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»إصالح املدرسة املغربية« محور ندوة بجهة دكالة ـ عبدة

باملدرسة  النهوض  أجل  من  »جميعا  شعار:  حتت 
واألكادميية  التعليم،  مفتشي  نقابة  نظمت  املغربية«، 
اجلهوية للتربية والتكوين جلهة دكالة-عبدة، والتضامن 
أكادميية  مبقر  املنصرم،  السبت   املغربي،  اجلامعي 

التعليم باجلديدة، ندوة تربوية حول »إصالح املنظومة 
التربوية - الرؤية االستراتيجية والتدابير ذات األولوية«.
قيمة،  وتدخالت  عروضا  التربوية  الندوة  وتخللت 
للسنوات  الدراسي  املنهاج  »حتسني  حول:  متحورت 
عبد  األستاذ  إلقاء  من  االبتدائي«،  التعليم  من  األربع 
القادر أكوجيل، عن نقابة مفتشي التعليم، و«االلتقائية 

بني الرؤية االستراتيجية والتدابير ذات األولوية«، من 
إلقاء األستاذ  الناجي شكري، مدير األكادميية اجلهوية 
للتربية والتكوين جلهة دكالة-عبدة، و«حتديات اإلصالح 
البيداغوجي: تدبير تعلمات األساس منوذجا«، من إلقاء 
األستاذ رشيد شاكري، عن التضامن اجلامعي املغربي، 
والبكالوريا  املغربية  للبكالوريا  الدولية  و«املسالك 

املهنية«، من إلقاء األستاذ عبد العزيز السنيهجي، عن 
عامة،  مناقشة  العروض  وتال  التعليم«.  مفتشي  نقابة 

شارك فيها احلاضرون من فعاليات وسلطات تربوية.
احتضنت  التي  التربوية  الندوة  تنظيم  ويندرج 
إصالح  حول  باجلديدة،  التعليم  أكادميية  أشغالها 
املدرسة املغربية، في إطار الدينامية متعددة األبعاد التي 

تعرفها منظومة التربية والتكوين باملغرب، لبلورة تصور 
التعليم، انبثقت عنها وثيقة املجلس  شمولي إلصالح 
األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي توضح 
الذي   ،)2030 –  2015( رؤيته االستراتيجية لإلصالح 
الوطنية  التربية  لوزارة  األولوية  ذات  التدابير  سبقته 

والتكوين املهني.

الجديدة: أحمد مصباح  

الدورة األولى للجامعة القروية تناقش تبادل التجارب بني الفالحني والباحثني 
أخيرا  والتنمية«،  »الهجرة  جمعية  نظمت 
بتاليوين، بإقليم تارودانت، الدورة األولى للجامعة 
ولتبادل  للنقاش  أرضية  بذلك  مشكلة  القروية، 
في  والباحثني  الفالحني  التجارب واخلبرات بني 
مجال التنمية الترابية والقروية، وكذا الفاعلني في 
املؤسسات احلكومية وفي اجلمعيات والتعاونيات. 
برنامج  إطار  في  القروية  اجلامعة  وتندرج 
»التنمية القروية املندمجة باملناطق اجلبلية بجهة 
سوس ماسة درعة باملغرب«. وهو برنامج وضعته 
جمعية »الهجرة والتنمية« بدعم من الوكالة الفرنسية 
للتنمية وبشراكة مع اجلمعيات القروية والفاعلني 
والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  مجال  في 
وجمعيات املهاجرين واجلماعات القروية وإدارات 
ووكاالت التنمية. ويروم إلى حتسني مستوى عيش 

السكان القرويني في املناطق اجلبلية.
ومكنت اجلامعة القروية خالل يومني من التفكير 
والنقاش من تدارس رهانات الفالحة العائلية في 
األخضر  املغرب  ومخطط  القروية  املناطق  تنمية 
احمللي.  والواقع  الطموح  بني  العائلية  والفالحة 
ومستقبل للشباب في املناطق اجلبلية، وكذا دور 
املنظمات الفالحية من أجل تنمية الفالحة املقاومة 
للتحوالت املناخية وللحفاظ على املوارد الطبيعية 
للجبال. ثم األدوار االجتماعية واالقتصادية للمرأة 
القروية في املناطق اجلبلية، فضال عن عرض حول 
اجلبلية  املناطق  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية 

باملغرب.
وأضحت تنمية املناطق اجلبلية ضرورة ملحة 

في جدول أعمال السياسات العمومية. وأفاد 
»الهجرة  جمعية  مدير  احلجري  الرزاق  عبد 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  أن  والتنمية« 
حوالي  منذ  تشكل  اجلبلية  للمناطق  املستدامة 
20 سنة، رهانا كبيرا بالنسبة لغالبية الدول عبر 
العالم وخاصة بالنسبة للدول السائرة في طريق 
النمو. وبذلك فإن الدول مدعوة إلى بلورة سياسات 

عمومية جديدة ومجددة لصالح تلك املناطق الهشة 
التي تتعرض لتأثير عوامل متعددة مثل التغيرات 
الطبيعية،  ملواردها  املفرط  واالستغالل  املناخية 
وكذا طرق وأساليب ضعيفة في التسيير والتدبير 

واحلكامة.
الدول  من  عدد  تعبأت  األهداف،  هذه  ولبلوغ 
العالم من  عبر  املدني  املجتمع  في  الفاعلني  ومن 
اتخاذ عدة  التفكير والعمل، وذلك من خالل  أجل 
اجلبلية  املناطق  وتنمية  لدعم  موجهة  مبادرات 
وموجهة باخلصوص لصالح سكانها. وقد متثلت 
هذه املبادرات أساسا في حتسيس ومرافقة السكان 
ليواصلوا القيام بأنشطة اقتصادية وبإنتاج فالحي 
ينبني على احترام البيئة. كما تركزت هذه املبادرات 
التي  واملكملة  واملستدامة  البديلة  األنشطة  على 
تسمح للسكان بضمان دخل كرمي ودائم في مجاالت 

السياحة البيئية والسياحة اجلبلية.
وتغطي اجلبال في املغرب مساحة 21 في املائة 
بها حوالي  ويعيش  الوطني  التراب  من مجموع 
20 في املائة من السكان )31 إقليما و650 جماعة 
قروية(. وتعتبر خزانا ملوارد طبيعية مهمة، كما 
أنها تتوفر على إمكانيات فالحية متعددة وعلى 

في  أساسية  أدوارا  تلعب  ومناجم  ومراع  غابات 
كما  البالد.  اقتصاد  وفي  القرويني  السكان  حياة 
أنها مناطق غنية بثروة ثقافية وموروث ذي قيمة 
كبرى ميكنه، إذا ما مت استغالله بشكل جيد وذكي، 
بالنسبة  للتنمية  املستقبل، فرصة  أن يشكل، في 

للسكان.
وخصصت  كبيرة  جهودا  املغرب  وبذل 
املناطق  إخراج  أجل  من  ضخمة  استثمارات 
اجلبلية من عزلتها وإدماجها في السياسة الوطنية 
للتنمية وإلعداد التراب الوطني. ورغم هذه اجلهود 
القرويون  السكان  يزال  ما  امللموس،  والتحسن 
بشكل عام وسكان اجلبال بشكل خاص، يعانون من 
العزلة ومن نقص وصعوبة احلصول على اخلدمات 

االجتماعية األساسية.
وتكتسي املناطق اجلبلية باملغرب أهمية كبيرة 
إلى ما توفره من موارد مائية ومن غنى  بالنظر 
وتنوع بيئي وثقافي، وكذا نظرا لألهمية الكبرى 
التي توفرها كمكان لالستجمام والسياحة وللثقافة 
التاريخية. لقد استطاع السكان الذين يقطنون في 
هذه اجلبال أن يبدعوا ويطوروا معارف وتقنيات 
تقليدية ميكنها أن تكون ذات نفع كبير بالنسبة 

لتقوية  وبالنسبة  املناخية  التحوالت  مع  للتأقلم 
القدرة على مقاومة الضغوطات الناجمة عن هذه 

التحوالت.
من  العديد  اجلبال  في  الفالحون  ويواجه 
وتوالي  املناخية  التحوالت  في  تتثمل  اإلكراهات 
مواسم اجلفاف ومحدودية املوارد املالية وكل ما 
يستخدم في إنتاج السلع، وكذا محدودية الوصول 
إلى التكنولوجيا والبحث العلمي وخدمات التوجيه 
إلى  الوصول  صعوبة  وكذا  والتربية.  واإلرشاد 
األسواق بسبب ضعف البنيات الطرقية وعدم توفر 

وسائل النقل املناسبة.
وحتدث رئيس اجلمعية املغربية للعلوم اجلهوية 
)AMSR( البروفسور عبد اللطيف اخلطابي عن 
جتربة مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ في 
)GIREPSE(، كمشروع طموح  تانسيفت  حوض 
مع  للتكيف  اجلبيلة  املناطق  سكان  دعم  ينشد 
الظروف اجلغرافية الصعبة، فضال عن تغير املناخ 
بجميع أنحاء حوض تانسيفت مع تركيز البحث 
على احلوض الفرعي ألوريكا، وعبر تطوير إجابات 
فعالة ومنصفة تقلل مخاطر املناخ، وحتسني النظام 

املائي واإليكولوجي وتعزيز اخلدمات البيئية.
وأوضح اخلطابي مرامي املشروع البحثي الذي 
املنطقة  سكان  تكيف  على  القدرة  حتسني  يروم 
ومرونة النظم اإليكولوجية من خالل دمج وضع 
املناخ واألدوات القائمة على السوق من قبيل دفع 
االستراتيجيات  وفي  البيئية.  اخلدمات  مقابل 
وخطط العمل بيئية وتنموية. كما أن غنى السياق 
االجتماعي واالقتصادي والبيئي احمللي، يضيف 
ويوفر  املشروع  لتنفيذ  املجال  يفسح  اخلطابي، 
التي  العناصر  من  لنهج سليم ملجموعة  الفرصة 
للموارد  املتكاملة  اإلدارة  حتديد  يتم  خاللها  من 
املائية في البرنامج العملي، وكذا محاولة وضعه 
في سياق يأخذ بعني االعتبار القضايا االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية.
القدرات  ببناء  املشروع  يهتم  ذلك  مع  وموازاة 
التقنية لألطراف املعنية واملؤسسات عبر التدريب 

والتوعية. كما يتم استثمار مقاربة النوع من خالل 
املشروع  أفكار  بلورة  في  للمرأة  الفعالة  املشاركة 
صانعي  قدرات  تعزيز  املشروع  وينشد  وتنفيذه. 
السياسات واملجتمعات احمللية في التأقلم مع تغير 
املناخ وتقييم اخلدمات البيئية في مجال اإلدارة 
املتكاملة للموارد املائية. كما أن الهدف العام من 
صياغة  هو  اخلطابي،  يوضح  البحثي،  املشروع 
املتكاملة  لإلدارة  استراتيجية  توجيهية  مبادئ 
للموارد املائية )GIRE(في املغرب، مع استيعاب 
البيئية  واخلدمات  املناخ  بتغير  التأثر  محددات 
هذا  إجناز  في  ويشارك  املائية.  باملوارد  املتعلقة 
املشروع مجموعة من املؤسسات البحثية الوطنية 

)AMSR(.والدولية بتنسيق جمعية
وناقش املشاركون وضع الفالحة العائلية التي 
تعد النشاط االقتصادي الرئيسي لسكان اجلبال. 
وقد أطلق املغرب في 2008 برنامجا طموحا هو 
»مخطط املغرب األخضر« الذي يولي أهمية خاصة 
للفالحة التضامنية وخاصة من خالل محوره الثاني 
الذي يرمي، من بني ما يرمي إليه، إلى محاربة الفقر 
في العالم القروي عبر الرفع البني ملستوى الدخل 

الفالحي في املناطق األكثر فقرا.
تقييم  ورشات  ثالث  عبر  املشاركون  وتدارس   
إلمكانيات املناطق اجلبلية من أجل حتقيق تنمية 
مندمجة. واجلماعات احمللية ومسؤوليات التنمية 
املجالية  التنمية  في  وللنساء  للشباب  املدمجة 
التنمية  وآفاق  املساهمات  ثم  اجلبلية.  للمناطق 

بالنسبة للفالحة البيئية في املناطق اجلبلية. 
وشهد امللتقى استعراض جتارب عدة فاعلني 
املستدامة  التنمية  لدعم  وعرض مقاربة متجددة 
للمناطق اجلبلية من خالل جتربة جمعية »تاركا 
مختلف  مشاركة  شهد  امللتقى  أن  يشار  تعاون«. 
مختلف  من  اجلامعة  بهذه  املعنية  اجلهات 
اجلماعات  ومن  النشيطة  الفالحية  التنظيمات 
احمللية باملناطق اجلبلية بجهة سوس ماسة ودرعة 
عالقة  لها  التي  املؤسسات  ومختلف  تافياللت. 

بالتنمية القروية.

محمد التفراوتي

يف جمال التنمية الرتابية والقروية بتاليوين

سناء أرحال

نظمت أخيرا، عمالة إقليم تاونات واملندوبية اإلقليمية 
للصحة، وجمعية الرعاية املختصة في أمراض العيون، 
طيلة أربعة أيام، قافلتني طبيتني متعددتي االختصاصات 

باملستشفى اإلقليمي لتاونات.
وفي هذا الصدد تضمنت القافلتان، خدمات عالجية 
اجلاللة«   « مرض  في  جراحية  عمليات  بإجراء  تتعلق 
واجلراحة العامة »الفتاق واملرارة وغيرها«، إلى جانب 
توزيع األدوية باملجان، حسب بالغ من قسم التواصل 

بعمالة اإلقليم.
وأسفرت حصيلة هاتني القافلتني الطبيتني عن إجراء 
فحوصات طبية قبلية لفائدة 359 مريضا ينتمون ملختلف 
عمليات  إلجراء  منهم   130 انتقاء  مت  اإلقليم،  جماعات 
جراحية في مرض الساد »اجلاللة »، التي مت إجراؤها  
في إطار القافلة الطبية األولى املنظمة بتاريخ 17 و 18 و 

19 و 20 دجنبر 2015، يضيف البالغ نفسه.
في السياق ذاته، متت تعبئة إمكانيات مادية وبشرية 
ولوجستيكية إلجناح هاتني القافلتني الطبيتني اللتني 

أشرف عليهما طاقم طبي وشبه طبي يتكون من حوالي 
50 طبيبا وإطارا طبيا وشبه طبي وإداريني منهم 14 
طبيبا وأستاذا، إضافة إلى اختصاصيني في التخدير 
و23  عامني  أطباء  و5  العيون   وأمراض  واجلراحة 
املستشفى  من  لكل  تابعني  وتقنيني  وإداريني  ممرضا 
اإلقليمي لتاونات واجلمعيتني املذكورتني، حسب نص 
البالغ. وفي هذا سياق هاتني القافلتني، حضرت السلطة 
مراحل  مختلف  على  أشرفت  التي  لتاونات،  اإلقليمية 
القافلتني وأجرت تفقدات حلاالت املرضى الذين عبروا عن 

استحسانهم لهذه العملية.
الفقر  نسبة  تقليص  إلى  القافلتان  هاتان  وتهدف 
ومحاربة الهشاشة واإلقصاء االجتماعي وصيانة كرامة 
املواطن، وتكريسا لثقافة التضامن والتآزر التي أرسى 
أسسها ودعائمها جاللة امللك في إطار املبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، التي تهدف إلى محاربة الفقر والتخفيف 
من معاناة الفئات املعوزة والفقيرة، إلى جانب تقريب 
واجلبلية  القروية  املناطق  لسكان  الصحية  اخلدمات 
النائية عن املؤسسات الصحية والتي توجد في وضعية 

هشة، يرد بالغ عمالة تاونات.

موسم »متكديشت«.. موروث ثقافي في عمق جبال األطلس قافلتان طبيتان لفائدة املرضى املعوزين بتاونات
نساء مبالحيف سوداء يفترشن األرض وهضبات 
اجلبال، وبعض من الرجال بجالبيب بيضاء وأحذية 
يهللون  كراسي  على  يجلسون  األمازيغية  »إيدوكان« 
ويدعون باللغة األمازيغية لصالح الوطن والبالد، فيما 
ينشط آخرون في جتارة بعض املواد األولية، وتقدمي 
لتشخيص  واجتماعية«  »صحية  عنها  يقال  خدمات 
إصابة الفرد مبس اجلن او » التوكال«، وتنحية »العكس« 

بالنسبة للراغبات في الزواج.
مظاهر أشبه بتلك التي تصور في البرامج الوثائقية 
عن حال األسواق في العصور القدمية تنقلها »املغربية« 
من زاوية »متكديشت« التابعة جلماعة أفال إغير، دائرة 

تافراوت بإقليم تيزنيت.

ربط املاضي باحلاضر
قرية  إنصاف  في  واألبحاث  املصادر  ضعفت 
»متكدشيت« في الكشف عن آثارها العلمي والروحي ألهل 
املغرب عموما ومنطقة سوس على وجه اخلصوص، إذ 
تعد الزاوية واملدرسة العتيقة املوجودة بها تراثا ماديا 

ملموسا يربط أصالة التاريخ باملستقبل.
أبي  بن  أحمد  بن  للحسن  متكدشت  زاوية  تنسب 
التمكداشتي  أبو علي  ابراهيم  العباس بن محمد بن 
ينتمي لقرية متكدشت املوجودة بسوس العليا منطقة 
والتي تبعد عن مدينة أكادير بحوالي 170 كلم وتضم 
مسجدا عتيقا أسسه الشيخ أحمد بن محمد امليموني 
االدريسي الذي حل باملنطقة سنة 1274، غير أن جذور 
هذه الزاوية تعود حسب املؤرخني إلى العهد املوحدي.

ويعكس »موسم متيكدشت« رؤية عميقة وتراثا دفينا 
ضاربا جذوره في أعماق التاريخ يصور حياة البساطة 
والبحث  والزهد  التصوف  خالل  من  والورع  والزهد 
اإلنسان  إنسانية  خالل  من  للحياة  أسمى  معان  عن 
األمازيغي، الذي تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكرمي، 
العتيقة  املدرسة  وكذا  متكدشت«  »زاوية  تكتسي  كما 

املوجودة بها والتي تؤوي أزيد من 120 طالبا للعلم، 
أهمية باعتبارها من أهم املراكز الدينية ذات االشعاع 
إلحياء  سواء  بها  تقوم  التي  لألدوار  ونظرا  القوي، 

التعليم العتيق.

فرصة الكتشاف معالم غريبة
على ميني مدخل املدرسة العتيقة، ارتفعت أصوات 
املستعملة«  و«املالبس  احلشرات«  مبيدات   « بائعي 
مناسبة  املوسم  يعد  التي  األولية  املواد  من  وغيرها 
بجلباب  رجل  جلس  املدخل  يسار  وعلى  لتسويقها، 
أخضر داكن يفترش سفرة مطاطية عليها العديد من 
امرأة  لتظلمات  يستمع  والدوائر  واجلداول  األوراق 
تشتكي له تأخر زواج ابنتها. بعد ثوان معدودة، لفت 
انتباه جتاهنا ليطلب منا االقتراب واستحضار النية في 
قدراته، بعدما رفض التصوير لكونه يبطل آثر ما أسماه 
»البركة« في تشخيص األحوال. بخمسة دراهم فقط، قام 
الرجل بربط خيط بالذراع وبدا يتمتم تعاويذ متزج بني 
آيات قرآنية وأخرى لم نستطع سماعها، قبل أن يخلص 
بحجم »التوكال« أي املأكول من عمل السحر املوجود 

بالذات عبر مد ذاك اخليط باألصبع األوسط من اليد.

مشهد آخر أغرب من اخليال، حينما فقدت امرأة في 
اخلميسنات من العمر هاتفها احملمول، قبل أن تلجأ 
ألحد الرجال الواقفني، حيث أخذ 3 احجار من حصن 
الزاوية متتم عليها ببعض التعاويذ قبل أن يرمي كل 
واحدة في اجتاه معني ما سينتج عنه حسب االعتقاد 
احمللي »العقد« أي يظل الشيء املفقود معقودا في ذات 

املكان وأال يتزحزح حتى يجده صاحبه.

تدشينات تنموية واجتماعية
املولد  ذكرى  مع  السنوي  املوسم  يتزامن  ما  غالبا 
النبوي الشريف، حيث شهدت نسخة هذا املوسم املنظم، 
السبت املاضي، إعطاء عامل اإلقليم االنطالق ملشروع 
مترا   )450( طول  على  مقبرة متكيدشت  ترميم سور 
بإشراف جمعية متكدشت للتنمية والتعاون بغالف مالي 
يناهز 219 ألف درهم، كما مت تدشني قاعة لإلعالميات 
بدار الطالب بجماعة أفال إغير، التي مت جتهيزها من 
طرف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر 
األركان، إلى جانب تسليم شاحنة لتوزيع املاء الصالح 
للشرب على سكان دواوير جماعة افال اغير مت اقتناؤها 

بغالف مالي يناهز 422 ألف درهم.

تيزنيت: أسامة العوامي التيوى

الذي  الدراسي  اليوم  في  املشاركون  أكد 
مالل  ببني  للفالحة  اجلهوية  نظمته املديرية 
بتنسيق مع احتاد تعاونيات مربي النحل باجلهة 
حول موضوع » تربية النحل بجهة بني مالل - 
خنيفرة احلصيلة واآلفاق«،الثالثاء 15/12/2015، 
بأفورار، التابعة للنفوذ الترابي إلقليم أزيالل، أن 
هذا املخطط ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع 

تربية النحل .

  وأن مخطط املغرب األخضر ساهم بشكل ايجابي 
النهوض  ومنها  الفالحية،  املنتوجات  تثمني  في 
بقطاع تربية النحل بجهة بني مالل - خنيفرة من 
حيث جودة املنتوج الذي أصبح يساهم في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية باجلهة. وباستعراضهم 
للمشاريع املنجزة لتنمية سلسلة النحل بكل من 
إقليمي أزيالل وخنيفرة، مشاريع الدعامة الثانية 
من مخطط املغرب األخضر املبرمجة لسنة 2016 
والتي تشمل ثالثة مشاريع بكل من أقاليم أزيالل 
وخنيفرة وخريبكة بتكلفة مالية تصل إلى 18،38 

مربي  من   1200 حوالي  وتستهدف  درهم  مليون 
النحل. في حني تبقى االكراهات التي تعترض الرفع 
من مردودية قطاع تربية النحل واملتمثلة باألساس 
في ضعف القدرة الشرائية للمستهلكني٬ وتسويق 
النحالني  معرفة  وعدم  ووطنيا،  محليا  املنتوج 
النحل،  وتربية  العصرية جلمع  والطرق  لتقنيات 
وكذا منافسة الوسطاء وتراجع املساحات الرعوية 
غير  أدوية  واستعمال  النحل  لتربية  املخصصة 
مرخص لها ورخيصة الثمن، داعني إلى تنظيم قطاع 
النحل من خالل تأسيس تعاونيات وعقد شراكات 

وتسويق  تثمني  أجل  من  داخلية  سوق  خللق 
العسل،  إنتاج  مراحل  وتدوين  وتوثيق  املنتوج 
وتنويع استعمال العسل خاصة في مجال التجميل. 
أهمية  تكتسي  النحل  تربية  سلسلة  أن  يذكر 
خاصة بجهة بني مالل –خنيفرة، بفضل الظروف 
الطبيعية واملناخية املالئمة لتربية النحل، كما أن 
اجلهة تتوفر على نباتات رعوية متنوعة متكن من 
توفير الغذاء الالزم للنحل وإنتاج مهم من العسل 
سنويا. كما تتوفر اجلهة على عدة أنواع من العسل 
خاصة الزقوم والزعتر والسدرة والليمون واخلروب 

والزعيترة والفاصة والدغموس واحلرمل وأزير.
وناقش املشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره 
واملصالح  للفالحة  اجلهوية  املديرية  عن  أطر 
ممثلي  من  وعدد  احمللية  والسلطات  اخلارجية 
اجلمعيات والتعاونيات النشيطة في مجال تربية 
تنمية  مشروع  »حصيلة  همت  مواضيع  النحل، 
سلسلـة تربيـة النحـل بجهة تادلة-أزيالل« و«البيـان 
واآلفـاق«  احلصيلـة  الزقـوم:  عسل  اجلغـرافي 
و«احتاد تعاونيات مربي النحل باجلهة: التعريف، 

املنجـزات واالكـراهات«.

يوم دراسـي حول تربيـة النحـل وآليات إسهامـه في التنميـة
بني مالل: محمد رفيق


