
 ומבנים לאומיות תשתיות - אדמה לרעידת המדינה מוכנות

 مقدمة

 على شق   الواقعة دة بالهز ات األرضي ةتقع دولة إسرائيل في المنطقة المهد  

التاريخ العديد من الهز ات  وقعت على مر   .وانكسار )خلع( الكرملالبحر الميت 

العديد من الضحايا وقوع بت في ة التي تسب  القوي   نهامو األرضي ة في هذه المنطقة

ا بالقرب من مدينة صفد، مم   ةهز ة أرضي ة قوي   توقع 1837في عام فكبيرة. الضرار األو

 ت، وقع1927سنة، في عام  90تسبب في أضرار كبيرة في المدينة وضواحيها. بعد 

ا ريختر، مم   درجة على مقياس 6.25 ات بلغت قوتههز ة أرضي ة في منطقة البحر المي  

. يعتقد خبراء الهز ات كبيرةأضرار وقوع مئات القتلى والجرحى وسقوط ب في تسب  

ب في سقوط آالف الضحايا وإلحاق أضرار تسب  ة قد تهز ة أرضي ة قوي   وقوع األرضي ة أن  

الظاهرة تحدث في  ر البعض أن  د. يقد  أمر شبه مؤك  هو كبيرة بالممتلكات والمباني، 

 سنة تقريبًا. 100إلى  70تها من رة مد  منطقتنا في دو

إذ قد تُلحق . هائاًل  مناطق مختلفة من البالد فيرضي ة األالهز ة ه سيكون تأثير مثل هذ

، ة مثل المدارسر المباني العام  قد تتأث  كما ل نسيج الحياة؛ وتعط  الخسائر في األرواح 

ن التجارب السابقة . تبي  حيوي ةر خدمات ة التي توف  المستشفيات، وكذلك البنى التحتي  

الحفاظ  في احاسمً  ارة للهز ات األرضي ة تأثيرً الستعدادات المبك  ل في بلدان أخرى أن  

ة والمباني التحتي   ىلحق بالبنت قد من األضرار التي على حياة اإلنسان والحد  

األرضي ة،  اتأكثر صموًدا في وجه الهز  لمباني والبنى التحتي ة كانت اما والممتلكات. فكل  

 تهذه الهياكل، وقل  ب الذي يلحق ضررال في األرواح والممتلكات، قل   الخسائرت قل  

 رة.ة المدم  التحتي   ىإلنقاذ األرواح ومعالجة البن مطلوبةالموارد ال

الحاجة إلى االستعداد  تحذيراته بشأنديوان مراقب الدولة يصدر عديدة  منذ سنوات

 ةتناول هذا التقرير مرحلة االستعدادات لهز ة أرضي ة محتمل. ي1السليم للهز ات األرضي ة
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الطوارئ بما في ذلك الجاهزي ة للهز ات األرضي ة. 
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. تنجم عنهاخاذها قبل وقوعها من أجل تقليل األضرار التي قد واإلجراءات التي يجب ات  

الكبيرة في هذا  إصالح النواقص بعدُ  أنه لم يتم   الرقابة ههذ تأظهر لسوء الحظ  

 المجال.

 ىة البنمستوى جاهزي  لتقرير صورة قاتمة هذا الالواردة في  تعرض مجمل النواقص

كما تبي نت نواقص بالغة الخطورة في ة. توجيهي   هيئةة وعدم وجود التحتي ة الحيوي  

نقل  شبكة، الغاز الطبيعي   فرع ة:البنى التحتي ة والمرافق العام  جاهزي ة عدد من 

التعليمي ة، باني ، المي  النقل البر   شبكات ،الموانئ والمطارات ،المياه شبكة، الوقود

إلى إصابة  العيوبي هذه تؤد   قدة. ة والمباني العام  المنشآت السياحي  ، المستشفيات

ا ضررً  وتُلحقين والمرضى؛ لمسن  تالميذ المدارس، اان، بما في ذلك العديد من السك  

ان على التعافي بعد هز ة قدرة السك  ب إضافة إلى المس   ،دولة ومواطنيهابالا كبيرً 

ة، التحتي ة العام   ىالبنالنواقص التي تبي نت في جاهزي ة . باإلضافة إلى ةشديدأرضي ة 

، إذ هز ة أرضي ةفي حال وقوع ين ان المدني  السك  جاهزي ة في  أيًضا خطيرة تبي نت نواقص

في  38 المخط ط الهيكلي  القطري  تاماالمساكن.  تقويةفي تأخيًرا مستمر ًا هناك إن  

 البعيدة عن المركزة في المناطق المناسب، وخاص   الحل   مقد  ال ي شكله الحالي  

. باإلضافة إلى ذلك، الغرضهذا ل ه ُوضع خص ًصاأن   بالرغم منالصدع،  المتاخمة لخط  و

، الهز ات األرضي ة ضد  نواقص فعلي ة في ما يتعل ق بتغطية التأمين، يشير التقرير إلى 

 .للمواطنين

ر  تتأخ  الدولة أال   على إلى أن   ةهز ة أرضي ة قوي   وقوعتشير التجارب السابقة والخوف من 

رضي ة األالهز ة  ستقعه من المستحيل معرفة متى وأين في االستعدادات، حيث أن  

للهز ات  ستعدادلجنة التوجيه لالدفعت في السنوات األخيرة صحيح أن ه . القادمة ةالقوي  

بالتعاون مع الوزارات ومختلف هيئات وتها في إطار مسؤولي  هي إجراءات  قدًما األرضي ة

 استغاللاألخرى:  الخطواتخاذ العديد من على الحكومة ات   ، إال  أن  التحتي ة ىالبن

؛ المبك ر رت تخصيصها؛ استكمال تركيب أنظمة اإلنذارات التي قر  الموارد والميزاني  

ة باني العام  التحتي ة والم ىالبنقوية ها؛ تطبيقة وتالمعايير الضروري  وضع استكمال 

لحاالت الطوارئ  بالجاهزي ة تعليمات الهيئات الموكلة ة؛ ضمان تنفيذوالمباني السكني  

تقوية بشكل كامل من جانب جميع الهيئات ذات الصلة؛ صياغة برامج لتشجيع 

ر د من وجود نظام تأمين كامل يوف  التأك  و على طول خطوط الصدعالمباني وخاص ة 

 .المتضر رين جسدي ًا أو في ممتلكاتهمن مثلى للمواطنيالتغطية ال
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ة على ن على الحكومة ضمان قدرة اللجنة التوجيهي  ، يتعي  الجاهزي ةمن أجل تحسين 

النهوض بشكل للهز ات األرضي ة وقدرتها على  ستعدادباال النهوض بالخطوات ذات الصلة

جميع  مطلوبة إللزامات ال؛ منح اللجنة الصالحي  ه الجاهزي ةقة بهذلقضايا المتعل  فع ال با

جنة متثال لقرارات الحكومة والتوجيهات المعطاة لها؛ والسماح لل  باالالهيئات ذات الصلة 

هي أمر مشترك لهز ة أرضي ة  إن  الجاهزي ةالهز ات األرضي ة.  في مجالث ابحمواصلة األب

 االقتصاد. فروعوجميع  لجميع األوساط

ست قدًرا نتيجة لهز ة أرضي ة لي لممتلكاتباألرواح والحق تي تال ةالفادح الخسائر

ة وشركات ي  الوزارات والسلطات المحل   جاهزي ةاستثمار الموارد في إذ إن  . محتوًما

في  ،بال شك   ،سهم، سيُ عام ةة والجمهور ، إلى جانب الهيئات الخاص  ى التحتي ةالبن

 السبلخاذ ات   فيالتزام الحكومة يتمث ل الممتلكات. ومن الخسائر في األرواح  الحد  

ة الهيئات ذات الصلة مستعد   أن   التأك د منبالهز ة أرضي ة،  تسب بهامن األضرار التي  للحد  

هيئات واألطراف والعمل ق بين مختلف الوجود عمل منس   التأك د منا لهز ة أرضي ة، تمامً 

بسرعة  لالعمة االستعداد لهز ة أرضي ة. على الحكومة ي  هم  أل زيادة الوعي العام  على 

 .وقبل فوات األوان زموح
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