تحقيقات

فوجئ �أهايل بغداد بالأر�ض
تهتز حتتهم ،ومل يتوقعوا
�أن زلزا ً
ال قد �ضرب العراق،
وقد ر�صدت مقاطع فيديو
حلظات الهلع التي �أ�صابت
�سكان مناطق ت�أثرت بزلزال
كبري �ضرب �شمال العراق،
و�صلت ارتداداته �إىل دول
اجلوار ،وال�سيما �إيران.
وقد �أظهرت كامريا املراقبة
يف �أحد املقاهي ببغداد،
ح�سبما �أورد موقع”�سكاي
نيوز”�أم�س الأحد ،حلظة
الرواد بعدما
هلع يف �صفوف
ّ
�شعروا بارتدادات الزلزال،
حيث هرعوا كلهم نحو
املخرج جتنب ًا للخطر ،فيما
�شهدت معظم مناطق بغداد
خروج العوائل �إىل ال�شوارع
خوف ًا من �أن تتعر�ض دورهم
للأ�ضرار.

 بغداد  /املدى
وا�ضط ��رت عائ�ل�ات كث�ي�رة �إىل مغادرة
بيوته ��ا و�إم�ض ��اء الليل ��ة املا�ضي ��ة عل ��ى
الطرق ��ات واحلدائ ��ق وال�ساحات العامّة
خ�شي ��ة تعر� ��ض منازلها لالنهي ��ار جراء
الزل ��زال بعد �أن �سمع ��وا يف الف�ضائيات
من �أن هناك ه� � ّزة ارتدادية �ستحدث يف
متام ال�ساعة الثانية ع�شرة لي ًال ،و�أخرى
ال�ساعة الثالثة بعد منت�صف الليل.
وبعد الزلزال بدقائق ،برز م�شهد �شوارع
بغداد مكتظة بال�سي ��ارات والنا�س حتى
ال�ساعات الأوىل ل�صباح اليوم الثالثاء،
بعدم ��ا توقع ��ت هيئ ��ة الر�ص ��د الزلزايل
حدوث ه� � ّزات ارتدادي ��ة الليلة املا�ضية.
كذلك ،فتح ��ت املتنزه ��ات واحلدائق يف
العا�صمة �أبوابها �أمام العراقيني ،كمتنزه
ال ��زوراء بح ��ي املن�ص ��ور ،ومتنزه"ن ��و
نيم"يف ح ��ي الريموك ،و�ساحات �أخرى
يف جانب الر�صافة من بغداد.
عزي ��ز ق ��ادر �أح ��د �سكنة ح ��ي �شعبي يف
بغ ��داد اجلديدة ،قال �إن ��ه �شعر �أن البيت
�سي�سقط عليه ،مو�ضح ًا � ّأن قوة الزلزال،
والبن ��اء القدمي لبيت ��ه ،ف�ض ًال عن الرعب
ال ��ذي انت�ش ��ر ب�ي�ن �أبن ��اء عائلت ��ه ج ّراء
االهت ��زاز ،دفعته ��م جميع� � ًا �إىل مغ ��ادرة
منزل ��ه ف ��ور ًا ،و�إم�ض ��اء الليل ��ة املا�ضية
يف ال�ش ��ارع القريب .وي�ضيف � ّأن �أفراد
�أ�سرت ��ه رف�ضوا الع ��ودة اىل البيت ح ّتى
حلول ال�صب ��اح ،لأنهم عرف ��وا من خالل
الفي�سبوك� ،أن الزلزال �سيتكرر يف الليل
وبقوة �أ�شد.
�أم ��ا �أم �أحمد التي ت�سك ��ن مدينة ال�صدر،
تق ��ول �إ ّنه ��ا �شع ��رت �أن الأر� ��ض ان�شقت
حتته ��م ،مم ��ا دفعه ��ا ه ��ي وعائلته ��ا اىل
الرك�ض باجت ��اه ال�ش ��ارع ،حيث وجدت
الكث�ي�ر م ��ن العوائل تفرت� ��ش الر�صيف،
فيم ��ا ي�ؤك ��د البع� ��ضّ � ،أن منازله ��م يف
الأحي ��اء القدمي ��ة م ��ن بغ ��داد ،تعر�ضت
للهدم اجلزئ ��ي وت�شقق اجل ��دران ج ّراء
قوة الزلزال.
م ��ن جهته ��ا ،حاول ��ت وزارة ال�صح ��ة
العراقي ��ة التخفيف من حال ��ة الهلع التي
�سادت يف �أو�س ��اط العراقيني ،من خالل
�إ�ص ��دار بي ��ان �أك ��دت في ��ه� ،أ ّنه ��ا متكنت
م ��ن احتواء جمي ��ع الإ�صاب ��ات وحاالت
الهلع الت ��ي �أ�صابت بع� ��ض الأ�شخا�ص.
و�أ�ش ��ارت �إىل �أ ّنه ��ا ا�ستنف ��رت جمي ��ع
م�ؤ�س�ساته ��ا الحت ��واء �أيّ ط ��ارئ ،الفتة
�إىل ت�سلم ع ��دد من حاالت الهلع وارتفاع
�ضغط الدم جراء اخلوف من الزلزال.
و�أعل ��ن رئي� ��س ال ��وزراء العراقي حيدر
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زلزال قوي
يفاجئ
�أهايل بغداد
�سيا�سيون يغادرون برامج الف�ضائيات خوف ًا ورواد املقاهي يهربون

 الر�صد الزلزايل  100هزة �ضربت العراق وتوقعات با�ستمرار الزالزل ملدة �شهر
ّ
أمر م��ب��ال��غ فيه"
���وي :ال��ت��وق��ع
 متنبئ ج� ّ
ب��ه��زات �أر���ض��ي��ة ارت���دادي���ة "� ٌ

العبادي يف وق ��ت مبكر من �صباح �أم�س
الإثن�ي�ن� ،أ ّن ��ه يتاب ��ع �أو�ض ��اع املواطنني
والآث ��ار املرتتبة عل ��ى اله� � ّزة الأر�ضية،
م�ؤك ��د ًا يف بي ��ان� ،أ ّنه وجّ ه ف ��رق الدفاع
املدين ذات العالقة باحلفاظ على �أرواح
العراقيني.
و�ض ��رب العا�صم ��ة بغ ��داد ومناط ��ق
و�س ��ط العراق و�شمال ��ه وجنوبه ،م�ساء
الأح ��د ،زل ��زال ميك ��ن اعتب ��اره الأعنف
من نوعه يف الب�ل�اد .وقالت هيئة امل�سح
اجليولوجي الأمريكية� ،إن الزلزال الذي
�ضرب �إيران �أي�ض ًا و�شعرت به ّزاته دول
يف املنطق ��ة كان بق ��وة  7.3درجات على
مقيا�س ريخرت.
وقال موقع ر�صد ال ��زالزل االمريكي يف
بي ��ان له لي�س هناك اقل م ��ن اربع لوائح
كربى للن�شاط احلركي التكتوين لق�شرة
االر� ��ض (يف املنطق ��ة العربي ��ة واالورو
ا�سيوي ��ة والهندي ��ة واالفريقي ��ة) ف�ض�ل�ا
ع ��ن كتل ��ة حت ��رك تكتوني ��ة �صغ ��رى يف
(االنا�ض ��ول) الت ��ي تعت�ب�ر امل�س� ��ؤول
الرئي�س ��ي ع ��ن الن�ش ��اط الزل ��زايل
وحت ��ركات ق�ش ��رة االر� ��ض التكتوني ��ة
يف منطق ��ة ال�ش ��رق االو�س ��ط واملنطق ��ة
املحيط ��ة بها والتي تعر� ��ض لها اجلانب
احلدودي العراقي االيراين ،ام�س وكان
مرك ��ز اله ��زة جنوبي مدين ��ة حلبجة يف
ال�سليمانية.
وا�ضاف البيان ،ان الهزة االر�ضية التي
وقعت بتاريخ  12ت�شرين الثاين 2017
بق ��وة  7.3درج ��ة عل ��ى مقيا� ��س ريخرت
قرب احلدود العراقي ��ة – االيرانية على
بع ��د  220ك ��م �شم ��ال �شرق بغ ��داد كانت
نتيج ��ة �ضغط مائ ��ل اح ��دث ت�صدعا يف
ق�ش ��رة االر�ض عل ��ى عمق يزي ��د عن 25

ك ��م .امل�ؤ�ش ��رات التقنية االولي ��ة للحدث
ت�ش�ي�ر اىل ح ��دوث مت ��زق وت�ص ��دع يف
باط ��ن ق�شرة االر�ض امت ��د نحو االجتاه
ال�شرقي وال�شم ��ال ال�شرقي وكذلك نحو
اجلنوب الغربي ملنطقة الزلزال.
بالن�سب ��ة ملوقع هذا الزل ��زال فان الطبقة
االر�ضية يف املنطقة العربية تتحرك نحو
ال�شمال جتاه طبقة ا�سيا االوربية لق�شرة
االر�ض مبع ��دل  26ملم بال�سنة .وهاتان
الطبقت ��ان االر�ضيتان تلتقيان على طول
حدود الطبقة ال�ضاربة ال�شمالية الغربية
لالر�ض املال�صقة ب�ش ��كل عام لهذه الهزة
االر�ضي ��ة الت ��ي �ساق ��ت معها قم ��م جبال
زاغرو�س يف ايران.
موقع احل ��دث يف هذه املنطقة من �سطح
االر� ��ض � ,شم ��ال �ش ��رق ن�ش ��اط احلركة
التكتوني ��ة  ,يتما�ش ��ى م ��ع الت�ص ��دع
احلا�ص ��ل للق�ش ��رة االر�ضي ��ة املحاذي ��ة
لبنية الرتكيب اجليولوجي للمنطقة.
واك ��دت الهيئة انه خ�ل�ال القرن املا�ضي
�شه ��دت املنطق ��ة ارب ��ع ه ��زات ار�ضي ��ة
م�شابهة للتي ح�صل ��ت ام�س الأول بقوة
ت�ت�راوح ب�ي�ن  4اىل اكرث م ��ن  6درجات

عل ��ى مقيا� ��س ريخرت .وكان ��ت اخر هزة
ار�ضي ��ة بقوة  6.1درجة وقعت على بعد
 100ك ��م جنوب موق ��ع اله ��زة االر�ضية
احلالي ��ة يف املنطق ��ة ق ��د حدث ��ت ع ��ام
 .1967وكان ��ت هزتان اخريان احداهما
يف اخلم�سينات واالخرى يف ال�ستينات
م ��ن الق ��رن املا�ضي ق ��د حدث ��ت على بعد
 200ك ��م جن ��وب �ش ��رق موق ��ع اله ��زة
احلالي ��ة املنطقة بق ��وة  6.0و  6.7على
التوايل.
ويف ت�شري ��ن الثاين ع ��ام  2013وقعت
هزتان ار�ضيتان بق ��وة  5.6و  5.8على
مقيا� ��س ريخرت على بع ��د  60كم جنوب
موق ��ع الهزة االر�ضية لي ��وم ام�س االول
ومل ت�ؤدي ال�صابات مميتة.
ّ
وبح�سب خمت�صني ،ف� ��إن هذه الهزة هي
الأوىل م ��ن نوعها يف التاري ��خ املعا�صر
ت�ضرب العا�صمة بغداد واملدن العراقية،
حيث بد�أت من �شمايل البالد و�صو ًال �إىل
جنوبها.
ويف مدينة ال�سليمانية مركز الزلزال،
وكانت قنوات تلفزيونية جتري حوارات
مع العديد من ال�ضيوف ،قبل �أن يتفاج�أ
ال�ضي ��وف باهت ��زاز يف الأ�ستوديو ،مما
جع ��ل بع�ض القن ��وات تقطع الب ��ث ،كما
عر�ضت العدي ��د من الف�ضائيات العراقية
مقاط ��ع ل�ضي ��وف تفاج� ��أوا باهت ��زاز
ق ��وي يف اال�ستوديوفق ��رروا مغ ��ادرة
اال�ستوديو خوفا ،فيما ا�صر خبري �أمني
عل ��ى ان االم ��ر خطري ج ��د ًا ،وقال حامد
ال�سي ��د ،مق ��دم برنامج امل�شه ��د يف قناة
�آ�سي ��ا� ،إن ��ه كان ينظ ��ر اىل ال�ضيف الذي
�أخذ يتمايل ،فيما �شعر � ّأن الكر�سي الذي
يجل� ��س عليه بد�أ يهتز ،واعتقد يف بداية
الأم ��ر� ،أن هناك انفج ��ار ًا قوي ًا حدث� ،إال
�أن مالح ��ظ اال�ستوديو �أبلغ ��ه � ّأن زلز ً
اال
�ض ��رب الع ��راق ،فا�ضط ��ر اىل مقاطع ��ة

ال�ضيف والإعالن عن وقوع الزلزال.
كم ��ا بينّ مقطع فيديو �آخ ��ر ،الدمار الذي
خ ّلف ��ه الزل ��زال يف مدين ��ة دربندخ ��ان،
التابع ��ة ملحافظة ال�سليماني ��ة ،يف وقت
خ ��رج ال�س ��كان �إىل ال�ش ��ارع .يف ه ��ذه
االثن ��اء �أو�ص ��ت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوية
والر�ص ��د الزل ��زايل العراق ّي ��ة املواطنني
باالبتع ��اد عن املب ��اين وع ��دم ا�ستخدام
امل�صاع ��د يف ح ��ال ا�ست�شع ��ار اله� � ّزة
الأر�ضي ��ة ،و�أف ��ادت م�ص ��ادر �إعالمي ��ة،
ب� ��أن اله� � ّزة الأر�ضية �أ�سف ��رت عن تدمري
عدد من املب ��اين ال�سكنية للمواطنني يف
ق�ض ��اء دربندخان ،جن ��وب �شرقي مدينة
ال�سليمانية.
�أما يف حمافظة الب�صرة ،فقد قال مرا�سل
�إحدى الوكاالت� ،إن الزلزال �أحدث حالة
م ��ن الف ��زع يف م ��ول (الت ��امي �سكوي ��ر)
ب�سبب اهت ��زازه نتيجة اله� � ّزة الأر�ضية
يف املدين ��ة التي بلغ ��ت  2،2درجة ،ويف
دي ��اىل �أ�سفر الزلزال ع ��ن �سقوط اجلزء
الأعل ��ى ملن ��ارة �أبي حف� ��ص يف خانقني،
نتيجة ت�أثري اله ّزة الأر�ضية التي �ضربت
الق�ضاء.
وذك ��رت هيئ ��ة امل�س ��ح اجليولوج ��ي
الأمريكي ��ة� ،أن الزل ��زال وقع على م�سافة
 103كيلوم�ت�رات جن ��وب �شرقي مدينة
ال�سليماني ��ة ،فيم ��ا حتدث مغ� � ّردون يف
دول عربية جماورة عن ه ّزات خفيفة.
ويف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة� ،أعلن
ال�سف�ي�ر ال�سع ��ودي ل ��دى الع ��راق ،عبد
العزي ��ز ال�شم ��ري� ،أن اململك ��ة �أم ��رت
ب�إخ�ل�اء مبن ��ى �سفارته ��ا يف العا�صم ��ة
العراقي ��ة بغ ��داد ،وق ��ال يف ت�صريحات
ل�صحيفة"الريا�ض"ال�سعودية":جمي ��ع
من�سوب ��ي ال�سف ��ارة واملواطن�ي�ن
ال�سعودي�ي�ن يف العراق بخري وال يوجد
�أي �إ�صاب ��ات جراء اله� � ّزة الأر�ضية التي

وزير املوارد املائية يُع ّلق على حالة َ
�سدي حمرين ودربندخان
ق ��ال وزير املوارد املائي ��ة ،ح�سن اجلناب ��ي� ،إن”�سد
حمري ��ن بحالة جيدة و�س ��د دربندخان ت�أث ��ر باله ّزة..
و�أنهارت بع�ض املنازل املجاورة له".
وقال يف ت�صريح �صحفي له اليوم 12 ،ت�شرين الثاين
”،2017حدث ��ت انزالق ��ات يف اجلبل املج ��اور ملن�ش�أة
�س ��د دربندخ ��ان و�سقطت بع�ض احج ��ار وانقا�ض يف

امل�سي ��ل املائي لل�سد ،و�أنهارت بع�ض املنازل املجاورة
لل�سد".
و�أ�ض ��اف �أن”�سد دربندخان �أق ��رب من�ش�أ ملركز اله ّزة
الأر�ضية ،ول�سنا مت�أكدين من حجم االنزالقات ب�سبب
الظالم ،لك ��ن املطمئن �أن �سد حمري ��ن وهو �أ�سفل �سد
دربندخان بو�ضع جيد".

�ضربت العراق".
وكان ��ت ه� � ّزة �أر�ضية ،بلغ ��ت قوتها 5.3
درج ��ة عل ��ى مقيا� ��س ريخ�ت�ر� ،ضرب ��ت
�شم ��ال الع ��راق من ��ذ � 3أ�شه ��ر ،خملف ��ة
�أ�ضرار ًا مادية.
وتتف ��اوت �آراء املخت�ص�ي�ن العراقي�ي�ن
ح ��ول �أ�سباب ال ��زالزل احلالي ��ة ،خا�صة
�أن الع ��راق ال ي�ص ّن ��ف �ضم ��ن دول"خط
ال ��زالزل"� ،إال �أن �آرا ًء كث�ي�رة رجّ ح ��ت
�إمكاني ��ة تكراره ��ا ب�ش ��كل �أك�ث�ر عنف� � ًا،
يف ح�ي�ن ا�ستغ ��ل رج ��ال دي ��ن الظاه ��رة
واعت�ب�روا �أن كرثة الذن ��وب واملعا�صي
وتف�ش ��ي الف�س ��اد �ضم ��ن �أ�سب ��اب تكرار
ال ��زالزل ،حت ��ى �أن �أحدهم زع ��م �أن �أحد
الأولياء غا�ضب على العراقيني.
و�أ�صدرت هيئة الأنواء اجلوية والر�صد
الزلزايل يف بغداد ،تقرير ًا مف� ً
صال� ،أم�س
الأول الأحد ،حول اله ّزات الأر�ضية التي
�ضربت �أخ ً
ريا مناطق عدة ،و�أكدت وقوع
 21ه� � ّزة �أر�ضية بني  10و 18من ال�شهر
احل ��ايل ،مل تتجاوز قوته ��ا  4.5درجات
عل ��ى مقيا� ��س ريخ�ت�ر ،يف ح�ي�ن كان ��ت
�أغلب اله ��زات غري حم�سو�سة ،با�ستثناء
�أربع ه ّزات فقط ،و�ضربت اله ّزة الأقوى
املنطق ��ة الواقع ��ة جن ��وب غرب ��ي ق�ضاء
الرفاعي.
و�أك ��دت هيئ ��ة الر�ص ��د الزل ��زايل يف
كرد�ست ��ان ،يف تقري ��ر� ،أن �آخ ��ر زل ��زال
مر�ص ��ود بلغ ��ت قوت ��ه  3.5درجات على
مقيا� ��س ريخ�ت�ر يف منطق ��ة قلع ��ة دزه،
�شم ��ال �أربي ��ل ،م�ؤك ��دة �أن الإقليم ال يقع
�ضم ��ن خ ��ط ال ��زالزل ،لكن ما ح ��دث هو
ارت ��داد لزل ��زال وق ��ع داخ ��ل الأرا�ض ��ي
الإيرانية.
وقالت مديرة ق�س ��م الر�صد الزلزايل يف
وزارة النق ��ل ه ��دى عبا� ��س �إن"الهزات
االرتدادي ��ة ال ت�ص ��ل الين ��ا ،وي�شع ��ر بها
فق ��ط �س ��كان املناط ��ق القريبة م ��ن ب�ؤرة
الزلزال واملناطق احلدودية"
و�أ�ش ��ارت عبا�س اىل"ت�سجي ��ل �أكرث من
 100ه ��زة ارتدادي ��ة من ��ذ ليل ��ة �أم�س �إال
�أنها غ�ي�ر حم�سو�سة" ،مبينة �أن"الهزات
املح�سو�سة قد تثري الهلع لكنها ال تت�سبب
ب�أ�ضرار".
وتابع ��ت �أن"مراقبة اله ��زات االرتدادية
م�ستم ��رة م ��ن قبلن ��ا ،ونتوق ��ع ا�ستمرار
ه ��ذه اله ��زات مل ��دة �شه ��ر" ،الفت ��ة اىل
�أن"الزلزال الذي �ضرب �إيران يوم �أم�س
االول وق ��ع عل ��ى بع ��د  6كم م ��ن احلدود

العراقي ��ة من جهة خانقني ،و 200كم من
اجلهة ال�شمالية ال�شرقية لبغداد".
فيم ��ا �أعلن ��ت جمعي ��ة اله�ل�ال الأحم ��ر
العراق ��ي� ،أم� ��س االثن�ي�ن ،ع ��ن ح�صيلة
الزل ��زال ال ��ذي �ضرب البل ��د ،ليلة الأحد،
م�ؤكدة وق ��وع �ضحايا ومئات امل�صابني،
فيما لفتت اىل ت�سجيل �أ�ضرار كبرية يف
املمتلكات اخلا�ص ��ة والعامة وخ�صو�ص ًا
يف حمافظة ال�سليمانية.
وقال ��ت اجلمعية يف بي ��ان تلقت (املدى)
ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن"اله� � ّزة الأر�ضي ��ة التي
�ضربت مدن العراق ،ليلة االحد� ،أ�سفرت
عن م�ص ��رع � 8أ�شخا�ص و ٤٢٥م�صاب ًا"،
مو�ضح ��ة �أن"�أغلب تل ��ك اخل�سائر كانت
يف مناطق تابعة ملحافظة ال�سليمانية".
و�أ�ضاف ��ت"،يف كالر قت ��ل �شخ�ص ��ان
و�أ�صي ��ب �أك�ث�ر م ��ن  ،١٠٠فيم ��ا �شهدت
دربندخ ��ان مقت ��ل � ٤أ�شخا� ��ص و�إ�صابة
� ١٠٠آخري ��ن ،ويف حلبج ��ة �أ�صيب �أكرث
م ��ن  ١٠٠مواط ��ن" ،مبين ��ة �أن"مرك ��ز
حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة �شه ��د م�ص ��رع
�شخ�ص واحد و�إ�صابة �أكرث من خم�سني
مواطن ًا".
وتابعت� ،أن"خانقني �شهدت �إ�صابة �أكرث
من  ٧٥مواطن ًا" ،م�ؤكدة �أن"فرق الإغاثة
التابع ��ة لها �سجل ��ت �أ�ض ��رار ًا كبرية يف
املمتل ��كات اخلا�ص ��ة والعا ّم ��ة يف امل ��دن
التي �شهدت اله ّزة الأر�ضية ،وخ�صو�ص ًا
يف حمافظ ��ة ال�سليماني ��ة ،م�ش�ي�رة اىل
�أن فرق الإغاثة با�ش ��رت عملها منذ ،ليلة
االح ��د ،و�ساع ��دت يف �إخ�ل�اء املواطنني
ونقل اجلرحى".
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،ق ��ال املتنب ��ئ اجلوي
الأقدم يف مط ��ار الب�صرة� ،صادق عطية،
الأح ��د� ،إن"�أمر التوقع به� � ّزات ارتدادية
مبالغ فيه ".
و�أك ��د عطي ��ة يف من�ش ��ور عل ��ى �صفحته
مبوقع"في�سب ��وك" ،الي ��وم ( 12ت�شرين
الث ��اين � ،)2017أن"اله� � ّزات االرتدادية
دائم� � ًا ماتك ��ون �أق ��ل ح ��دة م ��ن اله ��زة
الرئي�سة و�أمر حدوثها �أو مكانها ووقتها
الميكن التنب�ؤ به".
و�أ�ضاف عطية �أن"التوقع بحدوث ه ّزات
ارتدادي ��ة بوقت ما كم ��ا ن�شر يف ال�ساعة
 12منت�صف اللي ��ل �أو  3فجر الغد مبالغ
في ��ه ،خا�ص ��ة و� ّأن اله ��زات االرتدادي ��ة
حتدث دون العلم بوقتها �أو مكانها".
وتابع بالقول"ال يوجد ايّ داعي للخوف
بعد حدوث الزلزال ،ومن يقول �إن هناك
هزة يف ال�ساعة  12لي ًال ،فهو خرب كاذب،
جتاوزن ��ا مرحل ��ة اخلطر� ،إن �ش ��اء الله،
اخل�سائ ��ر كان ��ت قوي ��ة يف بع� ��ض قرى
�شم ��ال البالد ،اه ��د�أوا وال داعي للخوف
فاخلط ��ر زال ،واالرت ��دادات �إن حدث ��ت
فهي �ضعيفة و�أقل قوة وخطورة".

العراق والزالزل..ذاكرة تاريخية
وق ��د حدثت ف ��ى بغداد بع� ��ض اله� � ّزات الأر�ضي ��ة ،وقد
�أفا�ض يف ت�سجيلها امل�ؤرخون برغم �أنهم مل يذكروا لها
�ضحاي ��ا ،مما يدل على �أنها ه ّزات حم ��دودة الأثر ..فقد
حدثت رجّ ة زلزال يف رم�ض ��ان �سنة 186هـ بني املغرب
والع�ش ��اء ،وق ��د و�صفه ��ا اب ��ن اجل ��وزى ب�أنها”رجف ��ة
�شدي ��دة”ومل يذكر لها �ضحاي ��ا ،ومل يذكر لها ت�أثري على
البيوت وامل�ساكن..
• وحدثت رجفة �أخرى �سنة 347هـ ومل ترتك �أثر ًا.
• �أ ّم ��ا يف �سن ��ة 464ه� �ـ ،فق ��د حدث يف بغ ��داد زلزال
ارجت ��ت له الأر�ض �ست م ��رات ،وكان ذلك ليلة اجلمعة ـ
26م ��ن ربيع الآخر ،وقت طل ��وع ال�شم�س ،ومع ذلك فلم
حت ��دث خ�سائر ب�شرية �أو مادية 3 ،ــ وخللو تلك الزالزل
من خ�سائر ب�شرية ،فقد اكتفى �أهل بغداد باعتبارها ف�أ ًال
�سيئ ًا ونذير ًا مبوت �أحد الكبار ،ونفهم ذلك من قول ابن
اجلوزي ع ��ن زلزال حمرم �سنة 487ه� �ـ� ،أنه مات بعده

اخلليفة املقتدى.
• وكان زل ��زال ي ��وم عرف ��ة �سنة 511ه� �ـ حم�سو�س ًا،
فق ��د كانت احليط ��ان وال�ستائر تروح وجت ��يء ،و�أوقع
الزل ��زال بع� ��ض البي ��وت والدكاك�ي�ن ،ولك ��ن مل تق ��ع
خ�سائر يف الأنف�س ،واكتف ��ى ابن اجلوزي بالربط بني
ذلك الزلزال وبني موت ال�سلطان حممد بن ملك�شاه.
• ويق ��ول امل� ��ؤرخ �أب ��و الف�ض ��ل بن نا�صر ع ��ن زلزال
بغ ��داد ي ��وم  16ربي ��ع الأول �سن ��ة 524ه� �ـ ،الذي حدث
ليل ��ة اجلمعة”كن ��ت يف امل�سجد ب�ي�ن الع�شائني فماجت
الأر� ��ض مرار ًا كثرية من اليمني ع ��ن القبلة �إىل ال�شمال
فلو دامت لهلك النا�س ،ووقعت دور كثرية وم�ساكن يف
اجلانب�ي�ن ال�شرق ��ي والغربي ،ثم حدث م ��وت ال�سلطان
حممود وفنت وحروب”�أي اعترب الزلزال م�ؤذن ًا باملوت
والفنت واحلروب”.
• وي ��روي اب ��ن اجل ��وزي جتربت ��ه ال�شخ�صي ��ة ع ��ن

الكبرية !!..ومل يذكروا �أعداد ال�ضحايا..
زل ��زال بغ ��داد �سن ��ة 529هـ”وزلزل ��ت بغ ��داد م ��رار ًا ال كنت م�ضطجع ًا على الفرا�ش فارجت ج�سدي منها."..
�أح�صيه ��ا ،وكان مبت ��د�أ الزل ��زال ي ��وم اخلمي� ��س ـ � • 11أ َّم ��ا الزلزال احلقيق ��ي فهو الذي كان يحدث خارج • ويف �سن ��ة 317هـ� ،ضرب الزل ��زال منطقة املو�صل
ريا من املنازل و�أهلك كث ً
�ش ��وال ،فزلزل ��ت يومئ ��ذ �ست م ��رات ،ودام ��ت كل يوم بغ ��داد ،وت�ص ��ل �أنب ��ا�ؤه اىل م�سم ��ع اب ��ن اجل ��وزي فهدم كث ً
ريا من اخللق.
خم�س مرات �أو �ست مرات �إىل ليلة اجلمعة �سابع ع�شر في�سجله ��ا ،وكانت ال�ضحايا بالأل ��وف وع�شرات القرى • ويف ي ��وم � 18ش ��وال �سن ��ة 450ه� �ـ ،ب�ي�ن املغ ��رب
من �ش ��وال ،ثم ار َّ
جتت يوم الثالث ��اء الن�صف من الليل ،وامل ��دن ،وكن ��ا نحت ��اج �إىل قل ��م اب ��ن اجل ��وزي لي�صدر والع�ش ��اء ،اهت ��ز الع ��راق ك ّل ��ه بزل ��زال �ضخ ��م �أره ��ب
حت ��ى تفرق ��ت ال�سقوف وانتـرثت احليط ��ان ،وكنت يف وقائع ��ه ع ��ن م�شاه ��دة عيني ��ة ،ولكن ��ه كت ��ب م ��ا و�صل النا� ��س ود ّم ��ر البي ��وت يف هم ��دان ووا�س ��ط وعن ��ة
ذل ��ك الزم ��ان �صبي ًا ،وكان نوم ��ي ثقي ًال ال �أنتب ��ه �إال بعد �إىل �سمع ��ه وم ��ا نقله ع ��ن الآخرين .وبالت�أكي ��د ف�إن ذلك وتكري ��ت وو�صل ��ت �أ�ص ��دا�ؤه �إىل بغ ��داد ..ومل يذكروا
االنتب ��اه الكث�ي�ر ،ف ��ارجت ال�سق ��ف حتت ��ي وكن ��ت نائم ًا الو�ص ��ف ال�سماعي كان �أخف كث ً
ريا م ��ن الواقع الب�شع� ،أرقام ال�ضحايا..
يف ال�سط ��ح رجّ ��ة �شديد ًة حت ��ى انتبه ��ت منزعج ًا ،ومل ويبدو �أن بغ ��داد كانت بعيدة عن مراكز الزالزل القوية • ويف �شه ��ر ذي احلج ��ة �سن ��ة 455ه� �ـ ،حدث زلزال
ت ��زل الأر�ض متي ��د من ن�صف اللي ��ل �إىل الفجر والنا�س يف العراق التي كانت ت�ضرب املدن الرئي�سة وما حولها �آخر يف وا�سط وقد لبث مدة طويلة..
• ويف ي ��وم ال�سب ��ت �أول ذي احلج ��ة �سن ��ة 544هـ،
ي�ستغيث ��ون !!...ومل تق ��ع �ضحاي ��ا ..مما ي ��دل على �أنه يف الأهواز ووا�سط واملو�صل وحلوان..
• ويف �سن ��ة 310ه� �ـ ،حدث زل ��زال هائل يف وا�سط ،ويف وق ��ت ال�ضح ��ى ،ح ��دث زل ��زال عظي ��م يف حلوان،
لي�س بال�شدة التي ت�صوّ رها ابن اجلوزي.
• ويكرر ابن اجلوزي احلديث عن جتربته ال�شخ�صية نتج عن ��ه �شقوق هائل ��ة يف الأر�ض عدده ��ا �سبعة ع�شر حي ��ث ظ ّلت الأر�ض مت ��وج وتتحرك نح ��و ع�شر مرات،
م ��ع زلزال بغداد ليل ��ة الثالثاء ـ 24م ��ن ذي القعدة �سنة �شق� � ًا� ،أكربه ��ا �أل ��ف ذراع و�أ�صغره ��ا مائ ��ة ذراع ،وق ��د وتقط ��ع اجلب ��ل وابتلعت ��ه الأر� ��ض ،وانه ��دم الرب ��اط
538ه� �ـ ،وكان �أي�ض� � ًا نائم ًا ،يقول”كان ��ت رجّ ة عظيمة� ،أغ ��رق ذل ��ك الزل ��زال �ألف� � ًا وثالثمائ ��ة قري ��ة م ��ن القرى البهروزي ،ومات الآالف من الرتكمان..

