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> محمد التفراو�

ــطــرة،  ــي ــب ــحــســن الـــثـــا� لــلــزراعــة وال ــظــم مــعــهــد ال ن
الـــواحـــات  ــاطــق  ــن م لتنمية  ــة  ــي ــوطــن ال الــوكــالــة  �ــعــيــة 
ـــزراعـــي،  ال للبحث  ــي  ــن ــوط ال ــد  ــه ــع وامل ـــــان  األرك ــر  ــج وش
"الــتــدبــ�  حـــول  ــا  ــي دول ملتقى  ـــــورة،  زاك �ــديــنــة  مــؤخــرا، 
مع  ــة  ــرشاك ب ــة"،  ــي ــواحــات ال للمجاالت  ــدام  واملــســت املــنــدمــج 
وجمعية  للتنمية،  ــة  ــي ــزراع ال لــلــبــحــوث  ــــدويل  ال ــز  ــرك امل
ـــغـــرب، والـــفـــدرالـــيـــة  ـــامل ــور ب ــم ــت ــل ــــــدويل ل ـــرض ال ـــع امل
املــغــربــيــة  والــجــمــعــيــة  ــمــور،  ــت ــل ل ــة  ــي املــغــرب البيمهنية 
لنخيل  ــة  ــي ــدول ال خليفة  وجـــائـــزة  والــبــســتــنــة،  ــة  ــزراع ــل ل
املتحدة،  العربية  بـــاإلمـــارات  الــزراعــي  ــار  ــك ــت واالب التمر 
ــد  ــصــي وال الــفــالحــة  وزارة  إرشاف  ــت  ــح ت ــــك  ذل وكــــل 

البحري.
إبراهيم  الــدكــتــور  ــام  ق للملتقى،  افتتاحية  كلمة  ويف 
مناطق  لتنمية  الوطنية  الــوكــالــة  ــام  ع مــديــر  الــحــافــيــدي، 
ــــي  ــاق ودواع ــي ــــــان، بــتــحــديــد س ــر األرك ــج ـــات وش ـــواح ال
ــرب  أك منطقتها  ــل  ¾ــث ــة  ــن ــدي م يف  ــظــم  ن ــــذي  ال املــلــتــقــى 
ـــا إىل  ـــة �ــســاحــة تــقــدر بــحــايل 26 ألـــف هــكــتــار. ودع واح
ــات  ــواح ال تنمية  يف  اإلنــســان  بــإدمــاج  االهــتــÄم  رضورة 
ــور الــحــافــيــدي  ــت ــدك ــة. وأثــنــى ال ــئ ــي ــب ــظــة عــن ال ــاف ــح وامل
واملشتغلة  بــالــقــطــاع  املعنية  ــات  ــس ــؤس امل مختلف  ــىل  ع
ـــاج تتضح  ـــت اإلن مـــÄ جــعــل مـــردوديـــة  ــــام،  ت ــســجــام  ــان ب
قبل  ــن  ط ألـــف   90 ــن  م الــتــمــور  مــنــتــوج  تــنــامــي  يف  جليا 
السنة  ـــالل  خ طـــن  ـــف  أل  115 إىل  الـــربنـــامـــج   انـــطـــالق 
تلقى  ال  ــمــور  ــت ل ــ�  ــال ــث م ــدي  ــي ــاف ــح ال ــــاق  وس املــاضــيــة. 
ــدون  وب الــفــقــدان  عــداد  يف  باتت  حيث  ــســوق،  ال يف  أهمية 
نــوع  مــثــل  Ìنها  بــخــس  بسبب  ــــورة  زاك إقــلــيــم  يف  قــيــمــة  
ــدة  ــواح ــربة" (الــعــربة ال ــع ـــ"ال ــاع ب ــب ـــذي ي "بــوســحــتــمــي" ال
التلفيف  بــعــد  لــكــن  ــــم.  دره ــــ4  ب كــيــلــوغــرامــا)   30 ـــزن  ت
للكيلو  ــــم  دره ـــــ25  ب بــــاألســــواق  ــاع  ــب ــي س ــن  ــزي ــخ ــت وال
مستوى  تــحــســ�  مـــن  املــــــزارع  ســيــمــكــن   Äمـــ الـــواحـــد، 
عىل  ــراهــن  ي ــه  أن ــ�  ــزارع امل ــد  أح ــر  ذك وبــاملــنــاســبــة،  عيشه. 
بناء  ــن  م الــتــمــور  ــن  م ــوع  ــن ال هـــذا  يف  تــجــارتــه  ¾كنه  أن 
من  آخــر  نــوع  تــعــرف  تافياللت  منطقة  أن   Äكــ مسكنه. 
وإذا  ــدرهــمــ�،  ب يــبــاع  كـــان  "بــوســلــيــخــن"  يسمى  الــتــمــور 
وقيمته.  صــالحــيــتــه  يــفــقــد  شــهــريــن  ـــالل  خ يستهلك   Õ
سيباع  والــتــخــزيــن  التلفيف  تحس�  بــواســطــة  اآلن  لــكــن 

يف األسواق  بـ20 درهم للكيلو .
¾ثل  ـــواحـــات  ال أن  ــىل  ع الــتــأكــيــد  ــدي  ــي ــحــاف ال وجــــدد 
محميت�  ــىل  ع ــرب  ــغ امل ويــتــوفــر  ــا.  ــي ووطــن إنــســانــيــا  ــا  ــراث ت

ـــوي عــــىل مـــســـتـــوى شـــجـــر األركــــــان  ـــحـــي ــط ال ــمــحــي ــل ل
ــر  ــزائ ــج ــات أخــــرى يف ال ــال عـــن مــحــمــي ــض ــــواحــــات ف وال
وتشكل  الــيــونــســكــو،  قــبــل  ــن  م مصنفة  ولــيــبــيــا  ــس  ــون وت
ــوجــب الــعــنــايــة  ــســت ـــصـــحـــراء، مـــÄ ي ــدم ال ــق ــت حـــاجـــزا ل
نحو  ــراء  ــح ــص ال ــف  ــزح ت ال   Ùلــ ــا  ــه ــات ــوان وحــي بــنــبــاتــاتــهــا 

دول الشÄل .
ــ� والــطــلــبــة  ــاحــث ــب ــدي ال ــي ــاف ــح وطـــالـــب الــدكــتــور ال
ــمــي  ــعــل ال الـــبـــحـــث  ـــال  ـــج م يف  ـــود  ـــه ـــج ال ــف  ــي ــث ــك ــت ب
ــاوز اإلشــــكــــاالت واألمـــــــراض الــتــي  ــج ــت ـــي، ل ـــÄع ـــت واالج
أحسن  وجــــودة  أكـــرب  ــاج  ــت إن نــحــو  ـــك  وذل ــمــور،  ــت ال تصيب 

وتخزين وتسويق أفضل.
الــبــحــري،  والــصــيــد  الـــزراعـــة  وزارة  عـــام  ــب  ــات ك ـــال  وق
ــســة االفــتــتــاحــيــة، إن  ــل ــج مــحــمــد صــديــقــي، خــــالل ال
من  ــة  ــائ ــامل ب  30 مـــن   Úأكــــ ــل  ــث ¾ الـــواحـــيـــة  ـــاالت  ـــج امل
من   Úأكـــ عــيــش  ــجــال  م تشكل  وهـــي  الــوطــنــيــة  املــســاحــة 
الوطنية  ــة  ــوكــال ال ــشــاء  إن بــأن  ـــر  وذك نسمة.  مليون   1.7
 (ANDZOA) أركــــان  وشــجــر  الـــواحـــات  مــنــاطــق  لتنمية 
ــار  ــواحــات يف إط ــل ــىل األهــمــيــة املــمــنــوحــة ل ــيــال ع "يــعــد دل
ــــذي هـــو رافـــعـــة لــالقــتــصــاد  خــطــة املـــغـــرب األخـــــرض، ال
ــي". وأشــــار صــديــقــي، خـــالل افــتــتــاح املــلــتــقــى، إىل  ــن ــوط ال
النخيل  أشــجــار  بــاتــت  شــجــرة،  مليون   5 بــرنــامــج  ــع  م أنــه 
القطاع  أن  ــدا  ــؤك م ــة،  ــي ــواح ال لــلــفــضــاءات  مهيكال  عــنــرصا 
مهنيي  ـــ�  وب الـــدولـــة  بــ�  ــج   ــام ــرن ب عــقــد  مــن  يستفيد 
ــســالالت  ــاج ال ــت ـــقـــدرات الــوطــنــيــة إلن ــقــطــاع لــتــطــويــر ال ال
ــتــخــزيــن وتــأهــيــل  ــرب، مــن ال ــت ــخ ــات الــنــخــيــل يف امل ــات ــب ون
وتطوير  وتــحــســ�  الــنــخــيــل،  لبسات�  الطبيعية  ــــوارد  امل

الظروف اإلطارية للقطاع.
ــي، مـــن أربـــع  ــق ــدي ــص ــون الــــواحــــات، يــضــيــف ال ــك ــت وت
ــس  ــل ـــــات جــنــوب األط ــة هــــي: واح ــيــســي ــات رئ ــوع ــم ــج م
وواحـــــات  درعـــــة  وادي  ــــــات  وواح وطـــاطـــا،  ــ�  ــغ ــص ال
تنظيم  حــيــث  ومـــن  فــكــيــك.  وواحــــة  ــس  ــري واغ زيـــز  وادي 
التمور  ملنتجي  املــغــربــيــة  الــفــدرالــيــة  ــاإلضــافــة  ب املنتج� 
املغربية  البيمهنية  ــة  ــي ــدرال ــف وال   (FENAPROD)
مجموعة   23 إنــشــاء  تــم  فقد   ،(FIMADATTES) للتمور 
ــات  ــواح ال جــمــيــع  تــغــطــي   (GEI) ــادي  ــص ــت اق نــفــع  ذات 

املغربية .
أن  زاكــــورة  إقليم  عــامــل  الــصــمــودي  الغني  عبد  وأكـــد 
ـــدى االهـــتـــÄم بــاملــجــال  ـــذه الـــورشـــة يــبــ� م ــضــان ه احــت
كــيــلــومــرت   240 ــة  ــاح ــس م ـــىل  ع ــد  ــت á والـــــذي  الـــواحـــي 
ــارة  ــق ــال ــــة ب بـــاملـــغـــرب، وتــضــم بـــالدنـــا أيــضــا أكــــرب واح
ــات ومـــؤهـــالت كــبــ�ة  ــان ــك ــر عـــىل إم ــوف ــت ــة، وت ــي ــق ــري االف

ــرار  ــق ــت ـــاال الس ـــج ــتــقــى الــثــقــافــات وم ــا مــل ــاره ــب ــت ــاع ب
¾يزها  ــع  م املــخــتــلــفــة،  ــات  ــي ــن إث ذات  ــة  ــرشي ب تــجــمــعــات 
ـــادي الــضــارب يف عــمــق الــتــاريــخ.  ـــالم بــالــرتاث املــــادي وال
ــفــســه، ســاعــدت عىل  ــدث ن ــح ــت ــهــا عـــوامـــل، يــشــ� امل وكــل
تــراثــا  شكلت  ثــقــافــة  ــالد  ــي م وعـــىل  بــهــا  الــســاكــنــة  تثبيت 
املــؤهــالت  ــن  م لــلــرفــع  واســتــغــاللــه  تثمينه  يــجــب  وطــنــيــا 
ــي  ــواح ــة والــبــيــئــيــة لــلــمــجــال ال ــي ــÄع ــت ــة واالج ــادي ــص ــت االق

باعتباره آخر حزام طبيعي ضد زحف الرمال.
أكــيــدة  ــة  ــب رغ ــودي،  ــم ــص ال يضيف  املــلــتــقــى،  ويــجــســد 
ــدي مـــن أجــل  ــح ــت ـــع ال ــمــ� يف رف ــفــاعــلــ� واملــهــت ـــدى ال ل
املنال  سهلة  ليست  غــايــة  ــي  وه مستدامة،  تنمية  ــÄن  ض
الغيورين  قبل  مــن  التحقيق  صعبة  أيــضــا  ليست  لكنها 
كذلك  يحتضن  ــــذي  وال ــغــرب  ــامل ب الـــواحـــي  املــجــال  عــىل 
 ãــوب املــغــر ــجــن ــوي لـــواحـــات ال ــحــي مــحــمــيــات املــحــيــط ال
ــي لــلــيــونــســكــو وتــتــوفــر  ــامل ــع املــصــنــفــة ضــمــن الـــــرتاث ال
ــالت اقــتــصــاديــة واجــتــÄعــيــة وبــيــئــيــة، ومـــوارد  ــؤه ــىل م ع
إيــكــولــوجــيــة  أبـــعـــاد  ذات  ــة،  ــوع ــن ــت وم مختلفة  طــبــيــة 
ــحــ�ة "إريــــقــــي"، وغـــ�هـــا مـــن الــنــقــوش  ــب ــة، ك ــي ــاف ــق وث
ــى الــطــبــيــعــي لــهــذا  ــن ــغ ــي تــشــهــد عـــىل ال ــت ــة ال ــصــخــري ال
من  ــجــهــود  ال تكثيف  جميعا  مــنــا  يتطلب   Äــ م املــجــال، 
لتساهم  اســتــثــÄرهــا  ســبــل  ــىل  ع ــبــحــث  وال تثمينها  أجـــل 
بتعدد  املــتــمــيــز  الـــواحـــي  لــلــمــجــال  املــحــلــيــة  التنمية  يف 

أنظمته البيئية وهشاشة وندرة موارده الطبيعية .
ــراط  ــخ ان ــن  ع ــاللــت،  ــي ــاف ت درعـــة  جــهــة  ممثل  ــــرب  وأع
ودينامية  املتقدمة.  الجهوية  مفهوم  ــلــورة  ب يف  املنطقة 
ــداث  إح ــالل  خ مــن  الجهة  لتنمية  العلم  وتشجيع  البحث 
أشــغــال  مثمنا  ــافــيــاللــت،  ت درعـــة  جــهــة  ــرباء  ــخ ل مــؤســســة 
واالجتÄعية  االقــتــصــاديــة  التنمية  ينشد  ـــذي  ال امللتقى 
تطبيق  يف  الــجــهــة  ــة  ــب رغ ــا  ــدي ــب وم واإلنـــســـان،  لــلــمــجــال 
ــوث الــعــلــمــيــة وإدراجــــهــــا يف  ــح ــب ــات املــلــتــقــى وال ــي ــوص ت

املخطط الجهوي للتنمية.
البيمهنية  ــة  ــي ــدرال ــف ال ــس  ــي رئ بلحسن  محمد  وقـــال 
ــواحــات  ب الــتــمــور  منتجي  ¾ــثــل  ــتــي  ال لــلــتــمــور،  املــغــربــيــة 
الــفــقــري  ــود  ــم ــع ال ــد  ــع ت ــنــخــيــل  ال أن شــجــرة  ـــرب،  ـــغ امل
ــيس الــذي  ــي ــرئ ــرا لــلــدور ال ــظ ـــات، ن ـــواح لــلــزراعــات يف ال
النخيل  ــاع  ــط ق حــظــي  ـــد  وق ـــاخ.  ـــن وامل الــبــيــئــة  يف  ¾ــثــلــه 
املــغــرب  ــط  ــط ــخ م اســرتاتــيــجــيــة  كــــربى يف  ــة  ــي ــم ــأه ب

األخرض.
تــأ�  املتبعة  التنمية  اســرتاتــيــجــيــة  أن  بلحسن  ـــد  وأك
النخيل  واحـــات  عرفته  ـــذي  ال املــتــواصــل  ــتــدهــور  ال عقب 
الــرشقــي،  الــجــنــوب  مــنــاطــق  ويف  املــغــربــيــة  اململكة  بـــرشق 

ــغــ�ات  ــت ــاف املــتــالحــقــة وال ــجــف وذلــــك بــفــعــل مــوجــات ال
ـــــ�ة، فــضــال عن  ــود األخ ــق ــع ـــالل ال ــة خ ــارئ ــط ــة ال ــاخــي املــن
مــرض  مــقــدمــتــهــا  يف  للنخيل  املــــرضة  ـــــراض  األم ــار  ــش ــت ان
ــور  ــم ــت ـــاج ال ـــت ــة إن ــة ســلــســل ــان ــك ـــا � ـــي ـــوض. ووع ـــي ـــب ال
النسيج  إطــــار  ويف  ــي  ــن ــوط ال ــي  ــالح ــف ال ــاط  ــش ــن ال ضــمــن 
ـــراءات  إج عــدة  ــخــذت  ات البيئية،  واملــنــظــومــة  ــصــادي  ــت االق
ــج  ــام ــربن ــد ال ــق ــــار ع فــعــلــيــة ومــــبــــادرات عــلــمــيــة، يف إط
البيمهنية  ــة  ــي ــدرال ــف وال املــغــربــيــة  الــحــكــومــة  ــ�  ب ــع  ــوق امل
التمور  ــاج  ــت إن ـــأن  ب يــبــرش   Äــ م  ،2010 ســنــة  يف  لــلــتــمــور 
ــرف خــــالل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة تــحــوال  ــع ــي س
املساحات  تأهيل  ـــادة  إع إىل  العقد  ــذا  ه ويــهــدف  نوعيا. 
ألف   48 مساحة  عــىل  ــواجــدة  ــت امل النخيل  مــن  املــغــروســة 
ــواحــات  هــكــتــار، وتــوســيــع املــســاحــات املــغــروســة خـــارج ال
فــضــال عن  ــار،  ــت ــك ـــف ه أل مــســاحــة 17  الــتــقــلــيــديــة عــىل 
للتثم�  ـــــدات  وح ــق  ــل خ عـــرب  ــوج  ــت ــن امل تــثــمــ�  تــحــســ� 
التنظيمي  للعامل  كـــربى  أهــمــيــة  ــاء  ــط إع ــع  م والــتــخــزيــن 
منتج�  مــن  املــتــدخــلــ�  انـــخـــراط  وســيــمــكــن  للسلسلة. 
ــن يف  ــري ــم ــث ــســت ـــربات وم ـــار وتـــعـــاونـــيـــات ومـــخـــت ـــج وت
ب�  الــرتابــط  ــن  م نـــوع  خــلــق  ــن  م البيمهنية  الــفــيــدرالــيــة 
السلسلة  يــغــنــي  ــامــيل  ــك ت ــــار  إط يف  ـــاء  ـــرشك ال مــخــتــلــف 

ويساعد عىل إنتاج أكرب قسط ممكن للÚوة .
ــطــورا  ت ــد  ــنــخــيــل شــه ال ــاع  ــط ق أن  بــلــحــســن  وأضـــــاف 
ــة  ــي ــان ــث وال األوىل  الــدعــامــتــ�  ــفــضــل  ب وذلـــــك  ـــ�ا،  ـــب ك
مــن مــخــطــط املــغــرب األخــــرض، حــيــث تــم اعــتــÄد عــدة 
التقليدية،  ــات  ــواح ال هيكلة  ـــادة  إع قبيل  مــن  ــــراءات  إج
ــوج  ــت ــن ــل بـــالـــتـــوســـعـــات، وتــثــمــ� امل ــي ــخ ــن ـــــرس ال وغ
ــة مــربمــجــة  ــي ــس ــي ـــع رئ ـــنـــه. وهــــنــــاك مـــواضـــي ـــخـــزي وت
ــات  ــواح ــىل ال ـــدة قــضــايــا تــــروم املــحــافــظــة ع ســتــنــاقــش ع

ونظم اإلنتاج بها.
سلسلة  تــطــويــر  إمــكــانــيــة  ــة  ــي ــدرال ــف ال ــس  ــي رئ ــــرتح  واق
ــم تثم�  الــبــيــولــوجــيــة، ث الــنــاحــيــة  ــن  ــمــر م ــت الــنــخــيــل وال
ــة،  ــاحــي ــة وســي ــي ــاع ــهــا ألغـــــراض صــن ــجــات ــت الــتــمــور ومــن
املــجــاالت  كــافــة  يف  املختلفة  العلمية  الــبــحــوث  ــــراء  وإج
الــتــمــور،  وتصنيع  وتــخــزيــن  وتــســويــق  ــتــاج  ــإن ب املــرتــبــطــة 
ــل، وإجــــــراء حرص  ــي ــخ ــن ــفــات ال ـــادة مـــن مــخــل ـــف ـــت واالس
املناخية  الــظــروف  تــحــت  النخيل  تصيب  ــتــي  ال ــات  ــآلف ل
للمكافحة  ــج  ــرام ب وضـــع  ــع  م املختلفة،  ــاج  ــت اإلن �ــنــاطــق 
للتقليل  البيولوجية،  املكافحة  منها  خــاصــة  املتكاملة 

من  آثار املبيدات املتبقية امللوثة للبيئة .
لألصناف  مجمعة  ــة  ــزرع م ــشــاء  ــإن ب بلحسن  ــب  ــال وط
ــازة  ــت ــم ـــراض وأصــــنــــاف الــــذكــــور امل ـــق ـــاالن املــــهــــددة ب

ـــاف  ـــظ عــيــنــات مـــن هــــذه األصـــن ـــف بـــالـــواحـــات وح
ــات، ودراســــــة األســـــواق  ــن ــي ــج ــل ل ــك  ــن ب ــالــتــجــمــيــد يف  ب
املختلفة  ــــواع  األن حسب  ســوق  لكل  ــحــاجــات  ال وتــحــديــد 
وفتح  الــتــمــور  لتسويق  ــة   ــاي ــدع ال وتنشيط  الــتــمــور،  ــن  م
املـــعـــارض  املـــشـــاركـــة يف  ــع  ــشــجــي أســـــواق خــارجــيــة وت

الخارجية والداخلية للتمور.
ـــــايس  وذكــــــــــــــرت الــــــــدكــــــــتــــــــورة وفــــــــاء ف
لــلــزراعــة  ــا�  ــث ال الــحــســن  �عهد  فــهــري، مــديــرة بــالــنــيــابــة 
ــ� والـــدكـــاتـــرة  ــدس ــن ــه ــن امل ــوي ــك ـــاق ت ـــآف والـــبـــيـــطـــرة، ب
ــد الــتــي تــتــجــىل يف تــكــويــن  ــه ــع ــ� ومـــهـــام امل ــطــري ــي ــب ال
ــة  ــي ــزراع ال ــوم  ــل ــع ال تــخــصــصــات  مختلف  مــن  املــهــنــدســ� 
ــحــث الــعــلــمــي والــتــنــمــيــة.  ــب ــضــال عـــن ال والـــبـــيـــاطـــرة، ف
بشكل  لــطــلــبــتــه  ــضــمــن  ي ــد  ــه ــع امل كــــون  إىل  ــــــارت  وأش
 Äالـــواحـــي، ك املـــجـــال  ـــاالت  ـــك إش ــحــث يف  ــب ال مــســتــمــر 
املساهمة  بغية  ــال  ــج امل يف  ــاث  ــح أب عـــدة  املــعــهــد  ــجــز  أن
ــة  ــزراع ال حـــول  ــة  ðــوذجــي ــع  مــشــاري وتــنــفــيــد  التنمية  يف 
ــة. وأشـــارت  ــروي ــق ــع الــســاكــنــة ال ــة  م ــروي ــق والــتــنــمــيــة ال
فيها  يــنــخــرط  ــتــي  ال ــع  املــشــاري بــعــض  إىل  ـــاء  وف ــورة  ــت ــدك ال
ــة  ــزراع ال قبيل  ــن  م بــنــجــاح  مــكــونــاتــه،  �ختلف  املــعــهــد، 

اإليكولوجية.
ــاب زايــــد، سف�  ــوه ــور عــبــد ال ــت ــدك ـــاد ال ــن جــهــتــه، أف م
التابعة  ـــة  ـــزراع وال األغـــذيـــة  ملنظمة  الــحــســنــة  ــا  ــواي ــن ال
الدولية  خليفة  جــائــزة  ــام  ع وأمـــ�  ـــاو"،  "ف املتحدة  لــألمــم 
مدينة  ــار  ــي اخــت أن  ـــي،  ـــزراع ال ــار  ــك ــت واالب الــتــمــر  لنخيل 
وتـــصـــورات  رؤى  مــخــتــلــف  ـــدارس  ـــت ل كمنطقة  ـــــورة  زاك
ــج واملـــســـتـــدام ملـــجـــاالت الـــواحـــات يف  ــدم ــن ــ� امل ــدب ــت ال
املــقــاربــة  إىل  قــويــة  ــــارة  "إش يــعــد  الــعــلــمــي،  امللتقى  هـــذا 
عن  تنم  ــي  ــت وال الــقــطــاع  يف  املتبعة  الناجحة  الــالمــركــزيــة 
ــا إىل  ــن ــات الــتــطــلــع نــحــو ســيــاســة قـــرب تـــروم تــحــويــل واح
املبذولة  ــودات   ــه ــج امل بفعل  خـــرضاء  وجــنــة  غــنــاء  ـــات  واح

وبفضل سياسة املغرب األخرض الناجحة" .
ــذي  ــدم ال ــق ــت ــوى امل ــىل املــســت ــور زايــــد ع ــت ــدك ــى ال ــن وأث
اسرتاتيجية  حــيــث  ــن  م  ãــر ــغ امل الـــزراعـــي  املــشــهــد  يــعــرفــه 
ــام،  ــع ــ� ال ــدب ــت ـــاج والـــدعـــم وال ـــت ــر واإلن ــتــطــوي الــبــحــث وال
ــي  ــزراع ــقــطــاع ال ــالحــي، حــيــث بـــات ال ــف ـــذا الــتــكــويــن ال وك
للتنمية  ــة  ــي ــاس أس ـــة  ـــع وراف  ،ãـــر ـــغ امل االقــتــصــاد  قــطــب 

.óن االمن الغذاÄعية وضÄاالقتصادية واالجت
ــة  ــي ــدول ال خــلــيــفــة  جـــائـــزة  أن  إىل  الـــدكـــتـــور  ـــــار  وأش
ــل الــتــمــر واالبـــتـــكـــار الــــزراعــــي تــأســســت يف  ــخــي ــن ل
دولـــة  ــس  ــي رئ ــة  ــاي ــرع ب اتـــحـــادي،  �ـــرســـوم   2007 ــة  ســن
آل  ـــد  زاي ــن  ب خليفة  الشيخ  املــتــحــدة،  العربية  ــــارات  االم
ــازات  ــج ــوات إن ــن ــســ�ة ســبــع س ــان. وحــقــقــت خـــالل م ــي ــه ن
ــرباء  ــخ وال الــبــاحــثــ�  أهـــم  واستقطبت  ــ�ة،  ــب ك ــجــاحــات  ون
وعملت  ــر،  ــم ــت ال نــخــيــل  ــقــطــاع  ب ــمــ�  واملــهــت واملــــزارعــــ� 
ــوض بـــه واســتــطــاعــت  ــه ــن ــاع وال ــط ــق ـــذا ال ــر ه ــطــوي عـــىل ت
الــجــائــزة  بــاعــتــبــارهــا  ــة،  ــوق ــرم تــتــبــوأ مــكــانــة عــاملــيــة م أن 
وصــنــاعــاتــه  ــتــمــر  ال بنخيل  املــتــخــصــصــة  األوىل  الــعــلــمــيــة 
ــوم الــبــاحــثــ� والــعــلــÄء  ــم عــىل مــســتــوى الـــعـــاÕ. ودعــــا ع
بكل  املميز  العلمي  ــتــبــاري  ال هــذا  يف  بكثافة  للمشاركة 
 Ùأمــريــ دوالر  ــ�  ــالي م  3 تــنــاهــز  جـــوائـــزه  ــــذي  وال فــئــاتــه 

سنويا.
امللتقى  ــوغ  ــل ب يف  ــه  ــل أم عــن  زايــــد  ــور  ــت ــدك ال ــــرب  وأع
الباحث�  ــ�  ب ــارب  ــج ــت وال األفـــكـــار  تــتــالقــح  وأن  أهـــدافـــه 
ــا.. ذات جــÄل  ــاه ــدن ــه ع  Äــ ك مــعــطــاء  ـــواحـــات  ال "لــتــبــقــى 

يرس الناظرين.. كÄ يقول.
 66 تــقــديــم  شــهــدت  العلمية  الــورشــة  هـــذه  أن  ــذكــر  ي
ـــا، قــاربــت   ـــوازي ــا وم ــام ــاء ع ــق ــد 11 ل ــق ورقـــة عــلــمــيــة، وع
التي  ــدات  ــدي ــه ــت وال واإلكــــراهــــات  الــتــطــورات  مختلف 
ــم الــبــيــئــيــة  ــظ ــن ــوى ال ــت ــس ـــىل م ــــات ع ــــواح ــا ال ــه ــرف ــع ت
العديدة  الــتــفــاعــالت  ـــذا  وك الطبيعية  املــــوارد  ــخــدام  واســت
واألنــشــطــة  املــعــتــمــدة  ــة  ــي ــزراع ال ــظــمــة  واألن التقنيات  ــع  م
والتحليل  ـــدرس  ـــال ب املـــشـــاركـــون  ـــــدارس  وت ــة.  ــي ــســكــان ال
ــفــالحــي يف  ــاور رئــيــســيــة هــمــت نــظــم اإلنـــتـــاج ال ــح عـــدة م
ــة،  ــي ــات ــواح ــات ال ــج ــت ــن ــق امل ــوي ــس ــ� وت ــم ــث الــــواحــــات وت
ــة،  ــراوي ــح ــص ــه ال ــب ـــاالت ش ـــج ــة امل ــي ــام ــن ـــم تــنــمــيــة ودي ث
ــاالت  ــج امل يف  الطبيعية  ــوارد  ــم ــل ل ــة  ــدام املــســت واإلدارة 
مختلف  ــك  ــذل ك الـــورشـــة  ــت  ــاول ــن وت ــة.  ــراوي ــح ــص ال شــبــه 
يف  ـــاه  املـــي ـــ�  ـــدب وت إدارة  يف  املــســتــعــمــلــة  املــــÄرســــات 
والــرشــيــدة،  الناجعة  املستعملة  ــاج  ــت اإلن ونــظــم  الــواحــات، 
القيود  ــم  ث االقــتــصــاديــة،  األهــمــيــة  ذات  ــاج  ــت اإلن وســالســل 
مستدامة  تنمية  أجـــل  ــن  م املــتــاحــة  ــرص  ــف وال واملــعــيــقــات 

للواحات.
 250 نــاهــزت  مكثفة  مشاركة  عــرفــت  ــورشــة  ال أن  يــشــار 
تــونــس،  ــر،  ــزائ ــج ال املـــغـــرب،  ــي  ــن Ìـــان دول ه مــشــاركــا م
ــة املــتــحــدة  ــي ــعــرب ــــــارات ال ــا، اإلم ــي ــال ــط ــا، إي ــس ــرن ـــرص، ف م
للمنتوجات  مــعــرضــا  املــلــتــقــى  وتــضــمــن  عـــÄن.  وســلــطــنــة 
وتخللته  ـــات  ـــواح وال النخيل  بــقــطــاع  املــرتــبــطــة  املحلية 
الضيعات  لبعض  ــون  ــارك ــش امل بــهــا  قـــام  مــيــدانــيــة  ــــارات  زي
الــتــدبــ�  ــال  ــج ــاجــحــة يف م ــن ال ــة  ــمــوذجــي ــن ال والـــتـــجـــارب 
والتأقلم  ــاه  ــي امل وتــرشــيــد  البيئية  النظم  عــىل  واملــحــافــظــة 

مع التغ�ات املناخية.

امللتقى الدويل بزاكورة حول «التدب� املندمج واملستدام 
للمجاالت الواحاتية»

جائزة بيئية
للجÄعات  ــعــامــة  ال ــة  ــري ــدي امل ــع  م ــة  ــرشاك ب الــبــيــئــة،  لــحــÄيــة  الـــســـادس  محمد  مــؤســســة  تنظم 
اململكة،  شــواطــئ  بــتــدبــ�  املــكــلــفــ�  املــحــلــيــ�  الــتــقــنــيــ�  ــ�  ــؤول ــس امل ــدة  ــائ ــف ل تــكــويــنــا  املــحــلــيــة، 
جÄعة   55 ــن  م ــــد  وأزي وعـــÄلـــة،  واليــــة  لـــــ25  تــابــعــ�  تقنيا  ــؤوال  ــس م  120 نــحــو  مــنــه  يستفيد 

ساحلية.
للجÄعات  الــعــامــة  ــة  ــري ــدي وامل البيئة  لــحــÄيــة  الــســادس  محمد  ملــؤســســة  مــشــرتك  بـــالغ  وأفــــاد 
منها  ـــدة  واح كــل  ¾تد  دورات  ثــالث  ويشمل  ــرا،  ــؤخ م انطلق  ـــذي  ال الــتــكــويــن،  هــذا  بــأن  املحلية، 

عىل مدى ثالثة أيام، وذلك بثالث مدن مختلفة، وهي أكادير وطنجة، والدار البيضاء.
املتعلقة  الــتــقــنــيــات  ــىل  ع يــرتــكــز  ــئ  ــواط ــش ال بــتــدبــ�  ــاص  ــخ ال الــتــكــويــن  هـــذا  أن  ــالغ  ــب ال ــــرز  وأب
ــهــذا الــغــرض، رهـــن إشــــارة أعــــوان الــجــÄعــات  ــضــع، ل ــســاحــل، مــشــ�ا إىل أن املــؤســســة ت بــتــدبــ� ال
أجــريــت  دراســــة  ــن  ع انــبــثــق  مــيــدانــيــا،  عملهم  تسهيل  أجـــل  ــن  م املــــرشوع  لــتــدبــ�  ــال  ــي دل ــة  ــي ــرتاب ال

سنة 2014 حول التدب� املستدام للشواطئ والساحل يف إطار برنامج «شواطئ نظيفة».

ــات  ــÄرس امل ألفــضــل  ــة»  الــضــÄن دار  ــزة  ــائ ـــ»ج ل األوىل  ــــدورة  ال وزان  �دينة  ــة»  الــضــÄن «دار  مؤسسة  أطلقت 
البيئية عىل مستوى املنطقة.

يف  املــســاهــمــة  اىل  ــي  ــرم ت البيئية  املـــÄرســـات  ــضــل  ألف ــة  ــضــÄن ال دار  ــزة  ــائ ج ان  إىل  للمؤسسة  ـــالغ  ب ــــار  وأش
للقيام  ــاء  ــي األح ـــــات  وودادي وجــمــعــيــات  ــــراد  األف ــ�  ب منافسة رشيــفــة  وخــلــق  والــبــيــئــي،  ــرضي  ــح ال بــاملــجــال  ــي  ــرق ال
املواطنة  املــشــاركــة  ثقافة  ــرش  ن إىل  ــهــادفــة  ال الفضىل  البيئية  املـــبـــادرات  تحفيز  ـــذا  وك متنوعة،  بيئية  �ــبــادرات 

وقيم التطوع النبيلة.
املواطنة  قيم  تكريس  إىل  الــهــادفــة  الوطنية  ــج  ــربام ال مــواكــبــة  يف  املساهمة  إىل  أيــضــا  ــادرة  ــب امل ــذه  ه تسعى  و 
لإلنسانية  الطبيعي  الــــرتاث  ــة  ــÄي وح مـــواردهـــا،  ــ�  ــدب وت البيئة  ــىل  ع الــحــفــاظ  يف  املجتمعية  واملــســاهــمــة  الحقة 

و تثم� الجهود املدنية وإسهاماتها املثمرة.
لجنة  وســتــقــوم  ــه.  مــن الــثــالثــ�  إىل  مـــاي  ــاتــح  ف ــن  م البيئية  الــتــظــاهــرة  هـــذا  يف  ــة  املــشــارك ـــال  آج ـــددت  ح وقـــد 

تحكيم الجائزة بدراسة الرتشيحات والقيام بزيارات ميدانية للوقوف عىل املبادرات املرشحة ومعاينتها

تغ�  بفعل  املتفاقمة  ــاه  ــي امل ـــدرة  ن أن  ــرا،  ــؤخ م ــــدويل،  ال البنك  ـــدره  أص تقرير  ـــرز  أب
من  ــة  ــائ امل يف   6 إىل  تــصــل  نــســبــة   Õــا ــع ال يف  ــاطــق  ــن امل بــعــض  تــكــلــف  أن  áــكــن  ــاخ  ــن امل

ناتجها املحيل اإلجÄيل، إضافة إىل تشجيع الهجرة وتأجيج الرصاعات. 
املناخ  تغ�  جـــاف:  ــاخ  ــن وم مرتفعة  حـــرارة  (درجـــة  بــعــنــوان  ــادر  ــص ال التقرير  ـــد  وأك
ـــدن سيؤدي  امل ــوســع  املــداخــيــل وت الــســكــان وارتــفــاع  ــو  ð ـــار آث ــاد)، أن  ــص ــت ــاه واالق ــي وامل
مــنــهــا غ�  املـــعـــروض  ــكــون  مـــا ســي ـــاه، يف  ـــي امل ــ� عـــىل  ــب ك بــشــكــل  ــطــلــب  ال إىل زيـــــادة 

منتظم وغ� مؤكد بدرجة أكرب. 
املــيــاه  نــــدرة  ــؤدي إىل  ــي ــل س ــاج بــشــكــل ع ــحــرك  ــت ال ـــدم  ــدر ذاتــــه أن ع ــص امل ــل  ــج وس
آســيــا،  ورشق  ــوســطــى  ال إفــريــقــيــا  مــثــل  ــا،  ــي حــال ــÚة  ــك ب ــاه  ــي امل فيها  تــتــوفــر  مــنــاطــق  يف 
املـــعـــروض من  نــقــص  بــالــفــعــل مــن  ــا�  ــع ت الـــنـــدرة إىل حــد كــبــ� يف مــنــاطــق  ــم  ــاق ــف وت

املياه مثل الرشق األوسط ومنطقة الساحل يف إفريقيا.  

تدب� الشواطئندرة املياه 

> عبد اللطيف الجعفري (و.م.ع.)

املــدنــيــة،  للرتبية   ãــر ــغ امل ــز  ــرك امل رئــيــس  ـــÄد،  ع  ãــر ــع ال قـــال 
عدة  منذ  ــز  ــرك امل أطلقه  ـــذي  ال البيئية،  املــواطــنــة  مـــرشوع  إن 
ـــالل تشجيع  مـــن خ ــاب  ــب ــش ال عــيــنــيــه  ــصــب  ن ــضــع  ي ـــوات،  ســـن
ــج  ــرام ــات وب ــوك ــل ـــراط اإليـــجـــاã يف س ـــخ ـــذه الــفــئــة عــىل االن ه

تساهم يف الحد من التغ�ات املناخية.
ــرã لــألنــبــاء،  ــع ــرب ال ــغ ــة امل ــال ــوك ــث ل وقـــال عـــÄد، يف حــدي
هــذا  إن   ،(22 ـــوب  (ك ملــؤ¾ــر  ــش  ــراك م احــتــضــان  قـــرب  �ناسبة 
ــغــل عليه  ــز واشــت ــرك ــوره امل ــل ب الـــذي  ــداغــوجــي،  ــي ــب ال ــــرشوع  امل
والــربامــج،  األنــشــطــة  ــن  م مجموعة  خـــالل  ــن  م ــوات  ــن س ــعــدة  ل
بأهمية  ــاب  ــب ــش ال ــي  ــوع ب ـــاء  ـــق االرت ــه،  ــن م ــب  ــان ج يف  ــــروم  ي

سالمة البيئة من أخطار التقلبات املناخية.
للشبكة  كــمــنــســق  أيــضــا  يــشــتــغــل  ــــذي  ال ــــÄد،  ع ـــع  ـــاب وت
ـــر  األم أن  ـــة،  ـــواطـــن امل عـــىل  الــرتبــيــة  يف  لــلــبــحــث  الـــدولـــيـــة 
عىل  ــاب  ــشــب ال ــســاعــدة  م غــايــتــه  ــداغــوجــي  ــي ب بـــإجـــراء  يتعلق 
ــام  ــع ــيل وال ــح ــ� الـــشـــأن امل ــدب تــعــلــم كــيــفــيــة املــشــاركــة يف ت
ــن تحليل  الــفــئــة م ــرب ¾ــكــ� هـــذه  داخــــل املــجــتــمــع، وذلــــك ع
ما  منها  ــة  ــاص وخ ــرهــا،  ــطــوي وت املختلفة  ــعــامــة  ال الــســيــاســات 

يتعلق �واجهة التقلبات املناخية.
مــنــه مجموعة  اســتــفــاد  ـــذي  ال ــــرشوع،  امل ــات هـــذا  ــاي غ ومـــن 
ـــشـــبـــاب عـــىل مـــراحـــل خـــاصـــة يف الــوســط  ـــ�ة مـــن ال ـــب ك
كيفية  والــطــلــبــة  الــتــالمــيــذ  تعليم  ـــÄد،  ع يضيف  التعليمي، 
مشكلة  أي  لــحــل  اقـــرتاحـــات  شــكــل  يف  ــة  ــام ع ســيــاســة  تــطــويــر 
لرصد  قـــوة  تشكيل  وكيفية  ــاخ،  ــن ــامل ب املتعلقة  املــشــاكــل  ــن  م

عملية صنع السياسة العامة يف املجال البيئي. 
ــاق، عــىل أهــمــيــة تــطــويــر املــهــارات  ــي ــس ـــذا ال وأكــــد، يف ه
التحقيق  عملية  تــعــزز  الــتــي  للشباب  والــتــشــاركــيــة  الــفــكــريــة 
ــدي،  ــق ــن ــ� ال ــك ــف ــت ــة، وال ــي ــق ــط ــن ــج امل ــج ــح ـــىل ال الـــقـــاþـــة ع

والتواصل الفعال، واختيار البدائل املعقلنة.
عــÄد  قـــال  البيئية،  ــة  ــن ــواط امل ـــرشوع  م تفعيل  وبــخــصــوص 
مختلف  خــالل  ــن  م ســعــى،  املــدنــيــة  للرتبية   ãــر ــغ امل ــز  ــرك امل إن 
عـــالوة  ــة،  ــي ــاخ ــن امل ــاســة  ــســي ال تــقــيــيــم  عــقــلــنــة  إىل  بــرامــجــه، 
ــارات  ــه ــالك مــعــرفــة مــجــالــيــة، وم ــت ــن ام ــىل ¾ــكــ� الــشــبــاب م ع
املستند  ــوعــي  ــال ب ــى  ــرق ت ــات  ــاه ــج وات ومـــواقـــف  إيــكــولــوجــيــة، 

إىل القيم اإليجابية لدى املواطن.
من  مجموعة  عــىل  ــدرب  ــت ال تطلب  املسعى  ــذا  ه أن  ــع  ــاب وت
واعــتــÄد  تــربــويــة،  مجموعات  إطـــار  يف  العمل  منها  اآللــيــات، 
ــا حــل املــشــاكــل،  ــداغــوجــي ــي ــة، وب ــي ــدان ــي ـــدراســـة امل ــب ال ــي أســال
ــة،  ــظ ــالح امل عـــىل  ــم  ــائ ــق ال ــمــي  ــعــل ال ــب  ــري ــج ــت ال إىل  ـــة  إضـــاف
وعالقتها  الــســكــانــيــة  الــبــيــانــيــة  ـــرســـوم  وال األشـــكـــال  واعـــتـــÄد 
عىل  التشجيع  وكـــذا  الطبيعية،  البيئية  ــــوارد  م بــاســتــغــالل 

التشج� وإقامة املحميات الطبيعية.
عىل  ـــة  ـــي ـــرتب ال أن  عــــÄد  ـــرب  ـــت اع مــتــصــل،  ـــاق  ـــي س ويف 

ــة من  ــئ ــاش ــن ــ� ال ــك ـــاس ¾ ـــاألس املــواطــنــة الــبــيــئــيــة تــقــتــيض ب
التفاعل  نتيجة  معقدة  طبيعة  مــن  البيئة  بــه  تتميز  مــا  فهم 
ــة  ــادي ــص ــت ــة واالق ــي ــائ ــزي ــي ــف ــة وال ــوجــي ــول ــي ــب ــا ال ــه ــب ــوان ـــ� ج ب

واالجتÄعية والثقافية.
استخدام  حسن  عــىل  يساعد  ـــÄد،  ع يضيف  الــفــهــم،  وهـــذا 
والحيطة  الــتــدبــر  ــىل  ع الــقــدرة  ــن  م ــد  ــزي وي الطبيعة،  مــــوارد 
الحÄية  يف  بفعالية  يــســاهــم  بشكل  ــات،  ــاج ــي ــت االح لتلبية 
االرتــقــاء  عــىل  الفهم  ــذا  ه يساعد   Äكــ املناخية،  التقلبات  مــن 
ــئــة مـــن أخـــطـــار الــتــقــلــبــات  ــي ــب ــأهــمــيــة ســالمــة ال ــي ب ــوع ــال ب

املناخية.
ــان أســاســيــان  ــرف ــÄ ط ــىل أن اإلنـــســـان والــبــيــئــة ه وشـــدد ع
البيئي،  ــي  ــوع ال أن  إىل  ــشــ�ا  م الــبــيــئــيــة،  ــة  ــي ــرتب ال عملية  يف 
وجــدانــيــة،  مــســألــة  املــنــاخــيــة،  بالتقلبات  يتعلق  ــا  م ــة  ــاص وخ

الــعــوامــل  أهـــم  ــن  م تــعــد  ــتــي  ال بالقيم  وثــيــقــا  ــاطــا  ــب ارت تــرتــبــط 
التي áكن أن تؤدي إىل النجاح يف عملية الرتبية البيئية.

التعامل  مــهــارات  اكــتــســاب  أن  ــاق،  ــســي ال هـــذا  يف  واعــتــرب، 
مختلف  مـــواجـــهـــة  يف   Äحـــاســـ عـــنـــرصا  ــد  ــع ي ــة  ــئ ــي ــب ال ـــع  م
املهمة  ــك  ــل وت ــا،  ــه حــل عـــىل  ــعــمــل  ال ويف  الــبــيــئــيــة،  ــل  ــاك ــش امل

الجوهرية ملرشوع املواطنة البيئية.
املركز  أن  أوضـــح  البيئية،  املــواطــنــة  مـــرشوع  ـــرأة  أج ــشــأن  وب
مجموعات،  شــكــل  يف  ــغــال  االشــت قــوامــهــا  مــقــاربــة  ــىل  ع اعــتــمــد 
ــل الــتــغــ�  ــاك ــش ـــن م ــشــة مــشــكــلــة م ــاق ــن ـــع الــرتكــيــز عـــىل م م
املتعلقة  ــبــديــلــة  وال الــحــالــيــة  الــســيــاســات  وتحليل  ــي،  ــاخ ــن امل
ــات بــيــئــيــة بــديــلــة  ــاس ــي ــة، واقــــــرتاح س ــي ــاخ ــن بــالــتــقــلــبــات امل
ملواجهة  اكتسابه،  تــم  مــا  حسب  عمل  خطة  وإعــــداد  مقنعة، 

مشكلة التغ� املناخي.

ــذي  ال الــبــيــئــيــة،  ــة  ــن ــواط امل مـــرشوع  أن  إىل  اإلشـــــارة  ــجــدر  ت
أحسن  ــ�  ب ــن  م ــاره  ــي ــت اخ جـــرى   ،2005 ســنــة  ــز  ــرك امل أطــلــقــه 

املشاريع يف العاÕ من قبل مجلس أوروبا سنة 2014.
ـــرشوع  ـــذا امل ــال عــىل ه ــغ ــت ــة املــركــز االش ــواصــل ــنــظــر مل ــال وب
ــة عــامــة، فقد  ــي ــدن ــة امل ــي ــرتب ــة وال ــن ــواط خــاصــة، ومــــرشوع امل
 12 جــانــب  إىل   ،2011 ســنــة  عـــÄد   ãــر ــع ال ــز  ــرك امل ــيــس  رئ حـــاز 
إطــار  يف  تنظم  الــتــي  الــذهــبــيــة،  السعفة   ،Õــا ــع ال ــن  م شخصية 
ــذي  ــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، ال ــوالي ــال ــر الـــدويل ب ــزائ بــرنــامــج ال

أطلقه املجلس الوطني للزوار الدولي�.
املــدنــيــة  لــلــرتبــيــة   ãــر ــغ امل ــز  ــرك امل أن  إىل  اإلشـــــارة  ــدر  ــج وت
بنرش  وتــهــتــم   ،2004 شتنرب  يف  تــأســســت  مــدنــيــة  جمعية  ــو  ه
ــة و الــســلــوك  ــن ــواط ــة عــىل امل ــي ــرتب ــم ال ــي ــخ مــبــادئ وق ــي ــرس وت

املد� تصورا ومÄرسة.

 > املصطفىالنارصي(و.م.ع.)

ــي "عـــ�  ــع ــي ــب ــط ـــزه ال ـــت ـــن ــل امل ــك ــش ي
بني  مــديــنــة  رشق  يــقــع  ـــذي  ال أرسدون"، 
ــط  ــوس ــت ـــس امل ـــل ـــال األط ـــ� جـــب ــــالل ب م
ومنتجعا  بــيــئــيــا  ــاء  ــض ف ـــة،  ـــادل ت ــل  ــه وس
ـــات طــبــيــعــيــة  ـــون ـــك ــا � ــي ــن ــيــا غ ــاح ــي س
السياح  قــبــل  ــريــن  ــعــاب ال ــجــذب  ت ــدة  ــري ف
ـــادوا زيــــارة املــكــان وفــتــنــوا  ـــت الــذيــن اع

بروعته وجÄليته.
الخصائص  ذو  ــضــاء،  ــف ال هـــذا  ويتميز 
بشالالته  املــتــنــوعــة،  والطبيعية  البيئية 
ــن، وحــدائــق  ــرتي ــتــي يــفــوق ارتــفــاعــهــا امل ال
ــــورود  ال مــن  مختلفة  ـــواع  ـــأن ب ــة  ــرف ــزخ م
ــة ســـاحـــرة عـــىل املــوقــع،  ــي ــÄل تــضــفــي ج
ــواع  ــأن ــات) مــكــســوة ب ــان ــن ــج ــ� (ال ــســات وب
ــي  ــواق ــــدة س ــة وع ــالب ــخ ـــار ال ـــج مـــن األش
بتنوع  الــغــنــي  ــزه  ــت ــن امل ـــذا  ه مــن  تــجــعــل 
ــة لــلــســيــاح  ــل ــب ــيــعــيــة ق ــه الــطــب ــات ــون ــك م

املغاربة واألجانب.
ــزه، الــــذي يــجــمــع ب�  ــت ــن ــم امل ــاه ــس وي
ــة وعــــراقــــة الـــتـــاريـــخ،  ــع ــي ــب ــط ســحــر ال
ــ� يف املــحــافــظــة عـــىل املــجــال  ــب بــشــكــل ك
ــاءات  ــض ــي، وتـــوفـــ� ف ــئ ــي ــب الــطــبــيــعــي وال
ـــا Ìــيــنــة  ـــرص ــح ف ــي ــت ــة ت ــف ــي ــظ ــة ن ــي ــئ ــي ب
املنتزه  ــىل  ع ــدون  ــواف ــت ي ــن  ــذي ال لــلــســيــاح 
املناطق  ــاه  ــج ات يف  عــابــريــن  ــوا  ــان ك ـــواء  س

وفتنوا  املــكــان  ــادوا  ــت اع زوارا  أو  الجبلية 
ــاع �ـــا يــزخــر  ــت ــم ــت بــجــÄلــيــتــه، قــصــد االس
بــ� أهم  مــن  ــذي يصنف  ال املــوقــع  بــه هــذا 

املواقع البيئية والطبيعية باملغرب.

ــفــريــدة  ـــذه الــخــصــائــص الــطــبــيــعــة ال ه

تــراثــا  تصنيفه  ــم  ت ـــذي  ال ــاء،  ــض ــف ال ــذا  ــه ل

تحفة  ــب  ــان ج إىل   ،1947 ــة  ســن ــا  ــي وطــن

ــرص  ــة "ق ــاي ــن ــب ـــة ل ـــعـــÄري ــة وم ــي ــخ ــاري ت

من  ــرب  ــق ــال ب املــتــواجــدة  أرسدون"  عــ� 

وجهة  يشكل  موقعا  منه  تجعل  ــشــالل،  ال

للباحث�  قبلة  ـــذا  وك  ، بــامــتــيــاز  سياحية 

وخــاصــة  العلمية  بــالــســيــاحــة  واملــهــتــمــ� 

ــي  ــوج ــول ــي ــج ال املــــجــــال  يف  الـــبـــاحـــثـــ� 

واألركيولوجي والثقايف.

ــي  ــت ال أرسدون"،  ــــ�  "ع ــع  ــل ــط ــض وت

ــعــة من  ــاب ــن ــون ال ــي ــع تــعــتــرب مـــن أهـــم ال

بصبيب  ــوســط  املــت ــس  ــل األط ــال  ــب ج ســفــح 

اعتبارها  عــىل  حــيــوي  ـــدور  ب جـــدا،  كثيف 

الثلث�  حــــوايل  ــ�  ــوف ت يف  ــوة  ــق ب تــســاهــم 

مــن حــاجــيــات املــديــنــة واملــنــاطــق املــجــاورة 
ـــن اضــطــالعــهــا  ــال ع ــض ـــن املـــــاء، ف ــا م ــه ل
ــــدور اقــتــصــادي ملــســاهــمــتــهــا الــكــبــ�ة  ب

يف سقي األرايض املتواجدة بالسافلة.
ــــدريس  وقـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة م
(فــرع  ــرب  ــغ ــامل ب واألرض  ــاة  ــي ــح ال ــوم  ــل ع
ــاليل،  ــم ــس ـــاب ال ـــوه ــد ال ــب ــــالل) ع ــي م ــن ب
 ãالــعــر ـــرب  ـــغ امل لـــوكـــالـــة  ـــح  ـــرصي ت يف 
يعد  أرسدون"  "عـــ�  مــنــتــزه  إن  ــاء،  ــب ــألن ل
جهة  يف  املــهــمــة  السياحية  ــاالت  ــج امل ــن  م
ــصــدرا  ــل م ــشــك ــرة، وي ــف ــي ــن ــي مـــالل خ ــن ب
املنطقة،  يف  ــعــذبــة  ال ــاه  ــي امل ــادر  ــص م ــن  م
والــبــيــئــي،  الطبيعي  ــع  ــوق امل أن  مضيفا 
ــا إىل  ــان ــي الــــذي يــصــل صــبــيــب مــيــاهــه أح
أيــضــا  يــشــكــل  ــة،  ــي ــان ــث ال يف  ـــرت  ل  1500
نظرا  والـــــزوار  املنطقة  لساكنة  متنفسا 
ـــاع يف  ـــف ــي مــــالل مـــن ارت ــن ــه ب ــرف ــع ملـــا ت

درجة الحرارة خالل فصل الصيف.
ـــــه، ملـــزيـــد من  وشـــــدد الـــســـمـــاليل أن
ــب االهـــتـــÄم  ــوج ــت ــة املــــوقــــع، ي ــي ــÄل ج
ــرس  ـــرضاء مـــن خــــالل غ ـــخ ــة ال ــه ــواج ــال ب
و  الــســائــد  ــاخ  املــن مــع  املتأقلمة  الــنــبــاتــات 
الجانب  اســتــحــضــار  ــع  م ــرة  ــوف ــت امل ــة  ــرتب ال
عالقتها  يف  ــات  ــات ــب ــن ال لــهــذه  ـــجـــÄيل  ال
ــــذا تــوفــ�  ــة، وك ــي ــاخ ــن مـــع الــتــغــ�ات امل
ــــة لـــلـــزوار تــســتــويف  ــــرضوري املـــرافـــق ال
ــة والـــســـالمـــة والــــرشوط  ــح ــص ــ� ال ــاي ــع م

البيئية املطلوبة.
تعنى  ــي  ــت ال الــجــمــعــيــة،  ــس  ــي رئ ودعــــا 
ــاملــجــال الــبــيــئــي والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة،  ب
التي  ــفــوضــويــة  ال ــر  ــواه ــظ ال ــة  مــحــارب إىل 
الــبــيــئــة  ـــر  ـــدم وت ــة  ــي ــÄل ــج ال إىل  ــســيــئ  ت
ــيــة ورمــي  ــعــشــوائ ــم ال ــاع ــط مــن قــبــيــل امل
وإحـــداث  ــزه،  ــت ــن امل محيط  يف  ــفــايــات  ــن ال
أفضل  حــركــيــة  ــÄن  ــض ل جــديــدة  مــســالــك 
ــن أجـــل املــحــافــظــة عىل  ــزه م ــت ــن داخـــل امل
منتزه  أن  مــعــتــربا  ــوي،  ــي ــح ال ــــزار  امل هـــذا 
طبيعيا  ـــا  ـــراث ت ــد  ــع ي أرسدون"  ــــ�  "ع
وحــÄيــتــه  ــه  ــل ــأهــي وت تثمينه  يــســتــدعــي 
ــة  ــاح ــســي ال ــة  ــي ــم ــن ــت ال يف  واســـتـــثـــÄره 

باملنطقة.
فإن  املنطقة،  بـــرتاث  املهتم�  وحــســب 
تسميتها  ــع  ــرج ت ــي  ــت ال أرسدون"،  ـــ�  "ع
وأخـــرى  ــة  ــي ــرب ع مـــن  ــة  ــب ــرك م كــلــمــة  إىل 
البغل،  ــ�  ع بالعربية  وتعني  أمــازيــغــيــة 
ب�  ــم  ــدي ق رصاع  ــحــل  م مــنــطــقــة  ــت  ــان ك
ــة حــول  ــغــي ــل أمــازي ــائ ــب قــبــائــل عــربــيــة وق
ــد أســـاســـيـــة يف  ــع ــــذه الـــعـــ� الـــتـــي ت ه
للساكنة  واملــعــيــشــيــة  ــيــومــيــة  ال ــاة  ــي ــح ال
ــل  ــائ ــب ــق ال ألرايض  ـــي  ـــق وس رشب  مـــن 

املجاورة.

املواطنة البيئية .. مرشوع بيداغوجي إلرشاك الشباب يف الحد من التغ�ات املناخية 

«ع� أرسدون» .. فضاء بيئي يف قلب األطلس يجذب العابرين قبل السياح

ــدى  ــة، ن ــاح ــي ــس ــة لــــــوزارة ال ــام ــع ــة ال ــب ــات ــك ــــدت ال أك
قويا  فــاعــال  يشكل  الــبــحــري  البيئي  الــنــظــام  أن  ــــاس،  رودي

يف التنمية املستدامة.
أشــغــال  ـــالل  ــهــا خ ل ــة  ــل ــداخ م ـــــاس يف  أشــــارت رودي و 
احتضنته  ــــذي  ال ــر،  ــح ــب ال ــدى  ــت ــن مل الـــرابـــعـــة  ــنــســخــة  ال
"املــنــاخ  شــعــار  تحت  ــاري  ــج ال ــاي  م  8 إىل   4 مــن  الــجــديــدة 
للفضاء  ـــة  ـــوي األول مــنــح  رضورة  إىل  والــبــحــر؟"،  يــتــغــ�، 
ــة ويـــوفـــر فــرصــا  ــل ــائ ـــــÚوات ه ــــذي يــزخــر ب ــري ال ــح ــب ال

كربى وعديدة فضال عن دوره يف التبادل والتواصل.
مكانة  تــحــتــل  ــة  ــدام ــت ــس امل ــاحــة  ــســي ال أن  وأوضـــحـــت 
ــاحــة،  ــســي ــل ل الــوطــنــيــة  االســـرتاتـــيـــجـــيـــة  يف  ــة  ــي ــس ــي رئ
ــر والـــعـــديـــد من  ــح ــب ـــ� ال مـــــربزة الــعــالقــة الــقــويــة ب
بالفالحة  أســاســا  املــتــصــلــة  الــقــطــاعــيــة  ــات  ــي ــج ــي ــرتات االس

والسياحة والتجارة. 
ــس املــؤســس ملــنــتــدى الــبــحــر،  ــي ــرئ مــن جــهــتــه أشــــار ال
ــعــة  ــراب ال الــنــســخــة  أن  إىل  ـــري،  ـــدغ امل ــوي  ــل ــع ال املـــهـــدي 
ــد من  ــدي ــع ــة حــضــور ال ــن ــس لــلــمــنــتــدى عــرفــت هــــذه ال
الــحــاديــة  الـــــــدورة  ــــوا يف  شــــارك الـــذيـــن  ـــضـــيـــوف  ال
 ،(21 ـــوب  (ك للمناخ  املــتــحــدة  ـــم  األم ملــؤ¾ــر  ــن  ــعــرشي وال

بفرنسا العام املايض.
الطريق  منتصف  يف  عــقــد   2016 مــنــتــدى  أن  وأوضــــح 
فــرنــســا  ــه  ــت ــاف ــض ــت اس الـــــذي   21 "كـــــوب  ـــري  ـــؤ¾ م ـــ�  ب
املدينة  تستعد  الـــذي   "22 ــــوب  و"ك  ،2015 ــرب  دجــن يف 
ــرب املــقــبــل، مــذكــرا  ــون ــراء (مـــراكـــش) الحــتــضــانــه يف ن ــحــم ال
بقضايا  واملــهــتــمــ�  ــرباء  ــخ ال ــن  م عـــدد  مــشــاركــة  أنـــه شــهــد 
ــق لهم  ــ� ســب ــي ــÄع ــت ــ� واج ــادي ــص ــت ــ� اق ــل ــاع الــبــيــئــة وف
التنمية  ــوع  ــوض م حـــول  ـــرة  ـــدائ ال ــقــاشــات  ــن ال ــــروا  أث أن 
ــم  األم مــؤ¾ــر  يف  الساحلية  ــاطــق  واملــن للبحر  املــســتــدامــة 
يــحــرضه   Äكـــ ــســا،  ــرن ــف ب  (21 ــــوب  (ك لــلــمــنــاخ  ــدة  ــح ــت امل

أعضاء اللجنة التوجيهية ل"كوب 22".
للتغ�  ـــواضـــح  ال الــســلــبــي  لــلــتــأثــ�  ــرا  ــظ ن ـــه  أن وتــابــع 
ــىل املــحــيــطــات، والــحــاجــة  ــرشي ع ــب ــاط ال ــش ــن ــاخــي وال املــن
إلنــقــاذ  ـــات  ـــÄرس وامل الــعــقــلــيــات  لتغي�  واملــلــحــة  ــة  ــاس امل
موضوع  معالجة  املــنــتــدى  منظمو  ــرر  ق املــحــيــطــات،  ــذه  ه
عناوين  تحت  ــدة  ع ــالت  ــداخ م ــالل  خ مــن  املــنــاخــي  التغ� 
ـــاخـــي؟" و"مــــا هـــو تــأثــ�  ــغــ� املـــن ــت ــال ــود ب ــص ــق "مــــا امل
سيحدث  ـــذي  ال و"مـــا  ؟"  املحيطات  عــىل  املــنــاخــي  التغ� 
ردود  بتغي�  ــوم  ــق ن ــف  ــي و"ك ـــــراء؟"  إج بـــأي  نــقــم   Õ إذا 
ــا  و"م ــا؟"  ــن وحــكــامــت تــفــكــ�نــا  ــة  ــق وطــري وســلــوكــنــا  فعلنا 

هي الحلول التي áكن أن تأ� من البحر؟"."
وأوراش  عــمــومــيــة  عــمــل  ــســات  جــل تــنــظــيــم  تـــم   Äكـــ
ـــرات  ـــؤ¾ ــا خـــــرباء مـــغـــاربـــة وأجــــانــــب وم ــه ــي ــتــئــم ف ــل ي
ــصــوص أدبـــيـــة وأنــشــطــة  ــن ــــالم وقــــــراءات ل ـــــروض أف وع
وتــعــلــيــمــيــة، حــيــث ستتم  وتــرفــيــهــيــة  ــة  ــي ــاض ثــقــافــيــة وري
تغي�  يف  ــفــكــ�  ــت "ال إىل  ــور  ــض ــح ال و  املــشــاركــ�  ــــوة  دع
ــة  ــصــادي ــت االق ــا  ــن ــاذج ð وحــكــامــتــنــا ويف  تــحــاورنــا  ـــرق  ط

ومدننا".
بالبيئة  ــة  ــل ص ــا  ــه ل أفـــــالم  عــــرض  املــنــتــدى  وشـــهـــد 
ــشــاف  ــت الك وأنــشــطــة  ــة  ــي ــن ف وأوراش  الــبــحــار   Õوعـــــا
ـــة مع  ـــرشاك ــا ب ــي ــق ــوســي ـــا م ـــرض ــة وع ــري ــح ــب ــة ال ــئ ــي ــب ال
ــاراة  ــب وم عفيفي)  ـــرسح  (م بــالــجــديــدة  الــفــرنــيس  املــعــهــد 

للتصوير حول التغ�ات املناخية.

منتدى البحر بالجديدة:
 النظام البيئي البحري فاعل 

قوي يف التنمية املستدامة 

تـــنـــظـــم الــــجــــÄعــــة الـــحـــرضيـــة 
ــكــة  ــشــب ـــوان بــــرشاكــــة مــــع ال ـــط ـــت ل
ماي  و11   10 يومي  للمدن،  املغربية 
ــقــاء وطــنــيــا حـــول مــوضــوع  الـــجـــاري، ل

"تدب� النفايات الصلبة".
ــــادرة، الــتــي  ــــب ـــدرج هــــذه امل ـــن وت
"إرشاك  حـــول  ـــا،  ـــاس أس ــتــمــحــور،  ســت
ــــداد  ــور وإع ــص ت ـــع  ــ� يف وض ــن ــواط امل
ــصــدر"،  امل يف  ــرز  ــف ال مــشــاريــع  وتنفيذ 
الثالثة  ـــــدورة  ال فــعــالــيــات  اطــــار  يف 
للشبكة  املــوضــوعــاتــيــة  ــاءات  ــق ــل ال ــن  م
منذ  انطلقت  الــتــي  للمدن  املغربية 
بــتــعــاون   2012 ســنــة  ــن  م ـــاي  م شــهــر 
ــي  ــجــÄع ـــعـــاون ال ـــت ـــع بـــرنـــامـــج ال م
التقني  للتعاون  االملــانــيــة  للمؤسسة 
ــة  ــام ــع ـــة ال ـــري ـــدي ـــع امل وبــــرشاكــــة م
ـــوزارة  ل الــتــابــعــة  املحلية  لــلــجــÄعــات 

الداخلية.
ــم  ــظ ــن ــــاء، امل ــــق ــــل ويـــــهـــــدف ال
ــاون  ــع ــت ال وزارة  مـــن  بــدعــم  أيــضــا 
ــة األملــانــيــة،  ــي ــم ــن ــت ـــصـــادي وال ـــت االق
ــج  ــام ــربن ال بـــلـــورة  يف  ــة  ــســاهــم امل اىل 
لتحس�  املــنــزلــيــة  للنفايات  الــوطــنــي 
من  املنزلية  الــنــفــايــات  ــر  ــدوي ت مــعــدل 
 ،2022 سنة  ــق  أف يف  باملائة   20 اىل   5
ما  يف  الــتــشــاركــيــة  ــة  ــارب ــق امل واعـــتـــÄد 
ــص تـــدبـــ� الــنــفــايــات الــصــلــبــة،  ــخ ي
ــة عــنــرصا  ــي ــل ــح ــة امل ــن ــاك ــس وجـــعـــل ال
وبطريقة  بنفسه  ــنــخــرط  ي مــســؤوال 

فعالة يف عملية فرز النفايات.
ــيــة إىل  ــعــمــل ـــÄ تـــهـــدف هــــذه ال ك
وخفض  الــنــفــايــات  كمية  مــن  التقليل 
ــة  ــÄي ـــق وح ـــرف ــف تـــدبـــ� امل ــي ــال ــك ت
املــواطــن  إرشاك  ـــذا  وك للبيئة،  أفــضــل 
الــفــرز  عملية  مــســتــويــات  جــمــيــع  يف 

من التصور اىل غاية التطبيق.
ــــاء، الـــــذي  ــــق ــــل ـــشـــكـــل ال وســـي
ـــرضه مـــنـــتـــخـــبـــون وخــــــرباء  ـــح ـــي س
ـــن املــغــرب  ــس وم ــون ــيــون مــن ت ــقــن وت
بالشبكة  عــضــو  ــنــة  مــدي  23 ــلــون  áــث
ــبــادل  ــت ــدن، فــرصــة ل ــم ــل ــة ل ــي ــرب ــغ امل
ـــات وأفـــضـــل  ـــوم ـــل ـــع ـــم امل ـــاس ـــق وت
ــــات املــتــعــلــقــة  ــــÄرس الـــتـــجـــارب وامل
ــد صــيــاغــة  ــص ــ� الـــنـــفـــايـــات، ق ــدب ــت ب
يف  املـــواطـــن  إلرشاك  ــة  مــقــارب مـــرشوع 

تنفيذ مستدام لفرز النفايات.

لقاء وطني بتطوان حول 

تدب� النفايات الصلبة

املشاركون دعوا إىل تعزيز جهود تأهيل قطاع نخيل التمر وتثم� الواحات كرتاث وثروة وطني�

ملحق أسبوعي من إعداد: سم�ة الشناوي

من فعاليات امللتقى الدويل


