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مقدمة
تقع دولة إسرائيل في المنطقة المهددة بالهزات األرضية الواقعة على شق
البحر الميت وانكسار (خلع) الكرمل .وقعت على مر التاريخ العديد من الهزات
األرضية في هذه المنطقة ومنها القوية التي تسببت في وقوع العديد من الضحايا
واألضرار الكبيرة .ففي عام  1837وقعت هزة أرضية قوية بالقرب من مدينة صفد ،مما
تسبب في أضرار كبيرة في المدينة وضواحيها .بعد  90سنة ،في عام  ،1927وقعت
هزة أرضية في منطقة البحر الميت بلغت قوتها  6.25درجة على مقياس ريختر ،مما
تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى ووقوع أضرار كبيرة .يعتقد خبراء الهزات
األرضية أن وقوع هزة أرضية قوية قد تتسبب في سقوط آالف الضحايا وإلحاق أضرار
كبيرة بالممتلكات والمباني ،هو أمر شبه مؤكد .يقدر البعض أن الظاهرة تحدث في
منطقتنا في دورة مدتها من  70إلى  100سنة تقريبًا.
ً
هائال .إذ قد ُتلحق
سيكون تأثير مثل هذه الهزة األرضية في مناطق مختلفة من البالد
الخسائر في األرواح وتعطل نسيج الحياة؛ كما قد تتأثر المباني العامة مثل المدارس،
المستشفيات ،وكذلك البنى التحتية التي توفر خدمات حيوية .تبين التجارب السابقة
ما في الحفاظ
في بلدان أخرى أن لالستعدادات المبكرة للهزات األرضية تأثي ًرا حاس ً
على حياة اإلنسان والحد من األضرار التي قد تلحق بالبنى التحتية والمباني
والممتلكات .فكلما كانت المباني والبنى التحتية أكثر صمو ًدا في وجه الهزات األرضية،
قلت الخسائر في األرواح والممتلكات ،قل الضرر الذي يلحق بهذه الهياكل ،وقلت
الموارد المطلوبة إلنقاذ األرواح ومعالجة البنى التحتية المدمرة.
منذ سنوات عديدة يصدر ديوان مراقب الدولة تحذيراته بشأن الحاجة إلى االستعداد
السليم للهزات األرضية .1يتناول هذا التقرير مرحلة االستعدادات لهزة أرضية محتملة
1

من ضمنها :التقرير السنوي  ،)1991( 41التقرير السنوي  ،)1994( 44التقرير السنوي 51ب (،)2001
التقرير السنوي 54ب ( ،)2004صمود البنايات والبنى التحتية خالل الهزات األرضية  -صورة الوضع
( )2011وتقارير أخرى من السنوات األخيرة تناولت جوانب مختلفة في جاهزية الدولة والجبهة الداخلية لحاالت
الطوارئ بما في ذلك الجاهزية للهزات األرضية.
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واإلجراءات التي يجب اتخاذها قبل وقوعها من أجل تقليل األضرار التي قد تنجم عنها.
بعد إصالح النواقص الكبيرة في هذا
لسوء الحظ أظهرت هذه الرقابة أنه لم يتم
ُ
المجال.
تعرض مجمل النواقص الواردة في هذا التقرير صورة قاتمة لمستوى جاهزية البنى
التحتية الحيوية وعدم وجود هيئة توجيهية .كما تبينت نواقص بالغة الخطورة في
جاهزية عدد من البنى التحتية والمرافق العامة :فرع الغاز الطبيعي ،شبكة نقل
الوقود ،شبكة المياه ،الموانئ والمطارات ،شبكات النقل البري ،المباني التعليمية،
المستشفيات ،المنشآت السياحية والمباني العامة .قد تؤدي هذه العيوب إلى إصابة
العديد من السكان ،بما في ذلك تالميذ المدارس ،المسنين والمرضى؛ و ُتلحق ضر ًرا
كبي ًرا بالدولة ومواطنيها ،إضافة إلى المس بقدرة السكان على التعافي بعد هزة
أرضية شديدة .باإلضافة إلى النواقص التي تبينت في جاهزية البنى التحتية العامة،
تبينت نواقص خطيرة أيضًا في جاهزية السكان المدنيين في حال وقوع هزة أرضية ،إذ
ً
مستمرا في تقوية المساكن .المخطط الهيكلي القطري تاما  38في
إن هناك تأخي ًرا
شكله الحالي ال يقدم الحل المناسب ،وخاصة في المناطق البعيدة عن المركز
صا لهذا الغرض .باإلضافة إلى ذلك،
والمتاخمة لخط الصدع ،بالرغم من أنه ُوضع خص ً
يشير التقرير إلى نواقص فعلية في ما يتعلق بتغطية التأمين ،ضد الهزات األرضية،
للمواطنين.
تشير التجارب السابقة والخوف من وقوع هزة أرضية قوية إلى أن على الدولة أال تتأخر
في االستعدادات ،حيث أنه من المستحيل معرفة متى وأين ستقع الهزة األرضية
القوية القادمة .صحيح أنه في السنوات األخيرة دفعت لجنة التوجيه لالستعداد للهزات
األرضية قد ًما إجراءات هي في إطار مسؤوليتها وبالتعاون مع الوزارات ومختلف هيئات
البنى التحتية ،إال أن على الحكومة اتخاذ العديد من الخطوات األخرى :استغالل
الموارد والميزانيات التي قر رت تخصيصها؛ استكمال تركيب أنظمة اإلنذار المبكر؛
استكمال وضع المعايير الضرورية وتطبيقها؛ تقوية البنى التحتية والمباني العامة
والمباني السكنية؛ ضمان تنفيذ تعليمات الهيئات الموكلة بالجاهزية لحاالت الطوارئ
بشكل كامل من جانب جميع الهيئات ذات الصلة؛ صياغة برامج لتشجيع تقوية
المباني وخاصة على طول خطوط الصدع والتأكد من وجود نظام تأمين كامل يوفر
التغطية المثلى للمواطنين المتضررين جسديًا أو في ممتلكاتهم.
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من أجل تحسين الجاهزية ،يتعين على الحكومة ضمان قدرة اللجنة التوجيهية على
النهوض بالخطوات ذات الصلة باالستعداد للهزات األرضية وقدرتها على النهوض بشكل
فعال بالقضايا المتعلقة بهذه الجاهزية؛ منح اللجنة الصالحيات المطلوبة إللزام جميع
الهيئات ذات الصلة باالمتثال لقرارات الحكومة والتوجيهات المعطاة لها؛ والسماح للجنة
بمواصلة األبحاث في مجال الهزات األرضية .إن الجاهزية لهزة أرضية هي أمر مشترك
لجميع األوساط وجميع فروع االقتصاد.
الخسائر الفادحة التي تلحق باألرواح والممتلكات نتيجة لهزة أرضية ليست قد ًرا
محتو ًما .إذ إن استثمار الموارد في جاهزية الوزارات والسلطات المحلية وشركات
سيسهم ،بال شك ،في
البنى التحتية ،إلى جانب الهيئات الخاصة والجمهور عامة،
ُ
الحد من الخسائر في األرواح والممتلكات .يتمثل التزام الحكومة في اتخاذ السبل
للحد من األضرار التي تسببها بالهزة أرضية ،التأكد من أن الهيئات ذات الصلة مستعدة
تما ًما لهزة أرضية ،التأكد من وجود عمل منسق بين مختلف الهيئات واألطراف والعمل
على زيادة الوعي العام ألهمية االستعداد لهزة أرضية .على الحكومة العمل بسرعة
وحزم وقبل فوات األوان.
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