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جبال �شاخمة يف �سل�سلة الأطل�س ال�صغري يف
املغرب حتمل عالمات ح�ضارة زراعية باهرة،
ميكن قراءتها على املنحدرات املهي�أة مبدرجات ال حت�صى
ت�ضفي على املكان مظهر الطبيعة «امل�شيدة» .ويعود �إن�شاء
بع�ضها �إىل مئات ،ورمبا �آالف ،ال�سنني.
املدرجات الزراعية خا�صية جغرافيـة للمناطق اجلبلية
الوعرة يف �أنحاء العامل ،حيث يتم حتويلها �إىل م�ساحات
قابلة لال�ستغالل الزراعي وتلبية احلاجات الغذائية .ويالحظ
�أن املزارعني يف هذه املناطق املت�ضر�سة ابتكروا حلو ًال تقنية
وتنظيمية مت�شابهة ملواجهة الظروف الطبيعية ،على رغم
اختالف انتماءاتهم الثقافية والتاريخيـة واجلغرافية� ،إذ
جند الآلية ذاتها تقريب ًا يف املك�سيك وال�صني ودول البحر
املتو�سط وغريها.

مدرجات عمرها مئات ال�سنني
يف الأطل�س ال�صغري

حتولت بع�ض املنحدرات يف الأطل�س ال�صغري �إىل
�سل�سلة متتالية من املدرجات تدعى بالأمازيغية املحلية
«�إغرامان» ،للداللة على اجلدار احلجري الداعم للرتبة
يف حقول املدرجات ،كما توحي الكلمة بالدفاع واحلماية
والتح�صني .ولي�ست هناك زراعة ممكنة على تلك املنحدرات
من دون هذه التقنية املمتازة.
يتطلب العي�ش والإنتاج يف هذه املناطق الوعرة تدبري ًا
متكام ًال للموارد والو�سائل وت�سخري ًا مبتكر ًا للتقنية
واملعرفة ،يف �إط��ار م�ؤ�س�ساتي وتنظيمي خا�ص .فبعد
ا�ستقرار الإن�سان هناك ومنو احلاجة �إىل الغذاء ،مت اللجوء
�إىل �إن�شاء املدرجات لتو�سيع امل�ساحات املزروعة ح�سب عدد
الأ�سر امل�ستفيدة منها .وعلى رغم �صغر هذه امل�ساحات
و�صعوبة الت�ضاري�س ،متكن ال�سكان من حتقيق �إنتاج
املروية،
زراعي متنوع من �أ�شجار مثمرة وخ�ضر يف املدرجات ّ
و�شعري وحما�صيل مو�سمية و�أ�شجار �أخرى حتتمل اجلفاف
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مدرجات زراعية �أعيد ت�أهيلها

يف الأرا�ضي البعلية املعتمدة على مياه الأمطار.
يقول الباحث عبدالرحمن �آيت احلاج ،من�سق م�شروع
�إعادة ت�أهيل املدرجات لتعزيز قدرات التكيف مع تغري املناخ
يف املجتمعات القروية اله�شة يف الأطل�س ال�صغري� ،إن معظم
املدرجات الزراعية يف منطقة �سو�س يف جنوب املغرب ت�شهد
�إهما ًال ملحوظاً ،خ�صو�ص ًا مع ازدياد تواتر اجلفاف ،نظر ًا
النخفا�ض مردودية املحا�صيل واجنذاب ال�شباب �إىل �أن�شطة
�أخرى .ذلك �أن دخل �سكان قرى الأطل�س ال�صغري يعتمد
على ا�ستغالل املوارد الطبيعية والزراعة وتربية املوا�شي،
ف�ض ًال عن ا�ستغالل �شجر الأركان واملدرجات.
يعد بناء املدرجات الزراعية الو�سيلة الأك�ثر جناعة
حلماية الرتبة وا�ستغاللها ،مقرتنة مع جتميع مياه
الأمطار .وتتميز هذه املناطق بقلة الأمطار وتذبذبها ،مع
�سقوطها غزيرة �أحياناً .وللمدرجات دور هام يف التكيف
مع هذه املتغريات ،وهي من ركائز «اقت�صاد الندرة» الذي
يعتمد �أي�ض ًا على تخزين البذور وامل�ؤن واعتماد �آليات الري
التقليدية املقت�صدة .وت�سهل املدرجات نفاذ الفائ�ض من املاء
�إىل الرتبة ،وتقلل من �سرعة جريانه على ال�سفوح ،مع احلد
من التعرية و�ضياع الرتبة بفعل هذا اجلريان.
لكن هذه املدرجات ت�ستوجب العناية والتطوير لت�ستمر
يف دعم قدرات ال�سكان والنظم البيئية ،خ�صو�ص ًا ملا تعرفه
املنطقة اليوم من تغريات مناخية وما يرتتب عنها من
عواقب .وقد كان للجفاف وقلة الأمطار �أثر �سلبي على
املدرجات ،بحيث انخف�ض م�ستوى ا�ستغاللها والعناية
بها .ويرتبط التخلي عن ا�ستغالل هذه املدرجات باملردودية
االقت�صادية املتناق�صة ملمار�سة الزراعة ،مقارنة مع بدائل
كالهجرة و�أن�شطة اقت�صادية �أخرى ،وقد �أدى �إىل تدهور
ملحوظ يف هذه املدرجات ازداد حدة مع تواتر الأمطار
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الطوفانية م�ؤخراً .و�أثر ذلك على بنيات �أخ��رى ،كتوحل
ال�سدود وانهيار الطرقات واجنراف الرتبة ،مما بات يهدد
بانهيار املدرجات واندثارها كلياً .وهذا ي�ستدعي اتخاذ
تدابري عاجلة لتفادي فقدان هذا النظام البيئي واملوروث
الزراعي للأطل�س ال�صغري.
ويعمل م�شروع �إع��ادة ت�أهيل املدرجات ،بتعاون بني
املر�صد اجلهوي للبيئة والتنمية واملديرية الإقليمية للقالعة
يف �أكادير والوكالة الأملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZعلى
تنفيذ برنامج تدريبي و�إعالمي لتقا�سم املعرفة يف منطقة
عدد من القـرى ،وقام ب�إعادة ت�أهيل املدرجات وغـر�س �أنواع
نباتية ذات فائدة من قبيل �أ�شجار الأركان واللوز وال�صبار،
ف�ض ًال عن برنامـج توعوي �سنوي يدمج �إ�شكاليـة تغري املناخ
■
والتكيف مع �آثاره يف الأن�شطة املدر�سية.

حملة توعوية وتدريبية
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