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التأقلم مع التغيرات املناخية بني البحث واملمارسة
محمد التفراوتي
أسدل الستار عن أشغال الندوة العلمية التي نظمها املعهد الوطني
للبحث الزراعي بأكادير حول موضوع «التكيف مع تغير املناخ :من البحث
إلى املمارسة» مبشاركة نخبة من الباحثني والعلماء وفعاليات من املجتمع
املدني.
اشتملت ال��ن��دوة على ثالثة محاور علمية همت مواضيع «البحث
وتنمية قدرات التكيف مع التغيرات املناخية» و»مكتسبات ونتائج مشروع
ترشيد تدبير مياه السدود الصغيرة لتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات
املناخية على مستوى التجمعات احمللية» و»التكيف مع التغيرات املناخية
وتطبيقاته :أية إستراتيجية؟».
وتبادل املشاركون املعلومات واستثمار التجارب وتقاسم املمارسات
الناجعة بغية بحث إمكانية إع��داد خارطة طريق في مجال التأقلم مع
تغير املناخ وف��ق ت��وازن املنظومات البيئية وحاجيات ساكنة املناطق
النائية واألكثر هشاشة .وقدم املشاركون عروضا ومقاربات علمية تطرقت
ب��األس��اس إل��ى تنويع الفالحة وتدبير وتثمني امل���وارد املائية وحتسني
تدبير املوارد الطبيعية وتنمية القدرات من أجل تكيف فعلي مع التغيرات
املناخية وآثار هذه التغيرات على اجلانب الصحي للساكنة.
وافتتح الباحث عبد الرحمان آيت احلاج الندوة ببسط الرؤية العامة
لألبحاث املنجزة موضوع البحث والدراسة ثم املتابعة والتقييم ،وآفاق
البحث العلمي ودوره في تنمية املناطق املتضررة من تغير املناخ.
وأفاد محمد بدراوي املدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أن
املغرب يتأثر منذ أزيد من أربعني عاما من ظاهرة تغير املناخ ،ويعرف
ضغطا متزايدا على الثروة املائية بالرغم من كونه من بني أقل البلدان
املسببة في االحتباس احلراري .وأشاد باملناسبة بسداد مبادرة املغفور
له امللك احلسن الثاني في سياسة تشييد السدود بربوع اململكة املغربية،
منذ ستينيات القرن املاضي ،حيث جنني ثمرة هذا االختيار .إذ أضحى
املغرب اليوم البلد الوحيد مبنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط الذي
يتوفر على مساحة مائية مهمة وموارد مائية سطحية جيدة خصوصا في
منطقتي األطلس والريف ،مبرزا مظاهر التأقلم مع تغير املناخ باملغرب
خصوصا منوذج جهة سوس ماسة درعة ،األكثر عرضة للتغير املناخي،
واألبرز مهارة في التكيف مع الظاهرة رغم الظروف الطبيعية واملناخية
الصعبة .ذلك أن اجلهة استفادت من املكونات الطبيعية املتمثلة في غابات
األركان وواحات النخيل التي لعبت دورا حصينا ضد التصحر والتعرية
وكذا تأقلم الساكنة مع تأثيرات وإكراهات تغير املناخ.
ومن جهته ذكر الدكتور إبراهيم احلافيدي رئيس مجلس جهة سوس
ماسة درع��ة ب��دور املؤسسات التنموية والبيئية املشتغلة بجهة سوس
ماسة درعة من قبيل املرصد اجلهوي للبيئة والتنمية املستدامة وجلنة
للبيئة النشيطة ضمن مجلس اجلهة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق
الواحات وشجر األركان (أندوزا).
وحث احلافيدي الباحثني على سبر أغوار اإلشكاالت اخلطيرة التي
تداهم املوارد الطبيعية مشيرا إلى فقدان املغرب ،منذ بداية القرن املاضي،
ما يوازي ثلثي مساحات األركان والنخيل ،مما يستوجب مقاربة البحث
العلمي لظاهرة تقلص املساحات الطبيعة املميزة والفريدة باملنطقة
والوقوف على أجوبة ممكنة التي تروم صد زحف التصحر واحلفاظ على
توازن املنظومات البيئية.
كما طالب الدكتور احلافيدي بإيجاد أدوات لتثمني مستوى الرصد
للتأقلم ،إذ أن رغم البحث واملعرفة والتكنولوجيا املتوفرة لم تتوقع ما
نفاجئ به حاليا بالبرد القارس ومبوجة احلر الشديد في شهر ماي أي
في وقت اإلنتاج الزراعي كسابقة باملنطقة مما أثر على التصدير وتراجع
إنتاج الفواكة باملنطقة .
وذكر هرو أبرو املدير اجلديد للمكتب اجلهوي لالستثمار الفالحي
لسوس ماسة ٬مبخطط املغرب األخضر وال��دور ال��ذي يلعبه في تأطير
الفالح والتعرف عن كثب على املشاكل التي تعترضه في سياق آثار تغير
املناخ ٬إلى جانب مجموع املتدخلني في مختلف سالسل اإلنتاج.
وأشادت لطيفة اليعقوبي مبختلف املجهودات املبذولة للمحافظة في
إطار قطب أركان بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان
(أندوزا) عبر إدماج البعد البيئي وآثار تغير املناخ في مختلف املقاربات
املتناولة في القطاع وعرضت جوانب من مناهج وبرامج العمل ملؤسسة
قطب أركان.
وأوصى املشاركون بوجوب معاجلة تغير املناخ من خالل التخفيف
والتكيف كأولوية على املستوى احمللي .وطالب الباحثون ،رغم النتائج
الهامة التي أسفرت عن األبحاث والتجارب املشتركة ،بوجوب االستفادة
وتبادل النتائج من خ�لال الدعوة والنشر عبر سائل اإلع�لام ثم تعزيز
التنسيق وتعزيز التعاون بني املؤسسات ومجموعات البحث حول زيادة
الكفاءة واالستغالل األمثل للموارد .وكذا وضع إستراتيجية وآليات لتعزيز
الروابط املدمجة للبحث والسياسة لضمان توجيه برنامج البحوث في
صنع القرار وإشراك األطراف املعنية ،وال سيما املجتمعات الضعيفة في
عملية التنمية للتكيف ،مع حتديد وتنفيذ آليات التمويل من أجل التكيف
على املستوى اإلقليمي واحمللي.
وأل��ح امل��ش��ارك��ون على ض���رورة إدم���اج تغير امل��ن��اخ والتكيف معه
في تخطيط وتنفيذ التنمية اإلقليمية ثم تعزيز بناء القدرات من خالل
التدريب وتبادل املعرفة لفائدة الفاعلني احملليني واملنظمات غير احلكومية
والسلطات احمللية..
ولفهم إشكالية عيش األس��ر ف��ي العالم ال��ق��روي ف��ي بيئة محفوفة
باملخاطر ،استعرض الباحث عبد العالي ال��ع��م��اري ال��دراس��ة املنجزة
وال��رام��ي��ة إل��ى وض��ع استراتيجيات مستدامة إلدارة املخاطر وحتليل
هشاشة األوض��اع وم��دى ق��درة ساكنة هذه املناطق على مواجهة اآلثار
السلبية الناجمة ع��ن تغير امل��ن��اخ م��ع تطوير تدابير سياسية لتقوية
مختلف األشكال املفترضة للتكيف مع املخاطر احملتملة.

تأقلم الساكنة القروية مع تغير املناخ
وحتدث األستاذ الشرييع عن تأثر املغرب حلد كبير بتغير املناخ
منذ أوائ��ل الثمانينات ،مما عجل بوضع تدابير للتخفيف من اآلث��ار
السلبية على القطاعات األكثر هشاشة ،وخاصة املجال الزراعي .وقد
كانت هذه التدابير عامة ولم تأخذ في االعتبار خصوصيات ومحددات
النظم اإليكولوجية للزراعة والبعد االجتماعي واالقتصادي للساكنة
احمللية .وبذلك جاءت دراسة علمية في نفس السياق استهدفت منطقتي
«املزوضية» بإقيلم شيشاوة و»تبانت» بإقليم أزيالل تروم تعزيز القدرة
على تكيف ساكنتيهما مع تغير املناخ من خالل حتديد اخليارات التقنية
واملؤسسية ،وسياسات املجتمعات التي اختيرت لهما.
ومتثل املنطقتان نظما إيكولوجية مختلفة من حيث املناخ واجلغرافيا
واملجاالت االجتماعية واالقتصادية .كما أنهما منطقتان أكثر هشاشة
وفقرا أمام تغير املناخ.
وكشف حتليل البيانات املناخية على مدى العقود اخلمسة
املاضية ،يضيف الباحث الشرييع ،أن هناك انخفاضا في
متوسط هطول األم��ط��ار م��ع وج��ود اجت��اه في
زي���ادة درج��ة احل���رارة .فضال ع��ن أن مؤشر
ه��ط��ول األم���ط���ار امل���وح���د ،ي��ب�ين أن هطول
األم��ط��ار في منطقتني ،موضوع ال��دراس��ة،
خ�لال ال��س��ن��وات ال��ـ  20امل��اض��ي��ة ،وقعت
خالل األشهر األولى من املوسم الزراعي
مع هطول أق��ل من األم��ط��ار خ�لال الفترة
احلرجة إبان منو وتطور احملاصيل .هذا
ف��ض�لا ع��ن م��ؤش��ر آخ���ر يتمثل ف��ي ط��ول
موسم النمو في أزي�لال
م���ن  178ي��وم��ا خ�لال
ف��ت��رة 1953-1977
إلى  103يوما فقط

جانب من أشغال الندوة و في اإلطارمحمد بدراوي املدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
خالل الفترة من عام  1978إلى عام  ،2008مما يعني تقلص دورة النمو
النباتي .وبذلك يتوقع ،من خالل حتليل سيناريوهات املناخ في املستقبل،
استفحال هذه الظواهر باملنطقتني في أفق سنوات  2030و.2050
وعلى مستوى ال��واق��ع ،يؤكد الباحث الشرييع أن ه��ذه التغيرات
املناخية أدت إلى تقلص دورة النمو واإلنتاجية واحملاصيل الزراعية
الشتوية ،وأع���داد ال��ث��روة احليوانية نظرا النخفاض م���وارد األع�لاف
وتدهور الغطاء النباتي وانخفاض املياه اجلوفية.
وعمل املزارعون ،في إطار التكيف مع الظاهرة ،على تنويع األنشطة
الزراعية واالقتصادية ،وحتسني اإلمكانية اجلينية للماشية ،وتعديل
املمارسات الزراعية ،مع استعمال تقنية الضخ للري.
وركز املشروع على رفع الوعي لدى الفاعلني احملليني من أجل اإلدارة

مقاربة ترابية.
وتناول الباحث جواد برادة ،عن جامعة األخوين بإفران ،في إطار
دراس��ة وبحث ميداني عن مختلف القضايا التي تواجه املزارعني من
حيث املعرفة والتمويل وتنفيذ التدابير التي تساعد على التأقلم مع تغير
املناخ وكذا حتافظ على حقولهم ومداخيلهم.
واالهتداء على الترشيد عبر الري بالتنقيط باعتباره جزء هاما من
احلل ،وتطرق الباحث برادة إلى مختلف التساؤالت حول كيفية تعزيز
قضايا مثل تغيير ال��زراع��ات املستهلكة أكثر للمياه بزراعات تقتصد
املياه .وساق منوذج مزرعة للتفاح سعت إلى حتويل نوعية زراعتها بعد
تفاقم آثار تغير املناخ عليها..
وأبرز الباحث عبد الرحمن آيت احلاج ،عن مركز البحث الزراعي
بأكادير ،فحوى دراسة حولالسدود التلية في املناطق اجلبلية باملغرب

املغرب يتأثر منذ أزيد من أربعني عاما من ظاهرة تغير املناخ ،ويعرف
ضغطا متزايدا على الثروة املائية بالرغم من كونه من بني أقل البلدان
املسببة في االحتباس احلراري
املستدامة للمياه .ونهج بدائل تقنية لزيادة اإلنتاجية لكل متر مكعب
من املياه وحتسني كفاءة استخدامها من قبيل الري بالتنقيط ،زراعات
ذات دورة قصيرة ..واملؤسسة عبر صياغة خطة تنموية مجتمعية ،مع
التنظيم احمللي.

تكيف الواحات مع تغير املناخ
وتناول الباحث إبراهيم جعفري مشروع «تكيف الواحات مع تغير
املناخ» من خالل برنامج عمل وزارة الطاقة واملعادن واملاء البيئة في إطار
خطة وطنية ملكافحة ظاهرة االحتباس احل��راري حيث ساهم املشروع
في التكيف مع التغيرات املناخية بالواحات عبر التدبير والتقليص
من املخاطر التي يطرحها االح��ت��رار املناخي على األنظمة اإلنتاجية
الواحاتية باملغرب وتشجيع التدبير املندمج للماء من أجل تأقلم أجنع،
من خالل إدماج مقاربات خالقة للتكيف وتعزيز القدرات احمللية حسب

ى املوارد املائية في املجال احليوي والنظام
وتأثيرها اإليجابي عل 
الزراعي والصحة.. حيث متت بلورة فكرة مشروع بحث لتطوير منهجية
ترشي دالسدود التليةكمساهمة حثيثة لتطوير القدرات ملواجهة عواقب
التغيرات املناخية.كما حدد اإلكراهات الطبيعية واملتمثلة في انخفاض
املياه وحت��ول منظومة اإلنتاج الزراعي وتدهور التنوع البيولوجي
واملوارد الطبيعية مت تضرر اجلانب الصحي ومستوى النظافة.
واستعرض الباحث آيت احلاج بعض اخليارات املعتمدة في دراسة
مجموعة البحث والتي تتجلى في وجوب االقتصاد وكفاءة استخدام
املياه وحماية امل��وارد الطبيعية (املياه والتربة والتنوع البيولوجي)
وحتسني دخل األسر من خالل تثمني املنتوجات وكذا حتسني الوضع
الصحي ليخلص إلى اجتاهات التغيرات املناخية املؤكدة من خالل
جتارب الناس واملرتبطة باملياه ،والتنوع البيولوجي ،والتحول في نظام
اإلنتاج (الشعير ،واملاشية ،والتخلي عن املدرجات ،والغرس) والتغير
االجتماعي والتنظيمي ناهيك عن األنهار التلية التي تعد مقياسا للتأقلم
مع للتغيرات املناخية املكيفة والرشيدة .مركزا في السياق ذاته على

الوعي احمللي كمعطى هام لتطوير تأقلم مجتمعي حسب النوع.
وأك��د الباحث آي��ت احل��اج أن املغرب من ال��دول األكثر تأثرا على
مستوى اخلصاص املائي ،مما يزيد من حدة الهشاشة خاصة املوارد
يويزيد من
املائية ،مما قد يؤثر سلب ًا على النمو االقتصادي واالجتماع 
حدة تأثر املنظومة الصحية..
واستعرض نتائج الدراسة حيث تؤكد التوقعات املناخية مبختلف
مناطق املغرب ،ارتفاع حدة اجلفاف مما يزيد م نحدة اخلصاص املائي
كم ًا ونوع ًا ،مما سينعكس سلب ًا على األمن الغذائي والصحي وستطال
األزمة التجمعات السكنية خاصةالقروية الشيء الذي يدعو إلى مشاركة
مختلف أعضاء املجتمع والعمل على التكوين املناسب والتوجيه لتنمية
وبناء القدرات مع إشراك الشركاء لتسهيل تنفيذ البرامج والرؤى عن
قرب.
وأوص��ى الباحث آيت احل��اج بضرورة االستفادة وإدم��اج املعرفة
احمللية لتحليل البحوث العلمية ،وامل��ش��ارك��ة م��ن أج��ل تنفيذ تدابير
التكيف وضمان املتابعة والتقييم املستمر ،وإدماج الشركاء في عملية
البحث وتنفيذ اخليارات وتبسيط وتكييف أدوات التحليل ودعم اتخاذ
القرار مما سيسهم في زيادة إمكانية الوصول إلى املجتمعات احمللية
وصانعي القرار على املستوى احمللي ،تعميم ونشر سيرورة وسيلة
البحث املعتمدة .كما شدد الباحث آيت احلاج ،على إدماج اختصاصات
متعددة واملشاركة مع مقاربة النو عوكذا املساهمةفي حتديد اختيارات
تقنية ومؤسساتية وسياسية وتنظيمية مالئمة من أج ل تطوير ،على
املدى البعيد ،احملددات الصحية والعيش الكرمي وق��درات التأقلم لدى
التجمعات القروية املستغلة للسدود التلية.
ورك��ز الدكتور هشام أوم��زي��ل ،ع��ن املعهد الوطني للصحة ،على
االرتباط بني تغير املناخ وخاصة ندرة املاء واحلالة الصحية للساكنة..
فكلما شح املطر انخفضت جودة مياه السدود التلية .مما يؤكد التفاعل
الوثيق بني الصحة والبيئة .

حتسني وتنويع اإلنتاج الزراعي
واستعرض كل من الباحثني ميموني عبد العزيز وبوزبع زكية والعم
فؤاد وخالد عازم وصدقي محمد وأحمد وفاية ،من املعهد الوطني للبحث
الزراعي بأكادير ،نتائج األبحاث في سياق مشروع السدود التلية في
املناطق اجلبلية باملغرب الذي امتد ألربع سنوات وأسفر عن نتائج مهمة
ووفق برنامج عمل دقيق بدعم من مركز البحوث من أجل التنمبة بكندا
 CRDIوبشراكة مع جامعة اب��ن زه��ر واملعهد الوطني للصحة وهيئات
املجتمع املدني ،جمعية إقرأ أمسكرود .وجمعية اسغركيس للتنمية بأيت

تأثر املغرب حلد كبير بتغير املناخ منذ أوائل الثمانينات ،مما عجل بوضع تدابير للتخفيف من اآلثار السلبية
على القطاعات األكثر هشاشة ،وخاصة املجال الزراعي .وقد كانت هذه التدابير عامة ولم تأخذ في االعتبار
خصوصيات ومحددات النظم اإليكولوجية للزراعة والبعد االجتماعي واالقتصادي للساكنة احمللية
باها وكذا جمعية أولنب آيت باها.
وهمت ال��دراس��ة والتجارب املقدمة مجال تنويع وحتسني إنتاجية
احملاصيل املوجودة وإدخ��ال محاصيل أخ��رى في املناطق اجلبلية بغية
حتسني إنتاجية حملاصيل .واعتمدت بذلك منهجية جتمع بني العديد من
الطرق واألدوات القائمة على املشاركة ومقاربة النوع .وأظهرت النتائج الرفع
من اإلنتاجية الزراعية بامللموس كما متت زيادة مساحة محاصيل اخلضر
من  30إلى  60٪مع تنويع احملاصيل .بعد إدخال تقنيات جديدة مثل الري
بالتنقيط والدورات الزراعية واملكافحة املندمجة والتسميد العضوي .حيث
منت بذلك مردودية محاصيل اخلضر والزيتون وزراعة الزعفران .كل ذلك
مبقاربة تشاركية جعلت املرأة فاعال رئيسيا في تعزيز اإلنتاجية واملردودية
الفالحية خالل اختبارات البحث والتطوير .مما أتاح الفرصة لتحسني دخل
املزارعني ،وإع��ادة ارتباط الساكنة القروية باألرض واحلفاظ على النظام
اإليكولوجي .وهكذا مكنت األبحاث املنجزة من ضرب عصفورين بحجر
واحد ،تطوير القدرات لتأقلم السكان واحملافظة على النظام اإليكولوجي
ملواجهة تقلبات تغير املناخ .كما تضمنت الدراسة تثمني املوارد الطبيعية
كاألعشاب الطبية لتحسني الدخل ودور التنظيمات احمللية واملهنية للرفع
من قدرات التأقلم عبر حتسني الدخل وتنظيم تسويق املنتوجات والولوج
إلى وسائل التمويل واإلنتاج واملعرفة.
وتخلل الندوة عدة لوحات حائطية تناولت مختلف املواضيع املرتبطة
مبجال التكيف مع التغير املناخي ،وعرض الباحثان محمد املودن ونعيمة
احليان مجال رصد وقياس حجم الوحل في السدود الت ّلية واستخدام
ّ
وأقل تكلفة لقياس حجم الوحل ورصد هذه الظاهرة بشكل
أساليب أبسط
منتظم ٬دون توفير ميزانية ضخمة وتعبئة كبيرة للقيام بهذا القياس.
ويقترح الباحث املودن ثالث طرق لتقدير حجم الوحل في السدود التلية
بسوس :طريقة التثليث ،طريقة شبه املنحرف وطريقة املنحنى األصلي.
بعد التحقق ودراسة مقارنة للنتائج ،ليتبينّ أنّ طريقة التثليث هي األنسب
لقياس حجم الوحل في السدود الت ّلية.
يذكر أن الندوة شهدت مجموعة من التدخالت والشهادات من طرف
مجموعة من املستفيدين وصرح عمر اقدوح رئيس جمعية اقرأ في معرض
شهادته ان املشروع مكن الساكنة من الرجوع إلى استغالل األرض والرفع
م��ن مستوى ال��وع��ي ب��آث��ار التغيرات املناخية وإدم��اج��ه��ا ف��ي مخططات
وب��رام��ج اجلمعية .وأف���ادت فاطمة شهير عن مؤسسة أرض البشر أن
املشروع ساعد على حتديد وتطوير بدائل اقتصادية ستمكن من املساهمة
في احلد من تشغيل األطفال وخاصة الفتيات ،كظاهرة ناجتة عن اجلفاف
وتدني املدخول الفالحي.

