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التمهيد

التحّول المفاجئ غير المتوقع في أس���لوب الحياة العادية بس���بب ظواهر طبيعية تتسبب في العديد من اإلصابات 
والوفيات و الخسائر المادية الكبيرة.  وفي الوقت الحاضر يالحظ بأن عدد الضحايا بسبب الكوارث الطبيعية في 
ارتفاع متزايد. ويمكن القول بأن االرتفاع المستمر في عدد الضحايا في األرواح والخسائر في الممتلكات بسبب 
الك���وارث أصبح أمرا مقلقا. ففي أنحاء كثيرة من العالم ، س���ببت الك���وارث الطبيعية فقدان الكثير من األرواح 
، وتش���ريد الكثير من الناس، وتدمير البنية التحتية االقتصادي���ة واالجتماعية للبلدان. وعلى األرجح إن زيادة 

القابلية للتعرض لألخطار والتغيرات المناخية العالمية قد تؤدي إلى تعاظم تعرض الناس  لألخطار الطبيعية.
تتعرض البلدان في المنطقة العربية إلى أخطار طبيعية مثل الزالزل والفيضانات واألعاصير واالنزالقات األرضية 
والجفاف والحرائق والتس���ونامي واالنفجارات البركانية. ولقد عانت هذه البلدان في الماضي من هذه الكوارث 
. ويج���ب علينا االفتراض بأن المنطقة العربية ليس���ت بمأمن عن األخطار الناتجة من الكوارث الطبيعية. وهذه 
الحقيقة مجتمعة مع الزيادة في الكثافة الس���كانية والتطور االقتصادي الس���ريع في المنطقة سوف تعزز قابلية 

تعرض المنطقة بهذه األخطار. وفي الواقع فان جميع البلدان العربية معرضة لهذه األخطار.
ومع أن األخطار الطبيعية ليس���ت ظاهرة جديدة، إال إنها ولألسف تش���د انتباهنا فقط عندما تسبب كارثة. وهذا 
هو الحال في المنطقة العربية. و الجدير باإلش���ارة هنا عدم اإلدراك بشكل عام بأن العديد من الكوارث الطبيعية 
يمكن التخفيف من مخاطرها من خالل التدبر واالستعداد المناسب والمستمر لها، وبان تكاليف هذه العملية تكون 



قليل���ة مقارنة بتكاليف جهود اإلغاثة والتعافي من الكارثة. واليوم نحن بحاجة إلى تغيير مفهومنا حول مخاطر 
الكوارث الطبيعية، وبدال من التركيز في كيفية االس���تجابة عند حدوث الكارثة يجب علينا معرفة كيفية الوقاية 

من المخاطر المحتملة للكارثة. 
إن الحاجة إلى وضع إستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية أصبح أمرا ملحا. ويكمن المفتاح 
لهذه اإلستراتيجية العمل على استعداد الناس لمخاطر الكوارث. إن جميع األفراد في المناطق المعرضة لألخطار 
بحاج���ة إلى اإلدراك والوعي عن المخاطر وكيفية االس���تعداد لها. ويتضمن ذل���ك المعلومات العامة  وحمالت 

تعليمية و توعوية وإجراءات واضحة لالستجابة في حالة الطوارئ.
إن التعليم والتوعية العامة مكونان أساسيان في بناء مجتمعات يمكنها أن تتجنب أو تتعافي بسرعة من مخاطر 
الكوارث. وليس بالضرورة أن يقتصر التعليم بالتعليم الرسمي في المدارس والجامعات. فالتعليم عملية يتضمن 
توعية األفراد واألس���ر والمجتمعات. و منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونس���كو( منهمكة في 
بذل الجهود المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث بما في ذلك التوعية العامة. وتمثل 
هذه المادة التعليمية التي بين يديك جزًءا من الجهود التي تبذلها اليونسكو لتعزيز هذه الثقافة. ونأمل بأن تكون 
ه���ذه المادة التعليمية مادة قيمة تزود المدارس والمجتمع���ات في البلدان العربية بمعلومات مفيدة عن الظواهر 

الطبيعية وسبل الوقاية من مخاطرها واالستعداد واالستجابة لها.

د/ بدوي رهبان
مدير برنامج الحد من مخاطر الكوارث

المكتب الرئيسي لليونسكو
باريس - فرنسا

د/ محمد احمد حزام العوه
مسئول برنامج الحد من مخاطر الكوارث

 مكتب اليونسكو اإلقليمي
للعلوم والتكنولوجيا

القاهرة - مصر



تعد الظواهر الطبيعية أحد أهم األخطار والتحديات المحدقة بالجنس البش���ري عبر تاريخه،ولقد عانت وما تزال 
مجتمعات كثيرة في البلدان العربية من حدوث تلك الظواهر وما نجم عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية 
خطيرة،وتش���هد الظواهر الطبيعية التي حدثت في السنوات الماضية على حجم المشكلة التي تعاني منها البلدان 
العربية ،وعلى ضرورة الحد من أخطارها. إن التعريف بهذه الظواهر وأخطارها كجزء من المنهج التعليمي في 
مرحلتي التعليم المتوسطة والثانوية يمكن أن يعزز عملية التوعية، ويؤدي إلى إدراك أفضل للبيئة التي يعيش 

فيها أفراد المجتمع.

 وعلى ذلك يمكن لكل فرد في البلدان العربية أن يكون عنصًرا فاعاًل في الحد من أخطار الظواهر الطبيعية، كل 
في مستواه،كما أن طالب المدارس وخاصة في مرحلتي التعليم المتوسطة والثانوية يمكن أن يؤدوا دورًا مهماًً 
في عملية التخفيف من آثار الظواهر الطبيعية ضمن إطار إس���تراتيجية الحد من أخطار الظواهر الطبيعية التي 
ينفذها كل بلد عربي بهدف تنمية مس���تدامة ،فما يميزهم تلقي المعلومات من جهة، واهتمامهم الذاتي بالطبيعة 

والبيئة التي يعيشون فيها من جهة أخرى.

ل���ذا فإن هذا الكت���اب- الموجه إلى المعلمين والطالب على حد س���واء- يهدف إلى تزويده���م بالمعرفة العلمية 
بالظواهر الطبيعية وس���بل الوقاية منها واالس���تعداد واالس���تجابة لها، و يقدم جانبًا م���ن آثارها الضارة على 
المجتمع���ات العربية،كما يحتوي مجموعة أنش���طة لمس���اعدتهم على تعرف العمليات الت���ي تنتج عن الظواهر 

الطبيعية بشكل عملي تطبيقي.
 

وتمثل هذه المادة التعليمية التي بين يديك جزًءا من الجهود التي يبذلها مكتب اليونسكو - منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة - والمكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للحد من  مخاطر الكوارث بالقاهرة ضمن برنامج 
تخفيف الكوارث التابع للمكتب ،والذي يتضمن التشجيع على العلم والمعرفة والتثقيف بكيفية االستعداد لمواجهة 

الكوارث الطبيعية والحد من أخطارها،وضرورة أن يصبح االستعداد سلوًكا وثقافًة في حياتنا.

نأمل أن يجد المعلمون والطالب في هذه المادة العلمية الفائدة المرجوة، وأن يتم تطبيقها بالشكل األنسب.

مقدمة

    المؤلفون
ا/ رياض درا وشه          د/ محمد داوود

دمشق - الجمهورية العربية السورية



ملحوظات منشودة إلى الهيئة التدريسية
ُأعدَّت هذه المادة من قبل مكتب اليونس���كو بالقاهرة، بهدف تس���ليط الضوء عل���ى قضايا الظواهر الطبيعية، وهي 
تتماش���ى مع أهداف منظمة اليونس���كو.إن هذه المادة موجهة إلى المعلمين والطالب في مرحلتي التعليم المتوسطة 

والثانوية في جميع البلدان العربية. وتشمل عنصرين هما:
د بمجموعة من األش���كال التوضيحية التي تقرب •  أواًل: هذا الكتاب الذي يتضمن أنواع الظواهر الطبيعية،وقد ُزوُّ

المفهوم إلى ذهن الطالب ،وتمكُِّنه من التفاعل الحقيقي مع المعرفة العلمية ذات الصلة.
ثانيًا: ملصقات جدارية »بوس���تر« تبين كيفية التصرف تجاه حدوث بع���ض الظواهر الطبيعية، كما تبين قضايا • 

الظواهر الطبيعية في البلدان العربية.

وتتمثل األهداف التربوية المنشودة من هذه المادة التعليمية في النقاط التالية:
 فع الوعي العام بالظواهر الطبيعية والقدرة على مواجهتها.• 
تشجيع المعلمين والطالب على اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من أخطار الظواهر الطبيعية.• 
المساهمة في نشر المعرفة العلمية بقضايا الظواهر الطبيعية.• 

ويتضمن الكتاب وحدة دراس���ية عن كل ظاهرة طبيعية،تبدأ كل وحدة بتقديم لمحة نظرية عامة عن أسس الظاهرة 
ومخاطرها على المجتمع والبيئة، وكيفية التصرف تجاهها، وإجراءات الوقاية والتخفيف منها،وحيث إن المفاهيم 
المستخدمة في قضايا الظواهر الطبيعية وكوارثها تمثل األساس في ممارسة ثقافة التخفيف من الظواهر الطبيعية، 
وحيث إن الكلمة نفسها يمكن أن يكون لها معان عدة بحسب المعارف والثقافات، فقد ُأفرد في نهاية بعض الوحدات 
تعريف بالمصطلحات العلمية المستخدمة،واس���تكمااًل للموضوع، فقد أفرد فصل يتعلق بإدارة الكوارث وضرورتها 
بالنسبة لبلدان الوطن العربي، والجهود العربية والدولية المبذولة في هذا المضمار.كما يتضمن الكتاب ملحًقا عن 

اإلسعافات األولية والمواد الضرورية الواجب اقتناؤها في كل منزل ضمن حقيبتي اإلسعاف والطوارئ.

ونود أن نلفت عناية السادة المعلمين إلى اآلتي:
يمكن للمعلم أن يش���رح عدة وحدات دراسية مع تركيزه على الظواهر التي يمكن أن تقع في محيطه وبيئته دون • 

أن يهمل بقية الظواهر.
يمكن للمعلم أن يقدم وحدات هذا الكتاب ضمن حصص الجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية.• 
يفضل أن يقوم المعلم بدعوة مختصين في الظواهر الطبيعية ليقدموا أهم نتائجهم العلمية التي توصلوا إليها على • 

نحو مبسط.
يمكن دعوة أهالي الطالب لالستفادة من هذه الدروس.• 
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الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  م���ص���ادر 
 Sources of natural hazards and their types          وأنواعها

مصادر الظواهر الطبيعية
تح���دث الظواه���ر الطبيعية عندما تقوم األرض بتفريغ جزء يس���ير جدًا من طاقتها الهائلة على س���طح 
األرض،ولفهم الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تسبب خسائر بشرية، ينبغي تعرف مصادر تلك الظواهر؛ 

إذ إن هناك أربعة مصادر للطاقة تجعل من األرض كوكبًا نشطًا هي:

باطن األرض:
يقبع في باط���ن األرض مخزن ضخم للحرارة الناجمة عن تفكك العناصر المش���عة،وُيطِلق هذا المخزن 

باتجاه سطح األرض تيارات حرارية مرتفعة جدًا مما يسهم في وقوع الزالزل وثورانات البراكين.

الشمس:
وهي مصدر طاقة خارجي لألرض، وتقوم ببث حرارة تصل س���طح األرض مؤدية إلى تبخر مياه س���طح 
األرض ؛ لتعود على شكل ثلوج وأمطار تسهم بدورها في حدوث الفيضانات واالنزالقات األرضية،وبشكل 
مواٍز يس���هم تس���خين مياه المحيطات والغالف الجوي والنظام البيئي بفعل أش���عة الش���مس في حدوث 

العواصف واألعاصير والرياح العاتية والجفاف والتصحر وحرائق الغابات.

الجاذبية أو الثقالة:
تقوم هذه الطاقة بجذب الكتل الصخرية والثلجية ومياه المحيطات مسبّبة حدوث انزالقات أرضية وثلجية 
كبيرة. وفي الوقت ذاته تس���هم الجاذبية األرضية في نقل رطوبة الغالف الجوي إلى سطح األرض على 

شكل عواصف ثلجية وأمطار، كما تعزز الجاذبية من عوامل التعرية والرياح.

اصطدام أجرام قادمة من الفضاء بسطح األرض:
إن جري���ان ه���ذه الطاقة على اليابس���ة والمحيطات وفي الغ���الف الجوي له تأثيرات قوية على البش���ر 

وحياتهم.

كيف تحدث الكوارث الطبيعية؟
ُيعزى وقوع كارثة طبيعية ما إلى سببين اثنين:

وقوع ظاهرة طبيعية: كالزلزال وثوران بركان واألمواج التس���ونامية واالنزالقات األرضية واإلعصار • 
وفيضانات األنهار والشواطئ والجفاف والتصحر وحريق الغابات.

أنشطة وأفعال جائرة يقوم بها اإلنسان: كاختياره الخطأ ألماكنه السكنية ولمنشآته االقتصادية، أو لعدم • 
تقديره للمخاطر الطبيعية في مناطق معرضة لظواهر طبيعية، وكتشييده لمنازل غير آمنة. وهذا يؤدي 

1
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شكل 1.1. صورة فضائية للكرة األرضية تبين البحار والمحيطات والغالف الجوي )غيوم بيضاء(، كما تبين أراضي البلدان 
العربية. إن المحيطات والغالف الجوي هما كتلتان تقومان بنقل الطاقة حول األرض وتساهمان في حدوث الظواهر الطبيعية 

وكوارثها. ]مصدر الصورة: مرصد األرض/وكالة ناسا[.

ما أنواع الظواهر الطبيعية؟
تقسم الظواهر الطبيعية المسببة للخسائر البشرية واالقتصادية إلى:

ظواهر جيولوجية:
تنشأ من باطن األرض ، كالزالزل ونشاط البراكين واألمواج التسونامية واالنزالقات األرضية،حيث تحدث 
هذه الظواهر بش���كل فجائي وعنيف تتراوح مدة وقوعها القصيرة نس���بيًا بي���ن بضع ثوان )كالزالزل(، 
وبضع دقائق أو ساعات )كاألمواج التسونامية واالنزالقات األرضية(، وبضعة أيام أو أسابيع )كثورانات 

البراكين(.



8

ظواهر هيدرولوجية-مناخية:

تنشأ من قوى ذات منشأ خارجي كاألعاصير وفيضانات األنهار والشواطئ والجفاف والتصحر وحرائق 
الغابات، وما يتبعها من أحوال جوية س���ديمية، والرياح الموس���مية والعواصف الرملية،و يحدث بعض 
من هذه الظواهر بشكل مفاجئ كما هو الحال في الفيضانات المفاجئة والسيول الجارفة، في حين يحتاج 
بعضه���ا اآلخر إلى بضعة أيام أو أس���ابيع كما ه���و الحال في العواصف،أما ظاهرت���ا التصحر والجفاف 

فتنموان على نحو بطيء وزاحف خالل سنوات أو عقود.

شكل 2.1. مخطط تمثيلي يظهر أهم أنواع الظواهر الطبيعية المسببة للخسائر البشرية والمادية

شكل 3.1. تتسبب 
حرارة باطن األرض في 

وقوع الزالزل المدمرة
الصورة لزلزال وقع 
في الجزائر عام 2008 
)مصدر الصورة: 
http://www.
topnews.
in/regions/
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NASA :شكل 4.1. إن حرارة باطن األرض هي مصدر الثورانات البركانية . ]مصدر الصورة

شكل 5.1. ُتختزن طاقة الشمس الخارجية في مياه البحار والمحيطات مما يسهم في حدوث األعاصير.
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.]www.greendiary.com :مصدر الصورة[
شكل 6.1. تنزلق السفوح الجبلية بفعل قوة الجاذبية. تبين الصورة بناًء متضررًا بفعل انزالق أرضي.

.]www.britannica.com :مصدر الصورة
ش��كل 7.1. ُتخت��زن طاقة الش��مس الخارجية ف��ي الغطاء النباتي، تلك الطاق��ة التي يكون لها دور أساس��ي في اندالع حرائق 

.]current.com :الغابات. ]مصدر الصورة
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أسئلة للمناقشة:
عند حدوث زلزال كبير في البحر دون أن يحدث أضراًرا، هل يعد كارثة طبيعية؟ ولماذا؟• 
ناقش مع زمالئك أنواع الظواهر الطبيعية.• 

نشاط موازي:
يمكن تنظيم زيارات علمية إلى المؤسس���ات الحكومي���ة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالكوارث 
الطبيعي���ة )كالدفاع المدن���ي والهالل األحمر( في البل���دان العربية؛ إلطالع الهيئة التدريس���ية والطالب 
على الكوارث الطبيعية التي وقعت، ودور تلك المؤسس���ات في التوعية واالس���تجابة عند حدوث كوارث 

طبيعية.
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تعريف بالمصطلحات

أجرام فضائية )space objects(: كتل حجرية ومعدنية متنوعة األحجام تدور حول الشمس.• 
التبخر أو البخر )evaporation(: عملية تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.• 
طاقة )energy(: القدرة على تنفيذ عمل ما.• 
الجف���اف )drought(: نقص حاد في موارد المياه العذب���ة )أنهار، ينابيع، آبار( نتيجة ندرة هطول • 

األمطار لفترة زمنية طويلة.
ظاه���رة طبيعي���ة )natural hazard(: حادث���ة طبيعي���ة ق���د تؤدي إلى وقوع خس���ائر بش���رية • 

واقتصادية،وتنقس���م الظواهر الطبيعية إلى ظواهر جيولوجي���ة مصدرها من باطن األرض )كالزالزل 
والبراكي���ن واألمواج التس���ونامية(، وأخ���رى هيدرولوجية-مناخية مصدرها خارج���ي )كالفيضانات 
والجف���اف واالنزالقات األرضي���ة واألعاصير والتصحر وغيرها(. وتتراف���ق كل ظاهرة طبيعية كبيرة 
بظواهر طبيعية وتكنولوجية إضافية،حيث تحدد كل ظاهرة طبيعية من خالل مجموعة من الباراميترات 

كموقعها )إحداثياتها( وقدرها وشدتها.
عناصر مش���عة )radioactive elements(: عناصر غير مس���تقرة تح���رر طاقة لتتحول إلى • 

عناصر مستقرة.
الغ���الف الجوي )atmosphere(: الطبقة الغازية المحيطة باألرض، والمؤلفة بش���كل رئيس من • 

النتروجين واألوكسجين.
الغطاء النباتي )vegetation cover(: المجموع الكلي للنباتات، )نباتات وأش���جار وش���جيرات • 

وأعشاب(، المغطية لمنطقة ما.
الفضاء )space(: المنطقة الواقعة خارج الغالف الجوي لألرض.• 
كارث���ة طبيعي���ة )natural disaster(: حادث���ة طبيعية مدمرة تضرب منطقة م���ا أو أكثر، تهدد • 

المصالح الوطنية للبالد، مؤدية إلى خس���ائر بش���رية واقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة االنتشار، 
بحي���ث يحتاج التعافي من آثارها الضارة إلى جهود مضنية ووقت طويل، ويش���ارك في التخلص من 
آثارها العديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وإلى مساعدات خارجية في أغلب 
األحيان،وتنج���م الكارثة الطبيعية عن حدوث ظاهرة طبيعية م���ا وتفاعلها مع ظروف العيش الرديئة 

لإلنسان وممارساته الخطأ في حق مسكنه وبيئته التي يعيش فيها.
منظم���ة غير حكومية )non-governmental organization(: هيئة ال تتبع دولة ما وغير • 

ربحية )أي ال تكسب من أعمالها(،وتنفذ نشاطاتها بشكل مستقل عن الدولة.
النظام البيئي )ecosystem(: هو أي تجمُّع لكائنات حية في منطقة ما، تتفاعل مع بعضها البعض • 

في بيئتها،حيث تمثل بركة ماء أو صحراء كبيرة أو غابة نظامًا بيئيًا متكاماًل.
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   Earthquakes                           الهزات األرضية
اله���زات األرضية أو الزالزل هي اهتزازات مفاجئة لس���طح األرض، تك���ون مصحوبًا بتحرر للطاقة في 
القشرة،وتنش���أ هذه الطاقة من خالل اضطراب مفاجئ في طبقات األرض،حيث تبدأ قش���رة األرض أواًل 
باالنثناء واالنحناء،وعندما يفوق قوى الجهد مقاومة الصخور، تتكس���ر صخور القش���رة فجأة وتتحرك 
إلى مكان جديد محدثة بذلك أمواًجا زلزالية تس���بب اهتزاز األرض،وتنتشر هذه األمواج انطالًقامن بؤرة 
الزلزال،وفي كل االتجاهات على س���طح األرض وفي باطنها بس���رعات متباينة بحس���ب طبيعة الصخور 

المخترقة وخواصها.

أسباب وقوع الزالزل:
يعود السبب الرئيس في وقوع الزالزل إلى نشاط الصدوع التي تخترق قشرة األرض،حيث تتنوع األسباب 
الثانوي���ة لوقوع الزالزل بين ث���وران البراكين واالنزالقات األرضية وانهي���ار الكهوف الباطنية. وهناك 
أسباب ناجمة عن النشاطات البشرية ،مثل:إقامة البحيرات المائية الصناعية، واستخراج النفط من جوف 

األرض والتفجيرات النووية التي تجريها بعض البلدان.
وتنتش���ر التصدعات في كل مكان في قش���رة األرض، إال أنها تكون نشطة عند حواف أو حدود الصفائح 

التكتونية.

نظرية الصفائح التكتونية:
يقوم أس���اس هذه النظرية على اعتبار أن قش���رة األرض الصلبة كانت كتلة واحدة متصلة. ونتيجة تأثير 
تي���ارات حرارية مرتفعة الحرارة ج���دًا قادمة من باطن األرض ناجمة عن تفكك العناصر المش���عة؛ فقد 
تصدعت هذه القشرة على امتداد خطوط عدة إلى صفائح أو ألواح كبيرة وصغيرة غير منتظمة الشكل ال 
تتطابق حدودها مع حدود القارات، وهذه الصفائح يبلغ عددها اثنتي عش���رة صفيحة. تتحرك باس���تمرار  
ف���ي اتجاهات مختلفة وبس���رعات متفاوتة، تتراوح ما بين 2 إلى 19 س���نتيمترات س���نوًيا على طبقة 
ش���به مصهورة لزجة )كما تعوم ألواح خش���بية على سطح الماء(،وتحدد اتجاهات حركة الصفائح أنماط 

التقائها 

شكل 1.2. شكل ثالثي البعد يبين آلية 
حدوث الزالزل.   ]مصدر الصورة: 
.]t3.pacific.edu معّدلة من

2
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أو تباعدها كاآلتي:
اصطدام صفيحتين ببعضهما البعض وانزالق أو انغراز إحداها تحت األخرى )نمط اصطدام الصفيحتين • 

اليوراسية أو األوراسية واألفريقية في عرض البحر المتوسط وشمال الجزائر(.
 تباع���د صفيحتين ع���ن بعضهما )نمط التباعد بين الصفيحتين العربي���ة واألفريقية على امتداد البحر • 

األحمر(.
تحرك صفيحتين بمحاذاة بعضهما )نمط المحاذاة الحاصلة بين الصفيحتين العربية واألفريقية في غرب • 

بالد الشام(.
ونتيجة لما س���بق ذكره، فإن تراكًما مستمًرا من اإلجهاد سيتسبب  في تشوه الصخور على امتداد حدود 
الصفائ���ح، وعندما يتجاوز اإلجهاد المتراكم عتبة المقاومة الداخلية للصخور فإنها تتكس���ر األمر الذي 

يولد الزالزل محررة طاقة عالية.

كيف يتم قياس الزالزل؟
ل في  ينت���ج عن الزلزال لحظة حدوثه في األعماق موجات زلزالية عدة أولية وثانوية وس���طحية ُتس���جَّ
أجهزة الرصد الزلزالي،ويقوم المختصون في علم الزالزل وباس���تخدام برمجيات متخصصة بتحديد تلك 
الموج���ات ومواصفاتها )الس���عة أو المطال، والفارق الزمني بين وصول تلك الموجات على التس���جيل 

الزلزالي(، ليتم بعد ذلك تحديد المركز السطحي للزلزال وعمق بؤرته وقدره.
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شكل 3.2. تسجيل زلزالي لهزة أرضية يبين الموجتين األولية والثانوية. بداية التسجيل من اليسار.

تقاس الزالزل باستخدام مقدارين: يسمى األول :

مقدار الطاقة المتحررة )أو القدر( الذي يحس���ب من س���عة تس���جيل الموجات المتنوعة للهزة في محطة 
رصد الزالزل

ويسمى الثاني:
 درج���ة اهتزاز األرض )أو الش���دة(، الذي ُيقدر م���ن تأثير الزلزال على الناس والمنش���آت والبيئة في 
المواقع المتأثرة بالزلزال باس���تخدام أحد مقاييس الش���دة المؤلفة عمومًا م���ن 12 درجة،و يعد مقياس 
ريختر األكثر انتش���اًرا في حس���اب قدر الزالزل، فيما يعد مقياس الشدة الزلزالية الذي أعده غرونثال في 
عام 1992 األكثر استخداًما لتقدير قيم شدة الزالزل في العالم، وهو مرقم بالحروف الرومانية من I إلى 
XII. وكقاع���دة عامة تزداد درجة اهتزاز األرض في منطقة م���ا بازدياد القدر، وتنقص كلما ابتعدنا عن 
المركز السطحي للهزة،ويعد كل من القدر والشدة عاملين أساسيين في دراسات تقدير المخاطر الزلزالية، 

وبالتالي في تخفيف أخطار الزالزل.
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ويقوم المختصون بحس��اب قدر الزلزال باالستعانة 
بتس��جيالت اله��زة العائدة لمحطة رص��د زلزالي كما 

يلي:

قياس السعة للموجات الزلزالية )وهي في هذا المثال 85 مليمتر(.• 
حساب الفرق الزمني بين وصول الموجة األولية والثانوية بالثواني )وهي هنا 34 ثانية(.• 
توقيع قيمتي المطال والفرق الزمني على محوريهما ومن ثم رسم المستقيم الواصل بينهما. إن نقطة • 

تقاطع المستقيم على محور القدر تمثل قيمة قدر الزلزال على مقياس ريختر وهي 6 درجات.

شكل 4.2. مخطط يبين طريقة حساب قدر زلزال حسب مقياس ريختر ]المصدر: Bolt، 1978 مع تعديل[.
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جدول1.2: ملخص عن مقياس الشدة الزلزالية األوربي 
.]Grünthal، 1993[ 1992 لعام

درجة 
تأثيرات الزلزالعنوان الزلزالالشدة

Iال يشعر بالهزة مطلًقاغير محسوس به

IIشعور عدد قليل من الناس بالهزة محسوس بشكل طفيف

IIIأح���َس بالهزة ع���دد قليل من الناسح،وحدوث تأرجح بس���يط لألش���ياء خفيف
المعلقة

IVُأِحَس بالهزة على نطاق واسع،و قعقعة الزجاج والنوافذ واألبواب،وحدوث محسوس به بشكل واسع
تأرجح األشياء المعلقة

Vقوي
ُأِح���َس باله���زة عل���ى نط���اق واس���ع جدًا،وخ���روج بعض الن���اس من 
منازلهم،وحدوث تأرجح األشياء المعلقة، وحدوث أضرار طفيفة في بعض 

المباني

VIُمسبب ألضرار طفيفة
إحس���اس أغلب الناس بالزلزال، ويهرعون خارج بيوتهم،حيث يمكن أن 
تس���قط األشياء الصغيرة وأن تنزاح المفروش���ات،وحدوث أضرار طفيفة 

للعديد من األبنية

VIIُمسبب ألضرار
إصابة أغلب البش���ر بالذعر و خروجهم م���ن منازلهم،ونزوح مع إمكانية 
انقالب األثاث،حيث تتس���اقط األشياء من فوق األرفف،مع حدوث أضرار 

شديدة للعديد من األبنية )شقوق عديدة وكبيرة في أغلب الجدران(.

VIIIُمسبب ألضرار شديدة
يجد العديد من البشر صعوبة في الوقوف،مع إمكانية انقالب األثاث،وسقوط 
أجسام كالتلفاز على األرض،وحدوث ش���قوق في الكثير من الجدران في 

العديد من األبنية.

IXُمَدمِّر
ذعر عام،مع إمكانية س���قوط البشر بقوة على األرض،وانهيار الكثير من 

األبنية التاريخية،
و تعرض العديد من األبنية إلى أضرار شديدة كظهور الشقوق،وتهدم عدد 

قليل من األبنية بشكل شبه كامل

Xر للغاية انهيار جدران األبنية،وتهدم عدد قليل من األبنية بشكل شبه كاملُمَدمِّ

XIانهيار جدران أغلب األبنية،وتهدم أغلب األبنية بشكل شبه كاملُمهِلْك

XIIتدمير كافة المنشآت فوق سطح األرض وتحتهُمهِلك كليًا
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أنواع الزالزل
تصنف الزالزل بحسب قدرها إلى:

زالزل صغيرة القدر: هزات خفيفة ذات قدر أقل من 3 على مقياس ريختر ال يشعر بها اإلنسان بشكل • 
عام، وإنما تتحسسها محطات الرصد الزلزالي.

زالزل متوسطة القدر: هزات يتراوح قدرها ما بين 3 وما دون 6 درجات، يشعر بها اإلنسان وتؤدي • 
إلى أضرار طفيفة.

 زالزل كبيرة القدر: هزات يتجاوز قدرها 6 درجات،وتس���بب هذه الزالزل خس���ائر بشرية واقتصادية • 
كبيرة.

أنواع مخاطر الزالزل
ينجم عادة عن حدوث الزالزل متوسطة أو كبيرة القدر ظاهرة جيولوجية أو أكثر وذلك بحسب القرب من 

منطقة المركز السطحي، تسهم بدورها في تفاقم األضرار والخسائر، نذكر منها:

ش��كل 5.2. ظاهرة إس��الة التربة التي نجمت عن الزلزال الذي ضرب مدينة 
بومرداس )الجزائر( بتاريخ 21/5/2003.

]مصدر الصورة: اللعوامي، 2003[.
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الزالزل في البلدان العربية
تح���دث الزالزل صغيرة ومتوس���طة القدر في جميع البلدان العربية، أما ال���زالزل كبيرة القدر فقد حدثت 
في مناطق محددة منذ بداية القرن الماضي تتوافق مع حدود الصفائح التكتونية،وقد أس���فرت عن وقوع 
خس���ائر بشرية ومادية كبيرة،ويرجع الس���بب الطبيعي في وقوع تلك الزالزل الكبيرة إلى وجود صدوع 

نشطة يمكن أن ينجم عنها زالزل كبيرة في المستقبل.

 ج���دول 2.2. كوارث الزالزل في البل���دان العربية ضمن الفت���رة 2008-1900 ]أبو كراكي 1997، 
أمبراس���يز وآخرون 1994، بنوار 1994، حراجلي وآخرون 2002، خاطر 1993، االتحاد الفرنسي 

للهندسة المقاومة للبناء 2004[.  

عدد الضحاياالقدرالمناطق المتأثرة )البلد( التاريخ

6.0325نابلس والسلط وأريحا )فلسطين واألردن( 11/7/1927
5.91200كحالن )اليمن(11/1/1941
277 5.5برهوم )الجزائر(12/2/1946
6.71409شلف )الجزائر(9/9/1954
5.1136وادي الليطاني )لبنان(6/3/1956
5.712000أغادير )المغرب(29/2/1960
5.4300المرج )ليبيا(21/2/1963 
7.43500األصنام )الجزائر(10/10/1980
6.12500ذمار )اليمن(13/12/1982
5.2541القاهرة )مصر(12/10/1992
6.82278بومرداس )الجزائر(21/5/2003
6.5628الحسيمة )المغرب(24/2/2004

شكل 6.2. ميالن مباٍن سكنية على 
بعضها البعض في مدينة بومرداس 

)شرق الجزائر العاصمة( بفعل 
اهتزاز األرض المرافق للزلزال 

الذي وقع بتاريخ 21/5/2003.
]مصدر الصورة: اللعوامي، 2003[.
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هل يمكن التنبؤ بالزلزال؟

ال يمكن التنبؤ بمكان أو زمان أو قدر الزلزال، ولكن يمكن الحد من أخطاره باتباع اإلجراءات والتوصيات 
الضرورية.

شكل 7.2. انهيار مباٍن ومنشآت إثر زلزال مدينة أغادير في المغرب )القدر 5.7( بتاريخ 29/2/1960، حيث يعد هذا الزلزال 
األعنف في البلدان العربية منذ عام 1900، إذ تس��بب في مقتل 12 ألف نس��مة رغم قدره المتوسط،ويرجع السبب في ذلك إلى 
hala4all.[  :توقيت وقوعه )فجرًا(، وضحالة بؤرته، وعدم تصميم منشآت ومباٍن المدينة لمقاومة الزالزل. ]مصدر الصورة

.com

ش��كل 8.2. مدرس��ة منهارة بفعل زلزال 
10/10/1980 ف��ي مدين��ة األصن��ام في 
شمال الجزائر )القدر 7.4(. لقد كانت هذه 
المدرس��ة المنهارة واح��دة من حوالي 85 
مدرس��ة انهارت جراء الزلزال، ولحسن 
الحظ ح��دث الزل��زال بعد انته��اء الدوام 

المدرسي.
]المصدر: ه�. شاه، جامعة ستانفورد[.
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كيف نتصرف تجاه الزالزل؟
قبل حدوث الزالزل 

في المنزل:
ناقش مع أفراد عائلتك ظاهرة الزالزل وكيفية تجنب مخاطرها.• 
رتب بيتك وقطع األثاث بشكل يسمح بالحركة والتنقل بسهولة، واكتشف األماكن األكثر توفيًرا للحماية.• 
ثبت الرفوف والخزن وأواني الزينة بشكل يحول دون انقالبها أو سقوط األشياء الثقيلة من فوقها.• 
تدرب مع أفراد أسرتك على كيفية فصل التيار الكهربائي وإغالق شبكة المياه، وأسطوانة الغاز.• 
تأكد من أن حقيبتي اإلسعاف والطوارئ جاهزتان )راجع الملحق 1(.• 
احتفظ بكافة األوراق والوثائق المهمة في مكان آمن )الشهادات، البطاقة العائلية، سندات الملكية(.• 

في المدرسة:
على اإلدارة والمعلمين والطالب إجراء التجارب الجماعية للتدرب على مواجهة مخاطر الزالزل.• 
على اإلدارة والمعلمين بحث تأثير الزالزل على المدرسة.• 

في أثناء حدوث الزالزل
إذا كنت في المنزل:

اترك األبواب مفتوحة، وال تندفع نحو الخارج.• 
أغلق مصادر الكهرباء والماء والغاز.• 
عند الضرورة اس���تخدم األدراج، و ال تس���تخدم • 

المصاعد.
ال تستخدم الوالعات أو أعواد الثقاب بهدف الحصول • 

على الضوء، بل استخدم مصباح يعمل بالبطارية.
ابتعدعن األشياء القابلة للسقوط نتيجة االهتزاز كالمرايا • 

والمداخن والثريات والرفوف والخزن غير المثبَّتة.
وفر لنفس���ك الحماية في زاوي���ا الغرف أو تحت • 

طاوالت متينة.
ال تندف���ع نحو األب���واب، واختر الوقت األنس���ب • 

لمغادرة البناء.

إذا كنت في المدرسة:
ابتعد عن نوافذ المدرسة.• 
احتِم تحت الطاوالت والمكاتب المتينة.• 
إذا كنت في ساحة المدرسة ابتعد عن البناء.• 
ابتعد عن األسالك واألبراج الكهربائية.• 
نفذ تعليمات المشرفين، وساعد المصابين.• 

إذا كنت في الشارع:
ابتع���د عن المباني، خاصة المرتفعة منها، تفادًيا • 

الحتمال حدوث انهيارات.
ابتع���د عن األش���جار الكبي���رة وأعم���دة اإلنارة • 

والهاتف وأبراج الطاقة الكهربائية.
تجنب المرور تحت األسالك الكهربائية.• 
تجنب المرور فوق الجسور أو تحتها.• 
ابق بعيًدا عن شاطئ البحر.• 
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بعد حدوث الزالزل
 تأكدمن سالمتك، ومن سالمة الموجودين معك.• 
البس حذاءك ليحميك من بقايا الزجاج والنوافذ المحطمة.• 
ال تستخدم الوالعات وأعواد الثقاب.• 
تحقق من سالمة تمديدات المياه والغاز والكهرباء، ثم قم بإغالقها.• 
إن وجدت تسرًبا في الغاز قم بفتح األبواب والنوافذ وأخل المكان فوًرا.• 
غادروا األبنية بهدوء ودون تدافع.• 
ال تستخدم المصاعد، و ال تسمح ألحد باستعمالها، واستخدم األدراج في عملية اإلخالء.• 
شغل المذياع ،واستمع إلى النصائح المستعجلة.• 
 ساعد عناصر اإلنقاذ في إخالء المصابين والجرحى.• 
 ال تستعمل الهاتف إال للضرورة القصوى.• 
 احذر من األوبئة المحتملة في المناطق المنكوبة التي يمكن أن تتولد عن الزالزل العنيفة،• 
وال تدخلها دون تصريح. • 
   

أنشطة موازية
نش���اط 1. يبين هذا النش���اط اهتزاز األرض بفعل وقوع الزالزل، وأن االهتزاز يكون أكبر في الطبقات 

الرخوة منه في الطبقات الصلبة.

المواد المطلوبة
 •.)gelatin dessert( )علبة جيلي )حلوى بالجيالتين أو حلوى هالمية
وعاء بالستيكي.• 
 صحن )طبق( بالستيكي عريض ضحل العمق.• 
ماء.• 
 قلم وورقة لتدوين المالحظات.• 

التحضير
أف���رغ محتوى العلبة في الوعاء، واس���كب الماء فوقه، وحركه حتى ي���ذوب تماًما ثم ضع المزيج في • 

الثالجة حتى يجمد.
أفرغ محتوى الوعاء في وعاٍء آخر قليل العمق، فس���وف تؤدي المادة المحضرة دور التربة السائلة، • 

فيما سيمثل الطبق الطبقة الصلبة.
قم بهز الطبق ثم توقف،س���تالحظ أن الجيلي يبقى في حالة اهتزاز في حين أن الطبق ثابت، وهذا ما • 

يحدث عند حدوث زلزال،دّون مالحظاتك في الورقة.
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أجب عن األسئلة اآلتية:
في أي البلدان ترّكزت تلك الكوارث الزلزالية؟ ولماذا؟• 
أي نشاط زلزالي كان أكبر، في بلدان المغرب العربي أم في بالد الشام؟• 
هل تعتقد أن هناك كثافة سكانية كبيرة في مناطق قريبة من الصدوع النشطة؟• 
هل حدثت تلك الكوارث على طول حدود الصفائح؟ عين حدود تلك الصفائح.• 

نش���اط 3. يمكن تنظيم زيارات إلى المؤسسات العاملة في مجال رصد الزالزل في البلدان العربية إلطالع 
الطالب على نشاطات تلك المراكز.

شكل 10.2. توزع كوارث الزالزل في البلدان العربية ضمن الفترة 1900-2008.

نش��اط 2. تمع��ن في الش��كل 10.2 الذي يظهر توزيع مناطق ك��وارث الزالزل في البل��دان العربية في الفترة من 
2008-1900 على شكل دوائر حمراء ، حيث يشير حجمها إلى قدر الزلزال وليس حجم الكارثة. 
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المخاط��ر  م��ن  والتخفي��ف  الوقاي��ة  إج��راءات  م��ا 
الزلزالية؟

تهدف إجراءات الوقاية والتخفيف إلى الحد من الخس���ائر البش���رية والمادي���ة التي قد تنجم عن حدوث 
الزالزل.

وهناك العديد من النشاطات طويلة األمد التي ينبغي إجراؤها نوجزها  في اآلتي:
دراسة النشاط الزلزالي من خالل إقامة شبكات مؤلفة من أجهزة لرصد الزالزل.• 
إعداد كتالوج زلزالي يغطي أكبر فترة زمنية.• 
إعداد خرائط توزيع الزالزل التاريخية واآللية.• 
إعداد خارطة النطاقات الزلزالية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.• 
ستخدام أساليب هندسية حديثة في تشييد المباني والمنشآت الحساسة لمقاومة الزالزل.• 
اختيار المواقع األكثر أمانًا إلقامة المنشآت عليها من خالل خرائط توزع الزالزل وخرائط أنواع الترب • 

والصدوع النشطة.
إعادة تأهيل األبنية والمنشآت المعرضة للتأثر بالزالزل.• 
إعداد “كودات بناء” لمقاومة الزالزل والتأكيد على استخدامها.• 
الحد من األض���رار المحتملة التي قد تنجم عن الظواهر المرافقة للزالزل مثل تحديد أماكن االنزالقات • 

المحتملة ومنع البناء عليها.
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تعريف بالمصطلحات
جهد )stress(: قوى داخلية مطبقة على األجسام والكتل. • 
اإلخ���الء )evacuation(: عمليات إجالء وترحيل لس���كان منطقة ما إل���ى مناطق آمنة وبعيدة عن • 

األخطار الحتمال حدوث كارثة، ورعاية هؤالء الس���كان رعاية كاملة من قبل السلطات المختصة وفق 
خطة مسبقة لذلك.

إسالة أو تسّيل تربة )liquefaction(: ظاهرة طبيعية تنشأ عندما يهز زلزال كبير القدر رسوبيات • 
مشبعة بالمياه )ترب ورمال مثاًل(، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الماء وتصبح التربة سائاًل لزجًا 

قاباًل لالندفاع بقوة نحو السطح عبر الطبقات التي تعلوه.
إع���ادة تأهي���ل )rehabilitation(: هي إصالح الخدمات الرئيس���ة المتض���ررة، والبدء في ترميم • 

األضرار المادية واالجتماعية واالقتصادية.
انخفاس س���طح األرض )subsidence(: هبوط منطقة من س���طح األرض بفعل ظاهرة طبيعية أو • 

غيرها.
انغراز )subduction(: عملية انحناء أو انزالق صفيحة تكتونية تحت أخرى عند تصادمهما.• 
موجات زلزالية )seismic waves(: موجات تنتش���ر من بؤرة الزلزال عبر باطن األرض مسببة • 

اهتزاز سطحه.
ب���ؤرة زلزال )hypocenter(: نقطة داخل األرض تقع على س���طح الص���دع تكون مركز الزلزال، • 

تنتشر منها الموجات الزلزالية.
تخفيف )mitigation(: أنشطة علمية وإجراءات طويلة األمد تنفذها مؤسسات ومختصون، تهدف • 

إلى التخفيف من احتمال وقوع كارثة طبيعية ما.
تقييم أو تقدير المخاطر الزلزالية )seismic hazard assessment(: هي طريقة أو منهجية • 

يجب اتباعها في المناطق النش���طة زلزالًيا والمناطق المجاورة لها؛ بهدف تقدير الخصائص المحتملة 
للزالزل المتوقعة مس���تقباًل. وبناًء على هذا التقييم ككل يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن بناء المنشآت 

االستراتيجية مثل المنشآت النووية والسدود والتجمعات السكنية.
تنب���ؤ )prediction(: هو تقدير زمان ومكان وقدر ظاهرة طبيعي���ة ما قبل حدوثها ،وذلك بتطبيق • 

طرق إحصائية على بيانات علمية سابقة.
انفعال أو إجهاد )strain(: تغير في شكل أو في حجم جسم ما نتيجة تطبيق قوى الجهد. • 
زلزال رئيس )main shock(: هو زلزال متوس���ط أو كبير القدر يضرب منطقة ما، يسبقه ويتبعه  • 

في المنطقة المتأثرة  نفسها هزات أرضية أقل قدرًا منه.
زلزال مس���جل آليًا )instrumental earthquake(: ه���زة أرضية حدثت بعد عام 1900، أي • 

سجلتها محطات الرصد الزلزالي.
زلزال تاريخي )historical earthquake(: هزة أرضية حدثت قبل عام 1900، أي لم تسجلها • 

محطات الرصد الزلزالي بل ُذكرت في الكتب والوثائق التاريخية.
سجل أو تسجيل زلزال )seismogram(: التسجيل الناتج عن اهتزاز األرض نتيجة مرور موجات • 

ل في محطة رصد الزالزل. زلزالية ُيسجَّ
الس���عة أو المط���ال )amplitude(: هو نصف القيمة بين الذروة العلي���ا والدنيا للموجة االهتزازية • 

نفسها وتقاس بالمليمتر.
سيسمولوجي )seismologist(: مختص في علم الزالزل.• 
ش���دة زلزالي���ة )seismic intensity(: رقم يعبر عن التأثيرات البش���رية والمادية الناجمة عن • 

حدوث هزة أرضية ما في المناطق المتأثرة،ويكون لكل هزة أرضية عدة قيم من الش���دة الزلزالية تبًعا 
لدرجة التأثير على سطح األرض،حيث يعد مقياسي الشدة الزلزالية التاليين: األول الذي وضعه كل من 
العلماء ِمدِفِيف-سبنهاور-كارنيك لعام MSK-64( 1964(، والثاني الذي حرره غرونثال عام 1992 
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)EMS-92( األكثر استخداًما في تقدير قيم شدة الزالزل في العالم، وهما مرقمان بالحروف الرومانية من 
.XII إلى I

صدع أو فالق )fault(: هو كس���ر أو نطاق متكس���ر في قشرة األرض يحدث على طوله انزياحات أفقية أو • 
ش���اقولية أو مركبة لكتلتين صخريتين. تتباين الصدوع في طولها من أقل من متر إلى مئات الكيلومترات. 
وكقاعدة عامة تولد الصدوع صغيرة الطول زالزل صغيرة، فيما تولد الصدوع الكبيرة زالزل كبيرة نسبيًا. 

صدع نشط )active fault(: يكون الصدع نشطًا في حالة حدوث زالزل على امتداده خالل العشرة آالف • 
سنة الماضية. يمكن أن يولد الصدع النشط زلزااًل في المستقبل.

السيسمولوجيا )seismology(: علم يهتم بدراسة الزالزل وانتشار الموجات الزلزالية عبر األرض.• 
قدر زلزال )magnitude(: رقم مميز لقوة الهزة األرضية وُيحس���ب من س���جل الهزة،حيث يعد مقياس • 

ريختر األكثر شيوًعا في حساب القدر.
قشرة األرض )crust(: الطبقة العلوية في بنية األرض، تتراوح سمكها ما بين 10 و 70 كيلومتر،حيث • 

تحدث الزالزل ضمن هذه القشرة.
كتالوج زلزالي )earthquake catalogue(: قائمة بالهزات األرضية التي حدثت في منطقة جغرافية • 

محددة،وتتمث���ل كل هزة في الكتالوج بمعامالت زلزالية، مثل: تاريخ وس���اعة حدوثها، وإحداثيات مركزها 
السطحي، وعمق بؤرتها، و قدرها، وشداتها الزلزالية المختلفة.

ه وتراقب وتنظم تصميم األبنية •  كودات بناء )building codes(: مجموعة القوانين والتشريعات التي ُتوجِّ
والمنشآت ومواد البناء بهدف حماية السكان والمنشآت،وتتضمن تلك الكودات معايير فنية ومهنية.

محط���ة رصد الهزات األرضي���ة )seismic station(: تتألف من وحدتين رئيس���تين هما جهاز قياس • 
.)seismograph( والمسجل )seismometer( االهتزاز األرضي

مركز سطحي لزلزال )epicenter(: المسقط الشاقولي لبؤرة الزلزال على سطح األرض.• 
معطف األرض )mantle(: نطاق في باطن األرض يقع بين القشرة والنواة بثخانة 2900 كيلومتر،حيث • 

يتألف من صخور سوداء اللون ذات كثافة عالية.
موجات أولية )primary waves(: موجات زلزالية س���ريعة تنطلق من البؤرة لتس���جل أواًل في محطة • 

الرصد الزلزالي.
موج���ات ثانوية )secondary waves(: موجات زلزالية أقل س���رعة من الموجات األولية وتس���جل • 

بعدها.
موجات س���طحية )surface waves(: موجات زلزالية األقل س���رعة تنتشر على طول سطح األرض، • 

والجدير ذكره أن الموجات السطحية للهزات األرضية تحمل الكمية األكبر من الطاقة الزلزالية وبالتالي فهي 
المسؤولة عن التدمير الحاصل في المناطق المكتظة بالسكان.

نطاق مولد للزالزل )seismogenic zone(: نطاق يتضمن على صدع أو أكثر تكون قادرة على توليد • 
زالزل كبيرة القدر.

نظم المعلومات الجغرافية )geographic information systems(: هو برنامج حاسوبي شامل • 
يعتمد مبدأ الطبقات )أو الشرائح( تحتوي كل منها على بيانات متنوعة، تقوم بإعداد الخرائط والصور مما 
يس���اعد في تحديد مش���كلة ما وإيجاد الحلول لها،وُتس���تخدم هذه النظم حالًيا على نطاق واسع في دراسات 

الكوارث الطبيعية ،وفي تطبيق مراحل إدارة الكوارث.
نواة األرض )core(: الجزء المركزي من األرض الواقع تحت المعطف،ويتألف بش���كل رئيس من عنصر • 

الحديد، وبشكل أقل من عنصر النيكل ومعادن أخرى.
هزات أرضية الحقة )aftershocks(: سلس���لة من الهزات األرضية التي تنش���أ بعد حدوث زلزال كبير • 

القدر )الهزة الرئيس���ة( في منطقة بؤرة الزلزال الرئيس، وبش���كل عام يتبع الزلزال الكبير عدٌد من الهزات 
الالحقة صغيرة القدر تتناقص تكرارًا وقدرًا مع الزمن،وتس���تمر سلس���لة الهزات الالحقة هذه لعدة أيام أو 

أسابيع في الزالزل متوسطة القدر، ولعدة أشهر في الزالزل كبيرة القدر.
هزة أرضية ميكروية )microearthquake(: هزة خفيفة ذات قدر أقل من 3 حسب مقياس ريختر ال • 

يشعر بها اإلنسان بشكل عام وإنما تتحسسها محطات الرصد الزلزالي.
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المؤسس��ات العاملة في مجال الرصد الزلزالي في 
البلدان العربية

 

األردن
مرصد الزالزل األردني

سلطة المصادر الطبيعية
عمان، ص.ب 7

هاتف: 962+ 6 5504410
فاكس: 962+ 6 5811866

www.nrg.gov.jo :الموقع

تونس
المعهد الوطني للرصد الجوي

تونس
www.meteo.tn :الموقع

الجزائر
مركز بحوث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء

بوزارييه ص.ب 63
هاتف: 213+ 21 904454
فاكس: 213+ 21 904458
www.craag.dz :الموقع

السعودية
المركز الوطني للزالزل والبراكين

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
جدة، ص.ب 11559

هاتف: 966+ 50 5613667
فاكس: 966+ 2 6198902

www.sgs.org.sa :الموقع

سورية
المركز الوطني للزالزل

وزارة النفط والثروة المعدنية
دمشق

هاتف: 963+ 11 4420780
فاكس: 963+ 11 4429197

snsn@mail.sy :بريد إلكتروني
www.nec.gov.sy :الموقع

ُعمان
مركز رصد الزالزل

جامعة السلطان قابوس
مسقط، ص.ب 50

هاتف: 968+ 24142642
فاكس: 968+ 24413137

الكويت
معهد الكويت لألبحاث العلمية

الصفاة، ص.ب 24885
الكويت 13109

هاتف: 965+ 489 9080
فاكس: 965+ 4899079

فلسطين
مركز علوم األرض وهندسة الزالزل

جامعة النجاح الوطنية
نابلس، ص.ب 7

هاتف: 972 9 2341003
seiscen@najah.edu :بريد الكتروني

لبنان
المركز الوطني للجيوفيزياء

المجلس الوطني للبحوث العلمية
بحنس، المتن

هاتف: 961+ 4 981885
فاكس: 961+ 4 981886

geophys@cnrs.edu.lb :بريد الكتروني

ليبيا
مكتب الرصد الزلزالي

المركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء
طرابلس 82819

هاتف: 218+ 21 4909054
فاكس: 218+ 21 4909053

lcrsss@nbrdlibya.net :بريد الكتروني
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نواتج ثوران البراكين
حمم حارة س���ائلة )الڤا( وقنابل بركانية )كتل صخرية( ورماد بركاني، يرافقها كميات هائلة من الغازات 

واألبخرة الكبريتية. 

مصدر االندفاعات البركانية
تصدر االندفاعات البركانية من طبقة الوش���اح )المعطف(. ويمك���ن أن تمكث في الغرف المهلية لفترات 

تطول أو تقصر أثناء صعودها إلى سطح األرض.

أنواع البراكين:
براكين نشطة:  تثور بين الحين واآلخر.

براكين خامدة:  كانت نشطة فيما مضى، وأصبحت خامدة في الوقت الراهن.

أنواع الثورانات البركانية
ثورانات هادئة:  تسيل النواتج من البراكين بشكل خال من االضطراب واالنفجار.

ثورانات انفجارية:  تخرج النواتج من البراكين على شكل انفجارات.

Volcanos                                                                        البراكين
                                                                                      

البركان هو جبل مخروطي الش���كل ذو فوهة متصلة بخزان باطني يحتوي مادة منصهرة )حمم بركانية 
مصدرها وش���اح األرض،وتثور البراكين عندما يصبح الضغط الناجم عن الغازات ضمن الغرف المهلية 

كبيًرا جًدا.

.]annageog.blogspot.com شكل 1.3. مقطع عرضي لبنية البركان ونواتجه.]مصدر الصورة: معّدلة من

3



29

أنواع مخاطر االندفاعات 
البركانية

ُيعد س���يالن الالڤا من أهمها على اإلطالق حيث تدمر كل شيء • 
في طريقها، إضافة إلى تسببها بحدوث الحرائق نظرًا لحرارتها 

العالية التي تتعدى األلف درجة مئوية.
ُيس���بب الرماد والغازات المنطلقة مش���اكل تنفس���ية وحاالت • 

اختناق.
يمكن أن يعّطل الرماد البركاني المتس���اقط الحركة في المدن، • 

وعمل اآلالت والتجهيزات الكهربائية.
يتحول الرماد نتيجة اختالطه بالمياه إلى مادة ثقيلة قد ُتس���بب • 

انهيار سقوف المنازل.

 •
 •
 •
 •

]geology.com :شكل 3.3. منازل مطمورة بفعل تساقط الرماد البركاني. ]مصدر الصورة

يمكن أن ُتقذف كتل صخرية )على ش���كل قنابل بركانية( بسرعات كبيرة ولعدة كيلومترات متسببًة في • 
مقتل األفراد إما بالصدمة أو بالحرارة.

 يمكن أن ينجم عن االندفاعات البركانية حدوث هزات وانزالقات أرضية وهطول أمطار حامضية، وفي • 
بعض األحيان حدوث أمواج تسونامّية.

شكل 2.3. ثوران بركان. الحظ  الطبيعة السائلة للالڤا. ]مصدر الصورة: هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية[
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ثورانات البراكين في البلدان العربية
تتواجد البراكين في عدة بلدان عربية جميعها من النوع الخامد، فعلى س���بيل المثال ينتش���ر في الجزء 
الغربي من المملكة العربية الس���عودية هضاب بركانية )حّرات( تحتوي العش���رات من البراكين الخامدة 

التي يمكن أن تثور في أي لحظة، كذلك تنتشر العديد من البراكين الخامدة في جنوب سورية.

ش��كل 4.3. ص��ورة فضائي��ة لحّرة خيبر قرب المدينة المنورة في الس��عودية. كانت هذه الحرة نش��طًة بين عامي 600-700 
ميالدي. الحظ وجود عدة فوهات بركانية ]مصدر الصورة: مرصد األرض/ وكالة ناسا[. 

والجدير بالذكر أن آخر ثوران بركاني حدث في البلدان العربية كان ثوران جزيرة الطير في اليمن. 

هل يمكن التنبؤ بثوران البراكين؟
لقد بات من الممكن في الوقت الراهن التنبؤ بثوران البراكين لألسباب اآلتية:

تكرار الثورانات البركانية من البركان نفسه. • 
توفر مراقبة مستمرة ومتنوعة التقانات للبراكين النشطة.• 

بالتالي يمكن التخفيف من مخاطره عن طريق اتخاذ اإلجراءات الضرورية.



31

كيف نتصرف تجاه ثوران البراكين؟
إذا كنت تعيش بجوار بركان، خامد أو نشط، اتبع ما يلي:

قبل ثوران البركان:

تأكد من أن حقيبتي اإلسعاف والطوارئ جاهزتان )راجع الملحق 1(.• 
ابق بعيًداعن مواقع البراكين النشطة.• 
كن جاهًزا لإلخالء في أية لحظة.• 

في أثناء ثوران البركان

استخدم نظارات واقية وكمامة واقية من الغبار.• 
ارتِد ثياًبا تغطي الجسم كله ألنها تخفف من احتمال حدوث الحروق.• 
أغلق األبواب والنوافذ وأماكن التهوية في المنزل مثل: )المكيف والمراوح و المداخن(. • 
غادر في الحال منطقة البركان لتجنُّب المقذوفات والحمم البركانية والغازات.• 
ابتعد عن الرماد البركاني قدر اإلمكان تفادًيا ألضراره على الجهاز التنفسي.• 
تجنَّب األودية والمناطق المنخفضة التي يمكن أن تجري فيها حمم بركانية.• 
من الغبار والحرارة.• 
ة.•   تجنب قيادة السيارة في مناطق تساقط الرماد ما لم تكن الحاجة ملحَّ
اتبع تعليمات اإلخالء الصادرة من قبل السلطات المختصة.• 
ساعد عناصر اإلنقاذ في إخالء المصابين.• 
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أنشطة موازية
. يمكن تنظيم زيارات إلى براكين خامدة بإشراف إدارات المسح الجيولوجي في البلدان العربية.

م��ا إج��راءات الوقاي��ة والتخفيف من مخاط��ر ثوران 
البراكين؟

تهدف إجراءات الوقاية والتخفيف إلى الحد من الخس���ائر البش���رية والمادي���ة التي قد تنجم عن ثوران 
البركين.

إعداد خرائط تبين مسارات األودية التي يمكن أن تجري فيها الحمم البركانية.• 
إعداد خطة إخالء للسكان في حال ثوران البراكين.• 
نشر محطات زلزالية بجوار البراكين لرصد أي نشاط زلزالي يمكن أن ينجم عن حركة الماغما.• 
نش���ر ش���بكة لنظام تحديد المواقع العالمي لرصد أية تش���وهات أرضية يمك���ن أن تترافق مع صعود • 

الماغما.
تفادي البناء في مناطق قريبة من البراكين.• 
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تعريف بالمصطلحات:
بركان نشط )active volcano(: بركان نجم عنه ثوران أو أكثر خالل 10000 سنة الماضية.

حّرة )Harrah(: مصطلح خاص في الجزيرة العربية للداللة على هضبة واسعة من الصخور البركانية 
تتضمن مجموعة من البراكين.

رماد )ash(: حبيبات ناعمة بقطر أقل من 4 مليمتر تنطلق بشكل كثيف في أثناء ثورانات البراكين.
علم البراكين )volcanology(: علم يبحث في البراكين وثوراناتها.

غ���رف مهلية )magma chambers(: تجاويف ضخمة تقع تح���ت البراكين تحتوي حمما بركانية 
وغازات وأبخرة.

الڤا )lava(: صخور منصهرة تسيل على سطح األرض نتيجة ثوران البراكين.
ماغما )magma(: مادة صخرية منصهرة مصدرها طبقة الوشاح )معطف األرض(، تتواجد في الغرف 

المهلية، نطلق عليها اسم الالڤا عند خروجها من فوهة البركان.
معطف أو وش���اح األرض )mantle(: نطاق في باطن األرض يقع بين القشرة والنواة بثخانة 2900 

كيلومتر،و يتألف من صخور سوداء اللون ذات كثافة عالية.
منظومة تحديد المواقع العالمي )Gobal Positioning System(: هو نظام مالحي يغطي العالم، 
ويتك���ون من أقم���ار اصطناعية تدور حول األرض ومن محطات قياس أرضية،حيث تس���تقبل كل محطة 
أرضية إش���ارات راديوية من هذه األقمار، وبناًء على هذه اإلشارات تتحدد اإلحداثيات الجغرافية لموقع 
المحطة وبمواعيد زمنية متالحقة، مما يسمح برصد التغيرات المحتملة في موقعها الجغرافي وبدقة تبلغ 
المليمتر،وتستخدم هذه المنظومة على نطاق واسع في دراسة حركات الصفائح التكتونية المولدة للزالزل 

وفي دراسة االنزالقات األرضية،وفي دراسة ثوران البراكين.

المؤسسات العاملة في مجال البراكين في البلدان 
العربية

األردن
سلطة المصادر الطبيعية، عمان
www.nrg.gov.jo :الموقع

السعودية
المركز الوطني للزالزل والبراكين

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، جدة
www.sgs.org.sa :الموقع

سورية
المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة المعدنية
دمشق

هاتف: 963+ 11 4455426
فاكس: 963+ 11 443684

geo@geology-sy.org :بريد الكتروني
www.geology-sy.org :الموقع

مصر
الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية

وزارة البترول
القاهرة

هاتف: 20+ 2 831242
فاكس: 20+ 2 820128

www.egsma.gov.eg :الموقع

اليمن
هيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية، صنعاء
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4Tsunamis                   األمواج التسونامية

ل»التسونامي« مصطلح ياباني يعني حرفيًا »موجة الميناء« للداللة عن موجة أو سلسلة أمواج بحرية 
عاتية ومدمرة تكتسح السواحل.

 أسباب تشكل األمواج التسونامية:
وقوع زلزال كبير القدر في قاع البحار والمحيطات نتيجة إزاحة شاقولية لصدع ما. وهي الحالة األكثر • 

شيوعًا،وتنش���أ تلك األمواج عندما تهبط أو ترتفع كتلة صخرية ضخمة في قعر المحيط مزيحًة المياه 
الواقعة فوقها.

أرضية ضخمة •  انزالق���ات  حدوث 
تحت بحرية أو قرب ساحلية.

بركاني���ة •  اندفاع���ات  ح���دوث 
)حم���م ومهل( وانهي���ار لجوانب 
المخاري���ط البركانية ف���ي البحار 
والري���اح  والمحيطاتواألعاصي���ر 
والتصح���ر  والجف���اف  العاتي���ة 

وحرائق الغابات.

.]tsun.sscc.ru :شكل 1.4. صورة تبين أمواج تسونامية ذات ارتفاع كبير. ]مصدر الصورة

 ZME شكل 2.4. مقطع عرضي يبين كيفية تشكل األمواج التسونامية. ]مصدر الصورة: معّدلة من
.]Science
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دورة األمواج التسونامية
تمر دورة األمواج التس���ونامية بثالث مراحل متتابعة تبدأ أواًل بتش���كلها في عرض المحيطات والبحار، 
ثم انتش���ارها ثانيًا في كافة االتجاهات بسرعة كبيرة عبر سطح المياه قد تصل إلى مئات الكيلومترات في 

الساعة، وتنتهي ثالثًا باكتساحها للسواحل.

 •
 •
 •

ش��كل 5.4. الح��ظ األض��رار الكبي��رة ]مص��در الصورة: 
.]www.time.com

ش��كل 5.4. الح��ظ األض��رار الكبيرة ]مص��در الصورة: 
.]www.time.com

أنواع مخاطر األمواج التسونامية
تقتصر مخاطر األمواج التسونامية على المناطق الساحلية مسببة ما يلي:

 حدوث فيضانات تؤدي إلى غرق البشر والسفن.• 
غمر مساحات واسعة من األراضي الساحلية وما عليها من مزروعات.• 
تعرية الشواطئ واقتالع األشجار.• 
تدمير المنشآت والمباني.• 
تلوث خزانات المياه الصالحة للشرب.• 
وقوع حرائق• 
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األمواج التسونامية والسواحل العربية
لقد ضربت أمواج تس���ونامية عاتية الس���واحل العربية المتوسطية قديمًا، نتيجة وقوع زالزل في عرض 
البحر األبيض المتوس���ط،ويبين الجدول 1.4 أهم البيانات عن تلك الزالزل واألمواج التسونامية الناجمة 

عنها 
جدول 1.4. ظواهر األمواج التسونامية في البحر المتوسط ]أمبراسيز 

وآخرون 1994، الدراوشه وآخرون 2000[.

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

لقد سبَّب زلزال سومطره )في المحيط الهندي يوم 26/12/2004 م الذي كان قدره 9 درجات( أمواجًا 
تسونامية مدمرة اكتسحت بشكل مباشر سواحل الدول المطلة على المحيط الهندي، مسببة خسائر بشرية 
ومادي���ة هائلة،وقد وصلت تلك األمواج إلى س���واحل اليمن والصومال مودية بحياة بعض األش���خاص، 
ومس���ببة خسائر اقتصادية طفيفة، وهذا يؤكد أن السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية ليست بمنأى 

عن خطر األمواج التسونامية، ولو كانت بعيدة المصدر.

هل يمكن التنبؤ بحدوث موجة تسونامية؟
يمك���ن التنبؤ بقدوم موجة تس���ونامية في حال وجود نظام إنذار مبكر مؤلف م���ن أجهزة رصد زلزالي 
ومن منظومة أقمار صناعية. وبالتالي يمكن التخفيف من أخطار األمواج التس���ونامية باتباع اإلجراءات 

والتوصيات الضرورية.

كيف نتصرف تجاه األمواج التسونامية؟
قبل وفي أثناء حدوث األمواج التسونامية

متابعة النشرات الجوية في وسائل اإلعالم لمعرفة إذا كان هنالك تحذير من حدوث أمواج تسونامية.• 
إذا الحظت تراجًعا في مياه البحر فهناك احتمال قدوم أمواج تس���ونامية، فابتعد بس���رعة عن الشاطئ • 

نحو مكان مرتفع أو اصعد إلى الطوابق العليا لألبنية.
عن���د حدوث هزة أرضي���ة، فهناك احتمال لتش���كل أمواج تس���ونامية،غادر في الح���ال إلى المناطق • 

المرتفعة.
كن مستعدًا لإلخالء إذا طلب منك ذلك.• 
ابق بعيًدا عن الشاطئ وال تعد مطلًقا لمشاهدة األمواج.• 

تاريخ الزلزال
المدن الرئيسة المتضررةقدر الزلزاليوم / شهر/ سنة

اإلسكندرية: غرق 50 ألف نسمة7.0 21 / 7 / 365

بيروت: غرق عدد كبير من الناس والسفن97.2 / 7 / 551

اإلسكندرية: غرق البساتين وأضرار في الميناء وتلف البضائع86.5 / 8 / 1303
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بعد وقوع األمواج التسونامية
ابق بعيًدا عن المناطق المغمورة بالمياه.• 
ابق بعيًدا عن الحطام الطافي على سطح الماء.• 
ال تعد إلى منزلك إال إذا سمحت السلطات المختصة بذلك.• 
إن التسونامي هو سلسلة من األمواج البحرية. ال تفترض أن  انتهاء الكارثة بانتهاء الموجة، إذ يمكن • 

أن تأتي موجة أخرى وأن تكون أكبر وأعلى.

أنشطة موازية
نشاط 1.

انظر في الش���كل) 6.4 (الذي يبين خارطة البحر األبيض المتوس���ط موقًَّعا عليها تواريخ الزالزل كبيرة 
القدر التي نجم عنها أمواج تسونامية عاتية، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

سمِّ الزالزل التي نجمت عنها أمواج تسونامية، سمِّ الصدوع المولدة لتلك الزالزل.• 
هل هناك عالقة بين تلك األمواج التسونامية والصفائح التكتونية؟• 
 قدِّر المس���افة )بالكيلومتر( بين مكان تولد األمواج التس���ونامية الناجمة عن زلزال 1303 م ومدينة • 

اإلسكندرية؟ ماذا تستنتج؟
نشاط 2. 

يمكن تنظيم زيارات إلى معاهد متخصصة في شؤون البحار في المدن الساحلية.

م��ا إجراءات الوقاي��ة والتخفيف م��ن مخاطر األمواج 
التسونامية؟

تهدف إجراءات الوقاية والتخفيف إلى الحد من الخس���ائر البش���رية والمادية التي قد تنجم عن اكتس���اح 
األمواج التسونامية للشواطئ.

دراسة وتحليل األمواج التسونامية السابقة.• 
تنفيذ مسح بحري لتحديد الصدوع النشطة واالنزالقات البحرية المحتملة.• 
تخفيف قابلية تأثر المنش���آت والمرافق الحيوية كتصميم منشآت لمقاومة األمواج التسونامية، ووضع • 

خطوط االتصاالت والكهرباء والهاتف بعيًدا عن الش���واطئ أو تحت س���طح األرض، وتشييد المنشآت 
الحساسة بعيدًا عن الشواطئ.

شكل 6.4. توزع مراكز األمواج التسونامية في البحر األبيض المتوسط.
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تعريف بالمصطلحات:
تحذي���ر أو إن���ذار )warning(: بالغ يصدر عن الس���لطات المختصة في ح���ال رصد أحوال جوية • 

خطيرة،حي���ث يتم التحذير عادة من ظاهرة طبيعية محددة كاألمواج التس���ونامية والعواصف الرعدية 
والسيول المفاجئة وفيضانات األنهار واألعاصير.    

مسح بحري )maritime survey(: تحريات تجرى بواسطة سفن محملة بأجهزة علمية متخصصة • 
بهدف معرفة بنية القاع تحت مياه البحار والمحيطات.

مرافق حيوية )lifelines(: منشآت وخدمات تمثل ضرورة لحياة ونشاط المجتمع، مثل طرق النقل، • 
وأنابيب نقل النفط والغاز، وش���بكات المياه العذبة والصرف الصحي واالتصاالت والكهرباء والهاتف 
والموانئ البحرية والمطارات. إن تضرر وتعطل تلك الخطوط بفعل وقوع الظواهر الطبيعية سيكون له 

منعكسات خطيرة ليس فقط على سكان المناطق المنكوبة وإنما على سكان المناطق المجاورة.
نظام إنذار مبكر )early warning system(: يش���تمل نظام اإلنذار المبكر ثالثة عناصر: تنبؤ • 

ع���ن احتمال وقوع ظاهرة طبيعية ما من خالل بيانات مس���تقاة من ش���بكات رصد متنوعة، ومعالجة 
تلك البيانات وإطالق تحذيرات إلى األجهزة المختصة والس���كان، واستجابة فورية من خالل إجراءات 

مناسبة لتفادي األخطار.



39

Landslides                       االنزالقات األرضية
                                                                                        

االنزالق األرضي هو تح���رك كتل صخرية أو ترابية عند المنحدرات الجبلية بفعل عوامل عديدة،وتتباين 
االنزالقات في سرعتها من زحف بطيء إلى انزالق مفاجئ وعنيف.

أسباب االنزالقات األرضية
قوة الجاذبية األرضية: تعد السبب الرئيس الذي يقف وراء االنزالقات.• 
الهطوالت المطرية الغزيرة.• 
االهتزاز األرضي الناجم عن وقوع الزالزل.• 

أنواع االنزالقات األرضية
ُتقس���م النماذج الرئيسة لالنزالقات 
األرضي���ة تبع���ًا لس���رعة حركتها 
ونوع المادة المتحركة إلى األنماط 

اآلتية:
س���قوط كتل صخري���ة متفاوتة • 

األحجام من المنحدرات الصخرية 
شديدة الميل.

انزالق كتلة صخرية ضخمة وفق • 
سطح معين.

جريان مواد طينية بفعل المياه من • 
المنحدر إلى منطقة منبسطة.

ما المناطق المعرضة 
لخطر االنزالقات األرضية؟

المنحدرات.• 
المنحدرات الصناعية الناتجة عن شق الطرق.• 
المناطق التي تعرضت سابقًا لوقوع االنزالقات.• 

شكل 1.5. أهم نماذج االنزالقات األرضية. ]مصدر الصورة: 
]3dparks.wr.usgs.gov معّدلة من

شكل 2.5. صورة جوية النزالق أرضي 
وقع في منحدر قرب تجمع سكني.

                                  ]مصدر الصورة: 
هيئة المساحة الحيولوجية األمريكية[.

5
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ما المناطق اآلمنة من خطر االنزالقات؟
المناطق ذات الصخور الصلبة التي ال تحتوي شقوًقا أرضية.• 
المناطق المنبسطة نسبًيا.• 
المناطق البعيدة عن المنحدرات والجروف.• 

االنزالق��ات األرضية في البلدان 
العربية:

تحدث االنزالقات األرضية بش���كل محدود وفي مناطق معينة في 
العديد من البلدان العربية،

و ُيع���د اليمن من أكث���ر البل���دان العربية تأثًرا به���ذه الظاهرة 
الجيولوجي���ة نظًرا لتميزه بتضاريس كثي���رة المنحدرات، وألنَّ 
النس���بة الكبيرة من س���كانه يعيش���ون على قمم الجبال وأسفل 
المنحدرات. وتجدر اإلشارة إلى وقوع انهيارات صخرية  بتاريخ 
28/12/2005 في قري���ة الظفير الجبلية )20 كيلومتر جنوب 

غرب صنعاء، اليمن(.

شكل  3.5 أ. كتل صخرية ضخمة ساقطة على قرية الظفير الجبلية )صنعاء، 
              .]BBC اليمن( بتاريخ 28/12/2005،. ]مصدر الصورة: أخبار

شكل  3.5 أ. كتل صخرية ضخمة ساقطة على المنازل في منطقة الدويقة بمدينة القاهرة في مصر بتاريخ 7/9/2008 ]مصدر 
 Middle East Online[  :الصورة



41

هل يمكن التنبؤ باالنزالقات األرضية؟
ما تزال مسألة التنبؤ بوقوع االنزالقات األرضية قيد البحث والدراسة.

كيف نتصرف تجاه االنزالقات األرضية؟
إذا كنت تعيش في منطقة معرضة لحدوث انزالق أرضي )سفوح جبال أو أوديًة(، اتبع ما يلي:

قبل حدوث االنزالق:
 تعّرف حوادث االنزالقات األرضية التي حدثت في الماضي في المنطقة التي تعيش فيها.• 
يجب تفادي البناء قرب المنحدرات الشاهقة، وفي األودية المعرضة لعوامل التعرية والتآكل.• 
إن حدوث تغيرات في تضاريس األرض وميالن األش���جار، وظهور تش���ققات في الطرقات وأساسات • 

المنازل واألبنية، وس���ماع أصوات غير طبيعية هي مؤشرات على احتمال قرب حدوث انزالق أرضي 
في المنطقة التي تعيش فيها.

 إن هط���ول أمطار غزيرة عند الس���فوح والمنح���درات ولفترات طويلة يمكن أن يتس���بب في انزالق • 
أرضي.

 س���اهم في زراعة األشجار على س���فوح المنحدرات، إذ إن جذور الغطاء النباتي تساعد على تماسك • 
الترب خاصة في المنحدرات.

 في أثناء حدوث االنزالق:
 غادر المنزل فوًرا مع أسرتك مبتعدين عن مكان االنزالق قدر اإلمكان.• 
إذا وقع االنزالق بالقرب من نهر أو سد تنّبه إلى احتمال حدوث فيضان. • 

بعد حدوث االنزالق األرضي:
ابق بعيدًا عن مكان االنزالق تحسبًا لحدوث انزالقات جديدة محتملة.• 
تذكر أنه من الممكن أن تحدث فيضانات إذا وقع االنزالق قرب السدود أو األنهار.• 
ساهم في إنقاذ المصابين وإخالء الجرحى.• 
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ما إجراءات الوقاية والتخفيف من مخاطر االنزالقات 
األرضية؟

ته���دف إجراءات الوقاية والتخفيف إلى الحد من وقوع الخس���ائر البش���رية والمادية التي قد تنجم عن 
تعرض المنحدرات وجوارها لالنزالقات األرضية،منها ما يلي:

• إعداد خرائط لمواقع االنزالقات األرضية المحتملة.
•  إنشاء قنوات تصريف لمياه األمطار لمنعها من الوصول إلى الكتل الصخرية القابلة للسقوط.

• تجنُّب البناء قرب المنحدرات.
• إزالة الكتل الصخرية التي تهدد األبنية المتواجدة أسفل المنحدرات.
• إخالء المنازل التي تعرضت للتشقق نتيجة تساقط الكتل الصخرية.

• تسوية المنحدرات وتحويلها إلى مدرجات.
• تشجير المنحدرات؛ فجذور األشجار تعمل على زيادة تماسك التربة.
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Floods                                            الفيضانات
                                                                                                  

للم���اء  - قليله أو كثيره - تأثير كبير على حياة البش���ر، فإن قلَّ س���بَّب جفاًف���ا، وإن كثر يمكن أن يؤدي 
إلى فيضانات وس���يول، وفي كلتا الحالتين يشكِّل خطًرا يهدِّد المجتمعات.وُتعد الفيضانات إحدى الظواهر 

الهيدرولوجية-المناخية الناجمة بشكل أساسي عن هطول األمطار بشكل غزير في المناطق المنخفضة.

أين تحدث الفيضانات؟
تتشّكل الفيضانات في المنخفضات والسهول والصحارى، وعلى ضفاف األنهار وشواطئ البحار.

أسباب حدوث الفيضانات:
تنجم الفيضانات عن:

هطول األمطار بشكل غزير ولفترة زمنية طويلة.• 
ارتفاع منسوب األنهار والبحيرات.• 
ذوبان الثلوج الكثيفة المتراكمة على الجبال خالل فصل الربيع.• 
اكتساح أمواج البحار والمحيطات للشواطئ بفعل األعاصير واألمواج التسونامية.• 
انهيار السدود.• 

ش��كل 1.6. فيضان في ش��رق الجزائر عام 2008 ناجم عن هطول أمطار غزيرة أدى إلى غرق أكثر من 30 ش��خصًا وشرد 
.]article.wn.com :المئات ]مصدر الصورة

6
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أنواع الفيضانات

1. الفيضانات المفاجئة 
)السيول الجارفة(: 

وهي فيضان���ات تحدث في منطقة صغيرة 
خ���الل س���اعات بفع���ل الهط���ول الغزير 
لألمطار ف���ي المنخفض���ات والصحارى، 
وهي فيضانات يكون فيه���ا ارتفاع الماء 

قلياًل، وُتعد من الظواهر المتكررة.

2. الفيضانات اإلقليمية:
فيضانات تحدث على امتداد األنهار الكبيرة 

وتستمر لعدة أسابيع،
و تك���ون المياه فيها مرتفعًة نس���بيًا مما 

يسبب غمر مساحات واسعة.
      

3. الفيضانات الناجمة 

عن انهيار السدود.

4. الفيضانات الساحلية:
واألم���واج  األعاصي���ر  ع���ن  تنج���م 

التسونامية.

أنواع مخاطر 
الفيضانات

• الغرق.
• انجراف التربة وانزالقها.

• سرعة جريان المياه.
• تضّرر وانهيار المنازل. 

ش��كل 3.6. الجزء المنهار من جس��م س��د زيزون الواقع في شمال 
غرب س��ورية بتاريخ 4/6/2002،ولقد تس��بب ه��ذا االنهيار في 
اندفاع مياه بحيرة الس��د بش��كل س��ريع وعنيف نحو قرية زيزون 
موديًا بحياة 21 شخصًا ودمار 251 منزاًل، وسبب أضرارًا كبيرة 
في عدة قرى مجاورة، مخلفًا مئات المش��ردين. ]المصدر: االتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، 2003 و نجم، 

 .]2008

www. :ش��كل 2.6. منظر عام لفيضان إقليمي. ]مصدر الصورة
.]themoneystop.co.uk
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الفيضانات في البلدان العربية
تحدث الفيضانات، خاصة المفاجئة منها، بش���كل متكرر في أغلب المناطق الداخلية في البلدان العربية. 

ويبين الجدول 1.6 بعض أهم هذه الفيضانات. 

ج���دول 1.6. بع���ض الفيضانات في البلدان العربي���ة ]ندوة إدارة الكوارث وس���المة المباني في البلدان 
العربية، 2008[.

 •
 •
 •

يتكرر فيضان نهر النيل سنويًا خاصة في السودان وجنوب 
مصر، وأصبحت ه���ذه الظاهرة مألوفة ل���دى المجتمعات 
القائمة على ضفافه، نذكر من أهمها الفيضانات التي حدثت 
في أع���وام 1946، 1984، 1988، 1998، 2001 و 

.2006

 ش��كل 4.6. منازل محاصرة في قرية س��يئون اليمنية بفيضان مفاجئ 
وقع بتاريخ 25/10/2008. أّدى ذلك الفيضان إلى مقتل 41 ش��خصًا. 

]مصدر الصورة: وكالة رويتر لألنباء[

شكل 5.6. صورة فضائية ُتبين فيضان نهر النيل عند 
مدينة الخرطوم،حيث تقع مدينة الخرطوم في الزاوية 
اليميني��ة الس��فلية للصورة عن��د التق��اء النيل األزرق 
بالنيل األبيض،وُتظهر الص��ورة األراضي الزراعية 

المغمورة بالمياه باللون األزرق.
]المصدر: مرصد األرض/ وكالة ناسا[.

تاريخ 
الخسائر الماديةعدد الضحاياالمنطقة المتأثرةالفيضان

انهيار حوالي 26 ألف منزل460قرية درنكة/أسيوط، مصر2/11/1994

؟242وادي أوريكا/المغرب1995

أض���رار بالغة ف���ي المرافق الحيوي���ة والتجمعات 338وسط اليمن14/6/1996
السكنية والمدارس
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هل يمكن التنبؤ بالفيضانات
من الممكن التنبؤ بحدوث الفيضانات نظًرا الرتباطها الوثيق بتساقط األمطار وذوبان الثلوج.

كيف نتصرف تجاه الفيضانات؟
قبل حدوث الفيضان:

تأكد أن مصارف المياه داخل المنزل وفي األسطح واألقبية غير مسدودة.• 
اد( بوضعها على ألواح خشبية •   يجب عزل التجهيزات الكهربائية الموضوعة على األرض )غسالة، برَّ

أو بالستيكية.
قم برفع المواد التي يمكن أن يؤدي اختالطها بالمياه إلى حدوث تلوث )الدهان ،الزيوت،...( بوضعها • 

على رفوف مرتفعة.
إذا كان هناك هطول غزير لألمطار تابع النش���رات الجوية عبر وسائل اإلعالم، فمن الممكن أن تسمع • 

تنّبؤ بحدوث فيضان مفاجئ.
إذا كان هناك س���دٌّ في منطقتك والحظت أن المياه تتدفق من فوقه أو تتسرب من جسم السد قم بإبالغ • 

أس���رتك ليقوموا بإبالغ الجهات المختّصة؛ فقد يكون ذلك مؤش���ًرا لقرب انهيار السد وحدوث فيضان 
مدّمر.

إذا س���معت عبر وس���ائل اإلعالم بقرب حدوث فيضان مفاجئ في منطقتك، توجه مع أفراد أسرتك إلى • 
أرض مرتفعة نسبًيا

 في أثناء وبعد حدوث الفيضان:
ال تحاول السير أو السباحة في المياه المتدفقة.• 
ال تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، إذ إن مياه الفيضان المرتفعة والجارفة يمكن • 

أن ُتفقد السيطرة على المركبة، وبالتالي وقوع حوادث ال ُتحمد عقباها.
ابق بعيًدا عن خطوط الطاقة الكهربائية، فانقطاعها ال يعني أنها آمنة.• 
اس���تمع إلى توجيهات الس���لطات عبر المذياع، وال تدخل المناطق التي غمرتها المياه ما لم تس���مح • 

السلطات بذلك. 

شكل 6.6. يمنيون يحاولون إنقاذ شخص في 
س��يارة علقت في مي��اه الفيضان الذي حدث 
في مدينة صنع��اء بتاريخ 25/10/ 2008.   
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مخاط��ر  م��ن  والتخفي��ف  الوقاي��ة  إج��راءات  م��ا 
الفيضانات؟

تتن���وع إج���راءات الوقاية والتخفيف من مخاط���ر الفيضانات في األنهار وعل���ى ضفافها وفي األراضي 
المنخفضة لتشمل:

تنظيم مجاري األنهار:
وتتضمن

 تش���ييد السدود والبحيرات الصناعية على مس���ارات األنهار لحجز المياه الفائضة، ومن ثم تحريرها • 
بشكل تدريجي ومنتظم.

إقامة حواجز أو جدران على جانبي األنهار لحصر المياه في المجرى، مما يخفف من األضرار.• 
فتح قنوات مائية مستقيمة وعميقة على جوانب األنهار لتخفيف الضغط عنها، وتنظيفها بشكل مستمر • 

من األغصان واألوساخ، مع ضرورة أن تكون هذه القنوات مكسوة باألسمنت لزيادة كفاءتها.
إع���داد خرائط تح���دد كيفية اس���تخدام األراض���ي المنخفضة إلقامة التجمعات الس���كنية والمنش���آت • 

االقتصادية.
تدابير ضرورية: وتتضمن:

التنبؤ بالفيضانات.• 
التحذير من الفيضانات لحظة حدوثها.• 
إعداد خطط لإلخالء المؤقت والدائم.  • 
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Sand storms                   العواصف الرملية   
                                                                              

هي رياح سريعة محّملة بحبات رملية ناعمة قادمة من الصحارى.

التسميات المختلفة للعواصف الرملية
عواصف ترابية.• 
عواصف غبارية.• 
العجاج.• 

كيف تتشّكل العواصف الرملية؟
تتشكل العاصفة الرملية عند توفر:

تربة مفككة خالية من الغطاء النباتي.• 
رياح تتجاوز سرعتها 5 أمتار في الثانية.• 

أنواع مخاطر العواصف الرملية
انخفاض مدى الرؤية بشكل كبير، وفي بعض الحاالت انعدامها.• 
توقُّف النقل البري وازدياد حوادث المرور، وتوقُّف النقل الجوي.• 
ِإضراٌر بالممتلكات والمزروعات.• 
تلوث الهواء مما يشكِّل خطًرا على الجهاز التنفسي خاصة عند الذين يعانون من الربو وااللتهابات الصدرية.• 

.]www.mobi4all.com :شكل 1.7. صورة لعاصفة رملية بارتفاع كبير تضرب مدينة جدة في السعودية.      ]المصدر

7
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العواصف الرملية في البلدان العربية
تعد ظاهرة العواصف الرملية من أخطر الظواهر المناخية التي تحدث في البلدان العربية، خاصة في دول 
الخليج العربي ومصر وليبيا،وتعد العاصفة التي حدثت بتاريخ 3/5/2006 أخطر عاصفة ضربت وس���ط 
منطقة نجد في السعودية، لقد حملت هذه العاصفة معها أطناًنا من الرمال وبسرعة عالية، وحجبت أشعة 
الشمس بشكل كّلي، وتسّللت الرمال إلى األبنية بكثافة غير مشهودة في تاريخ هذه المنطقة، كما تساقطت 

األشجار ولوحات اإلعالنات، وتوقفت حركة الطرق تمامًا

هل يمكن التنبؤ بالعواصف الرملية؟
إن التنب���ؤ بحدوث العواصف الرملية ليس باألم���ر الصعب في ظل توفر بيانات مناخية ومعرفة الظروف 
الجغرافية المحلية،فقد تحدث العواصف الرملية في أي وقت في السنة فيما لو توفرت شروطها، إال أنها 

تزداد في فصل الربيع وبداية فصل الصيف.
كيف نتصرف تجاه العواصف الرملية؟  

قبل العاصفة الرملية
تعّرف حوادث العواصف الرملية التي حدثت في الماضي في المنطقة التي تعيش فيها.• 
ساهم في نشاطات التشجير.• 
ق���م بتأهيل غرف المنزل لتكون ملجًأ صحيًا آمًنا عند هبوب العواصف الرملية عن طريق إحكام إغالق • 

النوافذ بشكل يمنع دخول الهواء إليها، باإلضافة إلى وضع جهاز لتنقية الهواء.
تجنب الخروج من المنزل إذا سمعت عبر وسائل اإلعالم بقرب حدوث عاصفة رملية في منطقتك.• 

 في أثناء العاصفة الرملية
تجنب الخروج من المنزل.• 
إذا اضطررت للخروج قم بتغطية أنفك وفمك بكمامة أو بمنديل مبلل بالماء، وضع نظارات لحماية العينين.• 
إذا كنت في الطريق اتجه إلى أقرب ملجأ.• 
إذا كنت في السيارة يجب التخفيف من السرعة إلى معدل يتناسب مع مستوى الرؤية، كما يجب تشغيل األضواء.• 
إذا كانت الرؤية معدومة غادر الطريق الرئيس إلى طريق فرعي إن أمكن، ثم قف وأبِق األضواء ُمنارة.• 
تجنب البقاء في األماكن المفتوحة إذا كنت من األفراد المصابين بالحساسية.• 

ش��كل 2.7. عاصف��ة رملي��ة تضرب مدين��ة الكويت. الحظ 
]www.flicker.com :انخفاض مدى الرؤية. ]المصدر

ش��كل 3.7. عاصفة رملية في مدينة الرياض في الس��عودية 
.]kefranbel.com :بتاريخ 10/3/2009. ]المصدر
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بعد انتهاء العاصفة الرملية:
ساعد أفراد أسرتك في إزالة الرمال من المنزل.• 
ساهم في تنظيف األشجار والشجيرات من الرمال، ألنَّ بقاءها يحول دون وصول أشعة الشمس إليها • 

مما يؤدي إلى موتها تدريجًيا.

نشاط موازنٍة:
الفضائية  الص���ورة  إلى  انظر 
في الشكل) 4.7 (،وأجب عن 

األسئلة اآلتية:
ما اس���م الدولة المبّينة؟ ما • 

اس���م البحر المط���ل عليها 
)اللون األسود(؟

ه���ل تالحظ وج���ود ظاهرة • 
طبيعية؟ سمِّها؟

ما اسم الصحراء التي نتجت • 
عنها العاصفة؟

ما النهر الُمالحظ على يمين • 
الصورة؟

ما إجراءات الوقاية والتخفيف من مخاطر العواصف 
الرملية؟

زراعة األشجار في المناطق التي تنشأ منها العواصف الرملية، ما من شأنه تخفيف كمية الرمال التي • 
تحملها الرياح.

إن زراعة األشجار تحد من حركة الكثبان الرملية، وتساعد على تثبيت التربة.• 
منع قطع األشجار والشجيرات.• 

الشكل 4.7. ]مصدر الصورة: مرصد األرض/ وكالة ناسا[.
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  Desertification                                             التصحر
هو تحول مس���احات واس���عة من األراضي الخصبة إلى أراٍض فقيرة بالحياة النباتية والحيوانية،  ويعد 

التصحر ظاهرة زاحفة في المناطق القاحلة وشبه الجافة.

 •
 •

أسباب التصحر:
التغيرات المناخية: 

تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح وندرة تساقط األمطار. 
العوامل البشرية:

 يمك���ن إجمالها في الزيادة المّطردة في عدد الس���كان والتي يترتب عليها زي���ادة في احتياجات الغذاء، 
والرعي الجائر.

حاالت التصحر:
تصحر خفيف: يتمثل بتلف طفيف جًدا في الغطاء النباتي والتربة.

تصحر معتدل:  يتمثل بتراجع طفيف في الغطاء النباتي وتشكل ترب رملية. 
تصحر شديد:  تتمثل بظهور الحشائش والشجيرات غير المرغوب بها وظهور كثبان رملية. 

نماذج مخاطر التصحر:
تقلص رقعة األرض الزراعية.• 
اختالل توازن النظام البيئي والكائنات الحية فيه.• 

 ]www.conceptcaching.com :شكل 1.8. يبين ظاهرة التصحر. الحظ زحف الرمال في يمين الصورة. ]مصدر الصورة

8
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التصحر في البلدان العربية:
ُتعد ظاهرة التصحر مش���كلة عالمية يعاني منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم،فقد بلغ مجموع 
المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع، منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع 

في البلدان العربية، أي حوالي 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم.
تتصف أراضي البلدان العربية عمومًا بخصائص مناخية جافة أو شبه جافة، ومصادر محدودة من المياه 
والغط���اء النباتي، إضافة النخفاض الهاطل المطري وعدم انتظامه، وتمتد عبر الوطن العربي أكبر رقعة 

صحراوية في العالم، لذا تعاني البلدان العربية من ظاهرة التصحر.

ش��كل 2.8. ص��ورة فضائية 
لجزء من الكرة األرضية تبين 
أراضي البل��دان العربية التي 
ُتصنف من األراضي القاحلة. 
الحظ الغط��اء النباتي الكثيف 
في كل من قارة أوروبا ووسط 
ق��ارة أفريقي��ا في حي��ن ينعدم 

بينهما.
]مص��در الص��ورة: مرص��د 

األرض/ وكالة ناسا[.

مكافحة التصحر:
تت���م مكافح���ة التصحر على المدى الطويل من خالل وضع برامج ونش���اطات للحد منه؛فمن الصعب جدًا 
إحي���اء األرض الصحراوي���ة أو المتجهة إلى التصحر، لذلك فإن وقاي���ة األراضي الخصبة قبل تصحرها 

والعمل على إزالة أسبابه أكثر فاعلية واقتصادية، ويتم ذلك بعدة أمور أهمها:
منع قطع األشجار والشجيرات.• 
الحفاظ على المراعي الطبيعية وتطوير الغطاء النباتي.• 
تنظيم الرعي والتخفيف من الرعي الجائر.• 
زرع النباتات التي تمتاز بمقاومتها للجفاف.• 
إيقاف زحف الكثبان الرملية بإنشاء حواجز نباتية،حيث يعد التشجير من أهم اإلجراءات.• 
حماية الموارد المائية بترشيد استخدامها، واستغالل مياه السيول.• 
نشر الوعي البيئي بين المواطنين خاصة المزارعين وأصحاب المواشي.• 
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 تعريف بالمصطلحات
أراضي جافة )arid lands(: أراضي تتميز بندرة سقوط األمطار فيها. • 
التغير المناخي )climate change(: هو اختالل في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط • 

الرياح وتساقط األمطار التي تميز كل منطقة على سطح األرض. يمكن أن تنجم التغيرات المناخية عن 
عمليات طبيعية أو صنعية مستمرة في طبقة الغالف الجوي وعلى سطح األرض.

رمال )sand(: حبات رسوبية قطرها دون 2 مليمتر.• 
زحف الرمال )sand creeping(: ظاهرة طبيعية تتمثل بزحف الرمال إلى مناطق جافة أو ش���به • 

جافة بفعل الرياح.

المؤسس��ات العربي��ة والدولية العامل��ة في مجال 
التصحر والجفاف
جامعة الدول العربية

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(
www.acsad.org :دمشق ص.ب 2440                                                      الموقع

تونس
معهد المناطق القاحلة

وزارة الفالحة والموارد المائية
مدنين 4119

www.ira.rnrt.tn :هاتف: 216+ 5 75633                                                الموقع

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
)إيكاردا(

تل حدايا، حلب ص.ب 5466
هاتف: 963+ 212225112

www.icarda.org :الموقع                               icarda@cgiar.org :بريد الكتروني

مصر
مركز بحوث الصحراء

وزارة الزراعة
القاهرة ص.ب 11753

هاتف: 20+ 2435449
فاكس: 20+ 2457858
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األعاصير
Hurricanes

                                  
اإلعص���ار عاصف���ة عنيفة تنش���أ في 
المناط���ق االس���توائية ترافقه���ا رياح 
شديدة السرعة، وأمواج بحرية عاتية 
تكتسح السواحل، وأمطار غزيرة يمكن 

أن تسبب فيضانات.

مسميات األعاصير
تختلف األعاصير في تسميتها من 
منطقة إلى أخرى، فهي تسمى 
أعاصير )hurricanes( في 
المحيط األطلسي، في حين تسمى 
َتيِِِفونات )typhoons( في المحيط 
الهادي، أما في المحيط الهندي فتسمى 
.)cyclones( أعاصير حلزونية

دورة اإلعصار؟
تلعب ح���رارة المي���اه والري���اح دوًرا 
مهًما في تش���كل ونمو األعاصير،وتبدأ 
األعاصير دورتها المعقدة بالتشكل فوق 
المحيط���ات حينما تطلق ه���ذه األخيرة 
الحرارة وبخار الماء إلى الجو مشكلة 
جبهات هوائية دافئة ورطبة. وفي حالة 
ارتفاع هذا اله���واء إلى األعلى يتكّثف 
بخار الماء الذي يحويه ليش���كل سحبًا 
وأمطارًا، وتتم تغذيتها باستمرار بنفس 
لتنم���و طاقته. وبعد تش���كله  الطريقة 
يهاجم السواحل، ثم يبدأ بفقدان مورده 
المس���تدام من الماء الدافئ مما يضعف 
من قوته،ويذكر أن األعاصير يمكن أن 

تبَقى لعدة أيام..

ش��كل 1.9. صورة فضائية إلعصار جونو الذي ضرب سواحل 
عم��ان ف��ي 2007. الح��ظ الش��كل الدّوام��ي لإلعص��ار وعين 

اإلعصار في وسطه.
h t t p : / / e a r t h o b s e r v a t o r y . n a s a . g o v /

 NaturalHazards/view.php?id=18436

شكل 2.9. مخطط يبين كيفية تشكل اإلعصار.
www.weatherwizkids.com/ م��ن  معّدل��ة  ]المص��در: 

]hurricane1.htm

9
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ما المناطق المعرضة لخطر األعاصير؟
تقتصر أضرار األعاصير بشكل عام على نطاقات ضيقة بمحاذاة السواحل، وفي حاالت نادرة تتحرك نحو 

الداخل مسببة الفيضانات واألضرار.

أنواع مخاطر األعاصير؟
هبوب رياح شديدة السرعة مخّلفة وراءها خسائر بشرية ومادية كبيرة.• 
اندفاع أمواج بحرية عاتية نحو الس���واحل تؤدي إلى غمر مس���احات واسعة من األراضي القريبة من • 

الساحل.
هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات ساحلية ُتغرق البشر والسفن.• 
تعرية أو تجوية الشواطئ واقتالع األشجار.• 
ث خزانات مياه الشرب، ونشوب حرائق.•  تلوُّ

ُتقاس شدة األعاصير باستخدام مقياس سفير- سيمبسون المؤلف من خمس درجات.
.]Abbott، 1999 جدول 1.9. مقياس سفير- سيمبسون لألعاصير. ]المصدر: نقاًل عن

www. :ش��كل 3.9. صورة إلعصار يضرب منطقة س��احلية. الحظ األمواج البحرية وس��رعة الرياح.      ]مصدر الصورة
greendiary.com

األضرارارتفاع األمواج )متر( سرعة الرياح )كم في الساعة(الدرجة

طفيفة1.5 - 1521.2 -119األولى
متوسطة2.4 – 1771.8 -154الثانية
شديدة3.6 – 2092.7 - 178الثالثة
عالية5.5 – 2493.9 - 210الرابعة
كارثيةأعلى من 5.5أعلى من 250الخامسة
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األعاصير والسواحل العربية؟
تعد األعاصير من الظواهر الطبيعية نادرة الحدوث على السواحل العربية المطلة على البحر 

األبيض المتوس���ط. أما على السواحل المطلة على المحيط الهندي فال يزال إعصار “غونو” الذي ضرب 
س���واحل س���لطنة ُعمان بتاريخ 6/6/2007 ماثاًل في الذاكرة نظرًا لحجم األضرار التي لحقت بالمنشآت 

والمرافق الحيوية نتيجة الفيضانات والسيول الجارفة والرياح القوية التي رافقته.

ش��كل 4.9. المد البحري في مدينة 
المي��اه.  مس��توى  الح��ظ  مس��قط. 
.]www.flicker.com :المصدر[

هل يمكن التنبؤ باألعاصير؟
لقد بات بمقدور مؤسسات األرصاد الجوية التنبؤ بتشكُّل األعاصير في عرض البحار والمحيطات، وتحديد 
س���رعتها واتجاهها نظرًا لتوف���ر أنظمة اإلنذار المبكر بما فيها تقانة االستش���عار عن بعد، ونتيجة لذلك 
أضحت الخسائر الناجمة عن األعاصير تقتصر على األمور المادية، مع خسائر بشرية محدودة،وبالتالي 

يمكن الحد من أخطار هذه األعاصير باتباع اإلجراءات والتوصيات الضرورية.

كيف نتصرف تجاه األعاصير؟
عند التنبؤ بحدوث إعصار )قبل حدوث اإلعصار(

استمع إلى نشرات األحوال الجوية.• 
ينبغي تخفيف حجم األش���جار المجاورة للمنزل بتقليمه���ا، مما يخفف من احتمال وقوعها بفعل الرياح • 

الشديدة.
تأكد من أن حقيبتي اإلسعاف والطوارئ جاهزتان.• 
حدِّد مكاًنا آمًنا داخل المنزل ليكون ملجًأ لك ولعائلتك )القبو أوالغرف السفلى بالمنزل(.• 
تأكد من أن النوافذ جاهزة و َأقفالها سليمة، وقم بتدعيمها باستخدام ألواح خشبية.• 
ال تغادر المنزل إال للضرورة القصوى.• 
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عندما يضرب اإلعصار:
افصل التيار الكهربائي وأغلق شبكة المياه.• 
توّجه إلى قبو المنزل أو البناء، وفي حال عدم توافره توّجه إلى أخفض مكان في منزلك، أو إلى غرفة • 

ال نوافذ فيها. وأخيًرا احتِم تحت أثاث ثقيل بعيًدا عن النوافذ.
إذا كن���ت خارج المن���زل حاول أن تجد مكاًنا منخفًض���ا )خندًق أو حفرة( بعيًداعن األش���جار وأعمدة • 

الكهرباء. 
إذا كنت تسبح أو كنت قرب الشاطئ ابتعد فوًراعن المياه وابحث عن أقرب ملجأ.• 
إذا كنت في السيارة، غادرها واتجه نحو أقرب مكان آمن تحتمي به؛ إذ يمكن أن تنقلب السيارة بفعل • 

الرياح العاتية.
إذا سمعت أمًرا باإلخالء عن طريق إحدى وسائل اإلعالم افعل ذلك في الحال.• 

بعد حدوث اإلعصار:
تأّكد من سالمتك وسالمة أفراد عائلتك.• 
احذر الزجاج المكسور، وأسالك الكهرباء المتضررة.• 
ال تغادر منزلك إال إذا سمحت السلطات بذلك.• 

نشاط مواٍز:
انظر إلى الصورة الفضائية في الشكل) 5.9 (التي 
تبين إعصار »غونو« الذي اكتسح سواحل سلطنة 
ُعمان بتاريخ 6/6/2007، ثم أجب عن األس���ئلة 

اآلتية:
حدد على الشكل سلطنة ُعمان والمحيط الهندي؟• 
ما شكل هذا اإلعصار من الفضاء؟• 
ماذا نسمي مركز اإلعصار؟• 

ما إجراءات الوقاية والتخفيف من مخاطر األعاصير؟
تهدف إجراءات الوقاية والتخفيف إلى الحد من وقوع خس���ائر بش���رية ومادية التي قد تنجم عن تعرض 

السواحل لألعاصير،وهي كالتالي:
ر األعاصير في عرض المحيطات.•  تحليل ودراسة المعطيات المناخية لتحديد تطوُّ
إصدار قوانين خاصة بالبناء على األراضي الساحلية تمنع إقامة منشآت حساسة قرب الشواطئ.• 
تخفيف قابلية تأثر المنش���آت والمرافق الحيوية، كتصميم منش���آت مقاوم���ة للرياح العاتية واألمواج • 

البحري���ة المرافقة لألعاصير، ووضع خطوط االتصاالت والكهرباء والهاتف بعيدًا عن الش���واطئ أو 
تحت سطح األرض.

شكل 5.9. صورة فضائية إلعصار غونو ]المصدر: مرصد 
األرض/ وكالة ناسا[.
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تعريف بالمصطلحات:
االستش���عار عن بعد )remote sensing(: تقانة ُتس���تخدم للحص���ول على معلومات وصور عن • 

األرض باس���تخدام األقمار الصناعية أو الطائرات ؛بهدف دراسة الموارد الطبيعية والظواهر الطبيعية 
واإلنذار المبكر عنها.

تجوي���ة )weathering(: عملي���ات فيزيائية وكيميائية تحدث على س���طح األرض، ُتفكك الصخور • 
مؤدية إلى تشكل الترب والرسوبات.  

عين )قلب( اإلعصار )eye of hurricane(: هي مركز اإلعصار تتميز بش���كل شبه دائري، وهي • 
ذات ري���اح خفيفة وخالية من األمطار وضغط جوي منخفض،حيث يتباين قطر عين اإلعصار بين 20 

إلى 50 كيلومتر.
منشآت حساسة )critical facilities(: منشآت استراتيجية ضخمة يمكن أن ُيسبب دمارها خسائر • 

بشرية كبيرة واقتصادية هائلة )السدود، المنشآت النووية والكيميائية(.
مناطق استوائية )tropics(: تقع المناطق االستوائية بين مداري السرطان والجدي، وتمتاز بدرجات • 

حرارة عالية وهطل مطري غزير،حيث تتشكل األعاصير في تلك المناطق.  
نظ���ام إنذار مبكر )early warning system(: يش���تمل نظام اإلنذار المبكر ثالثة عناصر: تنبٌؤ • 

باحتمال وقوع ظاهرة طبيعية ما من خالل بيانات مس���تقاة من ش���بكات رصد متنوعة، ومعالجة تلك 
البيانات وإطالق تحذيرات إلى األجهزة المختصة والس���كان، واس���تجابة فوري���ة من خالل إجراءات 

مناسبة لتفادي األخطار.



59

 Wild fires                                 حرائق الغابات
                                                                     

ه���ي اندالع النيران في الغطاء النباتي نتيجة لعوامل مختلفة، ينجم عنها ألس���نة لهب وحرارة ش���ديدة 
وضوء ودخان كثيف.

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

  .]www.hillcrestinsurence.com :شكل 1.10. الحظ ألسنة النيران والدخان الكثيف. ]مصدر الصورة
 

ما أسباب نشوب حرائق الغابات؟
عوامل طبيعية:

مثل ارتفاع درجات الحرارة إلى معدالت استثنائية.
عوامل بشرية:

 كإلقاء أعقاب السجائر دون إطفائها، وإشعال النيران في المنتزهات الموجودة ضمن الغابات، والتخلص 
من المخلفات عن طريق حرقها.

أنواع حرائق الغابات:
حرائق بطيئة االنتشار:

 تنتشر على سطح األرض ببطء نظًرا لعدم وجود الرياح.

حرائق سريعة االنتشار:
 تنشر في أعالي األشجار بشكل سريع نتيجة لحركة الرياح.

10
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انتشار حرائق الغابات:
هناك عوامل عديدة تساعد على سرعة انتشار حرائق الغابات هي:

 نوع األشجار وكثافتها:
 إذ تتمتع بعض األش���جار بقابلية عالية لالش���تعال،كما تزداد س���رعة انتش���ار الحري���ق بازدياد كثافة 

األشجار.

سرعة الرياح واتجاهها:
 تساعد قوة الرياح على انتشار أوسع للحرائق، وتدفع ألسنة اللهب قدمًا، وتنشر الحرارة.

الوضع الطبوغرافي:
 تنتشر الحرائق في المنحدرات بشكل أسرع من انتشارها في األراضي المنبسطة.

مخاطر حرائق الغابات
حدوث حاالت اختناق نتيجة الستنشاق الدخان المنبعث.• 
حدوث تلوث بيئي.• 
وقوع خسائر بشرية واقتصادية.• 
إضرار بالقيمة السياحية للغابات.• 

حرائق الغابات في البلدان العربية:
تكثر حرائق الغابات في منطقة البحر األبيض المتوس���ط كما هو الح���ال في جبال لبنان الغربية والجبال 

الساحلية في سورية وجبال األطلس في الجزائر.

شكل 2.10. حرائق الغابات في بلدة عالية في لبنان في شهر يوليو/ تموز 2008. لقد ساعدت كثافة األشجار على المنحدرات 
في انتشار الحريق على نحو سريع. ]مصدر الصورة: منتدى موقع أخبار مكتوب[.
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ش��كل 3.10. صورة فضائية تظهر مجموعة من حرائق الغابات على ش��كل س��حب كثيفة من الدخان نشبت في الشريط 
الساحلي للجزائر في شهر أغسطس/ آب 2007.وقد تسبب هذا الحريق في مقتل عدد من األشخاص، كما تم إجالء العديد 

من العائالت ]مصدر الصورة: مرصد األرض/ وكالة ناسا[.

كيف نتصرف تجاه الحرائق؟
قبل حدوث الحريق

البد من اقتناء مطفأة حريق في كل منزل ومعرفة كيفية اس���تخدامها، وهي عبارة عن أس���طوانة • 
معدنية مملوءة بالماء أو مواد كيميائية ثقيلة تعزل األوكسجين عن المواد المشتعلة.

أنشئ نطاقًا آمنًا حول منزلك بتخفيف كثافة األشجار حول البناء، وإزالة أغصان األشجار واألعشاب • 
على بعد بضعة أمتار منه؛ بغية ضمان عدم وصول الحريق إلى البناء.

ضع خزانات المواد النفطية وأسطوانات الغاز على بعد ال يقل عن 10 أمتار من البناء.• 
تابع النشرات الجوية اليومية خاصًة في فصل الصيف؛ إذ إن االرتفاع الشديد في درجات الحرارة • 

يزيد من احتمالية حدوث حرائق في الغابات.
اّطلع على تاريخ الحرائق التي وقعت في منطقتك إن وجدت.• 

عند نشوب الحريق وقبل تفاقمه:
اتصل باإلطفاء واشرح لهم مكان الحريق بهدوء وبشكل واضح، وأجب عن أي سؤال. وال تفترض • 

أن شخصًا ما قد قام باالتصال.
ارتد مالبس واقية.• 
أزل المواد والتجهيزات القابلة لالشتعال من حول منزلك كالمفروشات وأكوام الحطب وغيرها.• 
أغلق مصادر الطاقة كالكهرباء والغاز والوقود.• 
أغلق األبواب والنوافذ للتخفيف من الحرارة المنتشرة، وأزل الستائر.• 
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أغلق كافة األبواب الداخلية منعًا لجريان تيارات هوائية.• 
ز خراطيم مياه الحديقة، وصلها بالصنابير.•   جهِّ
إذا كانت عائلتك تمتلك سيارة، ضع الوثائق واألوراق الرسمية والمهمة فيها.• 
استعد للمغادرة مع أفراد أسرتك باتباع ما يلي:• 
أنر األضواء الخارجية للمنزل، واترك في كل غرفة ضوًءا واحدًا ليكون المنزل مرئًيا عبر الدخان الكثيف.• 
أغلق األبواب والنوافذ دون إقفالها، فقد يستخدمها رجال اإلطفاء كمداخل. • 
غادر المكان مع أفراد أسرتك، وخاصة المرضى والعجزة.• 

في أثناء اندالع حريق هائل:

ابق مع أفراد أسرتك في السيارة بعيدًا عن الحريق، فذلك أكثر أمانًا من الركض هربًا من الحريق.• 
أغلق نوافذ السيارة، وال تحاول قيادتها ضمن الدخان.• 
إذا اضطررت للتوقف فال تتوقفوا بالقرب من األشجار الكثيفة، وأنيروا األضواء األمامية.• 
إذا حوصرت في المنزل ابق هادًئا، وانتظر وصول رجال اإلطفاء وال تندفع إلى الخارج.• 
إذا كن���ت في العراء )خارج المنزل( ابتعد عن المنحدرات، وتجنب األودية ألنها األماكن األكثر عرضة • 

النتشار الحريق.

بعد انتهاء الحريق:

تفّقد سطح المنزل، وقم بإزالة أية بقايا مشتعلة كالجمر من على السطح.• 
إذا رأيت بقايا لناٍر مشتعلة استعن بجيرانك إلطفائها.• 
تيقظ وانتبه لبقايا الحريق، وتأكد من إطفائها، إذ يمكن أن تشتعل من جديد.• 

م��ا إج��راءات الوقاي��ة والتخفيف من مخاط��ر حرائق 
الغابات؟

تهدف إجراءات الوقاية والتخفيف إلى الحد من وقوع خس���ائر بش���رية ومادية التي يمكن أن تقع نتيجة 
اندالع الحرائق في الغابات،وهي كالتالي:

إصدار نشرات توعية للمصطافين والمخيمين.• 
إقامة نقاط مراقبة في الغابات لكشف الحرائق في اللحظات األولى لبدئها.• 
إزالة أغصان األشجار القريبة من خطوط التوتر الكهربائي.• 
إعادة تأهيل وتشجير األراضي الحراجية المحترقة.• 
تخفيف الغطاء النباتي على طول الطرق وحول المنازل.• 
تنظيف الغابات من األعشاب سريعة االحتراق.• 
مكافحة الحريق فور حدوثه.• 

المؤسسات العربية العاملة في مجال الغابات
المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المعهد العربي للغابات والمراعي
www.afri-edu.org :بوقا، الالذقية ص.ب 142 سورية           هاتف: 963+ 41 422000        الموقع



63

Disaster management                 11. إدارة الكوارث
                                                                    

يعد مصطلح “إدارة الكوارث” مفهومًا حديث العهد نس���بيًا، ويقصد به سلس���لة من اإلجراءات والتدابير 
طويلة األمد والضرورية التي تنفذ،بهدف التخفيف والحد من الخسائر البشرية واألضرار االقتصادية التي 
قد تنجم عن حدوث الكوارث،ويتطلب تنفيذها تكاتًفا وتعاوًنا وتنس���يًقا بين مختلف المؤسسات الحكومية 

التشريعية والتنفيذية، وغير الحكومية وحتى الدولية.

مراحل إدارة الكوارث:
تتألف إدارة كارثة ما من أربع مراحل 

رئيسة هي:
التخفيف والوقاية من مخاطر الكارثة• 
االستعداد لمواجهة الكارثة• 
االستجابة لحظة وقوع الكارثة• 
إعادة التأهيل واإلعمار.• 

التخفيف والوقاية:
تدابير وإجراءات طويلة األمد تنفذ للحد من وقوع خس���ائر بش���رية ومادي���ة ناجمة عن ظواهر طبيعية 
قبل وقوعها،وتتضمن أنش���طة التخفيف والوقاية اإلجراءات اآلتية: 1( إع���داد قواعد بيانات بالظواهر 
الطبيعة والكوارث التي وقعت س���ابقًا، 2( إنش���اء ش���بكات رصد الظواهر الطبيعية، 3( تقدير احتمالية 
حدوث الكوارث، 4( وضع خرائط مخاطر الكوارث، 5( تقويم قابلية تأثر األبنية والمنش���آت االقتصادية 
بالكوارث، 6( تنظيم اس���تخدام األراضي، 7( تش���ريع »الكودات« الخاصة بتصميم المنش���آت المقاومة 

للظواهر الطبيعية، 8( تدعيم المنشآت القائمة.

االستعداد:
تدابير وإجراءات معدة س���لًفا تكفل اس���تجابة فاعلة لعواقب كارثة ما؛ فُحس���ن االس���تعداد ُيمكن األفراد 
والمجتمع والمؤسس���ات من استجابة فورية لحظة وقوع كارثة ما،وُتوضع خطط االستعداد بهدف تقليل 
عدد الضحاي���ا والجرحى واألضرار، وتنظيم عمليات نقل األفراد وممتلكاتهم بش���كل مؤقت من المنطقة 
المنكوبة، وتسهيل عمليات اإلنقاذ وتقديم اإلسعافات والمساعدة بشكل فعال وفوري. كما يشمل االستعداد 
تنس���يق العالقات بين المؤسس���ات والمجموعات ذات الصلة حال وقوع الكارث���ة، وإعداد خطة طوارئ 
للكارثة، وإعداد خطط تدريبات عملية لألفراد العاملين بالطوارئ وتنفيذ مشاريع ميدانية لرفع الجاهزية، 
وتنظيم برامج توعية للمواطنين عبر وس���ائل اإلعالم، ونش���ر مواد تعليمية ف���ي المدارس والجامعات 
وغيره���ا، وتوقيع اتفاقيات دولية بين الدول التي تواجه المش���كلة ذاتها، وتخزين مؤن طوارئ ولوازم 

إسعافات أولية، وتأمين مراكز صحية.

شكل 1.11. مخطط يبين مراحل إدارة الكوارث.
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االستجابة:

هي أنش���طة وممارس���ات تنفذ بعد وقوع الكارثة مباش���رة في المنطقة المنكوبة؛ بهدف حماية األرواح 
وتخفيف المعاناة واألضرار االقتصادية،وتش���مل االس���تجابة عمليات البحث واإلنقاذ واإلغاثة والرعاية 
الطبية، وإقام���ة مخيمات ومالجئ الطوارئ، وإمداد المنكوبين بالمواد التموينية والحاجات الضرورية، 
كما تتضمن تنفيذ تحريات حقلية في المناطق المنكوبة، وتقدير حجم الخسائر واألضرار، وتنفيذ حمالت 

التلقيح ضد األوبئة، وتنسيق جهود عمليات اإلغاثة مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

إعادة التأهيل واإلعمار:
أنش���طة تهدف إلى عودة المنطق���ة المنكوبة إلى وضعها الطبيعي أي وضع م���ا قبل الكارثة. وتتضمن 
مرحلتين، المرحلة األولى هي التأهيل على المدى القريب يتم فيها إصالح األضرار المادية واالجتماعية 
واالقتصادي���ة الناجمة عن وقوع كارثة ما، في حين تس���عى المرحلة الثانية-  وهي التأهيل على المدى 
البعيد - إلى إحياء المجتمع المنكوب واسترجاع ظروف العيش فيه، وتتضمن هذه المرحلة بناء منشآت 

آمنة ضد الكوارث، وإقامة مساكن جديدة في مناطق آمنة.

علم إدارة الكوارث: 
ضرورة في البلدان العربية

شهد الوطن العربي عبر تاريخه حدوث الكثير من الظواهر الجيولوجية والهيدرومناخية، خّلفت خسائر 
بش���رية ومادية فادحة،وتشير البيانات في الجدول) 1.11 (إلى الكوارث التي تأثرت بها البلدان العربية 
منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي حتى اآلن، والخسائر البشرية واالقتصادية الناجمة عنها،ولقد أشارت 

أبحاث عديدة إلى احتمال وقوع ظواهر طبيعية في مناطق محددة من الوطن العربي، فهناك احتمال:
أن تحدث زالزل كبيرة القدر في س���وريا ولبنان وفلس���طين واألردن واليمن وشمال الجزائر والمغرب • 

نظرًا لوجود صدوع نشطة قادرة على توليد تلك الزالزل.
أن تثور البراكين الخامدة حاليًا الواقعة في غرب السعودية.• 
أن تنشأ أمواج تسونامية في البحر األبيض المتوسط ؛ نظًرا لوجود صدوع نشطة في قعره.• 

ومن ناحية أخرى، حّذرت »االس���تراتيجية الدولية للح���د من الكوارث« التابعة لهيئة األمم المتحدة بأن 
الوطن العربي س���يكون من أكث���ر المناطق تأثًرا بالتغيرات المناخية نظًرا المت���داده الجغرافي وتركيبته 
االجتماعية-االقتصادية واعتماده على مصادر سهلة التأثر، كالزراعة والموارد المائية، إذ ستساعد تلك 

التغيرات في زيادة حدة الجفاف والتصحر وندرة المياه الجوفية.
وإذا أضفنا أن نس���بة كبيرة من س���كان البلدان العربية يعيش���ون في مناطق معرضة لحدوث الظواهر 
الطبيعية وجوارها، يمكن القول أن الظواهر الطبيعية تشكل تهديًد حقيقًيا للوطن العربي، لذا يجب إدماج 

نشاطات إدارة الكوارث كأحد االعتبارات الرئيسة في أنشطة التنمية التي تنفذها البلدان العربية.
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في  وقعت  التي  الطبيعية  الكوارث  أهم  عن  أولي  ملخص   1.11 جدول 
الحالة أو  (0) إلى انعدام  الرقم  العربية منذ عام 1980. يشير  البلدان 
بيانات  توفر  لعدم  البلدان  بعض  ُتذكر  لم  حولها.  بيانات  توفر  عدم 

خاصة بها.

عدد البلد )الفترة(
الكوارث

عدد 
عدد المتأثرينالضحايا

الخسائر االقتصادية
)مقدرة بألف 
دوالر أمريكي(

أنواع الكوارث المسببة

موجات حر وعواصف وفيضانات وجفاف1254348981401000األردن )1981-2002(

جفاف وفيضانات وعواصف7339226885165إريتريا )1993-2008(

فيضانات10205218000332800تونس )1982-2007(

زالزل وفيضانات وموجات حر وحرائق626808145872910616846الجزائر )1980-2008(

أوبئة وعواصف وثورانات بركانية1614640711442804جزر القمر )1981-2007(

جفاف وفيضانات وأوبئة1831714843103219جيبوتي )1980-2008(

فيضانات وأوبئة1129919118450000السعودية )1982-2005(

أوبئة وفيضانات وجفاف6816046828897157526200السودان )1980-2007(

عواصف وانزالق تربة وفيضانات وجفاف51183293750سورية )1999-2006(

فيضانات وأوبئة وجفاف وزالزل6195937691480100020الصومال )1980-2008(

أوبئة وفيضانات وزالزل1074738221300العراق )1991-2008(

عواصف4139200833951000ُعمان )1981-2007(

فيضان ووباء222010الكويت )1997-2003(

عواصف وفيضانات وحرائق وانزالقات صخرية646123125165000لبنان )1983-2007(

فيضان10042200ليبيا )1995(

فيضان���ات وزالزل وعواص���ف وموج���ات حر 2014692593241342000مصر )1987-2008(
وانزالقات أرضية وأوبئة

فيضان���ات وزالزل وغ���زو حش���رات وجف���اف 2717134270481567059المغرب )1982-2008(
وعواصف وانزالق تربة

فيضانات وأوبئة وغزو حشرات وعواصف2923432301170موريتانيا )1980-2007(

فيضانات وعواص���ف وثوران براكين وانزالقات 278353645921211500اليمن )1991-2007(
أرضية وزالزل

مصدر المعلومات: قاعدة بيانات الكوارث الدولية التابعة لمكتب المساعدة الخارجية األمريكية في حاالت 
.)OFDA/CRED( الكوارث/ مركز بحوث علم األوبئة المتعلق بالكوارث
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الك��وارث  م��ن  للح��د  المبذول��ة  العربي��ة  الجه��ود 
الطبيعية:

تتنامى حالًيا أنشطة الدول العربية تجاه قضايا الكوارث وإدارتها، فقامت عدد منها ببذل جهود من أجل تطوير 
سياساتها وتشريعاتها وخططها وبنياتها المؤسسية المتصلة بإدارة الكوارث، ومع ذلك فإن الحد من أخطار 
الكوارث ما يزال قيد التأسيس في الدول العربية، وتتباين الدول العربية في مسألة استحداث أطرها المؤسسية 
التي تعمل في مجال الحد من أخطار الكوارث، حيث إن هناك دواًل أدركت الحاجة لفعل ذلك، في حين أن دواًل 

أخرى ليست على دراية بمدلوالت ذلك، كما أن هناك دواًل تفتقر إلى القدرة على تصميم تلك األطر.
وقد قام عدد منها بتطوير السياسات والخطط والبنيات المتصلة بإدارة الكوارث، 

حيث قامت العديد من البلدان العربية ب�:
تشكيل مراكز وطنية إلدارة الكوارث.• 
وضع خطط وطنية للتعامل مع الكوارث.• 
إنشاء شبكات لرصد الظواهر الطبيعية.• 
التعاون مع المنظمات اإلقليمية العاملة في الحد من الكوارث الطبيعية.• 
تنفيذ برامج توعية بالظواهر الطبيعية.• 

أما على المس���توى العربي، فقد أدركت جامعة الدول العربية أن الكوارث تش���كل 
عائقًا في س���بيل التنمية المس���تدامة في الوطن العربي، فقامت بإنشاء العديد من 

المنظمات والمؤسسات والمعاهد التخصصية، نذكر منها:
المعهد العربي للغابات والمراعي: 

يقوم هذا المركز التعليمي والتدريبي بإعداد جيل من الشباب العربي المؤهلين بالعلم والخبرة والمهارات 
العملي���ة في مجاالت الغابات والمراعي والبيئة والتنوع الحيوي خاصة والموارد الطبيعية األخرى عامة 

في إطار التنمية المستدامة  لهذه الموارد.

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة: 
يقوم المركز بمراقبة التصحر ومكافحته وتخفيف آثار الجفاف في الوطن العربي من خالل تنفيذه العديد 

من المشاريع في البلدان العربية.

المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى:
 يه���دف المركز إلى الوقاية من أخطار الزالزل والك���وارث الطبيعية في الوطن العربي وتكثيف جهود • 

المؤسسات العربية المعنية، وتعزيز سبل التعاون والتنسيق فيما بينها، وتطوير قدراتها.
إعداد مس���ودة »االستراتيجية العربية للحد من الكوارث« من خالل المنظمة العربية للتربية والثقافة • 

والعلوم،وتهدف تلك االس���تراتيجية إلى حث الدول العربية على رفع مستوى التزامها في مسألة الحد 
من أخطار الكوارث، وبناء مجتمعات عربية قادرة على مجابهة الكوارث.

عق���د ندوة علمية على المس���توى العربي في عام 2008 بعنوان »إدارة الكوارث وس���المة المباني • 
في الدول العربية« في الرياض، الس���عودية تناولت الكوارث، وتأثيراتها على الدول العربية والطرق 

المثلى إلدارتها، والعمل على تنسيق الجهود بين الدول العربية لمواجهة هذه الكوارث.
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الجه��ود المبذولة من قبل المنظمات الدولية للحد 
من الكوارث الطبيعية في البلدان العربية:

تب���ذل هيئ���ة األمم المتحدة من خالل منظماتها العاملة في البلدان العربي���ة جهودًا كبيرة في نقل المعرفة 
والتدريب والبحوث الخاصة للحد من خطر الكوارث والتعامل معها، نذكر من هذه المنظمات:

مكتب اليونسكو بالقاهرة:
 لدى المكتب برنامج لتخفيف الكوارث يتضمن التشجيع على العلم والمعرفة والتثقيف باالستعداد لمواجهة 

الكوارث والحد من أخطارها.

المكتب اإلقليمي لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لغرب آسيا 
وشمال أفريقيا:

 يقوم المكتب بتقديم الدعم للبلدان العربية ودول آس���يا الوسطى من خالل رفع وعي سكان تلك المناطق 
بالكوارث الطبيعية، وحّث الدول على األخذ بتدابير الحد من أخطار الكوارث.

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 
يتعاون البرنامج مع الجهات صاحبة المصلحة في البلدان العربية في وضع برامج لرفع الوعي لدى أفراد 

المجتمع بالكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، كما يقدم الدعم لمكافحة الجفاف والتصحر.
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تعريف بالمصطلحات:
 االس���تراتيجية الدولية للحد من الكوارث )ISDR(: وكالة تابع���ة لهيئة األمم المتحدة مقرها جنيف • 

أنش���ئت عام 2000، تعنى بقضايا الحد من الكوارث على مس���توى العالم،ويتبع هذه االس���تراتيجية 
العديد من المكاتب اإلقليمية ومنها المكتب اإلقليمي لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لغرب آسيا 

وشمال أفريقيا الذي تم افتتاحه في عام 2007 في القاهرة.
اإليواء )sheltering(: يقصد به إيواء المتضررين في أماكن تتوفر بها المس���تلزمات الضرورية • 

الستمرار الحياة لحين عودتهم إلى أماكنهم األصلية بعد إعادة األوضاع إلى حالتها الطبيعية.
بناء القدرات )capacity building(: جهود ضرورية في تخفيف مس���توى األخطار تبذل بهدف • 

تنمية المهارات البشرية والبنية التحتية في مجتمع ما أو مؤسسة ما.
تحليل ظاهرة طبيعية )hazard analysis(: دراسة ومراقبة ظاهرة طبيعية بهدف تقدير احتمالية • 

حدوثها ومنشئها ومواصفاتها.
تخطيط اس���تخدام األراض���ي )land-use planning(: نوع من التخطي���ط المادي واالجتماعي-• 

االقتصادي يحدد الوسائل ويقدر الضرورات حول كيفية استخدام األراضي.
تنمية مستدامة )sustainable development(: مفهوم تنموي شامل على مستوى اإلنسان • 

واالقتص���اد والبيئة، بحي���ث يلبي حاجات المجتمع في الوقت الراهن، ويأخ���ذ حاجات األجيال القادمة 
في الحس���بان، ويش���ارك في ممارس���ته كل من األفراد والمؤسس���ات،وتعتمد التنمية المستدامة في 
منطقة ما على جملة من العوامل منها مدى التطور االجتماعي-الثقافي واالس���تقرار السياسي، والنمو 

االقتصادي.
توعية )awareness(: عمليات إخبار الس���كان عامة بالكوارث وأخطارها ورفع الوعي بها حول • 

كيفية التصرف والتعامل معها؛بهدف الحد من التعرض للظواهر الطبيعية،حيث تسهم التوعية في خلق 
ثقافة الحد من الكوارث.

استعداد )preparedness(: أنشطة وتدابير معدة مسبًقا، تكفل استجابة فاعلة عند حدوث كارثة • 
ما،وتتضمن إصدار تحذيرات مبكرة عن حدوث كارثة وش���يكة، وإجالء السكان من األماكن المعرضة 

للكوارث.
الجهات صاحبة المصلحة )stakeholders(: الحكومات والمنظمات اإلقليمية والمؤسسات المالية • 

ومنظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والمتطوعون والقطاع الخاص واألوساط 
العلمية التي لها عالقة بمسألة الحد من أخطار الظواهر الطبيعية.

الحد من الكوارث )disaster reduction(: إعداد وتطوير وتنفيذ ُممنهج لسياسات واستراتيجيات • 
وممارسات في سياق التنمية المس���تدامة، بهدف تخفيض قابلية تأثر المجتمعات بالكوارث الطبيعية، 
وتف���ادي وقوع تأثيرات خطيرة للظواه���ر الطبيعية،وتحتوي البنية العامة للح���د من أخطار الكوارث 
اإلجراءات واألنش���طة اآلتية: 1( توعية المجتمع بالظواهر الطبيعية وأخطارها، 2( دراس���ة وتحليل 
الكوارث وأخطارها، وتقدي���ر قابلية تأثر المجتمعات بها وتحليل قدراتها، 3( تطوير المعارف بما في 
ذلك التثقيف والتدريب والبحث العلمي، 4( رفع مس���توى االلتزام السياس���ي وتطوير أطر مؤسس���ية 
بما في ذلك اعتماد تش���ريعات ووضع سياس���ات على عالقة بالظواهر الطبيعية وكوارثها، 5( تطبيق 
إجراءات وتدابير تتضمن إدارة البيئة وإعداد خطط اس���تخدام األراضي وتطبيقها، وحماية المنش���آت 
الحساسة، واستخدام العلم والتكنولوجيا، وإقامة تعاون بين المؤسسات المعنية وتخصيص ميزانيات، 

6( نشر أنظمة إنذار مبكر وتدابير االستعداد.
قابلية تأثر مجتمع بكارثة )vulnerability(: سلسلة الظروف الناجمة عن عوامل طبيعية واجتماعية • 
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واقتصادية وبيئية، والتي يمكن أن تسهم في رفع وتيرة تعرض المجتمع لتأثيرات الكوارث.
ق���درة )capacity(: مجموع���ة الطاقات والموارد المتوفرة في مجتمع أو مؤسس���ة ما، تس���تطيع • 

من خاللها تخفيف مس���توى األخطار أو تأثيرات كارثة ما،وتتضمن القدرة وس���ائط مادية ومؤسسية 
واجتماعية واقتصادية، بما في ذلك وجود أفراد يتمتعون بالمهارة والقيادة واإلدارة.

المعه���د العربي للغابات والمراع���ي )AFRI(: مركز تدريبي-تعليمي تابع للمنظم���ة العربية للتنمية • 
الزراعي���ة في جامع���ة الدول العربية، مقره مدينة الالذقية في س���ورية، يعنى بتدريب وتأهيل الكوادر 

العربية الشابة في قضايا الغابات والمراعي والموارد الطبيعية األخرى، تأسس في عام 1959. 
المركز العربي لدراس���ات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد(: منظمة عربية متخصصة تعمل • 

ضمن منظومة جامعة الدول العربية، مقرها دمش���ق، ولها مراكز في الدول العربية. تأسس���ت في عام 
.1968

المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى: تأس���س في عام 2004 بقرار • 
مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 121.

مكتب اليونسكو بالقاهرة أو المكتب اإلقليمي للعلوم والتكنولوجيا في الدول العربية: أحد مكاتب منظمة • 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. لدى المكتب برنامج لتخفيف الكوارث يتضمن التشجيع على العلم 

والمعرفة والتثقيف باالستعداد لمواجهة الكوارث والحد من أخطارها.
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكس���و(: وكالة تابعة لجامعة الدول العربية، مقرها تونس، • 

تعنى بتطوير األنشطة المتعلقة بمجاالت التربية والثقافة والعلوم على مستوى الوطن العربي وتنسيقها. 
أنشئت عام 1970.

مياه جوفية )groundwater(: هي المياه التي تتواجد في باطن األرض.• 
م���وارد طبيعية )natural resources(: تش���مل كاًل من المياه والكهرب���اء واألراضي الزراعية • 

والثروة الحيوانية والغابات والثروة المعدنية والنفط والغاز.
موارد المياه )water resources(: تشمل كاًل من المياه السطحية )األنهار والبحيرات والبحار(، • 

والمياه الجوفية. 
منظم���ة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونس���كو(: وكال���ة متخصصة من وكاالت هيئة األمم • 

المتحدة ومقرها باريس، ُتعنى بتطوير األنش���طة المتعلقة بمج���االت التربية والثقافة والعلم واالتصال 
على مس���توى العالم. يتبع هذه المنظمة العديد من المكاتب والمعاهد والمراكز اإلقليمية،وقد أنش���ئت 

المنظمة في عام 1945.

البلدان  في  الكوارث  إدارة  مجال  في  العاملة  اإلقليمية  المنظمات 

العربية
المكتب اإلقليمي لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لغرب آسيا وشمال أفريقيا

مصر، القاهرة
هاتف: 20+ 2 22665602
فاكس: 20+ 2 22665642
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:)First aids( ملحق 1. اإلسعافات األولية
بون للمصابين لحين وصول الطبيب أو ريثما يتم  هي ممارس���ات فورية ومؤقتة يجريها أش���خاص مدرَّ

نقلهم إلى المراكز الصحية المتخصصة.

تتطلب اإلس���عافات األولية تنفيذ تصرفات سليمة وس���ريعة للحيلولة دون تفاقم اإلصابة، لذا ينبغي على 
الُمس���عف أن يكون على دراية به���ا باتباع دورات تدريبية  متخصصة إلس���عاف اإلصابات الناتجة عن 

حدوث الكوارث الطبيعية، كاالختناق والحروق والغرق وكسور العظام والجروح وغيرها.

الغاية من اإلسعافات األولية:
المحافظة على حياة المصاب ومنع تدهور حالته الصحية.• 
طمأنة المصاب والتخفيف عنه.• 
نقل المصاب إلى أقرب مركز طبي.• 

المبادئ العامة لإلسعافات األولية:
إبعاد المصاب عن مصدر الخطر.• 
إسعاف المصاب بسرعة وعناية.• 
إبقاء المصاب مستريحًا وهادئًا.• 
العمل على أال يرى المصاب إصابته.• 
  

حقيبتا اإلسعاف والطوارئ:
يجب توافر حقيبة لإلس���عافات األولية وأخرى للطوارئ في كل منزل، ما من ش���أنه أن ينقذ العديد من 

األرواح عند وقوع حادثة أو كارثة ما.

حقيبة اإلسعاف:
ضمادات من الشاش، مع الصق ومقص.• 
قطن طبي، ومطهرات جروح )كحول طبي(.• 
 ميزان حرارة.• 
مرهم للحروق.• 
أقراص مسكنة لأللم وخافضات حرارة ومضادات لإلسهال والتسمم.• 
كمامة واقية من الغبار والدخان.• 

ملحق
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حقيبة الطوارئ
راديو يعمل على البطارية.• 
بيل )مصباح( يعمل على البطارية.• 
بطاريات احتياطية.• 
حذاء صلب.• 
مناديل ورقية.• 
صفارة.• 
نسخة عن الوثائق الرسمية واألوراق المهمة.• 
دفتر للهواتف يحوي أرقام الهواتف الضرورية كالطوارئ واإلسعاف واإلطفاء.• 

المختصراالسم )باإلنكليزية(االسم )بالعربية(

International Strategy االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
for Disaster ReductionISDR

مكتب االس���تراتيجية الدولية للحد من 
الكوارث لغرب آسيا وشمال أفريقيا

 ISDR Regional Office for
West Africa and North AsiaISDRWANA

United NationsUNهيئة األمم المتحدة

United Nations برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
Development ProgramUNDP

United Nations برنامج األمم المتحدة للبيئة
Environmental ProgramUNEP

League of  Arab StatesLASجامعة الدول العربية

Unesco Cairo OfficeUCOمكتب اليونسكو بالقاهرة

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة

 The Arab Center for
 the Studies of Arid
 zones and Dry lands

ACSAD

المركز الدولي للبح���وث الزراعية في 
المناطق الجافة

 International Center for
 Agricultural Research
in the Dry Areas

ICARDA

The Arab Forest and المعهد العربي للغابات والمراعي
Range InstituteAFRI

منظم���ة األمم المتح���دة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو(

 United Nations Educational,
 Scientific and Cultural
Organization

UNESCO

للتربي���ة والثقافة  العربي���ة  المنظم���ة 
والعلوم )ألكسو(

 Arab League Educational,
 Cultural and Scientific
Organization

ALECSO

Non-Governmental منظمة غير حكومية 
OrganizationNGO

ملحق 2. المنظمات والمراكز ذات الصلة بقضايا الكوارث الطبيعية.
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