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محمد التفراوتي )الرباط(

يف  ال�صغري  الأطل�ض  �صل�صلة  يف  �صاخمة  جبال 

باهرة،  زراعية  ح�صارة  عالمات  حتمل  املغرب 

حت�صى  ل  مبدرجات  املهياأة  املنحدرات  على  قراءتها  ميكن 

ت�صفي على املكان مظهر الطبيعة »امل�صيدة«.  ويعود اإن�صاء 

بع�صها اإىل مئات، ورمبا اآلف، ال�صنني.

اجلبلية  للمناطق  جغرافيـة  خا�صية  الزراعية  املدرجات 

م�صاحات  اإىل  حتويلها  يتم  حيث  العامل،  اأنحاء  يف  الوعرة 

قابلة لال�صتغالل الزراعي وتلبية احلاجات الغذائية. ويالحظ 

اأن املزارعني يف هذه املناطق املت�صر�صة ابتكروا حلوًل تقنية 

رغم  على  الطبيعية،  الظروف  ملواجهة  مت�صابهة  وتنظيمية 

اإذ  واجلغرافية،  والتاريخيـة  الثقافية  انتماءاتهم  اختالف 

البحر  ودول  وال�صني  املك�صيك  يف  تقريبًا  ذاتها  الآلية  جند 

املتو�صط وغريها.

اإىل  ال�صغري  الأطل�ض  يف  املنحدرات  بع�ض  حتولت 

املحلية  بالأمازيغية  تدعى  املدرجات  من  متتالية  �صل�صلة 

للرتبة  الداعم  احلجري  اجلدار  على  للدللة  »اإغرامان«، 

واحلماية  بالدفاع  الكلمة  توحي  كما  املدرجات،  حقول  يف 

والتح�صني. ولي�صت هناك زراعة ممكنة على تلك املنحدرات 

من دون هذه التقنية املمتازة.

تدبريًا  الوعرة  املناطق  هذه  يف  والإنتاج  العي�ض  يتطلب 

للتقنية  مبتكرًا  وت�صخريًا  والو�صائل  للموارد  متكاماًل 

فبعد  خا�ض.  وتنظيمي  موؤ�ص�صاتي  ــار  اإط يف  واملعرفة، 

اللجوء  مت  الغذاء،  اإىل  احلاجة  ومنو  هناك  الإن�صان  ا�صتقرار 

عدد  ح�صب  املزروعة  امل�صاحات  لتو�صيع  املدرجات  اإن�صاء  اإىل 

امل�صاحات  هذه  �صغر  رغم  وعلى  منها.  امل�صتفيدة  الأ�صر 

اإنتاج  حتقيق  من  ال�صكان  متكن  الت�صاري�ض،  و�صعوبة 

زراعي متنوع من اأ�صجار مثمرة وخ�صر يف املدرجات املروّية، 

و�صعري وحما�صيل مو�صمية واأ�صجار اأخرى حتتمل اجلفاف 

أنشأها سكان 
الجبال املغربية 

ليقدروا ىلع زراعة 
املنحدرات، لكن 

اإلهمال والتغيرات 
املناخية تهدد 

باندثارها

املزارعون املغاربة أّهلوا الوعر منذ القدم
مدرجات عمرها مئات �ل�شنني

يف �لأطل�س �ل�شغري 

مدرجات زراعية 
يف جبال األطلس
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مدرجات زر�عية �أعيد تاأهيلها

يف الأرا�صي البعلية املعتمدة على مياه الأمطار.

م�صروع  من�صق  احلاج،  اآيت  عبدالرحمن  الباحث  يقول 

اإعادة تاأهيل املدرجات لتعزيز قدرات التكيف مع تغري املناخ 

يف املجتمعات القروية اله�صة يف الأطل�ض ال�صغري، اإن معظم 

املدرجات الزراعية يف منطقة �صو�ض يف جنوب املغرب ت�صهد 

نظرًا  اجلفاف،  تواتر  ازدياد  مع  خ�صو�صًا  ملحوظًا،  اإهماًل 

لنخفا�ض مردودية املحا�صيل واجنذاب ال�صباب اإىل اأن�صطة 

يعتمد  ال�صغري  الأطل�ض  قرى  �صكان  دخل  اأن  ذلك  اأخرى. 

املوا�صي،  وتربية  والزراعة  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل  على 

ف�صاًل عن ا�صتغالل �صجر الأركان واملدرجات. 

جناعة  ــرث  الأك الو�صيلة  الزراعية  املدرجات  بناء  يعد 

مياه  جتميع  مع  مقرتنة  وا�صتغاللها،  الرتبة  حلماية 

مع  وتذبذبها،  الأمطار  بقلة  املناطق  هذه  وتتميز  الأمطار. 

التكيف  يف  هام  دور  وللمدرجات  اأحيانًا.  غزيرة  �صقوطها 

الذي  الندرة«  »اقت�صاد  ركائز  من  وهي  املتغريات،  هذه  مع 

الري  اآليات  واعتماد  واملوؤن  البذور  تخزين  على  اأي�صًا  يعتمد 

التقليدية املقت�صدة. وت�صهل املدرجات نفاذ الفائ�ض من املاء 

اإىل الرتبة، وتقلل من �صرعة جريانه على ال�صفوح، مع احلد 

من التعرية و�صياع الرتبة بفعل هذا اجلريان.

لت�صتمر  والتطوير  العناية  ت�صتوجب  املدرجات  هذه  لكن 

تعرفه  ملا  خ�صو�صًا  البيئية،  والنظم  ال�صكان  قدرات  دعم  يف 

من  عنها  يرتتب  وما  مناخية  تغريات  من  اليوم  املنطقة 

على  �صلبي  اأثر  الأمطار  وقلة  للجفاف  كان  وقد  عواقب. 

والعناية  ا�صتغاللها  م�صتوى  انخف�ض  بحيث  املدرجات، 

بها. ويرتبط التخلي عن ا�صتغالل هذه املدرجات باملردودية 

بدائل  مع  مقارنة  الزراعة،  ملمار�صة  املتناق�صة  القت�صادية 

تدهور  اإىل  اأدى  وقد  اأخرى،  اقت�صادية  واأن�صطة  كالهجرة 

الأمطار  تواتر  مع  حدة  ازداد  املدرجات  هذه  يف  ملحوظ 

كتوحل  اأخــرى،  بنيات  على  ذلك  واأثر  موؤخرًا.  الطوفانية 

يهدد  بات  مما  الرتبة،  واجنراف  الطرقات  وانهيار  ال�صدود 

اتخاذ  ي�صتدعي  وهذا  كليًا.  واندثارها  املدرجات  بانهيار 

واملوروث  البيئي  النظام  هذا  فقدان  لتفادي  عاجلة  تدابري 

الزراعي لالأطل�ض ال�صغري.

بني  بتعاون  املدرجات،  تاأهيل  ــادة  اإع م�صروع  ويعمل 

املر�صد اجلهوي للبيئة والتنمية واملديرية الإقليمية للقالعة 

على    ،)GIZ( الدويل  للتعاون  الأملانية  والوكالة  اأكادير  يف 

منطقة  يف  املعرفة  لتقا�صم  واإعالمي  تدريبي  برنامج  تنفيذ 

عدد من القـرى، وقام باإعادة تاأهيل املدرجات وغـر�ض اأنواع 

وال�صبار،  واللوز  الأركان  اأ�صجار  قبيل  من  فائدة  ذات  نباتية 

ف�صاًل عن برنامـج توعوي �صنوي يدمج اإ�صكاليـة تغري املناخ 

■ والتكيف مع اآثاره يف الأن�صطة املدر�صية. 

حملة توعوية وتدريبية 

ملز�رعني يف �جلماعة �لقروية 

»�إذ�وكن�شيف« على �لأهمية 

�لقت�شادية للمدرجات 

وتقنيات ترميمها




