
 1

  الزالزل مخاطر وتخفیف واألغوار المیت البحر منطقة زلزالیة
  

  "النهر والبحر: وشاطئاها  أریحا"َسَدَنة الغور : مؤتمر
  

 الوطنیة النجاح جامعةمركز التخطیط الحضري والحد من مخاطر الكوارث،  الدبیك، جالل. د
  

  :ملخص
 مستوى على نوعه من وحید طبیعیاً  مختبراً " یعتبرونها الخبراء یجعل مما بخصائصها، األردن وغور المیت البحر منطقة تتفرد
 الطبیعیة، والمصادر والحیواني، النباتي الحیوي والتنوع المناخ،: وأهمها المجاالت، من العدید في البحثیة ألهمیتها وذلك ،"العالم

 منطقة فإنها وبالتالي اإلفریقي، اآلسیوي االنهدام حفرة من جزءاً  المنطقة هذه وتعتبر. وغیرها والزلزالیة، الجیولوجیة وطبیعتها
، نشطه  ارتفاع ینجم ال المخاطر تقییم علم نظر وجهة ومن. المدمرة الزالزل من العدید إلى العصور عبر تعرضت حیث زلزالیًا

 نفسه الخطر قوة عن الطبیعیة وغیر الطبیعیة األخطار أو التهدیدات عن الناتجة) والخسائر االضرار( المخاطر مستویات
 الجاهزیة ضعف إلى إضاقة الزلزالیة، لإلصابة قابلیتها ومدى المباني نوعیة إلى رئیسي بشكل ذلك یعود قد إذ فحسب،) الزلزال(

  . للكوارث لالستجابة
 العمل ورقة ستستعرض المنطقة، هذه في الزالزل مخاطر من للتخفیف شاملة وطنیة سیاسة وجود أهمیة على الضوء ولتسلیط

 في النشطة الزلزالیة والبؤر األرضیة الصدوع وأنظمة واإلفریقیة، العربیة التكتونیة الصفائح حركة: أهمها المواضیع، من عدد
ت، للمباني الزلزالیة اإلصابة وقابلیة درجاتها، ومقدار الزالزل حصول وأسباب المنطقة،  الموقع التربة طبیعة وتأثیر والمنشَا
 حالیًا، القائمة الرصد محطات وتوزیع المنطقة، في إجراؤها تم التي الدراسات نتائج من عدداً  كذلك الورقة وتستعرض. ونوعیتها
، تنفیذه سیتم الذي الزلزالي للرصد الوطنیة الشبكة ومشروع . (SASPARM) فلسطین في الزالزل مخاطر تخفیف ومشروع قریبًا

نتاج الموقع، تربة تأثیر عوامل مراعاة ضرورة: أبرزها التوصیات، من عدداً  تتضمن كما  الستخدامات تفصیلیة خرائط وإ
دارة للمخاطر تفصیلة مخططات وعمل األراضي،   .الكوارث وإ

  

ــدمـة     1.       مقـــــ
  

ــ   تــؤثر علــى بقــاع ، فقــدزالزلإن أســوأ الكــوراث الطبیعیــة التــي شــهدتها الكــرة األرضــیة كــان ســببها فــي الغالــب ال
، عدیدة من الكرة تـؤثر علـى مواقـع أخـرى بصـورة مفاجئـة مسـببة فـي وقـد  األرضیة بصورة دوریة ومنتظمة تقریبـًا

 وتحلیلهــا دراســة تلــك الــزالزلعلــى  ممــا جعــل العلــوم الهندســیة تركــز اهتمامهــا  ر،الحــالتین الكــوارث والــدما كلتــا
  .لزالزلاوصوًال إلى إیجاد معاییر وكودات بناء لتصمیم وتنفیذ منشآت مقاومة ألفعال 

  

تظهر كحركـات عشـوائیة للقشـرة األرضـیة علـى شـكل  التعقید،فیزیائیة بالغة جیو على أنها ظاهرة  زالزلتُعرف الو 
وهــذه الطاقــة تتولــد  األرض،، وذلــك نتیجــة إلطــالق كمیــات هائلــة مــن الطاقــة مــن بــاطن ینارتعــاش وتمــوج عنیفــ
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فـي طبقــات األرض الســطحیة، وبالتــالي تعـرض هــذه الطبقــات وبشــكل خــاص  لحصــول انكســارات أرضــیة نتیجـة
 وذلــك نتیجــة ،أفقیــة بــین صــخور األرضو ا /عمودیــة و اتإلزاحــفــي منطقــة الصــدوع األرضــیة او بــالقرب منهــا 

تتـــرواح الـــزالزل فـــي شـــدتها مـــن هـــزات خفیفـــة ، وبشـــكل عـــام،  لتعرضـــها المســـتمر للتقلصـــات والضـــغوط الكبیـــرة
ــیطة الضــــرر وتكــــوین الحیــــود واالنزالقــــات األرضــــیة  ،إلــــى هــــزات عنیفــــة تــــؤدي إلــــى تشــــقق ســــطح األرض ،بســ

ــي األراضـــي الضــــعیفة . الــــخ.. .والمیـــاهوتحطـــیم المبـــاني والطـــرق وخطـــوط الكهربـــاء  ــزات فـ ـــأثیر الهـ ویتعـــاظم ت
  .خصوصًا في الرواسب الرملیة والطینیة حدیثة التكوینو 
  
 

     Earthquake Causes حصول الزالزلأسباب  .2
  

حاول اإلنسان معرفة أسباب حصول الهزات األرضـیة، حیـث أظهـرت المراجـع التاریخیـة القدیمـة أن  ،منذ القدم 
إال أن جمیـع  ،حاولـت إعطـاء تفسـیر لظـاهرة الـزالزل ،التـي عاشـت فـوق الكـرة األرضـیة ،الشعوب واألمم القدیمة

( ، وقــد أظهــرت بعــض المراجــع العلمیــة العربیــة أحیانــاً  هــذه التفاســیر لــم تخــرج عــن إطــار األســاطیر والخرافــات
التفســـیر العلمـــي ألســـباب الـــزالزل ألول مـــرة إلـــى العالمـــة ابـــن  عـــودة إمكانیـــة) 1997، والســـنوي 1996ایلـــوش 

وتحدیــدًا  أمــا فــي العصــر الحــدیث .ر مــن الصــحةألســباب حصــول الــزالزل فیــه الكثیــ اً ســینا، حیــث أعطــى تفســیر 
 وا، مــن أوائــل مــن وضــع)Reid(والعــالم ریــد  )Oldham(یعتبــر العــالم اولــدهام  فــي بدایــة القــرن التاســع عشــر

المســـببة  الطبیعیـــة یمكـــن تصـــنیف المصـــادر ،وبشـــكل عـــام .األســـس الفیزیائیـــة لتفســـیر عملیـــة حـــدوث الـــزالزل
  -:للهزات األرضیة الى ما یلي

  

  .أسباب طبیعیة ال دخل لإلنسان بها – أ
ـــن الظـــــواهر الطبیعیـــــة منهـــــاو    ــة لعـــــدد مــ ــن أن تحـــــدث الـــــزالزل نتیجـــ ــة  :یمكـــ  Tectonicالـــــزالزل التكتونیـــ

Earthquakes الــــــزالزل البركانیــــــة ، وVolcanic Earthquakes الــــــزالزل االنهیاریــــــة ، وCollapse 

Earthquakes. 
  

  .أسباب غیر طبیعیة –ب 
 التـــي تخـــل بـــاتزان القشـــرة) Man-Made Earthquakes(وهـــي الـــزالزل التـــي تنـــتج مـــن نشـــاطات اإلنســـان        

الردمیــات والحفریــات مثــل البحیــرات الصــناعیة الكبیــرة والمحــاجر ، و جیــرات الكیماویــة والنوویــةالتف :األرضــیة مثــل
ن السـوائل فـي بعـض أمـاكن التنقیـب او ، وحقـوالسـوائل استخراج كمیات كبیرة جدًا مـن المیـاه الجوفیـة، و العمالقة

 .استخراج النفط
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ـــدأ تـــراكم ةوعمومـــًا تنشـــأ الـــزالزل التكتونیـــة نتیجـــة للحركـــة النســـبیة للصـــفائح المشـــكلة للقشـــرة األرضـــی ، حیـــث یب
ــة، وعنــــدما تصـــبح قــــیم االجهــــادات  االجهـــادات الداخلیــــة فـــي الصــــخور الواقعـــة علــــى حـــدود الصــــفائح المتحركـ

إلـــى تشـــكل  فـــإّن ذلـــك یـــؤديقیمـــة االجهـــادات القصـــوى التـــي یمكـــن ان تتحملهـــا الصـــخور المتراكمـــة اكبـــر مـــن 
عبر السطح الضعیف، وبسبب وجود اجهـادات عالیـة حـول التشـققات تنتشـر وتتكـاثر التشـققات، ) فوالق(صدوع 

ة األمر الذي یؤدي إلى حصول تحرك فجائي للصخور في منطقة التشـققات، ممـا یـؤدي إلـى إطـالق كمیـة هائلـ
تعتبـــر الهـــزات التكتونیــة أهـــم أنـــواع الهـــزات و  .مــن الطاقـــة المتراكمـــة وبشــكل فجـــائي محدثـــة زلـــزاًال فــي المنطقـــة

              .من العدد الكلي للهزات المسجلة % 90 فهي تشكلاألرضیة الطبیعیة، 
  

اسـتنتج العلمـاء أن قـارات الكـرة األرضـیة الحالیـة  ،( Crustal Movements) بسـبب حركـة الصـفائح القشـریة
 ،)Panangea(ملیون سنة متالصقة على شكل قارة عمالقـة واحـدة أطلـق علیهـا اسـم البـانجي  200كانت قبل 

ــنین، انقســــمت  ،ونتیجـــة للحركــــة المســـتمرة لغــــالف الصــــهاري ومـــع مــــرور عشـــرات أو مئــــات المالیــــین مـــن الســ
یعتقـد بـأن الحركـة النسـبیة لصـفائح القشـرة و  .طع، وصـوًال إلـى وضـعها الحـاليالبانجي بشكل تدریجي إلى عدة ق

و تباعـدهما أو حركتهمـا أ ،سـتبقى عامـل تغییـر فـي بنیـة القشـرة األرضـیة، فتصـادم صـفیحتین) 1شكل(األرضیة 
فــي أثــرت ومــا زالــت تــؤثر فــي تضــاریس األرض مكونــًة الودیــان واالخادیــد  ،بالنســبة لبعضــها الــبعض ،الجانبیــة

ومــن االمثلــة علــى تصــادم  .والجبــال والسالســل الجبلیــة فــي منطقــة التصــادم ،)الصــفائح تباعــد(منطقــة التباعــد 
وتكوین السالسل الجبلیـة، تكـوین سلسـلة جبـال طـوروس وزاغـروس فـي كـل مـن تركیـا وایـران والناشـئة  ،الصفائح

ومـــن الجـــدیر  ،)2(، انظـــر الشـــكل )صـــفیحة اوراســـیا( عـــن اصـــطدام الصـــفیحة العربیـــة مـــع الصـــفیحة االیرانیـــة
ن ابتعادهـــا عـــن الصـــفیحة األفریقیـــة یـــؤدي إلـــى حصـــول إفـــ ،نـــه بســـبب هـــذه الحركـــة للصـــفیحة العربیـــةأبالـــذكر 

ســم ســنویًا فــي مناطقــه الجنوبیــة، وباالعتمــاد علــى الحركــة النســبیة  2اتســاع فــي عــرض البحــر األحمــر قیمتــه 
  .قبل عشرات المالیین من السنین اً ولتكوین القارات یعتقد أن البحر األحمر لم یكن موجود ،للصفائح

  
  
  

  
  
  
  

  

  
  (Pop I, 1985)القاریة   اتجاه الحركة النسبیة لصفائح القشرة األرضیة ومواقع الصدوع ):1(شكل 
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    ، التي تمتد من خلیجRift Valleyامتدادًا لحفرة االنهدام االقلیمیة  ،تعتبر حفرة االنهدام في منطقتنا 
  حتى خلیج العقبة، ثم تستمر في وادي عربة والبحر المیت وحول نهر األردن االحمر عدن في البحر

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 (DESERT Team, 2004)اتجاه حركة الصفیحة العربیة ): 2(شكل 
  
  

نطاكیــا فـي تركیــا، وتـؤدي الحركـة المســتمرة فـي الصـفیحة العربیــة الـى ابتعادهــا أوبحیـرة طبریـا، حتــى تصـل الـى 
وتتحــرك  ) 2(شــكل الناضــول انظر واصــطدامها بصــفیحة األ ،عــن الصــفیحة االفریقیــة باالتجــاه الشــمالي الشــرقي

 -هــدام التــي تفصــلها عــن صــفیحة فلســطینفقیــة وعمودیــة علــى طــول حفــرة االنأفــي الوقــت ذاتــه فــي اتجاهــات 
 صـــدوع(وبســبب نوعیـــة الصـــدوع فــي منطقـــة البحـــر المیــت واالغـــوار ، المتفرعـــة عــن الصـــفیحة االفریقیـــة ســیناء

، تتحـرك فلسـطین مبتعـدة عـن االردن بحركـة نسـبیه )3(و ) 2( لاشـكاال انظـر Transform faults)تحویلیـة 
  . مم سنویاً  7 – 5تحویلیة بأتجاه الجنوب بمعدل 

  

بموقع الدول وتاریخ الزالزل فـي المنطقـة، وتصـنف منـاطق الدولـة عـادة إلـى  ،بشكل عام ،یتأثر النشاط الزلزالي 
ثـر طـول أو  ،ثـر الصـدوع الجیولوجیـةأمناطق شدة زلزالیة محتملة، حیث یؤخذ بعـین االعتبـار فـي هـذا التصـنیف 

 .تــاریخ الحــوادث الزلزالیــة التــي ضــربت المنطقــة عبــر العصــورلــى إباالضــافة  ،)3انظــر الشــكل ( الصــدوعهــذه 
تعرضـت للعدیـد مـن الهـزات األرضـیة المـدمرة  ،والمناطق المجـاورة ،لى ان فلسطینإتشیر المعلومات التاریخیة و 
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ــر العصــــور ــًا للمصــــادر  ،)4انظــــر الشــــكل ( عبــ ــــة1997الســــنوي (وتبعــ ـــو دی ــــدین  1986 ، وابـ  1987وعــــز ال
 Hussein       Malkawi 1999 و 1984، والموســوعة الفلســطینیة 1990مــودة ، وح1992واالتـابكي 

  :یمكن ذكر اهم هذه الحوادث،  )خرون وا
    ، وذلك خالل الحقبة  )مرة17(دمار مدینة أریحا وسقوط جدارها الحصین عدة مرات  -

  .م.ق 2300م الى .ق 3000التاریخیة من    
  .م746لضفة الشرقیة في جوار نهر األردن عام الواقعة على ا) طبقة فحل(دمار بیال  -
  .الزلزال الذي دمر مدینة جرش قبل أكثر من ألف سنة -
  :وهناك تواریخ موثقة لحدوث زالزل تأثرت بها معظم المدن والمناطق الفلسطینیة أهمها -
  

ـــوام ـــي األعـــ ــــلت فـــ ــــي حصــ -1666-1656-1546-1402-1339-1212-1202-1068: الــــــزالزل التــ
1759-1834-1837-1854-1859-1872-1873-1896-1900-1903-1923-1927-
1954- 1995.  

  

نـابلس، و القـدس، و یافـا، و حیفـا، و عكـا، و صـفد، و أما اهم المدن والبلدات التي تـأثرت بهـذه الـزالزل فكانـت طبریـة، 
ـــرة، و أریحــــا، و  ــت ووادي و غــــزة، و الناصـ ــــة البحــــر المیــ ـــة أم الرشــــراش  ،األردنمنطق ــى منطقـ ــ ـــافة ال ــــیج (باالضـ خل

والتــي تــم توثیقهــا خــالل األلــف  ،یالحــظ أن معظــم المــدن الفلســطینیة قــد تــأثرت بــالزالزل التــي حصــلتو  ).العقبـة
جمیع المـدن التـي تـم ذكرهـا بجمیـع الـزالزل التـي حصـلت بـنفس الدرجـة، وذلـك  ، وللتذكیر لم تتأثرالماضیة سنة

فــي ، وقــوة الــزالزل فمــثالً  ،أهمهــا موقــع المدینــة بالنســبة لمركــز الزلــزال ،ثیر علــى عــدة عوامــلالعتمــاد شــدة التــأ
ووادي األردن،  تـأثیر شـدة الزلـزال علـى منطقـة أریحـا المیت، یكونحالة كان مركز الزالزل منطقة أریحا والبحر 

  ).1999دبیك ال( األخـرىق ـمن المناط أشدوالمنطقة الممتدة من نابلس الى القدس 
  
  
  
  
  

  الخارطة التكتونیة لفلسطین): 3(شكل 
  واألردن و المناطق المجاورة          
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، 1837زلزال األول من كانون الثاني سنة  ،خالل القرنین الماضیین ،من أهم الزالزل التي ضربت فلسطینو 
  ،شخص خمسة آالفعدد ضحایاه  تجاوزاثره في المنطقة كلها و  انتشرمدینة صفد، وقد  قرب وكان مركزه

  
  
  
  
  

  النشاط الزلزالي والبؤر ):4(شكل 
  الزلزالیة في منطقة البحر         
  مشروع. (المیت واالغوار        

         DESERT(  
  
  
  
  
 

الزالزل المعروفة التي ومن ). 1986ابو دیه (وأدى الى حصول دمار في عدد من القرى في منطقة طبریا 
ویشار الى ان أثر ) 5( شكلال انظر 11/7/1927حصلت خالل القرن العشرین الزلزال الذي حصل في 

منزل في منطقة نابلس، وقد تم تقدیر  800نسمة وتحطیم  350الزلزال امتد حتى جنوب لبنان، وسبب مقتل 
  .درجات على مقیاس ریختر 6.2قوته بـ 
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  .1927مدینة نابلس، زلزال  –انهیارات في مباني في البلدة القدیمة ): 5(شكل 
  

حسب  5.1تعرضت فلسطین والدول المجاورة لزلزال، وكانت درجته  2004شباط من العام  11وبتاریخ 
 مقیاس ریختر، وان كانت قوة هذه الدرجة تصنف تقریبًا بالخفیفة أو الضعیفة، إال أنها قد أحدثت أضـراراً 

وقد كان السبب الرئیسي لهذه  ،)Al-Dabbeek and Kilani 2005(وانـهـیـارات فـي عـدد مـن الـمـبـانـي 
  .االضرار واالنهیارات، هو تدني نوعیة وسوء هذه المباني ولیس قوة الزلزال

  

ــد مـدیـــعـر الـهـظــل، أـبـــقـتــمسـي الـفــ واألردن لـزالزلن ـیـــطـسـن فلـل مــرض كــعـــال تـمــتـوص احـصــخـوب ات ـدراســـن الـ
 Al-Tarazi 1992, Desert 2000, El-Isa 1987,  Husein Malkawi and Fahmi) ةـیــزالـزلـال

1999,  USAID-MERC 2004, and others)  الى وباالستنادانه:  
  .األرضیة فیهاوالتصدعات  ووجود الفوالق" حفرة االنهدام"موقع المنطقة  طبیعة -
  ،الزلزالي للمنطقة والفترات الزمنیة التي یتكرر فیها حصول الزالزل والتاریخ -
   .تسجیالت محطات الرصد، حیث اظهرت هذه التسجیالت وجود نشاط زلزالي في عدد من المواقعو  -

  

 أوالـى زلــزال معتـدل الدرجــة ) بدایــة القـرن الواحـد والعشــرین (تتعـرض المنطقــة فـي المســتقبل القریـب  یحتمـل أن
، بحیـــث مــن المتوقـــع قــوي نســـ بعـــض توقعـــت و ر، درجـــة حســـب مقیــاس ریختـــ 6.5-6تتـــرواح درجتـــه بــین  أنبیًا

فقــد رجــح  ،بخصــوص المركــز الســطحي لهــذا الزلــزال أمــا، درجــات 7الدراســات احتمــال تجــاوز هــذه الدرجــة الــى 
فــي  أو ،آخــرون بــأن یكــون جنــوب البحــر المیــت توقــعفــي حــین  ،بعــض الخبــراء بــأن یكــون شــمال البحــر المیــت

ویكــون مركــزه الســطحي فــي ) قــوي نســبیا( ه، واســتنادًا إلــى الــزمن الــدوري یحصــل زلــزال قــوي منطقــة وادي عربــ
فــي منطقـــة عــام، فــي حــین یتكـــرر حصــول الزلــزال الــذي مركــزه الســطحي 100 – 80هــذه المنــاطق عــادة كــل 
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مقـدار درجتـه قـد تصـل سـنة، وقـد أظهـرت بعـض الدراسـات أن  250أو  200شـمال فلسـطین كـل بیسان او في 
درجـــات أو أكثـــر، علمـــًا أن آخــر مـــرة حصـــل زلـــزال وكــان مركـــزه الســـطحي فـــي هــذه المنطقـــة كـــان عـــام  7الــى 

  .، وقد أدى في حینه الى حصول خسائر كبیرة في األرواح والممتلكات1759

  
  (PGA Map) خارطة التسارع الزلزالي االرضي  .4

  

تعتبـــر الخـــرائط الزلزالیـــة مـــن أهـــم العوامـــل الرئیســـیة فـــي تحدیـــد سیاســـات اســـتخدام الـــدول لألراضـــي، باإلضـــافة 
علــوم األرض وهندسـة الــزالزل  وحـدةالهـزات األرضــیة، وهـذا مـا جعــل لضـرورتها عنـد تصــمیم المنشـآت لمقاومــة 

عمـل خارطـة ذروة اعطـاء االولویـة ل ومن خالل بعض المشاریع البحثیة الدولیة الـىفي جامعة النجاح الوطنیة، 
، ویظهـر مـن هـذه الخارطـة ان منطقـة البحـر المیـت )6(، انظـر الشـكل (PGA Map)التسارع االرضي الزلزالـي 
، وهــذا یعنــي ان التســارع الزلزالــي االرضــي علــى (Z = 0.3)لمنطقــة الزلزالیــة الثالثــة واالغــوار تصــنف ضــمن ا

ــیة، وتعتبـــر هـــذه المنطقـــة االخطـــر زلزالیـــًا مقارنـــة مـــع مـــن قیمـــة تســـارع % 30الصـــخر یمثـــل  الجاذبیـــة االرضـ
 .المناطق االخرى، وقد تم االشارة الى هذه المنطقة باللون االحمر

  
 )نتائج وتوصیات( Seismic Risk Mitigationتخفیف مخاطر الزالزل    .5

  

  :على عدد من العوامل، أهمها الزلتأثیر الز  بشكل عام، تعتمد شدة
  .مركزه الجوفي الزلزال وعمق) قوة(مقدار  -
  .المتأثرةبعد المركز السطحي للزلزال عن المنطقة  -
   الزلزالیة  لشدةانوعیة وطبیعة الموقع لها تأثیر واضح على شكل فطبیعة المنطقة الجیولوجیة،  -
  .المتأثرة للمناطق           
   .اإلنشائيالنظام  نوعیة المتأثرة، ووجودة البناء في المناطق  نوعیة -
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  (PGA Map)خارطة التسارع الزلزالي االرضي   ):6(شكل 

  
،و   لمبانيل قابلیة االصابة الزلزالیة إرتفاع ظل وفي بناءً على احتمال تعرض المنطقة لزالزل قویة نسبیًا
تلو   أن یتوقع للطوارئ، الستجابةل الحكومیة وغیر الحكومیة المؤسسات قدرات وضعف التحتیة، البنى منشَا

 التأثیر یمتد أن یتوقعو  ،كبیرة في االرواح والممتلكات  وخسائر (Risks) مخاطر ،الزالزل هذه عن ینتج
وللتخفیف أو  .طویلة لسنوات ومؤسساته الفلسطیني المجتمع على حدوثها، حالة في الزالزل، لهذه السلبي

للحد من مخاطر الكوارث الطبیعیة بشكل عام ومخاطر الزالزل بشكل خاص، هناك حاجة لتأسیس إدارة 
 أولویة الكوارث العتبار وطنیة واضحة سیاسات وضرورة تبني ،للمخاطر على المستوى الوطني والمحلي

  .وطنیة قائمة على قاعدة مؤسساتیه صلبة للتنفیذ
  

 ریخطر و دهت ىإل يؤدی أن نمكإذ ی ،خطرًا بحد ذاته الكوارث مخاطر من تخفیفبال تمامهاال إیالء عدمیمثل 
 ائدسال داالعتقا ىعل لبغالت لجأ منو . تثمرینسوالم كانسال بلق من الثقة وفقدان ،یةالبئ والنظم دتصاقاال يف

 من الحد فإن حة،یالشح دالموار  علىو   األخرى األولویات ع م تتنافس الكوارث مخاطر ارةدإ  ةیزانیم بأن

، وبالتالي یجب النظر إلى تكلفة الحد من مخاطر ةیالمحل ةیالتنم من یتجزأ ال زءاج یكون أن یجب المخاطر
  .الكوارث على أنها استثمار ولیست تكلفة إضافیة
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ــدار د أنـــه ،مـــن الجـــدیر بالـــذكرو  ــزال المتوقـــع ال تكمـــن الخطـــورة بمقـ درجـــات حســـب مقیـــاس  7ال  6(رجـــة الزلـ
 أوبل تكمن الخطـورة فـي عـدم جاهزیـة المجتمـع بكامـل فئاتـه ومؤسسـاته للتعامـل مـع الكـوارث الطبیعیـة ) ریختر

فـالزلزال ال یقتـل، "والمشكلة الحقیقیـة، ال تكمـن فـي الزلـزال نفسـه،  .بشكل عام ومع الزالزل بشكل خاص بشریةال
  .، بل تكمن في عدم جاهزیتنا"ها الزالزلومن یفعل ذلك هي المباني أو الحرائق أواالنزالقات التي تثیر 

   
  :بما یلي ،عاني منه االفراد والمؤسساتییمكن تلخیص عدم الجاهزیة والخلل الذي عمومًا و 

نشائیةوجود انماط معماریة  -  او متطلبات  ،ال تلبي المتطلبات العامة محلیاً  في المباني الدارجة وإ

 .الحد األدنى للمباني المقاومة للزالزل    

 .ادارة للكوارث واسناد الطوارىء فعالة عدم وجود - 

ـــار العامـــل الزلزالـــي  ،عـــدم وجـــود تخطـــیط او سیاســـة وطنیـــة الســـتخدام االراضـــي -  تأخـــذ بعـــین االعتب
والجیولـــوجي فـــي االســـتخدام، بحیـــث یـــتم مـــن خاللهـــا تجنـــب البنـــاء فـــوق او قـــرب الصـــدوع االرضـــیة 

 ،الى تجنب البناء فـوق األراضـي الكلسـیة او الحوریـة المنحـدرة او شـدید االنحـدار باالضافةالزلزالیة، 
ومـن الجـدیر . وذلك بسبب قابلیتها العالیة لالنزالقات االرضیة،  وخصوصـًا اذا مـا تعرضـت للرطوبـة

بالذكر انه حتى بدون وجود قوى زلزالیة حصـلت انزالقـات ارضـیة فـي عـدد مـن المواقـع المؤهولـة فـي 
 .فلسطین واألردن، وذلك بسبب االستخدام والقطع والحفر الخاطىء في التربة  كل من

عـــدم وجـــود وعـــي لـــدى المـــواطنین بأســـس وضـــوابط الســـالمة العامـــة بشـــكل عـــام وبـــأجراءات الوقایـــة  - 
  .والتهیئة للزالزل بشكل خاص

ـــوا -  ـــة تصــــمیم وتنفیــــذ المنشــــآت وفــــق متطلبــــات االكـ ــات تعنــــي بمتابعـ ــود هیئــــات او مؤسســ د عــــدم وجــ
  .الزلزالیة

  .المحتملة لكل من المدن والتجمعات السكنیة مخاطرعدم وجود مخططات وخرائط لل - 
وغیرهــا مــن العوامــل التــي تعــرض لهــا الباحــث فــي العدیــد مــن الدراســات واالبحــاث وفعالیــات التوعیــة  - 

  .العامة التي تم تنفیذها من قبل الباحث خالل السنوات الماضیة
 

تنفیذ العدید من الدراسات والمشاریع البحثیة،  2014 – 2000فترة الزالزل تم خالل الللتخفیف من مخاطر و 
وبوشر في تأسیس نواة لشبكة وطنیة فلسطسینیة لرصد الزالزل حیث تم انشاء محطة في منطقة العوجا، 

وجنین نابلس وسلفیت : سیتم االنتهاء من تأسیس عددمن المحطات في المناطق التالیة 2014وخالل العام 
 فلسطین في الزالزل مخاطر بوشر في تنفیذ مشروع تخفیف 2012وفي جنوب الضفة الغربیة، وفي العام 
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(SASPARM) والفعالیات التي تم تنفیذها للخفیف من مخاطر ، ولمزید من التفاصیل حول هذا المشروع
  . )www.sasparm.ps(یمكن االطالع على موقع المشروع االلكتروني  الكوارث في فلسطین، 

  
 :المراجع

  
- AL – Dabbeek, j., and Abdel Hakeem, J., (2003), Earthquake Scenarios, “Vulnerability  
    and Expected Seismic Performance of Buildings and lifelines in Palestine,” living with Risk, Expert  
    Workshop, Cairo, Egypt, Dec. 2003. 

- Al-Dabbeek, J., and El-Kelani, R., (2005),”Dead Sea Earthquake of 11 February 2004, ML 5.2: 
Post Earthquake Damage Assessment in the West Bank, Palestine,” the International Earthquake 
Engineering Conference, Nov. 2005, Jordan. 

-  AL–Tarazi, E., (1992), "Investigation and Assessment of Seismic Hazard in Jordan 
      and its Vicinity": Ph. D. Thesis, Ruhr – Universitat, Bochum, Germany. 
-    DESERT Team, (2004), “The crustal structure of the Dead Sea Transform”:  eophysics,  J. Int.    
     156, 655 – 681. 
-   Husein Malkawi, A., Numayr K. and Barakat S., (1999), “The Aqaba Earthquake of   November  
    22,  1995, EERI”, Earthquake Spectra, Volume 15 No. 3 August 1999. 
-   Husein Malkawi, A. I. and Fahmi, Kh. J., (1999), “Locally derived earthquake ground motion  
    attenuation relations for Jordan and conterminous areas”: Quarterly Journal of Engineering        

  Geology, 29, 309 – 319 November. 
- El–Isa, Z., Mechi, J., Prodehl, c. Makris, J. and Rihm, R., (1987), "A Crustal Structure Study of  
  Jordan derived from seismic refraction data, Tectonophysics, 138, 235 –  253. 
- Jordan Seismological Observatory JSO, (1988 – 2005), “Earthquakes in Jordan and  
   adjacent areas”: NRA, Jordan, Seis. Obs. Bull, No. 19 – 37. 

- Pop, I., Negoita, A., and others (1985). "Inginerie Seismica", Editura Didactica si      
   Pedagogica, Bucuresti. 

 
 .الطبعة األولى، المطبعة الوطنیة، عمان" عیوب األبنیة" 1986أبو دیة،  - 
، قابلیة اإلصابة والسلوك الزلزالي المتوقع للمباني في الضفة الغربیة"، )2007(الدبیك جالل،  - 

 .2007غزة، المجلد الخامس عشر، العدد األول، ینایر  - مجلة الجامعة اإلسالمیة" طینفلس
، الطبعة األولى، عمادة البحث العلمي، جامعة "الزالزل وجاهزیتنا" ، )2007(الدبیك جالل،  - 

 .النجاح الوطنیة
لمجالس الحلقة الدراسة الرابعة " تخفیف مخاطر الزالزل في فلسطین" ، )1999(الدبیك جالل، - 

 .البحث العلمي العرب، الیمن
" كشف الصلصة عن وصف الزلزالیة" ، دراسة وتحقیق حول )1987(عز الدین محمد كمال  - 

 .لجالل الدین السیوطي، الطبعة األولى، عالم الكتب، بیروت



 12

- ، الطبعة األولى، ایداع ع"أساسیات علوم الزالزل والهندسة الزلزالیة) " 1996(أیلوش محمد، - 
 .دمشق، سوریا 94/1/1996

النجوم الزاهرة في : ه 874- 813األتابكي، جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغري بردي،  - 
، دار الكتب العلمیة، بیروت 1محمد حسین شمس الدین، ط : قدم له وعلق. ملوك مصر والقاهرة

1992. 
 .د، دمشق.، ب1، القسم العام، أربع مجلدات، ط )1984(الموسوعة الفلسطینیة،  - 
 .، الطبعة األولى، صنعاء، الیمن"أساسیات علم الزالزل) " 1997(السنوي سهل، - 

، دار 1موسوعة المدن الفلسطینیة، ط) 1990(حمودة، أحمد عبد الرحمن وآخرون،
  .ف.ت.الثقافة م

): 7(، الملف رقم )21(وثائق مكتبة بلدیة نابلس، موضوع الزالزل، رقم الموضوع  - 
 ).178(عدد أوراق الملف  ،)1945- 1928(مشروع اإلسكان 

 1927- 1925ضبط مقررات المجلس البلدي : سجالت بلدیة نابلس، موضوع السجل - 
  .)207(، عدد أوراق السجل )5(، رقم السجل )27(رقم الموضوع 

 


