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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa 
lors de la visite de l’exposition des travaux 
des Jeunes Reporters

Her Royal Highness the Princess Lalla Hasnaa 
visiting the works exhibition of young 
reporters
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa Présidente de la Fondation 
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement a décidé que l’édition 
2008 du programme Jeunes Reporters pour l’Environnement se déroulera sur 
le thème de la protection du littoral.

Le thème choisi, s’inscrit dans la ligne droite de l’engagement de  
Son Altesse Royale lors de sa nomination en 2007 comme Ambassadrice de 
la Côte par le Plan d’Action pour la Méditerranée du PNUE auprès des Nations 
Unies.
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Her Royal Highness Princess Lalla Hasnaa, President of Mohammed VI 
Foundation for the Protection of Environment has decided that the 2008 
edition of the Young Reporters for the Environment will take place on the theme 
of coastal protection. 

The topic chosen is in line with the commitment of Her Royal Highness upon 
her appointment in 2007 as Ambassador of the Coast to the United Nations 
by the UNEP Action Plan for the Mediterranean



PALMARES JRE 2008

L’année 2008 témoigne de l’engouement des 
élèves pour le programme : 404 photographies 
et 155 reportages écrits provenant des 16 
académies ont été réalisés et soumis au jury 
national mandaté par la Fondation et composé 
de professionnels :
• Professeur de l’Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication ;

• Journalistes : Presse écrite, audiovisuel ;
• Directeurs de production (magazines…) ;
• Responsables du Ministère de l’Education 
Nationale,
• Départements concernés : ONEP…
• Sponsor…

Pour une première approche, deux sites pilotes 
ont été sélectionnées :
• L’académie de Fès- Bouleman ;
• L’académie du Grand Casablanca.
Des comités d’évaluation locaux ont été mis en 
place et encadrés en 2008 par des professionnels 
du jury national. Cette expérience nous a permis 
d’évaluer les points positifs et négatifs afin de tirer 
les enseignements nécessaires pour généraliser 
l’opération en 2009. La première action du 
comité local a consisté en une présélection des 

contributions au niveau de chaque académie 
selon les critères prédéfinis. Dans un deuxième 
temps, ce comité proposera un plan d’action 
(communication, actions de développement …) 
pour une meilleure sensibilisation et promotion 
du programme à l’échelle régionale. 
L’objectif ultime de la régionalisation consiste 
en :
• Élargissement du taux de participation.
• Amélioration de la qualité des participations.  
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VALORISATION DU PROGRAMME JRE

Forts de plus de 7 ans d’existence, la Fondation, 
en partenariat avec ses partenaires, a acquis 
une grande expérience en matière de conduite 
et de valorisation des projets d’Education 
à l’Environnement et plus particulièrement 
du programme Jeunes Reporters pour 
l’Environnement.

Ainsi, et en vue de donner une nouvelle 
dynamique, améliorer et développer les 
fondements du programme, la Fondation a 
procédé à la 
mise en place d’un certain nombres d’actions :

REGIONALISATION DU CONCOURS JEUNES  
REPORTERS POUR L’ENVIRONNEMENT

Atelier de formation dans 
la Région de Fès- Bouleman



2001- 2008 : UN BILAN ENCOURAGEANT:
Le programme Jeunes Reporters pour 
l’Environnement  lancé en 2002 par la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement, en partenariat avec le 
Ministère de l’Education Nationale, a déclenché 
une dynamique positive chez les lycéens, 
permettant à la Fondation d’atteindre des 
résultats perceptibles. 

La participation croissante (155 reportages 
écrits et 404 photographies examinés par le 
jury) démontre l’intérêt de nos jeunes citoyens 
à la problématique environnementale ainsi 
qu’aux notions du développement durable.
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MEDIATISATION DU PROGRAMME :

Dans le cadre du partenariat établi entre la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement et la Société Nationale de 
Radiodiffusion et de Télévision, une équipe de 
la SNRT a accompagné les membres du jury lors 
de la réunion de sélection des photographies 
tenue le 15-04-08. (Le reportage a été diffusé 
sur la 1ére chaine dans le JT de 21h présenté 
par Mr Bhiri).  

Au niveau régional, différents articles ont été 
édités par le journal l’Economiste (Section 
Fès) et  des interviews radiophoniques ont 
été enregistrées (Responsable Fondation, 
membres des comités locaux…) par les deux 
chaines régionales (Casablanca et Fès).

JEUNES REPORTERS POUR L’ENVIRONNEMENT A L’ECHELLE INTERNATIONALE

La Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement a participé à la réunion 
annuelle des coordinateurs du programme           
Jeunes Reporters pour l’Environnement, tenue 
en Novembre 2007 en Croatie.
Par ailleurs, la Fondation se positionne au 
podium international, ceci est reflété par les 
différents prix décernés par la Fondation pour 
l’Education à l’Environnement (FEE) :

Reportages écrits :
• 2003 et 2004 : Prix des déchets
• 2005 : Prix de l’Energie et Super Grand Prix JRE
• 2007 : Prix International de l’Energie
• 2008 : Prix de l’agriculture et la nature et Prix 
de l’eau

Photographies :
• 2003 : Premier et deuxième prix
• 2004 : Deuxième prix
• 2005 : Deuxième prix
• 2006 : Premier prix
• 2007 : Premier prix
• 2008 : Deuxième et troisième prix
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Marrakech- Tensift 
- El Haouz

Grand Casablanca

Fès- Bouleman

Doukkala- Abda

L’Oriental 
 

   Academie Délégation      Lycée Titre du Reportage Prix attribués

Marrakech  

Kalaat Sraghna 

Moulay Rachid Sidi 
Othman

Sefrou 

Safi

Oujda- Angad

Youssef Ibn Tachfine 

Tissaout 

Jâafar Fassi Fihri 

Moulay Driss Al Akbar

Sidi Lahcen Lyoussi

Al Hidaya Al Islamiya

Isly

Rationalisation
de l’utilisation de l’eau à partir des 
clubs d’environnement

Le huppe : l’oiseau accusé de 
Sulaiman

Littoral de Casablanca: Tu es si beau, 
si riche mais si pollué, inexploité et 
surexploité

Population de kaf lahmam et leur 
tragédie environnementale

Eloge Oued Akay

Hémorragie silencieuse de 
l’environnement maritime

Réalités sur l’arrosage avec les eaux 
usées à Oujda

Grand Prix JRE

Prix de l’originalité

Prix de la 
sensibilisation

Prix de la proximité

Prix de la pertinence

Prix de l’investigation

Prix spécial jury

RESULTATS :
• Reportages Ecrits :

76

RESULTATS :



• Concours Photographies :

Fès- Bouleman

Tanger- Tétouan

Grand 
Casablanca

Marrakech-  
Tensift- El Haouz 

Souss- Massa 
- Darâa

   Academie Délégation      Lycée    Titre de la photo Prix attribués

Sefrou 

Fès 

Ksar Kébir

Ain Chok

Marrakech

Agadir Ida Outanane

Sidi Lahcen Lyoussi

Tiba- Privé 

Mohammadia 

Lamsallah

Koutoubia

Institution SEMLALI 
pour l’Education et 

l’Enseignement Privé

Prix de l’originalité

Prix de la proximité

Prix de la bonne 
pratique et espoir

Prix photo zoom

Prix de la 
sensibilisation

Prix de l’éveil

Grand prix de la 
photographie

76

Ce dont l’oiseau a besoin aujourd’hui, 
l’homme aura besoin de sa moitié 
demain

L’homme et l’environnement, dans la 
ville du patrimoine de civilisation, se 
trouvent dans un canal de pollution

L’avenir de l’environnement entre la 
destruction et le boisement

Danger menaçant nos enfants sur les 
plages

Poisson d’un genre spécial

Surréalisme environnemental

Un bout de plage qui meurt
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HIT PARADE YRE 2008
The year 2008 reflects the enthusiasm of 
students for the program: 404 photographs 
and 155 written reports from 16 academies have 
been made and submitted to the national jury 
mandated by the Foundation and composed of 
professionals: 

• Professor of the Higher Institute of Information 
and Communication; 
• Journalists: Written press, audiovisual;
• Senior Producers (magazines…); 
• Leaders of the Ministry of National Education, 
• Departments concerned: ONEP…
Sponsor…    

YRE PROGRAM ENHANCEMENT
With more than 7 years of existence, the 
Foundation, in partnership with its partners, has 
acquired extensive experience in driving and 
enhancing of Environmental Education projects 
and, more particularly, the Young Reporters for 
Environment Program. 

Thus, in order to give a new dynamic, improve 
and develop the basis of the programme, the 
Foundation has implemented a number of 
actions. 

As it is the case with all the programs initiated 
by Mohammed VI Foundation for the Protection 
of Environment, the YRE program has been 
established within a strategic, comprehensive 
and permanent vision. At the end of its seventh 
edition, and in order to give new dynamics, 
improve and develop the basics of the program, 
the Foundation has carried out a program 
intended for renovation and regeneration. As a 
first step, and in order to test this action, two 
pilot sites have been selected namely:
 • Fez- Bouleman Academy;
 • Grand Casablanca Academy.

Local evaluation committees have been set up 
and supervised in 2008  by professionals from 

the national jury. The experience in these two 
sites has enabled us to evaluate the positive 
and negative points and draw the lessons 
necessary for operation widespread. The first 
action of the local committee has consisted in 
pre-selecting the contributions, at the level of 
each academy, according to the predetermined 
criteria. This committee will propose later on a 
plan of action (communication, development 
actions…) for better awareness and promotion 
of the program at the regional level.

The ultimate objective of regionalization consists 
in:
 • Participation rate widespread.
 •Participations quality improvement. 

Program regionalization: Workshop in Fez- Bouleman



98

In order to professionalize communication 
and give more visibility to the YRE, the central 
and regional press has accompanied the 
Foundation throughout the YRE campaign.
At the central level, a team from the SNRT 
(National Radio and Television Company) has 
accompanied the jury members during photos’ 
selection meeting held on the 15th April, 2008. 
(The reporting has been broadcasted on 

the 1st Channel, in the TV news presented by                      
Mr. M’Hamed Bhiri)  

Thus, different articles have been edited by the 
“Economiste” newspaper (Fez section) and 
radio interviews have been recorded (with the 
person in charge of YRE (at the Foundation, 
local committees members…) by the two 
regional channels (Casablanca and Fez).

The Program promotion through the media :

2001- 2008 : AN ENCOURAGING EVALUATION:

The Young Reporters for Environment 
Program launched in 2002 by Mohammed VI 
Foundation for the Protection of Environment, 
in partnership with the Ministry of National 
Education, has triggered a positive dynamic 
among schoolchildren, allowing the Foundation 
to achieve tangible results.

 The growing participation (155 stories written 
and 404 photographs examined by the jury) 
demonstrates the interest of our young citizens 
in environmental issues and the concepts of 
sustainable development.

YOUNG REPORTERS FOR ENVIRONMENT WORLDWIDE

Mohammed VI Foundation for the Protection 
of Environment attended the annual meeting of 
the Young Reporters for Environment Program 
coordinators held in November 2007 in 
Croatia. 

In addition, the Foundation has positioned 
itself on the international podium, which is 
reflected by the various prizes awarded by 
the Foundation for Environmental Education 
(FEE):

Written Reports: 
• 2003 et 2004 : Prize for Waste
• 2005 : Prize for Energy and Super Grand Prix 
YRE
• 2007 : International Prize for Energy
• 2008 : Prize for Agriculture and Nature and 
Prize for Water 

   Photographs: 
• 2003 : First and second Prize
• 2004 : Second Prize
• 2005 : Second Prize
• 2006 : First Prize
• 2007 : First Prize
• 2008 : Second and third Prize
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Marrakech- Tensift-  
El Haouz

Grand Casablanca 

Fez- Bouleman 

Doukkala- Abda

The Oriental

   Academy Delegation High  School                        Report title                  Granted Award

Marrakech  

Kalaat Sraghna 

Moulay Rachid Sidi 
Othman

Sefrou 

Safi 

Oujda- Angad 

Youssef Ibn Tachfine 

Tissaout 

Jâafar Fassi Fihri 

Moulay Driss Al Akbar

Sidi Lahcen Lyoussi

Al Hidaya Al Islamiya

Isly 

Rationalization of water use starts from 
the educational institutions clubs

Hoopoe : the  accused bird of 
Solomon

Casablanca Coastline: you are so 
beautiful, so rich but so polluted and 
overexploited 

« Kaf Hammam » the population and 
its environment tragedy 

Ouadi Akay 

Silent drain of the marine 
environment

Facts about irrigation with sewing 
water, Oujda

YRE Award

Originality Award

Awareness Award

Proximity Award

Pertinence Award

Investigation Award 

 Jury Special Award 

• Written Reports :

1110

RESULTS :RESULTS :



• Photos Competition:

Fez- Bouleman

Tanger- Tétouan 

Grand Casablanca

Marrakech- Tensift-  
El Haouz

Souss- Massa-  
Darâa

   Academy Delegation High School                        Photo title                     Granted Award

Sefrou 

Fès 

Ksar Kébir

Ain Chok

Marrakech

Agadir Ida Outanane

Sidi Lahcen Lyoussi

Tiba- Private 

Mohammadia 

Msallah 

Koutoubia 

SEMLALI Institution for 
Private Education 

Award for originality

Proximity Award

Award for good 
practice and hope 

award

Photo zoom Award

Award for awareness

 Award for awakeness

The Photo Grand prix
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What the bird needs today man will 
look for half of it tomorrow 

Man and environment in the heritage 
city under pollution 

The future of environment between 
demolition and forestation 

A danger threatening our beaches

Special kind of fish 

Environmental surrealism

A piece of the beach dying



ABSTRACTABSTRACT

Le littoral de Casablanca constitue deux zones contradictoires en matière  
d’environnement : Des avancées à AIN DIAB et des reculs à AIN SBAA.

« Littoral de Casablanca Tu es si beau, si riche,  
mais si pollué, inexploité et surexploité ! »

Actuellement, on ne peut parler de Zenata comme 
destination des estivants casablancais. Par curiosité 
et pour trouver quelques éléments de réponse, 
allons y faire une promenade !

C’est par un dimanche ensoleillé du mois de février, 
nous nous sommes dirigés vers le littoral de Zenata. 
A notre arrivée, nous avons beau cherché un passage 
entre des dépôts des sociétés. A notre accès à 
la plage, nous étions accueillis par une meute de 
chiens errants encrassés d’huile de vidange. Après un 
moment de trouille, nous les avons dépassés Dieu 
merci sains et saufs. A quelques mètres de l’eau, un 
vieux pêcheur avec ses deux vieilles barques habitait 
dans une chaumière.

Chemin faisant, un amas de déchets solides triés 
et bien disposés par la mer ; sachets en plastique, 
lames de rasoirs jetables, seringues, cannettes, 
vieilles sandales…

Notre attention nous a amené d’aller à l’émissaire 
apparent, nous avons marché dessus en dépit des 
odeurs nauséabondes, il y a du beau monde : 
Enfants et adultes, chacun son divertissement.

Ce qui nous a frappé, c’était un pêcheur sur le 
devant de l’exutoire des rejets liquides hétérogènes 
chimiques et parachimiques des industries, qui lance 
son fil à même les eaux polluées.

Un de nos camarades l’a questionné : « Qu’est ce 
qu’il y a comme poisson dans cet endroit ? Il a 
répondu : «  Il y a le « Bourri » le mulet qui mord et 
c’est mon gagne- pain ».
Est-ce qu’il est bon pour la bouffe ? « Oh ! il est 
demandé par la localité et c’est bon marché ! et ce 
qu’il a de si spécial c’est le goût mon vieux ! ne voyez 
vous pas la grillade d’à côté prés du café BALADIA 
et le beu monde attablé qui savoure la friture de la 
zone.

Prix de la Sensibilisation ¢ù«°ùëàdG IõFÉL

Ain Diab Ain Sebaâ

1312
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Académie :  Grand Casablanca
Délégation : Moulay Rachid Sidi Othman

Lycée  : Jâafar El Fassi Fihri
Ce reportage est réalisé par les élèves : 

Touraouine Hind - Tabarak Mohamed  
Saih Myriem - Maarafi Jihad - Maslouh El 

Mahdi - El Gourani Chaymaa
Encadrés par : Mr Lotfi Abdelilah

A quelques pas du café, nous avons aperçu le nom 
de l’association « SAHAT MANZIL BASQUE ». On 
a interviewé son président sur les lieux qui a bien 
voulu répondre à nos questions, il nous a révélé 
qu’il y a des campagnes de sensibilisation sur 
l’environnement d’Ain Sebâa ; mais la participation 
reste timide par les opérateurs, la zone est classée C.

En observant les lieux jusqu’à l’horizon, les cheminées 
dégagent de la fumée noire des groupes industriels. 
Au bord de la mer, nous avons remarqué que l’eau a 

perdu sa couleur bleue marine par d’autres couleurs, 
pire encore de rejets de cochonneries !

On a remonté la plage pour visiter l’agglomération 
estivale, c’était la désolation totale !; des bangalows 
qui étaient convoités et réservés, se trouvent à présent 
condamnés ; seuls les gardiens accompagnés de 
leurs chiens font signe de vie.

Les équipements sociaux sont quasi inexistants, un 
bidonville a bourgeonné à ses racines.

AIN SEBAA, AIN DIAB : DEUX LITTORAUX DIAMETRALEMENT OPPOSES.
A l’issue de notre visite 
du littoral de Zenata, 
une camarade habitant 
à Hay Hassani nous a 
invitée à visiter Ain Diab. 
Bon, on a emprunté le 
bus n) 9 à partir du 
port, tout le long de la 

corniche, il y a tout un changement en cours.

Des projets de Marina ; vraiment c’est une avancée 
positive! Equipements socio-économiques rayonnants 
et ultra modernes.

Durant notre parcours, nous nous sommes rendus 
compte que l’odeur infecte et permanente d’EL 
HANK a définitivement disparu et pour satisfaire 
notre curiosité, autorisation du lycée à l’appui, 
nous nous sommes entretenus avec un ingénieur 
exerçant à la station de prétraitement qui nous a 
fournis d’amples informations sur les différentes 
étapes de traitement des déchets liquides et solides 
et il a avancé que la pollution s’est réduite et atteint 
0.00001 unité et l’écosystème s’est réanimé.

A QUAND UNE STRATEGIE DE PRISE DE CONSCIENCE ?
A l’issue de notre 
randonnée, nous nous 
sommes approchés 
de la statuette de 
Sindibad, on s’est posé 
la question pourquoi 
ne s’est il pas déplacé 

de cet endroit depuis belle lurette, pourtant Ain 
Sebâa est plus proche ? Et quand la protection du 
littoral d’Ain Sebâa serait un souci réel et reconnu 
par les groupes industriels qui ne cohabitent que 
pour se débarrasser de leurs rejets comme une 
décharge gratuite. N’est il pas judicieux de valoriser 

les débarras pour des fins écologiques comme 
certaines entreprises comme LAFARGE peintures 
qui a opté pour la technique de l’ultrafiltration des 
eaux usées pour le lavage de ses équipements, cette 
technologie propre vise à réduire la consommation 
d’eau et s’inscrit dans l’optique « rejet zéro ».
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Prix Photo de l’Eveil á¶≤«dG IõFÉL
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مراعاة دون الشاطئ على مياه عادمة تلقى من املنبعثة الكريهة الروائح املنظر و بشاعة دفعنا إلى إختيار هذه الصورة
من التقط كأنه و يري الذي و املنفر هذا املشهد إلى الشاطئ محتواها فأحال ترسب ، البيئة على احملافظة شروط

السوداء النقط هذه عدد إذن تضاعف لنتخيل ، األرض غير كوكب

احلوز - تانسفيت مراكش : األكادميية
مراكش : النيابة

الكتبية : التأهيلية الثانوية
الزمامي سهام - : فاطنة نبيل التالميذ إجناز من

فكار : ثريا األستاذة www.fm6e.orgحتت إشراف
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؟ الشواطئ في أطفالنا على اخلوف سيستمر متى إلى
تكون أن عوض  محظورة و خطرة مناطق الشواطئ ستصبح  هل
أجل من اإلجتماعية التعبئة يحب لهذا . تسلية و استجمام مناطق

شواطئنا نظافة

الكبرى البيضاء الدار : األكادميية
عني الشق : النيابة

املصلى : التأهيلية الثانوية
بريجة ياسني - : مروان شعطيط التالميذ إجناز من

عراد أيوب -
إيحراشن مليكة - بندغال :احلسن األستاذ إشراف حتت

Prix Photo Zoom áaOÉ¡dG IQƒ°üdG IõFÉL

1514



تتلوث املياه ال بتلك األراضي عند يسقي ” : بالبلدية املسؤول
القروية واملياه اآلبار ومياه كذلك  األرض بل فقط  املزروعات
وأن ملوثة، ستكون املقبلة احملاصيل أن السطح .....يعني من
بأمراض سيصابون امللوثة املياه سيستعملون تلك الناس الذين
أنه الصحة مسؤول مع حوارنا من خالل أدركنا متعددة...“
ذلك له وكيف  البداية في  نفيها أراد وأن  بالظاهرة علم  على

وجودها. على الدامغة األدلة معنا ونحن

شاذة وضعية حقيقية ملعرفة مستمرة املغامرة رحلتنا زالت ال
الوجدية، الساكنة بني فتاكة أمراضا وتنشر إلى البيئة تسيء
حماية جمعية إلى الرحال نشد  أن  املرة هذه علينا وكان
أخيرا الفاشلة استطعنا املواعيد من سلسلة وبعد املستهلك،
تساؤالتنا، إليه وجهنا باجلمعية مسؤول مع بلقاء نظفر أن
ذكر في  استرسل  كما  الظاهرة  وجود على  إجابته  في  فأكد 
واملزروعات واألرض املائية والفرشة البيئة على اخلطيرة اآلثار
اجلمعوي املسؤول أجوبة وتقاطعت واحليوان، وصحة اإلنسان
هذه عواقب من ” تصريحه : في إذ جاء بال أجوبة الدكتور مع
سنويا تسجل الصحية احمللية الدوائر أن املغرب في الوضعية
التي املزروعات أنواع أما بالتيفويد...“ إصابة ألف 100 حوالي
والكرافس والقزبور النعناع : منها عدد فقد احلار بالواد تسقى
مل الضيعات تزود هذه وأكدا، واجلزر واخلرشوف والسالطة
أسبوعية أم قارة أسواقا كانت سواء وجدة األسواق مبدينة
كبيرة وبكميات كل املدينة امللوثة تغطي أن املزروعات مما يعني

لها. دقيقة إحصائيات تتوفر ال
سهولة بكل طريقها احلار جتد الواد مبياه امللوثة املزروعات إن
التي ومن أهم األسواق املراقبة غياب يفسر مما املستهلك إلى
احملادي األحد سوق نذكر املزروعات هذه مثل فيها تباع 
الزاري بحي الزاري وسوق ( كولوش فالج ) احملمدي للحي
الباعة يروج كما  متعددة أحياء  ف  السويقات إلى  باإلضافة

ملوثة. منتوجات املتجولون
عبر فقد للمستهلك يحدث ما اجتاه  اجلمعية مسؤولية وعن
: قال التحسر من الكثير فيها وبنبرة أمل خيبة عن املسؤول
للحد سلطة لنا ليست جد محدودة إمكانيتنا نحن ”....لألسف

الظاهرة...“ هذه من

واملخاوف وعزمنا أن التساؤالت ملؤها متوترة ليلة منا كل عاش
جوانب في نبحث البد وأن فكان مسؤوليتنا، وأدركنا عملنا نتمم
حقيقة اآلثار معرفة محاولة البداية وكانت املوضوع من متعددة
الواد مبياه الفالحية الضيعات سقي عن تنتج التي اخلطيرة

املواطنني. إلى الغالت وبيع احلار

لنا وكان صحية عيادة إلى اجتهنا احلقيقة الغائبة عن في بحثنا
طرحنا املعرفة وحب الفضول من وكثير بال الدكتور موعد مع
خطرا احلار بالواد السقي  يشكل هل : امللح  سؤالنا عليه
منتوجات أن يعلم ”...الكل : بال الدكتور يقول املستهلك على
تقم لم اآلن وحلد األسواق، في تباع احلار بالواد مسقية فالحية
الظاهرة.... من هذه للحد حاسمة احمللية بإجراءات السلطات
فقد كثيرة املزروعات هذه مثل تناول عن الناجتة ن األخطار
والكوليرا والتسمم احلساسية و باإلسهال اإلنسان يصاب
وأن خاصة انتشارا أكثر اخلطير املرض  وهذا  والتيفييد،
الكثير جندها في  بل وحدها وجدة مدينة تعرفها ال الظاهرة
احلذر يأخذوا أن املواطنني أوصى املغربية........لهذا املدن من
على الرغم من املزروعات التي يستهلكونها‘ مصدر يعرفوا وأن

صعب.....“ األمر أن أعرف أنني
اجتهنا احلقيقة، كل ملعرفة حاجتنا ولتلبية ثانية  خطوة في
حيث الصحية املصلحة أمام أنفسنا ووجدنا البلدية إلى قصر
عن لإلجابة استجابة وأبدا حسنا استقباال استقبلنا املسؤول
أن مفاجأتنا غير جانب، كل من عليه تقاطرت تساؤالتنا التي
في ولكنه باملوضوع يعلم ال بأنه  لنا  قال عندما  مبيرة كانت
من لم يعد املوضوع هذا إن وقال”.... استدرك آخر املطاف
جلنة املجال احلضري، وأن ضمن يعد لم أنه أي اختصاصنا
فعندما األمور هي التي أصبحت تهتم بهذه امللكي الدرك من
على أصحابه يحال مخالفات حترر تلك احلاالت مثل تصادف
مصلحة عن املسؤول صرح حديثة سياق  وفي احملكمة...“
كانوا املهمة هذه إليهم توكل كانت عندما أنه الصحة بالبلدية
غلتهما يتلفون أو العادمة السقي باملياه من الفالحني مينعون
”....لكن : تصريحه في أضاف و  احملركات  ويصادرون
محركات ويشترون الكرة يعيدون ألنهم تنفع، ال الطرق هذه
قال الوضعية هذه عن الناجمة السلبية وعن اآلثار جديدة....“
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الشرقية :اجلهة األكادميية
أنكاد وجدة : النيابة

إسلي : التأهيلية الثانوية
امباركي - الزهراء فاطمة : التالميذ إجناز  من
ارغيوي حسناء - كروم محمد - محموسة عمر

شكالل سارة - شكالل سامية - بونوار حسناء - 
الطعام املجيد عبد : األستاذ إشراف حتت



البيئة أجل من الشباب الصحفيني ملسابقة املدرسي واحمليط للبيئة إسلي نادي
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أحياء تفريخ إلى  أدى كبيرا دميغرافيا منوا تعرف فتئت ما
يحتمل الضغط يعد لم الذي الواد من بالقرب هامشية استقرت
رائحته نفحات من إلينا يرسل جميعا، منا ينتقم قرر أن كأنه و
االستعانة على  املجاورة الضيعات فالحي يحفز و الكريهة 
غلة فالحية ضمان و اجلفاف آثار من امللوثة للتخفيف مبياهه
التكاليف بأبهض لكن و املادية التكاليف بأضعف السنة طوال
يؤدي فاتورة من هو: أن السؤال امللح غير الصحية، و البيئية

مبياه الواد احلار؟ السقي

لواد التأهيلية“ إسلي ”ثانوية مؤسستنا بجوار إسلي“ ”واد مير
بني طاحنة معركة ضفته على جرت لقد و تاريخية، حمولة إسلي
احلمولة هذه أن غير املغربية، املقاومة و االستعمار الفرنسي
فلم منه، تنبعث التي الكريهة الروائح بفعل غابت و اضمحلت
التاريخية، الذاكرة جنباته السترجاع على يقف مواطن أي يعد
و خاصة العدمة املياه إال به جتري  ال و ملوثا أصبح  الواد
يتقاطع مع كما به نفاياتها، هامشية ترمي أحياء عبر مير أنه

احلار ملدينة وجدة. الواد مجاري
التي بالساكنة  محدقة ألخطار فضاء إسلي واد  كان بعدما

حاسة اخلطر، ناقوس تدق حواسك كل الضيعات، هذه إلى
الضيعات أصحاب التي ألفها الروائح الكريهة من تشكو الشم
هدير احملركات فتنفر من السمع حاسة نعد تؤذيهم. أما فلم
وحاسة التربة، على بها وتلقي الواد من امللوثة املياه التي ترفع
أسودا، لونا حتتها تخفي ألنها زائفة اخلضرة أن تدرك البصر
فتشعر األمام إلى تصعد بأحشائك فإذا والدمار، املوت لون

بالغثيان.

وصارخ، علني البيئة على االعتداء ألن قوية الصدمة كانت لقد
املتواجدين الفالحني بعض من األمر نستفسر  ان حاولنا
خطرا بأن توحي قاسية بنظرات  إال نظفر فلم املكان بعني
التصوير ألة فأخرجنا الفرصة نغتنم وأن البد كان يهددنا، ما
مجموعة في األفق تظهر أن قبل الصور وأخذنا بسرعة بعض
سيقاننا فأطلقنا كثيرا نفكر لم نحونا، يهرولون الفالحني من
ترك قد وقاذوراته بأوساخه احلار الواد وإن كان وهربنا للريح
شعرنا عندما إال نتوقف ولم وسراويلنا أحذيتنا على أثارا بينة

ثانويتنا... أحضان في باألمان

البيئية احلالة على أن نقف و نعاين الوضع أن الواجب من كان
احلقيقية العواقب يعي ال إنساني سلوك الناجتة عن اخلطيرة

للبيئة. مقصودة إساءة من يقترف ملا
الواد مبياه تسقى التي الفالحية الضيعات إلى نتجه أن قررنا
املسافة طول على و إسلني ثانوية من االنطالقة و كانت احلار،
أشكال لكل تام مبوت يوحي مقفرا كئيبا الواد حزينا لنا بدا
و أسود لون  ذات آسنة بركات هناك و هنا تشكلت احلياة، 
الهامشية لألحياء املياه صرف قنوات تظهر جوانبه بعض في

اخلطيرة.... و القذرة بنفاياتها تلقي مفتوحة
قناة مع إسلي واد تقاطع منطقة إلى وصلت رحلتنا/املغامرة
تتخذ لم إذ تغير  شيء ال ” وجدة ملدينة العدمة املياه صرف 
وبفعل ارتفاع البيئة إنقاذ أي إجراء حملاولة احمللية السلطات
كارثيا الوضع بات للمدينة العمراني والتوسع الساكنة عدد
املواطنني خاصة وأننا بيئية وصحية تهدد بكارثة ينذر وخطيرا
في وقاتلة كاذبة خضرة عليها بدت على ضيعات فالحية وقفنا
يقتنيها مختلفة غالت تنتج ومزدهرة يافعة ضيعات الوقت، نفس
تستمد ضيعات واألسبوعية،  اليومية األسواق من املواطنني
تصل ما مبجرد إذ علني، بشكل احلار الواد من مياه عنفوانها

والنفايات التاريخ تقاطع

عن احلقيقة البحث مغامرة رحلة

Prix Special Jury º«µëàdG áæ÷ IõFÉL

1716

www.fm6e.org



«Un Bout de Plage qui Meurt...»

Académie : Souss - Massa - Darâa
Délégation : Agadir Ida Ou Tanane

Lycée : Institution Semlalia
Noms des élèves : Aicha Laafou - Safa Chahid 

- Hind Aboulfarah - Haitam Gamani - Hanane 
Bayoussef - Imad Erraji - Sana Ouddoud

Encadrés par : Mr Lahcen Moussaoui

En me baladant sur une des plages les plus réputées au monde pour la qualité de 
ses eaux et son sable doré, je suis tombée sur un cimetière de bateaux. J’ouvre 
mon appareil, je m’’approche et je prends cette photo. Je voulais m’approcher 
davantage de l’épave mais j’etais pieds nus et j’avais peur de m’écrocher les 
pieds. Le risque de blessure physique est évident, certes; mmais il y a une plaie 
plus profonde que notre littoral ne cesse de panser depuis des années. N’est-il 
pas temps de redonner vie à ce bout de littoral?
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تستغل نطاق رأس على التحسيسية تكثف احلمالت أن يجب -
ومرئية. ومسموعة اإلعالم مقروءة الوسائل كل فيه

احملدقة يدركوا املخاطر أن الناس احلقيقة، بعرف أن يجب -
بهم.

ألراضيهم ومياههم يسيؤون أنهم الفالحون يعرف أن يجب -
فمن قاتلة، تربة الزمن مع ستصبح التي وتربتهم اجلوفية
املوجودة املواد أن االعتقاد الفالحني بني الشائعة األخطاء
هده ألن التقليدي“ ”الغبار محل األسمدة العدمة قد حتل باملياه
التصبني منتوجات عن ناجتة سامة كيماوية مواد حتمل املياه
والبالستيكية الغدائية للمواد الصناعية الوحدات ومنتوجات

الصناعي. باحلي املتواجدة
املسؤولية وحتمل واملواطنني الفالحني بني املشترك الوعي إن -
املستهلك و حماية البيئية وجمعيات طرف السلطات احمللية من
من املزيد البيئة لتجنيب خطوة  أول  يعد اإلعالم، ووسائل

الفتاكة. األمراض من املواطنني وحلكاية التجاوزات
ينتهي أن انتظار في بها،  األخذ يجب مستعجلة  إجراءات
العدمة....النقاش املياه تصفية محطة إلجناز والبحث النقاش

بعد..... ينته ولم سنوات 10 استمر الذي

املواطنني أن عرفنا ولكننا جواب بأي الباعة من نظفر لم طبعا
صحية خطيرة أضرار ذات ملوثة فالحية بأن منتوجات يعرفون
أثمنتها ألن يقتنيها من جتد أنها واملؤسف  السوق في تباع

وتناولها.... شرائها على البسيطة الطبقات حتفز مغرية
الوعي إيصال ومحاولة صوتنا إلسماع الصحافة إلى آثرنا نلجأ
الورقية الصحافة فأخترنا من املجتمع عريضة فئة إلى البيئي
إذا الوضع بأن وعي على لنشر ربورتاجنا ألننا واإللكترونية
قد كبرى معضلة إسلي وادي يشكل قد عليه هو ما على استمر
إسلي وادي فسياسيا خطيرة، وبيئية سياسية أبعاد لها تكون
” نعيم واد ” إسم حتت اجلزائر في أراضي امتداد امللوث يجد
أما بيئتنا املغربية للحكومة األمر أن اشتكت للجزائر سبق وقد
يجعل فالحية وضيعات أحياء عبر امللوث احلار وادي مرور فإن
تدابير اتخاذ  وجب لذا مستمر، تهديد تعيش حتت الساكنة
الصحية بقصر املصلحة مسؤول يرى اإلطار هذا وفي عاجلة
الواد مياه استعمال إعادة في يكمن الناجع أن احلل البلدية
طرح مشروع وهو خاصة محطات في معاجلتها بعد  احلار
وينتظر سنوات العشر يفوق منذ ما  وجدة مدينة في للنقاش

اجلمر. من أحر على إجنازه
العمل؟ النور ما إلى املعجزة املشروع خروج انتظار في
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شارك في األسرة. أفراد إشعار دون ذلك يتم الزوال)ن بعد
اجتماعية  لشرائح ينتمون تلميذة تلميذو  84 االستمارة ملئ

مختلفة. سكنية أحياء و متنوعة

(عدد األسرة حول معلومات تتضمن للقياسات ورقة تهيئ مت
من طلب و السكني...) احلي  األم، و األب  مهنة األفراد،
الكمية حتديد قصد العداد على املوجود الرقم تسجيل التالميذ
الواحدة  الساعة على (يوميا 24 ساعة خالل املستهلكة من املاء

باستمرار. املاء تضيع خفية و التسربات تكون ما
أثناء أو األسنان عند غسل الصنبور مفتوحا جتنبوا ترك -

احلالقة.
بوضع ذلك و املاء طرادة خزان حجم تخفيض ميكنكم  -

بداخله. مملوء باملاء كيس أو قارورة
املاء بذلك. مصلحة إشعار العداد أو تسربات إصالح يجب -

باملاء. إغراقها معناه ليس سقي احلديقة -
اليوم. من الرطبة الفترات في يتم سقي احلديقة -

بخرطوم ليس  و باملكنسة يتم  أن  يجب الرصيف تنظيف -
املاء.

اخلرطوم. عوض املاء من بسطل السيارة غسل -

احلملة  عن التلميذ يتوقف الثالث: األسبوع الثالثة: الفترة
 24 كل املستهلكة املياه قيمة أخذ في يستمر و  التحسيسية
احلملة. هذه فعالية مدى معرفة العملية هذه من ينتظر ساعة.
شكل على النتائج متثيل مت و فرزها، االستمارات جمع بعد

استثمارها. لتسهيل جداويل

فترات: إلى 3 مقسمة 3 أسابيع على مدى امتد البحث
بتسجيل  تلميذ كل فيها يقوم األول: األسبوع الفترة األولى:
هذا يهدف احلملة. في البدء دون العداد في املسجل الرقم
العملية بدء قبل للفرد اليومي االستهالك معرفة إلى اإلجراء

التحسيسية.

حملته  التلميذ فيها يبدأ الثاني: األسبوع الثانية: الفترة
على معتمدا املاء استهالك لترشيد أسرته التحسيسية داخل

قدمت له مسبقا: اإلرشادات من مجموعة
باستعمالكم األواني غسل حني مفتوحا الصنبور ترك جتنبوا -

املاء. من تقتصدون كمية كبيرة آنيتني
املاء بدون من كثيرا يستهلك الصنبور حتت اخلضر غسل -

فائدة.
اقتصاد متكن من إنها املاء بصنبور صغيرة رشاشة ضع -

املاء أكثر.
الصنابير، و األنابيب في  تسربات وجود  عدم من  تأكدوا -

ضياع ألن
اليوم. في لتر 500 من أكثر يساوي الثانية في قطرة -

غالبا التسربات و املاء سليمة من طرادة أن من تأكدوا -
2120

النادي: أعضاء طرف من املتبعة اخلطوات أولى كانت املوضوع في تهيئ استمارة

احلوز تانسيفت- :مراكش- األكادميية
علي يوسف بن سيدي النيابة :

تاشفني يوسف بن : الثانوية التأهيلية
قرقوري خديجة - العالقي خديجة : التالميذ إجناز من

الفادي املختار - السيستي العزيز عبد -  إميان العمري
العشيان بو عبد اللطيف إشراف األستاذ : حتت



التعليمية املؤسسات نوادي من ينطلق املاء استهالك ترشيد
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األعضاء املنخرطون ركز الشروب. املاء استهالك ترشيد إلى
على بحثهم احلاليني األعضاء كذا و تلك الفترة في النادي في
علي، بن يوسف سيدي مبنطقة للمؤسسة  املجاورة األحياء
فاتورة في هائال ارتفاعا منوا دميوغرافيا سريعا و التي عرفت
إن األسرة. ميزانية على سلبا انعكس الذي املائية األسعار
هذه في أكبر من التالميذ عدد سيمكن من إشراك هذا العمل
خطورة للتعريف مبدى اإلرادة و احلماس لديهم يولد العملية. و
سيتبناها العملية هذه  بأن منا إميانا نعيشه. الذي الوضع
التربوية املؤسسة بني وصل صلة باعتبارهم التالميذ مجموع

األسرة. و

عجزا األخيرة العشرين السنوات  خالل  املغرب مدن تعرف
مدينة خاصة الشروب للماء املفرط االستهالك بسبب مائيا
إضافة الوافدين للعديد من قبلة التي أصبحت مراكش احلمراء
الضغط تعاظم و املنتظمة غير املتقلبة و املناخية إلى الظروف
و السياحة، الصناعة قطاعي في امللحوظ التطور و السكاني
”الشريف البيئي النادي أعضاء  قلوب في زرع  الذي الشيء
به قامت الذي امليداني البحث  إعادة في الرغبة البلغيثي“
على  و للماء الدولية السنة مبناسبة 2003 2002- سنة املؤسسة
الفترة في املؤسسة نظمته الذي التحسيسي األسبوع هامش
يهدف الذي و ،28-03-2003 إلى   25-03-2003 من املمتدة

األسر على  تأثير مجال املؤسسة يجعل الذي الشيء أسرة،
العالقة. هذه في فعالة حلقة يعتبر فالتلميذ املجاورة:

مدينة علي جنوب بن يوسف سيدي منطقة املؤسسة في تقع
يبلغ عدد تالميذها و .m226231 على مساحتها متتد مراكش.
 2000 إلى  تقريبا ينتمون إلى تلميذة  و تلميذ  2200 يناهز ما

املستويات        حسب املؤسسة تالميذ توزيع للماء     اليومي أثناء تسجيل االستهالك التلميذات إحدى

البيئي: النادي ألنشطة فضاء تاشفني بن يوسف التأهيلية الثانوية

Grand Prix JRE ÜÉÑ°ûdG Ú«Øë°ü∏d iÈµdG IõFÉ÷G

AÉŸG ∫ƒM á«dhódG IõFÉ÷G
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املعدل  هذا ينخفض و لتر، 84 حوالي املعدل هذا حاليا يبلغ
و  أهمية هذه احلملة يبرز االنخفاض هذا غن 8% فقط. بحوالي

املواطنني. من واسعة فئات لتشمل تعميمها ضرورة بالتالي

مستوى على املاء، اليومي من الفردي  االستهالك  معدل يبلغ
ينخفض  لتر.  82 ،2003  2002- سنة خالل املدروسة، العينة
12% تقريبا.  بنسبة التحسيسية احلملة بعد خالل و هذا املعدل

األحياء: حسب الثالثة خالل الفترات للفرد اليومي االستهالك معدل تطور •

: الفترات الثالثة: حسب (باللتر) اليومي الفردي االستهالك معدل حساب •

الشعبية. األحياء باملقارنة مع مرات املعدل ثالث يتضاعف بني اليومي الفردي االستهالك معدل بني كبير فرق حاليا يالحظ
هذه األخيرة فعلى مستوى اجلديدة. األحياء الشعبية و األحياء

حسب مهنة األب: الثالثة الفترات للفرد خالل معدل االستهالك اليومي تطور •

 %20 بنسبة الفردي املعدل ينخفض التحسيسية، احلملة بعد
تراجع ملحوظ في هناك أنه ، إال الشعبية األحياء مستوى على

االنخفاض. هذا

الذين األشخاص أسر عند للفرد اليومي املعدل أن يالحظ
أسر األشخاص مع باملقارنة مرتفع جد مختلفة حرفا ميارسون
تأثير هناك هذا االختالف، وظائف مختلفة، رغم يزاولون الذين
و األسر هذه أفراد  جميع على التحسيسية للحملة  واضح
ميارسون الذين  األشخاص أسر أفراد عند باخلصوص

مختلفة. وظائف

ال بد منها... كلمة •

لالستحمام، ”للشرب، مختلفة: بطرق املاء نستخدم  جميعا
احملدودة، املوارد من املاء ”لكن احلديقة،... لسقي و لالغتسال
عليه. للمحافظة  عادات  و  سلوكيات نعتمد  أن  املهم من لذا
املاء هامة. قطرة من كل أن تكون لضمان دور هام لعب ميكنكم
بهذا الكثير و توفير ميكننا جميعا منا القليل واحد كل وفر فإن
املاء الشروب نحو تدبير التقدم أولى خطوات خطونا قد نكون
املؤسسة بني الربط في قدراته عن أبان الذي التلميذ بفضل

األسرة. و
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(باللتر) اليومي الفردي االستهالك معدل
(2008 2007- (سنة

(باللتر) اليومي الفردي االستهالك معدل
(2003 2002- (سنة

الفترات

83.84

77.07

74.00

82.00

71.00

69.50

الفترة األولى

الثانية الفترة

الثالثة الفترة

الثالثة الفترات حسب (باللتر) اليومي الفردي االستهالك حساب معدل

األحياء حسب الثالثة الفترات خالل (باللتر) اليومي الفردي االستهالك معدل

2003-2002 2007-2008احلملة التحسيسية لسنة احلملة التحسيسية لسنة
األولى الثانيةالفترة الثالثةالفترة األولىالفترة الثانيةالفترة الثالثةالفترة الفترة

ألوساط
ءالشعبية حيا أل ا

اجلديدة
ء حيا أل ا
اجلديدة

48,22	 	 42,31	 60,04	 65,00	 73,00	 84,00

154,56	 180,64	 182,77	 73,00	 69,00	 80,00

األحياء (باللتر) حسب اليومي الفردي االستهالك معدل توزيع

2003-2002 2007-2008احلملة التحسيسية لسنة احلملة التحسيسية لسنة
األولى الثانيةالفترة الثالثةالفترة األولىالفترة الثانيةالفترة الثالثةالفترة الفترة

ء حيا أل ا
اجلديدة

43,80	 	 29,79	 63,18	 57	 64	 68

80,71	 	 87,58	 89,94	 79	 69	 95

األب مهنة حسب الثالثة الفترات خالل الفردي معدل االستهالك

وظائف
مختلفة

حرف
مختلفة

األب مهنة طبيعة حسب اليومي الفردي االستهالك معدل توزيع
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”الفقيه“ من بتوجيه معينة قطعا يطلنب النساء، من جلهم لزبناء
عيون.... قلب- أظافر- زغب- ريش- ”الشوافة“: أو

الرحيم السيد عبد يوضح االقتصادي، الرواج مستوى حول و
أعلى يحقق أنه إال السنة، طول على مربحة جتارة إنها خ.ا:
يكثر حيث رمضان، شهر من األواخر العشر األرباح خالل
الكلب و احلمار و الضبع مثل: خاصة، حيوانات الطلب على

األفعى.... و

“36” عددهم البالغ و  القلعة مبدينة العطالرين كل أن انتبهنا
بقايا و بيضا، و في دكاكينهم، جلودا يعرضون و تالثون ستة
الهدهد- الغزال- الثعلب- باالنقراض: مهددة حليوانات جثت

النعام....
عن احلرفة ورث شاب عطار خ.ا و هو الرحيم عبد السيد يقول

من التلميذات: غالبيته في املكون البحث لفريق مصرحا أبيه
أبيعها بالتقسيط و ميتة، حية أو احليوانات هذه أشتري إني

و كبيرين تفهما و انفتاحا أبدى محمد ز الذي الفقيه قصدنا
بواسطة االحتيال  من نوع كونه يعدو ال األمر أن لنا كشف
السيد يؤكد الهدهد بطائر املرتبطة التمثالت و حول الشعوذة
للدراسة و القلب الزوج لعودة الريش و محمد.ز: ألظافر للزواج

األشرار.... من للوقاية العني و

باسم توجيه مذكرة و التنوع البيولوجي باملنطقة، له يتعرض ما
و الفالحة وزارة و وزارة الصحة احمللية، و للسلطات النادي
البيئة حماية جمعيات و الغابات، و للمياه السامية املندوبية
لهذه حد وضع على  اختصاصاته  حسب  كل  العمل قصد
البيئية و االجتماعية املأسى تخلف التي اجلاهلية املمارسات

مؤسستنا. جنبات على ليرفرف الهدهد يعود أن أمل على

و البداية، في اعتقدناها التي بالسهولة يكن لم األمر أن أدركنا
بضرورة وعينا ازداد بل التقرير، هذا بكتابة ينتهي لن عملنا أن
و اخلضراء املجاالت حماية في اإليجابي الفعلي و االنخراط
عملية إليقاف اخلاطئة، التمثالت تصحيح و الرطبة، املناطق
في و باالنقراض املهددة احليوانات و للبيئة املستمرة اإلبادة

مقدمتها طائر الهدهد.
بفضاعة العموم قصد حتسيس و إنتاج مطوية تصميم قررنا
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احلوز تانسيفت- :مراكش- األكادميية
السراغنة قلعة : النيابة

تساوت : التأهيلية الثانوية
السبتي هاجر - لكناوي ربيعة : التالميذ إجناز من
مهداوي مرمي الدين - نور مونية اعبيدات - نهى

محمد الصوفي - العمراني احلي خيي - عبد  السعيد
الشطيبي أحمد : األستاذ إشراف حتت

الشيطان مع الطبيعة حتالف

الطبيعة و للهدهد إنصافا



الهدهد:
سليمان املفترى عليه طائر

Upupa epops :الهدهد االسم:
 

إفريقيا- مدغشقر شمال آسيا- أوروبا- االنتشار:

أو جدوع األشجار اجلدران شقوق في عش املسكن:

الثانية  الدرجة من الغذائية: مستهلك املرتبة

السنة في فرخني اإلجناب: معدل

يوم احلضانة: 12 إلى 15 فترة

القرآن الكرمي. في الله سليمان نبي مع ذكر قصته من كل في معروف  النادرة، الطيور  من  مهاجر، طائر الهدهد 
ورد ملا اخلصوص، اإلسالمية على الثقافة و اإلنسانية الثقافات

مرتعا كام ثانويتنا فوقه شيدت الذي املكان هطا أن بالتذكير
اجلميل. الهدهد لطائر

في يردد كلنا و األفكار، تخاطر يشبه فيما لبعضنا  نظرنا
ال أرى الهدهد؟“. ”مالي نفسه: قرارة

لتنخرط  البيض تفقيس من 30 يوما بعد العش الفراخ تغادر
الديدان و على اقتياتها خالل من الطبيعية التوازنات حفظ في

بالفالحة. اليرقات املضرة
ختم و  البيولوجي، التنوع حول عرضه األستاذ قدم هكذا

إحساس للهدهد أن حيث التلوث، من التربة نقاء و لوفرة املياه
و تعد للتلوث الكيماوي. مفرطة حساسية املاء و بوجود كبير
احلشرية. املبيدات البيئة من نقاء عالمة على مشاهدة الهدهد
فوق فإذا رفرف األرض، باطن في املاء يبصر أنه يعتقد كما
”أبصر العربي: املثل به يضرب لذلك ماء. فيه علم أن موضع
 1981 سنة من سنوات اجلفاف ابتداء تعاقب أن إال هدهد“، من

املنطقة. من االنقراض حافة على الطائر هذا جعلت

التصويت مت البحوث، مشاريع لتقدمي النادي اجتماع إطار في
ملصاحلته الهدهد طائر عن البحث ضرورة على املطلقة باألغلبية

مؤسستنا. محيط مع
دون مشاهدته أمل على املدينة خرجات إلى جنبات عدة نظمنا
حيث الغابات، و للمياه السامية املندوبية فقصدنا مقر جدوى،
محطة تعتبر كانت السراغنة منطقة أن على املسؤول لنا أكد
املداري، نظرا الشتاء عن بحثا رحلته في الهدهد لطائر مفضلة

املطلقة باألغلبية قرار

Prix International pour le Thème de  
l’Agriculture et la Nature
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6.11 طن  تشكل التي املؤكسدة الكيماوية املواد مع املاء أهمها
الذي االستيكي بينها احلامض من املفروغة، الكمية من املائة في
من طرف امتصاصه أنه يتم كما لألحياء البحرية، تهديدا يشكل
اإلنسان في صحة مما يهدد البحر، و فواكه األسماك بعض
بنسبة (احليوية( امللوثات العضوية جند كذلك و لها. تناوله حالة
األكسيجني  من كبيرة نسبة و التي متتص في املائة، طن 5.7
البحري الوسط اختناق عنه يترتب الذي و البحر، في املذاب
هذا البحرية. النباتات و األحياء العديد من انقراض بالتالي و
مجموع  من  6.9 بدورها تشكل سامة  سوائل إلى  باإلضافة
جزئيات عالقة على شكل تبقى عند رميها و التي املواد العالقة،
يعتبر الذي الضوئي التخليق بذلك معيقة األشعة، تسرب متنع

البحرية. البيولوجي لألحياء في النشاط أساسية عملية
افخالل إلى تؤدي فإنها العالقة السموم هذه جميع بتضافر و
حدوث إلى يؤدي مما البحري، للوسط احلامضي بالقعدي 
حيث احلية، للكائنات البيولوجية  الوظائف  في اضطرابات
و التقائها، قبل األنثوية و الذكورية إبادة األمشاج في تتسبب
مما األوساط امللوثة، هذه عن احليوانات املتنقلة ابتعاد كذلك
املراتب احتلت بعدما باملدينة السمكية الثروة تراجع يفسر

خلت. سنوات لعدة األولى

ذلك العتيقة، هذه املدينة على من تتملكهم الغيرة هم عديدون
املهتمني من الباحثني و بالعديد خالل اتصالنا من ملسناه ما
من بحثنا عصارة سنخلص و املدينة، داخل البيئي بالشأن
يوميا فيما تصبير السمك معامل التي تلفظها مناقب السموم

يلي:
التي احلمضية الطبيعة ذات السائلة النفايات خطورة تبدو 
إذا وضوحا أكثر باملدينة، السمك  تصبير مصانع تطرحها
النفايات  22 مرة يعادل ما وحدها الوحدات تلقى هذه أن علمنا
الكيماوي) (غير الصناعي و احلضري األصل ذات السائلة
عن كل  يغنينا عليه حصلنا الذي املائة، في 17.90 رقم لعل و
السموم تسببها التي املشاكل بعض نبني أن سنحاول و تعليق.
تأثيرها و الصناعية الوحدات  مجاري تطرحها  التي العالقة
اإلنسان. صحة على منه و البحري الوسط على البيولوجي
إما فهي متنوعة السمك  معامل تطرحها  التي العالقة  فاملواد
التي الغازات الناجم عن الهواء تلوث كان و إذا سائلة، أو صلبة
فإن معاينته، تصعب الصناعية الوحدات هذه مداخن تطرحها
في السائلة للنفايات املباشر  الطرح عن الناجت املائي التلوث
البحرية الكائنات على عواقبها تقييم و تشخيصها ميكن البحر
املعامل تصبها التي النفايات فهذه االنسان، بصحة عالقتها و
ممزوجة عالقة تركيبات عبارة عن البحر،  في يوميا السمكية

2726

دكالة-عبدة : األكادميية
آسفي : النيابة

اإلسالمية الهداية : التأهيلية الثانوية
باهيش يوسف - أخراز محمد : التالميذ إجناز من

احليول يونس : إشراف األستاذ حتت

املستور كشف



الساحل اجلنوبي آلسفي: يشهده

ájôëÑdG áÄ«Ñ∏d âeÉ°U ∞jõf

األفق. في تلوح وقع كارثة بحرية على يعيش أصبح و
و دقينا احلدث، إلى قلب الرحال الشفاه، شدينا صمت أمام و
قبل املسؤولني إلى آذان رنينه يصل اخلطر آملني أن ناقوس

األوان... فوات

وحدات من طرف متنوع لهجوم كاسح و ساحل آسفي يتعرض
من واحدة صناعة األسماك و متعددة. مختلفة و صناعية
مست و البحر، و البر إلى تأثيرها امتد أعداء البيئة باملدينة،
إقليم البشر. احلجر و قبلها كان و الشجر و الهواء، املاء و
ساحله أوضاع جوه، اضطربت و اعتدال بهدوئه معروف آسفي

السريع اإلثراء يبدو على ما شغلهم الشاغل يبقى املعامل هذه
أم البحرية. ناسني البيئة تخريب حساب على كان ذلك لو و

و مستقبال. حاضرا اجلميع ملك البحر أن متناسني

الطريق على الواقع كاوكي،  املدينة- الطرقي: املقطع  عبر
من عشرات متتد الصويرة و آسفي بني الرابطة الشاطئية
الرغم على و باملدينة، األسماك لتصبير الصناعية الوحدات
أرباب و االجتماعية، فإن االقتصادية التنمية في إسهامها من

السم محزونة: (هاد بنبرة فقال املكان، زيارة من رغبتنا حدس
هاد السلة القدمي في حوت، خال ما الفابريكات ديال أوالدي

أو صافي). غير البركة دابة حوت و كنديها عامرة
فأكدت الصناعية، عاملة بإحدى الوحدات من شهادة استقينا و
خوفا صيفا هذا الشاطئ إلى التوجه أبناءها من أنها متنع
خصوصا غيرها، و اجللدية  األمراض ببعض إصابتهم من
هم و الشاطئ مياه من يشربوا  أن املمكن  من األطفال أن
املتوسط املدى على صحية مشاكل عنه يترتب قد مما يسبحون

البعيد. أو
ملوثا اجلنوبي منه خصوصا آسفي شاطئ كان إذا ما ملعرفة و
هذه الوجهة فكانت البحث، مواصلة إلزاما علينا كان ال، أم

املجال. في و باحثون أخصائيون املرة

لساحل ما يحدث على للوقوف منا سعيا و مما سبق انطالقا
الوحدات لهذه زيارتنا  كانت آسفي،  ملدينة اجلنوبي البحر
املكان هذا إلى بجولة القيام و  لألسماك. املصبرة الصناعية 
ضبابية جتتاز كثال أن فما الكارثة، هول يكتشف الزائر جتعل
الواجهة في تتفاجئ حتى األمامية الواجهة في األنفاس تخنق
شكألودية اتخذت التالثني فاق عددها بقنوات البحر املطلة على
غير و نتنة. روائح منها تنبعث السمك تصبير معامل عن تتفرغ
بوجوه الصيادين بالقصبة العديد من املكان اصطف عن بعيد
مكان في انزوى قد و أحدهم إلى االستطالع قادنا  عابسة، 
(البوري) نوع من سمكات تالثة احتوت سلة بجانبه و مرتفع
لم و العادمة، املياه مصب حول بتجمعه املعروف السمك و هو
أيدينا، آلة التصوير في ملح ما مبجرد إذ سؤالنا، الشيخ ينتظر

معامل تصبير السمك

استطالعية زيارة

Prix de l’Investigation ≥«≤ëàdG IõFÉL
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األمر تعلق سواء التدمير، أشكال مختلف تخلفها التي البيئة اخلسائر تدارك عن عاجزا التشجير يقف
املدن مألوفة في كل أصبحت املعضلة هذه أن األمر، في اخلطير و املفرط. باإلستغالل أو بالعمران
اخلضراء العمران للمساحات طرف مفرطا من اجتياحا تشهد األولى . حيث الساحلية و منها ،الداخلية
تعرف ، سليمة بيئية تربية إلنعدام نظرا ،و السياق نفس في و الوحيد لسكانها. املتنفس تشكل التي
و األشجار من السواحل جتريد في الذي يتجسد اخلضراء املناطق ملنافع كبيرا الساحلية جتاهال املدن

سريع. لربح تلهفا بالبنايات تعويضها
صلح مع الصاعد إلبرام اجليل يحملها إشراقة أمل لكن...تبقى بيئتنا ، تعيشه الذي املر الواقع هو هذا

بيئية سليمة. تربية إكتسابه خالل من الطبيعة

تطوان - :طنجة األكادميية
الكبيرد القصر : النيابة

احملمدية الثانوية التأهيلية :
الرحيم عبد - الغزاوي إميان : التالميذ إجناز من

بلبيضة - شيماء حفيظة معنان - غزالن - اليسفي
مرمي العرامي أنس الباكري - - التجاني
بنشريف :نوفيسة األستاذ إشراف حتت

Prix de la bonne pratique et espoir

IQƒ°ü∏d á«fÉãdG á«dhódG IõFÉ÷G
2éme Prix International de la Photographie
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يجب الذي املدني املجتمع جمعيات بعدهم و اجلنوبي للمدينة،
الوطني و  احمللي العام الرأي يسمع حتى ترفع عقيرتها أن
يؤثر الذي  البيئي االستنزاف هذا جراء املواطنني شكاوى
إلى السعي  مع باملنطقة، للعيش األساسي املنبع على سلبا
و من الساحل اجلزء هذا املتعلقة بحالة الدراسات نتائج نشر
من االعالم وسائل استثناء ميكن ال على املهتمني، كما تعميمها
ملاما. إال املواضيع إلى هذه تتطرق ال عندما املسؤولية، بعض

يتخبط الذي املتدهور البيئي الوضع عن اجلهات املسؤولة إن
معامل أصحاب من ابتداءا متعددة اجلنوبي، آسفي ساحل فيه
من النوع ملثل هذا املنظمة القوانني ينتهكون الذين األسماك
من التي باملدينة احمللية السلطات ثم الصناعية، األنشطة
من كل على حديد من بيد الضرب و املراقبة فيها املفترض
ثم بطيئ، موت حالة في  املدينة بيئة إدخال نفسه  له سولت
املساءلة طريق عن النواب البرملانيون، و اجلماعيون املنتخبون
للساحل البيئية  احلالة بخطورة املختصة اجلهات حتسيس و

ذلك؟ عن املسؤول من

تصبير السمك، فإن معامل مختلف جراء عن حده الذي زاد
أعذار و مبررات بإعطاء إو بالصمت إما يعبرون املسؤولني
مدينة لتبقى احلال، واقع من شيئا تغير لن متماسكة  غير
يقدر فمن الفرج في ظروف بيئية غاية في السوء. تنتظر آسفي

قدرها؟ حتى املشكلة

قد الصناعية الوحدات هذه أنشطة أن القول ميكن و إجماال
بلغت و املدينة. لهذه اإليكولوجي باحمليط كبير حد إلى أضرت
النزيف هذا عاجلة لوقف تدخالت يستدغي حدا اخلطورة درجة
اجلنوبية منها. خاصة آسفي سواحل له تتعرض الذي البيئي
التلوث مشكل حيال االستنكار و التنديد حمالت الرغم من فعلى

عليه: هو ما على الوضع استمرار
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املجاورة له الدور و احلمام لكهف   صورة

حيث ال تصل جمع النفايات التجهيزات، فشاحنة على أبسط
التهميش هذا البلدي املجلس مسؤول يرجع و الساكنة، موقع
النقص في الرئيسي السبب هو اجلهوي التقسيم كون إلى
مشكلة أخرى أصل جهة من برر كما منه املنطقة، تعاني الذي
إلى اخلصوص وجه على بالكهف و ككل باملنطقة التلوث
األخيرة هذه تلقي حني، لدى الساكنة، في البيئي انعدام الوعي
الذي تراه مخال بواجباته البلدي املجلس عاتق على املسؤولية

للضرائب. أدائها رغم
الطرفني، متبادلة بني أصابع االتهام تظل التي اللحظة في و

الساكنة. مطرحا لقمامات مرتعا للحشرات و الكهف يبقى

حظي و اإلستغوار و مكانا للراحة احلمام“ ”كاف كان أن بعد
قد هو اآلن ها السكان- أحد يقول كما املستعمرين- باهتمام
تصرفات يترجم مؤملا واقعا تعكس خطيرة بيئية مشكلة صار
فقد بالواجب، إحساسهم وعدم املسؤولني لبعض معقولة غير
اجلماعة أنؤ على للمنطقة احلالي البلدي مسؤول باملجلس أكد
بالكهف، النفايات رمي إلى السباقة هي كانت السابقة القروية
أصبحت السكان طرف  من الالمجدية املنع  محاوالت بعد و
السكاني التزايد بفعل و  للنفايات، مطرحا  تدريجيا املغارة
الصحي، الصرف بالكهف قنوات املنطقة، ربطت شهدته الذي
تتوفر و ال البناء عشوائية دور له، احملاذية أن الدور خصوصا

بوضع املسؤولني مناشدا النفايات، رمي بعدم الساكنة مطالبا
الكهف. حول سور أو سياج

الكهف يحافظ على األطراف و جميع يرضي حل انتظار وفي
بامتياز للنفايات مطرحا األخير هذا سالمة الساكنة، يبقى و
العيون كأمراض وخيمة صحية أمراض من يسببه ما رغم
تسهم التي الكريهة الروائح  انبعاث و و احلساسية  اجللد و
السلبي عن تأثيره ناهيك نشرها، في الرياح املميزة للمنطقة

فيه. املتراكمة األزبال عصارة بفعل املائية الفرشة على

قائمة وضع فبعد تتباين، و تتعدد احللول املشكل أطراف بتعدد
اختالفا أن هناك سنكتشف مقارنتها و املقترحة للحلول موجزة
النظر وجهات في اختالفا بالتالي و األولويات قائمة في كبيرا
و ردم الكهف في متمثال فالسكان يرون احلل باحللول، املتعلقة
و يقلق راحتهم، سالمتهم و يهدد باعتباره نهائيا منه التخلص
يدلي إذ ال يقدم حال أفضل من هذا، جهته من املجلس البلدي
أما للساكنة. تعطى أن يجب هنا األولوية بأن املسؤول نفس
باتا رفضا احلل  هذا فيرفض الكهف موقع األرض صاحب
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املسؤولية؟ من تقع على احلمام، النفايات بكاف

فأين احللول؟ املشكل قائم،

فاس- بوملان األكادميية :
صفرو : النيابة

األكبر إدريس موالي التأهيلية : الثانوية
سجاع يوسف لطي- يشو فاطمة : من إجناز التالميذ
هرموش أقشمار - ابتسام احديديش - أسماء أنوار

إمان خبوز - يونس خبوز - جهاد قسال
قسال : محمد األستاذ حتت إشراف

للمنطقة.“ القروي املجلس طرف من
الصحي الصرف قنوات و تربطون النفايات ترمون ”ملاذا ال -
املتضررون و أنتم منكم قريب جد أنه من على الرغم الكهف بهذا

األوائل؟“
الواد قنوات و تصل إلينا ال النفايات حيلة فشاحنة باليد ”ما -

عسانا نفعل؟“ فماذا عليها، نتوفر ال احلار
اإلجابة عن آخر عجزنا بسؤال سؤالنا ” ”أحمد السي قابل

البلدي. املجلس مسؤولي على طرحه و قررنا عنه،

صاغية أذن عن بحثا على طرق األبواب عزمنا اخليبة، هذه بعد
أجاب و أسئلتنا لكل أصغى الذي ”أحمد“ السي لدى فوجدنا

عنها:
على أطلعتنا فهال طويلة مدة منذ املنطقة في تعيش ”أنت -

مزبلة؟“ إلى احلمام“ ”كاف حتول كيفية
على للكهف معدودا املجاورة الدور  عدد كان البداية، ”في -
يفكر لم بل تلوث ال و نفايات هناك تكن لم و األصابع رؤوس
كانت تقطنه العكس على و بالكهف النفايات رمي قط في أحد
متخذة النفايات لرمي مبادرة أول كانت و حمامة، ألفي من أكثر

احلمامة البعوضة تطرد ...و
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هو مكان أول سيجدون اللعب يودون حينما أن األطفال يصدق
الضالة، الكالب و بالنفايات املليئة احلفرة الضخمة هذه قرب

أضرارها.... و أنواعها باختالف احلشرات و
لكنهم و هذه املشكلة احلي سكان يعايش كيف نتصور ال قد
فبدأنا منهم، نسمع و نسألهم أن قررنا لذا فعال، يعايشونها

صغيرا: طفال كان و صادفناه من أول باستجواب
الرائحة؟““ رغم نتانة املكان في هذا يوم أتلعب كل -

تولفت“ ”آه -
الكهف؟“ في السقوط تخشى ”أال -

ال واخا حتى إلى طحت غادي نطلع“ -
حول الكهف، أقرانه ركض ليتم لعبه مع و هذه الكلمات قال
بالستيكيا كيسا حتمل امرأة ظهرت حتى هنيهة هي إال ما و
ال تفعل كأنها في الكهف بشكل عاد و تلقي به بالنفايات مليئا
تفصح أن رفضت السيدة التي توجهنا صوب الصواب. سوى

عن أسئلتنا. جتيب و أن اسمها عن

الوصول نستعجل يجعلنا و الفضول يدفعنا مبتهجني سرنا
و احلمام كهف عن سألنا و احلي املعني وصلنا املكان، إلى
فال تنفر حواسنا جعلت نتنة رائحة استقبلتنا اقتربنا حينما
مثل تنبعث أن بغريب، بديهي األمر ليس و إال الفضول، يردها
عند كل فكنا نحس باالقتراب بدأنا القمامات. من الروائح هذه
لتمأل بالهواء فتمتزج تشتد النفايات برائحة نخطوها خطوة
و ال بتجميع بقمامة متعلقا يكن األمر لم املفاجأة؟ رئاتنا، و يال
مجموعة مغارة تتوسط إنها عادي، مبطرح حتى ال و للنفايات
بؤرة الصلبة، إنها و نفاياتهم السائلة تستقبل املساكن و من

سكني. مجمع وسط داء

كل ضربت فقد  نراه،  ما  الستيعاب طويلة مدة استغرقنا
يكن لم شيء أمام أنفسنا ووجدنا احلائط افتراضاتنا عرض
حد وصلت اخلير النفايات برباط يصدق أن فمن احلسبان في
يصدق من املنازل، بني و النوافذ حتت األبواب و أمام التراكم
من القمامة، على هذه مساء صباح ميرون احلي هذا سكان أن

و لكنه حقيقي مؤلم

Prix de la Proximité Üô≤dG IõFÉL

زيارة لهذا املكان أول هو القادم االجتماع يكون أن بنية تفرقنا
استباق محاولة األذهان تنتاب الغموض و احليرة  كانت و
يكون قد يدري؟ من احلمام“. ”كاف عليه حال هو ملا جواب
لتجميع مشروع  أضخم على أطلق اسم  هذا احلمام“ ”كاف
”رباط أحياء بعض دامت ما الشعبي، احلي بهذا األزبال

النفايات. جمع شاحنة تصلها ال اخلير“

مترين تناهز مساحتها جماعية مهمالت سلة احلمام“ كاف “...
األحياء أحد يتوسط أمتار، ستة يتجاوز عمقها و مربعني

”رباط اخلير“. مبدينة الشعبية
من جملة مداد أسالت و استفزتنا املعلومة هذه غرابة
في البداية نقطة هو الفضول فكان  أذهاننا، في التساؤالت
هو اللغز طالسم هذا فك على العزم و الشباب الصحفيني طريق

قيل. ما صدق لنختبر نزور املكان أن زادها، لذا قررنا
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بدأت التي امللحة البيئية املشاكل أخطر من يعتبر الذي املدينة لتلوث مشهدا ين الصورة
خطيرة. و صحية و إجتماعية أبعادا إقتصادية تأخذ

الذي ”سبو“ واد وكونه يصب في ”فاس“، العتيقة املدينة قلب في احلار الواد فمرور
مباشر على إلى خطر األزبال، يؤدي الكيماوية للصناعة و النفايات قبله لرمي أضحى
الغازات على فقط يتقصر ال املدينة تلويث البيئي.إن الوعي في غياب اإلنسان صحة
جراء من متعدد تلف هناك بل اجلو، في  املنزلية احملروقات الصناعية و التي تلفظها
تلويثه بشدة املتميز املعدن خبث إلقاء و للموارد، املفرط البشري اإلستغالل أساليب
موردا يعتبر الذي ”سبو“ بواد الشأن هو األنهار، كما مصبات في املياه، خاصة في
لنستحضر و اجتاه محيطنا البيئي ، السلبية سلوكاتنا فلنصحح الشرب. أساسيا ملياه
تنمية لتحقيق سليمة أجل بيئة من لنعمل معا ، و املشاريع التنموية البعد البيئي في

مستدمية.

:فاس-بوملان األكادميية
فاس : النيابة

اخلاصة طيبة : التأهيلية الثانوية
الصنهاجي كرامي : منى إجناز التالميذ  من

بالل حمافي -
املأمون أمينة بن : األستاذة إشراف حتت

3éme Prix International de la Photographie
IQƒ°ü∏d áãdÉãdG á«dhódG IõFÉ÷G
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التلوث. في غارقا األزرق
مريرا أو إحساسا التشاؤم من ضربا ليس هذا  سؤالنا إن
اإلنسانية يسكن كوني ملشكل توسيع إنه االستسالم، و بالسلبية
مجهودا مبادرتنا لتبقى أشكاله،  ألوانه و اختالف رغم عامة
و التوعية مرحلة من  باألزمة اخلروج إلى يهدف حتسيسيا
ساكنة إنقاذ قصد التحكم السيطرة و مرحلة إلى التحسيس
مثل في معهم نعود أن نأمل جميعا أطفال و جيولوجي أثر و
لكل املستقبلني طليعة في يحلق سرب احلمام لنجد اليوم هذا

احلمام“. ”لكاف زائر

و احلمام“ ”كاف عاينا أن بعد الصحفي استطالعنا انتهى 
و يؤرقنا ظل واحدا سؤاال لكن و الساكنة، معاناة عايشنا
هو احلمام“ ”كاف ”هل هو: و أال منا، واحد كل يقض مضجع

باملنطقة؟ الوحيدة السوداء النقطة
مطالبني سريعا ثانويا ليس سؤاال نطرحه الذي السؤال هذا
أنه كما املشكل،  لعمق مالمسة  إنه ال، أو بنعم عنه باإلجابة
برمته، العالم منها األزمات التي يعاني من تلك واحدة يجسد
اإلنساني املجتمع مشكلة باتت النفايات غزو و التلوث فأزمة
نحاول و الداء على أن نضع األصبع إما اخليار:  فلنا ككل. 
كوكبنا على نتفرج سلبيني نبقى أن أو املشكل  حل  جاهدين

خامتة

داخل الكهف من النفايات املتراكمة جلزء صورة  
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اللوم يلقي و الوادي هذا إليه آل ما بألم يحكي سنوات، تالثة
ليس و عقليا يصفها“...متسخون التي املدينة ساكنة  على
و العقول آفة لكن وسخ يزول أن ميكن فوسخ اجلسد جسديا،
أكاي نادي بفريق يحدق كان رجل اآلخر، اجلانب في أزمة“.
في انطلق السؤال حتى ينتظر لم تابثة، يتقدم بخطى للبيئة،
القاطنة باملدينة كيف تلقي الساكنة بحزن واقع الوادي سرد
و السطوح من بالنهر األكياس في امللفوفة األزبال القدمية
يلتقطون الذين  النظافة عمال  عن احلكي  يتابع و النافذات
أو حتى يجرفها وسطه يلقون بها الوادي و من جوانب األزبال

الصخرية. بأرضيته تعلق
بابتسامة يجيب الوضع، للتخفيف من حدة الوادي تنقية عن و
أكثر. أو  السنتني في  الوادي مرة لتنقية  يأتون  نعم ساخرة،
إلى مطرح لتحول الشتاء فصل في أكاي وادي فلوال حمولة

سافلتها. إلى مدخلها من املدينة يخترق

على وادي أكاي تتفرع مياه حديقة القناطر من جسر بالقرب
املنطقة، بجنانات الفالحية املنتوجات لري السواقي من شبكة
شيئ كل يتغير، حاله يبدأ و املدينة مدخل عند صبيبه فينقص
صوته. حتى و رائحته لونه، الغثيان، و االشمئزاز يثير فيه
املتينة التي و الطيبة العالقة تلك اندثار على حاله واقع ليشهد
تعود تقارير تشهد و املدينة. ساكنة و الوادي بني تربط كانت
ازدادت و الذي أكاي، وادي مياه بداية تلوث على 1925م، لسنة
ليصبح املعماري، التطور و السكان عدد ازدياد مع شدته

باملدينة. التطهير لشبكة النهائي املصب

رمي بشدة من عمرها التالثني في امرأة تنفي الشباك بحي
من بالقرب يجمعونها أنهم تؤكد و بالوادي الزبال السكان
تاقصيبت، بحي ألخذه. النفايات شاحنات حتر متر منازلهم 
ألزيد من الوادي من يشتغل بالقرب اخلامس، عقده في رجل

احلد و العادمة املياه ملعاجلة محطة  إجناز أفق في باملدينة
طرف من أجنزت دراسة به جاءت كما بالوادي الصرف من

للتطهير. التصميم املديري
”تغطية مشروع معارضي و بني مؤيدي في انتظار احلسم و
و بنياتها لدعم القدمية“ باملدينة أكاي لوادي األوسط الشطر
أكاي يرثى يبقى وادي لها، االعتبار إعادة و ساحاتها توسيع

حاله....

التهيئة في أخصائي  حوسى أحمد السيد مع مقابلة  في و
ببلدية التواصل  و و الشراكة التقني  التعاون مسؤول عن و
تدبير على الساهرين مسؤولية ينفي لم و يؤكد لم صفرو،
صرح و للمواطنني، جزءا من املسؤولية و يحمل احمللي، الشأن
الوادي جنبات إحاطة يهم مشروعا البلدية أجنزت املصالح أن
السوداء، النقط البلدية مبعاجلة تقوم حديدي. و بسياج باملدينة
السكنية األحياء ببعض الصحي الصرف شبكة إعادة هيكلة و
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: فاس- بوملان األكادميية
صفرو : النيابة

اليوسي احلسن سيدي التأهيلية : الثانوية
وداد - أقسو مرمي فتاح - صباح : التالميذ من إجناز
عبد - بنسالم - جنوة ابتسام الباعوش - أيت هادي

اسرغني عادل - الزريدي اسماعيل - البكراوي الكرمي
الوالي رباب - البعض الغني عبد

أزملاط :مصطفى األستاذ إشراف حتت

الساكنة مع الوادي خصام

عالقة؟ املدينة أية و وادي أكاي
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الشروب، املاء  لتوزيع عصرية  عبر شبكة السكنية التجمعات
تستعمل ال زالت التي القدمية باملدينة األحياء باستثناء بعض
في أساسيا عامال أكاي  وادي شكل قد و  السواقي. مياه
االقتصادية. متطلباتها مع تكامل في تطورها و املدينة تكوين
و املدينة كتنفسات  بني من  الطبيعي املورد  هذا يعتبر كما
املعجبني و زوارها تستقطب التي السياحية واجهتها إحدى

و حيويته. الشالل منظر بجمالية

كذلك مستدمية. سميت و  جارية مياه سطحية ليهودي“ ”واد
املتموقعة بيوتهم و محالت اليهود املغاربة بجوانب قدميا ملرورها
ملا للعطاء رمز و هو أكاي بوادي اليوم القدمية. يعرف باملدينة
املدينة، تتمثل اجتماعية لساكنة من خدمات مياهه تقدمه و قدمه
احلمامات و املنازل املنزلية و اليومية و تزويد االستعماالت في
املدينة تخترق التي السواقي من شبكة عبر مبياهه املساجد و

القدمية.
لتزويد مياهه  للشرب الصالح للماء الوطني املكتب يستغل و

الطبيعية، هذه الثروة و التاريخية املعلمة هذه واقع الستطالع
انطلقت ميدانية خرجة تنظيم للبيئة أكاي نادي من فريق قرر
صافية، و نقية املياه و حيث الطبيعة خالبة الوادي عالية من
على تتمايل العصافير و النهر، سعادة عن يعبر املياه خرير و
فوق جنة غنها اجلو. بنقاوة فرحة تزقزق و األشجار، أغصان

األرض.
للمنطقة الصعبة التضاريس  مخترقة أكاي وادي  مياه تتدفق
ألخرى، مدينة من  داع صيته الذي بالشالل  لتنكسر صفرو، 
فحسب صفرو. مدينة  رجاله وطأت من لكل سياحية وجهة 
جاؤوا اخلاصة الذين االحتياجات لذوي الوئام جلمعية تصريح
إال جماال يزيد لن ”الشالل أن باملدينة خيرية جلمعية زيارة في
اكثر به التعريف و السياحية املرافق و باملراكز إحلاقه بعد

فأكثر“.

الطبيعية الثروة املعلمة التاريخية و أكاي وادي

Prix de la Pertinence
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الصنبور في املاء العالقة إللىالتقاط نقطة تتلهف عصافير عطشة ونظرات ، اإلنسان الالمباالة من نظرات
املرات أضعاف أضعاف تساوي وكلفتها الضائعة القطرات آالف بل مئات : إنها واحدة كانت وياليتها ،
وال عن حالته راض اإلنسان لكن صالح. أو باألحرى استبداله بصنبور للترميم، الصبور ذلك يحتاجه ما
قد مقبل وقت إلى ال يتطلع بل ، القطرة بهذه يحظى لكي الكيلومترات عشرات يقطع آخر في إنسان يفكر

يجدها. لكنه لن هاته القطرة إلى نصف نفسه فيه هو يتطلع

Prix de l’originalité

:فاس-بوملان األكادميية
صفرو : النيابة

اليوسي احلسن سيدي التأهيلية : الثانوية
ابتسام - البعض الغني عبد : إجناز التالميذ من

عبد - فتاح مرمي اسماعيل الزرايدي - - الباعوش
جنوة اسرغني - - عادل الوالي - رباب البكراوي الكبير

بنسالم
أزملاط مصطفى : األستاذ إشراف حتت
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. هاوي صياد إنه إنه ؟ املواطن هذا من هو تعرف هل
؟إنها هي  من أتعلم األسماك من جديدة  أنواع  ظهرت األيام  هذه  في لكن

. النفايات
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الدار البيضاء الكبرى األكادميية :
عني الشق : النيابة

املصلى : التأهيلية الثانوية
بريجة ياسني - : مروان شعطيط التالميذ إجناز من

عراد أيوب -
إيحراشن مليكة - بندغال احلسن : األساتذة إشراف حتت
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املمنوحة  األكادميية                 املندوبية           الثانوية                     عنوان الصورة                   اجلائزة

بوملان فاس-

طنجة- تطوان

البيضاء  الدار
الكبرى

 مراكش-
احلوز تانسيفت-

ماسة-  سوس-
درعة

صفرو

فاس

الكبير قصر

الشق عني

مراكش

ايداوتنان أكادير

اليوسي احلسن سيدي

”اخلاصة“ طيبة-

احملمدية

مصلى

الكتبية

السماللي مؤسسة
اخلاص التعليم و للتربية

سيتطلع اليوم الطير له يحتاج ما
غدا لنصفه اإلنسان

مبدينة التراث البيئة و اإلنسان
التلوث أنبوب بني احلضاري

التدمير بني البيئة  مستقبل
التشجير و

الشواطئ في أطفالنا يهدد خطر

نوع خاص سمك من

بيئية سريالية

الشاطئ ميوت جزء من

األصالة جائزة

جائزة القرب

اجليدة جائزة املمارسة
األمل و

الهادفة الصور جائزة

التحسيس جائزة

اليقظة جائزة

للصورة الكبرى اجلائزة
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 مراكش-
احلوز تانسيفت-

البيضاء  الدار
الكبرى

بوملان فاس-

عبدة دكالة-

الشرقية   اجلهة

مراكش

السراغنة قلعة

موالي رشيد سيدي
عثمان

صفرو

آسفي

وجدة- أنكاد

تاشفني ابن يوسف

تيساوت

الفهري الفاسي جعفر

موالي إدريس األكبر

اليوسي احلسن سيدي

الهداية اإلسالمية

إيسلي

من ينطلق املاء استعمال ترشيد
التعليمية املؤسسات نوادي

عليه املفترى سليمان طائر الهدهد:

جميل أنت كم البيضاء: الدار ساحل
أنت أيضا ملوث غني ولكن كم و

بشكل غير تستغل أو وغير مستغل
عقالني

مأساتهم احلمام“ و ”كاف ساكنة
البيئية

رثاء وادي أكاي

البحرية للبيئة صامت نزيف

الواد احلار مبياه السقي عن حقائق
وجدة مبدينة

اجلائزة الكبرى
الشباب للصحفيني

األصالة جائزة

التحسيس جائزة

جائزة القرب

املالئمة جائزة

التحقيق جائزة

بلجنة جائزة اخلاصة
التحكيم

املمنوحة  األكادميية                 املندوبية        الثانوية                     عنوان الربورتاج                  اجلائزة
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للبرنامج:  إعالمية  تغطية
15 أبريل 2008.                   يوم انعقد الذي و الفوتوغرافية الصور الختيار
أخبار الساعة خالل األولى القناة على الروبرتاج بث (وقد مت

البحيري). امحمد السيد يقدمها التي التاسعة
“l’Economiste ” من طرف جريدة املقاالت بعض نشر كما مت
املسؤول إذاعية مع حوارات تسجيل جانب فاس)، إلى (جهة
القناتني طرف  من احمللية...) اللجن أعضاء و  باملؤسسة

فاس). و (الدار البيضاء اجلهوتني

أوضح رؤية إعطاء و التواصل عملية على مهنية صبغة إلطفاء
الصحافة عملت فقد البيئة، أجل من الشباب لبرنامج الصحفيني
طيلة املؤسسة مواكبة اجلهوي على و املركزي املستويني على

البيئة. أجل من الشباب الصحفيني حملة

الوطنية الشركة من فريق واكب فقد املركزي، املستوى على
خصص خالل االجتماع الذي التحكيم جلنة التلفزة و لإلذاعة

2001-2008 : مشجعة  حصيلة

 404 و  مكتوبا ربورتاجا   155) املتزايدة  املشاركة تعكس و
املواطن شبابنا اهتمام اللجنة) طرف من معاينتها متت صورة

املستدامة. التنمية مبفاهيم كذا باإلشكالية البيئية و

أطلقته الذي أجل البيئة الصحفيون الشباب من برنامج خلق
مع بشراكة ،2002 سنة البيئة محمد السادس حلماية مؤسسة
الثانويات، تالمذة لدى إيجابية دينامية الوطنية، التربية وزارة

نتائج ملموسة. بتحقيق سمح للمؤسسة مما

الدولي الصعيد على البيئة أجل من الشباب الصحفيون
االجتماع البيئة في حلماية السادس محمد مؤسسة شاركت
البيئة، أجل من الشباب الصحفيون برنامج ملنسقي السنوي

بكرواتيا. 2007 نونبر في املنعقد
الصعيد الدولي، على مكانة املؤسسة ذلك، حتتل إلى باإلضافة
مؤسسة طرف من املمنوحة اجلوائز من ذلك على  أدل وال

:(FEE) البيئية التربية

: مكتوبة ربورتاجات

الفوتوغرافية: الصور

النفايات جائزة : و 2004  2003 •
للصحفيني  املمتازة الكبرى اجلائزة  و  الطاقة جائزة  :2005 •

الشباب
للطاقة الدولية اجلائزة :2007 •

املاء  جائزة و الطبيعة و الفالحة جائزة :2008 •

الثانية و اجلائزة األولى : 2003 •
2004 : اجلائزة الثانية •
الثانية اجلائزة : 2005 •
األولى اجلائزة : 2006 •
األولى اجلائزة : 2007 •

الثالثة و الثانية اجلائزة : 2008 •
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2008 البيئة- دورة أجل من الشباب الصحفيني نتائج
السمعي البصري، اجلهاز املكتوبة، الصحافة • صحفيون:

(مجالت...) اإلنتاج مديري
الوطنية، التربية وزارة في • املسؤولني

للشرب... الصالح للماء الوطني املكتب املعنية: األقسام •
احملتضن...

إجناز  مت حيث بالبرنامج التالميذ شغف على 2008 تشهد سنة
و  أكادميية طرف 16 من مكتوبا و 155 ربورتاجا 404 صورة
و املؤسسة طرف من املنتدبة الوطنية التحكيم للجنة قدمت

املهنيني: من املكونة

التواصل، و لإلعالم العالي •أستاذ باملعهد

الصحفيون الشباب تقومي برنامج

بغية و هكذا أجل البيئة. سيما برنامج الصحفيني الشباب من
البرنامج، قامت تطوير أسس حتسني و و دينامية جديدة إعطاء

من األنشطة. عدد املؤسسة بوضع

محمد  مؤسسة اكتسبتها التي التجربة من سنوات  7 إن
على دراية تتوفر جعلتها شركائها مبعية البيئة حلماية السادس
ال و البيئية التربية تقومي مشاريع و تسيير  مجال في كبيرة

اجلهوية: جتربة
الدروس استخالص و  السلبية و  اإليجابية  النقط تقييم من
احمللية اللجنة به قامت عمل أول و العملية. لتعميم الضرورية
أكادميية كل مستوى  على للمشاركات األولي االختيار هو
ثانية، مرحلة في و مسبقا. حتديدها املعايير التي يتم حسب
أنشطة (تواصل، عمل خطة اقتراح على اللجنة هذه ستعمل
املستوى على للبرنامج أفضل ترويج  و لتحسيس تنموية...)

اجلهوي.
هو: اجلهوية من الهدف

املشاركة. نسبة • توسيع  
املشاركات. جودة حتسني •  

محمد انطالقتها مؤسسة أعطت التي البرامج كل غرار على
الصحفيني برنامج وضع مت فقد  البيئة،  حلماية السادس 
شامل إستراتيجي، منظور إطار في البيئة أجل من الشباب
و البرنامج. جتديد على العمل املؤسسة ارتأت  إذ  دائم، و
اختيار موقعني للقيام مت العمل، هذا إلختيار و أولية كمقاربة

وهما: التجربة بهذه
بوملان، فاس- أكادميية  •  

الكبرى. البيضاء الدار أكادميية •   

جلنة من مهنيون يؤطرها محلية تقييم جلن تكوين مت  كما
مكنت املؤسسة املوقعني بهذين التجربة هذه و الوطنية. التحكيم

بجهة فاس- بوملان تكوينية ورشة   
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البيئة حلماية السادس مؤسسة محمد
الرباط ص.ب -5679 احلسني- بن املدني زنقة مالك و اإلمام محج زاوية طريق زعير كلم،  3.2

 environnement@fm6e.org :environnement@fm6e.org االنترنيت: بريد /037 - 65 - 55 - 31 الفاكس: /037 - 65 - 88 - 44 (خ.م) الهاتف:
 

البيئة حلماية السادس محمد مؤسسة رئيسة حسناء لال امللكي السمو صاحبة قررت
حماية  موضوع حول البيئة من أجل الشباب الصحفيون 2008 لبرنامج دورة تتمحور أن

الساحل.

للساحل  سنة 2007 سفيرة تعيينها سموها أثناء التزام إطار في املختار يندرج املوضوع
.(PNUE) املتحدة للبيئة األمم لبرنامج التابع (PAM) املتوسط العمل مخطط طرف من



www.fm6e.org
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الصحفني زيارتها معرض أعمال أثناء
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البيئة حلماية السادس مؤسسة محمد
الرباط ص.ب -5679 احلسني- بن املدني زنقة مالك و اإلمام محج زاوية طريق زعير كلم،  3.2
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مستعمل ورق من الوثيقة هذه أجنزت ، بيئتنا إلحترام
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