
ما هو الزلزال؟
ــي بدورهــا تحــدث  ــة والت ــارة عــن إطــاق مفاجــئ للطاق ــزال عب الزل

تحــرك يف قــرة األرض. ويعــود الســبب يف معظــم الوفيــات و األرضار 

يف املمتلــكات الناتجــة عــن الــزالزل  إىل انهيــار وتداعــي املبــاين بســبب 

اهتــزاز يف األرض. ويعتمــد حجــم الدمــار عــى مــدى وطــول مــدة هذة 

االهتــزازات. و مــن اآلثــار املصاحبــة للــزالزل: االنزالقــات األرضيــة عــى 

ــة  ــق الجبلي ــور )يف املناط ــاقط الصخ ــة وتس ــرك الرتب ــدرات، وتح املنح

وعــى طــول ســفوح الجبــال(، ومتيــؤ الرتبــة الرمليــة.

ما الذي يحدث للمباني؟ 
تحــدث الــزالزل اهتــزازات تتســبب  يف ارتجــاج املبــاين، فاملبــاين القدمية 

وتلــك التــي مل تصّمــم ملقاومــة الــزالزل تكــون عــادة غــر قــادرة عــى 

الصمــود امــام الهــزات القويــة. إن مــا يســبب الوفيــات واالرضار هنــا 

هــو تداعــي املبــاين وســقوطها، وليــس الهــزة األرضيــة ذاتهــا.

حاليــاً، جميــع املبــاين يجــب ان تصمــم وتنفــذ وفقــاً ملتطلبــات كــودات 

ــم الزلزايل. التصمي

متى يمكن أن تحدث الهزة المقبلة؟
ــا نعــرف  ــت! لكنن ــم. فمــن املمكــن أن تحــدث يف أي وق ال أحــد يعل

املوافــع األنشــط واألخطــر التــي تحــدث فيها الهــزات األرضيــة واألرضار 

التــي قــد تنجــم عنهــا. إن االســتعداد والتحضــر ملواجهــة الــزالزل هــو 

الحــل األفضــل للحــد مــن أرضارهــا.

هل أضرار الزالزل هي ذاتها في كل مكان؟
عــى مســافة متســاوية مــن مركــز الــزالزل، فــإن شــدة الزلــزال تعتمــد 

عــى ظــروف املنطقــة، ال ســّيام نــوع  الرتبــة و التضاريــس الجغرافيــة. 

يكــون االهتــزاز عــادة أقــوى يف املناطــق التــي يقــل فيهــا وجــود 

ــزال  ــدة الزل ــر ش ــام تتأث ــة. ك ــة وضعيف ــا هّش ــون تربته ــور وتك الصخ

ــال  ــم الت ــى قم ــد ع ــوى وأش ــزازات أق ــون االهت ــث تك ــكان، حي بامل

ــاّدة. وعــى حــواّف املنحــدارات الح
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بعد وقوع الزلزال:

التحقــق مــن  الحالــة الصحيــة للنــاس مــن حولــك، وعنــد 	 
األوليــة. االســعافات  قــّدم  الحاجــة، 

الحفاظ عى الهدوء.	 
التحقق من عدم وجود حرائق.	 
الخروج  من املنزل مع توخي الحذر، وارتداء األحذية.	 
ــك تحســباً 	  ــه وذل ــك ، ورضورة إخائ  التحقــق مــن ســامة منزل

ــة أخــرى. لهــزات أرضي
الحــد مــن اســتخدام الســيارات، وإبقــاء الشــوارع مفتوحــة أمــام 	 

خدمــات اإلنقــاذ.
ال تستخدم خطوط الهاتف اال يف حاالت الرضورة القصوى.	 
ال تجمع الطاب من املدارس.	 
تحقق من محابس املاء، والغاز، والكهرباء واغاقها.	 
شّغل راديو يعمل بالبطارية لسامع أخبار الطوارئ.	 
ابق بعيداً عن املناطق املعرضة لانهيارات.	 

ابق بعيداً عن الجدران الخارجية للمباين وخصوصاً املترضره منها	 

خالل حدوث الزلزال:
إذا كنــت موجــوداً يف داخــل املنــزل، قــف يف املدخــل، أو تحــت 	 

الطاولــة، أو الرسيــر أو املكتــب.

ــات، 	  ــة، واللوح ــا الثقيل ــة، واملراي ــواب الزجاجي ــذ، واألب ــن النواف ــد ع ابتع

ــة. ــراض الثقيل ــة واألغ ــات املعلق ــب، والنبات ــوف الكت ورف

انتبه لألدوات التي من املمكن أن تقع عليك وتؤذيك. 	 

احِم رأسك ووجهك.	 

انتبه عند استخدام الدرج.	 

عدم استخدام املصعد عند اخاء املبنى.	 

إذا كنــت يف املحــل أو البقالــة، ابتعــد عــن رفــوف القنــاين، 	 

واملعلبــات، أو أيــة أغــراض أخــرى قــد تقــع عليــك.

حاول أن تتاملك أعصابك وتضبط نفسك واآلخرين. 	 

إذا كنت يف الخارج، ابتعد عن املباين، واألشجار، وأعمدة الكهرباء، 	 

وخطوط  الضغط العايل. 

تحقــق مــن العواقــب املحتملــة للــزالزل، مثــل: انهيــار الجســور، 	 

واالنزالقــات األرضيــة، أو تــرسب الغــاز، إلــخ. 

 

قبل حدوث الزلزال: 

أخذًا بنصيحة الخبراء، فإنه من المهم أن تعرف اآلتي: 
متى وكيف تم تشييد منزلك؟	 

ما هو نوع الرتبة؟	 

ما هي املواد املستخدمة؟	 

هل تم بناء منزلك أم تعديله وفقاً للمعاير الزلزالية؟	 

للــزالزل، ومــا هــي 	  املعرضــة  املنطقــة  يقــع منزلــك يف  هــل 

التدابرالوقائيــة؟

ــه 	  ــة، أم هــل يلزم ــزات األرضي ــامل اله ــك احت هــل يســتطيع منزل

ــل؟ بعــض التأهي

ــط  ــة رب ــة أو تقوي ــز الجــدران الهيكلي ــي تعزي ــان يكف يف بعــض األحي

ــات واالســقف. ــع االرضي الجــدران م

عندما تكون بمفردك:
ابعد األثاث الثقيل من فوق األرسّة واملقاعد.	 

ثبت الرفوف، وخزانة الكتب، وغرها من األثاث العايل.	 

قم بتعليق اللوحات واملرايا بخطافات مغلقة.	 

قم بوضع األشياء الثقيلة عى رفوف منخفضة عن باقي األثاث.	 

ــة 	  ــاء وكيفي ــاء والكهرب ــاز وامل ــم بالغ ــاط التحكّ ــع نق ــة مواق معرف

ــغيلها. ــاف تش إيق

يجب أن يتعلم كافة أفراد األرسة اإلسعافات األولية.	 

تحديــد األماكــن األكــر أمنــاً يف املنــزل يف حالــة حــدوث الزلــزال: 	 

ــة أو أســفل الرسيــر. ــا، أســفل الطاول املدخــل، الزواي

ــايئ وغــره، 	  ــاح الكهرب ــدة للطــوارئ، كاملصب ــك بّع احتفــظ يف منزل

ــع يعــرف أيــن مكانهــا. وتأكــد أن الجمي

خصص مكاناً محدًدا لعدة وتجهيزات الطوارئ	 
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