
< محمد التفراوتي 
مقاربة  م��ن  املستقبل  ومهندسي  العلمي  للباحث  م��ن��اص  ال 
إش���ك���االت تغير امل��ن��اخ ون��ض��وب امل��ي��اه وال��ف��ي��اض��ات والتصحر 
الطبيعي  ب��ال��وس��ط  البيئية  النظم  مظاهر  ومختلف  وال��ت��ع��ري��ة 
والغابوي عن قرب، مع تناول بالدراسة والتحليل الواقع املعيش 
لساكنة القرى الجبلية ومعاناتها اليومية مع التأقلم وتطويع 

جغرافية املكان وتوفير سبل العيش.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أب���ى م��ؤط��رو ال��رح��ل��ة االس��ت��ط��اع��ي��ة بقيادة 
البروفسور عبد اللطيف الخطابي، منسق املشروع، إال أن تكون 
الحالية، مختلفة  الدراسية  السنة  لفوج  أبحاث طلبتهم  نوعية 
وإضافة نوعية لألبحاث العلمية املنجزة سلفا في إطار املشروع 
)GIREPSE(، والتي أغنت البحث العلمي ووفرت خلفية معرفية 
رصينة تساعد ذوي القرار لتنفيذ برامج تنموية تراعي سياسة 

القرب والنوع.
ع��ظ��م��ة ج��ب��ال األط���ل���س ال��ك��ب��ي��ر ت��ح��ف امل���ك���ان ب���ج���ال. م��س��ال��ك 
الطريق املتربة تبدو في األفق كشريط ممتد يرتسم على ضفاف 
الوادي ومحاذاة الجبال السامقة واملنحدرات السحيقة. وما على 
املسالك ومشاعر  وع���ورة  م��ج��اراة  عناء  إال تجشم  الرحلة  فريق 

الترقب والتوجس.
على  اليوم املوعود  ذل��ك  م��ن  مشمسة وجميلة،  كان صبيحة 
الدفع تضم  "أوري��ك��ا". انطلقت 3 س��ي��ارات رباعية  ضفاف وادي 
فريقا من الطلبة الباحثني وأساتذة مؤطرين وذلك من قرب زاوية 
س��ت��ي ف��اط��م��ة. اخ��ت��رق ال��ب��اح��ث��ون ب��ح��ذر وت��رق��ب م��س��ال��ك جبلية 
وع��رة وط��رق ضيقة ومتعددة االل��ت��واءات. ه��ول تحدي الفجاج 

املشهد  برونق  استمتاعنا  دون  لألعالي حال  والتطلع  املرتفعة 
وجمال الفضاءات الطبيعية التي تؤثثها جداول ووديان ممتدة 
بني السفح والجبل وفي املنحدرات، والبنايات السكنية املتكيفة 

مع اإلكراهات الجغرافية على الضفاف واألعالي.
تبدو م��درج��ات زراع��ي��ة على أط��راف الجبال مشعة اخ��ض��رارا، 
مثمرة  أش��ج��ارا  ت��ح��وي  ال����وادي،  جنبات  و تتموج على  تنتشر 
م�������درارة ل��ل��ف��واك��ه وال���ث���م���ار وم�����زروع�����ات م��ع��ي��ش��ي��ة. وف����ي األف���ق 
شعاب وفجاج منحدرة مع رواف��د وج���داول تصب في السواقي 

والقنوات املائية.
ت��واص��ل��ت امل��س��ي��رة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق وس����ط ه����ذه ال��ف��ض��اءات 
ال���رح���ب���ة م���ن ال���ح���وض امل���ائ���ي ألوري����ك����ا، م������رورا ب���ع���دة دواوي������ر، 
ووص�������وال إل�����ى ق���م���ة ج���ب���ل أوك����ي����م����دن، م����ع وق����ف����ات ع���ل���ى ب��ع��ض 
الخصوصيات والتفاصيل يقدم من خالها كل من الدكاترة عبد 
اللطيف الخطابي وأحمد أوهمو ومحمد صابر وزين العابدين 
النبي واالمراني مصطفى وسعيد االحسايني، ليشرحوا،  عبد 
وامل��ظ��اه��ر  اإلش���ك���االت  دق��ي��ق��ة، مختلف  علمية  وف���ق تخصصات 
امل��ن��اخ وم��ا يسببه م��ن أزم���ات وم��ع��ض��ات على  املرتبطة بتغير 
مستوى الثروات الطبيعية واألنظمة االيكولوجية والتجهيزات 

األساسية واألنشطة البشرية. 
 ترتسم على وجوه أهالي املنطقة قسمات الطمأنينة املمزوجة 
بسمات التعب. وفي أعلى الوادي وعلى قارعة ممر ضيق بدوار 
"ت��وردي��و"، بعد امل���رور م��ن دواوي���ر ت���درارت وإبعاشن ث��م أنفلي، 
جلس فريق الرحلة، ضمن مجموعات انزوت تحت ظال أشجار 
ال��ت��ح��ق بنا  ال��غ��داء واس��ت��رج��اع األن���ف���اس.  الجوز لتناول وج��ب��ة 
محمد، أحد ساكنة املنطقة، الذي كان يرعى 4 معزات، لنتجاذب 

م��ع��ه أط�����راف ال��ح��دي��ث ول���ي���روي ل��ن��ا م��ع��ان��اة أه���ال���ي ال������دوار مع 
الفيضانات املفاجئة التي تأتي على األخضر واليابس والظروف 
امل��ن��اخ��ي��ة ال��ق��اس��ي��ة وال��ت��ج��اء أه��ال��ي املنطقة إل���ى ك��ه��وف الجبال 

املعدة سابقا كإجراء احترازي لاحتماء من السيول الجارفة.
وقال محمد إن ساكنة املنطقة تقتني احتياجاتها من السوق 
األس���ب���وع���ي ال�����ذي ي��ب��ع��د ع��ن��ه��م م��س��اف��ات ط��وي��ل��ة. وب��خ��ص��وص 
املسالك املعوجة واملدمرة، بفعل التساقطات املطرية القوية، أكد 
محمد أن شخصا يقوم بتسوية الحفر وتنقية املمرات الضيقة 
من األحجار على طول املسالك الوعرة، مشيا، مع استعمال عربة 
الشخص،  ه��ذا  وف��اة  الخدمة. وتأسف محمد على  ومستلزمات 
مؤخرا، الذي كانت توكل له هذه املهمة مقابل دريهمات يقدمها 
ل���ه م��س��ت��ع��م��ل��و ال��ط��ري��ق ال���ت���ي ت���غ���دو س��ال��ك��ة ل��س��اك��ن��ة ال���دواوي���ر 
نقل  ألفت  التي  املهترئة  السيارات  وبعض  وبهائمهم  امل��ج��اورة 

ساكنة قرى وداوير متناثرة هنا وهناك.
إل���ى القمة تجمعات  ال��س��ف��ح  ال����وادي م��ن  يشهد ط���ول ج��ن��ب��ات 
وتحد  ب��إص��رار  وال��ح��ي��اة  بكل مقومات الصمود  تنبض  سكنية 
رغ����م ق���س���اوة ال��ع��ي��ش وش��ظ��ف��ه ووع������ورة امل��س��ال��ك وال��ت��ض��اري��س 
ال��ج��غ��راف��ي��ة. م��ش��اه��د طبيعية ت��غ��ري ه����واة وم��ك��ت��ش��ف��ي ري��اض��ة 
تسلق ال��ج��ب��ال وامل��رت��ف��ع��ات وال��س��ي��اح األج���ان���ب. وه��ك��ذا يستمر 
املسح امليداني للفريق العلمي مرورا بدواوير "إزكار" و"تمشي" 

و"أنمتر" ثم " أكونس نوانسا"... 
الطريق  ول��وج  تقلنا تتلمس  التي  السيارات  عجات  وبينما 
والتواءاتها املرهقة، املفضية إلى عدة تجمعات سكنية متفرقة، 
فوجئنا بقدوم سيارتني لسياح أملان قادمني في االتجاه املعاكس  
لتتمكن السيارات من املرور بشجاعة والتجاوز بمهارة مدهشة.

< م. التفراوتي 
ف���ي إط����ار م���ش���روع "إدارة امل���ي���اه ودف����ع م��ق��اب��ل ال��خ��دم��ات 
البيئية في سياق تغير املناخ" )GIREPSE( عقدت الجمعية 
مؤسسة  م��ع  بتعاون    )AMSR( الجهوية  للعلوم  املغربية 
األط���ل���س ال��ك��ب��ي��ر، وت��ح��ت إش�����راف ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة، ل��ق��اء 
أوريكة  أوكايمدن،  القروية  الجماعات  من  كل  مع  تشاوريا 

وستي فاضمة. 
وفي إطار هذه اللقاءات ذكر عبد اللطيف الخطابي، منسق 
الغطاء  بأهمية  الثاث،  الجماعات  من  املشاركني  املشروع، 
املياه  التربة وتعديل سيان  الحد من انجراف  النباتي في 
السطحية، مشيرا إلى أهمية االتفاقية املبرمة بني مؤسسة 
األط���ل���س ال��ك��ب��ي��ر وامل���ن���دوب���ي���ة ال��س��ام��ي��ة ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات 
ومحاربة التصحر، وهي مقاربة جديدة إلعادة إحياء النظم 
عبر  املحلية  للساكنة  املمثلة  الجمعيات  ب��إش��راك  الغابوية 
إع��ادة تشجير املناطق املجاورة للدواوير بأشجار غابوية 

مثمرة من قبيل الخروب والصبار.

وتم استعراض مختلف نتائج البحوث املنجزة من طرف 
إعادة  )GIREPSE( والتي كشفت عن تحديد األولويات في 

التشجير باملنطقة. 
وي��ش��ه��د ال��ح��وض امل��ائ��ي ألوري���ك���ا ت���ده���ورا ك��ب��ي��را لنظمه 
اإليكولوجية الغابوية وتعرية لغطائه النباتي، مما يؤدي 
إلى انجراف كبير للتربة وتفاقم حدة سيان املياه وينتج 
ع��ن��ه ف��ي��ض��ان��ات تشكل خ��ط��را ك��ب��ي��را ع��ل��ى ال��س��اك��ن��ة املحلية 
الفاحية  واألراض����ي  التحتية  البنى  وع��ل��ى  املنطقة  وزوار 

املوجودة على ضفاف الوادي.
وتاريخ املنطقة شاهد على الكثير من أحداث الفيضانات 

الخطيرة وأبرزها ما حدث يوم 17 غشت 1995.
ك��ث��اف��ة، رغ��م تهيئة  أك��ث��ر  الفيضانات  وق��د أصبحت ه��ذه 
ال��ودي��ان، ليس فقط بسبب  املائي لضبط تدفقات  الحوض 
بفعل  كذلك  بل  البشرية  األنشطة  عن  الناتجة  الضغوطات 

الظروف الطبيعية للمنطقة وتغير املناخ.
وت�����دارس امل���ش���ارك���ون ف���رص وإم��ك��ان��ي��ات إع�����ادة تشجير 
ف��ض��اءات امل��ل��ك ال��غ��اب��وي وغ���رس األش��ج��ار املثمرة ف��ي امللك 
الخاص، بمساهمة كل من مؤسسة األطلس الكبير واملواكبة 

.)GIREPSE( التقنية ملشروع
في سياق الغرس بامللك الخاص تناقش املشاركون حول 
تحديد منطقة نموذجية بكل من الجماعات الثاث، تنجز 

فيه عمليات غرس األشجار املثمرة.
وناقش املشاركون عملية تشجير امللك الغابوي في إطار 
ال��ش��راك��ة امل��ب��رم��ة ب��ني امل��ي��اه وال��غ��اب��ات م��ن ج��ه��ة وم��ؤس��س��ة 
وال��ت��ي ستحدد مساحتها  ثانية،  م��ن جهة  الكبير  األط��ل��س 
وموقعها ف��ي ك��ل م��ن ال��ج��م��اع��ات م��ع اس��ت��ش��ارة الجمعيات 

املحلية بالجماعات املعنية.
وتعهد كل من رؤساء الجماعات الثاث باختيار املناطق 
مقاربة  وف��ق  املعنية  والجمعيات  بالتشجير  األول��وي��ة  ذات 
تشاركية مع الساكنة املحلية. وسيتم بعد ذلك إبرام اتفاقية 
شراكة إطار بني كل من الجماعات املعنية والجمعية املغربية 
ل��ل��ع��ل��وم ال��ج��ه��وي��ة وم��ؤس��س��ة األط��ل��س ال��ك��ب��ي��ر، وذل����ك بغية 

تحديد املهام املوكلة لكل األطراف قصد تفعيل االتفاقية.
وقدمت مسودة االتفاقية وتم االتفاق على دراسة بنودها 
وكذا اإلباغ باملاحظات ونتائج املشاورات مع الساكنة من 

أجل تفعيلها وأجرأتها. 

يذكر أن امللتقيات املنعقدة مع الجماعات الثاث، شهدت 
مشاركة وازنة وفعالة، لفعاليات من املجتمع املدني، ممثلي 
املصالح الخارجية من قبيل وكالة الحوض املائي ومديرية 
امل��ي��اه وال��غ��اب��ات وم��ح��ارب��ة ال��ت��ص��ح��ر وامل��دي��ري��ة اإلقليمية 
للفاحة بمراكش، فضا عن عدة أساتذة ومهندسني وطلبة 

باحثني. 
يشار أن مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ في حوض 
للعلوم  املغربية  الجمعية  تنسقه   ،)GIREPSE( تانسيفت 
ال��ج��ه��وي��ة )AMSR( ب��ش��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض 
واملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني واملديرية الوطنية 
ل����ألرص����اد ال���ج���وي���ة وامل����رص����د ال���ج���ه���وي ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���س���ت���دام���ة ب��ج��ه��ة م���راك���ش ت��ان��س��ي��ف��ت، وامل���ع���ه���د ال��وط��ن��ي 
ويتناول  بكندا.  مونكتون  جامعة  ثم  والتعميير،  للتهيئة 
االجتماعية  بالنظم  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ق��دة  ال��ق��ض��اي��ا  امل��ش��روع 
واالقتصادية والطبيعية وتفاعاتها، وذلك بغية النهوض 
بسياسة اإلدارة املتكاملة للمياه مع األخذ باالعتبار جميع 

القوى الداعمة للتغيير، الداخلية والخارجية.
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رحلة مسح ميداني وعلمي إلشكالية تغير المناخ بحوض أوريكا

مقاربة تشاركية جديدة تهدف إحياء النظم البيئية بأوريكا

نحو أبحاث معرفية رصينة تساعد ذوي القرار لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة

نظم مشروع »إدارة املياه ودفع مقابل اخلدمات البيئية في سياق تغير املناخ« )GIREPSE( الذي تنسقه اجلمعية املغربية للعلوم 
اجلهوية )AMSR(  رحلة علمية لفائدة بعض الطلبة املهندسني من املدرسة الغابوية للمهندسني بالرباط.
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ما الشعر إال محاولة
الدهر السقيمة الحتواء

خراب األمكنة 
نرمم الفزع

نزخرف الشتات 
و صدى البنادق 

بوصلة الفراغ 
تصنع من الحمقى 

كهانا يهرولون 
بجابيبهم 

نحو منصات الخطابة 
املشيدة سهوا

دون حضرة بن رشد
طاسيمي شعر جاهلي لم 

يقرأ بعد 
لم يقرأ بسوق عكاظ 

لتتبعني أفواج الغاوين
بني البدر و أول خيط 

ضوء مائكي
أجلس هناك ألمتص 

رحيق الورد
شعري ذاكرة جرة

خمر مقطر 
من حلمة نهد آلهة إغريقية 

شعري جناحا نحلة 
ال تلسع تموت وحيدة 

بني ندى الحقول 
أمسح حذائي 

أعدل ربطة عنق القصيدة 
أجري نحو املقهى

أللتقي ظل عشيقتي 
التي اختطفتها

الرياح.

 تقام خال الفترة املمتدة من21 إلى 24 
ش��ت��ن��ب��ر ال���ج���اري، ب��م��دي��ن��ة وج�����دة، ال����دورة 
ال��ذي  ل��ل��ك��ت��اب،  امل��غ��ارب��ي  األول���ى للمعرض 
ال��ش��رق،  ت��س��ه��ر ع��ل��ى تنظيمه وك��ال��ة ج��ه��ة 
بشراكة مع وزارة الثقافة والوزارة املنتدبة 
ل���دى وزي���ر ال��ش��ؤون ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
الدولي املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج 
وش����ؤون ال��ه��ج��رة، وس��ف��ارة ف��رن��س��ا، وع��دة 

مؤسسات أخرى..
 ت��ح��م��ل ه���ذه ال�����دورة ش��ع��ار "ل��ن��ع��ب��ر عن 
ال���ش���ب���اب، ل��ن��ك��ت��ب األم�����ل"، وق���د ت���م ت��وج��ي��ه 
ال���دع���وة ألزي����د م��ن 200 م��ث��ق��ف وم��ب��دع من 
ال���ب���ل���دان امل���غ���ارب���ي���ة أس����اس����ا، وم�����ن أورب�����ا 
وأف����ري����ق����ي����ا ب���ال���خ���ص���وص ل���ت���ن���ش���ي���ط ه���ذه 
ال���������دورة، وق�����د اخ���ت���ي���رت ال���س���ن���غ���ال ض��ي��ف��ة 

الشرف. 
 ال����دورة ت��رب��ط ال��ش��ب��اب ب��ال��ه��ج��رة، وم��ن 
ب���ني ف��ق��رات��ه��ا األس���اس���ي���ة: ن�����دوات وم��وائ��د 
م��س��ت��دي��رة ح���ول "امل�����رأة وال��ف��ك��ر اإلس��ام��ي 
ال����ي����وم"،  أف���ري���ق���ي���ا  ت����ك����ون  "أن  امل����ع����اص����ر"، 
"تمثيلية  النسائية"،  الكتابة  في  "تجارب 
امل���غ���رب ف���ي امل����ع����ارض ال���دول���ي���ة ل��ل��ك��ت��اب"، 
"ذاك�������رات ي���ه���ود ش����رق امل����غ����رب"، "ورش�����ات 
خ��اص��ة ب����أدب ال���ش���ب���اب"، "ال��خ��ص��وص��ي��ات 
الكبير:  "املغرب  للتنمية"،  عامل  الثقافية: 

م���ن ال����ج����ذور إل����ى ال����ي����وم"، "دور امل��ث��ق��ف"، 
إلى ورشات  "الثقافة والهجرة"، باإلضافة 
خاصة بالحكي والكتابة، وكذا تقديم كتب 
وحفات  شعرية  وق���رءات  حديثا،  ص���ادرة 
املشاركة  األسماء  أب��رز  بني  ومن  تكريمية، 
ات ال��ش��ع��ري��ة  ف���ي ه����ذه ال�������دورة: ف���ي ال����ق����راء
)م��ح��م��د ب��ن��ط��ل��ح��ة، م��ح��م��د ع��ل��ي ال���رب���اوي، 
س���ام���ح دروي������ش، ع��ب��د ال���رح���م���ان ب��وع��ل��ي، 
ج��م��ال أزراغ����ي����د، ع��ائ��ش��ة امل���غ���رب���ي، محمد 
ال��ن��دوات الفكرية: )أن��دري  ال��وك��ي��رة(، وف��ي 
بيرديكو،  س��ي��رج  كنبيب،  محمد  أزوالي، 
م����اك����ي ك����ون����ن ف����اط����م����ة ال������ح������ال، إب����راه����ي����م 
عصيد،  أحمد  ال���رح،  أب��و  يحيى  الحيسن، 
رجاء بنشمسي، مارية جسوس، مصطفى 
ب��ن��ح��م��زة، رش���ي���د ب���ن���زي���ن، م��ح��م��د ط����وزي، 
ع��ب��د ال��س��ام ال���ش���دادي، م��ح��م��د األش��ع��ري، 
السامي  ال���راوي، عبد  ك���رام، نسيمة  زه��ور 
الرحمان  عبد  س��اع��ف،  الله  عبد  بنصابر، 
بلعربي،  عائشة  ولعلو،  الله  فتح  رش��ي��ق، 
ح����وري����ة ع���ب���د ال�����واح�����د، رب���ي���ع���ة ال��ج��ل��ط��ي، 
مصطفى  عمارة،  يحيى  بنصلحة،  حبيب 
ق��ش��ن��ان��ي، ال���زب���ي���ر خ���ي���اط( وف����ي ال���ن���دوات 
عبد  العلوي،  بنسعيد  )سعيد  التكريمية 
الوليد،  ب��ن  يحيى  ال��ع��ال��ي،  بنعبد  ال��س��ام 
ع��ل��ي ب��ن��م��خ��ل��وف، ف���ران���س���وا ل���ي���ون���ي���ت...(، 

وف�����ي ال�����ورش�����ات )أم���ي���ن���ة ع����اش����ور، م���اري���و 
كسوس، ماحي بنبني، نجيمة طايطاي..(.
 وف��ي إط���ار ال��ن��دوة ال��ت��ي أقيمت مؤخرا 
ف��ي أف���ق ان��ع��ق��اد ال�����دورة األول����ى للمعرض 
امل��غ��ارب��ي ل��ل��ك��ت��اب، ت��ح��دث رئ��ي��س امل��ع��رض 
التظاهرة  ه���ذه  قيمة  ع��ن  ام��ب��ارك��ي  محمد 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا "ت���ج���م���ع امل��ث��ق��ف��ني 
وامل��ه��ت��م��ني ب��إن��ت��اج ال��ك��ت��اب امل��غ��ارب��ي ألج��ل 
النقاش وتبادل اآلراء"، كما اعتبر املعرض 
" ث����ال����ث أك����ب����ر م����ع����رض ف����ي امل�����غ�����رب، ب��ع��د 

معرضي الدار البيضاء وطنجة".
املناسبة، أوضح محمد لطفي   وبنفس 
امل��ري��ن��ي ال��ك��ات��ب ال��ع��ام ل����وزارة ال��ث��ق��اف��ة، أن 
االستراتيجية  الرؤية  يتاءم مع  "املعرض 
للوزارة الرامية إلى تطوير عروض اإلنتاج 
ال��ث��ق��اف��ي ف���ي امل���غ���رب. وث���م���ن ال��ع��م��ل ال���ذي 
تقوم به وكالة جهة الشرق خدمة للثقافة، 
داع���ي���ا ال��ج��ه��ات األخ�����رى ل��ل��م��م��ل��ك��ة إل����ى أن 
تعزيز  وذل���ك قصد  ال��ن��م��وذج  ب��ه��ذا  تقتدي 
املواطن  وتقريب  الثقافية  األنشطة  نسيج 

من الكتاب واملبدع..".
 وي����رى م���ن���دوب امل���ع���رض ح��س��ن نجمي 
أن ف���ك���رة ه����ذا امل����ع����رض، ت��ن��ب��ع م���ن ال��ح��ل��م 
الذي يسكن جميع املغاربيني والذي يمكن 
ل��ل��ن��خ��ب��ة امل��ث��ق��ف��ة أن ت��س��اه��م ف���ي ت��ح��ق��ي��ق��ه، 

إي��م��ان��ا ب��إم��ك��ان��ي��ة ال��ف��ع��ل ال��ث��ق��اف��ي أن يمد 
جسور الوحدة بني املكونات املغاربية..".

 وأضاف نجمي أن هناك "عوائق تحول 
األس��واق  ف��ي  املغربي  الكتاب  انتشار  دون 
امل��غ��ارب��ي��ة، وه���ي ع���وائ���ق م��رت��ب��ط��ة أس��اس��ا 
امل���ع���رض  امل����������ادي.. وأن ره�������ان  ب���ال���ج���ان���ب 
امل��غ��ارب��ي��ة، ح��ي��ث سيتم  ال��ق��ادم ه��و اآلداب 
االح���ت���ف���اء ب��م��خ��ت��ل��ف ت���ع���ب���ي���رات���ه ال��ل��غ��وي��ة 
وال��ف��ن��ي��ة وال��ج��م��ال��ي��ة، ف��أس��م��اء امل��ش��ارك��ني 
التعدد  اح��ت��رام  معايير  وف��ق  اختيارها  تم 
ال���ل���غ���وي، وح����ض����ور م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ع��ب��ي��رات 
الجنسني  حضور  وك��ذا  والفكرية،  األدب��ي��ة 
واألج�����ي�����ال امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت��م��ث��ي��ل��ي��ات ك��ت��اب 
ال���ب���ل���دان ال��خ��م��س��ة وامل���ؤس���س���ات ال��رس��م��ي��ة 

واملجتمع املدني..  ".
للناشرين  املهني  االتحاد  رئيس  وأك��د   
امل���غ���ارب���ة ع��ب��د ال���ق���ادر ال��رت��ن��ان��ي، ف���ي ه��ذه 
ال��ن��دوة ك��ذل��ك ع��ل��ى أن "امل��ع��رض ي��ص��ب في 
ات���ج���اه ت��ش��ج��ي��ع رواج ال��ك��ت��اب ف���ي ال��ج��ه��ة 

الشرقية..". 
 ل�������إش�������ارة ف��������إن األن�����ش�����ط�����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة 
ل����ل����م����ع����رض ت������ت������وزع ع����ل����ى م����ج����م����وع����ة م��ن 
س��ي��دار سنغور، فضاء  ات: فضاء  ال��ف��ض��اء
جبار،  آسية  فضاء  الجابري،  عابد  محمد 

فضاء مكتبة الشباب.     

قصيدتان

تحت شعار "لنعبر عن الشباب، لنكتب األمل"

 

 أصدر مؤخرا قاموس أكسفورد الدولي لإعام 
بنيويورك املؤلف املرجعي »معجم تراجم الفنانني 
األفارقة«، حيث خص مقاال رصينا ملسار الفنانة 
العاملية والفريدة الشعيبية طال )1929 – 2004( 
أوزي��ر غاسيي.  الفن  الناقدة ومؤرخة  من تأليف 
ففي ضوء مقاربة مقارنة وحجاجية، كتبت هذه 
املؤرخة ذات الصيت الدولي املقال اآلتي املعنون ب� 

»مسار فنانة عاملية«:
 ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة ط�����ال ب����ا م����ن����ازع أك���ث���ر ال��ف��ن��ان��ني 
امل��غ��ارب��ة ش��ه��رة ف��ي ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن، إض��اف��ة إل��ى 
العامليني  الفنانني  كبار  فهي مصنفة ضمن  ذل��ك، 
ع��ل��ى غ���رار م��ي��رو، وب��ي��ك��اس��و، وم��ودغ��ل��ي��ان��ي على 
الفنانة  أي��ض��ا،  إن��ه��ا،  ال��ح��ص��ر.  ال  التمثيل  سبيل 
ال��وح��ي��دة ب��امل��غ��رب ال��ت��ي ح��ط��م��ت أع��م��ال��ه��ا أرق��ام��ا 
ل��إش��ارة، فقد  ال��دول��ي.  امل���زاد العلني  قياسية ف��ي 
بلغت أعمالها التشكيلية ما قيمته مليون درهما 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ح��ج��م ال��ك��ب��ي��ر. ول����دت ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة ع��ام 
1929 بشتوكة، قرب الجديدة. ال شيء يبدو معدا 
الشهرة  ذات  الفنانة  ه��ذه  سلفا بخصوص مسار 
العاملية. ترعرعت، فعا، في أحضان أسرة قروية، 
إب��ان فترة م��ا زال التعليم فيها  ال��ب��ادي��ة،  ف��ي قلب 

امتيازا بالنسبة ألبناء الطبقة امليسورة.
ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة أم���ي���ة. ف���ي ع���ز ط��ف��ول��ت��ه��ا، تحملت 
م��س��ؤول��ي��ة رع���اي���ة ال����دج����اج وال���ك���ت���اك���ي���ت. ع��ن��دم��ا 
داخ���ل حزمات  تختفي  الكائنات  ه��ذه  أح��د  تفتقد 
الفترة  ه��ذه  وسمت  أهلها.  لغضب  تجنبا  العلف 
خيال هذه الفنانة الكبيرة. في معرض العديد من 
ال���ح���وارات ال��ت��ي أج��رت��ه��ا م��ع مختلف اإلع��ام��ي��ني، 
تفسر بأن رسمها يحكي طيلة مسارها »كل هذا« 
أي امتداد الحقول، ورطوبة املطر، ورائحة العلف 
املبلل، وأبعد من ذلك، حبها الذي ال يقاس للبحر، 
و ل������ألرض، ول���ألن���ه���ار، و ل���ألش���ج���ار، ول���ل���زه���ور، 
خ��اص��ة أزه����ار ال��رب��ي��ع وش��ق��ائ��ق ال��ن��ع��م��ان. إن ه��ذا 
»املهبولة«، مجنونة  لقب  ال��ذي منحها  الحب هو 

القرية.
 خال طفولتها، كانت الشعيبية تجمع الزهور، 
و ت��ص��ن��ع م��ن��ه��ا ت��ي��ج��ان��ا، و ت��غ��ط��ي ب��ه��ا رأس��ه��ا 
وج��س��ده��ا. ع��ل��ى ش��اط��ئ ال��ب��ح��ر، ت��ج��م��ع األح��ج��ار 
وامل���ح���ارات، وت��ش��ي��د م��ن��ازل م��ن ال��رم��ل ذات أب���واب 
ونوافذ. الحال أن الشعيبية لم تر منزال من قبل: 

ع��اش��ت م���ع أه��ل��ه��ا داخ����ل خ��ي��م��ة. ال أح����د يتعامل 
مثلها بمنطقة شتوكة. فمجنونة القرية مختلفة، 
تماما، عن اآلخرين. مع تقدم السن، الشعيبية غير 
متأسفة ع��ن أص��ال��ت��ه��ا، وت��ؤك��د ب��أن��ه م��ن األهمية 

بمكان عدم الخوف من االختاف.
 ف���ي س���ن ال��ث��ال��ث��ة ع���ش���رة، ت���زوج���ت ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة 
ط��ال برجل طاعن ف��ي السن خ��اض سبع تجارب 
ف��ي ال���زواج. دام ه��ذا ال��رب��اط ع��ام��ني: تبعا لحادثة 
س��ي��ر، ت��وف��ي زوج��ه��ا، وت��رم��ل��ت ف��ي س��ن الخامسة 
ف��ي سنته األول���ى.  أم البنها حسني  ع��ش��رة، وه��ي 
أج��ل تأمني حاجياتها،  م��ن  ال��ص��وف  كانت تنسج 
وإعالة ابنها، وقد اشتغلت كخادمة لدى عدد من 
فترة  امل��غ��رب يعيش  ك��ان  الفرنسية حينها  األس��ر 

االحتال.
 لم تحل الساعات الطوال من العمل دون تأكيد 
كلفها  تريد، مهما  األخ��ي��رة  الشعيبية، فهذه  ع��زم 
األمر ذلك، أن يتخلص ابنها من جرح األمية، هذا 
ال��ج��رح ال��ذي عانت منه ط��وال حياتها، وال���ذي لم 
يتفوق ال املجد وال الثراء في عاجه. بشكل مماثل، 
ل���م ي���ؤث���ر ال��ف��ق��ر ف���ي ق�����رار ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة ع����دم ال�����زواج 
مجددا: فقد رفضت كل العروض التي تلقتها في 
ال��ب��اب. م��ن جهة، تريد حماية ابنها ض��د كل  ه��ذا 
معاملة غير الئقة ومحتملة من طرف الزوج، ومن 
جهة أخ��رى ترغب في العيش ح��رة طليقة. عرفت 
مسكن  ف��ي  ول��و  حريتها،  تتمثل  كيف  الشعيبية 
بدون كهرباء. يتذكر حسني طال أنه درس تحت 
ض���وء ال��ش��م��وع إل���ى ح��ني م��غ��ادرت��ه امل��غ��رب، قصد 
استكمال دراسته بالخارج، وتأكيد مساره كفنان 

معترف به.
الوقت  الشعيبية عملها كخادمة، في   واصلت 
الذي أسس فيه حسني مساره الفني. عندما كانت 
األم ترى ابنها ملطخا بالصباغة، كانت توبخه و 
تؤنبه، مفسرة إياه بأنه مرهق حال تنظيف هذه 
األدوار  ب���أن  التخيل  ك���ان مستبعدا  وك���م  ال���ق���ذارة. 
الشخصية،  قريبا. على ضوء تجربتها  ستنقلب 
أو  م��ن��ا، رج���ا  ل��ك��ل واح���د  ب���أن  الشعيبية مقتنعة 
ق��راءة  معرفة  تكفي  ق���درا مخططا مسبقا.  ام���رأة، 
ال��واق��ع، أن هناك  ال��ت��وج��ه.  إش���ارات الحياة ملعرفة 
يجب  ال��ذي  املسلك  نحو  الشعيبية  وجها  حدثني 
ب��داي��ة األم���ر، التقت رج��ا قديسا  أن تنتهجه. ف��ي 
ب����زاوي����ة م������والي ب��وش��ع��ي��ب ال������ذي ت��ن��ب��أ ب�����أن ه���ذه 
ذلك  تلى  قريتها.  ونعمة  بركة،  املهبولة ستصير 
ف��ي سنة 1963،  ال��ذي غير مجرى حياتها.  الحلم 

حلمت الشعيبية وعمرها آنذاك خمسة وعشرون 
س���ن���ة، ب��أن��ه��ا ب���داخ���ل غ���رف���ة ن���وم���ه���ا. ب����اب ال��غ��رف��ة 
مفتوح. اكتشفت صفا من الشموع املضيئة يمتد 
ح��ت��ى ال��ح��دي��ق��ة. ك���ل أل�����وان ق����وس ق����زح ت��ت��ألأل في 
سماء زرق��اء تماما. بعد ذل��ك، دخل رج��ال شديدو 
الثياب الغرفة. منحوا الشعيبية قماشات  بياض 
وفرشات، موضحني لها: »هذا هو مكسب قوتك«. 
في حالة اليقظة، عرفت الشعيبية بأن هذا الحلم 
يجب أن يتحقق. يومان بعد ذلك، اقتنت الصباغة، 
وانكبت بدون تريث على الرسم. ذات يوم جميل، 
ف��وج��ئ ح��س��ني ب��رؤي��ة أم���ه ملطخة ب��ال��ص��ب��اغ��ة، و 

حفزها على االستمرارية.
 واص����ل����ت ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة ع��م��ل��ه��ا ك���خ���ادم���ة ن���ه���ارا 
مخصصة أم��س��ي��ات��ه��ا ل��ل��رس��م ال��ص��ب��اغ��ي. ع��ام��ان 
بعد ذل��ك، وتحديدا سنة 1965، دعا حسني أحمد 
ال��ش��رق��اوي، رس���ام م��غ��رب��ي، وبيير غ��ودب��ي��ر، ناقد 
فني ومدير متحف الفن الحديث بباريس، لتناول 
وج���ب���ة ال��ك��س��ك��س ف����ي ض���ي���اف���ة أم������ه. ب������دون أف���ك���ار 
مسبقة، أظهرت هذه األخيرة لوحاتها لضيوفها.

الفنانة  ه��ذه  أع��م��ال  بيير غودبير  أح��ب كثيرا   
الناشئة. بعد فسحة من الزمن، تعترف الشعيبية 
ب���أن ه���ذا األخ���ي���ر س��اع��ده��ا وش��ج��ع��ه��ا ك��ث��ي��را. في 
ال��ب��داي��ة، أقيمت ث��اث��ة م��ع��ارض أول��ي��ة ع��ام 1966، 
واح�����د ب��م��ع��ه��د غ���وت���ه األمل����ان����ي ب����ال����دار ال��ب��ي��ض��اء، 
ال��ث��ال��ث  و  ب���ب���اري���س،   »Solstice« ب������رواق  واآلخ������ر 
 «  Surindépendants« املستقلني  »أق��ص��ى  بصالون 

بمتحف الفن الحديث بباريس.
 ت��ت��اب��ع��ت ب���ع���د ذل�����ك ب��ت��س��ل��س��ل امل����ع����ارض ع��ب��ر 
أث��ارت  الشعيبية ساطعا.  تألق  ك��ان  العالم.  بقاع 
»امل��ه��ب��ول��ة« ، م��ج��ن��ون��ة ب��ل��دة ش��ت��وك��ة ال��ص��غ��ي��رة، 
إع��ج��اب ج��م��ه��ور ع��ري��ض ب��ع��دة أق��ط��ار دول��ي��ة من 
بينها كوبنهاغن، وفرانكفورت، وإبيزا، وتونس، 
وال����ب����رازي����ل، وروت�����������ردام، وال�����ع�����راق، وب���رش���ل���ون���ة، 

وزياندا الجديدة، وبفرلي هلس.
ال��ع��ال��م الشعيبية  ف���ي  ال��ن��ق��اد  ت����وج م��ش��اه��ي��ر   
فنانة كبيرة في القرن العشرين، لعامل موضوعي 
ن��ظ��را ل��ك��ون أع��م��ال ه���ذه األخ��ي��رة ع��رض��ت بجانب 
أع���م���ال ف��ن��ان��ني ع��امل��ي��ني أم���ث���ال م���ي���رو، وب��ي��ك��اس��و، 
أي��ض��ا  ع�����ام 1971، أدرج�������ت  م���ن���ذ  وم���ودغ���ل���ي���ان���ي. 
الشعيبية في »الروس« الفن بالعالم، وخال عام 

.»Bézénit« 1977، دخلت القاموس املرجعي
 لكن ال أحد نبي في بلدته. فبينما يقف الغرب 
م���ذه���وال أم����ام م��وه��ب��ة ال��ش��ع��ي��ب��ي��ة ط���ال ال��خ��ارق��ة، 

امل��ع��اص��ر باملغرب  ال��ص��ادح��ة للفن  ن��ج��د األس���م���اء 
لهم  بالنسبة  ال��ق��ول  كلي. يجب  ب���ازدراء  تخصها 
الفن الفطري.  بأن إنتاج هذه األخيرة مختزل في 
م���ع ذل����ك، ف��ن��ق��اد ال��ف��ن ي��ج��م��ع��ون ف���ي ه����ذا ال��ص��دد 
الشعيبية ال عاقة  ال��ح��ق��ي��ق��ة: أس��ل��وب  ح���ول ه���ذه 
من  ك��ان  وإذا  الفطري.  للفن  التعبيري  بالشكل  له 
ال�����ازم ت��ص��ن��ي��ف ه����ذا األس���ل���وب ف��ق��د ات��ف��ق بعض 
 Art( »النقاد على القول بأننا في حضرة »فن خام
brut(، أي نموذج تشكيلي كما نادت بذلك الحركة 
األروبية كوبرا )Cobra (  عام 1945، والذي يهم فنا 
متخلصا من كل تأثير معرفي، وثقافي، وتاريخي. 
الواقع، أن أسلوب الشعيبية غير قابل للتصنيف. 
في ما بعد، نقول عمل »الشعيبية« كما نقول عمل 
»بيكاسو«:  ل�  عما  نبيع  كما  وأيضا  »بيكاسو«. 
املتداولة  الوحيدة  املغربية  الفنانة  الشعيبية هي 
أع��م��ال��ه��ا ف���ي ال��ب��ورص��ة ب��س��ع��ر م��رت��ف��ع، وج��م��اع��و 
كمبلغ  دره��م��ا  مليون  ل��دف��ع  ال��ل��وح��ات مستعدون 

زهيد القتناء واحدة من لوحاتها.
ع��ام 2004  البيضاء  ب��ال��دار  الشعيبية    توفيت 
إث��ر أزم��ة  ف��ي س��ن الخامسة والسبعني سنة، على 
ق��ل��ب��ي��ة. وه���ب���ت ل���ألج���ي���ال ال���ق���ادم���ة إن���ت���اج���ا ف��ن��ي��ا 
ف���ي���اض���ا. ف��ل��وح��ات��ه��ا ت���ع���زز وت���غ���ن���ي م��ج��م��وع��ات 
واليابان،  وإيطاليا،  فرنسا،  بينها  م��ن  دول  ع��دة 
وس�����وي�����س�����را، وال����ه����ن����د، وه����اي����ت����ي، واس����ت����رال����ي����ا، 
وبريطانيا العظمى، والواليات املتحدة األمريكية. 
الخاصة  املجموعات  كما تغني لوحاتها كبريات 
في العالم، كمجموعة ملك املغرب، وكذا مجموعات 
أخرى بفرنسا، وإيطاليا، ولبنان، ومصر، والهند، 
وكندا، واسبانيا، وسويسرا، وهوالندا، وبلجيكا، 
وه����اي����ت����ي، وال����ي����اب����ان، وال����س����وي����د، وال����دان����م����ارك، 
وأملانيا، وأستراليا، والواليات املتحدة األمريكية، 
وبريطانيا العظمى، وزياندا الجديدة، وافريقيا 
ال��ج��ن��وب��ي��ة. ح���اص���ل ال����ك����ام، ل��ق��د ك���ان���ت م��ه��ب��ول��ة 

شتوكة بركة ونعمة بالنسبة للمغرب كله.

»مسار فنانة عالمية«
الفنانة التشكيلية الراحلة الشعيبية بـ »معجم تراجم الفنانين األفارقة«   تنظم املديرية اإلقليمية للثقافة بالقنيطرة، بدعم من مديرية الكتاب 

والخزانات واملحفوظات، وبتعاون مع املجلس الجماعي ملدينة سيدي 
للكتاب،  الجهوي  للمعرض  الثامنة  ال���دورة  املحلية،  والسلطات  قاسم 

وذلك في الفترة مابني 19 و24 شتنبر الجاري بمدينة سيدي قاسم.
 وأوضح باغ للمديرية أن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة أزيد من 
تعنى  التي  الحكومية  الوطنية واملؤسسات  النشر  دور  26 عارضا من 
املدني، الفتا  الكتاب وال��ق��راءة، فضا عن فعاليات من املجتمع  بمجال 
إل��ى أن امل��ع��رض ي���روم ب��األس��اس دع��م ال��ك��ت��اب وتشجيع وت��ك��ري��س فعل 

القراءة.
 وأضاف الباغ أن برنامج هذه التظاهرة الثقافية، التي تأتي تنفيذا 
الجهوية  للمديرية  واإلقليمية  الجهوية  للمعارض  السنوي  للبرنامج 
للثقافة بجهة الرباط- سا-القنيطرة، يتضمن ندوات فكرية وتوقيعات 
األنشطة  من  مجموعة  إل��ى  باإلضافة  التشكيلي،  للفن  ومعرضا  كتب، 

املوجهة لألطفال.
 كما سيعرف املعرض يوما للرواية املغربية، حيث ستتم زيارة أروقة 
املعرض من قبل فعاليات تابعة ملؤسسات تعليمية وجامعية، وتنظيم 
ورشة في الفن التشكيلي لليافعني، عاوة على تنظيم ندوة حول الرواية 
املغربية وتوقيع رواية "املغاربة" لألستاذ عبد الكريم الجويطي ورواية 

"النمر الفيتنامي" لكاتبها حسن البحراوي.
 وسيخصص املعرض أيضا يوما لإبداعات األدبية املحلية، حيث 
س��ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ج��م��وع��ت��ني ق��ص��ص��ي��ت��ني ت��ح��ت ع���ن���وان "ن���وب���ات 
ع��ش��ق ب����اردة" و"ال����ش����وارع"، م��ن ت��أل��ي��ف ث��وري��ة ب���دري وم��ح��م��د ال��ش��اي��ب، 
م��ه��رج��ان مشرع  ب��م��س��ار  للتعريف  ل��ق��اء سيخصص  ع��ن تنظيم  ف��ض��ا 
األحمر  النجم  تأطير جمعية  من  القصيرة،  للقصة  الوطني  بلقصيري 
والتنمية  وال��ث��ق��اف��ة  للتربية 
االج��������ت��������م��������اع��������ي��������ة ب�����م�����ش�����رع 
حول  ومحاضرة  بلقصيري، 
"م��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب ب���ني ال��ع��م��ق 
التاريخي والتنوع الثقافي"، 
وتقديم مشروع مركز تثمني 
التراث بالغرب. وسيخصص 
برنامج املعرض كذلك أمسية 
شعرية تتضمن ق��راءات لثلة 
من زجالني وشعراء محليني 
وجهويني، مع توقيع دواوين 
ش����ع����ري����ة وزج�����ل�����ي�����ة، ع������اوة 
ع����ل����ى ن���������دوة ح��������ول اإلب���������داع 
ال����ث����ق����اف����ي اإلف�����ري�����ق�����ي ت��ح��ت 
ش����ع����ار "ال���ث���ق���اف���ة وال���ت���ح���ول 
االجتماعي بإفريقيا"، والتي 
س��ي��ت��خ��ل��ل��ه��ا ت���وق���ي���ع ب��ع��ض 
املؤلفات لكتاب أفارقة، وذلك 
ب��ت��ن��س��ي��ق م�����ع ك���ون���ف���درال���ي���ة 
األفارقة  واملتدربني  التاميذ 

باملغرب.  

تحاول قتليالعائد من منفاه

 سيدي قاسم تحتضن الدورة 
الثامنة للمعرض الجهوي للكتاب

< زكرياء قانت

بعض القصائد 
ال تحتاج لحبر لتكتب 

بعض القصائد 
تقع بني الحجاب 

والنهد األيمن 
لرفيقة الزغاريد 

املائكية 
تتحرش السجائر 

بوالعتي تحاول 
قتلي 

أتركها وحيدة 
لتنطفئ 

ينفتح الزر حور من 
حور الجنة 

أمامي 
ضحكة تغمرني فرحا 

كنه الحب و لبه 
ضحكة وملسة

 شهيق أول 
وزفير أخير 

يبادل البشاعة 
بالجمال 

أذان يرفع 
عيد املؤمنني 
ابتدأها هنا 

أذرف الدمعة األولى 
فوق خد الجمال 

أنهض ألجلس ولتجلس 
ولنجلس 

نختبئ كالحمقى 
بني أذن الحائط األول 

ومصاعد الطابق
األخير 

أبادل البشاعة بالجمال مجددا 

وأستمر بالسير 
)ليس وحيدا هذه املرة(

هرقل وأميرته 
الجميلة ووحشها 

الذي يحمل في داخله 

برعم طفل 
وشرنقة ضفدع 

يقفز بني األنهار بحثا عن األميرة 
التي اختطفها الذئب 

ألعلى التل.

المعرض المغاربي للكتاب بوجدة في دورته األولى

< ترجمة: عبد الله الشيخ 

ق������ال » أدري����������ان ن���س���ن���ج���ي���وم���ف���ا« م��ن 
ج��م��ه��وري��ة روان�������دا  ) ش����رق أف��ري��ق��ي��ا(، 
وهو طالب باحث من املدرسة الوطنية 
الغابوية للمهندسني شارك في الرحلة 
أتيحت لي فرصة االستفادة من هذا   «
امل���س���ح امل���ي���دان���ي ل��ف��ه��م أف���ض���ل مل��ن��ط��ق��ة 
ال�����دراس�����ة ب���ح���وض أوري�����ك�����ا، م����ن ح��ي��ث 
اإلمكانات وجوانب الضعف والهشاشة، 
رف����ق����ة م����ؤط����ري����ن أس������ات������ذة خ�����ب�����راء ف��ي 
تخصصات مختلفة تهم إدارة الغابات، 
ال��ح��رج��ي��ة، وإدارة  امل��ن��ت��ج��ات  وت��ق��ي��ي��م 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، واق��ت��ص��اد 
امل��ن��ت��زه��ات الوطنية،  ال��غ��اب��ات وت��دب��ي��ر 
وق�������د ك�����ان�����ت ش����روح����ات����ه����م ج������د ق��ي��م��ة 
املعلومات وامل��ب��ادئ  لنا  ت��وف��ر  وم��ف��ي��دة 
التوجيهية التي من شأنها أن تساعدنا 
على جعل مشاريعنا من نهاية الدراسة 

ذات قيمة إضافية ملجال البحث.
وت���م���ك���ن���ت ش���خ���ص���ي���ا م�����ن ت��ح��ص��ي��ل 
النظم  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  امل���ع���ارف  مختلف 
واألدوات  ال���ج���غ���راف���ي���ة  وامل����ع����ل����وم����ات 
األس���اس���ي���ة ف���ي ت��ح��ل��ي��ل ورس�����م خ��رائ��ط 
م����ن����ط����ق����ة ال�����������دراس�����������ة. ث�������م اس����ت����ي����ع����اب 
ال���ب���ي���ئ���ة ال���ف���ي���زي���ائ���ي���ة وال���ج���ي���ول���وج���ي���ة 

والهيدروغرافية لحوض أوريكا، فضا 
عن إشكالية التعرية، والفيضانات التي 
ت���دم���ر امل���س���اك���ن ع��ل��ى ط����ول ض���ف���اف واد 
املعيشية  الزراعية  التقنيات  ثم  اوريكا. 
مع  الصغيرة،  السدود  التي تسقى عبر 
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى األن���ش���ط���ة امل������درة ل��ل��دخ��ل 
باملنطقة من خال زراعة أشجار الخوخ 
وال���ت���ف���اح وال����ك����رز وال����ج����وز وغ���ي���ره���ا ثم 
ال���ن���ب���ات���ات ال���ع���ط���ري���ة وال���ط���ب���ي���ة وم���ج���ال 

تسويقها وتثمينها.
كما تدارسنا سبل تعزيز قدرة ساكنة 
املنطقة على معرفة مفهوم دفع الخدمات 
التي  التهيئة  ع��ن  وتعويضها  البيئية 
ت��ق��وم ب��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ب��ن��اء ال��س��دود 
الصغيرة، وممارسات مكافحة التعرية، 
ث���م إن���ش���اء ت���ع���اون���ي���ات ل��ت��ي��س��ي��ر عملية 

والتدريب. وستساعدنا جميع  التأطير 
إج��راء  التي سبق ذكرها على  العناصر 
دراس��ات��ن��ا النهائية واق��ت��راح اإلج���راءات 
امل���ث���ل���ى ال�����ازم�����ة وف����ق����ا ل���ك���ل إم���ك���ان���ي���ات 
بطريقة  تطبيقها  س��ي��ت��م  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة. 
منهجية ف��ي روان�����دا وأي��ض��ا ف��ي ب��ل��دان 

أخرى.

الوطنية  امل��درس��ة  م��ن  م��غ��ارب��ة  باحثني  طلبة  يتوسط  نسنجيومفا  أدري����ان   >
الغابوية  للمهندسني. 


