
الزالزل في المغرب: ملف حول كارثة طبیعیة 

:مقدمة

تعد الزالزل من أخطر الكوارث الطبیعیة إذ تتسبب في خراب جسیم، وإلحاق أضرا بلیغة باألرواح المنشآت خالل مدة وجیزة وإحداث تغیرات 
.مھمة في المنظر الطبوغرافي

فما 2004زلزال الحسیمة 1960من الزالزل كان أخطرھا كارثة زلزال أكادیر سنة وقد تعرض المغرب كغیره من بلدان العالم اإلسالمي لسلسلة 
ظواھر الزلزالیة المغربیة؟ وما طبیعة اإلجراءات المعتمدة؟

:معرفة تاریخ الزالزل في المغرب
:معرفة تاریخ الزالزل في المغرب

الذي 1969وزلزال 1960دیر الذي خلف أضرار بشریة ومادیة من أخطرھا زلزال أكا2004إلى 19981عرف المغرب عدة زالزل منذ سنة 
24جریح ثم الزلزال الذي شھد أكبر في مدینة الحسیمة في 200ضرب كل البالد، لكن الھزة كانت قویة خاصة في الشواطئ، عشرات القتلى و 

(166ص 1أنظر وثیقة ( الذي تضرر منھ سكان ھذه المدینة 2004فبرایر 

:ھرة الزلزالیة في المغرباكتشاف الظا

وجود المغرب في منطقة عدم استقرار زلزالیة النتمائھ إلى حوض البحر المتوسط الذي عرف زالزل : یعود ظھور الظاھرة الزلزالیة لعدة أسباب
.قویة خالل التاریخ وإلى منطقة تتأثر بالدرع األطلسي

.یة والصفیحة األوراسیةاصطدام منطقة حوض البحر المتوسط بین الصفیحة اإلفریق-
.عدم تأثیر زالزل الصادرة عن الدرع األطلسي مباشرة على المغرب بل تصل قوتھا إلى السواحل المغربیة-

الضحایا وآالف الجرحى ثم الحسیمة الذي من 12000وقد عرف المغرب ظاھرتین زلزالین تعرض أكادیر ھزة أرضیة قویة خلقت ما یزید عن 
یعتبر أخطر زلزال بعد أكادیر

.2004فبرایر 24بدون مأوى وذلك في 15230بجروح بلیغة وأزید من 926قتیل و628حیث أدى سقوط أزید من 

:التدابیر واإلجراءات الضروریة للتخفیف من أثر الزالزل
:طریقة قیاس قوة الزالزل

درجة، ركز على قیاس سدة الخسائر الناتجة عن الزالزل وفي سنة 12سلم مركاكي، الذي یتكون من 1902الزالزل منذ استعمل في قیاس 
karnik spontte nevedewوكارتبیك* و ببتھور* فیدف* أدخلت تعدیالت على ھذا السلم من طرف 1964

ویعتمد حساب الطاقة 1935سنة ritchterوضعھ العالم األمریكيمقیاس ریتشتر الذي ( كما استعمل في قیاس الزالزل MSKفأصبح یسمى
M.S.Kالمحررة أثناء الزلزال وھو أكثر دقة من سلم

معرفة بعض التدابیر المتخذة للتخفیف من حدة الزالزل بالمغرب

المحافظة على الھدوء-
- االبتعاد عن مركبات البناء، األسالك الكھربائیة-

.صلب بالباب ومائدة أو كرسياالعتماد بھا ھو-
.عدم الخروج من المبنى إال بعد توقف الھزة-
إحداث مراصد للتنبؤ بالزالزل-
.إحداث قانون البناء المضاد للزالزل من قبل علماء في الجیوفیزیاء ومھندسي معماریین-

:خاتمة
بیعیة وأكثرھا تأثیر على الحیاة البشریة والبیئیة والتمكن من اتخاذ معرفة الكارثة الطبیعیة بمثال عن زلزال في المغرب كأخطر الكوارث الط

.إجراءات ضروریة لمواجھة الزلزال والوقایة من أخطارھا
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