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ملخ�ص:         
عرفت ال�سنني االأخرية باملغرب تتابع فرتات مهمة من الت�ساقطات املركزة، عرفتها باخل�س��ض املناطق ال�سرقية وكان اآخرها 
خريف ال�سنة احلالية 2008 ، حيث �سهدت هذه املجاالت تركز مطري عنيف وق�ي غري م�سب�ق ومل تعرفه املنطقة من قبل، 
حيث قدرت الكميات املت�ساقطة من املياه باأزيد من 140 ملمرت يف ظرف ال يتعدى اأربع �ساعات، االأمر الذي ت�لد عنه اجنرا 

فات و�سي�ل وحلية ق�ية اأتت على االأخ�سر والياب�ض، ودمرت املنازل واأتلفت املزروعات واأزهقت اأرواحا ب�سرية وحي�انية .
 ومما زاد من ه�ل الكارثة تعمري املمتلكات اخلا�سة باملجاري املائية حيث عمر االإن�سان بط�ن االأودية وا�ستعمر م�ساطبها 
ومدرجاتها و�ساعده على ذلك ت�ايل �سن�ات اجلفاف وترددها بكرثة االأمر الذي حلل البناء يف امللك الطبيعي للمياه ، وازدياد 
الكثافة الب�سرية وتنامي حمى امل�ساربات العقارية وتنا�سل التجزيئات ال�سكنية  كما ه� حا�سل يف بع�ض املراكز احل�سرية من 
واأوطاط احلاج وكر�سيف(. و�سرنكز باخل�س��ض على حالة مدينة مي�س�ر حيث  ح��ض مل�ية باملغرب مثل ) مدينة مي�س�ر 

في�سان وادي �س�ف �سرك الذي اأتلف املن�ساآت ال�سكنية واملنت�جات الزراعية واحلي�انية. 
تاأتي هذه امل�ساركة لكي جتيب عن بع�ض االأ�سئلة املتعلقة بالدرا�سة العامة حل��ض مل�ية ال��سطى من حيث البنية اجلي�ل�جية 
والطبيعة الطب�غرافية وكذا العامل املناخي، واأثرهما يف ا�ستفحال ظاهرة الفي�سانات، كما �سن�ساءل دور العن�سر الب�سري 
يف تعاظم وتعقد اآثار ال�سيالن املائي وال�حلي على مناطق العمران. كما �سنتطرق اإىل ال�سبل الكفيلة باحلد من االآثار ال�سلبية 

ملثل هذه الظ�اهر الطبيعية.
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مقدمة: 
منذ منت�سف القرن الع�سرين تنا�سلت االأخطار والك�ارث الطبيعية بجل القارات خملفة �سحايا ب�سرية تعد باالآالف 
وخ�س���ائر اقت�س���ادية تعد مباليري الدوالرات وبخا�س���ة يف الدول النامية، وتعد الفي�س���انات نقي����ض اجلفاف ) اأحمد 
لقماهري 2007( اأهم هذه االأخطار حيث ت�س���اعدت ب�س���كل ملفت للنظر، متمثل���ة يف التهاطالت الفجائية والعنيفة، 

املربكة لكل احل�سابات واملعرقلة لتطبيق املخططات التنم�ية. 
فالركن الغربي من العامل العربي يعد منطقة جد معر�سة ملثل هذه الك�ارث نظرا للتط�ر الدمي�غرايف ال�سريع الذي 
ترتب عنه �سغطا على امل�ارد الطبيعية واالأرا�سي الفالحية، واجتثاثا غاب�يا وتده�را و اختالال بيئيا باالإ�سافة اإىل التمركز 
الب�سري وال�سناعي واخلدمي وال�سياحي ف�ق �سفاف االأودية ويف بط�نها ويف املناطق اله�سة والعط�بة، وانت�سار ظاهرة 
ال�س�حلة ) تكد�ض وجتمع االأن�سطة الب�سرية ف�ق خط�ط ال�س�احل( حيث تدفق ال�سكان للعي�ض واال�ستثمار ف�ق خط�ط 
ال�س����احل وكذا خط�رة الظ�اهر الطبيعية وتطرفها وبخا�س���ة العنف املطري ) اأنظ���ر الل�حة رقم:1( نظرا للتغريات 
املناخية العامة ) اإما جفاف قاتل وم�س���تدام اأو اأمطار فجائية وفي�س���انات مه�لة وفتاك���ة مركزة يف الزمان واملكان(.

 ل�حة رقم :1 حالة فريدة من الع�ا�سف والزوابع باجلن�ب ال�سرقي للمغرب 11 اأكت�بر 2008 

وميكن اأن ن�س���تعر�ض على �س���بيل املثال ال احل�س���ر بالن�س���بة للمغرب هذا البلد ذو املناخ ال�سبه اجلاف، بع�ض من 
تاري���خ الفي�س���انات الكارثي���ة ومنها: كارثة مدينة �س���فرو ال�اقعة جن�ب مدين���ة فا�ض والتي حدثت بتاريخ 25 �س���تنرب 
1958 خملفة اأزيد من 100 قتيل وفي�س���انات وادي مل�ية ب�س���رق البالد و�س���ب� ب�سهل الغرب يف �سنة 1963، وفي�سانات 
ح��ض وادي زيز باجلن�ب ال�سرقي املغربي يف 05 دجنرب 1965 م�سردة اأزيد من 25000 من �ساكنة ال�احات املحادية 
للمجاري املائية، وكارثة منطقة وادي اأوريكا جن�ب مدينة مراك�ض التي اندلعت خالل �س���هر ي�لي�ز1995 بفعل اأمطار 
ط�فاني���ة ووحلي���ة والتي خلفت ح�ايل 200 قتي���ل، وكان لهذا احلادث الطبيعي وقع كبري على ال�س���لطات املغربية حيث 

�ساهمت يف البحث ب�سفة جدية عن اأ�ساليب ال�قاية من االأخطار الطبيعية.
وخالل �س���هر ن�فمرب 2002 تعر�ض ال�س���احل االأطلنتيكي االأو�س���ط املغربي اإىل تهاطالت غزيرة كانت لها خملفات 
تدمريية على امل�س���ت�ى االقت�س���ادي والعمراين واآثار عميقة يف نف��ض ال�س���اكنة، وخالل �س���هر اأكت�بر 2008 تعر�س���ت 
مناطق املغرب ال�س���رقي لتهاطالت غزيرة ترتب عنها في�س���انات غري م�سب�قة مبل�ية ال��سطى و بخا�سة مدينة مي�س�ر 
وظهريها، اإذن  فما هي االأ�س���باب الكامنة وراء ا�ستفحال هذه الظ�اهر، وما هي املخلفات، وما هي االأ�ساليب ال�قائية 

واالحرتازية والدرو�ض امل�ستخل�سة للتخفيف من وقعها. 
تاأتي هذه املداخلة ال�س���تقراء واقع احلال باملدينة وظهريها الريفي وبخا�س���ة القطاع ال�سق�ي ل�ادي �س�ف �سرك، 
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وتعرية مكامن ال�سعف وا�ست�سراف فر�ض التعمري والتدبري احل�سري وتهيئة املجال الريفي بعيدا عن كل ما من �ساأنه 
اأن يعرقل ا�ستدامة احلياة وخمططات التعمري والتنمية الب�سرية و ال�سناعية واالقت�سادية واالجتماعية، معتمدين يف 
ذلك على اأدوات منهجية اأ�سا�س���ها املالحظة واملعاينة امليدانية وا�س���تقراء اآراء ال�س���اكنة املحلية والفاعلني وامل�س�ؤولني 
اجله�ي���ني ، وك���ذا البحث الببلي�غ���رايف واخلرائطي واالإح�س���ائي ، مدعمني حتاليلنا ب�س����ر ت��س���يحية واقرتاحات 

وت��سيات تخدم التعامل العقالين لالإن�سان مع حميطه الطبيعي.

 1 .  مي�س�ر منطقة �سرقية جغرافيا وو�سط �سمالية اإداريا وني�جينية جيل�جيا: 

1 ، 1. الإطار الإداري والطبوغرايف: 
تعد املنطقة جزءا من املغرب ال�س���رقي وبخا�س���ة  ق�س���م من ح��ض مل�ية ال��س���طى حيث تنح�س���ر ما بني خطي 
عر�ض: >40 °32 – >10 °33 �سمال خط اال�ست�اء، وخطي ط�ل: >45 °3 – >24 °4 غرب خط اأكرينيت�ض وتنتمي 
اإداريا الإقليم ب�ملان وجهة فا�ض ب�ملان )اأنظر اخلريطتني املرفقتني رقم:1و2(، وتقدر م�ساحتها بح�ايل 16800 كلم2، 
و�س���اكنتها بح�ايل 32000 ن�س���مة )ال�ساكنة احل�سرية والريفية تقديرات �س���نة 2008(، وهي عبارة عن ح��ض تهديل 
يحده �سرقا حادورات االأطل�ض الكبري ومنطقة الركام التي تنتمي لله�ساب العليا، وغربا كتلة تامدافلت الق�سابي وجبل 
مي�س����ر وجن�با  وويزغت وبالد ع�ض الغراب التي تت�س���ل بحادورات االأطل�ض الكبري و�س���ماال �س���ف�ح االأطل�ض املت��سط  
وك��ض الدويرة )R. Raynal 1963(، كما يقدر مت��سط االرتفاع بح�ايل 1000 مرت، وتتميز به�ساب و�سه�ل وا�سعة 
ومنفرجة ومتدرجة  يغلب عليها طابع الرتابة واالنب�س���اط، يتاألف هذا احل��ض الني�جيني من غ�سالة االأطل�سني الكبري 
جن�با واملت��س���ط �سماال وغربا، ويخرتقه يف ال��س���ط وادي مل�ية  ذو االجتاه اجلن�بي الغربي ال�سمايل ال�سرقي والذي 

ير�سم عدة منعرجات من اأجل ت�سريف حم�لت��ه ) حممد ازهار 2001(. 

خريطة رقم : 1 م�قع املنطقة املدرو�سة بالن�سبة لترتاب املغربي

 1 ، 2. مناخ املنطقة �سحراوي يف تخوم املجالت ال�سمالية املتو�سطية :
 اإن وق����ع منطق���ة مل�ي���ة ال��س���طى يف عرو����ض املناط���ق الرطبة  ن�س���بيا اإال اأنها ذات �س���فات ومميزات م�س���ابهة 
للمناطق ال�س���حراوية ) اأنظر ل�حة ال�س����ر رقم:2(، ومرد ذلك اإىل عدة ع�امل منها القارية، احل�سار الت�ساري�سي 
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والط�ب�غ���رايف امل�س���روب على املنطقة من طرف االأطل�س���ني الكبري واملت��س���ط ) حممد ازه���ار 2001(، فتتق�ى حدة 
القارية واجلفاف يف و�سط احل��ض وبخا�سة يف ممر مي�س�ر اأوطاط احلاج حيث تزداد وترية القح�لة و�سدتها لت��سف 

بقح�لة املجاالت ال�سحراوية، ) اأنظر ال�سكل رقم:1 اخلا�ض باملقطع املطري(.

Google 2008 ) خريطة رقم : 2 م�قع املنطقة املدرو�سة �سمن جمال ح��ض وادي من�بة ) املغرب ال�سرقي

 فه���ذا املم���ر ه� جزء م�س���تقطع من ال�س���حراء يف تخ�م العرو�ض ال��س���طى ال�س���مالية من املغرب،حيث ي�س���نف 
م���ن خ���الل معام���ل الرط�بة واجلف���اف » الأمبريج���ي« يف النط���اق ال�س���حراوي البارد فاملع���دل العام للت�س���اقطات ال 
يتعدى 200 ملم يف ال�س���نة، ب�س���كل عام وقد ينزل اإىل اأقل من 160 ملم يف مي�س����ر حيث الت�س���اقطات �س���عيفة وغري 
مت�ازن���ة جماليا وزمانيا ويتهاطل معظمها خالل ف�س���ل الربيع ويليه اخلريف، كما يتميز ف�س���ل ال�س���يف بع�ا�س���ف 
رعدي���ة فجائي���ة. امل���دى احل���راري يف����ق °20، ال�س���قيع  اأو اجلليد ظاه���رة ماأل�فة وممي���زة للمنطقة خالل ف�س���ل 
ال�س���تاء حي���ث متتد ما بني �س���هر ن�نرب ومار�ض، كم���ا اأن درجات احلرارة الدني���ا قد تنزل عن °0 خالل �س���هر يناير. 
اإال اأن ه���ذه ال��س���عية املناخي���ة املطب�ع���ة بالن���درة يف املي���اه ونق�ض يف الت�س���اقطات وم���ا يرتتب عنها من و�س���ع 
هيدرل�ج���ي ونظ���ام جري���ان االأودية قد تغ���ريت م�ازينها خالل ي�م واحد وهذا ما �س���نتعر�ض له يف العن�س���ر امل�ايل.

2 . عرفت منطقة مي�س�ر خالل ي�م اجلمعة 10 اأكت�بر 2008 حدثا مناخيا متطرفا وغري م�سب�قا:

2 ، 1. اإن الذاكرة الهيدرلوجية للمنطقة �سجلت بع�ض احلالت الناذرة للفي�سانات:
 عرفت املنطقة خالل التاريخ املناخي للن�سف االأخري من القرن الع�سرين ت�سجيل بع�ض احلام�الت املائية لالأودية 
نذك���ر منها حام�الت  �س���هر اأبريل 1963، واأبريل 1975، ون�فم���رب 1993، اإال اأن حام�الت 10 اأكت�بر 2008 كانت اأكرث 

ا�ستثناء وغري م�سب�قة.
 فرغم �س���عف الت�س���اقطات بهذا احل��ض كما اأ�س���لفنا نظرا ال�ستقرار ذروة �س���غطية مرتفعة ف�ق عرو�ض املنطقة 
ال�س���رقية واجلن�بي���ة باملغرب والت���ي تعيق ت�غل الكتل اله�ائي���ة الرطبة املحملة بالت�س���اقطات، اإال اأنه من املمكن بروز 
حاالت ج�ية نادرة ي�س���ملها ال�س���غط املنخف�ض وذلك خالل �س���ه�ر اأكت�بر، ن�نرب، اأبريل وماي تنجم عنها ت�س���اقطات 
هامة ترتكز بخا�س���ة يف املرتفعات و�س���ف�ح االأطل�ض املت��سط ال�سمايل ال�سرقي وال�س���ف�ح ال�س�مالية ال�س�رقية لالأط�ل�ض 

.)1994 Messaoudi. A et Chikri . N (الك�بري
االأمر الذي ح�س���ل ي�م اجلمعة 10 اأكت�بر 2008 حيث ت�س���للت كتل ه�ائية باردة حمملة بالرط�بة اآتية من القطب 
ال�س���مايل اإىل العرو�ض اجلن�بية باملغرب واأثناء �سع�دها وتركزها ف�ق ح��ض مل�ية ال��سطى حتدث تهاطالت غزيرة 
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وفي�سانات )انظر اخلريطة اجل�ية بال�سكل رقم:2(.

ل�حة رقم : 2 �س�ر معربة عن ن�عية ال�سخ�ر والقح�لة ال�سائدة مبنطقة مي�س�ر

�سكل رقم : 1 مقطع مطري من املحيط االطل�سي غربا اإىل مل�ية ال��سطى �سرقا 

2، 2. كرنلوجيا احلدث املناخي ال�ستثنائي وخملفاته  :
 عرف���ت عالية »وادي �س����ف �س���رك« اأحد روافد ال�س���فة الي�س���رى ل����ادي مل�ية وال���ذي يبلغ ط�له ح����ايل 85 كلم 
)حمم���د ازه���ار2001( ت�س���اقطات عنيف���ة خالل �س���باح اجلمع���ة 10 مار�ض 2008 فاق���ت 140 ملم���رت ) 140 لرت يف 
امل���رت املرب���ع( خالل اأربع �س���اعات فقط وه���� ما يقارب معدل الت�س���اقطات الت���ي يعرفها احل��ض خالل �س���نة كاملة، 
مم���ا ترتب عنه ارتفاع فجائي ملن�س����ب مياه ال�ادي حيث فاق ال�س���بيب )كمية املياه الت���ي متر باملجرى املائي يف جزء 
مع���ني م���ن ال�اد وخالل فرتة معينة ويقا����ض باملرت املكعب يف الثاني���ة(  عند التقائه ب�ادي مل�ي���ة 2600 م3 يف الثانية 
وه���� رقم مل تعرفه املنطقة �س���ابقا، هذا اإذا عرفنا اأن مت��س���ط ال�س���بيب ال�س���ن�ي  لهذا املج���رى ال يتعدى 0،4  م3/
الثاني���ة )Direction de l’hydraulique , Missour 1999(، انهمر هذا ال�س���يل املحمل باالأوحال )حيث �س���يادة 
ال�س���خ�ر الر�س����بية اله�س���ة كاجلب�ض وال�سل�س���ال( م�س���طحبا معه كل ما يعرت�ض طريقه من االأ�س���جار واحلجارة 
واملغرو�س���ات، وعند و�س����له اإىل �س���هل م�س���ت�ى القاع���دة اأي املنطقة املاأه�لة بال�س���كان واملنت�ج���ات الفالحية ونظرا 
لالإنب�س���اط وقل���ة االنحدار وك���رثة الع�الق املدحرج���ة والطافية ف�ق ال�س���طح وقد لعبت املن�س���اأت الطرقية وبخا�س���ة 
قنطرة »وادي �س����ف �س���رك« التي ت�ؤمن االت�س���ال واملرور غربا نح� فا�ض وميدلت وكذا ا�س���تعمار امل�ساكن وال�سيعات 
الزراعي���ة ل�س���فاف وقعر ال�ادي لعبت دورا �س���لبا يف عرقلة ال�س���ري العادي للمياه وحم�لتها وان�س���كابها نح� امل�س���ب 
اأي االإلتق���اء م���ع وادي مل�ية املجرى الرئي�س���ي باملنطقة وهكذا بحثت املياه لنف�س���هاعن م�س���الك جديدة حيث طفحت 
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وغم���رت املج���االت ال�اقعة يف اجلانب االأمين من املجرى )انظر اخلريطة رقم:3( وحل�س���ن احلظ فقد وقعت الكارثة 
خالل النهار اأي يف حدود ال�س���اعة ال�احدة والن�س���ف بعد الظهر من ي�م اجلمعة 10 مار�ض 2008، وهكذا ت�س���ررت 
جل امل�س���اك واملغرو�سات بدواوير املنطقة )اأنظر اخلريطة رقم:4 امل��س���حة الأ�سماء الدواوير وكذا املجال الزراعي(.

�سكل رقم 2 �س�رة ج�ية للحالة املناخية للمنطقة املدرو�سة ملتقطة بالقمر االإ�سطناعي ن�ا 18 بتاريخ 10 اأكت�بر 2008

خريطة رقم :3 حدود املنطقة املت�سررة من في�سان  01 اأكت�بر 8002

 خريطة رقم :4 ت�طني امل�ساكن واملزروعات ب�ادي �س�ف �سرك االأ�سفل 

و ترتب على اإثر هذه الفاجعة الغري م�سب�قة  خ�سائر ب�سرية و مادية ج�سيمة ،ميكن  اختزالها فيما يلي:
- 2 حاالت وفاة ، وت�سريد اأزيد من 1000 ن�سمة. 

- انهيار قناطر و كل ال�س�اقي و ال�سدود التلية باملنطقة، و اإتالف قن�ات املاء ال�سالح لل�سرب و ال�سرف ال�سحي 
) انظر ال�س�رة امل�الية رقم:3(.
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- انهي���ار مئ���ات املن���ازل و اإتالف اآثاثها بكل من الدويرة واأوالد ب�زازية و اأوالد �س���ليمان اأوالد �س���كري و احلر�س���ة و 
ت�سابت و اأوالد ب�طاهر و كبدور و الك�سرية الكحيلة و تاغزوت و اأوالد ب�خالفة ) اأنظر ل�حة ال�س�ر رقم: 4(. 

- َجرف و اإتالف اأغلب االأرا�سي واملحا�سيل الزراعية، و برت اآالف االأ�سجار املثمرة، و�سياع اآالف امل�ا�سي و االأبقار. 
- انقطاع الطريقني ال�طنيتني الرابطتني بني مي�س����ر من جهة و ميدلت و تال�س���ينت من جهة اأخرى و كذا الطرق 

الثالثية الرابطة مبركز مي�س�ر و الدواوير املنك�بة. 
- انقطاع املاء ال�سالح لل�سرب و الكهرباء و الهاتف النقال و الثابت بجماعة �سيدي ب�طيب و حيي لرياك و اإيكلي. 

خالل في�سان 10 اأكت�بر 2008 مت اإتالف القنطرة التي تربط االأحياء ال�اقعة بني �سفتي وادي مل�ية

ل�حة رقم :4 اآثار وخملفات في�سان 10 اأكت�بر 2008 مبنطقة مي�س�ر ) املغرب ال�سرقي (

3 .  تعــزى ع�امــل تهديد البيئــة احل�سرية و الزراعية ملدينة مي�ســ�ر وظهريها اإىل �س�ء 
التقديرات الب�سرية ال�اجب ت�سحيحها واتخاذ االإجراءات الالزمة لل�قاية من الك�ارث:

3 ،1. لالإن�سان ن�سيب هام يف تفاقم وتعاظم خملفات الكارثة الطبيعية:
نظرا للم�قع الط�ب�غرايف ملنطقة مي�س����ر املح�س����ر بني خدة وادي مل�ية من الناحية اجلن�بية وال�س���رقية وخدة 
وادي املراير و�س����ف �سرك من الناحية الغربية، وا�ستغالل امللك الطبيعي للمجاري املائية وال�سي�ل من طرف التعمري 
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والفالحة كلها عنا�س���ر �س���اعدت على تهديد جمالها ال�س���فلي باخل�س�����ض والذي يعد ع�س���ب احلياة والتغذية وكذا 
اال�س���تقرار ال�س���كاين. ففي املا�سي كان واد مل�ية وروافده يفي�ض على ه�ام�س���ه وكانت املياه متالأ املنعطفات املهج�رة 
واملنخف�سات، ومل تكن لها نتائج �سلبية الأن االأرا�سي املحاذية ملجرى ال�اد كانت عارية من املن�ساآت، وكانت خم�س�سة 
للرعي. ولكن ومع تط�ر العمران والتاأهيل االإداري للمدينة  وط�ل فرتات اجلفاف خالل ثمانينيات القرن الع�سرين ولد 
لدي املخططني واملنع�سني العقاريني  واملزارعني فكرة الت��سع والتطاول على اأمالك الطبيعية حيث مت حتليل املحرمات 
واملحذورات، واأطلق العنان لتعبيد الطرق وردم املنخف�سات وت�سييق امل�سالك والرتخي�ض للبناء يف قارعة وبط�ن االأودية 
وعلى �سفافها. اإال اأن ن�امي�ض الطبيعة واأعينها مل تكن نائمة بل كانت متق�سة وتراقب عن كثب ما يحدث، وجاء ردها 
وج�ابها خمالفا ملا كان خمططا ومر�س�ما الأن االإن�سان اأقلق راحتها، وهكذا جرفت االأوحال  واملياه كل من عمر ممتلكاتها. 
لذا فالتخطيط احل�سري والعمراين للمدينة وظهريها مر�سح الإعادة النظر يف بن�ده وت�جهاته وذلك من خالل احرتام 
ن�امي�ض الطبيعة وعدم التطاول على ممتلكاتها وبخا�س���ة املائية منها �س���مانا ال�ستمرارية فر�ض التنمية وا�ستدامتها.

3 ،2. الإجراءات ال�سرورية الواجب اتخاذها للوقاية وتدبري املخاطر الطبيعية:
اإن مثل هذه الظ�اهر ال�س���اذة واملتطرفة للمناخ املغربي ميكن مالحظتها يف امل�ستقبل لذا يجب القيام باالإجراءات 
االحرتازية وال�قائية حت�س���با لكل الط�ارئ واملباغتة يف كل وقت وحني، ومن املطل�ب ا�س���تخال�ض الدرو�ض والعرب من 
خملفات الك�ارث، ويجب التخلي عن احلل�ل الظرفية االآنية وعن اأن�ساف احلل�ل والتي بينت التجربة باأنها جد مكلفة 
وغري ناجعة متاما، لذا يجب ت�سجيع البح�ث العلمية يف ميدان املخاطر وتدبري خملفاتها ، وبخا�سة مدى قدرة وقابلية 

املجال الطبيعي على حتمل وا�ستيعاب التدخالت الب�سرية من عمران و�سناعة وخدمات. 
ومن التدابري ال�قائية املبا�سرة نذكر: 

- اإزالة كل اع�ائق العالقة باملجاري املائية ق�سد ت�سهيل عملية ت�سريف وجريان املياه
- العمل على تعميق وت��سيع جماري املياه

- اإجناز وحفر قن�ات مائية م�ازية للمجاري باإمكانها احلد والتخفيف من خط�رة الفي�سانات.
- اإجناز �سدود يف عالية االأودية ق�سد حجز املياه والتخفيف من ه�ل الك�ارث.

- تهيئة �سف�ح االأودية ووقايتها من التعرية بف�سل الت�سجري. اإعادة النظر يف تهيئة واإعداد الرتاب املحلي واجله�ي وال�طني.

اخلال�سة
 ميك���ن الق�ل باأن م��س����ع الك����ارث الطبيعية وخملفاتها يكت�س���ي اأول�ية هامة بالن�س���بة للم�س����ؤولني وذوي القرار 
فعل���ى الدول���ة اأن تتدخل ب���كل جدية وحزم و تتحلى باحلكمة من اأجل ت�س���حيح اأخطاء التعمري والتخطيط احل�س���ري 
والريفي ق�سد الت�سدي لنزوات الطبيعة التي متهل وال تهمل، وكذا التحكم ال�سارم يف اآفات التط�ر التكنل�جي الذي 
يح���ف باأرجاء املدن الكربى، كم���ا اأن تاأهيل املدن واالأرياف ببالدنا يعد اأول�ي���ة وطنية)مديرية اإعداد الرتاب ال�طني  
2000( ل�س���مان تنمية م�س���تدامة وتناف�س���ية مقب�لة ل�سد �س���لبيات التعمري اللحظي واالآين وامل�سطرب واالنخراط يف 
دوامة الع�ملة من بابها ال�ا�س���ع. فالتخطيط احل�س���ري والعمراين وال�سناعي والزراعي مر�سح الإعادة النظر يف بن�ده 
وت�جهات���ه وذل���ك من خالل اح���رتام ن�امي�ض الطبيعة وع���دم التطاول على ممتلكاتها وبخا�س���ة املائية منها �س���مانا 
ال�س���تمرارية فر�ض التنمية وا�س���تدامتها كما ميكن الق����ل باأن مراقبة وتدبري وحكامة ال���رتاب ال�طني هي من االأم�ر 
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ال�س���عبة التنظي���م واالإنتاج وتعد من الرهان���ات واالأول�يات ال�اجب اتخاذها مل�اجهة اإكراه���ات النم� الدمي�غرافية و 
العمرانية واالقت�س���ادية وال�س���ياحية مع �س���رورة احلفاظ على الت�ازنات البيئية اله�س���ة والعط�بة لل�س����احل واالأودية 
واجلبال املغربية وال�س���ه�ب وال�احات ق�س���د ربح رهان التنمية والتقدم )حممد ازهار واأحمد اآيت م��س���ى  2006(.

الت��سيـات
• و�سع خرائط ودرا�سات مدققة وبنك للمعطيات ل 400 م�اقع حم�سية ومهددة باملخاطر والفي�سانات وامل�زعة 

على كافة الرتاب ال�طني للمغرب وو�سعها حتت اأنظار امل�س�ؤولني واملنتخبني. 
• حتديد وت�سنيف املخاطر الطبيعية ووقعها على ال�سكان والبيئة وو�سع دليل خا�ض بها.

•  حتدي���ث وتفعيل الق�انني اخلا�س���ة بتدب���ري املخاطر الطبيعية وتطبيقها ق�س���د ردع كل املخالفات اخلا�س���ة 
بالتعمري يف النطاقات املهددة.

• تنظيم دورات تدريبية وتك�ينية لرجال االإغاثة ح�ل تدبري الك�ارث.
• ت�سجيع البح�ث العلمية باجلامعات ق�سد درا�سة الك�ارث الطبيعية.

• االإ�سراك الفعلي لكل املتدخلني يف تخطيط وتنفيذ االإجراءات الهادفة لتدبري م�ستدام للم�ارد الطبيعية.
• اإعادة حتديد دور الدولة من اأجل حماية حق�ق ال�سكان املحليني ومتطلباتهم االأ�سا�سية والقاعدية.

• حت�يل االإكراه واالإرغام البيئي وخملفات الك�ارث الطبيعية اإىل فر�ض م�اتية للتنمية امل�ستدامة.
• خل���ق جهاز لالإدارة والت�ا�س���ل يف جمال احلماية من الك����ارث الطبيعية، وتط�ير االإدارة الر�س���يدة من اأجل 

�سيانة الت�ازنات البيئية واملجاالت املهددة.
• اإدماج البعد البيئي والتغريات املناخية احلالية يف عمليات التخطيط العمراين وعند اإعداد وثائق التعمري.

• و�سع خمطط وطني لل�قاية من الفي�سانات.
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Abstract
Morocco has recently experienced succesive periods of heavy rains, especially in the 
east regions. This situation has caused inormous driftages, torrents as well as great 
humain and agricultural losses.
The catastrophe has been agravated by the presenceof residentiel buildings along the 
borders of rivers.
The urban bassin of Moulouya river witch groups the cities of Missour, Outat El Haj 
and Guercif, illustrates this case.
Our presentation will study this case and respond to some quastions related to the 
complexity of this region in terms of geological structure and climatic conditions.
-Aim : study the impacts of natural impluses of floods on the residential aears.
- Method : a statistic study of climatic data and the impacts of overflowing rivers ; 
visual aids will be used to demonstrate these effects.
- Field study of the outcome of natural disasters during last otober 2008
- The mechanisms of coming to grips with natural catastrophes.
Conclusion : suggesting ways to limit riskes and dangers caused by floods and natural 
catastrophes making local populations and authorities more conscious about these 
risks and dangers.


