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رحلة مسح ميداني وعلمي إلشكالية تغير المناخ بحوض أوريكا
اإلثنني  18شتنبر  - 2017العدد8214 :

نحو أبحاث معرفية رصينة تساعد ذوي القرار لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة

نظم مشروع «إدارة املياه ودفع مقابل اخلدمات البيئية في سياق تغير املناخ» ( )GIREPSEالذي تنسقه اجلمعية املغربية للعلوم
اجلهوية ( )AMSRرحلة علمية لفائدة بعض الطلبة املهندسني من املدرسة الغابوية للمهندسني بالرباط.
> محمد التفراوتي
ال م�ن��اص للباحث العلمي ومهندسي املستقبل م��ن مقاربة
إش �ك��االت تغير امل �ن��اخ ون �ض��وب امل �ي��اه وال�ف�ي��اض��ات والتصحر
وال�ت�ع��ري��ة ومختلف مظاهر النظم البيئية ب��ال��وس��ط الطبيعي
والغابوي عن قرب ،مع تناول بالدراسة والتحليل الواقع املعيش
لساكنة القرى الجبلية ومعاناتها اليومية مع التأقلم وتطويع
جغرافية املكان وتوفير سبل العيش.
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،أب��ى م��ؤط��رو ال��رح�ل��ة االس�ت�ط��اع�ي��ة بقيادة
البروفسور عبد اللطيف الخطابي ،منسق املشروع ،إال أن تكون
نوعية أبحاث طلبتهم لفوج السنة الدراسية الحالية ،مختلفة
وإضافة نوعية لألبحاث العلمية املنجزة سلفا في إطار املشروع
( ،)GIREPSEوالتي أغنت البحث العلمي ووفرت خلفية معرفية
رصينة تساعد ذوي القرار لتنفيذ برامج تنموية تراعي سياسة
القرب والنوع.
ع�ظ�م��ة ج �ب��ال األط �ل��س ال�ك�ب�ي��ر ت �ح��ف امل �ك��ان ب �ج��ال .م�س��ال��ك
الطريق املتربة تبدو في األفق كشريط ممتد يرتسم على ضفاف
الوادي ومحاذاة الجبال السامقة واملنحدرات السحيقة .وما على
فريق الرحلة إال تجشم عناء م�ج��اراة وع��ورة املسالك ومشاعر
الترقب والتوجس.
كان صبيحة مشمسة وجميلة ،م��ن ذل��ك اليوم املوعود على
ضفاف وادي "أوري �ك��ا" .انطلقت  3س�ي��ارات رباعية الدفع تضم
فريقا من الطلبة الباحثني وأساتذة مؤطرين وذلك من قرب زاوية
س�ت��ي ف��اط�م��ة .اخ �ت��رق ال�ب��اح�ث��ون ب�ح��ذر وت��رق��ب م�س��ال��ك جبلية
وع��رة وط��رق ضيقة ومتعددة االل �ت��واءات .ه��ول تحدي الفجاج

املرتفعة والتطلع لألعالي حال دون استمتاعنا برونق املشهد
وجمال الفضاءات الطبيعية التي تؤثثها جداول ووديان ممتدة
بني السفح والجبل وفي املنحدرات ،والبنايات السكنية املتكيفة
مع اإلكراهات الجغرافية على الضفاف واألعالي.
تبدو م��درج��ات زراع�ي��ة على أط��راف الجبال مشعة اخ�ض��رارا،
تنتشر و تتموج على جنبات ال� ��وادي ،ت�ح��وي أش �ج��ارا مثمرة
م � � ��درارة ل �ل �ف��واك��ه وال �ث �م ��ار وم� ��زروع� ��ات م �ع �ي �ش �ي��ة .وف� ��ي األف ��ق
شعاب وفجاج منحدرة مع رواف��د وج��داول تصب في السواقي
والقنوات املائية.
ت��واص �ل��ت امل �س �ي��رة ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ل�ف��ري��ق وس ��ط ه ��ذه ال �ف �ض��اءات
ال��رح �ب��ة م ��ن ال� �ح ��وض امل ��ائ ��ي ألوري � �ك� ��ا ،م� � ��رورا ب �ع��دة دواوي� � ��ر،
ووص � � ��وال إل � ��ى ق �م��ة ج �ب��ل أوك� �ي� �م ��دن ،م ��ع وق� �ف ��ات ع �ل��ى ب�ع��ض
الخصوصيات والتفاصيل يقدم من خالها كل من الدكاترة عبد
اللطيف الخطابي وأحمد أوهمو ومحمد صابر وزين العابدين
عبد النبي واالمراني مصطفى وسعيد االحسايني ،ليشرحوا،
وف��ق تخصصات علمية دق�ي�ق��ة ،مختلف اإلش �ك��االت وامل�ظ��اه��ر
املرتبطة بتغير امل�ن��اخ وم��ا يسببه م��ن أزم ��ات وم�ع�ض��ات على
مستوى الثروات الطبيعية واألنظمة االيكولوجية والتجهيزات
األساسية واألنشطة البشرية.
ترتسم على وجوه أهالي املنطقة قسمات الطمأنينة املمزوجة
بسمات التعب .وفي أعلى الوادي وعلى قارعة ممر ضيق بدوار
"ت��وردي��و" ،بعد امل��رور م��ن دواوي��ر ت��درارت وإبعاشن ث��م أنفلي،
جلس فريق الرحلة ،ضمن مجموعات انزوت تحت ظال أشجار
الجوز لتناول وج�ب��ة ال �غ��داء واس �ت��رج��اع األن �ف��اس .ال�ت�ح��ق بنا
محمد ،أحد ساكنة املنطقة ،الذي كان يرعى  4معزات ،لنتجاذب

م �ع��ه أط � ��راف ال �ح��دي��ث ول� �ي ��روي ل �ن��ا م �ع��ان��اة أه��ال��ي ال� � ��دوار مع
الفيضانات املفاجئة التي تأتي على األخضر واليابس والظروف
امل�ن��اخ�ي��ة ال�ق��اس�ي��ة وال�ت�ج��اء أه��ال��ي املنطقة إل��ى ك�ه��وف الجبال
املعدة سابقا كإجراء احترازي لاحتماء من السيول الجارفة.
وقال محمد إن ساكنة املنطقة تقتني احتياجاتها من السوق
األس �ب��وع��ي ال� ��ذي ي�ب�ع��د ع�ن�ه��م م �س��اف��ات ط��وي �ل��ة .وب�خ�ص��وص
املسالك املعوجة واملدمرة ،بفعل التساقطات املطرية القوية ،أكد
محمد أن شخصا يقوم بتسوية الحفر وتنقية املمرات الضيقة
من األحجار على طول املسالك الوعرة ،مشيا ،مع استعمال عربة
ومستلزمات الخدمة .وتأسف محمد على وف��اة ه��ذا الشخص،
مؤخرا ،الذي كانت توكل له هذه املهمة مقابل دريهمات يقدمها
ل ��ه م�س�ت�ع�م�ل��و ال �ط��ري��ق ال �ت��ي ت �غ��دو س��ال �ك��ة ل�س��اك�ن��ة ال ��دواوي ��ر
امل�ج��اورة وبهائمهم وبعض السيارات املهترئة التي ألفت نقل

ساكنة قرى وداوير متناثرة هنا وهناك.
يشهد ط��ول ج�ن�ب��ات ال� ��وادي م��ن ال�س�ف��ح إل��ى القمة تجمعات
سكنية تنبض بكل مقومات الصمود وال�ح�ي��اة ب��إص��رار وتحد
رغ ��م ق �س��اوة ال �ع �ي��ش وش �ظ �ف��ه ووع � ��ورة امل �س��ال��ك وال �ت �ض��اري��س
ال�ج�غ��راف�ي��ة .م�ش��اه��د طبيعية ت �غ��ري ه ��واة وم�ك�ت�ش�ف��ي ري��اض��ة
تسلق ال�ج�ب��ال وامل��رت�ف�ع��ات وال�س�ي��اح األج��ان��ب .وه �ك��ذا يستمر
املسح امليداني للفريق العلمي مرورا بدواوير "إزكار" و"تمشي"
و"أنمتر" ثم " أكونس نوانسا"...
وبينما عجات السيارات التي تقلنا تتلمس ول��وج الطريق
والتواءاتها املرهقة ،املفضية إلى عدة تجمعات سكنية متفرقة،
فوجئنا بقدوم سيارتني لسياح أملان قادمني في االتجاه املعاكس
لتتمكن السيارات من املرور بشجاعة والتجاوز بمهارة مدهشة.

ق � ��ال « أدري � � � ��ان ن �س �ن �ج �ي��وم �ف��ا» م��ن
ج �م �ه��وري��ة روان� � ��دا ( ش ��رق أف��ري �ق �ي��ا)،
وهو طالب باحث من املدرسة الوطنية
الغابوية للمهندسني شارك في الرحلة
« أتيحت لي فرصة االستفادة من هذا
امل� �س ��ح امل� �ي ��دان ��ي ل �ف �ه��م أف� �ض ��ل مل�ن�ط�ق��ة
ال� ��دراس� ��ة ب� �ح ��وض أوري � �ك� ��ا ،م ��ن ح�ي��ث
اإلمكانات وجوانب الضعف والهشاشة،
رف � �ق� ��ة م ��ؤط ��ري ��ن أس � ��ات � ��ذة خ � �ب� ��راء ف��ي
تخصصات مختلفة تهم إدارة الغابات،
وت �ق �ي �ي��م امل �ن �ت �ج��ات ال �ح��رج �ي��ة ،وإدارة
ال�ب�ي�ئ��ة وامل � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،واق�ت�ص��اد
ال�غ��اب��ات وت��دب�ي��ر امل�ن�ت��زه��ات الوطنية،
وق � � ��د ك� ��ان� ��ت ش� ��روح� ��ات � �ه� ��م ج � ��د ق �ي �م��ة
وم�ف�ي��دة ت��وف��ر لنا املعلومات وامل�ب��ادئ
التوجيهية التي من شأنها أن تساعدنا
على جعل مشاريعنا من نهاية الدراسة
ذات قيمة إضافية ملجال البحث.
وت� �م� �ك� �ن ��ت ش �خ �ص �ي��ا م� ��ن ت�ح�ص�ي��ل
مختلف امل �ع��ارف ع�ل��ى م�س�ت��وى النظم
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال� �ج� �غ ��راف� �ي ��ة واألدوات
األس��اس �ي��ة ف ��ي ت�ح�ل�ي��ل ورس� ��م خ��رائ��ط
م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� � � � ��دراس� � � � ��ة .ث � � ��م اس� �ت� �ي� �ع ��اب
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة وال �ج �ي��ول��وج �ي��ة > أدري ��ان نسنجيومفا يتوسط طلبة باحثني م�غ��ارب��ة م��ن امل��درس��ة الوطنية
والهيدروغرافية لحوض أوريكا ،فضا الغابوية للمهندسني.
عن إشكالية التعرية ،والفيضانات التي
ت��دم��ر امل �س��اك��ن ع �ل��ى ط ��ول ض �ف��اف واد تسويقها وتثمينها.
التأطير والتدريب .وستساعدنا جميع
كما تدارسنا سبل تعزيز قدرة ساكنة العناصر التي سبق ذكرها على إج��راء
اوريكا .ثم التقنيات الزراعية املعيشية
التي تسقى عبر السدود الصغيرة ،مع املنطقة على معرفة مفهوم دفع الخدمات دراس��ات�ن��ا النهائية واق�ت��راح اإلج��راءات
ال �ت �ع��رف ع �ل��ى األن �ش �ط��ة امل� � ��درة ل�ل��دخ��ل البيئية وتعويضها ع��ن التهيئة التي امل �ث �ل��ى ال� ��ازم� ��ة وف� �ق ��ا ل �ك��ل إم �ك��ان �ي��ات
باملنطقة من خال زراعة أشجار الخوخ ت �ق��وم ب�ه��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى ب �ن��اء ال �س��دود امل�ن�ط�ق��ة .ك�م��ا س�ي�ت��م تطبيقها بطريقة
وال �ت �ف��اح وال� �ك ��رز وال� �ج ��وز وغ �ي��ره��ا ثم الصغيرة ،وممارسات مكافحة التعرية ،منهجية ف��ي روان � ��دا وأي �ض��ا ف��ي ب�ل��دان
ال �ن �ب��ات��ات ال �ع �ط��ري��ة وال �ط �ب �ي��ة وم �ج��ال ث ��م إن� �ش ��اء ت �ع��اون �ي��ات ل�ت�ي�س�ي��ر عملية أخرى.

مقاربة تشاركية جديدة تهدف إحياء النظم البيئية بأوريكا
> م .التفراوتي
ف��ي إط� ��ار م �ش��روع "إدارة امل �ي��اه ودف� ��ع م�ق��اب��ل ال�خ��دم��ات
البيئية في سياق تغير املناخ" ( )GIREPSEعقدت الجمعية
املغربية للعلوم الجهوية ( )AMSRبتعاون م��ع مؤسسة
األط �ل��س ال�ك�ب�ي��ر ،وت �ح��ت إش� ��راف ال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة ،ل�ق��اء
تشاوريا مع كل من الجماعات القروية أوكايمدن ،أوريكة
وستي فاضمة.
وفي إطار هذه اللقاء ات ذكر عبد اللطيف الخطابي ،منسق
املشروع ،املشاركني من الجماعات الثاث ،بأهمية الغطاء
النباتي في الحد من انجراف التربة وتعديل سيان املياه
السطحية ،مشيرا إلى أهمية االتفاقية املبرمة بني مؤسسة
األط� �ل ��س ال �ك �ب �ي��ر وامل �ن��دوب �ي��ة ال �س��ام �ي��ة ل �ل �م �ي��اه وال �غ��اب��ات
ومحاربة التصحر ،وهي مقاربة جديدة إلعادة إحياء النظم
الغابوية ب��إش��راك الجمعيات املمثلة للساكنة املحلية عبر
إع��ادة تشجير املناطق املجاورة للدواوير بأشجار غابوية
مثمرة من قبيل الخروب والصبار.

وتم استعراض مختلف نتائج البحوث املنجزة من طرف
( )GIREPSEوالتي كشفت عن تحديد األولويات في إعادة
التشجير باملنطقة.
وي�ش�ه��د ال �ح��وض امل��ائ��ي ألوري �ك��ا ت��ده��ورا ك�ب�ي��را لنظمه
اإليكولوجية الغابوية وتعرية لغطائه النباتي ،مما يؤدي
إلى انجراف كبير للتربة وتفاقم حدة سيان املياه وينتج
ع�ن��ه ف�ي�ض��ان��ات تشكل خ�ط��را ك�ب�ي��را ع�ل��ى ال�س��اك�ن��ة املحلية
وزوار املنطقة وع�ل��ى البنى التحتية واألراض� ��ي الفاحية
املوجودة على ضفاف الوادي.
وتاريخ املنطقة شاهد على الكثير من أحداث الفيضانات
الخطيرة وأبرزها ما حدث يوم  17غشت .1995
وق��د أصبحت ه��ذه الفيضانات أك�ث��ر ك�ث��اف��ة ،رغ��م تهيئة
الحوض املائي لضبط تدفقات ال��ودي��ان ،ليس فقط بسبب
الضغوطات الناتجة عن األنشطة البشرية بل كذلك بفعل
الظروف الطبيعية للمنطقة وتغير املناخ.
وت � ��دارس امل �ش��ارك��ون ف ��رص وإم �ك��ان �ي��ات إع� ��ادة تشجير
ف �ض��اء ات امل�ل��ك ال�غ��اب��وي وغ��رس األش �ج��ار املثمرة ف��ي امللك
الخاص ،بمساهمة كل من مؤسسة األطلس الكبير واملواكبة

التقنية ملشروع (.)GIREPSE
في سياق الغرس بامللك الخاص تناقش املشاركون حول
تحديد منطقة نموذجية بكل من الجماعات الثاث ،تنجز
فيه عمليات غرس األشجار املثمرة.
وناقش املشاركون عملية تشجير امللك الغابوي في إطار
ال �ش��راك��ة امل�ب��رم��ة ب��ني امل �ي��اه وال �غ��اب��ات م��ن ج�ه��ة وم��ؤس�س��ة
األط�ل��س الكبير م��ن جهة ثانية ،وال�ت��ي ستحدد مساحتها
وموقعها ف��ي ك��ل م��ن ال�ج�م��اع��ات م��ع اس�ت�ش��ارة الجمعيات
املحلية بالجماعات املعنية.
وتعهد كل من رؤساء الجماعات الثاث باختيار املناطق
ذات األول��وي��ة بالتشجير والجمعيات املعنية وف��ق مقاربة
تشاركية مع الساكنة املحلية .وسيتم بعد ذلك إبرام اتفاقية
شراكة إطار بني كل من الجماعات املعنية والجمعية املغربية
ل�ل�ع�ل��وم ال�ج�ه��وي��ة وم��ؤس�س��ة األط �ل��س ال�ك�ب�ي��ر ،وذل ��ك بغية
تحديد املهام املوكلة لكل األطراف قصد تفعيل االتفاقية.
وقدمت مسودة االتفاقية وتم االتفاق على دراسة بنودها
وكذا اإلباغ باملاحظات ونتائج املشاورات مع الساكنة من
أجل تفعيلها وأجرأتها.

يذكر أن امللتقيات املنعقدة مع الجماعات الثاث ،شهدت
مشاركة وازنة وفعالة ،لفعاليات من املجتمع املدني ،ممثلي
املصالح الخارجية من قبيل وكالة الحوض املائي ومديرية
امل �ي��اه وال �غ��اب��ات وم �ح��ارب��ة ال�ت�ص�ح��ر وامل��دي��ري��ة اإلقليمية
للفاحة بمراكش ،فضا عن عدة أساتذة ومهندسني وطلبة
باحثني.
يشار أن مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ في حوض
تانسيفت ( ،)GIREPSEتنسقه الجمعية املغربية للعلوم
ال�ج�ه��وي��ة ( )AMSRب �ش��راك��ة م��ع ج��ام�ع��ة ال �ق��اض��ي ع�ي��اض
واملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني واملديرية الوطنية
ل ��ألرص ��اد ال �ج��وي��ة وامل ��رص ��د ال �ج �ه��وي ل�ل�ب�ي�ئ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة
امل �س �ت��دام��ة ب �ج �ه��ة م ��راك ��ش ت��ان �س �ي �ف��ت ،وامل �ع �ه��د ال��وط �ن��ي
للتهيئة والتعميير ،ثم جامعة مونكتون بكندا .ويتناول
امل �ش��روع ال�ق�ض��اي��ا امل�ع�ق��دة وامل�ت�ع�ل�ق��ة بالنظم االجتماعية
واالقتصادية والطبيعية وتفاعاتها ،وذلك بغية النهوض
بسياسة اإلدارة املتكاملة للمياه مع األخذ باالعتبار جميع
القوى الداعمة للتغيير ،الداخلية والخارجية.

