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مقـــدمـــــة
ما من �شك يف �أن الكوارث الطبيعية الزالت ع�ص َّية على الإن�سان ،من حيث
املعرفة الدقيقة لزمان حدوثها ومكانها ،وقوة ت�أثرياتها ،والنتائج التي قد ترتتّب
عليها .ويبقى الأمر على هذا ال�صعيد يف �إطار التقديرات التقريبية ،التي قد
تقرتب �أو تبتعد ن�سب ّي ًا من هذا امل�ستوى �أو ذاك.
التو�صل �إىل
لكن الدرا�سات والبحوث املع َّمقة ،قطعت �أ�شواط ًا كبرية ،يف م�سرية ُّ
خطط وبرامج و�إجراءات ،تكفل التقليل من خماطر هذه الكوارث� ،إن على م�ستوى
اخل�سائر الب�شرية� ،أو على م�ستوى الأ�ضرار املادّية ،التي قد تطال ال ُبنى التحتية
للدول واملمتلكات اخلا�صة بامل� َّؤ�س�سات �أو املجموعات �أو الأفراد.
يدور مو�ضوع هذا الدليل الإر�شادي حول الهزّات الأر�ضية والزالزل ،يف �أ�سبابها،
و�آثارها ،وكيفية مواجهتها ،ودور الدول والأفراد� ،أثناءها ويف �أعقاب حدوثها ،يف
املدمرة� ،إىل جانب اخلطوات الوقائية ،التي مُيكن للحكومات
احلدِّ من نتائجها ِّ
واملجتمعات  -على حدٍّ �سواء  -اتباعها لتاليف ارتفاع تكلفة فاتورتها ،جلهة الأرواح
واملن�ش�آت.
ولأن احلفاظ على ال�سالمة العامة ،يحت ّل املرتبة الأوىل يف �س َّلم الأولو ّيات لدى قيادتنا
الر�شيدة ،والتي ت�سعى الوزارات والهيئات وامل� َّؤ�س�سات احلكومية املعن َّية� ،إىل ترجمتها
على �أر�ض الواقع ،بالتعاون مع كافة مك ِّونات املُجتمع ،ير ِّكز الدليل على الإجراءات
واخلطوات وال�سلوك ّيات ،التي يجب اتباعها ،قبل وخالل ويف �أعقاب الهزَّات والزالزل،
بهدف ح�صر الأ�ضرار واخل�سائر ،ب�شر َّية كانت �أم مادِّية ،يف حدِّ ها الأدنى.
ي�أتي هذا الدليل يف �إطار �سل�سلة من الإ�صدارات التوجيهية والإر�شادية ،التي تتّجه
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» �إىل �إجنازها ،يف �سياق ّ
خطة
توعوية تهدف �إىل امل�ساهمة يف �إر�ساء �أ�س�س ثقافة ال�سالمة العامة يف املجتمع،
وت�شكيل وعي �شامل لدى امل� َّؤ�س�سات والأفراد يف كيفية التعاطي مع الكوارث واملخاطر،
كاف من الإدراك وامل�س�ؤولية ،حفاظ ًا على �أرواحهم َومن حولهم ،وعلى املحيط
بقدر ٍ
الذي يعي�شون فيه ،بكل م�ضامينه ومك ِّوناته.
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يبقى دور الفرد �أ�سا�س ّي ًا ،يف مواجهة كافة حاالت الطوارئ والكوارث،
وعلى عاتقه تقع م�س�ؤولية كبرية ،فهو يتح َّمل الق�سط الأكرب من �شروط
�سالمته ،وبالتايل� ،سالمة املُحيطني به ،من �أُ�سرة و�أقارب وجريان يف
املبنى �أو احلي �أو املدينة حيث يقطن .من هنا ت�أتي �أه ّمية و�ضرورة
التعامل والتعاون ب�إيجابية ُمنقطعة النظري ،مع ال�سطات واجلهات املعنية
التي تو َكل �إليها مهام الإنقاذ والإغاثة يف ّ
املحطات ال�صعبة.

7

متـــــــهيــــد
ُتعترب الهزّات الأر�ضية والزالزل
من �أخطر الكوارث الطبيعية ،بالنظر
املدمرة التي تخ ِّلفها� ،إن
�إىل الآثار ِّ
على م�ستوى الأرواح الب�شرية� ،أو على
م�ستوى ممتلكات الأفراد �أو البنى
التحتية للدول.
ولأنها حتدث ب�شكل مفاجئ ،قد ال
يرتك للحكومات والأفراد الوقت
الكايف لتدارك م�آ�سيها ،وي�صعب
بالتايل التك ّهن بت ِبعاتها وامتداداتها،
فال مُيكن التح ُّكم مبجرياتها �أو احل ّد
من ق َّوتها و�أ�ضرارها .لذا تتّجه الدول
واحلكومات �إىل �سل�سلة من الربامج
التوعوية ،والإجراءات واحلمالت
الإر�شادية ،التي تهدف �إىل تعزيز
ثقافة ال�سالمة لدى املجتمع.
حتى الآن� ،إن الهزّات التي �شعرنا بها
يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
هي نتاج لزالزل ح�صلت يف املنطقة
املجاورة ،وظ َّلت خ�سائرها واحلمدهلل
طفيفة وحم�صورة يف نطاق �ض ِّيق
ت�سجل حاالت ارتفاع �شديد
ج ّد ًا ،ومل َّ
يف م�ستويات الأمواج البحرية.
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� اّإل �أن � َّأي م�ؤ�شر على وجود مثل هذا الن�شاط ،الذي يفر�ض تهديد ًا للدولة،
�سيتم التعامل معه على الفور ،من خالل التن�سيق بني اجلهات املعن َّية،
ويف مقدمتها «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ووزارة
الداخلية و«املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل» ،و�سيتم رفع حال
اال�ستعداد اخلا�ص بذلك .ويف مثل هذه احلالة� ،ستقوم اجلهات املعن َّية
وال�شرطة والدفاع املدين ،بتفعيل اخلطط املع َّدة لذلك ،لرفع م�ستوى
االحتياط لدى اجلمهور� ،أو القيام بالإخالء� ،إذا لزم الأمر ،واتخاذ ما
يلزم من �إجراءات يف احلاالت الطارئة.
ويف هذا الإطار ،تقود «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ،وبتوجيهات �سديدة من القيادة الر�شيدة ،مبادرة توعوية
رائدة ،ت�ستهدف تعميم ثقافة الوقاية وال�سالمة ،عرب حت�صني �أفراد
املجتمع ،من مواطنني و ُمقيمني ،باملدارك التي ت� ّؤهلهم للتعامل بوعي
وم�س�ؤولية مع الكوارث الطبيعية على اختالف �أنواعها وم�ستوياتها،
ُم ِّ
�سخرة يف مه َّمتها هذه كافة الإمكانيات املتاحة ،باال�ستناد �إىل �أحدث
تقنيات االت�صال وو�سائل التوا�صل مع اجلمهور ،وعرب و�سائل الإعالم
املُختلفة.
ال�سبل التي
«يف مواجهة اله ّزات األرضية والزالزل»ُ ،ير�شدك �إىل �أف�ضل ُّ
ت�ساعدك يف احلفاظ على �سالمتك ال�شخ�صية ،و�سالمة املُحيطني بك،
ودرء ما �أمكن من خماطر املفاج�آت غري املُنتظرة ،والت�ص ُّرف بوعي
وحكمة حيال � ّأي طارئ ،وتدارك الوقوع يف املمار�سات اخلاطئة التي قد
ت�ؤ ّدي �إىل ما ال تحُ مد ُعقباه.
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اله ّزات األرضية
الهزَّة هي احلركة املفاجئة يف الق�شرة الأر�ضية ،التي ال ميكن التن ّب�ؤ �سلف ًا
بزمن حدوثها ،وهي االرجتاج الذي ي�شعر به النا�س ،خا�صة يف املباين ،الناجت
عن الزالزل التي حتدث ب�سبب ال�ضغط على ال�صخور يف باطن الأر�ض ،على طول
الن�شطة.
حدود ال�صفائح احلركية (التكتونية) ،حيث توجد العديد من ال�صدوع ِ
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عند حدوث اله َّزة الأر�ضية ي�سود لدى النا�س �شعور وك�أنهم على منت
�سفينة ترت َّنح مع �أمواج البحر ،وب�أن الأر�ض تتحرك حتت �أقدامهم،
ُت�سمع �أ�صوات �صرير النوافذ يف م�ساراتها ،يبد�أ الأثاث بالتح ّرك يف
مكانه ب�صورة غريبة ،ترتاق�ص امل�صابيح املع َّلقة يف ال�سقوف ،وي�ضطرب
َّ
وتتحطم ال�صحون
االتزان واحلركة ،فت�سقط الأواين من على الرفوف،
والك�ؤو�س يف خزائنها.
ومن حيث املن�ش�أ ،هناك نوعان من الهزّات الأر�ضية :طبيعية
وا�صطناعية .الأوىل ،وهي �إما حركية (تكتونية) �أم بركانية� .أما الثانية،
فتنتج عن الأن�شطة الب�شرية ،مثل ا�ستخدام املواد املتفجرة للأغرا�ض
ال�صناعية ،وجتارب التفجريات النووية ،وبناء ال�سدود العالية
والبحريات اال�صطناعية العميقة وعمليات ا�ستخراج املياه والنفط وما
�إىل ذلك.
وقد �أثبتت الأحدات على م�ستوى العامل� ،أن اخلطر وامل�س ِّبب ملعظم
الإ�صابات بالأرواح ،ال يحدث من ج ّراء الهزّات يف ح ّد ذاتها ،و�إمنا من
نتائجها ،مثل :انزالق الرتبة ،انهيار املباين واجل�سور ،حت ُّرك و�سقوط
الأثاث واملُقتنيات واملع َّلقات� ،شظايا الزجاج ،احلرائق ،الفي�ضانات،
ت�س ُّرب الغاز .كما �أن الت�ص ّرف غري ال�صحيح للنا�س ،ي�ش ِّكل �أكرب خطر
عليهم وعلى املُحيطني بهم.
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َّ
للهزة األرضية ؟
كيف نستعد
خطوات وقائية ال ُب َّد منها

	�إن اال�ستعداد املُ�سبق ُي�ش ِّكل حجر الزاوية الأ�سا�س يف درء املخاطر .من هنا،
ف�إن اخلطوات التح�ضريية الأ َّولية من جانب الأفراد ،تلعب دور ًا هام ًا ،وربمّ ا
حا�سم ًا ،يف �ضمان ال�سالمة ال�شخ�صية والعامة.
	�أوىل اخلطوات تكمن يف اختيار غرفة حمم َّية� ،أو � ّأي مكان �آمن (زاوية داخلية)
خ�ص�ص للحاالت الطارئة.
يف البيت ،وجتهيزها واعتمادها كملج�أ احتياطي ُي َّ
يجب �أن يكون هذا امللج�أ بعيد ًا عن اجلدران اخلارجية.
يجب �أن ُي ِل ّم كل �أفراد العائلة مبكان وجود املفاتيح الرئي�سة مل�صادر الكهرباء
والغاز واملاء يف املنزل ،وكيفية �إقفالها.
جتب معرفة كل خمارج الطوارئ� ،إن ُوجدت.
من َّ
املف�ضل حتديد مكان لتج ُّمع �أفراد العائلة ،يف حالة حدوث الهزَّة� ،إذا ما
كانوا مو َّزعني يف �أماكن خمتلفة ،داخل امل�سكن �أو خارجه.
ّ
التحطم ،ي�ش ِّكل م�صدر ًا للخطر .لذا
	�إنّ كل �شيء قابل للتح ّرك ،لل�سقوط �أو
ُ
يجب الت�أ ّكد من ا�ستبعاد هذه الأ�شياء عن مكان جلو�س �أفراد الأ�سرة داخل
البيت يف كل املراحل.
َّ
وتتقطع خطوط
ُت�صيب الهزَّة الأر�ضية ال ُبنى التحت َّية ،فقد تتد َّمر ال�شوارع،
الكهرباء والهاتف ،وتنفجر �أنابيب املياه .و�سيكون من ال�صعب على جمموعات
الإنقاذ الو�صول �إىل كل املناطق ،ناهيك عن عدم و�صولها �إىل كل بيت بال�سرعة
املطلوبة� .إنّ حت�ضري «حقيبة الطوارئ» مت ِّكن الفرد �أو الأ�سرة من البقاء ملدة 24
حتى � 72ساعة ،حتى و�صول امل�ساعدة.
ّ
التأكد من صمود البناء

الأهمية الأكرب لتفادي وقوع �إ�صابات يف الأرواح و�أ�ضرار يف املمتلكات� ،ساعة
حدوث الهزَّة الأر�ضية ،هي يف الت�أ ّكد من �أن املبنى الذي نعي�ش فيه ،قوي وقادر
على ال�صمود يف وجه الهزّات الأر�ضية .وهناُ ،يو�صى ب�إجراء فح�ص دوري لهيكل
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املنزل من جانب مهند�س م� َّؤهل ،للت�أ ُّكد من �أنه مالئم ومطابق ملتط ّلبات
املعايري القانونية املُح َّددة ل�صمود املباين خالل الهزّات الأر�ضية .ويف حالة
عدم كفاءة البناء يجب العمل على �إ�صالح اخللل يف ال�سرعة املُمكنة.
توزيع أفضل للتجهيزات والمستلزمات المنزلية

تت�س َّبب معظم الإ�صابات يف الأرواح �أثناء الهزَّة الأر�ضية ،من ج ّراء انهيار
الرفوف والأغرا�ض الثقيلة املو�ضوعة يف الأماكن العلو ّية� ،أو من �شظايا
الزجاج� ،أو من احلرائق وت�س ُّرب الغاز .لذا ُي�ستح�سن ،اللجوء م�سبق ًا �إىل:
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تقوية جدران املكتبات ،وحامالت
�أجهزة التلفزة ،وخزائن الأجهزة
ال�سمعية ،والرفوف.
تدعيم ركائز ّ
ال�سخانات ال�شم�سية
والتدفئة� ،أ�سطوانات الغاز ،املك ّيفات
وغريها.
ال�سامة
احلر�ص على تخزين املواد َّ
(مواد التنظيف و�سواها) والقابلة
لال�شتعال ،يف �أماكن مغلقة ،بعيد ًا
عن م�صادر احلرارة ومناطق � ّأي
متا�س كهربائي محُ تمل.
و�ضع امل�ستلزمات واحلاج ّيات
املنزلية الثقيلة يف �أماكن ُمنخف�ضة،
بعيد ًا عن �أماكن التواجد العادي
واليومي لأفراد ال ُأ�سرة.
إجراء تمارين وتدريبات دورية

مب�شاركة كافة �أفراد الأُ�سرة ،يف
املنزل ،وكذلك الأمر على م�ستوى
زمالء مكان العمل ،وبعد حتديد
املخ�ص�ص للتج ّمع
املكان الآمن
َّ
يف حاالت الطوارئ ،والذي مُيكن
الو�صول �إليه يف �سهولة �ساعة حدوث
الهزَّة الأر�ضية ،من املُ�ستح�سن �إجراء
متارين دورية ،من حني �إىل �آخر،
ل�ضمان مدى اجلاهزية واال�ستعداد.
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التصرف السليم أثناء اله ّزات األرضية والزالزل
ُّ
عند بدء ال�شعور بارجتاف الأر�ض وارتعا�ش ما عليها ،وحت ّرك الأثات،
تي َّقن ب�أن املكان الذي �أنت فيه يتع َّر�ض �إىل هزّة� ،أو �إىل زلزال ،لذا يجدر
بك الت�ص ّرف بوعي و�إدراك.
َّ
وأنت داخل مبنى:
بالهزة
فوجئت
إذا
َ
ِ

ْ
انتقل ب�سرعة �إىل مكان � ِآمن (غرفة الطوارئ ،زاوية حمم َّية ،حتت �إطار
الباب اخلارجي ،غرفة الدرج ،حتت طاولة متينة) وانتظر حتى انتهاء
الهزَّة ،ثم غادر املبنى فور ًا ،لأن الهزَّة قد تليها هزَّات �أخرى.
ثوان معدودة ،انت ِق ْل على
	�إذا كان اخلروج الفوري من املبنى ممُ كن ًا خالل ٍ
الفور �إىل م�ساحة مفتوحة.
�إذا ُك ْن َت داخل امل�صعد ،ا�ض َغ ْط على زر التو ّقف وغادره بال�سرعة الق�صوى
عرب ال�سالمل الداخلية يف اجتاه الأماكن الآمنة.
إذا اضطررت للبقاء في المنزل:

ابت ِع ْد عن اجلدران اخلارجية ،ال�شرفات والنوافذ والزجاج والرفوف
واملع َّلقات ،وعن �أي �شيء ميكن �أن ي�سقط عليك من الأعلى وي�ؤذيك.
واح ِم ر�أ�سك ووجهك
ْاح ِم نف�سك باجلثو على الركبتني ،الت�صق بالأر�ض ْ
براحتي يديك.
جت َّنب �إ�شعال النار(عود ثقاب� ،شمعة ،و ّالعة �سجائر� ،أو � ٍّأي من الأنواع
التي ُت�صدر اللهب)� ،أو ت�شغيل � ّأي مفتاح كهربائي من � ّأي نوع (وي�شمل
ذلك ا�ستعمال الهاتف اخللوي) خ�شية ح�صول انفجار ج ّراء ت�س ّرب
محُ تمل للغاز.
إذا أتيحت لك فرصة مغادرة المبنى:

	ال تلج�أ بتات ًا �إىل ا�ستخدام امل�صعد �أثناء الهزَّة الأر�ضية �أو بعدها،
فالأدراج وال�سالمل �أكرث �أمان ًا.
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قبل اخلروج من املبنى يجب ف�صل مز ِّود غاز الطهي ومفتاح الكهرباء الرئي�س
للم�سكن ،عن م�صدريهما اخلارجيني .بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ي�ستح�سن �إغالق
م�صدر الغاز الرئي�س ،وكذلك م�صدر املاء للمبنى كله.
ُقم بجمع �أفراد العائلة مع ًا.
تن�س حقيبة /حقائب الطوارئ يف الداخل ،بل اح َر ْ�ص على حملها قبل
	ال َ
املغادرة.
أقفلت باب امل�سكن ج ّيد ًا.
ت�أ َّكد من �أنك قد � َ
مبان قد ت�ض َّررت ،بدون ت�صريح من اجلهات املعنية (�إ ّال
جت َّنب الدخول �إىل ٍ
لتنفيذ حاالت �إنقاذ).
مالحظةُ :ي�صبح الإخالء �ضروري ًا ،عندما تكون هناك عالمات ملحوظة على
وجود عيوب هيكلية يف عنا�صر املبنى .ويف حال عدم وجود �شقوق جديدة ،مُيكنك
البقاء فيه.
ت خارج المنزل:
إذا ُك ْن َ

ا ْبقَ يف م�ساحة مفتوحة ،وابت ِع ْد قدر الإمكان عن املباين (خا�صة مداخلها)
والأ�سوار والأ�شجار العالية ،وعن �أعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء والهاتف،
واللوحات املعدنية املع ّلقة ..امل�ساحة املفتوحة �أكرث �أمان ًا.
َ
احذ ْر من الأ�شياء التي قد ت�سقط من �أعلى ،كحجارة تلبي�س اجلدران ،حم ِّركات
املك ّيفات� ،شظايا الزجاج و�أ�سالك الكهرباء والهاتف املقطوعة.
ابت ِع ْد عن املعابر واملم ّرات ال�سفلية والعلو َية (كاجل�سور والأنفاق).
اح َر ْ�ص على البقاء حيث �أنت� ،إىل �أن تقف الهزّات� ،أو ت�أتي التعليمات من
اجلهات املعن َّية بالعودة �إىل املنزل.
نت في مركبة:
إذا ُك َ

�إن كانت الهزَّة الأر�ضية م�ستمرة �أثناء قيادتك ل�سيارتك...
تو ّق ْف فور ًا ،وب�أ�سرع ما مُيكن �أن ت�سمح به �شروط ال�سالمة ،وانتظر يف داخلها
حتى تتوقف الهزّة� ..إن ال�سيارة حتميك َومن معك.
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ا�ستمِ ْع �إىل املذياع (يف ال�سيارة) للوقوف على املعلومات والإر�شادات.
اجتنب التو ّقف حتت ج�سر �أو فوقه� ،أو داخل نفق� ،أو على تقاطع طرق،
مبان �أو حتت منحدر �شاهق – خوف ًا من انهيارها.
�أو بالقرب من ٍ
ابتعد ب�سيارتك� ،أو �إذا تع ّذر عليك ذلك ،فعلى الأقدام.

ت على شاطئ البحر:
إذا ُك ْن َ

غا ِد ْر املكان فور ًا ،وابت ِع ْد عنه قدر الإمكان ،خ�شية �أن ت�صل �إليك موجة
عارمة (ت�سونامي) تغمر ال�شاطئ� .إن الرتاجع القوي واملفاجئ للبحر،
داللة على اقرتاب و�صول موجة «ت�سونامي».
وفي جميع الحاالت:

حاول �أن تبقى حمافظ ًا على هدوئك ،وال ترت ِب ْك ،وحا ِو ْل �أن ُت�سعف
من هُ م حولك.
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جت َّنب االت�صال ب�أرقام هواتف الطوارئ ( 997و  ،)999للتخفيف من ال�ضغط
على خطوطها.
ا�ستمِ ْع �إىل املذياع �أو تا ِب ْع التلفاز� ،أو غري ذلك من و�سائل االت�صال والتوا�صل،
ملتابعة املعلومات و�آخر التطورات.
هزات ثانوية:

كن م�ستع ّد ًا لهزّات �إ�ضافية ،قد حتدث خالل دقائق� ،أيام �أو �أ�شهر .وقد تت�س َّبب
مبان قد �ض ُعفت من الهزَّة الأوىل.
يف انهيار ٍ
تذ َّكر دائماً� ..أن اال�ستعداد امل�سبق ي�ساعدك �أن تبقى هادئاً و�أن تت�ص َّرف بوعي.
من املُ�ستح�سن التد ُرب الدوري على الإجراءات املذكورة �أعاله ،فالتد ّرب
يجعل ر َّد فعلك يف الوقت املنا�سب �سه ً
ال� ،سريعاً و�آلياً.
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تعزيز إمكانية النجاة حتت األنقاض
	�إن كان هنالك �أ�شخا�ص عالقني حتت الركام واحلطام ،ا�ستعمل –
بعقالنية  -الأدوات املنزلية لرفع الأ�شياء الثقيلة ،مثل ق�ضيب حديد �أو
�سوى ذلك.
إرشادات عامة عندما تكون تحت الركام

كنت عالق ًا حتت احلطام والركام ،ا ّت ِب ْع ما �أمكنك من اخلطوات
�إن َ
ً
التالية ،وذلك وفقا للو�ضع الذي قد تكون عليه:
ف�ش ِلكِّ ،
حاول التخ ّل�ص بنف�سك .ويف حال َ
غط جمرى التن ّف�س بقطعة
قما�ش للحماية من الغبار ،و ُق ْم بالطرق (بال�ضرب) على الأنابيب �أو
اجلدران ،لكي يتم َّكن املُنقذون من حتديد موقعك.
واح ِم ر�أ�سك ووجهك من الزجاج املتناثر �أو
حا ِف ْظ على نف�سكْ ،
الأج�سام املُت�ساقطة من �أعلى ،بتغطية ر�أ�سك مبعطف� ،أو ببطانية �أو
بوا�سطة ال�صحف �أو ب�صندوق� ،إلخ..
اخلطرة �أو الأج�سام غري امل�ستقرة ،و�إذا �أمكن،
ابت ِع ْد عن املناطق ِ
�إل ِب ْ�س زوج ًا من الأحذية القوية حلماية قدميك من الزجاج املتناثر.
ا�ستند �إىل جدران خالية من النوافذ الزجاجية �أو الرفوف املر ّكبة.
واجل�س حتت طاولة متينة �أو مكتب �أو �سرير ثقيل ،لأن ذلك
ازح ْف
�أو َ
ْ
ّ
�سيمنحك ف�سحة للتنف�س ،ويحميك من الأج�سام املت�ساقطة من �أعلى.
	�إذا ُك ْن َت يف منطقة �آمنة� ،إبقَ فيها ،وال حتا ِول ا�ستعمال ال�سالمل �أو
امل�صاعد الكهربائية ،لأن هناك احتمال خطر �سقوط ركام �أو ت�ض ُّرر
ال�سالمل �أو املخارج ،وانقطاع التيار الكهربائي يف امل�صاعد.
ا�ستعمِ ْل م�صباح ًا و ّما�ض ًا – �إذا ما تو َّفر لديك  -جلذب االنتباه ،وال
ُت رِن امل�صابيح �أو ُتوقد و ّالعة �أو �شمعة �أو عود ثقاب �أو طباخات الغاز
�إلخ ،ما مل تكن مت�أ ِّكد ًا من عدم وجود خطر ت�س ُّرب للغاز.
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حو�صرتَ بالركام ،ح ِّرك �أ�صابع يديك وق ّد ّميك بني فرتة و�أخرى،
	�إذا ما ِ
ل�ضمان دوران ال ّدم ومنع حدوث التجلُّطات الدموية.
حا ِف ْظ على معنوياتك عالية ،بالتفكري ب�أح ّبائك ،الأمر الذي �سي�ساعدك يف
ال�سعي �إىل البقاء ح ّي ًا ،ويرفع من روح املقاومة لديك.
وا�ستج ْب لنداءات املُنقذين .ال ت�ص ُر ْخ دون
حا ِف ْظ على الهدوء ،و ُكنْ منتبه ًا،
ِ
�ضرورة ،لأن ذلك قد ُي�ضعفك.
نت
بال�صراخ� ،إذا ُك َ
ِ
ا�ستقط ْب انتباه املُ�سعفني ،با�ستعمال امل�صباح الو ّما�ض� ،أو ّ
ً
مت�أ ِّكدا من وجود �شخ�ص من حولك.
تنا َول الطعام واملاء من الثالجة� ،إذا كانت على مقربة منك.
	�إحذ ْر الزجاج املتناثر والركام ،واقت�صد يف ا�ستهالك الطعام ،لكي حتا ِف ْظ على
بقاء كميات منه �إىل فرتة �أطول.
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َّ
تتوقف اله ّزات
بعد أن
ت مصاب ًا:
إذا ُك ْن َ

حا ِف ْظ على هدوئك ،وجت َّنب �صدمات اخلوف والهلع.
حا ِو ْل لف َْت االنتباه �إىل مكان وجودك ب�أ ّية طريقة ممُ كنة.
اف�س ْح يف املجال �أمام �أ�صحاب الإ�صابات الأ�ش ّد خطورة ،للمعاجلة.
َ
ت من ال ّناجين:
إذا ُك ْن َ

تف ّقد جميع �أفراد العائلة ،ومعارفك ،وابحث عن املفقودين.
ا ْب َحثْ عن امل�صابني ،و ّقم بتقدمي امل�ساعدة لهم و�إ�سعافهم ،ال�س ّيما
�إذا ُكنت ُمل ّم ًا مبهارات الإ�سعاف� ،أو اطلب امل�ساعدة باالت�صال ب�إدارة
الدفاع املدين �أو بال�شرطة� ،إذا لزم الأمر.
	ال تتح َّرك حايف القدمني.
�ساهم يف �إخماد احلرائق.
تف ّقد منزلك من اخلارج ،قبل الدخول �إليه ،للوقوف على �أ َّية �أ�ضرار
حلقت به.
محُ تملة قد تكون ِ
إف�ص ْل جميع م�صادر الطاقة ،و ُق ْم بالإبالغ عن � ّأي ت�س ُّرب للغاز �أو املاء
	� ِ
�أو مياه املجاري.
وال�سامة.
ُق ْم بتنظيف � ّأي ت�س ُّرب للمواد اخلطرة ّ
	�إع َم ْل على �إخالء املُ�صابني� ،إذا كانت حياتهم يف خطر.
َ
احذ ْر الأ�سالك الكهربائية والهاتفية املقطوعة واملتد ّلية ،ال تقرتب
منها وال تل َم�سها ،و ُق ْم باالبالغ عنها.
	ال ت�ستعمِ ْل الهاتف �إ ّال يف احلاالت الطارئة ،وخا�صة املتحرك ،يف حال
ت�س ُّرب الغاز.
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ا�ستمِ ْع �إىل الإذاعة وغريها من و�سائل الإعالم والتوا�صل املُتاحة ،وتق َّيد
املخت�صة.
بتعليمات اجلهات
َّ
عند فتح الأبواب واخلزائنْ ،اح َذ ْر �سقوط الأغرا�ض واحلاج ّيات املرتاكمة
عليها.
تفح�صه ،للت�أ ُّكد من عدم وجود �أ ّية عيوب
راقب حالة املبنى با�ستمرار ،عرب َّ
جديدة �أو هيكلية يف عنا�صره ،مثل اجلدران ،الأر�ضيات ،حواجز ال�شرفات،
الأعمدة .ثم �أب ِلغ اجلهات املعن َّية يف حال حدوث � ّأي من هذه العيوب�(.إدارة
كنت ت�سكن يف مبنى خا�ص �أو حكومي،
البلدية /ق�سم تفتي�ش املباين� ،إذا َ
ووحدات ال�صيانة التي تخدم يف املنطقة).
ا�ست ِع ّد حلدوث هزّات ارتدادية للزلزال ،وغا ِد ْر املنزل قبل حدوثها.
22
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الــــــــزالزل
الزالزل هي �إحدى الظواهر الطبيعية التي ال مُيكن التن ّب�ؤ بوقوعها،
كما ال مُيكن تفاديها ،بل ،من املُمكن اتخاذ اال�ستعدادات الالزمة للح ّد
من كوارثها و�أ�ضرارها� ،أثناء وبعد وقوعها.
و ُت َع ّد الزالزل �أكرث الكوارث الطبيعية ت�أثري ًا على الإن�سان ،نظر ًا حلدوثها
املفاجئ وال�سريع ،ولمِ ا قد ينجم عنها من خ�سائر ب�شرية ومادية.
مُويكن تق�سيم الآثار الزلزالية �إىل نوعني ،هما :الآثار الأ َّولية ،وتتمثل يف
حدوث احلركة الأر�ضية العنيفة ،وما ي�صاحبها من ت�ص ُّدعات و�سقوط
للمباين وغريها ..والآثار الثانوية ،وتتمثل يف احلرائق واالنهيارات
الأر�ضية والفي�ضانات والتغيرّ ات يف م�ستوى �سطح املاء.

حتدث معظم الزالزل بالقرب من /وعلى امتداد حدود ال�صفائح القارية
التي تت�ش َّكل منها ق�شرة الأر�ض .وهي عبارة عن اهتزازات �أر�ضية
�سريعة ُمتبعة بارتدادات ،على �شكل «�أمواج زلزالية» ،حتدث ،من وقت
�إىل �آخر ،نتيجة تق ّل�صات يف الق�شرة الأر�ضية ،وعدم ا�ستقرار باطنها.
تك�سر ال�صخور وحت ُّركها يف باطن الأر�ض ،نتيجة
وتعود يف �أ�سبابها �إىل ُّ
23

مل�ؤثرات جيولوجية ينجم عنها حت ُّرك
ال�صفائح الأر�ضية .وقد تن�ش�أ كنتيجة
لأن�شطة الرباكني �أو لوجود انزالقات
يف طبقات الأر�ض.
وحتدث الزالزل يف الياب�سة �أو يف
املاء ،وقد تكون �أفق َّية �أو ر�أ�س َّية.
وترتاوح خطورتها ومدى ت�أثر الطبقة
الأر�ضية بها ،ح�سب درجة ون�سبة
االنزالق ال�صخري الذي تنتج عنه
هزّات �أر�ضية.
وقد ت�ؤ ّدي الزالزل �إىل ت�ش ّقق
الأر�ض ،ون�ضوب الينابيع� ،أو ظهور
�أخرى جديدة� ،أو حدوث ارتفاعات
وانخفا�ضات يف الق�شرة الأر�ضية،
و�أي�ض ًا ،حدوث �أمواج عالية حتت
�سطح البحر (ت�سونامي) ،ف�ض ًال ع ّما
مُيكن �أن تت�س َّبب به من �آثار تخريبية،
تطال املباين واملوا�صالت واملن�ش�آت.
وحت َّدد ق ّوة الزلزال من � 1إىل  10درجات وفق مقيا�س ريخرت .وبينما ُي�ص َّنف
الزلزال «،خفيف ًا» عندما ترتاوح ق ّوته ما بني  1و  4درجات ،ف�إن الزالزل التي
«متو�سطة»� .أما «الق�صوى» ،فتو�صف بها
ترتاوح ق ّوتها ما بني  4و  6درجاتُ ،تعترب ِّ
الزالزل التي تزيد قوتها عن  7درجات على املقيا�س نف�سه.
ويف الزالزل «اخلفيفة» ،من املُمكن �أ ّال تحُ دث �أ َّية �أ�ضرار على ُم�ستوى الأرواح
واملمتلكات ،يف حني �أن املتو�سطة قد جتلب معها �أ�ضرار ًا يف املنازل واملباين� ،أما
الزالزل ال ُق�صوى ،فقد ت�ؤ ّدي �إىل تدمري مدن ومناطق ب�أكملها على ر�ؤو�س �ساكنيها،
و�إزالتها نهائي ًا وحتويلها �إىل �أنقا�ض� ،أو ط ْمرها حتت الأر�ض.
24
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أسباب حدوث الزالزل
ال�صدوع التي حتدث يف �صخور ق�شرة
تقع معظم الزالزل على امتداد ُّ
الأر�ض اخلارجية ،وتكون يف مناطق �ضعف هذه ال�صخور ،ومعظمها
حتت �سطحها .وتنطلق الزالزل من نقطة ُت�س ّمى« :الب�ؤرة»� ،أو «املركز»،
وعادة ما تكون على ّعمق �أقل من �سبعني كيلومرت حتت �سطح الأر�ض ،يف
حني �أن �أعمق هذه الب�ؤر يقع عند �سبعمئة كيلومرت .و ُت�س َّمى النقطة التي
تقع مبا�شرة فوق الب�ؤرة على �سطح الأر�ض« :الب�ؤرة ال�سطحية» ،حيث
ي�شعر النا�س باالهتزاز بالقرب منها.
ال�ص ْدع،
تك�سر ال�صخور من ب�ؤرة الزلزال ،وميت ّد ك�شقّ على طول َّ
يبد�أ ُّ
وتتو ّقف �سرعة انت�شاره على طبيعة ال�صخر (تبلغ ثالثة �آالف كيلومرت
يف الثانية يف الغرانيت) .ويت�س َّبب انك�سار ال�صخور يف حدوث ما ُي�س َّمى:
«املوجات الزلزالية» (ال�سيزمية) ،التي تنطلق من ب�ؤرة الزلزال �إىل
كافة االجتاهات ،وتنق�سم �إىل نوعني :باطنية ،وهي الأ�سرع التي تنطلق
من باطن الأر�ضُ ،م�س ِّببة معظم الدمار الزلزايل ...و�سطحية ،تنتقل
عرب �سطح الأر�ض� ،إ ّما ب�شكل �أفقي� ،أو مبا يجعل �سطح الأر�ض ميوج
كاملحيط.
وتعود من حيث أسبابها ،إلى جملة من العواملُ ،يمكن
تحديدها في ما يلي:
1

احلرارة الكامنة يف باطن الأر�ض.
تق ّل�صات الق�شرة الأر�ضية تبع ًا النكما�ش املائع الناري ومت ُّدده.

3

مت ُّدد املواد الباطنية حتت ت�أثري احلرارة الناجتة عن التفاعالت
الكيماوية امل�ستمرة يف نواة الأر�ض.
املوجات الكهربية التي حتيط بالأر�ض.

5

عالقة املوجات الكهربية بالتفاعالت الكيماوية.

2

4

25

6

املواد الإ�شعاعية املوجودة يف باطن الأر�ض ،والطاقة النووية الهائلة املنبعثة من
ّ
حتطم الذرات يف اليورانيوم والثيوريوم.

7

وجود الغازات املحبو�سة داخل الأر�ض وت�سخينها.

8

انطالق الطاقة الناجتة عن احتكاك ال�صخور.

9

ال�صدوع الكبرية.
حت ّرك طبقات الأر�ض حول ّ

10

الثورات الربكانية.

11

االخرتاق املفاجئ للمواد املن�صهرة يف باطن الأر�ض.

12

التفجريات النووية حتت �سطح الأر�ض.

13

�سقوط النيازك.
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14

15
16

17
18

واملفرط للمياه اجلوفية ،الذي ي�سمح للهواء
اال�ستغالل اجلائر
ِ
باحتالل املنطقة التي فرغت ،فتحدث انهيارات هائلة يف ارتفاع
مكامن الطبقات الطينية نتيجة فقدانها للماء.
انهيار الكهوف الكبرية حتت �سطح الأر�ض.
وتك�سر يف ق�شرة الأر�ض ،ب�سبب ا�ضطراب التوازن
حدوث ت�ش ّقق ُّ
فيها .ويختل توازن ق�شرة الأر�ض نتيجة الكت�ساح كميات هائلة من
وتر�سبها يف
املواد القريية ،بوا�سطة عوامل التعرية التي تنقلها ّ
البحار واملحيطات.
حتركات املواد ال�صخرية املن�صهرة خالل ق�شرة الأر�ض �أو �أ�سفلها.
ال�ص ْدع وانزالق ال�صخور عليه ،الذي ُيعرف بالزالزل التكتونية.
َّ

كذلك ،هناك جمموعة من العوامل تكمن وراء ثورة الزالزل على �سطح
الأر�ض ،منها ما هو داخلي يرتبط بتكوين الأر�ض وطبقاتها :الق�شرة،
الو�شاح وال ّلب الذي يتك َّون من كرة �صلبة من احلديد والنيكل تتم َّيز
باالرتفاع الهائل يف حرارتها ،والتي ت�صل �إىل قرابة  6000درجة مئوية.
ونظر ًا لكون طبقات الأر�ض غري متجان�سة حتدث عملية انتقال للحرارة
من منطقة �إىل �أخرى ،وعندما ترتاكم الطاقة احلبي�سة يف منطقة ما يف
طبقات الأر�ض ،يظهر دور ال�شم�س والقمر ،من خالل موجات اجلذب
التي ت�ؤثر بها على الأر�ض ،وهو ما ي�سمح بتحرير احلرارة املختزنة داخل
باطن الأر�ض على �شكل زالزل وبراكني.
وكما تقف ظاهرة اقرتان الكواكب ،وراء حدوث الزالزل ،تلعب جيولوجيا
املكان �أي�ض ًا دور ًا هام ًا ،حيث ت�ؤثر �سماكة الق�شرة الأر�ضية ،مبا فيها من
فوالق وت�ص ّدعات ،وكونها جزر يف املحيط �أو �أر�ض �صخرية.
27

ملحتملة للزالزل
األضرار ا ُ
	�إىل جانب ما ت�ؤ ّديه من خ�سائر على م�ستوى الأرواح ،قد تت�س َّبب الزالزل يف
تغيرُّ ات تطال �سطح الأر�ض ،وما عليها ،مُويكن حتديد �أ�ضرارها يف ما يلي:
 1انهيارات �أر�ضية يف �أماكن جغرافية مع َّينة� ،أو ارتفاع الأرا�ضي يف مناطق �أخرى،
ينتج عنها ت�شكل ُجزُر جديدة� ،أو غرق �أخرى �أو مناطق �ساحلية بر َّمتها.
ال�ص ْدع ،قد تت�س َّبب يف
 2انزالقات �أر�ض َّية جانب َّية �أو عامود َّية ،على طول امتداد َّ
تدمري املمتلكات.
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 3اهتزاز املوجات الزلزالية مُيكن �أن يد ّمر �أو ُيلحق َّ
ال�ضرر يف املن�ش�آت
التي ال تقوى على حت ُّمل �إزاحة جانبية �أو عاموديه.
 4هبوط �أر�ضي� ،أو ت�ساقط �صخور من قمم اجلبال ،وكذلك هبوط يف
مما يت�س َّبب يف
ت�ضم كهوف ًا �أو جتاويف حتت �أر�ضيةّ ،
املناطق التي ّ
تدمري املن�ش�آت وال ُبنى التحتية ،مثل املباين والطرق.
 5قد تغمر �أمواج البحر الزلزالية �أو موجات ا َمل ّد (ت�سونامي) الناجمة
من الزالزل مناطق �ساحلية وا�سعة.
 6قد تت�س َّبب الزالزل يف اندالع احلرائق ،نتيجة تدمري مرافق الكهرباء
والغاز.
ومما ّ
ال�شك فيه� ،أن الزالزل ال تقتل الب�شر ب�صورة مبا�شرة ،بل يقتلهم
ّ
ما ينتج عنها ،من ت�ساقط للأ�شياء وانهيار للمن�ش�آت واندالع للحرائق
والت�س ّمم بفعل الت�س ُّرب الكيميائي والإ�شعاعي.
�إن معظم الأ�ضرار التي حتدث للإن�سان من ج ّراء الزالزل ،تنجم عن تلك
التي تقع قريب ًا من �سطح الأر�ض ،لأنها ُتعترب من �أكرث الزالزل تكرار ًا� .أما
الزالزل التي حتدث بني ال ُعمقني ( 600 – 60كلم) ،فتُعترب متو�سطة،
من حيث تكرارها وعمقها َّ
وال�ضرر الناجم عنها .وت�س ّمى النقطة التي
يبد�أ من عندها الزلزال بـ «عني» �أو «ب�ؤرة» الزلزال� ،أما النقطة املوجودة
فوقها متام ًا ،فوق �سطح الأر�ض ،فت�س َّمى «املركز ال�سطحي» له .وتنتقل
الطاقة املُنبعثة من الزلزال ،من الب�ؤرة �إىل جميع االجتاهات ،على هيئة
موجات �سيزمية (زلزالية) .وتتَّجه بع�ض املوجات نحو �أ�سفل الأر�ض،
فيما يتّجه بع�ضها الآخر نحو فوق �سطحها ،وتنتقل املوجات ال�سطحية
ب�صورة �أ�سرع من تلك الداخلية .مُويكن ت�سجيل املوجات ال�صادرة عن
زلزال كبري ،على �أجهزة ر�صد الزالزل يف املنطقة املقابلة للزلزال من
العامل ،وت�صل تلك املوجات �إىل �سطح الأر�ض يف غ�ضون  21دقيقة.
29

التنبؤ بقرب وقوع الزالزل؟
هل يُمكن
ّ
لقد ظ َّلت هذه امل�س�ألة ،ال�شغل
نجمني الأوائل
ال�شاغل والدائم لل ُم ِّ
وال َك َهنة وعلماء الفلك القدماء.
ونتيجة للتجارب واخلربات التي
اكت�سبها علماء الزالزل� ،أمكن التن ّب�ؤ
ببع�ض الأحداث الزلزالية املد ّمرة،
ف�أ�صاب بع�ضها ،لكن غالبها خاب.
وقد جاءت هذه التنب�ؤات «تقريب َّية».
وي�ستند اخلرباء ،عند احلديث عن
تو ّقعاتهم يف احتمال ح�صول زالزل
يف امل�ستقبل ،على عدد من العوامل،
�أهمها :موقع املنطقة وجيولوجيتها،
مواقع الت�ص ّدعات املوجودة و�أ�شكالها،
تاريخ املنطقة الزلزايل ،فرتة تكرار
ح�صول الزالزل ،واملراكز ال�سطحية
لها ،بالإ�ضافة �إىل الن�شاطات
ت�سجلها ّ
حمطات ر�صد
الزلزالية التي ّ
الزالزل و�أجهزتها.
من هنا� ،إن احتمال ح�صول زلزال يف
امل�ستقبل ،ي�ستند �إىل علم احتمايل،
وال مُيكن حتديد �ساعة �أو حلظة
ح�صول الزلزال .لذلك ،عندما
املتخ�ص�صون عن احتمال
يتحدث
ِّ
ً
ح�صول زالزل قوية م�ستقبال ،فهذا
يعني �أنه قد يح�صل الآن �أو بعد �ساعة
�أو بعد يوم �أو �أ�سبوع �أو �شهر �أو �سنة �أو
ع�شرات ال�سنوات.
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لذلك ،ف�إن � َّأي خرب �أو حديث يخرج عن هذا الإطار ،يدخل �ضمن
مرجع ّيات وعوامل �أخرى ،كالتنجيم وعلم الفلك وغريها� ،أو من باب
الإ�شاعات .وهذه املعايري غري ُمعتمدة ،وغري ثابتة .فمث ًال ،مل ُتظهر
الدرا�سات العلمية ،حتى الآن ،وجود عالقة مبا�شرة بني ظاهرة ك�سوف
ال�شم�س ،وح�صول زالزل يف نف�س الفرتة.
لذا ،يجب �أن ن�ضع دائم ًا ُن ْ�صب �أعيننا� ،أن الزالزل ظاهرة كونية طبيعية
ال يعلم حلظة حدوثها بال�ضبط� ،إال العالمِ بالغيب :اهلل �سبحانه وتعاىل.
وال ميكن منعها ،ولكن ميكن التخفيف من خماطرها عرب اتخاذ
الإجراءات املنا�سبة على كافة الأ�صعدة وامل�ستويات.
وت�شري الأبحاث �إىل �أن احليوانات مُيكنها اال�ست�شعار بالزالزل قبل
وقوعها� ،إذ تبدو خائفة وم�ضطربة ،وتت�ص ُّرف بطريقة غريبة قبل
حدوث الزلزال مبا�شرة .وقد الحظ العلماء �أن اخلفافي�ش والزواحف،
�أي�ض ًا ،من �أكرث احليوانات ا�ست�شعار ًا لظاهرة الزالزل.
وقد �ساهمت االكت�شافات والدرا�سات احلديثة يف تق ُّدم عمل ّيات
اال�ست�شعار بقرب الزالزل ،حيث ت�سمح الأجهزة املتط ِّورة مبراقبة بع�ض
امل�ؤ�شرات ،مثل :التغيرّ ات يف املقاومة الكهربائية ،درجة احلرارة،
ال�س ُحب ،و�أي�ض ًا عن طريق مراقبة حجم غاز الرادون يف
ال�ضغط ،تك ُّون ٌّ
مياه الآبار ،والذي يبد�أ يف االنطالق من الأر�ض عند ت�ص ُّدع ال�صخور.
وي�ستطيع العلماء اليوم ،تو ّقع ب�ؤر الزالزل ،ومعرفتها على املدى
�ستخدمني جهاز ت�سجيل ُي�س ّمى «مر�سمة الزالزل»
الطويل بد ّقةُ ،م ِ
ر�صد حركة الأر�ض
ح�سا�سة ت�ستطيع ْ
(�سي�سموغراف)ُ ،تز َّود بلواقط ّ
الناجمة عن املوجات ال�سيزمية ،وي�صدر ال�سي�سموغراف خطوط ًا
متم ِّوجة تعك�س حجم املوجات التي ت�سري حتته.
31

أنواع الزالزل

تتو َّزع الزالزل على أربعة أنواع أساسية ،هي:

 1تكتونية :وهي الأكرث �شيوع ًا ،و� َأ�ش ّد تدمري ًا ،وتن�ش�أ �أ�سا�س ًا من ال�ضغوط
الناجتة عن حت ّرك ال�صفائح املك ِّونة للق�شرة الأر�ضية .وهي متثل �صعوبة خا�صة
للعلماء الذين يحاولون تطوير و�سائل للتنب�ؤ بها .وال�سبب الأ�سا�س لهذه الزالزل،
هو �ضغوط تنتج من حركة الطبقات الكربى وال�صغرى التي ت�ش ّكل الق�شرة
الأر�ضية.
واحل َمم من
 2بركانية :حتدث ب�سبب التخلخل الناجت عن ت�صاعد الغازات ِ
جوف الأر�ض ،وغالب ًا ما حتدث يف ُعمق املحيطات.
 3انهيارية :تن�ش�أ نتيجة النهيار بع�ض الفجوات �أو الكهوف املوجودة يف الق�شرة
الأر�ضية ،وذلك نتيجة لذوبان ال�صخور املِلحية والكل�سية ،بفعل املياه اجلوفية.
وهذا النوع قليل احلدوث للغاية.
 4ا�صطناعية :حتدث نتيجة للتخريب الطبيعي للرتبة ،نتيجة الن�شاطات
الإن�سانية املختلفة ،كتجارب التفجريات النووية�َ ،ضخّ النفط من الآبار وبناء
ال�صدوع الزلزالية.
ال�سدود فوق ّ
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ّ
مؤشرات حدوث الزالزل
أهم
على الرغم من حدوثها املفاجئ وال�سريع ،ال ت�أتي الزالزل وحيدة
ومنعزلة ،دون مق ّدمات ،بل دون م� ِّؤ�شرات ت�سبقها بقليل �أو ترافقها .من
�أهم هذه امل� ّؤ�شرات:
 1ت�ش ّوه �سطح الأر�ض ،الذي تعرتيه مت ّوجات يف املناطق القريبة من
الب�ؤرة الزلزالية.
تغي مفاجئ يف م�ستوى �سطح البحر وارتفاع من�سوب مياهه ،وظهور
ُ 2رّ
�أمواج عاتية رغم هدوء الرياح ،وخا�صة �إذا كان مركز الزلزال قريباً
من ال�شاطئ.
ال�صدع.
تغي يف من�سوب مياه الآبار على امتدادا خط ّ
ُ 3رّ
 4حدوث �سل�سلة من الهزّات الأ ّولية اخلفيفة التي تتزايد ب�شكل تدريجي،
وقد ت�صل �إىل عدة مئات يف ال�ساعة.
تغي يف �سرعة املوجات الزلزالية.
ُ 5رّ
تغي يف املجال الكهربائي اجل ّوي ،ويف درجة التو�صيل الكهربائي �إىل
ُ 6رّ
ال�صخور ،بفعل انطالق جزيئات الهواء واجل�سيمات امل�شحونة �إيجاب ّياً
يف م�سارات الق�شرة الأر�ضية ،نتيجة ال�ضغط ال�شديد على ال�صخور.
تغي يف احلال املغناطي�سية للأر�ض.
ُ 7رّ
ال�صدوع.
 8انطالق غاز الرادون من الآبار على امتداد ّ
تغيات وا�ضحة يف �سلوك بع�ض احليوانات :حركات ع�شوائية
 9ظهور ُرّ
للفئران بعد خروجها من جحورها ،ا�ستمرار طريان احلمام وعدم
رجوعه �إىل �أع�شا�شه ونباح الكالب ب�شكل ُمل ِفت.
 10حدوث �إ�ضطرابات ج ّوية �أو عوا�صف تعقبها فرتة هدوء.
� 11سقوط �أمطار غزيرة.
�	12إحمرار قر�ص ال�شم�س.
� 13سماع �أ�صوات من داخل الأر�ض.
 14زيادة للأبخرة يف اجلو� ،إىل درجة كبرية.
� 15شعور الكثري من النا�س بد ّوار يف الر�أ�س.
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قوة الزالزل
قياس ّ
تُقا�س الزالزل عادة مبقيا�سني
«�ش َّدة»ها� ،أو وفق ًا
مهمنيّ � ،إما وفق ًا لـ ِ
َّ
لـ «ق َّوة»ها .فاملقيا�س الأول ،و�صفي
ال�ضرر ،ويعتمد على
يقي�س حجم َّ
قوة ت�أثري االهتزاز وم�ستوى الأ�ضرار
التي يخ ّلفها� ،آخذ ًا بعني االعتبار ما
ُيحدثه الزلزال من ت�أثري على الب�شر
و�ضعه �أ�سا�س ًا العامل
واملمتلكاتَ ،
الإيطايل جيو�سيب مريكايل يف العام
عدله العلماء الأمريكيون،
ثم َّ
ّ ،1902
املعدل»،
وع ِرف بـ «مقيا�س مريكايل َّ
ُ
وهو مقيا�س يختلف فيه �إن�سان عن �آخر
يف و�صف ت�أثري الزلزال طبق ًا الختالف
�أمناط احلياة يف بلدان العامل املختلفة.
والثاين ،علمي َع َددي َك ّمي ،ي�ستند
�إىل قيا�س الطاقة املُنبعثة من ب�ؤرة �أو
مركز الزلزالْ � ،أي حجم طاقة الإجهاد

ت�سجلها ّ
يهتم
حمطات الر�صد ،وال ّ
املُ�س ِّببة للزلزال ،وح�ساب املوجات الزلزالية التي ّ
بقيا�س الآثار املرت ِتّبة على الزلزال ،وقد و�ضعه عامل الزالزل الأمريكي ،ت�شارلز
وع ِرف بـ «مقيا�س ريخرت».
فران�سي�س ريخرت (ري�شرت) ،يف العام ُ ،1935
مقياس «ميركالي»:
عدل» ،ترتاوح ِ�ش َّدة الزالزل بني :بالغة ال�ضعف وكارثة
ووفق ًا ملقيا�س «مريكايل املُ َّ
زلزالية ،و ُت�ص َّنف كما يلي:
بالغ ّ
ال�ضعف (� )1أقل من  2.5درجات :ال ت�شعر به �سوى �أجهزة الر�صد والقيا�س
وبع�ض الطيور واحليوانات.
�ضعيف ج ّد ًا ( 3.5 – 2 )2درجات :ال ي�شعر به �سوى �سكان الطوابق العليا من
املباين والأبراج.
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�ضعيف ( :4.2 – 3 )3ال ي�شعر به �سوى عدد قليل من النا�س يف البيوت.
متو�سط ( :4.4 – 4 )4ي�شعر به معظم النا�س يف املباين ،حيث تهت ّز
النوافذ والأبواب واملعلقات.
�شديد (قوي ن�سب ّي ًا) ( :5 - 4.8 )5ي�ستيقظ ب�سببه النا�س من النوم،
يتك�سر الزجاج والأواين ،تهت ّز الأبواب
حيث تهت ّز الأ�شياء املُع َّلقةَّ ،
ب�شدة وقد َّ
تتحطم النوافذ.
عنيف (قوي) (ُ :6 - 5 )6يحدث بع�ضه تخريب ًا ،حيث ت�سقط حمتويات
تتك�سر الأ�شجار ،وي�شعر النا�س باخلوف.
الرفوفَّ ،
عنيف ج ّد ًا (قوي ج ّد ًا)( :7 - 6 )7يو ّدي �إىل ت�ش ّقق بع�ض اجلدران،
واملرتهلة و�ضعيفة البناء .يجري النا�س يف
وانهيار املباين القدمية
ّ
ال�شوارع ،ي�صعب الوقوف على الأر�ض وتظهر �أمواج يف برك ال�سباحة.
تت�صدع املباين
(مدمر) ( :8 - 6.5 )8ت�سقط املداخن وامل�آذنَّ ،
خمرب ِّ
ِّ
القو ّية ،وتنقلب املركبات ،تنهار املباين القدمية وقد تنجم خ�سائر يف
الأرواح.
(مدمر ج ّد ًا) ( :9 - 6.9 )9تت�ص ّدع بع�ض املباين القو ّية
مدمر
ِّ
ِّ
ويتداعى بع�ضها الآخر،
تتك�سر �أنابيب
َّ
تت�صدع الأر�ض والطرقاتَّ ،
املياه ،وتتلف اخلزانات والتمديدات ال�صحية واملجاري ،وي�سقط عدد
قليل من ال�ضحايا.
مر ِّوع (�شديد التدمري) ( :10 - 7 )10ينهار الكثري من املباين،
تتهدم اجل�سور
تت�ش َّقق الأر�ض وحتدث فيها انهيارات وانزالقاتَّ ،
والطرق املع َّبدة ،وتقع خ�سائر كبرية يف الأرواح.
مر ِّوع ج ّد ًا (بالغ التدمري) ( :11 - 8 )11تنهار معظم املباين ،تتطاير
الأج�سام يف الف�ضاء ،حتدث الت�ش ّققات يف الق�شرة الأر�ضيةَّ ،
تتحطم
ال�سدود ،وتنثني ق�ضبان ال�سكك احلديدية .تنهار كذلك ال�سدود ،مع
خ�سائر كبرية بالأرواح.
كارثة زلزالية (كارثي) ( :11 - 9 )12يحدث دمار �شامل ،تتطاير
املباين بال ا�ستثناء ،تت�ص ّدع ق�شرة الأر�ض ،ت�شتعل حرائق وا�سعة،
حت�صل في�ضانات و�ضحايا بالآالف .وتغمر مياه البحر ال�شواطئ.
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مقياس «ريختر»:

هو �أحد �أف�ضل مقايي�س الزالزل يف العامل و�أكرثها كفاءة وانت�شار ًا يف الوقت
احلا�ضر .ويعتمد جهاز «ريخرت» على مقيا�س لوغاريتمي ،من واحد �إىل ت�سعة،
حيث يكون الزلزال الذي قوته �سبع درجات مث ًال� ،أقوى ع�شر مرات من زلزال قوته
�ست درجات ،و�أقوى مئة مرة من زلزال قوته خم�س درجات ،و�أقوى �ألف مرة من
«متو�سط ًا»،
زلزال قوته �أربع درجات .وهكذا ،ف�إن زلزا ًال بقوة  5.3درجاتُ ،يعترب
ِّ
يف حني �أن �آخر مبقدار  6.3درجات ُيعترب «قو ّي ًا» ،وقد ترتتب عليه �أ�ضرار هائلة.
يتد َّرج مقيا�س ريخرت من درجة واحدة �إىل ع�شر درجات ،من الناحية النظرية،
لكنه ،من الناحية العملية ،مُيكن �أن ي�صل �إىل �أكرث من ذلك .فهو عبارة عن �س ّلم
�سجل ع�شر درجات على هذا املقيا�س يف تاريخ الزالزل.
مفتوح ،رغم �أنه مل ُت َّ
ويتفاوت �شعور الب�شر بدرجات الزالزل طبق ًا مل�ستواها على مقيا�س ريخرت ،فبينما
ال ي�شعر الإن�سان عادة بالدرجتني الأوىل والثانية ،ف�إن هذا ال�شعور يبد�أ عندما
ت�صل �إىل ثالث درجات فما فوق� ،أما الزالزل التي تفوق الدرجة ال�سابعة ،فهي
مدمرة.
غالب ًا ما تكون ِّ
ووفق ًا للتقديرات ال�سنوية على م�ستوى العامل ،يحدث نحو ثمانية �آالف زلزال تبلغ
ق َّوتها من � 5إىل  6درجات ،بينما يقع حوايل خم�سني �ألف زلزال ،تبلغ ق َّوتها ما بني
� 3إىل  4درجات ،كما يقع زلزال واحد ،تبلغ ق َّوته من � 8إىل  9درجات.
7,2
7,6
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التوزيع اجلغرايف العاملي للزالزل

على الرغم من �أن َ
الهزّات الزلزالية ظاهرة �شائعة يف جميع �أنحاء
الأر�ض� ،إ َّال �أن ما يحدث منها على الياب�سة ،يرت َّكز يف مناطق مع َّينة،
حددوها بد ّقة .مُويكن تق�سيم خارطة
ا�ستطاع اخلرباء اجليولوجيون �أن ُي ِّ
العامل ،من حيث الأن�شطة الزلزالية� ،إىل منطقتني رئي�ستني ،هما:
منطقة «احللقة النارية» ،التي مت ّر يف �سواحل املحيط الهادي ال�شرقية
والغربية ،وهي من � َأ�ش ّد جهات العامل ِع َ
ر�ضة للهزّات الأر�ضية وكوارثها،
ومن �أهم مناطق �ضعف الق�شرة الأر�ضية .
املنطقة الثانية ،متت ُّد من جزر الهند الغربية ،وهي مناطق خطرية
للغاية ،وتوجد فيها �سال�سل جبال الأنديز ،وت�شمل جزر املارتينيك و�سان
دييغو وجامايكا وبورتوريكو وهاييتي والأنتل يف البحر الكاريبي.
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سواحل احمليط الهادئ

كما مُيكن �أن يقع توزيع الن�شاط الزلزايل �ضمن ثالثة نطاقات كبرية ،هي:
1

نطاق ميت ّد فوق �سال�سل املرتفعات التي حتيط ب�سواحل املحيط الهادي ،يف
جلزُر و�أ�شباه ا ُ
�أمريكا اجلنوبية وال�شمالية و�آ�سيا ،ويت�ض َّمن ا ُ
جلزُر التي تكتنف
تلك ال�سواحل.
نطاق ميت ّد فوق �سواحل البحر املتو�سط ،وي�شمل الألب والقوقاز.
نطاق ي�شمل منطقة الأخاديد يف �شرقي �أفريقيا ،وجنوب غربي �آ�سيا ،ويرتبط
حدوث الزلزال يف هذا النطاق بوجود االنك�سار الأفريقي العظيم.
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اإلمارات وخطر الزالزل
ُت َع ّد دولة الإمارات العربية املتحدة من املناطق الثالثة ،من حيث
بحكم ُقر ِبها من اململكة العربية ال�سعودية
الن�شاط الزلزايل فيهاُ ،
و�إيران ،اللتني متتلكان مناطق ن�شيطة يف جماليهما الزلزاليني.
ق�سم مناطق الزالزل ،من حيث ن�شاطها الزلزايل �إىل� :ساخنة جد ًا،
و ُت َّ
كمناطق يف �آ�سيا (اليابان و�إندوني�سيا) ،وتليها بدرجات �أق ّل منطقة
البحر الأبي�ض املتو�سط و�إيران وتركيا ،ثم منطقة اجلزيرة العربية
واخلليج العربي.
و ُيجمع خرباء و�أكادمي ّيون ،على �أن هناك �سببني �أ�سا�سني حلدوث
الزالزل يف دولة الإمارات ،الأول ب�سبب فوالق �أو �شقوق زلزالية موجودة
يف الدولة ،مثل فالق منطقة دبا� ،إ�ضافة �إىل زالزل م�صدرها من خارج
الدولة ،كالتي حتدث يف �إيران ،وهي زالزل �أ�ش ّد قوة من تلك التي �سبق
ذكرها ،ولذا ميت ّد ت�أثري هذه الزالزل �إىل املناطق املجاورة .ويو�ضح
اخلرباء� ،أن ال�سواحل اجلنوبية من �إيرانُ ،تعترب من املناطق الن�شيطة
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زلزالي ًا ،وحتدث فيها الزالزل ب�صورة م�ستمرة ،م�ؤ ّكدين �أن دولة الإمارات هي
مدمرة ،لأن معظم
منطقة �ضعيفة اخلطورة ،من ناحية �إمكانية تع ُّر�ضها لزالزل ِّ
معدل اخلطورة .لكنهم ي�ضيفون �أنه «ال مُيكن
الزالزل يف الإمارات هي دون َّ
اال�ست�سالم �إىل َخ َدر الأمان ،ب ُب ْع ِدنا عن خطر الزالزل ،فالزالزل لي�ست ظاهرة
مُيكن التهاون يف التعامل معها واالحتياط لها».
وي�ستبعد ه�ؤالء حدوث زالزل مد ّمرة يف الإمارات ،نظر ًا ل ُبعدها عن مناطق الهزّات
ال�شديدة ،التي ت�أتي من الزالزل عميقة املركز.
وي�ؤ ّكد اخلرباء� ،أن معظم البنايات والأبراج ال�سكنية ،يف دولة الإمارات ،حديثة،
و َّمت ت�صميمها وفق �أف�ضل معايري الأمن وال�سالمة العامليةُ ،م�ضيفني �أن معظمها
قادر على مواجهة الزالزل العنيفة.
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العدة االحتياطية ملواجهة الزالزل
ّ
أي زلزال أو ّ
هزة زلزالية،
استعدادًا الحتمال وقوع ّ
التزود بما يلي:
من الضروري
ُّ

-

جهاز مذياع «راديو» �صغري ،وم�صباح مع بطاريات �إ�ضافية.
حقيبة �إ�سعاف حتتوي على الأدوية ال�ضرورية لأفراد الأ�سرة.
كت ِّيب عن الإ�سعافات الأ ّول َّية.
ِمطف�أة حريق ،وجهاز لك�شف ال ّدخان.
مفتاح «�إنكليزي» قابل للتعديل ،لإ�صالح ت�سربات الغاز واملاء.
�س ّلم حممول للهروب.
زجاجات ماء كافية ّ
لل�شرب ،وم�ؤونة �أ�سبوع من �أغذية مع ّلبة ومجُ ّففة
(يجب ا�ستعمالها وا�ستبدالها كي ال تتلف).
فتّاحة مع ّلبات وعلبة ثقاب «كربيت».
�أرقام هواتف ال�شرطة والطوارئ والدفاع املدين.
ي�ضم جميع الأوراق الثبوت ّية اخلا�صة بالأ�سرة ،والبطاقات امل�صرفية،
ملف ّ
�إ�ضافة �إىل مبلغ نقدي.
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َّ
الهزات األرضية والزالزل
رسائل ...يف مواجهة
َّ
الهزة أو الزلزال:
قبل وقوع

ُ .1ق ْم باختيار غرفة حمم َّية� ،أو � ّأي
مكان �آمن �آخر (زاوية داخلية)
يف البيت ،وبتجهيزها واعتمادها
خ�ص�ص للحاالت
كملج�أ احتياطي ُي َّ
الطارئة .يجب �أن يكون هذا امللج�أ
بعيد ًا عن اجلدران اخلارجية.

ِ
اﺳﺘﺨﺪ ْم

ﻻ

اﳌﺼﻌﺪ

 .2يجب �أن يكون كل �أفراد العائلة
على معرفة مبكان وجود املفاتيح
الرئي�سة مل�صادر الكهرباء والغاز
واملاء يف املنزل ،وكيفية �إقفالها.
 .3جتب معرفة كل خمارج الطوارئ،
والعمل دائم ًا على �إزالة العوائق
منها.
 .4يجب حتديد مكان لتج ُّمع �أفراد
العائلة ،يف حالة حدوث الهزَّة.
ّ �	.5أي �شيء قابل للتح ّرك ،لل�سقوط �أو
ّ
التحطم ،ي�ش ِّكل م�صدر ًا للخطر.
لذا يجب الت�أ ّكد من ا�ستبعاده عن
مكان جلو�س �أفراد الأُ�سرة داخل
البيت يف كل املراحل.
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ﲢﺖ اﻟﻄﺎوﻟﺔ و

اﻻﺳﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳋﻄﺮة

ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ رﻗﺒﺘﻚ
ورأﺳﻚ

ُ .6ق ْم بتح�ضري «حقيبة الطوارئ»،
والت�أ ُّكد من وجود كافة حمتوياتها
ال�ضرورية.
ُ .7ق ْم بالك�شف الدوري على املبنى،
للت�أ ّكد من �إمكانيات �صموده ْ
وك�شف
مناطق اخللل فيه .واع َمل على
�إ�صالح � ّأي خلل� ،إذا ما ُو ِجد ،ويف
ال�سرعة املمكنة.
َ .8
اجل ًا �إىل تقوية جداران املكتبات،
وحامالت �أجهزة التلفزة ،وخزائن
الأجهزة ال�سمعية ،والرفوفَ .
و�ض ْع
امل�ستلزمات واحلاج ّيات املنزلية
الثقيلة يف �أماكن ُمنخف�ضة ،بعيد ًا
عن �أماكن التواجد العادي واليومي
لأفراد الأُ�سرة .و ُق ْم بتدعيم ركائز
ّ
ال�سخانات ال�شم�سية وغريها من
و�سائل التدفئة� ،أ�سطوانات الغاز،
املك ّيفات وغريها.
ال�سامة
 .9احر�ص على تخزين املواد َّ
(مثل مواد التنظيف و�سواها)
والقابلة لال�شتعال ،يف �أماكن
مغلقة ،بعيد ًا عن م�صادر احلرارة
ومناطق � ّأي متا�س كهربائي
محُ تمل.
ُ .10ق ْم ب�إجراء مترين دوري ،من حني
�إىل �آخر ،ل�ضمان مدى اجلاهزية
واال�ستعداد.
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َّ
الهزة أو الزلزال:
أثناء وقوع

 .1عند بدء ال�شعور بارجتاف الأر�ض ،وارتعا�ش ما عليها ،وحت ُّرك الأثات ،تي َّقن ب�أن
أنت فيه يتع َّر�ض �إىل هزّة� ،أو �إىل زلزال ،لذا يجدر بك الت�ص ّرف
املكان الذي � َ
بوعي و�إدراك.
 .2اجعل «حقيبة الطوارئ» ،الفردية �أو العائلية ،يف متناول َي ِدك.
�	.3إذا فوجئت بالهزَّة الأر�ضية و�أنت داخل املبنى ،وكان خروجك الفوري منه
ثوان معدودة ،انت ِق ْل على الفور �إىل م�ساحة مفتوحة.
ممُ كن ًا خالل ٍ
كنت داخل املبنى وفاج�أتك الهزَّة ،انت ِق ْل ب�سرعة �إىل مكان � ِآمن(غرفة
�	.4إذا َ
الطوارئ ،زاوية حمم َّية ،حتت �إطار الباب اخلارجي ،غرفة الدرج ،حتت طاولة
متينة) ،وانتظر حتى انتهاء الهزَّة.
 .5غا ِدر املبنى فور �شعورك بانتهاء الهزَّة ،لأن الهزَّة الأوىل قد تليها �أخرى.
ا�ض َغ ْط على ّزر التو ّقف وغا ِد ْره بال�سرعة الق�صوى ،عرب
�	.6إذا ُك ْن َت داخل امل�صعدْ ،
ال�سالمل الداخلية يف اجتاه الأماكن الآمنة.
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�	.7إذا ما ا�ضطررت للبقاء يف املنزل ،ابت ِع ْد عن اجلدران اخلارجية،
ال�شرفات ،النوافذ ،الزجاج والرفوف واملع َّلقات ،وعن � ّأي �شيء ميكن
�أن ي�سقط عليك من الأعلى وي�ؤذيك.
واح ِم ر�أ�سك
ْ .8اح ِم نف�سك باجلثو على الركبتني ،الت�صق بالأر�ض ْ
ووجهك براحتي يديك.
 .9جت َّنب �إ�شعال النار(عود ثقاب� ،شمعة ،و ّالعة �سجائر� ،أو � ٍّأي من
�صدر ال َّلهب).
الأنواع التي ُت ِ
 .10جت َّن ْب ت�شغيل � ّأي مفتاح كهربائي من � ّأي نوع كان (وي�شمل ذلك
ا�ستعمال الهاتف اخلليوي) ،خ�شية ح�صول انفجار ج ّراء ت�س ّرب
محُ تمل للغاز.

47

َّ
الهزة أو الزلزال:
بعد وقوع

نوع كان ،مبا يف
 .1يجب جت ّنب �إيقاد النار �أو ت�شغيل �أ َّية �أداة كهربائية ،من � ّأي ٍ
ذلك ا�ستخدام الهواتف اخلليوية ،خ�شية حدوث انفجار قد ينجم عن ت�س ُّرب
للغاز.
�	.2إذا ا�ضطررت للبقاء يف املبنى� ،أو مل تتم َّكن من مغادرته �أثناء وقوع الهزَّة
الأوىل ،يجب اخلروج منه فور توقفها ،والبقاء يف مكان مفتوح بعيد ًا عن املباين.
 .3قبل مغادرة البيت يجب �إقفال �ص ّمام الغاز ومفتاح الكهرباء الرئي�س للمنزل.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،من املُ َّ
ف�ضل �إقفال �ص َّمام الغاز الرئي�س للمبنى كله.
 .4جت َّنب العمل بنف�سك ،على جتديد تزويد املبنى بالغاز والكهرباءَ ،
واجل�أ �إىل
تقني م� َّؤهل ،وذلك بعد الت�أ ُّكد من �أن كافة �ص ّمامات الغاز يف املبنى� ،صاحلة
و ُمغلقة.
خت�صة � ،اّإل
 .5جت َّن ْب الدخول �إىل املباين املت�ض ِّررة بدون موافقة من اجلهات املُ َّ
ل�ضرورة �إ�سعاف �آخرين.
 .6ا�ستمِ ْع �إىل املذياع� ،أينما كنت ،للوقوف على املعلومات والتوجيهات.
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املحا�صرين حتت الأنقا�ض ،حاول الت�ص ُّرف
كنت من بني
�	.7إذا ما َ
َ
بهدوء ووعي ،واعمل على تخلي�ص و�إنقاذ نف�سك بنف�سك.
�	.8إذا ُكنت محُ ا�صر ًا بالأن قا�ض والركامُ ،ق ْم بتغطية م�سارات التنف�س
لديك بوا�سطة قطعة مالب�س ،للحماية من الغبار ،وال تجُ هِ ْد نف�سك
بال�صراخ ،بل اط ُر ْق على املوا�سري �أو اجلدران ،لكي يتم َّكن املُنقذون
واملتواجدون يف املكان ،من التع ُّرف �إىل مكان تواجدك .وجت َّنب �إ�شعال
� ّأي نوع من النريان.
 .9اذا ع ِل ْم َت بوجود �أ�شخا�ص
حما�صرين حتت الأنقا�ض ،يف املحيط
َ
تي�سر من الأدوات املنزلية لرفع
القريب ملكان تواجدك ،ا�ستخدم ما َّ
الأ�شياء الثقيلة ،كقاطرة �سيارتك� ،أو ق�ضيب حديدي� ،أو ما �شابه،
و ُق ْم بتقدمي امل�ساعدة الأ َّولية �إذا كان الأمر ممُ كن ًا.
ُ .10كن م�ستع ّد ًا على الدوام حلدوث هزَّات �أر�ضية �إ�ضافية قد تعقب
الهزَّة الأوىل ،خالل دقائق �أو �ساعات �أو �أيام �أو �أ�شهر ،وقد تت�س َّبب
يف انهيار املباين التي �أ�ضعفتها الهزَّة الأوىل.
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6. If in a lift, stop at the nearest floor and get out using emergency stairs.
7. If you have to remain inside, stay away as far as possible from building walls,
balconies, windows, glass, shelves, fixtures and any objects that could fall and
cause you injury.
8. Protect yourself by dropping to the ground on your knees, bend over close to the
floor and use your hands to cover your head and face.
9. Avoid lighting fire (matches, candles, lighters or any other source of flame).
10. Avoid operating all types of electrical switches (including cell phones) to avoid
causing an explosion due to possible gas leaks.

After an earthquake:
1. Avoid lighting fire or operating electrical appliances of any kind, including cell
phones, to avoid an explosion due to possible gas leak.
2. If you had to remain inside during the first tremor, get out immediately when the
shaking stops and proceed to a safe, open area.
3. Ensure that gas valves are securely shut off and the main power breaker is off
before leaving your home. It is preferable to shut off the main gas valve for the
entire building.
4. Don’t reconnect gas and power yourself. Use a trained technician once you are
certain all gas valves in your building are shut and safe to use.
5. Avoid going into a damaged building without the approval of the competent
authorities unless you need to assist others.
6. Listen to the radio, wherever you are, for information and instructions.
7. If you are trapped under rubble, try to remain calm and to save yourself.
8. If you are trapped under rubble and debris, cover your mouth and nose with a
piece of cloth to avoid inhaling dust. Don’t exert yourself by screaming. Bang on
pipes or walls to guide others to your location. Avoid lighting fire.
9. If you know of any people trapped under rubble in your vicinity, use whatever
tools available to you to lift heavy items such as your car’s tow cable or an iron rod
and offer first-aid if possible.
10. Always be prepared for an aftershock in the following minutes, hours, days or
months. Aftershocks can cause the collapse of buildings that were weakened in the
first quake.

)1( سلسلة التوعية ملواجهة الطوارئ واالزمات والكوارث
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In the Confrontation of earthquakes
What to do in an earthquake?…

Before an earthquake:
1. Select a safe room or location in your house and equip it to be used as a
shelter in emergencies. The room should be removed from outer walls.
2. All members of the household must be aware of the location of power,
gas and water breakers/valves and how to turn them off.
3. All emergency exits must be identified and kept accessible at all times.
4. An assembly point must be agreed upon for all household members to
gather at in case of an earthquake.
5. All heavy furniture or items that could fall or break are potentially
dangerous. They must be secured or removed from the safe room.
6. Prepare an emergency kit and ensure it is replenished.
7. Inspect the building regularly to detect potential weaknesses and repair
them at the earliest.
8. Securely fasten bookcases, TV anchors and shelves and place any heavy
items at lower altitudes, and at a safe distance from family members.
Secure solar water heaters and panels, gas cylinders, air conditioners
and other such appliances.
9. Ensure all toxic and flammable substances (detergent, etc.) are securely
stowed away from any heat or flame sources.
10. Conduct regular emergency drills to check preparedness.

During an earthquake:
1. Learn to recognise that an earthquake is happening and remain calm
and alert.
2. Have the individual or family emergency kit within reach.
3. If inside you are able to get out within seconds, proceed immediately to
an open area.
4. If inside move immediately to a safe place (shelter, sheltered corner,
under the door frame, in the stairwell, under a sturdy table) and wait for
the tremor to pass.
5. Walk outside immediately when the shaking has stopped and stay there.
Aftershocks are likely to follow.
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مــــــــراجــــــع
موقع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» الإلكرتوين.
الزلزال ،املو�سوعة املعرفية ال�شاملة.
د .لوط بوناطريو ،ع�ضو جلنة خرباء مراقبة جهاز حماكاة الزالزل يف اجلزائر،
حما�ضرة ،مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية 06 ،مايو .2013
تقرير لبعثة ر�سمية من ق�سمي اجليولوجيا والهند�سة املدنية يف جامعة الإمارات
العربية املتحدة 12 ،مايو .2009
�صحيفة «�إيالف» الإلكرتونية ،الزالزل قد تغيرِّ خريطة الإمارات العقارية،
2304/.2013/
موقع «جلنة كوبرا للطوارئ» الإلكرتوين ،بريطانيا.
الزالزل :موقع «هيئة امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية» الإلكرتوين.
الزالزل :ويكيبيديا /املو�سوعة احل ّرة ،املوقع الإلكرتوين.
الزالزل :عامل املعرفة  /املكتبة الإلكرتونية ال�شاملة.
الزالزل :موقع «الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القر�آن وال�س َّنة» الإلكرتوين.
الزالزل :موقع (� )embc.gov.bc.caإدارة الطوارئ بي �سي الإلكرتوين.
�أ�سرار عامل الزالزل والرباكني ،علي عامر غربه ،دار عالء الدين.
مقدمة عن الزالزل وال�صدوع الأر�ضية ،مركز ر�صد الزالزل ،جامعة ال�سلطان
قابو�س.
الزالزل وجاهزيتنا ،مقال .جالل الدبيك ،املعرفة ،اجلزيرة نت  07 ،يونيو
.2006
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