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في مواجهة 
مشعلي الحرائق

ومتطلبات  لشروط  إهمال  أو  بشري  خطأ  بسبب  دائمًا  احلرائق  تشتعل 
السالمة يف املنشآت العامة واخلاصة، لكن من غري الطبيعي أو املألوف 
ميثل  األم��ر  فإن  ذلك  وإذا حدث  احلرائق،  إلشعال  نية  هناك  تكون  أن 

جرمية تستوجب املساءلة والعقاب.
نقول هذا ويف أذهاننا تلك احلرائق اليت تقع يف منزل أو منشأة أو مصنع، 
وال يتبادر إىل الذهن أبدًا أن تكون هناك نية إلشعال احلريق يف وطن حنبه 
ونشرف باالنتماء إليه، فال يتوقع مثل ذلك الفعل أو جمرد النية لإلقدام 
عليه ممن ينتمون حقًا إىل هذه البالد املباركة، فال مربر ملثل هذه اجلرمية 

لذي عقل يعي أو صاحب ضمري حي.
فنحن ننعم باحلياة اآلمنة الطيبة، حتت راية التوحيد، تقوم على شؤوننا 
قيادة رشيدة، ال تدخر جهدًا لرفعة الوطن وخري أبنائه، استنادًا إىل تعاليم 
اإلسالم ومبادئه العظيمة، تربطنا مجيعًا عالقة حب وتالحم ال مثيل هلا 
بني القيادة والشعب، قوامها املكاشفة واملصارحة، وسياسة الباب املفتوح 

اليت ال حجاب فيها بني الراعي والرعية.
وقد وعى ذلك أبناء الوطن املخلصون، فعربوا بكل حب عن احتشادهم 
ملواصلة  الرشيدة  قيادتهم  حول  والتفافهم  البالد،  واستقرار  أمن  حلماية 
مسرية البناء، شاهدنا ذلك جبالء يف فرحة الشعب السعودي بعودة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حيفظه اهلل – من رحلته 
العالجية.. وشاهدنا هذا االنتماء احلق يف التصدي لدعاة الفتنة ومشعلي 
احلرائق الذين دعوا إىل التظاهر والفوضى، فلم جيد هؤالء الضالون من 
يستجيب لدعواهم املغرضة، بل وجدوا وحدة وطنية بني كل فئات اجملتمع 
حلظاتها  يف  احلرائق  يطفئون  ودع��اة،  وعلماء  وعسكريني  مدنيني  من 
األوىل، بل حتى قبل أن تندلع شرارتها األوىل، لريتد كيد الكائدين إىل 
حنورهم خيبة وخذالنًا وعارًا، وحتتفل مجوع الشعب بهذا االنتصار على 

دعاة الفتنة والفوضى.
وكالعادة، كانت القيادة الرشيدة يف قلب هذا املشهد، تعلن عن تقديرها 
هلذا املوقف الشعيب اجلامع يف التصدي ملن أرادوا إشعال احلرائق، وتفتح 
من خالل  املواطنني،  ورخ��اء مج��وع  أج��ل سعادة  من  للخري  واسعة  أب��واب��ًا 
لقائد  رائعة  الشريفني، سبقتها كلمات  مكرمة سخية خلادم احلرمني 
إنسان يسأل أبناء شعبه الدعاء له، ويشدد على أن أمن الوطن واستقراره 
خط أمحر ال تهاون بشأنه، لرتتفع احلناجر بالدعاء للمليك والقائد بكل 
اخلري، ووعد واضح بأن نظل مجيعًا جنودًا مرابطني حلماية أمن الوطن 
وسالمة أبنائه، وسواعد فتية ترفع صروح النهضة يف ربوع بالدنا، وليمت 
مشعلو احلرائق خنقًا بدخان الضالل الذي أعماهم عن رؤية احلق، وليتهم 
يتعلمون الدرس جيدًا وال ينطحون رؤوسهم يف بناء صلب توّحد من القيادة 

والشعب.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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انطالق  بانوراما  رجال وأحداث  أعالم  خير زاد  تواصل  بوح القلم  صحتك  وسام  نقطة ضوء  فضاءات  أواًل بأول  رؤية  شعاع

اجتماع لمناقشة الدروس 
المستفادة في حج 1431هـ

حوار مع مدير الدفاع
المدني بتبوك

تحديات أمام تصميم 
استراتيجية لألمن الفكري

صدر حديثًا

ي��ت��زام��ن ص����دور ه���ذا ال���ع���دد من 
الفرحة  من  حالة  مع   »998« جملة 
الشعب  أبناء  يعيشها كل  الغامرة 
خادم  ع���ودة  مبناسبة  ال��س��ع��ودي، 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
من  معافى  س��امل��ًا  عبدالعزيز  اب��ن 
الوطن،  العالجية إىل أرض  رحلته 
أجل  من  الرشيدة  قيادته  ليواصل 
لبالدنا  وال��رخ��اء  اخل��ري  من  املزيد 

وأبنائها األوفياء.
وال تزال أصداء هذه الفرحة ترتدد 
يف مناطق اململكة كافة، احتفاء 
اليت  السامية  بالقرارات  وترحيبًا 
اهلل  حيفظه   – امل��ل��ي��ك  أص���دره���ا 
– وال���يت ع���ّم خ��ريه��ا ك��ل فئات 
املدنيني  م��ن  ال��س��ع��ودي  اجمل��ت��م��ع 
والسيما  والشباب،  والعسكريني 
أن هذه القرارات جاءت بعد حلظة 
أعلن  ال���وط���ن،  ت���اري���خ  رائ���ع���ة يف 
رفضهم  اململكة  أبناء  كل  فيها 
الفوضى  وإش��اع��ة  الفتنة  ل��دع��اوى 
اليت أطلقها بعض أصحاب الفكر 
املنحرف عندما دعوا إىل التظاهر.

ويف هذا العدد، حرصنا على رصد 
بعودة  الفرحة  مظاهر  م��ن  جانب 
خادم احلرمني الشريفني، وترحيب 
وسعادتهم  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رج���ال 
رافقت  ال��يت  الكرمية  بالقرارات 
إىل  إضافة  امليمونة،  ال��ع��ودة  ه��ذه 
األبواب الثابتة، اليت تعرض لكل 
جديد يف جمال عمل الدفاع املدني، 
املدني  الدفاع  رج��ال  أثراها  وال��يت 
بآرائهم وخرباتهم وجتاربهم، نسأل 
وأن يكون هذا  بها،  ينفع  أن  اهلل 
لتطور  صادقة  مرآة  اجلديد  العدد 
رأي  لكل  ومنربًا  املدني،  الدفاع 
أو فكر يسهم يف مواصلة مسريته 
ألداء مهامه اإلنسانية النبيلة، واهلل 

من وراء القصد.
أسرة التحرير 

أواًل بأول

جملة. دورية. فصلية
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مئات ورمبا آالف الصور اليت مت 
التقاطها لصاحب السمو امللكي 

األمري حممد بن نايف مساعد 
وزير الداخلية للشؤون األمنية وهو 
حيتضن أطفال شهداء الواجب من 

ضباط وأفراد األجهزة األمنية، 
ومنها الدفاع املدني، ويوجه باختاذ 

كافة اإلجراءات لتوفري أرقى 
خدمات الرعاية الصحية للمصابني.
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لالستفادة من تقنيات 

ووسائل اإلعالم اجلديد 
يف بث الرسائل التحذيرية 

واإلرشادية، وتقديم 
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وافق جملس الوزراء يف جلسته بتاريخ 
برئاسة  1432ه�����  األوىل  مج���ادى   1
صاحب السمو امللكي األمري سلطان  
نائب  العهد،  ول��ي  العزيز  عبد  اب��ن 
الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء،  رئيس جملس 
والطريان واملفتش العام – على إضافة 
ممثل للمديرية العامة للدفاع املدني إىل 
السعودية  اهليئة  إدارة  عضوية جملس 

للمواصفات واملقاييس واجلودة.

الدفاع  ع���ام  م��دي��ر  م��س��اع��د  وأوض�����ح 
سليمان  اللواء  العمليات  لشؤون  املدني 
دائمًا  يسعى  املدني  ال��دف��اع  أن  العمرو 
اليت  إىل اخت����اذ ك��اف��ة اإلج��������راءات  
أبناء  وأم��ن  سالمة  حتقيق   شأنها  م��ن 
الوطن، وعلى ضوء ذلك مت التنسيق مع 
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  اهليئة 
واعتماد   إجي����اد  واجل������ودة  خب��ص��وص 
األلعاب  لفحص  متخصصة  فنية  جهات 

يف مدن املالهي واليت تعتمد يف املقام 
اخلاصة  الالئحة  ص��دور  على  األول 
حتدد  ال��يت  التفتيش  جهات  العتماد 
القواعد التنظيمية  واملتطلبات الالزمة  
للحصول  اجلهات  ه��ذه  يف  وتوافرها 
الشرتاطات  االع��ت��م��اد،ط��ب��ق��ًا  ع��ل��ى 
هذه  يف  السعودية  القياسية  املواصفة 

األلعاب.
هذه  اعتماد  إىل  العمرو  اللواء  وأش��ار 
الالئحة من قبل جملس اهليئة  السعودية 
للمواصفات واملقاييس مؤخرًا، ومن ثم 
يف  عملها  الفنية ممارسة  اجلهات  بدء 
الفحص والتفتيش على كافة األلعاب 
من  للتأكد  والرتفيه  امل��اله��ي  مب��دن 

سالمتها.
ل����ض����رورة إش������راك ممثل  ون����ظ����رًا 
العامة  »اإلدارة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  م��ن 
فقد  االع��ت��م��اد،  جلنة  يف  للسالمة« 
ملا  ذل���ك،  على  اهليئة  م��واف��ق��ة  مت��ت 
جهات  اعتماد  عند  أهمية  من  لألمر 
املختلفة،  لألنشطة  أخ��رى   تفتيش 
الدفاع  أعمال  بني  الوثيق  ولالرتباط 
املدني واهليئة، فقد مت االتفاق  فعليًا 
على إشراك ممثل للدفاع املدني  يف 

اللجنة السعودية لالعتماد .

مجلس الوزراء يوافق على إضافة ممثل من الدفاع 
المدني  لمجلس هيئة المواصفات والمقاييس

السمو  ص��اح��ب  توجيهات  على  ب��ن��اء 
عبدالعزيز  ب��ن  نايف  األم��ري  امللكي 
ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة - 
اجتماع  س��رع��ة  ح��ي��ال   - اهلل  حفظه 
ملناقشة  املختصة  احلكومية  اجلهات 
اختاذها  الالزم  االحرتازية  اإلجراءات 
أو سلع  ملواجهة احتمالية وصول مواد 
حمتمل تلوثها باإلشعاع إىل اململكة، 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  عقدت 
عام  مدير  مساعد  ت��رأس��ه  اجتماعًا 
اللواء  العمليات  لشؤون  املدني  الدفاع 
حبضور  العمرو  عبداهلل  بن  سليمان 
واجلهات  ال���������وزارات  م���ن  أع���ض���اء 
احلكومية املعنية، ملناقشة اإلجراءات 

االحرتازية واستعدادات كل اجلهات.
وأوضح اللواء العمرو أن االجتماع يأتي 
مهما   ط��ارئ  ألي  االستعداد  نطاق  يف 
كانت نسبة احتمال حدوثه، مؤكدًا 
بكل  يتم  األح���داث  م��ع  التعامل  أن 
الساعة،  م���دار  على  وح���رص  ج��دي��ة 

كما تتم متابعة كافة 
اليابان،  التطورات يف 
االجتماع  أن  وب�����نّي 
ع���������ددًا من  ن����اق����ش 
املدرجة  امل��وض��وع��ات 
أعماله  ج����دول  ع��ل��ى 
التوصيات  اخت��اذ  ومت 

الالزمة حنوها.

التعاون  ب���روح  العمرو  ال��ل��واء  وأش���اد 
االجتماع،  س���ادت  ال��يت  وامل��س��ؤول��ي��ة 
بتنفيذ  املعنية  وتعاون وتفاعل اجلهات 
التفاؤل  هذا األمر، واليت تبعث على 
لتحقيق األهداف املنشودة، متمنيًا أن 

حيفظ اهلل بالدنا من كل مكروه.

النائب الثاني يوّجه باجتماع الجهات الحكومية 
لمناقشة تلوث سلع يابانية باإلشعاع
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قرارات  تضمنته  ملا  إنفاذًا 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
بن  ع�������ب�������داهلل  امل������ل������ك 
موظفي  برتقية  عبدالعزيز 
العسكريني  م��ن  ال��دول��ة 
اليت  للرتقية،  املستحقني 
 13.758 م��ن��ه��ا  اس��ت��ف��اد 
الدفاع  رج����ال  م��ن  ف����ردًا 
مناطق  مج��ي��ع  يف  امل��دن��ي 
املديرية  أقامت  اململكة، 

بالرياض  مبقرها  املدني،  للدفاع  العامة 
رتبهم  منسوبيها  لتقليد  احتفااًل  مؤخرًا، 
اجل���دي���دة، وب���دأ االح��ت��ف��ال ب��آي��ات من 
مدير  معالي  ألقى  ثم  الكريم،  القرآن 
ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق س��ع��د بن 
إنه  فيها:  قال  كلمة  التوجيري  عبداهلل 
ليوم سعيد للمديرية العامة للدفاع املدني 
العدد الكبري من  أن حتتفل برتقية هذا 
ضباط الصف واجلنود يف خمتلف الرتب 
سيدي  لتوجيهات  تنفيذًا  والتخصصات، 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 

بن عبدالعزيز - حفظه اهلل -.
وأضاف الفريق التوجيري: إن سعادتنا بهذا 
اليوم تنبع مما ميثله هذا التقدير الكبري 
ل��دن القيادة  ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن  ل��رج��ال 
الرشيدة، وتلك الثقة الغالية اليت استحقها 
املليك  رأى  واليت  املدني،  الدفاع  منسوبو 
أهل  ال��دف��اع  رج���ال  أن   – اهلل  حفظه   –
القرارات  حزمة  عرب  باخلري  فشملهم  هلا، 
الضباط  ترقية  مشلت  ال��يت  ال��ت��ارخي��ي��ة، 
وضباط الصف واجلنود املستحقني للرتقية 

يف كافة القطاعات العسكرية.
ومن جانبه رفع اللواء قابل بن 
مقبل الغامني مساعد مدير 
للشؤون  املدني  ال��دف��اع  ع��ام 
العسكرية  شكره وتقديره 
الشريفني  احل��رم��ني  خل���ادم 
الكرمية  األوام��ر  هذه  على 
الرتقيات  موضوع  حلت  اليت 

كما  القطاع  أبناء  على  اإلجيابي  وأثرها 
ملعالي  شكره  عن  الغامني  اللواء  أع��رب 
مدير عام الدفاع املدني  الفريق سعد ابن 
وحرصه  جهوده  على  التوجيري  اهلل  عبد 
الذي جعل من الدفاع املدني أول جهاز أمين 
ينفذ أوامر خادم احلرمني الشريفني، وهنأ 
اللواء الغامني رجال الدفاع املدني املرتقني 

متمنيًا هلم التوفيق والسداد.
من ناحيتهم، رفع األفراد املرّقون شكرهم 
خلادم احلرمني الشريفني على هذه القرارات 
الدفاع  ل��ق��ي��ادات  وت��ق��دي��ره��م  ال��ك��رمي��ة، 
املدني، وسرعة اإلجناز يف تنفيذ القرار، ويف 
هذا اإلطار قال رئيس رقباء حممد إبراهيم 
العسكرية  الشرطة  األعجم، من منسوبي 
بالدفاع املدني: حنمد اهلل أن قّيض لبالدنا 
قيادة رشيدة حريصة على حتقيق طموحات 
أبناء الوطن وتلبية تطلعاتهم، والشكر كل 
امللك  الشريفني  احلرمني  خل��ادم  الشكر 
اهلل–،  –حيفظه  عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
سائلني اهلل سبحانه وتعاىل أن حيفظه ذخرًا 

للوطن واألمة.
وقال رئيس رقباء علي بن أمحد العاطف: 

لقد سعدنا بعودة خادم احلرمني الشريفني 
وتضاعفت  العالجية،  رحلته  م��ن  س��امل��ًا 
عّم  ال��يت  الكرمية  ب��ال��ق��رارات  سعادتنا 
ترقية ضباط  قرار  ومنها  خريها اجلميع، 
الصحة  ل��ه  اهلل  نسأل  واجل��ن��ود،  الصف 
أبناء  كل  بدعوات  ينفعه  وأن  والعافية، 

شعبه الويف.
السيف  حممد  بــن  مفلح  الرقيب  واتفق 
والرقيب حسني بن سليمان الودعاني على 
سعادتهم مجيعًا بهذا القرار الكريم، وما 
بشر به معالي مدير عام الدفاع املدني من 
خري، فهذه الرتقية جتّسد حبق تقدير والة 
األم��ر مل��ا يبذله رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي من 

جهود وما يقدمونه من تضحيات.
أول سعد  الرقيب  قال  ذات��ه،  االجت��اه  ويف 
العامة  العالقات  إدارة  من  اخلريب  شايع 
يوم  حقًا،  سعيد  يوم  إنه  املدني:  بالدفاع 
من  الكبري  العدد  ه��ذا  برتقية  االحتفال 
األفراد، وهو والشك حافز كبري ملواصلة 
ي��ق��در ج��ه��ود كل  العمل يف خ��دم��ة وط��ن 

أبنائه.
القحطاني  مــبــارك  الــعــريــف حمــمــد  أم��ا 
أفراد  ترقية  ق��رار  إن  فقال: 
املستحقني  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
تقدير  ش��ه��ادة  ميثل  للرتقية 
وتضحياتهم،  جل���ه���ده���م 
ال���ذي يضاعف  األم���ر  وه���و 
بالسعادة  اإلح���س���اس  م���ن 

والفرحة.

أول جهاز أمين إنفاذًا لقرارات خادم احلرمني الشريفني

الدفاع المدني يحتفل بترقية منسوبيه من األفراد

الرقيب مفلح السيفالرقيب حسني الودعاني العريف حممد القحطانيالرقيب أول سعد اخلريبرئيس رقباء على العاطف رئيس رقباء حممد األعجم
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العامة  املديرية  جهود  إط��ار  يف 
للدفاع املدني للوصول إىل أعلى 
معايري اجلودة يف أداء مهامها، 
املدني  الدفاع  عام  مدير  افتتح 
صباح  التوجيري  سعد  الفريق 
املوافق  اآلخ��ر  ربيع   15 األح��د 
ورش��ة عمل  م��ارس 2011م   20
مبفاهيم  )ال��ت��ع��ري��ف  ب��ع��ن��وان 

اجلودة الشاملة وتطبيقاتها(. 
الذكر  من  بآيات  احلفل  ب��دأ 
ت��ل��ت ذل���ك كلمة  احل��ك��ي��م، 
للتخطيط  العامة  اإلدارة  مدير 
عبداهلل ال����ل����واء   وال���ت���ط���وي���ر 
فيها  أكد  الغنام،  حممد  ابن 
اسرتاتيجي  خ��ي��ار  اجل���ودة  أن 
بشكل  التطوير  عملية  لدعم 
املدني  الدفاع  قطاع  ويف  عام، 
تشمل  حيث  خ���اص،  بشكل 
والتدريب  اإلدارة  يف  اجل���ودة 
والصيانة واختيار اآللية واملعدة 
املناسبة ومواصفاتها واحملافظة 

عليها. 

عقب ذلك، حتدث معالي مدير 
عام الدفاع املدني الفريق سعد 
ب���ن ع���ب���داهلل ال���ت���وجي���ري، يف 
كلمة بهذه املناسبة، عن عزم 
املدني،  للدفاع  العامة  املديرية 
خادم  ح�����رص  م����ع  ومت���ش���ي���ًا 

احلرمني الشريفني على تطبيق  
معايري اجلودة الشاملة يف مجيع 
املدني  الدفاع  وخدمات  أعمال 
وقال:  وخارجه،  اجلهاز  داخل 
م��ع��اي��ري حمددة  إن��ن��ا وض��ع��ن��ا 
وإعادة  امل��ق��دم��ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
ه��ن��دس��ة إج�����راءات ال��ع��م��ل مبا 

التكاليف  تقليل  يف  يساعد 
يف  مب��ث��ال��ي��ة،  اخل���دم���ة  وأداء 
وبإجراءات  امل��ن��اس��ب،  ال��وق��ت 
سهلة وواضحة حتقق األهداف 

املرجوة. 
من جهة أخرى، أوضح مساعد 

مدير عام الدفاع املدني لشؤون 
اللواء  وال��ت��دري��ب  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
أن  القرني  عبداهلل  بن  حممد 
هذه الورشة تأتي ضمن جمموعة 
التطويرية،  األع����م����ال  م����ن 
ال���يت ن��ه��دف م���ن خ��الهل��ا إىل 
ال��س��ع��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق اجل�����ودة يف 

املعايري  وفق  واملخرجات  األداء 
إن حماور هذه  وقال:  الدولية، 
اجلودة  مفاهيم  تشرح  الورشة 
وكذلك  وفوائدها،  الشاملة 
التطبيقات  لبعض  التطرق  مت 
برامج  مثل  ب��اجل��ودة  اخل��اص��ة 
اآليزو وجوائز التحفيز وأفضل 
التطبيق  امل��م��ارس��ات يف جم��ال 

وممارسات الدفاع املدني. 
نتائج  أن  القرني  اللواء  وأك��د 
وتوصيات هذه الورشة ستسهم 
مستوى  رف����ع  يف  اهلل  ب�����إذن 
الدفاع  بقطاع  للعاملني  األداء 
االستفادة  إىل  إضافة  املدني، 
فيها،  املقدمة  املوضوعات  من 
املستوى  على  ذلك  كان  سواء 
امليداني.  املستوى  أو  اإلداري 
جمموعة  أن  ذك����ره  اجل��دي��ر 
مشاريع  ق��دم��ت  ل��ل��ج��ودة  دب���ي 
املؤسسات  لكربى  استشارية 
واملنشآت يف املنطقة كشركة 
سابك وجمموعة دبي القابضة.

خالل رعايته ورشة العمل اخلاصة مبفاهيم اجلودة.. الفريق التوجيري: 

معايير محددة للخدمات المقدمة وإعادة
هندسة إجراءات العمل

املدني  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  معالي  ق��ام 
التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعد  ال��ف��ري��ق 
الطوارئ  لقوات  تفقدية  بزيارة  مؤخرًا 
خالهلا  اطلع  املدني،  للدفاع  اخلاصة 
الطوارئ  ووحدات  فرق  على جتهيزات 
وسبل استفادتها من اآلليات احلديثة، 
اليت مت تأمينها يف ضوء املهام النوعية 

التخصصية لقوات الطوارئ اخلاصة.
عايض  اب���ن  م��س��ت��ور  العميد  وأوض����ح 
احلارثي قائد قوات الطوارئ اخلاصة أن 
معالي املدير العام حرص خالل الزيارة 
ال��وق��وف ع��ل��ى م��س��ت��وى جاهزية  ع��ل��ى 
مع  التعامل  يف  املتخصصة  اجملموعات 
اخلطرة  وامل��واد  املائي  اإلنقاذ  ح��وادث 
املباني  يف  واإلن��ق��اذ  املباني  وانهيارات 
وجمموعات  الوعرة،  واملناطق  العالية 
ووحدات  واإلن��ق��اذ،  البحث  ووس��ائ��ل 

قدرة  من  والتأكد  التخصصية،  اإلطفاء 
التقنيات  الضباط واألفراد على استيعاب 
احلديثة واستخدامها يف أداء مهامهم، مبا 

حيقق أكرب قدر من الكفاءة والفاعلية.
وأعرب العميد احلارثي عن شكره ملعالي 
قوات  بتطوير  التوجيري الهتمامه  الفريق 
ال���ط���وارئ اخل��اص��ة، واحل��ف��اظ ع��ل��ى ما 
تشهده من نقلة نوعية يف جتهيزاتها، من 

بأحدث  دعمها  خالل 
ومعدات  آل������ي������ات 
السريع،  ال���ت���دخ���ل 
على  قدرتها  وتعزيز 
بقية  ودع�����م  إس���ن���اد 
وحدات الدفاع املدني 
احلوادث  مواجهة  يف 

عالية اخلطورة.
ق��ائ��د قوات  وأض���اف 

الطوارئ اخلاصة أن املشاركة الفاعلة 
للوحدات والفرق املتخصصة يف اهلزات 
وحمافظة  العيص  مب��رك��ز  األرض��ي��ة 
العمليات  وأث��ن��اء  ج��دة،  وس��ي��ول  أملج 
املناطق  يف  املتسللني  ضد  العسكرية 
أهمية  كشفت  اجلنوبية،  احل��دودي��ة 
اعتماد مبدأ التخصص الدقيق يف هذه 

القوات للتعامل مع أي حوادث طارئة.

... ويتفّقد قوات الطوارئ الخاصة
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الدفاع  ع����ام  م���دي���ر  م��س��اع��د  ت������رّأس 
سليمان اللواء  العمليات  لشؤون   املدني 
ابن عبداهلل العمرو مؤخرًا اجتماعًا مجع 
عددًا من مديري اإلدارات العامة  للدفاع 

مع  ال��ع��الق��ة  ذات  امل���دن���ي 
العامة  باملؤسسة  املسؤولني 
بهدف  ال��س��ع��ودي،  ل��ل��ربي��د 
حب��ث س��ب��ل اس��ت��ف��ادة فرق 
من  امليدانية  املدني  الدفاع 
برنامج »العنونة« الذي تطبقه 
مناطق  كافة  يف  املؤسسة 
الوصول  اململكة يف سرعة 

إىل مواقع احلوادث.

 وقدم مسؤولو مؤسسة الربيد السعودي 
خ��الل االج��ت��م��اع ع��رض��ًا م��وج��زًا عن 
اليت  اإلمكانات  يتضمن  الربنامج، 
بدقة،  امل���واق���ع  حت��دي��د  يف  ي��وف��ره��ا 

وكذلك حتديد أفضل طرق الوصول 
إليها، واستعرض اجملتمعون عددًا من 
وإمكانية  بالربنامج  املتعلقة  اجلوانب 
يف  املعتمدة  األخ���رى  باألنظمة  ربطه 

عمليات الدفاع املدني.
العمرو  ال���ل���واء  وك��ش��ف 
االج���ت���م���اع عن  خ��ت��ام  يف 
من  ع�����دد  إىل  ال���ت���وص���ل 
واإلجراءات،  التوصيات 
استفادة  أف��ض��ل  لتحقيق 
والتنسيق  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
الدفاع  إدارات  كافة  مع 

املدني بهذا الشأن.

الدفاع المدني يبحث سبل اإلفادة من برنامج »العنونة« 
البريدي في الوصول لمواقع الحوادث

الربيطاني  السفري  س��ع��ادة  ص��رح 
ف��ي��ل��ي��ب��س خبصوص  ت����وم  ال���س���ري 
أم��ط��ار ج��دة ب��ق��ول��ه: »ل��ق��د تابعت 
األخ��ب��ار وش��اه��دت ص��ور األمطار 
ال���يت ح��دث��ت يف جدة،  وال��س��ي��ول 
شأني يف ذلك شأن مجيع املتابعني 

هلذه الكارثة«.
زيارات  بعدة  قمت  »لقد  وأض��اف: 
إىل  وص��ول��ي  منذ  ج��دة  مدينة  إىل 
العام  الّسعودّية  العربّية  اململكة 
ان  أدع���و اهلل  إذ  وإن���ين  امل��اض��ي. 
اليت  واألسر  العائالت  آالم  خيفف 
مت إجالؤها، فإنين أشيد بشجاعة 
ال���ّط���وارئ وال��دف��اع املدني  رج���ال 
واالنقاذ ومواطين مدينة جدة الذين 

تطوعوا ملساعدة الضحايا«.

السفير البريطاني يثني 
على شجاعة رجال 
الدفاع المدني في 

سيول جدة
بناًء على توجيهات معالي مدير عام الدفاع 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل التوجيري، 
عقد باملديرية العامة للدفاع املدني مؤخرًا 
اجتماع لبحث الدروس املستفادة من مهمة 
فريق اإلنقاذ السعودي لدعم املتضررين من 

فيضانات باكستان.
ملساعد  بكلمة  االجتماع  أعمال  وب��دأت 
العمليات  لشؤون  املدني  الدفاع  عام  مدير 
خالهلا  أك���د  ال��ع��م��رو،  سليمان  ال��ل��واء 
منذ  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  حرص 
دولي  ف��ري��ق  تشكيل  على  مبكر  وق��ت 
ومساعدة  اإلن��ق��اذ  أعمال  يف  للمشاركة 
الدول الشقيقة والصديقة اليت قد تتعرض 
لكوارث طبيعية أو خماطر كربى تتطلب 
مشاركة دولية يف التعامل معها، وذلك يف 
للمبادرة  الرشيدة  القيادة  توجيهات  إطار 
وضرورة  وإنسانية،  إغاثية  أع��م��ال  ب��أي 
املدني  الدفاع  جاهزية فريق متكامل من 

وعدد من اجلهات األخرى 
ألداء هذه املهام.

العمرو:  ال��ل��واء  وأض���اف 
وبناء على توجيهات خادم 
امللك  الشريفني  احلرمني 
عبداهلل بن عبدالعزيز – 
ومتابعة   ،– اهلل  حيفظه 
وزير  الثاني  النائب  مسو 
السمو  صاحب  الداخلية 

امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز، ومسو 
مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية األمري 
حممد بن نايف، مت تشكيل فريق اإلنقاذ 
السعودي لباكستان يف وقت وجيز، ونقله 
للمشاركة يف عمليات اإلنقاذ بعد جتهيزه 
بكافة املعدات واآلليات، وجنح بالفعل يف 
بشهادة  األكمل،  الوجه  على  مهمته  أداء 
املنظمات الدولية للحماية املدنية واألشقاء 

يف باكستان.
السعودي  الفريق  أن  العمرو  اللواء  وأكد 
خيضع لربنامج تدرييب خاص داخل اململكة 
وخارجها، مشريًا إىل أهمية الوقوف على 
الدروس املستفادة من العمليات اليت يشارك 
أوجه  وع��الج  اإلجيابيات  ملضاعفة  فيها، 
أعلى  إىل  للوصول  وج��دت،  إن  القصور، 
مستويات األداء، مبا يف ذلك التنسيق مع 
اجلهات األخرى اليت شاركت يف الفريق 

مثل قوات حرس احلدود.

اجتماع لبحث الدروس المستفادة من 
مهمة فريق اإلنقاذ السعودي لباكستان
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نفذت إدارة الدفاع املدني مبدينة 
لعمليات  فرضية  خطة  الرياض 
اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ واإلخ���الء يف 
مبنى كلية العلوم جبامعة امللك 

سعود.
فرق  ال���ف���رض���ي���ة  يف  وش�������ارك 
واإلخالء  واإلن����ق����اذ  اإلط����ف����اء 
بالتنسيق  املدني  الدفاع  وطريان 
م��ع ف��رق م��ن ال��ش��ؤون الصحية 
والدوريات  األمح����ر  واهل�����الل 
األمن  ومسؤولي  وامل��رور  األمنية 

والسالمة باجلامعة.

وتضمنت اخلطة إجراءات للتعامل 
ال���يت ق��د تواجه  امل��ع��وق��ات  م��ع 
واجلهات  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ف���رق 
يف  احلريق  ح��وادث  املساندة يف 
وحتدي����������د  الكربى  املنشآت 

تعرتض  ال����يت  ال��س��ل��ب��ي��������������������ات 
واختبار  امل��ي��دان��ي��ة  ال���وح���دات 
والس������المة  اإلطف���������اء  أنظمة 
ش������اغل���ي  معرفة  من  والتأكد 
ط  نق��ا  بأماكن  املنش������������آت 

الط�������وارئ،  التجمع وخم������ارج 
سريعة  استجابة  فرق  وتشكيل 
وحتديد  امل��ه��م��ة  امل��ن��ش��آت  يف 

الواجبات املنوطة بها.
وركزت الفرضية على عمليات 
احلرائق  ح����االت  يف  اإلخ�����الء 
وسرعة التفاعل معها، والتنسيق 
املعنية  اجل���ه���ات  ك���اف���ة  ب���ني 
واإلخالء  واإلن���ق���اذ  ب��اإلط��ف��اء 
حلماية  م��رش��دًا  دل��ي��اًل  لتكون 
لكافة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح 

اجلهات املعنية.

املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  ت��رّأس   
التوجيري  ع���ب���داهلل  ب���ن  س��ع��د  ال��ف��ري��ق 
الدروس  مل��ن��اق��ش��ة  ال��س��ن��وي  االج��ت��م��اع 

املستفادة من حج عام 1431ه�. 
بدأ االجتماع بكلمة ملعالي مدير عام الدفاع 
التوجيري  بن عبداهلل  الفريق سعد  املدني 
حج  على جناح  وجل  عز  اهلل  فيها  شكر 
ع��ام 1431ه����، وق��ال: إن ه��ذا النجاح ما 
كان له أن يتحقق لوال توفيق اهلل، ثم ما 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  حكومة  بذلته 
من جهود وما سخرته من إمكانات مادية 
وبشرية من أجل حتقيق أعلى درجات األمن 

والسالمة لضيوف الرمحن.
هذا  عقد  إن  التوجيري:  الفريق  وأض��اف 
االجتماع يف هذا الوقت لتدارس خطة حج 
استشعار  من  انطالقًا  يأتي  املاضي  العام 
أبناء هذا اجلهاز لعظم األمانة امللقاة على 
عاتقهم من والة األمر حفظهم اهلل، وحرصًا 

كافة  ت������دارس  ع��ل��ى 
اليت  والعوائق  السلبيات 
اخلطة  تنفيذ  واج��ه��ت 
الواقع،  أرض  ع��ل��ى 
تالفيها  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
العام  هذا  يف خطة حج 

بإذن اهلل تعاىل.
البد  أن�����ه  وأض��������اف 

االستباقي  والتفكري  التخطيط  من  لنا 
حكومة  أن  ندرك  أننا  والسيما  اجليد، 
خادم احلرمني الشريفني قد هيأت كافة 
اإلم��ك��ان��ات امل��ادي��ة وال��ب��ش��ري��ة خلدمة 

ضيوف الرمحن.
واس��ت��ع��رض ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري خالل 
قيادات  كافة  حضره  وال��ذي  االجتماع 
والتنفيذية،  التخطيطية  املدني  ال��دف��اع 
واملهمة،  احليوية  املوضوعات  من  العديد 
قوات  أع����داد  زي����ادة  إىل  احل��اج��ة  منها 

الدفاع املدني اآللية والبشرية باملشاعر 
املنورة، يف  والعاصمة املقدسة واملدينة 
ظل األعداد املتزايدة للحجاج كل عام، 
اآلن  من  العمل  أهمية  على  والتأكيد 
على تفعيل التواصل القائم والبناء بني 
املشاركة  احلكومية  اجلهات  كافة 
املدني  ال��دف��اع  ت��داب��ري  خطة  تنفيذ  يف 
كافة  حل  سرعة  على  باحلج،حرصًا 
تواجه  قد  ال��يت  والصعوبات  العقبات 

عملية تنفيذها على أرض الواقع.

نفذتها إدارة الدفاع املدني بالرياض
فرضية شاملة لإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء بكلية العلوم 

بجامعة الملك سعود

اجتماع لمناقشة الدروس المستفادة من حج 1431هـ

ترشيح الفريق التويجري لجائزة مكة للتميز
الدفاع  جلهود  تقديرهم  ع��ن  تعبريًا 
أثناء  امل��ت��ض��رري��ن  إن��ق��اذ  يف  امل��دن��ي 
سيول جدة، وإسهاماتهم املباشرة يف 
رّش��ح عدد  أض��راره��ا،  من  التخفيف 
املكرمة  مكة  منطقة  وج��ه��اء  م��ن 
ب���ن عبداهلل  ال��ف��ري��ق س��ع��د  م��ع��ال��ي 

لنيل  املدني  الدفاع  التوجيري مدير عام 
جائزة مكة للتميز.

ورفع األستاذ إبراهيم عبدالرؤوف أجمد بن 
حسني - أحد رجال األعمال من أبناء مكة 
اقرتاحًا  تتضمن  خطية  برقية   – املكرمة 
األمري  امللكي  السمو  صاحب  إىل  بذلك 

نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس 
جملس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب 
السمو امللكي األمري خالد الفيصل أمري 
منطقة مكة املكرمة، وصاحب السمو 
نايف مساعد  بن  األمري حممد  امللكي 

وزير الداخلية للشؤون األمنية. 
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عام  م��دي��ر  م��ع��ال��ي  استقبل 
الدفاع املدني الفريق سعد بن 
عبداهلل التوجيري، مبكتبه 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ب��امل��دي��ري��ة 
املدني بالرياض مؤخرًا وفدًا 
ال��دف��اع املدني  م��ن ق��ي��ادات 
برئاسة  ال��س��ودان  جبمهورية 
العادل  ال��دك��ت��ور  ال��ف��ري��ق 
املدير  نائب  يعقوب  عاجب 
العامة للشرطة واملفتش العام 

بالسودان.
التوجيري  ال��ف��ري��ق  وأب����دى 
الوفد  ب���أع���ض���اء  ت��رح��ي��ب��ه 
األمين السوداني مؤكدًا أن 
العالقات  جيسد  اللقاء  هذا 
العربية  اململكة  بني  الطيبة 
الشقيق  والسودان  السعودية 
الرمسي  امل��س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
إىل  وال����ش����ع����يب،وي����ه����دف 

وتبادل  التعاون  عالقات  تعزيز 
اخل���ربات ب��ني األج��ه��زة األمنية 
لتوجيهات  إن��ف��اذًا  البلدين  يف 
األمري  امللكي  السمو  صاحب 
النائب  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ن��اي��ف 
الوزراء،  جملس  لرئيس  الثاني 
وزير الداخلية، لبحث جماالت 
العمل املشرتك يف جمال الدفاع 

املدني يف كال البلدين.
وأعرب الفريق التوجيري خالل 
ال��ل��ق��اء ال�����ذي ح���ض���ره مجيع 
وكبار  العام  املدير  مساعدي 
قيادات الدفاع املدني باململكة 
اللقاء  أن يساهم هذا  أمله  عن 
يف فتح آفاق أكرب للتعاون بني 
الدفاع املدني السعودي وأجهزة 
السودان  يف  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 

خالل الفرتة املقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب رئ��ي��س الوفد 

الدكتور  ال��ف��ري��ق  ال��س��ودان��ي 
العادل عجب عن امتنانه وتقديره 
احلرمني  خ������ادم  حل���ك���وم���ة 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
األمني  عهده  وول��ي  عبدالعزيز 
وجده  ملا  الثاني  النائب  ومس��و 
وكرم  االس��ت��ق��ب��ال  حسن  م��ن 
سعادته  عن  معربًا  الضيافة، 
جلهاز  املتميزة  ب��اإلم��ك��ان��ات 

الدفاع املدني السعودي.
وقال نائب املدير العام للشرطة 
السودانية حنن على ثقة بأن هذا 
مبشيئة   – ميهد  س��وف  اللقاء 
بني  مثمر  لتعاون   – تعاىل  اهلل 
الدفاع املدني السعودي وأجهزة 
السودان  يف  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
ويتيح فرصًا كبرية لالستفادة 
هذا  يف  اململكة  خ���ربات  م��ن 

اجملال.

استعراض  اللقاء  خالل  ومت 
املشرتك  ال���ت���ع���اون  ف����رص 
ب���ني اجل���ان���ب���ني ع��ل��ى ضوء 
األنظمة  ع��ل��ي��ه  ت���ن���ص  م����ا 
الفريق  املعتمدة، وأصطحب 
التوجيري عقب اللقاء رئيس 
السوداني يف  الوفد  وأعضاء 
الدفاع  ط��ريان  لقاعدة  زي��ارة 
الرياض،  مبنطقة  امل��دن��ي 
جتهيزات  على  خالهلا  أطلع 
الدفاع  ط���ائ���رات  أس���ط���ول 
أعمال  ك��اف��ة  ألداء  امل��دن��ي 
واإلخالء  واإلسعاف  اإلنقاذ 

واإلطفاء.
معالي  قدم  اللقاء  ختام  ويف 
من  ع��ددًا  التوجيري  الفريق 
لرئيس  التذكارية  اهل��داي��ا 
السوداني  األم�����ين  ال���وف���د 

واألعضاء املرافقني له.

الفريق التويجري يستقبل وفد من القيادات األمنية السودانية

نايف  األم��ري  امللكي  السمو  وّج��ه صاحب 
الثاني  النائب  سعود  آل  عبدالعزيز  اب��ن 
لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية رئيس 
وتقديره  ش��ك��ره  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جملس 
عبدالعزيز  األمري  امللكي  السمو  لصاحب 
اب���ن م��اج��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز أم���ري منطقة 
املدينة املنورة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع 
على  باللجنة،  وللعاملني  باملنطقة،  املدني 
اإلجراءات الدقيقة واملتابعة املستمرة وعقد 
خالل  املنورة  باملدينة  املدني  الدفاع  جلان 
أحداث اهلزات األرضية حبرة الشاقة خالل 
عام 1430ه�، وقال مسو النائب الثاني يف 
املنورة:  املدينة  منطقة  أم��ري  لسمو  برقية 

جهود مسوكم  والتقدير  بالشكر  »نقابل 
واملتابعة  والعاملني معكم على اإلجراءات 
املستمرة وعقد جلان الدفاع املدني باملدينة 
املنورة خالل أحداث اهلزات األرضية حبرة 
توصلت  وما  ه�،  عام 1430  الشاقة خالل 
وبناءة  مثمرة  جهود  من  اللجان  تلك  إليه 
ال����زالزل ع��ل��ى السكان  ل��ت��اليف خم��اط��ر 
اهتمام  إىل  ب��اإلض��اف��ة  وامل��م��ت��ل��ك��ات، 
خماطر  يف  للنظر  اللجان  بعقد  مسوكم 
مت  وما  املنورة،  باملدينة  والسيول  األمطار 
ل��درء تلك املخاطر،  اخت��اذه من إج���راءات 

متمنني للجميع التوفيق«. 
املدينة  منطقة  أم��ري  مسو  عرب  جهته،  من 

املنورة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع املدني 
اللجنة  وأعضاء  اعتزازه  بالغ  عن  باملنطقة 
بهذا  باملنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ومنسوبي 
التقدير غري املستغرب من مسو النائب الثاني 
وزير الداخلية، حفظه اهلل، مبينًا مسوه أن 
املخلصني  الرجال  من  امليدان  يف  العاملني 
بالرعاية  دوم���ًا  حي��ظ��ون  ووطنهم  لدينهم 

واالهتمام من قبل قيادتهم الرشيدة.

النائب الثاني يثني على جهود أمير المدينة 
في التعامل مع أحداث العيص والسيول

الفريق التوجيري يشرح للوفد على لوحة شهداء الدفاع املدني
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واستهل الفريق سعد بن عبداهلل التوجيري مدير عام 
الدفاع املدني حديثه بالتأكيد على أن الفرحة الغامرة 
اململكة،  مناطق  مجيع  يف  مظاهرها  امتدت  ال��يت 
مبجرد اإلعالن عن عودة خادم احلرمني الشريفني إىل 
التالحم  من  فريدة  حالة  جّسدت حبق  الوطن،  أرض 
السعودي،  الشعب  أبناء  وكل  الرشيدة  القيادة  بني 
احلرمني  خ��ادم  لسياسات  تأييد  إع��الن  يشبه  فيما 

الشريفني وجهوده لرفعة الوطن وسعادة أبنائه.
وجاءت هذه األوامر السامية لتضاعف من هذه الفرحة 
الفياضة، وجتدد مشاعر السعادة، وخاصة أنها مشلت 

خبريها كل فئات الشعب بال استثناء.
وأضاف الفريق التوجيري: وال يسعنا يف هذه املناسبة 
الرشيدة،  لقيادتنا  الشكر  خالص  نرفع  أن  س��وى 
وندعو اهلل أن حيفظ خادم احلرمني الشريفني ذخرًا 
الذين  أبناء شعبه،  بدعوات  ينفعه  وأن  وأمته،  لوطنه 

سعدوا بهذه األوامر الكرمية.
العمرو مساعد مدير  اللواء سليمان بن عبداهلل  أما 
عام الدفاع املدني لشؤون العمليات فقال: حنمد اهلل 
رب العاملني أن استجاب لدعوات أبناء الشعب السعودي 
ورّد إلينا خادم احلرمني الشريفني ساملًا معافى، ونرفع 

وبالخير جئت
لخادم  وامتنانهم  شكرهم  عظيم  عن  المدني  الدفاع  قادة  أعرب 
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، تقديرًا لما تضمنته 
األوامر الملكية السامية التي أصدرها – يحفظه اهلل – بعد عودته 
من رحلته العالجية من عطاء سخي لكل أبناء الشعب السعودي من 

المدنيين والعسكريين.
المناسبة،  بهذه  استطالع  المدني، في  الدفاع  قيادات  وعبر عدد من 
عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين بالعودة سالمًا معافى إلى أرض 
الوطن، ليواصل عطاءه لرفعة الوطن وخير أبنائه، مؤكدين أن هذه األوامر 
الكريمة ضاعفت من فرحة جموع الشعب السعودي بعودة المليك بعد أن 

مّن اهلل عليه بالشفاء وعودته إلى أهله ووطنه.

سلمت

الفريق سعد التوجيري

استطالع
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تهنئتنا بالشفاء إىل القائد واألب واإلنسان، الذي 
نلمس كل يوم حرصه واهتمامه بكل ما حيقق 
األوامر  أن هذه  والعباد، والشك يف  البالد  خري 
الكرمية وما تضمنته من خري كبري للعاملني يف 
مجيع قطاعات الدولة، ولشباب الوطن وكافة 
الفئات األخرى، مبن فيهم العسكريون، بعثت 
التالحم  حالة  م��ن  وع���ززت  القلوب،  يف  ال��ف��رح 
مشاعر  وجددت  الرشيدة،  وقيادته  الشعب  بني 

االعتزاز بشرف االنتماء هلذه البالد املباركة.

وفاء بوفاء
من جانبه، وصف اللواء عادل بن يوسف زمزمي 
املكرمة  مكة  مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مدير 
األوامر امللكية بأنها تعبري عن حالة من الوفاء 
املتبادل بني الشعب وقيادته احلكيمة، فالفرحة 
إىل  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  بعودة  الصادقة 
ال��وط��ن ع���ربت جب���الء وص���دق ع��ن وفاء  أرض 
وجاءت  عطوف،  وأب  حكيم  لقائد  املواطنني 
الرشيدة  القيادة  معربة عن حرص  األوام��ر  هذه 
وحيقق  املشاعر  هذه  يعمق  ما  لكل  ومبادرتها 
بهذه  لبالدنا  فهنيئًا  السعودي،  الشعب  تطلعات 

القيادة الواعية احلكيمة، وهذا الشعب الويف.
الــلــواء عابد بــن مطر  ويف االجت��اه ذات��ه، يقول 
الصخريي مدير الدفاع املدني مبنطقة الرياض: 
أرض  إىل  احلرمني  خ��ادم  بعودة  مجيعًا  فرحنا 
الوطن بعد أن مّن اهلل عليه بالشفاء، وجتددت 
عطاء  من  صاحبها  وما  علينا  بإطاللته  فرحتنا 
الوطن، فاحلمد هلل  أبناء  سخي عّم خريه كل 

رب العاملني على ما أنعم به على بالدنا من أمن 
وخري واستقرار ورخاء، والشكر كل الشكر 
خلادم احلرمني الشريفني، مع خالص دعواتنا له 

مبوفور الصحة والعافية.
الدفاع  مدير  احلويطي  سليمان  اللواء  وحتدث 
املدني مبنطقة تبوك فقال: ما أمجل هذه العالقة 
الرائعة اليت جتمع الشعب السعودي حول قيادته 
خادم  القائد  ح��رص  من  نلمسه  وم��ا  الرشيدة، 
احلرمني الشريفني على كل ما حيقق مصاحل 
الوطن وسعادة أبنائه، وما هذه األوامر الكرمية 
سوى ملمح من جهود ومبادرات كثرية، قدمتها 
القيادة الرشيدة من أجل سعادة مجوع املواطنني 
استجاب  ال��ذي  هلل  فاحلمد  تطلعاتهم،  وتلبية 
ل��دع��وات��ن��ا مج��ي��ع��ًا وم���ّن ع��ل��ى خ���ادم احلرمني 
وطنه،  إىل  س��امل��ًا  وال��ع��ودة  بالشفاء  الشريفني 

شاكرين له هذا العطاء الكريم.
بــن هادي  الــلــواء عــبــداهلل  ناحيته، أك��د  وم��ن 
احلدود  مبنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مدير  عــســريي 
الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ع��ودة  أن  الشمالية 
بيعة  إىل  حت��ول��ت  العالجية  رحلته  م��ن  معافى 
السعودي  الشعب  أب��ن��اء  ك��ل  قبل  م��ن  ج��دي��دة 
للمليك – حيفظه اهلل –، بعدما خرج املواطنون 
فرحًا بهذه املناسبة الطيبة، وتعبريًا عن سعادتهم 
بعودته امليمونة، وجاءت هذه األوامر الكرمية، 
وع���ّم خريها   – اهلل  حيفظه   – أص��دره��ا  ال��يت 
وترتفع  الفرحة،  مشاعر  لتضاعف  اجلميع، 
بأن  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  إىل  ال��دع��وات  معها 
جيزي خادم احلرمني الشريفني خري اجلزاء لقاء 
الدعوات  منا كل  فله  وأمته،  لوطنه  يقدمه  ما 

بالصحة والعافية، ولبالدنا باخلري والرخاء.

اللواء عبداهلل عسريياللواء سليمان احلويطياللواء عابد الصخريياللواء عادل زمزمياللواء سليمان العمرو
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عبدالواحد ــــواء  ــــل ال ق����ال  ذات������ه،  ال���س���ي���اق   ويف 
مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مدير  الثبييت  عــويــض  ابــن 
خادم  أص��دره��ا  ال��يت  الكرمية  األوام���ر  إن  عسري: 
استفاد من خريها كل  واليت  الشريفني،  احلرمني 
أبناء الوطن، عطاء كريم من قائد يشهد له اجلميع 
وطنه  خ��ري  على  واحل���رص  واإلن��س��ان��ي��ة  باحلكمة 
وشعبه، والشك يف أن هذه األوامر متثل نقلة كبرية 
مستوى  وحتسني  الدولة،  قطاعات  بكل  لالرتقاء 
رحبة  آف��اق��ًا  وتفتح  اخل��دم��ات يف جم��االت كثرية، 
لالنطالق على طريق التنمية الشاملة يف ربوع بالدنا.

مدير  الغامدي  بن عبدالرمحن  حممد  اللواء  ويرى 
الشعب  فرحة  أن  الشرقية  باملنطقة  املدني  الدفاع 
أرض  إىل  الشريفني  بعودة خادم احلرمني  السعودي 
الشعب  ب��ني  املتينة  العالقة  جسدت  ال��يت  ال��وط��ن، 
وجتددت  أصداؤها  انعكست  الرشيدة،  وقيادته 
وما  الكرمية  السامية  األوام��ر  بصدور  مظاهرها 
الفرحة  ه��ذه  لتمتد  الوطن،  ألبناء  خري  من  محلته 
وتتعدد مظاهرها يف كل مناطق اململكة، فاحلمد 
أهله  إىل  الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  رد  ال���ذي  هلل 
ووطنه ساملًا معافى، ونسأل اهلل أن ميتعه بالصحة 

والعافية.

في القلب دائمًا
وحتدث اللواء طيار حممد بن عيد احلربي قائد 

طريان الدفاع املدني مؤكدًا أن األوامر السامية 
رافقت  الشريفني،  اليت أصدرها خادم احلرمني 
الشعب  أب��ن��اء  ق��ل��وب  م��ّس  ال���ذي  ال��رائ��ع  خطابه 
بني  جتمع  اليت  العالقة  عمق  وأك��د  السعودي، 

القيادة ومجوع املواطنني.
الشريفني  احلرمني  خادم  وكم كانت كلمات 
صادقة ونافذة إىل القلوب وهو يقول: »ال تنسوني 
بالدنا  ربوع  األص��وات يف  لرتتفع  من دعائكم«، 
املباركة »حفظك اهلل ذخرًا للوطن واألمة وقائدًا 
لشعبك«، وكان لصدور األوامر الكرمية أكرب 
الرائعة،  الوطنية  املشاعر  ه��ذه  جت��دد  يف  األث��ر 
نظرًا ملا محلته من خري ونفع لفئات واسعة من أبناء 
الوطن، وقد سعد بها العسكريون واملدنيون على 
حد سواء.. فحفظ اهلل خادم احلرمني الشريفني 

وجزاه أفضل اجلزاء.
أما اللواء حممد بن عبداهلل القرني مساعد مدير 
والتدريب  التخطيط  لشؤون  املدني  الدفاع  عام 
فقال: احلمد هلل الذي قّيض لبالدنا قيادة رشيدة 
ال تدخر جهدًا يف سبيل النهوض بالوطن والعمل 
أبنائه، وقد سعدت كل فئات  على رفعته وخري 
الشعب بعودة خادم احلرمني الشريفني – حيفظه 
اهلل – من رحلته العالجية ساملًا معافى، وجاءت 
األوامر السامية الكرمية كرافد آخر للسعادة، 
ينبع من حرص املليك على حتقيق كل طموحات 
ما يضمن هلم حياة كرمية  وتوفري كل  شعبه، 
حتمله  وما  األوام��ر  هذه  بأن  ثقة  وكلنا  هانئة، 

من خري سوف يعّم نفعها، وتسهم يف حفز اهلمم 
التطور  طريق  على  واجل��ه��د  العمل  م��ن  للمزيد 

والرخاء لبالدنا املباركة.
مساعد  القرني  حممد  بن  عبداهلل  اللواء  وي��رى 
واملالية  اإلدارية  للشؤون  املدني  الدفاع  عام  مدير 
خ��ادم احلرمني  اليت أصدرها  ال� 30  األوام��ر  أن 
ال تنفصل عن جهود   – حيفظه اهلل   – الشريفني 
الشاملة،  التنمية  حتقيق  يف  ال��رش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
أبناء  من  مواطن  كل  مثارها  من  يستفيد  ال��يت 
اململكة، لكن ما مييز هذه األوام��ر الكرمية 
أنها جاءت يف غمرة فرحة املواطنني بعودة القائد 
تنقطع  مل  عالجية  رحلة  بعد  البالد،  إىل  واألب 
مثل  يف  يسعنا  وال  بالشفاء،  له  الدعوات  خالهلا 
يا  نقول: »سلمت  أن  السعيدة سوى  املناسبة  هذه 

من باخلري جئت«.
ويف االجت��اه ذات��ه، يقول الــلــواء قــابــل بــن مقبل 
الغامني مساعد مدير عام الدفاع املدني للشؤون 
األوط��ان حلظات كاشفة  تاريخ  العسكرية: يف 
وقد  والشعوب،  القيادات  بني  العالقة  لطبيعة 
خادم  سفر  منذ  املاضية،  القليلة  األيام  كشفت 
احلرمني الشريفني للعالج حتى عودته – حيفظه 
اهلل – ساملًا معافى إىل أرض الوطن، عن حالة من 
احلب والوفاء بني الشعب السعودي وقيادته، وقد 
جّسدت األوامر امللكية بكل ما محلته من خري 
للمواطنني تفاصيل هذه احلالة الرائعة من الوفاء 
املتبادل واحملبة الصادقة، اليت متثل أساسًا صلبًا 

اللواء عبداهلل القرنياللواء حممد القرنياللواء حممد احلربياللواء حممد الغامدياللواء عبدالواحد الثبييت

استطالع

         أوامر المليك ضاعفت من سعادة الشعب 
السعودي بعودته الميمونة سالمًا

اللواء فهيد الفايدياللواء ناصر عسريياللواء قابل الغامني
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للعمل من أجل املستقبل واحلفاظ على مكتسبات 
الوطن، وحتقيق مزيد من اإلجنازات يف خمتلف 

اجملاالت.
من جانبه، يقول اللواء ناصر بن سعيد عسريي 
تعودنا  جن��ران:  منطقة  يف  املدني  الدفاع  مدير 
عبداهلل  امل��ل��ك  الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م��ن 
املبادرة  املسؤولية،  توليه  منذ  عبدالعزيز،  بن 
والشواهد  اململكة،  أبناء  خري  فيه  ما  لكل 
على ذلك أكثر من أن حتصى يف سطور مهما 
طالت، ومن ذلك األوامر السامية اليت أصدرها 
رحلته  من  معافى  عودته  بعد   – اهلل  حيفظه   –
الشعب  أبناء  املاليني من  بها  العالجية، وأسعد 
السعودي، حتى أصبح مرادفًا للخري، نسأل اهلل 
يكلل  وأن  احلق،  طريق  على  خطاه  يسدد  أن 

كل جهوده بالنجاح والفالح.

تتويج كريم لفرحة غامرة
مدير  الــفــايــدي  فــرحــان  بــن  فهيد  الــلــواء  ويتفق 
السامية  األوامر  أن  على  بالقصيم  املدني  الدفاع 
جاءت  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  أص��دره��ا  ال��يت 
أبناء  عاشها  ال��يت  الغامرة  الفرحة  ألي��ام  تتوجيًا 
مّن  أن  بعد  معافى،  ساملًا  املليك  بعودة  اململكة 
العمل  من  للمزيد  وح��اف��زًا  بالشفاء،  عليه  اهلل 

لرفعة الوطن.
أما اللواء عبداهلل بن حممد الغنام مدير اإلدارة 
هناك حلظات  فقال:  والتطوير  للتخطيط  العامة 
والشعوب، تكشف عن  الدول  تارخيية يف حياة 
قيادتها  ب��ني  العالقة  وطبيعة  وقوتها  صالبتها 

ومواطنيها.
الشريفني  أن ع��ودة خ��ادم احل��رم��ني  والش��ك يف 
ذلك  راف��ق  وم��ا  ال��وط��ن،  أرض  إىل  معافى  ساملًا 

من فرحة غامرة، هي إحدى هذه اللحظات اليت 
تظل حاضرة يف ذاكرة أبناء اململكة، وكذلك 
حلظة صدور األوامر امللكية الكرمية، اليت عّم 
وما  ع��ودة  من  أمجلها  فما  الوطن،  رب��وع  خريها 

أكرمها من أوامر.

رياح الجود
ــواء حــســن بــن عيد  ــل وه��و األم���ر ال���ذي أك���ده ال
احملمدي مساعد مدير عام الدفاع املدني للشؤون 
الشعب باخلري  أبناء  الفنية، مشريًا إىل أن فرحة 
الوفري الذي محلته األوامر السامية ال ينفصل عن 
مناطق  مجيع  يف  امتدت  ال��يت  الصادقة  الفرحة 
الشريفني  بعودة خادم احلرمني  احتفااًل  اململكة 
وق��د جاءت  ووط��ن��ه،  أهله  إىل   – اهلل  حيفظه   –
هذه األوامر أشبه بأمطار خري حتملها رياح اجلود 
شجرة  وت��روي  وسعادة،  بهجة  لتزهر  والكرم، 

االنتماء املتجّذر هلذه البالد املباركة. 
وعرّب اللواء ظافر بن عائض القرني مدير اإلدارة 
ازدانت  ال��يت  السعادة  حالة  عن  للمتابعة  العامة 
خادم  استقبال  عند  كافة  اململكة  مناطق  بها 
العالجية،  رحلته  من  عائدًا  الشريفني  احلرمني 
مسرية  لقائد  للوفاء  ملحمة  شاهدنا  لقد  فقال: 
أبناء  بني  الفريدة  العالقة  هذه  تؤكد  النهضة، 
بها  نعتز  لوحة  يف  الرشيدة،  والقيادة  اململكة 
مجيعًا، وجاءت األوامر امللكية لتزيد هذه اللوحة 
بهاء وإشراقًا، وتؤسس ملرحلة جديدة على طريق 

البناء والتنمية خلري بالدنا. 

         األوامر الملكية تعكس رؤية قيادة 
حكيمة إلسعاد شعٌب وفّي في وطن عزيز

اللواء ظافر القرنياللواء حسن احملمدياللواء عبداهلل الغنام

15
998 - العدد الخامس



w
وسام

األمير محمد بن نايف..

مئات وربما آالف الصور التي تم التقاطها لصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير 
الداخلية للشؤون األمنية وهو يحتضن أطفال شهداء الواجب من ضباط وأفراد األجهزة األمنية، ومنها الدفاع 

المدني، أو يزور مريضًا أو مصابًا ويتابع بكل اهتمام رحلة عالجه، ويوجه باتخاذ كافة اإلجراءات لتوفير أرقى خدمات 
الرعاية الصحية للمصابين داخل المملكة أو خارجها.

أبوة حانية وإنسانية فياضة
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وم��ا أك��ث��ر ال��ص��ور ال��يت ت��وّث��ق ح��رص��ه على 
األمنية  األج���ه���زة  ع��ائ��الت ش��ه��داء  م���واس���اة 
بليغة،  إنسانية  مشاهد  يف  منها،  والتخفيف 
األجهزة  منسوبي  نفوس  يف  العظيم  أثرها  هلا 

األمنية وأسرهم.
حممد اإلن��س��ان  األم���ري  اه��ت��م��ام  يقتصر   وال 
ال��ص��ور واملواقف  ت��وّث��ق��ه  ال���ذي  ن��اي��ف،  اب���ن 
احمل��ف��ورة يف ذاك���رة رج���ال ال��دف��اع املدني، 
عند هذا احلد، بل يتواصل لتكريم أصحاب 
العمل  امل��ت��م��ي��ز يف ك��اف��ة جم����االت  ال��ع��ط��اء 
األمين، واالحتفاء ببطوالت الرجال يف محاية 
األرواح واملمتلكات، ودعم أي قرار أو مشروع 
املدني  الدفاع  رجال  سالمة  تأمني  إىل  يهدف 

أثناء أدائهم مهامهم اإلنسانية.
ومت��ت��د م��واق��ف مس��و األم���ري حممد ب��ن نايف 
اإلنسانية، اليت يزخر بها سجل الدفاع املدني 
تقديره  من خالل  األمنية،  األجهزة  من  وغريه 
املتقاعدين  من  املدني  الدفاع  قيادات  جلهود 
على  العمل  تطوير  مسرية  يف  ساهموا  الذين 
استقبال  على  وحرصه  طويلة،  سنوات  م��دار 
الشكر  ش��ه��ادات  ومنحهم  منهم،  الكثري 

والتقدير.
الدفاع  أي��ض��ًا، حيفل سجل  اإلط��ار  ه��ذا  ويف 
امل��دن��ي ب��ع��ش��رات ال��ص��ور وامل��واق��ف لصاحب 
ب���ن نايف،  ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم����ري حم��م��د 
رجال  عمل  بيئة  بتحسني  اهتمامه  تعكس 
أداء  القدرة على  يتيح هلم  املدني، ميا  الدفاع 
حياتهم  على  تأثري  دون  اجلسيمة،  مهامهم 

األسرية واالجتماعية.
األمري  مس��و  وت��ص��رحي��ات  تعليقات  أن  كما 
التقطت  اليت  املواقف  خالل  نايف  بن  حممد 
إنسانية  أبعاد  عن  تكشف  الصور  هذه  فيها 
وكلمات  حانية  ملسات  يف  تتجسد  كثرية، 
يسهب  فنجده  عاجلة،  ق���رارات  أو  رقيقة، 
من  للمتقاعدين  والتقدير  الشكر  إب��داء  يف 
على  وحي��رص  امل��دن��ي،  ال��������دف���اع  ق��ي��ادات 

إن  ويقول  استقباهلم، 
حماولة  جم����رد  ذل����ك 
االمتنان  ع��ن  للتعبري 
الكثري  لرجال حتملوا 
من املصاعب، وواجهوا 
املخاطر،  من  الكثري 
يف سبيل احملافظة على 
ومحاية  ال���وط���ن  أم����ن 
وهو  م��ك��ت��س��ب��ات��ه، 
رجال  إىل  حيتاج  عمل 
ومؤهلني  خم���ل���ص���ني 
خربات  وذوي  ومدربني 
تبقى  أن  ينبغي  عالية، 

جهودهم وعطاؤهم حمل كل تقدير.
مشاعر  بعض  تصبغها  رمب��ا  أخ��رى  كلمات 
وهو  نايف  ب��ن  حممد  األم��ري  يقوهلا  احل���زن، 
ي��ق��دم واج���ب ال��ع��زاء ألس���ر ال��ش��ه��داء، وهو 
أبناء  رعاي��������ة  أن  مفادها  أبناءهم،  حيتضن 
خدمة  يف  ب��أرواح��ه��م  ضحوا  ال��ذي��ن  الشهداء 
الوطن وأداًء للواجب هو أقل ما ميكن تقدميه 
لقاء تضحياتهم، فهم دائمًا يف قلوبنا وعيوننا، 

ورعايتهم شرف لنا مجيعًا.
قرارات  تتضمنها  أخ���رى  وم��واق��ف  كلمات 
من  كبري  بعدد  نايف  بن  حممد  األم��ري  مسو 
الرتقيات االستثنائية، أو املكافآت واحلوافز 
املالية، لرجال الدفاع املدني ممن أحسنوا أداء 
مهامهم، ورمبا تعرضوا لإلصابة أو نالوا شرف 

الشهادة.
ونشري هنا إىل أن هذه الرتقية أو املكافأة هي 
من  أب��داه  ال��ذي  الفعال  البطولي  للدور  تقدير 
يصدر حبقه القرار، حيث كان مثااًل يقتدى 

به يف التضحية والفداء.
عشرات  تتضمنها  أي��ض��ًا  املعاني  ه��ذه  ومثل 
بنقل   – اهلل  حي��ف��ظ��ه   – ل��س��م��وه  ال���ق���رارات 
واألجهزة  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  من  املصابني 
املستشفيات،  أكرب  إىل  األخرى  العسكرية 

لتلقي الرعاية الصحية سواء داخل اململكة أو 
يف اخلارج ملن يتطلب عالجهم ذلك.

واملواقف  ال��ص��ور  سجالت  صفحات  وتتعدد 
اإلنسانية لألمري حممد بن نايف، وتتعدد معها 
األصداء واملشاعر اليت تركتها هذه املبادرات 
يف نفوس رجال الدفاع املدني وأسرهم، وكل 

من شهدوا هذه املواقف والصور.
عبداهلل  ب��ن  سعد  الفريق  قاله  م��ا  ذل��ك  وم��ن 
األمري حممد  استقبال مسو  التوجيري، عقب 
الضباط  م���ن  ل��ع��دد  وت��ك��رمي��ه  ن��اي��ف  اب���ن 
والُسنة  العظيمة  البادرة  )أن هذه  املتقاعدين، 
املدني  ال���دف���اع  ل��ت��ك��ري��م ض��ب��اط  احل��س��ن��ة 
القيادة  هذه  لنهج  استمرارًا  تأتي  املتقاعدين 
الفذة، اليت تثّمن وتقدر اجلهود اليت يقوم بها 

الرجال األوفياء يف خدمة وطنهم(.
أما كلمات أسر الشهداء واملصابني وذويهم، 
يف  مس��وه  يبذله  مل��ا  امتنانهم  ع��ن  التعبري  يف 
رعايتهم، فتشكل قصيدة شجية من مشاعر 
الود والعرفان، قد ختالطها بعض العربات أو 
األمل اإلنساني، لكنها تبقى يف كل األحوال 
للقائد  والتقدير  اإلنساني  التفاعل  من  حالة 
اإلنسان األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز، 

وهي جديرة بالتوثيق والتسجيل.
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األسرة«  ودور  املدني  »الدفاع  شعار  حتت 
السعودية،  العربية  اململكة  ش��ارك��ت 
ممثلة باملديرية العامة للدفاع املدني، دول 
للدفاع  العاملي  باليوم  االحتفال  يف  العامل 
الدولية  املنظمة  ح��ددت��ه  ال���ذي  امل��دن��ي، 
من  م��ارس  م��ن  األول  يف  املدنية  للحماية 
من  الثالثاء 26  واف��ق  وال��ذي  ع��ام،  كل 

ربيع األول 1432ه�.
العاملي  باليوم  االحتفال  فعاليات  وب��دأت 
للدفاع املدني مبنطقة الرياض حبفل أقيم 
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
عبدالعزيز  الدكتور  األمني  مسو  حضره 
نيابة عن  الرياض،  مدينة  أمني  عياف  بن 
بن  سلمان  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
حيث  ال��ري��اض،  منطقة  أم��ري  عبدالعزيز 
شهد احلفل تدشني مركز الدفاع املدني 

باجلامعة، حبضور معالي مدير 
الفريق سعد  املدني  الدفاع  عام 
ابن عبداهلل التوجيري، ومعالي 
مدير اجلامعة الدكتور سليمان 

أبا اخليل.
الدفاع  اح��ت��ف��االت  وت��زام��ن��ت 
مجيع  يف  العاملي  باليوم  املدني 
القصيم،  منطقة  ففي  املناطق 
امللكي  السمو  ص��اح��ب  رع��ى 

املنطقة،  أم���ري  ب��ن��در  ب��ن  ف��ي��ص��ل  األم����ري 
األمري  امللكي  السمو  ص��اح��ب  حب��ض��ور 
أمري  ن��ائ��ب  مشعل  ب��ن  فيصل  ال��دك��ت��ور 
اليوم  فعاليات  انطالقة  القصيم،  منطقة 
العاملي للدفاع املدني، كما دّشن معرض 
إمارة  ب��دي��وان  أقيم  ال��ذي  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

املنطقة بربيدة.
ويف املنطقة الشرقية افتتح صاحب السمو 
امللكي األمري حممد بن فهد أمري املنطقة 

فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدني.
افتتاح  خ��الل  كلمة  يف  مس���وه،  وأك���د 
والسالمة،  ل��ألم��ن  ال��س��ع��ودي  امل��ع��رض 
أهمية دور التوعية يف تقليل نسبة احلوادث 
وال����ك����وارث ال����يت حت����دث ب��س��ب��ب عدم 
احلوادث،  كثرة  أن  إىل  مشريًا  الوقاية، 
سيارات،  حوادث  أو  حريقًا  كانت  سواء 

وكذلك كوارث وخماطر السيول.
وحتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري 
فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمري منطقة 
عسري، أقامت مديرية الدفاع املدني مبنطقة 
الثقايف  فهد  امللك  مركز  مبقر  عسري، 
فعاليات  الفتتاح  حفاًل  بأبها،  باملفتاحة 
واستعرض  امل��دن��ي،  للدفاع  العاملي  اليوم 
مس��وه من���اذج م��ن آل��ي��ات وم��ع��دات الدفاع 

املدني اليت تشارك يف احلوادث املختلفة.
املدني  الدفاع  مديرية  احتفاالت  وانطلقت 
مبنطقة جنران باليوم العاملي للدفاع املدني 
حبفل أقيم بكلية التقنية بنجران، حضره 
وكيل إمارة منطقة جنران حممد بن فهد 

ابن سويلم.
متكامل  معرض  إقامة  االحتفال  وتضمن 
املدني  ال��دف��اع  وأج��ه��زة  م��ع��دات  يتضمن 
ال���يت تهتم  ال��س��الم��ة  ووس���ائ���ل 

باألسرة.
ويف منطقة جازان، رعى صاحب 
حممد األم���ري  امللكي   السمو 
أمري  عبدالعزيز  بن  ناصر  اب��ن 
منطقة  م��دي��ري��ة  حفل  املنطقة 
العاملي  ال��ي��وم  مبناسبة  ج���ازان 
أقيم  ال����ذي  امل���دن���ي،  ل��ل��دف��اع 
مبركز الراشد مول التجاري، 

المملكة تشارك دول العالم االحتفــــــــال بـ »اليوم العالمي للدفاع المدني«
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واطلع مسوه عقب وصوله إىل مقر احلفل 
امليدانية  والعروض  احلديثة  اآلليات  على 

لفرق الدفاع املدني.
إيذانًا  الشريط  بقص  مس��وه  ق��ام  بعدها 
يف  وجت���ول  امل��ص��اح��ب،  امل��ع��رض  بافتتاح 
أرجائه واطلع على ما حيتويه من معروضات 
متنوعة، متثل مشاركة خمتلف اإلدارات 
لديها  ما  الوطنية  واملؤسسات  احلكومية 
من معدات األمن والسالمة ووسائل التوعية 
عن  التعبريية  والرسوم  اإلرشادية  والصور 

أهمية دور األسرة يف السالمة العامة.
امللكي  السمو  صاحب  شهد  ج��دة،  ويف 
األمري مشعل بن ماجد حمافظ جدة حفل 
العاملي  اليوم  مبناسبة  املدني  الدفاع  إدارة 
جتاري  مركز  يف  املقام  املدني،  للدفاع 
مشالي احملافظة حتت شعار »الدفاع املدني 

ودور األسرة«، مبشاركة جهات 
حكومية وأهلية.

ال��دف��اع املدني  ب��رن��ام��ج  ومش���ل 
صاحبته  توعوي  معرض  افتتاح 
الدفاع  ومعدات  آلليات  مسرية 
احلديثة،  ال���ف���ن���ي���ة  امل����دن����ي 
املدارس،  لطالب  وحماضرات 
واألقراص  ال��ن��ش��رات  وت���وزي���ع 
اللوحات  واستثمار  املمغنطة، 

املضاءة لوضع عبارات توعوية.
وأطلق وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة 
الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل اخلضريي 
الدفاع  إلدارة  التوعوي  الربنامج  فعاليات 
اليوم  مبناسبة  املقدسة  بالعاصمة  املدني 
بسوق  أقيم  والذي  املدني،  للدفاع  العاملي 
افتتح  كما  امل��ك��رم��ة،  مبكة  احل��ج��از 
للفعاليات  امل��ص��اح��ب  ال��ت��وع��وي  امل��ع��رض 
وجتول يف أرجاء املعرض، الذي ضم أجنحة 
واستمع  القطاعات،  من  لعدد  وأرك��ان��ًا 
لشرح مفصل عن حمتوياته املتضمنة العديد 
والبيانات  والصور  واملطويات  اللوحات  من 
إرشادات  اتباع  أهمية  تربز  اليت  التوعوية، 

الدفاع املدني لتحقيق السالمة للجميع.
للدفاع  العامة  املديرية  معرض  واستقبل 
املعارض  »ب���أرض  ت��ب��وك  مبنطقة  امل��دن��ي 

م��ن اجلمهور،  أع�����دادًا ك��ب��رية  ب��ت��ب��وك« 
اطلعوا على املعروضات اليت مشلت عرضًا 
السالمة  وأجنحة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  آلل��ي��ات 
ومشاهدة  واإلن���ق���اذ،  واإلط���ف���اء  ال��ع��ام��ة 
واملتمثلة  احلديثة  املدني  الدفاع  جتهيزات 
يف ال��ع��دي��د م��ن األج��ه��زة احل��دي��ث��ة، منها 
الكامريات اخلاصة واجملسات والروافع، 
يف  تستخدم  اليت  اهلوائية  الوسادة  ومنها 
عن  الناجتة  وخصوصًا  االنهيارات،  حالة 

الزالزل.
وأقيمت حماضرة عن وسائل السالمة اليت 
جيب توفرها يف املنازل، مع شرح لطريقة 

استخدامها.
املدني  ال���دف���اع  إدارة  م��ع��رض  وح��ظ��ي 
مبجمع  أقيم  ال��ذي  األح��س��اء،  مبحافظة 
للدفاع  العاملي  اليوم  مبناسبة  مول  العثيم 
ومتزايدًا  إقباال كبريًا  املدني، 
م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، بلغ 
ألفًا   350 م��ن  أك��ث��ر  ع��دده��م 
والشباب  والنساء  ال��رج��ال  من 
واألطفال، اطلعوا خالل زيارتهم 
ع��ل��ى امل��ع��روض��ات ال���يت مشلت 
ال��دف��اع املدني  ع��رض��ًا آلل��ي��ات 
السالمة  وأج��ن��ح��ة  احل��دي��ث��ة، 

العامة واإلطفاء واإلنقاذ. 
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الدفاع  إجن���ازات  إىل  ت��ض��اف  ملحمة  يف 
املدني السعودي وبطوالت رجاله، تواصلت 

األمطار  خالل  واإلخ��الء  اإلنقاذ  عمليات 
جدة،  هلا حمافظة  تعرضت  اليت  الغزيرة 
عمل  منظومة  خ��الل  م��ن 
ف��ي��ه��ا مجيع  ش���ارك���ت 
وطائرات  امليدانية  الفرق 
وجنحت  املدني،  الدفاع 
يف إنقاذ أكثر من 1950 
يزيد  ما  وإي��واء  شخص، 
شخص   26288 ع���ل���ى 
املواقع  م��ن  إخ��الؤه��م  مت 
املتضررة إىل مواقع آمنة، 
وتقديم املساعدات وصواًل 
إىل إع���ادة األوض����اع إىل 
وسط  عليه،  كانت  م��ا 
إشادة من مجوع املواطنني 
وممثلي املنظمات الدولية 
والدفاع  املدنية  للحماية 
االستجابة  بسرعة  املدني 
واألداء امليداني املتميز يف 

أعمال اإلنقاذ.
جهود  ك���ان���ت  وم��ث��ل��م��ا 
املدني  ال����دف����اع  رج�����ال 
وإشادة  ت���ق���دي���ر  حم����ل 
واملقيمني،  امل���واط���ن���ني 
ب���ادر ع���دد منهم  ال��ذي��ن 
رجال  مل��س��اع��دة  للتطوع 
أداء  على  امليدانية  الفرق 
من  ع��دد  أثنى  مهامهم، 
اإلنقاذ  اخلرباء يف جمال 
على  والسالمة  واإلطفاء 
لرجال  امل��ت��م��ي��ز  األداء 
الدفاع املدني السعودي يف 
جدة،  سيول  مع  التعامل 
وس���رع���ة االس��ت��ج��اب��ة يف 
املتضررين  وإج��الء  إنقاذ 

بأعلى درجات الكفاءة.
ح��ي��ث ت��ل��ّق��ى م��دي��ر عام 
الفريق  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
عبداهلل  ب�������ن  س�����ع�����د 

أكادميية  قيادات  من  خطابًا  التوجيري 
واألمن،  وال��س��الم��ة  ل��إلط��ف��اء  ال���ع���رب 
روجرز  الري  ال��ربوف��ي��س��ور  م��ن  م��وق��ع��ًا 
االعتماد  هيئة  عضو  األكادميية  عميد 
اجلمعية  عضو  اإلطفاء  خلدمات  الدولية 
اإلطفاء،  ف���رق  ل���رؤس���اء  األم��ري��ك��ي��ة 
استشاري  وود  دوج���الس  وال��ربوف��ي��س��ور 
التدريب، والسيد بيرت مولر مدير التدريب 
لإلطفاء واإلنقاذ باألكادميية، أعربوا فيه 
عن تهنئتهم لقيادة الدفاع املدني السعودي 
على هذا املستوى الراقي يف إنقاذ وإجالء 

املتضررين يف حوادث سيول جدة.
لإلطفاء  العرب  أكادميية  مسؤولو  وقال 
لقد  خطابهم:  منت  يف  واألم��ن  والسالمة 
رأينا مستوى اخلدمة اليت مت تقدميها من 
واملقيمني  للمواطنني  املدني  الدفاع  خالل 
رائعة،  من  أكثر  تعترب  وال��يت  ج��دة،  يف 
وإننا معجبون جدًا بهذه اجلهود، ونؤكد 
بالدفاع  والطوارئ  اإلنقاذ  استحقاق فرق 

املدني كل تقدير.
وأض���اف اخل���رباء األج��ان��ب م��ن مسؤولي 
جمال  يف  خربتنا  خالل  من  األكادميية: 
األعمال  إن  وض��وح  بكل  نقول  اإلن��ق��اذ 
الدفاع  ف��رق  بها  قامت  ال��يت  واخل��دم��ات 
مثااًل  ت��ك��ون  أن  ج���دة جي��ب  امل��دن��ي يف 
حيتذى به يف مثل هذه الظروف الطارئة، 
االستجابة  بسرعة  يتعلق  فيما  وخ��اص��ة 
للتعامل مع البالغات، والتصرف السريع 
املدني  الدفاع  قيادات  قبل  من  والدقيق 
والتعبئة،  ال��ت��ح��رك  أوام����ر  إص����دار  يف 
إنقاذ  يف  املروحية  الطائرات  واستخدام 
السيول احملتجزين وإخالئهم إىل  ضحايا 

مناطق آمنة.
تلّقى الفريق التوجيري برقيات من  كما 
املنظمة الدولية للحماية املدنية تشيد بتميز 
وجاهزية خطط الدفاع املدني يف التعامل 
مع سيول جدة، اليت تكشف عن مستوى 
ورقي  واالس��ت��ع��داد  التخطيط  م��ن  رف��ي��ع 

الربامج التدريبية ألداء مثل هذه املهام. 

إنقاذ أكثر من 1950 شخص وإخالء اآلالف إىل مواقع آمنة

إشادة دولية باألداء المتميز للدفاع 
المدني خالل سيول جدة
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على غرار كبسولة تشيلي

انتشال جثة فتاة أم الدوم بـ»عنقاء« سعودية
في واحدة من أصعب العمليات التي باشرها الدفاع المدني بالمملكة طوال 

السنوات الماضية، تمكن رجال الدفاع المدني بمحافظة الطائف من انتشال جثة 
مواطنة سقطت في إحدى اآلبار االرتوازية والتي عرفت إعالميًا بفتاة أم الدوم بعد 

عملية فنية معقدة، استغرق تنفيذها 12 يومًا من العمل المتواصل.
ورغم الظروف البيئية الصعبة في منطقة الحادث، والضغوط التي واجهت رجال 

الدفاع المدني المشاركين في عملية اإلنقاذ، أمكن استخراج جثة الفتاة عبر عملية 
نوعية ال تختلف كثيرًا في تفاصيلها عن عملية إنقاذ عمال منجم تشيلي.

رجال  تلقي  ف��ور  العملية  وب��دأت 
بالغًا  بالطائف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
اآلبار  إحدى  فتاة يف  عن سقوط 
وت��س��خ��ري كافة  ال������دوم،  ب����أم 
والفنية،  اآلل���ي���ة  اإلم���ك���ان���ات 
لإلسناد  ومقر  معسكر  وجتهيز 
البشري واآللي ومركز للعمليات 
عدد  وجلب  احل���ادث،  موقع  يف 
واملختصني  اخل����رباء  م��ن  ك��ب��ري 
واملهندسني  واجل���ي���ول���وج���ي���ني 
لكافة  حت��س��ب��ًا  وال���غ���واص���ني، 

االحتماالت.
ومنذ اللحظات األوىل وبعد معاينة 
البئر وفحصها باألجهزة احلساسة 
إذا  ما  ملعرفة  احلديثة  والتقنيات 
احلياة  قيد  على  املفقودة  كانت 
من عدمه، اتضح عدم وجود أي 
قيد  على  بقاءها  تفيد  مؤشرات 
احلياة لتتأكد وفاتها – يرمحها 
انتشال  عملية  ول��ت��ب��دأ   – اهلل 
اجلثة عن طريق حفر بئر موازيه 
وبقطر فيها،  اليت سقطت   للبئر 

120 سم، وعمق 44 مرتًا، وعلى 
األوىل  البئر  م��ن  س��م   160 بعد 
لضمان عدم حدوث أي انهيارات 
تزيد  أو  اإلنقاذ  فرق  حياة  تهدد 
إىل جثة  ال���وص���ول  م��ن ص��ع��وب��ة 
بئر  حفر  إىل  باإلضافة  الفتاة، 
حتويل  لغرض  أكرب  بعمق  ثالثة 
ضغط املياه من البئرين إىل البئر 
الثالثة، مبا يتيح إمكانات أكرب 
يف  املهمة  تنفيذ  يف  اإلنقاذ  لفرق 

أقل قدر من املياه.
التجهيزات  كافة  وباستخدام 
وامل����ع����دات ال��ت��اب��ع��ة ل���ع���دد من 
املتخصصة  العاملية  الشركات 
يف  العمل  ب��دأ  اآلب����ار،  حفر  يف 
تصل  س��م،   90 بقطر  قناة  حفر 
ال����يت س��ق��ط��ت فيها  ال��ب��ئ��ر  ب���ني 
واملخصصة  الثانية  والبئر  الفتاة 
 40 على  يزيد  عمق  على  لإلنقاذ 
القناة  عملية حفر  واستمرت  مرت 
متواصلة،  37  ساعة  من  أكثر 
الفنيون يف  الوقت كان  ذلك  يف 

املدني  للدفاع  املركزية  الورشة 
»كبسولة«  تصنيع  على  يعملون 
إلنزال  ج��دًا  خاصة  مبواصفات 
ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ إىل قاع  ف���رق 
البئر الثانية، والوصول إىل القناة 
ويبلغ  األول��ي،  البئر  إىل  املوصلة 
احلديدية  الكبسولة  هذه  طول 
واحد،  م��رت  وق��ط��ره��ا  م��رتي��ن، 
اإلنقاذ  وس��ائ��ل  ب��ك��ل  وجم��ه��زة 
وجهاز  لألكسجني  وأس��ط��وان��ة 
مركز  م��ع  للتواصل  السلكي 
معدات  إىل  باإلضافة  العمليات، 
ال��ق��ص واحل���ف���ر، وأم��ك��ن عن 
طريق هذه الكبسولة إنزال أحد 
رجال الدفاع املدني وانتشال جثة 
الفتاة واليت كانت قد طمرت يف 
دفنها  ليتم  واستخراجها،  الطني 

رمحها اهلل رمحة واسعة.
اإلعالمي  ال���ن���اط���ق  وي����ش����رح 
ب���إدارة ال��دف��اع امل��دن��ي مبحافظة 
بن عبداهلل  املقدم خالد  الطائف 
يف  الصعوبة  جوانب  القحطاني 

البئر  إن  ف��ي��ق��ول:  العملية  ه��ذه 
ضيقة  الفتاة  فيها  سقطت  ال��يت 
 55 عن  قطرها  يزيد  وال  للغاية 
عمقها  يصل  حني  يف  سنتيمرت، 
وهي  م���رتًا،    55 م��ن  إىل أكثر 
إال  أغلقت  بئر قدمية كانت قد 
العوامل  بفعل  تآكل  الغطاء  أن 
البيئية، وهو ما يزيد من املخاوف 
البئر يف أي  انهيار  من احتماالت 
مرحلة من مراحل عملية اإلنقاذ، 
الصخرية  الطبيعة  لذلك  يضاف 

لألرض يف موقع احلادث.
أنه  القحطاني  امل��ق��دم  ويضيف 
الضحية  وف��اة  م��ن  التأكد  ف��ور 
بدأت عمليات احلفر لبئر اإلنقاذ 
متخصصة  بشركات  باالستعانة 
الوقت قدر اإلمكان،  الختصار 
لإلحداثيات  دقيقة  دراس���ة  بعد 
حب��ي��ث مي��ك��ن ال����وص����ول عرب 
القناة بني البئرين إىل موقع اجلثة 
بالضبط دون أدنى خطأ، وهو ما 

حتقق بالفعل وهلل احلمد.
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الدفاع المدني من أوائل 
األجهزة العسكرية التي 

استفادت من أنظمة 
الحكومة اإللكترونية

ضيف العدد 

إليه  توصلت  ما  أحدث  السعودي  المدني  الدفاع  امتالك  تبوك  بمنطقة  المدني  الدفاع  مدير  الحويطي  سليمان  اللواء  أكد 
شركات صناعة تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ والسالمة في العالم، مدلاًل على ذلك بالدور الكبير آلليات وطائرات الدفاع المدني في 
إنقاذ المتضررين من سيول جدة، وتوصيات المنظمة الدولية للحماية المدنية بضرورة االستفادة من خبرات الدفاع المدني 

السعودي في إدارة الحشود البشرية.
وأضاف اللواء الحويطي في حوار شامل مع 998 أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك حصل على نصيب األسد من مشروع خادم 
الحرمين الشريفين – يحفظه اهلل – لتطوير المقرات األمنية، مشيرًا إلى أنه خالل العامين القادمين سوف تكون جميع مقرات 

الدفاع المدني بالمنطقة حكومية بنسبة 100%، بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

مدير الدفاع املدني مبنطقة تبوك 
اللواء سليمان احلويطي:

أبرز  على  التعرف  نود  بداية   
بيانات السرية الذاتية والعملية 

للواء سليمان احلويطي.
مسلم  ب���ن  س��ل��ي��م��ان  االس������م: 
ساعد احلويطي، تاريخ امليالد 
1380ه�، تلقيت تعليمي مبنطقة 
تبوك وخترجت يف كلية قوى 
امللك  )كلية  ال��داخ��ل��ي  األم��ن 
ه�،   1400 ع��ام  األمنية(  فهد 
املدني  ال��دف��اع  ب���إدارة  وعينت 
سالمة،  ضابط  تبوك  مبنطقة 
ثم مديرًا للعمليات، ثم مساعدًا 
ملدير املنطقة لشؤون العمليات، 
ثم نائبًا ملدير املنطقة، وبتاريخ 
تعييين  مت  1425/5/16ه����������� 
مبنطقة  املدني  للدفاع  م��دي��رًا 
وق����د ح��ص��ل��ت طوال  ت���ب���وك، 
من  العديد  على  امل��س��رية  ه��ذه 
داخل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات 
مدرسة  يف  أب��رزه��ا  اململكة، 
بالطائف  امل��ه��ن��دس��ني  س���الح 

املظليني  م���درس���ة  وم���رك���ز 
بتبوك  اخل����اص����ة  وال�����ق�����وات 
املدني  الدفاع  تدريب  ومركز 
بالرياض ومعهد اإلدارة وجامعة 
امللك سعود، إضافة إىل دورات 
أخرى يف معاهد وجهات خارج 
السويد  من  كل  يف  اململكة 
كما  وبريطانيا،  وال��دمن��ارك 
العديد  على  باحلصول  شرفت 

من امليداليات العسكرية.

الدفاع  قـــدرات  تـــرون  كيف   
املــدنــي الــســعــودي الــراهــنــة من 
والتقنيات  اإلمـــكـــانـــات  حــيــث 
ألداء املهام املنوطة به يف محاية 

مكتسبات الوطن؟
تعد اإلمكانات املتوافرة حاليًا 
اململكة  يف  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع 
أحدث  م��ن  السعودية  العربية 
ما توصلت إليه تقنيات اإلطفاء 
العامل،  يف  والسالمة  واإلنقاذ 

ي��ع��ل��م اجل���م���ي���ع فإن  وك���م���ا 
حريصة  ال��رش��ي��دة  حكومتنا 
كل احلرص على توافر أحدث 
تقديم  تضمن  ال��يت  التقنيات 
للمواطن  اخل���دم���ات  أف��ض��ل 
واملقيم على أرض هذا الوطن، 
وخ���ري دل��ي��ل م���ا ن��ش��اه��ده من 
وآليات حديثة، كان  طائرات 
هلا الدور الكبري - بعد توفيق 
اهلل سبحانه وتعاىل - يف جناح 
كثري من مهام الدفاع املدني، 
احملتجزين  إنقاذ  عمليات  مثل 
اجتاحت  ال���يت  ال��س��ي��ول  أث��ن��اء 
ومن  م��ؤخ��رًا،  ج��دة  حمافظة 
مفاخر الدفاع املدني السعودي 
للحماية  ال��دول��ي��ة  املنظمة  أن 
من  باالستفادة  أوصت  الدولية 
خربات الدفاع املدني السعودي 
البشرية،  احل��ش��ود  إدارة  يف 
إىل  أش����ري  أن  أح����ب  وأي����ض����ًا 
املدني  ال��دف��اع  إم��ك��ان��ات  أن 
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واآللية  ال��ب��ش��ري��ة  ال��س��ع��ودي 
ظهرت بوضوح أثناء مشاركته 
يف أعمال اإلنقاذ خالل السيول 

اليت اجتاحت دولة باكستان.

 من املعروف أن هناك اختالفًا 
يف املــخــاطــر االفــراضــيــة اليت 
الدفاع  عمل  نــطــاق  يف  تــدخــل 
املدني من منطقة ألخرى، تبعًا 
املناخية  الـــظـــروف  الخـــتـــالف 
املخاطر  فــمــا  واجلـــغـــرافـــيـــة، 
حضورًا  األكــثــر  االفــراضــيــة 
عن  ومــــاذا  تــبــوك؟  منطقة  يف 
املدني  الــــدفــــاع  اســــتــــعــــدادات 
حال  يف  املخاطر  هــذه  ملواجهة 

حدوثها، ال قدر اهلل؟
األخ��ط��ار امل��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا يف 
مجيع  يف  متشابهة  اململكة 
امل��ن��اط��ق إىل ح��د ك��ب��ري، إال 
توقع  نسبة  تفاوتًا يف  أن هناك 
يضع  املدني  والدفاع  حدوثها، 
لكيفية  االف��رتاض��ي��ة  خططه 
املخاطر  م��ع ك��اف��ة  ال��ت��ع��ام��ل 
املتوقع حدوثها، حتى لو كانت 
نسبة توقع حدوثها يف أي منطقة 
منطقة  أن  إال  ج��دًا،  منخفضة 
تبوك ختتلف عن أغلب املناطق 
بتوقع تساقط الثلوج على بعض 

غزيرة  وب��ك��م��ي��ات  أج��زائ��ه��ا 
بعض  يف  ال��ش��ت��اء  فصل  أث��ن��اء 
األماكن املعروفة لدينا، أيضًا 
حرة  م��ن  ج��زء  باملنطقة  يوجد 
بركانية  ح��رة  وه��ي  الشاقة، 
بها  هناك احتماالت أن حيدث 
لتحرك  نتيجة  زل��زال��ي  نشاط 
باطن  يف  الربكانية  الصهارة 
األرض، كما حصل يف زلزال 
العيص، الذي مل حتدث نتيجة 
احلمد،  وهلل  إص��اب��ة  أي���ة  ل��ه 
ووفق  بسرعة  معه  التعامل  ومت 
وإيواء  إلخ��الء  متكاملة  خطة 
بطريقة  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
ناجحة، تؤكد مدى االستعداد 
واجلاهزية لتطبيق اخلطط يف 

التعامل مع كافة املخاطر.

للدفاع  جــــهــــود  مثـــــة  هـــــل   
جمال  يف  تــــبــــوك  يف  املــــدنــــي 
املخاطر  الوقائية ضد  التوعية 
احملتملة؟ وما أبرز األمثلة على 

ذلك؟
العالقات  إدارة  أن  تعلم  كما 
الرئيسية  مهامها  من  واإلع��الم 
ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة ض��د كل 
املخاطر احملتملة قبل وقوعها، 
وذلك من خالل عقد احملاضرات 

والندوات باملدارس واجلامعات، 
العامة  احمل��اض��رات  وك��ذل��ك 
النشرات  وت��وزي��ع  للجمهور، 
السنة  م����دار  ع��ل��ى  ال��ت��وع��وي��ة 
احملتملة  ب��امل��خ��اط��ر  للتعريف 
لوحات  وه��ن��اك  فصل،  لكل 
والشوارع  ب��امل��ي��ادي��ن  ت��وع��وي��ة 
واملقيمني،  امل��واط��ن��ني  لتنبيه 
الستثمار  أنشطة  أيضًا  وهناك 
يف  احلديثة  االت��ص��ال  تقنيات 
التوعية  منها  التوعية،  جم��ال 
النصية  ال��رس��ائ��ل  ط��ري��ق  ع��ن 
ت��ب��وك، وكذلك  ج����وال  ع��رب 
بث رسائل توعوية عرب اإلذاعة 
العاملي  وال��ي��وم  وال��ت��ل��ف��زي��ون، 
طيبة  مناسبة  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
تبث  ال��يت  الفعاليات  لتعزيز 
واالحتياطات  املواطنني  لتوعية 

من مجيع املخاطر.

 تعاني كثري من إدارات الدفاع 
املباني  اســتــئــجــار  مـــن  املـــدنـــي 
للوحدات والفرق وعدم مالءمة 
هذه املباني الحتياجاتها.. فما 

احلال يف منطقة تبوك؟
قام  ت���ع���اىل،  اهلل  م���ن  ب��ف��ض��ل 
احلرمني  خ��������ادم  م�����ش�����روع 
املقرات  ل��ت��ط��وي��ر  ال��ش��ري��ف��ني 

منطقة  حظيت  ال��ذي  األمنية، 
تبوك بنصيب األسد منه، حيث 
اإلنشاء جلميع  توقيع عقود  مت 
باملنطقة،  املدني  الدفاع  مباني 
سواء للفرق أو مبنى إدارة تبوك 
فروع  وبقية  املنطقة  ومديرية 
مقر  وكذلك  املدني،  الدفاع 
ومركز  امل��رك��زي��ة  الصيانة 
تدريب متخصص ومستودعات 
م��رك��زي��ة، وه��ي ال��يت جيري 
املتوقع  وم���ن  ح��ال��ي��ًا  تنفيذها 
السنتني  خ��الل  منها  االن��ت��ه��اء 
تكون  وب���ذل���ك  ال��ق��ادم��ت��ني، 
األوىل  املنطقة  ت��ب��وك  منطقة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة اليت 
الدفاع  م��ق��رات  مجيع  تصبح 
بنسبة  حكومية  ب��ه��ا  امل��دن��ي 
وجود  إىل  إض���اف���ة   ،%100
العديد من األراضي املخصصة 

       100% نسبة مقرات الدفاع 
الحكومية بتبوك خالل عامين

حمالت توعوية 
للوقاية من 

المخاطر 
تستهدف كل 

أبناء تبوك
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اخلطط  يف  املدني  للدفاع  مواقع  إلنشاء 
املعتمدة هلذه  املبالغ  بأن  املستقبلية، علمًا 

املشاريع تناهز مئة مليون ريال.

الدفاع  إدارات  الستفادة  تقييمكم  ومــا   
املدني يف كافة املناطق من التطور الكبري 

يف تقنيات االتصاالت وأنظمة املعلومات؟
ق��ري��ة واحدة  ي��ق��ال  ال��ع��امل كما  أص��ب��ح 
جمال  يف  العلمي  للتطور  نتيجة  صغرية، 
كافة  يف  التعامالت  وأغلب  احلاسبات، 
اآللي،  احلاسب  طريق  عن  تتم  اجلهات 
وال��دف��اع امل��دن��ي م��ن أوائ���ل اجل��ه��ات اليت 
احلكومة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن  اس���ت���ف���ادت 
منطقة  ويف  اململكة،  يف  اإللكرتونية 
تبوك مت ربط مجيع إدارات الدفاع املدني 
التعامل  يتم  إلكرتونية  باملنطقة بشبكة 
م��ن خ��الهل��ا، ع���الوة ع��ل��ى ت��وف��ري أحدث 
لدعم  املتطورة  الالسلكية  الشبكات 
مهامها  ألداء  املدني  الدفاع  فرق  ق��درات 
تقدم  ي��ؤك��د  مم��ا  واإلداري�����ة،  امليدانية 

اجلهاز يف هذا اجملال التقين املهم.

 بدأت بعض إدارات الدفاع املدني يف عدد 
من املناطق العمل بنظام الورديات اجلديد، 
بعد صدور قرار تعديله من نظام الورديتني 
إىل ثالث ورديات، وزيادة عدد أفراد الدفاع 
فما  التعديل،  يتناسب مع هذا  املدني مبا 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مديرية  يف  احلــال 
لتطبيق  الكايف  العدد  يتوفر  وهل  تبوك؟ 

هذا النظام؟
يف  النظام  ه��ذا  لتطبيق  املطلوب  ال��ع��دد 
للنقص  نظرًا  متوفرًا  ليس  احلالي  الوقت 
نسعى  ولكننا  البشرية،  القوة  حجم  يف 
خيل  ال  مبا  وردي���ات  الثالث  نظام  لتنفيذ 
اجلو  تهيئة  يف  يسهم  ومب��ا  العمل،  بسري 
عمله  ي��ؤدي  لكي  للفرد  واملريح  املناسب 

على الوجه األكمل.

املدني  الدفاع  رجــال  استفادة  ومــاذا عن   
منظومة  املستمر يف  التطور  من  تبوك  يف 

التدريب؟
يف  السبق  تبوك  يف  املدني  للدفاع  ك��ان 
بفريق  االستعانة  متت  حيث  اجملال،  هذا 
فرنسي متخصص يف التدريب على أعمال 
االن��ه��ي��ارات األرضية  اإلن��ق��اذ يف ح���وادث 
ورف���ع األن��ق��اض، مم��ا أك��س��ب منسوبي 
اجملال، عالوة  بهذا  اخلربة  املدني  الدفاع 
سواء  واخلارجي،  الداخلي  االبتعاث  على 
األف��راد، الكتساب اخلربات  أو  للضباط 
العملية وتطبيقها يف جمال عملهم، إضافة 
تدريب  مركز  بها  يوجد  املنطقة  أن  إىل 
املدني  الدفاع  منسوبي  لتدريب  متخصص 
من كافة املناطق على كيفية التعامل مع 
حوادث الزالزل وانهيار املباني، إضافة إىل 

التدريب على مهام الدفاع املدني اليومية.

املدني  ــدفــاع  ال منسوبي  ابــتــعــاث  ميــثــل   
املــمــلــكــة ملمحًا  لــلــدراســة داخــــل وخــــارج 
عدد  عن  فماذا  اجلــهــاز،  تطور  مالمح  من 
املبتعثني بإدارة الدفاع املدني بتبوك؟ وما 

الذي ميثله ذلك من إضافة لقدراته؟
ابتعاث  من  بنصيبها  تبوك  منطقة  حظيت 
يف  ختصصية  ل���دورات  واألف����راد  الضباط 
الدورات  هذه  كانت  سواء  عملهم،  جمال 
الدورات  أو خارجها، وهذه  اململكة  داخل 
متواصلة للضباط واألفراد على مدار العام، 
ويعلم اجلميع أن التدريب املستمر هو أساس 
ي��ت��م اك��ت��س��اب اخلربات  ال��ن��ج��اح، ح��ي��ث 
وامل��ع��رف��ة س����واء ع��ن ط��ري��ق ال���دراس���ة أو 
والشك  املتخصصة،  باخلربات  االحتكاك 
يف أن املشاركني يف هذه الدورات والربامج 

أضافوا الكثري لقدرات الدفاع املدني.

أو رسالة تودون توجيهها لرجال   كلمة 
الدفاع املدني من الضباط واألفراد.

إن عمل الدفاع املدني عمل إنساني نبيل، 
واحملافظة على أرواح وممتلكات املواطنني 
وهم  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  رج��ال  لها  مُحّ أمانة 
على ق��در ه��ذه األم��ان��ة، وال��دول��ة رعاها 
الفنية  اإلمكانات  كافة  لنا  وف��رت  اهلل 
وامل����ادي����ة، وع��ل��ي��ن��ا االس���ت���ف���ادة م���ن هذه 
ما  كل  وتقديم  والتضحية  اإلمكانات، 
ومحاية  الوطن  خدمة  سبيل  يف  نستطيع 

سالمة املواطنني واملقيمني.
 »998« على جملة  القائمني  أشكر  كما 
واليت استطاعت حبق أن تعرب عما يشهده 
منتدى  وشكلت  تطور  من  املدني  الدفاع 
مع  وال��ت��واص��ل  واآلراء  األف��ك��ار  لتالقي 

رجال الدفاع املدني يف خمتلف املناطق.

إمكانات الدفاع البشرية 
واآللية تجّلت في سيول 

جدة والمشاركة المتميزة 
في فيضانات باكستان

ضيف العدد 
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أ. د. خالد بن منصور الدريس
املشرف على كرسي األمري نايف 
لدراسات األمن الفكري
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تحديات أمام تصميم 
استراتيجية لألمن الفكري

من نافلة القول: إن أي اسرتاتيجية تبنى لإلجابة عن أربعة أسئلة حمورية:
• أين حنن اآلن؟.. )حتليل الواقع الراهن(

• إىل أين نريد الوصول؟.. )ال�رؤي�ة والرسالة( 
• كيف نصل إىل ما نريد؟.. )األهداف والربامج التنفيذية(

• كيف نطمئن على سالمة ما نقوم به؟.. )املتابعة والتقويم(
ومع وجازة هذه األسئلة إال أن اإلجابة الدقيقة الواضحة عنها تتطلب جهدًا مضنيًا، وتعاونًا كبريًا بني املهتمني بذلك. 
ومما يزيد األمر صعوبة أن التصدي لوضع خطة اسرتاتيجية تعنى بوقاية الفكر من خطر االعوجاج يعد من أعسر 
األمور وأعقدها، فنحن هنا ال نتكلم عن وضع اسرتاتيجية ملؤسسة حكومية أو أهلية، كما أننا ال نتحدث عن 

منشأة تعليمية أو ثقافية، بل املراد هنا وضع اسرتاتيجية لتعزيز املناعة الفكرية ألفراد جمتمع بأكمله.
وأبرز التحديات اليت تعرتض تصميم اسرتاتيجية لألمن الفكري بإجياز شديد، هي:

وجود  لعدم  صعبًا  العمل  جيعل  مما  املشابهة،  العاملية  االسرتاتيجيات  يف  واضحة  ندرة  فهناك  االبتكار:  حتدي   •
مقارنات مرجعية مثالية ميكن االستئناس بها يف بناء وتصميم االسرتاتيجية.

• حتدي الكم: فقياس الفكر كميًا أمر صعب، وحتقيق النجاح مرتبط بالقدرة على حتقيق القياس الكمي لألمور 
بعد (، وتزداد الصعوبة عند حماولة وضع مؤشرات أو مقاييس الكتشاف االحنرافات   – أثناء   – الفكرية ) قبل 

الفكرية.
الذي هو أحد متطلبات  الرتكيز،  الفكرية ووسائلها متنوعة، وهذا يشتت  السعة: فمصادر االحنرافات  حتدي   •

النجاح الواقعي.
• حتدي الضوابط: فليس هناك اتفاق على عدد من املعايري الضابطة واملهمة، ومن أوهلا مفهوم األمن الفكري، ومن 
هنا فال توجد أساسيات لبناء ما ميكن أن أمسيه مبعايري جودة احملتوى أو املضمون ملا يطرح يف أنشطة وفعاليات األمن 
الفكري كما وجدت على أرض الواقع وشاهدناها، وهي يف جمملها اجتهادات شخصية متنوعة، وأحيانًا تصرفات 

مرجتلة تسببت يف صورة ذهنية سلبية عن األمن الفكري.
• حتدي احلساسية: فاملوضوعات اليت تتصدى هلا االسرتاتيجية تثري الكثري من احلساسية لدى بعض املؤثرين فكريًا 
والوالء  والتكفري  الشرعية كاجلهاد  املصطلحات  لتشويه  مشروعًا  الفكري  األمن  يرى يف  فالبعض  اجملتمع،  يف 
والرباء وحنو ذلك وتفريغها من مضامينها احلقيقية، والبعض يرون فيه مشروعًا حيجر على العقول وخينق احلريات 

ويصادرها.
وهذه التحديات جيب على أي فريق أن يتصدى هلا ويتغلب عليها جبدية ودقة، ولكن اإلشكالية أنها قد تؤول بأي 
فريق يف جمملها إىل أن يقع يف مجلة من احللول السريعة لتجاوزها، وهي أمور كنت ومل أزل أقول لزمالئي يف الفريق 

إننا جيب أن نتجنبها:
إغراء السهولة: وذلك من خالل إطالق توصيات عامة فضفاضة، والغفلة عن الربامج العملية التنفيذية اخلاضعة   •

للتقويم املستمر.
• الولع بالكثرة: من خالل اإلغراق يف املقرتحات الكثرية اليت تريد أن ترضي كل األطراف واالجتاهات، فتغدو تلك 

املقرتحات تقول كل شيء وأي شيء مبا ال يؤدي إىل شيء.
أن  نغفل عن  أال  ولكن جيب  الفكر،  تتحكم يف صناعة  مؤثرة  أدوات  فهناك  واملضامني:  األدوات  بني  اخللط   •
االسرتاتيجية الفكرية ال تقتصر فقط على ذلك، بل هناك أمر هو يف غاية األهمية وهو املضامني الفكرية ذاتها اليت 
ستقدم، فالبد من تصميم اسرتاتيجيات للمضامني الفكرية لكل مكون من مكونات ثقافة األمن الفكري، مع 

حتديد التكتيكات اإلقناعية املناسبة بالنظر إىل اختالف املستويات واألعمار والظروف البيئية احمليطة.
الفكري  األمن  مهددات  لنشوء  احلقيقية  األسباب  استقصاء  يف  التقصري  أو  التهاون  خالل  من  اجل��ذور:  إهمال   •
ومغذيات االحنرافات الفكرية، وإال كيف سنقوم بتحليل دقيق للوضع الراهن من خالل التعرف على نقاط القوة 

والضعف يف البيئة الداخلية، والفرص واملهددات يف البيئة اخلارجية، إن كنا سنهمل اجلذور واملغذيات واألسباب؟!
لتلك  مسوغات  يقدم  بأنه  والظن  الفهم  لسوء  ومستمر  دائ��م  بشكل  معرض  ذلك  يف  يتحدث  من  أن  املؤسف  ومن 
املهددات، كما قيل عن أحدهم: إنه يربر للعمليات اإلرهابية بتحليالته ويدافع عنها، وهذا مما جيعل الكثري من 

املتخصصني يفضلون عدم اخلوض يف هذا األمر خشية من اهلجوم عليهم مبثل هذه التهمة.



شراكة
من أجل

السالمة..
كيف نحققها؟

حمل االحتفال باليوم العالمي 
للدفاع المدني لعام 2011م، 
الذي اختارت له المنظمة 
الدولية للحماية المدنية شعار 
»الدفاع المدني ودور األسرة«، 
تساؤالت كثيرة حول سبل 
تفعيل دور األسرة لتجنب 
وقوع الحوادث التي قد تهدد 
سالمة أفرادها وممتلكاتهم، 
أو التخفيف من آثارها في 
حال حدوثها، ودعم جهود 
الدفاع المدني في نشر الوعي 
بشروط ومتطلبات السالمة، 
فضاًل عن ضرورة االلتزام بهذه 
الشروط.

حول دور األسرة في دعم 
جهود الدفاع المدني 
بالمملكة، ووسائل تفعيل هذا 
الدور، يدور هذا التحقيق:

األسرة والدفاع المدني..

42% نسبة احلوادث 
املنزلية نتيجة إهمال 

متطلبات السالمة

نقطة ضوء
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ب��داي��ة.. تشري إح��ص��اءات ال��دف��اع امل��دن��ي إىل أن 
املنزلية، خالل عام 1430ه���، وصلت  احل��وادث 
اليت  احل��وادث  إمجالي  من   %42 من  أكثر  إىل 
باشرتها فرق الدفاع املدني، ويرجع معظمها إىل 
إهمال متطلبات وشروط السالمة، ونقص الوعي 
أو  احل��وادث  من  الكثري  وق��وع  لتجنب  الوقائي 

التخفيف من آثارها.
باإلدارة  اإلحصاء  إلدارة  حديث  تقرير  ويرصد 
وقوع  املدني  بالدفاع  والتطوير  للتخطيط  العامة 
منزلي خالل عام 1431ه�،  7867 حادث حريق 
أو أخطاء الكبار، تشمل  بسبب عبث األطفال 
حوادث العبث بالتمديدات واألجهزة الكهربائية 
والوالعات وأعواد الثقاب واملواد سريعة االشتعال 
واأللعاب النارية واألسلحة، بلغ إمجالي اخلسائر 
النامجة عنها ما يقرب من 4 ماليني ريال، إضافة 

إىل 42 مصابًا و6 حاالت وفاة.
من  أكثر  أن  إىل  اإلحصاء  إدارة  تقرير  ويشري 
الوحدات  داخ��ل  وقعت  احل���وادث  ه��ذه  من   %23
السكنية، هذا خبالف عدد هائل من احلوادث 
األخرى، تشمل التسمم باألغذية واملبيدات ومواد 

والسقوط  املسابح  يف  الغرق  وح��وادث  التنظيف 
وغريها،  واالحتجاز  احل��ادة  باملواد  واإلص��اب��ات 
تنفذها  ال��يت  التوعية  ب��رام��ج  م��ن  ال��رغ��م  على 
املدني  بالدفاع  واإلع��الم  العامة  العالقات  إدارة 
أفراد  مجيع  تستهدف  وال��يت  العام،  م��دار  على 
األسرة عرب كافة وسائل االتصال اجلماهريي، 
واللقاءات املباشرة، وصواًل إىل األنشطة والربامج 
التدريبية لتعزيز قدرات أفراد األسرة على التعامل 
تقع داخل نطاق  اليت قد  الصحيح مع احل��وادث 
املنزل، ويبقى التساؤل: كيف ميكن تفعيل دور 

األسرة للوقاية من هذه احلوادث؟

الرتبية  ب��وزارة  واملشرفة  االجتماعية  األخصائية 
هذا  عن  جتيب  احملــمــد  أمــل  األس��ت��اذة  والتعليم 
يف  األساسية  اللبنة  هي  األس��رة  فتقول:  السؤال 
اجملتمع والركيزة األعلى يف بناء جيل واع يدرك 
أهمية السالمة يف كافة أمور احلياة، وذلك من 
املستمرة  مسؤوليتها  يتحمل  اليت  التوعية  خالل 
اآلباء واألمهات، ومن هذا املنطلق جيب أن ندرك 
التوعية هي عملية متوازنة، فبقدر ما  أن عملية 

بإذن   – نهتم بها نضمن حياة خالية من املخاطر 
اهلل –، وهذا يدعونا إىل ضرورة تصميم ومراجعة 
اخلطط اليت تزيد من مستوى الوعي لدى مجيع 
أطفال األسرة، مع مراعاة تكثيف هذه الربامج 
يف املدارس واملؤسسات التعليمية، حيث تكون 
التوعوية  املشاريع  كافة  النطالق  األس��اس  هي 
التعامل  والتحذير من املخاطر احملتملة وكيفية 
تطبيقية  ع��م��ل  ورش  إق��ام��ة  خ���الل  م��ن  م��ع��ه��ا، 
حية  أمثلة  وتقدم  واألمهات،  اآلباء  فيها  يشارك 
على التعامل األمثل مع كافة املخاطر احملتملة، 
واالستفادة من التقنية احلديثة يف إرسال الرسائل 
ال��ت��وع��وي��ة وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ت��واص��ل يف جمال 
التوعية، وأن متنح دورات لألسر يف طرق التعامل 

مع املخاطر.

الدخيل  األستاذة مها  ذاته، تؤكد  ويف االجتاه 
احملتملة  باملخاطر  الوعي  أن  م��درس��ة(  )م��دي��رة 
اليت حتدث يف املنزل أو العمل هو الطريق األمثل 
اخلسائر  بأقل  واخل���روج  املخاطر  ه��ذه  لتجنب 
حدوث  من  حند  أن  لنا  ويضمن  عنها،  النامجة 

تشيد األستاذة أمل احملمد جبهود 
التوعية  امل��دن��ي يف جم��ال  ال��دف��اع 
ال��يت تنفذها  ال��ربام��ج  م��ن خ��الل 
واألسواق،  التجارية  باجملمعات 
ومؤخرًا تواجدها يف جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، معتربة 
الدفاع  إدراك  يعكس  ذل��ك  أن 
الوصول إىل كافة  املدني ألهمية 
شرائح اجملتمع، وتقرتح احملمد أن 
نكثف هذه الربامج، وأال تنحصر 
يف عدد من أيام السنة، إضافة إىل 
الرتبية  وزارة  مع  املستمر  التعاون 
مكثفة  ب��رام��ج  ب����إدراج  والتعليم 
والطالبات،  للطالب  امل��دارس  يف 
القطاعات  ب��ع��ض  م��ع  وال��ت��ع��اون 
التدريب  ب��اب  لفتح  احلكومية 
بعض  على  واملوظفات  للموظفني 

أعمال الدفاع املدني.

تكثيف البرامج
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احل��وادث اخلطرة - ال قدر اهلل - سواء كانت 
بشكل  لألطفال  إصابات  أو  اختناقًا  أو  حرائق 
األس��رة يف  دور  تعزيز  من  بد  ال  ولذلك  خ��اص، 
ق��د حتدث  ال��يت  باملخاطر  ال��وع��ي  مفهوم  إث���راء 
من  اهل��دف  ذل��ك  املنزل، وميكن حتقيق  داخ��ل 
واملدرسة  امل��ن��زل  يف  ُتطبق  ب��رام��ج  خطة  خ��الل 

والعمل، ويف أماكن التجمعات.
حوادث  عن  نسمع  ما  كثريًا  الدخيل:  وتضيف 
الغرق لألطفال، وكل ذلك حيدث  أو  االختناق 
القدرة  امتالك  دون  ولكن  األم..  أو  األب  أم��ام 
أو اخلربة، ويأتي هنا دور املديرية العامة للدفاع 
توعية مجيع  اهلرم يف  رأس  اليت تشكل  املدني 
أو  املخاطر  ه��ذه  بكيفية جتنب  األس��رة  أف��راد 
التخفيف من آثارها، وهناك بالفعل جهود كبرية 
وإن  ل��ألف��راد،  املعريف  املستوى  رف��ع  يف  تساهم 

كنت أرى أنه جيب تكثيف اللوحات اإلرشادية 
واستغالل  وامل��م��رات،  ال��ش��وارع  يف  تنتشر  ال��يت 
لبث  وامل��الع��ب  ك��األس��واق  التجمعات  أماكن 
االكتفاء  عدم  وجيب  مكثفة،  توعوية  رسائل 
الطريق  ن��واص��ل  أن  ب��ل  اإلرش��ادي��ة،  باحلمالت 
ونبحث يف تأثري الرسالة التوعوية، وأن نستفيد 
ففي  املتميزة،  الدولية  والتجارب  اخل��ربات  من 
الذي يكون  التطوع  برنامج  الدول هناك  إحدى 
برامج  ب��أمس��اء  ق��وائ��م  وه��ن��اك  دائ����م،  بشكل 
تطوعية على مدار العام، يتم فيها تدريب أكرب 
املدني،  الدفاع  أعمال  على  اجملتمع  من  شرحية 
م��ن 10  م��ك��ون  ي��ك��ون يف ك��ل جتمع  حبيث 
أشخاص فردان قادران على التعامل مع احلوادث 
واملخاطر، وبتنفيذ مثل هذا الربنامج يف اململكة 
بشكل مكثف ومتواصل نضمن - مبشيئة اهلل 

نقطة ضوء

د. وفاء هاشم:
دعم جهود الدفاع المدني 

يبدأ بنشر ثقافة السالمة

د. ليلى الشهراني:
الوعي بمتطلبات السالمة 
ال يتجاوز المعرفة النظرية

د. فوزية العيسى:
األسرة تمتلك الحد األدنى 

من الثقافة الوقائية

بسمة محمد:
نتطلع إلى رؤية شاملة 

لمفهوم اإلعالم األمني 
المتخصص

مها الدخيل:
التوعية بالمخاطر أقصر 

الطرق لتجنبها
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ومتتلك  الوعي  تنشر  اجملتمع  يف  نسبة  وج��ود   -
اخلربة يف التعامل مع احلوادث.

وجيب أال يقتصر هذا املوضوع على املناسبات، 
براجمنا  يتجزأ من  ج��زءًا ال  أن يكون  بل جيب 
وم��درك حلجم  واع  وج��ود جمتمع  فإن  اليومية، 
األخطار من حوله هو أهم من جلب معدات جديدة 
أو تقنيات حديثة، فالعمل على درء املخاطر أوجب 

وأوىل من العمل على كيفية التعامل معها.

أما الدكتورة وفاء هاشم )استشارية طب أسرة 
وجمتمع( فتقول: دور األسرة يف دعم جهود الدفاع 
كافة  ب��ني  ال��س��الم��ة  ثقافة  بنشر  ي��ب��دأ  امل��دن��ي 
شرائح اجملتمع، وباالطالع على ملفات احلوادث 
العامة،  األماكن  أو  املنزل  يف  س��واء  اليومية، 
جند أن أسبابًا صغرية تسببت فيها، وتنتج عنها 
خسائر جسيمة بعد ذلك تقدر باملاليني، لذا فإن 
العمل اجلاد واملستمر يضمن لنا التقليل من مثل 
هذه احلوادث، واألمر حيتاج إىل توعية مكثفة 
تتضافر فيها جهود مجيع أجهزة الدولة مع الدفاع 
املدني ووسائل اإلعالم يف إبراز وسائل السالمة، 
فمن غري املنطقي أن يوجد حتى اآلن من ال يعرف 
كيف يتصرف يف حالة اشتعال النريان، كما أن 
هناك جهات عدة ميكن االستفادة منها يف مثل 
هذه األمور، فاهلالل األمحر هو عنصر مهم إىل 

جانب الدفاع املدني يف حالة إسعاف املصابني.
وتضيف د. وفاء: ومن األهمية مبكان أن يوجد 
الوعي الذاتي لدى اآلباء واألمهات لالستفادة من 
برامج التوعية باملخاطر وطرق الوقاية منها، وجيب 
يلم مببدأ اإلسعاف واإلنقاذ  على رب األسرة أن 
دورات  وج��ود  أهمية  نغفل  أال  وجيب  واإلطفاء، 
املخاطر،  مع  التعامل  لكيفية  ودورات  إسعافية 

وذلك للحفاظ على األرواح واملمتلكات.

الشهراني  ليلى  الدكتورة  تؤكد  جانبها،  ومن 

)أخصائية طب األسرة( أنه من املالحظ يف اآلونة 
األخرية تزايد الوعي مبفهوم السالمة من املخاطر 
يف  الصحيح  بالتصرف  املعرفة  وتزايد  عمومًا، 
أفراد  يتعرض هلا  اليت قد  التعامل مع احل��وادث 
األسرة داخل املنزل، إال أن ذلك ال يتجاوز املعرفة 
النظرية اليت يتم حتصيلها عرب الربامج التوعوية 
اليت تبث عرب وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئية، ويبقى التطبيق العملي واخلربة احلقيقية 
أفراد  وكل  واألمهات  اآلب��اء  إليه  حيتاج  ما  هو 

األسرة.
نلمس  وحقيقة حنن  الشهراني:  ليلى  د.  وتضيف 
جهودًا طيبة للدفاع املدني يف جمال نشر الوعي 
يف املدارس، والسيما من خالل الربامج املوجهة 
تعرضًا  ال��ش��رائ��ح  أكثر  م��ن  يعد  ال��ذي  للطفل 

للحوادث املنزلية.
الربامج  ه��ذه  دائ���رة  تتسع  أن  وت��ؤك��د ض���رورة 
التجمعات  أماكن  والفتيات يف  األمهات  لتشمل 
مؤسسات  م��ن  االس��ت��ف��ادة  تتم  وأن  النسائية، 
توسيع  يف  التعليمية  واملؤسسات  املدني  اجملتمع 

شرحية املستهدفني من هذه الربامج.

طب  )أخصائية  العيسى  فــوزيــة  الــدكــتــورة  أم��ا 
األسرة باملديرية العامة للشؤون الصحية مبنطقة 
الرياض( فتقول: الشك يف أن برامج توعية األسر 
مبتطلبات السالمة تشهد تطورًا كبريًا، وأصبح 
أدنى  ح��دًا  األس��رة ميلكون  أف��راد  من  الكثري 

عمل  نطاق  يف  تدخل  اليت  باملخاطر  املعرفة  من 
له  يتعرضون  املدني، وذلك من خالل ما  الدفاع 
أنه  إال  اإلع��الم..  وسائل  عرب  توعوية  رسائل  من 
للمرأة،  املوجهة  التوعية  برامج  أن  املالحظ  من 
مسؤولية  من  األك��رب  اجل��زء  تتحمل  باعتبارها 
سالمة األس��رة، ال تزال حباجة على إعادة نظر 
ومراجعة، حبيث تزود األمهات باخلربات العملية 
الستخدام أجهزة السالمة، كطفايات احلريق أو 
مبادئ اإلسعافات األولية، وميكن حتقيق هذا 
الكريم  القرآن  حتفيظ  مجعيات  مع  بالتنسيق 
النسائية ومدارس وكليات البنات، وعرب دروس 
وإقامة  التجارية،  واملراكز  األسواق  تدريبية يف 
مهرجان  مثل  الوطنية  املناسبات  يف  امل��ع��ارض 

اجلنادرية.

وعن دور وسائل اإلعالم يف تفعيل دور األسرة لدعم 
جهود الدفاع املدني والتوعية بشروط ومتطلبات 
السالمة، تقول األستاذة بسمة حممد الصحافية 
أن وس��ائ��ل اإلعالم  جب��ري��دة مش��س: الش��ك يف 
آليات نشر الوعي يف هذا اجلانب،  متثل إحدى 
والتعريف بإجراءات الوقاية من املخاطر اليت قد 
يتعرض هلا أفراد األسرة، والتصرف الصحيح يف 
التعامل معها، إال أن االستفادة من هذه الوسائل 
اإلعالمية يأتي يف إطار رؤية شاملة ملفهوم اإلعالم 
الرسائل  بتوجيه  تكتفي  ال  املتخصص،  األمين 
أثرها  وقياس  حتديثها  على  تعمل  بل  التوعوية، 
ميدانية  ودراس��ات  للرأي  من خالل استطالعات 

واقعية آلراء كل أفراد األسرة.
ال��يت حتمل  الكرتونية  األف��الم  أن  والش��ك يف 
رسائل توعوية موجهة للطفل تكون ذات مردود 
الرسائل  وكذلك  املباشرة،  التوعية  من  أعلى 
فيها  ت��راع��ى  أن  جي��ب  ل��ذا  لألمهات،  املوجهة 
نوعية املخاطر اليت قد تتعرض هلا املرأة داخل 

املنزل.. وهكذا.

         أمل المحمد:
ضرورة مراجعة 

خطط التوعية لكل 
أفراد األسرة
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ما بين مطالب بتغيير الزي لرجال الدفاع المدني ليكون أكثر مالءمة 
لطبيعة مهامهم ومتحفظ على هذا التغيير بدعوى أنه ال مبرر له، 

اختلفت وتعددت آراء قيادات وضباط الدفاع المدني، وتنوعت مبررات 
وحجج المطالبين بتغيير الزي والمتحفظين على هذا االقتراح، ما بين 

مواكبة العصر، وتحقيق السالمة لرجال الوحدات الميدانية، والحفاظ 
على الشكل المميز لرجل الدفاع المدني.

مجلة »998« حاولت التعرف على آراء المطالبين بتغيير الزي
والمتحفظين على ذلك.. فكان هذا االستطالع.

تغيير

الزي
الرسمي
لرجال الدفاع المدني

استطالع

»كشخة« أم ضرورة
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الـــلـــواء ســلــيــمــان العمرو  ق��ال  ال��ب��داي��ة،  يف 
لشؤون  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  مساعد 
الزي  تغيري  ف��ك��رة  أؤي���د  إن��ين  العمليات: 
أن  امل��دن��ي، وجي��ب  ال��دف��اع  لرجال  الرمسي 
عمل  يسهل  ال���ذي  ب��ال��ق��در  التغيري  ي��ك��ون 
وجه  على  امليدانية  والفرق  الوحدات  رج��ال 
مرنًا  اجلديد  الزي  يكون  وأن  اخلصوص، 
األماكن  إىل  ال��دخ��ول  على  يساعد  حبيث 
ال��ض��ي��ق��ة، ول���ه م��واص��ف��ات خ��اص��ة ملقاومة 
بشكل  مهامهم  أداء  هلم  ويضمن  احلريق، 
وتعتمد  عاملية،  وضوابط  معايري  وفق  سريع 
فيه أعلى املواصفات اخلاصة برجال اإلنقاذ 
واإلطفاء، كما جيب أن يكون الزي اجلديد 
مالئمًا من الناحية االجتماعية وحيظى بنوع 

من االحرتام والتقدير لدى أفراد اجملتمع.
الشهري  رافع  العميد حممد  قال  من جانبه، 
مدير الدفاع املدني بالطائف: إن الزي احلالي 
ل��ل��دف��اع امل��دن��ي غ��ري م��ن��اس��ب، ل���ذا أت��ف��ق مع 
يكون  أن  جي��ب  وعليه..  بتغيريه،  املطالبني 
الزي اجلديد مرنًا وأن يوضح مسة رجل امليدان 

اليت تضمن أداء املهام بشكل سريع وميسر.
القميص  أن يكون  الشهري  العميد  ويقرتح 

يعيق  ف��وق احل��زام، فقد لوحظ أن احل��زام 
جلعل  البعض  فيضطر  امل��ي��دان  أف��راد  عمل 
أوقات  احل��زام، خصوصًا يف  فوق  القميص 
ال��ذروة عند مباشرة احل��وادث، كما جيب 
العاملية  واألنظمة  املقاييس  وفق  يكون  أن 
لدرجات  حتمله  فيه  ي��راع��ى  وأن  املتبعة، 
املناخية  الظروف  ومراعاة  العالية،  احلرارة 
واحل��ارة، مشريًا  الباردة  املناطق  يف خمتلف 
الدفاع  لرجل  ال��رمس��ي  ال��زي  تغيري  أن  إىل 
املدني يعطيه دفعة معنوية وجيعله متميزًا بني 

أفراد األمن الباقني.
مدير  القفيلي  علي  بــن  حسن  العميد  أم��ا 
على  فيقول:  ج��ازان  مبنطقة  املدني  الدفاع 
على  املدني  الدفاع  رج��ال  كان  السنني  مر 
املهام،  أداء  يف  واآلم���ال  التطلعات  مستوى 
حنن  علينا  وجي��ب  للتضحية،  مثال  وأك��رب 
املطلوب،  الوجه  مهامهم على  تسهيل  القادة 

فعملية تغيري الزي أصبحت مطلبًا ضروريًا، 
ألن ذلك مييز رجال الدفاع املدني بزي يالئم 
طبيعة مهامهم، ومن املهم أن يكون التغيري 
التجارب  أثبتت  ول��ق��د  للتطور،  م��واك��ب��ًا 
رجال  أداء  يعيق  احلالي  ال��زي  أن  السابقة 
الدفاع املدني، خصوصًا من هم يف امليدان.. 
ما  لكل  املتأنية  الدراسة  ض��رورة  مؤكدًا 
يطرح بشأن تغيري الزي لكي نصل إىل زي 
دفعة  يعطي  واآلم��ال، ومبا  التطلعات  يوافق 
معنوية لرجال الدفاع املدني، ويكون مبثابة 

احلافز هلم على أرض امليدان.
علي  بــن  عــبــداهلل  العميد  يقول  املقابل،  يف 
الزهراني مدير الدفاع املدني مبنطقة حائل: 
أنا ضد املطالبة بتغيري الزي الرمسي لرجال 
الدفاع املدني، وهناك جتربة سابقة لذلك يف 
املدني  للدفاع  التابعة  التدريب  مراكز  أحد 
وكانت عليها الكثري من املالحظات، فال 
رجال  من  املدني  ال��دف��اع  رج��ل  متيز  تكاد 
القوات املسلحة، وذلك لتداخل األلوان وعدم 
احلالي  الزي  أن  الزهراني  ويرى  مالءمتها. 
مالئم أكثر من غريه، مدلأل على ذلك بأن 
الزي  بتغيري  قامت  بعدما  اجل���وازات  إدارة 
من  اآلن  مطالبات  هناك  ملنسوبيها  الرمسي 
الزي  ولعل  القديم،  ال��زي  إىل  للعودة  قبلهم 
احلالي يعطي متيزًا أكثر، وبإمكان رجل 
الدفاع املدني يف امليدان لبس مالبس أخرى 
يف  جيد  كان  إن  مهامه  أداء  على  تساعده 

الزي احلالي عائقًا عن أداء مهامه.
إدارة  مدير  السبيعي  عيد  العميد  وي��ق��ول 
من  أنا  العسكرية:  والتجهيزات  امللبوسات 
الدفاع  لرجل  الرمسي  الزي  لتغيري  املؤيدين 
أبدًا  مناسبًا  ليس  احل��ال��ي  ف��ال��زى  امل��دن��ي، 
يف  هم  من  خصوصًا  املدني،  الدفاع  لرجل 
امليدان، ولقد مت عمل استطالع على شرحية 
الزي،  تغيري  بشأن  واألف���راد  الضباط  م��ن 
وكانت النتيجة أن 80% منهم يؤيدون تغيري 
الزي الرمسي، ويرون أن الزي احلالي يعيق 

عمل رجل الدفاع املدني يف امليدان.
السبيعي  العميد  يرى  اجلديد،  الزي  وحول 
على  وحيافظ  مرونة  ذا  يكون  أن  ض��رورة 
سرعة حترك رجل الدفاع املدني يف امليدان، 
ف���وق احل����زام، وهذا  ال��س��رتة  ت��ك��ون  وأن 

اللواء سليمان العمرو

جيب أن يكون
الزي اجلديد 

مالئمًا اجتماعيًا 
ومهنيًا

تغيري الزي ميثل 
حافزًا معنويًا 
لرجال الدفاع 

املدني

جيب إجراء دراسات 
دقيقة حول الزي 
املقرح ليواكب 

التطلعات

العميد حسن القفيليالعميد حممد الشهري
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األوىل،  بالدرجة  يكون  أن  جيب  التعديل 
وحول بعض اآلراء اليت تقول إن الزي احلالي 
املدني،  ال��دف��اع  لرجل  أكثر  هيبة  يعطي 
يؤكد العميد السبيعي أن اهليبة يف امليدان 
باألعمال  ت��ك��ون  وإمن���ا  ب��ال��زي  ت��ك��ون  ال 
واإلجنازات، وحنن نسعى لتسهيل مهام رجل 
عملية  ولعل  األول،  املقام  يف  املدني  الدفاع 
بأنهم  مت��ي��زًا  تعطيهم  ال��رمس��ي  ال��زي  تغيري 
رجال ميدان، بعكس الوضع احلالي حيث 
الزي املكتيب وامليداني موحد، فضاًل عن 
التغيري تعطي دفعة معنوية لرجال  أن عملية 

الدفاع املدني.
من ناحيته، يرى العقيد سامل بن حممد آل 
الدفاع  ب��إدارة  العمليات  شعبة  مدير  مذهب 
املدني بالرياض أن التطوير والتجديد يف حد 
ذاته مطلب مهم، وله حماسن مجة غالبًا ما 
له  نظرنا  إذا  التغيري  أن  غري  مثارها،  تؤتي 
فهناك  البعض،  يناسب  ال  قد  )كمفهوم( 
أناس لديهم حساسية من التغيري أيًا كان، 
حتى لو كان فيه الصاحل العام وله نتائجه 
اإلجيابية مستقباًل! وهؤالء ال حيبون املغامرة 
مضاعفة  لعدم  أو  للفشل  درءًا  )احملسوبة( 
اجلهد العملي، سواء إداريًا أو فنيًا أو تقنيًا.. 

إخل، وإمنا يريدون البقاء على منط معني.
فإن  ول��ذل��ك  م��ذه��ب:  آل  العقيد  وي��ض��ي��ف 
فكرة تغيري الزي العسكري لرجال الدفاع 
متامًا،  واردة  غري  شخصي  ك��رأي  املدني 
ولكن  وتنظيمًا،  ل��ون��ًا  ج���دًا  مناسب  ألن��ه 
إىل  حيتاج  بامليدان  للعاملني  احل��ال��ي  ال��زي 
تنظيم حمدود، فإذا استثنينا األفراد بالفرق 
موحدًا  زي���ًا  لديهم  أن  حبكم  امل��ي��دان��ي��ة، 
هنا  واحلديث  معني،  تنظيم  ووفق  ومعتمدًا 

عن )إدارة الرياض(، فإن الضباط امليدانيني 
يكون  أن  يف  رغبتهم  ي��ط��رح��ون  م��ا  ع���ادة 
لبسهم اليومي بالبدلة امليدانية، ألنها )مرنة 
– خفيفة أثناء التحرك ومباشرة احلوادث(، 
على غرار ما هو معمول به يف موسم احلج، 
حرارة  اشتداد  مع  الصيف  فصل  يف  خاصة 
الضباط،  من  أخرى  وهناك شرحية  اجلو، 
هناك  تكون  أن  ي���ودون  قلة،  ك��ان��وا  وإن 
وال��س��رتة فوق  )ق��اي��ش(  ب��دون  ب��دل ميدانية 
يف  تساعدهم  أنها  يرون  البنطلون، ألسباب 
مباشرة  أثناء  حبرية  امليدانية  مهامهم  أداء 

احلوادث والتدريب واملناوبة.
من  البد  إن كان   - يفضل  فإنه  هنا،  ومن 
حمدودًا  ي��ك��ون  أن   - التنظيم  أو  التغيري 
فقط،  الضباط  من  بامليدان  وللعاملني  جدًا 
ألنه يضيف هلم بعض املميزات واخلصائص 

هنالك  يكون  أن  على  ميدانيني،  كرجال 
املهمة،  بهذه  يكلف  متخصص  عمل  فريق 
التنفيذ  الشروع يف  اآلراء ميدانيًا قبل  ألخذ 

منعًا لالجتهادات املتضاربة أو األحادية.
من ناحيته، يتفق النقيب عبدالعزيز راكان 
املدني  الدفاع  عمليات  شعبة  مدير  العنزي 
العسكري  ال��زي  تغيري  فكرة  م��ع  بعرعر 
مل��ن��س��وب��ي ال���دف���اع امل���دن���ي، مب���ا ي��ت��ي��ح هلم 
ق���درًا أك��رب م��ن حرية احل��رك��ة م��ن خالل 
السرتة  تكون  أن  منها  معينة،  مواصفات 
خ��ارج��ي��ة وال��ب��ن��ط��ل��ون م��ن ال��داخ��ل خبالف 
كحلي  إىل  اللون  تغري  مع  حاليًا،  املوجود 
رغ���م أن���ه أك��ث��ر ع��رض��ة ل��الت��س��اخ، لكن 
ميكن متييز رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي ب��ه عن 

منسوبي األمن العام.
الزي  تغيري  يقتصر  أن  يرى  كان  إذا  وعما 
األعمال  يف  امل���دن���ي  ال���دف���اع  رج����ال  ع��ل��ى 
املكتبية أم ميتد لرجال الوحدات امليدانية؟ 
للتمييز  يوجد مربر  ال  العنزي:  النقيب  يقول 
أن  والسيما  وامليداني،  املكتيب  ال��زي  بني 
اجلزء األكرب هو لرجال الوحدات امليدانية، 
مؤكدًا أن جتديد الزي له مميزات كثرية، 
احلركة يف  تسهيل  القطاع،  منها: جتديد 
يسرت  مناسب  ع��ام  إعطاء شكل  امل��ي��دان، 
إىل  إضافة  الشخص،  العيوب جلسم  بعض 
ال��دف��اع امل��دن��ي ع��ن غريهم من  متيز أف���راد 

القطاعات.
الرمسي  ال����زي  لتغيري  متحمس  ب��ني  وم���ا 
لرجال الدفاع املدني ومتحفظ على الفكرة 
على  بناء  املدني  الدفاع  لقيادة  القرار  يبقى 
تكفل  ال��يت  املكثفة  العلمية  ال��دراس��ات 

القرار اجليد البناء.

استطالع

التطوير والتجديد 
مطلب مهم ويفضل 

أن يقتصر على الزي 
امليداني فقط

العقيد سامل آل مذهب

سهولة احلركة يف 
امليدان ومتييز رجال 

الدفاع املدني مواصفات
ضرورية

النقيب عبدالعزيز العنزي

التجارب السابقة 
أثبتت عدم جدوى 

تغيري الزي.. وال مربر 
لذلك

العميد عبداهلل الزهراني

الدراسات تؤكد:
80% من الضباط 

واألفراد يؤيدون تغيري 
الزي احلالي

العميد عيد السبيعي
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العربية  ن��اي��ف  ج��ام��ع��ة  أص����درت 
ضمن  م���ؤخ���رًا،  األم��ن��ي��ة  للعلوم 
مركز  إص�����������دارات  س��ل��س��ل��ة 
باجلامعة،  والبحوث  ال��دراس��ات 
كتاب »حرائق الغابات.. األسباب 
وطرق املواجهة«، للرائد الدكتور 
مدير  الشهري  عبداهلل  بن  علي 
واإلدارية  امليدانية  البحوث  شعبة 
والبحوث  ال���دراس���ات  مب��رك��ز 

بالدفاع املدني.
الذي  ال����ك����ت����اب،  وي���ت���ض���م���ن 
صدرت توجيهات بتوزيعه يف دول 
والدول  اخلليجي  التعاون  جملس 
العربية، نصًا  باجلامعة  األعضاء 
اليت  العلمية  الرسالة  من  منقحًا 
الدكتور  الرائد  مبوجبها  حصل 

درجة  على  الشهري 
الدكتوراه يف العلوم 
ورصد  األم����ن����ي����ة، 
اآلثار  خ���الهل���ا  م���ن 
حلرائق  ال��س��ل��ب��ي��ة 
الناحية  من  الغابات 
واالقتصادية  البيئية 
مع  وامل�����ن�����اخ�����ي�����ة، 

استعراض أمثلة ألبرز احلرائق اليت 
تعرضت هلا الغابات داخل اململكة، 

ويف عدد من البلدان األخرى.
الشهري  ال��دك��ت��ور  ال��رائ��د  وي��ق��دم 
الغابات  عن  حملة  الكتاب  ه��ذا  يف 
حيث  م��ن  امل��م��ل��ك��ة  يف  الطبيعية 
اليت  واملخاطر  وموقعها  مساحتها 
عليها،  احلفاظ  وموجبات  تهددها 

يستعرض  ك����م����ا 
املؤلف موقف اإلسالم 
على  احمل���اف���ظ���ة  م���ن 
وإجيازًا  ال���غ���اب���ات، 
لبعض جهود اململكة 
غاباتها  حل����م����اي����ة 
واألنظمة  الطبيعية، 
املقررة يف هذا الشأن.
السلبية  التأثريات  الكتاب  ويتناول 
إهدار  وتشمل  ال��غ��اب��ات،  حل��رائ��ق 
ال��غ��ط��اء ال��ن��ب��ات��ي وت��ش��وي��ه  مجال 
الطبيعة واإلضرار باملواقع السياحية 
النباتات  بعض  ب��ذور  على  والقضاء 
واإلض�����رار ب��ال��رتب��ة وت��ق��ل��ي��ل فرص 
االستفادة منها يف األنشطة الزراعية 
وت��ه��دي��د س��الم��ة احل��ي��وان��ات الربية 

واإلضرار بصحة اإلنسان.
الكتاب  يقدم  ذل��ك  ض��وء  وعلى 
املقرتحة  اإلج�����راءات  م��ن  ح��زم��ة 
الغابات، تشكل  ملواجهة حرائق 
قوام األمن البيئي، وتبدأ بالتوعية 
للتعامل  املسبقة  اخلطط  وإع��داد 
م���ع ه���ذه احل���رائ���ق ع��ل��ى أسس 
اجلهات  منسوبي  وتدريب  علمية 

املكلفة بذلك.

حتت عنوان »تاريخ الدفاع املدني يف 
اململكة العربية السعودية.. النشأة 
وال��ت��ط��ور« ص���در م��ؤخ��رًا كتاب 
املطريف  م���رزوق  ب��ن  س��امل  للعقيد 
مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع 

املدني بالعاصمة املقدسة.
ويقدم الكتاب رصدًا دقيقًا ملسرية 
الفرتة  خ��الل  املدني  ال��دف��اع  تطور 
عام  نهاية  ع��ام 1343ه���� حتى  م��ن 
1431ه�، موثقًا بشهادات عدد ممن 
عاشوا بدايات هذه املسرية من رجال 
الدفاع املدني وأقاربهم، وما نشرته 

الصحف آنذاك.
على  امل��ط��ريف  العقيد  ح��رص  وق��د 
الفريد  الوثائقي  العمل  هذا  إهداء 
األمري  امللكي  السمو  صاحب  إىل 
الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن  نايف 
وزير  ال��������وزراء  ل��رئ��ي��س جم��ل��س 
الدفاع  رئ��ي��س جم��ل��س  ال��داخ��ل��ي��ة 
املدني، عرفانًا وتقديرًا جلهوده يف 
دعم منظومة األمن وتطوير قدرات 
الدفاع املدني، كما أهدى العقيد 
املطريف كتابه إىل صاحب السمو 
امللكي األمري أمحد بن عبدالعزيز 
ال��داخ��ل��ي��ة، وصاحب  وزي���ر  ن��ائ��ب 
امل��ل��ك��ي األم�����ري حممد  ال��س��م��و 
الداخلية  وزي��ر  مساعد  نايف  اب��ن 

للشؤون األمنية.
وق���رظ م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام الدفاع 
عبداهلل  ب��ن  سعد  ال��ف��ري��ق  امل��دن��ي 
ال��ت��وجي��ري ال��ك��ت��اب، أك��د فيه 
يف  املدني  الدفاع  عن  احلديث  أن 
امل��م��ل��ك��ة ح��دي��ث ذو ش��ج��ون وال 
ميل، ذلك أن اإلنسان يتحدث عن 
جزء من عمره قضاه يف هذا اجلهاز 

احليوي، مشريًا إىل أن املؤلف أجاد 
يف عرض مسرية تطور الدفاع املدني 

وتوثيقها بالصور والوقائع.
وقد قسم العقيد املطريف كتابه إىل 
مخسة فصول، حيث يغطي الفصل 
األول الفرتة من عام 1343ه� حتى 
للبدايات  ويعرض  1367ه����،  ع��ام 
أن  قبل  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع  البسيطة 
سعود  آل  عبدالعزيز  امللك  يؤسس 
ويضع  اجل��ه��از  هل��ذا  األوىل  ال��ن��واة 

التنظيمات اإلدارية له.
أما الفصل الثاني فيتناول الفرتة من 
عام 1368ه� إىل عام 1381ه�، حيث 
مسؤولية  من  اإلطفاء  فرق  حتولت 
البلديات إىل مسؤولية مديرية األمن 
العام، لتتحول بذلك من قطاع مدني 

إىل جهاز عسكري.
ويركز الفصل الثالث على الفرتة 
م��ن ع���ام 1381ه����� ح��ت��ى منتصف 
عام 1385ه���، اليت شهدت حتويل 
األمن  مب��دي��ري��ة  امل��ط��اف��ئ  مصلحة 
تتبع  مستقلة  م��دي��ري��ة  إىل  ال��ع��ام 
وانضمام  مباشرة،  الداخلية  وزارة 

الدولية  املنظمة  لعضوية  اململكة 
للدفاع املدني.

يف حني يغطي الفصل الرابع الفرتة 
من عام 1385ه� حتى عام 1403ه� 
املديرية  م��ن حت��وي��ل  وم���ا ش��ه��دت��ه 
العامة للمطافئ إىل املديرية العامة 

للدفاع املدني .
ويسرد الفصل اخلامس، الذي يبدأ 
من عام 1403ه�، استقالل املديرية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ع��ن األمن 
أعمال  يف  اهلائلة  والطفرة  العام، 
عالقات  تنظيم  حيث  من  اجلهاز 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع  ال��ت��ع��اون 
التجهيزات  حيث  من  أو  واألهلية، 
واملعدات والطائرات خمتلفة املهام. 

العقيد المطرفي يوّثق لمسيرة تطور الدفاع المدني السعودي

حرائق الغابات.. األسباب وطرق المواجهة
صدر حديثًا عن أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية
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]] سؤااًل [[]]سؤااًل[[

حنّن مجيعًا إىل فرتات الطفولة والصبا 1. 
العقيد  ي��ذك��ره  ال��ذي  فما  وال��ش��ب��اب، 

عبداهلل الكحيلي عن هذه األيام؟
وتكاتف  الصغار،  ب��راءة  احلنني  أذك��ر بكل 
العديد  أوش��ك  مجيلة  وع��ادات  وقيمًا  الكبار، 
ذات  امل��ع��اص��رة  حياتنا  يف  االن��دث��ار  على  منها 

اإليقاع السريع.

بداية احلياة العسكرية كيف كانت؟ 2. 
وما الذي أضافته لشخصيتك؟

بداييت مع احلياة العسكرية كانت بعد حصولي 
على شهادة الثانوية العامة والتحاقي بكلية امللك 
فهد األمنية، وقد أضافت لشخصييت االنضباط 
واجلدية، فضاًل عما تضيفه احلياة العسكرية 
استحضار  من  هلا  باالنتساب  تشرف  من  لكل 

احلس األمين يف نظرتي للعديد من األمور.

أثر 3.  أنه  ترى  الذي  األستاذ  أو  املعلم  من 
يف تكوينك وقناعاتك األوىل؟ وما أبعاد 

ذلك التأثري؟
األفاضل  األس��ات��ذة  ك��ّل  مجيل  من  تقليل  دون 
ال��ك��ث��ري يف سين  أي��دي��ه��م  ع��ل��ى  تعلمت  ال��ذي��ن 
 - اهلل  - رمحه  وال��دي  يظل  املختلفة،  الدراسة 

معلمي الكبري الذي استفدت منه كثريًا.

ما 4.  من  الشباب  أصدقاء  من  هناك  هل 
زلت على تواصل معه حتى اآلن؟

من  ثلة  مع  تواصل  على  زلت  ما  أني  اهلل  أمحد 
أصدقاء الصبا من جريان وزمالء مجعتنا مراحل 

التعليم األوىل.

ال��ص��داق��ة احلقة م��ن وجهة 5.  م��ا ش��روط 
نظرك؟

أّما عن احلقة فال جدل أنه قد ورد يف الوحيني 
تعاىل:  قوله  ذل��ك  وم��ن  شروطها،  أله��م  تبيان 

)األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني(، 
وما ورد يف احلديث الصحيح عن السبعة الذين 
يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله، وورد منهم 
»رجالن حتابا يف اهلل التقيا عليه وتفرقا عليه«، 
وإذا ما أمجلت شروط أي صداقة فالشك يف أن 
منها وجود توافق يف الرؤى ومتاثل يف االهتمامات 
وتقارب يف املصاحل، فهذه شروط تؤذن ببدء أي 

صداقة.
وأرضية استمرار الصداقة يف نظري أشار إليها 
وسلم:  عليه  اهلل  صلى  بقوله  النبوي  احلديث 
إئتلف  منها  تعارف  ما  جمندة،  جنود  »األرواح 
وما تناكر منها اختلف«، واألمور املشاهدة على 

الدوام تثبت ذلك.

س��رع��ة إي��ق��اع ال��ع��ص��ر ه��ل حت���ول دون 6. 
تكوين صداقات على غرار ما كانت 

عليه يف املاضي؟

في حياة كل منا قناعات واهتمامات شخصية ومواقف، أشخاص ساهموا في 
تشكيل وجداننا وتوجيه أفكارنا، ذكريات ال تزال حاضرة في الذاكرة تقاوم 

النسيان، محطات على طريق مسيرتنا بكل ما فيها من نجاح وإخفاق.
وفي السطور التالية يجيب العقيد عبداهلل موسى الكحيلي مساعد مدير 

الدفاع المدني بالمدينة المنورة لشؤون التخطيط والتدريب عن 20 سؤااًل.. 
تزيد أو تنقص، حاولنا من خاللها اختراق الذاكرة وصواًل إلى مراحل البدايات 

واستقصاء القناعات واالهتمامات.. فماذا قال؟ 

الهفوات
تحمل درسًا في التريث 

قبل اتخاذ القرار

مساعد مدير الدفاع املدني باملدينة املنورة
لشؤون التخطيط والتدريب

العقيد/ عبداهلل موسى الكحيلي

أحّن إلى براءة الصغار وعادات جميلة تواجه االندثار
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إيقاع العصر يدفع 
باتجاه صداقات عابرة 

في عوالم افتراضية

القيادة سمات شخصية 
يثريها العلم وتصقلها 

التجربة 

الكبر شر الصفات 
التي أدعو اهلل أن يخلو 

قاموسي منها

تكوين  دون  حت���ول  ال  احل��ي��اة  إي��ق��اع  س��رع��ة 
ص��داق��ات، وإمّن���ا ومس��ت ال��ص��داق��ات يف هذا 
العصر بهذه السرعة؛ إذ استعاض الناس بوسائل 
االتصال احلديثة عن الزيارات اجملدولة والرتتيبات 
والرسائل  اجل����وال  رس��ائ��ل  ف��ح��ل��ت  امل��س��ب��ق��ة؛ 
اإللكرتونية بداًل منها وإذا ما قورنت صداقات 
اليوم بصداقات املاضي يتبادر إىل ذهين معيارا 
وتكوين  التواصل  ففرص  والكيف،  الكم 
املواصالت  وسائل  تطور  خالل  من  الصداقات 
حملية  الصداقات  تعد  ومل  زادت،  واالتصاالت 
اإلقليمية  إىل  اجلغرافية  احل���دود  جت���اوزت  ب��ل 
االفرتاضية،  الصداقات  عن  ناهيك  والدولية، 
منها صداقات كثرية  العديد  يف  تظل  ولكنها 

عابرة ووقتية، خبالف صداقات املاضي.

النجاح 7.  مقومات  فما  مقومات..  للنجاح 
من خالل جتربتك؟

ميلكه  ال  عنه  غنى  ال  للنجاح  أس��اس��ي  ش��رط 
توفيق  وهو  أال  أسبابه،  التماس  وعليه  اإلنسان 
ميتلكهما  آخ��ران  وشرطان  وج��ل،  عز  الباري 
اإلنسان هما الدافعية والقدرة على إدارة الذات.

إىل 8.  أق���رب  فأيهما  وف���ن،  علم  ال��ق��ي��ادة 
قناعات العقيد عبداهلل الكحيلي؟

العلم  يثريها  قناعيت مسات شخصية  القيادة يف 
الفن  )املواقف(، ويكون دور  التجربة  وتصقلها 

يف إخراجها واستشعار احمليطني هلا.

امل��دن��ي ختضع 9.  ال���دف���اع  ال��ع��م��ل��ي��ات يف 
الرصد  أع��م��ال  دق��ي��ق��ة يف  حل��س��اب��ات 
والتوقع وسرعة االستجابة، فما انعكاس ذلك 

على شخصيتكم؟
به  حللت  مكان  أي  يف  معي  ذل��ك  أستصحب 

بصورة ال شعورية.

ب��ع��ي��دًا ع���ن ال��ع��م��ل، ه���ل حتسب 10. 
خطواتك جيدًا؟

بقيمة  طردية  بصورة  يرتبط  اخلطوات  حساب 
وأهمية ما أود أن أقدم عليه من أعمال.

إىل أي مدى يلعب »احلظ« دورًا يف 11. 
ومتى ك��ان احلظ  اإلن��س��ان؟  حياة 

معك ومتى عاندك؟
ِمن  َأَص���اَب  )َم��ا  ال��ب��اري عز وج��ل:  بقول  يقيين 
ِصيَبٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف َأنُفِسُكْم ِإالَّ يِف ِكَتاٍب  مُّ
ِ َيِسرٌي(، وبقول  ن َقْبِل َأن نَّرْبََأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهللَّ مِّ
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: )ال يرد القضاء 
إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال الرب(، جيعلين 

ال أركن كثريًا للحديث عن احلظ وأثره.

حياة 12.  منهج  متثل  ال��يت  الكلمة  ما 
بالنسبة لك؟

حياة  منهج  اهلل«  رس��ول  حممٌد  اهلل  إال  إل��ه  »ال 
لكل مسلم.

وم��ا الكلمة ال��يت ال وج��ود هل��ا يف 13. 
قاموسك الشخصي؟

أدعو  املهالك،  موارد  ومن  الصفات  شر  الكرب 
اهلل أال يكون ألي مفردات دالة عليه وجود يف 

قاموسي.

حتول.. 14.  نقطة  إنسان  كل  حياة  يف 
فما نقطة التحول بالنسبة لك؟

قرار التحاقي بكلية امللك فهد األمنية.

لو مل تكن 15.  أن تكون  تتمنى  ماذا 
رجل دفاع مدني؟

تاجرًا.

فيه؟ 16.  تقع  أال  متنيت  خطأ  مثة  هل 
وماذا تعلمت منه؟

وتعلمت  عديدة،  واألخطاء  حصر  بال  اهلفوات 
القرارات  بعض  وإع��ط��اء  للرتيث  احلاجة  منها 

حقها من الدراسة قبل اختاذها.

درس تعلمته وحترص على أن تعلمه 17. 
ألبنائك.. ما هو؟

التحلي حبسن اخللق واالهتمام بإتقان ما يؤدونه 
من أعمال، إذ إن قيمة كل امرئ ما حيسن.

ع��زي��زة دم���وع ال���رج���ال.. ف��ه��ل مثة 18. 
موقف جعلك تذرف الدموع؟

الدمع  ذرف��ت  وقد  الدموع،  يستدر  األحبة  فقد 
حال  أن  اهلل، كما  وال��دّي رمحهما  وف��اة  عند 

البلدان  من  اليوم يف كثري  املسلمني  من  كثري 
يستدر  مم��ا  م��روع��ة  مشاهد  يف  مآسيهم  ونقل 

العطف وتسكب من أجله العربات.

تستطع 19.  ومل  مت��ن��ي��ت��ه  ال������ذي  م����ا 
حتقيقه؟

قوله  ويف  نتمناه،  ما  كل  خبريية  القطع  يتعذر 
تعاىل: )لكيال تأسوا علي ما فاتكم وال تفرحوا 
مبا آتاكم( ما يعزي النفس عن كل أمنية تعّذر 
حتقيقها، وأمحد اهلل أني سرعان ما أنسى أي 
ما  إذا  أنها حم��دودة  تتحقق، والسيما  أمنية مل 

قورنت مبا حتقق وهلل احلمد واملنة.

الذاكرة 20.  يف  تظل  أم��اك��ن  هناك 
وحنّن دائمًا إليها، فما هذا املكان 

بالنسبة لك؟
الصبا  ملراتع  بقايا ص��ور  ال��ذاك��رة  ي��زال يف  ال 
ومواقع الدراسة املختلفة، أما احلنني فإن احلنني 
ملسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يباريه 

حنني.

ومن 21.  ه��و؟  ما  حياتك..  غري  كتاب 
الكاتب الذي حتب أن تقرأ له؟

كتاب اهلل جيب على كل مسلم أن يكيف 
أما عن  به،  ملا ورد  تبعًا  حياته معه ويغريها 
مؤلفات  من  العديد  السلف  فمن  الُكّتاب 
اب���ن اجل����وزي ومج��ي��ع م��ؤل��ف��ات اب���ن القيم 
ُكّتاب  وم��ن  ق��راءت��ه��ا،  استهوتين  تقريبًا 
متابعة  على  أحرص  اليوم  بصحفنا  األعمدة 
كتابات حممد األحيدب وخالد السليمان، 
أن  كما  موفق،  للموضوعات  فاختيارهما 
أسلوب حممد الرطيان يغريك مبتابعته على 

الدوام.

أوقات 22.  يف  امل��ف��ض��ل��ة  ه��واي��ت��ك  م���ا 
الفراغ؟

القراءة

تشعر 23.  جتعلك  أغ��ن��ي��ة  أو  ق��ص��ي��دة 
بالطرب.. ما هي؟

يعجبين كثريًا شعر اإلمام الشافعي مبوضوعاته 
املختلفة. 
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هلذه  ب��امل��م��ل��ك��ة  ع��ل��م��ي��ة  دراس������ة  أول  ويف 
بن  عبداهلل  املقدم  أطروحة  جاءت  الظاهرة، 
عايض الشهري مدير إدارة احلماية املدنية يف 
مديرية الدفاع املدني مبنطقة عسري لنيل درجة 
أسباب  عن  واضحة  إجابات  لتقدم  املاجستري 
هذه الظاهرة، وانعكاساتها على أداء أجهزة 
األم���ن وال��س��الم��ة، وت��ط��رح ت��وص��ي��ات شاملة 

للتعامل معها.
ب��داي��ة دراسته  ال��ش��ه��ري يف  امل��ق��دم  وي��ع��رف 
لتفاعل  نتيجة  واق��ع��ة  ب��أن��ه: ك��ل  »احل����ادث« 
اإلنسان مع بيئته تنتج عنها آثار سلبية تتطلب 
تلك  ملواجهة  والسالمة  األم��ن  أج��ه��زة  تدخل 
ومعاجلتها  هل��ا  التصدي  على  والعمل  اآلث���ار 

وختفيضها.

يف دراسة هي األوىل من نوعها باململكة:

يعاني رجال الدفاع المدني واألجهزة األمنية عمومًا، أثناء مباشرتهم الحوادث، من 
ظاهرة التجمهر، التي تؤدي في كثير من األحيان إلى تعطيل أو تأخير وصولهم إلى 

موقع الحادث والتعامل معه على الوجه األمثل.

توصية
لمواجهة اآلثار السلبية 

للتجمهر في مواقع الحوادث

معارف

املقدم/ عبداهلل بن عايض الشهري
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اليت  دراسته،  الشهري يف  املقدم  اعتمد  وقد 
على  وانعكاساته  »التجمهر  عنوان  محلت 
مباشرتها  أثناء  والسالمة  األم��ن  أجهزة  أداء 
من   »450« آراء  استطالع  على  ل��ل��ح��وادث«، 
الدوريات  ورجال  واملسعفني  والضباط  القادة 
وامل�����رور واهلالل  امل���دن���ي  وال���دف���اع  األم��ن��ي��ة 
من  عشوائية  عينة  آراء  إىل  إضافة  األمح��ر، 
وعينة  ف���ردًا،   149 عددهم  بلغ  املتجمهرين 
صحافيًا،  م��وض��وع��ًا   »51« ل��ع��دد  ع��م��دي��ة 
عرب  التجمهر  ظاهرة  تناولت  موضوعًا  و»20« 
حبث  يف  مستخدمًا  اإللكرتونية،  املنتديات 
هذه العينات املنهج الوصفي مبدخليه: املسحي 

وحتليل احملتوى.
التجمهر  ميثله  فيما  الدراسة  أهمية  وتكمن 
األمن  ألجهزة  معوق  من  احل��وادث  مواقع  يف 
والسالمة أثناء مباشرتها هلذه احلوادث، إضافة 
إىل ما قد ينتج عن ذلك من أذى للمتضررين 
وغريها  أنفسهم،  وللمتجمهرين  احل��ادث  يف 
من املخاطر واألضرار اليت حتتم فهم أسباب 
تساعد  واقعية  صورة  وتقديم  الظاهرة،  هذه 

متخذي القرار يف إجياد حلول عملية هلا.

االنعكاسات السلبية 
واإليجابية لظاهرة التجمهر

على  التعرف  أهدافها  يف  ال��دراس��ة  وتضمنت 
وماهيته  احل����وادث  أث��ن��اء  »التجمهر«  طبيعة 
وت��ف��س��ريه وأن���واع���ه، وك��ذل��ك ال��ت��ع��رف على 
أجهزة األمن والسالمة اليت تعاني منه، ورصد 
االنعكاسات السلبية واإلجيابية هلذه الظاهرة، 

وأفضل سبل التعامل مع اجلوانب السلبية.
وطرحت الدراسة، يف إطار السعي لتحقيق هذه 
األهداف، تساؤاًل رئيسيًا هو: ما انعكاسات 
التجمهر على أداء أجهزة األمن والسالمة أثناء 

مباشرتها للحوادث؟
احلوادث  خصائص  إىل  ال��دراس��ة  وخلصت 
على  غريها،  من  أكثر  جتمهرًا  تشهد  اليت 
حيث  أنفسهم،  املتجمهرون  أك��ده  ما  ضوء 

تصدرت حوادث السري قائمة هذه احلوادث 
الدراسة،  عينة  من   %89 على  تزيد  بنسبة 
تليها حوادث الدفاع املدني بنسبة 79%، ثم 

احلوادث اجلنائية واإلرهابية.
وطيدة  عالقة  وجود  عن  الدراسة  وكشفت 
التجمهر يف  وقوع احلادث وحجم  توقيت  بني 
موقع حدوثه، حيث اتفق 75% من املتجمهرين 
على أن احلوادث اليت تقع يف فرتة املساء حتى 
منتصف الليل تشهد جتمهرًا أكرب، يف حني 
بالنسبة  مستوياته  أدن���ى  إىل  التجمهر  يقل 

للحوادث اليت تقع يف فرتة الصباح حتى الظهر، 
ويف االجتاه ذاته فإن احلوادث اليت تقع خالل 
يومي العطلة اخلميس واجلمعة تشهد جتمهرًا 
أكرب بنسبة 94%، مقارنة بنسبة 61% خالل 

أيام الدوام األسبوعي.
ما  والدهشة  للتساؤل  املثرية  املالحظات  ومن 

أكدته الدراسة من أن املتجمهرين يكررون 
فعل التجمهر يف مواقع احلوادث عدة مرات، 
املتجمهرين  م��ن   %75 م��ن  أكثر  ق��ال  حيث 
الذين مشلتهم الدراسة إنهم يكررون التجمهر 

يف مواقع احلوادث حتى 5 مرات.
يف  التجمهر  ظ��اه��رة  مبعاجلة  يتعلق  وفيما 
الدراسة  ك��ش��ف��ت  ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ص��ح��اف��ة 
اهتمامًا  األك��ث��ر  ه��ي  اجل��زي��رة  صحيفة  أن 
 %43 على  تزيد  بنسبة  الظاهرة  ه��ذه  بتناول 
من إمجالي املوضوعات الصحافية بالصحف 
احمللية، إال أن الدراسة أكدت أيضًا أن مجيع 
املوضوعات املنشورة عن الظاهرة بنسبة %100 
كانت يف الصفحات الداخلية، مع مؤشرات 
على ضآلة حجم املساحة املخصصة هلا، منها 
أن أكثر من 70% من إمجالي املواد املنشورة 
غ��ري م��دع��وم��ة ب��ال��ص��ور، وه���و م��ا ي��ش��ري إىل 
السعودية  الصحافة  معاجلة  واضح يف  ضعف 

للظاهرة.

خريطة دقيقة ألسباب 
التجمهر وآليات عالجه

الظاهرة  تتناول  اجتاهات  يف  ذاته  األمر  وهو 
حيث  اإلنرتنت،  منتديات  يف 

املواد  من   %50 بنسبة  ال��س��ردي  الطابع  غلب 
خريطة  إىل  ال���دراس���ة  وت��وص��ل��ت  امل��ن��ش��ورة، 
دقيقة ألسباب التجمهر من وجهة نظر القادة 
والضباط واملسعفني بأجهزة األمن والسالمة، 
يأتي يف مقدمتها الفضول وحب االستطالع، 
باستخدام  احل�����ادث  ت��ص��وي��ر  يف  وال��رغ��ب��ة 
أمام  بها  للتحدث  قصة  وتكوين  اجل���وال، 
الفراغ عند  الرفاق واألصدقاء، وقضاء وقت 
على  والتعرف  الشباب،  خصوصًا  البعض، 
املصابني باحلادث للتأكد من أنهم ليسوا من 
األقارب أو األصدقاء، ثم الرغبة يف مساعدة 
رغبة  إىل  إض��اف��ة  احل���ادث،  م��ن  املتضررين 
املتعلقات  بعض  التقاط  يف  النفوس  ضعاف 
الثمينة للمصابني يف احلادث، وجاءت التغطية 

اإلعالمية للحوادث يف ذيل أسباب التجمهر.
أما املتجمهرون أنفسهم فأكدوا أن مساعدة 
التجمهر  أسباب  مقدمة  يف  تأتي  املتضررين 
مبواقع احلوادث، يليها الرغبة يف التأكد أن 
املصابني ليسوا من األقارب أو األصدقاء، ثم 
التسليم  رافضني  االستطالع،  وحب  الفضول 
من  للمصابني  الثمينة  املتعلقات  سرقة  ب��أن 

أسباب التجمهر.
يف  التجمهر  أسباب  حتليل  نتائج  ختتلف  ومل 
للظاهرة كثريًا  السعودية  معاجلات الصحف 
عما جاء يف آراء قادة أجهزة األمن والسالمة، 
املنتديات،  يف  امل��ن��ش��ورة  امل���واد  يف  وك��ذل��ك 

باستثناء تغيري يف ترتيب األسباب.
العاملون يف أجهزة األمن والسالمة يف  واتفق 
آرائهم حول سلبيات التجمهر، من أنه يعرقل 
ويتسبب  احل��وادث،  مع  التعامل  يف  جهودهم 
امل���ادي���ة مب��س��رح اجلرمية  اآلث����ار  إت����الف  يف 
»احلادث«، ويف حصول حوادث أخرى باملوقع، 
وهروب واختفاء اجلناة واجملرمني يف احلوادث 
إىل  التجمهر  حت��ول  إمكانية  مع  اجلنائية، 
وهي  املتجمهرين،  بني  مشاجرات  أو  شغب 
املعاجلة  تناولتها  اليت  املسائل  نفس 

الصحافية للظاهرة.

70% من المعالجات 
الصحفية لظاهرة التجمهر 

غير مدعومة بالصور
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وأما عن إجيابيات التجمهر، فأشار العاملون 
بأجهزة األمن والسالمة إىل أنها تشمل: إبالغ 
اجلهات املختصة عن وقوع احلادث ومكانه، 

واملساعدة يف نقل املصابني من مواقع 
خدمات  ع��ن  البعيدة  احل����وادث 
الشهادة  وتقديم  األجهزة،  هذه 
جمريات  عن  املختصة  للجهات 
األجهزة  وم��س��اع��دة  احل�����ادث، 

احلادث،  م��ع  التعامل  يف  املعنية 
عدم  احلوادث وحماولة  أسباب  ومعرفة 

الوقوع فيها »العظة والعربة«.
وع���ن رؤي��ت��ه��م ألف��ض��ل س��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل مع 
الدراسة  رص��دت  للتجمهر،  السلبية  اآلث��ار 
وتثقيفهم عرب وسائل  توعية اجلمهور  أهمية 
ملوقع  األمنية  األجهزة  وص��ول  ثم  اإلع��الم، 
احلادث يف أسرع وقت، وإحكام السيطرة 
على املوقع، وتوجيه املتجمهرين باالبتعاد عن 
منطقة احلادث، وتفعيل دور خطباء املساجد 
الناحية  من  الظاهرة  هذه  بسلبيات  للتوعية 
مع  التعاون  موضوعات  وإدخ��ال  الشرعية، 
أجهزة األمن والسالمة ضمن مناهج التعليم، 
وإقامة حماضرات توعوية يلقيها رجال األمن 
وإص����دار خمالفات  ب���امل���دارس،  وال��س��الم��ة 

للمتجمهرين السلبيني مبواقع احلوادث.
وعلى ضوء حتليل إمجالي آلراء عينة الدراسة 

والسالمة  األم��ن  أج��ه��زة  منسوبي  م��ن 
واملتجمهرين واملعاجلات الصحافية، 
خلص الباحث إىل 12 توصية لعالج 
يف  التجمع  لظاهرة  السلبية  اآلث��ار 

مواقع احلوادث، كما يلي:

والثقافية 1  التوعوية  ال��ربام��ج  وض��ع 
عند  التجمهر  ظاهرة  خطورة  حول 
خصوصًا  السلبية،  وآث���اره���ا  احل����وادث 
من  وال��س��الم��ة،  األم���ن  أج��ه��زة  أداء  على 
املقروءة  اإلعالم  وسائل  دور  تفعيل  خالل 
التنشئة  ومؤسسات  واملرئية  واملسموعة 

االجتماعية كاألسرة واملسجد واملدرسة.

تدريب العاملني يف أجهزة األمن 2 
باملهارات  وتزويدهم  والسالمة 
ال����الزم����ة ل��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

املتجمهرين يف مواقع احلوادث.

استخدام اللوحات اإلرشادية 3 
على الطرق لتوعية اجلمهور 

خبطورة التجمهر عند احلوادث.

املختصة 4  األمنية  األجهزة  دور  تفعيل 
خصوصًا  امل��وق��ع،  يف  األم���ن  حبفظ 
الدوريات والشرطة واملرور، للقيام بواجباتها 
بشكل  احلادث  منطقة  على  السيطرة  حنو 

فّعال، وتوجيه حركة املرور واجلمهور 
بعيدًا عن موقع احلادث.

أمنية 5  فضائية  قناة  إنشاء 
تتوىل القيام ببث برامج عن 

اجملتمع  وتثقيف  والسالمة،  األمن 
السلبية،  ال��س��ل��وك��ي��ة  األمن����اط  حن��و 

خاصة ما يتعلق باحلوادث وأخطارها، ومن 
ضمنها التجمهر حول احلوادث.

املخالفات 6  وحتليل  دراس��ة 
م��ن اجلمهور  ت��ص��در  ال��يت 
كالتجمهر  احل��وادث  مواقع  يف 
ب����اجل����وال.. إخل،  وال��ت��ص��وي��ر 

هلذه  التصدي  على  والعمل 
من  وضبطها،  امل��خ��ال��ف��ات 
والتشريعات  اإلج���راءات  سن  خ��الل 

املناسبة هلا.

يف 7  التجمهر  ظ��اه��رة  مناقشة 
مواقع احلوادث بشكل دائم ومستمر 
يف الندوات واملؤمترات واألنشطة والفعاليات 

األمن  أجهزة  وتقدمها  تعقدها  اليت  املختلفة 
والسالمة، وطرحها للدراسة والنقاش وإبراز 

انعكاساتها السلبية واحللول املالئمة هلا.

مجيع 8  يف  ل��ل��ط��وارئ  مسار  ختصيص 
قبل  من  الرئيسية الستخدامه  الطرق 
أجهزة األمن والسالمة أثناء احلوادث، ومييز 
املرور  نظام  يف  ت��درج  بعالمات  املسار  ه��ذا 

ولدى مدارس تعليم قيادة السيارات.

االستفادة من رسائل اجلوال من قبل 9 
أج��ه��زة األم����ن وال��س��الم��ة يف جمال 
احلوادث  ح��ول  التجمهر  مبخاطر  التوعية 

وغريها من الظواهر.

طاقات 10  من  االستفادة 
وتدريبهم  ال���ش���ب���اب 
التعامل  مب���ه���ارات  وت���زوي���ده���م 
السليمة مع احلوادث، وإدراجهم 
أجهزة  مل��س��ان��دة  ك��م��ت��ط��وع��ني 
بعض  أداء  يف  وال��س��الم��ة  األم����ن 
املدني  الدفاع  أعمال  خاصة  أعماهلا، 
املناسبة  اآلليات  مع عمل  األمح��ر،  واهل��الل 
اليت تضمن مساعدتهم حتت إشراف اجلهة 
البطاقات  ومنحهم  ب���احل���ادث،  املختصة 
ب��االس��ت��ف��ادة م��ن الئ��ح��ة املتطوعني  ال��الزم��ة 

املوجودة لدى الدفاع املدني.

للتوعية 11  م�����ادة  إدخ������ال 
التعليم  م��ن��اه��ج  ض��م��ن 
سلوك  تشكيل  يف  تسهم  ال��ع��ام 
الطالب حنو األمناط واملخالفات 
الدينية  للقيم  واملخالفة  اخلاطئة 
عند  كالتجمهر  واجمل��ت��م��ع��ي��ة، 
وتنمي  الفرد  بناء  وتعزز  احل��وادث، 
روح التعاون مع مؤسسات اجملتمع املختلفة.

املختصة مبباشرة 12  اجلهات  على 
وجود  إىل  اإلش�����ارة  احل�����وادث 
التجمهر يف مواقع احلوادث ضمن التقارير 
والنماذج اليت تعد عن كل حادث، وذلك 
لالستفادة من هذه املعلومات واإلحصاءات 
التجمهر يف  بظاهرة  املتعلقة  الدراسات  يف 

مواقع احلوادث.

مقترحات لالستفادة من طاقات الشباب أثناء الحوادث
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العقيد/ صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم

اإلعالم الجديد

وإدارة األزمات
املديرية  نفذتها  اليت  اإللكرتوني،  اإلعالمي  للمركز  الناجحة  التجربة  أثبتت 
العامة للدفاع املدني أثناء السيول واألمطار اليت تعرضت هلا حمافظة جدة مؤخرًا 
التواصل  مواقع  مقدمتها  ويف  اجلديد،  اإلع��الم  لوسائل  ضخمة  إمكانات  عن 
لوك«،  »والنت  ويوتيوب  وتويرت  ب��وك«  »فيس  مثل  التفاعلية  واملواقع  االجتماعي 
دقائق  واسعة من اجلمهور، ووضعهم يف قلب احلدث خالل  للوصول إىل شرائح 

قليلة.
وإذا كان من حق الدفاع املدني أن يسعد بنجاح هذه التجربة، اليت تعد األوىل 
من نوعها يف اململكة،يف إيصال الرسائل التوعوية اهلادفة إىل تعزيز اإلجراءات 
والصور  املعلومات  توفري  بها، وكذلك  احمليطة  واملناطق  جدة  لسكان  الوقائية 
العمليات  سري  عن  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  اإلع��الم  وسائل  ملمثلي  والبيانات 
امليدانية يف إنقاذ وإخالء املتضررين،فإن ذلك النجاح هلذه التجربة غري املسبوقة 
اإلعالم  تقنيات  من  االستفادة  كيفية  حول  حقيقي  تساؤل  أم��ام  يضعنا  حمليًا 

اجلديد يف إدارة األزمات.
أو  اليوتيوب  قنوات  مثل  اإلعالمية  التقنيات  ه��ذه  امتالك  أن  يظن  من  وخيطئ 
صفحات »الفيسبوك« و»تويرت« يكفي لإلجابة عن هذا السؤال، وخيطئ أيضًا من 
يتصور أن امتالك العاملني يف األجهزة واملؤسسات املعنية بإدارة األزمات مهارات 
لتحقيق أفضل استفادة  الطريق  الوسائل اإلعالمية اجلديدة هو  التعامل مع هذه 

منها يف إدارة األزمة.
الفكر  أن  إال  معها،  التعامل  يف  واخل��ربة  التقنيات  ه��ذه  امتالك  أهمية  فرغم 
تتيح  تفاعلية  قدرات  من  وما مييزه  اجلديد  اإلعالم  الواعي خبصائص  الصحيح 
للقارئ واملشاهد وكل من يعيش يف قلب احلدث أن يكون مشاركًا بل صانعًا 
للرسالة اإلعالمية وليس فقط متلقيًا هلا، ولعل خري مثال على ذلك ما زخرت به 
بعض صفحات الفيس بوك من حتذيرات لسكان جدة، أطلقتها بعض اجملموعات 
وبث صور حركية تؤكد  بعينه  السري يف طريق  بتجنب  االجتماعي  املوقع  على 
خماطر ذلك، فأعضاء هذه اجملموعات بادروا من خالل مشاهداتهم إىل التوعية 
بدرجة ال تقل أهمية عن جهود رجال الدفاع املدني يف هذا الشأن، وبعضهم دعا إىل 

التطوع وتقديم املواد اإلغاثية للمتضررين يف بعض املناطق وهكذا.
وخالصة القول أن توظيف تقنيات وسائل اإلعالم اجلديد يف إدارة األزمات يتطلب 
فكرًا جديدًا يتناسب مع اإلمكانات اجلبارة هلذه الوسائل، واليت ال جمال فيها 

حلجب احلقائق أو االلتفاف عليها بالتهوين أو التهويل.
وكلنا أمل أن تكون جتربة املركز اإلعالمي اإللكرتوني للدفاع املدني – خالل 
سيول جدة – حافزًا إلجياد هذا الفكر وتنميته يف كافة اجلهات املعنية بإدارة 
القادر  وحده  هو  ومعطياته  العصر  الواعي مبتغريات  املتجدد  فالفكر  األزمات، 

على استيعاب جتدد الوسائل وتطور التقنيات.
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يستهل العقيد القحطاني حديثه عن هذا 
احل���ادث ف��ي��ق��ول: ك��ث��رية ه��ي احلوادث 
رجال  يواجهها  ال��يت  الصعبة  وامل��واق��ف 
الدفاع املدني وتظل حمفورة يف الذاكرة 
لفرتات طويلة، ولكل من هذه احلوادث 
ظ��روف��ه��ا وال��ع��وام��ل ال���يت حت���دد درجة 
معها..  للتعامل  املثلى  والطريقة  صعوبتها 
مؤكدًا أن دراسة بيئة احلادث أساس يف 
أهمية  إىل  إضافة  املواجهة،  طرق  جناح 
الكاملة  واالستفادة  والتدريب  التأهيل 

من املعدات واآلليات.
جاراهلل  ب���ن  أمح����د  ال��ع��ق��ي��د  وي��ض��ي��ف 
القحطاني: أذكر قبل عدة سنوات حادث 
بئر  يف  االبتدائية  املرحلة  يف  طفل  سقوط 
ارتوازية، عندما حاول االختباء من زمالئه 
عند  وإخافتهم  املدرسة  من  خروجهم  بعد 
مرورهم جبانبه، وقد ظن أن البئر جمرد 
حفرة فقام بالنزول فيها، وعندما اكتشف 
البئر، إال أن زمالءه  عمقها تشبث بفوهة 
ت��أخ��روا يف ال��وص��ول إل��ي��ه وخ����ارت قواه 

اهلل  نعم  من  لكن  البئر،  داخ��ل  ليسقط 
أن زمالءه مسعوا صراخه ومت إبالغ ذويه، 

الذين بادروا باالتصال بالدفاع املدني.
ال���دف���اع املدني  م��دي��ر  وي��ش��ري م��س��اع��د 
أن  إىل  العمليات  لشؤون  جنران  مبنطقة 
رجال  يواجهها  حالة  أول  احل���ادث  ه��ذا 
الدفاع املدني من هذا النوع والذي حيتاج 
»ومت  املمارسة،  تدريب مسبق وخربة  إىل 
املدني  ال��دف��اع  مدير  قبل  م��ن  تكليفي 
باملنطقة اللواء حسني ابن غرم الزهراني 
إىل  انتقلت  وعندما  احل���ادث،  مبباشرة 
املوقع وجدت حشودًا كبرية يف املكان، 
منهم حياول  وك��ل  امل����دارس،  وط���الب 

الوصول لفوهة البئر.
ووسط هذا الضغط والفوضى كان علينا 
أن نعمل بأقصى سرعة، وهدانا اهلل إىل 
وإسقاطه  البئر  داخل  اإلنقاذ  حبل  إنزال 
على جسم الطفل وربطه على هيئة »عقدة 
إمساك  م��ن  التأكد  بعد  وش���ده،  وت��د« 
ووضع  احلبل  تثبيت  ثم  ومن  به،  الطفل 
رجل إنقاذ عند نهاية احلبل من أعلى، ثم 
توفري تهوية بواسطة أسطوانة هواء داخل 

العقيد أمحد بن جاراهلل القحطاني:

يتوقف مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران لشؤون العمليات العقيد أحمد بن جاراهلل القحطاني عند حادث سقوط 
طفل في أحد اآلبار االرتوازية، باعتباره من أكثر الحوادث صعوبة التي تم تكليفه بمباشرتها، شارحًا مكامن الصعوبة في 

التحديات التي تواجه رجال الدفاع المدني في التعامل مع هذه النوعية من الحوادث والدروس المستفادة منها.

القيادة المؤهلة
صمام أمان للوحدات والفرق الميدانية

رجال الدفاع المدني 
مطالبون بتطوير قدراتهم 

وتجاوز التأثيرات النفسية 
السلبية لبعض الحوادث

رجال وأحداث
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البئر ونصب مظلة على فوهة البئر.
ونظرًا لوجود الطفل داخل ماسورة البئر، 
اللجوء  القرار  كان  الفوهة،  عن  وبعده 
لعمل  »ال��غ��راف«  الشيول  استخدام  إىل 
حفرة إىل جوار البئر على عمق يزيد على 
وصل  اليت  املسافة  وقياس  أمتار،  أربعة 
إليها الطفل وحتديد مسافة آمنة بعدها، 
وم��ن ث��م ال��ب��دء يف قطع امل��اس��ورة جبهاز 
من  للماء  »دش«  وض��ع  م��ع  األس��ت��ي��ل��ني، 
األعلى ملنع احلرارة والدخان من الصعود 
قطع  ومت  باالختناق،  الطفل  إص��اب��ة  أو 
املاسورة بالكامل ونقلها والطفل داخلها، 
ليقوم أفراد اإلنقاذ بتكسريها يدويًا مع 
املاء،  ورذاذ  اهل��واء  إيصال  االستمرار يف 
ليخرج الطفل ساملًا معافى وسط صيحات 
وتهليل وتكبري وثناء اجلموع الغفرية اليت 
احتشدت باملوقع، وقد استغرق العمل يف 
إنقاذ الطفل قرابة ساعتني، حتت ضغط 
عصيب ونفسي ومجاهريي رهيب، إال أن 
لنا يف جناح  معني  توفيق اهلل كان خري 
وسائل  معها  تفاعلت  اليت  اإلنقاذ،  خطة 
اإلعالم باعتبارها أسلوبًا جديدًا للتعامل 

مع هذه النوعية من احلوادث.
واستطرد العقيد القحطاني: وقد أضاف 
ه���ذا احل����ادث ل��ي ال��ك��ث��ري م��ن املعرفة 
واخلربة امليدانية، وقناعة بأن قوة العزمية 
اجلاد  والعمل  اهلل  على  التوكل  وحسن 
احمليطة  واملؤثرات  بالضغوط  التأثر  دون 

أمور جتعل املستحيل ممكنًا، الفتًا 
إىل أن بعض احلوادث قد ترتك 

أداء  على  تؤثر  نفسية  آثارًا 
املدني،  ال���دف���اع  رج����ال 
أن  اإلنسان جيب  أن  إال 
يتجاوز  ك��ي��ف  ي��ع��رف 

الدروس  كل  من  ويستفيد  اآلث��ار  ه��ذه 
أي قصور  لعالج  الصعبة  واالختبارات 

أو ضعف يف األداء.
أهمية  ال��ق��ح��ط��ان��ي  العقيد  وي��ت��ن��اول 
القيادة املؤهلة باعتبارها صمام األمان 

املدني  الدفاع  رج��ال  من  العاملني  لكل 
واملرشد  واملوجه  واملخطط  امل��ي��دان،  يف 
السليمة  غ��ري  امل��واج��ه��ة  ن��ت��ائ��ج  لتجنب 
ل��ل��ح��وادث ال��ط��ارئ��ة، م��ع ض���رورة اجلمع 
العلمي  والتأهيل  امليدانية  اخل��ربات  بني 
مشاركة  ع��ل��ى  واحل�����رص  وامل���ع���ريف، 
القرار  واخت��اذ  املهام  تنفيذ  يف  اآلخرين 
صائبًا،  متى كان  اآلخ��ر  ال��رأي  وقبول 
ال��ك��ب��رية اليت  الف��ت��ًا إىل اإلم��ك��ان��ات 
أضافتها التقنيات احلديثة لقدرات رجال 
من  الكثري  مواجهة  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
احلوادث، والسيما احلرائق الكيميائية 
عن  والبحث  واألنفاق  املباني  وانهيارات 
التلوث  ورص��د  واحملصورين  احملتجزين 

الكيميائي واإلشعاعي.
الدفاع  رج��ال  القحطاني  العقيد  وطالب 
وتنمية  الذات  تطوير  على  بالعمل  املدني 
واالط���الع على كل جديد يف  ال��ق��درات 
التجهيزات  من  واإلف���ادة  عملهم،  جم��ال 

واملعدات على الوجه األمثل.
وعن أهمية التكريم للمتميزين من رجال 
الدفاع املدني قال: الشك يف أن ذلك له أثره 
اإلجيابي يف نفوس من ينالون التكريم، 
القيادة  اهتمام  على  دلياًل  لكونه 
يقوم  ملا  وتقديرها  واطالعها 
املدني،  ال��دف��اع  ب��ه رج��ل 
وما يقدمه من تضحيات 
وم����ا ي��ت��ع��رض ل���ه من 

خماطر.

يتوقف الرقيب مساعد 
فالح عند أحد املواقف 
ال����يت كان  ال��ص��ع��ب��ة 
هل����ا أك�����رب األث������ر يف 
مهامه  أداء  يف  مت��ي��زه 
امل��ي��دان��ي��ة، رغ��م كل 
ما يف ذلك املوقف من 

قسوة تصل إىل حد الصدمة.
احل��ادث حمفورًا يف  ي��زال هذا  ال  الرقيب:  يقول 
ذاكرتي منذ عدة سنوات، حيث تلقينا بالغًا عن 
وقوع حادث تصادم على طريق الوديعة مبحافظة 
شرورة، وعندما انتقلنا إىل املوقع وجدنا تصادمًا 
مروعًا بني سيارة يستقلها شخصان ومعدة ثقيلة 
وفاة  يف  التصادم  ش��دة  تسببت  وق��د  »غ���راف«، 
ومتزقت  السيارة،  يف  كانا  اللذين  الشخصني 

أشالؤهما وتناثرت بني أكوام احلديد.
أن  ل��زام��ًا  املشهد ك��ان  ورغ��م صعوبة  ويضيف: 
ومنذ  املتناثرة،  األش��الء  وجنمع  احل��ادث  نباشر 
على حتّمل  ق��درة  أكثر  أصبحت  احل��ادث  ذل��ك 
الصدمات النفسية يف مجيع أمور حياتي، سيما 
احلوادث  ك��ل  م��ع  والتعامل  بالعمل  يتعلق  م��ا 
الصعبة واخلسائر اليت قد تنتج عنها يف األرواح 
النفسية  اآلث��ار  جت��اوز  وسرعة  املمتلكات،  أو 
ألداء  إجيابية  طاقة  إىل  وحتويلها  بل  السلبية، 

الواجب اإلنساني.
يف  الصرب  أن  إىل  ف��الح  مساعد  الرقيب  ويشري 
بكل  والتحلي  الفريق  ب��روح  والعمل  الشدائد 
هي  والتضحية  األم��ان��ة  يف  احل��ق  املسلم  صفات 
مقومات ال غنى عنها لرجل الدفاع املدني، الفتًا 
للتعامل  املؤهلة كضمانة  القيادة  دور  أهمية  إىل 

اإلجيابي األمثل مع األحداث الطارئة.
املعنوية  القيمة  إىل  فالح  مساعد  الرقيب  ويلفت 
لتكريم رجال الدفاع املدني املتميزين، كحافز 
البعد  أن  إىل  م��ش��ريًا  والعمل،  العطاء  ملواصلة 
املادية يف كثري  تأثريه احلوافز  يفوق يف  املعنوي 
م��ن األح��ي��ان، ب��ل إن احل��اف��ز امل���ادي يكتسب 

أهميته وإن كان قلياًل من هذا البعد املعنوي.

رقيب.. مساعد فالح:

جعلني أكثر قدرة على 
تحمل الصدمات

هذا الحادث 

حادث إنقاذ

طفل سقط في

بئر أفادني في

ممارسة العمل

تحت الضغط

41
998 - العدد الخامس



تقنيات متطورة 
ألداء أصعب 
المهام

المرتبطة باألحوال الجوية.قدرتها على المناورة وتجنب المخاطر جانب مواصفات خاصة تضاعف من واإلخالء في أصعب الظروف، إلى مهامها في اإلنقاذ واإلطفاء واإلسعاف التجهيزات التقنية المتطورة ألداء S – 92 التي تتمتع بمنظومة من الطرازات من الطائرات العمودية يمتلك طيران الدفاع المدني أحدث 

شعاع
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وي��أت��ي يف ص���دارة أب��رز امل��واص��ف��ات الفنية 
طريان  بأسطول   S-92 لطائرات  والتقنية 
السابقة  باألجيال  مقارنة  املدني،  الدفاع 
باملتانة  متتاز  أنها  العمودية،  الطائرات  من 
املناورة  من  اليت متكنها  العالية  والصالبة 
حسب طبيعة مهمتها وطبيعة موقع العمليات، 
خباصية  بها  ال��ق��ي��ادة  غ��رف��ة  تتمتع  حيث 
)اجلالس كوكيت( اليت تعترب من أحدث 

ما توصلت له التقنية بهذا اجملال.
هذه  يف  اخل��اص��ة  التجهيزات  أب���رز  وم��ن 
ال��ط��ائ��رات إم��ك��ان��ي��ة جت��ه��ي��زه��ا حسب 
وعلى  تنفذها،  ال��يت  املهمة  وطبيعة  ن��وع 
للتعامل  جتهيزها  إمكانية  املثال:  سبيل 
امل��اء بسعتني:  م��ع ح���وادث احل��رائ��ق بدلو 
بسعة  واألخرى  جالونًا  قدرها 650  األوىل 
قدرها 325 جالونًا، ويف مهام اإلنقاذ يتم 
لنقل  اإلنقاذ، وهي مالئمة  استخدام سلة 
اإلنقاذ  وكرسي  والنساء،  السن  صغار 
يستخدم يف األماكن الوعرة والشائكة، 
بكل  جتهيزها  يتم  اإلسعافية  املهام  ويف 
أجهزة  مثل  الطبية،  املعدات  من  يلزم  ما 
ضربات  متابعة  وأجهزة  الرئوي  اإلنعاش 
واألوكسجني،  التنفس  وأج��ه��زة  القلب 
حلديثي  حاضنات  تأمني  حديثًا  مت  وق��د 

الوالدة ضمن جتهيزات الطائرة.
وتتضمن جتهيزات طائرات »S-92« تقنيات 
تقل  ال��يت  الليل  ساعات  يف  للعمل  خاصة 
تقنيات  كأحدث  ال��رؤي��ة،  معدالت  فيها 

احلرارية  وال��ك��ام��ريات  الليلية،  ال��رؤي��ة 
اليت تساعد يف حتسني مدى الرؤية ورصد 

أماكن املتضررين أو احملتجزين.
املناخية  ال��ظ��روف  بعض  متثله  ملا  ون��ظ��رًا 
من  الرياح  وسرعة  والصواعق  كاألمطار 
مثل  يف  استخدامها  أثناء  للطائرات  حتد 
ه��ذه ال��ظ��روف، حت��ت��وي ال��ط��ائ��رات على 
األحوال  ت��ف��ادي  م��ن  متكنها  جت��ه��ي��زات 
اجلوية السيئة، كأجهزة املالحة املتطورة 
اجتاهات  رص��د  م��ن خالهلا  ال��يت ميكن 
درجة  إىل  إض��اف��ة  وال��ص��واع��ق،  ال��ري��اح 
احلرارة أو الربودة، ومن ثم حتديد أفضل 

أساليب جتّنب هذه املخاطر.
تقنيات  ب��أح��دث   S-92 ط��ائ��رات  وتتمتع 
باالستفادة  يتعلق  فيما  س��واء  االت��ص��ال، 
الدفاع  وح����دات  م��ع  ال��ت��واص��ل  م��ن��ه��ا يف 
باملتضررين  االتصال  أو  األرضية،  املدني 
خالل  من  وذل��ك  والعالقني،  واحملتجزين 
العاملة  االت��ص��ال  وح���دات  م��ن  جمموعة 
يف  تبلغ  متنوعة  وذب��ذب��ات  تقنيات  على 
املراقبة  بربج  تتصل  قنوات،   7 جمموعها 
العاملة على  للوحدات  املعلومة  الذي ميرر 
دائ���م بني  ات��ص��ال  ي��وج��د  األرض، ك��م��ا 
 ،)FM( الطائرة وبرج املراقبة على موجة
ومن أجهزة االتصال احلديثة واملتطورة يف 
التليفوني  S-92 خاصية االتصال  طائرات 
الثابتة  اهلاتفية  األج��ه��زة  جبميع  املباشر 
واملتحركة، حيث يستطيع طاقم الطائرة 
وطاليب  العالقني  ب��األش��خ��اص  االت��ص��ال 

اخلدمة وحتديد مواقعهم.
ط��ائ��رات أخ���رى يف  خ��اص��ة  تقنيات   ومث��ة 
إطفاء  م��ث��ل  بعينها،  م��ه��ام  ألداء   S-92
املنشآت  أو  املرتفعة  املباني  يف  احل��رائ��ق 
األداء  ال��ذي أك��ده  األم��ر  احليوية، وه��و 
األبراج  ح��رائ��ق  مكافحة  يف  هل��ا  املتميز 
يفوق  مبا  الشاهقة،  املنشآت  من  وغريها 

قدرة السالمل واملضخات األرضية.

منظومة من وحدات
وتحديد موقع المتصلاالتصال بالفرق األرضية والمتضررين 
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اليت  املدني  الــدفــاع  يف  املمتدة  مسريتك   
وصلت خالهلا إىل منصب نائب املدير العام 
بعد  اآلن  إليها  تنظر  كيف  اجلــهــاز،  هلــذا 

التقاعد؟
احلمد هلل أن وفقين يف أداء ما أسند لي من 
مسؤوليات ومهام وأعمال خالل فرتة خدميت 
الدفاع  ج��ه��از  يف  خ��دم��يت  ومنها  األم��ن��ي��ة، 
مل��ا قدمته  ال��يت أع��ت��ز بها وأن��ظ��ر  امل��دن��ي، 
الرضا والسرور، وما  خالهلا من جهد بعني 
حتقق من إجناز إمنا هو مثرة لتعاون مشرتك 
بني كل قيادات ورجال الدفاع املدني الذين 

شرفت بالعمل معهم.
 جتربتك العملية الطويلة بالدفاع املدني 
لــواقــع هذا  رؤيــتــك  عــن  لــلــتــســاؤل  تدفعنا 
العقود  مــقــارنــة مبــا كــان عليه يف  اجلــهــاز 

املاضية؟
امل��دن��ي يشهد  وال��دف��اع  منذ ع��ام 1400ه����� 
فمن  مستمرًا،  وت��وس��ع��ًا  وحت��دي��ث��ًا  ت��ط��وي��رًا 
جهاز  أن��ه  فيه  الغالب  املفهوم  ك��ان  جهاز 
إطفاء، إىل جهاز أصبح املفهوم احلقيقي له 
مواجهة حاالت الكوارث واملخاطر يف السلم 
واحلرب، وتطبيق مفهوم ومعايري السالمة، 
عماًل مببدأ الوقاية خري من العالج، وكذلك 
احلال يف الكوادر العاملة يف اجلهاز، فبعد 
أن كانت حم��دودة ع��ددًا وع��دة، أصبحت 
كوادر كبرية عالية التأهيل، وهذا الوضع 
اليت  اآللية  التجهيزات  على  كذلك  ينطبق 
كان اجلهاز يعاني من حمدوديتها، وأصبح 
واآلليات  ال��ت��ج��ه��ي��زات  أف��ض��ل  ميتلك  اآلن 

أصبح ميتلك مستوى جيدًا  احلديثة، كما 
جوهر  هي  اليت  املعلومات،  تقنية  جمال  يف 
وهو  والتحديث،  التطوير  وقاعدة  وأس��اس 
والتحديث تسري  التطوير  برامج  أن  يعين  ما 
وزاهر  م��ش��رق  مستقبل  حن��و  واث��ق��ة  خبطى 

للدفاع املدني.
 مــا احلــدث األكــثــر حــضــورًا يف الذاكرة 

خالل عملكم بالدفاع املدني؟
الدفاع  واجهه  ال��ذي  الوضع  أذك��ر  زلت  ما 

كنت  ووقتها  اخلليج،  ح��رب  إب��ان  امل��دن��ي 
املدني  للدفاع  مديرًا 
الرياض،  مب��ن��ط��ق��ة 
حربًا  ن��واج��ه  وك��ن��ا 
م���ن خالل  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
الصواريخ  س��ق��وط 
على مدينة الرياض، 
خطط  ت��ط��ب��ي��ق  ومت 
املدني  ال�������دف�������اع 
حباالت  اخل�����اص�����ة 
وأذكر  احل�����روب، 
أنين رابطت يف مبنى 

طيلة  الرياض  مبنطقة  املدني  الدفاع  قيادة 
فرتة احلرب اليت امتدت ألكثر من شهرين، 
دون أن أذهب فيها إىل بييت طيلة تلك الفرتة 
إال  يبعد  أنه كان ال  رغم  واح��دة،  مرة  وال 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  وبفضل  قريبة،  مسافة 
وواجه  كبري،  بنجاح  املدني  الدفاع  تعامل 
كافة متطلبات هذه املرحلة بفعالية وكفاءة 

عالية.
املــوقــف األكــثــر صعوبة خــالل هذه   ومــا 

املسرية الثرية؟ وكيف تعاملتم معه؟
واجهته حدث  الذي  األكثر صعوبة  املوقف 
أي��ض��ًا خ���الل ح���رب اخل��ل��ي��ج، ح��ي��ث كان 
وقتها  العراقية  احلكومة  من  تهديد  هناك 
ب��اس��ت��خ��دام ال��غ��از ال��ك��ي��م��اوي م��ن خالل 
مدينة  على  تطلقها  كانت  اليت  الصواريخ 
جمهزة  فرقًا  شكلنا  قد  وكنا  ال��ري��اض، 
الصواريخ،  س��ق��وط  م��واق��ع  إىل  ل��الن��ت��ق��ال 
إذا  م��ا  القياس  أج��ه��زة  خ��الل  م��ن  للتأكد 

االنتساب للدفاع المدني 
شرف وأمانة ومسؤولية

اللواء متقاعد محمد زكريا جوهرجي هو أحد أعالم الدفاع المدني الذين عاصروا 
أجهزة  في  المواقع  من  كثيرًا  شغل  الجهاز،  هذا  تطوير  مسيرة  في  مهمة  فترات 
أمنية مختلفة، قبل أن يلتحق بالدفاع المدني ويتدرج فيه إلى أن وصل إلى منصب 
إليه  وصل  ما  حول  رؤيته  الحوار  هذا  في  يقدم  المدني،   الدفاع  عام  مدير  نائب 
البشرية واآللية، ويستعيد بعضًا  المدني السعودي من تطور في قدراته  الدفاع 

من المواقف والخبرات والدروس في رحلته العملية قبل التقاعد.

اللواء متقاعد.. حممد زكريا جوهرجي:

رابطت في قيادة الدفاع 
المدني خالل حرب الخليج 
لمدة شهرين ولم أذهب 

لمنزلي مرة واحدة

أعالم
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أم  كيماويًا  غ��ازًا  حتمل  الصواريخ  كانت 
اليت  الفرقة  أعلنت  ال، ويف إحدى احل��االت 
انتقلت إىل موقع سقوط الصاروخ أن أجهزة 
يف  كيماوي  غ��از  وج��ود  إىل  تشري  القياس 
اجلهات  جعل  مما  الصاروخ،  سقوط  موقع 
املعنية ترفع درجة االستعداد، واجلهات العليا 
تتابع وتطلب معلومات تأكيدية عن الوضع، 
واخلطورة  احل��رج  يف  غاية  امل��وق��ف  وك��ان 
وال��دق��ة، وت��اب��ع��ت م��ن خ��الل حم��ادث��ات مع 
الفرقة وإرسال فرقة أخرى، وتبني أن أجهزة 
ومل  خاطئة،  قياسات  أظهرت  قد  القياس 
يكن هناك غاز كيماوي وإمنا كان الغاز 

املنبعث من رأس الصاروخ حني حتطمه.
 ما الذي اكتسبته على املستوى اإلنساني 
ذلك  تأثري  وما  املدني؟  بالدفاع  العمل  من 

على حياتك بعد التقاعد؟
بدأت العمل بعد خترجي يف كلية امللك فهد 
مكافحة  إدارة  يف  1387ه����،  ع��ام  األمنية 
املخدرات باملنطقة الوسطى، وكانت مرتبطة 
بإدارة  عملت  ث��م  ال��ع��ام��ة،  املباحث  جب��ه��از 
الوسطى،  املنطقة  مباحث  يف  التحقيقات 
اجلنايات  ب����إدارة  للعمل  انتقلت  وب��ع��ده��ا 
باألمن العام بالرياض، ومنها للعمل بالدفاع 
املدني، وهذا التنوع يف جماالت العمل األمين 
أتاح  أكسبين الكثري من اخلربات، كما 

لي التعرف على الكثري.
وك��اف��ة أع��م��ال ج��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي بالذات 
املدني  ال��دف��اع  رج��ل  يقدمها  إنسانية  خ��دم��ات 
فيها  يبتغي  وهو  واملمتلكات،  األرواح  حلماية 
األجر من اهلل تعاىل قبل األجرة، وهلذا فهو جهاز 

يشّرف كل من تتاح له فرصة االنتماء إليه.
 اجلــديــة واالنــضــبــاط واملــــبــــادرة.. صفات 
زالت  ما  فهل  املدني،  الدفاع  لرجل  ضرورية 

حاضرة بعد التقاعد؟
يعمل  من  كل  يف  تؤثر  العسكرية  احلياة 
من  صفاتها  وتستمر  العسكري،  بالسلك 
االنضباط والدقة واجلدية واملبادرة معه بعد 
التقاعد، ويصعب التخلي عنها بعد التقاعد 
ألنها تكون قد جتذرت يف النفس وأصبحت 

جزءًا من تكوينها.
القيادات  مـــن  عـــدد كــبــري  مـــع  تــعــامــلــت   
والضباط من رجال الدفاع املدني.. فهل مثة 

أمساء حتظى مبكانة خاصة لديكم؟
العديد من القيادات األمنية كان هلم أثر ومكانة 
طيبة لدّي، وأذكر منهم الفريق الطيب التونسي 
رمحة اهلل عليه، والفريق فائز العويف رمحة اهلل 
أمّد اهلل يف  والفريق هاشم عبدالرمحن  عليه، 

كمال  واللواء  عمره، 
س���راج ال��دي��ن، وكل 
له  ق��ائ��دًا  منهم ك��ان 
إليه  وص���ل  فيما  دور 
الدفاع املدني من تطور 

نفتخر به مجيعًا.
رجل  يـــــتـــــعـــــرض   
أثناء  املــدنــي  الــدفــاع 
لكثري  مــهــامــه  أدائـــــه 
من املواقف اإلنسانية 
مشاعره،  متــس  الــيت 

ورمبا تستدر دموعه.. فما املوقف الذي كان 
كذلك بالنسبة إليكم؟

كثرية هي هذه املواقف، نظرًا لطبيعة أعمال 
الدفاع املدني، وكل حادث كان ينتج عنه 
وفيات وإصابات خطرة كان يهز مشاعري 
ويؤثر بي، وأعتقد أن هذا هو شعور مجيع 

من يعمل يف جهاز الدفاع املدني.

الدفاع  تقنيات  تطور  إىل  تنظرون  كيف   
مهام  تسهل  وهــل  الــراهــن؟  الوقت  املدني يف 
عليه  مقارنة مبا كــان  املدني  الــدفــاع  رجــل 

الوضع من قبل؟
املدني  الدفاع  يشهده  ال��ذي  التقين  التطور 
بقاعدة  يتعلق  األول  قسمني:  إىل  ينقسم 
ت��ق��ن��ي��ة احل���اس���ب اآللي  امل���ع���ل���وم���ات ع���رب 
االتصال،  ووس���ائ���ل  اإلن���رتن���ت  وش��ب��ك��ات 
اإلداري  العمل  يف  املعلومات  تقنية  وتطبيق 
والتنظيمي وصواًل إىل ما يعرف باحلكومة 
اإللكرتونية، وأعتقد أن جهاز الدفاع املدني 

قد قطع شوطًا كبريًا يف حتقيق ذلك.
املدني  الدفاع  يشهده  ال��ذي  اآلخ��ر  والتطور 
واملعدات  واآلليات  التجهيزات  بتوفري  يتعلق 
تؤدى  خالهلا  م��ن  ال��يت  امل��ت��ط��ورة،  احلديثة 
فإن  اجملال  هذا  ويف  املدني،  الدفاع  أعمال 
ال��ك��ث��ري، وأصبح  ق��د حقق  ال��دف��اع  ج��ه��از 

ميتلك أحدث التجهيزات.
 كيف تقضي وقتك اآلن؟ وهل اختلفت 

هواياتكم عما كانت عليه أثناء العمل؟
العامة  للنقابة  عام  كرئيس  أعمل  اآلن  أنا 
اجلهاز  وه��ذا  املكرمة،  مبكة  للسيارات 

م��س��ؤول ع��ن اإلش���راف على ش��رك��ات نقل 
من  األك��رب  واجل���زء  واملعتمرين،  احل��ج��اج 
أتشرف  اليت  الوظيفة،  هذه  تستغرقه  وقيت 

من خالهلا خبدمة احلجاج واملعتمرين.
لزمالئكم  توجهونها  الــيت  النصيحة  ومــا   

وأبنائكم من رجال الدفاع املدني؟
من  وأبنائي  لزمالئي  أوجهها  اليت  نصيحيت 
منسوبي الدفاع املدني هي أن االنتساب هلذا 
ومسؤولية،  وأمانة  شرف  اإلنساني  اجلهاز 
حيث إن محاية األرواح وإنقاذها يؤجر عليه 
ولكن  دن��ي��اه  يف  فقط  ليس  ب��ه،  يقوم  م��ن 
وال��ث��واب يف اآلخ���رة، وهذا  كذلك األج��ر 
واملعرفة  العلم  اكتساب  استمرارية  يتطلب 
واخلربة العلمية والعملية جلميع العاملني من 
ضباط وأفراد طوال مدة اخلدمة، والتدريب 
التطوير  على  والعمل  املستمر،  والتأهيل 
العمل،  أداء  أسلوب  يف  املستمر  والتحديث 
من  خري  ]إن  القرآنية  احلكمة  نطبق  حتى 

استأجرت القوي األمني[.
الدفاع  قــادة  تواصل مع  زلتم على  ما   هل 
املدني؟ وما الذي يبقى حاضرًا من أحاديث 

الذكريات؟
ال��ع��دي��د من  ت��واص��ل م��ع  نعم م��ا زل��ت على 
املدني،  ال��دف��اع  واألب��ن��اء يف جهاز  ال��زم��الء 
وأتابع ما يقومون به من أعمال نفخر ونعتز 
بها، وكثريًا ما نسرتجع املواقف الصعبة يف 
أداء املهام، وغريها من األحاديث اليت تربط 

الزمالء واألصدقاء.
 كــلــمــة أخـــــرية.. ملـــن تــوجــهــونــهــا؟ وماذا 

تقولون فيها؟
كلميت يف الواقع ختتصر يف دعاء إىل اهلل 
سبحانه وتعاىل أن يثيب ويأجر مجيع العاملني 
يف جهاز الدفاع املدني من ضباط وموظفني 
وأفراد على ما يقومون به من خدمات إنسانية 
بهذا  االرتقاء  إىل  اجلميع  يوفق  وأن  جليلة، 

اجلهاز احليوي املهم.

الدفاع المدني قطع 
شوطًا كبيرًا على طريق 

الحكومة اإللكترونية
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مساحة مفتوحة لكافة اآلراء واألطروحات واإلبداعات 
ونافذة للتعبير عن كل الخواطر وعرض لكافة الرؤى..

كل  على  اليسري  السهل  من  أصبح  لقد 
أحد أن يعرف تفاصيل الفساد على مستوى 
وذلك  واحلكومات،  واجلماعات  األفراد 
اليت  اآلف���ة  ه���ذه  مناهضة  ج��ه��ود  بسبب 
لتعدد  ال��ع��ل��م��اء  ت��ع��ري��ف��ه��ا ع��ل��ى  أش��ك��ل 
يوم،  بعد  يومًا  مفهومها  وتوسع  جماالتها 
لكن كلمة فساد اليت وردت يف كتاب 
)ظهر  تعاىل:  قوله  ذل��ك  وم��ن  تعاىل،  اهلل 
الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي 
لعلهم  عملوا  ال��ذي  بعض  ليذيقهم  الناس 
يرجعون( »الروم 42«  هي يف األصل خروج 
 � اهلل  بها  خلقه  ال��يت  الطبيعة  عن  الشيء 
تفسري املنار � ولو قلنا يف حميط أعمالنا إن 
هناك سعرًا طبيعيًا لألشياء حيقق التوزان 
أو  ف��إن أي خ��روج  وامل��ش��رتي،  البائع  ب��ني 
جتاوز هلذا السعر خيلق بدوره حالة فساد، 
واخللل والتجاوز املشار إليه هنا لن يقتصر 
والتعليمات  األنظمة  كسر  على  ض��رره 
لكنه  املباح،  وجتاهل  احملرم  وارتكاب 
وحيدث  االق��ت��ص��ادي،  ال��ن��ط��ام  إىل  يصل 
وهكذا  ال��دول��ة،  مستوى  على  االرت��ب��اك 
أو  م��ق��اب��ل الش���يء  ُغ��ن��م  لتحقيق  ال��س��ع��ي 
الفساد  ه��و  ت��س��اوي ص��ف��رًا  قيمة  إض��اف��ة 
موظفون  أننا  فينا مجيعًا  واألص��ل  بعينه، 
مصاحل  على  مؤمتنون  ال��ع��ام  القطاع  يف 
وأمنهم،  بسالمتهم  ن��ه��ت��م  ب��ل  ال���ن���اس، 
فكيف بأحدنا إذا طلب مااًل من صاحب 
هذه  أك��ان��ت  س���واء  إلجن���ازه���ا..  معاملة 
واملواصفات  ل��ل��ش��روط  مطابقة  املعاملة 
قد  احلالة  ه��ذه  يف  فإنه  مطابقة؟  غري  أو 
للمجتمع  أن جيعل  دون  مرتني  املال  قبض 
املال  ذل��ك  سينفق  ثم  ذل��ك،  مقابل  قيمة 
للحصول على خدمة على حساب شخص 
الدخل مشروعًا  أن يكون ذلك  آخر دون 
يف أس��اس��ه، وه��ك��ذا أدخ���ل اجملتمع يف 
األئمة  جعل  وقد  بأكمله،  الفساد  دائ��رة 
األربعة الفساد من األسباب القاضية على 
وسلم:  علي  اهلل  صلى  يقول  احل��ض��ارة، 
سرقت  حممد  بنت  فاطمة  أن  ل��و  )واهلل 
ويستلزم  األمم  يهلك  فهو  يدها(،  لقطعت 
إنفاق  س��وء  أن  ولنعلم  الشديد،  العقاب 
لعدالة  األوىل  بالدرجة  يسيء  العام  امل��ال 

من  خسارة كبرية  وهناك  الدخل،  توزيع 
جراء هذا السلوك املشني تكمن يف ضياع 
وااللتزام  واملنافسة  والشرف  األمانة  قيم 
العام  للمال  هدر  وهذا  واملواثيق،  بالعقود 
بني أشخاص ال يقدرونه حق قدره، وبهذا 

تتبدل القيم السامية إىل قيم شاذة:
وإمنا األمم األخالق ما بقيت

فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا 

وهناك حاالت قليلة تتم يف بعض اإلدارات 
موظفني  قبل  من  ومعظمها  احلكومية، 
عليهم،  القبض  يتم  الغالب  ويف  صغار، 
كان  إذا  أما  الفردية،  احل��االت  وخاصة 
فإنهم  )عصابة(  شخص  من  أكثر  هناك 
كل  دور  وحي���ددون  خطة  يضعون  ع���ادة 
الشك  إثارة  مع احلرص على عدم  منهم، 
اكتشاف  يتم  ما  سرعان  ولكن  فيهم، 
ف��س��اده��م، وه��ن��اك ص��ور أخ���رى للفساد 
والرشوة، مثل دفع مقابل مادي للتناقل بني 
املوظفني من منطقة إىل أخرى مما مينعه 
النظام وحيرمه، ويلحق بذلك تقديم املال 
من أج�ل تعيني قريب أو صديق يف وظيفة 
املتعددة،  ال��ص��ور  م��ن  وغ��ريه��ا  ش��اغ��رة، 
والعطاءات  احلكومية  املشرتيات  وتعترب 
وفساد  خلل  من  أحيانًا  فيها  حيصل  وم��ا 
ض��م��ن ه���ذه ال���دائ���رة، وه��ن��اك م��ن يقبل 
شروط،  أو  عن خمالفة  للتغاضي  الرشوة 

أو للتهرب من دفع العقوبات. 
ومما جتدر اإلشارة إليه أن خادم احلرمني 
الشريفني - حفظه اهلل - سبق أن أعلن عن 
املفسدين  ومعاقبة  الفساد  مكافحة  تبنيه 
بإحالتهم إىل القضاء ليقول كلمته فيهم، 

الشهرية  بعبارته  عناهم  الذين  أولئك  وهم 
)ك��ائ��ن��ًا م��ن ك����ان(، ال���يت ن��ص��ت على 
حماسبتهم، كما أنه قد أوجد العديد من 
األدوات الرقابية على املال العام تعمل لياًل 
عن  والتحري  والبحث  التدقيق  يف  ونهارًا 
اخللل املالي، وما حصل بعد أحداث السيول 
يف مدينة جدة عام 1431ه� ليس عنا ببعيد، 
وقد نشط اإلعالم املرئي واملقروء واملسموع 
يف تلك الفرتة يف مكافحة الفساد، متزامنًا 
مع توجهات احلكومة اإلجيابية يف احلد من 
الفساد، فشكل ذلك ردعًا قويًا لكل من 
تسول له نفسه املساس باملال العام أو إنفاقه 
والتعليمات،  األنظمة  به  ما تقضي  يف غري 
من  االنتباه،  لفت  الضروري  من  بات  وقد 
خالل التوجيهات الصادرة، إىل أن خماطر 
األشخاص  مستقبل  على  وآث���اره  الفساد 
الرقابة  م��ن  م��زي��د  إىل  دع���ت  امل��ت��ورط��ني 
واملتابعة املستمرة للمال العام، والبد هنا من 
فاعلية  االسرتاتيجيات  أكثر  إىل  نشري  أن 
)السياسية  فمنها  الفساد،  مكافحة  يف 
)والدينية  والتنموية(  )واالقتصادية  األمنية( 
الوطنية  )وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة( 
وال��دول��ي��ة(، ل��ق��د أص��ب��ح م��ن غ��ري السهل 
ميارس  أن  والفنية  اإلداري����ة  أجهزتنا  يف 
الفساد اإلداري واملالي لكن القضاء عليه 
تستهويه  م��ن  ه��ن��اك  ي���زال  وال  مستحيل، 
املال  على  للحصول  الشيطانية  النزغات 
بطريقة غري مشروعة يف ظل البعد والغفلة 
ع��ن عقاب اهلل، ث��م م��ا ت��وف��ره ال��دول��ة من 
أجهزة رقابية قادرة وهلل احلمد على كشف 
احلقائق بطرق ووسائل متعددة للتوصل إىل 
الفساد ومعاقبة أصحابه.. وهؤالء ال حصانة 
وضعفت  اإلمي���ان  عنهم  غ��اب  حيث  هل��م، 
احلقد  من  وزادوا  الوطنية،  اهلوية  لديهم 
السلوك،  ب��ه��ذا  اجملتمع  يف  وال��ك��راه��ي��ة 
واحلمدهلل أن جهازنا )املديرية العامة للدفاع 
املدني( يشهد اجلميع بنزاهته، بفضل اهلل 
والتوصيات  تبذل  ال��يت  باجلهود  ثم  أواًل، 
امل��س��ت��م��رة م��ن م��ع��ال��ي م��دي��ر ع���ام الدفاع 
عن  باالبتعاد  يوميًا  يوصينا  ال��ذي  املدني، 
املال غري املشروع، وقد شهدنا له بالنزاهة 

واألمانة واألخالق.. وفقه اهلل وأعانه. 

مكافحة الفساد

عميد/ عبداهلل األمحري
مدير إدارة األمن واحلماية
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ي��ت��أص��ل م��ف��ه��وم ال��ت��ط��وع يف 
كأحد  ال���غ���راء  ش��ري��ع��ت��ن��ا 
دعا  ال��يت  احلميدة  املظاهر 
وحبذها  اإلس������الم  إل��ي��ه��ا 
وغرسها بني املسلمني، وتدل 
النصوص الشرعية الكثرية 
التطوعي  العمل  أهمية  على 
وعلو مكانته، حيث إنه من 
الرب والتقوى، ومن الشواهد 
التعاطف  ع���ل���ى  ال�����دال�����ة 
والرتاحم بني املسلمني، قال 
اهلل تعاىل: )وتعاونوا على الرب 

والعدوان(،  اإلث��م  على  تعاونوا  وال  والتقوى 
وقال املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: )مثل 
وتعاطفهم  وترامحهم  ت��واده��م  يف  املؤمنني 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر(، 
أمثلة  اإلسالمي  التاريخ  شهد  ولقد 

على  منها  ال��ت��ط��وع،  ع��ل��ى  ع���دة 
خروج  احلصر  ال  امل��ث��ال  سبيل 
اجلرحى  لتطبيب  النساء  بعض 
م��ن ج����راء احل����روب يف صدر 

اإلسالم.
السعودية  ال��ق��ي��ادة  أول����ت  ول��ق��د 

االهتمام  ف��ائ��ق  ال��ت��ط��وع  ال��رش��ي��دة 
تشجيعه  خ���الل  م���ن  وال��ع��ن��اي��ة، 

ودع�����م�����ه، وجت����ّس����د ذل�����ك يف 
لدعم  حملية  وهيئات  منظمات 
املسلم  وخدمة  التطوعي  العمل 
من  ذل��ك  على  أدل  وال  وغ���ريه، 

اليت  العاملية،  اإلغاثة  هيئة  إنشاء 
بأيد  ال��رمح��ة  وتنشر  ب��اخل��ري  جت��ود 

مباركة، ولدت يف بالد احلرمني 
على  وتربت  ونشأت  الشريفني، 
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء، ول��ق��د حرص 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

واملتطوعني،  التطوع  دع��م  على 
السامية  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه  ون���ش���ر 

والثقافة البناءة بني أفراد شعبه الكريم، 
والسيما شباب الوطن الذين هم ذخره وجمده 
ومستقبله، من خالل تكريم كل من شارك 

يف العمل التطوعي، وإصدار 
املنظمة  وال��ل��وائ��ح  ال��ق��رارات 
باملزيد  وال���س���م���اح  ل���ذل���ك، 
واجلمعيات  اهل���ي���ئ���ات  م���ن 
اجملال،  ه��ذا  يف  املتخصصة 
وإتاحة الفرص هلم للمشاركة 
يف  زاد  مما  ودول��ي��ًا،  داخليًا 
وفتياته  الوطن  شباب  إقبال 
ما  ك��ل  وب���ذل  التطوع  على 
وقدرات  خ���ربات  م��ن  لديهم 
مبتغني  سبيله،  يف  وأم����وال 
يف ذلك وجه اهلل واألجر منه 
اليت  احل���وادث  تأملنا  ول��و  وت��ع��اىل،  سبحانه 
حلت ببعض مدن مملكتنا احلبيبة لرأينا يف 
هذه  تأهيل  إع��ادة  يف  املبذول  العمل  خريطة 
املدن واملشاركة يف عمليات البحث واإلنقاذ 
مساحة  ه��ن��اك  أن  واإلي����واء  واإلخ����الء 
التطوعي  للعمل  باهلينة  ليست 
وأفراده، والقصص واألحداث 

يف ذلك كثرية.
الدفاع  أعمال  يف  والتطوع 
يتجزأ  ال  ج�����زء  امل����دن����ي 
م���ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف 
السعودية،  العربية  اململكة 
األمر  والة  م��ن  وتشجيع  ب��دع��م 
ويقف   - اهلل  حي��ف��ظ��ه��م   –
خ��ل��ف ه����ذا اإلجن�����از رجل 
األمن األول سيدي صاحب 
السمو امللكي األمري نايف 
بن عبدالعزيز النائب الثاني 
ال��وزراء، وزير  لرئيس جملس 
الداخلية، داعيًا ومنظمًا لذلك، 
وهناك جماالت عدة للتطوع يف 
أعمال الدفاع املدني، منها: 
اإلسعاف،  املائي،  اإلنقاذ 
واإليواء،  اإلخ���الء  خطط 

أعمال السالمة والتوعية.
يرغب  من  لكل  كلمة  وتبقى 
يف التطوع، بأن يكون ذلك العمل 
واجلمعيات  اهليئات  خ��الل  م��ن  منظمًا 
واملؤسسات القائمة لذلك.. ال ارجتاليًا مبا يفقده 

رونقه وفوائده.

التطوع في مملكة اإلنسانية 

مالزم أول/ فيصل املنصور
مدير شعبة حتليل املخاطر مبديرية 
الدفاع املدني باحلدود الشمالية

تؤدي معدات الوقاية الشخصية دورًا مهمًا 
يف محاية رجال الدفاع املدني من املخاطر 
أثناء أدائهم ملهامهم، ومن املعلوم  احملتملة 
بصورة  عنهم  اخلطر  إزال���ة  يستحيل  أن��ه 
لكن  املخاطر،  ه��ذه  لتنوع  نظرًا  كلية 
الوقاية منها أو التخفيف من آثارها ممكن 
التجهيزات،  هذه  بفضل  ثم  اهلل،  بفضل 
امل��دن��ي يركزون  ال��دف��اع  وامل��س��ؤول��ون يف 
م��ن خ���الل ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ارتداء 
املهام،  م��ب��اش��رة  أث��ن��اء  الوقائية  امل��الب��س 
روتينيًا  أم���رًا  اهلل  بفضل  أصبحت  حتى 
الذي  احل��ادث  ويف  العمليات،  مباشرة  يف 
1431/11/4ه�  املوافق  الثالثاء  ي��وم  وق��ع 
ك��ان ثالثة أف���راد م��ن ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
اللهب  م��ن  كتلة  داخ���ل  ال��ري��اض  منطقة 
الربوبان،  غ��از  ح��اوي��ة  انفجار  م��ن  ناجتة 
وحرارتها  م���رتًا،   20 إىل  ارتفاعها  وص��ل 
وقاية  ل��وال  حتملها  اجلسم  على  يستحيل 
التجهيزات اليت وفرت هلم، واليت  اهلل ثم 
كانوا يرتدونها أثناء ذلك، ولذلك فمهما 
كانت هذه املالبس ثقيلة وارتداؤها يشعر 
الفرد  رؤية  ومهما كانت  والضيق،  بامللل 
يف عدم احلاجة إليها، فإنه جيب االلتزام 
اهلل  ب��إذن  للحد  كاماًل،  الواقي  باللباس 
من األخطار اليت قد يتعرضون هلا بشكل 
فجائي، ألن كثريًا من األخطار ليس هلا 
املهمات  تنفيذ  من  ولتمكينهم  مقدمات، 

بفعالية أكرب.

أهمية معدات
الوقاية الشخصية 

لرجال الدفاع المدني

لواء/ عابد بن مطر الصخريي
مدير الدفاع املدني مبنطقة الرياض
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مساحة مفتوحة لكافة اآلراء واألطروحات واإلبداعات 
ونافذة للتعبير عن كل الخواطر وعرض لكافة الرؤى..

إحدى  ُع����رض يف  ت��ق��ري��ر  ي��ق��ول 
نسبته  ما  إن  الفضائية  القنوات 
50% من أسباب حوادث الطائرات 
ه���و س��ب��ب ش��خ��ص��ي، وه����و ما 
إرهاق  م��ن  ال��ط��ي��ارون  ل��ه  يتعرض 
الطويلة،  الطريان  رحالت  بسبب 
اجليدة  النفسية  التهيئة  ع��دم  أو 
وما  ال��رح��ل��ة،  ب��داي��ة  قبل  للطيار 
ي��ت��ع��رض ل��ه ال��ط��ي��ار م��ن ضغوط 
خارجية أو داخلية ترهقه نفسيًا أو 
جسديًا قبل بدء العمل أو خالله، 
وهذا السبب يعترب سببًا جوهريًا، 
بني  ما  األخ��رى  لألسباب  إضافة 
جوية  أو  ميكانيكية  أخ��ط��اء 
حل���وادث ال��ط��ائ��رات، وق��د تغفل 

عنها بعض شركات الطريان.
م��ا سبق ه��و حم��اول��ة ل��ل��دخ��ول يف 
السالمة  م��وض��وع  ع��ن  احل��دي��ث 
أي  يف  للعامل  والنفسية  البيئية 
البشر  من  فكثري  عمل،  مكان 
السالمة  أهمية  يتجاهل  أو  جيهل 
الواجب  امل��ادي��ة  السالمة  ووس��ائ��ل 
توافرها يف موقع العمل أو يف املنزل، 
األكرب يف  األثر  هلا  واليت يكون 
من  واملمتلكات  اإلن��س��ان  محاية 
املوىل  محاية  بعد  األخطار،  ضرر 
عز وجل، ومبا أنهم جيهلون أهمية 
هذه الوسائل، فمن باب أوىل أنهم 
النفسية  السالمة  أهمية  جيهلون 
والبيئة املناسبة واجليدة والظروف 
األس��ري��ة وال��ع��الق��ات اجل��ي��دة بني 
العاملني يف العمل واإلعداد اجليد 

للعامل كأهم أسباب السالمة يف 
أي جمال أو عمل.

ألجل  للشخص  النفسية  التهيئة 
فيه  تكون  )ق��د  م��ا  بعمل  القيام 
بسيطة(  أو  كبرية  س��واًء  خطورة 
ضرورية جدًا للعمل الناجح واإلنتاج 
به  يقوم  ال��ذي  فالعمل  األف��ض��ل، 
له  ومهيأ  وطبيعي  ه���ادئ  إن��س��ان 
يعطينا  وت��دري��ب��ي��ًا  وب��دن��ي��ًا  نفسيًا 
بعكس  النتائج،  وأس��ل��م  أف��ض��ل 
العمل الذي يقوم به شخص متوتر 
أو قلق أو غري مؤهل له، فهنا ترتفع 
أسباب اخلطر وتقل النواتج املتميزة 
أو املرجوة، فالتعامل مع اآلخر أو 
مع اآللة حتكمه عدة أمور، منها 

اإلتقان واهلدوء والتمكن!
كما أن البيئة احمليطة وتغرياتها، 
حرارة  ودرج��ات  مناسبة  تهوية  من 
جو  يف  ضجيج  أو  وه���دوء  معينة 
العمل أو العالقات األسرية للعامل 
أو عالقات العمل مع اآلخرين، هلا 
الدور األكرب واملؤثر على التصرف 
اإلجيابي والسليب مع متغريات العمل 
وظروفه، فالشخص الذي يعمل يف 
ظروف بيئية أو ميكانيكية سيئة 
يعمل  الذي  الشخص  ليس كمثل 
وجيدة،  مناسبة  بيئية  ظ��روف  يف 
أو  اإلن��ت��اج  يف  بينهما  م��ا  وش��ت��ان 
فاألول  اخل���ط���ر،  ع���ن  ال��ب��ع��د  يف 
مضاعف  وج��ه��د  لرتكيز  حي��ت��اج 
للخروج  السيئة  الظروف  ملواجهة 
بالنتائج املرجوة، فكيف بالنتائج 

األف��ض��ل؟! وه���ذا األم���ر ي��زي��د من 
ح���دة ال��ت��وت��ر وال��ق��ل��ق ل��دي��ه، مما 
ووقوع  اخلطأ  احتمالية  من  يزيد 
يعمل  الذي  الشخص  أما  اخلطر، 
فيحتاج  مناسبة  بيئية  ظ��روف  يف 
جلهد وتركيز أقل من األول، مما 
اإلنتاج  ج��ودة  إمكانية  م��ن  يزيد 

وقلة اخلطورة املتوقعة.
وعالقات  األس���ري���ة  ول��ل��ظ��روف 
يف  ك���ب���ري  دور  ال���ع���م���ل  زم������الء 
والبعد  األداء  وسالمة  اإلنتاجية 
الظروف  ألن  امل���خ���اط���ر،  ع���ن 
األسرية للعامل والعالقات املتوترة 
ب��ني زم���الء ال��ع��م��ل خي��ل��ق��ان جوًا 
مشحونًا يف العمل، مما يزيد من 
ومن  األخ��ط��ار،  وق���وع  احتمالية 
ذل���ك ك��ل��ه خن���رج ب��ش��يء مهم، 
من  تبدأ  املثالية  السالمة  أن  هو 
االهتمام  ق��ب��ل  ن��ف��س��ه  اإلن���س���ان 
السالمة  ووس��ائ��ل  اآلل���ة  بسالمة 
املادية من معدات وغريها، )وهي 
أي��ض��ًا(، ول��ك��ن ألن  مهمة ج���دًا 
شروط  وف��ي��ه  مطلبًا  يعترب  ذل��ك 
وحقوق جيب توافرها وتواجدها، 
البشر جيدون صعوبة  أغلبية  فإن 
ال  بعضهم  ورمب��ا  بها،  التقيد  يف 
ألنك  الكايف،  االهتمام  يعريها 
بالعمل  تقوم  أن  جيب  نظرهم  يف 
يف كل حاالتك، ويف أي مكان، 
وألنهم جيدون تلك الواجبات أشبه 
وهو  واإلجبار،  والفرض  باإللزام 
حتى  البشرية  النفس  تكرهه  ما 

بعكس  مصلحتها!  من  كان  لو 
األشياء االختيارية اليت ينتقي منها 
اإلنسان ما يريده، أو باألحرى ما 
نتائجه  عن  النظر  بغض  يرحيه، 
املستقبلية، حتى لو كان ذلك ال 
يفيده بل رمبا يضره، فاألهم لديه 
بأي  أو  طريقة  بأي  العمل  يتم  أن 

نتيجة!
للقارئ  ن��ع��رض  أن  حيسن  ورمب���ا 
اليت  التوجيهات  بعض  ال��ك��ري��م 

نأمل أن توضع يف االعتبار:
وتهيئ  وق��ت��ك  تنظم  أن  ح���اول   -

نفسك جيدًا ألي عمل.
بني  ج���س���رًا  ه���ن���اك  ال جت��ع��ل   -

مشاكلك األسرية وعملك.
يقيدك وخيلق  - ال جتعل اخل��وف 
لديك ج��وًا من ال��رتدد وع��دم الثقة 

بالنفس عند القيام بعملك.
ج��وًا من احملبة  أن ختلق  ح��اول   -
وال��ص��داق��ة وال��ت��ع��اون م��ع زمالء 

العمل.
قبل  ن��ف��س��ك ك��ث��ريًا  ت��ره��ق  - ال 

ذهابك لعملك وال خالل العمل.
- احرص على العمل يف بيئة مناسبة 
وصوت  ح���رارة  ودرج���ة  تهوية  م��ن 
تعاجل  أن  وح��اول  حولك،  معقول 
بأشياء  األم���ور  تلك  يف  تغري  ك��ل 
مادية ومعدات ختفف من تأثري تلك 

األمور عليك وعلى عملك.
- حاول أن يكون تفكريك وقت 
ذهنك  تشتت  وال  بعملك،  العمل 
وتركيزك بأشياء خارج العمل، أو 
عمل يف  من  بأكثر  نفسك  جتهد 

وقت واحد أو متقارب.
واإلرهاق  بالتعب  ش��ع��رت  متى   -
لغريك  فكما  للراحة،  وقتًا  فخذ 
حق عليك فإن لبدنك حقًا عليك، 
ومث���ن جت��اه��ل��ك هل���ذا احل���ق غال 
ويكلف  يكلفك  ق��د  ب��ل  ج���دًا، 

عملك كثريًا.
بالسالمة  ل��ك  األم��ان��ي  م��ع ك��ل 

الدائمة.

إرشادات لتجنب الخطر في بيئة العمل

مالزم أول مهندس/ خالد العنزي
رئيس وحدة سالمة املنشآت بإدارة بريدة
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ت����������ي  ي����أ
ع  ش����عا إل ا
الطبيع���������ي ف��ي 
األس����اس م�������ن ثالث����ة 
مصادر رئيسية هي: اإلشعاع 
الكون����ي، القش����رة األرضية، 

جسم اإلنسان.

1- اإلشعاع الكوني:
وهي األش����عة اليت تفد إلينا من 
الفض����اء اخلارج����ي ومصدرها 
اجملرات والشمس، وتقسم إىل 

ثالثة أنواع:
أ- األشعة الكونية األولية:

بروتون����ات   %87 م����ن  وتتأل����ف 
و12% جس����يمات ألفا و1% نوى 
عناص����ر ثقيل����ة مث����ل الكربون 
والنرتوج����ني  واألوكس����جني 
واحلدي����د،  والكالس����يوم 
وتتواجد عل����ى ارتفاع 50 كلم 
فأكثر، وتقل كثافتها كلما 

اقرتبنا من سطح األرض.
ب- األشعة الكونية الثانوية:

وهي نتاج تفاعل األشعة الكونية 
اجل����وي  الغ����الف  م����ع  األولي����ة 
لألرض، وتتأل����ف من فوتونات 
كهرومغناطيس����ي(  )إش����عاع 
وبروتون����ات  وإلكرتون����ات 
ونيرتون����ات، وت����زداد كثافتها 
س����طح  م����ن  اقرتبن����ا  كلم����ا 
عل����ى  تتواج����د  فه����ي  األرض، 
ارتف����اع20 كلم فأق����ل، وفيما 
ب����ني هذي����ن االرتفاع����ني جن����د 

خليطًا من نوعي األشعة.
ج- األشعة الشمسية:

وهي عبارة عن بروتونات تتدفق 

خارجة من الشمس عقب انبعاث 
توهج����ات نرياني����ة تظه����ر على 
هيئة لسان كبري من سطحها، 
وج����زء من هذه األش����عة تكون 
طاقته كبرية حبيث ال تكفي 
إلح����داث تغ����ريات على س����طح 

األرض ميكن كشفها.

يف  اإلشـــعاعي  النشـــاط   -2
القشرة األرضية:

املش����عة يف  العناص����ر  أه����م  إن 
صخ����ور القش����رة األرضية هي: 
والروبي����دوم   40 البوتاس����يوم 
87 وسلس����لتا العناصر املش����عة 
املتول����دة م����ن حتل����ل اليورانيوم 
وهن����اك  والثوري����وم232،   238
ما يق����ارب األربعني من النظائر 
النص����ف  وأعم����ار  املش����عة، 
صخ����ور  يف  املش����عة  للعناص����ر 
القش����رة األرضي����ة طويلة جدًا، 
اآلن  إىل  األرض  بقي����ت  هل����ذا 
منذ خلقها اهلل، فعمر النصف 
للبوتاس����يوم40 يزي����د على ألف 
ملي����ون س����نة، وعم����ر النص����ف 
للروبيدوم 87 يزيد على أربعني 
ألف مليون سنة، وهذه النظائر 
املشعة تبعث أنواعًا خمتلفة من 
كجس����يمات  الذري  اإلش����عاع 

بيتا وألفا وأشعة جاما.
ومس����توى النش����اط اإلش����عاعي 
الطبيع����ي يف القش����رة األرضية 
معظ����م  يف  ج����دًا  متق����ارب 
يوج����د  ال  حي����ث  األماك����ن، 
اخت����الف يذك����ر ب����ني مكان 
وآخر بصفة عامة، إال أن هناك 
أماكن على األرض يزداد فيها 

اإلشعاع الطبيعي بشكل كبري 
نتيجة لوج����ود تركيزات عالية 
من العناصر املش����عة طبيعيًا يف 

صخور القشرة األرضية.

داخـــل  الطبيعـــي  اإلشـــعاع   -3
اجلسم البشري:

يشع جسم اإلنسان من الداخل 
عن طريق كل من اهلواء الذي 
يتنفس���ه والغ���ذاء وامل���اء الذي 

يص���ل إىل جوفه، فاهل���واء هو 
للجرع���ة  الرئيس���ي  املص���در 
اإلشعاعية الطبيعية اليت تصل 
اإلنس���ان،  جس���م  داخ���ل  إىل 
غ���از  األساس���ي  ومصدره���ا 
ال���رادون املوجود يف جو األرض 
واملتول���د ع���ن التحل���ل التلقائي 
لنظري اليوراني���وم 238 املوجود 
قش���رة  صخ���ور  يف  طبيعي���ًا 

األرض.
وكذلك ف���إن كاًل من الغذاء 
ال���ذي يتناول���ه اإلنس���ان واملاء 
املوج���ود يف النب���ات ه���و الرتبة 
النبات���ات  ال���يت متت���ص منه���ا 
تلك املواد م���ع غريها من املواد 
الطبيعي���ة فتدخ���ل يف بنائه���ا، 
كم���ا أن بع���ض الغب���ار الذي 
يتس���اقط عل���ى النب���ات حيوي 
آث���ارًا من تل���ك املواد املش���عة، 
وتص���ل املواد املش���عة إىل داخل 
اجلس���م اإلنس���ان ع���ن طري���ق 
حل���وم  أو  النبات���ات  تناول���ه 
احليوان���ات ال���يت تتغ���ذى على 
النباتات، وتدخل املواد املشعة 
أيض���ًا مع امل���اء الذي نش���ربه، 
حي���ث حتت���وي املياه عل���ى آثار 

قليلة جدًا منها.
لذلك تكون أجس����امنا مش����عة 
قلياًل من الداخل، نظرًا لوجود 
بعض العناصر املشعة فيها مثل 
البوتاسيوم 40 والكربون 14.

ع����ادًة  املش����عة  امل����واد  وتس����لك 
طرقًا معقدة قبل دخوهلا جسم 

اإلنسان.

نقيب/ صاطي العتييب
اإلدارة العامة للحماية املدنية
إدارة التخطيط للطوارئ

المصادر الطبيعية 
لإلشعاع الذري
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حقق املركز اإلعالمي اإللكرتوني الذي أطلقته 
خطتها  ضمن  امل��دن��ي،  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة 
هلا  تعرضت  ال��يت  الغزيرة  األم��ط��ار  م��ع  للتعامل 
حمافظة جدة مؤخرًا، جناحًا كبريًا يف االستفادة 
من كل تقنيات ووسائل اإلعالم اجلديد يف بث 
املخاطر،  لتجنب  واإلرشادية  التحذيرية  الرسائل 
وتقديم اخلدمات اإلخبارية العاجلة حول ما يدور 
ما  كل  وتوفري  واإلخ���الء،  اإلن��ق��اذ  عمليات  من 
يلزم من معلومات وصور ملندوبي وسائل اإلعالم، 
الذين حالت األحوال اجلوية وتعطل خطوط السري 
دون متكنهم من التواجد يف املواقع املتضررة، أو 

التواصل املباشر مع قيادات الدفاع املدني.
امل��ؤش��رات على جن��اح جت��رب��ة املركز  وت��ع��ددت 
اإلع��الم��ي اإلل��ك��رتون��ي ل��ل��دف��اع امل��دن��ي خالل 
س��ي��ول ج���دة، ب���دءًا م��ن ت��ن��وع ال��وس��ائ��ل ال��يت مت 
املدني  ال��دف��اع  قناة  مشلت  وال��يت  استخدامها، 
على موقع »يوتيوب«، واليت قدمت ملفات فيلمية 
توعوية مصورة، ومشاهد حية من عمليات اإلنقاذ 
املدني  الدفاع  صفحات  إىل  امليدانية، 
مواقع  على 

و»النت  و»توتري«  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
لوك«.

على  املدني  الدفاع  قناة  مشاهدي  عدد  بلغ  وقد 
موقع »يوتيوب« طوال10 أيام من تعرض حمافظة 
جدة لألمطار والسيول أكثر من 30 ألف مشاهد 
من الرجال والنساء، اطلعوا على 117 ملف فيديو 
مصورًا، تتضمن إرشادات لتجنب املخاطر ومتابعة 
واإلي��واء، يف  واإلخ��الء  اإلنقاذ  لعمليات  مستمرة 
ح��ني بلغ ع��دد االس��ت��ف��س��ارات ال��يت أج��اب عنها 
املركز اإلعالمي اإللكرتوني من خالل صفحته 
استفسارًا،   1020 من  أكثر  ب��وك«  »فيس  على 
من خالل  اإلخبارية  اخلدمات  تقديم  إىل  إضافة 
99 رابطًا مت عرضها من خالل الصفحة، ونشر 
و 49 ملف فيديو، مقابل  أكثر من 860 صورة 
بثها  ثم  فيديو  فوتوغرافية و50 ملف  517 صورة 
من خالل صفحة الدفاع املدني على »النت لوك«، 

ومثلها على صفحة الدفاع املدني مبوقع »تويرت«.
وأوضح املتحدث اإلعالمي باملديرية العامة للدفاع 
املدني الرائد عبداهلل احلارثي 
املركز  جت���رب���ة  جن����اح  أن 
إبان  اإللكرتوني  اإلعالمي 
س��ي��ول ج��دة ي��رج��ع إىل أن 
على  تقتصر  مل  خ��دم��ات��ه 

أو  املخاطر،  لتجنب  واإلرش��ادات  التعليمات  بث 
عرض جهود رجال الدفاع املدني يف أعمال اإلخالء 
األخرى،  اجلهات  مع  بالتنسيق  واإلي��واء  واإلنقاذ 
بل مشلت تقديم كافة خدمات املعلومات ملندوبي 
والعربية  احمل��ل��ي��ة  األن��ب��اء  ووك����االت  ال��ص��ح��ف 

والعاملية، لتسهيل مهامهم يف متابعة األحداث.
الدفاع  أن جت��رب��ة  إىل  احل��ارث��ي  ال��رائ��د  وأش���ار 
املدني، من خالل املركز اإلعالمي اإللكرتوني 
نوعها،  من  األوىل  تعد  وال��يت  ج��دة،  أثناء سيول 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  توجه  أثبتت فاعلية 
يف االستفادة من وسائل اإلعالم ومواقع التواصل 
االجتماعي لنشر ثقافة السالمة والوصول بربامج 
إىل  ال��ط��وارئ  ح��االت  يف  املخاطر  ض��د  التوعية 
وسائل  تزويد  جانب  إىل  اجملتمع،  فئات  كافة 
على  والتغلب  املوثقة،  املعلومات  بكل  اإلع��الم 
كافة الصعوبات اليت قد حتول دون قدرتهم على 

املتابعة امليدانية للحوادث.
للدفاع  اإللكرتوني  اإلعالمي  املركز  أداء  وعن 
ل��وس��ائ��ل اإلعالم،  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  امل��دن��ي يف 
أعرب األستاذ فواز الشهري، من وكالة األنباء 
املركز،  ب��أداء  سعادته  عن  »واس«،  السعودية 
ضمن منظومة األداء املتميز لرجال الدفاع املدني 
يف إنقاذ وإجالء السكان املتضررين من األمطار 

املركز اإلعالمي للدفاع املدني يف سيول جدة

نقلة نوعية في توظيف اإلعالم الجديد 
لنشر ثقافة السالمة وإدارة األزمات

مدني. كوم
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والسيول يف مجيع أحياء جدة، مشريًا إىل 
الدقيقة  املعلومات  توفري  يف  السرعة  أن 
والصور امليدانية ملمثلي وسائل اإلعالم، 
اإللكرتوني،  اإلع��الم��ي  امل��رك��ز  ع��رب 
ساعدت يف نقل صورة واقعية دقيقة لسري 
العمليات، بعيدًا عن التأّثر بالشائعات أو 
الفردية  باالجتهادات  املرتبطة  األخطاء 
التلفزيونية،  والقنوات  الصحف  ملندوبي 
النامجة عن نقص  وكذلك املشكالت 
أو تضارب املعلومات يف هذه النوعية من 

احلوادث.
املركز  مت��ي��ز  أن  ال��ش��ه��ري  وأض�����اف 
املدني  للدفاع  اإلل��ك��رتون��ي  اإلع��الم��ي 
وكفاءة  كاملة  جاهزية  عن  يكشف 
يف توظيف كل معطيات ثورة املعلومات 
واالتصاالت يف إيصال الرسائل التوعوية 
عدد  زيادة  مع  يتناسب  مبا  واإلرشادية، 
وشبكة  اآلل����ي  احل��اس��ب  مستخدمي 
اململكة،  م��ن��اط��ق  مج��ي��ع  يف  اإلن��رتن��ت 
وقدرة على االستفادة من مواقع التواصل 
احلوادث  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  االج��ت��م��اع��ي 

الطارئة.
السعودية:  األنباء  وكالة  مندوب  وق��ال 
إن جناح هذا التجربة، اليت رمبا تكون 
على  يبعث  باململكة،  نوعها  من  األوىل 
التفاؤل واألمل بأن يتم تنفيذها يف كافة 
املعنية  اجلهات  وكل  األمنية،  األجهزة 

بإدارة األزمات.
املفضلي  ماجد  األستاذ  قال  جانبه،  من 
ع��ك��اظ مبكة  ج��ري��دة  م��دي��ر مكتب 
اإلعالمي  امل����رك����ز  إن  امل���ك���رم���ة: 
اإلل��ك��رتون��ي ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ك��ان من 
اخلاصة  للمعلومات  الرئيسية  امل��ص��ادر 
بسيول جدة، ونافذة حقيقية ملتابعة سري 
من  أهمية  واألكثر  امليدانية،  العمليات 
ذلك دوره الواضح يف التواصل مع سكان 
املناطق املتضررة، وإرشادهم إىل أفضل 

السبل لتجنب املخاطر.
وأشاد املفضلي بتنوع الوسائل والوسائط 
املعلوماتية وقنوات االتصال اليت اعتمدها 
امل���رك���ز اإلع���الم���ي اإلل���ك���رتون���ي يف 
والقنوات  الصحف  مندوبي  مع  التواصل 
التلفزيونية، والتحديث املستمر للبيانات 

واملعلومات.
ويرى الدكتور عبداهلل بن ناصر احلمود 
اإلمام  جبامعة  امل��ش��ارك  اإلع��الم  أستاذ 
رئيس  نائب  اإلسالمية  سعود  بن  حممد 

واالتصال  ل��إلع��الم  السعودية  اجلمعية 
االتصال  وس���ائ���ل  م���ن  االس���ت���ف���ادة  أن 
به  تتميز  مب��ا  ال��رق��م��ي��ة،  اإلل��ك��رتون��ي��ة 
مؤثرات  من  متتلكه  وما  خصائص  من 
يف  احلتمية  األم���ور  م��ن  باتت  تفاعلية، 
التنشئة االجتماعية عمومًا، وهي  جمال 
وخاصة  عمومًا،  بالسهلة  ليست  مهمة 
التوعوية  بالربامج  األم��ر  يتعلق  عندما 
وسلوكيات السالمة من املخاطر وغريها 

من مهام الدفاع املدني.
اإلعالمي  املركز  أن جتربة  والش��ك يف 
خطوة  متثل  املدني  للدفاع  اإللكرتوني 
األجيال  مع  التواصل  طريق  على  طيبة 
وتطوير  االفرتاضية،  عواملها  الناشئة يف 
اإلعالم  وس���ائ���ل  م���ع  ل��ل��ت��واص��ل  األداء 
هذا  يف  واالستمرار  العصر،  مبعطيات 
العمل  م��ن  امل��زي��د  إىل  االجت����اه حي��ت��اج 
ومهين  علمي  ع��م��ل  لتقديم  واجل��ه��د، 
صناعة  يف  امل��ذه��ل  التطور  م��ع  يتناسب 

اإلعالم واالتصال.
امل���ال أستاذ  بيت  ال��دك��ت��ور مح��زة  أم��ا 
سعود  امل��ل��ك  امل��ش��ارك جبامعة  اإلع���الم 
م��ن حضور  م��ا ش��اه��دن��اه  إن  ف��ي��ق��ول: 
للدفاع  إجيابي  وتواصل  متميز  إعالمي 
املدني مع املواطنني أثناء سيول جدة ميثل 
املركز  على جناح جتربة  دقيقًا  مؤشرًا 
اإلع��الم��ي اإلل��ك��رتون��ي، ال��ذي أطلقته 
ومثااًل  امل��دن��ي،  للدفاع  العامة  املديرية 
األزمات  إدارة  عليه  تكون  أن  جيب  ملا 
التواصل  إعالميًا، عرب فتح كل قنوات 
أو  األزمة  هذه  من  املتضررين  مع  الدائم 
اإلعالم  وسائل  وممثلي  جهة،  من  تلك 
الوسائل  هذه  لتشارك  أخ��رى،  جهة  من 
مرجعية  عرب  املوقف  توضيح  يف  بدورها 

مسؤولة وموثوقة.
أن هذه  امل���ال  بيت  ال��دك��ت��ور  وأض���اف 
للقائمني  حت��س��ب  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
واإلعالم  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  إدارة  على 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي، وت��ؤك��د وج���ود رؤية 
اإلعالم  وس���ائ���ل  الس��ت��ث��م��ار  واض���ح���ة 
اإلعالمية  الرسالة  إي��ص��ال  يف  اجل��دي��د 
والتحذيرية  التوعوية  مضامينها  بكل 
الوسائل  هذه  من  واالستفادة  والثقافية، 
للتواصل  وفاعلة  حقيقية  جسور  مد  يف 
يؤسس  مبا  بالرسالة،  املستهدفني  مع 
لتعاون مشرتك لتعزيز إجراءات السالمة 

والوقاية من املخاطر.

المسؤولية االجتماعية..

التي نريدها 
السنوات  ي��رتدد ك��ث��ريًا خ��الل 
مصطلح  امل���اض���ي���ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
»امل��س��ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة« يف 
جماالت كثرية، أبرزها ميادين 
كرعاية  االج��ت��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 
ومساعدة  وامل��ع��اق��ني  األي���ت���ام 
وغريها  وامل���رض���ى،  ال��ف��ق��راء 
للرعاية  املستحقة  الفئات  من 

واملساعدة.
واحلقيقة أن الدولة – رعاها اهلل – ال تدخر جهدًا يف رعاية 
االجتماعية  كالشؤون  املعنية  ال���وزارات  عرب  الفئات  ه��ذه 
وغريها، إضافة إىل حرصها على إتاحة اجملال للشركات 
برامج  يف  لإلسهام  اخل��ري  وأه��ل  األع��م��ال  ورج��ال  الوطنية 
واهليئات  املدني  اجملتمع  منظمات  عرب  الفئات،  هذه  رعاية 

واجلمعيات اخلريية.
لكن يظل هناك قصور يف فهم فئات كثرية ملفهوم املسؤولية 
االجتماعية، الذي يتجاوز يف حقيقته تقديم املساعدة هلذه 
الفئات إىل اإلسهام والشراكة يف دعم جهود كل مؤسسات 

الدولة ألداء دورها يف مجيع جماالت التنمية بال استثناء.
ولنتوقف مثاًل عند املسؤولية االجتماعية يف تشجيع الصناعة 
املدني  واضحًا ملؤسسات اجملتمع  الوطنية، فال جند جهدًا 
يف هذا االجتاه، وال جند حضورًا حقيقيًا ملؤسسات اجملتمع 
دعم  أو  الداخلية  السياحة  تشجيع  مثل  جم��االت  يف  املدني 

تنمية الصادرات غري النفطية، وهكذا.
ورمبا كان الدفاع املدني أفضل حظًا من قطاعات وأجهزة 
أخ���رى ك��ث��رية، م��ن ح��ي��ث اس��ت��ش��ع��ار ك��ث��ري م��ن األفراد 
واملؤسسات مسؤوليتهم االجتماعية يف دعم قدرة هذا اجلهاز 
على محاية األرواح واملمتلكات، ورمبا يكون ذلك التفاعل 
الدفاع  أعمال  بطبيعة  مرتبطًا  املسؤولية  ه��ذه  واستشعار 
بصورة  واملنشآت  األف��راد  وسالمة  أمن  متّس  اليت  املدني، 
مباشرة، لكن يظل هذا التفاعل مع جهود الدفاع املدني من 
قبل كثري من األفراد واملؤسسات أسريًا هلذه الرؤية الضيقة، 
ال يتعداها لرؤية أعّم نلمس آثارها يف سلوك املواطن الفرد 
الذي يفسح الطريق لسيارات الدفاع املدني لتباشر مهامها، 
أو يعزف عن التجمهر املعطل لقوات الدفاع املدني يف كثري 
االلتزام  على  الصناعية  املنشآت  حرص  أو  احل��وادث،  من 
وجود  حلم  إىل حتقق  وصواًل  السالمة،  ومتطلبات  بشروط 
مجعية خريية حتمل اسم »أصدقاء الدفاع املدني«، تكون 
نواة لعمل مؤسسي جيّسد املسؤولية االجتماعية احلقة، اليت 

نريدها ونتطلع إليها.

العقيد/ عايض 
جمعان الغامدي

مدير إدارة التخطيط للتدريب
باإلدارة العامة للتدريب
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غري  طبيعتها  اليابان  عن  يعرف 
املستقرة، وتتعرض البالد سنويًا 
آلالف الزالزل، إضافة إىل وجود 
وموجات  ال��ن��ش��ط��ة  ال���رباك���ني 
»تسونامي«،  أو  الزلزالية  امل��د 
وه���ي ال�����زالزل ال���يت حت���دث يف 
موجات  عنها  وينتج  احمليط  قاع 

هائلة.

ماهو مقياس 
ريختر؟

رخيرت،  مقياس  عن  نسمع  لعلنا 
املعروفة  العزم  درج��ة  مقياس  أو 

كوحدة لقياس الشدة الزلزالية، 
العزم،  وللعلم فإن مقياس درجة 
الذي  الزلزالي  العزم  مقياس  أو 
أو   MMS ب���ال���رم���ز  ل���ه  ي���رم���ز 
يستخدم  م��ق��ي��اس  ه���و   ،MW
الشدة  لقياس  ال���زالزل  علم  يف 
اليت  الطاقة  حيث  من  الزلزالية 
املقياس  ويعتمد  عنه،  ص��درت 
على أس��اس ع��زم ال��زل��زال الذي 
مضروبة  األرض  صالبة  يساوي 
االنزالق  ك��م��ي��ة  م��ت��وس��ط  يف 
اليت  املساحة  الفالق وحجم  على 

انزلقت.

وضع هذا املقياس يف السبعينيات 
من القرن العشرين، أما مقياس 
الثالثينيات  رخيرت الذي ظهر يف 
حاليًا  املستخدم  امل��ق��ي��اس  فهو 
الزالزل  جلميع  ال��ق��ي��م  لتقدير 
املساحة  هيئه  قبل  من  الكبرية 

اجليولوجية األمريكية.

مقاييس الزالزل
ووف���ق���ًا هل���ذه امل��ق��اي��ي��س ميكن 
من  ال��زل��زال��ي��ة  اهل���زات  تصنيف 

حيث شدتها وقوتها كما يلي:
شدة الزلزال:1، الوصف: ضمن 

التخطيط في مواجهة الكارثة
تنبأ اليابانيون بأنه سيقع زلزال في غرب البالد بقوة 8 درجات وأكثر على مقياس ريختر، وأعدوا العدة لذلك، لكن التوقعات باءت 

بالفشل، وتحول مسار الهزة األرضية إلى  شمال شرق اإلمبراطورية اليابانية، ليضرب زلزال عنيف بقوة 8.9 درجات بمقياس ريختر 
شمال شرق اليابان, في 12 مارس 2011م، مما أدى إلى اهتزاز المباني في طوكيو، وتسبب بأمواج تسونامي بعلو 10 أمتار اجتاحت 

سواحل سنداي شمال شرق البالد على المحيط الهادئ، مخلفًا وراءه آالف الضحايا, فضاًل عن مئات اآلالف ممن اضطروا إلخالء 
منازلهم وسط حالة من الفزع والخوف من تداعيات الزلزال, والسيما بسبب األضرار التي لحقت بالمحطات النووية, ناهيك عن التأثيرات 

المصاحبة في االقتصاد والصحة والتعليم والطرق وعمليات تأمين حياة الناجين والبحث عن المفقودين وتأمين المأوى لهم والرعاية 
الصحية ولّم شمل المشردين بذويهم.. وفي السطور التالية نعرض للمرحلة السابقة للزلزال الذي ضرب اإلمبراطورية اليابانية

عبدالرمحن احلساوي
كبري أخصائيي السالمة
العمليات / احلماية املدنية

رؤية
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حدود أجهزة القياس، تتحسسها 
أجهزة السيسموغراف.

)ضعيفة(،   2 ال����زل����زال:  ش���دة 
الوصف: يشعر بها أناس قليلون، 
ال��زل��زال )م��ق��ي��اس رخيرت(:  ق��وة 

،3.5
شدة الزلزال: 3 )قليلة(، الوصف: 

ال يكاد حيس به، قوته: 4.2.
)معتدلة(،   4 ال����زل����زال:  ش���دة 
الوصف: حيس به املشاة، القوة: 

.4.3
الشيء(،  بعض  )قوية   5 الشدة: 
الوصف: يستيقظ بعض الناس، 

القوة:4.8.
الوصف:  )ق���وي���ة(،   6 ال���ش���دة: 
ترتنح األشجار وتسقط األشياء، 

القوة:4.8-5.4.
الشدة: 7 )قوية جدًا(، الوصف: 
اجلدران،  تتشقق   - ع��ام  إن��ذار 

القوة: 5.5-6.1.
الوصف:  )ه��دام��ة(،   8 ال��ش��دة: 
املتحركة،  ال��س��ي��ارات  ت��ت��أث��ر 

القوة: 6.2-6.8.
الوصف:  )خم��رب��ة(،   9 ال��ش��دة: 
وتتشقق  ال��ب��ي��وت  بعض  تسقط 

األرض، القوة:6.9.
الوصف:  ال��ش��دة:10)ك��ارث��ة(، 
تتفتح األرض وحتدث انهيارات، 

القوة:7-7.3.
للغاية(،  )ك���ارث���ة  ال���ش���دة:11 
البنايات،  بعض  تبقى  الوصف: 

القوة:7.4-8.1
الوصف:  )مفجعة(،   12 الشدة: 
)أقصى  ال����ق����وة:  ت������ام،  دم������ار 

درج�����ة8.9(، وه���ذا م��ا تعرضت 
ل��ه ال��ي��اب��ان أخ����ريًا، وق��د رفعت 
األمريكية  اجليولوجية  املساحة 
قوة الزلزال إلي 9درجات حسب 

مقياس رخيرت.

المدن والمناطق 
المتضررة

والبلدات  امل�������دن  أه������م  م�����ن 
بزلزال  امل���ت���ض���ررة  وامل���ن���اط���ق 
مياغي،  سنداي،  مدن:  2011م 
مياغي،  م��ي��ن��ام��ي��س��ان��ري��ك��و، 
إيواته،  ري���ك���وزي���ن���ت���اك���ا، 
ميناميسوما، فوكوشيما، شبه 
أوناغاوا،  أوش��ي��ك��ا،  ج��زي��رة 
مياغي، إيشينوماكي، مياغي، 
كيسني- إيواته،  أوتسوتشي، 

نوما، مياغي.

معلومات عن الزلزال
وقع الزلزال عند متزق جبزء من 
قشرة األرض مساحته قرابة 250 
عرضًا،  ميل  و100  ط��واًل  مياًل 
التكتونية  ال��ص��ف��ائ��ح  ب��ان��زالق 
ألكثر من 18 مرتًا،وتقع اليابان 
وهي  النار«،  »حزام  منطقة  فوق 
احمليط  ح����وض  ح����ول  م��ن��ط��ق��ة 
الزالزل  ف��ي��ه��ا  ت��ن��ش��ط  اهل�����ادئ 
وال���رباك���ني ومت��ت��د ع��ل��ى مدى 
شرق  مش��ال  كيلومرت  أل��ف   40
اليابان، وبؤرته من مدينة سنداي 
ومياقي، وشدة الزلزال 12 وقوته 
8،9 على مقياس رخيرت ورفع إىل 

قوة 9 على نفس املقياس.

خطط الطوارئ
اسرتاتيجية  يف  اليابانيون  يعتمد 
ع��ل��ى طريقة  ال����زالزل  م��واج��ه��ة 
الوضع  حمل���اك���اة  ال��س��ي��ن��اري��و 
النامجة  ل��ل��ك��وارث  املستقبلي 
عبارة  والسيناريو  ال��زالزل،  عن 
م��ن خالل  للواقع  ع��ن حم��اك��اة 
عمليات افرتاضية مشابهة متامًا 
مل��ا ق��د حي���دث، اع��ت��م��ادًا على 
املاضي،  ملا حدث يف  االستقراء 
قد  مم��ا  التخفيف  أو  ل��ت��ف��ادي 

حيدث مستقباًل.
األخرية  الزلزالية  اهل��زة  وج��اءت 
بانتظار  ال���ي���اب���ان  ت��ق��ب��ع  ف��ي��م��ا 
ب��� »زل�����زال توكاي  ي��س��م��ى  م��ا 
ال��ع��ظ��ي��م«، وه��ي ك��ارث��ة كان 
ي��ت��وق��ع ح��دوث��ه��ا ج��ن��وب غرب 
اليابان،  ع��اص��م��ة  ط��وك��ي��و 
التقنيات  ك��اف��ة  ش��ح��ذت  ال��يت 
العلمية وأنفقت فيها الرتيليونات 
كان  ال��يت  للكارثة  اس��ت��ع��دادًا 
مرجحًا وقوعها استنادًا إىل علم 
ولكن  الدقيق،  بالزالزل  التنبؤ 
وق��ع مشال  ال��زل��زال  أن  املفاجأة 
ال��ي��اب��ان ح��ي��ث مل يكن  ش���رق 

متوقعًا حدوثه.

السيناريو  لتطبيق  العمل  ويعتمد 
على املعطيات التالية:

1– حصر عدد السكان وفئاتهم 
أو  الدخل  متوسطي  أو  )أغنياء 
فقراء( والكثافة السكانية يف 

كل منطقة .
املباني  ونوعية  أعداد  حصر   –2
تعليمية،  جت��اري��ة،  )سكنية، 
مطارات(،  حكومية،  صحية، 
ونوع املنشأة )خرسانية، شعبية، 
احلديد،  م���ع  م������زدوج  م��س��ل��ح 
طوابق  ع��دد  وحصر  خشبية(، 

املباني.
الرتبة )صخرية،  نوع  معرفة   –3

رملية، أو رملية صخرية(.
4– وضع املنطقة املستهدفة على 
إىل  وتقسيمها  مربعات  خريطة 
وحدات صغرية حتى يسهل تقييم 
اخلطر الزلزالي يف كل منطقة.

5- اختيار سيناريو لزلزال معني 
الزلزالية  والشدة  القوة  وحت��دد 
وعمق الزلزال وخيتار أكثر من 

سيناريو.
6- معرفة أطوال وأماكن البنية 
التحتية )املياه، اهلاتف، الصرف 
الكهرباء(،  ال��غ��از،  الصحي، 
أمرًا  ال��ربن��ام��ج  يعطي  ث��م  وم���ن 
بقراءة املعلومات وحتليلها حسب 
حتتاج  واليت  املدخلة،  املعلومات 
حتى  متناهية  ودق���ة  وق���ت  إىل 

يتقبلها الربنامج.
وب��ال��ت��ال��ي خت���رج ال��ن��ت��ائ��ج على 

خطة متكاملة 
تحاكي الواقع في 
حال حدوث الزالزل 
والكوارث الطبيعية
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وخرائط  م��ئ��وي��ة  نسبة  ش��ك��ل 
والتلف  امل��ت��ض��ررة  ل��ألم��اك��ن 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف  احل���اص���ل 
وعدد الضحايا حسب قوة وشدة 

الزلزال املتمثل يف السيناريو.
حتليل  إج����راء  ي��ت��م  عليه  وب��ن��اء 
معرفة  طريق  ع��ن  النتائج  هل��ذه 
واألماكن  اإلي������واء  م���راك���ز 
ال��يت حت��ت��اج إلخ���الء، وكيفية 
العالج للمصابني وإجياد الطرق 
اجلسور  ب��ع��ض  ألن  ال��ب��دي��ل��ة، 
تهاوت وأغلقت الطرق، وهذا يف 

الساعات األوىل من احلدث.
وقد اطلعت على خطة الطوارئ 
لليابان خالل دراسيت يف  العامة 
جامعة طوكيو يف جمال هندسة 
عمليات  غرفة  وزرت  ال���زالزل، 
ال��ط��وارئ ال��ع��ام��ة، وك��ان��ت يف 
لكن  والتهيؤ،  االستعداد  غاية 
ال��ق��وة ال��ت��دم��ريي��ة ل��ل��زل��زال هذه 
امل��ت��وق��ع بكثري،  ف��اق��ت  امل����رة 
حسب  املستهدفة  املنطقة  ألن 
جنوب  منطقة  ه��ي  تقديراتهم 

غرب اليابان.
وزير  ال��ت��ق��ي��ت  أن����ين  وأذك������ر 
2007م  عام  الياباني  اإلسكان 
إننا  ق����ال  أن  ب��ع��د  وس���أل���ت���ه، 
مستعدون ألي زل��زال: م��اذا عن 
االستعداد لزلزال قادم؟ فأجاب: 
يتمنى  إنه  حنن مستعدون. وقال 

ب��ق��وه 8 على  زل���زال  أن حي��دث 
م��ق��ي��اس رخي���رت ح��ت��ى ي��ت��اح هلم 
اختبار خطة التعامل معه، فيما 
يعكس حالة من الثقة والتحدي 
هلا  وصلوا  اليت  والعلوم  بالتقنية 
واحلقيقة  اخل��ط��ة،  تنفيذ  يف 
أسهمت  اليابانية  اخل���ربات  أن 
بشكل واضح يف تقدير اخلطر 
أن  فلو  ح��دت��ه،  م��ن  والتخفيف 
رخيرت  مبقياس   9 ب��ق��وة  زل����زااًل 
ض��رب دول���ة أخ���رى، خصوصًا 
من الدول النامية أو الفقرية مثل 
إندونيسيا أو نيبال، أو دولة من 
لكان  الالتينية،  أمريكا  دول 
لكل   %100 من  يقرتب  الدمار 
مراعاة  مع  املنكوبة،  املنطقة 
أن )اخلطة ليست بشيء ولكن 
التخطيط هو كل شيء(، ومما 
يدل على تكامل عناصر اخلطة 
الزالزل  بعد  احلرائق  نشوب  أن 
يوجد  ألن��ه  ج���دًا،  قلياًل  ك��ان 
مركزي  آل��ي  نظام  اليابان  يف 
أوت��وم��ات��ي��ك��ي ل��إلط��ف��اء، ويف 
تغلق  ه����زة  أي  ح�����دوث  ح����ال 
املوصلة  بالغاز  التغذية  مصادر 
التجارية  واحمل������ال  ل��ل��م��ن��ازل 
وغ���ريه���ا، وك���ذل���ك ف���إن املد 
املصاحب  »التسونامي«  البحري 
وصوله  قبل  به  التنبؤ  مت  للهزة 
واس��ت��ط��اع مركز  ل��ل��س��واح��ل، 

السكان  تنبيه  املبكر  اإلن��ذار 
والثقافة  دقيقة،   40 قبل  إليه 
يف  أسهمتا  والتوعية  اليابانية 

جناح عمليات اإلخالء واإليواء.

السلوك الشخصي 
لالفراد

بسبب وجود اليابان على املنطقة 
ال��ن��اري��ة ل��ل��زالزل، ووق���وع مئات 
اليابان،  يف  س��ن��وي��ًا  ال�����زالزل 
الدوالرات  ماليني  أنفقت  فإنها 
مواطنيها  وتثقيف  توعية  على 
الزالزل  مبخاطر  بها  واملقيمني 
حدوث  أثناء  التصرف  وكيفية 

زلزال.
ويذكر أنه عندما ضربت مدينة 
1995م  ع��ام  اليابانية  ك��وب��ي 
مقياس  على   7.5 قوته  ب��زل��زال 
العظمى  النسبة  رخيرت، كانت 
من السكان يف املناطق املتضررة 
م��ن ك��ب��ار ال��س��ن، يف ح��ني أن 
يغطون  وال  ق��ل��ي��ل��ون  ال��ش��ب��اب 
عمليات اإلخالء واإليواء وإعادة 
األوضاع، وجلأت احلكومة إىل 
إخراج املساجني واالستعانة بهم، 
وفعاًل قدموا عماًل إنسانيًا أفاد 
عمليات  خطة  تنفيذ  يف  كثريًا 

الطوارئ.

اليابان  يف  اإلق��ام��ة  أردت  وإذا 
ملدة طويلة فأنت مرغم على أخذ 
م��ع��ل��وم��ات ت��وع��ي��ة ض��د خماطر 
وكيف  والتسونامي،  ال���زالزل 
أماكن  وت����ع����رف  ت���ت���ص���رف 
تطوعي  برنامج  وهناك  اإليواء، 
الكل  يعرف  لذلك  متكامل، 
سيعمل  وم����اذا  وم��ك��ان��ه  دوره 
اخلدمة  أم����ور  ي��دي��ر  وك��ي��ف 
واملتطوعون  م���ن���ه،  امل��ط��ل��وب��ة 
أس��اس��ي��ة ألعمال  ه��م رك��ي��زة 
الطوارئ، ومن األمثلة أيضًا على 
تكامل التخطيط قيام املتطوعني 
لألماكن  ب���زي���ارة  ال��ي��اب��ان  يف 
الزالزل  م���ن  ت��ت��ض��رر  مل  ال���يت 
واملستلزمات  امل��الب��س  ومج���ع 
لتقدميها  اخلاصة  واالحتياجات 
جيمعون  أنهم  حتى  للمهجرين، 
ويتوافد  ل��ل��ت��دف��ئ��ة،  األخ���ش���اب 
واملسعفون  واملمرضون  األطباء 
وال���ص���ي���ادل���ة وامل���خ���ت���ص���ون يف 
وعلماء  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ة 
اإليواء  النفس على معسكرات 

لتقديم خدماتهم.
ومن تفاصيل اخلطة أيضًا وجود 
م��رك��ز إع���الم���ي مي��ك��ن ألي 
شخص من خالله أن يتتبع أحوال 
إضافة  عليهم،  ويطمئن  عائلته 
توضع  كبري  حائط  وج��ود  إىل 
عليها  يكتب  ملصقات  عليه 
امسه  الناجني  من  شخص  كل 
حسب  مرتبة  وتكون  وعنوانه، 
احلروف اهلجائية، فيمكن ألي 
شخص البحث عن ذويه ومعرفه 
أنه  القول  وخالصة  مكانهم، 
)عندما تنفق الدول ميزانية قليلة 
قبل وقوع الكارثة فإنها ستنقذ 
كثرية،  ومم��ت��ل��ك��ات  أرواح�����ًا 
الكارثة  وق���وع  ب��ع��د  ولكنها 
ولن  مضاعفة  أضعافًا  ستنفق 
تستطيع إنقاذ األرواح والضحايا 

واملمتلكات(.

الزلزال ليس هو من يقتل الناس ولكن 
املباني هي اليت تقتل الناس

خبري ياباني

رؤية
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رائد دكتور/
صالح سعيد آل خيار القحطاني
اإلدارة العامة للحماية املدنية

التغير المناخي..
وتدابير الحد من آثاره

ال يفرق الكثريون بني املناخ والطقس كونهما يتعلقان بالعوامل اجلوية، إال أن الطقس 
يعنى مبناطق حمددة ويف فرتات زمنية قصرية، بينما املناخ يعنى بالعوامل اجلوية لفرتات 
زمنية طويلة.. والتغري املناخي هو تغري يف تقلبات العوامل اجلوية الطبيعية املرصودة يف 
مناطق حمددة من الكرة األرضية، أو يف كافة أحنائها، وقد تكون على مدى عقود أو 
فرتات زمنية أطول، قابلة للمقارنة ويتم حتديدها من خالل اختبارات إحصائية. وحيدث 
التغري املناخي ألسباب مباشرة أو غري مباشرة نتيجة ألنشطة بشرية ذات تأثري على تكّون 
بارتفاع متوسط  الوقت احلالي  التغري يف  العاملي، وأصبح واضحًا ذلك  الغالف اجلوي 
درجات احلرارة على اليابسة واحمليطات، وارتفاع املتوسط العاملي ملستوى سطح البحر، 
وذوبان اجلليد على نطاق واسع، وخاصة يف القطب اجلنوبي من الكرة األرضية، وقد 
أطلق على ذلك االحتباس احلراري. ومت رصد تلك التغريات عام 1988م عن طريق منظمة 
األرصاد العاملية، وبناء على ذلك مت إنشاء العديد من املنظمات الدولية واحمللية اليت ُتعنى 
بهذه الظاهرة، ومن ضمنها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف نفس العام، 
وإصدار  العاملية  الظاهرة  دراسة هذه  بهدف  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 
التقارير العلمية وتقديم املساعدات واالستشارات الالزمة للدول ملواجهة تلك التغريات، 
وأدى ذلك إىل إنشاء اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عام 1992م، املبنية 
على تقرير تلك اهليئة عام 1990م. والتغري املناخي يعد من أهم التحديات البيئية األكثر 
خطورة اليت تواجه العامل حاليًا، وقد سجل أعلى متوسط لدرجات احلرارة يف العامل 
خالل الفرتة من 1995م إىل 2006م، كما رصدت زيادة يف شدة األعاصري االستوائية يف 
مشال األطلسي. ويتوقع، بناء على النماذج العلمية املستخدمة، أن يزيد متوسط درجات 
احلرارة مبعدل.0.2 درجة مئوية يف العقد الواحد، حسب التقارير العلمية الصادرة من 
البيئة  على  سليب  تأثري  التغريات  ولتلك  املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  اهليئة 
النصف  يف  الزراعية  احملاصيل  من  الكثري  على  احل��رارة  تأثري  مثل  وعلى سكانها، 
املياه  موارد  وقلة  الغابات،  الطردية يف حرائق  والزيادة  األرضية،  الكرة  الشمالي من 
نتيجة  الوفيات  عدد  وزي��ادة  األمطار،  هطول  وتغريات يف  جافة  مناطق  لتكّون  نتيجة 
السواحل إىل خماطر متزايدة، وحدوث فيضانات شديدة  النتشار األمراض، وتعرض 

نتيجة الرتفاع مستوى سطح البحر.
وتشري الدراسات إىل أن أهم األسباب لتلك التغريات هو زيادة انبعاثات الغازات اليت تؤدي 
النرتوجني  وأكاسيد  وامليثان  الكربون  ثاني أكسيد  وهي  احل��راري،  االحتباس  إىل 
واهلالوكربونات من عام 1970م إىل عام 2004م بنسبة 70%، نتيجة لألنشطة البشرية 
من  اليت  التغريات  تلك  تواجه  أن  الدولية  للمجتمعات  وميكن  والصناعية.  السكانية 
العديد من  واالقتصادية، عرب  البيئات االجتماعية  تفاديها عن طريق تكييف  الصعب 
التدابري واإلجراءات اليت تهدف للحد من تأثر البيئة والسكان بتلك التغريات، سواء قبل 
احلدث أو أثناء حدوثه أو بعده، مبا يتناسب مع تلك التغريات، وتقليل ومعاجلة األسباب 
ومنها تقليل نسب انبعاثات الغازات املسببة لالحنباس احلراري، ومواجهة التغريات عن 
طريق توفري التقنيات احلديثة اليت حتد من خماطرها ورصدها قبل أن تقع، واالستعداد 
بتوفري معلومات كاملة عن شدتها وإمكان تأثريها لتجهيز ما يتطلبه املوقف للتخفيف 

من تلك املخاطر.
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أواًل: القرار اإلداري:
بالشكل  إرادتها  عن  اإلدارة  إفصاح  هو 
الذي حيدده القانون مبا هلا من سلطة عامة 
بقصد  وذلك  واللوائح،  القوانني  مبقتضى 
كان  متى  معني  قانوني  مركز  إح��داث 
الباعث  وكان  قانونيًا،  وجائزًا  ممكنًا 

عليه ابتغاء مصلحة عامة.

ثانيًا: أنواع القرار اإلداري:
أنواع القرار اإلداري متعددة حسب الوجهة 
وتنقسم  ال���ق���رار،  إىل  منها  ينظر  ال���يت 
إىل  التكوين  اإلدارية من حيث  القرارات 

قسمني:
ملكية  »ن��زع  مثل  مركبة،  ق���رارات   -1

عقار خاص للمنفعة اخلاصة«.
2- قرارات بسيطة، مثل »التعيني أو الرتقية 

أو النقل أو الفصل«.
ال��ق��رارات اإلداري��ة من حيث  كما تقسم 

الرقابة القضائية إىل قسمني:
اخلاضعة  غ��ري  اإلداري������ة  ال���ق���رارات   -1
فهي  ث��م  وم��ن  اإلداري،  ال��ق��ض��اء  ل��رق��اب��ة 
التعويض،  أو  باإللغاء  فيها  للطعن  قابلة 

وهي  احلكومة،  أو  السيادة  أعمال  مثل 
بها  تقوم  األع��م��ال  م��ن  ع��ن طائفة  ع��ب��ارة 
السلطة التنفيذية، وتتميز بعدم خضوعها 
الدولة  بسيادة  التصاهلا  القضاء  لرقابة 
كالعالقات  اخل��ارج،  من  أو  الداخل  من 
الدبلوماسية والقنصلية مع الدول األخرى، 
وقرارات إعالن احلرب واهلدنة، وقرارات 
الدولية، وكذلك  واالتفاقيات  املعاهدات 
بعض األعمال املتعلقة بأمن الدولة، »وقد 
ب��ن��ظ��ري��ة أعمال  أخ���ذ امل��ن��ظ��م ال��س��ع��ودي 
ال��س��ي��ادة، وذل��ك يف امل���ادة )9( م��ن نظام 

ديوان املظامل«.
خترج  اليت  العادية  اإلداري��ة  القرارات   -2
غالبًا  تتعلق  وه��ي  ال��س��ي��ادة،  أع��م��ال  ع��ن 
بالعالقات بني الدولة من جانب ومواطنيها 
القرارات  النوع من  من جانب آخر، وهذا 
فيقبل  اإلداري،  القضاء  لرقابة  خيضع 
حدود  يف  والتعويض  باإللغاء  فيه  الطعن 

القواعد القانونية واملواعيد احملددة.
وت��ن��ق��س��م ال���ق���رارات اإلداري�����ة م��ن حيث 

اإلجيابية والسلبية إىل قسمني:
1- القرار اإلداري اإلجيابي: وهو عبارة عن 
قرار صريح تصدره اإلدارة باملنح أو املنع، 
ويتجلى فيه موقفها اإلجيابي إزاء الطاعن، 
ومن أمثلة هذا النوع قرار تعيني موظف يف 

وظيفة عامة.
عن  تعبري  هو  السليب:  اإلداري  القرار   -2
عن  تعلن  ال  حيث  ل���إلدارة،  سليب  موقف 
إرادتها صراحة بالنسبة ملوضوع معني جيب 

لألنظمة  طبقًا  بشأنه  موقف  اختاذ  عليها 
واللوائح.

ال��ق��رارات اإلداري����ة من  تنقسم  وك��ذل��ك 
حيث مداها وعموميتها إىل قسمني:

فردًا  ختاطب  فردية:  إداري��ة  ق��رارات   -1
بالذات، أو حالة خاصة  أو أفرادًا معينني 
إلغاء  أو  تعديل  أو  إن��ش��اء  عليها  وي��رتت��ب 

مركز قانوني شخصي.
القرارات  إدارية الئحية: وهي  قرارات   -2
قانونية  قواعد  على  تنطوي  اليت  اإلداري��ة 
إلغاء  أو  تعديل  أو  إنشاء  إىل  تؤدي  عامة، 
للتطبيق  وتصدر  عامة،  قانونية  مراكز 
م��ع��ني وال حم����دد من  ع��ل��ى ع����دد غ���ري 

األشخاص.

ثالثًا: أركان القرار اإلداري:
اليت  الواقعة  أو  احلالة  وه��و  السبب:   -1

تدفع رجل اإلدارة إىل اختاذ القرار.
2- االختصاص: وهي القواعد اليت حتدد 
إبرام  متتلك  ال��يت  اهليئات  أو  األش��خ��اص 

التصرفات العامة.
3- الشكل: وهو املظهر اخلارجي للقرار 
األنظمة  تتطلبها  اليت  اإلجرائية  والقواعد 

واللوائح إلصدارها.
4- احمل���ل: وه��و األث���ر ال���ذي حي��دث��ه هذا 
وقت  القائمة  القانونية  احلالة  يف  القرار 

صدوره.
الذي  النهائي  اهل���دف  وه��ي  ال��غ��اي��ة:   -5
يسعى رجل اإلدارة إىل حتقيقه من إصدار 

القرار.
وتتمثل عيوب القرار اإلداري 
يف: عيب االختصاص، عيب 
خمالفة  ع��ي��ب  ال��ش��ك��ل، 
السبب،  ع��ي��ب  ال��ق��ان��ون، 
بالسلطة،  االحنراف  عيب 
إذ أص��اب عيب من  حبيث 
هذه العيوب القرار اإلداري 
جعله غري مشروع، ومن ثم 

جيوز الطعن فيه باإللغاء.
لعيوب  وما سبق هو موجز 
ال��ق��رارات اإلداري����ة بصفة 

عامة.

القرار اإلداري

عقيد/ حممد بن عبداهلل احلربي
مدير إدارة الشؤون القانونية
باملديرية العامة للدفاع املدني
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يف  بالفصل  املختص  هو  اإلداري  القضاء 
املنازعات اليت تنشأ بني األفراد واإلدارة، 
صاحبة  بصفتها  اإلدارة  تظهر  عندما 
ال  بامتيازات  وتتمتع  والسلطة  الصالحية 

يتمتع بها األفراد.
إن قضاء املظامل يف اإلسالم متتد جذوره 
عليه  اهلل  اهلل صلى  رس��ول  بعثة  قبيل  ملا 
»حلف  يسمى  م��ا  إىل  وحت��دي��دًا  وس��ل��م، 
تعاقدت  مب��ق��ت��ض��اه  ال����ذي  ال���ف���ض���ول«، 
أال جت��د مبكة  على  ق��ري��ش  وت��ع��اه��دت 
مظلومًا من أهلها أو غريهم إال قاموا معه 
عليه  ت��رد  حتى  ظلمه  م��ن  على  وك��ان��وا 
مظلمته، أي أنهم تعاهدوا على رد املظامل 

وإنصاف املظلوم من الظامل.
الشريعة  مبادئ  من  نابع  نشأته  وأس��اس 
الظلم وكررت  ذم��ت  ال��يت  اإلس��الم��ي��ة، 
ال��وع��ي��د وح��ض��ت ع��ل��ى ال��ع��دل، وسلطة 
العربية  اململكة  يف  اإلداري  ال��ق��ض��اء 
الذي  امل��ظ��امل«،  »دي���وان  ه��ي  السعودية 

حيمل اسم »احملكمة اإلدارية«.
نصت املادة األوىل من نظام ديوان املظامل 
»ديوان  أن  على  1402ه���  عام  الصادر يف 
مستقلة  إداري  قضاء  هيئة  ه��و  امل��ظ��امل 

ترتبط مباشرة جباللة امللك«.
نظام  إصدار  ومت  القديم  النظام  ألغي  ثم 
ديوان املظامل اجلديد يف 1428/09/19ه�، 
النظر  اختصاصه صالحية  إىل  وأضيفت 
سواء  العسكرية،  احل��ق��وق  يف  وال��ب��ت 

دعوى التعويض، اليت ربطها املشرع مبدة 
تاريخ  من  سنوات  خبمس  حم��ددة  زمنية 
تلك  وبعد مضي  به،  املدعى  احلق  نشوء 
املدة ال يصح النظر يف دعاوى التعويض، 
أو دعاوى إلغاء القرار اإلداري متى كان 
مرجع الطعن هو عدم االختصاص أو وجود 
عيب يف الشكل أو عيب يف السبب، أو 
متى خالفت جهة اإلدارة األنظمة واللوائح 
أو وقع اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أو 
ما تصدره اللجان شبه القضائية واجملالس 

التأديبية العسكرية.
القرارات اإلدارية  للمتظلم من  إذن.. حيق 
املطالبة بإلغاء تلك القرارات إذا ما أساءت 
يف  تعسفت  أو  السلطة  استعمال  اإلدارة 
استخدامها، مع التنويه إىل أن على طالب 
إلغاء القرار مراعاة اإلجراءات الشكلية 
املرتبطة باملدد الزمنية اليت جيب أن يلتزم 
العلم  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ًا  ستون  وه��ي  بها، 

بالقرار.
إن  نقول  أن  باإلمكان  أصبح  وه��ك��ذا 
هناك رقابة قضائية على أعمال اإلدارة يف 
اململكة العربية السعودية، تسعى للحفاظ 
الذي يضمن حقوق  املشروعية  على مبدأ 
اإلداري  واالستقرار  اجملتمع،  يف  األفراد 
الذي يعين مبدأ »املشروعية« يف كل ما 
يكون  ب��أن  نشاط،  من  اإلدارة  به  تقوم 
والنظامية  التشريعية  للقواعد  موافقًا 

القائمة يف اجملتمع.

كثريًا ما يأتي السؤال عن جواز استخدام 
البعض  وي��ربر  تأديبية،  كعقوبة  النقل 
استخدام هذا النوع من العقوبات مستندًا 
العامة،  للمصلحة  ش��رع  النقل  أن  إىل 
ومعاقبة املقصر يف العمل بنقله من منطقة 
بينما  املصلحة،  تلك  حيقق  أخ���رى  إىل 
النقل كعقوبة  استخدام  أن  البعض  يرى 
التعسف يف  م��ظ��اه��ر  أح���د  ه��و  ت��أدي��ب��ي��ة 
استخدام السلطة، والراجح فقهًا وقضاء 
غري  تأديبية  كعقوبة  النقل  استخدام  أن 
قاعدة  ملخالفته  وذل���ك  ن��ظ��ام��ًا،  ج��ائ��ز 
القاعدة  ختصيص األهداف، ومفاد هذه 
املنظم  أن  هذا  موضوعنا  على  وتطبيقها 
جيوز  فال  للتأديب  طريقًا  حي��دد  عندما 
للجهة سلوك طريق غريه، ومن املعلوم أن 
حددها  اليت  العقوبات  إحدى  ليس  النقل 
املنظم، وذهاب اإلدارة إىل استخدام النقل 
كعقوبة تأديبية يعد تعسفًا يف استخدام 
السلطة وال يستهدف املصلحة العامة، بل 
لباس املصلحة  ي��رت��دي  ت��أدي��يب  ق��رار  ه��و 
املصلحة  ألن  يستهدفها،  أن  دون  العامة 
العامة إطار عام يتضمن سري املرفق العام، 
كما يتضمن احلفاظ على حقوق املوظفني 
واملنتسبني للقطاع، فال جيوز جلهة اإلدارة 
جعل املصلحة العامة عصا ردع يف مواجهة 
استقرت  ولقد  هلا،  واملنتسبني  املوظفني 
أقضيته  وتواترت  املظامل  دي��وان  أحكام 
ملخالفته  ال��ت��أدي��يب  النقل  نظامية  ب��ع��دم 

قاعدة ختصيص األهداف.

نحو بيئة التثقيف في 
القضاء اإلداري

النقل
التأديبي

مالزم/ أمحد فهد املالكي
إدارة الشؤون القانونية

مالزم أول/ حسن علي الزهراني
رئيس قسم قضايا حقوق العسكريني 
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أن يكون  ه��ن��ا ك���ان جي��ب  وم���ن 
الت���ركي�������ز ع��ل�����ى الصن������اع����ات 
شدة  بسبب  أواًل،  البرتوكيميائية 
تأثري احلوادث اليت تقع يف حميطها، 
سواء على الفرد أو اجملتمع، وكانت 
حاجة  يف  الصناعية  املنشآت  تلك 
ماسة لتطوير منهجية حديثة ملراجعة 
ليس  فيها،  للسالمة  العملي  األداء 
الشركات  فهم  تعزيز  هدفها فقط 
الصناعية للجوانب الرئيسية ملراجعة 
أيضًا  السماح  وإمنا  السالمة،  أداء 
عملية  ب��إدارة  التشريعية  للسلطات 
الكشف عن احلالة الراهنة ألعمال 
عملية  بطريقة  املطبقة  ال��س��الم��ة 

وعلمية منظمة ومرتبة.

التنافسية  القدرة  اليوم من  نراه  وما 
العاملية،  التجارية  البيئة  يف  العالية 
الشركات  تواجهه  الذي  والتحدي 
وصغريها،  ك��ب��ريه��ا  ال��ص��ن��اع��ي��ة 
أل���ق���ى ع���ب���ئ���ًا ك����ب����ريًا ع���ل���ى تلك 
متنوعة  جمموعة  لوضع  الشركات 
والتعليمات  اإلج��راءات  من  وحديثة 
ومراقبة  وإدارة  لقياس  واألنشطة، 
واحلد  السالمة،  وأعمال  تطبيقات 
اليت  واملتنوعة  اهلائلة  األخطار  من 
فكان  الشركات،  تلك  تواجهها 
التغيريات  م��س��اي��رة  عليها  ل���زام���ًا 
السريعة يف جمال الصناعة وتطبيق 
من  واحل��د  واإلدراك  الفهم  مفهوم 
امل��خ��اط��ر ق��ب��ل وق��وع��ه��ا، ب���داًل من 

أشارت العديد من البحوث في 
مجال السالمة إلى أن هناك 

حاجة ملّحة لدول مثل المملكة 
العربية السعودية إلى منهجية 

حديثة منظمة وموثوقة، 
قادرة على الكشف عن الحالة 

الراهنة لمعايير السالمة 
في الشركات الصناعية، 

وقياس الممارسات الجيدة 
في هذا الشأن وتطوير األداء 

بما يتواكب مع تطور هذه 
الشركات ونوعية المخاطر 

المرتبطة بنشاطها.

من أجل حتقيق استجابة فاعلة يف حاالت الطوارئ

المنهجية
الحديثة

وعواملها لمراجعة 
األداء العملي للسالمة

سالمة

مقدم د/ سعد بن سعيد القحطاني
مدير إدارة متابعة وتنسيق األداء
باإلدارة العامة للسالمة
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قياس  وه��و  املطبق  احلالي  املفهوم 
وقوع  ب��ع��د  امل��ت��خ��ذة  ال��ف��ع��ل  ردات 

احلادث أو املشكلة.
ن��ت��ط��رق إىل  ال��ت��ال��ي��ة  ويف ال��س��ط��ور 
النقاط األساسية للمنهجية احلديثة 
للسالمة  ال��ع��م��ل��ي  األداء  مل��راج��ع��ة 

وتقييمها.

أواًل:
أهداف تلك المنهجية 

تتمثل في اآلتي:
القصور  جوانب  تصحيح  تشجيع  أ( 

الرئيسية يف أداء السالمة.
على  حتسينات  إدخ��ال  تشجيع  ب( 
أداء السالمة من خالل نشر تقارير 
تبادل  خ��الل  وم��ن  ال��س��الم��ة،  أداء 

أفضل أداء وممارسات للسالمة.
األداء  عن  فعالة  معلومات  توفري  ج( 
نشر  حيث  م��ن  للسالمة،  امل��ث��ال��ي 
تنفيذًا  ال��ش��رك��ات  أف��ض��ل  تقارير 
السالمة،  واش����رتاط����ات  ل��ت��داب��ري 

وجعلها منوذجًا لغريها.

ثانيًا:
التعرف على العوامل 

األساسية 
لتنفيذ منهجية مراجعة أداء السالمة 
العوامل  حت��دي��د  مت  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، 
املنهجية  ت��ل��ك  لتنفيذ  األس��اس��ي��ة 
واألحباث  ال����دراس����ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
يف  وحب��ث��ت  تطرقت  ال��يت  السابقة 
ومن خالل حتليل  السالمة،  أعمال 
اليت مت مجعها من سلسلة  البيانات 
متت  اليت  واللقاءات  النقاشات  من 
جمال  يف  اخل��رباء  من  جمموعة  مع 
السالمة يف املصانع البرتوكيميائية 
السعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف 

ن��ت��ائ��ج حتليل  وأي���ض���ًا م���ن خ����الل 
مجعها  مت  م��ع��ل��وم��ات  اس��ت��ب��ي��ان��ات 
املتخصصة  ال��ش��رك��ات  ق��ب��ل  م��ن 
ومن  البرتوكيميائية،  بالصناعات 
عوامل  ستة  حت��دي��د  مت  ذل��ك  ك��ل 
حتقيق  يف  ت��أث��ريه��ا  هل���ا  رئ��ي��س��ي��ة 
يف  السالمة  جم��ال  يف  أداء  أف��ض��ل 
البرتوكيميائية  الصناعية  املنشآت 

السعودية، وهي ممثلة يف التالي:
1- الوقاية.

2- املراقبة واإلشراف.
3- االستجابة.
4- اإلجنازات.

5- املوارد.
6- اإلدارة والتعزيز.. أو التحسني.

بنوع  سأتطرق  التالية  اجلزئية  ويف 
من التفصيل إىل تلك العوامل:

العامل  ه��ذا  ويشمل  ال��وق��اي��ة:   –  1
مجيع األعمال الواجب القيام بها ملنع 
احلوادث من الوقوع يف املقام األول، 

ويغطي اجلوانب التالية:
أ( حتديد املخاطر.

ب( ختفيف املخاطر.
ج( الوعي مبتطلبات السالمة.

د( تعزيز وتطوير االبتكار يف جمال 
الوقاية من األخطار.

2 – املراقبة واإلشراف: ويشمل هذا 
العامل تقييم مدى استمرارية مراقبة 
تنبئ  ال���يت  امل��ت��ك��ررة  اإلش������ارات 
وكيفية  احملتملة،  احل����وادث  ع��ن 
استباقية تلقي هذه اإلشارات وفهمها 
هذا  ويغطي  تنفيذها،  على  والعمل 

العامل اجلوانب التالية:
إجراءات  ورص�������د  م���راق���ب���ة  أ( 

واشرتاطات وتعليمات السالمة.
إلجراءات  املستمر  التحسني  ب( 

الكشف املبكر عن األخطار.
3 – االستجابة: ويركز هذا العامل 
اليت  للحوادث  االستجابة  مدى  على 
وقعت، مع مراعاة القواعد الداخلية 
هذا  ويشمل  وأنظمتها،  واخلارجية 

العامل اجلوانب التالية:
أ( اسرتاتيجية أداء السالمة.

ب( االستجابة للحوادث.
ج( التحقيق يف احلوادث.

د( الدروس املستفادة.
4 – اإلجنازات: ويركز هذا العامل 
على وج��ود )أدل��ة دام��غ��ة( من حيث 
تعكس  ال��يت  الرئيسية  اإلجن���ازات 
املوقع،  يف  السالمة  أداء  إجيابية 
ويشمل هذا العامل اجلوانب التالية:

أ( أهداف األداء الرئيسية.

االبتعاد عن سيناريوهات ما بعد احلادث والعمل على اتباع نهج 
استباقي لوضع التدابري واألنشطة املتعلقة بإجراءات السالمة 
نهج  السلوك غري اآلمن كان  بداًل من  السلوك اآلمن  واتباع 
العديد من الباحثني يف جماالت السالمة، الذين رأوا أن وضع 
تدابري وإجراءات سالمة مستمرة ومنظمة ملراقبة أداء وسلوك 
السالمة يف املواقع، والعمل على السيطرة على احلوادث قبل 

وقوعها، هو ما حتتاج إليه الشركات الصناعية احلديثة. 

نهج الباحثين في مجاالت السالمة

تحديد

المخاطر أولى 

خطوات ترسيخ 

السالمة

ب( مؤشرات األداء الرئيسية.
5 – املوارد: ويركز هذا العامل على 
مجع األدلة عن طريق الفحص املباشر 
للموارد املتاحة ألداء السالمة، سواء 
م��رح��ل��ة مج���ع ال��وث��ائ��ق امل��ت��اح��ة أو 
ويشمل  للموظفني،  املباشرة  الزيارة 

هذا العامل اجلوانب التالية:
أ( اسرتاتيجية املوارد.

ب( كتيبات السالمة.
ج( املعدات واملواد اخلطرة.

د( بيئة العمل.
ه�( تدريب املوظفني.

التحسني:  أو  والتعزيز  اإلدارة   –  6
كيفية  على  العامل  ه��ذا  وي��رك��ز 
اآلمنة،  ال��س��الم��ة  ع��م��ل��ي��ات  إدارة 
بها  سيتم  ال��يت  الكيفية  وت��ع��زي��ز 
التحسني للمستقبل بشكل مستمر، 
ويشمل هذا العامل اجلوانب التالية:

أ( إدارة أداء السالمة.
ب( تعزيزات أداء السالمة.
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يا رجل الدفاع!
يا رجل الدفاع!

رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله واتبع هداه 

إىل يوم الدين وبعد.
فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
كل  )ع��ل��ى  ومسلم:  ال��ب��خ��اري  روى  فيما 
إن مل جيد؟  أرأيت  قالوا:  مسلم صدقة(، 
قال: )يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق(، 
قالوا: أرأيت إن مل يستطع؟ قال: )يعني ذا 

احلاجة امللهوف(.
���َل���ه عمله هل���ذا اخل���ري أن  ف��ح��ري مب��ن َأهَّ
يصلح  وأن  حبقه،  يقوم  وأن  اهلل،  حيمد 
وأن  الربية،  لرب  اإلخالص  النية، وحيقق 
سلك  يف  به  يدخل  الذي  بالتكليف  يفرح 
)واملتصدقني  فقال:  عليهم  اهلل  أثنى  من 
وأجرًا  مغفرة  هلم  اهلل  أعد  واملتصدقات... 
وشتان  اآلية 35[،  من  ]األح��زاب:  عظيمًا( 
شتان بني اثنني، يقبل أحدهما على العمل 
إليه  يساق  وآخر  نفس،  بانشراح  حمتسبًا 
سوقًا، ويؤديه كرهًا، فيتأفف تارة ويعنف 
أخرى، وقد قال اهلل تعاىل: )يا أيها الذين 
واألذى(  باملن  صدقاتكم  تتبعوا  ال  آمنوا 

]البقرة: 264[.
عاجزًا،  فيعني  الفرصة  يغتنم  ال��ذي  أم��ا 
ويغيث ملهوفًا، فحري به أن يوفق خلريي 
اآلخرة  أما يف  السعادتني،  ونيل  الدارين، 
ف��ظ��اه��ر، وأم���ا يف ال��دن��ي��ا ف���اهلل يشكر 
لعبده، ويكافئه على بره بعباده وإحسانه 
اإلحسان(  إال  اإلحسان  جزاء  )هل  إليهم، 
]الرمحن: 60[، وهذا مالحظ يف من يعني 
ما  كثريًا  فهؤالء  النية،  وحيسن  الناس 
يعجل اهلل هلم قسطًا من اجلزاء، وقد أشار 
يف  ه��ؤالء  ملكافأة  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
الدنيا قبل اآلخرة يف أحاديث منها حديث 

أبي هريرة عند مسلم: »من يسر على معسر 
يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت 
مسلمًا سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة، واهلل 
يف ع���ون ال��ع��ب��د م��ا ك���ان ال��ع��ب��د يف عون 
أخيه«، فاإلحسان إىل اخللق جزاؤه عاجل 
وآجل، ومن مجلة جزائه العاجل أن صاحبه 
روى  فيما  صح  فقد  أب���دًا،  اهلل  خيزيه  ال 
الشيخان من حديث عائشة بنت أبي بكر 
رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ملا نزل عليه جربيل بغار حراء يف 
اخلرب املشهور، رجع إىل بيت خدجية رضي 
ُلوه حتى إذا  ب��وادره، فزمَّ اهلل عنها ترجف 
ال��رَّوع قال: )أي خدجية مالي(!  ذهب عنه 
على  )لقد خشيت  وق��ال:  وأخربها اخلرب، 

نفسي(!
فقالت رضي اهلل عنها قولتها املشهورة اليت 
أبشر!  كال  عقلها:  مت��ام  لألجيال  أب��دت 

فواهلل ال خيزيك اهلل أبدًا.
ترتد يف  ال  لدرجة  عندها  واضحة  القضية 
القسم عليها من فورها؟ ملاذا ال خيزيه اهلل 

عز وجل؟
وتصدق  الرحم،  لتصل  إن��ك  واهلل  قالت: 
وتكسب  ال���ك���ل،  وحت��م��ل  احل���دي���ث، 
املعدوم، وتقري الضيف، وتعني على نوائب 

احلق.
وهذا األثر واألثر قبله يبني ان هذا الفضل 
لغري  نفعه  وإن كان  امل��رء  له  يتعرض  قد 
م��س��ل��م، ف��ك��ي��ف ل��و ك���ان ذل���ك ملسلم  
أركان  م��ن  بركن  ب��ل  بطاعة،  متلبس 
وبني  احل�����رام،  األش��ه��ر  اإلس�����الم، ويف 
اليت  املباركة،  والبقاع  املقدسة  املشاعر 
تكون  أن  الشرعية  اهلل  إرادة  اقتضت 
آمنة، وأن يؤمَّن من قصدها: )ومن دخله 

كان آمنا( ]البقرة: 97[.
بإنقاذ  يتعلق  العمل  ك��ان  إذا  كيف  بل 
نية  يضيع  أن  مبسلم  أفيليق  أم��م!  حياة 
ق��ول اهلل  امل��ذك��ور يف  ال��ث��واب  احتساب 
تعاىل: )ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 
مجيعًا( ]املائدة: 32[؟ وإحياء النفس والدة 
هل��ا م��ن ج��دي��د، رمب��ا ك��ان��ت أع��ظ��م من 

عتقها!
وبعد يا رجل الدفاع املدني!

فإن التذكري مبا سبق يتأكد يف املواسم 
ت��ك��ون مظنة ضغط يف  ال��يت  واألوق����ات 
الواجب،  ف��وق  ب��ذاًل  تتطلب  وق��د  العمل، 
ويف مثل تلك املواسم واألوقات تبني معادن 
الرجال، فاألخالق إمنا تظهر على حقيقتها 
لقاء  وح��ال  احلياة،  وضغط  الضيق  عند 
السفر  قال: مسي  من  قال  وهلذا  الشدة، 
سفرًا ألنه يسفر عن أخالق الرجال، أما 
مرتاح البال، خالي اهلم، الذي تسري أموره 
بانتظام فمن الطبعي إن مل يكن مريضًا 
املعامالت  ختترب  أال  قليب  أو  نفسي  ب��داء 
اليومية أخالقه  السهلة  العادية والوظائف 

أو تظهر معدنه على حقيقته.
وأمجل الوصية لك فيما يلي:

1- أخلص النية يف غوث عباد اهلل وعونهم.
2- أحسن العمل وأتقنه.

غري  واح��ت��س��اب  ب��ان��ش��راح  عليه  أقبل   -3
ضائق به صدرك.

4- التتبعه مّنًا وال أذى، وال استكثارًا ملا 
بذلته وال تأففًا.

الدارين، فمن كانت  وأبشر خبري 
ه���ذه ح��ال��ه ح���ري ب���أن ال ي���ذل وال 
خيزى، أسأل اهلل أن يعيننا وإياكم 
على أداء ما أنيط بنا، وأن يستعملنا 
أجورنا،  يضاعف  وأن  طاعته،  يف 
أواًل  هلل  واحلمد  بنا،  النفع  ويعظم 
وأخريًا، وصلى اهلل وسلم على عبده 

ورسوله تسليمًا كثريًا.

اد
ر ز

خي

ضغط
العمل يكشف

معادن
الرجال

الشيخ ناصر العمر
املشرف العام على موقع »املسلم«
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ما احلكم إذا مل يرد فرد اإلشارة على هاتف 
العمليات؟ وما حكم تأخره يف الرد؟

يعترب مفرًطا، الواجب أن يبادر بالرد على 
هاتف العمليات وأال يتأخر، ملا يف ذلك من 
املخاطرة، فيبادر بالرد عليه ألجل اإلسراع 

يف العمليات اليت ال حتتمل التأخر.

ما حكم املبلغ بالًغا كاذًبا؟
نرى أنه يعاقب إذا كان حاقًدا على أناس 
وإذا  أو كان متخرًصا،  وكذب عليهم، 
ترتب على بالغه الكاذب أضرار، كما 
أو  بالفجور،  ال��دور  أو  ال��دار  اتهم أهل  لو 
بالفواحش، أو باحملاربة، أو باخلروج على 
الدولة، فحصل بسبب بالغه مداهمة ذلك 
أوان،  وحتطيم  ال��ب��ي��وت،  تلك  أو  البيت 
وكسر أبواب، فنرى أنه يعاقب إذا كان 

متعمًدا الكذب ولو بقتله.

ووقع  الفرقة  وانتقلت  بالغ كاذب  ورد  إذا 
هلــا حــادث ســري وتــويف أحــد أفــرادهــا، فهل 
يضمن املبلغ تلفيات احلادث ووفاة الفرد؟

يف هذه احلال ذلك املبلغ نرى أنه يعاقب ولو 
حببس مؤبد، أو بتغريم دية ذلك املتوفى، 
يتسرع  ال  حتى  احل���ادث،  ذل��ك  تبعات  أو 
حتقق،  غري  من  البالغ  على  الناس  بعض 
يف  يسمعون  مب��ا  ي��ص��دق��ون  الكثري  ف��إن 
اجملالس العادية، وقد يكون الكالم على 
وجه املزاح، فال جيوز نقل ذلك الكالم، 
وعلى اجلهات املسؤولة أال تتسرع يف إرسال 
الفرق ملكان ذلك البالغ، لقول اهلل تعاىل: 
{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمني} احلجرات: 6.

هل يلزم لدخول مواقع احلريق واإلنقاذ أن 
يكون املبلغ مالك املنزل أو أحد أفراده؟

يبلغ مالك املنزل أو أحد أهله، أو يبلغ غريه 
ال��ذي��ن رأوا ذل��ك احل��ري��ق، كما إذا  م��ن 
كان البيت خالًيا من السكان، وخيشى 

أنه إذا احرتق امتد احلريق إىل غريه.

* أجاب عنها: فضيلة الشيخ 
عبد الرمحن بن جربين

ورد يف أكثر من آية من آيات الذكر احلكيم 
إيرادها  أو  بنفسه  اإلن��س��ان  إض���رار  م��ا حي��ّرم 
الواضح  النهي  ع��ن  فضاًل  التهلكة،  م���وارد 
الصريح عن قتل اإلنسان نفسه وتوعد من يفعل 

ذلك بالعذاب العظيم.
ومما جاء يف ذلك قوله تعاىل يف سورة »البقرة«: 
إىل  بأيديكم  تلقوا  وال  اهلل  )وأنفقوا يف سبيل 

التهلكة وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني(.
وقد جاء يف تفسري ابن كثري هلذه اآلية ما أورده 
البخاري يف صحيحه حيث قال: قال البخاري: 

أخربنا  إس��ح��اق  ح��دث��ن��ا 
النضر أخربنا شعبة 
سليمان مسعت  عن 

وائل عن حذيفة:  أبا 
»وأنفقوا يف سبيل اهلل وال 

التهلكة«،  إىل  بأيديكم  تلقوا 
وروي  النفقة،  يف  ن��زل��ت  ق���ال: 

وجماهد  ع���ب���اس  اب����ن  ع���ن 
جبري  بن  وسعيد  وعكرمة 
واحلسن  والضحاك  والس��������دي وعطاء  وقت��ادة 

ومقاتل بن حيان حنو ذلك، وقال الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران 
بالقسطنطينية  املهاجرين  من  رجل  محل  ق��ال: 
أيوب  أب��و  ومعنا  خرقه  حتى  العدو  صف  على 
التهلكة.  إىل  بيده  ألقى  ناس:  فقال  األنصاري 
فقال أبو أيوب: حنن أعلم بهذه اآلية، إمنا نزلت 
فينا، صحبنا رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم 
فشا  فلما  ونصرناه،  املشاهد  معه  وشهدنا   -
حتببًا  األنصار  معشر  اجتمعنا  وظهر  اإلس��الم 
صلى   - نبيه  بصحبة  اهلل  أكرمنا  قد  فقلنا: 
اإلسالم  فشا  حتى  ون��ص��ره   - وسلم  عليه  اهلل 
وك��ث��ر أه��ل��ه وك��ن��ا ق��د آث��رن��اه ع��ل��ى األهلني 
واألموال واألوالد، وقد وضعت احلرب أوزارها 
فنرجع إىل أهلينا وأوالدن��ا فنقيم فيهما، فنزل 
فينا: »وأنفقوا يف سبيل اهلل وال تلقوا بأيديكم 
اإلقامة  يف  التهلكة  فكانت  التهلكة«،  إىل 
يف األه��ل وامل���ال وت��رك اجل��ه��اد. رواه أب��و داود 

والرتمذي والنسائي.
وق���ال أب���و ب��ك��ر ب��ن ع��ي��اش ع��ن أب���ي إسحاق 
إن  ع��ازب:  بن  للرباء  رج��ل  ق��ال  ق��ال:  السبيعي 

محلت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت 
لرسوله:  اهلل  قال  ال.  قال:  التهلكة؟  إىل  بيدي 
»فقاتل يف سبيل اهلل ال تكلف إال نفسك«، إمنا 

هذه يف النفقة. 
عن  جبري  بن  سعيد  عن  السائب  بن  عطاء  وق��ال 
ابن عباس يف قوله تعاىل: »وأنفقوا يف سبيل اهلل 
وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة« قال: ليس ذلك 
بيدك  متسك  أن  النفقة  يف  هو  إمن��ا  القتال،  يف 
سلمة  ب��ن  مح��اد  ق��ال  اهلل.  سبيل  يف  النفقة  ع��ن 
عن داود عن الشعيب عن الضحاك بن أبي جبري 
األنصار  كانت  ق��ال: 
ن  ق�����و يتص���������د
ن  ينف�������ق���������و و
أم�������واهلم  م�������ن 
سن������ة  فأصابته�����������م 
ف��أم��س��ك��وا ع���ن ال��ن��ف��ق��ة يف 
سبيل اهلل، فنزلت »وال تلقوا 
التهلكة«.  إىل  بأيديكم 
البصري:  احلسن  وق��ال 
»وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة« قال: هو البخل. 
بشري يف  بن  النعمان  ح��رب عن  بن  وق��ال مس��اك 
قوله »وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة«: أن يذنب 
الرجل الذنب فيقول ال يغفر لي، فأنزل اهلل »وال 
تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن اهلل حيب 
احملسنني«، رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي حامت: 
وابن سريين  السلماني واحلسن  وروي عن عبيدة 
وأبي قالبة حنو ذلك، يعين حنو قول النعمان بن 
ال  أنه  فيعتقد  الذنب  يذنب  الرجل  يف  إنها  بشري 
أي يستكثر  التهلكة،  إىل  بيده  فيلقي  له  يغفر 
من الذنوب فيهلك. وهلذا روى علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس: التهلكة عذاب اهلل. وقال ابن أبي 
حامت وابن جرير مجيعًا: حدثنا يونس حدثنا ابن 
بن  القرظي »حممد  أبو صخر عن  أخربني  وهب 
تلقوا  »وال  اآلي��ة  هذه  يقول يف  أنه كان  كعب« 
بأيديكم إىل التهلكة« قال: كان القوم يف سبيل 
اهلل فيتزود الرجل فكان أفضل زادًا من اآلخر، 
أنفق البائس من زاده حتى ال يبقى من زاده شيء 
أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل اهلل »وأنفقوا يف 

سبيل اهلل وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة«.
»من تفسري ابن كثري«

تفسير قوله تعالى:
)وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة(

من هدي السلف
فتاوى *
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تـــرصـــد معدالت  بـــدايـــة هـــل مثـــة مــــؤشــــرات 
الدالالت  ومــا  اململكة؟  يف  بالسمنة  اإلصــابــة 

املرتبطة بها؟
إىل  التوصل  مت  والبحوث  الدراسات  ضوء  يف 
اإلصابة  حجم  ع��ن  دال��ة  وإحصائيات  أرق���ام 
بالسمنة يف اململكة، اليت وصلت إىل حد الوباء 
أن حنو  إىل  األرق��ام  تشري  مبالغة، حيث  دون 
وزيادة  السمنة  يعانون من  املواطنني  % من   70

الذين  والشباب  األطفال  بني  وخاصة  ال��وزن، 
السكان،  من   )%50( عن  يقل  ال  ما  ميثلون 
ثالثة  من  أكثر  أن  إىل  التوقعات  تشري  كما 
بالسمنة،  مصابون  باململكة  طفل  ماليني 
اململكة  س��ك��ان  م��ن   )%36( م��ن  وأك��ث��ر 
الذي  األمر  القاتلة،  البدانة  مبرض  مصابون 
بالعديد من األمراض، منها  أدى إىل اإلصابة 
أمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط 

الدم، وكذلك زيادة الدهون و»الكوليسرتول« 
وحصوات املرارة والسكري، إىل جانب بعض 
املفاصل  وآالم  وال��ت��ه��اب  ال��س��رط��ان��ات  أن���واع 

وأمراض اجلهاز التنفسي واألمراض النفسية.

يف  السمنة  النتشار  احلقيقية  األســبــاب  مــا 
اململكة إىل هذه الدرجة املخيفة؟

ت��ض��اف��رت ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ال���يت أدت 

أكد أن معدالت اإلصابة بالسمنة وصلت إىل حد الوباء
د. عائض القحطاني:

أكد الدكتور عائض القحطاني المشرف على كرسي الشيخ علي بن سليمان 
الشهري ألبحاث السمنة أن معدل السمنة وزيادة الوزن بين المواطنين في 

المملكة في تزايد، حيث يكثر عدد الذين يعانون من البدانة القاتلة.. وأوضح 
الدكتور القحطاني، في حوار لـ 998 حول السمنة ومضاعفاتها، أن تزايد معدالت 

اإلصابة بالسمنة وزيادة الوزن ساهم في زيادة حجم اإلصابة بالعديد من 
األمراض، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري وأنواع من السرطان، 

فإلى نص الحوار:

 أعلنت أخصائية التغذية الدكتورة فيفيان وهيب أّن 33 يف املئة من 
سكان اململكة يعانون من السمنة املسببة لإلصابة بالسكري.

مؤخرًا  أوردت���ه  هلا  بيان  يف  وه��يب،  فيفيان  الدكتورة  وح��ذرت 
العاملي  اليوم  مبناسبة  )واس(  السعودية  األنباء  وكالة 

يف  امللحوظ  االرتفاع  من  السكر،  مرض  ملكافحة 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  باملرض  اإلصابة  نسبة 
التعاون  دول جملس  يف  بشكل كبري، خصوصًا 
اخلليجي، وأوضحت أّن ما جيب االلتفات إليه يف 

السكري  من  الثاني  النوع  يف  يتمثل  املناسبة  هذه 

)السكري  اآلخ��ري��ن  النوعني  خب��الف  بالسمنة،  يرتبط  ال��ذي 
الوراثي، سكري احلمل لدى النساء(، نظرًا إىل أن األول يعترب 

مزمنًا فيما يعترب اآلخر مرتبطًا بفرتة احلمل.
وأضافت: إّن 33 يف املئة من سكان اململكة و50 يف املئة من 
سكان دول اخلليج يعانون من السمنة اليت قد تسبب هلم 
اإلصابة بالسكري، كون السمنة تعد سببًا رئيسيًا 
لإلصابة بأمراض أخرى غري السكري، كأمراض 
القلب والشرايني وارتفاع ضغط الدم وخشونة املفاصل 

وحصوات املرارة. 

من السعوديين يعانون من السمنة المسببة للسكري

من سكان المملكة 
يعانون من البدانة القاتلة

صحةصحة
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رئيس  اهل��زاع  ه��زاع  الدكتور  أك��د 
جامعة  ال��ب��دن��ي يف  ال��ن��ش��اط  خم��ت��رب 
امللك سعود أن منط احلياة باململكة 
خالل ال� 30 سنة املاضية تغري بشكل 
معدالت  زي��ادة  إىل  أدى  ج��ذري، مبا 
السمنة حتى بلغت نسبة البدانة أربعة 
العقود  قبل  عليه  كانت  ما  أضعاف 

الثالثة األخرية.
وأض����اف ال��دك��ت��ور اهل�����زاع، خالل 
مشاركته يف فعاليات املؤمتر الدولي 
للسمنة الذي عقد مؤخرًا جبامعة امللك 
البدني  النشاط  مستوى  أن  س��ع��ود، 
منخفض  م��ن  ي���رتاوح  ال��ذك��ور  عند 
منخفض  الفتيات  ول���دى  ج��ي��د،  إىل 
جدًا، مشريًا إىل أن نسبة كبرية من 
على  حيصلون  ال  واإلن����اث  ال��ذك��ور 
عامل  النوم  قلة  وأن  الكايف،  النوم 
إىل  إضافة  السمنة،  لزيادة  مساعد 
تناول  مثل  السيئة  الغذائية  ال��ع��ادات 
تضافر  أن  مبينًا  الغازية،  املشروبات 
اجلهود من املدرسة واملنزل سيعزز من 
وعي اجملتمع بكل شرائحه خبطورة 

هذا املرض اخلطري.

يف  السمنة  م���رض  ت��ف��اق��م  إىل  جمملها  يف 
اململكة، منها وجود مدن وبيئة غري مساعدة 
واملشي،  الرياضة  وممارسة  احلركة  على 
البدني  وال��ن��ش��اط  ال��غ��ذاء  أن  إىل  إض��اف��ة 
جانب كثرة  إىل  ج���دًا،  سيئ  امل���دارس  يف 
القوانني  وغياب  السريعة،  الوجبات  مطاعم 
الصحية وغريها  البدائل  بتوفري  تلزمها  اليت 
من القوانني اليت تراعي الصحة العامة، إىل 
الرتفيه،  وسائل  من  الطعام  اعتبار  جانب 
اآلخرين  على  واالعتماد  الكسل  وكذلك 
نغفل إطالة  اللعب احلركي، كما ال  وقلة 
اجللوس أمام شاشة التلفاز وأجهزة احلاسب 
اآللي، إضافة إىل التأثر بإعالناتها، وهوس 
وعدم  التجارية،  للعروض  وخاصة  التسوق 

االهتمام بنصائح املختصني.

لكن أال يعين هذا أن الوعي حبجم وخطورة 
مـــرض الــســمــنــة ال يــــزال غــائــبــًا؟ وهـــل مثة 

مقرحات للتغلب على هذه املشكلة؟
نعم أتفق معكم، ولألسف فإن غياب هذا 
يطال  بل  اجملتمع،  على  يقتصر  ال  الوعي 
العالقة  ذات  اجل��ه��ات  بعض  يف  املعنيني 
الذين ال يعون خطورة األمر بعد، وقد تبنى 
السمنة  ألحب��اث  الشهري  الشيخ  كرسي 
مبادئ لنشر الوعي مبخاطر السمنة، من 
خالل محلة تستهدف املدارس واألسواق، 
اليت  األخ��ط��اء  لتصحيح  توعوية  ورس��ائ��ل 
إجراء  ج��ان��ب  إىل  ال��س��م��ن��ة،  إىل  ت����ؤدي 
الدراسات والبحوث اليت ميكن االسرتشاد 
هذا  يف  ونقرتح  الشأن،  هذا  يف  بنتائجها 
والتحذير  السمنة  إدراج  أي��ض��ًا  االجت���اه 
بل  ال��دراس��ي��ة،  املناهج  يف  خماطرها  من 
والقياديني  املعلمني  وع��ي  على  واحل��رص 
اختذنا  وق���د  ذل���ك،  بأهمية  التعليم  يف 
األمور  من  بالكثري  وطالبنا  اإلج���راءات 
املهمة، ومنها التنسيق مع الصحة املدرسية 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  والبنات  للبنني 
إلجراء دراسات ميدانية لالطالع على حجم 
املشكلة بشكل دقيق، وحتديد العوامل 
املساعدة على تفشيها يف اجملتمع، ومن ثم 
وضع اسرتاتيجية عالجية ووقائية، والقيام 
حبمالت توعوية داخل املدارس، مع توزيع 
منط  على  تساعد  ال��يت  الكتيبات  بعض 

حياة صحي ونشاط بدني سليم.

يف ضوء خرباتكم، ما أبرز مضاعفات السمنة 
على صحة اإلنسان؟

إىل  السمنة وصلت  إن معدالت  أقول  عندما 

حد الوباء فإنين أعتمد على دراسات ملنظمة 
الصحة العاملية تتوقع أن تكون السمنة هي 
السبب األول للوفيات يف مجيع أحناء العامل 
خالل العام اجلاري واألعوام القليلة القادمة، 
أل��ف شخص،   500 وف��اة  إىل  ت��ؤدي  حبيث 
وهناك دراسات تشري إىل وفاة 1000 مريض 
ي��وم��ي��ًا يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ف��ق��ط بسبب 
السمنة، كما تشري دراسات إىل أن السمنة 
تقلل من عمر اإلنسان مبا يقارب 20 عامًا، 
بسبب ارتباطها املباشر بأمراض خطرية مثل 
أمراض القلب وضغط الدم والسكري وأنوع 
قائمة  وتضم  العظام،  وأمراض  السرطانات 
األمراض اليت تصيب اإلنسان بسبب السمنة 

47 مرضًا.
مواطن  أل��ف  إن20  نقول  عندما  نبالغ  وال 
سعودي ميوتون سنويًا بسبب هذه األمراض 
ومضاعفاتها، وإن حجم اإلنفاق على عمليات 
السمنة ومضاعفاتها يصل إىل 19 مليار ريال 

سنويًا.

الوقاية خري من العالج.. فهل مثة إجراءات 
للوقاية من السمنة؟

خطر  من  الوقاية  ميكن  فال  أواًل..  الوعي 
ال��س��م��ن��ة وامل��ض��اع��ف��ات امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا دون 
كل  لتحقيقه  تتضافر  جمتمعي  وع��ي  بناء 
إطار  اجلهود، وعرب اسرتاتيجية شاملة، يف 
بني  والشراكة  االجتماعية  املسؤولية  من 
والقطاع  واأله��ل��ي��ة  احلكومية  امل��ؤس��س��ات 
ذل����ك حتسني  ي��ش��م��ل  أن  ع��ل��ى  اخل�����اص، 
املبين  ال��ط��ب  خ��الل  م��ن  الصحية  اخل��دم��ة 
املشجعة  القوانني  وتعزيز  ال��رباه��ني،  على 
وإعداد  الصحي،  والغذاء  البدنية  لألنشطة 
على  املؤهلني  واألط��ب��اء  الباحثني  م��ن  جيل 
الوقائية  اخلدمات  لتقديم  املستويات  أعلى 
املعرضني  أو  بالسمنة  للمصابني  والعالجية 

لإلصابة بها.

وماذا عن عالج السمنة؟ وما اجلديد يف هذا 
االجتاه؟

قلة النوم تساعد
على اإلصابة بالسمنة

ك��ل ي���وم ه��ن��اك ج��دي��د، ب����دءًا م��ن أساليب 
احلرارية  السعرات  وحساب  الصحية  التغذية 
أنواع األطعمة ومدى مالءمتها ملا يبذل من  يف 
والنفسية،  الوراثية  العوامل  حتى  بدني،  جهد 
وصواًل إىل التدخل اجلراحي الذي يشهد تطورًا 
مذهاًل، وحقق نتائج ممتازة يف حاالت كثرية، 
معرفة  على  ال��ع��الج  طريقة  اخ��ت��ي��ار  وي��ت��وق��ف 

أسباب ودرجة السمنة، وغريها من األمور.
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رياضة

الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  رعى 
الثالثاء 7  التوجيري مساء  بن عبداهلل  سعد 
2011م،  يناير   11 املوافق  1432ه����،  صفر 
احلفل اخلتامي لألنشطة الرياضية للمديرية 
»املنطقة  أقيم يف  الذي  املدني  للدفاع  العامة 
خالل  ال��ت��وجي��ري  الفريق  وق��ام  الشرقية«، 
احلفل بتسليم جوائز التفوق الرياضي للفرق 

الرياضية الفائزة.
وألقى الفريق التوجيري عقب رعايته للحفل 
الدولة  تقدمه  ما  إىل  خالهلا  تطرق  كلمة، 
من دعم للدفاع املدني لتحديث قدراته اآللية 
من املعدات واألجهزة، وإتاحة فرص التدريب 
كبري  عدد  يف  واألف��راد  للضباط  والدراسة 

من اجلامعات السعودية واألجنبية.
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  وأوض���ح مساعد 
بن  اللواء حممد  والتدريب  التخطيط  لشؤون 
التوجيري  الفريق  رعاية  أن  القرني  عبداهلل 

املدني  ال��دف��اع  ق��ي��ادة  عناية  جت��ّس��د  للحفل 
رفع  يف  دور  من  له  ملا  الرياضي،  بالنشاط 
مستوى اللياقة البدنية والذهنية لرجال الدفاع 
املدني، وتعزيز روح الفريق، مبا يضاعف من 
األرواح  مهامهم يف محاية  أداء  على  قدرتهم 

واملمتلكات.
وأضاف اللواء القرني أن املنافسات الرياضية 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي ش��ه��دت ه��ذا ال��ع��ام إقبااًل 
ك��ب��ريًا، وب��ل��غ ع��دد امل��ش��ارك��ني فيها من 
الضباط واألف��راد أكثر من 450 من رجال 
إىل  املناطق، مشريًا  املدني يف مجيع  الدفاع 
أن هذا اإلقبال الكبري ميثل حافزًا لتطوير 
وزيادة  القادمة،  األعوام  النشاط خالل  هذا 
الفردية  األلعاب  خمتلف  يف  املسابقات  عدد 

واجلماعية.
وكشف اللواء القرني عن وجود خطة لتطوير 
يتيح  املدني، مبا  بالدفاع  الرياضية  املنشآت 

ملمارسة  املدني  الدفاع  لرجال  أكرب  فرصة 
ال��ري��اض��ي��ة ك��ج��زء م��ن منظومة  األن��ش��ط��ة 

التدريب واالرتقاء مبعدالت اللياقة البدنية.
للرئاسة  شكره  عن  القرني  اللواء  وأع��رب 
ال��ش��ب��اب وم��ك��ت��ب رعاية  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة 
من  توفريه  مت  ملا  الشرقية  باملنطقة  الشباب 
للدفاع  الرياضية  البطوالت  تسهيالت إلقامة 
املدني مبدينة األمري سعود بن جلوي الرياضية 
األمري  مدينة  واستضافة  الشرقية،  باملنطقة 
الضاحية،  اخ���رتاق  بطولة  الرياضية  نايف 
الفتًا إىل أن هذا الدعم خري دليل على ما يلقاه 
النشاط الرياضي من دعم واهتمام والة األمر 

– حيفظهم اهلل -.
بالدفاع  الرياضية  املنافسات  طبيعة  وع��ن 
املدني أضاف اللواء القرني: مشلت املسابقات 
هذا العام: دوري كرة القدم بني مجيع إدارات 

الدفاع املدني، ومنافسات اخرتاق الضاحية.

يف ختام بطولة األمري نايف الرياضية العاشرة للقطاعات األمنية

الدفاع المدني يفوز بفضية منافسات كرة القدم
السمو  ص���اح���ب  رع���اي���ة  حت���ت 
نايف األم������������ري   امل�����ل�����ك�����ي 
الثاني  النائب  عبدالعزيز  اب��ن 

ال������وزراء وزير  ل��رئ��ي��س جم��ل��س 
الداخلية، اختتمت مساء اإلثنني 
30 ربيع الثاني 1432ه�، املوافق 

4 أبريل 2011م، منافسات بطولة 
العاشرة  الرياضية  نايف  األم��ري 
للقطاعات األمنية، اليت ينظمها 
االحتاد الرياضي السعودي لقوى 

األمن الداخلي.
املدني  ال���دف���اع  ف��ري��ق  وح��ص��ل 
مسابقة  يف  الثاني  املركز  على 
ال��ق��دم، بعد م��ب��اراة قوية  ك��رة 
مع فريق األمن العام انتهت بفوز 
ليتوج   ،1/2 بنتيجة  العام  األمن 
األمن العام بالبطولة وامليداليات 
الدفاع  حصل  بينما  الذهبية، 

الفضية،  امليداليات  على  املدني 
ي��ل��ي��ه ف��ري��ق ح���رس احل����دود يف 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث وح��ص��ل على 
فريق  ثم  الربونزية،  امليداليات 

اجلوازات يف املركز الرابع.
العام  األم��ن  مدير  معالي  وق��ام 
بتسليم  ال��ق��ح��ط��ان��ي  ال���ف���ري���ق 
امل��ي��دال��ي��ات ل��ل��ف��رق ال��ف��ائ��زة يف 
كما  ال��ق��دم،  ك��رة  منافسات 
قام بتسليم جوائز سباق الضاحية 
على  املدني  الدفاع  حصل  الذي 

املركز الثالث فيه. 

الفريق التويجري
يرعى 

حفل ختام 
األنشطة 
الرياضية
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بن  بندر  بن  فيصل  األمري  امللكي  السمو  صاحب  قّلد 
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم، نائب مدير الدفاع املدني 
باملنطقة العقيد جهز بن عبيد الفهيدي رتبته اجلديدة، بعد 

صدور األمر السامي الكريم برتقيته إىل رتبة عميد.
ورفع الفهيدي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، ولسمو 
أمري منطقة القصيم ومسو نائبه، وملعالي مدير عام الدفاع 
عند  أن يكون  متمنيًا  الغالية،  الثقة  هذه  على  املدني، 
حسن ظنهم، ومؤكدًا أن ذلك سيكون دافعًا له ملزيد 

من العطاء خلدمة الدين ثم امللك والوطن.

أمير القصيم يقّلد الفهيدي 
رتبة عميد

المطيري يتقلد رتبة عميد

مساعد وزير الداخلية يكرم المطيري
السمو  ت��وج��ي��ه ص��اح��ب  ص���در 
الداخلية  وزير  مساعد  امللكي 
بصرف  األم���ن���ي���ة  ل���ل���ش���ؤون 

راتب  ب����واق����ع  م���ك���اف���أة 
نبيل ل��ل��ع��ري��ف   ش���ه���ري���ن 

اب����ن س��ه��ل امل���ط���ريي أحد 
منسوبي الدفاع املدني 

أثناء  إص��اب��ت��ه  إث���ر 
م���ش���ارك���ت���ه يف 
حادث تسرب غاز 

يف موسم احلج.
ه��ذا وق��د ع��رب ال��ع��ري��ف املطريي  
لسموه  وتقديره  شكره  عن 
الكريم، وقال إن هذا 
ل��ي��س مب��س��ت��غ��رب على 
قادة هذا الوطن املعطاء 
التكريم  ه����ذا  وأن 
له  ح��اف��زًا  سيكون 
لتقديم  ول��زم��الئ��ه 

املزيد من العطاء.

السمو  ص�����اح�����ب  أص���������در 
حممد األم���������ري   امل����ل����ك����ي 
ابن نايف بن عبدالعزيز مساعد 

الداخلية  وزي��ر 
األمنية  للشؤون 
على  م��واف��ق��ت��ه 
تعي����ني الل�������واء 
بن  حم�������م�������د 
القرني  عبداهلل 
مدير  م��س��اع��د 

لشؤون  امل��دن��ي  ال���دف���اع  ع���ام 
قائدًا  وال��ت��دري��ب  التخطيط 

لقوات الدفاع املدني باحلج.
وأع���رب ال��ل��واء ال��ق��رن��ي عن 
والتقدير  االم��ت��ن��ان  عظيم 
حيفظهم   – األم��ر  والة  لثقة 
بهذا  إياه  وتكليفهم   – اهلل 
ضيوف  خ���دم���ة  يف  ال��ع��م��ل 
الرمحن، مشريًا إىل أن هذه 

من  وما متثله  الغالية،  الثقة 
سوف  وتكليف،  تشريف 
اهلل  مبشيئة  ح��اف��زًا  تكون 
ت��ع��اىل ل��ب��ذل كل 
اجلهد، مبا حيقق 
حكومة  تطلعات 
احلرمني  خ�����ادم 

الشريفني.
اللواء  وق���������دم 
شكره  ال��ق��رن��ي 
عام  م��دي��ر  ملعالي  وت��ق��دي��ره 
سعد الفريق  املدني   الدفاع 
التوجيري،  ع���ب���داهلل  اب���ن 
لنيل  وت��رش��ي��ح��ه  ب���ه  ل��ث��ق��ت��ه 
قوات  قيادة  الشرف يف  هذا 
الدفاع املدني باحلج، معربًا 
ع��ن أم��ل��ه ب���أن ي��ت��م م��ا بدأه 
قادة  إخوانه  أجله  من  وعمل 

احلج يف األعوام املاضية.

اللواء محمد القرني قائدًا 
لقوات الدفاع المدني بالحج

الفريق التويجري يقلد العميد 
مستور الحارثي رتبته الجديدة

سعد ال�����ف�����ري�����ق   ق�����ّل�����د 
التوجيري  ع���ب���داهلل  اب���ن 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
عايض  بن  مستور  العميد 
قوات  ق���ائ���د  احل�����ارث�����ي 
بالدفاع  اخلاصة  الطوارئ 

املدني »رتبة عميد«.
احلارثي  ال��ع��م��ي��د  وت��ل��ق��ى 
التهاني  م�����ن  ب�����اق�����ات 
بالرتقية  وال���ت���ربي���ك���ات 
بقوات  زم��الئ��ه  مجيع  م��ن 

الطوارئ اخلاصة واملديرية 
العامة للدفاع املدني.

احلارثي  العميد  وأع���رب 
الفريق  ملعالي  عن شكره 
أن  اهلل  داعيًا  التوجيري، 
يكون عند حسن ظن والة 
األمر - حفظهم اهلل – وثقة 

قيادة الدفاع املدني.
للعميد  ال��ت��ه��ان��ي  خ��ال��ص 
احلارثي.. مع كل األمنيات 

بالتوفيق والسداد.

مدير  م��ع��ال��ي  ق���ّل���د 
املدني  ال��دف��اع  ع���ام 
سعد  ال������ف������ري������ق 
ابن عبداهلل التوجيري 
حممد  ال����ع����م����ي����د 
املطريي  س��ل��ي��م  اب���ن 
بعد  اجلديدة،  رتبته 
ترقيته  ق��رار  ص��دور 

إىل رتبة عميد.
عن  املطريي  العميد  أع��رب  وقد 
حفظهم   – األم��ر  ل��والة  امتنانه 
الغالية،  الثقة  هذه  على   – اهلل 

وعرب العميد املطريي عن شكره 
للفريق التوجيري، مع وعد ببذل 
الواجب..  أداء  يف  اجل��ه��د  ك��ل 

خالص التهنئة للعميد املطريي.
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الدفاع المدني..رؤية
ودوره في تحقيق األمن الشامل

األمن مبفهومه الشامل واجلامع يعين محاية اجملتمع من كل ما قد يهدد سالمته وسالمة 
القيم والثوابت اليت يقوم عليها، ومحاية املمتلكات العامة واخلاصة وإجنازات وحضارة 

الشعوب.
وانطالقًا من الوعي بهذا املفهوم الشامل لألمن يف بالدنا املباركة من قبل القيادة األمنية 
ممثلة بوزارة الداخلية، بقيادة رجل األمن األول صاحب السمو امللكي األمري نايف بن 
عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو امللكي 
األمري أمحد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وبإشراف ومتابعة من قبل صاحب السمو 
األمنية،  للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  األمري  امللكي 
تكاملت آليات ومسؤوليات التنفيذ هلذه الرؤية ميدانيًا، وجنحت الوزارة يف ذلك جناحًا 
أشادت به دول العامل أمجع، فتجربة اململكة يف مواجهة اإلرهاب مثاًل أصبحت منوذجًا 

حيتذى به يف التصدي هلذه اآلفة على كافة املستويات األمنية والفكرية.
كما أن جتربة اململكة يف تأمني سالمة ماليني احلجاج واملعتمرين الذين يفدون للبالد 
الدولية، كنموذج إلدارة  سنويًا أصبحت تدرس يف كربيات األكادمييات واملؤسسات 

احلشود البشرية.
التأكيد  يف  حضورًا  واألكثر  األمثل  املدخل  هو  احلشود  إدارة  يف  النجاح  هذا  ولعل 
على الدور الكبري لرجال الدفاع املدني يف املساهمة يف حتقيق األمن الشامل يف بالدنا 
إغفال جلهود  دون  السعودية،  األمنية  األجهزة  يتجزأ من منظومة  املباركة، كجزء ال 
احلرائق  خماطر  من  األوق��ات  مجيع  يف  واملمتلكات  األرواح  محاية  يف  املدني  الدفاع 
استشهد  اليت  اجلهاز،  هلذا  اإلنسانية  املهام  من  وغريها  املنشآت..  وانهيارات  والسيول 
احلوادث  هذه  وقوع  دون  للحيلولة  الوقائية  جهوده  إىل  إضافة  رجاله،  من  عدد  خالهلا 

الناجتة عن األخطاء البشرية.
وال ختتلف هذه اجلهود الوقائية يف نتائجها عن اخلطط والربامج األمنية اليت تعنى باحليلولة 
دون وقوع اجلرمية بشتى أنواعها، فكالهما صيانة لألمن واالستقرار ومحاية لألرواح 
ّمل الدفاع املدني مسؤولية عظيمة  واملمتلكات، إال أن األحداث غري البشرية )القدرية( حتحُ
الكاملة  واجلاهزية  جتنبها،  ميكن  ال  احل��وادث  من  نوعية  مع  للتعامل  االستعداد  يف 

للتخفيف من آثارها.
كما ال ختفى أهمية وضرورة التعاون يف دعم جهود الدفاع املدني للوقاية من احلوادث، 
والتخفيف من آثارها، ومن التعاون املنشود االلتزام بتعليمات السالمة يف املصانع واملنشآت 
احلكومية واألهلية والسكنية، واإلسهام يف نشر ثقافة السالمة من املخاطر، وصواًل 

إىل التطوع ملساعدة رجال الدفاع املدني متى دعت احلاجة إىل ذلك.
اختالف  على  األمنية  األجهزة  مع  اجملتمع  فئات  قبل كل  من  التعاون  هذا  ومتى حتقق 
مهامها، حتقق مفهوم األمن الشامل ميدانيًا، من أجل مواصلة مسرية البناء، وكذلك 
الثروة  ألنه  اإلنسان  سالمة  محاية  ذلك  وقبل  بناؤه،  يتم  ما  كل  سالمة  على  احلفاظ 

احلقيقية والبناء األعظم.
نسأل اهلل جلت قدرته أن حيفظ هذه البالد ووالة أمرها، وأن جينبهم كل سوء ومكروه، 

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

د. أحمد السالم
وكيل وزارة الداخلية 
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تنا.. سالمة أطفالنا
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