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استفحال ظاهرة سرقة غطاءات بالوعات الصرف الصحي مبكناس 
خطر على الراجلني

■  أوقفت شرطة املرور بسيدي بنور، أخيرا، حافلة 

لنقل الركاب، تربط بني مدينة اليوسفية والدارالبيضاء، 
إثر ضبطها محملة بكميات من اللحوم احلمراء، مخزنة 
في ظروف غير صحية داخل أكياس بالستيكية، تستعمل 

في جتميع احلبوب والقطاني. 
وكان صاحب هذه الكميات من اللحوم اقتناها من 
الذي  بنور،  سيدي  ثالثاء  األسبوعي  القروي  السوق 
للمدينة.  احلضري  املدار  داخل  ثالثاء،  يوم  كل  يقام 

وكان يعتزم نقلها خلسة على منت احلافلة، لترويجها 
بالدارالبيضاء.

األمنية  املنطقة  مصالح  أن  مطلع  مصدر  وكشف 
اإلقليمية بسيدي بنور أخضعت للبحث صاحب اللحوم 

احملجوزة، والتي ناهز وزنها 100 كيلوغرام.
وألن ظروف نقلها تشكل خطرا على صحة وسالمة 
املستهلك، فإن جلنة مختلطة، مكونة من السلطات احمللية 
واألمنية والبيطرية والبلدية، عمدت إلى إحراق اللحوم 
احملجوزة، التي تبني أنها خضعت للمراقبة البيطرية، 

خالل عملية الذبيحة، في مجزرة السوق القروي >

إتالف حلوم فاسدة بسيدي بنور
ظاهرة  مكناس  مدينة  تشهد   ■

وصفت بالغريبة تتجلى في سرقة 
للبالوعات  احلديدية  الغطاءات 
املخصصة للصرف الصحي، وهي 
ظاهرة الفتة للنظر وتركت جملة من 
الفاعلة  اجلهات  حول  التساؤالت 

وخلفياتها، وكذا اجلهات املتواطئة 
معها على مستوى شراء املتحصل 
بالعديد  املسجلة  السرقات  من 
املدار  مستوى  على  األحياء  من 
اإلسماعيلية،  للعاصمة  احلضري 
على وجه اخلصوص في التجزئات 
أو  البناء  طور  في  التي  السكنية 
البناء. واألدهى  األوراش في طور 

وراء  الذين  الفاعلني  أن  ذلك  من 
هذا النوع من السرقات، يختارون 
التوقيت املناسب للقيام بأعمالهم 
جلرمهم.  أثر  ترك  دون  اإلجرامية 
كما أن حاالت السرقات هذه تطرح 
التساؤالت حول  العديد من  أيضا 
للمسروقات  املشترية  اجلهات 
تلك  أن  خصوصا  الفوالذية، 
الغطاءات لها معايير خاصة، وهو 
ما يفرض تكثيف احلمالت األمنية 
املتالشيات  أسواق  مستوى  على 
التي عادة ما يقبل بعض جتارها 
على شراء تلك الغطاءات، أو رصد 
حتركات اللصوص أثناء الليل في 

بعض املواقع.
 إلى ذلك عبر عدد من املواطنني 
جتاه  الشديد  استيائهم  عن 
الفوالذية  البالوعات  تلك  اختفاء 
ببعض األزقة وكذا األماكن النائية 
خلف  وما  الليل،  أثناء  خصوصا 
ذلك من آثار سلبية خطيرة، حيث 
مفتوحة  البالوعات  إبقاء  إن 
عمق  يصل  والتي  الشوارع،  في 
خطرا  يشكل  مترين،  إلى  بعضها 
قاتال يتربص بحياة املارة من كبار 
والصغار  البصر  وضعاف  السن 
هذه  تبتلعهم  قد  الذين  والتالميذ 
احلفر املفتوحة بعد سرقة أغطيتها 

من قبل لصوص. 
التصريحات  بعض  وذكرت 
سرقة  ظاهرة  أن  لـ«املغربية، 
إلى  تؤدي  الفوذالية  الغطاءات 
تدهور حركة السير ليال في املدينة 
بسبب انعدام رؤية الفتحات التي مت 
جتريد أغطيتها من قبل اللصوص.

 وفي ظل تداعيات هذا الوضع، 
مع  التعاون  الالزم  من  أضحى 
اجلهات املختصة، والبحث عن نوع 
من الغطاءات الذي ميكن تثبيته مع 
كما  تفكيكه.  ويصعب  بالوعة  كل 
الذين  األشخاص  عن  إبالغ  يجب 
باإلضافة  األغطية،  تلك  يزيلون 
في  األمن  دوريات  تكثيف  إلى 
فيها  تنعدم  التي  النائية  األحياء 
اإلنارة، مع إشعار مصالح البلدية 
املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكالة 
أجل  من  طارئ  بأي  والتطهير 
التدخل الفوري، خصوصا أن تلك 
البالوعات وغطاءاتها تدخل ضمن 
شبكة التطهير باملدينة كممر للمياه 
لضمان  أساسي  وركن  العادمة 
تعويضها  وأن  الطرقية،  السالمة 
إضافية  مصاريف  يشكل  بأخرى 
يفرض  ما  وهو  الوكالة،  تتكبدها 
مراقبتها وضرب على أيدي كل من 

يقوم بانتزاعها دون وجه حق >

بآسفي  البيضاء  سيطا  لشركة  التابعني  النظافة  عمال  نظم   ■
املفوض إليها نظافة املدينة وقفة احتجاجية، اجلمعة املاضي، أمام 
مقر عمالة إقليم آسفي، للتنديد  باإلجراءات اإلدارية التي أقدمت عليها 
اخلزانة العامة ملدينة آسفي، والتي حالت دون صرف أجور عمال 

النظافة التابعني لشركة سيطا البيضاء بآسفي، مطالبني في الوقت ذاته 
املسؤولني بالعمل على إيجاد حل ناجع حلل مشاكلهم املالية. وطالب 
املتضررون بتسديد مستحقاتهم املالية لشهر نونبر، موضحني في 
بيان لهم، توصلت »املغربية« بنسخة منه، أن هذه الوقفة االحتجاجية 
جاءت بناء على االجتماع الذي انعقد بتاريخ 25 نونبر 2013، بني 
ممثلي عمال شركة سيطا البيضاء للنظافة واملمثل القانوني للشركة 

بفرع آسفي، الذي أبلغ ممثلي العمال بأن أجور العمال لشهر نونبر 
لن تتمكن الشركة من سدادها، بذريعة أن اخلزينة العامة ملدينة آسفي 
قامت بتجميد املستحقات املالية للشركة ألجل غير مسمى، وأن أجور 
العمال مرتبط بقرار اخلزينة العامة لتمكني الشركة من هذه املستحقات 

لسداد أجور العمال. 
وندد عمال النظافة في البيان املذكور بهذا القرار الذي اعتبروه 

»جائرا«، ال يراعي البعد االجتماعي واالقتصادي واإلنساني للعمال.
ضغط  حتت  عمدت،  آسفي  ملدينة  احلضرية  اجلماعة  وكانت   
اإلكراهات والتراكمات، التي أصبح يعيشها مرفق النظافة، إلى عملية 
التدبير املفوض، إذ مت تفويت قطاع النظافة، بداية أبريل 2004، إلى 
انطالقا  العاملة في هذا املجال، وحددت مهمتها  الشركات  إحدى 
من دفتر التحمالت في  جمع النفايات املنزلية، والقضاء على النقط 

السوداء، وكنس الشوارع و األزقة، وجمع املخلفات النباتية. واعتمدت 
الشركة على يد عاملة مؤهلة بلغ عدد عناصرها 238 من العمال 
الساهرين على نظافة املدينة، بينهم 146 عامال خاصا بالكنس، مع 
للغسل  وآليتان  امليكانيكي،  للكنس  وجود 20 شاحنة، وأربع آالت 
بالضغط  ووضعت الشركة 1500 حاوية سعتها 360 لترا، منها 

100 حاوية صغيرة سعتها 660 لتر >

احتجاج عمال النظافة بآسفي بسبب تأخير صرف أجورهم
آسفي: عبد الرحيم النبوي 

مكناس: عبد العالي توجد

الجديدة: أحمد مصباح

■ ستنظم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات 
وشجرة األرڭان بالشراكة مع وزارة الفالحة والصيد 
والغابات،  للمياه  السامية  واملندوبة  البحري، 
واملعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤمترا دوليا في 
طبعة ثانية حول شجرة األرڭان بأكادير، أيام 9 و 
10 و11 دجنبر 2013، سيمكن من تقاسم املعارف 
العلمية والتقنية بني الباحثني املغاربة واألجانب، 
االقتصاديني  والفاعلني  الغابويني،  واملسؤولني 
تنفيذ  بالتنمية، واملساهمة في  املهتمة  والهيئات 
البرنامج اإلطار اخلاص بسلسلة األرڭان على أسس 

علمية متينة.
وكانت أكادير احتضنت في دجنبر 2011 مؤمترا 
شعار  حتث  الفريدة  الشجرة  هذه   حول  مماثال 
اإلجنازات وآفاق البحث حول شجرة أركان، مكن 
مجموعة من اخلبراء والباحثني من  تبادل اخلبرات 
العلمية والتقنية وأهلت نتائجه من فتح آفاق واعدة 
تروم تطوير  سلسلة األركان على أسس علمية دقيقة 
من عمليات التسويق والبحث والتطوير، ثم إجناح 
التحول من منط اإلنتاج التقليدي إلى منط إنتاج 
مستدامة  تنمية  مخطط  ابتكار  وينشد  عصري، 

ملجال األركان ووضعه موضع التنفيذ ميدانيا.
من هنا مت العزم على عقد جمع حشد علمي ثاني 
حول شجرة األركان لبسط آخر املستجدات العلمية  
حول جوانبها  البيولوجية، ومتطلباتها اإليكو-
وفضائلها  السوسيوثقافية  وبيئتها  جغرافية 
املتعددة، وكذا األبحاث املرتبطة بالطبيعة اجلينية 
املورفولوجي  والتميز  األركان،  لشجرة  املتغيرة 
التنوع  تقييم  عن  فضال  لغاباته،  والفسيولوجي 
اجليني على قاعدة املؤشرات اجلزيئية، واإلنبات 
وإنتاج الشتالت والزراعة في املختبرات، وحتمل 
األرڭان،  شجرة  وتدجني  احليوي،  غير  الضغط 
السوسيو-اقتصادية  والتأثيرات  زيتها،  وتثمني 

والتنمية املستدامة.
إبراهيم  الدكتور  أفاد  نفسه،  السياق  وفي 

لتنمية  الوطنية  الوكالة  عام   مدير  احلافيدي، 
بخصوص  األركان،  وشجرة  الواحات  مناطق 
تنفيذها  ومجال  الوكالة  واستراتيجية  توجهات 
أن اإلستراتيجية املعتمدة تروم  باألساس  تنمية 
مناطق الواحات وشجر األركان وفق خمسة مبادئ 
توجيهية تنشد حتقيق تنمية تضمن للمواطن حياة 
مالئمة وحتسني مستدام ملداخيل السكان احملليني، 
مع تثمني مستدام للتراث بنوعيه الطبيعي والثقافي، 
تنمية استباقية ومندمجة تساهم في  ثم حتقيق 
اإلستراتيجيات  مجموع  وفق  املجالي،  اإلشعاع 

القطاعية واملجالية املعتمدة .
 وترتكز هذه االستراجتية، يضيف احلافيدي، 
على ثالثة مبادئ للتنمية تتجلى في مجاالت ذات 
إلى  ترجمتها  تتم   ومحمية،  وتنافسية  جاذبية 

مجموعة من املشاريع والبرامج القابلة  لإلجناز.
مليار   93 االستثمار  مجموع  تقديرات  وبلغت 
درهم على مدى 8 سنوات، من أجل حتقيق أهداف 
خالل  من   ،2020 أفق  في  طموحة  إستراتيجية 
مضاعفة الناجت الداخلي اخلام واملدخول الفردي 
ألف   160 2.5 وخلق  التدخل مبعامل  مناطق  في 
منصب شغل جديد ثم مضاهاة املؤشرات الدولية 
في ما يخص اخلدمات األساسية )املاء والكهرباء( 

وعرض اخلدمات الصحية والتعليم.
وعن آليات تنفيذ كل ذلك، أضاف احلافيدي أن 
وشجر  الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة 
األركان ستقوم ببلورة واملصادقة على االتفاقيات 
مع القطاعات املعنية واجلماعات احمللية والشركاء 
تتبع تفعيلها والعمل  املعنيني، مع احلرص على 
على تأمني اإلجناز الفعلي جلل املشاريع من طرف 
كإنشاء  احمللية،  املشاريع  بعض  وأجرأة  الشركاء 
مجموعات ذات النفع االقتصادي،  ثم املساهمة في 

متويل بعض املشاريع .
مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  وستتكلف   
الواحات وشجر األركان بوضع اإلطارات التعاقدية 

ثالثة  على  االستراتيجية  هذه  لتفعيل  الالزمة 
مستويات ووفق مقاربة مندمجة تهم مستوى أوليا 
للتعاقد على شكل اتفاقية إطار مع احلكومة حتدد 
األهداف ومبادئ تفعيل االستراتيجية. أما املستوى 
بهدف  املعنية،  الوزارات  فمع  للتعاقد  الثاني 
املصادقة على تفاصيل البرامج القطاعية. في حني 
يهدف املستوى الثالث للتعاقد مع اجلهات واألقاليم 
إلى حتديد املتطلبات على الصعيد احمللي ودمجها 

لضمان نسبة عالية من التكامل.
»منطقة  تدعى  خاصة  مناطق  حتديد  مت  كما 
بغية  احلافيدي،  يضيف  القروي«،  اإلشعاع 
تسريع وتيرة تنمية املناطق الهشة ذات املؤهالت 
السوسيو اقتصادية، التي ستتكون من مجموعة 
من اجلماعات للدفع بتنميتها عبر إعطاء األولوية 
لهذه املناطق ببناء التجهيزات األساسية واخلدمات 
الصحية والتعليم، ودعم خاص حلاملي املشاريع 

االقتصادية بهذه املناطق.

مكتسبات البحث العلمي

وعن  مدى جناح  عملية جتميع مختلف األبحاث 
والدراسات التي أجنزت حول األركان وطنيا ودوليا، 
خصوصا أن هناك دراسات أجنزت منذ ثالثينيات 
القرن املاضي، قصد االستفادة من نتائجها وعدم 
اجترار ما مت تناوله آنفا من قبل علماء وباحثني، 
على  منكبة  الوكالة  أن  احلافيدي  الدكتور  أجاب 
جتميع مختلف األبحاث والدراسات في هدا اجلانب، 
إذ ال ميكن أن نتصور أي تطور للبحث العلمي دون 
املرور مبرحلة جتميع واستغالل األبحاث املنجزة 
آنفا. لذا فستعمل الوكالة على إجناز دراسة تروم 
جتميع األبحاث املتعلقة بسلسلة األركان ومجالها 
على  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على  احليوي 
أساس أن تكون هذه األبحاث قاعدة أساسية لرسملة 

املعرفة والدفع بعجلة البحث العلمي لألمام.

باإلضافة إلى ذلك، فمشروع إحداث املركز الوطني 
لألركان يأتي في نفس السياق، إذ سيمكن هذا املركز 
من التنسيق بني جميع الفاعلني والعمل على توحيد 
نتائج البحث العلمي في هذا املجال،  مع السهر 
على مالءمة صيغتها حتى يتم استغاللها بشكل 
أجنع، ألن هدفنا الرئيسي هو إيصال هذه املعلومة 
للمهنيني. وفي هذا اإلطار سيتم التنسيق مع عديد 
من الشركاء كاملكتب الوطني لالستشارة الفالحية، 

من أجل توحيد الرؤى وتكثيف اجلهود.
من جهته، أوضح عبد الرحمان آيت احلاج، رئيس 
قسم تنمية البحث العلمي أن الوكالة  تسهر على 
تنظيم املؤمتر الدولي لألركان مرة كل سنتني بهدف 
الفاعلني  العلمي بني جميع  البحث  نتائج  تقاسم 
املعنيني. وبفضل نتائج البحث العلمي حول سلسلة 
األركان  مت حتصيل مجموعة من املكتسبات والتي 
وصلت  إذ  وتثمينها،  السلسلة  تطوير  من  مكنت 
وكذا  لألركان  العالجية  الفضائل  إلى  األبحاث 
الدور اإليكولوجي املهم الذي يلعبه األركان للحد 
تقنيات  تطوير  إلى   باإلضافة  التصحر.  آثار  من 
إنتاج األغراس في املستنبتات والتحسني اجليني 

لألركان.
  وأكدت لطيفة اليعقوبي، مديرة مديرية منطقة 
األركان التابعة للوكالة، أن البحث العلمي يعد من 
األولويات األساسية في استراتيجية تنمية مناطق 
الواحات وشجر األركان لكونه من املهام التي أحدثت 
إحداثها،  قانون  في  جاء  كما  الوكالة  أجلها  من 
الفالحية  بالسالسل  يتعلق  ما  في  خصوصا 
العلمي بنصيب وافر  البحث  إذ يحظى  كاألركان، 
في عقدة البرنامج املوقعة بني احلكومة والفدرالية 
البيمهنية لسلسلة األركان، التي حتث على تشجيع 
الوطني  املركز  إنشاء  خالل  من  العلمي  البحث 
لألركان. عالوة على ذلك، فقد مت توقيع مجموعة 
من االتفاقيات مع مجموعة من مؤسسات البحث 
العلمي، من قبيل املعهد الوطني للبحث الزراعي 

والتقنيات،  األبحاث  وأكادميية  أكروتيك  وجمعية 
للبحث  الوطنية  الشبكة  إحداث  إلى  باإلضافة 

العلمي حول هذه السلسلة. 

شراكات »رابح-رابح

مدى  على  معرض جوابها  في  اليعقوبي  قالت 
استفادة مهنيي القطاع من نتائج البحث العلمي 
ومن هم الفاعلون في مجال البحث العلمي  حول 
شجرة األركان، أن استفادة مهنيي القطاع من نتائج 
البحث العلمي يبقى هدفا منشودا ومحدودا، إذ أن 
هناك بعض النتائج يتم استغاللها حاليا من طرف 
مهني القطاع، ولكن املراد األساسي هو االستغالل 
األجنع لنتائج البحث العلمي في القطاع، من خالل 
خلق شراكات »رابح-رابح«، بهدف خلق التكامل من 

الطرفني، أي الباحثني واملهنيني.
فهناك  العلمي،  البحث  في مجال  الفاعلون  أما 
املجال  هذا  في  الفاعلة  املؤسسات  من  مجموعة 
جند  إذ  والدولي،  الوطني  الصعيدين  على 
مؤسسات خاصة بالبحث العلمي كاملعهد الوطني 
للزراعة  الثاني  احلسن  ومعهد  الزراعي  للبحث 
مبكناس  للفالحة  الوطنية  واملدرسة  والبيطرة 
واملدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني، فضال عن 
مختلف اجلامعات الوطنية كاملعهد امللكي للثقافة 
األمازيغية، وهناك مؤسسات تدعم البحث العلمي 
لتنمية  الوطنية  الوكالة  منها  األركان  مجال  في 
مناطق الواحات وشجر األركان واملجلس اجلهوي 
أكروتيك  جمعية  خالل  من  درعة  ماسة  لسوس 
محمد  ومؤسسة  االجتماعية  التنمية  ووكالة 
واالحتاد  األركان  شجر  وحماية  للبحث  السادس 
األوروبي والتعاون الدولي األملاني ومركز األبحاث 
للتنمية الدولية، أما على املستوى الدولي، فهناك 
مؤسسات فاعلة في هذا املجال في مختلف الدول 

كفرنسا وبلجيكا وكندا  >

محمد التفراوتي

البحث العلمي رافعة لتنمية 
مجال شجر األركان وتثمني زيتها

امل�ؤمتر الدويل الثاين للأركان باأكادير
أضحت شجرة 
األركان ميزة ترصع 
جبني املجال 
الطبيعي والغابوي 
باملغرب، وباتت محط 
عناية شديدة من 
قبل العديد من 
املسؤولني والفعاليات 
من مختلف املشارب 
املتدخلة في القطاع.
أجريت حولها 
بحوث ودراسات، 
بغية احلفاظ على 
هذا املخزون التراثي 
والطبيعي والفريد. 
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