طوارئ

األعاصير املدارية :هل باإلمكان جت ّنب األخطار؟
 )135 -111( .4الدرجة الرابعة قوي جدا ً
 .5أكثر من ( )135الدرجة اخلامسة عنيف

يقول بعض علماء الفلك بأن «األعاصير عنصر أساسي في النظام
املناخي لألرض ،ألن املسطحات البحرية املدارية تنال الكثير من حرارة
الشمس وتتأثر جدا ً بهذه احلرارة ،فيقوم اإلعصار بنقل الطاقة احلرارية
من هذه املسطحات املدارية عبر الرياح العلوية لينقلها إلى قريب من خسائر بشرية وامراض صحية ونفسية
املناطق القطبية الباردة ،وذلك من أجل إحداث التوازن املطلوب على
على املستوى العاملي ،حتى تاريخه ،فإ ّن اإلعصار األخير «ايرما» يعتبر
وجه األرض لتكون األرض صاحلة للحياة».
ولكنه في الواقع ،هذه االعاصير هي الكوارث الطبيعية .جنونها يقضي من أقوى األعاصير التي ضربت الواليات املتحدة في ايلول الفائت ،وقد
سبقه اإلعصار «هارفي» الذي كان شرسا وقد ادى الى وفاة  64قتيالً
على حياة الكثيرين ويهدد صحة العديد من املواطنني.
الى جانب خسائر مالية كبيرة في آب .وقبل عام تقريبا ً  ،إعصار «ماثيو»
مي ّر االعصار املدّمر وتستمر جهود اإلغاثة وتطبيب االنسان وتصليح االضرار .الذي ضرب البحر الكاريبي والواليات املتحدة وتسبّب في أكثر من 600
تضرب األعاصير العديد من الدول سنويا ،ورغم خبرة تلك الدول العلمية قتيل .كذلك ،ضرب إعصار «باتريسيا» املكسيك وأجزاء أخرى من أميركا
والعملية في التعامل معها فإنها تتكبد في كل إعصار خسائر مادية الوسطى في تشرين األول  ،2015متسببا ً في  13ضحية .وال نعلم اذا
كان هناك اعاصير أخرى قادمة هذا العام .
وبشرية كبيرة ال حتصى.
ليست األعاصير ظاهرة نادرة أوغريبة ،بل هي متوّقعة في كثير من
األماكن ،ولطاملا تكوّنت ومضت في مساراتها وضربت مناطق كثيرة من بني ضحايا األعاصير من يسقطون مباشرة بالضربات األولى
لها على املنازل واملنشآت واملركبات ،لكنّ غيرهم يسقط في أعقاب
حول العالم ،وتسبّبت في دمار كبير مرة بعد أخرى.
وتصاحب األعاصير أمطار غزيرة وفيضانات وسيول وصواعق برقية األعاصير ،خصوصا ً كبار السنّ واألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية الذين
تسبب إعصار «هارفي»
يتأخر إخالؤهم من املراكز واملستشفيات .وقد ّ
ورعدية ،وتتسبّب في ارتفاع األمواج إلى حد إغراق السفن.
األخير بالفعل في عدد من الوفيات نتيجة تأخر الفرق الطبية في بعض
تعريف
احلاالت الطارئة بسبب الفيضانات وتعطل أجهزة األوكسجني مع
انقطاع التيار الكهربائي ،ما أدى إلى وفاة مرضى كبار السن.
حسب اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) فإ ّن األعاصير القتلى واملصابون في مثل هذه األعاصير ليسوا اخلسائر الوحيدة،
أكثر العواصف قوّة وعنفا ً .فهي عاصفة قوية تتكون فوق املياه الدافئة فهناك هدم للممتلكات ،وتغيير منط احلياة نفسه لدى السكان،
تطلق تسمية اإلعصار املداري أو االستوائي أو احللزوني عليها عند من دون إغفال األمراض التي تنتشر عقب كل إعصار ،خصوصا ً تلك
تكوينها .وحتتاج األعاصير إلى عناصر عديدة لتنشأ ،أولها املياه الدافئة املرتبطة بالتلوث واملياه.
فوق احمليط وذلك عندما تصبح درجة حرارة املياه قريبة من  27درجة وبينما يختلف األمر بني منطقة وأخرى يضربها اإلعصار في القدرات
مئوية للخمسني مترا ً العليا حتت سطح احمليط .أما العنصر الثاني االستعدادية وأنظمة اإلنذار املبكر واإلخالء وجهود اإلغاثة ،فإ ّن كلّ
فهو الرياح .وفي حال األعاصير التي تنشأ فوق احمليط األطلسي فإ ّن املناطق تقريبا ً معرّضة بعد الكارثة النتشار بعض األمراض .وفي هذا
الرياح التي تهب غربا ً فوقه آتية من أفريقيا تشكل املغذي الرئيسي اإلطار ،تشير منظمة الصحة العاملية إلى أ ّن أبرز األمراض التي
لها .وعندما متر تلك الرياح فوق سطح احمليط فإ ّن املياه تتبخر بكثرة ما انتشرت عقب األعاصير التي ضربت شبه القارة الهندية وجنوب
يؤدي إلى ارتفاع البخار إلى أعلى ،وسط هواء بارد مستمر ،ويدخل في آسيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الكوليرا
عملية تراكم تزيد من ارتفاعه .ومع ذلك االرتفاع يزداد الشحن ببخار واملالريا واإلسهاالت املائية وحمى الضنك وداء البرمييات .وهو ما
املاء وتتكون السحب املتراكمة .تلك السحب هي بداية اإلعصار.
حصل في هايتي عقب إعصار «ماثيو» ،إذ ظهرت أكثر من  200إصابة
بالكوليرا استجابت لها منظمة الصحة العاملية بإرسال أكثر من
وتكون مقاييس االعاصير كالتالي :
مليون لقاح ضد الكوليرا .وتستجيب املنظمة عادة لتلك العوارض
 )83-64 ( .1الدرجة األولى خفيف
املصاحبة لألعاصير ،ومنها عوارض غير مباشرة كفقدان اللقاحات
 )95 -84-( .2الدرجة الثانية متوسط
بسبب تضرّر قطاع الصحة احمللي .فقد عملت عقب إعصار «هايان»
 )110 -96( .3الدرجة الثالثة قوي
على تلقيح أكثر من  30ألف طفل ضد احلصبة والشلل في تاكلوبان
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األكثر تضررا ً يومها.
لكن ،بينما عانت الواليات املتحدة على سبيل املثال من إعصار
«غالفستون العظيم» عام  1900الذي أدى إلى مقتل  12ألف شخص،
خصوصا ً في والية تكساس ،فإ ّن معظم األعاصير ال يحصد في أيامنا
احلاضرة عدد ضحايا من هذا النوع في املناطق اجملهزة بخطط طوارئ،
سواء على صعيد التخطيط املدني أو االستجابة واإلغاثة.

اخطار االعاصير
ُتعد األعاصير املدارية ضمن الظواهر الطبيعية األشد تدميرا ً .وميتد
أثر األعاصير على مساحة واسعة بسبب الرياح العاصفة واألمطار
الغزيرة .ولكن معظم اخلسائر في األرواح واملمتلكات ال تنتج عن الرياح
وإمنا عن أحداث ثانوية مثل ُعرّام العواصف ،والفيضانات ،واالنهيارات
األرضية ،واألعاصير القمعية.
العوامل اخلاصة بسرعة التأثّر
العوامل التي يتسبّب فيها اإلنسان:
 املستوطنات التي تقع في املناطق الساحلية املنخفضة (أثر مباشر)؛ رداءة تصميم املباني أو تشييدها؛ عدم كفاية املهلة املتاحة لإلنذار واإلجالء؛ عدم االمتثال إلجراءات اإلجالء؛ -املأوى غير املناسب.

األسباب الرئيسية للوفاة واملرض
األثر املباشر
يالحظ وقوع اإلصابات ،والرضوح ،وحاالت االختناق بسبب احلبس ،وتنتج عن
انهيار املباني واحلطام الذي تسببه الرياح .وحتدث حاالت الصعق بالكهرباء
أو الغرق عند محاولة انقاذ املمتلكات مثل هوائيات التلفزيون أو القوارب.
وتالحظ اآلثار السلبية القصيرة املدى والطويلة املدى على الصحة
النفسية.
األثر غير املباشر
يُعد أثر األعاصير املدارية على انتقال األمراض السارية محدودا ً .فنادرا ً
ما يالحظ حدوث فاشيات األمراض السارية .ومع ذلك ،فإن مخاطر
األمراض املنقولة باملياه واألمراض املنقولة بالنواقل قد تتفاقم ،حيث
قد يزداد تعرض اإلنسان لنواقل املرض نظرا ً للتغيرات التي تطرأ على
البيئة املادية.
أما األثر على الهياكل األساسية الصحية وجميع نُظم اإلنقاذ فيكون
هائالً ،وقد يسفر عن نقص األغذية وتوقف خدمات الصحة العمومية
األساسية انطالقَا من املياه ،وغيرها...
وفي حالة الفيضانات واألمواج البحرية العاتية ،تزداد مخاطر الغرق
واألمراض املنقولة باملياه واملنقولة بالنواقل.

املبادئ التوجيهية اخلاصة بالصحة النفسية
ميكن ،في انتظار إجراء تقييم ،التنبؤ ببعض االحتياجات مثل عمليات

البحث واإلنقاذ ،وتصنيف احلاالت ،وإدارة نزوح السكان على املدى
القصير ،وإذكاء الوعي بشأن اخملاطر املتعلقة بأنشطة التنظيف.
وقد يلزم العمل على احلفاظ على األمن الغذائي الطويل األجل (دمار
احملاصيل واملاشية)
 التدابير التي ال يجب إغفالهافي املطلق  ،تتسبّب األعاصير املدارية في أعداد قليلة نسبيا ً من الوفيات
واإلصابات ،إال إذا ارتبطت بالفيضانات واألمواج البحرية العاتية.
وميكن أن تستند التدابير الرامية إلى تخفيف األثر إلى الفرصة السانحة
قبل أن يضرب اإلعصار األرض ،فخالل هذه الفترة ميكن إجالء سكان
املناطق التي تتلقى اإلنذار في الوقت املناسب.
وتتضمن تدابير تخفيف التداعيات األخرى تصاميم املباني املالئمة،
التوعية املستمرة للجماهير ،ونُظم اإلنذار الكافية.
 تدابير االستجابة التي يجب تفاديهاال يجب إرسال فرق من األطباء واملساعدين الطبيني! فإنّهم سيصلون
بعد فوات األوان أما اخلدمات الصحية احمللية واجملاورة فتحظى بوضع
ميكنها من تقدمي الرعاية الطبية الطارئة لضحايا الكوارث على نحو
أفضل.
ال يجب إرسال األدوية أو الوصفات الطبية املنزلية! فأحيانا ً ما تكون
هذه اإلمدادات غير مالئمة من الناحية الطبية أو القانونية .وينبغي
االطالع أوال ً على املبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
بشأن األدوية األساسية ،ومشاورة السلطة احمللية للبلد املستفيد.
ال يجب إرسال لوازم اإليواء املؤقت مثل اخليم! حيث تُعد إعادة التوطني
في منازل األقارب أو في املباني العامة أكثر مالءمة من إنشاء مخيمات
للسكان املشردين.
ال يجب إرسال املالبس واألحذية املستعملة! في معظم احلاالت
تتبرع اجملتمعات احمللية بقدر يزيد عن احلاجة من هذه األغراض .كما أن
شراء هذه األغراض محليا ً يُعد أفضل من الناحية االقتصادية والعملية
والصحية من شحن األغراض املستعملة.
ال يجب اتخاذ قرارات أحادية الطرف بشأن تخصيص املوارد دون التأكّ د
من االحتياجات.
رولى راشد
التسمية
في العصور القدمية ،لم يكن هناك آلية أو منهجية معينة لتسمية
األعاصير ،حيث كانت تسمى بأسماء بعض القديسني مثل إعصار
هرقل ،وسانت بول وإعصار سانت لويس ،وإعصار سانتا ماريا ،أو بأسماء
السنوات التي حدثت فيها مثل إعصار 1898م ،وإعصار 1906م ،أو
بحسب املكان التي حدثت فيها كـ إعصار ميامي وإعصار هيوسنت ،أو
بحسب املنطقة مثل «إعصار غالفستون» و»إعصار ميامي.
اما التسمية النظامية في علم األرصاد اجلوية تعود إلى األسترالي
كليمنت راج ( )1922-1852حيث أطلق على األعاصير أسماء
البرملانيني الذين كانوا يرفضون التصويت على منح قروض لتمويل
أبحاث االرصاد اجلوية .ويقال أنه في بعض األحيان كان يطلق على
األعاصير أسماء النساء اللواتي يكرههن او يحبهن في بعض االقوال.
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