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 الموارد الطبٌعٌة وأثرها على بنٌة المجتمع الواحً.التغٌرات المناخٌة و

 ب الغد؟رأي جواب لمغ

 عمرأوقى 

 تقدٌم:

تجدر االشارة إلى أن المجاالت المروٌة بالمجتمع المغربً كانت على مر التارٌخ لاطرة 

للتنمٌة وركٌزة من ركائز االلتصاد المغربً، نظرا لوظٌفتها الفالحٌة والزراعٌة التً وإن 

كانت ببساطتها، إال أن ما تدره من مدخول ورأسمال على األسر المروٌة جعلها مزارا 

التصادٌا ٌمصده العدٌد من علماء االلتصاد ومسؤولً المطاع الفالحً والزراعً ولطاع 

البٌئة والتنمٌة...بغٌة محاولة فهم وتفسٌر فلسفة اشتغال المجاالت الروٌة، وما تعانٌه من 

تصدعات وأزمات خاصة الجفاف وشح الموارد المائٌة، إلى جانب محاولتهم تحلٌل وفهم ما 

-المروي مجاال رائدا التصادٌا واجتماعٌا، ومثبتا داخل المخططات السوسٌوجعل من العالم 

 للدولة المغربٌة.التصادٌة و البٌئٌة واالجتماعٌة 

كل ذلن جعل كثٌر من الباحثٌن من مختلف تخصصاتهم ٌكرسون مجهوداتهم العلمٌة 

من هم وتفسً والبحثٌة حول المرٌة المغربٌة محاولٌن بذلن استخالص نتائج علمٌة تمكنهم 

والع المرٌة االلتصادي واالجتماعً والثمافً والسٌاسً...فأصبح بذلن االهتمام العلمً 

بالمرى طاغٌا على الحمول العلمٌة بالجامعات المغربٌة ومنتدٌات وأندٌة وجمعٌات، والعدٌد 

وٌة بالمجتمع رمن المؤسسات التً أدركت الدور المركزي الذي تموم به المطاعات الم

 ربً.المغ

بخصوص األبحاث والدراسات العلمٌة بالمغرب إغفالها للواحات إال أن ما نسجله الٌوم 

والتً لم تسلم هً األخرى من التحوالت والتغٌرات  المغربٌة التً ال تمل أهمٌة عن المرى،

المناخٌة والطبٌعٌة، التً مست بنٌة الواحة االجتماعٌة وااللتصادٌة وكذا الثمافٌة والسٌاسٌة. 

ن ثم كان لزاما علٌنا تسلٌط الضوء على الواحة التً تعتبر جزء ال ٌتجزأ من البنٌة الكلٌة م

 للمجتمع المغربً.
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ولكً ال نكون بمنطك التعسف، سنركز فً هذه الورلة على واحة فركلة التً ننتمً إلٌها 

ولكوننا باحثٌن فً مجال ، باستمرار ونالحظ ما ٌحدث بها من تغٌرات وتحوالت

، فمماربتنا لموضوع التغٌرات المناخٌة الطبٌعٌة، كانت ٌولوجٌا واألنثروبولوجٌاالسوس

أنثروبولوجٌا من خالل محاولتنا فهم وتفسٌر أثر التحوالت والتغٌات -مماربة سوسٌو

المناخٌة والطبٌعٌة على الحٌاة االجتماعٌة والثمافٌة بواحة فركلة، بغٌة نفض الغبار على 

والخروج بنتائج ٌمكنها دعم المنظور التنموي الجدٌد الذي تطمح  والع التنمٌة بالواحة،

 سٌاسات واستراتٌجٌات الدولة المغربٌة أجرأته جوابا على سؤال مغرب الغد؟ 

كما تهدف الدراسة من جهة أخرى إثراء البحث العلمً حول الواحة التً عانت وال زالت 

نموذج التنموي المهترئ، و مرارة شح مرارة الظروف الطبٌعٌة الماسٌة والتعانً األمرٌن؛ 

 األبحاث والدراسات العلمٌة.

 مدخل منهجً:

شكال الذي ٌتمحور حول أثر التغٌرات المناخٌة والطبٌعٌة على البنٌة إن طبٌعة اإل

 االجتماعٌة والثمافٌة بواحة فركلة، فرض علٌنا اعتماد المماربة المزدوجة بٌن السوسٌولوجٌا

واألنثروبولوجٌا، باعتبارها مماربة لادرة على كشف العاللة إنسان/مجال وتأثٌرها على 

والتنشئة االجتماعٌة التً تمكن الفرد من  طبٌعة العاللات االجتماعٌة فً مستوٌاتها المتعددة

 أداء دوره الوظٌفً فً المجتمع والحفاض على نسك البنٌة االجتماعٌة الثمافٌة.

إال أنها ذات مضمون أكثر تعمٌدا،  -التً تدخل فً األحكام المسبمة–اطتها فالواحة رغم بس

نظرا لطبٌعتها المزدوج بٌن ما هو تملٌدي وحداثً، عرفً ولانونً، لبلً ومخزنً...وهو 

ما مكنتا المماربة األنثروبولوجٌا من فهمه وتفسٌره خاصة لما ٌتعلك األمر بالتركٌبة األثنٌة 

الممارسات الٌومٌة. إال أن انفتاحنا على أنماط تنظٌم العاللات والطموس والمعتمدات و

والروابط االجتماعٌة جعلنا نمف عنت أدبٌات التحلٌل السوسٌولوجً لكً ندلك فً الفهم 

 والتحلٌل.
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فالمزج بٌن تخصصً السوسٌولوجٌا واألنثروبولوجٌا لدم لنا صورة واضحة المعالم حول 

بة إلى اختٌار منهجٌات عدٌدة أبزا المالحظة التً مكنتنا إشكال البحث، ودعتنا هذه الممار

من رصد ومالحظة مجال البحث بشكل دلٌك رغم ما نعٌشه الٌوم فً ظل األزمة الوبائٌة 

العالمٌة من تضٌٌك خناق إجراء المالحظة المكثفة داخل مجال البحث، والذي جعلنا نركز 

ن الوثائك واألبحاث المرتبطة بواحة بشكل كبٌر على المنهج التحلٌلً لمضمون العدٌد م

فركلة و واحات الجنوب الشرلً المغربً بشكل عام...وغٌرها من التمنٌات التً تنتمً إلى 

 حمل السوسٌولوجٌا واألنثروبولوجٌا المروٌة/ الواحٌة.

 واحة فركلة: تهدٌد التغٌرات المناخٌة وأزمة المجال التنموي.

ٌمكننا فصله عن السٌاق المحلً والدولً والعالمً أساسا، ال  إن ما تعانً منه الواحة الٌوم

فالتحوالت المناخٌة ٌمكن أن تكون امتداد لجشع استغالل سكان الواحة للفرشة المائٌة، وذلن 

من خالل استغاللها المفرط والغٌر معملن لمٌاه اآلبار التً تتواجد الٌوم بأعداد متضاعفة 

ع فً تلوٌث الغالف الجوي. كل ذلن أثر سلبا على بالواحة، إلى جانب استمرارٌة المصان

وٌالت الجفاف وحرارة المناخ الذي سبب فً تبخر كمٌا كبٌرة من الواحة التً تعانً الٌوم 

المٌاه، ما أدى إلى تراجع مكانتها الوظٌفٌة التصادٌا من جهة، وتدهور النظم الفالحٌة 

كظاهرة جدٌدة تستوجب البحث  والزراعٌة الذي كان نتٌجة لعزوف الشباب عن الفالحة

 والدراسة.

إلى تبنً الجٌل الجدٌد  النمو الدٌموغرافً ارتفاعالطبٌعٌة، وات المناخٌة ورأدت بذلن التغٌ

التً كانت باألمس المرٌب مصدرا تنموٌا وافد من روافد التضامن  هجرة الفالحة والزراعة

. من فردانٌة وعصرنة نحو ما تملٌه علٌهم الحداثة وأدبٌات العالم الجدٌد الجماعً بالواحة،

وهو ما أدى إلى تصدع نمط الحٌاة بالواحة، فلم تعد المبٌلة والجماعة والعرف...تؤدي 

ا مؤسسات أخرى كالمدرسة التً االجتماعٌة، بل انسحبت وحلت محلهوظٌفتها فً التنشئة 

 فاضمحل ،للب موازن الواحةمنعطفا أساسٌا ساهم فً  -مر تارٌخ الواحةعلى –شكلت 

 واالجتماعً والفالحً بالواحة.ما تبمى من االرث الثمافً  بذلن
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هذا االنكماش الثمافً ٌعتبر المدخل األساسً إن أردنا فهم والع الواحة، فما توصلت إلٌه 

ى التصاد األبحاث والدراسات بخصوص أزمة الواحة بفعل الجفاف وما له من آثار عل

آثار تلن التغٌرات على والع التنشئة االجتماعٌة التً الواحة، كان منطلما لنا للبحث فً 

ل ما نمٌة فً ظلنطرة عبور لفهم أزمة التنمٌة بالواحة. لعل عودتنا إلى سؤال التتعتبر 

بل  ال ٌعتبر فمط سائل طبٌعً،  نركز باألساس على عنصر الماء الذي جعلناه الواحة، تعٌش

من خالل ما نسجه االنسان الواحً   ٌتجاوز ذلن لٌمتحم عالم المٌتافٌزٌما وٌحتل مكانة فٌه

فأي خلل ٌمس هذا الرأسمال األزرق ٌشكل  ول الماء،حمن معتمدات وممارسات وطموس 

ه المجتمعات ألن بهد ج التنمويخلل النموذوهو ما ٌفسر لنا خطرا على البنٌة الكلٌة للواحة، 

تهدٌدا وخلخلة لهذا االستمرار بفعل الجفاف  ، ٌشكل الٌوموالتوازن ستمرارما كان عامال لال

التنمٌة دون العودة إلى فهم العاللة بٌن الطبٌعً  ة المائٌة، فال ٌمكننا الحدٌث عنوشح الفرش

ن أم ألي مجال حضرٌا كا، كما ال ٌمكننا فهم السلون االجتماعً من جهة واالجتماعً

 ،أنتجتها بمرجعها الثمافً الذياالجتماعٌة  تالسلوكٌام واحٌا، إال إذا ربطنا تلن لروٌا أ

 .ؤلفكارحٌث تبمى الخصوصٌة الثمافٌة االستثنائٌة للواحات موردا خصبا ل

لمد ساهمت التغٌرات المناخٌة والطبٌعٌة فً تمزٌك بنٌة الواحة االجتماعٌة والثمافٌة 

ت وظفها الواحٌون تطوٌر تمنٌاوااللتصادٌة، فلم تعد تحن لماضٌها التملٌدي الذي مكنها من 

لتضامن كسالح أمام لساوة الظروف المناخٌة كتمنٌة الخطارة التً لخصت جل أشكال ا

عً، فالخطارة هً نبض الواحة، وبدونها تغٌب المٌمة االلتصادٌة والتعاون الجما

 . ةعام للواحةواالجتماعٌة والوجودٌة 
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 خالصة

ٌمكننا الموا أن ما تعٌشه الواحة الٌوم والعدٌد من المجاالت المروٌة من تدهور عموما، 

لة التسالطات واالستغالل الالعمالنً للمٌاه تنموي، راجع إلى توالً فترات الجفاف ول

الباطنٌة، وهو ما ٌستدعً العودة إلى أدبٌات سوسٌولوجٌا الٌومً واألنثروبولوجٌا التأوٌلٌة 

 .4التً تعلمنا فهم األنا الجمعاء وحصر النفس ثمافٌا

ه رثالذي أصبحت على إولوجً كفالواحة الٌوم تعانً من فراغ ثمافً وهوٌاتً، وعزوف إٌ

فال ٌمكن للواحة أن تنمً  لٌم الواحة الثمافٌة والتنموٌة. المبٌلة دال بدون مدلول، واهترأت

، كمفتاح وبوابة رئٌسٌة للمضً ذاتها وأن تخرج من هذه األزمة، إال إذا تصالحت مع ذاتها

غً لها أن تكون رافعة محلٌة التً ٌنبنحو التنمٌة عب العادات والتمالٌد واالعراف والثمافة ال

 للتنمٌة بواحات الجنوب الشرلً المغربً.

فالعودة إلى الذات والذاكرة الجماعٌة، أرى أنها عودة ضرورٌة وٌمكن أن تكون رافعة 

واستراتٌجٌات جدٌدة ٌمكنها ان تشفً غلٌل  لبناء مخططاتٌنبغً استغاللها  وللتنمٌة، 

 سبك الذكر. والطبٌعٌة بالواحة كما األزمة التنموٌة الناتجة عن التغٌرات المناخٌة

؟ نموي الجدٌد للتفكٌر فً مغرب الغدومن بٌن التراحاتنا حول المضً نحو بناء النموذج الت

 ما ٌلً:

 ، وتشجع البحث األكادٌمًا الموروث الثمافًهتضع صلب أعٌنتعلٌمٌة  صٌاغة بٌداغوجٌة

 من روافد االرث الثمافً المغربً. رافدا رحول الواحات المغربٌة التً تعتب

ا جشع الفردانٌة التفكٌر فً طرق ناجعة تمنن استغالل وتدبٌر المٌاه الجوفٌة التً استنزفهو 

  المطلمة.
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