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تضمن سالمتكم من خطر الزالزل
مكتشف نظرية «»Triangle of Life
ساهم يف إنقاذ حياة أكثر من  200ألف شخص

دوغ كوب في هاييتي
 ،2010أثناء قيادته
عمليات اإلنقاذ بعد
الزلزال املدمر

كثر احلديث في اآلون��ة األخيرة عن
احتمال حصول زلزال كبير في لبنان،
وت��رك��زت «التحليالت» على نسب
وقوعه ،وأن��واع الفوالق في القشرة
األرضية اللبنانية ،وغيرها مما ال حول
وال قوة لإلنسان عليه .في هذا اللقاء،
نتناول موضوع احلماية في حال وقوع
زلزال أو انهيار أبنية مع ،Doug Copp
رئيس ومدير «الفريق األميركي الدولي
ل�لإن��ق��اذ» ،ومكتشف نظرية «مثلث
احل��ي��اة»  ،Triangle of Lifeالتي
وضعها عام  1985ويحدثنا عنها .فما
هي ،وهل هي اخلالص الذي ال بد منه
أثناء حصول الهزات األرضية؟

نصائح من Doug Copp

ج��اءت ال�ك��ارث��ة التي حلت بهاييتي مؤخرا ً
لتضع اجل�م�ي��ع وج �ه �ا ً ل��وج��ه أم ��ام ال�س��ؤال
امل�ص�ي��ري :كيف نحمي أنفسنا م��ن مأساة
مماثلة ،في ما لو وقع املقدر ،ال سمح الله؟!
في حوارنا مع كوب بدأنا بسؤاله عن نظريته
املثيرة للجدل...
[ كيف اكتشفت نظريتك ،وعال َم تقوم؟
ـ ع��ام  ،1985دخ�ل��ت م��درس��ة م�ن�ه��ارة في
مكسيكو سيتي بعد يومني من حصول هزة
فيها .كان جميع األطفال تقريبا ً مسحوقني
بعدما اختبأوا حتت طاوالتهم تبعا ً للتعليمات
املتعارف عليها لنظرية «انحن وغط» .وأثناء
م��روري ب�ين صفوف ال �ط��اوالت املدرسية،
وج ��دت أن طفلتني بقيتا ع�ل��ى ق�ي��د احل�ي��اة
ل��وج��ود ك��ل م�ن�ه�م��ا ف��ي امل �س��اح��ة احمل��اذي��ة
لطاولتها ،أي في املثلث ـ الفراغ الذي يكون
الى جانب كل طاولة .وظلت زميلة ثالثة لهما
حية لكنهم اضطروا الى بتر ساقيها اللتني
ك��ان�ت��ا حت��ت ط��اول�ت�ه��ا! ووف �ق �ا ً خل�ب��رت��ي في
مجال اإلنقاذ التي اكتسبتها أثناء مئة كارثة

مي�����ك�����ن
معرفة امل��زي��د عن
«م��ث��ل��ث احل��ي��اة» ووس��ائ��ل
اإلنقاذ واحلماية أثناء الكوارث،
ومشاهدة الفيلم الوثائقي الذي نفذه
دوغ كوب عن محاكاة الزلزال في تركيا،
عبر امل��وق��ع اإللكتروني اخل��اص بـ
«الفريق األميركي الدولي لإلنقاذ»:
www.amerrescue.org
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كبرى حول العالم ،داخل  896مبنى مهدّما ً،
بينها أكثر من  200ناطحة سحاب ،اكتشفت
أن وزن األسقف التي تقع على األغراض أو
املفروشات أثناء ال��زل��زال ،تسحقها مُحدث ًة
في محاذاتها فراغات أو مساحات على شكل
مثلثات تضمن للشخص امل��وج��ود داخلها
البقاء على قيد احل�ي��اة .وكلما ك��ان الغرض
ضخما ً ،كان تعرضه للضغط أقل ،وبالتالي
الفراغ الى جانبه أكبر ،مبا يزيد من احتمال
عدم إصابة الشخص داخله باألذى.
[ عام  ،1996ص �وّرتَ فيلما ً ،متّت فيه
محاكاة هزة أرضية داخل منزل ومدرسة،
لكن املشككني اعتبروا التجربة غير علمية
وال تشبه الهزة بدقة ،وبالتالي ال ميكن
االعتماد عليها .ما تعليقك؟
ـ لقد وضعت فيها  20مجسما ً ألشخاص،
عشرة منها اتخذنا لها وضعية «انح ِن وغط»،
والباقية ضمن «مثلث احلياة» .وبعد انهيار
املبنيني ف��ي ظ ��روف حت��اك��ي ال��زل��زال بدقة
كبيرة ،دخلنا إليهما ،وصورنا النتائج بشكل
علمي ،حيث تبني أن��ه ل��و ُق��در وج��ود أن��اس
في احلالة األول��ى ،ملا كان لينجو منهم أحد.
أما في «املثلث» ،فكانوا سينفذون بأرواحهم
بنسبة  !%100وق��د س��اه��م ف��ي إجن��از هذا
ال�ع�م��ل م��دي�ن��ة إس�ط�ن�ب��ول وج��ام�ع�ت�ه��ا (عبر
متخصصني اثنني في الهندسة اإلنشائية)،
واحلكومة التركية التي وافقت على الفيلم
وزودتنا باملعدات والبنائني .وكل من يدعي
أن جتربتنا غ�ي��ر علمية وال يعتد ب�ه��ا ،هو
إنسان كاذب!
[ لكن ،كيف تقول إن نظريتك تضمن
النجاة مئة في املئة؟! وهل تصح مثل هذه
النسبة أصالً في احلياة؟!
ـ أن��ا ضحية ش�ه��دتُ ثالثة ان�ه�ي��ارات ألبنية
كنت في داخلها عند حصول هزات ارتدادية.
صحيح أن ه��ذه النسبة غير م��وج��ودة ،لكن

«السوبرمان» ...دوغ كوب!

وف �ق �ا ً آلخ��ر اإلح �ص��ائ �ي��ات ،ف��إن  %98ممن
اعتمدوا نظرية «انحن وغ��ط» لقوا حتفهم!
واالثنان في املئة الذين بقوا على قيد احلياة
ه��م م��ن أص�ي�ب��وا ب��ال��ذع��ر ف��ان��دف�ع��وا أرض� �ا ً،
ف��وج��دوا أن�ف�س�ه��م ف��ي ال� �ف ��راغ ،أي «مثلث
احلياة» ،الذي ضمن حمايتهم.
[ كيف ملؤسسة إنسانية ،كالصليب
األحمر األميركي ،أن تصفها بأنها «غش
وخداع»؟!
ـ لقد عدّلت رأيها مؤخرا ً بالزعم أن نظريتي
تناسب جميع ال��دول األخ��رى ما عدا أميركا
واألش� �خ ��اص ال��ذي��ن ت�ت�ق��اض��ى م�ن�ه��م ستة
باليني دوالر سنويا ً كهبات! أصالً ،ال عالقة
للصليب األح�م��ر األميركي بوسائل البقاء
على قيد احلياة ،وال يفقه منها شيئا ً! على كل
ح��ال ،هذه املنظمة مرتبطة بعمليات احتيال
ع��دة ،خ�لال حصول ك ��وارث ،بتهمة سرقة
الهبات املقدمة إليها واستخدامها ألغراض
خاصة! ولن تعترف بجدوى نظريتي إال في
حال كانت مربحة لها.
[ ما دمت متلك الدليل العلمي والعملي
والتطبيقي ،كما تقول ،فلماذا لم تُعتمد
نظريتك في العالم كله؟!
ـ س��أق�ت�ب��س جملة م��ن ال�ف�ي�ل�س��وف األمل��ان��ي
 Shoppenhauerل �ل��رد ع �ل��ى س ��ؤال ��ك ،إذ
ي�ق��ول ع��ن ط��ري��ق ال��وص��ول إل��ى أي حقيقة:
«ف��ي ال�ب��داي��ة ،تتعرض احلقيقة للسخرية،
ث��م امل�ع��ارض��ة العنيفة ،إل��ى أن يتم القبول
ب �ه��ا وال�ت�س�ل�ي��م ب�ك��ون�ه��ا دام� �غ ��ة» .نظريتي
تنتشر مثل النار في الهشيم ح��ول العالم،
وه��ي تُعتمد ح��ال�ي�ا ً م��ن قبل منظمات األمم
امل�ت�ح��دة وح�ك��وم��ات ك�ث�ي��رة ،كما م��ن جانب
مسؤولني عن م��دارس ع��دة ،ومتخصصني
في عمليات اإلنقاذ واحلماية من الكوارث...
إلخ .ولن يطول الوقت قبل أن تصبح قاعدة
عاملية .لكن ،لألسف فإن النافذين يتآمرون
حمل��ارب�ت�ه��ا ،وي�س�ب�ب��ون ،ب��ذل��ك ،م��وت مئات
آالف األبرياء سنويا ً (بني  200و 300ألف
ضحية وف��ق إح�ص��اءات شركة Muchener
ـ Re Reinsuranceال �ع��امل �ي��ة)! وك ��ل ذل��ك
ملصاحلهم الشخصية واملالية.
[ إذا وقع زلزال ،في لبنان أو في املناطق
احمليطة والقريبة ،فبماذا تنصح القاطنني
داخل األبنية والسيارات؟
ـ ال يوجد مكان في العالم ال تُطبَق فيه نظرية
«مثلث احلياة» ،سواء أكان في لبنان أم غيره
بغض النظر عن قوة الهزة
من الدولّ ،
حاورته :تانيا زهيري

ـ قاد عمليات إنقاذ داخل  875مبنى منهارا ً ،وعمل مع فرق إنقاذ من ستني بلدا ً .كما أسس
مجموعات لإلنقاذ في دول عدة ،وهو عضو في عدد كبير منها حول العالم.
ـ عينته األمم املتحدة ،ملدة عامني ،خبيرا ً لها في التخفيف واحلد من آثار الكوارث.
ـ عمل كقائد إنقاذ في املآسي الطبيعية الضخمة حول العالم منذ عام .1985
ـ حائز مئات شهادات التنويه واجلوائز وامليداليات تقديرا ً لشجاعته ومساهمته األساسية في
إنقاذ حياة أكثر من  200ألف شخص.
ـ تولى ت��دري��ب مئات املسعفني واملنقذين واملتخصصني ف��ي إدارة ال �ك��وارث ح��ول العالم.
ومعروف عامليا ً بأنه األكثر خبرة وكفاءة في مجاله.
عام  ،1986خالل إحدى عمليات اإلنقاذ في اليونان ،إحدى أخطر العمليات
التي قام بها ..ويبدو «كوب» هنا داخل أحد برجي التجارة العاملي عقب
هجوم  11أيلول/سبتمبر ،حتت عمود وفوقه أطنان من احلطام .وخشيت
فرق اإلنقاذ األخرى دخول هذه املنطقة بالتحديد لشدة خطورتها .ولم يكن
في مقدور أحد التقاط صور أكثر وضوحا ً في هذا املكان بسبب اجلو العابق
بالدخان والسموم التي تعرض كوب بسببها للتسمم

أهم إرشادات Copp

1ـ في حالة العجز عن مغادرة املبنى ،يجب االستلقاء بوضعية اجلنني قرب أي غرض ضخم
(سرير ،مكتب ،ب��راد ...إل��خ) بحيث ال يتعرّض لضغط كبير عند انهيار السقف عليه ،لكنه
يخلف فراغا ً الى جانبه يحمي من يكون فيه من اإلصابة .أما من ينزل ويختبئ حتت شيء
قابل للسحق ،فسيُسحق معه!

2ـ األبنية اخلشبية هي االكثر أمانا ً أثناء الزلزال ،ألن اخلشب مرن ويتحرك مع قوة الهزة.
وإذا انهارت األبنية املصنوعة منه ،فهي تخلف فراغات كبيرة للحماية أو «مثلثات حياة» .كما
أنه ليس لها وزن ضاغط كبير وساحق.
3ـ املباني املشيدة من القرميد تتحطم ،بعد انهيارها ،مخل ّف ًة قطعا ً متناثرة ،ما يسبّب إصابات،
لكن القرميد ال يؤدي إلى سحق األجسام ،كما تفعل الكتل اخلرسانية.

4ـ ميكن الفنادق أن تساهم في إنقاذ أرواح كثر مبجرد وضع الفتات على أبواب غرفها ترشد
النزالء الى أن يستلقوا إلى جانب أسفل السرير عند حدوث هزة أرضية.
5ـ يجب االبتعاد عن مدخل الباب ألن سقوطه سيؤدي الى سحق من يقف حتته عند انهيار
السقف.

6ـ االبتعاد عن الدرج والساللم ألنها تتأرجح وتهتز أثناء الزلزال ،بوتيرة مختلفة عن بقية
أرجاء املبنى التي تظل في حال تصادم مع الدرج إلى أن ينهار .ومن يقف على الساللم قبل
سقوطها ،يتهشم بشكل فظيع بفعل حتطم درجاتها .فهي املكان األكثر عرضة للتصدع ،فإن
لم تسقط بفعل الزلزال ،فستنهار الحقا ً جراء تدافع الناس عليها للهرب.

7ـ احلرص على البقاء قرب اجلدران اخلارجية للبناء (وخارجه كليا ً أفضل) .فكلما توغل املرء
في الداخل بعيدا ً عن احمليط اخلارجي ،زاد احتمال أن تكون طريقه للخروج مسدودة بالركام،
فيعجز عن الهرب ويسجن داخالً.
8ـ ثبت خالل زلزال سان فرانسيسكو ،أن كل من بقوا داخل سياراتهم ،قُتلوا! وكان ميكن أن
ينجوا لو خرجوا منها وجلسوا أو استلقوا الى جانبها ،حيث يوجد فراغ يصل الى علو ثالثة
أقدام ،كان من شأنه أن يؤمن احلماية لهم .أما السيارات ،فقد حتطمت جراء تهاوي األعمدة
واحلجارة واحلطام عليها ،فسُ حق من في داخلها! لذا ،على اجلميع اخلروج من سياراتهم
واالستلقاء في محاذاتها عند حدوث الهزة.

9ـ من خالل خبرتي الطويلة في عمليات اإلنقاذ داخل مكاتب الصحف واملجالت وغيرها من
األبنية التي يوجد فيها الكثير من األوراق ،اكتشفت أن الورق ال يتعرض لضغط كبير ،وبالتالي
رأيت فراغات كبيرة (مثلثات حماية) حتيط برزمه ،وميكن االحتماء بها أثناء الزلزال.
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