
تداعيات التدخالت البشرية ىلع الحياة الخضراء 

باملجاالت الواحية باملغرب

واحات إقليم كلميم نموذجا

لحسن باللي

باحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

جامعة محمد األول، وجدة.

مريم رشيد

باحثة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

جامعة عبد املالك السعدي

مقدمة

لهذا  املكونة  العناصر  بين  توازن  خلق  على  تقوم  قاحل1،  محيط  وسط  أخضر  مجال  الواحة 

املجال من ضمنها )اإلنسان، املاء، التربة، النبات، والحيوان(. وقد سعى اإلنسان الواحي منذ القديم 

إلى االستغالل األمثل لكل املوارد آخذا بعين االعتبار هشاشة البيئة، إال أنه مع مرور الوقت تعرضت 

تدريجي  تدهور  حدوث  إلى  أدت  عامة  املغربية  الواحات  عرفته  الذي  التحول  لنفس  كلميم  واحات 

ومستمر للموارد الطبيعية منذ العقود األخيرة وحتى في وقتنا املعاصر.

وفي حقيقة األمر أن العوامل املسؤولة عن التدهور البيئي باملنطقة متعددة ومتداخلة وتختلف 

حدتها وطريقة عملها من جهة، وكذا األشكال املورفولوجية التي تخلفها من جهة ثانية.

كلية  مجلة  املغربية،  بالواحات  واملجتمع  املجال  والتكامل:  التنافس  بين  الواحي  اإليكولوجي  التوازن  محمد.  حمزة،  آيت   -1

اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، املغرب، عدد 6، 1993، ص 77.
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ولهدف التبسيط يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل طبيعية، وعوامل بشرية، وإن كانت هذه 

االخيرة لها الوقع واألثر الكبير وتتحمل مسؤولية كبيرة في تدمير الحياة الخضراء بالواحة الرتباطها 

بسلوكيات مختلفة مضرة بالطبيعة.

إشكالية الدراسة

التي  املطروحة  املشاكل  بين  من  املعاصر  وقتنا  في  املغربية  بالواحات  البيئة  تدهور  مشكل  يعد 

تشغل مختلف الباحثين باعتبارها اإلطار الحيوي الذي يوفر سبل العيش لفئة من السكان على مر 

الزمان، حيث أن التغيرات التي تمس هذا املجال تنعكس عواقبها على جميع املستويات التي لها عالقة 

بالبيئة والسكان والكائنات.

وأمام التحوالت السوسيو-مجالية التي عرفتها واحات كلميم تتحدد إشكالية الدراسة في الوقوف 

كلميم من خالل رصد اإلكراهات واملشكالت  بواحات  الخضراء  للحياة  الراهنة  الحالة  على معرفة 

البيئية التي تعاني منها هذه الواحات. باإلضافة إلى أهمية التدخالت البشرية في تعميق هذه املشكالت 

البيئية وبعض السلوكيات الخاصة باإلنسان وذات الصلة بتدهور املنظومة الواحية. 

أهمية الدراسة

جاء  الراهن،  وقتنا  في  البشرية  على  نفسها  تفرض  أصبحت  التي  البيئية  املشكالت  مع  تماشيا 

اهتمامنا بموضوع تداعيات تدهور الوسط الطبيعي بالواحات املغربية. ويكت�صي هذا املوضوع أهمية 

خاصة بالنظر إلى عالقة اإلنسان بوسطه من خالل التأثير والتأثر املتبادل، هذه العالقة بدأ يطبعها 

االختالل وأصبحت موسومة بالالتوازن حيث وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور والخلل، خاصة في 

األوساط البيئية الهشة بحوض كلميم والتي يعتبر الوسط الطبيعي للواحات واحدا منها.

مالمح  من  غيرت  الحدود-  أبعد  إلى  سلبية-  تحوالت  كلميم  ملنطقة  الطبيعي  الوسط  عرف  وقد 

املظهر العام للمنطقة. بفعل التدخالت البشرية وممارسات وسلوكيات العقالنية نالت من مقومات 

التوازن البيئي للمنطقة، ال�صيء الذي أدى إلى تدمير الحياة الخضراء، وبالتالي أضحى السكان أمام 

وسط طبيعي شحيح ال ينادي إال بكف الضغط عنه، حيث بدأ يطرد كل من حوله بال هوادة.
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منهج وأدوات الدراسة

يندرج هذا العمل الذي نحاول من خالله دراسة موضوع تداعيات التدخالت البشرية على الحياة 

تعتمد  جغرافية  مقاربة  وفق  نموذجا-  كلميم  إقليم  -واحات  باملغرب،  الواحية  باملجاالت  الخضراء 

املنهج الوصفي ملختلف الظواهر الراهنة. كما أن هذا املنهج ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها، 

الواقع  هذا  لتصحيح  املفيدة  االستنتاجات  إلى  الوصول  بهدف  والتفسير  بالتحليل  يتناولها  وإنما 

واستكماله أو استحداث معرفة جديدة فيه. كما تم االستناد إلى املعطيات امليدانية كاإلحصاءات 

التي توفرها املصالح الخارجية.

أهداف الدراسة

يرمي موضوع هذه الدراسة إلى ما يلي:

تشخيص وتحديد السلوكيات البشرية املسؤولة عن واقع التدهور البيئي في واحات كلميم؛

فهم االنعكاسات واالختالالت التي نتجت عنها؛

رصد مجموعة من النماذج لهذه اإلكراهات البيئية؛

والتكيف  األزمة  تداعيات  التخفيف من  باملجال قصد  الخضراء  الحياة  أثرها على  تقييم حجم 

معها وتجاوز حاالت الركود والهشاشة وتحقيق التنمية املستدامة. 

1. اإلطار الجغرايف لواحات إقليم كلميم

يعتبر إقليم كلميم صلة وصل بين شمال املغرب وجنوبه )الشكل رقم 1(، ويقع بين خطي طول’30 

°9 و’30 °10 غرب خط غرينتش، وخطي عرض’30 °28 و’30 °29 شمال خط االستواء، ويمتد على 

مساحة تقدر ب 10400 كلم2، يحده شماال إقليم سيدي إفني، وشرقا إقليم طاطا، وغربا املحيط 

األطل�صي، ومن الجنوب الغربي إقليم طانطان، ومن الجنوب الشرقي إقليم أسا-الزاك.
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الشكل رقم 1: توطين إقليم كلميم

1.1. الخصائص الطبيعية

تشغل  التي  الجبلية  املرتفعات  قوامها  متباينتين  تضاريسيتين  وحدتين  من  كلميم  إقليم  يتكون 

حوالي 51 % من مجموع مساحته، موزعة بين األطلس الصغير الغربي شماال؛ وجبل كير-تايسا جنوبا؛ 

وأعراف باني شرقا. وتمتد تحت هذا املستوى من املرتفعات سلسلة من السهول واملنخفضات املكونة 

في النضيد تسمى الفايجات.

يساهم املوقع الجغرافي ملجال الدراسة في سيادة املناخ شبه الجاف، حيث ينفتح على املؤثرات 

الصحراوية الجافة القادمة من الجنوب؛ ويشكل امتداد جبال األطلس في الشمال حاجزا أمام تسرب 

التيارات الهوائية الرطبة القادمة من الشمال. كل هذه العوامل تظافرت لتجعل اإلقليم يعرف نظاما 

للتساقطات املطرية متسما بالندرة ال يتجاوز متوسطها السنوي عتبة 115ملم بين سنتي 1985 حتى 

2014؛ عالوة على اضطراب التساقطات املطرية وتوزيعها السنوي والفصلي والشهري. 

تعرف املنطقة حرارة مرتفعة طول السنة خصوصا في فصل الصيف، بالرغم من انفتاحها على 

املحيط، وتبقى املؤثرات القارية أكثر أهمية وتزيد من ارتفاع معدالت الحرارة، ومن تباينها الفصلي 
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والشهري واليومي، حيث سجلت محطة كلميم 20,03° مائوية كمتوسط بين سنتي 1981 و2017، 

و15° بالنسبة للحرارة الدنيا في شهر يناير، و25,84° في فصل الصيف خالل شهري يوليوز وغشت 

اللذان يمثالن أكثر شهور السنة حرارة. وقد خلقت هذه الوضعية املناخية ندرة في املوارد الطبيعية، 

وشكلت تحديا طبيعيا أمام الساكنة للتأقلم مع هذه الظروف واستثمارها لصالحها بتنظيم املجال 

واستعمال املوارد وفق أعراف محلية تراعي هشاشة املجال والندرة السيما املوارد املائية.

2.1. تعمير قديم، ونمو ديموغرايف ملحوظ

شهد إقليم كلميم استقرارا وتعميرا بشريا قديما، تمثل في مجموعة من القبائل املختلفة األصول 

واملنضوية تحت لواء »اتحادية تكنة«1. وقد صاحب هذا التعمير ازدهار اقتصادي وتجاري واجتماعي2. 

واسترجاع  االستقالل  بعد  خصوصا  ملحوظة،  سكانية  دينامية  الكلميمي  املجال  عرف  وقد 

األقاليم الصحراوية، كما تظهر ذلك مقارنة أرقام الفترة املمتدة بين سنة 1960 و2014 حيث انتقل 

)أي  إلى 186832 نسمة حسب إحصاء 2014  اإلقليم من 39981 نسمة سنة 1960  عدد ساكنة 

سنة  بين  الفترة  وشكلت  سنة.   54 ظرف  في  نسمة   146851 بزيادة  أي  السنة(،  في  ن   2719 حوالي 

1960-1971 استثناء في متوسط الزيادة السنوية، ببلوغها معدال يمكن اعتباره من أعلى املعدالت 

التي سجلها املغرب في هذه الفترة، حيث وصل إلى 6,15 % سواء في البادية أو املدينة. أي وتيرة أسرع 

الظروف  على  عالوة  السريع،  الديموغرافي  النمو  هذا  أن  غير  الوطني3.  املعدل  مرتين  من  يقرب  بما 

الطبيعية القاسية واملؤشرات البيومناخية السالبة، طرح إشكالية تفاقم املخاطر الطبيعية واختالل 

التوازن البيئي لهذا املجال العطوب.

2. تداعيات التدخالت البشرية ىلع الحياة بواحات إقليم كلميم

يتضح مما سبق أن األمر يتعلق ب بوسط طبيعي هش وغير قادر على الحفاظ على توازنه عندما 

1- ُيعتقد أن تكنة أول مكان تشكلت فيه كان في واحة تغجيجت، بهدف التصدي ألي عدوان يتهدد اتحادية قبائل كلميم، من 

خالل عقد عثر عليه في تغجيجت يعود إلى القرن 16م.

األولى،  الطبعة  املغرب،  عكاظ،  والسياسية،  التجارية  العالقات  تاريخ  تكنة  بالد  خالل  من  الصحراء  مصطفى.  ناعمي،   -2

1989، ص 27.

3- بنعتو، محمد. املجاالت الهامشية املغربية شبه الصحراوية حالة كلميم، مجاالت مغاربية، العدد 3-4، 2003، ص 139.
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املنظومة  تراجع  في  املسؤولية  كبير  حد  إلى  البشري  العامل  فيها  يتحمل  مختلفة  لتأثيرات  يتعرض 

اإليكولوجية باملنطقة نتاج مجموعة من املمارسات والتدخالت غير املنظمة تتخذ اوجها عديدة.

1.2. االستغالل املائي املفرط يؤدي لتدني مستوى الفرشة املائية الباطنية 

يمثل اختالل التوازن بين اإلمكانيات املائية املتوفرة وحجم الطلب املتزايد عليها بواحات كلميم، 

في  االجتماعي  التنظيم  تراجع  إلى  إضافة  االقتصادية  القطاعات  وتنافس  الديموغرافي  النمو  جراء 

توفير  مسألة  تطرحها  التي  التحديات  تزايد  في  سببا  املناخية،  التغيرات  مشكل  ظل  في  املياه  تدبير 

وتدبير املوارد املائية وحمايتها من التلوث.

وعلى سبيل املثال يمثل ضعف املراقبة على حفر اآلبار املعتمدة على الضخ اآللي أبرز األسباب 

التي ساهمت في تراجع الفرشة الباطنية. األمر الذي خول للعديد من األفراد إمكانية حفر آبار داخل 

أراضيهم بغض النظر عن مساحاتها وبدون ترخيص. حيث تظهر اإلحصائيات التي سجلتها املديرية 

ملفت  بشكل  اآلبار  تكاثر  يفسر  الذي  اآللي  الضخ  وانتشار  تطور  مدى  بكلميم  للفالحة  اإلقليمية 

خاصة بواحات جماعة تغجيجت، والتي بلغ عددها 572 بئرا سنة 2000 كما يوضحها الشكل التالي:

الشكل رقم 2: تطور حفر اآلبار بالجماعة القروية لتغجيجت ما قبل 1960 حتى سنة 2000

املصدر: املديرية اإلقليمية للفالحة بكلميم، 2001.

تظهر معطيات الشكل رقم 2 أن عدد اآلبار قد تزايد بشكل ملفت في بداية السبعينيات بحوالي 
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167 بئرا بنسبة 29,2 %. ويرجع ذلك باألساس إلى سنوات الجفاف التي عرفتها املنطقة وآثار الهجرة. 

وتحتكر واحة فم تغجيجت لوحدها أكثر من 300 بئر بنسبة %53 وهذا راجع إلى األسباب التالية1:

كونها من أكبر الواحات بالجماعة التي تتوفر على أرا�صي صالحة للزراعة على امتداد واد صياد 

أكثر من 82 % من االستثمارات في اقتناء املضخات؛

توفرها على مياه قريبة من السطح بكل من تغجيجت، حيث بلغ عدد اآلبار التي يقل عمقها عن 

عشرة أمتار 125 بئر أي بنسبة 21,9 %.

يعتبر التدبير العقالني للموارد املائية أحد السبل األساسية للخروج بالواحات من أزمتها الخانقة 

على  املعتمدة  اآلبار  مثل  مائية  تجهيزات  أي  إقامة  وضبط  تقنين  خالل  من  مستقبلها،  تحدد  التي 

الضخ اآللي، أو �صيء من هذا النوع في عالية الواحات التقليدية، والتي يمكن أن تؤدي إلى اإلضرار بها 

خاصة عالية الخطارات، فالضخ اآللي املكثف وتعدد اآلبار تسبب في تحويل العزيب إلى إقامة دائمة، 

واملعادير إلى حقول مسقية واستغالليات عصرية في هوامش املجاالت املسقية التقليدية )الجدول 

رقم 1(.

الجدول رقم 1: املجاالت املغروسة خارج الواحات التقليدية بجماعة تغجيجت

شكل وظيفتها السابقةاألماكن املعنية

االستغالل

نوع املزروعات املهيمنة

قمح وشعريمطريمعاديرتكموت

قمح وشعريمطريمعاديرإميي نواقا إيزورن

خرضوات وفصة وأشجار مثمرةضخ آيلمعادير وعزيبتاغرارت

قمح وشعريمطريمعاديرالرشيك

قمح وشعريمطريمعاديرتازملاطت

قمحمطريمعاديرواوزكار

قمح وشعريمطريمعاديرإيروالن

خرضوات وفصة وأشجار مثمرةضخ آيلمعادير وعزيبمايت وأفال

خرضوات وفصة وأشجار مثمرةضخ آيلمعادير وعزيبمايت إيزدارن

قمح وشعريمطريمعاديرمعادير إدا أولكان

1- املديرية االقليمية للفالحة بكلميم، 2001.
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خرضوات وفصة وأشجار مثمرةضخ آيلمعاديرأوجكال

خرضوات وفصة وأشجار مثمرةضخ آيلمعاديرأمرون

قمح وشعريمطريمعادير وعزيبأودكان

قمح وشعريمطريمعاديرمعادير أكليد

قمح وشعريمطريمعادير وعزيبتنوغت

خرضوات وفصة وأشجار مثمرةضخ آيلمعادير وعزيبأم أسكراد

املصدر: الجماعة القروية لتغجيجت، 2008 وتحريات ميدانية، 2015.

في  التقنية  هذه  فانتشار  امليكانيكي.  بالضخ  السقي  النتشار  حتمية  نتيجة  الواحات  تصحر  إن 

األوساط الهشة كالواحات ما قبل صحراوية ال يالئم استدامة املوارد املائية ويؤدي إلى انقراض بعض 

املغروسات بسبب عدم توفر الرطوبة الضرورية، ارتفاع درجة ملوحة املاء، ارتفاع عدد اآلبار التي 

جفت من املاء بشكل تام.

2.2. استفحال مشكل التلوث

تميز إقليم كلميم بدينامية سكانية نشطة يزيد عدد سكانها عن 10000 نسمة، وبتوسع عمراني 

ملحوظ اتسم بالعشوائية. وقد صاحب هذا النمو السكاني والعمراني، بروز نقط سوداء وتزايد في 

أحجام النفايات )الصورة رقم 1(، األمر الذي يهدد الصحة العامة والتراث الطبيعي كما هو الشأن 

واجتماعية  اقتصادية  أهمية  يمثل  الذي  تغجيجت،  جماعة  في  الواحي  املشهد  لتدهور  بالنسبة 

وايكولوجية كبيرة بفضل تصدرها لواحات إقليم كلميم من حيث عدد أشجار النخيل.

فم  واحة  جنوب  انتزكارت  إيغير  دوار  في  السوداء  النفايات  تجميع  نقط  إحدى   :1 رقم  الصورة 

تغجيجت )2014-4-9 (
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ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أن غياب مطرح عمومي، قد أدى بساكنة كل دواوير تغجيجت 

إلى إنشاء نقط لتجميع النفايات املنزلية، ال�صيء الذي جعل هذه النقط السوداء تصبح كبيرة جًدا 

وتهدد الصحة العامة واإلطار البيئي بشكل عام. ويقدر اإلنتاج الحالي للنفايات املنزلية في تغجيجت 

بنسبة 0,09 طن/اليوم لكل دوار، من الدواوير العشرة املتواجدة بمركز الجماعة )الجدول رقم 50( 

كلها بمركز الجماعة نظرا لحجم الكثافة السكانية بها 

النفايات والنقط السوداء، فهو يعطي صورة سلبية عن املجال،  عموما كيفما كان حجم هذه 

ويساهم في تدهور املشهد العام للواحة.

ويمكن تلخيص اآلثار السلبية لهذه النفايات فيما يلي:

التأثير على الجوانب االجتماعية واالقتصادية، حيث يؤثر وجود هذه البقع السوداء سلبا على 

قيمة السياحة والجمالية وعلى الصورة النمطية للجماعة؛

التأثير على التنوع البيولوجي؛

التأثير على جودة الهواء وبالتالي الصحة العمومية؛

التأثير على املوارد املائية من خالل تلويث املياه السطحية واملياه الجوفية ناهيك عن وجود نقط 

سوداء في قعور األودية بالقرب من مصادر املياه.
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إن إشكالية نقط تجميع النفايات السوداء داخل الواحة، تستدعي حال عاجال لها، وهو ما يفرض 

على الجماعة القروية االهتمام بتدبير قطاع النظافة بصفة خاصة ألنه يدخل في صلب االختصاصات 

يه املواثيق الجماعية الصادرة باملغرب، دون أن يعني ذلك تجاهل دور 
ٌ
الجماعية وفقا ملا نصت عل

املجتمع املحلي في تحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

3.2. تراجع الغطاء الغابوي

كلميم، ومع ذلك  بمعظم حوض  نباتية  القاسية على تطور حياة  الطبيعية  الظروف  ال تساعد 

األودية  قعور  وداخل  والواحي  الساحلي  املجال  في  النباتي  الغطاء  بظهور  تسمح  استثناءات  توجد 

للظروف  تبعا  املجاالت  بهذه  النباتي  الغطاء  توزيع  وكثافة  حجم  ويختلف  الجبلية.  واملرتفعات 

النباتي  الغطاء  استمرار  صمود  عدم  خاصية  في  املجاالت  هذه  تشترك  كما  السائدة،  البيومناخية 

طويال بفعل تأثير التيارات الهوائية الحارة والجافة )رياح الشركي(.

بصفة عامة تتوفر املنطقة على غطاء نباتي مهم، يعطيها أهمية رعوية؛ وتقدر املساحة اإلجمالية 

الغابوية ب 3170000 هكتار، بنسبة تشجير تصل إلى 2,9 %، أهمها التشكيالت الشجرية أو املاتورال 

 )Argania spinosa( التي تتميز أشجارها بطولها الذي ال يتجاوز 7 أمتار، ويهيمن عليها شجر األركان

الذي يحتل مساحة واسعة تقدر ب 28000 هكتار، ويتداخل مع بعض األصناف األخرى كالعرعار أو 

التوية )Tertacilins articulata( على امتداد مساحة تناهز حوالي 1700 هكتار؛ والطلح الصحراوي 

Tamarix gal-( اْء
َ
ْرف

َّ
Acacia raddiana(، وتبلغ مساحته حوالي 2000 هكتار؛ والط اْد  َمرَّ

َ
)الشعاعي أو أ

ِثيْل( الذي يعتبر من النباتات األكثر انتشارا باملجاالت الواحية بمساحة تبلغ 1400 
َ
ِزيْل أو أ

َ
lica(، )أ

هكتار.

وتجدر اإلشارة إلى أن املجال الكلميمي رغم اختالف أنواعه النباتية، يعرف تغطية نباتية متباينة، 

بل يتميز بتغطية نباتية غير متجانسة وغير منتظمة، وتلعب الظروف الطبيعية هنا الدور األهم وفقا 

الغطاء  أهمية  على  ذلك  ينعكس  وبالتالي  القاسية،  املناخية  العوامل  ومقاومة  التضاري�صي  للعامل 

النباتي الذي يالحظ أنه كثيف في الواجهة الشمالية والغربية التي تستفيد من التأثيرات املحيطية 

عكس الجهة الجنوبية والشرقية املنفتحة على رياح الشركي الحارة والجافة.

218

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد



لكنه لوحظ في السنوات األخيرة تراجع في حالة الغابة، وقد أدى هذا الوضع إلى تهديد تنوع النبيت 

وضعف إنتاجية املنظومة البيئية الغابوية بفعل العديد من العوامل يبقى أهمها البشرية.

أ. تهديد الحرائق 

ضمن  كلميم  واحات  تصنف  التصحر،  ومكافحة  والغابات  للمياه  اإلقليمية  املديرية  أن  رغم 

املناطق األقل عرضة لخطر الحرائق، فمعدل الحرائق على مستوى إقليم كلميم في السنوات األخيرة 

الحرائق  هذه  توزيع  أن  إال  كمتوسط.  هكتارين  تدمير  في  يتسبب  السنة  في  واحدا  حريقا  يتجاوز  ال 

املنطقة من حيث كثافة  كلميم نظرا ألهمية هذه  إقليم  في شرق  تركزه  كلميم يالحظ  إقليم  داخل 

ونوعية الغطاء النباتي. كما أنه داخل هذه املنطقة الشرقية نفسها تعرف تباينا هي األخرى في توزيع 

هذه الحرائق والخسائر املترتبة عنها كما يوضح ذلك الشكل رقم 3.

الشكل رقم 3: توزيع الحرائق والخسائر ب )هـ( في واحات كلميم خالل سنة 2010 

املصدر: املديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، 2012.

يالحظ من الشكل رقم 3 أن جماعة آيت بوفولن تمثل أكثر املناطق التي تسببت فيها الحرائق في 

حدوث خسائر في الغطاء النباتي ناهزت مساحتها 132 هكتارا، بواقع 7 حرائق خالل سنة 2010، 

تليها جماعة تغجيجت ب 25 هكتارا بفعل 3 حرائق، في املقابل لم تتجاوز خسائر الحرائق في جماعة 
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أداي أقل من هكتارين، لتكون أقل الجماعات تعرضا لخسائر الحرائق داخل هذه املنطقة في سنة 

.2010

بنسبة  كلميم  إقليم  بواحات  الحرائق  انتشار  في  املتسببة  العوامل  على  اإلنسان  تدخل  ويهيمن 

البيوض،...( ملكافحة  الحرق  بتقنية  االستعانة  لحرقه،  الخشب  قطع  الجائر،  )الرعي   %  98 

املفرطة(، كما أن هناك عوامل أخرى تساهم  الحرارة  القوية،  )الرياح  الطبيعية  بالعوامل   مقارنة 

وغياب  املسالك  وعورة  عن  فضال  لإلطفاء  املستعملة  التجهيزات  كضعف  الحرائق  هذه  انتشار  في 

مسارات الولوج إلى هذه الجماعات.

القروية  الجماعة  شهدت  حيث  باستمرار،  كلميم  واحات  يهدد  قائما  الحرائق  مشكل  ويظل 

بينها: حريق يوم اإلثنين 20 يونيو 2016  لتغجيجت توالي سلسلة من الحرائق في اآلونة األخيرة من 

 2017 أبريل   20 الخميس  يوم  وحريق  تغجيجت،  فم  بواحة   2015 مايو   28 الخميس  يوم  وحريق 

سيارات  قدوم  بفضل  لكن  تكموت...  بواحة   2017 ماي   14 األحد  يوم  حريق  ثم  تينزرت،  بواحة 

الوقاية املدنية من مدينة بويزكارن، بالرغم من مشكل تأخرها، وبمساعدة السلطات املحلية )الدرك 

امللكي(، وسرعة تدخل ساكنة الواحة أخمدت هذه الحرائق وأمكن السيطرة عليها، بعد أن خلفت 

النخيل ألشجار  النيران  التهام  خصوصا  الزراعية،  واملحاصيل  النباتي  الغطاء  في  جسيمة   خسائر 

 واألشجار املثمرة أو تضرر بعض من أجزائها، دون أن تخلف خسائر في األرواح البشرية، حيث سجل 

حدوث عدد من اإلغماءات واختناق العديد من السكان.

لذلك يتوجب العمل من أجل مكافحة الحرائق املتكررة التي عرفتها املنطقة في السنوات األخيرة، 

فقد صارت الظاهرة موسمية وبشكل منتظم وأصبح سكان الواحة يطرحون مجموعة من التساؤالت 

حول األسباب الحقيقية الندالعها وحول الجهات التي تقف وراءها من جهة، وكيفية التعامل معها 

الستئصالها أو الحد من خطورتها من جهة أخرى.

ب. تعقد مسألة الرعي

الحاجيات  لتلبية  الرعوية  األنشطة  في  كبيرا  تزايدا  األخيرة  السنوات  في  كلميم  غابات  عرفت 

مناطق  من  القطعان  من  العديد  توافد  إلى  تؤدي  التي  الجفاف  ظاهرة  وبفعل  الساكنة،  املتزايدة 

حاجز  تخطت  قد  املاشية  تربية  أن  يالحظ  أنه  كما  املنطقة  هذه  في  مرعى  عن  لها  لتبحث  مختلفة 
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املمنوع وأصبحت تتكاثر باستمرار مهددة توازن املنظومة البيئية الغابوية عالوة على ذلك قد تتخذ 

كما  عنيفة  لنزاعات  تتحول  أن  يمكن  وكثيرة  خطيرة  واجتماعية  أمنية  أبعادا  الجائر  الرعي  مسألة 

يحدث في األقاليم املجاورة.

هذه الوضعية فرضت على جمعيات املجتمع املدني أن تشكل ورقة ضغط على الجماعات الترابية 

والسلطة االقليمية والجهوية بهدف البحث عن حل ملشاكل الرعي. فعلى سبيل املثال تعززت وسائل 

الضغط هذه ابتداء من سنة 2011 بإنشاء تنسيقية تضم أكثر من 20 جمعية بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني، 

 سميت »التنسيقية اإلقليمية لضحايا الرعي الجائر وتحديد امللك الغابوي بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني

، وقد نصبت هذه التنسيقية نفسها للدفاع عن حقوق الساكنة أمام السكان املرتحلين، من خالل 

مراسلة الجهات املختصة حول مسألة الرعي الجائر الذي تعرفه جماعاتهم، والقيام بعدة وقفات 

احتجاجية أمام مقرات العماالت ومندوبيات وزارة الفالحة والبرملان. وتؤكد الشكايات املتعددة التي 

تصدرها هذه الجمعيات والتنسيقيات على تغير في طبيعة االعتراض على تجاوزات الرحل من طابعها 

العنيف إلى طابعها الحقوقي والسيا�صي.

وانطالقا من جرد عدد الشكايات الواردة على قسم الشؤون القروية بإقليم تيزنيت على سبيل 

املثال منذ سنة 2004 إلى حدود سنة 2013، يمكن إعطاء فكرة عن حجم الضغط الذي تمارسه 

تعطي فكرة عن  نفسها، كما  الترابية  الجماعات  وفي بعض األحيان  والتنسيقيات،  الجمعيات  هذه 

أهم الجماعات املتضررة من مسألة الرعي الترحالي بهذا اإلقليم، فقد بلغ مجموع ما توصلت به عمالة 

إلى أخرى، بسبب اختالف  إقليم تيزنيت طيلة عشر سنوات 537 شكاية. يختلف توزيعها من سنة 

املستقبلة.  الجماعات  سكان  مع  والعالقة  أخرى،  إلى  سنة  من  الرحل  يرتادها  التي  املناطق  طبيعة 

وكيفما كان الحال فإن عدد هذه الشكايات وامللتمسات يبقى مرتفعا وفي تزايد وتذبذب بشكل مثير، 

حيث انتقلت بهذا االقليم من 23 شكاية سنة 2004 إلى 32 شكاية في السنة املوالية لتنخفض سنة 

2006 إلى 20 شكاية، بيد أنها ارتفعت بشكل قيا�صي سنة 2007 )76 شكاية(، ويستمر إلى حدود سنة 

2011 والتي عرفت عددا قياسيا من الشكايات وصلت إلى 105 شكاية.

ج. التوسع العمراني

أصبح التوسع العمراني بالحواضر، وانفجار القصور باملنطقة سمة بارزة وظاهرة جد متنامية. 

التي تربط  التوسع. وكذلك انحالل العالقات  في  التأثير الحضاري ورغبة السكان  نتيجة  وجاء ذلك 
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بين أعضاء القبيلة والعائلة على حد سواء. ويتم ذلك على حساب األرا�صي الفالحية واملجال األخضر 

وما ينتج عنه من تقلص كبير في مساحاتها، وتمتاز املنازل املبنية بشساعتها وكبرها وقربها من مصادر 

املياه، وتبنى عادة إما بالطريقة العصرية وذلك باستعمال اآلجور أو ما يشابهه باإلضافة إلى اإلسمنت 

أو بالطريقة التقليدية حيث يتم استعمال ما يسمى بالطوب والطين وألواح من التراب وتقت�صي هذه 

العملية األخيرة استغالل كمية هائلة من ا التراب مما يؤدي إلى نقص في سمك التربة.

4.2. تراجع الوحيش الطبيعي

يعتبر تراجع الوحيش الطبيعي وانقراضه من مستويات تجليات تدهور املنظومة البيئية بواحات 

إقليم كلميم. وفي هذا السياق اعتمدنا على نتائج االستمارة املوجهة لساكنة جماعة تغجيجت، التي 

اهتمت في جزئها الرابع باستقصاء املجتمع التغجيجتي وقياس وعيه على املستويين املعرفي والسلوكي 

بظاهرة تغير املناخ وآثاره البيئية واملجالية، كوسيلة لتطوير برامج االتصال والتوعية البيئية وتحديد 

األولويات لعالج السلبيات وتعزيز نقاط القوة. وعند سؤال أفراد العينة عن ذكر وجود هذا التغير 

على مستوى الوحيش الطبيعي، كانت إجابتهم على النحو التالي كما هو موضح في الشكل رقم 4.

لم يجب على هذا السؤال سوى 2,5 % )من أصل 160 الحظوا تغيرات في املناخ في املحلي مقابل 

71 لم يالحظوا ذلك(. وقد مثلت نسبة الذين أجابوا بحدوث تغير في الوحيش الطبيعي، 71,87 % 

من املستجوبين مقابل 25,62 % لم يالحظوا تغيرات على هذا املستوى، والنسبة املرتفعة ملن الحظوا 

حدوث تغير في الوحيش الطبيعي ما يفسرها: حيث ال يمكن فصل واحات تغجيجت طبيعيا عن انتمائها 

 الجغرافي البيئي العام لكلميم )واد نون( وتحوالته املجالية، فقد أشارت العديد من الدراسات واألعمال

 أن هذا املجال، عرف تنوعا وغنى في األحياء البرية، ارتبطت بنوعية الغطاء النباتي واملناخ السائدين، 

وقد حصرها من خالل جرد ألهم األنواع التي تدخل ضمن الثديات والطيور والزواحف والعظائيات.

الشكل رقم 4: أهمية الذين الحظوا وجود تغيرات على مستوى الوحيش الطبيعي 
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املصدر: استمارة ميدانية )يوليوز- غشت 2014(

ورغم هذا التنوع في الوحيش الطبيعي في املنطقة، إال أن هذه الثروة الحيوانية، أصبحت نادرة 

جدا على نحو متزايد، وتتعرض لخطر االنقراض، وهو ما يمكن أن يؤشر لحجم التغير الذي صرح به 

غالبية املستجوبين بحدوث تراجع كبير في الوحيش الطبيعي، ويمكن تفسير ذلك بتردد وطول فترات 

لهذه  مستدامة  تنمية  تحقيق  وجه  في  الرئي�صي  التحدي  يشكل  الذي  البشري،  والضغط  الجفاف 

وانتشار  واملكثف  الجائر  والرعي  العشوائي واجتثاث األشجار  القنص  انتشار  املناطق حيث تشهد 

القريب  املدى  الذي يشكل حسب مفهومنا خطرا داهما على  املراعي، األمر  املزروعات على حساب 

واملتوسط على التنوع البيولوجي بصفة عامة.

5.2. فقدان التربة قيمتها البيولوجية

تعاني التربة داخل املنطقة املدروسة من عدة مشاكل وصعوبات أفقدتها والزالت تفقدها قيمتها 

البيولوجية. وتتعدد أشكال ومظاهر هذا التراجع بتعدد العوامل املسببة لها. ومن أهم هذه املظاهر:

أ. انجراف التربة

بسبب تراجع الغطاء النباتي السيما في املناطق التضاريسية ذات االنحدارات القوية، التي يتراوح 
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انحدارها بين 88°-54° في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية وكذا الجنوب والجنوب الشرقي من 

حوض كلميم، وحين تنضاف إليها التساقطات املتمركزة في الزمان واملكان، تنشأ سيول مهولة بسبب 

إتالف  في  تساهم  وحموالت  جارفة  سيول  حدوث  إلى  يؤدي  الذي  األمر  للماء،  التربة  نفاذية  نقص 

األشجار واملنتوجات الفالحية وانجراف األرا�صي الفالحية، كما حصل خالل موسمي 1987–1988 

و2015-2014 الذي سجلت فيه الخسائر أوجها باملنطقة 

ب. ارتفاع ملوحة التربة

املائية  التغذية  مع  املتوازن  غير  والسحب  الباطنية  للفرشة  املكثف  االستغالل  بفعل 

الشهور  خالل  غ/ل   1 من  أقل  إلى  األمالح  تركز  نسبة  تنزل  أن  يمكن  للفرشة.  الضعيفة 

األمالح  تركز  نسبة  فإن  وبهذا  الجافة.  الشهور  خالل  غ/ل   9 من  أكثر  إلى  وترتفع  الرطبة 

املائية للفرشة  استغالال  األكثر  املناطق  في  يزداد  كلميم  بواحات  الجوفية  املياه   في 

. خاصة في املناطق التي توجد على الضفة اليسرى من واد صياد. حيث كان لتزايد عدد املضخات 

املائية املستنزفة للمياه وقع كبير على ارتفاع نسبة األمالح في املياه الجوفية بكلميم.

على  مباشر  تأثير  بكلميم  املاء  في  األمالح  تركز  نسبة  الرتفاع  يكون  أن  الطبيعي  ومن 

بينها  فيما  النباتات  تفاوت  رغم  اإلنتاجية،  قدرتها  من  والتقليل  التربة  في  نسبتها  ارتفاع 

باملنطقة الفالحي  اإلنتاج  على  سلبا  ينعكس  الذي  ال�صيء  لألمالح،  تحملها  درجة   في 

. وتتشابه أعراض امللوحة على النباتات مع أعراض الجفاف الناتجة عن نقص الري، من خالل ظهور 

اللون األخضر الداكن على األوراق واحتراق حوافها ثم جفافها مما يؤدي إلى تقزم النبتة بشكل كلي.

ج. ترمل التربة

 يسرع سلوك اإلنسان املتمثل في اقتالع األشجار والنباتات والرعي الجائر من ظاهرة اإلرمال أو 

الترمل، وبالتالي بداية التصحر وتدهور الوسط الواحي لكلميم، وخلق أجواء صحراوية في األرض التي 

يستغلها اإلنسان لتلبية حاجياته، واختالل في التوازن الهش ما بين العناصر الحيوية من ماء وعشب 

وما بين اإلنسان واملوارد، وما بين القطيع والغطاء النباتي.

الرمال  احتالل  بحكم  خطيرة  أبعادا  تأخذ  اإلرمال  دينامية  أصبحت  األخيرة  السنوات  وخالل 
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ملناطق مرتبطة باملجاالت الفالحية، إذ لم تكن الساكنة املحلية تتوقع أن تحل باألماكن التي تشغلها 

حاليا، كما هو الحال بالنسبة لبعض املواقع النموذجية التي قمنا بزيارتها خالل البحث امليداني:

للزراعة  تينزرت بجماعة تغجيجت وأداي، مساحات  بين دوار  ويشكل موقع معذر »إدا ولكان« 

البورية، إال أن انفتاحه على الرياح القوية، يجعله منطقة مهددة بتوضع وتراكم الرمال على شكل 

القدرة  تدني  أو  وفقدان  الزراعية،  األرا�صي  إتالف  إلى  يؤدي  الذي  األمر  نبكات،  أو  رملية  كثيبات 

البيولوجية واإلنتاجية للتربة واألرض، وبالتالي فقدان أهم عامل من عوامل اإلنتاج.

خاتمة

بناء على تناولنا في هذا املوضوع أهم العوامل املسؤولة عن التدهور البيئي باملنطقة، حيث خلصنا 

بواحات  الخضراء  الحياة  لتراجع  الرئي�صي  السبب  هي  تبقى  املعقلنة  غير  البشرية  التدخالت  أن  إلى 

إقليم كلميم. كما أن تظافر هذه العوامل البشرية مع العوامل الطبيعية كان من املنطقي أن يؤدي 

إلى تدهور الوسط الطبيعي للمنطقة.

املائية  املصادر  ضرب  حاد  مائي  جفاف  متعددة:  ومظاهر  أشكاال  التدهور  هذا  اتخذ  لقد 

والباطنية، أضف إلى ذلك تراجع الغطاء النباتي والوحيش الطبيعي وتدهور التربة. كل ذلك ساهم 

بشكل كبير في تفاقم مشكل التصحر الذي أصبح يهدد املنطقة، بتوسعه الشديد واكتساحه البيئية 

وبالتالي موت الواحة.

لذلك فإن هذه العوامل مجتمعة وعلى رأسها التدخالت البشرية، يجب أن تح�صى باهتمام كبير 

البيئية، وأكثر إحساسا بخطر تدمير الحياة  من أجل جعل السلوك البشري أكثر مراعاة للقواعد 

الخضراء باملجاالت الواحية من خالل التوعية وتنمية معارف األفراد واتجاهاتهم ومواقفهم.

الئحة املراجع

املرتجي، بكار. وقع التحوالت املجالية والسوسيو-اقتصادية على الرعي الترحالي باألقاليم الجوبية 

حالة رحل قبيلة آيت او�صى، أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

جامعة عبد املالك السعدي، تطوان، 2016م
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