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الربق وال�صواعق

الربق، هو ال�سوء املُبهر، الذي يظهر فجاأة يف قلب ال�سماء عند ا�سطراب الأحوال اجلوية. وهو عبارة عن �سرارة قوية ناجتة عن ت�سادم 

بني �سحابتني، حتمل اإحداهما �سحنة كهربائية �سالبة، والأخرى موجبة. ويعقب هذا ال�سوء �سوٌت عاٍل قادم من اجتاه ال�سماء، ي�سمى 

»الرعد«. وُيطلق على الثنني معًا ا�سم »ال�ساعقة«.

والربق عادة ل يكون �سارًا، اأما ال�سبب فهو اأن معظم �سحناته ل ت�سل اإىل الأر�س. وعلى اأية حال، فاإن الربق ُيظهر قّوته من اآن لآخر يف 

اقتالع �سجرة، اأو هدم مدخنة اأو قتل �سخ�س اأو حيوان.

وقد ات�سح اأن معظم هوؤلء الذين �سعقهم الربق كانوا ي�ستظّلون اأو يحتمون ب�سجرة، وهذا هو اأخطر ما يفعله الإن�سان حينما تثور عا�سفة 

رعدية. ذلك لأن الأ�سجار واملباين العالية ت�ساعد �سواعق الربق على الو�سول اإىل الأر�س. ومن اأجل هذا كان احلر�س على تزويد اأ�سطح 

املباين مبانعات ال�سواعق، وهي اأ�سرطة معدنية متت�ّس الكهرباء وت�سرف �سحنتها القاتلة اإىل جوف الأر�س.

ويعمل مانع ال�سواعق على امت�سا�س �سحنتها، وتفريغها يف الأر�س ب�سالم، بعيدًا عن املبنى، لأن الطاقة املُذهلة لل�ساعقة قادرة على 

تدمري اأي �سيء يقع يف طريقها.
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كيف تتجّنب خماطر الربق؟

ف بوعي، وابحْث عن مالٍذ اأكرث اأمانًا، وجتّنب القرتاب من الأج�سام  د عا�سفة رعدية املنطقة التي تكون موجودًا فيها، ت�سرَّ عندما تهدِّ

املعدنية اأو الحتماء حتت �سجرة عالية.

اإذا كنَت داخل البيت

ومتديدات  الأنابيب  لأن  ال�ستحمام،  • جتنَّب 
احلّمام ُيكن اأن تو�سل الطاقة الكهربائية 

للربق.

اإّل  باأ�سالك،  د  املزوَّ الهاتف  ا�ستعمال  • جتنَّب 
يف احلالت الطارئة. فالهواتف الال�سلكية 

واخلليوية تكون اآمنة ال�ستعمال يف مثل هذه 

احلالت.

الكهربائية  واملعدات  الأجهزة  بف�سل  • ُقْم 
عن م�سدر التيار )مثل احلوا�سيب الآلية(، 

واأطفئ اأجهزة تكييف الهواء. فالطاقة 

الناجتة عن الربق ُيكن اأن ت�سبِّب �سررًا 

خطريًا.

اأثناء ح�صول الرعد، جتنَّب القيام مبا 

يلي

واملعّدات  والأجهزة  الهاتف  • ا�ستعمال 
الكهربائية.

العالية. الأ�سجار  حتت  • الوقوف 
املرتفعة. الأماكن  يف  اأو  اخلارج  يف  • البقاء 

املعدنية. الأج�سام  • مل�س 
والأنابيب  املعدنية،  الأ�سوار  من  • القرتاب 

وال�سكك احلديدية.

اإذا كنَت خارج البيت، اإبحْث عن املالذ 

االآمن 

َمركبة. اأو  مبنى  اإىل  • التجئ 
يف  احتِمِ  الغابات،  اأو  املفتوحة  الأماكن  • يف 

منطقة منخف�سة، مثل مكان تنمو فيه اأ�سجار 

�سغرية بكثافة.

ُكروية  و�سعية  ُخْذ  مفتوحة،  منطقة  • يف 
بالزحف على الأر�س.

نحو  ه  توجَّ البحر،  يف  وجودك  �سادف  • اإذا 
ال�ساطئ.

اأو  نارية،  اأو  هوائية  دراجة  تقود  كنَت  • اإذا 
ل عنها. عربة جولف، ترجَّ

على  اآخرين،  اأ�سخا�س  مع  عًا  متجمِّ ُكْنَت  • اإذا 
اجلميع اأن يتفّرقوا. 
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الفي�صانات

�سة لها. وكلما زادت �سرعة جريان  الفي�سانات هي اإحدى الظواهر الطبيعية التي حتدث نتيجة زيادة من�سوب املياه يف املجاري املُخ�سَّ

ق املياه  املياه ازدادت معها كمية الفي�سان والعك�س �سحيح. وهي تراكم اأو تزايد املياه التي تغمر الأر�س، وُيكن اأي�سًا اأن تنطبق على تدفُّ

من املّد واجلْزر. تاأتي الفي�سانات غالبًا نتيجة ملا يلي:

الغزيرة. الأمطار  هطول  م�ستويات  يف  زيادة  • حدوث 
والأعا�سري.  القوية  العوا�سف  • هبوب 

املياه. من  كبرية  كميات  تختزن  التي  ال�سدود  • انهيار 
وقوع  اأعقاب  يف  اأو  اجلبال،  على  الثلوج  ذوبان  ب�سبب  اأو  الغزيرة،  الأمطار  هطول  نتيجة  البحار،  مياه  م�ستوى  يف  مفاجئة  • زيادة 

الهّزات والزلزل الأر�سية اأو يف قيعان البحار )ت�سونامي...(، اأو نتيجة حدوث تغيري يف �سغط املياه اأ�سفل املحيطات.

وتكون معظم الفي�سانات �سارة، لأنها قد توؤّدي اإىل خ�سائر كبرية يف الأرواح واملمتلكات)منازل، موا�سي، �سيارات...( واملن�ساآت العامة 

)مباٍن، ج�سور واأنفاق، خطوط الهاتف والتيار الكهربائي...(، كما اإىل جرف الطبقة العليا للرتبة. فعلى امل�ستوى الب�سري، قد تت�سبَّب 

الفي�سانات يف حالت وفاة نتيجة، الغرق اأو ال�سعق بالتيار الكهربائي، اأو نتيجة لالأوبئة والأمرا�س التي تنت�سر ب�سبب التلّوث املُحتمل 

ملياه ال�سرب وال�ستخدام على حّد �سواء. كما قد تت�سبَّب يف حدوث نق�س حاّد يف املواد الغذائية، ل�سيما يف املناطق التي حتا�سرها املياه 

وي�سعب الو�سول اإليها ب�سهولة، اأو نتيجة لغرق املحا�سيل الزراعية، وبالتايل َتَلِفها. 

ويكن للخرباء ومراكز الأر�ساد اجلوية توّقع ح�سول الفي�سانات عرب متابعتهم للتقلُّبات اجلوية املُختلفة، وبالتايل التنبيه اإىل املخاطر 

املُحتملة. لكن، يبقى اتخاذ اإجراءات احليطة واحلذر �سروريًا وواجبًا، على امل�ستويني الفردي واجلماعي، لتاليف وقوع ما ل حُتمد ُعقباه. 

وتاأتي ال�سرعة يف تنفيذ عمليات الإخالء يف مقّدمة هذه الإجراءات.
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االإخالء واالنتقال اإىل منطقة مرتفعة

اإذا كنت داخل �صيارة:

موؤ�سرات  اإىل  وانتبه  �سديد،  وبحذر  تام  بوعي  ف  • ت�سرَّ
الفي�سان.

معك. ن  ومِبَ بك  تودي  فقد  املغامرة،  اإىل  بتاتًا  تلجاأ  • ل 
من  َعْت  ُو�سِ لأنها  الأمنية  احلواجز  ب�سيارتك  تتجاوز  • ل 

اأجل �سالمتك.

املياه  من�سوب  يرتفع  منطقة  يف  �سيارتك  علقت  ما  • اإذا 
فيها ب�سرعة، اتركها على الفور وحاول الو�سول اإىل 

منطقة اأكرث ارتفاعًا.

هناك  كانت  اإذا  ال�سرطة  اأو  املدين  الدفاع  باإدارة  • ات�سل 
حاجة للم�ساعدة.

اإذا كنت يف البيت، اتبْع اإحدى اخلطوات التالية:

املذياع  عرب  التطّورات  متابعة  عليك  ولكن  اأنت،  حيث  • اإبَق 
)الراديو( اأو التلفاز ملتابعة، وال�ستعداد لتنفيذ التعليمات التي 

تاأتيك من اجلهات املعنية )ال�سرطة مثاًل( بالإخالء.

حافظ  املنزل،  يف  البقاء  اخلطر  من  اأن  اعتقدَت  ما  • اإذا 
على هدوئك وات�سل بال�سرطة )وزّودها باملعلومات الالزمة( 

للم�ساعدة والإخالء الفوري.

وال�سيول  الأمطار  جماري  عن  بعيدًا  مرتفعة،  منطقة  اإىل  • انتقل 
والأودية وال�سدود واجلبال.
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الهّزات االأر�صية والزالزل

ُيكن  ل  كما  بوقوعها،  التنّبوؤ  ُيكن  ل  التي  الطبيعية  الظواهر  اإحدى  هي  الزلزل 

واأ�سرارها،  كوارثها  من  للحّد  الالزمة  ال�ستعدادات  اتخاذ  بالإمكان  بل،  تفاديها، 

بارتدادات،  ُمتبعة  �سريعة  اأر�سية  اهتزازات  عن  عبارة  وهي  وقوعها.  وبعد  اأثناء 

كها يف باطن الأر�س، نتيجة  ر ال�سخور وحتُرّ ُتدعى: »اأمواج زلزالية«، تعود اإىل تك�ُسّ

ك ال�سفائح الأر�سية. وقد ين�ساأ الزلزال كنتيجة  ملوؤثرات جيولوجية ينجم عنها حتُرّ

لأن�سطة الرباكني اأو لوجود انزلقات يف طبقات الأر�س.

اأو  جديدة،  اأخرى  ظهور  اأو  الينابيع،  ون�سوب  الأر�س  ت�سّقق  اإىل  الزلزل  توؤّدي  وقد 

عالية  اأمواج  حدوث  واأي�سًا،  الأر�سية،  الق�سرة  يف  وانخفا�سات  ارتفاعات  حدوث 

حتت �سطح البحر )ت�سونامي(، ف�سال عن اآثارها التخريبية على املباين واملوا�سالت 

وبينما  ريخرت.  مقيا�س  وفق  درجات،   10 اإىل   1 من  الزلزال  قّوة  د  و حتَدّ واملن�ساآت. 

ة  اأيَّ حُتِدث  اأّل  املُمكن  من  اإذ  »خفيفة«،  درجات  اإىل4   1 من  الزلزال  قوة  ُتعترب 

بني  ما  قوتها  ترتاوح  التي  الزلزل  فاإن  واملمتلكات...  الأرواح  ُم�ستوى  على  اأ�سرار 

اأما  واملباين.  باملنازل  اأ�سرارًا  حُتِدث  قد  حيث  طة«،  »متو�ِسّ ُت�سَنّف  درجات،   6 و   4
»الق�سوى«، فتو�سف بها الزلزل التي تزيد قوتها عن 7 درجات على املقيا�س نف�سه، 

ويف هذه احلالة قد ت�ستطيع الزلزل تدمري مدن ومناطق باأكملها، واإزالتها نهائيًا، اأو 

طْمرها حتت الأر�س. حتى الآن، اإن الزلزل التي �سعرنا بها يف دولة الإمارات العربية 

يف  �سديد  ارتفاع  حالت  ل  ت�سَجّ ومل  املنطقة،  يف  ح�سلْت  لهّزات  نتاج  هي  املتحدة، 

م�ستويات املوجات البحرية. اإّل اأن اأَيّ موؤ�سر على وجود مثل هذا الن�ساط الذي يفر�س 

تهديدًا للدولة، �سيتم التعامل معه على الفور، من خالل التن�سيق مع املركز الوطني 

لالأر�ساد اجلّوية والزلزل، و�سيتم تفعيل الإنذار اخلا�س بذلك. ويف مثل هذه احلالة، 

ة لذلك، لرفع م�ستوى الحتياط  �ستقوم اجلهات املعنية وال�سرطة بتفعيل اخلطط املعَدّ

لدى اجلمهور، اأو القيام بالإخالء، اأو اتخاذ الإجراءات الالزمة يف احلالت الطارئة 

اإذا لِزم الأمر.

عندما يقع الزلزال...

اإذا كنت داخل مبنى

اأو  الباب،  مدخل  اإطار  حتت  • قف 
حتت طاولة متينة. 

والزجاج  النوافذ  عن  • ابتعد 
والرفوف، وعن اأي �سيء ُيكن اأن 

ي�سقط عليك من الأعلى ويوؤذيك.

ُت�سعل  ول  الغاز،  ب  ت�سُرّ • احَذْر 
ال�سموع، اأو اأعواد الثقاب اأو الأنواع 

الأخرى من اللهب اأثناء وبعد الهزة.



يف مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار  |13

اإذا ُكْنَت خارج املبنى

الأ�سجار. عن  بعيدًا  • ِقْف 
حني  اإىل  املفتوح  املكان  يف  • اإْبَق 

ف الهزة. توُقّ

والعلوية. ال�سفلية  املعابر  عن  • ابتِعْد 
• ابتِعْد عن املباين واجلدران اخلارجية

• ابتِعْد عن اأعمدة الإنارة العالية وخطوط 
الكهرباء والهاتف

ويف جميع احلاالت:

على  حمافظًا  تبقى  اأن  • حاِوْل 
هدوئك، ول ترتبك، وحاِوْل اأن 

ُت�سعف َمْن ُهم حولك.

الطوارئ بهواتف  الت�سال  ْب  • جتنَّ
   )999(، للتخفيف من ال�سغط على 

خطوطها.

التلفاز  تاِبْع  اأو  املذياع  اإىل  • ا�ستِمْع 
للوقوف على اآخر املعلومات 

والتطورات.

اإذا ُكْنَت يف مركبة

به  ت�سمح  اأن  يكن  ما  باأ�سرع  ْف  • توقَّ
�سروط ال�سالمة.

ول  واجل�سور،  الأنفاق  عن  • ابتِعْد 
َتخرج من مركبتك.
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بعد اأن تتوقف الهّزات...

وجود  عدم  من  د  للتاأكُّ املبنى  �س  • تفحَّ
اأّية عيوب جديدة فيه اأو يف عنا�سر 

هيكليته، مثل اجلدران، الأر�سيات، 

حواجز ال�سرفات، الأعمدة. ثم اأبلغ 

اجلهات املعنية يف حال حدوث اأي 

من هذه العيوب )اإدارة البلدية /

ق�سم تفتي�س املباين، اإذا كنَت ت�سكن 

يف مبنى خا�س اأو حكومي، اأو وحدات 

ال�سيانة التي تخدم يف املنطقة(.

بتقدمي  وُقم  امل�سابني  عن  • اإبحـْث 
امل�ساعدة لهم واإ�سعافهم، اأو اطلب 

امل�ساعدة بالت�سال باإدارة الدفاع 

املدين اأو ال�سرطة اإذا لزم الأمر.

معارفك. د  وتفقَّ املفقودين  عن  • اإبحْث 
القدمني. حايف  مت�ِس  • ل 

واملاء  الغاز  ب  ت�سرُّ اأماكن  اإىل  • انتِبه 
واملجاري، وقم بالإبالغ عنها.

واف�سل  املقطوعة،  الأ�سالك  �ْس  • تفحَّ
التيار عن الأدوات الكهربائية 

املنزلية.

اخلطرة املواد  بات  ت�سرُّ بتنظيف  • ُقْم 
لتتبع  املحلّية  الإذاعة  اإىل  • ا�ستمْع 

الإر�سادات.

الهاتف. ا�ستعمال  يف  ْد  • اقت�سِ

اإذا كانت هناك حاجة لالإخالء

بطريقة  وغادر  امل�ساعد،  ت�ستعمل  • ل 
مة عن طريق ال�سالمل. منظَّ

بيتك:  تغادر  اأن  • قبل 
- اأطفئ كافة امل�سابيح والأجهزة 

الكهربائية.

- اأغلق م�سدر الغاز و�سنابري املياه.

- ُقْم بَجمع اأفراد العائلة معًا.

ة ُم�سبقًا. ْر حقائبك املعدَّ - اأح�سِِ

- اأقِفْل الباب، وُقْم بتاأمني بيتك.

عالمات  هناك  تكون  عندما  �صروريًا،  املبنى  من  االإخالء  ُي�صبح  مالحظة: 

ملحوظة على وجود عيوب هيكلية يف عنا�صره. ويف حال عدم وجود �صقوق 

جديدة، ميكنك البقاء فيه.
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العّدة االحتياطية ملواجهة الزالزل: رَت حتت الركام واحلطام: اإذا ما حو�صِ

للمنقذين  ُيكن  حيث  قريب  جدار  اإىل  ال�ستناد  حاِوْل   •
الو�سول اإليك ب�سهولة.

َيدك. ِبراَحة  اأو  قما�س  بقطعة  وفمك  اأنفك  • َغطِّ 
ثقاب. عود  ُت�سِعْل  ول  وّلعة  ت�ستخِدْم  • ل 

ب�سوت  ا�سرْخ  اأو  لديك(  رت  توفَّ ما  )اإذا  �سّفارة  • ا�ستخِدْم 
عاٍل لتنبيه امل�سعفني اإىل مكان وجودك.

• زجاجات ماء كافية لل�سرب، وموؤونة اأ�سبوع من اأغذية معّلبة 
وجمّففة )يجب ا�ستعمالها وا�ستبدالها كي ل تتلف(.

»كربيت«. ثقاب  وعلبة  ُمعّلبات  • فّتاحة 
• حقيبة اإ�سعاف حتتوي على اأدوات ومكّونات الإ�سعاف الأّويل 

والأدوية ال�سرورية لأفراد الأ�سرة.

الأّولّية. الإ�سعافات  عن  • كتّيب 
• جهاز مذياع »راديو« �سغري، وم�سباح مع بطاريات اإ�سافية.

الدخان. ي  لتحرِّ وجهاز  حريق،  • ِمطفاأة 
الغاز  بات  ت�سرُّ للتعديل، لإ�سالح  »اإنكليزي« قابل  • مفتاح عّدة 

واملاء.

للّنجاة. حممول  • �سلَّم 
املدين. والدفاع  والطوارئ  ال�سرطة  هواتف  • اأرقام 
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تعزيز اإمكانية النجاة يف حال حما�صرتك حتت االأنقا�ض

اإر�صادات عامة عندما تكون حتت الركام

اأو  مبعطف،  راأ�سك  تغطية  عرب  اأعلى،  من  املت�ساقطة  الأج�سام  اأو  املتناثر  الزجاج  من  ووجهك  راأ�سك  واْحِم  نف�سك،  على  • حافظ 
ببطانية اأو بال�سحف اأو ب�سندوق، اإلخ.

الزجاج  من  قدميك  حلماية  القوية  الأحذية  من  زوجًا  اإلب�ْس  اأمكن،  واإذا  امل�ستقرة،  غري  الأج�سام  اأو  اخلطرة  املناطق  عن  • ابتعد 
املتناثر.

�سرير  اأو  متينة،  اأو طاولة  اأو مكتب  واجل�ْس حتت من�سدة  ازَحْف  اأو  اأو رفوف مرّكبة.  نوافذ زجاجية  اأي جدار خاٍل من  اإىل  • ا�ستند 
�سلب، لأن ذلك �سيمنحك ف�سحة للتنف�س، ويحميك من الأج�سام املت�ساقطة من اأعلى.

ركام  �سقوط  خطر  احتمال  هناك  لأن  الكهربائية،  امل�ساعد  اأو  ال�سالمل  ا�ستعمال  حتاول  ول  فيها،  اإبَق  اآمنة،  منطقة  يف  كنت  • اإذا 
ر ال�سالمل اأو املخارج، وانقطاع التيار الكهربائي يف امل�ساعد. اأو ت�سرُّ

تكن  ما مل  اإلخ،  الغاز  اأو طّباخات  النريان  اأو  الثقاب  اأعواد  اأو  امل�سابيح  مفاتيح  ت�سغل  ول  النتباه،  وّما�س جلذب  • ا�ستعمل م�سباح 
ب للغاز. دًا من عدم وجود خطر ت�سرُّ متاأكِّ

الدموية. التجلُّطات  حدوث  ومْنع  الدم  دوران  ل�سمان  واأخرى،  فرتة  بني  ورجليك  يديك  اأ�سابع  حّرك  بالركام،  ْرَت  حو�سِ ما  • اإذا 
لديك. املقاومة  ويرفع من روح  البقاء حّيًا،  اإىل  ال�سعي  �سي�ساعدك يف  الذي  الأمر  باأحبائك،  بالتفكري  • حاِفْظ على معنوياتك عالية 

ي�سعفك. قد  ذلك  لأن  �سرورة  دون  ت�سرخ  ل  املنقذين.  نداءات  اإىل  وا�ستجب  منتبهًا،  وكن  الهدوء،  على  • حاِفْظ 
حولك. من  �سخ�س  وجود  من  دًا  متاأكِّ كنَت  اإذا  بال�سراخ،  اأو  الوّما�س،  امل�سباح  با�ستعمال  امل�سعفني  انتباه  • ا�ستقِطْب 

منك. مقربة  على  كانت  اإذا  الثالجة،  من  واملاء  الطعام  • تناوْل 
اأطول. لفرتة  الطعام  بقاء  على  حتافظ  لكي  ال�ستهالك،  يف  ْد  • اقت�سِ

والركام. املتناثر  الزجاج  • اإحذْر 
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مّد االأمواج العاتية )ت�صونامي(

الت�سونامي هو عبارة عن �سل�سلة من الأمواج العاتية، ال�سريعة والقوية، 

تت�سّكل يف البحر اأو قرب ال�ساطئ، قد ي�سل ارتفاعها حتى 30 مرتًا، 

اإىل قرابة  اأما �سرعتها فقد ت�سل  فيما قد يبلغ طولها مئات الأمتار، 

والطاقة  املياه  من  الهائل  الكّم  لذلك  ونتيجة  ال�ساعة.  يف  كلم   800
عندما  ل�سيما  رة،  مدمِّ الت�سونامي  اآثار  تكون  كها،  حترُّ عن  الناجمة 

ت�سرب ال�سواطئ. والفارق بني اأمواج ت�سونامي واأمواج البحر العادية 

من  تاأتي  الثانية  بينما  الأر�س  حركة  من  ت�ستمد  الأوىل  طاقة  اأن  هو 

الرياح.

يكرث حدوث ظاهرة اأمواج ت�سونامي يف منطقة املحيط الهادي، حيث 

يوجد اأكرث من ن�سف براكني العامل. وعندما تقع تلك الظاهرة، فاإن 

املناطق ال�ساحلية تتعّر�س دون اإنذار م�سبق يف بع�س الأحيان، لأمواج 

بالغة القوة. 

املحيطات،  اأعماق  ك  وحترُّ والنزلقات  الأر�سية  كالهّزات  البحر،  �سطح  حتت  عنيفة  ا�سطرابات  نتيجة  ت�سونامي  موجات  وتن�ساأ 

والنفجارات الربكانية التي حت�سل حتت �سطح املاء، اإ�سافة اإىل التفجريات النووية.

وحتدث معظم حالت الت�سونامي بفعل الزلزل التي تقع يف البحر والتي توؤّدي اإىل حدوث حتّركات يف قاعه. ومن املنطقة التي ين�ساأ فيها 

الت�سونامي، تنتقل املوجات يف كافة الجتاهات عرب م�سافات �سا�سعة. ويف املياه العميقة، ل تكون موجة الت�سونامي ملحوظة ولكن عندما 

تقرتب من ال�ساطئ، تزداد ارتفاعًا.

ل يكن منع وقوع الت�سونامي اأو التنّبوؤ الدقيق بحدوثه، حتى ولو كانت موؤ�ّسرات الزلزال ت�سري اإىل املكان ب�سكل �سحيح. ويف هذه احلالة، 

ني بالزلزل على اإ�سدار حتذيرات ب�ساأن احتمال وقوعه. لكن مع ذلك، يجري تطوير  يقت�سر دور اجليولوجيني وعلماء املحيطات واملخت�سّ

العديد من الأنظمة التي ُيكن اأن ت�ساهم يف احلّد من اأ�سراره.
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هل ميكن اأن تتعّر�ض دولة االإمارات العربية املتحدة لـ »ت�صونامي«؟

نها من ارتفاع موجات املّد البحري )ت�سونامي(، لكونها بعيدة اإىل حّد ما عن  تتمتع دولة الإمارات العربية املتحدة مبوقع جغرايف يح�سّ

�س الدولة خلطر الت�سونامي مبا�سرة، �سعيف. ومع ذلك، اأن�ساأت دولة الإمارات العربية  مناطق هذا املّد العايل. ولذلك فاإن احتمال تعرُّ

املتحدة »املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية والزلزل«، ملتابعة مثل هذه احلالت واملخاطر.
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تراَجع البحر على نحو مفاجئ 

ق من عالمات االإنذار التي يجب االنتباه اإليها ال تبَق مكانك، وحتقَّ

توّجه  الأر�س،  باهتزاز  و�سعرَت  البحر،  من  بالقرب  اأو  ال�ساطئ  عند  كنَت  • اإذا 
على الفور اإىل منطقة اأعلى.

ت�سونامي. بوجود  اإنذار  �سدور  تنتظر  • ل 
مل�ستوى  املفاجئ  الرتاجع  لأن  ُيكن،  ما  باأ�سرع  مرتفعة  منطقة  اإىل  ه  توجَّ  •
واحد  كيلومرت  ال�ساحل، مب�سافة  تراجع يف خط  الناجت عن  البحر  مياه  من�سوب 

ال�سطح  بني  تكون  اأو  ت�سبق،  التي  العالمات  اإحدى  مبثابة  ُيعترب  اأحيانًا،  اأكرث  اأو 

العلوي ملوجات الت�سونامي. 

فورًا. عنه  ابتِعْد  بل  الأمر،  من  تتحّقق  لكي  ال�ساطئ  من  تقرتب  • ل 
الفور. على  ْذ  نفِّ بالإخالء،  التعليمات  �سدرْت  ما  • اإذا 



الطارئة20 احلاالت  يف  |  دليلك 

ف اإذا ما فوجئت بت�صونامي؟ كيف تت�صرَّ

منطقة  اإىل  ب�سرعة  ك  • حترَّ
عالية

واملباين  املنازل  يف  تبَق  • ل 
املوجودة يف املناطق 

ال�ساحلية املنخف�سة، يف 

حال وجود اإنذار بوقوع 

ت�سونامي، لأنها لي�ست 

اآمنة.

الوقت  لديك  ر  يتوفَّ مل  • اإذا 
الكايف لالنتقال ال�سريع 

اإىل املناطق الربية 

الداخلية اأو اإىل منطقة 

مرتفعة. اإجلاأ اإىل مباٍن 

حممية، حيث يكن اأن 

توّفر الطوابق العليا يف 

املباين املرتفعة وامل�سيدة 

من اخلر�سانة امل�سلحة، 

مالذًا اآمنًا.

اأو  زورق  منت  على  كنت  • اإذا 
ر لديك  �سفينة، واإذا ما توفَّ

الوقت، انقل مركبك اإىل 

املياه الأكرث عمقًا.

اجلوية  الأحوال  كانت  • اإذا 
�سيئة، قد يكون من الأ�سلم 

ترك املركب عند الر�سيف 

والنتقال اإىل منطقة 

مرتفعة.

»انتهاء  اإ�سارة  • انتظر 
احلالة الطارئة«، وابتعد 

عن املنطقة اإىل اأن ت�سبح 

اآمنة.

باأن  بالعتقاد  تنخدع  • ل 
اخلطر قد زال عند حدوث 

موجة واحدة، فالت�سونامي 

لي�س جمّرد موجة واحدة، 

بل �سل�سلة من الأمواج التي 

تتباين من حيث اأحجامها.
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االنزالقات االأر�صية

كها من مكانها، مبا حتمله من مكونات، كالأتربة وال�سخور والأ�سجار. وحتدث عادة يف  هي عبارة عن زحف كتل ترابية �سخمة وحترُّ

�سفوح اجلبال واملناطق املرتفعة، اأو يف اأحوا�س الأودية وعلى �سفافها، وكذلك يف الأرا�سي املُنحدرة. وتكون على نوعني: انخفا�سية اأو 

انتقالية. ول يكون وجود املاء �سروريا يف حدوث هذه احلركات حتدث النزلقات الأر�سية عند توّفر واحد اأو اأكرث من الظروف التالية:

ُبنية  ووجود  الأر�سية،  اجلاذبية   •
�سخرية غري اعتيادية ومائلة.

النحدار،  �سديدة  ال�سفوح  وجود   •
اأو  النك�سارية  ال�سفوح  يف  وخا�سة 

عند  الإن�سان  خّلفها  التي  املنحدرات 

�سّقه للطرق يف املناطق اجلبلية. 

الغزيرة  الأمطار  مبياه  الأر�س  • ت�سبُّع 
وتلك  واجلليد،  الثلوج  ذوبان  اأو 

اإليها من اخلّزانات وقنوات  املت�سّربة 

الرّي ...اإلخ.

الزلزل  حدوث  اأعقاب  ويف  اأثناء   •
والرباكني.

التي  الرتفاع  حادة  اجلدران  وجود   •
والوديان  النهرية  باخلوانق  حتيط 

اجلليدية.

ال�ساندة،  الأر�سية  الطبقات  اإزالة   •
التحتية،  ال�سخرية  الطبقات  اأو 

بوا�سطة عمليات طبيعية، اأو بوا�سطة 

الإن�سان، كحفر الأنفاق واملناجم.
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مات االنزالقات: مقدِّ

اأو  توازن،  عدم  اأو  جديدة  �سقوق  • ظهور 
ميالن، اأو ظهور نتوءات يف اجلدران 

ال�ساندة لالأر�س. 

واأعمدة  والأ�ْسِيجة  الأ�سجار  اأو حتّرك  • َمَيالن 
الكهرباء والت�سالت، يف اجتاه النحدار.

واأمناط  • ح�سول تغيريات يف طبيعة النحدار 
ت�سريف املياه، مثل املياه التي تتجّمع خلف 

جدار احلجز، اأو تلك التي تتدفق من خالل 

�سطح الأر�س.

من  العلوي  واجلزء  النباتات  اإزاحة  اأو  • تاآكل 
الرتبة على املنحدر.

املنحدر. قاع  اأو  الأر�س  ق�سرة  • ارتفاع 
الدلئل، على مالك  اأي من هذه  • عند حدوث 

الأر�س تكليف مهند�س حمرتف للمعاينة 

والتقييم والتوجيه بحلول ت�سحيحية.

ف اأثناء حدوث االنزالق؟ كيف تت�صرَّ

يليها  اأر�سية  انزلقات  حدوث  حال  • يف 
ركام، يجب الإخالء فورًا، اإذا كان ذلك 

اآمنًا. ول تن�َس اأن جتلب معك حقيبتك 

اجلاهزة.

اإىل  وا�ستمع  • حافظ على هدوئك وكن حذرًا، 
الإذاعة اأو التلفزيون ملتابعة اآخر املعلومات 

عن احلالة الطارئة.

التي  واملاء  والكهرباء  الغاز  م�سادر  • اأغلق 
قد ت�سبِّب �سررًا اإ�سافيًا.

جريانك. • اأبلْغ 
وجه  على  ال�سيارة  قيادة  اأثناء  حذرًا  • ُكْن 

التحديد.

ات�سل  اأو  امل�ساعدة  اطلْب  ْرَت،  حو�سِ ما  • اإذا 
بالرقم )999( وانتِظْر الإنقاذ. 

وبعد حدوث االنزالق االأر�صي...

واخلطوط  املباين  وعن  املنطقة،  عن  • ابتِعْد 
رة. الكهربائية املت�سرِّ

ق�سايا  اأو  حوادث  اأية  عن  ال�سرطة  • اأبلْغ 
قانونية.

عن  ة  املخت�سَّ اجلهة  اأو  )البلدية(  • اأبِلْغ 
العيوب الهيكلية يف املباين اخلا�سة اأو 

العامة.

الأ�سخا�س  مواقع  اإىل  املنقذين  بتوجيه  • ُقْم 
امل�سابني واملحا�سرين قرب املناطق 

رة. املت�سرِّ

بها  واللتزام  املعلومات  على  • حاول احل�سول 
من اجلهات املعنية قبل ال�سكن يف املنازل 

رة. املت�سرِّ

الإذاعة،  اأو  التلفاز  اإىل  ال�ستماع  • وا�سل 
لالطالع على اأحدث املعلومات عن احلالة 

الطارئة.
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انقطاع التيار الكهربائي

هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفرتة ق�سرية اأو طويلة، وقد يكون جزئيًا اأو �ساماًل. وتوجد – يف العادة – اأ�سباب عديدة لهذا النقطاع، مثل:

كهربائي. ما�س  • حدوث  الطاقة.     حمطات  يف  طارئة  اأعطال  • وجود 
الكهربية. ال�سبكة  على  زائد  • حتميل  الفرعية    املحطات  اأو  الطاقة،  خطوط  يف  • تلف 

• نتيجة خطاأ اأو فعل ب�سري.     اأو اأّي جزء من نظام التوزيع.      

ين يف كافة الأوقات. ويف  وعلى الرغم من ندرة حالت انقطاع التيار الكهربائي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، يجب اأن نكون م�ستعدِّ

ما يلي بع�س الإجراءات التي ُيكن اتخاذها لال�ستعداد والتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي:

حقيبة  من  الك�ساف  وامل�سباح  املذياع  • تناوْل 
الطوارئ اجلاهزة.

على  للح�سول  املذياع  بت�سغيل  • ُقْم 
املعلومات، فالن�سرات الإخبارية الإذاعية 

�ستكون الأداة الأكرث فعالية لتزويد اجلمهور 

باأحدث املعلومات عن حالة انقطاع التيار.

للدفاع  التابعة  ال�سيانة  بوحدة  • ات�سل 
املدين اأو اإدارة البلدية، لإنقاذ الأ�سخا�س 

العالقني يف امل�ساعد اأثناء انقطاع التيار 

الكهربائي. وهنا يجب على اجلمهور األَّ 

يحاول اإنقاذ الأ�سخا�س املحا�سرين يف 

بني، ول  امل�ساعد باأنف�سهم، لأنهم غري مدرَّ

يتلكون املعّدات املنا�سبة ملثل هذه العمليات.

امل�سعد،  يف  املحا�سرين  الأ�سخا�س  • على 
املحافظة على الهدوء، وال�سغط على زر 

الإنذار، وانتظار و�سول امل�ساعدة.

باخلطوط  الت�سال  اإىل  اللجوء  جتنُّب  • يجب 
ال�ساخنة اخلا�سة بالدفاع املدين اأو 

د  ال�سرطة، ما مل يكن هناك و�سع يهدِّ

احلياة، اأو كانت هناك حاجة خلدمات 

الإ�سعاف.

لتكن  �سيارتك،  ل�ستخدام  بحاجة  كنت  • اإذا 
قيادتك بطيئة، وكن يف غاية احلذر عند 

التعامل مع م�ستخدمي الطريق.

لل�سيارة  الرئي�سة  امل�سابيح  ترك  من  د  • تاأكَّ
م�ساءة يف كل الحتمالت.
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تخزين املواد الغذائية االأ�صا�صية

ل �سّك باأن جتاوز حالة طارئة، �سيكون اأكرث �سهولة عليك وعلى عائلتك، اإذا ما قمَت بتخزين املواد الغذائية الأ�سا�سية ب�سكل منتظم 

يف منزلك. وهذه عادٌة تتَّ�سف باحلكمة، لأنك ل تعرف متى تقع احلالة الطارئة. القائمة التالية للمواد هي جمّرد ِمثال، ولكن لُبدَّ من 

تخزين املواد طبقًا لحتياجاتك واأولوياتك. اأما الكميات التي �ستقوم بتخزينها ف�ستعتمد على عدد اأفراد اأ�سرتك.

اال�صتهالك التقديري لكل �صخ�ض ملدة اأ�صبوعني:

2.5 كغم + 1 كغم • اأرز: 
واحدة  قنينة  الطبخ:  • زيت 

)± 250 غرام(

• متر

حلوم  معّلبة:  غذائية  • مواد 
/ �سمك / بقوليات، 7 علب 

متنوعة)± 400 غرام لكل 

علبة(

7 علب  معّلبة:  • خ�سار 
متنوعة)± 400 غرام لكل 

علبة(

متلفة  اأنواع  جافة:  • ح�س�س 
من الب�سكويت، علبتان )250 

غرام لكل منهما(

�سريعة  • �سعريية 
التح�سري:)15 باكيت(

احلليب،  م�سحوق  • م�سروبات: 
- علبتان )900 غرام لكل 

منهما( لالأطفال حتى �سن 

6 اأ�سهر
- علبة واحدة )900 غرام( 

لالأطفال من �سن 7 اأ�سهر 

حتى 6 �سنوات.

• �سكر:1 كي�س )500 غرام(
واحدة  علبة  »ملت«  • م�سروب 

)± 400 غرام(
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