من تمثل الش يء أي صوره حتى كأنه ينظر إليه ،وامتثاله أي
تصوره ومتلث له تمثال إذا صدرت له مثاله بكتابة وغيرها ،وتمثل الش يء بالش يء يعني التشبيه.
أما قاموس  Petit Robert2في الصفحة  1376فيعرف فعل مثل Représenterبعدة تعاريف كإحضار ،وعرض متول أمام
العين تقديم موضوع غائب أو مفهوم الى الذهن عن طريق اثارة صورته كي تظهر بواسطة موضوع يماثله ويشبهه.
إذن فالتعريفين يتفقان على عملية استحضار صورة ش يء أو موضوع في الدهن ،وهو بذلك مفهوم قريب من مختلف
التعاريف التي جاءت بها املقاربات التي تناولته.

 -2-1املقاربة السوسيولوجية.
أشار سيرج موسكوفيس ي إلى أن أول من وضع مفهوم التمثالت هو السوسيولوجي الفرنس ي إميل دوركهايم خاصة ما يسميه
بالتمثالت الجمعية كأشكال أولية استعملها النسان البدائي لتفسير واقعه وكانت هذه التمثالت ذات طبيعة دينية
طوطمية.
فدراس ة ةةة التم ة ةةثالت ف ة ةةي إط ة ةةار املقارب ة ةةة السوس ة ةةيولوجية تعن ة ةةي االرتب ة ةةا بالوس ة ةةط االجتم ة ةةاعي ال ة ةةذي تنش ة ةةأ في ة ةةه وتت ة ةةداول
داخلهم ة ة ةةا يعن ة ة ةةي إعط ة ة ةةاء األس ة ة ةةبقية للجانة ة ةةب االجتم ة ة ةةاعي عل ة ة ةةى العملي ة ة ةةات الذهنية ة ةةة ذات الطبيعة ة ةةة الفردية ة ةةة أثن ة ة ةةاء بن ة ة ةةاء
وت ة ةةداول ه ة ةةذه التم ة ةةثالت وف ة ةةق التص ة ةةور السوس ة ةةيولوجي ،ف ة ةةالتمثالت عب ة ةةارة ع ة ةةن نس ة ةةق ومجموع ة ةةة م ة ةةن املع ة ةةارف والق ة ةةيم
الت ة ةةي ت ة ةةم إنشة ة ةةاؤها داخ ة ةةل املجتمة ة ةةع م ة ةةن خ ة ةةالل التفاع ة ةةل االجتمة ة ةةاعي ع ة ةةن طري ة ةةق أدوات التواص ة ةةل االجتماعية ة ةةة كاللغ ة ةةة
والتعة ة ةةابير الرمزي ة ةةة ممة ة ةةا يجع ة ة ةةل التم ة ةةثالت ذات طبيع ة ةةة عمومي ة ةةة ومش ة ةةتركة ب ة ةةين جمي ة ةةع أف ة ة ةراد الجماع ة ةةة حي ة ة ةةث يمل ة ةةك
الف ة ةةرد مجموع ة ةةة تمثالت أفك ة ةةار-معلومة ة ةةات-ق ة ة ةيم) ال يكتسة ة ةةبها إال م ة ةةن خة ة ةةالل انتمائ ة ةةه إلة ة ةةى الجماع ة ةةة فة ة ةةالوجود األصة ة ةةيل
والحقيق ة ةةي ه ة ةةو الوج ة ةةود االجتم ة ةةاعي لإلنس ة ةةان فة ة ةال يمك ة ةةن ل ة ةةه إال أن يك ة ةةون كائن ة ةةا اجتماعي ة ةةا إن أراد الحي ة ةةاة م ة ةةا دام غي ة ةةر
ق ة ةةادر عل ة ةةى القي ة ةةام بك ة ةةل م ة ةةا يحت ة ةةاج إلي ة ةةه نظة ة ةرا ملحدوديت ة ةةه .وه ة ةةو م ة ةةا أك ة ةةد الباح ة ةةث ش ة ةةارل ك ة ةةولي  charles colelyإن
النس ة ةةان م ة ةةا ه ة ةةو إال ةك ة ةةائن ث ة ةةانوي فة ة ةةي غي ة ةةاب فك ة ةةرة النس ة ةةان الت ة ةةي يكو هة ة ةةا عن ة ةةه كص ة ةةورة وتمث ة ةةل اجتم ة ةةاعي وخصوصة ة ةةية
هذا الكائن.
يمك ة ةةن القة ة ةرار أن التم ة ةةثالت االجتماعي ة ةةة ذات أص ة ةةل اجتمة ة ةةاعي وف ة ةةق تصة ة ةةور عل ة ةةم االجتم ة ةةاع وهوم ة ةةا س ة ةةي كده ك ة ةةل م ة ةةن
دوركهايم وبورديو.

 -1-2-1التمثالت وفق رؤية دوركهايم.
حس ة ة ةةب دوركه ة ة ةةايم ال يمك ة ة ةةن فه ة ة ةةم التم ة ة ةةثالت الفردي ة ة ةةة دون فه ة ة ةةم األوض ة ة ةةاع واملي ة ة ةةوالت وطبيع ة ة ةةة الثقاف ة ة ةةة الس ة ة ةةائدة ف ة ة ةةي
املجتمع وهي تمثالت يستنبطها األفراد وهي التي ستحدد رؤيتهم للعالم وطريقة تفكيرهم وأذواقهم ورغباتهم.
ف ة ةةالتمثالت حس ة ةةب دوركه ة ةةايم ال تع ة ةةود إل ة ةةى االختالف ة ةةات الفردية ةةة ب ة ةةل إل ة ةةى االختالف ة ةةات الفردية ةةة ب ة ةةل إن اخة ةةتالف التم ة ةةثالت
يك ة ة ةةون ب ة ة ةةاختالف الق ة ة ةةيم الثقافي ة ةةة ل ة ةةذا يمك ة ة ةةن الق ة ة ةرار وف ة ة ةةق تص ة ة ةةور دوركه ة ة ةةايم أن التم ة ة ةةثالت ه ة ة ةةي تص ة ة ةةورات اجتماعي ة ة ةةة
Robert ,1991,p 1376 .
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تتأس ة ة ةةس عل ة ة ةةى ش ة ة ةةكل ق ة ة ةةيم ومع ة ة ةةايير للس ة ة ةةلوك وال ة ة ةةذوق والك ة ة ةةالم .ب ة ة ةل يمك ة ة ةةن اعتباره ة ة ةةا تي ة ة ةةارات رمزي ة ة ةةة تس ة ة ةةيطر داخ ة ة ةةل
املجتمة ة ةةع وتن ة ة ةةتظم وفقهة ة ةةا املواقة ة ةةف والسة ة ةةلوكيات الفردية ة ةةة ،ف ة ة ةةالفرد حينم ة ة ةةا يتصة ة ةةرف أو ية ة ةةتكلم فه ة ة ةةو يتص ة ة ةةرف وفة ة ةةق
معايير الجماعة ،فتمثالت األفراد هي مستمدة من الواقع االجتماعي باعتباره مصدر كل التمثالت.
يق ة ةةول دوركه ة ةةايم "التم ة ةةثالت ه ة ةةي ذل ة ةةك الت ة ةةدفق ال ة ةةدائم م ة ةةن ص ة ةةورة الحي ة ةةاة ت ة ةةدفع بعض ة ةةها ال ة ةةبع كت ة ةةدافع مج ة ةةرى ه ة ةةر
دائة ةةم السة ةةيالن وال تبق ة ةةى عل ة ةةى حالهة ةةا إ ه ة ةةا تتغية ةةر بتغية ةةر الحي ة ةةاة االجتماعية ةةة ،ف ة ةةان كانة ةةت التمة ةةثالت شخص ة ةةية فاملفة ةةاهيم
ال شخصية ومن خاللها تتمكن العقول من التواصل"3
وف ة ةةق تص ة ةةوره ف ة ةةالتمثالت تة ة ة دي دورا أساس ة ةةيا ف ة ةةي تش ة ةةكيل الحي ة ةةاة االجتماعي ة ةةة وك ة ةةذا الحي ة ةةاة الذهني ة ةةة ل فة ة ةراد ،وهوم ة ةةا
ينة ة ةةتج إمكانية ة ةةة التواصة ة ةةل والتفاعة ة ةةل االجتمة ة ةةاعيين ،ف ة ة ةةالتمثالت ذات مض ة ة ةةمون اجتم ة ة ةةاعي إن ةك ة ة ةةان التعبي ة ة ةةر عنه ة ة ةةا يك ة ة ةةون
فردي ة ةةا مث ة ةةل العالق ة ةةة ب ة ةةين الك ة ةةالم واللغة ة ةةة عل ة ةةى اعتب ة ةةار أن اللغ ة ةةة م سس ة ةةة اجتماعي ة ةةة ،أم ة ةةا الك ة ةةالم فإن ة ةةه انج ة ةةاز فة ة ةةردي
لكنة ة ةةه ذو مضة ة ةةمون اجتمة ة ةةاعي والطة ة ةةار خطابة ة ةةا معة ة ةةزوال ال قيم ة ة ةة لة ة ةةه .فالوسة ة ةةط والسة ة ةةياق االجتم ة ةةاعي ية ة ةةتحكم فة ة ةةي انتة ة ةةاج
تمثالتن ة ةةا ع ة ةةن أنفس ة ةةنا وع ة ةةن واقعنة ة ةةا ،عل ة ةةى اعتبة ة ةةار أن الظ ة ةةاهرة االجتماعي ة ةةة وفة ة ةةق سوسة ة ةةيولوجيا دوركة ة ةةايم ه ة ةةي ة ةةاهرة
عمومي ة ةةة وقهري ة ةةة ،إ ه ة ةةا ال تت ة ةةرك هامش ة ةةا للحري ة ةةة ف ة ةةي إنت ة ةةاج معارفن ة ةةا أو تحدي ة ةةدها بش ة ةةكل إرادي وط ة ةةوعي ع ة ةةن طري ة ةةق آلي ة ةةة
الجمعن ة ة ةةة الفردية ة ة ةةة ،بمعن ة ة ةةى تحوي ة ة ةةل الف ة ة ةةرد إلة ة ة ةةى ةك ة ة ةةائن اجتم ة ة ةةاعي  .Socialisationفاكتسة ة ة ةةاب املع ة ة ة ةةارف وف ة ة ة ةةق مقارب ة ة ة ةةة
دورك ة ةةايم يبق ة ةةى مش ة ةةروطا بالس ة ةةياق االجتم ة ةةاعي باعتب ة ةةاره ال محة ةةدد واملوج ة ةةه لك ة ةةل تعلة ةةم عل ة ةةى اعتبة ةةار أن فعة ةةل التربي ة ةةة ه ة ةةو
تأثير وعي راشد في وعي قاصر بغية إدماجه في مجتمعه.

 -2- 2-1التمثالت االجتماعية وفق رؤية بيير ب ورديوPierre Bourdieu
يحة ة ة ة ةةدد بوردية ة ة ة ةةو  Bourdieuأن منظومة ة ة ةةة الدراك و التقة ة ة ةةدير هة ة ة ةةي املرجة ة ة ةةع و املحة ة ة ةةدد لتمة ة ة ةةثالت الفة ة ة ةةرد عة ة ة ةةن وضة ة ة ةةعه
االجتماعي و عن الكيفية التي يتمثل بها واقعه و يمثله باملعنى املسرحي للكلمة.
فاالختالف ة ةةات املوج ة ةةودة ف ة ةةي الواق ة ةةع العين ة ةةي توج ة ةةد ك ة ةةذلك ف ة ةةي أذه ة ةةان الف ة ةةاعلين االجتم ة ةةاعيين وب ة ةةذلك تختل ة ةةف التم ة ةةثالت
االجتماعي ة ةةة ب ة ةةاختالف السة ة ةةياقات االجتماعي ة ةةة ،وه ة ةةو مة ة ةةا يشة ة ةةكل نقطة ة ةةة تقة ة ةةاطع بة ة ةةين تصة ة ةةوري بة ة ةةوردي وإمية ة ةةل دوركة ة ةةايم
وذلة ةةك ب ة ةةالتركيز عل ة ةةى أهمية ةةة الوس ة ةةط االجتمة ةةاعي وت ة ةةأثيره ف ة ةةي تحدية ةةد وإنتة ةةاج التمة ةةثالت االجتماعية ةةة ودور ه ة ةةذه األخية ةةرة فة ةةي
تحديد وتوجيه السلوك الفردي والجماعي للفرد والجماعة.
ي ك ة ةةد بوردي ة ةةو« :أن التمث ة ةةل ال ة ةةذي يك ة ةةون ل ة ةةدى األفة ة ةراد ع ة ةةن وض ة ةةعهم ف ة ةةي الفض ة ةةاء االجتم ة ةةاعي يتول ة ةةد ع ة ةةن منظوم ة ةةة م ة ةةن
رسة ة ة ةةوم االدراك و التق ة ة ة ةةدير و الت ة ة ة ةةي تتولة ة ة ةةد ب ة ة ة ةةدورها ف ة ة ة ةةي وضة ة ة ةةعية تح ة ة ة ةةددها املكان ة ة ة ةةة فة ة ة ةةي توزي ة ة ة ةةع الخي ة ة ة ةرات املوض ة ة ة ةةوعية و
الرأسمال الرمزي"4.
فتمة ة ةةثالت الفة ة ةةرد مرتبطة ة ةةة بوضة ة ةةعه االجتمة ة ةةاعي ،وقة ة ةةد طة ة ةةور بوردية ة ةةو مفهة ة ةةوم الحقة ة ةةل االجتمة ة ةةاعي علة ة ةةى اعتبة ة ةةار أن الفة ة ةةرد
يس ة ةةتوعب و يش ة ةةارك ف ة ةةي الحق ة ةةل و يحم ة ةةل مة ةةا ب ة ةه م ة ةةن أفك ة ةةار ومعتق ة ةةدات دون أن تك ة ةةون ل ة ةةه الحري ة ةةة ف ة ةةي ذل ة ةةك ،ألن الحق ة ةةل
االجتم ة ة ة ةةاعي يعم ة ة ة ةةل وف ة ة ة ةةق مب ة ة ة ةةدأ الم ة ة ة ةةالء و التطبي ة ة ة ةةع و تك ة ة ة ةةريس فع ة ة ة ةةل الهيمن ة ة ة ةةة ،ل ة ة ة ةةذا فاكتس ة ة ة ةةاب املع ة ة ة ةةارف و الق ة ة ة ةةيم و
املعتق ة ةةدات تم ة ةةثالت اجتماعي ة ةةة ي سس ة ةةها الف ة ةةرد ع ة ةةن محيط ة ةةه االجتم ة ةةاعي ،و ت ة ةةتم م ة ةةن خ ة ةةالل عملي ة ةةة معق ة ةةدة و مركب ة ةةة
مة ة ة ةةن التفاع ة ة ة ة ل املس ة ة ةةتمر ب ة ة ةةين العملي ة ة ةةات الذهني ة ة ةةة للف ة ة ةةرد و ت ة ة ةةأثير الحق ة ة ةةل االجتم ة ة ةةاعي املس ة ة ةةيطر ع ة ة ةةن طري ة ة ةةق تحوي ة ة ةةل
العملي ة ة ة ةةات الخارجي ة ة ة ةةة إل ة ة ة ةةى معطي ة ة ة ةةات داخلي ة ة ة ةةة باعتم ة ة ة ةةاد آلي ة ة ة ةةة االس ة ة ة ةةتبطان .مم ة ة ة ةةا ين ة ة ة ةةتج عن ة ة ة ةةه مة ة ة ةةا يسة ة ة ةةميه بوردي ة ة ة ةةو
 محمد شرقي '' مقاربات بي دغوجية من تفكير التعلم الى تعلم التفكير '' افريقيا الشرق ،2001 ،ص 1173 . 4بيربورديو '' الرمز و السلطة'' ترجمة عبد السالم بن عبد العالي ،دار توبقال للنشر ،الطبعة ،199،ص .32
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اله ة ةةابتوس Habitusأي االس ة ةةتمرار ف ة ةةي اللع ة ةةب االجتم ة ةةاعي ره ة ةةين ب ة ةةأن يعم ة ةةل الف ة ةةرد عل ة ةةى تط ة ةةوير اهتمامات ة ةةه ذاتي ة ةةا داخ ة ةةل
اللعب ،وهو ما يعني تحويل الطاقة اللوبيدية الفردية أواللوبيدو إلى اللوبيدو الجماعي واالجتماعي.
فة ة ةةالفكرة األساسة ة ةةية فة ة ةةي تصة ة ةةورات بوردية ة ةةو هة ة ةةي النتة ة ةةائج املترتبة ة ةةة عة ة ةةن فكة ة ةةرة الحقة ة ةةل االجتمة ة ةةاعي حية ة ةةث الفة ة ةةاعلين الة ة ةةذين
يس ة ةةتمرون ف ة ةةي الحق ة ةةل يط ة ةةورون بني ة ةةات ذهني ة ةةة تالئ ة ةةم وتناسة ةةب البني ة ةةات الخاص ة ةةة بالحقة ةةل االجتمة ةةاعي وه ة ةةو م ة ةةا عبة ةةر عنة ةةه
ص ة ة ةراحة ب ة ة ةةان منظوم ة ة ةةة الدراك والتقة ة ةةدير Habitusليس ة ة ةةت س ة ة ةةوى عملي ة ة ةةة ال ة ة ةةتالؤم والتناسة ة ةةب بة ة ةةين البنية ة ةةات الذهنية ة ةةة
عند الفرد والبنيات املوضوعية.
ف ة ة ة ةةالتمثالت كبني ة ة ة ةةات أو شة ة ة ةةيمات ذهنية ة ة ةةة  ShemaMentalesأسسة ة ة ةةت عل ة ة ة ةةى أس ة ة ة ةةاس البني ة ة ة ةةات املوض ة ة ة ةةوعية للحقة ة ة ةةل
االجتم ة ة ةةاعي ،ف ة ة ةةالفرد ملة ة ةةزم باكتس ة ة ةةاب رأس ة ة ةةمال رم ة ة ةةزي يس ة ة ةةتمده م ة ة ةةن وس ة ة ةةطه أو حقل ة ة ةةه االجتم ة ة ةةاعي ،ل ة ة ةةذا فالوض ة ة ةةعية
والس ة ة ةةياق االجتم ة ة ةةاعي ه ة ة ةةو ال ة ة ةةذي يح ة ة ةةدد معارفن ة ة ةةا وتمثالثنة ة ةةا ع ة ة ةةن مش ة ة ةةهدنا الجغرافة ة ةةي وهة ة ةةذا السة ة ةةياق االجتمة ة ةةاعي ،ه ة ة ةةو
الذي يحدد طريقة ممارستنا وإدراكنا ملشهدنا ،وخاصة املشهد الحضري ملدينة العطاوية موضوع الدراسة.

 -3-1املقاربة النفسية
يعتبة ة ةةر مفه ة ة ةةوم التمث ة ة ةةل مة ة ةةن املفة ة ةةاهيم ذات الطبيع ة ة ةةة السة ة ةةيكولوجية الدقيق ة ة ةةة والتة ة ةةي يعتر ه ة ة ةةا بع ة ة ة الخل ة ة ةةط وع ة ة ةةدم
الدق ة ةةة فة ة ةةي االسة ة ةةتعمال ،فضة ة ةةال عة ة ةةن اختالطة ة ةةه بمفة ة ةةاهيم نفسة ة ةةية أخة ة ةةرى ،ةك ة ةةالدراك والتخي ة ةةل والرم ة ةةز ،كم ة ةةا أن ة ةةه يغطة ة ةةي
مج ة ةةاالت متعة ةةددة م ة ةةن أنش ة ةةطة النس ة ةةان ممة ةةا يجعلة ةةه ذو طبيعة ةةة مركبة ةةة ،وغية ةةر متجانسة ةةة وهة ةةو م ة ةةا أش ة ةةار إلية ةةه دون ة ةةيس
ميشيل M. Denisأن التمثالت متعددة الدالالت.
فتحدية ةةد طبيعة ةةة التمة ةةثالت مة ةةن زاوية ةةة نفسة ةةية لة ةةيس بة ةةاألمر السة ةةهل ،نظ ة ةرا لتة ةةداخل وتعة ةةدد املقاربة ةةات التة ةةي تناولتة ةةه ،غية ةةر
أن الصفة األساسية املحددة هي صفة التعدد الداللي.
و يمك ة ة ةةن اعتب ة ة ةةار التمث ة ة ةةل طريق ة ة ةةة عام ة ة ةةة و مج ة ة ةةردة ف ة ة ةةي تنظ ة ة ةةيم معارفن ة ة ةةا و معرفتن ة ة ةةا ب ة ة ةةالواقع و ه ة ة ةةو يعتم ة ة ةةد عل ة ة ةةى جه ة ة ةةاز
نفس ة ة ة ي يسة ة ةةتمد معطيات ة ة ةةه مة ة ةةن الواقة ة ةةع املة ة ةةادي االجتمة ة ةةاعي و التة ة ةةي يتلقاهة ة ةةا الفة ة ةةرد إمة ة ةةا بواسة ة ةةطة حواسة ة ةةه واحتكاكة ة ةةه و
تفاعل ة ةةه م ة ةةع وس ة ةةطه ،ويق ة ةةوم بتجميعه ة ةةا و تخزينه ة ةةا ف ة ةةي ذاكرت ة ةةه بع ة ةةد تص ة ةةنيفها و تنظيمه ة ةةا ف ة ةةي ش ة ةةكل نس ة ةةق ذهن ة ةةي ع ة ةةام و
متماسة ةةك ،يس ة ةةمح للف ة ةةرد بفه ة ةةم محيط ة ةةه و إمكاني ة ةةات ال ة ةةتحكم ف ة ةةي س ة ةةلوكه و ف ة ةةق وض ة ةةعيات مح ة ةةددة مم ة ةةا يت ة ةةيح إمكاني ة ةةة
التكيف مع محيطه5.
و تح ة ةةدث دون ة ةةيس ج ة ةةودلي" أن أهمي ة ةةة التم ة ةةثالت تتمث ة ةةل ف ة ةةي كو ه ة ةةا عب ة ةةارة ع ة ةةن أنظم ة ةةة تفس ة ةةيرية ت ة ةةنظم عالقتن ة ةةا بالع ة ةةالم و
توجه سلوكنا و تحدد طبيعة تواصلنا"6
فأهمية ةةة التمة ةةثالت أساس ة ةةية باعتباره ة ةةا تح ة ةةدد وتوجة ةةه س ة ةةلوك األف ة ةراد ،كم ة ةةا أن طبيعته ة ةةا مركب ة ةةة ف ة ةةي تتك ة ةةون وتتأس ة ةةس
علة ة ةةى أس ة ةةاس م ة ةةزدوج نفسة ة ة ي واجتمة ة ةةاعي ممة ة ةةا يسة ة ةةتدعي اعتمة ة ةةاد مقاربة ة ةةة نفسة ة ةةية مزدوجة ة ةةة علة ة ةةى األقة ة ةةل ،وذلة ة ةةك بدراسة ة ةةة
طبيعة التمثالت من زاوية علم النفس املعرفي ومن زاوية علم النفس االجتماعي والثقافي.
ويمك ة ة ة ةةن الق ة ة ة ةرار أن ة ة ة ةةه ال يمك ة ة ة ةةن الح ة ة ة ةةديث أو معالج ة ة ة ةةة مفه ة ة ة ةةوم التم ة ة ة ةةثالت بطريق ة ة ة ةةة مج ة ة ة ةةردة و معزول ة ة ة ةةة ع ة ة ة ةةن س ة ة ة ةةياقها
االجتم ة ةةاعي و بإلغة ة ةةاء فاعلي ة ةةة الف ة ةةرد الذهني ة ةةة ،فة ة ةةي بنة ة ةةاء و تو ي ة ةةف ه ة ةةذه التم ة ةةثالت كبنية ة ةةات ذات طبيع ة ةةة مزدوج ة ةةة ب ة ةةين
الفة ة ةةردي و االج تم ة ة ةةاعي ،و له ة ة ةةذا الس ة ة ةةبب ،اعتبة ة ةةر موسكوفيس ة ة ة ى أن التمة ة ةةثالت تض ة ة ةةل موض ة ة ةةوعا م ة ة ةةن اختص ة ة ةةا عل ة ة ةةم
ال ة ة ةةنفس االجتم ة ة ةةاعي و م ة ة ةةن ت ة ة ةةم تو يفه ة ة ةةا ف ة ة ةةي مج ة ة ةةاالت أخ ة ة ةةرى ،عل ة ة ةةى اعتباره ة ة ةةا "نم ة ة ةةاذج تفسة ة ةةيرية للواق ة ة ةةع و للظ ة ة ةةواهر
 .5أحمد اوزي ''الطفل والمجتمع :دراسة نفسية اجتماعية لصورة الطفل المغربي من خالل الرواية" مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة األولى ،1988 ،ص .59
Denis Michel L’Image et cognition" .P.U.F.1989.p36
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املركبة و التي لها معان و دالالت اجتماعية"7

فأهمي ة ةةة املفهة ة ةةوم األساسة ة ةةية تتحة ة ةةدد ف ة ةةي فه ة ةةم وتفس ة ةةير وتوجي ة ةةه الس ة ةةلوكات ه ة ةةو مة ة ةةا جعله ة ةةا تحظة ة ةةى باهتمة ة ةةام كبي ة ةةر فة ة ةةي
مختلة ة ةةف فة ة ةةروع املعرفة ة ةةة النسة ة ةةانية ،وبة ة ةةذلك أص ة ةةبحت مفهومة ة ةةا م ة ةةرتحال وه ة ةةو مة ة ةةا أض ة ةةفى عليهة ة ةةا صة ة ةةفة التعة ة ةةدد الة ة ةةداللي
والالتجانس كخاصيتين مميزتين للمفهوم.

 -4-1املقاربة السيكوسوسيولوجية
يعتبر سريج موسكوفيس ي  Serge Moscoviciأن التمثالت تتجاوز الطار املعرفي الضيق ف ي نشا معقد يتداخل فيه
الفردي واالجتماعي.
ويعتبر التمثل من أهم مواضيع علم النفس االجتماعي ،وقد ِأشار موسكوفيس ي إلى أن بياجي في م لفه Representation
''du monde et jugement morale chez l’enfantهو أول من عمق دراسة اآلليات النفسية واالجتماعية ملصدر التمثالت
وتطورها.
فموسكوفيس ي كعالم نفس اجتماعي يعتبر التمثل مفهوما خاصا بحقل علم النفس االجتماعي ،على اعتبار أن التمثالت
عبارة عن نشاطات الجهاز الفردي والجماعي وتشكل نقطة التقاطع بين الفرد والجماعة وبها يستطيع الفرد االنتماء
والتواصل مع الجماعة ،مما يعني ان التمثالت ذات طبيعة مزدوجة بين النفس ي واالجتماعي.
فالتمثالت ليست صورة بسيطة للواقع ،وليست انعكاسا له كما ذهب في ذلك دور كا هم .وإنما هي نتيجة تفاعل بين الفرد
ومحيطه االجتماعي ،ف ي تحتوي عناصر فردية وتحتوي على خصوصية الجماعة ،لهذا فالتمثالت هي مجموعة من املعارف
املنجزة واملشتركة اجتماعيا والتي تهدف إنشاء حقيقة واقعية او إعادة بنائها أو إعطائها داللة اجتماعية.
مما يعني ان التمثالت االجتماعية عبارة عن مبادئ منظمة لوضعية مرتبطة باهتمامات الفرد الخاصة ضمن مجموعة من
العالقات االجتماعية ،التي تنظم السيرورة الرمزية و املتداخلة بين الفرد و الجماعة .ويمكن النظر إلى التمثالت حسب
موسكوفيس ي كبناء عقلي يسمح بإعطاء معنى وداللة اجتماعية لوضعية محددهن طريق استخدام املعارف املخزنة في
الذاكرة أو بتو يف املعطيات املعاشة في الوسط االجتماعي ،فالتمثالت تساعد في بناء حقيقة اجتماعية تساعد الفرد على
فهم واقعه وتوجيه سلوكه .فالتمثالت وفق منظور علم النفس االجتماعي أو بين الفرد واملجتمع ،وهي عبارة عن أنظمة
تفسيرية تسمح للفرد بالتفاعل مع محيطه وتنظيم التواصل مع مجموعته اللسانية على لغة مشتركة.
انطالقا من املقاربات السابقة ملفهوم التمثل من خالل علم االجتماع وعلم النفس وعلم النفس االجتماعي ،يمكن القول
إن هذا املفهوم من املفاهيم التي ينتابها الغموض وعدم الدقة في االستعمال واختالطه بمفاهيم أخرى كمفهوم الصورة
واالنفعال والرمز والدراك ،كما أنه أصبح مفهوما يستعمل في حقول معرفية أخرى كالجغرافيا ،فكيف يقارب هذا املفهوم
في التخصص وخاصة في الجغرافية االجتماعية؟
تناول هذا املفهوم جغرافين مختلفي املنطلقات الفكرية واملرجعيات النظرية إال أ هم يتفقون حول أهم الصفات واملعاني
األساسية التي يضفيها علم الجغرافية على هذا املفهوم.
يعرف أنطوان بايي Antoine Baillyالتمثل بأنه بناء اجتماعي جماعي أو فردي لشيمات  )Shémasمالئمة للواقع في إطار
اديولوجي معين.
في حين يعرف روجي بروني  Roger Brunetالتمثل بأنه استحضار ش يء ما في الدهن أو بشكل عام .شكل تتخذه فكرة أو
 .7أحمد اوزي ،مرجع سابق  ،ص .63

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع–العدد الخامس عشر -مارس 2022م
75

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
اهرة أو موضوع أو مجال في الدهن .وتمثل التمثالت املجالية واهر وأشياء محددة في املجال في شكلها .في الوقت الراهن
بدأ الجغرافيون يتخلون عن الدراكات املجالية ليولوا اهتماما كبيرا لتمثالت املجالية و بالتالي فالتمثل يزيد على حساب
الدراك8.

املحورالثاني :تتميز ساكنة العطاوية بارتباطها الكبير بوسط عيشها.
تقوم الدراسة املشهدية على مجموعة من املعطيات:
 تحديد هوية املكونات املشهدية انطالقا من إدراك الساكنة.
 ارتبا السكان بترابهم.
 دينامية الوحدات املشهدية.
تتحدد أهمية التحليل للتمثالت الثقافية واالجتماعية لفهم كيف يدرك املشهد واملجال وكيف تتحدد صورته في مخيلة
الساكنة.
ولتحقيق ذلك ومعرفة كيفية إدراك ساكنة العطاوية خصصنا  )220استمارة تتضمن أسئلة مفتوحة وأخرى محددة
حول معرفة مشهدهم الحضري وديناميته وتفاعالته ،كما اعتمدنا على الخرائط الذهنية لتوضيح الشعور وإدراك
املواطنين الذين يعيشون ويستغلون مشهدهم الحضري.

- 2- 1

تمثل الساكنة وتحديدها للوحدات الترابية.

من خالل العمل امليداني الذي قمنا به طرحنا مجموعة من األسئلة حول مجموعة من املفاهيم ملعرفة تمثل وإدراك
الساكنة لها ،وهي الجهة ،مدينة العطاوية والحي .إذن فماهي النتائج املحصل عليها؟

 -1-1-2التحديدات الترابية للجهة
الجدول رقم :1التحديدات الترابية للجهة
امل شرات

حكم
وتقييم

االحساس
باالنتماء

املوقع
الجغرافي

الحالة

الو يفة

التاريخ

املعيش

املقارنة

مكان
العمل

األصول
الجغرافية

ال أعرف

املجموع

العدد

23

34

46

6

11

31

15

13

11

21

9

220

النسبة
املئوية

10,4

15,4

20,8

2,7

5,1

14,1

6,8

6,1

5

9,5

4,1

100

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
اختلفت ساكنة العطاوي في تحديدها الترابي وإدراكها للجهة ،وذلك حسب املستوى الثقافي والسوسيواقتصادي
للمستجوبين كما يظهر من الجدول أعاله ،إذ وجدنا أن  % 20,8من املستجوبين يحددو ها ارتباطا باملوقع الجغرافي إي
الحساس املكاني ،ويعتبرون جهة مراكش تانسيفت الحوز التي ينتمون إليها جهة ترابية ضمن التقسيم الجهوي املغربي ،في
حين أن  % 15,4من املستجوبين يحددو ها بالحساس باالنتماء وذلك عبر الحساس باملشاركة في الحياة االجتماعية لهذا
الكيان ،وهو شعور ينعكس تلقائيا كسلوكيات تجاه املحيط ولطاقة تترجم كيانا مجتمعيا مفعما بقيم الهوية املشتركة،
 .8احساين احساين' ' التحوالت السوسومجالية بالمدن الواحية حالة مدينة تتغير " بحت لنيل شهادة الماستر  ،كلية االداب و العلوم االنسانية بني مالل ،الموسم
الجامعي  ، 2013 -2012ص .160
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في حين يحدد  %14,1من املستجوبين هذا الكيان بالبصمة التاريخية من خالل األثار املادية والرمزية واملعالم واألحدالت
املشتركة داتا الخصوصية الجهوية املعروفة بين الساكنة املحلية و  %9,5يعتبرون أن الجهة أصل جغرافي يحددونه عبر
انتمائهم لجهة مراكش تانسيفت الحوز عبر تعريفها بالحوز كمعطى جغرافي وقبلي م طر للجهة يعكس االنتماء والهوية
الجهوية ،ومنهم من يعرفها بأ ها هي جهة مراكش اختصارا نظرا لشعاعها الكبير جهويا ووطنيا.
في حين أن  % 6,8يرون في الجهة مجال جغرافي معيش ببعديه ؛ إما كمصدر لالستقرار والراحة واألمان أولعك ذلك ،في
حين أن  % 6,1يعتمدون على املقارنة وذلك عبر مقارنة جهتهم بجهات أخرى ،هذا املعطى قد يكون إيجابيا عبر إضفاء
صفات ذات حمولة إيجابية على جهتهم في مقارنتها بباقي الجهات ،وقد تكون حموالت سلبية خصوصا عند مقارنتها بجهات
الشمال الغنية ؛خاصة أن الساكنة الحضرية ترتبط كثيرا بالريف املعتمد على التساقطات وبالتالي يرون أن جهتهم تتميز
بالجفاف ،وقد يعبر املستجوب باال أعرف عن هذه السلبية والتي تمتل . % 4,1
في حين يحدد  %5,1الجهة باالعتماد على الو يفة التي ت د ها ،ويركزون على الو يفة السوسيواقتصادية والخدماتية
واالدارية ؛ ف ي إدارة ترابية جهوية تتركز بها الخدمات األساسية الكبرى مثل املستشفيات الكبرى واملدارس الكبرى
والتشغيل والدارة والفالحة والسياحة والبنيات التحتية واالستثمارات  ،ونسبة  %5يرون فيها مكان للعمل ؛ فحقيقة الحيز
الترابي لذى هده الفئة من املستجوبين ال يتعدى كو ها بقعة ملزاولة عملها اليومي وخصوصا بالنسبة للمو فين القادمين
من مناطق أخرى وال تربطهم باملجال روابط تاريخية ،وفي األخير نجد  %2,7يربطون الجهة بالحالة .
وعلى العموم فإن الجهة هي وحدة جغرافية وسوسيواقتصادية التي يجب أن تستقل بمواردها الطبيعية والبشرية
واملشهدية وعاداتها وتقاليدها الخاصة في إطار من التكامل مع باقي جهات التراب الوطني فيما يسمى باالندماج الجهوي.
واملالحظ من خالل الجابات أن حكم الساكنة على جهتهم هو إيجابي ويعبر عن تفاعلهم وعالقاتهم بترابهم.

-2-1-2التحديدات الترابية للحي.
الجدول رقم : 2التحديدات الترابية للحي
التحديدات

العالقات
االجتماعية

حكم
وتقييم

االحساس
باالنتماء

املوقع
الجغرافي

الو يفة

التاريخ

املعيش

املقارنة

مكان
العمل

فضاء لقضاء
الوقت

ال أعرف

املجموع

العدد

44

20

46

22

3

11

33

10

9

15

7

220

النسبة املئوية

20

9,1

20,9

10

1,3

5

15

4,5

4,1

6,8

3,3

100

املصدر :االستمارة امليدانية2021
من خالل الجدول الذي يمثل إجابات املستجوبين حول التحديد الترابي ملفهوم الحي ،والذي طرحنا حوله س ال؛ مادا يمثل
لك الحي؟ فحصلنا على النتائج التالية:
 % 9,20من املستجوبين يعتبرون الحي إحساس باالنتماء.
% 20يرون أن الحي فضاء للعالقات االجتماعية خصوصا وأن املدينة مازالت تعرف قوة هذه العالقات.
 %15يعتبرون ان الحي يعبر عن املعيش.
 %10من العينة املستجوبة يعتبرونه موقع جغرافي يحدونه عبر مصطلح التجزئة الشائع االستعمال.
 %9,1من املستجوبين يقدمون حكم تقييم للحي سواء من الناحية االيجابية والسلبية.
 %6.8من العينة ترى ان الحي فضاء لقضاء الوقت ،فهو مجال للترفيه خصوصا في املساء ،ويتعلق االمر هنا بالحي االداري
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الجديد او حي الزيتونة ،كما انه قد يحمل حمولة سلبية خصوصا بالنسبة للعاطلين الدين يقضون كامل يومهم فيه.
 % 5يرون أن حيهم يختزل تاريخا خصوصا بالنسبة ل حياء النواة التي تصبح محط افتخار من ساكنها.
 % 4,5من املستجوبين يقارنون حييهم بأحياء أخرى سواء عبر حمولة شخصية ايجابية عبر التركيز على املميزات االيجابية
للحي وابرازها ل خر والتعصب لها احيانا أو حمولة سلبية خصوصا غدا كان الحي ناقص التجهيز او مهمش فيكون
للساكنة انطباعات تحقيريه في بع االحيان لهده االحياء.
 % 4,1من املستجوبين يعتبرون ان الحي هو مكان العمل وهي نسبة منطقية على اعتبار ان املدينة مازالت متواضعة
اقتصاديا وبالتالي تركز االنشطة في احياء معينة.
%3,3من املستجوبين عبروا بأ هم ال يعرفون ماهية حيهم وهو جواب يغطي حقيقتين إما جواب منطقي حيت يكون
املستجوب ال يعرف ما طلب منه ،او جواب تهكمي استفزازي يعكس حمولة سلبية حول الحي او حول الس ال نفسه وهذا
يعكس نوعا من الحيرة واملتدبدب االجتماعي لذي هذه الفئة.
 %1,3يرون ان الحي هو الو يفة التي ي د ها سواء و يفة سكنية او تجارية او ادارية.
نظرا لحداثة مدينة العطاوية فإن مفهوم الحي لم يتبلور بعد بشكل عميق في املخيلة الشعبية لساكنة العطاوية ،إال أنه
رغم ذلك فإنه أصبح حاضرا في املشهد الحضري للمدينة عبر مفهوم " التجزئة" الذي يتداول بشكل كبير جدا ،وحتى في
الوثائق االدارية يستعمل هذا املفهوم بشكل رسمي ،فالساكنة أكثر ارتباطا وعصبية بهذا املكون على اعتبار أنه إطار للعيش
تتبلور فيه مجموعة من العالقات ذات الطابع االجتماعي والقبلي أحيانا ،وهو ما سيكسب كل حي هويته وخصائصه التي
تجعله منفردا ومتميزا عن باقي األحياء.

 -3-1-2التحديدات الترابية ملدينة العطاوية
املبيان رقم  :1التحديدات الترابية ملدينة العطاوية

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
من املباين أعاله يتبين أن  %24,1يتمثلون املدينة كإحساس باالنتماء  ،و  % 18,1تعني لهم األصول الجغرافية التي تعكس
هويتهم ،تليها  %13,6يتمثلون املدينة كإحالة على موقعهم وأصلهم الجغرافي ،و % 11,3يقارنون مدينتهم بمدن أخرى مجاورة
كتماللت وسيدي رحال أو عاصمة القليم قلعة السراغنة أو مراكش ،وقد تكون املقارنة سلبية أحيانا  ،كما أن املهاجرين
نحو الخارج لهم مقارنة سلبية مع مدن أوربية في حجم العطاوية وغالبا ما تكون مقارنة سلبية من حيث مقارنة التجهيزات
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والخدمات والتي ي كدون فيها بوجود فرق كبير بين هذه املدن  ،كما أن % 10من املستجوبين يحددون املدينة من خالل
الو ائف التي ت د ها ،و  % 9يعتبرو ها مجال معيش ،و  % 6يربطون بين املدينة وحالتها ،و  % 4,5يرون أن املدينة تعبير
عن تاريخها وتفاعل النسان واألحداث مع املجال الجغرافي وأن املدينة هي نتاج لذلك  ،في حين أن  % 3,3عبروا بال أعرف.
لساكنة مدينة العطاوية إدراك مختلف للمجال الذي يعيشون فيه حسب اختالف أعمارهم ومستواهم التعليمي والثقافي
ومستوى معيشهم ،فمنهم من يختزلها في بويا أحمد وسوق الخميس العطاوية ،ومدينة الزيتون وقصر البلدية ،نستنتج أن
السكان يركزون في بناء املفهوم حول العناصر الكبرى باملدينة واملكونات املشهدية والتي لها أهمية اقتصادية أو سياسية أو
إدارية أو دينية أو طبيعية.
تضم مدينة العطاوية وحدات مشهدية تشكل وحدات مميزة ومنفردة كبصمات للمدينة والتي من خاللها تستمد هويتها
وتصبح هذه الوحدات كمرادفات للمدينة تعرف من خاللها مثل الخميس وبويا أحمد.

مخيلةي.
نةفيالعطاو
لذي ساك
األكثر حضو
املشهدي
-2-1-4الوحدات
ساكنة مدينة العطاوية
حضورا
املشهديةرااالكتر
الوحدات
املبيان :2

املصدر :االستمارة امليدانية 2021 ،
من خالل املباين نالحظ أن سوق خميس العطاوية يشكل أكثر وحدة مشهديه حضورا في مخيلة املستجوبين بنسبة %38
منهم نظرا ألهميتهم االقتصادية واالجتماعية ومساهمته في الدينامية الحضرية للمدينة يأتي في املرتبة الثانية ضريح بويا
أحمد بنسبة  %31من مجموع املستجوبين يرون أن العطاوية هي بويا أحمد نظرا ألهميته الدينية واالجتماعية بها ودوره
الفعال في نشأتها ،ويأتي في املرتبة الثالثة سوق الزيتون ،ورغم انعقاده مرة واحدة في السنة فإن  %20من السكان يعتبرون
أن العطاوية هي مدينة الزيتون ألنه منتوج محلي مميز لها .إضافة إلى وحدات مشهدية أخرى بنسبة  %11مثل تجزئة تساوت
التي تشكل مكانا للتسوق والتجول في املساء والحي الداري الحديث الذي أصبح معلمة مميزة ملدينة العطاوية.
إن هذه الوحدات املشهدية تمثل مكونات للهوية الحضرية للطاوية ،وهي جميعها إما ذات داللة دينية واجتماعية
واقتصادية ومالية وإدارية وسياسية.
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االرتبا باملشهد الحضري ملدينة العطاوية
- 2- 1- 5
-1-5-1-2األماكن املفصلة لساكنة العطاوية.
قبل دراسة األماكن املفضلة في مدينة العطاوية ،فإنه تجدر الشارة إلى أن ساكنة العطاوية جد مرتبطة بترابها وتعرف
استقرارا دائما فيه.
الجدول رقم :3نوع القامة بمدينة العطاوية حسب الفئات املستجوبة
نوع القامة

إقامة دائمة

إقامة م قتة

املجموع

العدد

194

26

220

النسبة املئوية

88.81

11.19

%100
املصدر :االستمارة امليدانية 2021

من خالل نالحظ أن  %88.81من املستجوبين لهم إقامة دائمة في مدينة العطاوية وخاصة الفئة العمرية العمرية  65سنة
فأكثر ف ي أشد ارتباطا بموطنها ملا يحمله من دالالت اجتماعية وثقافية وعالقات عائلية .وكما نجد أن  %11.19من مجموع
املستجوبين لهم إقامة م قتة وخاصة فئة الشباب الذين أصبحوا يفضلون الهجرة سواء داخل املغرب أو الخارجية.
أما بخصو الوحدات املشهدية املفضلة لساكنة العطاوية فإ هم يفضلون أماكن دون أخرى ،ويفسر ذلك بعوامل
متعددة ،ويمارس هذا التفضيل من خالل الزيارة املتكررة سواء بصفة فردية أو عائلية أو رفقة األصدقاء.
الجدول رقم :4األماكن املفضلة لساكنة العطاوية
األماكن

السوق

الحدائق

العدد

106

102

الحي الداري
الجديد
34

41

النسبة
املئوية

16.69

16 .02

5 . 35

6.45

األحياء السكنية الحديثة

املسجد

الضريح

املقاهي

مقر العمل

املجموع

161

35

64

92

635

25

5.51

10 .07

14.48

100
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من الجدول نالحظ أن ساكنة العطاوية تفضل في الرتبة األولى املسجد بنسبة %25من مجموع املستجوبين نظرا لحمولته
الدينية التعبدية ،يليه السوق األسبوعي الذي ينعقد يوم الخميس بنسبة  %16 .69من مجموع املستجوبين ألهميته
االقتصادية واالجتماعية ،تم الحدائق بنسبة %16 .02وخاصة حديقة الحي الداري الجديد وساحة الحرية وحديقة املركز
الفالحي ،هذه الحدائق تستقبل عددا كبيرا من الساكنة من الجنسين وخاصة بالنهار ألن بالليل تطرح املسألة األمنية ،ويأتي
بعد ذلك مقر العمل بنسبة 14.48%ثم املقاهي ب%10 .07ثم الضريح ب %5.51وخاصة أثناء املوسم السنوي واملناسبات
الدينية ثم الحي الداري بنسبة .%5 . 35
من الجدول نالحظ أن ساكنة العطاوية تفضل زيارة األماكن ذات القيمة الكبرى والتي لها حمولة رمزية كبيرة ومعنى على
املستوى املحلي أو الجهوي أو الوطني ،وهي أماكن لها حمولة دينية أو اقتصادية أو ترفيهية ،وهو ما يطرح س اال محوريا
وهو :ملاذا تفضل الساكنة مكانا دون آخر؟ وما هي األسباب وراء هذا التفضيل؟
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع–العدد الخامس عشر -مارس 2022م
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املبيان رقم  :3أسباب تفضيل الساكنة لهذه األماكن
قضاء االغراض الشخصية

صلة الرحم

قضاء اوقات الفراغ

الترفيه

اسباب اخرى

10%
16%

31%

18%
25%

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
من خالل تفريغ االستمارة فإن األسباب يمكن إجمالها في قضاء األغراض الشخصية الضرورية والترفيه وقضاء أوقات
الفراغ وصلة الرحم في إطار تفعيل العالقات االجتماعية التي ما زالت قوية في املدينة.

 -2-5-1-2األماكن املتردد عليها من طرف سكان العطاوية.
رأينا في الفقرة السابقة األماكن املفضلة للزيارة من طرف سكان العطاوية ،وهي نفسها األماكن التي يتردد عليها بشكل دوري
نظرا ألهميتها ورمزيتها ،إضافة إلى ذلك فإن ساكنة العطاوية تفضل زيارة أماكن أخرى خارج مدينة العطاوية نظرا ألهميتها
الطبيعية واالقتصادية والسياحية.
املبيان رقم  :4األماكن التي يتردد عليها سكان مدينة العطاوية

املصدر :االستمارة امليدانية 2021
م ن خالل املبيان نالحظ أن املسجد يحتل املرتبة األولى ضمن األماكن التي يتردد عليها السكان بشكل مستمر بنسبة
 %68.63نظرا ملكانته الدينية والتعبدية واالجتماعية ،ثم الحدائق بنسبة  %46.36وخاصة حديقة الحي الداري الجديد
وحديقة الحرية وحديقة املركز الفالحي ،التي تعرف زيارات متكررة سواء بشكل فردي أو عائلي ،مع املالحظ إقبال النساء
عليها في السنوات األخيرة في ل تزايد عددها وتهيئتها ،وتعرف دروتها في النهار ألن املسألة األمنية تطرح بشكل كبير في الليل
خاصة وان املدينة ال تتوفر على مركز ل من الوطني في املرتبة الثالثة نجد السوق األسبوعي وسوق الزيتون بنسبة %43.63
وله مكانة خاصة من طرف ساكنة العطاوية ،وتتم الزيارة بشكل دوري من طرف األفراد والعائالت نظرا ألهميته االقتصادية
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واالجتماعية ،واملالحظ أن هذا السوق ما زال يحتفظ باألدوار التقليدية ويتم القبال عليه بشكل مستمر طيلة يوم
الخميس من الصباح إلى املساء.
بعد ذلك تأتي مدينة مراكش بنسبة  %29.54من املستجوبين ،فرغم بعدها بأكثر من  80كلم عن املدينة فإ ها تشكل قبلة
مفضلة لساكنة العطاوية نظرا ألهميتها السياحية والعلمية واالقتصادية سواء على املستوى الجهوي أو الوطني أو العاملي.
نجد بعد ذلك موقع الجيومورفوسيت ملنيفري بدمنات بنسبة  %22.72من املستجوبين نظرا ألهميته من الناحية العلمية
والجمالية والترفيهية وقربه الجغرافي من مدينة العطاوية.
أما مدينة قلعة السراغنة فلها نسبة  %20.45من املستجوبين ،نظرا لكو ها عاصمة القليم وبالتالي فساكنة العطاوية تتردد
على املدينة ألغراض إدارية وصحية واقتصادية.
ثم نجد األحياء بنسبة  %20.90وخاصة لتبادل الزيارات العائلية ،ثم أوزود موقع الجيومورفوسيت بأزيالل بنسبة %20.45
بسبب أهميتها املشهدية من الناحية الجمالية والعلمية واالقتصادية ،وهو ما يجعلها قبلة لسكان العطاوية خاصة في فصل
الصيف ،وفي املراتب األخيرة نجد الضريح بنسبة  %14.54والذي يالحظ التراجع الكبير في القبال على زيارته خاصة أمام
تطور الوعي االجتماعي للساكنة ،وفي األخير نجد سد أيت عادل بنسبة  %13.18نظرا ألهميته الطبيعية ولكونه مجاال
لالستجمام والترفيه خاصة في فصل الصيف.

 -3-5-1-2األماكن غير املفضلة للساكنة في مدينة العطاوية.
على غرار األماكن املفضلة في مدينة العطاوية والتي لها مكانة كبيرة في املخيلة الشعبية لسكان املدينة ،فإ هم لهم إدراك
سلبي لبع الوحدات املشهدية التي ال يفضلها بعضهم بدواعي مختلفة انطالقا من الحموالت الرمزية السلبية سواء من
الناحية الدينية واالجتماعية اليديولوجية لكل فرد.
الجدول  :5األماكن غير املفضلة لساكنة العطاوية
الوحدات

األحياء الهامشية

األماكن امللوثة

الحي الصناعي

زرابة

السوق

بويا عمر

آخر

العدد

85

47

33

74

17

25

09

النسبة

38.63

21.36

15

33.63

7.72

11.36

04.09
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انطالقا من الجدول أعاله فإن ساكنة العطاوية تتفاوت آراءها حول الوحدات غير املرغوب فيها ،ويأتي في مقدمتها األحياء
الهامشية التي تضم الدواوير القروية بنسبة  %38.63من مجموع املستجوبين ،وتضم هذه األحياء الفقرة واملعازيز ودوار
سيدي أحمد الفوقاني والنواجي ،إضافة إلى حي كفاي على الرغم أنه غير هامش ي ،إال أن عدد كبير من املستجوبين عبروا
عن عدم تفضيلهم له ،وتعود األسباب لغياب األمن في هذه األحياء خاصة وأن املدينة ال تتوفر بعد على األمن الوطني ،يأتي
بعد ذلك القناة املائية املسمات الروكاد بنسبة  %33.63ملا تخلفه من غرق جراء جهلهم للسباحة ،وبالتالي أصبحت لها
حمولة سلبية ملا تخلفه من ضحايا ،وبعد ذلك تأتي األماكن غير النظيفة بنسبة  %21.36حيث أن املدينة تعرف انتشار
األزبال بشكل كبير في بع األوسا خاصة وأن املدينة ما زالت تعرف انتشار الطابع الفالحي ،ثم نجد الحي الصناعي
بنسبة  %15لكونه يتمركز وسط املدينة ،فرغم صغره وقيامه بإصالح السيارات والشاحنات فإنه غير منظم وملوث ،ومنهم
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من عبر عن عدم تفضيله لسوق أسبوعي ملا يحدثه من حركية ويكسر هدوء املدينة بسبب انتشار العربات املجرورة وذلك
بنسبة  %7.72من املستجوبين  ،كما نجد ضريح بويا عمر بنسبة  %11.36من املستجوبين الذين عبروا عن عدم تفضيلهم
لهذا الضريح بسبب املمارسات السلبية في حق املرض ى النفسيين والعقليين به.

- 2- 2

دينامية الوحدات املشهدية بمدينة العطاوية.

إذا كانت الدراسة الحضرية ملجال معين تعتمد على م شرات إحصائية كمية ،ورصد للظاهرة الحضرية وتطورها في
املجال الجغرافي ،فإن املقاربة املشهدية تعمل على مقاربة إدراك الساكنة لهذه الدينامية وحكمها عليها ومدى فعاليتها ،وهل
هي امتداد عمراني فقط ،أو تحول حضاري في املدينة يشمل جميع املجاالت حتى تضفي على املدينة الطابع الحضري
والحضاري.
سنحاول في هذا املحور جمع ابتسامات وتصورات الساكنة حول الدينامية املشهدي التي عرفتها مدينتهم ،كما سنعمل على
إبراز العوامل املس ولة عن هذه الدينامية حسب تصوراتهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .تتابع ساكنة مدينة
العطاوية وتالحظ عن قرب وباهتمام كبير جميع التحوالت التي يعرفها تراب العطاوية سواء على مستوى التوسع الحضري
واملجال األخضر وتزايد السكان والبنيات التحتية والخدمات االجتماعية وما إلى ذلك من التحوالت املهمة تتبع املدد التي
استغرقت إنجاز ذلك واملس ولين عليه .كما أن الساكنة أصبحت تتابع بشكل كبير الدور الذي يمكن أن ت ديه مدينتهم
إقليميا وجهويا وحتى وطنيا.
وفي هذا الطار فقد عرف املشهد الحضري ملدينة العطاوية مجموعة من التحوالت:
الجدول رقم  :6التغيرات التي شهدها املشهد الحضري ملدينة العطاوية

ا

التغيرات

تزايد عمراني

الحدائق

الخدمات األساسية

تزايد سكاني

آخر

املجموع

العدد
النسبة

189
31

167
27. 37

101
16 .55

97
15.90

56
09 .20

610
100
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من خالل الجدول أعاله نالحظ أن  %31من املستجوبين يرون أن مدينة العطاوية قد عرفت توسعا عمرانيا كبيرا؛ من
خالل تزايد عدد التجزيئات واملحاور الطرقية  ،وأن  %27. 37يرون تزايد الحدائق وتهيئتها وأن  %16 .55يرون تزايد
الخدمات االساسية الصحة -التعليم) ،وأن %15.90يرون تزايد عدد السكان ،ومنهم من يرون تحوالت أخرى سواء في
مجال الدارة أو وسائل النقل أو التحوالت السلوكية .من خالل العمل امليداني تبين أن ساكنة العطاوية لها إدراك وتصور
ومعرفة للعوامل املتحكمة في دينامية مشهدهم الحضريين كما يظهر في املباين التالي:
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املبيان رقم  :5عوامل توسع مدينة العطاوية

خالل املباين نالحظ أن  %18من ساكنة العطاوية املستجوبة ترى أن الضريح واملوقع هما الفاعالن األساسيان في توسع
املشهد
الحضري باملدينة ملا يوفرانه للطاوية من إمكانيات تجارية وفالحية وخدماتية  ،يليه السوق األسبوعي وسوق الزيتون بنسبة
 %17من املستجوبين يتصورون أن السوق عامل محوري في الدينامية املشهدية نظرا ألهميتها االقتصادية واملالية ملا
يحدثه من حركية باملدينة ،وفي املرتبة الثالثة يأتي عامل ترقية العطاوية إلى جماعة حضرية بنسبة  %15ملا وفرته من موارد
مالية وخدمات إدارية وتجهيزات اجتماعية ومرافق إدارية ،واستقرار مهم للمو فين ،في املرتبة الرابعة نجد الهجرة الدولية
التي ساهمت في جلب العملة الصعبة املو فة في املشاريع العقارية والخدماتية ،ونجد أن من املستجوبين يشيرون إلى
انخفاض أسعار العقار باملدينة مقارنة باملدن املجاورة مثل قلعة السراغنة ومراكش مما يدفع الكثير من السكان
لالستقرار بها ،أما العامل الفالحي والريفي ،فينحصر في  % 10بالنسبة ألزمة الضاحية و %08بالنسبة لعامل السافلة
املسقية وما وفرته من موارد مالية و فها الفالحين في البناء منازلهم بالعطاوية لالستقرار بشكل هائي أو م قت.

املحور الثالث :إدراك وتمثل الساكنة ملشهدها الحضري من خالل الخريطة الذهنية.
-3-1الجانب النظري للخريطة الذهنية.
تشكل الخريطة الذهنية وسيلة تعكس التصور الذي يحمله الفرد عن بيئته ومجاله الخا  ،وتسمح بتثبيت صور منطقة
معينة في الذهن انطالقا من فهم وممارسة ودراية باملجال ،الش يء الذي يتطلب فك الرموز واستقراء السقاطات الحسية
واالنتحارات.
ويعرف باسم الترميز مجموع عمليات تحويل املعلومات الحسية إلى تمثالت ذهنية م قتة أو دائمة ،فهذه العملية عبارة عن
مصفاة معقدة تستقبل املثيرات القادمة من الوسط ،وتدخل عليها التعديالت الالزمة تجاوبا وانسجاما مع مشاريعنا
وتوجهات سلوكياتنا ومحيطنا السوسيواقتصادي و الفكري.
إذن فالخريطة الذهنية تحيل بشكل كبير على ما هو نفس ي ،لذى فقد طورها علماء النفس في البداية ثم اعتمدها
الجغرافيون و طوروها في وقت الحق خصوصا مع  P. Couldو  A.Baillyو املعماري. K.Lynch
فكل فرد يبني و ينسج عالقات ذات طبيعة ذاتية حسية و عاطفية مع مجاله املعاش ،فمعالم املجال تعتبر املحرك األساس ي
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لإلدراك الذهني ألصحابها و هي ذات أبعاد رمزية أو واقعية تمكن الفرد من تكوين خريطة ذهنية ل ماكن و الفضاءات التي
يمارسها و يقطعها أو يتردد عليها بصفة دائمة.
حدد  K. Lynchمن خالل كتابه '''' The imaye of cityالصادرة سنة  1960خمسة عناصر متكاملة للخريطة الذهنية ،وهي
العناصر نفسها التي تشكل العناصر املكونة للمدينة وهي:
•الطرق و املسارات :هي عبارة عن قنوات الحركة الرئيسة التي تدرك من خاللها املدينة ،تضم طريق السيارات ممرات
الراجلين ،مجاري املي ةةاه واأل هار....الخ ،وعليه فهذا العنصر هو املهمين على الدراك الذهني للسكان تجاه أحياء مدينتهم
التي يشاهدو ها من خالل حركتهم داخل الطرق التي تنتظم حولها معظم مكونات الشكل العمراني في املدينة.9
•الحدود  :تربط أو تفصل بين منطقة ما وما حولها ،تضم األسوار والحصون الدفاعية بالنسبة للمدن القديمة ،وخط
االتصال بين اليابسة واملاء.
 العالمات املميزة :يمكن لبع الوحدات املشهدية اتخاذ صفة األهمية وجدب االنتباه خصوصا عندما تقع في
نقطة اتخاذ قرارات الحركة .في حين قد يأخذ شكال معماريا دو شكل مميز صفة إدراكية إذا ما وضع النسيج املحيط به
على الطريق ،فالعالقة املكانية املميزة هي ذلك العنصر الفيزيائي الذي يتفق على تميزه أكبر عدد ممكن من السكان
كخط مستوى النظر ،واجهة زجاجية بارزة ،مجموعة من املحالت التجارية )....وهناك عالمات أخرى لتأكيد إدراك
العالمات املميزة للمكان ،ويمكن ذكر بعضها على سبيل الحصر :
التميز بالوحدة و االنفراد.
التباين مع النسيج العمراني املحيط.
وضوح الشكل العام.
تأكيد انتماءها للنسيج العمراني رغم اختالفها عنه.10
•نقط االنتقال:تشكل هذه النقط املعروفة كذلك بالعقد ف ي نقط االرتكاز الذهني في املدينة و التي تكتسب شخصيتها
و خصائصها من خالل وحدة تكامل و استمرارية عناصر متعددة كالجدران ،األرضيات ،النارة ،األشجار و
الطبوغرافية....الخ  ،إلى جانب تركز األنشطة و الحركة ،لذلك فأهمية أماكن االنتقال العقد) تأتي من كو ها مكان مميز ال
ينس ى وال يتداخل في الدراك مع العناصر األخرى إضافة إلى تميزه بو يفة التوجيه في اتخاد قرارات الحركة.11
•األحياء البصرية  :يشكل الحي البصري منطقة متجانسة يمكن تميزها من خالل عنصر استمرارية الشواهد واألدلة التي
تحمل صفة مشتركة ،و تنت ي بالخروج من الحي ،و يمكن تحقيق التجانس من خالل الطابع العمراني و التشكيل العمراني
و الطبوغرافي ،و مواد البناء و النسيج الحضري و حجم وتفاصيل الواجهات ....فكلما زاد عدد العناصر املنسجمة توحدا و
تدخال كلما ازدادت الصورة الذهنية و ضوحا و تأكد االدراك الدهني لها.12
كما حدد''La perseption de l’espace urbain Baillyثالث مكونات أساسية في تنظيم و تمثيل املجال الحضري وهي:
+هوية املكان :تتكون من املكونات الحضرية.
+الدالالت الو يفة و الرمزية  :املنظمة ذهينا لذى الساكنة ،و تسمح بتحديد املعالم و الشارة إلى نقط أخرى داخل املجال
9-K

.Lynch ,The image of City, 1960, p57.
 -10احساين احساين ''التحوالت السوسيومجالية بالمدن الواحية،حالة-مدينة تنغير ' 'بحت لنيل شهادة الماستر ،كلية االداب والعلوم االنسانية بني مالل ،الموسم
الجامعي ،2013-2012ص 164
-11المرجع السابق ،ص . 165
12K.lynch,Idem ,p 85 .
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الحضري.
+املعالم و الحدود :فالساكن الحضري يحين معلوماته و يم شبكته الذهنية انطالقا من تجاربه و مهاراته وممارساته
داخل املجال وفضاء املحيط الحضري ،فكل تنقل و تحرك في املجال الحضري مرتبط بهدف ،واملعرفة املسبقة للمجال
ارتباطا بالدالالت و الرموز التي يمنحها املمارس لعناصر املجال بغية إدراكه ،أي وفق مسلسل الدراك الذي أعتبره
Baillyمجموعة من الوسائل و العوامل السامحة لكل فرد ببناء صور و تمثالث ذهنية حول مجال ما.13
لقد حاولBaillyتحديد سيرورة التمثالث في خطاطة تلخص السيرورات الدراكية ومختلف الروابط القائمة بين املجال
الفيزيائي ومختلف مدلوالته الرمزية مما يدل على وجود عالقة تفاعلية بين املجال املعيش والتمثيل والدراك.
إن الفاعل في املجال أو املمارس له ينطلق من الواقع املعاش لبناء صورة ذهنية تدخل في رسم مالمحها كل من املعارف
الثقافية والتربية و القيم والهوية و الذكريات و األحكام الجمالية و االنتماء االجتماعي والتأويل والتقييم واألحاسيس
واالنطباعات التي تبنى بمرورها باملصفاة الذهنية التي تحددها الجوانب الثقافية ،االقتصادية ،االجتماعية و النفسية و
بالتالي تأسيس نموذج مبسط لواقع ملموس و تربطنا به عالقة تأثير متبادل.14
إن تمثل الساكنة ملشهدها الحضري من خالل الخريطة الذهنية يختلف من فرد خر تبعا الختالف الجنس ،املستوى
املعرفي ،املزاج السيكولوجي ،األعمار واملستوى السوسيواقتصادي.
من خالل هذا العمل ،وبعد تطرقنا للجانب النظري للخريطة الذهنية ،سنعمل على محاولة مقاربتها في املجال الحضري
موضوع الدراسة ،وذلك عبر العمل امليداني مع عينة من التالميذ بمدينة العطاوية ،قصد الوقوف على طريقة تمثلهم
ملدينتهم عبر هذه الوسيلة ،تم محاولة تحليلها ،وذلك من خالل تفريغ املعطيات املتوصل اليها مع التعليق عليها عبر عشرة
عناصر؛ وهي :جرد مختلف العناصر الواردة فيها ،واستخال التوافق ،االنسجام ،التذمر ،االعجاب ،املطالب
والحاجيات ،التناق  ،االحساس باالنتماء ،الكره والنفور والجمالية.
هذا ومن أجل تحقيق هذه الغاية ركزنا في دراستنا للخريطة الذهنية على بحث ميداني شمل مئة تلميذ نصفهم ذكور
والنصف األخر إناث ،في مستويات تعليمية مختلفة كالتالي:
بعد التنظيم للعمل من خالل الحصول على الترخيص واالتصال بالدارة وتعبئة السادة األساتذة طلبنا من املتعلمين القيام
برسم املدينة بحضورنا بدون ضغط خارجي وفي نفس املكان ،من خالل العبارة التالية" أنجز ي) رسما ملدينة العطاوية)،
وكتابة موضوع حولها "أكتب ي) موضوعا حول مدينة العطاوية''.
هذا ويتبين من خالل تحليل الخرائط الذهنية للمتعلمين الوقوف عند ثالث معطيات كبرى؛ وهي حضور العناصر الخمس
املهيكلة لصورة املدينة حسب ، K. Lynchوسيادة ثالثة أنواع من الخريطة الذهنية املساحية الخطية واملركبة والتي ضمت
مختلف العناصر املشهدية في مدينة العطاوية ،وثالثا املعرفة الجيدة للمتعلمين باملدينة لصغرها وبالتالي يرسمو ها
بتفصيل إذن فماهي هذه الوحدات والعناصر؟

-2- 3العناصر املشهدية األكثر توطينا في الخريطة الذهنية.
تعتبر معالم املدينة التي تضمنتها الخرائط الذهنية املحرك األساس ي لإلدراك الذهني ألصحابها ،وهي ذات أبعاد رمزية
وواقعية ،والجدول أسفله يبرز العناصر األكثر تكرارا في الخريطة الذهنية للمتعلمين والتي تطابقت مع املواضيع املكتوبة
حول املدينة ،وذلك حسب قدرتها على إشباع الحاجيات األساسية للفرد.
 -13احساين احساين ،مرجع سابق ،ص.166
 -14احساين احساين مرجع سابق ،ص .166
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املبيان رقم  :6الوحدات املشهدية األكثر حضورا في الخريطة الذهنية

املصدر :الخريطة الذهنية 2021
من خالل الجدول يتبين تفاوت حضور الوحدات والعناصر املشهدية في الخرائط الذهنية ،وهي كالتالي:
الطرق :ترددت في  88خريطة ذهنية بنسبة  ،%15.57وتشكل العنصر املهيكل للمشهد الحضري ملدينة العطاوية ،وذلكباعتبار أن الشارع فضاء اجتماعي بامتياز يحمل مجموعة من الدالالت ،وتلتقي فيه مختلف األطياف التي تسكن باملدينة،
وقد تم التركيز بشكل كبير على رسم شارع محمد السادس الذي يخترق املدينة.
ويمكن تفسير ذلك بالدور الهام الذي تلعبه الطرق في بناء شخصية املتعلم الذي يرتبط بها بشكل دائم سواء من خالل
الشوارع الرئيسية أو األزقة ،وهو في ممارسة ملجاله الحضري ،ف ي مجال التنقل واملتراقص اليومي بين مجال السكنى
ومجال التعلم.
الحدائق واملجال األخضر :متلت نسبة %13.45؛ وهي حدائق الحي الداري واملركز الفالحي وحدائق االحياء ،كما تم التركيزعلى رسم أشجار الزيتون املحيطة باملدينة من جميع الجهات والتي تشكل ثارت طبيعي ورمز مكون لهوية املدينة .
املدارات الحضرية  :متلت نسبة  ،%11.50و يفسر ذلك بطريقة تهيئتها و كترتها و ارتباطها بالشوارع الرئيسية وهو ماجعلها حاضرة في تمثل املتعلمين على اختالف مستوياتهم التعليمية ،خصوصا و أ ها لم تحدت في املدينة اال م خرا و هو ما
مكنها من الحضور في الخريطة الذهنية.
األحياء :جاءت في املرتبة الرابعة بنسبة  ،%8.84وجاء تمثيلها أما على شكل أحياء تحمل أسماءها أو مجموعة من املنازلاملتفرقة ،إن حضور هذا العنصر بشكل واضح في الرسومات يعبر عن رغبته في إبراز وتوطين املسكن واملنازل املجاورة.
القصر البلدي  :بلغت نسبة حضوره في الخريطة الذهنية نسبة  %07.25و يعوذ ذلك الى اعتباره مركز القرار السياس ي والداري باملدينة ،أضف إلى ذلك حداثة بناءه وشكله املميز هندسيا عن باقي املباني ،كما أن املواضيع املكتوبة تركز على
حضور هذه البناية ،ومنهم من يختزل املدينة في هذه البناية ،و هو ما يعكس درجة حضورها في الدراك الذهني للمتعلمين .
املساجد :تكررت في الخريطة الذهنية بنسبة  %06.19نظرا لدورها الديني وشكلها املعماري املميز وبالتالي حضوره فيالخريطة الدهنية للمتعلمين.
إضافة إلى هذه الوحدات املشهدية فقد تم جرد عدد كبير منه مثل امل سسات التعليمية بنسبة  ،%04.60نظرا الرتباطها
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باملمارسة اليومية ،واحتكاك املتعلمين يوميا بها في الشارع العام ،والفراغات بنسبة  %3.53والتي تخترق وسط املدينة في
بع املناطق السيارات  ،%3.53السوق بنفس النسبة ،املرافق الرياضية بنسبة  %02.30يفسر ضعف حضورها لقلتها،
وكثيرا ما يتم رسم ملعب لكرة القدم تم تدشينه م خرا ،املتاجر بنسبة  %01.41ثم األزبال  ،%0.88الصيدليات %0.88
الضريح  %0.88اضافة إلى مجاالت أخرى بالنسبة ملجاالت أخرى.
لقد قادنا الجرد وقراءة املواضيع املكتوبة من طرف املتعلمين إلى أن العناصر واملعالم واألماكن وكذا بع أسماء الشوارع
واألحياء واملدارس واملستوصفات املرسومة من طرف التالميذ ت كد كون مدينتهم وطريقة ادراكهم لها غنية بالصفات
والدالالت الذاتية والرموز الحسية والعواطف والتي تعكس املمارسة اليومية للمتعلمين ،والتي تختلف تبعا الختالف
األنساق الثقافية ،الفكرية ،االجتماعية ،االقتصادية ،النفسية ،مدة القامة باملدينة الوضعية السوسيواقتصادية ألولياء
املتعلم.

 -3-3يختلف شكل تمثيل املدينة حسب الفئة العمرية والجنسية.
من أجل رسم الخريطة الذهنية من طرف املتعلمين ،فقد استعملوا ثالثة أنواع من أشكال التمثيل وهي الخرائط الذهنية
الخطية واملساحية واملركبة ،وذلك تبعا الختالف العوامل السيكولوجية والسوسيو مهنية املتحكمة في التمثيل وهي السن
والجنس واملستوى التعليمي ومهنة األب كما رأينا فيما سبق ،كما أن العامل الجغرافي املتمثل في صغر املساحة يتحكم في
ذلك ،وهو ما سنحاول إبرازه من الجدول والخرائط الذهنية على أن نعمل على إعطاء نموذج لكل نوع من أنواع التمثيل
للذكور والناث حسب كل مستوى تعليمي:
الجدول رقم  :7إدراك املتعلمين للمدينة عبر الخريطة الذهنية من خالل متغيرات الجنس والفئة العمرية ونوع التمثيل
نوع التمثيل
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املصدر :العمل امليداني 2021،

خاتمة
لقد تفاعلت ساكنة املدينة مع الدينامية املشهدية عبر تمثالت و إدراك خا ملشهدهم الحضري ،تحكمت فيه محددات
معقدة منها البنية العمرية و الجنسية و الثقافية و الوضعية السوسيومهنية عكست التفاعل مع الدينامية الحضرية و
االرتبا الكبير للساكنة مع مدينتها ،كما أتبتت التفاعالت االجتماعية مع محيطها الداخلي و االرتباطات مع محيطها
الخارجي ،عبر االرتبا الكبير باملدن واملناطق املجاورة وضعفه مع عاصمة القليم قلعة السراغنة ،كما سجلنا حضور
الحكم اليجابي على التحوالت املادية في تمثل الساكنة في حين سلبية األحكام تجاه السلوكات السلبية التي مازالت منتشرة
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باملدينة.
يضاف إلى ذلك أن الدينامية املشهدية التي تعرفها املدينة لم تواكبها تغطيتها من الخدمات األساسية واالجتماعية ،كما
أن ضعف التخطيط والتهيئة وضعف التنسيق بين الفاعلين أفرز اختالالت واضحة تمثلت في الترييف الذي تغرق فيه
املدينة والسكن العشوائي كما أن توسع املدينة أصبح هدد املجاالت الفالحية.
وهكذا يمكن الخروج من خالل هذا الباب بالخالصات التالية:
 دينامية عمرانية كبيرة وزحف إسمنتي ال تواكبه خدمات اجتماعية أساسية وسلوكيات اجتماعية حضرية ،مع
محافظة الساكنة على عاداتها وقيمها الريفية وبداية م شرات االندماج ارتباطا بالدينامية السريعة.
 تراجع الجودة املعمارية أمام تزايد املعمار بشكل يفوق حاجيات املدينة وغياب الحس الجمالي والتمايزات
العمرانية الكبيرة التي تعكس التمايزات االجتماعية.
 أزمة القيم في األحياء الهامشية وتزايد املد السلوكي القروي سواء الدواوير املحيطة أو من الساكنة القروية
الوافدة يوميا على املدينة وهو ما يغلب الطابع الريفي على املدينة.
 إفراز مشاكل بيئية في مسألة مظهر وشكل كبير في التوسع العمراني على حساب املجاالت الفالحية ،التي تطوق
املدينة من جميع الجهات وامتداد التجزئات السكنية دون إضافة مجاالت خضراء واالهتمام بحدائق الواجهات منها.
 اختالف ممارسة وإدراك وتمثل الساكنة ملشهدها الحضري بين املتمدرسين وغير املتمدرسين فلكل فئة مجاالت
املفضلة وطريقة عيشها في املشهد حسب متغيرات متعددة ومتداخلة ،مع تسجيل قوة االرتباطات االجتماعية السائدة
وهي عامل قوة في املدينة.
 تعدد الفاعلين في الدينامية املشهدية مع غياب التنسيق فيما بينهم كل حسب أهدافه و غاياته دون مراعاة ملفهوم
التنمية في بعدها العميق و تعددات أصنافها.

املراجع
عبد الرحمان العلمي االدريس ي '' قيمة وو يفة التمثالت في االنشطة الديداكتيكية ''منشورات علوم التربية ،عدد . 2003 ، 23 محمد شرقي '' مقاربات بيداغوجية من تفكير التعلم الى تعلم التفكير '' افريقيا الشرق.2001 ، بيربورديو '' الرمز و السلطة'' ترجمة عبد السالم بن عبد العالي ،دار توبقال للنشر ،الطبعة.1999،أحمد اوزي ''الطفل واملجتمع :دراسة نفسية اجتماعية لصورة الطفل املغربي من خالل الرواية" مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة األولى،.1988
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 أي جاهزية للنهوض باملجال التنظيمي للشأن املحلي؟:الالتمركزاإلداري باملغرب

Moroccan administrative decentralization: What disposition to advance the
organizational field of local affairs?
. كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مكناس املغرب، إلهام السمغوني-1

 في مقدمتها دسترة الجهوية املتقدمة التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي، عمل املغرب على تبني إصالحات جوهرية:امللخص
 وتعزيز مكانة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، يؤسس ملرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية املحلية،متكامل
 لذلك برزت الضرورة امللحة. في تدبير قضايا التنمية،الجماعات الترابية كشريك أساس ي بجانب الدولة والقطاع الخاص
لالنخراط القوي في تدعيم خارطة طريق متكاملة يتداخل فيها البعد التنظيمي من خالل إقرار مبادئ التدبير العمومي
 حتى تكون قريبة من املجالس املنتخبة للمساهمة في تدبير الشأن،وتنظيم الهيئات املركزية للدولة على املستوى املحلي
فما.)1( وتجويد عالقة املواطن باإلدارة صونا لحقوقه في تدبير شأنه الترابي، عبر إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري،املحلي
مدى جاهزية الالتمركز اإلداري للنهوض بتدبير الشأن املحلي؟
.  الحكامة الجيدة-  املوارد والهياكل اإلدارية-  الشأن املحلي-  التدبير- الالتمركز اإلداري:الكلمات املفتاحية
Abstract :Morocco has ensured the adoption of fundamental reforms, foremost among
which is the constitution of advanced regionalization, which aims to adopt an integrated
territorial organization, opening a new stage on the path of strengthening local democracy,
consolidating the principles good governance and the enhancement of the position of local
authorities as key partners alongside the State and the private sector, in the management of
development issues.
Therefore, the urgency of a strong commitment to strengthening an integrated policy in which
the organizational dimension overlaps by endorsing the principles of public administration and
organizing the central organs of the state at the local level, in order to that they be close to
elected councils and contribute with them in the management of local affairs, and the
institutional and legal dimension through the exit from the administrative decentralization
charter, as well as the dimension associated with improving the relationship of the citizen with
the administration in order to preserve their rights in the management of their territorial
affairs.
Key words: Administrative decentralization - management - local affairs - resources and
administrative structures - good governance.
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مقدمة:
مما ال شك فيه أن الحاجة إلى تطوير الجهوية برزت من خالل إيجاد آليات قانونية قادرة على مسايرة ركب وأهداف ورش
الجهوية املتقدمة ،ومن تم ظهرت فكرة إعداد ميثاق الالتمركز اإلداري كآلية للتنزيل الصحيح لهذا الورش ،على اعتبار أن
النهوض بالتنمية االقتصادية ،وتشجيع االستثمار في الرأسمال البشري ،وتقوية التضامن بين الجماعات الترابية ،تشكل
كلها انشغاالت آنية تفرض نفسها بحدة ،في وقت يشهد فيه العالم تحوالت اقتصادية واجتماعية عميقة ومتواترة.
وقد شكلت الجهوية املتقدمة فرصة حقيقية إلعادة الرؤية في التنظيم اإلداري والترابي ،خاصة في جانب سياسة الالتمركز
اإلداري ،من خالل تمتيع الجهات والجماعات الترابية األخرى بصالحيات واختصاصات واسعة تستند على مبدأ التدبير
الحر ،والتفريع في توزيع االختصاصات ،تأتي ضرورة تنظيم الهيئات املركزية للدولة على املستوى الجهوي واإلقليمي حتى
تكون قريبة من املجالس املنتخبة وتساهم معها في تدبير أمور التنمية.
ويعتبر النهوض بتدبير الشأن الترابي وكذا تطوير التنظيم املحلي ،من بين األهداف التي دعت املشرع املغربي إلى اعتماد
نظام الالتمركز اإلداري ،ذلك أن اإلدارة املركزية مهما كانت إمكانياتها املادية والبشرية فهي ال تستطيع تلبية مختلف
الحاجيات املتزايدة للسكان على املستوى املحلي إال بتقوية هذه اإلمكانيات .ورغم اعتماد أسلوب الالمركزية الترابية الذي
استطاع أن يحرر الدولة من بعض االلتزامات والواجبات في التجربة املغربية ،فإنه يبقى دون جدوى إن لم يتم دعمه
وتطويره ومساندته بتعزيز نظام الالتمركزاإلداري (الفقرة األولى) ،وكذا تقوية املوارد والهياكل اإلدارية لضمان االلتقائية
(الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :تعزيزنظام الالتمركزاإلداري:
يعتبر الالتمركز االداري ملصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي الالمركزي للمملكة القائم على الجهوية
املتقدمة ،وأداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة على املستوى الترابي ،قوامه نقل السلط والوسائل ،وتخويل
االعتمادات لفائدة املصالح الالممركزة على املستوى الترابي ،من أجل تمكينها من القيام باملهام املنوطة بها ،واتخاذ املبادرة
تحقيقا للفعالية والنجاعة.
ويمكن تعريف الالتمركز اإلداري حسب الفقه اإلداري الفرنس ي أواملغربي( ،)2على اعتبار مفهومين :ضيق وواسع ،األول
يركز على عنصر السلطة الرئاسية وفق قاعدة هرمية صارمة بين اإلدارة املركزية وممثليها في األقاليم بشكل ال يسمح باتخاذ

 - 2إن الحديث عن مفهوم عدم التركيز اإلداري يثير عدة إشكاالت ,كما يكتنفه بعض الغموض  ،وذلك راجع بالطبع إلى عدم إتفاق فقهاء القانون اإلداري
على تعريف واحد شامل  ،بل تعددت التعاريف واملفاهيم كما تنوعت املصطلحات على هذا النمط اإلداري ،حيث نجد بالنسبة للفقه اإلداري الفرنس ي وفي
مقدمتهم العميد“ جيورج فيديل ”يقر أن عدم التركيز اإلداري هوذلك النمط من التنظيم اإلداري الذي تعطي فيه سلطة اتخاذ قرارات إدارية هامة ملوظفين
تابعين للسلطة املركزية واملنتشرين في املناطق أواملرافق اإلدارية املختلفة  ،أما الفقيه "بيرتيلمي" فقد عرف عدم التركيز اإلداري بكونه الوسيلة التي تتزايد
عن طريقها اختصاصات املوظفين التابعين للسلطة املركزية في مختلف أنحاء الدولة .في حين ذهب الفقيهان "اوبي ودوكوس أدر" في تعريفهما لصورة عدم
التركيز اإلداري الى أن املوظفين املحليين ،ال أن يكونوا مجرد أدوات تنفيذية للسلطة املركزية  ،كما هوالشأن في صورة التركيز اإلداري " أي املركزية املطلقة"
يعترف لهم ببعض السلطات الخاصة ,فيكون من حقهم التخاذ قرارات إدارية ابتداء بدون حاجة للرجوع إلى الوزير .أما فيما يخص الفقه اإلداري املغربي ،
فكما قال األستاذ محمد املرغيني «  :يقض ي نظام عدم التركيز بمنح االختصاصات اإلدارية ملندوبي الحكومة املركزية على الصعيد املحلي مع بقائهم تابعين
لها معينين من قبلها دون أن يترتب على ذلك استقاللهم عن اإلدارة املركزية  ،ذلك أن تعريف األمور اإلدارية ،إنما يتم تحت رقابة وإشراف املسؤول اإلداري
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القرارات دون الرجوع إلى اإلدارة املركزية ،واعتبر هذا املفهوم أن ممثلي اإلدارة املركزية مجرد أدوات تنفيذية ملا تقرره
السلطة املركزية .أما املفهوم الواسع فاعتبر القاعدة األساسية لعدم التركيز  ،أن تتوزع سلطة البث النهائي في شؤون
الوظيفة اإلدارية بين السلطات املركزية وبين فروعها في العاصمة واألقاليم  ،بحيث يكون لبعض الوحدات التابعة للجهاز
اإلداري الحق في أن تتعرف بكيفية مستقلة في اختصاصاتها وبعيدا عن الوزارات ومكاتب الوزراء دون الرجوع إليها.
أوال  :مدى فعالية نظام الالتمركزاإلداري في تدبير الشأن املحلي :
يعد املغرب من الدول التي تتبنى تقنيتي الالمركزية والالتمركز في نظامها اإلداري ،حيث انطلقت الدولة منذ السنوات األولى
من االستقالل في وضع اللبنات األولى لالمركزية ،وأسندت بعض سلطاتها في إنجاز القرار في بعض امليادين ذات الطابع
االقتصادي واالجتماعي لوحدات ترابية منتخبة قصد تحسين عالقة اإلدارة املحلية باملواطنين ،من خالل توفير الفعالية
والجودة في الخدمات على املستوى املحلي.
وقد واكب هذا التطور إنشاء مصالح خارجية تمثل اإلدارات املركزية على املستويين اإلقليمي والجهوي ،يعهد إليها بمزاولة
بعض االختصاصات في تسيير اإلمكانيات البشرية واملالية في إطار البرامج التي تضعها املصالح املركزية على املستوى املحلي،
إذ يستحيل عمليا أن تقوم األجهزة املركزية لوحدها بضمان تأدية املهام اإلدارية ف يشتى أرجاء التراب الوطني ،خاصة أمام
تعقد وتشعب املصالح العمومية .
ومنه ،فإن نهج سياسة الالتركيز كتقنية تسمح بإعادة توزيع الصالحيات داخل أجهزة الدولة يمكن أن تشكل دعامة
أساسية وتقنية فعالة لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية  ،يعتبر مطلبا جوهريا لضمان حسن تصريف الشؤون
املحلية ،باإلضافة إلى ما يشكله هذا النظام من الزمة سياسية أساسية لسياسة الالمركزية.
وفي هذا اإلطار شهد الالتركيز قفزة نوعية على ضوء املراجعة الدستورية لسنة 1996بغية إعطاء نفس جديد للممارسة
اإلدارية ،وذلك من خالل مجموعة من النصوص التي ترمي كلها إلى الحد من املركزية املفرطة للسلطات ،هذا فضال عما
حظي به الالتمركز اإلداري من أهمية من خالل دستور  . 2011وكذا الخطاب الرسمي الذي ألقاه جاللة امللك محمد
السادس( ،)3والذي شكل محور اهتمام البرامج الحكومية ببالدنا باعتباره محورا أساسيا من محاور اإلصالح اإلداري .لدا
صادقت الحكومة على مشروع مرسوم عدد  618 -17 -2بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري الذي يرمي إلى مواكبة الجهوية
املتقدمة والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وتحفيز االستثمار وخلق فرص الشغل والرفع من جودة الخدمات
االجتماعية وتقريب الخدمات العمومية إلى املرتفقين.
حيث يقوم ميثاق الالتمركز اإلداري على مرتكزين أساسيين يتجليان في كون الجهة هي الفضاء املالئم لبلورة السياسة
الوطنية لالتمركز اإلداري ،بالنظر إلى ما تحمله من أهمية ومكانة في التنظيم اإلداري للمملكة.أما املرتكز الثاني ،فيقوم
على أهمية الدور املحوري لوالي الجهة باعتباره ممثال للسلطة املركزية في الجهة في تنسيق أنشطة املصالح الالممركزة
والساهر على سيرها ومراقبتها تحت سلطة الوزراء املعنيين ،حيث منح املشرع الدستوري طبقا للفصل  145من الدستور
املركزي  ،وذلك أن ممثلي الحكومة املركزية يخضعون في ممارسة عملهم للسلطة الرئاسية وفقا لقاعدة هرمية صارمة ،وهذه السلطة تتضمن حق التوجيه
واملراقبة والتأديب بما في ذلك من إعطاء األوامر والتعليمات".

 - 3مقتطف من الخطاب السامي وجهه امللك محمد السادس إلى األمة بمناسبة عيد العرش ،مساء األحد  29يوليوز .2018
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للوالة والعمال وظيفتي التنسيق وتدبير املصالح الالممركزة والسهر على حسن سيرها ،وبالتاليف إن هذه الوظيفة تتطلب
منهم املواكبة الدائمة واملستمرة ملختلف الهيئات الالممركزة وتتبع أنشطتها واالضطالع بدورهم التدخلي ملمارسة مهامهم
القانونية ،ولعل أهم مظاهر هذه الصالحية هوتفعيل دور الوالة والعمال في مجال الالتمركز اإلداري من خالل مراقبة
إنجاز املهام ونشاط املوظفين واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة للرفع من مردودية أداء املصالح الالممركزة.
ومنه ،فإنجاح الالتمركز اإلداري باعتباره وسيلة لتحديث دور الدولة وعقلنة وظيفتها وآلية مهمة لتحسين مردودية اإلدارة
املحلية ،يتطلب من الوالة والعمال باعتبارهم ممثلين للسلطة املركزية ،االضطالع بأدوارهم ومهامهم بروح من املسؤولية
وبطريقة تشرف اإلدارة وتعطي نتائج ملموسة كما أكد على ذلك امللك في خطابه ل  29يوليوز ،2017وكذا التنسيق بين
مختلف مصالح اإلدارات الالممركزة قصد التنزيل السليم ملختلف املخططات والبرامج التنموية الترابية ،من خالل ممارسة
املهام التالية في إطار تأطير عالقة املصالح الالممركزة للدولة بالجماعات الترابية:
 تقديم كل أشكال الدعم واملساعدة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها واملؤسسات واملقاوالت العمومية ذات
االختصاص الترابي وكل هيئة من الهيئات املكلفة بتدبير مرفق عمومي.
 العمل على إرساء أسس شراكة فاعلة مع الجماعات الترابية وهيآتها واملؤسسات واملقاوالت العمومية ذات االختصاص
الترابي في مختلف املجاالت ،وال سيما عن طريق إبرام اتفاقيات أوعقود باسم الدولة ،بناء على تفويض خاص ،مع
التقيد بالتوجهات العامة للدولة وبرامج التنمية الجهوية املعتمدة.
 املساهمة في تنمية قدرات الجماعات الترابية وهيئاتها من خالل مقاربة للسياسات العمومية اعتمادا على خصوصيات
املجال الترابي للحاجيات املحلية.
 مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في ممارسة االختصاصات املوكولة إليها ،والسيما في إنجاز برامجها ومشاريعها
االستثمارية وتمكينها من كل أشكال املساعدة الالزمة.
 تعزيز آليات الحوار والتشاور مع كافة املتدخلين على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أواإلقليم.
كما سعت الحكومة من خالل إخراج ميثاق الالتمركز اإلداري إلى :التطبيق األمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في
مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيدين الجهوي واالقليمي ،وتحديد املهام الرئيسية املوكولة الى هذه املصالح ،وكذا
التوظيف الترابي للسياسات العمومية من خالل أخذ الخصوصيات الجهوية بعين االعتبار في اعداد هذه السياسات
وتنفيذها وتقييمها ،فضال عن مواكبة التنظيم الترابي الالمركزي للمملكة القائم على الجهوية املتقدمة ،والعمل على ضمان
نجاعته وفعاليته.
إضافة إلى إرساء دعائم راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف واملهام بين املصالح الالممركزة للدولة والهيئات
الالمركزية ،والسيما منها الجماعات الترابية ،وذلك من خالل السهر على:
 تفعيل آليات الشراكة والتعاون بينها.
 تقديم كل أشكال الدعم واملساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ،ومواكبتها في انجاز برامجها ومشاريعها
التنموية.
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 ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي واإلقليمي ،وتحقيق التعاضد في
وسائل تنفيذها.
 تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج واملشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة الالممركزة اإلشراف عليها
أوانجازها أوتتبع تنفيذها.
 تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة الى املرتفقين وتحسين جودتها وتأمين استمراريتها.
وقد حظي هذا امليثاق باهتمام مختلف مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وفي الوقت الذي قطعت فيه
الالمركزية خطوات مهمة فإن تدبير الشأن العام املحلي ظل ممركزا رغم النوايا واملساعي لتحقيقه حيث ظل الالتركيز جد
محدود الى يومنا هذا ،خصوصا وأن أغلب سلطات القرار الزالت ممركزة باملصالح الوزارية املركزية.
وأمام الظرفية الراهنة والتحوالت التي تعرفها البالد ،وكذا التحديات التي يجب مواجهتها ،ال ينبغي -اليوم أكثر من أي وقت
مض ى -أن تكون اإلدارة حاجزا للتنمية ،على اعتبار أن املغرب دخل مرحلة جديدة قوامها إرساء الجهوية املتقدمة التي
تشكل فرصة إلصالح نظام الالتمركز اإلداري ،ذلك أن تمتيع الجهات بصالحيات واسعة يفرض على الدولة املركزية تنظيم
تواجدها على املستوى الجهوي بشكل فعال.
وتمثل سنة  2020السنة الخامسة على التوالي منذ اعتماد املغرب التقسيم الجهوي الجديد ،ولضمان التنزيل الفعلي
للمقتضيات الجديدة فيما يتعلق بالجهوية  ،أصدر املشرع منذ  2015ترسانة من النصوص القانونية الضرورية كحاضن
تشريعي وموجه مؤسساتي في ظل النظام الجهوي الحديث ،وهوما تمثل في صدور القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات
الترابية ،4والتي شكلت املرجع املؤسس لعمل املجالس املنتخبة بأنواعها .ثم أعقبه صدور عدد من املراسيم املتعلقة
بالالتمركز اإلداري تمثلت في املرسوم رقم  2.17.618الصادر في  18من ربيع الثاني 26(1440دجنبر )2018بمثابة ميثاق
وطني لالتمركز اإلداري ،واملرسوم رقم 19.40 2.بتحديد نموذج التصميم املديري املرجعي لالتمركز اإلداري.
إال أن هذه القوانين واملراسيم ،رغم خروجها إلى حيز الوجود إال أنها ما تزال تنتظر التنزيل الفعلي والتطبيق امليداني ،بالرغم
من الخطب امللكية العديدة التي دعا من خاللها عاهل البالد إلى التعجيل بتنزيل امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري.5
ونذكر على سبيل املثال ،ما يعيشه املغرب في أيامنا جراء الوباء املتمثل في جائحة" كوفيد ،"19إذ أن كل القرارات والتدابير
االحترازية للمحافظة على الصحة والسكينة العامة ما تزال مركزية ،فقرار توقيف الدراسة تم اتخاذه على مستوى الوزارة
رغم وجود األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصالحياتها اإلدارية واملالية املوسعة ،كما أنه اتخذ على عجل حتى قبل
اتخاذ اإلجراءات االستثنائية أوالبديلة فيما يخص التكوين والتعليم عن بعد .وأضحى الشعب في انتظار تناسل البالغات،
التي اتسمت بالحدة حيال املواقع اإللكترونية واملنصات املعتمدة واملخول لها فعليا تقديم خدمة التعليم عن بعد للطلبة
والتالميذ.
 - 4القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد  6380بتاريخ  23يوليوز  .2015يتعلق األمر بالقانون التنظيمي رقم
 111.14املتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت واألقاليم والقانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات.
 - 5بشري إكدر ":الجهوية املوسعة والالتمركز اإلداري في زمن الوباء" ،مقال منشور في املجلة االكترونية "هسبريس" ،تاريخ االطالع
.2020/04/05
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صحيح أننا في وضع استثنائي يتعلق بوباء عام ،األمر الذي يستدعي جملة من القرارات السياسية والسيادية ،التي من
الطبيعي أن تصدر عن اإلدارات املركزية بعاصمة الدولة .لكن هناك مجموعة من اإلجراءات األخرى التي تتطلب تفويض
مجموعة من الصالحيات بموجب القوانين واملراسيم الصادرة في هذا الشأن ،إلى الوالة والعمال فيما يتعلق بالصالحيات
املخولة لهم بنص امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري( ،)6وهوالشأن نفسه بالنسبة للمدراء الجهويين واإلقليميين باإلدارات
العمومية املمثلة ملصالح الدولة بالجهات واألقاليم ،أضف إلى ذلك الصالحيات الكبيرة املخولة لرؤساء الجهات من جهة،
ورؤساء املجالس اإلقليمية والجماعات من جهة ثانية ،لكنها تظل معطلة ،عدا بعض االستثناءات التي اتخذت طابع
مبادرات اجتماعية محضة.
هذا على مستوى القرارات والتدابير التي يتعين أن يتم تنزيلها فعليا ،والفصل ضمنها بين ما هومركزي وال مركزي .أما على
مستوى البنيات التحتية ،هنا نستحضر مثاال بارزا بقطاع الصحة مثال ،إذ من غير املقبول في ظل النظام الجهوي املوسع
أن ينتظر األشخاص املحتمل إصابتهم بالوباء نقل التحاليل املخبرية إلى املركزاملختص بالرباط أوالدار البيضاء ،حتى يتم
التوصل بالنتائج ،وهنا يمكن التساؤل ماذا لوتجاوزت الحاالت املشتبه في إصابتها اإلمكانيات التي يتوفر عليها املركز
املمركز؟
لذلك يتعين إحداث مراكز جهوية ملكافحة األوبئة ،كما أنه لم يعد من الالئق أن تبقى اإلدارة املسؤولة عن األوبئة على
مستوى اململكة ممثلة في مجرد مديرية مركزية بوزارة الصحة ،لذلك أرى أن يحدث مركز وطني ملكافحة األوبئة وأن
تستحدث تمثيليات جهوية له بكل جهة على حدة ،معززة بمختبرات بيولوجية مختصة ،باملوازاة مع مراكز جهوية لتحاقن
الدم  .فرغم أن إحداث هذه املنشآت مكلف ماديا ولوجيستيا ،لكن تكلفته السياسية واإلدارية في ظل سياسة الالتمركز
اإلداري أكبر.
فلعل الوقت قد حان لتقرر بالدنا بكل جرأة ومسؤولية الخروج من حالة التردد بين سياسة التركيز والالتركيز ،الش يء الذي
يحيلنا على العالقة القديمة/الجديدة القائمة بين الدولة املركزية واألطراف ،بين املركز والهامش ،فجل املراكز الحيوية
متمركزة في العاصمة أومحيطها ،يحدث هذا في زمن الجهوية املوسعة وفي ظل الوباء الفتاك.7فأي دور يلعبه الالتمركز
اإلداري في تجويد هذه العالقة؟
ثانيا  :نظام الالتمركز اإلداري  :نحوتحسين وتجويد عالقة اإلدارة املحلية بمحيطها :
 - 6عادل تميم" :الالتمركز اإلداري ومحك حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ" ،املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،سلسلة
مواضيع الساعة.عدد . 112ص.258.
 - 7وفي الجانب االجتماعي صادقت الحكومة في  31يناير  2019على مشروع القانون رقم  18 -72املتعلق ب" السجل االجتماعي املوحد" ،الذي
يعد من أبرز املشاريع االجتماعية ،وتمت إحالته على البرملان قصد املناقشة واملصادقة ،ولم يخرج إلى حيز الوجود إلى اليوم رغم أهميته وراهنيته
البالغتين.أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للسجالت وما يرتبط بها من إحداث السجل الوطني للسكان ،والسجل االجتماعي املوحد الذي دعا
إليه جاللة امللك ،والذي يستهدف) السجل (تسجيل األسر الفقيرة ،قصد االستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تشرف عليها اإلدارات
العمومية ،فإن تأخر صدوره يعيق تحديد وتمييز الفئات الهشة والفقيرة التي تستحق املساعدة والدعم ،عن تلك غير املستحقة ،نظرا لغياب
املعايير ،وبدرجة أكبر حينما يتعلق األمر في راهننا باستفادة العمال والحرفيين والعاملين بالقطاع غير املهيكل ،غير خاضعين للتصريح لدى
مصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،من الدعم املخصص لهم ضمنا لإلجراءات املتخذة للتخفيف من معاناتهم جراء الوباء.
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إن مساهمة نظام الالتمركز اإلداري في تحسين وتجويد عالقة اإلدارة املحلية بمحيطها ،يمكن أن يتم من خالل:
 تحسين عالقة اإلدارة باملواطنين عبر إصالح هذه العالقة والعمل على تحسينها بضرورة توفر جميع اإلدارات املحلية على
قاعات لالستقبال لجعل املواطن يشعر باالرتياح من جهة ويحسب اهتمام اإلدارة املحلية به من جهة أخرى ،ويتعين على
املسؤول عن الخدمات األساسية أن يعامل الجميع على قدم املساواة ،فتحسين جهاز االستقبال من شأنه أن يساهم في
تحسين تواصل املواطنين باإلدارة املحلية وبالتالي يمكن تجاوز مواقف وسلوكات املواطنين السلبية اتجاه اإلدارة املحلية.
وذلك بغية االستجابة ما أمكن لحاجيات املواطنين.
 توضيح العالقات بين املتدخلين على املستوى الترابي  :تكمن أهم املستجدات التي حملها امليثاق الوطني لالتمركز اإلداري
في إعادته النظر في العالقات التي تربط املتدخلين على املستوى الترابي ،إضافة إلى مراجعة العالقة التي تربط املصالح
الالممركزة مع اإلدارات املركزية .هكذا نجد أن امليثاق أعاد من ناحية أولى ،ترتيب العالقة بين املصالح الالممركزة واإلدارات
املركزية بتحديد اختصاصات كل منها بشكل يضمن عدم التداخل بينها في إطار انسجام السياسات العمومية على املستوى
الترابي ،وكذا السالسة واملرونة في العمل .فاإلدارات املركزية عهد إليها باملهام التي تكتس ي طابعا وطنيا اوتلك التي يتعذر
إنجازها من قبل املصالح الالممركزة ،في حين أن مهام املصالح الالممركزة تتحدد في السهر على تفعيل توجهات وقرارات
السلطات الحكومية ،تنفيذ االستراتيجيات الوطنية املعتمدة من قبل الدولة ،وكذلك تنفيذ السياسات والبرامج واملشاريع
العمومية املبرمجة على مستوى الجهة( ،)8كما أن امليثاق الوطني أعاد ترتيب العالقة بين املصالح الالممركزة والوالة
والعمال ،حيث عهد لهؤالء بدور محوري يتمثل في تنسيق تدخالت وأنشطة ،مع تمكينهم من آلية تقنية مساعدة تتمثل في
املصالح الالممركزة وضمان انسجامها(" )9اللجنة الجهوية للتنسيق" تناط بها مجموعة من املهام التنسيقية( .)10إضافة إلى
توضيح العالقة التي تربط املصالح الالممركزة مع باقي املتدخلين ،من قبيل الجماعات الترابية ومجموعاتها ثم املؤسسات
األخرى .حيث أسند للمصالح الالممركزة مهمة تقديم الدعم لهذه األطراف وتقوية قدراتها مع تأسيس هذه العالقة على
مبدأ التعاقد والشراكة(.)11
 تكريس مبدأ وحدة عمل املصالح الالممركزة للدولة :حيث يفترض في اإلدارة التابعة للدولة ،أن تكون قادرة ليس فقط
على تمرير سياستها القطاعية عموديا ،بل العمل أفقيا في تنسيق مع باقي املصالح الوزارية لتحقيق سياسات مشتركة تضمن
التكامل واالتقائية في االختصاصات املوكولة إليها .ذلك أن املشاكل املعقدة التي باتت الدولة تواجهها ،تظهر الحاجة
املستمرة للعمل املشترك كمبدأ جوهري يحكم اإلعمال بين الوزارات( ،)12وبالتالي إشراك أكثر من قطاع يؤدي إلى تحقيق
التجانس والفعالية واالقتصاد للنشاط العمومي بفعل التقارب بين املصالح والتفاعل اإليجابي مع باقي مكوناتها تحقيقا

 - 8املادة 15من مرسومرقم  2.17.618بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري.
 - 9املادة 5من مرسومرقم  2.17.618بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري
 - 10املادة 30من مرسومرقم  2.17.618بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري.
 - 11املادة 36من نفس املرسوم.
12
- le rapport publié Mai 1994 sous le thème « l’état en France parle de la mission régionale instrument d’une véritable
intermenistérialité de terrain dégagé des taches de gestion.
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لضمان وحدة التمثيلية القطاعية على املستوى الترابي من خالل إدماج املصالح الالممركزة التابعة لنفس القطاع في بنية
إدارية واحدة كلما تعددت هذه املصالح على مستوى نفس املجال الترابي(.)13
وكذا إحداث مصالح الممركزة مشتركة بين وزارتين أوأكثر كلما افترضت الضرورة تعزيز انسجام تدخالت اإلدارات على
مستوى الجهة أوالعمالة أواإلقليم ،للتقليص من املرافق والتنسيق فيما بينها.
ولعل هذا التفاعل اإليجابي بين املصالح الالممركزة يمكن أيضا من تجميع الوسائل البشرية واملادية والتقنية وصوال
لألهداف املحددة.
 إقامة عالقة تواصلية بين اإلدارة املحلية وباقي املتدخلين املحليين :يمثل الجهاز اإلداري املحلي عائقا أمام تحقيق التنمية
الترابية من بينهم املراكز الجهوية لالستثمار باعتبارها آلية لتحفيز االستثمار ،وهذا ما أكده الخطاب امللكي ل  29يوليوز
2017حيث جاء " إن من بين املشاكل التي تعيق تقدم املغرب ،هوضعف اإلدارة العمومية ،سواء من حيث الحكامة،
أومستوى النجاعة أوجودة الخدمات ،التي تقدمها للمواطنين .وعلى سبيل املثال ،فإن املراكز الجهوية لالستثمار تعد،
باستثناء مركز أواثنين ،مشكلة وعائقا أمام عملية االستثمار ،عوض أن تشكل آلية للتحفيز ،ولحل مشاكل املستثمرين،
على املستوى الجهوي ،دون الحاجة للتنقل إلى اإلدارة املركزية..ومن هذا املنطلق ،فهذه املراكز ملزمة بتحديث منهجية
عملها عبر تبسيط اإلجراءات واملساطر املتعلقة باالستثمار باإلضافة إلى القيام بإجراءات عملية لتشجيع وتحفيز العملية
االستثمارية.
 تمكين املستوى الترابي من سلطة تقريرحقيقية و اتخاذ املبادرة :من خالل تأسيس عمل املصالح الالممركزة على أساس
التخطيط االستراتيجي حيث ألزم امليثاق الوطني لالتمركز السلطات الحكومية بضرورة إعداد تصاميم مديرية خاصة
بمصالحها الالممركزة فبموجب هذه التصاميم يتم تحديد االختصاصات املوكولة لهذه املصالح والسيما منها ذات الطابع
التقريري .كما أن هذه التصاميم تحدد األهداف املراد تحقيقها من طرف هذه األخيرة مع تحديد املوارد البشرية واملادية
لتمكينها من ممارسة اختصاصات املوكولة إليها اضافة إلى البرمجة الزمنية املتعلقة بتنفيذ مضمونها.14تمثل هذه التصاميم
آلية تخطيط مهمة تسمح بتحديد االختصاصات وتسمح بتحديد املسؤوليات مما يسهل تفعيل مبدأ ربط املسؤولية
باملحاسبة الذي يعتبر بالرجوع إلى الفصل األول من الدستور أحد ركائز النظام الدستوري املغربي بعد مبدأ الحكامة
الجيدة.
وبالتالي فالهدف من ميثاق الالتمركز اإلداري يتجلى في دعم الديمقراطية املحلية وتطوير الخدمات اإلدارية ومالءمتها
واالنتظارات املحلية  ،إلى جانب فعالية اإلدارة الالممركزة ،هذا وتهتم محاور إصالح اإلدارة الالممركزة إلى إبراز صدارة
املستوى الجهوي في تمثيل اإلدارة املركزية وإعداد السياسات العمومية ،وتحديد املبادئ وتوجهات الالتمركز اإلداري
باإلضافة إلى ترشيد وعقلنة تنظيم املصالح الالممركزة ،مع االرتقاء بالتدابير املالية الالممركزة والتنسيق بين أنشطة
املصالح اإلدارية فيما بينها .وألجل تحقيق ذلك نرى ضرورة تنظيم الهياكل اإلدارية واالهتمام بمجال تدبير املوارد البشرية
 - 13عبد العزيز الهواري":عدم التركيز في إطار اإلصالح اإلداري" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية أكدال الرباط–السنة الجامعية ،2006/2005ص.180
 - 14املادة - 19من نفس املرسوم.
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وإعادة النظر في آليات التفويض ،وضرورة التركيز على مجال التدبير املالي واملحاسباتي ،وأهمية التنسيق بين عمل الدولة
على املستوى الترابي ،من خالل تبني مقاربة شمولية ومنهجية علمية دقيقة لعملية التفعيل تتميز بالتتبع واالستمرارية وروح
املسؤولية ،كما أن االهتمام بطبيعة العالقة بين املصالح املركزية للدولة ومصالحها الالممركزة ،وكذا إطار العالقة بين
هذه االخيرة والوحدات الترابية الالمركزية هوإصالح تمليه متطلبات املرحلة ،حيث أن التدبير التشاركي والتعاقد بين هذه
الوحدات يشكل مقاربة جديدة لتدبير ترابي فعال وناجع ،كما يؤدي إلى ضمان التنسيق في الفعل العمومي وإنعاش
املبادرات املحلية بكيفية تساهم في دعم سياسة القرب ،وضمان جودة املشاريع والرفع من مردوديتها.
الفقرة الثانية :تقوية املوارد والهياكل اإلدارية:
مما ال جدال فيه ،أن املشرع املغربي بوأ الجماعات الترابية تحت إشراف رؤساء مجلسها ،مكانة متميزة في الجهوية
املوسعة ،من خالل عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية ،والتصاميم الجهوية إلعداد التراب ،في نطاق احترام
االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية .وال ريب أن الهدف من دسترتها وتوسيع نطاق صالحياتها ،إنما هوانعكاس
للمكانة والصدارة التي منحها الدستور بغية االرتقاء بها وجعلها محورا ترابيا مهما في تحقيق التنمية الشاملة واملندمجة،
ولكن كل هاته االختصاصات بدون تدبير جيد للموارد البشرية سواء املنتخبة أواإلدارية منها ،أوبدون ترسانة قانونية تواكب
تطور االدوار املهمة للعنصر البشري داخل الجماعات الترابية ،ستشكل عائقا امام التنمية املحلية.
كما عمل ميثاق الالتمركز اإلداري على ترشيد النفقات العمومية من خالل اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل املادية
والبشرية ،فضال عن العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء املصالح الالممركزة جهويا صفة أمرين بالصرف جهويا ،وكذا
تمكين رؤساء التمثيليات اإلدارية الالممركزة تدريجيا من صالحيات تدبير املسار املنهي للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم
على الصعيدين الجهوي واإلقليمي ،عالوة على تنظيم مباريات موحدة لتوظيف األطر املشتركة بين القطاعات الوزارية
املعنية للعمل باملصالح الالممركزة التابعة لها.
ذلك وأن االنتقال الفعلي من تسيير شؤون املوظفين إلى تدبير املوارد البشرية باإلدارة الجماعية ،ال يكتمل فقط بإعادة
النظر في اإلطار القانوني والتنظيمي للوظيفة الجماعية ،بل بضرورة اعتماد وتوظيف العناصر األخرى للتدبير توظيفا
صحيحا حتى يمكن أن نصل إلى تدبير للموارد البشرية باإلدارة الجماعية كنظيره املعمول به على صعيد املنظمات الخاصة.
وتتمثل العناصر األساسية لتدبير املوارد البشرية في التخطيط والتنظيم والتوظيف وتقييم ألداء ،ثم التحفيز لهذا فال
يمكن أن ينفصل أي عنصر تدبيري عن باقي العناصر األخرى ،وبالتالي فذلك الترابط واالنسجام بينهما هوالذي يؤدي إلى
حسن استعمال واستغالل املنظمة ملواردها البشرية ،وبالتالي تجاوز االختالل الذي تعاني منه إدارة الجماعات الترابية كما
سلف ذكرها ،أصبح يقتض ي أكثر من أي وقت مض ى بذل مجموعة من الجهود على مستويات عدة ،ويشك لتحديث تدبير
املوارد البشرية أحد األوراش الكبرى ذات األولوية في برنامج اإلصالح اإلداري من خالل ترشيد وتأهيل املوارد البشرية
الجماعية .
أوال :تأهيل املوارد البشرية للجماعات الترابية:
يعتبر التكوين املستمر إحدى اآلليات األساسية لتأهيل املوارد البشرية لإلدارة املحلية الجماعية أواإلقليمية والجهوية
بأصنافها.
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الرفع من كفاءة املوظف الجماعي عبر التكوين املستمر :حيث يعد املنتخب إحدى الدعائم الرئيسية لتدبير

الشأن املحلي ،األمر الذي يفرض ضرورة توفره على مستوى ثقافي معرفي يتالءم واملهمة التي يتقلدها ،خاصة وأن الوظائف
التنموية للجماعات املحلية في تطور مستمر بفعل ما تعرفه الالمركزية من تطورات مهمة ،وبالتالي عدم كفاءة املنتخبين
وقلة إملامهم باملقتضيات القانونية والتدبيرية سينعكس على العملية التنموية للجماعات.
وتجد دوافع االهتمام بتكوين املنتخب مبرراتها في طبيعة املهام وحجم االختصاصات وتأثيرها على مسار التنمية والالمركزية
بصفة عامة والتي تستلزم توفير التكوين املالئم والضروري في ظل توسع أنشطة املجالس املحلية والجهوية وتعقدها.
فضعف خبرة وتكوين املنتخبين ال يرجع فقط إلى مستواهم الثقافي ،بل إلى عدم إملامهم باملشاكل املحلية والجهوية وعدم
معرفتهم بالقضايا املطروحة..
ألجل ذلك ،يجب تبني خطة لإلعداد الجيد والتأهيل املناسب لفئة املنتخبين انسجاما مع االختصاصات التنموية
للجماعات الترابية باإلضافة إلى القيام بسياسة تحفيز املوارد البشرية .هذه السياسة تدفع املنتخبين للعمل بفعالية في
تنشيط العمل املحلي والجهوي واملساهمة في صياغة املشاريع التنموية للجماعة الترابية.
فتكوين املنتخب الجماعي هواكتساب معارف جديدة تناسب املهام التي يمارسها داخل املجلس الجماعي ،وذلك بالقدر
الذي يسمح له بحسن إدراك نتائج االختيارات االستراتيجية التي يتخذها ،واستيعاب اللغة التقنية املستعملة من طرف
املوظفين التقنيين املكلفين بالتنفيذ ،باعتبار التكوين هومسؤولية جل األطراف املشاركة في تدبير الشأن املحلي ،سواء
املستشار الجماعي أوالهيئات السياسية وكذا املناهج التربوية والتعليمية ،اإلعالم ،الدولة ،..كما أن نجاح هذه السياسة
رهين بنجاعة برامجه وفعالية أساليب هوإيجابية نتائجه.
ولعل املناظرات الوطنية للجماعات املحلية هي إطار لتكوين املنتخب الجماعي ،كما تشكل كذلك إطارا للتشاور والتواصل
مع مختلف الفعاليات من منتخبين ومتخصصين ورجال اإلدارة وأساتذة جامعيين ،لتبادل الرأي بهدف دعم الالمركزية
وإغنائها في خدمة الوطن واملواطنين  .كما أن بلورة املمارسة املحلية يبقى رهينا بوضع مقاربة جديدة لتكوين املنتخبين مبنية
على تنمية قدراتهم التدبيرية ومهاراتهم الفنية ،وذلك حتى يتمكنوا من أداء املهام املوكولة لهم ،والقيام بوظائفهم كممثلين
للمواطنين من جهة وكفاعلين مسؤولين عن التنمية من جهة أخرى.
 تأهيل املوظفين الجماعيين :ال يقل تكوين املوظفين أهمية عن تأهيل املنتخبين،على اعتبار العالقة التكاملية التي
تجمع بينهما ،والتي تتجلى في بناء أسس إدارة جماعية في مستوى الرهانات التنموية الالمركزية.
ويمثل املوظف الجماعي إحدى الدعامات الرئيسية للنهوض بالشأن اإلداري ،لذا يعتبر تكوين املوظفين إحدى األولويات
االستراتيجية تجاوبا مع الوظائف االقتصادية للجماعات الترابية( ،)15فاملوظف الجماعي من خالل دوره التقني في برنامج
 - 15حيث يتجلى الدور التقني للموظف الجماعي من خالل املرسومرقم  72 - 05 - 2الصادرفي  2دجنبر  2005بشأن النظام األساس ي الخاص
بهيأة التقنيين املشتركة بين الوزارات وخصوصا املادة  6مهام التقني في:
 املساهمة في إعداد وإنجاز املشاريع ذات الطابع التقني املعهود بها إليهم؛
 مراقبة واستالم جميع األعمال املتعلقة بمجاالت تخصصاتهم؛
 تنظيم أوإدارة األوراش والتنسيق بين مختلف املتدخلين في جميع املشاريع واألعمال املعهود بها إليهم؛
 تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم واملساهمة في التكوين داخل مؤسسات التكوين املنهي.
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عمل الجماعة في عدة مجاالت ،حيث يشارك في اللقاءات التشاورية إلعداد برنامج العمل وذلك باملساهمة في تشخيص
الوضعية الراهنة ،حيث يقوم بجمع املعطيات املرتبطة بمختلف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية بالجماعة ،وتشخيص حاجيات السكان .كما يساهم التقني الجماعي في إنجاز الدراسات األولية ،وكذا إعداد امللف
التقني للمشاريع املزمع القيام بها بتراب الجماعة والتي تدخل في برنامج عمل الجماعة ،إضافة إلى مساهمته في متابعة تنفيذ
تلك املشاريع وفي مراقبة األشغال وحساب نسبة تقدمها ،كما يقوم برفع التقارير إلى رؤسائه إلخبارهم بإكراهات التنفيذ،
حيث ال يخفى الدور الهام للتتبع واملواكبة في حسن السير العادي والجيد لها .ومن خالل تكوينه التقني وتجربته امليدانية
يمكنه تقديم اقتراحات وأفكار لرئيس املجلس الجماعي واملشاركة في اللقاءات التشاورية في سبيل الدفع قدما ببرنامج عمل
الجماعة املنتمي إليها.
كما تبرز الحاجة امللحة إلى تبني استراتيجية للتحفيز املادي واملعنوي للموظفين حيث يعتبر الحافز املادي الذي
يشمل األجور واملكافآت عامال مهما للنهوض باملوظف وتحفيزه معنويا بإعطائه هامشا من الحرية إلثبات ذاته وتحقيق
طموحاته املهنية ،..من خالل تنظيم مباريات وامتحانات قصد الترقية ،وتسوية وضعية املوظفين اإلداريين بتحفيز
للموظفين يشمل التعويضات واالمتيازات املختلفة وغيرها من اإلجراءات التي من شأنها الرقي بالوظيفة العمومية الجماعية
حتى تكون جذابة ومستقلة ومستقطبة لألطر العليا خاصة ،مغيرة لواقعها الحالي ،الذي جعل جل املناظرات الوطنية حول
الجماعات املحلية تدعوإلى فتح آفاق جديدة للوظيفة الجماعية ،لجعلها تساير حركة الالمركزية ببالدنا ،ومن الالزم
التفكير في عقلنة وترشيد اإلدارة الجماعية هيكلة وتنظيما وسيرا ،يتوجب إيجاد هيكل تنظيمي قانوني لكل جماعة يراعي
خصوصياتها ،مستواها وحجم سكانها ،وظروفها تبعا للحاجيات الواقعية من حيث املوظفين تكوينا وتأهيال ،تفاديا لتداخل
االختصاصات.
وبالتالي فعملية التحفيز تكتس ي أهمية محورية بالنسبة للعاملين بالجماعات ،لهذا فإصالح هذه املنظومة يقتض ي ضرورة
خلق مصلحة أوقسم لتدبير املوارد البشرية يكون هواملسؤول عن تدبير السياسة التحفيزية بالجماعة ،إلى جانب عناصر
التدبير األخرى كالتكوين والتخطيط وتقييم األداء والتوظيف.
ومنه ،يعتبر تطوير املوارد البشرية من موظفين ومنتخبين إحدى العوامل األساسية التي تتوقف عليها املمارسة التنموية
للجماعات الترابية .ذلك أن اإلنسان هوهدف العملية التنموية ،وهوشرط ضروري لحصولها ،إذ يخطط وينتج ويستهلك،
وهذا يقتض ي بناء املواطن الواعي بمستلزمات عصره ،والتي تعتبر مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات التنظيم املحلي.
ثانيا:الحكامة الجيدة وحسن التدبير اإلداري للجماعات:
لقد بوأ دستور  2011الجهوية املتقدمة مكانة هامة داخل منظومة التقطيع اإلداري باململكة وتعتبر مجالس الجماعات
أحد أهم مكوناتها باعتبارها الحلقة األقرب واملتصلة مباشرة بهموم وحاجيات األفراد والجماعات ،ومن تم دعت الحاجة
إلى تجويد الخدمات واالنتقال من ما يصطلح عليه بالتسيير إلى مرتبة أعلى وأهم وهي التدبير ،حيث ال يمكن أن يستقيم
هذا األخير بمنأى عن مجموعة من املبادئ والقواعد التي تدور في فلك ما يصطلح عليه بالحكامة الجيدة.
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ولعل الفقرة األخيرة من الفصل األول من دستور  2011قد أشارت إلى ضرورة ربط املسؤولية باملحاسبة التي تعتبر أحد أهم
مبادئ الحكامة الجيدة كإشارة قوية من أسمى قانون في البالد إلى مكانة الحكامة من أجل تقديم خدمات في مستوى ترقى
إلى الدرجة السامية للدستور ،كما تعددت خطابات امللك محمد السادس الرامية إلى ضرورة الرقي بالعمل اإلداري والتي
يتمثل أبرزها في خطاب العرش لسنة  2017الذي دعا فيه جميع أطياف ومكونات اإلدارة العمومية واألحزاب السياسية إلى
تظافر الجهود ومحاربة كل أنواع التقاعس والتجبر والبطء الحاصل في جميع اإلدارات العمومية.
كما أنه ال يمكن الحديث عن مبدأ التدبير الحر كركيزة للتدبير الجماعي ،في غياب الشفافية التي أصبحت مطلبا مجتمعيا
بحكم تطور املنابر اإلعالمية وصفحات التواصل االجتماعي ،بحيث ألزم مجلس الجماعة بتعليق جميع املقررات الصادرة
عن املجلس بشكل ديمقراطي وتداولي وكذلك القرارات الصادرة عن الرئيس ونشرها ،كما أن هذه القرارات أواملقررات
ينبغي أن تكون ذات نجاعة وفعالية بحيث يجب دراسة املشاريع التنموية عن طرح املعطيات واالفكار وفق مقاربة تشاركية
مع الفعاليات الجماعية.
ومن هذا املنطلق فإن الحكامة الجيدة ومبادئها قد تساهم بشكل كبير وجلي في تجويد األداء اإلداري بالجماعات بحيث
تعتبر أحد العوامل األساسية في تحسين الخدمات التي تقدمها الجماعات لعموم املواطنين.
وبالتالي وجب تجاوز االختالل الذي تعاني منه إدارة الجماعات الترابية ،حيث أصبح األمر يقتض ي أكثر من أي وقت مض ى
بذل مجموعة من الجهود على مستويات عدة أهمها:
• ضرورة إعادة النظر في اإلدارة املحلية وهياكلها التنظيمية ،كبنية محلية فعالة تعتمد هياكل تنظيمية قانونية يراعى
فيها خصوصيات ،مستوى ،حجم إضافة إلى تطلعات السكان تبعا لحاجيتهم الواقعية.
• اإلسراع في تنزيل وتفعيل مقتضيات القانون املتعلق بالنظام األساس ي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية(.)16
فإذا كان اإلطار القانوني يشكل اللبنة األولى التي يقوم عليها أساس اتدبير املوارد البشرية فإنه في بعض األحيان يقف
عائقا أمام التدبير الفعال لها،فرغم أهمية النظام األساس ي للوظيفة العمومية إال أنه ال يتضمن أية مقاربة حديثة
وفعالة في مجال تدبير املوارد البشرية على املستوى الترابي.
• تحقيق التكامل بين االختصاصات ،وكذا تعزيز وتطوير الوسائل والطاقات من شأنه أن يجعل من الجماعات أداة
فعالة قادرة على الرفع من مستوى مردوديتها ،وتأثيرها في التنمية االقتصادية ،االجتماعية والثقافية ،واملساهمة في
إغناء الديمقراطية املحلية والدفع بها نحوآفاق أرحب وأوسع.
• تقييم األداء نشاطا مهما من أنشطة إدارة املوارد البشرية بشكل عام،فهي ليست فقط وسيلة لحث املوظفين
بالجماعات الترابية على بدل أقص ى الجهود والتفاني في العمل ،والكشف عن نقط القوة والضعف لديهم ،هووسيلة
تستهدف التأكد من مدى كون الفرد العامل في املنظمة يؤدي عمله بشكل فعال.
 - 16الذي تمت اإلشارة إليه في املادة 129حيث نصت على أنه :تخضع املوارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ومجموعات الجماعات الترابية ألحكام نظام أساس ي خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.ويحدد النظام األساس ي املذكور ،مع
مراعاة خصوصيات الوظائف بالجماعات الترابية ،على وجه الخصوص ،حقوق وواجبات املوظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين
الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والقواعد املطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم على غرار ما هومعمول به في النظام
األساس ي للوظيفة العمومية.
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• اختبار مدى نجاح عملية سياسات االختيار والتعيين ،فمن خالل تقويم أداء املوظفين الجدد والوقوف على كمية
ونوعية إنتاجهم وأدائهم ومعرفة التقديرات التي حصلوا عليها من خالل تقويم األداء.
 إحداث مديريات جهوية مستقلة ماليا وإداريا ،تعمل على اإلشراف على الدراسات املتعلقة بتحديد الحاجيات
الحقيقية من املوارد البشرية بالنسبة لكل جماعة .وكذا التكوينات املستمرة إلى جانب املؤسسات األخرى التي يخول
لها القانون هذه الصالحية ،مع اإلحاطة بإعداد مقررات ودروس التكوينات املهنية بالنسبة للموارد البشرية التي ستلج
ألول مرة ميدان العمل الجماعي أوستنجح في مباراة مهنية.فضال على اإلشراف على امتحانات الكفاءة املهنية،
واملباريات املهنية التي ينص عليها القانون الجديد(.)17
وتجدر اإلشارة ،إلى أن املسؤولية اليوم ملقاة على الجماعات املحلية البتكار وإيجاد األجوبة املناسبة واملالئمة للمشاكل
املطروحة وفق مقاربة ترابية تشاركية قصد إنجاح العالقة بين السياس ي واإلداري في اإلدارة الجماعية إلحداث التقدم في
تدبير الشأن املحلي  ،والتي ترتكز على خصوصيات التراب ،وتمكن من تنسيق جهود كل الفاعلين املحليين مع اعتماد مبادئ
الحكامة الرشيدة ،إذ أن الجماعات املحلية اليوم أصبحت قاطرة للتنمية الشاملة ،ومرجعا لتطوير آليات التدبير الناجع
من خالل التخطيط املحكم املبني على معطيات واقعية ،والتنسيق الشامل الكفيل بإشراك كل الطاقات واملؤهالت في وقت
كثرت فيه الحاجيات وتراجعت فيه املوارد .
وبالتالي ،أصبح من الضروري التفكير على كل املستويات من أجل الدفع بالجماعات املحلية) ناخبا ومنتخبا ( ،ملواكبة
اإلصالحات العميقة التي تقوم بها مصالح الدولة قصد االرتقاء بجودة الخدمات املقدمة للمواطنين ،وتفعيال لبرامج املحددة
األهداف الرامية إلى الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني ،وتأهيله للحد من آثار األزمات االقتصادية املتتالية التي أصبحت
تعرفها اقتصاديات الدول املتقدمة.
وال شك أن التأهيل املطلوب ينبني أيضا على تقوية آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحديد العالقات الوظيفية
املمكنة لضمان انخراط مختلف القطاعات الحكومية في مخطط التنمية الجهوية وتأمين التقائية البرامج وذلك بمساهمة
جميع الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين لتخطي التعثرات الناجمة عن عدم مطابقة مختلف القرارات الجهوية لرؤية
الجهة ،دون أن نغفل دعم الجهة بالكفاءات والطاقات البشرية الضرورية واملؤهلة كخيار استراتيجي وكمدخل ضروري
لتطوير التدبير العمومي الترابي ،والقدرة على التجديد
واالبداع ،فضال عن تفويض اختصاصات مناسبة للجهة تالئم فلسفة دستور 2011من خالل تخويل اإلدارة الالممركزة
صالحيات أوسع لتمكينها من أخذ القرارات املناسبة في أفضل الظروف ،موازاة مع دعم ذلك باإلمكانيات املالية الالزمةل
تحقيق األهداف االستراتيجية الكبرى للسياسات العمومية ومخططات العمل املعتمدة بالجماعة أوالجهة.
ولعل هذا ما يفسر انخراط املغرب في السنوات األخيرة في اإلصالحات التي تروم إصالح كل من الدولة واإلدارة على حد سواء
وبذلك جاء التدبير العمومي الجديد كتطور فكري للتوجه التدبيري إذ يحمل مجموعة من الحلول الكفيلة برفع فعالية
 - 17أحمد بلمختار منيرة"هل سينجح القانون الجديد ملوظفي الجماعات الترابية فيما فشل فيه سابقه ؟مقال تم نشره في العمق املغربي يوم
.https://www.maghress.com/al3omk .2019 – 11-16
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ومرونة النشاط العمومي وتجديد أدوار الدولة مع مراعاة مبادئ املرفق العمومي واإلدارة ،من خالل اعتماد آليات تدبير
املقاولة الخاصة فإن التدبير العمومي الجديد يسعى إلى تحويل املنظمة الفيبيرية أو البيروقراطية إلى منظمة مقاوالتية
تعمل وكأنها في وضعية منافسة داخل السوق وتتوخى بذلك تحقيق الفعالية والفاعلية فظهرت بذلك نظريات جديدة
وهي( :)18نظرية االختيارات العمومية ونظرية الوكالة ونظرية تكلفة املعامالت التي ترتكز على مبادئ الفردانية والعقالنية
والنفعية وقد تزامن معها ظهور اعتقاد إيديولوجي يؤمن بقوة املنافسة وبتفوق القطاع الخاص على القطاع العام وتحمل
مقاربة التدبير اإلداري الجديد العديد من املبادئ واملفاهيم الجديدة التي تضمنتها الخطابات الرسمية والبرامج اإلصالحية
باملغرب خالل العقد األخير وشكلت املنطلقات الجديدة لتحديث التدبير واإلصالح الشمولي واملتكامل والذي أكده جاللته
في خطابه الرسمي بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش املجيد.
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دورالهجرة والتطورالديمغرافي في ظهوراألحياء الهامشية
حالة مدينة بني مالل

The role of migration and demographic development in the emergence of
marginal neighborhoods The case of the city of Beni Mellal
جامعة السلطان موالي سليمان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل،مريم أقداد

-1

 بتفاعلها مجتمعة عملت،يعتبر التطور الديمغرافي والهجرة من بين اآلليات املتعددة التي تتحكم في إنتاج املجال الحضري باملدن املغربية:امللخص
 بل إننا نؤمن بكون، ليس معناه أننا نضعها على نفس القدر من التأثير، واستحضارنا لهذه العوامل واآلليات.على هيكلة املجال وتشكيل ونسج بنياته
 وعملت على ظهور وانتشار األحياء الهامشية التي مست مجموع التراب الوطني،هذه اآلليات اختلفت في درجات تأثيرها على املجال بشكل عام
 ويأتي كشفنا لهذه اآلليات حتى نستوعب دورها ومعرفة أهمية تأثيرها في. مما خلق تفاوتات مجالية انعكست على املجتمع الحضري.والجهوي واملحلي
.خلق وانتشار األحياء الهامشية
 الهجرة – النمو الديموغرافي – تطور – انتشار – األحياء الهامشية:الكلمات املفتاحية

Abstract:Demographic development and migration are among the many mechanisms that control
the production of the urban field in Moroccan cities, with their combined interaction working to
structure the field and to form and weave its structures. And our invocation of these factors and
mechanisms, does not mean that we put them to the same degree of influence, but rather that
we believe that these mechanisms differed in the degrees of their impact on the ground in
general, and have worked on l 'emergence and spread of marginal neighborhoods affecting the
entire national, regional and local territory. This created spatial disparities which were reflected
in the urban community.
And our disclosure of these mechanisms comes in order to understand their role and know the
importance of their impact on the creation and dissemination of marginal neighborhoods .
keywords: Migration - demographic growth - development - Diffusion - marginal neighborhoods
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مقدمة:
يعرف النمو الديمغرافي اختالفا وتفاوتا بين الدول املتقدمة والدول النامية في معدالتها السنوية ،كما أنها من دولة إلى
أخرى ومن مكان إلى آخر في املجتمع نفسه.
ويخضع النمو الديمغرافي لعاملين رئيسين هما :الزيادة الطبيعية (الفرق بين املواليد والوفيات) والهجرة .1هذا النمو
أصبح يعرف وثيرة سريعة أثارت انتباه الباحثين واملهتمين ،وهذه السرعة تم الكشف عنها من خالل ما يعرفه عدد
السكان من نمو مفرط .أفض ى إلى ظهور مشاكل لها عالقة مباشرة به.
ويمكننا اعتبار تسارع النمو الديمغرافي باملدن الرئيسية خالل القرن العشرين ظاهرة عاملية ،بحيث لم يسلم منها أي بلد
من بلدان العالم سواء أكان متقدما أو متخلفا .فحسب صندوق األمم املتحدة للنشاطات السكانية ،فقد انتقلت نسبة
السكان الحضريين في مجموع سكان العالم من  %19.3سنة  1920إلى  %24.8سنة  ،1940ثم إلى  33.1سنة  1960لترتفع
إلى  41.1سنة  1980وإلى  50%سنة  .2000وتوقعت التقارير أن تصل هذه النسبة  %60سنة .2020
شهد املغرب منذ االستقالل إجراء  6إحصاءات وهي إحصاء  ،1960إحصاء  ،1971إحصاء  ،1982إحصاء ،1992
إحصاء  ،2004وإحصاء  .2014ولقد أسفرت جميع نتائج هذه اإلحصاءات عن دينامية قوية للساكنة املغربية (بنوعيها
الساكنة الحضرية والقروية) .هذا النمو الديمغرافي املتسارع شهد بدوره تفاوتات مجالية ،وعرف خصوصيات حسب كل
ً
ً
جهة من جهات املغرب .وكما هو معلوم ،فقد صنف املغرب منذ بداية القرن العشرين بلدا فالحيا ،وكانت ساكنته ال
تتعدى  4ماليين ،وباعتمادنا على نتائج اإلحصاء املعتمدة ،خاصة خالل فترات اإلحصاء  1960و 1971و ،1982فإن
ساكنة املغرب ارتفعت بشكل قوي وصل إلى أكثر من  %75خالل  22سنة ،منتقلة بذلك من  %11.63إلى  %20.42خالل
.21982
ولقد عرفت هذه املرحلة فوض ى مجالية صارخة نتيجة التوسع الحضري الذي مس مختلف الجهات ،وخصوصا الجهات
األقل تعميرا .ولكن بفعل سياسة السقي العصري وإدخال نمط الفالحة العصرية املسقية ،شهدت هذه املناطق تطورا
مختلفا ،إذ نجد وسط املغرب وسايس وتادال خلقت مراكز حضرية جديدة وأنشئت جميعها إبان الفترة الفاصلة بين سنة
 1960و.1971
وسجل خالل هذه الفترة تضاعف املدن املتوسطة وانتشارها على مستوى املجال لترتفع بذلك عدد املراكز الحضرية،
حيث مرت خالل  7عقود وتضاعفت ثماني مرات إذ انتقل عددها من  30مركزا إلى مئات املراكز سنة  ،1960حيث وصلت
إلى ما يقارب  230مركزا حضريا خالل سنة  ،1982ليصل عددها  350مدينة خالل .32004
وهكذا يمكننا القول إن املغرب عرف خالل هذه املرحلة دفعة حضرية قوية ،إذ تضاعفت من خاللها عدد املراكز
الحضرية نتيجة تضاعف الساكنة الحضرية إلى  8مرات خالل السبعة عقود ،إذ كنا في بداية القرن نجد كل مغربي من
 10مغاربة يقطن باملدينة فقط ،لتنتقل الساكنة الحضرية أكثر من نصف ساكنة املغرب في بداية الستينات ،4لتتجاوز
 %60حسب أخر إحصاء وطني  .2014لذلك أصبح التمدين يشكل أبرز مظاهر التحوالت االجتماعية املجالية الكبرى التي
1فراس البياتي ( :)2009مورفولوجيا السكان موضوعات في الديمغرافيا ،الطبعة األولى ،ص.75
2FADLOULAH Abd latef (1982) : évolution de la population et du peuplement au Maroc, le Maroc espace et société, p : 75.
 3املندوبية الجهوية للتخطيط ،إحصاء .2004
 4بهيجة بولحية ) : (2017التعمير الذاتي باملدن املغربية :بين النموذج الوطني والخصوصية املحلية آليات وأشكال اإلنتاج حالة مدينة بني
مالل ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،جامعة السلطان موالي سليمان كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل; ص .126
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عرف بدايته املباشرة بعد فرض الحماية على املغرب وتميز بوتيرة متسارعة وبانتشار واسع عبر التراب الوطني ما بين
 1960و ،2000في حين تضاعف عدد السكان على الصعيد الوطني مرتين.5
إن توسع املجاالت الحضرية يسير وفق تطور نمو ديمغرافي حضري ،ألنه يشكل حدة أكبر مما هو عليه بالوسط القروي،
حيث تطورت الساكنة الحضرية ما بين اإلحصاءين األخيرين بوتيرة سنوية متوسطة قدرها  %2.1فيما ال يتجاوز هذه
النسبة  %0.6بالنسبة للساكنة القروية.
ولم يعد تواجد املدن مرتبط باملناطق الساحلية فقط ،فسياسة القطاع املسقي وخصوصا مجال تادال عرفت تدفقا
هجرويا كبيرا ،مما جعل مدينة بني مالل خصوصا وباقي املراكز في الجهة ،تعرف نموا ديمغرافيا أثر على مجالها الحضري
والذي سيعرف انفجارا بسبب الضغط الكبير واملتزايد للساكنة الحضرية ،مما جعله يعجل بظهور أولى االختالالت
املجالية وخصوصا على مستوى األحياء الهامشية.
وقد عرفت مدينة بني مالل تزايدا سكانيا مهما ظلت في تصاعد منذ فترات الستينات إذ وصلت نسبة التزايد  %5.8ما بين
 1960و 1971لتعرف النسبة بعد ذلك انعراجات نحو التناقص أثناء إحصاءات  1982و 1994و 2004و .2014وهكذا
نجد النسبة قد انخفضت إلى  %5.3ما بين  1971و 1982لتنزل إلى  %4سنة  1994و %1.5ما بين  1994و .2004ويمكن
القول إن املدينة شهدت تحوالت ديمغرافية مهمة ويمكن حصرها في ثالث فترات:
الفترة  :1952-1916مرحلة ما قبل االستقالل ،عرفت زيادة في ساكنة مدينة بني مالل إذ وصلت النسبة  %4.92سنة
 .1936ولقد فاقت هذه النسبة التزايد السنوي للساكنة الحضرية باملغرب والذي بلغ آنذاك  %4.09فقط ،لتنخفض بعد
ذلك النسبة عن املعدل الوطني والذي بلغ  %3.84سنة  1952لتصل باملدينة إلى  %2.67وترتفع بذلك الساكنة من
 10471سنة  1936إلى  15968سنة .61952
الفترة  :1982-1960ستتزايد الساكنة بشكل ملفت تجاوزت نسبته  %7.71ليتضاعف أكثر من مرتين نسبة التزايد
السنوي الوطني للمغرب الحضري والتي وصلت آنذاك إلى  %33.16فقط ،لتنخفض هذه النسبة إلى  %5.8سنة 1971
بمدينة بني مالل .وستعرف تصاعدا على مستوى التزايد السنوي الوطني الذي سيرتفع إلى  %4.3وستنخفض هذه النسبة
أيضا خالل سنة  1982إلى  %5.5باملدينة.7
الفترة  :2013-1994عرفت هذه الفترة تزايدا سكانيا مهما بمدينة أصبحت قطب وعاصمة جهة .وتحتل مدينة بني مالل
املرتبة األولى مقارنة مع مدن جهة بني مالل خنيفرة ،إذ تستقطب املدينة لوحدها حوالي  163286نسمة سنة  ،2004بدل
 140212نسمة سنة  1994بزيادة إجمالية وصلت إلى  134453نسمة ،وبنسبة تزايد  %1.54وهو معدل يفوق املعدل
الوطني الذي ال يتجاوز .0.98%

 5تقرير الخمسينية ) :(2006املغرب املمكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ،مطبعة دار النشر املغربية الدار البيضاء،
ص.33
 6بهيجة بولحية ) :(2017مرجع سابق ،ص .126
 7بهيجة بولحية) :(2017مرجع سابق ،ص .126
 8بهيجة بولحية ( :)2017مرجع سابق ،ص .127
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جدول رقم ( :)1تطورالساكنة ومعدل التزايد السنوي ببني مالل واملغرب الحضري ما بين 2014-1916
املغرب الحضري
نسبة التزايد
نسبة التزايد
مدينة بني مالل
السنوات
السنوي
السنوي
650000
4000
1916
6000
1926
4.09
1450000
4.92
10471
1936
3.84
2560000
2.67
15968
1952
3.16
3389618
7.71
28933
1960
4.3
5401971
5.8
53226
1971
4.4
8730399
5.3
95003
1982
3.6
13514560
3.8
140212
1994
2.06
16463634
1.5
163286
2004
20.432.439
1.5
429 549
2014
املصدر :تعداد سنوات  1926-1936-1952-1960واإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة .1960
اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى لسنوات .1982-1994-2004-2014-1971
ولقد وصلت الساكنة سنة  2014حوالي  ،186887مشكلة بذلك نسبة تزايد تعادل  ،%1.51ثم لتصل  %3.8في سنة
 1994باملوازاة ستنخفض نسبة التزايد السنوي هي األخرى لتصل إلى  .%3.6وخالل سنوات  2004و 2013ستستقر هذه
النسبة في  %1.5وتنزل بذلك عن نسبة التزايد الوطني والذي وصل إلى  ،%2.06ولعل أهم مالحظة يمكننا اإلشارة إليها هو
أن الزيادة السنوية للساكنة الحضرية ملدينة بني مالل عرفت طفرة مهمة أثناء الفترة األولى ،إذ نجد سكان املدينة
تضاعفوا تقريبا ثالث مرات.
إن هذه الزيادة الديمغرافية املهمة التي توالت على املدينة بمنحى متذبذب في صعوده ونزوله بالرغم من اتسامه بصفة
ً
الزيادة كان لها تأثيرا جد قوي على املجال والذي شهد بدوره دينامية أخرى عاشتها مدينة بني مالل .وفي املقابل نجد تراجعا
للنمو الديمغرافي ما بين سنوات  1994و 2014ويمكن تفسير هذا التراجع في أن املغرب دخل في فترة ثانية من التحول
الديمغرافي تميزت بتراجع نسبة الوالدات إذ انخفضت من  %52.5سنة  1960إلى  %23.2سنة  .91997كما شهدت أيضا
انخفاض مؤشر الخصوبة من  7.2طفل إلى  4.47ما بين سنوات  1962و ،1987ليصل إلى  3أطفال للمرأة حسب إحصاء
 ،1997وسينخفض إلى حوالي  2.4طفل لكل امرأة سنة .102014
إن معرفة حجم هذا النمو الديمغرافي لسكان املدينة يعد ركيزة مهمة للتحليل الحضري ،ولتفسير العالقة املوجودة بين
معدالت النمو السكاني وبين عدد من املتغيرات االجتماعية واالقتصادية (نسبة تغطية املساكن بالتجهيزات والشبكات
العمومية  )...ويمكن من معرفة حجم الخصاص بارتباط بنسبة النمو.
 .1دورالهجرة الريفية في تزايد األحياء الهامشية.
تعد الهجرة آلية مهمة في تفسير نمو السكان ،إذ أنها تؤثر بشكل كبير في اختالف معدالت النمو السكاني من منطقة إلى
9FADIL Abderahim (2001) : croissance démographique et dynamique urbaine cas de ville de béni Mellal, iam, p113.

 10املندوبية السامية للتخطيط اإلحصاء العام للسكان والسكنى .2014
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أخرى ،وبذلك فهي تمثل الزيادة غير الطبيعية في السكان .11وتعرف الهجرة على أنها عملية انتقال لألفراد أو الجماعات
من مكانهم األصلي الذي يعيشون فيه إلى منطقة أخرى واجتياز أما حدود إدارية أو دولية بين املنطقتين واإلقامة في املكان
الجديد لفترة زمنية معينة ،وبذلك فإن عملية االنتقال املكاني أو الهجرة تتكون من بعدين رئيسين هما :البعد املكاني:
حيث ينتقل رب األسرة من مكان إلى آخر .والبعد الزمني :حيث يرغب املهاجر في اإلقامة في الوطن الجديد ملدة زمنية قد
تطول أو تقصر ،وحسب املسافة التي يقطعها املهاجر واملدة التي يقضيها خارج وطنه األصلي.
وتتميز الهجرة الداخلية بأنها تأخذ تيارات واتجاهات عكسية ،بمعنى أن مناطق طرد السكان تجذب في الوقت نفسه
مهاجرين إليها ،كما أن مناطق الجذب السكاني تطرد السكان إلى خارجها ،وهكذا نرى أنه في كل حركة تنقل حركة كبرى
من مجتمع إلى آخر ميل إلى التعويض عن طريق حركة معالجته من جانب السكان .ويمكن تقسيم الهجرة الداخلية ذاتها
إلى نوعين:
 الهجرة من إقليم إلى آخر ،وبين منطقتين تحمالن الصفات الثقافية والحضرية نفسها.
 هجرة ريفية حضرية ،وهي أشهر أنواع الهجرات وأوضحها تلك التي يتم فيها انتقال األفراد من املناطق الريفية إلى
املناطق الحضرية.12
أدت التدخالت األجنبية باملغرب إلى إخضاعه للهيمنة األوربية في اتفاقية الجزيرة الخضراء املوقعة سنة  .1906بعد هذا
الحدث مباشرة ،انخرط املغرب في دوامة الصراع بين الحداثة والتقليد وفي مسلسل من التحوالت والتغيرات االجتماعية
التي مازالت مستمرة لليوم .ومن بين هذه التحوالت املهمة بدء انطالق حراك هجري غير مسبوق اتخذ شكل ثورة حقيقية
بالفعل ،ذلك أن املغرب كان حتى حدود هذه السنة قرويا في األساس ،وكانت املدن فيه محدودة العدد وال يتعدى مجموع
سكانها  420000نسمة .13نتيجة لذلك ،كانت نسبة التحضر ضعيفة ،إذ لم تتجاوز ال  %8أو  .9%ومع احتداد ظاهرة
الهجرة القروية ارتفع عدد سكان الحضر مع بدء نهاية الحماية سنة  1952ليصل إلى  2650000نسمة.14
هذا النمو لم يأت نتيجة الدينامية الديمغرافية الذاتية للسكان الحضريين ،حيث إن الزيادة الطبيعية لم تكن تساهم في
هذا النمو سوى بنسبة العشر ،بينما كانت الهجرة الوافدة من مختلف قبائل املناطق املغربية ،حيث بدأوا يتكدسون أوال
في ضواحي املدن التقليدية والجديدة على السواء ،وملا ضاقت بهم ،احتلوا مناطق جرداء مجاورة ليقيموا عليها تجمعات
سكانية جديدة من الخيام واألكواخ وبيوت الصفيح .وسرعان ما تحولت تلك التجمعات الهشة واملؤقتة إلى مدن
عشوائية ومخيفة.
وتعتبر هذه الحركات السكانية ،ترجمة مجالية للتغيرات االجتماعية الهائلة التي خلخلت التوازنات االجتماعية التقليدية
بعد حوالي عشرين سنة من السيطرة االستعمارية .ذلك ما عبر عنه أندري آدم بقوله '' :إن الثورة الكبرى التي عرفها
املغرب في القرن العشرين هي انتهاء الفصل بين املدن والبوادي ،بين الحضري والقروي .إن تنقل الناس والبضائع واألفكار
11عبد القادر إبراهيم حماد ( :)2008دراسات في الجغرافيا البشرية ،الطبعة  ،1ص.115
 12بهيجة بولحية ( :)2017مرجع سابق ،ص .128
13ESCAALLIER Robert (1981) : Citadins et Espace Urbain au Maroc, tome 1 Urbanisation, Réseaux Urbains, Régionalisation
au Maghreb,8 Université de Tours, p :262
14عبد الرحمن املالكي ( :)2016السوسيولوجيا الكولونيالية أمام ظاهرة الهجرة القروية في املغرب ،مجلة عمران للعلوم االجتماعية
واإلنسانية العدد ،17املجلد الخامس ،ص.93 -92:
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قد توسع اليوم .إن املدن اكتسحت من طرف الهجرة القروية''.15
هذا املشهد الحضري الجديد تبلور نتيجة اتصال املغرب بأروبا وانفتاحه اإلجباري عليها .فبعد توقيع املغرب التفاقية
الجزيرة الخضراء  1906التي رسمت انفتاح املغرب واندماجه في املنظومة الرأسمالية .16وابتداء من ذلك التاريخ ،عرفت
التشكيلة االجتماعية واالقتصادية املغربية تغيرات بنيوية شاملة مازالت قائمة حتى اليوم ،وأصبحت املناطق التي تغلغل
فيها نمط اإلن تاج الرأسمالي أكثر ،أي املدن واملناجم واملوانئ التي أنشأتها الحماية ،مناطق جذب لليد العاملة في البوادي،
وبالتالي كان نمو املدن القديمة واملدن الجديدة األوربية بصورة سريعة ومفاجئة.
في نهاية األمر ،شكلت الجماهير القروية الوافدة إلى املدينة لدواع وأسباب مختلفة املادة الديمغرافية التي منها تكونت
طبقة اجتماعية جديدة ،هي الطبقة العاملة التي كانت في بداية وراء انطالق ظاهرة التحضر املتسارع وانتشارها في املغرب
الحديث.
وفي دراستنا لظاهرة الهجرة والتحضر وجدنا أن املواقف موزعة بين نظريتين :أولهما أن ظاهرة الهجرة القروية الكثيفة في
املغرب الحديث تعتبر ظاهرة طبيعية ألن الدول الصناعية املتقدمة مرت كلها بهذه املرحلة ،والظاهرة هذه تصاحب كل
عملية إقالع اقتصادي .وثانيتهما أن الظاهرة نفسها أصبحت مصدر كثير من املشكالت االجتماعية غير املتوقعة أو غير
املرغوب فيها :مشكالت السكن والتعمير واألمن والصحة واالنتماء السياس ي والنقابي17...
وتعتبر مشكلة األحياء الهامشية من املشاكل الناتجة عن التمدين املتسارع الذي عرفه املغرب ،فاملهندس املعماري H.
 Prostفي حديثه قال '' وجدت اإلدارة الفرنسية أمام مجمعات سكنية بنيت بشكل عشوائي ملبية الرغبات املزاجية
للمبادرات الخاصة ،واملشكل ليس هو إنشاء مباني جديدة ،وإنما محاولة خلق تناغم لحالة موجودة مع إطار أكثر
شساعة يستجيب لالستقرار النهائي لفرنسا '' .18
يشترط التخطيط لنمو مدينة جديدة التحكم الكلي في األراض ي التي يراد إنشاء املدينة الجديدة عليها ،بمعنى تكسير
شوكة املضاربة العقارية التي تكتسح املدن وإيقاف حركة الهجرة القروية ،لم تنجح اإلدارة االستعمارية في القيام بهذه
املهام على الرغم من املحاوالت اليائسة ،فسنوات الجفاف التي تعاقبت على املغرب خالل فترة الحماية أرغمت سكان
البوادي القيام بمسيرات يمكن أن ندعوها بمسيرات الجوع نحو املدن .19نالحظ أن البادية قد أفرغت من قواها العاملة
بفعل الهجرة دون أن تستفيد من تطوير يذكر في تقنيات العمل وأساليب اإلنتاج .كما أن الهجرة القروية نحو املراكز
الحضرية لم يكن الدافع إليها فائض سكاني أصبحت تعاني منه البادية ،أو بسبب الثورة الفالحية.
نهدف من تناولنا آللية الهجرة كآلية مساعدة ومفسرة لتطور األحياء الهامشية ،ورصد طبيعة الخيوط الفاعلة في إضفاء
صبغة خاصة للمجال الحضري عبر طبيعة عالقتها الجدلية مع الفئات االجتماعية ،باختالف مستوياتها االقتصادية،
وبالتالي معرفة مدى تأثيرها على هيكلة املجال الحضري بشقيه القانون الرسمي ،وغير الرسمي /غير القانوني .خصوصا
 15عبد الرحمن املالكي ( :)2016مرجع سابق ،ص.94:
16فتح هللا ولعلو ( :)1981التغلغل اإلمبريالي واالندماج في الرأسمالية وتطور التشكيلة االجتماعية واالقتصادية املغربية ،مجلة املشروع من
أجل توطيد الفكر االشتراكي ،العدد .1
17عبد الرحمن املالكي ( :)2016مرجع سابق ،ص.95:
18 Extrait du rapport du directeur des affaires politiques, adressé au résident général le18-6-1945. Cite per J. DETHIERS
1970 : 60 ans d’urbanisme au Maroc.
19أحمد كوال ( :)2012التحضر ،التحديث الحداثة في املجتمع املغربي الحديث .دار النشر إفريقيا الشرق الطبعة األولى .ص.162:
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وأنه انطالقا من معطيات إحصاء  ،1960-1952فإن مدينة بني مالل قد سجلت استقطابا هجريا قويا إذ وصلت نسبة
املهاجرين إليها  %72من مجموع ساكنتها .وهذا مؤشر قوي يساعدنا على التفسير.
جدول رقم ( :)2حصيلة الزيادة الطبيعية والهجرة باملراكزالحضرية لسهل تادال ما بين 1960-1952
عدد السكان

املراكز
الحضرية
بني مالل
الفقيه بن
صالح
قصبة تادلة
املجموع

1952
15968
6654
8789
31411

معدل
التزايد
السنوي

معدل
التزايد
الطبيعي

معدل الزيادة
الهجرية

الزيادة
الفعلية

1960
28933
13484

7.7
9.2

2.9
2.9

4.8
6.3

12265
6830

11733
54150

3.7
7

2.9
2.9

0.8
4.1

2944
22739

حصيلة التزايد
الطبيعي
العدد النسبة
33.7 4883
31.5 2153
2307
9343

78.4
4.1

حصيلة الهجرة
العدد
8082
4677

النسبة
62.3
68.5

637
13396

21.6

املصدر:بهيجة بولحية ( :)2017مرجع سابق ،ص .129
ويتضح من خالل الجدول رقم ( )2نسب مساهمة آلية الهجرة في الزيادة الفعلية ملجموع الساكنة الحضرية ،خصوصا إذا
قمنا بمقارنتها بنسبة الزيادة الطبيعية والتي لم تتعدى  %37.7في حين وصلت نسبة الهجرة إلى  .%62.3وقد ظلت املدينة
تستقطب املهاجرين إليها سواء تعلق األمر بمهاجرين من أصول حضرية أو قروية ،إذ نجد املدينة قد استقبلت ما بين
ً
ً
 1989-1964حوالي  13800مهاجرا حضريا أي بحوالي  %2من الهجرة الحضرية العامة و 4900مهاجر قرويا أي بنسبة
 %0.9من الهجرة القروية العامة .20إن األرقام والنسب املذكورة تدل على أهمية الهجرة ،باعتبارها آلية مهمة في تفسير
انتشار وتوسع التعمير داخل املدينة وخارجها .وما يؤكد ذلك هو التضاعف الذي شهده سكان املدينة خالل  34سنة
(الفترة الفاصلة بين  ،)1960-1926إذ تضاعف العدد بحوالي  5.6مرة .ومن اآلليات األخرى التي يمكن إضافتها لفهم هذا
االستقطاب الهجروي نحوها هي األدوار التي أسندت إليها كمهمة التسيير اإلداري لجزء من سهل تادال في  1934مما جعلها
مقصدا للمهاجرين الريفيين الذين اضطروا نتيجة تأزم بواديهم التي همشت من طرف املستعمر ألنه مع دخول االستعمار
ازدادت وضعية البادية املغربية سوءا .وكذلك اختيرت إبان االستقالل  1958كمقر لعمالة إقليم بني مالل ثم حين تم
اختيارها قطبا جهويا وعاصمة لجهة تادال أزيالل سابقا وبني مالل خنيفرة حاليا .وسيستمر توافد املهاجرين نحو هذه
املدينة ،وستزداد أهمية حجم هذا الجذب إذا ما قارناها بمدن من نفس حجمها .كما سنوضح من خالل الجدول اآلتي:
جدول رقم ( :)3مقارنة نسبة الهجرة في النمو الديمغرافي بين مدينة بني مالل وباقي املدن املتوسطة
املدن

بني مالل
سطات
العرائش
تازة

نسبة الهجرة في النمو الديمغرافي
1982-1971
3.1
0.7
0.7
1

1971-1960
3.1
1.2
1.2
2.6

نسبة الهجرة في التزايد
السكاني
1982-1971
61
24
24
33

املصدر:بهيجة بولحية ( :)2017مرجع سابق ،ص .130
وكما تشير النسب فإن املدينة أصبحت تجتذب املهاجرين إليها بشكل ملفت ومثير خصوصا إذا قارناها مع مدن سطات
 20اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ما بين .1994-1080
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العرائش وتازة (ألنها من حيث الحجم تعتبر كلها مدن متوسطة) إذ ارتفعت النسبة مع بداية السبعينات إلى .%61
وإذا تتبعنا تطور املدن األربع نجدها عرفت نسبة متقاربة نوعا ما ،لتعرف ارتفاعا في مدينة بني مالل .ويمكن القول إن
املدينة مجال دراستنا قد ورثت بفعل آلية الهجرة تراكما ديمغرافيا استمرت وثيرته بالتطور .وتزايد سكان املدينة ب
 68283نسمة بنسبة تزايد سكاني سنوي وصل  %1.5ما بين  .200421-1994هذا التراكم الهجروي له انعكاسات
اجتماعية ومجالية خصوصا وأن الهجرة القروية تؤدي إلى الزيادة في تفاقم مشاكل التشغيل والسكن والتجهيز في مدن
العالم الثالث ومن بين انعكاسات هذه املشاكل تضخم األنشطة الهامشية التي تخفي في واقع األمر نقصا مزمنا في
التشغيل وانتشار أشكال السكن غير الصحي بجميع أنواعه كأحياء الصفيح واألكواخ .22ويتضح أن مدينة بني مالل تعرف
استقطابا قويا وهجرة من نوع ريفي وهو ما سنكتشفه في نتائج العمل امليداني .ألن التعرف على أصول املهاجرين سيمكننا
من اإلجابة عن سؤال هل املهاجر الوافد سيشكل مكسبا للمدينة أم عائقا ،وذلك بغية الخروج بفئات مجالية تكون كأداة
لتشخيص الظاهرة وتحديد املشاكل الناجمة عنها .وبالتالي رصد الكيفية السليمة لدمج فئة املهاجرين في املجتمع
الحضري بشكل ال يخل بالسيرورة العادية والتوازن املرغوب فيه للمجال الحضري أو النموذج الحضري .وبما أن نسبة
املهاجرين ذوي األصول الريفية شكلت أكبر نسبة ،وهذا سيسمح لنا بالقول إن هذا النوع من الهجرة الريفية ،ستؤدي إلى
ترييف املدينة وبروز مظاهر وسلوكات اجتماعية ومجالية عديدة.
صورة رقم ( )1و()2و( :)3مظاهرترييف املجال الحضري

ال

املصدر :مريم أقداد2019-2018 ،
هذه املظاهر تعكس حمولتها الثقافية والسلوكية والحضرية .وقد تشكل عائقا أمام اندماج هذه الفئات ومجالها السكني
في بيئة املدينة.
هذا الجذب واالستقطاب الذي تمارسه مدينة بني مالل على الساكنة ذات األصول الريفية نابع من موقع وموضع املدينة
ومكانتها اإلدارية والجهوية وطبيعة وظيفتها الفالحية .فأغلب الساكنة يغلب عليها الطابع الريفي التي نزحت من مجالها
 21اإلحصاء العام للسكان والسكنى.2004 ،
22محمد الرفاس ( :)1996الدينامية السكانية باملغرب ،الكتاب الرجعي ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ،ص.62
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املتأزم ،نتيجة ما شهدته هذه املرحلة من الجفاف ،ألن الظروف املناخية تكون في بعض األحيان عامال من عامل
األزمات .23وهذا ما شهدته األرياف البورية باملغرب عموما ،ولم تسلم منه مدينة بني مالل مجال دراستنا .ألن ظاهرة
الجفاف نادرة ال تحدث إال كل  250إلى  300سنة تقريبا ،وينبغي الرجوع إلى القرن الثامن عشر كي نجد ظرفية بمثل هذه
الصعوبة كما تشبه الوضعية التي عاشها املغرب في أواخر القرن العشرين.24
إن آخر فترات الجفاف حدثت ابتداء من  .1981وقد خلفت آثارا عميقة بالبوادي وباملدن على حد سواء ،كما أنها في
الوقت نفسه حركت السواكن وبينت ألصحاب القرار إن الجفاف ليس ظرفية عابرة بل واقعا بنيويا ينبغي االهتمام به
باستمرار" .25من هنا نقول بدأت األزمة العمرانية ذروتها" ،ليصبح الجفاف في غالب األحيان عذرا لتبرئة العجز الحاصل
في وضع قاطرة التقدم .26ولقد كان الجفاف حتى الثمانينات يعد ظاهرة ظرفية ولكن برامج مكافحة الجفاف التي تبنتها
الدولة منذ عدة سنوات ليست إال عالجا مسكنا للفقر الذي تركته ينتشر في أعماق العالم القروي ،وهو ما أخذ في
االنتشار بهوامش املدن وفي قلب املراكز القديمة للمدن العتيقة .لقد أثرت ظاهرة الجفاف على الساكنة الريفية وكانت
لها انعكاسات اجتماعية ومجالية ساهمت في تأزم املجاالت الحضرية املستقطبة .وخصوصا األحياء الهامشية التي شكلت
في البداية ظاهرة ظرفية لتتخذ أبعادا أخرى ...ولقد وجدت هذه الفئات املهاجرة في هذا السكن غير القانوني مرابها في
الحصول على املسكن وهو ما يالحظ من خالل توزيعها داخل املجال الحضري التي تعرف تمركزا في هوامش املدينة
مشكلة هالة حولها.
إن ذكرنا لعاملي النمو الديمغرافي والهجرة باعتبارها عوامل ساهمت في ظهور األحياء الهامشية ،ال يعني عدم ارتباط
عوامل أخرى بالظاهرة .فصحيح أن الهجرة تعرف تزايدا مستمرا لظروف طارئة مثل الظروف املناخية أو غيرها ،إال أننا
نعتبر أنها مرتبطة بشكل أعمق بالتوزيع غير العادل للملكية العقارية وعدم خلق إمكانيات جديدة للتشغيل أو على األقل
املحافظة على اإلمكانيات املوجودة التي يمكنها أن تستوعب السواعد الفتية الصاعدة.
من هنا نقول إن البنية العقارية وبنية التشغيل عاملين أساسين لفهم الهجرة وبدوره فهم ملشكل األحياء الهامشية.
 -2-1البنية العقارية والهجرة:
إن طبيعة البنية العقارية باملغرب نتيجة لظروف تاريخية خاصة ،وقد كانت هذه البنية قبل الحماية نتيجة لتبعية
األقاليم املغربية للسلطة املركزية ،وتحكم هذه األخيرة في القبائل وأراضيها سواء من خالل القواد والجيش في مرحلة ما أو
قبائل الجيش أو الزوايا في مرحلة أخرى .27لقد كانت البنية العقارية باملغرب قبل الحماية إذن تتميز بالتنوع والتعقيد.
وبعد السيطرة الفعلية لألوربيين على جهاز الدولة وتوجيه االقتصاد املغربي ،سيضطر عدد كبير من الفالحين إلى التخلي
عن أراضيهم طوعا أو كرها ،عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى .وإن الذي سييسر مهمة املعمرين والسلطات
االستعمارية هو أن املغرب لم يكن يعرف وبشكل شائع امللكية العقارية بمفهومها الحقيقي الضيق ،أي وجود الوثائق التي
تثبت ملكية هذا أو ذاك لهذه األرض أو تلك .وقد استغل املعمرون هذه األوضاع ،وبصفة خاصة وضعهم كسادة أو
23جون فرونسوا تروان ( :)2006املغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية ،ص .446
24جون فرونسوا تروان :)2006 ،مرجع سابق.447-446 ،
 25جون فرونسوا تروان :)2006 ،مرجع سابق.447-446 ،
 26جون فرونسوا تروان :)2006 ،مرجع سابق.447-446 ،
27بوزيان بوشنفاتي ( :)1988في التحضر والثقافة الحضرية باملغرب دراسة في البناء االجتماعي ملدن الصفيح ،مطبعة فضالة املحمدية،
الطبعة األولى ،ص.48
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كغالبين كما يقول ابن خلدون ،أي كمالكين للسلطة السياسية والعسكرية وجميع وسائل اإلقناع املتمثلة في القوة
والعنف أو اإلغراءات للحصول على أجود األراض ي واستغاللها ضمن برنامج اقتصادي خاص .وقد عمد املستعمرون إلى
االستيالء على األراض ي باعتبارها وسيلة من وسائل اإلنتاج االقتصادي لسبب بسيط وهو أن تجربتها االستعمارية قد
أثبتت أنه ال يمكن السيطرة على الشعوب املغلوبة واملحافظة على الوضع إال بتجريدها من وسائل اإلنتاج /أي منعها من
تحقيق االكتفاء الذاتي على املستوى االقتصادي.
بعد االستقالل استمرت البنية العقارية في االتجاه الذي بدأته منذ االستعمار ونعني بذلك تمركز األرض في أيدي أقلية
قليلة من املالك الكبار وارتفاع تشتت األرض .ووعيا من الدولة بخطورة هذه الوضعية ،عمدت إلى توزيع األراض ي على
الفالحين بصفة عامة دون أن تأخذ بعين االعتبار في ذلك املحتاج أو غير املحتاج باإلضافة إلى سنها لعد من الظهائر.
هذا التوزيع أفرز تفاوتات اجتماعية واقتصادية في املجتمع املغربي بصفة عامة واملجتمع القروي بصفة خاصة .وهذا ما
يفسر املشاكل االجتماعية واألوضاع املتردية التي يعاني منها الفالح املغربي .ويفسر أيضا كون البادية املغربية تمد املدن
بأفواج متجددة من املهاجرين الذين سيواجهون مشاكل تتعلق بالسكن والعمل ومشاكل أخرى مرتبطة بإمكانية
اندماجهم في الوسط الجديد بدون أي مؤهل سوى الرغبة في الهروب من البؤس الذي يعيشه في املجتمع القروي.
إن التوزيع الالمتكافئ لألرض بل وغياب ملكية األرض بشكل من األشكال ،يعني أن طاقة إنتاجية هامة من السكان
القرويين تظل عاطلة بل مهددة في وجودها ،ما يجعلها تهاجر إلى املناطق األكثر غنى وقد تكون الهجرة إما مؤقتة كالعمال
الزراعيين ،عمال املناجم والبناء واملعامل ... ،وتتسم هذه الهجرة بالعودة املوسمية للمهاجر .كما أن هذه الهجرة تقتصر
في الغالب على الرجال دون النساء ،وإما نهائية يصحب املهاجر معه زوجته أو عائلته أو يتزوج في مكان الهجرة ويستقر
بها.28
إن توضيحنا للبنية العقارية في املغرب كفيل بأن يساعدنا على فهم الهجرة القروية املتضخمة الحجم ،وبالتالي تكديس
هذه األعداد الكبيرة من الناس في األحياء الهامشية ،وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخالقية.
 -2-2بنية التشغيل والهجرة:
إن الحديث عن بنية التشغيل مساهمة في فهم عملية الهجرة من جهة وقيام األحياء الهامشية من جهة أخرى .فضال على
أن الحديث يلقي األضواء على مجموعة من التغيرات التي تطرأ على املجتمع املغربي ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
حسب مؤشرات سوق العمل الرئيسية املتعلقة بالنشاط والشغل والبطالة للمندوبية السامية للتخطيط ،في نشرتها
اإلحصائية السنوية للمغرب لعام  ،2018يبدو أن السكان النشيطين 29قد ارتفعوا إلى  ،11.947.000يشكل عنصر
الرجال  ،%71مقابل  .%21.8ومن املالحظ أن حجم النساء العامالت في املغرب عرف ارتفاعا مقارنة مع سنوات مضت،
انتقلت من %8سنة  197130إلى  %18.7سنة  .2018يعزى ذلك إلى تصور العمل وتمثله حيث يخضع للتحوالت التاريخية
28بوزيان بوشنفاتي ( :)1988مرجع سابق ،ص.54
 29حسب املندوبية السامية للتخطيط ،السكان النشيطون هم مجموعة األشخاص الذين يساهمون أو يسعون للمساهمة في عملية إنتاج
السلع والخدمات .تضم هذه الفئة السكان النشيطين املشتغلين والعاطلين:
السكان النشيطين املشتغلين :يتكونون من مجموعة األشخاص الذين يساهمون في عملية إنتاج السلع والخدمات ،ولو لساعة خالل فترة
قصيرة محددة مسبقا (أسبوع) .وكذلك جميع األشخاص الذين يتوفرون على عمل واضطروا للتغيب مؤقتا عن مزاولته .إن مفهوم السكان
النشيطين املشتغلين هو مفهوم واسع يشمل الشغل الصدفي وجميع أنواع الشغل غير املنتظم أو غير القار.
السكان النشيطين العاطلون :هم مجموع األشخاص الذين ال يتوفرون على شغل والذين يقومون بالبحث عنه ومستعدون للعمل.
30بوزيان بوشنفاتي ( :)1988مرجع سابق ،ص.56
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والحضارية للمجتمع .فإذا كانت النساء بعد االستقالل مباشرة وضمن الثقافة التقليدية لم تكن تتصور قدرا أو مصيرا
آخر غير العمل املنزلي في الوقت الذي يتكلف الرجل بشؤونها والقيام ببعض النشاط الذي يمكن أن يعين العائلة للتغلب
على متطلبات الحياة ،فإن هذه الحاجيات قد تضاعفت وأصبحت املرأة مثلها مثل الرجل تشعر أكثر فأكثر بأهميتها
كعنصر منتج ومسؤول .كما أن الرجل أمام األمر الواقع قد أصبح ينظر إلى عمل املرأة بنظرة أكثر واقعية بل أكثر إلحاحا
في بعض الحاالت.
وتبعا للمؤسسة نفسها ،فإن السكان املغاربة يعانون من البطالة أو قلة الشغل  1.137.000سنة  .2018ويختلف وضعها
من الوسط القروي  %3.6إلى الوسط الحضري  ،%13.8وقد قدرت هذه النسبة ب  %9.5من مجموع السكان النشطين.
وتتكون  %25.6من فئة  24-15الذين يبحثون عن العمل ألول مرة.
إن بنية التشغيل إذن تبين بوضوح كيف أن البنيات االجتماعية في املغرب تتغير باستمرار .وأن هذا التغير يتخذ شكله
املتعين في الهجرة القروية .وبعبارة أوضح أن بنية التشغيل باملغرب تفسر بشكل واضح كيف أن الفئات االجتماعية األكثر
فقرا سواء في البادية أو املدينة ،وتحت ثقل املعيشة التي ترتفع ارتفاعا مستمرا ،مع غياب استحداث الوظائف الضرورية
لتشغيل الطاقات العاملة الصاعدة ،ارتفاع األكرية ،تضطر هذه الفئات للهجرة واالستقرار في األحياء الهامشية التي
تعرف نموا مضطردا.
إن نمو األحياء الهامشية إذن مظهر من مظاهر أزمة اجتماعية خاصة تؤكد أن حجم البطالة مرتفع جدا وأنه لم يعد
بإمكان املواطنين تلبية حاجاتهم الضرورية سواء كانت ملبسا أو مأكال أو مسكنا ،وبالتالي فإن األحياء الهامشية تشكل
امللجأ أو املكان الذي تلتقي فيه مختلف العناصر التي تلفظها البادية ألسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية ،أو تلك
العناصر التي تلفظها املدينة أما لبطالة مزمنة أو مؤقتة أو موسمية أو الرتفاع الحياة وما يرتبط بها .ومن هنا فإن الهجرة
في الحقيقة ال تتخذ شكال واحدا أي من القرية إلى املدينة سواء لالستقرار في األحياء العادية أو الهامشية ،بل يالحظ أن
هناك هجرة أخرى ذات طابع خاص وهي في رأينا تمثل مستقبل الهجرة في املغرب ،ونعني بها هجرة الحضريين من املدن
العتيقة أو األحياء الشعبية العادية أو البرجوازية إلى األحياء الهامشية تحت تأثير الظروف املعاشية الصعبة.31
إن بنية التشغيل باملغرب إذن يمكن أن تشكل حجر الزاوية لفهم التمفصالت االجتماعية العديدة ،وبصفة خاصة لفهم
عملية الهجرة من جهة باعتبارها الرافد األساس ي لألحياء الهامشية أو جميع األحياء التي تتميز بتضخم سكاني دون أن
يرتبط ذلك بإيجاد أو وجود الشروط السكنية الضرورية.
نعم إن البطالة في بعض املجاالت والرغبة في الحصول على عمل أو وضعية أفضل في املدينة تدفع بكثير من القرويين إلى
الحلول باملدينة في انتظار يوم أفضل .ونظرا ألن املدينة باعتبارها نسقا يقتض ي عددا من املؤهالت سواء على مستوى
التكوين املنهي أو حجم الثروة أو الرأسمال الذي يذخره املهاجر الجديد لتلبية حاجاته في انتظار الحصول على العمل،
فإن الحل الوحيد للوافد الجديد هو البحث عن مسكن في أحد األحياء الفقيرة .وغالبا ما يحل باألحياء الهامشية لسبب
أو آلخر.
خاتمة:
ارتبط النمو الحضري بآلية النمو الديمغرافي املتزايد بوثيرة متسارعة مما أدى إلى زيادة في مساحة املدن ،وهي طفرة
ديمغرافية امتدت منذ فترة الحماية إلى ما بعد االستقالل .وبسبب بعض السياسات وخاصة املتعلقة بخلق قطاعات
مسقية كحالة مدينة بني مالل ،عرفت هذه املجاالت تدفقات هجروية نتج عنها نمو ديمغرافي أثر على مجالها الحضري.
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هذا األخير سيعرف ضغطا قويا ومتزايدا للساكنة الحضرية التي عجلت بظهور أولى االختالالت املجالية التي انتشرت به
واملشكلة لألحياء الهامشية.
هذا الضغط على السكن اصطدم بنقص فيه ،ليتم البحث عن سكن آخر تمثل في األحياء الهامشية التي أصبحت
تجتذب املهاجرين إليها بشكل ملفت .ولتصبح بذلك األحياء الهامشية مغذيا للمجال الحضري.
الئحة البيبليوغر افية:
- ESCAALLIER Robert (1981) : Citadins et Espace Urbain au Maroc, tome 1 Urbanisation, Réseaux
Urbains, Régionalisation au Maghreb,8 Université de Tours.
- Extrait du rapport du directeur des affaires politiques, adressé au résident général le18-6-1945.
Cite per J. DETHIERS 1970 : 60 ans d’urbanisme au Maroc.
- FADIL Abderahim (2001) : croissance démographique et dynamique urbaine cas de ville de béni
Mellal, iam.
- FADLOULAH Abd latef (1982) : évolution de la population et du peuplement au Maroc, le Maroc
espace et société.
 اإلحصاءات العامة للسكان والسكنى ما بين .1994-1080 أحمد كوال ( :)2012التحضر ،التحديث الحداثة في املجتمع املغربي الحديث .دار النشر إفريقياالشرق الطبعةاألولى.
 بهيجة بولحية ) :(2017التعمير الذاتي باملدن املغربية :بين النموذج الوطني والخصوصيةاملحلية آليات وأشكالاإلنتاج حالة مدينة بني مالل ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا ،جامعةالسلطان موالي سليمان
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بني مالل.
 بوزيان بوشنفاتي ( :)1988في التحضر والثقافة الحضرية باملغرب دراسة في البناء االجتماعي ملدن الصفيح،مطبعة فضالة املحمدية ،الطبعة األولى.
 تقرير الخمسينية ) :(2006املغرب املمكن إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ،مطبعة دار النشراملغربية الدار البيضاء.
 جون فرونسوا تروان ( :)2006املغرب مقاربة جديدة في الجغرافية الجهوية. عبد الرحمن املالكي ( :)2016السوسيولوجيا الكولونيالية أمام ظاهرة الهجرة القروية في املغرب ،مجلة عمرانللعلوم االجتماعية واإلنسانية العدد ،17املجلد الخامس.
 عبد القادر إبراهيم حماد ( :)2008دراسات في الجغرافيا البشرية ،الطبعة .1 فتح هللا ولعلو ( :)1981التغلغل اإلمبريالي واالندماج في الرأسمالية وتطور التشكيلة االجتماعية واالقتصاديةاملغربية ،مجلة املشروع من أجل توطيد الفكر االشتراكي ،العدد .1
 فراس البياتي ( :)2009مورفولوجيا السكان موضوعات في الديمغرافيا ،الطبعة األولى. -محمد الرفاس ( :)1996الدينامية السكانية باملغرب ،الكتاب الرجعي ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع–العدد الخامس عشر-مارس 2022م
115

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
إكراهات اإلعداد املائي بالساحل الشمالي آلسفي
The constraints of the water setting in the northerncoast of Safi
 -1فؤاد الكحل أستاذ باحث  -املركزالجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة مراكش آسفي
 -2سميرة ايت إعزا طالبة باحثة.
ملخص:سلك الدكتوراه  -مختبرالجيومرفلوجياو البيئة .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش
في
يؤدي املاء دورا رئيسا في مختلف األنشطة االقتصادية بساحل آسفي الشمالي؛ لكونه املحرك األساس لعجلة الفالحة؛ إذ تقوم الزراعة باألساس
على مختلف أشكال الري؛ سواء التقليدية التي تعتبر تقنيات الري بالهدة أو الري بالتنقيط والرش  .وقد بدأت هذه األنماط من الري تغزو املجال
مع توسع برنامج السقي واإلعانات التي تقدمها الدولة ،ووفرة اإلنتاج الذي تحققه؛ مما انعكس إيجابيا على املستوى االقتصادي واالجتماعي
لساكنة املنطقة.
لم تقتصر مظاهر الضغط على الفرشة املائية فى الجانب الزراعي فقط؛ بل بدأت تشتد مالمح الضغط على املاء خصوصا في السنوات األخيرة مع بداية
استغالل املؤهالت الطبيعية التي يزخر بها الساحل؛ حيث بدأ املجال الولجي يحتضن ـ على وجه الخصوص ـ مشاريع سياحية واعدة ،ستكثف ال محالة
الضغط على هذه الفرشة املائية املتسمة بمحدوديتها ،تفوق فيها الحاجيات املتنامية قدرتها على التجديد؛ مما يفرض إعادة النظر في أشكال االستغالل
وترتيب األولويات؛ لضمان تنمية محلية مستدامة.
كلمات مفاتيح :تحوالت بيئية  -موارد مائية – زراعة مسقية – سياحة ساحلية – الصراع حول املاء
Abstract: Water plays a major role in variouseconomicactivities in the northerncoast of
Safi;Becauseitis the main engine of the wheel of cultivation; Agriculture isbasedmainly on
variousforms of irrigation; Bothtraditional irrigation techniques, drip irrigation and sprinkler.
These types of irrigation began to invade the fieldwith the expansion of the irrigation program
and subsidies provided by the state, and the abundance of production
thatitachieves;Whichreflectedpositively on the economic and social level of the population of the
region. The drilling of wellscontributed to new spatial transformations thatweremanifested in
land reclamation and the acquisition of new lands thatknew the introduction of waterprofessionalagriculture;Thus, the irrigatedcropsmovedfrom Al Walaja - whichwasknown as Buara
due to the salinity of itsbed - towards the flat area in search of better water and better conditions
for agricultural production.
 Keywords: Environmental transformations - water resources - irrigated agriculturecoastaltourism - conflict over water
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مقدمة:
ال شك في أن كل الجهود منصبة حول ضرورة إعداد مندمج للموارد املائية يحترم خصوصية املجال الساحلي ،حيث تعتبر
املياه الباطنية املصدر الوحيد للمياه العذبة في غياب أي جريان سطحي بالساحل .لكن هذه الجهود تعيقها عدة إكراهات
طبيعية وأخرى بشرية ،أنتجت اختالال في التوازن بين الحاجيات واملوارد ،عمقه النمو غير املنظم للمساحات املسقية
والنمو الديموغرافي السكاني؛ مما يمارس ضغطا إضافيا على فرشة يفوق فيها الطلب قدرتها على التجديد.
إن تحقيق التنمية املحلية رهين بعوامل طبيعية وأخرى بشرية ،تفرض في بعض األحيان إكراهات حقيقية تعيق هذه
التنمية؛ ترتبط على وجه الخصوص باملناخ والتلوث وتزايد الحاجيات من املياه.
 -1توطين مجال الدراسة :
ينتمي مجال الدراسة إداريا إلى إقليم آسفي الذي ينتمي إلى جهة مراكش آسفي ،ويتكون أساسا من ثالث جماعات قروية
هي :احرارة ،والبدوزةوأيير ،فضال عن أجزاء من جماعات مول البركي ،ودار القايد ،والصعادلة ،وتغطيه الخرائط
الطبوغرافية ذات مقياس  50.000/1التالية:
خريطة آسفي ،وخريطة رأس كانتنوالوليدية وخريطة اثنين الغربية.
ويمثل مجال الدراسة الجزء الجنوبي الغربي من ساحل دكالة عبدة الذي يمتد من آسفي جنوبا إلى هور الواليدية شماال
على مسافة تقدر بـ  60كلم ،ويتكون أساسا من كثبان متصلبة على شكل أشرطة كثيبية بشكل متواز مع خط الساحل،
تتميز بنفاذية كبيرة؛ مما يعطي فرشات مائية ،تخرج إلى السطح في شكل عيون عندما تتوفرالظروف الطبغرافية والبنيوية
التي تسمح بتعاقب صخور نافدة وأخرى غيرنافدة  ،وتتالش ى هذه األشرطة الكثيبية جنوب رأس البدوزة لتحل محلها
هضاب مرتفعة ،وأخرى منخفضة مشكلة ركائز جوراسوكريطاسية.

موقع مجال الدراسة

ويمكن تقسيم مجال الدراسة إلى الوحدات التالية:
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 الولجة :عبارة عن سهل ساحلي على هيئة منخفض يتراوح عرضه ما بين  200و 800م ،يحده جرف حي في اتجاه املحيطاألطلنتي يعود إلى الرباعي الحديث (الولجي) ،وفي اتجاه الداخل نجد الجرف الولجي املنحوت في التكوينات البليورباعية
القديمة .ينحصر هذا املجال الولجي بين هور الوليدية شماال وشاطئ البدوزة جنوبا.
 الكثبان املتصلبة :تنتشر شمال رأس البدوزة؛ وهي عبارة عن شريط من الكثبان الطولية تتميز بنفاذية كبيرة؛ مما يعطيفرشاة وعيونا تبدأ ارتفاعاتها من  40م بالقرب من الجرف امليت املطل على الولجة ،لتصل إلى  180م في أعلى ارتفاعاتها.
 الهضاب واملنخفضات الكارسطية :تشمل النصف الجنوبي ملجال الدراسة ،وتحدها شماال الكثبان املغربية وغربااملحيط األطلنتي وشرقا هضاب عبدة؛ وهي عبارة عن مجموعة من الهضاب املرتفعة واملنخفضة تتخللها منخفضات
كارسطية متطورة على هيئة جوبات ،ودولينات وبولجات.
 -2املناخ:
يعتبر عدم انتظام التساقطات إحدى الخصائص املميزة للمجال املغربي عامة ،وساحل آسفي الشمالي بصفة خاصة.
ويزداد الضغط على الفرشة خصوصا في السنوات الجافة؛ إذ تقل التساقطات فيكثر الطلب على مياه الفرشة لتأمين ري
الزراعات املسقية .ويكشف تحليل املعطيات املناخية في الباب األول عن كون درجات الحرارة في مجال الدراسة في ارتفاع
مستمر ،مع تدبدب في مستويات التساقطات؛ مما يؤدي إلى عجز مائي .وقد كان لهذه الوضعية املناخية أثر على بعض
العيون التي يالحظ أن صبيبها تناقص مند سنوات؛ وقد الحظنا أثناء معاينتنا امليدانية أن عددا من العيون قد جفت؛
مثل عين تكابروت ،وعين سيدي بوشتى ،فضال عن االنخفاض الكبير لصبيب عين الغر الذي كان املصدر الرئيس للمياه
الصالحة للشرب بآسفي.
الجدول رقم  :1صبيب عين الغر خالل الفترة 2016-2010
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
السنة
6
7
4
4
34
34
41
الصبيب (لتر/ثانية)
املصدر :املكتب الوطني للماء والكهرباء 2017
يالحظ أن الصبيب املستغل من عين الغر انتقل من  41لتر/الثانية سنة  2010إلى  6لتر/الثانية سنة  ،2016وهذا يؤكد
أن هذه العين تتجه نحو التناقص في ظل الظرفية املناخية الحرجة التي يعيشها ساحل آسفي الشمالي ،واالستغالل
املتزايد للفرشة املائية به.
 -3جودة املياه:
يبقى تلوث مياه فرشة الساحل أهم اإلكراهات الطبيعية التي تعيق تحقيق تنمية محلية ،ويتجلى تأثير التلوث في تدهور
نوعية املياه الجوفية؛ إذ تصبح غير صالحة للشرب في معظم الحاالت ،بل وغير صالحة للري أحيانا .1ويرجع سبب تلوث
مياه الفرشة إلى عدة أسباب؛ منها ما هو طبيعي كتملح الفرشة بسبب غزو مياه البحر والطبيعة الصخرية
لسديمةالجوراس ي ،ومنها ما هو بشري كتلوث املياه بالنيترات بسبب االستعماالت البشرية واألنشطة الفالحية التي تقوم
على قوة الضخ.
A. (2014). Etude hydrogéologique et géophysique de l’extension de l’intrusion marine dans le sahel de l’Oualidia

1Fadili,

(Maroc) : Analyse statistique, hydrochimie et prospection électrique. Thèse de Doctorat. Univ. ChouaibDoukkali. El Jadida,
pp.254.
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-1.3أسباب طبيعية:
-1.1.3تملح الفرشة:
يعتبر تسرب املياه املالحة إلى مياه الفرشة العذبة ـ بسبب الضغط املفرط عليها أحد أهم األسباب التي تؤرق الفالحين
بالولجة؛ لكون ذلك يؤدي إلى بوارها .وقد أكد هذا التملح عدد من الباحثين في مجال الهيدروجيولوجيا منذ سبعينات
القرن املاض ي ( - Kaidrassou 2008 – Elachhab 2002 – Fakir 1991,2007 – Chtaini 1987 – Ferre 1969
.) Fadili 2016 – Oularouss 2009
ولم يعد يقتصر خطر التملح على املجال الولجي فقط؛ بل تعداه ليصل إلى املسطحة التي بدأت تتملح فرشتها مع انتقال
االستغالليات املسقية من الولجة نحوها؛ خصوصا مع استصالح األراض ي وحفر آبار جديدة مارست ضغطا إضافيا على
الفرشة.
ويمكن تلخيص عوامل تسرب املياه البحرية املالحة إلى الفرشة العذبة في املتغيرات التالية:2


طبيعة الفرشة املائية من حيث كونها مغلقة أو مفتوحة.



طبيعة الجريان املائي بالفرشة.



عمق الفرشة املائية مقارنة بسطح البحر.

املسافة الفاصلة بين الفرشة املائية والشاطئ ،وسمك طبقات املياه الجوفية.

أسهمت كل هذه العوا مل ـ حسب األبحاث سابقة الذكر ـ في تملح الفرشة؛ مما أدى إلى بوار جزء كبير من الولجة ،وقد
انعكست هذه الوضعية سلبا على أوضاع الفالحين؛ لكون خطر التملح أصبح شبحا يفزعهم ويقض مضجعهم؛ إذ كان
توافرنا على آلة لقياس الخصائص الفيزيائية حافزا ملبادرتهم إلى التساؤل عن درجة تملح اآلبار التي يستغلونها في عمليات
السقي  ،وبالتالي على مؤشرات التنمية باملنطقة بسبب من توقف نشاط السقي.
-2.1.3طبيعة الطبقات الصخرية:
ويتعلق األمر بالفرشة الجوراسية التي تتميز بملوحة ناتجة عن طبيعة الصخور الجبسية املكونة لها؛ وبالتالي فعند تسرب
املياه عبرها تكتسب كمية منامللوحة ،ناهيك عن عمقها السبب الرئيس ي في عدم تمكن الساكنة من استغاللها في ساحل
آسفي الشمالي.
-2.3أسباب بشرية:
-1.2.3تعد النيترات أحد أهم ملوثات الفرشة:
أدى التكثيف الزراعي الذي واكبه استعمال مكثف لألسمدة واملبيدات إلى تلوث الفرشة املائية خاصة بالنيترات؛ فقد
أكدت قياسات املكتب الوطني للماء بآسفيمعدالت مرتفعة في بعض النقط كعين التهامي التي وصلت إلى  206ملغ/لتر
سنة 2013؛ مما أدى إلى توقف الضخ منها بسبب تلوثها ،فضال عن املبيدات واملواد األزوتية التي يستعملها املزارعون

2عبد الحكيم الفياللي .)2015( .التغيرات املناخية والنشطة البشرية وانعكاساتها على دينامية الساحل املغربي حالة الشريط الساحلي املمتد
بين القنيطرة والجديدة .أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء كلية الآلداب والعلوم اإلنسانية املحمدية307 .
ص.
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بكثافةلضمان جودة اإلنتاج ،وتعمل مياه التساقطات املطريةوالسقي على تصويل املتبقي منها الذي لم تتمكن النباتات
من امتصاصه ونقله إلى الفرشة املائية الباطنية.

الصورة رقم :2مبيدات تستعمل في زراعة البطيخ األحمر

املصدر :تحريات ميدانية 2017
اإلشارة هنا إلى عامل آخر يؤدي إلى تلوث الفرشة املائية؛ ويتمثل في بقايا مياه السقي املشبعة باملبيدات املتبقية عن
ُ َ ُ
صرف في بعض الجوبات الكارستية بمول البركي؛ مما يسهل تسربها باطنيا نظرا لطبيعة
املنطقة السقوية بدكالة التي ت
الركائز الكلسية النافذة التي تكون السطح .وهذه عملية استمرت لعدة سنوات وفاقمت من تلوث الفرشة املائية.

الصورة رقم:3بقايا مياه السقي املشبعة باملبيدات بمنطقة مول
البركي

املصدر :تحريات ميدانية 2016
-2.2.3شبكة التطهيرالسائل والصلب بالساحل :نقص كبيرعلى مستوى التجهيزات:
يعاني ساحل آسفي الشمالي من نقص كبير في تصريف املياه املستعملة ،مع غياب ملحطات التصفية أو املعالجة .وتبين
من نتائج االستمارة التي أجريناها سنة  2015وإحصاء  2014أن معظم املساكن القروية ال تتوفرعلى شبكة تطهير
السائل؛ وبالتالي تصرف مياهها العادمة في الحفر الصحية أو في الهواء الطلق؛ مما يساهم في تلوث الفرشة املائية
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الباطنية.
الجدول رقم  :2أنواع تصريف املياه العادمة بساحل آسفي الشمالي
البدوزة

احرارة

دار س ي
عيس ى
0.7
86.1
13.2

أيير

مول البركي

الصعادلة

الساحل

1
0.6
0.6
1.4
1.7
0.6
شبكة عمومية
66.7
73.4
81.3
66.9
56.2
42.6
حفر صحية
32.3
26
18.1
31.8
42.1
56.8
آخر
املصدر :إحصاء 2014
يتبين من الجدول غياب شبه تام للشبكة العمومية لتطهير السائل؛ مما يسبب إشكاال بيئيا خطيرا؛ إذ ال تمثل نسبة
الشبكة العمومية  ،% 1فيما يعتمد السكان على حفر صحية بنسبة  ،% 66.7ويحتل التصريف السطحي العشوائي
نسبة  ،% 32.3وبالتالي فاملياه العادمة معرضة للتسرب مباشرة إلى الفرشة دون معالجة .ويزداد األمر تفاقما في املراكز
القروية ،حيث تزداد الكثافة السكانية وتغيب شبكات التطهير العمومي.
وتشكل النفايات الصلبة الخطر نفسه ،إذ تتجمع في مناطق خاصة عشوائية ،وال تتجاوز نسبة الساكنة التي تستفيد من
الجمع اليومي لنفاياتها الصلبة  ،% 3في حين تجمع  % 97من مجموع الساكنة نفاياتها الصلبة بطريقة عشوائية ،تشكل
تهديدا حقيقيا على الهواء والتربة واملياه الجوفية كذلك على نطاق واسع.3
 -4تزايد الحاجيات:
إن أهم اإلكراهات التي تواجه تحقيق تنمية مستديمة بساحل آسفي الشمالي ُ
عدم التوازن بين الحاجيات واملوارد بصفة
عامة ،وبما أننا في مجال فالحي ،يشكل املورد املائي لبنة أساسية لتحقيق التنمية املحلية؛ مما يزيد الضغط عليه سنة
بعد أخرى بسبب نسبة التزايد السكاني الطبيعي في املراكز القروية ،والوتيرة املتسارعة للتكثيف الزراعي ،وتزايد حفر
اآلبار بطريقة عشوائية دون تخطيط محكم ورزين من قبل القطاع الوص ي؛ وبالتالي فال يمكن لهذا السلوك أن يستمر
على هذا النحو؛ ألن املصادر واإلمكانات املائية محدودة وطاقتها على التجدد ال يمكن أن تساير الوتيرة املتسارعة لنمو
مختلف األنشطة االقتصادية بساحل آسفي الشمالي.
لقد أصبح من الضروري اليوم ـ أكثر من أي وقت مض ى ـ ُ
وضع استراتيجية محلية مضبوطة لتدبير املوارد املائية بساحل
آسفي الشمالي ،تراعي وضعيته الخاصة املتمثلة في الندرة والتلوث؛ فتوسع مساحة األراض ي املسقية داخل املسطحة
ووتيرة الضخ املتسارعة ،فضال عن الحاجيات املتزايدة خصوصا في القطاع السياحي الواعد باملنطقة ،لن تزيد األمر إال
سوءا وتفاقما نظرا إلى عدم توافق الحاجيات املائية املستقبلية مع املوارد املائية املوجودة.
-1.4تزايد حاجيات مياه السقي:
تبلغ مساحة األراض ي املسقية بجماعات احرارة ،والبدوزة ،وأيير حوالي  1451هكتارا ،تعتمد كليا على الفرشة املائية في
السقي ،وتستهلك سنويا أزيد من  20م.م .3وأخذا بعين االعتبار العمليات املتواصلة الستصالح األراض ي باملسطحة،
3الحسن محداد .)2003( .املاء واإلنسان بحوض سوس إسهام في دراسة نظام مائي مغربي .أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا ،جامعة
محمد الخامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الرباط .مركز ابن تومرت للنشر والتوثيق 498ص.
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خاصة عن طريق عمليتي العدن والترميل والتطور التقني في عمليات السقي وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة ،فمن
املنتظر ارتفاع مساحة األراض ي املسقية في السنوات القادمة ،مما سيدفع إلى الطلب على املاء،وسيرفع ال محالة من
كميات مياه السقي املستقبلية.
-2.4تزايد حاجيات املاء الشروب:
لقد أصبح تأمين حاجيات السكان من املاء الشروب من األولويات التنموية األساس ،سواء في املراكز الحضرية أو القروية.
وتبدل الدولة مجهودات كبيرة لتعميم شبكة املاء الشروب في مراكز حد احرارةوالبدوزةوالعكارطة ومول البركي ودار القايد
عيس ى وهي أكبر التجمعات السكنية في ساحل آسفي الشمالي .كما تقوم الدولة سنويا بربط دواوير جديدة بشبكة املاء
الصالح للشرب التي تبقى الفرشة املائية للساحل أهم مزود لها.
الجدول رقم  :3حاجيات املاء الشروب بالساحل الشمالي آلسفي (لتر/الثانية)
توقعات
توقعات
توقعات
توقعات
توقعات
2017
2016
السنوات
2030
2025
2020
2019
2018
مجموع ساحل آسفي
100.2
75.9
58.7
46.4
37.4
24.6
20.6
الشمالي ب ل/ث
649642

م/3السنة

775786

1179446

1463270

1851163

3159907

2393582

املصدر:املكتب الوطني للماء والكهرباء آسفي 2018
تبين توقعات املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ارتفاعا تدريجيا في الحاجيات من املاء الشروب بساحل آسفي الشمالي؛
مما سيشكل عبئا كبيرا على الفرشة املائية باعتبارها املزود الوحيد ملياه الشرب؛ فقد انتقلت من  649642م 3في سنة
 2016لتصل إلى  775786م 3سنة  2018ويتوقع أن تصل الحاجيات املائية سنة  2030إلى أزيد من  3ماليين م3؛ وبالتالي
سترتفع حدة التنافس على املاء في غضون السنوات القادمة بين الحاجيات اليومية للسكان ومختلف األنشطة
االقتصادية باملنطقة ،ومن أهمها قطاعا الفالحة والسياحة.
الجدول رقم  :4تطور عدد املشتركين في شبكة املاء الصالح للشرببآسفي

حجم املياه
املستهلكة

بمليون م3

عدد املشتركين

2013
67873

2014
70177

2015
72690

2016
75477

2017
78562

2018
80062

2019
81562

2020
83062

2021
84562

2022
86062

9.438

8.543

9.796

9.959

10.444

10366

10.573

10.783

11

11.220

املصدر :الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء2018
تسهم الفرشة املائية بحوالي  % 20من الحاجيات اليومية ملدينة آسفي4التي بلغ عدد سكانها سنة - 2014حسب آخر
إحصاء رسمي  302805 -نسمة ،وقد وصل عدد زبناء شبكة توزيع املاء الصالح للشرب في السنة نفسها إلى ،70144
يستهلكون أزيد من  9.45مليون متر مكعب (جدول رقم .) 43وإذا ما اعتبرنا الزيادة الطبيعية في عدد السكان فإن عدد
الزبناء سيزداد وسترتفع معه كميات املاء املستهلكة سنويا؛ إذ يتوقع أن يصل عدد الزبناء سنة  2020إلى ،83062
وسيصل استهالكهم للمياه إلى حوالي  10.78مليون متر مكعب .فيما يتوقع وصول عدد الزبناء سنة  2022إلى ،86062
 4املكتب الوطني للماء والكهرباء آسفي 2018.
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باستهالك سنوي يقدر بـ  11.22مليون متر مكعب؛ مما سيزيد من الضغط املمارس على الفرشة املائية التي تؤمن حوالي
 % 20من االستهالك اليومي ملدينة آسفي من احتياجات املاء العمومي ،وال شك في أن هذه الفرشة املائية لن تستطيع
تلبية الحاجيات املتزايدة.
خاتمة:
تعاني إذن املوارد املائية بالساحل الشمالي آلسفي من إكراهات متعددة تعيق التنمية املحلية ،وإذا كان املناخ أحد أهمها
بالنظر ملوقع الساحل في مجال شبه جاف وعدم انتظام تساقطاته ،فإن جودة املياه أصبحت تشكل هاجسا حقيقيا
يخيف الفالحين؛ إذ أن ملوحة الفرشة وتلوثها تهدد مناطق شاسعة بالبوار؛ لذلك أصبح من الضروري وفي ظل عدم
تمكننا من التأثير في العوامل الطبيعية االهتمام أكثر بتقليص أثر العوامل البشرية؛ عن طريق عقلنة استعمال املبيدات
واألسمدة والتي تعتبر السبب الرئيس ي وراء ارتفاع النيترات في املاء ،كما أن أن نقط جلب املاء املوجودة بساحل آسفي؛
عين الغر ،وعين التهامي ،وأثقاب بوعريس  1و 2لن تكون قادرة على دعم شبكة املاء الصالح للشرب بمدينة آسفي؛
وبالتالي وجب تركها لالستغالل املحلي الزراعي أو املنزلي املحلي .وأمام ها الوضع ينبغي التفكير في استغالل أكبر للمياه
السطحية القادمة من أم الربيع عبر سد إمفوت ،إذ يمكنها أن تكون الحل للتخفيف من الضغط املمارس على الفرشة
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طبيعة مشاركة الساكنة املحلية في إعداد املخططات الحضرية ملجال حضري متوسط
باملغرب
حالة مدينة سيدي سليمان
Nature de la participation de la population locale dans l’élaboration des plans urbains
dans un espace urbain moyen au Maroc
Cas de la ville du Sidi Slimane
.1

حميد بوكرين ،طالب باحث بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة ابن طفيل القنيطرة

امللخص :تهدف هذه املساهمة إلى إبراز أهمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في تقديم أساليب إدراك ومعرفة جديدة للقائمين على التخطيط
الحضري باملغرب ،خاصة وأن حضور هذا التصور يتم بشكل هامش ي في بلورة املخططات الحضرية الوطنية .فإشراك الساكنة املحلية في مختلف
مراحل إعداد وثائق التعمير وإخضاع تطلعاتها وحاجياتها للدراسة املعمقة املستندة إلى مقاربة سوسيوأنثربولوجية من شأنه أن يسهم في تفادي
التوترات واالضطرابات التي تخلقها برامج التخطيط الحضري القائم فقط على دراسة املشاكل التقنية واملعطيات االقتصادية والتوقعات
الديموغرافية .وهذا ما ستعرضه املقالة الحالية من خالل تناول طبيعة حضور البعد االجتماعي في بلورة وثائق التعمير بمجال حضري متوسط
باملغرب.
الكلمات املفاتيح :الساكنة املحلية – املقاربة التشاركية – وثائق التعمير – القائمون على التخطيط الحضري – املقاربةالسوسيوأنثربولوجية

Abstract : The effective participation of the local population during the development of urban
planning documents is a major element which guarantees their appropriation of the urban space.
The technical approach alone is far from taking their needs and aspirations into consideration.
This invites “space planners” to take advantage of the human and social sciences by adopting a
socio-anthropological approach to integrate the social dimension into the design of urban space.
– Keywords: local population – participation – urban planning documents – spatial planners
socio-anthropological approach
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مقدمة:
تشكل هذه الورقة جزءا من متابعتي العلمية ،من موقع الباحث السوسيولوجي املهتم بقضايا املجال الحضري ،وخاصة
ما يتصل بإعداد املخططات الحضرية (وثائق التعمير) ومدى حضور املسألة االجتماعية ضمنها كقضية متميزة تهم
كيفية إنتاج وثائق التعمير واآلثار التي يمكن أن تحدثه تلك الوثائق إذا لم تكن مهيأة بناء على طرق التحضير السليم،
وخاصة منها قاعدة مشاركة الساكنة املعنية بهذه الوثائق .إنها ورقة تعرض التجربة املغربية في هذا املجال من خالل
مدينة متوسطة (سيدي سليمان) حيث املقاربة التقنية تهيمن على مسار إعداد هذه الوثائق .ومن املعلوم هذه املقاربة
لقيت نقدا من طرف السوسيولوجيا،تمثل في مساهمات عدد من السوسيولوجيين الذين يمثلون مرجعا في هذا الباب
من أمثال (  ،)Manuel Castells, Raymond Ledrut, Henri Lefebvre, Paul Henry Chombart De Lauwe,وكذا بعض
السوسيولوجيين املغاربة املهتمين بالشأن الحضري من أمثال (Françoise Navez-Bouchanine, Rachik
) Abderrahmaneدون أن ننس ى عدد من الجغرافيين ذوي اإلسهام املتميز في الدراسات الحضرية.
تسعى الورقة إلى تقديم عناصر أولية تبين طبيعة تفعيل مشاركة الساكنة املحلية املنصوص عليها في القانون ،ونوعية
األثر الذي تحدثه تلك املشاركة املتصلة بإعداد وثائق التعمير من خالل محاولة التفكير في األسئلة اآلتية:
على املستوى الوطني الرسمي كيف يتم تنظيم املجال وإعداد املخططات الحضرية؟ وهل يتم إشراك الساكنة في إعداد
هذه املخططات؟ وعلى املستوى املحلي هل تتسم عملية اإلشراك بطابع اإلشراك الحقيقي ،أم أن االستشارة تحضر في
النصوص القانونية باعتبارها استحضارا لغويا للمقاربة التشاركية وليس استحضارا مؤسساتيا فعليا لها؟ وبالتالي هل
يحضر البعد االجتماعي في إعداد وثائق التعمير ،باعتبار أن االستشارة ينبغي أن تجسد املطالب االجتماعية للساكنة على
مستوى املجال؟
من أجل اإلجابة عن األسئلة املطروحة ،تعتمد هذه املساهمة على منهجية تحليل مضمون وثائق تعمير مدينة سيدي
سليمان والوثائق املوازية لها (محاضر اجتماعات املجلس الجماعي ،محاضر اجتماعات اللجن التقنية املحلية واللجن
املركزية ،املراسالت اإلدارية ذات الصلة) وعلى نتائج مقابالت مع ممثلي بعض املؤسسات املتدخلة في تدبير الشأن
الحضري (الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم ،عمالة إقليم سيدي سليمان ،جماعة سيدي سليمان ،مديرية
التعمير) .لكن قبل ذلك ستتطرق املساهمة الحالية إلى التجربة املغربية في عملية تنظيم املجال وإعداد املخططات
الحضرية ،خاصة ما يتصل بتعدد املؤسسات وتداخلها في تدبير الشأن الحضري واملجال الترابي ،كما ستتناول بشكل
موجز أهم خصائص القانون املنظم إلعداد وثائق التعمير ،لتنتقل في األخير إلى الحديث عن املسألة االجتماعية وطبيعة
املشاركة املحلية للساكنة من خالل الحديث عن حالة مدينة سيدي سليمان.
 .1التخطيط الحضري في العلوم اإلنسانية واالجتماعية
تنهل هذه الورقة من حقول معرفية تتصل بسوسيولوجيا املجال ،والسوسيولوجيا الحضرية ،وسوسيولوجيا املدينة،
وسوسيولوجيا التخطيط الحضري ،وخاصة ما اتسمت به هذه املعرفة من صراعات بين اتجاهات نقدية قوية وبين
اتجاهات بيروقراطية أخذت السيادة على القرار اإلداري في مجال التعمير (التجربة الفرنسية) ،وهي معرفة تصلح لقراءة
تجربتنا املحلية ،مدعومة ببعض االجتهادات العلمية وطنيا وإقليميا لباحثين في السوسيولوجيا ،والجغرافيا ،والقانون،
والعلوم السياسية؛ من شأنها املساعدة على تقريب فكرة هذه املساهمة ومسعاها.
التخطيط الحضري:
1.1
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يعرف معجم التهيئة والتعمير التخطيط الحضري بأنه " مجموع الدراسات والتدابير واملساطر القانونية واملالية التي
تسمح للمؤسسات العمومية بمعرفة تطور األوساط الحضرية ،وتحديد فرضيات التهيئة التي تهم في اآلن ذاته حجم
وطبيعة وموضع التطورات الحضرية ،واملجاالت التي ينبغي حمايتها ،ثم التدخل من أجل تنفيذ الخيارات املتبناة .في هذا
السياق ،تشكل وثائق التعمير جزءا من التخطيط الحضري .)Choay et Merlin, 1988, p.586( ".يعكس هذا التعريف
وجهة نظر املشتغلين من داخل مجال التعمير والتخطيط الحضري؛ بحيث ال يشير إلى وجود قصدية للقائمين على هذا
املجال ،من خالل أدوات التخطيط ،في ممارسة نوع من املراقبة االجتماعية للمجال الحضري.
ونجد أن السوسيولوجيرايمونلودري قد ميز بين التعمير والتخطيط الحضري .إن هذا األخير أداة مراقبة اجتماعية
للنظام الحضري وليس علما معياريا لألشكال الحضرية الجيدة .فالتخطيط الحضري مجموعة من اآلليات والسيرورات
االجتماعية التي تجعل مختلف السلوكيات التي تساهم في تغيير املدينة وتحديد مسار تطورها متحكما فيها بشكل واع
( .)Ledrut,1968, p.51إن التخطيط مجموعة أدوات تسمح بالسيطرة على الظواهر الجزئية للمدينة عبر إدماجها في
كلية حضرية ،بشكل يسمح بالتحكم في مصير املدينة .يبدو أن هذا التعريف يشير بوضوح إلى هاجس املراقبة االجتماعية
الذي يؤرق بال القائمين على التخطيط الحضري ،وهو األمر الذي سنحاول إبرازه الحقا من خالل التطرق لبعض أدوات
التخطيط الحضري الوطنية.
يأخذ التخطيط للمدينة منحيين اثنين :التخطيط بواسطة هيئة "غريبة" أكبر من الجماعة الحضرية ،وهنا نتحدث عن
نوع من اإلكراه يسلب املدينة طابعها الخاص ويجعلها مجرد قطعة ترابية من مجتمع ممركز تؤخذ فيه كل تفاصيل
القرارات بشكل عمودي عبر هيئات مركزية للتخطيط .فالسلطة السياسية الوطنية تتكفل بمصير كل مدينة باعتبارها ال
تشكل سوى جزء من مصير املجتمع ككل .أما املنحى الثاني ،فعلى العكس من ذلك ،يعتبر التخطيط الحضري مجموع
األدوات التي تتحكم من خاللها املدينة في نفسها بشكل ذاتي ،وتجعلها تسيطر على مستقبلها وتنظم وجودها .وهذا املنحى
من التخطيط مشروط بتوفر ممثلي املدينة على سلطة قرار مستقلة .فعندما يلعب املركز الدور األساس ي في التخطيط،
فإنه يمنع املدينة من التحكم في مصيرها .في هذه الحالة ،يتحكم املجتمع الشمولي في وجود املدينة عبر تهيئة ترابية عامة
ووفق مخططات خاصة .لكن عندما تكون للمدينة سلطة في عملية التخطيط ،فإنها تعي مشاكلها الخاصة والتوترات التي
ينبغي إيجاد حلول لها .فاملدينة في هذه الحالة تصير موضوعا وذاتا في اآلن نفسه ،يصبح معها التخطيط الحضري صيغة
خاصة للتنظيم والرقابة الذاتية ( .)Ledrut, 1968, p.54ويتنوع هذا التخطيط بدوره بحسب درجة مشاركة أعضاء
الجماعة ،وبحسب درجة وشكل االندماج الجماعي للمدينة ،وبحسب العالقات التي ينسجها مختلف الفاعلين
الحضريين ،وكذلك بحسب أساليب املراقبة ،باإلضافة إلى سلوك املؤسسات والهيئات املكلفة بالتعمير.
 2.1أهمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في مجال التخطيط الحضري:
من املفيد أن نثير في هذه املساهمة أهمية العلوم اإلنسانية واالجتماعية في عالقة بالتخطيط الحضري ،خاصة وأنها
تحضر بشكل هامش ي أثناء بلورة املخططات الحضرية الوطنية أو املحلية ،بما تقدمه هذه العلوم من أساليب إدراك
ومعرفة جديدة للقائمين على التخطيط الحضري .فمعرفة تطلعات وحاجيات الساكنة وإخضاعها للدراسة املعمقة
املستندة إلى العلوم االجتماعية واإلنسانية من شأنه أن يسهم في تفادي التوترات واالضطرابات التي تخلقها برامج
التخطيط الحضري القائم فقط على دراسة املشاكل التقنية واملعطيات االقتصادية والتوقعات الديموغرافية .فكما هو
معلوم إن لإلطار املادي /الهندس ي تأثير على أنظمة العالقات االجتماعية التي تتطلب فهما عميقا من أجل حسن تدبيرها
وتجنب خلخلتها .وهو أمر لن يتأتى إال من خالل دراسات دينامية تخلق توافقا بين نظام التفكير وبين البنيات االجتماعية
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واإلطار املادي .بصيغة أوضح يؤدي إهمال املسألة االجتماعية في عملية التخطيط إلى نشوء طالق بين اإلنسان واملجال
) (Chombart DeLauwe,1961,p. 688ينتج عنه نوع من التنافر والعداء أحيانا بين تدخل فوقي مركزي وتلقي محلي
لذلك التدخل .إن للساكنة حاجيات وتطلعات ينتظر من التخطيط الحضري أن يستجيب لها ،حتى ال تصبح املدينة،
باعتبارها تعبيرا عن ثقافة مجتمع ،مجرد "آلة للسكن" ( .)DeLauwe Paul-Henri Chombart,1961,p. 688الش يء الذي
يستدعي التفكير في اإلنسان من داخل املجال والبحث عن األدوات التي تسمج له بتملكه ،على اعتبار أن ذلك املجال ليس
واقعا سلبيا وليس معطى مستقال بذاته وإنما هو منتوج جماعي يعكس قيم وتمثالت أولئك الذين شكلوه في املاض ي
ويشكلونه في الحاضر.
إن تحقيق تملك جماعي للمجال الحضري رهين بمشاركة الساكنة في الحياة الحضرية .ف"الحق في املدينة" بعبارة هنري
لوفيفر مرتبط بمشاركة فعلية للسكان املدينيين في اتخاذ القرارات املتصلة بمشاريع التعمير .لذلك فإن إرساء أسس
سليمة لبناء مجتمع حضري يستدعي توجيه التخطيط نحو تلبية الحاجيات االجتماعية للساكنة ،على اعتبار أن املجتمع
الحضري هو املنفذ املؤدي إلى تنمية املجتمع والتي يصعب تصورها خارج حياة حضرية ( Lefebvre, 1972 [1968],
 .)p.144إن شرط وأساس قيام مجتمع حضري هو "الحق في املدينة" الذي يتجاوز الحق في السكن ،والحق في الولوج إلى
الخدمات التي تقدمها املدينة .إنه الحق في تملك حقيقي من طرف السكان لحياتهم كمدينيين ،حق ينضاف إليه الحق في
الترفيه في إطار مدينة تفهم على أنها إبداع جماعي ( .)Lefebvre, 1972 [1968], p.147فليس هناك "حق في املدينة" دون
ديموقراطية تشاركية حقيقية في مجال التهيئةالحضرية تتجاوز الديموقراطية التمثيلية التي ال تسعى إال للحصول على
موافقة الساكنة على املشاريع املبرمجة بشكل عمودي .فالحق في املدينة يشمل تحقيق تملك جماعي للمجاالت وتحولها.
ويفترض هذا األمر إعادة التفكير في الديموقراطية املحلية ودور الجماعات الترابية في بلورة املخططات الحضرية .وهو ما
يجعل التدبير الحضري الذاتي أحد السبل التي تسمح بإعادة تملك أكثر شمولية للمدينة.
 .2التجربة املغربية:
ارتبطت فكرة التخطيط الحضري كما هو معلوم بتطور املدن األوربية خالل نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين ( ،)20حيث أدى التطور الصناعي إلى توسع سريع للمدن ،فعجلت جملة من الظواهر من قبيل "الالتنظيم"
العمراني وصعوبات التدبير الفعال للمدن ،في فترة تميزت بانعدام االستقرار وبتطور عمراني مكثف ،بالتفكير في اتخاذ
قرارات وبلورة مشاريع تهم التحكم في هذه الحركية العمرانية .مما جعل مسألة التخطيط ضرورة ملحة .أما على املستوى
الوطني ،فقد وضعت اإلدارة االستعمارية الفرنسية البدايات األولى للتخطيط الحضري باملغرب ،حين تمت بلورة أول
تخطيط عمراني سنة  1917على يد املهندس املعماري هنري بروست الذي كان ينفذ تصورات املقيم العام هوبير ليوتي
وأوامره (رشيق ،2016 ،ص .)12أما بالنسبة للمغرب املستقل ،فقد أعطى التصميم االقتصادي واالجتماعي الخماس ي
( )1973-1977االنطالقة الرسمية للسياسة العمرانية .إال ان ضعف املوارد جعل تدخل الدولة يقتصر على إعداد برامج
سكنية للفئات االجتماعية الهشة ،دون التفكير في بلورة تصميم شامل للمدن على املدى القريب أو املتوسط أو البعيد
( .)Rachik, 2002, p.158غير أن التمردات االجتماعية لسنة  1981رسمت توجهات جديدة في تدبير الشأن الحضري
باملغرب .فكان الهاجس األمني باألساس وراء تهيئة أدوات التخطيط العمراني التي ستضمن مراقبة أفضل للسكان ،حيث
سيتم اعتبار وثائق التعمير بمثابة تدبير سياس ي-مجالي للتوترات االجتماعية ( .)Rachik, 1995, p.140وهو األمر الذي
يفسر إحكام وزارة الداخلية لقبضتها على قطاع التعمير ،وإن كانت القوانين املنظمة لهذا القطاع تسمح بمشاركة
مجموعة من املتدخلين.
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
126

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
 1.2تعدد مؤسسات تدبيرالشأن الحضري:
يقتض ي فهم املجال الحضري باملغرب الوقوف عند املؤسسات املتدخلة في تدبير الشأن الحضري وطبيعة صالحياتها
وحدودها ،خاصة فيما يتصل بالجانب املرتبط بإعداد وثائق التعمير ،في ظل هيمنة سياسة قطاعية مشتتة وغياب
مخاطب أساس ي برؤية موحدة ضمن سياسة وطنية كبرى حول إعداد املجال ،تقدم تصورا حول إعداد املجاالت الترابية
الوطنية بصورة متكاملة ومتوازنة وعادلة.
 1.1.2العماالت واألقاليم:
تعتبر العماالت واألقاليم امتدادا للسلطة املركزية لوزارة الداخلية على مستوى النطاقات الترابية اإلقليمية واملحلية.
وتستمد هذه املؤسسات ،التي تلعب دورا أساسيا في هيكلة املجال الترابي الوطني ومراقبته ،قوتها من االختصاصات التي
أوكلت للعامل في مجال تدبير الشأن الحضري.
 2.1.2املفتشيات الجهوية للتعميروالهندسة املعمارية:
تتكون املصالح الالممركزة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني من املفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة املعمارية التي
عهد لها ممارسة مجموعة من االختصاصات نذكر منها :رئاسة أشغال اللجان املركزية املكلفة بالبت في تعرضات املواطنين
واقتراحات املجالس الجماعية فيما يتعلق بوثائق التعمير ،بتفويض من السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير ،والتحضير
لها بتنسيق مع الوكاالت الحضرية املعنية.
 3.1.2مديريات التعمير:
تنتمي مديرية التعمير إلى اإلدارة املركزية للوزارة الوصية على قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني ،وتتولى مجموعة من
االختصاصات يمكن االطالع على أهمها بالعودة إلى املرسوم الصادر في هذا الشأن (مرسوم رقم  2.14.478صادر في 8
غشت .)2014
 4.1.2الوكاالت الحضرية:
الوكاالت الحضرية مؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع بالتسيير الذاتي واالستقالل املالي تقع تحت وصاية
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة باستثناء الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي تخضع
لوصاية وزير الداخلية (ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم  1.84.188صادر في  9أكتوبر  ،1984يتعلق بالوكالة
الحضرية للدار البيضاء) .تتولى هذه الوكاالت جملة من االختصاصات يمكن تحديد أبرزها فيما يلي:
القيام بالدراسات الالزمة إلعداد املخططات التوجيهية املتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات
املحددة فيها؛
تحضير مشاريع وثائق التعمير املقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق ومخططات التهيئة
ومخططات التنمية؛
برمجة مشاريع التهيئة املرتبطة بتحقيق الهداف التي ترمي إليها املخططات التوجيهية؛
 5.1.2املجالس الجماعية:
يعبر املجلس الجماعي املنتخب ،في بيئة ديموقراطية ،بشكل غير مباشر عن حاجيات وتطلعات الساكنة املحلية ،باعتباره
يساهم في وضع تصوره وإبداء رأيه بخصوص املخططات الحضرية الجهوية واملحلية التي تفرضها السلطات املركزية.
لكن ،في جميع األحوال ،يبقى دور املجلس الجماعي استشاريا وشكليا خاصة في غياب سند قانوني قوي يجعله يتسيد
تدبير الشأن الحضري على املستوى املحلي.
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يبدو إذن أن تعدد املتدخلين في تدبير املجال الحضري الوطني ،في ظل حضور أساس ي لقطاع متحكم (وزارة الداخلية/
العامل) ،سيجعل القوانين املنظمة لقطاع التعمير بعيدة عن ذلك التصور املأمول في إعداد التراب ،انطالقا من املحلي
والجهوي وصوال إلى الوطني .وهو األمر الذي سيوضحه املحور املوالي املرتبط بالقوانين املؤطرة إلعداد أدوات التخطيط
العمراني.
أدوات التخطيط العمراني:
2.2
تعد وثائق التعمير ،بموجب التشريعات املعمول بها ،األدوات املرجعية األساسية التي توظفها الدولة في إنتاج وهيكلة
املجال الترابي .كما تعتبر اآللية القانونية والتقنية الرئيسية لتنظيم وتأطير استعمال واستغالل األراض ي.
هذه األدوات ،سواء على مستوى املدن أو القرى ،ملزمة للغير وتستند على أساس قانوني (القانون رقم  012/90املتعلق
بالتعمير) يلزم تطبيق مقتضياتها .تشمل وثائق التعمير مخطط توجيه التهيئة العمرانية ( ،)SDAUوتصميم التنطيق
( ،)PZوتصميم التهيئة ( ،)PAوهي وثائق يحدد القانون  12-90املتعلق بالتعمير الغايات املنشودة منها وطرق إعدادها
واملصادقة عليها وتتبع تنفيذها .في حين يعد الظهير الشريف الصادر بتاريخ  25يونيو  1960املتعلق بنطاق العمارات
القروية املرجعية القانونية ملخطط تنمية التجمعات القروية ( .)PDARونظرا ألن الدراسة امليدانية التي أشتغل عليها
شملت فقط مخطط توجيه التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة ملجال حضري متوسط هو مدينة سيدي سليمان ،فإننا
سنقف عند هاتين الوثيقتين قصد إبراز بعض خصائصهما من حيث التعريف ،والجهة املبادرة بإعدادهما ،ثم مستويات
مشاركة الساكنة املحلية.
مخطط توجيه التهيئة العمرانية:
1.2.2
تشتمل هذه الوثيقة على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة املتعلق بها ملدة ال تتجاوز  25سنة .أما من
حيث املبادرة؛ وهي نقطة أساسية في هذه الدراسة ،فإن مخطط إعداد التهيئة العمرانية يتم بمسعى من السلطة
الحكومية املكلفة بالتعمير ،وبمساهمة من الجماعات املحلية واملجموعة الحضرية في حالة وجودها .ويصادق على
مخطط توجيه التهيئة العمرانية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير بعد استطالع رأي وزارات
الداخلية ،والتجهيز ،والفالحة ،واالقتصاد واملالية.
 2.2.2تصاميم التهيئة:
يعتبر تصميم التهيئة وثيقة التعمير التنظيمي التي تحدد حق استعمال األرض داخل الرقعة التي يطبق فيها ،وهو بذلك
يعد األداة التي تترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى مقتضيات قانونية ملزمة للدولة والخواص .لقد أسند
املشرع مهمة املبادرة في إعداد تصميم التهيئة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير والوكالة الحضرية حسب الحالة
وبمساهمة الجماعات الترابية (املادة  19من املرسوم القاض ي بتطبيق القانون  )12-90قبل عرضه على اللجنة املحلية
التي يترأس أشغالها الوالي أو العامل بحسب الحالة ،بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية على الصعيد املحلي
ورؤساء الجماعات الترابية املحلية ومختلف الفاعلين املحليين .ويعرض مشروع تصميم التهيئة ،بعد تعديله على ضوء
مالحظات أعضاء اللجنة املحلية ،على أنظار العموم (البحث العلني) قصد إبداء املالحظات بشأنه ،وكذا املجالس
الجماعية املعنية من أجل التداول بخصوصه (املادتان  24و 25من القانون  12-90املتعلق بالتعمير) .ويصادق على هذا
التصميم وضابطه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير .تمتد آثاره القانونية ملدة عشر سنوات
تحتسب من تاريخ نشر املرسوم القاض ي باملوافقة على تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية حيث تصير أحكامه ملزمة.
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يتضح من خالل هذا العرض املوجز لبعض أدوات التخطيط العمراني باملغرب الطابع املركزي الذي يميز مختلف مراحل
إعداد وثائق التعمير سواء من حيث املبادرة أو اإلعداد .وهو ما يطرح إشكالية إشراك الساكنة املحلية في بلورة مشاريع
تهم باألساس حاجياتهم وتطلعاتهم على اعتبار أن هذه الساكنة هي املعنية أساسا بمختلف العمليات والتدخالت التي
يشهدها املجال الحضري ملدينة سيدي سليمان.
 .3طبيعة املشاركة املحلية للساكنة في إعداد املخططات الحضرية:
يطرح سؤال االستشارة وسؤال املشاركة بعمق طبيعة املقاربة املعتمدة في إشراك الساكنة املحلية في إعداد املخططات
العمرانية ،وهو ما يطرح مسألة طبيعة حضور البعد االجتماعي في إعداد وثائق التعمير .بمعنى هل توجد استشارة في أهم
القضايا التي ينبغي على املجال أن يجسد فيها املطلب االجتماعي للساكنة .وقد أشار املحور السابق الخاص بأدوات
التخطيط العمراني أن إشراك الساكنة ،على املستوى النظري ،يمكن ان يتم عبر مرحلتين اثنتين :مرحلة التشخيص
والتحليل الترابي التي تعد أول خطوة لوضع تصور عام ملشروع وثيقة التعمير ،ثم مرحلة البحث العلني التي تسمح
للساكنة املحلية من إبداء مالحظاتهم ،بخصوص مشروع تصميم التهيئة ،في سجل مفتوح لهذا الغرض بمقر الجماعة
الترابية مدة شهر واحد.
 1.3مرحلة التشخيص والتحليل الترابي واللقاءات "التشاورية":
تشكل مرحلة "الدراسات امليدانية" فرصة لتشخيص واقع املدينة موضوع إعداد مشروع مخطط التعمير .تكشف هذه
الدراسات عن معطيات ديموغرافية واقتصادية وعمرانية ينظر إليها على أنها كفيلة بتحديد معالم حاجيات الساكنة
وتطلعاتهم .فتوكل مهمة إعداد هذا "التشخيص" ملكاتب دراسات تقنية ينحصر مفهوم التخطيط بالنسبة لها في دراسة
املعطيات االقتصادية والتوقعات الديموغرافية .وهي مقاربة تحضر فيها العلوم االجتماعية بشكل هامش ي في إعداد
املشاريع العمرانية ،حيث تحل املعطيات السوسيوديموغرافية محل املعرفة السوسيولوجيةواألنثربولوجية
( .)Bouchanine, 2007, p. 405فتطلعات وحاجيات الساكنة ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك في تقديم هذه الورقة ،ينبغي
دراستها بطرق أفضل من تلك الدراسات التي تعتمد مقابالت سريعة تصلح فقط ألبحاث محدودة ولتوقعات قصيرة األمد
(  .)DeLauwe Paul-Henri Chombart,1961,p. 689إن أغلب مكاتب الدراسات التقنية تنجز دراساتها ،تحت ضغط
عامل الزمن من جهة ولدواعي مادية من جهة أخرى ،في ظرف زمني وجيز ال يسمح باإلحاطة بمتطلبات الساكنة وحاجياتها.
وتحت ضغوط مركزية يتحدث عنها إداريون ومنتخبون محليون ،تضطر الوكاالت الحضرية إلى القيام بإعداد وثائق تعمير
بمواردها الذاتية وإن كانت السمة التقنية هي الطاغية على أغلب األطر املنتسبة إلى هذه املؤسسة.
الجدول  :1معطيات إدارية مرتبطة بتصميم تهيئة مدينة سيدي سليمان املصادق عليه بتاريخ  29ماي 2018
الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم
صاحب املشروع
الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم
منجز املشروع
الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم
التتبع التقني
اإلمكانات والوسائل الخاصة للوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم
تمويل الدراسة
املصدر :ملف اللجنة التقنية املحلية/الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم
يعكس هذا التوجه أن املؤثر الفعلي في إعداد املخططات الحضرية ينهج مقاربة تقنية ،باملعنى املتعدد للتقني (الجانب
القانوني ،املالي ،اإلداري ،الجانب املرتبط باإلنجاز) .بينما للساكنة مطالب تلزمها مقاربة سوسيوأنثربولوجية ،على اعتبار
أن السوسيولوجي ينظر إليه دائما بوصفه حامال لصوت الساكنة بخصوص شؤونهم االجتماعية.
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يقتض ي إدماج البعد االجتماعي في بلورة مخططات التعمير استحضار املقاربة التشاركية استحضارا مؤسساتيا فعليا.
فاستشارة األطراف املحلية (املجلس الجماعي ،املصالح الخارجية ،الساكنة) ال تحضر إال في صيغتها اللغوية .وهذا ما
يفسر امتناع العديد من املصالح الخارجية عن إبداء رأيها ،لعلمها املسبق أن مالحظاتها ،حتى وإن تم التعبير عنها ،لن
تأخذ بعين االعتبار اثناء بلورة وثائق التعمير (انظر الجدول  )2أو لتخوفها أحيانا من إبداء رأيها ومالحظتها.
الجدول  :2أجوبة ومالحظات إدارات املصالح الخارجية بخصوص تصميم تهيئة مدينة سيدي سليمان
النسبة املئوية
العدد
املوضوع
100%
38
اإلدارات التي تمت موافاتها بملف مشروع تصميم التهيئة
58%
22
اإلدارات التي أجابت وعبرت عن مالحظاتها
2،5%
1
اإلدارات التي أجابت وليس لديه مالحظات
39،5%
15
اإلدارات التي لم تجب
100%
186
املالحظات الصادرة
االستجابة املحتمل إعطاؤها للمالحظات
23%
43
أخذت بعين االعتبار في مراحل سابقة
25%
46%
6%

46
إيجابية وتأخذ بعين االعتبار
85
ليس لها تأثير على الدراسة
12
تعرض على أنظار اللجنة التقنية املحلية
املصدر :ملف اللجنة التقنية املحلية/الوكالة الحضرية القنيطرة – سيدي قاسم
يتضح من خالل الجدول أن  %6فقط من مجموع مالحظات املجلس الجماعي واملصالح الخارجية هي التي سيتم عرضها
على أنظار اللجنة التقنية املحلية للتداول بشأنها ،في حين ان نسبة  %94من تلك املالحظات قد تم البث فيها من طرف
الوكالة الحضرية بشكل أحادي .هذا يعني أن غياب السند القانوني ذي الطابع اإللزامي يحول دون إقرار مقاربة تشاركية
حقيقية .فجل املتدخلين املحليين ليس لهم الحجم والحضور والوزن الذي من شأنه أن يحرج تنظيميا ومؤسساتيا
املؤثرين الفعليين في بلورة املخططات الحضرية؛ وبالتالي فإن وثائق التعمير غالبا ما تبقى مطبوعة بطابعها التقني
والشكلي.
 2.3البحث العلني:
يشكل البحث العلني املرتبط بإعداد تصميم التهيئة فرصة "إلشراك" الساكنة املحلية بشكل مباشر في صياغة وثيقة
التعمير ،حيث يجوز لكل من يعنيه األمر ،خالل مدة شهر واحد ،أن يبدي رأيه بخصوص مشروع تصميم تهيئة املدينة.
ليتم التداول في تلك اآلراء واملالحظات في أحد اجتماعات املجلس الجماعي قبل أن يتم تداولها مرة ثانية في اجتماع اللجنة
التقنية املحلية .إال أن األساليب اإلعالمية التقليدية املسخرة (ملصقات بمقر الجماعة ،نشر إعالن تاريخ افتتاح واختتام
البحث العلني بجريدتين يوميتين من الجرائد املسموح لها بتلقي اإلعالنات القانونية) تجعل نطاق إخبار الساكنة ضيقا
جدا .مما يفتح الباب أمام قنوات إعالمية وإخبارية "جديدة" (أعوان السلطة املحلية ،املنتخبون املحليون )...غير مؤهلة
أحيانا ،وغير نزيهة أحيانا أخرى لتعميم خبر إعالن مشروع تصميم تهيئة املدينة قيد الدراسة .فطبيعة الترويج اإلعالمي
من جهة وصعوبة قراءة مشروع تصميم التهيئة وضابطته من جهة ثانية يجعل تفاعل الساكنة املحلية محدودا جدا
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وفارغا من أي معنى بتعبير السوسيولوجي املغربي عبد الرحمان رشيق (رشيق ،2002 ،ص.)6
عدد مالحظات واقتراحات العموم
عدد ساكنة مدينة سيدي سليمان
(محضر اجتماع مداوالت املجلس الجماعي بخصوص
(اإلحصاء العام للسكان والسكنى )2014
مشروع تصميم تهيئة املدينة بتاريخ )2017/08/10
93
 92989نسمة
تأخذ مالحظات واقتراحات العموم طابعا فرديا يتوزع بين طلب إدماج عقار ضمن تصميم التهيئة وبين اعتراض على
برمجة مرافق إدارية على عقار ما ،أو طلب تخصيص عقار إلحداث تجزئة سكنية ،أو اعتراض على توسيع طريق ستلحق
ضررا ببنايات محاذية لها .فجل املالحظات التي تم تسجيلها ال تعبر عن تصور أصحابها لطبيعة املناطق السكنية املقترحة
ومدى تلبيتها للحاجيات االجتماعية للساكنة ،بقدر ما تحاول تفادي أي ضرر قد يلحق بممتلكاتها الخاصة جراء فرض
مخطط بشكل عمودي .وهي سلوكيات تجد تفسيرها في غياب بيئة حقيقية لإلشراك واملشاركة في اتخاذ القرار من
املراحل التمهيدية التي تقتض ي بلورة املشروع ومتابعة مراحله بصفة تشاركية.
مالحظات ختامية:
يتبين من خالل املادة األولية املعروضة في هذه الورقة أن إشراك الساكنة يحتل مكانة هامشية ،فمشاركتها تتم بصورة
جد شكلية وفي بعض اللقاءات واملحطات األخيرة من مراحل إعداد وثائق التعمير؛ مما يحول دون تحقيق تملك جماعي
للمجال الحضري .تشير املقالة هذه من جهة أخرى أن املقاربة التقنية وحدها غير كافية لتلبية مطالب الساكنة
وتطلعاتها .وفي هذا الباب فإنه يلزم تنبيه صانعي القرار في مجال التخطيط الحضري إلى أهمية استحضار العلوم
االجتماعية واإلنسانية من خالل اعتماد مقاربة سوسيو-أنتربولوجية تدمج البعد االجتماعي في وضع تصور للمجال
الحضري املأمول.كما يتطلب األمر أيضا ،في ظل كثرة املتدخلين في تدبير الشأن الحضري ،إقرار مخاطب رئيس ي برؤية
موحدة ضمن سياسة وطنية إلعداد املجال تجمع بين املحلي والجهوي واملركزي في إطار عالقة جدلية صاعدة ونازلة.
الئحة املراجع العربية واألجنبية:
 رشيق ،عبد الرحمان ،السياسة العمرانية والعالقات االجتماعية باملغرب ،مجلة عمران ،العدد  ،5/18خريف 2016
 القانون رقم  012/90املتعلق بالتعمير
 Chombart De Lauwe Paul-Henri, Sciences humaines, planification et urbanisme. In : Annales.
Economies, sociétés, civilisations. 16ᵉannée, N.4, 1961
 1-Lefebvre, Henri, Le droit à la ville, Editions Anthropos, 1968 et 1972
 Navez-Bouchanine Françoise, Evolution de la politique urbaine et résorption des bidonvilles au
Maroc : Succès et avatars de la « maîtrise d'ouvrage sociale, Revue internationale des sciences sociales,
2007/3 n° 193-194 | pages 403 à 426, Article disponible en ligne à l'adresse
:https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciencessociales-2007-3-page-403.htm
 Rachik, Abderrahmane, Casablanca : l’urbanisme de l’urgence, 1ère édition, 2002
 Rachik, Abderrahmane, Ville et pouvoirs au Maroc, Casablanca, Editions Afrique Orient, 1995
 Raymond Ledrut, Sociologie urbaine, Paris, éd. Presses Universitaires de France, 1968
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 حالة موقع إمي نفري بالجماعة الترابية لتفني:العائدات السياحية فرصة لترقية السياحة املحلية
Tourism revenues as an opportunity to promote local tourism: The case of the site of
Imi Nifri in the community of Tifni
. املغرب، جامعة محمد الخامس الرباط، محمد فكري-1
. املغرب، جامعة محمد الخامس الرباط.  عبد املجيد سحنون-2
م يا

شم

تعد املداخيل السي يييؤشيا هام ي يما ؤهؤ ال هدح الج السي يييؤشا اسما ياس هعيؤجا شؤذي ييتؤ فيسي ييد ال د ال

: ملخص

تيا الس ي يييؤشا اليم هلاجي امل يمع
 ف الج املداخيل الس ي يييؤشيا سمتؤ ا امل ي ي مع مؤل اؤك هعيع الس ي ييؤ اس ع.املمؤالت الميفيا
. غمر ع املعايؤت ال األجض يؤ ج ا الامحس يعل االذ فؤية املؤليا ه لاضعا ال مقل ل تا لب.صيؤغا مم ط جدفدة ل تيا امل يا
ذ ي ي ي ي اييؤ ق هو خعق ال امة للا ي الس ي ي ي ييييؤشييا امل يييا ي ج ييؤ لفمر هلاجي هييؤليييا ل س ي ي ي ييؤ يياس مما تي ييؤ ال ي ي ي ييا و امل ل امل ا
 ه ر يو تيا افد يتا العؤ دات املؤليا م يا.ا اسي ي ي ييمع مي ي ي ييم ط الللل لأهدهؤت اال ي ي ي ييؤيفا االج تؤ يا
اذ ي ي ي ي ذع ل
.هس لح يش السؤ ا امل ياس لفمر مم ط ه ؤذاا إل ماج تيا ها يا هأهللا
 السيؤشا اسما يا ي املداخيل السيؤشياي اسميؤت الفؤ ا ي ال تيا امل يا:الكلمات املفاتيح

Abstract :Tourism

income is an important indicator of the extent of development of
domestic tourism and a decisive benchmark illustrating the progress made in the promotion
of rural areas. The evolution of tourism income for the group of workers in the sector, and
with them the population, reflects the importance of tourism in the development of local
resources and the formulation of new conditions for local development.
In this context, we will try, by addressing the reality of local tourism and its role in providing
financial resources to the local population, to underline its importance in improving the
conditions of access to economic and social services. Explain the importance of increasing the
value of these financial returns to improve the standard of living of the local population and
provide the appropriate conditions to endorse hopeful local development.
Keywords: mountain tourism - tourism revenues - actors - local development
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مقدمة:
تيا امللاجي السيؤشيا املؤليا هامم ؤ اسمع نتط شيؤة امل يمعس ي ر مؤمل تلس حمع اذ فؤية املي يمع السؤ ا
هو ا هتؤجذا .تؤ فعه اؤفو املداخيل املس ذ اس اخ عف يججا االذ فؤية شسب هكلنؤت الفعل السيؤح امل ا .
فؤلعؤه لع هعيع السؤ ا امل ذمطا ال اؤكس فامصلع افتؤ شم ال ؤهمع مم ط اس يؤة اسن ؤ .شيث ا ى
ا عؤت عس ب شلق تيا هلاجي ع املؤليا ليعيؤ هو خعق ثيا االنذماط ان اا ال اؤك .هعاى فدفي نال
تيا ه ا اؤت اس يؤة اليلهياس نؤ يك و ال ا و ظم ف
طمح السااق شلق ا تيا ك املداخيل اذيؤهيؤ
هعبسؤت االنفؤة هو خعق املاؤلغ املس ذ ا جماء االن اا ال راهج السيؤشيا امل دهاس هتؤ ذياثم ش تؤ ال تيا
يتا االذ فؤية هو ال اؤكس هدح أثمر ذلك ال هس ليؤت ال تيا امل يا.
ذ اؤ ق هو خعق ا امل ؤقس م مز اال تؤ شلق فلا د الفعل السيؤح امل ا  .هو خعق يسيد ي االفمايات
السيؤشيا ال نتط شيؤة امل يمعس اثؤج ؤ ال ال تيا امل يا .هتؤ ذيتيح اهؤه ؤ ا تيا ه ؤ ا ذلكس هو خعق األ تيا
املم يا ل سيؤشا اسمع هس لح يش السؤ ا االج ؤء ب ؤ .هعاى فتم ر ييع حمع املداخيل يت ؤس تيا
ذلك تلاجي تسؤ ع داجك ن ص ؤ دات ن ؤط فعح ه ؤلك تع ي هداخيل السؤ ا.
ع ا مؤللضي ال ؤ ع ال فم ظيلج السيؤشا ن ؤط اشترف السؤ اس ه ؤ التسؤؤق شلق:
اناع ؤ هتؤ ذاقس
أهمية العائدات املستخلصة عبر السياحة في تغطية متطلبات وحاجيات الفاعلين والساكنة على حد سواء ،ناهيك
عن هامش الربح الذي توفره في تحسين شروط العيش و آفاق التنمية املحلية.
الفرضيات
ي العؤ دات السيؤشيا د ش لال ل سؤ ا هو اجل ل يؤ ماجي األن اا ال ؤ تا ال ان اا المع جا يا.
ي العؤ دات السيؤشيا ال تسؤ ع الا ا هعؤسما امل ؤكل اليلهيا اآلنيا ل سؤ ا ال ا ق ممط ال تيا
مكؤليا فت و ف ي يؤ هو خعق اال تؤي ال اذ ذدا االي ات اسم مافيا يجاذا تاي اللا ي السيؤح امل ا ا اؤك
ه هميا تع تد ال يتيي املعايؤت مؤال تؤي ال العتل امليدانيس ال مط مافيؤ اللذؤ ل االخمح التي يسم يجاذا
الظلا م املمؤليا.
 .1السياحة اطاراخرلتحسين شروط العيش وخلق شروط التنمية املحلية
افد اال تؤ مؤلسيؤشا امل ف اا ال الاايعاس مكل ليؤهؤ ل ؤهي ن اا ه أص ا و ذيؤشا ه دهيا صلج دفدة
كؤلسيؤشا ال ؤ تاس السيؤشا ال ضؤه يا السيؤشا املس داها .1لعل اس م ال تشميي ا ال كلس فيد ه رجا
لك امل ج لأماؤق امل مبيا ؤها لألط ال امر األ ذط خؤصا .شيث مك ت تيا تشميي ن اا ذيؤشيا ه ل اس
تسيد ؤ جيؤضا املش ي ال األ دا  .ضي شف الس اؤت العتلهيا ال ميسيؤ ذيؤج مدفل ل سيؤشا ال يدفا العتل
ال ي ت س هو خعق نزفل لل امل ؤجيي السيؤشيا مؤسمال "ه م ك األط ال امر األ ذط ذ ا .21985
املمؤق املعني مؤلدجاذا ف ضتو ه لهؤت يع فضؤء ذيؤح مؤه يؤ س ل و املعايؤت امليدانيا بث غمر ذلك .هتؤ ع
Ralph Lessmeister Bayreuth )2004(, Le tourisme de montagne au Maroc – acteurs, bénéfices et domination dans les relations touristiques,ي 1

Mohamed ait Hamza et Herbert P OPP ed : Pour une nouvelle perception des montagnes marocaines Actes du 7 eme colloque maroco-allemand
Rabat 2004. – Rabat 2005, pp. 153
2 -Ibid., pp. 153
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ؤ ضؤ صؤجخؤ هي االذترا يييا المذتيا امل اعا3س املما ا ال السيؤشا ه يتا العمض امل ا س نؤ يك و لج
السؤ ا ال يا املاني ال تعدي األن اا غمر الفعشيا .4خيؤج ع فم ال تيا امل ياس جغع امللا ا امل ضؤجبا
مذ ل السيؤشا كأليا ل تيا اسما يا. 5
اال تؤ مؤلسيؤشا هؤ جاف يؤ هو ضي الانيؤت املماف اس يفي الفؤ مع لل ممهيا ن اا لافق ط اؤت السيؤح .ال
ع اخ عف ال لجات اذؤليب ال دخلس جاف اؤفو يتا اعؤت ؤ املؤليا .شيث ف ضح يت ا الفؤ ل األج بي ال
هيتلك األن اا يتا األجبؤح امل اس ل هؤ فامح السااق شلق ي ج السيؤشا خ ق يف ؤهيا ها يا لفمر األجلاء
امل ؤذاا ل تيا.
2ـ اإلطارالعام للدراسة
1ـ1ـ االطارالطبيعي
خريطة رقم  :1مجال القنطرة الطبيعية المي نفري بجماعة تفني الترابية

املصدر :بيانات العمل امليداني ،غشت 2019
املل ي الاايع الهي نفم س فضؤء فن مي لألط ال امر األ ذطس ل ه ا ال هس لح ياجة التراث م ماج اج
فل  19هؤجس  1949تل ي ذ تيا ميلللجيا إفكلللجيا ()SIBEس ال هسؤفا دج ب  50ؤجا ضع ال امة ال عق
اللاي ( اي هاؤصم) .يلجد متراب اسمتؤ ا التراميا ل فنيس ال ؤبعا ياجيؤ ل يؤية هي نفم س يا مة يه ؤتس جيا مني هعق
 3ي هذاط امل مب  2020 /2011مذ ل

تيا السيؤشا ب كل ؤ السيؤشا اسما يا ب كل خؤ
4 -JENNAN L. 1991, la pluriactivité des familles en milieu rural marocain. Bulletin de L AGF, p.p. 281-287.

5 -JENNAN L. IDIL A. 1999, pour un développement touristique de la montagne marocaine : le cas de Moyen Atlas ? IN Le tourisme en question, pub

F.L.S.H. de Meknès, p.p. 83-90.
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خ يفمة6س فم في و ذاح الاام مالال  1000هتر مياؤس ياعد و هدف ا يه ؤت ب  6ك عس و امل اا الام يا ملما ش
هاؤج ؤ ب  116ك عس مب هي ؤء هن ؤ ل هي ؤء آذفي ب  260ك ع.
دج املسؤشا اإلجتؤليا لأمتؤ ا ب  229ك ع همبيس ت اي في ؤ ال ؤما هؤ هيتل  16861,75ؤج همبي 7ايط م دة
جتؤ ؤت ن مي لدا مة يه ؤتس شيث فاده متؤال اسمتؤ ا التراميا لده ؤت جتؤ ا ه يلس ج لبؤ جتؤ ا آفت ت يلس
مم ؤ جتؤ ا ذيد ملسه اس تؤ ايط م هو ال مب جتؤ ؤ ذيد ع لب آفت هد .
1ـ2ـ املعطيات الجيولوجية
املمؤق املدج س تمزه خ لصيا يسد ذيامة الصهلج ال مبلنؤ يا خؤصا هن ؤ الك س الد للهيت اس ث
ؤليا التي تعلي الل اسملجاس ي األذفل األ ذط .تمز ه الصهلج م فؤذفا ؤليا ل تيؤهس هتؤ كل
الصهلج ال
فمصا هلا يا ل فا الفمما املؤ يا الاؤط ياس يت و ع ظيم الل الساح ال مكل يلع .لفم ه ال ل يا هو الصهلج
ه ؤ د طايعيا غؤفا الم اس شيث ذيتت جلي ه ؤظم ه عدية ال مكل ه ؤ د مؤنلجاهيا هتمزة (معالتس امة
طايعياس يفا هيؤج هؤ ياس ت يعت ه ل ا ل اؤء ال اؤتي غمر ؤ).
كليو ال امة علي لل همش ا فيض اي هاؤصمس شيث ؤ مافم تيق الت يعت اسملجاذيا السفال شيث
ت يعت الترفؤسس بعد ذلك خعق فترة الا يلذمعس يلع امليؤه الع ما هيتل ا هو ال عالت مك ت لضعؤ ت ك سيا
ؤها ل مصماصا ه ت هو جتي جافد اي هاؤصمس لج ؤ مت يد جسد امة طايعيا مؤج فؤك فا غ  30هترا.8
الخريطة رقم  :2الخريطة الجيولوجية ملجال امي نفري

املصدر :معطيات العمل امليداني ،غشت 2019
 6ه لغمافيا اسمتؤ ا التراميا ل فني ذ ا  2009ي
ي 7هم امل ؤفظا تيا امللاجي ال ؤمليا مده ؤتس ا يعق
8 -REBOUILLA , Jean Paul .) 1983( . Les milieux de sédimentation et les étapes de la transgression du Dogger dans la région de Demnate, Haut Atlas
central) Maroc(.
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3ـ تنوع وغنى في املنتج املحلي
ـ املقومات الطبيعية
تثل ه يج هو املا عت الاايعيا اليؤهاس نؤ يك تؤ فلفمه املمؤق هو هكؤنيؤتس اؤجة و لك ال اؤء ال اؤتي
امل ؤ د الفعشيا ال ؤ دة ال اذ تماجيا ال ؤليد ال جا يا امللج ثا.9
الصورة رقم  :1صورة ملوقع امي نفري من أسفل القنطرة الطبيعية

املصدر :بيانات العمل امليداني ،غشت 2019
الخريطة  :3بعض من مقومات السياحة املحلية

املصدر :بيانات العمل امليداني ،غشت 2019
9ي س سو ج ؤعس( )1989س امكؤليا ال تيا امل يا املمؤالت اسما يا الدفم :ه ا ا صفم نتلذجؤس ال تيا امل يا ت يئا املمؤق مؤمل مب (صفم ه ا ؤ نتلذجؤ)س
ام ؤق امل ى الث ؤ اال ق ملدف ا صفم س هن لجات اسملا م200 . ,
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ضتو غاؤء غؤمل اؤجة و نلاك الا لط األخضمس الس دفؤع غمر ؤ ثمرس ا هكلنؤت الثر ة اس يلانيا امل ضت ا
ألص ؤف الايلجس ال رهؤ يؤت شيش ه لك .ع ة و فضؤء ه ضمس ف ضتو هكؤنيؤت تشمي ال االذ اؤب السيؤح س
ا دي غمر سمر هو املمؤج املؤ يا امل ل ا ضتو يفا ذلاق مؤج يلع دفدة .تيا العمض الاايع ع
مت ل ه لك ف اأح ي مت يؤت المذ ؤةس التي كلع هو ال ي لعس ال ل ه يؤت فعشيا خمح ه ل ا.
املمؤق ف د دي غمر سمر هو هكؤنيؤت ذايط ذيؤشا ميئيا ضؤه يا هس داها "السيؤشا الايئيا ي ؤها ذؤذيا
ت ح فمصا ل ت عا ه ؤ دة الاايعا ال اؤت اللشيش ا ت ؤف اسه لصيؤت الث ؤفيا اس ضؤجيا مؤملمؤالت
اسما يا.10
التر مز ال املداجات السيؤشيا هسؤجات ؤس هامم ال هدح تيا العمض السيؤح امل ا  .ف عمف شؤل ؤ إيهؤجيؤ ضتو
ؤ دة هعايؤت ذيؤشياس فت و هو اس لق ال ا ي شؤق ه املسؤجات امل اعا السمر ال األ دا بؤل ؤل ش م
تي ؤ مؤلنساا ل سؤ ح ال فمح شؤل ؤ األنيا ( د خضل يؤ أل صعشؤت هامم ال تيا للجيؤ) الع ص يح.
ل و امل ؤملس فمفي يججا للجي ؤس ستح ممفي شؤلا ال تيش ال املمؤق ي مب السؤ ا هو اسهدهؤت االذؤذيا.
الخصوصية البشرية
فضا ي املمؤق مت لهؤت ث ؤفيا شضؤجيا غ ياس جا ت ؤ املمتل ا الب ميا املس لط ا ه دي غمر سمر هو ال هو .ألا
هضتلن ؤ هو هيتلك امليؤجات ا ا تيا العؤيات ال ؤليد الف لع ال عايا نتط العيش التي جا تيؤ االنسؤع امل ا
جيشؤ هو ال هو .ف يف هي املمؤق ه لن امل لكس ذؤ ع ام كؤجه لكل اللذؤ ل التي يسم هسؤلا اذ تماجه اليم نتط
هو اذتثتؤج املميلي اذ عق ش
ي  .ه التي مجتيؤ طمي ا تعؤه هي املمؤقس هو خعق اذؤليب ه
االن اا اال ؤيفا امل يا هو فعشا شمف ص ؤئي ها يا.11
 4ـ البنيات السياحية املحلية و أثرها على الفعل السياحي
ضتو ييمزات ه لذاا هعظتيؤس غمر ع الانيؤت األذؤذيا املمافق الضم جيا اد ضعيفا .هتؤ فامح ادفؤت
ال الفؤ مع ال اخ عف ص ؤفيع هس ليؤت عس جصد السال اس ي يا سم ب السيؤح ا يق افمايات ه عا.
الجدول  :1الطاقة اإليوائية بمجال الدراسة
الفنادق
دورالضيافة

املأوى

املؤسسات
ف دة ط -يه ؤت
ياج الضيؤفا"افا "
ياج الضيؤفا " مز يت"
ياج الضيؤفا "اغاؤلل"
ياج الضيؤفا ّ تضؤف

الدرجة
الدججا األ لل
الدججا األ لل
الدججا الثؤنيا
الدججا الثؤنيا
الدججا الثؤنيا

عدد الغرف
27
7
10
فني 10
م يا 11

مقرها
م دفا يه ؤت
جتؤ ا يه ؤت
جتؤ ا يه ؤت
اسمتؤ ا ال م يا
ال
اسمتؤ ا
اه يل
اسمتؤ ا ال م يا فني

هأ ح اهي نفم

الدججا األ لل

08

عدد األسرة
60
14
22
24
22
30
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10ي ي ثلجيا ملشفؤظس( )2010س املا عت الاايعيا الث ؤفيا مإ يع منس يتؤعس ا ي افؤة اليم السيؤشا الايئياس اطم شا ل يل ميؤية الد لجاه اسم مافيؤس ك يا
اآلياب الع ل االنسؤنيا امو طفيل ال يامةس .24 .
11 Moudoud B. 1988, Le tourisme de montagne au Maroc: évolution d’un aménagement touristique en haute montagne, le cas du Haut Atlas Central,
Mémoire de fin d’étude ISIT, 1988-1989, p. 45.
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شسب اإلش ؤ يؤت التي فمت ؤ امل ؤسح اإل يتيا امله اس فؤع املؤ املمش يا غمر امل فا ت كل ال ؤلايا العظمى
مؤإل يع منساا  .%47.12ي ؤ املؤ املمش يا امل فا منساا %25,18س ثع الف ؤية امل فا منساا ال يؤ  .%3.44ل و
جغع ا ال نيا فإن ؤ تس الذ متفمي ؤ ال  %3.13هو دي ال مف  %20هو دي األذمةس تثل في ؤ الاؤ ا اإلفلا يا
مت ا ا فني شيث املل ي نساا ال مؤس ب ؤ.
هاذسؤت االفلاء امل يا ضع الل جؤنب "مأوى امي نفري"س داي خمح ميتؤ ؤت ماميا هيؤ جةس هتؤ فف ايؤ ا ثر ال
االذ اؤب السيؤح .
الخريطة  :4البنيات واملؤهالت السياحية بإمي نفري

املصدر :معطيات العمل امليداني ،غشت 2019
5ـ التو افد السياحي :تباين في التردد على املوقع السياحي المي نفري
تعمف ثمرة اج يؤي السيؤح لتراب املمؤق امل ا ؤهيؤ هتزافداس نتييا طايعا العمض السيؤح (املع تد ال جيؤضا املش ي
خؤصا) .نؤ يك و ن اا الترفي االذ ت ؤك مؤمل ؤ د الاايعياس ا ن اا خمح ع ق متس ق ال تع غمر ؤ .غمراع
طايعا التريي ا ى ه اؤف اس ع ؤ ذلك هؤ فتيا املمؤق هو فم ه ل ا ال هداج الس ا.
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9400

6170

جدول  :2حصيلة مجموع السياح املترددين على موقع امي نفري
القنطرة الطبيعية المي نفري
موسم التراجع
موسم ذروة األنشطة السياحية
مجموع السياح املترددين
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هعايؤت اسمد ق عهس لضح ش ي ا هيتلك السيؤح املترييفو غال املل يس شيث فتزافد العدي خعق هلذع ذج ة
األن اا السيؤشيا ي ل ثر هو 9000ذؤ ح .اللضي د فكلع سيؤ همش ا ماجي األن اا ضعا هس ليؤت
الترييس شيث ت يد ان تؤمؤ ال راهج ال ؤ يا و ضؤءق داي اللافدفو تسمل شسو األشلاق  6170ذؤ ح.
6ـ املداخيل السياحية بين تواضع اإلنفاق ومهمة تحسين شروط حياة الساكنة
فت و ف يك هسؤلا االنفؤة هو خعق مماهج األن اا اسهدهؤت املم ااا ب ؤ كؤإلفلاءس ال فاس تعؤب املماف معس تسليق
امل ج امل ا س هدة اإل ؤهاس طايعا ال بلع طمة اذ ع ل ت ج غمر ؤ.
6ـ1ـ خصوصية اإلنفاق السياحي وتمظهراته
6ـ1ـ1ـ تواضع في استهالك املنتج السياحي املحلي
اس لاف التي ف دهيؤ املمؤق هو خدهؤت ه ل ا اؤق االذ اؤقس ال ل السيؤح س األن اا ظم ف اإلفلاء .د فدفي
السؤ ح نال التريي امل مجس هؤ ل لك هو اثؤج فيؤميا ال االذ عك امل م ع مؤل اعؤت املؤليا ل فعل السيؤح امل ا .
6ـ1ـ2ـ إنفاق متأرجح للسياح األجانب وتأثيرمجالي متباين
ف ا اللا ي العدفد هو الفم ؤتس ع ق ب كل التريي اذ عك امل ج امل ا  .شيث ع لافد ذيؤح المشعت
امل ظتاس كلع غؤلاي ؤ غمر ذ جد ح هؤليؤ.
لاضي اإلنفؤةس شيث مم ذؤذؤ ال هلاي هن ؤ (هيؤه هعدنياس سمؤ مس
اغ ب امل ترفؤت التي ف ي ؤ السيؤح تع
كؤجاتس ه يؤت ال ؤ ا ال يدفا هلاي خمح ثؤنليا) .إذا هع ؤ ال ظم هعبسؤت ذلكس نس ذ ص كلع هعظع
ال ف ؤت السيؤشيا ع خؤج املمؤق ( ع متدف ا املم ج هما ش التي ا م هعظع ت يؤت التسلة).
مبيان رقم  :2النفقات السياحية باملجال
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ه لذط اإلنفؤة شسب الفمي اعؤ ل تايؤعس سمل فؤ ت ممع األفماي هعدق ال ف ؤت السيؤشيا الفع يا .أججح
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هعظتيؤ ممع  6500يج ع  8000يج عس تؤ مؤع ال ف ؤت التي يؤ  8000ا ى الفئا املييت ا ال هيتلك ال ف ؤت
السيؤشيا .هس لح اإلنفؤةس ف أججح ممع امل لذط امليع مؤل ظم الج فؤك فؤ امل ؤ لك األن اا .تؤ ع افد ثمرة
السيؤح ؤة السيؤشا الايئيا ال ضؤه يا الس لات األخمرةس مس ا الس لك االذ عك.
جدول  :2اإلنفاق السياحي ملجموع املرتادين خالل املقام السياحي
موقع امي نفري
اإلنفاق السياحي بالدرهم
الش يء
أقل من 100

العدد

النسبة

12
2

%66,66
%11.11

 100ـ 200
 200ـ 300
 300ـ 500
 500ـ 1000
أكثرمن 1000
املجموع

2
1
1
ـ
ـ
18

%11,11
%5,55
%5,55
ـ
ـ
%100
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ال ف ؤت السيؤشيا املمصلية متل ي اهي ال م ي ملس لح املمدفا ا ؤيفؤس ل هؤ فت و رفمه ماايعا األن اا التي
فتسيد ؤ املش ي ال األ دا .
فلضح اسمد ق عهس كلع ال ف ؤت التي ه ي ع  100يج ع ت كل الفئا املييت ا اع منسب ه فؤ اس شيث ل نسا ؤ
 78%مياؤ .املعايؤت نفسيؤ ت مر الل ع نساا السيؤح التي أججح نف ؤت ع ممع  300 200يج عس ه لذاا الل ضعيفا
ل  .% 11هؤ ال ف ؤت األخمح التي ؤ  500يج ع فأ ثرس ف كؤي كلع ه عدهاس شيث لج غؤلاؤ ال ؤء هلاي ت تل
ه يؤت اس مف امل يا هلاجي خمح.
جدول  :3اهم املواد هدف اإلنفاق السياحي خالل املقام باملجال
مشتريات سياحية

أعداد السياح
املستقلون منهم
مستوى اإلنفاق بالدرهم
مستوى إنفاق السياح
املستقلين
النسبة املئوية
نسبة السياح املستقلين

املواد موضوع االهتمام
مياه مشروبات
غازية
معدنية
48
87
36
55

سجائر

منتجات حرف تقليدية

موارد ترابية

آخر

53
42

74
49

43
31

77
55

6525
4125

2160
1620

5830
4620

26640
17640

1290
930

9240
6600

%8,3
%7,5

%4,6
%/4,9

%5,09
%5,7

%7,11
%6,7

%4,1
%4,25

%7,4
%7,5
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اإل اؤق السيؤح ف ع ال هلاي ثؤنليا ال ت كل فا ضؤفاس كلع هو هيؤه هعدنيا ذؤذؤ .شيث ع نساا غمر سمرة
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هو ك ال ف ؤتس كلع هلجيا ال ؤئ ؤ منساا ثر هو  .%10,5ي ؤ ه ترفؤت خمحس ألا هو ه يؤت اس مف امل يا
جغع فؤ ت هس ليؤت اإل اؤق ي ؤ شيث ل نسا ؤ  .%7,11امللاي األخمح ا ى ه ل اس ألا هو السمؤ مس خدهؤت
الليفيس هلاي ال ظؤفا غمر ؤس شيث ؤ نف ؤت ؤ نساا .%25
ال ف ؤت السيؤشيا ه اؤف ا شسب فئؤت السيؤح املترييفوس شيث اظى ك التي فضهيؤ السيؤح امل فمي ع مأ تيا
لحس ف ف ؤت ع امليتا يعل هسؤ ت ع هاتلية.
ا اعؤ املؤليا .شيث ت ع
فت و ش م ا ع املاؤلغ امل ف اس خدهؤت ه ترفؤت ذؤذيا هم ااا مؤمل ؤ السيؤح
ال ف ؤت اسهدهؤت ذات األ لليا (اإلفلاءس ال فاس تعؤب املماف مع)س ا ق ك امل ؤجيا ج تؤ ف ؤ  %70هو هيتلك
املاؤلغ امل ف ا.
6ـ3ـ السياح املغاربة :إنفاق متنامي وتردد واضح على املجال
لافد ه الفئا ال املمؤقس فم اط متعمفا هسا ا مد ن ؤ .ل و فاد ع األ تيا امل ؤهيا ل ت ج امل ا إمعؤ
ط يؤس جع ت ميي ؤ افد هس تم مؤل ظم ل يتا امل ج امل ا جتؤليا امل ؤ د السيؤشيا .شيث ع لافد ؤ ال
األججحس فم اط متلاذع العال خعق فترة امللاذع السيؤشيا.
هس لح اإلنفؤة اسهؤ ب ه الفئاس فا ى ه لذاؤ الفترة الما ا .شيث فا ى اإل اؤق ال املمؤق طايع امل تمزة
هاد يةس م اط بعا ا ن ؤفا األذالك العال املدجذيا .هتؤ فيعل ه ؤهيؤ مرس ال ف تؤش ى غمض اذ عك فضل.
ال ؤلب ها غ  1000الل  1200يج ع .يت و شؤالت خمح ع ص و ذلكس
ال ف ؤت املمصليةس فت و ع ؤ
شيث لظا ت ايا نف ؤت اإلفلاء خؤصا .ع ة و ال فا امل يا مماء بعض هو ه يؤت امللاجي امل ياس
فت ؤجيا اإلفلاء ال فا ؤ نسا ؤ %80س هؤ مؤق امللاي األخمح فنساا نف ؤت ؤ ال عدح .%20
7ـ الفاعلون السياحيون من منظورقيمة االستفادة االقتصادية للفعل السياحي
الفؤ لع امل يلع فئؤت ه عدية غمر هنسمتا هلاجي ؤ املؤليا غمر هلشدةس يع ح ذلك شسو األشلاق لدججا
االنذماط األن اا السيؤشيا لاايعا ي اج ع ياخل امل ظلها السيؤشيا امل يا .هيتؤ ف و هو اهمس فؤمل دخ لع
هعيع املي يلع د تاؤفو يججؤت ع تيا م يب ع نيفيع .ل و فا ى التر مز ثر ال الفؤ مع املاؤمميو العتل
السيؤح س خؤصا هتو ع ه لاجد ع مؤذ تماج لاص يع يا ع هاؤمم هي ال بلع السيؤح س هو هماف مع جبؤب
املاذسؤت السيؤشيا خؤصا.
7ـ1ـ املتدخلون األجانب :أرباح مهمة وهيمنة واضحة على الفعل السياحي املحلي
املعايؤت امليدانيا ت مر لكلع ه دخ مع جؤنب ال فن تلع مؤل فا ال األصل اسم ما ل تيؤقس ع ثر الفؤ مع ج يؤ
لألجبؤح هو هيتلك ال راهج األن اا امل دهاس مل ثر هو ذلك ف هلع فئا الفؤ مع امل يمع ال في ج دت ع
السيؤشيا العتل ه ؤمل جبؤح يدة.
7ـ2ـ الفاعلون املحليون :أنشطة مختلفة ومنافع مالية و اقتصادية جمة
الفؤ ل امل ا هد ل ثر هو غمره لضم جة مجتا لجا فعيل مماهي السيؤشياس الماهيا سم ب السيؤح املترييفو.
شيث ففمض العتل فق هادا اليم املداخيل املؤلياس تيا افمز الفئا املم ؤية يليد اسهدهؤت ا اإلغماءات
امل دها.
7ـ3ـ املرشدون السياحيون :فاعلون بمنطق الهيمنة على الفعل واملداخيل السياحية
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ا املس لحس هؤطا ال ثؤ و هيتلك افمايات املممد السيؤح هيتلك امل ؤفي التي في ي ؤ هو ت  .ثع العتل
فيدج م ؤ
ال اذ ن ؤ تيا ك امللاجي مؤلنساا لي ه الفئا الضؤلعا مت لع الفعل السيؤح س ا تيا ي ج ؤ امل تل تيا
العؤ دات املؤليا ل سؤ ا هسؤ ت ؤ خ ق مم ط ال تيا امل يا.
الجدول  :4العائدات املالية املترتبة عن النشاط السياحي حسب أصناف املرشدين السياحيين
العائدات املالية
مرتبط بوكالة مستقل +مرتبط متوسط أيام العمل
مستقل
بوكالة
أسفار
م+وك
م
50000
20000
11000
3500

21000
11000
00
00

180

أقص ى 45500
مرشدين
رسميين
4000
أدني
00
55
غير أقص ى 11000
مرشدين
مرخصين
3500
أدني
املصدر :معطيات العمل امليداني ،غشت 2018
املداخيل املس ذ ا هو العتل الل جؤنب كؤالت األذفؤج ا ى ؤجةس خؤصا مؤلنساا ل تممدفو السيؤشيمع املم اامع
هعيؤ بع لي تل .شيث لفم ديا هاترهؤ هو فؤ االم ؤق السيؤح س يعل هسؤلا املداخيل تسع مؤل لا ع .بؤلمجلك
لأمد ق عهس فتامع ال ع دي فؤ العتل اس ي يا التي لفم ؤ كؤالت األذفؤج ؤ  150فلهؤ (شلال  5ميم)س ه ؤمل
دي ر فلفمه العتل طؤج هس ل ف ؤ  6ميم ( 180فل ) مؤلنساا ل تممدفو العؤه مع متل ي اهي نفم .
طؤبي امللذتيا التي ضفي د االذ ماج ال ظم ف العتلس د فسم ه ا لا االء امل دخ مع امل يمع ألن اا خمح
(فعشيا ا اذتثتؤجيا ).
اللضي غمر ذلك مؤلنساا ل مر املمخ معس شيث ع ضؤ يع ال ؤنلنيا الق ي ع اال تؤي ي ع هو طمف فؤ مع
جؤنب ( كؤالت األذفؤج) .هتؤ عمضيع ل ااؤلا اغ ب فؤ الس اس ال يع ت يع هي ذيؤح هس مع ال ترطلع ضعؤ
ؤنلنيؤ لياالء.
املاؤلغ املؤليا املس ذ ا مؤلنساا لي ه الفئاس أججح ممع  2000يج ع ثر هو 5000يج ع متعدق  2500يج ع ميميؤ
هدخلق ف ؤ  30000يج ع ذ ليؤ .12ياد ع فئا امل مع ص اا كؤالت األذفؤج ا ق جبؤح هاترهاس ل و العؤه مع
ب كل هس ل هي ذلك ا ق هداخيل ا ال هو هثي ؤ املس ذ ا هي ه اللكؤالت .شيث د ل شيؤنؤ هس ليؤت ؤها
تؤ ف ر ه اسمد قس ذلك ع املداخيل امل ا هي ذيؤح هس مع ل  45لا  500يج ع م فا هس ا 21000
يج ع.
اللضي ب كل ؤ ال فمقل لي ه املس ليؤت مؤلنساا ملداخيل غمر املمخ معس شيث ال فت و ليؤ شؤالت دفدة يؤ
ه لذط  2000يج ع .اسمدفم مؤملعشظا ع اغ ب ع ه ذمط طؤج هماف ا ذيؤح هس معس شيث ل املداخيل
املس ذ ا  3500يه .ه الفئا لاايعا ضعيؤس هي رة ال دفع ؤ الت هو اجل ؤهمع هداخيل هاترها.
7ـ4ـ فريق العمل املر افق و اكراه ضعف املداخيل رغم الجهود املضاعفة
ي اش ؤ يؤت هس ذ ا هو العتل امليداني

12
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االم ؤق السيؤشا فيعل ه الفئا ه ف اا ال هعظع هكلنؤت ؤس شيث تعتد ل عتل هي كؤالت األذفؤج جبؤب
شؤالت خمح ظيع ن اا جلالت لفؤ دة ذيؤح س سؤب ؤ اسهؤ س ل هؤ ف ع مؤإلفيؤب الس ب ال
املؤ س
ضؤ يؤ هداخي يؤ املؤيفا.
جدول  :5متوسط أيام العمل واألرباح التي تجنيها فئة املر افقين األخرين
متوسط أيام العمل واألرباح
العدد
4
3
2
1

من شهرلشهرين
من  2إلى  3أشهر
من  3إلى  4أشهر
أكثرمن 4

متوسط أيام العمل
16
34
44
55

أجمالي املداخيل السنوية بالدرهم
1200
2550
3520
4675

املصدر :معطيات العمل امليداني ،غشت 2018
مؤلمجلك لأمد ق عهس ف ضح مؤمل تلس هاد يفا تل االء املماف مع ال هو .فت لذط العتل الس ل ف أججح ممع
ميميو ميميو ن ا ال األ ثر .د فادث ع كلع الفئا امل ا غمر ه يؤنساس شيث ألا هو ذ االخ ؤ
ا امليداع .فئا خمح ت يؤ مر ال هوس ال ف عدح تؤال اهي الاعؤ شتل األه عا
نتييا ال يمبا اللافمة
ث ؤء هماف ا السيؤح.
الا املداخيل املم ااا مأن ا ؤ السيؤشيا د ل شيؤنؤ ق  5500يج ع ذ ليؤ متعدق ف ل شيؤنؤ  500يج ع ميميؤ.
ل هؤ فيسد مؤلفعل كلع ه الفئاس ال تس فيد ال الف ؤت هو هيتلك األن اا السيؤشيا امل ي ة.
7ـ5ـ أرباب مؤسسات االيواء :أنشطة متنوعة ومداخيل مهمة تعكس قيمة الخدمات املقدمة
جبؤب هاذسؤت اإلفلاء فئؤت ه عديةس ذ ا ان تؤءات ؤ ذؤليب ؤ اذترا يييؤت ؤ ج ب السيؤح إفلاء ع .لك
فاؤقس طايعا الم ذتؤق امللظا تيا االذتثتؤجس هؤ ل لك هو تيا شؤذتا ال تل ي ضتو النسيج االج تؤع
امل ا .
مبيان  :3الجوانب ذات األولوية التي تعززاالنخراط في االستثمارالسياحي
تكوين يف مهن السياحة
28%

اخر
5%

منشات ادارية وعقارية
15%

انشطة ذات مردودية
27%

امهية السياحة
25%

بيانات العمل امليداني
ت ك هاذسؤت اإلفلاءس ف مس تيا ؤهي ع ه الفئا مؤلسيؤشا اؤك ؤيج ال ه ح اإلضؤفا .العتل ال
ثبيت هداخيل ؤجةس تسؤ ع تع ي املداخيل األخمح خؤصا الفعشيا هن ؤ .تؤ ع اال تؤ مؤالذتثتؤج ن ؤء ك
املاذسؤتس ع تيا املمؤق غنى العمض السيؤح امل ا .
مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
143

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
اإلفلاءس ذؤ ع

ا يق هلاجي هؤليا هيتا تع املكؤذب

تعدي األن اا السيؤشيا هاؤ لا االج ؤء مؤلعمض امل ا
اال ؤيفا لي ه الفئا.
الخاتمة
املمؤق ات ي األ ها اال ؤيفا االج تؤ ياس اج ر هكلنؤت املم تي امل ا ال ضي مدا ل خمح يؤ ت في
يؤ شؤلا المكلي اال ؤي  .فكؤع ع اليتت السيؤشا هذ ا ؤصم السؤ ا امل ياس يفع ؤ ألجل ثتمع ا
الن ؤط اسمدفد /ال دفع .غمر ع ا ي اس ؤق املتسع متري اللضي اال ؤي س يفي مؤملي يمع ج ء هو السؤ ا الل اه ؤع
ن اا ذيؤشيا ه ل ا ب مض لفمر هداخيل هؤليا ال ذفيا هو طأة الف م .هتؤ جعل هو ن ؤطيؤ املتزافدس اؤ ؤ
ا دا ام د السكؤع مأنفسيع اج د ا هتؤجذ  .مل ثر هو ذلك مذله يدف اذترا يج س اؤكل ل هيتا خ ق
يف ؤهيا جدفدة لع ؤي امل ا ضي مم ط خمح ل تيا.
ال ؤ ج امل ا امع هاد يفا ا اسهيؤجس هؤياهت الفئا املس فيدة ي ا العدي ال اؤق كل مما ح املم تي .ل هؤ
ف مس فمضيا يت ا الفؤ مع املاؤمميو ال الفعل املمي يفاس يسؤءق ال األججح يتا ا ال اؤك ي جه تعليض
السؤ ا و آكل األن اا اال ؤيفا ال يدفا .فضؤف ل لك الم ؤنؤت امل ؤشاا ل تتؤجذا السيؤشياس شيث ع هعظع
يب فم اذتثتؤج كل ه لهؤت املمؤق .ا ي جسده طايعا السيؤح
األن اا ال ذم و ه اق امل ل اللاشد ال
املترييفو طؤج جشعت ه ظتا خؤصاس هؤ س تاي ذلك هو اذ فؤية هيؤليا ه عدها.
اللاضح ع شم يا السيؤشا خ فت جاء ؤ يف ؤهيا جدفدة شم ت هفؤصل اال ؤي امل ا س شيث ذؤ تت خ ق
يف ؤهي يا مله ا ال اؤ ؤت األخمح هو فعشاس ص ؤ ا شمف ها يا غمر ؤ .لج ؤ بعؤ دات هؤليا ه ؤفي ا ؤيفا
ه اؤف اس اخ فت ثؤج ؤ شسب هكلنؤت املم تي املمؤق امل يمع.
السيؤشا جغع ما ؤت ؤ امل عدية ا طايعا ن ا ؤ امللذتياس فإن ؤ ذؤ تت افد السيؤح جغع اؤفو اال تؤهؤت
األ لليؤت .هتؤ خ ا اؤفو ثمرة اإلنفؤة السيؤح س هؤ ل لك هو انعكؤس ال اذ فؤية املمؤق املؤليا اال ؤيفا .غمر
ع يف ؤهيا ال اؤك نتله ذؤ تت اه ؤ ج ئي ل ااؤلاس ا لذيي العمض اذتيعؤب فد ؤه ا ها يا هعظتيؤ.
ل هؤ ف ح األفؤة نال شأ ا اللضي االج تؤع س خ ق جلاء خمح ل يؤ شؤق مي األ ضؤك االج تؤ يا اسمتلي
اال ؤي خؤصا.
املداخيل املؤليا لألن اا السيؤشيا امل ؤفي املم ااا ب ؤس امح ذااق ال يؤ ا اال ؤيفا شؤل ؤ األنيا .غمر ان
ا ي األهمس ال فا ق املمغلب ه ال هس لح ايا المغاؤت الا اؤت املؤليا ل سؤ ا امل ا مؤلسيؤشا ا تل
املم تي .شيث ع األن اا امل ا لا تستح م ا يق جبؤح لفؤ دة جيؤت اج بي س مس يت ا هاذسؤت ذيؤشيا خؤججيا
يسم م ب األجبؤح المذؤهيل .مل ثر هو ذلكس ضي عهؤت اذ فيؤ شلق اسمد ح اال ؤيفا ل سيؤشا تيا
فلا د ؤ املؤليا ل ؤسح امل يمع.

قائمة املراجع
 oج ؤع س سوس ()1989س مكؤليا ال تيا امل يا املمؤالت اسما يا الدفم :ه ا ا صفم نتلذجؤس ال تيا امل يا ت يئا املمؤق
مؤمل مب (صفم ه ا ؤ نتلذجؤ)س م ؤق امل ى الث ؤ األ ق ملدف ا صفم س هن لجات اسملا م
 oبوحفاظ ثورية ،)2010( ،املا عت الاايعيا الث ؤفيا مإ يع منس يتؤعس ا ي آفؤة اليم السيؤشا الايئياس طم شا ل يل ميؤية
الد لجاه اسم مافيؤس ك يا اآلياب الع ل اإلنسؤنيا امو طفيل ال يامة
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املواد البالستيكية و انعكاساتها البيئية بمدينة سيدي يحيى الغرب وهوامشها
Plastic materials and their environmental impacts on the city of Sidi Yahya el-Gharb and its
margins
 -1صالح الدين والزين :جامعة ابن طفيل ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،القنيطرة ،املغرب
 -2عيس ى البوزيدي :جامعة ابن طفيل ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،القنيطرة ،املغرب
امللخص :نسعي من خالل هذه الدراسة الوقوق على جانب من جوانب التدهور البيئي الذي يطال أغلب املدن املغربية عموما ومدينة سيدي يحيى
الغرب وهوامشها خصوصا ،يتمثل هذا التدهور في االنعكاسات البيئية املتعلقة باملواد البالستيكية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية ،مع العلم
أن التحوالت التقنية والتطورات التكنولوجية جعلتها ظاهرة بيئية أكثر حضورا في الوقت الراهنً ،
نظرا ملا تحتويه من ملوثات سامة تتسبب في أضرار خطيرة
للوساط الطبيعية والبشرية .يتدخل اإلنسان في هذه التأثيرات بشكل من األشكال حيث يالحظ حجم االستهالك املفرط للمواد البالستيكية في مختلف
األنشطة الحيوية ،وهو ما يحتم على كافة الفاعلين واملتدخلين البحث عن استراتيجيات للحد من مخاطرها.
الكلمات املفتاحية :البيئة -التلوث -املواد البالستيكية -النفايات الصلبة -التقلبات املناخية.

Abstract : This study aims at investigating one aspect of the environmental deterioration that affects
most Moroccan cities, especially the city of Sidi Yahya Al-Gharb and its margins. This deterioration
appears in the enviromental effects that is related to the plastic materials which is considered as an
important part of our daily life. It goes without saying that the technical changes and the technological
developments have made these materials an environmental phenomenon that is more pravailling
because it has toxic pollutants that cause serious damages to the natural and human environments.
A human being interferes in these effects in a way or another as it is noticed in the excessive
consumption of plastic materials in various vital activities. Therefore, all influential people and those
who are in charge should look for strategies so as to reduce the risks.
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مقدمة
أضحت املسألة البيئية باملدن املغربية ،من املواضيع التي تم الحرص على مناقشتها ومحاولة ايجاد صيغ متعددة لتدبيرها والحد من
تدهورها .يعتبر مؤتمر األطراف 21لقمة املناخ سنة  2015بباريس بمثابة خارطة طريق للقضاء على املواد البالستيكية .أما مؤتمر
األطراف  22الذي احتضنه املغرب بمراكش سنة  ،2016فقد ثمن الرؤية االستراتيجية الدولية لوضع قوانين للحد ن استعمال هذه
املواد بشكل مفرط لكونها سهلة اإلنتاج واالستهالك ولكنها صعبة التحلل.
تعد املواد البالستيكية مصدرا من مصادر التلوث البيئي ،ألنها تدخل ضمن مجموعة من املواد املشتقة من البترول ،والتي لها العديد
من اآلثار السلبية على صحة اإلنسان .ترتبط أهم املخاطر الناتجة عن انعكاسات املواد البالستيكية على املجاالت البيئية بالنمو
الديمغرافي السريع ،واتساع رقعة املجال الحضري ،وازدياد عدد الوحدات والورشات الصناعية ،باإلضافة إلى تنوع االستهالك،
وتطور نمط عيش السكان الذي انتقل من استهالك ضعيف نسبيا للمنتجات ّ
كما ونوعنا ،إلى استهالك مرتفع يزداد يوما بعد يوم.
يترتب عن كل هذا  -وبشكل مباشر -زيادة كمية النفايات املنتجة يوميا ،ومن ضمنها املواد البالستيكية ،وبالتالي زيادة املخاطر البيئية.
إن قضية هذه الدراسة جعلت من املواد البالستيكية وانعكاساتها على املجاالت البيئية الهدف البارز ،علما أن مدينة سيدي يحيى
الغرب تتوفر على إمكانيات طبيعية وبشرية مهمة ،كما أنها عرفت في السنوات األخيرة توسعا عمرانيا كبيرا ونموا ديمغرافيا مهما،
نتج عنه ارتفاع ملحوظ في كمية النفايات .تعاني هذه املدينة كباقي املدن املغربية ،من مشكل التدبير املستدام لقطاع النفايات،
بشكل يحافظ على املنظومة البيئية ،ويجعل صحة املواطن في صلب أولوياته .يجب التأكيد هنا أن البعد البيئي الزال هامشيا ألن
الوضعية الحالية للمدينة يمكن نعتها بالكارثية ،بسبب التطورات االقتصادية واالجتماعية خالل العقدين األخيرين ،والتي ساهمت
في ظهور أنماط معيشية جديدة ،أدت إلى زيادة متطلبات الساكنة .رافق هذا التطور ،تزايد نوعي وكمي للنفايات ،أدى كل هذا إلى
كثرة االنعكاسات السلبية املواد البالستيكية على صحة املواطنين وعلى المجال البيئي بصفة عامة.
شكل رقم ( :)1خريطة توطين مدينة سيدي يحيى الغرب.

املصدر :التقسيم الجهوي لسنة  ،2015بتصرف.
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تقع الجماعة الترابية سيدي يحيي الغرب بالشمال الغربي للمغرب ،وتوجد في املحور الطرقي الذي يربط مدينة القنيطرة ( 27كلم)
ومدينة سيدي سليمان( 37كلم) .تمتد الجماعة الترابية على مساحة تقدر ب  12كيلومترا مربعا .تنتمي إداريا إلى جهة الرباط سال
القنيطرة .توجد كذلك بين خطي طول  6°15و 6°20غرب خط غرينتش ،وخطي عرض  34°15و 34°20شمال خط االستواء .تحدها
شماال الطريق الجهوية رقم  411والسكة الحديدية ،وجنوبا جماعة عامر السفلية ،وغربا واد تيفلت والطريق الجهوية رقم ،411
وشرقا جماعة عامر الشمالية والقاعدة العسكرية األمريكية
 -1الخصائص الطبيعية والبشرية
تتوفر مدينة سيدي يحيى الغرب وهوامشها على مجموعة من املؤهالت الطبيعية والبشرية املهمة ،نظرا للخصوصية املجالية تنفرد
بها  ،وهو األمر الذي جعل منها موضوع هذه الدراسة.
 -1.1الخصائص الطبيعية
تعد الخصائص الطبيعية من أهم الركائز التي تنبني عليها أي دراسة جغرافية ،فجماعة سيدي يحيى الغرب تتميز بمؤهالت ترتبط
باإلطار الطبيعي املكون من عدة عناصر طبوغرافية و جيولوجية وبيومناخية و هيدرولوجية وهيدروجيولوحية.
 -1.1.1طبوغر افيا
تتميز مدينة سيدي يحيى الغرب بطابع االنبساط نظرا النتمائها للوحدتين التضاريسيتين :سهل الغرب ،باعتباره سهال فيضيا
غرينيا ،1وهضبة املعمورة باعتبارها هضبة متموجة تنحدر من الجنوب في اتجاه الشمال عبر مجال إنتقالي .يصل أعلى ارتفاع باملجال
الحضري وهوامشه حوالي  26مترا ،وأخفض ارتفاع يصل إلى حوالي  11مترا.
 هضبة املعمورة :تمتد بين زمور والسهول جنوبا وسهل الغرب شماال ،يحدها من الشرق واد تيفلت ،ومن الغرب الساحلاألطلنتي .تشكل منطقة انتقال بين سهل الغرب وبين الهضبة الوسطى التي تتعرض للرفع ولتسوية شاملة .تمتد على شكل حادور
طويل ينطلق من واد أبي رقراق في الجنوب ،حيث االرتفاعات تصل إلى  450مترا كأقص ى على مستوى تيفلت وتنخفض نحو الشمال
والشمال الغربي ،حيث تصل االرتفاعات إلى حوالي  20مترا على مستوى القنيطرة ،وانحدار عام يقدر ب  1في املائة.2
 املجال االنتقالي :تقع الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب في مجال انتقالي بين الهضبة والسهل وتظهر نهاية امتداد هضبةاملعمورة عند دوار الشنانفة البيض من جنوب غرب الجماعة الترابية في اتجاه الجنوب الشرقي عند دوار الشنانفة الحمر ،يتم
االنتقال إلى وحدة تضارسية أخرى تتمثل في سهل الغرب.3
 سهل الغرب :يطبعه االنبساط مقارنة بباقي أجزاء املجاالت املحيطة به ،ويتجه انحداره العام من الجنوب نحو الشمال في هذاالجزء ،إذ يتخذ شكل حادور ينتهي بشكل تدريجي ،وتتوسط بعض أجزائه وهدات مختلفة االمتداد إذ تتخللها ضايات أو مرجات
ذات طابع موسمي باستثناء بعضها التي ترتبط بتزويد خارجي.
 - 2.1.1جيولوجيا
يشكل مجال هذه الجماعة كما سبق الذكر ،مجاال انتقاليا بين هضبة املعمورة وسهل الغرب ،وهي منطقة التقاء بين قاعدة

 - 1البوزيدي عيس ى ،لعتيريس محمد ،ملين أحمد محيي الدين ،بوزاليم امبارك ،2018 ،النفايات الصلبة بالقنيطرة والساحل األطلنتيكي للغرب ،أية استراتيجية؟ ،مجلة املعمورة،
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن طفيل-القنيطرة ،ع،1ص .97
 - 2الخرائط الطبوغرافية ،القنيطرة ،املعمورة ،سيدي بوقنادل ،الرباط و سيدي يحي الغرب بمقياس .50000/1
 -3الخريطة الطبوغرافية ،سيدي يحي الغرب ،بمقياس  5000/1و الخريطة الحيولوجية ،سيدي يحي الغرب ،بمقياس .10000/1
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الزمن األول في الجنوب واإلرسابات النيوجينية في الشمال ،أي الهوامش الغربية ،4والتي هي امتداد للميزيطا الغربية املكونة من مواد
تعود إلى الزمن الجيولوجي األول ،وهي مغطاة بتكوينات حمراء تعرف بالتكوينات الحمراء للمعمورة .أدى التطور التكتوني
واملورفولوجي بهذا الجزء من الغرب إلى إفراز مجموعتين تضاريسيتين ذات خصائص جيولوجية ومرفولوجية متباينة .5والبد من
اإلشارة من وجود مواد هشة وضعيفة املقاومة ويمكن تصنيفها إلى مجموعتين :أولهما مواد فتاتيه رباعية كمواد نهرية وثانيهما صخور
كربوناتية ال تقل هشاشة عن األولى .ومنه يمكن االستدعاء الدراسة البيومناخ التي قد تمكننا من معرفة أبرز املخاطر املتعلقة
باملواد البالستيكية .ففي ما يتعلق بمناخ الذي يسود مدينة سيدي يحيى الغرب.
 -3.1.1بيومناخيا
تصنف الجماعة ضمن مناخ متوسطي شبه جاف يتأثر باملؤثرات املحيطية ،كما تهب بها رياح غربية نظرا لطبيعة املوضع الجغرافي
للمدينة ،وانفتاحها على املحيط األطلنطي .ويتميز هذا املناخ كذلك بشتاء دافئ ورطب ،وصيف حار وجاف ،تصل درجة الحرارة العليا
إلى  27.32درجة ،أما الحرارة الدنيا ،وتصل في فصل الشتاء إلى  11درجة .يتراوح معدل التساقطات املطرية ما بين  400ملم و450
ملم في السنوات العادية ،و 634ملم في السنوات االستثنائية .تنتمي مدينة سيدي يحيى الغرب إلقليم سيدي سليمان ،ونظرا لغياب
محطة مناخية بها ،اعتمدنا على محطة سيدي سليمان التي توجد شرقها وهي على إرتفاع  52متر.6
 -1.3.1.1التساقطات املطرية
تتسم التساقطات املطرية بسيدي يحيى الغرب وهوامشها بعدم االنتظام من سنة ألخرى .كما أن قرب املنطقة من املحيط
األطلنتي يجعلها عرضة للتأثيرات املحيطية ،إذ يشكل هذا القرب عامال هاما بالنسبة ملناخ املنطقة حيث يجلب التساقطات
املطرية التي تبلغ في املتوسط  445ملم سنويا.
شكل رقم ( :)2التوزيع السنوي ملتوسطات للتساقطات باملليمتربمحطة سيدي سليمان ما بين2016-1987
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املصدر :املكتب الجهوي لالستثمارالفالحي للغرب سنة .2015
 - 4غازي عبد الخالق ،1991،معطيات حول الوسط الطبيعي ملنطقة الغرب ،منطقة الغرب املجال واإلنسان ،أعمال الندوة العاملية التي نظمتها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة
أيام  23-34-22أكتوبر منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة – سلسلة .ندوات ومناظرات رقم  ،3ص  12بتصرف.
 -5وطفة عبد الرحيم،1996 ،هضبة املعمورة وساحل سال التكوينات السطحية والتطور الجيومرفولوجي ،منشورات اللجنة الوطنية الجغرافية باملغرب ،سلسلة رسائل وأطروحات ،دار
املعارف الجديدة ،ص .26
 -6املكتب الجهوي لالستثمار الفالحي بالقنيطرة.
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تعرف مدينة سيدي يحيى الغرب عدم االنتظام على مستوى التساقطات السنوية ،حيث سجلت تساقطات مهمة خالل السنوات
التالية  2001-2000بمعدل سنوي بلغ  371.1ملم وفي سنة  2016-2015سجلت معدالت مهمة بلغت 580ملم بينما في سنة -2010
 2011الذي سجل أكبر كمية من التساقطات635 .5ملم وتعتبر هذه السنوات من السنوات الرطبة التي عاشتها املنطقة ،كما أن
هناك في املقابل معدالت من التساقطات السنوية ضعيفة إلى متوسطة مثل السنوات التالية :سنة  1999-1998بكمية وصلت إلى
 205.5ملم وسنة  2008-2007بمعدل  269.5ملم .
أما في ما يخص الغطاء النباتي بالجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب ،فهو يتكون بالخصوص من غطاء نباتي اصطناعي الذي عبارة
عن غابات من شجر األوكالبتوس والتي على مساحة  95هكتارا ،أي بنسبة  %21,5من املساحة اإلجمالية للجماعة الترابية ،وهي
تشغل حيزا مهما من املساحة الغابوية بإقليم سيدي سليمان.7
أما بخصوص األتربة ،فتتوزع بشكل متفاوت في مجال هذه الجماعة ،تتمثل في أتربة الترس بنسبة  ،%70ثم رمال املعمورة الحديثة
بنسبة.8%30
 -2.3.1.1هيدرولوجيا وهيدروجيولوحيا ،تتوفر مدينة سيدي يحيى الغرب وهوامشها ،على موارد مهمة من املياه السطحية
والجوفية  ،تتميز بعدم االنتظام مجاليا و زمنيا .مع العلم أن املدينة تنتمي لحوض صرف واد تيفلت الذي ينتمي بدوره إلى فرشتي
املعمورة والغرب .وتقدر مساحة حوضه بحوالي 790كلم ،2و يبلغ املتوسط السنوي للتساقطات املسنوية به 445 ،ملم  ،حيث تغذيه
روافد األودية املوسمية إضافة إلى بعض العيون واملرجات .علما أن املنطقة تضم وادان وهما على التوالي حسب قوة الجريان
واألهمية واد تيفلت و يليه واد اسمانطو الذي يعتبر أحد روافد واد تيفلت.
 -3.3.1.1واد تيفلت :يعتبر الواد الرئيس ي بتراب هذه الجماعة وهوامشها ،وهو عبارة عن حوض تصريف تقدر مساحته بحوالي 790
كلم  ،2ينطلق هذا الواد من أعالي منطقة تيفلت )،(le massif primaire de Tifletعند التقاء هضبة املعمورة مع هضبة زمور
جنوبا ،ليصب في واد بهت على مستوى سهل الغرب بعد تلقيه للمياه من مجموعة من الروافد أهمها واد اسمانطو ،ويضمن سقي
املدار القروي للجماعة الترابية عامر السفلية ،والفالحة الضاحوية للجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب والجماعة الترابية عامر
الشمالية ،وتصل املساحة التابعة للمجرى الرئيس ي لتيفلت بحوالي  560كلم مربع ، 9ويقدر صبيبه ب 35متر مكعب في الثانية حسب
فترة تاريخ القياس .102006/02/26
 -4.3.1.1واد اسمانطو :يعتبر رافدا من روافد واد تيفلت ،ينبع بمنطقة سيدي عالل البحراوي ،ويجمع مياه حوض مائي تقدر
مساحته بحوالي  230كلم مربع  ،جريانه مرتبط مباشرة بالتساقطات املطرية وينعدم صبييه بعد أيام قليلة من توقف األمطار.11

 - 7املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ،مصلحة مصلحة التقنية ،سيدي يحيى الغرب سنة .2018
- 8خريطة توزيع التربة بمنطقة الغرب التابعة للمكتب الجهوي لإلستثمار الفالحي للغرب ،سنة . 2012
9- Royaume du Maroc Ministere de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Amenagement de l’espace, Secrétariat general,2011, Inspection Regionale de la region du
Gharb Chrarda Beni Hssen schema regional d’amenagement du territoire de la region du- gharb chrarda beni hssen- SRAT- de la région Gharb Chrarda Beni Hssen
phase 1, page 95..
10 - Monographie des ressources en eau des communes rurales de la pronince de kenitra commune rurale: ameur seflia code: 201, page2.
11 - Royaume du Maroc Ministere de l’Habitat,2011, page 95.
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وبالتالي فإن الخصائص الطبيعية تعد ضرورية ملعرفة أهم املؤهالت الطبيعية التي تتوفر عليها الجماعة الترابية وهوامشها ،ولكي
تتضح الصورة بشكل واضح البد من استدعاء الخصائص البشرية التي قد تمككنا من مع طبيعة السكن والسكان وأهم األنشطة
املالزمة لإلنسان.
 -2الخصائص البشرية
تحكمت الظروف الطبيعية واالقتصادية في تطور السكان واألنشطة ملدة طويلة التي الزالت مستمرة إلى وقتنا الراهن ،حيث شكلت
املحدد األساس ي ملالمح األنشطة البشرية بجماعة سيدي يحيى الغرب وهوامشها.
 -1.2التطورالعددي للسكان
تتميز الخصائص البشرية ملدينة سيدي يحيى الغرب بعد املرحلة االستعمارية بكثرة الوالدات والوفيات معا ،لكن مع فترة االستقالل
عرفت االنتقال الديمغرافي تحوال مهما ،حيث شهد املغرب انفجارا ديمغرافيا سريعا منذ بداية السبعينات ،إذ تزايد عدد سكان
املدينة ما بين الفترة  1971و  .1982انتقل عدد السكان تباعا من  4289نسمة إلى  21340نسمة ،ليصل إلى  29965نسمة سنة
 1994ثم إلى  31705نسمة سنة  2004و إلى  37979نسمة حسب اخر إحصاء سنة .122014
جدول رقم ( :)1السكان حسب التطورالعددي والتزايد السنوي ونسب التمدين بين سنتي  2004و2014
معدل النمو اإلجمالي
نسبة التزايد
نسبة
نسبة
عدد
عدد
السكاني السنوي
2004-2014
التمدين
التمدين
السكان السكان
الجماعة الترابية
% 2004-2014
%2014
%2004
2014
2004
19.78
1.62
11.85
10.96
مدينة سيدي يحيى 37979 31705
الغرب
املصدراملندوبية السامية للتخطيط  2004و.2014
يتضح من خالل معطيات التطور العددي للسكان ونسب التمدين بمدينة سيدي يحيى الغرب بين سنتي  2004و ،2014حيث شهدت
تغيرات جذرية في منحنى نموها الحضري ،وهذا راجع باألساس إلى تأثير عامل الهجرة القروية بتزامنها مع الزيادة الطبيعية في عدد
سكان املدينة ،األمر الذي أدى إلى اختالالت مرتبطة بوضعية السكن ،باإلضافة الى قلة فرص الشغل و ضعف التجهيزات واملرافق
االجتماعية .إن أهم مظاهر النمو الحضري بمدينة سيدي يحيي الغرب ،تتجلى في سرعة وثيرة النمو .انتقلت ساكنتها من 31705
نسمة سنة 2004م إلى  37979نسمة سنة  2014م ،وهو تطور أدى إلى انعكاسات على وضعية املدينة مجاليا واقتصاديا واجتماعيا
وبيئيا .يمكننا القول أن مدينة سيدي يحيى الغرب ،عرفت منذ سبعينات القرن املاض ي تطورا ديمغرافيا هاما ،سرعان ما تراجع
خالل الفترات األخيرة ،وذلك راجع باألساس إلى التحوالت العميقة السوسيو -ثقافية واالقتصادية.
 -2.2تطور الكثافات السكانية
تحتل جماعة سيدي يحيى الغرب موقعا هاما من حيث الكثافة السكانية ضمن جماعات إقليم سيدي سليمان ككل .فمن خالل
الجدول اإلحصائي التالي الذي يتضمن مقارنة إحصائية ما بين سنتي  ،2014-2004يبرز لنا مدى التباين في الكثافات السكانية.

 -12املندوبية السامية للتخطيط النشرة اإلحصائية لكل من سنتي  2004و.2014
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جدول رقم( :)2الكثافة السكانية بإقليم سيدي سليمان سنتي .2014-2004
2004
الجماعات الترابية

2014

السكان

املساحة
بكلم2

الكثافة في
كلم2

السكان

املساحة
بكلم2

الكثافة في
كلم2

إقليم سيدي سليمان

289200

1492

193.83

320407

1492

214.75

مدنية سيدي سليمان
مدنية سيدي يحيى الغرب

78060
31705

190
12

489.41
190
92989
410.84
3164.91
12
37979
2642.08
املصدر :املندوبية السامية للتخطيط  2004و.2014

عند مقارنة الكثافة السكانية لجماعة سيدي يحيى الغرب داخل إقليم سيدي سليمان ،نالحظ أنها على صعيد اإلقليمي تتزايد
بإستمرار ،فحسب إحصاء  2004كانت تقدر بـ  193.89ن/الكلم ،2و أصبحت تقدر بـ  214.75ن/الكلم 2حسب إحصاء  ،2014أما
على صعيد الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب ،التي تعرف كثافة مهمة قدرت ب  2642.08ن/كلم 2حسب إحصاء  ،2004بينما
في سنة  2014فقد وصلت  3164.91ن/كلم ،2وهذا يبين أن املدينة على الرغم من صغر مساحتها التي تقدر ب  13كلم ،2تعرف كثافة
هامة إذا ما قورنت بالكثافة على صعيد اإلقليم ،وهذا راجع للعوامل الديمغرافية املتمثلة في التزايد الطبيعي والهجرة .عموما ينبغي
على الجهات املختصة التطرق ملسألة التوسع العمراني بها ،وذلك من أجل التحكم في إعداد وهيكلة مجالها.
 -3.2النسيج الحضري للمدينة
تضم مدينة سيدي يحيى الغرب مجموعة من األحياء التي تشكل نسيجا حضريا متنوعا حسب طبيعية األحياء باملدينة من أبرزها
حي النهضة الذي يتميز نوع السكن به بالكثافة ،وكذلك حي االنبعاث ،حي الوحدة ،حي الفتح ،حي السعادة والحي اإلداري التي كلها
تتميز بوجود سكن من النوع املفتوح نوعا ما .ولإلشارة أنشئت هذه األحياء بفعل التوسع الذي رافق الهجرة القروية التي شهدتها
مدينة سيدي الغرب خالل فترة السبعينات ،هذا التوسع كان ممتدا على حساب مساحات واسعة تابعة للملك العمومي وأراض ي
الجموع ،هذه األحياء التي توسعت في هذا االتجاه تفتقر للتجهيزات واملرافق األساسية.
عرفت مدينة سيدي يحيى الغرب كباقي الحواضر املغربية أخرى خالل العقود األخيرة وثيرة مهمة في نسبة التمدين ،الش يء الذي
ترتب عنه عدة اختالالت مجالية واقتصادية ،حيث أصبحت املدينة تعاني من مجموعة من املشاكل ،لعل أبرزها التوسع العمراني
على حساب املجاالت الضاحوية ،وغالبا ما يكون هذا التوسع بطريقة عشوائية ،ينتج عنه ظهور السكن غير الالئق وضعف
التجهيزات التحتية .من أجل التحكم في أشكال التوسع الحضري ،كان البد ملؤسسات الدولة التركيز أكثر على سياسة التخطيط
الحضري عبر إنجاز وثائق التعمير من أجل ضبط وعقلنة استعمال املجال.
على العموم تتميز مدينة سيدي يحيى الغرب وهوامشها بوجود خصائص بشرية مهمة على صعيد إقليم سيدي سليمان ،حيث
تحتل املرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية ونسبة التمدين ،كل هذه املؤشرات يمكن أن تسعفنا في دراسة املواد البالستيكية
وطبيعة استهالكها.
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 -3املواد البالستيكية ضمن النفايات الصلبة
تختلف نسب املواد البالستكية ضمن النفايات الصلبة عموما من حي آلخر ومن منطقة ألخرى ومن بلد آلخر ،وذلك في عالقتها
بالعادات االستهالكية الخاصة بكل مجتمع ،حضري أو قروي .تندرج النفايات الصلبة ،والتي يجب إليها في هذا السياق.
 -1.3خصائص النفايات الصلبة
تتميز النفایات الصلبة باعتبارها تلك املخلفات اليومية الناتجة عن مصادر مختلفة املنزلية منها والصناعية والتجارية والفالحية
وغيرها من األنشطة البشرية .تقدر كمية النفایات الصلبة بمدينة سيدي يحيى الغرب بحوالي  40طن/اليوم.13.
تتكون النفايات الصلبة باملدينة عموما من الحديد ،الخشب ،املطاط ،الزجاج ،البالستيك ،مخلفات البناء ،األثواب ،واملواد
العضوية من خضر وخبز ومتالشيات منزلية كاملالبس أفرشة ،باإلضافة إلى النفايات اإللكترونية املتخلى عنها مباشرة في الهواء
الطلق ،أو وضعها في الحاويات العمومية أو ترميها شاحنات جمع النفايات.14
أما في ما يخص عمليات التخلص منها عملت الشركة املختصة اعتماد مجموعة من الطرق لجمع النفايات الصلبة حسب الشكل
الذي يوضح مسارات الجمع امليكانيكي للنفايات الصلبة حسب القطاعات ،بناء على النسيج الحضري للحياء السكنية ،وكذلك
باختالف التجهيزات املخصصة لهذا الغرض ،ففي جماعة سيدي يحيى الغرب قامت شركة كازا تكنيك  CASA TECHNIQUEاملكلفة
بتدبير هذا القطاع تدبيرا مفوضا ،انطالقا من يوم  31غشت سنة  ،2014وذلك بشكل رسمي ومباشر بتقسيم مساحة املدينة إلى
ثالث قطاعات لتسهيل عملية الجمع والكنس ونقل النفايات الصلبة حسب أحياء املدينة.15

مرئية فضائية رقم ( :)1مسارات عملية الجمع امليكانيكي للنفايات الصلبة حسب قطاعات بمدينة سيدي يحيى الغرب.
يضم كل قطاع مجموعة من األحياء هي كاآلتي،
 -القطاع األول :يضم كل من حي الوحدة رقم  ،01وحي الوحدة رقم  ،02وحي الوحدة  ،2-2وتمر به شاحنات من نوع B T

Plan de collecte : secteur de collecte et circuit de collecte et plan de nettoiement
de balayage Manuelle, société.05
Casa
technique
2013.
/02/2018
يحيى الغرب ،سنة
 -13إدارة شركة كازا تكنيك بمدينة سيدي

 -14اجعير عبد القادر ،2011،التجربة املغربية في ميدان إدارة النفايات الصلبة ،ص .167
 -15دفتر التحمالت 31 ،دجنبر ،2014االتفاقية املتعلقة بالتدبير املفوض للنفايات الصلبة املبرمة بين الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب وشركة .CASA TECHNIQUE
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(  (Benne Tasseuseالتي تتوفر على سائق واحد و عاملين.
 القطاع الثاني :يضم كل من الحي اإلداري و حي الفتح وشارع محمد الخامس ،وتمر به شاحنات من نوع (Benne Tasseuse( B Tالتي تتوفر على سائق واحد وعاملين كذلك.
 القطاع الثالث :يضم كل من حي النهضة دوار الشانطي ،و دوار الشنانفة البيض ،ودوار كانطة ،الرحاونة ودوار السكة.وتمر به شاحنات من نوع  (Benne Tasseuse( B Tالتي تتوفر علي سائق واحد و  3عمال.
يقسم عمال النظافة حسب فترات معينة وبرامج خاصة موزعة على أيام األسبوع إلى فرق منظمة وهي كالتالي،
مجموعة النهار :تقوم بجمع النفايات بالجماعة بطريقة منتظمة ومباشرة ،وبالضبط من األحياء السكنية التي تتميز باتساع
الشوارع واألزقة ،الش يء الذي يسمح بمرور الشاحنات املخصصة للجمع املباشر ،إذ يقوم السكان بإخراج وإفراغ نفاياتهم في
الحاويات التي وضعت أمام التجمعات السكنية ،لربح للوقت ولتسريع عملية الجمع .باستعمال الشاحنات العادية (Tasseuse
 (Benneبسعة  8إلى  12مترا مكعبا وشاحنة ( )Benne Stellateبسعة  5أمتار مكعبة.
مجموعة الليل :تتكلف أساسا بجمع النفايات التي ال تتم بطريقة مباشرة نظرا لكون األزقة ضيقة ،والتي ال تسمح بمرور
الشاحنات لجمع النفايات .لهذا قامت الشركة تحديد أماكن خاصة توضع بها حاويات كبرى لجمع النفايات ،لتفادي إزعاج السكان
بسبب اكتظاظ وضيق أزقتها .يتم هذا الجمع باستعمال شاحنة (.)Benne Stellate
تحتل املواد البالستيكية نسبا مهمة من النفايات الصلبة باملدينة وهوامشها ،فإلى جانب النفایات املنزلیة والصناعية ،ھناك
نفایات أخرى ناتجة عن املحالت التجارية واألسواق واألنشطة الفالحية والحرف .تحتوي مختلف ھذه املصادر على مكونات متباینة
للنفايات الصلبة (عضویة ومعدنیة) .ساھم كل من ضعف اإلمكانات املادیة والبشریة باملدينة ،في استفحال اآلثار السلبیة لھذه
النفایات ،حیث أثرت على صحة اإلنسان وعلى املجال البیئي بصفة عامة .أمام تردي ھذه األوضاع أصبحت مدينة سيدي يحيى
الغرب إطارا غير مالئم لتدبير ھذا القطاع ،ألن عملیة الجمع ال تشمل كافة أحياء املدينة.
 –2.3موضع التخلص من النفايات الصلبة
يعد التخلص من النفايات الصلبة مشكال متشعبا يؤدي إلى آفات تمس البيئة في كثير من مظاهرها ،وتمس اإلنسان بطرق
مباشرة وغير مباشرة 16،وهذا هو ما يحصل بمجال الدراسة حيث يوجد املطرح البلدي العشوائي غير املراقب قرب بعض األحياء
السكنية (حي السعادة وحي الفتح)  ،17الش يء الذي يطرح عدة مخاطر تتمثل في الرياح التي تحمل الروائح الكريهة ،الناتجة عن
تخمر املواد العضوية التي تميز أغلب النفايات املنزلية وغيرها .كما أن هذا املطرح أصبح أيضا مرتعا ألبقار وأغنام السكان
القاطنين بجواره ،حيث اتسعت مساحته نظرا للكم الهائل للنفايات املطروحة به يوميا.
إن اختيار املطرح يرتكز على العديد من املعايير الجيولوجية الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ،التربة ،الغطاء النباتي 18.وقد يكون

 - 16البوزيدي عيس ى ،لعتيريس محمد ،ملين أحمد محيي الدين ،بوزاليم امبارك( ،2018 ،مرجع سابق) ،ص .102
17- Agence urbaine de Kenitra -Sidi Kacem, 2006, Plan d’aménagement de la Ville Sidi Yahia du Gharb et d’une partie de la Commune Rurale de Ameur Seflia
– Note de Presentationm, Page 17-19.
18 -Ibdem.
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منشأة أو موقع يستجيب للخصائص واملواصفات التقنية الواردة في النصوص التنظيمية والذي تودع فيه النفايات بصفة دائمة19،

في الغالب يكون عبارة عن أرض واسعة ،تكون فيه النفايات منتشرة ومتراكبة .كما أن املطرح هو املكان الذي يتم فيه التخزين
املستمر للنفايات املنزلية خاصة ،وجميع أنواع النفايات املتشابهة لها20.
كان التخلص من النفايات الصلبة عموما في املزبلة العمومية املسماة سابقا ب (زبالة املختارية) ،تقع شمال املدينة ،بمحاذاة الطريق
الوطنية رقم  ،4وتستقبل نفايات املدينة بكل أنواعها ،علما أن الصراع الزال قائما بين الجماعة الترابية للمدينة ومصلحة املياه
والغابات في شأن استغالل امللك الغابوي .وتبين صورة األقمار االصطناعية رقم  1موقع املطرح العشوائي بمدينة سيدي يحيى
الغرب ،حيث يظهر لنا مدى قربه من األحياء السكنية.

املصدر :صورة األقماراالصطناعية ملتقطة بتاريخ .07/01/2018
مرئية فضائية رقم ( :)2املطرح العشوائي بمدينة سيدي يحيى الغرب.
 -3.3خصائص املواد البالستيكية
يبين دفتر التحمالت املتعلق بالتدبير املفوض للنفايات الصلبة بجماعة سيدي يحيى الغرب ساكنة ،على أنها تنتج كمية تصل إلى 40
طن يوميا من النفايات الصلبة ،21وتعد املواد البالستيكية من أبرزها سواء من حیث حجمها أو طبيعة تركيبها من حي آلخر ،فأنواع
املواد البالستيكية في األحياء الصناعية والراقية مثال ،ليست هي نفسها في األحياء الفقيرة من حيث الكم والنوع ،والسبب في ذلك
 - 19قانون  28-00املتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها صادر بالجريدة الرسمية ،2006 ،عدد  5480بتاريخ  7دجنبر ،ص .7
 - 20نفسه.
 -21هذه هي الكمية املتضمنة في دفتر التحمالت املتعلق بالتدبير املفوض بين الجماعة الترابية و شركة كازا تكنيك CASA TECHNIQUEاملكلفة بتدبيرالقطاع النفايات الصلبة تدبيرا
مفوضا انطالقا من يوم 31غشت سنة  2014وذلك بشكل رسمي ومباشر.
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راجع باألساس إلى مستوى عيش الطبقات االجتماعية التي تتميز بالتراتبية .تكون باألحياء الراقية بها نفايات بالستيكية قليلة مقارنة
مع األحياء الفقيرة وأغلبها من نوع خاص.
شكل رقم) :(3انواع النفايات الصلبة املنتجة بمدينة سيدي يحيى الغرب ما بين  2014و .2019
2%
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24%
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10%
10%

العظام والجلود

المعلبات

االثواب

الورق والكارتون

الزجاج واألجور

المواد البالستيكية

المواد العضوية

املصدر :املصلحة التقنية بالجماعة الترابية لسيدي يحيى الغرب  ،2018بتصرف.
تمكننا املعطيات املتعلقة بالخصائص النوعية للنفايات الصلبة التي تتميز بالتباين ،من تفسير طبيعة النفايات الصلبة.
تتكون معظمها من النفایات املنزلیة مثل بقايا األغذية التي تستحوذ على الكمية األكبر بنسبة  %47من مجموع النفایات املنزلیة ،في
حين ال تشكل نسبة نفایات الورق والكارتون سوى  ،%24وتمثل املواد البالستيكية  %10و إلى جانبها ،هناك نفایات أخرى مشابهة
لها ،يتم إنتاجها بمزاولة األنشطة التجارية باألسواق واألنشطة الصناعية املرتبطة بالفلين وغير من األنشطة.
51,40%
36,80%

100,00%
50,00%
0,00%

11,80%

املصدر :البحث امليداني سنة .2018
شكل رقم ) :(4نسب استعمال األكياس البالستيكية بسيدي يحيى الغرب.
يتوزع استعمال املواد البالستيكية حسب االستعماالت املنزلية والصناعية والتجارية ،وهي نسب تدل على تزايد هذه االستعماالت
رغم منع استعمال البالستيك ،علما أن مدينة سيدي يحيى الغرب تتوفر على العديد من املحالت التجارية للمواد الغذائية
الضرورية ،والتي ما فتئت تتواجد بعد خلق املنطقة الحرة  Free Zone Atlantiqueبالجماعة الترابية عامر السفلية .ساهمت هذه
املنطقة الجديدة بشكل كبير في توافد أعداد كبيرة من اليد العاملة املسقرة باملدينة ،لذا أصبحت املحالت التجارية بحاجة إلى مواد
لتلفيف البضائع لتسويق منتجاتها ،على اعتبار أن األكياس البديلة تعد مكلفة بالنسبة لبعض التجار ،مما ساعد في ارتفاع
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استعمال األكياس البالستيكية.
 -4انعكاسات املواد البالستيكية
تتعدد االنعكاسات املتعلقة باملواد البالستيكية بمدينة سيدي يحيى الغرب وهوامشها ،يمكن حصرها هنا في انعكاسات على
الوسط الطبيعي ثم انعكاسات على العنصر البشري وانعكاسات على جمالية املدينة.
 -1.4انعكاسات على الوسط الطبيعي
تعمل املواد البالستيكية على تدهور األوساط الطبيعية وتشكل مجموعة من املخاطر البيئية الوخيمة على املنظومة البيئية،
الش يء الذي یؤدي إلى تھدید الثروات الطبيعية واستدامتها من قبيل:
 املاء بحيث تخلف املواد البالستيكية آثارا وخيمة على املوارد املائية ،سواء كانت سطحية أو جوفية ،باإلضافة إلى األعراض السلبيةعلى صحة الساكنة التي تستعمل هذه املوارد املائية بشكل مباشر أو غير مباشر.
 التربة التي تتعرض باستمرار للتلوث بسبب املواد البالستكية بشكل مباشرة من خالل تحول األراض ي الخالیة إلى مطارح عشوائیةتتراكم فيها النفایات الصلبة ،التي تختلف مصادرها ودورة حياتها ،22حیث تصبح األرض غير صالحة للزراعة أو غيرھا من االستعماالت
األخرى.
 الغطاء النباتي ،فاملدينة تتوفر على غطاء غابوي اصطناعي يتمثل في شجر األوكالبتوس وهو مهم من الناحية البيئية والصحية،ألنه يفرز األوكسجين الضروري لحياة الكائنات الحية ،ويساهم في الحد من تلوث الهواء ،لكنه في املقابل يتعرض للتدهور بشكل
مستمر.
صورة رقم :2
صورة رقم :1
أنواع المواد البالستيكية بالمطرح

وضع المواد البالستيكية خارج الحاوية المخصصة لها

 - 22فتوحي محمد-جمال الدين محمد ،2004 ،دليل مرجعي لإلعالميين في املجال البيئي ،ص.59
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صورة رقم :3
عصارة النفايات ( )lixiviatsبالمطرح العشوائي

صورة رقم :4
صعود أدخنة وغازات سامة من المطرح العشوائي

 -2.4انعكاسات على العنصرالبشري
تخلف املواد البالستيكية مخاطر وآثار سلبية عديدة على البيئة ،وعلى صحة اإلنسان ،وعلى القدرة االقتصادية ،في غياب تدبير
معقلن يراعي السالمة البيئية ومتطلبات اإلدارة املتكاملة في كل أبعادها .تؤثر هذه الغازات الناتجة عن حرقها في املطرح العشوائي
على الجهاز التنفس ي لإلنسان ،باإلضافة إلى عرقلة نقل األوكسجين إلى الدماغ .مما يسبب عدة اضطرابات على مستوى الجهاز املناعي
والعصبي والهرموني لإلنسان ،كما أنها قد تتسبب في اإلصابة بالسرطان..23
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املصدر :البحث امليداني سنة .2018
شكل رقم ) :(5أنواع األمراض املنتشرة بمدينة سيدي يحيى الغرب.

 - 23أيوبي سمير  ،2016/05/14،آثار النفايات املنزلية على البيئة و الصحة و االقتصاد ،جريدة الوطن اإللكترونية.
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تشير املعطيات الواردة في الشكل أعاله إلى أن الوضعية الصحية باملدينة في غاية الخطورة أكثر مما نتصور ،علما أن بعض املواد
البالستيكية التي تصنع منها األكياس البالستيكية قد تسبب أعراضا صحية مزمنة بالنسبة لإلنسان على مستوى العينين واألنف أو
الجهاز التنفس ي .تعد أمراض التنفس من أكثر األمراض انتشارا باملدينة بنسبة  % 60انطالقا من استمارة البحث امليداني ،بينما
مختلف األمراض ( السرطان ،السل ،التعفنات الباطنية والخارجية) تأتي في الدرجة الثانية بنسبة  ،%25أما أمراض الحساسية
بمختلف أنواعها ،نسبتها  % 15والتي تأتي في الدرجة الثالثة .هذه إذن ،كلها مؤشرات تبين لنا مدى خطورة املواد البالستيكية على
اإلنسان ومحيطه.
 -3.4انعكاسات على جمالية املدينة
يتكون املشهد الجغرافي من مجموعة من العناصر مثل االنبساط الطبوغرافي وبعض التموجات والغطاء النباتي،املياه والتنوع
الحيوي ،األنشطة الطبيعية والتجمعات االقتصادية ،و هي مكونات لها عالقة وطيدة في ما بينها .يعتبر الوسط الطبيعي موردا
ً
اقتصاديا مهما في قطاعي التجارة والسياحة بأنشطتهما البشرية واالقتصادية املختلفة ،علما أن عناصر املشهد الجغرافي تتعرض
لتهديدات مختلفة بهذه الجماعة ووسطها الحضري .تتمثل بمدينة سيدي يحيى الغرب ،وخاصة الشارع الرئيس ي املسمى بشارع محمد
الخامس ،وعليه نسعى عبر هذه الدراسة الى الوقوف عند أهم العوامل التي تؤثر على مشهد العام للمدينة وتحديد مدى وعي الساكنة
بأهمية املشهد الطبيعي وضرورة الحفاظ عليه.24
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79%

املصدر :البحث امليداني سنة 2020
شكل رقم ) :(6تصورات الساكنة حول تأثيراملواد البالستيكية على جمالية املنظرالجغرافي للمدينة.
تعبر املعطيات الواردة في الشكل عن رأي الساكنة بخصوص تأثير املواد البالستيكية .ويتبين منه بأن  %79من املستجوبين يرون
 - 24الشيخ بنت يحيى عمر آمال  ،2012،إدارة التدهور البيئي لساحل جدة باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية ،إستراتيجية مقترحة للتنمية السياحية املستدامة،
للمجلة األردنية للعلوم االجتماعيةّ ،
املجلد  ،5العدد .3
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بأن املواد البالستيكية تلوث املشهد الجغرافي للمدينة بسبب استعمالها املفرط ،وأن  %21من السكان ال يرون بأنها تلوث املناظر
الطبيعية ،وال تؤثر على جمالية املدينة مبررين ذلك بأن هناك مصادر أخرى تؤثر على البيئة غير املواد البالستيكية.
 -5تدابير للحد والوقاية من أضراراملواد البالستيكية
يتضح مما سبق ،رغم كل املجهودات املبذولة من أجل القضاء على املواد البالستيكية بمدينة سيدي يحيى الغرب ،ال يزال موضوع
تصريف النفايات الصلبة وسوع تدبيرها يتخذ مسارا يتجه نحو املزيد من التدهور .سنحاول في ما سيأتي اختيار بعض االقتراحات
كحلول لتحسين تدبير النفايات الصلبية باملدينة .25هذه االقتراحات ترتبط بثالث مستويات وهي :مستوى تقني ،مستوى تنظيمي ثم
مستوى قانوني.
 -1-5على املستوى التقني ،هناك ثالثة تدابير يمكن اعتبارها ناجعة وهي:
 تحديد تصنيف دقيق ملختلف أنواع املواد البالستيكية حسب درجة خطورتها ،و اتباع نماذج واضحة للتخلص منها.
 اعتماد نظام فاعل داخل املدن خاص بجمع املواد البالستيكية وتخزينها ونقلها ومعالجتها مع نهج مسالك التخلص
املالئمة.
 إنجاز دراسات معمقة الختيار الطريقة املثلى األقل تكلفة واألكثر نجاعة من حيث املعالجة السليمة التي ال تضر
بالصحة العامة والبيئة.26
-2-5على املستوى التنظيمي ،يجب تطبيق ما يلي:
 اختيار التدبير السليم كأحد املرتكزات األساسية لكل خطة تروم الحد من مخاطر استعمال األكياس البالستيكية،
لذلك ،يتعين الحرص على توفير اإلمكانيات املادية والبشرية واللوجيستيكية الالزمة لهذا الغرض ،مع تحديد املسؤوليات
والصالحيات لكل العاملين املتدخلين في مسلسل التخلص من املواد البالستيكية،27
 تدريب العاملين على تقنيات التعامل مع املواد البالستيكية بمختلف أنواعها ،وتكوينهم من خالل دورات تدريبية مصغرة
وتزويدهم بمعلومات عن مخاطر املخلفات الصلبة داخلها،
 ضرورة التنسيق والتشاور بين مختلف الوزارات والهيئات املعنية حول اختيار طرق مناسبة للتخلص من املواد
البالستيكية ،مع العمل على إحداث لجنة مشتركة.
-3-5على املستوى القانوني ،البد من األخذ بعين االعتبار القوانين واألنظمة الخاصة بتدبير النفايات الصلبة ،لذلك البد من:
 التعجيل بتطبيق قانون  77-15الذي يحظر صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها
واستعمالها ،28خاصة األكياس واللفيفات املوجهة للتسوق سواء كانت بمقابض أو بدونها ،واملنصوص عليها في البند  2من
املادة األولى من القانون السابق للذكر .لهذا ،يجب العمل على تطبيق النصوص التنظيمية املرتبطة بقانون  22-10املتعلق

 - 25الحلو ماجد راغب  ،1995،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة  -دار املطبوعات الجامعية  -اإلسكندرية ،ص .14
26-Hady Abdel Aziz Abdel, 1981, L’action juridique international Contre la pollution atmosphérique. Doctorat d’état soutenue de l’universite de lyon. france pp.
14 -15.
 - 27سليمان عبد هللا،2017،ابتكار معالجة النفايات هي مفتاح لالستدامة ملستقبل املدن في منطقة الخليج العربي .مجلة بيئة املدن االلكترونية ،العدد السابع عشر – ماي ،ص .20
 - 28الجريدة الرسمية 10،ديسمبر  ،2015القاض ي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ،عدد  6420بتاريخ  28صفر .1437
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باستعمال األكياس واللفيفات من البالستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا ،29وذلك بتطبيق مقتضيات قانون
 00-28املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ،30والذي ينص على تدابير قانونية أساسية فيما يخص تدبير النفايات
الصلبة،
 العمل على املراقبة الدورية من لدن السلطات العمومية ،طبقا للقانون ،فيما يخص جمع األكياس البالستيكية ونقلها
وتخزينها والتخلص منها أو تثمينها،
 القيام بإعداد نظام داخلي نموذجي خاص بتدبير األكياس البالستيكية في كل املؤسسات الصحية ،ونشر الوعي بها بين
مختلف العاملين املعنيين ،الذين يتعين عليهم كذلك تطوير معارفهم ومداركهم القانونية في هذا املجال.
خاتمـة
تأسيسا على ما سبق ،يتضح أن مدينة سيدي يحيى الغرب وهوامشها تتأثر بمجموعة من االنعكاسات التي ترتبط باملواد
البالستيكية التي تتعدد مصادرها وأشكالها .فعلى الرغم من املجهودات املبذولة من أجل الحد من مخاطرها ،فإن األمر الزال يعرف
نقصا واختالال واضحا ،سواء من حيث آليات التدبير أو من حيث التجهيزات والتقنيات املستخدمة ،وهو ما يطرح جملة من
التساؤالت امللحة حول نجاعة اعتماد التدبير املفوض كآلية من أليات تسيير املرافق العمومية بشكل عام ،وقطاع تدبير املواد
البالستيكية بشكل خاص ،وكذلك مدى فعالية البرامج واملخططات االستراتيجية الوطنية السابقة في تقليص انعكاساتها ،وما مدى
أهمية القوانين التشريعية املتعلقة بهذا الشأن .كل هذا قد ال يتأتى إال بتوعية الساكنة عبر تحسيسهم و إرشادهم حول كيفية
التعامل مع املواد البالستيكية ،فضال عن ضرورة االعتماد على مبدأ تطوير عمليات تدوير وتثمين النفايات ،واعتبارها مورا من املوارد
املهمة التي يجب استغاللها بالشكل األنسب للرفع من مستوى حماية البيئة الطبيعية والبشرية لضمان تحسين الجوانب الصحية
االجتماعية واالقتصادية للساكنة.

الئحة املراجع


باللغة العربية

-

اجعير عبد القادر ،2011 ،التجربة املغربية في ميدان إدارة النفايات الصلبة.

-

أيوبي سمير ،2016/05/14 ،آثار النفايات املنزلية على البيئة و الصحة و االقتصاد ،جريدة الوطن اإللكترونية.

-

البوزيدي عيس ى ،لعتيريس محمد ،ملين أحمد محيي الدين ،بوزاليم امبارك ،2018 ،النفايات الصلبة بالقنيطرة والساحل األطلنتيكي للغرب،

أية استراتيجية؟ ،مجلة املعمورة ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ابن طفيل-القنيطرة ،ع.1
الجريدة الرسمية  19 ،يوليو ، 2010املتعلق باستعمال األكياس واللفيفات من البالستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا ،عدد 5857
الصادرة بتاريخ  6شعبان .1431
-

الجريدة الرسمية 10،ديسمبر  ،2015القاض ي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ،عدد

 6420بتاريخ  28صفر .1437
 - 29الجريدة الرسمية 19 ،يوليو ، 2010املتعلق باستعمال األكياس واللفيفات من البالستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا ،عدد  5857الصادرة بتاريخ  6شعبان .1431
 - 30الجريدة الرسمية ،2006،قانون  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ،عدد  5480بتاريخ  7دجنبر.
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-

الجريدة الرسمية ،2006،قانون  28-00املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ،عدد  5480بتاريخ  7دجنبر.

-

الحلو ماجد راغب  ،1995 ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة  -دار املطبوعات الجامعية – اإلسكندرية.

-

دفتر التحمالت 31 ،دجنبر  ،2014االتفاقية املتعلقة بالتدبير املفوض للنفايات الصلبة املبرمة بين الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب وشركة

.CASA TECHNIQUE
-

سليمان عبد هللا ،2017،ابتكار معالجة النفايات هي مفتاح لالستدامة ملستقبل املدن في منطقة الخليج العربي .مجلة بيئة املدن االلكترونية،

العدد السابع عشر – ماي.
 الشيخ بنت يحيى عمر آمال  ،2012،إدارة التدهور البيئي لساحل جدة باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية ،إستراتيجيةمقترحة للتنمية السياحية املستدامة ،للمجلة األردنية للعلوم االجتماعيةّ ،
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التنظيم االجتماعي لواحة تودغى بين "أمغارنتقبيلت" و"شيخ" السلطة
The social organization of the Todgha oasis between "Amghar Ntaqbelt" and "Sheikh"
of authority
. كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ابن طفيل القنيطرة- باحث،  زكرياء نصرالدين-1

 وهذا االختالف ال يمكن ان نفهمه إال من خالل وضعه في سياقه، هناك بون شاسع بين تنظيم "أمغار نتقبيلت" وتنظيم "شيخ" السلطة:امللخص
 لكن ما ال يمكن قبوله هو الخلط بين التنظيمين بدعوى الترجمة وتقديم كلمة "أمغار" كمرادف "للشيخ"؛ واستحالة هذه العملية،التاريخي املناسب
 لكن ال يمكن أن نختلف حيال "براءة" ابداع تنظيم اجتماعي وسياس ي وإداري،راجع باألساس إلى أسباب كثيرة يختلط فيها الذاتي باملوضوعي
 واسناد أمور تدبير الشأن املحلي لسكان واحة تودغى إلى شخص "أمغار نتقبيلت" الذي يسانده في،"إيست تقبيلت/واقتصادي من قبيل تنظيم "آيت
.كل مرة أفراد هذا التنظيم
إن أبرز ما يمكن تعلمه من تنظيم آيت تقبيلت هو الرسوخ على املبادئ والقيم التي بموجبها أحدث هذا التنظيم القديم قدم إنسان الواحة في حد
 ونجد أن أفراد هذا، فنجد الجميع مجندا وراء الجميع في أفراحهم وأقراحهم، فمعه نتعلم تجذر قيم التعاون والتآزر بين أفراد القبيلة الواحدة،ذاته
.التنظيم مستعدون للتطوع بدون انتظار مقابل

. التنظيم االجتماعي – آيت تقبيلت – أمغار نتقبيلت – شيخ السلطة:الكلمات املفاتيح

Abstract: There is a wide gap between the “Amghar Ntakbilt” organization and the “Sheikh” organization of the authority, and
this difference can only be understood by placing it in its appropriate historical context, but what cannot be accepted is the
confusion between the two organizations on the pretext of translation and presenting the word “Amghar” as a synonym for “the
Sheikh”. ; The impossibility of this process is mainly due to many reasons in which the subjective is mixed with the objective, but
we cannot disagree about the “innocence” of the creativity of a social, political, administrative and economic organization such as
the “Ait/Ist taqbelt” organization, and assigning the affairs of managing the local affairs of the inhabitants of the Todgha oasis to a
person “Amghar ntaqbelt” who is supported every time by the members of this organization.
The most important thing that can be learned from the organization of Ait taqbelt is the consolidation on the principles and values
according to which this ancient organization made the old man of the oasis in itself. This organization is ready to volunteer
without waiting in return.
Keywords: Social organization - Ait Taqbelt - Amghar Ntaqbalt - Sheikh of Authority.
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مقدمة:
تفرد املغرب على امتداد تاريخه الطويل بظهور أشكال معينة من تدبير الشأن العام املحلي في استقاللية تامة أو
نسبية عن السلطة املركزية .إذ يخضع تنظيم الواحة لعدد من املؤسسات االجتماعية التي تسهر على تدبير شؤون
السكان ،على رأسها مؤسسة “أجماعة” ،ثم مؤسسة األمغار ،وكلها من أقدم األشكال التنظيمية التي شهدها تاريخ
الواحة .وقد مارست هذه التنظيمات سلطتها اعتمادا على اتفاقيات تنظيمية وقواعد عرفية يتم االتفاق عليها من طرف
أفراد القبيلة ،الذين يشكلون أعضاء داخل مؤسسة أجماعة تحت إشراف األمغار .لكن دخول االستعمار ساهم في تغيير
وظائف هذه املؤسسات بإحداث مؤسسات إدارية جديدة موازية على رأسها مكتب الشؤون األهلية ،وذلك من أجل
االستغالل والتحكم في املنطقة وإخضاعها لسلطة املستعمر .وإبان االستقالل ستظهر شخصية مقابلة "لألمغار" في
سعيها لتنظيم شؤون أفراد القبيلة إذ يتعلق األمر بشخص "الشيخ" ،ومن الخطأ أن نضع كلمة "شيخ" في مقابل أو
كترجمة لكلمة "أمغار" ألن االختالف بينهما بين وشاسع.
تعد هذه املؤسسات والتنظيمات مؤسسات وتنظيمات ديمقراطية ألنها قائمة على مبدأ مهم يخص تداول
السلطة بعيدا عن الحكم ،إذ أن اختيار وتعيين األمغار وأعضاء مؤسسة "آيت تقبيلت" يتم بشكل علني وبحضور كل
األفراد البالغين ،ويسمح لجميع األفراد الذين تتوفر فيهم الشروط أن يتولوا منصب "األمغار" على الرغم من أن أفراد
القبيلة واعون بحجم املسؤولية ما يجعلهم يتهربون من تعيين أو اقتراح انفسهم لهذا املنصب .مدركين أنهم يتمتعون
بالسلطة املمنوحة لهم من طرف "آيت تقبيلت" وال يحكمون إال من خاللها.
جدير بالذكر أن تنظيم "آيت تقبيلت" يقابله تنظيم نسوي يسمى "إيست تقبيلت" إذ يقوم هذا التنظيم
النسوي -على وجه التقريب-بنفس األدوار التي يقوم بها تنظيم آيت تقبيلت ،في إطار ممارسة تنظيمية تعكس االعتراف
الضمني لدور املرأة الهام واملحوري في تنظيم شؤون الواحة جنبا إلى جنب مع رجالها .هكذا كان الحال وسيظل قبل
دخول الحماية وإثنائها بل وحتى بعدها ،واالختالف املرصود في هذه النقطة يتمثل في خلق هيئات وتنظيمات جديدة تحت
ذرائع متعددة يبقى أهمها حفظ النظام واستتباب األمن .وعليه نتساءل:
 كيف يشتغل تنظيم "األمغار" في واحة تودغى؟ ما الفرق بين "أمغار نتقبيلت" و "شيخ" السلطة؟ ماهي السياقات التي أفرزت تنظيم "أمغار نتقبيلت" وتنظيم "شيخ السلطة"؟"آيت تقبيلت" وأمغارها من أقدم الديموقراطيات:
-1
إن الدراسة البحثية للتنظيم االجتماعي بالواحات من الصعوبة بمكان لعدة اعتبارات منها ما هو ذاتي وما هو
موضوعي ،فباإلضافة إلى مانتوفر عليه من النزر اليسير للروايات الشفهية وحتى ملحاوالت التدوين ،نجد في املقابل غزارة
في الكتابة حول هذا املوضوع من جانب املؤسسات البحثية األجنبية وخاصة تلك التي استطاعت سلطتها العسكرية أن
تجمع مادة غزيرة ومتنوعة حيال املجال الواحي بمختلف تجلياته وممارساته اليومية ،فنجد على سبيل املثال أن روبير
مونطاني“ ،Robert Montagneيعتبر دراسة املجتمع الواحي؛ وفصل أجزائه واكتشاف عالقاته الطبيعية خصوصا ،أمرا
ضروريا .إذ إن دراسة املجتمع الواحي ليست بالعملية الهينة ،فإن أمر تحديد حدود الجماعات اإلنسانية بدون ارتباط
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دائم باألرض ،كجماعات ال تتميز فيما بينها ،بغير سالالت متغيرة ،وال ش يء في البداية يميز البعض عن اآلخر ،ليس أمرا
هينا”.1
وعليه يقتض ي تدبير املجال الواحي إيجاد حلول مجسدة في مؤسسات وتنظيمات محلية تعترف بخصوصيات
املنطقة وتعمل على إذكائها استنادا إلى قرار الجماعة والترحيب بجميع املواقف واآلراء ،تمخض عن هذا االعتراف اختراع
تنظيم مهم يجسد البعد السياس ي واإلداري واالجتماعي واالقتصادي في حياة سكان واحة تودغى ،وهو تنظيم فرض
وجوده في مراحل تاريخية مختلفة الثابت عندنا حوله –أي التنظيم -أنه حافظ على تشكيلته وعلى أداوره في هذه املراحل
التاريخية املختلفة واملتعلقة بمرحلة ما قبل الحماية ،أثنائها وما بعدها.
ويمكن لرصد املسار التاريخي لتنظيم"األمغار" أن يبرز العديد من النقاط؛ فاملخزن هو الجهاز املركزي الذي كان
يمثل السلطة والدولة بكل رموز نفوذها وآلياتها وامتداداتها ،ويسهر على وحدة البالد ويطمح إلى اتحاد األجزاء “الشبه
منفصلة” عنه واملتمثلة في القبائل “السائبة” ،ويمثل هذا الجهاز املركزي السلطان الذي يجمع بين الهيمنة الكاريزمية
والتوجهات السياسية التي تنبني عليها الدولة الحديثة .2ثم بعد املخزن تأتي القبيلة أو مايعرف في واحة تودغى ب"آيت
تقبيلت/إيست تقبيلت" باعتبارها الوحدة السياسية الوحيدة في املجتمع الواحي ،حيث كانت تسعى دائما إلى الحفاظ على
استقاللها ووحدتها السياسية واالجتماعية والقانونية ،كما كانت ترمي إلى امتالك القدرة على تحدي النفوذ املركزي من
أجل انتزاع االعتراف بوجودها والحرص على ضمان الحفاظ على مصالحها ،الش يء الذي يجعلها تتمرد ،في مناسبات
عديدة ،على كل رموز املخزن ،وهو األمر الذي حذا بالبعض إلى وصف سلوكها االجتماعي والسياس ي هذا “بالسيبة” أو
“بالعادات الفوضوية ”3.
 -2تدبيرالحياة اليومية لواحة تودغى من خالل تنظيم "آيت تقبيلت"
يتأسس النظام الداخلي للواحة عموما على أرضية الترابط الجماعي ،وتقديم املصلحة الجماعية واإليثار بالنسبة
للحاجيات األساسية ،وباألخص منها ما يرتبط بالحياة اليومية ،إذ نادرا ما نجد بيع املحصول املحلي بين أفراد التجمع
السكاني داخل القبيلة ،بل غالبا ما يتم تسويق هذا املنتوج املحلي ،ويخصص الفائض منه لألجنبي أو الوافد على القبيلة
قصد التبادل والتجارة.
وعلى مستوى الخدمات األساسية؛ فالعرف أو ما يصطلح عليه باللسان املحلي "إزرف"  Uzerfينظم املنافع
الجماعية والفردية ويراقب بشكل تلقائي ممارسة األفراد ،ويتولى معاقبة املخالفين وردع املتمردين عن القاعدة العامة
املتعارف عليها داخل هذا املجتمع ،وبذلك فهي التي تؤطر هذا األخير وتوجه ثقافته عموما.
وينبني الدفاع عن املحيط العام للواحة على ضمان األمان واالستقرار بين الساكنة وجيرانها املستقرين وغير
املستقرين ،وبذلك تكون التحالفات هي القاعدة األولية لبلوغ هذه الغاية ،وعند تعذرها تكون للقبيلة خيارات وقرارات
تستدعي القيام بحمالت خارج املحيط لردع املعتدي ،سواء كان ذلك االعتداء قد أصاب املمتلكات أو األشخاص .إن
االنضباط لقرار “آيت تقبيلت” واجب وفريضة ال تقبل املراجعة ،كما أن للمجاورة حق ال يمكن االعتراض عليه حتى أنها
1مضامين مقابلة مع السيد محمد نصرالدين ،شيخ مشيخة آيت اسنان إقليم تنغير
2استيتو عبد هللا“ ،دور تافياللت في تنظيم العالقات بين املجتمع واملخزن واملستعمر” ،منشورات املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير ،الطبعة
األولى .2013 ،ص 42
3أمرني علوي محمد“ ،القانون العرفي بقصور تافياللت :قصر أخنوس نموذجا” ،ضمن ندوة التاريخ والقانون :التقاطعات املعرفية واالهتمامات املشتركة منشورات
جامعة موالي إسماعيل ،مكنس سلسلة الندوات رقم .2009 ،22ص 74
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تعلو على الحق الفردي سواء تعلق األمر باألرض أو البنيان أو خالفه .فكان من نتائج ذلك القيام بالعمل املشترك من دون
أجر أو مقابل مادي محدد ،بل كل األعمال هي مفروضة على الجميع عبر ما يعرف بـ”التويزة ”4.إضافة إلى قدرة األجنبي
على العيش وسط الواحة وبين سكانها ،والحالة هنا تتعلق بعيش "اليهود" إلى جانب سكان واحة تودغى بحي "أسفالو".
 -3كيفية اختيار" أمغارنتقبيلت" وبعض مهامه.5
في كل سنة يجتمع كبار القبيلة ما بين  10إلى  12شخصا من كبار السن وعقالء القبيلة وذلك حسب عدد
"إخصان املكونة للقبيلة " وكل "إخص  "ikhsينتدب شخصين لعقد اجتماع " أﮔراو" وبعد نقاش حاد بين األطراف
الحاضرة في االجتماع يت م اختيار "أمغار نتقبيلت" بالتصويت واالنتخاب بين العظام الخمسة وبكل ديمقراطية وشفافية
خاصة في شهر مارس وكانت تقام عدة طقوس وعادات من بينها قراءة الفاتحة ثم وضع قبضة من الربيع "الفصة" فوق
رأس الرجل الذي تم اختياره وبعد ذلك تأتي نساء من ساللة "األمغار" يأخذن القبضة من على رأسه وفي موكب يعبر عن
الفرح  ،يشترك فيه األطفال يتجه بها للساقية "تارﮔا " ويقمن بترديد بيت شعري يعبر عن إتفاق الجميع على شخص
األمغار مرددين عبارات " نكراك تعقدين سنماغ اربي الراي " "إليك ياهللا نعهد بمشاكلنا" وبعد برهة من الزمن يخرج
املتطوعون بالكسكس إلى وسط " إغرم" ليأكل منها الزائر والغريب واملحلي وهنا تنتهي مراسم التعيين بقراءة الفاتحة من
جديد وترتيل بعض الدعوات متمنين أن تكون السنة سنة رخاء وازدهار ونشير هنا إلى أن حضور املرأة في املراسيم ما هو
إال رمز للخصب والحياة وتدوم مدة صالحية أمغار سنة واحدة إذ ينتقل األمغار إلى عظم أخر في السنة املقبلة بالتناوب
بين" إخصان" .
وبعد تعيين أمغار يقوم بدوره باختيار " املعين أو املساعد " أو ما يسمى باللسان املحلي " باب نمورbab –n-
"oumurإذ يقوم باختيار شخصين في كل عظم كأعيان له وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الهيكلة السابقة هي نفس الهيكلة التي
تخضع لها تشكيلة إيست تقبيلت داللة على قدرة املرأة على تدبير وتسيير شؤون أهل قبيلتها .وفيما يلي تشكيلة لتنظيم
آيت/ايست تقبيلت بقبيلة آيت سنان إقليم تنغير:6
هيكلة إيست تقبيلت
هيكلة آيت تقبيلت
أمغار نتقبيلت :قيو اوعبو
أمغار نتقبيلت :حسن نايت عيس ى
باب نومور:bab-n-oumour /
باب نومور:bab-n-oumour /
 رابحة نايت السعيد
 نزيه نايت حوس ى
 قيو بوهوش
 لحو نايت لحسن
 عشو ارهوش
 لحسن نايت ابراهيم رحمه هللا
 اللة زهور نايت موالي
 شعيبي عمر اوزايد
وتتجلى أهمية "أمغار -ن -تقبيلت" في كونه يقوم بتنظيم األمور داخل القبيلة إذ يتكلف بأمور"إكران/إكمون"
(الفدان واملشارات) ويقوم بإعالم الناس بضرورة حفر السواقي وإعادة ترميمها ويتكلف بتنظيم عملية السقي بالنوبة
وحفظ "تيرام( " 7الحقوق) وهو الذي يقوم بتحديد وقت إعالن جني الزيتون واللوز والثمر وكل من أخلف هذا الوقت
4سبيلمان جورج“ ،أيت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا” ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر أكادير ،الطبعة الثانية .2011،ص 54-53
 5مضامين مقابالت أجريت مع الساكنة املحلية بمنطقة تنغير أيام  13-17-18-21-10غشت 2020
 6مضامين مقابلة مع الساكنة املحلية املتمثلة في أشخاص :علي نصرالدين/محمد الزهري/عائشة باعتي/خديجة الكرتي.
7النوبة أو ترمت" وهي طريقة لتنظيم عملية السقي
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يدفع ضريبة تسمى محليا "تميولت "" "timiwltإذ تختلف قيمتها حسب حالة الشخص بين الصغير والكبير وحسب نوع
املخالفة كما يتدخل أمغار وأعوانه في جمع "خلصة" اإلمام أو الفقيه وفي حالة النزاع بين أهل القبيلة حول قضية املاء أو
الحدود ويحاول أن يقوم باإلصالح بينهم على قدر استطاعته وان استعص ى األمر عليه يرفع الشكوى إلى شيخ السلطة
ومن ثمة إلى القائد ،وهذه الحالة األخيرة نادرا ما تحدث لقدرة "أمغار" على حل مختلف املشاكل بمشاركة جميع أفراد
"آيت تقبيلت" وقدرته هذه راجعة أساسا إلى قدرته على الحضور والتواجد في مختلف تفاصيل الحياة اليومية ألفراد
القبيلة ،إذ يحضر في أفراحهم و أقراحهم بل ويحاول مع تنظيم "آيت/إيست تقبيلت" أن يجسد مبدأ التالحم والتآزر بين
مختلف أفراد القبيلة.
إن اختيار أمغارالقبيلة سواء في هذه الفترة الزمنية أو غيرها كان يخضع ملوازين القوى االجتماعية داخل
القبيلة ،8فيكون األمغار في العرف القبلي من أسرة غنية وذات ألقاب مشهورة ،أو من األعيان املحليين.9كما أن اختيار
األمغار يتوقف على شروط أساسية أخرى ،إضافة إلى ما سبق ،وهي أن يكون معروفا بالشجاعة والتجربة والكفاءة
الدبلوماسية والنزاهة والغنى والشهرة واألمانة واإلخالص ومشهود له بالقدرات املعرفية والعلمية ،وعلى دراية باألعراف
والعادات والتقاليد ،ألنه مرآة القصر وممثلها في كل املناسبات.
وتذكر بعض الروايات أن اختيار األمغار يتم بالتناوب كل سنة ،حيث يعقد أعضاء « آيت تقبيلت/إيست
تقبيلت » اجتماعهم الخاص بتعيين "أمغار" ،غالبا في شهر غشت أو في شهر أكتوبر ،وذلك ليتمكن هذا الشيخ من بداية
مهامه قبل بدء السنة الفالحية10وفي الحاالت التي يكون فيها "أمغار" قد أدى مهمته بشكل جيد وأنجز مصالح هامة
لسكان الواحة يعمل أعضاء "ايت تقبيلت" على إقناعه باالستمرار في منصبه لسنة إضافية ،مما يعني ،كما قال
إرنستگيلنر ،أن هذه املجتمعات معروفة بغياب هيئات تنفرد بالسلطة ،بل تنتقل فيها السلطة من عظم آلخر ومن أمغار
آلخر وفق مبدأ “التناوب والتكامل”11.
 -4ديموقراطية تسييراألمغار
تعد مؤسسة "آيت تقبيلت"املؤسسة الرئيسية واملركزية التي تقوم باتخاذ القرارات االساسية عن طريق
االستشارة والحوار بين ممثليها ،في حين ان شخص األمغار في القبيلة ال يقوم اال بدور تكميلي – تنفيذ ما اتفق عليه من
طرف “آيت تقبيلت” – ال غير كما أن التنظيم االجتماعي لشؤون القبيلة يخضع في آخر املطاف الجتهادات األمغار التي ال
يمكن أن تحيد باي حال من األحوال عن املصلحة الجماعية للقبيلة.
ان الحوار في املجتمع القبلي آلية من آليات املشاركة السياسية ،وهو أسلوب فاعل وقادر على تطوير نسق
ديموقراطي مالئم داخل املجتمع املحلي ،وفي فترات تاريخية متقدمة من تاريخ واحة تودغى الزال األمغار يقوم بأدواره
الريادية والزال تنظيم آيت تقبيلت يضطلع بمهامه التنظيمية ،بل إن التفاف الساكنة املحلية حول هذا التنظيم وحول

8كربخال مرمول“ ،إفريقيا” ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ومحمد زنيبر وأحمد التوفيق واحمد بن جلون ،منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر،
مكتبة املعا ريف الجديدة.1984 ،ص 14
9الوزان الحسن بن محمد“ ،وصف إفريقيا” ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ،منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2
.1983،ص 75
10مهدان امحمد“ ،املاء والتنظيم االجتماعي :دراسة سوسيولوجية ألشكال التدبير االجتماعي للسقي بواحة تودغة” ،منشورات جامعة ابن زهر أكادير.2012 ،ص -31
32
11ميمو روجي“ ،املسكن التقليدي في وادي تودغة باملغرب” ،ترجمة إبراهيم الخطيب ،مجلة املناهل ،عدد ،74/ 73فبراير  .2005ص46
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شخص األمغار كان من بين العوامل التي جعلت املحتل يعاني في محاوالته للتوغل بالجنوب الشرقي املغربي ،ليفطن في
األخير بمية السلطة املركزية إلى استنبات تنظيمات جديدة تنافس التنظيمات األولية ،ويتعلق األمر هنا بشخص
"الشيخ".
 -5األمغاراثناء الحماية وبعدها:
بعد تمكن جيش االحتالل من السيطرة على واحات درعة الوسطى والتي استمرت من 1931م إلى مارس 1934م
مع انتهاء املقاومة بجبل صاغرو ،12عمل املستعمر على تفكيك التنظيمات القبلية القائمة على االتفاقيات واألحالف،
حيث أحدث ما يسمى ب”مكاتب الشؤون األهلية” وقام بإحداث هياكل إدارية تنسجم ومتطلبات املرحلة الجديدة.
وبتأملنا لتقارير ضباط الشؤون األهلية سنجد مجموعة من االجتهادات التي أقدمت عليها الحماية الفرنسية
لزعزعة الفكرة املتداولة حول تنظيم "آيت تقبيلت" ومعه حول شخص األمغار في محاولة القضاء على الدور الريادي
لألمغار داخل القبيلة باستحداث مايسمى بالشيخ فنجد في النص السادس من تقرير الضابط الفرنس ي “روبير
منطاني”:13
“لقد كانت أحد املبادئ التي غالبا ما تم التأكيد عليها في سياسة املارشال “ليوطي ”هو :املحافظة على اإلطارات السياسية
للمجتمع املغربي وتوظيفها.وهكذا ظهرت للمارشال ضرورة توطيد املخزن وتوظيف هيبته العريقة ،وذلك أوال بهدف:
 التمكن بسهولة أكبر من البالد. ثم على أمل تجنب أن يعرف املغرب تطورا سريعا كما حدث في البلدان اإلسالمية بالشرق. ثم وضع تصور ملشروع يهدف التعويض التدريجي ملوظفي الحكومة الشريفة القديمة وكذا للتنظيمات القبلية السائدةبعناصر مكونة جيدا وقادرة على تفهمنا واملساهمة في عملنا اإلداري الكبير.14
من التغييرات التي اعتمدتها الحماية هي خلق تنظيم مقابل لتنظيم األمغار ويتعلق األمر "بالشيخ" الذي يتم تعيينه بناء
على موقفه من املعارك التي خاضتها قوات االحتالل في الجنوب الشرقي تحت غطاء الجيش املخزني ومن أبرزها معركة
بوكافر وبادو ،إذ تشكل املشاركة دليال على قبول التعامل مع الفرنسيين ،كما يتم تعيينهم بناء على أمرين إثنين15:
أولهما :دفع األموال للخليفة بكتب تودغى واملستقر بتنغير ثم لقائد تلوات وأيضا للباشا التهامي بمراكش؛
ثانيهما :التحالف مع الكالويين 16أثناء دخولهم إلى تودغى.
هكذا يبدو االختالف شديدا بين شخص يتهرب ويقدر حجم مسؤولية تدبير وتسيير شؤون أفراد القبيلة ،وبين
شخص آخر له استعداد لتقلد هذا املنصب ليتمتع بصالحيات امتالك السلطة واستغاللها لتحقيق مآرب خاصة .حيث
كان للشيوخ الذين يقدمون خدماتهم لنظام الحماية الفرنسية مجموعة من االمتيازات التي جعلتهم في قمة الهرم
االجتماعي لساكنة واحة تودغى.
12بوراس عبد القادر ،احتالل درعة نموذج لتطبيق سياسة ليوطي في التوسع واالحتالل :االحتالل الفرنس ي لدرعة العليا مراحله وحيثياته ،ضمن ندوة حوض وادي درعة
ملتقى حضاري وفضاء للثقافة واإلبداع ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،أكادير ،1996 ،ص .186
13أميلى حسن ،تازارين أيت عطا مسار واحة مروضة ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط ،الطبعة األولى ،2017 ،ص .173
14البوزيدي أحمد ،التاريخ االجتماعي لدرعة مطلع القرن  17إلى مطلع القرن 20م :دراسة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية من خالل الوثائق املحلية،
منشورات أفاق ،1994،ص .211
15الهروي ملهدي ،القبيلة اإلقطاع واملخزن :مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغربي الحديث  ،1934-1844منشورات إفريقيا الشرق.2010 ،ص.130
16نسبة إلى عائلة الباشا الكالوي املستقرة بكل من مراكش وتلوات
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 -6تنظيم "أمغارنتقبيلت" في عيون األجنبي
قد يبدو حديثنا مما سبق شوفينيا متعصبا ،لكن املتأمل في األفكار السابقة سيستنتج المحالة جدية املحاوالت
التي نهجتها إدارة الحماية الفرنسية بإيعاز من السلطة املركزية ،لتعويض التنظيمات القبلية السائدة بتنظيمات "هجينة"
أملتها ظرفية االحتالل؛ وحتى اليكون حديثنا من باب املغاالة سنجد أن عديد الكتابات قد حاولت إبراز قصور التنظيمات
القبلية التقليدية في مقابل "كمال" التنظيمات املستحدثة؛ فنجد الباحث املختار الهراس في هذا الصدد يعتبر أن
"اجماعة" لم تكن مؤسسة ديموقراطية بمعناها الكامل ،و لم تكن تعكس مواقف و تطلعات السكان .فقد كان أعضاءها
يختارون من بين أعيان القبيلة و مسنيها من ذوي الخبرة و املكانة االجتماعية املرموقة ،حيث يقدمون االقتراحات و
الحلول .أما العوام فلم يكن لديهم سوى حق الحضور واالنصات .17كما يذكر غابرييل كامبس Gabriel Cameesأيضا أن
امغارن (جمع أمغار)هم وحدهم من يحق لهم الكالم في "اجماعة" .فهي و إن كانت ديموقراطية من حيث املبدأ فإنها كانت
محدودة في الواقع .فالقرار يكون دائما بأيدي أسرتين أو ثالث.18
أما جاك بيرك فيوضح أن القرابة إذا كانت تحقق بالفعل وحدة الجماعة ،فإن املستفيد الرئيس ي منها ليس كل
اعضاءها ،بل فقط العائالت الشريفة و األصيلة ذات املكانة الرمزية املرموقة في مقابل الدخالء و الوافدين الجدد و
املستضعفين ،الذين يشهر في وجههم سالح الجينالوجيا 19كلما اقتضت الظروف اقتسام منافع مرعى أو ماء جماعي أو
أداء واجب جبائي .لقد كانت الديموقراطية القبلية إذن مجرد وهم ،و كانت العالقات السلطوية هي البارزة و املتحكمة في
الحياة القبلية ألن هناك فوارق اقتصادية و اجتماعية و رمزية بين أفرادها تقتض ي وجودها.
و هو ما أكده امللك الراحل محمد الخامس في  8ماي سنة  1958قائال " :ان تطور البالد اقتض ى انكسار البنيات
القبلية التي ال يمكن لها من اآلن فصاعدا أن تكون األساس إلرساء أجهزة تمثيلية فلذلك ارتأينا أن تكون الجماعة20
كخلية اجتماعية و سياسية جديدة األساس لتنظيم املغرب الحديث"21

ويوضح الباحث عبد الرحيم العطري في هذا الصدد أن الطلب على األعيان قد تجدد بعد االستقالل بسبب
الصراع الذي قام بين القصر و اليسار .فالدولة سعيا منها لتحجيم انتشار االحزاب الوطنية في املجتمع و البادية
خصوصا ،خلقت أحزابا إدارية تابعة لها و مألتها باألعيان ،و بالتالي فكما أفرغ القياد في املاض ي مؤسسة "اجماعة" من
محتواها الديموقراطي ،فإن خلفاءهم األعيان بدورهم يفعلون نفس الش يء مع مؤسسة الجماعة القروية و باقي

17نفس املرجع السابق ص 143-142
18بوخريص فوزي ،مؤسسة الجماعة Jemaaبين االستمرارية والقطعية ،ضمن كتاب املؤسسات الجماعية وقضايا التدبير املشترك باملغرب ،منشورات املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية ،الرباط ،2018 ،ص .183
19استيتيتو عبد هللا“ ،دورتافياللت في تنظيم العالقات بين املجتمع واملخزن واملستعمر” ،مرجع سابق ،ص .51
 20الجماعة مصطلح مستحدث يعني ذلك التنظيم البيروقراطي الذي يحاول تدبير الشأن املحلي بغض النظر عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها أفراد
املجتمع املحلي؛ وهذا املصطلح جاء في مقابل كلمة "اجماعة"،
ل
 21رحمة بورقية ،الدولة والسلطة واملجتمع،دراسة في الثابت واملتحو في عالقة الدولة بالقبائل في املغرب ،دار الطليعة بيروت لبنان ،الطبعة األولى فبراير  ،1991ص 72
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مؤسسات الدولة التمثيلية ،و مازال واقع التهميش و العزلة و االرتهان لكبار املالكين هو ما يعيشه صغار الفالحين .و هو
ما يعني أن الدولة املغربية الحديثة تكرر خطأها األزلي املتمثل في خلق الفرانكشتاين اإلقطاعي دون وعي منها.! 22
لقد كان الشيوخ أو إمغارن يشكلون قمة الهرم االجتماعي ،داخل القصور بالواحات ،فهم بمثابة فالحين لهم
عصبية كبيرة ولهم وضع اقتصادي جيد ،باإلضافة إلى مجموعة من الشروط األخرى ،كالكرم والشجاعة واثقان فن
الخطابة والحديث (تجماعت) ،وكانوا يتصدرون التجمعات التي تعقد على مستوى الجماعات أو القبيلة ،وهم في النهاية
املسؤولون عن القرارات الحاسمة .وبسبب ثقلهم االجتماعي هذا اعتمد عليهم الگالوي لتركيز نفوذه باملنطقة ،وكذلك
فعل الجهاز االستعماري الحتالل منطقة درعة.23
فالشيوخ يأتون في الرتبة الثالثة في هرم الجهاز اإلداري بعد الضابط رئيس املكتب ،وخليفة املخزن .وبعد ما كان
الشيخ يتم اختياره بطريقة دورية بين أعضاء جماعة القبيلة ،أصبح اختياره في بداية عهد الحماية يتم باقتراح من خليفة
املخزن ،وتصبح سلطته سارية املفعول بعدما يزكيه في منصبه رئيس مكتب الشؤون األهلية ،ويشمل مجال املشيخة
عددا غير محدد من قبائل القصور ،تبعا للترتيبات األمنية التي تفرضها ظروف املنطقة ،وهو الذي ينسق أشغال
املقدمين املعينين في كل قبيلة.24
حافظ نظام الحماية الفرنسية في بدايته على التنظيم القبلي املتبع بواحة تودغى ،حيث كان لكل قبيلة شيخها
ومؤسساتها ،والشيخ هنا تعبير عن الداللة املؤسساتية للشخص الذي مثل السلطة الحاكمة التي تسعى إلى تدبير شؤون
أفرادها ،في مقابل شخص "أمغار" الذي فرضته "عبقرية" التدبير الجماعي ملجال سكاني له مميزاته وخصوصياته.
 -7مآالت تنظيم "األمغار" بعد الحماية:
إن الحديث عن مؤسسة "األمغار" اليعني محاولة تجسيدها كمؤسسة فعلية تتمتع بوجود مادي بقدر مانتحدث عن
فكرة أملتها ظروف الحياة الجمعية داخل قصور وقصبات واحة تودغى ،وللعارفين بأحوال املجال الواحي سيفهمون
المحالة طبيعة هذه اإلمالءات التي جعلت القبيلة الواحية تفكر في طريقة امثل لتدبير شؤون حياة أفرادها .ونحن إن
نتحدث عن "األمغار" فإننا نتحدث بذلك عن تنظيم قائم بذاته يتجسد في رغبة "آيت تقبيلت" لتجسيد روح العمل
الجماعية التي لم تعد حكرا في تنظيمها على صيغة املذكر ،بل أصبح لنون النسوة "أمغار" خاص بهن في إطار تنظيم
"إيست تقبيلت" هذا األمغار النسوي يتقلد نفس املهام ويؤدي نفس األدوار التنظيمية لألمغار الذكر كتعبير عن املساواة
بل وتجسيد لعبارة "أن الكل معني بالتدبير والتسيير".
إن التمييز بين شخص "األمغار" وشخص الشيخ يكون المحالة من حيث الغاية التي تتأسس بموجبها كل مؤسسة
على حدة ،وهذا التمييز في نظرنا يمكن أن يعيننا على تحديد النعوت والصفات التي يتميز بها كل شخص على اعتبار أنه
يعبر عن مؤسسة قائمة بذاتها ،كما يعيننا على فهم حجم اللغط الذييحدث –حتى بين أهل املنطقة من الباحثين -في

 22عبد الرحيم العطري :سوسيولوجيا األعيان :آليات إنتاج الوجاهة السياسية ،مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحاث ،يونيو  ،2020ص 45
23البوزيدي أحمد ،درعة بين التنظيمات القبلية والحضور املخزني ،مرجع سابق ،ص .567
24نفسه ،ص .568
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مقاربة الظاهرتين ،ويمكن للجدول اآلتي أن يبرز هذا الفرق ،وقد اكتفينا في تحديد هذه النقاط بالفترة الراهنة دون
العودة إلى مراحل الحماية ومابعدها:25
"شيخ" السلطة
أمغار نتقبيلت
 يتم تعيينه من طرف السلطة املحلية؛
 يتم تعيينه من طرف أفراد القبيلة؛
 نجاحه في مهامه مرتبط باحترامه لتوصيات
 نجاحه في مهامه رهين بقدرته على خدمة آيت
وأوامر عليا بشكل مفروض وبمقابل مادي؛
تقبيلت بشكل تطوعي دون مقابل؛
 يعمل بسلطة التخويف والتهديد؛
 في محاولة فرض النظام يلجأ أساسا إلى الحوار؛
 له مكانة رمزية محترمة.
 يمكن أن يحظى باالحترام فقط بدافع الخوف.

خاتمة
دعوانا من كل ما سبق هي التأكيد على وجود بون شاسع بين تنظيم "أمغار نتقبيلت" وتنظيم "شيخ" السلطة،
وهذا االختالف ال يمكن ان نفهمه إال من خالل وضعه في سياقه التاريخي املناسب ،لكن ما ال يمكن قبوله هو الخلط بين
التنظيمين بدعوى الترجمة وتقديم كلمة "أمغار" كمرادف "للشيخ"؛ واستحالة هذه العملية راجع باألساس إلى أسباب
كثيرة يختلط فيها الذاتي باملوضوعي ،لكن ال يمكن أن نختلف حيال "براءة" ابداع تنظيم اجتماعي وسياس ي وإداري
واقتصادي من قبيل تنظيم "آيت/إيست تقبيلت" ،واسناد أمور تدبير الشأن املحلي لسكان واحة تودغى إلى شخص
"أمغار نتقبيلت" الذي يسانده في كل مرة أفراد هذا التنظيم؛ في مقابل تأكيدنا على وجود "نية مبيتة" باستحداث
تنظيمات هجينة غريبة عن تربة الواحة ومسعاها الوحيد هو تشويه تنظيم "آيت تقبيلت" ومعه "األمغار" بدعوى عدم
قدرته على تدبير شؤون أفراد القبيلة وأن التنظيم الجيد سيكون بيد الحماية الفرنسية والسلطة املركزية.
إن أبرز ما يمكن تعلمه من تنظيم آيت تقبيلت هو الرسوخ على املبادئ والقيم التي بموجبها أحدث هذا التنظيم
القديم قدم إنسان الواحة في حد ذاته ،فمعه نتعلم تجذر قيم التعاون والتآزر بين أفراد القبيلة الواحدة ،فنجد الجميع
مجندا وراء الجميع في أفراحهم وأقراحهم ،ونجد أن أفراد هذا التنظيم مستعدون للتطوع بدون انتظار مقابل ،على
عكس تنظيم "شيخ السلطة" الذي أبان التاريخ عن هجانته على الرغم من أن هذا الشخص من أبناء املنطقة ويعرف
سكانها.إننا وإذ نختم فقرات هذا املقال نعتبر أن تنظيم "األمغار" اليمكن أن يكون بأي حال من األحوال ذنبا من أذناب
االحتالل أو عميال له لعدة اعتبارات أهمها األسبقية الزمنية والتاريخية لهذا التنظيم على حساب تاريخ االحتالل ،إضافة
إلى نبل الرسالة والغاية التي ألجلها تم اختراع نظام "األمغار" بعيدا عن عبارات التخوين والعمالة لآلخر.
الئحة املراجع
البوزيدي أحمد ،التاريخ االجتماعي لدرعة مطلع القرن  17إلى مطلع القرن 20م :دراسة في الحياة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية من خالل الوثائق املحلية ،منشورات أفاق1994،؛
 25مضامين مقابلة مع الساكنة املحلية بتاريخ  08غشت  2020من مشيخة آيت اسنان إقليم تنغير
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الهروي ملهدي ،القبيلة اإلقطاع واملخزن :مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغربي الحديث ،1934-1844
منشورات إفريقيا الشرق2010 ،؛
الوزان الحسن بن محمد“ ،وصف إفريقيا” ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ،منشورات الجمعية املغربية
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2009؛
أميلى حسن ،تازارين أيت عطا مسار واحة مروضة ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط ،الطبعة األولى2017 ،؛
بوخريص فوزي ،مؤسسة الجماعة Jemaaبين االستمرارية والقطعية ،ضمن كتاب املؤسسات الجماعية
وقضايا التدبير املشترك باملغرب ،منشورات املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،الرباط2018 ،؛
بوراس عبد القادر ،احتالل درعة نموذج لتطبيق سياسة ليوطي في التوسع واالحتالل :االحتالل الفرنس ي لدرعة
العليا مراحله وحيثياته ،ضمن ندوة حوض وادي درعة ملتقى حضاري وفضاء للثقافة واإلبداع ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،أكادير1996 ،؛
رحمة بورقية ،الدولة والسلطة واملجتمع،دراسة في الثابت واملتحول في عالقة الدولة بالقبائل في املغرب ،دار الطليعة
بيروت لبنان ،الطبعة األولى فبراير 1991؛
سبيلمان جورج“ ،أيت عطا الصحراء وتهدئة درعة العليا” ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابن زهر أكادير،
الطبعة الثانية.2011،
عبد الرحيم العطري :سوسيولوجيا األعيان :آليات إنتاج الوجاهة السياسية ،مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات
واألبحاث ،يونيو 2020؛
كربخال مرمول“ ،إفريقيا” ،ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر ومحمد زنيبر وأحمد التوفيق واحمد بن جلون،
منشورات الجمعية املغربية للتأليف والترجمة والنشر ،مكتبة املعا ريف الجديدة1984 ،؛
مضامين مقابلة مع السيد محمد نصرالدين ،شيخ مشيخة آيت اسنان إقليم تنغير؛
مضامين مقابالت أجريت مع الساكنة املحلية بمنطقة تنغير أيام  13-17-18-21-10غشت 2020؛
مهدان امحمد“ ،املاء والتنظيم االجتماعي :دراسة سوسيولوجية ألشكال التدبير االجتماعي للسقي بواحة تودغة”،
منشورات جامعة ابن زهر أكادير2012 ،؛
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دوراالقتصاد املعرفي في االرتقاء بالتنمية االقتصادية
دراسة حالة (جمهورية جنوب إفريقيا)
The role of the knowledge economy in promoting economic développement
) Case study ( republic of south Africa
 -1حسن فؤاد فتحي ،باحث اقتصادي ،طالب بمرحلة املاجستير ،كلية الدراسات اإلفريقية العليا ،مصر
امللخص  :تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى أهمية االقتصاد املعرفي وأدواته املختلفة في التأثير على عملية التنمية االقتصادية بدولة جنوب
افريقيا ،وقد اعتمدت الدراسة على استخدام املنهج الوصفي لتحديد مفهوم االقتصاد املعرفي وخصائصه املختلفة ومدى أهميته ،كما
اعتمدت الدراسة على املنهج التحليلي إشارة إلى مؤشرات االقتصاد املعرفي في جنوب افريقيا ،ومدى العالقة بين تلك املؤشرات والتنمية
االقتصادية  ,وقد توصلت الدراسة البحثية إلى وجود تأثير ودور مهم لالقتصاد املعرفي في استيعاب عدد كبير من العاملين داخل قطاعاته
املختلفة مما يقلل من البطالة بالدولة ،أضف إلى ذلك دوره في زيادة قيم الصادرات من خالل زيادة قيمة الصادرات التكنولوجية امللحوظة
وكذلك قيمة مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي للدولة ،وكلها تأثيرات ذات فاعلية إيجابية على االقتصاد الجنوب افريقي باعتباره األكبر في
إفريقيا من حيث الصادرات وكذلك الواردات.
الكلمات االفتتاحية :
االقتصاد املعرفي – الصادرات التكنولوجية – رأس املال البشري – قطاع الخدمات – منظمة التعاون االقتصادي.
Abstract: This study aims to determine the interest of knowledge economy and its different
tools influencing the economic development process in republic of south Africa , this study
relied on the use of the descriptive method to determine the concept of knowledge
economy and its various characteristics and its importance , the study also relied on the
analytical method to measure the indicators of the knowledge economy in republic of south
Africa , and the relation of these indicators to economic development , this study found that
there is an important impact and role of the knowledge economy in absorbing a large number
of workers within its various sectors , which reduces unemployment in the country , add to
that its role in increasing export values byincreasing the values of technological exports , add
to that its contribution to the GDB , all of which are positively effective on the south African
economy , as the largest on the continent by exports and imports.
– Keywords: knowledge economy –technology exports – human capital –services sector
economic cooperation organization
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مقدمة
ال شك أن املعرفة أصبحت املحدد الرئيس ي الجديد لتوازنات القوى في النظام العاملي خالل الفترة األخيرة  ,فقد أصبح رأس
املال البشري ذا قيمة ربحية ومعيار رئيس ي للنجاح والتقدم في مختلف املجاالت , 1وأصبحت البنية التحتية لتقنيات االتصاالت
ً
واملعلومات لبلد ما العامل األهم في تحديد قدرة الدولة على االنتقال من اقتصاد املعرفة والتي تتمثل في كال من كثافة الخطوط
الهاتفية وانتشار أجهزة الحاسب اآللي ومدى استخدام االنترنت  ,فبعد أن ظلت املوارد االقتصادية املتحكم الرئيس ي في اقتصاد
الدول واملحرك لالقتصاد العاملي والركيزة األساسية للتنمية االقتصادية . 2
حيث تبدلت الكثير من املفاهيم االقتصادية وأصبحت املعرفة الفنية والتقانة واإلبداع واالبتكار والذكاء الصناعي
وتكنولوجيا املعلومات واالتصال العناصر الجديدة واملوارد االقتصادية األكثر أهمية في االقتصاد الجديد متفوقة عن
األصول السابقة , 3حيث أصبح القطاع املعرفي يشكل نحو  %6,5من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي ويوظف نحو  100مليون
شخص  ,كما نمت صادرات القطاع بنسبة  %40خالل الفترة من ( , )2015-2010كما بلغ سوق عمليات التجارة اإللكترونية
 25,3تريليون دوالر تمثل عمليات التبادل اإللكتروني بين قطاعات األعمال  %90منها4.
وبالتطبيق على الدول اإلفريقية يمثل االنتقال من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد املعرفي سالح ذو حدين فبالرغم من
انعكاسات العوملة بما تتضمنه من عمليات الخصخصة وسيطرة شركات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات التي
أصبحت تسيطر على ما يمثل  %80من حجم التبادل التجاري العاملي ,ومن جانب آخر يعد االنتقال نحو االقتصاد املعرفي
مخرج هام للدول اإلفريقية عامة والنامية بشكل خاص فهو يساعد على زيادة القدرات التنافسية للسلع ويمد الدول
اإلفريقية باألساليب التقنية التي تساعدها على زيادة قدراتها اإلنتاجية  ,لذلك اتجهت تلك الدول إلى االستثمار في املعرفة
والسعي لتخفيض معدالت األمية وتطوير آليات التعليم وإتاحته للجميع وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ,وذلك من أجل
تحقيق الهدف األسمى الذي تسعى إليه الدول وهو تحقيق التنمية االقتصادية.
وقد ادركت جمهورية جنوب افريقيا ضرورة تطوير مقومات وركائز االقتصاد املعرفي كمطلب جوهري يفرضه النظام العاملي
الذي يقوم على سياسات العوملة  ,ويتضح ذلك من مساهمة قطاع الخدمات في ناتجها اإلجمالي وفي توفير فرص وظيفية.
وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الدراسات البحثية التي شكلت اإلطار الذي بنى عليها الباحث دراسته  ,وقد تمثلت
أهم تلك الدراسات فيما يلي:
دراسة (فاطمة  )2021بعنوان آثر االقتصاد املعرفي في تحسين كفاءة االداء لرأس املال البشري بالتطبيق على االقتصاد
السعودي خالل الفترة من  , 2018-2007والتي استهدفت إلقاء الضوء على مفهوم ومؤشرات االقتصاد املعرفي ورأس املال
البشري مستخدمة املنهج الوصفي  ,وكذلك تحليل وضع االقتصاد املعرفي باململكة العربية السعودية باستخدام املنهج
االستقرائي االستنباطي  ,وقد توصلت الدراسة إلى أن االقتصاد املعرفي يساهم في تحسين أداء رأس املال البشري باململكة ,
كما أوصت بضرورة زيادة االنفاق على البحث والتطوير والتدريب واالهتمام بالبنية التحتية األساسية وتطوير منظومة
التعليم5.
 - 1هبه عبد املنعم  :اقتصاد املعرفة :ورقة إطارية  ,مجلة دراسات اقتصادية  ,العدد  ،2019 ،51ص. 40
محمد فتحي عبد الهادي  :اقتصاد املعرفة في األدبيات العربية :د اسة تحليلية ودروس مستفادة 2,ر
 -3عقبة عبد الولي  :آثر اقتصاد املعرفة على النمو االقتصادي والتوظيف في الدول العربية " دراسة حالة مجموعة من الدول العربية 2018 ،
مراد علة  :جاهزية الدول العربية لالندماج في اقتصاد املعرفة" د اسة نظرية تحليلية " ،ص1و4.2ر
- 5فاطمة عبدهللا محمد عطية  :آثر االقتصاد املعرفي في تحسين كفاءة االداء لرأس املال البشري " دراسة قياسية على االقتصاد السعودي خالل
الفترة من  ," 2018-2007املجلد  , 22العدد .2021 , 2
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دراسة (شادي  )2021تحت عنوان دور االقتصاد املعرفي في تحقيق التنمية املستدامة في مصر  ,وقد سعت الدراسة البحثية
إلى دراسة انعكاسات االقتصاد املعرفي على التنمية املستدامة في مصر  ,وباستخدام املنهج الوصفي التحليلي واملنهج الكمي
ً
وإتباع األسلوب القياس ي  ,توصلت الدراسة البحثية إلى وجود تأثير إيجابي لكال من مؤشري البحث والتطوير والبنية التحتية
التكنولوجية على التنمية املستدامة في مصر.
وأوصت الدراسة في نهايتها بضرورة إعادة هيكلة منظومة التعليم واالهتمام بالبحث والتطوير ومشاركة القطاع الخاص في
العملية اإلنتاجية والعمل على إعداد القادة6.
ودراسة (إيناس  )2020تحت عنوان آثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو الشامل " دراسة تطبيقية على الدول
النامية والعربية "  ,وقد استهدفت الدراسة باستخدام املنهج اإلحصائي قياس آثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
النمو الشامل بجانب املنهج الوصفي لعرض أدبيات الدراسة والدراسات السابقة التي قامت عليها الدراسة  ,وتوصلت
الدراسة إلى أن هناك آثر معنوي وإيجابي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو الشامل7 .
ودراسة (عبدالغني  )2020بعنوان االقتصاد التقليدي في مقابل اقتصاد املعرفة والتنافسية  ,وقد سعت تلك الدراسة إلى
تحديد ماهية االقتصاد املعرفي والفرق بينه وبين االقتصاد التقليدي مستخدمة لذلك املنهج الوصفي  ,كما سعت إلى تحليل
خصائص ومؤشرات قياسه مستخدمه بذلك املنهج الوصفي التحليلي  ,وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور هام وفعال
لالقتصاد املعرفي في تحقيق ميزة تنافسية دولية أفضل8.
وهناك دراسة (عبدالهادي  )2019والتي تناولت اإلسهامات العربية في مجال اقتصاد املعرفة من خالل التعرف على
خصائص االقتصاد املعرفي وأبرز النماذج العربية  ,وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي  ,وأظهر املؤشر أن 14
دولة عربية ضمن  138دولة  ,وقد احتلت االمارات املركز األول على مستوى الدول العربية وال  16على مستوى العالم ,
وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير إيجابي القتصاد املعرفة على النمو االقتصادي  ,كما أظهرت أن االستثمار في رأس املال
البشري يمثل املحور الرئيس ي للولوج إلى اقتصاد املعرفة9.
كما اهتمت دراسة ( )Tchamyou ,2017بتحديد دور اقتصاد املعرفة في  53دولة افريقية خالل الفترة من عام -1996
ً
 2010مستخدمة املتغيرات األربعة لقياس  keوفقا لقياس البنك الدولي والتي تتمثل في (التعليم  -االبتكار والحوافز
االقتصادية  -النظام املؤسس ي  -تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت)  ,وقد أكدت الدراسة على أن تبني سياسات اقتصادية
على أساس اقتصاد املعرفة ستعزز بشكل كبير القدرات االنتاجية لالقتصاد في الدول اإلفريقية وخاصة النامية وهذا بدوره
يلعب دور مهم في محاربة البطالة وتحسين القدرة التنافسية اإلفريقية في سالسل القيمة العاملية10.
ً
وأخيرا دراسة (نائف  )2014تحت عنوان دور اقتصاد املعرفة في جذب االستثمار األجنبي املباشر" دراسة مقارنة للدول
العشرة األولى في قارات العالم"  ,حيث سعت الدراسة إلى دراسة دور االقتصاد املعرفي في جذب االستثمار ,وقد استخدم
الباحث املنهج النظري التحليلي والكمي  ,وتوصل الباحث في نهاية الدراسة إلى أن االستثمار يتوزع حسب املناطق والدول على
-شادي إبراهيم حسين  :دور االقتصاد املعرفي في تحقيق التنمية املستدامة في مصر  ,مجلة اإلبداع  ,املجلد  , 11العدد  , 1عام 6.2021

-7إيناس فهمي حسين  :آثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على النمو الشامل " دراسة تطبيقية على الدول النامية والعربية "  ,مجلة دراسات  ,املجلد  , 21العدد , 3
.2020
8
محمد فتحي عبدالغني  :االقتصاد التقليدي في مقابل اقتصاد املعرفة والتنافسية  ,مجلة كلية السياسة واالقتصاد  ,العدد السادس 2020 ,- 9محمد فتحي عبدالهادي :اقتصاد املعرفة في االدبيات العربية" دراسة تحليلية ودروس مستفادة"  ,املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات  ,املجلد  , 1العدد 1
.2019,
10
-Tchamyou, Vanessa, the rôle of knowledge economy in African business, African gouvernance and
développement Institute , 2014
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أساس تطور اقتصاد املعرفة وعلى أساس مدى توفر املوارد الطبيعية11.

مشكلة الدراسة
تعد جمهورية جنوب افريقيا الدولة األكبر في إفريقيا من حيث حجم صادراتها ووارداتها  ,أضف إلى ذلك مساحتها الواسعة
التي تتناسب مع عدد سكانها بما ال يؤدي لتضخم سكاني أو ظهور عشوائيات  ,كذلك تلك املوارد الطبيعية التي أنعم هللا عليها
بها  ,كل تلك العوامل وغيرها من العوامل األخرى ساعدت الدولة اإلفريقية على االنخراط واالندماج بصورة سريعة في
االقتصاد العاملي ومتطلبات العوملة والتكنولوجية الحديثة التي تمثل الركيزة األساسية التي يقوم عليها االقتصاد املعرفي ,مما
يدفعنا للتفكير والسعي للتعرف على مدى أهمية ذلك النظام الجديد ودوره في االرتقاء بمستويات التنمية االقتصادية
للدولة.
فرضية الدراسة
تقوم الدراسة البحثية على فرضية أساسية مفادها أن اقتصاد املعرفة يلعب دور إيجابي في تحقيق التنمية االقتصادية في
جمهورية جنوب افريقيا.
أهداف الدراسة
تسعى الدراسة البحثية إلى تحقيق مجموعة أهداف تتمثل في:
 -1التعرف على اقتصاد املعرفة من حيث النشأة واملفهوم والخصائص.
 -2إبراز مكونات االقتصاد املعرفي واملالمح الرئيسية له.
 -3تحليل واقع االقتصاد املعرفي في جمهورية جنوب افريقيا.
 -4التعرف على دور اقتصاد املعرفة في تحقيق االرتقاء بالتنمية االقتصادية بجنوب افريقيا.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة البحثية على املنهج الوصفي للوقوف على مستجدات املفاهيم املتعلقة باقتصاد املعرفة  ,كما اعتمد الباحث
على املنهج الوصفي التحليلي لتحليل مؤشرات اقتصاد املعرفة داخل الدولة.
حدود الدراسة
ً
حددت الدراسة جمهورية جنوب افريقيا تحديدا إلطارها املكاني  ,كما حددت الدراسة الفترة من  2000حتى عام 2020
( فترة توفر البيانات ) ليمثل اإلطار الزماني للدراسة.
خطة الدراسة
بنى الباحث دراسته البحثية على ثالثة محاور رئيسية تمثلت في :
املحور االول  :اإلطار املفاهيمي لالقتصاد املعرفي.
املحور الثاني  :ركائز ومؤشرات االقتصاد املعرفي في جنوب افريقيا.
املحور الثالث  :دور االقتصاد املعرفي في االرتقاء بالتنمية االقتصادية بالدولة.
وفيما يلي عرض لتلك املحاور الرئيسية
املحوراالول  :اإلطاراملفاهيمي لالقتصاد املعرفي
أوال ً  :مفهوم اقتصاد املعرفة
- 11محمد نائف محمد  :دور اقتصاد المعرفة في جذب االستثمار األجنبي المباشر" دراسة مقارنة للدول العشرة األولى في قارات العالم" ،جامعة
الموصل ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،المجلد  ،36العدد .2014 ،116
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ال يوجد تعريف واحد القتصاد املعرفة  ،وانما يوجد عدد من التعريفات التي حاولت الكثير من
الدراسات واملنظمات الدولية املختلفة وضعها في ظل تزايد أهميته االقتصادية على رأسها البنك
الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي12.
 )1مفهوم البنك الدولي
يعرف البنك الدولي االقتصاد املعرفي بأنه  :االقتصاد الذي يخلق ويكتسب ويستخدم املعرفة من
ً
أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،ويعد هذا التعريف هو التعريف األكثر شموال ألنه
يركز على الجوانب املختلفة القتصاد املعرفة وليس على جانب واحد13..
 )2مفهوم صندوق النقد العربي
والذي يعرف االقتصاد املعرفي بأنه االقتصاد الذي تعتبر فيه املعرفة املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي  ,والذي يعتمد على
توافر تقنية االتصاالت واملعلومات ويستخدم االبتكار والرقمنة إلنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة14 .
 )3مفهوم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
االقتصاد الذي فيه إنتاج وتوزيع واستخدام املعرفة املحرك األساس ي لعملية النمو وخلق الثروة وفرص التوظيف عبر كافة
الصناعات15.
كما تعرفه أيضا بأنه االقتصاد القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق املعرفة لدفع عجلة النمو ولتواصل التنمية في
املدى البعيد16 .
 )4مفهوم برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
يعرف اقتصاد املعرفة :بأنه نشر املعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجاالت النشاط املجتمعي واملجتمع املدني
ً
والسياسة  ،والحياة الخاصة وصوال لترفيه حياة الناس أي إقامة التنمية اإلنسانية ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية
املمكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية.
ً
وأخيرا يمكننا أن نعرف االقتصاد املعرفي بأنه االقتصاد الذي يمر بثالث مراحل مختلفة املرحلة األولى هي مرحلة انتاج موارده
املختلفة  ,ثم تأتي املرحلة الثانية والتي تهتم باستخدام تلك املوارد إلنتاج املعارف وإدارتها  ,وتتمثل املرحلة الثالثة في استخدام
تلك املعارف املنتجة لتحقيق فوائد اقتصادية وخلق فرص العمل17 .
ً
ثانيا  :خصائص وسمات اقتصاد املعرفة.
لكي يتم تحديد آثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املجتمع ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية البد من التنويه
واإلشارة إلى أهم السمات التي تميزه عن غيره والتي يمكن عرضها كما يلي:
ً
 التركيز على الالملموسات كاألفكار واملعلومات والعالمات التجارية بدال من اآلالت واألصول املادية  ,فهو - 12جيهان محمد :أثر اقتصاد املعرفة في النمو االقتصادي في االقتصاد املصري ,املعهد العربي للتخطيط ,مجلة التنمية والسياسات
االقتصادية ,املجلد الثامن عشر ,العدد الثاني2016,م ,ص .11
 د .خالد السنباني :االقتصاد املعرفي املفهوم والخصائص واملؤشرات ،ص13.226ً
محمد جبار الشمري  :دور اقتصاد املعرفة في تحقيق النمو االقتصادي "مصر نموذجا" ,مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية,2008,ص7414اليمن ،كلية العلوم  -15بولصباع رياض :التنمية البشرية املستدامة واقتصاد املعرفة في الدول العربية الواقع والتحديات – دراسة مقارنة :اإلمارات العربية املتحدة الجزائر
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة عباس فرحات سطيف , 2013-2012 ،ص.51
 - 16د .مراد علة ،جاهزية الدول العربية لالندماج في اقتصاد املعرفة دراسة نظرية تحليلية ،كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  ,الجزائر..
-براجي صباح وعمران الزيت :دور التحول إلى اقتصاد املعرفة في زيادة تنافسية اقتصاد اململكة العربية السعودية والدول العربية ومعوقاته  ,ص -5
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اقتصاد يتميز بارتفاع املكونات املعرفية وتضاءل املكونات املادية 18 .

ً
ذاتيا باالستهالك19.
 -يطلق عليه اقتصاد الوفرة وذلك ألن املعرفة ال تستهلك أي ال تستنفذ  ,بل تتوالد

 ال توجد فيه حواجز أو قيود جمركية أو ضريبية حيث يتميز بتخفيض التعريفات القيود الجمركية على التقنياتالحديثة وذلك من أجل زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة20.
 تعد املعرفة أهم املوارد األساسية له والتي تشكل أهم مصدر للسلطة والثروة. النظر للموضوعات نظرة شمولية على املدى البعيد لتحقيق األهداف التي تخدم املجتمع ككل وليس الشركة فقط. االرتكاز على ركائز العوملة التي يعد االنفتاح السمة األساسية له مع إضافة طابع التعاون املثمر بين مختلف الشركاتلتقديم
واألفراد
الخدمات املطلوبة بكفاءة.
 الفهم الجيد لالحتياجات األساسية التي يحتاج إليها األفراد بمختلف الفئات وتقليل حجم األخطاء في املنتج املقدم. الخبرات الفنية العالية واملهارات املميزة لفريق العمل القائم على تقديم تلك الخدمات21. تقديم قوة عاملة متعلمة  ,حيث تستثمر الحكومة أكثر في التنمية البشرية  ,وتساهم العمالة باألفكار واملهاراتواملعرفة من خالل استخدام أحدث التقنيات22 .
ً
ثالثا  :أهمية اقتصاد املعرفة.
 تعد األساس املستخدم إلنتاج وزيادة الثروة. تساهم في زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء وتقليل التكاليف اإلنتاجية عن طريق استخدام األساليب املتقدمةوالوسائل التقنية الخاصة باقتصاد املعرفة.
 تساهم في توفير فرص عمل وخاصة ضمن املجاالت التي تستخدم تقنيات تكنولوجية متقدمة ضمن اقتصاداملعرفة.
 تعمل على تحديث وتطوير النشاطات االقتصادية مما يدعم نموها بدرجة كبيرة. تقلل املعرفة من استخدام املوارد الطبيعية عن طريق االعتماد على موارد املعرفة. إعادة هيكلة االقتصاد حيث تؤدي إلى زيادة االهتمام باإلنتاج املعرفي املباشر وغير املباشر وتعزز االستثماربرأس املال البشري.
 تتماش ى مع النظام العاملي الحديث الذي يقوم على الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وقيام التكتالتاالقتصادية.
 نشر املعرفة وتوظيفها وانتاجها23.الرقمية  ,كلية  - 18محمد جابر الشمري وحامد كريم الحدراوى ،عمليات إدارة املعرفة وأثرها في مؤشرات االقتصاد املعرفي "دراسة تحليلية آلراء عينية من املؤسسات
اإلدارة واالقتصاد  ,جامعة الكوفة  ,العراق  ,العدد  , 2008 , 1ص 192
محمد قرني عبدالغني  :مرجع سبق ذكره  ,ص 19.67 محمد جابر الشمري  :مرجع سبق ذكره  ,ص7320- 21محمد أنس أبو الشامات  :اتجاهات اقتصاد املعرفة في البلدان العربية  ,مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  ,املجلد  , 28العدد , 1
عام  , 2012ص598
22
دينا محى الدين محمد  :االقتصاد القائم على املعرفة وتنمية املوارد البشرية في ماليزيا ,املجلة العملية لالقتصاد والتجارة  ,مصر  ,عدد أكتوبر  , 2011 ,ص 888-23هند صبيح رحيم  :اقتصاد املعرفة ودوره في تحقيق التنمية املستدامة  ,املجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية  ,املجلد الرابع  ,العدد , 15
مايو  , 2020ص.402-400
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 إتاحة للمستهلك سوق املنافسة الكاملة فهناك العديد من املنتجين للسلعة الواحدة يتنافسون فيما بينهم على األسعاروأخذ حصة من السوق  ,ولدى املستهلكين املعرفة الكاملة عن السلعة 24 .
 إمكانية نشر املعرفة في كافة مجاالت الحياة للفرد واملجتمع وبذلك يمكن الوصول إلى كل مكان وكل فرد وكلفئات املجتمع بسهولة وببساطة  ,وإمكانية التعرف بسهولة على أذواق املستهلكين والقيام بإنتاج السلع املفضلة
لديهم وتوفيرها25.
ً
رابعا  :الركائزالتي يقوم عليها االقتصاد املعرفي
 )1تو افربنية تحتية مبنية على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
والتي تسهل عملية نشر وتجهيز املعلومات واملعارف وتكييفه مع االحتياجات املحلية لدعم النشاط االقتصادي وتحضير
املشاريع على انتاج قيم مضافة عالية26 .
( )2رأس املال الفكري
ويقصد به أولئك األشخاص الذين يمتلكون املعارف والخبرات والقدرات التي تمكنهم من اإلسهام املبدع في أداء املنظمات
التي يعملون بها وهم جزء من رأس املال البشري.
 )3تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وتتمثل في الوسائل التي تساهم في تسيير املعرفة وتحقيق امليزة التنافسية والتأقلم مع الوضع الجديد.
 )4اإلبداع واالبتكاروالبحث العلمي
حيث يمثل اإلبداع تجسيد األفكار واملعارف التكنولوجية.
 )5منظومة تعليم فعالة
فالتعليم يلعب دور مهم وفعال في اقتصاد املعرفة باعتبار أنه يؤدي في النهاية إلى توافر رأس املال البشري الذي يعد
املصدر إلنتاج املعرفة  ,كما أنه يؤدي إلى الوعي بأهمية املعرفة.
 )6املوارد املالية
هناك عدة آليات ومشروعات ضمن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تحتاج لحشد املوارد املالية لتمويلها  ,ويمكن
عرض أهم جوانب اإلنفاق فيما يلي :
 حقوق امللكية الفكرية. براءات االختراع واإلنفاق على البحث والتطوير27. شبكات اإلنترنت وخطوط التليفون. )7وجود منظومة بحث وتطويرفعالة.
مما يتيح ألفراد املجتمع التعلم بدقة كافية وتساعدهم على التطوير السريع وغياب هذه املنظومة يحرم االقتصاد املعرفي

-اقتصاد املعرفة  :ورقة إطارية  ,مرجع سبق ذكره  ,ص24.40

- 25صادق علي  :االقتصاد املعرفي ودوره في التنمية االقتصادية ،مجله الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة الكوفة  ،العراق  ,عام  , 2009ص.13
- 26صهيب كمال األغا  :متطلبات التحول نحو االقتصاد املعرفي من وجهة نظر القيادات الجامعية في فلسطين  ,مجلة جامعة فلسطين لألبحاث
والدراسات  ,العدد  , 5يوليو  , 2013ص45
27
-محمد فتحي عبدالهادي  :مرجع سبق ذكره  ,ص 167
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من القدرة على التخطيط والوجيه والتطوير والتقويم مما يؤدي في النهاية إلى فشل اقتصاد املعرفة28 .

املحورالثاني  :مؤشرات االقتصاد املعرفي في جنوب افريقيا
ً
أوال  :مؤشرات قياس االقتصاد املعرفي.
هناك بعض األسس املنهجية لقياس اقتصاد املعرفة  ،وليس هناك اتفاق دولي علي مؤشر بعينهلقياس االقتصاد القائم
علي املعرفة  ،وعلي الرغم من أن هناك اهتمام بتطوير تلك املؤشرات إالأنها عادة ما تكون متاحة علي املستوي القومي
فقط ،وهناك بعض املؤشرات الدالة علي اقتصاداملعرفة.
 )1مؤشرالبنك الدولي
تلك األداة التي قام البنك الدولي بتطويرها وتنميتها من أجل تقييم أداء اقتصاد املعرفة داخل الدول  ,ويتكون ذلك املؤشر
من  148متغير ل  146دولة  ,والذي يعتمد بدوره على أربعة ركائز أساسية وهي ( التعليم واملوارد البشرية – الحافز
االقتصادي والنظام املؤسس ي – نظام االبتكار واإلبداع – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )
أ -مؤشرالتعليم واملوارد البشرية
ال شك أن للموارد البشرية أهمية كبرى في عمل النشاطات االقتصادية وتنميتها وتطويرها خاصة في ظل اقتصاد املعرفة
وما يتضمنه من تقنيات متقدمة  ,ويعد هذا املؤشر على درجة عالية من األهمية ملا لها من تأثير مباشر على ثورة
التكنولوجيا واملعرفة من حيث نسبة املتخصصين في مجاالت املعرفة املختلفة وبالتالي زيادة اإلنتاجية29.
ب -مؤشرالبحث والتطوير
من املؤشرات الهامة في اقتصاد املعرفة سرعة اإلبداع العلمي والتكنولوجي  ,هذا وتأخذ الدول مراكزها التنافسية في
العالم ً
بناء على قدراتها في سرعة الخلق واإلبداع  ,وتشكل بيانات األبحاث والتطوير املؤشرات األساسية القتصاد املعرفة ,
حيث يتم استخدام مؤشرين أساسيين هما (النفقات املخصصة للبحث والتطوير -العاملون في مجال البحث والتطوير)
وهو ما سيتضح في السطور القادمة30.
ج -مؤشرالبنية األساسية للحواسيب
ويدخل ضمن هذا املؤشر كل العمليات ذات العالقة بالحواسيب خاصة إذا ما تعلق األمر بعدد أجهزة الحاسوب في كل
ألف نسمة من السكان ومستخدمي الشبكة العنكبوتية  ,إذا يعبر عدد مصنفي اإلنترنت عن مدى حضور البلد في
اإلنترنت31.
 )2مؤشراالتحاد األوروبي
والذي يشمل على ثالث مؤشرات رئيسية تتمثل في ( استخدام اإلنترنت – براءة االختراع – االستثمار في رأس املال البشري
– بيئة البحوث والتطوير)
 )3مؤشراملعرفة العربي
حيث تم بناء مؤشر استداللي للبلدان العربية يوضح مكانتها املعرفية  ,ويقوم هذا املؤشر على مجموعة من البيانات والتي
تتمثل في (التعليم ما قبل الجامعي – االقتصاد – التعليم العالي – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – التعليم التقني
 -محمد جابر طاهر  :مرجع سبق ذكره 28.

 -29محسن خضيري  :دور اقتصاد املعرفة في تحقيق التنمية البشرية ،بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق حالة دراسية  ,جامعة واسط  ,كلية اإلدارة واالقتصاد.
- 30محمد إبراهيم عبد هللا عبد الرؤوف  :اقتصاد املعرفة واالستثمار في الرأس مال البشري  ،دراسة تحليلية مقارنة بالتطبيق علي
مصر  ،مجلة مصر املعاصرة ،مصر.
 -خالد ياسين الشيخ  :االقتصاد املعرفي ودره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،دار مكتبة نور ،جامعة دمشق  , 2016 ,ص 31.5
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والتدريب املنهي – البحث والتطوير واالبتكار)32.

ً
ثانيا  :و اقع االقتصاد املعرفي بجمهورية جنوب إفريقيا.
ال شك أن دولة جنوب افريقيا من الدول الرائدة في القارة اإلفريقية  ,حيث تأتي في مقدمة الدول من حيث مؤشر اقتصاد
املعرفة في القارة اإلفريقية  ,وفيما يلي عرض تفصيلي ملؤشرات االقتصاد املعرفي بدولة جنوب افريقيا  ,وسوف نركز في
ً
ً
دراستنا على مؤشرات كال من (مؤشرات اقتصاد املعرفة – مؤشر املعرفة)  ,حيث أتت جنوب إفريقيا في املرتبة  67عامليا
ً
ملؤشر اقتصاد املعرفة لعام  2012ولكنها تقدمت في املرتبة العاملية بعد ذلك وأصبحت في املرتبة  57عامليا  ,األمر الذي
يضعها في املرتبة األولى إفريقيا من حيث مؤشر اقتصاد املعرفة .وفيما يلي عرض لوضع االقتصاد املعرفي داخل الدولة
( )1مؤشراقتصاد املعرفة مرجح حسب عدد السكان
ً
ً
طبقا لهذا املؤشر تأتي جنوب إفريقيا في املرتبة ال 57في الترتيب العاملي لعام  2015محققة تقدما لعشر مراكز بعد أن
ً
كانت في املرتبة ال 67عامليا لعام .2012
 )2مؤشرالحو افزاالقتصادية والنظام املؤسس ي
والذي تتراوح قيمته ما بين ( )10-0فكلما ارتفعت قيمة املؤشر واقتربت من ال 10دل ذلك على مدى كفاءة النظام
املؤسس ي والتطور التكنولوجي به  ,وقد بلغت قيمة املؤشر بجنوب افريقيا في عام  2012ما يمثل .4.49
 )3مؤشراإلبداع واالبتكار
بلغت قيمة املؤشر بالدولة في عام  2012حوالي  6.89وذلك بعد أن كان يمثل نحو  6.78في عام  ,2000ويالحظ أن ذلك
ً
املؤشر قد شهد اهتماما من قبل الدولة  ,فبعد أن كانت الدولة اإلفريقية تحتل املرتبة  59في عام  2011ضمن ذلك
املؤشر أصبحت تحتل املرتبة  58في عام  2013وفي عام  2014احتلت الرتبة  53في الترتيب العاملي.
 )4مؤشرالتعليم
أهم مؤشرات اقتصاد املعرفة بجانب البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار  ,حيث يمثل توافر الكوادر البشرية وإتاحة
التعليم لهم بمستوى وكفاءة عالية ضرورة ملحة لنجاح منظومة االقتصاد املعرفي  ,وجاءت قيمة املؤشر بالدولة  4.87في
عام  2012بعد أن كان يمثل  4.71في عام  , 2002األمر الذي يعكس زيادة االهتمام املوجه من قبل الدولة ملنظومة
التعليم وتوجيه االستثمار في البشر ,وفيما يلي عرض ملؤشر التنمية البشرية بدولة جنوب إفريقيا خالل بعض سنوات
الدراسة  ,حيث بلغت قيمة املؤشر في عام  2019ما يمثل  0,71بعد أن كان يمثل  0.68 2012في عام  , 2012وفي عام
 2005كان يمثل  , 0.62وتتراوح قيمة ذلك املؤشر بين الصفر والواحد الصحيح  ,وتؤكد بيانات وقيم ذلك املؤشر مدى
اهتمام الدولة برأس املال البشري.
 )5مؤشرتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يعد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت العمود الفقري القتصاد املعرفة في دولة جنوب افريقيا ,33حيث يعد مؤشر
نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على قدر كبير من األهمية خاصة مع تزامن الوقائع  ,حيث التقى االقتصاد املعرفي
بقاعدة تكنولوجية مالئمة وهذا ما أدى إلى تعزيز مشترك بين ازدهار النشاطات املكثفة في املعرفة واإلنتاج ونشر

- 32كنيدة زليخة  :االندماج في اقتصاد املعرفة "بين املتطلبات ومؤشرات القياس"  ,مجلة اقتصاديات املال واألعمال  ,العدد السادس ,
عام , 2018ص521
33- Paterson, Is South African ready to compète in the knowledge economy. South African journal of information management , 2002.
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التكنولوجيا الجديدة ,34فقد بلغت قيمة املؤشر في عام  2012ما يمثل  . 3.58والجدول التالي يوضح قيم تلك املؤشرات.35
جدول رقم ()1
السنة مؤشر
اقتصاد املعرفة
5.77 2000
5.21 2012

الدولة
جنوب
افريقيا

مؤشر الحوافز مؤشر
والنظام املؤسس ي التعليم
4.71
5.31
4.87
4.49

مؤشر
التكنولوجيا
6.28
3.58

مؤشر
اإلبداع واالبتكار
6.78
6.89

ترتيب الدولة
 - 2012املرتبة 67
 – 2015املرتبة 57

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات https://www.knoema.com
ً ً
 يؤكد الجدول السابق ما تم ذكره من أن دولة جنوب إفريقيا قد شهدت تطورا كبيرا في قطاع االقتصاد املعرفي  ,حيثتطورت من املركز ال 67لعام  2012لتصل إلى املركز  57لعام .2015
( )6عدد مستخدمي اإلنترنت لكل مليون شخص
ويقصد به أولئك الذين يستخدمون اإلنترنت من أي جهاز بما في ذلك الهواتف الجوالة  ,والشكل التالي يوضح عدد
مستخدمي اإلنترنت لكل مليون شخص داخل دولة جنوب إفريقيا كما هو موضح
شكل رقم ( )1يوضح عدد مستخدمو اإلنترنت لكل مليون شخص

مستخدمو اإلنترنت لكل مليون شخص
20000
14421,82

15000

12031,59
14353,11

10000
9429,16
173,19 221,88 272,76 917,58

5000
142,7

82,32

52,07

2012

2011

2010

0
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

مستخدمو اإلنترنت لكل مليون شخص

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 يبين لنا الشكل السابق االتجاه التصاعدي الذي يأخذه عدد مستخدمي اإلنترنت مع مرور الزمن  ,حيث ارتفع عددمستخدمي اإلنترنت من  917شخص في عام  2016لتصل إلى  12031مستخدم في عام  , 2018ويستمر املؤشر في التزايد
املستمر مع مرور الزمن ليصل إلى  14421مستخدم في عام  , 2020ويرجع ذلك إلى االهتمام املوجه من قبل الدولة لقطاع
االتصاالت والتكنولوجيا املتقدمة.
 )7مقاالت الصحف العلمية والفنية
يقصد بها عدد املقاالت العلمية والهندسية املنشورة في الحقول التالية ( الفيزياء – األحياء – الكيمياء – الرياضيات –
الهندسة والتقنية – علوم األرض والفضاء ) وغير ذلك من الحقول األخرى  ,والجدول التالي يوضح عدد األبحاث واملقاالت
خالد ياسين الشيخ  :االقتصاد املعرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية34.2015 ,35- https://www.knoema.com
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العلمية املنشورة خالل الفترة من .2018 -2005
جدول رقم ( )2يوضح عدد املقاالت العلمية املنشورة
السنة

عدد املقاالت

السنة

عدد املقاالت

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

5174
5716
5939
6344
7115
7601
8294

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9106
9709
10350
10964
12045
12846
13009

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات https://www.knoema.com
 )8اإلنفاق على األبحاث والتطوير
تعد نفقات األبحاث والتطوير النفقات الجارية والرأسمالية (العامة والخاصة) على العمل اإلبداعي الذي يتم
بصورة منهجية لزيادة املعرفة مثل املعرفة بالجنس البشري واملجتمع والثقافة واستخدام املعرفة في تطبيقات جديدة ,
وتشتمل عمليات البحث والتطوير على األبحاث األساسية واألبحاث التطبيقية والتطوير التجريبي  ,والشكل التالي يوضح
حجم اإلنفاق املوجه من قبل الدولة األكبر في جنوب إفريقيا كنسبة من إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي للدولة وذلك خالل
ً
الفترة من  2017-2000طبقا ملدى توافر البيانات.
شكل رقم ( )2االنفاق على البحث والتطوير %من الناتج املحلي اإلجمالي
االنفاق على البحث والتطوير  %من الناتج المحلي اإلجمالي
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االنفاق على البحث والتطوير  %من الناتج المحلي اإلجمالي

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 يالحظ أن حجم اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الناتج املحلي في جنوب إفريقيا يشغل نسبة ال بأس بهامن حجم الناتج  ,ورغم أن تلك النسبة قد تقلصت خالل الفترة من  2008إلى  2010إال أنها بدأت تعود إلى طبيعتها وتأخذ
االتجاه املتصاعد لها  ,فيالحظ أنها بلغت  % .77من الناتج عام  2014وما لبثت أن بلغت  % .83في عام . 2017
 )9الباحثون في األبحاث والتطوير
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يعد الباحثون في قسم البحث والتطوير متخصصون مشاركون في الفكرة أو تكوين املعرفة الجديدة أو املنتجات أو
العمليات أو األساليب أو النظم وفي إدارة املشروعات املعنية  ,أضف إلى ذلك طالب الدكتوراه في الدراسات العليا
واملشاركين في البحث والتطوير.
شكل رقم ( : )3عدد العاملين في مجال البحث والتطوير
الباحثون العاملون في مجال البحث والتطويرلكل مليون شخص
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الباحثون العاملون في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 )10ماكينات الصراف اآللي
ذلك الجهاز اإللكتروني الذي يوفر لعمالء املؤسسات املالية إجراء املعامالت املاليبما فيها الوصول إلى الحسابات
املصرفية وسحب النقود في أي وقت ومعرفة أرصدة الحسابات إضافة إلى إيداع النقود دون الحاجة إلى موظف و ومدى
انتشار تلك املاكينات يعبر عن مدى اهتمام الدولة بعملية الشمول املالي ورغبتها في التحول إلى النظام العاملي الذي تقوده
التكنولوجيا الحديثة .والشكل التالي يوضح عدد ماكينات الصراف اآللي املنتشرة لكل  100ألف شخص بالغ خالل فترة
زمنية معينة.
شكل ( )4عدد ماكينات الصراف اآللي لكل 100ألف شخص بالغ
ماكينات الصراف اآللي لكل  100ألف بالغ
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ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 )11طلبات براءات االختراع
تلك التطبيقات الحائزة على براءة اختراع على مستوى العالم  ,يتم تقديمها من خالل إجراء معاهدة التعاون
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بشأن براءة االختراع أو من خالل مكتب براءات اختراع محلي  ,والجدول التالي يوضح عدد طلبات براءات االختراع خالل
الفترة من 2019-2006
جدول رقم ( )3طلبات براءات االختراع
السنة

عدد طلبات براءة االختراع

السنة

عدد طلبات براءة االختراع

2006
2007
2008
2009
2010
2011

866
915
860
822
821
656

2012
2013
2014
2015
2017
2019

608
638
802
889
728
567

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات https://www.knoema.com
املحورالثالث  :دوراالقتصاد املعرفي في االرتقاء بالتنمية االقتصادية بالدولة
ً
أوال  :دوراالقتصاد املعرفي في االرتقاء بالتنمية االقتصادية بالدولة.
هناك مجموعة من التأثيرات املختلفة التي تنجم عن تطبيق مفهوم االقتصاد املعرفي في الواقع املنظمي  ,والذي
ينعكس بدوره على تحقيق أهداف االقتصاد املعرفي في واقع املجتمعات والدول ككل  ,حيث يساعد االقتصاد املعرفي على
توفير اليد العاملة املاهرة واملدربة بشكل يحقق الكفاءة التشغيلية ويوفر من الوقت والجهد في أداء كافة األنشطة ,
باإلضافة إلى مساهمة االقتصاد املعرفي في تطوير مستوى التفكير لدى األفراد ليصبح لديهم القدرة على البناء من
املعلومات والخبرات السابقة وإحداث تجارب عصرية تساهم في ترسيخ مفهوم التنمية االقتصادية وتساهم في تحقيقها
داخل الدولة  ,وبحجم دولة مثل جنوب افريقيا والتي تبلغ مساحتها  %4من مساحة القارة اإلفريقية وما تمتلكه من موارد
طبيعية بكميات هائلة يوفر لها عوائد مالية تمكنها من توجيه تلك املوارد في االتجاه الصحيح لها.
وال شك أن االهتمام املوجه من قبل الدولة كبير لتطوير ذلك القطاع  ,وطاملا كان االهتمام كبير فمن املتوقع أن يكون
العائد منه ليس بقليل  ,وهو ما سنوضحه من خالل تحديد تأثير ذلك القطاع على املتغيرات الثالثة التالية:
املتغيراألول  :تأثيراقتصاد املعرفة على القوى العاملة.
عرف القوى العاملة بأنها عدد األفراد القادرين على العمل واإلنتاج باإلضافة إلى األشخاص الباحثين عن العمل في دولة
ً
ً
أو مجتمع ما .وتعد القوى العاملة ركيزة أساسية في االقتصاد املعرفي تمارس دور حاسما ومؤثرا في عملية بناء املجتمعات ,
وقد أدركت دولة جنوب افريقيا األهمية الكبرى للعنصر البشري في تحقيق رؤيتها بإنشاء مجتمع تكنولوجي معلوماتي ,
فولت اهتمامها نحو تطوير منظومة التعليم وزيادة االستثمار في رأس املال البشري.
ً
وبالنسبة لدولة بحجم جنوب إفريقيا والتي يبلغ حجم سكانها  58.558,3مليون نسمة طبقا لعام  , 2019تتراوح النسبة
األكبر من هذا العدد في الفئة العمرية الشبابية والتي تبلغ بمفردها ما يزيد عن  %65من إجمالي السكان  ,وهذه النسبة
الكبيرة تحتاج بصفة مستمرة إلى وظائف الستيعابها  ,والشكل التالي يوضح توزيع السكان حسب الفئات العمرية
املختلفة.
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شكل رقم ( )5يوضح توزيع السكان حسب الفئات العمرية
توزيع السكان حسب الفئات العمرية
5.40%

29%
الفئة العمرية من  0-14عام

65.60%

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات https://www.african statistical yourbook.com
 يتضح لنا من هذا الشكل أن نسبة الشباب هي الفئة السائدة داخل الدولة والتي تستحوذ بمفردها على  %65منإجمالي عدد سكان الدولة  ,وتحتاج تلك النسبة إلى اهتمام كبير من قبل الدولة حتى تتمكن من التحكم في معدالت
البطالة بها واستيعاب تلك النسبة الكبيرة في الوظائف املختلفة.
 وتشير العديد من الدراسات إلى تنامي فرص العمل الخاصة بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ,وتستند تلكالدراسات في تحليلها على االحصاءات املتوفرة عن العاملين في القطاعات املختلفة لالقتصاد والفرق الواضح بين االتجاه
الذي يأخذه عدد العاملين في القطاع الزراعي والصناعي والخدمي.
واألشكال التالية توضح عدد العاملين في كل قطاع داخل دولة جنوب افريقيا.
شكل رقم ( )6يوضح نسبة العاملين في قطاع الزراعة  %من إجمالي العاملين
العاملون في الزراعة  %من إجمالي القوى العاملة
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ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 يتضح من الشكل السابق مباشرة أن عدد العاملين في القطاع الزراعي بدولة جنوب افريقيا كان يمثل  %9.3من إجماليالقوى العاملة بالدولة عام  2001ولكن هذه النسبة أخذت االتجاه التنازلي لها فيما بعد  ,حيث تراجعت تلك النسبة إلى
 %4.85من العاملين في عام  , 2010مما يؤكد أن التوجه الوظيفي بجنوب إفريقيا لم يعد بقطاع الزراعة وإنما توجه إلى
القطاعات األخرى سواء الصناعة أو الخدمات  ,وهو ما سيتضح في السطور القادمة.
شكل رقم ( )7يوضح عدد العاملين في القطاع الصناعي
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العاملون في قطاع الصناعة ( %من إجمالي القوى العاملة)
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ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 ي تضح لنا من الشكل السابق أن نسبة العاملين في القطاع الصناعي ورغم أنها نسبة كبيرة ال بأس بها  ,إال أنها تأخذاالتجاه التنازلي وإن كان اتجاه متباطئ  ,فبعد أن كان العاملين في القطاع الصناعي يمثلون  %27من إجمالي العاملين
بالدولة تراجعت تلك النسبة إلى  %22.3في عام  , 2019مما يدل على أن االنخفاض الحادث وامللحوظ في القاع الزراعي لم
يحتويه القطاع الصناعي بل توجه إلى قطاع آخر  ,كما أن االنخفاض الواضح للعاملين في القطاع الصناعي لم يحتويه
القطاع الزراعي وإنما توجه إلى قطاع آخر ,وهو ما ستوضحه السطور القادمة.
شكل رقم ( )8يوضح نسبة العاملين في القطاع الخدمي من إجمالي القوى العاملة
العاملون في الخدمات  %من إجمالي القوى العاملة
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ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 االتجاه التصاعدي الذي يأخذه الشكل السابق مباشرة يبين لنا الفارق الكبير بين نسب العاملين في القطاعات الثالثةلالقتصاد  ,كما يبين لنا أن املنحنى يأخذ االتجاه التصاعدي وذلك على عكس القطاع الصناعي والزراعي حيث ينخفض
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بهما نسب العاملين مع مرور الوقت  ,ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التقدم امللحوظ في املجال التكنولوجي واملجال الخدمي
واعتماد الدول على تقديم الخدمات املختلفة املميزة  ,وبالتالي تصبح املعرفة أحد االصول الرئيسية لالقتصاد الجديد
والتي ال تقل أهمية عن االصول التقليدية ألي اقتصاد واملتمثلة في ( األرض – العمل – رأس املال – التنظيم ).
 كما يبين لنا الشكل التالي حجم العمالة في الفروع املختلفة التي يتضمنها القطاع الخدمي خالل الفترة من  2015حتى. 2019
شكل رقم ( )9يوضح توزيع العاملين بالقطاع الخدمي على الفروع املختلفة للقطاع.

املتغيرالثاني  :تأثيراقتصاد املعرفة على الناتج املحلي اإلجمالي.
يعد الناتج املحلي اإلجمالي بطاقة قياس األداء االقتصادي فهو القيمة اإلجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي
تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة  ,ولتحديد مدي تأثير االقتصاد املعرفي على الناتج
املحلي اإلجمالي سنتطرق إلى مساهمة قطاعات املجتمع الرئيسية في الناتج  ,مع التركيز على قيم قطاع الخدمات ونسبة
مساهمته في الناتج اإلجمالي خالل بعض السنوات املختارة.
والجدول التالي رقم ( )4يوضح قيم القطاعات الثالثة الرئيسية لالقتصاد الجنوب إفريقي خالل الفترة من 2019-2011
السنة

قيم الناتج

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2724400
2932879
3183618
3414943
3624908
3891559
4173328
4341292
4533580

69105
70592
74260
82755
84592
96948
109882
106057
95690

624268
648611
698970
745892
768387
841952
902629
923817
974543

2031027
2213675
2410388
2586296
2771929
2952659
3160817
3311418
3463347

ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات https://www.african statistical yourbook.com
 يبين لنا الجدول السابق أن قيم قطاع الخدمات تستحوذ على القيمة األكبر بين باقي القطاعات من حيث مساهمتها فيإجمالي الناتج املحلي  ,فقد بلغت قيمة إنتاج القطاع الخدمي في عام  2011حوالي  2031027مليون راند جنوب إفريقي بما
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يمثل نحو  %74.5من إجمالي الناتج  ,وفي عام  2019بلغت قيمة االنتاج الخدمي نحو  3463347مليون راند جنوب
إفريقي بما يمثل نحو  %76.4من إجمالي مساهمة القطاعات في الناتج املحلي اإلجمالي للدولة .
املتغيرالثالث  :تأثيرتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على االقتصاد الجنوب إفريقي.
ً
والتي يقصد بها خطوط الهواتف املحمول واإلشارات الالسلكية وأجهزة الحاسوب  ,فضال عن برامج املؤسسات الضرورية
والبرمجيات الوسيطة والتخزين والسمعية البصرية التي تمكن املستخدمين من الوصول إلى املعلومات وتخزينها ونقلها
ومعالجتها  ,وال شك أن الطلب العاملي على منتجات البرمجة قد تزايدت مع اإلدراك املتزايد لطبيعة وأهمية استخدامات
التكنولوجيا  ,ورغم حداثة قطاع التكنولوجيا بالدولة إال أننا تمثل واحدة من أهم األنشطة التي يمكن أن ترتفع بها
تنافسية االقتصاد ومنتجاته املختلفة  ,خاصة أن مؤشرات النمو بها تبدو واعدة خاصة تلك املتعلقة بأسواق التصدير,
وفيما يلي عرص لقيم صادرات القطاع التكنولوجي ونسبتها من إجمالي صادرات السلع.
شكل رقم ( )9يوضح قيم صادرات التكنولوجيا املتقدمة بامللياردوالر
صادرات التكنولوجيا املتقدمة بامللياردوالر
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* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 يتضح لنا من الشكل السابق أن قيم الصادرات التكنولوجية قيم عالية وال بأس  ,وإن كان يحدث بها بعض التذبذب فيبعض السنوات إال أنها تظل قيم مرتفعة وذات تأثير كبير على الناتج املحلي اإلجمالي للدولة  ,وزيادة االهتمام بها سوف
يجعلها مورد اقتصادي مهم داخل مكونات الناتج املحلي ,وهو ما يوضحه الشكل التالي.
شكل رقم ( )10يوضح صادرات سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  %من إجمالي صادرات السلع
صادرات سلع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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ً
* إعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنك الدولي -https://www.worldbank.com
 يتضح لنا من هذا الشكل أن نسبة مساهمة الصادرات التكنولوجية من إجمالي صادرات السلع قد بلغت في عام 2009ما يمثل  %1.26من إجمالي صادرات السلع  ,ثم ارتفعت تلك النسبة إلى  %1.54في عام  , 2014ورغم حدوث بعض
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التذبذب لتلك النسبة في بعض السنوات  ,واعتماد الصناعات املصدرة على التكنولوجيا  ,وهو ما نالحظه في زيادة قيمة
الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا  %من إجمالي الناتج اإلجمالي للدولة والتي بلغت مساهمتها في عام  2000ما يمثل
 %0,17من إجمالي الناتج ثم ارتفعت إلى  %0,19في عام 36. 2012
ً
ثانيا  :النتائج والتوصيات.
توصلت الدراسة البحثية إلى مجموعة من النتائج التي ينبغي اإلشارة إليها  ,والتي تمثلت في :
 )1تعد دولة جنوب إفريقيا دولة رائدة في إفريقيا في مجال االقتصاد املعرفي.
 )2اقتصاد املعرفة ساهم في توفير فرص عمل داخل الدولة  ,وبالتالي له دور إيجابي في حل مشكلة البطالة
وخاصة ألولئك املتخصصين في املجال التكنولوجي والخبرات الفنية  ,مما يؤدي إلى زيادة معدل اإلنتاجية
من خالل استخدام القوى البشرية العاطلة.
 )3يأخذ االقتصاد املعرفي اتجاه متنامي نحو آفاق التكامل العاملي  ,متجه إلى اقتصاد عاملي مفتوح وذلك بفضل
ثورة املعلومات واالتصاالت.
 )4يعد االستثمار في رأس املال البشري والبحث والتطوير في اإلبداع التقني الركيزة األساسية التي يقوم عليها
ً ً
االقتصاد املعرفي  ,والتي ينبغي أن تولي الدولة اهتماما كبيرا بها.
ً
ً
 )5لالقتصاد املعرفي دورا كبيرا في املساهمة في االرتقاء بالتنمية االقتصادية من خالل نسبة مساهمة
ناتج القطاع الخدمي في الناتج املحلي اإلجمالي للدولة والتي تتجاوز ال %75من إجمالي الناتج.
 )6شجع االقتصاد املعرفي على زيادة صادرات الدولة سواء كان ذلك يتعلق بالصادرات املصنعة أو تلك
الصادرات املتعلقة بالصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا املتقدمة أو صادرات ما يسمى بإدارة املعلومات
أي تقديم االستشارات والخبرات التقنية والحلول البرمجية.
 )7تعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كسلع رأسمالية تعمل على سرعة نمو اإلنتاجية في قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
التوصيات
 )1االيمان بأن اقتصاد املعرفة بمؤشراته املختلفة هو السبيل األكثر حيوية في تحقيق التنمية االقتصادية داخل
املجتمع  ,لذلك البد من توجيه االهتمام إليه.
 )2إعداد الكفاءات البشرية املؤهلة واملدربة من خالل نقل الخبرات واملهارات والعلوم ويعد ذلك من أهم مفاتيح
تحقيق التنمية االقتصادية.
 )3االهتمام برأس املال البشري باعتباره أساس من خالله يتم االنطالق إلى اقتصاد املعرفة.
 )4االهتمام بالبحث العلمي والتطوير الذي يعد من املؤشرات الهامة القتصاد املعرفة مما يجعل للدولة التي يتوافر
لديها البحث والتطوير قدرة تنافسية بين دول العالم في مختلف التخصصات.
 )5زيادة مراكز األبحاث التابعة للجامعات واالهتمام بالباحثين وتقديم السبل التشجيعية لهم والعمل على زيادة
عددهم مما يدعم منظومة التعليم.
 )6زيادة مراكز البحوث والتطوير واالهتمام باملقاالت العلمية والعمل على زيادة عدد املقاالت املنشورة.
2016.

36 -Pouris ,anastassion,south African innovation scorecard Framework report to national advisory Council on innovation , feb
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 )7زيادة حجم االنفاق الحكومي على مجاالت البحث والتطوير والعمل على تحفيز الباحثين سواء املادي
أو املعنوي.
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) املغرب-آثارالجفاف على اإلنتاج و آفاق الـتنـمية الفالحية بإقليم خريبكة (جهة بني مالل خنيفرة
Effects of drought on agricultural production in Khouribga province (Béni Mellal
Khénifra region) Morocco
 كلية الداب والعلوم اإلنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني، أستاذة باحثة، جميلة السعيدي. ذ-1
 كلية الداب والعلوم اإلنسانية املحمدية، جامعة الحسن الثاني،  طالبة باحثة، سكينة حجوبي-2
 من خالل دراسة حالة من خالل دراسة،يهدف هذا البحث دراسة تأثير الجفاف على اإلنتاج الفالحي في البيئات الشبه الجافة باملغرب: ملخص
. ثانيا،  وصف اإلمكانيات الفالحية ملجال الدراسة، أوال: ومن خالل خطوتين هما، "IMRAD" وذلك اعتمادا على منهجية.حالة إقليم خريبكة
بتشخيص وصفي لتسليط الضوء على اإلمكانات املختلفة للمنطقة الستخراج خصائص البيئة الجافة وأهمية املجال الرعوي (املراعي الجماعية
 استند جمع البيانات للدراسة إلى عمل وثائقي يتكون من خرائط. غير املزروعة)و وأهمية محاصيل الحبوب املدمجة في تربية املاشية، والغابات
ً
 وأخيرا اإلحصائيات الزراعية، ثم حول بيانات التساقطات آلخر ثالثين سنة من أجل دراسة مناخ اإلقليم وكذلك.طبوغرافية وخرائط تقسيم إقليمية
 اإلعتماد على األعالف عندما تكون الظروف،  وخلص إلى أن املناخ ونوعية التربة يفرضان خيارات يجب القيام بها من حيث اإلنتاج، .1996 لعام
 أو حبوب عندما تكون الظروف البيئية مواتية، البيئية غير مواتية
. إنتاج الفالحي-  تغير مناخي:الكلمات املفاتيح

Abstract : This research aims to study the impact of drought on agricultural production in semi-arid environments in Morocco,
through a case study of Khouribga province. While based on the "IMRAD" method in two stages: at first present the agricultural
monograph at the level of the study area. Second, initiate a descriptive diagnostics to highlight the different potentialities of the
area. The aridity characteristics of the physical environment, the importance of the pastoral space (collective and forest routes,
uncultivated) and the dominance of cereal crops integrated into livestock. The data collection for the study was based on
documentary work, consisting of topographic maps, and regional division maps. And then on the rainfall data for the last thirty
years in order to study the climate of the province as well as on the monograph of the provinces of khouibga and PDR region Béni
Mellal - Khénifra, and finally the agricultural statistics for the year 1996. At the end of the study, on the one hand, it was
concluded that the climate and soil quality impose choices to be made in terms of production, either fodder when environmental
conditions are unfavorable, or grain when environmental conditions are favorable. Through the graphs of the evolution of cereal
production and the number of livestock that the province show similarities concerning the large variabilities linked to the
.irregularity of the rains
keywords : climate change - agricultural production - Khouribga province
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مقدمة
يعتبر املناخ من أهم عناصر البيئة الطبيعية وأكثرها أهمية في التأثير على الجانب الحي من البيئة،والجانب الغير الحي منها .
ونتيجة للتفاعالت القائمة مابين الجانب الحي وغير الحي .لذا فإن أي تغيير في املنظومة املناخية البد وأن ينعكس مؤثرا على
املنظومة البيئية جملة وتفصال،وتتميز املناخات بالتغير وعدم اإلستقرار ويتجلى ذلك في تعاقب سنوات جافة وسنوات رطبة
،وفترات باردة وأخرى حارة .وفي خضم هذا التغير املناخي ،شهدت كثير من مناطق العالم ،في العقود األخيرة  ،تعاقب نوبات
من الجفاف العنيف والحاد  ،ونوبات رطوبة وبرودة :جفاف بلدان الساحل اإلفريقي في ،1985جفاف عقد السبعينات ونهاية
الثمانينات في أوروبا وروسيا والبلدان املتوسطية وجفاف في بلدان املغرب العربي خالل الثمانينات والتسعينات ( الجزائر
وتونس ) ،وفي نفس اإلطار شهد املغرب منذ منتصف السبعينات إلى نهاية التسعينات تعاقب عدة سنوات من الجفاف الحاد
،وسنوات رطبة وباردة جدا (ع ع،باحو ، 2002 ،كلية األداب والعلوم اإلنسانية املحمدية ) .
وكما هو معروف ،بالرغم من التقدم الذي حققته الفالحة املغربية في العقود األخيرة  ،إال إنها مازالت تخضع للتقلبات
مناخية  ،بحكم سيادة األراض ي البورية بنسبة  %90و %93من مجموع األراض ي الزراعية ،كما أن الزراعة البورية (البعلية )
هي األكثر تأثرا بموجات الجفاف املناخي التي تنتاب املغرب .فاإلنحباس الطويل للمطر أثناء إحدى الفترات الحيوية (الخريف
والشتاء والربيع) يكون له وقع س يء على الدورة البيولوجية للمزروعات ،ليس بسبب ضعف كمية الغيث فحسب ،بل أيضا
بفعل التوزيع غير املنتظم لألمطار ،بشكل ال يستجيب لحاجيات املزروعات من املاء ،في املراحل الحرجة
للنمو(باحوعبدالعزيز ،2002،كلية األداب والعلوم اإلنسانية املحمدية)،ومن هذا املنطلق سنحاول إبراز آثار الجفاف على
اإلنتاج وآفاق الـتنـمية الفالحية بإقليم خريبكة وهي مجال يزخر بمجموعة من مؤهالت فالحية واملعدنية  ...إال أنها لم تحظى
بنصيبها من البحث العلمي ،لذا فالهدف املتوخى من هذه الدراسة هو الرغبة في اكتشاف الظروف الطبيعية باملنطقة ،
ورغبة في التعرف على نمط اإلستغالل الفالحي بها.

 -1يتميزإقليم خريبكة بمؤهالت طبيعية محدودة
تلعب الخصائص الطبيعية للمنطقة دورا حيويا في استقرار الحياة بالوسط ،حيث يغلب عليها طابع الفقر والتنوع،
بحيث تتميز تضاريس منطقة خريبكة بسيادة املجال الهضبي ،كما أن املوقع أثر بشكل كبير على نوعية املناخ
السائد(جاف/شبه جاف) ،مما زاد الوضع تدهورا على العناصر الطبيعية املكونة للوسط(التربة ،الغطاء النباتي ،الشبكة
الهيدروغرافية السطحية والجوفية.)...
أ -املوقع الجغرافي
خريطة رقم ( : )1موقع إقليم خريبكة

املصدر  :بحث ميداني
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تحتل إقليم خريبكة موقعا متميزا ضمن املجال الجغرافي الوطني بفضل وجودها بوسط البالد حيث تربط شماله بجنوبه،
إضافة إلى مجموعة من ا ملزايا التي يتيحها هذا املوقع ،بحيث يتوفر اإلطار املجالي لإلقليم على مؤهالت إنتاجية هامة بحكم
انتمائه إلى بيئة جغرافية (هضبة الفوسفاط) ذات سطح منبسط ومنضدي1على العموم والذي يوفر تسهيالت في ميدان
الربط الطرقي واملواصالت بصفة عامة مادامت طبوغرافية املنطقة تعرف تسطحا تاما -بالعكس فغياب املجاري املائية
يطرح معضلة التزود باملياه ،وتعتبر الفرشة املائية الباطنية هي املصدر الرئيس ي لهذا التزود -وهي من العناصر الضرورية
ملزاولة وازدهار مختلف األنشطة االقتصادية وغيرها.

ب -مناخ املنطقة يدخل ضمن املناخات شبه الجافة*
نظرا ملوقع إقليم خريبكة داخل البالد وانتمائه إلى مجموع هضاب وكتل املغرب األطلس ي ،فإن الطابع الغالب على املناخ
هو القارية ،فصل صيف يتميز بارتفاع درجات الحرارة ،وفصل شتاء يتميز بشدة البرودة .والتساقطات في اإلقليم قليلة وغير
منتظمة ،فاملتوسط السنوي لألمطار خالل سنة عادية ال يتعدى 350ملم 42/يوما ،وهذا يظهر من خالل كمية التساقطات
ودرجات الحرارة خالل  32سنة .
الشكل رقم ( :)1املناطق املتجانسة بإقليم خريبكة من حيث املناخ

يتميز إقليم بقلة التساقطات املطرية التي التتعدى سنويا  340مم  ،ونذرةاملياه الجوفية والسطحية العبئة ،أما فيما
يتعلق بالتربة  ،فنالحظ وجود تربة غنية باملنطقة الوسطى بينما مناطق اخرى تربتها ضعيفة وتغزوها األحجار .

 2املؤهالت الفالحية باإلقليم

 1بريان محمد ،بنحليمة حسن،العوينة عبد هللا("،)1982قراءة وتحليل الخريطة الطبوغر افية" ،منشورات اللجنة الوطنية املغربية للجغرافية،أساتذة الجغرافية بكلية
اآلداب والعلوم االنسانية -الرباط ،ص.167
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شكل رقم ( : )2مؤشرتباين الغطاء النباتي الطبيعي بجهة بجهة بني مالل خنيفرة

املصدر اإلحصائي :املركز امللكي للغستشعار البعدي الفضائي ،نشرة تتبع الغطاء النباتي ،2016 ،الرقم  – 04بتصرف

 استعمال األراض ي الفالحية
األراض ي الصالحة للزراعة
الغابات
املراعي
األراض ي الغير الصالحة للزراعة

 262.000هكتار منها  3.000هكتار مسقية
 87.000هكتار منها  37.670هكتار عارية
 51.000هكتار
 25.000هكتار

املجموع

 425.000هكتار

تمثل املساحة الصالحة للزراعة  % 62من املساحة اإلجمالية  ،لقد عرفت هذه املساحة ارتفاعا ملموسا بنسبة  % 22مابين
سنتي  1971و  1998وذلك على حساب النباتات الطبيعية (الغابات واملراعي) وتجدر اإلشارة الى أن  80.000هكتار فقط
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صالحة لإلستثمار الفالحي وأن  70.000هكتار تستدعي القيام بعمليات استصالح األراض ي بينما  100.000هكتار تعد غير
قابلة للزراعة نظرا لضعف تربتها وموقعها الجغرافي (طبوغرافيا) وبذلك وجب تحويلها الى إستعماالت تراعي خصوصياتها .
 تربية املواش ي
 50إلى  70.000رأس
األبقار
 500الى  600.000رأس
األغنام
 30الى  60.000رأس
املاعز
 40الى  60.000راس
الخيليات
 600وحــدة عــصري ــة
النــحل
املصدر اإلحصائي  :املديرية اإلقليمية للفالحة خريبكة2019 ،

يالحظ استقرار في أعداد الرؤوس بعد االنخفاظ الكبير الذي عرفته خالل سنوات الجفاف ( )1981أما فيما يخص التغيرات
في عدد الرؤوس فترجع باألساس الى تناوب املواسم الفالحية (الجيدة و الضعيفة) .
وتجدر اإلشارة إلى تعاطي جميع الضيعات الى اإلنتاج الحيواني مع تفوق األعداد بالضيعات الصغيرة (أقل من  10هكتارات)
بنسبة  % 62من األغنام  % 53 ،من األبقار و  % 70من املاعز.
 أهم املنتوجات الفالحية

 استعمال األرضالحبوب
األراض ي املستريحة
الكأل
الخضروات  ،القطاني واألشجار املثمرة

 200.000هكتار
 520.000هكتار
 5.000هكتار
 5.000هكتار
املصدر اإلحصائي  :املديرية اإلقليمية للفالحة خريبكة2019 ،

 -املنتوجات

 1.500.000قنطار (منها  % 50شعير)
 7.000طن (منها  % 72للحوم الغنم )
 15مليون لتر ( تقدير ،املديرية اإلقليمية للفالحة خريبكة )
 3500.000لتر مجمعة بواسطة التعاونيات

الحبوب
اللحوم
الحليب
النحل

املصدر اإلحصائي  :املديرية اإلقليمية للفالحة خريبكة2019 ،

تحتل الحبوب  %75من األراض ي الصالحة للزراعة  ،يمثل الشعير القسط األكبر منها  .وتختلف مردودية الحبوب حسب
األصناف (الشعير  12ق/ه و  9ق/ه بالنسبة للقمح الطري والقمح الصلب ) والتساقطات املطرية من جهة والتحكم في
تقنيات اإلنتاج من جهة أخرى  ،مما يحث جميع الفاعلين على تكثيف املجهودات ملالئمة الدورات الزراعية مع التقلبات
الجوية وكذا دعم الفالحين في ميادين التكوين وتزويدهم باملواد والخدمات الفالحية .

 -3آفاق التنمية الفالحية باإلقليم
يوجد إقليم خريبكة بهضبة الفوسفاط الوسطى مابين هضبة تادلة والشاوية  ،ويمكن تقسيمه الى ثالث مناطق متجانسة :
 املنطقة الشمالية ذات أغلبية غابوية ورعوية املنطقة الوسطى وهي منطقة فالحية (الحبوب) املنطقة الجنوبية وهي منطقة الفالحة والرعي .مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الخامس عشر -مارس 2022م
197

مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس 2022م
الشكل رقم ( :)3الوحدات الترابية الفالحية

الوحدة الترابية الفالحية  :1املنطقة الساحلية ( 4جماعات قروية)
 املساحة الصالحة للزراعة  47.559 :هكتار (.( %5
 تساقطات مطرية مهمة و حرارة معتدلة.
المصدر :المديرية اإلقليمية للفالحة – خريبكة ( بتصرف)
 تواجد فرشاة مائية.
 تربة عميقة
 مؤهالت إنتاجية عالية
 تربية مكثفة للمواش ي ،بالخصوص األبقار الحلوب و الدواجن
 زراعة تتميز أساسا بإنتاج الخضراوات و الكروم
 تواجد وحدات مهمة للتصنيع الفالحي
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الوحدة الترابية الفالحية  :2منطقة الشاوية السفلى ( 34جماعات قروية)
 املساحة الصالحة للزراعة  317.996 :هكتار (.( %34
 تساقطات مطرية متوسطة ( 350ملم)
 تواجد فرشاة مائية مهمة في تراجع مستمر
 تربة خصبة من النوع الجيد
 مؤهالت إنتاجية عالية
 تربية مكثفة للمواش ي ،بالخصوص األبقار الحلوب و الدواجن
 زراعة تتميز أساسا بإنتاج الحبوب و خاصة القمح بنوعيه.
الوحدة الترابية الفالحية  :3منطقة الهضاب ( 32جماعات قروية)
 املساحة الصالحة للزراعة  234.610 :هكتار (.( %25
 تساقطات مطرية ضعيفة نسبيا ( 300ملم)
 منطقة ذات تضاريس صعبة
 تربة متوسطة إلى ضعيفة العمق
 استعمال ضعيف لعوامل اإلنتاج
 مؤهالت إنتاجية ضعيفة
 تربية نصف مكثفة للمواش ي تهم على الخصوص األغنام و األبقار
 زراعة تتميز أساسا بإنتاج الحبوب و خاصة الشعير.
الوحدة الترابية الفالحية  :4املنطقة الرعوية ( 25جماعات قروية)
 املساحة الصالحة للزراعة  206.854 :هكتار (.( %22
 تساقطات مطرية ضعيفة ( 250ملم)
 تربة ضعيفة العمق و معرضة للتعرية
 تواجد مراعي شاسعة تمثل مصدرا مهما لتغذية القطيع
 مؤهالت إنتاجية جد ضعيفة
 تربية غير مكثفة للمواش ي تهم على الخصوص األغنام
 أراض ي الجموع تغلب على النظام العقاري السائد في املنطقة
الوحدة الترابية الفالحية  :5املنطقة الغابوية الرعوية ( 20جماعات قروية)
 املساحة الصالحة للزراعة  127.121 :هكتار (.( %14
 تساقطات مطرية ضعيفة نسبيا ( 310ملم)
 تواجد غابات مهمة في تدهور مستمر
 تضاريس جد صعبة
 تربة ضعيفة و معرضة للتعرية
 تواجد مراعي غابوية تمثل مصدرا مهما لتغذية املواش ي
 مؤهالت إنتاجية جد ضعيفة
 تربية غير مكثفة للمواش ي
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ملخص ألهم املؤهالت واملعوقات باإلقليم
املؤهالت
 أراض ي فالحية مهمة مع إمكان تنويع وتحسين اإلنتاجية( % 60من األراض ي الصالحة للزراعة)
 أهمية القطيع وإمكانية تحسينه وجود محيط للسقي الصغير واملتوسط وإمكانية تحسينهوتوسيعه
 وجود أماكن مالئمة لغرس األشجار املثمرة أهمية األراض ي الرعوية ومحاولة تحسينها وانتاجيتها وجود مخزون مهم لليد العاملة وجود نتائج في ميدان البحث الزراعي مالئمة وحاجيات تنميةاملنطقة
 املردودية اإلجابية للقطاع الفالحي على األنشطة اإلقتصاديةاألخرى

املعوقات

طقس شبه جاف قاري ضعف خصوبة األراض ي الفالحية وتعرضها لإلنجرافوالتعرية (أكثر من  % 30من األراض ي الصالحة للزراعة)
 بنية عقارية غير مالئمة ضعف السالالت املكونة للقطيع نقص حاد في تمويل القطاع تدهور املراعي الغابوية والجماعية ضعف استعمال عوامل اإلنتاح ضعف اإلنتاجية بسبب ضعف إمكانات العلف وتأخرالتأطير على املستويات املؤسساتية والبيداغوجية والتقنية
رغم كل الجهود املبذولة .
 ضعف املستوى التقني للفالحين والكسابين خصاص في ميدان التنظيم املنهييمكن االستخالص من جدول املعوقات واملؤهالت السالفة الذكر بأن اإلستراتيجية املزمع اتباعها تتمركز حول تنمية اإلنتاج
الحيواني باألساس مع تنويع اإلنتاج النباتي (الكأل  )...واملحافض ــة على امل ــوارد الطبيعيــة املتوفــرة ( املــاء ،التربــة ،الغطاء
الطبيع ــي).
 املحاوراألساسية للتنمية الفالحية
 تحسين مردودية إنتاج املواش ي (الغذاء والصحية الحيوانية ) تحسين النسل تحسين مردودية الحبوب باستعمال التقنيات الحديثة وإعداد وإستصالح األراض ي . توسيع وتحسين األراض ي املسقية حماية املوارد الطبيعية خاصة املياه واملراعي تقوية القطاع املنظم وتشجيع املبادرات الفردية والجماعيةاملحيط املنهي واإلقتصادي
 التجمعاتالتنظيمات املهنية الفالحية ممثلة داخل اإلقليم وتتكاثر حسب تطور وتنوع األنشطة الفالحية حيث وصلت حاليا إلى ثالثين
تعاونية وتجمع تشمل جميع األنشطة  .إال أن الحافز التعاوني مازال ضعيفا ،بحيث يمكنــه ان يلبي الحاجيات املستعجل ــة
للفالحــين ولكن غير كاف للعمليات والبرامج املتوسطــة والطويلــة املدى .لذا وجب االخــذ بعين االعتبار املعطيات االقتصاديــة
واالجتماعيــة في تنظيم العمليات التنموي ــة
 الغرفة الفالحيةتكون الغرفة الفالحية النواة التي تمثل القطاع الفالحي بمختلف أنواعه ولذا يتسنى للغرفة الفالحية تقديم الدعم وتسهيل
الخدمات للفالحين والتنظيمات املهنية لتوضيح وتحديد املسؤوليات في اطــار شراكة تشاورية .

خاتمة
عرفت املواسم الفالحية خالل السنوات األخيرة  ،زيادة على األمطار املهمة واملنتظمة ،بدخول مخطط الجيل األخضر سنته
األولى ،وقد تجند أطر وتقنيو املديرية اإلقليمية للفالحة لحث الفالحين على اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتقنيات املالئمة طبقا
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 و من بين أهداف هذا املخطط الزيادة في كميات عوامل اإلنتاج وترشيد استعمالها. لنتائج البحث الزراعي باملنطقة
 وكذا الزيادة فيcover crop  البذور املختارة و املبيدات ) والعمل على النقص من املساحات املحروثة بآالت،(األسمدة
، وفي هذا الصدد تم إعطاء انطالقة عملية زرع الحبوب الخريفية بطريقة صفر حرث،املساحة املخصصة للزراعات الكلئية
 هكتار بشراكة مع التعاونية الفالحية الحسنية الكائنة بنفس الجماعة كإجراءات73 ) بأوالد فتاتة على مساحةzero labour(
. لتحقيق تنمية فالحية باإلقليم
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تجربة االنتظارلدى أمهات و آبـ ــاء التالميذ املغاربة خالل بداية جائحة كرونا
إقليم خنيفرة كحالة دراسية-Experience of waiting amoung Moroccan pupils' parents during the beginning of
COVID-19 pandemic: Khenifra province as a case study
 -1فاطمة الزهراء إلهامي ،دكتوراه ،تخصص علم اجتماع الصحة ،املغرب.
 -2الصديق درعي ،باحث في مسلك الدكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،فاس .املغرب
امللخص :تهدف هذه الورقة إلى التعرف على تجربة االنتظار لدى آباء وأمهات وأولياء التالميذ خالل بداية جائحة كورونا .وقصد التعرف على هذه
ً
التجربة ،تم اعتماد دراسة كيفية باالرتكاز على املقابلة وتحليل املضمون .وكانت منطقة إقليم خنيفرة باملغرب ميدانا للبحث.
وقد ّبينت النتائج أن تجربة االنتظار لدى آباء وأمهات وأولياء التالميذ كانت لها تجليات ثالث :تواصلية ،قانونية -إدارية وأخيرا تربوية .وأما
بخصوص الجانب التواصلي ،يدفع الحجب الذي طبع طريقة تعامل املؤسسات األمنية والتربوية املواطنين إلى تشكيل تمثل سلبي عن املرض سواء
عن طريق إنكار وجوده أو عن طريق عدم االلتزام بشروط السالمة .وأما بخصوص الجوانب القانونية واإلدارية ،أدى الخلط الذي صاحب تطبيق
ً
ً
مستلبا .وأما فيما يتعلق بالجوانب التربوية ،فقد ّ
تبين أن تجربة االنتظار
القواعد إلى أن يعيش املواطنون واملواطنات تجربة االنتظار باعتبارها زمنا
تعكس عوامل العنف البنيوي املمارس على بعض املناطق .وكذلك ،أظهرت هذه التجربة أن نجاح التعليم االلكتروني رهين بالقضاء على الفوارق
املجالية وتطوير كفاءات املدرسين واملدرسات والتالميذ والتلميذات وكذلك إشراك األسر.
الكلمات املفاتيح :التالميذ ،جائحة كورونا ،اآلباء ،االنتظار ،التعليم عن بعد ،األسرة.

Abstract: This paper aims to answer this question: How pupils parents experience waiting during the Covid 19 pandemic when
?they had to deal with local authorities and educational institutions
A qualitative method was used to answer the problem of the study, especially semi-structured interviews and content
analysis.The results showed that the waiting experience of the parents of the students has three implications: communicative,
legal-administrative and finally educational. As for the communicative aspect, the veiling that characterizes the way security and
educational institutions deals with prompts citizens to form a negative representation of the disease, either by denying its
existence or by not adhering
conditions.
التالميذ As for
the legal and
aspects,
the confusion
safetyكtoورونا
جائحة
خالل بداية
administrativeبـ ــاء
لدى أمهات و آ
االنتظار
 that accompanies theتجربة
application of the rules leads citizens to live the experience of waiting as an alienated time. As for the educational aspects, it was
اسيةfound that the experience of waiting reflects the-
factors
structural
إقليمviolence
practiced
خنيفرة
- in some regions. Likewise, this experience
كحالةofدر
has shown that the success of e-learning depends on eliminating spatial differences and developing the competencies of teachers
 )1فاطمة الزهراء إلهامي ،دكتوراه تخصص علم اجتماع الصحة ،املغرب.
and students, as well as involving families as well.
املغرب.
Distanceفاس.
اإلنسانية،
 Family.والعلوم
 )2الصديق درعي باحث في مسلك الدكتوراه ،كلية اآلداب
Keywords:Pupils, Covid 19 pandemic, Parents,
Waiting,
Learning,
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مقدمة
إن جائحة كورونا شكلت صدمة للعالم أجمع .لقد كان طابعها غير املتوقع ذا وقع كبير سواء في مجال السياسات
العمومية ،أو في مجال البحث العلمي أو في حياة األفراد العاديين .فإذا كان التضارب مازال قائما في امليدان الطبي حول
مصادر املرض وطرق العدوى ،فإنه ليس بتلك القوة التي طبعت عالقة املواطنين باملؤسسات العمومية خالاللجائحة.
وتعد تجربة التعليم عن بعد ،في هذا السياق ،ظاهرة بمثابة محالل لفهم كيف تتفاعل السلطات العمومية في تقديم
الخدمات العمومية للمواطنين خصوصا في ظل وضعية تتميز بعدم اليقين .إن ما يهم ليست النتائج الطبية للجائحة،
وإنما آثارها األخالقية والسياسية إبان الفترة (بداية املوسم الدراس ي .)2020/2021
فكيف تجلت هذه اآلثار في تجربة آباء وأمهات وأولياء التالميذ والتلميذات خالل بداية جائحة كورونا؟
 .1مراجعة الدراسات السابقة حول موضوع البحث
أمام جدة املوضوع فإن الدراسات حول ميدان البحث كانت قليلة .لكن ،هذا ال يعني أن اإلنتاج حول اآلثار التربوية
ً
للجائحة لم يتم االهتمام به .في هذا السياق ،وجدنا دراسات تؤكد على كون التعليم عن بعد كان متسرعا نظرا
للتباينات السوسيو-مجالية واختالف مستوى الفوارق الفردية بين املتمدرسين حسب املستوى ووسط اإلقامة.
وكذلك ،كلف تنزيل هذا النوع من التعليم تداعيات نفسية سلبية سواء على املتمدرسين أو أسرهم (بن عبد املالك،
عاتقي ،عبد الصادق  .)226-201 :2020وقد أكدت دراسات أخرى ،رغم كونها لم تكن ميدانية ،على كون الجائحة
أظهرت اختالالت في نظام التعليم باملغرب مما استدعى أخذه في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد الذي تسعى إليه
الدولة املغربية .لقد عانت األسر ّ
األمرين على اعتبار أن التعليم كان إلى عهد قريب منسيا وخارج املفكر فيه؛ خصوصا
وسط األسر التي كانت تدرس أبناءها في التعليم الخصوص ي (شكدالي .)236-227 :2020 ،في هذا السياق ،وصفت
بعض الدراسات الوضع بكون املنظومة التعليمية املغربية عاشت ما أسمته صدمة الحالة الوبائية في إطار التعليم عن
بعد رغم ما توفر من منصات وأدوات لضمان االستمرارية البيداغوجية حيث تم تسجيل غياب املقاربة البيداغوجية
املؤطرة لعملية التعليم عن بعد (حمو  .)256-237 :2020إن هذه العوائق التي أشارت إليها الدراسات السالفة أكدت
عليها دراسات الفاعلين املؤسساتيين والباحثين الذين يشتغلون في هذا اإلطار (والزين .)272-257 :2020
بناءا على ما تقدم ،تتفق كل الدراسات على كون الجائحة شكلت معاناة بالنسبة لألسر والتالميذ .لكن ،ومع ذلك لم
ً
تقدم هذه الدراسات تجربة األسر أو تعطيها حيزا هاما من الدراسة على اعتبار أن مجمل ما كتب يغيب عنه الطابع
امليداني .لقد كان طابع املناسبة هو الهاجس الذي سيطر على مجمل هذه الدراسات والكتابة تحت الطلب ،مما جعل
إمكانية استخالص نتائج منها صعبا حيث عبرت عن هواجس خالجت الكل إبان بداية الجائحة .ولهذا ،تأتي الدراسة
الحالية لتسلط الضوء على جانب لم ينل حظه من التحليل أو الدراسات امليدانية في الكتابات السالفة .يتعلق األمر
بتجربة أمهات وآباء التالميذ في ظل جائحة كورونا كما سنفصل في األسطر املوالية.
 .2موضوع البحث ومشكلته
سوف نتطرق ،بداية ،إلى موضوع البحث حيث سنتناول أهم املفاهيم الخاصة به من قبيل :مفهوم التجربة االجتماعية،
مفهوم االنتظار ومفهوم الزمن .إن شرح هذه املفاهيم من األهمية بمكان حيث تمكننا من تسليط الضوء على املوضوع
املراد دراسته وتحقيق التواصل أوال.
 .2.1موضوع البحث
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تتخذ التجربة االجتماعية معنى مغايرا عندما يتم طرحها في الزمن .وتعد تجربة االنتظار في ظل الجائحة ،تجربة وجودية
فريدة .وبناء عليه ،تعد املفاهيم الثالثة :التجربة االجتماعية ،الزمن ،االنتظار عدة منهجية ومفاهيمية في نفس الوقت
قصد كشف أثر تجربة االنتظار التي فرضتها الجائحة على أمهات وآباء وأولياء أمور التالميذ.
من هنا ،سوف نتطرق في البداية ملفهوم التجربة االجتماعية ،وبعده مفهوم الزمن وأخيرا مفهوم االنتظار.
 .2.1.1التجربة االجتماعية
تعد التجربة االجتماعية ،في الواقع ،مفهوما ذا أهمية انطالقا من كونه" :يعرف على أنه مزج بين العديد من منطقيات
ً
ً
الفعل...وتعرف منطقيات الفعل باعتبارها ميال موجها من الناحية الذاتية وطريقة لتصور العالقات مع اآلخرين" ):173
.) Marie, 1995
بناء على ما سبق ،تعد تجربة آباء وأمهات وأولياء التالميذ في ظل جائحة كورونا تجربة خاصة ،ألنها تنخرط في عالقات
اجتماعية مع فاعلي املؤسسات التربوية والسلطات املحلية .من جهة ،يرغب اآلباء في تمكين أبنائهم من التمدرس .ومن
جهة أخرى ،يرغبون في أن يتمتع أبناءهم بصحة جيدة وأن ال يصيبهم الوباء .لكن ،وأمام وضعية الوباء ،تضطر السلطات
العمومية والتربوية إلى أن تتخذ قرارات مفاجئة حسب الظرفية ووضعية الوباء.
بناء عليه ،يبدو أن فهم استراتيجيات الفعل ،كما يتصورها أولياء األمور في عالقتهم باملؤسسة والسلطات ،مهمة في فهم
إمكانية نجاح نوع التعليم الذي اختاروه ألبنائهم حضوريا كان أو عن بعد.
 .2.1.2الزمن
إن تجربة أباء وأولياء أمور التالميذ تجربة منخرطة في الزمن .بمعنى آخر إن هذه التجربة االجتماعية منخرطة في الزمن
وفي نفس الوقت تعطي معنى له ( .)Bourdieu, 2000: 209إن هذه االزدواجية التي تميز تجربة الزمن تنبع من التنافر
املعرفي ) ) Festinger, 1968الذي فرضته الجائحة على أولياء وآباء أمور التالميذ :التعليم مقابل صحة األبناء .حسب
بورديو ،إن هذا الواقع يمثل" :عدم رضا إزاء الحاضر والذي يفرض نكرانه في سبيل العمل على تجاوزه ( Bourdieu, 2000:
ً
 .")209إن االنتظار ،بذلك ،يعد حال لتجاوز هذه املعضلة .فماذا عن هذا املفهوم (االنتظار)؟
 .3.1.2االنتظار
يندرج االنتظار ،باعتباره تجربة وجودية ( ،)Elias, 2001في الكتابات السوسيولوجية ضمن سوسيولوجية الهيمنة .لقد
ّبين بورديو أن االنتظار ،باعتباره تجربة زمنية بامتياز ،يندرج ضمن معاني الوجود للكائن االجتماعي (: 206
 .)Bourdieu,2000حسب بورديو ،فاملستقبل جزء لصيق بحياة األفراد اليومية وتجاربهم؛ إنه سلسلة لحظات متتابعة
تحدد ،إلى حد بعيد ،تصرفات األفراد واملعاني التي يسبغون عليها في الحاضر ( .)Bourdieu, 2000: 208-213إن االنتظار
هو ما يحدد العالقة بين تطلعات األفراد وحظوظ نجاحها ( .)Bourdieu, 2000: 2016بل أكثر من ذلك ،يعكس االنتظار
عالقات القوة املوجودة بين املهيمنين واملهيمن عليهم ( .)Bourdieu,2000: 221-234لقد ّبينت أبحاث معاصرة أن
االنتظار قد يكون سياسة تدبيرية من طرف الدولة؛ خصوصا إذا تعلق األمر بملفات خدمات عمومية ال مناص منها مثل
الولوج إلى السكن مثال .في هذا الصدد ،نجد خافيير أييرو ( ،)Javier Auyeroفي تطويره ملفهوم االنتظار باعتباره عاكسا
لعالقات الهيمنة ،يدرس تجربة االنتظار لدى ساكنة مدن الصفيح األرجنتينيين في عالقتهم بالسلطات العمومية املكلفة
باإلسكان ( .) Auyero, 2012لقد سعى هذا األخير إلى فهم" :كيف يتم إعادة إنتاج الهيمنة السياسية عبر سيرورات الزمن
(  .)2009Lapegna, and Page Auyero,إن مالحظة أييرو ورفقائه تتأكد في السياق املغربي حيث يتجه األفراد الذين
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ينتمون إلى الطبقات الدنيا نحو عدم االنخراط في الفعل االحتجاجي ( .)Bouazzi, 2017: 221-222إن هذا االهتمام
ُ
بتجربة االنتظار مهم جدا بعدما أشارت بعض الدراسات في السنوات األخيرة إلى أن امل َه ْي َم َن عليهم ال يهتمون بالسياسة
املتمثلة في الفعل الجماعي املنظم ( .)2009 ,.Auyer et Alلقد سبق آلصف بيات ،بهذا الخصوص ،أن أشار إلى نمط
جديد من النشاط السياس ي لدى الفئات املحرومة أسماه ب"سياسة الشارع"؛ حيث أن الفئات املهمشة وغير املهيكلة
تستمر في ممارسة ما تعتقد فيه أو تطالب به دون اللجوء إلى فعل جماعي منظم .ولهذا ،يطلق آصف بيات على هذا النوع
من املمارسة ب "الفعل الجماعي لألفراد غير املنظمين" ( .)Bayat, 2013: 12-29إن مالحظات آصف بيات بخصوص
ً
ً
مجتمعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا تأكدت في أبحاث ّ
محلية اهتمت بفئات غير معترف بها قانونيا واجتماعيا من
ُْ
قبيل األمهات العازبات ( .)Darai, Abbaoui et Adaoui, 2020إن األفراد امل َه ْي َم َن عليهم ،حسب أييرو" :دائما في انتظار
حدوث ش يء ما ( ".)Auyero, 2012: 4إن هؤالء يعيشون في زمن ُمستلب وهم ،كما عبر عن ذلك بورديو بدقة ،مجبرون
على" :انتظار كل ش يء أن يأتي من اآلخرين" (.)Bourdieu, 2000 :237
انطالقا مما سبق ،يظهر أن السياقات التي يدخل فيها املواطنون في عالقة انتظار مع الدولة هي عالقة هيمنة .وتشتغل
ً
ً
الهيمنة لدى الفاعلين االجتماعيين عن طريق الخضوع لسلطة اآلخرين ،كما يتم عيش هذه الهيمنة باعتبارها زمنا خاصا
باالنتظار .إن االنتظار ،على أمل حدوث ش يء ،وفي غالب األحيان انتظار اآلخرين لكي يتخذوا القرارات ،ومن ثم الخضوع
لسلطتهم ،قد يثير لدى اآلخرين الواقعين تحت الهيمنة إحساسا باملرارة.
حسب أييرو ،تجد هذه املرارة التي يعيشها األفراد الذين ينتمون إلى املجموعات االجتماعية الضعيفة في" :تعلم [هم] أن
يكون املرء منتظرا للدولة" ( .)Auyero, 2012: 9ويشتغل االنتظار باعتباره وسيلة للتدبير الدولتي ،عبر ثالث استراتيجيات
وهي :الحجب ،والخلط والتأجيل.
يقصد بالحجب ،حسب أييرو ،تلك العملية التي بواسطتها ينسب االنتظار الزائد عن اللزوم إلى عوامل غير بشرية من
قبيل :تعطل الشبكة ،الحاسوب ،املسطرة اإلدارية ...وأما الخلط ،فيحيل على الوضعية التي يضطر املهيمن عليهم إلى
االنتظار بسبب تلقي معطيات متناقضة بخصوص السبب الواقف وراء انتظارهم .وأما التأجيل ،فيحيل على أن فترات
االنتظار يتم تمديدها إلى أجل غير مسمى أو إلى وقت الحق دون تقديم سبب التأجيل (.)Auyero, 2012: 13-14
إن تفاعل هذه العناصر يضع األفراد املهيمن عليهم أمام زمنيطبعه االنتظار والعشوائية وعدم اليقين .إن دفع
املستضعفين نحو وضعية يرتفع فيها سقف الطموحات وتركهم مباشرة بعد ذلك يضعهم في سيرورة ال يمكنهم فهمها أو
التحكم فيها.
 .2.2مشكلة البحث
ّ
لقد شكل فيروس كورونا ،في الواقع ،حالة استثناء جعلت الدولة تفرض مجموعة من اإلجراءات االستثنائية تحت مسمى
الوقاية واالحتراز .لكن ،ما أظهرته الجائحة هو أن حالة االستثناء قد أصبحت دائمة وبالتالي عادية (.)Agamben, 1998
إن ما يهم في هذا الصدد ليس القرارات التي ترتبط بالجانب الطبي للوباء ،وإنما النتائج األخالقية والسياسية الضارة له
( .)Agamben, 2020ومن النتائج السلبية التي خلفها الوباء قرارات السلطة في مجال التعليم .إن اتخاذ قرار التعليم عن
بعد ،مع بداية األزمة ،أظهر عدم املساواة املجالية (قروي -حضري) وعدم تكافؤ الفرص (التوفر على األجهزة اإللكترونية،
الولوج إلى اإلنترنيت )...أمام تالميذ نفس املجتمع من االستفادة من الحق في التعليم .ومع اقتراب بداية املوسم الدراس ي
الجديد ،وضع القطاع الوص ي أباء وأولياء التالميذ أمام وضع طبعه الغموض ( :)Osseiran, 2017ما بين اختيار التدريس
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عن بعد أو اختيار التدريس الحضوري .إن هذا الواقع الذي اكتنفه الغموض وضع أباء وأولياء األمور أمام حالة انتظار
( .)Auyero, 2012من جهة ،يجب أن يتخذوا قرارا يتعلق بمستقبل أبنائهم (اختيار التدريس الحضوري /عن بعد) .ومن
جهة أخرى ،هم مجبرين على التعامل مع وضعية تتميز بعدم اليقين :قرارات الدولة والوباء.
بناءا على ما تقدم ،سنحاول التعرف على تجربة االنتظار لدى أمهات وأباء وأولياء األمور في وضعية يطبعها عدم اليقين.
 .3منهجية البحث :سياق البحث ،مجاله وأدو اته
سنقدم ،في البداية ،السياق الذي تم إجراء البحث فيه .وبعد ذلك ،سنفصل في األدوات املعتمدة ألجل جمع بيانات هذا
البحث .ويعد شرح سياق جمع البيانات تعاقدا ديونتولوجيا مع القارئ قصد تحقيق حد أدنى من املوضوعية في عالقة
ً
بموضوع البحث .لقد ّبين هوارد بيكر ( )Howard Beckerفي مؤلفه "إقامة الدليل" أن ما يهم حاليا في العلوم االجتماعية
ليس النتائج التي يعرضها الباحث (ة)؛ وإنما من قام بجمع البيانات وكيف جمعها ()Howard Becker, 2017: 42-111؟
في هذا الصدد ،ال ينفصل شرح أدوات جمع البيانات عن السياق .إن شرح األدوات التي تم بها جمع البيانات قد ينبهنا إلى
أخطاء القياس أو كيف أثرت ذات الباحث (ة) على جمع البيانات خصوصا إذا تعلق األمر بالبحث الكيفي حيث يكون
رهان املعنى قويا .بناءا على ما سبق ،يظهر أن شرح أدوات جمع البيانات ُيفهمنا البعد التاريخي املالزم لعملية البحث حيث
تتوسط األدوات العالقة بين النظرية والتجربة) .) Barbarousse, 2013: 7-22
 .3.1سياق البحث
إن تجربة جائحة كورونا أو امللقب ب " ،"19 Covidباعتبارها حالة استثناء ،تتطلب منا آفاقا نظرية وطرقا منهجية
مختلفة عن املألوف .وأما على املستوى النظري ،فتعد التجربة االجتماعية لألفراد مهمة في فهم أثر الوباء ومداه على حياة
الناس .وتعد التجربة االجتماعية ذات وزن أكبر خصوصا إذا تعلق األمر بالتعليم حيث تعد أفكار جون ديوي ( John
 )Deweyمنذ منتصف الثمانينات من القرن املاض ي ذات أهمية بهذا الخصوص ( .)Dewey,1986وتأخذ هذه التجربة
معنى أكبر عندما يتفاعل معها متغير الزمن ممثال في االنتظار .وأما على املستوى املنهجي ،فتطرح تجربة البحث في سياق
استثنائي نوعا من الترميق املنهجي .ففي ظل هذا السياق ،لم تعد التجربة اإلثنوغرافية 1وضعية تفاعل اجتماعي وجها
لوجه إال فيما ندر .لقد أصبح هذا النموذج في البحث والتقص ي ،الذي يتطلب االنخراط في مجتمع البحث ،يمر عبر
وسائط ويتم كذلك عن بعد ).)Pink et al, 2016
وقد ارتبط سياق البحث بما عاشه ويعيشه العالم اليوم بسبب ظهور جائحة كورونا ،والذي شمل مرحلة مهمة وهي
مرحلة الدورة الثانية من املوسم الدراس ي  2019-2020ثم الدخول املدرس ي للموسم الدراس ي 2020-2021والتي صادفت
عدة عراقيل وصعوبات استلزمت من آباء وأمهات وأولياء التالميذ تقرير االختيار بين التعليم الحضوري ألبنائهم أو
التعليم عن بعد .وقد وازى هذا االختيار صعوبة وعدم الدراية باملصير املجهول ،سواء لدى اآلباء أو األبناء.
ففي ظل غياب منهجية واضحة وتخطيط مسبق يظل األمر صعبا على الجميع .كان اآلباء خالل تلك الفترة مضطرون إلى
ً
املوافقة على تعليم أبنائهم حضوريا نظرا لإلكراهات التي واجهوها في تعليمهم عن بعد من ضعف أو غياب شبكة
اإلنترنت ،وقلة أو ضعف املوارد املادية لألشخاص ،وعدم تركيز األبناء  -خصوصا الصغار منهم الذين يدرسون في
املستوى االبتدائي  -في التعليم عن بعد ،إلى غيرها من اإلشكاالت املرتبطة به.
 -1نقصد بالتجربة اإلثنوغرافية تجربة الميدان باعتبارها وضعية تفاعل اجتماعي .أي أن الباحث(ة) يدخل في تفاعل وجاهي مع المجتمع المبحوث
حيث يتطلب العمل الميداني تسجيل ما أمكن من مالحظات مهما بدت صغيرة ألنها تضفي المعنى على سلوكيات الفاعلين االجتماعيين .ولهذا،
يستلزم العمل اإلثنوغرافي زمنا أطول في االحتكاك مع مجتمع البحث وهو األمر الذي جعلته ظروف الجائحة صعب المنال.
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إن آباء وأمهات وأولياء التالميذ عاشوا تجربة صعبة ترتبط بتعليم أبنائهم .من جهة ،هم خائفون على صحتهم من اإلصابة
بفيروس كورونا .ومن جهة أخرى ،يرغبون في أن يتعلم أبناءهم وفق شروط عادية تضمن تمتعهم بصحة جيدة.
إن هذا الوضع الضبابي تجلى ،كذلك ،في طريقة تعامل السلطات الصحية واألمنية مع املواطنين سواء من حيث فرض
ّ
الصحي واضحة بالنسبة للكل حيث كان
إجراءات الطوارئ الصحية أو الحجر الصحي .من جهة ،كانت حالة الحجر
التجوال أو الحركة ال يتم إال بترخيص من السلطات .لكن ،من جهة أخرى ،في ظل توقف فئات اجتماعية عريضة عن
ممارسة أي نشاط ،وكذلك املؤسسات االقتصادية الكبرى ،لم تستطيع الدولة االستمرار في فرض الحجر الصحي .ولهذا،
تم فتح مجال الحركة أمام الناس والخدمات والسلع؛ خصوصا مع اقتراب فترة عيد األضحى .وقد أدى االنتقال من فترة
الحجر الصحي ،إلى فترة الطوارئ الصحية ،إلى تمرير قوانين زجرية تتعلق باالمتثال لشروط السالمة ،كارتداء الكمامة،
احترام التباعد...إلى غير ذلك .إن هذا السياق جعل الناس يدخلون في صدامات مع السلطات األمنية بخصوص احترام
شروط الوقاية والسالمة الصحية.
ً
بناءا على ما سبق ،كانتتجربة امليدان متأثرة بهذا السياق الضبابي .فكما هو معلوم ،يتطلب إجراء املقابالت تفاعال
ً
اجتماعيا؛ حيث أن معاني الكالم ال تتخذ صورتها الكاملة إال في سياق تفاعلي( .)Goffman.1974لقد أثر سياق الطوارئ
على ظروف إجراء املقابالت املباشرة سواء من حيث الوقت املخصص لها أو أماكن إجراءها حيث اضطررنا إلى تعديل
طريقة طرح األسئلة خالل املقابلة أو انتقاء األسئلة التي يجب أن تعطى لها األولية ،على غرار األخرى ،والتي تضمنها دليل
املقابلة .إن هذا ّ
التصرف كان رهينا بالوقت املتاح إلجراء املقابلة ومكان إجراءها (املقهى ،البيت ،السوق .)...وقد أدت بنا
هذه اإلكراهات إلى إجراء املقابالت عن بعد عبر استغالل تطبيقات وسائل التواصل االجتماعية.
بناء على ما تقدم ،تبقى النتائج املقدمة في الورقة الحالية رهينة بسياق جمع املعطيات .فإذا كان التفاعل املباشر يعطي
إطارا أوسع وأشمل لفهم املعاني والدالالت التي يسبغها الفاعلون االجتماعيون على تجاربهم ،فإن ظروف الطوارئ
الصحية جعلت هذا اإلطار أضيق .وكذلك ،فإذا كانت تقنيات التواصل االجتماعي تعطي راحة من حيث مدة املقابلة،
لكن باملقابل قد تخضع املعطيات املستقاة عن طريق هذه الوسائط لعملية الفلترة .إن املبحوثين ،في آخر املطاف،
يختارون شكل املقابلة (مباشرة ،أو غير مباشرة) والجواب عن السؤال الذي يريدون اإلجابة عنه من عدمه ،خصوصا إذا
تم اختيار مقابلة غير مباشرة .ونقصد في هذا السياق باملقابلة غير املباشرة كون املبحوث يتلقى ،في بعض األحيان،
األسئلة وهو غير متصل باألنترنيت ثم يجيب عنها في وقت الحق حال اتصاله بها.
إن عرض كل من محاسن ومساوئ كل طريقة في جمع املعطيات يؤكد على ضرورة أخذ النتائج املستقاة عن طريق هذه
ً
الطرق بنوع من النسبية .ولهذا ،كان لزاما علينا ،من أجل تمحيص استنتاجاتنا ،اللجوء كذلك إلى تحليل املحتوى
ً
وخصوصا الوثائق الرسمية التي تصدرها السلطات التربوية واملحلية.
 .3.2مجال البحث
أجري البحث امليداني باقليم خنيفرة ،التي تقع في األطلس املتوسط ،عل مساحة تصل إلى  6713.4كيلومتر مربع ،يبلغ
عدد سكانه  371145نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  .2014يتوزعون إلى  228567كساكنة حضرية
و 142578كساكنة قروية .وقد بلغ معدل األمية سنة  %47.5 2014في الوسط القروي و %22.6في الوسط الحضري.
وفيما يخص توزيع عدد األميين حسب وسط اإلقامة ،فإن نسبة األميين بالوسط القروي تقدر ب  %57من املخزون
اإلجمالي لألمية باملغرب ،مقابل  %43بالوسط الحضري (.)ANLCA, 2022
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 3.3أدوات جمع البيانات
من أجل جمع بيانات البحث ،تم اعتماد كل من املقابلة وتحليل املضمون .وشمل دليل املقابلة أربعة محاور وهي كالتالي:
معلومات عامة عن املبحوث (الجنس ،السن ،املهنة ،املهنة ،مجال السكن ،نوع السكن ،مدرسة خصوصية أو
عمومية ،)...تمثالت أمهات وآباء التالميذ لوباء كورونا ،تجربة التعليم عن بعد وأخيرا تجربة الدخول املدرس ي للموسم
الجديد.
بالنسبة للمحور الخاص بتمثالت أمهات وآباء وأولياء التالميذ لوباء كورونا ،كانت األسئلة تنصب على ماهية الوباء وكيف
عاش كل من اآلباء واألمهات فترة الحجر الصحي األول .وأما بخصوص املحور الخاص بتجربة التعليم عن بعد ،فكان
الهدف دفع املبحوثين إلى التفكيرحول تجربتهم قبل وبعد تطبيقها .وأخيرا ،هدف املحور األخير إلى دفع املبحوثين نحو
التفكير في تجربة االستعداد للدخول املدرس ي وكيف يرون مستقبل أبنائهم الدراس ي في ظل الجائحة.
وأما بخصوص تحليل املحتوى ،فقد كان الهدف من اللجوء إليه هو تمحيص استنتاجاتنا بناءا على مقوالت املبحوثين.
وقد تم اعتماد الوثائق التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية منذ بداية الجائحة وكذلك الوثائق التي أصدرتها السلطات
املحلية والطبية.
 .4نتائج البحث
ً
ً
إن املعطيات التي ستقدم الحقا هي تحليل تركيبي ملا استقيناه عن طريق التقنيات املعتمدة والتي أشرنا إليها أنفا :املقابلة
وتحليل املحتوى واملالحظة .وقد بدا ،من خالل هذا التحليل ،أن هناك ثالث تيمات كبرى تخترق خطابات الفاعلين
االجتماعين وهي :املعاني والدالالت التي يعطيها األفراد للوباء ،وتدبير السلطات األمنية والتربوية للوباء في عالقتها
باملواطنين وأخيرا تجربة الوباء باعتبارها تجربة زمنية.
ً
ً
 .1.1في معاني ودالالت كرونا لدى الفاعلين االجتماعين :الاليقين باعتباره شرا سائدا
ً
ً
لقد شكل الوباء التاجي تحديا علميا بالنسبة للعلماء ووجوديا بالنسبة للفاعلين االجتماعيين .من جهة ،الزالت الدراسات
الوبائية املهتمة بعلم الفيروسات تحاول كشف مصدر العدوى إلى اإلنسان؛ فمن الدراسات ما تنسبه إلى الخفافيش
( )2020 ,Rothan&Byrareddyوأخرى تنسبه إلى حيوانات أخرى (.)2020 ,Jin, Yang, Ji, Wu, Chen, Zhang, & Duan
يضاف إلى الدراسات التي اهتمت بمصدر نقل العدوى إلى اإلنسان التضارب الذي الزال حول نسبة اإلماتة ونسبة
العدوى ( Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, Bashir, &Siddique, 2020 ; Rajgor, D. D., Lee, M. H., Archuleta,
 .)2020 ,Bagdasarian, &Quekفإذا كانت الدراسات األولى اهتمت بأعراض الوباء ،فإن دراسات أخرى في نفس الوقت
أثارت االنتباه إلى وجود أشخاص حاملين للفيروس وال تظهر عليهم األعراض ( & Li, Pei, Chen, Song, Zhang, Yang,
.)Shaman, 2020
يظهر مما سبق أن عدم اليقين خاصية سياق الوباء حتى في املجال العلمي .ويتقوى هذا الاليقين عندما تتجسد أثاره في
الحياة االجتماعية .لقد سبق لعالم االجتماع البولندي زيغمونت باومان أن تحدث عن إحدى خصائص الحياة املعاصرة
والتي تتمثل في السيولة املميزة ملختلف جوانب اإلنسان املعاصر؛ بدءا من حياته الحميمة ( )Bauman, 2013ووصوال إلى
الشرور املحدقة به والتي أصبحت سائلة كذلك (.)Bauman, &Donskis, 2016
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لقد أظهرت الدراسات االجتماعية التي تناولت املوضوع (على قلتها) أن سياق الوباء صاحبه صعود للمعلومات املضللة
واإلشاعة ( .)Brennen, Simon, Howard, & Nielsen, 2020إن الخطابات املستقاة من املبحوثين تعطينا الدالالت
واملعاني التي يضفونها على الوباء والتي تتراوح بين الحيطة والنكران .بالنسبة لألفراد الذين اتسم خطابهم بنكران وجود
الوباء ،فيبنون حججهم بناءا على تتبع تحوالت الخطاب العلمي والرسمي حول الوباء وانطالقا من تفاعالتهم االجتماعية
سواء على املستوى االفتراض ي أو الواقعي .فكثيرا ما تردد على مسامعنا ،وتكرر في خطابات املبحوثين كذلك ،عبارات من
قبيل السؤال االستنكاري" :أش بان ليك في هاذ كوفيد؟" أو عبارة "واش بالصح كاين كوفيد؟" "واش كاين كوفيد؟" .إن
هذا السؤال ال يهدف إلى استقاء معرفة "عاملة" حول الوباء بقدر ما يهدف الفاعلون االجتماعيون وضع الباحث ،باعتباره
سلطة علمية في نظرهم ،أمام تناقض .فغالبا ما تسبق عبارة أخرى السؤال االستنكاري السابق وهي عبارة "أنت لي قاري".
فعندما يتلقى منا أحد املبحوثين الجواب باإليجاب عن "سؤاله" االستنكاري ،طبعا مع التأكيد على معرفتنا املحدودة
باعتبارنا لسنا سلطة مؤهلة لتأكيد أو نفي أي ش يء ،يواجهنا املبحوثون بعبارات تشكك في خطاب السلطات الرسمية أو
العلمية حول الوباء من قبيل" :ملاذا تم الترويج في البداية لعدم وجود مشكلة في التجوال دون ارتداء كمامة؟" ثم ،بعد
ذلك ،تم فرض ارتداء الكمامة .إن ما ال يدركه الفاعلون االجتماعيون ،بناءا على املقوالت املستقاة ،هو منطق اشتغال
ً
العلم عموما والبحث العلمي خصوصا .يمكن فهم مثل هذه املواقف لكون مجتمع الدراسة الزال بعيدا عن الثقافة
العاملة .لقد ّ
تبين من خالل املقابالت أن أغلب املبحوثين ينتمون إلى الفئة غير الحاصلة على التعليم أو لها مستوى تعليمي
ً
متدن .وتجدر اإلشارة ،في هذا الصدد ،إلى أن جهة خنيفرة بني مالل تحتل الرتبة األولى وطنيا من حيث معدل األمية
(.)HCP, 2014
إن منطقة مثل إقليم خنيفرة تعاني ساكنتها من العنف البنيوي( ،)Galtung, 1971لقد سبق لدراسات سابقة أن ّبينت
أن هناك فروقا دالة من حيث الهشاشة بين املناطق التي تحوي ساكنة غالبيتها أمازيغية مقارنة باملناطق التي تضم ساكنة
غالبيتها عربية ( .)Darai&Abbaoui, 2020 ; Belahsen& Naciri, 2017لقد أكدت دراسات مقارنة من مختلف الدراسات
إلى كون الولوج إلى مصادر املعرفة يعد جزءا هاما من التمكين الوجودي للفرد ( )Welzel, 2013حيث أن الولوج إلى
مصادر املعرفة يساعد األفراد على تحقيق األمن الوجودي ( .)Norris &Inglehart, 2011وكذلك سبق لدراسات مقارنة
أخرى أن ّبينت أن الرفاهة بين مختلف النطاقات الثقافية رهينة بتوزيع رائز الذكاء باملجتمع ( & Lynn, Vanhanen,
 .)Stuart, 2006 ;Lynn &Vanhanen, 2002وتتأكد إلى حد ما نظرية فانهانن وزمالؤه ( Lynn, Vanhanen, & Stuart,
)2006 ; Lynn &Vanhanen, 2002عندما نساءل مصادر بناء الخالصات املشككة التي تقدم حول وجود الوباء ،كما
أشرنا إليه أعاله ،حيث تلخص في حجتين :وأما الحجة األولى ،فكانت وسائل التواصل االجتماعي .لقد تمت مالحظة أن
املبحوثين يستقون معطياتهم الناكرة لوجود الوباء من مقاطع الفيديو املنتشرة على الفايسبوك أو اليوتوب
(أنظر .)https://www.youtube.com/watch?v=zZDP40H_cVI:لقد أظهرت دراسات سابقة أن وسائل التواصل
االجتماعي كانت مصدرا لنشر اإلشاعات واملعلومات املضللة بخصوص الوباء ( & Pennycook, McPhetres, Zhang, Lu,
 .)Rand, 2020; Cuan-Baltazar, Muñoz-Perez, Robledo-Vega, Pérez-Zepeda, & Soto-Vega, 2020وقد ّبينت
دراسات أخرى أن انتشار التضليل عبر هذه الوسائط كان خاصية مميزة لها قبل وصول الوباء ( Del Vicario et al.,
)2016; Howell, 2013; Bessi et al., 2016؛ وقد ساعد في ذلك املساواة التي تتيحها هذه األخيرة بين بادئ الرأي ورجل
العلم (انظر مثال Armbrust, 2012 :أو  )Fahmy, 2011لالطالع على نظرة تاريخية حول دور وسائل اإلعالم في الشرق
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األوسط وشمال أفريقيا) .لقد تبين أن هذه املواقع تشتغل وفق نظرية التنافر املعرفي ()1968 ,Festinger؛ حيث أن
لوغريتمات هذه املواقع توفر من املحتوى ما يحقق التواؤم املعرفي ملستخدميها (.)Guildford, 2011
ً
وأما الحجة الثانية ،واملتعلقة بالعالقات االجتماعية للمبحوثين ،فتعكس واقعا أخر يتعلق بعالقات املواطنين بالسلطات
ً
األمنية والصحية .لقد تكررت في خطابات املبحوثين مقولة كونهم عرفوا أحدا تم احتجازه تحت مبرر كونه حامال
للفيروس أو مشتبها فيه لم يتناول األدوية التي قدمت له خالل فترة االحتجاز وبعد ذلك تم إخالء سبيله .إن مقوالت
املبحوثين ،بخصوص هذه الحجة ،تعكس الشطط في استعمال السلطة الذي اتسعت رقعته مع هذه الحالة االستثنائية.
لقد سبق للفيلسوف اإليطالي جورجيو أغامبين أن نبه منذ بداية الجائحة من خطر أن تتحول حالة االستثناء إلى حالة
طبيعية ،وتصبح الحالة االستثنائية حالة طبيعية (.)Agamben, 2020a; 2020b
بناءا على ما تقدم ،يمكن القول إن معاني ودالالت الوباء تشكلت لدى املبحوثين في ظل سياق يطبعه عدم اليقين من
حيث املعلومة العلمية وعدم اليقين من حيث العالقة باملؤسسات الرسمية .وقد تفاعل سياق عدم اليقين بالعنف
البنيوي الذي يطال فئات عريضة من املجتمع املبحوث كي تعطي املعاني والدالالت السلبية والحذرة بخصوص الوباء.
لقد ّبينت دراسة أن أثر الوباء سوف يكون أقوى على الفئات الفقيرة والهشة؛ حيث أن أكثر من  40إلى  60مليون فرد
سوف يزدادون إلى قائمة فقراء العالم ( .)Gerszon et al., 2020إن عدم اليقين هذا سوف يتقوى لدى املبحوثين عندما
يقعون تحت نير االنتظار املؤسساتي والوبائي؛ وهذا ما سوف نبي ُنه في األسطر الالحقة.
 .1.2الفاعل املؤسساتي األمني والتربوي :التدبيرعن طريق االنتظار
كما أشرنا إليه أعاله ،بخصوص مفهوم االنتظارّ ،
تميزت تجربة االنتظار لدى املبحوثين بالضبابية والخلط الناتج عن
ّ
عالقتهم بالجهات األمنية والتربوية .وقد تشكل انتظار مجتمع البحث على مستويات ثالث وهي :املستوى التواصلي،
مستوى تطبيق القواعد ،وأخيرا املستوى الفردي .سوف نخصص هذا املحور للحديث عن املستويين األولين (املستوى
التواصلي ومستوى تطبيق القواعد).
 .1.2.1الفاعل املؤسساتي األمني والصحي في نظرالفاعلين االجتماعيين
تميزت بداية الوباء وتطبيق الحجر الصحي بصعود نجم الفاعل األمني بالدرجة األولى ،حيث أن هذه الفترة يحظر فيها
الفاعل األمني في خطابات املبحوثين ،باعتباره الحريص على سالمتهم والزال الفاعلون االجتماعيون يذكرون أمثلة من
أسماء املنتمين إلى املجال األمني والداخلية صنعوا الحدث على مواقع التواصل االجتماعي (القائدة حورية ،)...هذه
الصورة أكدتها استطالعات الرأي التي أجرتها املكاتب املتخصصة في استطالع الرأي باملغرب ّ
وتبين أن منسوب الثقة قد
زاد في املؤسسات األمنية والصحية (مشواط والرحوتي .)12-11 :2020 ،لقد حرص الفاعلون االجتماعيون خالل هذه
الفترة على العودة إلى تتبع وسائل اإلعالم الرسمية بقوة .يمكن القول من خالل أقوال املبحوثين أن الجانب التواصلي
ّ ً
اال إلى حد ما .لكن ،سيتحول خطاب املبحوثين اإليجابي حول
للسلطات األمنية والصحية خالل هذه الفترة كان فع
السلطات األمنية والصحية ،مع توالي األيام في انتظار العودة إلى الحياة "العادية" ،إلى السلبية .إن هذا املوقف يظهر عند
حديثهم عن فترة الحجر الصحي حول توزيع بعض املساعدات املالية على األسر املعوزة .من جهة ،كان تلقي خبر الدعم
(خالل فترة الثقة األولى) ذا أثر إيجابي على نفسية املبحوثين ّ
لتحمل فترة االنتظار أو الحجر الصحي .ومن جهة أخرى،
أصيب البعض منهم بخيبة األمل عندما اضطر إلى االنتظار أكثر من نظرائه ألجل الحصول على املساعدة أو االنتظار دون
الحصول عليها ،في حين أن بعض من ال يستحق ،في نظر املبحوثين ،حصل على املساعدة .وستتقوى عدم الثقة عندما
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يمتزج الخلط ،حيث لم يستطع الفاعلون أن يميزوا بين من يستحق املساعدة وبين من ال يستحق ،بالحجب .إن طريقة
االستفادة من الدعم كانت تتم عبر الوسائل اإللكترونية ،والتي كان عندما يحتج البعض ،كانت تعزى إليها املشكلة.
وسيزداد هذا املوقف في خطابات املستجوبين عندما تمت العودة إلى حالة الطوارئ الصحية إذ كان في الغالب سؤال:
"واش مبقاتش كرونا؟" يتكرر .ويضاف إلى ذلك كون السلطات نهجت طريقة جديدة في تطبيق الحجر على املناطق التي
تظهر فيها بؤر الوباء.
من الناحية التواصلية ،قد تعلن سلطات محلية لجهة ما أو إقليم ما عبر بيانات رسمية ،وهو ما الحظناه في ممارسات
السلطة اإلقليمية لخنيفرة ،عن إغالق الولوج أو الخروج من اإلقليم لكن الواقع عكس ذلك .إن هذا السياق خلق مناطق
الاليقين في تطبيق العقوبات الزجرية على املواطنين ،بخصوص ارتداء الكمامة مثال ،لم يعد املواطنون يعرفون أين
يبتدئ وأين ينتهي .وقس على ذلك تطبيق القواعد الخاصة بالحركة والتنقل.
ً
ً
لقد خلقت فترة الطوارئ الصحية جوا من عدم الثقة بسبب كونها فترة املنزلة بين املنزلتين ،فال هي تعني مؤشرا على نهاية
الوباء وال هي تدل على تحسن في جانب حريات املواطنين .لقد أصبحت هذه الفترة ،وإلى حدود اآلن ،مرحلة لتدبير
االنتظار عن طريق الخلط والحجب.
 .1.2.2الفاعل املؤسساتي التربوي من وجهة نظرالفاعلين االجتماعيين
لقد طال الخلط والحجب ،باعتبارهما آليتين لتدبير االنتظار ،عالقة الفاعلين االجتماعيين بالسلطات التربوية .من جهة،
شمل الخلط العالقة التواصلية بين الوزارة الوصية على القطاع واألساتذة .ومن جهة أخرى ،شمل أيضا عالقة التواصل
بين الوزارة وأسر التالميذ.
تجلى هذا الخلط واالنتظار في عالقة الوزارة باألساتذة في القرارات التي أعلنتها في بعض مذكراتها الرسمية ،ومنها املذكرة
الوزارية الخاصة بتوقيع محاضر الخروج إعالنا بانتهاء املوسم الدراس ي  ،2019-2020حيث جاءت فيها عبارة "أطلب منكم
الحرص على تدبير عملية توقيع السيدات والسادة األساتذة واملوظفين ملحاضر الخروج باملرونة الالزمة (مذكرة وزارية رقم
 ".)0488-20هذا التعبير (املرونة الالزمة) هو ما جعل األمر يتسم بالغموض عند فئات عريضة من األساتذة واألستاذات
وكذلك مدراء املؤسسات التعليمية حول ماذا تعني الوزارة ب"املرونة"؟ هل يجب االنتقال إلى املدن التي سوف يجرى فيها
التوقيع ،علما أنها فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية ،أم أن املرونة تعني التوقيع عن بعد؟ وكيف يجب
التصرف إزاء هذه األوضاع؟ وباملقابل ،تضيف نفس املذكرة "...التأكيد على ضرورة االنتهاء من جميع العمليات سواء منها
املتعلق بإنهاء املوسم الدراسيالفارط ()2019-2020أو التحضير للدخول املدرس ي ( ".)2020-2021وهو ما خلق عند
املسؤولين واألساتذة معا تأويالت متناقضة أدت ،في بعض الجهات  -الجهة الشرقية  -إلى مواجهات بين املسؤولين
التربويين واألساتذة .من ناحية ،أصر األساتذة على توقيع محاضر الخروج في وقتها ،في حين رفض بعض املسؤولين هذه
العملية ما لم يسجل األساتذة دروسا مصورة استعدادا للموسم الدراس ي (.)2020-2021
تقوى هذا الخلط في تدبير االنتظار مع بداية الدخول الدراس ي للموسم  .2020-2021وتعد عملية توزيع الكتب املدرسية
مثال ،الخاصة ببرنامج مليون محفظة،عاكسالهذا األمر حيث خضعت لالنتظار والحجب هي األخرى .فبعدما شرعت
املدارس في استقبال التالميذ ،وكما هو متعارف عليه بعد الدخول ،تم توزيع الكتب واللوازم املدرسية عليهم .لكن الذي
وقع ،هو تلقي املسؤولين أوامر بعدم توزيعها ما جعل التالميذ يتساءلون عن سبب عدم حصولهم على الكتب وهل سوف
يحصلون عليها؟ هذا األمر لم تتم اإلجابة عليه من طرف الفاعلين التربويين (األساتذة) نظرا لعدم درايتهم بالسبب ،هل
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سوف يتم التدريس بطريقة حضورية أم عن بعد؟ فكانت عملية توزيع الكتب تجربة تتسم باالنتظار سواء عند التالميذ
أو عند املدرسين .إن مثل هذه الوقائع جعلت األسر تعاني من االنتظار ،باعتباره خلطا ،منذ توقيف الدراسة خالل
ً
املوسم الدراس ي املنصرم( .)2019-2020ويعد هذا الخلط امتدادا للخبطة التي صاحبت البالغ الصحفي الذي أعلن عن
توقيف الدراسة حضوريا في  16مارس 2020م حيث نقرأ فيه" :ال يتعلق األمر بتاتا بإقرار عطلة مدرسية استثنائية".
ً
 .1.2.3أباء وأولياء التالميذ :االنتظارباعتباره زمنا مستلبا
نقصد باالستالب في هذا السياق غياب القوة ( .)1959 ,Seemanونعني في سياق هذه الورقة أن أباء وأولياء التالميذ كانوا
مجبرين على االنتظار فقط دون أن يكونوا فاعلين في كيفية تدبير هذا االنتظار .فمنذ بداية الحجر الصحي وتوقيف جميع
األنشطة ،كان أباء وأولياء التالميذ في انتظار حدوث ش يء ما ()Auyero, 2012؛ حيث تزايد املفعول السلبي لتجربة
االنتظار عليهم ،إضافة إلى الخلط الذي عاشوه بخصوص طريقة تواصل السلطات التربوية .لقد عاش هؤالء تجربة
االنتظار باعتباره تأجيال ،لقد تم تأجيل مواعيد أغلب االمتحانات االشهادية ألبنائهم وهو ما قوى من الغموض على
مستوى تجربتهم في عالقتهم بانتظار هذه املواعيد .فكثيرا ما ترددت التساؤالت عن وضع أبنائهم -مستوى األولى باكالوريا
يجتازون امتحانات السنة الفارطة في هذا الشهر بالذات (يونيو  .)2021إن هذا الضغط قوى منه التعليم عن بعد الذي
لم توفر له اإلمكانات من قبل سواء من حيث التكوين أو أدوات االشتغال .فمن وجهة نظر أولياء األمور ،تعد تجربة
التعليم االلكتروني مكلفة من الناحية املادية وكذلك من ناحية تحصيل املعارف .وأما من الناحية املادية ،فال يتعلق األمر
بتكلفة األنترنيت وحده وإنما التكلفة املضاعفة للحصول عليها نظرا لكون غالبية أمهات وأولياء التالميذ في منطقة البحث
بعيدون عن أماكن تقديم الخدمات املرتبطة باألجهزة اإللكترونية واألنترنيت .في هذا الصدد ،يصرح أحد املبحوثين "باش
نشري تعبئة ديال االنترنيت ،خاصني نخلص الثمن ديال  2تعبيئات"( .ذكر 39 ،سنة ،له  3أبناء متمدرسين ،مجال
قروي ،سكن قروي) .لقد ّ
تبين من خالل املقابالت التي أجريناها أن متوسط املسافة التي يجب أن يقطعها املبحوثين
للحصول على الخدمات تتراوح ما بين  25و 60كلم .إن هذه التكلفة ،في نظر املبحوثين ،تجعل التعليم االلكتروني غير ذي
جدوى؛ حيث يعتبرونه عقابا يضاف إلى اإلكراهات التي فرضها الوباء .وتضاف إلى هذه العراقيل املادية عدم جودة
التغطية بشبكة االتصال كذلك .حيث أن من يتوفرون على الهواتف الذكية غالبا ما يضطرون إلى قضاء مدة خارج
منازلهم للتواصل عبر الواتساب مع أساتذتهم وهو األمر الذي جعل البعض منهم يتخلون عن متابعة الدروس .إن هذا
األمر جعل فكرة التعليم االلكتروني ،كفكرة فعالة في ظل األزمة ،عقابا لفئات عريضة ال تسعفها اإلمكانات املادية وال
الوسائل إلى الولوج إلى املعلومة عن بعد .وقد تقوت تجربة االنتظار باعتباره استالبا لدى أباء وأمهات التالميذ مع الدخول
املدرس ي للموسم الدراس ي ( )2020-2021حيث تضاربت األنباء بين اتجاه الوزارة إلى محاولة فرض التعليم عن بعد أو
السماح بالتعليم الحضوري .لقد أغلقت بعض املدارس أبوابها في بعض التجمعات السكانية الكبرى قبل أن يتم الشروع
في عملية التعليم ،وبعد ذلك خرجت الوزارة بمطبوع يقرر فيه أولياء األمور ما إذا كانوا يرغبون في تعليم أبناءهم بطريقة
حضورية أو عن بعد.
وبناء على تجربة املرحلة األولى للنصف األخير من املوسم الدراس ي املاض ي ،منذ إعالن الوزارة توقيف الدراسة الحضورية
في  16مارس  ،2020قرر أغلب أباء وأولياء التالميذ اختيار التعليم الحضوري ألبنائهم .وقد رافق ذلك ضرورة توقيعهم
على وثيقة تتضمن ضرورة االحترام التام للبروتوكول الصحي من طرف أبنائهم .هذا البروتوكول كان لزاما على أباء وأمهات
وأولياء التالميذ التوقيع عليه كآلية يعبرون فيه عن تحمل املسؤولية من طرفهم وعمل أبناءهم بالتدابير واإلجراءات
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الصحية املصاحبة لذلك من ارتداء الكمامة ،والتباعد االجتماعي ،واستعمال املعقم...وتشمل حتى اإلصابة بالفيروس .أي
أنه في حالة ما إذا أصيب أحد األبناء الذين يتابعون الدروس الحضورية بعدوى الفيروس باملؤسسة ،فاألب هو من يتحمل
مصاريف عالجه وحده .إن هذا األمر جعل اآلباء يعيشون تجربة خوف وانتظار مستمر من هذه املسألة .من جهة،
ينتظرون إمكانية إصابة أبناءهم بالفيروس .ومن جهة أخرى ،فهم غير مطلعين على مضامين هذا البروتوكول الصحي ولم
يتم إشراكهم في صياغته ،أو إشعارهم ببنوده.
ً
بناءا على ما تقدم ،وجد أباء وأولياء األمور أنفسهم بين مطرقة اختيار التعليم الحضوري وتحمل تبعاته وسندان اختيار
التعليم عن بعد غير املجدي .فكثير ما ترددت في خطابات املبحوثين عبارة "لو كان األمر بيدي ملا وقعت على اختيار
التعليم الحضوري وبتوقيعي فأنا أنتظر" .هذا ما عبر عنه بعضهم بطريقة ساخرة "أنا أنتظر أن يتصلوا بي ويقولون لي أن
ابنك أو ابنتك فيها  ."19يمكن أن نستشف من هذه العبارات كون االنتظار ،كطريقة في التدبير تبنتها السلطات ،جعل
ً
اآلباء يعيشون استالبا مزدوجا :غياب للقوة ملناقشة واقتراح مضامين البروتوكول الخاص بالتعليم الحضوري من جهة
وغيابا للقوة في انتظار الاليقين من جهة ثانية (إصابة أبناءهم) .وقد تقوى عيش الزمن كاستالب لدى أباء وأمهات التالميذ
عندما واجهوا تأجيل الدراسة في األسبوع األول ومشاكل عدم اليقين بخصوص إقامة أبناءهم،في املراكز املخصصة
لذلك ،بالنسبة ألولئك الذين ينحدرون من العالم القروي .ويزداد القلق أكثر عندما يتمثل اختيار التعليم الحضوري
كعقاب أقس ى من اختيار التعليم عن بعد حيث يخش ى أولياء األمور أن يكلفهم الدخول املدرس ي ماديا وبعد ذلك يعودون
إلى عيش السيناريو املكروه وهو التعليم عن بعد.
خاتمة
بناء على ما تقدم ،يمكن القول ،ولحدود اآلن ،أن تجربة التعليم االلكتروني في ظل جائحة كرونا مجرد وهم .من جهة ،لم
يخضع ال األساتذة وال التالميذ لتكوين قبلي الستعمال الوسائل الحديثة الخاصة بهذا النوع من التعليم .ومن جهة أخرى،
تعد املشاكل البنيوية التي تعاني منها بعض املناطق من فقر ،وغياب البنيات التحتية واألمية عوامل تقف أمام إمكانية
إنجاح فكرة التعليم اإللكتروني ،وهو ما أدى إلى ضعف التعلمات عند التالميذ والتلميذات بشكل عام وعدم تمكنهم من
التحصيل الدراس ي للسنة الفارطة بشكل جيد؛ وهو ما جعل الوزارة الوصية ،بداية املوسم الدراس ي الجديد -2022
 ،2021تفكر في إضافة مادة جديدة بمنظومة مسار وتصدر مذكرة وزارية في هذا الشأن ،ما خلق لدى األساتذة
واألستاذات ردود فعل متباينة ومتضاربة بشأن كيفية تطبيقها ما يسقطنا في الحجب مرة أخرى وعدم الوضوح .فحتى لو
افترضنا أن اإلمكانات املادية ألولياء وآباء وأمهات التالميذ سوف تسعفهم على اقتناء الوسائل االلكترونية وأداء فواتير
اإلنترنيت فإن معرفة استعمال منصات التعليم اإللكتروني أمر آخر .وينطبق هذا األمر األخير على األبناء أكثر حيث أن
أغلبهم لهم احتكاك باستعمال الهواتف الذكية لكن يبقى استعمالهم لها محصورا بوسائط التواصل االجتماعي وليس
للولوج إلى منصات التعلم عن بعد.
ّ
وأما بخصوص االنتظار كآلية للتدبير ،فإنه مكن السلطات فقط من تفادي االنفعال من طرف املواطنين الذي قد يثير
الغضب واالحتجاج .إنه وسيلة أمنية فعالة تجنب السلطات توجيه أصابع االتهام إليها بخصوص أي ضرر قد ينتج عن
ّ
قراراتها .لقد ّبين باندورا ( )Bandura, 2016 : 64-69أن األفراد في موقع السلطة كلما كانوا أبعد عن ضرر نتائج أفعالهم
ّ
كلما سارعوا إلى تمريرها أو تنفيذها حيث ال يظهرون أي التزام أخالقي تجاه املستهدفين بها.
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 لهذا تقترح الورقة.إن العنف البنيوي أهم عائق أمام الدول التي تريد االنخراط في عالم التقنية والتعلم اإللكتروني
:مقترحات على املدى القريب وأخرى على املدى املتوسط والبعيد
ّ  فقد،وأما على املدى القريب
.تبين أن التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني ظل مجرد وهم حتى ولو لم يفرضه أي وباء
لنلم، تالميذ وأرباب أسر، أساتذة وأستاذات،إن األمية الوظيفية التي تعاني منها املنظومة التعليمية بمختلف أطيافها
 يجب على املدى املتوسط العمل على محاربة هذا النوع من األمية، ولهذا.يحقق أهداف هذا النوع من التعليم املطلوب
.مع الحرص على توعية األسر وتكوينها على هذا النوع من التعليم
 يعد التقليص من الفوارق املجالية على املستويات االقتصادية واالجتماعية من األهمية بمكان،وأما على املستوى البعيد
. فال يستساغ أن تتقدم التقنية وتتخلف التنمية.كي نتوفر على مواطن يعيش عصره قلبا وقالبا
الب ـي ـ ـ ـ ـ ـبلـيوغ ـر اف ـي ـ ـ ـ ـ ـا
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الصوفية باملغرب من األصل إلى التطبيق الثقافي

Le soufisme au Maroc de l’origine à la pratique culturelle
1- M. AGOULZI Aziz- Maroc.
 أتباع الزوايا،  في املغرب. اتبع أتباع املريدون طريقة محددة،  منذ نشأتها. التصوف مجال ديني خاص بالحب اإللهي:امللخص
ً  من الضروري اتباع، في هذا املجال الباطني.كثر لكنهم يشتركون في نفس املبدأ
.حرفيا وصايا الشيخ القائد الروحي للمريدين
 هذا الجانب الديني.كانت الصوفية وستظل تربية روحية عميقة جعلت املغرب دولة ذات اشعاع ديني بين في إفريقيا وأوروبا
 سنجد فسيفساء دينية تجعل من هذا البلد،  وهكذا.له تأثير مباشر على الجوانب الثقافية في الحياة اليومية للمغاربة
ً املوروث
ً مكانا للعيش
.معا بامتياز
 الدين، الثقافة، الحب، الصوفية، املغرب:كلمات مفتاحية

Abstract : Sufism is a religious field particularly to Godly love. Because of its inception, the followers
of the confreeres have pursuing itinerary. In Morocco, there are many votories of the brotherhood,
yet they have the same principle. In this mystical domain, they have to follow the letter of the
testaments of the chieftain, the spiritual head of the brotherhood. Sufism was and will stay a deep
spiritual education which has made in Morocco an influent religious country between Africa and
Europe. This religious way has a direct impact on the cultural workings of moroccan’s daily lives.
That’s why we will hit upon a religious mosaic that makes this ancestral country an excellent place
to live together.
Key words: Morocco, sufism, love, culture, religion
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Introduction
Le Maroc est un pays situé dans un axe stratégique entre l’Occident et l’Orient. Il s’agit d’un
espace qui a connu une civilisation riche. Une Histoire riche en spiritualité et d’acculturation. Qui dit le
Maroc, dit un pays de la paix et du vivre ensemble. Nombreux sont ceux qui l’ont choisi pour se refugier de
toutes les formes de l’insécurité.
Parmi les soubassements forts de cette paix, nous trouvons l’impact du soufisme dans la vie culturelle des
marocains. Les préceptes de cette secte religieuse prônent l’amour divin. L’amour donne un grand souffle à
la spiritualité et balise le terrain à des relations humaines très solides. Le Maroc a adopté un processus
équilibré dans le domaine de la religion. Le soufisme a tant donné à la culture marocaine et africaine grâce
à ses finalités qui frôlent l’idéal.
Nous tentons dans cet article de répondre à la problématique suivante : Comment le soufisme s’émerge-til dans la culture islamique et comment se manifeste-il dans la vie quotidienne des marocains ?
Afin d’étudier à bon escient ce sujet, nous allons tout d’abord chercher les origines du soufisme depuis ses
débuts, puis nous passons à examiner ses particularités au Maroc. Nous allons bifurquer enfin vers les
pratiques culturelles du soufisme dans le quotidien des marocains.
Le soufisme une voie islamique de pureté
Le monde islamique a connu depuis la mort du prophète plusieurs mutations. Nombreux
étaient les sectes créées par des chefs religieux dans les différents pays islamique. Khiari Bariza met en relief
le terme soufisme. Elle dit à ce stade :

« Beaucoup d’écrits contemporains, parfois mal intentionnés, abordent l’islam mais peu mentionnent le
soufisme, si bien que cette voie n’est connue que des spécialistes ou du grand public à travers des
manifestations célèbres, à l’instar de celles des derviches tourneurs. Le détour étymologique présente ici
de l’intérêt : selon une première hypothèse, le terme soufisme viendrait de l’arabe safâ qui signifie la pureté
cristalline. Le soufisme serait ainsi une vision épurée, pleine de clarté, de l’islam. Selon une deuxième
hypothèse, le terme viendrait de l’expression ahl al-saff, « les gens du banc », ceux des premiers rangs, les
plus bénis de la communauté. Ce terme renvoie aux premiers temps de l’islam, en référence
aux Sûfiyya qui vivaient dans la mosquée du Prophète, à Médine » 1
Depuis les Idrissides jusqu’aux Alaouites, les marocains étaient contre le fanatisme religieux.
Dans la majorité du territoire marocain, il y avait des uses marquées par la tolérance et la simplicité. En effet,
ce climat a favorisé la réussite du courant soufi qui met en relief le spirituel et la sublimation de la vie
quotidienne.
1 Khiari Bariza, Le soufisme : spiritualité et citoyenneté, 2015, fondapol.org
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Le soufisme a ouvert la voie au commun humain et au vivre ensemble. Il y a certainement
une acceptation de l’Autre en dépit de ses références culturelles. Tout cela a créé une société proche de
l’idéal que les soufis prônent en s’attachant complètement à la miséricorde divine.
Dans l’encyclopédie Universalis, on projette la lumière sur les confréries soufies :

« Ces associations religieuses sont appelées en arabe t'ariqā (pluriel : t'uruq), c'est-à-dire « voie », « chemin
du voyage vers Dieu », bien que ce mot désigne plus exactement l'ensemble des rites d'entraînement
spirituel proposés par les diverses congrégation s(…).Toutes les confréries comprennent aussi des affiliés, à
la manière des tiers ordres catholiques. Ceux-ci subissent, tout comme les novices, un rituel d'initiation et
sont ensuite tenus à certaines pratiques collectives : retraites, méditations ascétiques, veillées pieuses et
prières accompagnées ou non de musique et de danse, fêtes annuelles (zerda, moussem), visite au tombeau
du fondateur (ziyāra), offrandes et aumônes pieuses, travaux d'entraide.»2
La confrérie soufie constitue une rencontre spirituelle entre plusieurs âmes pures. Le grand
souci de ces êtres nobles c’est l’amour de Dieu. Cet amour nécessite un détachement des délices de la vie et
se donner corps et âme à l’acte de l’adoration.
La méditation constitue l’une des armes du soufi pour lutter contre l’attrait de la vie de l’icibas. Le soufi cherche constamment la voie de la sagesse par le biais d’un dévot qui le guide vers le chemin
de la vérité. Cherchons donc les origines de ce courant dans l’Histoire marocaine.
Origines du soufisme marocain
Le soufisme puise ses sources dans les longs périples vers la Mecque et lieux saints. Les
marocains ont découvert un trésor précieux alliant l’amour et la purification de l’esprit. La main mise sur la
religion par les radicalistes est devenue un secret de polichinelle. De là, les marocains ont cherché une
solution efficace au fléau du radicalisme religieux. Ce courant de l’amour et le respect de l’Autre l’emporte
sur celui de l’islam politique venant récemment de l’Orient. L’Etat trouve dans le soufisme un véritable
équilibre du citoyen

« Le soufisme trouve ses fondements dans la révélation coranique et dans l'exemple de Mahomet. On peut
donc dire qu'il est présent, depuis les origines de la révélation prophétique de l'islam, dans les
branches sunnite puis chiite, bien qu'il ait pris des formes différentes dans les deux cas.»3

2 Universalis.fr/encyclopédie confréries musulmanes, consulté le 08 Janvier 2022
3 fr.Wikipedia.org/wiki/Soufisme, 12 Janvier 2022
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Le soufisme est considéré comme une renaissance culturelle et éthique de toute une société.
Les marocains ont reçu des idées novatrices tellement éloignées de celles reçues depuis l’avènement de
l’Islam. Ce nouveau courant religieux est marqué essentiellement par la simplicité et son appel à la paix
entre tous les êtres humains sans aucune ségrégation.
Le soufisme entretient des rapports solides avec la sagesse et la connaissance des secrets divins.
Dans ce stade Eric Geoffroy disait :

« Le soufisme est un aspect de la sagesse éternelle, universelle, qui s’est incarné dans le corps de la religion
islamique, née en Arabie au VIIe siècle. On peut le définir comme la dimension intérieure, spirituelle de
l’islam, et de l’islam sunnite pour l’essentiel. »4
Les marocains ont trouvé dans le domaine soufi une source intarissable de sagesse qui émane d’un Orient
spirituel. Abdelkader Eljilani, connu à Baghdâd, constitue le précurseur des soufis dans le monde entier. Il y
a certainement d’autres figures emblématiques surtout en Egypt. Il ne faut jamais perdre de vue
l’attachement des marocains de tout ce qui provient de l’Orient.
Dans un article intitulé Réflexions sur le soufisme marocain Mohamed Chtatou disait :

« Le concept de soufisme est à la fois complexe et multidimensionnel. Sa complexité est due à sa longue
histoire et à son absorption par diverses cultures en Asie et en Afrique ; sa multidimensionnalité réside dans
les diverses interprétations de ses principes et doctrines. Le concept de soufisme, au sens large du terme,
englobe la purification individuelle, la réconciliation spirituelle du corps et de l'âme et les valeurs
universelles auxquelles tous les êtres humains adhèrent.»5
Les flux des marocains qui venaient des terres saintes ont véhiculé un grand savoir soufi. Ils
avaient l’intention de purifier le pays d’une classe religieuse sclérosée. Les nouvelles idées des soufis ont été
considérées une sorte d’hérésie par les fanatiques, mais les marocains ont trouvé dans le soufisme une voie
salvatrice rapprochant de la miséricorde divine.
Leurs luttes n’étaient jamais violentes, au contraire ils cherchaient toujours de semer les
semences de l’amour et le rapprochement entre les différents citoyens de ce vaste monde. Ce recours au
pacifisme constitue l’une des facettes du soufisme depuis sa genèse. Il reste donc de projeter la lumière sur
la spécificité religieuse de ce pays.
La spécificité spirituelle marocaine

4 Eric Geoffroy, « Qu’est-ce que le soufisme ? », Laurent Testot éd, La Grande Histoire de l’islam, Editions Sciences Humaines,

2008, Auxerre, pp. 78-84
5 Mohamed Chtatou, Réflexions sur le soufisme marocain,

L’ODJ.ma, consulté le 08 Janvier 2022
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Le Maroc a connu depuis des siècles une spécificité dans le monde musulman. Son situation
géographique proche de l’Europe le qualifie d’être la trait d’union entre deux mondes. Le soufisme au Maroc
a trouvé le terrain fertile de l’acte cultuel pur.
Le Maroc est constitué de plusieurs tribus de différentes origines, mais la religion fait partie de
l’imaginaire commun des citoyens. La situation géographique du Maroc lui garantit la stabilité religieuse
loin de toutes les fluctuations connues dans l’Orient. Les marocains ont toujours reçu des réfugiés venant
de pays lointains avec un arsenal religieux important.
Le Maroc a reçu un grand flux migratoire des juifs, des arabes et des andalous durant des siècles. Une
grande civilisation a évolué à travers l’Histoire de ce pays multiculturel. Cette richesse culturelle constitue
l’espace propice du vivre ensemble et de la cohabitation. Cela a octroyé à ce pays la possibilité de réunir
différentes tribus et diverses communautés.
Dans un article intitulé Soufisme vs. Islamisme dans le Maroc d’aujourd’hui ? Mohamed
Chtatou disait :

« L’Islam « marocain », bien que ce terme soit rejeté catégoriquement par les Islamistes, qui croient qu’il n’y
a qu’un seul Islam sans colorations locales, est un mélange de Soufisme et de Maraboutisme. Les soufis sont
venus de l’est vers le 15ème siècle et se sont répandus dans le pays, prêchant un Islam modéré aux fermiers
et paysans sans instruction. A leurs morts, ils ont été élevés au rang de saints religieux : « marabout » et les
gens des campagnes construisaient des sanctuaires sur leurs tombes et leur donnèrent les attributs de
baraka “grâce à divine“ qui permet des pouvoirs prophylactiques de guérison. »6
Le soufisme est une manifestation d’un Islam modéré qui cherche à rapprocher les gens de
toutes les croyances. Ces adeptes ressemblent en quelque sorte aux apôtres qui ont propagé des messages
divins pour l’ensemble de l’humanité. Il est jugé utile de sonder les dimensions de ces messages soufis dans
la culture marocaine à travers l’Histoire.
Les dimensions du soufisme dans la culture marocaine
Les dimensions du soufisme sont multiples dans les pratiques quotidiennes des marocains. Les
coutumes et les uses dans les fêtes religieuses constituent des occasions d’évocation de saints. Ainsi, dans
les fêtes les femmes font souvent l’éloge du prophète et les hommes chantent le poème élogieux
d’Elboussairi.

6 Chtatou Mohamed, Soufisme vs. Islamisme dans le Maroc d’aujourd’hui ? , consulté le 07 Janvier 2022
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Au Maroc, nombreux sont ceux qui prétendent d’une façon ou une autre être descendant d’un
saint. Il constitue pour eux la référence de bénédiction et le point d’attraction de toute une communauté.
Compte tenu de l’importance de la bénédiction chez les marocains, nous les trouvons plus attachés à des
guérisseurs et des marabouts.
À l’instar de maints pays musulmans, la pratique soufie au Maroc est mêlée au maraboutisme.
Nombreux sont les festivals à l’honneur d’un saint dans les différentes régions du Maroc. Dans toutes les
régions, nous trouvons des saints ayant des pouvoirs surnaturels particuliers.
Les soufis s’organisent dans des confréries et des zaouiyas ayant des éloges spécifiques du
prophète. Dans un article intitulé Réflexions sur le soufisme marocain Mohamed Chtatou disait :

« Le Maroc est imprégné de mysticisme et de spiritualité. Des côtes atlantique et méditerranéenne du Maroc
au désert du Sahara, le royaume est parsemé d'un large éventail de sites sacrés. Ces lieux saints et sacrés
sont appelés zaouïas. C'est là que les saints marocains d'origine soufie, islamique et juive ont été enterrés à
l'origine. Ces zaouïas font partie des lieux saints qui, depuis des siècles, font partie du pèlerinage spirituel
de ceux qui visitent le Maroc. »7
Les adeptes de ces confréries s’engagent quotidiennement de respecter certains rituels. Ils
évoquent Dieu dans tous les temps. Cette caractéristique est fort prisée dans l’Islam. Le soufi prône le
recours au Dieu avec beaucoup d’humilité pour exprimer sa bonne foi et sa sincérité. Nous les trouvons
avec des chapelets dans des zaouïas ou dans des lieux déserts loin de vacarme de la vie quotidienne.
Mohamed Chtatou ajoute dans ce sens :

« La découverte des zaouïas marocaines offre un aperçu du peuple marocain, de ses traditions, de ses
valeurs et de sa culture unique. Elle permet à ceux qui s'intéressent aux sites historiques, religieux et
spirituels d'avoir une vision de la culture de l'intérieur.»8
Mohamed Chtatou met en œuvre le patrimoine matériel et immatériel constituant un véritable trésor. Les
confréries ou zaouïas contribuent au rayonnement traditionnel du Maroc. Il ne faut jamais perdre de vue la
contribution de ces zaouïas au développement touristique et économique de ce pays. Il s’avère clair que le
domaine soufi est présent par force dans la vie socio-économique du Maroc, il convient de chercher son
impact sur la culture marocaine.
Les pratiques soufies dans la vie quotidienne des marocains

7 Chtatou Mohamed, Réflexions sur le soufisme marocain,

L’ODJ.ma, consulté le 08 Janvier 2022

8 Idem
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Les marocains constituent un peuple profondément religieux. Leurs pratiques quotidiennes
émanent d’une spiritualité équilibrée. Les marocains, à travers l’Histoire, on dénoncé l’excès ou
l’exagération. Au Maroc il y a toujours une cohabitation entre les différentes religions et les multiples sectes.
Nombreux sont les croyances provenant d’autres religions qui trouvent place dans la culture marocaine.
Dans une harmonie parfaite, tout le monde recourent à certaines pratiques soufies
cherchant la clémence divine. La visite des marabouts constitue un moyen parmi d’autre ouvrant la voie
directe à la spiritualité. Ce phénomène de maraboutisme est fort présent chez les fidèles de toutes les sectes
et les religions au Maroc. Les juifs marocains aussi viennent de tous les coins du monde pour célébrer leurs
fêtes religieuses et visiter leurs grands saints : Rabbi Haim be Diouane, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Eliahou…
Le marocain s’approche de son Créateur en recourant à ses awliya (marabouts) qui joueront le rôle de
l’intermédiaire dans le processus de recherche de santé, de mari, du confort et de richesse. Actuellement,
nombreux sont les fanatiques qui voient dans ces pratiques une sorte d’idolâtrie éloignant le croyant du
monothéisme. Or, les soufis récusent ces accusations parce que le soufi n’est autre qu’un amoureux et celui
qui ne connait pas l’amour pur de son Seigneur ne peut en aucun cas comprendre l’essence de cette relation
suprême.
Dans une approche visant à clarifier les rituels soufis des marocains, Abdelhani Moundib
disait à ce propos dans Culte des saints et santé : les awliya guérisseurs

« On commence toujours par le rite de la ziayra qui suit généralement le schéma suivant : toucher la porte
du sanctuaire avec la main droite et la porter à la bouche pour l’embrasser ; mettre des cierges, achetés sur
place, dans le coffre des offrandes, et, enfin, faire le tour du tombeau en faisant ses invocations au saint. »9
Il s’avère que la visite du marabout consolide le rapport du visiteur cherchant la bénédiction et ses croyances
héritées depuis des siècles. Egalement, le visiteur se trouvera dans une sphère de paix et d’extase. Un amour
qui se traduit d’abord et avant tout à travers l’intention de la visite et l’offrande qui prouvent l’attachement
spirituel qui s’approche de l’idolâtrie. Le soufi croit à l’amour qui dépasse toutes les limites en recourant
toutes les possibilités pour prouver son attachement à son Seigneur et à son chef spirituel.
Bensaber Bouchra met l’accent sur la recherche de la Baraka ou la bénédiction, et dans
cette foulée elle disait :

Le culte des saints, bien peu orthodoxe, est très développé au Maroc. Il est tellement ancré dans l'esprit des
gens, qu'il prend les proportions et le caractère d'une véritable anthropolâtrie. À la mosquée où se réunissent
les fidèles, se sont ajoutés des milliers de sanctuaires. Le culte maraboutique revêt deux formes : le culte du
9 Moundib Abdelhani, Culte des saints et santé : Les Awliya guérisseurs

م2022  يناير-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل– المجلد الرابع– العدد الرابع عشر
224

م2022 مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الينل يناير
saint vivant et le culte du saint défunt. Le plus souvent, c'est la même famille qui en tire tous les profits, car
« la baraka » est héréditaire. Les descendants qui sont les détenteurs des vertus de l'ancêtre vénéré ont droit
au respect et parfois même à l'adoration de la foule. Lorsque le marabout peut se dire descendant du
prophète, il est « Chérif »10.
L’amour des saints et des marabouts est un élément principal de l’Islam marocain. Malgré
l’influence des réformistes venant de l’Orient, la religion de l’amour ne cesse de capturer les cœurs des
marocains. Dans les festivals religieux, on voit clair cet attachement aux marabouts et aux zaouïas de sorte
que les fidèles viennent de tous les coins du Maroc.
Cette influence se manifeste dans les moussems ou festivals religieux et dans lesquels on
trouve les milliers de pèlerins qui viennent exprimer leur attachement à la bénédiction du marabout. Des
milliers de pèlerins qui viennent visiter les mausolées de Ben Mchich, Bouabid Cherki, Moulay Abdallah
Amghar, Moulay Bouazza, Moulay Brahim…
Hassan Rachik met en relief les nouvelles idées cherchant à renouveler le soufisme voire de
le bannir, il dit à ce propos :

« La religion populaire réfère aux pratiques et croyances fondées sur des traditions locales. Elle est rejetée
aussi bien par des réformistes religieux que par des modernistes. Plusieurs termes (à connotation
péjorative)ladésignent : bid‘a (innovationhérétique), shirk (idolâtrie), cha‘wada (charlatanisme), khrayfe (b
alivernes). Elle fut bannie par des nationalistes au nom de l’unité politique et religieuse de la nation et au
nom du réformisme religieux visant à purifier l’islam de ce qui est jugé excès rituel et émotionnel (transe,
visite des sanctuaires). Elle fut également bannie au nom du positivisme scientifique, du progrès, de la lutte
contre le sous-développement culturel et autres notions similaires.»11
En tout état de cause, l’Islam constitue une religion de paix ce qui encourage les soufis de
déployer les valeurs nobles de l’Islam. Le Maroc était en quelque sorte une grande zaouïa dans laquelle se
refugient tous les chercheurs du confort mental et spirituel.
La véritable valeur de ce pays réside essentiellement dans ses chefs spirituels qui étaient et constituent
encore des flambeaux illuminant les ténèbres de la vie. En Afrique occidentale, on garde encore des rapports
forts avec les marabouts marocains.
10 Bensaber Bouchra, Le concept de maraboutisme au Maroc, Publié dans la Gazette du Maroc, 31- 07- 2006, consulté le 12

janvier 2022
11 Rachik

Hassan, Espace public et croyances religieuses au Maroc, Centre Jacques Berque, 2015, pp 705-734,
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Conclusion
Parvenus au terme de notre étude, nous pensons avoir dressé un bilan succinct, nous pouvons
dire que le soufisme au Maroc avait un fort impact sur la vie culturelle. Les marocains ont toujours favorisé
les idées équilibrées loin de tout fanatisme dévastateur. Le soufisme est l’une des manifestations de l’amour
qui donnera naissance à un courant religieux fort par les rapports du cœur. Les disciples de chaque
orientation soufie connait déjà que l’être humain doit planer au dessus des ténèbres de l’avidité.
Les marocains ont trouvé dans les différentes voies soufies une source intarissable de vertus. Le
soufisme met en valeur les rapports humains et stigmatise la violence. Ainsi, nous trouvons des milliers de
gens de différentes religions qui assistent aux festivals soufis. La présence à ces rituels pérennise les liens
avec le monde de l’amour où se soulagent toutes les douleurs.
Les différents régimes politiques succédés dans ce pays ont exprimé d’une manière directe ou
indirecte leur soutien aux confréries soufies. La majorité des souverains ont exprimé leurs soutiens aux
confréries religieuses étant donné leurs rôles socio-éducatifs. De surcroît, ces confréries éloignent les jeunes
du fanatisme et sèment pour ainsi dire les semences de la fraternité entre les croyants et les non croyants.
Nous pouvons constater que le courant soufi a réussi dans l’éducation des marocains ainsi que
les peuples de l’Afrique. Tijaniya, kadiriyya, Derkaouya et Chadiliyya et bien d’autres confréries ont posé les
jalons d’une bonne éducation religieuse. Ces confréries avaient un rôle impactant sur la vie quotidienne
surtout lorsqu’on parle des coutumes et les festivités. Le soufisme a tant apporté à l’enseignement des
bonnes valeurs.
Au Maroc et comme dans plusieurs pays africains, les confréries soufies gardent encore les
commandements du prophète Mohamed. Il sied de signaler que ces zaouïas constituent des références
religieuses dans la matière de l’apprentissage. Les écoles coraniques avaient toujours un rayonnement
religieux grâce aux dons des soufis
Cette éducation se manifeste dans les valeurs de tolérance, de solidarité, et des bonnes intentions.
Le soufisme est un long processus historique de purification des gens et un trait d’union entre les humains.
Les soufis sont très proches de toutes les religions étant donné leur amour de toutes les créatures. L’amour
est un élément de cimentation des relations entre les marocains.
Il est vrai que l’idéologie ouahhabite et celle des frères musulman ont conquis le Maroc dans les
dernière décennies, mais le soufisme ne cesse d’attirer les marocain vers l’essence de l’Islam pur. Dans les
campagnes marocaines, on garde encore un attachement solide avec le soufisme vu le grand nombre de
sanctuaires
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Economie de connaissance comme une politique de développement des compétences
اقتصاد املعرفة كسياسة في تنمية الكفايات
Knowledge economy as a skills development policy
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 يتعلق األمر باكتساب أو تحديث أو إتقان املعرفة الالزمة. يشمل تطوير الكفاءة استيعاب املعرفة واملهارات املفيدة في السياق املنهي:ملخص
 ولكن أيضا من، إما من خالل التدريب املنهي، يمكن أن يتم تطوير املهارات بطرق مختلفة.للتشغيل السليم لوظيفتك الحالية أو املستقبلية
 فإنه يسمح بمناقشة، وفي أي حال،خالل املؤتمرات واملدربين واملنتديات املهنية واملعارض التجارية والفعاليات الرسمية وغير الرسمية
.املمارسات الجيدة
 يعددد ددكا أيضددا اسدداراتيجيات. وكددكلك للعددا لين لددن العمددل الددكين يرغبددون فددي توسددي فرًددهم،تعددد تنميددة املهددارات تحددديا مهمددا لجميد املهنيددين
 من خالل االستثمار في تنميدة املهدارات وئيًيدا مدن خدالل.للشركات واملؤسسات التي ترغب في استخدام املعرفة الداخلية وتحسين األداء العام
 تشددمل. ددي ش د ل إيجددا. يتددل ر الجم،  مددن خددالل الاركي د لدددي الفددرد، لددكلك. وزيددادة الشددركة مددن كفاءتحددا وتحفي د موظف حددا،برامجهددا التدريبيددة
.. غض النظر لن مستوى تدريبحم األولي ومناًبحم، تنمية املهارات ئمي األفراد
.معرفة كفاءة- تطوير- ابت ار- املوارد البشرية:الكلمات املفاتيح
ABSTARCT :Competence development includes the absorption of know-how and
skillsuseful in a professionalcontext. It is about acquiring, updating or perfecting the
knowledgenecessary for the properfunctioning of yourcurrent or future position.
Skillsdevelopment can bedone in differentways, eitherthroughprofessional training, but
alsothroughconferences, coaches, professional forums, tradefairs, formal or
informalevents, and in any case, itallows for discussion good practices. Skillsdevelopmentis
an important challenge for all professionals, as well as for the unemployedwhowish to
expand theiropportunities. By investing in skillsdevelopment and partlythroughits training
programs, the company has increaseditsefficiency and the motivation of itsemployees.
Therefore, by focusing on the individual, the collective ispositivelyaffected.
Skillsdevelopmentinvolves all individuals, regardless of theirlevel of initial training and
their positions.
KEYWORDS :Human resources - innovation - development – knowledge efficiency.
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INTRODUCTION :
L’aspect économique « société de la connaissance » désigne ce qui serait une nouvelle phase
de l’histoire économique, car nous sommes habitués au concept classique de l'économie; Je
savais à l'époque si un pays supposait que l'énergie et les matières premières étaient Pionniers
et leaders des marchés économiques. Cependant, tout est changé maintenant,ce mode pour
juger la croissance des pays est modifiée. Par exemple, si nous prenons le Japon, il se
considère comme un géant économique, un nain régional et ses ressources naturelles sont
assez insuffisants, mais malgré tout, c'est toujours le meilleur des trois pays développés dans
le monde entier.
Ainsi, on peut citer l’exemple des dragons d’Asie,(à savoir : laCorée de sud, Hong Kong,
Singapour et Taiwan) qui font partie des pays émergeants et quiont une puissance économique
très forte, malgré le manque des catalyseurs. En outre, si onprend aussi le contre-exemple du
l’Algérie qui est intégré dans l’organisation des paysexportateurs du pétrole (1969) ; c’est un
riche pays et pauvre peuple (car c’est un paysrentier).
L’économie deconnaissance est une nouvelle discipline économique qui a pour objectifla
connaissance en tant que bien économique. Pour bien comprendre le sens de cette discipline,
on peut décortiquer cet intitulé en 2 parties :
L’économie qu’elle désigne la science qui étudie les comportements des agents économiques
supposés rationnels, et en deuxième temps, le terme de connaissance, alors le fait de
connaitre, c’est le fait d’avoir des compétences dans un domaine.
Le concept d’économie de connaissance aussi connu sous le nom d’économie du savoir ou en
anglais knowledgeeconomic, est apparu dans un rapport de l’OCDE de 1996 intitulé
« économie fondée sur le savoir ». Ce concept appelé également économie de l’immatériel est
considéré comme une nouvelle phase de l’économie basée sur de nouvelles formes de
connaissances.
C’est évident que ce thème est d’actualité constituant une discipline relativement jeune qui
germe ces dernièresannées et se développe vigoureusement dans le Maroc, un pays qui
déploie les efforts pour s’insérer dans ce monde de connaissance, puisque on sait bien que les
pays qui adoptent ce plan de connaissance ont une forte valeur ajoutée dans leurs secteurs
économiques.
1. ABSORBTION D’UNE CONNAISSANCE DES COMPETENCES.
1.1. EXPLICITATION DES CONNAISSANCES.
Le capital de connaissances de l’organisation est constitué de connaissances explicites
ettacites, sur le plan des individus qui composent l’organisation et sur le plan collectif de
l’organisation elle-même. Selon une théorie développée par ‘Nonaka’,le développement des
connaissances dans une organisation est basé sur la dynamique du transfert de connaissances
entre différents états. La connaissance est considérée comme l'unité de base pour expliquer le
comportement organisationnel, non seulement comme un système de "traitement" des
connaissances, maisaussi comme un système de création de connaissances. Le développement
des connaissances dans une organisation implique la transition entre quatre états de
connaissances :
 La transition du tacite vers le tacite est appelée socialisation. Cela représente une
interaction entre un groupe de personnes, sous forme de processus d'ajustement de
connaissance tacite entre eux. Le transfert de connaissances se fait par observation, consciente
ou inconsciente, en imitant, en pratiquant la communication communautaire et en partageant
des expériences sans recourir à, l'explication des connaissances dans la documentation.
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 La transition du tacite vers l’explicite est appelée conscientisation. Elle montre la
clarification des actions et des croyances par le discours ou l’écrit. Sa difficulté est d'adopter
un langage et un concept commun. Au niveau collectif, on peut dire que c'est l'expression du
savoir, en plan personnel, c'est un phénomène de conscience.
 La transition de l’explicite vers le tacite est appelée assimilation. Sur un niveau personnel,
l’intériorisation représente la racine de la connaissance, elle est clair dans la séquence qui
peut atteindre le stade de réflexion et de l'automatisation qui doit généralement s'accompagner
d'une efficacité accrue. Cette connaissance tacite intégrée devient un programme
«assembleur», qui peut être déclenché par simple enquête ou stimulation.
 La transition de l’explicite vers l’explicite est appelée combinaison. Du collectif à
l'individuel, on peut dire qu'il s'agit de détournement. De l'individuel au collectif, nous parlons
d'expansion. Grâce à un langage commun, cette combinaison permet l'échange de
connaissances claires, qui sont combinées ensemble, par induction, déduction et hybridation
de nouvelle génération de connaissances.
Les changements dans l'environnement économique ont créé une demande de gestion des
connaissances. Des mécanismes décisionnels et des structures organisationnelles stricts ne
peuvent plus répondre au besoin de flexibilité. Les compétences et le savoir-faire nécessaires
ont changé. Le problème auquel sont confrontés les managers est avec le développement des
clients et des marchés, les composantes de l'organisation à gérer deviennent de plus en plus
«invisibles». Ce sont des éléments intangibles, des connaissances, du savoir-faire, des
relations, de la propriété intellectuelle ... intangibles, stratégiques, mais si le gestionnaire (et
les chercheurs) ne font pas l'effort, ils seront invisibles à l'œil nu.
Donc le système de gestion des connaissances d’une organisation inclus quatre éléments
principaux, un sous-système de base de données permet aux gestionnaires et aux employés de
partager des informations correctes en temps opportun et de manière efficace, un autre de
langage organisationnel qui permet aux individus de comprendre le sens des choses,
Un sous-système réseau qui permet aux individus de récupérer et d'obtenir des informations et
des connaissances à partir de sources internes et externes à l'entreprise, et finalement grâce à
la combinaison unique d'informations et d'une base de données d'expérience personnelle, vous
pouvez transférer directement les connaissances du système entre les individus ou créer un
nouveau sous-système de transfert des connaissances.
À partir de tous cela, nous pouvons tirer ou émettre l'hypothèseque tous connaissances et tous
savoir doit bien être explicité à l’aide d’une bonne gestion ; ce qui nous permet de développer
le savoir, le savoir-faire et le savoir être pour y arriver a maîtrisé ce que les individus
possèdent, ce qui fait grâce à une bonne gestion peuvent améliorer leurs capacités. Et pour
bien compléter ces capacités-là, et leurs donné un bon sens qui conduit que ça soit un cadre,
un employé ou même un ouvrier, et certainement à nos jours-là, une gestion informatisé est
fortement demandé.
1.2. La Capacité d’Absorption dans les PME.
La recherche fondatrice du concept de la capacité d’absorption revient à Cohen et Levinthal
(1989, 1990) ; le construit trouve ses racines dans les publications relatives à l’économie du
développement, mais a été déployé de façon substantielle dans les recherches s’intéressant à
l’aspect organisationnel. La capacité d’absorption fait référence à la capacité d’une firme
d’acquérir, d’assimiler et d’exploiter de nouvelles connaissances externes. A travers ce
processus, l’entreprise devient indépendante quand il s’agit d’apprendre et d’acquérir des
connaissances provenant de sources externes différentes. Evidemment, comme
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Tableau 1: revue de litérattur sur la capacité d'absorption
Auteur(s) Année
Définition
Commentaire
La capacité d’absorption est la La capacité d’absorption réfère à
Kedia et Bhagat,
réceptivité de la firme quant l’ouverture d’une firme vers les
(1988)
aux
changements changements technologiques
technologiques
L’aptitude à reconnaître la Les auteurs définissent le concept
Cohen et
valeur
de
l’information comme étant l’aptitude d’une
Levinthal (1990)
nouvelle, à l’assimiler, et à entreprise à reconnaître, assimiler et à
l’appliquer
à
des
fins appliquer une nouvelle connaissance
commerciales.
externe pour un objectif commercial.
La capacité d’absorption exige Selon
l’auteur,
la
capacité
Kim (1997)
des capacités d’apprentissage d’absorption
est
l’aptitude
à
et développe des compétences développer des compétences pour
relatives à la résolution de résoudre
les
problèmes
problèmes ; La capacité organisationnels.
Les
capacités
d’apprentissage est la capacité d’apprentissage sont donc cruciales
d’assimiler la connaissance pour apprendre comment assimiler la
afin d’apprendre et résoudre connaissance afin de résoudre les
des problèmes.
problèmes liés à l’organisation.
La capacité d’absorption est le Le concept permet de mesurer ou
Koza et Lewin
fait de jauger l’aptitude d’une d’évaluer la capacité d’une firme à
(1998)
firme à utiliser la connaissance utiliser la connaissance externe
externe.
Il s’agit d’un ensemble de La capacité d’absorption fait
Zahra et George
routines et de processus référence
à
l’acquisition,
(2002)
organisationnels par lesquels l’assimilation, la transformation ainsi
l’entreprise acquiert, assimile, qu’à
l’exploitation
de
la
transforme et exploite la connaissance. Ces processus sont
connaissance afin de produire considérés comme étant un ensemble
une capacité organisationnelle de routines organisationnelles qui
dynamique.
permettent à leur tour de créer une
capacité
organisationnelle
dynamique.
Van Den Bosch et La capacité d’absorption est Les auteurs présentent une définition
constituée
de
trois similaire à celle proposée par Cohen
al. (2005)
composantes essentielles : et Levinthal (1990). Ils supposent
l’aptitude à reconnaître la aussi que la capacité d’absorption est
valeur de la connaissance l’aptitude de reconnaître la valeur de
externe, l’aptitude à l’assimiler la
connaissance
exogène,
à
et à l’appliquer à des fins l’assimiler puis à l’appliquer pour des
commerciales.
vocations commerciales
l’environnement actuel est devenu instable et imprévisible, les entreprises ne peuvent pas
demeurer dans une coquille sans reconnaitre l’immense valeur qu’elles peuvent extraire de
leur environnement. En réalité, le contact avec les clients, fournisseurs et même les
concurrents peut s’avérer une source signifiante d’opportunités d’affaires (Jones et Craven,
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2001). En s’appuyant sur les travaux de Cohen et Levinthal (1989, 1990), les chercheurs ont
confirmé que la capacité d’absorption peut avoir un impact considérable sur l’innovation
(Tsai, 2001) ; la performance organisationnelle ; l’apprentissage inter-organisationnel (Lane et
Lubatkin, 1998; Lane, Salk et Lyles, 2001) et le transfert inter-organisationnel de
connaissances (Gupta et Govindarajan, 2000, Szulanski, 1996). Par ailleurs, la capacité
d’absorption est considérée comme étant un outil qui permet à l’entreprise d’élargir ses
capacités, concurrencer et se pérenniser sur le marché. A travers les recherches extensives qui
ont été réalisées auparavant, nous avons constaté qu’il n’existe pas réellement un consensus
entre auteurs quant à la définition du concept. Le tableau (1) ci-dessous présente quelques
définitions proposées dans la littérature avec une section commentaire additionnelle où nous
tentons d’apporter une synthèse pour chacune d’entre elles.
1.3. Le Transfert inter-organisationnel de connaissances : source d’innovation pour les
PME .
Dans le monde post-industriel d'aujourd'hui, la connaissance est considérée comme un atout
indispensable pour toutes les organisations (Bhatt, 2000). En particulier, les connaissances
tacites peuvent être une ressource stratégique pour accéder à de nouvelles connaissances et
compétences maîtrisées par les entreprises locales (Valentim, Lisboa, Franco, 2015). Chen et
al (2006) pensent également que la connaissance est la clé du succès des entreprises
modernes. De plus, compte tenu de l'importance des connaissances de base, Gold et al. (2001)
estiment qu'une concurrence féroce oblige les organisations à mettre à jour leurs
connaissances de base pour rester compétitives.
Tableau 2: revue de littérature sur le transfert des connaissances
Auteur(s)
Définition
Commentaire
Année
Le transfert de connaissance est le
Selon les auteurs, le transfert de
Argote et
processus par lequel une unité (group,
connaissance peut être une
Ingram
département ou division) est affectée par expérience beaucoup plus que de
(2000) ;
l’expérience d’une autre
simples données ou
Watson et
informations, dont l’entreprise
Hewett
réceptrice en est affectée.
(2006)
Le transfert de connaissance est un
Les auteurs mettent en relief
Darr et
événement par lequel une entité apprend
l’apprentissage d’une
Kurtzberg
de l’expérience d’une autre.
organisation à travers
(2000)
l’expérience de l’organisation
source.
autre. Les auteurs mettent en relief
Les auteurs rajoutent que la
Ajith et
l’apprentissage d’une organisation à
réception et l’exploitation de la
Ganesh
travers l’expérience de l’organisation
connaissance se fait de façon
(2009)
source. Ajith et Ganesh (2009) Le
volontaire. Cette connaissance
transfert de connaissance est un processus pouvant être soit explicite ou
d’échange de connaissances explicites et bien tacite.
tacites entre deux agents, durant lequel un
agent reçoit et exploite délibérément la
connaissance fournie par un autre.
Par conséquent, sans collaboration, l'accès aux diverses compétences d'un partenaire est
difficile et les possibilités d'apprentissage sont limitées (Amamou et Koubaa, 2013). Ajit et
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Ganesh (2009) suggèrent que la recherche sur le transfert des connaissances a connu une
croissance sans précédent ces dernières années. L'importance du transfert de connaissances
entre organisations pour les PME a été démontrée dans plusieurs études (Sparrow, 2001;
Duan et al., 2001). Cela signifie que les connaissances sont transférées de l'expéditeur
(individu, groupe, équipe ou organisation) au destinataire (individu, groupe, équipe ou
organisation). De plus, la collaboration inter organisationnelle entre différents partenaires peut
créer de nouvelles opportunités d'apprentissage grâce à une collaboration mutuellement
bénéfique (Chen et al., 2002 ; Lind et Persborn, 2000 ; Hamel, 1991). Même au niveau
international, certaines observations empiriques montrent que la participation des entreprises
internationales est perçue positivement car elle permet un transfert de compétences, de
compétences et d'expérience opérationnelle vers les PME locales (Germanwatch, 2015 ;
Koubaa, 2017). Le tableau (2) présente certaines des définitions proposées dans la littérature
sur le transfert des connaissances.
Les chercheurs dans le domaine de l'innovation et de l'apprentissage interorganisationnel
suggèrent que les résultats de la collaboration entre réseaux et entreprises sont des vecteurs
d'accès à des connaissances externes (Powell, Koput et SmithDoerr, 1996). Par ailleurs, l'un
des effets positifs des réseaux a été discuté dans des travaux liés à l'innovation (Fitzgerald et
al., 2002). Par exemple, une étude empirique de Tsai (2015) montre que les entreprises
peuvent améliorer leurs performances d'innovation en appliquant des approches et des
pratiques transversales liées à la gestion des connaissances. Certaines études montrent que les
entreprises qui nouent des relations avec d'autres organisations externes sont plus innovantes
(Ahuja 2000, Powell et al. 1996). D'autre part, les liens entre les entreprises et les partenaires
externes étaient perçus comme augmentant la productivité au niveau du transfert des
connaissances ainsi que comme améliorant l'absorption (Hamel et Pralahad, 1989 ; Hamel,
1991). Cependant, pour réussir à acquérir, assimiler et valoriser des connaissances externes, il
est important de disposer d'atouts internes, les ressources humaines qui caractérisent une
entreprise. Certains chercheurs soulignent que la gestion des ressources humaines est un
moyen de développer des compétences d'apprentissage (Camoche et Muller, 1998 ; Lado et
Wilson, 1994). Le facteur clé dans le transfert de connaissances n'est pas la connaissance
initiale du propriétaire-dirigeant de l'entreprise, mais principalement la mesure dans laquelle
les bénéficiaires acquièrent les connaissances et les utilisent dans leurs propres activités, ce
qui dépend principalement de leurs motivations et de leurs compétences. . employé.
(Minbaeva et al., 2003). Comme le souligne Hamel (1991), la concurrence repose davantage
sur la technologie qui développe le produit que sur le produit lui-même. Inkepen (1996)
soutient que la combinaison de l'apprentissage interne, de l'assimilation et de la capacité est
primordiale pour créer un avantage concurrentiel. Les pratiques RH sont donc un levier
important pour améliorer l'acquisition, l'utilisation et la diffusion des connaissances externes
d'une part et pour développer la capacité d'absorption et d'apprentissage de l'entreprise d'autre
part. 8 Purkavus, Duan, Edwards et Ramanathan (2014) soutiennent que les facteurs internes
tels que la stratégie d'innovation, les ressources humaines et la gestion de la créativité sont des
compétences internes qui jouent un rôle très important dans l'innovation. Comme décrit cidessus, il est difficile d'investir dans la R&D en raison de la nature des PME et des
entreprises, ce qui rend la recherche et l'innovation dépendantes de l'environnement extérieur.
Par conséquent, les PME doivent apprendre des partenaires externes grâce au transfert de
connaissances interorganisationnel (Szulanski, 2000, Chen et al., 2006). Muscio (2007) met
l'accent sur le rôle clé de la collaboration pour les PME tout en insistant sur l'importance d'un
capital humain qualifié et adéquat au sein de l'entreprise. Cela accroît la nécessité d'exploiter
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le potentiel d'apprentissage inhérent aux ressources humaines des PME, telles que les
compétences, la formation et l'expérience. Ces capacités sont à la base des connaissances de
base et contribuent à la capacité d'absorption des connaissances externes. Enfin, on peut
conclure que le capital humain est un déterminant important du succès du transfert de
connaissances et de l'utilisation des connaissances externes, ainsi que de l'amélioration de la
capacité d'absorption globale d'une organisation.
2. APPRENTISSAGE OPERATIONNEL ET COMPETENCES
La formation complète pour les stagiaires internes se compose de trois étapes. formation ou
renforcement du bon sens, procédures de formation et solutions types ; Formation sur
simulateur en "conditions réelles". Cette dernière étape est mieux connue sous le nom
d'apprentissage opérationnel. A ce stade, "développer des compétences opérationnelles et
acquérir
une
expertise".
« L'acquisition de compétences se fait d'une part par l'automatisation de certains
comportements, et d'autre part par le développement de habiletés pour résoudre de
nouveaux problèmes »
Apprendre à apprendrepeut être défini comme le désir et la capacité d'organiser et de
contrôler son propre apprentissage en tant qu'individu ou groupe. Cela inclut la capacité de
gérer efficacement son temps et de résoudre des problèmes, d'acquérir, de traiter, d'évaluer et
d'intégrer de nouvelles connaissances et de les appliquer de diverses manières dans la vie
personnelle et professionnelle (ainsi que dans l'éducation et la formation). L'éducation
contribue également à la gestion de carrière au niveau professionnel.
D'ailleurs, pouvons-nous intuitivement nous sentir au travail ? En d'autres termes, le lieu de
travail peut-il appliquer ce qui a été appris et fournir un ou plusieurs environnements avec un
potentiel d'apprentissage ? Les trois objectifs principaux peuvent être attribués au lieu de
travail en tant qu'espace et temps d'apprentissage. L'expérience vous aide d'abord à vous
préparer aux carrières, aux droits et aux responsabilités. Il encourage ensuite le
développement de concepts et de procédures ainsi que de fonctions pour assurer la réalisation
d'activités spécifiques. Enfin, au niveau social, les travailleurs peuvent investir dans la mise
en place d'un apprentissage tout au long de la vie pour mieux tolérer les intérimaires sur le
lieu de travail, ou pour subvenir à leurs propres besoins et renouveler ou développer des
activités. En parallèle de la question précédente, il convient de poser une autre question.
L'emploi est-il une formation en développement d'intervention personnelle ? en guise de
réponse ,est désormais recommandé d'utiliser un modèle d'enseignement différent du modèle
binaire et séquentiel. Le modèle est basé sur des connaissances abstraites ou scientifiques, et
sur la base de connaissances ou pratiques, le temps théorique et le temps réel sont alternés
avec l'expérience professionnelle. Inventer de nouvelles méthodes de formation pour faire
rendre travail comme une formation, c'est miser sur des jeux de réconciliation (formation en
entreprise, diverses formes de conseil et de consultation, etc.) et sur la distance (analyse de la
pratique, échange de pratique, transfert) travail et formation pour établir un espace
intermédiaire dans lequel s`épanouissent des collaborations sans précédent entre formateurs,
chercheurs et employés. Il est très important de définir la relation entre l'apprentissage des
connaissances et l'acquisition des compétences. D'un point de vue pédagogique, la
connaissance est "un ensemble de concepts et de principes que l'on acquiert par
l'apprentissage, l'observation ou l'expérience, et qui peut intégrer des compétences. Dans
l'ingénierie et la gestion des connaissances, la connaissance est considérée comme un
ensemble complet de données, d'informations, de travail et de savoir-faire, et les gens
l'utilisent en fait pour créer de nouvelles informations afin d'accomplir des tâches. Selon le
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petit dictionnaire français Larousse, la capacité est « la capacité de prendre des décisions ;
Des compétences reconnues pour cela. » Dans une perspective managériale, la compétence est
un ensemble de savoirs, d'aptitudes et d'attitudes qui s'expriment dans le contexte précis d'une
situation de travail et qui peuvent être mises en œuvre sans nouvel apprentissage. Il existe
plusieurs types de compétences. Plusieurs types de compétences : compétences
opérationnelles qui mènent à la réalisation de tâches, compétences pour utiliser des
connaissances spécifiques, compétences comportementales pour indiquer des attitudes ou des
caractéristiques, et compétences de gestion liées à la gestion de la main-d'œuvre.
2.1 Les compétences opérationnelles :
La compétence opérationnelle permet aux stagiaires et aux managers de terrain de bien
appréhender les attentes et les exigences de leur formation initiale. Cela vous permet de
comparer et de considérer les compétences acquises ailleurs, augmentant ainsi votre mobilité
et votre compétitivité. Le dossier de compétences de formation initiale décrit les
compétences métiers attendues des professionnels identifiés. Pour améliorer (utiliser) les
compétences opérationnelles, une variété de méthodes professionnelles et modèles de
formation ont été adoptés pour les initiatives de réglementation et de formation. Afin de
pouvoir réaliser des tâches et activités professionnelles de manière intentionnelle, complète,
autonome et flexible de quelque manière que ce soit, des ressources spécifiques adaptées à
chaque ressource et événement doivent être disponibles. De ce fait, plusieurs initiatives
peuvent être prises pour renforcer le déroulement des activités professionnelles :

Opérationnalisation des compétences opérationnelles dans le plan de formation selon
le modèle CO1
Le modèle CO comporte quatre dimensions, à savoir les compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles.

Figure 1:les compétences opérationnelles
Les quatre dimensions des compétences opérationnelles basées sur le modèle CO ont les
caractéristiques suivantes:
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Compétences professionnelles: elles permettent aux gens de se former. Et ils résolvent
indépendamment les nouveaux défis et problèmes qui surviennent dans leur domaine
d'expertise et répondent à leurs demandes.
Compétence méthodologique: Un plan pour l'étude, la mise en œuvre et le développement
du travail et des activités professionnelles à travers des procédures ciblées, structurées et
efficaces.
Compétences sociales: les personnes devraient pouvoir utiliser leurs actions dans des
activités professionnelles.

Opérationnalisation des compétences opérationnelles dans le plan de formation selon
le modèle CoRe3
Le modèle de compétence de la ressource est différent du modèle du CO, mais il est basé sur
les mêmes méthodes d'apprentissage que le CO, il doit donc être maintenu en ce qui concerne
l'apprentissage technique et opérationnel. La première étape de l'élaboration d'un plan
d'apprentissage est un processus similaire au modèle CO et au modèle CoRe. Les états
principaux et expressifs d'une profession sont définis et décrits d'une manière qui exprime une
signification pratique. Dans la vie professionnelle quotidienne. Pour ce modèle, nous
continuons à analyser les ressources (connaissances, compétences/capacités et
comportements) requises pour chaque emploi afin de maîtriser la situation. Répertorie ces
ressources qui peuvent être citées plusieurs fois et ne sont pas classées selon leur niveau
declassification.

Figure 2: modèle d'acquisition des compétences
2.2 Les compétences techniques :
Pour être compétent dans mon travail, j'ai besoin d'un mélange de compétences techniques
(compétences techniques), comportementales (compétences en communication) et
départementales (j'ai maîtrisé les défis et la culture de l'industrie dans laquelle je travaille).
Cela dépend de l'environnement d'exploitation et est lié aux performances attendues. Alors,
dans le monde instable dans lequel nous vivons, quelles technologies peuvent améliorer les
performances ?

Collaboration à distance
Dans un nombre croissant d'organisations cellulaires, les équipes deviennent polymorphes,
évolutives, distantes et parfois multiculturelles. Les communautés virtuelles et les réseaux
sociaux ont préséance sur les organisations verticales, vous devez donc savoir à quel point la
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collaboration et la collaboration à distance sont importantes. Ceci peut être expliqué comme
suit :

Excellentes compétences interpersonnelles : écoute, partage, empathie, compétences
en communication interpersonnelle et capacité à « se connecter » avec les autres et à
construire des relations riches et authentiques. Le principe est que vous en savez
suffisamment sur vous-même pour pouvoir changer votre état d'esprit..

Connaissance des outils de collaboration à distance, synchrones (chat, visioconférence,
conférence virtuelle, etc.) et asynchrones (forums, fichiers électroniques, etc.)

Compétence multilingue (y compris la langue maternelle et la maîtrise de l'anglais) et
sensibilité aux différences multiculturelles.

Via la communication numérique
Quand on pense digital, on ne pense pas qu'aux outils et médias (YouTube, Twitter, etc.). En
fait, posséder les outils est très important. Mais ce n'est pas assez. La littérature dite
numérique implique trois compétences complémentaires Analyser, accéder, tamiser, et ajuster
les informations pertinentes d’une manière critique et systématique.

Allez au-delà du simple partage et créez votre propre contenu qui montre la vraie
valeur ajoutée des autres. Cela nécessite le développement de la pensée critique pour
construire et comprendre les concepts.

Création et diffusion de contenus multimédia personnalisés (blog, diffusion vidéo,
partage de slides, etc.)
Agilité et adaptation
La fragmentation du parcours professionnel conduira au développement de l'horizontalité en
termes de savoirs professionnels, de savoirs et d'expériences. Nous devons nous adapter aux
divers événements. Une flexibilité éprouvée et une capacité à gérer le changement seront des
facteurs clés de succès. Ceux-ci inclus:

Tolérance à l'incertitude et aux nouvelles idées

Ses connaissances dans plusieurs disciplines

Grande tendance au changement
Créativité et innovation
La créativité est la capacité de résoudre de nouveaux problèmes et peut être développée.
D'une part, en maîtrisant les outils favorisant la créativité individuelle ou collective, on
constate une très grande ouverture à de nouvelles formes de pensée, d'expériences, quelle que
soit la culture, l'art ou le métier (questionnement, expérimentation, etc.) et enfin, générer de
nouvelles idées et prendre du temps dans un environnement où vous pouvez investir.
Initiative et entrepreneuriat
Ce que vous faites dépend plus que jamais de vous. Vous avez plus de liberté que jamais pour
faire des affaires à l'intérieur ou à l'extérieur de votre entreprise. La capacité d'une personne à
passer de la pensée à l'action nécessite :

Plein d'enthousiasme. Le meilleur motif d'action est la passion. Identifier ce qui vous
passionne et vous concentrer sur les activités qui y sont liées sera votre meilleure garantie de
succès.

prendre des risques

Capacité à gérer des projets pour atteindre les objectifs
Organisation efficace
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La communication parfois fastidieuse, la quantité croissante d'informations, la tentation
d'errer et la variété des projets parallèles vous obligent à développer une productivité
personnelle exceptionnelle pour atteindre vos objectifs, notamment à trois égards :

Le temps restera une ressource rare. Tout le monde devrait maîtriser des méthodes
avancées de gestion du temps et des priorités.

La gestion de votre environnement de travail, qu'il soit à distance ou au bureau,
physique ou virtuel, nécessite que chacun ait un accès effectif à tous les sujets d'actualité.

Automatisez les tâches quotidiennes avec une variété d'applications que vous
fournissez ou développez. La programmation devrait donc devenir une compétence de base
que tout le monde devrait maîtriser.
2.3 Les compétences comportementales :
La politique de développement des employés vise à développer les compétences d'un individu
dans un environnement organisationnel, telles que les connaissances, le savoir-faire ou la
communication interpersonnelle. Ainsi, le processus de développement des employés dépend
en grande partie de la relation mutuellement bénéfique entre l'employeur et le gestionnaire.
Notre personnalité et notre situation personnelle ont un effet durable ou temporaire sur notre
comportement professionnel. Nos motivations et expériences personnelles, nos rôles, notre
mission, les objectifs que nous poursuivons, notre façon de travailler, nos relations avec les
collègues et les dirigeants, notre culture d'entreprise... auront également un impact à un
moment donné. Les compétences comportementales comprennent l'apprentissage des
comportements au travail, des compétences professionnelles et des pratiques de travail qui
sont propices à la réussite professionnelle et commerciale. Pour les jeunes diplômés, le
potentiel et le caractère pour acquérir ces compétences sont très valorisés par les attentes de
l'entreprise, tandis que pour les individus plus expérimentés, l'accent est mis sur une
combinaison de traits de personnalité, de comportements et de stratégies développées
localement ou durables. Les compétences en communication sont également évaluées comme
un élément indicateur, permettant de maîtriser ces compétences et de les intégrer
spécifiquement dans la pratique professionnelle. Ainsi, reconnaître et communiquer ses
compétences comportementales dans un cadre professionnel nécessite une réflexion pour
déterminer les traits de personnalité d'un individu (négligence et qualités, qualifications) sans
déterminer davantage les attitudes dans une situation donnée. :

A quoi je pense ? (Déterminer, décider, rechercher des informations, anticiper...)

Comment communiquez-vous ? (Écouter, juger, argumenter...)

Comment pouvons-nous collaborer ? (Sensibilisation des équipes, immersion, partage
de compétences, adaptation, etc.)

Comment procéder ? (Actif, Autonome, Gestion du temps, Organisation...
3. ANTICIPER LES CHANGEMENTS DU TRAVAIL ET DES COMPETENCES.
Le travail d'aujourd'hui évolue rapidement et les entreprises doivent s'efforcer de prédire
l'avenir dès aujourd'hui. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, trois types d'actions
peuvent vous aider. Anticiper la demande, prévoir les conditions de travail, éviter les risques
de disqualification et de burnout.
Prédire pour une meilleure visibilité :Anticiper les besoins quantitatifs et qualitatifs du
poste pour que l'entreprise connaisse les compétences dont elle aura besoin demain. Cela
permet une gestion cohérente des différents domaines de la gestion des ressources humaines,
tels que l'emploi, la flexibilité, l'agilité et l'éducation. Il permet également aux salariés d'avoir
une information précise sur l'évolution de la stratégie de l'entreprise et l'évolution de leur
métier en conséquence. C'est cette précision qui permet d'apprendre à prédire des parcours
م2022  مارس-مجلة الدراسات اإلفريقية وحوض النيل المجلد الرابع– العدد الخامس عشر
238

م2022 مجلة الدراسات الإف يرقية وحوض الييل مارس
professionnels réels et de valider l'expérience professionnelle. Ce sera le meilleur moyen de
vaincre le stress de l'hésitation, d'assurer l'évolution et de réduire « l'anxiété ».
Prévoir le travail à venir :Anticiper et déterminer le contenu des futurs travaux auxquels les
collaborateurs pourraient être confrontés avec de nouvelles exigences. D'une part, un matériau
méthodologique rigoureux qui comprend les futurs travaux à concevoir, approfondit le travail
des outils de modélisation, identifie les risques et propose des ajustements liés à la conception
elle-même. D'autre part, imaginez des ressources telles que les compétences, l'autonomie, la
collaboration et le soutien pour aider les employés à faire face à leur nouvel environnement
de travail sans être débordés ni souffrir.
Prévenir la corruption et la déqualification :Enfin, il revendique l'usure professionnelle en
démontrant des conditions de travail épouvantables, tant physiquement que mentalement. Les
troubles de santé, outre leurs caractéristiques respectives, dépendent des conditions de travail
et d'emploi.
3.1 La GPEC pour anticiper les transformations
La GPEC est un moyen stratégique d'adaptation des compétences et des hommes en fonction
de la stratégie d'une entreprise face aux évolutions de l'environnement (économique,
juridique, technologique et social). Offrant de nombreux avantages en termes de capital
humain, cette approche pionnière est essentielle pour les entreprises de 300 employés ou plus.
Cette formation s'inscrit dans une perspective de moyen à long terme au travers d'un plan
GPEC triennal élaboré avec la participation des partenaires sociaux et du Comité de Suivi de
la GPEC. Les entreprises de moins de 300 salariés et les entreprises locales de plus de 150
salariés subventionnent également de 50% à 100% du coût d'un consultant externe, selon le
secteur d'activité de l'entreprise. TPE (OPCA et/ou DIRCCTE).
Les avantages d’une GPEC
Les bénéfices sont nombreux à court et moyen terme, tant humains qu'économiques. Une
GPEC réussie vous permet de :
– Réduction de la difficulté pour les recrues
– Affrontez le problème de la pyramide des âges ou vos employés gonflent.
– Préparer des plans de formation, notamment en développant les qualifications du personnel.
– Devenir un guide pratique du changement dans l'organisation du travail.
– Développement de la mobilité interne
– Faciliter l’engagement des employés dans les projets de développement professionnel
– Anticipe l'adaptation des compétences à la tâche.
Déployer une GPEC
Démarche stratégique, votre projet n'a de sens que si toute l'entreprise est impliquée à tous les
niveaux. Plus ce processus est connu de tous, plus il est vertueux car il mobilise le personnel.
Réaliser un diagnostic
Il s'agit de la première phase opérationnelle clé du projet et l'objectif est de représenter
clairement et précisément le poste, le profil et les compétences mesurables et transférables de
chaque collaborateur, quelle que soit la compétence, l'organisation ou la relation. Ce jumelage
de talents dure longtemps et le soutien de ressources extérieures est particulièrement
bienvenu. Car en plus de l'apport de l'expérience et du look neutre, l'équipe peut se sentir
soutenue par ce large inventaire.
Le plan d’action RH
Avec toutes ces données recueillies, vous pouvez désormais définir votre plan d'action RH.
Parmi les outils à la disposition des ressources humaines figurent des descriptions de poste qui
capturent les frontières et les interactions de chaque emplacement. Plans de formation pour
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assurer la montée en compétences et la mobilité professionnelle après bilan de compétences,
intégration du management de transition en cas de mobilité professionnelle, planification et
allocation budgétaire pour acquérir de nouveaux talents, etc.
Le bilan agile
Quels objectifs avez-vous atteints dans le temps imparti ? Les retours sur les premières
actions mises en place ont-ils amélioré le processus ? En gros, comment se sentent les salariés
après 1, 3, 5 ans ? Le succès de l'approche GPEC s'inscrit dans la durée.
3.2 La fonction RH doit se transformer pour anticiper les changements
La société change et son impact sur le monde du travail oblige les défenseurs des droits de
l'homme à changer leurs pratiques pour maintenir l'efficacité des entreprises.
Aujourd'hui, les entreprises accordent la priorité à leurs employés. L'émergence d'une
nouvelle génération sur le marché du travail et l'accélération de l'innovation technologique ont
créé de nouvelles façons de travailler ensemble et de nouvelles relations entre les entreprises
et leurs salariés.
Des RH innovantes pour proposer une expérience collaborateur attractive
La gestion de la main-d'œuvre sera un problème pour les années à venir et les RH doivent se
soucier non seulement des diplômes ou de l'expérience professionnelle, mais aussi du grand
public. Le management évolue pour accompagner les collaborateurs dans leurs trajectoires
professionnelles, leurs projets professionnels, voire dans la vie. Vous devez alors développer
une attitude d'écoute et d'empathie afin de comprendre et de suivre chaque membre de votre
organisation ou au-delà de votre organisation. Les cours sont plus individualisés et
personnalisés. Nous parlons de l'expérience employé parce que l'employé est central. Au
niveau collectif, les leaders doivent identifier une tribu, une communauté de pratique ou une
communauté de pratique et proposer des projets en fonction de la population concernée (ex :
nouvelles recrues, retours de congé maternité, seniors, etc.). Dans ce contexte, une nouvelle
conception du dialogue social émerge progressivement.
Des RH prospectives pour anticiper les besoins futurs en compétences
Tous les métiers sont aujourd'hui en voie de digitalisation et de robotisation, et les modèles
économiques des organisations évoluent. Selon une étude du Forum économique mondial
(WEF) de 2016 sur l'avenir de l'emploi, les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de la
robotique entraîneront la disparition de 5 millions d'emplois d'ici 2020. Mais la même étude
montre que les progrès technologiques créeront 2,1 millions de nouveaux emplois. Des
compétences en informatique, en mathématiques, en architecture de réseau ou en ingénierie
seront requises. ... Il existe également un intérêt croissant pour les compétences dites non
techniques qui permettent aux entreprises de développer leur agilité dans un monde en
évolution rapide. Les acteurs doivent repenser les Initiatives Prévisionnelles pour les Métiers
et les Compétences (GPEC) et favoriser la mobilité et les trajectoires professionnelles au
regard de la situation actuelle. Il est nécessaire d'élaborer des prévisions d'activité pour étudier
les changements qui peuvent affecter l'organisation.
Des RH « humaines » pour proposer un cadre de travail élargi et respectueux de
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Les défenseurs des droits humains doivent désormais repenser « comment travailler » et «
où travailler ». Il faut notamment appréhender les nouveaux modes de management
quis'appuient sur les nouvelles solutions numériques permettant le travail à distance. Nous
assistons de plus en plus à l'évolution du travail à temps partiel, des employeurs multiples ou
slashers, des non rémunérés, des pigistes et des travailleurs autonomes. La question des
conditions de travail et, plus généralement, de l'environnement de travail devient également
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de plus en plus pertinente. important. Une nouvelle génération est à la recherche d'un
équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et les managers doivent présenter de
nouvelles formes d'accompagnement alors que leurs rapports au temps, aux autres, à l'espace,
et les attitudes au travail évoluent.
Des RH durables
Enfin, l'articulation des enjeux sociaux, économiques et environnementaux devient la norme.
En effet, les défenseurs des droits de l'homme doivent suivre les temps de déplacement de
leurs employés, par exemple en ce qui concerne les déplacements. La fonction RH se
concentre également sur l'inclusion, la diversité, la non-discrimination, les politiques de bienêtre et la prévention de la santé et de la sécurité au travail.
Conclusion
Dans cet article, vous êtes intéressé par l'acquisition de compétences opérationnelles. Les
dispositifs d'apprentissage que nous développons peuvent être vus comme des étapes
préliminaires vers l'acquisition de ces compétences. En substance, le dispositif apporte à
l'étudiant les connaissances opérationnelles nécessaires pour maîtriser tel ou tel savoir-faire.
Le but de notre travail est de transférer ce savoir-faire des experts aux étudiants, qui les
transforment en compétences et aptitudes. Ces compétences génèrent de nouvelles
connaissances. Nous n'avons pas la prétention d'étudier la transformation des connaissances
en capacités. Ensuite, ces personnes acquièrent de nouvelles connaissances par
l'apprentissage, c'est-à-dire en transformant l'information en connaissance par des activités
formelles ou informelles utilisant une variété de formes et de moyens. On peut dire que la
condition d'une économie bonne et bien développée réside dans une bonne gouvernance avec
choix et connaissance, qui ne se limite pas à ce que l'État assume. Ainsi, nous assistons à une
renaissance importante et nous sommes entrés dans un nouveau type de société où «
l'information » et le « savoir » joueront une fonction majeure et existeront fortement. Par
conséquent, on peut reconnaître que le développement national est dû à des raisons différentes
de l'introduction de « l'économie de la connaissance ».
En passant en revue la littérature sur les concepts clés pertinents à notre problématique, nous
avons pu comprendre l'importance du transfert de connaissances au sein des PME pour créer
de nouvelles connaissances externes. Compte tenu de la rareté des ressources des petites et
moyennes entreprises (PME) et du niveau relativement faible de connaissances de base par
rapport aux grandes entreprises, la seule façon de résoudre ces problèmes est d'étudier les
réseaux externes. En effet, les petites et moyennes entreprises (PME) ont besoin de
développer leurs capacités d'apprentissage avec l'aide d'un capital humain qualifié pour
développer leur capacité d'absorption et mieux assimiler les connaissances nouvellement
acquises. Des ressources humaines qualifiées peuvent également absorber, utiliser et diffuser
efficacement les connaissances au sein d'une organisation. De manière générale, parmi les
raisons qui poussent les entreprises à construire des relations inter-organisationnelles, on
retient les coûts et les risques, notamment l'acquisition de connaissances, et la répartition de
l'expérience et des compétences des partenaires (Beckmanet Haunschild, 2002). Pour de
futures recherches, nous aimerions explorer ce sujet dans le secteur des énergies
renouvelables, notamment avec une étude qualitative dans les PME marocaines. Le manque
de recherche empirique sur cette question, en particulier dans le contexte des pays en
développement, est l'une des raisons pour lesquelles nous continuons à avancer dans cette
direction
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L'objectif principal de la formation professionnelle est d'améliorer les compétences
d'exploitation professionnelle. L'orientation vers les compétences a des implications
spécifiques pour les concepts d'apprentissage. Les stagiaires doivent acquérir les
connaissances pratiques et solides nécessaires pour effectuer professionnellement dans des
situations de travail spécifiques. Cela évite que les stagiaires se retrouvent avec des
connaissances purement factuelles qui ne peuvent pas être appliquées à des situations de
travail spécifiques. La profession enseignante fait face à plusieurs défis dans le contexte de
l'apprentissage axé sur les compétences. L'apprentissage est compris comme un processus
actif, constructif, social et lié au travail. La formation est basée sur des tâches professionnelles
spécifiques et des processus opérationnels. La pratique, la pratique, l'application et la
réflexion sont essentielles dans le processus d'engagement dans les compétences pratiques.
Parce que les compétences pratiques aident les élèves à traduire ce qu'ils apprennent dans des
situations réelles. Les évaluations devraient également être fondées sur cette approche. Le rôle
des enseignantes dans les apprentissages centrés sur les compétences opérationnelles évolue
également du simple enseignement vers l'accompagnement des apprentissages.
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