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 �خص:  امل

القطاع األول باملغرب دينامية كب��ة، نتج ع��ا تحوالت ع�� مستوى املمارسات واالختيارات املتخذة من طرف الفالح املغر�ي؛  �شهد  

وأدوارها   الهامة  االقتصادية  بمنافعها  معروفة  تقليدية  زراعية  أنماط  عن  م��م  مهمة  فئة  تخ��   �� االختيارات  هذه  �عض  تتمثل 

ة الزراعية، لصا�ح زراعات أخرى أك�� ر�حية وأقل جهدا. �ش�ل القطا�ي الزراعة األك�� تضررا ضمن  البيئية ا�حافظة خالل الدور 

بنية اإلنتاج الزرا�� املغر�ي، ولعل تحول البالد من أك�� مصدري أصناف القطا�ي ح�ى حدود سبعينيات القرن املا�ىي إ�� مستورد  

ما �عيشھ هذه الزراعة من أزمة غ�� معلنة، �ستحق الدراسة ح�ى يمكن فهم لها ابتداء من التسعينات إ�� اليوم، لدليل قوي ع��  

ع�� إحصائيات اإلنتاج ومساحة   -كما هو ا�حال �� تقار�ر الوزارة الوصية-حيثيا��ا وتحليل عواملها وآثارها، عوض االقتصار فقط  

 األرا�ىي املزروعة ا�خاصة ��ذا النمط الزرا��. 

لل امليدانية  الدراسة  السنوات انطلقت  خالل  تطوره  مؤشرات  ورصد  القطا�ي  من  الوط�ي  اإلنتاج  وضعية  وصف  من  موضوع 

مقابلة  ع��  و�االعتماد  امليدا�ي.  والعمل  والتحليل  التفس��  مرحلة  أثناء  سطات)  (إقليم  الدراسة  مجال  تصغ��  تم  ومن  املاضية، 

طات، إضافة إ�� تحليل مجموعة من املعطيات اإلحصائية مهندس�ن زراعي�ن وفالح�ن ومسؤول�ن باملندو�ية اإلقليمية للفالحة �س

أغلبية   أن  حيث  املنا��،  بالعامل  رئي�ىي  ارتباط  لھ  باملغرب  القطا�ي  تراجع  أن  تب�ن  رسمية،  وطنية  مؤسسات  من  عل��ا  ا�حصل 

أهمية عنھ، لها دور مهم ��  القطا�ي �� قطا�ي مطر�ة. لكن املناخ وحده ال يفسر تقهقر هذه الزراعة، بل توجد عوامل أخرى ال تقل 

رسم املنح�ى السل�ي للقطا�ي املغر�ية وع�� رأسها: ضعف املكننة، جاذبية زراعات أك�� ر�حية، تزايد خطر األمراض وارتفاع �لفة  

 اإلنتاج (اليد العاملة، البذور، األسمدة وا�حروقات...) �� ظل شبھ استقرار �� ثمن املنتوج. 

 زراعة القطا�ي؛ ال��اجع؛ الدورة الزراعية؛ املغرب؛ إقليم سطات.  ح:  اتيفامل�لمات ال

Abstract: 

Morocco's first sector is experiencing great dynamism, which has resulted in changes in the level of practices and 

choices made by the Moroccan farmer. Some of these choices are the abandonment of traditional agricultural 

patterns by an important group known for their important economic benefits and conservation environmental 

roles during the agricultural cycle, in favor of other more profitable and less effort crops. Pulses cultivation is the 

most affected agriculture in the Moroccan agricultural production structure. Perhaps the country has been 

transformed from the largest exporter of pulses varieties to the borders of the 1970s into an importer from the 

1990s to today, is a powerful demonstration of the undisclosed crisis of agriculture, which deserves study so that it 

is possible to understand its causes and analyze its factors and effects, instead of limiting only - as in the Ministry's 

guardian reports - to production statistics and the area of cultivated land of this agricultural pattern. 

The field study of the topic started from describing the state of the national production of pulses and monitoring 

indicators of its development during the past years, the field of study (Settat Province) was reduced during the 

interpretation, analysis and fieldwork phase,  and relying on an interview with agricultural engineers, peasants and 

officials at the regional delegation of agriculture in Settat, as well as an analysis of a range of statistical data 

obtained from official national institutions, It turns out that the decline of the legume in Morocco is mainly related 

to the climatic factor, as the majority of the legume are rain-fed. However, the climate alone does not explain the 

regression of this agriculture. There are other factors that are as important as it is. Poor mechanization, the 
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attractiveness of more profitable agriculture, the increased risk of disease and the high cost of production (labour, 

seeds, fertilizers and fuels). With near - stability in the price of the product. 

keywords: legume cultivation; backing down; crop rotation; Morocco; Settat province. 
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 مقدمة: 

رئيسياالزراعية    األرض�ش�ل   املتنوعة  مصدرا  الغذائية  اال�سان  حاجيات  األ  ف�ي  ،لتوف��  �ختلف  ا�حاضنة  عام  �شطة �ش�ل 

العمرانية أو  الصناعية  أو  الزراعية  �عت��   وغ��ها،   البشر�ة سواء  الدخلم  من  أيضا  وال�ي  و�التا�� فإن قدرة اال�سان ع��    ،صادر 

ارتباطھ الوثيق باألرض و�ضرورة ا�حفاظ ع�� استدام��ا خدمة ملصا�ح اال�سان ا�حالية   عنتحقيق العيش الكر�م ال تنفصل أبدا  

الرئي�ىي    واملستقبلية. همها  محافظة  غ��  اتجاهات  عن  كشفت  ال�ي  املتسارعة  التطورات  بقوة  يصطدم  الغاية  هذه  تحقيق  لكن 

الزراعيةت الدورة  و�عد  م��ا.  ال��ابية  وخاصة  الطبيعية  املوارد  ع��  ضرر  من  تخلقھ  قد  عما  النظر  �غض  الر�ح  ب�ن    1حقيق  من 

  �� املعتمدة  الفالحية  املنتوجات  �عض   �� الثقة  منسوب  تراجع  نتيجة  األخ��ة،  اآلونة   �� تندثر  بدأت  ال�ي  ا�حافظة  االختيارات 

 فة الر�ح الذي ال يرا�� البعد البيئي الضامن الستدامة املوارد الطبيعية الزراعية.   التناوب الزرا�� وسيادة ثقا

وضمن هذا اإلطار، الذي يحاول رصد تراجع الزراعات املعتمدة �� الدورة الزراعية، عرفت زراعة القطا�ي �� املغرب تراجعا كب��ا  

إ��    1960مليون قنطار سنة    5اإلنتاجية، إذ انتقل إنتاج البالد من  خالل السنوات األخ��ة، سواء ع�� مستوى املساحة املزروعة أو  

ألف قنطار، وتقلصت املساحة   350قنطار حاليا، كما تحول من بلد مصدر للقطا�ي إ�� مستورد لها بحجم واردات يصل إ��    2.4

إ��   الزراعة  لهذه  املوسم    168ا�خصصة  ب�ن  �عدما �ان متوسط مس  2021،2-2020ألف هكتار خالل  ما  الغذائية  القطا�ي  احة 

وقد تدخل �� إنتاج هذه الوضعية السلبية مجموعة من العوامل، ين�جم �عضها مع    3ألف هكتار.  470يصل ل    1992إ��    1988

�� أسباب خاصة؛ ترتبط بخصوصيات   �� ح�ن نف��ض أن �عضها اآلخر يكمن  باملغرب،  العامة لتدهور القطاع الفال��  األسباب 

 �ي ا�ختلفة �� �عض شروط ومسارات إنتاجها عن قطاع إنتاج ا�حبوب وا�خضروات.  قطاع القطا

امل��تبة  باملغرب، مع رصد اآلثار  �� تراجع زراعة القطا�ي  العناصر املؤثرة والفاعلة  إ�� الكشف عن مختلف  و�س�� هذه الدراسة 

�ش�ل استنباطي، يتعمق �� مظاهر تقهقر هذه الزراعة  عن هذا التطور وخاصة البيئية م��ا، حيث سننطلق �� هذه الورقة البحثية

وطنيا ليصل إ�� دراسة حالة إقليم سطات، من خالل إبراز وضعية قطاع القطا�ي بھ، ورصد مختلف العوامل املساهمة �� تطور  

  إنتاجھ، وال��ك�� �� األخ�� ع�� اال�ع�اسات البيئية املرتبطة باملوضوع املدروس. 

 إش�الية الدراسة   .1

و�عبئة  ح الفال��  القطاع  لفائدة  االستثمارات  كجذب  مستو�ات؛  عدة  ع��  مهمة  نتائج  األخضر  ا�خطط  الوط�ي  ال��نامج  قق 

بنسبة   ا�ح��  الفال��  الناتج  من  الرفع   �� واملساهمة  الفالحية  األخرى.   %3.8مقابل    %5.25االستثمارات  للقطاعات    4بالنسبة 

إضافي شغل  مناصب  توف��  إ��  وخالل  باإلضافة  باملقابل  اإلنتاج.  وتحس�ن  ا�حاصيل  وتنويع  املزروعة  املساحات  توسع  بفضل  ة 

ف��تھ، لم تحقق �عض الزراعات أي تطور ملموس، بل بالعكس من ذلك استمرت �� انت�اس��ا، وخاصة م��ا زراعة القطا�ي، ال�ي  

البالد من  �جلت تراجعات جد وا�حة سواء ع�� مستوى اإلنتاج أو ع�� مستوى املساحة ا انتقل محصول  إذ  لها،    5�خصصة 

 
وتحسین   1 اإلنتاج  زیادة  في  الھامة  العناصر  من  الزراعیة  الدورات  وتعتبر  واحدة.  أرض  قطعة  على  مختلفة  محاصیل  تناوب  خصوبة  ھي 

بادئ. وتعتمد على كما تعتبر إحدى ممیزات الزراعة الحدیثة وإن كان السابقون قد طبقواً مبادئھا تطبیقاً عملیاً دون معرفة حقیقة ھذه الم التربة
زراعة األرض بأكثر من محصول في نفس العام. مثال زراعتھا بنوع معین من المحاصیل ثم بعد جنیھ زراعتھا بنوع اخر من المحاصیل. 

العام یؤدي ذلك إ المحصول طوال  بنفس  التربة ألنھ عند زراعة االرض  الموجودة في  المعادن والعناصر  نفاذ  تفید في عدم  العملیة  لى  وھذه 
یمكن    استھالك المعادن والعناصر التي یحتاجھا ھذا العنصر وبالتالي نفاذھا من التربة ولكن عند استخدام تدویر المحاصیل أو الدورة الزراعیة 

 .االرض من استعادة العناصر والمعادن الموجودة في التربة
والغابات،     2 والمیاه  القرویة  والتنمیة  البحري  والصید  الفالحة  الرابط  )0212(وزارة  في  لألنباء،  العربي  لمغرب  وكالة  في  ورد  بالغ   ،

 .2022-02-08، تاریخ الزیارة ar-https://mapecology.ma/ar/sliderااللكتروني: 
3 Hassan El Baghati, (1995), La production des légumineuses alimentaires au Maroc, Revue Al Awamia, 89, INRA, p 79. 

 .2022-02-15، تاریخ الزیارة https://www.ada.gov.ma/ar)، وردت المعطیات في الرابط االلكتروني: 2015وكالة التنمیة الفالحیة، ( 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://mapecology.ma/ar/slider-ar
https://www.ada.gov.ma/ar
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إ�� أقل من   أر�ع�ن سنة  أك�� من    3مليون قنطار قبل  املزروعة من  �� األعوام األخ��ة، وانتقل معدل املساحة    400مليون قنطار 

 ها. ، لتتحول البالد من مصدر للقطا�ي إ�� مستورد ل2021-2020ألف هكتار موسم  126إ��   1993-1992ألف هكتار موسم 

ال يمكن عزل تراجع إنتاج زراعة القطا�ي عن العامل املنا�� ا�حاضر بقوة كمؤثر �� املشهد الزرا�� املغر�ي، إذ ترتبط ا�جاالت شبھ 

ا�جافة بالتساقطات املطر�ة. كما ال يمكن فصلھ عن اختيارات الفالح�ن والتحول السلو�ي �� اتخاذ قرارا��م ال�ي غالبا ما تب�ى ع��  

 صاد السوق والر�ح وتفادي ا�خاطرة.  أسس اقت

وترتيبا ع�� ما سلف �عت�� هذا ال��اجع مرتبط �سيادة بيئة مناخية غ�� مستقرة، وغ�� مساعدة ع�� اعتماد زراعة القطا�ي املطر�ة. 

العاملة،   اليد  (�لفة  مرتفعة  مادية  ومتطلبات  املكننة  تقليدية ضعيفة  تقنية  أساليب  الوضع  األسمدة...)  يكرس هذا  ا�حروقات، 

 وانجذاب الفالح�ن نحو زراعات أك�� ر�حية وأقل مخاطرة. 

يطرح تراجع زراعة القطا�ي باملغرب إش�االت اقتصادية و�يئية؛ تتمثل األو�� �� تقلص فرص الشغل وتزايد االعتماد ع�� القطا�ي 

تخ� عن  الناتجة  البيئية  بالتداعيات  الثانية  تتعلق  ح�ن   �� التدو�ر  األجنبية،  عملية   �� املهمة  القطا�ي  زراعة  عن  املغر�ي  الفالح   �

 الزرا��.  

 هدف الدراسة وفرضيا��ا  .2

��دف املقال إ�� إبراز مظاهر وأسباب تراجع زراعة القطا�ي باملغرب، ومعرفة تأث�� ذلك ع�� املوارد ال��ابية. وسنعتمد ع�� فرضيات 

 محددة، و�� �التا��: قابلة لالختبار بواسطة معطيات ومقاييس 

 الفرضية األو��: يوجد ارتباط قوي ب�ن إنتاج القطا�ي والنظام املطري.   -

 الفرضية الثانية: �ساهم ضعف املكننة وقلة اليد العاملة وغال��ا �� تراجع زراعة القطا�ي. -

 الفرضية الثالثة: يؤثر تراجع اعتماد زراعة القطا�ي ع�� خصو�ة ال��بة. -

 اسة وأدوا��ا من�جية الدر  .3

تتطلب دراسة مثل هذه اإلش�اليات توظيف مجموعة من طرق التفك�� املنظمة مع استعمال أدوات التحقق �غاية جعل الدراسة 

تبتعد عن العموميات واألح�ام ا�جاهزة، لهذا تم االنطالق من العام إ�� ا�خاص (املن�ج االستنباطي)، حيث شرعنا �� رصد مظاهر  

 �ي وطنيا ثم االنتقال إ�� مجال إقلي�ي (إقليم سطات). وقد اختلفت أدوات املعا�جة اإلحصائية �� هذه الدراسة:تراجع إنتاج القطا

وزارة الفالحة توظيف املن�ج اإلحصائي باعتماد مؤشرات و�حصائيات متعددة، �ان مصدرها مؤسسات وطنية رسمية، من أبرزها:  -

وا واملياه  القرو�ة  والتنمية  البحري  الوط�ي لغاباتوالصيد  املعهد  سطات،  بإقليم  مندو�ي��ا  ع��  للتخطيط  السامية  املندو�ية   ،

 للبحث الزرا��، املندو�ية اإلقليمية للفالحة �سطات واملكتب الوط�ي ل�حبوب... 

�شوء-  �� هاما  دورا  سطات،  بإقليم  الفال��  القطاع  شؤون  �سي��   �� املتدخل�ن  الفاعل�ن  مع  أجر�ت  ال�ي  للمقابالت  فكرة    �ان 

الدراسة، وجمع رصيد مهم من املعطيات ال�ي بينت أهمية دراسة املوضوع، نظرا آلثاره املتعددة ع�� املوارد الطبيعية. وشملت هذه  

املقابالت املهندس الزرا�� أحمد بنتيقة املوظف �عمالة إقليم سطات، إضافة إ�� مجموعة من الفالح�ن ب�ل من جماع�ي سيدي  

 �عت�ن لإلقليم. العايدي وكدانة التا

-) الفالح�ن  من  مجموعة  استقصاء  ع��  امليدا�ي  البحث  الفال��    100ركز  املوسم  خالل  العايدي  وسيدي  كدانة  بجماع�ي  فالح) 

2019-2020 . 

 مؤشرات تراجع مستمر �� إنتاج القطا�ي باملغرب  .4

عليھ   ي��ايد  حيث  ال��د،  موسم   �� با�خصوص  الفال��  املنتوج  هذا  املغار�ة  الشرائية، �س��لك  القدرة  تحسن  مع  خاصة  اإلقبال 

وتجدد االهتمام باألطباق التقليدية ال�ي �عتمد كث��ا ع�� هذه املادة، لكن تزايد الطلب �سبيا ع�� هذه األخ��ة قابلھ تراجع مهم ��  

فرغم سمة التذبذب    العرض املنتج محليا؛ ومن مظاهر هذا ال��اجع تقلص املساحات الزراعية ا�خصصة إلنتاج أنواع القطا�ي،
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وعدم االستقرار �� مساحة األرا�ىي املزروعة سنو�ا، فإ��ا آخذة �� التقلص واالنكماش كمن�� عام يصّعب من قدرة املغرب ع��  

 تلبية حاجياتھ ا�حلية و�كرس فتح الباب أمام االست��اد الذي انطلق منذ �سعينات القرن املا�ىي.

 املساحة الصا�حة للزراعة باملغرب حسب االستغالل : توزيع  1الش�ل رقم  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021املصدر: وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة واملياه والغابات، مدير�ة التخطيط واالحصاء،  

لة وآخذة  من مجموع األرا�ىي الصا�حة للزراعة باملغرب، و�� مساحة ضئي  %  3وتناهز �سبة األرا�ىي ال�ي �ستغل �� زراعة القطا�ي  

يتجاوز   بمعدل  األرا�ىي،  هذه  نصف  من  أك��  ع��  الفول  إنتاج  ويسيطر  سنو�ا،  ال��اجع  املوسم   160��  حدود  إ��  هكتار  ألف 

الفال��  2015-2014الفال��   املوسم  ابتداء من  تراجعا وا�حا  لك��ا شهدت  أقل من  2015-2016،  إ�� معدل  لتن�ل  ألف   140، 

الفو  إنتاج  تراجع  مسلسل  البازالء هكتار.  ا�حمص،  إلنتاج  ا�خصصة  الزراعية  املساحات  معدل  من  قرّ�ھ  األخ��ة  السنوات   �� ل 

 ألف هكتار ل�ل من العدس وا�جلبانة.  50ألف هكتار بالنسبة ل�حمص، و  100(جلبانة) والعدس، وال�ي تقل مساحة زراع��ا عن 

 2018-2008�� الف��ة   غرب : تطور مساحة األرا��ي ا�خصصة لزراعة القطا�ي بامل2الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019املصدر: وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة واملياه والغابات، الفالحة �� أرقام، طبعة 

رافق تقلص املساحات الزراعية ا�خصصة لزراعة القطا�ي، نتيجة حتمية تجلت �� تأرجح اإلنتاج ب�ن االستقرار وال��اجع، ويش�ل  

أك�� املواسم ال�ي شهدت تقلصا ملفتا سواء ع�� مستوى املساحة أو اإلنتاجية، �� ح�ن �جلت با��   2016-2015املوسم الفال��  

 السنوات تذبذبا ذو نزعة تراجعية.
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 2018-2008�� الف��ة  : تطور إنتاج القطا�ي باملغرب3الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019بات، الفالحة �� أرقام، طبعة املصدر: وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة واملياه والغا

؛  2021-2020فحسب أحد بالغات وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القرو�ة واملياه والغابات حول توقعات املوسم الفال��  

بتار�خ   فقط  2021-01-15الصادر  القطا�ي  زراعة  تحتل  هكتار،    168،  الرئي   6ألف  األصناف  وتتمثل  مسقية.  م��ا  املائة  سية  �� 

) الفول   �� (  57املزروعة  ا�جلبانة  املائة)،   ��20   ) العدس  املائة)،   ��20  ) اللو�يا  املائة)،   ��11  ) وغ��ها  املائة)  املائة).   3��   ��

  �� املتخذة  الرسمية  ال��امج  فرغم  باملغرب،  القطا�ي  زراعة  �عيشھ  ال�ي  السل�ي  املن��  الرسمية،  املعطيات  لهذه  تبعا  ويستخلص 

األ  �انت السن�ن  وال�ي  القطا�ي،  إنتاج  املغرب استعادة م�انتھ ع�� مستوى  لم �ستطع  الفال��،  للقطاع  إقالع حقيقي  �خلق  خ��ة 

)، حيث نالحظ تطورا ذا نزعة إيجابية ملستوردات  1ا لها (جدول رقم  د مزدهرة ح�ى سبعينيات القرن املا�ىي، ليصبح اليوم مستور 

ألف قنطار موسم    1355إ��    2009-2008ألف قنطار موسم    198انتقلت واردا��ا من  املغرب من مختلف أصناف القطا�ي، وال�ي  

موسم  2020-2021  �� خاصة  است��ادا  األك��  املنتوج  هو  العدس  أن  كذلك  و�ظهر  معدالت 2016-2017،  بقوة  تزايدت  حيث   ،

 ألف قنطار. 680إ��  2021-2020دخول املنتوج األجن�ي منھ للمغرب، لتصل خالل املوسم 

 باأللف قنطار 2020و  2008: تطور كمية است��اد القطا�ي باملغرب ما ب�ن 1ا�جدول رقم  

األصناف  

 الرئيسية 

 ا�جموع  فاصوليا  حمص  عدس جلبانة فول 

2020-2021 336 161 680 76 102 1355 

2019-2020 71 82 553 16 96 817 

2018-2019 1 65 262 120 90 538 

2017-2018 186 67 327 22 69 671 

2016-2017 282 44 308 1 3 639 

2015-2016 - 13 79 - 29 121 

2014-2015 1 28 36 - 58 123 

2013-2014 5 25 48 4 4 86 

2012-2013 7 3 52 21 32 115 

2011-2012 2 6 54 2 59 124 
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2010-2011 8 8 59 - 31 106 

2009-2010 14 12 82 - 51 158 

2008-2009 9 3 171 1 14 198 

 املصدر: املكتب الوط�ي امل�ي ل�حبوب والقطا�ي

عموما، تظل مؤشرات تراجع إنتاج القطا�ي باملغرب جد وا�حة، و�� تخدم القطا�ي األجنبية ال�ي أض�� �عول عل��ا لسد ال�جز  

مل املساهمة �� تقهقر هذا  الداخ��، مما يف��ض مبدئيا توفر عوامل قو�ة �عيق ��ضة هذه الزراعة باملغرب. فما �� إذن هذه العوا

 ا�حصول الزرا��؟  

 وسنحاول اإلجابة عن هذا السؤال بدراسة أسباب تراجع زراعة القطا�ي بإقليم سطات كنموذج لدراسة هذا املوضوع. 

 أسباب تراجع زراعة القطا�ي بإقليم سطات .5

 موجز عن ا�خصائص العامة لإلقليم  .1.5

سنقدم   الوطنية،  الوضعية  عن  �ع��  إقلي�ي  سطات كنموذج  بإقليم  القطا�ي  زراعة  انكماش  حيثيات  عن  الكشف   �� البدء  قبل 

إ�� السهول والهضاب األطلنتية ال�ي �عرف �سهول وهضاب ي  ينت��عض ا�خصائص الطبيعية والبشر�ة املم��ة لهذا اإلقليم. فهو  

ابن أحمد ال�ي تمتد ع�� طول من�� االرتفاع املتساوي  و أهمها هضاب سطات    ومتموجة، من هضاب منضدية  و�ت�ون   5،الشاو�ة

��ا  و   م،300 ما�سود  ت��اوح  وهضبة 10و  5ب�ن    انحدارات  جزء  %،  �عد  ال�ي  مسك�ن  املنبس  ب�ي  الفوسفاط  هضبة  وقد  من  طة. 

خالل ا�حر�ات الهرسينية ��    االلتوائية يث عرفت التكتونيةع�� مختلف املراحل ا�جيولوجية، حاكتسب اإلقليم هذه ا�خصائص  

�عرف   لم  الوقت، بحيث  ذلك  منذ  بقيت مستقرة  ثم  ال��ياس،  وأثناء  ذلك قبل  �عد  ا�جيولو�� األول، وتمت �سو���ا  الزمن  ��اية 

رواسب ببطء  امل��دلة  أجزاؤها  استقبلت  بينما  للتعر�ة؛  عرضة  أصبحت  ال�ي  أجزا��ا  �عض   �� بحري    التقبب  �عضها  وتوضعات، 

وساهمت هذه الرواسب �� إغنائھ ع�� ا�خصوص باملادة الدقيقة ال�ي ت�ون أساس   .ينت�ي للبليوس�ن، و�عضها قاري ينت�ي للر�ا�� 

خ شبھ جاف إ�� جاف مع انخفاض لهطول األمطار من الغرب إ�� الشرق ومن الشمال إ��  ناويسود باإلقليم أيضا م    6.الغطاء ال��ا�ي

 . 7ملم �� السنة 300ال يتجاوز معدل األمطار   ، حيثجنوبا�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
زراعیة بالبیئات شبه جافة بالمغرب دراسة  -) اتخاد القرار لدى الفالحین في األنظمة الرعي 2012( األسعد محمد 5

 .30في اإليكولوجیا الثقافیة. منشورات مؤسسة دكالة عبدة للثقافة والتنمیة، ص 
الشاویة، تنمیة األنظمة الریفیة للشاویة وقضایا منھجیة حول المجال الریفي ، بعض المظاھر المورفولوجیة في منطقة  )1991(  صالح   رابحة 6

 .34-32، ص بالمغرب، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ابن مسیك الدار البیضاء
 .5، ص)2015(منوغرافیة إقلیم سطات لسنة   7
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 خر�طة توط�ن مجال الدراسة  :1ا�خر�طة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015املصدر: التقسيم ا�جهوي لسنة 

للزراعة    الصا�حة  األرا�ىي  أي    423.800تبلغ مساحة  إ��    %59هكتار،  ال�ي تصل  اإلقليم  إجما�� مساحة  . 8هكتار  723.100من 

�سبتھ   ما  مش�لة  الزراعية  االستغالليات  ع��  البور�ة  الزراعة  ملك  %96و��يمن  ب�ن  ما  الفالحية  األرا�ىي  ملكية  تتوزع  ح�ن   ��  ،

�سبتھ   بما  ب    %73خاص  جماعية  من  %25وأرا�ىي  (أقل  الصغ��ة  االستغالليات  و�ش�ل  مجموع   %70هكتار)    5،  من 

إحصاء    9االستغالليات. حسب  فتصل  ساكنتھ  م��ا    634.184إ��    2014أما  �عيش  ا�حضري،    194.979�سمة،  ا�جال   �� �سمة 

  41دوائر؛ سطات، ب�ي أحمد ول��وج، وتضم    3�سمة با�جال القروي. وتتوزع هذه الساكنة ع��    424.840بينما �ستقر ما مجموعھ  

   10جماعات حضر�ة. 5جماعة قرو�ة و

 وضعية إنتاج القطا�ي باإلقليم  .2.5

ت��كز زراعة القطا�ي (البقوليات) �� املغرب �ش�ل رئي�ىي �� مناطق سا�س والر�ف والغرب والشاو�ة، و�شهد انكماشا �� جل هذه  

غيات القطا�ي املسقية م��ا.  املناطق و�ا�خصوص �� الشاو�ة العليا املعروفة إدار�ا بإقليم سطات، وذلك لسيادة القطا�ي املطر�ة و 

)، حيث �انت املساحة املزروعة ��  4ومظاهر هذا االنكماش تتج�� أوال �� تراجع مساحة القطا�ي املزروعة باإلقليم (الش�ل رقم  

��  هكتار فقط، ل��تفع �� املوسم املوا�� إ  3400إ��    2016-2015ألف هكتار، وانتقلت �� املوسم    34تز�د عن    2009-2008املوسم  

 ألف هكتار.  19

 

 

 
 .9، ص )2013(المنوغرافیة اإلقلیمیة سطات  8
 .5، ص )2018(ت  منوغرافیة إقلیم سطا  9

 .2014المندوبیة السامیة للتخطیط، إحصاء السكنى والسكان    10
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 2016-2008: تطور املساحة ا�خصصة لزراعة القطا�ي بإقليم سطات ما ب�ن 4الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �سطات -املصدر: املدير�ة اإلقليمية للفالحة

ومن الوا�ح أن املساحة ا�خصصة لهذه الزراعة باإلقليم غ�� مستقرة وتتباين سنو�ا، لكن االتجاه العام لها هو التقلص. و�رتبط  

املساحة ت ترتفع  م��ا  ا�خر�فية  وخاصة  مهمة  �ساقطات  ��جل  فعندما  باألساس؛  املنا��  بالعامل  املزروعة  املساحة  هذه  ذبذب 

املوسم�ن   مثال  أخذنا  فإذا  رقم    2016-2015و   2015-2014والعكس �حيح،  (الش�ل  املثال  املوسم 6ع�� سبيل  أن  )، سنالحظ 

�ساقطات   2016-2015ألف هكتار، بينما أدى ��جيل املوسم    25لقطا�ي أك�� من  ملم �انت مساحة ا  350األول بت�جيلھ معدل  

 هكتار.  3400ملم �� تراجع حاد �� مساحة القطا�ي إ��   221محدودة تناهز  

 (باأللف قنطار)  : تطور إنتاج القطا�ي بإقليم سطات5الش�ل رقم 

 
 املصدر: املدير�ة اإلقليمية للفالحة بإقليم سطات 

املطر�ة  التساقطات  ف��اجع  اإلنتاج،  ع��  كب��  تأث��  لهما  باإلقليم  املزروعة  واملساحة  التساقطات  كمية  ب�ن  االرتباط  إن  عموما، 

يقلص املساحة املزروعة فت�ون النتيجة بطبيعة ا�حال تقلص اإلنتاج، حيث يتب�ن أن اإلنتاج تراجع هو اآلخر �ش�ل كب�� محققا  

 ). 5 نتائج سلبية (الش�ل رقم
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 عوامل تراجع اإلنتاج  .6

تظافر عوامل عامة  إقليم سطات، عن  �عمالة  زراعي�ن  ومهندس�ن  محلي�ن  واملقابالت مع فالح�ن  اللقاءات  كشفت مجموعة من 

  �� تتج��  كب��ة  مجهودات  يتطلب  الذي  القطا�ي  قطاع  بطبيعة  مرتبطة  خاصة  وعوامل  املغر�ي،  الفال��  القطاع  مجمل   �� تؤثر 

ضرور�ة لتغطية مش�ل ضعف املكننة �� القطاع، إ�� جانب ضعف املردودية والر�ح املادي   وا�حاجة إ�� يد عاملة العناية املستمرة،

 مما يؤدي إ�� اعتماد الفالح ا�ح�� ع�� أنماط زراعية أخرى أك�� ر�حية.  

 املناخ عامل رئي��ي �� تفس�� ال��اجع .1.6

للظروف املناخية، ف�لما �انت التساقطات مهمة ومنتظمة وموزعة �ش�ل مناسب ع��    باملغرب �ش�ل كب��   يخضع اإلنتاج الزرا�� 

اإلنتاج   �ان  �لما  السنة،  املناخية  لكن    مقبوال،طول  البالد  التقلبات  �شهدها  أخرى    من ال�ي  إ��  وضوحا يب سنة  أك��  تأث��ها  قى 

املطر�ة التساقطات  ع��  ك��  �ش�ل  �عتمد  ال�ي  البور�ة  ويعتبا�جاالت  سطات  .  إقليم  سلفا-��  لذلك  اإلشارة  تمت  أك��    -كما  من 

ملم سنو�ا)، �سبب ضعف الفرشة الباطنية   300ا�جاالت البور�ة املغر�ية ا�خاضعة لرحمة التساقطات املطر�ة (�ستقبل أقل من  

 صفة رئيسية مناخيا.وغياب شبكة مائية سطحية مهمة، ال�ىيء الذي يجعل غالبية إنتاج اإلقليم الزرا�� متقلب ومتحكم فيھ ب

 2016و 2000خالل الف��ة املمتدة ما ب�ن سن�ي  تطور السنوي لألمطار بإقليم سطات ال:  6الش�ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: املدير�ة اإلقليمية للفالحة سطات 

�ي يتصف ��ا ولعل الوضع املنا�� الذي �عيشھ املغرب خالل هذا املوسم الفال�� ا�حا�� خ�� دليل ع�� مسألة التقلبات السنو�ة ال

) مالئم من حيث كمية التساقطات وانتظامها، وجيد من حيث ا�حصول الزرا��،  2021-2020املناخ املغر�ي؛ فبعد موسم فال�� ( 

) املوسم  هذا  األمطار 2022-2021جاء  تأخر  �سبب  سطات،  بإقليم  الزراعية  ا�حاصيل  غالبية  تضررت  حيث  وصعبا،  مغايرا   (

سطا إقليم   �� ا�جفاف  املائيةسيادة  فرشتھ  بضعف  معروف  القرو�ة، 11ت  الساكنة  وضعية  ع��  �ارثية  آثار  ذلك  عن  نجم  مما   ،

 و�كرس نفورا م��ايدا تجاه القطاع، يحفز ع�� ال�جرة القرو�ة وانتشار رقعة الفقر والهشاشة.

ال�ي تحتاج   الهامة  الرسمية  التدخالت  ب�ن  ا�جفاف من  التأم�ن عن  �عت��  ��  ضمن هذا اإلطار  بأهميتھ خاصة  للتعميم والتوعية 

باملغرب ثالثة أنماط من التأم�ن يختار بي��ا الفالح املغر�ي؛ تأم�ن صغ��    MAMDA(12ا�جاالت الهشة، وتوفر مؤسسات التأم�ن (

 
التي تحتوي على فرشة     11 العایدي  القلیلة مثل سیدي  الجماعات  باستثناء بعض  المائیة  الفرشة  التابعة إلقلیم سطات ضعیفة  معظم لجماعات 

 متر. 100و 70والذي یتراوح عمقھا بین  مھمة لكنھا عرفت ھي أخرى تراجعا في منسوب میاه آبارھا 
  mcma.ma-www.mamda الموقع اإللكتروني للمؤسسة   12
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)6   ) متوسط  تأم�ن  ضعيف،  �عو�ضھ  ي�ون  للهكتار)  (  120دراهم  كب��  تأم�ن  تقر�با،  ا�خسائر  نصف  �غطي  للهكتار)    200درهم 

 درهم للهكتار) �عوض �افة املصار�ف.

 : تضرر إنتاج القطا�ي (الفول) بفعل ا�جفاف بجماعة كدانة1قم ة الصور         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجماعة كدانة إقليم سطات  2021-12-15املصدر: صور ملتقطة بتار�خ  

 العوامل البشر�ة والتقنية .2.6

تحتل العوامل البشر�ة والتقنية م�انة أساسية أيضا �� تفس�� تراجع زراعة القطا�ي بإقليم سطات، فتخ�� الفالح ا�ح�� عن هذه  

إ�� اعتماد زراعات أخرى أك�� ر�حية وأقل جهدا. ولليد   ال��اجع ودفعت  الزراعة ارتبط �عوامل مركبة وم��ابطة، سرعت من وت��ة 

فه  �� أسا�ىي  دور  من  العاملة  رفع  القر�بة،  الصناعية  املدن  نحو  القرو�ة  ال�جرة  نتيجة  أعدادها   �� ا�ج��  فالنقص  الوضع،  م 

ت�اليفها �ش�ل كب�� ل��تفع معها ت�لفة اإلنتاج، الذي �ساهم �� غالئھ أيضا تزايد �لفة وسائل اإلنتاج األخرى (ا�حروقات، البذور  

 واألسمدة...) �� ظل استقرار ثمن املنتوج. 

يعا�ي القطاع أيضا من ضعف كب�� �� استعمال املكننة، حيث �س��لك �ش�ل مفرط اليد العاملة، ال�ي �عتمد ع�� وسائل هذا و 

تقليدية؛ "املنجل" باألساس �� غياب شبھ ك�� آلالت تقنية مثل البذر املي�اني�ي أو ا�حصاد املي�اني�ي. كما أن هذه الزراعة �ستلزم  

األعشاب الضارة يدو�ا، مع م�افحة األمراض والطفيليات ال�ي �عت�� كذلك من أك�� مشا�ل القطاع، عناية مستمرة من خالل إزالة  

 حيث تتعدد األمراض ال�ي ت��دد إنتاج القطا�ي باملغرب. 
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 : صور لبعض األمراض ال�ي تصيب القطا�ي باملغرب2رقم   ةالصور 

 

 

 

 

 فاس، تقر�ر حول أيام تحسيسية حول وقاية زراعة القطا�ي (التار�خ غ�� مدون) -املصدر: الغرفة الفالحية �جهة مكناس

صغر   إ��  أيضا  وتراجعھ  اإلنتاج  ضعف  لهذه  يرجع  ا�خصصة  املساحة  نصف  من  يقرب  فما  القطا�ي،  ف��ا  تزرع  ال�ي  املساحات 

 من مجموع االستغالليات)، مما ي��تب عنھ ضعف إم�انيات التكثيف والتحديث.  %70الزراعة تتم �� حيازات صغ��ة (�ش�ل 

 و�جماال، تتج�� أبرز مشا�ل القطاع �� ما ي��: 

 . سيادة أساليب تقليدية وضعف املكننة -

 ارتفاع ت�اليف املدخالت (اليد العاملة، ا�حروقات، األسمدة والبذور) يقابلھ استقرار �� ثمن املنتوج.  -

 مش�ل األمراض والطفيليات واألعشاب الضارة. -

 عدم ضبط الفالح�ن للمسار التق�ي والتقنيات ا�حديثة �� زراعة القطا�ي. -

 تكثيف والتحديث. صغر ا�حيازات الفالحية يصعب من إم�انيات ال -

القابلة    - وغ��  لألمراض  حساسية  وذات  اإلنتاجية،  ضعيفة  ا�حلية  البذور  استخدام  وانتشار  ا�ختارة  البذور  استعمال  ضعف 

 ل�حصاد املي�اني�ي.

 مش�ل التسو�ق ومنافسة املنتوجات املستوردة للمنتوج ا�ح��.  -

 ا�ع�اسات تراجع زراعة القطا�ي  .7

لقطا�ي �� األرا�ىي الزراعية املغر�ية وخاصة �� ا�جاالت شبھ ا�جافة ا�ع�اسات بيئية، �ساهم �� اإلضرار  ي��تب عن تراجع إنتاج ا

باملوارد ال��ابية وا�حد من خصو���ا وتزايد تدهورها وتآ�لها، فاالستغالل الكثيف والنمطي لألرض ي��ك ال��بة ويعرضها مع استمرار  

ال�� البيولو��  للتدهور  املمارسات  سطحيا، نفس  يحرث  الذي  األسطوا�ي،  ا�حراث  ذو  ا�جرار  �ستعملون  الفالح�ن  "فجل  ائي. 

مظاهر   �سريع  ع��  �ساعد  األسفل   �� مندكة  مستو�ات  خلق  إ��  باإلضافة  ال��و�ة،  ضعف  مثل  عديدة،  مشا�ل  لل��بة  فيخلق 

السطحية" ال��ابية  املسكة  بدورها  تفقر  ال�ي  املائية،  ناجعة   13التعر�ة  �وسيلة  الزراعية  الدورة  تب�ي  القدم  منذ  بد  ال  �ان  لذلك 

 الستعادة ال��بة مل�ونا��ا ومقوما��ا.

من   أك��  أن  امليدانية،  االستمارة  من  انطالقا  عل��ا  ا�حصل  الدراسة  هذه  نتائج  من  ال   %70�ان  أ�حوا  باإلقليم  الفالح�ن  من 

وهو ما أكده أيضا املهندس الزرا�� �عمالة سطات "أحمد بنتيقة" �� إحدى    �عتمدون ع�� هذه زراعة القطا�ي ضمن ما يزرعون.

لم �عودوا يمتثلون لقانون الدورة الزراعية الذي يؤدي إ�� خلق  املقابالت ال�ي أجر�ت معھ بقولھ أن "غالبية الفالح�ن بإقليم سطات  

 
، االستعمال المكثف للموارد الطبیعیة وإشكالیة التنمیة المستدامة بمنطقة معازیز، منشورات كلیة اآلداب والعلوم 2005بھاللي المصطفى،     13
 .181، ص 121إلنسانیة بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم ا
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ب�ن   التناوب  ال��بة  " مما ال �ساعد ع�� حماية املوار .وا�حبوب  القطا�ينوع من  ت��ك  باعتماد القطا�ي  الزراعية  ال��ابية، فالدورة  د 

خصبة للزراعة املوالية، وتحم��ا من األمراض واألعشاب الضارة، كما �عمل ع�� تحس�ن مغذيا��ا وتثبيت اآلزوت �� ال��بة، والز�ادة  

  14من قدر��ا ع�� االحتفاظ باملاء.�� ا�حصول والتقليل من خطر التآ�ل ومساعد��ا ع�� تثبي��ا وتحس�ن ��و���ا والرفع 

 : ال��كيب الكيميائي للقطا�ي الغذائية  2ا�جدول رقم  

 جلبانة حمص  العدس الفول  األصناف 

ا�حرار�ة   السعرات 

 (غرام)

343 346 358 330 

 22.20 20.1 24.2 23.4 ال��وتينات (غرام)

 1.4 4.5 1.8 2 الدهون (غرام) 

الكر�وهيدرات  

 (غرام)

60.2 60.8 61.5 60.1 

 2.7 2.5 3.1 7.8 (غرام) السليلوز 

 70 149 56 90 ال�السيوم (ملغ)

 4.3 7 6.1 3.6 ا�حديد (ملغ)

 0.72 0.4 0.5 0.4 الثيام�ن (ملغ)

 0.15 0.18 0.21 0.29 (ملغ)  B2فيتام�ن 

 4 5 3 4 (ملغ) Cفيتام�ن 

(AYKROYD et DOUGHTY, 1982)   : املصدر 

لزراعة   رقم  إن  (جدول  الغذائية  القيم  غنية  ف�ي  الغذائية،  الناحية  من  ح�ى  متعددة  فوائد  جسم  1القطا�ي  يحتاجها  ال�ي   (

اإل�سان، ولها منافع �حية غاية �� األهمية، نظرا ل�و��ا �ش�ل مصدرا لل��وتينات والسعرات ا�حرار�ة، مما تتيح لها ع�� تحسيس  

 عز�ز حضورها �� املطبخ املغر�ي. بقيم��ا الرفع من اس��الكها و�  املس��لك

 متطلبات إ�عاش قطاع القطا�ي باملغرب  .8

الرسمية  ا�جهات  من  ينتظر  مهمة  متطلبات  باعتبارها  البحثية  الورقة  هذه   �� وضعها  ع��  سنعمل  ال�ي  اإلجراءات  من  الكث��  إن 

توصيات بمثابة   �� باملغرب،  القطاع  إ�عاش  �غاية  الواقع  أرض  ع��  بلور��ا  ع��  التقار�ر    العمل  من  مجموعة   �� ذكرت  قديمة 

الرسمية واأل�اديمية وأيضا ال�ي جاءت ع�� لسان �عض املهتم�ن بالقطاع من مهندس�ن وفالح�ن وغ��هم، لك��ا ظلت مهملة ممن  

 يمتل�ون القرار، وهو ما قد �عت��ه أيضا من األسباب غ�� املباشرة لتفاقم أزمة زراعة القطا�ي باملغرب.  

 ب�� النظر �� اإلجراءات التالية إل�عاش القطاع:و�جماال، ين

األمراض    - مقاومة  ع��  والقادرة  العالية  املردودية  ذات  الغذائية  البقوليات  من  جديدة  أصناف  لتطو�ر  البحث  برامج  �عز�ز 

 وا�حشرات. 

 تكثيف عملية التناوب الزرا�� باالعتماد ع�� زراعة البقوليات ��دف تحس�ن خصو�ة ال��بة.  -

عية الفالح�ن بأهمية استخدام البذور ا�ختارة أو البذور الشائعة ا�حسنة مع العمل ع�� تدر�ب الفني�ن واملزارع�ن املمارس�ن  تو   -

 لهذا ا�حصول. 

 
14 Schneider Anne, (2015), Les Légumineuses pour des systèmes et alimentaires durables, Editions Quæ, p 299-300. 
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للبقوليات   - تحو�لية  لصناعة  ال��و�ج  مع  ال�حية،  ملنافعها  نظرا  الغذائية  للبقوليات  املغار�ة  اس��الك  من  الرفع  ع��  العمل 

 الغذائية. 

لقطاع  - واإلرشاد  اإلشراف  أ�شطة  ل  تكثيف  أوسع  و�شر  الغذائية  الزراعلالبقوليات  اإلنتاج  ة  يتقنيات  من  الرفع   �� املساهمة 

 وتقنيات التخز�ن.   عالجات ضد األمراض والطفيلياتا�حصاد املي�اني�ي، البذر املي�اني�ي،  وحمايتھ مثل؛ 

 خاتمة

إ��   باإلضافة  األمراض،  ع��  والقضاء  الزراعية  األرا�ىي  ��و�ة   �� �ساهم  ف�ي  الزراعية،  الدورة   �� مهما  دورا  القطا�ي  زراعة  تلعب 

�ان لها أزمة القطا�ي املغر�ية"،  "الرفع من مردودية وخصو�ة ال��بة. لك��ا �عيش وضعية صعبة ع�� املستوى الوط�ي عنوا��ا الكب��  

ا ع��  سل�ي  عرضة  تأث��  وأصبحت  مردودي��ا  وانخفضت  ال��بة  خصو�ة  تراجعت  الزراعة  هذه  فب��اجع  الزراعية،  ألرا��ي 

لم �ستطع الدولة رغم توا�� ا�خططات والتدخالت ا�ح�ومية إعادة هذه الزراعة إ�� ما �انت عليھ من ازدهار  لإل��اك والتدهور. و

أ  من  املغرب  �ان  حيث  املا�ىي،  القرن  سبعينات  خالل  من  وقوة  نوع�ن  األزمة  هذه  يفسر  وما  العالم.   �� القطا�ي  مصدري  هم 

يوجد ارتباط قوي ب�ن إنتاج القطا�ي  التحديات؛ يتمثل األول �� ا�خاطر املناخية املتمثلة أساسا �� توا�� سنوات ا�جفاف، حيث  

باملغرب املطري  ا�ج والنظام   �� خاصة  ا�خاطر  هذه  أمام  يملك  ال  املغر�ي  الفالح  تجعل  األمل  ،  إال  ا�جافة  وشبھ  ا�جافة  االت 

��ضة   تحقيق  �غية  م��ا  ا�حد  العمل ع��  األول  التحدي  يمكن عكس  الصعو�ات  ثلة من   �� فيكمن  الثا�ي  التحدي  أما  واالنتظار. 

ل��ا ، يضاف إإذ �ساهم ضعف املكننة وقلة اليد العاملة وارتفاع ت�لف��ا �ش�ل رئي��ي �� تراجع اإلنتاجحقيقية لهذا القطاع،  

الناتجة عن األمراض واألعشاب  البذور ا�ختارة وال��ديدات  التحو�ل الصنا��، ونقص استخدام  مشا�ل أخرى من قبيل ضعف 

ال�جوء  أن  �عت��  ال�ي  للمغار�ة  االس��الكية  بالثقافة  أيضا  يرتبط  وما  ا�خارجية  واملنافسة  التسو�ق  مش�ل  جانب  إ��  الضارة، 

 تفرضھ ضعف القدر الشرائية. للبقوليات الغذائية غالبا ما 

لقد أدى تقهقر زراعة القطا�ي إ�� انتقال املغرب من بلد مصدر إ�� مستورد، ال يحقق اكتفاءه الذا�ي و�رهن أمنھ الغذائي باالعتماد  

ا�ح من  املغرب  �حاجيات  وقف  من  تخلقھ  قد  وما  ا�حالية  الروسية  األكرانية  فاألزمة  املستقر.  وغ��  املضطرب  ا�خارج  بوب  ع�� 

�ش�ل ناقوس خطر للبلد تلزمھ العمل من أجل تحقيق االكتفاء الذا�ي �� جميع املنتوجات الفالحية وعدم    15اآلتية من الدولت�ن،

جعل أمنھ الغذائي مرهون ل�خارج غ�� املضمون. و�خلق ��ضة حقيقية لهذا القطاع �س��جع م�انة املغرب، نحن �� حاجة إ�� توفر  

للدولة ا الواقع، وخاصة ع�� مستوى تكثيف إرادة حقيقية  الرسمية ع�� أرض  التقار�ر   �� لھ  تن�يل ما خطط  ملغر�ية، �عمل ع�� 

لتجاوز   مهمة  �وسيلة  املهنية  والتنظيمات  التعاونيات  و��جيع  القطاع  مكننة  مجهودات  من  والرفع  ا�ختارة،  البذور  استعمال 

 ا�حيازات الصغ��ة.مش�ل التسو�ق وكذا ل�حد من ضعف اإلنتاجية والتحديث �� 
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