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في هذا العدد
■تكريم متفوقي الثانوية العامة
■شرعة أخالقيات البحث العلمي
■الخطر الزلزالي في لبنان
■ المؤتمر الـ  60للوكالة الدولية
للطاقة الذرية
■جوائز لوريال  -يونسكو
■ بحيرة القرعون
■اخراج مصدر مشع من لبنان
■ارتفاع معدل تلوث البحر
■ Geodynamics of the
Eastern Mediterranean
Region
■C
 ollaboration entre le
CNRS-L et l’Université de
Montpellier

دوريـــة إعالميـــة تصــدر عــن المجلـــس الوطــنــي للبحـــوث العلميــــة
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في السراي الحكومي:
"شرعة المبادئ األخالقية للبحث
العلمي" ...وتكريم متفوقي
الثانوية العامة

فليفل ،الرئيس سالم ،طعمه ،حمزه في إطالق شرعة المبادىء األخالقية للبحث العلمي

أصــدر "المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة"،
فــي تمــوز الماضــي ،شــرعة المبــادئ األخالقيــة
للبحــث العلمــي فــي لبنــان باللغــات الثــاث:
العربيــة والفرنســية واإلنكليزيــة .وبــدأ تعميمهــا
علــى اإلدارات والجامعــات والمؤسســات
وكــرم المجلــس،
المعنيــة بالبحــث العلمــيّ .
فــي الســراي الكبيــر 28 ،طالبــة وطالبــ ًا مــن
متفوقــي الثانويــة العامــة الذيــن اســتفادوا مــن
برنامــج منــح المجلــس والتحقــوا باختصاصــات
وجامعــات لبنانيــة عــدة.
فــي المقابــل ،تظهــر التحاليــل العلميــة التــي
قــام بهــا مركــز علــوم البحــار التابــع للمجلــس

زيــادة التلــوث العضــوي والكيميائــي للبحــر
فــي لبنــان ،وظهــور اســماك ســامة .وتب ّيــن
نتائــج الدراســات العلميــة التــي قــام بهــا باحثــو
المجلــس احتضــار بحيــرة القرعــون وعــدم
إمكانيــة اســتخدام الميــاه للــري أو إلنتــاج
الكهربــاء .مــن ناحيــة أخــرى ،فــازت الباحثــة
فــي "الهيئــة اللبنانيــة للطاقــة الذريــة" الدكتــورة
تمــارا الزيــن بجائــزة "لوريال-يونســكو مــن أجــل
كرمــت خمــس باحثــات
المـرأة فــي العلــم" التــي ّ
عربيــات إلنجازاتهــن العلميــة.
النشرة

للمراسلـة

المجلس الوطني للبحوث العلمية
ص.ب 11- 8281 .بيروت ،لبنان
هاتف01 - 850125 :
فاكس01 - 822639 :
بريد إلكتروني:
nachra@cnrs.edu.lb
CNRS Lebanon Twitter: @CNRSL
https://twitter.com/CNRSL

هيئـة التحريـر

معين حمــزه | هاني ع ّباس | هدى أوبـري
|مالك مكي

حمزه ،طعمه ،الرئيس سالم ،الوزير بو صعب ،فليفل في احتفال متفوقي الثانوية العامة
النشرة متوفرة على صفحة المجلس اإللكترونيةhttp://www.cnrs.edu.lb :

يرجى من الراغبين في الحصول على «نشرة البحث العلمي» التي يصدرها المجلس الوطني للبحوث العلمية تزويدە بعناوين
البريد اإللكتروني لديهم ليتسنى مراسلتهم دوري ًا.
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نشرة البحث العلمي

أخبار المجلس

متفوقو الثانوية العامة يبدأون مشوارهم الجامعي

المتفوقون للعام 2016 - 2015

اقـام المجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة ،فـي الرابـع والعشـرين مـن شـهر آب الماضـي ،حفـل
تكريـم للمتفوقيـن فـي شـهادة الثانويـة العامة في السـراي الحكومي برعايـة وحضور رئيس مجلس
تمـام سلام ،ووزيـر التربيـة اليـاس بـو صعب ،ورئيسـة لجنة التربيـة النيابيـة النائب بهية
الـوزراء ّ
الحريـري ورئيـس مجلـس إدارة المجلـس جـورج طعمـة وأمينـه العـام معيـن حمـزه وعـدد مـن
رؤسـاء الجامعـات واألسـاتذة وأهالـي الطلاب.
أنتم تعطوننا األمل والرجاء .نتطلع
في وجوهكم ونرى النجاح واإلنجاز
والمستقبل .نحن ،مع األسف ،نعطيكم
في المقابل المشاكل والتعقيدات
ونعطيكم بلدا منهكا متعبا في ظل
صراعات غير مجدية .
تمام سالم
الرئيس ّ

يتوجه المتفوقون والمتفوقات بشكل
أساسي إلى اختصاصات الطب والصيدلة
والهندسة وعلوم الكمبيوتر وبنسب
أقل لمتابعة الدراسة الجامعية في إدارة
األعمال واالقتصاد وعلم النفس مع اإلشارة
الى أن طالبين اثنين اختارا اختصاص
األدب العربي .احتلت طالبات لبنان ثلثي
المراتب األولى ونلن عن جدارة وكفاءة
نسبة  %68من مقاعد دفعة هذا العام .
األمين العام معين حمزه
النائب بهية الحريري وشخصيات أكاديمية وثقافية

أيها المتخرجون المتفوقون في
الشهادات الرسمية ،عذرا على تقصيرنا
العام في توفير الفرص الالزمة إلستقبالكم
في سوق العمل بعد تخصصكم .فأنتم أثمن
ما ينتجه الوطن لمستقبل يكبر بكم ،لكنه
غير مضمون في ظل التباعد بين مكونات
الوطن ،فيما انتم تستحقون االستقرار لكي
تنتجوا وتبدعوا وترفعوا مداميك االقتصاد
وتعززوا موارد الدولة .
وزير التربية الياس بو صعب

تتوخى الدولة من االهتمام بالمتفوقين
وتشجعيهم على البقاء في لبنان .اذ
تفتش الجامعات المرموقة عالميا عن
الطالب المتميزين في بلدانها أو في
خارجها لكي يعلو شأنها بهم فيتهافت
عليها كل من يسعى نحو العلى .
رئيس مجلس اإلدارة جورج طعمه

بلغ عدد المتفوقات والمتفوقين
هذا العام الذين استفادوا من
برنامج المجلس  28طالبة وطالبا من
مدارس رسمية وخاصة من جميع
المناطق اللبنانية .واختار الطالب
اإللتحاق بالمؤسسات األكاديمية
على الشكل التالي:
الجامعة األميركية في بيروت14 :
طالباً في الطب والهندسة وعلوم
اإلدارة
الجامعة اللبنانية األميركية6 :
طالب في الهندسة والصيدلة
وإدارة األعمال واألدب اإلنكليزي
الجامعة اللبنانية 4 :طالب في
الطب والعلوم السياسية واألدب
الفرنسي والجغرافيا
جامعة القديس يوسف 3 :طالب
في الطب واألدب العربي
والصحافة
جامعة فينيسيا :طالب واحد في
اختصاص علوم الكمبيوتر

أخبار المجلس

نشرة البحث العلمي
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متفوقو الثانوية العا ّمة للعام الدراسي 2016-2017
العلوم العامة

المرتبة /الدرجة

اإلســـــــــــــم

المدرسة

الجـــــــــامعـة

االختصاص

هندسة صناعية

4

الثانية/جيد جداً

احمد طالل البخاري

ثانوية اإليمان النموذجية

AUB

هندسة مدنية

هندسة ميكانيك

4
4

الثانية/جيد جداً

باسل جمال شعيب

ثانوية الشهيد بالل فحص

جامعة فينيسيا علوم الكومبيوتر

3

الرابعة/جيد جد َا

كنده هيثم شقص

األولى/جيد جداً

كوثر عبد اإلمام مقداد ثانوية اإلمام الحسن – جمعية AUB
المبرات

الثانية  /جيد جداً الياس جوزيف خليفة

الثالثة/جيد جداً

الرابعة/جيد جداً
الرابعة/جيد جداً

ثانوية السيدة للرهبات
المخلصيات

AUB

سيلفانا يونس اليخني

اإليمان اإلسالمية

عبد الهادي محمد
الشموري

ثانوية المنارة الرسمية

AUB

الليسيه ناسيونال

AUB

عالء وائل خداج

LAU

ثانوية روضة الفيحاء – المتين AUB

الخامسة/جيد جداً هيام رفاعي أبو خشفة ثانوية رهبات مار يوسف
الظهور
الخامسة/جيد جداً لوكاس جورج بو جودة مدرسة القديس يوسف لرهبات AUB
القلبين األقدسين – عين نجم

علوم الحياة

المرتبة  /الدرجة اإلســــــــــــــــــــــم
األولى/جيد جداً

المدرسة

UL

USJ

الثانية/جيد جداً

زهراء محمد سبيتي

الرابعة/جيد جداً

سمر رجائي الحسني

الجامعة الوطنية  -عاليه

الخامسة/جيد جداً تدي جوزيف صوما

االجتماع واالقتصاد

المرتبة  /الدرجة اإلســــــــــــــــــــــم
األولى  /جيد جداً

سارة مروان مياس

الثانية  /جيد جداً سحر محمود ح ّبوب

الثالثة  /جيد جداً ياسمين عدنان فضل
الله
الرابعة  /جيد جداً نانسي سامر ماضي

الخامسة/جيد جداً فاطمة يوسف عقيل

دده
الفرير – ّ
المدرسة

AUB

AUB

AUB

طب

7

طب

طب

AUB

LAU

علوم الكمبيوتر

ثانوية الكوثر

ثانوية المهدي – شاهد

صيدلة

إدارة أعمال

AUB

AUB

7

5

الجــــــــــامعـــة

مدرسة أمجاد

مدرسة أمجاد

طب

االختصــــــاص

LAU

مدرسة أمجاد

هندسة ميكانيك

4

طب

ثانوية الكوثر

الثانية/جيد جداً

طب

7

7

LAU

مالك مصطفى حب الله ثانوية الكوثر

هندسة كهرباء وكمبيوتر 4

الجــــــــــامعـــة

أحمد عباس العطار

الثانية/جيد جداً

طب

7

هندسة مدنية

4

االختصــــــاص

ثانوية اإلمام الجواد

ريام أيسر حجازي

هندسة ميكاترونيك

5

سنوات الدراسة

AUB

الليسة ناسيونال

سـنوات الدراسة

7

7

عدد السـنوات

Banking & Finance

3

إدارة أعمال

3

علوم سياسية

3

3

3
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اآلداب واإلنسانيات

المرتبة  /الدرجة اإلســـــــــــــــم
األولى/جيد جداً

نشرة البحث العلمي

المدرسة

برال جوزيف عواد

الجــــــــــامعـــة

االختصــــــاص

عـدد السـنوات

ثانوية صور الرسمية للبنات

LAU

علوم سياسية

3

USJ

علم نفس

3

راهبات سيدة الرسل

LAU

الثانية/جيد جداً

ندين علي عبود

الثالثة/جيد

سمر مارون داغر

راهبات سيدة الرسل

أالء أحمد غندور

ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية UL

الثالثة/جيد

الرابعة/جيد

الخامسة/جيد

الخامسة/جيد

دجوني توفيق القسيس ثانوية عجلتون الرسمية

هال عمر طالب

USJ

ثانوية القبة الرسمية المختلطة UL

نيفين جورج األشهب

أخبار المجلس

ثانوية مرجعيون الرسمية

الياس جوزيف خليفة باسل جمال شعيب

كوثر عبد اإلمام
مقداد

احمد طالل البخاري

عالء وائل خداج

هيام رفاعي أبو
خشفة

لوكاس جورج بو
جودة

سمر رجائي الحسيني

تدي جوزيف صوما

سارة مروان مياس

سحر محمود ح ّبوب

برال جوزيف عواد

ندين علي عبود

دجوني توفيق
القسيس

سمر مارون داغر

UL

إدارة أعمال

أدب عربي

3
3

أدب إنكليزي

3

أدب فرنسي

3

جغرافيا

3

سيلفانا يونس اليخني

كنده هيثم شقص

عبد الهادي محمد
الشموري

أحمد عباس العطار

ريام أيسر حجازي

زهراء محمد سبيتي

مالك مصطفى حب
الله

ياسمين عدنان فضل
الله

نانسي سامر ماضي

فاطمة يوسف عقيل

هال عمر طالب

أالء أحمد غندور

نيفين جورج األشهب

أخبار المجلس

نشرة البحث العلمي
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 19مؤسسة جامعية تو ّقع على "شرعة البحث العلمي"

الرئيس سالم مع الوزراء الحاج حسن وجريج والمشنوق ورؤساء الجامعات الموقعين

أصـدر "المجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة"،
فـي تمـوز الماضـي ،شـرعة المبـادئ األخالقيـة
للبحـث العلمـي فـي لبنـان باللغـات الثلاث:
العربيـة والفرنسـية واإلنكليزية .وبـدأ تعميمها
علـى اإلدارات والجامعـات والمؤسسـات
المعنيـة بالبحـث العلمـي .تقـع الشـرعة فـي
خمـس عشـرة صفحـة ،وتشـمل سـبعة مبـادئ
رئيسـية :الممارسـات المسـؤولة فـي البحـث
العلمـي ،والممارسـات غيـر المسـؤولة فـي
مجـال البحـث ،تنفيـذ البحـوث وآليـات العمل
المشـترك ،معالجـة ونشـر نتائـج البحـوث،
حقـوق المؤلـف والملكيـة األدبيـة ،اسـتثمار
نواتـج البحـوث وحقـوق الملكيـة الفكريـة،
ومسـؤولية المؤسسـات الراعيـة للبحـث.
قـام بتأليـف الشـرعة األميـن العـام للمجلـس
الوطنـي للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه،
واألسـتاذ فـي "الجامعـة األميركيـة فـي بيـروت"
الدكتـور نايـف سـعاده ،والمستشـار العلمي في
المجلس الدكتور ف ّواز ف ّواز ،وبمسـاهمة األمين
العـام لــ "اللجنـة اإلستشـارية الوطنيـة اللبنانية
ألخالقيـات علـوم الحيـاة والصحـة" الدكتـور
ميشـال الضاهـر ،ومديـر مركـز األخالقيـات فـي
"جامعـة القديـس يوسـف" الدكتـور ميشـال
إن الجهد الذي أنتج شرعة المبادئ
األخالقية للبحث العلمي يؤكد أن
في لبنان خزانا كبيرا للعمل في اتجاه
المحافظة على األخالق ،ليست العلمية
فحسب ،بل األخالق العامة في البالد.
فاللبنانيون بغالبيتهم الساحقة هم من
أصحاب األخالق وهم ضمان أخالقي
يحافظ على بلدنا وعلى مسيرتنا الوطنية،
والجامعات تقود ذلك ونحن نسعى وراءها
إلعالء شأن هذه القيم وتعميمها على ّ
كل
اللبنانيين.
تمام سالم
الرئيس ّ

شـوبر ،وعضـو مجلـس إدارة المجلـس الوطنـي
للبحـوث العلميـة الدكتـورة تميمـه الجسـر.
نفّـذ المجلـس المشـروع بدعـم جزئـي مـن
منظمة اليونيسكو (برنامج الشراكة  )2015من
خلال "اللجنـة الوطنيـة اللبنانيـة لليونيسـكو"
وبالتنسـيق مـع "اللجنـة االستشـارية الوطنيـة
اللبنانيـة ألخالقيـات علـوم الحيـاة والصحـة،
وشـارك بمناقشـته خبـراء مـن  18مؤسسـة
هـي :الجامعـة اللبنانيـة ،الجامعـة األميركيـة
فـي بيـروت ،جامعـة القديس يوسـف ،الجامعة
اللبنانيـة األميركيـة ،جامعـة الـروح القـدس
الكسـليك ،جامعـة البلمنـد ،جامعـة بيـروت
العربيـة ،جامعـة سـيدة اللويـزه ،الجامعـة
اللبنانيـة الدوليـة ،الجامعـة اإلسلامية
فـي لبنـان ،الجامعـة األميركيـة للعلـوم
والتكنولوجيا ،جامعة رفيق الحريري ،الجامعة
األنطونيـة ،جامعـة فينيسـيا ،باإلضافـة إلـى
مصلحـة األبحـاث العلميـة الزراعيـة ،والوكالـة
الجامعيـة الفرنكوفونيـة  ،AUFوالمعهـد
الفرنسـي للشـرق األدنـى .IFPO
يمكـن للباحثيـن الحصـول علـى الكت ّيـب من
خلال اإلتصـال بالمجلس.
تهدف وثيقة الشرعة إلى تحديد
المرتكزات والقواعد األخالقية والموجبات
التي تقع على عاتق الباحث ،وعلى
المؤسسة التي ينتمي إليها من خالل
الممارسة المسؤولة لهذا النشاط في
مختلف مجاالت المعرفة العلمية.
ووضعت هذه الشرعة باإلستناد إلى عدد
كبير من المراجع والوثائق المعتمدة في
أبرز مراكز البحوث العلمية والجامعات
العالمية ،ومع األخذ بعين اإلعتبار
السياسات البحثية واألكاديمية في لبنان
وآليات العمل المعتمدة.
األمين العام معين حمزه

و ّقعت المؤسسات البحثية
والجامعات على الشرعة ،خالل حفل
أقامه "المجلس الوطني للبحوث
العلمية" في تموز الماضي في
السراي الكبير ،برعاية وحضور رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم والوزراء
حسين الحاج حسن ،رمزي جريج
ومحمد المشنوق ورؤساء الجامعات
والمؤسسات البحثية في لبنان.

أيها الباحثون ،أنتم دعامة لبنان الغد
الواعد .نعتز بكم ونُشيد بأبحاثكم التي
تصنف بلدنا من بين الدول المنتجة
التي تقوم بواجبها تجاه االنسانية
جمعاء .ويجب اتخاذ تعاون الجامعات
والمؤسسات العاملة في لبنان في مجال
البحث العلمي نموذج ًا لوحدة الوطن
ونم ّوه.
رئيس مجلس اإلدارة جورج طعمه
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السالمة المدرسية حيال مخاطر الزالزل

 سرسق، حمزه، يرق،ج ّبور

منشـورات فـي شـأن الخطـر الزلزالـي فـي لبنان
 وتلا.لتوزيعهـا علـى المـدارس اللبنانيـة
.العـرض حـوار مفتـوح مـع الحضـور
وفـي الصفحـة األخيـرة مـن هذا العـدد صورة
.أعده المجلس لهذه المناسـبة
ّ الملصـق الـذي

والمهنـدس رشـيد جمعـة شـرحا لمشـروع
السلامة المدرسـية وللوثائـق التـي صـدرت
عنـه باالضافـة الـى لمحـة سـريعة عـن مشـاريع
 وكان الق ّيمـون علـى المشـروع.المركـز
، العـام الماضـي،قـد سـ ّلموا وزارة التربيـة

ّ
نظـــم "المركـــز الوطنـــي للجيوفيزيـــاء" التابـــع
"للمجل ــس الوطن ــي للبح ــوث العلمي ــة" ن ــدوة
 فــي أيلــول،خاصــة لمــدراء المــدارس الرســمية
 فــي قصــر األونيســكو بمناســبة ختــام،الماضــي
مش ــروع "الس ــامة المدرس ــية حي ــال مخاط ــر
الـــزالزل" الـــذي ســـاهمت "اللجنـــة الوطنيـــة
.اللبناني ــة لليونس ــكو" بتموي ــل جزئ ــي ل ــه
شـارك فـي النـدوة مديـر عـام وزارة التربيـة
فـادي يـرق ممثلا وزيـر التربيـة والتعليـم
 واألمينـة العامـة،العالـي اليـاس بـو صعـب
"للجنـة الوطنيـة اللبنانية لليونسـكو" الدكتورة
زهيـدة درويـش ج ّبـور واألمين العـام للمجلس
الوطنـي للبحـوث العلميـة الدكتـور معيـن
 قدمـت مديـرة "المركـز الوطنـي.حمـزه
للجيوفيزيـاء" الدكتـورة مارليـن البراكـس

Geodynamics of the Eastern Mediterranean region

Opening session (from right to left): Wissam Zahabi (LPA), General Secretary Mouin Hamzé (CNRS-L),
Fadi Geara (USJ-ESIB), Alexandre Sursock (CNRS-L), Lama Inati (CNRS-L, IFPEN, UPMC, USJ-ESIB)

A scientific Seminar was held on October 13 at the
CNRS-L jointly organized by the CNRS (National Council
for Scientific Research- Lebanon), the LPA (Lebanese
Petroleum Administration), the IFPEN (Institut Français
du Pétrole Energies Nouvelles) and the ESIB- USJ (École
Supérieure des Ingénieurs de Beyrouth), on the theme:
“Geodynamics of the Eastern Mediterranean region:
lithospheric modelling to basin analysis”. It discussed
recent works aiming to better understand the nature
of the crust and its impacts on the geodynamics of
the Levant basin and at a larger scale the Eastern

Mediterranean region. The deep processes that
affect and relate to the shallow sedimentary basin
evolutions were also explored. The outcome of this
seminar highlighted how the scientific community
has and will benefit from the considerable amount
of data that has been provided due to the recent gas
discoveries; including high-resolution seabed mapping,
2D and 3D reflection seismic surveys, gravimetric and
magnetometric campaigns, and even drilling. The
presenters finally tried to link the ongoing research
programs with societal and industrial interests.

مؤتمرات علمية

نشرة البحث العلمي

العدد  | 183آب  -تشرين األول | 2016

07

المؤتمر الـ  60للوكالة الدولية
للطاقة الذرية

زيارة وفد من وكالة التعاون
الدولي الياباني ( )JIPAالى
مختبرات الهيئة

نصر ،نصولي ،بدوره ،حمزه

نصولي ،سيف ،حمزه ،ممثلة ( ،)JIPAسركيس ،ممثلة السفارة اليابانية

شـارك لبنـان بالمؤتمـر الــ  60للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي شـهر أيلـول
ضـم الوفـد اللبنانـي القائـم باألعمـال السـيد سـليم بـدورة ،واألميـن
الماضـيّ .
العـام للمجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة الدكتـور معيـن حمـزه ،ومستشـار
رئيـس الحكومـة الدكتور القاضي يوسـف نصـر ،ومدير الهيئة اللبنانية للطاقة
الذريـة الدكتـور بلال نصولـي ومسـؤولة التعـاون التقني في الهيئة اآلنسـة رنا
أبـو الهدى.
وقـد شـارك الوفـد فـي اجتماعـات التعـاون التقنـي واألمـن النـووي واآلمـان
اإلشـعاعي ،وتـرأس الدكتـور نصولـي اإلجتمـاع ال  27لمجلـس ممثلـي التعـاون
التقنـي النـووي للـدول العربيـة ،فـي منطقة آسـيا والمحيـط الهادىء (آراسـيا)،
كما أجريت مباحثات حول المشـاريع المنفذة بين الوكالة ولبنان ومشـاريع
التعـاون التقنـي اإلقليمـي والوطنـي للـدورة البرامجيـة  2017و.2018

ضمـن إطـار التعـاون القائـم بيـن الهيئـة اللبنانيـة للطاقـة الذريـة
التابعـة للمجلـس الوطنـي للبحـوث العلميـة والمديريـة العامـة
لآلثـار إلسـتخدام الطرائـق النوويـة والمكملـة لهـا لتحديـد أعمـار
اللقـى األثريـة ومنشـأها ،وإجـراء الدراسـات الفيزيوكيميائيـة
عليهـا ،وبالتعـاون الوثيـق مـع وزارة الثقافـة والسـفارة اليابانيـة
فـي بيـروت ،زار وفـد مـن وكالـة التعـاون الدولـي اليابانـي ()JIPA
وتـم وضـع وضـع األسـس
مختبـرات الهيئـة فـي آب الماضـيّ .
لمشـروع مشـترك بيـن وزارة الثقافـة والمجلـس الوطني للبحوث
العلميـة يهـدف الـى تعزيـز إمكانيـات الهيئـة اللبنانيـة للطاقـة
الذريـة التحليليـة فـي مجـاالت الدراسـات األثريـة ،بتمويـل مـن
الحكومـة اليابانيـة بمبلـغ قـدره  500ألـف دوالر أميركـي.

زيارة وفد من وزارة العلوم اإليرانية إلى المجلس
زار وفــد مــن وزارة العلــوم والبحــوث
والتكنولوجيــا فــي الجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة ،فــي تشــرين الثانــي الماضــي،
المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة .تــرأس
الوفــد وزيــر العلــوم والبحــوث والتكنولوجيــا
فــي الشــؤون الثقافيــة واإلجتماعيــة الســيد
ضيــاء هاشــمي نايــب .وضـ ّـم الوفــد مديــر عــام
الشــؤون الثقافيــة واإلجتماعيــة فــي وزارة
العلــوم والبحــوث والتكنولوجيــا فضــل اللــه
ايرجــي كجــوري ،ورئيــس مركــز بحــوث العلــوم
اإلنســانية والدراســات الثقافيــة حســين
علــي قبــادي ،ورئيــس جامعــة فردوســي-
مشــهد محمــد كافــي ،ورئيــس جامعــة شــهيد
شــمران-أهواز غــا محســين خواجــه ،ووكيــل
مركــز العالقــات العلميــة والدوليــة فــي وزارة

وفد وزارة العلوم اإليرانية في المجلس

العلــوم والبحــوث والتكنولوجيــا حســن
كالتــه ،والمستشــار الثقافــي اإليرانــي فــي
بيــروت محمــد مهــدي شــريعتمدار .وقــد

عــرض الوفــد لمجــاالت التعــاون الممكنــة مــع
المؤسســات الجامعيــة والبحثيــة فــي لبنــان
وضمــن المشــاريع الدوليــة.
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التصميم المعماري الف ّعال وتكنولوجيا التبريد ومواد البناء

المشاركون في الم ٔوتمر

اســتضافت الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت  ،)AUB(  فــي شــهر أيلــول
الماضــي ،المؤتمــر العالمــي الثانــي للجمعيــة األميركيــة لمهندســي
التدفئــة والتبريــد وتكييــف الهــواء تحــت عنــوان "التصميــم العمــاري
الف ّعــال وتكنولوجيــا التبريــد ومــواد البنــاء" بمشــاركة عــدد كبيــر مــن
الخبـراء والطــاب مــن لبنــان والخــارج .سـ ّلط المؤتمــر الضــوء علــى الــدور
األساســي لقطــاع العمــارة والبنــاء فــي مواجهــة تغ ّيــر المنــاخ عبــر اعتمــاد
تصاميــم تدخــل فيهــا تقنيــات التكنولوجيــا المســالمة مــع اســتخدام
المــواد الطبيعيــة.
ّ
نظمــت المؤتمــر "الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت " ومؤسســة
"منيــب وأنجيــا المصــري للطاقــة ومصادرهــا الطبيعيــة" بالتعــاون مع
"الجمعيــة األميركيــة" بفرعهــا اللبنانــي وادارتهــا الدوليــة .وترأســت
اســتاذة الهندســة الميكانيكيــة فــي الجامعــة األميركيــة الدكتــورة
نســرين غـ ّـدار المؤتمــر بهيئتيــه العلميــة والتنظيميــة وأشــارت الــى
"أنــه حــان الوقــت للفصــل بيــن احتياجــات التبريــد والتجفيــف
باســتخدام أنظمــة هجينــة" .ولفــت ممثــل الجمعيــة األميركيــة
والمدمــرة لتقنيات
بفرعهــا اللبنانــي صــاح الزيــن الــى اآلثــار الســلبية
ّ
التبريــد المعتمــدة حاليــا .ورأى ممثــل رئيــس "الجمعيــة األميركيــة"

الدكتــور وليــد شــكرون أنــه يجــب علــى الــدول العربيــة اللجــوء الــى
أحــدث التقنيــات الطبيعيــة التــي تســتخدم التكنولوجيــا كوســيلة
للحفــاظ علــى المنــاخ والطبيعيــة .ولفــت عميــد كليــة الهندســة
والعمــارة فــي الجامعــة األميركيــة بالوكالــة الدكتــور آالن شــحادة الــى
أن الجامعــة اعتمــدت اســتراتيجية الحفــاظ علــى الطاقــة وتطويــر
ّ
البحــوث منــذ مـ ّـدة.
مــن جهــة أخــرىّ ،
أكــد الدكتــور عمــر المصــري مــن "مؤسســة منيــب
وأنجيــا المصــري" علــى دعــم التعــاون األكاديمــي والمهنــي والبحــوث
المتعــددة التخصصــات فــي مجــاالت مرتبطــة بالطاقــة والمــوارد
الطبيعيــة والبيئــة .وثمــن األميــن العــام للمجلــس الوطنــي للبحــوث
العلميــة الدكتــور معيــن حمــزه انعقــاد المؤتمــر فــي ّ
ظــل المشــاكل
العالميــة واالحتبــاس الح ـراري الــذي يرخــي بظاللــه الضــارة فــي جميــع
أنحــاء العالــم .وشــدد المستشــار العلمــي فــي المجلــس الدكتــور حســن
الشــريف علــى الشـراكة المباشــرة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وعلــى
وقدر
دور الجامعــات فــي نقــل الخبــرة الــى قطاعــات اإلنتاج والخدمــاتّ .
وكيــل الشــؤون االكاديميــة بالوكالــة فــي الجامعــة األميركيــة الدكتــور
محمــد حراجلــي جهــود الجميــع النجــاح المؤتمــر العالمــي.

Lebanese Science Journal - CNRS
LSJ on the DOAJ
article level from 130 countries.
The aim of the DOAJ is to increase the visibility and
ease of use of open access scientific and scholarly
journals, thereby promoting their increased usage
and impact. The DOAJ aims to be comprehensive and
cover all open access scientific and scholarly journals
that issue a quality control system to guarantee the
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المنتدى الثاني عشر للتكنولوجيا واإلبداع الصناعي – ليرا
البحوث العلمية في خدمة الصناعة واإلبتكار
نظــم "برنامــج إنجــازات البحــوث الصناعيــة
اللبنانيــة "ليــرا" وبالتعــاون مــع وزارة الصناعــة
ومصــرف لبنــان والمجلــس الوطنــي للبحــوث
العلميــة وجمعيــة الصناعييــن اللبنانييــن ونقابة
المهندســين فــي بيــروت "المنتــدى الثانــي
عشــر للتكنولوجيــا واإلبــداع الصناعــي" ،فــي
تشــرين األول الماضــي ،فــي قصــر "األونيســكو".
ضـ ّـم المنتــدى  51مشــروعا شــارك فــي تنفيذهــا
مجموعــة مــن الصناعييــن مــع مشــاركة 10
وكرم البرنامــج حاكم مصرف
جامعــات لبنانيــةّ .
لبنــان ريــاض ســامة بتســليمه درع البرنامــج.

هدف برنامج "ليرا" ،منذ تأسيسه في
العام  ،1997الى ربط المصنع اللبناني
بالجامعة بغية إيجاد حلول لتطوير
المنتجات الصناعية في شأن النوعية
والسعر ،ولتك ّيف الجامعة برامجها مع
حاجات الصناعة.
رئيس اللجنة اإلدارية لبرنامج ليرا ماهر صقال

ال نفع للبحث العلمي وال جدوى
اقتصادية منه اذ لم يتحول الى مشروع
اقتصادي وانتاجي يستفيد منه الصناعي
والمستثمر .لذلك من المهم تحويل برنامج
"ليرا" الى مؤسسة تتمتع بمرونة وشفافية،
وتتعاطى مع المشاريع البحثية العلمية
الطالبية بمسؤولية ،وتتيح المجال أمام
المبتكرين اللبنانيين في الخارج لعرض
مشاريعهم البحثية في المعرض المرافق
لمنتدى البرنامج.
وزير الصناعة حسين الحاج حسن

الجم ّيل ،الوزير الحاج حسن ،حاكم مصرف لبنان سالمة ،حمزه ،شهاب

منذ مطلع التسعينات ،أطلق العديد من المشاريع بهدف تعزيز مسيرة البحوث واإلبداع،
ومن المفيد استخالص المعطيات :ما يزال التعاون بين الباحثين والصناعيين خجوال
متواضعا بالرغم من القناعة العامة بضرورة التكامل فيما بينهما ،ليس لدى أي من الطرفين ما
يكفي من الحوافز المادية والقانونية واإلدارية لالستفادة من إمكانيات اآلخر ،ويوجد شكوك
في القدرة على استيعاب واستثمار نواتج التعاون.
أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه

يستفيد الصناعيون من القروض
المتوسطة وطويلة األجل ،المدعومة من
مصرف لبنان ،في القطاعات اإلنتاجية
والتكنولوجية وتلك الممنوحة بكفالة
من شركة كفاالت ،والقروض الممنوحة
لتمويل مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع
قائمة ،أو تمويل الرأسمال التشغيلي،
القروض لرواد األعمال والمبادرين وتلك
الممنوحة ألغراض البحوث والتطوير.
ويشكل اقتصاد المعرفة قطاعا واعدا في
لبنان ،فزادت إمكانية استثمار المصارف
في اقتصاد المعرفة من نسبة  3في المئة
الى  4في المئة من أموالها الخاصة.
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة

تولي الصناعة اللبنانية أهمية كبرى
للبحث والتطوير انطالقا من حاجتها
الكتساب ميزة وقدرة تنافسيتين ،مع
اإلشارة الى ضرورة انشاء مرصد للتقنيات
الحديثة والعلوم في لبنان لمواكبة
البحوث والدراسات العالمية ،ودراسة
آثارها العلمية والصناعية.
رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجم ّيل

ان المبدعين اللبنانيين كفيلون
بإنتاج األفكار وتنفيذها لتسترجع الصناعة
مكانا مرموقا في بلد ال ينقصه األدمغة
واليد العاملة واألفكار الن ّيرة .اذ ال توجد
صناعة من دون هندسة ،وال هندسة من
دون صناعة حتى مع تفاوت المعايير
والمقاييس واألحجام واألنواع".
نقيب المهندسين خالد شهاب
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أخبار المجلس

جوائز "لوريال – يونسكو" لخمس باحثات من المشرق العربي ومصر

المكرمات مع السيدة رندى بري
الباحثات
ّ

أقــام برنامــج "لوريال-يونســكو مــن أجــل الم ـرأة فــي العلــم" للمشــرق العربــي ومصــر ،فــي شــهر
أيلــول الماضــي فــي المعهــد العالــي لألعمــال ،احتفــاال تكريميــا لمنــح جوائــز لخمــس باحثــات
عربيــات برعايــة وحضــور نائــب رئيســة "الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المـرأة اللبنانيــة" ورئيســة مجلــس
أمنــاء "جامعــة فينيســيا" الســيدة رنــدى بــري.
حقّق برنامج "لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم" ،منذ اطالقه في العام  ،1998تقدما
كبيرا في مشاركة المرأة في العلم وبلغ العدد اإلجمالي للباحثات المكرمات  .2530حازت
 2438باحثة منهن على زمالة البرنامج في  112دولة في العالم ،وحصلت  92باحثة منهن
على درجة تكريم عليا لنجاحهن في مجال العلوم .ويطلق البرنامج "بيان-مانيفستو" ،وثيقة
عالمية من ست نقاط لرفع الوعي في شأن مشاركة المرأة في العلم وتتضمن تعهدا لتمكين
المرأة من القيام بأدوار قيادية ومتقدمة في العلوم.
أشار رئيس لجنة التحكيم األمين العام لـ "المجلس الوطني للبحوث العلمية" الدكتور معين
حمزه  ،خالل حفل توزيع الجوائز ،الى ان  89باحثة من حملة شهادة الدكتوراه تقدمن
للحصول على الجائزة ما يدل على النجاح الهائل للبرنامج في المشرق العربي ومصر.
وتشكل الجائزة ،وفق األمينة العامة "للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو" الدكتورة زهيدة
درويش جبور ،برهانا ساطعا على عدم وجود تعارض بين الجمال والتفوق وبين األنوثة
والرصانة العلمية .ون ّوه مدير عام "لوريال المشرق العربي" فيليب باتساليدس بجهود
النساء المميزات وتفانيهن في سبيل العلم وعملهن الدؤوب لتوفير حلول جديدة للمشاكل
التي تواجه العالم العربي .وأكدت نائب "رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"
رندى بري على انه ال يجوز التذ ّرع بضعف اإلمكانات أو قلة األموال أو العادات والتقاليد
تهمش المرأة العالمة والباحثة.
لوضع عراقيل ّ

تم اختيار الباحثات المميزات من
ّ
األردن ،سوريا ،مصر ،العراق ولبنان:
الدكتورة أماني الغرايبة  -األردن:
أستاذة مساعدة في قسم الهندسة
الطبية من كلية الهندسة في جامعة
عمان األهلية.
الدكتورة غنوة خضور  -سوريا:
باحثة في قسم بحوث الموارد
الطبيعية بالهيئة العامة للبحوث
العلمية الزراعية ،وزارة الزراعة
واالستصالح الزراعي ،دمشق.
الدكتورة مي طلبه  -مصر :أستاذة
مساعدة في علم األدوية والسموم
بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
القاهرة.
الدكتورة شذى الطائي  -العراق:
أستاذة مساعدة في قسم علوم
الحياة ،كلية العلوم – الجامعة
المستنصرية ،بغداد.
الدكتورة تمارا الزين  -لبنان:
باحثة مشاركة في الهيئة اللبنانية
للطاقة الذرية – المجلس الوطني
للبحوث العلمية.

الزين :ابتكار مواد إلزالة التلوث اإلشعاعي

السيدة بري والزين

حازت الباحثة في "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" التابعة للمجلس الدكتورة تمارا الزين الجائزة عن بحوثها في
ابتكار مواد إلزالة التلوث اإلشعاعي وقياس الجرعة المشعة ما يساهم في حماية البيئة ،والموارد الطبيعية،
وصحة اإلنسان .حصلت الزين على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية في العام  2002من جامعة "األلزاس"
في فرنسا حيث عملت كاستاذ مشارك بين األعوام  2003و .2013وعادت بعدها الى لبنان وانضمت ،في العام
 ،2014الى "الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية" وع ّينت في العام  2015مديرة لبرنامج منح الدكتوراه في المجلس،
وتمت تسميتها ،في العام الحالي ،من قبل "الوكالة الجامعية الفرنكفونية" عضوا في المجلس العلمي الدولي الذي
ّ
يضم  27شخصية علمية تمثل  116دولة .تقوم الزين ببحوثها في لبنان وبدعم من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"
وتلفت الى أن البحث العلمي في العالم العربي تنقصه اإلستراتيجيات الوطنية ،والميزانيات المخصصة للدعم مع
ضعف في اإليمان بقدرات المرأة في التفوق واإلبداع.

أخبار المجلس

نشرة البحث العلمي
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جوائز "لوريال – يونسكو":
أربع منح لباحثات من الخليج
بمبــادرة مشــتركة بيــن زمالــة "لوريال-يونســكو مــن أجــل المـرأة
فــي العلــم" ،وبيــن جامعــة "زايــد في اإلمــارات العربيــة المتحدة"
وبرعايــة رئيســتها وزيــرة الدولــة للتســامح معالــي الشــيخة لبنــى
بنــت خالــد القاســمي ،منحــت لجنــة الحكــم ،التــي يترأســها
األميــن العــام "للمجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة" الدكتــور
معيــن حمــزه ،أربــع منــح لباحثــات مقيمــات ويعملــن فــي دول
الخليــج.

The 2016 Fellows are:

المكرمات في مجلس النواب
ّ

لمناســبة الذكــرى السادســة والتســعين إلعــان دولــة لبنــان الكبيــر فــي أيلــول
كرمــت "المبــادرة الوطنيــة
 ،1920وبرعايــة رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــريّ ،
لمئويــة لبنــان الكبير-برنامــج لبنانيــات  - 2020لبنــان وطــن المعرفــة" ،فــي
شــهر أيلــول الماضــي فــي مجلــس النــواب ،لبنانيــات مميــزات يعملــن فــي
اإلدارة العامــة ،وســفيرات ،وممثــات للمنظمــات الدوليــة ،ورائــدات فــي
البحــث العلمــي ،ومتفوقــات فــي شــهادة الثانويــة العامــة .ومــن "المجلــس
تــم تكريــم مديــرة "المركــز الوطنــي للجيوفيزيــاء"
الوطنــي للبحــوث العلميــة" ّ
التابــع للمجلــس الدكتــورة مارليــن براكــس ،ومديــرة برنامــج المنــح فــي المجلــس
الدكتــورة تمــارا الزيــن ،والباحثــة فــي "الهيئــة اللبنانيــة للطاقــة الذريــة" التابعــة
للمجلــس الدكتــورة رولــى بــو خـزام ،ومديــرة برنامــج دعــم البحــوث العلميــة فــي
المجلــس الدكتــورة اليــز نجيــم .واعتبــرت النائــب بهيــة الحريــري أن التكريــم
فرصــة لتجديــد الثقــة باللبنانيــات اللواتــي حملــن رايــة التعليــم علــى مــدى عقــود
طويلــة مــن تاريــخ لبنــان ،ولهــن أثــر عظيــم فــي الحفــاظ علــى لبنــان المعرفــة
خصوصــا فــي العقــود الخمســة الماضيــة ،فتظهــر المبــادرة الحضــور المم ّيــز
للرائــدات اللبنانيــات فــي جميــع المجــاالت.

تعيين مديرين جديدين لمركزي علوم
البحار والجيوفيزياء

تـ ّـم تعييــن الباحــث المشــارك فــي المركــز الوطنــي لعلــوم البحــار الدكتــور ميــاد
فخــري مديـراً للمركــز لمــدة ثــاث ســنوات وذلــك اعتبــاراً مــن  ، 2016/7/1وتـ ّـم
تعييــن الباحثــة العلميــة فــي المركــز الوطنــي للجيوفيزيــاء الدكتــورة مارليــن
البراكــس مديــرة للمركــز لمــدة ثــاث ســنوات وذلــك اعتباراً مــن  .2016/7/1كما
ك ّلــف المهنــدس رشــيد جمعــه فــي المركــز الوطنــي للجيوفيزيــاء بــإدارة محطــات
الرصــد الزلزالــي التابعــة للمركــز والموزعــة علــى كا ّفــة األراضــي اللبنانيــة .وذلــك
بموجــب قـرار صــادر عــن األميــن العــام رقــم  2/44تاريــخ .2016/6/28

Maha Al Asmakh, (QATAR):
assistant professor in Biomedical
Science at the Health Sciences
College in Qatar University for her
research on “Micro biota and its effects on brain
development and reproductive health”.
Shimaa Hassan Eissa, (KSA):
assistant professor of research
at the Chemistry Department,
College of Science and General
Studies, AlFaisal UniversityRiyadh For her
research on “The development of novel DNA
Aptamer-based Biosensing technology for the
Detection of Glycated Haemoglobin in human
whole blood”.
Lila Habib, (Kuwait): assistant
professor at the Biomedical
Engineering Unit, Department of
Physiology, Faculty of Medicine
- Kuwait University for her research on
“Developing muscular dystrophy patient- specific
induced pluripotent stem cell based assays for
disease modeling”.
Hanifa Taher Al Blooshi, (UAE):
assistant professor at the
Chemical and Environmental
Engineering Department at
Masdar Institute for her research on
“Designing a new novel system for enzymatic
biodiesel production”.
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مشاريع المجلس

أزمة الليطاني وبحيرة القرعون

تتأثــر البحيــرات بظاهــرة التشــبع واإلثــراء
الغذائــي ( )Eutrophicationأو نمــو
الطحالــب التــي تحــدث خلــا فــي المحيــط
المائــي .اذ يشــكل تكاثــر الطافيــات النباتيــة
(  )Phytoplanktonوكثافتهــا علــى ســطح
الميــاه عائقــا إلختــراق أشــعة الشــمس
الــى األســفل مــا يحــدّ مــن عمليــة التركيــب
الضوئــي .ويتســبب التشــبع الغذائــي بظهور
التخمــر الالهوائــي ،وبانبعــاث غــازات مثــل
"كبريتيــد الهيدروجيــن "H2S-واألمونيــا.
يــؤدي ارتفــاع نســبة المــواد المعدنيــة والمــواد
الملوثــة فــي الميــاه اآلســنة (مثــل النيتــرات
والفوســفات) الــى زيــادة نمــو الطحالــب،
والســيانوبكتيريا ( )Cyanobacteriaوتكاثرهــا
الــى معــدالت أعلــى مــن قــدرة اســتهالك
الحيوانــات المجهريــة (.)Zooplankton
يقضــي هــذا النــوع مــن الطحالــب ،وفــق الباحث
فــي "المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة"
الدكتــور كمــال ســليم ،فــي بحيــرة القرعــون علــى
الكائنــات الحيــة ويفــرز ســموما بلــغ معدلهــا
أربعمئــة ضعــف المعــدل المســموح بــه عالميــا،
وتتســرب هــذه الســموم الــى األعمــاق .تحتــوي
الطحالــب الزرقاء على مــادة " "phycocyanine
المســؤولة عــن اللــون األزرق للميــاه ،ويــؤدي
التكاثــر الكثيــف لتلــك الطحالــب الــى ظاهــرة
(البلــوم )bloom-األزرق .وتمتــد ظاهــرة البلوم،
هــذا العــام ،الــى حــدود العشــرة أمتــار.
يمــوت قســم كبيــر مــن الطحالــب ويترســب
فــي القــاع .يتطلــب تفــكك بقايــا الطحالــب
والســيانوبكتيريا المترســبة نســبة عاليــة مــن
األوكســجين الذائــب فــي الميــاه علــى حســاب
الحيوانــات المائيــة األخــرى التــي تختفــي.
تســبب زيــادة عمليــة تفــكك المــواد العضويــة
الميتــة المتراكمــة ونقــص األوكســجين وتلــوث
الميــاه بغــازات مختلفــة (أمونيــا )..انقطاعــا
فــي السلســلة الغذائيــة للبحيــرة.

لم تعد البحيرة ،وللمرة
األولى في تاريخها،
تستخدم في مجال الري
وتوليد الكهرباء.
تختلــف البيئــة فــي أعمــاق البحيــرة عــن
الســطح .اذ تــزداد ،فــي القــاع ،كميــة المــواد
العضويــة التــي تتغــذى منهــا البكتيريــا
الهوائيــة .تفــكك البكتيريــا الهوائيــة المــواد
العضويــة الــى مــواد أصغــر مــع اســتهالك كميــة
مــن األوكســجين ،فتخــف نســبة األوكســجين
فــي الميــاه مــا يــؤدي الــى اختنــاق األســماك.
وتكثــر ،فــي األعمــاق ،كميــات الغــازات مثــل
"كبريتيــد الهيدروجيــن" ،واألمونيــا ،والميثــان
التــي تــؤدي الــى انبعــاث روائــح كريهــة وظهــور
اللــون األســود فــي البحيــرة.
تظهــر األســماك التــي تعيــش فــي القــاع ،حيــث
تنخفــض نســبة األوكســجين ،حركــة مفرطــة
وقفــزاً فــوق ســطح الميــاه ،اذ تحــاول تلــك
األســماك البحــث عــن مــادة "األوكســجين"
علــى ســطح الميــاه حيــث ينفــق عــدد كبيــر
منهــا .ويجــد الباحثــون أن األســماك المختنقــة
تنفــق علــى الســطح مفتوحــة األفــواه ،وأن لــون
صفيحــات خياشــيمها أحمــر باهــت بــدل لونهــا
الطبيعــي األحمــر الزاهــر .يقــول ســليم ان هــذا
الواقــع مشــابه لمــا يحصــل فــي بحيــرة القرعــون.
تب ّيــن نتائــج التحاليــل الكيميائيــة التــي تــم
اجراؤهــا فــي "الهيئــة اللبنانيــة للطاقــة الذريــة"
فــي أعمــاق البحيــرة وجــود نســب عاليــة مــن
مــواد "كبريتيــد الهيدروجيــن" و"االمونيــا" التــي
تســبب انبعــاث الروائــح الكريهــة وظهــور الصــدأ

فــي المعــدات ومجموعــة توليــد الكهربــاء.
وهــذا مــا ظهــر عنــد ضــخ الميــاه فــي القنــاة 900
وعنــد فتــح مســرب لضــخ الميــاه الــى الجنــوب.
يلفــت ســليم الــى أنــه تــم اقفــال قنــاة 900
للــري فــي بحيــرة القرعــون ولــم يعــد األهالــي
قادريــن علــى تحمــل الروائــح المنبعثــة ،وال
يمكــن اســتخدام ميــاه البحيــرة فــي الزراعــة،
فيتحمــل المزارعــون كلفــة إضافيــة لشــراء
الميــاه مــن اآلبــار.
يشير سليم الى ان ظاهرة
التشبع الغذائي تظهر في بعض
البحيرات في العالم ،ولكن الظاهرة
تحدث بوتيرة سريعة في بحيرة
القرعون .مع اإلشارة الى أنه
عندما يتسبب اإلنسان بشكل
مباشر بالتشبع الغذائي ،يطلق
مفهوم "تسريع التشبع الغذائي –
."Dystrophication
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جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال اخراج مصدر مشع من لبنان
اإلقتصاد اإلسالمي
يعلــن البنــك اإلســامي للتنميــة عــن فتــح بــاب الترشــيح للجائــزة الســنوية التــي
تمنــح بالتنــاوب فــي حقلــي اإلقتصــاد اإلســامي والبنــوك والماليــة اإلســامية.
وتتكـ ّون الجائــزة مــن :شــهادة اســتحقاق ووســام يحمــان شــعار البنــك اإلســامي
للتنميــة ومكافــأة ماليــة تعــادل  45.000دوالر أميركــي.
شروط الترشيح
•أن يكــون المرشــح قــد قـ ّـدم إســهاما أكاديميــا أو علميــا فــي مجــال اإلقتصــاد
اإلســامي أو الصيرفــة والتمويــل اإلســامي
•أن يكون لخدمات المرشح تأثير ف ّعال في اإلقتصاد اإلسالمي وتطوره
المقدمة لم يسبق لها الفوز بأية جائزة عالمية من قبل
•أن تكون البحوث
ّ
المقدمة محل نشر أو اعتراف أكاديمي
•أن تكون البحوث
ّ
•أن يوصــي بالمؤسســة المرشــحة باحــث بــارز أو أكثــر فــي مجــال اإلقتصــاد
اإلســامي أو الصيرفــة والتمويــل اإلســامي
للمعلومات اإلضافية والمراسلةwww.isdb.org :

Collaboration entre Le CNRS-L
et L’Université de Montpellier

Dans le cadre de la collaboration entre le CNRS-L et
l’Université de Montpellier (UM), une réunion scientifique
a été organisée entre le professeur François Henn
(Vice-Président délégué aux relations internationales à
L’université de Montpellier), le Professeur Hubert Peres
(chargé de mission aux relations internationales à
L’université de Montpellier), et la directrice de programmes
de Bourses Doctorales au CNRS-L Dr. Tamara Elzein, le 18
juillet 2016, en présence de la directrice du programme
de subvention de recherches Dr. Elise Njeim et la chargee
d'affaires internationales au CNRS Rula Atweh, et la
coordinatrice du projet O-Life (Observatoire Libano Français
de L’environnement) Dr. Carla Khater.
Après une brève présentation résumant l’analyse et les
statistiques du partenariat CNRS-L/UM, les participants ont
discuté essentiellement de la collaboration déjà existante et
de la réforme envisageable au niveau des thématiques et des
appels à candidature pour l’année 2016-2017. La possibilité
de co-financement des projets de recherche impliquant
des équipes libanaises et d’autres montpelliéraines a été
également discutée.

أنجــز خبــراء "الهيئــة اللبنانيــة للطاقــة الذريــة" التابعــة
ل"المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة" ،فــي آب الماضــي،
عمليــة اخـراج مصــدر كوبالــت -60مشــع مصنــف خطــر للغايــة
مــن مستشــفى "اوتيــل ديــو دو فرانــس" الــى بلــد المنشــأ باشـراف
مديــر الهيئــة الدكتــور بــال نصولــي وبالتنســيق مــع خبــراء
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
يعتبــر المصــدر المشــع مــن المصــادر المشــعة التــي كانــت
تســتخدمها مستشــفيات لبنــان لمعالجــة األورام الســرطانية
وتــم اإلســتغناء عنهــا واســتبدالها بمســرعات نوويــة خطيــة
حديثــة ،مــا يوجــب إخراجهــا مــن لبنــان واعادتهــا الــى بلــد
المنشــأ لتفــادي أي ضــرر قــد تلحقــه بالصحــة العامــة وبالبيئــة.
قــام خبـراء الهيئــة بإعــداد المصــدر المشــع للنقــل وبتوضيبــه
وفقــا للمعاييــر الدوليــة ونقلــه الــى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي
بمواكبــة الجيــش اللبنانــي ،وســاهمت الوكالــة الدوليــة فــي
اإلجـراءات وفــي تغطيــة التكاليــف التــي بلغــت نحــو  380ألــف
دوالر أميركــي.
ويشــكل هــذا اإلنجــاز العمليــة الرابعــة التــي تقــوم بهــا الهيئــة
إلخــراج مــواد مشــعة خطــرة مــن لبنــان الــى بلــد المنشــأ .اذ
قامــت الهيئــة ،فــي العــام  ،2009بنقــل  36مصــدراً مشــع ًا مــن
مصلحــة األبحــاث العلميــة الزراعيــة الــى روســيا اإلتحاديــة،
وفــي العــام  2011بنقــل مصــدر كوبالــت مشــع مــن مستشــفى
الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت الــى المانيــا ،وفــي العــام 2015
بنقــل مصــدر كوبالــت  60مــن مستشــفى المعونــات الى فرنســا.
وســتتابع الهيئــة العمــل مــع
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية
إلخــراج مــا تبقــى مــن مــواد
مشــعة خطــرة غيــر مســتخدمة
مــن لبنــان الــى بــاد المنشــأ
خــال العاميــن المقبليــن.
وتعمــل الهيئــة حاليــا علــى
تطبيــق مد ّونــة تعزيــز األمــن
النــووي فــي لبنــان التــي
أعدتهــا بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والــوزارات
واألجهــزة األمنيــة المعنيــة والتي تشــكل اإلطار األساســي للتعاون
مــع قســم األمــن النــووي فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
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معدل التلوث الكيميائي والعضوي في البحر
ارتفاع ّ
تظهــر نتائــج الفحــوص التــي أجراهــا «المركــز
الوطنــي لعلــوم البحــار» التابــع لـ«المجلــس
الوطنــي للبحــوث العلميــة» بيــن العاميــن 2015
و ( 2016حتــى شــهر أيــار) وجــود نوعيــن مــن
التلــوث علــى طــول الشــاطئ اللبنانــي :التلــوث
الكيميائــي الــذي يظهــر في مرافــئ المدن الكبرى
كافــة (صــور ،صيــدا ،بيــروت وطرابلــس) ،وقــرب
المصانــع الكيميائيــة (الــزوق وســلعاتا) ،والتلـ ّوث
العضــوي البكتريولوجــي الــذي يســجل معــدالت
مرتفعــة وهــو ناجــم عــن الصــرف الصحي.ينجــم
التلـ ّوث الكيميائي عن نشــاط المعامل الصناعية
ومك ّبــات النفايــات وخزانــات الفيــول علــى طــول
الشــاطئ اللبنانــي .ويعــود التلــوث العضــوي الــى
ـب نســبة
الميــاه اآلســنة والصــرف الصحــي .تصـ ُّ
ثمانيــن فــي المئــة مــن الميــاه المبتذلــة والصــرف
الصحــي فــي البحــر ،إذ إن عــدد محطــات تكريــر
الميــاه اآلســنة ضئيــل أو أنهــا ليســت قيــد
التشــغيل منــذ ســنوات طويلــة.
انتشار اسماك سامة في البحر
تب ّيــن لباحثــي المركــز الوطنــي لعلــوم البحــار
التابــع ل "المجلــس الوطنــي للبحــوث العلميــة"
انتشــار أنــواع اســماك غازيــة مثــل "النفيخــة"،
و"ســمك األســد" فــي البحــر األبيــض المتوســط،
ومصدرهــا البحــر األحمــر والمحيــط الهنــدي.
يشــير مديــر المركــز الدكتــور ميــاد فخــري
الــى أن تلــك األســماك تحتــوي وتفــرز مــواد
ســامة ،ولهــا قــدرة علــى التأقلــم ،وتفضــل الميــاه
الدافئــة كميــاه البحــر المتوســط .تتكاثــر تلــك
األســماك بوتيــرة ســريعة ،وتســيطر علــى الموطن
مــع طــرد األســماك "المحليــة" .تــؤدي وســائل
الصيــد الجائــرة الــى انخفــاض نســبة األســماك
(الحفــش ،اللقــز) التــي تقضــي فــي العــادة علــى
تلــك األســماك الســامة .يســبب هــذا اإلنتشــار،
وفــق فخــري ،انخفاضــا فــي الثــروة الســمكية
ذي جــدوى اقتصاديــة علــى حســاب الثــروة
الســمكية التــي ال تتمتــع بجــدوى اقتصاديــة،
وبحــدوث خلــل فــي التــوازن اإليكولوجــي وفــي
السلســلة الغذائيــة فــي البحــر .يقــول فخــري ان
الصياديــن فــي لبنــان أصبحــوا علــى درايــة بتلــك
األســماك التــي تم ـ ّزق الشــباك فــي العــادة ،فــا
وجــوب إلثــارة الهلــع.

المنطقة
عكار

رمز المحطة
AKK-12

الموقع
مقابل مطار القليعات

نوعية المياه
مقبول

المنيه
طرابلس
طرابلس
طرابلس
أنفه
الهري ّ
/شكا
ك ّبا /البترون
البترون
جبيل
جبيل
الفيدار
نهر ابراهيم
طبرجا
المعاملتين
انطلياس
بيروت
بيروت
بيروت
الدامور
صيدا
صيدا
صرفند
صور
الناقورة
الناقورة

MNY-10
TRI-12
TRI-14
TRI-16
TRI-20
TRI-21
BAT-9
BAT-14
BYB-10
BYB-14
BYB-20
BYB-22
JUN-13
JUN-20
JUN-40
BEY-11
BEY-12
BEY-20
DAM-10
SDA-8
SDA-12
SUR-8
SUR-12
NAQ-8
NAQ-10

مسبح االحالم
الميناء – مقابل جزيرة عبد الوهاب
الميناء -المسبح الشعبي سابق ًا  -رملي
مقابل الجامعة العربية (جامع الشكر)
مقابل دير الناطور بعد منتجع Las Salinas
مسبح صالح
جنوب شركة كيماويات سلعاتا
مقابل مركز علوم البحار
مسبح البحصة
المسبح الشعبي الرملي
تحت جسر الفيدار
شاطىء رملي قرب مصب نهر ابراهيم
شاطىء صخري جنوب مرفأ الصيد
خليج جونيه – مقابل جسر الCasino
بالقرب من مصب نهر انطلياس
بالقرب من ال  – Rivieraعين المريسة
بالقرب من المنارة
رملة البيضاء
بالقرب من مصب نهر الدامور
شاطىء رملي شمال الملعب البلدي
المسبح الشعبي
مسبح شعبي
المحمية البحر ّية
شاطىء صخري شمال المرفأ العسكري
مسبح صخري

مقبول
ملوث
ملوث
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد
مقبول
مقبول
ج ّيد
ملوث
مقبول
ملوث
ملوث
ج ّيد
مقبول
ج ّيد
مقبول
ج ّيد
ج ّيد
ج ّيد

توصيات المجلس
ال يملك المجلس سلطة تنفيذية ،بل تم إرسال نتائج هذه الدراسة الى الوزارات المعنية ألخذ التدابير الالزمة وتنفيذها .ويوصي المجلس
بضرورة إنشاء محطات تكرير للمياه اآلسنة ،وتحديد مصادر التلوث ،وتنفيذ مشاريع لتنظيف الرسوبيات من المعادن الثقيلة ،وتوعية
المواطنين على عدم رمي النفايات ،وسن قوانين لحماية البيئة البحرية وتشريعات في شأن معاقبة المخالفين ،وإعادة تدوير النفايات
الصلبة وعدم رميها في البحر.

دراسات المجلس

نشرة البحث العلمي

15

العدد  | 183آب  -تشرين األول | 2016

Syria
Akkar

A

Tripoli

EA

Batroun

N

Chekka

SE

Anfeh

N
RA
ER

)Jbeil (Byblos

ON

IT
ED

Jounieh

BA
N

M

Beirut

LE

Damour

Syria
)Saida (Sidon

30 km

0
Sarafand
)Sour (Tyr
Highly polluted
Mildly polluted
Accepted
High quality
Chemical pollution

نوعيــة الميــاه جيــدة :طرابلــس (مقابــل الجامعــة العربيــة ـ جامــع الشــكر) .أنفــة
(مقابــل ديــر الناطــور بعــد منتجــع  .)las Salinasالهــري /شــكا (مســبح صالــح) .كبــا/
البتــرون (جنــوب شــركة كيماويــات ســلعاتا) .البتــرون (مقابــل مركــز علــوم البحــار).
جبيــل (مســبح البحصــة ،المســبح الشــعبي الرملــي) .الفيــدار (تحــت جســر الفيــدار).
المعاملتيــن (خليــج جونيــة ـ مقابــل جســر الكازينــو) .الدامــور (بالقــرب مــن مصــب نهــر
الدامــور) .صيــدا (المســبح الشــعبي) .صــور (المحميــة البحريــة) .الناقــورة (شــاطئ
صخــري شــمال المرفــأ العســكري ،مســبح صخــري).
نوعيــة الميــاه مقبولــة :عــكار (مقابــل مطــار القليعــات) .المنيــة (مســبح األحــام) .نهــر
إبراهيــم (شــاطئ رملــي قــرب مصــب نهــر إبراهيــم) .طبرجــا (شــاطئ صخــري جنــوب

Nakoura
Occupied Palestine

مرفــأ الصيــد) .بيــروت (بالقــرب مــن الريفي ـرا ـ عيــن المريســة) .صيــدا (شــاطئ رملــي
شــمال الملعــب البلــدي) .الصرفنــد (المســبح الشــعبي).
نوعيــة الميــاه مل ّوثــة :طرابلــس (المينــاء مقابــل جزيــرة عبــد الوهــاب ـ المســبح
الشــعبي ســابق ًا ـ رملــي) .انطليــاس (بالقــرب مــن مصــب نهــر انطليــاس) .بيــروت
(بالقــرب مــن المنــارة ،الرملــة البيضــاء) .ال يمكــن الســباحة فــي تلــك النقــاط إذ يتجــاوز
معــدل التلـ ّوث العضــوي فــي بعــض النقــاط مثــل انطليــاس  40إلــى  50ألــف مســتعمرة
بكتيريــا فــي المئــة ميليلتــر ،والرملــة البيضــاء  25ألفـ ًا بينمــا يجــب أال تتجــاوز المعاييــر
المعتمــدة لميــاه الســباحة  100وحــدة بكتيريــا فــي  100مليليتــر مــن ميــاه البحــر.
فــي المقابــل ،يمكــن الســباحة فــي النقــاط التــي تظهــر نوعيــة ميــاه مقبولــة أو جيــدة.
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ﰲ  20أﻳﺎر ﻋﺎم  1202ﴐب زﻟﺰال ﻣﺪﻣﺮ ﻋﲆ ﻓﺎﻟﻖ
اﻟﻴﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻘﺎع ﻓﺘﺴﺒﺐ ﺑﺪﻣﺎر ﻛﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﺒﻚ .ﻛام أدى إﱃ اﻧﻬﻴﺎر  31ﻣﻦ أﺻﻞ 40
ﻋﺎﻣﻮد ﰲ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﻮﺑﺘري ﰲ ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ .ﻛام ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا
اﻟﺰﻟﺰال ﺑﺄﴐار ﻛﺒرية ﰲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎزل ﺟﺒﻴﻞ وﺗﺪﻣري أﺟﺰاء ﻛﺒرية ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﺑﺮاج وﺑﻌﺾ اﻟﺤﺼﻮن( ،ﻓﺘﺴﺎﻗﻄﺖ
اﻟﺼﺨﻮر ﻋﲆ ﻗﺮى ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن وﺳﺤﻘﺖ أﻛرث ﻣﻦ
 200ﺷﺨﺺ ،وﺧﻠﻒ اﻟﺰﻟﺰال ﻋﴩات آﻻف اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴍق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﻗﺪ ﻗﺪرت ﻗﻮﺗﻪ ﺑﺤﻮاﱄ 7,6
ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ.

ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺃﻳﺎﺭ 1202

ﻣﻮدﻟﺔ ﻷوﻗﺎت وﺻﻮل ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
زﻟﺰال ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎين.
ﰲ  25ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين  1759وﻗﻌﺖ ﻫﺰة ﻋﲆ ﻓﺎﻟﻖ ﴎﻏﺎﻳﺎ
ﺳﺒﺒﺖ دﻣﺎراً ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺪن وﻗﺮى ﻣﺮﺟﻌﻴﻮن وﻛﻮﻛﺒﺎ
وﺣﺎﺻﺒﻴﺎ وﺻﻮﻻً ﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎح ﰲ ﻛﻔﺮﺣﺘﻰ وﻗﻴﺘﻮﻻ واﻗﻠﻴﻢ
اﻟﺨﺮوب واﻟﺸﻮف ﰲ ﺟﻮن واﳌﺨﺘﺎرة ودﻳﺮ اﻟﻘﻤﺮ ،ﻛام
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺄﴐار ﺟﺴﻴﻤ ٍﺔ ﰲ ﺗﻨﻮرﻳﻦ واﻟﻌﺎﻗﻮرة وأﻓﻘﺎ ودﻣﺎر
ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻌﻠﺒﻚ ورأس ﺑﻌﻠﺒﻚ وﰲ اﻟﻘﺮى اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﲆ
ﻃﻮل  120ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب وﺣﺘﻰ ﺷامل ﴍق ﺳﻬﻞ
اﻟﺒﻘﺎع .وﺗﺸري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة إﱃ اﻧﻬﻴﺎر 3
ﻣﻦ أﺻﻞ  9ﻋﻮاﻣﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﺟﻮﺑﻴﺘري ﰲ ﺑﻌﻠﺒﻚ وﻇﻬﻮر
ﺗﺸﻘﻘﺎت أرﺿﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﻮل  100ﻛﻠﻢ ﰲ ﺳﻬﻞ اﻟﺒﻘﺎع وﺣﺪوث
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت وﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺼﺨﻮر وﺑﺘﻐﻴريات ﺟﺬرﻳﺔ
ﰲ ﻣﺠﺮى اﳌﻴﺎه واﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻟﺰال أن
اﺧﺘﻔﻰ ﻣﺠﺮى اﳌﻴﺎه اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻐﺬي ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻠﺒﻚ ﻟﻌﺪة
أﻳﺎم ﰲ ﺣني ﺟﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺎﴏ اﻟﺸﻮف ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ .ﺑﻠﻐﺖ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺰﻟﺰال أﻛرث ﻣﻦ  40،000ﺿﺤﻴﺔ وﻗﺪ ﻗﺪرت
ﻗﻮﺗﻪ ﺑﺤﻮاﱄ  7,4ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ.

ﺯﻟﺰﺍﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 1759

آﺛﺎر اﻟﻬﺰات اﻟﻜﺒرية واﺿﺤﺔ ﰲ اﻹرث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.
"ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﺧﻮس ﺑﻌﻠﺒﻚ"

ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰﻟﺰاﱄ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ ﰲ
ﻣﺮﺻﺪ اﻵﺑﺎء اﻟﻴﺴﻮﻋﻴني ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺴﺎره ﻗﺮب زﺣﻠﺔ .وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا
اﳌﺮﺻﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  1975ﺣﻴﺚ ﺣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺬي أﻧﺸﺄ أول
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻪ ﻋﺎم  1980ﰲ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺤﻨﺲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺿﻬﺮ اﻟﺼﻮان .ﺗـﻄﻮر
اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺰﻟﺰاﱄ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  1999ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎً  8ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻراﴈ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻋﲆ درﺟﺎت اﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ
وﺑﺆر اﻟﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ وﻗﻮﺗﻬﺎ .ﻓﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰﻟﺰاﱄ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ متﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻗﺖ وﻣﻮﻗﻊ وﻗﻮة
اﻟﻬﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻋﻦ درﺟﺘني ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن .وﻟﻬﺬه
اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻳﺼﺪر اﳌﺮﻛﺰ ﻧﴩات آﻧﻴﺔ ﻟﻠﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن
واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﻋﺎدة ﻋﻦ  3درﺟـﺎت ،ﻛام ﻳﺘﻢ إﺻــﺪار ﻧـﴩة ﺷـﻬﺮﻳﺔ
ﳌﺠـﻤﻞ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺰﻟﺰاﱄ ميﻜﻦ اﻻﻃـﻼع ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻋﲆ اﻟـﻤـﻮﻗـﻊ اﻹﻟﻜـﺘـﺮوين
ﻟﻠﻤـﺮﻛـﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠـﻴـﻮﻓﻴﺰﻳﺎء)،(www.cnrs.edu.lb/seismicbulletin
وﻳﺸﺎرك اﳌﺮﻛﺰ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺘﺒﺎدل ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺰﻟﺰاﱄ وأﺳﺲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ.

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺰﻟﺰاﱄ GRAL -
ﰲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻣﻮاﻗﻊ وﻗﻮة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰﻟﺰاﱄ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺰﻟﺰاﱄ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑني ﻋﺎﻣﻲ  2006و 2012ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺧﻄﻮط ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻲ( ﰲ ﻟﺒﻨﺎن واﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺠﺎورة ﻟﻪ .وﻳﺘﺒني ﺑﻮﺿﻮح
أن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺟﻨﻮب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑريوت ﻫﻲ أﻛرث ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺷامﻻً ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﺤﺮاً ﺑني ﺑريوت وﺟﺒﻴﻞ .ﻛام ﺳﺠﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء ﻋﺪداً ﻛﺒرياً ﻣﻦ اﻟﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ متﺘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑني ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺿﻬﺮ اﻟﺒﻴﺪر واﻟﺪاﻣﻮر ،وﻫﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺆرة ﻫﺰة ﻋﺎم  1983وﻫﺰيت ﻋﺎم  .1997ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺒني اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻟﻠﻬﺰات اﻷرﺿﻴﺔ وﰲ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ )أزﻣﺔ زﻟﺰاﻟﻴﺔ( ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘني :اﻷوﱃ ﰲ
اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺒﻴﻞ ﰲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم  2006واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺷﺒﺎط  .2008ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻹﺷﺎرة أن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎء ﻳﺴﺠﻞ ﺣﻮاﱄ  600ﺣﺪث زﻟﺰاﱄ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرﻃﺔ.
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ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺑﺤرية اﻟﻴﻤﻮﻧﺔ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮ زﻟﺰال 1202

ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻟﺸﻬﺮ متﻮز ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،551واﻟﺬي ﺗﺸري اﻟﺪراﺳﺎت أﻧﻪ
ﺣﺪث ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎين ،ﺑﺪﻣﺎر ﰲ أﻫﻢ اﳌﺪن اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ )ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،ﺷﻜﺎ ،ﺟﺒﻴﻞ ،ﺻﻴﺪا ،ﺻﻮر( ،إﻻ أن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑريوت ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛرث
ﺗﴬراً ﺣﻴﺚ دﻣﺮت ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﻬرية ﰲ ﻋﻬﺪ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻛام
ﻟﻘﻲ  30,000ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﺗﺸري اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪث إﱃ
أن ﻣﻮﺟﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﺪﻣﺮة ﺗﺒﻌﺖ اﻟﺰﻟﺰال ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ ﺑريوت ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﺤﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺔ  3ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات )ﺟﺬر( ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺮ وﻣﺎ ﻳﻀﻤﻪ ﻣﻦ ﺳﻔﻦ ﻏﺎرﻗﺔ ﻟﻴﻌﻮد
ﺑﴪﻋﺔ )اﳌﺪ( وﺑﺄﻣﻮاج ﻋﺎﺗﻴﺔ ﻓﺎﺑﺘﻠﻊ ﻣﺌﺎت اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻮض أن ﻳﻬﺮﺑﻮا
ﻟﺪاﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻻﺣﺘامء مبﺮﺗﻔﻌﺎﺗﻬﺎ ،دﻓﻌﺘﻬﻢ ﺣﴩﻳﺘﻬﻢ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻧﻜﺸﺎف ﻗﻌﺮ
اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ "ﻛﻨﻮز" ﻏﺎرﻗﺔ وﻣﺨﻔﻴﺔ! ﻛام ﺗﺆﻛﺪ
اﻟﺮواﻳﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث أن ﺣﺮﻳﻘﺎً ﻛﺒرياً اﻧﺪﻟﻊ ﰲ أرﺟﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ
واﺳﺘﻐﺮق اﻃﻔﺎؤه ﺣﻮاﱄ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ .ﰲ ﺑﺤﻮﺛﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﺮق ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ،
ﺣﺪد ﺑﺎﺣﺜﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎم  2003ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻮاﻟﻖ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺰﻟﺰال ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﺷﺎﻟﻴامر اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻗﺪرت ﻗﻮة ذاك
اﻟﺰﻟﺰال ﺑﺤﻮاﱄ  7,8درﺟﺎت ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ.
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ﻳﻘﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﲆ ﺣﺪود ﺻﻔﻴﺤﺘني ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﺘني ﻫام اﻟﺼﻔﻴﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﴩق واﻟﺼﻔﻴﺤﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب .وﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ ﺣﺪود اﻟﺘﻘﺎء
اﻟﺼﻔﻴﺤﺘني ﻓﺎﻟﻖ اﳌﴩق اﻟﺘﺤﻮﻳﲇ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺑﻂ ﺑني اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻜﺘﻮين ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻷﻧﺎﺿﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸامل .ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﻟﻖ ﻋﻨﺪ
ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺤﺪود اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺋﻪ  20درﺟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﴩق وﺑﺘﻔﺮﻋﻪ إﱃ ﻋﺪة ﻓﻮاﻟﻖ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﴩق إﱃ اﻟﻐﺮب :ﻓﺎﻟﻖ ﴎﻏﺎﻳﺎ،
ﻓﺎﻟﻖ راﺷﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﻖ اﻟﻴﻤﻮﻧﺔ ،ﻓﺎﻟﻖ روم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻮاﻟﻖ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﳌﻮﺟﻮدة ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺸﺎﻃﺊ .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻜﺘﻮين وﻧﺸﺎﻃﻪ
اﻟﺰﻟﺰاﱄ ﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻮّن وﺑﺮوز ﺳﻠﺴﻠﺘﻲ ﺟﺒﺎل ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﴩﻗﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻴﺰات ﻳﻨﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﰲ ﻣﺤﻴﻄﻪ .وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺒﺤﻮث
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﻜﺘﻮين اﻟﺤﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨﺎن وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎرﻳﺲ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻻزل ﻛﺒرية وﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﻣﻨﺬ أﻛرث ﻣﻦ  20ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ! .وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺤﻮﺛﻪ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻟﺰاﱄ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸري أن اﻟﻬﺰات
اﻟﻜﱪى ﻗﺪ ﺗﺘﻜﺮر ﻛﻞ  1000أو  2000ﻋﺎم.
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ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻢ ﻋﲆ ﻗﻴﺎس اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺤﺮرة أﺛﻨﺎء ﺣﺪوث اﻟﺰﻟﺰال .ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﺎس ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻫﺘﺰازات اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻗﻮة  3درﺟﺎت ﻋﲆ ﻫﺬا
اﳌﻘﻴﺎس اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ .ﻛام ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻔﺮق ﺑني درﺟﺘني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘني )ﺑني  3و  4ﻣﺜﻼً( ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ ﻫﻮ ﺛﻼﺛني ﻣﺮة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺤﺮرة،
واﻟﻔﺎرق ﺑني  3و  5ﻫﻮ  900ﻣﺮة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺤﺮرة ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض .أﻣﺎ أﻛﱪ زﻟﺰال ﺳﺠﻞ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻓﻬﻮ زﻟﺰال ﺗﺸﻴﲇ ﻋﺎم  1960اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮﺗﻪ
 9,6ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ.

• ﺳﻠﻢ ﺭﻳﺨﺘﺮ  Richterﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻴﺔ :Magnitude

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻢ ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺎدي ﳌﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻟﺰﻟﺰال ﻣﻦ ﺗﺄﺛري ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻓﺎدة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون أو ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻪ وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ  12درﺟﺔ ﺗﱰاوح ﺑني درﺟﺔ
) 1ﻫﺰة ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ اﻷﺟﻬﺰة ﻓﻘﻂ( ودرﺟﺔ ) 12ﺣﺪوث ﺗﻐري ﻃﻮﺑﻮﻏﺮاﰲ ﻛﺒري( .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻔﺖ
اﻟﻨﻈﺮ أن اﻟﺸﺪة اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﻟﺰال اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ﻣﻊ إﺧﺘﻼف اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺸﺪة اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻛام ﻫﻮ ﻣﺒني ﰲ ﺧﺎرﻃﺔ زﻟﺰال ﻋﺎم .1956

• ﺳﻠﻢ ﻣﺮﻛﺎﻟﻲ  Mercalliﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻴﺔ :Intensity

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻠﻤﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ:

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ؟

ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺰﻟﺰال ﻣﻦ أﺧﻄﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﺰات ارﺗﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﺪوم ﻓﱰة ﻗﺼرية ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺘﻜﺘﻮﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﴩة
اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻀﻐﻮﻃﺎت ﺗﻘﺎرب وﺗﺒﺎﻋﺪ ﻓﻴام ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﱰاﻛﻤﺔ وﺗﻴﺎرات اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﺮاري .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد ﻫﺬه اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت
وﺗﺘﺨﻄﻰ ﻗﺪرة اﺣﺘامل اﻟﺼﺨﻮر ،ﺗﺼﺎب اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﻋﻨﺪ ﺣﺪودﻫﺎ ﺑﺘﻜﴪات ﻛﺒرية ﰲ اﻟﺤﺠﻢ واﻻﻣﺘﺪاد ﻣﻮﻟﺪة ﻃﺎﻗﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﺘﴩ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻮﺟﺎت زﻟﺰاﻟﻴﺔ ﺗﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﺗﺮﺻﺪﻫﺎ ﻣﺤﻄﺎت رﺻﺪ اﻟﺰﻟﺰال اﳌﻨﺘﴩة ﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎمل.
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ﺃﺯﻣﺔ ﺯﻟﺰﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ )ﺷﺒﺎﻁ ـ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ .(2008

ﻣﻮدﻟﺔ ﻷوﻗﺎت وﺻﻮل ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
ﻋﻦ زﻟﺰال ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮﻳﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.

ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ،مل ﻳﺰد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺰﻻزل وﻟﻜﻦ:
 إزداد ﻋﺪد ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻼً ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ أوﺳﻊ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺰﻻزل. إزداد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎمل وأﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺄﻫﻮﻟﺔ أوﺳﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺰﻟﺰال أﻛﱪ.ﻛام ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ )ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن ،اﻧﱰﻧﺖ ،اﻟﺦ (.ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﴪﻋﺔ أﻛﱪ.

ﻫﻞ ﺇﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻲ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ؟

ﻛﻼ ،ﻓﺘﻐﻴري اﳌﻨﺎخ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛري ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﻠﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺘﻜﺘﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﺰﻻزل.

ﻫﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻻﺯﻝ؟

اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﺘﴫف اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ .ﰲ ﺣني ﻟﻮﺣﻈﺖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﴫﻓﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث زﻟﺰال
ﻣﺪﻣﺮ ،ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻇﻬﺮت ﺗﴫﻓﺎت ﻣامﺛﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت دون أن ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺄي ﺣﺪث زﻟﺰاﱄ .ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﺣﺘﻰ اﻵن مل ِ
ﺗﻌﻂ أﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ.

ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺰﻻﺯﻝ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ؟

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮع إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺒري "ﻫﺰة أرﺿﻴﺔ" ﻟﻠﺰﻻزل اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ وﺗﻌﺒري"زﻟﺰال" ﻟﻠﺰﻻزل اﻟﻘﻮﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﻓﺮق ﺑني اﻟﻬﺰة اﻷرﺿﻴﺔ واﻟﺰﻟﺰال
ﻓﺎﻟﺘﻌﺒريان ﻳﺼﻔﺎن اﻟﺤﺪث اﻟﺘﻜﺘﻮين ﻧﻔﺴﻪ.

ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ؟

ﻳﺘﺒني ﻣﻦ إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل
ﺣﺪوث ﻫﺰة أرﺿﻴﺔ ﺑﻘﻮة  5درﺟﺎت ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ ،ﻓﺈن اﺣﺘامل ﺣﺼﻮل ﻫﺰة ﻣامﺛﻠﺔ اﻟﻘﻮة ﰲ ال 24ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﱃ  ، 50%ﰲ ﺣني أن اﺣﺘامل ﺣﺼﻮل
ﻫﺰة ﺑﻘﻮة أﻛﱪ ﺗﺼﻞ إﱃ  6درﺟﺎت ﰲ اﻟﻔﱰة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  .10%ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﰲ  26آذار ﻋﺎم  1997ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻫﺰة ﻗﻮﺗﻬﺎ  5درﺟﺎت وﺑﺆرﺗﻬﺎ
ﻗﺮب ﺑريوت ،ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﴩ ﺳﺎﻋﺎت ﻫﺰة أﺧﺮى ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮة وﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﻗﻊ .ﺻﺤﻴﺢ أن اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﺤﺪوث
ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،إﻻ أن ﻟﺒﺤﻮﺛﻬﺎ ودراﺳﺎﺗﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ آﻟﻴﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ
ﻟﺤﺮﻛﺘﻬﺎ اﳌﺪﻣﺮة.

ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻴﺔ؟

ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ،ﻻ ميﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ مبﻜﺎن وزﻣﺎن ﺣﺪوث اﻟﺰﻻزل ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﻌﻠامء واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺘﻜﺘﻮﻧﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰﻟﺰاﱄ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
مل ﺗﺆد ﻫﺬه اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎون ﻋﲆ إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻷرض إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ميﻜﻦ اﻟﺮﻛﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﺤﺪوث أي زﻟﺰال ﻣﻬام
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻮﺗﻪ ،وﰲ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﻋﲆ أي ﻓﺎﻟﻖ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ .ﻓام ﻳﺰال ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺨﻄﺄ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑني ﺣﺪﺛني ﻣﻤﻜﻨني ﻛﺒرياً ﺟﺪاً ﻳﺼﻞ إﱃ
ﻋﴩات وﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨني .وﺗﻨﺼﺐ اﻟﺠﻬﻮد ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬا اﻟﻬﺎﻣﺶ وإﻳﺠﺎد ﻣﺆﴍات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ متﻜﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻧﺸﺎط وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮاﻟﻖ
ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺼﻮر أوﺿﺢ ﳌﺎ ميﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث .أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺠﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﳌﻘﺪرة ﺑني زﻟﺰاﻟني ﻣﺪﻣﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﻓﺎﻟﻖ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﱰاوح ﺑني  1500و 1750ﻋﺎم ﺑﻴﻨام ﺗﱰاوح ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺑني  1000و 1300ﻋﺎم ﻋﲆ ﻓﺎﻟﻖ اﻟﻴﻤﻮﻧﺔ.
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث زﻻزل ﻣﺪﻣﺮة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ "اﻟﺘﺒﺼري" اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ رﻓﻀﻪ ﻛﻠﻴﺎً ،دون أن ﻳﻌﻨﻲ
ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤامﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ زﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ.

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ؟

 اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﺘﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴامت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ وﺗﺤﺎﳾ اﻻرﺗﺠﺎل واﻟﻬﻠﻊ -اﻧﺘﻈﺎر ارﺷﺎدات اﳌﺴﺆوﻟني ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﳌﺒﻨﻰ ،واﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ اﺣﺘامل ﺣﺪوث ﻫﺰات ارﺗﺪادﻳﺔ ﻣامﺛﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﻗﻊ.

ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻝ:

 -اﻟﺘﴫف ﺑﻬﺪوء وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴامت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ

أﺛﻨﺎء ﺣﺪوث اﻟﺰﻟﺰال:

 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰﻟﺰاﱄ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎين ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺰﻻزل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎيئ ﳌﻮﻗﻊ اﳌﺒﻨﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺑﻨﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺰﻻزل وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ إذا وﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﳌﺒﻨﻰ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﻺﺧﻼء مبﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،اﻷﻫﻞ ،اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪين ،اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ -اﻟﺘﺪرب ﻋﲆ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺸﻜﻞ دوري أﻗﻠﻪ ﻣﺮة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ.

ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻟﺰﻟﺰال:

اﻟﺰﻟﺰال ﻫﻮ ﺣﺪث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻻ إﺷﺎرة ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻪ ،ﻳﺴﺘﻐﺮق ﺣﺪوﺛﻪ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼرية ﺟﺪاً )ﺛﻮان ﻣﻌﺪوده( ،وﻟﻜﻦ أﺛﺮه اﳌﺪﻣﺮ ﻋﲆ اﻟﺒﴩ
واﳌﺠﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺪ ميﺘﺪ ﻷﺟﻴﺎل ﻋﺪﻳﺪة! ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺪرء ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺰﻻزل ﻫﻮ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع
ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ دول اﳌﴩق اﻟﻌﺮيب وﻟﺒﻨﺎن.

ﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﰲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ أن أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻪ
ﻋﲆ ﺳﻮاﺣﻠﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺮﻳﺖ ﺟﻨﻮب اﻟﻴﻮﻧﺎن )ﺣﻮاﱄ 800
ﻛﻠﻢ ﻏﺮب اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎين( ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎرب اﻟﺼﻔﻴﺤﺘني اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
واﻷورو أﺳﻴﻮﻳﺔ .وﰲ ﺣﺎل ﺣﺪوث زﻟﺰال ﻛﺒري ﰲ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻫﺬه
اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻳﻘﺪر اﻟﺨﱪاء أن ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ واﻷﻣﻮاج اﻟﻌﺎﺗﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج
إﱃ ﺳﺎﻋﺔ أو ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﺷﻮاﻃﺌﻨﺎ ،وﺣﺴﺐ ﻗﻮة اﻟﺰﻟﺰال
وﻋﻤﻖ ﺑﺆرﺗﻪ .ﻛام ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻠﺒﻨﺎين ﻷﻣﻮاج اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﺪﻣﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻔﻮاﻟﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪن
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻛام ﺣﺼﻞ ﻋﺎم  .551وﺑﻔﻀﻞ "ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ ﻣﻦ
أﺧﻄﺎر اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ" اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑني اﻟﺪول اﳌﻄﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﻮض
اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ،ميﻜﻦ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻷﻣﻮاج ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ
ﺷﻮاﻃﺌﻨﺎ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻹﺻﺪار إﻧﺬار واﻟﻄﻠﺐ إﱃ
اﳌﻮاﻃﻨني اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ .ﰲ ﺣﺎل
ورود إﻧﺬار ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ أو اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻬﺰة أرﺿﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻋﲆ اﳌﻮاﻃﻨني أﺧﺬﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ.

ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﻓﺠﺮ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻮاﻓﻖ  12ﺷﺒﺎط  2008ﴐﺑﺖ ﻫﺰة أرﺿﻴﺔ ﺑﻘﻮة  4،2ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻤﺘﺪة مبﺤﺎذاة ﺣﻮض اﻟﻠﻴﻄﺎين ﴍق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر وﺗﺤﺪﻳﺪاً ﰲ
ﺑﺆرة ﺗﻘﻊ ﻋﲆ  17ﻛﻠﻢ ﴍق اﳌﺪﻳﻨﺔ .وﻗﺪ ﺗﻠﺖ اﻟﻬﺰة ﺣﺮﻛﺔ زﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮاﻫﺎ ﻫﺰة ﺑﻘﻮة  5ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ ﴐﺑﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻬرية ﻧﻬﺎر
اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ  15ﺷﺒﺎط .إﺳﺘﻤﺮت وﺗرية ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺰات ذات ﻗﻮة ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑني  2,4و 3,7ﻋﲆ ﻣﻘﻴﺎس رﻳﺨﱰ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  19أﻳﺎر
ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪت وﺗرية اﻟﻬﺰات ﻓﺴﺠﻞ ﻫﺰﺗﺎن ﺑﻘﻮة  4درﺟﺎت ﺧﻼل ﻳﻮﻣني ﻣﺘﺘﺎﻟﻴني .إﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ وﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﰲ  12ﺣﺰﻳﺮان ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ  100ﻫﺰة ﺧﻼل
 24ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  6ﻫﺰات ﻓﺎﻗﺖ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻷرﺑﻊ درﺟﺎت .واﺳﺘﻤﺮت اﻷزﻣﺔ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺳﺠﻞ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﱃ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 1000
ﺣﺪث زﻟﺰاﱄ مل ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻬﻢ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ،واﻋﺘﱪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدراً ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن.

