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محمد التفراوتي  )اأكادير، المغرب(

للمغرب،  رمــزًا   )argan( ــان  الأرك �صجرة  ظلت 

وتاريخه.  ح�صارته  عمق  يف  متجذرة  ثقافة  جت�صد 

من  هكتار  األف   800 نحو  يغطي  اإيكولوجي  نظام  غاباتها 

يقارب  مبا  املغرب،  غابات  من  املئة  يف   14 اأي  البالد،  جنوب 

الطبيعي  اجلغرايف  جمالها  ميتد  اأركان.  �صجرة  مليون   21

اىل  و�صوًل  اأ�صفي  مدينة  من  الأطل�صي،  ال�صاحل  حماذاة  يف 

تزنيت، كما ميتد اإىل داخل البالد حتى تارودانت �صرقًا.

كبري.  اقت�صادي  باهتمام  الأركــــان  �صجرة  حتظى 

ونظامها  الت�صحر.  من  واقيًا  بيولوجيًا  درعًا  ت�صكل  فغاباتها 

الجنراف  من  الرتبة  ويحمي  اجلفاف،  يتحدى  الإيكولوجي 

ومن زحف الرمال، ويغذي الفر�صة املائية اجلوفية، خ�صو�صًا 

وي�صمن  اجلنوب.  يف  ما�صة  ـ  �صو�س  �صهل  م�صتوى  على 

مليون   2.2 منهم  �صخ�س،  ماليني  ثالثة  نحو  عي�س  جمالها 

مبعدل  العائالت  دخل  يف  وي�صاهم  القروي،  الو�صط  يف 

اإىل   9.000 اأي  املناطق،  ح�صب  املئة  يف  و45   25 بني  يرتاوح 

15.000 درهم يف ال�صنة لكل عائلة )1100 ـ 1850 دولرًا (.

يف  ي�صتعمل  ثمني  زيــت  الأركـــان  ثمار  من  ي�صتخرج 

حت�صري اأطباق مغربية متعددة. وهو خفيف و�صهل اله�صم 

وي�صاعد على تقلي�س ن�صبة الكول�صرتول »املوؤذي« يف الدم، 

وهو  الفيتامينات.  من  مهمة  ن�صبة  على  احتوائه  عن  ف�صاًل 

الأمرا�س،  من  عدد  عالج  يف  ال�صنني  مئات  منذ  ي�صتعمل 

تقليديًا  ي�صتعمل  كما  الروماتيزم،  واآلم  اجللدية  كالقروح 

وقد  التجميل،  م�صتح�صرات  تركيب  يف  ويدخل  العقم.  �صد 

للحد  منتجاتها  مكونات  �صمن  الفرن�صية  املخترات  اأدخلته 

وعالج  ال�صم�س  اأ�صعة  من  واحلماية  الأن�صجة  انحالل  من 

جفاف اجللد والأظافر.

والكثافة،  العمر  ح�صب  الأركان  ثمار  اإنتاجية  وتختلف 

مبعدل 40 كيلوغرامًا من »اللوز« لل�صجرة يف ال�صنة. وتقدر 

الإنتاجية املمكنة من الزيت بنحو 4000 طن يف ال�صنة.

عرفت ال�صنوات اخلم�س ع�صرة الأخرية حتوًل من الإنتاج 

التقليدي لزيت الأركان اىل اإنتاج منظم �صمن تعاونيات. يف 

العام 1995 اأطلقت احلكومة املغربية برناجمًا حلماية �صجرة 

الأركان وتطويرها، اأف�صى اإىل اإحداث »تعاونية تي�صليوين« 

ال�صويرة،  اإقليم  يف  الأركان  زيت  وت�صويق  لإنتاج  الن�صائية 
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ما زالت عملية ا�صتخال�ص زيت الأركان بدائية وم�صنية، تقوم بها الن�صاء. وهي تبداأ باإزالة لب 

الثمرة، ثم تك�صري الق�صرة باليد ل�صتخراج البذور الزيتية. وبعد ت�صخني البذور يف حرارة معتدلة 

داخل اأوان من الفخار اأو احلديد، تطحن بوا�صطة طاحونة يدوية. وتخلط العجينة الناجتة من 

عملية الطحن باملاء الدافئ، وت�صغط جيدًا بالأيدي، ويتم احل�صول على الزيت بعد ف�صل املاء

غابة اأركان يف جنوب املغرب

لهذا  املنتجة  الن�صائية  للتعاونيات  جتمع  اأول  خلق  وكذلك 

الزيت عام 1999.

الحتاد  مع  بالتعاون  الجتماعية  التنمية  وكالة  واأطلقت 

عن  اأ�صفر  ــان،  الأرك ل�صجرة  م�صروعًا   2003 عام  ــي  الأوروب

كان  وبعدما  الأركان.  لتعاونيات  الوطنية  اجلمعية  اإحداث 

هناك عدد �صغري من اجلمعيات الن�صائية لإنتاج الزيت ت�صم 

جمعية   247 هناك  اأ�صبح   ،1999 عام  الن�صاء  من  مئات  ب�صع 

ت�صم نحو 7000 امراأة عام 2013.

 2002 عام  املدين  املجتمع  هيئات  من  جمموعة  ونظمت 

اأركان«  ل�صجرة  احليوي  املحيط  حممية  جمعيات  »�صبكة 

املميزة  بالعالمات  املتعلق  القانون  اإطار  ويف   .)RARBA(

للموؤ�صر  املغربية  اجلمعية  تاأ�ص�صت  واجلـــودة،  لالأ�صل 

مبحمية  تعنى  وهي   ،2008 عام  ــان  الأرك لزيت  اجلغرايف 

عام  البحري  وال�صيد  الفالحة  وزارة  اأ�ص�صتها  التي  الأركان 

.2008

وجودها،  تهدد  �صعوبات  حاليًا  الأركــان  اأ�صجار  تعاين 

والقتالع  الع�صوائي  والرعي  املفرط  ال�صتغالل  خ�صو�صـًا 

والغابات  للمياه  ال�صامية  املندوبية  وتتوىل  واحلــرائــق. 

من  كجزء  وتطويره  الأركان  نظام  �صون  الت�صحر  وحماربة 

برنامج ميتد من 2005 اإىل 2014. وقد �صنفت اليون�صكو عام 

على  متتد  احليوي،  للمحيط  كمحمية  الأركان  جمال   1998

وجتمعات  ومزارع  غابات  وت�صم  هكتار  مليون   2.5 م�صاحة 

■ ح�صرية. 

الأركان،  �صجرة  حول  الثاين  الدويل  املوؤمتر   2013 )دي�صمر(  الأول  كانون  يف  نظم 

واأجمع  الأركان.  و�صجرة  الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  من  مببادرة 

بيئيًا  احليوي،  حميطها  يف  ال�صجرة  هذه  ملنافع  الرتويج  وجوب  على  امل�صاركون 

العلمي والتقني ل�صتثمارها  اإىل تنفيذ برامج للبحث  واجتماعيًا  واقت�صاديًا. ودعوا 

يف برنامج الزراعة الع�صرية، وت�صويق منتجـات الأركـان وطنيـًا ودوليـًا.

املؤتمر الدولي الثاني حول شجر األركان


