
 

صدر مؤخرا »دليل التربية البيئية في األوساط القاحلة.. 
واحات اجلنوب«، الذي أجنز في إطار تطبيق التربية البيئية 
موجه  وه��و  كلميم،  بإقليم  أس��ري��ر  جماعة  واح���ات  حلماية 

ملدرسي وتالميذ مدارس اجلماعة.
يقع في حوالي ستني  ال��ذي  الدليل،  ه��ذا  إع��داد  وق��د مت 
والتنمية« في  البيئة  »إندا مغرب..  قبل مؤسسة  صفحة، من 
وذلك بشراكة مع  يهم منطقة واحات اجلنوب،  برنامج  إطار 
أقاليم  وتنمية  إنعاش  ووكالة  للتنمية  املتحدة  األمم  برنامج 

اجلنوب. 
ومت تبويب هذا الدليل في فصلني، يتعلق أولهما بالتربية 
البيئية على التنمية املستدامة، ومت التطرق فيه لنشأة وتطور 
واألدوات  واألساليب  املقاربات  وكذا  البيئية  التربية  مفهوم 

املعتمدة في ممارستها. 
التربية  في  أنشطة  لعرض  فخصص  الثاني  الفصل  أما 
البيئية متحورت حول خمسة مواضيع رئيسية، مت اختيارها 
بناء على ما تشكله حاليا من أهمية كبرى ليس على مستوى 

منطقة كلميم فقط، بل على الصعيد الوطني والعاملي أيضا. 
وأهمية  البيولوجي  التنوع  في  املواضيع  هذه  وتتمثل 
والتغيرات  مكافحته،  وض���رورة  والتصحر  عليه،  احملافظة 
تدبير  ث��م  األرض،  ك��وك��ب  على  املرتقبة  وآث��اره��ا  املناخية 

النفايات املنزلية، والثروات املائية.
تدرج  اعتماد  مت  املواضيع،  ه��ذه  من  واح��د  كل  وملقاربة 
بيداغوجي ينطلق من معطيات معرفية عامة حول املوضوع 
مع التطرق لبعض اخلصوصيات الوطنية واحمللية، ليتم بعد 

ذلك اختيار أنشطة مناسبة لتناول كل موضوع، وهي نوعان: 
إجنازها  ميكن  واملناقشة،  املالحظة  تعتمد  نظرية  أنشطة 
أشغال  في  تتمثل  تطبيقية  وأنشطة  الدراسي،  الفصل  داخل 
يدوية وألعاب وخرجات ميدانية. وقد مت إدراج هذه األنشطة 
واملدة  الفرعي  املوضوع  تتضمن  موحدة  تقنية  بطاقات  في 

الزمنية والفضاء املالئم لتناوله واألنشطة املقترحة.
»إندا« واملغرب  التنفيذية ملؤسسة  الكتابة  ولإلشارة فإن 
هذه  مبوجبه  وتقدم   ،1993 سنة  منذ  مقر  باتفاق  مرتبطان 
الوطني  الصعيدين  على  احلكومة  لعمل  دعمها  املؤسسة 
الوسط  في  الفقر  مبحاربة  تتعلق  مجاالت  في  واملتوسطي، 
املستدام  والتدبير  املندمجة  القروية  والتنمية  احل��ض��ري، 
حماية  مجال  في  والتحسيس  والتربية  الطبيعية،  للموارد 
البديل،  وال��ت��دب��ي��ر  ال���ق���درات،  وت��ع��زي��ز  وال��ت��واص��ل،  البيئة، 

واالقتصاد الشعبي واالندماج االجتماعي.
وتعتبر »إندا املغرب«، التي تعود أنشطتها باملغرب إلى 
سنة 1990، فرعا تابعا ملنظمة »إندا« الدولية غير احلكومية، 
التي يوجد مقرها بدكار. وتعتبر شريكا خلطة العمل من أجل 
املستدامة.  للتنمية  املتوسطية  باللجنة  وعضوا  املتوسط 
احلكومية  غير  املنظمات  متابعة  بلجنة  التنسيق  تؤمن  كما 

للمبادرة املتوسطية »أوريزون 2020«.
بالوضع   ،1972 س��ن��ة  أح��دث��ت  ال��ت��ي  »إن�����دا«،  وتتمتع 
االستشاري العام لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم 
املتحدة، وتتوفر على فروع متعددة متمركزة بحوالي عشرين 

بلدا بإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الوسطى واجلنوبية.
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الصني ترفع دعمها للسيارات صديقة البيئة 
أعدت احلكومة الصينية برنامجا ستنفق مبوجبه ما ال يقل عن 12 مليار يوان 
)ما يعادل 1.76 مليار دوالر( لدعم السيارات صغيرة احملرك وتلك املتميزة بالكفاءة 
وأضافت  سيارة.  ماليني  أربعة  2012 سيغطي  عام  بحلول  الوقود  استهالك  في 
احلكومة 12 موديال جديدا إلى قائمة السيارات اخلضراء التي تستفيد من هذا 
يوم  بالبرنامج  متتعها  أعلنت  التي  األخ��رى  املوديالت  من   71 جانب  إلى  الدعم 
30 يونيو املاضي، حيث يحصل مشتري هذه السيارات على دعم يعادل أكثر من 
443 دوالر أمريكي. وكانت السلطات الصينية قد خفضت ضريبة اقتناء السيارات 
الصغيرة إلى %5 في العام املاضي مما ساعد على ارتفاع مبيعاتها واستئثارها 
بنسبة %70 من املبيعات اإلجمالية عامة. وتأتي هذه اجلهود في إطار سعي الصني 
و التي تعد ثاني اقتصاد عاملي خلفض استهالك الطاقة واحلفاظ على البيئة موازاة 

مع تشجيع قوي لتطوير وإنتاج السيارات الكهربائية.

الكائنات املائية في إفريقيا مهددة باالنقراض
حذر االحتاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من خطر انقراض أكثر من 
خمس الكائنات املائية في بحيرات أفريقيا وأنهارها. ووجد الباحثون 
في دراسة أعدها االحتاد، استغرقت خمسة أعوام ومتت خاللها دراسة 
5.167 من الكائنات التي تعيش في املياه العذبة. أن %21 من الكائنات 
7.5 مليون من سكان  باالنقراض. وهناك  من أسماك ورخويات مهددة 
جنوب الصحراء اإلفريقية يعيشون على الصيد. وأكد وليام دارويل وهو 
مدير وحدة التنوع البيولوجي للمياه العذبة في االحتاد الدولي للحفاظ 
فقط  ليست  الكائنات،  هذه  من  نقلص خسائرنا  لم  »إذا  الطبيعة:  على 
ثروة أفريقيا من التنوع البيولوجي هي التي ستتقلص إلى األبد، بل 

سيخسر أيضًا ماليني الناس مصدر دخلهم وطعامهم وغيرها«.

تكاليف احتواء أزمة »بي.بي« ارتفعت إلى 8 ماليير دوالر 
أزمة  احتواء  تكاليف  أن  البريطانية،  )بي.بي(  بتروليوم  بريتش  شركة  كشفت 
)5.2 مليار جنيه  النفط في خليج املكسيك ارتفعت إلى ثمانية ماليير دوالر  تسرب 
أسترليني( منذ انطالق عمليات وقف التسرب. وأوضحت )بي.بي( في بالغ أن األزمة 
البيئية كلفت الشركة البريطانية خسائر بقيمة 17 مليار دوالر ما بني أبريل ويونيو 
املاضيني والتي تعد املرة األولى التي تصل فيها اخلسائر إلى هذا احلد منذ 18 عاما. 
وأشارت إلى أنه رغم االنتقادات الالذعة التي تواجهها )بي.بي( في الواليات املتحدة 
مليار   20 تخصيص  بعد  حدتها، خاصة  من  خففت  قد  السياسية  التدخالت  أن  إال 
دوالر )13 مليار جنيه أسترليني( لصندوق تعويض ضحايا تسرب النفط في خليج 
املكسيك. وأضافت أن إجمالي التعويضات التي دفعتها )بي.بي( منذ إنشاء الصندوق 

بلغ 428 مليون دوالر )278 مليون جنيه أسترليني( حتى اآلن.

الدببة الكندية حارسة املاريجوانا لن تعدم 
املكتشفة  الدببة  بحق  اإلع��دام  تنفيذ حكم  إرجاء  الكندية  السلطات  قررت 
تعتزم  كانت  أن  بعد  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  ف��ي  للحشيشة  م��زرع��ة  ف��ي 
اإلجهاز عليها، األمر الذي أثار احتجاجات عدة على اإلنترنت وقد وقع مئات 
من  أكثر  على  عثرت  قد  الشرطة  وكانت  بإنقاذها.  تطالب  عريضة  املتصفحني 
عشرين دبا على ضفاف بحيرة »كريستينا ليك«، تبني أن صاحبي املزرعة كانا 
يعامالنها كحيوانات أليفة ويقدمان لها طعاما خاصا بالكالب. وهذا ما هدد 
حياة تلك الدببة بعدما اعتادت احلصول على الطعام، إذ قد تصبح عنيفة إن لم 
حتصل عليه بسهولة. ويعيش حوالي 160 ألف دب أسود في مقاطعة بريتيش 
كولومبيا، ما يوازي ربع مجموعها على كافة األراضي الكندية. وقد مت اإلجهاز 
على 1200 منها خالل السنوات الثالث األخيرة على خلفية صدامات مع البشر. 

إصدارات بيئية 
ت��ت��ط��ل��ب ح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة واحل�����ف�����اظ ع��ل��ى 
ال��ن��ظ��م اإلي��ك��ول��وج��ي��ة جت��اوب��ا ق��وي��ا م��ن ق��ب��ل ذوي 
القرار واملجتمع املدني وجميع السكان. ويعد  نقص 
ب��ض��رورة حماية  العام  ال��رأي  الوعي وع��دم إط��الع 
من  البالد  في  التنمية  أساسيا أمام  مثبطا  البيئة، 
الوطنية  السياسة  لكن  املستدامة.  التنمية  زاوي��ة 
أعلى  من  ال��ص��ادرة  والتعليمات  التوجيهات  وك��ذا 
سلطة باملغرب تعضد املضي نحو إدماج االعتبارات 
وتنظيم  التخطيط  إج�����راءات  جميع  ف��ي  البيئية 
القانوني. وفي نفس السياق، سطر مشروع التأقلم 
برنامج  رفقة   ،)ACCMA(املناخية التغيرات  مع 
من  )ACCA(، املمول  بإفريقيا  املناخية  التغيرات 
التنمية  )CRDI( وقسم  الدولية  التنمية  قبل مركز 
الدولية البريطانية )DFID( أهداف ومرامي تنشد 
وتعزيز  املناخ  تغير  والوعي بشأن  املعرفة  زي��ادة 
على  احملليني  والفاعلني  السياسات  واضعي  قدرة 
التكيف مع تغير املناخ. كما مت استهداف املدرسني 
وامل��رب��ني، من  وال��ث��ان��وي،  االب��ت��دائ��ي  التعليم  ف��ي 
املناخية  بالتغيرات  املتعلقة  املعطيات  تعميم  أجل 
البيئة،  ال��ت��ح��والت  جهة مع  التأقلم من  ووج���وب 
ارت��ب��اط��ا  التعليم  م��ج��ال  قدراتهم في  ثم تعزيز 
تغير  م���ع  وخصوصا التكيف  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
دليال   ،)ACCMA( مشروع وهكذا ألف  امل��ن��اخ. 
املناخية  التغيرات  مع  التكيف  بيداغوجيا لتعليم 

املغربية«  وامل���درس���ة  امل��ن��اخ��ي  ع��ن��ون��ه ب«ال��ت��ح��دي 
تساعدهم  طالبهم بآلية  املدرسني مع  بغية تزويد 
امل��ن��اخ  تغير  وحتديات   ره��ان��ات  اس��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
من  التالميذ  دعم  الدليل  ويروم هذا  معه.  والتكيف 
أجل تنفيذ تدابير التكيف مع تغير املناخ إذ يحتوي 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ع��ن ظ��اه��رة االح��ت��ب��اس احل���راري 
الكامل  والسيناريو  التدريس  استراتيجيات  وعلى 
الدليل من  هذا  وصيغ   التأقلم.  تدابير  على  للعمل 
التأقلم مع التغيرات املناخية باملغرب  قبل مشروع 
ورش����ات  ع��ب��ر  ومبقاربة تشاركية،   ACCMA
املدرسون  خاللها  من  عرض  تكوينية واستشارية 
اقتراحات للتحسني. كما عبروا عن مقاييس التأقلم 
للتغيرات  احمللية   بالتاثيرات  صلة  وذات  أصيلة  
املناخية، أدمجت كلها في الدليل الديداغوجي. يشار 
أن هذه الورشات عرفت مشاركة 100 إطار من معلمي 
واملفتشني،  الثانوية  وامل���دارس  األساسي  التعليم 
لعمالتي  للتربية  اإلقليمية  املندوبية  مع  بالتنسيق 
بركان والناظور. كما سهر على تنشيط وتسيير هذه 
محاور  اساس  شكلت  التي  التشاروية،  الورشالت 
من   Diane Pruneau برونو  ديان  من  كل  الدليل، 
جامعة مونكتون بكندا  والبروفيسور عبد اللطيف 
اخلطابي من املدرسة الوطنية الغابوية  للمهندسني 
 Dr. Jimmy وبدعم الدكتور جيمي ذريان )ENFI(

Therrien من جامعة Moncton. مونكتون. 

محمد التفراوتي

أضحت املائدة املغربية تتضمن ألوانا مختلفة 
امل���واد احلافظة  م��ن  ال��ت��ي ال تخلو  م��ن األط��ع��م��ة 
عن  التخلي  فشيئا  شيئا  يتم  بينما  الكيماوية. 
على  تعتمد  التي  والطبيعية،  النباتية  االك���الت 

مكونات طازحة.
لكن مع تزايد انتشار األمراض اخلطيرة، فطن 
الكثيرون إلى وجوب التخلص من عوامل التلوث 
ال��غ��ذائ��ي وف��ق ن��ظ��ام يحّظر اس��ت��خ��دام األس��م��دة 

الكيميائية املصّنعة ومختلف املبيدات السامة.
وفي نفس السياق عرفت الزراعة  البيولوجية  
منوا مطردا خالل السنوات اخلمسة عشر املاضية، 
وتطورا جليا في جميع أنحاء العالم أمام اإلقبال 
ارتفاع  )بنسبة  البيولوجية  امل��واد  على  والطلب 
سنوية تبلغ %10(. إذ سجل اإلنتاج تطورا نسبيا 
جديدة  أقطاب  ب��روز  عن  فضال  سنوات  ع��دة  مند 

لإلنتاج مثل تركيا تونس ومصر.
ل��ك��ن م��ث��ب��ط��ات ت��ق��ن��ي��ة اق���ت���ص���ادي���ة م��ال��ي��ة، 
وخصوصا تنظيمية، ما تزال حتول دون التطور 

السريع لهذا القطاع.
العضوية  بالزراعة  مهتما  املغرب  وأضحى 
حيث تتوزع مئات املؤسسات التقليدية والعصرية 
بربوع اململكة مدمجة بشكل أو بأخر في الزراعة 
مراكش  كأكادير  مختلفة   مناطق  عبر  العضوية 
 3162 والداخلة، ومتثل حوالي  بني مالل  ازم��ور 
هكتار من املساحات املزروعة وأكثر من 500.000 
)أرك���ان  ل��ل��غ��اب��ات  الطبيعية  امل�����وارد  م��ن  ه��ك��ت��ار 

والنباتات العطرية والطبية(.

الوضعية احلالية
مختص  باحث  خالد،  ع��ازم  املهندس  ويقول 
أن  ب��أك��ادي��ر،  ال��زراع��ي  للبحث  ال��وط��ن��ي  باملعهد 
اإلنتاج اخلضري املبكر عرف تطورا تدريجيا في 
في  رئيسيا  يشهد متركزا  في حني  ال��رب��اط،  جهة 
من  بأكثر  كر،  للبوا  األول��ى  املنطقة  اكادير،  جهة 
%92 من ال��ص��ادرات. وذل��ك لتميز املنطقة مبناخ 
امل��وس��م،  خ���ارج  لإلنتاج  مناسب  اس��ت��وائ��ي  ف��وق 
أن  كما  اسبانيا.  جنوب  م��ع  مقارنة  مبكر  وج��د 
هناك بعض املناطق مثل أزمور، مؤهلة للمنتجات 
والفلفل  الطماطم  في  أساسا  واملمثلة  اخلضرية 

واخليار والقرع الفاصوليا اخلضراء والذرة.
إلى منتوجات احلوامض فتصنف  وبالنسبة 

النوعية »ماروك اليت« في املرتبة األولى، متبوعة 
حيث  اخلضروات  بخالف  والكليمنتني،  بالنافيل 
ال��ص��ادرات  م��ن  ب�5%  إال  س��وس  جهة  تساهم  ال 
مقابل %95، ممركزة في جهة تانسيفت. ومرد هذا 
املائية  امل��وارد  في  الهائل  اخلصاص  إلى  بالطبع 
مثل  اآلف��ات  بسبب  املتفاقمة  الصحية  واملشاكل 
ذبابة الفاكهة، القرمزيات، أكلة أوراق احلمضيات.

الزراعة  إل��ى أن تطور  ع��ازم   الباحث  وأش��ار 
البيولوجية للحوامض في جهة سوس ال يكون إال 
إنتاج  منطقة  كل  باعتبار  أي   شمولية   مبقاربة 
كنظام وحيد لإلنتاج وجب فيه على الفالحني قبول 
اإلنتاج واحلماية وفي هذا  وتطبيق نفس مبادئ 
الباحث،  يضيف  كبير،  مجهود  وه��ن��اك  ال��ص��دد. 
ينتظر الزراعة البيولوجية في جهة سايس وذلك 
وزراعة  الزيتون(  زراع��ة  )مثل  الشجرية  بالزراعة 

اخلضروات.
خالل  ب��دوره��ا،  الشرقية  اجلهة  شرعت  وق��د 
ال��س��ن��ت��ني امل��اض��ي��ت��ني، ف���ي إن���ت���اج اخل���ض���روات 
البيولوجية إضافة إلى اجلني العشوائي للنباتات 
إلى  بالنسبة  الشأن  وكذلك  والعشبية.  العطرية 
ال��داخ��ل��ة حيث  امل��م��ل��ك��ة مبنطقة  ج��ن��وب  أق��ص��ى 
املغطاة  البيوت  من  الهكتارات  عشرات  تكاثرت 
أشعة  لتوفر  نظرا  البيولوجية  الطماطم  لزراعة 
ال��ش��م��س وم��ي��اه اآلب����ار )ب����دون ض���خ(، مم��ا مييز 
املنطقة مقارنة مع منطقة ماسة، لكن يجب االنتباه 

إلى تكلفة اإلنتاج وأيضا التكلفة البيئية.

طرق اإلنتاج البيولوجي
 في املغرب 

 تسيير تخصيب التربة

للنظام  أم���ان  ص��م��ام  العضوية  امل���ادة  تشكل 
وتتأثر  للتربة  الفيزيائية  اخل��ص��وب��ة  وح��م��اي��ة 
ودورات  التقليب  خ��الل  م��ن  الفيزيائية  احل���االت 

الزراعة املكثفة والتغير املفاجئ في بنية التربة.
املصدر  تشكل  العضوية  امل��ادة  أن  عن  فضال 
احملاصيل  لتغذية  املعدني  للنتروجني  الوحيد 
التي تستخدم بشكل متزايد الستهالك الفائض من 
النتروجني  مخزون  ولتدوير  املعدني  النتروجني 

على  أيضا  وللسيطرة  التربة  في  إلدماجه  املتوفر 
مجموعة الديدان اخليطية وذلك في فصل الصيف.                                 
وه���ك���ذا ف��ك��ل��م��ا ك���ان���ت ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��خ��ص��ي��ب 
الطري،  السماد  نشر  قبيل   من  العضوي ضعيفة 
وت��راك��م  ال��ن��ت��روج��ني  رش��ح  مشاكل  ازدادت  كلما 
النترات في اخلضروات الورقية مما يسبب ضررا 

كبيرا لهذا املجال.
في  الباحثة  رملي،  املهندسة حفصة  وتوضح 
في  اخلصوبة  تسيير  أن  البيولوجية،  ال��زراع��ات 
يعتمد  التربة  مستوى  على  اخل��ض��روات  زراع���ة 
بعدم  النبتة«  لتغذية  التربة  »تغذية  م��ب��دإ  على 
استعمال  عبر  بل  الكيميائية  األسمدة  استعمال 
احليوية  واملنشطات  السائلة  العضوية  األسمدة 
كما  البحرية.  الطحالب  من  املستخرجة  الطبيعية 
يسمح باألسمدة الورقية مع وجوب موافقة الهيئة 
اجليد  التدبير  اجل����ودة.  ش��ه��ادة  على  امل��ص��ادق��ة 
للواردات العضوية في إطار تناوب الزراعات أمر 

ضروري وهذا يتطلب التوافق بني تطور املعارف 
املستعملة  املنتوجات  تعددت  بديناميات  املتعلقة 
وت��ط��ب��ي��ق االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات امل��ن��اس��ب��ة ل��ل��م��زارع 

احلديثة.
وأك��دت نتائج دراس���ات وبحوث زراع��ة حول 
باحثي  من  البيولوجية أجنزها مجموعة  الزراعة 
املعهد الوطني للبحث الزراعي بأكادير في مجال 
السماد،  عصير  واستعمال  العضوي  التخصيب 
إطار  في  العضوية  ل��ل��واردات  اجليد  التدبير  أن 
زراعة التناوب أمر ضروري وهذا يتطلب التوافق 
تعددت  بديناميات  املتعلقة  امل��ع��ارف  ت��ط��ور  ب��ني 
االستراتيجيات  وتطبيق  املستعلمة  املنتوجات 

املناسبة للمزارع احلديثة.

 مكافحة األمراض واألعشاب الضارة
ال��زراع��ة  أن  رم��ل��ي  ال��ب��اح��ث��ة حفصة  وأك����دت 
ومضادات  طبيعية  أدوي��ة  تستعمل  البيولوجية 
مايكرو- عشبية  طبيعة  ذات  مشتقاتها  حشرية، 

التي  التقليدية  ال��ف��الح��ة  عكس  على  بيولوجية 
تعتمد أساسا على املضادات الكيميائية.

ذل����ك أن األدوي������ة امل��س��ت��ع��م��ل��ة ف���ي ال��ف��الح��ة 
البيولوجية هي مواد مستخلصة من نباتات ذات 
طبيعية،  حجرية  معادن  من  مستخلصة  تركيبات 

تستعمل بشكل عام كوقاية.

بيولوجية،  املسماة  للمكافحة  بالنسبة  أم��ا 
امليكروبي  عاملها  جت��اري��ة  مبنتوجات  تتم  فهي 
ثور  )باسيليوس  كبكتيريا  ال��ن��ش��اط  بيولوجي 
ينجينسيس(، و فطريات )التريكوديرما(، وعوامل 
مايكرو-بيولوجية أخرى مازالت في طور االختبار 
)فيروسات و بكتريا أخرى(. وال أحد يستطيع أن 
ينكر األثر االيجابي بعد إدخال احلشرات النافعة 
التقليدية  ال��زراع��ة  منتجي  مم��ارس��ات  ف��ي  حتى 
من خالل  ذلك  تفسير  النباتات. وميكن  وقاية  في 
التغير امللحوظ في نهج احلماية الذي يتقاطع مع 
نهج مكافحة األمراض واآلفات مبجموعة متنوعة 
املنتجة  أو  امل��س��ت��وردة  ال��ن��اف��ع��ة  احل���ش���رات  م��ن 
من طرف شركات  املغرب  في  تباع   والتي  محليا 
متخصصة في هذا املجال. ومع ذلك قد يكون من 
احلكمة االعتماد على مواردنا الطبيعية من خالل 
البحث الزراعي إليجاد حلول في السياق اإلقليمي. 
تهيئة  أيضا  البيولوجية  احلماية  أنظمة  وتشمل 
ومصدات  احملاصيل  ودورات   الطبيعي  احمليط 
ال���ري���اح ال��ت��ي ت��ؤث��ر إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر ف��ي ال��ت��ن��وع 

البيولوجي.

الرياح  م��ص��دات  تنوع  على  احل��ف��اظ  ويعتبر 
املكافحة  شعار  حت��ت  زراع��ي��ة  أهمية  ذا  مقياسا 
ولكن  الطبيعية،  التنمية  طريق  عن  البيولوجية 
خصوبة  كتحسني  متاما  بيئية  أهمية  ذا  أيضا 
التربة وتنويع احملاصيل. وفوق احترام املواصفات 
اإللزامية لدفاتر التحمالت بعدم استعمال املكافحة 
الكيميائية، فان الهدف املطلوب هو زيادة التمسك 
اتساع  إلى  والدعوة  البيولوجية  الزراعة  ب��روح  

هدا النمط من اإلنتاج واحترام البيئة.

الزراعة العضوية باملغرب: قطاع جديد يعرف تناميا مضطردا ويحتاج إلى املزيد من الدعم

حتقيق التوازن بني متطلبات اإلنتاج واحلاجة إلى حماية احمليط البيئي وصحة اإلنسان

صورة و خبر

التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ق���ال 
مل���ب���ادرة »دي���زي���رت���ك«، وه��ي 
طموحا  امل��ش��روع��ات  أك��ث��ر 
الكهرباء  إلنتاج  العالم  في 
إنها  الشمسية،  الطاقة  من 
جدد  مساهمني  ع��ن  تبحث 
وشمال  األوس��ط  الشرق  في 
أفريقيا في محاولة لتوسعة 

رقعة نشاطها اجلغرافي.
وقال بول فان صن رئيس 
مبادرة »ديزيرتك« الصناعية 
للمشروع  التنفيذية  ال��ذراع 
ف���ي م��ق��اب��ل��ة م���ع »روي���ت���رز« 
م����ؤخ����را، »ه���ن���اك ع����دد من 
األط����راف امل��ه��ت��م��ة. وجن��ري 
محادثات مكثفة مع شركات 
ال��ش��رق األوس��ط  ف��ي منطقة 
أن  ن��ح��اول  أفريقيا  وش��م��ال 
ج��دد«.  كمساهمني  نكسبها 
أسماء  ذك��ر  عن  امتنع  لكنه 

أي مرشحني محتملني.
وأط������ل������ق������ت م������ب������ادرة 
»دي�����زي�����رت�����ك« ال��ص��ن��اع��ي��ة 
ال���ع���ام امل���اض���ي وه����ي من 
فونديشن«  »دي��زي��رت��ك  نتاج 
ال���ت���ي ت���ع���د ش��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة 
م����ن ح���ك���وم���ات وش����رك����ات 

ومراكز بحوث تبحث كيفية 
الشمسية  الطاقة  استغالل 

في الصحاري.
يتكلف  أن  املتوقع  وم��ن 
م��ش��روع م���ب���ادرة دي��زي��رت��ك 
يورو  مليار   400 الصناعية 
)509 مليارات دوالر( ولديه 
بالفعل مجموعة من الشركات 
املساندة في قطاعات الطاقة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ب��ن��اء 
وشركات  بنوك  ال��ى  اضافة 

اعادة تأمني.
وم�����ن ب����ني امل��س��اه��م��ني 
»اي����ه.ب����ي.ب����ي« و«م��ي��ون��ي��خ 
و«دويتشه  و«أبنجوا«  ري« 
دب���ل���ي���و.اي«  و«ار.  ب���ن���ك« 
و«اي��ن��ل« و«س��ان��ت-ج��وب��ني« 
ات���ش.اس.ات���ش  و«اي.أون 
نوردبنك« و«سيمنس« و«ريد 

اليكتريكا«.
ويهدف املشروع لتطوير 
ص��ح��اري  ف��ي  نظيفة  ط��اق��ة 
شمال أفريقيا ميكن أن متد 
أوروب����ا مب��ا ي��ص��ل ال���ى 15 
في املئة من احتياجاتها من 
بحلول  الكهربائية  الطاقة 
املبادرة  وتقول   .2050 عام 

طاقة  تتلقى  ال��ص��ح��اري  إن 
ف��ي س��ت س��اع��ات ت��زي��د عما 
في  العالم  سكان  يستهلكه 
ع��ام.وف��ي��م��ا ي���رى م��ؤي��دون 
للغاية،  طموح  امل��ش��روع  أن 
املخاطر  الى  منتقدون  أشار 
السياسية في منطقة شمال 
أفريقيا إضافة إلى مشكالت 
م��ث��ل ك��ي��ف��ي��ة ن��ق��ل ال��ط��اق��ة 

الكهربائية الى أوروبا.
وتتمثل اخلطة في توليد 
ك��ه��رب��اء م��ن ط��اق��ة شمسية 
م���رك���زة ف���ي ال���ص���ح���راء من 
تستخدم  تكنولوجيا  خ��الل 
امل������راي������ا ل���ت���ع���ك���س أش���ع���ة 
الشمس إلنتاج بخار وإدارة 

توربينات تولد الكهرباء.
وت��ت��وق��ع »دي��زي��رت��ك« أن 
ت������ؤدي اجل����ه����ود امل��ب��دئ��ي��ة 
الطاقة  م��ن  ك��ه��رب��اء  إلن��ت��اج 
الشمسية في غضون خمس 
سنوات مع بناء أول محطة 
الشمسية  بالطاقة  للكهرباء 
ف����ي امل����غ����رب اع���ت���ب���ارا م��ن 
ال  إن����ه  وق�����ال ص���ن   .2013
ت���وج���د خ��ط��ط اس��ت��ث��م��اري��ة 

محددة بعد للمشروع.

»ديزيرتك« تبحث عن مساهمني جدد
 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

دليل بيداغوجي لتعليم التكيف مع التغيرات املناخية »دليل التربية البيئية في األوساط القاحلة.. واحات اجلنوب« 

أل��ق��ت أم�����واج ال��ب��ح��ر، ي��وم 
3 ش��ت��ن��ب��ر اجل�����اري، ف���ي ع��رض 
باحلسيمة،  ال��س��ف��ي��ح��ة  س��اح��ل 
ب��ج��ث��ة دل��ف��ني ي��ص��ل ط��ول��ه إل��ى 
جنس  م���ن  م��ت��ر   1.75 ح���وال���ي 
أنثى. وأفاد بالغ جلمعية »أزير« 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، ال���ت���ي ان��ت��ق��ل 
أع��ض��اؤه��ا إل��ى ع��ني امل��ك��ان، أن 
الدلفني وجد ميتا وقد بدت عليه 
عالمات التعفن، حيث من املرجح 
أن يكون قد مرت حوالي 3 أيام 
ع��ل��ى م���وت���ه. وأض�����اف امل��ص��در 
ذات��ه أن بعضا من أج��زاء جسم 
الدلفني، توجد بها جروح عميقة 
تبني بامللموس، حسب اجلمعية، 
وقوعه  ضحية  ك��ان  الدلفني  »أن 
 filet( امل��ن��س��اق��ة  ال���ش���ب���اك  ف���ي 
maillant dérivant( احملظورة 
دوليا والتي مازالت تستعمل في 
سيف.  أب��و  سمك  لصيد  املغرب 
السلطات  ب��أن  اإلش����ارة  وجت���در 
امل��غ��رب��ي��ة ق���د ق�����ررت م��ن��ع ه��ذه 
الشباك ووضعت تاريخ 2 غشت 
2011 كآخر أجل ملنعها. وذكرت 
ج��م��ع��ي��ة »أزي�����ر« أن ال���دراس���ات 
بتعاون  بها  قامت  التي  العلمية 
م��ع ال��ص��ن��دوق ال��ع��امل��ي لصون 
بأن  بينت   2003 الطبيعة  سنة 
مابني 3000 و4000 دلفني متوت 
في  الشباك  ه��ذه  بسبب  سنويا 

املياه املتوسطية للمغرب.

 كلما كانت تقنيات 
التخصيب العضوي 

ضعيفة من قبيل 
نشر السمادالطري، 
كلما ازدادت مشاكل 

رشح النتروجني 
وتراكم النترات في 
اخلضروات الورقية 
مما يسبب ضررا 

كبيرا


