
ملف الصحافة : 06/02 > االيداع القانوني : 07/0124 >  العدد 42 > من 20 يوليوز إلى 20 غشت 2015 >  الثمن 5 دراهم 

المدير المسؤول ورئيس التحرير : 
 عبد المجيد بوشنفى

يتشرف السيد  عبد المجيد بوشنفى املدير املسؤول ورئيس حترير جريدة البيـــئـة
“ البيئة”   أصالة  عن نفسه ونيابة  عن طاقم اجلريدة 

   أن يتقدم إىل صاحب اجلاللة واملهابة امللك 
محمد السادس نصره اهلل وأيده

 بأحر التهاين واألماين وأصدق عبارات الوالء جلاللته ، جمددا  
تشبثه بأهداب العرش العلوي املجيد ، راجيا منه عز وجل أن يبقيه 

ذخرا ومالذا لشعبه الويف ، وأن يقر عيين جاللته بسمو األمري 
اجلليل موالي احلسن وصاحبة السمو األمرية لال خدجية ، وصنوه 

السعيد موالي رشيد وباقي أفراد األسرة العلوية املجيدة
  إنه مسيع جميب الدعاء.

بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد

ئة
هن

ت
املشهد الطبيعي حلوض تانسيفت 

وإمكانية تنمية السياحة البيئية

2

أزيد من 184 مليون 
درهم للوقاية من احلرائق 
الغابوية للموسم 2015

14

Toulouse : 
journée 
économique 
et culturelle  
sous le thème 
« L’huile d’olive 

13

Audit annuel 
de suivi de la 
labellisation 
du CRI « ISO 9001 
Version 2008 » 

مصادقة البرلمان 
المغربي على القانون 

المتعلق بالساحل

07

طنجة: دعوة إلنجاح المخططات 
الجهوية في مجالي البيئة 

والحفاظ على المآثر

08

مفهوم الدفع مقابل 
الخدمات البيئية

مقاربة جديدة في 
أفق التكيف مع تغير 

المناخ في حوض 
تانسيفت

4

5



العدد 42 > من 20 يوليوز إلى 20 غشت 2015

abdelmajidbouchnafa@yahoo.fr albaiaa
متابعات بيئية

2

الطبع واإلخراج

الهاتف :
0537610638
0661395940

المدير المسؤول 
 ورئيس التحرير : 

عبد المجيد بوشنفى 

سكرتير التحرير: سمير بنور
المستشار اإلعالمي  : 

عبد الغني سيدي حيدة 
ملف الصحافة : 06/02 

اإليداع القانوني : 0124/ 07
المحررون : عبد الكريم اجبارة

الكليخي محمد 
سميرة فزاز 

بنمبارك  عبد اإلله 
المصور الصحفي : 

نور الدين العيشوري 
الموقع اإللكتروني 

www. lbaia.blogspot.com
البريد اإللكتروني : 

abdelmajidbouchnafa@yahoo.fr
الهاتف :  0664937343

التوزيع:
 سوشبريس

أزيد من 184 مليون درهم للوقاية من احلرائق الغابوية للموسم 2015
تراجع حرائق الغابات بنسبة 67 في المائة سنة 2014

أوضحت اللجنة، في اجتماع عقدته 
بالرباط، لتقدمي برنامج العمل 2015 
مليون   12 مبلغ  أن   ،2014 وحصيلة 
درهم خصص للتحسيس والتواصل 
والبصرية  السمعية  ال��ق��ن��وات  عبر 
الغابة  وم���رت���ادي  ال��س��ك��ان  ل��ت��وع��ي��ة 

بأخطار وعواقب احلرائق.
وأف�������ادت ال��ل��ج��ن��ة أن����ه ش����رع في 
أبريل  منذ   2015 ملوسم  التحضير 
استباقية  ميدانية  تداريب  املاضي، 
باملعمورة،  اعميرة،  سيدي  غابة  في 
أطر  ب��ن  تدريبية  دورة  م��ع  تزامنت 
والغابات  للمياه  السامية  املندوبية 
وأط�������ر أم���ري���ك���ي���ة ل��ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام 
في  العاملي،  احلرائق  على  السيطرة 
والواليات  املغرب  بن  التعاون  إطار 

املتحدة.
وت��ت��وق��ع ال��ل��ج��ن��ة أن ت��ق��ام خ��ال 
–جو  م��اي اجل���اري ت��دري��ب��ات أرض 
الغابات  ح��رائ��ق  مبكافحة  املتعلقة 
بجهة طنجة، ودورات أخرى مرتبطة 
لضبط  اجل��وي��ة،  التدخات  بتنسيق 
نظام التواصل بن التدخات اجلوية 
وف���رق ال��ت��دخ��ل واإلخ��م��اد األرض��ي��ة، 
ال��رف��ع م��ن جن��اع��ة التدخات  ب��ه��دف 
اجل����وي����ة أث����ن����اء إخ����م����اد احل���رائ���ق 

والتصدي لها بالوسائل املائمة.
 ،2014 حلصيلة  تقدميها  وخ��ال 
انخفاض  سجل  أن��ه  اللجنة  كشفت 
67 في  ال��غ��اب��ات بنسبة  ف��ي ح��رائ��ق 
امل���ائ���ة م��ق��ارن��ة م���ع ال��ع��ش��ر س��ن��وات 
املاضية، في إطار املجهودات املبذولة 
ال��غ��اب��ات،  م��ن أج��ل مكافحة ح��رائ��ق 

م��وض��ح��ة أن ه���ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ج��اءت 
مع  التدخل  ُماَءمة مخططات  بفضل 
واملجهودات  الغابوي  املجال  ظروف 
وجتهيزه،  تهيئته  لتحسن  املبذولة 
التجارب  على  املبني  التنسيق  وإلى 
امل���ي���دان���ي���ة ب����ن م��خ��ت��ل��ف ال���ف���رق���اء 

املعنين.
احلرائق  ع��دد  أن  اللجنة  وأف���ادت 
املسجلة على الصعيد الوطني خال 
موسم 2014 بلغت 460 حريقا، همت 
املائة  في   45 هكتارا،   1540 حوالي 

الثانوية  األص��ن��اف  من  تتألف  منها 
واألعشاب واحللفاء.

وح����س����ب ال����ت����وزي����ع اجل���غ���راف���ي 
احل��ري��ق،  م��ن  امل��ت��ض��ررة  للمساحات 
- )ش��ف��ش��اون  ال��ري��ف  منطقة  ت��أت��ي 
تطوان -طنجة –العرائش-وزان( في 
مقدمة املناطق املتضررة من احلريق 
ان����دالع  ح���ال���ة   143 م��ج��م��وع��ه  مب���ا 
ه��ك��ت��ارات   703 وم��س��اح��ة  ح���ري���ق، 
املنطقة  تليها  ال��ن��ي��ران،  التهمتها 
)الناظور-بركان-تاوريرت(  الشرقية 

ح��ري��ق، و358  ح��ال��ة   100 ب��ح��وال��ي 
منطقة  ثم  النيران،  شملتها  هكتارا 
ان��دالع حريق  )19 حالة  بوملان  فاس 
 130 حوالي  على  النيران  فيها  أتت 

هكتارا(.
مع  م��ق��ارن��ة  نفسها،  ال��س��ن��ة  وف���ي 
ب���ل���دان ال��ب��ح��ر األب���ي���ض امل��ت��وس��ط، 
النظام  إل��ى  استنادا  اللجنة،  أف��ادت 
املعلوماتي األوروبي حلرائق الغابات، 
أن���ه س��ج��ل ف��ي امل��غ��رب أق���ل مساحة 
بحوالي  النيران،  اجتاحتها  غابوية 

إسبانيا  كانت  بينما  هكتارا،   1540
والبرتغال  هكتارا(،  و914  ألفا   21(
 4( ألفا و447 هكتارا(، وفرنسا   11(
آالف و115 هكتارا(، أكثر تضررا في 

املساحات الغابوية املتضررة.
وبهدف تدبير استباقي ملخاطر حرائق 
الغابات، أشارت اللجنة إلى أن املندوبية 
وم��ح��ارب��ة  وال��غ��اب��ات  للمياه  ال��س��ام��ي��ة 
امل��اض��ي،  غشت  ف��ي  وض��ع��ت،  التصحر 
نظاما معلوماتيا لفائدة مختلف املهنين 
وال��ش��رك��اء، يعتمد ع��ل��ى خ��رائ��ط حت��دد 
نسبة  الغابوية  امل��ج��االت  لكل  بالنسبة 
اململكة.  ج��ه��ات  بكل  احل��رائ��ق  مخاطر 
املعلوماتي،  ال��ب��رن��ام��ج  ه���ذا  وي��ت��وخ��ى 
حسب اللجنة، تعزيز نظام تدبير حرائق 
خرائط  وضع  من  التمكن  عبر  الغابات، 
تعرضا  األكثر  الغابوية  املجاالت  حتدد 
ملخاطر احلرائق، وتعبئة أجنع وأحسن 
عبر  خاصة  والتدخل،  اإلن���ذار  لوسائل 
التموقع املسبق واجليد لوسائل التدخل 
أماكن  ق��رب  اجلوية  واألساطيل  البرية 
أجل  وتقليص  النيران،  ان��دالع  احتمال 

التدخل لتحقيق جناعة أكبر.
للمندوبية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  وت���ن���درج 
اللجنة  خطة  تفعيل  إط��ار  في  السامية 
ال��غ��اب��ات،  ح��رائ��ق  ملكافحة  التوجيهية 
الفاعلن،  مختلف  مع  مستمر  بتنسيق 
وال���درك  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ف��ي  ممثلن 
امللكي، والوقاية املدنية، والقوات امللكية 
والقوات  املساعدة،  وال��ق��وات  املسلحة، 
احمللية،  وال��س��ل��ط��ات  اجل��وي��ة،  امللكية 
واجلماعات احمللية، حلماية 9 ماين 

هكتار من اإلرث الغابوي.

أعلنت اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، أن املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر خصصت، يف مجال الوقاية برسم 2015، غالفا 
ماليا يف حدود 184 مليونا و830 ألف درهم، لتوفري التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندالع الحرائق، من خالل تعزيز دوريات املراقبة للرصد واإلنذار املبكر 

وفتح وصيانة املسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط املاء ) 120 وحدة(، مع صيانة وإنشاء أبراج جديدة للمراقبة، وتوسيع الحراسة الغابوية، 
باإلضافة إىل إعادة تأهيل املسالك، وتعبئة أكثر من 1200 مراقب حرائق.

الريف يف مقدمة املناطق املتضررة من الحريق بحوالي 143 حالة

بيان حقيقة حول صقر إليونورا

’صقر إليونورا ثروة إيكولوجية بالصويرة يف مهب الريح‘
االعالمية  املنابر  بعض  ت��داول��ت 
عنوان  حتت  مقاال  مؤخرا  الوطنية 
ص��ق��ر إل��ي��ون��ورا ث����روة إي��ك��ول��وج��ي��ة 
بالصويرة في مهب الريح، يستهجن 
فيه  أحد الباحثني في علم الطيور، 
إقامة  لعملية  امل��ق��ال،  كاتب  ح���اوره 
مشروع استثماري  سياحي داخل 
جزيرة موكادور  التي تعتبر موقعا 

إيكولوجيا هشا.
ب��ع��د ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري تبني  و 
املقال  ال��واردة في  املعلومة  أن هذه 

مجانبة للصواب وال أساس لها من 
املندوبية  يستوجب  مم��ا  ال��ص��ح��ة، 
ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية 
التصحر تنوير الرأي العام وتوضيح 

كل اللبس املتعلق بهذا املوضوع. 
ب��ورش��ة  االم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق   بداية، 
مستوى  على  تنظيمها  مت  تدريبية 
أرخبيل الصويرة شارك فيها العديد 
واملؤسسات  اجلامعات  ممثلي  من 
املهتمة  احلكومية  الغير  واملنظمات 
واجلزائر   املغرب   م���ن  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

وت���ون���س وف���رن���س���ا ،وذل������ك ب��ه��دف 
تقريبهم من  تقنيات تدبير املجاالت 
التي  الصغيرة  اجل��زري��ة  الطبيعية 
.ولقد اختيرت  ال��زوار  يتوافد عليها 
الورشة   لتنظيم هذه  هذه اجلزيرة  
في  منوذجا   متثل  لكونها   الدولية 

التدبير ملثل هذه املواقع. 
ول���ه���ذه ال���غ���اي���ة وخ�����الل ال��ف��ت��رة 
التدريبية التي استمرت من 11 ماي 
الشهر  نفس  م��ن   18 ح���دود  وإل���ى 
تشويرية  على  ع��الم��ات  وض��ع  ،مت 

طول أرخبيل  الصويرة مع توضيح 
تقنية   بطرق  تنزه  ،وذلك  مسارات 
الظوابط وحتترم  تراعي كل  وعلمية 

توازن هذه املنظومة البيئية.
 ومن خالل ما سبق، يتضح أن 
ما جاء به تصريح األستاذ اجلامعي 
ينبني  املقال،  بهدا  الطيور  علم  في 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ن��اق��ص��ة،م��ج��ان��ب��ة 
املواصفات  ألدن��ى  وتفتقر  للصواب 
للبحث العلمي واالطالع على حقائق 

األمور.
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غابات طنجة 
زحف عليها العمران 

وأكل نصفها، فيما 
النصف اآلخر التهمته 

احلرائق.. املساحات 
اخلضراء ال ترقى إىل 

مستوى التطلعات رغم 
املجهودات املبذولة، 

فمعدل املساحة 
اخلضراء للفرد الواحد 

ال يزيد عن 3 أمتار.
 وضع بيئي حرج 

تعيشه املدينة أيضا، 
إذ مل تستطع الشركتان 

املكلفتان جبمع 
النفايات من حل هذه 
املشكلة بشكل هنائي. 

أما املطرحة العمومية، 
فتلك قنبلة موقوتة 

قد تنفجر يف أية 
حلظة إذا مل تسارع 

السلطات إىل فتح 
 املطرحة اجلديدة.

مآثر طنجة التارخيية 
بدورها تقاوم عوادي 

الزمن، وضعها حرج 
للغاية، يقول رئيس 

مرصد محاية البيئة 
واملآثر التارخيية 

بطنجة، ربيع 
اخلمليشي. رغم أن 

املدينة تعترب أقدم 
مدينة يف املغرب، إال أن 
الوضعية اليت آلت إليها 

مآثرها تطرح أكثر من 
عالمة استفهام حول من 

يقف وراء عملية هدم 
هذه املعامل التارخيية 

 بعاصمة البوغاز؟
تلك خالصات تقرير 

مرصد محاية البيئة 
واملآثر التارخيية 

بطنجة، الذي قدم 
يف ندوة صحافية قبل 

أيام، وسلم نسخة منه 
إىل السلطات الوصية 

لعلها تعمل بالوصايا 
واملقترحات اليت وضعها 

يف ختام تقريره.

 وضع بيئي هش، وتدهور املآثر التاريخية

> البيئة

تقرير مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة:

خطر النفايات
وامل��آث��ر  البيئة  حماية  م��رص��د  تقرير 
يشير   2014 لسنة  بطنجة  التاريخية 
وصل  املنزلية  النفايات  معدل  أن  إلى 
 2014 سنة  م��ن  مثا  غشت  شهر  ف��ي 
إل���ى 30 أل���ف ط���ن، وان��خ��ف��ض��ت كمية 
أكتوبر  النفايات قليا في شهر  إنتاج 
 م��ن ن��ف��س ال��س��ن��ة إل���ى 25 أل���ف ط��ن.
فتصل  للنفايات  ال��ف��ردي��ة  الكمية  أم��ا 
إلى كيلوغرام باملنطقة الغربية للمدينة 
لطنجة،  الشرقية  باملنطقة  كلغ  و0.84 
 فيما املعدل الوطني يشير إلى 0.75 كلغ.
أم���ا ب��خ��ص��وص ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة، 
ف��س��ج��ل ال���ت���ق���ري���ر ن��ق��ص��ا ح������ادا ف��ي 
النفايات  لتدبير  املالية  املخصصات 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات ال��ع��م��وم��ي��ة، 
ون��ق��ص أي��ض��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى امل���وارد 
ال��ب��ش��ري��ة امل��ك��ل��ف��ة ب���ف���رز ال��ن��ف��اي��ات 
ذلك. على  القانون  ينص  كما   الطبية 
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر أي��ض��ا إل���ى ان��ع��دام 
امل��راق��ب��ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص م���دى اح��ت��رام 
امل��ؤس��س��ات االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة اخل��اص��ة 
للمعايير املعمول بها في مجال تدبير 
النفايات الطبية، كما تطرق أيضا إلى 
نقطة أخرى على قدر كبير من األهمية، 
في  االستثمار  بضعف  األم��ر  ويتعلق 
النفايات  من  النوع  ه��ذا  تدبير  مجال 
ن��ظ��را خل��ط��ورت��ه��ا، ح��ي��ث ت��وج��د فقط 
ش��رك��ة خ��اص��ة واح����دة م���وج���ودة في 
تطوان تعمل في هذا املجال، ما يفتح 
فيما  األسئلة  من  العديد  لطرح  املجال 
بطنجة. القطاع  تدبير  ج��ودة   يخص 
مشكلة  أيضا  السياق  ه��ذا  في  وتبرز 
تطهير السائل التي ال تقل عن املشاكل 
البيئية األخرى، هنا أشار التقرير إلى 
تتوفر على  ال  املدينة  أغلب مناطق  أن 
وبالتالي  األمطار،  مياه  لصرف  شبكة 
اختاط مياه األمطار مع املياه العادمة 
في موسم األمطار وما يخلفه ذلك من 
هذا  في  أيضا  التقرير  مشاكل، حتدث 
الشبكة  قنوات  السياق عن صغر قطر 
الذي يجعلها ال تستوعب مياه األمطار 
وقت  ف��ي  كبير  بكميات  هطولها  عند 
وج��ي��ز، وع���دم تهيئة األودي����ة ال��ت��ي ال 
التطهير. شبكة  من  جزءا  تعتبر   تزال 
ل��ل��وزارة املنتدبة  ت��اب��ع  وك���ان م��رص��د 
املكلفة بالبيئة قد أعد هو أيضا تقريرا 
حول الوضع البيئي على صعيد جهة 
طنجة تطوان، أشار فيه إلى أن قطاع 
تدبير النفايات املنزلية يعرف »تأخرا«، 
خاصة بالنسبة إلى طمر النفايات في 
املطارح املراقبة، »إذ ال يشكل ذلك فقط 
املائية، بل يعد  امل��وارد  لتلوث  مصدرا 
عام  طابع  ذات  بيئية  إشكالية  أيضا 
تؤثر على جودة عيش الساكنة وجودة 
ال��ه��واء وال��ت��رب��ة«، وف��ق التقرير ال��ذي 
شدد على ضرورة بذل »جهود مضاعفة 
الوطني  البرنامج  أه��داف  بلوغ  بغية 
لتدبير النفايات املنزلية وحماية املوارد 

الطبيعية للجهة من هذا الضرر.

معضلة مآثر طنجة تتفاقم
امل��دن  أق���دم  م��ن  تعتبر  طنجة  م��دي��ن��ة 
تاريخية  مآثر  على  وتتوفر  املغربية، 
تصل  مختلفة  زمنية  حقب  إل��ى  تعود 
إلى العهد احلجري، لكن وضعها اليوم 
يثير الشفقة لدى سكان املدينة، ويثير 
باملقابل غضبا عارما لدى مرصد حماية 

البيئة واملآثر التاريخية باملدينة.
املرصد صورا  قدم  الصدد،  هذا  في 
ل��ب��ع��ض امل���آث���ر وامل��ب��ان��ي ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ب��امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ق���ال إن��ه��ا ت��ع��ان��ي من 

طنجة  م���ش���روع  أن  رغ����م  ال��ه��ش��اش��ة 
الكبرى خصص ميزانية مهمة لصيانة 

مثل هذه املباني.
أشار التقرير إلى أن أكبر معضلتن 
ت���ع���ان���ي م��ن��ه��م��ا م���دي���ن���ة ط��ن��ج��ة ف��ي 
م��ج��ال احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى اآلث����ار واإلرث 
طنجة  تصنيف  ع��دم  هما:  احل��ض��اري 
من  بالرغم  إنساني  ك��ت��راث  اآلن  حل��د 
ك��ون��ه��ا أق����دم م��دي��ن��ة ب��امل��غ��رب، وع��دم 
التاريخية. مواقعها  أغ��ل��ب   تصنيف 
وسجل التقرير استمرار تدهور الوضع 

قصة  مبوقع 
غيان، ورغم 
ه�������ذا  أن 
امل��وق��ع ك��ان 
تقدمي  محل 
م�����ش�����اري�����ع 

ل��ت��ه��ي��ئ��ت��ه، إال 
ت��راوح  ل��م  أنها 

بسبب  م��ك��ان��ه��ا، 
العقارية  الوضعية 

ل���ل���م���وق���ع، ك���م���ا س��ج��ل 
املرصد أيضا انهيار باب البحر، 

وقد تدخلت السلطات إلزالتها، ويتطلع 
إلى  وإع��ادت��ه��ا  ترميمها  إل��ى  السكان 

رونقها.
مدافع  باكتشاف   2014 سنة  ومت��ي��زت 
اكتشاف  مت  كما  الغندوري،  مبنطقة  أثرية 
سجل  كما  البرتغالي،  ال��ب��رج  رأس  أي��ض��ا 
التقرير بإيجابية إعادة تأهيل« فيا فيستا«، 
وهي تعتبر من بن املباني التاريخية التي 
النماذج  من  وهي  لتدهورها،  حد  مت وضع 
املهمة للتراث املعماري الكولونيالي، واعتبر 
على  التعميم  تستحق  مبادرة  أنها  املرصد 
عدد من املباني املماثلة، وعلى رأسها فندق 

»سيسل« اآليل للسقوط.

قصبة غيالن
م����ن امل�����واق�����ع األث�����ري�����ة امل���ه���م���ة ف��ي 
لعملية  ت��ت��ع��رض  ال��ت��ي  طنجة  م��دي��ن��ة 

املدنية  اجل��م��ع��ي��ات  تصفها  ان��ت��ه��اك، 
غيان«. »قصبة  ب�«السافرة«،   بطنجة 
اليمنى  الضفة  على  القصبة  هذه  تقع 
لوادي احللق، على الطريق املؤدية إلى 
»ماالباطا« شرق املدينة العتيقة لطنجة. 
اخلضير  املقاوم  باسم  اسمها  يرتبط 
غ���ي���ان، ال�����ذي ت���ق���ول أح����د امل���راج���ع 
االستعمار  عهد  ف��ي  فرنسي  لباحث 
 M.Bellaire، Tanger et sa zone،(
ح��وال��ي سنة  ببنائها  ق��ام  إن��ه   ،1921
اإلجنليزي  االح��ت��ال  ملقاومة  1664م 

طنجة  مل��دي��ن��ة 
)مابن 1662م 
إال  و1684م(. 
املعطيات  أن 
األركيولوجية 
امل�����رت�����ب�����ط�����ة 
القصبة  مب��وق��ع 
ووظ�����ي�����ف�����ت�����ه�����ا 
وم�����������واد وط���ري���ق���ة 
ب��ن��ائ��ه��ا حت��ت��م ض����رورة 
ت��ع��م��ي��ق ال���ب���ح���ث ف����ي ف��رض��ي��ة 
 ع��ودت��ه��ا إل���ى ال���ق���رن ال��س��اب��ع ع��ش��ر.
وتتوفر  مربعا،  شكا  القصبة  تتخذ 
عن  ع��ب��ارة  محكم،  دف��اع��ي  جهاز  على 
ق��اع��دة  ذات  ب���أب���راج  زودت  أس�����وار 
م���رب���ع���ة، وب����رج����ن ن���ص���ف دائ���ري���ن 
الرئيسية،  ال��واج��ه��ة  ف��ي  ينتصبان 
ضخمة. عمرانية  ب��اب   ويتوسطهما 
مواد بناء هذه القصبة تتكون أساسا من 
احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  األحجار 
ومن األجور واملاط اجليري، أما توزيع 
فضائها الداخلي فغير معروف النعدام 
معن. م��رف��ق  أو  ملبنى  ب���ارز  أث���ر   أي 
في سنة 2009، مت بناء مسبح خاص 
بهذه البناية، وقد أتى البناء على آخر 
ولم  للقصبة،  الغربي  الشطر  من  جزء 
يعد ذا قيمة تذكر، وإن مت االحتفاظ به 
وترميمه، ألنه مت حجبه عن الرؤية ولم 

يعد باديا للعيان.

»سرفانطس« 
البناية األثرية المنسية

الذي  الكبير،  »سرفانطس«  مسرح  يعتبر 
 ،1911 أبريل   2 في  أساسه  حجر  وض��ع 
واكتمل بناؤه في 12 دجنبر1913، حتفة 
اإلس��ب��ان��ي  امل��ه��ن��دس  صممها  م��ع��م��اري��ة 
الشهير »دييغو خمينيث«. شهد هذا املسرح 
إحياء عروض كبار الفنانن واملسرحين 
عصره  خال  وخاصة  والعرب،  العاملين 
القرن  من  فترة اخلمسينيات  في  الذهبي 
العشرين، قبل أن يتم إغاقه سنة 1974. 
وق��د ك��ان يتسع ل�����1400 ش��خ��ص، وك��ان 
له بتحريك مقاعده  مجهزا بتقنية تسمح 
املجال  فاسحة  دائ��ري  إلى شكل  لتتحول 
 12 في  راقصة. وقد خلد  ع��روض  لتقدمي 
وسط  املئوية  ذك���راه   2013 سنة  دجنبر 
أم��ام عوامل  م��دى صموده  ت��س��اؤالت عن 
 الزمن في ظل احلالة املؤسفة التي يعيشها.
متلكه  ال��ذي  »سرفانطس«،  مسرح  يوجد 
لبلدية  بكرائه  وقامت  اإلسبانية،  الدولة 
طنجة مقابل درهم رمزي، في حالة متدهورة 
بعد سنوات من اإلهمال. إذ تبدو لوحات 
الزليج األصفر واألزرق التي تزين واجهته 
زال��ت  ال  أن��ه��ا  رغ���م  متهالكة،  الرئيسية 
للمكان هيبته، فيما فقدت الرسوم  حتفظ 
وعا  مامحها،  السقف  على  وال��ن��ق��وش 
الغبار كل جنباته الداخلية، وجتمعت في 
 إحدى زواياه بقايا كراسي قدمية مكسرة.
ومميزاته  التاريخية  قيمته  إل��ى  ون��ظ��را 
اآلثار  عداد  في  تقييده  مت  فقد  املعمارية، 
ع��ل��ى امل���س���ت���وى ال���وط���ن���ي ب���ت���اري���خ 22 
أكتوبر2007، إال أن وجود هذا املسرح في 
منطقة »فندق الشجرة« التي تشهد العديد 
والتنظيمية  العمرانية  االخ��ت��االت  م��ن 
ش��ك��ل دائ���م���ا ن��ق��ط��ة ض��ع��ف ح��ال��ت دون 
املعلمة  هذه  وإنقاذ  ترميم  مشروع  تنفيذ 

التاريخية.

»موقع كوطا«
ف���ي م��ن��ط��ق��ة م��ح��اذي��ة مل���غ���ارات ه��رق��ل 
وأشقار، يوجد موقع »كوطا« على بعد 
10 كلم جنوب مدينة طنجة، وتعد أقدم 
الثالث  القرن  إلى  باملوقع  املستويات 
اللقى  ذل��ك  ت��دل على  امل��ي��اد، كما  قبل 
احلفريات.. عنها  كشفت  التي   األثرية 
»ك���وط���ا« ع���ب���ارة ع���ن م��ج��م��ع صناعي 
خاص بتمليح السمك، وهو يتكون من 
عدة أحواض يصل عمقها إلى مترين. 
امللك  عهد  في  النشاط،  هذا  عرف  وقد 
تطورا  بتوليمي،  وابنه  الثاني  يوبا 
أخرى  إلى ظهور صناعات  أدى  كبيرا 
كاستخراج مادة امللح، وحن يقل السمك 
تتحول أحواض التمليح إلى أحواض 
األرجوانية  التلوين  م��ادة  الستخراج 
 ال��ت��ي ج��س��دت ش��ه��رة ي��وب��ا ال��ث��ان��ي..
من  مجموعة  من  حاليا  املوقع  يتكون 
البنايات، ومن أهمها وأشهرها مصنع 
من  أخ����رى  وم���راف���ق  ال��س��م��ك  لتمليح 
أروقة  ذات  ومباني  احلمامات  أبرزها 
حسب  املوقع  يتعرض  بيحث  ومعبد. 
م��ص��در م��س��ؤول ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن 
لعملية تسييج، متهيدا للسطو عليه من 
قبل أحد اخلواص، األمر الذي نبه إليه 
مرصد حماية البيئة واآلثار التاريخية 
له  االعتبار  إع��ادة  إل��ى  داعيا  بطنجة، 
ال��وض��ع احل��ال��ي،  م��ن خ��ال تصحيح 
عبر إعادة املوقع إلشراف سلطة تدبير 
وتأهيله  حمايته  على  والعمل  اآلث��ار، 
بشكل يسمح بزيارة الزوار واملهتمن، 
والتأهيل  التنقيب  أع��م��ال  وم��ب��اش��رة 

إلعادة االعتبار للموقع املذكور.

مدينة طنجة تعتبر 
من أقدم المدن المغربية، 
وتتوفر على مآثر تاريخية 
تعود إلى حقب زمنية 
مختلفة تصل إلى العهد 
الحجري
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المشهد الطبيعي    لحوض تانسيفت وإمكانية تنمية السياحة البيئية
مفهوم الدفع مقابل الخدمات البيئية

مقاربة جديدة في أفق التكيف مع تغير المناخ في حوض تانسيفت
محمد التفراوتي

للعلوم  امل��غ��رب��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
اجلهوي  املرصد  مع  اجلهوية بتنسيق 
امل��س��ت��دام��ة بجهة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
يوما  مؤخرا،  احلوز،  تانسيفت  مراكش 
اجل��وان��ب  مل��ق��ارب��ة  خ��ص��ص  حتسيسيا 
مقابل  وال��دف��ع  امل��ن��اخ  بتغير  املتعلقة 
تانسيفت. في حوض  البيئية   اخلدمات 
استهل البروفسور عبد اللطيف اخلطابي 
رئيس اجلمعية املغربية للعلوم اجلهوية  
)AMSR( امللتقى مذكرا بدواعي وسياق 
البرامج املنجزة  اللقاء، ومبرزا مختلف 
مشروع  إط��ار  ف��ي  املبرمجة  وامل��س��اع��ي 
مقابل  وال��دف��ع  املناخ  تغير  مع  التكيف 
تانسيفت. في حوض  البيئية   اخلدمات 
واس���ت���ع���رض م���دي���ر امل���رص���د اجل��ه��وي 
للبيئة والتنمية املستدامة، عبد العزيز  
بجهة  البيئي  للوضع  تقييما  ببقيقي، 
ال��ذي أجن��زه  م��راك��ش تانسيفت احل��وز 
ال�����وزارة املكلفة  امل��رص��د حت��ت رع��اي��ة 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة، وال�����ذي م��ك��ن م���ن تشخيص 
وتطورها  املنطقة  ف��ي  البيئي  ال��وض��ع 
ع���ل���ى م����ر ال����زم����ن. وحت����دي����د م��خ��ت��ل��ف 
العمل  وك��ذا  مندمج،  لتقييم  امل��ؤش��رات 
على فهم أدق ملصادر الضغوط املتولدة. 
وذلك  السياسية  الفعل  ردود  حتليل  ثم 
التحسن املستمر  إط��ار رؤي��ا تنشد  في 
البيئية على املستوى اجلهوي.  لإلدارة 
الغازي من املديرية الوطنية  وأكد خالد 
امل��ن��اخ هو  ل��أرص��اد اجل��وي��ة، أن تغير 
أح����د ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رى ل��ل��ق��رن 21، 
سواء على الصعيد العاملي أو اإلقليمي 
النظام  اح��ت��رار  أن  كما  احمل��ل��ي.  وك���ذا 
ال��ع��دي��د  أن  إذ  ف��ي��ه،  ل��ب��س  ال  امل��ن��اخ��ي 
لها  يسبق  ل��م  امللحوظة  التغيرات  م��ن 
الزماني.  و  املكاني   مثيل على مستوى 
ويبن التطور الذي لوحظ أيضا أن كا 
من العقود الثاثة املاضية كان أكثر دفئا، 
العقود  م��ن  األرض  سطح  على  تباعا، 
عن  ففضا   .1850 سنة  منذ  امل��اض��ي��ة 
ارتفاع  ارتفاع درجات احل��رارة، يضاف 

مستوى سطح البحر، وتفكك كتل اجلليد، 
اجلفاف  مثل  املتطرفة  وشدة األحداث 
 وموجات احلر والبرد واألمطار الغزيرة.
وت��ن��اول��ت ال��ب��اح��ث��ة أم ه��ان��ي ال��دالن��ي 
ق���راءة موجزة  ب��ف��اس  ال��ع��ل��وم  م��ن كلية 
للدفع  النسبية  النظرية  املفاهيم  ع��ن 
والذي   .)PES( البيئية  اخلدمات  مقابل 
ي��غ��ط��ي أرب���ع���ة أن������واع م���ن اخل���دم���ات 
والتنوع  الكربون  في  أساسا،  تتجلى، 
ومحاولة  والترفيه  واملياه  البيولوجي 

دفع  أن  ذلك  محددة.  لرسوم  إخضاعها 
يحدد  مفهوم  البيئية  اخل��دم��ات  مقابل 
التي  التكاليف  ويتناول  اخلدمات  قيمة 
املوازنات، حيث  في  العادة  في  تظهر  ال 
ال يأخذ صانعو السياسة هذه العوامل 
غ��ي��ر امل���ب���اش���رة ف���ي اع��ت��ب��اره��م خ��ال 
التنمية. م��ج��ال  ف��ي  املتخذة   ال��ق��رارات 
ال��ل��ط��ي��ف  ع���ب���د  ال���ب���روف���س���ور  وأفاد  
التكيف  بحث  مشروع  منسق  اخلطابي 

تانسيفت  ح��وض  ف��ي  امل��ن��اخ  تغير  م��ع 
اجل��م��ع��ي��ة  ورئ����ي����س   ،)GIREPSE(
 )AMSR( اجل��ه��وي��ة  للعلوم  امل��غ��رب��ي��ة 
للمهندسن  الوطنية  امل��درس��ة  وأس��ت��اذ 
الغابوين، أن املغرب كبلد مصنف ضمن 
املناطق القاحلة وشبه القاحلة وعرضة 
ع��دي��دة  ي��ط��رح حت��دي��ات  امل��ن��اخ  لتغير 
املائية واآلثار احملتملة  املوارد  ملستقبل 
واالقتصادي  االجتماعي  ال��ت��وازن  على 

والبيئي.
وي���ع���د ح�����وض ت��ان��س��ي��ف��ت م��ن��ط��ق��ة 

اختيارا   )GIREPSE( مشروع  دراس��ة 
واحلركة  املخاطر  إلى  بالنظر  مناسبا 
السنوات  بها خال  الشعور  بدأ  التي 
ال���ع���ش���ر امل���اض���ي���ة. مم����ا ي��س��ت��وج��ب 
احل���ف���اظ ع��ل��ى امل���ي���اه وال���ب���ح���ث عن 
متكاملة. إستراتيجية  لسياسة   سبل 

اخلطابي،  يضيف  ال��دراس��ة،  وتشمل 
ولكن  تانسيفت  ح��وض  أن��ح��اء  جميع 
الفرعي  البحث على احلوض  تركيز  مع 

فعالة  إج��اب��ات  لتطوير  وذل��ك  ألوري��ك��ا، 
امل��ن��اخ،  مخاطر  تقليل  بغية  ومنصفة 
واإليكولوجي  امل��ائ��ي  النظام  وحتسن 

وتعزيز اخلدمات البيئية.
نتائج  ع��رض  ال��دراس��ي  اليوم  وشهد 
إطار  في  املنجزة  واألب��ح��اث  ال��دراس��ات 
مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ في 
حوض تانسيفت )GIREPSE(، من قبل 
للمهندسن  الوطنية  املدرسة  من  طلبة 
الغابوين بسا و كلية العلوم مبراكش 
الطلبة  ه����ؤالء  وي��ت��ن��م��ي  ال��س��م��ال��ي��ة، 

من  مختلفة  جنسيات  إل��ى  ال��ب��اح��ث��ون 
القارة اإلفريقية فضا عن املغربية .وذلك  
على  البحثي  املشروع  انفتاح  إط��ار  في 
وتعزيز  تدريبهم  عبر  األف��ارق��ة  الطلبة 
التواصل  آف��اق  وفتح  العلمية  قدراتهم 
سياق  ف��ي  وك���ذا  ب��ل��دان��ه��م  م��ع  العلمي 
الذي  واالقتصادي  السياسي  التواصل 

ينهجه املغرب جتاه أشقائه األفارقة .
موديست”  “ميلحو  الطالب  وحت��دث 
البنن  م��ن   )MELIHO Modeste(
األراضي في حوض  عن تطوراستخدام 
ت��ان��س��ي��ف��ت و ع��وام��ل ال��ت��غ��ي��ر وال��ت��أث��ر 

بتغير املناخ.و يرمي هذا البحث إلى 
يحوض  النباتي  تطورالغطاء  تتبع 
تانسيفت بن عامي 1984 و 2014 
قابلية  دراس����ة  ن��ت��ائ��ج  وك��ش��ف��ت   .
ذات  تانسيفت  أن حوض  التعرية 
عالية  إل��ى  للتعرية  عالية  قابلية 
تهم  امل��ن��اط��ق  ه��ذه  أن  ذل��ك  جدا.  
االن��ح��دارال��ش��دي��د  ذات  األراض������ي 
والتي  للكأ  أو  للزراعة  واملخصصة 
ن��ب��ات��ي معشوشب  غ��ط��اء  ت��ت��وف��رع��ل��ى 
أراض��ي  في  احل��رث  يتم  أومتدهور،كما 
منحدرة و ذات شكل سطحي أقل صابة 
. وتبن نتائج التأثر بتغير املناخ أن جل  
تانسيفت  حل��وض  اإلجمالية  املساحة 
حاليا  تعاني من الهشاشة إلى هشاشة 

أشد أمام تغير املناخ .
التغير في استخدام األراضي  وتأثير 
 ، أوريكا  ح��وض  في  الفيضانات  ضبط 
كان موضوع دراسة الطالب املغربي رضا 
موضوعيا  تعد  تقييما  وال��ت��ي  ري��ح��ان 
حوض  في  النباتي  الغطاء  لديناميات 
الهيدرولوجي  األداء  أوري��ك��ا.ومن��ذج��ة 
املائي مع تسليط الضوء على  للحوض 
والعمل  األراضي  استخدام  بن  العاقة 
نتائج  .وتظهر  للحوض  الهيدرولوجي  
ه���ذه ال���دراس���ة ان��خ��ف��اض��ا ف��ي ال��غ��ط��اء 
بن   امل��ت��راوح��ة  الفترة  خ��ال  الغابوي 
الفترة مابن  .وخ��ال   2000 إلى   1984
2000 إلى 2014 ، حدث إعادة بناء النظم 
اإليكولوجية الطبيعية  .وأظهرت نتائج 
استخدام  ب��أن  الهيدرولوجية  النمذجة 
ضبط  على  إيجابي  تأثير  له  األراض���ي 
الفيضانات على مستوى منطقة الدراسة 

.
الطالب”أفو   ت���ن���اول  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
من   )AFFO Stéfane(  ” س��ط��ي��ف��ان 
النهرية  النباتات  حالة  تقييم  الطوغو 
ودوره����ا ف��ي اس��ت��ق��رار ض��ف��اف االن��ه��ار 
خال  ،م��ن  النهرية  النباتات  ومت��ك��ن   .

واد اوريكا بضواحي مدينة مراكش

طلبة المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسال و كلية العلوم بمراكش السماللية

مدينة طنجة تعتبر 
من أقدم المدن المغربية، 
وتتوفر على مآثر تاريخية 

تعود إلى حقب زمنية 
مختلفة تصل إلى العهد 

الحجري
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خصائصها  وبفعالية ، من مكافحة آثار 
دراس��ة  ح���ددت  وق��د   . الفيضانات  ه��ذه 
النباتية.  م��ج��م��وع��ات  أرب���ع  ال��ن��ب��ات��ات 
النهرية  البيئة  جل���ودة  تقييم  وأج���ري 
خال  من  العينات  ألخ��ذ  محطة   34 في 

مؤشراجلودة .
“هوندود   ال�������ط�������ال�������ب  أم�����������ا 
 HOUNDODE(”دجدجوهو  جليان
ال��ب��ن��ن  م����ن   )Djidjoho Julien
تقييم  في  املساهمة  جانب  فاستعرض 
التربة  ت��آك��ل  على  السيطرة  إع����دادات 
تانسيفت.   أوري��ك��ا،  امل��ائ��ي  ب��احل��وض 
تأثير  إل��ى تقييم  ال��دراس��ة  وتهدف ه��ذه 
ت��دف��ق��ات املائية  ه���ذه االع������دادات ع��ل��ى 
أشغال  فعالية  وتقدير  املائي  باحلوض 
التقوية ضد مخاطر السيول.وقد ثبت أن 
هذه اإلع��دادات قد قللت من تدفق املياه 
بنسبة ٪12. كما مت تقييم فعالية هياكل 
احلماية من خال حتليل أنواع مختلفة 
أحواض  أربعة  في  التنقيب  عتبات  من 

في أوريكا.
أن  الوديان  من  جانب  فحص  وأثبت 
هذه الهياكل لعبت دور تراكم الرواسب. 
الطمي  يخلفه  ال���ذي  ال��ت��ده��ور  وي��ق��در 
املنطقة  العتبات  في هذه  على مستوى 
ف��ي سنة.  ه��ك��ت��ار  ف��ي  15 طن   ح��وال��ي 
وفضا عن  رس��و ه��ذه ال��رواس��ب، فهي 
إما مستقرة عبر النباتات أو ذات قيمة 

من قبل املزارعن.
وع��م��ل ال��ط��ال��ب”ج��ي��ن��ي رف��ان��ي��زودز 
 Jenny-Revany( ان���ك���اب���س���ول���و” 
ZUEDZANG ABESSOLO( من 
الغابون على تقييم أثراألنشطة البشرية 
ع��ل��ى ج�����ودة امل���ي���اه ف���ي ن��ه��ر أوري���ك���ا 
 . البحار   بأعماق  البيولوجي  والتنوع 
تأثير  ج��ان��ب  الدراسة   ه��ذه  وتتناول  
“أوريكا”و  من  كل  في  املزاولة  األنشطة 
الزراعة  في  تتجلى  “أوكاميدن”،والتي 
وتربية املواشي والسياحة على األودية 
وخ��اص��ةم��ن خ���ال ت��ص��ري��ف ال��ن��ف��اي��ات 
ال��ص��ل��ب��ة وال���ص���رف ال��ص��ح��ي وغ��ي��ره��ا 
الضغوط  ه��ذه  زادت  وق��د  امللوثات.  من 
تغير  تأثير  بسبب  األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي 
حتليا  ال���دراس���ة  ق��دم��ت  املناخ .  كما 
وتشير  السطحية.  امل��ي��اه  اليكولوجية 
تدهور  م��ن  م��زي��د  إل��ى  األول��ي��ة  النتائج 
املياه في أوكاميدن حيث تتجلى  جودة 
األن��ش��ط��ة ال��ب��ش��ري��ة ب��ش��ك��ل واض����ح في 
أن  األول��ي��ة  النتائج  .وأظ��ه��رت  أوري��ك��ا 
بشكل  للخطر  معرضة  البيئية  السامة 
ال���وادي م��ع زي���ادة ف��ي تركيز  كبير في  

املواد الضارة احملتملة.
وي���وف���ر امل��ش��ه��د ال��ط��ب��ي��ع��ي ل����وادي 
أوريكا إمكانات مهمة لتطوير السياحة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة. م��ح��ور ش��ك��ل أرض���ي���ة بحث 
تسيلفينا   حسينة  “رامارولفي  الطالب 
 RAMAROLAFY Hasina  (“
م��دغ��ش��ق��ر  ج���زي���رة  م���ن   )  Tsilavina
للمشهد  حتليا  البحث  ه��ذا  . ويتناول 
تصنيف  إن���ش���اء  ال��ط��ب��ي��ع��ي،وحت��دي��دا 
في  الطبيعية  نوعي  للمناظر  وتقييم 

حوض أوريكا الذي يحتوي على سلسلة 
وق��د   . ال��رائ��ع��ة  الطبيعية  امل��ن��اظ��ر  م��ن 
استخدمت ، خال الدراسة،  طاقة تقييم 
للمشهد،مع  البصرية  اجلوانب  مميزات 
األخذ بعن االعتبار العوامل الفيزيائية 
مشهد  لتقييم  وال��ن��ف��س��ي��ة  واجل��م��ال��ي��ة 
أوري��ك��ا.  ح��وض  ف��ي  الطبيعية  املناظر 
بداية  عليها  احملصل  النتائج  وقسمت 
فئات.وقد   10 إل��ى  متجانسة  ك��وح��دات 
مت حتديد ثاث وح��دات ملناظر طبيعية 
الطبيعية،واملناظر  املناظر  ف��ي  تتمثل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ش��ب��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وامل��ن��اظ��ر 

الطبيعية القروية.
امل��ال��ك��ي نفس  ال��ط��ال��ب عمر  وت��ن��اول 
احملور من زاوية مختلفة ليدرس املشهد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي ل�����وادي أوري���ك���ا و إم��ك��ان��ي��ة 
رك��زت  حيث  البيئية.  السياحة  تنمية 
دراس���ت���ه ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ج����ودة ال��ت��رف��ي��ه 
.و  الزوار  باملنطقة،وحتديد مكانة وعدد 

هذه  وآثار  التحتية  البنية  تعرض  مدى 
األنشطة على الوسط املادية واالجتماعي 

واالقتصادي.
وادي  أن  الدراسة  هذه  نتائج  وتفيد 
اوريكا يحتوي على مجموعة من املنشآت 
فندقية  وبيوت  من وحدات  السياحية 
إيواء وقصبات،وشقق لإليجار ومطاعم . 

وي����ش����ه����د 
ال�������وادي إق��ب��اال 

و  ال��رب��ي��ع  فصلي  ف��ي  خصوصا  كبيرا 
خ��ال  م��ن  ال�����زوار  ال��ص��ي��ف.  ويساهم 
في  ال��وادي  في  إقامتهم  أثناء  نفقاتهم 
امل��وق��ع.  ل��ه��ذا  البيئية  التنمية  حتقيق 
االم��ش��ط��ة  ه����ذه  ذلك  تنعكس  ورغ�����م 
السياحية ، نوعا ما ، سلبا على وضع 

كثرة  بفعل  ل��ل��وادي  الطبيعية  امل����وارد 
املقذوفات الصلبة والسائلة.

محمد  امل���غ���رب���ي  ال���ط���ال���ب   وعالج 
ال����ب����وزي����ان����ي خ�����ال دراس�����ت�����ه ف���رص 
البيئية  ال��س��ي��اح��ة  وم��ع��وق��ات  تنمية 
ف��ي امل��ن��ت��زه ال��وط��ن��ي ت��وب��ق��ال. وت��ه��دف 
ه��ذه ال��دراس��ة إل��ى حتديد ه��ذه الفرص 

فعالة وامل���ع���وق���ات  ك��أداة 
لتنمية املنطقة احملمية لتوبقال . ويبدو 
م��ن ه���ذه ال���دراس���ة أن م��ن��ت��زه ت��وب��ق��ال 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ات  ب��ع��ض  م��ن  يستفيد 
ال��س��ي��اح��ي��ة،س��واء م���ن ح��ي��ث اإلق���ام���ة 
وم����ن م���راف���ق اخل���دم���ات م���ع ال��ت��رك��ي��ز 
ويظهرحتليل  احمل��ي��ط��ة.  املنطقة  ع��ل��ى 
يقدم  املنتزه  أن   واملقومات  اإلمكانات 
املنتجات  من  متنوعة  مجموعة  للزوار 
السياحة البيئية. وتبقى  رياضة املشي 
النشاط األبرز في املنطقة، يجذب املشاة 
من عدة جنسيات خصوصا األوروب��ن. 
السياحية  الرحات   فمعظم  ول��إلش��ارة 

من  محتكرة  املنتزه   إل��ى  املنظمة 
املنطقة  عن  خارجن  فاعلن  قبل 
منخفض  اقتصادي  م��ردود  مع 
ع���ل���ى ال����س����ك����ان احمل���ل���ي���ن. 
باإلضافة إلى ذلك،ال ينظر إلى 
مساهمة نشاط احملافظة على 
املنتزه بشكل إيجابي. وعليه 
أوصى بذلك مختلف الفاعلن  
امل��ع��ن��ي��ن ب���ع���دة م��ق��ت��رح��ات 
ملمارسة  أفضل  لتوجيه  وأفكار 

السياحة البيئية في املنطقة..
سارة  املغربية  الطالبة  وتناولت 
اجلهات  دور  بحثها   خ��ال  بوعرايس 
املوارد  على  احملافظة  ورهانات  الفاعلة 
وت��رك��ز  أوري���ك���ا.  ح���وض  ف��ي  الطبيعية 
دراستها على حتليل اجلهات املعنية عبر 
محاولة فهم التفاعل بن الفاعلن واألدوار 
واهتمامات السكان،ومعرفة استخدامات 
امل���ي���اه،وامل���وارد احل��ي��ة،وال��ت��ف��اع��ل بن 
املكونات املختلفة للنظام ككل. من خال 

القوة  وعاقات  املعنية  اجلهات  حتليل 
مشاركتهم. حيث مت  درج��ة  وبن  بينهم 
تسليط الضوء على العديد من اجلهات 
من  ع��ادة  الصنف  هذا  ويتميز  الفاعلة. 
التحالفات  من  محدودة  مجموعات  قبل 
املستخدمن  أو  االستخدام  وص��راع��ات 
السكاني  ال��ن��م��و  أن  كما   احمل��ت��م��ل��ن. 
احمل��ل��ي،وب��إم��ك��ان��ات  ب��ال��ف��ق��ر  املرتبط  
زراعية منخفضة،وتغير في منط احلياة 
أو تطور في األنشطة السياحية ، جلها 
املهددة  الضغوط  حتفز  للتغيير  ق��وات 
الستدامة املوارد في احلوض. إذ تتفاقم 

هذه الضغوط في سياق تغير املناخ.
محماد أكنسوس رئيس  وأث��ن��ى 
امل��ش��روع  عمل  على  أوري��ك��ا  جماعة 
البحثي و فعالياته التي تهتم بحوض 
أوريكا ومنتزهه الوطني .مشيرا إلى 
مساهمة اجلماعة في تأهيل املنطقة 
شجرة   5000 زرع  خ���ال  م��ن  بيئيا 
اجلماعة  قبل  من  اوري��ك��ا  بحوض  أرز 
أن  أك��ن��س��وس  محلية. وأفاد  وجمعية 
السنة  ،خ���ال  تتطلع  اوري���ك���ا  ج��م��اع��ة 
القادمة ، وبتنسيق مع املصالح اإلقليمية 
لغرس مليون  باملنطقة  للمياه والغابات 
شجرة بحوض اوريكا على مساحة 500 
هكتار. وعبر رئيس اجلماعة عن رغبته 
في استضافت اجلمعية املغربية للعلوم 
م��ش��روع  ح��ام��ل��ة    )AMSR( اجلهوية
حماية البيئة والبحث عن مصادر املياه 
.وأكد على أن احلوز هو خزان تانسيفت 
الذي يزود املناطق املجاورة باملياه وعليه 
امل��ائ��ي ضرورية  احل��وض  ه��ذا  فحماية 
ويجب االهتمام بحمايته مع نهج مقاربة 

التتبع واملراقبة والصيانة .
رئيس  الهاشمي  أي��ت  محمد   وعبر 
أهمية   ع����ن  ف���اض���م���ة  س���ت���ي  ج���م���اع���ة 
هذا  بتقييم  وطالب  املتناولة  الدراسات 
أرض  على  القادمة  السنة  خ��ال  العمل 
تناولتها  وحلول  أفكار  .فهناك  ال��واق��ع 
ال����دراس����ات ت��س��ت��وج��ب ال��ت��ط��ب��ي��ق مع 
وجود اإلعتمادات املالية، يضيف رئيس 
اجلماعة، خصوص وأن املنطقة متأثرة 
جماعة  كرئيس  رغبته  بالتلوث.مبديا 
بالتوصل بهذه الدراسات لتطبيقها على 
أرض الواقع .وناشد بإجناز دراسة في 
مجال القوانن متاقلمة مع خصوصيات 
املنطقة  لكون القوانن احلالية ال تناسب 

املجال اجلبلي الذي مييز املنطقة .
مشاركة  70  شهد  امللتقى  أن  يشار 
م���ش���ارك���ا م����ن م��خ��ت��ل��ف امل���ؤس���س���ات 
وال�����ق�����ط�����اع�����ات احل����ك����وم����ي����ة ب��ج��ه��ة 
م��راك��ش  عماالت   ومم��ث��ل��ي  مراكش  
والصويرة،  وبعض  واحلوز  شيشاوة 
جماعة  رؤس���اء  وخ��ص��وص��ا  املنتخبن 
كمل من أوريكة و ستي فاظمة. كما  أطر 
ال��دك��ات��رة  م��ن  ال��ب��ح��وث مجموعة  ه���ذه 
األكفاء مبا فيهم األساتذة  أحمد أوهمو 
وإبراهيم  النبي  عبد  العابدين  زي��ن  و 
مدود واملسولي محمد واليعقوبي محمد 
احلسايني  وسعيد  األمراني  ومصطفى 
وم���ح���م���د ص����اب����ر وم���ح���م���د ب��ه��ن��اس��ي 
اللطيف  بنيس  وعبد  ال���ه���ادي  وع��ب��د 

اخلطابي  .
مع  التكيف  بحث  م��ش��روع  يذكر أن 
تانسيفت  ح����وض  ف���ي  امل���ن���اخ  ت��غ��ي��ر 
س��ي��س��ت��م��ر  ال�������ذي   ،)GIREPSE(
 ،)2014-2017( س��ن��وات  ث���اث  مل���دة 
ت��ن��س��ق��ه اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم 
م��ع  اجلهوية )AMSR( بشراكة 
ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض وامل���درس���ة 
الوطنية الغابوية للمهندسن واملديرية 
وامل��رص��د  اجل��وي��ة  ل��أرص��اد  الوطنية 
املستدامة  والتنمية  للبيئة  اجل��ه��وي 
ب��ج��ه��ة م���راك���ش ت��ان��س��ي��ف��ت وامل��ع��ه��د 
جامعة  ثم  والتعمير  للتهيئة  الوطني 
م��ون��ك��ت��ون ب��ك��ن��دا. ي��ت��ن��اول ال��ق��ض��اي��ا 
االجتماعية  بالنظم  واملتعلقة  املعقدة 
وتفاعاتها.  والطبيعية  واالقتصادية 
اإلدارة  بسياسة  النهوض  بغية  وذل��ك 
االعتبار  للمياه مع األخذ في  املتكاملة 
ج��م��ي��ع ال���ق���وى ال���داع���م���ة ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر، 
سيستفيد  حيث  واخلارجية،  الداخلية 
ه��ذا امل��ش��روع من احل��وار الشامل بن 

املعنين بالقطاع.

محماد أكنسوس رئيس جماعة أوريكا

محمد أيت الهاشمي رئيس جماعة ستي فاضمة

عبر محمد أيت الهاشمي 
رئيس جماعة ستي فاضمة 
عن أهمية  الدراسات 
المتناولة وطالب بتقييم هذا 
العمل خالل السنة القادمة 
على أرض الواقع

أثنى 
محماد أكنسوس رئيس 
جماعة أوريكا على عمل 

المشروع البحثي و فعالياته 
التي تهتم بحوض أوريكا 

ومنتزهه الوطني
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ورشة تدريبية حول االعالم واالتصال البيئي

تونس : محمد التفراوتي

اإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ة   نظمت 
لتبادل املعلومات واخلبرات في 
دول  ف��ي  النفايات  إدارة  مجال 

املشرق واملغرب العربي “سويب 
)SWEEP-Net  (  في  ن��ي��ت” 
إط���������ار امل����ن����ت����دى اإلق���ل���ي���م���ي 
اخلامس، مؤخرا بتونس، حتت 
ع��ن��وان “احل���ل���ول االق��ت��ص��ادي��ة 
مستدامة  إلدارة  واالجتماعية 
لفائدة  تدريبية  ، ورشة  للبيئة” 
اإلعامين البيئين واالتصالن 
ضواحي  قمرت  مبنطقة  العرب 

تونس العاصمة .
مشاركة  ال��ورش��ة  ع��رف   وقد 
وازن���������ة ل���ل���م���غ���رب م�����ن خ���ال 
إعامين ممثلن ملؤسسة محمد 
من  للبيئة  حل��م��اي��ة  ال���س���ادس 
واتصالين  وموريطانيا  املغرب 

املكلفة  امل��ن��ت��دب��ة  الوزارة   م��ن 
بالبيئة .

وع���ق���د امل���ن���ت���دى ع��ل��ى م��دى 
ح��ول  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ي���وم���ن 
االتصال البيئي همت اإلعامين 
ومم�����ارس�����ي م���ه���م���ة االت����ص����ال 

ال���دول العربية وك��ذا  ال��ع��ام ف��ي 
املهتمن  التونسين  الصحفين 

بالبيئة .
أنيساسماعيل،منسقع وأفاد 
االع��ام  أن  امشبكة“سويبنت” 
املتخصص يلعب دورا مهما في 
تقريب  وفي  العام  ال��رأي  تنوير 
الرؤى والتصورات املتناولة في 
االكادميية  وامللتقيات  املنتديات 
كنه  تعي  نيت”  “س��وي��ب  وأن   ،
ورس��ال��ة االع����ام واالت��ص��ال��ي��ن 
إشراك  مبادرة  جائت  هنا  من   ،
اإلع�����ام ف���ي ره���ان���ات امل��رح��ل��ة 
ملواكبة  وتأهيله  قدراته  وتعزيز 
اإلش��ك��االت  مختلف  مستجدات 

البيئية الكبرى
ون��ش��ط ال���ورش���ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ك����ل م����ن ال���ص���ح���ف���ي وأس����ت����اذ 
املعلي  السياسية  أنور  العلوم 
البرامج  ومنتجة  واالعامية  
ال��ش��اوش، رك��زا في تأطير  دنيا 

اجلوانب  ت��ن��اول  على  الورشة  
النظرية التي تروم تعزيز قدرات 
املشاركن حول القضايا الراهنة 
وتبادل اخلبرات والتجارب بن 
،كما استعرضوا أهم  املشاركن 
تشمل  العملية  التي  التدريبات 
املمارسات  و  التواصل  من  كل 

الصحفية.
وت��ن��ش��د ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تغطية اجلوانب الثقافية العامة 
واملمارسة على املستوى التقني 
حيث ثم تدارس أساس املقاربة 
الدميقراطية التشاركية، مع فهم 
للحكامة  األس��اس��ي��ة  ال��ع��ن��اص��ر 
ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  واالملام   احمللية  

احمل��ل��ي��ة  ل��ل��س��ل��ط��ات  اإلداري 
واإلقليمية .

ومتكن املشاركون من استيعاب 
للدميقراطية  ال��ع��ام��ة  املفاهيم 
املدنية  وال��ت��رب��ي��ة  ال��ت��ش��ارك��ي��ة، 
وامل��واط��ن��ة وامل��س��اءل��ة ثم  فهم 

والتنمية  امل��س��ت��دام��ة  التنمية 
ال��ب��ش��ري��ة امل��س��ت��دام��ة .وع��م��ل 
االستاذ أنور على بسط مختلف 
املصاحبة  واالشكاالت  املفاهيم 
ل����أه����داف اإلمن���ائ���ي���ة ل��أل��ف��ي��ة 
تناول  ،ك��م��ا  واملقبلة  اجل��دي��دة 
بالتحليل حتديات املؤمتر ال21 
املتحدة  األمم  اتفاقية  ألط���راف 
اإلط����اري����ة ب��ش��أن ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ 
 ، )COP21 / CMP11 2015(
 2015″ “باريس  باسم  املعروف 
في  ب��اري��س  ف��ي  سيعقد  ال����ذي 
 11  – نوفمبر   30 م��ن  ال��ف��ت��رة 
وال���ذي    .2015 ع���ام  دي��س��م��ب��ر 
حاسما  نهائيا  م��وع��دا  يعتبر 

ي��ن��ب��غ��ي أن ي����ؤدي إل���ى ات��ف��اق 
ال���دول���ي اجل���دي���د ح���ول امل��ن��اخ 
ينطبق على جميع البلدان، وذلك 
بهدف إبقاء االحترار العاملي أقل 

من 2 درجة مئوية.
التقني   امل���س���ت���وى  وع���ل���ى 

التكامل  تناول املشاركون أوجه 
وال��ت��ن��اق��ض��ات ب���ن أول���وي���ات 
من  وإتصالين   ال��ص��ح��ف��ي��ن 
صحافين  وملحقن  متحدثن 
اإلعام،  وسائل  عن  ومسؤولن 
ال���ت���واص���ل . وك����ذا  وم����دي����ري 
م��خ��ت��ل��ف امل����ه����ارات وال��س��ل��وك 
اخل������اص وال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 
ل���ف���ائ���دة  ت����واج����ه  الصحفي 
ق���راءه. وال��ت��ح��دي ال��ذي يواجه 
رسائله. وذلك  االتصالي  لنقل 
وفق تصور واضح لتغيير جيد 
امل����راد خلقه.  االت��ص��ال��ي  ن��ح��و 
هذا مع مراعاة خطر أن يصبح 
التي  املعلومة  ع��دو  االتصالي  

يوصلها إلى وسائل االعام..
امل��ش��ارك��ون مفهوم  وت���دارس 
املستدامة وأهم  ال���ت���ن���م���ي���ة 
التلوث  ف��ي  املتمثلة  حتدياتها 
املياه  وشح   . املختلفة  بأشكاله 
تزايد  أمام  السكان  عدد  وتزايد 

حاجياتهم اإلستهاكية .
ك���م���ا ت����ن����اول����وا ب��ال��ت��ح��ل��ي��ل 
مجموعة من األه��داف اإلمنائية 
 )  2016-2030  ( امل��س��ت��دام��ة 
نهاية  اق���ت���راب  م���ع  خ��ص��وص��ا 
موعد  نهاية خطة   ،2015 سنة 
للتنمية  الثانية  األلفية  أه��داف 
 2000 ال��ف��ت��رة  خ���ال  الثمانية 
صياغة  مت���ت  ح��ي��ث   ،2015  –
املستدامة  التنمية  استراتيجية 
وه��ي   ،2030  –  2016 خ���ال 
تتضمن  طموحة  استراتيجية 
االستراتيجية  ع��ن��اص��ر  ب��ع��ض 
أكبر  بطموحات  ولكن  السابقة 

ومؤشرات أكثر .

تعزيز للقدرات وتجميع للكفاءات

البرنامج الوطني للنفايات المنزلية 
التنمية  في  املغرب  ان��خ��راط  إط��ار  في 
امل��س��ت��دام��ة ع��ب��ر ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى مجموعة 
بحماية  اخلاصة  الدولية  االتفاقيات  من 
 28.00 القانون  ألحكام  وتطبيقا  البيئة، 
اخلاص بتدبير النفايات والتخلص منها، 
مت خلق البرنامج الوطني للنفايات املنزلية 
PNDM في إطار اللجنة املشتركة بني 

وزارة الداخلية والوزارة املكلفة بالبيئة.
جاء البرنامج من أجل سد اخلصاص 
احلاصل في تدبير قطاع النفايات املنزلية، 
ويستهدف كل املدن املغربية بدون استثناء 
على مدى 15 سنة بهدف حتسني مستوى 
عيش املواطنني.ويروم على املدى الطويل 
إلى تعميم جمع ومعاجلة النفايات املنزلية، 
املطارح  تسببها  التي  املشاكل  تقليص 
القدمية والعمل على دفن النفايات بطريقة 

مراقبة ومقننة وتشجيع تدوير النفايات.
للبرنامج  األس��اس��ي��ة  األه����داف   ومن 

الوطني للنفايات املنزلية:
 > الرفع من نسبة جمع النفايات الى 
مستوى 85 % سنة 2016 و %90 سنة 
بحلول   100% ال��ى  وال��وص��ول   2022

.2030
للنفايات  م��راق��ب��ة  م��ط��ارح  اجن����از   <
املنزلية واملماثلة في كل املراكز احلضرية 

سنة 2022.
> اعادة تأهيل كل املطارح غير املراقبة 

بحلول سنة 2022.
وتثمني  وت��دوي��ر  ف��رز  عملية  تطوير   <
ال��ن��ف��اي��ات عبر م��ش��اري��ع من��وذج��ي��ة لرفع 
سنة  بحلول   20% الى  التدوير  مستوى 

.2022

كل  على  املديرية  املخططات  تعميم   <
عماالت واقاليم اململكة.

ال���ف���اع���ل���ني  وت����ك����وي����ن  > حت���س���ي���س 
االساسيني في ميدان تدبير النفايات

مليار   40 البرنامج  ه��ذا  تكلفة  وتبلغ 
خل��دم��ات  منها 72%  تخصص  دره����م، 
اجلمع والتنظيف و14.6 % خللق مطارح 

مراقبة.
الترابية  بالذكر أن اجلماعات   وجدير 
م��ج��م��وع متويل  م��ن   %  70 ب���  ت��س��اه��م 

البرنامج.
من  البرنامج  ه��ذا  متكن  اآلن   وحلد 
حتقيق مجموعة من املكتسبات، إذ تتوفر 
80 % من الساكنة على شركات خاصة 
معدل  وارت��ف��ع  املنزلية،  النفايات  جلمع 
دف���ن ال��ن��ف��اي��ات م��ن %11 س��ن��ة 2007 
إلى %35 كما بلغ معدل تدوير النفايات 
24 مطرحا  تأهيل  إع���ادة  %10، ومت��ت 
مطرحا   14 اجن���از  للنفايات، وبرمجة 
مراقبا في افق 2016 و42 بني 2017 
و2022، إضافة إلى برمجة تهيئة 135 

مطرحا عشوائيا بني 2015 و2022.
في  مم��ث��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة   وتعمل 
امل���دي���ري���ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ج��م��اع��ات احمل��ل��ي��ة، 
بالتعاون مع الوزارة املكلفة بالبيئة وبدعم 
أه��داف  على حتقيق  ال��دول��ي،  البنك  م��ن 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ب��رن��ام��ج ، وال��ت��ي 
تدبير  ف��ي  احل��ك��ام��ة  ف��ي حتسني  تتجلى 
قطاع النفايات املنزلية، الدعم املؤسساتي 
واملالي خلدمات النفايات املنزلية، املراقبة 
إع���ادة  ف���روع  وت��ط��وي��ر  البيئية  وامل��ت��اب��ع��ة 

استعمال النفايات.

تقرير جديد  لألمم المتحدة: يحذر  المغرب من تداعيات 
االستغالل المفرط للمياه الجوفية عىل النظام البيئي

البيئة

دق تقرير جديد نشرته منظمة األمم 
أشغال  ب��داي��ة  م��ع  مب���وازاة  املتحدة 
في  املنعقد  للماء  العاملي  املنتدى 
كوريا اجلنوبية حول تنمية املوارد 
ال��ع��ال��م: وق��ائ��ع وأرق���ام  املائية ف��ي 
ن��اق��وس اخل��ط��ر ب��ش��أن م��ح��دودي��ة 
امل��ال��ي��ة، وارت���ف���اع الطلب  امل����وارد 
عليها في املدى لقصير واملتوسط 
في  باملائة   40 بنسبة  وال��ط��وي��ل: 
 ،2050 55 باملائة في  2030، وب 
 وت��راج��ع ح��ص��ة ال��ف��رد م��ن امل���اء.
ويدرج تقرير األمم املتحدة حول 
العالم  في  املائية  امل��وارد  تنمية 
امل��غ��رب داخ���ل خ��ارط��ة ال��ت��وزي��ع 
ال��ع��امل��ي ل��ن��درة امل��ي��اه امل��ت��زاي��دة، 

امل��خ��اط��ر احمل��دق��ة باملياه  وي��ح��ذر م��ن 
اجل��وف��ي��ة وال���ن���اجت���ة ع���ن االس��ت��غ��ال 
املفرط، وعن التغيرات املناخية- 4 مليار 

م��ت��ر م��ك��ع��ب من 
اجلوفية  املياه 
ف�������ي امل�����غ�����رب 
ال�����ت�����ي ي��ش��ت��د 
ع��ل��ي��ه��ا ض��غ��ط 
االس������ت������غ������ال 
امل�������ف�������رط إل�����ى 
ح����د ت��ن��اق��ص��ه��ا 
الفرشة  وجفاف 
اجلوفية  املائية 
ف�����������������ي ج������ه������ة 
 س�������وس م����اس����ة.

أي��ض��ا  ي����ح����ذر  و 
للمياه  املفرط  االستغال  تداعيات  من 
اجلوفية على النظام البيئي من اجنراف 

للتربة، وتسرب املياه املاحلة، ما يفرض 
إدارة  إق��ام��ة  ف��ي  التفكير  امل��غ��رب  على 
لتدبير مستدام ملوارده املالية احملدودة. 
ويصنف تقرير األمم املتحدة املغرب 

ض����م����ن 
قائمة الدول التي يتراجع فيها منسوب 

بنسبة امل������ي������اه  اجل��وف��ي��ة 
ت���ت���راوح م���ا بن 
باملائة  و50   20
وضمن  س��ن��وي��ا. 
ق���ائ���م���ة ال������دول 
ال����ت����ي ت��ع��ان��ي 
م������ن م���س���ت���وى 
انحراف وتغيير 
ن��ظ��ام ال��ت��دف��ق 
ال����ط����ب����ي����ع����ي 
بنسبة  للمياه 
بسبب  ع��ال��ي��ة 
ن����ظ����ام ت��دب��ي��ر 
ال��س��دود وال��ت��وح��ل وال��ت��ب��خ��ر: هدر 
وكذلك  سنويا،  مكعب  متر  مليون   70
جانب  إل��ى  باملغرب  املائية  األح���واض 

اجلنوبية،  وإفريقيا  وال��س��ودان  مصر 
ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظام 
الصدمة  أن  إلى  التقرير  يشير  البيئي. 
الفرد  حصة  تقل  عندما  ت��ب��دأ  امل��ائ��ي��ة 
1700 متر مكعب،  امل��اء سنويا عن  من 
ال��دول  أرب���اع  واحل���ال أن ثاثة 
العربية تعيش حتت عتبة ندرة 
امل���اء ب��أق��ل م��ن أل��ف متر مكعب 
نصفها  وق��راب��ة  س��ن��وي��ا،  للفرد 
تقل فيها حصة الفرد سنويا عن 
م��ص��ر وليبيا  م��ك��ع��ب:  م��ت��ر   500
بن  من  واليمن  واألردن  واملغرب 
الدول األخرى…بالرغم من حتسن 
العشرية  في  للماء  الولوج  نسبة 
امل��اض��ي��ة ف��ي امل��غ��رب م��ث��ا، لكن 
املناطق..  بشكل غير متناسق بن 
وي���وص���ي ال��ت��ق��ري��ر ال�����دول، ال��ت��ي 
تعتمد على الزراعة في اقتصادها، 
ومن بينها املغرب، بالعمل على جعل 
الزراعة أقل استهاكا للمياه، واحلد من 
تشييد محطات لتوليد الطاقة احلرارية 
التي تؤمن إنتاج الطاقة، ولكن تستهلك 
كميات كبيرة من املاء، والتشجيع على 
الشمسية  املتجددة:  الطاقات  استغال 
 والريحية، واختيار نظم ري عالية األداء.
العمل  يجب  أن��ه  إل��ى  التقرير  يخلص 
تدبير وإدارة  مبنطق استراتيجي على 
املاء الصالح للشرب مبنطق االستدامة، 
ألنه بدون ماء لن توجد زراعة أو حياة، 
القيام  العمومية  السلطات  على  وأن 
ب�����دور ح���اس���م ف���ي حت���دي���د اخل���ي���ارات 
االستراتيجية في سياسة تدبير وإدارة 
الطلب  تلبية  شأنها  م��ن  وال��ت��ي  امل���اء، 
املتزايد على املاء الصالح للشرب، على 

اعتبار أن املوارد املائية محدودة.
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أخبار 

مصادقة الربلمان المغريب عىل القانون المتعلق بالساحل
البيئة

صادق مجلس املستشارين مبجلس 
النواب باإلجماع على مشروع القانون 
بالساحل. ولقي  املتعلق   81.12 رقم 
بعد طول   ، القانون  اإلف��راج عن هذا 
الفعاليات  معظم  استحسان  انتظار، 
ضمان  أم��ل  على   ، املغربية  البيئية 
هذا  حماية  مستلزمات  بن  التوفيق 
حتقيق  وض���رورة  الطبيعي  ال��وس��ط 

التنمية املستدامة للساحل.
و أضحى املشهد البيئي بالسواحل 
بفعل  وض��ع��ي��ة صعبة  ف��ي  امل��غ��رب��ي��ة 
التدهور  أسباب  من  للعديد  تعرضه 
العمراني  التوسع  قبيل  والتلوث من 
في املناطق الساحلية بنسبة %60 و 
للمياه املستعملة  املباشرة  املقذوفات 
%70 من  بنسبة  والصناعية  املنزلية 
و%90 من  ال��ف��ن��دق��ي��ة  ال�����وح�����دات 
وك��ذا  انتشار   ، الصناعية  الوحدات 
املفرط  التخريب واالستغال  عمليات 

للكثبان الرملية.
وبذلك تزداد هذه الوضعية املتردية 
استفحاال بسبب عدم كفاية النصوص 
التشريعية والتنظيمية احلالية التي 
للساحل  القانونية  احلماية  تضمن 
املغربي وضعف فعاليتها في مواجهة 

التدهور  حالة  إل��ى  امل��ؤدي��ة  العوامل 
التي تلحق املناطق الساحلية.

بالساحل  املتعلق  القانون  نص  و 
ع��ل��ى اع���ت���م���اد امل����ب����ادئ وال���ق���واع���د 
للمناطق  املندمج  للتدبير  األساسية 
الساحلية والتي حثت على األخذ بها 
واالتفاقيات  املؤمترات  من  مجموعة 
األمم  م��ؤمت��ر  ق��ب��ي��ل  ،  من  ال��دول��ي��ة 
لريو  والتنمية  البيئة  ح��ول  املتحدة 
سنة 1992 ولريو + 20 وكذا املؤمتر 
العاملي حول التنمية املستدامة املنعقد 
إض��اف��ة   ،2002 س��ن��ة  بجوهنسبرغ 
بالتدبير  املتعلق  ال��ب��روت��وك��ول  إل��ى 
بالبحر  الساحلية  للمناطق  املندمج 
األبيض املوسط وال��ذي ص��ادق عليه 
 2012 سبتمبر   21 ب��ت��اري��خ  امل��غ��رب 
بالنسبة  التنفيذ  حيز  بذلك  ودخل  
لبادنا ابتداء من 21 أكتوبر من نفس 

السنة.
إل��ى   81.12 ال��ق��ان��ون رق���م  وي����روم 
في  املتمثلة  األهداف  حتقيق مختلف 
احملافظة على توازن األنظمة البيئية 
البيولوجي  التنوع  وعلى  الساحلية 
والثقافي  الطبيعي  امل��وروث  وحماية 
واألركيولوجية  التاريخية  وامل��واق��ع 
الطبيعية  وامل��ن��اظ��ر  واالي��ك��ول��وج��ي��ة 
وم��ق��اوم��ة ال��ت��ع��ري��ة ال��س��اح��ل��ي��ة؛ ثم 

الساحل  وت��ده��ور  تلوث  من  الوقاية 
منهما  وال��ت��ق��ل��ي��ص  وم��ح��ارب��ت��ه��م��ا 
وض����م����ان إع�������ادة ت���أه���ي���ل امل��ن��اط��ق 
وكذا  املتدهورة؛  أو  امللوثة  واملواقع 
املخطط  خ��ال  من  التخطيط  اعتماد 
الوطني للساحل والتصاميم اجلهوية 
تامن  وانسجام  توافق  في  للساحل 
مع وثائق إع��داد ال��ت��راب؛ ثم إش��راك 
والقطاع  امل��دن��ي  املجتمع  جمعيات 

اخل���اص واجل��م��اع��ات ال��ت��راب��ي��ة في 
املتعلقة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  مسلسل 
ب��ت��دب��ي��ر ال���س���اح���ل؛ وض���م���ان ح��ري��ة 
إلى  املواطنن  عموم  ولوج  ومجانية 
شط البحر؛ وتشجيع سياسة البحث 
الساحل  استصاح  بهدف  واالبتكار 

وموارده.
بتعريف  جاء  أن  القانون   ويشار 
قانوني للساحل وحدد مكوناته البرية 

والبحرية؛ كما نص على تدبير هذا الوسط 
باالعتماد على مقاربة مندمجة تنبني على 
بعن  وتأخذ  احلديثة  العلمية  املعطيات 
على  وأثرها  املناخية  التغيرات  االعتبار 

املناطق الساحلية.
وجلانا  وطنية  جلنة  القانون  وأح��دث 
املخطط  دراس���ة  مهمة  بها  تناط  جهوية 
اجلهوية  والتصاميم  للساحل  الوطني 

للساحل وإبداء الرأي بشأنها.
ونص القانون على عدم املساس باحلالة 
إح���داث  وع��ل��ى  ال��ب��ح��ر،  ل��ش��ط  الطبيعية 
منطقة محاذية للساحل عرضها 100 متر 
البناء، و منطقة محاذية لهذه  مينع فيها 
فيها  مينع  متر   2000 عرضها  األخ��ي��رة 

إجناز بنيات حتتية جديدة للنقل.
ومي���ن���ع ه�����ذا ال���ق���ان���ون ص����ب امل���ي���اه 
إلى  ت��ؤدي  التي  النفايات  أو  املستعملة 
للترخيص  نظاما  الساحل ويفرض  تلوث 
التي ال تتجاوز  السائلة  املقذوفات  بصب 
ح��دودا قصوى مع فرض إت��اوة على هذه 

املقذوفات.
سواحل  على  يتوفر  املغرب  أن  ويذكر 
3500 ك��ي��ل��وم��ت��ر، في  مم��ت��دة ع��ل��ى ط���ول 
واملتوسطية،وعلى  األطلسية  واجهتيه 
البحرية  ال���ث���روات  م��ن  ه���ام  رص��ي��د 
وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وامل���واق���ع وامل��ن��اظ��ر 

الطبيعية وااليكولوجية.

املغرب ينظم تدبري النفايات الخطرية
البيئة

صدر املرسوم رقم 85-14-2 
املتعلق بتدبير النفايات اخلطرة 
باجلريدة الرسمية  الذي يحدد 
املتعلقة  التنظيمية  اإلج���راءات 
ب��ت��دب��ي��ر ال���ن���ف���اي���ات اخل���ط���رة 
وك��ي��ف��ي��ات م��ن��ح ال��ت��راخ��ي��ص 
ل��ل��م��ن��ش��آت امل��ت��خ��ص��ص��ة ف��ي 
التخلص  ب��غ��رض  م��ع��اجل��ت��ه��ا 
منها أو تثمينها و كذا كيفيات 
وشكليات منح الترخيص بجمع 
ون��ق��ل ه���ذه ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل���واص���ف���ات  وكذا  
عند  احترامها  ال��ازم  املتعلقة 
النفايات  وتخزين  ونقل  جمع 
التخلص منها  اخلطرة بغرض 

أو تثمينها.
و ن��ص امل���رس���وم ع��ل��ى منح 
ال���ت���رخ���ي���ص امل���رت���ب���ط ب��ج��م��ع 
ون��ق��ل ه���ذه ال��ن��ف��اي��ات اخل��ط��رة 
م���ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ة احل��ك��وم��ي��ة 
استطاع  بعد  بالبيئة  املكلفة 
م��ن ممثلي  ت��ت��أل��ف  رأي جل��ن��ة 
املكلفة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
كما  والنقل.  والصحة  بالبيئة 
ي��ل��زم األش��خ��اص ال��راغ��ب��ن في 
بتزويد  ال��ن��ش��اط  ه���ذا  م���زاول���ة 
والوثائق  باملعلومات  اإلدارة 
الضرورية حتى تتمكن اللجنة 
م���ن ال���ت���أك���د م���ن اإلم��ك��ان��ي��ات 
ال��ك��ف��ي��ل��ة  واملالية   ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ب��اجن��از ع��م��ل��ي��ات ج��م��ع ونقل 

النفايات اخلطرة.
استعمال  امل���رس���وم  وأل����زم 
ح���������اوي���������ات وش�����اح�����ن�����ات 
للمعايير  تستجيب  م��ج��ه��زة 
وال��ت��ش��ري��ع��ات اجل�����اري بها 
بعمليات  القيام  ألج��ل  العمل 
ج��م��ع ون��ق��ل ه���ذه ال��ن��ف��اي��ات 
اخلطرة. و ال يسمح مبعاجلة 
ال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة ب��غ��رض 
إال  منها  والتخلص  تثمينها 
من  مرخصة  منشآت  بداخل 
ط����رف ال��س��ل��ط��ة احل��ك��وم��ي��ة 

امل��ك��ل��ف��ة ب��ال��ب��ي��ئ��ة. وت��س��ت��ل��زم 
م���س���ط���رة ت��س��ل��ي��م ال���رخ���ص���ة، 
مجموعة من الوثائق التي متكن 
ع��ل��ى اخل���ص���وص م���ن وص��ف 
املنشأة وكيفية اشتغالها وطرق 

معاجلة هذه النفايات.
البيئية   و يعد قرار املوافقة 
م����ن ض���م���ن ال���وث���ائ���ق 

ال���ت���ي ي��ج��ب إرف���اق���ه���ا ب��امل��ل��ف 
امل��ت��ع��ل��ق ب��ط��ل��ب ال��ت��رخ��ي��ص 
املتخصصة  امل��ن��ش��آت  ب��إق��ام��ة 
اخلطرة.  النفايات  معاجلة  في 
طلب  موضوع  املنشآت  أن  كما 
ال���ت���رخ���ي���ص ت���ك���ون م���وض���وع 
زي������ارة م��ي��دان��ي��ة ي���ق���وم ب��ه��ام 
مفتشو الشرطة البيئية التي مت 

إحداثها مؤخرا من أجل التأكد 
من مدى مطابقتها هذه املنشآت 
و  والتقنية  اإلدارية  للمتطلبات 

البيئية.
كما  يجب أن تتوفر املنشآت 
املتخصصة، مبا في ذلك منشآت 
التخزين، على جتهيزات متكنها 
من مراقبة اخلاصيات الفيزيائية 
والكيماوية لتلك النفايات التي 

حيث  وت��خ��زي��ن��ه��ا؛  تستقبلها 
يجب أن تكون مناطق التخزين 
اخلطرة  للسوائل  ن��ف��اذة  غير 
وم��ص��م��م��ة وم���ج���ه���زة ب��ش��ك��ل 
النفايات  خلط  بتجنب  يسمح 
األرض  على  أو صبها  اخلطرة 
إلى  ي���ؤدي  بشكل  تبخرها  أو 
تلويث موقع املنشأة ومحيطها. 
كما يجب أن تتوفر هذه املنشأة 
على نظام إغاق وحراسة مينع 
كل ولوج غير مرخص به إليها 
وكذا من أجل ضمان تدبير أمثل 

لهذه النفايات.
ت��دب��ي��ر  ض���م���ان  أج����ل   ومن 
فعالة  بكيفية  النفايات   ه��ذه 
وم���س���ؤول���ة ، ف��ق��د أص��ب��ح من 
الازم مبوجب التنظيم اجلديد 
النفايات  وناقلي  جامعي  على 
املستغلن   وك�����ل  اخلطرة  
وأص����ح����اب م���ن���ش���آت ت��خ��زي��ن 
وت���ث���م���ن وم���ع���اجل���ة وت��ث��م��ن 
ميسكوا  أن  اخلطرة،  النفايات 
سجل لتدوين العمليات وإجناز 
ت��ق��ري��ر س��ن��وي وال��ت��وف��ر على 
مخطط داخلي لتدبير للنفايات 

هذه النفايات.
و ي��ح��ي��ل م���ش���روع امل��رس��وم 
لتحديد  خ��اص��ة  ق�����رارات  ع��ل��ى 
املواصفات و املقتضيات املتعلقة 
بغية  ضمان  وذل���ك  بتدبيرها 

أصناف  لبعض  األمثل  التدبير 
ال���ن���ف���اي���ات اخل���ط���رة ل��ض��م��ان 
التأطير اجليد ملنظومات تثمن 
النفايات اخلطرة كالبطاريات و 

الزيوت املستعملة .
احلالية  التقديرات  أن  يشار 
إلنتاج النفايات اخلطرة  تفوق 
300.000 طن في السنة، ومتثل 
ه����ذه ال��ن��ف��اي��ات ن��س��ب��ة 20% 
الصناعية  النفايات  كمية  م��ن 
املنتجة باملغرب. هذا الصنف من 
النفايات يشكل  بحسب طبيعته 
ودرجة ضرره وخطورته تهديدا 
وصحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  حقيقيا 
السكان مما يفرض وضع إطار 

تنظيمي لتدبيره.
رق���م  ال���ق���ان���ون  أن  وي����ذك����ر 
28.00 املتعلق بتدبير النفايات 
أهمية  أول���ى  منها  والتخلص 
خاصة لتدبير النفايات اخلطرة، 
حيث ينص على ضرورة معاجلة 
ال���ن���ف���اي���ات اخل����ط����رة ب��غ��رض 
تثمينها  أو  م��ن��ه��ا  ال��ت��خ��ل��ص 
لهذا  متخصصة  م��ن��ش��آت  ف��ي 
الغرض ومرخص لها من طرف 
عمليات  إخ��ض��اع  م��ع  اإلدارة. 
اخلطرة  النفايات  ون��ق��ل  جمع 
من  يسلم  ترخيص  إل��ى  أيضا 

طرف اإلدارة.

قردة )ماكاك( مهددة باالنقراض في المغرب
البيئة

)ماكاك  زعطوط  ق��ردة  من  ن��ادرة  بفصيلة  املغرب  يحظى 

القدمية  قردة احلقبة  إلى  تنتمي  سيلفانوس(٬ وهي فصيلة 

ينحصر تواجدها في سلسلة جبال الريف خاصة في املناطق 

اجلبلية في غابات السلسلة الكلسية على مقربة من تطوان 
واملضيق والفنيدق وشفشاون والعرائش.

وهذه الفصيلة من القردة يتهددها خطر االنقراض ألسباب 

تدخل  يتطلب  ما  البشري٬  العامل  إل��ى  ب��األس��اس٬  تعود٬ 

الطبيعي  اإلرث  هذا  على  للمحافظة  املعنيني  الفاعلني  جميع 
الذي مييز املنطقة.

وتعود أسباب تراجع أعداد 
هذا النوع من القردة٬ حسب 
جمعية  أجنزته  حديث  تقرير 
زعطوط  ق��ردة  على  احملافظة 
ب���ج���ب���ال ال����ري����ف٬ وامل���رك���ز 
والتنشيط  للتوثيق  اجل��ه��وي 
واإلن����ت����اج ال���ت���رب���وي٬ إل��ى 
مباشرة  إنسانية  »تدخالت 
وغ���ي���ر م���ب���اش���رة وت���ع���رض 
م���ن ص��غ��اره��ا   300 ن��ح��و 
بيعها  قصد  للصيد  سنويا 
غير  ب���ط���رق  ت��ه��ري��ب��ه��ا  أو 

مشروعة«.

بها  يقوم  التي  الرغم من اجلهود  أنه على  التقرير  وأك��د 

املغرب والعناية القصوى التي يوليها للحفاظ على هذا النوع 

من القردة٬ فإن أعدادها في تراجع ملحوظ أمام استحالة 

إعادتها للمجال الطبيعي بعد تعرضها للصيد٬ نظرا لرفض 

ونبذ املجموعات األخرى لها ولكونها تتعرض للموت احملقق 

ووقوعها  الطعام  عن  البحث  ط��رق  وجهلها  عجزها  بسبب 
سهلة للكالب وابن آوى وغيرها من احليوانات.

وأكدت هذه الدراسة أنه نتيجة لتدخالت اإلنسان تقلص 

عدد قردة زعطوط في جبال الريف بشكل بني٬ وهو ما أدى 

إلى تراجع العدد من 13 ألف سنة 1980 إلى 5000 فقط 

في الوقت احلاضر٬ وهو نفس التراجع تقريبا الذي عرفته 
على مستوى جبال األطلس في أوقات سابقة.

وأبرزت الدراسة أن أهمية االهتمام بهذا النوع من القردة 

يعود إلى كونها هي الفصيلة الوحيدة في العالم٬ وفصيلة 

تعويض  العالم٬ وال ميكن  ق��ردة في  أي  متفردة ال تشبهها 

مجموعته  م��ن  ينتزع  ك��ل صغير  أن  إذ  منها٬  ان��ق��رض  م��ا 

يعاني أضرارا جسدية ونفسية طوال حياته ما يدفعه إلحلاق 
أضرار جسدية بنفسه وبالتالي النفوق.

واعتبرت الدراسة أن مسؤولية احلفاظ على هذا النوع من 

القردة تبقى »مهمة جماعية تتداخل فيها مسؤولية املؤسسات 

إلى  إض��اف��ة  بالبيئة٬  املعنية  واجلمعيات  الرسمية  املعنية 

ساكنة املناطق املجاورة ألماكن تواجد القردة«٬ مشيرة إلى 

هدوء  على  يؤثر سلبا  الطبيعي  السياح مبجالها  تواجد  أن 

وراح��ة قردة زعطوط كما يؤثر 
على توالدها.

ويحتم أمر احملافظة عليها٬ 
ح��س��ب ال����دراس����ة٬ »االل���ت���زام 
الطعام  تقدمي  عادة  عن  بالكف 
لها أثناء تواجدها على جنبات 
الطرق أو أخذ صور أو شرائها 
ك��ح��ي��وان��ات أل��ي��ف��ة«٬ م��ب��رزة أن 
ال��ق��ان��ون امل��غ��رب��ي مي��ن��ع وي��ج��رم 
صيد ق��ردة زع��ط��وط أو االجت��ار 
فيها ويعاقب بغرامات زجرية إال 
أن ذلك لم يساعد بعد على احلد 
من اخلطر الذي يتهدد هذا النوع 

من القردة.
وأك����دت ال���دراس���ة أن ق����ردة زع��ط��وط ت��ع��د ث����روة وطنية 

معنية  املجتمع  فئات  فكل  وبالتالي  بامتياز٬  وإيكولوجية 

بحمايتها وجتنب تصرفات تضعها في خطر٬ خاصة وأنه مت 

إدراج قردة »زعطوط« من قبل االحتاد الدولي للمحافظة على 
الطبيعة سنة 2008 كفصيلة مهددة باالنقراض.

على  البيئة٬  بأهمية  ال��وع��ي  أن  إل��ى  ال��دراس��ة  وخلصت 

اختالف متظهراتها واحملافظة على املجال الغابوي باملناطق 

في  تعيش  أن  ال��ت��ي ميكن  زع��ط��وط٬  ق���ردة  ب��ت��واج��د  املعنية 

مجالها الطبيعي أكثر من 20 سنة وتلد إناثها مولودا واحدا 

في السنة٬ هو املدخل الرئيسي للحفاظ على وجود القردة 
وغذائها ومجالها الطبيعي.
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خاص

بمناسبة  عيد العرش المجيد 
يتشرف خديم األعتاب الشريفة السيد

 محمد لعلج
المدير العام  

لشركة العمران طنجة
أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أطر 

وموظفي الشركة
  بأن يتقدم إلى صاحب الجاللة والمهابة
الملك محمد السادس نصره الله

بأحر التهاني واألماني، وأصدق عبارات الوالء لجاللته، 
مجددا تشبثه بأهذاب العرش العلوي المجيد، راجيا منه 
عز وجل أن يبقيه ذخرا ومالذا لشعبه الوفي، وأن يقر 
عيني جاللته بسمو األمير الجليل موالي الحسن، وصاحبة 
السمو الملكي األميرة لالخديجة، وصنوه السعيد  موالي 

رشيد، وباقي أفراد األسرة العلوية المجيدة.
إنه سميع مجيب

طنجة: دعوة إلنجاح املخططات الجهوية 
يف مجالي البيئة والحفاظ على املآثر

دع���ا امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رص��د 
التاريخية  وامل��آث��ر  البيئة  حماية 
ب��ط��ن��ج��ة إل�����ى ت���ض���اف���ر اجل���ه���ود 
إلجن��اح  واجلمعوية  املؤسساتية 
امل��خ��ط��ط��ات اجل��ه��وي��ة ف��ي مجالي 

البيئة واحلفاظ على املآثر.
وأض���اف امل��رص��د، ف��ي ب��اغ له، 
املرتبطة  امللفات  وأهمية  تعدد  أن 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة وامل���آث���ر ع��ل��ى امل��س��ت��وى 
امل��ه��ي��ك��ل��ة  واألوراش  اجل����ه����وي، 

واملهمة التي تعرفها املدينة، والتي 
من شأنها حتسن املجال وتأهيله، 
بالبنى  املرتبط  الشق  ف��ي  خاصة 
اجلهود  تشبيك  تقتضي  التحتية، 
األفقية  املستويات  مختلف  على 

التحديات  كل  ملواجهة  والعمودية 
وتصحيح بعض االختاالت اعتبارا 
وباعتبارها  طنجة  مدينة  مل��وق��ع 

قطبا اقتصاديا وسياحيا رائدا.
تأهيل  أه��م��ي��ة  امل���رص���د  وأب�����رز 
وح����م����اي����ة م����آث����ر امل����دي����ن����ة وم���ن 
ومبنى  ه��اري��س”،  “ف��ي��ا  ضمنها 
“م��ان��وب��ول��ي��و”، وق��ص��ب��ة غ��ي��ان، 
ومدينة  ديكاريس”،  “بيير  وقصر 
القدمية،  امل��دي��ن��ة  وأس����وار  ك��وط��ا، 
ال��ري��ف��ي، وحماية  ال��ب��اش��ا  وق��ص��ر 
امل��ب��ان��ي امل��ص��ن��ف��ة خ����ارج أس���وار 
احمل��اور  مبختلف  القدمية  املدينة 
على  م��ؤك��دا  باملدينة،  التاريخية 
لترميم مسرح  إيجاد حل  ض��رورة 
سرفانتيس وموقع “باصا طورو” 
باملدينة،  التاريخية  السينما  ودور 
م��ع إي���اء اه��ت��م��ام خ���اص لعملية 
ت��أه��ي��ل ض��ري��ح اب���ن ب��ط��وط��ة مبا 
لهذا  التاريخية  واملكانة  يتناسب 
ال��رح��ال��ة ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي، 
سياحية  كوجهة  لطنجة  ت��ع��زي��زا 

ثقافية ذات صيت عاملي.
أخ���رى، ط��ال��ب املرصد  م��ن جهة 
بالغلق العاجل للمطرح العشوائي 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى تأهيله  مل��غ��وغ��ة، م��ع 
للمنطقة،  ج��دي��د  أخ��ض��ر  ك��ف��ض��اء 

وإقامة مطرح مراقب في أقرب وقت 
البيئية،  الشروط  فيه  تتوفر  ممكن 
م���ع م����راع����اة م��ص��ال��ح ال��س��اك��ن��ة 
امل��ش��روع  متابعة  م��ن  ومتكينهت 
وت��ف��ع��ي��ل جل��ن��ة ال��ت��ت��ب��ع، وت��ع��زي��ز 
م���راق���ب���ة ت���ل���وث ال����ه����واء ب��أح��ي��اء 
البيئة  وامل��ج��د حل��م��اي��ة  ال��ع��وام��ة 
على  واملنتظم  املستمر  وال��وق��وف 
حالة وجودة املياه باملدينة وعقلنة 

استغال مياه السقي.
ك��م��ا دع����ا امل���رص���د إل����ى ح��م��اي��ة 
الغابات احلضرية احمليطة باملدينة 
م���ن م��خ��ت��ل��ف أن�����واع االن��ت��ه��اك��ات 
واملخاطر، كاحلرائق وقطع أشجار 
ورمي األزب��ال والردمة، ومن خطر 
ال��ب��ن��اء ال��ع��ش��وائ��ي خ��اص��ة على 
والبرانص  أحمار  غابات  مستوى 
القدمية ومديونة واجلبيلة والغابة 

الدبلوماسية والسلوقية.
ملفات  معاجلة  أن  املرصد  وأك��د 
املآثر التاريخية والبيئة يستوجب 
ممنهجا  وعما  التنسيق  مواصلة 
وع��م��ي��ق��ا ع��ل��ى امل���دي���ن امل��ت��وس��ط 
فعاليات  كل  فيه  تنخرط  والبعيد 
املجتمع، وحتسيس ساكنة املنطقة 
والتصدي  التحدي  رف��ع  أج��ل  م��ن 

لتحديات البيئة.
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بمناسبة  عيد العرش المجيد 
يتشرف خديم األعتاب الشريفة السيد

يوسف لقاللش
 المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع 

الماء و الكهرباء فاس
أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أطر 

ومستخدمي الوكالة
  بأن يتقدم إلى صاحب الجاللة والمهابة
الملك محمد السادس نصره الله

بأحر التهاني واألماني، وأصدق عبارات الوالء لجاللته، 
مجددا تشبثه بأهذاب العرش العلوي المجيد، راجيا منه 
عز وجل أن يبقيه ذخرا ومالذا لشعبه الوفي، وأن يقر 
عيني جاللته بسمو األمير الجليل موالي الحسن، وصاحبة 
السمو الملكي األميرة لالخديجة، وصنوه السعيد  موالي 

رشيد، وباقي أفراد األسرة العلوية المجيدة.
إنه سميع مجيب

طنجة: ندوة بيئية تناقش زراعة األسطح والمباين السكنية

حت��ت ش��ع��ار: »زراع����ة األسطح 
النظري  ب��ن  السكنية  وامل��ب��ان��ي 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي« ومب��ن��اس��ب��ة ذك��رى 
م���ي���اد ص���اح���ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي 
األم���ي���ر م����والي احل���س���ن، نظمت 
للتنمية«  الفتح  شباب  »جمعية 
الثانية  ال�����دورة  طنجة  مب��دي��ن��ة 
عشية  اخلضراء«  »طنجة  ملنتدى 
يوم اجلمعة 29 ماي 2015 على 
بغرفة  م��س��اء  ال��س��ادس��ة  الساعة 
واخل��دم��ات  وال��ت��ج��ارة  الصناعة 
إلى  منها  سعيا  وذل��ك   ، بطنجة 

ت��س��ل��ي��ط ال����ض����وء ع���ل���ى زراع�����ة 
شرفات وأسطح املباني السكنية 
الكفيلة  ال��س��ب��ل  م��ن��اق��ش��ة  وك����ذا 
ب��ت��ش��ج��ي��ع ج��م��ع��ي��ات األح���ي���اء 
وعموم املواطنن على هذا النوع 
املساهمة في  وك��ذا  ال��زراع��ة  م��ن 
حتسيس وتوعية املجتمع املدني 
ب��دور زراع��ة األسطح في توسيع 

املجال األخضر باملدينة.
انطلقت  املتدخلن  بحضور  و 
من  بينات  آي��ات  بترتيل  ال��ن��دوة 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م، ت��اه��ا امل��ق��رئ » 

أعقبها   « الفرجاني  الرحمن  عبد 
ألقاها  التي  االفتتاحية  الكلمة 
الكاتب  اكيدار«  الله  »عبد  السيد 
الفتح  ش��ب��اب  »جمعية  ل���  ال��ع��ام 
باحلضور  فيها  رح��ب  للتنمية« 
وبكل املتدخلن الذين لبوا دعوة 
ف��ي تسليط  مل��س��اه��م��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
الضوء على موضوع الندوة التي 
ال��دورة  فعاليات  إط��ار  في  تدخل 
الثانية ملنتدى »طنجة اخلضراء« 
والتي استهلها أعضاء اجلمعية 
من قبل بحملة توعوية وحتسيسية 

بأهمية زراعة األسطح في مواقع 
التواصل االجتماعي.

وفي البداية استعرض اإلعامي 
بعض   « م�����رون  امل��غ��ي��ث  ع��ب��د   «
التساؤالت التي قد يطرحها حول 
م���دى ص��اح��ي��ة أس��ط��ح امل��ب��ان��ي 
هذا  لتاريخ  تطرق  كما  للزراعة، 
احلضارة  في  الزراعة  من  النوع 

البابلية ..
كما مت اإلشادة مبجهود سكان 
ش��ارع أطلس ال��ذي��ن أب��دع��وا في 
حتويل حيهم لتحفة بيئة مكنتهم 
م��ن اح��ت��ال امل��رت��ب��ة األول����ى في 
مسابقة أجمل حي والذي تنظمه 
فعاليات  ه��ام��ش  على  اجلمعية 

املنتدى.
محمد   « اجل���م���ع���وي  ال���ف���اع���ل 
ملشكل  تطرق   « البقالي  البشير 
ن���درة امل��ن��اط��ق اخل��ض��راء داخ��ل 
زراع��ة  وأهمية  احل��ض��ري  امل���دار 
األسطح في خلق وتوسيع املجال 

األخضر كخطة بديلة.
» عبد الله محمد أمن » والذي 
املهنين  ل���«م��رك��ز  مم��ث��ا  ح��ض��ر 
ثمن  التي  مداخلته  في  الشباب« 
ف��ي��ه��ا مب���ب���ادرة »ج��م��ع��ي��ة شباب 
زراع��ة  واع��ت��ب��ر  للتنمية«  الفتح 
وجب  قيمة  ذا  مشروعا  األسطح 
تشجيعه واالهتمام به، »عبد الله 
م��ح��م��د أم����ن« امل����دون وال��ب��اح��ث 
االجتماعي  االقتصاد  مجال  في 
والتضامني أدلى بدلوه أيضا في 
املوضوع من اجلانب االقتصادي 

وت��ط��رق مل��ش��روع زراع���ة األسطح 
أهميته  مبرزا  م��ادي  منظور  من 
ف��ي حتقيق االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي في 
بعض املنتجات الفاحية مستدال 
السابقة  التجارب  بعض  بنجاح 

في بلدان أوربية وآسيوية.
وف��ي أع��ق��اب ال��ن��دوة مت توقيع 
شراكة بن »جمعية شباب الفتح 
للتنمية« و«مركز املهنين الشباب« 
دورات  إج�������راء  مب���وج���ب���ه  ي���ت���م 
تدريبية مجانية في تقنيات زراعة 

األسطح.
كما سجلت الندوة اعتذار كل من 
الفاعل اجلمعوي » نبيل إفزارن » 
و«ع��دن��ان امل��ع��ز« منسق ب��رام��ج » 
تكتل جمعيات طنجة الكبرى« عن 

احلضور ألسباب طارئة.
وفي اخلتام تا رئيس اجلمعية 
بيانا ختاميا كان عبارة عن ملخص 
شامل لكل املجهودات التي بذلتها 
اجلمعية من أجل إجناح فعاليات 
ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة مل��ن��ت��دى »طنجة 
االعتبار  بعن  ويأخذ  اخلضراء« 
أطروا  الذين  األساتذة  مداخات 
الندوة وكذا اقتراحات احلاضرين 
وهكذا اقترح أن تستمر اجلمعية 
سنة،  كل  املنتدى  هذا  تنظيم  في 
ع��ل��ى أن مت��ت��د أش���غ���ال ال����دورة 
أكثر  أو  يومن  مدى  على  املقبلة 
لتنظيم دورة  يخصص فيها يوم 
تدريبية في تقنيات زراعة شرفات 

وأسطح املباني السكنية.
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الرأي

أضحى احتواء اجلوع لدى البلدان النامية 
من االشكاالت املؤرقة . فرغم أن اجلوع ينكمش 
العالم وأن هدف األلفية اإلمنائي خلفض  في 
نسبة اجلياع إلى النصف ال يزال في املتناول 
البلدان  م��ن   63 أن  إذ   .  2015 نهاية  قبيل 
النامية في بلوغ الهدف اإلمنائي لألفية، وثمة 
ستة آخرون في طريقهم للوصول إليه بحلول 
عام 2015، لكن 805 ماين شخص لم ينفّكوا 

يعانون نقص تغذيٍة مزمنًا .
إذن ال مناص من تصعيد اجلهود اجلارية، 
أبى  هنا  من   . الفور  وعلى  مائم  نحو  على 
يسبر  أن  إال  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 
الغداء  تأمن  ، ووضعية  أغ��وار شبح اجلوع 
رصينة  أبحاث  ويستجمع   . العربي  بالوطن 
االمن  وض��ع   ، القيمة  فصوله  قاربت  ودقيقة 
الغدائي واملوارد الغدائي ضم جتربة املخطط 
االخضر املغربي . ثم دور العلم والتكنولوجيا 
الزراعة  ومساهمة  الغدائي  االم��ن  تعزيز  في 
البعلية وصغار املزارعن في االكتفاء الغذائي 
وتطوير ساسل الغداء وأثر تغير املناخ على 
فخصص  االخير  الفصل  أم��ا  الغذائي  االم��ن 
عن  فضا  الغدائي  واالم��ن  احليوانية  للثروة 

ملحقات متنوعة.
التقرير السابع للمنتدى ميكن أن تشكل دليا 
يهتدى به ذوو القرار ويساعد املجتمع الدولي 
لأفواه  واالستجابة  اجل��وع  على  لانتصار 
 املشرئبة نحو لقمة حتفظ الكرامة االنسانية .
وأفاد جنيب صعب، أمن عام املنتدى ، ممهدا 
في  ال��س��اب��ع  ه��و  ال��غ��ذائ��ي  األم���ن  أن  للتقرير 
البيئة  وض��ع  عن  السنوية  التقارير  سلسلة 
العربية التي يصدرها املنتدى العربي للبيئة 
تقارير  م��ن  األول  ال��ه��دف  )أف�����د(.  وال��ت��ن��م��ي��ة 
في  العلم  على  االع��ت��م��اد  ترسيخ  ه��و  “أف���د” 
وهذا  ال��ق��رارات.  واتخاذ  البيئية  السياسات 
في “دعم السياسات  يتماشى مع مهمة “أفد” 
العالم  لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج 
 ال��ع��رب��ي اس���ت���ن���ادًا ال���ى ال��ع��ل��م وال��ت��وع��ي��ة”.
أكثر  إدارة  ال��ى  احلاجة  على  التقرير  ويركز 
يعزز  مبا  واملائية،  الزراعية  للموارد  كفاءة 
ف���رص حت��ق��ي��ق األم����ن ال��غ��ذائ��ي. وه���و يأتي 
التي  الستة  التقارير  إل��ى  طبيعية  كإضافة 
املستقبل  حتديات   – العربية  البيئة  سبقته: 
ال��ب��ل��دان  ع��ل��ى  امل���ن���اخ  ت��غ��ي��ر  أث����ر   ،)2008(
مستدامة  إدارة   – امل��ي��اه   ،)2009( العربية 
األخضر  االقتصاد   ،)2010( متناقص  مل��ورد 
خ��ي��ارات   ،)2011( متغير  ع��رب��ي  ع��ال��م  ف��ي 
ال���ب���ق���اء – ال��ب��ص��م��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ف���ي ال��ب��ل��دان 
.)2013( املستدامة  الطاقة   ،)2012(  العربية 
ك��م��ا األم�����ن ال���غ���ذائ���ي م���وض���وع ذو أه��م��ي��ة 
سعيها  ورغ���م  العربية.  للبلدان  استثنائية 
املتواصل لتحقيق مستوى أعلى من االكتفاء 
الهدف  ه��ذا  ال��غ��ذاء، بقي حتقيق  في  ال��ذات��ي 
صعب املنال. فإلى جانب قلة األراضي الصاحلة 
تستخدم  ل��م  املائية،  امل���وارد  ون���درة  للزراعة 
على  ال��زراع��ي��ة  إمكاناتها  العربية  ال��ب��ل��دان 
السياسات  ضعف  وأسفر  وكفوء.  فعال  نحو 
تقليص  ع��ن  املائمة  ال��زراع��ي��ة  وامل��م��ارس��ات 
قدرة املوارد واخلدمات الطبيعية على جتديد 
الزراعي. اإلنتاج  استدامة  هدد  مما   نفسها، 
ويقول صعب أن أزمة الغذاء العاملية واالرتفاع 
غير املسبوق في أسعار الغذاء خال السنوات 
األخيرة، مع ما رافقها من قيود على التصدير 
أّدت  للغذاء،  املنتجة  البلدان  بعض  فرضتها 
مأمونة  م��ص��ادر  لتوفير  ال��دع��وة  جتديد  إل��ى 
هي  كما  االستيراد،  على  تعتمد  التي  للبلدان 
حال املنطقة العربية. لذا يحاول هذا التقرير 
التصدي لقضايا مثل: إلى أي حد ميكن للموارد 
ال��زراع��ي��ة امل��ت��واف��رة ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمللي 
واإلقليمي أن تلبي الطلب على الغذاء في العالم 
العربي؟ ما هي فرص حتقيق االكتفاء الغذائي، 
وأثر  املتسارع  السكاني  التضخم  اعتبار  مع 
املائية؟  وامل���وارد  األراض���ي  على  املناخ  تغير 
وفي احملصلة، ما هي اخليارات البديلة التي 
 متلكها البلدان العربية لتحقيق األمن الغذائي؟
مختلف  ال��ى  ينتمون  خ��ب��راء  التقرير  وح��رر 
نتيجة عمل  وه���و  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م  م��ن��اط��ق 
مع  ب��االش��ت��راك  حتقيقه  مت  تعاوني،  جماعي 
وجامعات  ودولية  إقليمية  وهيئات  منظمات 
مئتي  من  أكثر  فيه  وساهم  أب��ح��اث،  وم��راك��ز 
ب��اح��ث واخ��ت��ص��اص��ي. وع��ق��دت اج��ت��م��اع��ات 
تشاورية متعددة على الصعيد الوطني لبحث 
التشاوري  االجتماع  الى  وص��واًل  دات،  امل��س��وَّ
اإلقليمي املوسع الذي استضافه في أيار )مايو( 
2014 الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية، مبشاركة 40 خبيرًا ينتمون إلى 14 
املسودات  ناقشوا  حيث  مؤسسة،  و21  بلدًا 

قبل النهائية للفصول مع املؤلفن.
ويتفرد التقرير مبجموعة من اخلرائط تبّن 
العربية، متَّ  موارد األرض واملياه في املنطقة 
للبحوث  الدولي  املركز  مع  بالتعاون  إنتاجها 
الزراعية في املناطق اجلافة )إيكاردا( استنادًا 
إلى أحدث البيانات. وإذ تظهر هذه اخلرائط 
م��واق��ع ت��واف��ر األراض����ي ال��زراع��ي��ة وامل��راع��ي 
تساعد  فهي  البلدان،  وف��ق  املتجددة  وامل��ي��اه 
للتعاون  م��س��ارات ممكنة  على  االس��ت��دالل  في 
التنوع  م��ن  االس��ت��ف��ادة  على  تقوم  اإلقليمي، 
فكرة  وراء  ك��ان  وق��د  الطبيعية.  ال��ث��روات  في 
والرئيس  إنتاج هذه اخلرائط مستشار “أفد” 
كمال  الدكتور مصطفى  أمنائها  األول ملجلس 
مواقع  حت��دي��د  املفيد  م��ن  وج��د  ال���ذي  طلبه، 
امل��ن��ت��ج��ة، ملعرفة  امل���ي���اه واألراض������ي  وج����ود 
للتعاون  ي��ت��اق��ى االث���ن���ان وأي����ن مي��ك��ن  أي���ن 
جدوى. ذا  يكون  أن  امل��وارد  بتبادل   اإلقليمي 

ويستبشر التقرير، رغم الواقع اخلطير املتمثل 
على  مقلق  بشكل  العربية  املنطقة  اعتماد  في 
استيراد الغذاء إلطعام سكانها الذين يتزايدون 
في  تدهور  من  ه��ذا  يرافق  ما  مع  باستمرار، 
أن نعكس  أنه ميكن  الطبيعية، مؤكدا  املوارد 
االجتاه التراجعي املظلم للوضع الغذائي عن 
طريق حزمة من التدابير، في طليعتها حتسن 
إنتاجية األراضي وكفاءة الري. واالثنان اليوم 
 أقل كثيرًا من املعدالت العاملية، يضيف صعب. 
مسعاها  في  العربية  البلدان  تواجه  وبذلك 
حتديات  الغذائي  الذاتي  االكتفاء  تعزيز  إلى 
دة،  جدية ناجتة عن مجموعة من العوامل املقيِّ
تشمل اجلفاف، ومحدودية األراضي الصاحلة 
للزراعة، وندرة املوارد املائية، وتداعيات تغير 
املائمة  غير  السياسات  ساهمت  وقد  املناخ. 
واالستثمار الضئيل في العلوم والتكنولوجيا 
والتنمية الزراعية في تدهور املوارد الزراعية، 
إل����ى ج���ان���ب االس���ت���خ���دام غ��ي��ر ال��ك��ف��وء لها 
السكاني،  النمو  وميّثل  املتدنية.  وإنتاجيتها 
املوارد  الغذاء، وتدهور  املتزايد على  والطلب 
إلى  ال��زراع��ي��ة  األراض���ي  الطبيعية، وحت��وي��ل 
أمام  إضافية  حتديات  احلضري،  االستخدام 
املنطقة  ف��ي  الغذائي  األم��ن  مستوى  حتسن 
م��ن خال  ال��غ��ذائ��ي  العجز  ال��ع��رب��ي��ة. وي��ب��رز 
نسبة االكتفاء الذاتي البالغة نحو 46 في املئة 
للحبوب، و37 في املئة للسّكر، و54 في املئة 
للدهون والزيوت. أي أن العجز يصل إلى نحو 
الغذائية األساسية. املواد   نصف احلاجة من 
وي��رت��ب��ط ال��غ��ذاء وامل����اء ف��ي ش��ك��ل غ��ي��ر قابل 
للفكاك. فاملنطقة العربية تواجه معضلة ندرة 
للفرد  السنوية  احلصة  تعكسها  التي  املياه، 
من  أقل  والبالغة  املتجددة  املائية  امل��وارد  من 
العاملي  باملتوسط  مقارنة  مكّعبًا،  مترًا   850
هذا  ويخفي  مكّعب.  متر   6000 يفوق  ال��ذي 
في  املتفاوتة  املستويات  اإلقليمي  املتوسط 
ف 13 منها  شكل كبير بن البلدان، التي ُتصنَّ
في فئة الندرة الشديدة للمياه، بحصة سنوية 
للفرد تقل عن 500 متر مكّعب. والوضع مقلق 
جدًا في ستة من هذه البلدان، حيث تبلغ املياه 
سنويًا  مكّعب  متر   100 امل��ت��واف��رة  املتجددة 
فئة  خلق  التقرير  ه��ذا  أن  درج��ة  إل��ى  للفرد، 
االستثنائية”. “ال��ن��درة  فئة  ه��ي  بها   خاصة 
وت���ب���رز ن�����درة امل���ي���اه ف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
م��ن خ���ال اس��ت��خ��دام ن��ح��و 85 ف��ي امل��ئ��ة من 
القطاع  ألغ��راض  املائية  السحوبات  إجمالي 
الزراعي، املتسم بتدني كفاءة الري وإنتاجية 
النادرة،  املائية  امل��وارد  وتتعرض  احملاصيل. 
مب���ا ف��ي��ه��ا امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة غ��ي��ر امل��ت��ج��ددة، 
املعدالت  من  يتبّن  كما  هائلة،  ضغوط  إل��ى 
زراعية،  ألغ��راض  املائية  للسحوبات  العالية 
إجمالي  من  املئة  في   630 يساوي  مبتوسط 
التعاون  مجلس  بلدان  في  املتجددة  املياه 
في  املئة  ف��ي   2460 إل��ى  ويصل  اخلليجي، 
ال��ك��وي��ت. وت���رى منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة 
)الفاو( أن البلدان تكون في وضع حرج إن 
استخدمت أكثر من 40 في املئة من مواردها 
اعتبارها  وميكن  للزراعة،  املتجددة  املائية 
أكثر  استخرجت  إن  مائيًا  إجهادًا  تعاني 
من 20 في املئة من هذه املوارد. ووفق هذا 
التعريف، ميكن تصنيف 19 بلدًا عربيًا في 
حال من اإلجهاد املائي، ألن معدالت السحب 

احلالية من مواردها املائية املتجددة ألغراض 
 زراع���ي���ة ت��ف��وق ب���أش���واط احل����دود امل��ق��ب��ول��ة.
البلدان  في  الغذائي  األم��ن  إن حتسن وض��ع 
العربية م��ن خ��ال اإلن��ت��اج احمل��ل��ي، ف��ي ظل 
األراض��ي الزراعية احمل��دودة، وامل��وارد املائية 
التي تعاني االستنزاف والتراجع، ناهيك عن 
افتقار القدرة احليوية للموارد الزراعية، مهمة 
باالعتبار  جديرة  إمكانيات  ثمة  لكن  صعبة. 
االكتفاء  نسبة  حتسن  صعيد  على  متوافرة 
السياسات  تبني  خ��ال  من  الغذائي،  الذاتي 
نة، وخلق  السليمة والتقنيات الزراعية احملسَّ
تستطيع  الغذائية  للقيمة  متكاملة  سلسلة 
ضمان األمن الغذائي استنادًا إلى أسس توافر 
 الغذاء وسهولة مناله واستقراره واستخدامه.
وي��ت��ط��ل��ب حت��س��ن ذل����ك اجل���ان���ب م���ن األم���ن 
مقاربة  ال��ذات��ي  ب��االك��ت��ف��اء  املتعلق  ال��غ��ذائ��ي 
إق��ل��ي��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة وش��ام��ل��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، ت��ق��ّر 
والطاقة،  واملاء  الغذاء  بن  املتازمة  بالعاقة 
يعتمد  الزراعية  لاستدامة  جديدًا  ومنوذجًا 
ع��ل��ى اع���ت���ب���ارات اق���ت���ص���ادي���ة واج��ت��م��اع��ي��ة 
وب��ي��ئ��ي��ة. وم����ن ض��م��ن ه����ذا اإلط�������ار، ميكن 
نسبة  لتحسن  اخل���ي���ارات  م��ن  ع���دد  حت��دي��د 
الغذائي، خصوصًا من خال  الذاتي  االكتفاء 
االستخدام الفاعل للموارد الزراعية املتوافرة، 
إض���اف���ة إل����ى م�����وارد ال���ث���روت���ن احل��ي��وان��ي��ة 
يلي: م��ا  اخل��ي��ارات  ه��ذه  وتشمل   والسمكية. 
من  مزيد  إنتاج  ُيعتَبر  ال��ري:  كفاءة  حتسن 
يحمل  خيارًا  أق��ل  مبياه  الزراعية  احملاصيل 
أهمية كبرى في تعزيز األمن الغذائي للبلدان 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ي ن���درة ف��ي امل���ي���اه. وه���و يعتمد 
القنوات  م��ن  الصحيح  ال��ن��وع  اخ��ت��ي��ار  على 
واع��ت��م��اد وسائل  إل��ى احل��ق��ول،  امل��ي��اه  لنقل 
التنقيط،  أو  ال���رش  مثل  ل��ل��ري  فاعلية  أك��ث��ر 
وال����زراع����ة ف���ي م��س��اك��ب ع��ري��ض��ة م��رت��ف��ع��ة، 
 ومستوى التنظيم واالنضباط لدى املزارعن.
بلدًا عربيًا   19 في  الري  كفاءة  ويقل متوسط 
ر أن رف��ع ه��ذا الرقم  ع��ن 46 ف��ي امل��ئ��ة. وُي��ق��دَّ
50 بليون متر  70 في املئة كفيل بتوفير  إلى 
الري  ر أن  ُيقدَّ املياه سنويًا. وفيما  مكّعب من 
ل��ك��ل ط��ن م��ن احل��ب��وب يبلغ 1500  امل��ط��ل��وب 
املياه  م��ن  ��رة  امل��وفَّ للكمية  ميكن  مكّعب،  متر 
من  طن  مليون   30 من  أكثر  إلنتاج  تكفي  أن 

احلبوب، أو 45 في املئة من واردات احلبوب 
 بقيمة 11.25 بليون دوالر وفق أسعار 2011.
تعزيز إنتاجية احملاصيل: إن إنتاجية احلبوب 
في املنطقة العربية متدنية إجمااًل، خصوصًا 
بالنسبة إلى احلبوب الرئيسية، إذ تبلغ نحو 
1133 كيلوغرامًا للهكتار في خمسة من البلدان 
الرئيسية في إنتاج احلبوب )اجلزائر والعراق 
واملغرب والسودان وسورية(، مقارنة مبتوسط 
للهكتار.  كيلوغرامًا   3619 نحو  يبلغ  عاملي 
وتبّن بحوث املركز الدولي للبحوث الزراعية 
زي��ادات جديرة  )إي��ك��اردا(  املناطق اجلافة  في 
في حقول جتريبية،  القمح  غلة  في  باالعتبار 
األنظمة  من  كل  في  املزارعن  بحقول  مقارنة 
املروية واملطرية في بلدان مثل مصر واملغرب 
وال��س��ودان وس��وري��ة وت��ون��س. ف��ال��زراع��ة في 
مساكب مرتفعة في مصر، مثًا، حققت زيادة 
بنسبة 30 في املئة في غلة احلبوب، وتوفيرًا 
بنسبة 25 في املئة في مياه الري، وكفاءة في 

استخدام املياه بنسبة 72 في املئة.
إنتاجية  لتحسن  ح��اس��م��ة  أه��م��ي��ة  وث��م��ة 
املطرية  األراض��ي  في  احملاصيل 

التي تشكل أكثر من 75 في املئة 
العربية.  املنطقة  ف��ي  امل��زروع��ة  األراض���ي  م��ن 
وتشير “الفاو” و”إيكاردا” إلى أشكال مختلفة 
املوقع  ف��ي  احلفظ  تشمل  امل��ط��ر،  مياه  جلمع 
الزراعي، والري مبياه السيول، والتخزين من 
أجل الري التكميلي. وبّينت برامج في بعض 
البلدان النامية أن الغال قابلة للزيادة مبعدل 
ضعفن أو ثاثة أضعاف من خال استخدام 
اجلافة  بالزراعة  مقارنة  عة،  املجمَّ املطر  مياه 
التقليدية. وميكن لزيادة متوسط غلة احلبوب 
نحو  ال��ب��ال��غ  احل��ال��ي  م��ن مستواها  امل��ط��ري��ة 
ثاثة  أو  إلى ضعفن  للهكتار  كيلوغرام   800
مليون  و30   15 بن  ما  تضيف  أن  أض��ع��اف، 
طن من احلبوب إلى اإلنتاج السنوي احلالي 
 البالغ نحو 51 مليون طن في املنطقة العربية.
امل��روي��ة  امل��ن��اط��ق  ف��ي  احل��ب��وب  غلة  ولتعزيز 
لتحسن  باالعتبار  جديرة  إمكانية  واملطرية 
العربية،  املنطقة  في  الغذائي  الذاتي  االكتفاء 
م��ن خ���ال زي����ادة ال��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة، ونقل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واالس��ت��ث��م��ار ف���ي ال���زراع���ة 
املمارسات  أفضل  تطبيق  وُيعتَبر  امل��ط��ري��ة. 
ال��زراع��ي��ة ح��اس��م��ًا، وه��ي تشمل االس��ت��خ��دام 
األم���ث���ل ل��أس��م��دة وامل���ب���ي���دات وغ��ي��ره��ا من 
للموارد  اجليدة  اإلدارة  جانب  إلى  املدخات، 
الزراعية املتوافرة. لكن تأثير تغير املناخ في 
خال  م��ن  يظهر  أن  ��ع  ُي��ت��وقَّ العربية  املنطقة 
وتتطلب  احل��ب��وب،  إنتاجية  في  ح��اد  تراجع 
صعيد  على  فاعلة  لتدابير  تبنيًا  مواجهته 
 التأقلم مع الظاهرة والتخفيف من تداعياتها.
زي��ادة  إل��ى  إض��اف��ة  امل��ي��اه:  إنتاجية  حتسن 
امل��ي��اه على  إنتاجية  رف��ع  ال���ري، ميكن  ك��ف��اءة 
العملي،  أو  االق��ت��ص��ادي  الصعيدين  م��ن  أي 
أعلى  حملاصيل  امل��ي��اه  تخصيص  خ��ال  م��ن 
قيمة أو إنتاج محاصيل أكثر في مقابل كمية 
املياه نفسها. ويعتمد انتقاء خيار من االثنن 
قيمة  على  الباد  تعلقها  التي  األهمية  على 
السياسي  السياق  في  كميتها  أو  احملاصيل 
األوس��ع. والبيئي  واالجتماعي   واالقتصادي 
وميكن تعزيز إنتاجية املياه مبزيج من العوامل 
نة، مثل  التي تشمل املمارسات الزراعية احملسَّ
ن،  احملسَّ والتصريف  احلديثة،  الري  أساليب 

والزراعة احلمائية أو الزراعة من دون حراثة، 
��ن��ة امل��ت��واف��رة، واالس��ت��خ��دام  وال���ب���ذور احمل��سَّ
حلماية  املبتكرة  والتقنيات  لأسمدة،  األمثل 
احمل��اص��ي��ل، وخ��دم��ات اإلرش����اد ال��ف��اع��ل��ة. وال 
مثل جمع  زراع��ي��ة  ف��وائ��د مم��ارس��ات  تقتصر 
املياه، والري التكميلي والناقص، وحفظ املياه، 
والزراعة العضوية، على زيادة إنتاجية املياه 
في  كبيرة  أهمية  أيضًا  تكتسب  بل  فحسب، 
تعزيز االستدامة الزراعية. كذلك ميكن تعزيز 
ع��ادات  تغيير  خ��ال  من  أكثر  املياه  إنتاجية 
استخدام  ذات  محاصيل  باجتاه  االستهاك 
مماثلة. غذائية  قيمة  وذات  للمياه  كثافة   أقل 
اس��ت��خ��دام م��ي��اه ال��ص��رف امل��ع��اجَل��ة: ال ت��زال 
في  كبير  حد  إلى  مستغلة  غير  الصرف  مياه 
العربية.  ال��ب��ل��دان  عبر  ال��زراع��ي  االس��ت��خ��دام 
الصرف  مياه  م��ن  سنويًا  امل��ع��اجَل��ة  فالكمية 
البلدي تساوي نحو 48 في املئة فقط من نحو 
14،310 ماين متر مكّعب سنويًا، فيما الكمية 
الباقية ُترمى من دون معاجَلة. وال تتجاوز كمية 
الري  في  املستخدمة  املعاجَلة  الصرف  مياه 
الزراعي تسعة في املئة من اإلجمالي في بلدان 
مثل مصر واألردن واملغرب وتونس، فيما بلدان 
 37 نحو  تستخدم  اخلليجي  التعاون  مجلس 
 في املئة من مياه الصرف املعاجلة في الزراعة.
املعاجَلة  الصرف  مياه  نسبة  ارتفاع  ويعود 
التعاون  بلدان مجلس  في  زراعيًا  املستخدمة 
الندرة  إلى  األخ��رى  العربية  بالبلدان  مقارنة 
احل���ادة ف��ي م���وارد امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة، والضغط 
السحب  خ��ال  م��ن  امل���وارد  ه��ذه  على  الهائل 
لاستخدام الزراعي، إلى جانب تبني معايير 
نة للمعاجَلة من أجل ضمان االستخدام  محسَّ
املستويات  م��ع  لكن  امل��ع��اجَل��ة.  للمياه  اآلم���ن 
إع���ادة  مي��ك��ن  امل��ن��اس��ب��ة،  للمعاجَلة  املختلفة 
لنشاطات  كمصدر  ال��ص��رف  م��ي��اه  اس��ت��خ��دام 
متعددة، زراعية وصناعية ومنزلية، ما يخفف 

الضغط على موارد املياه العذبة والبيئة.
وإذ يعتمد إنتاج الغذاء في البلدان العربية 
موارد  وتتناقص  املطرية  الزراعة  على  بشدة 
البديل  تشجيع  يجب  بسرعة،  العذبة  املياه 
وتؤكد  للري.  املياه  استخدام  بإعادة  املتمثل 
إلى  ال��زراع��ة املطرية  أن التحول من  “ال��ف��او” 
معظم  غ���ال  زي����ادة  ع��ل��ى  يقتصر  ال  امل��روي��ة 
احملاصيل بنسبة 100 إلى 400 في املئة فحسب، 
محاصيل  ب��زراع��ة  يسمح  أن  أيضًا  ميكن  بل 
أكبر. قيمة  وتعطي  أعلى  دخ��ًا  حتقق   بديلة 
ت��ق��ل��ي��ص خ��س��ائ��ر م���ا ب��ع��د احل���ص���اد: ُت��ع��زى 
األسباب الرئيسية لهذه اخلسائر إلى وسائل 
غير مناسبة مستخدمة في حصاد احملاصيل 
ومعاجلتها ونقلها وتخزينها، إلى جانب 
فاعلة على صعيد  خدمات لوجستية غير 
أن  ر  وُي���ق���دَّ ال������واردات.  إم�����دادات  سلسلة 
البلدان  ف��ي  للحبوب  السنوية  اخلسائر 
في  ط��ن  مليون   6.6 نحو  بلغت  العربية 
2012. كذلك تصل خسائر القمح املستورد 
 3.3 نحو  إل��ى  العربية  البلدان  بعض  في 
غير  لوجستية  خدمات  بسبب  طن  مليون 
القيمة  وتبلغ  االستيراد.  على صعيد  فاعلة 
اإلجمالية خلسائر ما بعد احلصاد للحبوب 
وخسائر واردات القمح إلى نحو 3.7 بليون 
في   40 ميّثل  ما   ،2011 أسعار  وف��ق  دوالر 
العربية  البلدان  في  املنتج  القمح  من  املئة 
ك��ل��ه��ا ف���ي ح��س��اب ال��ق��ي��م��ة. وه����ذا ي��س��اوي 
القمح. واردات  م��ن  أشهر  أرب��ع��ة  نحو   قيمة 
إن لتقليص اخلسائر في احلبوب على امتداد 
سلسلة اإلمداد الغذائي أهمية كبرى. فخسائر 
الغذائي وموارد  اإلمداد  كهذه متّثل هدرًا في 
طبيعية أخرى، تشمل األرض واملياه والطاقة 
ويتفاقم  وال��ع��م��ال��ة.  وامل��ب��ي��دات  واألس���م���دة 
مفرطة  انبعاثات  يشمل  بيئي  ب��ض��رر  األم���ر 
م��ن غ����ازات ال��دف��ي��ئ��ة ت��ص��در ع��ن ال��ن��ش��اط��ات 
الغذائية. السلسلة  ام��ت��داد  على   ال��زراع��ي��ة 
التعاون اإلقليمي: ُيعتَبر التعاون بن البلدان 
في  النسبية  امل��ي��زات  أس���اس  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
املوارد الزراعية واملالية خيارًا أساسيًا لتعزيز 
األمن الغذائي على املستوى اإلقليمي. وليكون 
التعاون فاعًا فهو يتطلب مقاربة تستند إلى 
مواءمة االستراتيجيات والسياسات الزراعية 
ال��وط��ن��ي��ة، وزي�����ادة االس��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ع��ل��وم 
وتنظيمات  ال��زراع��ي��ة،  والتنمية  والتقنية 
فاعل  استخدام  إلى  تفضي  وحوافز  وتدابير 
ل��ل��م��وارد، وح��ف��ظ��ًا ل��ل��ق��درة احل��ي��وي��ة املنتجة 
ل��ل��م��وارد ال��ب��ري��ة وامل��ائ��ي��ة ال��ت��ي تشكل حجر 
املستويات  على  ال��زراع��ي  ل��إلن��ت��اج  ال��زاوي��ة 
 ال��وط��ن��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ف��رع��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة.
متلك  والسمكية:  احليوانية  الثروتن  تطوير 
باالعتبار  ج��دي��رة  م����وارد  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان 
والسمكية.  احليوانية  الثروتن  صعيد  على 
وه����ي ش��ب��ه م��ك��ت��ف��ي��ة ذات����ي����ًا ع��ل��ى م��س��ت��وى 
الطلب  م��ن  املئة  ف��ي   25 نحو  لكن  األس��م��اك، 
��ى ع��ن ط��ري��ق ال������واردات.  ع��ل��ى ال��ل��ح��وم ُي��ل��بَّ
املستقبل  في  النسبة  ه��ذه  تزيد  أن  ع  وُيتوقَّ
والتحّضر. وال��ث��روة  السكان  زي���ادات   بسبب 
في  احليوانية  الثروة  قطاع  إنتاجية  تواجه 
املوارد،  بسبب ضآلة  عقبات  العربية  املنطقة 
خصوصًا تدهور املراعي وعدم كفاية األعاف 
التحتية  البنية  الدعم عن  واملياه. وأّثر غياب 
وأثارها  العشوائية  والسياسات  واخلدمات 
وأدى  احليوانية.  الثروة  قطاع  على  السلبية 
إنتاج األعاف محليًا إلى تدهور املوارد املائية 
غير املتجددة وتراجع املراعي وموارد األعاف، 
وتدهور  احليوي  التنوع  فقدان  إل��ى  أدى  ما 
الثروة  إنتاجية  تراجع  إلى  وبالتالي  التربة 
الشديد  اجل��ف��اف  مواجهة  وف��ي  احل��ي��وان��ي��ة. 

واملساحات الكبيرة لأراضي الهامشية، يبقى 
ال��ث��روة  لتربية  وامل��ط��ري  ال��رع��وي  النظامان 
ل��ذل��ك ثمة حاجة  احل��ي��وان��ي��ة األك��ث��ر م��رون��ة، 
إل��ى س��ي��اس��ات ت��دع��م ح��رك��ة ه��ذي��ن النظامن 
األنظمة  تقّدم  كذلك  املراعي.  إلى  ووصولهما 
املتكاملة إلنتاج احملاصيل والثروة احليوانية 
ف��رص��ًا ل��زي��ادة اإلن��ت��اج اإلج��م��ال��ي وال��ت��ن��وع 
 واالس���ت���دام���ة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ق��ط��اع��ن م��ع��ًا.
العربية  البلدان  في  السمكية  الثروات  وتوفر 
احمللي  الطلب  لتلبية  ليس  كبيرة،  إمكانيات 
ف��ح��س��ب ب���ل ك���ذل���ك ل��ل��ت��ص��دي��ر. وق����د بلغت 
بقيمة نحو  912،460 طنًا  ص��ادرات األسماك 
ميكن  ل��ك��ن   .2013 ع���ام  دوالر  ب��اي��ن  ث��اث��ة 
أكثر، ويتطلب إطاق  ال��ص��ادرات  زي��ادة ه��ذه 
ال��ث��روة السمكية  ق��ط��اع  ال��ع��ن��ان إلم��ك��ان��ي��ات 
التي  املختلفة  واالختناقات  املشاكل  معاجلة 
ت��واج��ه ت��ط��وي��ره. واأله���م أن ثمة ح��اج��ة إلى 
أمور  جانب  إل��ى  القطاع،  ه��ذا  في  االستثمار 
على  وتشريعات  قوانن  تطبيق  تشمل  أخرى 
وذلك  األسماك،  تربية  نشاطات  وعلى  الصيد 
ل��ض��م��ان اس��ت��دام��ة ال��ق��ط��اع وم��س��اه��م��ت��ه في 
املشتركة  احلوكمة  وُتعتَبر  ال��ب��اد.  رفاهية 
مل��خ��زون��ات ال���ث���روة ال��س��م��ك��ي��ة ف���ي ال��ب��ل��دان 
ال��ع��رب��ي��ة ح��اس��م��ة أي��ض��ًا، ف��احل��دود ال��ع��اب��رة 
كاملة. مائية  جتمعات  بسامة  تتأثر   للبحار 
الغذائي  للبروتن  كمصدر  األسماك  تقل  وال 
على  التشجيع  وي��ج��ب  ال��ل��ح��وم.  ع��ن  أهمية 
استهاك األسماك للحد من االستهاك املفرط 
وكذلك  وصحية،  اقتصادية  ألس��ب��اب  للحوم 
التفكير في تأثير إنتاج الثروة احليوانية على 
حاجة  وثمة  والبيئة.  النادرة  املائية  امل��وارد 
عمومًا إلى حملة توعية لتشجيع املستهلكن 
استهاك  صعيد  على  عاداتهم  تكييف  على 
ال��غ��ذاء ب��اجت��اه أمن���اط صحية أك��ث��ر، ت��ؤّم��ن 
الزراعية. امل���وارد  استدامة  عينه  الوقت   في 
مفهوم  على  التحفظات  رغ��م  أخ��رى:  خيارات 
املعتمدة  األدوات  كإحدى  االفتراضية  املياه 
املتعلقة  التحديات  ملعاجلة  السياسات  ف��ي 
مفيدًا  يبقى  فهو  ال��غ��ذاء،   – امل��ي��اه  ب��راب��ط��ة 
ف��ي س��ي��اق ال��وض��ع امل��ائ��ي احمل���دد لبلد م��ا، 
وال������دور اإلج���م���ال���ي ال�����ذي ت���ؤدي���ه ال���زراع���ة 
 ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة.
وميكن ملفهوم املياه االفتراضية أن يكون أداة 
مهمة للتعاون في األمن الغذائي بن املناطق 
في  النسبية  وامل��ي��زة  اجل��غ��راف��ي  قربها  وف��ق 
املوارد الزراعية. وهذا قد يعني مثًا توسيع 
التعاون بن البلدان العربية واألفريقية، حيث 
ميكن تعويض محدودية األراضي وندرة املياه 
امليزات  من  باالستفادة  العربية  البلدان  في 
النسبية للبلدان األفريقية على صعيد املوارد 

الطبيعية والزراعية.

توصيات
إل��ى  ف��ي مسعاها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  حت��ت��اج 
ع��ن ط��ري��ق تشجيع  ال��غ��ذائ��ي،  األم���ن  حتقيق 
سياسات  تبني  إل��ى  للغذاء،  احمللي  اإلن��ت��اج 
ومن  تأخير.  دون  من  تنفيذها  على  والعمل 
 التوصيات التي يطرحها هذا التقرير للنقاش:
أ. مت��ت��ن ال��ت��ع��اون اإلق��ل��ي��م��ي ب���ن ال��ب��ل��دان 
النسبية  امل���ي���زات  إل���ى  اس���ت���ن���ادًا  ال��ع��رب��ي��ة، 
ف��ي امل�����وارد ال��زراع��ي��ة ورأس امل����ال ال��ق��اب��ل 
واملواءمة  التنسيق  مع  بالترافق  لاستثمار، 
 ب��ن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وال��ب��رام��ج ال��زراع��ي��ة.
لعكس  ال��ض��روري��ة  ب����اإلج����راءات  ال��ق��ي��ام  ب. 
واحلفاظ  الزراعية  للموارد  املتدهور  الوضع 
توليد  إع���ادة  ب��ه��دف  احل��ي��وي،  تنوعها  على 
الغذائي. األم��ن  ف��ي  ومساهمتهما   خدماتها 
امل��ت��واف��رة  اخل���ي���ارات  تطبيق  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  ج. 
مستويات  وحتسن  ال��غ��ذائ��ي  األم��ن  لتعزيز 
االكتفاء الذاتي، مبا في ذلك، على سبيل املثال 
ال احلصر، تعزيز إنتاجية احملاصيل واملياه، 
وزيادة كفاءة استخدام املياه، وتقليص خسائر 
م��ا ب��ع��د احل��ص��اد وخ��س��ائ��ر أخ����رى، وتعزيز 
ال��ري. ف��ي  املعاجَلة  ال��ص��رف  مياه   استخدام 
للبحث  إض��اف��ي��ة  اس��ت��ث��م��ارات  تخصيص  د. 
عن طريق  التطوير،  وبرامج  الزراعي  العلمي 
دعمها مبوارد مالية مناسبة، إلى جانب تنمية 
القدرة البشرية واملؤسسية املوجهة إلى البحث 
عن مدخات أكثر إنتاجية وأكثر حماية للبيئة، 
 بهدف تعزيز إنتاجية الزراعة املطرية واملروية.
لتطوير  املطلوبة  االستثمارات  تخصيص  ه�. 
قطاعي الثروتن احليوانية والسمكية في شكل 
لتلبية  اإلنتاج  زي��ادة  إلى  توجه  مع  مستدام، 
التصدير. إمكانيات  وتعزيز  احمللي   الطلب 
و. إطاق حملة توعية لتغيير أمناط االستهاك، 
خصوصًا باالعتماد على سلع ذات قيمة غذائية 
 مماثلة لكنها ذات استخدام أقل كثافة للمياه.
ز.- تبني مقاربة متكاملة لأمن الغذائي، تشمل 
عناصر سلسلة القيمة الغذائية كلها، وتتضمن 
احلصاد والنقل والتخزين والتسويق، جلعل 
الغذاء متوافرًا وسهل املنال وقابًا لاستخدام 
املناسبن. واملكان  الوقت  وفي  جيدة   بنوعية 
تغير  تهديد  تواكب  استجابات  تطوير  ح.- 
خال  من  املنطقة،  في  الغذائي  لأمن  املناخ 
ذات  مناذج  إلى  تستند  ف  تكيُّ استراتيجيات 
تبني  م��ع  امل��ن��اخ��ي،  للتنبؤ  وم��وث��وق��ة  ص��ل��ة 
نة،  محسَّ م��ائ��ي��ة  وإدارة  زراع��ي��ة  مم��ارس��ات 
وال���زراع���ة احل��م��ائ��ي��ة، وت��ن��وي��ع احمل��اص��ي��ل، 
ماءمة  األكثر  واألصناف  احملاصيل  واختيار 
ف  للظروف املتوقعة، من بن تدابير أخرى للتكيُّ

مع تغير املناخ والتخفيف من تداعياته.

األمن الغذائي في 
البلدان العربية .. 

عالم غني 
يموت جوعا
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متابعات بيئية

خبراء يدقون ناقوس الخطر : المغرب مهدد في ثروته الغابوية
حرائق الغابات: منطقة الريف في مقدمة المناطق المتضررة من الحريق

 ب 143 حالة اندالع حريق ومساحة 703 هكتارات التهمتها النيران
أنس اليمالحي

قبل سنوات، دق خبراء البيئة والهيئات 
أن  م��ن  محذرين  ن��اق��وس اخلطر  ال��دول��ي��ة، 
لم  إن  كليا  املغرب مهدد في وج��ود غاباته 
وإط��اق  ال��س��ري��ع  بالتدخل  احل��ك��وم��ة  تقم 
حمات واسعة للتوعية بهذا اخلطر خاصة 
بعد أن أف��ادت دراس��ات متخصصة أن 30 
ألف هكتار مهددة سنويا باالنقراض بسبب 
سلوك البشر والتغيرات املناخية واحلرائق 
التي متثل التهديد املباشر للملك الغابوي.

حتديا  تشكل  احل��رائ��ق  أن  من  وبالرغم 
حقيقيا في مختلف فترات السنة، فإن نحو 
وأك��ت��وب��ر،  يونيو  ب��ن  م��ا  تقع  منها   80%
بحوالي  أسبابها  لغز  ح��ل  أب���دا  يتم  وال 
النصف رغم أن 40 % من احلرائق سببها 
احلرائق  مثل  باإلهمال  بارتباطه  معروف 
في احلقول الزراعية وقطع أشجار الغابات 
السجائر  بقايا  ورم��ي  املخيمات  وحرائق 
دخ��ان  باستخدام  العسل  جمع  وعمليات 
الصقيع  فترة  ب��أن  التذكير  مع   ، احلرائق 
إلى  ت��ؤدي  ما  ع��ادة  وفبراير  يناير  بن  ما 
فساد عدد كبير من األشجار وتسهل انتشار 

حرائق الغابات .
السامية  للمندوبية  اجلهوية  املديرية 
وفي  التصحر  ومكافحة  والغابات  للمياه 
دراس����ة ح��دي��ث��ة ل��ه��ا ، أف����ادت ب���أن ح��رائ��ق 
 6 ك��ل��ف��ت  بجهة طنجة تطوان،  ال��غ��اب��ات 
ماين و92 ألف درهم سنة 2014 وأتلفت 
 م�����وارد ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ع م��ل��ك غ���اب���وي ه���ام .
االحصائيات الواردة في الدراسة – التقرير، 
أشارت إلى أن احلرائق أتت على ما يعادل 
83ر707 هكتارا من الغابات وقد بلغ عددها 
الشمال،  املاضية بجهة  السنة  145 حريقا 
مقابل  حريق  لكل  هكتارات  88ر4  مبعدل 
)135حريقا(   2013 سنة  هكتارا  82ر263 

و3861 هكتارا سنة 2005 )328 حريقا(.
تعميمها  ال��ت��ي مت  ال���دراس���ة  وأض��اف��ت 
امل��اض��ي��ة  ال��س��ن��ة  أن إقليم تطوان عرف 
هكتارا  19ر375  أتلفت  احل��رائ��ق  م��ن   53
حريقا  ،وإقليم شفشاون 43  الغابات  من 
هكتارا( وإقليم طنجة اصيلة28  )81ر171 

هكتارا( وإقليم وزان 12  )21ر121  حريقا 
حريقا )56ر4 هكتارات( وإقليم العرائش 9 

حرائق )05ر30 هكتارا( .
املاضية  السنة  م��ن  غشت  شهر  وع��رف 
باجلهة  الغابوية  احل��رائ��ق  م��ن  ع��دد  أكبر 
شهر  ت��اه  حريقا(   38( الغربية  الشمالية 
 23( يوليوز  شهر  ثم  حريقا(   24( شتنبر 
ح��ري��ق��ا ( وش��ه��ر اك��ت��وب��ر 12 )ح��ري��ق��ا( . 
املالين بإقليم تط منطقة  حريق  وشكل 
عرفته  حريق  أكبر  امل��دي��ري��ة،  وان ،حسب 
املنصرمة  جهةطنجة تطوان السنة  غابات 
هكتارا  67ر286  إت��اف  في  تسبب  وال��ذي 
،ت�����اه ح���ري���ق ب��غ��اب��ة ال��ق��ص��ر ال��ص��غ��ي��ر 
تانسيفت  ومنطقة  ه��ك��ت��ارات(  )20ر104 
)74ر54  ب����رد  وب����اب  ه���ك���ت���ارا(  )25ر76 
بليونش  هكتارا( بإقليمشفشاون ومنطقة 
هكتارا(  )61ر29  السليبة  لسبتة  احملاذية 
وت��ب��ق��ى شجرة  ه��ك��ت��ارا(.   25( وت�����ازروت 
حرائق  بفعل  تضررا  االكثر  هي  الصنوبر 
6ر50  بجهة طنجة تطوان بنسبة  الغابات 
باملائة  3ر19  الثانوية  ،واألع��ش��اب  باملائة 
،والبلوط  باملائة  1ر19  الفليني  ،والبلوط 
باملائة  4ر6  برينايكا  ك��ي��رك��وس  ن��وع  م��ن 
. ب��امل��ائ��ة  5ر2  االوك��ال��ي��ب��ت��وس   و ش��ج��ر 

للمندوبية  اجلهوية  املديرية  تقرير  وأك��د 
ال��س��ام��ي��ة ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات وم��ك��اف��ح��ة 
احلرائق  تفاقم  أس��ب��اب  م��ن  أن  التصحر، 
بجهة طنجة تطوان ،التي تغطي 42 باملائة 
الغابات ومختلف  اإلجمالية  من مساحتها 
أنواع النباتات ،الظروف املناخية اخلاصة 
)ارت��ف��اع درج���ة احل����رارة وال��ري��اح القوية 
املسالك  وضعف  التضاريس  وصعوبة   )
من  للعديد  املتدهورة  احلالة  و  الغابوية 
اإلطفاء  عمليات  من  تصعب  التي  املسالك 
وق��ل��ة امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة وض��ع��ف مشاركة 
الساكنة املجاورة للغابات ملواجهة احلرائق 

والوقاية منها .
ف��ي إح��داث  ال��غ��اب��ات  وتتسبب ح��رائ��ق 
املتوسط  البحر  منطقة  في  كبيرة  خسائر 
جراء التهامها ماين األشجار. و قد أفادت 
لأمم املتحدة في  والزراعة  األغذية  منظمة 
آخر تقرير لها عن حرائق الغابات أن بامكان 
بلدان منطقة البحر املتوسط أن حتافظ على 
تدريب  ب��اش��رت  م��ا  اذا  الغابوي  رصيدها 
مجال  في  وتعبئتها  السكانية  التجمعات 
ومكافحتها. الغابات  حرائق  من   الوقاية 
في  بها  البأس  ميزانية  إنفاق  من  فبالرغم 
مجال مكافحة احلرائق ، إال أنه ال يستخدم 

امل��وارد لتدريب  سوى جزء بسيط من هذه 
امل��واط��ن��ن وال���ذي���ن ه��م ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س 
تشمل  أن  املتعن  فمن  ال��غ��اب��ات:  حل��رائ��ق 
التجمعات  األكثر  علي  واملكافحة  الوقاية 
الغابات.  من  بالقرب  تقيم  التي  السكانية 
مجال  في  التوعية  في  االستثمار  أن  كما 
احلرائق سيحد من عدد احلرائق وتكاليف 

مكافحتها.
وت��ن��دل��ع ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات ب��امل��غ��رب في 
الناس  وعي  انعدام  نتيجة  احلاالت  معظم 
بسلوكات قد تبدو في الظاهر محدودة الوقع، 
لكنها في العمق تخفي خطورة كبيرة مثل 
رمي أعقاب السجائر عبر نوافذ السيارات 
املخصصة  ب��امل��ن��اط��ق  ال���ن���ار  إش���ع���ال  أو 
للتنزه بغية إعداد الطعام وعدم التيقن من 
املكان. وال  إخمادها عند االنتهاء ومغادرة 
مجال للتذكير بأن مخاطر حرائق الغابات 
تتضاعف في الصيف بتزايد تنقل وأنشطة 
 امل��ص��ط��اف��ن وارت���ف���اع درج����ات احل�����رارة .
وس���ج���ل ب��امل��غ��رب س��ن��وي��ا ف���ي امل��ت��وس��ط 
ي��ق��رب م��ن 230 ح��ري��ق��ا مت��س مساحة  م��ا 
من  وب��ال��رغ��م   ، هكتار   2800 بنحو  ت��ق��در 
عدد  ف��ي  ضعيفا  معدال  يسجل  امل��غ��رب  أن 
أخرى  دول  مع  باملقارنة  الغابات  حرائق 
ميكن  ال  ال��غ��اب��ات  ع��ل��ى  ت��أث��ي��ره  أن  إال  ؛ 
التغاضي عنه أو إغفاله خصوصا بالنظر 
في   8 م��ن  ي��ق��رب  «م��ا  التشجير  ال��ى حجم 
املرتبطة  واإلكراهات  املناخ  املائة» وجفاف 
 ب���إع���ادة ت��ش��ك��ي��ل ال���ف���ض���اءات امل���ت���ردي���ة .
األمطار  امتداد فصل  بأن  التذكير  وينبغي 
غطاء  من  يخلفه  م��اي مبا  شهر  غاية  ال��ى 
وقابلية  احل�����رارة  وم��وج��ة  كثيف  ن��ب��ات��ي 
ال��ف��ض��اء ال��ن��ب��ات��ي ب��امل��غ��رب ل��اش��ت��ع��ال، 
جميعها تشكل عوامل تبعث على مزيد من 
اليقظة من قبل املواطنن والسلطات املكلفة 
من  وذلك  الوطني،  الغابوي  التراث  بإنقاذ 

أجل مواجهة مخاطر هذه اآلفة.
على  امل��اض��ي��ة  ب��ال��س��ن��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي؛ ُق����در ع���دد احل��رائ��ق 
املسجلة ب 460 حريقا همت حوالي 1540 
باألساس  تتألف  منها  باملائة   45 هكتارا، 
من األصناف الثانوية واألعشاب واحللفاء، 

وس��ج��ل��ت امل���ن���دوب���ي���ة ال��س��ام��ي��ة ل��ل��م��ي��اه 
والغابات ومحاربة التصحر أن املغرب كان 
الدول املتوسطية تضررا من احلرائق  أقل 
والبرتغال. على اسبانيا وفرنسا   متفوقا 
تسجيل  مت  أن��ه  للمندوبية  تقرير  وأض��اف 
التي  امل��س��اح��ات  مستوى  على  ان��خ��ف��اض 
املائة  ف��ي   67 بنسبة  ال��ن��ي��ران  اجتاحتها 
ت��أت��ي في  ال���ري���ف  ، م��وض��ح��ا أن م��ن��ط��ق��ة 
ب  احل��ري��ق  م��ن  امل��ت��ض��ررة  املناطق  مقدمة 
143 ح��ال��ة ان����دالع ح��ري��ق وم��س��اح��ة 703 
املنطقة  تليها  النيران،  التهمتها  هكتارات 
الشرقية ب100 حالة حريق و358 هكتارا 
الثالثة  املرتبة  في  لتأتي  النيران،  طالته 
ان���دالع  ح��ال��ة  ب19  منطقة فاس بوملان 
حريق أتت فيها النيران على حوالي 130 
هكتارا. وعرفت العشرية املاضية انخفاضا 
تقليص  مت  حيث  احل��رائ��ق،  ف��ي  ملحوظا 
من  حريق  لكل  املتضررة  املساحة  معدل 
13 هكتارا خال فترة 2002-1960 إلى 5 
هكتارات خال فترة 2013-2004 ثم إلى 

3 هكتارات.
املتعلق  ال��ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  وب��خ��ص��وص 
غافا  املندوبية  خصصت   ،2015 بسنة 
دره��م   184.830.000 ح���دود  ف��ي  م��ال��ي��ا 
والوسائل  التجهيزات  لتوفير  سيوظف 
الكفيلة للحد من اندالع احلرائق من خال 
واإلن��ذار  للرصد  املراقبة  دوري���ات  تعزيز 
الغابوية  املسالك  وصيانة  وفتح  املبكر 
نقط  وتهيئة  بالغابات،  النار  وم��ض��ادات 
للمراقبة،  أبراج  وإنشاء  صيانة  مع  املاء، 

وتعبئة أكثر من 1200 مراقب حرائق.
ي��ذك��ر أن���ه ف���ي ح���ال ان�����دالع احل��رائ��ق 
ي��ش��ارك ف��ي ع��م��ل��ي��ات اإلط���ف���اء ف��ض��ا عن 
القوات التابعة للمندوبية السامية للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر ، كل من وزارة 
الداخلية والقوات املسلحة امللكية والدرك 
امللكي والوقاية املدنية والقوات املساعدة 
والسلطات احمللية. كما يتم االعتماد على 
احلرائق  مبكافحة  اخل��اص��ة  التجهيزات 
االستراتيجية  املواقع  وفي  املطارات  في 
وال���ن���اظ���ور  والقنيطرة  م��ث��ل  طنجة    ،

و فاس و تازة.

تسجيل 42 حريقا غابويا دمر 48 هكتارا في 5 أشهر والكل مدعو لليقظة والحذر

موجة احلرارة تستنفر فرق التدخل حلماية الغابات من احلرائق
أف�����اد ف�����ؤاد ع��س��ال��ي، رئ��ي��س 
باملندوبية  الغابة  وقاية  مصلحة 
ال���س���ام���ي���ة ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات 
 42 تسجيل  التصحر،  ومحاربة 
السنة،  بداية  منذ  غابويا  حريقا 
دمر ما يناهز 48 هكتارا، مسجا 
وج��ود ارت��ف��اع في ع��دد احلرائق 
م��ق��ارن��ة م���ع ال��ف��ت��رة ذات���ه���ا من 

السنوات املنصرمة.
وعزا عسالي، ارتفاع احلرائق 
لهذه  النباتي  الغطاء  كثافة  إل��ى 
ال��س��ن��ة ب��ف��ض��ل األم����ط����ار ال��ت��ي 
العام،  هذا  بادنا خال  شهدتها 
م��ش��ي��را إل���ى أن ك��ث��اف��ة ال��غ��ط��اء 
ال��ن��ب��ات��ي، إض���اف���ة إل���ى ارت��ف��اع 
م��وج��ة احل������رارة، خ��اص��ة خ��ال 
الفترة املقبلة، من شأنه أن يهدد 
كافة  تتخذ  لم  إذا  الغابة،  سامة 
االح��ت��ي��اط��ات ال���ازم���ة م���ن قبل 
م���رت���ادي وم��س��ت��ع��م��ل��ي وج��ي��ران 

الغابة.
ب����امل����ق����اب����ل، س���ج���ل ع��س��ال��ي 
انخفاضا في املساحة املتضررة، 
بفضل جناعة وسرعة تدخل كافة 
املياه  عناصر  من  املشكلة  الفرق 
التصحر  وم��ح��ارب��ة  وال��غ��اب��ات 

وال����وق����اي����ة امل���دن���ي���ة وال����ق����وات 
املساعدة والدرك امللكي والسلطة 
احمل��ل��ي��ة وال���س���ك���ان، م��دع��وم��ن 
القوات  )طائرات  اجلوية  بالفرق 

امللكية اجلوية، والدرك امللكي(.
وذك����ر ع��س��ال��ي أن امل��ن��دوب��ي��ة 
السامية للمياه والغابات اتخذت 
والترتيبات  االحتياطات  جميع 
م���ن أج����ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��دخ��ل 
الغابة،  والناجع حلماية  الفوري 
م��ت��وق��ع��ا أن ت��ك��ون ح��رائ��ق ه��ذه 
كثافة  ب��س��ب��ب  »ص��ع��ب��ة«  ال��س��ن��ة 
احلرارة  وموجة  النباتي  الغطاء 

وتهور بعض مستعملي الغابة.
ودع���������ا ع����س����ال����ي م�����رت�����ادي 
ومستعملي الغابة من مصطافن 
وفاحن ومهنين ممن يجاورون 
احليطة  مضاعفة  إل���ى  ال��غ��اب��ة، 
أن  شأنه  من  ما  لتفادي  واحل��ذر 
حياة  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ش����رارة  يشكل 
ال���غ���اب���ة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى إخ��ط��ار 
فوري  بشكل  املختصة  السلطات 
ي��ت��ه��دد  ب�����أي س���ل���وك أو خ���ط���ر 

الغابة.
وب���خ���ص���وص ت��ف��اص��ي��ل آخ��ر 
ح��ري��ق ان���دل���ع، ن��ه��اي��ة األس��ب��وع 

امل����ن����ص����رم، ف����ي غ����اب����ة ت��ام��ك��ة 
ب��ت��ي��ل��وك��ي��ت ف���ي إق��ل��ي��م أزي����ال، 
أوض����ح رئ��ي��س م��ص��ل��ح��ة وق��اي��ة 
املشكلة  التدخل  ف��رق  أن  الغابة 

م��ن 250 ع��ن��ص��را، إض��اف��ة إل��ى 
تابعة  »كنادير«  طائرتن من نوع 
متكنت  اجل��وي��ة،  امللكية  للقوات 
من حتويط احلريق ومحاصرته، 
امل��ج��ه��ودات مكنت من  أن  م��ب��رزا 

إخماده بشكل نهائي.
وك���ان���ت امل��ن��دوب��ي��ة ال��س��ام��ي��ة 
ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات وم��ح��ارب��ة 
حصيلة  أن  أف�����ادت،  ال��ت��ص��ح��ر، 

الغابات  حرائق  مكافحة  عمليات 
»إي��ج��اب��ي��ة   2014 م��وس��م  ب��رس��م 
ج���رى تسجيل  ح��ي��ث  ل��ل��غ��اي��ة«، 
املساحات  في  ملموس  انخفاض 

ال���غ���اب���وي���ة ال���ت���ي أت�����ت ع��ل��ي��ه��ا 
 460 في  هكتارا   1540( النيران 
 3،3 ان����دالع ح���ري���ق(، أي  ح��ال��ة 
مقابل  الواحد،  للحريق  هكتارات 
بن  ما  الفترة  خ��ال  هكتارات   8

1996 و2012.
وأشار املندوب السامي للمياه 
والغابات ومحاربة التصحر، عبد 
اجتماع  خ��ال  احل��اف��ي،  العظيم 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة 
وم��ك��اف��ح��ة احل���رائ���ق ال��غ��اب��وي��ة، 
إلى أن هذه النتائج »التي تبعث 
ع��ل��ى االرت�����ي�����اح« ج�����اءت ث��م��رة 
الشركاء  مختلف  جهود  تضافر 
التابعة  العمليات  حول  املعنين 
الختصاصاتهم )املياه والغابات، 
والدرك امللكي، والقوات املسلحة 
ال���داخ���ل���ي���ة  ووزارة  امل���ل���ك���ي���ة، 
وكذا  اجل��وي��ة(،  امللكية  وال��ق��وات 
جن��اع��ة وس��رع��ة ال��ت��دخ��ات في 
بفعل  ال��غ��اب��ات  ح��رائ��ق  مواجهة 
املخاطر  خرائط  تطبيق  توسيع 
الديناميكية والسكان في مجموع 

التراب الوطني.
واس�����ت�����ع�����رض�����ت ال���ل���ج���ن���ة 
التوجيهية، خال االجتماع ذاته، 
االستراتيجية  ج��وان��ب  مختلف 
اآلن  ف��ي  التحرك  قصد  املعتمدة 
في  التحكم  مستوى  على  ذات���ه 
ال��ن��ي��ران ع��ب��ر س��ي��اس��ة ال��وق��اي��ة 
م��ن امل��خ��اط��ر، وك���ذا ف��ي التدخل 
العملي املتمثل في تعزيز الرصد 
املبكر الندالع احلرائق والوسائل 
البشرية من خال تعبئة أكثر من 
1200 مراقب حرائق، إضافة إلى 

اجلوية  خاصة  املادية،  الوسائل 
)خمس كنادير(.

السامية  املندوبية  وخصصت 
 184،83 ح��دود  ف��ي  ماليا  غافا 
ل��ب��رن��ام��ج 2015  م��ل��ي��ون دره����م 
ل���ل���وق���اي���ة وم���ك���اف���ح���ة ح���رائ���ق 

الغابات.
البرنامج حول  ويتمحور هذا 
ووق��ائ��ي��ة  عملية  ت��دخ��ات  ع���دة 
)تتصدى ألسباب اندالع وانتشار 
األمر  ويتعلق  الغابات(،  حرائق 
مصدات  بأشغال صيانة  أساسا 
النار بالغابات وتهيئة نقط املاء، 
مع إنشاء وصيانة أبراج جديدة 
للمراقبة وتعبئة مراقبي احلرائق 

لإلنذار باندالع احلرائق.
كما حتتل جوانب التحسيس 
م���ك���ان���ة م���رك���زي���ة ف����ي ع��م��ل��ي��ات 
في  الغابات  حرائق  من  الوقاية 
سيجري  حن  في   ،2015 موسم 
االح���ت���ف���اظ ب��ت��داب��ي��ر امل��راق��ب��ة 
واإلنذار والتدخات ضد حرائق 
الغابات التي وضعتها املندوبية 
ال���س���ام���ي���ة ل��ل��م��ي��اه وال���غ���اب���ات 
وم��ح��ارب��ة ال��ت��ص��ح��ر ف���ي أع��ل��ى 

مستوياتها.
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وجهة نظر

ج�����دوى«ل�����ل�����ك�����ت�����اب�����ة  أي 
ال���س���ت���ال���ي���ن���ي���ة« ف������ي ع��ه��د 
ال���دمي���وق���راط���ي���ة واحل����داث����ة 

وحرية الرأي والتعبير !؟ !
بكل  ل��ك��ن   ( ت��ش��ن��ج  ب�����دون 
ال������ق������راءات امل���م���ك���ن���ة( اف��ت��ح 
ع����ارض����ت����ن ف�����ي م��خ��ي��ل��ت��ك، 
واستحضر مسارك في مدارج 
وفي  وهبوطا  ص��ع��ودا  عملك 
كل مرحلة توقف. واطرح على 

نفسك هذا السؤال :
أن��ت تستحق ما أنت  -«ه��ل 

فيه من نعمة أو نقمة«.
س��ت��ق��ول ب��أن��ك ال ت��ت��ق��ن أي 
متارسه  م��ا  ألن   ( بعينه  عمل 
يدخل في خانة القدر املقدور( 
بل  اجلبن،  على  املكتوب  أي 
س��ت��ذه��ب إل���ى أب��ع��د م���ن ذل��ك 
وتعتقد بأن املوضوع ال يعنيك 

أصا. 
فمن تكون إذن.؟ رجل أعمال 
كرسي  على  التربع  إل��ى  ق��اده 
رآسة شركة متعددة اجلنسية 
ب��امل��اي��ي��ر( زواج  )رأس��م��ال��ه��ا 

غفلة !.
اجلباه(  ل��ه  تعن   ( حاكم  أم 
الناس  م��ن  أم��ة  مقاليد  تسلم 
في غفلة من التاريخ ورأسماله 
ع���وز م��ش��ه��ود أوص���داق���ة من 
م��س��ت��وى رف��ي��ع واع��ت��ق��د انها 

ستدوم له .
عتيد  ح���زب  زع��ي��م  أن���ت  أم 
ت���س���ل���م���ت س����ل����ط����ان ال�������رأي 
واملشورة في زمن ال أحد يأخذ 

برأي أحد !.
قد تكون هذا أو ذاك، أو هما 

واجلمع  االف���راد  بصيغة  معا 
معا .

مطروحا  يبقى  السؤال  لكن 
وال قدرة لك على التملص منه 
بأن  اليقن  علم  تعلم  عندما 
دع���اءا م��ن رج��ل صالح ل��ك أو 
عليك قد يكون اكثر مضاءا من 

حد السيف .
ت�����روي ال����ذاك����رة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
الناس  ع��ام��ة  م��ن  شخصا  أن 
يحمل  أن  ش��غ��ل��ه  وأراذل����ه����م، 
متاع اآلخرين ويقوم بكل عمل 
ذات  تقدم  منه.  يطلب  وضيع 
أهلها  ك��ان  قرية  بسوق  ي��وم، 
يبخسون الناس أشياءهم، من 
شيخ عليه وقار وهيبة وعرض 
سلة  حمل  في  مساعدته  عليه 
ثقيلة إلى حيث يشاء. فاعتذر 

منه الشيخ قائا :
-« يا ولدي، إنني ال أملك ما 

أقدمه لك أجرا لعملك هذا » . 
أجابه الرجل :

أيها  منك  ص��ال��ح  -«دع����اء 
ال���ش���ي���خ ال������وق������ور. وه����ذا 

يكفيني« .
-قال الشيخ وهو ينظر إلى 

السماء :
-«اللهم إني أتوسل بك إليك 
أن مت��ن على ه��ذا ال��رج��ل بأن 

يحكم ساكنة هذه القرية ». 
قال الرجل :

أنا ال أطمع إال  -«يا سيدي، 
نفسي  ألطعم  يومي  خبز  ف��ي 
وعيالي، فاختر لي ما هو على 

قدر مقامي«. 
ق�����ال ال���ش���ي���خ وه�����و ي��ك��ت��م 

عيناه  فاضت  وقد  ابتسامته، 
بالدموع :

-« سبق ما سبق في علم الله 
يا ولدي«.

بخلوته  والشيخ  ي��وم،  ذات 
برأس اجلبل كعادته، سمع من 

يناديه :
إن   . الفاضل  الشيخ  -«أيها 

احلاكم يرغب في مقابلتك ».
أطل الشيخ من باب اخللوة، 
ف���رأى رج��ا عليه م��اب��س من 
خ���ز، مي��ت��ط��ي ج����وادا مطهما 
وي��ت��م��ن��ط��ق ح��س��ام��ا رص��ع��ت 
ح����واش����ي غ���م���ده ب���األح���ج���ار 

الكرمية .
بادر الشيخ زائره :

-« ما خطبك يا ولدي ؟ !«.
أجاب الرجل :

-«اس��ت��ج��اب ال��ل��ه دع���اءك يا 
سيدي وأصبحت حاكم القرية 
أم��ل��ك رق����اب أه��ل��ه��ا، ح��رث��ه��ا 

ونسلها ».
وت��وق��ف ال��رج��ل ع��ن ال��ك��ام، 

وقد حتشرج صوته.
بادره الشيخ :

»أمتم كامك يا ولدي ! ».
تابع الرجل :

ما  ملساعدتك  تقدمت  ي��وم   »-
كانت نيتي إال أن أسرق زادك » .
ابتسم الشيخ وهو يجيب :

-« ولكنك لم تسرقه ».
أضاف الرجل :

-« هل تقبل دعوتي يا سيدي، 
فأنا أقيم غدا حفا كبيرا على 
ش���رف أع��ي��ان ال��ق��ب��ائ��ل وك��ب��ار 

القوم ».

رد الشيخ واالبتسامة ال تزال 
مرتسمة على شفتيه :

ولدي  يا  حفلك  -« سأحضر 
مبشيئة الله ".

ف���ي ال���ي���وم امل����وال����ي، وك���ان 
الشيخ  دخ���ل  ظ���ه���را،  ال���وق���ت 
خ��ي��م��ة احل��ف��ل، ف��ق��ام احل��اك��م 
بعبارات  ومي��ط��ره  يديه  يقبل 
التكرمي والترحاب ، وقد علت 

الدهشة وجوه اجلميع .
ق���ال احل��اك��م ي��خ��اط��ب م��ن في 

اخليمة :
-« اعلموا أن ما أنا فيه من 
مبارك  دع��اء  بفضل  هو  نعمة 

من هذا الشيخ اجلليل ».
قاطعه الشيخ :

-" يا ولدي، هو فضل الله 
ي��ش��اء، وم��ا كان  يوتيه م��ن 
دع��اءا لك مني وإمن��ا كانت 
دع��وة على ه��ؤالء ) وأش��ار 
ال��ق��وم  علية  إل���ى  بأصبعه 
من  تعلم  وأن���ت  باخليمة( 
حالك  عليه  ك���ان  وم���ا  أن���ت 
واحل���رث  رق��اب��ه��م  لتملك   ،

والنسل".
احلاكم  خيمة  الشيخ  وغادر 

نحو خلوته بأعلى اجلبل .
ت��ب��ع احل��اك��م ال��ش��ي��خ، وه��و 

يتمسح بعباءته، ويسأله :
-« ه��ل اس��ت��م��ر ف��ي��م��ا أن��ا 

عليه ؟ !«.
أجابه الشيخ :

الله  أق��ام��ك  حيث  مقامك   »-
يا ولدي ، فاألبراج ال تدور في 

أفاكها إال بأمر حكيم قدير«. 

الكاتب والصحفي 
عبد الغين 

سيدي حيدة 

تروي الذاكرة 
الشعبية أن شخصا 

من عامة الناس 
وأراذلهم، شغله أن 
يحمل متاع اآلخرين 
ويقوم بكل عمل 
وضيع يطلب منه

مغربي ضمن قائمة أفضل 
100 باحث في العالم

من  ب��وع��ش��ري��ن  محمد  ال��ب��اح��ث  األس��ت��اذ  اس���م   أدرج 
املدرسة العليا للتكنولوجيا مبكناس ضمن قائمة أفضل 

100 باحث في العالم.
العاملي«  البيولوجي  كامبريدج  »مركز  مجلة   وحسب 
محمد  اختيار  مت  فقد  التقرير،  أوردت  التي  االجنليزية 
بوعشرين ضمن أفضل 100 باحث مؤثر في العالم خال 

السنة بناءا على املنشورات التي ينشرها .
 هذا وقد سبق لأستاذ محمد بوعشرين أن صنف من 
بن ثاثة باحثن احتلوا املراتب األولى في مجال »علوم 
ط��وال  مغاربة  باحثن   15 أفضل  الئحة  ضمن  البيئة« 
البيانات  قاعدة  على  اعتمادا  األخيرة  سنوات  اخلمس 

الدولية املرجعية.
مكناس،  مدينة  من  ينحدر  بوعشرين   واألستاذ محمد 
بفرنسا  مونبوليه  جامعة  م��ن  ال��دك��ت��وراه  على  حاصل 
ودكتوراه الدولة من جامعة املولى إسماعيل، كما له عدد 
من الدراسات العلمية في عدد من املجاالت العلمية املتعلقة 
املولى  بجامعة  باحث  كأستاذ  حاليا  ويشتغل  بالبيئة، 

إسماعيل ومدير مساعد باملدرسة العليا للتكنولوجيا .

اليونان: مصائب أثينا ال تريد أن تنتهي.. اليونان تكافح 
حرائق الغابات وفرنسا ترسل طائرات للمساعدة

ن���اش���دت ال���ي���ون���ان اجل��م��ع��ة 
اوروبية  احلصول على مساعدة 
مل���ك���اف���ح���ة ح�����رائ�����ق ال���غ���اب���ات 
منطقة  وفي  اثينا  قرب  املندلعة 
ال��ب��ول��وب��ون��ي��ز اجل��ن��وب��ي��ة حيث 
اج��ب��رت ال��س��ل��ط��ات ع��ل��ى اخ��اء 

العديد من القرى.
وقال رئيس الوزراء الكسيس 
ت��س��ي��ب��راس ان���ه ط��ل��ب م��س��اع��دة 
الخ���م���اد ال���ن���ي���ران م��ع��ل��ن��ا نشر 
وحدات من اجليش وساح اجلو 

للتصدي لها.
للصحافين  تسيبراس  وق��ال 
ف��رق االط��ف��اء، اضافة الى  “كافة 
اجليش وس��اح اجل��و في حالة 
تأهب” وعزا اندالع احلرائق الى 

“احوال جوية طارئة”.
واض��������اف “ع���ل���ي���ن���ا ج��م��ي��ع��ا 

احملافظة على الهدوء”.
ط��ائ��رات  ارب���ع  اثينا  وطلبت 
م��ن اوروب������ا، ب��ح��س��ب امل��ت��ح��دث 
ب��اس��م اج��ه��زة االط��ف��اء نيكوس 

تسوغاس.
واعلن وزير الداخلية الفرنسي 
مخصصتن  ط��ائ��رت��ن  ارس�����ال 
الل��ق��اء امل��ي��اه وط��ائ��رة استطاع 
املهمة”  “باجلهود  ذل��ك  واص��ف��ا 
ضرب  احلرائق  موسم  ان  حيث 

فرنسا بالفعل.
وق������ال امل����ف����وض االوروب�������ي 
وادارة  االن���س���ان���ي���ة  ل���ل���ش���ؤون 
االزمات كريستوس ستيليانيدس 
ان االحت��اد االوروب��ي “يقف الى 
في  ملساعدتها  ال��ي��ون��ان  ج��ان��ب 
الرد على هذه الكارثة الطبيعية” 

وشكر فرنسا على جهودها.
وق���ال ت��س��وغ��اس ان وح���دات 

م��ك��اف��ح��ة ال���ن���ي���ران ت��س��ت��م��ر في 
املشتعلة  النيران  الخماد  العمل 
ونيباولي  وملكاسا  كارياس  في 
في  وسباثوفوني  الك��ون��ي��ا،  ف��ي 

كورنثيا.
رج���ل   300 ن���ح���و  وش��������ارك 

 100 م��ن  باكثر  م��زودي��ن  اط��ف��اء 
ع��رب��ة اط��ف��اء و12 ط��ائ��رة وست 
ي���وم اجلمعة  م��روح��ي��ات خ���ال 
الخ��م��اد ال��ن��ي��ران امل��ن��دل��ع��ة على 

اطراف من اثينا والبيلوبونيز.
منتصف  ال��ن��ي��ران  وان��دل��ع��ت 
نهار اجلمعة في منطقة حرجية 
منطقة  قرب  في جبل هيميتوس 
ثم  اثينا  ك��اري��اس ش��م��ال ش��رق 
ام���ت���دت ال����ى م���ش���ارف م��ن��اط��ق 

سكنية.
وف���ي غ��ض��ون ب��ض��ع س��اع��ات 
ع��ب��رت احل��رائ��ق اجل��ب��ل وب��ات��ت 
تهدد مناطق اليوبولي وغليفادا 

القريبتن من ساحل اثينا.

اجلمعة  ظهر  بعد  فترة  وف��ي 
ملكاسا  ف��ي  جديد  حريق  ان��دل��ع 

شمال العاصمة.
التلفزيون  مشاهد  واظ��ه��رت 
اخماد  يحاولون  وهم  املواطنن 
ال��ن��ي��ران م��س��ت��خ��دم��ن االوع��ي��ة 

وخراطيم ري احلدائق فيما قال 
احلريق  ان  محليون  مسؤولون 

متعمد.
منطقة  ب��ل��دي��ة  رئ��ي��س  وق����ال 
اليوبولي احملاذية للجبل الذاعة 
انه حريق متعمد،  “واضح  فيما 
في  ناسفة  عبوات  دوي  سمعت 

الغابة”.
وشوهدت سحابة رمادية فوق 
للراهبات  املدينة ومت اخاء دير 

ومأوى لاطفال.
وفي وقت سابق مت اخا اربع 
قرى في شبه جزيرة البيلوبونيز 
ق����رب ب���ل���دة م��ومن��ف��اس��ي��ا حيث 
س��اه��م��ت ال����ري����اح ال���ق���وي���ة في 

ما  بحسب  اللهب،  السنة  اذك��اء 
لوكالة  محليون  مسؤولون  قاله 

االنباء الرسمية آنا.
وق������ال رئ���ي���س ب���ل���دي���ة ب��ل��دة 
مومنفاسيا ايراكليس تريخيليس 
لتلفزيون سكاي  في وقت سابق 
“الوضع مخيف االن، هناك مئات 

اجليوب املشتعلة”.
وقالت خدمة االطفاء ان خمسة 

منازل في املنطقة احترقت.
مافروبولوس  تاسوس  وق��ال 
الوطني  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رئ��ي��س 
لتلفزيون سكاي انه مت استقدام 
ت����ع����زي����زات م����ن ك���اف���ة م��ن��ط��ق��ة 
حيث  امل��ك��ان  ال��ى  البيلوبونيز 
اجلبلية  االرض  طبيعة  تسببت 

والرياح في اعاقة العملية.
واج��ب��رت ط��ائ��رة اط��ف��اء على 
قرب  اض��ط��راري  بهبوط  القيام 
ن��ي��اب��ول��ي، وت��ع��رض ال��ط��ي��اران 

الصابات طفيفة.
وان���دل���ع ح���ري���ق اي���ض���ا على 
ج��زي��رة اي��ف��ي��ا وق���ال م��س��ؤول��ون 
ل��وك��ال��ة آن���ا ان احل���ري���ق ي��ه��دد 

منازل.
اليونان  تتعرض  م��ع  وغالبا 
حل���رائ���ق غ���اب���ات ف���ي م��ث��ل ه��ذه 
ال��ف��ت��رة م���ن ال���ع���ام. وك��ث��ي��ر من 
وتغذيها  متعمدة  احل��رائ��ق  تلك 
درجات احلرارة العالية والرياح 

القوية.
واخ��ر اكبر تلك احل��رائ��ق في 
منطقة  ف��ي  ك��ان  االخ��ي��رة  الفترة 
ايفيا  جزيرة  وعلى  البيلوبونيز 
 77 ب��ح��ي��اة  واودت   2007 ف���ي 
ش��خ��ص��ا وات����ت ع��ل��ى 250 ال��ف 

هكتار من االراضي.
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news

Coopération avec la Région Centre (France)
Dans le cadre de la coopératt

tion internationale avec la Rétt
publique Française, l’Université 
Moulay Ismail de Meknès a tenu 
le lundi 20 juillet 2015 une réutt
nion de synthèse au siège de la 
présidence à Meknès. Cette réutt
nion est dédiée essentiellement 
à la restitution du bilan des actitt
vités de recherche scientifique et 
de formation de cette fructueuse 
collaboration avec la Région 
MeknèstTafilalet et la Région 
Centre Val de Loire.

L’objectif de cette réunion est 
de présenter le bilan des activitt
tés de recherche et de formation 
relatif à la coopération entre ces 
deux régions et aussi de mettre 
en relief les perspectives futures 
entre les Universités de la Région 
Val de Loire, en l’occurrence les 
Universités d’Orléans et de Tours, 

et l’Université Moulay Ismail de 
Meknès.

Lors de cette réunion, il a été 
présenté l’état d’avancement de 
différents projets de recherche 
et de formation. Ainsi, sur le plan 

formation, la coopération entre 
l’Université Moulay Ismail et les 
Université d’Orléans et de Tours 
a permis de mettre en œuvre plutt
sieurs formations, notamment :

• Master en Ressources Miniètt

res et Energétiques à la Faculté 
des Sciences de Meknès ;

• Master en Patrimoine et 
Culture à l’Ecole Normale Supétt
rieure – Meknès ;

• DUT en Carrières Sociales à 
l’Ecole Supérieure de Technolott
gie – Meknès ;

D’autre part, cette coopératt
tion a permis la mise en place de 
plusieurs projets de recherche. Il 
s’agit de :

• Le projet VERA (Valorisation 
Energétique des Résidus Agricott
les) : VERA1 et VERA2, dans le 
domaine de l’efficacité énergétt
tique dont le responsable est le 
professeur Mohamed ASBIK, de 
la Faculté des Sciences Meknès ;

• Le projet ValPAMMet dans 
le domaine des Plantes Aromatitt
ques et Médicinales de la Région 
MeknèstTafilalet dont le respontt

sable est le professeur Lhoustt
saine EL RHAFFARI de la Faculté 
des Sciences et Techniques d’Ertt
rachidia ;

• Le projet Volubilis dans le 
domaine de la protection et prétt
servation du patrimoine dont le 
responsable est le professeur 
Ali CHAABA de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers de 
Meknès ;

A la fin de la réunion, Montt
sieur le Président de l’Université 
Moulay Ismail a remercié tous 
les acteurs de cette coopération 
pour tous les efforts déployés 
pour promouvoir et renforcer 
cette importante coopération en 
encourageant les chercheurs des 
trois Universités à collaborer datt
vantage en se travaillant sur des 
thématiques prioritaires pour les 
deux Régions.

Audit annuel de suivi de 
la labellisation du CRI 
« ISO 9001 Version 2008 » 

Un an après la 
mise en place du 
système de manatt
gement qualité au 
niveau du CRI, un 
audit annuel de 
suivi a été réalisé 
le 24/06/2015 par 
l’organisme certifitt
cateur afin de s’astt
surer d’une part 
que le système mis 
en place est toutt
jours conforme aux 
exigences de la nortt
me ISO 9001 Version 
2008 et d’autre part 
évaluer son efficacitt
té et son efficience. 
Le rapport d’audit 

n’a relevé aucune 
n o n t co nfo r m i té . 
Toutefois et dans un 
souci d’amélioration 
continue, l’auditeur 
a recommandé un 
certain nombre d’actt
tions d’amélioration. 
Par ailleurs il est à 
signaler qu’au début 
de l’année en cours, 
et afin d’évaluer 
les écarts entre la 
qualité des services 
fournis et celle pertt
çue par les usagers, 
le respect des engatt
gements, et le distt
positif de  commutt
nication mis en platt

ce,  les services du 
CRI ont réalisé  une 
enquête de satisfactt
tion auprès des usatt
gers du centre (créatt
teurs d’entreprises 
et investisseurs). 
Les résultats de 
cette dernière ont 
révélé un degré de 
satisfaction global 
élevé. Il est de l’ortt
dre de 86% pour les 
usagers du guichet 
d’appui à la créatt
tion d’entreprises et 
de 83% pour les 
usagers du guichet 
d’aide aux investistt
seurs.

Hassan BAHI, Directeur du CRI t Meknès 

les enjeux de cet atelier 
ne sont plus à démontrer. En 
suscitant l’engagement des 
parties prenantes au procestt
sus REDD+ et à la préparation 
de la COP 21 de Paris, nous 
restons dans la logique de 
l’amélioration de l’image de 
marque de nos pays, qui ont 
compris très tôt, l’intérêt de 
gérer de façon concertée les 
forêts dentt
ses humides 
t rop ica les , 
dont regortt
ge le Bassin 
du Congo. ». 
C’est sous 
ces notes 
que l’atett
lier régional 
d ’e n g a g e tt
ment des 
g r o u p e s 
cibles au 
p r o c e s s u s 
REDD+ et de 
préparation 
à la CoP21 
de Paris sur 
les changett
ments climatt
tiques a été déclaré ouvert 
ce lundi 20 juillet 2015 à 
Brazzaville en République du 
Congo, par monsieur ELENGA 
Michel, Directeur de Cabinet 
du Ministre de l’Economie 
Forestière et du Développett
ment Durable (MEFDD) de la 
république du Congo.

 Cette rencontre de 4 jours 
(20 au 23 juillet 2015) a pour 
objectif global de contribuer 
à l’engagement des parties 
prenantes et particulièrett

ment de la CEFDHAC au 
processus REDD+ à l’échelle 
nationale, régionale et intt
ternationale. Elle entre dans 
le cadre des activités du 
projet « Promotion d’une 
participation inclusive et la 
représentation des groupes 
de parties prenantes dans les 
débats sur la REDD+ », sous 
composante 1b du projet 

régional REDD+ de la COMItt
FAC financé par le Fond pour 
l’Environnement Mondial à 
travers la Banque Mondiale 
(FEM/BM) et mis en œuvre 
par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la 
Nature (UICN).

 Ils sont une cinquantaine 
à repenser la stratégie rétt
gionale d’engagement et la 
stratégie régionale de comtt
munication de la CEFDHAC 
en matière de REDD+ pour 

prendre en compte les spétt
cificités de tous les pays et 
réseaux de la CEFDHAC. Ces 
documents permettraient à 
la CEFDHAC de défendre la 
position de la société civile 
et son implication dans la 
mise en œuvre du processus 
REDD+ en Afrique Centrale, 
lors de la prochaine confétt
rence des Parties (CoP 21) à 

Paris en Décembre 2015. 
 Il est entre autres attendu 

de cet atelier qui s’achève 
le jeudi 23 juillet 2015 (i) 
la validation de la stratégie 
d’engagement et de la stratétt
gie de communication sous 
régional de la CEFDHAC par 
rapport au processus REDD+ 
et (ii) l’élaboration de la note 
de position de la CEFDHAC 
sur la REDD+ en préparation 
à la CoP 21 de Paris;

 Winnie KITIO .Brazzaville.

 L’ Afrique
Atelier régional 
d’engagement des 
groupes .....
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économique

Toulouse : journée économique et culturelle sous le thème « L’huile d’olive : 

vecteur de promotion territoriale,  
d’échanges culturels, touristiques et 
d’affaires entre la Région de Meknès-
Tafilalet et la Région de Midi-Pyrénées »

Le 05 juin 2015, le consutt
lat général du Royaume du 
Maroc à Toulouse a orgatt
nisé une journée sous le 
thème « L’huile d’olive : 
vecteur de promotion 
territoriale, d’échanges 
culturels, touristiques et 
d’affaires entre la Région 
de MeknèstTafilalet et la 
Région de MiditPyrénées ». 
Cette journée organisée 
en partenariat avec la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Toutt
louse, le Conseil Régional 
de la Région de Meknèst
Tafilalet, le Centre Régiott
nal d’Investissement de 
MeknèstTafilalet, l’agrott
pôle olivier ENAtMeknès, 
et la Fondation»Olivier 
Promo Meknès»,a bénétt
ficié du soutien de la Bantt
que Populaire et avait pour 
objectif de promouvoir 
les liens économiques et 
culturels entre la Région 
de Miditpyrénées et la 
Région de MeknèstTafilatt
let à travers notamment 
la promotion de l’olivier 

et de ses produits déritt
vés (olives, huile d’olive, 
..etc) auprès des opératt
teurs économiques de la 
Région de MiditPyrénées. 

A cet effet, une importt
tante délégation d’institutt
tionnels et d’opérateurs 

économiques, conduite 
par M. Said CHBAATOU, 
président du Conseil Rétt
gional MeknèstTafilalet 

s’est déplacée à Toulouse. 
La journée qui a connu 
la participation de nomtt

breux responsables de la 
Région de Midi Pyrénées 
notamment Monsieur le 
Préfet de Région et Montt

sieur le Vicetprésident de 
ToulousetMétropole, a détt
buté par des rencontres 

d’affaires entre les opétt
rateurs économiques des 
deux Régions, suivie d’une 
conférence au cours de latt

quelle M. Hassan BAHI a 
présenté le Grand Meknès, 
les opportunités d’investistt
sement qu’il présente ainsi 
que les grands projets qui 
seront lancés dans le cadre 
de la stratégie de déveloptt
pement de ce territoire. 
Quant à l’intervention de 
M. OUAZZANI, Directeur 
de l’Agropôle olivier et 
directeur exécutif de la 
Fondation «Olivier Promo 
Meknès», elle s’est focatt
lisé sur la présentation de 
la filière oléicole au niveau 
du Maroc en général et 
de Meknès en particulier. 
Cette rencontre a permis de 
mettre en exergue l’importt
tance de la filière oléicole 
pour le développement de 
partenariats économiques 
entre les deux régions  et 
d’identifier les possibilités 
de partenariat entre ces 
deux territoires notamtt
ment dans le domaine de 
la gestion des territoires, 
de leur gouvernance et de 
leur développement,  et de 
l’échange d’expertise dans 
le domaine de la santé et 
du bientêtre.
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L’Africa Finance Corporation (AFC) accréditée 
comme partenaire du Fonds vert pour le climat

L’AFC prévoit de s’appuyer sur ce capital du fonds pour poursuivre ses nvestissements dans l’énergie renouvelable

NAIROBI, Kenya,
 L’Africa Finance Corporation 

(AFC) (http://www.africafc.org) a 
été accréditée comme institution 
partenaire du Fonds vert pour le 
climat (FVC). Cette nomination 
fait d’elle le premier partenaire 
financier de développement en 
Afrique du Fonds. 

 L’accréditation complète de 
l’AFC a été annoncée par le FVC 
au début de ce mois, après un 
important travail de diligence raitt
sonnable et d’approbation par le 
Conseil d’administration du FVC. 
Cette accréditation permet à l’AFC 
de bénéficier du capital engagé 
par fonds, qui s’élève à 9,3 miltt
liards de dollars US : c’est un entt
semble de fonds mobilisés pour 
des projets liés aux changements 
climatiques et mis à la disposition 
des partenaires pour réaffecter 

des prêts, pour des subventions, 
des lignes de crédit, des garanties 
et d’autres opérations  de ce type. 

 L’AFC prévoit de s’appuyer sur 
ce capital du fonds pour pourtt
suivre ses investissements dans 
l’énergie renouvelable, qui reprétt
sente une activité importante au 

sein d’un secteur prioritaire pour 
l’AFC. L’AFC est déjà le principal intt
vestisseur du projet primé Cabeott
lica, un projet historique d’énertt
gie éolienne d’un montant de 90 
millions de dollars US au CaptVert, 
qui, avec une capacité de 26 métt
gawatts, comble 20 pour cent des 
besoins énergétiques de ce pays. 
Il s’agit de la première collaboratt
tion à l’échelle commerciale entre 
les secteurs public et privé dans 
ce domaine en Afrique subtsahatt
rienne.

 Le FCV, dont le siège est situé 
à Songdo, en Corée, est un fonds 
de fonctionnement au sein de la 
Conventiontcadre des Nations 
unies sur les changements climatt
tiques (CCNUCC). Il a pour objectif 
de promouvoir le changement fontt
damental vers des modèles de détt
veloppement à faibles émissions 

et capables de résister aux phétt
nomènes climatiques en aidant 
les pays en développement à limitt
ter ou réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre et à s’adapter 
aux impacts du changement clitt
matique, en tenant compte des 
besoins des pays en développett
ment qui sont particulièrement 
vulnérables aux effets néfastes du 
changement climatique. 

 Sur le long terme, le GCF est 
appelé à devenir le principal métt
canisme de financement multilatt
téral pour appuyer les mesures 
contre le changement climatique 
dans les pays en développement. 
Avec un total de 20 institutions 
accréditées, le fonds est géré par 
un conseil de 24 membres et est 
initialement dirigé par un secrétatt
riat provisoire.

Andrew Alli, président directeur 

général de l’AFC, s’est réjoui de 
cette nouvelle : « Cette accréditt
tation est une excellente nouvelle, 
dans la mesure où elle renforce et 
soutient l’engagement de l’AFC en 
faveur de la promotion de projets 
en énergie renouvelable et duratt
ble sur le continent, tout en détt
montrant l’engagement continu 
de l’AFC pour de meilleurs résultt
tats sociaux et environnementaux 
en Afrique. Grâce au partenariat 
avec le Fonds vert pour le climat, 
l’AFC aura accès à de précieuses 
ressources pour soutenir les intt
vestissements dans divers projets 
écologiques et apporter ainsi une 
contribution importante aux eftt
forts mondiaux de lutte contre le 
changement climatique. »

 Distribué par APO (African 
Press Organization) pour Africa 
Finance Corporation (AFC).

Andrew Alli, PDG d’AFC

Matthew Cassetta : « Proposer aux communautés des 
options de développement sans détruire la forêt »

Le regard de l’Américain facilitateur 
sortant du Partenariat pour les forêts 
du bassin du Congo à la fin de la 15ème 
conférence de cette entité tenue du 15 
au 19 juin à Yaoundé.

Que peutton retenir de la Conférence 
de la facilitation tenue à Yaoundé du 15 
au 19 juin 2015 ?

D’abord, je suis très content de voir 
le travail qui a été effectué par les six 
groupes techniques et les grandes rett
commandations qui ont été faites. Chatt
que équipe a fait une recommandation 
et dans cette recommandation, il y avait 
la nécessité de regrouper et de convott
quer un dialogue interministériel pour 
traiter des sujets intergouvernementt
taux qui peuvent impliquer le ministre 
des Mines, de l’Agriculture, de l’Envitt
ronnement, etc.

La conférence s’est tenue à quelques 
semaines du Sommet de Paris et un 
point à l’ordre du jour était de revoir les 
communications de certains pays. Sett
lon vous, que doit contenir  une bonne 
communication ?

Dans les communications qui doitt
vent être envoyées au secrétariat de 
la convention, il y a un document qui 
décrit au plan national comment chatt
que pays contribue à l’effort internatt
tional de réduction de la température 
en dessous de 2 degré. Ainsi, chaque 
pays dans le document explique queltt
les sont les différentes mesures qu’il 
prend sur les questions du changement 
climatique. Toutefois, il y a le Mexique 
en Amérique latine et le Gabon dans le 
bassin du Congo qui ont déjà déposé 
leurs documents de stratégie nationale 
de la réduction de la température. Pour 
les autres pays du bassin du Congo, 
l’appel a été lancé et nous espérons 
qu’ils déposeront d’ici octobre leurs 
documents  auprès du secrétariat de la 
convention.

Quels appuis aveztvous apportés à 
ceuxtlà pour l’élaboration de bons plans 
de communication ?

Nous avons fait venir pendant la 
conférence tous les points focaux, tous 
les négociateurs des climats des dix pays 
d’Afrique centrale afin de renforcer leur 
capacité en termes de négociations et 
la préparation dans le cadre de la stratt
tégie nationale. Et nous espérons qu’au 
terme de cette conférence, ils  ont été 
bien outillés pour pouvoir rédiger leur 
stratégie  nationale.

Comment a été la facilitation pentt
dant le processus ?

Ces deux dernières années, nous 
avons travaillé sur plusieurs points pentt
dant les différents voyages. Nous avons 
par exemple utilisé le cadre  des visites 
de terrain pour non seulement échantt

ger directement avec les partenaires, 
mais aussi avec les réseaux  de  société 
civile dans la plupart des pays de la 
soustrégion d’Afrique centrale. L’on a vu 
par exemple la transition du président 
en exercice de la Commission pour les 
forêts d’Afrique centrale (Comifac) pastt
ser du Tchad au Burundi en janvier 2015. 
On a beaucoup travaillé avec la Comifac 
et la Communauté économique des 
Etats d’Afrique centrale (Ceeac) pour 
mieux achever l’harmonisation des 
programmes du côté technique car il y 
a une grande synergie de ce côtétlà. En 
outre, le consortium académique vient 
de lancer un centre de recherche scientt
tifique à Nkolbisson (Yaoundé). Il y aura  
beaucoup de laboratoires qui seront au 
service du Cameroun et plus globalett
ment des chercheurs de la       soustrétt
gion afin de comparer les données. Pentt
dant la conférence,  huit leaders de la 
société civile ont reçu des prix d’exceltt
lence dans des catégories diverses, car 
ils sont considérés comtt
me des étoiles pour le 
changement constructif. 
Il faut véritablement 
s’engager aux côtés de la 
société civile car elle est 
le vrai gestionnaire sur 
le terrain pour ce qui est 
des villages. Nous voyons 
qu’ils font de vrais chantt
gements pour créer des 
espaces de participation 
civile en faveur de l’envitt
ronnement, pour combattt
tre le braconnage.

Quelles sont les difficultt
tés que vous avez rencontt
trées pendant votre mantt
dat de facilitateur ?

Nous avons fait le plaitt
doyer devant les pays afin 
qu’ils s’ouvrent encore plus 
en termes d’information 
et en termes d’obtention 
de visas ; car nous recevons beaucoup 
de plaintes de ceux qui s’intéressent à 
la            soustrégion. En effet, la coltt
laboration n’est pas encore totalement 
effective à cause des barrières de visite, 
il faudrait dès lors faciliter cette cohétt
sion entre les pays de la soustrégion. 
Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de 
la soustrégion de s’ouvrir un peu plus à 
ceuxtlà qui peuvent leur apporter des 
choses intéressantes, des expériences, 
des dons, etc.

Vous avez dit que vous encouragez  
la collaboration entre les différents les 
ministères car l’un des obstacles à la 
conservation  de la biodiversité dans le 
bassin du Congo c’est l’exploitation mitt
nière, agropastorale et agroindustrielle 

par des ressortissants de l’occident. 
Comment concilier cela ?

Nous nous sommes beaucoup entrett
tenus avec les ministères, car ils doivent 
faire partie des débats. Nous considétt
rons beaucoup plus les parlementaires 
dans ces débats et nous pensons qu’ils 
sont bien situés pour proposer des sott
lutions et des innovations concrètes. En 
ce qui concerne le secteur privé, nous 
avons beaucoup discuté avec les operatt
teurs économiques et certaines entrett
prises étrangères qui opèrent dans la 
soustrégion sur nécessité de la pratique 
avec un minimum de pollution sur l’entt
vironnement.

Les populations à l’instar de celle de 
la République démocratique du Congo 
qui se plaignaient de Green peace sur 
les antennes d’une radio internatiott
nale pensent que l’Occident ne veut 
pas qu’elles se développent avec leurs 
ressources naturelles. Qu’en pensezt
vous ?

De prime abord, on constate 
qu’il faut avoir un développement dutt
rable dans la soustrégion, ceci est bien 
visible dans le statut de la Comifac. Cela 
entre dans les objectifs principaux de la 
Comifac. Nous avons eu une question 
technique sur l’économie verte  et nous 
nous sommes demandés  ce qu’il faut 
faire, proposer aux communautés des 
options de développement sans détruitt
re la forêt. Il faut réduire les barrières 
d’investissement pour mieux attirer les 
entreprises.  Je pense que Green peace 
est une organisation non gouvernementt
tale  et l’appel qu’elle a lancé, à mon 
avis,  relevait de l’ordre de la pratique 
du permis forestier.

Croyeztvous que les pays ont les 
moyens leur permettant de respecter 

des principes comme  la traçabilité 
du bois qui nécessite  un matériel de 
pointe ?  

La traçabilité du bois est un objectif 
à long terme. En effet, depuis la créatt
tion de la fondation en 2002, nous estt
sayons de mettre en place des systèmes 
au niveau national pour assurer la tratt
çabilité du bois. Il y a le processus de 
l’Accord partenariat volontaire pour le 
commerce (Apv/Flegt) qui est soutenu 
par l’Union européenne, c’est l’une de 
leurs approches. Le système avance 
pour certains mais ce n’est pas encore 
opérationnel. Je suis encouragé car il y 
a la République du Congo qui a annoncé 
des constructions certifiées.

Toutes les attentions sont plus portt
tées sur le bois en exploitation alors que 
des études montrent que le Cameroun 
perd des devises dans le  bois domestt
tique …

On a abondamment 
étudié ce sujet lors de la 
session technique, et les 
partenaires ont exposé 
plusieurs pistes. Cela fait 
déjà un an qu’une platet
forme commune a été 
mise en place pour voir 
comment réglementer 
l’activité du bois domestt
tique ; et je pense que 
c’est une question qui 
va trouver une solution. 
Le dialogue commun 
est bel et bien effectif. 
Ce domaine n’est pas 
développé comme les 
exploitations du port 
de Douala. Il y a des 
suggestions venant 
de quelques pays 
dans les régions des 
grands lacs en Afritt

que et dont la plupart 
des bois sont utilisés pour le chauffage 
dans les maisons, pour la cuisson, mais 
ici c’est un peu différent car on l’utilise 
pour la construction. On a proposé de 
mieux analyser les options nationales 
des petits operateurs privés à la légatt
lité. Il s’agit de faire en sorte que le bois 
artisanal devienne légal et chaque pays 
devrait réfléchir sur la manière de mettt
tre ce bois dans le circuit légal. C’est 
une superficie importante d’environ 
cinq millions.

Penseztvous que la Réduction des 
émissions de gaz dues à la déforestt
tation et à la dégradation des forêts 
(Redd+) est une solution idoine  même 
pour le citoyen lamda qui n’y trouve pas 
son intérêt ?

La Redd+ pourrait être une solution 
car c’est un modèle qui peut être dévett

loppé.  Il y a très peu de cas opérationtt
nels mais il y a des exigences techniques. 
Le marché de carbone est un flux. Il faut 
étudier dans ce domaine, cela pourrait 
être développé  et devenir une industt
trie assez importante.

Quel est votre apport dans la noutt
velle facilitation ?

Notre apport dans la nouvelle facilitt
tation serait de servir d’appui aux pays 
européens dans la  formulation de la 
feuille de route pour mieux envisager 
les axes d’intervention. Il peut y avoir 
un axe sur la biodiversité car nous somtt
mes tous concernés et très préoccupés 
parce qu’en l’espace de quelques antt
nées on va perdre cette biodiversité.

Pour ce qui est du braconnage, 
connaissieztvous certaines réalités  
locales avant de vous lancez dans l’actt
compagnement ?

La criminalité faunique est très forte 
et implique les autorités compétentes, 
les directeurs de parc, la police, les 
autres forces de sécurité. Et  la violence 
n’implique pas seulement les mammitt
fères car des écotgardes sont parfois 
tués dans quelques pays.

En décembre prochain,  le monde va 
se réunir  à  Paris pour le sommet de 
tous les enjeux. Comment aveztvous 
préparé ce sommet en tant que facilitt
tateur ?

Le groupe technique de la Comifac se 
charge de formuler une stratégie sous 
régionale avec tous les ministres avant 
d’aller à Paris en décembre. Ayant vu 
le processus, je pense qu’il est un peu 
difficile de se mettre d’accord avec les 
pays mais les atouts de la biodiversité 
du carbone donnent une vraie puistt
sance au bassin du Congo dans les détt
bats. Chaque Etat est libre de faire ses 
propositions et les dix pays concernés 
sont appuyés par les partenaires pour 
pouvoir développer leur position comtt
mune. Et cette position est construite 
à travers la participation de chaque 
pays du bassin du Congo. Et par la suite 
cette proposition va être présentée aux 
ministres avant la Cop21. Et il y a toutt
jours des événements en marge de ces 
réunions.

Les medias en cette période jouent 
un grand rôle, comment      aveztvous 
travaillé avec les journalistes pendant la 
facilitation ?

On a impliqué les médias du Réseau 
de communicateurs du bassin du Congo 
dans toutes les réunions qu’a on a orgatt
nisées. On pense dès lors que l’accomtt
pagnement est très important et qu’il 
faut travailler avec ces derniers.

Propos recueillis par Adrienne Entt
gono Moussang et Ariane Makamte 
(stagiaire)
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