املغرب
مستقبل ِ
عط ٌش
ٌ

بالرغم من غنى التن ُّوع الحيوي يف املغرب ،إال أنه يرزح يف الوقت الراهن تحت الخطر .ويعود ذلك إىل سوء إدارة
املوارد املائية ،إذ يُفقد  35%من مياه األنابيب ،فيام تُل َّوث املخزونات املائية باملياه الصناعية والرصف الحرضي.
وتتعرض أيضً ا األرايض الزراعية للمخاطر بسبب نقص املياه وتج ُّرف الرتبة .تُفاقم هذه العوامل الفقر الريفي إىل
تتوسع الفجوة بني رشائح السكان األغنياء والفقراء.
حدٍّ بعيد ،كام َّ
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التمكني

بسبب موقعه االسرتاتيجي وسياقه التاريخي
والجغرايف ،يتمتَّع املغرب بتن ُّو ٍع كبري من حيث
ال َو ِحيش ( )faunaوال َّنبِيت ( )floraواملناخات
والجامعات االجتامعية-الثقافية واملناظر
الطبيعية .فاملناطق املناخية ،مثالً ،تشمل
متوسطية إىل الشامل من جبال أطلس،
منطقة ِّ
ومناطق ساحلية معتدلة إىل الغرب ،والصحراء
إىل الرشق .وهذا يعني أ َّن مث َّة مروح ًة واسع ًة
من النظم اإليكولوجية ،مبا يف ذلك الغابات
املتوسطية وغابات الصنوبر (املخروطيات)
واملروج والصحارى ،1مماَّ يجعل من املغرب
ثاين أغنى ٍ
بلد متوسطي من حيث التن ُّوع
الحيوي .بيد أ َّن املغرب مل يتمكَّن ،بالرغم من
هذه الخصائص الطبيعية ،من تحقيق نو ٍع من
واملطلوب
التنمية التي تفيد مجمل السكان.
ُ
هو اعتامد مقاربة تنموية جديدة تأخذ يف
حسبانها املتطلَّبات والرشوط االقتصادية
واملساواة االجتامعية واحرتام البيئة والتنوع
الثقايف ،أي مقاربة تع ِّزز مشاركة السكان
املحليني يف التنمية.
لقد بُ ِن َي منوذج الحكومة التنموي عىل النمو
االقتصادي والحرضنة ،إال أ َّن هذا فاقم األزمة
البيئية التي تغرق فيها البالد .إذ يواجه املغاربة
جمل ًة من املشكالت النابعة من إنهاك املوارد
وتدهور املوائل الطبيعية ،األمر الذي ترك
Wikipedia, List of
1
Ecoregions in Morocco, <en.
_wikipedia.org/wiki/List_of
ecoregions_in_Morocco>; Morocco
–
Climate, <en.wikipedia.org/wiki/
Morocco#Climate>.
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آثاره عىل كلفة العيش .2ويُع ُّد هذا اختال ًال
خط ًريا بني الطلب املتزايد عىل املياه العذبة
وبني مخزونات هذا املورد املتضائلة ،فضالً
عن اإلفراط يف استغالل الغابات والرتبة مماَّ
يجعل األمور أسوأ ،إذ يعني ذلك أ َّن األرايض
التي ميكن استخدامها للزراعة هي راه ًنا عرضة
للفقد .وقد قُ ِّدرت الكلفة االقتصادية لهذا
التدهور البيئي بنحو  350مليون دوالر.3
يُعزى فَ ْق ُد األرايض الصالحة للزراعة إىل
رش
نقص املياه وانجراف الرتبة ،ولهذا أث ٌر مبا ٌ
عىل الفقر الريفي .فثالثة من أربعة ماليني
من السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر
يعيشون يف مناطق ريفية .ومث َّة  %75من
السكان الريفيني يعتمدون عىل الزراعة يف
معيشتهم ،إال أ َّن غالبيتهم يعملون يف قطع من
األرايض غري املروية ذات القدرات املحدودة
IndexMundi, Morocco
2
Environment – Current issues,
<www.indexmundi.com/morocco/
environment_current_issues.html>.
Global Mechanism,
3
Increasing finance for sustainable
land management: Morocco,
(2008), <global-mechanism.org/
dynamic/documents/document_file/
morocco_e-1.pdf>.
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عدد الوالدات التي قام بها كادر
صحي مدرَّب،

إلنبات املحاصيل.4
ومن مشكالت البلد البيئية الضاغطة
الفيضانات .ففي السنوات األخرية رضبت
وثلوج غزيرة غري طبيعية عدة مناطق يف
أمطا ٌر
ٌ
شخصا،
املغرب ،فأ َّدت الفيضانات إىل مقتل ً 30
وجلبت املعاناة والفقر آلالف املواطنني.5

بلد العطش

تتَّسم موارد املغرب املائية املتجددة
مبحدوديتها ألسباب تقنية واقتصادية ،وت ُق َّدر
الكمية التي ميكن استخدامها يف الواقع بأكرث
من  22,000مليون م /3سنة ،أو ما يفوق 730
م 3للفرد يف السنة .6أ َّما النشاط الذي يستهلك
4 Rural Poverty Portal, Rural
Morocco, poverty in the Kingdom of
<www.ruralpovertyportal.org/web/
guest/country/
home/tags/morocco>.
5 <af.reuters.com/article/topNews/
idAFJOE6AT0I820101130>.
6 Wikipedia, Water supply and
sanitation in Morocco:
_<wikipedia.org/wiki/Water
_supply_and_sanitation_in
_Morocco#Conventional_water
resources>.

معظم املياه فهو الزراعة التي تشكِّل %80
من إجاميل استهالك البلد؛ يف حني ال يتجاوز
استهالك القطاع الصناعي واألرس الـ .%20
عىل أ َّن مخزون املياه مه َّدد بالتفاوتات املناخية
املتط ِّرفة؛ ذلك أ َّن مث َّة دور ٍ
ات من الجفاف الحاد
الذي يُنذر بعواقب خطرية ،أكان بالنسبة إىل
االقتصاد ككل ،أم بالنسبة إىل الزراعة عىل وجه
الخصوص ،حيث يتب َّدى التأثري األسوأ بهبوط
إنتاج الحبوب.
وترتافق هذه الضغوط عىل املوارد املائية مع
التدهور املتزايد يف جودة املياه ونوعيتها.
فمعدل ربط مياه الشفة يف املناطق الحرضية
هو  ،)1998( %83ولكن الوصول يف املناطق
تحسن من  %14يف عام 1994
الريفية إىل املياه َّ
إىل نحو  %40يف عام  2001بفضل برنامج
 PAGERإلمداد امل ُ ْن َج َم َعات الريفية ،وهو
برنامج بُ ِدئ بتنفيذه يف عام .19967
فاملوارد املائية ال تُستخدم أو تُدار بطريقة
مرشَّ دة ،األمر الذي جعلها مور ًدا أكرث ندرة.
مثالً ،تعاين أنابيب مياه الشفة يف املدن من سوء
حالتها ،بحيث يرقى فاقدها يف النظام إىل .%35
مث َّة تعقيد آخر هو أ َّن سدود البلد تت َغ ْريَن
بالطني ،األمر الذي يؤثر عىل نحو جدي عىل
اإلمدادات املائية .ففي سد وخزان الوحدة،
3
مثالً ،يبلغ فاقد املياه أكرث من  60مليون م
من القدرات التخزينية يف السنة .ولكن،
باإلضافة إىل مشكالت النوعية (أو الجودة) فإ َّن
مثة مشكالت أيضً ا يف تدهور النوعية الناجم
عن أنواع التلوث ،مبا يف ذلك إغراق النفايات
الصناعية واألرسية غري املعالَجة يف املجاري
املائية والبحر .وهناك أيضً ا نوع آخر من التلوث
ينبع من االستخدام املكثَّف للمبيدات الزراعية
واألسمدة ،التي تخلف أث ًرا سلب ًّيا عىل مخزونات
املياه الجوفية .واملالحظ أ َّن نسبة تمَ َ ْع ُدن املياه
رسب مياه البحر بسبب اإلفراط يف
ترتفع مع ت ُّ
8
استغالل موارد املياه العذبة .
إ َّن التلوث الذي يس ِّببه تركيز األنشطة يف
بعض املناطق يتجاوز قدرات النظام املايئ عىل
تنقية نفسه وتج ُّدده .فقد كانت املوارد املائية
تعاين من رضر حاد من خالل موجات الجفاف
7 Ibid.
8 Wikipedia, Al Wahda Dam
(Morocco), <en.wikipedia.org/wiki/
Al_Wahda_Dam_(Morocco)>.

والتحويرات امل ُدخَلة عىل نظم املياه الطبيعية.9
والحقيقة أ َّن مخزونات املياه تُستهل َُك بوترية
أرسع من وترية تج ُّددها ،ذلك أ َّن هناك طل ًبا
متزاي ًدا عليها من الزراعة والصناعة والسكان؛
بحيث يُتوقَّع انفجار أزمة خطرية يف عام
.202010

مشكالت بيئية

تصبح األرض ،عرب البالد ،أقل خصوبة ،فيام تضيع
الطبقات الصالحة للزراعة بسبب االنجراف
املايئ والهوايئ ( ،)air and water erosionمماَّ
يسبب ت َغ ْريُن السدود والخزانات املائية نتيجة
االنجراف ،مع متلُّح الرتبة وتص ُّحرها وزحف
العمران الحرضي إىل األرايض الزراعية ،فضالً
عن وجود تك ُّدسات ضخمة للرمال يف املناطق
القاحلة والواحات ،باإلضافة إىل التعدين
واالحتجار (قلع األحجار) ،وهذا كله يؤ ِّدي
بالبيئة الطبيعية إىل التدهور.
كام تسوء الحال مع تلوث الهواء بسبب استخدام
الوقود ذي النوعية السيئة والسيارات متقادمة
الطراز التي ما تزال قيد االستخدام ،فضالً عن
انبعاثات الغازات الصناعية غري امل ُعالَجة.
ومع تدهور النظم اإليكولوجية ،يرزح التنوع
الحيوي تحت الخطر ،فيام أ َّدى فرط استغالل
األنواع النباتية (ال َّنبيت) إىل تهديد وجود
العديد منها .11كام قاست البيئة الساحلية عىل
وجه الخصوص ،بسبب تركُّز النشاط البرشي
يف مناطقها .والنفايات الصناعية واألرسية
ت ُغ َر ُق ببساطة يف البحر ،مماَّ يؤول إىل استنزاف
موارد الصيد البحري إىل ح ٍّد بعيد .أ َّما الواحات
يف الصحراء فتواجه األخطار حيث يه ِّددها
التاليش .وترتفع يف كل أنحاء البالد مستويات
امللوحة ويتزايد انجراف األرايض بسبب فرط
استغالل املوارد وتفاقمه ،باإلضافة إىل التجفيف
الطبيعي واالصطناعي لألرايض الرطبة ،وانعدام

9 Index Mundi, Morocco – Water
pollution, <www.indexmundi.com/
facts/morocco/water-pollution>.
<www.socialwatch.org/es/
10
node/13110>.
11 <www.earthsendangered.com/
search-regions3.asp?search=1&sgro
up=allgroups&ID=227>.
Social Watch
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ال ُبنى التحت َّية يف املناطق الجبلية.12
وتنمو املدن يف سياق تخطيط ُم ُدين طفيف أو
من دونه ،األمر الذي يسبب انتشار الفوىض.
كام تواجه الغابات املخاطر أيضً ا ،حيث ت ُقطع
األشجار من دون متييز للحصول عىل أخشابها
وقو ًدا .ويتفاقم هذا الوضع مع واقع عدم
تغطية خدمات جمع النفايات املنزلية كل
املناطق ،فضالً عن عدم معالجة النفايات
الخاصة (السامة ،الطبية ،رواسب املبيدات)،
وعن تقادم نظم الرصف الصحي للمياه املبتذلة.

منطقة غرب رشاردة بني حسني

تعترب هذه املنطقة األغنى بني مناطق املغرب
الغنية باملوارد الطبيعية .ففيها احتياطيات
2
مائية عىل سطح تبلغ مساحته  4200كلم
ونحو  124,614هكتا ًرا من الغابات .بيد أ َّن كل
هذه املوارد تواجه املخاطر ،فيام تتدهور النظم
اإليكولوجية بسبب سوء اإلدارة الحكومية
للمرشوعات التنموية.
ومن املشكالت البيئية الرئيسية يف هذه
املنطقة التلوثُ الناج ُم عن األنشطة الصناعية.
ولك َّن أسوأ املتهمني مصان ُع السكر (دار قداري،
مرشع بلكسريي ،سيدي عالل تازي) ،وحفر
آبار النفط ومصفاة سيدي قاسم النفطية
ومصنع سيدي يحيى ،وكلها مسؤولة عن %50
من التلوث الصناعي العضوي يف املنطقة .كام
أ َّن مث َّة مشكلة خطرية أخرى ،أال وهي كيفية
إدارة  80مليون م 3من النفايات املنزلية السائلة
املتولِّدة يف املنطقة سنويًّا.
أ َّما الزراعة فتتِّسم بكونها مكثَّفة ج ًّدا،
وبالتحديد يف سهل الغرب ،الذي يشكِّل مصدر
ٍ
تلوث كب ًريا ،وبالتحديد ملخزونات املياه الجوفية
الكامنة تحت الرتبة الزراعية .والعاقبة الخطرية
الرئيسية تكمن يف أ َّن مستويات النرتات يف
املياه ترتفع ،مولِّدة الخطر عىل صحة السكان
الذين يستخدمونها.
ولقد كانت هذه املنطقة األسوأ من حيث
تع ُّرضها لالنجراف املايئ ،وقبل كل يشء وادي
أوارغا بسبب تضاريسه الوعرة ،إذ تبلغ مساحة
التدهور السنوي  2,070ط/كلم /2سنة .وعىل
عكس ذلك ،يبلغ الفاقد يف وادي سبو  600ط/
Estan los oasis marroquies
12
en vias de extincion?, on YouTube,
_<www.youtube.com/watch?v=WE
ALD7CXps>.

كلم /2سنة .وقد خلَّف انجراف الرتبة أيضً ا
هشاشة املنطقة أمام الفيضانات ،وهو خطر
يتفاقم كث ًريا بسبب أداء سد الوحدة السيئ
بالتحديد .فقد ُدشِّ ن هذا السد يف عام ،1997
وكان أكرب سدود املغرب وثاين أكرب سدود
الرتسب يف الحوض فإنه
أفريقيا ،إال أنه بسبب ُّ
يفقد نحو  60مليون م 3من قدرته التخزينية
يف السنة.13
تتدهور ،أيضً ا ،الظروف يف البلدات املغربية
برسعة .ويف معظم الحاالت ليست نظم
التخلص من النفايات السائلة مالمئة ،فيام ال
يوجد يف املراكز الحرضية نظم للنظافة الصحية
العامة ،أو توجد نظم متقادمة تفتقر إىل
القدرة الرضورية ،مماَّ يتسبَّب بترسب النفايات
والتلوث وانبعاث الروائح الكريهة .وهكذا،
رصف النفايات ببساطة لتصب يف املجاري
تُ َّ
املائية السطحية.
أ َّما جمع النفايات الصلبة وطمرها أو إغراقها
فتح ِّديات خطرية أخرى؛ ذلك أنه ليس مث َّة
توجيهات يُستطاع مبوجبها التعامل مع
عمليات كهذه ،فهي انتقائية وغري مناسبة،
وتتكشف املامرسة الراهنة بخلط النفايات
الطبية والصناعية واملنزلية عن مخاطر صحية
بالغة الخطورة.

تدهور األرايض الرطبة يف املناطق
الساحل َّية

متتد األرايض الرطبة الساحلية  140كلم .ويف
Wikipedia, Al Wahda Dam
13
(Morocco), <en.wikipedia.org/wiki/
Al_Wahda_Dam_(Morocco)>.

الوقت الحايل ،تواجه هذه املنطقة مسائل
بيئية ضاغطة نتيجة السياحة والنمو السكاين
وانعدام التخطيط واسرتاتيجيات التنمية
الحيوية عىل املدى البعيد.14
هذا ،وتتع َّرض األرايض الرطبة ،الحساسة كل ًّيا
حيال التغيريات الطارئة عليها من الخارج،
للتل ُّوث بفعل النفايات الصناعية والكيميائية
الس ِّميَّة
والزراعية ،مماَّ يتسبَّب برفع مستويات ُّ
يف الهواء واملاء والرتبة .كام تتل َّوث أيضً ا بحريات
هذه املنطقة .ومن هذه البحريات بحرية سيدي
بوغابة التي تخضع للحامية باعتبارها منطقة
غابيَّة ،ولكن ليس هناك تنظيامت واضحة
تتعلق بكيفية وجوب حامية البحريات األخرى
لجهة إدارتها أو حفظها .والجدير بالذكر أ َّن
السياحة يف األرايض الرطبة تتنامى وتتطور
أيضً ا ،وهذا يشكِّل بدوره عامالً سلبيًّا آخر.

أهداف التنمية األلفية

ما تزال «أهداف التنمية األلفية» تشكِّل إطار
العمل املرجعي بالنسبة إىل مواطني البلد
ومنظامت مجتمعه املدين املهت َّمة .ويزعم
املف َّوض األعىل للتخطيط أنه يف غضون
السنوات األربع التي تفصلنا عن عام 2015
سيُصار يف املغرب إىل تحقيق األهداف املذكورة
يف املوعد املح َّدد .15ولك ْن ،لسوء الحظ ،مثَّ ة
تربير ضئيل يس ِّوغ هذا التفاؤل .وأ َّما العقبات
الرئيسية فهي كالتايل:

<www.estrechando.
14
es/?p=794>.
Morocco Business News,
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Morocco to achieve MDGs by
2015, HCP, (April 14 2010), <www.
moroccobusinessnews.com/Content/
Article.asp?idr=18&id=1479>.
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•البطء الشديد يف س ِّن قوانني حامية
البيئة وتنفيذها.
•يُر َّجح أن تكون آثار تغيرُّ املناخ
خطرية ،فضالً عن كونها غري قابلة للتك ُّهن.
•الضغط الكبري عىل موارد البلد
الطبيعية.
•انعدام الوعي العام حيال هذه
املشكالت ،فضالً عن انعدام اإلرادة السياسية
لحلها.

استنتاجات ختام َّية

تُستش َع ُر رخاوة تعاطي املغرب الشديدة
وغموضه حيال إدارة موارده ،وهو وضع ينبغي
أن يتغيرَّ  .فالبلد يسري نحو أزمة إيكولوجية ،وال
يعرف أحد مدى ح َّدتها.
وإ َّن النامذج التنموية التي تنفِّذها الحكومة
املغربية ،وكذلك انعدام التخطيط بعيد املدى،
أ َّدت إىل تزايد الالمساواة بني رشائح السكان.
فقد ارتفع دليل «جيني» ()Gini Index
للمغرب –الذي يقيس الفروق يف توزيع
الرثوة -خالل السنوات العرشين املاضية :ففي
بداية التسعينيَّات توقف الدليل املذكور عند
يقل عن
 39نقطة ،إال أنه قُ ِّدر لعام  2011مبا ُّ
 41نقطة .16فالفجوة بني األغنياء والفقراء تثري
الصدمة ،والس َّيام عندما نتذكر الظروف القاسية
املتط ِّرفة التي يقع التغلُّب عليها عىل عاتق
القطاعات املحرومة.

Trading Economics, GINI
16
index in Morocco, (2011), <www.
tradingeconomics.com/morocco/
gini-index-wb-data.html>.

