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األمير نايف بن عبدالعزيز
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الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني

جاء األمر امللكي الذي أصدره خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز – حيفظه 
اهلل – بتعيني صاحب السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز، ولّيًا للعهد ونائبًا لرئيس جملس 
الوزراء وزيرا للداخلية، أشبه ببلسم خفف من آالم الفقد ومشاعر احلزن اليت عمت البالد لرحيل 
صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز، يرمحه اهلل. جاء متشيا مع تطلعات ورغبات 
الشريفني،  احلرمني  خادم  نظر  وبعد  ورجاحة  تأكيدا حلكمة  جاء  الوطن،  هذا  ابناء  كافة 
فمن تابع ردود افعال املواطنني وفرحتهم يتاكد له املكانة الكبرية لسموه يف نفوسهم فهو حبق 
استفتاء شعيب صادق.فاألمري نايف حبكمته وحنكته اليت يشهد بها اجلميع، وجناحه على مدار 
سنوات طويلة يف إرساء قواعد منظومة صلبة لألمن الداخلي ومكافحة كافة أشكال اجلرمية 
املنظمة العابرة للحدود، ويف مقدمتها جرائم اإلرهاب والتطرف، جيعله بكل جدارة واستحقاق 

خري خلف خلري سلف.
ويف سريته الذاتية ومسريته العملية من املواقف والشواهد ما يؤكد جبالء بأنه خري سند وعضد 
الداخلية  وزراء  فهو عميد  عبدالعزيز،  بن  امللك عبداهلل  الشريفني  احلرمني  ألخيه سيدي خادم 
العرب، ورئيس جملس وزراء الداخلية العرب على مدى سنوات طويلة، نال من خالل ترأسه جمللس 
وزراء الداخلية العرب ثقة زمالئه وزراء الداخلية وتقديرهم ملقامه الكريم ملا يتمتع به من قدرة 
أمنية وخربة كبرية يف جمال األمن، جعل له حضوة كبرية على املستوى العربي واإلسالمي، بل 
يف  يرى  وال��ذي  بأسره،  العامل  لإلرهاب  التصدي  يف  بنجاحه  يشهد  أمجع.  العامل  مستوى  وعلى 
التجربة السعودية الناجحة ملكافحة آفة اإلرهاب أمنوذجًا حيتذى، يف حماصرة الفكر الضال 
الذي يغّذي األعمال التخريبية، وجتفيف منابعه وإغالق منافذ متويله، فضاًل عن القدرة على أخذ 
زمام املبادرة وتوجيه الضربات االستباقية للتنظيمات اإلرهابية إلجهاض خمططاتها، دون إغفال 

للنصح واملراجعة إلعادة من سقطوا يف براثن هذا الفكر الضال إىل جادةالصواب.
ولعل ترأس مسوه للجنة احلج العليا واحدة من احملطات اهلامة يف حياة مسوه نظرًا ملا ميثله احلج 

هلذه الدولة من أهمية بالغة وملا متثله سالمة وأمن حجاج بيت اهلل احلرام. 
ونظرة فاحصة للتطور اهلائل يف قدرات األجهزة األمنية السعودية، من حيث القوى البشرية واآلليات 
واخلطط املعدة ألداء مهامها، تؤكد أن قيادة مسوه وتوجيهاته هلذه األجهزة ودعمه هلا جعلت منها 

صمام أمان للحفاظ على أمن الوطن ومحاية املكتسبات الوطنية. 
واملتابع ملسرية مسوه العملية حيتار حبق من احملطات املميزة اليت تعطرها وتزهو بها يف أيها يتكلم 
العالية،  واهلمة  السامقة،  القامة  اإلنسان صاحب  األمري  هذا  نقول عن  وماذا  يتحدث،  أيها  ويف 
والنظرة الثاقبة، واحلصيفة النبيهة، اليت مجعت بني الذكاء واحلكمة والنبل والعطف والتواضع 
وايفائها  العجالة حصرها  أمام بعض منها ألننا ال نستطيع يف هذه  أن نقف  بد  اجلّم، لكننا ال 

حقها....
وزيرًا  ال��وزراء،  لرئيس جملس  ونائبًا  للعهد  وليًا  الكريم  باختيار مسوه  العامل  دول  ترحيب  وما 
للداخلية، خري شاهد على ما يتمتع به من مكانة على املستوى العربي واإلقليمي والدولي، فضاًل 
عما عرف به من شيم عربية أصيلة من ثبات يف النوازل، وقدرة على اختاذ القرار السليم يف أصعب 
الظروف، وما ميس أمن البالد والعباد، وما عرف عنه من القوة يف غري غضب، واللني والرفق 
دون ضعف، واإلنسانية واملودة واحللم يف نصرة الضعفاء، ومساعدة ذوي احلاجات، وغريها من 

صفات القائد الناجح.
جملس  رئيس  نائب  العهد،  ولي  عبدالعزيز  بن  نايف  األم��ري  سيدي  لسمو  نرفعها  التهنئة  فكل 
بإذن اهلل  واثقني  الشريفني،  الغالية من لدن خادم احلرمني  الثقة  بهذه  الداخلية،  وزير  ال��وزراء، 
من قدرته – حفظه اهلل وأعانه – على القيام مبسؤولياته يف خدمة الوطن ورفعة األمة، وسنكون 
دائمًا جنده األوفياء يف احلفاظ على أمن البالد والعباد ومحاية مكتسبات بالدنا املباركة، بعد 

عون اهلل سبحانه وتعاىل .
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33 وحدة موسمية تتمركز
داخل وخارج العاصمة المقدسة

19 طائرة عمودية تشارك في 
مهمة الحج 

معايير دقيقة الختيار القوى 
البشرية المشاركة بالحج 

قناة على الـ »يوتيوب« للتوعية 
بمتطلبات السالمة

عام بعد عام يواصل الدفاع املدني أداءه 
املتميز يف احلفاظ على سالمة ضيوف 
اجلهود  منظومة  إط���ار  يف  ال��رمح��ن، 
خادم  حكومة  تبذهلا  ال��يت  الضخمة 
احلرمني الشريفني لتيسري أداء مناسك 
احلج ملاليني املسلمني الذين يفدون إىل 

اململكة ألداء هذه الفريضة الغالية.
وهذا العام تسعى قوات الدفاع املدني 
تنفيذ  إىل  احلج  أعمال  يف  املشاركة 
خطة تدابري مواجهة الطوارئ يف هذا 
اإلج���راءات  وتعزيز  امل��ب��ارك،  امل��وس��م 
الوقائية للحيلولة دون وقوع أي حوادث 
بعد   – اعتمادًا  احلجيج  سالمة  تهدد 
وفرته  ما  على   – توفيق اهلل عز وجل 
إمكانات  من  اهلل-  رعاها   – الدولة 
ك��ب��رية جل��ه��از ال���دف���اع امل���دن���ي من 
امل��ت��ط��ورة ألداء  واآلل���ي���ات  امل���ع���دات 
اليت  اهلائلة  واخل��ربات  املهام،  كافة 
على  املدني  الدفاع  لرجال  تراكمت 
م���دار س��ن��وات ط��وي��ل��ة م��ن ال��ع��م��ل يف 
ملسؤوليتهم  واستشعارهم  احلج  موسم 
أمن وسالمة ضيوف  على  احلفاظ  يف 

الرمحن.
ويف هذا العدد من جملة )998( نعرض 
جلوانب من استعدادات الدفاع املدني 
الطوارئ  مواجهة  تدابري  خطة  لتنفيذ 
واليت  لعام 1432ه���،  يف موسم احلج 
أعلى   – تعاىل  اهلل  مبشيئة   – حتقق 
درجات اجلاهزية وتبعث على التفاؤل 
ت��ت��واص��ل م��س��رية األداء  ب���أن  وال��ث��ق��ة 
املتميز لقوات الدفاع املدني املشاركة 
املاضية  ال��س��ن��وات  ط���وال  احل���ج،  يف 
املنظمات  كافة  بتميزها  شهد  واليت 
باحلماية  املعنية  ال��دول��ي��ة  واهل��ي��ئ��ات 
املدنية وأعمال الدفاع املدني، وسعت 
كثري من دول العامل لإلفادة منها يف 

إدارة وتأمني احلشود البشرية.
م��ع خ��ال��ص األم��ن��ي��ات ل��ق��وات ال��دف��اع 
وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  احل���ج  يف  امل��دن��ي 
أن  بيت اهلل احل��رام  وال��دع��اء حلجاج 
يتقبل اهلل منهم وأن يردهم إىل أهلهم 
حيفظ  وأن  غامنني،  ساملني  وبلدانهم 
أمنها  السعودية  العربية  اململكة  على 
أمرها،  والة  جيزي  وأن  واستقرارها 
خري اجلزاء لقاء ما يبذلونه يف خدمة 

حجاج بيت اهلل احلرام.
أسرة التحرير

أواًل بأول

جملة. دورية. فصلية
العدد الثامن - ذو احلجة
1432هـ/ نوفمرب 2011م
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ملف الحج

اعتمد صاحب السمو امللكي األمري نايف بن 
عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس جملس 
احلج  رئيس جلنة   ،الداخلية وزير  ال��وزراء، 
الدفاع  تدابري  لتنفيذ  العامة  اخلطة  العليا 
احلج  موسم  خالل  الطوارئ  ملواجهة  املدني 

لعام 1432ه�.
املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  ذلك  أوضح 
التوجيري،معربًا  اهلل  عبد  بن  سعد  الفريق 
رئيس  نائب  ملوافقة،  وامتنانه  تقديره  عن 
الداخلية على اخلطة  وزير  ال��وزراء،  جملس 
بهدف  الرتتيبات  كافة  باختاذ  وتوجيهاته 
الرمحن  ضيوف  وسالمة  أمن  على  احلفاظ 
خ��ادم احلرمني  تبذله حكومة  ما  إط��ار  يف 
العزيز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  الشريفني 
لتيسري  ضخمة  وجهود  هائلة  إمكانات  من 
مناسك احلج ملاليني املسلمني، القادمني من 

مجيع أحناء العامل.
اخلطة  أن  إىل  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  وأش����ار 
تهدف  العام  هذا  املدني حلج  للدفاع  العامة 
حلماية  املناسبة  التدابري  كافة  اخت��اذ  إىل 
من  هلم  السالمة  وتوفري  واملواطنني  احلجاج 
والكوارث ومحاية  احلوادث  أخطار  كافة 

باتباع  وذل��ك  واخلاصة،  العامة  املمتلكات 
اجلهات  كافة  مع  بالتنسيق  السبل  أفضل 
املعنية بتنفيذ التدابري ملواجهة ما قد حيدث 
احل��ج مبكة  مناسك  ط��وارئ يف مجيع  من 

املكرمة واملشاعر املقدسة.
وأشار مدير عام الدفاع املدني إىل أن اخلطة 
لألخطار  افرتاضًا   »12« من  أكثر  تتضمن 
خالل  من  استشرافها  مت  احلج  يف  احملتملة 
ودراس��ات  املخاطر  وحتليل  الرصد  أعمال 
وافية لألداء خالل موسم  حج العام املاضي 
وم���ا ب��ع��ده، إض��اف��ة إىل أي ح���االت أخ��رى 
واليت  املدني  ال��دف��اع  تدابري  تطبيق  تتطلب 
املخاطر  مل��واج��ه��ة  االس��ت��ع��داد  يف  تتلخص 
للوقاية  الالزمة  اإلج��راءات  واخت��اذ  احملتملة 
منها وتهيئة كافة اإلمكانات واملستلزمات 
الضرورية والتنسيق مع اجلهات احلكومية 
قد  ما  ملواجهة  املشاركة  احلكومية  وغري 
خ��الل أكثر  م��ن  أض���رار،  م��ن  عنها  ينجم 
امل��دن��ي يف مكة  ل��ل��دف��اع  وح���دة  م��ن 450 
املكرمة واملشاعر املقدسة واملدينة املنورة، 
والسالمة  اإلن��ق��اذ  م��ع��دات  بكافة  جمهزة 
إضافة  املائي،  واإلنقاذ  واإلطفاء  واإلسعاف 

مع  التعامل  يف  املتخصصة  ال��وح��دات  إىل 
املواد اخلطرة وقوات املهام اخلاصة وطريان 
الدفاع املدني، وتستوعب كافة املشروعات 
اجلديدة يف العاصمة املقدسة واملشاعر مثل 
قطار املشاعر الذي يعمل بكافة طاقته يف 

حج هذا العام.
املخاطر  قائمة  أن  التوجيري  الفريق  وأكد 
االفرتاضية اليت مت رصدها تشمل األخطار 
وال���زالزل  وال��س��ي��ول،  كاألمطار  الطبيعية 
املخاطر  إىل  اجلبلية،إضافة  واالن��ه��ي��ارات 
السلبية  السلوكيات  بعض  ع��ن  ال��ن��امج��ة 
مواقد  استعمال  عن  النامجة  احلرائق  مثل 
االف��رتاش،وال��ت��داف��ع  وح���وادث  املسال  الغاز 
خماطر  وكذلك  األنفاق  والزحام،وحوادث 
من  يطرأ  قد  ما  وك��ل  الكيمائي  التلوث 
لتنفيذ  االستعدادات  أن  إىل  حوادث،مشريًا 
باحلج،ستملك  املدني  الدفاع  تدابري  خطة 
مع  التعامل  على  القدرة  تعاىل  اهلل  مبشيئة 
ك��اف��ة احل�����وادث م��ن خ���الل م��ن��ظ��وم��ة من 
الوقائية، عرب عدد من اخلطط  اإلج��راءات 
للدفاع  العامة  باخلطة  امللحقة  التفصيلية 
املدني يف احلج، وباستخدام أحدث اآلليات 

األمير نايف يعتمد خطة تدابير 
الدفاع المدني لموسم الحج
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اهلل،  رعاها  ال��دول��ة  وفرتها  ال��يت  وامل��ع��دات 
أداء  على  املدني  الدفاع  جهاز  ق��درة  لتعزيز 
رسالته يف احلفاظ على األرواح واملمتلكات 
وت��وف��ري أق��ص��ى درج���ات ال��س��الم��ة لضيوف 

الرمحن.
وأع����رب ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري ع��ن س��ع��ادت��ه 
أنظمة  م���ن   - امل���دن���ي  ال���دف���اع  ب��اس��ت��ف��ادة 
االت��ص��االت وامل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ط��ورة يف تلقي 
البالغات عن احلوادث آليًا وحتديد مواقعها 
باستخدام املصورات اجلوية،وأنظمة حتديد 
م��وق��ع امل��ت��ص��ل وت��وج��ي��ه ال��ف��رق وال��وح��دات 
امليدانية ألفضل طرق الوصول ملوقع احلادث 
ق��درة  مضاعفة  وق���ت، ك��ذل��ك  أس���رع  يف 
أماكن  حتديد  يف  املدني  ال��دف��اع  عمليات 
اجت��اه  ومعرفة  واألم��ط��ار  السيول  جتمعات 
يف  احليوية  املنشآت  ربط  جريانها،كذلك 
عمليات  ومراكز  بغرف  املقدسة  العاصمة 
الدفاع املدني مما يتيح استشعار أي حوادث 
قد تقع يف هذه املنشآت آليًا ويف غضون ثواٍن 

قليلة.
اإلمكانات  أن  التوجيري  الفريق  وأض��اف 
اجلبارة اليت تقدمها اململكة سنويًا لضيوف 
إدارة  الرمحن خالل موسم احلج جعلت من 
ه���ذا ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن احل��ج��اج وت��أم��ني 
ب���ه يف كثري  س��الم��ت��ه��م من���وذج���ًا حي��ت��ذى 
تباين  ظ��ل  يف  سيما  ال���ع���امل،وال  دول  م��ن 
واخ��ت��الف  والثقافية  التعليمية  املستويات 
حجاج  إليها  ينتمي  ال��يت  وال��ل��غ��ات  البيئات 
كبرية  إمكانات  احلرام،وإتاحة  اهلل  بيت 
لتوعية احلجاج مبتطلبات السالمة أثناء أداء 

املناسك.
تصرحيه  ختام  يف  التوجيري  الفريق  ومث��ن 
منطقة  أم��ري  امللكي  السمو  صاحب  جهود 
مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية 
وزير  نائب  امللكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
مساعد  امللكي  السمو  وصاحب  الداخلية 
الستعدادات  األمنية  للشؤون  الداخلية  وزير 
الدفاع املدني يف موسم احلج يف خدمة حجاج 
من  يلزم  ما  وتوفري كل  احل��رام،  اهلل  بيت 
إمكانات لتيسري أداء مناسكهم يف جو من 
الطمأنينة واألمن، مؤكدًا أن هذه اجلهود 
بالدنا  توجيهات  يف  أص��ي��اًل  ملمحًا  متثل 
املباركة اليت شرفها اهلل باحتضان احلرمني 
قلوب  إليه  تهفو  مقصدًا  الشريفني،وجعلها 

املسلمني من مشارق األرض ومغاربها.
ووجه معالي مدير عام الدفاع املدني كافة 

عرب معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
ال��ت��وجي��ري ع��ن خالص  ب��ن ع��ب��داهلل  سعد 
صاحب  وف��اة  يف  الرشيدة  للقيادة  تعازيه 
السمو امللكي األمري سلطان بن عبدالعزيز 
– يرمحه اهلل – داعيًا اهلل أن يتغمده بواسع 
أصحاب  وأبنائه  إخ��وان��ه  يلهم  وأن  رمحته 
والسلوان,  الصرب  األم���راء  امللكي  السمو 
األم��م  ت��اري��خ  ال��ت��وجي��ري: يف  الفريق  وق��ال 
غاب  وإن  خ��ال��دة  تبقى  أمس���اء  وال��ش��ع��وب 
قدموه  مب��ا  وت��ق��دي��رًا  اع��رتاف��ًا  أصحابها، 
لرفعة أوطانهم, وتظل ويف ذاكرة األوطان 
األبرار  أبنائها  تودع  عندما  حزينة  حلظات 
تقدمها  ف��ص��ول  بعطائهم  س��ط��روا  ال��ذي��ن 
ونهضتها، وكانوا درعًا للذود عن محاها.

وقد شاءت إرادة اهلل سبحانه وتعاىل أن نودع 
واحدًا من خرية أبناء اململكة وأحد أعظم 
رجاالتها، هو صاحب السمو امللكي األمري 
العطاء  صاحب  عبدالعزيز،  ب��ن  سلطان 
الغزير يف خدمة بالدنا املباركة، يف كل 
فكان  هل��ا،  بتوليه  شرفت  ال��يت  املناصب 
لسيدي  متينًا  وعضدًا  للعهد،  أمينًا  وليًا 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

الدفاع والطريان  بن عبدالعزيز، وهو وزير 
واملفتش العام، الذي نلمس مجيعًا ضخامة 
املناصب،  هذه  خالل  من  للوطن  قدمه  ما 
تطور  من  املسلحة  قواتنا  إليه  وصلت  فيما 
وق����درة ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى مح��اي��ة ح���دود ال��وط��ن 
وسالمة  وح��دة  يهدد  م��ا  لكل  والتصدي 
أراضيه وهو قبل كل ذلك وبعده اإلنسان 
والعطاء  باخلري  أياديه  امتدت  طاملا  ال��ذي 
يف جماالت العمل اخلريي واإلنساني داخل 
اململكة وخارجها، وما أكثر مناقبه اليت 
كل  استشعرها  ال��يت  احل��زن  حالة  تفسر 
واإلسالمية  العربية  واألمتان  الوطن  أبناء 
رحيله،  نبأ  إعالن  مبجرد  أمجع،  والعامل 
وكلمات العزاء اليت راح كل أبناء الوطن 
يتبادلونها، فكل منا فقد برحيل مسوه – 
يرمحه اهلل – أبًا أو أخًا، وقائدًا، وسندًا، 
وكان  بالعطاء  تدفق  طاملا  للخري  وراف���دًا 

أهاًل للثناء.
وأضاف الفريق التوجيري: ما أكثر املناقب 
يدي  على  ال��يت حتققت  اإلجن���ازات  وأعظم 
يرمحه اهلل   – األمري سلطان بن عبدالعزيز 
الكبري  تبقى شاهدة على عطائه  واليت   –
لرفعة الوطن، تدعونا مجيعًا أن ندعو اهلل 
فسيح  يسكنه  وأن  واملغفرة  بالرمحة  ل��ه 
خبالص  نتقدم  أن  أيضًا  وتدعونا  جناته، 
التعزية للقيادة الرشيدة ولكل أبناء الشعب 
نعزي  أن  قبل  أنفسنا  نعزي  وأن  السعودي، 
غرينا, وال نقول رغم العني اليت تدمع واحلزن 
الذي يسكن القلب، سوى إنا هلل وإنا إليه 
راجعون، ووداعًا سيدي ولي العهد األمني، 
وداعًا لألب واألخ واإلنسان، وداعًا أبا خالد.

الفريق التويجري..

وداعًا أبا خالد

ضباط وأفراد الدفاع املدني العاملني يف احلج 
باستشعار ضخامة املسؤولية واملهمة اجلليلة 
الرمحن،  ضيوف  وس��الم��ة  أم��ن  حتقيق  يف 
أداء  على  احلجاج  إعانة  ش��رف  واستحقاق 
الغالية والركن اخلامس من  الفريضة  هذه 
أن  إىل  م��ش��ريًا  احلنيف،  اإلس���الم  أرك���ان 
نيل هذا الشرف يأتي ببذل أقصى جهد يف 
استيعاب املهام وفق اخلطة املوضوعة للوقاية 
من أي أخطار أو حوادث طارئة، واالستفادة 

من اإلمكانات الضخمة اليت وفرتها الدولة 
لقوات الدفاع املدني.

ق��وات  ع��دد  أن  ال��ت��وجي��ري  الفريق  وأوض���ح 
الدفاع املدني املشاركة يف احلج هذا العام 
)21،900( ألف ضابط وفرد، و)5900( آلية 
ومعدة متعددة االستخدامات، باإلضافة إىل 
الدفاع  عدد 19 من طائرات أسطول طريان 
للعمل على  التقنيات  بأحدث  املدني اجملهزة 

مدار الساعة، ويف كافة الظروف املناخية.
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ملف الحج

أك�����د م���دي���ر ال�����دف�����اع امل���دن���ي 
ال��ل��واء  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  مبنطقة 
ع����ادل زم���زم���ي اك��ت��م��ال مجيع 
لتنفيذ  واالستعدادات  التجهيزات 
خالل  املدني  الدفاع  تدابري  خطة 
موسم احلج لعام 1432ه�، وتوفري 
كل متطلبات أمن وسالمة حجاج 
أي  مع  للتعامل  احل��رام،  اهلل  بيت 
أداء  أثناء  تقع  قد  طارئة  ح��وادث 

مناسك احلج - ال قدر اهلل -.
املدني مبنطقة  الدفاع  مدير  وقال 
ت��ص��ري��ح  امل���ك���رم���ة يف  م���ك���ة 
ت��داب��ري  تنفيذ خ��ط��ة  آل��ي��ات  ح���ول 
ال���دف���اع امل���دن���ي ب���احل���ج: ح���ددت 
صاحب  اعتمدها  ال��يت  اخل��ط��ة، 
بن  ن��اي��ف  األم���ري  امللكي  السمو 
ونائب  العهد  ول��ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
رئ���ي���س جم��ل��س ال��������وزراء، وزي���ر 
الداخلية، رئيس جلنة احلج العليا 
ملواجهة  تفصيلية  خ��ط��ط  وج���ود 
تتضمن  احملتملة  األخطار  كافة 
خ��ط��ة مل��واج��ه��ة أخ���ط���ار ال��س��ي��ول 
واليت صدرت مبوافقة أمري منطقة 
م��ك��ة امل��ك��رم��ة و حت���دد م��ه��ام 
وآليات  املشاركة  اجلهات  مجيع 
ضوء  على  بينها،  فيما  التنسيق 

لكافة  دقيق  وحتليل  رصد  نتائج 
املتوقعة خالل  افرتاضات املخاطر 
م��وس��م احل���ج، ب��اس��ت��خ��دام أرق��ى 
البيانات  وحتليل  ال��رص��د  أنظمة 

وأنظمة املعلومات اجلغرافية.
وجود  عن  زمزمي  اللواء  وكشف 
املدني  ال��دف��اع  بني  للتنسيق  جلنة 
واجلهات  املكرمة  مكة  مبنطقة 
سالمة  وت��أم��ني  باستقبال  املعنية 
ب��اإلض��اف��ة إىل جل��ان  احل���ج���اج، 
مل��ت��اب��ع��ة إج�������راءات ال��س��الم��ة يف 
ومساكن  عبدالعزيز  امللك  مطار 

احلجاج. 
وأشار اللواء زمزمي إىل أنه مت رفع 
درجة االستعداد بني مجيع إدارات 
وج��دة  الطائف  امل��دن��ي يف  ال��دف��اع 
على  لتكون  وال��ل��ي��ث،  واجل��م��وم 
ومساعدة  إلسناد  االستعداد  أهبة 
املشاركة  املدني  الدفاع  وح��دات 
اليت  الطوارئ  يف احلج يف حاالت 
تتطلب ذلك، والتنسيق مع األجهزة 
ال��ت��اب��ع��ة إلم������ارة م��ن��ط��ق��ة مكة 
والشؤون  واحلج  الصحة  ووزارات 
الشأن،  هذا  يف  والقروية  البلدية 
اإلخالء  لعمليات  بالنسبة  والسيما 
ال��ط��يب واإلي������واء ون��ق��ل امل��رض��ى 
للمستشفي�������������ات  وامل��ص��اب��ني 

واملراكز الطبية.
وأوض����ح ال���ل���واء زم���زم���ي: ح��رص 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي 
ع��ل��ى ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات وح���دات 
الدفاع املدني يف مكة املكرمة، 
مب����ا ي���س���اع���ده���ا ع���ل���ى م��واج��ه��ة 
موسم  خ��الل  الضخمة  التحديات 
متابعة  يف  مهامها  وأداء  احل���ج، 
مساكن  يف  ال��س��الم��ة  متطلبات 
احل���ج���اج وال����ط����رق امل����ؤدي����ة إىل 

أن  إىل  مشريًا  املقدسة،  العاصمة 
مبكة  املدني  الدفاع  استعدادات 
احل���ج سبقها  امل��ك��رم��ة ألع��م��ال 
التحضريية  االجتماعات  من  عدد 
املعنية  اجلهات  كافة  ممثلي  مع 
ال���دف���اع  ب��أع��م��ال  ال��ع��الق��ة  ذات 
والوقوف  املهام  لتحديد  امل��دن��ي، 
على مصادر وموارد القوى البشرية 
واآللية اخلاصة بالتدخل، واختبار 
وس���ائ���ل االت���ص���ال، م���ع احل���رص 
على تكثيف وجود وحدات وفرق 
ال��دف��اع امل��دن��ي يف مج��ي��ع ال��ط��رق 
املؤدية إىل العاصمة املقدسة، ويف 
مؤكدًا  الشريف،  احل��رم  حميط 
املشروعات  تستوعب  اخل��ط��ة  أن 
مكة  يف  ال��ض��خ��م��ة  اإلن��س��ان��ي��ة 
ويف  املقدسة،  واملشاعر  املكرمة 
املشاعر،  قطار  مشروع  مقدمتها 
جلهود  كبرية  إضافة  ميثل  ال��ذي 
حكومة خادم احلرمني الشريفني 
يف خ��دم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن، من 
خ����الل رب����ط ه����ذه امل���ش���روع���ات 
الدفاع  عمليات  وم��راك��ز  بغرفة 
واإلش��ع��ار  اإلن���ذار  بأنظمة  امل��دن��ي 
اآلل���ي، وأش���ار ال��ل��واء زم��زم��ي أنه 
خطة  لتنفيذ  االستعداد  إط��ار  يف 
م��واج��ه��ة ال���ط���وارئ خ���الل موسم 
الرتبية  إدارة  مع  التنسيق  احلج مت 
املكرمة  مكة  مبنطقة  والتعليم 
ل��ت��أم��ني م����دارس ال��ب��ن��ني وال��ب��ن��ات 

مواقع  لتكون  املقدسة  بالعاصمة 
إليها،  احل��اج��ة  ح��ال��ة  ل��إلي��واء يف 
باإلضافة إىل 6 عمائر مبشعر منى 
باإلضافة  التجرييب"  "اإلس��ك��ان 
باملعيصم  اإلي��واء  معسكرات  إىل 
ومعسكرين لإليواء بعرفة، وآخر 
م��واق��ع لإلسناد  مب��زدل��ف��ة، وع���دة 
إىل  باإلضافة  املقدسة،  بالعاصمة 
قوة الطوارئ املتمركزة بالعاصمة 
ووح����دة  ف���رق���ة  و33  امل���ق���دس���ة، 
داخل  الطرق  مجيع  على  مومسية 

وخارج العاصمة املقدسة.
تكثيف  إىل  زمزمي  اللواء  وأش��ار 
ج���ه���ود ال��ت��وع��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة ضد 
احلج  يف  احملتملة  املخاطر  كافة 
باحتماالت  يتعلق  فيما  وخ��اص��ة 
والسيول  الغزيرة  ر  األمطا  سقوط 
التليفزيونية  ال��رس��ائ��ل  خ��الل  م��ن 
واإلذاع�����ي�����ة ورس����ائ����ل اجل�����وال، 
املستمرة  املتابعة  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
ل����ألح����وال اجل���وي���ة ورف�����ع درج���ة 
االس��ت��ع��داد اآلل���ي وال��ب��ش��ري من 
ملواجهة  الفرضية  التجارب  خالل 
ح�����وادث ال��س��ي��ول م���ش���ددًا على 
أه��م��ي��ة دور وس���ائ���ل اإلع�����الم يف 
وشروط  مبتطلبات  التوعية  جمال 
جهود  ودع���م  احل���ج،  يف  السالمة 
التوعية  ل��رتس��ي��خ  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
التوعوية  رسالته  وإيصال  الوقائية 
إىل احلجاج والعاملني يف خدمتهم.

33 وحدة موسمية
تتمركز داخل وخارج العاصمة المقدسة

خطة تفصيلية لمواجهة السيول خالل موسم الحج
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أك��د ال��ل��واء ط��ي��ار حممد بن 
ع��ي��د احل��رب��ي ق��ائ��د ال��ط��ريان 
خطة  تنفيذ  يف  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
خالل  الطوارئ  مواجهة  تدابري 
موسم احلج هلذا العام، تشمل 
ط��ائ��رات االس��ت��ط��الع ش��واي��زر 
م����رة،  ألول  ت����ش����ارك  ال�����يت 
أثبتت  اليت   »S-92« وطائرات 
ق����درات ف��ائ��ق��ة يف ح��ج ال��ع��ام 
إنقاذ  عمليات  ويف  امل��اض��ي، 
وإخالء للمتضررين من السيول.
احلربي  طيار  ال��ل��واء  وأض���اف 
املشاركة  الطائرات  مجيع  أن 
بأحدث  احلج جمهزة  يف خطة 
التقنيات ألداء مهامها على مدار 
الساعة، والقيام بعمليات املسح 
اجل����وي، وم��راق��ب��ة احل��رك��ة 
املرورية على الطرق يف املشاعر 
إليها،  املؤدية  والطرق  املقدسة 
واإلسهام يف كافة مهام الدفاع 
املدني األخرى من إطفاء وإنقاذ 
وإسعاف وحبث عن املفقودين، 

وغريها من احلوادث الطارئة.
وأش��ار قائد ط��ريان األم��ن إىل 
املشاركة  الطائرات  مهام  أن 
ت��ش��م��ل أي��ض��ًا ن��ق��ل ال��ق��ي��ادات 
ال��ق��ط��اع��ات  وامل���س���ؤول���ني يف 
احل��ك��وم��ي��ة امل���ش���ارك���ة يف 
أعمال احلج، والتدخل السريع 
املناطق  يف  ال��ط��وارئ  ملواجهة 
ال��وح��دات  وص���ول  يتعذر  ال��يت 
امليدانية إليها، وأعمال اإلخالء 
واإلسعاف اجلوي  الطب�����������ي، 
متخصصة  طبية  ك��وادر  عرب 
م������ؤكدًا  الطائرة  منت  على 
جمهزة  ال��ط��ائ��رات  مج��ي��ع  أن 
ب��ك��ل األن���ظ���م���ة وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ه��ذه  أداء  م��ن  متّكنها  ال���يت 
خالل  من  ون��ه��ارًا،  لياًل  املهام 
وأجهزة  احلرارية  الكامريات 

الرؤية الليلية.

وع���ن ج��اه��زي��ة ط����ريان األم���ن 
األب���راج  ح����وادث  م��ع  للتعامل 
املكرمة،  مكة  يف  العالية 
ال����ل����واء ط���ي���ار حممد  أك����د 
هذه  م��ع  التعامل  أن  احل��رب��ي 
يتطلب  احل���وادث  م��ن  النوعية 
اح���رتاف���ي���ة ك��ب��رية م���ن ق��ائ��د 
ال��ط��ائ��رة واألش���خ���اص امل���راد 
إن��ق��اذه��م م��ش��ريًا أن���ه ميكن 
هذه  ف��وق  التحليق  للطائرات 

ارت��ف��اع يصل إىل  األب���راج على 
ام��ك��ان��ات  ع��ل��ى  ق���دم   3000
هذه  م��ع  امل��ن��اورة  على  كبرية 
احل������وادث وغ���ريه���ا ح��ي��ث مت 
جت��ه��ي��ز ال���ط���ائ���رات ب��ك��ل ما 
املطلوبة، مثل  املهام  يلزم ألداء 
»ج���رادل اإلط��ف��اء« و»أون���اش« 
وال��راف��ع��ات، وكافة  اإلن��ق��اذ 
التجهيزات الطبية واإلسعافية.

نوعية  إىل  احلربي  اللواء  ولفت 

امل��ه��ام امل��ن��وط��ة ب��ط��ريان األم��ن 
خالل موسم احلج مؤكدًا أنها 
اإلطفاء  عمليات  مجيع  تتضمن 
اجل���وي ل��ل��ح��رائ��ق ال���يت ت��ق��ع يف 
وعمليات  املكشوفة  األماكن 
اإلس����ع����اف واإلن����ق����اذ وإخ����الء 
امل��ت��ض��رري��ن واحمل���اص���ري���ن يف 
املناطق اخلطرة إىل معسكرات 
وت��زوي��د غ��رف��ة عمليات  اإلي���واء 
األم����ن ال��ع��ام وال���دف���اع امل��دن��ي 
ب���ت���ص���ور ع�����ن األوض�����������اع يف 
بلحظة  حلظة  املقدسة  املشاعر 
وم��ش��ارك��ة ف���رق ال���ط���وارئ يف 
لكل  ال��الزم��ة  اخل��ط��ط  تنفيذ 
أعمال اإلنقاذ واإلطفاء ومساندة 
ألداء  احل��ك��وم��ي��ة  األج����ه����زة 
مهامها، مشريًا إىل وجود تنسيق 
املصابني  لنقل  الصحة  وزارة  مع 
بها  يتوفر  اليت  املستشفيات  إىل 
التأكد  بعد  للطائرات  مهابط 

من صالحية هذه املهابط. 
ال��ل��واء ط��ي��ار احلربي  وأع���رب 
ع�����ن س����ع����ادت����ه مب�����ا ش���ه���ده 
املدني  ال��دف��اع  ط��ريان  أسطول 
وتطوير  حتديث  عمليات  م��ن 
كاملة، أسهمت يف امتالكه 
مستوى  على  الطائرات  أحدث 
العامل، جمهزة بأجهزة للتعرف 
على األحوال اجلوية ورصد أي 
داعمًا  جيعلها  مبا  فيها،  تغري 
الدفاع  لقدرات  وأساسيًا  مهمًا 
وتقديم  مهامه،  ألداء  امل��دن��ي 
امل��س��ان��دة اجل���وي���ة ل��ل��وح��دات 
ال��يت تعد م��ن أهم  األرض��ي��ة، 
التساع  نظرًا  النجاح،  أسباب 
نطاق الرؤية من خالل االرتفاع 
ال��ط��ائ��رات،  إل��ي��ه  ال���ذي تصل 
الطرق  أفضل  حتديد  ثم  وم��ن 
ل���ل���وص���ول مل���واق���ع احل�����وادث 
وتقديم  إليها،  الفرق  وتوجيه 

الدعم واإلسناد امليداني هلا.

تجهيزات 
متكاملة

ألداء مهام 
اإلسعاف الجوي 

واإلطفاء 
واإلنقاذ

اللواء احلربي قائد طريان األمن:

19 طائرة عمودية تشارك في مهمة الحج 
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حول  تصريح  ال��ق��رن��ي يف  ال��ل��واء  وأض���اف 
هذا  حل��ج  امل��دن��ي  ال��دف��اع  تفاصيل خطط 
ت��وس��ع��ة احل���رم املكي  ال��ع��ام أن م��ش��روع 
ومشروع  حاليًا  تنفيذه  يتم  والذي  الشريف 
قطار املشاعر الذي سيعمل بكامل طاقته 
الدفاع  إدارة  إس��ن��اد  استلزم  ال��ع��ام،  ه��ذا 
إضافية  بقوة  املقدسة  بالعاصمة  امل��دن��ي 
على  التوسعة  مشروع  تأثريات  مع  للتعامل 

ح��رك��ة احل��ج��اج داخ���ل امل��س��ج��د احل���رام 
ب��ه، وك��ذل��ك األم��ر  وال��س��اح��ات احمليطة 
مت  حيث  املشاعر  قطار  مل��ش��روع  بالنسبة 
امليدانية  وال��ف��رق  ال��وح��دات  من  ع��دد  نشر 
ومزدلفة  منى  يف  القطار  مسار  طول  على 
وعرفات، وحمطات صعود ونزول احلجاج، 
وجتهيزها بكل ما يلزم للتعامل مع خمتلف 

أنواع املخاطر احملتملة.

وأوضح قائد قوات الدفاع املدني باحلج أنه 
على  املدني  الدفاع  خطط  تطوير  إطار  يف 
املخاطر  وحتليل  رصد  أعمال  نتائج  ضوء 
االفرتاضية، مت إضافة أربعة مواقع جديدة 
لقوات ومعدات اإلسناد خالل موسم احلج 
منها موقعان يف منطقة املعيصم، وموقع يف 
عرفات،  مشعر  يف  وموقع  مزدلفة  مشعر 
باإلضافة إىل املوقع السابق يف منطقة دقم 

لقاء

حج هذا العام سيشهد 
عماًل تقنيًا ألول مرة 

لرصد المواد والغازات 
المنبعثة في األنفاق 

قائد قوات الدفاع املدني باحلج اللواء حممد بن عبداهلل القرني:

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء محمد بن عبداهلل القرني 
أن المشروعات التطويرية الضخمة التي تنفذها حكومة خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز في العاصمة المقدسة 
والمشاعر، استوجبت إجراء الكثير من التعديالت على خطط الدفاع 

المدني لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج لهذا العام وتطوير خطة 
انتشار وتمركز وحدات وفرق الدفاع المدني للتدخل السريع في حاالت 

الطوارئ.
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الوبر، واليت يتمركز فيها عدد كبري من 
واملعدات  السريع  التدخل  ومعدات  آليات 
واخليام وباصات إخالء احلجاج يف حاالت 

الطوارئ.
املدني  الدفاع  أن  إىل  القرني  اللواء  وأش��ار 
استحدث يف خطة تدابري مواجهة الطوارئ 
آلية ج��دي��دة للدعم  ال��ع��ام،  يف احل��ج ه��ذا 
املعدات  نقل  يف  السرعة  حتقق  واإلسناد، 
بالعاصمة  املناطق  لكافة  البشرية  والقوى 
بطائرات  باإلستعانة  وامل��ش��اع��ر  املقدسة 
أس���ط���ول ط����ريان األم����ن وب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
مناطق  مجيع  يف  املدني  الدفاع  مديريات 

اململكة.
وح�����ول ح��ج��م ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة واآلل���ي���ة 
الدفاع  ت��داب��ري  خطة  تنفيذ  يف  املشاركة 
القرني  حممد  ال��ل��واء  ق��ال  باحلج،  املدني 
كل   – رع��اه��ا اهلل   – ال��دول��ة  لقد وف��رت 
االم��ك��ان��ات جل��ه��از ال��دف��اع امل��دن��ي ألداء 
مهمته على الوجه األكمل يف احلفاظ على 
سالمة ضيوف الرمحن خالل موسم احلج، 
م��ن ح��ي��ث امل���ع���دات واآلل���ي���ات امل��ت��ط��ورة، 
أن  إال  امل��ؤه��ل��ة،  البشرية  ال��ك��ف��اءات  أو 
يطغى  أن  يعين  ال  القوات  حبجم  االهتمام 
على نوعية القوة املعنية بتنفيذ مهام الدفاع 
التخصص هو  يعد  املدني يف احلج، حيث 
حجر الزاوية لنجاح قوات الدفاع املدني يف 
هذه املهمة، وليس تعداد القوات أو كمية 
توجه  الذي ميثل حمور  األمر  التجهيزات، 
قيادات الدفاع املدني يف هذا احلج واألعوام 
لتحقيق أكرب   – تعاىل  املقبلة مبشيئة اهلل 
وجودة  األعمال  إجناز  الفعالية يف  من  قدر 
حجم  تقليص  ذل��ك  تطلب  وإن  تنفيذها، 

يف  وتكثيفها  بعينها  ختصصات  يف  القوة 
ختصصات أخرى مبا حيقق أهداف اخلطة 
ويف  باحلج،  املدني  الدفاع  لتدابري  العامة 
يف  تنظيم  تكليف ضابط  مت  اإلط��ار  هذا 
كل قيادة باملشاعر املقدسة، لتزويد قيادة 
قوات احلج بالتصورات املالئمة اليت ينبغي 

العلم بها يف املواسم القادمة بإذن اهلل.
واألف���راد  ال��ض��ب��اط  ت��دري��ب  وع��ن مستوى 
اللواء  أش��ار  احل��ج  أع��م��ال  يف  املشاركني 
رج��ال  م��ن  األك��رب  اجل��زء  أن  إىل  القرني 
خطة  تنفيذ  يف  املشاركني  املدني  الدفاع 
يف  الطوارئ  ملواجهة  املدني  الدفاع  تدابري 
احلج، ليسوا حديثي عهد بذلك، ومجيعهم 
التأهيلية  ال����دورات  على  احل��اص��ل��ني  م��ن 
الدفاع  أعمال  يف  واملتقدمة  والتأسيسية 
امليدانية،  خرباتهم  لذلك  يضاف  املدني، 
يتلقونها  اليت  اليومية  التدريبية  واجلرعات 
العمل،  رأس  على  التدريب  لربنامج  طبقًا 
درج��ات  ألعلى  ال��وص��ول  إىل  تهدف  وال��يت 
اجل��اه��زي��ة مل��واج��ه��ة أي حت��دي��ات ج��دي��دة 
وحمتملة يف املخاطر االفرتاضية أثناء مهمة 

برامج  األف����راد  منح  تتطلب  وال���يت  احل��ج 
احتياجاتهم  لتسد  تدريبية إضافية وخاصة 

التدريبية من خالل هذه املهمة.
على  للحفاظ  التفصيلية  اخل��ط��ط  وع���ن 
قطار  مستخدمي  احل��ج��اج  وس��الم��ة  أم��ن 
أن اخلطة  القرني  اللواء  املشاعر، كشف 
تعتمد على حتليل دقيق للمخاطر احملتملة، 
ومن ثم االستعداد والتهيؤ ملنع هذه األخطار 
يشمل  م��ا  وه��و  أث��اره��ا،  م��ن  التخفيف  أو 

نوعية التجهيزات.
من  املشاعر  قطار  عمليات  منسق  وخطة 
اخل��ط��ط ال���يت خ��ض��ع��ت ل��ل��ت��ط��وي��ر بهدف 
وأن  خاصة  دقيق،  بشكل  املهام  حتديد 
املهمة تتطلب مشاركة أكثر من جهة مع 
الدفاع املدني يف مواجهة أي حاالت طارئة 

منها الشركة املشغلة للقطار.
العام  ه��ذا  أن  عن  القرني  اللواء  وكشف 
املواد  سيشهد عماًل تقنيًا ألول مرة لرصد 
والتجمعات  األن��ف��اق  يف  املنبعثة  وال��غ��ازات 
البشرية، تعتمد على رصد القراءات داخل 
ونقلها  البشرية  التجمعات  ومواقع  األنفاق 
مل��وق��ع ال��ق��ي��ادة وأص��ح��اب ال��ق��رار مباشرة 
الخت���اذ ال��وض��ع امل��ن��اس��ب يف ح���ال ارت��ف��اع 
نسبة الكربون إىل معدل تؤثر على صحة 

وسالمة احلجاج.
وختم اللواء القرني بالتأكيد على أن عملية 
تندرج  ال��يت  التفصيلية  اخل��ط��ط  حت��دي��ث 
املدني  الدفاع  لتدابري  العامة  اخلطة  ضمن 
اعتمدت  ال��ع��ام،  خ��الل موسم احل��ج ه��ذا 
جمموعة من املعايري العلمية يف صياغة املهام 
بنموذج  اإلدارة  علم  يف  واملعرفة  التفصيلية 
»مسارت« مع البدء يف تطبيق »بطاقة املهام« 
باألفراد  املنوطة  املهمة  نوعية  تشمل  واليت 
املشاركني، واليت يتم تسلمها فور مباشرة 
كل  ليصبح  املقدسة،  املشاعر  يف  املهمة 

فرد ملمًا مبهامه منذ وقت مبكر.
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أك��د ال��ل��واء ع��ب��داهلل حممد 
ال����ق����رن����ي م����س����اع����د ق���ائ���د 
ق���وات ال��دف��اع امل��دن��ي باحلج 
ل��ل��ش��ؤون اإلداري�������ة وامل��ال��ي��ة 
ت��ك��ام��ل اس��ت��ع��دادات ق��وات 
يف  املشاركة  املدني  ال��دف��اع 
مواجهة  ت��داب��ري  خطة  تنفيذ 
احلج  موسم  خ��الل  ال��ط��وارئ 
ل���ع���ام 1432ه��������� وج���اه���زي���ة 
الضباط  من  البشرية  القوى 
املدنيني  واملوظفني  واألف���راد 
احل��ف��اظ  يف  م��ه��ام��ه��م  ألداء 
على سالمة ضيوف الرمحن، 
وتوافر املخصصات املالية من 
للدفاع  العامة  امليزانية  بنود 
املدني مع إمكانية دعم هذه 
امل��خ��ص��ص��ات ع��ن��د احل��اج��ة 
ل��ت��أم��ني اآلل���ي���ات وامل���ع���دات 
واإلداري��ة  الفنية  والتجهيزات 
واإلعاشة مبا يساهم يف تنفيذ 
امل��ه��م��ة ع��ل��ى أك��م��ل وج���ه – 

مبشيئة اهلل تعاىل.
قوات  قائد  مساعد  وأض��اف 
للشؤون  باحلج  املدني  الدفاع 
أن مجيع  وامل��ال��ي��ة،  اإلداري����ة 
م��ن��س��وب��ي ال����دف����اع امل���دن���ي 
ح��ري��ص��ون ع��ل��ى ن��ي��ل ش��رف 

امل����ش����ارك����ة 
أع����م����ال  يف 
وخدمة  احل��ج 
ح���ج���اج ب��ي��ت 
احل��رام،  اهلل 
ن  و يستشعر و
ع������������ظ������������م 
امل���س���ؤول���ي���ة 
واألم��������ان��������ة 
على  امل���ل���ق���اة 
ع����ات����ق����ه����م، 

تنسيق  وج���ود  على  م��ؤك��دًا 
مديريات  بني  كامل  وتعاون 
امل����دن����ي يف مج��ي��ع  ال����دف����اع 
واملديرية  اململكة،  مناطق 
العامة للدفاع املدني يف تنفيذ 
امل���ه���ام خ����الل م���وس���م احل��ج 
وت��ذل��ي��ل ك��اف��ة ال��ص��ع��وب��ات 
وامل��ع��وق��ات، وجت���اوب كبري 
يف  املدني  الدفاع  قيادات  من 
مج��ي��ع امل��دي��ري��ات، س���واء يف 
للمشاركة  منسوبيهم  ترشيح 
ت��ن��ف��ي��ذ  أو  احل����ج  م��ه��م��ة  يف 
اخلطة العامة للمديرية العامة 
للدفاع املدني باحلج واخلطط 
ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ل���ك���ل ج��ه��ة، 
وتقديم الدعم البشري واآللي 

ع��ن��د احل��اج��ة 
لذلك.

وأش���ار ال��ل��واء 
إىل  ال���ق���رن���ي 
ح������االت  أن 
االع��ت��ذار عن 
يف  املشاركة 
م��ه��م��ة احل���ج 
ه������ذا ال���ع���ام 
ق��ل��ي��ل��ة ج���دًا، 
وت����ن����ح����ص����ر 
متنعه  طارئة  ظروف  له  فيمن 
امل��ش��ارك��ة، وي��ت��م قبول  م��ن 
يثبت  ما  يقدم  عندما  اعتذاره 
أعداد  يوجد  واستبداله  ذلك 
اجلهاز  منسوبي  م��ن  ك��ب��رية 
يف  باملشاركة  الرغبة  لديهم 
مهمة احلج، ونيل تقديم هذه 
لضيوف  اإلنسانية  اخلدمات 
الرمحن، ومتكينهم من أداء 

هذه الفريضة الغالية.
خدمات  تقديم  آل��ي��ات  وح��ول 
اإلعاشة للمشاركني يف مهمة 
أن  القرني  اللواء  احلج أوضح 
كرمية  سامية  أوام��ر  هناك 
وتعليمات تنظم كيفية تقديم 
اإلع���اش���ة ل��ل��م��ش��ارك��ني من 
املكرمة  م��ك��ة  يف  ال��ق��وات 
وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة وخ���الل 
على  وبناًء  حمددة  زمنية  فرتة 
اإلع��اش��ة  ت��ق��دي��م  سيتم  ذل���ك 
للمشاركني من خالل طرحها 
حتديد  بعد  عامة  منافسة  يف 
الشروط واملواصفات وحتديد 
ال��ك��م��ي��ات ل��ك��ل م��ش��ارك 
ح��س��ب ال��ع��ن��اص��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
عليهم  وت��وزع  طبيًا،  ال��الزم��ة 
ال��ف��رتة  يف م��واق��ع��ه��م خ����الل 

أركانات  خ��الل  من  احمل��ددة 
إضافة  موقع  لكل  التموين 
إىل تهيئة مواقع الطبخ ومواقع 
ت��ن��اول ال��وج��ب��ات وت��زوي��ده��م 

والعمال. بالطباخني 
الدفاع  متيز  مقومات  وح��ول 
املواسم  املدني يف احلج طوال 
املاضية وأثر توفر االمكانات 
قال  املقومات  هذه  من  املادية 
املدني  ال��دف��اع  القرني  ال��ل��واء 
باملختصني  اهلل،  حبمد  يزخر 
يف اجملاالت املختلفة من خالل 
البشرية  الكوادر  استقطاب 
امل��ت��خ��ص��ص��ة م���ن اجل��ام��ع��ي��ني 
الكثريين يف  وكذلك إحلاق 
الدورات املتخصصة مبا خيدم 
ما  وه��ذا  املدني  الدفاع  جهاز 
جعل هذا اجلهاز يتميز يف أداء 
مهامه ومسؤولياته يف خمتلف 
ذلك  ويظهر  واألزم��ن��ة  امل��واق��ع 
ج��ل��ي��ًا خ����الل م���واس���م احل��ج 
والعمرة، وكذلك يف احلاالت 
ي��ع��ود إىل ما  ال��ط��ارئ��ة وه���ذا 
يلقاه هذا اجلهاز والعاملون به 
من دعم ورعاية من حكومتنا 
ال��رش��ي��دة ع��ل��ى رأس��ه��ا خ��ادم 
حفظه   – الشريفني  احلرمني 
ال��ع��ه��د  ول�����ي  ومس�����و   – اهلل 
ال��وزراء،  جملس  رئيس  نائب 
نائبه  ومس��و   ،الداخلية وزي��ر 
الداخلية  وزي��ر  مساعد  ومسو 
حفظهم   – األم��ن��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون 
اهلل – مجيعًا وما يقدمونه من 
دعم مالي لتطوير قدرات هذا 
باآلليات  ول��ت��زوي��ده  اجل��ه��از، 
الفنية  والتجهيزات  واملعدات 
التقنية  التطورات  ومواكبة 

العاملية.

مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للشؤون اإلدارية والمالية.. اللواء عبداهلل القرني:

آلية واضحة إلعاشة المشاركين في مهمة الحج 
والمتطوعين ضمن صفوف الدفاع المدني

ملف الحج
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املدني  الدفاع  قوات  قائد  مساعد  أعرب 
قابل  اللواء  العسكرية  للشؤون  باحلج 
الغامني عن سعادته بتكامل استعدادات 
مهامها  ألداء  باحلج  املدني  الدفاع  قوات 
أم��ن وس��الم��ة ضيوف  يف احل��ف��اظ ع��ل��ى 
ال���رمح���ن، يف إط����ار م��ا ت��ب��ذل��ه ال��دول��ة 
ضخمة  إم��ك��ان��ات  م��ن  اهلل–  -رع��اه��ا 
مل��الي��ني  احل����ج  م��ن��اس��ك  أداء  ل��ت��ي��س��ري 

املسلمني يف مجيع أحناء العامل.
حول  تصريح  يف  ال��غ��امن��ي  ال��ل��واء  وق���ال 
هذا  للحج  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ت��داب��ري  خطة 
لتنفيذها  إمكانات  من  توفر  وما  العام 
لقد وف��رت ال��دول��ة يف ظ��ل ق��ي��ادة خ��ادم 
األم��ني  عهده  وول��ي  الشريفني  احل��رم��ني 
ن���ائ���ب رئ���ي���س جم��ل��س ال�������وزراء، وزي���ر 
كرمية  ومبتابعة  نائبه  ومس��و   الداخلية
مساعد  امللكي  السمو  صاحب  لدن  من 
وزير الداخلية للشؤون األمنية – حفظهم 
معالي  من  متواصل  وجهد   – مجيعًا  اهلل 
الدفاع  الدفاع املدني وقيادات  مدير عام 
الدفاع  جلهاز  االمكانات  كل  املدني 
احلج،  موسم  خالل  مهامه  ألداء  املدني 
العناية مبهمة  املبارك يف  للنهج  استمرارًا 
توفري  ذلك مت  وبناء على  املقدسة،  احلج 
ال��ع��دد ال��ك��ايف م��ن امل��ع��دات واآلل��ي��ات 
توفيق   – بعد  تعني  اليت  البشرية  والقوى 
املهمات  كل  أداء  على   – سبحانه  اهلل 
قدرًا  خيلق  ال��ذي  األم��ر  وسهولة،  بيسر 
واالطمئنان على سالمة  الثقة  كبريًا من 
ذلك  يعين  وال  احل��رام،  اهلل  بيت  حجاج 
االستعداد  ب��ل  أب���دًا  ال��رتاخ��ي  أو  الغفلة 

والثقة. والتهيؤ 
العدد  ه��ذا  ن��دب  أو  ترشيح  آل��ي��ات  وع��ن 
الكبري من الضباط واألفراد املشاركني 
يف أعمال احلج ومعايري اختيارهم، أوضح 

البشرية  القوى  اختيار  أن  الغامني  اللواء 
عدد  خ��الل  من  يتم  احل��ج  يف  املشاركة 
من املعطيات منها أن رجال الدفاع املدني 
ال��ك��ف��اءة  م��ن  ق���در ك��ب��ري  ع��ل��ى  كلهم 
واملهارة يف أداء مهامهم وبالتالي ال توجد 
الرتشيح ألي  م��ن  ع��وائ��ق حت��د  أو  م��وان��ع 
مهمة ومع هذا يراعى فارق اخلربة حبيث 
لضمان  املشاركني  بني خربات  املزج  يتم 
الكفاءة واإلتقان ونقل هذه اخلربات إىل 
على  لالرتكاز  عام  عناصر جديدة كل 
سنويًا  اخل��ربات  هذه  من  ينضب  ال  معني 
الفرصة  إتاحة  أيضًا  املعطيات  أن  كما 
ل��ت��دوي��ر امل��ش��ارك��ة ب��ني ال��ع��ام��ل��ني ق��در 

سنويًا. اإلمكان 
خطة  يف  املشاركني  تهيئة  برامج  وحول 
الغامني  اللواء  أشار  مهامهم  ألداء  احلج 
متثل  والتأهيل  التدريب  ب��رام��ج  أن  إىل 
وبالنظر  املدني  الدفاع  يف  العمل  عصب 
ترشيح  م��ن  يتخللها  وم���ا  احل���ج  مل��ه��م��ة 
آليات  ودخ���ول  ع��دة  ج��ه��ات  م��ن  عناصر 
رمبا ال تكون متاحة للعمل باستمرار يف 
كل املواقع، يتم تنفيذ عدد من الربامج 
تنشيطية  ج��رع��ات  إلع��ط��اء  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وتستهدف  احلج  أعمال  يف  للمشاركني 
خ��ربات  وم��زج  وتقويتها  امل��ه��ارات  تثبيت 
أدوار  وتنظيم  وتنسيق  ببعضها  العاملني 
وكذلك  ال��واح��د،  الفريق  يف  العاملني 
فريق  االن��ص��ه��ار يف  م��ه��ارة  إك��س��اب��ه��م 
م��وح��د ع��ن��د االن��ض��م��ام ل��ع��دة ف���رق يف 
حبيث  ذل���ك،  تستوجب  ال��يت  األح���داث 
منظم  ب��ش��ك��ل  مج��اع��ي��ة  أدوار  ت����ؤدي 

وحمرتف.
ووجه اللواء الغامني رسالة لرجال الدفاع 
داعيًا  احلج  مهمة  يف  املشاركني  املدني 
أداء  التفاني وبذل اجلهد يف  اجلميع إىل 
بأغلى  وتعنى  مقدسة  فاملهمة  مهامهم 

هي  وما  الرمحن  وهو ضيف  أال  ضيف، 
إال أيام معدودات ال تقارن املشقة بها وإن 
للحفاظ  املتوخاة  بنتائجها  مضنية  كانت 
تستحق  غاية  على سالمة احلجاج، وعي 
يتم  من  أن  إىل  مشريًا  والصرب،  التحمل 
ت��رش��ي��ح��ه هل���ذه امل��ه��م��ة ف��ه��و م��وض��ع ثقة 
كبرية من والة أمره وقيادته مهما كان 
أن  ب��ه  فحريًا  مسؤوليته  ودرج��ة  موقعه 
يكون عند حسن الظن وهم كذلك إن 
احلج  يف  العمل  وظ��روف  تعاىل  اهلل  شاء 
املشقة  بعض  املشارك  بسببها  حيتمل  قد 
ومدتها  ووق��ت��ه��ا  امل��ه��م��ة  طبيعة  حب��ك��م 

الرجال  ولكن  بها،  احمليطة  والظروف 
سبيل  يف  عليهم  الصعاب  تهون  من  هم 

املنشودة. األهداف  حتقيق 
تصرحيه  ختام  يف  الغامني  اللواء  وأهاب 
ب��رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ش��ارك��ني يف 
أعمال احلج أن يكونوا كعهدهم دائمًا 
واليقظة  احل��رص  من  ع��اٍل  مستوى  على 
وال��ع��ن��اي��ة ال��ت��ام��ة مب��ا حت��ت أي��دي��ه��م من 
فيما  ي��ت��ع��اون��وا  وأن  وجت��ه��ي��زات  م��ع��دات 
م��ث��ااًل  امل��ه��م��ة  ه��ذه  أي���ام  بينهم وجي��ع��ل��وا 
هلم  متمنيًا  واألل���ف���ة،  وال��ت��آخ��ي  للحب 

والسداد. التوفيق 

مساعد قائد قوات احلج للشؤون العسكرية.. اللواء الغامني:

معايير دقيقة الختيار القوى 
البشرية المشاركة في أعمال الحج 

للوصول ألعلى معايير التميز
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ملف الحج

الفايدي  ف��رح��ان  ب��ن  فهيد  ال��ل��واء  أك��د 
باحلج  املدني  الدفاع  قوات  قائد  مساعد 
غرف  مجيع  جاهزية  العمليات  ل��ش��ؤون 
ومراكز عمليات الدفاع املدني بالعاصمة 
املقدسة واملشاعر، ألداء مهامها يف تنسيق 
بتنفيذ خطة  املعنية  جهود كافة اجلهات 
ال��ط��وارئ  امل��دن��ي ملواجهة  ال��دف��اع  ت��داب��ري 
العمليات  وإدارة  احل���ج  م��وس��م  خ���الل 
املدني،  الدفاع  ووح��دات  لفرق  امليدانية 
وتزويدها بكل املعلومات واملتغريات اليت 

تعينها على أداء مهامها.
جهود  استمرار  إىل  الفايدي  اللواء  وأشار 
الدفاع  عمليات  ومراكز  لغرف  التطوير 
أو  الفنية  التجهيزات  حيث  من  امل��دن��ي، 
البشرية مؤكدًا على رقي خربات  القوى 
وثراء  املدني  الدفاع  عمليات  يف  العاملني 
جتاربهم العملية اليت تشكلت على مدى 
سنوات من املشاركة املستمرة يف أعمال 
الغرف  هذه  جتهيز  إىل  باإلضافة  احل��ج، 
واملراكز بأحدث وسائل تقنيات املعلومات 
واالتصاالت واخلرائط وكامريات املراقبة 
ملتابعة حركة احلجيج، والتدخل السريع 

يف التعامل مع الطوارئ.
تدابري  خطة  أن  الفايدي  ال��ل��واء  وأوض���ح 
الدفاع املدني يف حج هذا العام تعتمد على 
املخاطر  وحتليل  لرصد  دقيقة  دراس���ات 
وتستوعب  واملشاعر  املقدسة  العاصمة  يف 

مدعومة  وامل��ش��روع��ات  امل��ت��غ��ريات  كافة 
اليت  التفصيلية  اخل��ط��ط  م��ن  مبجموعة 
احلكومية  اجل��ه��ات  مجيع  م��ه��ام  حت��دد 

املعنية بتدابري الدفاع املدني، مؤكدًا على 
وجود غرفة عمليات للطوارئ، ممثل فيها 
مجيع اجلهات املعنية لضمان أعلى درجات 
مواجهة  يف  االستجابة  وسرعة  االستعداد 
أي خم��اط��ر ت��ه��دد أم��ن وس��الم��ة ضيوف 

الرمحن.
اخلطة  أن  إىل  ال��ف��اي��دي  ال���ل���واء  وأش����ار 
تتضمن كافة املخاطر احملتملة من حيث 
النوع واملوقع والتوقيت ودرجة اخلطورة من 
الطبوغرافية  للعوامل  دقيق  حتليل  خالل 
وامل��ن��اخ��ي��ة وح��رك��ة احل��ش��ود وامل��خ��اط��ر 
األمنية، مشريًا إىل أن بناء اخلطة يراعي 
ك��اف��ة ال���ظ���روف واالح���ت���م���االت مب��ا يف 
خالل  غزيرة  أمطار  سقوط  احتمال  ذلك 
االستعدادات  أن  إىل  الفتًا  احلج،  أعمال 
لذلك تشتمل على جمموعة من اإلجراءات 

مع  بالتنسيق  اخت��اذه��ا  مت  ال��يت  الوقائية 
اجلهات املعنية بدرء خماطر السيول.

آليات  بتكامل  ال��ف��اي��دي  ال��ل��واء  وأش���اد 
التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية بتنفيذ 
خ��ط��ة ت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي يف ح��االت 
العامة  الطوارئ  خطة  من خالل  الطوارئ 
اليت بنيت على أساس نظام الدفاع املدني 
ولوائحه التفصيلية، واليت تتضمن حتديدًا 
دق��ي��ق��ًا مل��ه��ام وواج���ب���ات مج��ي��ع ال����وزارات 
واملصاحل احلكومية يف حاالت الطوارئ.

وأوض����ح ال��ل��وء ال��ف��اي��دي اح���ت���واء غ��رف 
على  امل��دن��ي  ال��دف��اع  عمليات  وم��راك��ز 
السلكية  االت���ص���االت  أن��ظ��م��ة  أح����دث 
والالسلكية اليت تغطي العاصمة املقدسة 
الرقمية  وامل��ش��اع��ر، وك��ذل��ك اخل��رائ��ط 
كل  حتمل  ال��يت  اجلغرافية  وامل��ص��ورات 
م��واق��ع اخل��دم��ات  املهمة ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات 
الساخنة  واخل��ط��وط  احليوية  وامل��ن��ش��آت 
األنظمة  هذه  من  متعددة  بدائل  توفري  مع 

حتسبًا ألي أعطال طارئة.
عدة  تشكيل  إىل  ال��ف��اي��دي  ال��ل��واء  وأش���ار 
للسالمة  وجم��م��وع��ات  متخصصة  وح���دات 
املشاعر  ق��ط��ار  م��س��ار  ط��ول  واإلخ����الء على 
تشغيله بكامل طاقته يف حج  وال��ذي سيتم 
هذا العام، على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة 
االفرتاضية  املخاطر  ل��رص��د  العمل  وورش 

املتوقعة واملرتبطة بهذا املشروع الكبري.
وختم اللواء الفايدي بتوجيه رسالة جلميع 
احلجاج، يؤكد فيها أن أمنهم وسالمتهم 
خادم  بقيادة  الدولة  ورعاية  اهتمام  حمل 
عهده  ول��ي  ومس��و   الشريفني،  احل��رم��ني 
ال��وزراء، وزير  نائب رئيس جملس  األمني 
الداخلية، وكل أبناء اململكة والقائمني 
ع��ل��ى ش����ؤون احل���ج���اج، م���ش���ريًا إىل أن 
أجله  م��ن  تعمل  ه���دف  احل��ج��ي��ج  س��الم��ة 
احلجاج  وال��ت��زام  املعنية،  اجل��ه��ات  ك��ل 
بالتعليمات واإلرشادات أمر مهم يف حتقيق 

هذا اهلدف.

اللواء فهيد الفايدي.. مساعد قائد قوات الدفاع املدني باحلج لشؤون العمليات

تجهيز غرف عمليات الدفاع المدني بأحدث تقنيات 
المعلومات واالتصاالت لمواجهة الطوارئ

وحدات متخصصة 
على طول مسار قطار 
المشاعر ومجموعات 

للسالمة واإلخالء
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ك���ش���ف ال�����ل�����واء ح���س���ن ب����ن ع��ي��د 
الدفاع  قوات  قائد  مساعد  احملمدي 
ال��ف��ن��ي��ة عن  ل��ل��ش��ؤون  ب��احل��ج  امل��دن��ي 
اك��ت��م��ال خ��ط��ة جت��ه��ي��ز ودع���م غ��رف 
بالعاصمة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��م��ل��ي��ات 
امل��ق��دس��ة وامل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وم��راك��ز 
ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع امل��دن��ي ب��امل��ش��اع��ر 
أجهزة  من  متطورة  مبنظومة  املقدسة 
تعد  ال���يت  ال��الس��ل��ك��ي��ة  االت���ص���االت 
ال��ع��امل مبا  ن��وع��ه��ا يف  م��ن  األح����دث 
املدني  ال��دف��اع  ق��وات  ق��درة  من  يعزز 
ت��داب��ري  ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة  امل��ش��ارك��ة يف 
املدني خالل موسم احلج على  الدفاع 
يف  األكمل  الوجه  على  مهامها  أداء 
الرمحن  ضيوف  سالمة  على  احلفاظ 
الطوارئ. السريع يف حاالت  والتدخل 
تصريح  يف  احمل��م��دي  ال��ل��واء  وأض��اف 
حلج  الفنية  الشؤون  استعدادات  حول 
دراس��ات  على  ب��ن��اء  أن��ه  ال��ع��ام،  ه��ذا 
احل��ج  م���واس���م  خ���الل  األداء  ت��ق��ي��ي��م 
لعمل  تفصيلية  خطة  وضع  مت  املاضية 
املخصصة  بشعبها  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ش��ؤون 
ل���الت���ص���االت وامل���ش���اري���ع وال��ص��ي��ان��ة 
لتنفيذ  االستعداد  أهبة  على  لتكون 

اخل��ط��ة  أن  إىل  م���ش���ريًا  احل�����ج،  م��ه��م��ة 
جلميع  الدورية  الصيانة  أعمال  تضمنت 
اآلل���ي���ات وامل���ع���دات ال��ف��ن��ي��ة، وع��م��ل��ي��ات 
اإلح����الل وال��ت��ج��دي��د، ك��ذل��ك أع��م��ال 
ال��ص��ي��ان��ة ال��وق��ائ��ي��ة وال����يت ب����دأت م��ن��ذ 
ورش  يف  املاضي  العام  حج  موسم  نهاية 
ال��ص��ي��ان��ة امل��رك��زي��ة ل��ض��م��ان ج��اه��زي��ة 
مهامها  ألداء  واآلل��ي��ات  امل��ع��دات  ك��اف��ة 
كاف،  بوقت  العام  هذا  حج  موسم  قبل 
ف��رق  م��ن  ع���دد  م��ب��اش��رة  ب��اإلض��اف��ة إىل 
أي  ملعاجلة  املقدسة  املشاعر  يف  الصيانة 

احلج. مهمة  أداء  أثناء  أعطال 
وأك���د ال��ل��واء احمل��م��دي ام��ت��الك ق��وات 
اآلليات  ألفضل  احل��ج  يف  املدني  ال��دف��اع 
وامل��ع��دات ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع ح���وادث األب���راج 
ومضخات  السالمل  من  العالية  واملنشآت 

بعيدة. مسافات  إىل  تصل  اليت  اإلطفاء 
وع���ن م���دى ج��اه��زي��ة م��ب��ان��ي وم��ن��ش��آت 
أوضح  املقدسة  باملشاعر  املدني  الدفاع 
الدفاع  مقرات  معظم  أن  احملمدي  اللواء 
املباني  من  املقدسة،  املشاعر  يف  املدني 
واليت  والرتكيب،  للفك  القابلة  اجلاهزة 
بيئة  املاضية  الثالثة  العقود  خالل  وفرت 
أثناء  املدني  الدفاع  لرجال  مناسبة  عمل 

صدور  بعد  أنه  مؤكدًا  احلج،  مهمة 
على  ال��ك��رمي��ة  ال��س��ام��ي��ة  امل��واف��ق��ة 
وتطويرها  املباني  هذه  تأهيل  إع��ادة 
س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى ذل���ك ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
ب��ني امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي 
وم���رك���ز امل���ش���روع���ات ال��ت��ط��وي��ري��ة 
انتهاء  بعد  وذل��ك  الداخلية،  ب��وزارة 
تعاىل-. اهلل  مبشيئة   – العام  هذا  حج 
وخ��ت��م ال���ل���واء احمل���م���دي ب��ال��ت��أك��ي��د 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  رج����ال  إدراك  ع��ل��ى 
ملسؤوليتهم  الفنية  الشؤون  بوحدات 
واملباني  امل��ع��دات  وصيانة  جتهيز  يف 
وأن����ظ����م����ة االت������ص������االت، وض���م���ان 
ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا وك��ف��اءت��ه��ا ط���وال م��وس��م 
احل����ج، م��ع��رب��ًا ع���ن ش��ك��ره جل��ه��ود 
خادم  بقيادة   – اهلل  رعاها   – الدولة 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
نائب  األم��ني  عهده  وول��ي  عبدالعزيز 
 الداخلية وزير  الوزراء،  رئيس جملس 
الدفاع  لقوات  االمكانات  توفري  يف 
يف  م��ه��ام��ه��ا  ألداء  ب���احل���ج  امل����دن����ي 
الرمحن  ضيوف  سالمة  على  احلفاظ 
احملتملة  املخاطر  لكافة  والتصدي 

والكفاءة. اجلاهزية  درجات  بأعلى 

اللواء المحمدي.. مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للشؤون الفنية:

دعم مراكز عمليات الدفاع المدني في الحج 
بأحدث أنظمة االتصاالت الالسلكية

منظومة متطورة من أجهزة االتصاالت الالسلكية األحدث في العالم

15
998 - العدد الثامن



ملف الحج

أنهت إدارة الدفاع املدني بالعاصمة 
خطة  لتنفيذ  استعدادها  املقدسة 
تدابري الدفاع املدني للحفاظ على 
س��الم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن خ��الل 
موسم احلج عرب قوة يصل تعدادها 
2000 ضابط  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  إىل 
وف��رد م��ن رج��ال ال��دف��اع املدني، 
يشكلون 64 وحدة وعددًا كبريًا 
تنتشر  اليت  اإلسعافية  الفرق  من 
وخارجه،  احل��رام  املسجد  داخ��ل 
وف���رق امل��س��ح ال��وق��ائ��ي واإلخ���الء 
 600 م��ن  أكثر  يدعمهم  الطيب 

آلية ومعدة ودراجة نارية.
ال���دف���اع  إدارة  م���دي���ر  وأوض������ح 
العميد  املقدسة  بالعاصمة  املدني 
أن خطة  أرب���ع���ني  مج��ي��ل حم��م��د 
بالعاصمة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ت��داب��ري 
ت��ش��م��ل اخت�����اذ مجيع  امل���ق���دس���ة 
على  للحفاظ  االح��رتازي��ة  السبل 
أم��ن وس��الم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن، 
حتليلية،  دراس�����ات  ض���وء  ع��ل��ى 
املستفادة  ال���دروس  واستخالص 
م��ن م��وس��م ح��ج ال��ع��ام امل��اض��ي، 
أن��ظ��م��ة حتليل  م���ن  واالس���ت���ف���ادة 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات، يف ضوء 

ال����ت����ص����ورات ال��ن��ه��ائ��ي��ة حمل����اور 
وحص�������ر  اخلط�������������ة،  تنفيذ 
وحتديد  احملتمل���������ة  املخاط���������ر 
األول  حم��اور  ثالثة  عرب  مواقعها 
االفرتاضية  املخاطر  بتحليل  يعنى 
لتعزيز  والثاني  واالس��ت��ع��دادات، 
اجل���وان���ب ال��وق��ائ��ي��ة م���ن خ��الل 
امل��ت��اب��ع��ة وال��ت��وع��ي��ة وال��ك��ش��ف، 
أي  ملواجهة  امليدانية  األعمال  ثم 
وذلك  احلج  موسم  ط��وارئ خالل 
يف  احلديثة  التقنيات  باستخدام 
لغرفة  ت��رد  ال��يت  ال��ب��الغ��ات  تلقي 
ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع امل���دن���ي، مثل 
واإلن���ذار  امل��واق��ع  حت��دي��د  أنظمة 
اآلل����ي وامل���ص���ورات ال��ف��ض��ائ��ي��ة.. 
التوعوية  األنشطة  تفعيل  مؤكداًً 
ال��ن��امج��ة عن  امل��خ��اط��ر  للحد م��ن 
قد  ال��يت  املقصودة  غري  األخ��ط��ار 
والتعاون  احل��ج��اج،  قبل  من  تقع 
مع اجلهات املسؤولة عن مساكن 
وتوزيع  الشأن،  ه��ذا  يف  احلجاج 
اإلرش�����ادات ع��ن ط��ري��ق دوري���ات 
التوعوية  الرسائل  وبث  السالمة، 
تقنية  وب��اس��ت��خ��دام  ع��رب اجل����وال 
شاشات   6 وتركيب  البلوتوث، 
تلفزيونية ضخمة و12 لوحة نقطية 
يف حميط احلرم الشريف تعرض 

إرشادات مبسطة بعدة لغات.
وأوضح العميد أربعني أنه مت تقسيم 
مناطق   9 إىل  املقدسة  العاصمة 

ب��وح��دات  مج��ي��ع��ًا  تغطيتها  مت��ت 
وفرق الدفاع املدني اجملهزة بكل 
ما يلزم ألداء مهامها، مبا يف ذلك 
والسنوركل،  للسالمل  وح��دات 
اإلم���ك���ان���ات  أن  إىل  م����ش����ريًا 
 - ال��دول��ة  وفرتها  ال��يت  الضخمة 
احلديثة  والتقنيات   – اهلل  رعاها 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  ميتلكها  ال���يت 
كثريًا  سهلت  امل��خ��اط��ر  لتحليل 
امل��ي��دان��ي��ة، إضافة  م��ن األع��م��ال 
والربامج  التجهيزات  تكامل  إىل 
قدرات  من  تعزز  اليت  التدريبية، 
م��ه��ام��ه يف  امل��دن��ي ألداء  ال��دف��اع 
واحلفاظ  الرمحن  ضيوف  خدمة 

على سالمتهم.
آرب��ع��ني  مج��ي��ل  العميد  وأض����اف 
م��ن ض��م��ن احمل����اور اهل��ام��ة هل��ذه 
بعمليات  ال��ق��ي��ام  االس���ت���ع���دادات 
بعدد  العمل  رأس  على  التدريب 
يف  متدربًا  فردًا   )3951( إمجالي 
التجارب  وتنفيذ  برناجمًا   )11(
ب��ع��دد إمج��ال��ي )15(  ال��ف��رض��ي��ة 
واإلنقاذ  اإلطفاء  لعمليات  جتربه 
واإلس��ع��اف واإلخ���الء واإلي���واء يف 
والقيام  واحليوية  اهلامة  املنشأت 
ب���ت���ج���ارب ل��ش��ب��ك��ات اإلط���ف���اء 
موقع  يف)500(  واجل��اف��ة  الرطبة 
اظافه إىل تدريب ع��دد)144( من 
وع��دد)30(  الشركات  منسوبي 
الصحية  ال���ش���ؤون  م���ن  م���ت���درب 

وعدد) 1128( طالب من منسوبي 
ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى أع���م���ال اإلط��ف��اء 
الصحيحة  وال��ط��رق  واإلس���ع���اف 
مع  وال��ت��ع��ام��ل  اإلخ���الء  لعمليات 
خم��ت��ل��ف ح����االت ال���ط���وارئ وف��ق 
علميه  بطرق  ومؤشرات  معطيات 

حديثه.
أربعني  مجيل  العميد  وأش���ار   
تنفيذ  مشلت  االستعدادات  أن 
خلطط املسح الوقائي للمنشآت 
وم��س��اك��ن احل��ج��اج م��ن قبل 
والتأكد من  السالمة  دوري��ات 
توفري املتطلبات الواجب توفرها 
تلك  وصالحية  منشأة  كل  يف 
األدوات لضمان عملها باستمرار 
اإلطفاء  لشبكات  كتجارب 
يف امل��ن��ش��أة وجت���رب���ه أج���راس 
اإلن��ذار و)ك��واش��ف الدخان (
وصالحية  احلرائق  عن  للتنبيه 
وأدوات  احل���ري���ق  م��ط��ف��ي��ات 
اإلن���ق���اذ واإلس���ع���اف وس��الم��ه 
للسالمة  الوقائية  التجهيزات 
باملصاعد والتأكد من سريان 
إجراءات الصيانة الدورية بها، 
الكشف  احصائيه  بلغت  وقد 
منذ  السالمة  لدوريات  الوقائي 
و  منشأة   )12680( العام  بداية 
للمنشأت  اإلمجالي  العدد  بلغ 
املخالفة منذ بداية العام )282( 

منشأة.

2000 ضابط وفرد للحفاظ على سالمة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة

العميد جميل أربعين: آليات دقيقة لرصد 
مخاطر األمطار طوال موسم الحج 
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املنورة  باملدينة  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  أك��د 
الدفاع  لتنفيذ خطة تدابري  تكامل االستعدادات 
املدني ملواجهة الطوارئ خالل موسم احلج مبنطقة 
املدينة املنورة واليت تضمنتها اخلطة املعتمدة من 
قبل صاحب السمو امللكي أمري املنطقة، رئيس 
الرئيسية، رئيس جلنة احلج  املدني  الدفاع  جلنة 

باملدينة املنورة.
وأعرب العميد سبيه عن شكره وتقديره ملتابعة 
مسو أمري املدينة املنورة خلطة تدابري الدفاع املدني 
اجلهات  جلميع  وتوجيهاته  احل��ج  موسم  خ��الل 
التنسيق  درج����ات  ألع��ل��ى  ل��ل��وص��ول  امل��ش��ارك��ة 
واخت��اذ  أهدافها  وحتقيق  تنفيذها  يف  والتعاون 
كافة اإلجراءات االحرتازية والوقائية ضد كافة 
املخاطر احملتملة وسرعة االستجابة يف التعامل مع 

الطوارئ.
الدفاع  ت��داب��ري  خطة  أن  سبيه  العميد  وأض���اف 
تستشرف  امل��ن��ورة  باملدينة  احل��ج  مل��وس��م  امل��دن��ي 
كافة املخاطر االفرتاضية، وحتدد مهام اجلهات 
التنسيق  وآل��ي��ات  معها،  التعامل  يف  املشاركة 

واالتصال بني هذه اجلهات يف حاالت الطوارئ.
املشاركة  واآلل��ي��ة  البشرية  ال��ق��وى  ع��دد  وح��ول 
امل��ن��ورة  باملدينة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  خطة  تنفيذ  يف 
أوضح العميد سبيه أن عدد قوات الدفاع املدني 
املشاركني يف مهمة احلج باملنطقة يزيد عن 1400 
ومعدة  آلية   314 و  مدني  وموظف  وف��رد  ضابط 
خمتلفة االستخدامات، تبعًا للمخاطر االفرتاضية 
اليت مت رصدها سواء املخاطر الطبيعية كاألمطار 
والزالزل واملخاطر الصناعية، كاحلرائق وتلوث 
اهلواء، وغريها من املخاطر املختلفة اليت تدخل يف 
نطاق عمل الدفاع املدني مشريًا إىل أنه مت تضمني 
مع  للتعامل  التفصيلية  اخلطط  من  عددًا  اخلطة 
عليه  تنص  ملا  وفقًا  املخاطر  من هذه  كل خطر 

لوائح نظام الدفاع املدني.
وتطرق العميد سبيه إىل إجراءات متابعة شروط 
املنورة،  باملدينة  احلجاج  مساكن  يف  السالمة 
مبكرة  مرحلة  يف  يتم  ذل��ك  متابعة  أن  مؤكدًا 
املعنية بإصدار  اللجنة  عرب أكثر من قناة، منها 
فيها  يشارك  واليت  احلجاج،  إسكان  تراخيص 
رئيس قسم السالمة بإدارة الدفاع املدني باملدينة 

ال��س��الم��ة يف  املتابعة ووح����دات  امل��ن��ورة، وجل���ان 
الدفاع املدني، واليت تتوىل رصد  مجيع مراكز 
املساكن  يف  السالمة  الشرتاطات  خمالفات  أي 
وتطبيق العقوبات حبق املخالفني من خالل جوالت 
اجلهات  قبل  من  تنفيذها  يتم  مفاجئة  تفتيشية 

الرقابية واملعنية بإسكان احلجاج.
ولفت مدير عام الدفاع املدني باملدينة املنورة إىل 
أن خطة انتشار وحدات الدفاع املدني تغطي مجيع 
الطرق الرئيسية املؤدية للمنطقة، مبا يتناسب مع 
زيادة حركة املركبات طوال شهري ذي القعدة 
وذي احلجة، حيث مت تغطية شبكة الطرق بعدد 
مراكز   7 منها  واملومسية،  الثابتة  املراكز  من 
وح��دات   7 اس��ت��ح��داث  إىل  ب��اإلض��اف��ة  مومسية، 
مومسية داخلية هي وحدة الطريان العمودي وحدة 

ال��داؤودي��ة، ووح��دة حجاج ال��رب، ووح��دة املنطقة 
امل��رك��زي��ة، ووح���دة ال��روض��ة، ووح���دة اهلجرة، 
والوحدة األمنية، ليصبح عدد الوحدات املومسية 
خبالف  وح���دة،   14 احل��ج  موسم  خ��الل  العاملة 
واحملافظات  املنورة  املدينة  داخل  ثابتة  وحدة   45

التابعة هلا.
وعن مستوى تدريب الوحدات امليدانية املشاركة 
العميد  أع��رب  امل��ن��ورة،  باملدينة  احل��ج  أعمال  يف 
اليت  التدريب  برامج  بتكامل  سعادته  عن  سبيه 
يتم تنفيذها بإشراف خنبة من املدربني املؤهلني، 
داخ��ل  م��س��ت��م��رة  ال��ت��دري��ب  عملية  أن  م���ؤك���دًا 
ويتم مراجعتها بصورة  العام  الوحدات على مدار 
رأس  على  التدريب  برنامج  إىل  باإلضافة  دورية، 
مع  احلج  موسم  خالل  تكثيفه  يتم  الذي  العمل 
الرتكيز على الدورات التدريبية التخصصية مبا 
الدفاع  برجال  املنوطة  املهام  نوعية  مع  يتناسب 

املدني طوال أعمال احلج.
املنورة  باملدينة  املدني  الدفاع  إدارة  مدير  وأش��ار 
تنفيذ جمموعة  تتضمن  أن خطة مهمة احلج  إىل 
مبتطلبات  احلجاج  لتوعية  واألنشطة  الربامج  من 
ال��س��الم��ة، م��ن��ه��ا ت��وزي��ع ال��ن��ش��رات ال��ت��وع��وي��ة، 
وتركيب عدد من اللوحات اإلرشادية يف املواقع 
عرب  التوعية  رسائل  وب��ث  احلجاج  يرتادها  ال��يت 
الشاشات التليفزيونية، باإلضافة إىل توزيع عدد 

من األفالم املوجهة للحجاج بلغات خمتلفة.

خطة متكاملة ملواجهة الطوارئ يف رحاب املسجد النبوي 

العميد زهير سبيه: 1400 رجل دفاع مدني
و 314 آلية لتنفيذ خطة الحج بالمدينة المنورة
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ملف الحج

أكد قائد قوات الطوارئ واإلسناد للدفاع 
عايض  ب��ن  مستور  العميد  ب��احل��ج  امل��دن��ي 
احل��ارث��ي زي��ادة ع��دد ضباط وأف���راد قوات 
تنفيذ  امل��ش��ارك��ة يف  ال��ط��وارئ واإلس��ن��اد 
خطة تدابري الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ 
كانت  عما  العام  هلذا  احلج  موسم  خالل 
 60 إىل  عددها  ليصل  املاضي،  العام  عليه 
إضافة  بعد  وذل���ك  ف���رد،  و2200  ضابطًا 
املباني  انهيارات  ح��وادث  يف  للتدخل  وحدة 
وزيادة عدد وحدات اإلسناد إىل  والزالزل، 

مخس وحدات.
ضباط  مجيع  أن  احلارثي  العميد  وأض��اف 
وأف������راد ق�����وات ال����ط����وارئ واإلس����ن����اد مت 
برامج  خ��الل  من  مهامهم،  ألداء  تأهيلهم 
اململكة،  وخ��ارج  داخ��ل  مكثفة  تدريبية 
ومشاركتهم يف التدريبات االفرتاضية اليت 
حتاكي الواقع، للوصول إىل أعلى درجات 

اإلتقان واالحرتافية.
وع��ن أب��رز مهام ق��وات ال��ط��وارئ يف خطة 
الدفاع املدني باحلج، أوضح العميد مستور 
تهيئة  تشمل  القوات  هذه  مهام  أن  احلارثي 
البشرية واآللية ملساندة  كافة اإلمكانات 
باقي ق��وات ال��دف��اع امل��دن��ي امل��ش��ارك��ة يف 

احل����ج، س����واء يف ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة أو 
املشاعر، وتشغيل اإلشراف الوقائي مبشعر 
مبنى  املدني  الدفاع  قيادات  ودع��م  عرفة، 
قيادة  دعم  »اجلمرات«، كذلك  منشأة  يف 
الدفاع املدني مبشعر مزدلفة، ودعم مسار 
والفوري  السريع  والتدخل  املشاعر  قطار 
يف م��ب��اش��رة احل����وادث ب��ك��اف��ة أن��واع��ه��ا، 
اإلط��ف��اء، واإلن��ق��اذ، واإلس��ع��اف، وح��وادث 
املواد اخلطرة، وانهيارات املباني والزالزل، 
وذلك  الثقيلة،  وامل��ع��دات  املائي،  واإلن��ق��اذ 

حسب ما يتطلبه املوقف امليداني.
املعدات  كافة  تكامل  احل��ارث��ي  وأك��د 
واآلليات اخلاصة بقوات الطوارئ واإلسناد، 
وارتفاع مستوى تقنياتها ومواصفاتها الفنية، 
املعدات  م��ن  ع��دد  استخدام  بعد  والسيما 
م��رة يف حج  ألول  تستخدم  ال��يت  اجل��دي��دة 
املثال: رافعات  العام، منها على سبيل  هذا 
 160 إىل   50 م��ن  ت���رتاوح محولتها  ج��دي��دة 
مرتًا،   56 بارتفاع  السالمل  وسيارات  طنًا، 
وجم��م��وع��ة م��ن س��ي��ارات احل��ري��ق واإلن��ق��اذ 
وعدد  األجهزة،  بأحدث  املزودة  واإلسعاف 
خاصة  حديثة  وسيارة  اإلنقاذ،  ق��وارب  من 
وسيارة  الغوص،  لفرق  الفنية  بالتجهيزات 

لنقل اسطوانات التنفس وعربة لرصد املواد 
اخلطرة وسيارات لإلنقاذ اجلبلي.

وعن استعدادات قوات الطوارئ الحتماالت 
احلج،  موسم  خالل  غزيرة  أمطار  سقوط 
وج��ود  إىل  احل��ارث��ي  مستور  العميد  أش���ار 
األمطار  للتعامل مع خماطر  خطة تفصيلية 
والسيول، ضمن خطة تدابري الدفاع املدني 
باحلج، وعلى ضوء هذه اخلطة مت تشكيل 
20 وحدة لإلنقاذ املائي على أمت االستعداد 
من  والسيول،  األمطار  حوادث  مع  للتعامل 
حيث التجهيزات الفنية املتطورة والكوادر 

املؤهلة من الباحثني والغواصني.

أكد العقيد سعد بن غرم الغامدي 
قوات  ضمن  اخلاصة  املهمة  قائد 
جاهزية  على  باحلج  املدني  الدفاع 
رجال الدفاع املدني لدعم ومساندة 
كافة األجهزة األمنية يف جماالت 

امل��دن��ي خ��الل موسم  ال��دف��اع  عمل 
احل����ج م���ؤك���دًا ع��ل��ى أن امل��ه��م��ة 
اخلاصة تهدف إىل الوصول ألعلى 
الدفاع  قوات  بني  التنسيق  درج��ات 
احلج  أعمال  يف  املشاركة  املدني 
وقوات الطوارئ باألمن العام طبقًا 

ملهام الدفاع املدني وختصصاته.
قوات  أن  الغامدي  العقيد  وأضاف 
كبريًا  عددًا  تضم  اخلاصة  املهمة 
م���ن وح�����دات اإلط���ف���اء واإلن���ق���اذ 
واإلس����ع����اف واحل���م���اي���ة امل��دن��ي��ة 

ودوري��ات السالمة من قوة اإلسناد 
وق���وة ع��رف��ة وق���وة م��زدل��ف��ة وال��يت 
املقدسة  ال��ع��اص��م��ة  إدارة  ت��س��ان��د 
ذل��ك، مشريًا  األم��ر  يتطلب  عندما 
واألف���راد  ال��ض��ب��اط  مجيع  أن  إىل 
امل��ش��ارك��ني يف امل��ه��م��ة اج���ت���ازوا 
تدريبات مكثفة قبل النزول ملهمة 
فريق  هناك  أن  إىل  إض��اف��ة  احل��ج 
زي��ادة  يتوىل  باحلج  خ��اص  ت��دري��ب 
التأهيل والتدريب طوال فرتة احلج. 
ال��غ��ام��دي إىل أن  ال��ع��ق��ي��د  ول��ف��ت 

اخلاصة  املهمة  قوة  متركز  موقع 
ألداء  احلجيج  حت��رك  أث��ن��اء  يتغري 
وفقًا  املقدسة  املشاعر  يف  املناسك 
مع  بالتعاون  املعايري  من  جملموعة 
مؤكدًا  األخ��رى  األمنية  اجلهات 
مع  للتعامل  املهمة  ج��اه��زي��ة  على 
رأس  وع��ل��ى  حمتملة  أخ��ط��ار  أي 
الناجتة عن  احلرائق  األخطار  تلك 
الشغب أو التجمعات غري املشروعة 
أم��ور  وتعطيل  ال��ت��زاح��م  وك��ذل��ك 

احلياة العامة.

العميد الحارثي: وحدة متخصصة ضمن تشكيالت قوات الطوارئ 
واإلسناد في الحج للتدخل في حوادث انهيارات المباني والزالزل

قائد املهمة اخلاصة باحلج العقيد سعد الغامدي:

تنسيق كامل مع قوات الطوارئ باألمن 
العام طبقًا لمهام الدفاع المدني 
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نفذتها اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم بالدفاع المدني.. العقيد العايد:

واإلع��الم  للعالقات  العامة  اإلدارة  أع��دت 
لتعزيز  متكاملة،  خطة  امل��دن��ي  بالدفاع 
اجل���وان���ب ال��ت��وع��وي��ة ل��ل��ح��ج��اج م��ن داخ��ل 
السالمة  مبتطلبات  وخ��ارج��ه��ا  اململكة 
والوقاية من املخاطر احملتملة خالل موسم 
وسائل  كافة  باستخدام  العام،  هذا  حج 
وإذاع��ة  صحافة  من  اجلماهريي  االت��ص��ال 
وتقنيات  إل��ك��رتون��ي��ة  وم��واق��ع  وت��ل��ف��زي��ون 

اإلعالم اجلديد.
للعالقات  العامة  اإلدارة  مدير  ذلك  أوضح 
واإلعالم صاحل بن علي العايد، مؤكدًا أن 
خطة التوعية خالل موسم احلج ارتكزت 
األول قبل  أس��اس��ي��ة،  ث��الث��ة حم���اور  ع��ل��ى 
إنتاج  اململكة، ومشل  إىل  احلجاج  وصول 
عدد من الفالشات التوعوية املرتمجة إىل 5 
توزيعها على أكثر من 70 قناة  لغات، مت 
طريان  شركة   65 و  فضائية،  تليفزيونية 
ناقلة للحجاج، أما احملور الثاني فيهدف إىل 
املطارات  إىل  وصوهلم  فور  احلجاج  توعية 
من  باململكة،  وال��ربي��ة  البحرية  وامل��وان��ئ 
خالل توزيع ماليني املطويات والربوشورات 
عن  التوعوية  الرسائل  وع��رض  التوعوية، 
املخاطر يف شاشات مت تركيبها يف كافة 
وص��االت  للملكة  احل��ج��اج  وص��ول  منافذ 
االنتظار، باإلضافة إىل تزويد النقابة العامة 
التوعوية  ال��ربام��ج  م��ن  ل��ل��س��ي��ارات حب��زم��ة 

من  تنقالتهم  أثناء  احلجاج  على  لتوزيعها 
املطارات واملوانئ.

التوعية  خطة  م��ن  الثالث  احمل��ور  وي��ه��دف 
إىل تنمية وعي احلجاج مبختلف جنسياتهم 
مساكن  يف  السالمة  ومتطلبات  بشروط 
احلجاج بالعاصمة املقدسة واملشاعر وأثناء 
ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة  ع��رب  امل��ن��اس��ك  أداء 
 960 من  أكثر  تركيب  واألنشطة مشلت 
تليفزيونية ضخمة  »يونيبو« وشاشات  لوحة 
يف حم��ي��ط احل�����رم ال��ش��ري��ف وامل��ش��اع��ر 
امل��ق��دس��ة، وت���وزي���ع أك��ث��ر م���ن 50 أل��ف 
من  نسخة  ومليون   »DVD« توعوية  رسالة 

املطبوعات على مؤسسات الطوافة.
تنفيذ اخل��ط��ة، أك��د مدير  وع��ن وس��ائ��ل 
واإلع��الم  العامة  للعالقات  العامة  اإلدارة 
وسائل  تنوع  العايد  علي  بن  صاحل  العقيد 
التواصل مع الفئات املستهدفة عرب الصحف 
املفاهيم  لنشر  والعربية،  احمللية  اليومية 
ال��ت��وع��وي��ة ال��وق��ائ��ي��ة ض��د ك��اف��ة األخ��ط��ار 
ملمثلي  زي���ارات  وتنظيم  ب��احل��ج،  احملتملة 
وقاعدة  املشاعر  عمليات  لغرفة  الصحف 

طريان الدفاع املدني.
وأوضح العقيد العايد أن اخلطة تتضمن أيضًا 
توجيه الرسائل التوعوية عرب وسائل اإلعالم 
حمطات  مع  بالتنسيق  واملرئية،  املسموعة 
والرسائل  املفاهيم  لبث  الوطنية  اإلذاع���ة 

إضافة   ،»FM« إذاع���ة  ومنها  التوعوية، 
اإلجنليزية،  باللغة  األوروب���ي  الربنامج  إىل 
والتنسيق مع القنوات التلفزيونية لبث عدد 
من الربامج التوعوية من إنتاج املديرية العامة 
»ال��س��الم��ة يف  فيلم  منها  امل��دن��ي،  ل��ل��دف��اع 
تلفزيونية  رسالة  إع��داد  إىل جانب  احل��ج«، 
تتضمن  السعودية  األوىل  القناة  عرب  يومية 
تغطية حية، ورسالة أخرى باللغة اإلجنليزية 

تبث على القناة السعودية الثانية.
وع��ن خ��دم��ات امل��رك��ز اإلع��الم��ي للدفاع 
تتنوع  العايد:  العقيد  ق��ال  باحلج،  املدني 
خ���دم���ات امل���رك���ز اإلع����الم����ي م���ن أج��ل 
اإلعالمية  بالرسالة  الوصول  قنوات  تنويع 
واملتابعة  الوسائل،  كافة  عرب  والتوعوية 
ال��ي��وم��ي��ة ل��ك��اف��ة أن��ش��ط��ة ال��دف��اع امل��دن��ي 
العامة  السمات  وبيان  احلج،  موسم  خالل 
خلطة تدابري الدفاع املدني باحلج، إضافة 
لبث  »يوتيوب«  على  خاصة  قناة  إنشاء  إىل 
وخبمس  واإلرش��ادي��ة،  التوعوية  الرسائل 
على  خاصة  صفحات  إنشاء  خمتلفة  لغات 
وكذلك  ب��وك«  »فيس  االجتماعي  املوقع 
»تويرت« يتم من خالهلا بث إرشادات ورسائل 

توعوية للحجاج بعدد كبري من اللغات.
للعالقات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  م��دي��ر  وأش����ار 
واإلع����الم إىل ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات ال��يت 
الزيارات  برامج  خالل  من  اإلدارة  تقدمها 
الشخصيات،  وكبار  الضيوف  واستقبال 
وإع������داد ال������دروع واهل���داي���ا ال��ت��ذك��اري��ة 
معايدة  حفل  وإقامة  الشكر،  وش��ه��ادات 
يف  امل��ش��ارك��ني  امل��دي��ري��ة  ملنسوبي  مصغر 

أعمال احلج.

قناة على الـ »يوتيوب« للتوعية بمتطلبات السالمة
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ملف الحج

ت���ت���ك���ام���ل ج�����ه�����ود رك����ين 
يف  املدنية  واحل��م��اي��ة  السالمة 
ع��رف��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى س��الم��ة 
احلج  ي��وم  ال��رمح��ن يف  ضيوف 
األك����رب وت��ع��زي��ز اإلج������راءات 
كافة  م��ن  للوقاية  االح��رتازي��ة 
احملتملة،  االفرتاضية  املخاطر 
ت��داب��ري  خ��ط��ة  تضمنتها  وال���يت 
ال���دف���اع امل���دن���ي مل��وس��م احل��ج 
أب��رز فرق  لعام 1432ه���، حول 
عرفة  يف  ال��س��الم��ة  ووح�����دات 
أمحد  املهندس  امل��ق��دم  أوض���ح 
أن رك��ن  ال��ش��ه��ران��ي  حم��م��د 
ال��س��الم��ة وف���ق م��ا ت��ن��ص على 
خطة مواجهة الطوارئ يف احلج 
متطلبات  ك���ل  ت��وف��ري  ي��ت��وىل 
الوقاية من احلريق يف خميمات 
احل���ج���اج ب��ع��رف��ة مب���ا يف ذل��ك 
احلريق  م��ن  الوقاية  متطلبات 
احلكومية  اإلدارات  مباني  يف 
والعمل  األه��ل��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
ع��ل��ى م��ن��ع م��س��ب��ب��ات احل���وادث 
م���ن خ����الل أع���م���ال ال��ك��ش��ف 
بقرار  االلتزام  ومتابعة  امليدانية 
ألغراض  الغاز  استخدام  حظر 

ال��ط��ه��ي، وم���ب���اش���رة ح����وادث 
احل����ري����ق ال�����يت ت���ق���ع مب��ش��ع��ر 
عرفات من قبل أفراد اإلشراف 
الوقائي والسالمة، واملشاركة 
يف تنفيذ خطط احلماية املدنية 
عند وقوع احلوادث اليت تتطلب 
قائمة  أن  إىل  م���ش���ريًا  ذل����ك، 
تعليمات  تطبيق  تتضمن  املهام 
ن��ص��ب اخل��ي��ام  ال���س���الم���ة يف 
وتشمل ) األعداد – املمرات – 
املسافات بني املخيمات – وجود 
تطبيق  كذلك   ) حديد  قوائم 
الكهربائية  السالمة  تعليمات 
)سالمة  وتشمل  املخيمات  على 
أقطارها  ومناسبة  التمديدات 
ل���ألمح���ال – ت���وزي���ع األمح���ال 
 – مناسبة  ق��واط��ع  تركيب   -
التمديدات  دف��ن   – ال��ت��أري��ض 
وتفقد  األرض،  حتت  األرضية 
املخيمات  يف  الطوارىء  خمارج 
ب��ن��اًء ع��ل��ى امل��س��اح��ة واألع����داد 
ون��وع اخل��ي��ام وك��ذل��ك متابعة 
احلريق  طفايات  ت��وف��ري  وج���ود 
وال���ت���اك���د من  امل��خ��ي��م��ات  يف 
صالحيتها واستخدامها من قبل 

العاملني.
االس��ت��ع��دادات اخلاصة  وع��ن   

مل���واج���ه���ة اح���ت���م���االت س��ق��وط 
أم���ط���ار خ����الل م���وس���م احل��ج 
أش����ار امل��ق��دم ال��ش��ه��ران��ي إىل 
كافة  رص���د  يشمل  ذل���ك  أن 
مبجاري  املتعلقة  امل��الح��ظ��ات 
ال��س��ي��ول وال���ع���ب���ارات وم��واق��ع 
اخل��ي��ام وال���رف���ع ب��ه��ا ل��ل��زم��الء 
اخت��اذ  م��ع  املدنية  احلماية  يف 
االجراءات الالزمة من قبل فرق 
السالمة يف حينها، ويتم تطبيق 
املدنية  احل��م��اي��ة  أع��م��ال  خطة 
امل��ط��ل��وب��ة م��ن ض��ب��اط وأف����راد 
الوقائي  واإلش����راف  ال��س��الم��ة 
وال��يت تشمل اإلخ��الء واإلي��واء 
وإع����ادة األوض����اع، وع��ن أب��رز 
يعمل  ال��يت  احملتملة  امل��خ��اط��ر 
عرفة  مبشعر  السالمة  رك��ن 
الوقائية  على تعزيز اإلج��راءات 
امل���ق���دم  ق�����ال  م��واج��ه��ت��ه��ا  يف 
املخاطر  قائمة  إن  الشهراني 
ت��ت��ض��م��ن احل������وادث ال��ن��امج��ة 
الكهربائية  االلتماسات  ع��ن 
وح������وادث احل���ري���ق وال��ت��داف��ع 
واألم���ط���ار وس��ق��وط اخل��ي��ام، 
ال��دف��اع  رج���ال  أن  إىل  م��ش��ريًا 
املدني بركن السالمة يف عرفة 
يزيد عن 1700 رجل منهم )54( 

ضابط سالمة وإش��راف وقائي 
سالمة  م��ش��رف  ف���رد  و)154( 
وقائي،  إشراف  فرد  و)1512( 
باإلضافة إىل التنسيق مع القوة 
للقيام  املشاعر  بقطار  اخلاصة 
بأي أدوار تطلب ركن السالمة 

يف عرفة.
م�����ن ج���ان���ب���ه أوض�������ح امل���ق���دم 
خ������ال������د م�������ب�������ارك اجل����ه����ين 
اك��ت��م��ال اس���ت���ع���دادات رك��ن 
احلماية املدنية يف مشعر عرفات 
لتنفيذ تدابري الدفاع املدني باحلج 
ه��ذا العام وف��ق ما ح��دد هلا من 
مهام ومسؤوليات، واستنادا على 
لألجهزة  العامة  باخلطة  ورد  م�ا 
احلكومية املعنية بتنفيذ تدابري 
الدفاع املدني يف حاالت الطوارئ 
ملوسم حج عام 1432ه��� حلماية 
ب�يت  حج�اج  وممتلكات  أرواح 
اهلل احلرام م�ن املخاطر احملتملة 
ذات العالقة مبهام و مسؤوليات 
ال��دف��اع امل��دن��ي وإع����داد خطط 
التفصيلية  واخل��ط��ط  امل��واج��ه��ة 
مع بالتنسيق  احملتملة  للمخاطر 
املعنية،  احل��ك��وم��ي��ة  األج��ه��زة 

ينفذها ركنا السالمة واحلماية املدنية بعرفة 

تدابير وقائية ووحدات للتدخل السريع
 في يوم الحج األكبر

املقدم مهندس أمحد الشهراني

أكثر من 1700 
رجل لمتابعة 

إجراءات السالمة 
في مشعر عرفة

املقدم خالد اجلهين

خطة لمواجهة 
مخاطر األمطار 

لحماية األرواح 
والممتلكات
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مشريًا إىل أن قوة ركن احلماية 
 )29( من  تتكون  بعرفة  املدنية 
اختيارهم  مت  ف����ردًا  و  ض��اب��ط��ًا 
احلماية  وأع��م��ال  م��ه��ام  لتنفيذ 
امل���دن���ي���ة مب��ش��ع��ر ع���رف���ات من 
ال��ع��ام��ل��ني ب��احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة يف 
جتهيزهم  مت  األساسية  جهاتهم 
وت��أه��ي��ل��ه��م ب��ال��ش��ك��ل امل��ن��اس��ب 
الوجه  على  املهمة  ب��أداء  للقيام 
املطلوب وفق ما أعد من خطط 
ويف  بهم  املناطة  للمهام  تفصيلية 

األوقات احملددة لذلك. 
األمطار  سقوط  خماطر  وع��ن 
العام  ه��ذا  احل��ج  موسم  خ��الل 
أك���د امل���ق���دم اجل��ه��ين وج���ود 
السريع  للتدخل  كامل  تنسيق 
غزيرة  أمطار  سقوط  حالة  يف 
تشكل  و  م��ن��ق��ول��ة  س��ي��ول  أو 
خ��ط��ورة على احل��ج��اج )المس��ح 
وت��واص��ل  ع��رف��ة  اهلل( مب��ش��ع��ر 
ال��ع��ام��ة  ال��رئ��اس��ة  م��ع  مستمر 
ملتابعة  البيئة  ومحاية  لألرصاد 
املتغريات املناخية مبنطقة عرفة 
ب��أول كما  أول  بها  وت��زوي��دن��ا 
تفصيلية  خطة  إع���داد  مت  ان��ه 
مل��واج��ه��ة ه����ذا اخل��ط��ر وال���يت 
ملشعر  ك��ام��اًل  م��س��ح��ًا  تشمل 
ع��رف��ة واألودي����ة و ال��ع��ب��ارات و 
خطورة  أي  إزال���ة  م��ن  التأكد 
السيول  وجريان  انسياب  تعيق 
من شهر رمضان و قد مت حتديد

املربعات املنخفضة عن منسوب 
الطرق الرئيسية و اليت تشكل 
لفرق  توضيحها  ومت  خ��ط��ورة 
الطوافة  مؤسسات  و  اإلخ���الء 
للقيام بتنفيذ خطة اإلخالء متى 
املخيمات  إخ���الء  األم���ر  تطلب 
تلك  يف  امل����وج����ودة  امل���ت���ض���ررة 
ملواقع  احلجاج  نقل  و  املربعات 
اإليواء اآلمنة كما مت التأكيد 
على مؤسسات الطوافة من عدم 
عبارات  وخم���ارج  م��داخ��ل  قفل 
يف  امل��وج��ودة  السيول  تصريف 
واالستعاضة  بالزنك  املربعات 
عنها بشبك ذي فتحات تتناسب 
م���ع ت��ص��ري��ف امل���ي���اه امل��ت��وق��ع��ة 
وك���ذل���ك ال��ت��أك��ي��د م���ن منع 
ن��ص��ب اخل���ي���ام أم����ام ف��ت��ح��ات 
ال��ع��ب��ارات ع��ل��ى أن ت���رتك ه��ذه 

املساحات كمخارج طوارئ. 
احلماية  رك���ن  ج��ه��ود  وح���ول 
بعرفة  توعية احلجاج  يف جمال 
التنسيق  املقدم اجلهين مت  قال 
ووحدة  اخلدمة  جمموعات  مع 
الطوافة  مبؤسسات  ال��ط��وارئ 
لتوضيح الدور الكبري املطلوب 
منهم يف حالة تطلب األمر تنفيذ 
خطط اإلخالء و اإلي��واء بعرفة 
وطلب منهم شرح ذلك للحجاج 
بلغاتهم ملعرفة كل واحد منهم 
وق��وع  أث��ن��اء  السليم  ال��ت��ص��رف 

اخلطر.

قائد قوات الدفاع املدني مبزدلفة.. العقيد الطلحي:
جاهزية قوات الدفاع المدني في 

حاالت سقوط األمطار
أكد العقيد عايش بن أمحد 
الطلحي قائد مركز الدفاع 
توفر  مزدلفة  مبشعر  املدني 
البشرية  االمكانات  كافة 
اإلج����راءات  لتنفيذ  واآلل��ي��ة 
أمن  على  للحفاظ  االحرتازية 
وس���الم���ة ح���ج���اج ب��ي��ت اهلل 
احل�����رام مب��ش��ع��ر م��زدل��ف��ة، 
ال��دف��اع  ت��داب��ري  خطة  ضمن 
امل���دن���ي مل��واج��ه��ة ال���ط���وارئ 

التحليلية  الدراسات  على ضوء  وذلك  احلج،  موسم  خالل 
واستنباط الدروس املستفادة طوال السنوات املاضية.

وأوضح العقيد الطلحي أن أبرز املخاطر احملتملة يف مشعر 
احتماالت  هي  معها،  للتعامل  االستعداد  مت  واليت  مزدلفة 
التقليدية،  اخليام  يف  احلرائق  وح��وادث  األمطار  سقوط 
باإلضافة إىل اإلجراءات اخلاصة بتأمني سالمة مستخدمي 
املدني  الدفاع  عناصر  اختيار  أن  مؤكدًا  املشاعر  قطار 
واخل���ربات  التخصصية  امل��ه��ارات  على  ب��ن��اء  مت  مب��زدل��ف��ة 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  ع��دد  اختيار  وب��ع��د  امل��رتاك��م��ة، 

املكثفة.
ولفت العقيد الطلحي إىل وجود تنسيق مع مراكز الدفاع 
يف  التكامل  لتحقيق  وع��رف��ات  منى  مشعري  يف  امل��دن��ي 
املساندة البيئية يف أوقات الذروة، مشريًا إىل أنه مت تغطية 
مشعر  نطاق  يف  الواقعة  الثالثة  املشاعر  قطار  حمطات 
واحلماية  والسالمة  واإلنقاذ  لإلطفاء  فرق  بأربع  مزدلفة 

املدنية.
بالتعليمات  االل��ت��زام  ض��رورة  على  الطلحي  العقيد  وش��دد 
ومنها  املقدسة  املشاعر  يف  التقليدية  اخليام  إقامة  حبظر 
مشعر مزدلفة، ملا تشكله من خطورة يف حاالت احلرائق، 
فضاًل عن عدم حاجة احلجاج ملثل هذه اخليام لضيق وقت 
السالمة سوف  دوري��ات  أن  مزدلفة، مؤكدًا  وجودهم يف 
تعمل على عدم إقامة مثل هذه اخليام والتنسيق مع اجلهات 
األمنية بشأن ظاهرة االفرتاش، ليتسنى عدم تعطيل طرق 

وممرات سيارات اخلدمة.
وختم العقيد الطلحي بالتأكيد على جاهزية قوات الدفاع 
من  الغزيرة،  األمطار  سقوط  ح��االت  يف  مبزدلفة  املدني 
والتنسيق مع  امل��ي��اه،  م��واق��ع جتمع  خ��الل رص��د وحت��دي��د 
اجلهات املعنية ملعاجلتها، حمذرًا احلجاج من افرتاش بطون 

األودية يف مزدلفة وقت سقوط األمطار.
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ملف الحج

ك��ش��ف ال��ع��م��ي��د س��ع��ي��د ب���ن علي 
مبشعر  املدني  الدفاع  قائد  القرني 
م��ن��ى، ع��ن ج��اه��زي��ة ق���وات ال��دف��اع 
مهامها  لتنفيذ  املشعر  يف  امل��دن��ي 
املدني  ال��دف��اع  ت��داب��ري  خطة  ضمن 
حل���ج ه����ذا ال���ع���ام وال���ق���ي���ام بكل 
واإلنقاذ  واإلط��ف��اء  السالمة  أعمال 
املدنية  واإلسعاف، وأعمال احلماية 
اليت تشمل عمليات اإلخالء واإليواء 
واإلخ����الء ال��ط��يب وإع����ادة األوض���اع 
بعد  للمتضررين  اإلغ��اث��ة  وت��ق��دي��م 
وايضًا  اإلي��واء  معسكر  إىل  نقلهم 

التدخل يف حوادث املواد اخلطرة.
وع���ن ع���دد ق����وات ال���دف���اع امل��دن��ي 
املشاركني يف أعمال الدفاع املدني 
مبشعر منى ونوعية مهامها، أوضح 
العميد القرني أن قوات الدفاع املدني 
تنتشر يف 5 مناطق تشمل 46 وحدة 
الشبكات،  م��ن  وجمموعة  إط��ف��اء 
من  كبرية  جمموعة  إىل  باإلضافة 

الدراجات النارية اجملهزة باملطفيات 
السريع  ال��ت��دخ��ل  مهمتها  ال��ي��دوي��ة 
يف م��واج��ه��ة احل����وادث ال��يت حتدث 
للتدخل  ووح��دات  احلج،  فرتة  أثناء 
تتوىل  امل����واد اخل��ط��رة  ح����وادث  يف 
الكيميائية  ال��ع��وام��ل  رص��د  مهمة 
وزع��ت  واإلش��ع��اع��ي��ة،  والبيولوجية 
ه��ذه امل��راك��ز وال��ف��رق وال��وح��دات 
مبوجبها  مت  ع��م��ل��ي��ة  دراس�����ة  وف���ق 
مشعر  يف  احملتملة  املخاطر  حتديد 
املشعر  طبوغرافية  مراعاة  مع  منى 
أي��ض��ًا خ��ط��وط ال��ت��وزي��ع وأم��اك��ن 
جتمع احلجاج، كما يشارك ضمن 
قوات الدفاع املدني مبشعر منى عدد 
الراجلة  السالمة  دوريات  من  كبري 
وال��راك��ب��ة حت��ت إش����راف ضباط 
م��ت��خ��ص��ص��ني يف جم����ال ال��س��الم��ة 
ويغطون  الساعة  م��دار  على  يعملون 
ك���ام���ل م��ش��ع��ر م��ن��ى ض��م��ن ف��رق 
وجمموعات تقوم بالتأكد من توفر 
اش���رتاط���ات ووس���ائ���ل ال��س��الم��ة يف 

كافة املخيمات.
خالل  احملتملة  املخاطر  أب��رز  وح��ول 
موسم حج هذا العام، أضاف العميد 
القرني احتماالت املخاطر ختتلف من 
أمطار  احتمال هطول  عام آلخر مثل 
مؤكدًا  املناخية،  للمتغريات  وفقًا 
ك��اف��رتاض��ات  تتضمن  اخل��ط��ة  أن 
حمتملة وقوع حرائق، وهطول أمطار 
وانهيارات  صخور  وتساقط  وسيول، 
شديدة  ري���اح  أو  وع��واص��ف  جبلية، 

ت��ؤدي إىل ح��دوث أض��رار يف املرافق 
العامة وخميمات احلجاج، إضافة إىل 
تتضمن  سامة، كما  غ��ازات  تسرب 
قطار  مبشروع  املرتبطة  املستجدات 
املشاعر تشكيل قوة كاملة للقطار 
تتوىل التدخل يف أي حادث ال قدر اهلل 
يف القطار تنسيقًا مع اجلهات املشغلة 

للقطار.
وح���ول أع��م��ال احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة يف 
الدكتور  املقدم  أوضح  منى  مشعر 
مهندس. حييى علي دماس الغامدي 
أن  باملشعر  املدنية  احلماية  رك��ن 
ذلك يشمل االستعداد ملواجهة كافة 
قد  م��ا  ومعاجلة  احملتملة  املخاطر 
على  والعمل  آث��ار،  من  عنها  ينجم 
وتنسيق  اإلمكانيات  كافة  تهيئة 
وغري  احلكومية  اجلهات  خدمات 
احلكومية املشاركة بأعمال احلج 
وإع�����داد خ��ط��ط اإلخ����الء واإلي����واء 
وم��ت��اب��ع��ة ج���اه���زي���ة م��ع��س��ك��رات 
النقل  وسائل  وتوفري  اإلي��واء احملددة 
واإلش�����راف ع��ل��ى خ��دم��ات اإلخ���الء 
منى،  مبشعر  الطؤاري  وقت  الطيب 
احلشود  حركة  مراقبة  يتم  كما 
املؤدية  وامل��م��رات  اجلمرات  مبنطقة 
وقوع  ملنع  اخلطورة  واستشعار  إليها 
املخاطر املختلفة أو احلد من أثارها 
الطارئة.  احل���االت  وإدارة  وتنسيق 
ال��ت��دخ��ل يف  ف���رق  تهيئة  ي��ت��م  ك��م��ا 
ح�����وادث امل�����واد اخل���ط���رة ح��ي��ث مت 
ختص�يص فرق للرصد والتطهري من 

قوات الدف��اع املدني جمهزة باملعدات 
واآلل��ي��ات وأج��ه��زة ال��رص��د ومعدات 

احلماية الفردية والقوى البشرية.
وأكد املقدم د. مهندس الغامدي أن 
أعمال احلماية املدنية باحلج ال تعتمد 
واألفراد  الضباط  أعداد  على  فقط 
املكلفني مبهمة احلج ضمن ركن 
احلماية املدنية ولكنها تعتمد على 
املشاركني  من  متكاملة  منظومة 
خطة  بتنفيذ  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن 
وهذه  باحلج  املدني  ال��دف��اع  تدابري 
املنظومة تتوىل إدارة احلماية املدنية 
فأعمال  أع��م��اهل��ا،  وتنسيق  باحلج 
تقسيمها  ميكن  امل��دن��ي��ة  احل��م��اي��ة 
أق��س��ام  ث��الث��ة  إىل  مبسط  بشكل 
الطارئة  احل��ال��ة  وب��ع��د  وأث��ن��اء  قبل 
األعمال  تكون  األول  القسم  ففي 
احلالة  وقوع  قبل  وتنفيذية  تنسيقية 
الطارئة ويف هذا اجلانب فان أعداد 
ع��ن 45 ضابطا  ي��زي��دون  ال��ض��ب��اط 
واألفراد يزيدون عن 110 أفراد وهم 
يقومون بأعمال رصد املواد اخلطرة 
يف عدد من املواقع احملددة مسبقًا يف 
مشعر منى باإلضافة ألعمال تطهري 
األفراد واملعدات يف حالة وقوع حالة 
املواد اخلطرة  خطرة من جراء هذه 
التنسيقية  األع��م��ال  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
واإلغاثة  واإلي���واء  باإلخالء  املتعلقة 
واإلخ����الء ال��ط��يب وأع��م��ال اإلس��ن��اد 
األوض���اع.  وإع���ادة  واآلل���ي.  البشري 
وهما  وال��ث��ال��ث  ال��ث��ان��ي  القسم  أم��ا 
فأعداد  الطارئة  احلالة  وبعد  أثناء 
املطلوب مشاركتهم يف ذلك ختتلف 
اعد  وقد  الطارئة  احلالة  باختالف 
ل��إلس��ن��اد  تفصيلية  خ��ط��ط  ل��ذل��ك 

البشري واآللي.
اليت  احملتملة  امل��خ��اط��ر  أب���رز  وع��ن 
على  منى  يف  احلماية  رك��ن  يعمل 
تعزيز اإلجراءات الوقائية منها أشار 
مت  أنه  إىل  الغامدي  دكتور  املقدم 
إعداد خطة ملواجهة كافة املخاطر 
احمل��ت��م��ل��ة وم��ن��ه��ا ح�����وادث ت��س��رب 

ضمن خطة تدابري الدفاع املدني باملشاعر املقدسة 

إجراءات متكاملة للسالمة في مشعر منى 

العميد سعيد القرني

46 وحدة 
لإلطفاء تغطي 

جميع مناطق 
منى ووحدات 

للتدخل السريع 
في حوادث المواد 

الخطرة 
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األنفاق  بيئة  ورصد  اخلطرة،  املواد 
ب��امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة ب��اإلض��اف��ة إىل 
ومن  ازدح��ام��ًا،  األكثر  األم��اك��ن 
ثم القيام بأعمال االستجابة يف حال 
بأعمال  القيام  يتم  حيث  احل��وادث 
من  ميدانية  ف��رق  بواسطة  ال��رص��د 
ضباط وأفراد الدفاع املدني املدربني 
فنية  ومعدات  بتجهيزات  واجملهزين 
مالئمة. وتعمل تلك الفرق على مدار 
فيشمل  الثاني  اجل��زء  أم��ا  الساعة. 
خ��ط��ة االس��ت��ج��اب��ة ال��س��ري��ع��ة وال��يت 
فرق  جانب  إىل  تنفيذها  يف  يشارك 
ال��دف��اع امل��دن��ي، ع��دد م��ن اجلهات 
العام  واألم��ن  الصحة،  وزارة  منها 
الطبية  واخلدمات  األمح��ر  واهل��الل 
الطبية  واخلدمات  املسلحة  بالقوات 

بوزارة الداخلية.
م���ن ج��ان��ب��ه حت����دث امل���ق���دم خ��ال��د 
السالمة  رك��ن  العودة  عبدالكريم 
ب��امل��ش��ع��ر، ع���ن إج�������راءات م��ت��اب��ع��ة 
اش���رتاط���ات ال��س��الم��ة ط���وال موسم 
احل����ج، م���ؤك���دًا أن م��ه��م��ة رك��ن 
مسببات  إزال��ة  على  العمل  السالمة 
أكثر  بيئة  حتقيق  وبالتالي  اخلطر 
أم���ن���ًا وط��م��أن��ي��ن��ة حل��ج��اج ب��ي��ت اهلل 
احل������رام، ويف س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ه��ذه 
خميمات  على  الكشف  يتم  الغاية 
م��ش��روع إس��ك��ان احل��ج��اج مبشعر 
سواء  األخ��رى  املنشآت  ومجيع  منى 
احلكومية أو اخلاصة بهدف التحقق 
السالمة  أنظمة  وجاهزية  توفر  م��ن 
وت�����اليف م���اي���رص���د م���ن م��الح��ظ��ات 
األنشطة  م��واق��ع  ومتابعة  وخم��اط��ر، 
ال��ت��ج��اري��ة وإخ��ض��اع��ه��ا ل��إلش��راف 
لتشمل  املتابعة  متتد  كما  الوقائي 
الرقابة  لتحقيق  والشوارع  الطرقات 
بهدف  واملتنقلة  املؤقتة  املباسط  على 
نتيجة  خم��اط��ر  م��ن  ينشأ  م��اق��د  درء 
تطبيق  ومتابعة  اخلاطئة،  املمارسات 
األمر السامي الكريم القاضي مبنع 
املقدسة  املشاعر  يف  الغاز  استخدام 
وض���ب���ط م���اي���رص���د م���ن خم��ال��ف��ات 
البدائل  اس��ت��خ��دام  س��الم��ة  ومتابعة 
األخرى اجملازة، كما انه يتم تفعيل 
اجل��ان��ب ال��ت��وع��وي م��ن خ��الل العمل 

على الرفع من مستوى الوعي الوقائي 
وأصحاب  ومكاتب  مؤسسات  لدى 
واملباسط يف حدود منطقة  املخيمات 
وإرشادهم  املالحظات  وتوضيح  منى 
إىل سبل الوقاية من احلريق وترسيخ 
اهل��دف  ال��ش��راك��ة يف حتقيق  م��ب��دأ 
امل��ت��م��ث��ل يف ت��أم��ني س��الم��ة احل��ج��اج 
الغاية  ه��ذه  حتقيق  يف  شركاء  فهم 
السالمة  بقواعد  التزامهم  خالل  من 
األولية  لإلجراءات  وإجادتهم  العامة 
وهذا  الطارئة،  احلوادث  مع  للتعامل 
العمل يتم من خالل قوى بشرية مؤهلة 
ال��الزم��ة  باملتطلبات  ف��ن��ي��ًا  وجم��ه��زة 
لتنفيذ أعمال السالمة بشكل خاص 
واملساندة يف تنفيذ مهام الدفاع املدني 

األخرى بشكل عام.
السالمة  معايري  مراقبة  آليات  وعن 
أضاف  مبنى  احلجاج  مساكن  يف 
امل���ق���دم ال���ع���ودة م���ش���روع إس��ك��ان 
عند  روع���ي  م��ن��ى  احل��ج��اج مبشعر 
السالمة  متطلبات  حتقيق  إنشائه 
عاٍل  ومبستوى  احلريق  ومكافحة 
م��ن ال��ك��ف��اءة، ف��اخل��ي��ام امل��ط��ورة 
للحريق  مقاومة  م��واد  م��ن  مصّنعه 
املشروع  خميمات  من  خميم  وك��ل 
تتوفر فيه املمرات وخمارج الطوارئ 
االستيعابية  طاقته  مع  تتناسب  اليت 
وامل����ش����روع م�����زود ب��ن��ظ��ام إط��ف��اء 
رؤوس  بواسطة  باملياه  أوتوماتيكي 
وجوانب  أسقف  رشاشة مركبة يف 
اخليام بشكل يضمن تغطية كافة 
مساحات اخليام مع وجود خراطيم 
إط���ف���اء وط���ف���اي���ات ح���ري���ق ي��دوي��ة 
كافة  تغطي  امل��م��رات  يف  م��وزع��ة 

باإلضافة  املخيمات، هذا  مساحات 
املنتشرة  احلريق  إطفاء  مآخذ  إىل 
احمليطة  وال��ط��رق��ات  ال���ش���وارع  يف 
املطابخ  حتتوي  كما  باملخيمات، 
مواقد  على  امل��ش��روع  خميمات  يف 
ومب��واص��ف��ات  ب��ال��ك��ريوس��ني  تعمل 
اهلل  حت��ق��ق مبشيئة  ع��ال��ي��ة  س��الم��ة 

أثناء استخدامها،  نسبة أمان عالية 
مؤكدًا أن مهمة رجال السالمة يف 
جاهزية  من  التحقق  املدني  الدفاع 
ه���ذه األن��ظ��م��ة وم��ت��اب��ع��ة وم��راق��ب��ة 
ماقد  ومعاجلة  استخدامها  سالمة 
تنسيقا  مالحظات  من  عليها  يطرأ 
خالل  من  ونعمل  املشروع  إدارة  مع 
املستمر  والتفتيش  الدائمة  املراقبة 
على احلفاظ على اجيابيات املشروع 
اليت  واإلض��اف��ات  املخالفات  وم��ن��ع 

العامة  السالمة  مستوى  على  تؤثر 
اليت حققها املشروع. 

وع���ن ع���دد رج����ال ال���دف���اع امل��دن��ي 
ومستوى  منى  يف  السالمة  بركن 
مهامهم  ألداء  وتأهيلهم  جتهيزاتهم 
السالمة  أعمال  العودة  املقدم  ق��ال 
ق��وة  خ���الل  م��ن  تنفذ  م��ن��ى  مبشعر 

ذات  واألف���راد  الضباط  من  بشرية 
بالتجهيزات  م���زودة  عالية  ك��ف��اءة 
اهلل  مبشيئة  ميكنها  مبا  احلديثة 
وجه،  أكمل  على  مهامها  أداء  من 
وت��ن��ق��س��م ق���وة ال��س��الم��ة م��ن حيث 
األول  قسمني  إىل  التنفيذ  أس��ل��وب 
الدراجات النارية والثاني جمموعات 
اإلشراف الوقائي ولكل منها أدوار 
ومهام تعترب مكملة لآلخر يف جانب 
الدفاع  أعمال  جانب  ويف  السالمة 

املدني بشكل عام.
 وي��ب��ل��غ ع���دد جم��م��وع��ات اإلش���راف 
جمهزة  جمموعة   )  246  ( ال��وق��ائ��ي 
ب���االت���ص���ال ال��الس��ل��ك��ي ل��ض��م��ان 
املعلومات  لنقل  القيادة  مع  التواصل 
واحدة  وتتكون كل  األوامر  وتلقي 
منها من جمموعة من األفراد املؤهلني 
ت��أه��ي��اًل ع��ال��ي��ًا على أع��م��ال ال��دف��اع 
املدني وخصص هلا مواقع مستقطعة 
على  وم��وزع��ة  امل��ش��روع  من خميمات 

كافة أحناء مشعر منى. 

املقدم خالد عبدالكريم العودة

246 مجموعة 
لإلشراف الوقائي 

تنتشر في 
مخيمات منى 

املقدم د. م. حييى الغامدي

مراقبة مستمرة 
لحركة الحجاج 

بمنشأة الجمرات 
ومتابعة للجاهزية
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معاليكم  يــرى  كيف  بــدايــة   
بني  والتنسيق  الــتــعــاون  حجم 
األمنية  واألجــهــزة  احلــج  وزارة 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمــــن وســالمــة 
الــــرمحــــن يف مــوســم  ضــــيــــوف 

احلج؟
تعمل وزارة احلج ضمن منظومة 
عالي  تنسيق  وف���ق  م��ت��ك��ام��ل��ة 
القطاعات  مجيع  م��ع  امل��س��ت��وى 
املعنية  واأله��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
خب��دم��ة ض��ي��وف ال��رمح��ن وه��ذا 
املبكر  واالس��ت��ع��داد  التنسيق 
إىل خطط  ع��ام  يرتجم يف ك��ل 
وبرامج تفقدية واضحة األهداف 

وال  التنفيذ،  آليات  بها  وحم��دد 
شك أن من أه��م األه��داف اليت 
القطاعات  مجيع  عليها  حترص 
احلكومية واألهلية هو متكني 
احل�����رام من  اهلل  ب��ي��ت  ح���ج���اج 
يسر  يف  ح��ج��ه��م  م��ن��اس��ك  أداء 
وس��ه��ول��ة واط��م��ئ��ن��ان ويف أج��واء 
والسكينة  بالروحانية  مفعمة 
األم��ن  اهلل  بفضل  يتحقق  حتى 
أهم  وم��ن  للحجاج،  وال��س��الم��ة 
اخل��ط��ط امل��وض��وع��ة وال���يت يتم 
إقراراها سنويًا من لدن صاحب 
بن  نايف  األم��ري  امللكي  السمو 
ونائب  العهد  ول��ي  عبدالعزيز، 

رئ��ي��س جم��ل��س ال������وزراء، وزي��ر 
الداخلية رئيس جلنة احلج العليا 
هي اخلطة العامة لتدابري الدفاع 
امل��دن��ي يف ح���االت ال��ط��وارئ يف 
احلج  وزارة  تشارك  واليت  احلج 
يف تنفيذها مع عدد من اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف إط���ار 
مسؤوليتها ومهامها وهذه اخلطة 
واح����دة م��ن أه���م اخل��ط��ط ال��يت 
يف  احلجاج  وأم��ن  بسالمة  ُتعنى 
مجيع املواقع خالل موسم احلج.

فريق  تشكيل  مــؤخــرًا  أعــلــن   
عــمــل مــيــدانــي بـــاالشـــراك مع 

شراكة إستراتيجية مع 
الدفاع المدني للحفاظ 
على سالمة ضيوف 

الرحمن 

ضيف العدد 

أكد معالي وزير الحج على أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية واألهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خالل 
موسم الحج والحفاظ على أمنهم وسالمتهم، مشيرًا إلى تكامل آليات التنسيق والتعاون بين وزارة الحج والدفاع المدني 

من خالل االجتماعات واللقاءات على مستوى القيادات أو على المستوى التنفيذي والتي تصل إلى مستوى الشراكة 
االستراتيجية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتيسير أداء مناسك الحج، وتوفير كل سبل الراحة واألمن والسالمة 

لحجاج بيت اهلل الحرام.
وأشار معالي وزير الحج في حوار لـ 998 إلى التعاون الوثيق بين وزارة الحج والدفاع المدني في مواجهة أي تجاوزات في 

مساكن الحجاج والمخيمات بالمشاعر المقدسة، والتي أصبحت من مظاهر الترف والبحث عن الكماليات، وتؤثر سلبًا على 
تجهيزات السالمة.

وتطرق معالي وزير الحج خالل الحوار إلى جهود الوزارة في التوعية بمتطلبات األمن والسالمة بالتعاون مع وزارة الثقافة 
واإلعالم والدفاع المدني خالل موسم الحج لعام 1432هـ،مؤكدًا أن جهود الوزارة في هذا الشأن تركزت في التوعية بمخاطر 

الحرائق والمخاطر الناجمة عن التدافع والزحام.
وشدد معالي الدكتور الفارسي على أهمية مشروع الربط اآللي بين وزارة الحج والدفاع المدني الختصار الوقت وسرعة 

إنجاز المهام في حاالت الطوارئ معربًا عن أمله أن يتم اكتمال المشروع وتشغيله خالل موسم الحج لعام 1433هـ بمشيئة 
اهلل تعالى – وفيما يلي تفاصيل الحوار:

وزير احلج الدكتور فؤاد بن عبدالسالم الفارسي لـ »998«

24
998 - العدد الثامن



مــواقــع  لتفقد  املــدنــي  الـــدفـــاع 
املــخــيــمــات الــتــابــعــة لــشــركــات 
الــــداخــــل يف املــشــاعــر  حـــجـــاج 
املـــقـــدســـة، مـــا هـــي مـــهـــام هــذا 
التعامل  بتم  وكيف  الــفــريــق، 
مع ما يتم رصده من خمالفات؟
ل��وح��ظ يف ال��س��ن��وات األخ���رية 
األعمال  من  تنفيذ عدد  ازدي��اد 
اإلض��اف��ي��ة يف خم��ي��م��ات بعض 
ف��ئ��ات احل��ج��اج م��ث��ل األس��ق��ف 
احلوائط  وتركيب  املستعارة 
اجلبسية والستائر وغريها اليت 
املخيمات  ت��ل��ك  أص��ح��اب  ي���رى 
بيئة  تطوير  منطلق  م��ن  بأنها 
ال��س��ك��ن وم���ق���وم���ات���ه داخ���ل 
احل��ج  وزارة  أن  إال  امل��خ��ي��م، 

املدني  ال��دف��اع  م��ع  وبالتنسيق 
رص�����دوا ح����االت خ���ارج���ة عن 
ح�����دود امل���أل���وف وامل��ت��ط��ل��ب��ات 
ال����الزم����ة وأص���ب���ح���ت م��ظ��ه��رًا 
م���ن م��ظ��اه��ر ال����رتف وال��ب��ح��ث 
ليست  وه��ي  الكماليات  ع��ن 
بعض  وأن  سيما  ال  ض���روري���ة 
يف  تنفيذها  مت  ال��يت  األع��م��ال 
يف  سببت  اليت  املخيمات  بعض 
تعطيل بعض جتهيزات السالمة 
املوجودة داخل املخيم كما أنها 
واشرتاطات  معايري  على  أث��رت 
ال��س��الم��ة يف ح��ال��ة ح���دوث أي 
إخ��الء  مبوجبه  يتطلب  ط���ارئ 
املخيم من حجاجه، واستشعارًا 
احل��ج  وزارة  م��س��ؤول��ي��ة  م���ن 

املشرتكة جتاه  املدني  والدفاع 
هذا الوضع فقد مت االتفاق على 
تشكيل فرق ميدانية مشرتكة 
على  للوقوف  احلج  موسم  أثناء 
من  للتأكد  احلجاج  خميمات 
ع���دم وج����ود أي جت�����اوزات أو 
يف  السالمة  باشرتاطات  إخالل 
وأي جت��اوزات خبالف  املخيم، 
م��ا ه��و م��ص��رح وم���واف���ق عليه 
سيتم التعامل معها وفق األنظمة 
التساهل  يتم  ول��ن  والتعليمات 
مع أي حالة قد تسبب اإلضرار 
سالمتهم  وت���ع���رض  ب��احل��ج��اج 
للمخاطر، كما أن وزارة احلج 
تقييمها  معايري  ضمن  وضعت 
ألي مؤسسة أو شركة هو مدى 

السالمة يف  التزامها مبتطلبات 
املخيم وأي إخالل بذلك سيؤثر 
النهائي ألي  املستوى  على  سلبًا 

شركة.

 مــــاذا عـــن جــهــود الــــــوزارة يف 
جمـــــال الـــتـــوعـــيـــة مبــتــطــلــبــات 
والــــســــالمــــة يف احلـــج  األمـــــــن 
ـــتـــجـــاوزات بعض  ب واملـــرتـــبـــطـــة 
وال  احلــج،  ومؤسسات  شركات 
بالتعديالت  يتعلق  فيما  سيما 
يتم إضافتها يف خميمات  اليت 

احلجاج؟
الدفاع  تدابري  خطة  من خالل 
الطارئة خالل  للحاالت  املدني 
ت��ت��ش��ارك وزارة  م��وس��م احل���ج 

    الربط اآللي بين الوزارة الحج 
والدفاع المدني مطلب ضروري

1.5 مليون 
مطوية ضمن 

جهود وزارة 
الحج للتوعية 

بمخاطر الحريق 
والزحام بين 
وزارة الحج 
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والدفاع  واإلعالم  الثقافة  وزارة  مع  احلج 
املدني مسؤولية توعية احلجاج مبتطلبات 
ال��س��الم��ة واش��رتاط��ات��ه��ا، ووف���ق اخلطة 
ستنفذها  ال��يت  احلجاج  بتوعية  اخلاصة 
العام  ه��ذا  احل��ج خ��الل موسم حج  وزارة 
1432ه�، فقد مت الرتكيز على موضوعني 
أساسيني وهي التوعية من خماطر احلريق 
والتزاحم،  التدافع  خماطر  من  والتوعية 
م��ع إح��دى  ت��ع��اق��دت وزارة احل���ج  ح��ي��ث 
إلع��داد  الوطنية  اإلع��الم��ي��ة  ال��ش��رك��ات 
لتغطية  املطلوبة  التوعوية  امل��واد  وتوفري 
ت��وف��ري أكثر  احمل��وري��ن حيث مت  ه��ذي��ن 
 40( من  وأكثر  مطوية  مليون(   1,5( من 
لتوعية  لغات خمتلفة  بثماني  ألف( بوسرت 
احلجاج يف احلاالت املذكورة آنفًا، ويف 
بتغطية موضوع  ال��وزارة  كل عام ستقوم 
أو أكثر من املوضوعات املتعلقة بسالمة 
جتنبها  كيفية  يف  وتوعيتهم  احل��ج��اج 

والتعامل معها يف حال وقوعها.

 ما هي خطة الوزارة فيما يتعلق بالتعامل 
مع خميمات احلجاج؟

يف إطار تنفيذ برنامج متابعة مواقع سكن 
احلجاج مبكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
ال��ط��وارئ  إدارة  ملهام  ال���وزارة  خطة  ضمن 
امليدانية  فرقها  خالل  من  وذلك  والسالمة 
التابعة  والسالمة  الطوارئ  فرق  جانب  إىل 
ملؤسسات الطوافة، فإنه يتم التعميم سنويًا 
على مجيع مكاتب وجمموعات اخلدمات 
امل��ي��دان��ي��ة وم��ؤس��س��ات وش��رك��ات حجاج 
السالمة  واش��رتاط��ات  بتعليمات  ال��داخ��ل 
ال��واج��ب ت��وف��ره��ا يف خم��ي��م��ات احل��ج��اج، 
وي���ؤك���د ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب���االل���ت���زام بتلك 
االشرتاطات من خالل الرجوع إىل كتيبات 
أو  امل��ق��دس��ة  باملشاعر  ال��س��الم��ة  تعليمات 
اإلطالع عليها من خالل املوقع اإللكرتوني 
للدفاع املدني، ويتم املتابعة من قبل الفرق 
يتم رصدها  وأي مالحظات  بشكل دوري 
فرق  مع  بالتنسيق  فوري  معها  التعامل  يتم 

ودوريات السالمة التابعة للدفاع املدني.

احلــج  وزارة  بــني  اآللـــي  الــربــط  عمليات   
أين  إىل  املقدسة  بالعاصمة  املدني  والدفاع 
لتعزيز  ذلــك  الـــذي يضيفه  ومــا  وصــلــت، 
سالمة  على  للحفاظ  والتنسيق  الــتــعــاون 

ضيوف الرمحن يف موسم احلج؟
عملية الربط اآللي بني وزارة احلج والدفاع 
عامل  ألن  وه���ام  ض����روري  مطلب  امل��دن��ي 
ال��وق��ت ه���ام ج���دًا وك���ل ث��ان��ي��ة يف موسم 

احلج هلا قيمتها وال بد أن تستثمر بشكل 
أمثل ولذلك فإن فريقًا تقنيًا مشرتكًا بني 
تنفيذ  على  ف��رتة  منذ  عاكفون  اجلهتني 
ال��وزارة  بني  اآلل��ي  للربط  املطلوبة  املراحل 
وال���دف���اع امل��دن��ي ل��الس��ت��ف��ادة م��ن��ه يف حج 
سريكز  حيث  اهلل،  ش��اء  إن  املقبل  العام 
املعلومات  ت��ب��ادل  على  األوىل  مراحله  يف 
اخلاصة مبساكن احلجاج بني اجلهتني مبا 
حيقق سرعة إجناز املهام املتصلة مبساكن 
وما  الطارئة  احل��االت  وبالذات يف  احلجاج 
يتطلبه من إخالء أو تعامل مع تلك املساكن 

للحفاظ على سالمة احلجاج.

عليها  تــنــص  الـــيت  البنكية  الــضــمــانــات   
الــالئــحــة الــتــفــقــديــة لــلــنــظــام مبــســاكــن 
يف  منها  يــســتــفــاد  مـــدى  أي  إىل  احلـــجـــاج، 
مــعــاجلــة املــخــالــفــات والــــيت تــهــدد ســالمــة 

احلجاج يف املباني املستأجرة؟
املساكن  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ألزمت 
مؤجر  كل  على  احلجاج  إلسكان  املعدة 
له  العائد  للمبنى  إسكان  عقد  إبرام  عند 
مع ممثلي احلجاج )الشركات السياحية – 
البعثات( تقديم ضمان مالي مبقدار )%15( 
لدى  املبلغ  ه��ذا  وحيفظ  العقد،  قيمة  من 
مؤسسة الطوافة والغرض من هذا الضمان 
هو معاجلة أي قصور أو نقص يف اخلدمات 
أثناء سكن احلجاج باملبنى وال شك أن هذا 
معاجلة  لسرعة  اإلجيابي  أث��ره  له  الضمان 
أي قصور يف اخلدمة ألن الوضع يف موسم 

تنسيق كامل بين وزارة 
الحج والدفاع المدني 
للتصدي ألي تجاوزات 

لمتطلبات السالمة في 
مخيمات الحجيج

ضيف العدد 
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مؤسسات  ومجيع  التأخري  حيتمل  ال  احلج 
وصرحية  واضحة  تعليمات  لديها  الطوافة 
يف  قصور  أو  نقص  ألي  الفورية  باملعاجلة 
أي خدمة داخل املسكن ومن ثم استقطاع 
لديها،  احملفوظ  الضمان  مبلغ  من  قيمتها 
إضافة إىل ذلك فإن األمر السامي الكريم 
وتاريخ 1427/2/14ه�،  رقم 1070/م ب، 
الضمان  مبالغ  إع��ادة  عملية  رب��ط  مت  وق��د 
مالحظات  أي  وج��ود  احلج  بعد  ألصحابها 
ومتطلباتها  السالمة  باشرتاطات  متعلقة 
يف املسكن وهناك آلية واضحة بني وزارة 
احلج والدفاع املدني حيث ال يتم إعادة أي 
ضمان لصاحبه إال بعد تقدميه لشهادة من 
الدفاع املدني تؤكد عدم وجود إي إخالل 

مبتطلبات السالمة يف املسكن.

احلج  وزارة  بني  التعاون  حجم  عن  مــاذا   
والدفاع املدني للتعامل مع خماطر السيول 
واألمطار وال سيما يف املواقع املستخدمة يف 

منطقة عرفات؟
التعاون  أن  على  والتوضيح  التأكيد  أعاود 
والتنسيق  املدني  وال��دف��اع  احل��ج  وزارة  بني 
األدوات  أهم  من  هي  اجلهتني  بني  املستمر 
تنفيذ  يف  اجلهتني  تعتمدها  ال��يت  الفعالة 
موسم  ينتهي  يكاد  فال  املشرتكة  مهامها 
حج إل ويعقبه لقاءات واجتماعات ومناقشات 
ال��دروس  ملناقشة  اجلهتني  بني  عمل  وورش 
لتطوير  موسم  كل  فعاليات  من  املستفادة 
التالي وتاليف ما قد  مستوى األداء للموسم 
اثناء  يكون حصل من مالحظات وعقبات 

تنفيذ اخلطط والربامج، ومن ذلك ما يتعلق 
حيث  واألم��ط��ار  السيول  خماطر  مبواجهة 
األهلية  الطوافة  ومؤسسات  ال���وزارة  ل��دى 
وشركات حجاج الداخل مهام ومسؤوليات 
واضحة ملواجهة هذه املخاطر ضمن خطتها 
امل���ع���دة يف ه���ذا ال���ش���أن، وه���ن���اك ت��ب��ادل 
يومي  بني هذه اجلهات بشكل  للمعلومات 
على  وال��يت  ومتغرياته  الطقس  حبالة  يتعلق 
أساسها يكون االستعداد ودرجته وكيفية 
امليداني  التعامل  وسيناريوهات  املهام  تنفيذ 
احملددة مسبقًا، فعلى سبيل املثال يف العام 
ومن  ال��ذي سبقه  والعام  املاضي 1431ه���، 
الطقس  واحتماالت  املؤشرات  قراءة  خالل 
املكرمة  م��ك��ة  ش��ه��دت  حينما  ال��ي��وم��ي 

وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة أم���ط���ارًا ق��ب��ل مرحلة 
من  التعامل  مت  املقدسة  للمشاعر  الصعود 
واحرتافية  جدارة  بكل  املدني  الدفاع  قبل 
احلج  وزارة  م��ع  التنسيق  ومت  ال��وض��ع  م��ع 
لتهبيط اخليام حلمايتها واحلفاظ عليها من 
الرياح كما مت تأخري تصعيد احلجاج  قوة 
للمشاعر املقدسة إىل أن خفت حدة األمطار 
مت  ثم  ومن  احملتمل  اخلطر  مظاهر  وزال��ت 
املقدسة  للمشاعر  احلجاج  تصعيد  جدولة 
من  يتم  كله  وه��ذا  متتالية،  دفعات  على 
خالل تنفيذ كل جهة ملهامها ومسؤولياتها 
التنسيق  واح��د ومتسق من خ��الل  إط��ار  يف 
عمليات  بغرفة  وامل��ي��دان��ي  واآلل���ي  املباشر 

الدفاع املدني باملشاعر املقدسة.
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ال�����يت ال مي��ك��ن  واحل���ق���ي���ق���ة 
الذي حتقق  النجاح  أن  جتاهلها 
خلطة تدابري الدفاع املدني خالل 
السنوات اخلمس املاضية بشهادة 
املنظمات الدولية بل حتقق ما هو 
أبعد من ذلك فإن جتربة الدفاع 
امل��دن��ي ب����إدارة امل��خ��اط��ر باحلج 
من  الكثري  يف  تعرض  أضحت 
املراكز العلمية العاملية وما هذا 
لزمالء  م��ش��رتك  جهد  مث��رة  إال 
أعزاء من ضباط وضباط صف 
املدني،  الدفاع  وموظفي  وجنود 
بالكثري  ي��زخ��ر اجل��ه��از  ال��ذي��ن 
أذي���ع  احل����م����د،وال  م��ن��ه��م وهلل 
أن��ين  أق����ول اآلن  س����رًا ع��ن��دم��ا 
ك��ن��ت أق����ع يف ح����رية ك��ب��رية 
وق��ي��ادات  أرك���ان  اختيار  عند 
قوات الدفاع املدني باحلج كل 
ع���ام، ف��م��ا أك��ث��ر ال��ك��ف��اءات 

وعمليًا،  علميًا  واملؤهلة  املتميزة 
من  هائاًل  رصيدًا  متتلك  وال��يت 
يف  وامليدانية  العلمية  اخل���ربات 
املخاطر  وحت��ل��ي��ل  رص���د  جم���ال 
وإدارة  الوقائية  اخلطط  وتنفيذ 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وحت��ق��ي��ق أف��ض��ل 
اس��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��دات وال��ق��وى 
املعايري  أرق��ى  واعتماد  البشرية 
والتدريب  التخطيط  يف  العلمية 

واملتابعة وتقييم األداء.
ول��ك��ل  ل���ي  حي���ق  ك����ان  وإذا 
بالعمل  شرفت  ال��ذي��ن  ال��زم��الء 
ت��داب��ري  خ��ط��ة  تنفيذ  يف  م��ع��ه��م 
الدفاع املدني باحلج، أن نعتز مبا 

حتقق من جناح يتجسد يف خلو 
احلج خالل السنوات املاضية من 
أي حوادث كبرية، ومتيز األداء 
يف التعامل مع ما وقع من حوادث 
من خالل استثمار ثورة املعلومات 
واالتصاالت، يف تلقي البالغات 
باستخدام  آليًا  وحتديد مواقعها 
ن��ظ��ام امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة، 
املتصلني  وتقنيات حتديد مواقع 
لإلبالغ عن احلوادث، وامتالك 
السريع  والتدخل  امل��ب��ادرة  زم��ام 
آثارها  من  والتخفيف  ملواجهتها 
خارطة  رسم  وقوعها،عرب  حال 
االف��رتاض��ي��ة،  للمخاطر  دقيقة 

االح��رتازي��ة  اإلج���راءات  وتطبيق 
للحيلولة دون حدوثها،.

نقول إذا كان لنا أن نعتز بهذا 
سالمة  على  احلفاظ  يف  النجاح 
م��الي��ني احل���ج���اج، ف��إن��ن��ا نعتز 
أيضًا بأن نضع خرباتنا، وآليات 
ع��م��ل��ن��ا أم����ام ن���اظ���ري األج��ي��ال 
اجل��دي��دة وال��زم��الء م��ن ضباط 
الدفاع املدني الذين يعول عليهم 
يف مواصلة مسرية العطاء، علهم 
خرباتهم  يثري  ما  فيها  جي��دون 
على  قدرتهم  وي��ع��زز  وجت��ارب��ه��م 
على  احل��ف��اظ  يف  مهامهم  أداء 

سالمة ضيوف الرمحن.

ما أشرفها من مهمة، وما أغالها 
من ثقة، هذه المهمة التي شرفت 

بتوليها على مدار خمس سنوات في 
قيادة قوات الدفاع المدني بالحج، 

إن هذه الثقة التي شرفني بها والة 
األمر – حفظهم اهلل – و معالي مدير 
عام الدفاع المدني الفريق سعد بن 

عبداهلل التويجري الذي رشحني لنيل 
هذا الشرف، هي وسام على صدري 

ما حييت، ومعالي الفريق كان صاحب 
العطاء والجهد األكبر في توفير كافة 
اإلمكانات من أجل إنجاح خطة تدابير 

الدفاع المدني في الحج طوال السنوات 
الخمس الماضية بما أفاض اهلل عليه 

من حكمة وحنكة إدارية وخبرة علمية 
وميدانية يشهد بها كل من عمل معه.

5 سنوات في خدمة ضيوف الرحمن

اللواء سليمان العمرو
مساعد مدير عام الدفاع املدني  لشؤون العمليات

وفاء

ثقة والة األمر وترشيح معالي الفريق وسام على صدري

وضوح األهداف 
وتهيئة البيئة 
المناسبة في 

مقدمة أسباب النجاح 
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اآلليات حتديد  تلك  مقدمة  ويف 
ملنظومة  اإلسرتاتيجية  األه��داف 
خ��ط��ط ت��داب��ري ال���دف���اع امل��دن��ي 
الطوارئ يف احلج، مبا  ملواجهة 
املناخية  ال��ظ��روف  م��ع  يتماشى 
عام  م��ن  تتغري  ال��يت  واملكانية 
آلخر، وكذلك الزيادة املستمرة 
يف أعداد احلجاج على اختالف 
والتعليمية،  الثقافية  مستوياتهم 
منها  ال��ق��ادم��ني  بيئاتهم  وت��ن��وع 
وثقافاتهم، باإلضافة إىل مراعاة 
واملتغريات  املستجدات  ك��اف��ة 
املشاريع  مقدمتها  يف  األخ���رى 
ال��دول��ة  تنفذها  ال��يت  العمالقة 
املكرمة  مكة  يف  اهلل  أي��ده��ا 
وامل����ش����اع����ر امل����ق����دس����ة، م��ث��ل 
وقطار  منشأة اجلمرات  مشروع 
امل��ش��اع��ر، وت��وس��ع��ة احل��رم��ني 

الشريفني.
م���ق���وم���ات جن����اح خطط  وم����ن 
احلج،  يف  املدني  الدفاع  تدابري 
ال��ق��درة  فاعليتها  أثبتت  وال���يت 
واخلطط  اآلل��ي��ات  تطوير  على 
املخاطر  نوعية  مع  يتناسب  مبا 
االف���رتاض���ي���ة س�����واء امل��خ��اط��ر 
والسيول  ك��ال��زالزل  الطبيعية 
اجتماع  عن  النامجة  املخاطر  أو 
م���الي���ني احل���ج���اج يف أم��اك��ن 
مثل  حم��ددة،  وتوقيتات  بعينها 
الزحام والتدافع والتلوث البيئي، 
ك���ذل���ك امل���ت���غ���ريات امل��رت��ب��ط��ة 

مثل  للحجاج  املقدمة  باخلدمات 
يف  العالية  األب����راج  ع��دد  زي���ادة 
العاصمة املقدسة، اليت تستخدم 
إلس��ك��ان احل��ج��اج وم���ا يرتتب 
آليات قادرة  على ذلك من توفري 
ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة احل������وادث يف 
اإلجراءات  وتعزيز  املنشآت  هذه 

الوقائية ضد وقوعها فيها. 
وال ي��ن��ف��ص��ل ع���ن ذل���ك وض���وح 
وتقييم  قياس  يف  اجلودة  معايري 
احمل��ف��زة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  األداء 
املدني  ال��دف��اع  منسوبي  لكل 
مهمة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  امل���ش���ارك���ني 
ال��يت تشمل اإلس��ك��ان  احل���ج، 
املناسب واليت يتم جتهيزها قبل 
ب��وق��ت ك��اف،  املهمة  م��ب��اش��رة 
وك���ذل���ك خ���دم���ات اإلع���اش���ة 
ما  وك��ل  وامل��الب��س،  واالنتقال 
على  مهامهم  أداء  على  يعينهم 
رفع  جانب  إىل  األكمل  الوجه 
وإب��راز  للعاملني  املعنوية  ال��روح 
جهودهم وشكرهم على حسن 
من  حب���ال  مي��ك��ن  وال  األداء، 
األح������وال، ع��ن��د احل��دي��ث عن 
م��ق��وم��ات جن����اح خ��ط��ة ت��داب��ري 
ال���دف���اع امل��دن��ي ب��احل��ج إغ��ف��ال 
اليت  الركائز  أه��م  من  واح��دة 
النموذجية  ال��ع��الق��ة  يف  تتمثل 

ال���ب���ن���اءة ب���ني ك���اف���ة اجل��ه��ات 
البناءة  النموذجية  والقطاعات 
والقطاعات  اجلهات  كافة  بني 
األع���ض���اء يف جم��ل��س ال���دف���اع 
امل���دن���ي ال����ذي ي���رتأس���ه س��ي��دي 
األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد 
ال���وزراء،  جملس  رئيس  ون��ائ��ب 
جلنة  رئ��ي��س   ،الداخلية وزي���ر 
احل���ج ال��ع��ل��ي��ا، مل��ا جل��ه��ود ه��ذه 
م���ن إس��ه��ام��ات قيمة  اجل���ه���ات 
مواجهة  تدابري  خطة  تنفيذ  يف 
ال��ط��وارئ يف احل��ج، وذل��ك من 
لتنسيق  واض��ح��ة  آل��ي��ات  خ���الل 
يف  األدوار  وت��ك��ام��ل  اجل��ه��ود 
درجة  وصلت  وق��د  امل��ه��ام،  أداء 
ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني ق�����وات ال���دف���اع 
املدني باحلج وهذه اجلهات إىل 
مستوى االنسجام وتطابق الرؤى 
مستمرة  قنوات  فتح  خالل  من 
ل��ل��ت��واص��ل م���ع امل��س��ؤول��ني يف 
املستوى  ع��ل��ى  اجل��ه��ات  ه���ذه 

وعقد  والرمسي  الشخصي 
ك��ث��ري م���ن االج��ت��م��اع��ات 
العمل  وورش  وال��ل��ق��اءات 
القضايا  ك��اف��ة  مل��ن��اق��ش��ة 

ذات العالقة بسالمة ضيوف 
الرمحن بروح الفريق الواحد.

أهمية  يقل  ال  آخ��ر  اجت���اه  ويف 
احلجاج  بتوعية  االهتمام  جيب 
وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م من 
م��ؤس��س��ات إس���ك���ان احل��ج��اج 
وش���رك���ات ال��ط��واف��ة واحل���ج، 
ب����اش����رتاط����ات ال���س���الم���ة ع��رب 
يف  مبا  املتاحة  الوسائل  كافة 
واالتصال  اإلع��الم  وسائل  ذل��ك 

اجلماهريي وشبكة االنرتنت.
وأن  وح���ده،  هلل  الكمال  وألن 
بعض  يعرتيه  بشري  جهد  كل 
سبحانه  اهلل  ن��س��أل  ال��ق��ص��ور، 
وتعاىل أن جيعل عملنا يف خدمة 
لوجهه  خالصًا  الرمحن  ضيوف 
ال��زم��الء  وأن جي��د  ال��ك��ري��م، 
م���ا قد  األع�������زاء يف جت��رب��ت��ن��ا 
توفيق   – بعد  ويعينهم  ينفعهم 
اهلل سبحانه وتعاىل – على أداء 

كل  مع  مهامهم، 
هلم  األمنيات 
ب���ال���ت���وف���ي���ق 

والنجاح.

          النجاح الذي تحقق طوال السنوات الماضية في الحج 
ثمرة جهد مشترك لزمالء  أعزاء 
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الدفاع المدني وشركات الحج والطوافة
استطالع

شراكة ضرورية
من أجل سالمة ضيوف الرحمن

على مدار سنوات طويلة سعى جهاز الدفاع المدني لتعزيز عالقات التعاون والتنسيق مع شركات الحج والطوافة في 
مواجهة الحج والطوافة لتنمية قدرات منسوبي هذه الشركات في مواجهة المخاطر التي تهدد سالمة الحجاج والمعتمرين، 

وااللتزام بمتطلبات الحماية المدنية والسالمة في كل ما تقدمه هذه الشركات لحجاج بيت اهلل الحرام من خدمات، وأثمرت 
هذه الشراكة عن تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات التثقيفية التي تعقد كل عام لتعريف شركات 

الطوافة بالمخاطر المحتملة في مواسم الحج والعُمرة، واإلجراءات الوقائية ضدها، وتعزيز إسهامات هذه الشركات 
في توعية الحجاج والمعتمرين بها، لكن إلى أي مدى استفادت شركات الحج والطوافة من هذه البرامج واألنشطة وهل 

انعكست هذه االستفادة على خطط الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في موسم العمرة والحج.
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متينة  عالقة 
رئ��ي��س  ي���ؤك���د  ال���ب���داي���ة  يف 
ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ح��ج 
وال��ع��م��رة ســعــد الــقــرشــي أن 
احلج  ش��رك��ات  ب��ني  العالقة 
هي  املدني  والدفاع  والعمرة 
نتيجة  وق��وي��ة  م��ت��ي��ن��ة  ع��الق��ة 
مدار  على  املتواصل  التنسيق 
األط��ر  ب��ش��أن  طويلة  س��ن��وات 
اليت  واألن��ظ��م��ة  والتوجيهات 
احلجاج  سالمة  على  حتافظ 
واملعتمرين سواء خالل موسم 

العمرة. أو  احلج 
سبق  وق��د  القرشي  وأض���اف 
احل��ج  ل��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��ع��ت  أن 
الفريق  م��ع��ال��ي  م��ع  وال��ع��م��رة 
س��ع��د ال��ت��وجي��ري م��دي��ر ع��ام 
ال���دف���اع امل���دن���ي وع�����دد م��ن 
قيادات الدفاع املدني ملناقشة 
والسلبيات  امل��ع��وق��ات  مج��ي��ع 
تواجهنا  ال���يت  واإلجي��اب��ي��ات 
ال��ع��م��رة  أو  احل���ج  م��وس��م  يف 
ومما ال شك فيه أن التجاوب 
نفوسنا  يف  ب��ث  ملسناه  ال��ذي 
املدني  الدفاع  بأن  االطمئنان 
س��وف ي��دع��م أع��م��ال��ن��ا خ��الل 

احلج. موسم 
الوطنية  اللجنة  رئيس  وأب��ان 
ل���ل���ح���ج وال����ع����م����رة أن������ه مت 
ت��ش��ك��ي��ل جل���ن���ة م��ش��رتك��ة 

واللجنة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  م��ن 
ل��ت��ف��ع��ي��ل اجل��ه��ود امل��ش��رتك��ة 
العمل  آل��ي��ات  ووض��ع  بينهما 
ال��س��ل��ي��م وامل��م��ن��ه��ج خل��دم��ة 
احل�����رام  اهلل  ب���ي���ت  ح���ج���اج 
اليت  العقبات  كافة  وتذليل 
ومؤسسات  شركات  تواجه 
برامج  وتوجيه  الداخل  حجاج 
السالمة  مبتطلبات  التوعية 
ال����ش����رك����ات  ك����اف����ة  إىل 
حاضرة  لتكون  واملؤسسات 
م��وس��م  خ�����الل  أع���م���اهل���ا  يف 

احلج.
واقرتح القرشي أن تعقد ورش 
إدارة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���يت  ال��ع��م��ل 
ال��دف��اع امل��دن��ي ومب��ش��ارك��ة 
ش��رك��ات وم��ؤس��س��ات احل��ج 
مبكر  وق���ت  يف  وال��ط��واف��ة 
اآلن  ب����ه  م���ع���م���ول  ه����و  ع���م���ا 
ورش  وت���ع���ق���د  ت���ق���ام  ح���ي���ث 
قبل  التدريب  ودورات  العمل 
أيام  أو  بأسابيع  احلج  موسم 
تقديم  م��ن  واهل����دف  ق��ل��ي��ل��ة، 
وق��ت ال���ورش وال�����دورات هو 
إت����اح����ة ال���ف���رص���ة مل��ن��س��وب��ي 
الكتساب  ال��ش��رك��ات  ه��ذه 
التدريبية  املهارات  من  مزيد 
ل��ت��ك��ون ف��اع��ل��ة وإجي��اب��ي��ة 
وم���س���ت���وع���ب���ة م�����ن ك���اف���ة 
تلك  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ش���رائ���ح 

امل����ؤس����س����ات وال���ش���رك���ات 
وال  والطوافة  باحلج  اخلاصة 
شهر  ب��ع��د  ع��ق��دت  إذا  سيما 

مباشرة. رمضان 

ضرورية معرفة 
رضوان شودري  قال  من جهته 
رئ���ي���س م��ك��ت��ب خ���دم���ة 18 
حجاج  مطويف  ملؤسسة  التابع 
م��ع��رف��ة  »إن  آس���ي���ا  ج���ن���وب 
أن��ظ��م��ة ال��س��الم��ة وام��ت��الك 
من  املخاطر  مواجهة  مهارات 
العمل  وورش  ال��دورات  خالل 

ورس���ائ���ل ال��ت��وع��ي��ة امل��ب��اش��رة 
العامة  املديرية  تنفذها  اليت 
ل���ل���دف���اع امل���دن���ي م���ن أجن���ح 
ال��يت تقوم  وال��ربام��ج  اآلل��ي��ات 
م����ش����ك����ورة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
امل��ت��ط��ل��ب��ات وال����يت ت��س��ع��دن��ا 
أق��وم  حيث  فيها  امل��ش��ارك��ة 
هذه  إىل  باخلضوع  شخصيًا 
ال������دورات جب���ان���ب أش��ق��ائ��ي 
امل���ك���ت���ب  يف  وال����ع����ام����ل����ني 
مثل  ب��أه��م��ي��ة  ل��ث��ق��ت��ن��ا  وذل����ك 
ت��ل��ك ال�������دورات ال����يت ت��ن��ف��ذ 
مواجهة  كيفية  إىل  وتهدف 
ال����ك����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ن 
خم��اط��ر احل��ري��ق وال��س��ي��ول، 
خصوصًا وأن مكة املكرمة 
امل���واس���م األخ���رية  ت��ش��ه��د يف 
وقت  مع  احل��ج  موسم  تزامن 

الغزيرة«. األمطار  هطول 
وأض�������اف ش�������ودري »ول���ق���د 
م�����ررت ب��ت��ج��رب��ة ق���ب���ل ع���دة 
س�����ن�����وات ع����ن����دم����ا ك��ن��ت 
وال����دي  إدارة  حت���ت  أع���م���ل 
ح���ي���ث ك��ن��ت  م��ك��ت��ب��ن��ا  يف 
مشعر  خميمات  على  أش��رف 
ع���رف���ات ون���ش���ب ح���ري���ق يف 
الكهربائية  األس���الك  أح��د 
ول���ق���ص���ر م��ع��ل��وم��ات��ي ق��م��ت 
ب��س��ك��ب امل�����اء ع��ل��ى ع���داد 
ال��ك��ه��رب��اء األم���ر ال���ذي زاد 

رضوان شودري سعد القرشي

التجربة أثبتت 
أهمية برامج 
تدريب الدفاع 

المدني

لجنة مشتركة 
لتفعيل آليات 

التوعية بمتطلبات 
السالمة
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ول��وال لطف اهلل  األم��ر س��وءًا 
املدني  الدفاع  فرق  تدخل  ثم 
امل���وق���ع يف  ال���يت وص��ل��ت إىل 
وق������ت ق���ص���ري حل������دث م���اال 
بعدها  وم���ن  ع��ق��ب��اه،  حي��م��د 
أل���زم���ت ن��ف��س��ي ب��امل��ش��ارك��ة 
ينفذها  تدريبية  دورة  أي  يف 
ال���دف���اع امل���دن���ي ل��ش��رك��ات 
الكتساب  وال��ط��واف��ة  احل��ج 
املخاطر  مواجهة  يف  املهارات 

. » لطبيعية ا

الجهود تكامل 
أم�����ا املـــــطـــــوف عــــمــــر ســـــراج 

 »45« خ��دم��ة  مكتب  رئ��ي��س 
حجاج  مطويف  ملؤسسة  التابع 
ج���ن���وب أس���ي���ا ف���ي���ق���ول: إن 
الدفاع  بني  ما  العالقة  تفعيل 
امل���دن���ي واجل���ه���ات اخل��دم��ي��ة 
ه��ي عالقة  احل��ج  أع��م��ال  يف 
تعريف  ي��ت��م  حب��ي��ث  إل��زام��ي��ة 
يف  جديد  بكل  اجلهات  تلك 
ينفذها  اليت  السالمة  أنظمة 
ال���دف���اع امل���دن���ي، وامل���رون���ة 
اليت  التعامل  يف  واالجي��اب��ي��ة 
ت��ل��ق��اه��ا ت���ل���ك اجل���ه���ات م��ن 
ال���ق���ائ���م���ني وامل����س����ؤول����ني يف 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
س��ه��ل��ت ال��ك��ث��ري م��ن إي��ص��ال 

التوعوية. الرسائل 
وأض������اف س�����راج وس���اع���دت 
الدفاع  يتخذها  اليت  التدابري 
امل���دن���ي مل���واج���ه���ة امل��خ��اط��ر 
ال����ك����ث����رية م������ن اجل����ه����ات 
وق���وع  ت���ف���ادي  اخل��دم��ي��ة يف 
من  غريها  أو  حريق  ح��وادث 
كمخاطر  الطبيعية  املخاطر 
الشركات  وحرص  السيول، 
إج���راءات  ك��ل  تطبيق  ع��ل��ى 
باحلج،  مقراتها  يف  السالمة 
وحن��ن يف ه��ذه ال��س��ن��ة ب��دأن��ا 
ب��أن��ظ��م��ة  م��ق��ارن��ا  يف جت��ه��ي��ز 
ال���س���الم���ة ال�����يت ي��ش��رتط��ه��ا 
تنسيق  ولدينا  املدني  الدفاع 
ال���دف���اع  إدارة  م���ع  م��س��ت��م��ر 

امل��ك��رم��ة  امل���دن���ي يف م��ك��ة 
مل��ع��رف��ة أب���رز امل��س��ت��ج��دات يف 
يتم  ل��ك��ي  ال��س��الم��ة  أن��ظ��م��ة 
أعمالنا يف موسم  تطبيقها يف 
م��ا جيعلنا  ال��ع��ام،  ه��ذا  ح��ج 
أمينة  أي��ٍد  يف  أن��ن��ا  مطمئنني 
تساعدنا  حكيمة  وق��ي��ادات 
العملية  خططنا  تنفيذ  على 
واهل��ادف��ة  احل��ج  موسم  خ��الل 
س��الم��ة  ع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة  إىل 

احلجاج.

حاصلة توءمة 
م��ن ج��ان��ب��ه ق��ال حمــمــد عبد 
الـــــــرمحـــــــن شــــــاكــــــر ع��ض��و 
مطويف  مؤسسة  إدارة  جملس 
ح���ج���اج ت���رك���ي���ا وم��س��ل��م��ي 
قطاع  على  وامل��ش��رف  أوروب���ا 
ال���ت���وأم���ة  »إن  االس���ت���ق���ب���ال 
املدني  ال��دف��اع  ب��ني  احلاصلة 
ومؤسسات الطوافة هلا فوائد 
البعيد  امل����دى  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
العاملني  فخضوع  والقريب، 
يف تلك املؤسسات أو اجلهات 
اخل��دم��ي��ة األخ����رى جل��رع��ات 
خ��الل  م��ن  تثقيفية  ت��دري��ب��ي��ة 
ورش  أو  التدريبية  ال���دورات 
ال��دف��اع  ينفذها  ال��يت  العمل 
األول  امل��ق��ام  ه��ي يف  امل��دن��ي 
امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  ف���ائ���دة  ذات 
فهذه  ل��ل��م��ت��درب،  الشخصي 

عامل  يف  التثقيفية  اجلرعات 
أن��ظ��م��ة ال���س���الم���ة ه���ي خ��ري 
معني له يف حياته االجتماعية 
مثل  أن  أبالغ  وال  واألس��ري��ة، 
أتت  التدريبية  ال��دورات  تلك 
الدفاع  أعمال  على  بثمارها 
س��ي��م��ا ك��ارث��ة  وال  امل���دن���ي، 
حنو  قبل  وقعت  اليت  السيول 
ع��ام��ني ع��ن��دم��ا ت��واف��د ع��دد 
ألعمال  املواطنني  من  كبري 
واإلع��اش��ة، حيث مت  اإلن��ق��اذ 
عمل  م��ه��ارات يف  اك��ت��ش��اف 
الفضل  وكان  املدني  الدفاع 
يف اك��ت��س��اب ه��ذه امل��ه��ارات 
التدريبية  ال��دورات  إىل  يعود 
الدفاع  ينفذها  ما  دائمًا  اليت 

احلج. موسم  قبل  املدني 
ت��ع��م��ل  أن  ش���اك���ر  واق������رتح 
امل���دي���ري���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��دف��اع 
تلك  مثل  إق��ام��ة  على  امل��دن��ي 
واملهارية  التثقيفية  ال��دورات 
واإلطفاء  اإلنقاذ  أعمال  على 
وعلى  ال��س��ن��ة  ط���وال  وغ��ريه��ا 
وأن  زم��ن��ي��ة حم����ددة  ف����رتات 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ت��وع��وي��ة 
األمر  الشباب  فئة  تستهدف 
الذي جيعل من هذه الدورات 
من  دف��اع��ي  لصف  خم��رج��ات 
أن  ميكن  الذين  املتطوعني 
املدني يف  الدفاع  بهم  يستعني 
أعمال اإلنقاذ يف حال حدوث 
كوارث طبيعية ال مسح اهلل.

عمر سراج

نقدر للدفاع 
المدني جهوده 

في توعية العاملين 
بشركات الطوافة

استطالع

32
998 - العدد الثامن



مكتسبة مهارات 
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال أمحــــد عــبــد 
جملس  عضو  دهـــان  الــوهــاب 
م���ط���ويف  م����ؤس����س����ة  إدارة 
ح���ج���اج ت���رك���ي���ا وم��س��ل��م��ي 
قطاع  على  وامل��ش��رف  أوروب���ا 
ال��س��ي��اح��ي��ة إن  ال���ش���رك���ات 
العاملني  من  كبرية  شرحية 
وال��ع��م��رة  احل����ج  أع���م���ال  يف 
ل��دي��ه��م ش���ه���ادات خت���رج من 
ت��ل��ك ال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
املدني  ال��دف��اع  ينفذها  ال��يت 
وه������ذه ال����ش����ه����ادات ت��دخ��ل 
التقدم  يف  املتطلبات  ضمن 
خالل  وظائف  على  للحصول 
أصبحت  حيث  احلج،  موسم 
م��س��ت��ل��زم��ًا م���ه���م���ًا ي��س��ت��ع��ني 
ب��ه امل��ت��ق��دم ع��ل��ى ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
تلك  ل���ك���ون  ك��س��ب��ه��ا،  يف 
هي  اإلنقاذ  عمل  يف  املهارات 

احلج. العمل يف  أساسيات 
التعاون  أهمية  ده��ان  وأب���ان 
امل��ث��م��ر ب���ني ال���دف���اع امل��دن��ي 
وم������ؤس������س������ات ال����ط����واف����ة 
اليت  املسلمات  من  باعتبارها 
يف  ال��ع��ام��ل  يتقنها  أن  جي��ب 
املدني  ال��دف��اع  لكون  احل��ج 
بعقده  جليلة  خ��دم��ات  ي��ق��دم 
التدريبية  ال��دورات  تلك  ملثل 
بل  وب��اجمل��ان  العمل  ورش  أو 
كربى  مالية  مبالغ  ينفق  إنه 

توعوية  رس��ائ��ل  يرسل  لكي 
م���ن خ����الل وس���ائ���ل اإلع����الم 
احل��ج  ال��ع��ام��ل��ني يف  ل��ي��ح��ث 
هذه  مثل  يف  االخن���راط  على 

منها. واالستفادة  الدورات 

مطلوبة شراكة 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه أوض�����ح م��دي��ر 
للسالمة  العامة  اإلدارة  ع��ام 
الـــعـــمـــيـــد غــــالــــب اجلـــهـــين، 
ال��دف��اع  ب���ني  ال��ش��راك��ة  أن 
الطوافة  وم��ؤس��س��ات  امل��دن��ي 
هل������ا أه����م����ي����ة ك�����ب�����رية يف 
احلجاج  سالمة  على  احلفاظ 
وامل���ع���ت���م���ري���ن وخ����اص����ة يف 
أن  إىل  مشريًا  اإلي��واء  مواقع 
بشكل  ت��ت��ع��اون  امل��ؤس��س��ات 
تعليمات  تنفيذ  كبري جدًا يف 
ونتطلع  وتطبيقها  ال��س��الم��ة 

األفضل. إىل 
هل��ذه  أن  اجل��ه��ين  أض����اف  و 
بعد  ك��ب��ريًا  دورًا  الشراكة 
سالمة  على  احل��ف��اظ  يف  اهلل 
التنسيق  خ��الل  م��ن  احل��ج��اج 
األم�����ور  امل���س���ب���ق يف مج���ي���ع 
السالمة  اش��رتاط��ات  وت��وف��ري 
على  واحل��رص  املساكن  يف 

املطلوب. بالشكل  تنفيذها 
و أع����رب اجل��ه��ين ع���ن أم��ل��ه 
احلج  م��ؤس��س��ات  تكثف  أن 
التوعوية  جهودها  والطوافة 
عن  يصدر  ما  بكل  للحجاج 

تعليمات  م��ن  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
ب��الد  م���ن  ه���ذا  ي��ك��ون  وأن 

وصوهلم. وحتى  احلاج 

هدف واحد
الــعــقــيــد حممد  ف��ي��م��ا أك���د 
اإلدارة  م����دي����ر  الـــــنـــــهـــــاري 
املنشآت،  لسالمة  اهلندسية 
منذ  ق��ائ��م��ة  ال���ش���راك���ة  أن 
املدني  الدفاع  بني  طويل  زمن 
يف  للعمل  الطوافة  وشركات 
األم��ن  لتحقيق  واح���د  م��س��ار 
تنظيمات  وه��ن��اك  وال��س��الم��ة 
ويتم  املدني  الدفاع  يصدرها 
احل��ج  وزارة  إىل  إرس����اهل����ا 
بتوزيعها  ب��دوره��ا  تقوم  ال��يت 
ع��ل��ى م��ك��ات��ب وم��ؤس��س��ات 
تنفيذها  على  للعمل  الطوافة 
ضباط  قبل  من  متابعتها  ويتم 

املدني. الدفاع 
أن  إىل  ال���ن���ه���اري  أش�����ار  و 
أغ���ل���ب امل���ط���وف���ني ال��ق��دم��اء 
كبرية  ومعرفة  دراي��ة  لديهم 
معنا  وت��ع��اون��ه��م  بالتعليمات 
أن  إىل  الف���ت���ًا  وج��ي��د  م��ث��م��ر 
ه��ن��اك اج��ت��م��اع��ًا س��ن��وي��ًا مع 
ومب���ش���ارك���ة  احل�����ج  وزارة 
وأيضًا من  الطوافة  مؤسسات 
للوقوف  ال��ع��م��ل  ورش  خ��الل 
السابقة  األعوام  على سلبيات 
والعمل على االرتقاء باخلدمة 
وهناك  القصور  أوجه  وعالج 
ي��ق��دم��ه��ا  ت���دري���ب���ي���ة  دورات 
املدني  ال��دف��اع  يف  خمتصون 
الطوافة  ش��رك��ات  ملنسوبي 
ق��درت��ه��م على  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
احل��وادث  كافة  مع  التعامل 
يتعرض هلا احلجاج. قد  اليت 

العقيد حممد النهاريالعميد غالب اجلهين

نلمس تعاونًا 
كبيرًا من قبل 

مؤسسات الحج 
والطوافة

متابعة مستمرة 
اللتزام شركات 
الحج والطوافة 

باشتراطات السالمة
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عبر دراسة هي األولى من نوعها

نظام خبير مرشد في مكافحة 
حوادث الحريق بالمنازل 

في واحدة من أحدث الدراسات العلمية المتخصصة تمكن المقدم دكتور مهندس يحيى علي دماس الغامدي، مدير إدارة 
البرامج والتوثيق باإلدارة العامة للحماية المدنية من بناء نظام خبير مرشد في مكافحة حوادث الحريق تم تجربته وأثبت 

فعاليته في مكافحة هذه النوعية من الحوادث.

النظام يحقق فوائد عدة لحفظ خبرات الدفاع 
المدني في مكافحة الحرائق

شعاع
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حول طبيعة هذه الدراسة وهذا 
النظام يف مكافحة احلرائق، 
أوضح املقدم د. مهندس حييى 
بن دماس الغامدي، أن الدراسة 
ن��ظ��ام خبري  ب��ن��اء  إىل  ه��دف��ت 
حوادث  مكافحة  يف  لإلرشاد 
باستخدام  امل��ن��ازل  يف  احلريق 
وذلك  لذلك،  املناسبة  األدوات 
ع��رب اس��ت��خ��الص امل��ع��رف��ة من 
أهمها  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  م���ص���ادر 
واألف���راد اخل��رباء يف  الضباط 
هذا  متيز  وق��د  املدني  ال��دف��اع 
مع  املستمر  بتفاعله  ال��ن��ظ��ام 
العمليات  ب��غ��رف��ة  مستخدمه 
املشكلة.  طبيعة  مع  يتفق  مبا 
ع��ل��ى كافة  وق���د مت جت��رب��ت��ه 
حلوادث  املمكنة  االحتماالت 
اخلبري  النظام  وأثبت  احلريق. 
ح��وادث  مكافحة  يف  فعاليته 
الداللة  وصلت  حيث  احل��ري��ق 
العملية له إىل أكثر من 0,85 
بقوة اختبار إحصائي تصل إىل 

أكثر 0,90.
وع���ن س��ب��ب اخ��ت��ي��اره مل��وض��وع 
هذا  بناء  إىل  وسعيه  ال��دراس��ة 
النظام أضاف املقدم د. مهندس 
ال��س��ب��ب  أن  ال���غ���ام���دي  حي��ي��ى 
ال���رئ���ي���س ل���ذل���ك ه���و ف��ق��دان 
اخل���ربات يف ال��دف��اع امل��دن��ي، 
يف  العاملني  خ���ربات  أن  حيث 
اكتسابها  يتم  املدني  الدفاع 
املستمر  ال��ت��دري��ب  خ���الل  م��ن 
يف  امل��ي��دان��ي  العمل  ومم��ارس��ة 
لفرتات  احلريق  ح��وادث  جمال 
هذه  وتفقد  الزمن،  من  طويلة 
اخل����ربة إم����ا ع���ن ط��ري��ق نقل 

م��ك��ان عمله  م���ن  ال��ش��خ��ص 
يف جم���ال ح�����وادث احل��ري��ق، 
العمل  م��ن  س��ن��وات  مضي  بعد 
له  ليس  آخ��ر  مكان  إىل  فيه 
وإما  احلريق،  حب��وادث  عالقة 
ع��ن��دم��ا حي����ال ال��ش��خ��ص إىل 
يكون  ال  عندما  أو  التقاعد، 
أثناء  موجودًا  اخلبري  الشخص 
توفاه  ح��ال  أو يف  ل��ه،  احلاجة 
اهلل. ويف كل األح��وال تذهب 
ألنها  ذلك  معه  ومعارفه  خربته 
ذاكرته  ويف  لديه  مكتسبة 
من  اإلف�����ادة  دون  مم���ا حي���ول 
ه���ذه اخل���ربة ب��ع��دئ��ذ. وم���ن ثم 
على  االع��ت��م��اد  تتضح ض���رورة 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
 Expert( خ��ب��ري  ن��ظ��ام  ل��ب��ن��اء 
حيتوي  أن  ميكن   )System
العاملني  وخربات  مهارات  على 
واملهتمني بشؤون الدفاع املدني 
ال���يت ت��ؤه��ل��ه ل��ل��م��س��اع��دة على 
م��ك��اف��ح��ة ح�����وادث احل��ري��ق 

بكفاءة عالية.

فوائد حقيقية
هذه  من  االستفادة  حجم  وعن 

أكد  اخلبري  والنظام  الدراسة 
أن  الغامدي  مهندس  د.  املقدم 
استخدام النظام اخلبري املرشد 
احلريق  ح��وادث  مكافحة  يف 
ب���غ���رف ع��م��ل��ي��ات  يف امل����ن����ازل 
الدفاع املدني حيقق فوائد عدة 
من أبرزها: أنه سيكون وسيلة 
منسوبي  بعض  مهارات  حلفظ 
رغم  وخرباتهم  املدني  ال��دف��اع 
اخلربة  وه��ذه  أصاحبها  غياب 
دائمة  بصورة  تتوافر  ما  ن��ادرًا 
أو قد يوجد خطر اختفائها من 
الدفاع املدني، كما أن النظام 
اخلبري ميثل رافدًا من الروافد 
ال��ع��ام��ة  اإلدارة  ت��ع��ني  ال����يت 
ل��ل��ت��دري��ب يف ال���دف���اع امل��دن��ي 
اجل��دد  العاملني  ت��دري��ب  على 
وحديثي العهد بالعمل يف غرفة 
عمليات بالدفاع املدني يف بلوغ 
اإلنتاجية  من  عالية  مستويات 
يف وقت قصري، وذلك من خالل 
اخلبري،  النظام  على  التدريب 
إىل  اخلبري  النظام  يؤدي  كما 
حوادث  مكافحة  يف  اإلرش��اد 
حيفظ  مما  بكفاءة،  احلريق 
ال���وق���ت واجل���ه���د واحمل��اف��ظ��ة 

وامل��م��ت��ل��ك��ات،  األرواح  ع��ل��ى 
لندرة اخلرباء يف جمال  ونظرًا 
حوادث احلريق ويف حالة توافر 
اخل��ب��ري ف��إن��ه ي��ص��ع��ب وج���وده 
ال��س��اع��ة يف غرفة  ع��ل��ى م���دار 
اخلبري  النظام  فإن  العمليات، 
ح��وادث  مكافحة  يف  امل��رش��د 
احل����ري����ق س���ي���ك���ون وس��ي��ل��ة 
مدار  على  وق��ت  أي  يف  متاحة 
يف  العاملني  ملساعدة  الساعة 
املدني  بالدفاع  العمليات  غرفة 
املناسب  األس���ل���وب  اخت���اذ  يف 
أو  احل��ري��ق  ح���وادث  ملكافحة 
القرار  حتسني  تقدير  أق��ل  يف 
املتخذ من قبلهم. باإلضافة إىل 
يف  النظام  استخدام  إمكانية 
يتوافر  ال  اليت  النائية  املناطق 
ب��ه��ا اخل��ب��ري ال��ب��ش��ري. أي أن��ه 
ميكن نقل اخلربة من مكان 
يف  استخدامها  وبالتالي  آلخر 
ال��وق��ت ن��ف��س��ه يف أك��ث��ر من 

مكان.

صعوبات
واجهته  ال��يت  الصعوبات  وع��ن 
أث��ن��اء إع����داد ه���ذه ال��دراس��ة، 
أشار املقدم الغامدي أن إعداد 
مثل هذه الدراسة البد أن يواجه 
ب��ع��ض ال��ع��ق��ب��ات أب��رزه��ا ن��درة 
وخاصة  العربية  باللغة  املراجع 
)الدراسة  األمنية  اجمل��االت  يف 
ثم  ال��ع��رب��ي��ة(،  باللغة  كتبت 
العربية  باللغة  األدوات  ن���درة 
هذا  بناء  يف  استخدمت  ال��يت 
آخر  ع��بء  أض��اف  النظام مما 
العربية  باللغة  أداة  تطوير  يف 
هذه  تنفيذ  خالهلا  من  ميكن 

المقدم د. م. يحيى الغامدي
مدير إدارة الربامج والتوثيق 
باإلدارة العامة للحماية املدنية
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الصعوبة  أن  كما  ال��دراس��ة، 
امل��ه��ام اليت  األك��رب ه��ي تعدد 
من املفرتض أن يقوم بها فريق 
عمل لبناء مثل هذا النظام ومن 
ذالك كنت أقوم بدور مهندس 
امل��ع��رف��ة، وحم��ل��ل ال��ن��ظ��ام من 

مربجمني وحمللني وفنيني.

توصيات
وتوصل املقدم د. مهندس حييى 
الغامدي من خالل دراسته إىل 
يلخصها  التوصيات  م��ن  ع��دد 

فيما يلي: 
يف  امل��رش��د  اخل��ب��ري  النظام   )1
يف  احلريق  ح��وادث  مكافحة 
املنازل الذي مت بناؤه أثناء هذه 
الوسائل  أح��د  ميثل  ال��دراس��ة 
ال  ال��يت  اخل��ربة  لتوثيق  الفعالة 

تقدر بثمن.
2( يتميز النظام اخلبري املرشد 
احلريق  ح��وادث  مكافحة  يف 
إعطاء  على  بقدرته  املنازل  يف 

ت���ق���ري���ر م��ف��ص��ل ع����ن ح����ادث 
احلريق الذي وقع وحيتوي على 
اليت  اإلج����راءات  لكافة  تتبع 
اتبعت يف اإلرشاد يف مكافحة 
ذلك احلريق، مع احتوائه على 
املطلوبة  للمهام  األزمان  كافة 
وامل���ن���ف���ذة س�����واء ك���ان���ت من 
فريق  من  أم  النظام  مستخدم 
يتيح  امل��ي��دان، وه��ذا  العمل يف 
ن��وع��ًا م��ن أن���واع ال��رق��اب��ة اليت 
ت��ؤدي  وال���يت  اإلدارة  تنشدها 

بدورها إىل زيادة األداء. 
يف  امل��رش��د  اخل��ب��ري  النظام   )3
م��ك��اف��ح��ة ح�����وادث احل��ري��ق 
حيث  الكفاية،  فيه  مبا  مرن 
حيتوي على معرفة غنية جتعله 
املطلوبة  امل��ه��ام  بعض  يتجاوز 
وتكملة التوجيه يف مكافحة 
حوادث احلرائق يف املنازل حتى 

النهاية.
إم��ك��ان��ي��ة تطبيق  م���دى  وع���ن 
ه����ذه ال����دراس����ة ع��ل��ى أج��ه��زة 

ال���دف���اع امل��دن��ي أك���د امل��ق��دم 
الغامدي أنه ميكن أن يستفيد 
هذه  من  مدني  دف��اع  جهاز  أي 
الدراسة سواء يف الوطن العربي 
إحداث  مع  ال��دول  من  أم غريه 
بعض التغريات على النظام مبا 
يتفق مع املنطقة اليت ستستفيد 
م��ن ه��ذه ال���دراس���ة، حيث إن 
البنية األساسية للنظام ميكن 
كل  ظ��روف  حسب  تكييفها 
ال��دول اليت ترغب يف  دولة من 
الدراسة،  ه��ذه  من  االستفادة 
مشريًا إىل أن علم نظم اخلربة 
هو علم قائم منذ زمن، ولكن 
اجمل����ال ال����ذي اس��ت��خ��دم فيه 
البحث  ف��م��ن خ���الل  خي��ت��ل��ف، 
والدراسة ال توجد أي دراسات 
امل��وض��وع  ه��ذا  ت��ن��اول��ت  سابقة 
ال ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ى أو 
الدولي، أما يف جماالت أخرى 
والزراعة  واهلندسة  الطب  مثل 

فهناك دراسات عديدة.

إضافة علمية
وع��ن أهمية ال��دراس��ة يف إث��راء 
لفت  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مكتبة 
الغامدي  مهندس  د،  امل��ق��دم 
الدراسة إضافة علمية  أن هذه 
يف  ج��دي��دة  حبثية  منطقة  يف 
ع��ل��ى مستوى  األم��ن��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
أن  شأنها  م��ن  العربي  ال��وط��ن 
تدعم املكتبة العربية يف جمال 
حوادث احلريق باستخدام نظم 

اخلربة.
م��ه��ن��دس  د.  امل����ق����دم  وخ���ت���م 
شكره  ع��ن  معربًا  ال��غ��ام��دي 
للعلوم  العربية  نايف  جلامعة 
جهة  أول  كانت  اليت  األمنية 
ت��دع��م إجن����از ه���ذه ال��دراس��ة 
املدني  للدفاع  العامة  واملديرية 
م���ن خ���الل م��ن��س��وب��ي ال��دف��اع 
واألف��راد  الضباط  من  املدني 
خبرباتهم  االستعانة  مت  الذين 
امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���ع���رف���ة  يف مج����ع 
ب���ال���دراس���ة، وم��دي��ن��ة امل��ل��ك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليت 
قدمت الدعم املادي له بعد أن 
الدراسة،  ج��دوى  من  حتققت 
م��ه��ن��دس  د،  امل���ق���دم  وخ����ص 
ال��غ��ام��دي م��ع��ال��ي م��دي��ر ع��ام 
الدفاع املدني الفريق سعد بن 
بالشكر  التوجيري  عبداهلل 
البحثي  امل��ش��روع  ه��ذا  لدعمه 
وإش��ادت��ه  وال��ت��ق��ين،  والعلمي 
مب��ا ت��وص��ل��ت إل��ي��ه ال��دراس��ة، 
وح��رص��ه على االس��ت��ف��ادة من 
متكن  ال���ذي  اخل��ب��ري  النظام 

الباحث من بنائه.

بعض آليات الدفاع المدني لمكافحة حوادث الحريق

شعاع
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العقيد سعود العبدالكريم
مدير إدارة العالقات العامة 

القيادة والعالقات اإلنسانية
اإلنسان  ميتلكها  ال��يت  الكنوز  أح��د  اإلنسانية  العالقات  أصبحت 
القادر على صنع وتكوين وبناء هذه العالقة مع اآلخرين, وهذا ما ثبت 
االتصال  أن  أكدت  اليت  والدراسات  البحوث  من  الكثري  من خالل 
اإلجيابي وبناء العالقات الصادقة والفاعلة مع اآلخرين سر من أسرار 
النجاح اليت تتحقق عن طريقها غالبية األهداف املرسومة والوصول إىل 

الغايات املنشودة على الصعيدين االجتماعي والعملي.
ولعلي أوجز وأختصر هذا املوضوع الذي حيتاج اخلوض فيه إىل مساحة 
من  اجلهاز  هذا  يف  نعيشه  عما  باحلديث  ذلك  عن  واستعيض  أكرب 
طفرة يف اجلانب اإلنساني واليت أضحت مسة من مساته وعنوانًا من 

عناوينه وهدفًا من أهدافه اليت حتققت وهلل احلمد.
وقد ساعد ذلك يف إجناز العديد من األهداف وحتقيق النجاحات على 
الكثري  املدني  الدفاع  إثرها  على  نال  و  وامليداني  اإلداري  املستويني 
من الشهادات واإلشادات على الصعيد احمللي والدولي, إضافة إىل أن 
للتدخالت  تعرض كأمنوذج  واإلداري��ة  امليدانية  إجنازاته  من  الكثري 
النامجة املبنية على الدراسة والتخطيط واإلبداع يف القيادة والتدريب 
وهذا ما مت يف أكثر من مؤمتر ومناسبة على املستوى اإلقليمي والعربي 

والدولي.
والعربية  الدولية  اجلوائز  من  العديد  على  اجلهاز  حصول  جانب  إىل 
واإلقليمية يف جماالت إدارية وإعالمية وتوعوية, كل ذلك حتقق بفضل 
أحد  اإلنسانية  العالقات  جعلت  قيادة  بوجود  ثم  وج��ل-   عز  اهلل  من 
حتقق  حتى  عديدة  سنوات  مدار  على  حتقيقها  على  وعملت  أهدافها 
التعاون  وازدي��اد حجم  اجلهاز  منسوبي  تقارب  اهل��دف, مما ساهم يف 
بينهم مما كان له األثر اإلجيابي الكبري يف تذليل الصعاب والسرعة 
يف إجناز املهام فاجلميع حريص على أن تنجز األعمال وأن يرفع اسم 
أو جهة  إلدارة  إشادة  أو  النظر جملد شخص  دون  عاليًا  املدني  الدفاع 

بعينها.
أسأل اهلل القادر على كل شيء أن يديم العالقات الصادقة بيننا وأن 
تستمر احملبة واأللفة, وأن حيفظ لنا قيادتنا يف هذه البالد, وأن يديم 

عزها.
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إع��داد  دورة  الضباط يف  الزمالء  أح��د  عليَّ  َط��رح 
إىل  املدني  )الدفاع  باختصار  مفاده  س��ؤااًل  القادة 
أين(؟؟ ولعله كان يتساءل عن مستقبل هذا اجلهاز 
يف ظل متغريات كبرية وكثرية جعلتين أجد هلذا 
السؤال م��ربرًا فقد زادت وت��رية احل��وادث واتسعت 
رقعتها وتعددت األخطار من سيول وزالزل وحريق 
وغرق ومباٍن عالية مقلقة وأصبح رجال الدفاع املدني 
يرددون )اللهم على اآلكام وبطون األودية ومنابت 
الشجر( وينظر الزائر للحرمني الشريفني بإعجاب 
الدفاع  ورج��ل  حوله،  من  السحاب  ناطحات  إىل 
املدني ينظر مبنظار آخر وإن أسرَّ ذلك يف صدره ومل 
يبده ألحد خوفًا من كارثة حريق أو سقوط قتلى 
وجرحى ج��راء اإلخ��الء عند ان��دالع حريق يف هذه 

املباني الشاهقة.
ناهيك عن خماوف عديدة يف املدن والقرى، وكان 
الب��د لي قبل أن أجيب عن ه��ذا السؤال أن أدعو 
السائل وزمالءه إىل منهجية لإلجابة وانطلقت من 
سؤال عن االجيابيات اليت يرونها حاليًا يف جهازهم 
فالنظرة  أق��رب،  التفاؤل  لعلنا نكون إىل  العريق 
االجيابية منطلق املفهوم السليم، ووردت األفكار 
االجيابية تباعًا فكان أهمها اإلنسان الذي يعمل 
ابتغاء األجر والثواب يف  بإخالص يف هذا اجلهاز 
إعانة حمتاج إىل العون ثم هو أداء للواجب، اإلنسان 
املؤمن برسالته حقًا ففي هذا اجلهاز أعداد كبرية 
الصائبة  ال��رؤي��ة  ذات  ال��ن��رية  املتعلمة  العقول  م��ن 
واإلخ��الص املتقد ثم إن هلذا اجلهاز جملسًا أعلى 
بن  نايف  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب  برئاسة 
عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس جملس الوزراء، 
لرئيس اجمللس،  نائبًا  نائبه  الداخلية ومسو  وزي��ر 
إدارية  ومنهجية  وتعليمات  متعددة  ولوائح  ونظامًا 
وتنظيمية لألجهزة ذات العالقة واللجان احمللية هذه 

بال شك اجيابية قائمة الجدال فيها.
ابتداًء  املخلصة  املوفقة  اجلهاز  قيادة  ذل��ك  وبعد 
سعد  الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  من 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ت��وجي��ري ال���ذي يشهد ل��ه اجلميع 
رعاية  والسهر على  والتفاني  والنزاهة  باإلخالص 
أرواح الناس وممتلكاتهم، وقرر آخرون أن هناك 
دعم  من حيث  إغفاهلا  أخ��رى ال جيب  اجيابيات 
الدولة – رعاها اهلل - املستمر هلذا القطاع فلدينا 
أسطول من اآلليات واملعدات والتجهيزات احلديثة 
ال أظن أن هناك ما مياثلها يف مجيع أجهزة الدفاع 
املدني واحلماية املدنية الدولية ويأتي طريان األمن 
املنظومة بأسطوله احلديث، وغري ذلك  ليكمل 
من االجيابيات اليت تنقلنا إىل عامل الثقة بال حدود 

الضابط  زميلي  أن  إال  املدني  الدفاع  يف مستقبل 
استدرك عليَّ بقوله لعلك ركنت إىل االجيابيات 
حتى  السلبيات  عن  شيئًا  تسمع  أن  ميكن  فهل 
نستطيع أن خنرج بنتيجة نقرر من خالهلا هل حنن 

على الطريق الصحيح سائرون.
فتعجبت من حرصه على اخلروج بنتيجة ذات مدلول 
واقعي وتفصيلي وقال بكل شفافية لسنا حباجة إىل 
تلميع أو جتميل لواقع قد حيتاج إىل ترميم ومراجعة 
أط��رح موضوع  أن  ل��ي وحت��ت رغبته  فكان الب��د 
السلبيات اليت يراها هؤالء الرجال من قادة املستقبل 
القريب للدفاع املدني فكانت أوىل السلبيات من 
وجهة نظر أحدهم وجود ضبابية يف الرؤية واألهداف 
املرحلية الالزمة لبلوغها وذكر آخر إحساسه بشعور 
الرتاجع يف الوصول بالقطاع إىل ما ينشده املسؤول 
واملواطن على حد سواء يف األعمال امليدانية واإلدارية 
ومل جيد زميل آخ��ر م��ربرًا لعدم االرت��ق��اء بضباط 
وأف��راد الدفاع املدني إىل املهارة واالحرتافية كما 
ينبغي أن يكون ويراد، وآخر حتدث عن رؤية قادة 
أقوياء ال جملرد أنهم مَحلوا الرتبة فقط ولكن ألنهم 
حيملون التأهيل الالزم للقيادة اليت يستحقونها وقال 
آخر إن اجلوانب التطويرية يف التشكيالت مشلت 
على وجه اخلصوص اإلدارات املساعدة واالستشارية 
ومل تشمل تلك املستهدفة دائمًا بالتغيري االجيابي 
مثل الوحدات اليت تنفذ مهام الدفاع املدني األساسية 
ناهيك عن نقص القوى البشرية يف امليدان وأنظمة 
االستالم والتسليم والضغوط العملية على املنفذين 
املستأجرة  املباني  وكثرة  وال��ف��رق  امل��راك��ز  وقلة 
للمديرية واإلدارات إىل غري ذلك مما يراه هؤالء من 

جوانب سلبية.
سؤال  عن  لإلجابة  النهائية  احملصلة  وكانت 
الدفاع  ت��رون حالكم وح��ال  أنه كيف  الزميل 
امل��وج��ز لالجيابيات  ال��ع��رض  ه��ذا  بعد  امل��دن��ي 

والسلبيات، فقد كانت الغلبة لالجيابيات على 
وبقي  والتصويت  النقاش  خ��الل  من  السلبيات 
فقط أن يقال إن استثمار هذه اإلجيابيات بشكل 
األنظمة  وتفعيل  خل��دم��ة  وت��س��خ��ريه��ا  ك��ام��ل 
والتعليمات وتطويرها واملطالبة ان ُيبنى كل تغيري 
على الدراسة املتعمقة واملبادرة بتعديل ما كان 
عن  بعيدًا  عالية  بشفافية  للتطبيق  ص��احل  غري 
العاطفة واالجتهادات غري املدروسة وحني قرر من 
اهتم بتدوين والدة الدفاع املدني يف عام1343ه� 
وأن��ه مل يتبق لنا إال عدة سنوات لكي يكمل 
جهازنا قرنًا من الزمن وألن الزمن الذي وصفه 
أحد املثقفني بأنه نهر قديم يعرب العامل ويروي يف 
أربع وعشرين ساعة الرقعة اليت يعيش فيها كل 
فرد، فإن هذه الساعات اليت تصبح تارخيًا هنا 
وهناك قد تصري عدمًا إذا مرت فوق رؤوس ال تعي 
قيمتها، وإذا قسنا هذا الزمن مبقياس الساعات 
التائهة واملهدرة فإن هذا القرن يساوي صفرًا بل 
وحتى األلف سنة ال تساوي شيئًا أما إذا أعطينا 
هلذا الزمن حقه فإن كل دقيقة هلا وزنها وجيب 
قوي  عاملي  ع��ام 1443ه���� جبهاز  أن حنتفل يف 
حلماية اإلنسان وممتلكاته يف هذا اجلزء الغالي 

من العامل )اململكة العربية السعودية(.
على ضرورة  اجلميع  اتفق  فقد  النقاش  ختام  ويف 
وج��ود جملس استشاري علمي عالي من أصحاب 
اخلربة والقرار ليس من املديرية العامة للدفاع املدني 
فحسب ولكن من كافة ختصصات الدفاع املدني 
إدارات��ه يعمل على تقديم رؤية مستمرة  ومديريات 
تقارير ألصحاب  ويقدم  التفاصيل  ويناقش  شاملة 
شيئًا  يقدم  الفريق  هذا  القطاع،  قيادة  يف  القرار 
خمتلفًا ملا تعودنا عليه من رؤى غري مكتملة أحيانًا 
وليعلم  باملخاطر،  امل��زدح��م  العصر  هل��ذا  تصلح  ال 
اجلميع بأننا مطالبون أمام قيادتنا الرشيدة، وأبناء 
بالدنا املباركة واألجيال اجلديدة بالعمل وال أحد 
معذور عن ذلك، فلم يعد جمديًا ذر الرماد يف العيون 
وال تلميع األعمال وجتميلها وكأنها سليمة وبيضاء 
ناصعة وهي يف احلقيقة قد تكون غري ذلك، وإذا 
حلت املصائب ال مسح اهلل اختبأت بعض الرؤوس يف 

األرض إال ملن كان هلا وبعيدًا عن الرتدد واجملاملة.

عزمية ذا  فكن  رأي  ذا  كنت  إذا 
ت������رتددا أن  ال��������رأي  ف����س����اد  ف������إن 

***
ول��ي��س ع���زم���ًا م���ا وه���ن ال���ع���زم فيه

ل��ي��س ّه���م���ًا م���اح���ال ع��ن��ه ال��ظ��الم 

العميد/ عبداهلل األحمري
مدير إدارة األمن واحلماية 

باملديرية العامة للدفاع املدني

أفكار في مستقبل الدفاع المدني
بوح القلم
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الرائد عبداهلل العرابي الحارثي
مدير شعبة اإلعالم
والناطق اإلعالمي 

العالقات العامة في الدفاع المدني..

والمهمة الصعبة
خيطىء من يظن أن مهمة إدارات العالقات العامة يف كافة اجلهات واألجهزة 
احلكومية اليت تقدم خدماتها ألبناء اجملتمع، هي تلميع أو جتميل صورة 
اجلهة أو اجلهاز احلكومي يف أذهان الناس أو أصحاب القرار واملسؤولني.

جسور  بناء  هي  األساسية  العامة  العالقات  إدارات  مهمة  أن  واحلقيقة 
للتواصل بني اجلهة التابعة هلا واملستفيدين من خدماتها سواء كانوا أفرادًا 
أو مؤسسات حكومية أو أهلية، وفتح قنوات لتسهيل حصول املستفيدين 

من هذه اخلدمات عليها يف أسرع وقت، وبأفضل معايري اجلودة.
واستطالعات  اجلماهريي،  واالتصال  اإلع��الم  وسائل  القنوات  هذه  ومن 
مواٍز  اجت��اه  ويف  التواصل،  آليات  من  وغريها  وال��زي��ارات  والندوات  ال��رأي 
لذلك تتحمل إدارات العالقات العامة مسؤولية كبرية يف تهيئة املناخ داخل 
اجلهة أو اجلهاز الذي تعمل به، وتنمية عالقات التعاون وتعزيز روح الفريق 
االجتماعية  واألنشطة  الربامج  بني مجيع منسوبيه، من خالل منظومة من 

وغريها.
وعلى قدر جناح إدارات العالقات العامة يف أداء دورها يف االجتاهني لتعزيز 
عالقات  وتنمية  متثلها،  اليت  اجلهة  خدمات  من  املستفيدين  مع  التواصل 
أو  اهليئة  أو  ال��وزارة  منسوبي  من  اخلدمة  تقديم  يف  العاملني  بني  التعاون 
اليت  اجلهة  عن  إجيابية  ذهنية  صورة  ترسيخ  يف  جناحها  يكون  اجلهاز، 
تعمل بها على أساس من األداء املتميز، وجودة اخلدمة املقدمة للمستفيدين، 
جودة  تدني  فإن  مهامها،  أداء  يف  العامة  العالقات  إدارات  كفاءة  فهمها 
اخلدمة وعدم رضا الناس عنها يذهب جبهود العالقات العامة أدراج الرياح.

وهنا جيب أن نشري إىل أهمية امتالك منسوبي إدارات العالقات العامة يف 
اهليئات اليت تقدم خدماتها للجمهور ملهارات التعامل مع التفاوت الطبيعي يف 
املستويات الثقافية والتعليمية بني املواطنني املستفيدين من اخلدمة، فضاًل 
عن مهارات التواصل مع اآلخرين، وابتكار وسائل خماطبة الرأي العام عرب 

رسائل تتوافر فيها كل مقومات االقتناع والتأثري.
جهاز  يف  العامة  العالقات  إدارات  مهمة  صعوبة  تتضح  ذلك  من  وانطالقًا 
الدفاع املدني الذي ترتكز خدماته حول محاية األرواح واملمتلكات واختاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة حلمايتها من أي خطر يتهددها، األمر الذي حيتم 
على العاملني يف هذه اإلدارات أن يعوا باألساس طبيعة عمل الدفاع املدني 
ونوعية مهامه واختصاصاته وصالحياته وعالقتها باختصاصات وصالحيات 
أي أجهرة أخرى، كما حيتم عليهم املتابعة املستمرة لتوجيهات الرأي العام 
حول أداء جهاز الدفاع املدني سلبًا وإجيابًا ومعرفة أسباب ذلك، وتوظيف 
القيادات يف دعم جهود تطوير األداء،  هذه املعرفة من خالل وضعها أمام 

واالرتقاء جبودة اخلدمة اليت متس حياة اإلنسان ومكتسباته. 
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فلسفته ومقاصده 
وتأثيره في تحقيق 
األمن الشامل
يرتبط العمل األمني الذي تؤديه األجهزة 

األمنية التي أنيط بها حفظ األمن ارتباطًا 
وثيقًا بمختلف مجاالت الحياة االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية واإلعالمية، ومع 
الجانب األخير)اإلعالم( نالحظ الدور الذي 
يتم تبادله بين األمن واإلعالم، هذا الدور 

التكاملي الذي يحقق لكل منهما حاجة 
ملحة تتطلبها مقتضيات العصر، فال 

يتوقع قيام إعالم ناضج وناجح في ظل 
غياب األمن، كما ال يتصور استغناء العمل 
األمني عن وسائل االتصال واإلعالم، ومن 

هنا انبثق ما يسمى اصطالحًا بـ)اإلعالم 
األمني(، وهو مصطلح حديث بعض 

الشيء على المستويين العربي والعالمي، 
ولم يستخدم في عالمنا العربي إال منذ 

ثالثة عقود ونيف.

بوح القلم

اإلعالم األمني
في األزمات

اإلع���الم األم��ين ُي��ع��رف بأنه من��ط إع��الم��ي ه��ادف 
إىل  ويهدف  األمنية،  والقضايا  املوضوعات  خيدم 
ربوع اجملتمع، موجه إىل اجلمهور  سيادة األمن يف 
اإلع��الم  فنون  خمتلف  ويستخدم  واخل��اص،  العام 
من كلمات وص��ور ورس��وم وأل��وان وم��ؤث��رات فنية 
واألفكار  واحلقائق  املعلومات  على  أخرى،معتمدًا 
بطريقة  ع��رض��ه��ا  ي��ت��م  ال���يت  ب��األم��ن  ال��ع��الق��ة  ذات 

موضوعية.)1(
فلسفته  ل��ه  األم���ين  اإلع����الم  أن   « ال��ب��ع��ض  وي���رى 
ومقاصده واليت منها زيادة تأثري وفاعلية ما يصدر 

من  األم��ن  جهات  وع��ن  اإلع��الم  وسائل  أجهزة  من 
من خالل  تقدم  أمين  طابع  ذات  إعالمية  نشاطات 
مما  ذل��ك  غري  إىل  والصحافة  والتلفزيون  اإلذاع���ة 
أمنية  الناس توعية  به توعية أكرب قدر من  يقصد 
متوازنة.. وال يقف اإلعالم األمين عند نقل املعلومات 
يسعى  ب��ل  فحسب،  ال��ن��اس  إىل  ال��ص��ادق��ة  األمنية 
املعنوية  الروح  يثري  وتأسيس وعي أمين  إىل إجياد 
والتمشي  والتفوق  النجاح  مقومات  بكل  وامل��ادي��ة 
اإلنسان  أم��ن  تكفل  ال��يت  واألن��ظ��م��ة  بالتعليمات 

وسالمته.)2(

نوعين من اإلعالم 
وهنا نشري إىل أنه من الضرورة مبكان التفريق بني 

األمين وهما:
اإلعالم  به  وال��ذي يقصد  العام:  األمين  1-اإلع��الم 
املختلفة ضمن  اإلعالم  وسائل  تقدمه  الذي  األمين 
األخ��ب��ار  فيه  وتستعرض  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ب��راجم��ه��ا 
واإلجنازات األمنية مثلما تستعرض أخبار قطاعات 

الدولة األخرى.
به  يقصد  وال���ذي  املتخصص:  األم���ين  2-اإلع����الم 
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اإلع�������الم األم������ين ال����ذي 
خمتصة  إدارات  تتبناه 
يف ك��ل ج��ه��از من 
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة 
ن��ق��ل  إىل  ي���ه���دف 
أخ���ب���ار األح�����داث 
واإلجنازات  األمنية 
ب������ك������ل وض���������وح 
وس���رع���ة وم��وث��وق��ي��ة، 

وتقديم الرسائل التوعوية.
والعمل اإلعالمي األمين باململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ق��د ان��ط��ل��ق من 
العربي  األم��ين  اإلعالمي  العمل  قاعدة 
الداخلية  به قرار جملس وزراء  الذي صدر 
بإنشاء  القاضي  يناير عام 1993م،  العرب يف 
القاهرة  ومقره  األمين  لإلعالم  العربي  املكتب 
على حتقيق  العمل  إليه  أوك��ل  ال��ذي  اجلهاز  وه��و 
األمنية  اإلعالمية  اجلهود  بني  والتنسيق  التعاون 
الدول األعضاء، ملواجهة اجلرائم وإعداد خطة  يف 
ضوء  يف  وتطويرها  األمنية  للتوعية  شاملة  عربية 

املستجدات الالحقة.)3(

خطوات رائدة 
وم��ن اخل��ط��وات ال��رائ��دة للعمل اإلع��الم��ي األم��ين 
رمسي  متحدث  تعيني  السعودية  العربية  باململكة 
لكل  إعالمي  وناطق  الداخلية  ب��وزارة  قطاع  لكل 
إدارة، وهذا التنظيم قد استدعى توظيف الكفاءات 
املؤهلة، ومت صقل مهارات املتحدثني اإلعالميني عرب 

برامج تدريبية داخل اململكة وخارجها.
أتيحت لإلعالميني األمنيني  اليت  الفرص  ولعل من 
العربية  نايف  جامعة  استحدثته  بربنامج  االلتحاق 
للعلوم األمنية يف العام 2006م وهو دبلوم متخصص 
الدراسات  بكلية  االجتماعية  العلوم  قسم  ضمن 
العليا باسم )دبلوم اإلعالم األمين( لتأهيل خمتصني 
يف جمال اإلعالم األمين واإلسهام يف التوعية األمنية 

عرب وسائل اإلعالم.

دوره اإليجابي
السعودي  األم���ين  اإلع��الم��ي  اخل��ط��اب  تأملنا  ول��و 
احل��ال��ي ألدرك��ن��ا أن��ه يالمس ج��وان��ب ع��دي��دة من 
اإلع��الم  أن  جيد  املدقق  فاملتابع  اليومية،  حياتنا 
بأخطار  اجملتمع  توعية  السبق يف  له قصب  األمين 
بدور  األم��ين  اإلع��الم  وق��ام  بل  املنحرف،  الفكر 
بارز يف كشف وتعرية ضالالت أصحاب األهواء، 
وبعقول  وطننا  وب��أم��ن  بعقيدتنا  مي��ك��رون  ال��ذي��ن 
أبنائنا ليلقوا بهم يف مهاوي الردى ومزالق التكفري 
وال��ت��ف��ج��ري، ف��ق��د ت��ص��دى اإلع����الم األم���ين ب���وزارة 
بعد  األث��ر  له أك��رب  ذل��ك، وك��ان  الداخلية لكل 
الطاهرة من دنس  البالد  توفيق اهلل يف حفظ هذه 
السيئ  وم��ك��ره��م  خمططاتهم  ب��إف��ش��ال  األع����داء 
الناشئة ضد االخرتاقات الفكرية  وحتصني عقول 
األول كما  األم��ن  رج��ل  املواطن  فأصبح  ال��ش��اذة، 
امللكي  السمو  صاحب  سيدي  دوم��ًا  ذل��ك  يؤكد 
األمري نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس 

جملس الوزراء، وزير الداخلية حفظه اهلل.
وقد أدى اإلعالم األمين دوره اإلجيابي أيضًا يف بث 
الرسائل التوعوية املختلفة ومنها على سبيل املثال ال 
احلصر التوعية املرورية، بهدف نشر الوعي املروري 
بلغت يف  اليت  احل��وادث  من  وللحد  يف جمتمعاتنا، 
تعدادها أرقامًا مهولة، وخلفت الكثري من الضحايا 
واملصابني، وتركت مآسي ال تنسى ممن اكتوى 
بنريانها، مما حتم طرق سبل االتصال اجلماهريي 
مستخدمي  كل  إىل  واإلرش���اد  باملعلومة  للوصول 

الطرق من مشاة وقائدي مركبات.

ويف جانب آخر جند أن جهازي الشرطة ومكافحة 
املخدرات قد وظفا اإلعالم األمين للحد من اجلرمية 
ولغرس احلس األمين لدى اجلمهور وتوعيته بكل 
أو احتيال،  ما حيفظ عليه سالمته من أي اعتداء 
ولتوعية النشء خبطر املخدرات واآلفات اليت يروج 

هلا أعداء اجملتمع.
واملديرية العامة للجوازات قد اهتمت جبانب اإلعالم 
ما  بكل  والزائر  واملقيم  املواطن  إرشاد  يف  األمين 

حيتاجه من املعلومات اليت تتعلق بسفره وإقامته.
جند  األم��ين  لإلعالم  فاعل  توعوي  استخدام  ويف 
باستمرار  احلدود يكرسان  وحرس  املدني  الدفاع 
إليصال  فئاته  بكل  للجمهور  التثقيفية  رسائلهما 
رسالة األمن والسالمة، وذلك لدرء املخاطر املتوقعة 

واحملدقة بهم يف الرب والبحر.
قفزات مميزة يف  قد حقق  املدني حتديدًا  والدفاع 
ورسالته،  األمين مبا خيدم هدفه  اإلعالم  توظيف 
فقد استطاع الوصول إىل شرحية ال يستهان بها من 
املواطنني واملقيمني على ثرى هذه البقعة املباركة، 
من  حتركهم  قبل  واملعتمرين  احلجاج  إىل  ووص��ل 
أقطارهم وخالل سفرهم يف وسائط النقل املختلفة، 
املقدسة،  ال��دي��ار  يف  وجهاتهم  إىل  وص��وهل��م  وبعد 
التعامل  امل��دن��ي  للدفاع  األم��ين  اإلع���الم  واستطاع 
واإلع��الم  االتصال  جمال  يف  احلديثة  التقنيات  مع 
اتصال  وسيلة  ختلو  تكاد  فال  توظيفها،  وأحسن 
توعوي  املدني نشاط  للدفاع  إال ويكون  مجاهريي 

فعال بها.
وال خيفى على املتابع احلصيف املنصف أن للدفاع 
امل��دن��ي جت���ارب إع��الم��ي��ة ن��اج��ح��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
احلوادث واألزم��ات، ومن ذلك على سبيل املثال ال 
احلصر تلكم املراكز اإلعالمية اليت أقيمت تبعًا 
لوقوع بعض األزمات يف بالدنا ومنها زالزل العيص 
وأزمة النازحني يف احلد اجلنوبي للوطن وسيول جدة 

أواخر عام 1430ه� وغريها.

إعالم فاعل
فإذا تناولنا املركز اإلعالمي الذي أنشأه الدفاع 
اليت  السيول  فاجعة  إب��ان  ج��دة  مبحافظة  املدني 
اجتاحت احملافظة يف أواخر عام 1430ه��� ؛ جند 

الرائد/ عبد الرحمن المالكي
مركز الدراسات والبحوث

الخطاب اإلعالمي 
األمني السعودي 

يالمس جوانب عديدة
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أنه أدى دورًا إجيابيًا يف التواصل مع اجلمهور عرب 
ومسموعة  مقروءة  من  املختلفة  االتصال  وسائل 
القنوات  خ��الل  وم��ن  اإلذاع���ة  أث��ري  فعرب  ومرئية، 
فضاء  وع��رب  الصحف  صفحات  وعلى  الفضائية 
املركز  لصوت  كان  العاملية  املعلومات  شبكة 
تواجد واضح وملموس، ُنقلت من خالله املعلومات 
املتلقي بشغف وُنقلت له  الواقعية اليت يستشرفها 
من  وُدحضت  الصحيحة،  احلقيقية  اإلحصائيات 
خالله الشائعات املغرضة، فكان اجملتمع بأسره 
والعامل أيضًا يف صورة ما حيدث على أرض الواقع 
بكل شفافية ووض��وح، وكان كل ذلك اجلهد 
عالية، فكان  باحرتافية  يتم  املركز  بذله  الذي 
أهمية  على  هنا  به  نستشهد  أن  يستحق  منوذجًا 
اخلطاب اإلعالمي األمين الناضج، ودوره الفاعل 

يف إدارة األزمات والتخفيف من آثارها.

مواكبة العصر
و عودة لسرب أغوار العمل اإلعالمي األمين نلحظ 
أن له ضرورات البد من حتققها ليواكب العصر 

ولينافس يف ميدان اإلعالم وهي: 
-احلفاظ على العالقة اإلجيابية مع كل اجلهات 

الرمسية ذات العالقة.
اإلعالم  وسائل  إعالمية يف  مواد  وتقديم  -إع��داد 
املختلفة لرفع مستوى الوعي األمين عند اجلمهور.

واملميزة  اآلنية  اإلعالمية  التغطية  على  -احلرص 
لألحداث والفعاليات األمنية.

-تنمية التعاون مع وسائل اإلعالم املختلفة لإلسهام 
مع اإلعالم األمين يف التوعية األمنية. 

ووك��االت  اإلع��الم  وسائل  خ��ربة  من  -االستفادة 
األنباء احمللية واألجنبية إلنتاج مواد إعالمية رائدة.
-تزويد وسائل اإلعالم احمللية واألجنبية بالبيانات 

اإلعالمية األمنية يف وقتها.
يولي جانب  أن  الناجح  األمين  اإلعالم  لوازم  ومن 
اجملتمع  سالمة  ك��ون  اهتمامه،  عظيم  الوقاية 
ب���أف���راده وم��ؤس��س��ات��ه م���ن األخ���ط���ار وال���ش���رور 
لإلعالم  املنشودة  األه��داف  أح��د  هو  والشائعات 
األمين الوقائي الذي تتجاذبه ثالثة أبعاد ال ينفك 
والبعد  اإلعالمي  البعد  وه��ي:  اآلخ��ر  عن  بعضها 
الوقائي والبعد األمين، وميكن توضيح خصائص 
البعد  يعنى  حيث  اآلت���ي  النحو  على  منها  ك��ل 
اجلماهريي  االتصال  وسائل  بتوظيف  اإلعالمي 
املختلفة وبأدواته املتعددة على أصوله املهنية ألداء 
الوقائي  البعد  يرتكز  حني  يف  احمل��ددة،  رسالته 
ويدرأ  الناس مبا حيقق سالمتهم  تبصري كل  يف 
عنهم األخطار، أما البعد األمين فيهدف لتحقيق 
الطمأنينة والسكينة والدعة والرخاء واالستقرار، 
بدنه،  يف  معافى  سربه  يف  آمنًا  اإلنسان  ليعيش 
وبتحقيق هذه األبعاد الثالثة يكون اإلعالم األمين 
قد أدى رسالة جديرة بالتقدير،ينعكس صداها 

على رفاه اجملتمع وسعادة أفراده.

أن اإلع��الم األم��ين ليس  وال بد أن نشري هنا إىل 
لرجال  موجه  منه  فجزء  للجمهور،  كله  موجهًا 
املناطة  الوظيفة  تتكامل  وهنا  أنفسهم،  األم��ن 
ب��اإلع��الم األم��ين، وه��ي اإلح��اط��ة بهموم اجملتمع 
تتعلق  ال��يت  أو  الِصرفة  األمنية  وخاصة  ككل 
األمن  ورجل  معاشه،  يف  وسالمته  اإلنسان  بأمن 
ك��غ��ريه م��ن أف����راد اجمل��ت��م��ع حي��ظ��ى مبضامني 
الرسائل اإلعالمية األمنية املختلفة اليت تعنيه دون 
ثقافته  وتثري  ختصصه،  يف  تفيده  وال��يت  غ��ريه، 

املهنية.
الذي  النبع  مبثابة  األمين  اإلع��الم  يكون  وبذلك 
والسلوك  الصادقة  املعلومة  اجلميع  منه  يرتشف 
والثقافة  القيمة،  عالية  الوظيفية  واملهارة  احلميد 

األمنية الواعية.

خصوصية إعالمية
إعالمية  خصوصية  السعودية  العربية  وللمملكة 
مناطق  من  تعد  فهي  جتاهلها،  ميكن  ال  معينة 
اجلذب اإلعالمي كونها قبلة املسلمني ويفد إليها 
ماليني البشر من كل فج عميق، وترنو هلا أفئدة 
املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها،وكون هذه 
البالد ذات ثقل دولي ومكانة دولية مرموقة على 
والدينية،  واالقتصادية  السياسية  األصعدة  كل 
ولذلك فإن أي حدث أمين يقع يف اململكة يكون 
وسائل  نقلها  على  تتسابق  دمس��ة  إعالمية  م��ادة 
املختلفة،  والعاملية  واإلقليمية  احمللية  اإلع���الم 
إىل  املعلومة  تصل  احملموم  التسابق  هلذا  ونتيجة 
تلك  وُن��ِق��ص، وق��د ختضع  زي��د فيها  وق��د  املتلقي 
وخ��رباء  منصفني  م��ن  شتى  لتحليالت  املعلومة 
أومن مغرضني أحيانًا، فكم من إجناز أمين مت 
من خرب  تفاصيله، وكم  اختزال  أو  تشويه خربه 
مت توظيفه سلبًا للنيل من هذا البلد األمني، وهنا 
يربز دور اإلعالم األمين الذي يقدم املعلومة الوافية 
أم��واج  مرجانه  على  تتكسر  وال��ذي  الصادقة، 
شيء  وال  احلقيقة  فتستبني  املغرضة،  الشائعات 

غري احلقيقة. 

في مواجهة الشائعات
أوق��ات  أن  األم��ين يدركون جيدًا  ورج��ال اإلع��الم 
واليت  الشائعات  لنشوء  خصبًا  مرتعًا  تعد  األزم��ات 
اجملتمع،  أوس����اط  يف  وال��ف��وض��ى  البلبلة  حت���دث 
ويكون املواطن املخلص واملقيم املنصف هما السد 
أو  املقصودة  اإلس��اءات  األول يف وجه طوفان  املنيع 
ويساندهما  الشائعات،  عليها  تنطوي  اليت  العبثية 
دور اإلع����الم األم���ين احمل���رتف حب��ض��وره ومش��ول 
حيدد  من  هو  األمين  فاإلعالم  وشفافيته،  تغطيته 
أيضًا  ويبني  إعالميًا،  املتاحة  واحلقائق  التفاصيل 
ما يلزم السكوت عنه مؤقتًا لصاحل اجلهات املعنية 
بالتحقيق أو العمل يف القضايا األمنية اهلامة، فيتفهم 
املتلقي سبب عدم اإلفصاح عن بعض التفاصيل فال 
األمين  اإلع��الم��ي  باخلطاب  اقتناعًا  فيها  خي��وض 
وعلى  الكاملة،  واملوثوقية  الصدق  منه  تعود  الذي 
ضوء ذلك ميكن القول إن الضرورة أصبحت ملحة 
وخلق  األم��ين  اإلع��الم��ي  اخلطاب  لتطوير  وقائمة 
الوصول  خالله  من  ميكن  توعوي  إعالمي  فضاء 
وتكييف  واملتلقني،  اجلمهور  من  األعظم  للسواد 
اخلطاب اإلعالمي مبا يتناسب مع متغريات العصر 
اجلمود  عن  اإلم��ك��ان  ق��در  والبعد  ومستجداته، 
قريبة  خطط  إع��داد  خ��الل  من  والرتابة  وال��روت��ني 
وبعيدة املدى وفق إسرتاتيجية إعالمية أمنية تراعي 
بإذن  املشرق  املستقبل  وتستشرف  املعاش  احلاضر 
مستوى  ويف  منافسًا  األم��ين  إعالمنا  ليكون  اهلل 

آمال وطموحات املواطن والوطن وقيادته. 

المراجع:
واألمن  األمــين  زامــل)1425هـــ(.اإلعــالم  1- احلوشان،بركة 
اإلعالمي، الرياض:جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
2- اجلحين، علي فايز)1421هـ(. اإلعالم األمين والوقاية من 
اجلرمية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 
وإدارة  األمــين  حمـــمـــد)2005م(.اإلعـــالم  شعبان،محدي   -3
املتحدة  العربية  الشركة  القاهرة:  والــكــوارث،  األزمــات 

للتسويق.

بوح القلم
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الرائد الدكتور
علي بن عبداهلل الشهري
مركز الدراسات والبحوث

الدفاع المدني صديق للبيئة
بعد  األرض  يف  تفسدوا  »وال  تعالي  ق��ال  إسالمي  مبدأ  وأمنها  البيئة  سالمة 
يد  ويف  القيامة  قامت  إن  وسلم«  عليه  اهلل  صلى  النيب  عن  وورد  إصالحها«، 
أحكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حتى يغرسها فليفعل«، وقوله صلى اهلل عليه 
وسلم يف احلث على عدم اإلسراف يف املاء » وال تسرف ولو كنت على نهر جار 

» أو كما قال صلى اهلل عليه وسلم.
ولقد كان اهتمام الشريعة اإلسالمية بالبيئة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا حيث 
ورد التحذير من املخاطر البيئية يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم والسنة 
استوكهومل  انعقاد مؤمتر  بعد  إال  ذلك  العامل خلطورة  يتنبه  بينما مل  النبوية 
1972م وحيث تنطلق سياسة اململكة العربية السعودية يف جمال محاية البيئة 
من حقيقة قيام نظام احلكم يف اململكة على مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت 
تتضمن أحكامًا تكفل احملافظة على خمتلف عناصر البيئة وأقسامها الربية 

واجلوية ومحايتها من التدهور.
أبرز  من  جيدها  هلا  والراصد  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  جهود  يف  واملتأمل 
الدفاع  نظام  ويعد  وأمنها،  البيئة  سالمة  يف  واقعية  نتائج  حتقق  اليت  اجلهات 
املدني يف اململكة العربية السعودية من التشريعات والنظم اليت تنظم اإلجراءات 
والوظائف واألنشطة إلدارة الكوارث واألزمات عامة ومنها الكوارث البيئية، 
فادحة  خسائر  يف  لتسببت  تركت  لو  اليت  املختلفة  احل��وادث  ملباشرة  إضافة 

لإلنسان والبيئة على حد سواء.
ويهدف جهاز الدفاع املدني إىل محاية السكان واملمتلكات العامة واخلاصة من 
أخطار احلرائق والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة، واختاذ كافة التدابري 
للحد من وقوع املخاطر.. ومنها املخاطر البيئية – ومواجهتها إذا وقعت والتعامل 
معها مبا يضمن السيطرة عليها بأقل اخلسائر بشريًا وماديًا وبيئيًا وتعنى املديرية 
العامة للدفاع املدني بتنفيذ عدد من اللوائح البيئية ومنها على سبيل املثال » الئحة 
املدني  الدفاع  رئيس جملس  الداخلية  وزير  بقرار  الصادرة   « الزراعية  السالمة 
رقم 2/12/و7/دف وتاريخ 1418/12/22ه��� وتتناول اشرتاطات السالمة للحد 
من حرائق الغابات والنخيل، وحوادث املبيدات... كما تتوىل تنفيذ الكثري مما 
تضمنته » الئحة األنشطة املقلقة للراحة أو اخلطرة أو املضرة بالصحة أو البيئة ».
املؤمترات  من  الكثري  يف  باملشاركة  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  وتسهم 
يف  التوعوية  الربامج  إلعداد  إضافة  البيئية،  املعارض  وتقيم  البيئية  وامللتقيات 
جمال السالمة البيئية، وختصيص اليوم العاملي للدفاع املدني عام 1426ه� عن 

محاية البيئة » الدفاع املدني ومحاية البيئة«.
وتسعى املديرية العامة للدفاع املدني إىل تطبيق مفاهيم » احلكومة االلكرتونية« 
يف تعامالتها اإلدارية مما خيفف االعتماد على الورق كمورد بيئي مهم كما أن 
مباشرة فرق الدفاع املدني للحرائق والسيطرة على كثري من تلك احلرائق يف 
مهدها يقلص معدالت انبعاثات الكربون يف اجلو مما يسهم يف احلد من ظاهرة 

التغري املناخي.
وإسهام الدفاع املدني – بشكل غري مباشر – يف احملافظة على الغطاء النباتي 

حيقق نتائج بيئية تتمثل يف محاية أحد املوارد الوطنية املتجددة.
هنا ميكن القول بأن الدفاع املدني صديق محيم للبيئة فجهوده وإسهاماته يف 

جمال سالمة البيئة وأمنها كثرية ومتعددة ويصعب حصرها يف هذه العجالة. 
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أو  مادة  وجود  أنه  على  اهلواء  تلوث  ويعرف 
حبيث  حم��ددة  ومل��دة  معينة  بكمية  أكثر 
أو  اإلن��س��ان  ص��ح��ة  ع��ل��ى  ت��أث��ري  عنها  ينتج 
والنباتات،  احليوانات  حياة  على  أو  ثروته 
تغري  ي��ع��د  امل��م��ت��ل��ك��ات، ك��م��ا  ع��ل��ى  أو 
أو  الكيميائية  أو  الطبيعية  اخل����واص 
احليوية )البيولوجية( للهواء تلوثًا إذا ما أدى 

أض��رار على صحة  إىل حدوث  التغيري  هذا 
اإلنسان والكائنات احلية األخرى.

ملوثات الهواء
وأكاسيد  الكربون  أول أكسيد  ويعترب 
ال���ن���رتوج���ني وامل�������واد اهل��دروك��رب��ون��ي��ة 
ومركبات الكربيت واجلسيمات الدقيقة 

ال��رص��اص م��ن أه��م امللوثات  وم��رك��ب��ات 
ال��غ��ازي��ة ل��ل��ه��واء، وت��س��م��ى ه���ذه امل��ل��وث��ات 
بامللوثات األولية، وينجم عن تفاعل امللوثات 
يف اهلواء حتت تأثري حرارة الشمس بعض 
غاز  مثل  )الكيمضوئية(  الثانوية  امللوثات 
األوزون وبعض املركبات اهلدروكربونية.
وتعترب السيارات املصدر الرئيسي النبعاث 

مخاطرتلوث الهواء

أبرز ملوثاته ونوعية تأثيرها على اإلنسان

يعد تلوث الهواء من أخطر أشكال التلوث البيئي، التي تهدد حياة اإلنسان وغيره من الكائنات الحية، وللتعرف على أبعاد 
هذا الخطر، وأبرز ملوثات الهواء ونوعية تأثيرها، يجب أن نعلم بأن اإلنسان يتنفس حوالي 000ر22 مرة في اليوم، إذ 

يدخل رئتيه ما يقارب 15 ألف لتر من الهواء يوميًا، تزن نحو 16 كيلو غرام.
زيحتوي الهواء الجاف النقي على نسبة 09ر%78 من غاز النتروجين ونسبة 95ر%20 من غاز األكسجين في حين أن غاز ثاني 

أكسيد الكربون والغازات الخاملة )مثل األرجون والنيون والهيليوم( تكون بنسبة أقل من %1، كما يحمل الهواء النقي 
قطرات من الماء أو من بخار الماء يعتمد حجمها على ظروف المناخ السائدة وطبيعة المنطقة المحيطة.

رؤى
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تنتج  إذ  ال��ك��رب��ون،  أكسيد  أول  غ��از 
اليت  الكلية  الكمية  م��ن   %80 ح��وال��ي 
ويقدر ما  اهل��واء،  الغاز يف  بها هذا  يوجد 
واحد  عام  خالل  الواحدة  السيارة  تطلقه 
أول  غ��از  م��ن  كيلوجرام   1450 حب��وال��ي 
غري  االح���رتاق  نتيجة  الكربون  أكسيد 

التام للوقود.
ثانوي  ناتج  فإنها  النرتوجني  أكاسيد  أما 
درج���ات  ع��ن��د  ال���وق���ود  اح����رتاق  لع���ملية 
انبعاثها  معدل  وي��ق��در  العالية،  احل���رارة 
طن  مليون   830 حب��وال��ي  للهواء  السنوي 
الصناعية،  املصادر  من   %12 حوالي  منها 
وت��ت��ص��در حم���ط���ات ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء 
والسيارات وصناعة احلديد والصلب قائمة 
بأكاسيد  اهلواء  لتلوث  الرئيسية  املصادر 

النرتوجني.
وت��ع��ت��رب م���رك���ب���ات ال���ك���ربي���ت )س����واء 
كربيتيد  أو  ال��ك��ربي��ت  أك��س��ي��د  ث��ان��ي 
اهل���ي���دروج���ني( م���ن أه���م م��ل��وث��ات اهل���واء 
النفط،  ت��ك��ري��ر  ال���ص���ادرة م��ن م��ص��ايف 
ال��زي��ت اخل���ام على نسبٍة  وذل���ك الح��ت��واء 
عاليٍة من الكربيت، ويعترب غاز كربيتيد 
اخلطرة  اهل���واء  ملوثات  م��ن  اهل��ي��دروج��ني 
مناطق حمددة  وج��وده يف  من  الرغم  على 
قريبًا من مصادر انبعاثه، إضافة إىل بعض 
غاز  وينبعث  البرتوكيميائية،  الصناعات 
الفحم  اح��رتاق  أثناء  اهليدروجني  كربيتد 
الكربيت، كما  على  احملتوي  الوقود  أو 
واملستنقعات  اجمل����اري  م��ي��اه  م��ن  ينبعث 
وم��ص��اه��ر واس���ت���خ���الص ال���ف���ل���زات غري 
احلديدية، وبعض من الصناعات اجللدية.

أي��ض��ًا اجلسيمات  اهل����واء  م��ل��وث��ات  وم���ن 
ت��ت��ك��ون نتيجة  ال���يت  ال��ص��ل��ب��ة  ال��دق��ي��ق��ة 
عام  بشكل  أو  السائل  ال��وق��ود  الح���رتاق 
نتيجة االحرتاق التام، ويبلغ املعدل السنوي 
النبعاث اجلسيمات الصلبة يف اهلواء حوالي 
350 مليون طن، ومعظم هذه اجلسيمات 
ع��ب��ارة ع��ن أت��رب��ة ورم���اد االح����رتاق، وقد 
 %10 حنو  تطلق  األمسنت  مصانع  أن  قدر 
من إنتاجها السنوي على شكل جسيمات 
دقيقة، ويستنشق اإلنسان اجلسيمات اليت 
أما  ميكرون،   10 ع��ن  قطرها  يزيد  ال 
على  ترتسب  هذه  من  األكرب  اجلسيمات 

األرض أو األسطح املختلفة.
وم���ن م��ل��وث��ات اهل�����واء أي���ض���ًا م��رك��ب��ات 
العادم  غ��ازات  مع  تنبعث  ال��يت  الرصاص 
ال��س��ي��ارات، مبا  م��ن حم��رك��ات  املنطلقة 

الرصاص  مركبات  م��ن   %94 ع��ن  يزيد 
املوجودة يف اهلواء.

خطورة ملوثات الهواء
صحة  على  جسيمة  أضرار  الغازية  للملوثات 
واإلض��رار  البيئة  تلويث  إىل  وت��ؤدي  اإلنسان 
ب��احل��ي��وان��ات وت��س��اه��م يف إت����الف امل��ب��ان��ي 
أكسيد  ثاني  مثل  وبعضها  واملمتلكات، 
الكربيت وأكاسيد النرتوجني يساعد على 
تآكل املواد املختلفة، وتكون هذه امللوثات 
أشد ضررًا باحلياة إذا م��ا تفاعلت مع خبار 
املاء العالق وكونت أمحاضًا هلذه األكاسيد.
أما غاز أول أكسيد النرتوجني والذي غالبًا 
عند  النرتوجني  ثاني أكسيد  إىل  يتحول  ما 
درجات احلرارة العالية، ويعد أخطر الغازات 
السامة واليت تتفاعل أيضًا يف اهلواء الرطب 
وت��ك��ون أمح���اض ال��ن��رتي��ك، وت��ه��ط��ل على 
خلاليا  ومهيجة  مح��ض��ي��ة،  أم��ط��ار  ش��ك��ل 
اجلهاز التنفسي ومتتص بكميات كبرية يف 

جسم اإلنسان.
وللمواد اهلدروكربونية امللوثة للهواء صفات 

مهيجة للبصر ومثرية للجهاز التنفسي.
 وتزداد خط����ورة املواد اهلدروكربونية كلما 
كان����ت فعال����ة ونش����طة، وبع����ض املركبات 
اهلدروكربونية سام وبعضها يسبب السرطان 
واألم����راض الصدرية خاصة اهلدروكربونات 
 Benzoperene بنزوب����رين  مث����ل  احللقي����ة 
C2OH12، وتكون املركبات األوليفينية 
املتفرع����ة أو املس����تقيمة وال����يت حتت����وي عل����ى 
رابطتني من الكربون بش����كل دوري أكثر 
املواد اهلدروكربونية خطورة لش����دة تفاعلها 
تليها مركبات األلكل بنزين ثم األوليفينات 
ذات الرابط����ة الكربوني����ة املزدوج����ة يف نهاية 

املركب.
من  فيعد  الكربيت  أكسيد  ثاني  غ��از  أم��ا 

الغ�ازات الفعالة واملساعدة على عملية تآكل 
امل��ع��ادن، وه��و غ��از ع��دي��م ال��ل��ون وغ��ري قابل 
الكربيت  أكسيد  ثاني  ويؤث��ر  لالشتعال، 
يف  التهابًا  ويسبب  املخاطية  األغشية  على 
اجلهاز التنفسي وارتفاع نسبته يف اهلواء تؤدي 
كما  واالختناق.  الصوتية  احلبال  تشنج  إىل 
تتساقط مركبات الكربيت عند ذوبانها يف 
اهل��واء كسوائل محضية  يف  املعلقة  الرطوبة 
ويربز هذا  املختلفة  وامل��واد  األحياء  تؤثر على 
التأثري يف املناطق املمطرة، ويكمن سر ه��ذه 
سرعة  نتيجة  الغاز  هل��ذا  البالغة  اخلط���ورة 
أكسيد  ثالث  إىل  اجل��وي  اهل��واء  يف  تفاعله 
مع  يتحد  وال���ذي  الثابت،  غي���ر  الكربيت 
امل��اء املوجود يف اهل��واء اجل��وي ليكون  خبار 
محض الكربيتيك، ومن ثم يستنشق اإلنسان 

قطرات هذا احلامض اخلطري.
يزيد يف خطورة مركبات الكربيت  و مما 
أن هلا دورة مستمرة يف الطبيعة بني اليابسة 
غاز  ويعترب  عالية،  بكميات  واهل��واء  وامل��اء 
كربيتيد اهليدروجني من الغازات السامة إذ 
يؤثر على اجلهاز العصيب املركزي وحيدث 
القدرة  ويشل  اخللوي  التنفس  يف  اضطرابًا 
املخاطية  األغ��ش��ي��ة  وي��ه��ي��ج  التفكري  ع��ل��ى 
للمجاري التنفسية ويؤثر على العينني ويسبب 
اهلوائية،  والقصبات  احلنجرة  يف  التهابًا 
فتكمن  الدقيقة  اجلسيمات  خماطر  أم��ا 
تساهم  كما  هل��ا،  اإلن��س��ان  استنشاق  يف 
تعلقها يف  زم���ن  وزي����ادة  امل��ل��وث��ات  يف مح��ل 
اهلواء  ملوثات  انتشار  تؤدي إىل  اهلواء كما 
الرصاص  مركبات  بعيدة.أما  مناطق  يف 
الغالب على شكل  فتوجد يف  للهواء  امللوثة 
إىل  ض��وئ��ي��ًا  وتتحلل  ال��رص��اص  ه��ال��ي��دات 
الرصاص، واليت تؤدي إىل نقص  أكاسيد 
يف كريات الدم احلمراء يف جسم اإلنسان، 
العظام يؤدي إىل  كما أن ترسبها يف خناع 
وللرصاص  العصيب  اجلهاز  عمل  يف  إرب��اك 
ت��أث��ريات ح��ادة خاصة ل��دى األط��ف��ال، وقد 
ثبت أن وجود الرصاص بنسبة 7 إىل 8 ملي 
يؤدي  األم  دم  لرت يف  ملي  ج��رام لكل 100 
جرامًا،   192 بنحو  اجلنني  وزن  نقص  إىل 
من  ويقلل  الكلى  أم��راض  يسبب  أنه  كما 
عملية النمو وحيد من املناعة يف اجلسم، إن 
من  يزيد  الرصاص  عنصر  تراكم  خاصية 
خماطره ذلك أن الرصاص حيل حمل بعض 
عناصر )مثل الكالسيوم يف العظام( ويزداد 
تركيزه يف اجلسم مع استمرار التعرض له 

ولو لفرتات متقطعة.

أ.د. إبراهيم بن صالح المعتاز
قسم اهلندسة الكيميائية - كلية 

اهلندسة – جامعة امللك سعود
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]] سؤااًل [[]]سؤااًل[[

ما 1.  والشباب  والصبا  الطفولة  فرتات 
النهاري  العقيد حممد  يذكره  الذي 

عن هذه األيام؟
باإلضافة  ال��ظ��ن،  وحسن  والعفوية  ال���رباءة 
والعائلي  األس���ري  وال��ت��واص��ل  ال��رتاب��ط  إىل 
يف  لألسف  نفقده  بدأنا  ال��ذي  واالجتماعي 

هذه األيام.

يف 2.  ح��ض��ورًا  األكثر  املشهد  هو  ما 
الذاكرة عن مرحلة النشأة؟

م��ش��ه��د االن��ت��ق��ال م���ن ال��ق��ري��ة إىل امل��دي��ن��ة 
إلكمال الدراسة املتوسطة، وكل ما يرتبط 

باكتشاف هذا العامل الواسع الذي يتجاوز 
يف  والوديعة  البسيطة  احلياة  أمناط  كثريًا 

القرية.

الذي أضافته 3.  ما  العسكرية  احلياة 
لشخصيتك؟

املسؤولية،  التحمل،  الصرب،  االنضباط، 
واملبادرة واإلقدام.

القائد 4.  أو  األستاذ  أو  املعلم  هو  من 
تكوينك  أث���ر يف  أن���ه  ت���رى  ال����ذي 

وقناعتك وما هي أبعاد ذلك التأثري؟

أحد أساتذتي يف املرحلة املتوسطة، حيث كان 
التعليمية  حياتي  يف  اإلجيابي  األث��ر  أكرب  له 
املتوسطة  للمرحلة  إنهائي  فبعد  والعملية، 
فكرت يف ترك الدراسة والعمل كما كان 
يفعل الشباب يف ذلك الوقت ولكنه نصحين 
أحدد  ذلك  وبعد  الثانوية،  الدراسة  بإكمال 
إما اجلامعة وإما الكليات العسكرية، وقد 

قطفت مثرة تلك النصيحة الغالية.

ت��زال على 5.  ه��ل ال  الشباب  أص��دق��اء 
عالقة  ت��دوم  وكيف  معهم  تواصل 

الصداقة من وجهة نظرك؟

بعيدًا عن المعايير الدقيقة والصارمة والقواعد الهندسية لسالمة المباني والمصانع 
والمراكز التجارية، طرحنا 20 سؤااًل ربما تزيد أو تنقص على العقيد محمد النهاري مدير 

اإلدارة الهندسية لسالمة المنشآت بالدفاع المدني، للتعرف على أفكاره واهتمامه 
وقناعاته والمشاهد األكثر حضورًا في ذاكرته، واألشخاص الذين أثروا في مسيرته 

الحياتية والعلمية، في محاولة الستكشاف جوانب قد تبدو خافية في شخصية العقيد 
النهاري، رجل الدفاع المدني واإلنسان، فماذا قال:

تعلمت من أخطائي 
عدم التسرع في اتخاذ 
القرارات قبل دراستها

تطربني القصائد 
القديمة لشعراء 
المحاورة

أسعد لحظات
حياتي عند لقاء 
والدتي

نصيحة أستاذي في 
المرحلة المتوسطة 

غيرت مسار حياتي

مدير اإلدارة اهلندسية لسالمة
العقيد محمد النهاري 

مدير اإلدارة الهندسية لسالمة المنشآت.. العقيد النهاري:

حاوره: الرائد عبد اهلل الحارثي
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منهم،  جمموعة  مع  تواصل  هناك  بالتأكيد 
وقد ساعدت التقنية يف استمرار هذا التواصل 

سواء ملن هم داخل الرياض أو خارجها.
وتدوم الصداقة بالتسامح وغض الطرف عن 
بعض الزالت والسؤال عنهم من حني إىل آخر.

.6 اإليقاع السريع للحياة املعاصرة هل
على  تكوين ص��داق��ات  دون  حي��ول 

غرار صداقات الشباب؟
فاجلميع  العصر،  هذا  سلبيات  إحدى  هذه 
املقابل  يف  لكن  ال��وق��ت،  ط��وال  مشغولون 
فرصة  يتيح  االت��ص��ال  وس��ائ��ل  ت��ط��ور  ف���إن 
والتواصل  الصداقة  عالقات  على  للحفاظ 

بني األصدقاء.

مقومات 7.  ه��ي  فما  مقومات  للنجاح 
النجاح من وجهة نظرك؟

حتديد  ث��م  اهلل،  م��ن  التوفيق  وأخ���ريًا  أواًل 
اهلدف، والتخطيط اجليد لبلوغه، واحملاولة 
تلو األخرى والصرب، والتحمل حتى الوصول 

للهدف املنشود.

إىل 8.  أق��رب  فأيهما  وفن  علم  القيادة 
قناعات العقيد حممد النهاري؟

ال  للطائرة،  كاجلناحني  فهما  كالهما 
تستطيع أن تستغين عن أحدهما.

حياة 9.  يف  احل���ظ  بأهمية  تقنع  ه��ل 
اإلنسان؟

اإلنسان قد كتبها اهلل  نوعًا ما، ألن حياة 
بالسعي  مطالب  واإلن��س��ان  عنده،  وق��دره��ا 

واالجتهاد واألخذ باألسباب.

متى شعرت أن احلظ يعاندك؟10. 
ما  ه��دف  لتحقيق  أسعى  عندما 

وال يسعفين الوقت لتحقيقه.

تعتربها 11.  ال��يت  احلكمة  ه��ي  م��ا 
منهج حياة بالنسبة لك؟

أحب الناس إىل اهلل أنفعهم، وأحب األعمال 
إىل اهلل عز وجل سرور تدخله على مسلم(.

وما هي الكلمة اليت ال وجود هلا 12. 
يف قاموسك الشخصي؟

بها  النطق  جم��رد  ألن  مستحيل..  كلمة 

يعين التقاعس عن احملاولة.

يف حياة كل إنسان نقطة حتول.. 13. 
فما هي نقطة التحول بالنسبة لك؟
املتحدة األمريكية،  الواليات  دراسيت يف 

فقد أفادتين كثريًا يف حياتي العملية.

لو مل تكن رجل دفاع مدني.. 14. 
ماذا متنيت أن تكون؟

رجل دفاع مدني، فما أنبل من أن متد يد 
العون حملتاج أو تفرج كربة مكروب، أو 

تنقذ إنسانًا من اخلطر.

تقع 15.  أال  متنيت  خطأ  مث��ة  ه��ل 
فيه.. وماذا تعلمت منه؟

نعم، وتعلمت منه أن ال أتسرع يف اختاذ أي 
قرار ما مل أدرسه بتمعن.

أن 16.  على  وحترص  تعلمته  درس 
الدفاع  وشباب  ألبنائك  تعلمه 

املدني فما هو؟
الصرب والتحمل وليس كل ما يتمناه املرء 
يدركه فقط باألماني، ولكن ال بد من 
حسن  كله  ذل��ك  وقبل  وامل��ث��اب��رة،  العمل 

التوكل على اهلل.

ه��ل مث��ة م��وق��ف جعلك ت��ذرف 17. 
الدموع؟

على  نشاهده  ما  آخرها  كثرية،  مواقف 
يف  إخواننا  وضع  حول  التلفزيون  شاشات 
ما  عنهم  يرفع  أن  اهلل  أس��ال  الصومال، 

أصابهم وأن يرمحنا وإياهم برمحته.

.18 وم����ا ه���ي أس���ع���د ال��ل��ح��ظ��ات
بالنسبة لك؟

عند لقاء والدتي – حفظها اهلل – وعندما 
استمع إىل دعواتها لي.

تستطع 19.  ومل  متنيته  ال���ذي  م��ا 
حتقيقه؟

املستوى  على  س��واء  األمنيات  هي  كثرية 
أن ييسر  والعائلي، وأسال اهلل  الشخصي 

لنا حتقيق ما نصبو إليه.

إليها 20.  حن���ن  أم���اك���ن  ه��ن��اك 
املكان  ه��ذا  ه��و  فما  دائ��م��ًا 

بالنسبة لك؟
ما متثله  والصبا، بكل  الطفولة  أماكن 

من انطالق وأحالم ونقاء البدايات.

قصيدة أو أغنية جتعلك تشعر 21. 
بالطرب ما هي؟

لنا  أع��ادت��ه��ا  وق��د  ه��ن��اك قصائد ك��ث��رية 
بالشعر  اخل���اص���ة  ال��ف��ض��ائ��ي��ة  ال��ق��ن��وات 
القصائد  وخ��اص��ة  الشعيب  والفلكلور 

القدمية لشعراء احملاورة.

عن 22.  يعرب  أو  يتفق  شعر  بيت 
بعض قناعاتك؟

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت 
أكرمت اللئيم متردا

ك�����ت�����اب حت���ت���ف���ظ ب������ه يف 23. 
بقراءته  وتستمتع  مكتبتك 

من آن آلخر؟
القرآن الكريم.

إنسان 24.  كل  حياة  يف  يقولون 
نقطة  ه��ي  فما  ضعف  نقطة 

ضعفك؟
أرفض  أن  أستطيع  فال  أبنائي  مع  طيبيت 

هلم طلبًا.

ماذا 25.  بيضاء،  صفحة  أمامك 
تكتب فيها؟

اجعل اهلل أمام ناظريك يف كل عمل تقدم 
عليه.

ما هي اهلواية املفضلة للعقيد 26. 
حم��م��د ال��ن��ه��اري يف أوق���ات 

الفراغ؟
الكرة الطائرة.

طيبتي مع أبنائي هي 
نقطة ضعفي والدراسة 
في أمريكا نقطة تحول 

في حياتي
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ال���يت خيتزنها  واحل�����وادث  امل��واق��ف  م��ن 
رجال الدفاع املدني يف ذاكرتهم بشكل 
هذه  وختتلف  عملهم  خ��الل  م��ن  تلقائي 
ومسبباتها  أنواعها  باختالف  احل���وادث 
والبيئة احمليطة بها وما قد ينجم عنها من 
أضرار أو خسائر وما يواجهه رجل الدفاع 
يؤدي  وهو  وخماطر  صعوبات  من  املدني 

مهمته.

حوادث ال تنسى
وم��ن  أول ك���ري���ري  امل������الزم  وي��ض��ي��ف 
أنساها شخصيًا حادث  ال  اليت  احلوادث 
انهيار »بيارة« صرف صحي حتت اإلنشاء، 
دون  بدائية عشوائية  إنشاؤها بطريقة  مت 

احلصول على ترخيص بذلك.
وكان داخل »البيارة« وقت انهيارها اثنان 
ون��ظ��رًا ألن موقع احل��ادث  ال��ع��م��ال،  م��ن 
القدمية مبحافظة  األحياء  أحد  كان يف 
من  السكنية  باملباني  وحم��اط  صامطة 
ث��الث ج��ه��ات، وال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د ال��ذي 
مرور  ويصعب  للغاية،  ضيق  إليه  ي��ؤدي 
آل��ي��ات ال���دف���اع امل��دن��ي ب���ه، ف��ض��اًل عن 
يف  املواطنني  م��ن  كبرية  أع���داد  جتمهر 
درج��ة  م��ن  احل���ادث، مم��ا ضاعف  موقع 
جوانب  انهيار  الستمرار  نظرًا  املخاطر 
وال��يت  ال��ص��رف،  ببئر  احل��ف��رة اخل��اص��ة 
ومبساحة  أمتار  أربعة  عن  عمقها  يزيد 

قدرها 80 مرتًا مربعًا.
وإزاء  ك��ري��ري  أول  امل����الزم  وي��س��ت��ط��رد 
بعض  نسأل  بدأنا  الصعوبات  تلك  كل 
موقع  يف  موجودين  كانوا  الذين  العمال 
الذين  العاملني  مكان  عن  احل��ادث 
على  وحصلنا  عليها،  البئر  انهار 
عن  دقيقة  غري  مبدئية  معلومات 
اإلنقاذ  ف��رق  لتبدأ  مكانهما، 
البحث  أج��ه��زة  اس��ت��خ��دام 
حتت االنقاض » األربيفون 

» واليت مل ترصد أي مؤشرات حيوية، أو 
العاملني داخل  أصوات أو حترك ألي من 
البئر، وكان اختاذ قرار »احلفر« صعب 
جلوانب  املتواصل  االنهيار  بسبب  للغاية 
متاسكها  وع��دم  الرتبة  وسيولة  احلفرة 
وهو ما جيعل املوقع شديد اخلطورة على 
مل  لكن  أنفسهم،  املدني  الدفاع  رج��ال 
عملية  يف  ال��ب��دء  س��وى  ب��دي��ل  هنا  يكن 
جلوانب  خفيفة  رش  عمليات  مع  احلفر 
احل���ف���رة ل��ت��زي��د م���ن درج����ة مت��اس��ك��ه��ا 
وخت��ف��ف م��ن ان��ه��ي��اره��ا، ومت��ك��ن رج��ال 
ال��ع��ام��ل األول  ال��وص��ول إىل  اإلن��ق��اذ م��ن 
عن  البحث  رحلة  ومتت  متوفيًا،  وك��ان 
مع  التنسيق  األمر  وتطلب  اآلخ��ر،  زميله 
وبكلني   « ش��ي��ول   « لتوفري   « البلدية   «
صغرية الستخدامها يف سحب الرتبة ورفع 
املدني  الدفاع  رج��ال  ق��ام  ال��يت  األخشاب 
ساعة  وب��ع��د  البئر  داخ��ل  م��ن  بإخراجها 
من العمل املتواصل مت العثور على العامل 

الثاني وكان » متوفيًا«.
الدرس  إىل  أول كريري  املالزم  ويتطرق 
هناك  فيقول  احل��ادث  ه��ذا  من  املستفاد 
على  احلصول  أن  أهمه  درس  من  أكثر 
اإلنشائية  لألعمال  ال��الزم��ة  ال��رتاخ��ي��ص 
أثناء  املدني  الدفاع  باشرتاطات  وااللتزام 
ومحاية  املخاطر  لتجنب  اإلن��ش��اء  عملية 

أرواح العاملني بها.
ض��رورة  يف  فيكمن  الثاني  ال���درس  أم��ا 
مبوقع  احمليطة  البيئية  ال��ظ��روف  معرفة 
قدر  إجيابي  بشكل  وتوظيفها  احل��ادث 
غري  ال��ظ��روف  على  والتغلب  اإلم��ك��ان، 

املالزم أول هادي كريري مدير شعبة عمليات الدفاع املدني مبحافظة صامطة:

توظيف الظروف البيئية
لنجاح رجال الدفاع المدني في أداء مهامهم

كل حادث يتعامل معه رجال 
الدفاع المدني يضيف إلى خبراتهم 

الميدانية، ويكسبهم مهارات 
جديدة، وإن كان لبعض الحوادث 

تأثير نفسي على رجل الدفاع 
المدني، لما فيها من جوانب 

إنسانية تمس وجدانه، وتبقى 
محفورة في ذاكرته ومعها الدروس 

المستفادة من هذا الحادث أو ذاك.

كريري  علي  حممد  ه��ادي  أول  امل��الزم 
مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع املدني 
من  واح��دًا  يتذكر  صامطة،  مبحافظة 
احل����وادث ال���يت ب��اش��ره��ا وال���يت ال ت��زال 
حاضرة يف ذاكرته فيقول: هناك كثري 

اشتراطات الدفاع المدني 
في األعمال تحت اإلنشاء 

حماية للعاملين فيها

رجال وأحداث
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اجلانب  على  تأثريها  وجت���اوز  املالئمة، 
النفسي لرجل الدفاع املدني.

دروس مستفادة
استخدام  كيفية  ه��و  آخ��ر  درس  وه��ن��اك 
والتنسيق  واملتوفرة  املتاحة  واآلليات  املعدات 
ال��س��ري��ع وامل��س��ب��ق م��ع اجل��ه��ات احلكومية 
واألهلية، الختصار الوقت يف أعمال اإلنقاذ 

قدر املستطاع.
وعن التأثري النفسي السليب لبعض احلوادث على 
رجال الدفاع املدني أوضح املالزم أول كريري 
أك��رب يف  يكون  التأثري  ه��ذا  ملثل  التعرض  أن 

اجلهاز،  بهذا  املدني  الدفاع  رج��ال  عمل  بداية 
تدرجييًا،  التأثري  ذلك  يقل  الوقت  لكن مبرور 
رجل  ق���درة  م��ن  ي��زي��د  إجي��اب��ي��ًا حبيث  ويصبح 
بأكرب  احلوادث  أصعب  ملواجهة  املدني  الدفاع 

قدر من الثبات االنفعالي والتوازن النفسي.

تقنيات حديثة
وأشار مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع املدني 
مبحافظة صامطة إىل أن العمل امليداني يؤكد 
تعزيز  يف  أسهمت  ق��د  احلديثة  التقنيات  أن 
قدرات رجال الدفاع املدني على أداء مهامهم، 
التعامل مع خمتلف  بأنفسهم يف  ثقتهم  وتعزيز 

احلوادث، مؤكدًا على ضرورة أن يسعى كل 
قدراته  لتطوير  املدني  الدفاع  رج��ال  من  رجل 
وخرباته ومعارفه، مبا يتناسب مع تطور وتنوع 
املخاطر، وكذلك التطور املستمر يف املعدات 
واآلل��ي��ات وذل��ك م��ن خ��الل ال��ت��دري��ب املستمر 

واإلطالع على كل جديد يف جمال عمله.
أول كريري على ض��رورة  امل��الزم  وش��دد 
استخدام معدات الوقاية الشخصية لرجال 
طبيعة  م��ع  يتناسب  مب��ا  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
ذلك  ملا يف  معه،  يتعاملون  ال��ذي  احل��ادث 
من محاية هلم، ومن ثم قدرتهم على أداء 

مهامهم.

رئيس رقباء هادي حسن مدخلي:

كل ثانية في عملنا تعني أماًل أو كارثة
الرقباء  رئيس  يستطيع  ال 
هادي حسن مدخلي، رئيس 
بإدارة  حطني  موجدة  فرقة 
مبحافظة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
على  يتذكر  أن  صامطة، 
وجه التحديد كل احلوادث 
اليت باشرها، وأضافت إىل 
لكنه  امل��ي��دان��ي��ة،  خ��ربت��ه 
السعادة  حل��ظ��ات  يتذكر 
بها عند جناحه  اليت يشعر 
إن��ق��اذ  يف  مهمته  أداء  يف 
للحوادث  يتعرضون  الذين 
فيقول: مبعث هذه السعادة 
جناح  عند  بها  أشعر  ال��يت 
املهمة، ما وعد به الرسول 
يف  وس��ل��م  عليه  اهلل  ص��ل��ى 
احلديث الشريف » من فرج 
عن مسلم كربة من كرب 
الدنيا، فرج اهلل عنه كربة 
القيامة«،  ي��وم  ك��رب  م��ن 
فهذا هو األجر العظيم الذي 
ينتظر كل رجل من رجال 
الدفاع املدني، أخلص النية 
والعمل هلل سبحانه وتعاىل، 
يف  مهامه  أداء  يف  وتفاني 
محاية األرواح واملمتلكات.
وي���ض���ي���ف رئ���ي���س رق���ب���اء 
ه�����ادي م��دخ��ل��ي، ك��ث��رية 
ه�������ي احل���������������وادث ال�����يت 

أيضًا  وكثرية  معها،  تعاملت 
الصعوبات اليت نواجهها واليت 
ختتلف من حادث آلخر، لكن 
أذك����ر ح����ادث ت��ص��ادم ب��اص 
ن��ق��ل مج��اع��ي ب��س��ي��ارة جيب 
ال��ط��وال  صامطة  ط��ري��ق  على 
ال���دول���ي يف أح���د اإلش�����ارات 
النعاس  غلب  حيث  امل��روري��ة، 
سائق الباص، ليصطدم بكل 
املتوقفة  اجليب  بالسيارة  ق��وة 
ويتسبب  امل�����رور،  إش�����ارة  يف 
بها،  الوقود  خ��زان  انفجار  يف 
لتشتعل السيارة يف ثواًن قليلة، 
اندفع  بينما  قائدها،  ويتفحم 
الباص باجتاه عدد من احملالت 
التجارية اجملاورة ملوقع احلادث 
من  ع���ددًا  طريقه  يف  حمطمًا 
ع������دادات ال��ك��ه��رب��اء وال���يت 
وتسببت  ب���دوره���ا،  اش��ت��ع��ل��ت 
السيارات  اح��رتاق عدد من  يف 
املتوقفة أمام احملالت التجارية 
وسط حالة من الذعر الشديد 
بني أصحاب احملالت وروادها.

ويستطرد رئيس الرقباء مدخلي 
مع  التعامل  صعوبة  وك��ان��ت 
س���رع���ة  احل���������ادث يف  ه������ذا 
ان��ت��ش��ار ال��ن��ريان م��ن ال��س��ي��ارة 
العام إىل احملالت  الطريق  إىل 
وعدادات  والسيارات  التجارية 

ال��ك��ه��رب��اء، ب��اإلض��اف��ة إىل 
وجود ركاب حمتجزين داخل 
الباص، وجتمهر أعداد كبرية 

من املواطنني.
واحل���م���د هلل مت��ك��ن��ت ف��رق 
ال���دف���اع امل���دن���ي يف ال��ت��ع��ام��ل 
م�������ع احل�������������ادث حب���ك���م���ة 
قطع  ليتم  وف��اع��ل��ي��ة  وس��رع��ة 
ع��دادات  وإطفاء  الكهرباء، 
الباص  تربيد  ثم  الكهرباء، 
ال��ن��ريان،  ب��ه  أمسكت  ال���ذي 
الذين  ركابه  إخ��الء  وسرعة 
راكبًا   50 قرابة  عددهم  بلغ 
وإطفاء  مجيعًا،  إنقاذهم  مت 
ال��س��ي��ارة اجل��ي��ب واس��ت��خ��راج 
ذلك  كل  ومت  قائدها  جثمان 

يف وقت قياسي.
حسن  الرقباء  رئيس  ويتوقف 
املستفاد  ال��درس  عند  مدخلي 
م���ن ه����ذا احل�����ادث م���ؤك���دًا 
االستجابة  سرعة  أهمية  على 

واالن���ت���ق���ال مل��وق��ع ال��ب��الغ 
ال��وق��ت  قيمة  واس��ت��ش��ع��ار 
ف��ك��ل ث��ان��ي��ة ت��ع��ين أم���اًل 
ف���احل���وادث  ك���ارث���ة،  أو 
فائقة  بسرعة  تتطور  ق��د 
عوامل  مع  تفاعلها  بسبب 
حدوثها،  مواقع  يف  ثانوية 
ي���ض���اف ل���ذل���ك ج��اه��زي��ة 
رج���ل ال���دف���اع امل��دن��ي من 
الوقاية  مستلزمات  حيث 
ال��ش��خ��ص��ي��ة وامل����ع����دات 
واآلل��ي��ات امل��ت��ط��ورة وال��يت 
ت��ت��واف��ر يف  واحل���م���د هلل 

مجيع مناطق اململكة.
وع�����ن أغ������رب احل������وادث 
ال����يت ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ق��ال 
مدخلي  ال��رق��ب��اء  رئ��ي��س 
ك����ان ح�����ادث اص���ط���دام 
سيارتني، حيث اكتشفنا 
أث���ن���اء م��ب��اش��رة احل����ادث 
إحدى  سائق  إخ��الء  وبعد 
زوجته  وج���ود  ال��س��ي��ارت��ني 
والدة،  حالة  ويف  حمتجزة 
يف  إخراجها  من  ومتكنا 
أحد  ليقوم  قليلة،  ث���وان 
األفراد من فرقة اإلسعاف 
من  مسعفني  ومب��س��اع��دة 
اهلالل األمحر بتوليدها يف 

موقع احلادث.
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ـــود الــتــعــرف عــلــى أبــــرز حمــطــات  بـــدايـــة ن
قبل  املــدنــي  بــالــدفــاع  العملية  مسريتكم 

التقاعد، وكيف تنظر إليها اآلن؟
ال��ب��داي��ة أرح��ب بكم وأش��ك��ر لكم  يف 
 ،998 جملة  صفحات  على  استضافيت 
أما أبرز احملطات يف مسرية عملي بالدفاع 
أنين  واع��ت��زاز  ص��دق  بكل  فأقول  املدني 
أف��خ��ر ب��ك��ل م��راح��ل ال��ت��غ��ي��ري وال��ت��دوي��ر 
وكل  حياتي  يف  حصل  ال���ذي  الوظيفي 
املواقع واملناصب اليت عملت بها يف خدمة 
بالدفاع  التخرج  بعد  عملت  فقد  ال��وط��ن 
املدني مبنطقة جازان ثم احلدود الشمالية 
ث��م ق��ائ��دًا مل��رك��ز ت��دري��ب ال��دف��اع املدني 
املدني  ال��دف��اع  فمعهد  الشرقية  باملنطقة 
ومساعدًا  التعليم  لشعبة  بالرياض)مديرًا 
للمدير ثم مديرًا للمعهد ( ومن ثم حصلت 
نايف،  جامعة  من  املاجستري  درج��ة  على 
ثم  وم��ن  ال��س��الم��ة  إلدارة  م��دي��رًا  وعملت 
مديرًا للدفاع املدني بنجران حتى تقاعدت 
يف 1430/3/1ه�، وأعتز كثريًا بعملي يف 
جمال التدريب، حيث يعترب الركيزة اليت 

املدني،  الدفاع  رج��ال  عطاء  منها  ينطلق 
املراكز  لي  أضافت  فقد  للحق  وإحقاقًا 
مما  أكثر  بتوليها  شرفت  ال��يت  القيادية 

أضفته هلا.

جتربتك العملية الطويلة بالدفاع املدني 
تدفعنا للتساؤل عن رؤيتك لواقع الدفاع 
املدني السعودي مقارنة مبا كان عليه يف 

العقود املاضية؟
أنا وبكل فخر عاصرت مراحل التطوير يف 
الدفاع املدني يف بدايتها منذ أن كان إدارة 

تابعة لألمن العام وحتى أصبح مديرية عامة 
هلا مسؤولياتها ومهامها يف خدمة اجملتمع 
وهنا  الوطن،  مكتسبات  على  واحلفاظ 
الدفاع  جيب أن نقول شهادة حق وهي أن 
دعم  من  األس��د  بنصيب  قد حظي  املدني 
والة األمر - حفظهم اهلل - ليس لشيء إال 
لكون مجيع أعمال الدفاع املدني إنسانية 
وت��الم��س ح��ي��اة امل��واط��ن وامل��ق��ي��م بشكل 
مباشر وهذا يدل على حرص القيادة على 
سالمة وأمن ورفاهية املواطن واملقيم على 
أن  وال شك  الطاهرة،  األرض  هذه  ت��راب 

أعالم

أشعر بالفخر ألنني عاصرت بدايات 
تطور الدفاع المدني 

اللواء متقاعد حسين بن غرم الزهراني:

ما يقرب من 35 عامًا شغل خاللها اللواء متقاعد حسين بن غرم الزهراني عددًا 
كبيرًا من المناصب القيادية بجهاز الدفاع المدني حتى وصل إلى منصب مدير 

الدفاع المدني بمنطقة نجران قبل تقاعده.
وطوال هذه المسيرة الممتدة من العطاء بالدفاع المدني كان اللواء الزهراني 

مثااًل في االنضباط والجدية والقدرة على توظيف المعطيات العلمية في تطوير 
األداء الميداني لفرق ووحدات الدفاع المدني، وغيرها من الصفات واإلنجازات 

التي تجعل من تجربته الثرية، نبعًا للكثير من الخبرات والدروس والتجارب المفيدة 
لشباب الدفاع المدني من الضباط واألفراد.

998 التقت اللواء متقاعد حسين الزهراني في حوار شامل عن أبرز محطات هذه 
المسيرة الممتدة، ورؤيته لواقع جهاز الدفاع المدني، فكان هذا الحوار:
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هذا الدعم ساهم يف وصول الدفاع املدني 
هلذا املستوى املتميز الذي نفخر به.

ما هو احلدث األكثر حضورًا يف الذاكرة 
من خالل عملكم بالدفاع املدني؟

برتبة  أن كنت  وم��ن��ذ  األح���داث ك��ث��رية 
املناصب  م��ن  ال��ع��دي��د  توليت  أول  م���الزم 
ال��ق��ي��ادي��ة اهل���ام���ة وح��ص��ل��ت ع��ل��ى درج���ة 
يف  حت��ول  نقطة  ك��ان��ت  ال��يت  املاجستري 
طريقة التفكري وأسلوب القيادة ومعاجلة 
امل��ع��وق��ات، أم��ا امل��وق��ف األك��ث��ر حضورًا 
فهو عملي كمدير للدفاع املدني مبنطقة 
جنران وما لقيت من دعم وتوجيه من قبل 
أمري منطقة جنران يف حينه صاحب السمو 
امللكي األمري مشعل بن سعود - حيفظه 
اهلل - فقد كان العمل مع مسوه الكريم 
لقيته  ما  وكذلك  لي  بالنسبة  ثرة  جتربة 
من تعاون زمالئي منسوبي القطاع يف أداء 
املهام على أكمل وجه وال أنسى كذلك 
تعاون الزمالء مدراء اإلدارات احلكومية 
أه��ال��ي  ومج��ي��ع  املنطقة  وأع��ي��ان  وش��ي��وخ 
الشكر وأمحد  فلهم مين جزيل  جنران، 
العملية يف  مسريتي  ختمت  أنين  على  اهلل 

هذا اجلزء الغالي من وطننا.

وما هو املوقف األكثر صعوبة خالل هذه 
املسرية الثرة؟ وكيف تعاملتم معه؟

وفاة  اإلطالق  على  املواقف صعوبة  أكثر 
ضابطًا  فقد كان  سعد  األك��رب  شقيقي 
حب���رس احل����دود وك��ن��ت اع��ت��ربه مرجعًا 
ل��ي يف ت��ل��ك ال���ف���رتة، وجت�����اوزت امل��وق��ف 
واإلمي���ان  اهلل  إىل  وال��رج��وع  باالحتساب 
ذل��ك خ��ري معني  وال��ق��در وك��ان  بالقضاء 
على ذلك احلدث ’ وأنا باملناسبة ال يزال لي 

تواصل مستمر مع مجيع زمالئه يف حرس 
عام  مدير  معالي  رأس��ه��م  وعلى  احل���دود 
ح��رس احل��دود وه��ذا أق��ل درج��ات الوفاء 
لشقيقي رمحه اهلل وكل شهداء األجهزة 

األمنية والعسكرية.

ما الذي اكتسبته على املستوى اإلنساني 
ذلك  وتأثري  املــدنــي؟  بالدفاع  العمل  من 

على حياتك بعد التقاعد؟
لني اجلانب مع الناس، فأصل عمل الدفاع 
املدني هو عمل إنساني، يتمثل يف محاية 
هذا  امل��خ��اط��ر  م��ن  واملمتلكات  األرواح 
يكفل  احلنيف  ال��دي��ن  أن  عرفنا  م��ا  إذا 
للمسلم الضرورات اخلمس، وال شك بأن 
اخلريي  للعمل  كثريًا  أميل  جعلين  ذل��ك 
هذه  مثل  يف  نفسي  وأج���د  واالج��ت��م��اع��ي 
وهذا  األسرية  أو  اإلنسانية  املشاركات 
رأسهم  وعلى  القطاع  منسوبي  حال مجيع 
معالي املدير العام الفريق سعد التوجيري 

وصواًل إىل أحدث رتبة.

اجلــديــة واالنــضــبــاط واملــبــادرة، 
صــفــات ضــروريــة لــرجــل الــدفــاع 
حاضرة  مــازالــت  فهل  املــدنــي.. 

بعد التقاعد؟
عن  تتكلم  فعندما  بالتأكيد 
عامًا  ال���37  قاربت  زمنية  حقبة 
العسكري فال شك  العمل  يف 
جزءًا  تصبح  الصفات  هذه  أن 
حياة  وبرنامج  شخصيتك  من 
سلوكياتنا  أغلب  على  يطغى 
أمحد  وأن��ا  اليومية  وبراجمنا 
اهلل على ذلك ألن هذه الصفات 

تعد بعد توفيق اهلل، من أسباب النجاح يف 
احلياة العسكرية، هي أيضًا من مقومات 

النجاح يف احلياة الشخصية والعامة.
 

تــعــامــلــت مـــع عـــدد كــبــري مـــن الــقــيــادات 
فهل  املدني..  الدفاع  رجــال  من  والضباط 

مثة أمساء حتظى مبكانة خاصة لديكم؟
مجيع املدراء العموم الذين شرفت بالعمل 
هلم  اجل��ه��از  يف  عملي  ف��رتة  خ��الل  معهم 
منهم  وأخ���ص  نفسي  يف  ع��زي��زة  مكانة 
الفريق سعد التوجيري الذي يأسر اجلميع 
اجلم  وت��واض��ع��ه  واح��رتام��ه  خلقه  بدماثة 
م��ع مج��ي��ع م��ن��س��وب��ي ال��ق��ط��اع ل��ي��س حنن 
مدراء املناطق أو املساعدين القريبني منه 
جيدون  الصغرية  الرتب  حتى  بل  فحسب 
وكثريًا  هلم  واملوجه  واألخ  األب  روح  فيه 
ما كان يتصل بي ملتابعة مواضيع إنسانية 
على  دليل  وهذا  والضباط  األف��راد  لبعض 
لوطن  ه��ذا  خ��دم��ة  يف  وتفانيه  إخ��الص��ه 

 دعم والة األمر
للدفاع المدني قاد 
لتحقيق نقلة نوعية
في قدراته اآللية 

والبشرية
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حيث  األق��دم  الضباط  زم��الءن��ا  وكذلك 
كانوا دائمًا القدوة الطيبة لنا يف التفاني 
الضباط  أنسى  وال  واملثالية  واإلخ���الص 
بشرف  حظيت  الذين  واملدنيني  واألف���راد 
إليه  وصلت  وم��ا  أعماهلم  على  اإلش���راف 
خالل مسريتي العملية ما كان يكتب له 

النجاح لوال جهودهم املخلصة. 

الدفاع  تقنيات  تطور  إىل  تنظرون   كيف 
مهام  تسهل  وهل  الراهن  الوقت  يف  املدني 
رجــل الــدفــاع املــدنــي – مــقــارنــة مبــا كان 

عليه الوضع من قبل؟
الفرتة  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  أص��ب��ح  حقيقة 
احلالية كجهاز متكاماًل برجاله وتقنياته 
ومنشآته ومفخرة لكل من ينتمي إليه فقد 
استقطب العقول املبدعة من الشباب الذين 
املتخصصة  العلمية  ال��ش��ه��ادات  حيملون 
تطوير  على  وعمل  واإلداري���ة  منها  الفنية 
ال���ك���ادر ال��ب��ش��ري م���ن ض��ب��اط وأف����راد 
وبرامج  العليا  الدراسات  وإحلاقهم بربامج 
وعمل  والتشغيلية  العملية  املهارات  تطوير 
يتناسب  واآلليات مبا  املعدات  تطوير  على 
متزايد  من��و  م��ن  اململكة  تشهده  م��ا  م��ع 
من  العمران  يف  وتطور  السكان  عدد  يف 
حيث كثرة األب��راج واملصانع واألس��واق، 
نوعية كبرية مما كان  نقلة  يعترب  وهذا 
ومتوافقًا  السابق  يف  املدني  الدفاع  عليه 
مع مقتضيات ما تشهده اململكة من منو 
وتطور يف مجيع اجملاالت وهذا ليس خاصًا 
بالدفاع املدني بل جبميع أجهزة وقطاعات 
الدولة حيث إنها تسري وفق خطط مخسية 

مدروسة توافق ما نعيشه يف الفرتة احلالية 
من تطور وازدهار ورخاء يف ظل حكومة 
امللك  الشريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  م���والي 
 – اهلل  حيفظه   – عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

ذخرًا للوطن.

رجــــال ســاهــمــوا يف تــطــور الـــدفـــاع املــدنــي 
السعودي من هم؟ وماذا تقول عنهم؟

فهمهم   - اهلل  حيفظهم   – األم���ر  والة 
األكرب عمل كل ما يعود على املواطن 
سيدي  رأسهم  وعلى  والرفاهية  باألمن 
امللك عبداهلل  الشريفني  خادم احلرمني 
نايف  األم��ري  امللكي  السمو  وص��اح��ب 
ابن عبدالعزيز, ولي العهد ونائب رئيس 
الداخلية وكذلك  الوزراء, وزير  جملس 
رئيس  نائب  الداخلية  وزي��ر  نائب  مسو 
مساعد  ومس��و  امل��دن��ي  ال��دف��اع  جملس 
ومجيع  األمنية  للشؤون  الداخلية  وزي��ر 
وكذلك  املدني  الدفاع  جملس  أعضاء 
سعد  الفريق  املدني  للدفاع  البار  االب��ن 
ال��ت��وجي��ري ومج��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني م��ع��ه يف 
املديرية أو املناطق أقول هلم بارك اهلل يف 
جهودكم وجعل ما تقدمونه يف موازين 

حسناتكم ونفع به اجلميع.

يتعرض رجــل الــدفــاع املــدنــي أثــنــاء أدائــه 
اليت  اإلنسانية  املواقف  من  لكثري  ملهامه 
متـــس مــشــاعــره ورمبــــا تــســتــدر دمـــوعـــه.. 

حدثنا عن ذلك؟
عشت  وقد  ج��دًا  وكثرية  كثري  املواقف 
عندما  وأص��ع��ب��ه��ا  ال��ك��ث��ري  وم��ع��ه��ا  منها 

أسرته  ميلك  ما  أع��ز  يفقد  شخصًا  ت��رى 
ابنه  يفقد  أب  أو  حريق  ج��راء  بالكامل 
ال��وح��ي��د يف ح���ادث س��ري م���ؤمل أو أس��رة 
إهمال  بسبب  أحزان  إىل  أفراحها  تتحول 
أطفاهلم حول املسبح أو ذلك العامل الذي 
فقد حياته يف خزان صرف صحي جلهله 
مواقف  فكلها  خماطر  من  حيتويه  مبا 
ال��ذاك��رة وأمت��ن��ى أن  ت��زال يف  مؤملة وال 
املدني  ال��دف��اع  رج��ال  أي��دي  على  يكون 
على  السرور  إدخال  يسهم يف  ما  الشباب 
األرواح  حلفظ  النظام  بضبط  املواطنني 
واملمتلكات وأنا أثق يف عطائهم فاملصاب 
من  ومتابعة عالجية  ودعم  برعاية  حيظى 
قبل والة األمر ومن يتوفى منهم أسأل اهلل 
أن يكتب له الشهادة فقد استشهد وهو 

يف أشرف وأفضل عمل.

اختلفت  وهــل  اآلن  وقتك  تقضي  كيف 
أثناء  كانت  عما  وهواياتكم  اهتماماتكم 

العمل بالدفاع املدني؟
وال��ق��راءة بشكل  أح��رص على اإلط���الع 
حيدث  وم��ا  ال��ع��ام  ال��ش��أن  ومتابعة  يومي 
م��ن ح��ول��ن��ا وأس����أل اهلل أن حي��م��ي ه��ذا 
هلا  يسعى  وم��ن  الفنت  م��ن  وقيادته  البلد 
وقد توجهت بعد التقاعد لدراسة القانون 
وتعترب دراسة مثل هذه التخصصات مطلبًا 
مهماص يف الفرتة احلالية نظرًا ملا تعيشه 
اجمل��االت،  شتى  يف  نهضة  م��ن  اململكة 
أم اهل��واي��ات ف��أن��ا حم��ب ل��ري��اض��ة املشي 
وكذلك السفر متى ما اكتملت مقوماته 

من اهلدف والرفقة.

لين الجانب صفة يكتسبها كل من يشرف بالعمل في الدفاع المدني

أعالم
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 ما النصيحة اليت توجهونها لزمالئكم 
وأبنائكم من رجال الدفاع املدني؟

أن  مب��ا  ولكن  ينصحين  مل��ن  حباجة  أن��ا 
ال��س��ؤال الب��د ل��ه م��ن إج��اب��ة فإنين أق��ول 
على  أنكم  وأف��راد  ضباط  من  إلخواني 
ثقيل  واحل��م��ل  عظيمة  األم��ان��ة  وأن  ثغر 
وأذكركم حبديث املصطفى صلى اهلل 
علية وسلم » عينان ال متسهما النار » فاهلل 
اهلل يف اجلد واإلخالص وأنتم خري من يعلم 
يعرفها  ال  ومتعة  نفسية  راح��ة  هنالك  أن 
إلنقاذ  أح��دك��م  ي��وف��ق  عندما  أن��ت��م  إال 
مصاب  معانات  ختفيف  أو  بريئة  نفس 
تعيشونها  وال��س��رور  السعادة  م��ن  فكم 
أجره  اهلل  ال حرمكم  العمل  ذلك  ج��راء 
ويكفي قدوتنا يف العطاء خادم احلرمني 
للمكروبني  العون  ميد  ال��ذي  الشريفني 
أبناء  من  واألزم���ات  ال��ك��وارث  وضحايا 

اململكة والدول الشقيقة والصديقة.

هل ال زلتم على تواصل مع قادة الدفاع 
املــدنــي، ومــا الـــذي يبقى حــاضــرًا من 

أحاديث الذكريات؟
ن��ع��م وأن����ا ح��ري��ص ع��ل��ى ال��ت��واص��ل مع 
مستوى  على  قيادات  من  الزمالء  كل 
واملشاركة  احلضور  من خالل  املديرية 
حيثما  وأف��راح��ه��م  مناسباتهم  ك��ل  يف 
وتواصل  عالقات  لي  وكذلك  كانت 
مع جمموعة من اإلخوة الزمالء بشكل 
يومي أو أسبوعي ومما يسرني أكثر أن 
هناك إدارات هلا جتمع سنوي أو نصف 
سنوي جيتمع فيه املتقاعدون مع من هم 

على رأس العمل مبختلف رتبهم وحيرص 
عليها اجلميع للسؤال عن بعضهم وتبادل 
فأنا  يستجد  ما  ومعرفة  واملشورة  الرأي 
وما  االجتماعات  هذه  ملثل  املؤيدين  من 
هذا اللقاء اخلري معكم إال إحدى قنوات 
على  الشكر  ول��ك��م  معهم  ال��ت��واص��ل 
إتاحة الفرصة لي لاللتقاء والتواصل مع 

إخواني رجال الدفاع املدني.

ومــاذا  توجهونها  ملــن  أخـــرية..  كلمة 
تقولون فيها؟

الدفاع  منسوبي  لكل  صادقة  دع��وة 
جهودكم  يف  اهلل  يبارك  ب��أن  املدني 
وأن يسدد على طريق اخلري خطاكم 
وأخصك أنت بالشكر على اختيارك 
جملة  صفحة  على  واستضافتنا  لنا 
الدفاع املدني )998( وأمتنى أن أكون 
قد وفقت يف إجاباتي على أسئلتك وأن 
جيد فيها الزمالء ما يسرهم وينفعهم 
ويفيدهم يف أداء مهامهم لتحقيق هدف 
التواصل بني األجيال وتتضاعف الثمار 
ونلتقي  املباركة،  بالدنا  خري  فيه  ملا 

على خري.

الفريق التويجري ابن 
بار للدفاع المدني وأب 
وشقيق لكل منسوبيه 

من الضباط واألفراد

التوعية الوقائية في الحج
أص���ب���ح���ت ال���ت���وع���ي���ة 
ال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��ج��اج 
أح����د أه����م األه�����داف 
األس������اس������ي������ة ال�����ي 
ي��ع��م��ل ال���دف���اع امل��دن��ي 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا وال��ع��م��ل 
ع��ل��ى ت��ن��وي��ع وس��ائ��ل��ه��ا 
إليصال أكرب قدر من 
اإلرش����ادات ال��ي تعني 

ذلك  ما يكتنف  السالمة رغم  لتحقيق  احلجاج 
احلجاج  لغات  بتعدد  تتعلق  صعوبات  من  العمل 
لتلك  تقبلهم  وم��دى  وأعمارهم  ثقافاتهم  وتنوع 
التوعوية يف مدة قصرية جدًا كل ذلك  الربامج 
على  للعمل  يقودنا  كبريًا  وحتديًا  حافزًا  كان 
جتاوز تلك العوامل والوصول إىل اهلدف املنشود 

بتحقيق السالمة للحجاج .
ان��ط��الق��ًا م��ن ذل���ك س��ع��ا ال��دف��اع امل��دن��ي ضمن 
خططه ل��س��الم��ة احل���ج واحل��ج��اج ع��ل��ى إع���داد 
الربامج املتنوعة الي اعتمدت كل ما هو حديث 
وعلمي وعملي يتناسب والتعدد يف لغات احلجاج 
خالل  م��ن  ذل��ك  تطويع  يتم  حبيث  وثقافاتهم 
استخدام اإلشارة والعالمات واأللوان يف إيصال 
املمارسات  لكل  والتنبيه  والتحذير  املعلومة 
أثناء  املخاطر  يف  للوقوع  احلجاج  تقود  قد  الي 
أدائهم للشعائر سعيًا إلرشادهم للطرق الصحية 
ال��ي رص��دت يف  املخاطر  العديد من  يف جت��اوز 
األعوام املاضية من احلجاج والتخطيط امليداني 
واختيار  التوعوية  وامل��واد  الربامج  تلك  إليصال 
واستخدام  احملببة  والوسائل  املناسبة  األوق��ات 
الصور املعربة والرتكيز فيها على إبراز األخطاء 
والطرق الصحيحة يف جتاوز خماطرها يف كل 
تلك  ات��ب��اع  احل��ج��اج يف  وترغيب  احل��ج  م��راح��ل 
اإلرشادات الي تعينهم على إمتام حجهم بسهولة 
هلم  وف��ر  م��ا  ك��ل  استخدام  على  وحثهم  ويسر 
سليمة  صحيحة  بطرق  وجتهيزات  مشاريع  من 
لتحقيق سالمتهم وغريهم من احلجاج,  توصلهم 
احلج  وزارة  مسؤولي  مع  ذلك  والتعاون يف كل 
واجلهات املعنية خبدمتهم يف املشاعر املقدسة يدًا 
بيد وحتقيق أهداف احلكومة الرشيدة يف بذل 
اجلهد والعمل على توفري سبل الراحة والسالمة 
إىل  احل��ج��اج  وع���ودة  احل���رام  اهلل  بيت  لضيوف 

أوطانهم ساملني غامنني بإذن اهلل تعاىل

عقيد/ محمد بن 
سعد عسيري

مدير إدارة التوعية بالحج
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تتلخص  ال��يت  أهدافها  يف  ال��دراس��ة  أهمية  تكمن 
الشباب،  لدى  املواطنة  قيم  التعرف على مستوى  يف 
الوقائي،  األم��ن  تعزيز  يف  القيم  ه��ذه  إسهام  وم��دى 
ورصد املعوقات اليت حتد من ممارسة املواطنة بكل 
يف  املؤثرة  والعوامل  املتغريات  إىل  باإلضافة  قيمها، 

ذلك.
وعرض املقدم الدكتور عبداهلل القحطاني يف مستهل 
خالل  من  املواطنة  ملفهوم  تعريفًا  العلمية،  أطروحته 
منظومة قيمها املتعددة، مثل املشاركة والنظام على 
لصاحل  الفرد  به  يقوم  حضاري  تطوعي  سلوك  أنها 

وطنه أو املكان الذي يعيش فيه أو حتى املنظمة اليت 
يعمل بها،وهو ما يعين أن املواطنة يف تعريفها الواسع 

التزام عقدي وأخالقي وحضاري جتاه الوطن.

القيم منظومة 
قيم  منظومة  أن  القحطاني  الدكتور  ويؤكد 
لقيام  واملالئمة  الوحيدة  الوسيلة  تعد  املواطنة 
الروابط املتعددة بني الناس،حيث تشكل املرجع 
واجملتمع  األف����راد  س��ل��وك  ينظم  ال���ذي  واحمل���ور 
والدولة على حد سواء كما أنها العامل األكثر 
هويته  على  واحل��ف��اظ  اجملتمع  لتماسك  أهمية 

واستقراره وتطوره.
وقد اعتمد املقدم د. القحطاني يف دراسته على 
عينة  من خالل  الشباب  بني  املواطنة  قيم  قياس 
من طالب اجلامعات يف 5 جامعات سعودية، بلغ 
املنهج  ذلك  يف  مستخدمًا  طالبًا،   384 عددهم 

واملسحي  الوثائقي  مبدخليه  التحليلي  الوصفي 
الركن  متثل  الفئة  ه��ذه  باعتبار  االجتماعي، 
من  جمتمع  ألي  االجتماعي  البناء  يف  احل��ي��وي 
اجملتمعات على مر العصور، وانطالقًا من قناعة 
لدى الباحث، بأن الشباب عندما تتوفر هلم البيئة 
ال��درع  يشكلون  طاقاتهم،  الستثمار  املالئمة 
األمن  حلفظ  الفاعلة  وال��ق��وة  ألوطانهم  ال��واق��ي 
والتطور،  التنمية  ب��رام��ج  ومح��اي��ة  واالس��ت��ق��رار 
ووعيًا بضرورة جتديد اآلليات املناسبة لتفعيل قيم 
مقوماتها  توفري  من خالل  الشباب  لدى  املواطنة 
دراس��ات  خ��الل  م��ن  وموضوعية  شفافية  بكل 

علمية تستوعب ظروف ومتغريات العصر.

المواطنة مفهوم 
وتتكون الدراسة من مخسة فصول، حيث تناول 

يف دراسة علمية مشلت 384 من طالب اجلامعات السعودية 
معارف

تحت عنوان قيم المواطنة لدى الشباب وإسهامها في تعزيز األمن الوقائي، قدم 
المقدم الدكتور عبداهلل بن سعيد القحطاني مدير إدارة البحوث بمركز الدراسات 

والبحوث بالمديرية العامة للدفاع المدني أطروحته لنيل درجة الدكتوراه من 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ليضيف للمكتبة األمنية، واحدة من الدراسات 
القيمة لتعزيز إجراءات األمن الوقائي، وإيجاد حلول عملية لمواجهة كافة الظواهر 

والسلوكيات السلبية لدى الشباب والتي تمثل تهديدًا لألمن بمفهومه الشامل.

قيم المواطنة لدى الشباب
وإسهامها في تعزيز األمن الوقائي

مقدم دكتور عبداهلل القحطاني
مدير إدارة البحوث مبركز الدراسات 
والبحوث باملديرية العامة للدفاع املدني
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وأبعادها  الدراسة،  مشكلة  منها  األول  الفصل 
الفصل  احتوى  بينما  وأه��داف��ه��ا،  وتساؤالتها، 
خالل  من  للدراسة  النظرية  اخللفية  على  الثاني 
عرض إلطارها النظري والدراسات السابقة ذات 

العالقة.
ورك���زت ال��دراس��ة يف ه��ذا ال��ب��اب على عرض 
ملفهوم وأهمية قيم املواطنة وأثرها يف اجملتمعات، 
ومكونات هذه القيم ومصادرها، باإلضافة إىل 
وموقف  املواطنة،  مفهوم  لتطور  تارخيية  نظرة 
التحديات  ث��م  امل��واط��ن��ة،  م��ف��ه��وم  م��ن  اإلس����الم 
القيم، إض��اف��ة إىل حمل��ة عن  ت��واج��ه ه��ذه  ال��يت 
مبفهومه  األمن  تعزيز  يف  واجلامعة  الشباب  دور 
الشامل واألمن الوقائي على وجه اخلصوص ودفع 

عجلة التنمية.
وحددت الدراسة أربعة حماور رئيسية تغطي كل 
األبعاد املراد من خالهلا قياس قيم املواطنة لدى 
األمن  تعزيز  يف  إسهامها  على  والتعرف  الشباب 

الوقائي.
اليت  املشاركة  قيمة  األول  احمل��ور  تناول  حيث 
حصلت على مستوى عام مرتفع بني عينة الدراسة، 
وخاصة فيما يتعلق باجلانب املعريف والوجداني، 
اليت  األسئلة  على  الشباب  إجابات  محلت  حيث 
بأهمية  راسخًا  شعورًا  الدراسة،  أداة  تضمنتها 
القيمة يف تقدم األمم وتطورها وقناعة بأن  هذه 
املساهمة  تتضمن  الوطن  خدمة  يف  مشاركتهم 
جمتمعهم،  يف  الفاعل  والتأثري  القرار  صنع  يف 
األمن  تعزيز  يف  تسهم  مشاركتهم  بأن  ووعيهم 
الوقائي، وأن جتنب السلوكيات السلبية حيقق 

هذا اهلدف.
اجل��ان��ب  يف  ال��ش��راك��ة  ق��ي��م��ة  ت��راج��ع��ت  بينما 
السلوكي إىل ما دون املتوسط ألسباب خمتلفة 
يف  التطوعي  بالعمل  اخلاصة  باإلجراءات  تتعلق 

اجملاالت األمنية.
وفيما يتعلق بقيمة النظام باعتبارها من أبرز قيم 
املواطنة خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج 
أهمها وجود حالة من اإلمجاع بني غالبية الشباب 
يف  تسهم  اليت  املواطنة  قيم  من  النظام  أن  على 
وأن  اجمل���االت،  مجيع  يف  الوقائي  األم��ن  تعزيز 
من  ينطلق  كسلوك،  بالنظام  للتقيد  ال��داف��ع 
جتنب  على  احل��رص  ث��م  أواًل،  الذاتية  الرقابة 
املخاطر واملشكالت، ثانيًا اخلوف من العقوبات 

املقررة حبق املخالفني لألنظمة.
أم��ا احمل��ور الثاني م��ن حم��اور ال��دراس��ة وال��ذي 
النتائج  فأظهرت  املواطنة  معوقات  حول  تركز 

اليت  املعوقات  من  ع��ددًا  الباحث،  اليت رصدها 
الوجه  على  امل��واط��ن��ة  قيم  مم��ارس��ة  دون  حت��ول 
قيم  ملمارسة  التشجيع  ضعف  منها  امل��ط��ل��وب، 

املواطنة على أرض الواقع.

المواطنة مقومات 
ويف احملور الثالث والذي تناول مقومات املواطنة 
أظهرت النتائج أن مجيع املقومات الواردة فيه تعد 
قيم  تفعيل ممارسة  مهمة جدًا كونها تسهم يف 
التوالي:  على  وهي  الواقع،  أرض  على  املواطنة 
احملتاجة  ل��ألس��ر  الكريم  العيش  سبل  ت��أم��ني 
وت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات��ه��م األس��اس��ي��ة، االس��ت��ق��رار 
ظاهرة  ومكافحة  واألم��ان،  باألمن  واإلحساس 
الفساد بشتى صوره حبزم وشفافية، توفري فرص 
عمل مناسبة للشباب مع اعتماد سلم رواتب جمٍز 
يتناسب مع ظروفهم املعيشية، تأسيس هيئة عليا 
مشكالتهم  ودراس���ة  الشباب  بقضايا  ختتص 
ملعاجلة قضاياهم وتعزيز مواطنتهم داخل الوطن 

وخارجه.
قيم  ممارسة  أهمية  لتوضيح  املناسب  والتأهيل 
الوقائي،  األمن  تعزيز  يف  املواطن  لدى  املواطنة 
دعم وتشجيع ممارسة قيم املواطنة )كاملشاركة 
واالبتكار( مبوضوعية، العمل على إظهار القدوة 
ومكافأتها،  وتشجيعها  مبوضوعية  الصاحلة 
الوطن  املواطنة وحب  الشرعي ملسألة  وال�تأصيل 
يف اخلطاب الدعوي والرتبوي، واالحتفاء اهلادف 
أمام  ورجاله  الوطن  مكانة  الوطنية  باملناسبات 

األمم األخرى.

المواطنة لتعزيز  توصيات 
وبناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج حيال 
قياس مستوى قيم املواطنة لدى الشباب وارتباط 
تفعيل  من  حتد  اليت  املعوقات  من  بالعديد  ذلك 
خلصت  الواقع،  أرض  على  القيم  هذه  ممارسة 
فيما  تتلخص  التوصيات  من  ع��دد  إىل  ال��دراس��ة 

يلي:
على  للعمل  ومؤهلة  مستقلة  وطنية  هيئة  إنشاء 
على  التعرف  خ��الل  من  الشباب  هموم  معاجلة 
وطنهم  ع��ن  اغ��رتاب��ه��م  أو  احن��راف��ه��م  مسببات 

وجمتمعهم وخاصة يف اجملاالت التالية:
ب��ص��ورة  وتطبيقها  وال��ل��وائ��ح  األن��ظ��م��ة  س��ن  أ - 
تكفل حتقيق تكافؤ الفرص للشباب يف مجيع 

اجملاالت.
ب - ت��وف��ري ف���رص ع��م��ل م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ش��ب��اب يف 

املؤسسات والشركات الوطنية واألجنبية.
آلية مناسبة  املعنية لوضع  العمل مع األجهزة  ج - 

للحد من استقدام األيدي العاملة األجنبية.
ال�تأهيل  الشباب  تأهيل  إسهام اجلامعات يف  د - 
ال��ذي ميكنهم م��ن االخن���راط يف سوق  ال���الزم 

العمل.
حلماية  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تطبيق  وتفعيل 
النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة مبوجب قرار 
جملس الوزراء رقم )43( وتاريخ 1428/2/1ه�، 
واإلسراع يف إنشاء اهليئة الوطنية اليت نصت عليها 
االسرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة 
الفساد للعمل على متابعة تنفيذ أهدافها ورصد 
مهامها  من  يكون  أن  )على  وتقوميها،  نتائجها 

أيضًا(.
واملؤسسات  احلكومية  األجهزة  منجزات  نشر 
وسائل  عرب  للمواطن  اخل��دم��ات  بتقديم  املعنية 
مالية  نهاية كل سنة  دورية يف  وبصورة  اإلعالم 
بهدف إطالع املواطن على حقيقة ما تقدمه هذه 

اجلهات.
وحث املؤسسات التعليمية سواء يف التعليم العام 
أو اجلامعي على االهتمام بتعزيز مكانة الوطن 
يف نفوس الطالب من خالل تنمية الوعي بالعمق 
وعربيًا  إقليميًا  للوطن،  والديين  االسرتاتيجي 
وإسالميًا وعامليًا، بصورة تزرع الفخر واالعتزاز 

لدى الشباب بوطنهم.
وت��ع��زي��ز ق�����درات وم��ك��ان��ة ال���وط���ن م���ن خ��الل 
االهتمام بالشباب لضمان مشاركتهم الفاعلة يف 
حتقيق األمن واالستقرار يف كافة أرجاء الوطن 
وردع من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن 

الغالي.
وهي التوصيات اليت يؤكد الباحث أنها حتققت 
بالفعل من خالل القرارات امللكية السامية اليت 
أصدرها خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز بتاريخ 1430/4/13ه�، واليت تفتح 
أفاقًا رحبة ملمارسة الشباب لقيمة املواطنة وتعزيز 

إسهاماتهم يف حتقيق األمن الوقائي.

القرارات السامية التي أصدرها خادم الحرمين 
الشريفين ترسخ المواطنة في نفوس الشباب
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وسام

لم يكن العريف علي بن سمحان العتيبي يعلم وهو يتلقى 
نبأ ترشيحه ضمن قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ 
خطة تدابير الدفاع المدني لموسم الحج قبل 7 سنوات، أنه 

سوف ينال شرف االستشهاد في أشرف بقاع األرض، وهو 
يؤدي دوره في الحفاظ على أمن وسالمة ضيوف الرحمن 
أثناء أدائهم لمناسك هذه الفريضة الغالية، لينضم بذلك 

إلى قائمة شهداء الدفاع المدني الذين سطروا ببطوالتهم 
أعظم صور التضحية والفداء.

من شهداء الدفاع املدني يف احلج 

فرحة المشاركة في الحج قادته لنيل شرف 
االستشهاد 

مسحان  بن  علي  العريف  يكن  مل 
العتييب يعلم وهو يتلقى نبأ ترشيحه 
ضمن قوات الدفاع املدني املشاركة 
يف تنفيذ خطة تدابري الدفاع املدني 
أنه  سنوات،  سبع  قبل  احلج  ملوسم 
أشرف  االستشهاد يف  سينال شرف 

يف  دوره  ي��ؤدي  وه��و  األرض،  بقاع 
ضيوف  وسالمة  أم��ن  على  احلفاظ 
هذه  ملناسك  أدائ��ه��م  أثناء  الرمحن 
إىل  بذلك  لينضم  الغالية،  الفريضة 
الذين  املدني  الدفاع  شهداء  قائمة 
س���ط���روا ب��ب��ط��والت��ه��م أع��ظ��م ص��ور 

التضحية والفداء.
العريف  استشهاد  قصة  تفاصيل 
علي بن سحمان العتييب يرويها ابنه 
أذكر جيدًا  فيقول  األكرب هاني، 
وه��و   – ي��رمح��ه اهلل   – أب���ي  ف��رح��ة 
قوات  ضمن  للعمل  باختياره  يبلغنا 

ال���دف���اع امل��دن��ي يف م��وس��م احل��ج، 
وسعادته بأن أتيحت له فرصة العمل 
الرمحن واحلفاظ  يف خدمة ضيوف 

على سالمتهم.
يودعنا  وه��و  صورته  جيدًا  وأذك��ر 
أعمال  يف  دوره  ألداء  مغادرته  قبل 

لم يكن العريف علي بن سمحان العتيبي يعلم وهو يتلقى 
نبأ ترشيحه ضمن قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ 
خطة تدابير الدفاع المدني لموسم الحج قبل 7 سنوات، أنه 

سوف ينال شرف االستشهاد في أشرف بقاع األرض، وهو 
يؤدي دوره في الحفاظ على أمن وسالمة ضيوف الرحمن 
أثناء أدائهم لمناسك هذه الفريضة الغالية، لينضم بذلك 

إلى قائمة شهداء الدفاع المدني الذين سطروا ببطوالتهم 
أعظم صور التضحية والفداء.
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احل���ج وق���د ارت��س��م��ت ع��ل��ى وج��ه��ه 
م��ق��دار  تعكس  اب��ت��س��ام��ة ك��ب��رية 
خالل  املهمة  بهذه  وسعادته  فرحته 

حج عام 1425ه�.
العتييب،  علي  الشهيد  ابن  ويضيف   
اليت  احلزينة  اللحظة  تلك  وأذك���ر 
عندما  وعلمنا  وفاته  بنبأ  فيها  أبلغنا 
كان مع جمموعة من زمالئه رجال 
ال���دف���اع امل���دن���ي، ي��ق��وم��ون ب��ت��وزي��ع 
يف  احل��ج��اج  خميمات  على  ال��ف��رش 
من  للسقوط  وت��ع��رض  منى،  مشعر 
يستقلها،  كان  اليت  الشاحنة  أعلى 
وكان السقوط على رأسه مباشرة، 
مما أدى إىل وفاته يف احلال، وسط 
ذه��ول ك��ل م��ن ش��اه��دوا احل��ادث، 
األب  لغياب  احلزن  مشاعر  وكانت 
أننا  إال  علينا،  تسيطر  احل��ن��ون، 
أدركنا ما شرفه اهلل سبحانه وتعاىل 
أي��ام  يف  االستشهاد  ش��رف  بنيل  ب��ه 
مباركة، هي أيام احلج، ويف مشعر 
عليه  صلى  فقد  هلل  واحل��م��د  منى، 
املسجد  يف  احلجاج  من  ع��دد كبري 

احلرام، ومت دفنه مبكة املكرمة.

خاتمة مشرفة
ورغ����م م��ش��اع��ر احل����زن ف���إن ه��ذه 
اخلامتة املشرفة اليت ناهلا يف أفضل 
األوقات وأطهر البقاع كانت دائمًا 
يف ذاكرتنا تواسينا وجتعلنا حنمد 
منح  وأن  وق���دره  قضائه  على  اهلل 
آخر  جعل  وأن  الشرف  ه��ذا  والدنا 

عمله يف احلج.
وتالشت  العتييب..  هاني  ويستطرد 
زمالء  عندما مسعنا  احلزن  مشاعر 
 – اهلل  ي��رمح��ه   – الشهيد  ال��وال��د 
بكل  ويتذكرونه  مناقبه  يعددون 

معالي  كلمات  أنسى  وال  اخل��ري، 
التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
ال���يت ك���ان هل���ا األث����ر ال��ط��ي��ب يف 

ختفيف مصابنا ومواساتنا.
وقد نقل لنا خالل تعازيه لنا، تعازي 
سيدي صاحب السمو امللكي األمري 
ن��اي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز، ول��ي العهد 
وزير  ال���وزراء،  جملس  رئيس  ونائب 
امللكي  السمو  وصاحب   ،الداخلية
األمري أمحد بن عبدالعزيز نائب وزير 
امللكي  السمو  وص��اح��ب  الداخلية 
وزير  مساعد  نايف  بن  األمري حممد 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ش��ؤون األم��ن��ي��ة، ال��ذي 
عريف  برتبة  تعييين  يتم  بأن  أوص��ى 
بالدفاع املدني خلفًا لوالدي – يرمحه 
املشاعر  ه���ذه  ك��ان��ت  وق���د   – اهلل 
بها والة األمر  اليت أحاطنا  الصادقة 
للعمل  لي  حافزًا   – اهلل  حيفظهم   –
امل��دن��ي وم��واص��ل��ة مسرية  ب��ال��دف��اع 

والدي الشهيد يف خدمة الوطن.

حسن السيرة
وعندما التحقت جبهاز الدفاع املدني 
ملست عن قرب األثر الطيب، وحسن 
من  وال����دي،  تركها  ال��يت  ال��س��رية 
خالل كل من التقيت بهم، وكان 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ض��ب��اط واألف�����راد 
ي��ع��رف��ون أن���ين اب���ن ال��ش��ه��ي��د علي 
بالثناء  فيبادرون  العتييب،  مسحان 
ويأملون  بالرمحة،  له  والدعاء  عليه 
أن أقتدي به يف العطاء والتفاني يف 
مع  التعامل  وحسن  ال��واج��ب،  أداء 

الزمالء واالنضباط.
لعل  العتييب  هاني  العريف  وي��ق��ول 
يف ه��ذه األي���ام امل��ب��ارك��ة وذك��رى 
لتقديم  ف��رص��ة  وال����دي،  استشهاد 

ك��ل ال��ش��ك��ر ل��ق��ي��ادات امل��دي��ري��ة 
لي  قدموه  ملا  املدني  للدفاع  العامة 
وحتى  أبي  وفاة  حلظة  منذ  وللعائلة 
العائلة  مبعنى  أحسست  فقد  اآلن، 
واحملبة  التآخي  وعالقات  ال��واح��دة 
املدني،  الدفاع  اليت جتمع منسوبي 
النجاح  وال��يت تعد م��ن أه��م أس���رار 
النبيلة يف  يف أداء مهامهم اإلنسانية 

محاية األرواح واملمتلكات.
العتييب  علي  بن  حممد  الشاب  أم��ا 
االبن األوسط للشهيد » طالب جامعي 
» فيقول: كان والدي – رمحه اهلل 
مثااًل لالنضباط وااللتزام والعمل   –
التفوق  على  يشجعنا  دائ��م��ًا  وك��ان 
ال���دراس���ي واالل����ت����زام األخ���الق���ي، 
وحم���ب���ة ال����ن����اس واحل�������رص ع��ل��ى 
ومن  استشهاده  وبعد  مساعدتهم، 
خ���الل احل��دي��ث م��ع زم��الئ��ه ال��ذي��ن 

الكثري  عرفت  لتعزيتنا،  ت��واف��دوا 
ما  وهو  وإقدامه  واجتهاده  جده  عن 
َمنَّ  اهلل،  ألن  بالفخر  أشعر  جعلين 
عليه بنعمة الشهادة وهو يقوم بواجبه 
وعندما  الرمحن،  يف خدمة ضيوف 
حيني موسم احلج تتجدد هذه املعاني 
وتتجدد معها الذكرى والدعوات له 

بالرمحة واملغفرة.
م��ن ج��ان��ب��ه ي��ت��ح��دث االب���ن األص��غ��ر 
للشهيد العتييب » سلطان » والذي ال 
يتجاوز عمره 9 سنوات فيقول: أشعر 
وال��دي  اس��م  يذكر  عندما  بالفخر 
مسبوقًا بكلمة شهيد وأفرح عندما 
ال��ذي وعد  أق��رأ ع��ن األج��ر العظيم 
اهلل به الشهداء من النعيم يف اجلنة، 
وأن  طيارًا  أصبح  أن  أمتنى  ويضيف 

أخدم الوطن مثلما كان أبي.

شكر واجب
وخيتتم العريف هاني العتييب أكرب 
العتييب  سحمان  علي  الشهيد  أبناء 
ح��دي��ث ذك����رى اس��ت��ش��ه��اد وال���ده 
خالل موسم احلج قبل سبع سنوات، 
والتقدير  آيات الشكر  برفع أمسى 
لصاحب السمو امللكي األمري حممد 
ابن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير 
ما  على  األمنية  للشؤون  الداخلية 
على  وحرصه  الشهيد  ألس��رة  قدمه 
موصول  والشكر  هل��م،  م��واس��ات��ه 
عام  مدير  التوجيري  الفريق  ملعالي 
الدائم  اتصاله  على  املدني  الدفاع 
كل  متابعة  على  وحرصه  باألسرة 
معاملة  فيما خيص  وكبرية  صغرية 
احلانية  األبوية  ومشاعره  الشهيد، 
اليت يعرفها كل أبناء وأسر الدفاع 

املدني.

االبن األكبر للشهيد: 
كل الشكر لألمير 
محمد بن نايف أن 

منحني فرصة مواصلة 
مسيرة والدي

حممد بن علي العتييب هاني مع أخوه سلطان
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جت��س��د غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات ال���دف���اع امل��دن��ي 
تطويرها منوذجًا  بعد  املقدسة  بالعاصمة 
االتصاالت  تقنيات  من  لإلستفادة  مثاليًا 
خدمات  جب��ودة  اإلرت��ق��اء  يف  واملعلومات 
درج��ات  ألعلى  وال��وص��ول  املدني  ال��دف��اع 
البالغات عن احلوادث  تلقي  الفاعلية يف 

وتعزيز  مباشرتها،  االستجابة يف  وسرعة 
للحيلولة دون وقوعها  الوقائية  اإلجراءات 

أو تفاقم خماطرها.
عمليات  غرفة  تطوير  عملية  سبقت  وقد 
إجراء  املقدسة  بالعاصمة  املدني  الدفاع 
أفضل  ح��ول  وم��ي��دان��ي��ة  عملية  دراس����ات 

احل��وادث  عن  البالغات  لتلقي  الوسائل 
امليدانية،  وال���وح���دات  ال��ف��رق  وحت��ري��ك 
الدولية  التجارب  من  ذلك  يف  واالستفادة 

املتميزة.
وأس��ف��رت ه��ذه ال��دراس��ات ال��يت ق��ام بها 
عدد من املختصني يف إدارة الدفاع املدني 

نقطة ضوء

غرفة عمليات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة:

أحدث التقنيات لتعزيز اإلجراءات الوقائية 
وسرعة االستجابة في مواجهة الحوادث
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جمموعة  اعتماد  عن  املقدسة  بالعاصمة 
وأنظمة  التقنيات  العلمية  الوسائل  م��ن 
تقليص  اسهمت يف  واليت  اآللي  احلاسب 
زمن تلقي البالغات إىل ما يتجاوز 3 – 6 
باإلضافة إىل احلصول عن وصف  ثواٍن، 
دقيق ملوقع احلادث أيًا كانت درجة وعي 
تعليمه  ومستوى  ال��ب��الغ  ص��اح��ب  وح��ال��ة 
درجة  أو  احلادث  وقوع  ومعرفته مبكان 

خطورته.
وم���ن ه���ذه ال��وس��ائ��ل وال��ت��ق��ن��ي��ات ن��ظ��ام 
لتحديد موقع املتصل آليًا وذلك باستخدام 
اخل��رائ��ط وامل��ص��ورات اجل��وي��ة، وامل��درج 
عليها كافة التفاصيل اخلاصة باملنشآت 
متركز  ونقاط  اإلي��واء  ومواقع  الصحية 
واملتحركة  الثابتة  املدني  الدفاع  وحدات 

وأفضل طرق الوصول للموقع.
املدني  الدفاع  عمليات  غرفة  واستفادت 
بالغة، عن طريق  بدقة  املواقع  يف حتديد 
»واص���ل« وك��ذل��ك عن  ال��ربي��دي  النظام 
بشركة  االش����رتاك����ات  أرق�����ام  ط��ري��ق 

الكهرباء مبنطقة مكة املكرمة.
املدني  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة  وحققت 
إجن�����ازًا ك��ب��ريًا ب��اع��ت��م��اد ن��ظ��ام ال��رب��ط 
املقدسة  العاصمة  لعمليات  االلكرتوني 
باملنشآت احليوية عن طريق أبراج خاصة 
االن��رتن��ت  ع��رب  االس��ت��ش��ع��ار  بتقنية  تعمل 
العمليات  غ��رف��ة  مل��ن��س��وب��ي  ت��ت��ي��ح  وال����يت 
املنشآت  ه��ذه  يف  ح���وادث  أي  استشعار 
حدوثها  فور  املقدسة  بالعاصمة  احليوية 
وذلك من خالل ما يتيحه هذا النظام من 
إمكانية املراقبة واملتابعة ألنظمة اإلنذار 
وكذلك  املنشآت  ه��ذه  يف  احل��رائ��ق  عن 
املياه  ومستوى  والسالمة  اإلطفاء  أنظمه 
املصاعد  وسالمة  احلرائق،  خزانات  يف 
وك���ذل���ك امل��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��م��رة ألع��م��ال 

شركات الصيانة.
فوائد  حتقيق  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  على  وي��ع��ول 
للمباني  السالمة  مستوى  لرفع  كبرية 
والسكان من احلجاج واملعتمرين وضبط 
والتأكد  والسيطرة،  التحكم  درج��ة 
أن��ظ��م��ة مكافحة  م��ن س��الم��ة وف��اع��ل��ي��ة 
ومحايتها  احليوية،  املباني  يف  احل��رائ��ق 
واإلن��ذار  املتعمد،  التعطيل  أو  العبث  من 
ال���ط���وارئ وحتقيق  ح���االت  امل��ب��ك��ر يف 
املشاركة  اخلدمات  مع  التنسيق  سرعة 

ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ك��ال��ش��رط��ة واإلس��ع��اف 
شركات  تأهيل  ومتابعة  واملستشفيات 
خدماتها  ج���ودة  م��ن  للتأكد  ال��س��الم��ة 
اخلاصة  العمل  أنظمتها وكفاءة  وفعالية 
بها، والتأكد من انتظام أعمال الصيانة 
يف األوقات احملددة هلا، فضاًل عن فاعلية 
النظام يف حتديد مواقع احلوادث اليت قد 
عن  متناهية  بدقة  املنشآت  ه��ذه  يف  تقع 
أجن��زت  وق��د  الرقمية،  اخل��رائ��ط  طريق 
ملا  مسحًا  املدني  ال��دف��اع  عمليات  غرفة 
بهذا  آليًا  ربطها  يتم  مبنى  يزيد عن 100 
النظام تشمل الفنادق واملدارس اخلاصة، 
واملستشفيات ومراكز  الفندقية  والشقق 
وامل��ب��ان��ي احلكومية يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

املرحلة التجريبية للنظام.
كبرية  فاعلية  أثبتت  ال��يت  األنظمة  وم��ن 
يف غرفة عمليات الدفاع املدني نظام تتبع 
إمكانات  من  ضاعف  ال��ذي  املركبات 
تنفيذ  امل��ي��دان��ي��ة، يف  وال���وح���دات  ال��ف��رق 
املناطق  ويف  ال��ط��رق  على  اإلن��ق��اذ  م��ه��ام 

السيول،  وح��وادث  واجلبلية  الصحراوية 
وح��دات  ك��اف��ة  وأداء  متابعة  وك��ذل��ك 
الدفاع املدني وسرعة مباشرتها للحوادث 
ملواقع  ال��وص��ول  وإرش��اده��ا ألفضل ط��رق 

احلوادث.
واعتمدت عمليات الدفاع املدني بالعاصمة 
من  ل��الس��ت��ف��ادة  دق��ي��ق��ة  منهجية  امل��ق��دس��ة 
مع  التعامل  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم 
منذ  تطبيقها  يتم  وال���ك���وارث  احل����وادث 
اللحظة األوىل لتلقي البالغات، مبا يتيح هلا 
معرفة نوعه، وحتديد موقعه على صور يتم 
كذلك  االصطناعية،  باألقمار  التقاطها 
احمليطة  املنطقة  خصائص  على  التعرف 
والتعرف  بها،  املوجودة  واملباني  باحلوادث 
منطقة احلادث ومتريرها  على طبوغرافية 
مصادر  حتديد  وكذلك  امليدانية،  للفرق 
مواقع  وأق��رب  احل��ادث  اخل��ط��ورة مبنطقة 
ومراكز  اإلي���واء  وم��راك��ز  للمستشفيات 
اإلسناد اآللي وأقرب الطرق ملباشرة البالغ 

ومناطق العزل واحلماية تبعًا لنوع احلادث.

استشعار الحوادث في المنشآت الحيوية
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املدني  للدفاع  العامة  املديرية  أعدت 
ال��دي��ن��ي��ة  ال���ش���ؤون  إدارة  يف  مم��ث��ل��ة 
تنمية  إىل  ت��ه��دف  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ��ط��ة 
املدني  الدفاع  لرجال  الديين  الشعور 
م��ه��م��ة احل����ج ه��ذا  امل���ش���ارك���ني يف 
امل��ع��ن��وي��ة ألداء  ال����روح  ال��ع��ام، ورف���ع 
م��ه��ام��ه��م ع��ل��ى ال���وج���ه األك���م���ل يف 
على  والتغلب  الرمحن،  خدمة ضيوف 
أثناء  تواجههم  اليت  الصعوبات  كافة 

مهامهم. أداء 
ويتم تنفيذ اخلطة يف أحد عشر موقعًا 
هي مقر املديرية العامة للدفاع املدني 
العزيزية،  حب��ي  املقدسة  بالعاصمة 
ومقر إدارة الشؤون الدينية يف احلج، 
التموين  ومقر  املساندة  القوة  ومقر 
املدني  الدفاع  وعمليات  الوبر،  بدقم 
احلاسب  ومركز  منى،  يف  باملشاعر 
الدفاع  وقيادات  منى،  مبشعر  اآلل��ي 
يف م��ن��ى وم��زدل��ف��ة وع���رف���ة ب��ك��اف��ة 
املدني  الدفاع  طريان  وقاعدة  فروعها 
ب��امل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة، ب��اإلض��اف��ة إىل 
املدنية  واحل��م��اي��ة  التحقيق  م��ق��رات 

منى. اجلسر مبشعر  وقوة 
عدد  يف  اخلطة  تنفيذ  وسائل  وتتنوع 
تنفيذها  ع��ل��ى  ت��ش��رف  ال���ربام���ج  م��ن 
املقدم  بإشراف  متخصصة  جلان  عدة 

إدارة  م��دي��ر  الرشيد  علي  ب��ن  حممد 
الربامج،  هذه  ومن  الدينية،  الشؤون 
تنظيم  ويتضمن  ال��ت��وع��وي  ال��ربن��ام��ج 
التوعوية  احملاضرات  من  عدد  وإلقاء 
واإلرشادية اليت يشارك فيها خنبة من 
من  وعدد  العلماء،  الفضيلة  أصحاب 

اإلسالمية  الشؤون  وزارة  من  الدعاة 
واألوق��������اف وال����دع����وة واإلرش�������اد، 
امل��ص��اح��ف  ت����وزي����ع  إىل  ب���اإلض���اف���ة 
وال���وس���ائ���ل ال��ت��وع��وي��ة م���ن ال��ك��ت��ب 
وامل��ط��ب��وع��ات ع��ل��ى مجيع  واألش��رط��ة 
يف  املشاركني  املدني  ال��دف��اع  رج��ال 

احلج. مهمة 
التوعوي  الربنامج  فعاليات  وتتواصل 
ب��إل��ق��اء ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ك��ل��م��ات 
املصليات  بعد كل صالة يف  القصرية 
ف���رق  م���واق���ع مت���رك���ز  امل���ق���ام���ة يف 
ووح�����دات ال���دف���اع امل��دن��ي واجمل��ه��زة 

220 محاضرة توعوية وإرشادية لرجال الدفاع الـــــمدني المشاركين في مهمة الحج 
ضمن خطة متكاملة إلدارة الشؤون الدينية

ال���ش���ؤون  إدارة  ج���ه���زت 
ال��دي��ن��ي��ة ب��ال��دف��اع امل��دن��ي 
مصلى   100 م��ن  أك��ث��ر 
ب��امل��ش��اع��ر امل���ق���دس���ة يف 
وعرفات،  ومزدلفة  منى 
الدفاع  منسوبي  الستقبال 
امل���دن���ي امل���ش���ارك���ني يف 
ت���ن���ف���ي���ذ خ����ط����ة ت����داب����ري 
خالل  ال��ط��وارئ  مواجهة 
العام،  ه��ذا  احل��ج  موسم 

الفرش  التجهيزات  ومشلت 
وأج���ه���زة ال���ص���وت وت��زوي��د 
مج��ي��ع امل��ص��ل��ي��ات ب��أع��داد 
ك���اف���ي���ة م����ن امل���ص���اح���ف 
وذلك  التوعوية،  والكتب 
ع��ل��ى ض���وء ح��ج ال��وح��دات 
امل��ي��دان��ي��ة يف كل  وال��ف��رق 
من  ع��دد  وتكليف  م��وق��ع، 
يف  ال���ص���الة  ألداء  األئ���م���ة 
ه����ذه امل��ص��ل��ي��ات، وإل���ق���اء 

بعد  اإلرش��ادي��ة  الكلمات 
األسئلة  واستقبال  الصالة، 

الفتاوى  وب��ي��ان  الشرعية 
هلا. الالزمة 

و100 مصلى لرجال الدفاع المدني في منى 
ومزدلفة وعرفات

11 عرضًا مرئيًا لمعالجة 
بعض القضايا التي قد 

تؤثر سلبًا على األداء
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هل يلزم الفرقة امليدانية أذان وإقامة 
أو تكفي اإلقامة أو ال يلزمهم أذان وال 

إقامة؟
الذين جيتمعون  اجلماعة  هي  الفرقة 
ت��اب��ع��ة  أو  ح���ك���وم���ي���ة،  دائ�������رة  يف 
تلك  يف  للحاجة  فيصلون  لشركة، 
األذان  يسمعون  ع��ادة  وأنهم  الغرفة، 
يستطيعون  وال  حوهلم،  املساجد  يف 
مل��الزم��ت��ه��م  امل��س��اج��د  إىل  ال���ذه���اب 
ودوامهم، فيكتفون باإلقامة ويصلون 

مجاعة، أوقات دوامهم واجتماعهم.
 

هل يلزم كل فرقة أن يكون هلا مؤذن 
وإمام؟

أو يف  فرقة يف غرفة  إذا ك��ان كل 
دائرة مستقلة، فإن كل فرقة يكون 
هل��م إم���ام يصلي ب��ه��م، وأم���ا امل���ؤذن 
ويقيم  امل��س��اج��د،  ب���أذان  فيكتفون 

واحد منهم من غري تعيني.

أن ينتظر  الفرقة  يلزم مؤذن  س: هل 
وقتًا معينًا لإلقامة؟

إذا كانوا جمتمعني ال ينتظرون أحدًا 
يأتي من بعيد، فال حاجة أن ينتظروا 
وقتًا إال إذا كانوا حيتاجون إىل وضوء 
أو قضاء حاجة، فينتظرون بقدر تلك 
مستعدين  إذا ك��ان��وا  أم��ا  احل��اج��ة، 

فإنهم يقيمون ويصلون.

مساجد  تعترب  الــفــرق  مصليات  هــل 
وتسن هلا حتية؟

ال��ص��ل��وات  فيها  تصلى  ك��ان��ت  إذا 
اخلمس، وكانت حُمجرة وهلا أسوار 
الصالة،  وق��ت  تفتح  وأب��واب  وسقف 
حتية  هل��ا  تسن  مساجد  تعترب  فإنها 
إذا  أم��ا  اجللوس،  أراد  ملن  ركعتني 
كانت طرقًا أو مكاتب وحنوها فإنه 

ال يعترب هلا حكم املساجد.

* أجاب عنها: فضيلة الشيخ 
عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين 
-رمحه اهلل-

فتاوى * 220 محاضرة توعوية وإرشادية لرجال الدفاع الـــــمدني المشاركين في مهمة الحج 
ب��ك��اف��ة ال��ت��ج��ه��ي��زات م���ن امل��ص��اح��ف 
وغريها،  والسجاد  الصوتية  واألج��ه��زة 
أكثر  القصرية  احملاضرات  عدد  ويبلغ 
تعزيز  إىل  ت��ه��دف  حم��اض��رة   220 م��ن 
لعظم  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رج��ال  استشعار 
للحفاظ  عواتقهم  على  امللقاة  األم��ان��ة 
ع��ل��ى أم���ن وس���الم���ة ض��ي��وف ال��رمح��ن 

بيت اهلل احلرام. والتفاني يف خدمة 
 66 التوعوي  الربنامج  أنشطة  وتشمل 
م��س��اب��ق��ة ث��ق��اف��ي��ة جت��م��ع ب���ني اجل��ان��ب 
قد  م��ا  لتخفيف  وال��رتوحي��ي  ال��ت��وع��وي 
العمل  ب��ف��ع��ل ض��غ��ط  أع��ب��اء  م��ن  ي��ن��ش��أ 
حلضور  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  وتشجيع 
ال���ربام���ج ال��ت��وع��وي��ة واإلف������ادة م��ن��ه��ا، 
بعد  التوجيهية  ال��ق��راءة  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
املصليات  أئمة  بها  يقوم  وال��يت  الصالة 

الكبرية.
مهمة  خالل  الدينية  الشؤون  إدارة  تقدم 
احل���ج أح���د ع��ش��ر ع���رض���ًا م��رئ��ي��ًا يتم 
إىل  وتهدف  متطورة،  بوسائل  عرضها 
ال��يت يشكل  ال��ظ��واه��ر  ب��ع��ض  م��ع��اجل��ة 
حيول  رئيسيًا  وعائقًا  خ��ط��رًا  وج��وده��ا 

مثل  امل��رج��وة  األه����داف  حتقيق  دون 
الوقت،  وإه���دار  امل��خ��درات  تعاطي 
امل��ع��دات  ص��ي��ان��ة  يف  اإله���م���ال  أو 

واآلليات.
يف  الدينية  الشؤون  إدارة  وت��وزع 
م��ي��دان خطة  احل��ج يف ك��ام��ل 
من  كبري  عدد  املدني  الدفاع 
امللصقات اليت تتضمن فتاوى 
الشرعية  املسائل  أهم  حول 
وال����يت ت��ه��م رج����ال ال��دف��اع 

مهامهم،  أداء  أث��ن��اء  امل��دن��ي 
الصالة  ملواقيت  عرض  مع 

املقدسة  املشاعر  يف 
وال������������يت ق��������د ال 

ي����س����م����ع ف���ي���ه���ا 
يف  إال  اآلذان 
األي��ام األخ��رية، 
فيها  يتم  وال��يت 

مساجد  تشغيل 
م���ن���ى وم���زدل���ف���ة 

الدينية  الشؤون  قامت  كما  وعرفات، 
ب��ط��ب��اع��ة ع���دد ك��ب��ري م���ن امل��ل��ص��ق��ات 
على  وتوزيعها  القبلة،  باجتاه  للتعريف 
مج��ي��ع امل���راك���ز وال����وح����دات وال��ف��رق 
امليدانية لتجنب اخلطأ الذي قد حيصل 
من  كثري  يف  القبلة  اجت���اه  حت��دي��د  يف 

املواقع.
من  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ش��ؤون  إدارة  وتستقبل 
خالل خط هاتفي خاص بالفتاوى كافة 
الساعة  مدار  على  الشرعية  التساؤالت 
أعضاء  أح��د  من  عليها  اإلج��اب��ة  وتوفري 
فيما  وخ��اص��ة  ال��ع��ل��م��اء،  ه��ي��ئ��ة ك��ب��ار 
كالسفر  احل��ج  مهمة  بأحكام  يتعلق 

واملكان. بالزمان  املتعلقة  واألحكام 
ال��رش��ي��د مدير  امل��ق��دم حم��م��د  وأوض���ح 
تشكيل  مت  أنه  الدينية،  الشؤون  إدارة 
جلنة  ه��ي  اخل��ط��ة  لتنفيذ  جل���ان  أرب���ع 
الفنية  الشؤون  وجلنة  التوعوي  الربنامج 
املساجد  وجلنة  اإلدارية  للشؤون  وجلنة 

واألئمة.
قد  أن���ه  إىل  م��ش��ريًا 
الربنامج  روعي يف 
ال��ت��وع��وي ع��دم 
ت���������ك���������رار 
امل������وض������وع 
ال���واح���د يف 
م���وق���ع،  أي 
واخ�������ت�������ي�������ار 
األوق����������������������ات 
امل�������ن�������اس�������ب�������ة 
ل����ل����م����ح����اض����رات 
امل���واق���ع  مج���ي���ع  يف 
امل����خ����ت����ارة، ك��ذل��ك 
اخ���ت���ي���ار امل���وض���وع���ات 
العمل  أمانة  مثل  املناسبة 
واألم���ن ال��ف��ك��ري وش��رف 
خ����دم����ة ض����ي����وف ال����رمح����ن، 
اليت  الكتب  اختيار  كذلك 
يتم القراءة منها بعد الصالة، 
م��ث��ل ري�����اض ال���ص���احل���ني أو 
هيئة  ع��ن  ال���ص���ادرة  ال��ف��ت��اوى 

العلماء. كبار 

ملصقات

للتعريف بمواقيت 

الصالة واتجاه القبلة 

في المشاعر

المقدسة
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صحة ورياضة

ح������ذرت أخ���ص���ائ���ي���ة ال��ت��غ��ذي��ة 
كنانة،  أم���ل  اإلكلينيكية 
حجاج بيت اهلل احلرام والعاملني 
يف خدمتهم، من تناول األطعمة 
غ���ري امل��ط��ب��وخ��ة ك��ال��س��ل��ط��ات 
لعدم ضمان  املقشرة  والفواكه 
اجلراثيم،  من  وخلوها  نظافتها 
وط��ال��ب��ت احل���ج���اج وم��ن��س��وب��ي 
أعمال  امل��ش��ارك��ة يف  اجل��ه��ات 
النشويات  م��ن  باإلكثار  احل��ج 
الفواكه  واختيار  وجباتهم  يف 
ذات القشور كالربتقال واملوز، 
وعدم اإلف��راط يف شرب القهوة 
والشاي كي ال تسبب هلم إدرارا 
اجلفاف  إىل  يعرضهم  البول  يف 
م��ن جمهود  يبذلونه  م��ا  ظ��ل  يف 

كبري يف مناطق مكشوفة.
املاء  ش��رب  من  لإلكثار  ودع��ت 
قبل احلج بأسبوع لتاليف اجلفاف 
أثناء احلج،  واالستمرار يف ذلك 
»يفضل شرب  أن��ه  إىل  وأش���ارت 
تناول  بعد  الليمون خاصة  عصري 
حيتوي  الليمون  ألن  ال��وج��ب��ات، 
ويقوم  عالية  م��ع��ادن  نسبة  على 
على تطهري األمعاء وخيلصها من 

مشاكل التسمم الغذائي«.
فرصة  احل���ج  أن  إىل  ون��وه��ت 
ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���������وزن ل��ك��ث��رة 
االستفادة  لذا جيب  احلركة، 
م���ن ذل���ك وع����دم زي�����ادة نسبة 
املبذولة،  األكل عن احلركة 
بعد موسم  واالستمرار يف ذلك 
احل��ج م��ن أج��ل احل��ص��ول على 

النتائج املرجوة.

اجتماع ماليني احلجاج يف بقعة صغرية 
وفق فرتة زمنية حمدودة يضاعف من 
ب��األم��راض اجللدية  اإلص��اب��ة  ف��رص 
تأثري  احل��ج، فضاًل عن  خ��الل موسم 
والرطوبة  واحل���رارة  الشديد  ال��زح��ام 

والتعرض الطويل للشمس.
وق���د ش��رف��ت ب���إج���راء ع���دة دراس����ات 
اجللدية  األم��راض  نسبة  أن  أوضحت 
يف احلج تفوق مثيالتها 6% عن املواسم 
األخرى، علمًا بأن معظم هذه األمراض 
يقومون  من  أو  احل��اج  تصيب  قد  ال��يت 
على خدمتهم ميكن منع حدوثها وإذا 

حدثت ميكن معاجلتها بشكل كاف إذا مت العالج يف 
بداية املشكلة.

وميكن تقسيم األمراض اجللدية يف احلج إىل نوعني:
عند  م��وج��ودة  مزمنة  جلدية  أم��راض  تفاقم  األول:  النوع 
املريض من قبل. أما النوع الثاني: فحدوث أمراض جلدية 
جديدة أثناء احلج ومن أهم أسباب تفاقم األمراض اجللدية 
املزمنة أثناء احلج: نسيان أخذ العالجات املستمرة أو عدم 
تزيد احلالة مثل  التعرض ملثريات  أو  تعاطيها  االنتظام يف 

األمراض اليت بها حساسية للتعرض للشمس.
أما أمراض اجللد اليت حتدث اإلصابة بها يف احلج فتنتج 

بسبب العدوى من اآلخرين.
الذئبة  للشمس مرض  بالتعرض  تزيد  اليت  األمراض  ومن 
اجلسم  يف  متعددة  أجهزة  يصيب  م��رض  )وه��و  احل��م��راء 
للشمس(  الطويل  بالتعرض  ويتفاقم  اجللد  على  ويظهر 
على  بنيه  تصبغات  ع��ن  ع��ب��ارة  )وه��و  الكلف  وك��ذل��ك 
الوجه حتصل لدى النساء أكثر من الرجال وتزداد بشدة 
الناس  بعض  لدى  يوجد  وكذلك  للشمس(  التعرض  مع 
حساسية ضياءية )حيصل لديهم حكة وطفح بعد التعرض 
على  حيصل  ف��ريوس��ي  التهاب  وه��ن��اك  الشمس(.  ألشعه 
على شكل  يظهر  البسيط  باهلربس  يسمى  الشفه  طرف 
حويصالت بها سائل شفاف على خلفية محراء ومن أسباب 
انتكاس احلالة التعرض الطويل للشمس مع اإلجهاد. لذا 

فإن الوقاية من التعرض املباشر للشمس 
انتكاسة  من  للوقاية  مهمًا  أم��رًا  يعد 

هذه األمراض.
وقد حتصل احلروق الشمسية حتى 

ل���دى األش��خ��اص ال��ذي��ن ل��ي��س لديه 
أم�����راض م��س��ب��ق��ة. وحي��ص��ل احل���رق 

ألشعة  ال��ط��وي��ل  ب��ال��ت��ع��رض  الشمسي 
املباشرة ويظهر على شكل بقع  الشمس 

وتكون  احلكة  وش��دي��دة  ومنتفخة  مح��راء 

ويتم  فقاعات  بها  تظهر  وقد  مؤملة  كذلك 
عالج احلروق الشمسية عن طريق استخدام 
الكمادات الباردة وكريم السرت وئيد مع 

أخذ حبوب خمففة لألمل. 
ويعد التهاب ثنيات اجللد )املذح( مشكلة 
شائعة لدى احلجاج ومن يقوم على شؤونهم 
على  يظهر  حيث  منهم.  البدناء  خصوصًا 
بها  ي��ظ��ه��ر  وق���د  مح����راء  منطقة  ش��ك��ل 
إذا  صديدية  بيضاء  رؤوس  ذات  ح��ب��وب 
املنطقة. وقد  غزت فطريات اخلمائر هذه 
يستدعي األمر استخدام كرميات مضادة 
ثنيات  التهابات  للفطريات وميكن جتنب 

اجللد بتهوية املنطقة وارتداء املالبس القطنية الواسعة.
بني  االح��ت��ك��اك  مناطق  يف  تسلخات  حت��دث  ق��د  كما 
الفخذين خصوصًا ملن ميشون فرتات طويلة ومتواصلة وال 

يستخدمون كرميات عازلة أو بودرة لتجفيف العرق.
كذلك قد حتدث إصابات وجروح لدى مرض السكري 
بالقدمني وذلك لفقد اإلحساس يف هذه املناطق وقد تتفاقم 
واقي  بارتداء حذاء  ينصح  لذا  ويتلوث اجلرح  هذه احلالة 
لعالج  يومي  القدم بشكل  تفقد  ينبغي  ومناسب كذلك 
وتصبح  األم��ور  تتطور  أن  قبل  التهاب بشكل مبكر  أي 

احلالة صعبة.
استخدام  التالية:  بالطرق  للشمس  التعرض  من  الوقاية 
وقت  القوية خصوصًا  الشمس  أوقات  وجتنب  الشمسية، 

الظهرية.
الصحيح  واالستخدام  الشمسي  الواقي  باستعمال  وينصح 
على  منه  واف��رة  كمية  بوضع  يكون  الشمسي  للواقي 
الوجه واليدين قبل اخلروج بثلث ساعة ويتم تكرار وضعه 
كل 3 ساعات إذا كان سيبقى يف الشمس مدة أطول من 
3 ساعات. علمًا بأن مفعول الواقي يزول بعد غسله أو مرور 

3 ساعات على وضعه حتى لو مل يغسل.

3( عدم استخدام مناشف وأدوات الغري.
الصابون  وجتنب  املتكرر  االستحمام  على  احل��رص   )4
مثل  األم����راض  بعض  يهيج  ق��د  )ألن���ه  املعطر  أو  ال��ق��وي 

األكزميه(.
5( من كانت لديه أمراض جلدية مزمنة ويأخذ هلا أدوية 
بشكل مستمر جيب عليه مراجعة طبيب 
للحج  س��ف��ره  قبل  اجل��ل��دي��ة  اإلم����راض 
كما ينبغي عليه أخذ كمية كافية 

من األدوية معه.

تجنب تناول 
أكل السلطات 

والفواكه 
المقشرة في 

الحج 

األمراض الجلدية في الحج

الدكتور/ خالد الغامدي 
استشاري األمراض اجللديه الربوفسور 

املشارك بكلية الطب-جامعة امللك سعود 
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استشاري  الفيفي  س��امل  ال��دك��ت��ور  أك��د 
فيصل  امللك  مبستشفى  الصدرية  األم��راض 
اجل��ه��از  ال��ت��ه��اب��ات  أن  جب���دة،  التخصصي 
شيوعًا  األم���راض  أكثر  م��ن  ُتعد  التنفسي 
األماكن  ملحوظ يف  تزداد بشكل  ولكنها 
هو  كما  العالية،  البشرية  الكثافة  ذات 
ومكة  املقدسة  املشاعر  منطقة  يف  الوضع 
امل��ك��رم��ة، أث��ن��اء م��وس��م احل���ج، وي��أت��ي يف 
احلج  يف  التنفسي  اجل��ه��از  أم���راض  مقدمة 
اجملاري  إصابة  من  غالبًا  وتنتج  الربد  نزالت 
اليت تؤدي  الفريوسات  العليا بأحد  التنفسية 
إىل التهاب األغشية املخاطية لألنف والبلعوم 
واحلنجرة وقد يشمل أيضًا التهاب اللوزتني، 
ويسهل انتقال العدوى من شخص مصاب إىل 
شخص سليم معافى عن طريق الرذاذ الذي 
العطس.  أو  السعال  يتطاير خصوصًا عند 

اإلصابة  أع��راض  أن  الفيفي  الدكتور  وأوض��ح 
انتقال  من  ساعات  عدة  بعد  تظهر  الربد  بنزالت 
ال��ع��دوى وتتمثل يف ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة، آالم 
البلع وتغري يف الصوت  يف احللق، مع صعوبة يف 
االلتهاب  يكون  احلنجرة(،  االلتهاب  مشل  )اذا 
املخاطية من  السوائل  إفراز  مصحوبًا بكثرة يف 
األنف. وعادة ما تستمر األعراض ما بني 2 إىل 4 

أيام ثم ختف تدرجييًا حتى ختتفي متامًا.
وُينصح املصاب يف هذه احلالة بالراحة التامة أثناء 
تناول  اإلمكان، كما ميكنه  قدر  اإلصابة  فرتة 
عقار  مثل  احلاجة  عند  واحل���رارة  ل��ألمل  ُمسكن 
بعض  تناول  يستطيع  كما   Acetamenophen
املسكنات املوضعية إذا كانت آالم احللق ُتسبب له 
إزعاجًا ملحوظًا. وال ينصح إطالقًا بتناول املضادات 
احليوية، حيث ان الغالبية العظمى من نزالت الربد 
تنتج من اإلصابة بأحد الفريوسات اليت ال تستجيب 

ل��ل��م��ض��ادات احل��ي��وي��ة، 
ال�����يت ن��ن��ص��ح ب���ه���ا يف 
ح��������االت االل���ت���ه���اب 

البكتريية.
الدكتور  وينصح 
امل��ري��ض  الفيفي 
امل���ص���اب ب��ن��زل��ة 
اث��ن��اء اداء  ب��رد 
احلج  مناسك 
قناع  بارتداء 
واألنف  للفم 

ال��س��اع��ات  يف  خ���ص���وص���ًا 
تكون  حيث  األع���راض،  ظهور  م��ن  األوىل 
بغرض  وذل��ك  عالية  ال��ع��دوى  ح��دوث  نسبة 
معه يف  يقيمون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  مح��اي��ة 

نفس اخليمة أو يشاركونه يف وسيلة النقل.

إرشادات لتجنب مضاعفات اإلصابة بنزالت البرد

األعمال  جم��ال  يف  يشتغلون  ال��ذي��ن  يتعرض 
امليدانية خالل موسم احلج مثل رجال الدفاع 

املدني ملخاطر اإلصابة بضربات الشمس.
ويوصي األطباء يف هذا الصدد بأخذ احليطة 
مع  التعايش  بغية  الفرتة  هذه  خالل  والوقاية 
احلرارة املرتفعة جدا واشتداد أشعة الشمس. 
ن��ادرة  حالة  بأنها  الشمس  ض��رب��ات  وت��ع��رف 
ولكنها خطرية ميكن أن حتدث ألي شخص 
لفرتة طويلة جدا  ورطب  يبقى يف طقس حار 
بسبب  اجلسم  تربيد  يف  ال��ع��رق  يفشل  حيث 
مؤقتا  باملخ  احل���رارة  تنظيم  م��راك��ز  توقف 
درجات  إىل  حرارته  درج��ة  فرتتفع  العمل  عن 
خطرية تصل إىل 40 درجة مئوية أو اكثر مما 

يستوجب معاجلة املصاب بسرعة. 
وترجع اإلصابة بضربة الشمس ألسباب عديدة 

أهمها ارتفاع درجة حرارة اجلو املصحوبة بالريح 
اجلاف أو املصحوب بالرطوبة العالية مسببة زيادة 
العرق باإلضافة  يف درجة حرارة اجلسم وانعدام 
إىل ض��ي��ق جم���رى ال��ت��ن��ف��س، ك��م��ا مي��ك��ن أن 
حتدث ضربات الشمس عندما يتعرض الشخص 

لإلجهاد خالل العمل حتت حرارة الشمس. 
العادة  ولضربات الشمس عدة أعراض تظهر يف 
من  وعيه  الشخص  يفقد  حيث  فجائية  بصورة 
ارتفاع يف  أحيانا  ذلك  ويسبق  إن��ذار،  غري سابق 
درجة حرارة اجلسم وامحرار يف الوجه وسخونة 
العني  يف  والتهاب  اجللد  يف  وج��ف��اف  وامح���رار 

وإرهاق يصاحبه صداع يف الرأس. 
ينصح  يف  الشمس  بضربات  اإلص��اب��ة  ولتجنب 
قدر  املباشرة  الشمس  أشعة  العمل حتت  بتجنب 
إىل جانب  ح��ارا  اجل��و  األم��ك��ان عندما يكون 

طريق  عن  يفقده  ال��ذي  باملاء  اجلسم  تعويض 
ش���رب ك��م��ي��ات ك��ث��رية وك��اف��ي��ة م��ن امل��اء 
ال��س��وائ��ل ع��ل��ى ف���رتات متقاربة  وغ��ريه��ا م��ن 
وارت��داء  الثقيلة  الطعام  وجبات  أكل  وجتنب 

املالبس اخلفيفة مع تغطية الرأس. 
اإلج����راءات  أه��م  أن  على  األط��ب��اء:  ويتفق 
اإلسعافية للمصابني تربيده بأسرع ما ميكن 
أو  شرشف  يف  جسمه  ول��ف  مالبسه  وخلع 
وجهه  على  والتهوية  معا  وب��اردة  رطبة  مالءة 
مبروحة كبرية حتى تنخفض درجة حرارته 
وترطيب جسم املصاب باملاء مع قياس درجة 
ح��رارت��ه ك��ل مخ��س دق��ائ��ق وإع���ادة تربيده 
يتم  أن  على  أخ��رى  مرة  الدرجة  ارتفعت  إذا 
إىل  ونقله  ف��ورا  اإلس��ع��اف  طاقم  اس��ت��دع��اء 

أقرب مركز صحي.

للفرق الميدانية في موسم الحج

احذروا ضربات الشمس
للفرق الميدانية في موسم الحج

احذروا ضربات الشمس
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البحث العلمي رؤية
في خدمة ضيوف الرحمن

د. عبدالعزيز بن رشاد سروجي
عميد معهد خادم الحرمين الشريفين

ألبحاث الحج

ال خالف على أهمية البحث العلمي يف دفع عجلة التطور والتحديث يف خمتلف اجملاالت, وقد حرصت 
الدولة – رعاها اهلل – منذ أمد بعيد على توظيف خمرجات البحث العلمي يف حتقيق أمن وسالمة وراحة 
ضيوف الرمحن, فكان قرار إنشاء معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج قبل 37 عامًا, خطوة 

كبرية جتسد تكامل جهود كافة اجلهات املعنية بأمن وسالمة حجاج بيت اهلل احلرام.
يتعلق  فيما  واهلندسية خاصة  واألمنية  التطويرية  املشاريع  إزاء  املهام  من  بالكثري  املعهد  وقد أضطلع 
خبدمة ضيوف الرمحن يف مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة وأسهم يف تقديم عدد من 
التقنيات احلديثة والفعالة اليت تدعم جهود األجهزة األمنية وجهاز الدفاع املدني على وجه اخلصوص 
اجلن  حمبس  نفق  عرب  الصغرية  السيارات  دخ��ول  بعدم  يقضي  عامني  قبل  اقرتاحًا  املعهد  قدم  حيث 
الزحام  وعمليًا يف ختفيف  واضحًا  أوجد حاًل  املثال مما  على سبيل  رمضان  الرتاويح يف  عقب صالة 
املروري اخلانق الذي كان يعقب خروج الناس من صالة الرتاويح من خالل  حتديد أوقات معينة لدخول 

السيارات إىل منطقة االزدحام وقصر مسألة نقل املصلني على حافالت النقل العام .
و يف إدارة احلشود وسالمة احلجيج قدم املعهد للجهات املعنية باألمر دراسات وأحباثًا علمية على شكل 

حلول واقرتاحات لتوفري أقصى درجات السالمة للحجيج وتأمينهم من املخاطر احلقيقية واحملتملة .
ومن اجلهود اليت بذلت يف هذا السبيل ما قدمه املعهد من الدراسات والبحوث إلدارة األزمات واحلشود 
يف احلج واملدينة املنورة وترسيخ أسس السالمة والوقاية من أخطار احلرائق وضرورة نشر الوعي األمين 
واملعريف مبتطلبات السالمة لكل من يقصد مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة وأمكن 
من خالل هذه الدراسات إحداث نقلة نوعية يف وسائل اإليواء يف املشاعر، ولعل من أبرز املشروعات 
املنفذة لدرء خماطر احلريق يف املشاعر املقدسة إقامة خيام غري قابلة لالشتعال مصنوعة من اخلاليا 
الزجاجية وقد فرضت املتغريات اليت حدثت يف السنوات األخرية واليت من أهمها تزايد أعداد احلجاج 
واملنطقة  احلرم  منطقة  النظر يف  إعادة  العام سرعة  طوال  للعمرة  للقدوم  املسلمني  أمام  اجملال  وفتح 
احمليطة به  وإعداد خطط جديدة وخمتلفة عن كل سابقاتها الستيعاب هذه الزيادة واحلفاظ على أمن 
وسالمة ضيوف الرمحن.وكان للمعهد إسهامات بارزة يف كافة املشروعات اليت مت تنفيذها يف احلرم 

الشريف.
ومل يكن ليفوتنا وحنن نسعى لتقديم كل ما من شأنه توفري أعلى درجات األمن السالمة لضيوف 
لألراضي  وصوهلم  منذ  احلجيج  تفويج  لعملية  املسبق  التنظيم  ألن  احلجيج(  )تفويج  مسألة  الرمحن 
من  شكل  أي  منع  شأنه  من  مأجورين,  غامنني  ساملني  نسكهم  أداء  بعد  مغادرتهم  وحتى  املقدسة 
أشكال التجمعات والتكدس مما يقي من خماطر تدافع احلشود حيث سعى املعهد لتقديم اخلطط 
والربامج املبتكرة لتفويج احلجاج واليت من خالهلا أمكن متابعة وإرشاد احلجاج إىل أماكن إقامتهم 
من مكان إىل آخر واختصار زمن عملية التفويج كما تقدم املعهد مبقرتح مليكنة إدارة عملية التفويج 
أثناء موسم احلج من خالل نظام يتكون من عدة أنظمة متصلة رئيسية وفرعية عن طريق االنرتنت وعند 
كل نقطة تفويج يوضع نظام فرعي أو أكثر إلدارة عملية التفويج عند نقطة معينة وكل نظام فرعي 
يقوم بالتعرف على وجهة احلاج بطريقة ذاتية )ذكية( ثم يقوم بتسجيل تلك البيانات حيث ميكن تبادل 
التقنيات  دراسة  يتم  النظام سوف  الفرعية اجملاورة وفى هذا  واألنظمة  املركزي  النظام  البيانات مع 

املختلفة اليت ميكن تطبيقها ومن ثم اختيار أفضلها لتتم عملية التفويج بسرعة ودقة عالية.
وحنن يف معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج ندرك متامًا املسؤولية الكبرية اليت نضطلع بها 
لتحقيق تطلعات والة األمر- حفظهم اهلل – من أجل راحة وأمن وسالمة ضيوف الرمحن وإننا مع ما بذل 
ويبذل من جهة لتحقيق هذه الغاية نطمح إىل مزيد من التطوير وزيادة الكفاءة واجلودة يف دراساتنا 
وأحباثنا. ومما يزيدنا غبطة ومحاسة أن نرى توصيات هذه الدراسات العلمية اليت ننجزها مطبقة يف 
أرض الواقع، بفضل من اهلل تعاىل ثم بدعم والة أمرنا حيفظهم اهلل مما سينعكس مبشيئة اهلل على 

رضا ضيوف الرمحن، ويربز اجلهود العظيمة اليت تبذهلا الدولة يف خدمتهم.

66
998 - العدد الثامن






