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محمد التفراوتي )الرباط(

اإال  لكم  ولي�س  وراءك��م،  والفيايف  اأمامكم  القفار 

االجتماعية  واله�شا�شة  الطبيعة  ق�شاوة  مع  التاأقلم 

الواحات  م�شهد  يلخ�س  تعبري  اأقرب  ذلك  العي�س.  و�شنك 

املغربية.

تبقى  كي  بها  ي�شفع  يعد  مل  املغرب  يف  الواحات  جمال 

مرتبعة على عر�س امل�شهد الطبيعي، فهي يف تقهقر واأفول 

يزحفان على خمتلف معاملها.

تختزن  وهي  الت�شحر.  اأمام  منيع  درع  املغربية  الواحات 

االجتماعية  احلياة  وحتفظ  رائعًا،  فريدًا  بيولوجيًا  تنوعًا 

العريقة، وتوفر نتاجًا زراعيًا مهمًا. ويقدر عدد �شكانها بنحو 

مليوين ن�شمة، اأي 5.3 يف املئة من �شكان البالد.

م�شارف  على  املوجودة  املغربية  الواحات  م�شاحة  تقدر 

جمموعات  اأربع  يف  مربع  كيلومرت  األف   115 بنحو  ال�شحراء 

درعة،  ما�شة  �شو�س  جنوب  الواقعة  الواحات  ت�شمل:  كربى 

وادي  وواحات  طاطا،  وواحات  ال�شغري،  االأطل�س  وجنوب 

درعة )ورزازات، زاكورة، فم اأزكبد، اأكدز، داد�س(، وواحات 

تنجداد،  ال�شريف،  علي  موالي  )الر�شيدية،  زيز  حو�س 

ن�شبة  جافة،  مناطق  ُت�شّنف  وهي  فكيك.  وواحة  كلميمة(، 

املائية  مواردها  يجعل  مما  �شعيفة،  املطرية  ت�شاقطاتها 

املائية  املوارد  وتتكون  ا�شتثنائي.  ب�شكل  اإال  تتجدد  ال  املحلية 

البعيدة،  اجلبال  من  االآتية  ال�شطحية  املياه  من  للواحات 

بالعوامل  تتاأثر  التي  الوديان  يف  اجلوفية  املياه  عن  ف�شاًل 

املناخية.

هموم إلى اإلعالم
من  الواحات  �شريط  عربت  الدفع  رباعية  �شيارات  خم�س 

اجلزائرية،  املغربية  احلدود  اإىل  ال�شغري  االأطل�س  �شل�شلة 

امل�شاهد  من  عددًا  ر�شدوا  االإعالميني  من  جمموعة  ت�شم 

تلك  وامل�شتقبل.  املاآل  عن  االأه��ايل  حديث  وعاينوا  املحزنة 

الوزارة  مبادرة  انطالق  بعد  كليًا،  من�شية  تعد  مل  املناطق 

بالتعاون  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وزير  لدى  للبيئة  املنتدبة 

الثانية  املرحلة  اإطار  يف  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  مع 

من الربنامج االأفريقي للتكيف مع التغريات املناخية.

املتحدة  االأمم  برنامج  م�شت�شار  العبدالوي،  يا�شر  واأكد 
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منذ  الربنامج  اهتمامات  �شمن  هي  الواحات  اأن  االإمنائي، 

اإع��ادة  بغية  دوالر  مليون   30 لها  خ�ش�س  حيث   ،2005

اإحيائها، الأن اندثارها خ�شارة تاريخية وح�شارية. واأكد على 

�شرورة ر�شد اأو�شاع الواحات واإدماج ُبعد التغري املناخي يف 

على  ال�شديدة  اآثاره  من  للتخفيف  اال�شرتاتيجية  املخططات 

حياة ال�شكان املحليني.

أين التماسيح؟ وأين الناس؟
اإىل  اأدى  والت�شحر،  اجلفاف  جراء  من  جدًا،  املقلق  الو�شع 

املياه  من�شوب  وتراجع  النخيل  اأ�شجار  من  العديد  تلف 

التي  االأدوية  في�شانات  عن  الناجت  الرتبة  واجنراف  اجلوفية 

ال�شكان  ببع�س  حدا  وهذا  ال�شفاف.  على  املزروعات  جترف 

اإىل الهجرة، بل الفرار اأحيانًا، نحو املدن.

يف  الواحات  لو�شع  منوذج  اأ�شواأ  »تانزي�شا«  واحة  ولعل 

املغرب، حيث باتت مقربة للنخيل واملوا�شي النافقة، ومل يعد 

باحلياة  تنب�س  كانت  بعدما  اأ�شر  خم�س  �شوى  فيها  يقطن 

�شديدة،  املكان  وح�شة  ونخيلها.  حقولها  بخريات  وتتوهج 

الوفد الإعالمي مع �ضكان حمليني يف واحة تانزي�ضاواأطالل العمران حمزنة، وقيظ املكان خانق. ا�شطف �شيوخ 
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 واحة النخيل يف مراكش 
مشروع لحمايتها وتنميتها

االأ�شر املتبقية منتظرين الزوار � نحن االإعالميني � لعل ب�شائر 

الفرج تاأتي من خالل اإبراز ماآ�شيهم يف و�شائل االإعالم.

عهد  اإىل  عمرانها  اأق��دم  يعود  التي  القرية،  مدخل  يف 

ال�شم�س،  لهيب  وحتت  ع�شر،  احلادي  القرن  يف  املرابطني 

املكيفة  ال�شيارات  من  مرتجاًل  اخلطى  االإعالمي  الوفد  ع  �شرَّ

نحو بقايا نخيل للتفيوؤ بظاللها العنيدة.

يتذكر االأهايل اأن منطقتهم كانت تختال بني �شتة عيون 

�شكان  اأحد  حممد،  ال�شيخ  وقال  متنار.  نهر  �شفة  على  ماء 

عدة  ي�شم  ال��وادي  هذا  كان  �شنة  خم�شني  »قبل  الواحة: 

ال�شنوات  مدى  على  لكن  عيني«.  باأم  �شاهدتها  متا�شيح 

املتوالية اأخذت العيون جتف واحدة تلو االأخرى، حتى جفت 

اآخر عني قبل �شنتني، وغارت حتت طمي تراب النهر بعمق 

مرتين.

اأن  اإىل  احل�شن،  فم  جماعة  رئي�س  حممد،  اأودور  واأ�شار 

»هذه املنطقة هي يف عمق تاريخ املغرب، و�شكانها مرتبطون 

باأر�شهم وحقولهم. وعلى رغم هجرة معظمهم، فمن املمكن 

عودة كثريين اإذا توافرت �شبل العي�س الكرمي«. واأ�شاف اأن 

من  تعاين  التي  تانزي�شا  واحة  اإحياء  الإعادة  م�شروعًا  هناك 

ب�شراكة  املناخ،  وتغري  الرمال  وزحف  املائية  الفر�شة  جفاف 

مع وكالة اجلنوب وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

واأكد حمم�د نبو، مدير الدرا�ش�ات والتخطيط والتوقعات 

و�شع  حت�شني  اأن  والبيئة،  املياه  ل�شوؤون  الدولة  كتابة  يف 

تثمن  التي  املمار�شات  ت�شجيع  يتطلب  املغربية  الواحات 

ال�شكان  وتوعية  املزروعات،  ري  يف  خا�شة  املاء،  اقت�شاد 

االإعالم  اإ�شراك  مع  املائية،  للموارد  املعقلنة  االإدارة  باأهمية 

■ واملجتمع املدين. 

بيوت تقليدية يف الواحة

تنظيف بئر لإعادة تاأهيلها

النخيل«  بني  وريدة  يا  مراك�ش  »يا 

مطلع اأغنية �شهرية يتغنى بها املغاربة.

يف  مميز  جزء  مراك�ش  يف  النخيل  واحة 

احلمراء.  التاريخية  املدينة  ف�شاءات 

ن�شاأت  اأنها  اإىل  تاريخية  م�شادر  ت�شري 

حلول  مع  ع�شر،  احلادي  القرن  قرابة 

وهي  اجلنوب.  من  اآتني  املرابطني 

متتد اليوم على م�شاحة 12 األف هكتار 

مت  وقد  نخلة.  األف  مئة  نحو  وت�شم 

باأمر  حممي  موقع  مبثابة  ت�شجيلها 

�شدر عام 1929.

ينع�شها  التي  الواحة،  هذه  لكن 

قدميًا  نظامًا  وت�شّم  تان�شيفت  نهر 

تدهورت  »اخلّطارات«،  يدعى  للري 

وطالتها  اخلاطئة  املمار�شات  جراء  من 

بالواحات  حّلت  التي  الأ�شرار  خمتلف 

املغربية عمومًا. وتعمل موؤ�ش�شة حممد 

تنفيذ  على  البيئة  حلماية  ال�شاد�ش 

برنامج حلماية الواحة وتنميتها. وذلك 

منظومتها  ت�شكيل  اإعادة  طريق  عن 

املائية،  املوارد  اإدارة  وحت�شني  البيئية، 

والتخفيف من وطاأة الزحف العمراين، 

مع اإ�شراك ال�شكان املحليني.

من خالل هذا الربنامج، اأقيم م�شتل 

ال�شنة.  يف  ف�شيلة  األف   80 نحو  ينتج 

غر�ش  مت  �شنوات،  �شبع  مرور  وبعد 

األف   80 و�شيانة  ف�شيلة،  األف   542

نخلة كبرية، واإزالة 15 األف نخلة ميتة، 

�شمن  مثمرة،  نخلة   8000 وغر�ش 

للكربون«  الطوعي  »التعوي�ش  برنامج 

الذي تعتمده املوؤ�ش�شة.

مبياه  الأغرا�ش  لري  م�شروع  وينفذ 

الت�شفية  حمطة  من  املعاجلة  ال�شرف 

جديدة  بئراً   14 حفر  ومت  مراك�ش.  يف 

باللوحات  تزويدها جميعًا  يتم  اأن  على 

ال�شم�شية ل�شخ املياه بطاقة نظيفة.

ت�شنيف  يف  املوؤ�ش�شة  �شرعت  وقد 

كمنطقة  )الوجلة(  الواحة  م�شتنقع 

وبيئية.  بيولوجية  اأهمية  ذات  رطبة 

الثدييات  من  نوعاً   15 ت�شم  وهي 

من  نوعًا  و49  الزواحف  من  نوعًا  و24 

مثل  جداً  نادر  هو  ما  منها  الطيور، 

واأبو  ال�شراطني  اآكل  الأحمر  البل�شون 

منجل.

من  »تـربـويـة«   م�شـالـك  واأقـيمت 

اجلوار  و�شكان  الزوار  حت�شي�ش  اأجل 

تربز  وهي  الواحة،  احرتام  ب�شرورة 

الآبار  ودور  فيها  البيولوجي  التنوع 

واخلطارات يف الري وعملية منو النخل 

وا�شتخدام ال�شماد الطبيعي.

دور  تعزيز  اإىل  الربنامج  وي�شعى 

النخيل،  واحة  يف  العاملني  املزارعني 

القدمي  الن�شاط  هذا  على  للحفاظ 

وال�شروري للمنظومة البيئية.

م. ت.




