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  .المقدمة
  على  األمواج المائية العمالقةإن تأثير     

  هيقتفى أثرالمجتمعات البشرية يمكن أن 
  وذلك، قبل الميالد ١٤٨٠منذ عام  اتاريخي

  الشرق  فيعندما اندثرت حضارة منوان  
  ولقد . األوسط نتيجة الجتياح األمواج لها

  فيسجل اليابانيون حدوث كوارث مماثلة 
  وكذلك الحال في. بعد الميالد ٦٨٤العام  

  فلقد حدث ، من جنوب وشمال أمريكاكل                                                     
   يى تشيلـوف ١٧٨٨عام  أالسكا فيذلك                                                     
ام ـــوفى هاواي ع ١٥٦٢عام                                                    

١٨٢١.   
  واجـــاألموعلى الرغم من أن معظم                                                     
  مناطق المحيط  في تحدث المائية العمالقة                                                   
  اً ـمدمرة أيض حوادثالهادئ إال أن هناك                                                    

  يــكل من المحيطين األطلنط فيسجلت                                                    
. المتوسط األبيضوكذلك البحر  ،والهندي                                                   

 يـوف ١٧٥٥بعد حدوث زلزال مدمر منطقة ليسبون عام  أمواج مائية عمالقة اجتاحتفلقد 
  .١٩٢٩كندا عام  فيبنك   در انالجوكذلك مجموعة  ١٩١٨بورتوريكو عام   فيممر مونا 

  .أهمية الظاهرة 
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 ١٩٤٦فـي عـام    تحدث تيال ةالشامل  Tsunamiظاهرة األمواج المائية العمالقة ن إ     
خر في مناطق مختلفة من بين الحين واآللظاهرة لهذه االحدوث النادر وفي المحيط الهادي ، 

،  ٢٠٠٤ق آسيا في نهاية عـام  في المحيط الهندي في جنوب شر ثما حدخرها آالعالم ، و
كل هذه الحوادث تدفعنا لفهم هذه الظاهرة ، والتعرف على مخاطرها ، وكيفية التصرف فـي  
حال حدوثها ، ومحاولة نشر الوعي العلمي لدى النـاس الـذين يعيشـون علـى المنـاطق      

م أيـة  ن أكثر هؤالء الناس ليس لـديه الساحلية ، والسياح الذين يرتادون هذه المناطق ، أل
من كارثة  ثن ما حدأمعلومات حول الخطر الذي يحيط بهم في حالة حدوث هذه الظاهرة ، و

ـ إلى عدم وجود نظام اإلنذار المبكر ، فإفي جنوب شرق آسيا ، كان باإلضافة   الن هناك جه
ألنهم لم تكن لديهم معلومـات أوليـة    ؛حتفهم في هذه الكارثة المعظم الناس الذين لقو ماعا

لى قدوم مثل هـذه  إذ توجد بعض النذر التي تشير إية حدوث أمواج المد البحري ، حول كيف
ولذلك سوف نحاول في هذه المحاضرة تسليط الضوء علـى  .  اولكنهم ال يعرفونه.الموجات 
  .بهذه الظاهرة  قكل ما يتعل

  .صل التسميةأ
الكلمـة    إلـى " Tsunami  )التسـونامي  ( األمواج المائية العمالقـة  صل كلمة أيعود     

لإلشـارة إلـى   والتي تستعمل حاليا على مستوى العالم ، "ميناءالموجة " تعنياليابانية التي 
  . لمسافات طويلة جدا سطحات المائيةسلسلة الموجات التي تنتقل عبر الم

 )التسـونامي  ( ألمـواج المائيـة العمالقـة    اهناك كلمتان تُستَعمالنِ لوصف ظـاهرة  و    
tsunamis. هي كلمة  كاي ي ي   األولىي وافي جزر الهاKai e'e "   ـةوهي كلمـة عام

ميمـي  كـاي  "الكلمة الثانية هي ، وtsunami) التسونامي ( ألمواج المائية العمالقة اتصف 
جزء من الماء قبل وصول كاي ي ي ،  انسحابتُستَعمُل لوصف "التي "  Kai mimiki" يك

قدوم الموجـات المائيـة    إلىمن الساحل يشير ي الحقيقة ن انسحاب جزء من الماء فإحيث 
  .لى الشاطىء إ tsunami) التسونامي ( العمالقة 

  . مفهوم الظاهرة
  أنـــواعن ـن يكون هناك تمييز بيأ ينبغي 

  تكافة المحيطا الموجات المائية التي تحدث في
  ىدــون الصورة واضحة لــوالبحار لكي تك

  ة ،ـــوهواة السياحر من سكان السواحل يالكث
  خالل  بين هؤالء الناس من بثير الرعنال أو 

   هالبراقة وعلي اإلعالميةاستخدام المصطلحات 
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  :ن نميز بين المفاهيم التالية أ ىينبغ
تكون مقصـداً للسـياحة نتيجـة    والبسيطة التي تحدث بسبب الرياح المائية الموجات  - ١

كسـر ثـم   نوالماء المدفوع بفعل الرياح ي. تهالوجود هواة يحبون ركوب الموجات وانكسارا
لى المحيط وال يتعدى منطقة الشاطئ وهي المنطقة التـي يزورهـا النـاس    إيعود مرة ثانية 

الموجة العاتية التي تسببها الرياح قد تصل إلى أكثـر   أثناءوفي . بهاويتنزهون ويتشمسون 
نبون هذا الموقع جتعرفونه أصالً ويألن الناس ي ؛من ذلك ويكون لها فعل لكنه ال يكون مدمراً

  . سواء بالسكن أو بالزراعة،
ن قدرة الموجات المدية أمرتين في اليوم على الرغم من  دثالموجات المدية وهي تح  - ٢

ن تسبب حركة عنيفة بتلـك  أقاع المحيط، ولكنها ال تستطيع من خالل هذه الموجة  إلىتصل 
والشـمس   األرضالموجات مرتبطة  بالعالقة مـابين  ، وأسباب هذه   القوة والطاقة الهائلة

سـوف   ألننـا ؛ن نطلق على هذه الظاهرة اسم ظاهرة المد البحـري  ألذلك ال يجوز ؛والقمر 
نخلق الرعب لدى كل سكان السواحل الذين اعتادوا التعامل مع ظاهرة المد والجـزر التـي   

  .تحدث يوميا 

مـن   أيضـا  ئخـاط الزلزالية ، وهذا مفهوم  ريةيطلق عليها اسم الموجات البح أحيانا – ٣
    :ناحيتين 

ألنها التحـدت فقـط   ؛ن نطلق عليها الموجات البحرية أال يجوز  أنه هي األولىالناحية  -أ 
مـن   أكثرن خطرها يزداد عندما تحدث في المحيطات أالمحيطات ، و وربالبحابالبحار وإنما 

  . حدوثها في البحار الختالف مساحة المسطح المائي
ألنهـا التحـدت    ؛ن نطلق عليها الموجات البحرية الزلزالية أالناحية الثانية ، ال يجوز  –ب 

  . األرضيةبسبب الزالزل فقط وإنما تحدث بسبب البراكين ، وبسبب االنزالقات 
ن الباحث يقتـرح تسـميتها   إولكي ال نقع  بإشكالية الخلط بين هذه المفاهيم السابقة ف – ٤

  :هي  أسبابوهذه التسمية تعود لعدة .  Tsunamiة العمالقة باألمواج المائي
تميزها عن الموجات المائية البسيطة الناتجة عن الرياح ، وعن موجات المـد والجـزر    –أ 

  .التي تحدث مرتين باليوم 
ث في مناطق مختلفة من العالم وال ترتبط بالبحر فقط او بالمحيطـات فقـط ،   دألنها تح –ب 

ث في المحيطـات مـن   دقل مما يحأما يحدث في البحار هو   إنلمختصين بعض ايقول ربما 
الموجات المائية البسـيطة ،  بقارنا ذلك  إذال لهم نعم  ، ولكن وحيث الشدة او الخطورة ، نق

 Tsunamiن الموجات البحرية العمالقـة  إموجات المد والجزر التي تحدث في البحار فبو 
  .قوة منها  أكثرتكون 
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البـراكين ،   وال ترتبط بعامل واحد فقط وإنما ترتبط بعوامل عديدة ، الزالزل ،  ألنها –ج   
  التي تحدث على طول السواحل ، األرضيةاالنزالقات و

  .أسباب حدوث الظاهرة 
       شيرلْم المحيطاتُ إلى أخصائيوين األمواج المائية العمالقة أ ع tsunamis  في أغلب

والتـي يترتـب    ،الزل التي تحدث في أعماق المحيطات والبحارناتجة عن حدوث الزاألحيان 
 .قسم من قشرة األرض تحت َأو قُـرب المحـيط   طمفاجئ َأو سقو ارتفاع لهاعلى حدوث مث
ن يرتبط بحدوث البراكين التي تنتشر في مناطق الضعف القشري في البحـار  أوكذلك يمكن 

ظاهرة الزالزل ، وكذلك يمكـن  بالجغرافي  لى حد ما في توزيعهاإوالمحيطات ، والتي ترتبط 
علـى طـول    أرضـية  تانزال قالى حدوث إالمائية العمالقة  األمواجن يعزى حدوث ظاهرة أ

سقوط النيازك في منـاطق    اآلخرالسواحل في مناطق الرفوف القارية ، وقد يضيف البعض 
دوث هذه الظـاهرة  لى حإيؤدي  آخرمحيطات سببا  أو اسواء كانت بحار ،مائيةالمسطحات ال

المائيـة   األمـواج لحدوث ظـاهرة   ابشري سببابعد من ذلك ليضيف ألى إ، وهناك من يذهب 
وهو عامل التفجيـرات   ،إليهاشرنا أالطبيعية التي  األسبابالبحرية يكون بعيد كل البعد عن 

ـ أالنووية ،  تلالختباراالنووية التي تحدث نتيجة  رتبط و تفجيرات مفتعلة تحدث هنا وهناك ت
ضـوء كـل هـذه     وبالتالي يترتب علـى  من وراء ذلك ،  اسياسية تبغي أهداف يدلوجياتأي

المسـطح   َأو هبوط  في مستوى سطح ارتفاع وحدوث، ءالما دعمو إزاحةاألسباب المذكورة 
 ميـاه وى الَأو الهبوط في مست االرتفاعن هذا إ. المحيط  وأسواء كان ذلك في البحر  ،المائي

  . Tsunami )التسونامي ( لألمواج المائية العمالقة  ىاألول ةيعد التشكيل

   .مراحل تطور األمواج المائية العمالقة 
  .البداية  – ١

  إن الزالزل عادة ما تكون مرتبطة     
  ال ـبحدوث اهتزاز أرضي نتيجة النتق 

  .ةــعبر القشرة األرضي ةموجات مرن
  يحدثو بالقرب من مصدر الزلزال الذي 

  البحر سطح البحر يتحرك قاع تحت  
  وإلى أسفل مسبباَ بذلك إلى أعلى  دائما

. مائيةموجات  ةهذا بدوره يولد طاقة تنتقل أفقياً مولد.حركة موازية لعمود الماء الذي يعلوه
ولكـن  . القاع وتحت عمق مـن المـاء   فيالشكل الموضح أعاله نالحظ حدوث الزلزال  ففي
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في الشكل تبدو الموجات مضخمة : مالحظة .المياه الضحلة فيحدث أيضاً تيمكن أن  األمواج
علـى عـدة    أما في المحيط فإن الموجات غالباً ما تنتشـر ! كثيراً بالمقارنة مع عمق الماء

 .عشرات أو مئات الكيلومترات في الطول بارتفاع عدة أمتار

  . Splitاالنقسام  – ٢
  نشقتخالل عدة دقائق من الزلزال       

  ى ــنتشر إلت أمواج ولي إلىاأل الموجة 
  رــو اآلخ) ةبعيد أمواج(أعماق المحيط 

  ب ــــاتجاه الشاطئ القريبينتشر  
لكـال النـوعين مـن    فوق مستوى سطح البحر  هذه األمواجو يبلغ ارتفاع ). ةمحليأمواج (

و تتناسـب سـرعة انتشـار النـوعين     ، األولـي  الموجةنصف ) ةوالمحلي ةالبعيد( األمواج
نتشـر  ت ةالبعيـد  األمواجلذلك فإن  ؛لعمق المياه ألتربيعيمع الجذر  األمواج رين منالمذكو

  .من الشاطئ ةالقريب يةالمحل األمواج أسرع من

   . Amplificationاالتساع  – ٣
  ر ـعب يةالمحل الموجاتأثناء انتقال     

  ،والشواطئ تزداد السعة يالمنحدر القار
  يؤديهذا و يقل الموجىكما أن الطول  
  ةـالموج فيلى حدوث انحدار شديد إ 
  ارتفاع  فيبدورها تتحكم  التياألولية  

عمـق   فـي  األخـرى  األمواج المائيـة لى ان إويجب اإلشارة  .على الشاطئ األمواج المائية
و هو  االنتشاره ةنتيجة السرعة الشديد ةالساحلي األمواجبعد من ألى مناطق إتحرك تالمحيط 

  .الثالثة أي التوسع يتعرض للمرحلة أيضا

  . Run- upاالرتفاع  – ٤
   عنهو مقياس الرتفاع المياه     

  وىــالشاطئ الذي يالحظ فوق مست
  ارتفاع األمواجحدث يو . سطح البحر 
  اـعندم   Run-Upالمائية العمالقة 
  اق ــموجات من أعمهذه ال تنتشر  

  .ةالشاطئي المنطقة قربالمحيط إلى منطقة المنحدر القاري 
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   ؟ عن الموجات العاديةهذه الموجات كيف تختلف 
ناتجة عن طريق قوة الرياح المتحركة على سـطح  التي تشاهد في الشاطِئ  تإن الموجا    

والمسـافة التـي    ،أوجـدتها  يعتمد حجم هذه الموجات على قوة الريحِ  التي و. مياه البحر
عموماً المسافة بين هذه الموجات، المعروفة بطوِل الموجة، تكون بمدى من قدمين . قطعتها 

المحيطَ تكون بمدى يتـراوح مـن    سرعة هذه الموجات التي تنتقل عبر. تقريبا إلى ألف قدم
   .في الساعة في بعض الحاالت الن مييلى ستّإبضعة أميال في الساعة 

التي تنتج مـن اآلليـات الطبيعيـةTsunami      ) التسونامي ( المائية العمالقة  ألمواجاما أ
هـذه  الذي يسبب  االضطرابإن مقدار . ن الموجات الناتجة عن الرياح كبير عبشكل  تختلف

الموجـة   ارتفـاع إن  إذ.يعد العامل األساسي الذي يؤثّر على الحجمِ وقوة الموجاتاألمواج 
إن المسافةَ بين قمـمِ  . صغير جداً، عادة يكون أقل من بضعة أقدام بشكل أقد نشيكون  عندما

 َأو طوِل الموجة على أية حال، أكبر المتعاقبة الموجة في الوضع الطبيعي   ركثيبالموجة  نم
وقد تصـل  ات ، ل فيه هذه الموجعلى عمق الماء الذي تنتق ااعتماد ،األمياِل توقَد يكُون مئا

  .ميِل في الساعة ٥٠٠سرعتها بحدود 

  تقترب من اليابسة ؟ اعندمهذه الموجات كَيفَ تتصرف 
  الموجات المائية العمالقةعندما تقترب       

  ةـمن اليابس a tsunami )التسونامي (  
  دةـعلى ع ايصبح مظهرها وسلوكها معتمد 

  ر ـــثمن العوامِل األك اثنان. عوامل محلية
  ل ــاريس قاع البحر ، والشكضت هىأهميةً 

  عندما تواجه. shorelineالحقيقي للساحل 
  ضحلةال همياال a tsunamiالموجات البحرية  

 ٢٠يمكن َأن يزِيد من متر َأو أقل إلى أكثر مـن   ارتفاعه، shorelineَ التي تُحيطُ بالساحل 
ا و عنـدم أ ،البحرية سءوالرتتركز على  اعندم أيضا يزداد ارتفاع الموجات أنيمكن و .امترِ

 األمـواج التي تصبح ضيقة جدا كلما تقـدمت  ،لى الخلجان التي تمتلك مداخل واسعة إتنتقل 
هذه الموجات بدد طاقة ين أن وجود شعب مرجانية بعيدة عن الساحل يمكن إ.باتجاه الساحل 

أي ليس  ،طبيعيالتي تحدث بشكل حِ الريا شدة  shorelineعلى الساحل  تأثيرهاقلل من يو
وبـذلك   a tsunamiالبحري المد أعلى موجات يلحق بقَد  ،له عالقة باألسباب التي ذكرناها

 زِيدهموج ارتفاعي.  
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ـ   ةعبار هذه الموجاتن أالصورة الموجودة لدى الكثير من الناس ب     حـادة   اتعـن موج
أكثـر  . إذا  تم افتراضـها كحالـة دائمـة     قاسية، ةهذه الصور. كبيرة تَنكسر على الشاطِئ
ن تمتلـك وجـه   أتظْهر كمد متقدم دون  tsunamis) التسونامي ( األمواج المائية العمالقة 

الواطئة الساحلية ي إلى الفيضانِ السريعِ  في المناطقؤدموجـة  ، أحياناً . موجة متطورة ، ي
 َأن نكمهاشكَّل خاللتمد ي التي تتكـون   جبهةََ تَتقد بسرعة بالداخل تشبه كثيرا  موجة المد  م

األنهارِ الكبيرة في فَم.  

  ؟tsunami األمواج المائية العمالقةكم عدد 
سلسلة من الموجات، في أغلب األحيان تدعى باسـم  من بشكل عام  تكون هذه األمواج ت     

لمتعاقبـة، المعروفـة بفتـرة    إن مقدار الوقـت بـين الموجـات ا   . رتل الموجات البحرية 
في بعض الحاالت، بعض الموجات تكون الفترة الفاصلة بين  .، فقط بضعة دقائقةــالموج
لى منـازلهم  إهم بعد عودتهم تناسِ حيااللذلك فَقد العديد من ؛من ساعة  أكثر وأخرىموجة 

قفـت مـن   وموجات قد تن الأخاصة بعد اعتقادهم ب ،البحرية األمواجفي الفترة الفاصلة بين 
  المجيء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ والبحار تحدث فيها هذه الظاهرة  هْل كُّل المحيطات
سجلتَ في كُّل المحيطـاتTsunamis     )التسونامي ( األمواج المائية العمالقة ن إ نعم     

ادي، حدد بشكل رئيسي في حوض المحيط الهتتعلى أية حال، هذه الظاهرة . الرئيسية للعالمِ
البركانية، سالسل جبلية ومناطق االندسـاس    رن هذه المنطقة محاطة  بأقواسِ الجزإحيث 

subduction  التي يطلق عليها حلقة النار""ring of fire" المنـاطق   أكثـر ، التي تعد من
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للصـد  إن كميةَ النشاط في هذه المنطقة تَجعلُها معرضـة  .   األرضالجيولوجية نشاطا على 
بصـورة  فيمـا بعد ) التسونامي ( األمواج المائية العمالقة واقعة تحت الماء وحوادث ال عو

بينمـا   من هذه الموجات تحدث في المحـيط الهـادي ،  % ) ٨٠( ن أويرى الخبراء ب،كبيرة
قـل بكثيـر ، مـع بعـض     أالجيولـوجي   انشاطهماألطلسي يكون  طالمحيط الهندي والمحي

يكون  tsunamis  )التسونامي ( مواج المائية العمالقة األن حدوث إلذا ف ، اءاتــاالستثن
ن نسـبة حـدوث   إما في البحر المتوسط فأفي المحيط الهندي ، % ) ١٠( دود ــبحفيهما 

  % ) .١٠ – ٥( هذه الظاهرة يتراوح بين 

  ماهي نذر هذه الظاهرة ؟
        واجـلألمإن اإلشارةَ التحذيريةَ األولى      

   tsunami )التسونامي ( المائية العمالقة 
  الـالمحتملة هو الزلزال نفسه ؛ على أية ح

  رب آالفَ ــيمكن َأن تَضهذه األمواج ن إف
  مياٍل بعيدا عن منطقة الزلزال ، في الدقائقاأل
  ر ــينحس حدوث هذه الظاهرةالتي  تَسبقُ  

ــالماء في أغلب األحيان بشكل مؤقت م ن  
  في مناطق المحيط السكان نإلذلك ف. الساحِل

  ذه ــهذا النوع من هالهادي أكثر ألفة مع  
  ذهـوفي أغلب األحيان يميزون ه األمواج ،

  المرتفعة األراضيلى إالظاهرة  ويتوجهون  
  هذه . حول المحيط الهندي -على أية حال -

ة الساحِل للتَحري زياْرب،  األطفالاس بصورة غير مباشرة وخاصة نالنادرة أقنعت ال اإلشارة
بعـد   كيلومترِ من الشـاطِئ المكشـوف   ٢.٥وجمع السمك المحصورِ على بعد قدر بحدود  

  .وذلك لعدم معرفتهم بمخاطرها  ؛انسحاب المياه
هـو مـا    ،ل وكيفية التعامل معهـا زلى نذر الزالإعملية االنتباه على  األمثلةبرز أولعل      
سية التـي تقـع   ينوندوهي إحدى الجزر اإل - Simeulueعن سكان جزيرة سيميلو  ىيرو

الذين قاموا بعمليات اإلخالء فور سـماعهم   -على مقربة كبيرة من المركز السطحي للزلزال
مالقة ـمائية ع أمواجمن حدوث  هوما تبع ١٩٠٧بالهزة األولى للزلزال الذي حدث في عام 

  .تصل هذه األمواج وتضرب الجزيرة ن ألى التالل الداخلية قبل إ، وهربوا )  يتسونا م( 
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فـي شـمال فيوكـت     Maikhaoعلـى شـاطِئ ميكيـاو    وهناك مثل رائع آخر حدث      
Phuket عـام   أواخـر في  آسياالذي ضرب جنوب شرق  األخيرفي الزلزال ، ،  في  تايلند

لـى  إوالبالغة من العمر عشـر سـنوات   ) سمتْ ( حيث انتبهت الطفلة البريطانية  ، ٢٠٠٤
لى قـدوم ظـاهرة التسـونامي    إوالتي تشير  ئ،الشاطالتحذيرية النحسار المياه عن  شارةاإل

، ممـا   الشاطىءالمتواجدين على طول  اآلخرينالذين قاما بدورهما بتحذير  أبويهاوحذرت 
لى إن وقوع خسائر تذكر ، وعندما تم توجيه السؤال الحقا والمكان بسالم ود إخالءلى إ أدى

درست معلومات عن هذه الظـاهرة   بأنهاقائلة  ؟ أجابتف تعرفت على ذلك هذه الطفلة ، كي
في كتاب الجغرافية في الصف الرابع االبتدائي ، ومـن خـالل المعلومـات التـي درسـتها      

اهج الدراسية في بناء جيـل  نم، وهنا يبرز دور الاستطاعت التعرف على نذر هذه الظاهرة 
علمي يخلصه من الكثير مـن   بأسلوبها الطبيعية ن يواجه مشكالت البيئة ومخاطرأيستطيع 

  .بشكل مفاجيء  ارئة التي تواجههالمشاكل الط
يمكـنtsunami     )التسونامي ( ولكون األمواج المائية العمالقة  ،وعلى هذا األساس      

 ربتض وقتالمكان َأن ما بأي كُوني العمل بشكل كافي ما  امتهيئا وعارفاإلنسان ، ينبغي أن
تُزود والية هاواي ووكاالت الـدفاعِ   ولذلك.نفسه  إلنقاذيقوم به قبل كل شيء ن أيجب الذي 

ب لسكانا المدني للمقاطعة المناطق خرائط ، اإلخالء الستعداد لهذا النـوع مـن   ل، ومعلومات
الشـاطِئ  إذا أنت في ( تي وتخاطبهم باآل. صفحات كتابِ الهاتفَ أولى الطبيعية في وارثالك

   ظاهرة التسونامي ن أمن البحرِ وتَعتقد للمياه سريع  اانسحابالحظَ تزلزاالً َأو  تسمع وأنت

هـذه  عندما يصدر التحذير حـول وصـول   . ، عليك التوجه إلى األرضِ العالية فوراً قادمة
لـى  الموجـات   إالهاتف َأو تتوجه إلى المناطق الواطئة لتنَظْـر   استعمالل ال تحاواألمواج 
المقبلة . بسرعة  هذه األمواج ن أتذكّر يرالمحـيط  ( المسطحات المائيـة  جداً عبر كبيرة تس

  ).خلي المكان  فوراًتلذا عندما يصدر لك التحذير يجِب عليك َأن  ) الهادي المقصود هنا 

  .ن تجلبه معك في حالة اإلخالء أيجب  يلذاما 
 اإلغاثـة التي تساعد على البقاء لفترة معينة للعيش لحين وصـول  و العدة أ ن الطقمإ       

هي بشكل عـام  نفـس    tsunami  )التسونامي ( األمواج المائية العمالقة لمواجهة كارثة 
وتشمل قائمة التجهيزات . األخرىلمواجهة كل الكوارث الطبيعية  اإلنسانالعدة التي يحتاجها 

ة غير قابلة للتلـف، خزانـة   دوية بالوصفات، أطعمة غذائيمن األ اإضافي اتجهيز: المقترحةِ 
مصـباح كاشـف، عـود    /  ا، شموعأطفالأدنى  من الماء للشّخص بِاليوم، غذاء  احد ،ثلجِ 

أكياس نوم، نقد إضافي،مالبس ، مواد نظافة شخصية، مواد خاصـة  / اب، بطانيات ـــثق
لألطفـاِل،   الُعب/ هادئة  اَأو كُتُب ان، ألعابيوالمعوق نيالعائلة المسن ألفرادلألطفاِل، مواد خاصة 
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وملكيـة   وموجـودات رخصة ووثائق السياقة المهمة، معلومات طبية خاصة ووثائق تأمين، 
ماء تنقية ةدوع ة إسعافات أوليةوعد .  

  
/ المصادر   

.نترنيت ، اإلسيا نيواندوزلزال )  يتسو نام( رضوان الكيالني، األمواج البحرية الزلزالية   

.نترنيت بلغ وصف للزالزل ، المجتمع ، اإلأزغلول النجار   
. هشام محمد الحرك ، األمواج البحرية الزلزالية ، الحوار المتمدن ، االنترنيت   

 http://www.drgeorgepc.com/TsunamiImpactSociety.html  
http://www.owlnet.rice.edu/~esci108/108_EQ_Lec_4.ppt 
http://www.drgeorgepc.com/TsunamiFAQ.html 

  
  

  /المؤلف 
الدكتور سعد عجيل الدراجي ، أستاذ مساعد ، دكتوراه في الجغرافيا الطبيعية ، عضو هيئـة  

 ١٩٨٩على شهادة البكـالوريوس  ، حصل مزده  –بالمركز العالي للمهن الشاملة التدريس 
، وكلها من كلية التربيـة   ١٩٩٩، وحصل على الدكتوراه  ١٩٩٤،وحصل على الماجستير 

جامعة بغداد ، ورئـيس  بالجامعة المستنصرية ، و بجامعة بغداد ، عمل عضو هيئة تدريس 
رئيس  كان ووجامعة الجبل الغربي ، سبها ،  ،المعلمين إلعدادالمعهد العالي بقسم الجغرافيا 
شارك في العديـد مـن المـؤتمرات العلميـة     ،  ةالمعلمين ، مزد إعدادكلية باللجنة العلمية 

المجالت العلمية والمؤتمرات الدوليـة ، فـي   ب تعشر بحثا نشر االمحلية والدولية ، له اثن
وقد صـدر   ،الوجدانيوهو شاعر أيضا يكتب بالدارجة العراقية في الشعر . مجال تخصصه 

  . )ظنيتك وفي ( الديوان الثاني بعنوان و) غربة وشوق ( بعنوان  ين األول انله ديو
  
  
  
  
  
  


