
محمد التفراوتي

يعد  املغرب من  البلدان املتوسطية املتنوعة املجال  
البيولوجي واملناخي بوضعه اجلغرافي املتميز بني البحر 
وتوفره  والصحراء  األطلسي  واحمليط  املتوسط  األبيض 

على  سلسلة جبلية يفوق ارتفاعها 1460 مترا.
ثروة مهمة بحيث  املغرب ميثل  في  الغابوي  القطاع 
بالعالم  السنة  ف��ي  عمل  ي��وم  مليون   10 ح��وال��ي  ي��وف��ر 
املجال  في  العاملة  باملقاوالت  ألف وظيفة   28 و  القروي، 

الغابوي. و14.000 عمل مبجال التحويل. 
كما توفر حوالي 26 ألف فرصة شغل بالنسبة لعملية 
جمع اخلشب. لكن حجم االستنزاف الذي يتعرض له هذا 
املجال الطبيعي يتفاقم باستمرار إذ تشهد الغابة املغربية. 
وانحصار  سنويا،  هكتار  ألف  ب30  تقدر  ملساحة  فقدان 

املساحات الغابوية في 8 املائة من التراب الوطني.
الساكنة  لفائدة  مبداخيل  املغربية  الغابة  وتساهم 
5 مليار درهم  القروية واجلماعات احمللية تقدر بحوالي 
املباشر من طرف  %6 عن طريق االستغالل  سنويا منها 
)خ��ش��ب، حطب  االن��ت��ف��اع  ح��ق��وق  عبر  ال��ق��روي��ة  الساكنة 

التدفئة والرعي(.
ت��س��اه��م ال��غ��اب��ة امل��غ��رب��ي��ة ب��ح��وال��ي %2 م��ن ال��ن��اجت 
الوطني.  الداخلي  الناجت  من  و0.4%  الفالحي  الداخلي 
ه��ات��ه امل��س��اه��م��ة ال ت��أخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار س���وى قيمة 
اإلستهالكات املباشرة املندمجة في إطار سالسل اإلنتاج 

املنظمة للسوق الوطنية. 
للساكنة  املباشرة  امل��داخ��ل  باالعتبار  أخذنا  إذ  أم��ا 
املجاورة للغابات )خشب، حطب التدفئة والرعي...( فهاته 
الداخلي  ال��ن��اجت  م��ن   %10 بحوالي  ستكون  املساهمة 

الفالحي.
الغابوية  امل���واد  م��ن  ال�����واردات  م��ع��دل  قيمة  وت��ص��ل 
في  الصادرات  وتبقى  دره��م.  مليار   5،5 إلى  ومشتقاتها 
هذا الباب جد محدودة وتقتصر على عجني الورق والفلني 
التغطية  نسبة  تتجاوز  ال  وبذلك  درهم  مليار   1،3 بقيمة 

.%23
وت��ش��ك��ل ال��غ��اب��ة ث���روة اق��ت��ص��ادي��ة م��ن خ���الل إن��ت��اج 
600.000 متر مكعب سنويا من خشب النشارة والصناعة 
متر  مليون  و10  الوطنية  احلاجيات  م��ن   %30 بنسبة 
مكعب سنويا من حطب التدفئة بنسبة 30% من احلصيلة 
الطاقية. وكذا 1،5 مليار وحدة علفية سنويا بنسبة %17 
من حاجيات القطيع الوطني فضال عن  منتوجات مختلفة 
ب� 15.000 طن من الفلني سنويا و 4.000 طن من العسل 

سنويا و850 طن من الفطريات سنويا.
مبدينة  األخوين  جامعة  شهدت  السياق  نفس  وف��ي 
التنمية  بحوث  نتائج  لنشر  وطنية  عمل  ورش��ة  إفران  
االجتماعية واالقتصادية حول التجارب التشاركية القابلة 
جبال  سلسلة  في  الغابات  م��وارد  إدارة  لنماذج  للتأقلم  

األطلس بكل من املغرب اجلزائرو تونس.
ويركز املشروع على تطوير وتعزيز املوارد الغابوية، 
لظروف  ي���روم  حتسينا  كما  ال��زراع��ي��ة.  وغير  ال��زراع��ي��ة 
املغاربية  البلدان  في  باملناطق اجلبلية  للسكان  املعيشية 
املتوسط:   باألطلس  منطقتني  في  العمل  تنفيذ  و  الثالثة 

»تيزكيت« و»ضاية عوا«..
جامعة   رئيس  نائب  لكروري  أحمد  الدكتور  وأوضح 
األخوين  أن لدى بلدان املغرب العربي تشكيالت غابوية  

تقع بشكل شبه حصري على جبال األطلس، تغطي حوالي 
14 مليون هكتار ، ذلك  أن الدراسات املنجزة حققت نتائج 
مهمة  أفضت  إلى إيجاد  صيغ منوذجية زاوجت البحث 
بالواقع. وشرحت بعمق املشهد الغابوي بجبال األطلس 

وصاغت مناذج عملية لتدبير املوارد الغابوية.
البحوث  مركز  منسق  العمراني  حمو  الدكتور  وأفاد 
الغابات تصنف  الدولية بكندا أن ساكنة مناطق  للتنمية 
ضمن األفقر في الدول الثالث مما استوجب إجراء دراسات 

تساعد على التأقلم مع االكراهات املناخية والطبيعية. 
وأض����اف ال��دك��ت��ور ح��م��و أن  امل��ش��روع ب��ل��غ امل��رام��ي 

واالن���ت���ظ���ارات امل��ت��وق��ع��ة ورس���م آف���اق حت��س��ني ال��ظ��روف 
املغاربية  البلدان  في  باملناطق اجلبلية  للسكان  املعيشية 

الثالثة املشاركة في املشروع مت تنفيذ نتائجه بنجاح.
ومن جهته تناول الدكتور حسن الدغماوي، عن فريق 
بحث جامعة األخوين، تأثير العزل احلراري على استهالك 
احل��ط��ب ف��ي األط��ل��س امل��ت��وس��ط ليقدم دراس����ة  تتضمن  
العزل احلراري في منازل مستهدفة عبر  تصميم وتنفيذ 
توضع  مزدوجا،  ج��دارا  محسنة حتوي  مواقد  استخدام 
في غرفتني  فارغة بني اجلدارين،  قنينات بالستيكية  به  
معزولتني كما يتم وضع طبقة من  قنينات البالستيك على 

سطح املنزل   والتي تغطيها صفائح معدنية تثبت على 
إطار خشبي.

من  يحد  ح���راري  ب��دي��ل  ط��رح  التجرية  ه��ذه  وتتغيا 
االستهالك املفرط للحطب وبالتالي محاربة فقدان الغطاء 
النباتي. وحتسني الصفات احلرارية للمبنى أو املنزل مع 

خفض فواتير التدفئة وتقليص استهالك احلطب..
بحث  فريق  عن  ق��رو،  البروفسورمحمد   واستعرض 
املدرسة الغابوية للمهندسني، بعض نتائج دراسة  حول 
من  الغابة   على  الضغط  تخفيف  وسبل  اخلرفان  قطيع 
خالل اإلثبات ملربي املاشية  إمكانية  حتقيق دخل مرتفع 

مع انخفاض عدد الرؤوس. حيث مت اختيار ثالث مربني 
للماشية مع ثالث أفراد من جمعية تدبير الرعي الغابوي. 
مت رصد قطعان مختارة مع توفير الدعم البيطري والتغذية 
بالشعير واألعالف املركزة ومت الوقوف بذلك على جتارب 
اللحوم والصوف وكذا  اإلنتاج كمية  مهمة على مستوى 
هامش الربح اإلجمالي للقطيع. وتضاعفت القيمة  املادية 
احلالة  م��ع  مقارنة  أض��ع��اف  سبعة  إل��ى  التجرية   لهذه 

األولية.
واستعرض  الدكتور عبد الصادق  ساسبو  إشكالية 
استعماال  تعرف  التي  إف���ران  مبنطقة  والطاقة  اخلشب 
م��ن خالل  وال��ش��ت��اء   ف��ي فصلي اخل��ري��ف  للحطب  مكثفا 
وتبيان مختلف  الطاقة  استهالك  استقصائية عن  دراسة 
املبتكرة  اإلج���راءات  تقييم  وك��ذا   امليدانية   االختبارات  
تعميم   ش��روط  وبيان  الغابوية.  امل���وارد  ب���إدارة  املتعلقة 
بالدول  الغابات  مناطق  إل��ى  املطاف  نهاية  في  التجربة 
املغاربية عبر إيجاد طاقة بديلة  خلشب الطهي  والتدفئة 

املستهلكني الرئيسني للخشب.
الذي  النقص احلاد  العابدين  زين  البروفسور  وأبرز 
أصبحت تشهده بعض النباتات العطرية والطبية نتيجة 
ونقص  والتثمني  االس��ت��غ��الل  ف��ي  التقليدية  األس��ال��ي��ب 
بحث  فريق  استوجب  مما  احمللية..  التقنية  املعرفة  في 
البروفسور زين العابدين من إجراء دراسات ساهمت في  
والطبية   العطرية  للنباتات  الطبيعية  اإلمكانيات  تعزيز 
الطبيعية  األن��واع  تأنيس  كي تضيف قيمة مضافة  عبر 
احمللية و إدخال األنواع مأقلمة وذلك كحل أمثل للتثمني 
مستوى  وحت��س��ني  الطبيعية  ال��ق��درات  على  واحمل��اف��ظ��ة 

معيشة الساكنة احمللية..
املنهجية  بفضل  ملفتا  جناحا  املقاربة  ه��ذه  ولقيت 
مع  والتشاور  الضرورية،  املعلومة  توفير  وعبر  املعتمدة 
إذ مت تعزيز  التقنية..  قدراتهم  السكان احملليني، وتعزيز 
قدرات اليد العاملة بجماعة »ضاية عوا«  تقنيا وميدانيا 
خالل زرع نبات اخلزامى كزراعة  جتريبية إذ أضيف حقل 
جتريبي لنبات  اخلزامى لتمديد هذه الزراعة في مرتفعات 
ضاية »حشالف«.... هذا فضال عن جتربة زراعة الزعفران 

وتقنيات رعاية منوه وتثمني منتوجه..
وتناول الدكتور بخيي بلغازي جتربة حتسني تدبير 
أشجار البلوط واحملافظة على املوارد الغابوية والرفع من 

القدرة اإلنتاجية وكذا توعية قاطني  الغابة ومحيطها. 
واستعرض محاور الدراسة و مختلف الصيغ املناسبة  
للموارد  األم��ث��ل  االس��ت��خ��دام  على  السكان  ق��درة  لتعزيز 
البلوط  الغابوية في  إطار خطة  تضمن  احملافظة على 
ثم  االستعماالت   املتعدد  البلوط  ودور  بأنواع  والتوعية 
علفية  وقيمتها  البلوط  ألوراق  احليوية  الكتلة  تقييم 
للمواشي  خصوصا  في الفترة بني دجنبر و مارس وكذا 
تهيئ  معدل   حجم خشب البلوط األخضر  الذي يستخدم  

حطب التدفئة.
يشار إلى أن مختلف األبحاث املنجزة ميدانية وجد 
مهمة مت استعراض  محاورها وتقييم نتائجها مع تبادل 
امل��غ��ارب��ي��ة املعنية وإي��ج��اد صيغة  ال���دول  ب��ني  جت��ارب��ه��ا 

إلمكانية تعميمها.
جامعة  م��ن  بكل  ب��اح��ث��ون  يجمع  امل��ش��روع  أن  ي��ذك��ر 
األخوين و املعهد الوطني للبحوث الغابات في اجلزائر  
وامل��ي��اه  ال��زراع��ي��ة  الهندسة  للبحوث  ال��وط��ن��ي  وامل��ع��ه��د 
للمهندسني  الغابوية  امل��درس��ة  و  ت��ون��س،  ف��ي  وال��غ��اب��ات 

باملغرب.

5 بيئة العدد: 6743  

غابات املغرب توفر 10 ماليني يوم عمل في السنة.. وتفقد 30 ألف هكتار سنويا

السبت-األحد  2012/9/23-22

اجلماعات القروية حتصد 5 ماليير درهم سنويا

إحدى الغابات املغربية وفي اإلطار الدكتور أحمد لكروري


