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 < أعطى نورالدين أوعبو، عامل 
الخميس  الفقيه بن صالح،  إقليم 
المنصرم، بالجماعة الترابية أوالد 
ازمام، انطالقة أشغال بناء الطريق 
غير المصنفة، الرابطة بين الطريق 
والطريق   309 رقم  الجهوية 
 4 على طول   3216 رقم  اإلقليمية 
خالل  ستنتهي  التي  كيلومترات، 

8 أشهر. 
وتتضمن أشغال العملية تقوية 
وتوسيع الطريق المذكورة، حيث 
 6 إلى   4 من  عرضها  سيرتفع 
أمتار. كما أعطى المسؤول انطالقة 
أشغال بناء الطريق غير المصنفة، 
الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 

309 ودوار ورجدان، على طول 4 
كيلومترات. 

وتتضمن أشغال هذا المشروع 
من طرف صندوق  بدوره  الممول 
الذي  الساللية،  األراضي 
ستة  مدة  خالل  إنجازه  سيتم 
وبناء  التتريب  أشهر،عمليات 
وبناء  المياه،  صرف  منشآت 
قارعة الطريق على طول المسافة 
المشروعان  يروم  المحددة، حيث 
الجماعة  سكان  عن  العزلة  فك 
وتسهيل  ازمام،  أوالد  الترابية 
ولوجها إلى الخدمات االجتماعية، 
والمساهمة في تنمية الجماعة من 
خالل تحسين ظروف عيش وتنقل 

السكان >

شجرة األركان تلف حولها مئات الباحثني واخلبراء بأكادير
م�شاركون يطالبون بتطوير البحث العلمي يف جمال زراعة الأركان 

بناء طريقني بجماعة أوالد زمام لفك العزلة عن السكان 

< استطاعت شجرة األركان أن تلف حولها مئات العلماء 
االقتصادية  املشارب  مختلف  من  والفعاليات  والباحثني 
قبلة  سوس  من  وجعلت  والفنية،  والبيئية  واالجتماعية 
كثير من املهتمني واملتخصصني، الذين حجوا إلى عاصمة 
سوس، ليس من أجل نضارتها وجمالها فقط بل من أجل 
عن  والتنقيب  والعلمي  التراثي  مخزونها  أغوار  سبر 
تنوع  من  واملناحي  األبعاد  املتعددة  منتوجاتها  مختلف 
وراثي وتركيبات إحيائية وحول اقتصاد وتثمني وتسويق 

منتجاتها مع مختلف االبتكارات التكنولوجية ..
ينتعش سكان مناطق سوس من موارد هذه الشجرة، 
التي تتميز بتنوع واختالف كبيرين بني تلك املناطق في 
كثافتها وفي مظهرها اخلارجي وفي إنتاجها وموازاة مع 
ذلك، تعاني الشجرة من تدهور متواصل حتت تأثير مختلف 

العوامل الطبيعية و البشرية.
منافع  استحضار  وجوب  على  املشاركون  وأجمع 
شجرة األركان في محيطها احليوي على املستوى البيئي 
في  تلعبه  التي  الدور  خصوصا  اقتصادي،  والسوسيو 
محاربة التصحر واحملافظة على التنوع البيولوجي. وقد 
إبان  املعروضة  وامللصقات  الشفوية  احملاضرات  أبانت 
قوي  التزام  وعلى  العلمي  اإلنتاج  في  غنى  على  املؤمتر 
جتيب  التي  األبحاث،  جودة  عليه  برهنت  الباحثني  من 
األركان.  لشجرة  احليوي  احمليط  تنمية  حاجيات  عن 
وبذلك أوصى املؤمترون على ضرورة إدماج ذوي احلقوق 
بخبرتهم ومعارفهم في بلورة وتنفيذ برامج للبحث العلمي 

والتقني.
وأخذ املشاركون بعني االعتبار الضغط املمارس على 
غابة األركان في برامج البحث العلمي. ودعوا إلى وجوب 
البيولوجي الستثمارها في  التنوع  رسملة املعارف حول 
برنامج تأهيل غابة األركان وفي البرامج التنموية احمللية، 
والتحسني الوراثي لشجرة األركان الستثمارها في برنامج 

الزراعة العصرية لألركان.

ويستوجب دعم البحث العلمي في مجال زراعة األركان، 
في  خصوصا  حديثة  ضيعات  في  املؤمترون،  يضيف 
مجال التكثير والتسيير التقني للزراعة و في مجال تثمني 
املنتوجات الفرعية وفي طرق استخراج زيت األركان. وذلك 
مع مواكبة ديناميكية البحث و التطوير في مجال التثمني 

واحتضان املشاريع الرائدة.
حول  التنموي  البحث  دعم  على  املشاركون  وشدد 
الدراسات االقتصادية حول مجال األركان وخصوصا تلك 
التي تعنى بالكلفة مقارنة مع الربح واخلدمات البيئية، وكذا 
االقتصاد األخضر. ثم دعم البحث العلمي في مجال التغذية 

والصحة اإلنسانية.
البحث  استعجالي،  بشكل  بدعم،  املشاركون  وطالب 
العلوم االجتماعية واإلنسانية بغية معرفة  العلمي حول 
أفضل لضوابط تسيير مجال األركان من جميع النواحي 
مع حتديد املعيقات واقتراح حلول مستدامة. وأوصوا كذلك 
العلمي،  البحث  مؤسسات  بني  والتعاون  التشاور  بدعم 
وتقوية أواصر التعاون بني الباحثني ومستعملي نتائج 
األبحاث  نتائج  أفضل  وتقاسم  تواصل  ثم خلق  األبحاث 

حول األركان لتعميم الفائدة على اجلميع.
وتدارس املشاركون، خالل املؤمتر، محاور مهمة أثارت 
نقاشات عميقة وغنية، توزعت حول عدة ورشات موازية، 
النظام  اشتغال  ومنط  بنية  إلى  األول  احملور  تطرق  إذ 
اإليكولوجي ملجال شجرة أركان، أداره امحمد بدراوي مدير 
عام املعهد الوطني للبحث الزراعي حيث عرض الباحث 
الطبية  و  العطرية  النباتات  حول  عرضا  مساندة  فؤاد 
أركان من خالل  البيئي وتنمية شجرة  التنوع  و عناصر 

منوذج مرتفعات إداوتنان.
والبنيوية  اإليكولوجية  اخلصائص  مناقشة  وجرت 
ملجال شجرة أركان في اجلزائر للباحث اجلزائري الطاهر 

أيت حمودة .
واستعرض الباحث الفرنسي »إيرفي لو بولي« تأثيرات 

وعرضت   املناخية.  التغيرات  مع  أركان  شجرة  وتكيف 
الباحثة املغربية  نوال زهار بحثها حول بعض مظاهر دفاع 
شجرة أركان )أركانيا سبينوزا( عن نفسها ضد هجمات 
داء السيراتيتس كابيتاتا )atatipac sititareC(. في حني 
أشجار  الزيري وصف خصائص  ربيعة  الباحثة  تناولت 
أركانيا سبينوزا )ل. سكيلز( بهضبة بني يزناسن، املغرب 

الشرقي.
أما املواد العضوية النباتية و القيمة العلفية لشجرة 
الباحث  العلمية  استنتاجاته  خالصة  فاستعرض  أركان 
محمد قرو . أما الباحث  عبد املالك بنعبيد فعرض معطيات 
جديدة حول الوضعية احلالية، اجلغرافية اإلحيائية وإعادة 

بناء املنظومة اإليكولوجية لشجرة أركان بشكل طبيعي .

واشتمل احملور الثاني حول الفالحة الغابوية، دراسة 
النباتات و ثمارها و التكنولوجيات اإلحيائية، و وراثيات 
اجلميد  عبد  الباحث  العلمية  مائدته  نشط  أركان  شجرة 
مصدق عن جامعة ابن زهر. إذ  تناول الباحث أسامة كداد 
سبينوزا(  )أركانيا  أركان  لشجرة  الوراثي  التنوع  دراسة 
للمغرب:  الشرقي  بالشمال  األصلية  أركان  غابات  ضمن 
مقاربات مورفولوجية و بومولوجية. وعزيز بروج تقييم 
التنوع الوراثي لدى ست عينات لشجرة أركان مت جتميعها 
من األطلس الصغير وشمال الصحراء.واستعرضت الباحثة 
املغربية نعيمة أيت عابد مجال إسهام املؤشرات البيومترية 
والوراثية لضبط خصائص أجود أشجار أركان وانتقائها، 
االستدالل  البهلول  ياسمينة  الباحثة  عاجلت  حني  في 
الوراثي  في دراسة التدفق اجليني في أركانيا سبينوزا 

ل. سكيلز.
محمد  جامعة  عن  شروف  زبيدة  الباحثة  وأدارت 
وتثمني  اقتصاد  حول  الثالث  احملور  بالرباط  اخلامس 
وتسويق منتجات شجرة أركان واالبتكارات التكنولوجية 
الصابير  حميد  الباحث  تناول  إذ  أركان،  ملنتجات 
اإلحيائية  للتركيبات  واحلرارية  امليكانيكية  اخلصائص 
املدعمة بالسدادات الطبيعية: قوقعة أركان/ البوليبروبيلني. 
كما عرضت الباحثة ليلى عافية مجال تثمني القدرة الكبحية 

ملستخلص قوقعة ثمرة أركان.
وعرضت الباحثة فتيحة منير، خالل عرضها، طريقة 
جديدة لكبح تآكل النحاس حتترم البيئة: استعمال زيت 
أركان. من جهته، عرض الباحث علي إيدليمان، مجال تثمني 
جيد للوز أركان وتأثير التكافؤ بني االنتالبيا واألنتروبيا. أما 
الدراسة الكيميائية للمكونات التريتيربينية للمستخلصات 
الذهنية من أوراق أشجار أركانيا سبينوزا. فتناوله الباحث 
السلوك  هاللي  املختار  الباحث  ودرس  الدين،  بدر  كارتا 
التركيبات  ملواد  وامليكانيكي  واحلراري  بنيوي  امليكرو 

اإلحيائية املدعمة بقوقعة لوز أركان.

نقاشات  العلمية  للجلسات  املوازية  احملاور  وشهدت 
مستفيضة وفق ورشات متعددة تناولت محاور بنية ومنط 
اشتغال النظام اإليكولوجي شجرة أركان. وتدبير النظام 
اإليكولوجي و نظام املعلومات اجلغرافية ومجال اقتصاد 
و تثمني وتسويق منتجات شجرة أركان، من خالل تنظيم 
السلسلة و تقاليدها. ثم الصحة و زيت أركان. والتحوالت 
االجتماعية واجلوانب القانونية. فضال عن دراسة النباتات 
اإلحيائية  والتكنولوجيات  الغابوية،  الفالحة  وثمار 

واالستخدام العلفي وفسيولوجية شجرة أركان.
ونظم املؤمتر مسابقة علمية ملنح جوائز ألجود بحث 
التميز في  حول شجرة األركان  من أجل تعزيز وتطوير 
البحث من قبل الباحثني الشباب، وقد أقرت جلنة التحكيم 
منح اجلائزة األولى للباحثة نعيمة آيت عابد عن بحثها 
لنيل الدكتورة وهي من كلية العلوم بأكادير حول موضوع 
إسهام  العالمات الظاهرة النموذجية واجلزيئية لتحليل 
التباين الوراثي لشجر أركان: الفرز املسبق لعائد الزيت، 
حتث إشراف الدكتور عبد احلميد مصدق في حني منحت 
اجلائزة الثانية للباحث سعيد غربي والثالثة للباحثة هناء 

املنفلوطي عن كلية العلوم بالرباط.
 وتخلل املؤمتر تقدمي وصالت فنية مبدعة حول شجرة 
قدمها  أكادير«،  »نداء  الغنائية  األوبيرت  قبيل  من  األركان 

مجموعة من الفنانني املميزين.
وفي السياق ذاته، نظمت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
الواحات وشجرة األركان زيارة ميدانية للتعاونية الفالحية 
النسوية أركانة نومسكرود أطلع من خاللها ضيوف املؤمتر 
على محل تقشير وتكسير ثمرة األركان ثم طرق تسويق زيت 
أركان ومشتقاته ومت باملناسبة زراعة شجر األركان مبحيط 

مبنطقة أمسكرود.
يشار إلى أن املؤمتر عرف مشاركة دولية مكثفة خلبراء 
عامليني من دول مختلفة من قبيل فرنسا وأملانيا والنرويج 

وتونس والكويت واجلزائر>

أسدل الستار على 
أشغال املؤمتر الدولي 
الثاني حول شجر 
األركان، الذي نظم 
مببادرة من الوكالة 
الوطنية لتنمية مناطق 
الواحات وشجرة 
األركان، وشراكة 
مع وزارة الفالحة 
والصيد البحري 
واملندوبية السامية 
للمياه والغابات 
ومحاربة التصحر، 
واملعهد الوطني للبحث 
الزراعي، حتت الرعاية 
السامية لصاحب 
اجلاللة محمد 
السادس.

التأطير  جمعية  نظمت   >
السكري  داء  لمرضى  والمساندة 
خاصا  توعويا  يوما  بخريبكة، 
السكري  بـداء  المصابين  باألطفال 
شعار: »األطفال  تحت  بالمدينة، 
الماضي،  األحد  السكري«،  وداء 
القيام  تخللتها  الجمعية،  بمقر 
بتحلـيالت وفحوصات طبـيـة، تهم 
قيــاس الضغـط ونسبة السكــر في 
حميمية  جلسة  إلى  إضافة  الــدم، 
تفاقم  طرق  حول  وتحسيسية 
اإلصابة بالسكري وسبل تفاديه، مع 
التذكير واإلشادة بأهمية الحجامة 
ودورها التاريخي في عملية العالج 
من األمراض.  وتمكن جل المصابين 
الجافة  أدوات  على  الحصول  من 
للحجامة، رفقة إرشادات ونصائح 
خاصة لطريقة االستعمال، حيث لقت 
تجاوبا مع المستفيدين من األطفال 
المصابين بداء السكري، إلى جانب 
الدكتورة  وأكدت  أمرهم.  أولياء 
غزالن لمحمدي، التي أشرفت على 
الجانب الصحي من المبادرة، على 

لتعليمات  السكر  اتباع مريض  أن 
في  االنتظام  على  وحرصه  طبيبه 
العالج وتغيير نمط حياته اليومي، 
من اعتماد على التغذية الصحية 
وزيادة النشاطات الرياضية، كفيلة 
بتحسن صحته والعيش بسعادة 
أكبر، بل إن المريض بالسكري قد 
يكون أكثر حظا من غيره، ألن لديه 
دافعًا قويًا للقيام ببعض التغيرات 
أسلوب  في  للصحة  المعززة 
الدكتورة  حذرت  كما  حياته.  
أنجبوا  الذين  األزواج  غزالن، 
أي  من  بالسكري،  مرضى  أطفاال 
زوجاتهم،  تجاه  طائش،  تصرف 
اللواتي ال ذنب لهن في هذا األمر، 
ألن األمر »قضاء وقدر«، مشيرة إلى 
الذين  األزواج  بعض  حاالت  أن 
السبب،  لهذا  زوجاتهم  طلقوا 
وهو أمر غريب ويخالف القوانين 
فقد  لذلك  والشرعية.  الوضعية 
ركزت الدكتورة المشرفة، في هذا 
الجانب  على  التحسيسي،  اليوم 
النفسي لآلباء، وتهييئهم لتحمل 

المسؤولية، إلى جانب الزوجة >

تنظيم يوم حتسيسي حو ل داء السكري بخريبكة
خريبكة:عبد الرحمان مسحت

بني مالل:محمد رفيق

محمد التفراوتي

سكان سوس ينتعشون من موارد شجرة األركان                                                                                                  ) خاص (
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