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كيف ميكن إزالة تلوث املتوسط؟

مبادرة أفق  2020تدعو إلى إدماج السياسيني في برامج مكافحة التلوث البحري
وصياغة سياسات بيئية إقليمية حلماية البحار

أثينا – من محمد التفراوتي

يغطي البحر األبيض املتوسط أكثر من  2.5مليون كيلومتر
مربع ،ويصل طول سواحله إلى نحو  46.000كيلومتر .وتضم
البلدان املتوسطية  425مليون نسمة من السكان ،إلى جانب
 170مليون سائح يفدون إليها كل عام.
ويصل العمق الوسطي لهذا البحر إلى  1500متر فقط.
وه��و بحر شبه مغلق مبنفذين رئيسيني هما :مضيق جبل
ط��ارق ،وعرضه نحو  14كيلومتر ًا ،وقناة السويس .ونتيجة
ل��ذل��ك ف��إن جت��دد م��ي��اه امل��ت��وس��ط عبر ال��ت��دف��ق��ات ال��داخ��ل��ة من
احمليطات األخرى يتطلب أكثر من قرن من الزمان.
ويتميز احلوض املتوسطي بتنوع بيولوجي فريد يعد من
أغنى البحار في العالم .ويعيش فيه  7.5باملائة من مجموع
األنواع احليوانية و 18باملائة من كل النباتات البحرية رغم أنه
يغطي فحسب  0.7باملائة من املساحة اإلجمالية للمحيطات.
وتضم نباتات وحيوانات املتوسط أنواع ًا من املناطق املعتدلة
وشبه االستوائية على حد س��واء ،علم ًا بأن نسبة  30باملائة
منها هي من األنواع املستوطنة.
وتشكل مياه املتوسط نقطة التقاء سواحل بلدان في أوربا،
والشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،ولهذا فإن اإلقليم معقد من
الزوايا السياسية واالقتصادية واجلغرافية ،وفريد ومتنوع من
الزاوية البيئية.
من هنا تبرز أهمية إدماج ذوي القرار السياسي التشريعي
وبرملانيي الضفتني في جل الرهانات واملساعي الرامية إلى
مكافحة التلوث البحري ومشاركتهم ف��ي صياغة سياسات
بيئية ،إقليمية عبر تعزيز قدراتهم ودمجهم في عمق اإلشكاالت
اللتماس احللول الالزمة.
وأكد البروفسور مايكل سكولوس ،رئيس فريق «مبادرة
أف��ق  »2020وك��ات��ب ع��ام ل��ل��دائ��رة ممثلي البرملانيني البحر
املتوسط للتنمية املستدامة ،أن ل��دى منطقة البحر األبيض
املتوسط خبرة وإمكانيات متراكمة للتدخل كمختبر دولي من
أجل التغيير وأفضل املمارسات بشأن عدد من القضايا في
مجال إدارة م��وارد املياه ،غير التقليدية والطاقة الشمسية،
وتبعا للتشكيالت السياسية هناك اليوم عديد من املنظمات
واملؤسسات واملشاريع التي تقوم على مبدإ التعاون لبناء
مستقبل أفضل في املنطقة.
جاء ذلك خالل مداخلة علمية بورشة عمل إقليمية مؤخرا
ح��ول موضوع «كيف ميكن ألعضاء البرملانات املساهمة في
بيئة نظيفة وفعالة في البحر األبيض املتوسط» في العاصمة
اليونانية.
وأطلقت املشاريع الكبرى املمولة من قبل االحتاد األوروبي،
كـ»مبادرة أفق  2020و»مشروع اإلدارة املستدامة واملتكاملة
للمياه» ،وذل��ك لتشريع التنمية املستدامة في املنطقة .هذا
باإلضافة إلى مهام أخرى بصدد التنفيذ في املنطقة بتمويل
من مرفق البيئة العاملية ،وكذا مشروع إقليمي حول احلكامة
وتنمية املعارف الذي ينفذ من قبل اخلطة الزرقاء.
وأشار البروفسور سكولوس إلى األزمة االقتصادية التي
تعرفها دول الشمال واالضطرابات االجتماعية في اجلنوب.
والهجرة والنمو السكاني ومختلف العوامل االخ��رى التي
تفاقم الوضع باملنطقة.
وف��ي ع��رض آخ��ر ،ت��ن��اول البروفسور سكولوس املشهد
البيئي والسياسي واالجتماعي مبنطقة املتوسط كمحيط
ليؤكد على أهمية املنطقة
مغلق ،ومهد للحضارات املتعاقبةِ ،
في إط��ار تبادل شمال جنوب وكونها نقطة ساخنة للتنوع
البيولوجي والنزاعات والتوترات االجتماعية وارتفاع البطالة
وم��ع��دل الهجرة نحو الشمال .وعبر ع��ن تخوفه م��ن ارتفاع
الالتسامح الديني والثقافي.
كما أن ن���درة امل��ي��اه ت��رج��ع إل��ى االرت��ف��اع الكبير للعدد
السكاني للحوض ،وم��ا يلي ذل��ك م��ن ت��ل��وث للبر والبحري
والغابات والتسربات النفطية واالنبعاثات الغازات الدفيئة
وك��ذا اإلف��راط في صيد السمك وارتفاع تلوث الرواسب التي
تطمر ..هذا فضال عن تأثيرات تغير املناخ.
وانتقل البروفسور سكولوس لعرض اآلل��ي��ات الواقية
لصنع ال��ق��رارات والتخطيط ومواجهة مختلف اإلشكاليات،
منبها البرملانيني امل��ش��ارك�ين ف��ي ال��ورش��ة إل��ى ض���رورة فهم
تركيبة البحر األبيض املتوسط .وحلل العوامل التي فاقمت
الوضعية ليركز على الشق التربوي والسلوك اإلنساني ،مبرزا
سبل التوصل إلى ركائز التنمية املستدامة باملنطقة من خالل
التشريعات واملؤسسات واإلدارات الدولية والعلمية.
ودعا البرملاني النمساوي ستيفان شيناس رئيس جلنة
الطاقة والبيئة واملياه لالحتاد من أجل املتوسط إلى تعزيز
استخدام الطاقة املتجددة ،عبر استخدام الشمس والهواء
والكتل احليوية بدل الطاقة األحفورية ،وذلك بالترويج للطاقة
اخلضراء التي تعد ثورة صناعية مقبلة تنتج وظائف دائمة
ومستدامة.
وأبرز حاالت التلوث الذي يئن حتت وطأته البحر األبيض
امل��ت��وس��ط ،خ��ص��وص��ا األك��ي��اس وأغ��ل��ف��ة األط��ع��م��ة واحل��ق��ائ��ب
البالستيكية احملتوية على مواد سامة كمادة «النايلون» ذات

التأثير اخلطير على األس��م��اك ،حيث أن ثلث قعر احل��وض
املتوسط مغطى بالنايلون ،وبذلك تنتهي هذه املادة اخلطيرة
إلى موائدنا من خالل استهالك وجبات األسماك.
وحث شيناس على إشراك املواطنني وتوعيتهم في مجال
استخدام إدارة النفايات ،ونادى إلى عدم تنظيف السفن وإلقاء
مقذوفاتها امللوثة ،وكذا حترمي التخلص من النفايات الصناعية
بعرض البحر املتوسط عبر تطبيق االتفاقيات الدولية .وطالب
بإنشاء حدائق بحرية بني املغرب واجلزائر وإسبانيا.
وذكر شيناس بضرورة التعاون االقتصادي من أجل منطقة
املتوسط .وس��اق مثاال على ذل��ك م��ش��روع صناعة السيارات
باملغرب الذي ينتج  160ألف سيارة دون ملوثات ،صفر باملائة
من انبعاثات امللوثة ،معلنا عن إطالق يوم مخصص حلماية
البحر األبيض املتوسط في عام  .2013سيتم فيه التركيز على
جمع النفايات وتوعية املدارس واملصانع الصغيرة.
ومن جهتها ،أكدت ماريا لويزا سيلفا مجياس منسقة خطة
العمل من أجل املتوسط (برنامج األمم املتحدة للبيئة) ،على
وجوب تكاثف جهود  21دولة محيطة بالبحر األبيض املتوسط
واالحت��اد األوروب��ي لرفع التحديات املرتبطة بالتلوث البيئي
وفق خطة عمل من أجل املتوسط ،و تبعا ملفاهيم أساسية توجه
العمل املنشود ،وهو أن البحر األبيض املتوسط مساحة واسعة
شبه مغلقة تقتضي برامج متكاملة وغير منفردة ،ثم اعتبار
كون البيئة والتنمية متالزمني.
كما أن النظام اإليكولوجي الصحي يتطلب إدارة األنشطة
البشرية ثم التحفيز التخاذ ال��ق��رارات مع األط���راف املعنية،
كمبادرة حديثة إلطالق حماية األنظمة البحرية في املتوسط من
أجل استهالك أكثر استدامة واحلد من التلوث البحري وحماية
التنوع البيولوجي باملنطقة .ودعت سيلفا مجياس إلى على
إطالق شبكة صلبة من املؤسسات املعنية في حوض املتوسط
عبر مشروع إقليمي إلدارة التلوث البحري على أساس منهجية
دقيقة ملباشرة إشكالية ما يناهز  100بؤرة ساخنة من التلوث
وذلك مقابل التحديات املرتبطة بإدارة السواحل ومعدل النمو
الوحدة السكنية املتزايد على طول املناطق الساحلية.
واستعرضت سيلفا مجياس اإلجن����ازات ال��ت��ي حققتها
اتفاقية برشلونة حلماية البحر املتوسط من التلوث خالل 25
سنة ،في مجال احملافظة على امللكية ومشاركة األطراف املعنية
واعتماد نظام قانوني وفق ثالثة بروتوكوالت بشأن املصادر
البرية للتلوث بارتباط مع اتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط
العمل (اتفاقية برشلونة).
وحت��دث��ت إل��ي��ن��ا ب��ن��ارت��ي��س ،رئ��ي��س��ة دائ����رة البرملانيني
األوروبيني من أجل التنمية املستدامة ،عن أداء الدائرة وآفاقها
الواعدة نحو زرع بذور التعاون وتكاثف اجلهود ،مشيرة إلى
مشروع وثيقة بنزرت والتي تروم إلى حتسني الوضع البيئي
ببحيرة بنزرت واحملافظة على توازن املنظومة البيئية للبحيرة.
واستعرضت نرمني وفاء عن اجلامعة العربية االتفاقات
البيئية املتعددة األط���راف املتعلقة بالتنوع البيولوجي من
خالل االستراتيجيات وخطط العمل باجلامعة العربية على
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ،كما ذك��رت مبا مت
تداوله في قمة «ريو  »+20حول االقتصاد األخضر إذ أن للعالم
اآلن رؤية واضحة للمضي قدما في العنصر االقتصادي للتنمية
املستدامة ،مراعيا اإلكراهات املناخية والضغط املفرط لألنشطة
البشرية على النظم اإليكولوجية ،موصية ب��وج��وب تعزيز
أوجه التآزر بني االتفاقات البيئية وكذا تقوية التنظيم ودعم
البرنامج التدبيرية كأداة قوية لزيادة الوعي البيئي.
وتناول الدكتور عماد عدلي منسق عام شبكة «رائد» مختلف
البرامج الرامية إل��ى حماية البيئة التي تعد ضمن ص��دارة
ج��دول أعمال البرامج السياسية في منطقة البحر األبيض
املتوسط ،مشيرا إل��ى التحديات واخل��ي��ارات املتاحة حلماية
البيئة في البرامج السياسية في البحر املتوسط ،ومذكرا
بدواعي املصادقة على التنمية املستدامة بوصفها عنصرا هاما
في حتديد الرؤى واألهداف االستراتيجية الوطنية واإلقليمية،
وكذا إنشاء برامج وطنية وإقليمية للتنمية املستدامة لضمان
احلكم الرشيد وحوار صحي بني مختلف أصحاب املصلحة.

متطوع يساهم في تنقية مياه البحر من النفايات الصلبة.
وأس��ه��ب ال��دك��ت��ور ع��دل��ي ف��ي ت��ع��داد ال��ت��ح��دي��ات امل��ؤرق��ة
وال��ت��ي ح��دده��ا ف��ي ع���دم وج���ود اإلرادة ال��س��ي��اس��ي��ة ونقص
ف��ي ال��ق��درات املؤسسية والبشرية والتشريعات ،فضال عن
محدودية املوارد املالية ونقص الوعي واملشاركة .وبخصوص
اخليارات والفرص املتاحة أبرز الدكتور عدلي اخلبرة طويلة
على املستوى اإلقليمي للجنة املتوسطية للتنمية املستدامة
واالل��ت��زام ال��ق��وي للجامعة ال���دول العربية ،مستجليا خالل
مداخلته -التي لقيت جتاوبا ملفتا من قبل املشاركني -بعض
املبادرات اجليدة على املستوى الوطني من قبيل جلنة التنمية
املستدامة بتونس واإلقليمية املتسمة بالفعالية مثل شبكات
املجتمع املدني والدوائر املتخصصة مثل شبكة «رائد» ودائرة
«كمبسود» وشبكة املعلومات املتوسطية والدائرة املتوسطية
للصحفيني للبيئة والتنمية املستدامة.
وعالج الدكتور عدلي بالشرح والتحليل عناصر التغيير
على مستوى التربية والتعليم واحلكامة ال��رش��ي��دة ،وبناء
القدرات واالستثمار في التنمية املستدامة ،و تشجيع الشراكات
شمال-جنوب على جميع املستويات ،والقيمة النوعية املضافة
لدى إشراك املجتمع املدني ثم أهمية مشاركة النواب البرملانيني
ووسائل اإلعالم لتعبئة املجتمعات وتشكيل الرأي العام.
وت��اب��ع امل��ش��ارك��ون ف��ي سياق سلسلة ال��ع��روض املدرجة
عرض الدكتور أليساندرو كالي عن الشبكة الدولية للبصمة
البيئية ليبني م��دى ق��درة كوكبنا األرض��ي واألنظمة البيئية
على س��د حاجيات سكانها ،لكون الطلب يفوق ال��ع��رض ،إذ
شهدت منطقة البحر األبيض املتوسط ارتفاعا في البصمة
البيئية لكل فرد بنسبة  52باملائة ،بينما سجلت انخفاضا على
مستوى القدرة االستيعابية البيولوجية لكل فرد بنسبة 16
باملائة وذلك خالل فترة ما بني عامي 1961و .2008و ارتفع
بذلك العجز في املنطقة اإليكولوجية ب  230باملائة  .وعليه
ف�لا مناص م��ن االستثمار واملتابعة والنمو االق��ت��ص��ادي في
استخدام املوارد .كما أن اتساع الفجوة بني العرض والطلب

محمد عامر نائبا لرئيس حلقة البرملانيني املتوسطيني من أجل التنمية املستدامة
انتخب محمد عامر الوزير السابق املنتدب املكلف باجلالية املغربية باخلارج ،نائبا ثانيا لرئيسة حلقة البرملانيني املتوسطيني من أجل
التنمية املستدامة بصفته نائبا برملانيا ،وذلك على هامش الورشة.
وطالب محمد عامر لدى تدخله بالبرملان اليوناني بإجناز دليل ألحسن املمارسات في مجال حماية بحر األبيض املتوسط من التلوث ،مع
وجوب إدراج إشكالية التلوث في املتوسط في السياسات العمومية ،وضرورة تعبئة البرملانيني وفعاليات املجتمع املدني واإلعالم في تنزيل
املقاربة املعتمدة في املوضوع...
وذكر باإلصالحات العميقة في ميدان البيئة واملتمثلة أساسا في إقرار قانون جديد للماء يؤسس للتدبير املندمج والالمركزي التشاركي
للموارد املائية ،وتعميم املاء الشروب في املجال احلضري ،وبلوغ نسبة تعميم  75باملائة في املجال القروي .واستعرض مزايا البرنامج الوطني
القتصاد املاء والذي يتوخى توفير  2مليار و 400مليون متر مكعب في السنة والبرنامج الوطني لتحلية ماء البحر الذي ينشد إنتاج 400
مليون متر مكعب في السنة صاحلة للشرب.
وأشار عامر ،أمام برملانيي الضفتني ،إلى بعض اإلجنازات املغربية في املجال كالبرنامج الوطني ملعاجلة النفايات الصلبة والسائلة وكذا
إنشاء  43محطة ملعاجلة املياه العادمة 13 ،منها تهم مدنا في ضفة البحر األبيض املتوسط و 33محطة في طور االجناز ،منها  5مدن أخرى
كذلك باحلوض املتوسطي.

يتطلب وفرة األصول اإليكولوجية الستقرار املنطقة .وبقدرتها
الشرائية التي تخول لها الوصول إلى املوارد واخلدمات التي
تنتجها تلك األص��ول .وأوصى الدكتور كالي القادة باجلنوح
نحو االستراتيجيات ملعاجلة نقص امل��وارد املتاحة والطلب
املتزايد على كوكب األرض لتفادي تالشي قدرة دول احلوض
على النجاح في التنافس عامليا على املوارد.
ومن زاوية إعالمية ،حتدثت الصحفية زهور حميش عن
دور اإلعالم في مواكبة البرامج املعتمدة والدفع باجتاه حتقيق
األهداف املنشودة ،والدور احلاسم الذي تلعبه في تنوير الرأي
العام وتوعيته بقضايا بيئية ،مذكرة بدائرة إعالميي البحر
املتوسط للبيئة والتنمية املستدامة التي مت إنشاءها في عام
 ،2002وذلك في أفق املشاركة بفعالية أكبر في القضايا املتعلقة
بالتنمية املستدامة ملنطقة البحر األبيض املتوسط ،وخاصة
قضية املياه ،لكونها حتظى باألولوية في جميع بلدان املنطقة.
وأضافت اإلعالمية حميش أن الفرصة مواتية لتنمية
ق��درات جميع اإلعالميني العاملني في منطقة البحر األبيض
املتوسط ،كي تغطي بكفاءة قضايا البيئة باملنطقة وذلك في
سياق تأمني تدفق املعلومات وال��ت��آزر فيما ب�ين البرملانيني
واملنظمات غير احلكومية والصحفيني من أجل تعزيز التنمية
املستدامة ،وحسب مختلف األدوار والفئات املستهدفة ،مبرزة
أهمية اش��ت��غ��ال اإلع�لام��ي�ين جنبا إل��ى جنب م��ع البرملانيني
واملنظمات غير احلكومية وجميع املعنيني الستيعاب أجود
للتحديات واملشاكل البيئية في املنطقة.
ومن جهتها ،استعرضت فيرجني ه��ارت أوج��ه الشراكة
االستراتيجية للنظم اإليكولوجية البحرية الكبيرة بالبحر
األبيض املتوسط ملعاجلة املسائل ذات األولوية من أجل بحر
نظيف وتنمية مستدامة في املناطق الساحلية ،وم��ن خالل
استراتيجيتني وخ��ط��ت��ي ع��م��ل تتمثالن ف��ي ب��رن��ام��ج العمل
االستراتيجي للحد من تلوث البحر واملنطقة الساحلية من
م��ص��ادر ب��ري��ة ،وبرنامج العمل االستراتيجي حلفظ التنوع
البيولوجي ال��ب��ح��ري وال��س��اح��ل��ي ملنطقة امل��ت��وس��ط وتعزيز
سالمة األنشطة البحرية والنهوض مبراعاتها للبيئة البحرية
املتوسطية وكذا حماية املوائل البحرية والساحلية واألنواع
املهددة.
وش����دد ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��ف��ت��وح��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س شبكة
املعلومات املتوسطية على وجوب انخراط اجلميع في رهان
السلم والشراكة والعلم وبث املعرفة بجد بني البرملانيني ورجال
اإلع�ل�ام واملجتمع امل��دن��ي لصياغة رأي ع��ام محلي وإقليمي
متوسطي واعي ملتف حول بحر موحد نتقاسم موارده.
وناشد الدكتور الفتوحي برملاني احل��وض املتوسطي،
خ�لال زي��ارة مجاملة للمشاركني للبرملان اليوناني ،بتعميق
البحث العلمي ف��ي امل��ج��ال وإدم��اج��ه ف��ي مختلف املقاربات
املتناولة عبر شراكات تفاعلية بني املجتمع املدني والسياسيني
واجلامعات
وتناول نائب رئيس مجلس النواب املغربي محمد عبو
مشروع املغرب العمالق للطاقات املتجددة الذي يروم إنتاج 42
باملائة من احلاجيات من الطاقة في أفق  ،2020وحت��دث عن

خطورة نفايات الزيتون «املرجان».
وألح الدكتور موح رجدالي ،البرملاني واملهندس الزراعي،
على ضرورة التدخل لوقف التدهور البيئي الذي يعرفه احلوض
املتوسطي ،موضحا أن املنطقة تتميز مبوروث طبيعي استثنائي
إذ أن  50باملائة م��ن التنوع البيولوجي النباتي مستوطن
باملنطقة وال يوجد مثيله في مناطق العالم ،أي أن انقراضه
سيكون كارثة عاملية إذا لم يتجه املعنيون واملتدخلون لنهج
رؤي��ة واضحة حتدد األسباب واملسببات وتعلن رفع التحدي
وفق استراتيجية مالئمة إليجاد احلل وصياغة أهداف واضحة
املعالم تتسم واقعية وموضوعية ،وك��ذا توفير م��وارد بشرية
مؤهلة تتوفر على الكفاءة واألمانة املناسبتني ،ثم اإلمكانيات
امل��ادي��ة واللوجستيكية ال��ض��روري��ة ،فضال عن ضمان املراقبة
والتتبع لصيانة وضمان استمرار هذا املشاريع ثم إيجاد صلة
وصل بني السياسي والعلمي وبالتالي بني البرملانيني والباحثني
في املجال البيئي.
وأش��ار الدكتور رجدالي إلى سياسة املغرب في احملافظة
على البيئة ،والعديد من القوانني ذات الصلة باملوضوع التي
صادق عليها البرملان املغربي ،و وذكر ب��األوراش الكبرى التي
في طور اإلجناز من قبيل محطة الطاقة الشمسية وكذا الورش
الوطني الذي شهده املغرب واملتمثل في امليثاق الوطني للبيئة
والتنمية املستدامة والذي سيتم تنزيل مقتضيات قانونية
لتطبيقه.
وف��ي موقف سياسي ،الح��ظ املشاركون انسحاب رجدالي
البرملاني عن فريق العدالة التنمية والنائب عادل التشيكيطو عن
الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية ،عند تدخل ناشطة بيئية
من الكيان الصهيوني للتعقيب على حديث البرملاني النمساوي
ال��ب��روف��س��ور ستيفان ش��ي��ن��اش ،رئ��ي��س جلنة ال��ط��اق��ة والبيئة
واملاء بجمعية البرملان األرورب��ي من أجل املتوسط ،عن شعور
باالستياء راوده خالل ترؤسه لبعثة تقصي احلقائق للوقوف
على حالة املوارد املائية وحالة وادي األردن املمتد بني فلسطني
واألردن والكيان الصهيوني ،حيث اعتبر اجلدار املقام من قبل
الكيان الصهيوني جدار إهانة ينزل إلى اآلبار ليبعد املياه عن
اإلنسان الفلسطيني.
وجلب ه��ذا التدخل حماسة الوفد البرملاني الفلسطيني
ليفصل في أشكال هذه اإلهانة خالل تدخالت أف��راده ليتدخل
رئيس اجللسة مبهارة ويحول النقاش من املنحى السياسي
الذي اجته إليه إلى بعده العلمي واألكادميي.
وشهدت هذه الورشة مشاركة قوية لوفد مغربي يتشكل من
برملانيني واملجتمع مدني وإعالميني ،نشطوا امللتقى بتدخالت
علمية دقيقة وعكسوا املشهد البيئي املغربي واحلركية الدؤوبة
التي يعرفها املغرب ،حيث أشار كل من الفاعل اجلمعوي محمد
فتوحي واإلعالمية زهور حميش وكذا نخبة البرملانيني املشاركني
من قبيل موح رجدالي ،محمد عبو ،عادل شكيليطو ومحمد عامر،
إلى مختلف اإلشكاالت املرتبطة بقضايا تلوث حوض املتوسط
واملساعي املبذولة من موقع املغرب على مستوى تعزيز ترسانته
القانونية وإصالح منظومته البيئية في مختلف املجاالت.

اكتشاف فوهة نيزكية مزدوجة من طرف أساتذة باحثني من جامعة ابن زهر

بحيرتا إيسلي و تسليت بإميلشيل نتجتا عن سقوط نيزك منذ  40000سنة
محمد التفراوتي
ف��ي عمق األط��ل��س الكبير وف��ي تقاطع بني
األط���ل���س ال��ك��ب��ي��ر ال��ش��رق��ي وال���غ���رب���ي ،ت��ت��واج��د
ب��ح��ي��رت��ان جميلتان ب��ن��اح��ي��ة إمي��ل��ش��ي��ل بإقليم
الراشيدية جنوب شرق املغرب .حامت حولهما
رواي��ات شفوية عديدة ،مند ق��رون خلت ،وحول
أسباب تكونهما ،ليأتي فريق من العلماء بجامعة
ابن زهر بأكادير جنوب املغرب حاليا ويؤكد بعد
عدة أبحاث أن البحيرتني« -إيسلي» التي تبعد عن
شمال إميلشيل بـ  8كلم « و «تسليت» التي توجد
على بعد  10كلم شمال شرق «املشيل» -هما في
األصل فوهتان نيزكيتان نتجتا إثر سقوط نيزكني
منذ  40أل��ف سنة تقريبا ،و بالتالي فهي أول
فوهة نيزكية مكتشفة باملغرب.
ق��ط��ر احل��ف��رة إي��س��ل��ي ه��و  1500م ،و قطر
احلفرة تيسليت هو 1000م ،و عمقهما على
التوالي 75م و  26م.
مت االك��ت��ش��اف ص��دف��ة بفضل زي���ارة شخص
يدعى «حسن» ال��ى املختبر قصد احلصول على
اخل��ب��رة لصخرة م��ن ح��دي��د وج���دت ب��ال��ق��رب من
البحيرة مخبرا بوجود صخور أخرى مماثلة في
املنطقة  ،حينها ادرك الدكتور عبد الرحمان ابهي
اخلبير ف��ي علم النيازك انها ليست فقط نيزك
حديدي و لكن هاتني البحيرتني قد تكونا فوهة
نيزكيه.
وأك��دت بعض ساكنة ال��دواوي��ر «اك���ودال» و
«تاسرافت» امل��ج��اورة للبحيرتني ،للباحثني ،أن
شظايا الـ «سيديريت» وبيعت منذ شهر يوليوز
املاضي .العينات كانت تتراوح أوزانها بني 1.5
كلغ إلى 30كلغ ،وعلى األقل قد تكون كمية 180
كلغ بيعت.
وع��ل��ى إث���ر ذل���ك ان��ط��ل��ق��ت أش��غ��ال التنقيب
بواسطة صور باألقمار االصطناعية وبعني املكان
من قبل بعثة للبحث امليداني بواسطة معدات
حديثة و آلية لكشف املعادن ،ليعثر أفراد الفريق
الباحث على جزيئات من النيازك محفوظة بني
طبقات رسوبية (.)soltanien
وأفاد الدكتور إبهي عبد الرحمان ،خالل ندوة
صحفية ،أن تاريخ هذه الظاهرة يقدر ب 000 40

صورة بانورامية لبحيرتي إيسلي وتسليت .وفي اإلطار صورة لقطعة النيزك املكتشفة.
بحيرة «اسلي» جزء من املجال اجلغرافي التابع لقبيلة أيت ابراهيم وتقع على ارتفاع  2270متر وهي بحيرة مغلقة حتيط بها مراعي
خصبة ومأوى عدة أنواع من األسماك والطيور رغم قلتها مثل الغطاس والبط البري .أما بحيرة تسليت فهي جزء من املجال اجلغرافي
لقبيلة أيت يعزة تقع على ارتفاع  2252متر وهي بحيرة مفتوحة تغدي واد أسيف ملول ،وهي األخرى مأوى لبعض احليوانات والطيور.
وتقول األسطورة أن مياه بحيرتي «إسلي وتيسليت» في إميلشيل بإقليم الراشيدية عبارة عن دموع عاشقني بقبائل أيت حديدو
لكون القبيلتني اللتني ينتميان إليهما احملبني متعاديتني مما حال دون ارتباطهما.
لتذهب الرواية الشفوية األسطورية االول��ى إلى أن العاشقني رميا بنفسيهما البحيرة املسميتني باألمازيغية إيسلي(العريس)

وتيسليت (العروس) .في حني حتكي الرواية الثانية أن البحيرتني امتألتا بدموع العاشقني .لكن الرواية الثالثة روت أن بالعشيقني انتحرا
ليطلق اسمي «إسلي وتسليت» على البحيرتني.
وتبعا لهذه املأساة تعهدت قبائل قبائل أيت حديدو تيسر ارتباط العشاق عبر زواج جماعي موسمي «موسم اخلطوبة او اكدود ن
سيدي حماد املغني» ،يعد ملتقى لقبائل املنطقة وموسم الزواج يعقد خالله قران املتزوجني .كما أن املوسم يكون فرصة ال تعوض لشباب
املنطقة الرحل والهائمني في اجلبال طيلة السنة لاللتقاء والتعارف والتقرب من بعضهم بهدف العثور على شريك احلياة وعقد القران
املوسم القادم.

سنة .عثر على بلورات من الكوارتز املصدومة و
املريشات الصخرية و أشكال أخرى كلها تفسر
بأنها كانت نتيجة تأثير ضربة نيزكية.
و ب���ن���اء ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج امل��س��ت��خ��ل��ص��ة من
الدراسات في املوقع املذكور و باملختبر يستنتج
بأن البنية أو األشكال الدائرية املوجودة كانت
نتيجة سقوط نيزك يقدر قطره ب  120م.
وأك��د الدكتور إبهي عبد الرحمان أن هذا
احل��دث الكوني فجر طاقة أكبر من تلك املنبعثة
من مجموعة من القنابل النووية مما أدى الى
تأثر املناخ احليواني و النباتي بكل املنطقة في
تلك احلقبة .وج��ود هذه احلفرة املزدوجة ميكن
شرحه بانقسام النيزك بدخوله للغالف اجلوي
إل��ى جزئني كبيرين موجهني في مسار الشهاب
املتفجر ،نفس الظاهرة لوحظت في احلفر الثالث
امل��زدوج��ة امل��رص��ودة ف��ي ال��ع��ال��م :ك��ن��دا ،العربية
السعودية و ليبيا.
يشار إلى أنه مت برمجت بعثة أخرى مكونة
من باحثني مغاربة و ايطاليني في املوضوع في
إط��ار شراكة بني املختبرين لرصد تأثير سقوط
النيزك على هذه املنطقة و إمكانية وج��ود مقلع
من النيكل.
وي��ذك��ر أن���ه حل���دود اآلن ع��ث��ر ال��ع��ل��م��اء على
آثار 160حفرة لقصف نيزكي في العالم معظمها
باملناطق املعتدلة (اوروبا و كندا).
وأكد الدكتور حسن نشيط عن فريق البحث
أن البحيرتني لهما قيمة علمية وسياحية كبيرة،
واآلن سيكون لهما وقع اقتصادي واجتماعي على
املنطقة ،مما يستوجب مراعاة هذه املنطقة من
قبل الباحثني واملسؤولني في امليدان السياحي
جللب أكبر ع��دد من ال���زوار .وثمن الدكتور عمر
ح��ل��ي رئ��ي��س ج��ام��ع��ة اب���ن زه���ر ع��م��ل الباحثني
ومجهوداتهم التي صنفت مختبرات اجلامعة في
مصاف الدول الرائدة في البحث العلمي .ووعد
ب��رص��د ميزانية تيسر سبل البحث والتنقيب
عن شظايا مماثلة في مختلف املناطق موضوع
ال��ب��ح��ث ب��امل��غ��رب .ف��ي أف���ق إع����داد متحف لهذه
الشظايا الوافدة من الفضاء اخلارجي .خصوصا
وأن نصف ال��ن��ي��ازك ال��ق��ادم��ة م��ن ك��وك��ب املريخ
والقمر وامل��ع��روف��ة عبر العالم ،يكون مصدرها
املغرب .وذكر رئيس اجلامعة بأن جامعة ابن زهر
بأكادير أصدرت  20مؤلفا علميا في سنة 2012

