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بسم اهلل الرحمان الرحيم ،والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه أجمعين
السيد عامل إقليم فكيك،
السيد رئيس المجلس البلدي لفكيك،
السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية المشاركة،
السيدات والسادة المنتخبون والمستشارون المحليون،
نساء ورجال الصحافة بكل مشاربها،
حضرات السيدات والسادة،

يف البداية ،امسحوا يل أن أرحب باسم كل الفكيكيني بضيوف هذا املنتدى الذي يلتئم يف هذا
الربع الغايل من بالدنا العزيزة  ،وال غرو فإن حاضرة فكيك إذ تقع يف اجلنوب الشرقي من
اململكة املغربية على مشارف اخل ط ادحدودي بني املغرب و اجلزائر فهي تكتسي أمهية اسرتاتيجية
لبالدنا.
كما ُّ
حضر منكم ،موجها لكم شكري وامتناين على حتملكم
أشد حبرارة على أيدي كل من َ
عناء السفر وطول املسافة ،حاجني إىل واحة فكيك الطيبة من شىت أحناء املغرب ومن خارج
اململكة أيضا ،غايتكم املشاركة وإثراء النقاش وتبادل األفكار ،راجني من اهلل أن تُكلَّل أعمال
هذا املنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تعود مثاره بالنفع الدائم على كل أبناء املنطقة وهذا الوطن
ادحبيب.
وال تفوتين الفرصة ألقدم تشكرايت اخلالصة إىل كل من ساهم يف تنظيم وتيسري ُسبل النجاح هلذا
امللتقى .كما ال أُخفي اعتزازي وسعاديت بالتئام هذه الشرحية املباركة من املهتمني واملسريين
واجلامعيني وأصحاب القرار من جهة وساكنة فكيك الغالية من جهة أخرى سواء كانوا قاطنني
فوتوا عليهم هذه الفرصة للتواصل والتفكري وتثمني
مستقرين هبا ،أو أبنائها األعزاء الذين مل يُ ّ
النوايا ادحسنة ،ألجل إرساء أُسس منوذج تنموي ،يضمن لواحة فكيك ولساكنتها حياة سليمة
كرمية وظروف العيش تليق هبا ،ومبا يستجيب لتطلعاهتا ويراعي إكراهاهتا.
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حضرات السيدات والسادة،
إنه من نافلة القول التذكري بأن واحة فكيك تعترب أقرب واحة ألوروبا ،متتد على مساحة 52
كم مربعا تقريبا ،تتميز بتنوع تضاريسها ،إذ تتكون من سلسلة جبلية حتي ط مبنخفض حيث
توجد واحة النخيل .وترتاوح ارتفاعات هذه اجلبال املرسومة يف شكل أعراف بني  5612م
جببل العمور و  6022م عند جبل كروز .أما مناخها فشبه صحراوي يتميز بادحرارة املرتفعة
صيفا ،والربودة املفرطة شتاء ،مع قلة التساقطات املطرية .ويُزين أطراف الواحة وادي زوزفانة
الذي ميتد جمراه من الشرق حنو اجلنوب ،ليمتزج بوادي الساورة يف القطر اجلزائري.
إن اخلطوط العريضة للمجال ،والتاريخ ،وادحياة االجتماعية والفكرية ملنطقة فكيك تُبني بوضوح
أن موقعها اجلغرايف املتميز جعل منها منذ القدم منطقة اسرتاتيجية ونقطة مفصلية ،بني القوى
املتعاقبة والتيارات املتباينة .ومل يقتصر ذلك على العهود املتأخرة ،بل ُميكن تتبع جذور هذه
الظواهر يف التاريخ البعيد للمنطقة .إذ كانت دائما متثل خ ط احتكاك بني ما هو مشايل وجنويب
أو شرقي وغريب سواء يف ما يتعلق باملعتقدات أو املذاهب أو األنظمة أو أعراف القبائل.
وجلي أيضا أن ملنطقة فكيك حضارَهتا املتميزة ال ي مجمع بني رصيدها التاريخي وتراثها الضارب
يف جـدور التاريخ ،واملتمثل يف أنظمة العرف والتقاليد االجتماعية املوروثة منذ القدم ،وال ي
امتزجت بادحضارة العربية اإلسالمية ،حيث أثرت مجيع هذه املكونات يف َمن َد َجة ساكنة الواحة،
وطبعتها بومسة التعايش والتفتح والبساطة ،دون انصهار أو تنكر لألرض أو لالنتماء.
السر يف جعلها وأهلَها حاضرين طوال الفرتات
ويعترب املوقع االسرتاتيجي ادحساس ملنطقة فكيك َّ
التاريخية يف عمق األحداث والتغريات الكربى ال ي مهت املنطقة ،حيث ظلت تتأثر سلبا وإجيابا
من جراء تلك األحداث ،وخصوصا عند مقاومة االستعمار الفرنسي.
ومما ال شك فيه ،فإن املغاربة قد هبوا صفا واحدا يف مواجهة هذا االستعمار ،فشهدت كل
ربوع املغرب انتفاضات مدنية ومواجهات مسلحة ،حيث بدأت مالمح املقاومة تتشكل يف
عدد من املناطق منذ األيام األوىل لدخول االستعمار ،ومنها حاضرة فكيك.
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فهذه ادحاضرة هلا سجل حافل بالبطوالت املشرقة ،تتجلى يف حجم املشاركة الشعبية ونوعيتها،
وشرفت املنطقة الشرقية بكاملها ،كما كان شأن املقاومة
وال ي خلفت يف ثناياها مالحم خالدةَّ ،
الوطنية ال ي زخرت هبا غريها من جهات اململكة.
فقصور فكيك شاهدة على االجتماعات ال ي كانت تُعقد ملناقشة ردود األفعال الواجبة
واملناسبة ضد غطرسة املستعمر ،وضد نفي السلطان حممد اخلامس طيب اهلل ثراه ،وقد سجل
التاريخ أحداثا جسيمة وقّعها أبطال كبار عرفتنا هبم الوثائق ال ي تُؤرخ لفكيك ،ورمبا ال يزال
بعضهم أحياء يُرزقون.
كما دأب الفكيكيون على اعتماد أشكال ذكية للمقاومة من قبيل التحريض على عدم إحياء
ُسنَّة عيد األضحى ومقاطعة كل أشكال الفرحة واالحتفال ُحزنا على نفي رمز األمة حىت يعود
امللك حممد اخلامس إىل عرشه.
حضرات السيدات والسادة،
إن الغاية من التذكري ببعض الصفحـات من تاريخ فكيك هو رب ط ادحاضر باملاضي وإبراز أن
هذه ادحاضرة هلا تاريخ جميد .وعود على بدء فالغاية من تنظيم هذا اللقاء هو املسامهة يف بلورة
تثمني
اسرتاتيجية مندجمة تروم التنمية املستدامة للواحة بكل مقوماهتا ،يكون من ركائزها
ُ
مؤهالت فكيك الفالحية والسياحية والتاريخية واجلمالية والنهوض بالصناعة التقليدية احمللية،
دون إغفال ادحفاظ على املوارد الطبيعية واخلصائص البشرية ال ي تُؤثّت املوروث اإلنساين داخل
اجملال الواحي .هذه اخلصائص تعترب ال حمالة جزءا من الرأمسال الالمادي الذي جيب اعتماده
لقياس القيمة اإلمجالية للمنطقة قصد تسويقها مبا يليق هبا .هذه العملية جيب أن ترتكز على
معايري موضوعية كادحكامة وجودة املؤسسات ،واألمن واالستقرار والتنمية ،والرأمسال البشري
واالجتماعي ،والرصيد التاريخي واالبتكاري واإلبداعي وكذا جودة ادحياة هبذه الربوع الزكية .كل
منر عليها غري آهبني دون أن نوفيها قدرها ادحقيقي.
هذه مقومات حمورية للتنمية ،قد ُّ
حضرات السيدات والسادة،
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منذ أن زارين إخواين من اللجنة املنظمة يف مكتيب يف مثل هذا اليوم من السنة املاضية بالرباط،
اقرتحت عليهم تنظيم منتدى لتنمية واحة فكيك ،بتعاون مع وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
إضافة إىل أطراف حكومية داعمة .وقد رمسنا هلذا املنتدى أن تكون الغاية منه أوال التعريف مبا
تزخر به منطقة فكيك من مقومات وخصائص تُؤهلها للعب أدوار طالئعية وريادية ،مث املسامهة
يف وضع األسس الصحيحة ملسلسل تنمية مندمج ومتجدد ،املبنية حول دعم الفالحة وإقالع
السياحة وتقوية التجهيزات األساسية ،مبا يعود باألثر الطيب وبالنفع الواسع واملستدام على
مكونات اجملتمع الفكيكي خصوصا ،وكل ربوع املنطقة الشرقية عموما.
إال أنه لألســف مل تُسعفين ظروف عملي واملواعيد املثبتة يف أجنديت من أن أشارككم فرحة هذا
فاحتتهم يف املوضوع،
اللقاء املتميز ،والذي دعوت دحضوره وزراءَ آخري َن من هذه ادحكومةَ ،
فرحبوا بفكريت ومثنوا غاياهتا وعقدوا العزم على ادحضور لومل يكن التوقيت الذي برمج فيه هذا
املنتدى غري مناسب لنا مجيعا .وقد حاولت جهد املستطاع أن أضمن هلذا املنتدى سبل
النجاح ،فطلبت تأجيله إىل منتصف الشهر القادم حىت يتمكن وزراء الداخلية والفالحة والنقل
والتجهيز واللوجستيك والسياحة من حضور أشغاله وتقدمي ما يرونه مناسبا للمسامهة يف تنمية
فكيك وكذا اإلسهام باقرتاحاهتم يف ما سيتمخض عن هذا املنتدى من خالصات وخطوط
عريضة ،لكن الرتتيبات ال ي سبق وأُخدت من طرف املنظمني مل تسمح بتأجيله ،لألسف!
وارتباطا بالغاية من هذا املنتدى ،فإنين أدعو اجلميع إىل اعتماد مبادرة تنموية هتدف وجوبا إىل
إنقاذ وتنمية الواحة ،باعتبارها مسألة استعجالية جيب أن حتظى باألولوية الوطنية ،بل الكونية،
لكون الواحات موروثا عامليا.
ويف هذا الصدد ،مجدر اإلشارة إىل أن هذه ادحكومة قد وضعت تنمية الواحات املغربية ،ومن
بينها واحة فكيك ،يف صلب السياسات العمومية ،استجابة لتحديات التنمية املستدامة ال ي ما
فتئ حيث عليها جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل يف خطاباته السامية .هذا اجملال ادحيوي
يشكل منظومة حساسة ،خصوصا يف ظل التغريات املناخية ،جيب حتصينها حىت تقوم بوظيفتها
يف ادحفاظ على التوازنات البيومناخية وااليكولوجية.
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إن وضعية واحة فكيك تَطرح اليوم حبدة مجيع اإلشكاليات املرتبطة باجملاالت اهلشة ،وخصوصا
مشكل تدهور الرتبة والغطاء النبايت ،وارتفاع الطلب على املوارد الطبيعية احملدودة ،وضعف
املردودية الزراعية ،واندثار املوروث الثقايف والعمراين وخطر التصحر.
وملواجهة هذه اإلكراهات ،فإن سياسة النهوض هبذا اجملال ،تقتضي تعزيز املقاربة الرتابية املبنية
على التخطي ط االسرتاتيجي املندمج والتعاقدي ،الذي يضع الدولة واجلماعات الرتابية واجملتمع
املدين والساكنة احمللية يف صلب العملية التنموية.
كما أن ادحفاظ على الرتاث داخل واحة فكيك ال ميكن أن يكون ذا جدوى إال من خالل
مقاربة تروم تثمني املنتوج السياحي احمللي وتطوير اقتصاد اجتماعي وتضامين يالئم الواقع
اإلنساين والبيئي للمنطقة ،يثمن مؤهالهتا اهلائلة ويراعي إكراهاهتا البنيوية.
ُعرج على املقومات السياحية اهلائلة ال ي تزخر هبا واحة فكيك،
ويف هذا اإلطار ال بأس أن أ ّ
حيث اجلبال وسواقي املياه وواحة النخيل ال ي متتد على مساحة مهمة ،وقصورها السبعة
بصوامعها املنتصبة ،إضافة إىل النقوش الصخرية القدمية والزوايا املؤثرة حيث تعترب فكيك مهد
الصوفية يف املنطقة ،مما يؤهلها لتكون قطبا من األقطاب السياحية املهمة باملغرب على مستوى
سياحة الواحات ،من خالل اعتماد برامج التطوير السياحي باملنطقة ،وخلق منتوج قروي
وصحراوي وجبلي وثقايف يف آن واحد.
إن اعتماد مقاربة حقيقية النبثاق قطب سياحي واعد باملنطقة سيُمكن من إحداث مناصب
شغل قارة وحتسني ظروف عيش الساكنة ،وخصوصا املرأة الفكيكية ال ي أبدعت أناملُها يف
نسج زرايب ذات صيت عاملي ،وأطباق حملية ترقى إىل مصاف املطابخ التضامنية العاملية جبودهتا
دخالهتا .وأؤكد لكم أن من أوائل زبناء السياحـة الفيكيكية سيكون أبناء وأحفاد فكيك
وتنوع ُم َ
اللذيـن يتوقون إىل رؤيـة مهـد آبائهـم وأجدادهم.
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وسيكون للتجهيزات األساسية دور الدعامة لكل السياسات التنموية مبنطقة فكيك ،من خالل
حتسني شبكة الطرق وفتح مطار بوعرفة أمام املالحة اجلوية َولَو بصفة مومسية يف البداية ،ليكون
فأل خري ونافذة تَفتح يف وجه املنطقة آفاقا واعدة لتسويق مؤهالهتا.
كما ال جيادل اثنان حول جودة متور واحة فكيك وما مجود به أيدي نساء املنطقة من منتوجات
تدخل يف خانة االقتصاد التضامين .وارتباطا هبذا ،فإن متور "أزيزا" تستحق بكل اعتزاز أن تنال
نصيبهـا من العنايـة وإبراز املكانة وطنيا ودوليا .ذلك أن مميزاهتا ،جعلتها تُصنَّف يف خانة خالل
املنتوجات اجملالية ال ي تستفيد من محاية املؤشـرات اجلغرافية  .IGPوهذا التَّميُّز سيمكن ال حمالة
من إعطاء دفعة قوية القتصاد الواحة الذي يعتمد بشكل كبري على منتوج التمور وذلك
بتكثيف غرس أشجار النخيل واعتماد انتقاء الفسيالت والتقنيات الزراعية املالئمة.
وسيكـون لإلرشاد الفالحي والتكوين دور الدعامـة األساسية إلجناح سياسة تنمية واحـة فكيك
من خالل تطوير طرق االنتاج والتخزين والتعبئة والتلفيف وتثمني املنتوجات الواحية وإدخاهلا إىل
منظومـة االستدامة.
وهلذه الغاية ،فإننا ننتظر من مسامهة ممثلي وزارة الفالحة والوكالة الوطنية لتنمية الواحات
واألركان أن تطلع هذا املنتدى على الربامج ال ي تعتزم القيام هبا لتأهيل هذا القطاع حىت يلعب
دوره الريادي كرافعة حقيقية للتنمية املستدامة بالواحة .وكم كنت سعيدا حينما وجدت كما
هائال من منتوجات مدينـة فكيك عرضتها تعاونيات بأحد املعارض يف كندا قمت بتدشينه
كوزير للصناعة والتجارة والتكنولوجيات ادحديثة .وهذا يؤشر على أمرين :تطوير املنتجات احمللية
اجملالية ومنتوجات الصناعة التقليدية من خالل الدعم والتعريف هبما وتسويقهما.
كما أن السياسة ادحكومية ال ي تنهجهـا وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف جمـال تنمية
الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ستمكن من ضم فكيك إىل دائرة ادحواضر املستفيدة من
املبادرات الرائدة يف هذا اجملال ،وذلك من خالل دمقرطة الطاقة الفوتو فلطائية ال ي حىب اهلل هبا
بالدنا .وستمكن املبادرات ال ي تعتزم الــوزارة إطالقها ساكنـة فكيك من االستفادة من استعمال
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الطاقة الشمسية الستجالب املياه من آبار للسقي الفالحي وما سيوفره على الفالحني من
مصاريف الطاقة .وسيتم وضع نظــام حمفز لالستفادة من برنامج الضخ الشمسي يراعي ظروف
االستثمار يف اجملـال الفالحي ويستجيب لتطلعات الفالحة الوطنية.
كما أن منطقـة فكيك تستفيد حاليا من دعم مجهيزاهتا األساسية املتعلقة بتعبئة املياه السطحية
حبيث أن سياسـة السدود وخاصـة السدود الصغـرى واملتوسطة سيكون هلا األثر املباشر على
حجم املياه وجودهتا .كما سيؤهـل املنطقة إىل حشـد مزيد من االستثمارات الفالحية احملدثـة
ملناصب الشغل والداعمة للتنمية البشرية بشكل واســع.
وكما سبق وأن أبلغت السيد عامل صاحب اجلاللة على إقليم فكيك ،فإين عاقـد العزم على
دعــم التجهي ـزات األساسيــة يف جمال الصحة باإلقليم من خالل وزارة الصحة مشكورة لتكثيـف
استثمارات الوزارة يف اإلقليم والرفع من جــودة اخلدمــات الصحية العمومية ،املقدمة من طرف
املؤسسات العمومية أو يف إطـار ختصيب الشراكات مع اجلمعيات والقطاع اخلاص.
حضرات السيدات والسادة،
إننا خالل هذه اجللسة ال ي ُدعي لتنشيطها خنبة من ممثلي الوزارات الفاعلة يف اجملال اإلقتصادي
واإلجتماعي ،نراهن على اجلميع ملضاعفة اجلهود وتثمني النوايا حىت نتمكن من بعث الدينامية
الكفيلة باإلرتقاء بالتنمية البشرية ،من خالل بلورة برنامج تنموي مندمج ،أدعو كل ادحاضرين
إىل املشاركة يف وضع لبناته.
إن وضع واحة فكيك يطرح حاليا وبإدحاح آفاق التنمية املستدامة باملنطقة بكل أبعادها ،حيث
أصبح من الضروري إدخال الواحة يف منظومة التنمية ،وذلك من خالل توحيد اجلهود وضمان
التقائية مجيع الفاعلني واملتدخلني متكن من إصالح االختالالت واسرتجاع التوازنات املفقودة.
تلكم كانت بعض األفكار واملقرتحات ال ي كنت أود اإلسهام معكم من خالهلا يف إذكاء
النقاش وتبادل األفكار وختصيب املقرتحات لبناء منودج للتنمية البشرية الشمولية واملتجددة،
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قوامها الفالحة املتوازنة والسياحة املسؤولة مدعومتني بتقوية التجهيزات األساسية الرافعة للتنمية
ألجل غد أفضل.
ومقاما طيبا وألعمال هذا املنتدى
ويف اخلتام ،أمتىن للمشاركني مالمسة بناءة لقضايا التنمية ُ
التوفيق والنجاح ،وألهل فكيك السعادة والرفاه ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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