
 مستدام مائي أمن أجل من متبصرة ملكية سياسة.. السدود

 

 تشٌٌد استراتٌجٌة وتحسٌن مواصلة حول تتمحور متبصرة، ملكٌة سٌاسة فً األخٌرٌن العقدٌن خالل المؽرب انخرط

 .المتوخاة واالجتماعٌة، االقتصادٌة المستدامة، التنمٌة تحقٌق قصد المائٌة للموارد المعقلن التدبٌر على وتشجع السدود،

 فٌما سدا، أربعٌن قرابة تشٌٌد تم المٌامٌن، أسالفه عرش السادس محمد الملك الجاللة صاحب اعتالء فمنذ الواقع، وفً

 منه تستفٌد ومتجانس متوازن تنموي نموذج بلورة إلى الرامً المجتمعً المشروع إطار فً اإلنجاز، قٌد أخرى توجد

 االستجابة من مكنت التً الملك، لجاللة واالستباقٌة المتبصرة السٌاسة مع تام انسجام فً وكذا المجتمع، شرائح جمٌع

 .والصناعة الفالحة السٌما المؽربً، لالقتصاد المختلفة القطاعات فً الموارد لهذه المتزاٌدة لالحتٌاجات

 إنتاج فً مكعب، متر ملٌار 18,6 تتجاوز لحقٌنتها إجمالٌة بطاقة ،140 حالٌا عددها ٌتجاوز التً السدود، هذه وساهمت

 للسٌاح متمٌزة مواقع تشكل كما الفٌضانات، من والحماٌة السقً عن فضال الكهرومائٌة، والطاقة للشرب، الصالح الماء

 .والماء الطبٌعة بٌن تجمع التً الخالبة المناظر هواة من واألجانب المؽاربة

 الفالحٌة االستراتٌجٌة المتكررة، الماء وندرة الجفاؾ أوقات خالل أٌضا الحٌوٌة المنفعة ذات التحتٌة البنٌات هذه وعززت

 .الشاملة للتنمٌة كرافعة القطاع هذا موقع مت ودع األخضر، المؽرب لمخطط

 3,8) الوحدة سدود تعد فٌما اإلنشاء، تارٌخ حٌث من السدود هذه أقدم 1929 سنة تشٌٌده تم الذي معاشو، سٌدي سد وٌعد

 األول وإدرٌس ،(مكعب متر ملٌار 1,4 حوالً) الوٌدان وبٌن ،(مكعب متر ملٌار 2,76) والمسٌرة ،(مكعب متر ملٌار

 متر ملٌون 773) المخازن ووادي ،(مكعب متر ملٌار 1) هللا عبد بن محمد وسٌدي ،(مكعب متر ملٌار 1,2 حوالً)

 .الحقٌنة حٌث من أهمٌة المملكة سدود أكثر ،(مكعب متر ملٌون 529) الذهبً والمنصور ،(مكعب

 20 بعد على ملوٌة واد مستوى على المتموقع الثانً الحسن بسد األمر ٌتعلق استراتٌجٌة، بأهمٌة ٌحظى آخر ورش

 تخزٌن قدرة على مترا 115 طوله ٌبلػ الذي السد هذا ٌتوفر حٌث ،2006 فً إطالقه تم والذي مٌدلت، مدٌنة من كٌلومترا

 .مكعب متر ملٌون 400 تبلػ

 نظرا مهددا المائً العرض ٌبقى المؽرب، علٌها ٌتوفر التً المختلفة المائٌة التحتٌة البنٌات ورؼم ذلك، مع وبالموازاة

 .التقلٌدٌة الموارد وتراجع المناخٌة التؽٌرات بفعل وكذا والمتزاٌد، القوي للطلب

 الماء، إلشكالٌة مخصص اجتماع خالل ،2018 ٌونٌو فً السادس محمد الملك الجاللة صاحب أعطى اإلطار، هذا وفً

 مختلفة وبمناطق اآلجال أقرب فً ،(وصؽٌرة ومتوسطة كبٌرة) مختلفة بسعة سدود عدة تشٌٌد أجل من السامٌة، تعلٌماته

 اقتصاد برنامج مواصلة على السهر مع المٌاه، لتحلٌة محطات إقامة احتمال على عالوة تلٌة، سدود وكذا المملكة، من

 .الفالحً المجال فً الماء

 والتً المملكة، شرق وشمال شمال تؽطً التً المناطق فً بالماء التزود مسألة على الملك جاللة أكد الماضً، أبرٌل وفً

 الضعؾ، من بأكثر الصٌؾ، فصل خالل تتزاٌد الماء من المناطق هذه حاجٌات فإن وهكذا،. طنجة إلى وجدة من تمتد

 المشارٌع أو القائمة المهمة الصناعٌة المشارٌع عن الناجمة الملحوظة وللدٌنامٌة السٌاحة لتطور نظرا السنة، طوال وحالٌا

 .القطاعات هذه طرؾ من إحداثها تم التً الشؽل ومناصب

 فً بما المنطقة، بهذه تشٌٌدها سٌتم التً الجدٌدة الكبرى الثالثة والسدود للربط تصامٌم بفضل الحاجٌات هذه تلبٌة وستتم

 .مكعب متر ملٌار من أزٌد االستٌعابٌة طاقته ستبلػ الذي منصور، بنً سد ذلك

  المائية الموارد تدبير وترشيد تأطير



 مثل أخرى بدائل فً أٌضا المؽرب استثمر المستدامة، التنمٌة وإكراهات الطبٌعٌة للموارد المتزاٌدة بالندرة منه وعٌا 

 مجموعة بإنشاء وجت ت الوطنٌة، المستوٌات من العدٌد على اإلجراءات من العدٌد اتخاذ تم حٌث التقلٌدٌة، ؼٌر الموارد

 منذ المؽرب أحدث ذلك، مع بالموازاة. األجاج الجوفٌة والمٌاه البحر، مٌاه وتحلٌة العادمة، المٌاه معالجة محطات من

 فً الوطنٌة للسٌاسة العامة التوجهات فً الرأي وإبداء دراسة إلى ٌهدؾ الذي والمناخ، للماء األعلى المجلس ،1981

 على وآثارها وبتؽٌراته بالمناخ المعرفة لتحسٌن الوطنٌة واالستراتٌجٌة للماء الوطنً المخطط السٌما والمناخ، الماء مجال

 .بالماء المتصلة واألخطار المائٌة، الموارد

 بهدؾ علٌه، صادق قد الماضً ٌونٌو 13 فً المنعقد الحكومة مجلس كان مرسوم موضوع للماء األعلى المجلس وشكل

 .األعلى المجلس تركٌبة تهم بالماء، المتعلق 36.15 رقم القانون من 79 المادة مقتضى تطبٌق

  االستمرارية على ترتكز استراتيجية السدود،

 تبصر ،1967 سنة منذ ثراه، هللا طٌب الثانً، الحسن الملك له المؽفور جاللة أطلقها قد كان التً السدود سٌاسة جسدت

 .المملكة جهات مختلؾ فً مكعب متر ملٌار 1 تعبئة عبر المائٌة الموارد تدبٌر فً ثورة وأحدثت الراحل الملك

 تحقق الذي الشًء ،2000 سنة أفق فً هكتار ملٌون 1 سقً هدؾ أعٌنها نصب وضعت قد اإلرادٌة السٌاسة هذه وكانت

 .المؽربً االقتصاد عصب الفالحً، القطاع السٌما القطاعات، من عدد نمو خالل من ثماره وأعطى سرٌعا

 الؽرب، جهة فً الفالحً اإلنتاج فً كبٌر تطور تحقٌق خول الذي الوحدة سد تدشٌن بعد ،1997 سنة الهدؾ هذا وتحقق

 .الكهرومائٌة الطاقة تثمٌن عن فضال الفٌضانات، عن الناتجة الخسائر تقلٌص من ومكن

 أخرى دول نحو الٌوم خبرتها تصدر أضحت حٌث المجال، فً المؽربٌة الكفاءات تطوٌر من السٌاسة هذه مكنت وقد

 .المؽربٌة التجربة من االستفادة فً ترؼب

 إلى واالنتقال القادمة السنوات فً األمطار مٌاه من مكعب متر ملٌار 30 تبلػ تخزٌن قدرة بلوغ إلى الٌوم المؽرب وٌهدؾ

 .2030 ؼضون فً سدا 170
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