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حتديات التأقلم مع
التغيرات املناخية
واألنظمة اإليكولوجية
الساحلية باملغرب

االنطالق من جماعة بودينار ،مبنطقة الريف ،إلى دوار "بومعاد" ثم دوار" تيزة" ،وال مناص من
اختراق نهر أمقران الكبير .بقايا أشجار متناثرة ،سيوالت مائية تنساب بسكون ،برك مائية ضحلة
تسكن في زوايا قصية ،كأنها نقط مائية يائسة وخجولة أمام شساعة النهر الكبير .على اجلانب
األيسر ،مير شريط مائي يشق طريقه بعناد وسط النهر الضخم كأنها حية تسعى نحو مكان
معلوم ،ينساب بسخاء ،يبدو أنه قادم من عني رقراقة بأعلى اجلبل ،تائه ومندفع بقوة ،يبدو أن ال
ملجأ إليه إال االرمتاء في حضن البحر األبيض املتوسط .قطيع ماعز جميل املظهر ،مييزه لون بني داكن ،يؤثث موكبه
خرفان نهمة ،تبحث عن كأل ومرعى ،يصد مالمح الهزال الذي بدا عليهم.
محمد التفراوتي

رحلة استكشافية
إلى

بودينار
و
السعيدية
الرحلة نحو بودينار لم تكن سهلة

تستمر السيارتان رباعيتا الدفع
في اإلسراع إلى بلوغ دوار بومعاد،
عبر الوادي أمقران ،مرة ذات اليمني
وأخرى ذات الشمال ،بحثا عن مسلك
ميسر إلى الهدف املنشود :إنه دوار
"بومعاذ" ،لتعقبه زيارة دوار "تيزة" في
اليوم التالي.
رجل منهمك في غربلة حصى ورمال
وسط النهر ،يرفع رأسه ليستكشف
ماهية السيارات القادمة ،إذ لم يجمع
صاحبنا سوى ركامني صغيرين من
الرمل...
آه وأخير ًا ،بعد ما يزيد على ساعة
إال ربع وسط نهر أمقران ،منفذ يخرجنا
من النهر على حافة الوادي نحو أعلى
اجلبل ،لتبدأ معاناة االلتواءات تلو
االلتواءات مع الغبار الكثيف املتناثر،
يحجب الرؤية بعض األحايني،
ويستوجب التمهل لتسلق اجلبل عبر
الطريق الضيقة ،للوصول إلى الدوار/
القمة ،حيث يقطن سكان الدوار،
ليتراءى أخير ًا ،وليس آخر ًا ،من األعلى
شموخ الوادي الكبير نهر أمقران.
التكيف مع تغير املناخ وحتسني
حياة سكان دواري" بومعاد" و"تيزة"،
إحدى دواوير جماعة بودينار ،في
منطقة الريف الشرقي (بني احلسيمة
والناظور ،وبالقرب من ساحل البحر
األبيضاملتوسط)،وفقبرنامجتشاركي
بني سكان الدوارين املتباعدين ،وبني
برنامج التأقلم مع التغيرات املناخية
"أكما" ،عبر جمع مياه األمطار ،وتطوير
املزارع وتقنيات تثبيت اجنراف التربة،
شكل نقطة استهداف دراسة علمية
من قبل مشروع التأقلم مع التغيرات
املناخية ،بغية تعزيز صمود النظام
اإليكولوجي احمللي ،وفك العزلة،
وتعزيز القدرات احمللية.

دوار تيزة
يستند سكان دوار" تيزة" على
مزروعات جبلية تقليدية عبر محاصيل
سنوية من احلبوب ،والبقوليات،
أشجار الزيتون ،وأشجار بعض
الفواكه ،وتربية املواشي ،..لكن آثار
تغير املناخ أثر سلبا على الزراعة
التقليدية حيث أضحت أقل ربحا وأكثر
تهديدا للنظام البيئي احمللي.
إذ تدهورت التربة الطينية اخلصبة
باملنطقةبفعلالتعريةوملوحةاألراضي
واملياه اجلوفية ،الناجمة عن ارتفاع
مستوى البحر األبيض املتوسط.
ويتعرض السكان إلى خطر تآكل
التربة والفيضانات واجلفاف مما
يقلص األراضي الصاحلة للزراعة
وتدمير الغطاء النباتي ،ويدمر البيئة
والبنية األساسية وتفشي الفقر املؤدي
إلى هجرة الشباب بصفة خاصة.
يعاني ساكنة دواري بومعاد وتيزة
األمطار الغزيرة (عواصف األمطار
االستثنائية) ،التي تسببت في
فيضانات مدمرة لنهر أمقران الشهير،
الذي يعزل معظم دواوير جماعة
بودينار عن املركز بجماعة بودينار،
لكن مقابل ذلك تشهد املنطقة ،أيضا،

فترات جفاف شديد يؤثر تأثير ًا سلبي ًا
على السكان ،الذين يعتمدون على
املوارد الطبيعية والزراعة.
وسجلت دراسة ميدانية لفريق بحث
مشروع "أكما" ارتفاع مستوى سطح
البحر وتأثيراته الهامة من حيث ملوحة
املياه اجلوفية والتربة الساحليتني،
ما سيؤثر على مستوى عيش سكان
املنطقة ،وعلى النظام اإليكولوجي،
وسيزيد من هشاشة البنية االجتماعية
واالقتصاديةللمنطقة.
وأفاد البروفيسور ،عبد اللطيف
اخلطابي ،منسق مشروع "أكما"
وأستاذ املدرسة الوطنية الغابوية
للمهندسني ،أن التوقعات املستقبلية
لتغير املناخ ينص على تزايد درجة
احلرارة ،وانخفاض هطول األمطار،
وزيادة اجلفاف ،مع بروز عدم التوازن
بني العرض والطلب على املياه.
وضعت استراتيجيات دقيقة لتدبير
املاء والتربة من أجل تأقلم جيد مع
اجلفاف والتعرية ،حيث اختيرت
ممارسات زراعية تتكيف مع تغير املناخ
يجري تنفيذها بالتعاون مع السكان في
أفق تعزيز التحسني املستدام لظروفهم
املعيشية ،من قبيل اختيار أنواع أشجار
يسهل تكييفها مع ندرة املياه وملوحة
التربة والتعرية ،كالزيتون واخلروب
واللوز والتني ،واعتماد تقنيات زراعية
بديلة تساعد على تنمية املزروعات ذات
قيمة عالية مضافة.
هذا ناهيك عن إجناز خزان جلمع
املياه املوجودة في القرية ،وحفر
خزانات أخرى ونهج نظام الري
بالتنقيط فض ً
ال عن اختبار وتنفيذ
تقنيات للحفاظ على تربة مستدامة.
ومن أجل تعزيز قدرة املجتمع على
مواجهة اآلثار السلبية لتغير املناخ،
عمل مشروع "أكما" على إجراء ورشات
عمل تدريبية للساكنة املستهدفة
الكتساب اخلبرات واملعارف املتعلقة
بتغير املناخ ،على مستوى إدارة املياه،
وصيانة خزانات مياه األمطار وتنفيذ
صيانة املستدامة للزراعات احمللية كل
ذلك من أجل حتسني مستويات معيشة
السكان واحلد من الفقر والهشاشة لدى
األسر واحلد ،أو باألحرى ،التقليل من
الهجرة إلى املدن ،ومواجهة مخاطر
تآكل التربة ،وبالتالي حماية النظام
البيئي والزراعة احمللية.

إدارتها للموارد الطبيعية ،وبالتالي
فهي األكثر تصديا آلثار تغير املناخ،
بعملها الشاق بجمع املياه من مسالك
طبيعية وعرة ،مما يقلص أنشطتها
أخرى .ذلك أن املرأة ،على عكس الرجال،
ال ميكنها مغادرة القرية للبحث عن
مداخيل معيشية األخرى فهي تعتمد
على املوارد احمللية أمام انخفاض
إنتاج احملاصيل الزراعية احمللية
فض ً
ال عن أن لها فرص ًا ضئيلة للتعليم،
ما استرعى اهتمام مشروع "أكما" جللب
دعم فرص كبيرة للسكان ،خصوصا
املرأة ،لتطوير مهارات جديدة وأنشطة
متنوعة مبشاركة جمعيات محلية.
وسيساعد هذا املشروع النساء على
التعامل مع جميع هذه العوامل املختلفة
من الهشاشة ،من خالل برنامج محو
األمية للنساء والفتيات من القرية،
وإنشاء خط أنابيب الستقبال املياه
من املصدر واملياه املستخدمة في
الري ،ثم تشييد حوض صغير بالقرب
من مصادر املياه ،ونهج نظم الري
بالتنقيط على قطع جتريبية ،لترشيد
إدارة املياه املتناقصة وفسح املجال
للنساء لتحسني معرفتهن بتغير املناخ
وتنفيذ التقنيات الزراعية الرشيدة ،مع
تبادل التجارب ومعلومات عبر زيارات
ملواقع املشاريع األخرى.

ساحل السعيدية

دوار "بومعاد"
تستهدف دراسة مشروع "أكما"
نساء دوار "بوعاد" وتعزيز قدرتهن
على تكيف مجتمعهن الزراعي احمللي
مع آثار التغيرات املناخية ،خصوصا
حتدي تناقص املوارد املائية وتدمير
الغطاء النباتي وفقدان التربة
واحملاصيل واملاشية ،وتدمير البيئة
والبنية األساسية.وسيساعد املشروع
على حتسني إدارة وتخزين املوارد
املائية ،من خالل تسهيل احلصول على
املوارد املائية للنساء واحلد من عملهن
الشاق جللب املياه ،وحتسني ظروفهن
املعيشية ،فضال عن استفادة املزارعني

مناظر من بودينار و السعيدية

الذين سيتم تسهيل إمداداتهم ملياه للري.
ومتثل النساء حوالي  75٪من سكان الدوار ،ذلك
ألن معظم الرجال في املهجر ،بشكل مؤقت أو دائم،
للبحث عن عمل في مكان آخر.
وتستند سبل العيش على الزراعة التقليدية عبر
احملاصيل السنوية كما لسكان الدوار أنشطة زراعية
واسعة متنوعة على مستوى تربية األغنام والنحل،
ومصائد األسماك والتجارة ،تساهم بدرجة أقل في
مصادر الدخل.
حيث إن املرأة تسهم إسهام ًا كبير ًا في اإلنتاج
الفالحي مبختلف مراحل الزراعة :الزراعة والري

(خاص)

وإزالة األعشاب الضارة واحلفاظ على احلقول
واحلصاد والتخزين للمنتجات الزراعية.
ويعاني دوار "بومعاد" من عدم صلته بشبكة مياه
الشرب ،وتقع بعض املنازل على بعد  1.5كيلومتر من
مصدر املاء ،وميكن للمرأة أن تنفق ما يصل إلى ساعة
ونصف الساعة من الوقت في اليوم الواحد جللب
املياه ،قصد االستخدام في الشرب واألعمال املنزلية،
والزراعة والري.
ويوضح البروفسور ،عبد اللطيف اخلطابي،
أن املرأة بدوار بومعاد تعاني كثيرا بفعل انعكاس
التغيرات املناخية على حياتها مباشرة ،من خالل

في السياق نفسه تشهد منطقة
السعيدية حتديات مماثلة تنعكس
سلبا على مستوى السكان احملليني،
الذين يعيشون من مداخيل الصيد
التقليدي واملزروعات احمللية .ذلك أن
نسبة سكان منطقة السعيدية -رأس
املاء تصل إلى  42.699نسمة ،أغلبهم
سكان قرويني ،بنسبة  76في املائة ،في
حني أن السكان باملناطق احلضرية ال
تتعدى  24في املائة من النسبة العامة.
ويشتغل صيادو منطقة السعيدية
بقوارب صغيرة حجمها يتراوح بني
 5إلى  6أمتار ممتد على طول الساحل
بني مصب ملوية والسعيدية.
وشخص مشروع «التأقلم مع
التغيرات املناخية» خصوصيات
وحاجيات املنطقة ،في أفق تعزيز
قدرة النظام البيئي البحري وتأهيل
قطاع الصيد التقليدي ،وهو الهدف
الذي أضحى العمل عليه حاجة ملحة
لتنمية منتجع السعيدية ،ومتكني
الصيادين من التكيف مع التغيرات
املناخية ،وارتفاع درجات احلرارة،
والظواهر اجلوية اخلطيرة ،وكذا
حتسني ظروف االشتغال واحلياة،
مع املساهمة في احملافظة على املوارد
الطبيعية واملنظومة البيئية البحرية
احمللية.
ويؤثرتغيراملناخعلىنشاطالصيد،
بتقليص عدد أيام الصيد ،وعلى كمية
ونوعية األسماك املصطادة ،فضال
عن اآلثار القوية للتنمية السياحية
في املنطقة ،املتمثلة في زيادة حجم
النفايات ونسبة التلوث الساحلي
والبحري والصيد اجلائر من قبل

(خاص)

سفن الصيد الكبيرة.
ويتأثر ساحل البحر األبيض
املتوسط من ارتفاع متوسط درجات
احلرارة وزيادة تواتر موجات احلر،
مما يؤثر سلبا على الصيد .حيث تفر
األسماك بفعل ارتفاع درجات احلرارة،
مما يؤدي إلى تكثيف اصطيادها
على نحو متزايد وعلى نطاق واسع
مع تغير في مواسم الصيد .كما طال
انعكاس مختلف التأثيرات األخرى
على نوعية األسماك ،وصالحية
استهالكها ،مما يقلل من موارد وربح
الصيادين.
عالوة على ذلك ،فإن تزايد حدة
وتواتر العواصف ،التي أصبحت
ال ميكن التنبؤ بها ،بشكل متزايد
وخطير ،قلص عدد أيام الصيد.

نتائج ومنجزات
ويشير البروفسور عبد اللطيف
اخلطابي إلى أن املنطقة ستشهد
تغيرات مناخية من خالل حتليل دقيق
للمعطيات املعاجلة ،مما يستوجب
حتسني الظروف املعيشية للصيادين
وظروف الصيد ،وتعزيز قدرات
املجتمعات احمللية ملعاجلة اآلثار
السلبية لتغير املناخ.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج
ومنجزات في غاية األهمية ،كما تؤكد
جمعية" أنلما" لقدماء تالميذ مذاغ
للثقافة والتنمية ،مكنت الصيادين من
حتسني ظروف عملهم وتنمية مواردهم
وتطوير معدات القوارب ،مع توفير
أدوات إرشادية للصيادين في ما بينهم،
ملواجهة الرياح العاتية وحاالت املناخ
غير املتنبأ بها ،ناهيك عن حتسني
مستوى جهود حفظ األسماك في
الطقس احلار ،مما يسمح للصيادين
بتعامل أفضل مع ارتفاع درجات
احلرارة واحلاجة إلى االبتعاد عن
الشاطئ لصيد األسماك ،وذلك من خالل
تزويد الصيادين باملبردات احملمولة.
وبذلك يجري تعزيز قدرة املجتمع
احمللي على التعامل مع تأثيرات تغير
املناخ وتعميم الدروس املستفادة من
املشروع في مجتمعات الصيد األخرى،
من خالل ورشات عمل الكتساب
اخلبرات واملعارف اجلديدة املتعلقة
بتغير املناخ .وتدريب الصيادين على
استخدام أدوات الوقاية والتوجيه
ونظام موحد لنظام اإلنذار املبكر .يذكر
أن مشروع «أكما» اعتمد على املقاربة
التشاركية لعملية تنفيذ مختلف
التدابير ،والنتائج املستخلصة من
الدراسة املنجزة مع جمعية محلية
(«أنلما» لقدماء تالميذ مذاغ للثقافة
والتنمية وتعاونية الصيادين،
وصندوق البيئة العاملي ،إذ من املنتظر
أن تشمل أنشطة املشروع متكني السكان
من تطوير تقنيات الصيد املتسم
بالهشاشة وتعزيز الوعي في أوساط
صناع القرار بتأثيرات تغير املناخ
البحري على األنظمة اإليكولوجية
الساحلية ،وضرورة أخذها بعني
االعتبار في مجال التخطيط.

