الهزات األرضية
والزالزل
الزلــزال هــو إهتزازمفاجــىء وســريع ،يصيــب ســطح األرض ويتســبب
باإلنزالقــات األرضيــة وتشــقق ســطح األرض وإهتــزاز المبانــي .يقــع لبنــان
علــى امتــداد فالــق جيولوجــي أساســي يمــر فــي وســط األراضــي اللبنانيــة،
يبلــغ طولــه  1000كلــم ويمتــد مــن البحــر األحمــر جنو ًبــا وصــو ًال حتــى جبــال
األناضــول فــي جنــوب تركيــا ،يســمى هــذا الفالــق بفالــق البحــر الميــت،
وهــو مــن الفوالــق المســببة ألعظــم األحــداث الزلزاليــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط ،يتفــرع فالــق البحــر الميــت عندمــا يدخــل إلــى األراضــي
اللبنانيــة مشــكالُ عــدة فوالــق معروفــة بفالــق اليمونــة ،روم ،حاصبيــا ،راشــيا
وســرغايا ،يعتبــر فالــق اليمونــة
مــن أكثــر الفوالــق خطـ ًرا علــى
لبنــان؛ إذ يتوســط األراضــي
اللبنانيــة مــن الجنــوب
إلــى الشــمال ،علــى مــوازاة
الحــدود الغربيــة لســهل
البقــاع ،كذلــك يوجــد فــي
لبنــان فوالــق بحريــة تمتــد
بمحــاذاة الشــواطئ بيــن
الدامــور والبتــرون فــي بعــد
يتــراوح بيــن  10و 30كلــم مــن
الشــاطئ ،والتــي يمكــن أن
تكــون بالغــة األهميــة مــن
حيــث الخطــر الزلزالــي فــي
المناطــق الســاحلية.
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التدابير التي ينبغي إتخاذها قبل حدوث الهزات األرضية والزالزل
نشر الوعي حول إمكانية وقوع الزلزال.
تجهيــز المنــزل بــأدوات ومعــدات ضروريــة (حقيبــة إســعافات أوليــة،
حقيبــة الطــوارئ .)Survival Kit
إستشــارة مهنــدس فــي البنــاء لتحديــد المواقــع األكثــر خطــراً واألكثــر
أمانــ ًا فــي البنــاء.
وضــع خطــة للمنــزل أو مــكان العمــل حــول كيفيــة التصــرف والتوجــه
إلــى المواقــع األكثــر أمان ـ ًا عنــد وقــوع الهــزة أو الزلــزال.
التأكــد مــن عــدم وضــع المعــدات الثقيلــة علــى رفــوف عاليــة تفاديــ ًا
لســقوطها.
وضــع مــواد التنظيــف أو المــواد القابلــة لإلشــتعال فــي مــكان مغلــق
قريــب مــن األرض وبعيــداً عــن قواريــر الغــاز.
اإللتزام بمعايير قانون البناء السيما فيما يتعلق كود الهزات والزالزل.

2

التدابير التي ينبغي إتخاذها بعد حدوث الهزات األرضية والزالزل
المحافظة على الهدوء والتفكير بتروي.
في حال التواجد داخل بناء:
 .1الوقــوف قــرب الحائــط ،أو فــي مدخــل المبنــى ،أو فــي المــكان األكثــر
أمان ـ ًا المحــدد مســبق ًا .مــن المهــم اإلبتعــاد عــن أي مصــدر خطــر خاصــة
المفروشــات واألدوات المعرضــة للســقوط والنوافــذ واألبــواب.
 .2اإلبتعاد عن أقباس الكهرباء أو أي مواد قابلة لالشتعال.
 .3عدم إستخدام مواد قابلة لإلشتعال :والعة ،سيجارة ،غاز.....
 .4فتح النوافذ واألبواب في حال حدوث تسرب غاز.
 .5الخروج من المكان عبر األدراج وعدم إستخدام المصاعد.
فــي حــال التواجــد فــي الســيارة ،التوقــف جانبــ ًا بعيــد اً عــن أعمــدة
الكهربــاء واألشــجار والجســور والبقــاء داخلهــا لحيــن توقــف الهــزة
أو الزلــزال.
في حال التواجد في الشارع:
 .1التوجــه إلــى مدخــل أقــرب مبنــى تفاديــ ًا لألجســام التــي يمكــن أن
تســقط مــن المبانــي أو التوجــه نحوســاحات مفتوحــة في حــال تواجدها
بعيــداً عــن المبانــي والجســور.
 .2اإلبتعاد عن أعمدة الكهرباء.
عدم التوجه نحو شاطىء البحر (خطر التسونامي).
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WHAT TO DO AFTER AN EARTHQUAKE
Make sure everybody is safe.
Wear protective shoes that prevent broken glass penetration.
Never use combustible materials since aftershocks may take place
and cause hazardous or gaseous leakages.
Follow media instructions.
DO NOT use cell phones EXCEPT for emergencies.
Do not hurry up to demolished sites! Prevent children from going
there in order to avoid any physical or mental consequences.

REFERENCES:
Project risk management and torrents of water harvesting in the
Baalbek-Hermel of the United Nations Development Programme
and the Ministry of Agriculture (2011).
Risks of natural disasters, preparedness measures and Prevention
(CDC), Cairo office - United Nations Organization for Education.
www.fema.gov
www.wave3.com
www.ready.gov/natural-disasters
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التدابير التي ينبغي إتخاذها بعد حدوث الهزات األرضية والزالزل
.التأكد من ســامة الجميع
.إرتداء أحذية مناســبة للوقاية من الزجاج المحطم
التأكــد مــن عــدم إســتعمال مــواد قابلــة لإلشــتعال نظــراً إلمكانيــة
.حــدوث هــزات أرضيــة إرتداديــة أو تســرب غــاز
.إغــاق المحوالت الكهربائية والغاز
.اإلســتماع إلى وســائل اإلعالم لتلقي التعليمات األساسية
.عدم إســتعمال الهاتف الخليوي إال لإلتصاالت الطارئة
عــدم اإلســراع الــى مــكان الدمــار ومنــع األطفــال مــن ذلــك لحمايتهــم
.أذى جســدي أو نفســي
ً مــن أي

:المراجع
.)2012( اإلطار العام لخطة اإلســتجابة الوطنية خالل الكوارث واألزمات
، إجــراءات الإلســتعداد والوقايــة منهــا،مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة
.)2009( مكتــب القاهــرة – منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والتعليــم

www.fema.gov
www.wave3.com
www.ready.gov/natural-disasters
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PRECAUTIONS BEFORE AN EARTHQUAKE OCCURRENCE
Raising awareness on possibility of an earthquake event.
Equipping houses with adequate tools and equipments (first aid
kit, survival kit).
Consulting experts/engineers to point out most vulnerable and
safest locations in buildings.
Developing an emergency plan that clearly indicates household
operating procedures, escape routes, and safe areas.
Making certain not to place heavy equipments on high shelves as
they become dangerous if they fall.
Place detergents, combustible substances, or any other hazardous
materials in isolated areas, close to the ground and away from
butane/gas bottles.
Follow construction laws and regulations especially earthquake
safety measures.
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BEHAVIORAL CONSIDERATIONS DURING AN EARTHQUAKE EVENT
Retain calmness and think right!
In case you are inside a building:
1. Stand by a wall, at the building entrance, or head towards
previously declared safety zones. It is critical to stay away from
risk elements, especially furniture and equipments that might fall
down, windows, and doors.
2. Stay away from electric appliances and connections.
3. Stay away from combustible materials.
4. Make sure not to use fire igniters such as lighters, matches,
gas, cigarettes...
5. Open windows and doors in case of gaseous leakage
6. Exit by stairs, never use elevators!
In case you are driving:
Pull over and park apart from electric poles, trees, and bridges. Stay
inside your car until the earthquake ends.
In case you are out on the streets:
1. Head towards the nearest building entrance to avoid falling
objects or run to open yards/parks away from buildings and bridges.
2. Stay away from electric poles
Stay away from the sea!
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EARTHQUAKE
Earthquakes are sudden vibrations that shake the earth surface, causing landslides,
surface cracks, and building tremor.
Lebanon is located alongside a basic geological fault that cuts through the middle
of the Lebanese territories. Known as the Dead Sea Rift, the fault line runs over
1000 km long from the Dead Sea to the Anatolian heights in Southern Turkey
and resulted in some of the most terrible seismic events in the Middle East. It
fans into a series of sub-fault line within Lebanon known as the Roum, Hasbayya,
Yammouneh, Rachayya and Serghaya fault lines. The most dangerous fault is the
Yammouneh which bisects the Lebanese areas from south to north alongside the
western boarders of the Bekaa Valley. Sea fault lines are present along the Lebanese
waters facing the Damour-Batroun coast at a distance of 10 to 30km away from the
coastline. These are extremely dangerous and are considered permanent precursors
of seismic movements.
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