
 

 

 1 

األعاصير 

تعريف 
األػاص١ش اٌّذاس٠ح ٟ٘ صٚاتغ دٍض١ٔٚح فائمح ذغرّش ٌؼذج أ٠اَ أٚ أعات١غ ِغؽ١ح ِغادح 

ٚ٘ٝ س٠اح ِصادثح ٌغذة .  و300ُ ٚ 120ذصً إٌٝ عرّائح و١ٍٛ ِرش ٚذرشاٚح عشػرٙا ت١ٓ 
ذٕشأ أعاعا فٟ , (وّا ذشٜ ِٓ األلّاس اٌصٕاػ١ح  )شذ٠ذج اٌىصافح ٚغاٌثا ِا ذأخز شىً اٌؼ١ٓ 

 ِٕٗ تخاس اٌّاء فإٌّاؼك اٌّذاس٠ح راخ اٌعغػ إٌّخفط د١س ٠رصاػذ اٌٙٛاء اٌذافئ شُ ٠رىاز

د١ٓ ٠رصاػذ ِشىال اٌغذة اٌعخّح اٌرٟ ذثذأ تاٌذٚساْ ذذد ذأش١ش دٚساْ األسض ٕٚ٘ا ذٕشأ 
ٚفٝ ظشٚف اٌعغػ شذ٠ذ االٔخفاض . اٌؼاصفح شُ ذثذأ ذ١اساخ ٘ٛائ١ح ِجاٚسج فٟ دفغ اإلػصاس 

فمذ , ِاء اٌّذ١ػ ٔفغٗ ِغثثا غشق اٌغٛادً اٌمش٠ثح– إٌٝ جأة اٌٙٛاء ٚتخاس اٌّاء – ٠رصاػذ 

 .٠شذفغ عؽخ اٌثذش إٌٝ عثؼح أِراس

 التسونامي

          ذرؼشض األسض ع٠ٕٛا ٌٕذٛ ١ٍِْٛ صٌضاي, ال ٠شؼش إٌاط تّؼظّٙا إِا ٌعؼفٗ

 4 تاٌضٌضاي ػادج إال د١ٓ ذصً شذذٗ إٌٝ فاإلٔغاْ ال ٠ذظ.. ٌذذٚشٙا فٟ ِٕاؼك غ١ش ِأٌ٘ٛح أٚ
 .اٌّم١اط  دسجاخ فٟ ٘زا7ذض٠ذ لٛذٗ ػٍٝ  ٠ٚؼرثش اٌضٌضاي وث١شا د١ٓ. دسجاخ تّم١اط س٠خرش

تٍغد شذذٗ دٛاٌٟ  َ د١س1900شٙذ اٌؼاٌُ خاِظ أشذ صٌضاي ِٕز ػاَ  2004-12-26 ٚا١ٌَٛ

عِٛؽشج شّاي إٔذ١ٔٚغ١ا,  أذش١ٗ تجض٠شج ٚلغ لثاٌح عادً إل١ٍُ.  دسجح ػٍٝ ِم١اط س٠خرش8.9

ِٛجاخ ِذ أعفشخ ػٓ ِمرً  ٚلٛع  تاٌّذ١ػ إٌٙذٞ, فرغثة فٟأٔادِاْإٌٝ جضس  ٚأرمً شّاال
 .ٚإٌٙذ ا٢الف فٟ عش٠الٔىا ٚذا٠الٔذ ٚإٔذ١ٔٚغ١ا

ذذذز  اٌثذش تفؼً األِٛاض اٌؼّاللح, د١س ػٕذ دذٚز اٌضالصي اٌثذش٠ح ذؽغٝ ١ِاٖ

٠اتا١ٔح األصً  ٟٚ٘ وٍّح- "Tsunami" اٌؼ١ٕفح أِٛاجا ِائ١ح ػّاللح ذذػٝ ذغٛٔاِٟ اٌضالصي
ػٍٝ اٌغٛادً تغشػح  ٘زٖ األِٛاض , ذرىْٛ فٟ أػّاق ١ِاٖ اٌثذش, ٚذٙجُ ٚذؼٕٟ أِٛاض اٌّٛأئ

ؼٓ ِٓ اٌّاء ػٍٝ  أٌف100 ِرشا, ٚذصة ٔذٛ 40 ٚ 30اٌغاػح تاسذفاع ت١ٓ   و١ٍِٛرشا ف750ٟ

 ٔفغٗ اٌضٌضاي خغائش وً ِرش ِشتغ ِٓ اٌشاؼئ ٚتاٌراٌٟ ذفعٟ إٌٝ خغائش أفذح ِٓ

 األغٍة, ٠عاف إ١ٌٙا ٌذذٚز أِٛاض ذغٛٔاِٟ, ٌىٕٙا ٚاٌضالصي ١ٌغد ٟ٘ اٌّغثة اٌٛد١ذ
  األجغاَ اٌفعائ١ح وا١ٌٕاصن اال١ٙٔاساخ اٌصخش٠ح, ٚاٌصٛساخ اٌثشوا١ٔح, ٚأ٠عًا ذأش١شاخ عمٛغ

 ٌىٓ ألذِٙا.. اٌراس٠خ فغٕجذ أٔٙا ذرخؽٝ األٌف فٟ ٚإرا اعرؼشظٕا دٛادز ذغٛٔاِٟ اٌّغجٍح

ٚشٙذ اٌمشٔاْ .  لثً ا١ٌّالد479ػاَ  إ٠جحِٓ تذش  ستّا واْ ران اٌزٞ ظشب اٌؽشف اٌشّاٌٟ
ذغٛٔاِٟ  ٚأُ٘ ظا٘شج. ِظا٘ش ِرؼذدج ِٓ اٌرخش٠ة ٚاٌذِاس ذشود  ذغٛٔا300ِٟاٌّاظ١اْ ٔذٛ 

ِٓ جض٠شج ٘ٛٔشٛ ا١ٌاتا١ٔح ٔر١جح صٌضاي تذشٞ  اٌغادً اٌششلٟ ػشفٙا اٌراس٠خ ذٍه اٌرٟ ظشتد

ِٕؽمح اٌصذع ذذد اٌثذشٞ فٟ أخذٚد ا١ٌاتاْ, فمذ أذفؼد  فٟ 1896 ١ٔٛ٠ٛ 5ظخُ أؽٍك فٟ 

ٚغّشخ لشٜ تأوٍّٙا ٚجشفد أوصش ِٓ   ِرشا30اٌضٌضا١ٌح ٔذٛ ا١ٌاتغح تاسذفاع ٔذٛ  اٌثذش أِٛاض
  أٌف شخص ٚأرششخ أِٛاض ذغٛٔاِٟ ششلا ػثش اٌّذ١ػ26ٚأغشلد ٔذٛ  آالف ِٕضي ػششج

اٌغادً األِش٠ىٟ ٚأؼىغد ِشذذج  ٌرصً إٌٝ جض٠شج ١ٍ٘ٛ فٟ ٘اٚاٞ, شُ ذٛجٙد إٌٝ اٌٙادئ

 .ٚأعرشا١ٌا ١ٔٛص٠ٍٕذا ذجاٖ


