محاربة زحف الرمال
يف الجنوب املغربي
تقام أحزمة خضراء حول المدن لتثبيت

الرمال بمشاركة المجتمع األهلي مع

التركيز على أشجار الطلح باعتبارها من
أنجح النباتات الصحراوية في المنطقة
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�أ�شجار تقاوم ق�سوة ال�صحراء

محمد التفراوتي (العيون)
ي�شكل زحف الرمال �أحد �أبرز التحديات البيئية
التي تواجه مناطق الجنوب في المغرب .ومن
العوامل الم�ؤدية �إلى حدوثه قلة الغطاء النباتي و�ضعف
تما�سك بنى التربة ،ووجود طاقة هائلة لإنتاج الرمال.
ولمواجهة هذه الظاهرة والتغلب على �آثارها وانعكا�ساتها
ال�سلبية على التنمية وعلى البنية التحتية للطرق ،قامت
المندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة الت�صحر،
ب�شراكة مع الجماعات المحلية ،ب�إحداث عدد من الأحزمة
الخ�ضراء حول المدن لحمايتها .وقد بلغت م�ساحة المجاالت
الخ�ضراء الم�ستحدثة  740هكتار ًا منذ العام .2005
وتعمل المندوبية �أي�ض ًا على �إن�شاء محميات طبيعية
لحماية عينات من المنظومات البيئية ال�صحراوية وتدبيرها
الم�ستدام .فهي تواجه العديد من ال�ضغوط ،كالقطع الجائر
للأ�شجار بهدف التفحيم ،والرعي المفرط الذي يقلل من
فر�ص �إنبات البذور ونمو ال�شجيرات ،وقلة �إنتاج الثمار وعقم
بذورها في بع�ض الأحيان مما يعيق التخليف الطبيعي،
�إ�ضافة �إلى انت�شار بع�ض الأمرا�ض والطفيليات التي ت�ؤثر
على النمو الطبيعي للأ�شجار.
وقد احتفل المغرب باليوم العالمي لمحاربة الت�صحر في
منطقتي العيون وال�سمارة يومي  17و 18حزيران (يونيو)
 2013تحت �شعار «يجب �أال نترك م�ستقبلنا للجفاف».
ف�أقيمت مناظرة حول �آفاق منظومة الطلح ال�صحراوي.
ونظمت بالتعاون مع المجتمع المدني تظاهرة تحت عنوان
«لن�ستعمل �أرا�ضينا في حدود م�ؤهالتها وح�سب خ�صو�صيات
المناطق» ،ركزت على �شجرة الطلح ال�صحراوي باعتبارها
يوليو�/أغ�سط�س 2013

�أهم مكونات البيئة النباتية في المنطقة ،على م�ساحة نحو
مليون هكتار.
وكانت المندوبية ركزت خالل الفترة  2005ـ  2012على
م�شاريع التثبيت الميكانيكي والبيولوجي للرمال على
م�ساحـة � 38أل��ف هكتار .ويندرج برنامج محاربة زحف
الرمال في الأقـاليم الجنوبية في �إط��ار تنفيذ المخطط
الع�شري ( 2005ـ  )2014الذي ي�شمل معالجة ما يفوق 140
هكتار ًا �سنوي ًا للحد من �آثار زحف الرمال وحماية البنيات
ال�سو�سيو ـ اقت�صادية والمراكز العمرانية الكبرى .وقد تم في
�إطار هذا البرنامج غر�س �شتول تت�أقلم مع الظروف المناخية
المحلية ،وتثبيت نحو  1000هكتار من الكثبان الرملية ،مع
ال�سعي �إلى تثبيت  1300هكتار حتى نهاية �سنة ■ .2014

المندوب ال�سامي للمياه
والغابات عبد العظيم الحافي
ي�شرف على زرع �شجر الطلح
في منطقة ال�سمارة
جنوب المغرب
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