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املدير العام للمركز العريب للوقاية من أخطار

الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى -اجلزائر.

امللخص

إن منطقتنا العربيــة كغريها من مناطق املعمورة معرضة للكوارث الطبيعية
كالعواصف واملوجات شديدة احلرارة والربودة واجلفاف ،كام أن للرباكني
واملد البحري «تسونامي» نصي ًبا من الدمار الذي يلحق هبا.

فقد تم يف القرن املايض وبداية هذا القرن ،أي ما بني  1900و2016م ،تسجيل
حــوايل  400هزة أرضية باطنية عنيفة (زالزل) ،مــن أخطرها وأكثرها دمار ًا وضحايا يف
األرواح ،الزالزل التي رضبت عدة مناطق يف اجلزائر ،كالشــلف وبومرداس ،ويف املغرب
كزلزال أغادير.
ريا من كارثة الفيضانات ،ففي الفرتة ما بني سنوات
كام ترضرت منطقتنا العربية كث ً
 1964و2016م تم تسجيل أكثر من  56فيضان ًا ،مس العديد من الدول العربية نذكر منها
تونس ،السودان ،اليمن ،الصومال ،اجلزائر ،املغرب واململكة العربية السعودية.

إن املوقع الطبيعي لعاملنا العريب ،ومــا يصيبه من كوارث طبيعية ،أدى بمجلس
وزراء اإلســكان والتعمري العرب املنعقد يف اجلزائر يف شــهر أبريل لسنة 1982م إىل أن
خاصا للوقاية من خماطر الزالزل يف العام العريب ،وهو الربنامج الذي عرف
يعتمد برناجمًا ً
بمرشوع «بامريار» ،حيث تم إنشاء مركز هندسة مقاومة الزالزل يف سنة 1987م باجلزائر
و تم جتهيز شبكة ملراقبة حركة الزالزل بكل من املغرب ،اجلزائر ،تونس  ،اليمن ،العراق،
األردن وسوريا.
وقــد عرف عاملنا العريب هنضــة علمية معتربة حيث تكفلــت جامعاته بتخريج
الكوادر املتخصصة يف شتى امليادين ،ومنها املعنية بمقاومة الكوارث الطبيعية ،فأصبح أكثر
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ً
تأهيل القرتاح احللول املناسبة لكل معضلة مطروحة أمامه ،سواء عىل املستوى الوطني أو
اإلقليمي ،بالتنسيق بني خمتلف اجلهات الوطنية املعنية والكفايات العاملية.

وجاء إنشاء املركز العريب للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى
ملواصلة مساعي جامعة الدول العربية يف ميدان وقاية أرواح املواطن العريب وأمالكه اخلاصة
والعمومية من خماطر الكوارث الطبيعية ،باقرتاحه احللول التقنية املناســبة بالتنســيق مع
مجيع املراكز واجلامعات العربية الوطنيــة واجلهوية ،وكذلك املنظامت واجلامعات العاملية
املتخصصة يف هذا امليدان يكون للتدريب والتنســيق وتبــادل اخلربات وتنظيم مناورات
مشــركة بني الدول العربية والدول األجنبية والعربية األثــر اإلجيايب الذي يعود بالفائدة
عىل املواطن العريب.
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مقدمة
بالتغيات التي تطــرأ عليها ،حيث تظهر صغرية يف
تتأ ّثــر األرض التي هي موطننا
ّ
التغيات الصغــرة كبري ًة جدًّ ا ،من أكرب
البداية ثم مع مرور األيام والســنني تصبح هذه ّ
تكون التالل وا ِ
حترك
األمثلة عىل التغريات التي حتدث لألرضّ ،
جلبال عىل مدار السنني ،أو ّ
القارات وابتعاد بعضها عن بعض ،واقرتاب بعضها باجتاه األخرى؛ وهو ما نتج عنه الكثري
السطحية .وتنشأ مع هذه الظواهر
غيت من تضاريس األرض
من الظواهر
الطبيعية التي ّ
ّ
ّ
الطبيعية.
الطبيعية بعض األرضار التي قد تصل إىل الكوارث وهي ما تعرف بالكوارث
ّ
ّ

إن عاملنا العريب ،كغريه من ســكان املعمورة ،معرض هلــذه الكوارث الطبيعية،
كالعواصــف واملوجات احلارة والبــاردة جدًّ ا واجلفاف والرباكــن ،كذا املد البحري
تسونامي.و إن املد البحري الذي رضب جنوب رشق آسيا ووصلت أرضاره إىل الصومال
يف القارة األفريقية ،أكرب دليل عىل أنه مل يعد أي بلد عريب يف مأمن من الكوارث الطبيعية
وآثارها.
أرضارا كبرية عىل اإلنسان وهتدد حايته ووجوده.
وتسبب الكوارث الطبيعية
ً

بعض أنواع الكوارث الطبيعية

الطبيعية ما هو نابع من باطن األرض ومنها ما يتكون عىل سطحها،
من الكوارث
ّ
فالنوع األول نذكر منه:
 -1الزالزل

هي ظاهرة طبيعية يمكــن تعريفها عىل أهنا :كرس مفاجئ يف صخور األرض عىل
أعامق ترتاوح بني سطحها وحتى عمق  720كم ينتج عنه حترير طاقة حركية كانت خمزونة
يف الصخور تنطلق يف شــتى االجتاهات عىل شكل أمواج زلزالية مسببة اهتزاز جزيئات
الوسط الذي تنترش فيه ،حيث تظهر عىل سطح األرض يف شكل اهتزازاتُ ،تس ِّبب هذه
الزالزل الدّ مار عىل ســطح األرض من ســقوط العامرات واألبنية ،واندالع احلرائق،
الصحي ،وأنابيب الغاز.
وتفجر أنابيب املياه ،وأنابيب الرصف
وانقطاع الكهرباء،
ّ
ّ
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ختتلف نســب حدوث الزالزل من مكان آلخــر عىل وجه األرض ،ففي حني أن
زلزاليا نرى أن البعض اآلخر أقل نشاط ًا أو أكثر
بعضها يدرج ضمن املناطق الناشــطة
ًّ
هدوء ًا .مل يتوصل العلم لتنبؤ مكان وزمــان وقوعها ،لكنه ومع التقدم املعريف والتقني
اخرتع العلم وسائل وأجهزة تقيس الزالزل وتتعامل معها ،ونشأت شبكات موزعة حول
الكرة األرضية ،وملنطقتنا العربية نصيب منها ،ترصد هذه الزالزل وحتســب معامالهتا
ومكان وقوعها وبؤرها ومراكزها عىل مدار الساعة.

 -2الرباكني

فو ٍ
هات خترج منها الغازات واألبخرة ،وهي
الحظ اإلنسان منذ قديم الزمان وجود ّ
مــا ُيطلق عليها الرباكني؛ حيث ّ
الصخور املنصهرة يف باطن األرض تبدأ يف الصعود
إن ّ
الصخور بح ًثا عن ٍ
منفذ للخارج ،وعندما جتد املنفذ فإهنا نتيجة
للســطح خمرتق ًة طبقات ّ
الفوهة ،وهو ما ُيعرف باملاغام ،تســيل هذه املاغام
الضغط الباطني تندفع إىل األعىل عرب ّ
عىل سطح األرض وتبدأ ىف الربود بالتدريجِّ ،
الصخر الناري ،ولكن هذه الغازات
مشكل ًة َّ
ٍ
وجــود للحياة يف املنطقة التي تصلها .وهذا النوع من
واألبخرة واملاغام تقيض عىل كل
الكوارث قليل الوجود يف الوطن العريب.
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ومن الكوارث التي تنشأ فوق سطح األرض نذكر منها:

 -١الفيضانات:

الطبيعي للمياه هو ّأنا ُ
بشكل عام ّ
السهول،
السلوك
تنتقل من األرض ا ُملرتفعة إىل ّ
فإن ّ
ّ
األودية أو ا ُملنحدرات األكثر انخفاض ًا ،وهذا يعني ّ
أن املناطق ا ُملنخفضة ا ُملحاطة باملرتفعات
ٍ
ُ
بدرجة أو ُبأخرى .إضافة إىل ذلكّ ،
فإن تســاقط األمطار
عرضة للفيضانات
َت
كــون دائ ًام ُم ّ
تزداد فيه
أي وقت ُ
عرضة للفيضانات ،ففي ّ
بصورة كثيفة عىل ّ
ُ
أي منطقة من اليابسة جيعلها ُم ّ
التبة امتصاصهّ ،
تســتطيع ّ
احتاملية وقوع الفيضان س ُتصبح واردة.
فإن
كميات األمطار عام
ُ
ّ
ٍ
عشوائي ٍة ،إذ من ا ُملمكن أن
بطريقة
مبني ًة
ّ
وتزيد الظاهرة ســوء ًا يف ا ُملدُ ن التي تكون أحياؤها ّ
ُ
الصحي
الصف
تنشــأ البنايات عىل جماري ترصيف املياه فتسد طريقها ،كام قد
يكون نظام ّ
ّ
ومتنق ًا من كثرة املياه التي يت ّلقاها َ
يف بعض املناطق ســيئ ًا جد ًا ُ
فوق طاقته ،أو عدم تنظيفه،
ال هلا إذا كان ّ
فإن املياه سوف جتد طريق ًا آخر بدي ً
وعندها ويف حال تســاقط األمطار ّ
الطريق
ُ
االحرتاز من
أمامها مســدود ًا ،ما ُيؤ ّدي إىل حدوث فيضان يف مناطــق ال يمكن توقعها أو
ُوصول املاء إليها.
وقد تكون اآلثار ال ّنامجة عن الفيضانات خطر ًة جدّ ًا؛ فمث ً
ال يكفي أن يبلغَ ارتفاع املياه
رسيعة اجلريان  15سنتيمرت ًا لتكون قادر ًة عىل إيقاع اإلنسان البالغ أرض ًا .وقد ُتدث مياه

واخلاص ،وذلك من خالل قطع ّ
الطرق
الفيضان أرضار ًا جسيم ًة يف وسائل ال ّنقل العام
ّ
سبب رضر ًا يف وســائل االتّصاالت ،كأن ُتتلف
وخطوط الســكك احلديدية ،كام ّأنا ُت ّ
خطوط اهلاتف عىل سبيل املثال .و ُت ّ
الصحي االعتيادية
الصف
عطل الفيضانات شبكات ّ
ّ
أمر شائع ،وقد ُيؤ ّدي ذلك
الصف
رس ُب مياه ّ
الصحي يف أثناء الفيضان هو ٌ
يف املدن ،و َت ُّ
ّ
لوثة واملليئة باجلراثيم يف أنحاء املدن ،ومن
إىل أرضا ٍر
صحية شديدة بسبب انتشار املياه ا ُمل ّ
ّ
الس ّــكان ،فض ً
ُ
ثم َّ
تسببها بتلف املواد ح ّتى بعد
األمراض
تتفشى
واحلساسية بني ُ
َّ
ال عن ُّ
ّ
فرتة طويلة من وقوع الفيضان .هذا النوع من الكوارث نجده متكرر ًا يف وطننا العريب.
 -٢االنزالقات األرضية

هذه الظاهرة الطبيعيــة التي تعرفها بعض األقطار العربيــة نتيجتها أحيا ًنا اهنيار
العديــد من املباين وضياع العديد من األرواح ،قد تتســبب فيها تارة عوامل ســطحية
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كاألمطار والسيول ،وأحيا ًنا عوامل باطنية كصعود املياه واألمالح وظهور االنشقاقات
عىل مستوى القرشة السطحية لألرض ،وأحيا ًنا أخرى يتسبب فيها اإلنسان عرب تدخله
العشوائي يف الطبيعة.
 -٣ظاهرة التصحر

التصحر ظاهرة حتدث نتيجة عملية حتول مســاحات واسعة من األرايض اخلصبة
وذات اإلنتاج املرتفع ،إىل مساحات فقرية وضعيفة احلياة النباتية واحليوانية ،نتيجة العديد
من العوامل أ ّ
مهها النشاط اإلنساين اخلاطئ ،باإلضافة إىل التغريات املناخية احلاصلة.
وهناك العديد من األشــكال املتعلقة بالتصحر ،خاصــة التي حتدث يف املناطق اجلافة،
نذكر أمهها ،ظاهرة الزحف الكبري للكثبان الرملية من املناطق القاحلة باجتاه األرايض الصاحلة
للزراعة واملدن والقرى واملصانع واملنشآت ،تظهر هذه الظاهرة بشكل قوي يف املنطقة العربية،
وإن أفضــل الطرق ملحاربة هــذه الظاهرة هي زرع أحزمة خرضاء (غرس أشــجار مقاومة
للجفاف) عىل طول احلزام الفاصل بني املناطق القاحلة واملناطق الرطبة الصاحلة للزراعة.
 -٤العوامل اجلوية

َّ
الطبيعية التي تصيب
ســبب الكثري من الكوارث
إن ّ
ّ
التغي يف العوامل اجلو ّية قد ُي ّ
الوطن العريب ،ومن هذه العوامل اجلوية:
أ -العواصف

تتعدّ د العواصف التي قد تتسبب يف إحداث األرضار الكبرية باإلنسان وجمتمعه،
فمث ً
الرياح
ال لو كانت هذه العواصف حتمــل ذرات الرتاب والرمل الصغرية ورافقتها ِّ
الرتابية ،وقد تكون
الشديدة فإهنا قد تؤ ِّثر عىل صحة حياة اإلنسان وتسمى بالعواصف
ّ
البد والثلج واجلليد أو األمطار الشديدة.
هذه العواصف حتمل َ َ
ب -املوجات احلارة والباردة جدًّ ا

ُيعترب ارتفاع درجة احلرارة بشكل كبري أو انخفاضها بشكل كبري من الكوارث التي
احلية
قد ُتدّ د حياة اإلنســان وبقاءه عىل قيد احلياة ،كام أنَّ ــا قد تؤ ِّثر عىل بقاء الكائنات ّ
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األخرى من احليوانات والنباتات وبالتايل هتديد حياة اإلنسان.
 -٥اجلفاف

الطبيعية التي قد ُتدّ د وجود الكائن البرشي؛ فاحلياة
ُيعتــر اجلفاف من الكوارث
ّ
تستمر من دون وجود املياه ،وال يمكن للكائنات احلية أن تبقى عىل قيد
ال يمكن هلا أن
ّ
احلياة لفرتة طويلة من دون املياه.

إن للرتكيبة اجليولوجية واملناخية للمنطقة العربية األثر البالغ يف توزيع الســكان
وكثافتهــم يف معظم دول العامل العريب ،حيث ترتكز يف املعدل نســبة  80إىل  % 85من
عدد الســكان عىل الرشيط الســاحيل أو عىل ضفاف األهنار والســهول اخلصبة ،وهي
مســاحات تقدر عادة بام يقارب  % 15من املســاحة اإلمجالية لكل قطر ،ويتبعثر الباقي
( )%20 - 15من عدد الســكان عىل بقية املســاحة وهو ما يرتاوح ما بني  80إىل % 85
من املساحة اإلمجالية لكل قطر.

أهم الكوارث الطبيعية التي تصيب العامل العريب
 -1الزالزل

أثرت الوضعية الطبيعية للعامل العريب إىل حد بعيد عىل توزيع السكان يف هذه املنطقة
ويف نمــو مدهنا ومناطقها احلرضية وتوســعها العمراين يف رشيط حمدود يكاد يوازي أو
يتطابق مع خط الزالزل املعــروف هبذا اجلزء من املعمورة واملتجه من أغادير(املغرب)
غر ًبا إىل خليج العقبة رش ًقا ،واألقطار العربية األخرى اخلارجة عن تأثري هذا اخلط ،فهي
تقع يف حميط تأثريات خطوط زالزل أخرى ،كام هو احلال بالنســبة لبعض دول اخلليج
التي تتأثر باهلزات التي تقع يف رشق القارة اآلسيوية أو يف جنوهبا.

فقد تم يف القرن املايض وبداية هذا القرن ،أي ما بني ســنوات  1900و2016م،
دمارا
تسجيل أكثر من  400هزة أرضية باطنية عنيفة (زالزل) ،يعد من أخطرها وأكثرها ً
وضحايا يف األرواح زلزال األصنام (الشلف) اجلزائر يف 1980م ،زلزال عني متوشنت
باجلزائر يف 1999م ،وزلــزال بومرداس (اجلزائر) يف 2003م ،زلزال أغادير باملغرب
1960م ،زلزال احلســايمة (املغرب) يف 2003م ،زلزال اليمن 1981م ،زلزال خليج
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قابس بتونس ،زلزال ليبيــا 1990م ،زلزال القاهرة 1992م ،زلزال الكويت 1993م
وزلــزال خليج العقبة 1995م ،كام تم تســجيل املئات من اهلزات التكتونية الباطنية يف
منطقة شبه اجلزيرة العربية يف املناطق الزلزالية املعروفة من البحر األمحر وخليج العقبة.

إن بعــض الزالزل التي حدثت يف عرض البحار واملحيطات قد أنتجت مدً ا أحلق
املناطق البعيدة بمئات الكيلومرتات بأرضار كبرية ،ففي حوض البحر األبيض املتوسط
سجل  % 10من هذا اخلطر الذي يمس العامل (مرص  ،1350لبنان وسوريا  ،551اجلزائر
 ،2003حيث وصلت أرضار الزالزل إىل إسبانيا واملغرب 2007م ....إلخ).
 -2الكوارث الطبيعية األخرى

أما الكوارث التي يعرفها سطح هذه األرض فهي ال تقل خطورة من حيث اخلسائر
الفادحة واألرضار الكبرية التي تلحقها باألرواح واملمتلكات ،دون أن ننسى االضطرابات
اإليكولوجية التي متس املنطقة يف ظل االنحباس احلراري املتزايد رغم اإلجراءات التي
اختذهــا املجتمع الدويل للحد منه ،والتي تبنتها الــدول العربية ،مثل إبرام اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية «باريس 2015م» امللحق هبا و ما تم االتفاق
عليه يف اجتامع مراكش  2016م ،باإلضافة إىل اخلطر الذي هيدد بالقضاء واإلبادة التدرجيية
للموروث الثقايف واحلضاري العريب اإلسالمي الذي يشكل اهلوية العربية عىل مر العصور.
الفيضانات

ولعــل يف مقدمة هذه الكوارث الطبيعية الفيضانات التــي جتتاح دور ًّيا جل أقطار
عاملنا العريب ،نتيجة موقعه اجلغرايف واملناخ السائد به والتقلبات اجلوية الناجتة عن ذلك.

ريا مس
ففي ما بني ســنوات  1964و2016م تم تســجيل أكثر من  56فيضا ًنا خط ً
العديد من دول العامل العريب نذكر منهــا  12فيضان ًا باجلزائر ككارثة  10نوفمرب 2001م
باجلزائر العاصمة ،و 8فيضانات بتونس و 5فيضانا باملغرب و 5بالســودان و 5باليمن و4
باألردن و 4بالصومال و 4بجيبويت و 2بسوريا و 2بالعراق و 1بلبنان و 1بالعربية السعودية.
وقد خلفت هذه الكــوارث الطبيعية لوحدها ما يقارب  180ألف ضحية برشية
هذا فضال عن اخلسائر املادية التي تقدر بعرشات املليارات من الدوالرات.
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انتشــارا ،إىل
فعاملنا العــريب معرض ،باإلضافة إىل هاتني الكارثتني الطبيعيتني األكثر
ً
كــوارث طبيعية أخــرى ال تقل خطورة من حيث ما تتســبب فيه من خســائر يف األرواح
واملمتلكات ومن جراء ما ترتكه من آثار سيئة عىل طبيعة األرض نفسها وما حييط هبا ونذكر
منها:
التصحر وزحف الرمال

تتسبب هذه الكارثة الطبيعية يف ضياع املئات من اهلكتارات الصاحلة للزراعة سنو ًّيا،
فتغطيها الكثبان الرملية فتصبح جرداء غري صاحلة للحياة ،يزيد يف خطورهتا اجلفاف وقلة
التساقط ،حيث تكاد هذه الظاهرة الطبيعية اخلطرية ختلط يف بعض األقطار العربية ،رمال
الصحراء برمال الشواطئ و السواحل.
انزالق الرتبة

حتدث االنزالقات األرضية بشكل حمدود ويف مناطق معينة يف العديد من البلدان
العربية ،نذكر منها اليمن واجلزائر واملغرب.

يعــد اليمن من أكثر البلدان العربية تأثر ًا هبذه الظاهــرة اجليولوجية ،نظر ًا لتميزه
بتضاريس كثرية املنحدرات ،وألن النســبة الكبرية من ســكانه تعيش عىل قمم اجلبال
وأسفل املنحدرات ،حيث وقع اهنيار صخري بتاريخ 2005/12/28م يف قرية الظفري
اجلبلية الواقعة جنوب غرب صنعاء.
كام تعترب مناطق شامل اجلمهورية اجلزائرية معرضة يف بعض أنحائها هلذه الظاهرة،
نذكر منها أعايل اجلزائر العاصمة ،بلدية قسنطينة ،وغريها من املناطق اجلبلية يف اجلزائر.
حرائق الغابات

تكثر حرائق الغابات يف منطقة البحر األبيض املتوســط كام هو احلال يف جبال
لبنان الغربية واجلبال الساحلية يف سوريا وجبال األطلس يف شامل اجلزائر.

من أسباب نشوب حرائق الغابات ،ارتفاع درجة احلرارة إىل معدالت استثنائية
أو من صنع البرش كرمي أعقاب السجائر دون إطفائها ،وإشعال النريان يف مناطق الراحة
داخل الغابات والتخلص من النفايات عن طريق حرقها.
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العواصف الرملية

تعد ظاهرة العواصف الرملية من أخطر الظواهر املناخية التي حتدث يف البلدان
العربية خاصة يف دول املغرب العريب ودول اخلليج.

قــد حتــدث العواصف الرمليــة يف أي وقت من الســنة (الســيام يف املناطق
الصحراوية) إال أهنا تزداد يف فصل اخلريف والربيع وبداية فصل الصيف.

قد حتمل العواصف الرملية عند هبوهبا أطنان ًا من الرمال وبرسعة عالية ،حيث
تتسلل هذه الرمال إىل األبنية بكثافة متفاوتة كام تتسبب يف تساقط وقطع األشجار وأعمدة
الكهرباء ولوحات اإلعالنات وحتجب الرؤية وتصبح حركة املرور ذات خطورة عالية.
اجلفاف

وهذه ً
أيضا ظاهرة طبيعية تعاين منها مجيع أقطارنا العربية ،وهي تأيت نتيجة نقص األمطار
وتذبذهبا أو تساقطها بكميات أقل من املتوسط املوسمي املطلوب ،وقد تستمر هذه الظاهرة
لعدة سنوات متتالية فتؤثر سل ًبا عىل الطبيعة وعىل االقتصاد وعىل اإلنسان يف آن واحد.

فخــال الفرتة بــن  1964و 2016م تم إحصاء ما ال يقل عن  29حالة جفاف
مســت  10بلدان يف العامل العريب  10حــاالت بموريتانيا –  5حاالت بالصومال – 3
حاالت بالســودان – 3حاالت بجيبويت – حالتان بكل مــن املغرب وتونس و اليمن
وحالة واحدة بكل من العراق واألردن.

املساعي العربية للتحكم يف الكوارث الطبيعية
 -1مرشوع بامريار

إن الواقع الطبيعي لعاملنا العريب ،وما يصيبه من كوارث طبيعية أدى بمجلس وزراء
اإلســكان والتعمري العرب املنعقد يف اجلزائر يف شهر أبريل من سنة 1982م ،أن يتناول
يف تلك الدورة موضوع خطر الزالزل ،باعتبار هذا األخري من أكرب الكوارث الطبيعية،
خاصا للتقليص من خماطر هذه الكارثة الطبيعية يف العامل العريب
واعتمد حينذاك برناجمًا ً
وهو الربنامج الذي عرف بمرشوع « بامريار».
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وجتســدت قرارات هذه الدورة يف إنشاء وجتهيز شبكة ملراقبة حركة الزالزل بكل
من اجلزائر ،املغرب ،تونس ،اليمن ،العراق ،األردن وسوريا ،كام انبثق عن هذا املرشوع
يف سنة 1985م إنشاء مركز هندسة مقاومة الزالزل واختري مقره باجلزائر ،وأصبح هذا
جاهزا يف مطلع سنة 1987م.
املركز عمل ًيا
ً

اليوم وبعد ميض أكثر من ثالثني عا ًما عىل هذه املبادرة املثمرة التي قام هبا هذا املجلس
ملموسا،
ونموا اقتصاد ًّيا
ً
املوقر املنبثق عن بيت العرب ،عرف عاملنا العريب هنضة عمرانية كبرية ً
ومن أبرز معامله تطور النســيج العمراين يف كل األقطار العربية من دون استثناء ،ولو بنسب
خمتلفة ،من حتديث النسيج القديم وتوسيعه وتطويره إىل إنشاء املدن اجلديدة بكل املقاييس،
سواء يف ميدان السكن والعمران أو يف ميدان اهلياكل القاعدية واملنشآت املرفقة.

كــا عرف العامل العريب ً
ديموغرافيا معترب ًا ،رافقته سياســات ترمي إىل
أيضا نمو ًا
ًّ
التكفل بالفرد وحتسني وتطوير مستواه املعييش ،مع إرادة قوية يف تكوينه وتعليمه والرفع
من مستواه العلمي ومتكينه من اخلوض يف املعارف والتكنولوجيات املعارصة ،وهذا ما
جعل دولنا العربية تســتثمر بكل ســخاء يف بناء اجلامعات واملعاهد واملدارس الكربى
واملخابر املختصة  ...إلخ ،فاالســتثامر يف تكوين اإلنسان العريب أصبح حقيقة ال تنكر
والكفايات العربية متحكمة يف كل امليادين ويف مجيع حقول املعرفة والعلوم ويف أحدث
التكنولوجيات والتقنيات وأكثرها تعقيدً ا ،هذا اهلدف الذي كان يبدو باألمس القريب
واقعا ً
معاشــا وحقيقة ملموسة .جتندت هذه الطاقات البرشية
بعيد املنال ،أصبح اليوم ً
العربية املهمة من العلامء واخلرباء واملختصني يف كل امليادين للتكفل الذايت بقضايا وطننا
العريب بصفة عامة ،كتلك التي تتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية.
ً
تأهيل القرتاح احللول املناسبة لكل معضلة مطروحة
إن العامل العريب أصبح أكثر
له ،رشيطة توفري التنســيق بني خمتلف البلدان العربية والتوفري خلربائه املختصني املناخ
طبعا دور وأمهية التعاون
املناسب واإلمكانيات الرضورية والثقة الالزمة .هذا ال ينفي ً
واالستفادة من اخلربات والكفايات العاملية األخرى.
من أهم األســاليب املتبعة يف مواجهة خماطر الكوارث الطبيعية يف عرصنا هذا هي
التقنيــات التي توصل إليها العلم احلديث يف البناء والعمران بصفة عامة ،ســواء أكان
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هذا البناء ذا طابع سكني أم مرفقي ،بد ًءا من اختيار املوقع إىل دراسة الرتبة إىل التصميم
اهلنديس إىل اختيار املواد املستعملة يف البناء إىل غري ذلك من الرشوط التي ينبغي توفراها
يف اإلنشاء ،حلامية األرواح التي تأوهيا هذه البنايات (سكنًا أو مرف ًقا) من خماطر الزالزل
والفيضانات واحلرائق وانزالق الرتبة ....إلخ.

وتؤكد إحصاءات الكوارث الطبيعية عرب العصور ،أن أفدح اخلســائر يف األرواح
عند حدوث زلزال أو فيضان ،يكون نتيجة اهنيار املباين من سكنات ومرافق ،هذا ما جيعل
من القطاع املسؤول عن السكن والبناء والعمران عمو ًما ،أهم القطاعات املعنية بالتكفل
بجانب الوقاية من خماطر هذه الكوارث ومواجهتها بالبحث املستمر عن أنجع الوسائل
وأفضل األساليب التي ينبغي تطبيقها يف تشييد املساكن والبناءات األكثر مقاومة هلا.
فمن هنا يكون جملس وزراء اإلسكان والتعمري العرب التابع جلامعة الدول العربية
هــو اهليئة األكثر ً
تأهيل لإلرشاف عىل عمليــات الوقاية من خماطر الزالزل والكوارث
الطبيعية يف العامل العريب.
 -2اقرتاح إنشاء مركز عريب لتوحيد اجلهود العربية للتصدي للزالزل والكوارث
الطبيعية األخرى

اقرتح جملس وزراء اإلسكان والتعمري العرب يف دورته الثامنة عرشة املنعقدة بمقر
األمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة يومي  4و 5نوفمرب 2001م ،إنشاء املركز العريب
للوقاية من خماطر الزالزل والكوارث الطبيعية.
تبلورت هذه الفكرة إىل أن أصبحت واقع ًا فأنشئ هذا املركز يف آخر شهر ديسمرب
2014م ومقره اجلزائر عاصمة اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية.

وهيدف املركز إىل الوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية يف الوطن العريب
وتكثيف جهود املؤسســات العربية املعنية ،وتعزيز ســبل التعاون والتنسيق فيام بينها،
وتطوير قدراهتا.
ويكــون ذلك من خالل ضبط أنظمة وحتديد مقاييــس واختاذ إجراءات واقرتاح
حلول تقنية مناسبة للحد من هذه املخاطر ومواجهتها.
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ولبلــوغ هذا اهلدف نرى أنه من الرضوري عىل املركز أن ينســق عمله مع مجيع
املراكز واهليئــات الوطنية واإلقليمية العربية والدولية التي تعمل يف جمال الوقاية واحلد
من خماطر الكوارث بصفة عامة ،ونذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل:
 -١األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (اإلسكندرية بمرص).

 -٢املركز العريب لدراسات املناطق اجلافة واألرايض القاحلة (دمشق سوريا).

 -٣جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( الرياض اململكة العربية السعودية).

 -٤اهلالل األمحر والصليب األمحر العريب (الرياض -اململكة العربية السعودية).

 -٥مركز جملس التعاون لدول اخلليج إلدارة حاالت الطوارئ (الكويت).

 -٦املراكز الوطنية العربية التي تعمل يف جمال الوقاية و احلد من خماطر الكوارث.

 -٧مكتب األمم املتحدة للحد مــن خماطر الكوارث (املكتب العريب بالقاهرة)،
وكل املراكز واجلامعات العربية و الدولية التي هلا صلة هبذا املوضوع.
 -3اإلسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث 2020م

تم إعداد اإلســراتيجية العربية للحد من خماطــر الكوارث 2020م بالتعاون بني
األمانة الفنية ملجلس وزراء العرب املســؤولني عن شؤون البيئة يف جامعة الدول العربية
ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،املكتب اإلقليمي للدول العربية وبمسامهة
العديد من منظامت األمم املتحدة واملنظامت العربية املتخصصة واالحتاد الدويل للصليب
األمحر واهلالل األمحر واملرفق العاملي للحد من الكوارث والتعايف منها يف البنك الدويل.

كام تم اعتامد هذه اإلســراتيجية يف القمة العربية لرؤســاء الدول يف بغداد (مارس
2012م).

و سوف تكون هذه اإلسرتاتيجية العربية للحد من خماطر الكوارث مكملة للجهود القائمة
التي تبذهلا املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املتخصصة هبدف احلد من خماطر الكوارث
يف املنطقة العربية .كام سريكز الرشكاء املنفذون لإلسرتاتيجية عىل هنج متعدد القطاعات لتحقيق
انخفاض ملموس يف املخاطر التي تواجه املنطقة العربية بحلول عام 2020م.
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اخلامتة
إن الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية يف بالدنا العربية تتطلب منا تضافر جهود
كل األطراف املعنية للتكفل هبا؛ ســوا ًء أكانت إداريــة كمراكز القرار ،أم تقنية كاملراكز
وطنيا ،أم إغاثية كاحلامية املدنية (تسمى يف بعض الدول
املتخصصة
إقليميا ،أم جهو ًّيا أو ًّ
ًّ
العربية بالدفاع املدين) و اهلالل األمحر والصليب األمحر العريب.

ومتر الكارثة بثالث مراحل ،قبل وأثناء و بعد حدوثها ،فعىل الســلطات الوطنية
العناية هبا من حيث الســهر عىل التقسيم الصحيح لألدوار عىل املتدخلني لكل مرحلة؛
والتدريب جلميع الفرق املختصة .ويكون للتنســيق وتبادل اخلربات وتنظيم املناورات
املشرتكة بني الدول العربية األثر اإلجيايب الذي يعود بالفائدة عىل املواطن العريب وممتلكاته
الفردية أو العمومية.

املراجع
 -١بخار ،دعاء .نشأة الزلزال ٢٠١٥/١٢/١٥م com.www.mawdoo3 ،

 -٢جامعة الــدول العربية ،اإلســراتيجية العربية للحد مــن خماطر الكوارث
(2020م) ،القاهرة.

 -٣عفــرة ،عبد احلميد .حمارضة الزالزل و الكــوارث الطبيعية يف العامل العريب،
ومرشوع املركز العريب للوقاية منها  -اجلزائر .
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