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المحور الول

المخاطر الطبيعية 
LES RISQUES NATURELS

التستاذ : علي ايت احساين
أتستاذ التعليم العالي  بشعبة الجغرافيا

كلية الاداب و العلوم النسانية
 اكاادير–جامعة ابن زهر 

مقدمة

يقصد بالمخاطر الطبيعية كل الطخطققار الحتميققة والمرئيققة الققتي يمكققن ان تحققدث بطريقققة

فجائية والتي يمكن ان يكون وقعها على النسان كبيرا وطخطيرا. ونعرف الخطر ايضا بحتمية

كققل المخقاطر الطبيعيقة مرتبطقة  .كل حدث طبيعي يقود الى طخسارة مادية  او روحيقة مهمققة

بعوامل مسؤولة عن حدوثها. هذه العوامل تدرس وتحلل لمعرفة مدى حدتها كما يمكن قياسها

وتقييم اثرها على الطبيعة او على النسان ويمكن التنبؤ بحدوث البعض منها كمققا هققو الشققأن

.بالنسبة للعاصير

  تمثيققل. المخاطر الطبيعية والكققوارث هققي مصققطلحات او تعققاريف مرتبطققة فيمققا بينهققا

الخطر يعد اذن نقطة مركزية . المخاطر الطبيعية متعددة ومتنوعة وسققوف نحصققر دراسققتها

في:

-Iالتصحر ومخاطره )la désertification et ses aléas (

تعريف التصحر او النصحار

ةdésertificationحسب المم المتحدة يعني مصطلح " التصققحر" " دهور الترب " ت

-sub( رطبققة جافققة  –(او التربات) في المناطق الجافة ، الشبه جافة والشبه   humides

(sèchesرية. و طة البش ة والنش رات المناطخي ا التغي ن بينه   تبعا لعدة عوامل متنوعة م
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التصحر  ليس بظاهرة عصققرية، كققثير مققن المؤشققرات الركولوجيققة والتاريخيققة وحققتى

الرسوبية تثبت ان تدهور الراضي يرجع الققى مئققات الققرون بققل القى مئقات اللف مقن

السنين وقد حدث هذا التدهور طخل ل المزمنة الجيولوجية.

)sécheresse et désertification(ويتميز الجفاف عن التصحر ب : 

انه يمثل ظاهرة طبيعية التي تحدث عندما تنخفقض التسقاقطات عقن مسقتوى او كميقة

عادية المسجلة طخل ل سنة معينة.

يزيد في طخطورة التصحر. يشكل عامل

(بالصفر)المناطق الصحراوية في العالم : 1شكل 

- اشكالية  التصحر.1

لماذا تتسع الصحراء في افريقيا وماهي عواقبها على السكان المحليين ؟ 

مسققكونة او قليلققة السققكان (بسققبب الجفققاف).  اول ما هي الصحراء ؟ هي منطقة غير

desالراضي القطبية وقمم الجبا ل هي ايضا طخاليققة مققن السققكان   désertsر ا غي  ولكنه

) او الشقققديدة القحولقققةarides المسقققاحة الجماليقققة للمنقققاطق القاحلقققة (.صقققحراوية

5



hyperarides  وتنتج القحولققة  ( .² مليون كلم 25 على مستوى الكرة الرضية تناهز 

l’aridité: عن (

) ملم / السنة).300 او 200 الى 0.5ضعف او انعدام التساقطات 

 سخونة عالية)forte chaleure()  30 40 الى(°

تواتر الرياح وينتج عن كل هققذا تبخققر مرتفققع ويعققبر عققن القحولققة باسققتدللي المحققل

 الذي يجمع بين العوامل المشار) Indice xérothermique de Gossen(لكوسين

 = عدم وجود يوم جاف0 استدللي  اليها اعله ويعطي عدد اليام الجافة في السنة.

 = جميع ايام السنة جافة.365       استدللي 

  عواقب التصحر.        2  -

تتمثل هذه العواقب اول في فقدان الغطاء النباتي، تم بإحداث التعرية المائية والريحية،

تدهور الموارد الرضققية (التربققة)، انخفققاض النتققاج او النتاجيققة الغذائيققة، عققدم المققن

، اضطراب وانقطاع في البنيات الجتماعيةbiodiversitéالغذائي، فقدان التعدد الحيوي 

الخ...

وقد اشار البعض القى ان التصقحر هقو مشقكلة البلقدان الجنوبيقة، ال ان عقواقبه غيقر

محليققة. ورغققم الجهققود المبذولققة فل يمكققن الحققد مققن تققدهور التربققات؛ فكققل الراضققي

) ل يمكقن معالجتهقا كلهقا مقن الناحيقة القتصقادية ول تتعقدىdésertifiéeالمتصقحرة (

 مليار دولر. ورغققم11  ويتطلب تأهيل هذه الراضي %52المعالجة في جميع الحالت 

عدم تقدير التصحر كمشكلة بيئيققة عالميققة، فحاليققا تتجققه بعققض النظققار الققى ان تققأثيراته

تذهب بعيدا وتشمل القارات كما هو الشأن  في تصدير الغبققار. ويتققبين مققن الدراسققات ان

 مليون طن من الغبار يصدر سنويا في اتجاه الغرب عبر المحيققط الطلنققتيكى، كلهققا100

)BRGM, 2004(آتية من الصحراء.

حاليا تم التأكيد على ان هناك ارتبققاط وثيقق بيقن المنقاخ الصقيفي الققذي تعرفقه منطققة

الساحل وتواتر وحدة  الزعامزيع التي تتشكل في الجهققة الشققرقية للمحيققط الطلنققتيكي واذا

كققان المققر كققذلك فمنطقققة السققاحل تعققد اذن السققبب الرئيسققى فققي حققدوث طخسققائر ماديققة

واقتصققادية تقققاس بققالمليير مققن الققدولرات فققي الوليققات المتحققدة  المريكيققة  وجققزر
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النتيل، إذن هناك دلئل قوية على ان النصحار او التصحر ظاهرة عابرة للحدود والققتي

تكذب مقولة محليتها. 

أتسباب وعوامل التصحر :    3  -

- التسباب المباشرة 3-1

. التسباب المناخية3-1-1

هناك من يرجع التصحر الققى الظققواهر الطبيعيقة او الحققداث الغيققر القابلققة للمراقبققة،

   مثل المناخ والتطور الديمغرافي. نفس الفكرة أتت بها مجموعة%70ويمثل هذا العامل 

 سنة في السودان والتي تبين لها ان التغيققرات30البحث السويدية التي اجرت أبحاثها منذ 

 البعققض.العامة التي حدثت على مسققتوى الغطققاء النبققاتي لهققا علقققة بالتباينققات المناطخيققة

الطخر يقو ل بان المعطيات الجيدة غير متوفرة لمدة طويلة لترجيققح هققذه النظريققة او تلققك،

ولكن هناك بعض المؤشرات او الستدلليات التي تد ل على ارتفققاع الجفققاف فققي السققاحل

 سنة الطخيرة وان هناك تفاعل متباد ل بين الجفاف والتصحر.30طو ل 

- النشطة البشرية.3-1-2

توجد مجموعة من السباب المعقدة والمرتبطة بنظام استعما ل الرض والققتي نضققمها

 أصناف :4في 

اقتلع الشجار-

الزراعة-

الستغل ل المكثف للمراعي-

الملوحة التي تعبر عن تدهور التربة-

الجتثاث  يعود إلى تعرض التربة الى الشمس، الريح والماء بققدورهما يقققودان الققى التعريققة.

استغل ل) cultures sur brûlis(، عدة ممارسات اطخرى كالزراعة بعد الحرق، او الضريم

الراضي الهامشية والضعيفة، تقليص البققائرة او البققوار، اسققتعما ل التقنيققات الميكانيكيققة تعققد

مسؤولة عن التصحر.
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  ()cliché: Ait Hssaine,1995(تاروادانت)  التصحر بالتعرية: 2 شكل

 ونلخصها في:- التسباب غير المباشرة3-2

: بعققض الدراسققات تنفققي وجققود علقققة بيققن تققدهور التربققات والنمققوالـضـغط اـلـديمغرافي-قق 

 بل العكس هو الصققحيح عنققد البعققض بحيققث ان النخفققاض الققديمغرافي للسققكان.الديمغرافي

يمكن ان يسبب في تدهور التربات كما هو الشأن في افريقيققا الغربيققة حيققث تتققدهور التربققات

نتيجة انخفاض نسبة السققكان الناشققطين مققن الققذكور. ومققن المعلققوم ان ارتفققاع نسققبة السققكان

يتطلققب ارتفققاع فققي نسققبة المسققاحات المزروعققة لتققأمين الغققذاء وذلققك باسققتعما ل الراضققي

الهامشية القابلة للتدهور . ثم ارتفاع وتطور حجم العائلت وتوسيع قاعدتها ينتج عنه تجزيء

في الملكيات التي تستغل بكثافة عالية والتي نعرف عواقبها.

الضغط الناتج عن الفقر- 

بفقققدان الرأسققما ل، الفقققراء يحققاولون اسققتغل ل مققواردهم المحققدودة بطريقققة تسققتجيب

لحاجيتهم النية والملحة، رغم أن تلققك السققتغللية يمكققن ان تخققل فققي مزمققن قصققير بتققوامزن

الموراد ولمد بعيد وهنا يتضح تأثير الفقر على التصحر.

- الضغط الممارس على ملكية الرض.
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تطققور انظمققة اسققتغل ل الرض بعققد اسققتقل ل كققثير مققن البلققدان الفريقيققة تولققد عنققه

 ولكن السياسات الجديدة ساهمت في إضعاف الفئة الثانية..استغل ل طخاص وجماعي تقليدي

.الضغط الناتج عن النظام القتصاادي العالمي الجديد-    

انخفاض اثمنقة المنتوجقات الساسقية وعجقز الميقزان التجقاري يقويقان مقن عمليقة اسقتغل ل

 الراضي الجافة في البلدان النامية، وبالتالي تدهورها وذلك في اطققار التسققابق لنتققاج اكققثر

من اجل الرفع من قيمة الربح المنخفضة المتوقفة على المواد الولية التي هققي نفسققها تعققرف

اثمنة في انخفاض مستمر. 

.الضغط الناتج عن عدم توزيع متكافىء للمواراد-

تتققومزع الراضققي بكيفيققة غيققر متسققاوية بيققن الرجققا ل والنسققاء وبيققن المنتجيققن الصققغار

والمستغلين الكبار. الرعاة الذين يحتاجون الى اراضققي جيققدة لسققتعمالها كمراعققي ليققس لهققم

الحق ال في اراضي ضعيفة وهشة. النساء الئققي يقمققن بالشققغا ل الفلحيققة الشققاقة ل يملكققن

الرض في كثير من البلدان الفريقية. اذن ل ينتظر من هققذه المجموعققات البشققرية المهمشققة

الى ل تملك الرض انها ستقوم باستغللها بصفة دائمة ومستدامة.

المغرب وظاهرة التصحر4   -

sa(ينتمققي المغققرب الققى المنققاخ الجققاف والشققبه جققاف. ممطققاريته   pluviométrie(

المتوسطة غير كافية لتغطية وبصفة طبيعيققة حاجيققاته المائيققة الققتي هققي فققي امزديققاد مسققتمر.

 حسققب الجهققات. وفقي10 القى 1وتتميز تساقطاته بتباين كبير في المجا ل، تتغيققر نسققبته مقن 

 بالنسبة للمتوسط حسب السنوات والفصو ل.% 50 الى 30الزمن ايضا من 

وينتج الجفاف في المغرب عن تركققز منطقققة ضققغوط مرتفعققة علققى حققوض البحققر البيققض

المتوسط والمحيط الطلنتيكي القريققب مققن السققواحل المغربيققة. هققذه الضققغوط تفققرض علققى

ط   trajectoiresالضققطرابات الجويققة الكلسققيكية مسققارات ط المحي ن وس د م (  تمت

Açores(.الى الجزر البريطانية تم اروبا الغربية والوسطى  
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 مداريققة–و المغرب بمققوقعه الجغرافققي يوجققد فققي محققور الضققغوط المرتفعققة الشققبه 

Anticyclone .المتمثلة فققي ضققد العصققار الصققوري   des  Açores و منققذ الثلثينققات

.1992-1975 ثم 1953-1940عرف المغرب فترتين جافتين واضحتين : 

-1975-1974-1961-1960 سققنة الطخيققرة هققي : 30و السنوات الجافة في المغرب طخل ل 

 سققنوات10  كققل ان   هدا يعنققي1980-1981-1985-1986-1989-1990-1991-1993

 سنة  تعد جافة.30من 

وبصفة عامة نلحظ أن :

نسبة السنوات الجافة تزداد من الشما ل الى الجنوب.-

 ملم بالمقارنة مققع سققنوات40 تبين انخفاض 1960التساقطات المسجلة طخل ل سنوات -

 بالنسققبة لمحطققة1990 و 1960 ملققم بيققن 400. هققذا النخفققاض وصققل الققى 1920

افران بالطلس المتوسط.

 تعققد مققن اهققم ظققواهر الجفققاف الققتي1993-1991 و 1985-قق 1980ان السنوات الجافة 

 سققنوات.5 و 2اثرت على الموارد المائية لنهققا عامققة علققى المغققرب ومققدتها تنحصققر بيققن 

وتميزت هذه السنوات  بنقص كبير في التساقطات  على تضاريس الطلققس  وعلققى مخققزون

 من ظاهرة الجفاف%86كثير من المجاري السطحية والجوفية. و تبين الدراسات الحالية ان 

في المغرب لها مدة تقل عن سنتين.

- أتسباب التصحر في المغرب.4-1

ل تختلف  عن السباب العامة التي اشرنا اليها سابقا ونجملها في:

ديمغرافية عالية (ارتفاع نسبة السكان القرويين).-

( و تسقققاقطات سقققيليةجفافيقققة المنقققاخ مصقققحوبة بتغييقققر سقققنوي وبنيقققوي مرتفقققع -

Torrentialité des pluies(

هشاشة التربة المرتبطققة بالمققادة العضققوية وباسققتعما ل ل يتوافققق مققع مبققدأ المحافظققة-

عليها.

تدهور الغطاء النباتي تحت الضغط البشري و الرعوي.-
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- اتستفحال ظاهرة الجفاف والتصحر في المغرب.4-2

 تحققت عمليققة1950 هكتققار مققن الحلفققاء اطختفققت منققذ 180.000تققبين الدراسققات ان 

اطر / هقق3 القى 2الجتثات واستصلح الراضقي لغقراض مزراعيقة والقتي ل تنتقج ال   قن

طخاصة في السنتين الولتين.

جار الطاققة  3 مليقون م10 ويعتقد ان  bois ( مقن أش  d’énergie(ع ع او تقتل  تقط

.  مققن امكانيققات هققذه الوسققاط  يققاتي عليهققا  الرعققي الجققائر% 23سققنويا مققن الغابققة و ان 

 هققق / السققنة. وتهققدد التعريققة المائيققة32000 النبققاتي الققى حققوالي وتصل نسبة تدهور الغطاء

 هققق فققي المغققرب الشققمالي معرضققة لتعريققة22.700.000شمولية التراب الوطني حيققث ان 

 (ثلثين) من الراضي الزراعيققة تحتققاج الققى تققدطخل3/2مائية  دات حدة متفاوتة.  ويتضح ان 

، هقذا)ق envasement(سريع للحفاظ على التربة. ومن عواقب هقذه التعريقة ترنقق  السقدود

3 مليققون م60 الققى 50  وحسققب الدراسققات يتققبين ان .الردم يخفض من نسبة سيعتها المائية

 الققى5000عققن طريققق الققردم  ويعنققي هققذا فقققدان امكانيققة سقققي  من مياه السدود تفتقد سنويا

1990 والققى حققدود 2000 منققذ سقنة 3 مليون م100 هق / السنة، وقد تعدى هذا الرقم 6000

Rapport ( عققن طريققق الققترنق الناتققج عققن التعريققة3 مليققون م800اعتقققد انققه تققم فقققدان 

national 1994(

بالضافة الى ذلك هناك مشكل الملوحققة وصققعود الفرشققات الباطنيققة ويهققم هققذا المشققكل الققى

22000 فالملوحققة تشققمل . هكتققار فققي جهققات ورمزامزات والراشققدية37000 1990حققدود 

 مليون هقكتار من اراضي النتجاع بالضافة الققى الترمققل،5هكتار من الراضي المسقية و 

هذا الطخير يشقكل ظققاهرة رئيسقية للتصقحر وكقثير مققن السقدود الصقغيرة  او السقدود التليقة

 سققنة تحققت ظققاهرة غققزو15 – 10والسواقي بطلت عن عملها بعد فترة قصيرة من عملهققا 

الرما ل.

11



II -المخاطر المناخية او الطقسية    )Aléas météorologiques(

Les Cyclones    العاصير-2

 وينتققج.  ذو مقيققاس كققبير)tourbillonnaire(العصار هو اضطراب جوي لولققبي 

العصار عن انخفاض مهم في الضغط الجوي حيث تتجه الرياح في اتجاه الضغط المنخفض

نحو وسط العصار وفي اتجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي من الكرة الرضية وفققي

اتجاه معاكس في نصفها الشمالي.

           بنية العصار

500 شققعاع الققدائرة ينحصققر بيققن  .عبارة عن كتلة هائلة من الغيوم ذات شكل دائري

 كلم. هذه الغيوم تظهرعلى شكل كتل او رقع حلزونية تلتقي عند مركز العصققار.1000الى 

 كلم. في الوسط نجد "عيققن العصققار" ذو250 الى 50شعاع الجزء الجد النشيط يختلف من 

 كلم. في الداطخل يسود الهدوء على العموم (انعدام التسققاقطات،35 الى 20قطر محصور بين 

رياح ضعيفة والضغط يصل الى اقصاه). في الخارج والمحيط المجققاور للعيققن تصققل قسققاوة

  المطار طوفانية والرياح عاصفية تصل الى اقصققى حققدتها..الظروف الطقسية الى أقصاها

المنطقة التي تتعرض لخطورة كبيرة هي القتي توجقد بجققوار عيققن العصققار، هققذه الظقاهرة

 كلهققا)Martinique(المخربققة تتميققز بريققاح جققد قويققة وبتسققاقطات طوفانيققة. فالمرتنيققك 

 كلم / السققاعة بجققوار350معرضة لهذا الخطر المخرب. ويمكن ان تصل سرعة الرياح الى 

240العين. هذه السرعة تحرر طاقة هائلققة مؤهلققة للتخريققب الكققبير. فققي ريققاح ذات سققرعة 

 فهقي ريقاح مخربقة. تختلقف التسقاقطات مقن2 كلقغ/م300كلم/س يصقل الضقغط فيهقا القى 

اعصار لطخر ولكنها سيلية ومسؤولة عقن الفيضقانات الفجائيقة والنزلققات الرضقية انظقر

الجدو ل (عن حدة العصار والخطر المرتبط به).

 و Guadeloupe) فققي الكوادلققوب 2 : مزعزاع (رتبققة 1995هناك اسماء لهذه العاصير : 

Louis ة ي 4 (رتب St.) ف  Martin ة ف البحري دوث العواص ي ح ير ف بب العاص  وتس
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La Houle(والعباب العصاري   cyclonique(وتتوفر بعض الدو ل (فرنسا) على نمققط  

رقمقققي للتوققققع، طخقققاص لتقييقققم القيقققم القصقققوى القققتي يمكقققن ان يصقققلها المقققد العاصقققفي

)Raz de marée(.في نقط مختلفة من الساحل 

 بنية العصار: 3 شكل

 عين العصار: 4شكل
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الخطار الطقسية في المغرب2-

رغم حمايته بالضغوط المرتفعة الشبه مدارية (ضد العصار الصققوري)، فققالمغرب

 ضغط جوي في السنة.20 الى 15يسجل مرور 

تقييم المخاطر الطقسية في المغرب

)Tempêtes (العواصف المنخفضات الجوية القوية- 2-1

على عكس تواترها الظاهري في العقدين الطخيريققن، فالمنخفضققات الجويققة العنيفققة الجنوبيققة

    الغربية هي ظواهر كلسقيكية معروفقة فققي المغقرب ويحققدد  اتجقاه الطلققس مسقارين    

trajectoires 2: 

) ول تهقمMadèreالولى تمر شما ل غرب السلسلة الجبلية (النقطقة الجمديقة بجقوار -

العروض السفلى.

الثانية (نقطة جمدية على جزر الكناري) و تهم السققفوح الجنوبيققة للطلققس والمنققاطق-

الصحرواية او القرب صحرواية . 

في هذه الحالة الطخيرة النتقا ل السريع من طخليج اكادير الى النجود العليققا الشققرقية يققترجم

سقاعة24 ملقم/100بطقس مضطرب ولكن مدته قصيرة ويتميز بتساقطات قد تصقل القى 

في الطلس الصققغير وعلققى السققفوح الجنوبيققة الشققرقية للطلققس الكققبير. وتصققل سققرعة

 كلم /س في بعض الحيان. وهنققاك حققالت120 الى 100 كلم/س بل الى 80الرياح الى 

 كلم/س في كل من طنجة والبيضاء والصويرة.220 و 180وصلت فيها السرعة الى 

القوية- 2-2 (الغبيات) الغبية   )les orages forts(  الزوابع والحطوم؛) Tornades

et Trombes (

 حققدوثها.يصطحب الغبيققات القويققة فققي بعققض الحيقان ضققغط قققوي علققى وجققه الرض

مرتبط في فصل الشققتاء بوصققو ل الهققواء القطققبي الققى المغققرب الققذي يتقابققل مققع الريققاح

المدارية الحارة والرطبة.  في الصيف وبالعكس، فالهواء البارد يوجد في الرتفققاع (فققوق

700hpaولكن السخونة المفرطة للطبقات السفلى تسبب فققي تيققار تصققاعدي قققوي الققى (
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درجة ان احداث عدم التوامزن بين الطبقتين يتم بكيفية جد فجائية وبحدة غير متوقعة تؤدي

un .(الققى تكققوين مزنققا ركاميققا قويققا   cumulonimbus  puissant(الريققاح الققتي 

 كلم/س.100تصطحب هذه الظاهرة تفوق قوتها 

ان الحركة السريعة و الدورانية للهواء الصاعد يولد دوامة غبارية او مائية (فوق البحر علققى

 تربط الرض او البحر بقاعققدة الكتلققة السققحابية الداكنققة و المقلقققة.)قق entonnoir(شكل قمع

Trombe(هققذه الظققاهرة يطلققق عليهققا اسققم "حطققوم ارضققي او بحققري  terrestre  ou

marine(.

 دقققائق)10 الى 3 المتار) وقصر مدتها (100هذه الضطرابات رغم قصر حجمها (بضعة 

فهي تسبب في طخسائر مادية هامة كما تسبب في وفاة الشخاص.

 كلققم و مققدتها50 و 10) يمكققن ان يصققل قطرهققا الققى مققا بيققن orageامققا الغبيققة،  بققالعكس(

 كلم.100 ساعات ولها مسار طويل يصل الى بضعة 6 الى 3تنحصر ما بين 

la(هناك تأثيرات مباشرة اطخرى مثل البرد  grêle ( وبحدة اقققل الصققواعق )ققfoudre(الققتي 

تحدث ايضا طخسائر مهمة.

10 و 9 حالة . مليون دولر25 او 20بالنسبة للبرد فالخسائر السنوية في المغرب ترتفع الى 

 تشكل مثال كلسيكيا.1990ماي 

 امققا الققبرد فل يتعققدى مققرة فققي. فققي السققنة2 الى 1تواتر الغبيات القوية في بلدنا له متوسط 

السنة وتكثر هذه الظاهرة في المناطق الجبلية.

 فققي فرنسققا و3 إعصار،  منها 155،قق 2001 01/01و قد سجلت على الصعيد العالمي يوم 

 حالة برد.39 حطوم و 190 غبية و207 عاصفة و 82

ل Dennis ادى إعصققار 2005فققي سققنة  ى قت  شققخص فققي هققايتي وكنققدا وذلققك يققوم39 إل

نفققس اليققوم احققدتت الغبيققات طخسققائر ماديققة هامققة فققي جنققوب كيبيققك . فققي10/07/2005

Quebec.
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) Tornade(حطوم أرضي: 5 شكل

) Trombe(حطوم بحري: 6شكل

- IIIالفيضانات والمخاطر  المرتبطة بها 

مقدمة

une( نقصققد بالمتطققاح  crue امزديققاد او ارتفققاع فققي صققبيب الققواد يتعققدى بكققثير)قق 

الصبيب المتوسط.

 او تجاومز منسوب المياه المجرى الصغير تبعققا)débordement(اما الفيضان فيعني إطفاح 

 انققواع مققن5 و يمكققن ان نميققز بيققن .الكققبير للققوادلمتطاح كبير. فالمياه اذن تغمققر المجققرى 

 : الفيضانات  نرتبها حسب طخطورتها كما يلي

 : وتهم مناطق تراكم المطار وطخاصة داطخل الحواضر حيثالفيضانات المطرية   1    - 

.شبكة التصريف ل تستطيع تصريف كل المياه الجارية المتدفقة وبالتققالي عققدم اسققتيعابها لهققا

هذا يؤدي الى غرق الحياء السفلى. 
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مناطق المنخفضات التي ل تقوى على تصريف المياه ال بواسطة التسرب او التبخر. هذه

.الظاهرة تتكرر في المجققالت الققتي تعققرف انحققدارات ضققعيفة وفققي النطاقققات السققاحلية

 هققذا النققوع ل يشققكل .عندما تكسو هذه المياه  نطاقات واسققعة نتكلققم عققن فيضققان السققهل

طخطورة على حياة النسان ولكن يمكن ان يققؤدي الققى طخسققارة مققا ديققة كققبيرة.  كققثيرا مققن

24 ملقم طخل ل 272 تقم تسقجيل 1992  فقي ينقاير .المدن المغربيقة تغمرهقا ميقاه الفيقض

 غمققرت الميققاه مدينققة2004ساعة في ناحية تطوان أدت الى طخسارة ماديققة كققبيرة . سققنة 

  تعرف مثل هذه الفيضانات بكثرة.Martiniqueالمحمدية  وبرشيد.  دولة  المرتنيك 

)Débordement des cours d’eauالطفاح   (  -2

تبعا  لمطار عنيفة،  ينتفخ صبيب الواد الى درجة ان يتجاومز حدود المجرى الصققغير

  الخسققارة يمكقن ان تكققون.لتغمر المياه المناطق ذات ارتفاع وانحدار  ضعيفين (سافلة الواد)

.  حالة واد  سبو قبل العداد.)risque de noyade(مرتفعة كما ل يستثنى طخطر الغرق 

  امققا الطفققاح الغيققر.يتعلق المققر اذن باطفققاح مباشققر لمجققرى مققائي نتيجققة غمققر الضققفاف

eaux(المباشر فيمكن ان يحدث بارتفاع منسوب الماء في شبكة التصريف او المياه المطرية 

pluviales او بصعود الفرشات النهرية او بانهيار نظام لحبس المياه.  مثل هققذه المخققاطر (

Stحدثت في مارتنيك ب   pierre  بواسققطة واد 1865 ماي 27 يوم La  roxalaneد   وق

. في فرنسا72 فيضان في العالم منها 569،  1/1/2001سجل يوم 
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 غمر المجرى الكبير: 7شكل

2008 اكتوبر 10 يوم )oued Guir(فيضان واد كير: 8شكل

)Cliché : Ait Hssaine, 2008(  (بلدة ملحة، ناحية الرشيدية)

 

)Crue torrentielle (    المتطاح السيلي- 3

هققذه  .يتشققكل بتزايققد المققواد الصققلبة (حصققى وتربققة) فققي صققبيب  السققيل او الشققعبة

 تققأتي هقذه المقواد مقن تراجقع للضققفاف او مقن تعريققة الحمولة تزيد من قوته علققى التعريققة.

18



lave(الحققوض السققفحي وتسققاهم فققي تغذيققة الققواد بايتققاءات طخشققنة يكققون حجمهققا مهمققا 

torrentielle. ( 

) Rupture d’embâcle( انقطاع الجلاد- 4

يقصد بالجلد، انسداد مجرى مائي بواسطة حاجز او سققد طققبيعي يققؤدي الققى تكققوين

 (سد حابس).» retenue «حباسة  مهمة 

السد يمكن ان يتكون من مواد صلبة منتزعة من العالية ومنقولة بواسققطة المجققرى المققائي او

بانسداد المجرى المائي تبعا لنزلق ارضي.

قوة المياه وتعرية المواد الحابسة يؤديان الى انقطاع فجائي للسد وحدوث موجققة مائيققة كققبيرة

 ) Rupture d’embâcle.(ومدمرة 

 يمكن ان يحدث انقطاع الجلد عدة ايام بعققد فققترة ال مطققار الغزيققرة و ال سققتثنائية او بعققد

Mouvement.(ظهور حركة ارضية   de  terrain هدا النوع من المخاطر حدث فققي  )قق

Guadeloupe في واد Les vieux habitants 1843 فبراير 8 يوم.

)    La lave torrentielle        (السحيقة-  5

 التي تتميز با نتشار حجم كبير من  ظاهرة من ظواهر المتطاحات الخاصة    السحيقة هي 

  هدا النوع من الجريان له قوة مدمرة اكبر بكثير مققن. الوحل الكثيف المحتوي على الجلميد

: و يمكن ان تحدث السحيقة طو ل واد عندما  . امتطاح سيلي له نفس الصبيب

       .في مناطق دات انحدارات وعرة    -  يبدى حوضه السفحي قمة واسعة      

       - عنققدما يقطققع الققواد منققاطق دات مخققاطر مرتبطققة بالنزلقققات الرضققية  تصققيب

  .التكوينات الجيولوجية الغير المتجانسة و المكونة اساسا من عناصر دقيقة

 الققذي يرتبققط¨الـسـواح البرـكـاني¨  او ما يسققمى بققا)قق Lahar( اللهارمن أشهر هده المخاطر 

بثققوارن بركققاني حيققث يتققم نقققل المققواد المقدوفققة بواسققطة المققاء (الجريققان) انطلقققا مققن

 جلميد) ومواد متفسخة .–النحدارات العلوية للبركان (رماد 

 حدث لهارSt Pierre ماي و الذي دمر 8، ساعات قبل ثوران البركان يوم 1902 في سنة 

 شخص.500دمر القرية وقتل 
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  وفققي. حدثت سحيقة في نفس المكان  دمرت جسر القرية ووصلت الى البحر1980في سنة 

 كلققم قبققل القريققة.  فققي2 حدث انهيار ارضققي كققبير أدى إلققى تشققكيل سقحيقة تققوقفت  1997

 حدث انهيار آطخر سبب في تشكيل سحيقة انتهت في البحر.1998

 سحيقة بوادى مارداري بفرنسا: 9شكل

  -   IV      المخاطر المرتبطة بها  و  الزلزل

)Les Séismes et leurs aléas(

مقدمة : 

يترجم الزلزا ل بارتعاش الرض وينتج عن انكسار عميق في الصخور.  هذا النكسار يحدث

نتيجة تراكم  طاقة هائلة التي تتحرر بإعادة نشاط النكسارات في الوقت الذي تصل فيه عتبة

 . الميكانيكي للصخور الى اقصاها ))  Seuil de ruptureالنقطاع

 ويتحدد الزلزا ل بوجود :

 وهو منطقة أصل النقطاع في الصخور و في العمق.( ) le foyerالمركز-

دة) l’Epicentre(الحرصة - ث ح ز حي ة للمرك ة عمودي ود بكيفي ان موج و مك  وه

الزلزا ل جد قوية.

 وتعبر عن الطاقة المحررة عند المركز.)  la magnitude (القوة -

1 هو المقياس الجد المستعمل لقياس قوة الزلزا ل وهو مقسققم مققن )Richter (مقياس -

.9الى 
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عl’intensité (الحققدة (- ي موض دان وف ي المي ة ف ائر الملحظ م الخس ابق تقيي  وتط

 .XII الى I المدرج من  M.S.Kمعين. المقياس الجد المستعمل هو مقياس 

أصل الزلزال-2

تتكون القشرة الرضية من عدة صفائح كبيرة تتطور بعضها على بعض.  فبعضها يتباعد

 تقريبا% coulissant. (   .90(بينما الطخرى تتقارب فيما بينها والبعض الطخر ينز ل

من الزلمز ل تتمركز عند حدود الصفائح.

ويمكن تسجيل نمطين او نوعين من التأثير الناتج عن الزلمز ل.

mouvement(- تقققأثير مباشقققر ناتقققج عقققن تغييقققر او تشقققويه الحركقققة الرتعاشقققية 

vibratoire   (.ويمكن ان يسوق ذلك الى تأثيرات على الموضع 

 ، الحركات)Liquéfaction(- تأثير غير مباشر ناتج عن انقطاعات في التربة (السالة 

 النهيارات التي يمكن ان تشوه او تغير البيئة.–الرضية ، النزلقات 

ان  Tsunami (   )- تأثير آطخر وهققو التسققونامي  Raz( او الغطي  de  Marée(الققذي  

. ( )Facteurs aggravantsيمكن ان يحدث بفعل الزلزا ل او بانفجار بركاني 

و يمكن ان يزيد من التققأثيرات المققدمرة للزلققزا ل، تموجققات السققطح الطبغرافققي، اطختلف

  ومن أهم المنققاطق المعرضققة للتققأثيرات الزلزاليققة:.طبيعة وهندسة الطبقات الجيولوجية

Crêtes(قمم الكمات ، العققراف الممتققدة   allongées(حافققات الهضققاب، الجققراف ،

الساحلية.  هذه الماكن تتواجد بها بنايات سكنية مهمة.

 Richterمقياس ريشتر: 10شكل
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 Mercalli مقياس ميركالي: 11شكل

علقة حدة الزلزا ل مع طو ل النكسار و المدة الزمنية للنقطاع: 12شكل

- تأثير الموضع2

إن الخصققائص الميكانيكققة لبعققض التكوينققات السققطحية (الكثافققة، الصققلبة، النضققغاط،

،)Compressibilité(هندسققة التكوينققات، رسققم قعققور الوديققة، التمققاس التكتققوني او

الستراتغرافي) مؤهلة بان تغير المؤثر الزلزالي. ونميز بين : 
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التأثيرات الطبغرافية للموضع.-

التأثيرات الموقعية المرتبطة بالبنية وبطبيعة الصخور الجوفية.-

 )failles actives(النكسارات النشيطة - 3

fracture(النكسار النشيط هو صدع مسققتوي   plane(او مشققوه للقشققرة الرضققية وعلققى 

déplacement(طوله يتم النتقا ل التكتوني   tectonique(عندما يصل النكسار النشققيط  .

الى السطح يمكن ان يققؤدي الققى انتقققا ل او تحققو ل طققو ل طخققط النقطققاع كمققا يمكققن ان يحققدث

حركات ارتعاشية على المستوى الفقي او العمودي.

في المغرب، النشاط التكتوني متنققوع ومعقققد وهققو مققن النققوع الققذي يحققدث بيققن الصققفائح او

( ويحتوي المغرب على شبكة مزلزالية تتحكم عن بعد )Inter et Intra plaques .(داطخلها 

Télémétré(وتعمققل كشققبكة الترصققد وشققبكة النققذار الزلزالققي   .                           )

Réseau de surveillance et réseau d’alerte sismique(.

 و ل يتعققدى )Collision (والمغرب ينتمي الى منطقة تناطح الصفائح (إفريقيققا و وراسققيا)

 كلم في الطلس.40 كلم في الريف و 25سمك القشرة الرضية 

)Epicentre (وقققد عققرف المغققرب طخل ل تققاريخه مزلمز ل ارضققية مققدمرة حيققث الحرصققة

 فققبراير27  فققي يققوم . ضققرب مزلققزا ل مققدن فققاس ومراكققش1624 ماي 11ففي يوم   .قارية

 ضققرب1960 فققبراير 29 ضرب مزلزا ل آطخر فاس ومكناس وعدة مدن ساحلية و في 1755

Golf مغققاربي –مزلزا ل مدينة اكادير. ان الخطر الذي يحدق بالمغرب يأتي من طخليج البرو 

Ibéro-Maghrébin.

 و4 تنحصققر بيققن 1993 الى 1900القوات القصوى للزلمز ل التي هزت شما ل المغرب من 

 درجات ويد ل هذا علققى ان النكسققارات النشققيطة هققي امققا انكسققارات صققغيرة او بققالعكس6

 أصقاب مزلقزا ل مدينقة2004انكسارات مهمة ولكنها تنشط على مسقافات قصقيرة.  فقي سقنة 

الحسيمة ونواحيها وكان جد مدمر.

هناك طخط مزلزالي نشيط يجمققع بيققن الصققور وجبققل طققارق وصقققلية. و هققو موقققع الققزلمز ل

  مزيادة علقى مزلقزا ل8.3 و 6.2 مزلمز ل مهمة ذات قوة 5الكبيرة في المنطقة.   وقد تم تسجيل 

.1755 والذي حدث سنة 9°لشبونة ذو قوة 
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 سققنة. هقذا100 لفققترة %100 القى % 20 يختلققف بيققن 5ان احتما ل وقققوع مزلققزا ل ذو قققوة 

 ولنفس فترة الملحظة.7 لقوة %70 و % 5الخطر نفسه يتذبذب بين 

 انكسار عادى: 13شكل

انكسار على مستوى الطريق: 14شكل
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1960مزلزا ل اكادير: 15شكل

V-  المخاطر المرتبطة بالبراكين )Les volcans et leurs aléas(

يتميز الثوران البركاني بوصو ل الصهير او اللفا الى سطح الرض. انتشار هذا الصهير

 ويختلققف تققأثير البركققان علققى)  explosive(  او انفجارية )  fluide(يتم بطريقة سائلة 

البيئة كما يتخذ اشكال مختلفة :

) Avalanche incandescentes (تيهور -

)  activités solfatariennes ou Fumerolles(نشاط للداطخنات الكبريتي-

)    sources chaudes(   ينابيع حارة-

)Gaz                   (غامز     -

) Cendres(انهيار الجلميد و الحمم   -

و قد عرف المغرب طخل ل المزمنة الجيولوجية وحتى في الزمن الرابع نشققاطا بركانيققا مهمققا.

.هذه البراكين طخامدة الن بعضها شوهت فوهته بالتعريقة والبعقض الطخقر حقافظ علقى شقكله

 هققبري، ميشققليفن ، تمحضققيت–ومن أهم المناطق البركانية، الطلس المتوسط (جبل هققبري 

منطقة وجدة الخ ... هناك بعض المناطق التي ل تبعد اللفا فيها عن السطح وبالتالي ففرشتها
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الباطنية تتأثر بارتفققاع حققرارة مياههققا ويتققم اسققتغللها لغققرض استشققفائية مققولى يعقققوب ،

الحامات الخ...

 تومزيع البراكين في العالم: 16شكل

 نموذج للثوران البركاني: 17شكل

VI    -الحركات الرضية      )Les Mouvements de terrain(

 

 مقدمة

 فجققائي لسققطح الرض او)قق déplacement(الحركة الرضية هي تحو ل او انتقققا ل 

لتحققث سققطح الرض. ويرتبققط بوضققع وطبيعققة الطبقققات الجيولوجيققة. و تتخققذ الحركققات

الرضية اشكال وانواعا متعددة تختلف حسب الميكانزمات المسؤولة عققن حققدوثها (تطققور و
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Surface(عدم الستقرار، سققرعة الحركققة، سققطح النقطققاع   de  rupture(عققدم انتظققام ،

   الخ... ويمكن ان نميز بين :)désorganisation des terrains(الراضي  

) Glissements de terrains( النزلقات الرضية1  -

)Coulée de boue(     التدفق الوحلي2   -

) Chute de blocs et Eboulements( تسقوط الجلميد و النهيالت3-    

la(  الـسـحيقةو يمكن إضافة  lave  torrentielles (الققتي تكلمنققا عنهققا فققي الفيضققانات))قق 

  الى هذه الحركات الرضية.)la liquéfaction des sols(   وإتسالة التربات

نذكر هنا ان السحيقات تحتوي علققى نسققبة جققد عاليققة مققن المققاء اكققثر مققن التققدفقات الوحليققة

وتتركز طو ل الوديان، فهي ظاهرة تتوسط بين الحركات الرضققية والفيضققانات . امققا إسققالة

التربات او السالة التربية ، فتعني فقدان جزئي او كلي لعملية التماسك بين العناصر المكونققة

vibrations(للتربقققة (المقققواد) وتطقققابق تققأثير الموضققع المرتبقققط بالرتعقققاش الزلزالقققي 

sismiques (عادة قرب السواحل تحت تأثير الموجة) وتحدث السالة تحت تأثير الزلزا ل .(

  فمققرور الموجققة الزلزاليققة يحققدث فققي بعققض التكوينققات الجيولوجيققة.او تبعا لنشاط بشري)

(فقققدان المقاومققة  لمققواد رمليققة مثل المشققبعة بالمققاء و المرتبققط بارتفققاع الضققغط الفرغققي 

Pression  interstitielle(  الذي يحققدث بواسققطة التشققويهات الدوريققة )déformations

cycliques(  وفقدان الصلبة بكيفية فجائية للمقادة يقترجم بتحطيققم التربققة   )destruction

du sol(.الذي يؤدي بدوره الى عدم استقرار البنايات المقامة او المشيدة على تلك التكوينات

النزلقات الرضية -2

النزلق الرضقي هققو انتققا ل كتلققة او قطعقة مققن الرض الهشقة او الصققخرية طققو ل سققطح

( المطابق لتنافر موجود) surface de rupture par cisaillement(انقطاع بعملية الحز 

Discontinuité  préexistante وتحققققققدث الحركققققققة بفعققققققل الجاذبيققققققة. )قققققق 

)gravité(او بفعل قوة طخارجية (ماء او مزلزا ل) او بتغيير الظروف عنققد الحققدود. و تظهققر  

surfaces(النزلقات الرضية بالخصوص طققو ل سققطوح مسققتوية   planes(وفققي جميققع 
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انواع المواد او طو ل سطوح النقطاع (سواء كان مستويا او دائريا او غيققر ذلققك ...) ويمكققن

 انواع من النزلقات :3تمييز 

glissement(النزلق المستوي -  plan وهو حركققة ارضققية  طققو ل سققطح يبققدي)قق 

استواءا طبوغرافيا (طبقة او سطح تكتوني) و يحدث طخاصة في وسط صخري.

glissement(النققزلق الققدائري او الققدوراني -  circulaire  ou  Rotationnel(

ويكققون فيققه سققطح النققزلق دائريققا او شققبه دائريققا ويتميققز بوجققود منطقققة واضققحة

 اقل) bourrelet frontal( أمامي   وبركام او طف) zone de départ(النطلق 

او اكثر وضوحا. ويحدث طخصوصا في الراضي الهشققة او فققي الصققخور المتجانسققة

ذات تماسك ضعيف  او جد مهشمة.

) Glissements quelconques(النزلقات الطخرى -

 هذه الحركات تشبه الولى في شكلها الخارجي ولكن القطاع العمودي لسطح النزلق له

  ويتعلق المر بالجمع بين الحالتين الوليتين. )forme irrégulière(شكل غير منتظم 

 نموذج و طخصائص النزلق : 18شكل
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 أنواع النزلقات: 19شكل

خصائص النزلقات الرضية1.2

يتميز النزلق ب :

Niche(فجوة او حفققرة المزالققة -  d’arrachement(قوق وي او بش زء العل ي الج  ف

crevasses  (رئيسققية و أفقيققة   principale  et  latérales(  مققع وجققود انقطققاع 

. له شكل مقعر )brusque rupture de pente(فجائي  في النحدار 

bourrelet (في الجزء السفل (او السافلة) يتميز النزلق بوجود ركام او طف القدم-

de  pied(او الطف المامي  )  Frontal(ذو انحدار محققدب.  المجققرى المققائي فققي 

السافلة يتخذ قطاعا غير عاديا بسبب الدفع الذي أحدثه  الركام المامي.

surface(بوجققود سققطح  طبققوغرافي محققدودب -  bosselée(تموجققات، انتشققار) 

الجلميد الكبرى وينتج عن ذلك تشقق في العمققارات ، الشققجار تميققل او تسقققط علققى

الرض، تشويه في شبكة الطققرق  الققتي تعققبر النققزلق، كققل هققذه المعققالم تققد ل علققى

وعند حودث النزلق تكون أحجققام المققواد المتققأثرة بققه جققد متنوعققة  .انزلق ارضي
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ويمكن ان يكون جد كبير يشمل أراضققي واسققعة، فققي هققذه الحالققة نتكلققم عققن انققزلق

.)Glissement de versant(سفحي او انزلق السفح 

سرعة انتقا ل القطعة المنزلقة تكققون عمومققا بطيئققة (بعققض السققنتيمترات  الققى بعققض-

الديسميترات في السنة ويمكن ان تزداد  بظروف طقسية سيئة جدا.

ة)L’extension(النتشار- ي حال عيف ف ه ض ة ، ال ان  ويرتبط بسرعة تطور الحرك

النقطاعققات الدائريققة و الطخققرى وقققوي فققي النزلقققات المسققتوية حسققب المعطققى

المرفولوجي.

 انزلق مستوي: 20شكل

- النزلقات الرضية في المغرب.1-2

تتمركز النزلقات الرضية في المغرب بالخصققوص فققي سلسققلة جبققا ل الريققف الحديثققة

التكوين والجقد الرطبقة والقتي تتكقون اساسقا مقن صلصقا ل وطيقن. وبمقا ان هقذه الجبقا ل

،2تحتوي على كثافة عالية من السكان تصل في بعض المنققاطق الققى مئققات نسققمة / كلققم

فان دراسة هذه النزلقات تكتسي أهمية كبيرة لما لها من عواقب سلبية على السققاكنة.  و

بما ان أغلبية المدن الشمالية شيدت على النحدارات ، فان التمققدين علققى هققذه القطاعققات

الجققد المنحققدرة يشققكل عامققل انطلق او حققدوث النزلقققات الرضققية. و لعطققاء فكققرة

30



شمولية حو ل هذه الظاهرة في المغرب نسرد بعققض المثلققة الققتي لهققا وقققع علققى السققكان

وعلى النسيج العمراني.

 شققخص وتحطيققم52، انهارت حافة بنزاكور فققي فققاس أدت الققى قتققل 1988في سنة 

عشرات من المنامز ل.

في شفشاون حدث انزلق ارضي اثر على اعدادية لمشيشي واحدث شقوقا كققبيرة فققي

 تلميذ،  هذه الداطخلية تم إطخلهؤها  حاليا.200جدران الداطخلية التي يقطنها 

 في تاونات حدث انزلق بدوار أمزفات )Azifate(.

 في الحسيمة  حدث انققزلق كققبير وعميققق هققدد بكيفيققة كققبيرة فنققدق)   Quemado(

 )Marine marchande(.       بإحداث شقوق فيه وفي عمارة السطل التجاري  

 اطخققرى تققم5 منققامز ل و حققدوث شقققوق فققي 3في  دشر فوا ل بعمالة طنجة ، تم تحطيم 

إطخلهؤها من بعد.

  كققاد تققدفق جلمققودي)Coulée  pierreuse(امققا الشققبكة  . أن يحطققم قريققة انققتراس

الطرقية فهي الكثر تققأثرا بهققذه المخققاطر حيققث تحققدث فيهققا طخسققائر كققبيرة وتتطلققب

 قيمت وقدرت مديريققة الطققرق والحركققة1994في   .إصلحات متتالية وباهظة الثمن

% 50الطرقية الميزانية المخصصة للمديرية الجهوية للشغا ل العمومية بالريف الى 

مققن الميزانيققة العامققة، كلهققا مخصصققة لمواجهققة النزلقققات. ويمكققن تقسققيم هققذه

النزلقات على الشكل التالي في عمالت شفشاون و تطوان وطنجة .

 يحدث في الطرق الرئيسية70%-

 يحدث في الطرق الثانوية20%-

 يحدث في الطرق الثلثية.10%-

هذا التقسيم ل يعكس تواتر الحركات الرضية حسققب نققوع الطريققق ولكققن يققبين ويققد ل علققى

أولوية التدطخل من طرف المصققالح الجهويققة والجققدو ل التققالي يعطققي إحصققائيات حققو ل عققدد

.1994النزلقات التي تعرضت لها بعض المناطق الى حدود 
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المنشآت الطخرى المتأثرةعدد النزلقاتالمديرية الجهوية للشغا ل العمومية
السكة الحديدية شما ل أصيل17طنجة

حركات على مستوى سد مارتيل19تطوان
اطخلء الداطخلية42شفشاون

 Arefat فوضى في بلدة06تامزة
06فاس

06تاونات
 وفيQuemadoفوضى في فندق 01الحسيمة

.عمارة

Les coulées de Boue((       -  التدفقات الو حلية  2   

تظهر في المواد الهشة عندما ترتفع فيها نسبة الماء بكيفية كققبيرة.  حركققة هققذه المققواد

تتم بفعل الفقدان الفجائي لعملية تماسكها كما يمكن ان تنتج عن انزلق.

 ،sols ، التربات  ) argile, limon(المواد التي يمكن ان تفقد تماسكها هي الطين والغرين 

 .    و)éboulis fins  ( والمهيلت الدقيقة ) roches décomposées(الصخور المحللة 

 قبل حققدوث التققدفق او فققي)قق infiltration(ينفذ الماء في هذه الصخور عن طريق التسرب 

الوقت الذي يحدث فيه النقطاع بفعل مياه الجريان او السيلن.

عند حدوث ظاهرة التدفق الوحلي :

فإن إعادة تحريك المواد تكون عامة-

السرعة والمسافة التي يقطعها النزلق تكونان مختلفتين وترتبطا بعوامل معينققة مثققل-

 ،(طخليققط المققاء مققع المققواد)  )قق viscosité(طبيعققة المققواد، كميققة المققاء، اللزوجققة 

الطبوغرافية وتشبع التربات القاعدية التي عليها ينتقل التدفق.

و ظاهرة التدفق الوحلي تبين دائما :

(تراكم المواد مثل عند قدم النزلق،) zone supérieure élargie(- منطقة علوية متسعة 

منطقة انطلق التدفق).
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- مجققرى جقد ضققيق للجريققان او للمسققا ل ذو طققو ل مختلققف (منطقققة الرسققا ل او المققرور او

 .zone de transfert(التحويل (

lobe(- فلقة نهائية   terminal او أكمة نهائية (منطقة الققتراكم) الققتي تتسققع علققى شققكل)قق   

 . مخروط ذو منحنى محدب

 تدفق وحلي: 21شكل

معايير تقييم خطر التدفق الوحلي    

من بين العوامل المتحكمة في حدوث تدفق وحلي :

ضعف تماسك المواد-

نسبة عالية في إعادة تحريك المواد-

Pressions (ارتفاع كمية او نسبة الماء والضغوط الفرغيققة -  interstitielles(عققبر

فترات مطرية مهمة وطخاصة في الجبا ل.

او مزلزا ل.)Ecroulement (     -  إيتاء فجائي للطاقة بواسطة انزلق او انهدام 

Chute de Blocs et Eboulements ( )    تسقوط الجلميد والنهيالت3  -
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phénomènes (هققي ظققواهر سققريعة وحدثيققة  rapides  et  événementiels(

التي تحرك جلميد من الصخور اقل او اكثر تجانسا من على قمققة او انحققدار. ويتعلققق المققر

 . )roulement après une rupture(بسقوط حر او بمدرجة الجلميد بعد انقطاع 

سقوط الجلميد ل يهم ال فئة قليلة من المواد. اما النهيا ل فيهم كتلة غير مسققتقرة مققن

  .) beaucoup plus volumineux(المواد ذات حجم كبير 

معايير تقييم هذا الخطر

من المؤشرات المهمة :

       -  ملحظة شقوق مفتوحة في التشكيلة الصخرية طخلف حافة او جرف او انحدار قوي.

       - وجود جلميد مختلفة العيار، ومنتشققرة او مركققزة عنققد قققدم الجققرف او انحققدار قققوي

يترجم وجود انهيا ل اوسقوط جلميد قد يكون قديما او حديثا.

لكي تحدث هذه الظاهرة يجب ان تتوفر بعض الظروف منها :

وجود جلميد داطخل التكوينة الضخمة المشقوقة او تكوينة غير متجانسقة الققتي تحتققوي-

على لحام هش ذو حبات دقيقة.

.وجود عوامل مساعدة لحركة او لتحريك الجلميد-

 طبغرافية على شقكل جقرف او وجقود تضقريس صقخري مشققوق او غيقر متجقانس-

يشرف على النحدارات.

توجيه ملئم للجلميد-

وجود حتمي لتكوينة تحتية أكثر هشاشة قابلة للتشويه او للتعرية-

Pressionنشقققاط ميكقققانيكي للمقققاء (ضقققغط هيقققدروليكي فرغقققي-  hydraulique

interstitielle(.ويعد الزلزا ل العامققل الققذي يزيققد مققن حققدة هققذه الظققاهرة بتحريكققه 

للجلميققد الغيققر القققارة  او لتوسققيعه لمسققاحة اسققتقبا ل المققواد السققاقطة. هققزة مزلزاليققة

après (تستطيع إعادة تحريقك لمقواد منهالقة بعقد انكشقافها   déchaussement(او 
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 ومثقققا ل علقققى ذلقققك انهيقققا ل الجقققرف السقققاحلي ب)ققق arrachement(انتزاعهقققا

Marie Galante, Antilles   1843 فبراير 8الذي حدث بواسطة مزلزا ل يوم.

انهيا ل و سقوط الجلميد: 22شكل

-VII التسونامي او الغطيان 

)    Tsunami ou Raz de Marée(

 يحققدث الغطيققان او التسققوناني بفعققل حركققة فجائيققة لعمققق المحيققط بفعققل الزلققزا ل او

البركان. المواج المشكلة تكون منخفضة وتقريبا غير مرئيققة للبققواطخر الموجققودة فققي

 ولكن عندما تأتي هذه المواج من مياه ضعيفة العمق، فارتفاعهققا يمكققن.أعالي البحار

اهVان يزداد؛  طخاصة في الخلجققان او فققي الحلبققات ذات الشققكل  ي اتج ة ف  والمفتوح

. م والخسققائر تكققون مهمققة30في هذه الحالة يمكن ان يتعدى ارتفاع الموجققة  العمق. 

فالسواحل الطلنتكية المغربية غير محمية من هذا النوع من المخاطر كما حدث أثنققاء

) الذي حطم جزءا مققن مققدن طنحققة، أصققيل، العرائققش،1/11/1755مزلزا ل لشبونة (

15مهدية، سل، الرباط، البيضاء وأسفي بل حتى اكادير و وصل ارتفاع الموجة الققى 

 كلقم. فقي الجديقدة و الصقويرة2.5م وغمقر البحقر الراضقي الداطخليقة علقى مسقاحة 
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وأسفي و تجاومزت المياه المحيطية أسوار هذه المدن وأدى كل هذا الى فقققدان الرواح

وإحداث طخسائر كبيرة.

   عواقب التسونامي: 23شكل

- VIII    الحـــــــرائـــــــــق )Les Incendies  (

من أهم العوامل الطقسية والهدرولوجية التي لها تأثير على حرائق الغابات هي :

التساقطات والحرارة والرياح.

ويتقوى طخطر الحرائقق الكقبيرة بعقد جفقاف حقاد او مزمقن القذي يتبقع صقيفا حقارا. و يلعقب

المخزون المائي داطخل التربة دورا مهما أثناء الجفاف على النباتات الشجرية التي منها تنطلق

حرائق الغابات. عندما ينخفض هذا المخزون المائي عققن حققد معيققن يمكققن ان تنققدلع النيققران

ويساعدها في ذلك الحققرارات الصققيفية المرتفعققة والريققاح الجافققة. بعققض الظققواهر الطخققرى

 تزيد من طخطورة هذه الحرائق.) Foudre (كالصاعقة 

عواقب هذه الحرائق، بغض النظر عن الخسائر المادية وفقدان الرواح فققي بعققض الحيققان،

تتمثل في تعرض الراضي المحروقة للتعرية، في ردم السدود وفي حدوث الفيضققانات. هققذه
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التعرية إذا شملت البلد كلها وإذا لم تحارب يمكن ان تقود الى تصحر فعلي. لهققذا فالرصققاد

الجوية تتبع باستمرار حالة الطقس من حيققث الريققاح،  الحققرارة القصققوى، التغيققم والرطوبققة

النسبية  وترسلها يوميا لدارة  المياه والغابات (والى الدرك الملكي)

.

الحرائق في المغرب (حرائق الغابات)-2

 سققنة30حسب مديرية المياه والغابات والمحافظة على التربة وبعد تحليققل إحصققائيات لفققترة 

 يتبين ان المتوسط السققنوي للمسققاحات الققى اجتاحتهققا الحرائققق1990 الى 1960الممتدة من 

La Faune et( هق تقريبا. وطبعا هذه الحرائق تؤثر على النبات والوحيش3000يصل الى 

la  Flore(وتلوث الجو وتهدد السكان. و تتوقف حدة هذه الحرائق علققى الظققروف المناطخيققة 

التي تؤثر على انتشارها ايضا. و يتضح من طخل ل الفترة المدروسة ان التققواتر السققنوي لهققذه

348 سنة. وقد سجل رقم قياسي ب 30 حريق في السنة لمتوسط 192الحرائق في بلدنا هو 

.1960 حريق سنة 59 ورقم ضعيف ب 1978حريق سنة 

تقييم المخاطر المرتبطة بالحرائق2 -

 وتربتققط مباشققرة بنققوع الغطققاء النبققاتي.تختلف طخطورة هذه الحرائق حسققب الجهققات

جري ( sousطخاصقة التحقت ش  bois ان الجهقة الشقمالية الغربيقة  مقن1960) ويتقبين منقذ 

المملكة تأتي في المقدمة على صعيد المساحة والعدد. وهذا راجع الققى أهميققة الغابققة فققي هققذه

strates 3  ( طبقققات او مسققتويات  (3المنطقة والى التشكيلة النباتية التي تتكون عققادة مققن 

وتأتي الجهة القتصادية الشرقية في الدرجة الثانية.
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نموذج من حرائق الغابة: 24 شكل

 IX -   المخاطر المرتبطة بغزو الجرااد    

          )acridiennes      (Les infestations

Criquets (يعيققش الجققراد الرحققا ل   pèlerins( علققى شققكل أفققراد منعزلققة        )

Shistocerca  gregaria(في أفريقيا الشمالية،  السودان، الساحل ومنطقة واسعة تمتد مققن 

,ONU(الجزيققرة العربيققة الققى الهنققد .  وبعققد فققترة جافققة يبققدأ البحققث عققن الغققذاء)قق 2001 

طخصوصا عن الماكن التي يوجد فيه الغطاء النباتي،  وهذا يمهد لترحا ل جحا فيل من الجراد

un seul(وتركزها في مجالت ضيقة (واحققات).  ويمكققن أن يحتققوي الخرشققم   Essaim(

 مليون  فرد في80الواحد من الجراد  على مليير من الفراد كما يمكن ان تصل الكثافة الى 

يمكن  . 2 كلم1000. أما المسافة المغطاة فيمكن ان تصل الى  (1988  دليل الجراد) 2الكلم

  كلم في اليوم في اتجاه الرياح السائدة. 100للجراد أن يقطع مسافة 

 كرام/ اليوم أي ما يعاد ل ومزنه من أوراق الشجار، الفواكه، الققورود،2يستهلك الفرد الواحد 

القلفة والبذرة او الحبة وكل المزروعات (قمققح، شققعير، طخرطققا ل الققخ...) حمققص، فاصققوليا،
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عدس الخ...) لهذا يشكل غزو الجراد طخطرا كبيرا على النسان وعلى البيئة طخاصة ان شققما ل

افريقيا يشكل واحدة من المناطق الفلحية الرئيسية على صعيد أفريقيا.

 قبل المسققيح عنققدما اجتققاحت811و المعلومات المتوفرة حو ل غزو الجراد يرجع أقدمها الى 

وتشير الوثائق التاريخيققة رغققم النقققص الققذي يعتريهققا ان غققزو  .جحا فيل من الجراد ايطاليا

 سنة.100الجراد يتم تقريبا كل 

و لتقريب فكرة الطخطار والخسائر التي يحدثها الجراد نسرد طخسائر المنتوجات الفلحية التي

6 ماسقة وذلقك طخل ل – مليار دولر فقي منطققة سقوس 50 والتي تقدر ب 1954حدثت سنة 

 اجتاحت السراب الجرادية في تونس اكقثر1957 في سنة  .  (1988 دليل الجراد)أسابيع 

 هق وطخلفت طخسائر على مستوى التمر ، اللومز، الزيتون وباقي الفواكه الطخققرى600.000من 

 وهققي1958 طن من القمح سققنة 167.000 في أثيوبيا أتى الجراد على  والخضر والحبوب.

مليون شخص لمدة سنة واحدة. الكمية الكافية لتغذية

 الققى1955 و 1954في المغرب ترتفع قيمة المحصولت المفقودة عققن طريققق الجققراد بيققن 

.  مليون دول70

الزحف ووتسائل المحاربة

 مزحفت أسراب كققبيرة مققن الجققراد علققى المغققرب قادمققة مققن2004 و 1987في سنة 

 مققرات مققا كققان عليققه5 تكاثر الزحف وبلققغ 1988الصحراء والجنوب الجزائري. وفي سنة 

.1987سنة   غطت أسراب الجققراد كققل جنققوب الققتراب الجزائققري وقققدرت1989 في سنة  

 شجرة800 مليون هق في تونس وفي نفس السنة غطى سراب واحد 2.4المساحة المغطاة ب 

 جققرادة أي مققا ينققاهز60.000 الققى  50.000 هكتار) وحملت كل شققجرة 100من الزيتون (

  .(1988  مليون فرد في المجموع (دليل الجراد404

 عبرت هذه الجحققا فيققل المحيققط الطلنتكققي ووصققلت الققى جققزر الكرايققبي1988في أكتوبر 

وذلك بفعل عاصفة هبت على افريقيا الغربية. 
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و يتققم رصققد هققذه السققراب بواسققطة وسققائل شققتى كنظققام الحراسققة اليكولوجيققة ويسققتعان

 التي تعطي فكرة عن أماكن)cartes vertes et images satellites(بالخرائط الخضراء 

Centre national de lutte     التوليد والتجمع بالضافة الى الملحظة الجوية والرضية

antiacridienne, 2001  (

في المغرب تمققت معالجققة  .استعما ل المبيدات هي الوسيلة الوحيدة للحد من انتشار هذا الوباء

 هكتققار /81000 أي 1988 مليققون هققق بالطققائرة سققنة 1.7 مليققون هكتققار بققالرش منهققا 1.8

يجب الشارة الى أن بلدان أفريقيا .  2005 – 2004اليوم، وأكثر من مليونين هكتار سنة 

الشمالية تتوفر على وسائل متقدمة عكس بلدان الساحل القتي تفتققد القى ابسقطها. وتتقم عمليقة

 على1988 صباحا قبل ان يبدأ الجراد في الطيران ويتوفر المغرب الى حدود 9المعالجة في 

 مروحية  منها الطققائرات الضققخمة  المخصصققة للمسققاحات الواسققعة الغيققر14 طائرة و 42

 وحسققب الزراعية. ومعلوم ان هذه المبيدات لها تأثير سلبي على البيئة وعلى صحة النسان.

 فققي السققنغا ل فققان بعققض)FAO(الدراسات التي أنجزتها مققؤطخرا المنظمققة العالميققة للتغذيققة 

arthropodesالحيوانات البرية مثل   terrestresريات ل القش ة مث رى مائي   وحيوانات أطخ

Crustacées ذين ا ل ال ان فالعم حة النس  تأثرت فعل بهذه المبيدات . اما على مستوى  ص

يقومون بالرش وحتى ربان الطقائرات يتعرضقون لتأثيراتهقا . ومقن الدويقة  المسقتعملة فقي

  أما فيLe doltamétrine.و  Le Fénithration   وLe Mélathionالمغرب نذكر :

مD.D.T و BHCالجزائر فيستعمل  ة تت حوم لن المعالج  الذين يتراكمان في الكبد وفي الش

  في الدم لولئك الذين شاركوا  Acethylفي المغرب مستوى او درجة  بدون وقاية  ويقاس

و تبين أن تأثير ذلك على النبات ضعيفا كما أكدته الدراسات الطخيرة في  .في محاربة الجراد

Nosema  و  Nolobais اكققققادير وكلميققققم وهنققققاك المحاربققققة البيولوجيققققة مثققققل 

ولكنها باهظة الثمن كما توجد ايضا المحاربة الستراتيجية  ولكنها ايضا باهظة الثمن.
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 جرادة : 25شكل

 غزو الجراد: 26شكل

 محاربة الجراد: 27شكل
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المرتبطة بالتغيرات المناخية 

وعواقبها على البيئية
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المحور الثاني:  المخاطر التكنولوجية و المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية 
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المخاطر التكنولوجية و المخاطر
المرتبطة بالتغيرات المناخية 

وعواقبها على البيئية
)RISQUES TECNOLOGIQUES, CHANGEMENTS

CLIMATIQUES ET CONSÉQUENCES SUR

L'ENVIRONNEMENT( 

-Iالمخاطر التكنولوجية وتأثيرها على البيئة
Les risques technologiques et leur impact sur l’environnement

مقدمة
Gabriel(تعتققبر الصققناعة احققد مصققادر الققثروة للققدو ل ومققوردا مهمققا للجماعققات المحليققة 

wackermann,2005 (ولكنها يمكن أن تكون طخطيرة على حياة النسان كما تذكرنا الحوادث الصناعية 
 الخ...). وترتفع درجة هذا النشققاط2011 اليابان -chernobileالتي وقعت في السنوات القليلة الماضية  (

القتصادي عندما توجققد المصققانع داطخققل النسققيج الحضققري ذات كثافققة سققكانية عاليققة وحققتى فققي المجققا ل
القروي.

ويعتبر المصنع طخطرا بذاته حسب وظيفته ويمكن أن يكون هذا الخطر مهققددا باسققتمرار (مصققانع
كيميائية، النووية أو الذرية، تخزين ونقل المحروقات، معامل التكريقر). مققا هقو احتمققالي منقه هقو العامقل

Evénement(الموققققد للحادثقققة   déclencheur(القققذي هقققو نتقققاج للتققققاء عفقققوي بيقققن ظقققواهر ) 
phénomènes (.يلعب فيها الخطأ النساني (أو البشري) وتعقد التنظيمات دورا رئيسيا

يمكن أن نعتبر إذن أن احتمققا ل وقققوع حققادث يمكققن أن يققود إلققى طخسققائر فققي البيئققة، لهققذا يعرفققه
المهندسون بالمعادلة المزدواجية التالية احتمالية/عواقب أو تواتر/ طخطورة 

)Probabilité/conséquence ou Fréquence/gravité(
  quantification et(هذه المعادلة الرياضية تسمح بتكميم الظاهرة وترتيب العواقب

 et  hierchisation des effets(وعلى هذا الساس يمكن تصور سيناريوهات ووضع أنماط 
لمختلف الحوادث وكذا تمثيلها ألمجالي يعني وضققع طخريطققة نطاقيققة تحققدد المجققالت الصققناعية والمهققددة

بالخطر الصناعي.
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 والخطر الجماعي () individuel(كما تسمح أيضا هذه المعادلة بوضع حدود بين الخطر الفردي
collectif( وكذا بين الخطر المقبو ل والغير المقبو ل وطخاصة التمييز بين الخطر الصققناعي علققى العمققوم 

.)RTM(والخطر التكنولوجي الكبير 
هذا التعريف يشقكل قيمقة مضقافة للتخصققص الجغرافققي بحيققث يمكققن الجغرافييقن بوضققع علققة

territoire(مجاليققة بيققن مصققدر الخطققر المحتمققل الققذي يتضققمنه المعمققل و بيققن إقليققم أو تققراب هققش 
vulnérable(الذي يشكل البيئة أو المحيط. وعلى كل، فالخطر ل يوجد إل بعلقة مع الرهانات وعوامققل 

 "موضوعا" جغرفيققا)risque(الهشاشة التي تزيد أو تنقص من حدة العواقب.  وبهذا البعد، يصبح الخطر 
)objet géographique (.  

ses(، مققواطن ضققعفه )قق territoire(وتكمققن القيمققة المضققافة للجغرافققي  فققي معرفتققه للققتراب
faiblesses(كما تظهر هذه القيمة في تمققثيله الكققارطغرافي. ومققن هققذا المنظققور، فالمشققاكل المطروحققة 

، يعني مكان وجوده داطخل التراب.)territorialisation du risque(ترتبط بتوطين الخطر 
)Nuisance(وهنققا تلعققب الخريطققة دور الشققارة إلققى شققيء غيققر موجققود فعليققا مثققل: الصققداع 

والتلوث. فالخريطقة تعتققبر إذن بنفسقها رهانقا. بعققد ذلققك تطققرح مسقألة العقواقب علققى ديناميققة الققتراب أو
) .Urbanisation(المجالت وطخاصة على التمدين 
 وتتفرع الحتمالت والمخاطر إلى:)les aléas, sources de risques(الحتمالية، هي مصدر الخطر 

( والمعمسسار والحيسسوان والنبسسات الفنسسسان على خطيرا يكون أن يمكن  الذي)explosion( الفنفجار-
bât(

التلوث من متعددة افنواع الى تؤدي التي سامة  مادة)fuite( تسرب-
جسيمة خسائر الى  يؤدي)incendie( حريق-

 تشقرح كقثرة تنقوع)système(تطور التقنيات، مزيادة وكثافقة مبقادلت المقواد والطاققة، ترابقط النظمقة 
) .)veynet, 2004المخاطر 

) RTM      (  تعقد المخاطر التكنولوجية الكبيرة    
hors(الخطر التكنولوجي الكبير هو احتمالية وقوع حادث طخققارج العققادة   du  commun(غيققر 

متوقع مزمنيا ومرتبط بعطب نظام تقني معقد. عواقبه تكققون كققبيرة وصققعبة التحديققد مجاليقا ومزمنيققا بكيفيققة
دقيقة. نوع من هذا الخطر يمكن أن يؤثر على الجماعات ويساهم في مزحزحة النظام القائم. ولكققن احتماليققة

 إل أنsécurité(وقوع هذا النوع تبقى ضعيفة إذا رعيققت فيهققا  حراسققة وتققدبير المعمققل (مسققألة المققن  
وقوع مثل هذا الخطر يكون كارثيا.

عواقب المخاطر التكنولوجية و المشاكل البيئية ستأتي بعد دراسة التغيرات المناطخية

- IIالتغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة

تدطخل التغيرات المناطخية الحالية في إطار العولمة على مستوى البيئققة. وبتعققرض الكققرة الرضققية
 مختلفققة الققتي مهمققا كققانت)territoires(للمخاطر، فالجغرافي يجب أن يتذكر وجود مجققالت أو مققواطن 

(حدة التغيققرات المرتقبققة لقن تتققأثر كقل المجققالت بنفققس الكيفيقة. فققدور الموروثقات الطبيعيقة والتاريخيققة
Héritages و القدرات المختلفة للفاعلين تجعلنا نؤمن بأن هذه التغيققرات سققتؤثر فققي المجققالت بكيفيققة)قق 

متفاوتة.
المقاربة الترابية لمسألة البيئة ل تهم فقط مسألة تكيف المجتمعات مع التغيرات المناطخية، ولكقن تقبين تنقوع

الحالت وبالتالي تعدد حلو ل التكيف بعيدا عن السيناريوهات العامة.
.      التغيرات المناخية بين الحقيقة والفرضية

 تشغل التغيرات المناطخية حاليا أذهان الناس فيما يخص البيئة. وكثيرا ما تسند اليوم جميققع ظققواهر
الطقس الى التغيرات المناطخية والسباب كثيرة، المهمة منها هققو حجققم العققواقب الممكنققة الققتي سققتنتج عققن
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C6 °تغير مهم للمناخ العالمي طخل ل العشر سنوات التية والسيناريوهات التي تنبيء بارتفاع الحرارة إلققى
 تبين أن عواقبها تفوق المستوى البيئي لتشمل جميع النشطة على مسققتوى الكققرة الرضققية2100في أفق 

(اقتصاد، الصحة،المخاطر، الخ...) والتخمينات تخيف : هجرة السققكان المسققتقرين بالسققواحل المنخفضققة،
تفاقم ظاهرة التصحر بإفريقيا، تأثر النتاج ألفلحي بأمريكا واروبا، تفاقم المراض المعدية، تدهور النمققو

القتصادي القائم على الطاقة الجوفية (البترو ل، المياه الجوفية).
       

 النتائج الدراتسية الموحدة 
 سنة الطخيققرة الققتي100اضحت التغيرات المناطخية حاليا حقيقة ل تدعو إلى الشك.  إذا رجعنا إلى 

نتوفر فيها على معطيات تسجيلية حو ل الحرارات المباشرة و الصحيحة، فإن  حققرارة الجققو علققى السققطح
C°ارتفعت ب  تعتققبر مققن بيققن السققنوات الكققثر2004 – 1994 سنوات للعشرية 10  من 9   و0,7.  

 (المجموعة الدولية لدراسة التغييرات المناطخية).GIECسخونة التي عرفها سطح الكرة الرضية. ويعتبر 
°1,7 سنة الطخيرة ارتفعت الحرارة ب 25إن هذه العملية  ستزداد سرعتها . فخل ل   C  سققنوات.10 في 

.1975 و 1875المسجل بين  هذا العدد يمثل ضعف العدد
ن C°قق 0,11في فرنسا مثل، فارتفاع الحرارة الذي كان حوالي  0,6 امزداد ليصققل الققى 1975 و 1900 بي

C°  ويققترجم هققذا بالفصققو ل الصققيفية الققتي تققزداد سققخونتها،20طخل ل ثلثققة عقققود الطخيققرة مققن القققرن .
 وانخفاض عدد أيام الجمد المرتبط بارتفاع الحرارات الدنيا ليل.

 ومتزامنا )PAG( ونهاية العصر الجليدي الصغير 19هذا الواقع في ارتفاع الحرارة بدأ في أواسط القرن 
)gaz à effet de serre(مع بداية الثورة الصناعية، مصدر انبعاث الغامزات ذات الحتباس الحراري 

.)Méthane ( والميثان CO2المتمثلة في 
 تؤكد على ارتفاع نسبة) Vostok(فالتنقيبات التي أجريت في القطب الجنوبي في فوسطوك 

 منذ بداية الثورةppm  370 الى 280ppm في الجو من )CO2(غامز ثاني أكسيد الكربون 
الصناعية.

      علمات التغيرات المناخية وخاصة ارتفاع ادرجة الحرارة
تظهر علمات ارتفاع درجة الحرارة او التغيرات المناطخية في التغيرات التي وقعت على

 وعلى) Ecosystèmes(مظهر وسلوك الحيوانات والنبات وكذا على المنظومات الحيوية 
 مثل يبين مدى)Vigne( بعض من هذه النباتات كالعنب )Paysages.(المناظر الطبيعية 

بداية تكيفه مع هذه التغيرات. كذلك تاريخ هجرة بعض الطيور من اوربا إلى إفريقيا طخل ل
الفصل الشتوي حيث بعضها يؤطخر هذا التاريخ وبعضها أصبح يمضي الفصل الشتوي باروبا

والعكس  صحيح، بعض من الجوارح الفريقية استقرت بصفة دائمة ونهائية  بفرنسا مثل
Elanion blanc .  كلم) تبعا200 بعض الفراشات انتقلت الى شما ل فرنسا (اكثر من 

لنتقا ل طخطوط تساوي الحرارة.  في شما ل كندا (البارد) بدأت تظهر بعض الجناس من
le Fuligule à collier  و le rouge – gorgeالطيور الغير معروفة عند السكان  مثل 

. ).Baie James(بينما الذئب القطبي ل ينز ل أبدا إلى جنوب طخليج جيمس 
فقد انخفضت مساحة البحيرات الكبرى وتهم أيضا هذه التغيرات المنظومات الحيوية،

  طخل ل ثلثة عقود الطخيرة وذلك بسبب تقلص الطبقة%10  بنحو )Sibérie(بسيبيريا 
Smith et( التي تسمح بالترشيح يعني التسرب والتصريف )permafrost(الدائمة الجمد 
alii, 2004 .( والكثر وضوحا منها هو تقلص المساحات المتجمدة، سواء منها العمامات )
icebergs (او الراضي المتجمدة الكبرى او اللسنة الجليدية الجبلية. هناك ايضا تحو ل 
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(بعض المناظر القطبية التي بدأت تغمرها بعض النباتات منذ نهاية العصر الجليدي الصغير 
Mercier,2000.(

2010 و 1971تذبذب الحرارة عبر العالم بين        
أطلسا حو ل ارتفاع درجات الحرارة لربعين سنة الطخيرةFlageolet 2012 أنجز 

)Atlas du Réchauffement climatique entre 1971 et 2010 (عبر العالم
 جهة أو منطقة عبر العالم. وتبين من  طخل ل39 محطة مومزعة على 1273 وشملت  دراسته

ولكن هناك  . سنة الطخيرة40  طخل ل )C°1(هذا الطلس ان الحرارة ارتفعت بدرجة واحدة 
تناقضات جهوية طخاصة بين القارات و المحيطات و كذلك بين الفصو ل، بل إن بعض

.1985-1981- و 1976-1973السنوات سجلت انخفاضا في درجة حرارتها مثل 
1273 أكثر سنة حارة. أما على مستوى 2007على مستوى القيم الحرارية، تعد سنة 
 محطة تليها254 تعتبر سنة حارة بالنسبة  ل 1988محطة المدروسة عبر العالم نجد ان سنة 

.)Flageolet, 2012( محطة 124 ب 2010 محطة ثم سنة 134 ب 2007سنة 
 تأتي2010 – 2001على مستوى المتوسطات الحرارية السنوية، نجد أن العشرية 

       °  و 2000 -1991 للعشرية  C °12,4 مقابل C °12,7في المقدمة وذلك بمعد ل 
C212 , و أطخيرا1990بالنسبة للعشرية ° C9,11 1980-1971 للعشرية. 

 (المغققرب40° و30° فالمناطق الفريقية الواقعة بين طخطي عرض وحسب هذا الطلس،
 سنة الطخيقرة الواقعقة40طخل ل  C   1.86°) ارتفعت فيها الحرارة ب35° و 23°يقع بين 

.1992-1988، لكنها عرفت أيضققا انخفاضققا فققي المتوسققط السققنوي بيققن 2010-1971بين 
.2010-2001 وبأكثر حدة 1990 – 1981الرتفاع الحراري ميز بالخصوص العشرية 

وتشير الدراسات أن المغرب عرف في نصققفه الشققمالي ارتفاعققا فققي الحققرارة انتقققل مققن
1,5°C 2 إلى°C 2  وفي نصفه الجنوبي من°C 3 إلى°C.
التستشراف: التنبؤات المستقبلية      

رنC°6 و C°5,قق 1يرتقب أن يصل المتوسط الحراري العالمي إلى ما بين   طخل ل الق
. وستكون هذه الحرارة قوية طخاصة في القارات وبالخصوص في العروض العليا للنصف21

الشمالي وستكون مصحوبة بارتفققاع فققي تذبققذب الحققرارات وبارتفققاع عققدد فققترات اسققتثنائية
(يعني طخاصة) غير مسبوقة. هذه الفرضيات المتفق عليها هي نتيجة دراسات وحسابات لكثير

ة،GIECمن المختبرات في العالم وقد صرح بها  ا المقارن اءات. وإذا أردن ن اللق  في كثير م
بيرC°6فامزدياد الحرارة ب  ر والك ترة النجلء الطخي  يطابق الفرق الحراري الذي عرفته ف

 سنة، عندما كانت مساحات كبيرة من اروبا وأمريكا تغطيهققا طبقققة سققميكة مققن20.000هذه 
 م عن المستوى الحالي. ويتققبين ان100الجليد و انخفض فيها مستوى المحيطات الى أقل من 

جميققع القققارات سققتتأثر بهققذه التغيققرات. فالمنققاطق القطبيققة سققتتعرض لققذوبان مهققم لجليققدها
وسققيعرف شققما ل اروبققا امزديققادا فققي التسققاقطات بينمققا سيسققود الجفققاف فققي جنوبهققا. إفريقيققا
وأمريكا اللثنيققة سققيجتاحهما التصققحر أكققثر وعواصققف أكققثر تققدميرا. المنظومققات الحيويققة

)Mangrove(الكبرى سققتكون أكققثر مهققددة طخصوصققا الغابققات المداريققة منهققا المققانكروف 
 .les récifs coralliensوالشعاب المرجانية 

. هققذه التقلبققات2003سويسرا ستعرف فصول صيفية حارة أكثر كل سنتين مققن نققوع 
تصاحبها مخاطر وكوارث منها الفيضانات علققى الخصققوص. وعلققى العمققوم فتققوامزن الكققرة

الرضية هو الذي يبدو مهددا بهذا الرتفاع الحراري.
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المغرب سيعرف أيضا تقلصا في المطار وامزديقاد تقواتر ريقاح الشقركي طخاصقة فقي
,Amraoui(أقاليمه الجنوبية والجنوبية الشرقية    يعني تفاقم ظققاهرة التصققحر. وإذا)2011 

أثبتقت هقذه التنبقؤات فالمنهجيقة الجغرافيقة تققود إلقى طقرح السقئلة حقو ل فعاليتهقا المجاليقة
والزمنية وعلقتها بالمجتمعات.

)confronter les échelles(المقاييس مقارنة       
بيعيC°0,7ارتفاع درجة الحققرارة ب  اين الط دى التب ن ل يتع ن الزم رن م ة ق  طيل

 سققنة الطخيققرة). بعققض التنقيبققات فققي جزيققرة10.000المسققجل طخل ل فققترة الهولوسققين (
ترةC°10 أظهرت تباينات حراريققة مفاجئققة وصققلت الققى )قق Groenland(جرينلندا ي ف   ف

 سنة. هذه الحداث الجد السريعة مسجلة في كثير من أماكن العققالم فققي300قصيرة ل تتعدى 
 ذات مقيققاس عققالمي أثققرت)processus(العروض الوسطى و المنخفضة وتترجم عمليققات 

.)la circulation thermohaline ou océanique(حتى على الحركة المحيطية 
فهذا التغير الحالي ليس بجديد في التاريخ الحديث للرض.

ان مسألة المقياس ألمجققالي تطققرح نفسققها. فالشققغا ل المنجققزة علققى اللسققنة الجليديققة
الجبلية تشهد على تعقد الظواهر وعلى مقياس كبير، يعني على مقياس محلققي. فتقققدم اللسققنة

 ثققم تراجققع1830 و 1760الجليدية  رهين بارتفاع التساقطات وليس بالبرودة كما حدث فققي 
 نظققرا لققتراجع التسققاقطات الشققتوية. حاليققا بعققض اللسققنة1850 و 1830نفس اللسنة بيققن 

Glaciersالجليديققة تققارة تققتراجع وأطخققرى تتقققدم مثققل   des  Bossons احث ثير الب .R وي
Vivian د ا يعتق كا، بينم ي اللس تى ف وا وح رف نم الي يع كندنافي الح د الس ى أن الجلي  إل

D.Mercier د ر معق رارة ام د والح ن  الجلي   ان هناك تراجع للجليد السلندي. العلقة بي
 ل تتخققذ بعيققن العتبققار)Modèles(حيث تبدو هذه العلقة ل معنى لها. والنمققاط المنجققزة 

Elالتساقطات  و السحب وان ظاهرة   Nino و ONAك  صعبة التكميم و التحكم. لهذا فالش
الذي يحوم حو ل هذه النماط المناطخية يتضح في طرحها لنماط بديلة، غيققر منتشققرة او قليلققة

 المرتقب)Activité solaire(. فانخفاض النشاط الشمسي ) Non médiatisés(النتشار
Mackay(يدفع بعض الباحثين إلى التنبؤ  بالبرودة في أواسقط هقذا الققرن   et  al,  2003(

وإذا أضفنا إلى هذا ارتفاعا في عدد السكان وفي النمقو القتصقادي وهقي مصققادر للحتبققاس
الحراري، فل يمكننققا إل أن نقلققص مققن فعاليققة هققذه النتائققج أو نعتققبر أن طخلصققات الخققبراء
نسققبية. ولكققن تاريققخ اروبققا يققبين أن فققترات الرتفققاع الحققراري مرتبطققة بفققترات التنميققة

القتصادية وقد يكون لهذا الرتفاع الحراري عواقب ايجابية في بعض البقاع العالمية .

العواقب الممكنة أو المحتملة للرتفاع الحراري على المنظومات الحيوية      
والحيوانات النباتات ونشاط سير على العواقب-

 المققؤثرة  علققى)paramètres(يعني التغير المناطخي، تغير في الضوابط اليكولوجية 
 والققتي2003الجناس. وقد حدث هذا بفرنسا المتوسطية حيث ان الحرارة المرتفعة لسنة 

جاءت بعد عشر سنوات ساطخنة وجافة أحدثت تجفيفا لبعض الجناس النباتية رغققم تكيفهققا
مع الوسط الذي يتميز بالندرة المائية (البلوط الطخضر، الصنوبر الحلققبي. وعلققى الصققعيد

العالمي فالدب القطبي هو الكثر تهديدا.
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 مقن المخقزون الحيقواني والنبقاتي حسقب الفرضقيات%50وتتوقع التنبؤات انقراض 
ل L’UINC 16000المتشائمة وقققد أحصققت  ا يقاب ط اي م وع فق  مققن المخققزون%1 ن

المعروف.
الحيوية للمنظومات جديد وتوزيع المناخية التغيرات مع التكيف-
الحيوية المنظومات خريطة تغيير-

يتضح تأثير التغيرات المناطخية فققي تغييققر جغرافيققة النباتققات والمنظومققات الحيويققة. وقققد
أشير إلى التطورات الحالية التي طققرأت علققى التومزيققع المجققالي لبعققض الجنققاس نتيجققة

الرتفاع الحراري. والبيوجغرافيا تهتم بهذا المجا ل.
150 ، فسيؤدي ذلك إلى انتقا ل طخطوط تساوي الحرارة ب  C°1إذا ارتفعت الحرارة ب 

L’IPCC م. و تعتقققد 150 إلققى 100 كلققم عرضققيا وبارتفققاع علققوي بنحققو 200إلققى 
(GIEC) ى ل إل ما ل سيص و الش رارة نح اوي الح وط تس  كلققم طخل ل500 أن انتقا ل طخط

. وإذا طبقنا هذا النتقا ل علققى المنظومققات الحيويققة فسققوف نققدرك مققدى التغيققر21القرن 
العميققق الققذي سققيحدث علققى الوسققاط الطبيعيققة للكققرة الرضققية. مثل سققتغمر النباتققات
المتوسطية اروبا الغربية حتى لندن. أما إفريقيقا  الشقمالية واسقتراليا فسقوف تقدطخلن فقي
الميدان الجاف الصحراوي، بينما الغابات الشمالية ستقتصر علققى أقصققى شققما ل القطققار
المريكية والورواسيوية. مثل هذه التحققولت وقعققت فققي الماضققي طخل ل الزمققن الرابققع
المتميققز بتذبققذب منققاطخي قققوي وتققد ل علققى قققدرة تكيققف الجنققاس النباتيققة مققع التغيققرات

المناطخية.
)variabilités(أهم التخوفات الحالية من هذه التغيرات هققو ارتفققاع وثيققرة التباينققات 

كارتفاع فترات الجفاف أو العواصف، ارتفاع أيضا في وثيرة الرياح القوية وهي عوامققل
تزيد من حدة انتشار الحرائق المرتبطة بنفسها بالعوامل البشرية. و السؤا ل المطروح هققو
كيف ستتكيف المجتمعات البشققرية بهققذه التغيققرات؟ والسققيناريوهات المعتمققدة فقققط علققى
المعطيات الطبيعية تجهل هذه العلقة الموجودة بين المجتمع والوسط. التحليل  الجغرافققي

لهذه التغيرات  يتخذ بعين العتبار هذه العلقة التفاعلية بين هذين المعطيين.

IV-عواقب المخاطر التكنولوجية و المشاكل البيئية 

  - التلوث1
  

1970فققققي الوليققققات المتحققققدة المريكيققققة تققققم طخلققققق وكالققققة حمايققققة البيئققققة فققققي 
Environnemental  protection  Agency  ة ت ومزارة حماي ا طخلق ي فرنس .  ف

Ministre 1971الطبيعة والبيئة سنة   de  la  protection  de  la  natureاك  . هن
مبررين لخلق هاتين المنظمتين: المبرر الو ل يهدف إلى تحسين أوضاع الساكنة و الثاني

مرتبط بالقتصاد.
تأثيرات التلوث تترجم بأثمنة باهظة على صحة النسققان وعلققى الوسققاط الطبيعيققة. لهققذا
فالستثمار في تكنولوجية تحترم البيئة يقود إلى نمو و تطور فققي فعاليققة القتصققاد. وهققذا
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بدوره يفرض علينا البحث في عملية أو إمكانية التخفيض من المخاطر و ذلك بتخصققيص
ا ل (PIB(جققققزء مققققن الققققدطخل القققققومي الخققققام ( اء، النتج ة ( الم ة البيئ ( لحماي

Assainissement .(...النفايات الخ ،

:   تلوث الهواء بفعل المعامل الصناعية1صورة 

) biodiversité(  الحيوي  - التعداد2

 مققن1.5 مليققون منهققا حيققواني، 10 مليققون. 14يصل عدد انواع الجناس على الرض الققى 
). البققققاقي تمثلققققه الطحققققالب والباكتريققققاplante نققققوع طققققاف (300000الفطريققققات و 

)PNUE, 2002(والميكروعضويات .
القنص وتلوث التربة يهددان بانقراض هذه النواع الحيوانية والنباتية على الرض.

تحطيم مأوى هذه الحيوانات و عملية القنص نتيجة قيمتهققا التجاريققة  يهققددان باسققتمراروجود
هذه النواع و يعجلن بعملية انقراضها.

ان تلوث التربة و الهواء و الماء يعرض ايضققا الققوحيش و النبققات للنقققراض.  و اذا اطختفققى
الدينصققورات و)نوع ما من هذه الجناس فلن تعوضه الطبيعة كما حققدث ذلقك عقبر التاريقخ 

.(الماموث الخ...
(% 24، يقدر عدد الثديات المهددة بالنقراض عالميققا ب 2000سنة   مققن%12) و 1130 

Perspectives()1183الطيقققور (  mondiales  de  la  diversité  biologique,
convention sur la biodiversité, PNUE, 2002  (.

 )Le sol(- التربة 3 
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 من مسققاحة الرض%11)  2002 مليون طفل (معهد الترصد العالمي 77كل سنة تزداد  
هي التي تصلح للزراعة و لنتاج الغداء.  تكوين تربة صالحة للزراعة يتطلب عققدة قققرون و
لكن اتلفها ل يتطلب ال بضعة اسابيع لهذا يجب المحافظققة علققى هققذه الققثروة و هققذا المققورد
النفيس.  ان العادات و كيفية و وسققائل اسققتعما ل الرض تتققدطخل فققي هققذا الطارمثققل الققدورة

الزراعية، الري، تطور المزروعات، طرق و وسائل فلحية، الخ...
في بعض البلدان المتقدمة، تستعمل هذه الطرق  بالضافة الى المبيدات و السمدة الكيماويققة.
و رغم ارتاع النتاج، فان المبيدات تتسرب الى اعماق الرض لتؤثر عتى الفرشققة المائيققة و

بهذا فهي تلوث في آن واحد التربة و الماء.
ورغم الجهود المبذولة من طرف الفلحين، فإن نسبة مهمة من التربقة تنجقرف بفعقل الريقاح
او التعرية او يتم انهاكها بفعل الرعي الجائر و العادات الفلحية الغير الللئقة. وتقققدر الكميققة

. ومققن المعلققوم ان الراضققي المهجققورة%20 الققى 10المفقققودة مققن هققذه الراضققي ب 
والمعرضة للتعرية تؤدي الى تصحرها. نفس الشيء للجتثات الغابوي القذي يعقرض التربقة

للتعرية

)1995  :  تدهور التربة بفعل النجراف (تارودانت) (ايت احساين2صورة

- الغابات4

 من النواع الحيوانية والنباتية على الرض.( (ثلثين3/2تشكل الغابات ماوى  ل 
اءEcosystèmes الرابطققات البيئيققة  انكروف (الكيرس تنقعات الم ة (مس اطق الرطب ( للمن

Mangrove.والطخوار هي في طريق الندثار بفعل القتصاد المتشائم 
 فقط  من اراضي العالم صالحة لنتاج التغذية والنتاج الحيواني.26%

قطع الشجار والغابات يؤدي الى انجققراف التربققة وتققدهور الوسققط و الققى تراكققم غققامز ثققاني
اكسيد الكربون في الجو. الغابة تحمي الرض من التعرية وتسقاهم فقي اعقادة دورة الرطوبقة
بواسطة الوراق و تمتص حرارة الشمس و الغامز كاربوني.  اتلف الغابققة يققؤدي ايضققا الققى
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اتلف التققوامزن الموجققود بيققن الرابطققات الحيويققة و الحيوانيققة،  ولعققاة التققوامزن لبققد مققن
التشجير.

 : عملية الجتثاث وتأثيرها على المحيط3صورة 

: قطع الغابة = ارض جرداء4صورة 

- المطارح5

في كل انحاء العالم وصلت مراكز دفن النفايات او مققا يسققمى بالمطققارح الققى درجققة التشققبع.
يعني انها امتلت عن اطخرها و هنا تطرح مشكلة تدبيرها. و كلما تقدمت عملية تحلل النفايات
كلما امزدادت مخاطر المراض.  فالمواد المعدية تترشح و تنفذ في الرض و تلوث الفرشققات
المائية الباطنية.  ان المواد الكيماوية الخطيرة تنبعث من هذه المطارح الغير المغطاة.  بعققض
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اتLove lavalالمققدن ك  ن نفاي ون م ديم مك رح ق ى مط د عل دة توج ات المتح ي الولي  ف
كيماوية و ل شك ان المواد المشعة قد نفذت الى الفرشة المائية.

 مليون طن من النفايات الخطيرة يتم قذفها في الطبيعية عالميا، والخطيرة منها500 الى 300
هي النفايات التي تحتوي على المواد المشعة والنفايات النووية او الذرية.

 مليون فققرد الققى حققدود328وهناك تدنيس آطخر للبيئة ويرتبط بالسياحة الذي يتوقع ان يحرك 
 مليققون دولر يخققرب ويققدمر4.4 ولكن هذا القطاع يمققا يققذره مققن ريققع يقققدر ب 2010سنة 

البيئة والميحط  وكذا الرابطات البيئية المحلية. لهذا تم طخلق السياحة اليكولوجية للحفاظ علققى
جمالية الطبيعة وعلى الثقافة المحلية.

 :  مطرح عمومي غير مراقب5صورة 

 : مطرح عمومي لكادير6صورة 
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 :  علقة المطرح المفتوح بالبيئة7صورة 

l’air: - الهواء6

,Mexico :  تعد المدن التاليةOMSحسب   Pékin,  Jakarta  Santiago ,دن ن الم  م
الكثر تلوثا في العالم، السيارات – المعامل – المفاعلت النووية، الفران الخشبية، الثققوران

البركاني كلها تساهم في تلويث الهواء.
البلدان النامية تلوث بفعل احتراق الخشب المستعمل كطاقة. اما القدو ل الصقناعية فهقي تلقوث

Anhydride (بفعقققل النهدريققد الكبريقققتي  sulfureux التقققي مقققن معامققل المراكقققز)ققق 
dioxyde (  الكهربائية ، ثم ديوكسيد المزوط  d’Azote(التي مققن المركزيققات الكهربائيققة
 التي من السيارات.CO2ايضا ومن معامل السيارات ثم 

اطختلط هذه الغامزات ببخار الماء في الجو يتيققح لهققا الرجققوع الققى الرض بفعققل المطققار او
و تسققاهم فققي هشاشققة  بالمطار الحمضية التي تؤدي الى تدهور الغابات الثلج. هذا ما يسمى

العمارات وحتى المعالم الحضارية الطخرى. ثم هناك غامزاطخر جد طخطير على البيئة يسمى ب
CFCض ي بع ات وف ي الثلج ده ف ة الومزون ونج ة طبق ة قوي  الذي ينهك باستمرارو بكيفي

CFCالمستعملت الطخرى (رشاشات ارضية) والمبردات الخ.... ويمكن ان يبقى هذا الغققامز 
 سنة. ان انبعاث عدة غامزات في الجو المؤدية الى الحتباس الحققراري160 الى 50في الجو 

يعد المسؤو ل الو ل في تدهور طبقة الومزون.  
ذا الطختلطCO2طخليط من  ة. ه ي دفيئ د ف تي توج ك ال ل تل ة تماث  وبخار الماء يخلق رطوب

يحافظ على حرارة الرض (احتباس حراري).
الجتثات والتلوث يغيران من التباد ل الطبيعي للغامزات ذات فعالية الحتباس الحتمائي بقدون

هذا التباد ل سترتفع حرارة الرض.
1cm درجة وارتفع مستوى المحيط العققالمي ب 0.6 ارتفعت حرارة الرض ب 1990منذ، 
 سنة الطخيرة. كققل40طخل ل  %40 سنوات وانخفض سمك الجليد القطبي الشمالي ب 10كل 

هذا له تأثيرات على المناخ وعلى الملحة وكذلك على المراض المعدية مثققل الملريققا الققتي
ستنتقل  نحوى الشما ل بفعل المطار الموسمية الصيفية التي ستزداد حققدتها. و نظققرا لققذوبان

.)détroits(الجليد القطبي، فان ارتفاع مستوى المحيط سيغير من المنافذ المائية الضيقة 
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 : تلوث الهواء بفعل المعامل8صورة 

: تلوث الهواء بفعل السيارات9صورة 

ان المواد المنبعثة من انفجار المفاعلت النووية و البراكين  لها ايضا تققأثيرات علققى الجققو و
على حرارة الرض  .

تلوث  الهواء الداطخلي يعد ايضا مشققكل صققحيا، التبققغ (الققدطخان) الققدطخان الناتققج عققن احققتراق
 مليققون امققرأة وطفققل كققل2الخشب كل ذلك يؤثر على الجهامز التنفسي وهذا يؤدي الى مققوت 

).2002سنة لحدة المراض التنفسية (المم المتحدة 
فققي المنققاطق الصققناعية هنققاك المققواد الكيماويققة المسققتعملة فققي مققواد البنققاء و فققي التجهيققز
والملصقات الخشبية المضغوطة  وفي الثواب المقاومة للوسققاخ، فقي الخيققط الصقطناعي،
في الموكيط و الستائر، كل ذلك يخلق تشبع الجو بالمواد السامة. هذا الثلوت الداطخلي يصققطلح

عليه بالمرض البيئي.

- الماء 7
 منه مالح.% 91 من الحتياطي الماءئ . 7% يحتوي سطح الرض  
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 من الماء الصالح مستقر في الجليد او مدفون في باطن الرض. الماء هو الحياة.% 99
تلوثه يؤثر مباشرة على العالم الحيوي والحيواني.

 مققن المققاء%23  من الحتيققاطي المققائي مققوجه للنتققاج الغققذاء . وتسققتهلك الصققناعة % 6
 مليار شخص ل يصله الماء.1.3 موجه للمنز ل (الستهلك اليومي) و % 8الصالح والنقي، 

  من ساكنة العالم تتوفر على ميققاه مشققتركة (حدوديققة). ان عمليققة تققدنيس المققاء وعققدم40%
 سققنوات فققي5 مليون طفل له سققن اقققل مققن 1.7توفر الرعاية الصحية تعد مسؤولة عن وفاة 

(1991عام   2002ONU ,المبيدات والمواد الكيماوية الطخرى، النفايات كلها تنتقققل فققي .(
قنوات الصرف وتصب في المحيط . بعض من هذه  المبيدات و الملوثات تقققف عنققد السققاحل
وتخنق الحياة البحرية التي تعد المصدر الساسي للتغذية. وبقدر ما يرتفع التلققوث الناتققج عققن
مصادر اطخرى كالسياحة و تفريغ البواطخر  و النفايات الصناعية والسققمدة والمبيققدات تتكققون

marée(طبقة من الطحالب الحمراء  البحرية تسمى بالمد الحمر   rouge(الى تخفض مققن 
  يضقاف)ق zone mortes(نسبة الوكسجين ، تؤدي الى ظهور نطاقات ميتقة فقي المحيقط 

الى ذلك تسرب الشعاعات النووية.

 : تلوث الماء: لحظ اللون الحمر(مياه مستعملة تصب في النهر)10صورة 

- التنمية المستدامة8

  أنشأت المم المتحدة لجنة حو ل البيئة والتنميققة. ومنهققا ظهققرت فكققرة او1987       في 
 التي تهدف الى ارضاء الحاجيات النية دون المس بمستقبلDDمفهوم التنمية المستدامة 

الجيققا ل . الهقداف الولقى مقن هققذه التنميققة المسققتدامة هققي تحسقين اوضقاع الجيقا ل و
التومزيع العاد ل بين الجهات و بلدان العالم.

ولتحقيق هذا الهدف المزدوج (بيئة وتنمية) هناك شروط :
نوعية او جودة الحياة المستقرة (تفاعل بين القتصاد و الرابطة الحيوية)-
السماح باللجوء الى الموارد الطبيعية-
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عدم إلحاق الضرر بالبيئة بصفة مستمرة-
 تهققم العققالم و يتضح ان الدولة هي المنوطة بالعمل على التنمية المستدامة لن المشاكل البيئة

بأكمله وان الموارد هي ملك مشترك وان  مشاكل التلوث تهققم جميققع المسققؤولين ليجققاد حققل
قانوني.

        

-IVواقع الحال 
 

 لدراسققة1992 عقد المؤتمر العالمي الو ل حو ل الرض في Rio أعوام بعد مؤتمر ريو 10
مشكل التغيرات المناطخية والحتباس الحراري.  و لكن نتائققج هقذا المقؤتمر وتوصقياته بققاءت

 مليققون نسققمة1.2بالتشاهؤم حيث ان المناخ يزداد سخونة والماء الشروب يقل والفقققر يققزداد (
 دولر في اليوم)1يعيشون باقل من 

،  لم يتحقق التفاهؤ ل الذي تتطلع إليه ساكنة العالم من حيققث حمايققة1992سنة  Rio  في ريو
البيئققة:  إمزالققة الفقققر والتصققدي للنتققاج المققدمر الققذي يققؤدي الققى إفتقققار وإضققعاف المققوارد

الطبيعية . كل المؤتمرين كانوا متفقين على هذه التوصيات ولكن تفعيل هذه الطخيرة لم يتم.
 الملحظة الولى :

عدم التساوي القوي بين الغنياء والفقراء-
Centralحسب معطيات البنك المركزي العالمي    World  Bankة اكنة العالمي بة الس ، نس

. اما نسبة وفايات1998 في 30% الى 29 دولر  في اليوم انتقلت من 1التي تعيش بأقل من 
 مليققون طفققل ل110 إل في افريقيا ولكن 1990 سنوات فقد انخفضت منذ 5الطفا ل أقل من 

 منهم ل يصلون الى السنة الخامسة فققي البلققدان الفقيققرة، بينمققا20 %يذهبون الى المدرسة و 
  قبل السن الخامس يموتون في البلدان المتقدمة.%1

 سقنة. السقبب هقو  مقرض السقيدا47 القى 50ان امد الحياة  قد انخفض في افريقيا ونز ل من 
sida ود   منهققم مركزيققن فققي96% مليققون مصققاب علققى المسققتوى العققالمي ولكققن 40 بوج

الجنوب.
 مليون يموتون بهذا السققبب فققي السققنة دون2.2كما أن هذا النخفاض يعزى إلى تلوث الماء.

 مليون ل يصلهم1.1الكلم عن المكروبات والباكتريا  الناتجة عن الوضاع الصحية البيئية (
 مليون ل يغسلون ابدا).2.4الماء الشروب و 

) يوجد تحت عتبققة الفقققر و2/1في إفريقيا الشبه- صحراوية، أكثر من فرد واحد على اثنين (
 مليققون علققى المسققتوى العققالمي يعققانون مققن هققذا8.5 الفارقة عندهم نقص في التغذية (3/1

النقص في التغذية)
الملحظة الثانية :

ارتفاع التلوث -
 انتهى باتفاقيتين : الولى تهم التغيرات المناطخية والثانية تهم  التعدد الحيوي. Rioان مؤتمر 

بالنسققبة  للتغيققرات المناطخيققة كققان مققن اللمزم ان تنقققص الققدو ل الغنيققة مققن انبعققاث الغققامزات
. وقققد اكتملققت هققذه1990المسؤولة عن الحتباس الحراري الى المستوى الذي كان عليه في 

 تحققت2012 تلزم على هذه الدو ل ان تكون سنة Kyoto 1997التفاقية بأطخرى في كيوطو 
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 ولكقن الوليقات المتحقدة المريكيقة القتي تعققد الملقوث الو ل عالميققا رفضقت1990مستوى 
 .2001البروتكو ل في مارس 

 دولة، منهم الوليات المتحدة المريكية، على حمايققة180فيما يتعلق بالتعدد الحيوي،  اتفقت 
والحفاظ على التعدد الحيوي و الستفادة جميعا من موارده. كل هققذه التفاقيققات ذهبققت سققودا
حيث ان البلدان المتقدمة مستمرة في انهاك الموارد والرض وبانتققاج مققدمر للبيئققة وهققذا لققن

يCO2، امزدادت كميققة 2001 و1998يققؤدي إلققى مسققتقبل أفضققل. مثل فققي فرنسققا بيققن   ف
 مع الستهلك واذا بقي الهواء في المدينة قابل للستنشاق فبفضققل اسققتعما ل الرتفاع موامزاة

المرشح في المعامل و المصانع واستعما ل البنزين بدون رصاص وبفضل القققوانين الوربيققة
الصعبة على السيارات.

 من ساكنة العققالم) إل أنهققم ينتجققون 20%ورغم النسبة الضعيفة التي تمثلها البلدان الراقية (
% من الطاقة الصناعية و80 %من المنتوجات الكيماوية والصطناعية و %85ويستهلكون 

 مرات تلققك المبعوثققة10 من الماء. غامزاتهم السامة ذات الحتباس الحراري تضاعف ب 40
من العالم الضعيف. بعض البلدان من الجنوب بدأت تطققور اقتصققادها لهققدف تنميققة شققعوبها،

لكن هذا التطور يتحقق على حساب البيئة.  
الملحظة الثالثة:

.كثير من الشمس وقليل من الماء-
Co2 درجقة فققي المتوسقط ولكقن نسقبة 2/1، ارتفعققت الحققرارة ب 20منققذ بدايقة الققرن

 في الهواء منذ الفترة الصناعية. 30%ارتفعت ب 
) الجتثققات% 24)، النشققاط الصققناعي (28%أهققم مصققادر هققذه الغققامزات انتققاج الطاقققة (

). ولكي يستقر الجو يجققب طخفققض  نسققبة الغققامز%16) المواصلت (النقل) (%24الغابوي (
مرتين. في  البلدان النامية للمناطق المدارية، مليققون هكتققار مققن الغابققة تقطققع سققنويا، أي مققا

 من الغابات العالمية.% 0.3يمثل 
 مققن الكمايققات%70أطخيرا مشققكل المققاء الشققروب سققيتفاقم بحيققث ان الفلحققة الققتي تسققتهلك 

 سنة المقبلة تبعققا للنمققو الققديموغرافي المرتفققع20 في % 40الموجودة سترتفع حاجياتها ب 
مزيادة على ان اكثر من نصف النهار العالمية الكبرى جد ملوثة.

ويمكن تلخيص هذه المشاكل البيئية في :
 ستعرف الكثير من البلدان مشاكل حقيقية.2025-    الماء: في أفق 

 مليار من السكان ل يستفيدون منها.2الطاقة : -
النتاج الفلحي يجب الحد من تدهور التربة.-
التعققدد الحيققوي : يجققب تققدبير جيققد للرابطققات الحيويققة وذلققك لحمايققة والحفققاظ علققى-

 مققن المققوارد البحريققة تققم%75الجناس بحيققث ان نصققف مققن الحتيققاط الغققابوي و 
استهلكها.

الصحة: تجنب المواد السامة. -
هناك اذن تحدي بيئوي كبير يجب علققى العققالم باسققره ان يققواجهه بحققزم لنقققاد الرض 

.لكي تستمر الحياة
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- Vبعض الحلول النظرية للمشاكل البيئية

حاولت مختلف التيقارات القتصقادية اققتراح بعقض الحلقو ل لمواجهقة الخسقائر الناتجقة عقن
المشاكل البيئية او التخفيف منها. ويتعلق المر برهققان ذو أهميققة قصققوى لققه علقققة مباشققرة
باستمرارية او عدم استمرارية الجنس البشري و الحياة باكملها. ويمكن اطخققتزا ل اهققم الحلققو ل

((                        المقترحة في ثلثة اتجاهات او تيارات اقتصادية  هقي:  اتجقاه البكققوفي
tradition  Pigouvienneة )courent ) ثققققم التيققققار اليكولققققوجيCoasse( ،نظري

)écologique : وتتلخص افكار هذه الدراسات كمايلي 
ان تاريخ المركبة الفضققائية الققتي هققي الرض ل ينتهققي هنققا وان المسققافرين (سققكان-

تعاملنققا الرض) يعرفون جيدا ان وضعيتهم تنبؤهم بالنهاية المحتومة اذا لم نغيققر مققن
مع البيئة. ووعيا منا بمحدودية الموارد الققتي يوفرهققا لنققا الوسققط الطققبيعي والحيققوي،
فالناس بدأوا يستثمرون في المحافظة على بيئاتهم. وبهذه النظرة الجديدة يمكن تجققاومز

النهاية المشؤومة التي كانت تبدو محتومة في الو ل والنجاة من الكارثة.
الكرة الرضية هي كوكب لققه حققدود ل يجققب تجاومزهققا، ورغققم التكنولوجيققة الحاليققة-

المتقدمة، فاننا نبقى عاجزين في وضع تصور وتنبؤ مسققتقبلي حقيقققي بفعققل محدوديققة
معارفنا وقدراتنا.

ان الثر الذي تتركه التنمية على البيئة جد واضح ويخلق عقدة مشققاكل بيئيقة فقي عققدة-
اماكن. والدوات (الوسائل) التي تملكهققا الققدو ل حاليققا لتطققبيق سياسققاتهم البيئيققة غيققر
مقنعة لن فعاليتهقا غيقر مجديقة. هنقاك عراقيقل تمنقع تطبيقهقا (ققوانين غيقر متقوفرة

الخ...).
المشاكل البيئية تلوث وتؤدي الى تفسخ جودة  الحياة والوسقط الحيقوي. فقي كقثير مقن-

الحالت هذه المشاكل تقود الى دمار يمكن ان يتعدى الحدود الدولية (تشرنوبيل مثل).
اذن فساكنة العالم هي المعنية بأكملها. لهذا يتوجب عليها التعاون في مواجهة مثل هذه

المشاكل.
ان المعركة من اجل المحافظة على البيئة ليسقت موجهقة ضقد التنميقة ولكنهقا معركقة-

لمحاربة مساويء التنمية. نعم للتنمية ولكن ليس على حساب البيئة. ويتطلب هذا طخلققق
ادوات تشجع التنمية دون الحاق الضرر بالبيئة.

ان المجتمعات فقي حاجقة القى الطاققة و المزيقد منهقا يرفقع نسقبة غقامز ثقاني اوكسقيد-
الكاربون في الهواء وهذا مققا نلحظققه كققل يققوم. الطاقققة النوويققة كبققديل ل تشققكل حل
نهائيا لن هذه الطاقة تدطخل ضققمن التنميققة الغيققر مسققتدامة، وهققي مبنيققة علققى امزديققاد
العرض وليس على ضبط الطلب، ويتضققح ذلقك مققن مثققا ل الوليقات المتحقدة القتي ل

  من غامز ثاني اوكسيد الكاربون%  25 من ساكنة العالم ولكنها تبعث % 5تمثل ال 
 . كققل هققذا)électronucléaire( مققن الطاقققة الكهرونوويققة % 35الى الجو وتنتققج 

يدطخل في سياسة الستهلك والنتققاج الغيققر المعقلققن والغيققر المتحكققم فيققه. وقققد بينققت
réacteurs مققرات المفققاعلت النوويققة (5الحسابات انه اذا ضققاعفنا   nucléaires(

 او20(يعني نفاياتها وطخطر النفجارات) سنخفض فقط انبعققاث اوكسققيد الكققاربون ب 
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 لهذا تم فقي طوكيقو حقدف النقووي مقن عمليقة تخفيقض الغقامزات المؤديقة القى30%
الحتباس الحراري.

الرهان لم يكتسب بعد وتبقى البيئة تشكل دوما تحديا عالميا.-

- VIوضعية البيئة المغربية

قامت الدولة المغربية وطخاصة المصلحة المكلفة بالبيئة بدراسة تقييمية شاملة للوضعية البيئيققة
المغربية وتهقم بالخصقوص المقوارد المائيقة – التربقة، الهقواء والطاققة – الوسقط الطقبيعي،
الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجيقة العامقة ثقم المجقالت الحضقرية والبيئيقة وفيمقايلي

ملخص التقرير الرسمي للومزارة المكلفة بالبيئة.
- المواراد المائية 1  

- المخزون المائي1.1 
يتميز المغرب بمناخ شبه جاف يسوده عقدم النتظقام الزمنقي والمجقالي فقي تومزيقع المطقار

على المستوى السنوي.
3 م1000 في السنة أي مققا يمثققل 3 مليار م21وتقدر كمية الموارد المائية القابلة للتجديد ب 

لكققل فققرد فققي السققنة . هققذه الكميققة تناقصققت فققي السققنوات الطخيققرة بفعققل النمققو الققديمغرافي
 (ثلثين)2/3واستفحا ل ظاهرة الجفاف. وتمثل الحواض السفحية لسبو وبورقراق وام الربيع 

 مققن الحتيققاطي% 56 تمثله المياه السققطحية و 3 مليارم16من الحتياطي المائي الوطني. 
 من هذه المياه المعبئة.% 80الجمالي معبأ تستهلك الفلحة وحدها 

 - المشاكل المتعلقة بالماء2.1     
 هذا النقققص يققترجم بفقققدان.تعرف الموارد المائية نقصا متزايدا نتيجة استعما ل وتدبير سيئين

كميات مائية هائلة منها :
 من المياه المعبئة تفقد بفعل تدهور حالة القنوات35%-
)envasement تفقد بفعل ترنق السدود (3 مليون م60-
تلوث كميات كبيرة من هذا الحتياطي المائي ناتج عن طريق الرمي المباشر للنفايات-

في المجاري المائية والبحر واستعما ل مكثف لمواد التنظيقف المنزليقة والسققمدة الققتي
تلوث الفرشات الباطنية.

  الناتققج عققن تسققرب الميققاه المالحققة بفعققل)minéralisation(هناك مشققكل التمعققدن -
الضخ المكثف (حالة سوس والغرب وسهل طريفة).

بعض المدن تتخذ المجاري وقعور الوديان مطرحا لها او بجانبها (حالة اولد تايمة –-
عكراش الخ...

التـــربـــة2-

تشكل التربة موردا استراتيجيا في المغرب لنه بلد فلحي بامتيامز. ويتوفر المغرب علققى
 ألف) مليون هكتار من الراضي الفلحية (المسققاحة الفلحيققة700 (ثمانية مليون و 8.7

 مققن مسققاحة الققتراب الققوطني. وتغطققي% 12 وهو ما يمثققل )SAU(القابلة للستعما ل  
 .)SAU( من مجموع المساحة الصالحة للزاراعة % 13المساحة المسقية حوالي 
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عموما تربة المغرب هشة وتشكل تعرية التربة وفقدانها عملية تدهور طبيعي وتهققم نطاققا
 مققن مجمققوع% 75واسعا من التراب الوطني. ويتضح ذلك من طخل ل الرقققام حيققث أن 

 مليون هكتار معرضة للمخاطر. و المغققرب يفقققد20مساحة الحواض السفحية التي هي 
 فققي3 مليققون م50 مليون طن من اراضيه الزراعيققة عققن طريققق التعريققة و 100سنويا 

السنة تترسب في قعور السدود.
وتنخفض او تنعدم انتاجية التربة بفعل نسبة الملوحة اذا لم تحترم بعض القواعققد الخاصققة
بالممارسات الفلحية كما هو الحا ل بالنسبة للدورة الزراعية او تقنيات الحرث والققري. و

 هكتققار500.000تقدر المساحة المهددة بفعل الملوحة المفرطة على الصققعيد الققوطني ب 
 هكتققار مققن الراضققي37000مركزة اساسا جنوب الطلس وتبين بعققض الدراسققات ان 

المسقية تعرضت فعليا للملوحة.
التوسع الحضري على حساب التربة الفلحية يعد مشكل يسققاهم وبققوتيرة سققريعة فققي-

فقدان مساحات كبيرة من الراضي الصالحة للزراعة او التي كققانت تققزرع مققن قبققل.
هذا المشكل تعاني منه كل المجالت المجاورة والمحيطققة بالمققدن الكققبرى، وهققي آفققة
تهدد مستقبل الفلحة في البلد والمن الغذائي (أراضققي جيققدة تحققولت الققى عمققارات

اسمنتية)
مشكل المقالع واسققتغل ل بعققض المنققاجم، اصققحابها ل يحققترمون القققانون المنظققم ول-

يطبقون سياسة المعالجة بعد الستغل ل. وتعد المقققالع مصققدرا للتلققوث الجققوي وحققتى
المجالي وتسبب عدة امراض تنفسية (حالة مقالع اكادير ووقعهققا السققلبي علققى النبققات
والجو والسكان المجاورين وعلققى الشققاطيء بالضققافة الققى تشققويه المنظققر الطققبيعي
وبتر العمليات المرفوتشكالية). وتشمل المواد الملوثققة الغبققار وبقايققا المققواد الكيماويققة

 والحماض.Cyanureالمستعملة مثل 

- الهواء والطاقة3

تلوث الهواء ناتج عن انبعاث الغامزات من بعض المصانع ومن وسائل النقققل. ويسققاهم قطققاع
 ثم الغابققة ب% 25 في مشكل التلوث الجوي، متبوع بالفلحة بنسبة % 56انتاج الطاقة ب 

 (طخاصة في محور المحمدية – اسفي) واطخيرا النفايات المنزلية% 7، المواد الصناعية % 7
5 %.

- الوتسط الطبيعي4   
- التعداد الحيوي1.4 

 منهقا)flore( نقوع مقن النبقات 700يتوفر المغرب على تعدد حيوي غني، وققد تقم احصقاء 
)espèces( نوع او جنس 24000 على اكثر من )faune( اصلي. ويحتوي الوحيش 1350
 نوع من الحيوانقات15300 نوع من الطيوروحوالي 334 نوع من الثديات البرية و 92منها 

 نققوع بينمققا الققوحيش المققائي القققاري7100البرية الغير فقرية. أما الققوحيش البحققري فيشققمل 
 جنس مركزة في المنقاطق الرطبقة الغنيقة بهقذا التعقدد الحيقوي. وققد تقم1575فيحتوي على 
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 مسققتنقعات10 بحيرة دائمة مركزة اساسققا فققي الطلققس المتوسققط وحققوالي 20احصاء حاليا 
شاطئية، بعض من هذه المواقع معروف على الصعيد العالمي.

ومن اهم المشاكل التي تعاني منها هذه الوسقاط الطبيعيقة يقأتي فقي الدرجقة الولقى الضقغط
السوسققيو – اقتصققادي المتمثققل فققي السققتغل ل الفققاحش للمققوارد، الصققيد المفققرط، اسققتغل ل

مستفحل للطحالب والمرجان – الرعي الجائر الخ ....
قطققع الغابققة، التوسققع العمرانققي وفقققدان المجققالت الرطبققة كلهققا تققؤدي الققى تققدمير مسققاكن
الحيوانققات وتعمققل علققى تلققوث هققذه المقاكن، وبالتقالي فهققي تهققدد عقددا كقبيرا مقن النققواع

 نققوع مققن610 نوع من النبققات و 1670الحيوانية بالنقراض. وتقدر هذه العداد المهددة ب 
 نوع من الطيور.98 نوع من السماك البحرية نتيجة المياه العديمة و 85الوحيش منها 

- الرابطات الحيوية الهشة2.4

 le littoral - الساحل1 .2. 4

تأوي السواحل المغربية عدة اجناس من النبات والققوحيش. ويعققد السققاحل كققذلك موطنققا لعققدة
 من التجهيزات الصناعية% 80 من السكان الحضريين و % 61أنشطة اقتصادية، ويأوي  

 من الحركة البحرية.% 92 من التجهيزات السياحية و % 53(معامل الخ ...) و 
تمركز هذه النشطة وعدد السكان في هذا الوسط الساحلي يحدث ضغطا كبيرا على مققوارده
يساهم في تدهور البيئة. وإذا أضفنا مشكل المياه العديمة التي تصب وتقذف مباشرة في المياه
الساحلية ومحروقات البواطخر في الموانئ ومواد أطخرى سامة وطخطيرة، فإننا ندرك الخطققورة
الكبيرة التي ل تهدد فقط الثروة السمكية بل حياة السكان الققذين يعيشققون علققى هققذه السققواحل
ومقن طخيراتهقا. ويضقاف إلقى هقذا نهقب الرمقا ل وتهيئقة غيقر ملئمقة ل تراعقي المعطيقات

ككادير). الطبيعية، فكيف ل يخل التوامزن الطبيعي لسواحلنا (حالة أ

)Les oasis(   الواحــات- 2. 2. 4

 هكتققار.44000تمتد الواحات الكبرى في عماليتي الراشدية وورمزامزات وتشققغل مسققاحة 
وتعد واحة تافيللت أكبر واحققات المغققرب. هققذه الوسققاط جققد هشققة ويهققددها مشققكلين :
الملوحة والترمل الققتي تققزداد حققدتهما بالجفققاف والممارسققات الفلحيققة والرعققي الجققائر.

 و1960 هكتار بين 1150 0وتقدر الكمية المفقودة عن طريق الترمل في   العمالتين ب  
 من مساحة الواحة .%10 هق في واحة تافيللت بوحدها. أي ما يمثل 5500، 1986

)Les montagnes(  - الجبال3 .2. 4 

يتجلى تدهور الوساط الجبلية فققي عمليققة السققتغل ل الفققاحش لثرواتهققا الطبيعيققة
نتيجة النمو الديمغرافي المرتفع وكثافة السكان في بعض المناطق وأيضا نتيجة الجفققاف .
وتزداد عملية التدهور بفعل الهشاشة التى تققود إلقى تعريقة قويقة كمقا هقو الشقأن بالنسقبة

 /السققنة،2 طققن فققي كلققم2000للريف الغربي حيث تصل الكمية المفقودة من التربة إلققى 
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مزيادة على النزلقققات الرضققية. وتتفققاقم عمليققة التعريققة وتققدهور الوسققط الجبلققي بفعققل
سياسة التهميش المترجمة بعدم وجود مشاريع تنموية و عدم توفير شروط الحياة.

Les forêts  لغــــــابـــــات - ا 4 .2. 4

 مليققون5.8 ملييققن هكتققار، منهققا 9 من التراب الوطني مققا ينققاهز % 12تمثل الغابات 
) هكتار من الغابات الطبيعية.8(طخمسة فاصلة 

 مليون يوم عمل في السنة يعني مققا10تشكل الغابة مصدر عيش لكثير من السكان وتشمل 
 مليون درهم. كما تشكل أيضا موطنا للرعي بالنسبة للسققكان القروييققن وتلعققب220يمثل 

الغابة دورا إيكولوجيا مهما للتعدد الحيوي، كمققا تحمقي التربققة مقن التعريققة وأطخيقرا فهققي
تلعب دورا أساسققيا فققي التققوامزن اليكولققوجي واسققتمرار الرابطققة الحيويققة بأكملهققا وفققي
الدورة والحصيلة المائية للحواض السفحية. ورغم كل هذه المزايا، فالغابققة فققي المغقرب
تتعرض لضقغط كقبير والنهقب ولجميقع أنقواع وأشقكا ل السقتغل ل العقلنقي لهقذا فهقي

 ألف هكتققار فققي25 إلى 20 هكتار في السنة نتيجة قطع الطخشاب (31000تتراجع بنحو 
 هكتار في السققنة مزيققادة علققى الرعققي4500السنة) ولجتثاث لغراض مزراعية (حوالي 

 هكتار فققي السققنة كمققا تتوسققع المققدن علققى حسققابها ( سققل4500الجائر. وتلتهم الحرائق 
الجديدة – القنيطرة إلخ...)

  - VIIالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية ووقعها على البيئة المغربية

 وقع المخاطر والمصانع على البيئة 1-
يتجلى وقع هذه المخاطر على البيئة كما أشرنا الى بعضها سابقا في إتلف التربة
والمنشآت واضطراب في توامزنات الرابطققات الحيويققة (الفيضققانات والتعريققة والعاصققير).

) طخلققق منطقققة ملوثققة (المحمديققة%قق 80فققتركز جققل المصققانع طققو ل السققاحل الطلنققتي (
والدارالبيضاء ثم بين الجديققدة وآسققفي) نتيجققة الغققامزات السققامة المقذوفققة فققي الهققواء والميققاه

الملوثة في البحر، وتزداد طخطورة هذه المصانع في غياب القوانين المنظمة أو عدم فعاليتها.
ورغم غياب الطاقة النووية،  فبلدنا غير محمية من وقع نفاياتهققا الققتي تققأتي مققن
الخارج. ونظرا لقرب المغققرب مققن أوروبققا ونظققرا أيضققا لكثافققة الملحققة البحريققة الدوليققة،

فبلدنا معرضة لخطر المواد الشعاعية.

المغربية - التوتسع العمراني ووقعه على البيئة الحضرية2 

إن الوثيرة السريعة التي تعرفها حركة التمدين والهجرة القروية المكثفققة مسققؤولة
عن ظهور مجموعققة عققن الملمققح السققلبية الققتي تمققس البيئققة بسققوء. اسققتفحا ل ظققاهرة مققدن

) تسقبب1994  سقنة %قق 9.2القصدير والحياء الهامشية والسقكن العشقوائي الغيقر اللئقق (
أمراضا متنوعة. وكما أشرنا سابقا، فانتشار المدن ينجز علققى حسقاب الراضققي الفلحيققة أو
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 هق في السنة). اليققوم جميققع مققدننا الكققبيرة تختنققق بفعققل الغققامزات5000 إلى 3000الغابوية (
المقذوفة من طرف السيارات والوحدات الصناعية.

( )déchets solides  - النفايات الصلبة3

 طققن فققي17500تصل كمية النفايات الصلبة المنزلية والصناعية والطبية فققي المغققرب إلققى 
 (صفر) كلغ في اليوم لكل فرد. هذه الكمية0.75. وتقدر المزبا ل المنزلية ب 1999اليوم سنة 

 من مجموع المزبا ل هققي الققتي% 85تطرح عدة مشاكل ليس فقط على مستوى الجمع (فقط 
% 20يتم جمعها) بل أيضا على مستوى التفريغ والمطرح نفسه. فقط  من المزبا ل المنزليققة 

( أو تلقى في مطرح مراقب أما الباقي فيشكل مطارح عشوائية ) Recyclé(هي التي تعالج 
décharges sauvages.(.

 طن في السققنة والمزبققا ل الطبيققة الققتي تصققل إلققى930.000المزبا ل الصناعية التي تقدر ب 
 طن في اليوم تشكل طخطرا كبيرا على البيئة وعلى صحة النسان بما تحتويه مققن مققواد100

سامة وكيماوية. هذه الفرامزات الناتجة عن تحللها تنفذ إلى الفرشات المائية الباطنية علما أن
معالجتهققا ل تتققم بفعققل غيققاب المكانيققات الماديققة والمققوارد البشققرية المتخصصققة فققي هققذا

الميدان.

)Assainissement liquide( .انتجال أو تطهير السائل -  4

500يعد النتجا ل أو التطهير من أكثر المشاكل البيئية حدة في المدن. من مجموع 
هي التي يتم جمعها % 74 من المياه الملوثة والمقذوفة من الوسط الحضري فقط 3مليون م

وإذا ترجمنا هذا إلى المساحة الحضرية نجد أن  )Réseaux d’Egout .(في شبكة التطهير
 هكتار تنتظققر عمليققة التطهيققر ويتطلققب تجهيققز هكتققار20.000 يصل إلى )déficit(العجز 

وغالبققا مققا تفتقققر ميزانيققات الجماعققات إلققى  أمققوا ل  درهققم.300.000واحد بشبكة التطهيققر 
تستطيع مسايرة وتيرة التوسع الحضري ناهيك عن الحياء الخفية التي تنبت هنا وهناك.

الخاتمـــــة
في عصرنا هذا يكثر الضغط والطلب على الموارد الطبيعية وقد بينت اللقاءات

الدولية مؤطخرا أن البيئة العالمية في تدهور مستمر، يعني أن الكرة الرضية التي هي مأوانا
بغلفها الجوي تدق ناقوس الخطر لن التوامزنات الطبيعية في طخلل متزايد (ثقب المزون –

 سنة الطخيرة أثرت بشكل50ذوبان الجليد، اضطراب المناخ – ظهور أمراض إلخ...) إن 
كبير على البيئة نتيجة الستغل ل الفاحش للموارد وتطور الصناعة دون الحديث عن ما

تحدثه الحروب من دمار للبيئة. وإذا لم تتخذ مواقف صارمة ولم تطبق القوانين بجدية عالية،
فإن المشاكل البيئية ستتفاقم وستتولد عنها أمراض يصعب التحكم فيها وآنذاك سيجد النسان

.نفسه في هاوية ول تنفعه ندامة
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