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❞     يعد  المغرب من  البلدان المتو�سطية المتنوعة المجال  
البيولوجي والمناخي بو�سعه الجغرافي المتميز بين البحر الأبي�ض 

المتو�سط والمحيط الأطل�سي وال�سحراء وتوفره على  �سل�سلة جبلية 

يفوق ارتفاعها 1460 مترا .

القطاع الغابوي في المغرب يمثل ثروة مهمة بحيث يوفر حوالي 

األف وظيفة   28 و  القروي،  بالعالم  ال�سنة  في  يوم عمل  مليون   10
بمجال  عمل  و14.000  الغابوي،  المجال  في  العاملة  بالمقاولت 

التحويل. كما توفر حوالي 26 األف فر�سة �سغل بالن�سبة لعملية جمع 

الخ�سب. لكن حجم ال�ستنزاف الذي يتعر�ض له هذا المجال الطبيعي 

يتفاقم با�ستمرار اإذ ت�سهد الغابة المغربية ، فقدان لم�ساحة تقدر ب30 

األف هكتار �سنويا، وانح�سار الم�ساحات الغابوية في 8 المائة من 

التراب الوطني . وت�ساهم الغابة المغربية  بمداخيل لفائدة ال�ساكنة 

القروية والجماعات المحلية تقدر بحوالي 5 مليار درهم �سنويا منها 

6% عن طريق الإ�ستغالل المبا�سر من طرف ال�ساكنة القروية عبر 
حقوق الإنتفاع )خ�سب، حطب التدفئة والرعي(.

ت�ساهم الغابة المغربية بحوالي 2% من الناتج الداخلي الفالحي 

و0،4% من الناتج الداخلي الوطني، هاته الم�ساهمة ل تاأخد بعين 

اإطار  في  المندمجة  المبا�سرة  الإ�ستهالكات  قيمة  �سوى  الإعتبار 

بالإعتبار  اأخذنا  اإذ  اأما  الوطنية.  لل�سوق  المنظمة  الإنتاج  �سال�سل 

المداخل المبا�سرة لل�ساكنة المجاورة للغابات )خ�سب، حطب التدفئة 

والرعي...( فهاته الم�ساهمة �ستكون بحوالي 10% من الناتج الداخلي 

الفالحي. وت�سل قيمة معدل الواردات من المواد الغابوية وم�ستقاتها 

اإلى 5،5 مليار درهم. وتبقى ال�سادرات في هذا الباب جد محدودة 

وتقت�سر على عجين الورق والفلين بقيمة 1،3 مليار درهم وبذلك 

لتتجاوز ن�سبة التغطية %23.

وت�سكل الغابة ثروة اقت�سادية  من خالل اإنتاج 600.000 متر 

من   %30 بن�سبة  وال�سناعة  الن�سارة  خ�سب  من  �سنويا  مكعب 

الحاجيات الوطنية و10 مليون متر مكعب �سنويا من حطب التدفئة 

علفية  مليار وحدة   1،5 وكذا  الطاقية.  الح�سيلة  من   %30 بن�سبة 

�سنويا بن�سبة 17% من حاجيات القطيع الوطني ف�سال عن  منتوجات 

مختلفة ب 15.000 طن من الفلين �سنويا و 4.000 طن من الع�سل 

�سنويا و850 طن من الفطريات �سنويا. 

● عزيزة الزعلي

اأظهرت ح�سيلة العمل الحكومي في عالقته مع البرلمان، 

خالل ال�سنة الأولى من الولية الت�سريعية التا�سعة، التي تم 

المن�سرم،  الخمي�ض  الحكومة  مجل�ض  اجتماع  عقب  عر�سها 

)اأظهرت( اأن الق�سايا ذات ال�سلة بوزارات الداخلية والتجهيز 

كانت  البحري  وال�سيد  والفالحة  الوطنية  والتربية  والنقل 

)النواب/ النواب  بمجل�سي  الكتابية  الأ�سئلة  محور 

الوزارية،  القطاعات  قائمة  ت�سدرت  حيث  الم�ست�سارين(، 

الداخلية بـ 211 �سوؤال، تليها وزارة التجهيز والنقل بـ 156، 

فوزارة التربية الوطنية بـ 121، الفالحة وال�سيد البحري 101 

�سوؤال. 

ح�سب  عنها  المجاب  ال�سفهية  الأ�سئلة  يخ�ض  وفيما 

القطاعات، احتلت وزارة التجهيز والنقل قائمة الترتيب بـ 90 

�سوؤال، تليها وزارة ال�سحة بـ 88، فوزارة الداخلية والقت�ساد 

العدل  وزارة  ثم   ،49 بـ  البحري  وال�سيد  والفالحة  والمالية 

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  حلت  حين  في   .42 بـ  والحريات 

اأ�سفل  اأ�سئلة   7 بـ  الثقافية  ووزارة  اأ�سئلة،   8 بـ  الإ�سالمية 

الترتيب.

المجاب عنها ح�سب  ال�سفهية  الأ�سئلة  وبلغ عدد  هذا،   

مجل�ض   291 النواب،  مجل�ض   496(  787 القطاعات 

الم�ست�سارين(، من اأ�سل 2559 �سوؤال وجه للحكومة في 35 

جل�سة برلمانية. وقبلت الحكومة 500 �سوؤال �سفهيا اآنيا بح�سب 

القطاعات، تمت البرمجة الفعلية لـ 143 �سوؤال منها. بالمقابل 

)مجل�ض   1803 للحكومة  الموجهة  الكتابية  الأ�سئلة  بلغت 

النواب 1660 - مجل�ض الم�ست�سارين 143(، اأجيب منها على 

1175 �سوؤال. اأما الأ�سئلة العادية المجاب عنها فبلغت 485 
�سوؤال. ووافقت الحكومة على الجواب على 679 �سوؤال اآنيا 

فيما برمج مكتب مجل�ض النواب ومجل�ض الم�ست�سارين 242 

فقط وبلغت ن�سبة ال�ستجابة بمجل�ض الم�ست�سارين 180 في 

المائة.

المكلف  الوزير  ال�سوباني  الحبيب  اأو�سح  ذلك  واإلى 

مع  لقاء  خالل  المدني،  والمجتمع  البرلمان  مع  بالعالقات 

ال�سحافة عقب اجتماع مجل�ض الحكومة حيث تقدم بعر�ض 

حول ح�سيلة العمل الحكومي في عالقته مع البرلمان خالل 

ال�سنة الأولى من الولية الت�سريعية التا�سعة، )اأو�سح( باأن 

النواب  في مجل�ض  الآنية  لالأ�سئلة  الحكومة  ا�ستجابة  ن�سبة 

بلغت 350 بالمائة. وكان قد وجه 44 �سوؤال لرئي�ض الحكومة ) 

مجل�ض النواب / مجل�ض الم�ست�سارين(. 

وبخ�سو�ض توزيع اأجوبة الحكومة عن الأ�سئلة الكتابية 

�سدارة  في  والتنمية  العدالة  فريق  حل  النواب،  بمجل�ض 

الفريق  يليه   ،1129 مجموع  من  �سوؤال   511 بـ  الترتيب 

ال�ستقاللي بـ 233، ثم التجمع الوطني لالأحرار بـ 131، وحل 

فريق الأ�سالة والمعا�سرة بـ 11 والفريق الد�ستوري بـ03 في 

اأ�سفل الترتيب.  

وفي جانب الح�سيلة الت�سريعية، بلغت م�ساريع القوانين 

المودعة بمبادرة من الحكومة لدى مجل�سي البرلمان بح�سب 

الأ�سبقية 59 م�سروع قانون من �سمنها 5 ن�سو�ض اأحيلت من 

مجل�ض النواب )النواب 56 والم�ست�سارين 3(، والتي ظلت قيد 

 32( م�سروعا   40  ،  2012 اأبريل  دورة  اختتام  بعد  الدر�ض 

اأما م�ساريع  النواب، و8 من �سمنها ثالثة مرا�سيم قوانين(. 

القوانين الم�سادق عليها فبلغ 19 م�سروعا. و18 م�سروع قانون 

وتم  ثانية.  لقراءة  قانون  وم�سروع  الأولى،  للقراءة  خ�سع 

الت�سويت على 19 م�سروعا،) 2 بالأغلبية، بالإجماع 17(

اأما م�ساريع القوانين الموزعة بح�سب القطاعات الوزارية، 

فقد بلغ العدد لدى مجل�سي النواب 59 )19 م�ساريع م�سادق 

الدر�ض(. وفيما يخ�ض  قيد  40 ل زالت  نهائية،  عليها ب�سفة 

مقترحات القوانين المقدمة للمجل�سين التي ظلت قيد الدر�ض 

بمجل�ض   65 فعددها  الثامنة  الت�سريعية  الولية  اختتام  بعد 

النواب، و 23  مقدمة خالل الولية الت�سريعية التا�سعة. في 

حين بلغ عدد مقترحات القوانين المقدمة بح�سب الفرق النيابية 

بمجل�ض النواب مجل�ض )19 مقترحا(، وبمجل�ض الم�ست�سارين 

)69 مقترحا(. وجاء توزيع مقترحات القوانين المقدمة بح�سب 

وبمجل�ض   ،  19 النواب   مجل�ض  لدى  الحكومية  القطاعات 

الم�ست�سارين 69. 

وبالن�سبة للح�سور الحكومي في الجل�سات المخ�س�سة 

لالأ�سئلة ال�سفهية )17 جل�سة عمومية( ارتفعت ن�سبة العتذارات 

بمجل�ض الم�ست�سارين خالفا لجل�سات مجل�ض النواب. وهكذا لم 

 13 بـ  البحري  وال�سيد  والفالحة  الداخلية  وزراء  يح�سر 

جل�سة، و08 جل�سات لوزير ال�سناعة التقليدية،  وتغيب وزراء 

والريا�سة،  ال�سباب  الوطنية،  التربية  والمالية،  القت�ساد 

التجهيز والنقل عن 07 جل�سات، ووزيري الت�سغيل والتكوين 

المهني وال�سناعة والتجارة عن 06 جل�سات، ووزراء الأوقاف 

بالوظيفة  المنتدبة  الوزارة  ال�سياحة،  الإ�سالمية،  وال�سوؤون 

الطاقة  ووزراء  جل�سات،   05 القطاعات  وتحديث  العمومية 

والمعادن والماء والبيئة، الت�سامن والمراأة والأ�سرة والتنمية 

الوزارة  والتعمير،  ال�سكنى  والحريات،  العدل  الجتماعية، 

المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والمكلفة بال�سوؤون العامة 

العالي  التعليم  والتعاون،  الخارجية  ال�سوؤون  والحكامة، 

والبحث العلمي وتكوين الأطر، ال�سحة، الثقافة  03 جل�سات. 

فيما لم يتغيب وزيري الت�سال الناطق الر�سمي با�سم الحكومة 

جل�سة  عن  �سوى  المدني  والمجتمع  البرلمان  مع  والعالقات 

واحدة.  

وفي محور خال�سات واآفاق تطوير العالقات بين الحكومة 

والبرلمان، اأبرز التقرير، اأنه من نقط القوة في ح�سيلة العمل 

لمديري  والمتزايد  القوي  الح�سور  البرلمان  مع  الحكومي 

الريا�سية  والجامعات  العمومية  الموؤ�س�سات  وم�سوؤولي 

الزيارات  مع  الكبير  والتفاعل  الت�سريعية،  للموؤ�س�سة 

ال�ستطالعية التي تجاوبت معها الحكومة بن�سبة 73 بالمائة. 

النواب  )مجل�ض  الآنية  الأ�سئلة  مع  الحكومة  تفاعل  وكذا 

349،65 بالمائة، مجل�ض الم�ست�سارين 180،8بالمائة(.
اأع�ساء  باأن  التوا�سلية، �سجل  بالعملية  يتعلق  ما  وفي 

اإطار  في  البرلمانية  الفرق  مع  اجتماعا   38 عقدوا  الحكومة 

اأن�سطتها الخا�سة، اإلى جانب المواكبة الإعالمية الجيدة للعمل 

والبرلمان  الحكومة  بين  الم�سترك  العمل  وكذا  البرلماني، 

لإطالق القناة البرلمانية.

ولحظ التقرير باأن من مظاهر الخلل في العمل الحكومي، 

بالن�سبة لالأ�سئلة ال�سفهية، الغياب المتكرر لبع�ض الوزراء عن 

جل�سات الأ�سئلة ال�سفهية؛

بعد  الأعمال  جدول  ترتيب  اإعادة  في  الرتباك  وتكرار 

برمجة الأ�سئلة ال�سفهية.اأما بالن�سبة لالأ�سئلة الكتابية، ف�سجل 

التقرير �سعف احترام الآجال الد�ستورية )مجل�سي البرلمان57 

بالمائة- مجل�ض النواب 59 بالمائة– مجل�ض الم�ست�سارين 33 

بالمائة(؛ 

وبالن�سبة لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، اأ�سار التقرير 

اإلى �سعف برمجة م�ساريع القوانين )37 م�سروع قانون متبقى 

من اأ�سل 56 تم اإيداعها بن�سبة ت�سل اإلى 66 بالمائة(؛ وكذا 

قيد  قانون  مقترح   87 القوانين.)  مقترحات  مدار�سة  �سعف 

الدر�ض – مجل�ض الم�ست�سارين 0 بالمائة - مجل�ض النواب 5 

اإلى �سعف برمجة طلبات عقد اجتماعات  اإ�سافة  بالمائة (؛ 

اللجان الدائمة.)لم تتجاوز ن�سبة 37،64 بالمائة(. 

يذكر اأن تقرير بح�سيلة العمل الحكومي، ت�سمن اأربعة 

ثم  الرقابية  والح�سيلة  الت�سريعية  الح�سيلة  �سملت  محاور 

التوا�سلية وخال�سات وتو�سيات لتطوير العالقة  الح�سيلة 

بين الحكومة والموؤ�س�سة الت�سريعية.  

حديث الصورة             بدون تعليق...!

ضبط 4,3 أطنان من المخدرات 
على الحدود بين الجزائر والمغرب

تمكنت عنا�سر من فرقة الدراجات النارية التابعة للدرك الملكي بوجدة، فجر يوم 

الجمعة الما�سي، على بعد 16 كلم جنوب المدينة، من حجز 320 كيلوغراما من مخدر 

ال�سيرا كانت على متن �سيارة من نوع )فولك�ض فاغن فينتو( تحمل لوحة ترقيم مزورة.

العربي  المغرب  وكالة  ن�سرته  بوجدة  الملكي  للدرك  الجهوية  للقيادة  بالغ  وذكر 

البحث لتحديد  الفور، في حين يجري  ال�سيارة على  اأحد راكبي  لالأنباء-اأنه تم توقيف 

كان  الذي  ال�سخ�ض  وكذا  المجاورة،  الحقول  عبر  الفرار  من  تمكن  الذي  زميله  هوية 

�سيتلقى المادة المخدرة.

وفي مو�سوع ذي �سلة، اأفادت قوات حر�ض الحدود الجزائرية اأنها �سبطت ال�سبت 

من  مترا   20 بعد  على  تلم�سان  بولية  بوكانون  منطقة  في  المخدرات  من  اطنان   4،3
الحدود الجزائرية المغربية-ح�سب وكالة الأنباء الجزائرية.

واأكدت قيادة الدرك الوطني التي يتبع لها حر�ض الحدود اأن »دورية مترجلة باغتت 

ولدى   .1994 منذ  المغلقة  والمغرب  الجزائر  بين  الحدود«  عبور  تحاول  كانت  �سيارة 

المغربية بعدما  الأرا�سي  اإلى داخل  بالفرار  ال�سائق ومرافقه  روؤية حر�ض الحدود »لذ 

تركا ال�سيارة في الجانب الجزائري من الحدود«. واأ�سافت اأنه لدى تفتي�ض ال�سيارة تم 

اكت�ساف 173 كي�سا تحتوي 4،3 اطنان من الح�سي�سة )القنب الهندي(.

وذكرت قيادة الدرك الوطني اأن كمية المخدرات الم�سبوطة بلغت 55 طنا منذ بداية 

ال�سنة اأغلبها في المناطق الحدودية مع المغرب والحدود الجزائرية المغربية مغلقة منذ 

الوقود  مهربي  اأن  اإل  الجزائري،  الجانب  من  م�سددة  اأمنية  لحرا�سة  وتخ�سع   1994
المغربي  الجانب  من  والألب�سة  والمخدرات  الجزائري  الجانب  من  الغذائية  والمواد 

ين�سطون على طول ال�سريط الحدودي البالغ اكثر من األف كيلومتر.

وفاة شخصين في حادثتين بمراكش
● عبد الغني بلوط

لقي �سخ�سان )طفل مغربي ومقيم اأجنبي( م�سرعهما في حادثتي �سير متفرقتين ب�سارع 

كما�سة المحاميد نهاية ال�سبوع المن�سرم. وفي الوقت الذي تعذر الح�سول على معلومات 

�سيارة  داخل  الحال  في  توفي  اإن طفال  اأخرى موثوقة  قالت م�سادر  المدنية،  الوقاية  من 

طاك�سي عندما �سقطت على �سدره اأعمدة حديدية انزلقت من اإحدى �سيارات »بيكوب«، فيما 

اأ�سيب ال�سائق بجروح حظيرة على م�ستوى العنق وباقي الركاب بجروح خفيفة، وذلك يوم 

ال�سبت 15 �ستنبر 2012. وقبل ذلك باأقل من 24 �ساعة ا�سطدمت دراجة نارية من النوع 

الكبير بحافلة �سغيرة لنقل ال�سياح على م�ستوى مدار بوعكاز، مما اأدى اإلى  اإ�سابة �ساحب 

الدراجة ا�سابات خطيرة في الراأ�ض وعند نقله اإلى الم�ست�سفى على متن �سيارة اإ�سعاف 

الوقاية المدنية اأخبر الطبيب اأنه توفي. وعلمت التجديد اأن ال�سحية مقيم اأجنبي يبلغ من 

العمر حوالي 40 �سنة يعمل رئي�ض مطبخ باأحد الفنادق الكبرى بالمدينة ومتزوج واأوب 

لطفل. واأ�سافت م�سادر التجديد اأن الجثتين نقلتا اإلى م�ستودع الأموات باب دكالة بمراك�ض 

فيما فتح تحقيقان في الحادثين الماأ�ساويين.

 ي�سار اأن هذه الطريق التي و�سعت اأخيرا من اأجل ت�سهيل مرور حافالت النقل الح�سري 

تعرف كل يوم حوادث �سير ب�سبب ال�سرعة منها الحادثة التي اهتز لها ال�سارع المراك�سي 

عملية  في  كبير  تباطوؤ  يالحظ  الذي  الوقت  في  �سادمة،  بطريقة  �سقيقتين  مقتل  وخلفت 

ت�سويرها �سواء على م�ستوى و�سع الخطوط اأو و�سع عالمات المرور المحددة لل�سرعة فيما 

تحتاج المدارات الجديدة اإلى اإ�سارات ال�سوء الأحمر.

إضراب لشغيلة الصحة بشتوكة 
أيت باها 

● عبد اهلل القصطلني

نفذت ال�سغيلة ال�سحية با�ستوكة اأيت باها اإ�سرابا اإقليميا لمدة 48 �ساعة يومي الأربعاء 

والخمي�ض الما�سيين لما تعي�سه من اأو�ساع خالل مزاولتها للعمل وقد �ساحب ذلك وقفة 

قطاع  بتدهور  بما و�سفوه  للتنديد  ببيوكرى  القليمي  الم�ست�سفى  اإدارة  اأمام  احتجاجية 

ال�سحة بالقليم . و �سبق للتن�سيق النقابي الم�سكل من النقابات الكثر تمثيلية اأن اأ�سدر بيانا 

ـ تو�سلت »التجديد« بن�سخة منه ـ  يتحدث عن خرق المن�سور الوزاري المتعلق بمجانية 

للموظفين  المقدمة  الغذائية  الوجبات  برداءة  ندد  كما  الحوامل  للن�ساء  الطبية  الخدمات 

والمر�سى في ظروف �سحية غام�سة و في غياب لجنة التتبع والت�سليم والمراقبة ال�سحية 

المن�سو�ض عليها في دفتر التحمالت، كما ا�ستنكر التن�سيق النقابي التماطل  الحا�سل في 

�سرف الم�ستحقات المادية المتعلقة بالحرا�سة و الإلزامية ل�سالح  مختلف العاملين بقطاع 

ال�سحة بالإقليم . 

وبخ�سو�ض ال�سغيلة ال�سحية جدد البيان ت�سامنه المطلق والالم�سروط مع الممر�سات 

العامالت في م�سلحة الولدة بالمركز ال�ست�سفائي و دور الولدة اللواتي يعملن في ظروف 

و�سفها بالمزرية والقا�سية. و في غياب اأب�سط �سروط العمل و ال�سالمة و كذلك في غياب 

طبيب مخت�ض في اأمرا�ض الن�ساء و التوليد في الوقت الذي ي�ستمر فيه مدير الم�ست�سفى 

رف�سه فتح م�سلحة الولدة رغم انتهاء الأ�سغال بها ولأ�سباب غير وا�سحة كما ا�ستنكر 

البيان العتداءات المتكررة التي باتت تهدد اأمن العاملين بالقطاع اأثناء مزاولتهم لمهامهم و 

كان اآخرها العتداء الذي تعر�ست له الأخت ال�سروتي مريم مولدة بالمركز القروي بلفاع 

نتيجة غياب الأمن و الحرا�سة كما اأعلن التن�سيق النقابي تم�سكه بمطلبه باإيفاد لجن التفتي�ض 

ت�سوب  التي  الخطيرة  التجاوزات  و  الخروقات  في  للبث  الإداري  و  المالي  الفتحا�ض  و 

ال�سفقات المليونية المبرمة  و �سندات الطلب مع مختلف ال�سركات ح�سب لغة البيان اإ�سافة 

اإلى التالعبات المك�سوفة التي طالت دفاتر التحمالت.
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حصيلة العمل الحكومي في عالقته مع البرلمان

اإليسيسكو تناقش بشفشاون 
سبل المعالجة الحكيمة لإلساءة 

للرسول )صلى اهلل عليه وسلم(
تحت�سن مدينة �سف�ساون اليوم الإثنين مائدة م�ستديرة لمناق�سة مو�سوع )الإ�ساءة 

المعالجة  و�سبل  والدواعي  الخلفيات  الم�سلمين:  براءة  فيلم  في  الكريم  الر�سول  اإلى 

الحكيمة(، وذلك بموازاة اأعمال الندوة الدولية التي تعقدها الإي�سي�سكو يومي 18-17 

مو�سوع  حول  الإ�سالمية  الدعوة  جمعية  مع  بالتن�سيق  �سف�ساون  في  الجاري  �ستنبر 

الم�سلمون في الغرب. 

و�سي�سارك في اأعمال المائدة الم�ستديرة عدد من الخبراء في مجالت الثقافة والإعالم 

والقانون من العالم الإ�سالمي وخارجه. 

و�ستتمحور مداخالتهم ومناق�ساتهم  حول ثالثة ق�سايا هي ال�سور النمطية عن الإ�سالم 

في ال�سناعة الإعالمية في الغرب: الخلفيات والدواعي والمخاطر، ومتطلبات تفعيل قرار 

الجمعية العمومية لالأمم المتحدة رقم 65 / 224 حول مناه�سة ت�سويه �سورة الأديان، 

ودور القيادات الإ�سالمية خارج العالم الإ�سالمي في تفعيل الآليات القانونية  والأكاديمية 

والحقوقية  للحد من ال�سور النمطية عن الإ�سالم ورموزه في ال�سناعات الإعالمية الغربية 

وتر�سيخ قيم العي�ض الم�سترك والحوار بين الثقافات والتعاي�ض بين الأديان.

بمدينة  الأخوين  جامعة  �سهدت 

اإفران موؤخرا ور�سة عمل وطنية لن�سر نتائج 

والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  بحوث 

للتاقلم   القابلة  الت�ساركية  التجارب  حول 

�سل�سلة  في  الغابات  موارد  اإدارة  لنماذج 

و  الجزائر  المغرب  من  بكل  الأطل�ض  جبال 

تون�ض.

الم�سروع على تطوير وتعزيز  ويركز 

الموارد الغابوية، الزراعية وغير الزراعية. 

المعي�سية  الظروف  تح�سين  يروم   كما 

البلدان  في  الجبلية  بالمناطق  لل�سكان 

المغاربية الثالثة و تنفيذ العمل في منطقتين 

بالأطل�ض المتو�سط :  »تيزكيت« و«�ساية 

عوا »..

اأحمد لكروري،  نائب رئي�ض  واأو�سح 

المغرب  بلدان  لدى  اأن  الأخوين،   جامعة  

�سبه  ب�سكل  تقع  غابوية   ت�سكيالت  العربي 

ح�سري على جبال الأطل�ض، تغطي حوالي 

14 مليون هكتار ، مو�سحا خالل مداخلة له،  
مهمة   نتائج  حققت  المنجزة  الدرا�سات  اأن 

اأف�ست  اإلى اإيجاد  �سيغ نموذجية زاوجت 

الم�سهد  بعمق  و�سرحت  بالواقع.  البحث 

نماذج  و�ساغت  الطل�ض  بجبال  الغابوي 

عملية لتدبير الموارد الغابوية.

مركز  من�سق  العمراني  حمو  واأفاد 

�ساكنة  اأن  بكندا  الدولية  للتنمية  البحوث 

في  الأفقر  �سمن  ت�سنف  الغابات  مناطق 

الدول الثالث مما ا�ستوجب اإجراء درا�سات 

ت�ساعد على التاأقلم مع الكراهات المناخية 

والطبيعية .  واأ�ساف حمو اأن  الم�سروع بلغ 

المرامي والنتظارات المتوقعة ور�سم اآفاق 

تح�سين الظروف المعي�سية لل�سكان بالمناطق 

الثالثة  المغاربية  البلدان  في  الجبلية 

نتائجه  تنفيذ  تم  الم�سروع  في  الم�ساركة 

بنجاح.

ومن جهته تناول ح�سن الدغماوي، عن 

فريق بحث جامعة الخوين،  تاأثير العزل 

الحراري على ا�ستهالك الحطب في الأطل�ض 

ت�سميم  تت�سمن   درا�سة   ليقدم  المتو�سط 

وتنفيذ العزل الحراري في منازل م�ستهدفة 

عبر ا�ستخدام مواقد مح�سنة تحوي جدارا 

بال�ستيكية  قنينات  به   تو�سع   ، مزدوجا 

فارغة بين الجدارين ، في غرفتين معزولتين 

كما يتم و�سع طبقة من  قنينات البال�ستيك 

�سفائح  تغطيها  والتي  المنزل   �سطح  على 

معدنية تثبت على اإطار خ�سبي.

هذه  تتغيا  الدغماوي  وح�سب 

من  يحد  حراري  بديل  طرح  التجرية 

وبالتالي  للحطب  المفرط  ال�ستهالك 

محاربة فقدان الغطاء النباتي. وتح�سين 

ال�سفات الحرارية للمبنى اأو المنزل مع 

خف�ض فواتير التدفئة وتقلي�ض ا�ستهالك 

الحطب.

وا�ستعر�ض محمد  قرو، عن فريق بحث 

المدر�سة الغابوية للمهند�سين، بع�ض نتائج 

درا�سة  حول قطيع الخرفان و�سبل تخفيف 

ال�سغط على الغابة  من خالل الإثبات لمربي 

مع  مرتفع  اإمكانية  تحقيق دخل  الما�سية  

اختيار  تم  حيث  الروؤو�ض.  عدد  انخفا�ض 

من  اأفراد  ثالث  مع  للما�سية  مربين  ثالث 

ر�سد  تم  الغابوي.  الرعي  تدبير  جمعية 

البيطري  الدعم  توفير  مع  مختارة  قطعان 

المركزة وتم  بال�سعير والأعالف  والتغذية 

على  مهمة  تجارب  على  بذلك  الوقوف 

م�ستوى الإنتاج كمية اللحوم وال�سوف وكذا 

هام�ض الربح الإجمالي للقطيع. وت�ساعفت 

�سبعة  اإلى  التجرية   لهذه  المادية  القيمة  

اأ�سعاف مقارنة مع الحالة الأولية.

ال�سادق   عبد  ا�ستعر�ض   و من جهته 

�سا�سبو  اإ�سكالية الخ�سب والطاقة بمنطقة 

اإفران التي تعرف ا�ستعمال مكثفا للحطب في 

ف�سلي الخريف وال�ستاء  من خالل درا�سة 

وتبيان  الطاقة  ا�ستهالك  عن  ا�ستق�سائية 

مختلف الختبارات  الميدانية  وكذا  تقييم 

الإجراءات المبتكرة المتعلقة باإدارة الموارد 

الغابوية . وبيان �سروط تعميم  التجربة في 

بالدول  الغابات  مناطق  اإلى  المطاف  نهاية 

لخ�سب  بديلة   طاقة  اإيجاد  عبر  المغاربية 

الرئي�سين  الم�ستهلكين  والتدفئة  الطهي  

للخ�سب .

واأبرز زين العابدين النق�ض الحاد الذي 

العطرية  النباتات  بع�ض  ت�سهده  اأ�سبحت 

في  التقليدية  الأ�ساليب  نتيجة  والطبية 

المعرفة  في  ونق�ض  التثمين  و  ال�ستغالل 

التقنية المحلية..مما ا�ستوجب فريق بحث 

البروف�سور زين العابدين من اإجراء درا�سات 

الطبيعية  الإمكانيات  تعزيز  في   �ساهمت 

للنباتات العطرية والطبية  كي ت�سيف قيمة 

الطبيعية  الأنواع  تاأني�ض  عبر  م�سافة 

المحلية و اإدخال الأنواع ماأقلمة وذلك كحل 

القدرات  على  والمحافظة   للتثمين  اأمثل 

الطبيعية و تح�سين م�ستوى معي�سة ال�ساكنة 

المحلية..

ملفتا  نجاحا   المقاربة  هذه  ولقيت 

توفير  وعبر  المعتمدة  المنهجية  بف�سل 

المعلومة ال�سرورية ، والت�ساور مع ال�سكان 

المحليين، وتعزيز قدراتهم التقنية ..اإذ تم 

تعزيز قدرات اليد العاملة بجماعة »�ساية 

نبات  زرع  خالل  وميدانيا  تقنيا  عوا«  

الخزامى  كزراعة  تجريبية اإذ اأ�سيف حقل 

تجريبي لنبات  الخزامى لتمديد هذه الزراعة 

في مرتفعات �ساية »ح�سالف«....هذا ف�سال 

عن تجربة زراعة الزعفران وتقنيات رعاية 

نموه وتثمين منتوجه..

وتناول بخيي بلغازي تجربة تح�سين 

على  والمحافظة  البلوط   اأ�سجار  تدبير 

القدرة  من  والرفع  الغابوية  الموارد 

الغابة  قاطني   توعية  وكذا  الإنتاجية 

الدرا�سة  محاور  وا�ستعر�ض  ومحيطها. 

قدرة  لتعزيز  المنا�سبة   ال�سيغ  ومختلف 

للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  على  ال�سكان 

الغابوية في  اإطار خطة  ت�سمن  المحافظة 

على البلوط والتوعية باأنواع و دور البلوط 

الكتلة  تقييم  ثم  ال�ستعمالت   المتعدد 

علفية  قيمتها   و  البلوط  لأوراق  الحيوية 

للموا�سي  خ�سو�سا  في الفترة بين دجنبر 

خ�سب  حجم  معدل    تهيئ   وكذا  ومار�ض 

حطب  ي�ستخدم   الأخ�سر الذي  البلوط 

التدفئة.

ي�سار اإلى اأن مختلف الأبحاث المنجزة 

ميدانية وجد مهمة تم ا�ستعرا�ض  محاورها 

وتقييم نتائجها مع تبادل تجاربها بين الدول 

المغاربية المعنية واإيجاد �سيغة لإمكانية 

تعميمها.

يذكر اأن الم�سروع يجمع باحثون بكل 

الوطني  المعهد  و  الأخوين  جامعة  من 

والمعهد  الجزائر   في  الغابات  للبحوث 

الوطني للبحوث الهند�سة الزراعية والمياه 

الغابوية  المدر�سة  و  تون�ض،  في  والغابات 

للمهند�سين بالمغرب .

محمد التفراوتي

خالل ورشة عمل وطنية بجامعة األخوين بمدينة إفران 

تجارب تشاركية للتأقلم في مجال إدارة موارد الغابات 


