


انطالقة
الدفاع المدني 

في عصرالمعلومات
تعتمد درجة جناح األجهزة األمنية يف أداء مهامها بدرجة كبرية - بل يف املقام األول - 
على ما متتلكه من معلومات دقيقة وموثقة وقدرتها على حتليل هذه املعلومات واإلفادة 
منها يف الوصول ألعلى معايري اجلودة والكفاءة يف وضع خططها اإلسرتاتيجية وتنفيذ 

هذه اخلطط ميدانيًا.
جهاز  ومنها  بالدنا  األمنية يف  األجهزة  أن  بها مجيعًا  نفخر  أن  اليت جيب  واحلقيقة 
مالمح  أبرز  تعد  اليت  املعلومات  ثورة  من  االستفادة  سباقة يف  املدني كانت  الدفاع 
هذا العصر يف تطوير أداء مهامها الوطنية يف محاية األمن واالستقرار واحلفاظ على 
مكتسبات الوطن والتصدي بكل حزم ألي تهديد ميس أمن البالد والعباد، ويرجع 
رعاها   - الدولة  وفرته  ما  إىل   – وتعاىل  اهلل سبحانه  توفيق  بعد   – ذلك  الفضل يف 
اهلل – من إمكانات لألجهزة األمنية لتحقيق هذا اهلدف، وما أواله صاحب السمو 
امللكي األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية من اهتمام باالستفادة من 

هذه الثورة املعلوماتية يف مجيع األجهزة األمنية.
وها حنن يف جهاز الدفاع املدني جنين مثار هذا الدعم السخي وهذا التوجه احملمود 
على  تعتمد  املدني  الدفاع  أعمال  مجيع  أصبحت  حيث  املستقبل.  يستشرف  ال��ذي 
عن  البالغات  تلقي  من  ب��دءًا  املعلوماتية  الثورة  ومعطيات  اآلل��ي  احلاسب  تطبيقات 
اجلغرافية  املعلومات  أنظمة  باستخدام  م��رورًا  املتصل  موقع  وحتديد  آليًا  احل��وادث 
وأنظمة تتبع املركبات يف أعمال اإلنقاذ وغريها من مهام الدفاع املدني، وصواًل إىل 
بناء قواعد بيانات شاملة عن حجم القوى البشرية واآللية بالدفاع املدني واالحتياجات 

املستقبلية مبا يدعم خطط وبرامج التطوير.
وال نبالغ عندما نقول إن الدفاع املدني جنح بامتياز يف االستفادة من تقنية االتصاالت 
واملعلومات يف مد جسور شراكة فاعلة مع فئات واسعة من أبناء اجملتمع السعودي 
ومؤسساته عرب برامج التوعية الوقائية وبرامج التدريب عن بعد وكذلك عرب وسائط 
اإلعالم اجلديد )فيس بوك – تويرت – يوتيوب – انستغرام( اليت حقق جهاز الدفاع 
والتعريف  السالمة  ثقافة  لنشر  والتفاعل  التواصل  يف  هائلة  قفزة  من خالهلا  املدني 

مبتطلباتها بني كافة أطياف اجملتمع.
وألن ثورة املعلومات يف تطور مستمر، نتطلع دائمًا إىل مواكبتها وزيادة االستفادة من 
كل خمرجاتها من خالل تطوير البنية األساسية املعلوماتية بالدفاع املدني واالبتكار يف 
استخدام التقنيات املعلوماتية ومبشيئة اهلل تعاىل سوف تستمر هذه املسرية عرب الكوادر 

املدربة واملؤهلة اليت حنرص على تدريبها وتأهيلها يف أكرب اجلامعات العاملية.
واهلل من وراء القصد...

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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القوى البشرية...
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اهليئة السعودية للمواصفات 
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شراكة فاعلة بني اهليئة 

وجهاز الدفاع املدني...
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الدفاع املدني باملنطقة 
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اليت متثل أحد األركان...
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جبهاز الدفاع املدني قبل 

تقاعده...
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جمال إدارة الكوارث عددًا 
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عن...

مقال
توقفت عند املصطلح الذي ورد يف حديث رسول 
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تقنيات
اخرتاع جديد ملكافحة احلرائق يف املنشآت النووية 

والبرتولية مت استخدامه يف كارثة فوكوشيما.
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تطوير إداري
ماهي العوامل اليت تسمح للتواصل بأن يكون 

ناجحًا ؟
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دراسات أكاديمية
قدم العقيد وليد الرزقان دراسة علمية أكادميية 
لتعزيز إجراءات محاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
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صحة ورياضة
رجل الدفاع املدني عرضة لكثري من األمراض اجللدية 

اليت قد تصل يف بعض األحيان إىل حد احلروق.
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تكريم اإلنسان وما يزال هو لب الشريعة 

اإلسالمية وجوهرها {ولقد كرمنا بين آدم}
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هل تقوم منظمات اجملتمع املدني بدورها يف دعم جهود الدفاع املدني ألداء 

رسالته يف محاية األرواح واملمتلكات؟
وما هو طبيعة الدور املناط مبؤسسات اجملتمع ومؤسسات العمل التطوعي 
هي  وم��ا  الوطن؟  مكتسبات  على  للحفاظ  املدني  الدفاع  ق��درة  لتعزيز 
الدفاع  فاعل يف جمال عمل  ب��دور  فيها  تسهم  أن  اليت ميكن  اجمل��االت 
املدني؟ وهل مثة معوقات حتد من قدرة هذه املؤسسات على القيام بدورها؟

الدفاع  قيادات  من  عدد  على  التساؤالت  هذه  كل  طرحت   998 جملة 
سعيًا  األهلية  واجلمعيات  والتطوعي  اخل��ريي  العمل  ومؤسسات  املدني 
إىل تفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدني واإلفادة منه وإجياد حلول عملية 
لكافة الصعوبات اليت حتد من تأثريه وجدواه من أجل شراكة فاعلة يف 

خدمة اجملتمع.
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امل��ل��ك��ي األم����ري س��ل��م��ان بن 
نائب  العهد  ول��ي  عبدالعزيز 
رئ��ي��س جم��ل��س ال�����وزراء وزي��ر 
من  مباشرة  ومتابعة  الدفاع، 

مسو وزير الداخلية.
وع��رب ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري عن 
م��ش��اع��ر ال��غ��ب��ط��ة وال���س���رور 
الداخلية  وزي��ر  مسو  بتشريف 
ورع��اي��ت��ه ح��ف��ل خت���رج ألفني 
ومخ��س��م��ائ��ة وس���ت���ة أف�����راد، 
يعقبهم بإذن اهلل يف شهر رجب 
ثالثة  خترج  احلالي  العام  من 
اآلف ومخسائة وواحد وسبعني 
فردًا، ليتم افتتاح مائة وسبعة 
هذا  خ��الل  م��رك��زًا  وتسعني 
العام متثل زيادة بنسبة 36% يف 
املدني،  الدفاع  مراكز  عدد 
منها اثنتا عشرة فرقة للتدخل 
اخل���ط���رة،ووح���دة  امل�����واد  يف 

واحدة لإلنقاذ اجلوي.
وأشار معالي مدير عام الدفاع 
ال��ت��دري��ب  ب���رام���ج  أن  امل���دن���ي 
والتأهيل يف الدفاع املدني قد 
وفق  علمية  أس��س  على  بنيت 
منها  استفاد  مهنية،  معايري 
منسوبو الدفاع املدني، مشلت 
يف  والتأهيل  لالبتعاث  برامج 
ستة  منهم  العليا،  ال��دراس��ات 
وعشرون ضابطًا حاصاًل على 
ش��ه��ادة ال���دك���ت���وراه، وم��ائ��ة 
على  ح��اص��اًل  ومث��ان��ون  تسعة 
ش���ه���ادة امل��اج��س��ت��ري، إض��اف��ة 
مبتعثًا  وأربعني  ثالثة  البتعاث 
الدكتوراه  درج��يت  يف  حاليًا 
وامل���اج���س���ت���ري خ���ارج���ي���َا مما 

املدني،  الدفاع  أعمال  خي��دم 
ومثانية  مائة  البتعاث  إضافة 
منسوبي  م��ن  ض��اب��ط��ًا  ع��ش��ر 
هندسة  لدراسة  األم��ن  ط��ريان 
العمودية،  الطائرات  وصيانة 
وع��ل��وم ال��ط��ريان يف ك��ل من 
األمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
استمرار  مؤكدًا  واسرتاليا، 
منظومة الدعم الالحمدود من 
الداخلية  وزارة  خطط  خ��الل 
االس���رتات���ي���ج���ي���ة،  ل��ت��ط��وي��ر 
اليت تتضمن  األمنية،  املقرات 
م��ا ي��زي��د ع��ن ث��المث��ائ��ة وستة 
مشاريع  لتصل  مشروعًا  عشر 
خالل  املدني  ال��دف��اع  منشآت 
ال��ع��ش��ر س��ن��وات امل��اض��ي��ة إىل 
مخ��س��م��ائ��ة وأرب������ع وأرب���ع���ني 
االنتهاء  يتم  سوف  مشروعًا، 
القادمتني  السنتني  منها خالل 
ب��ت��ك��ل��ف��ة ت��رب��و ع��ل��ى مخسة 

مليارات ومخسمائة مليون.
التأمني  ع��ق��ود  ك��م��ا مش��ل��ت 

اخل���ارج���ي ل���ربام���ج ال��ت��ط��وي��ر 
واإلح�������الل ل��ل��ع��ش��ر س��ن��وات 
ومثامنائة  آالف  ثالثة  املاضية 
آل��ي��ة، مقابل  ومخ��س وس��ت��ني 
وم��ائ��ة وس��ب��ع وتسعني  أل��ف��ني 
من التجهيزات الفنية بتكلفة 
وتسعني  وتسعمائة  م��ل��ي��اري��ن 

مليونًا.
ووجه الفريق التوجيري كلمة 
للخرجيني قال فيها: أهنئكم 
بتخرجكم، الذي ميثل نقطة 
حت����ول يف ح��ي��ات��ك��م ب��ع��دم��ا 
واملعرفة  العلم  بسالح  تسلحتم 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ف��ه��ن��ي��ئ��ًا ل��ك��م.. 
العظيمة  باألمانة  وأذكركم 
بها  القيام  على  أقسمتم  اليت 
لولي  وطاعة  هلل  ديانة  وأدائها 

األمر - حفظه اهلل -. 

وخ���ت���م ال���ف���ري���ق ال���ت���وجي���ري 
ك���ل���م���ت���ه: ب����أمس����ى آي�����ات 
وزير  لسمو  والعرفان  الشكر 
الكرمية  لرعايته  الداخلية 
وس��ام  أنها  ،م��ؤك��دًا  للحفل 
لنا  عز وش��رف ودع��م حقيقي 

إلكمال املسرية.
العسكري  الطالب  ألقى  ثم 
كلمة  ال��روي��س  ش��اي��ش  منري 
عن  فيها  عرب  ال��يت  اخلرجيني 
برعاية مسو  اخلرجيني  ابتهاج 
الداخلية وتشريفه حلفل  وزير 
خترجهم، ومشاركتهم فرحة 
جين الثمار بعد عام كامل من 
مؤكدًا  والتأهيل،  التدريب 
ت��ل��ق��اه اخل���رجي���ون من  أن م��ا 
تدريبات يف هذه الدورة غرس 
القيم  م��ف��اه��ي��م  ن��ف��وس��ه��م  يف 

أواًل بأول

امللكي  السمو  صاحب  رع��ى 
األم����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف بن 
الداخلية  وزي���ر  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
دورة  يف  التخرج  حفل  مؤخرًا 
ال��ت��أه��ي��ل ال��ف��ين ع��ل��ى أع��م��ال 
ال��دف��اع امل��دن��ي، ال��يت ش��ارك 
فيها  2508 من األفراد الذين 
مت تدريبهم وتأهيلهم على كل 
مهارات العمل بالدفاع املدني، 

استقبال مسوه  وق��د ك��ان يف 
معالي مدير عام الدفاع املدني 
ال��ف��ري��ق س��ع��د ب���ن ع��ب��د اهلل 
ومساعدوه،  ونائبه  التوجيري 
وع����دد م���ن ق���ي���ادات ال��دف��اع 

املدني. 
وش��ه��د مس���و وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
خالل احلفل عرضًا متكاماًل 
التدريب  يف  اخلرجيني  ملهارات 

العسكري والفين على مباشرة 
امل��دن��ي يف  ال��دف��اع  مهام  مجيع 
اإلط��ف��اء واإلن��ق��اذ واإلس��ع��اف، 
باإلضافة إىل استعراض لنماذج 
م���ن آل���ي���ات وم���ع���دات ال��دف��اع 
امل����دن����ي، ك��م��ا ك����رم مسو 
أوائل اخلرجيني  الداخلية  وزير 
واإلنقاذ  اإلطفاء  تطبيقات  يف 

واالنضباط العسكري.

وق����د ب�����دأت وق���ائ���ع احل��ف��ل 
احلكيم،  الذكر  من  بآيات 
ث���م أل��ق��ى م��ع��ال��ي م��دي��ر ع��ام 
ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق سعد 
التوجيري كلمة  اهلل  بن عبد 
تطور  مسرية  فيها  استعرض 
امللك  عهد  منذ  املدني  الدفاع 
 – عبدالرمحن  بن  عبدالعزيز 
رمحه اهلل- يف عام 1346ه�، 
إط��ف��اء  ف���رق���ة  أول  وإن����ش����اء 
يف ال��ع��اص��م��ة امل��ق��دس��ة، وم��ا 
املدني منذ ذلك  الدفاع  شهده 
التاريخ، وحتى اآلن من نقالت 

نوعية.
وأشار الفريق التوجيري إىل أن 
األرقام تتحدث وتنقل ما يقوله 
اجل��ه��از،  ه��ذا  ع��ن  املنصفون 
بإذن   – وسيشهد  يشهد  الذي 
ت��ط��ورًا م��ض��ط��ردًا يف   – اهلل 
كافة خمرجاته، يف ظل هذا 
االهتمام من قيادتنا الرشيدة، 
احلرمني  خ��ادم  سيدي  بقيادة 
السمو  وص��اح��ب  الشريفني، 

األمير محمد بن نايف يرعى حفل تخرج 
دورة التأهيل الفني بالدفاع المدني

الفريق التويجري يعبر عن مشاعر 
الغبطة والسرور بتشريف سمو 

وزير الداخلية ورعايته الحفل
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املهارة   وأكسبهم  العسكرية 
األع��م��ال  تنفيذ  يف  واخل����ربة 
ال��ف��ن��ي��ة، وذل�����ك م���ن خ��الل 
مشاركتهم يف خدمة ضيوف 
ال���رمح���ن - ض��م��ن ص��ف��وف 
احلج  موسم  املدني يف  الدفاع 

ومهمة رمضان لعام 1433ه�.
كلمتهم  يف  اخلرجيون  وع��رب 
عن شكرهم وعرفانهم لسمو 
تشريفه  على  الداخلية  وزي��ر 
ورعايته للحفل، كما جددوا 
املسرية  لقائد  والطاعة  ال��والء 
امل���ب���ارك���ة خ�����ادم احل��رم��ني 
العهد  ول��ي  ومس��و  الشريفني 

األمني.
وق�����دم اخل���رجي���ون يف خ��ت��ام 
كلمتهم الشكر ملعالي مدير 
ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق 
سعد بن عبد اهلل التوجيري - 
الضباط  من  املدربني  وكافة 
واألف�����راد ال��ذي��ن أس��ه��م��وا يف 
وإكسابهم  وتأهيلهم  تدريبهم 
لبدء  تؤهلهم  ال���يت  اخل����ربات 
حياتهم العملية بالدفاع املدني.

وق��ائ��ع حفل خترج  وت��واص��ل��ت 
بقصيدة  الفين  التأهيل  دورة 
ش���ع���ري���ة مح���اس���ي���ة أل���ق���اه���ا 
دبسان  الرقيب  الوطن  شاعر 
القحطاني  من منسوبي الدفاع 
املدني عدَد فيها مناقب وشيم 
وإجنازاته  الداخلية  وزير  مسو 
األم�����ن  ع���ل���ى  احل�����ف�����اظ  يف 

واالستقرار.
استعراضًا  اخل��رجي��ون  وق��دم 

تضمنها  اليت  املهارات  لبعض 
ال���ت���أه���ي���ل  دورة  ب����رن����ام����ج 
ال��ع��س��ك��ري وال���ف���ين، ال��يت 
جت��س��د ال���ت���واف���ق احل��رك��ي  
وال�����ذه�����ين وال������ق������درة ع��ل��ى 
الوقاية  جت��ه��ي��زات  اس��ت��خ��دام 
اإلن��ق��اذ  ووس��ائ��ل  الشخصية 
الواقية  األقنعة  ارت����داء   مثل 
م��ن ال��غ��ازات يف وق��ت وجيز، 
م����ه����ارات  إىل  ب����اإلض����اف����ة 
املعدنية  ال��س��المل  اس��ت��خ��دام 
واإلط��ف��اء،  اإلن��ق��اذ  أعمال  يف 
بعض  اخل��رجي��ون  ق��دم  كما 

اس��ت��خ��دام  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
خ��راط��ي��م اإلط��ف��اء وم��ه��ارات 
كما  توجيهها  يف  التحكم 
مت ع���رض مل��ه��ارات امل��ت��درب��ني 
يف اإلنقاذ املائي والغوص عرب 
الذي مت  أحد األفالم املصورة 
كبرية  ش��اش��ات  على  عرضه 

يف موقع االحتفال.
وق����دم ف��ري��ق م���ن اخل��رجي��ني 
ع��روض��ًا ع��ل��ى ب���رج ال��ت��دري��ب 
واس��ت��ع��رض��وا م��ه��ارات��ه��م يف 
النزول  يف  احل��ب��ال  اس��ت��خ��دام 
م���ن امل��ب��ان��ي ال��ع��ال��ي��ة وإن��ق��اذ 

احملتجزين بها ،باإلضافة إىل 
تطبيقات للتعامل مع حوادث 
املركبات  وح��وادث  احلريق 
املباني ومكافحة  وانهيارات 

حوادث املواد اخلطرة.
البحث  فريق  من  فصيل  وق��دم 
استعراضًا  السعودي  واإلن��ق��اذ 
إن��ق��اذ  مل����ه����ارات ع���ن���اص���ره يف 
احمل���ت���ج���زي���ن واحمل����اص����ري����ن 
ب���اس���ت���خ���دام أح�����دث اآلل���ي���ات 
وامل���ع���دات، وك��ذل��ك م��ه��ارات 
إمخ���اد احل��رائ��ق ع��ل��ى خمتلف 
أن���واع���ه���ا ب���اس���ت���خ���دام امل���ي���اه 
والغازات  واملساحيق  والرغاوي  
امل��ط��ف��ي��ة، وح�������وادث ال��ت��ل��وث 
اإلنقاذ  وعمليات  الكيميائي 
املائي يف حوادث السيول واآلبار.

استعراضًا  احلفل  شهد  كما 
لنماذج من آليات الدفاع املدني 
ال����يت مت ت���دري���ب اخل��رجي��ني 
على العمل عليها ومشلت فرق 
ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة وس��ي��ارات 
اإلط��ف��اء ال��ق��دمي��ة م��ودي��ل 68 
ال���يت ت��ع��د م���ن أوائ�����ل آل��ي��ات 
يف  استخدمت  ال��يت  اإلط��ف��اء 
القيادة  سيارات  ثم  اململكة، 
امل��ي��دان��ي��ة احل��دي��ث��ة وس��ي��ارات 
تتميز  ال��يت  الصغرية  اإلط��ف��اء 
يؤهلها  مب���ا  ح��ج��م��ه��ا  ب��ص��غ��ر 
املناطق  يف  احل���وادث  ملباشرة 
،وس��ي��ارات  وال��وع��رة  الضيقة 
وشاحنة  اإلنارة  وأبراج  اإلنقاذ 
انهيارات  ح��وادث  يف  التدخل 
امل��ب��ان��ي وال�����زالزل وس��ي��ارات 
اإلس���ع���اف اجمل���ه���زة  ب��أح��دث 
دفع  وآل��ي��ات  الطبية  األج��ه��زة 
لطرد  تستخدم  ال��يت  اهل����واء  
وش��ف��ط ال���دخ���ان وال���غ���ازات 
ال��س��ام��ة يف ح����وادث األن��ف��اق 

واملناطق احملصورة.
وضم استعراض اآلليات قوارب 
اإلن���ق���اذ امل��ط��اط��ي��ة وس��ي��ارات 
والرافعات  الكبرية  اإلط��ف��اء 
ت��ص��ل مح��ول��ت��ه��ا إىل ما  ال���يت 
وسيارات  طنًا   160 عن  يزيد 
ب���ارت���ف���اع���ات تصل  ال���س���المل 
املياه   وص��ه��اري��ج  م���رتًا   56 إىل 
احل��دي��ث��ة وامل��ص��ن��ع��ة م��ن م��ادة 
البولي بروبلني واملزودة بقواذف 

علوية ومضخات للمياه .
وأع��ق��ب اس��ت��ع��راض اآلل��ي��ات 

عرض للخرجيني يف أداء بعض 
التطبيقات العملية والفرضيات 
عملية  ف��رض��ي��ة  ال���يت مش��ل��ت 
وح��ادث  مبنى  انهيار  حل��ادث 
آخر لتسرب غاز بأحد املصانع 
إلنقاذ  وفرضية  الكيميائية 
حمتجزين ومصابني يف حادث 

تصادم مركبات.
الطلبة  أول  رقيب  استأذن   ثم 
مس���و وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ل��ب��دء 
العرض العسكري للخرجيني 
بينما كانت طائرات الطريان 
األم��ين حتلق يف مس��اء احلفل 
وتوجيهاتها  دع��م��ه��ا  وت��ق��دم 
تنفيذ  يف  امليدانية  للوحدات 
ال���ف���رض���ي���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة يف 

التعامل مع احلوادث.

وش���ك���ل اخل����رجي����ون ل��وح��ة 
تهنئة  حت��م��ل  اس��ت��ع��راض��ي��ة 
م���ن���س���وب���ي ال�����دف�����اع امل���دن���ي 
بالثقة  الداخلية   وزي��ر  لسمو 
امل��ل��ك��ي��ة وت��ول��ي��ه م��س��ؤول��ي��ة 
كتب  حيث  الداخلية،  وزارة 
اخل����رجي����ون ب��ت��ش��ك��ي��الت��ه��م 
احل���رك���ي���ة مج���ل���ة »ن���ب���ارك 
ثم  امللكية«.  الثقة  لسموكم 
ال���والء  ق��س��م  ردد اخل��رجي��ون 
وال��ط��اع��ة ال����ذي ت���اله م��دي��ر 
شعبة شؤون املتدربني مبركز 
العقيد املدني  ال��دف��اع  جتنيد 

السبيعي،  ش��الش  بن  حزمي 
العامة  النتيجة  إعالن  ذلك  تال 
ال���يت جت�����اوزت نسبة  ل���ل���دورة 
النجاح فيها 98% حيث مت إعالن 

واملتفوقني  اخل��رجي��ني  أمس���اء 
واإلطفاء  اإلنقاذ  تطبيقات  يف 
واالنضباط العسكري، الذين 
ت��ش��رف��وا ب��ال��س��الم ع��ل��ى مسو 
جوائز  واستالم  الداخلية  وزير 

التفوق.
معالي  ق��دم  احلفل  ختام  ويف 
م���دي���ر ع����ام ال����دف����اع امل��دن��ي 
ال���ف���ري���ق ال���ت���وجي���ري ه��دي��ة 
احلفل  راعي  لسمو  تذكارية 
وتعبريًا  املناسبة  هل��ذه  ختليدًا 
عن تقدير رجال الدفاع املدني 
لرعايته وتشريفه للحفل، قبل 
أن يعزف السالم امللكي معلنًا 
انتهاء وقائع احلفل وسط حالة 
من البهجة والفرحة اليت غلفت 

أجواء موقع االحتفال.

أواًل بأول

الخريجون يقدمون لوحة استعراضية 
تحمل التهنئة لسمو وزير الداخلية 

بالثقة الملكية
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ب��رع��اي��ة م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي 
التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق 
ربيع  اإلث��ن��ني 22  ي���وم  ع��ق��د ص��ب��اح 
اآلخ����ر 1434ه������ امل���واف���ق 4 م��ارس 
يف  األمن  قوى  ضباط  بنادي  2013م 
للدفاع   العاملي  اليوم  ملتقى  الرياض 
العامة  املديرية  نظمته  ال��ذي  املدني 
للدفاع املدني حتت شعار »االستخدام 
فعاليات  ضمن  والوقود«  للغاز  اآلمن 
االحتفال باليوم العاملي للدفاع املدني 
من  وأك��ادمي��ي��ني  خ��رباء  مبشاركة 
جامعة امللك سعود وأرامكو وسابك 

وشركة الغاز والتصنيع األهلية.
وألقى الفريق التوجيري كلمة رحب 
يف  املشاركة  اجلهات  مبمثلي  فيها 
الوقاية  املنتدى ومناقشة سبل  أعمال 
م��ن خم��اط��ر ح���وادث ال��غ��از وال��وق��ود 
اجملتمعية  املشاركة  تعزيز  إط��ار  يف 
لدعم جهود الدفاع املدني ألداء مهامه 

يف محاية األرواح واملمتلكات. 
للمنتدى  العلمية  الفعاليات  وب���دأت 
وألغام«  ألغاز  »ال��غ��از...  بعنوان  بورقة 
حممد  ب��ن  سلطان  امل��ه��ن��دس  قدمها 
السالمة  م��ه��ن��دس��ي  ال��ع��ت��ي��يب ك��ب��ري 
بشركة الغاز والتصنيع األهلية ونائب 
مدير إدارة األمن الصناعي بالشركة 
امل��س��ال  ال��غ��از  وت��ن��اول فيها خ���واص 
وكيفية  واس��ت��خ��دام��ات��ه  وم���ص���ادره 
يف  الشامل  الغاز  ح��وادث  مع  التعامل 
ينتج  قد  وما  للجلد  مالمسته  ح��االت 
ع���ن ذل���ك م���ن ال��ت��ج��م��د أو احل���روق 
اخلطرية أو يف حاالت استنشاق الغاز 
العتييب  املهندس  وع��رض  احرتاقه  أو 
اإلن��ذار ومكافحة  أنظمة  من��اذج من 
احل���ري���ق يف ح������وادث ال���غ���از داخ���ل 

املنشآت الصناعية واخلدمية.
وقدم املهندس سعيد أمحد الزهراني 
إطفاء  لعمليات  الفين  الدعم  منسق 
احل��رائ��ق ب��ش��رك��ة أرام��ك��و خ��الل 
»محاية  ب��ع��ن��وان  عمل  ورق���ة  امللتقى 
األف����راد وال��ع��ام��ة يف ح����وادث امل���واد 

وامل��واد  املشعة  امل��واد  ومنها  اخلطرة« 
أو  للتآكل  املسببة  وامل���واد  السمية 
تبعًا  والبيولوجية   الكيميائية  املواد 
والكيميائية  الفيزيائية  للخصائص 
لكل م���ادة م��ن امل���واد اخل��ط��رة وما 

تسببه من أضرار.
وأش������ار امل���ه���ن���دس ال���زه���ران���ي إىل 
إجراءات تقييم املخاطر والعوامل اليت 
جيب أخذها يف احلسبان يف التعامل 
امل����واد، كما ع��رض ملهام  م��ع ه��ذه 
اخلطرة  امل��واد  ح��وادث  مواقع  إدارة 
ومسؤوليتها يف محاية األفراد والعامة 
عمليات  وتنفيذ  امل��وق��ع  حم��ي��ط  يف 

اإلخالء.
يف  الثالثة  العلمية  ال��ورق��ة  وت��ن��اول��ت 
مهندس  العقيد  قدمها  ال��يت  امللتقى 
إبراهيم الغامدي مدير إدارة األنشطة 
يف  للسالمة  العامة  ب��اإلدارة  اخلطرة 
واحمل��روق��ات  اخلطرة  امل��واد  ناقالت 

وإج�����راء ال��ت��دخ��ل يف 
ح���وادث���ه���ا، م��ؤك��دًا 
ع��ل��ى ض������رورة ت��وف��ر 
م��ع��اي��ري ال��س��الم��ة يف 
ش��اح��ن��ات ن��ق��ل ال��غ��از 
واحمل������روق������ات ال���يت 
اإلط���ارات  ن��وع  تشمل 
واحل��م��ول��ة وال��س��رع��ة 
ودرج����������ة احل���������رارة 
وضغط اهلواء ومعامل 

تشمل  كما  اإلط����ارات،  احتكاك 
الناقالت  يف  الكهربائية  التمديدات 

من البطارية والتمديدات واألنوار.
لبعض  ال��غ��ام��دي  ال��ع��ق��ي��د  وع����رض 
م��س��ب��ب��ات ح������وادث ن���اق���الت ال��غ��از 
والوقود ومنها ارتفاع درجة احلرارة يف 
اخلزانات بسبب توقف مراوح التربيد 
أو السرعات العالية أو أعطال يف سري 
يف  ثقب  ح���وادث  أو  التربيد  مضخة 
دورة التربيد، كما عرض لإلجراءات 
الواجب إتباعها يف حلام صهاريج نقل 
الغاز والوقود ومسؤوليات الناقل هلذه 
قائدي  مسؤوليات  وك��ذل��ك  امل���واد 

املواد اخلطرة.
ي��زي��د  يف ح����ني ع�����رض امل���ه���ن���دس 
االمتثال  مسؤول  الشبيلي  عبدالعزيز 
»سابك«  بشركة  السالمة  ملتطلبات 
لتجربة الشركة يف جمال نقل املواد 
تطبقها  ال��يت  واألنظمة  الكيميائية 

وإجراءاتها  الشأن  هذا  يف  الشركة 
وإج�������راءات ض��م��ان س��الم��ة ال��ن��ق��ل 

والتعامل مع احلوادث.
ال��ش��ب��ي��ل��ي بعقد  امل��ه��ن��دس  وأوص�����ى 
للدفاع  ممثلني  يضم  دوري  اجتماع 
الكيمياويات  وش��رك��ات  امل��دن��ي 
اإلج��راءات  أفضل  لتحديد  والناقلني 
الناقلة  ال��ش��رك��ات  ك��ف��اءة  ل��رف��ع 
تأسيس  وحبث  للطوارئ  واالستجابة 
جلنة وطنية لتطبيق أفضل املمارسات 
املواد اخلطرة  الوقاية من حوادث  يف 
وحب�����ث أف���ض���ل اخل�����ي�����ارات ل��ن��ق��ل 
الكيمياويات مثل السكك احلديد.

مصطفى  ش��ري��ف  حم��م��د  د.  وق����دم 
البيئة  وت��ل��وث  ال��س��الم��ة  اس��ت��ش��اري 
حول  عمل  ورقة  سعود  امللك  جبامعة 
املرتبطة  والبيئية  الصحية  املخاطر   «

باملواد البرتولية من الغاز والوقود«.
التوصيات  من  لعدد  يعرض  أن  قبل 
تشديد  منها  امل��خ��اط��ر  ه��ذه  لتجنب 
إج�����راءات األم���ن وال��س��الم��ة يف نقل 
الوقود والغاز حملطات البرتول وتدريب 

الكوادر العاملة يف هذا اجملال.
وكرم معالي مدير عام الدفاع املدني 
املشاركني،  امللتقى  أعمال  ختام  يف 
التعاون  استمرار  أهمية  على  مؤكدًا 
ب���ني ال����دف����اع امل���دن���ي واجل���ام���ع���ات 
ثقافة  لنشر  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ش��رك��ات 
االستخدام اآلمن للغاز والوقود وتعزيز 
سبل ال��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر احل���وادث 

املرتبطة باملواد اخلطرة.

أواًل بأول
ضمن فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدني

الفريق التويجري يكرم المشاركين في 
ملتقى االستخدام اآلمن للغاز والوقود

الفريق التويجري يرعى حفل ختام ورشة عمل 
القيادات العليا للدفاع المدني

رع����ى م��ع��ال��ي م���دي���ر ع��ام 
سعد  الفريق  املدني  الدفاع 
ب����ن ع����ب����داهلل ال���ت���وجي���ري 
م��ؤخ��رًا ح��ف��ل خ��ت��ام ورش��ة 
لرتب  العليا  القيادات  عمل 
والعقيد،  والعميد  ال��ل��واء 
مبعهد  مؤخرًا  عقدت  اليت 
ال���دف���اع امل��دن��ي ب��ال��ري��اض 
وشارك فيها 13 من قيادات 
الدفاع املدني جبميع مناطق 

اململكة.
ألقاها  كلمة  يف  التوجيري  الفريق  وش��دد 
خ���الل احل��ف��ل ع��ل��ى أه��م��ي��ة م���راع���اة ح��ال 
يباشرها  ال���يت  احل�����وادث  يف  امل��ت��ض��رري��ن 
رجال الدفاع املدني وفهم احلالة االنفعالية 
التخفيف  على  والعمل  وذويهم  للمتضررين 
ال��ل��ح��ظ��ات احل��رج��ة،  ه���ذه  م��ث��ل  عنهم يف 
ولفت الفريق التوجيري إىل حرص املديرية 
اإلفادة من ورش  املدني على  للدفاع  العامة 
يف  امليدانية  القيادات  تستهدف  اليت  العمل 
واإلفادة  املهام  تنفيذ  أي سلبيات يف  جتاوز 
أن  األداء، مؤكدًا  من اخلربات يف تطوير 
الدولة  وفرتها  ال��يت  الكبرية  اإلمكانات 
مل  املدني  ال��دف��اع  لرجال   - اهلل  رعاها   –

جتعل هناك ع��ذرًا ألحد يف أي تقصري قد 
حيدث يف التعامل مع املخاطر للحفاظ على 
مكتسبات الوطن وسالمة أبنائه واملقيمني 

به.
الدفاع  ق��ي��ادات  التوجيري  الفريق  وطالب 
مهامهم  ألداء  ج��ه��د  ك���ل  ب��ب��ذل  امل���دن���ي 
يتوفر  مم��ا  واإلف����ادة  والوطنية  اإلنسانية 
وعملية  علمية  خ��ربات  من  اجلهاز  ملنسوبي 

كبرية للوصول ألرقى مستويات األداء.
عبداهلل  بن  اللواء حممد  أوض��ح  جانبه  من 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  مساعد  القرني 
لشؤون التخطيط والتدريب أن ورش العمل 
اخلاصة بالقيادات امليدانية ستستمر لإلفادة 

م����ن خ���ربات���ه���م امل��ي��دان��ي��ة 
يف ب��ن��اء وت��ن��ف��ي��ذ ال��ربام��ج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة واالس��ت��ع��ان��ة يف 
وأكادمييني  خب���رباء  ذل��ك 
م�����ن خ��������ارج امل���م���ل���ك���ة، 
ال���ورش���ة  أن  إىل  م���ش���ريًا 
احمل��اور  من  ع��ددًا  تضمنت 
إدارة  نظام  ببناء  اخل��اص��ة 
تفعيله  وكيفية  احل���وادث 
م��ي��دان��ي��ًا واس��رتات��ي��ج��ي��ات 
والتخطيط  احل��وادث  إدارة 
املسبق للتعامل مع احلوادث ومعايري اجلودة 
الشاملة وضرورة تطبيقها يف الدفاع املدني، 
يف  العلمية  املنهجية  تطبيق  إىل  باإلضافة 
املهنية  والصحة  والسالمة  املخاطر  حتليل 
خلصت  كما  امل��دن��ي.  ب��ال��دف��اع  للعاملني 
الورشة إىل عدد من التوصيات: أهمها توثيق 
التدريب  برامج  احل��وادث واإلف��ادة منها يف 
التدريب يف  ومراكز  املدني  الدفاع  مبعهد 
التجارب  وإج���راء  اململكة،  مناطق  ك��ل 
لتطوير  املناطق  ب��ني  املشرتكة  امليدانية 
واإلس��ن��اد،  واالس��ت��ج��اب��ة  التدخل  عمليات 
اجل��ودة يف كل  معايري  تفعيل  على  والعمل 

أعمال الدفاع املدني. 

ب��رع��اي��ة ح��رم ص��اح��ب السمو 
امللكي األمري حممد بن نايف 
السمو  صاحبة  الداخلية  وزي��ر 
امل��ل��ك��ي األم������رية رمي����ا بنت 
سلطان بن عبدالعزيز احتفلت 
املدني   للدفاع  العامة  املديرية 
الغرف  جم��ال��س  م��ع  بالتعاون 
مبركز  والصناعية  التجارية 
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ت��ارخي��ي 
ب���ال���ري���اض خب���ت���ام ال��ربن��ام��ج 
ملنسوبات  ال��ت��وع��وي  ال��ت��دري��يب 
على  السعودية  الغرف  جمالس 
أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ذي 

أيام  م��دار مخسة  على  تنفيذه  مت 
نسائية  ك�����وادر  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
األم��ن  جم���ال  يف  للعمل  م��ؤه��ل��ة 

والسالمة.
وت��ض��م��ن ال��ربن��ام��ج ال����ذي ُأق��ي��م 
ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ع��امل��ي 
للتوعية  أنشطة  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
ال��وق��ائ��ي��ة ض��د خم��اط��ر احل��ري��ق 
الكيميائية  وامل��خ��اط��ر  وال��غ��از 
والكهربائية والتدريب على تنفيذ 
خطط إخالء املباني وأساليب نقل 
املواد وإنقاذ املصابني واإلسعافات 

األولية.

ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى  وأش����رف 
ال����ذي ش����ارك ف��ي��ه ق���راب���ة 200 
التدريب  رجال  من  متدربة  خنبة 
على  أشرف  بينما  املدني  بالدفاع 
والتطبيقية  العملية  اجل���وان���ب 
مع  املتعاونات  املدربات  من  عدد 
الدفاع املدني من منسوبات اهلالل 

األمحر السعودي.
ومشل ختام الربنامج إجراء جتربة 
فرضية شارك فيها عدد من آليات 
الدفاع املدني والطائرات العمودية 
من أسطول طريان األمن للتأكد 
ملهارات  املتدربات  استيعاب  من 

التعامل مع احلوادث .
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��دف��اع 
املدني سبق وأن نفذ عددًا من 
والتوعوية  التدريبية  ال��ربام��ج 
ملنسوبات وزارة الرتبية والتعليم 
واجل�����ام�����ع�����ات احل���ك���وم���ي���ة 
اخلريية  واجلمعيات  واألهلية 
تنفيذ  إىل  باإلضافة  النسائية، 
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ح��زم��ة 
ل���ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة 
ال��ص��ح��ة  وزارة  وم���ن���س���وب���ات 
وم�����س�����ؤوالت األم������ن ب���امل���دن 

الرتفيهية.

حتت رعاية حرم مسو وزير الداخلية

الدفاع المدني يختتم برنامجه التدريبي لنحو 200 
مستفيدة من منسوبات مجالس  الغرف التجارية 
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أواًل بأول

أص�������در ن����ائ����ب م����دي����ر ع���ام 
ال��ل��واء سليمان  ال��دف��اع امل��دن��ي 
تعميمًا  ال��ع��م��رو  ع��ب��داهلل  ب��ن 
مل��دي��ري��ات ال���دف���اع امل��دن��ي يف 
لتنفيذ  اململكة  مناطق  مجيع 
للتعريف  م��ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
ورسالته  املدني  الدفاع  مبهام 
مكتسبات  على  احل��ف��اظ  يف 
الوطن وسالمة أبنائه واملقيمني 
الذهنية  الصورة  وتصحيح  به، 
غري الصحيحة لدى بعض فئات 
اجملتمع عن رجال الدفاع املدني 
معرفتهم  ع��دم  ع��ن  وال��ن��امج��ة 
أو  املدني  الدفاع  عمل  بطبيعة 
بسبب الصور غري الدقيقة اليت 
التواصل  م��واق��ع  ع��رب  بثها  يتم 

االجتماعي .
العمرو ع���ددًا من  ال��ل��واء  وق��دم 
وتقديم  الربنامج  لتنفيذ  احملاور 
للدور  وإجيابية  حقيقية  ص��ورة 

والوطين  اإلنساني 
به جهاز  الذي يقوم 
ال������دف������اع امل���دن���ي 
م��د  إىل  ت�����ه�����دف 
ج���س���ور ال��ت��واص��ل 
م�����ع ك�����ل ف���ئ���ات 
اجملتمع عرب أفكار 
مبتكرة،  ووسائل 
فريق  تشكيل  مثل 

واألف��راد  الضباط  يضم ع��ددًا من 
ال��دف��اع املدني  ب��آل��ي��ات  اجمل��ه��زي��ن 
املركزية  األس���واق  إىل  لالنتقال 
مناطق  الرتفيهية يف مجيع  وامل��دن 
وتطبيقية  نظرية  إرشادات  وتقديم 
ع��ن أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي يسمح 
للجمهور باملشاركة فيها والتدريب 
على استخدام آليات الدفاع املدني 
الفردية  الواقية  املالبس  وإرت���داء 

لرجال الدفاع املدني.
األساسية  احمل��اور  تضمنت  كما 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ربن��ام��ج 
اس���ت���خ���دام ب��ع��ض 
ال�����ت�����ج�����ه�����ي�����زات 
ال����ض����روري����ة م��ث��ل 
م��ط��ف��ي��ات احل��ري��ق 
وشحنات  ال��ي��دوي��ة 
امل����ي����اه ووص������الت 
ال�����غ�����از وأج����ه����زة 
ك���ش���ف ال���دخ���ان 
أهميتها  وب���ي���ان  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل��ش��رح 
واالستخدام األمثل هلا، باإلضافة 
امل���دارس لزيارة  إىل دع��وة ط��الب 
م��راك��ز ال��دف��اع امل��دن��ي لإلطالع 
ع���ن ق���رب ع��ل��ى اجل��ه��د امل��ب��ذول 
عن  لبالغات  االستجابة  لسرعة 
درج��ات  أعلى   احل��وادث وحتقيق 
الكفاءة يف التعامل معها وتدريب 
مطفيات  استخدام  على  الطالب 
االستباقية  واإلج����راءات  احل��ري��ق 

قبل وصول فرق الدفاع املدني.

وأكد اللواء العمرو على أهمية 
املدني  ال��دف��اع  وح���دات  انتقال 
اجملهزة إىل املدارس واجلامعات 
وآلياتها  مبعداتها  والتمركز 
امل���دارس  س��اح��ات  يف  املناسبة 
عملية  ودروس  جت��ارب  وتقديم 
استخدام  على  للطالب  ميدانية 
وس����ائ����ل م��ك��اف��ح��ة احل���ري���ق 
تنظيم  إىل  باإلضافة  واإلنقاذ، 
دورات تدريبية منتظمة للمعلمني 
لزيادة إسهاماتهم يف نشر ثقافة 

السالمة الوقائية لدى الطالب.
ومش����ل����ت احمل��������اور امل���ق���رتح���ة 
مراكز  مع  التعاوني  للربنامج 
األحياء واألمانات لتنفيذ برامج 
من  لسكانها  وتدريبية  توعوية 
املواطنني واملقيمني على أن يتم 
الربنامج  تنفيذ  يف  فعليًا  البدء 
1434ه�  أألول  ربيع  من  ابتداءًا 

وملدة 6 أشهر كاملة.

جيري تعميمه يف مجيع مناطق اململكة

برنامج متكامل لتعزيز التواصل مع كل فئات المجتمع
الدفاع المدني يبحث سبل

التعاون مع فرع جمعية مهندسي 
الوقاية من الحريق

الفريق  املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  استقبل 
وفدًا  مؤخرًا  التوجيري  عبداهلل  بن  سعد 
احلريق  من  الوقاية  مهندسي  مجعية  من 
الذي   ، السعودية«  العربية  اململكة  »فرع 
بكافة  املعنيني  املهندسني  من  ع��ددًا  ضم 
السعودية  أرام��ك��و  ب��ش��رك��ة  احل��رائ��ق 
مدير  العيسى  عبداهلل  املهندس  برئاسة 
شؤون أرامكو باملنطقة الوسطى واملهندس 
علي خمتار مدير إدارة مكافحة احلرائق 
بالشركة . وأطلع الفريق التوجيري خالل 
اللقاء الذي حضره نائب مدير عام الدفاع 
من  وعدد   ، العمرو  سليمان  اللواء  املدني 
ملسرية  عرض  على  العام  املدير  مساعدي 
الوقاية من احلريق »فرع  مجعية مهندسي 
2005م،  ع��ام  تأسيسها  منذ  اململكة« 
ك���أح���د ف�����روع اجل��م��ع��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة 
تأسست  اليت  احلريق  ملهندسي مكافحة 
عام 1950م وتضم أكثر من 5000 عضو 
من خالل 67 فرعًا هلا يف مجيع دول العامل.
ويف بداية اللقاء أشاد املهندس العيسى مبا 
ميتلكه الدفاع املدني من قدرات وكفاءة 
بشرية حيملون ختصصات علمية يف شتى 
التقنيات  أح���دث  إىل  إض��اف��ة  اجمل����االت 
أرامكو  أن  م��ؤك��دًا  احلديثة  وامل��ع��دات 
تسعد يف التعاون مع الدفاع املدني لتبادل 
لديها يف حتقيق  واالستفادة مما  اخلربات 

السالمة الشاملة .

ك��م��ا ع����رض وف����د اجل��م��ع��ي��ة ل��ن��م��اذج 
م���ن أن��ش��ط��ت��ه��ا يف اس��ت��ض��اف��ة اخل����رباء 
ال���دول���ي���ني يف جم���االت  وامل��ت��خ��ص��ص��ني 
العمل  ورش  وإق��ام��ة  واإلن���ق���اذ  اإلط��ف��اء 
واملؤمترات  املعارض  وتنظيم  املتخصصة 
واملستجدات  ال��ت��ط��ورات  ك��ل  مل��واك��ب��ة 
واإلفادة من اخلربات اهلندسية املتخصصة 
يف الوقاية من احلرائق باملنشآت الصناعية 
والتجارية. وناقش معالي الفريق مع الوفد 
ومجعية  املدني  الدفاع  بني  التعاون  سبل 
والسيما   ، احلريق  من  الوقاية  مهندسي 
السالمة  اش��رتاط��ات  بتطبيق  يتعلق  فيما 
الكربى  والصناعية  احليوية  املنشآت  يف 
خ��ربات  م��ن  واإلف����ادة  علمية  أس��س  على 
الدفاع املدني امليدانية لتحقيق هذا اهلدف 
للدفاع  العامة  املديرية  حرص  مؤكدًا   ،
مع  والتعاون  الشراكة  جسور  ملد  املدني 
يف  املتخصصة  العلمية  اجلمعيات  كافة 
أعمال الدفاع املدني ويف مقدمتها الوقاية 

من خماطر احلريق.
من جانبه عرب املهندس علي خمتار رئيس 
فرع اجلمعية باململكة عن امتنانه وتقديره 
أب��داه  ملا  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  ملعالي 
وتعزيز  والتنسيق  التعاون  على  حرص  من 
جم����االت ت���ب���ادل اخل�����ربات ودع����م ج��ه��ود 
بهندسة وعلوم  االرتقاء  اجلمعية يف جمال 

اإلطفاء والسالمة وتطبيقاتها العلمية.

ضمن االستعداد لبطولة املناطق الثامنة لكأس 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي ال���يت ستعقد 
مبنطقة عسري يف ألعاب ) كرة القدم - اخرتاق 
خالل  امل��ائ��ي(  -اإلن��ق��اذ  السباحة   - الضاحية 
الفرتة من 1434/5/28ه� وحتى 1434/6/23ه� 
الالئحة  ملناقشة  حتضريي  اجتماع  مؤخرًا  عقد 
حبضور  القرعة  مراسم  وإج��راء  للبطولة  الفنية 
لشؤون  املدني  الدفاع  عام  مدير  سعادة مساعد 
التخطيط والتدريب رئيس اللجنة العليا املنظمة 
حيث  القرني  عبداهلل  بن  حممد  اللواء  للبطولة 
قدم شكره وتقديره وامتنانه للجهود اليت يقوم 
بن  سعد  الفريق  املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  بها 
هذه  إقامة  وتشجيع  دعم  يف  التوجيري  عبداهلل 
قطاع  بها  يهتم  الرياضية  والفعاليات  املناسبة 
اللواء  وقال  خاصة  عناية  ويوليها  املدني  الدفاع 
هو  سنوية  ب��ص��ورة  البطولة  إق��ام��ة  إن  القرني: 
تأكيد على حرص مسؤولي الدفاع املدني على 

تنفيذ أجندة وتفعيل املناشط الرياضية اليت تعود 
بالنفع على منسوبي الدفاع املدني .

وقدم قائد مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط 
الرياضي العقيد خالد بن سعد احلبيش حتديد 
اجملموعات وإجراء مراسم القرعة حيث ضمت:

املدينة   - - جن��ران  ) عسري  األوىل  اجملموعة   -
املنورة -احلدود الشمالية - الرياض(.

الثانية ) الشرقية - جازان - حائل  - اجملموعة 
- الباحة ( .

الثالثة )القصيم - اجلوف - مكة  - اجملموعة 
املكرمة - تبوك(.

شكره  القرني  اللواء  وجه  االجتماع  ختام  ويف 
يف  امل��ش��ارك��ة  للفرق  التوفيق  متمنيًا  للجميع 

البطولة .

مناقشة الالئحة الفنية لبطولة المناطق
الثامنة وإجراء مراسم القرعة

ترقية )42( 
موظفًا من 

المدنيين 
العاملين بالدفاع 

المدني 
 أصدر معالي مدير عام الدفاع املدني 
التوجيري  عبداهلل  بن  سعد  الفريق  
قرارًا برتقية )42( موظفًا من املدنيني 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ب��امل��دي��ري��ة  ال��ع��ام��ل��ني 
املدني وإدارات الدفاع املدني يف عدد 
وتنوعت قرارات  اململكة  من مناطق 
وحتى  اخلامسة  املرتبة  م��ن  الرتقية 

املرتبة العاشرة .
الدفاع  ع��ام  مدير  مساعد  وأض��اف 
امل��دن��ي ال��ل��واء/ ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
وتقديره  شكره  عظيم  عن  القرني 
 / األم���ري  امللكي  السمو  لصاحب 
على  الداخلية  وزي��ر  نايف  بن  حممد 
منسوبي  بأبنائه  وعنايته  اهتمامه 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي من 
املدنيني والعسكريني وحرص مسوه 
ق��درات��ه��م  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  اهلل  حفظه 
ومهاراتهم العلمية والعملية ألداء املهام 
املوكلة إليهم على أحسن وجه كما 
إن مسوه الكريم حيرص على توفري 

بيئات عمل جاذبة وحمفزة للعمل .
وعرب اللواء/القرني عن خالص تهنئته 
للموظفني املشمولني بقرارات الرتقية 
ذلك  يكون  أن  يف  ثقته  ع��ن  معربًا 
العطاء  من  مزيد  لتقديم  هلم  حافزًا 

واجلهد .
املوظفون املرتقون   من جهتهم أعرب 
لصاحب  وت��ق��دي��ره��م  شكرهم  ع��ن 
السمو امللكي وزير الداخلية وملعالي 
م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي لشموهلم 
سائلني  األعلى  املراتب  إىل  بالرتقية 
حسن  عند  دائ��م��ًا  ي��ك��ون��وا  أن  اهلل 
ال��ظ��ن ب��ه��م وع��ل��ى ق���در امل��س��ؤول��ي��ة 
امل��ن��وط��ة ب��ه��م وش���رف ال��ع��م��ل جبهاز 
الدفاع املدني ونبل رسالته يف محاية 
على  واحل��ف��اظ  واملمتلكات  األرواح 

مكتسبات الوطن . 
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وص���ف أف����راد ال��دف��اع امل��دن��ي 
احلاصلون على املراكز األوىل 
العسكري  التأهيل  دورة  يف 
السمو  صاحب  رعاية  والفين، 
امللكي األمري حممد بن نايف 
خترجهم  حلفل  الداخلية  وزير 
شهادات  بتسليمهم  وتشريفهم 
التفوق، من يد مسوه - حيفظه 
تنسى،  ال  حلظة  بأنها   - اهلل 
وستبقى حمفورة يف ذاكرتهم 
ع��ل��ى م���ر ال���س���ن���ني، ح���اف���زًا 
التفوق  من  للمزيد  منهم  لكل 
وال��ع��ط��اء يف خ��دم��ة ال��وط��ن، 
ألداء  اجل����ه����د  ك����ل  وب�������ذل 
ال���واج���ب، وال���وص���ول ألع��ل��ى 
درجات الكفاءة يف أداء املهام 
التحاقهم  ب��ع��د  ب��ه��م  امل��ن��وط��ة 

بالعمل بالدفاع املدني.
وق�����ال أوائ������ل اخل���رجي���ني يف 
جم�����االت اإلن���ق���اذ واإلط���ف���اء 
واالن��ض��ب��اط وأع��م��ال اإلن��ق��اذ 
مسو  بلقاء  التشرف  إن  املائي: 
رعايته  خ��الل  الداخلية  وزي��ر 
وتشريفه - حيفظه اهلل - حلفل 
ال��ف��ين،  ال��ت��أه��ي��ل  دورة  خت��رج 
بالتخرج  فرحتهم  من  يضاعف 
والتفوق وبدء مسريتهم العملية 
جنودًا بالدفاع املدني، معربني 
امتنانهم وتقديرهم لسموه  عن 
مشاركتهم  على  حل��رص��ه   -
ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة وم��ن��ح��ه��م ه��ذا 
ي��ب��ع��ث على  ال�����ذي  ال���ش���رف 

الفخر واالعتزاز.

رعاية كريمة 
ويف ه���ذا اإلط����ار ق���ال رقــيــب 
ـــــش الـــعـــتـــيـــي،  مــــنــــري شـــــاي
األول  امل��رك��ز  على  احل��اص��ل 
يف دورة التأهيل الفين بالدفاع 
بالتخرج  ف��رح��يت  إن  امل��دن��ي: 

وال��ت��ف��وق ت��ض��اع��ف��ت ب��رع��اي��ة 
وتشريفه  الداخلية  وزي��ر  مسو 
املركز  جائزة  وتسلم  للحفل 
حي��ف��ظ��ه   - ي�����ده  م����ن  األول 
اللحظة  ه��ذه  وستظل   - اهلل 
حتفزني  ذاكرتي  يف  حمفورة 
بالدنا  خدمة  يف  التفاني  على 
أمنها  على  والسهر  املباركة، 

واستقرارها.

فرحة مضاعفة 
رقيب  وكــيــل  ق��ال  جانبه  م��ن 
ــز زاهــــد الــشــمــري  ــعــزي عــبــد ال
الثاني  املركز  على  احلاصل 
يف الدورة، ما أمجل أن حيظى 
الرعاية  شباب اخلرجيني بهذه 
سيدي  األم��ن  سفينة  قائد  من 
األمري  امللكي  السمو  صاحب 
حممد بن نايف وأن يشعر كل 
على  مسوه  حرص  مبدى  منهم 
التخرج،  ف��رح��ة  مشاركتهم 
بعد عام كامل من اجلهد يف 
املهارات  واكتساب  التدريب 
على أعمال الدفاع املدني، وال 

شك أن هذه الرعاية خري تتويج 
هل���ذا اجل��ه��د وأف��ض��ل ج��ائ��زة 

حيصل عليها كل خريج.
علينا  اهلل  م��نَ  أن  هلل  واحلمد 
باستالم  وال��ت��ش��رف  ب��ال��ت��ف��وق 
يد  من  الثاني  املركز  جائزة 
ول��ن   - اهلل  - حي��ف��ظ��ه  مس���وه 

أنسى هذه اللحظة ما حييت.

أفضل جائزة 
رقيب  وكــيــل  ع��رب  جانبه  م��ن 
إبــــراهــــيــــم أمحــــــد الـــعـــريـــفـــي 
الثالث  املركز  على  احلاصل 
ب����دورة ال��ت��أه��ي��ل ال��ف��ين،ع��ل��ى 
وأن��ا أجتهد  ع��ام كامل  م��دار 
على  وأح�����رص  ال���ت���دري���ب  يف 
االس��ت��ف��ادة م��ن ك��ل ال��ربام��ج 
وتوجيهات  التدريبية  واألنشطة 
امل���درب���ني س��ع��ي��ًا الك��ت��س��اب 
كل امل��ه��ارات واخل��ربات اليت 
جتعلين قادرًا على أداء مهامي 
ال��دف��اع  جب��ه��از  التحاقي  عند 

املدني.
ه��ذا  ت��ك��ل��ل  أن  واحل��م��د هلل 

والشكر كل  بالتفوق  اجلهد 
ال��ش��ك��ر- ل��ص��اح��ب ال��س��م��و 
امللكي األمري حممد بن نايف 
- حل���رص���ه ع��ل��ى م��ش��ارك��ة 
م��ن اخل��رجي��ني فرحة  أب��ن��ائ��ه 
وغ��ري  طيبة  لفتة  يف  ال��ت��خ��رج 
مستغربة من رجل األمن األول 
نفوس  يف  الكبري  أثرها  وهل��ا 
ك���ل اخل����رجي����ني، وخب��اص��ة 
بتسلم  الذين تشرفوا  املتفوقني 
ج��وائ��ز ال��ت��ف��وق م��ن ي��د مس��وه 
ون���ال���وا ب��ذل��ك أع��ظ��م ج��ائ��زة 
يف  عليها  حيصلوا  أن  ميكن 

بداية حياتهم العملية.

من بواعث الفخر 
ويف ذات االجتاه، عرب الرقيب 
أســـــامـــــة إبـــــراهـــــيـــــم شـــافـــعـــي 
األول  امل��رك��ز  على  احل��اص��ل 
يف التدريب على أعمال اإلنقاذ 
ب��ال��دورة ع��ن ف��خ��ره واع��ت��زازه 
الداخلية  وزي���ر  مس��و  ب��رع��اي��ة 
حل��ف��ل خت��رج��ه وزم��الئ��ه ال��يت 
جت��س��د حب���ق وج����الء اه��ت��م��ام 

مس����وه مب��س��ان��دة أب��ن��ائ��ه من 
واألجهزة  املدني  الدفاع  شباب 
يف  وه���م  وتشجيعهم  األم��ن��ي��ة 

بداية مسريتهم العملية.
وأض�����اف ال��رق��ي��ب ش��اف��ع��ي، 
التخرج والتفوق أمر يبعث على 
رعاية  ولكن  والفخر  السعادة 
وتكرميه  الداخلية  وزير  مسو 
يضاعف  املتفوقني  للخرجيني 
الفرحة، وحيفز كل  من هذه 
أداء  يف  ل��ل��ت��ف��ان��ي  اخل���رجي���ني 

املهام املنوطة بهم.

خير تكريم 
م����ن ن��اح��ي��ت��ه ق�����ال الـــرقـــيـــب 
الــعــتــيــي  اهلل  ضـــيـــف  فــيــصــل 
األول  امل��رك��ز  على  احل��اص��ل 
مجيعًا  ابتهجنا  اإلط��ف��اء،  يف 
الداخلية  وزي���ر  مس��و  ب��رع��اي��ة 
وت��ش��ري��ف��ه حل��ف��ل خت���رج دورة 
املدني  بالدفاع  الفين  التأهيل 
ملا متثله هذه الرعاية من تتويج 
اخلرجيون  بذله  كبري  جلهد 
مل���دة ع���ام يف اك��ت��س��اب كل 

املهارات الالزمة للعمل بالدفاع 
املدني، وجائزة يف ذاتها لكل 
الدورة،  هذه  شاركوا يف  من 
ل��ك��ن احل��ص��ول ع��ل��ى ج��ائ��زة 
مسوه  يد  من  وتسلمها  التفوق 
شئ ال ميكن وصفه، واحلمد 
الشرف،  بهذا  أن مَن علي  هلل 
ال���ذي س��أظ��ل أف��خ��ر ب��ه ط��وال 

حياتي.

حافز وتشريف 
أما وكيل رقيب عبد اهلل سعد 
الشهري احلاصل على املركز 
األول يف تدريبات اإلنقاذ املائي 
سعادتنا  إىل  باإلضافة  فقال، 
الداخلية  وزي���ر  مس��و  ب��رع��اي��ة 
باحلضور  لنا  وتشريفه  للحفل 
- فقد اقرتنت فرحيت اخلاصة 
بفرحة  وال���ت���ف���وق-  ب��ال��ت��خ��رج 
نرفع  أن  ل��ن��ا  ال��ف��رص��ة  إت��اح��ة 
لسموه الكريم خالص التهنئة 
وتوليه  الرشيدة  القيادة  بثقة 
وهو   - الداخلية  وزي��ر  منصب 
يقود  من  وخري  الثقة  هلذه  أهل 
الشكر  فكل  األمن،  سفينة 
ن��رف��ع��ه ل��س��م��وه ال��ك��ري��م أن 
وضاعف  الشرف  ه��ذا  منحنا 

من فرحتنا بالتخرج.

مثل وقدوة 
رقيب  وكــيــل  ق��ال  جانبه  م��ن 
خـــــالـــــد عـــــائـــــض الــــكــــثــــريي 
احلاصل على املركز األول يف 
صاحب  طوق  لقد  االنضباط، 
حممد  األم��ري  امللكي  السمو 
بن نايف أعناقنا جبميل رعايته 
ال��ت��أه��ي��ل  دورة  خت���رج  حل��ف��ل 
امل��دن��ي وجعل  ل��ل��دف��اع  ال��ف��ين 

المتفوقون في دورة التأ هـــــــيل الفني بالدفاع المدني:

تكريم األمير محمد بن       نايف لنا تشريف ال ينسى

رقيب منري شايش العتيي

وكيل رقيب عبد العزيز زاهد الشمري

وكيل رقيب إبراهيم أمحد العريفي

الرقيب أسامة إبراهيم شافعي

الرقيب فيصل ضيف اهلل العتيي

وكيل رقيب عبد اهلل سعد الشهري

وكيل رقيب خالد عائض الكثريي

فرحتني،وقدم  التخرج  فرحة 
ل��ن��ا خ��ري م��ث��ل وق����دوة يف دع��م 
ش���ب���اب ال����وط����ن، ك���م���ا أن 
-وأع��ت��ز  للمتفوقني  تكرميه 
للجميع  أنين منهم- خري حافز 
يف إخالص النية والعمل لرفعة 
نسأل اهلل  امل��ب��ارك��ة،  ب��الدن��ا 
أن جيزيه عنا خري اجلزاء وأن 
يسدد خطاه ملا فيه أمن الوطن 

واستقراره.
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رعى صاحب السمو الملكي األمير 
خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة 

الرياض ، بحضور صاحب السمو 
الملكي األمير تركي بن عبداهلل بن 

عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مؤخرًا، 
حفل افتتاح فعاليات اليوم العالمي 
للدفاع المدني في منطقة الرياض 

الذي تنظمه مديرية منطقة الرياض 
تحت شعار: » المشاركة المجتمعية 

والدفاع المدني«.

وصوهلما  ل��دى  مسوهما  استقبال  يف  وك��ان 
املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  احلفل  مقر 
ومدير  التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعد  الفريق 
عبدالرمحن  ال��ل��واء  ل��ل��م��رور  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
الدفاع  ع��ام  مدير  ونائب  املقبل  عبداهلل  بن 
 ، العمرو  عبداهلل  بن  سليمان  اللواء  املدني 
ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن 
املدني يف  الدفاع  ومدير   ، اهلالل  عبدالعزيز 
منطقة الرياض اللواء عابد بن مطر الصخريي 

وكبار ضباط الدفاع املدني .
الرياض ومسو  وفور وصول مسو أمري منطقة 

نائبه عزف السالم امللكي ، ثم بدئ احلفل 
اخل��ط��اب��ي ب��آي��ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ، 
وأوضح معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
سعد بن عبد اهلل التوجيري أن القيادة الرشيدة 
- رعاها اهلل - تؤمن بضرورة رفاهية اإلنسان 
وال  املباركة،  األرض  هذه  على  يعيش  الذي 
تألو جهدًا يف سبيل ذلك، عادًا اهتمامها بأمن 
وسالمة املواطن واملقيم أولوية دائمة ما يؤكد 
لتحقيقها،  اإلمكانات  مجيع  توفري  أهمية 

لتكون يف أوجها.
وعرب معاليه يف تصريح صحفي عن امتنانه 
امللكي  السمو  ص��اح��ب  وت��دش��ني  ب��رع��اي��ة 
أمري  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  خالد  األم��ري 
العاملي  ال��ي��وم  لفعاليات  ال��ري��اض  منطقة 

للدفاع املدني.

رعاها   - الرشيدة  القيادة  اهتمام  أن  معاليه  وأبان 
اهلل - جعل الدفاع املدني من رواد السالمة واألمن 
على مستوى العامل، وحاضرًا ضمن املنظمة الدولية 
للحماية املدنية، اليت اختارت األول من مارس من 
ك��ل ع��ام ليكون ي��وم��ًا ع��امل��ي��ًا ل��ل��دف��اع امل��دن��ي، 
ونيلها  احلج،  يف  املدني  الدفاع  جهود  مستذكرًا 
شهادة االمتياز يف إدارة احلشود على مستوى العامل.
وع��ن ش��ع��ار ه��ذا ال��ي��وم ال���ذي اخ��ت��ارت��ه املنظمة 
أكد  امل��دن��ي«،  وال��دف��اع  اجملتمعية  »املشاركة 
جبميع  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  دي���دن  أن  ال��ت��وجي��ري 
قطاعاتها ذو توجه يف إشراك اجملتمع يف العمل 
األم���ين ، م��س��ت��ذك��رًا م��ق��ول��ة ص��اح��ب السمو 
رمحه   - العزيز  عبد  ب��ن  نايف  األم��ري  امللكي 
أن  األول«، موضحًا  األمن  رجل  »املواطن   - اهلل 
الدفاع املدني يولي التوعية والوقاية أهميًة بالغة، 
 - والكوارث  األخطار  استباق حلدوث  بوصفها 
املواطن  ال قدر اهلل -، ويعتمد فيها على توعية 
بتوجيه رسائل متكنه من التعامل مع أي عارض 
قد حيدث، مما حيد من األضرار أو التقليل منها.

ب��ع��ده��ا أل��ق��ى م��دي��ر ال��دف��اع امل��دن��ي يف منطقة 
ال��دول��ة يف ظل  أن  فيها  أوض��ح  ال��ري��اض كلمة 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  قيادة 
بن عبدالعزيز آل سعود ومسو ولي عهده األمني 
أول��ت   – اهلل  حفظهم   – ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  ومس��و 
اهتمامًا كبريًا بإعادة تطوير القطاعات األمنية 

واآلل��ي��ات  العاملة  بالقوى  وت��زوي��ده��ا  واخلدمية 
واملعدات الالزمة وكذلك تطوير املقرات األمنية 

ومنها الدفاع املدني .
تشهده  ال��ذي  التطور  أن  الصخريي  اللوء  وأف��اد 
باملخاطر  جمتمعي  وع��ي  إىل  حي��ت��اج  اململكة 
والكوارث اليت تهدد حياة اإلنسان وممتلكاته 
تنبه إىل ذلك وأعد  املدني  الدفاع  أن  , الفتًا إىل 
الربامج التوعوية واإلرشادية املوجهة للمجتمع من 
خالل وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة 

لتشمل التوعية مجيع شرائح اجملتمع .
بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية , ثم شاهد اجلميع 
الدفاع   « بعنوان  املدني  الدفاع  وثائقيًا عن  فيلمًا 

املدني ألجلكم«.
ث���م ك����رم مس���و األم����ري خ��ال��د ب���ن ب��ن��در بن 
العاملي  اليوم  بفعاليات  املشاركني  عبدالعزيز 
إدارات  وبعض  الرياض  مبنطقة  املدني  للدفاع 

السالمة باملرافق العامة .
إثر ذلك قام األمري خالد بن بندر واألمري تركي 
بالدفاع  اإلن��ق��اذ  ف��رق  ع��ب��داهلل جب��ول��ة على  ب��ن 
فرقة  مهام كل  إىل شرح عن  واستمعا   , املدني 

وجاهزيتها كما اطلعا على مناذج من مركبات 
ومعدات الدفاع املدني املخصصة لإلنقاذ .

بعدها قام مسو أمري منطقة الرياض بقص شريط 
للدفاع  العاملي  اليوم  لفعاليات  املصاحب  املعرض 
مسوه  شاهد  ثم  املعرض،  بافتتاح  إيذانًا  املدني 
ومسو نائبه عرضًا ميدانيًا لفرق الدفاع املدني، 
وأوضح مسو األمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز 
يف تصريح صحفي عقب احلفل أن الدفاع املدني 
أم���ن وس��الم��ة  ع��ل��ى  للحفاظ  أس��اس��ي��ة  رك��ي��زة 
أهمية هذا  , مؤكدًا  املواطنني يف كل مكان 
اليوم العاملي ملواطين منطقة الرياض ألن الدفاع 

املدني عامل أساسي لسالمة اجملتمعات.
الدفاع  أن نشارك يف أعمال  وقال مسوه » جيب 
املدني بكل ما أوتينا من قوة للحفاظ على سالمة 
أبناء منطقة الرياض ودرء اخلطر بإذن اهلل تعاىل 
الدفاع  رج��ال  مع  واملساهمة  واملساعدة   , عنهم 

املدني يف تأدية أعماهلم على أكمل وجه«.
وأضاف مسو أمري منطقة الرياض » أؤكد على 
التجمهر  أن  الرياض على  مجيع مواطين منطقة 
فيجب  املدني  ال��دف��اع  عمل  يعيق  احل��ادث  أثناء 
إف��س��اح اجمل���ال ل��رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي يف أداء 
أن  , مشريا إىل  أس��رع وقت ممكن  أعماهلم يف 
مشاركة  على  تقوم  املدني  للدفاع  برامج  هناك 
وكذلك   , امل��دن��ي  ال��دف��اع  أع��م��ال  يف  اجملتمع 
يف  مبدارسها  التعليم  الرتبية  وزارة  مشاركة 

برامج الدفاع املدني .
وسأل مسو أمري منطقة الرياض يف ختام تصرحيه اهلل 
جلت قدرته أن يكفي اجلميع شر احلوادث، معربًا 
الدفاع  ومدير  املدني  الدفاع  عام  ملدير  شكره  عن 

املدني مبنطقة الرياض على ماقاموا به من جهود .

الفريق التويجري :

 اهتمام القيادة جعل الدفاع المدني من 
رواد السالمة واألمن عالميًا

تحت شعار »المشاركة المجتمعية والدفاع المدني«

المشاركة المجتمعية 
والدفاع المدني

أمير منطقة الرياض يرعى 
انطالق فعاليات اليوم 

العالمي للدفاع المدني

األمير خالد بن بندر 
بن عبدالعزيز: الدفاع 

المدني ركيزة أساسية 
للحفاظ على أمن 

وسالمة المواطنين

القيادة الرشيدة ال تألو جهدًا في سبيل الحفاظ على
أمن وسالمة المواطن والمقيم

متابعات
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امللكي  السمو  صاحب  رؤي��ة  مييز  م��ا  أن 
أن  اإلره��اب  نايف يف مكافحة  بن  حممد 
األمنية  اإلج��راءات  من  أبعد  يتخذ خطوات 
واإلنرتنت  اإلع��الم  يستخدم  حيث  اجمل��ردة 
امل��ن��ح��رف وحتصني  ال��ف��ك��ر  يف حم��ارب��ة 
أنه جنح يف  واأله��م  الشباب من خماطره، 
تعاطف  أي  اإلرهابية  التنظيمات  ُيفقد  أن 
جرائمها،  لتربير  مزاعم  من  تروجه  ما  مع 
عائالت  م��ع  اإلن��س��ان��ي  التعامل  خ��الل  م��ن 
وآب��اء  أم��ه��ات  مشاعر  وم��راع��اة  املطلوبني 

املتورطني يف اجلرائم اإلرهابية.
وهو ما عربت عنه أيضًا أبرز وسائل اإلعالم 
بوست«  »واشنطن  ال�  صحيفة  مثل  العاملية 
اليت وصفت مسوه بقائد أكرب محلة عاملية 
ملكافحة اإلره���اب، وك��ذل��ك م��ا أوردت��ه 
صحيفة ال� »تلغراف« من وصف مسو األمري 
القوي  الداخلية  رجل  بأنه  نايف  بن  حممد 
واجل���ن���رال احمل��ن��ك ال���ذي ح��ق��ق جن��اح��ات 
التخريب  جلماعات  التصدي  يف  ك��ب��رية 

ال�  ذاته قالت صحيفة  السياق  والعنف. ويف 
»فاينينشال تاميز« إن األمري حممد بن نايف 
بالده يف مكافحة  يقود محلة  أن  استطاع 
اململكة  وأحبطت  كبري  بنجاح  اإلره��اب 
اإلرهاب  الناجحة جلهود مكافحة  بإدارته 

أكثر من 160 عملية  إرهابية.
وإذا كان العامل يشهد بنجاح اإلسرتاتيجية 
ويشيد  اإلره���اب  مكافحة  يف  السعودية 
الراقي لألمري حممد بن نايف يف  بالفكر 
بنائه وتنفيذه فإن اجملتمع السعودي يرى يف 
مسوه صمام األمن ليس يف مواجهة اإلرهاب 
فقط بل وكل خطر يهدد أمن البالد والعباد 
الذي ميلك رؤية واضحة لكل أبعاد املشهد 
واالقتصادية  والثقافية  السياسية  األم��ين 
واإلنسانية، متكنه من تقديم حلول شاملة 
ومتكاملة لكافة القضايا األمنية ، مبا يف 
ذلك التعاون والتنسيق مع كافة دول العامل 
يف التصدي لكل أشكال اجلرائم العابرة 
وغسل  واإلره���اب  امل��خ��درات  مثل  للحدود 

األموال اليت ثبت ارتباطها الوثيق فيما بينها.
وقد وصف رئيس مركز  اخلليج لألحباث 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر أن 
جناح مسو األمري حممد بن نايف يف قيادة 
العمليات األمنية يف التصدي لإلرهاب كان 
إرهابية  عمليات  إفشال  يف  األث��ر  أكرب  له 
لتنفيذها يف دول  يتم اإلع��داد  أخرى كان 

أخرى غري اململكة.
وهو ما أكده أيضًا خبري الشؤون السياسية 
الدكتور عبداهلل القباع مؤكدًا أن األمري 
حممد بن نايف هو اجلنرال األكثر براعة 
برتكيزه على الضربات األمنية االستباقية،  
املخططات  م��ن  كثري  أفشل  ال��ذي  األم��ر 
ميكن  كان  ما  اليت  اإلجرامية  اإلرهابية 

التعرف على نتائجها يف حال وقوعها.
السديري  األستاذ تركي  وهو ما عرب عنه 
صدور  فور  الرياض  صحيفة  حترير  رئيس 
نايف  ب��ن  األم���ري حممد  تعيني مس��و  ق���رار 
وزيرًا للداخلية بقوله »هو الرجل املناسب يف 
املكان املناسب، من خالل ما توفر له من 
خربة وحنكة وقيادة يف إدارة امللفات األمنية 

وخصوصًا جتفيف منابع اإلرهاب«.
يف ح��ني ق��ال األس��ت��اذ خ��ال��د امل��ال��ك رئيس 
على  تعليقه  يف  اجل��زي��رة  صحيفة  حت��ري��ر 
تعيني مسوه وزيرًا للداخلية »إن دوره معروف 
ومشهود يف مواجهة التطرف واإلرهاب مما 
اغتياله  حماولة  أثناء  للخطر  حياته  عرض 
من  مس��وه  به  أشتهر  عما  فضاًل  الفاشلة، 

قدرة العمل واإلجناز يف أصعب الظروف«. 
ويتجلى اجلانب الفكري يف شخصية مسو 
األمري حممد بن نايف وزير الداخلية يف أنه 
ال يعتمد على رد الفعل بقدر ما ينطلق من 
قراءة موضوعية الستشراف املستقبل وبناء 
املؤسس  األم��ين  للعمل  متكاملة  منهجية 

بخطوات واثقة يقودها 
حس أمني فريد، وقدرات 

إدارية وسياسية رفيعة وشيم 
ومناقب إنسانية نبيلة، نال 

صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز 
ثقة القيادة الرشيدة ليتولى 

مسؤولية قيادة سفينة 
األمن بالمملكة بخبرات ربان 

ماهر طالما أشاد الجميع 
بحنكته وحكمته وقدرته على 

إستشراف المستقبل ومواجهة 
تحدياته ومستجداته بعزيمة 

صادقة وسعي مخلص للحفاظ 
على مكتسبات الوطن وأمن 

المواطن.

إ ضاءة

بتعيني  السعودي  الشعب  فرحة  وكانت 
للداخلية  وزي���رًا   – اهلل  حيفظه   – مس��وه 
خري تعبري عن تقدير أبناء اململكة جلهوده 
الكبرية يف احلفاظ على أمن البالد والعباد 
يف مجيع املناصب اليت شرفت بتوليه هلا، 
مسرية  م��واص��ل��ة  على  ق��درت��ه  يف  وثقتهم 
النجاح واإلجناز اليت بدأها يف حياة فقيد 
الوطن صاحب السمو امللكي األمري نايف 
بن عبدالعزيز اليت كانت موضع إعجاب 
والسيما  العامل  دول  من  الكثري  وإش��ادة 
فيما يتعلق مبواجهة اإلرهاب بإسرتاتيجية 
منابع  جتفيف  يف  جناحها  األي���ام  أثبتت 
مزاعم  وتفنيد  متويله  ومصادر  التطرف 
واملخربني،  وال��غ��الة  املتطرفني  وأباطيل 
من خالل تفعيل مشاركة أبناء الوطن يف 
من  واإلع��الء  الضالة  الفئة  هلذه  التصدي 
قيمة املناصحة لتصحيح الفكر املنحرف 
الذي يغذي اإلرهاب والتطرف، ومل يكن 
مستغربًا أن تصف اجلهات الدولية املعنية 

باألمن ومكافحة اإلرهاب صاحب السمو 
امل��ل��ك��ي األم���ري حم��م��د ب��ن ن��اي��ف برجل 
ونفذ  الذي صمم  القوي احلكيم،  األمن 
اسرتاتيجية السعودية املتميزة يف التصدي 
أوسع  رؤية  إطار  يف  اإلرهابية  للتنظيمات 
لألمن مبفهومه الشامل الذي يبدأ مبواجهة 
إىل سلوك  يتحول  أن  قبل  الضال  الفكر 

إجرامي.
م��ؤس��س��ة كارينغي  ع��ن��ه  ع���ربت  م��ا  وه���و 
لربنامج  تسميتها  تفسري  الدولي يف  للسالم 
الداخلية  وزي��ر  مسو  ب��دأه  ال��ذي  املناصحة 
اللينة«  ال��س��ع��ودي��ة  »اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��اس��م 
التوجه  هذا  أن  مؤكدة  الناعمة«  و»القوة 
حيسب  اإلره����اب  مكافحة  يف  احلكيم 
لسمو األمري حممد بن نايف ومييز التجربة 
السعودية يف مكافحة اإلرهاب عن غريها 

من التجارب األخرى.
أي��ض��ًا س��ف��ري بريطانيا  وه���و م��ا ع��رب ع��ن��ه 
السابق لدى اململكة شريارد كوبري بقوله 

األمير محمد بن نايف
ربان سفينة األمن ومهندس إنجازاته
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واملقاربة  التحليل  على  والقدرة  الوعي  على 
ذات  السابقة يف  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  ب��ني 

الوقت.
وانطالقًا من هذا امللمح يف شخصية مسوه 
الداخلية  وزارة  أصحبت   – اهلل  حيفظه   –
الظواهر  كل  لتحليل  علمي  مبخترب  أشبه 
باألمن  املرتبطة  وامل��ش��ك��الت  والقضايا 
وال��س��ع��ي إىل دراس����ة أس��ب��اب��ه��ا وت��أث��ريات��ه��ا 
تقتصر  ال  هلا  شاملة  علمية  حلول  وتقديم 
فقط على املعاجلة األمنية. وليس أدل على 
توجيه  األمنية يف  األج��ه��زة  من جن��اح  ذل��ك 
ضربات استباقية ناجحة أفشلت خمططات 
اجلرمية  وعصابات  اإلجرامية  التنظيمات 

املنظمة.
وك��ذل��ك جن���اح ب��رن��ام��ج امل��ن��اص��ح��ة ال��ذي 
تأهيل  إلع���ادة  الداخلية  وزي���ر  مس��و  تبناه 
ودمج أصحاب الفكر املتطرف بعد إعالن 
توبتهم عرب الرتكيز على اجلوانب الشرعية 
وإحاطة  الضال  للفكر  النافية  والفقهية 
املستفيدين من الربنامج بالعناية االجتماعية.

وي���ت���ف���ق اخل�������رباء ع���ل���ى أن جن�����اح ه���ذه 
التنظيمات  حنق  أث��ار  ما  هو  اإلسرتاتيجية 
حفظه    – مسوه  اغتيال  فحاولت  اإلرهابية 
اهلل – أكثر من مرة، ورغم ذلك مل تتغري 
رؤية مسوه يف مد يد العون واملساندة والدعم 
توبتهم  إعالن  بعد  بهم  غُ�رر  الذين  للشباب 
ال��ذي  امل��ع��وج  الطريق  ه��ذا  ع��ن  وتراجعهم 
وقيمه  ووسطيته  اإلس��الم  ومساحة  يتنافى 

العليا.
السياسية  الداخلية  وزي��ر  مسو  حنكة  أما 
فتجلت  اجلميع،  بها  يشهد  اليت  واإلداري��ة 
يف كثري من الربامج لتعزيز قدرات األجهزة 
التكامل  مستويات  أكرب  وحتقيق  األمنية 
والتنسيق فيما بينها، كما جتلت يف حرص 
كافة  م��ع  وال��ت��ع��اون  التنسيق  على  مس��وه 
األمن  حفظ  والصديقة يف  الشقيقة  ال��دول 
التعاون الدولي يف مكافحة  آليات  وتفعيل 
اجلرمية املنظمة والعابرة للحدود الذي متثل 
ل��ع��دد من  زي���ارت���ه  يف 
ال����دول األج��ن��ب��ي��ة ف��ور 
وزارة  مسؤولية  توليه 
ال��داخ��ل��ي��ة ول��ق��اءات��ه 
السياسية  بالقيادات 
ه���ذه  يف  واألم����ن����ي����ة 
ي���ُ��غ��ف��ل  ومل  ال������دول، 
مس��وه يف ه��ذا االجت��اه 
اململكة  ح��دود  تأمني 
وت���ش���دي���د إج������راءات 
وتوفري  احل��دود  ضبط 

الالزم من كوادر وجتهيزات ضمن  الدعم 
منظومة أمنية متكاملة.

مسو  شخصية  يف  ال��رائ��ع��ة  امل��الم��ح  وم���ن 
كثري  عندها  يتوقف  ال��يت  الداخلية  وزي��ر 
على  الفائقة  القدرة  هذه  منه  اقرتبوا  ممن 
اكتسبها  اليت  األمنية  اخل��ربات  بني  امل��زج 
ذات  أمنية  بيئة  يف  يعيش  نفسه  وج��د  منذ 
وبالقدرة  والصالبة  بالقوة  تتسم  خصائص 
الطاقات  وتسخري  املتفوقة  اإلدارة  على 
الوظيفة  خلدمة  وامل��ادي��ة  والفنية  البشرية 
األمنية على أعلى املستويات وبدرجة قصوى 

من الدقة واالنضباط واجلدية واحلزم.
وقد مكنه ذلك من إجياد بيئة أمنية قائمة 
على احلب واالستشعار الكامل للمسؤولية 
أو  األم��ن��ي��ة  املنظومة  ل��دى  أو  ال��ف��رد  ل��دى 
مهامها  اختالف  على  األمنية  األجهزة  لدى 

ووظائفها.
وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك يف ح��رص��ه ال��ك��ب��ري على 
يف  األمنية  األجهزة  مجيع  طاقات  توظيف 
بوتقة العمل املشرتك واملوحد لتحقيق أكرب 
على  وبالتالي  األمنية  املؤسسة  على  عائد 

الوطن يف خمتلف أرجائه.
وعندما جتتمع اخلربة .. والفكر .. والقدرة 
فإن  املسؤولية  مع احلب وضوابط  اإلداري��ة 
اجلميع  حيرتمها  مؤسسة  بناء  ه��و  الناتج 

ويثقون يف قدرتها.
أن األمري،  امللمح هو  أهم ما يف هذا  ولعل 
فقيد  وال���ده  م��ن  الصفة  ه��ذه  وباكتساب 
الوطن األمري نايف بن عبدالعزيز -  يرمحه 

اهلل - استطاع أن يساهم بفعالية يف جتسري 
اهل����وة ال��س��ح��ي��ق��ة يف ال���ع���ادة ب��ني امل��واط��ن 
بني  ج��س��ورا  يقيم  وأن  األم��ن��ي��ة  واألج��ه��زة 
املؤسسة األمنية وبني املواطنني.. ليس فقط 
من أجل تعزيز عوامل الطمأنينة والثقة بني 
املواطن  يصبح  أن  أجل  من  وإمنا  الطرفني 
أو املقيم هو عني الوطن وعونه األول لرجل 

بأشكاهلا  اجل��رمي��ة  حم��اص��رة  يف  األم���ن 
املختلفة وبتشعباتها املعقدة.

اليت صنعها  الثنائية  هذه  ما يف  أروع  ولعل 
األم���ري حم��م��د ب��ن ن��اي��ف أن��ه��ا ع���ززت روح 
االنضباط واحرتام اجلميع لألمن وثقته يف 

كل من ينتمون إليه.
األمري  ف��إن سجية  أيضًا  االجت��اه  ه��ذا  ويف 
حممد بن نايف الغالبة هي تعامله مع كل من 
حوله، أو مع مجيع فئات اجملتمع ومستوياته 
وتلك  اجل��م��ي��ع..  ل��دى  حمبوبًا  جعلته  ال��يت 
مزايا يتمتع بها من وهبهم اهلل )كاريزما( 
الشخصية  فيهم  جتتمع  حب��ي��ث  خ��اص��ة.. 
والشخصية  التفكري..  منظمة  القيادية 
اآلخر..  للرأي  واملتقبلة  واملتساحمة..  املرنة.. 
والرتيث  املعلومة  حتليل  على  واحل��ري��ص��ة 
 .. يف إص��دار األح��ك��ام وإع��م��ال التفكري 
والنفسي  ال��ذه��ين  تكوينه  م��ن  مستفيداًً 
التسرع..  وع��دم  وال��ت��ؤدة  اهل��دوء  إىل  امليال 
أو  التأجيل  ع��دم  م��ع  النهاية  يف  واحل��س��م 
املالئمة  البشرية  الطاقات  وتسخري  التأخري 

لتحقيق األهداف املرسومة بعناية.
وتبقى إنسانية األمري حممد بن نايف هي 
يف  يتجلى  ال��ذي  حضورًا  األكثر  امللمح 
الضباط  من  سواء  األمن  رجال  من  قربه 
أو األف��راد، وال يزال يذكر جولة مسوه 
يف  األمنية  واملعسكرات  امل��ق��رات  على 
وضمان  العمل  سري  لتفقد  احل��ج  موسم 
اهلل  بيت  لضيوف  اآلمنة  األج��واء  تقديم 
احل����رام ق��ب��ل ع���دة س��ن��وات ع��ن��دم��ا زار 

يف  العام  األم��ن  معسكر 
والتقى  املقدسة  املشاعر 
رج������ال األم������ن وحت����دث 
مهيأ  ك��ان  حيث  معهم 
بها  ساحة  األم��ن  ل��رج��ال 
»الزل«  جمموعة من قطع 
فيما  أرض������ًا  ل��ل��ج��ل��وس 
خصص لسموه والقيادات 
األمنية كراسي للجلوس 
إىل  وص��ل  وعندما  فيها، 
امل���وق���ع رف����ض اجل��ل��وس 
ع��ل��ى امل���وق���ع امل��خ��ص��ص 
ل��ه وش���ارك رج���ال األم��ن 

أرض��ًا،  باجللوس  واألف���راد  الضباط  من 
إىل  تضاف  ال���دالالت  واضحة  رسالة  يف 
رع��اي��ت��ه امل��س��ت��م��رة ل��رج��ال األم���ن ال��ذي��ن 
األمين  العمل  ج��راء  إلصابات  يتعرضون 
رجال  ومنهم  اململكة،  أحن��اء  مجيع  يف 
عليهم  واالط��م��ئ��ن��ان  امل���دن���ي،  ال���دف���اع 
الصحية  الرعاية  من  والتأكد  شخصيا 
املقدمة هلم، وعند حاجة أية حالة صحية 
للعالج يف اخل��ارج حيرص  أمن  ألي رجل 
مسوه على توفري كافة اإلمكانات لنقله 
إىل أفضل مستشفيات العامل، إضافة إىل 
قدموا  من  مجيع  ع��زاء  مبجلس  الوقوف 
من  ال��وط��ن  محاية  يف  الطاهرة  دم��اءه��م 
مواساة  واحل��رص على  ال��واج��ب   شهداء 

أسرهم.
ومل يغفل مسوه الشهداء وأسرهم واملصابني 
دور  له  اإلرهابية، حيث كان  األعمال  يف 
أسر  لرعاية  مكتب  ختصيص  يف  كبري 
شهداء الواجب واملصابني يف وزارة الداخلية 
ال���ذي مت إن��ش��اؤه يف ع��ام 1425ه���� لتوفري 
ال��واج��ب يف  ش��ه��داء  أس��ر  متطلبات  كافة 
املواجهات األمنية منها سداد ديون الشهيد، 

العالج  توفري  وأبنائه،  ألسرته  منزل  توفري 
هلم ورعايتهم والتكفل بدراسة أبنائهم.

يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  إنسانية  تنحصر  ومل 
التعامل م��ع رج��ال األم���ن، ب��ل ام��ت��دت إىل 
املطلوبني من خالل متابعتهم وتوفري  أهالي 
متطلباتهم اليت حيتاجونها. ومشلت مراعاته 
وظهر  أنفسهم،  املطلوبني  وإنسانيته  هلم 
مع  له  بثت  اليت  املكاملة  خالل  جليًا  ذلك 
بتسليم  برغبته  يتظاهر  ك���ان  م��ط��ل��وب 
اليت  الفاشلة  االغ��ت��ي��ال  حم��اول��ة  يف  نفسه 
منزله مبحافظة  قبل سنوات يف  تعرض هلا 
دور  نايف  ب��ن  لألمري حممد  وك��ان  ج��دة. 
يف  املعتقلني  السعوديني  استعادة  يف  كبري 
يزف  أن  على  حريصًا  وكان  جوانتانامو، 
البشرى ألهاليهم بنفسه عرب اتصال هاتفي 
لكل أسرة،. ومل يتوقف حرصه على ذلك، 
بل امتد إىل تعليمهم وتزوجيهم وحضر زواج 
دائرة أوسع وأمشل كانت  عدد منهم. ويف 
برامج  م��ن  الكثري  لدعم  مس��وه  م��ب��ادرات 
اليت  واإلنساني  والتطوعي  اخل��ريي  العمل 
اجملتمع  أبناء  من  كثرية  فئات  نفعها  يعم 

السعودي.
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دور فاعل 
منظمات  ل���دور  رؤي��ت��ه  ح���ول 
ع��م��ل  اجمل���ت���م���ع يف جم������ال 
اللواء  أوضح  املدني،  الدفاع 
العمرو  عــبــداهلل  بــن  سليمان 
نائب مدير عام الدفاع املدني 
امل��دن��ي كمسمى  ال��دف��اع  أن 
من  أس��اس��ًا  ينطلق  وم��ف��ه��وم 
اجمل��ت��م��ع امل���دن���ي ب��ال��درج��ة 
أجهزة  تكتسب  ل��ذا  األوىل 
امل����دن����ي يف مج��ي��ع  ال����دف����اع 
اهتمامًا  البشرية  اجملتمعات 
من  الثالثة  امل��ادة  وأن  خاصًا 
السعودي  املدني  الدفاع  نظام 
يف  امللكي  باملرسوم  الصادر 
ع��ام 1406ه��� أش��ارت إىل أن 
واملتطوعني  اخل��اص  القطاع 
األكرب  اجل��زء  ميثلون  الذين 
يف أعمال الدفاع املدني نظرًا 
وال��ت��داب��ري اليت  ألن األع��م��ال 
هل��ا دور  امل��واط��ن��ني  بها  ي��ق��وم 
املخاطر  من  احل��د  يف  كبري 
تهيئة  ف���إن  ل���ذا  وجم��اب��ه��ت��ه��ا 
املواطنني ألداء دورهم الوطين 
وعن  األهمية،  غاية  يف  أم��ر 
مؤسسات  إلسهامات  تقييمه 
يف  باململكة  املدني  اجملتمع 
دع���م ج��ه��ود ال���دف���اع امل��دن��ي 
أض����اف ال���ل���واء ال��ع��م��رو أن 
بشكل  ال��س��ع��ودي  اجمل��ت��م��ع 
ع���ام ي��ت��ف��اع��ل م���ع األح����داث 
دينية  منطلقات  م��ن  ويندفع 
امل��س��اه��م��ة  إىل  وع���اط���ف���ي���ة 
اخل��ريي  بالعمل  وامل��ش��ارك��ة 
اإلغاثية  األعمال  دع��م  ولعل 
هلو  اخل����ارج  أو  ال���داخ���ل  يف 
كما  ذل��ك  على  دليل  أك��رب 
أن املساهمة بدفع الضرر عن 
م��ن خ��الل األعمال  اآلخ��ري��ن 
ال���ت���ط���وع���ي���ة ال������يت حت��ظ��ى 
اجل��ه��ود  م��ن  ك��ب��ري  بنصيب 
من  ن��ش��اه��ده  وم��ا  اجملتمعية 
ج��ه��ود  م���ن  آخ����ر  إىل  وق����ت 
فردية يف كثري من احلوادث 
يف  املواطنني  بعض  ومساهمة 

إىل  ونقلهم  امل��ص��اب��ني  إن��ق��اذ 
نطاق  يف  يدخل  املستشفيات 
التطوعي  اجمل��ت��م��ع��ي  ال��ع��م��ل 
إال أن من املالحظ أن كثريًا 
تفتقر  التطوعية  األعمال  من 
هذه  تأتي  حيث  التنظيم  إىل 
سريعة  كاستجابة  األعمال 
ملا قد يقع من أحداث وتنتهي 
أن  م��ن  ال��رغ��م  على  بنهايتها 
الدفاع املدني حاول يف مرات 
عديدة تنظيم ما خيص العمل 
ال��ت��ط��وع��ي ألع���م���ال ال��دف��اع 
املدني إال أن التجاوب اليزال 
العمرو  اللواء  وأشار  حمدودًا 
للدفاع  العامة  املديرية  أن  إىل 
تنظيم  م���ن  ت���ه���دف  امل���دن���ي 
إدراج  إىل  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
خ��اص��ة  دورات  يف  امل��ت��ط��وع 
امل��دن��ي  ال���دف���اع  يف أع���م���ال 
من  عليه  وما  له  مبا  وتعريفه 
على  وتدريبه  وواجبات  مهام 
الصحيحة  واألساليب  الطرق 
م���ع احل�����وادث  ال��ت��ع��ام��ل  يف 
اجمل��ازف��ة  خم��اط��ر  لتجنيبه 
وتسجيله  العشوائي  والعمل 
ك��م��ت��ط��وع رمس���ي ب��ال��دف��اع 
املدني وتسليمه بدل وإشارات 
وب��ط��اق��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة ع��ل��ى أن��ه 
متطوع دفاع مدني واالستفادة 
له  ستتوفر  ال��يت  امل��زاي��ا  م��ن 

رمسي  بشكل  تسجيله  عند 
م���ؤك���دًا أن���ه وع��ل��ى ال��رغ��م 
ألعمال  التطوع  باب  فتح  من 
أكثر  وتقدم  املدني  ال��دف��اع 
متطوع  ألف  عشر  من مخسة 
إال أنه عند البدء باستدعائهم 
برامج  يف  تسجيلهم  يف  للبدء 
خ���اص���ة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي 
والبطاقة  ال��ب��دل  وتسليمهم 
االستجابة  كانت  التعريفية 
بعدد  قياسًا  عدد حمدود  من 
يعطي  م���ا  وه���و  امل��ت��ق��دم��ني. 
التطوع  ثقافة  أن  مؤشرًا على 
امل��ن��ظ��م أق����ل م���ن امل��س��ت��وى 
املأمول وأننا حنتاج إىل برامج 
أهمية  وت��وض��ح  تبني  توعوية 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي حل��م��اي��ة 
املخاطر  كافة  م��ن  اجملتمع 
الدفاع  مسؤولية  ليس  وه��ذا 
امل��دن��ي مب��ف��رده ب��ل ال ب��د أن 
اجلهات  كافة  فيه  ت��ش��ارك 
من  واألكادميية  احلكومية 
مدارس وجامعات ومؤسسات 
يف  تساهم  حبيث  اجتماعية 
التطوع  ث��ق��اف��ة  م��س��ت��وى  رف��ع 
لكي يكون لدينا جمموعات 
ب��دور  للقيام  مؤهلة  تطوعية 
مع  التعامل  يف  وح��ي��وي  ب��ارز 
الطوارئ  وح��االت  الكوارث 
اجملتمع  محاية  يف  واملساهمة 

من املخاطر.

إسهامات محدودة 
من جانبه أكد العقيد دكتور 
صـــاحل خــيــار الــقــحــطــانــي أن 
م��ن��ظ��م��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
أعمال  يف  باملشاركة  معنية 
واملشاركة  والتطوع  اإلغاثة 
الطبية  اخل��دم��ات  تقديم  يف 
واحلصر  األولية  واإلسعافات 
تنسيقًا  والتوعية  للمتضررين 
مع اجلهات احلكومية املعنية 
ال��دف��اع  وم��ن��ه��ا  امل��ه��ام.  بتلك 
هذه  اسهامات  أن  إال  املدني 
امل��ن��ظ��م��ات ال ت���زال حم���دودة 

حل��داث��ة  ن��ظ��رًا  منظمة  وغ���ري 
منظمات  م���ن  ك��ث��ري  وج����ود 
اململكة  يف  امل��دن��ي  اجملتمع 
فاجلميع يتطلع ملشاركة هذه 
الفعالة  التطوعية  املنظمات 
احلكومية  اجلهات  ملساندة 

املتخصصة خلدمة اجملتمع.
القحطاني:  العقيد  وأض��اف 
الب���د م��ن إجي���اد ت��واص��ل بني 
م��ن��ظ��م��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
املعنية  احلكومية  واجلهات 
ب���أع���م���ال احل���م���اي���ة امل��دن��ي��ة 
املدني  ال��دف��اع  مقدمتها  ويف 
وال��ت��ف��اع��ل م���ع امل��س��ت��ج��دات 
وااله���ت���م���ام ب��ه��ا وال��ت��أه��ي��ل 
املناسب ملنسوبي تلك املنظمات 
ل��ل��م��ش��ارك��ة اإلجي���اب���ي���ة يف 
كي  املدنية  احلماية  جم��ال 
فئات  ت��وج��ي��ه  م��ن  يتمكنوا 
والتفاعل  باملشاركة  اجملتمع 
للقيام  ال���ط���وارئ  ح���االت  يف 
ب�����ال�����دور ال���ت���ك���ام���ل���ي م��ع 
كما  احلكومية،  اجل��ه��ات 
التوعوية  املشاركة  ميكنها 
اجملتمع  ل��ف��ئ��ات  والتثقيفية 
بأعمال  امل��ش��ارك��ة  بأهمية 
احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة 
امل��ش��ارك��ة وال��ت��ح��دي��ات اليت 

قد تواجههم.
وح����ول ال����دور ال����ذي ميكن 

نأمل أن تكون 
األعمال التطوعية 

أكثر تنظيمًا 
واستمرارية

اللواء سليمان بن عبداهلل العمرو

نتطلع إلى 
مشاركة فاعلة 

من مؤسسات 
المجتمع المدني

العقيد د. صاحل خيار القحطاني

قـضية العدد

إ سهامات مؤسسات المجتمع في مجاالت عمل الدفاع المدني

الواقع والمأمول

هل تقوم منظمات المجتمع المدني بدورها في دعم جهود الدفاع المدني ألداء رسالته في حماية األرواح 
والممتلكات؟ وما هو طبيعة الدور المنوط بمؤسسات المجتمع ومؤسسات العمل التطوعي لتعزيز قدرة 
الدفاع المدني للحفاظ على مكتسبات الوطن؟وما هي المجاالت التي يمكن أن تسهم فيها بدور فاعل في 
مجال عمل الدفاع المدني؟ وهل ثمة معوقات تحد من قدرة هذه المؤسسات على القيام بدورها؟ مجلة 
998 طرحت كل هذه التساؤالت على عدد من قيادات الدفاع المدني ومؤسسات العمل الخيري والتطوعي 

والجمعيات األهلية سعيًا إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني واإلفادة منه وإيجاد حلول عملية لكافة 
الصعوبات التي تحد من تأثيره وجدواه من أجل شراكة فاعلة في خدمة المجتمع.
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لبناء  به  القيام  املدني  للدفاع 
منظمات  مع  فاعلة  شراكة 
اجملتمع املدني، أوضح العقيد 
عن  يتم  ذل��ك  أن  القحطاني 
بعضوية  مشاركتهم  ط��ري��ق 
ويف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مبجلس 
ال���ل���ج���ان احمل��ل��ي��ة ب��امل��ن��اط��ق 
لتلك  واض��ح��ة  مهام  وحت��دي��د 
امل��ن��ظ��م��ات مل��واج��ه��ة احل��االت 
التواصل  وك��ذل��ك  ال��ط��ارئ��ة 
ت��ل��ك  م�����ع  دوري  ب���ش���ك���ل 
اجلهات  طريق  عن  املنظمات 
املعنية بأعمال احلماية املدنية 
الفعاليات  يف  واش��رتاك��ه��م 
ذات  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واألن���ش���ط���ة 

العالقة. 

اندماج وتكامل 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه أك���د الــعــقــيــد 
م��دي��ر  الـــعـــريـــض   نـــاصـــر  د. 
ش��ع��ب��ة ال����دراس����ات ب�����اإلدارة 
أن  واإلنقاذ،  لإلطفاء  العامة 
عصر  اآلن  تعيش  اجملتمعات 
وتكامل جهود مجيع  اندماج 
اجملتمع  ومؤسسات  منظمات 
واملدنية  واألهلية  احلكومية 
وتنمية  وتطوير  بناء  بوتقة  يف 
وتقدمها  واجمل��ت��م��ع  أوط��ان��ه��ا 

م���ن خ����الل ال��ع��م��ل امل��ش��رتك 
وال���ش���راك���ة ال��ف��ع��ال��ة كآل 
واخ��ت��ص��اص��ه  دوره  ح��س��ب 
أوقات  ذلك يف  أهمية  وت��زداد 
واألزم��ات،  الطوارئ  وحاالت 
دور  املنظمات  هل��ذه   ويكون 
تلك  جت��اوز  يف  وفاعل  كبري 
امل��واق��ف واألزم�����ات وخ��اص��ة 
األم��ن  بتحقيق  يرتبط  فيما 
ذلك  ومن  الشامل،  مبفهومه 
به  تقوم  ما  املثال  سبيل  على 

اجملتمع  ومؤسسات  منظمات 
امل��دن��ي��ة ب��ت��ش��ك��ي��الت��ه��ا غري 
احل��ك��وم��ي��ة وأه��داف��ه��ا غري 
ال��رحب��ي��ة م���ن خ����الل ت��ق��دي��م 
خ��دم��ات��ه��ا وم��س��اه��م��ت��ه��ا مع 
الرمسية  احلكومية  اجلهات 
ك��ال��دف��اع امل��دن��ي وغ���ريه يف 
أوق������ات األزم�������ات وح����االت 
ال���ط���وارئ م��ن أج���ل احل��ف��اظ 
واألرواح  امل��م��ت��ل��ك��ات  ع��ل��ى 
وجماالت  جوانب  من  وغريها 

احلماية املدنية.
اسهامات  لواقع  رؤيته  وح��ول 
م��ؤس��س��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
احلماية  جم��ال  يف  باململكة 
امل���دن���ي���ة وأع����م����ال ال���دف���اع 
امل���دن���ي،أض���اف ال��ع��ق��ي��د د. 
ال���ع���ري���ض ت�����ربز إس���ه���ام���ات 
يف  املدني  اجملتمع  مؤسسات 
ح���االت األزم����ات واحل����وادث 
ال��ك��ب��رية وح���االت ال��ط��وارئ 
ح��ي��ث ت��ق��وم ت��ل��ك امل��ؤس��س��ات 
غ���ري احل��ك��وم��ي��ة م���ن خ��الل 
بتقديم   البشرية  ك��وادره��ا 
ي���د ال���ع���ون وامل���ش���ارك���ة مع 
احلكومية  اجلهات  خمتلف 
بتنفيذ  املدني  الدفاع  وخاصة 
واألعمال  اإلج��راءات  خمتلف 

على  للحفاظ  الرامية  واملهام 
العامة  واملمتلكات  األرواح 
واخل��اص��ة يف ك��ل ال��ظ��روف 
املنظمات  ت��ل��ك  تسهم  ح��ي��ث 
كاًل  اخلدمات  من  بالكثري 
تقديم  مثل  اختصاصه  حسب 
والرعاية  اإلغاثية  املساعدات 
يف  ولنا  واالجتماعية  الصحية 
ك��ث��ري م��ن ح���االت ال��ط��وارئ 
السابقة خري شاهد  واألزمات 
يف ذلك. الفتًا إىل أن جماالت 
اجملتمع  منظمات  مشاركة 
امل��دن��ي ل��دع��م ج��ه��ود ال��دف��اع 
فيما  س����واء  امل���دن���ي ك��ث��رية 
حيث  املدنية  باحلماية  يتعلق 
تتنوع أنشطة وأهداف وغايات 
تتعدد  وبالتالي  املنظمات  تلك 
املطلوبة  اخل��دم��ات  جم���االت 
أو  العادية  الظروف  يف  س��واء 
ال��ط��ارئ��ة، وم���ن ج��ه��ة أخ��رى 
ال��ط��وارئ  ح���االت  يف  ميكن 
املساعدة  أو  اخلدمة  حتديد 
املنظمات  تلك  م��ن  املطلوبة 
ح���س���ب امل�����واق�����ف ال��ف��ع��ل��ي��ة 
احلاجة  مثل  للحالة  امليدانية 
اإلخ��الء  بعمليات  للمساهمة 
املساعدات  وتقديم  واإلي���واء 
اخل����دم����ات  أو  واإلغ������اث������ة 

االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ت���وع���وي���ة 
من  وغريها  األوض���اع  وإع���ادة 
غايات  حتقق  ال��يت  اخلدمات 
الدفاع املدني وتسهم يف إعادة 

الوضع حلالته الطبيعية.
ميكن  ال��يت  املقرتحات  وع��ن 
إسهامات  تعزيز  خ��الهل��ا  م��ن 
امل���دن���ي يف جم��ال  اجمل��ت��م��ع 
احلماية املدنية، قال العريض 
املدني  تعترب منظمات اجملتمع 
شريكًا فعااًل يف تطوير وتنمية 
اجمل��ت��م��ع يف ك���ل جم���االت 
احلياة وخاصة إذا كان ذلك 
وتوطيد  األم��ن  مبجال  يتعلق 
األم����ن مب��ف��ه��وم��ه ال��ش��ام��ل، 
يتطلب  اهل��دف  ه��ذا  وحتقيق 
والتنسيق  التواصل  باألساس 
من  األط���راف  تلك  ب��ني  فيما 
احلديثة  املعلومة  توفري  أج��ل 
املطلوب  ب��ال��دور  وال��ت��ع��ري��ف 
م���ن م��ؤس��س��ات اجمل��ت��م��ع مع 
املسؤولية  استشعار  ض���رورة 
طرف  كل  عاتق  على  امللقاة 
الغاية  حتقيق  مي��ك��ن  ح��ت��ى 
املنظمات  كل  إسهامات  من 
ال��س��اع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��غ��اي��ة 
امل��وح��دة وه���ي احل��ف��اظ على 
وسالمة  ال��وط��ن  مكتسبات 
جهود  تعدد  إىل  الفتًا  أبنائه. 
شراكة  لبناء  املدني  الدفاع 
اجملتمع  منظمات  م��ع  فاعلة 
على  احلرص  إطار  يف  املدني 
خمتلف  مع  والتعاون  التنسيق 
الدولة  ومؤسسات  منظمات 
وحتديث  تكثيف  خ��الل  من 
خم��ت��ل��ف وس��ائ��ل اإلت��ص��االت 
وتنفيذ  وامل��ت��ط��ورة  احل��دي��ث��ة 
واملستمرة  املتبادلة  ال��زي��ارات 
وضع  أهمية  مع  الطرفني  بني 
اخل��ط��ط امل��س��ب��ق��ة مل��ش��ارك��ة 
يف  املدني  اجملتمع  مؤسسات 
وحتديثها  ال���ط���وارئ  ح���االت 
متضمنة  م��س��ت��م��ر  ب��ش��ك��ل 
وال��دور  واأله���داف  املعلومات 
احل��اج��ة  ع��ن��د  منها  امل��ط��ل��وب 
تكون  عندما  تنفيذه  وآل��ي��ة 

هناك حاجة لذلك.

مشاركة أكبر 
وم����ن ج��ان��ب��ه أوض�����ح م��دي��ر 
ب��ال��دف��اع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  إدارة 
مــاضــي  د.  الــعــقــيــد  امل���دن���ي 
إسهامات  أن  العتيي  محــود 
يف  املدني  اجملتمع  مؤسسات 
جمال احلماية املدنية والدفاع 
املدني باململكة ال ترتقي إىل 
مبا  مقارنة  امل��أم��ول   املستوى 
مقومات  من  ميلكه جمتمعنا 
فيه  تعزز  متميزة  وخصائص 
قيم الوالء واالنتماء والتضحية 
وال����ف����داء وال���ب���ذل وال��ع��ط��اء 
وغريها  اخل��ري  على  والتعاون 
من القيم اليت جيب أن تكون 
حافزًا ملشاركة أكرب وأمشل 
ل��دع��م ج��ه��ود ال��دف��اع امل��دن��ي 
على  احلفاظ  يف  رسالته  ألداء 

األرواح واملمتلكات.
وح��ول اجمل���االت ال��يت ميكن 
مل��ن��ظ��م��ات اجمل���ت���م���ع امل���دن���ي 
املشاركة  التطوعي  والعمل 
العتييب  د.  العقيد  ق��ال  فيها 
ال��ع��ام��ة  امل���دي���ري���ة  ه����دف  إن 
ه��و احملافظة  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
لذا  واملمتلكات  األرواح  على 
اهلدف  هذا  فأي جمال حيقق 
مي��ك��ن مل��ن��ظ��م��ات اجمل��ت��م��ع 
املدني املشاركة فيه قال اهلل 
أحياها فكأمنا  )ومن  تعاىل: 
( فمن  ال��ن��اس مج��ي��ع��ًا  أح��ي��ا 
أجناها من غرق أو حرق فقد 
ملؤسسات  فيمكن  أح��ي��اه��ا 
كافة  يف  املشاركة  اجملتمع 
اجمل�����االت ال����يت حت��ق��ق ذل��ك 
ابتداًء من بث الوعي لاللتزام 
بالتعليمات والسالمة والصحة 
إىل  أبناء اجملتمع  ودفع  العامة 
م��واق��ع اخلطر  االب��ت��ع��اد ع��ن 
وال��ت��ط��وع يف ك��اف��ة أع��م��ال 
احلماية سواء كان املشاركة 
واإلغاثة  واإلي���واء  اإلخ��الء  يف 
واإلس�����ع�����اف ورف�������ع ال�����روح 
للشائعات  والتصدي  املعنوية 
امل��غ��رض��ة أث��ن��اء ال���ك���وارث، 

داعيًا منظمات اجملتمع املدني 
املشاركة  دوره���ا  يتعدى  أن 
التقليدية يف اجملاالت السابقة 
إىل رفع مستوى الشراكة مع 
لكي  املدنية  احلماية  أجهزة 
شعيب  اسرتاتيجي  عمق  توفر 
ل��ك��اف��ة جم�����االت احل��م��اي��ة 
امل���دن���ي���ة مت��ت��د ب��ك��ل م��وق��ع 
)املناطق السكنية - املنشئات 
لإلفادة  املصانع(   – التعليمية 
ويف  الطوارئ  حاالت  يف  منها 
مواجهة عاجلة للكوارث عند 

وقوعها ال قدر اهلل.
ال�����ذي ميكن  ال������دور  وع����ن 
لبناء  به  القيام  املدني  للدفاع 
منظمات  م��ع  فاعلة  ش��راك��ة 
العقيد  أشار  املدني،  اجملتمع 
فتح  ض���رورة  إىل  العتييب  د. 
منظمات  م��ع  ت��واص��ل  ق��ن��وات 
اجمل��ت��م��ع امل���دن���ي مب���ا ف��ي��ه��ا 
أو  احلديثة  ال��ت��واص��ل  ق��ن��وات 
احلديث  ب��اإلع��الم  يسمى  م��ا 
املتميزة  امل���ب���ادرات  وتشجيع 
وإش����راك ه���ذه امل��ن��ظ��م��ات يف 
من  تعد  ال��يت  االسرتاتيجيات 
وحتديد  امل��دن��ي  ال��دف��اع  قبل 
فيها  امل��ن��ظ��م��ات  ه���ذه  ادوار 
املنظمات  منسوبي  وت��دري��ب 
ميكنهم  ال��يت  األع��م��ال  على 
امل��س��اه��م��ة ف��ي��ه��ا مب��ا ي��ت��واف��ق 

م����ع ق���درات���ه���م وم���ه���ارات���ه���م 
اللوائح  وسن  حقوقهم  وحفظ 
ذلك  تنظم  ال��يت  والتنظيمات 
وتشجيع  فعاليته  م��ن  وت��زي��د 
والبحوث يف جمال  الدراسات 
تعزيز  ع��وام��ل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
املدني  الدفاع  بني  الشراكة 

ومنظمات اجملتمع املدني.

جهود طيبة 
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د الــدكــتــور 
األم����ني  بــــشــــر  آل  عـــــبـــــداهلل 
اخل��ريي��ة  ال���رب  جلمعية  ال��ع��ام 
ب��ال��ري��اض أه��م��ي��ة إس��ه��ام��ات 
واجملموعات  امل��دن��ي  اجملتمع 
دعم  يف  الشبابية  التطوعية 
احلكومية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود 
املتضررين  مساعدة  املعنية يف 
م���ن ال����ك����وارث واحل������وادث 
م��ا  إىل  األوض��������اع  وإع��������ادة 
ذلك  على  مدلاًل  عليه  كانت 
اخلريية  اجلمعيات  مبشاركة 
األمطار  آثار  من  التخفيف  يف 
بعض  شهدتها  ال��يت  والسيول 
م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وك��ان��ت 
ودراس��ة  ومتابعة  تقدير  حمل 
املختصة  اجل���ه���ات  ق��ب��ل  م���ن 
املدني  بالدفاع  التطوع  بربامج 
وعدد من األجهزة احلكومية 
األخ���������رى ل��ت��ف��ع��ي��ل آل���ي���ات 
االس��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه اجل��ه��ود 
علمية  أس��س  على  التطوعية 
مثارها  من  تضاعف  صحيحة 

يف خدمة اجملتمع.
أن  إىل  ب��ش��ر  آل  د.  وأش�����ار 
مؤسسات  اسهامات  جم��االت 
جهود  لدعم  التطوعي  العمل 
ال����دف����اع امل���دن���ي ت��ت��م��ث��ل يف 
اإلنقاذ  املشاركة يف عمليات 
والبحث عن املفقودين وتقديم 
خ��دم��ات اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة 
ونقل املصابني ملراكز العالج 
واملساعدة يف عمليات اإلخالء 
واإلي�����واء وت��ق��دي��م اخل��دم��ات 
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ش��ارك��ة يف 

مجاالت كثيرة  
لمنظمات المجتمع 

في دعم جهود 
الدفاع المدني

العقيد د. ناصر العريض

ثمار طيبة للجهود 
التطوعية لخدمة 

المجتمع في حاالت 
الطوارئ

د. عبداهلل آل بشر

نعول على دور 
مؤسسات المجتمع 

المدني لنشر
ثقافة السالمة

العقيد د. ماضي محود العتيي

قـضية العدد
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تنفيذ خمتلف عمليات اإلنقاذ 
واخلارجية وكذلك  الداخلية 
السالمة  أعمال  يف  املساهمة 
يف  األخ��رى  املدنية  واحلماية 
احل���ج، كما ميكن  م��وس��م 
ب����دور ف��اع��ل يف  ت��س��اه��م  أن 
مكافحة وحماصرة األمراض 
كيفية  عن  والتوعية  واألوبئة 
الكيميائية  املواد  آثار  جتنب 
وامل��ش��ع��ة، وك���ذل���ك ت��وع��ي��ة 
السكان مبدلوالت صافرات 
الواجب  واالحتياطات  اإلنذار 
اختاذها عند مساعها وتشغيل 

وصيانة املرافق العامة.
وح��������ول وج��������ود م���ع���وق���ات 
ق�����د حت�����د م�����ن إس���ه���ام���ات 
التطوعي  ال��ع��م��ل  م��ؤس��س��ات 
يف جمال الدفاع املدني وسبل 

جت���اوزه���ا، أش���ار ال��دك��ت��ور 
ض��رورة  إىل  بشر  آل  عبداهلل 
مبختلف  امل��خ��اط��ر  ت��ص��ن��ي��ف 
أن����واع����ه����ا ووض������ع احل���ل���ول 
وإش��راك  ملواجهتها  املناسبة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  م��ؤس��س��ات 
حاالت  ملواجهة  التخطيط  يف 
آثار  من  للمتضررين  الطوارئ 
القدرية  والكوارث  احلوادث 
وال��ص��ن��اع��ي��ة، وك���ذل���ك يف 
وضع اخلطط العامة للطوارئ 
بها  يتم  ال��يت  األس��س  ووض��ع 
التفصيلية  اخل��ط��ط  إع����داد 
الرئيسية  ال��ل��ج��ان  وم��ت��اب��ع��ة 
ب��امل��ن��اط��ق، وت��ف��ع��ي��ل م��ش��روع 
للمتطوعني  الشامل  النظام 
كافة  لتستفيد  اململكة  يف 
اجل�����ه�����ات م�����ن االس���ت���ع���ان���ة 

باملتطوعني ضمن اختصاصها 
الغرض  هلذا  تعد  لوائح  ووفق 
ت��س��ت��م��د م����ن ه�����ذا ال��ن��ظ��ام 
واسعة  إعالمية  محلة  وتنفيذ 
إيصال  إىل  تهدف  ومكثفة 
م��ف��ه��وم ال���ت���ط���وع ل��ل��م��واط��ن 
واملقيم بصورة سهلة وواضحة 
وذل������ك ع����ن ط���ري���ق وس���ائ���ل 
اإلعالم املختلفة باإلضافة إىل 
إع���داد ال��ن��ش��رات وامل��ط��وي��ات 
اإلع���الم���ي���ة ل��ي��ت��م ت��وزي��ع��ه��ا 
يف   واملقيمني  امل��واط��ن��ني  على 

األماكن واملناسبات العامة.
حب���ث  إىل  ب������اإلض������اف������ة 
ك��ل  يف  ي�������وم  خت���ص���ي���ص 
ع�����ام )ل���ك���اف���ة ق��ط��اع��ات 
الوظيفي  وال��ق��ط��اع  التعليم 
يتم  احل��ك��وم��ي واخل����اص( 
مبفهوم  التعريف  خالله  من 
ال��ت��ط��وع وأه���داف���ه وغ��اي��ات��ه 
اجلهات  تلك  منسوبي  ل��دى 
العلمية  امل����ادة  إع����داد  ب��ع��د 
امل��ن��اس��ب��ة ل��ذل��ك وحت��دي��ث��ه��ا 
حسب متطلبات املوقف وفتح 
العام  مدار  على  التطوع  باب 
الس��ت��ف��ادة امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 
م��ن خدمات  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
احل������وادث  يف  امل���ت���ط���وع���ني 
حسب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ي��وم��ي��ة 
خت���ص���ص���ات���ه���م م�����ن خ���الل 
تسجيل املتطوعني عن طريق 
للمديرية  اإللكرتوني  املوقع 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل��دن��ي على 
تسهياًل  اإلن���رتن���ت  ش��ب��ك��ة 
إلجراءات قبوهلم وتسجيلهم.

ال مقارنة 
سعيد  حييى  املــهــنــدس  أم��ا 
الــــــزهــــــرانــــــي م�����ن اهل��ي��ئ��ة 
ال���س���ع���ودي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ني 
إس���ه���ام���ات  أن  ف����أك����د 
م��ن��ظ��م��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
املدني  الدفاع  جهود  لدعم 
ج��دًا  ضعيفة  اململكة  يف 
م����ق����ارن����ة مب���ث���ي���الت���ه���ا يف 
اجملاالت  تعدد  رغم  اخلارج 
ال����يت مي��ك��ن م���ن خ��الهل��ا 
املدني  اجملتمع  مل��ؤس��س��ات 
احلماية  ج��ه��ود  دع��م  ع��ام��ة 
امل��دن��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة م��دل��اًل 
ع��ل��ى ذل����ك ب���دع���م اهل��ي��ئ��ة 
ممثلة  للمهندسني  السعودية 
اهلندسية  الش�ُعب  بعض  يف 
احلماية  جماالت  تطوير  يف 
»شعبة احلريق  مثل  املدني.. 
إقامة  وكذلك  والسالمة« 
باحلفاظ  تعنى  م��ؤمت��رات  
على البيئة وكذلك خماطر 
السيول واألخطار الطبيعية. 
تؤثر  قد  ال��يت  املعوقات  وع��ن 
مؤسسات  ق���درة  ع��ل��ى  س��ل��ب��ًا 
ب��دور  للقيام  امل��دن��ي  اجملتمع 
ف���اع���ل وم���ل���م���وس يف جم��ال 
احل��م��اي��ة امل���دن���ي���ة، اض���اف 
امل��ه��ن��دس ال���زه���ران���ي: ي��أت��ي 
امل��ع��وق��ات  يف م��ق��دم��ة ه����ذه 
ع����دم وج�����ود رؤي�����ة واض��ح��ة 
اليت  االجتماعية  للخدمات 
الدعم..باإلضافة  إىل  حتتاج 
يف  الواضحة  التنظيمات  اىل 
ه���ذا اجمل����ال. م��ش��ريًا إىل أن 
اجملتمع  منظمات  دور  تفعيل 
اجلمعيات  سيما  وال  امل��دن��ي 
جم��ال  يف  واخل��ريي��ة  العلمية 
احل���م���اي���ة امل���دن���ي���ة ي��ت��ط��ل��ب 
املالي  دع��م��ه��ا   يف  املساهمة 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ودع�����م ك��اف��ة 
األفكار اجلديدة اليت تسهم 
يف زي����ادة ال��وع��ي ب��احل��م��اي��ة 
التطوع  على  وتشجع  املدنية 

يف جماالت العمل املدني.

تعاون مطلوب 
أما د. مفلح ربيعان القحطاني 
ع���ض���و اجل���م���ع���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
حل��ق��وق اإلن��س��ان ف��أش��ار إىل 
ال��دف��اع  م��ع  اجلمعية  ت��ع��اون  
امل��دن��ي يف احل���االت ال��يت ترد 
تدخل  تتطلب  ال��يت  للجمعية 
ال���دف���اع امل���دن���ي إض���اف���ًة إىل 
الدفاع  على  القائمني  ت��زوي��د 
عن  البيانات  بكافة  امل��دن��ي 
قيامهم  لتسهيل  احلاالت  هذه 
محاية  يف  املتمثلة  مبهامهم 
واملمتلكات  اإلنسان  وجن��دة 
يف كل الظروف وخاصة وقت 
النكبات  وأثناء  االضطرابات 

على أكمل وجه.
اليت  ب��اجمل��االت  يتعلق  وفيما 
ملؤسسات  خالهلا  من  ميكن 
ومجعية  عامة  املدني  اجملتمع 
ح��ق��وق اإلن���س���ان ع��ل��ى وج��ه 
اخل�����ص�����وص دع�������م ج���ه���ود 
من  للمملكة  املدنية  احلماية 
القحطاني  د.  أكد  خالهلا، 
اجملتمع  م��ؤس��س��ات  دور  أن 
اليت  اجلهات  بصفتها  املدني 
اجملتمع  ش��رائ��ح  مجيع  متثل 
يتلخص  وخت��دم��ه  عنه  وت��ع��رب 

يف تسهيل مهام الدفاع املدني 
اكتشاف  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
احل����االت وإع�����داد ال��ت��ق��اري��ر 
عنها وحتديد متطلبات احلالة 
لتدخالت  احتياجها  وم���دى 
يقدمه  وم���ا  امل��دن��ي  ال���دف���اع 
م��ن إج���راءات وأع��م��ال الزم��ة 
حلماية السكان واملمتلكات 
أخطار  من  واخل��اص��ة  العامة 
احلرائق والكوارث واحلروب 
املنكوبني  وإغ��اث��ة  املختلفة 
وت��أم��ني س��الم��ة امل��واص��الت 
العمل يف  وس��ري  واالت��ص��االت 
املرافق العامة ومحاية مصادر 
زمن  يف  وذلك  الوطنية  الثروة 
ال��س��ل��م ويف ح���االت احل���رب.
تؤثر  ال���يت  امل��ع��وق��ات  وح����ول 
مؤسسات  ق���درة  ع��ل��ى  س��ل��ب��ًا 
ب��دور  للقيام  امل��دن��ي  اجملتمع 
وم���ل���م���وس يف جم��ال  ف���اع���ل 
احل���م���اي���ة امل���دن���ي���ة، أض���اف 
غياب  يكون  قد  القحطاني: 
ال��ت��ش��ري��ع��ات أك����رب م��ع��وق 
ي���واج���ه م��ؤس��س��ات اجمل��ت��م��ع 
امل��دن��ي يف ه��ذا ال��ش��أن  مما 
قد يرتتب عليه عدم االعرتاف 
ب���ه���وي���ة ه������ذه امل���ؤس���س���ات 
تقوم  ما  قبول  ع��دم  وبالتالي 
للهيئات  مكمل  عمل  من  به 

وال���ق���ط���اع���ات احل��ك��وم��ي��ة 
على  وأدائ����ه  عملها  لتسهيل 
أن  إىل  إضافة  وج��ه،  أكمل 
أحيانًا  اإلجرائية  امل��دد  ط��ول 
يعد  االختصاصات  وت��داخ��ل 
ع���ائ���ق���ًا ي��ن��ش��أ ع��ن��ه أض����رار 
دور  على  سلبًا  وتؤثر  جسيمة 
م��ؤس��س��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
تفعيل  بكيفية  يتعلق  فيما 
املدني  اجملتمع  منظمات  دور 
العلمية  اجلمعيات  سيما  وال 
احلماية  جم��ال  يف  واخل��ريي��ة 

املدنية.

التخطيط  غياب 
أم��ا األســتــاذ أمحــد الــدهــاوي 
اجلمعية  إدارة  جملس  عضو 
واالت��ص��ال  ل��إلع��الم  السعودية 
امل��واط��ن��ني  ف��أك��د أن مح��اي��ة 
ممتلكاتهم  على  واحمل��اف��ظ��ة 

م����������ن أه�������م 

األم�������ور ال�����يت ت��س��ع��ى مج��ي��ع 
حت��ق��ي��ق��ه��ا،  إىل  امل���ؤس���س���ات 
املدني  الدفاع  جهاز  أن  ورغ��م 
ه��ذه  ع��ن  األول  امل���س���ؤول  ه��و 
املهمة، إال أن دوره ال يكتمل 
مجيع  تكاتف  خ��الل  م��ن  إال 
إال  املدني،  اجملتمع  مؤسسات 
أن���ه م��ن امل��الح��ظ غ��ي��اب دور 
تلك املؤسسات عن دعم جهود 
ذلك  يعود  وقد  املدني،  الدفاع 
أب���رزه���ا ضعف  ألس���ب���اب م���ن 
التخطيط يف هذا اجلانب لدى 
تلك املؤسسات واعتمادها على 
االجتهادات الفردية ما يفقدها 
نقص  إىل  إضافة  االستدامة، 
م��ن  اإلع����الم����ي  اجل����ان����ب  يف 
نعين  وال  املدني،  الدفاع  قبل 
أو  الصحف  يف  األخبار  بذلك 
التواصل  شبكات  طريق  عن 
االجتماعي وإمنا غياب للخطة 
للوصول  اليت تسعى  اإلعالمية 

غياب التشريعات 
أكبر معوق 

يواجه مؤسسات 
المجتمع المدني

د. مفلح ربيعان القحطاني

ضعف التخطيط 
يحد من دور 

مؤسسات 
المجتمع المدني

أ. أمحد الدهاوي
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الوعي  لرفع  املنظمات  تلك  إىل 
ليكونوا  وحتفيزهم  لديهم، 
شركاء النجاح داعمني جلهود 

الدفاع املدني.
وح���ول اجمل����االت ال���يت مي��ك��ن من 
املدني  اجملتمع  مل��ؤس��س��ات  خ��الهل��ا 
واالت��ص��ال  اإلع���الم  ومجعية  ع��ام��ة 
ع���ل���ى وج�����ه اخل����ص����وص يف دع���م 
باململكة،  املدنية  احلماية  جهود 
ق��ال األس��ت��اذ ال��ده��الوي: اجمل��االت 
من  تلخيصها  ومي��ك��ن  ك��ث��رية، 

خ���الل امل��ث��ل ال��ق��ائ��ل: »ال��وق��اي��ة 
فاملشكالت  ال��ع��الج«،  م��ن  خ��ري 
يكون  منها  كثري  حت��دث  ال��يت 
بسبب اجلهل، وعدم القدرة على 
يف  السليم  بالشكل  ال��ت��ص��رف 
حتدث  اهلل  قدر  ال  اليت  املواقف 
املنازل،  أو  املؤسسات  يف  س��واء 
وميكن ان تنطلق اجلمعية للقيام 
بدورها يف هذا اجملال من خالل 
إع��الم��ي��ًا،  امل��ش��ك��ل��ة  تشخيص 
وحت���دي���د األس����ب����اب، وإج�����راء 
واق��ع  ملعرفة  املعمقة  ال��دراس��ات 
املدني  الدفاع  جهود  بني  العالقة 
وم���ؤس���س���ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي، 
ووض��ع اخل��ط��ط اإلع��الم��ي��ة اليت 
ت��س��ع��ى ل���زي���ادة ال���وع���ي، ورف���ع 
باملسؤولية  اإلح��س��اس  م��س��ت��وى 
مؤكدًا  اجلهات،  تلك  قبل  من 
اجملتمع  منظمات  دور  تفعيل  أن 

العلمية  اجلمعيات  سيما  وال  املدني 
املدنية  احلماية  جمال  يف  واخلريية 
واضحة  نقطة  م��ن  ينطلق  أن  جي��ب 
وه����ي ه���ل اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة، 
واملعرفة  التام  اإلملام  لديها  واخلريية 
اجمل��ال،  ه��ذا  يف  ب��دوره��ا  الدقيقة 
بطريقة خمتلفة  نفكر  أن  وميكن 
اجلمعيات  تلك  إىل  ال��وص��ول  وه��ي 
وحت��ف��ي��زه��ا، وإش��ع��اره��ا ب��دوره��ا، 
وأهميته، وأن مثل هذه األمور تأتي 
من باب املسؤولية االجتماعية، ومن 
خطط  بوضع  مطالبتها  ميكن  ثم 
املدنية  احل��م��اي��ة  خي��دم  م��ا  لتقديم 

بشكل علمي.

ثقافة التطوع 
أم����ا املـــهـــنـــدس عـــلـــي خمــتــار 
رئ���ي���س م��ه��ن��دس��ي ال���وق���اي���ة 
اململكة،  ف���رع  احل��ري��ق  م��ن 
إسهامات  ضعف  إىل  ف��أش��ار 
م��ؤس��س��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
ل��دع��م ج��ه��ود ال��دف��اع امل��دن��ي 
مبثيالتها  مقارنة  اململكة  يف 
يف اخل���ارج م��رج��ع��ًا ذل��ك إىل 
السالمة  أهمية  ثقافة  غياب 
ودور الدفاع املدني يف اجملتمع 

ثقافة  وج��ود  ع��دم  إىل  إضافة 
التطوع بصفة عامة ويف جمال 
احلماية املدنية بصفة خاصة، 
ح���ي���ث ت��ن��ح��ص��ر ن���ش���اط���ات 

التطوع يف األعمال اخلريية.
وع���ن اجمل����االت ال���يت ميكن 
اجملتمع  ملؤسسات  خالهلا  من 
احلماية  ج��ه��ود  دع���م  امل��دن��ي 
امل��دن��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة، أوض���ح 
املهندس علي خمتار: تستطيع 
م��ؤس��س��ات اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
جهود  دع��م  يف  الكثري  عمل 
ماديًا  س��واء  املدنية  احلماية 
برامج  رع��اي��ة  امل���ال يف  ب��ب��ذل 
عينيًا   أو  م��ش��اري��ع  أو  معينة 
ب��ال��ت��ربع��ات مب���واق���ع إلن��ش��اء 
م��راك��ز ل��ل��دف��اع امل��دن��ي  يف 
مثل  تنقصها  ال���يت  األح���ي���اء 
أيضًا  هذه اخلدمات وميكن 
ملؤسسات اجملتمع املدني دعم 
معنويًا  املدنية  احلماية  جهود 
بالتطوع واملشاركة والتعريف 
ال��دف��اع  رج����ال  دور  ب��أه��م��ي��ة 
الذي  اإلنساني  والعمل  املدني 
ودورهم يف محاية  به  يقومون 
اجملتمع. أما خبصوص مجعية 
احلريق  من  الوقاية  مهندسي 
فرع اململكة العربية السعودية 

دعم  يف  كبريًا  دورًا  هلا  ف��إن 
ج��ه��ود احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة من 
وال��دورات  العمل  ورش  خالل 
ال���ت���دري���ب���ي���ة ال����يت أق��ام��ت��ه��ا 
ه��ن��دس��ة  يف  ل��ل��م��ت��خ��ص��ص��ني 
احل���رائ���ق ورج�����ال اإلط���ف���اء 
ن��دوات  ع��دة  عقد  وكذللك 
ف��ن��ي��ة يف ع���دة م���دن ل��رج��ال 
واملتخصصني.  املدني  الدفاع 
نظام  وج��ود  أهمية  إىل  الفتًا 
املؤسسات  دور  يبني  واض���ح 
واألفراد، إضافة إىل احلاجة 
املاسة لتثقيف اجملتمع بأهمية 
احلماية املدنية وأنها مسؤولية 
املعرفة  مستوى  ورفع  اجلميع 
واخل������ربة ب���ني امل��ت��خ��ص��ص��ني 
ع��ن ط��ري��ق ع��ق��د امل��ؤمت��رات 
وال��ن��دوات وال����دورات وورش 
ال��ع��م��ل وال���ل���ق���اءات ال��ف��ن��ي��ة 
وج��ل��ب اخل����ربات اخل��ارج��ي��ة 
للمشاركة يف هذه املؤمترات 
وال�����ن�����دوات. وف���ت���ح ق��ن��وات 
ل��ل��ت��ن��س��ي��ق ب����ني امل���س���ؤول���ني 
وه����ذه  امل����دن����ي  ال����دف����اع  يف 
اجل��م��ع��ي��ات ل��ت��ف��ع��ي��ل دوره���ا 
احلماية  أع��م��ال  يف  اخل���ريي 
أبواب  من  يعترب  الذي  املدنية 

فعل اخلري.

ال وجود لثقافة 
التطوع في 

مجال الدفاع 
المدني

م. علي خمتار

مل تعد وسائل اإلعالم يف هذا العصر جمرد ناقلة للخرب أو نافذة لعرض اآلراء،بل أصبحت 
بالفعل شريكًا يف صناعة األحداث وتوجيه الرأي العام، والسيما يف ظل اإلمكانات اهلائلة 
لوسائط اإلعالم اجلديد اليت أصبحت تنقل احلدث بالصوت والصورة مبجرد حلظات من 
وقوعه بل وأصبح الفرد – كل فرد- عرب األجيال اجلديدة من اهلواتف الذكية ميكن أن 
ينقل صورة كاملة حلدث معني وقت حدوثه وأن تصل هذه الصورة احلية ملاليني املواطنني 

واألشخاص يف ثوانٍ  معدودة وأن يبدو رأيهم بالتعليق والتحليل.
اسرتاتيجيًا  شريكًا  ووسائطه  وسائله  بكل  اإلع��الم  أصبح  التطور،  هذا  من  وانطالقًا 
لكثري من األجهزة واملؤسسات اليت ت�ُعنى خبدمة الوطن ومنها جهاز الدفاع املدني الذي 
يعتمد يف أداء رسالته على التواصل الفاعل مع املواطنني عرب رسائل التوعية الوقائية ضد 
املخاطر أو رسائل التحذير يف حاالت الطوارئ، أو بيان أهمية االلتزام مبتطلبات السالمة يف 
املنشآت احلكومية واألهلية وحتى املنشآت اخلاصة اململوكة لألفراد كاملساكن. وقد 
حرص الدفاع املدني دائمًا على مد جسور شراكته مع وسائل اإلعالم لنشر ثقافة السالمة 
واالستفادة من كل رأي أو نقد هادف لتطوير خدماته والتعامل مع كل ما ينشر أو يبث 
عن الدفاع املدني مبوضوعية وشفافية والعمل على تيسري مهمة مندوبي وسائل اإلعالم يف 
متابعة أعمال الدفاع املدني مبا يف ذلك العمليات امليدانية أثناء احلوادث من خالل ختصيص 
ناطقني إعالميني يف مجيع مديريات إدارات الدفاع املدني باملناطق وتوجيههم بتقديم كل 

البيانات واملعلومات املوثقة لوسائل اإلعالم.
وحيسب لوسائل اإلعالم حرصها على دعم جهود الدفاع املدني يف التواصل مع املواطنني 
التوعوية وسعيها  املدني  الدفاع  أنشطة  واملقيمني ، كما حيسب هلا حرصها على متابعة 

لتحري الدقة يف التعامل مع ما يبث من مواد إعالمية.
وهو نهج طيب يسهم يف استمرار هذه الشراكة لكي تؤتي مثارها يف تنمية الوعي العام 
مبتطلبات السالمة وتصحيح كثري من السلوكيات اليت قد تتسبب يف وقوع احلوادث ال 

قدر اهلل.

العميد/ صالح بن علي العايد

مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال

الدفاع المدني ووسائل اإلعالم..

شراكة 
استراتيجية 
فاعلة

قـضية العدد
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فريق البحث واإلنقاذ السعودي..

صورة مشرفة للدفاع 
المدني السعودي

بخطوات واثقة ومدروسة يسير فريق البحث واإلنقاذ السعودي »sasart« للحصول على التصنيف 
الدولي الثقيل الذي يتيح له إمكانات المشاركة في أعمال البحث واإلنقاذ جراء الكوارث والحوادث الكبرى 

في جميع أنحاء العالم.
واستطاع فريق البحث واإلنقاذ من خالل جميع المهام التي شارك فيها داخل المملكة وخارجها أن 

يقدم صورة مشرفة لتطور قدرات جهاز الدفاع المدني بالمملكة، اآللية والبشرية، والتي أشادت بها 
المنظمات الدولية المعنية بمواجهة الكوارث ومنظمات الحماية المدنية العالمية.

مقومات النجاح:
تتلخص مقومات جناح فريق البحث 
واإلنقاذ السعودي يف الوصول هلذا 
يؤكد  كما   – ال��رف��ي��ع  امل��س��ت��وى 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  معالي 
التوجيري  بن عبداهلل  الفريق سعد 
– يف اهلدف النبيل حلكومة خادم 
عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ن ت��ك��وي��ن ه��ذا 
لتقديم  س��ن��وات  ع��دة  قبل  الفريق 
ال���دع���م وامل���س���اع���دات اإلغ��اث��ي��ة 
الشقيقة  الدول  لكافة  واإلنسانية 
ال���ن���وازل  وال��ص��دي��ق��ة يف أوق�����ات 
الطبيعية،  وال��ك��وارث  واألزم���ات 
باإلضافة إىل القيام باملهام النوعية 
كقوة  خاصة  ق��درات  تتطلب  اليت 
األرواح  حلماية  ال��س��ري��ع  للتدخل 
اململكة،  رب���وع  يف  واملمتلكات 
وهو ما جتسد عمليًا يف توفري كل 
وال��ك��وادر  وامل��ع��دات  اإلمكانات 
مستوى  أعلى  على  املدربة  البشرية 
ل��ي��ؤدي ه���ذا ال��ف��ري��ق م��ه��ام��ه على 
أك��م��ل وج���ه ب��دع��م وم��ت��اب��ع��ة من 
بن  حممد  األم���ري  السمو  ص��اح��ب 
الداخلية  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف 
ال����ذي ك���ان ل���ه أط��ي��ب األث����ر يف 
للقيام  ال��ف��ري��ق  ق����درات  ت��ك��ام��ل 
البحث  امل��ه��ام يف جم��ال  ب��أص��ع��ب 

واإلنقاذ.

دالئل النجاح 
البحث  ف��ري��ق  جن��اح  دالئ���ل  تتعدد 
واإلن����ق����اذ ال���س���ع���ودي م��ن��ذ ب��داي��ة 
ووسائل  آل��ي��ات  كأحد  تشكيله 
ت��ق��دي��م ال��دع��م وامل��س��ان��دة ل��ل��دول 
تعرضها  حال  والشقيقة  الصديقة 
ح��وادث  أو  طبيعية  ك���وارث  ألي 

ك��ربى، ت��ف��وق ق��درة أي م��ن هذه 
الدول مبفردها على التعامل معها، 
ال��ذي  الفريق  تشكيل  م��ن  ب��داي��ة 
على  األس��اس��ي  ق��وام��ه  يف  يعتمد 
بالدفاع  اخل��اص��ة  ال��ط��وارئ  ق��وات 
للقوات  تابعة  وجمموعات  املدني، 
املسلحة السعودية، وبعض اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة األخ����رى م��ث��ل اهل��الل 

األمحر.
صاحب  م��ن  توجيهات  على  وب��ن��اًء 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ري ن��اي��ف بن 
عبد العزيز- يرمحه اهلل - ورعاية 
األمري  امللكي  السمو  صاحب  من 
حممد بن نايف وزير الداخلية، مت 
اختيار عناصر الفريق من الضباط 
 160 عددهم  بلغ  الذين  واألف��راد، 
للقيام  املؤهلني  من  وف��ردًا  ضابطًا 
واإلن��ق��اذ يف  البحث  أع��م��ال  بكل 

التخصصات. كافة 
وت��ول��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع 
الفريق  جتهيز  م��س��ؤول��ي��ة  امل��دن��ي 
بكل ما يلزم من اآلليات واملعدات 
امل��ت��ط��ورة، ال��يت وص��ل ع��دده��ا إىل 
أكثر من 80 آلية ومعدة من أحدث 
ما أنتجته شركات ومصانع آليات 
العامل،  يف  املدني  الدفاع  ومعدات 
من  ع����دد  ت��ن��ف��ي��ذ  إىل  ب���اإلض���اف���ة 
اململكة  داخ��ل  التدريبية  الربامج 
الفريق،  عناصر  جلميع  وخارجها 
املنوطة  امل��ه��ام  ألداء  يؤهلهم  مب��ا 

ب��ه��م ع��ل��ى ال��وج��ه األك��م��ل وذل��ك 
اليت  اجلهات  كافة  مع  بالتنسيق 
ينضوي منسوبوها ضمن تشكيله.

وأث���ب���ت ف���ري���ق ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ 
السعودي متيزه يف مجيع احلوادث 
والكوارث اليت شارك يف التعامل 
معها بدءًا من اهلزات األرضية اليت 
وأملج  العيص  حمافظة  شهدتها 

مبنطقة املدينة املنورة عام 1430ه� 
م����رورًا ب��ك��ارث��ة س��ي��ول ج��دة عام 
ملشاركة  ك���ان  ال���يت  1431ه������، 
تقليل  يف  األث��ر  أك��رب  بها  الفريق 
عنها  ال��ن��امج��ة  اخل��س��ائ��ر  ح��ج��م 
من  الفريق  أع��ض��اء  متكن  حيث 
املتضررين واحملتجزين  مئات  إنقاذ 
املساعدات  وتقديم  السيول،  جراء 
إخالؤها  اليت مت  للعائالت  العاجلة 

من منازهلا.
خالل  الفريق  أداء  متيز  واستمر 
املناطق  يف  العسكرية  العمليات 
احل���دودي���ة اجل��ن��وب��ي��ة إث���ر حم��اول��ة 
للبالد، حيث جنح  احلوثيني  تسلل 
الفريق بامتياز يف إجالء أبناء القرى 
ألض��رار  تعرضت  ال��يت  احل��دودي��ة 
إىل  ونقلهم  ذل��ك  ج���راء  م��ب��اش��رة، 
املساعدات  وتقديم  آمنة،  أماكن 
اإلغاثية واإلعاشية يف معسكرات 
فريق  امل��ت��ض��رري��ن.وش��ارك  إي����واء 
البحث واإلنقاذ السعودي ألول مرة 
إنقاذ  يف  اململكة  خ��ارج  مهمة  يف 
املتضررين يف فيضانات باكستان 

خ��ادم  1431ه����، ضمن محلة  ع��ام 
الشعب  إلغاثة  الشريفني  احلرمني 

الباكستاني.
عالية  كفاءة  وقتها  الفريق  وأثبت 
يف ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ يف 
وكانوا  املناخية  الظروف  أصعب 
ب��ع��د اهلل إلخ��وان��ه��م  خ��ري م��ع��ني - 
املسؤولني  أرفع  بشهادة  املنكوبني 
ح��ي��ث   – ب���اك���س���ت���ان  دول������ة  يف 
تركزت عمليات الفريق يف البحث 
واإلنقاذ بإقليم السند- الذي كان 
الباكستانية  األقاليم  أكثر  من 

تضررًا من الفيضان.
ال��ف��ري��ق على  وت��واص��ل��ت أع���م���ال 
م���دى أس��ب��وع��ني جن���ح خ��الهل��ا يف 
إن��ق��اذ امل��ئ��ات م��ن س��ك��ان ال��ق��رى 
امل��ت��ض��ررة وإخ���الء أع���داد كبرية 
منطقة  يف  الباكستانية  األسر  من 
من  ع��ددًا  نفذ  كما  أب��اد،  حيدر 
أسفرت  الدقيقة  النوعية  العمليات 
شخصًا   570 من  أكثر  إنقاذ  عن 
من قرى تابعة ملنطقة »شيدر موري« 
وإخالؤهم إىل مناطق آمنة بواسطة 

برامج تدريبية متقدمة وشراكة استراتيجية 
مع عدد من الفرق المصنفة دوليًا

أرقى التجهيزات واآلليات للمشاركة في 
أعمال البحث واإلنقاذ

العميد حممد املثال

الرائد عبدالعزيز الربيش

نقطة ضوء
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وحوادث املواد اخلطرة واإلشعاعية 
والزالزل، باإلضافة إىل تشكيالت 
للدعم اللوجسيت وتقديم اخلدمات 
وحدات  ومجيع  والطبية  اإلسعافية 
ال��ف��ري��ق جم��ه��زة ب��أح��دث األج��ه��زة 

واملعدات تبعًا ملهامها.
العمليات  ق��ائ��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
امل��ي��دان��ي��ة ب��ف��رق ال��ب��ح��ث واإلن��ق��اذ 
حممد  عبدالعزيز  الرائد  السعودي 
مبشيئة  مؤهل  الفريق  إن  الربيش 
التصنيف  على  للحصول  تعاىل  اهلل 
الدولي يف الوقت احملدد لذلك من 
إمكانات  من  له  يتوفر  ما  خ��الل 
الفرق  وجتهيزات جتعله من أفضل 
الشرق  ومنطقة  العربية  املنطقة  يف 
األوسط، باإلضافة إىل ما ميتلكه 
عملية  خ��ربات  من  الفريق  أعضاء 
أعمال  مجيع  يف  ك��ب��رية  وعلمية 

البحث واإلنقاذ.

الربيش إىل أن خطة  الرائد  وأشار 
تدريب الفريق ال تتوقف إىل جانب 
م��ش��ارك��ة وح���دات م��ن ال��ف��رق يف 
من  االستفادة  تتطلب  حمددة  مهام 
التدريب  خب��الف  ه��ذا  إمكاناته 
العلمي من خالل الدورات والربامج 
يف  تنفذيها  ي��ت��م  ال���يت  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
إي��ط��ال��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وغ��ريه��ا من 
الدول لتبادل اخلربات واإلفادة من 
املتميزة يف جمال  الدولية  التجارب 

البحث واإلنقاذ.
مانع  النقيب  حت���دث  ناحيته  م��ن 
العمليات  مسؤول  القحطاني  علي 
ف���ق���ال: لقد  ب��ال��ف��ري��ق  امل��ي��دان��ي��ة 
للحصول  ك��ب��ريًا  ش��وط��ًا  قطعنا 
خالل  م��ن  ال��دول��ي  التصنيف  على 
املتميز  امل��س��ت��وى  هل���ذا  ال���وص���ول 
من  االستفادة  على  عازمون  وحنن 
وفرتها  اليت  الكبرية  اإلمكانات 

للفريق   – اهلل  رع��اه��ا   – ال��دول��ة 
أداء  على  قدرتنا  م��دى  إظ��ه��ار  يف 
الدولية  احمل��اف��ل  يف  امل��ه��ام  أصعب 

وكذلك داخل اململكة. 
امليدانية  العمليات  طبيعة  وح��ول 
وإرت��ب��اط��ه��ا ب��ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الفريق  ميتلك   : النقيب  أض���اف 
ك���ل اإلم���ك���ان���ات ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
املباني باستخدام  انهيارات  حوادث 
ال���ك���ام���ريات احل���راري���ة وأج��ه��زة 
ال���رص���د واالس���ت���ش���ع���ار وم���ع���دات 
رف����ع األن����ق����اض، وك���ذل���ك كل 
املائي  اإلن��ق��اذ  عمليات  جتهيزات 
الكيميائية  املواد  تسرب  وحوادث 
برامج  أن  م��ؤك��دًا  واإلش��ع��اع��ي��ة، 
التدريب تشمل كافة املهام ومجيع 
التدريب  خالل  من  الفريق  وحدات 
املشرتك مع فرق مماثلة أو الدورات 
مع  للتعامل  التخصصية  التدريبية 

كل املخاطر احملتملة.

تدريبات مكثفة 
وحت�����دث وكــــيــــل رقــــيــــب عــائــض 
أفراد وحدة  حممد األمسري أحد 
الكشف عن املواد اخلطرة بفريق 
لقد حصلنا  فقال:  واإلنقاذ  البحث 
على تدريبات مكثفة يف الكشف 
واإلشعاعية  الكيميائية  املواد  عن 
التأسيسية  ال�����دورات  ج��ان��ب  إىل 
واإلنقاذ  البحث  أعمال  مجيع  على 

واس��ت��خ��دام األج��ه��زة احل��دي��ث��ة من 
التدريبية  ال��دورات  من  عدد  خالل 
ال�����دول  امل���ت���ق���دم���ة يف ع�����دد م����ن 
دورة  األجنبية، حيث شاركت يف 
الس��ت��خ��دام  ب��إي��ط��ال��ي��ا  متخصصة 
اخلطرة  امل���واد  مكافحة  أج��ه��زة 
وح������وادث ال��ص��ه��اري��ج وال��ت��س��رب 

اخل��ربات  جانب  إىل  الكيميائي، 
من  ال��ف��ري��ق  ملنسوبي  ال��رتاك��م��ي��ة 
يف  مشاركتهم  خ��الل  من  األف��راد 

مهام عديدة داخل اململكة.
وأضاف وكيل رقيب األمسري أن 
واإلن��ق��اذ  البحث  ف��ري��ق  جتهيزات 
وتضاعف  نوعها  من  األح��دث  تعد 
من قدرات مجيع وحداته على أداء 

مهامهم على الوجه األمثل.

اعتزاز كبير 
الــعــريــف  ع���رب  ال��س��ي��اق  ذات  ويف 
أمحــــــد بــــن عـــيـــد األمســــــــري ع��ن 
البحث  فريق  يف  بالعمل  اع��ت��زازه 

التطور  ع��ن  ي��ع��رب  ال���ذي  واإلن���ق���اذ 
املدني  الدفاع  ق��درات  يف  الكبري 
م���ن خ���الل جت��ه��ي��زات��ه ال��ف��ن��ي��ة أو 
مشريًا  األف��راد،  منسوبيه  مستوى 
إىل أن عمله يرتكز يف البحث عن  
املباني  أن��ق��اض  حت��ت  احملتجزين 
القص  معدات  واستخدام  املتهدمة 
وأشار  اإلنقاذ.  أعمال  يف  النظيف 
العريف األمسري إىل حصوله على 
التدريبية  ال��دورات  من  عدد كبري 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح������وادث ال�����زالزل 

وانهيارات املباني.

تواصل البرامج 
اجلــنــدي صــاحل حممد سعيد  أم��ا 
الــقــحــطــانــي أح����د أف�����راد وح���دة 
اإلن��ق��اذ ب��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث واإلن��ق��اذ 
ف����ق����ال: ش�����رف ل���ك���ل رج�����ل م��ن  
يتواجد  أن  امل��دن��ي  ال��دف��اع  رج���ال 
ض��م��ن ه���ذه ال��ن��خ��ب��ة امل��ت��م��ي��زة من 
م��ن��س��وب��ي ال��دف��اع امل��دن��ي أع��ض��اء 
الفريق، وحول طبيعة عمله أضاف 
ضمن  أشارك  القحطاني:  اجلندي 
املباني  ح���وادث  اإلن��ق��اذ يف  وح���دة 
عمليات  وتنفيذ  احلبال  باستخدام 
آلخر،  مبنى  من  احملتجزين  إخالء 
مشريًا إىل تواصل الربامج التدريبية 
جلميع أفراد الفريق يوميًا للوصول 
ألع��ل��ى درج���ات ال��ك��ف��اءة يف أداء 

مهامهم يف أصعب الظروف.

اخلدمات  وتقديم  اإلنقاذ،  قوارب 
وت��وزي��ع  امل��ص��اب��ني،  آلالف  الطبية 
امل��س��اع��دات اإلغ��اث��ي��ة ع��ل��ى آالف 
األس����ر وه���و م��ا ك���ان حم��ل ث��ن��اء 
وعرب  باكستان  حكومة  وتقدير 
اللواء شوكت إقبال  عنه بصراحة 
بإقليم  أب���اد  ح��ي��در  منطقة  ق��ائ��د 
لرئيس  الشخصي  واملمثل  السند 
أركان اجليش الباكستاني وقتها  
لفريق  ال��ب��ط��ول��ي  ب����األداء  م��ش��ي��دًا 
ال��ذي  ال��س��ع��ودي  واإلن��ق��اذ  البحث 
من  كبرية  أع��داد  إنقاذ  يف  أسهم 
بإقليم  الفيضانات  من  املتضررين 

السند.
ك��م��ا أش�����ادت امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
امل��دن��ي  وال��دف��اع  امل��دن��ي��ة  للحماية 
ال��وق��ت،  ذل����ك  ب��ي��ان هل����ا- يف  يف 
السعودي  اإلنقاذ  فريق  بإسهامات 
من  الرفيع  واملستوى  باكستان  يف 
والتجهيزات  البشرية  القوى  حيث 

التدريبية. وبراجمه 
ال��ط��ي��ب��ة ألداء  وك��ان��ت األص����داء 
أول  واإلن���ق���اذ يف  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق 
م��ه��ام��ه خ����ارج امل��م��ل��ك��ة ح���اف���زًا 
واحلصول  الفريق  ق��درات  لتعزيز 
يؤهله  الذي  الدولي  التصنيف  على 
للمشاركة يف أعمال اإلنقاذ حتت 

مظلة منظمة األمم املتحدة.
إىل بدء اإلجراءات الفعلية النضمام 
ال��ف��ري��ق جمل��م��وع��ة ف����رق اإلن���ق���اذ 
ت��ع��م��ل حت��ت مظلة  ال���يت  ال��دول��ي��ة 
واإلنقاذ  للبحث  الدولية  اجملموعة 
امل���ت���ح���دة، حيث  ل��ألم��م  ال��ت��اب��ع��ة 
للدفاع  العامة  املديرية  استضافت 

اجملموعة  م��ن  رفيعًا  وف���دًا  امل��دن��ي 
االس���ت���ش���اري���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ب��ح��ث 
جتهيزات  على  ل��إلط��الع  واإلن��ق��اذ 
وإم���ك���ان���ات ال���ف���ري���ق، وت��ق��دي��م 
جاهزيته  م��دى  ع��ن  مبدئي  تقرير 
واملعايري  املتطلبات  مع  يتناسب  مبا 
للحصول على  بها  القيام  يلزم  اليت 

الدولي. التصنيف 
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د ال��ع��م��ي��د حممد 
املثال قائد الفريق أن الوفد الدولي 
الفريق  وخ��ربات  جتارب  على  اطلع 
أع���م���ال  م���ش���ارك���ات���ه يف  خ����الل 
اململكة  داخ���ل  واإلن��ق��اذ  البحث 
تابع جتربة فرضية  وخارجها كما 
السعودي  واإلن��ق��اذ  البحث  لفريق 
الذين  الوفد  أعضاء  إعجاب  نالت 
الفريق  أف���راد  ك��ف��اءة  على  أث��ن��وا 
آلياته وجتهيزاته، واملستودع  ورقي 
اخل���اص ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات، ال���ذي مت 
املواصفات  أف��ض��ل  وف��ق  تصميمه 
العاملية، وكذلك آلية العمل املتبعة 
الفريق يف  يف حالة طلب مشاركة 

مهام خارج اململكة.
أن��ه  امل���ث���ال إىل  ال��ع��م��ي��د  وأش������ار 
ص���درت ت��وص��ي��ات أع��ض��اء ال��وف��د 
التقييم  م��ن  األوىل  املرحلة  خ��الل 
واإلنقاذ  البحث  فريق  اسم  ب��إدراج 
مب��وق��ع   »Sasart« ال���س���ع���ودي 
التصنيف  على  للحصول  املنظمة، 
ال��دول��ي »ث��ق��ي��ل« ال���ذي ي��ع��د أعلى 
له  واحملدد  الدولية  للفرق  تصنيف 
عام 2015م حسب اجلدول الزمين 
االستشارية  اهليئة  قبل  من  املعتمد 
ولفت  واإلن���ق���اذ.  للبحث  ال��دول��ي��ة 

فريق  ق��درات  أن  إىل  املثال  العميد 
ت��ق��ل عن  ال  ال���س���ع���ودي  ال��ب��ح��ث 
تعمل  ال��يت  دول��ي��ًا  املتميزة  ال��ف��رق 
املتحدة،  األمم  منظمة  مظلة  حتت 
متكاملة  خ��ط��ة  وج���ود  إىل  الف��ت��ًا 
من  الفريق  أعضاء  مجيع  لتدريب 
مع  اسرتاتيجية  ش��راك��ات  خ��الل 
ال��دول��ي��ة املصنفة  ال��ف��رق  ع��دد م��ن 
البحث  فريق  باختيار  عمليًا  بدأت 
واإلنقاذ بسنغافورة ليشارك الفريق 

السعودي.
على  الفريق  حصول  أهمية  وح��ول 
العميد  ق���ال  ال���دول���ي  ال��ت��ص��ن��ي��ف 
للمشاركة  مهم  أم��ر  ه��و   : امل��ث��ال 
حتت مظلة األمم املتحدة يف مجيع 
أعمال اإلنقاذ يف مجيع دول العامل 
وال يتحقق ذلك إال من خالل توفر 
اليت  واملتطلبات  املعايري  من  ع��دد 
ت��ن��ع��ك��س ب���دوره���ا ع��ل��ى ك��ف��اءة 

الفريق وتكامل جتهيزاته.  
وأضاف العميد املثال: وال يفهم من 
للعمليات  الفريق خمصص  أن  ذلك 
مع  للتعامل  ولكن  اخلارجية فقط 
احلوادث اليت قد تقع داخل البالد 
بصفته  الفريق   عمل  جوهر  وه��و 
ف��ري��ق م��ت��ك��ام��ل ل��دي��ه اك��ت��ف��اء 
واملعدات  البشرية  القوى  من  ذاتي 
واآلل�����ي�����ات وخ����دم����ات ال��س��ك��ن 

واإلعاشة ملدة تزيد عن 10 أيام.
وح���ول م��ك��ون��ات ال��ف��ري��ق، أكد 
ال��ع��م��ي��د امل���ث���ال أن���ه ي��ض��م ك��اف��ة 
ال��ت��خ��ص��ص��ات يف جم���ال ال��ب��ح��ث 
ال��س��ي��ول  ح������وادث  واإلن�����ق�����اذ يف 
واألم����ط����ار وان����ه����ي����ارات امل��ب��ان��ي 

العريف أمحد األمسري

وكيل رقيب عائض األمسري

إكتفاء ذاتي للفريق من القوى البشرية والمعدات 
واآلليات وخدمات السكن واإلعاشة

نقطة ضوء

النقيب مانع القحطاني

اجلندي صاحل القحطاني
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اس��ت��ح��داث ع��دة جل��ان لدعم هذا  اهليئة  اق��رتح��ت 
اخلطرة،  امل��واد  لنقل  خاصة  جلنة  منها:  التعاون، 
جلنة للرافعات بأنواعها )الربجية، الرافعات املتنقلة، 
منصات املباني، جلنة ملكافحة احلرائق )سيارات 
التشغيل  ذاتية  اإلن��ذار، شبكات  أنظمة  اإلطفاء، 
الستثمار  اهليئة  تسعى  احلرائق(.كما  ملكافحة 
بنشاطات  لالرتقاء  الطرفني  بني  الشراكة  عالقة 
ب�: كود البناء،  توعية املستهلك يف جماالت تتعلق 
القابسات واملقابس )األفياش الكهربائية(  التماس 
طفايات  وال��س��خ��ان��ات،  ال��دف��اي��ات  الكهربائي، 
من  وغ��ريه��ا  الكهربائية،  التوصيالت  احل��ري��ق، 

األمور ذات االهتمام املشرتك .
تعزيز  يف  اهليئة  خمتربات  به  ماتقوم  إىل  باإلضافة 
أعمال الدفاع املدني والتأكد من كفاءة التجهيزات 
للمواصفات  مطابقتها  ومدى  به  اخلاصة  واآلليات 
القياسية السعودية واللوائح الفنية للحفاظ على صحة 
واختبار  فحص  جانب  إىل  واملقيم  املواطن  وسالمة 
لعب األطفال والتفتيش الفين على املصاعد وغريها، 
ك��م��ا تسهم اهل��ي��ئ��ة ب��إج��راء ال���دراس���ات ال��الزم��ة 
للشهادات والتقارير لطاليب احلصول على تصاريح 

من الدفاع املدني، وتبدي اهليئة مرئياتها حياهلا. 

أحــد مرتكزات  الــســعــودي  البناء    ميثل كــود 
مع  تنسيق  مثة  فهل  واملنشآت،  املباني  يف  السامة 

اجلهات املعنية يف هذا الشأن؟
تولي اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس واجلودة 
قطاع التشييد ومواد البناء جل عنايتها واهتمامها، 
وق��د أص���درت أك��ث��ر م��ن أل��ف��ي م��واص��ف��ة قياسية 
جيب  اليت  الفنية  واملتطلبات  االش��رتاط��ات  تتضمن 
الطوب،  ومنها:  والتشييد،  البناء  مواد  توافرها يف 
اجلاهزة،  اخلرسانة  الصلب،  أسياخ  األمس��ن��ت، 
الزجاج،  األلومنيوم،  النوافذ،  األب��واب،  احلديد، 
األنابيب املعدنية والبالستيكية، البالط، األدوات 
الصحية، املنتجات الكهربائية، والدهانات. كما 
إع��داد  يف   وشاركت  كبرية  جهودًا  اهليئة  بذلت 
من  الكثري  يتضمن  ال��ذي  السعودي  البناء  ك��ود 
اللوائح واالشرتاطات اإلنشائية اليت تتعلق باألعمال 
التشييد  ون��ظ��م  ون��وع��ي��ة االس��ت��خ��دام  امل��ع��م��اري��ة، 
اإلنشائية  واالش��رتاط��ات  اللوائح  ومنها  للمباني، 
اليت تتعلق بالتحليل والتصميم اإلنشائي والفحوص 
الالزمة. كما يشتمل الكود على لوائح واشرتاطات 
كهربائية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل 
الكهربائية  والتمديدات  األنظمة  وسالمة  وصيانة 
للمباني، إضافة إىل لوائح واشرتاطات ميكانيكية 
األجهزة  وسالمة  وتركيب  وإنشاء  بتصميم  تتعلق 
الصحية،  والتمديدات  امليكانيكية  والتمديدات 
وك���ذل���ك اش���رتاط���ات وم��ت��ط��ل��ب��ات احل��م��اي��ة من 
كود  ويتضمن  ال��زل��زال��ي��ة.  وال���ك���وارث  احل��ري��ق 

تشمل  املالحق  من  ع��ددًا  كذلك  السعودي  البناء 
متطلبات كود البناء السعودي للرتبة، واألساسات، 
واألمحال، والقوى، واملنشآت اخلرسانية واحلديدية 
واألع��م��ال  وال��س��ق��االت  وال��ط��اب��وق  بالطوب  والبناء 
كل  وتهدف  وغريها.  وامليكانيكية  الكهربائية 
سالمة  ت��أم��ني  إىل  واملتطلبات  االش���رتاط���ات  ه��ذه 
الغش  من ظاهرة  واحلد  قاطنيها  املنشآت وسالمة 
من خالل حتديد  واإلنشاءات  املباني  يف  والتدليس 
واألنظمة  والقواعد  واملتطلبات  االشرتاطات  وتوفري 
والتشريعات الفنية واإلدارية الالزمة لضمان السالمة 

العامة وجودة التصميم والتنفيذ. 
املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  والتنسيق  ال��ت��ع��اون  بشأن  أم��ا 
امل��واص��ف��ات  ال��ص��دد ف��ال ش��ك أن تطبيق  يف ه��ذا 
القياسية السعودية املتعلقة باملنتجات املتعلقة باملباني 
آل��ي��ات لتفعيل  واإلن��ش��اءات يتطلب ض���رورة إجي��اد 
رقابية  منظومة  لتشكيل  الرقابية  اجل��ه��ات  دور 
البناء  مواد  مطابقة  من  للتأكد  وفاعلة  متكاملة 
للمواصفات القياسية السعودية. وتتوىل وزارة الشؤون 
البلدية والقروية متابعة تنفيذ كود البناء السعودي 
ومراقبته؛ األمر الذي يضمن جودة وسالمة املباني، 
ومراعاة املواصفات القياسية السعودية يف هذا اجملال 
الصادرة  والتوصيات  البيان اخلتامي  .كما تضمن 
عن املؤمتر الوطين الرابع للجودة، الذي عقد مؤخرًا 
يف جامعة حائل، توصية متعلقة بأهمية اإلسراع يف 

تطبيق كود البناء السعودي كنموذج وطين .

  كثري من حوادث احلريق تنتج عن تدني جودة 
بعض األجهزة الكهربائية واملنزلية وألعاب األطفال 
واملصاعد وأجهزة ومعدات السامة، فما هي جهود 
ســواء  الــرديــئــة،  املنتجات  هــذه  مكافحة  يف  اهليئة 

كانت مصنعة حمليًا أو مستوردة من اخلارج؟
يف إط���ار ال��ت��ص��دي ل��ظ��اه��رة ت��دن��ي ج���ودة األج��ه��زة 
واملصاعد  األط��ف��ال  وأل��ع��اب  واملنزلية  الكهربائية 
والتوصيالت  واألف��ي��اش  السالمة  ومعدات  وأجهزة 
القياسية   للمواصفات  مطابقتها  وعدم  الكهربائية 
اجلهات  م��ع  بالتعاون  كبرية  ج��ه��ودًا  اهليئة  تبذل 
تلك  أن  ثبت  إذ  املدني؛  الدفاع  أبرزها  ومن  املعنية، 
عدد  وق��وع  يف  رئيسًا  سببًا  تشكل  الرديئة  السلع 
املدني؛  الدفاع  يباشرها  ال��يت  احل��وادث  من  كبري 
وزارة   ( الرقابية  اجل��ه��ات  م��ع  تنسيق  هناك  لذلك 
التجارة والصناعة – مصلحة اجلمارك ( للتحقق من 
مطابقة املنتجات، سواء املصنعة حمليًا أو املستوردة 
كما  اهليئة،  عن  ال��ص��ادرة  القياسية  للمواصفات 
تعقد اهليئة الكثري من ورش العمل مع اجلهات ذات 
العالقة لتأكيد أهمية التحقق من تطبيق املواصفات 

القياسية على هذه األجهزة. 
باستصدار  املشاكل  هذه  لتاليف  اهليئة  قامت  وقد 
اإللزام  على  والصناعة  التجارة  وزير  معالي  موافقة 
بالقابسات  اخلاصة  القياسية  املواصفات  بتطبيق 
معها  التنسيق  بعد  ب��ذل��ك  العمل  ومت  وامل��ق��اب��س، 
إضافة  سنتني،  من  أكثر  منذ  اجلمارك  ومصلحة 
إىل تطبيق نظام االعرتاف املتبادل بشهادات املطابقة 
مع  ترفق  للسلع  مطابقة  شهادة  إص��دار  يتم  حبيث 
اإلرساليات تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية مع 
سحب عينات من إرساليات عشوائية للتحقق من ذلك.

 كما تضمنت املواصفات القياسية للمقابس كل 
متطلبات السالمة، علمًا بأن هذه املواصفات تطبق 
أو  حمليًا  املصنعة  املنتجات  على  إل��زام��ي  بشكل 
يتضمن  الكهربائي  الكود  أن  كما  املستوردة، 
تركيبها  وش��روط  واملقابس  القابسات  عن  قسمًا 

مختبرات الهيئة دائمًا 
في خدمة الدفاع
المدني لفحص
معدات السالمة

ضيف العدد

حاوره :  رائد / عبد اهلل القحطاني

أكد معالي الدكتور سعد بن عثمان القصيب 
واملقاييس  للمواصفات  السعودية  اهليئة  حمافظ 
واجلودة وجود شراكة فاعلة بني اهليئة وجهاز 
الدفاع املدني متتد ملا يزيد عن 30 عامًا من خالل 
مشاركة املديرية العامة للدفاع املدني يف عدد 
املواصفات  بإعداد  اخلاصة  الفنية  اللجان  من 

القياسية ذات العالقة بأعمال الدفاع املدني.
وأشار معالي الدكتور القصيب يف حوار شامل 
للمواصفات  السعودية  اهليئة  إىل حرص  ل� 998 
واملقاييس واجلودة على تعزيز التعاون مع الدفاع 
املدني يف الوقاية من املخاطر املرتبطة بنقل املواد 

اخلطرة واحلوادث الكهربائية.
احلوار  القصيب خالل  الدكتور  معالي  وأب��دى 
ب��إع��داد  وترحيبها  ال��ك��ام��ل  اهليئة  اس��ت��ع��داد 
الدفاع  وجتهيزات  آلل��ي��ات  قياسية  مواصفات 
ال��دف��اع املدني يف جمال  وت��دري��ب رج��ال  املدني 
قياس وحتسني اجلودة وفيما يلي تفاصيل احلوار.

التعرف مــن معاليكم على حجم  نــود  بــدايــة    
التعاون والتنسيق بني اهليئة السعودية للمواصفات 

واملقاييس واجلودة واملديرية العامة للدفاع املدني؟
الفرصة  إعطائي  على  أشكركم  أن  أود  ب��داي��ة 
لإلجابة عن بعض األسئلة املقدمة منكم وأحيطكم 
السعودية  اهليئة  بني  قائمًا  تعاونًا  هناك  ب��أن  علمًا 
وزارة  وقطاعات  واجل���ودة  واملقاييس  للمواصفات 
العامة  املديرية  األخ��ص  وعلى  املختلفة،  الداخلية 
للدفاع املدني، منذ إنشاء اهليئة وممارستها ألعماهلا 
يف فرتة التسعينيات اهلجرية من القرن املاضي. وهذا 
باملشاركة يف ندوة مكافحة احلرائق  بدأ  التعاون 
قبل حنو 30 عامًا، واستمر هذا التعاون مبشاركة 

املواصفات  بإعداد  اخلاصة  الفنية  باللجان  املديرية 
هذا  استمرار  إىل  دائمًا  ونسعى  املختلفة.  القياسية 
التعاون القائم  ونفتخر بان العالقة مع هذا اجلهاز 
اهل��ام هي عالقة شراكة نسعى من خالهلا مجيعًا 
أرض  على  وامل��ق��ي��م  امل��واط��ن  س��الم��ة  مافيه  لكل 
للدفاع  العامة  مملكتنا احلبيبة، كما أن املديرية 
إىل  إض��اف��ة  اهليئة،  إدارة  جملس  يف  عضو  امل��دن��ي 
اللجنة  يف  امل��دن��ي  للدفاع  العامة  املديرية  عضوية 

السعودية لالعتماد. 
كما تشارك اهليئة مديرية الدفاع املدني يف الكثري 
الفنية  اللجنة  املثال هناك:  اللجان؛ فعلى سبيل  من 
كما  الرتفيهية.  امل���دن  وجل��ن��ة  ال��ض��غ��ط،  ألوع��ي��ة 

أكثر من 2000 مواصفة قياسية تتضمن 
اشتراطات السالمة في مواد البناء والتشييد

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. سعد القصبي :

30 عامًا من الشراكة مع الدفاع المدني 
من أجل سالمة أبناء الوطن
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يف املباني، كما يتضمن متطلبات إضافية حلماية 
امل��ق��اب��س ذات االس��ت��خ��دام اخل���اص، وي��ن��ص على 
مطابقة  املستخدمة  املقابس  أش��ك��ال  تكون  أن 
اهليئة  ت��زال  وال  السعودية،  القياسية  للمواصفات 
ت��واص��ل ج��ه��وده��ا إلص���دار امل��زي��د م��ن امل��واص��ف��ات 
إىل  تهدف  اليت  الفنية  واللوائح  املعتمدة  القياسية 

احلفاظ على صحة وسالمة املستهلكني .

  إىل أي مـــدى ميــكــن االســتــفــادة مــن خــرات 
هيئة املواصفات يف إعداد مواصفات قياسية آلليات 

وجتهيزات الدفاع املدني؟
التام إلصدار أي مواصفات  اهليئة لديها االستعداد 
اململكة،  داخ��ل  جهة  أي  من  اهتمام  ذات  قياسية 
سواء حكومية أو خاصة، وترحب مبا تطلبه املديرية 
العامة للدفاع املدني حال ورود الطلب هلا، وستعمل 
انطالقًا  ذلك  يف  األولوية  وإعطائها  إجنازها  على 
من مبدأ الشراكة بني الطرفني، مع اإلحاطة بأن 
اهليئة  هلا جهود يف إصدار الكثري من املواصفات 
العالقة مبهام ومسؤوليات  السعودية ذات  القياسية 
الدفاع املدني، ومنها املواصفات القياسية السعودية 
واخليام  العسكرية  وامل��الب��س  احل��ري��ق  لطفايات 

املقاومة للحريق وغريها .

  حيتاج الكشف عن أسباب كثري من احلوادث 
إىل خرات وإمكانات خاصة، فهل مثة جمال للتعاون 

بني اهليئة والدفاع املدني يف هذا الشأن؟
املدني  الدفاع  مع  للتعاون  االستعداد  لديها  اهليئة 
لديها  املتوفرة  اإلمكانات  حبسب  اجمل��ال  هذا  يف 
وترحب دومًا بكل تعاون مع املديرية العامة للدفاع 
اهليئة  تتيح خم��ت��ربات  ال��ص��دد  ه���ذا  ويف  امل��دن��ي. 
ذات  احل���وادث  بعض  يف  الفين  الفحص  إمكانية 

العالقة بأعمال الدفاع املدني.

  يــعــانــي اجملــتــمــع الــســعــودي مـــن عـــدم وجـــود 
السامة  مــعــدات  لفحص  متخصصة  خمــتــرات 
وإجــراء الفحص الفين هلا، فهل مثة آليات لإلفادة 
من خمترات هيئة املواصفات واملقاييس واجلودة يف 

هذا اجملال؟
األخص  وعلى  اجلميع،  خدمة  يف  اهليئة  خمتربات 
اجلهات ذات األهمية مثل الدفاع املدني، ويسر اهليئة 
املتاحة  اجمل��االت  إمكاناتها هلم يف  تسخري كافة 
ومنها الكشف والفحص ألجهزة ومعدات السالمة، 

مثل ) وحدة طفايات احلريق ( .
كما تسعى ) اللجنة السعودية لالعتماد ( إىل اعتماد 
زيادة  ونتمنى  باململكة،  للعمل  اخلاصة  املختربات 
عدد هذه املختربات للقيام بفحص مثل هذه املعدات .

  وهل مثة مواصفات أو معايري ميكن من خاهلا 
قياس جودة خدمات الدفاع املدني؟

اآلي��زو 9001(، واهليئة   ( إدارة اجل��ودة  هناك نظام 
جهة معتمدة ملنح مثل هذه الشهادات، وقد مت منح 
العديد من قطاعات وزارة الداخلية هذه الشهادة اليت 
تعنى باملتطلبات األساسية لتحقيق نظام فعال يضمن 
اجلودة يف كل عمليات وأنشطة املنشأة، وميكن 
للهيئة تقديم هذه اخلدمة عند احلاجة، ومبا يسهم 
يف تعزيز ودعم تطبيقات اجلودة يف اإلدارات التابعة 

للدفاع املدني . 

  مــاذا عــن اآلفـــاق املتاحة لــإلفــادة مــن خــرات 
اهليئة يف تدريب منسوبي الدفاع املدني على إعداد 
اخلاصة  الفنية  والــتــقــاريــر  القياسية  املــواصــفــات 

بأجهزة ومعدات السامة؟
كما أشرت سابقًا، ترحب اهليئة بكل تعاون مع 
املديرية العامة للدفاع املدني، مبا يسهم يف االرتقاء 
مبستوى اجلودة وحتسني األداء. وهناك الكثري من 
تدريب  تستهدف  اليت  التدريبية  واخلطط  الربامج 
وتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتوفري الظروف 
الفنية  وال��ق��درات  الكفاءة  وزي���ادة  للعمل  املالئمة 
االتفاق خالل  مت  وقد  اجل��ودة،  والعملية يف جمال 
الزيارة اليت قمنا بها للدفاع املدني قبل أشهر على 
القياسية  امل��واص��ف��ات  إع���داد  جم��االت  يف  التعاون 
لتمكني هذا اجلهاز اهلام من أداء دوره بفعالية يف 
اختصاصات  ضمن  تدخل  ال��يت  التدريب  جم��االت 

اهليئة وذات الفائدة ملنسوبي الدفاع املدني . 

  ماذا عن جهود اهليئة يف جمال التوعية بشأن 
معايري جودة املنتجات؟ وهل مثة تعاون مع الدفاع 
وأعمال  السامة  يهدد  ما  بكل  يتعلق  فيما  املدني 

احلماية املدنية؟
من  املستهلك  لتوعية  كبرية  ج��ه��ودًا  اهليئة  تبذل 
الصحفية  واملوضوعات  اإلعالمية  رسائلها  خالل 
واجملالت،  الصحف  من  الكثري  تنشرها يف  اليت 
وك���ذل���ك امل��ش��ارك��ة يف ال��ك��ث��ري م���ن ال��ربام��ج 
اإلذاعية والتلفزيونية، فضاًل عن إعداد الكثري من 
الكتيبات والنشرات واملطويات بلغة سهلة ومبسطة 
إلرشاد املستهلك وتوعيته، كما تقوم اهليئة جبهود 
حثيثة مع شركائها من اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص لنشر ثقافة اجلودة والعمل على تأصيلها، 
من خالل إشراكهم يف تنفيذ مهامها ونشاطاتها، 
وامللتقيات  املؤمترات  وعقد  تنظيم  ذلك يف  ويتمثل 
املتخصصة،  التدريبية  وال����دورات  العمل  وورش 
بكل  اإلعالمية  القنوات  مع  التواصل  جانب  إىل 
فئاتها؛ نظرًا إىل أهمية هذا القطاع يف نشر الربامج 
نعرتف  اجلهود  هذه  من  وبالرغم  للهيئة.  التوعوية 
بتقصرينا ونسعى لشحذ اهلمم لالرتقاء بالنشاطات 
بشكل  التواصل  إىل  اهليئة  تسعى  التوعوية كما 
تطبيق  على  وحثها  الوطنية  امل��ص��ان��ع  م��ع  خ��اص 
بنظم  واالل��ت��زام  السعودية،  القياسية  املواصفات 
اجلودة للنهوض واالرتقاء جبودة منتجاتهم باإلضافة 
إىل الدور اهلام الذي تسهم به املعارض اليت تشارك 
يف  واإلقليمي  ال��وط��ين  املستوى  على  اهليئة  فيها 
التعريف بأنشطة اهليئة وترسيخ ثقافة اجلودة وبث 
مزيد من التوعية بأهمية تطبيق املواصفات القياسية 
السعودية واللوائح الفنية، وذلك للحفاظ على صحة 
لالعتماد  السعودية  وللجنة  املستهلكني،  وسالمة 
دور يف توفري وسائل األمن والسالمة واحلماية حيث 
التفتيش يف مدن  بأعمال  للقيام  اعتماد جهتني  مت 
)امل��اله��ي(، وكذلك يف جم��ال السالمل  األل��ع��اب 
مع  والتنسيق  بالتعاون  الكهربائية،  واملصاعد 

الدفاع املدني للحد من احلوادث الناجتة عنها .
ويف اخلتام أوجه شكري وامتناني وتقديري ملعالي 
مدير عام الدفاع املدني ولكل منسوبي هذا اجلهاز 
حنو  املستمرة  جبهوده  ونعتز  ونفخر  املهم  الوطين 
التطور، وأدعو اهلل العلي القدير أن يكلل أعمالنا 
ومساعينا دومًا بالتوفيق والسداد، وأن جيعل أعمالنا 

خالصة لوجهه الكريم.

الشريفني  أعلن خادم احلرمني  السعودي عندما  الشعب  أبناء  السعادة كل  غمرت 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ميزانية اخلري للعام 1434ه� اليت تعد األضخم يف تاريخ 

اململكة .
ومبعث السعادة بهذه امليزانية هو ما تضمنته من زيادة املخصصات املالية للقطاعات 
األكثر ارتباطًا بتطلعات أبناء الوطن وطموحاتهم وأحالمهم مثل التعليم والتشغيل 
واإلسكان والرعاية الصحية واالجتماعية والنقل واملواصالت، ويف القلب من كل 
إجناز  تطور ومحاية لكل  وأس��اس كل  تنمية  الذي هو ركيزة لكل  األمن  ذلك 

يتحقق على أرض بالدنا املباركة. 
واحلقيقة اليت جيب أن نتذكرها يف غمرة الفرحة مبيزانية اخلري أن زيادة املخصصات 
املالية والفائض املتوقع بها هو الثمرة الطيبة اليت جننيها مجيعًا لسياسات وتوجيهات 
املالية  األزم��ات  من  كثريًا  البالد  جتنب  أن  استطاعت  ال��يت  الرشيدة  احلكومة 
واالقتصادية اليت تعرضت هلا كثري من البلدان املتقدمة جراء ماعرف باألزمة املالية 

العاملية خالل األعوام القليلة املاضية .
شاملة  تنمية  حتقيق  يف  النفطية  العوائد  استثمار  على  احل��رص  مث��رة  أيضًا  وه��ي 
املواطن  بأن  وراسخة  أصيلة  قناعة  من  انطالقًا  البشرية  بالتنمية  تبدأ  مستدامة 
السعودي هو صانع التنمية، كما أنه املستفيد األول من خمرجاتها ومع سعادتنا بهذا 
التوجه احلكيم وهذه السياسات الناجحة بشهادة كربيات املؤسسات املالية العاملية 
جيب أن نستشعر مجيعًا مسؤوليتنا يف حتقيق أفضل استفادة من هذه املخصصات 
املالية الضخمة يف مجيع بنود امليزانية من خالل الرتتيب الصحيح والواضح لألولويات 

واالستخدام األمثل واإلنفاق املنضبط باألنظمة واللوائح.
وحنن مجيعًا مطالبون بذلك لتحقيق األهداف املنشودة ولتصل مثار التنمية إىل كل 
النعمة  وشكر  النعم  ت��دوم  وبالشكر  اجلديدة  األجيال  ذلك  يف  الوطن،مبا  أبناء 

يكون باحلفاظ عليها والرتشيد يف استخدامها وإنفاقها واستثمارها.

األستاذ/ أحمد الزهراني 

رئيس قسم حسابات املالية

مقال

بالشكر
تدوم النعم

نرحب بالتعاون مع الدفاع 
المدني بما يسهم في 

االرتقاء بمستوى الجودة 
وتحسين األداء

ضيف العدد
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نـــود الــتــعــرف عــلــى أبــــرز بــيــانــات 1 
سريتكم الذاتية والعملية؟

الرتبة عقيد، متزوج ولي ابنان، حاصل على 
بكالوريوس العلوم األمنية ودبلوم عالي يف 

القيادة اإلدارية.

مــــا الــــــذي تــــذكــــره عــــن فــــرات 2 
الطفولة والصبا والشباب؟

اليت  العمر  مراحل  من  مرحلة  الطفولة 
ذكريات  من  وال ختلو  اإلنسان  بها  مير 
جتاهلها،  أو  تناسيها  ميكن  ال  مجيلة 

فرتة  فهي  الصبا  ف��رتة  أم��ا  ال���رباءة  فهي 
اللهو واللعب وعدم اإلحساس باملسؤولية، 
التفكري يف  فرتة  فهي  الشباب  فنرة  أما 
بأن  والشعور  ال��ذات  وتكوين  املستقبل 
اإلنسان ينتظره مستقبل والبد من حتقيق 

الطموح للعيش بعزة وكرامة.

وما هو املشهد األكثر حضورًا 3 
ــة  مــرحــل عـــــن  الــــــذاكــــــرة  يف 

النشأة؟
املشاهد كثرية وال حيضرني ما أذكره حاليًا.

ومـــا هــو الــــدرس األصــعــب الــذي 4 
تعلمته طوال مسريتكم العملية؟
الدروس كثرية لعل أهمها مشاركتنا ضمن 
باكستان  ب��دول��ة  السعودي  اإلن��ق��اذ  فريق 
املساعدة  يد  مد  يف  مهام  من  صاحبها  وما 

للمتضررين من السيول.

العسكرية كيف تصفها، 5  احلياة 
وماذا أضافت لشخصيتك؟

احل��ي��اة ال��ع��س��ك��ري��ة أض��اف��ت ل��ي ال��ش��يء 

اإلرادة  وق���وة  وال��ع��زم  االن��ض��ب��اط  الكثري: 
والرتابط بني الزمالء. 

من هو املعلم أو األستاذ أو القائد 6 
الــذي تــرى أنــه أثــر يف تكوينك وقناعاتك 

وما هي أبعاد ذلك التأثري؟
املصطفى  هو  مسلم  لكل  احلقيقي  املعلم 
عليه الصالة والسالم فهو قائد األمة ومعلم 
البشرية وبعد ذلك ما أضافه لي والدي أطال 

اهلل عمره من حب وتسامح مع اآلخرين.

أصدقاء الطفولة والشباب، هل ال 7 
تزال على تواصل معهم وكيف تدوم عاقة 

الصداقة من وجهة نظرك؟
أصدقاء الطفولة ال ميكن نسيانهم ولنا تواصل 
مستمر وهلل احلمد وباحلب واإليثار والبعد عن 

االبتذال والتطفل واألنانية تدوم العشرة.

املعاصرة 8  للحياة  السريع  اإليقاع 
غــرار  تكوين صــداقــات على  دون  هــل حيــول 

صداقات املاضي؟
احلياة املعاصرة مليئة باملقومات اليت تدعم 
مع  والصداقات  العالقات  وإقامة  تكوين 

اآلخرين كما هي يف املاضي.

للنجاح مقومات فما هي مقومات 9 
النجاح من وجهة نظرك؟

كل إنسان خملص وجمد يسعى للنجاح قال 
( فتقوى  ويعلمكم اهلل  واتقوا اهلل   ( تعاىل 
اهلل هي أهم مقومات النجاح يف هذه احلياة.

القيادة علم أم فن من وجهة 10 
نظركم وما هي مواصفات القائد الناجح؟

القيادة علم وفن فالقائد الناجح يتسم مبواصفات 
ك��ث��رية ب��ع��د ت��ق��وى اهلل ع��ز وج���ل، ف��ه��و ال��ذي 
يستطيع أن يسري أمور املنظمة بكل فاعلية وأن 

يتخذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب.

هل تقتنع بأهمية » احلظ » 11 
يف حياة اإلنسان، ومتى شعرت أنك حمظوظ؟
بعد  ولكن  بها  مسلم  ه��ذه  احل��ظ  مسألة 

توفيق اهلل عز وجل وبذل السبب.

أن 12  شعرت  إذا  تفعل  ومـــاذا 
احلظ يعاندك؟

عما  النظر  وأص��رف  وجل  عز  اهلل  استخري 
كنت أرغب فيه ومل يتحقق لي.

الكلمة 13  أو  احلكمة  هي  ما 
اليت تعترها منهج حياة بالنسبة لك؟

)ومن يتقِ  اهلل جيعل له خمرجًا(

ومــــا هـــي الــكــلــمــة الــــيت ال 14 
وجود هلا يف قاموسك الشخصي؟

الكلمة اليت ال وجود هلا يف حياتي الكالم 
يف ظهر الغيب مبا يسوء اآلخرين.

يف حياة كل إنسان نقطة 15 
بالنسبة  الــتــحــول  نقطة  هــي  فما  حتـــول.. 

لك؟
اإلنسان  بلوغ  بعد  احلياة  يف  التحول  نقطة 

أربعني سنة.

درس تعلمته وحترص على 16 
أن تعلمه ألبنائك فما هو؟

أبنائي  وأعلمه  عليه  أح��رص  ال��ذي  ال��درس 
والصرب،  وجل  عز  اهلل  تقوى  هو  بعدي  من 

فبالصرب تنال ما تريده.

مـــوقـــف جعلك 17  هـــل مثـــة 
تذرف الدموع؟

هناك بعض املواقف اليت ال ميكن لإلنسان أن 
حيبس دمع عينه أثناءها كفقد الغالي مثاًل.

اللحظات 18  أســعــد  هــي  ومــا 
بالنسبة لك؟

أسعد اللحظات عندما أقضي حاجة ألحد.

مـــــا الــــــــذي متـــنـــيـــتـــه ومل 19 
تستطع حتقيقه؟

ال خي��ل��و ك��ل إن��س��ان م��ن أم��ن��ي��ات يسعى 
لتحقيقها وقد ال يوفق يف ذلك لكن جيب 
يف النهاية أن حيمد اهلل عز وجل على ما آتاه 
من نعم » ما كل ما يتمنى املرء يدركه.... 

جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن«

دائمًا 20  حنن  أماكن  هناك 
إليها، فما هو هذا املكان بالنسبة لك؟

كل مكان ترتاح فيه حتن إليه.

تشعرك 21  أغنية  أو  قصيدة 
بالطرب.. ما هي؟

»هي األمور كما شاهدتها دول.... من سره 
زمن ساءته أزمان«

بيت شعر يتفق أو يعر عن 22 
بعض قناعاتك؟

ال  احل��ي��اة  ألن  ال��س��اب��ق،  الشعر  بيت  نفس 
تستمر على حال وعلى اإلنسان أن يعي ذلك 

ويقتنع به.

في مسيرة الحياة مواقف ال تنسى طموحات وتحديات، قناعات واختيارات، قرارات صعبة وأخرى فاصلة.. لحظات فرح 
وأخرى تبعث فينا الشجن، ذكريات تظل محفورة في الذاكرة وأخرى تغيب بفعل النسيان.

سألنا العقيد راشد بن علي الهزاع مدير إدارة المشتريات بالمديرية العامة للدفاع المدني عن هذه المواقف واللحظات 
واسترجعنا معه بعض ذكريات البدايات في 20 سؤااًل أو أكثر في محاولة الكتشاف الخبرات والدروس المستفادة من 

تجربته اإلنسانية العملية والتعرف على قناعاته واهتماماته الشخصية... ترى ماذا قال؟

أستخير اهلل عندما أشعر أن الحظ يعاندني
وأقنع بما قسمه لي

حاوره :  بندر المطيري

تقوى اهلل أول مقومات النجاح
العقيد راشد الهزاع.. مدير إدارة المشتريات:
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واآللية املناسبة لذلك بهدف مواجهة احلاالت 
بالدفاع  ولدينا  عليها،  والسيطرة  الطارئة 
املدني خطط عامة وأخرى تفصيلية يف هذا 
وفقًا  دوري  بشكل  حتديثها  يتم  اجل��ان��ب 

لنتائج دراسات وحتليل املخاطر الصناعية.

  وماهي آليات متابعة اشراطات السامة 
املدني  الدفاع  قبل  من  الصناعية  املنشآت  يف 

باملنطقة الشرقية؟
لتشمل  السالمة  واشرتاطات  آليات  تتعدد 
للمنشآت  ال��س��الم��ة  خم��ط��ط��ات  دراس�����ة 
وإج���راء  واع��ت��م��اده��ا  احل��دي��ث��ة  الصناعية 
الكشف امليداني وإعداد التقارير من قبل 
مت  ما  تطبيق  من  للتأكد  السالمة  ضباط 
باإلضافة  السالمة،  خمططات  يف  اعتماده 
إىل الزيارات امليدانية هلذه املنشآت بشكل 
توافر  من  للتأكد   ) أشهر   6 ) كل  دوري 
اشرتاطات السالمة وعدم وجود مالحظات 
مع  تتعارض  ق��د  إض��اف��ات  أو  تعديالت  أو 
االجتماعات  جانب  إىل  السالمة،  معايري 
املنشآت  تلك  إدارات  مع  املتبادلة  والزيارات 
ال��يت  وم��ع��وق��ات��ه��ا  ال��س��الم��ة  أم���ور  ملناقشة 
املشاكل  أو  امل��الح��ظ��ات  بعض  تكشف 
ال���يت حت��ت��اج ل��ل��م��ع��اجل��ة، وه��ن��اك ت��ق��اري��ر 
جتريها  ال��يت  امليدانية  ل��ل��زي��ارات  منتظمة 
املدن  وهيئة  املدني  الدفاع  من  خاصة  جلنة 
اشرتاطات  تطبيق  من  للتأكد  الصناعية 
السالمة واشرتاطات هيئة املدن الصناعية، 
خبالف التقارير االستثنائية اخلاصة ببعض 
بغض  ح���وادث  أي  بها  تقع  ال��يت  امل��ن��ش��آت 
أيضًا  وه��ن��اك  احل���ادث،  حجم  ع��ن  النظر 
اجملدولة  غري  املفاجئة  االستثنائية  الزيارات 
لبعض املنشآت الصناعية للوقوف على واقع 
التزامها مبعايري السالمة ميدانيًا وبناًء على 
إعطاء  يتم  والتقارير  ال��زي��ارات  تلك  نتائج 
حلجم  وفقًا  مناسبة  مهلة  املخالفة  املنشآت 
ويف  رصدها  يتم  ال��يت  املخالفات  وخ��ط��ورة 

حال عدم التنفيذ يتم إحالة املنشأة إىل جلنة 
النظر يف املخالفات الختاذ اإلجراء املناسب 

وفقًا لألنظمة واللوائح ذات العالقة.

  وماذا عن جاهزية الدفاع املدني بالشرقية 
اليت  الكيميائي  التسرب  حوادث  مع  للتعامل 

تتطلب تقنيات خاصة؟
املدني  الدفاع  فرق  تكون  أن  دائمًا  حنرص 
هذه  مثل  مع  للتعامل  جاهزة  اختالفها  على 
احلوادث وهناك برامج تدريبية عالية للوصول 
هذه  مكافحة  يف  الكفاءة  درج���ات  ألعلى 
امل��دن��ي حيرص  ال��دف��اع  أن  امل��خ��اط��ر، كما 
ع��ل��ى إع����داد وحت��دي��ث اخل��ط��ط يف كيفية 
التعامل م��ع ه��ذه احل���وادث وإع���داد ك��وادر 
بشرية متخصصة ومدربة للمواجهة باإلضافة 
جمهزة  وآليات  خاصة  تقنيات  استخدام  إىل 
الكيميائي  ال��ت��س��رب  خم��اط��ر  م��ع  للتعامل 
معدالت  قياس  وأجهزة  التطهري  حاويات  مثل 
األرص��اد  ووح��دة  التطهري  وم���راوش  التسرب 
اإلشعاعي  امل��س��ح  ن��ظ��ام  إىل  إض��اف��ة  اجل��وي��ة 

وغريها من التقنيات احلديثة.

للمنطقة  الساحلية  الطبيعة  وماذا عن    
قبل  مــن  اســتــعــدادات  تتطلب  وهــل  الشرقية 
الصيف  شهور  خال  خصوصًا  املدني  الدفاع 
اليت تشهد زيادة كبرية يف 

عدد زوار املنطقة؟
أه���م  م����ن  أن  ش����ك  ب����ال   
جيريها  اليت  االستعدادات 
ال���دف���اع امل���دن���ي ه���ي ف��رتة 
ألكثر  متتد  ال��يت  الصيف 

العديد  خالهلا  تقام  ف��رتة  وه��ي  أشهر   3 م��ن 
أو  السياحي  الصعيد  على  املناشط سواء  من 
تقيمها  ال��يت  الصيفية  امل��راك��ز  صعيد  على 
إدارة الرتبية والتعليم واستعداداتنا دائمًا تبدأ 
باجلوانب التوعوية وكذلك احلضور امليداني 
للفعاليات من خالل وحدات اإلطفاء واإلنقاذ، 
اليت  التوعوية  العديد من احملاضرات  وهناك 
السياحي  املوسم  أثناء  املدني  الدفاع  ينظمها 
وامل��ق��ي��م��ني  ال�����زوار  م���ن  اآلالف  وت��س��ت��ه��دف 
املشاركني يف هذه الفعاليات، باإلضافة إىل 
خالل  الشواطئ  يف  املائي  اإلنقاذ  ف��رق  نشر 

هذه الفرتة.

من  واحــــدًا  الــشــرقــيــة  املنطقة  متتلك    
باململكة،  املدني  الدفاع  تدريب  أحدث مراكز 
فــإىل أي مــدى اســتــفــاد رجـــال الــدفــاع املدني 

باملنطقة من هذا املركز املتطور؟
الدفاع  نقول بكل صدق أن مركز تدريب   
املدني باملنطقة الشرقية الذي مت افتتاحه قبل 
فرتة من قبل مسو سيدي وزير الداخلية يعترب 
أمنوذجًا للمنشآت التدريبية املتطورة اليت تعد 
وهذا  املدني  الدفاع  ق��درات  تطور  دالئ��ل  من 
رجال  وتدريب  تأهيل  يف  بدوره  يقوم  املركز 
الدفاع املدني يف املضي قدمًا لتحقيق رسالتهم 
حلماية األرواح واملمتلكات ونأمل أن تكون 

االستفادة أكرب يف املستقبل.

  ختتلف املخاطر االفراضية ذات العاقة 
بالدفاع املدني من منطقة ألخرى،فماهي أبرز 
واســتــعــداد  الشرقية  باملنطقة  املــخــاطــر  هــذه 

الدفاع املدني للتعامل معها؟
أبرز املخاطر اليت نواجهها هي كثرة  � من 
م��واد  ال��يت تستخدم  وامل��ص��ان��ع  ال��ش��رك��ات 
أيضًا  إشعاعية،  أو  كيميائية  سواء  خطرة 
أغلب  تقع يف  ال��يت  األرض��ي��ة  اهل���زات  هناك 

الشرقية عــددًا كبريًا  املنطقة    حتتضن 
من املنشآت النفطية والصناعية، فماذا ميثل 
ذلك بالنسبة ملديرية الدفاع املدني باملنطقة؟
ال خالف على أن هذه املنشآت من أهم الروافد 
لالقتصاد الوطين ووجود عدد كبري منها يف 
املنطقة الشرقية حيمل الدفاع املدني باملنطقة 
مسؤولية كبرية للحفاظ عليها من خالل ثالثة 
جوانب هامة وهي محاية األرواح من املخاطر 
احملتملة يف تلك املنشآت وهذا ما نهدف إليه 
بالدرجة األوىل ثم احملافظة على سالمة هذه 
على  واحملافظة  اقتصادي  كجانب  املنشآت 

النشاط  نتيجة  احملتملة  املخاطر  من  البيئة 
نفس  يف  ميثل  كما  وال��ن��ف��ط��ي،  الصناعي 
الوقت حتديًا ذاتيًا إلثبات قدرة الدفاع املدني 
من  طويلة  سنوات  مدى  على  اكتسبها  اليت 
اخلربة يف التعامل مع هذه النوعية من املنشآت 

وخماطرها.

ـــكـــرى لــلــحــوادث    يف ظـــل املـــخـــاطـــر ال
هل  النفطية،  املنشآت  حــرائــق  أو  الصناعية 
النوعية من  هــذه  مــن  للوقاية  إجـــراءات  مثــة 

احلوادث؟

بالطبع هناك حزمة من اإلجراءات للوقاية من 
خماطر احلوادث اليت قد تقع يف هذه املنشآت 
تتمثل أواًل يف تطبيق أنظمة   – ال قدر اهلل   –
من  امل��ن��ش��آت  على مجيع  ال��س��الم��ة  وم��ع��اي��ري 
بالسالمة  اخلاصة  املخططات  دراس��ة  خ��الل 
تلك  تطبيق  أو  اإلنشاء  قبل  واعتمادها  فيها 
وثانيًا  منها  ال��ق��ائ��م  على  وامل��ع��اي��ري  األن��ظ��م��ة 
املرتتبة على  للمخاطر  دارس��ات حتليل  إج��راء 
احلوادث الصناعية أو حرائق املنشآت النفطية 
التدخل  ال��وق��ائ��ي��ة وخ��ط��ط  ووض���ع اخل��ط��ط 
البشرية  اجلاهزية  م��ن  والتأكد  واإلس��ن��اد 

لقاء

مدير الدفاع المدني بالمنطقة 
الشرقية... اللواء عبد اهلل الخشمان:

أحدث
التقنيات 

لمواجهة مخاطر 
التسرب اإلشعاعي 

والكيميائي في 
المنشآت الصناعية

مسؤوليات ضخمة يتحملها الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في الحفاظ على سالمة عدد 
كبير من المنشآت النفطية والصناعية التي تمثل أحد األركان األساسية لالقتصاد الوطني إلى 
جانب مهامه األخرى في حماية أرواح وممتلكات أبناء المنطقة والقادمين إليها من أبناء 

المناطق األخرى لالستمتاع بشواطئها والسيما خالل موسم الصيف.
حول طبيعة مهام الدفاع المدني في متابعة إجراءات السالمة في المنشآت النفطية والصناعية 

واالستعداد للتعامل مع المخاطر المرتبطة بنشاطها، التقت مجلة 998 بمدير الدفاع المدني 
بالمنطقة الشرقية اللواء عبد اهلل بن عبد الرحمن الخشمان فكان هذا الحوار.

حزمة من اإلجراءات 
للوقاية من مخاطر 

الحوادث الصناعية أو حرائق 
المنشآت النفطية

نعمل جاهدين لتعزيز الشراكة مع كافة الشركات 
والهيئات ومؤسسات المجتمع لنشر ثقافة السالمة

حاوره :  المقدم عبدالرحمن الغامدي
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حمافظة  يف  »ح�����رض«  مب��ن��ط��ق��ة  األوق�����ات 
املخلفات  خماطر  لذلك  يضاف  األح��س��اء، 
املنشآت  ن��ط��اق  خ���ارج  الطبية  وال��ن��ف��اي��ات 
املخاطر  ه��ذه  ملثل  دائ��م��ًا  ونستعد  الصحية 
من خالل التدريبات املستمرة جملابهتها وفق 
التوعية  برامج  جانب  إىل  م��دروس��ة،  أس��س 

اليت تستهدف العاملني يف هذه املنشآت.

  وكـــيـــف جتــــــدون مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق بــني اجلــهــات األعـــضـــاء بلجنة 

الدفاع املدني باملنطقة؟
ومستمر  ك��ام��ل  وت��ع��اون  تنسيق  ه��ن��اك   -
ب��ني ك��اف��ة اجل��ه��ات ال���يت ت��ع��م��ل يف جلنة 
املدني يكون يف إطار من استشعار  الدفاع 
امل��س��ؤول��ي��ة وك��اف��ة اجل��ه��ات ت���درك أهمية 
لذلك  الناس  التنسيق يف جلنة تالمس حياة 
فاالهتمام كبري وكبري جدًا بدعم ومتابعة 
من قبل صاحب السمو امللكي أمري املنطقة.

  وهل هناك آليات للدفاع املدني ملراقبة 
امللوثات الصناعية للهواء باملنطقة الشرقية؟
اجلهة املعنية مبراقبة امللوثات الصناعية هي 
الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة وأمانة 
ومتابعة  برصد  تقوم  وهي  الشرقية  املنطقة 
بالسكان،  املأهولة  املناطق  اهلواء يف  تلوث 
على  وحن��ن  الصناعية  املناطق  إىل  إض��اف��ة 
وأمانة  العامة  الرئاسة  مع  كامل  تواصل 
تنجم  ق��د  خماطر  أي  م��ع  للتعامل  املنطقة 
امللوثات عن احلدود  زيادة تركيز هذه  عن 

املسموح بها.

  وماذا عن جهود الدفاع املدني يف جمال 
التوعية الوقائية ونشر ثقافة السامة؟

 للدفاع املدني بالشرقية جهود كبرية يف جمال 
التوعية ونشر ثقافة السالمة من خالل كم 
املناسبات  خمتلف  يف  املشاركات  من  هائل 
عن  فضاًل  باملنطقة  اجملتمعية  والفعاليات 
وما  فيها  يشارك  أو  ينظمها  ال��يت  امل��ع��ارض 
ينشره من مطبوعات وإصدارات توعوية وما 
يلقيه ضباط الدفاع املدني من حماضرات يف 
احلكومية  اجلهات  أو  واجلامعات  املدراس 
بعض  يف  وامل��ش��ارك��ة  املختلفة،  واأله��ل��ي��ة 
الندوات  ويف  التلفزيونية  التوعوية  الربامج 
الفرضيات  وتنفيذ  باملنطقة  وامل���ؤمت���رات 

التدريبية للتعامل مع كافة املخاطر وبشكل 
عام هناك تنسيق وتعاون مشرتك مع الكثري 
التوعية  نتائجه يف جمال  تصب  اجلهات  من 

ونشر ثقافة السالمة.

  ومــا صحة مــا يشاع مــن نقص وسائل 
الـــســـامـــة يف املـــــــدارس بــاملــنــطــقــة ومــاهــي 

جهودكم يف هذا الشأن؟
بالغة  أهمية  تشكل  امل���دراس  يف  السالمة 
وذلك  املدني  الدفاع  يف  لنا  وخاصة  للجميع 

أبنائنا من الطالب والطالبات  حلماية أرواح 
ولذلك حنرص دائمًا على الزيارات امليدانية 
بها  السالمة  اش��رتاط��ات  لتفقد  ل��ل��م��دارس 
والتعليم  للرتبية  العامة  اإلدارة  مع  بالتنسيق 
عضويتها  يف  تضم  جل��ان  وهناك  بالشرقية 
ب��ع��ض اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ت��ت��وىل إع���داد 
حيث  م��ن  امل����دراس  ع��ن  متكاملة  ت��ق��اري��ر 
مبعنى  تعليمية  منشأة  لتكون  صالحيتها 
خاصة  فيها  ال��س��الم��ة  اش���رتاط���ات  ت��واف��ر 
وتوافر  والكهربائية  اإلنشائية  السالمة 
باإلنذار  اخلاصة  السالمة  ومعايري  أنظمة 
إخالء  مت  وقد  الطوارئ،  وخمارج  واإلطفاء 
مالحظات  بها  وج��د  ال��يت  امل����دراس  بعض 
إدارة  م��ع  مستمرة  ومتابعة  تنسيق  وه��ن��اك 
بعد  خاصة  الشأن  هذا  يف  والتعليم  الرتبية 
لديهم  وال��س��الم��ة  ل��ألم��ن  إدارة  اس��ت��ح��داث 
تتوىل متابعة كافة أمور السالمة يف مدارس 
البنني والبنات، أضف إىل ذلك جهود الدفاع 
املدني يف اجلانب التثقيفي والتوعوي لطالب 
املراحل  بها خصوصًا يف  والعاملني  املدارس 
طريقة  ال��ن��شء  لتعليم  املبكرة  ال��دراس��ي��ة 
استخدام وسائل السالمة وكيفية التصرف 
يف حال احلوادث وذلك من خالل احملاضرات 
التوعوية والتدريبات امليدانية لطرق اإلخالء 

أثناء احلوادث.

من  املدني  الدفاع  إدارات  بعض  تعاني    
اســتــئــجــار مــبــانــي لــلــوحــدات والــفــرق وعــدم 
هو  املباني الحتياجاتها، كما  هذه  ماءمة 

احلال يف املنطقة الشرقية؟
احلالة كانت مالحظة  هذه  مثل  بال شك   
أننا  ال��ق��ول  ل��ك��ن اآلن مي��ك��ن  وم���وج���ودة 
جت��اوزن��ا م��راح��ل ك��ب��رية يف ال��وص��ول إىل 
مباني  يف  املدني  الدفاع  مقرات  تكون  أن 
وهذا  املواصفات  بأحدث  جمهزة  حكومية 
ومتابعة  ال��رش��ي��دة  حكومتنا  ب��دع��م  كله 

معالي املدير العام.

الــدفــاع  إدارات  اســتــفــادة  ومــــاذا عــن    
يف  املعلومات  تقنية  مــن  باملنطقة  املــدنــي 

أداء مهامها؟
 أصبحت تقنية املعلومات اآلن ركنًا أساسيًا 
إدارات  جبميع  األع��م��ال  تسيري  يف  وم��ه��م��ًا 
االستفادة  يتم  حيث  باملنطقة  املدني  الدفاع 
بالشبكات  اجمل��ه��زة  التحتية  البنية  م��ن 
مبا  املختلفة  اإللكرتونية  األنظمة  وتفعيل 
كما  واخلارجي،  الداخلي  املستفيد  خيدم 
طيبة  جبهود  تقوم  اآلل��ي  احلاسب  شعبة  أن 
تقنية  إط��ار  ه��و جديد يف  م��ا  يف نشر ك��ل 
املعلومات وتعزيز قدرة منسوبي الدفاع املدني 
على اإلفادة منها ملسايرة العصر التقين الذي 

نعيشه.

  يف ظـــل وجـــــود عــــدد مـــن الــشــركــات 
كيف  الشرقية،  باملنطقة  الكبرية  واهليئات 
تصفون الــعــاقــة بــني الــدفــاع املــدنــي وهــذه 
الشركات على ضوء ختصيص اليوم العاملي 
مؤسسات  دور  عن  العام  هلذا  املدني  للدفاع 

اجملتمع املدني يف احلماية؟
- لدينا عالقات متميزة جدًا مع العديد من 
املنطقة  يف  ال��ك��ربى  وال��ش��رك��ات  اهليئات 
وه���ذا ي��أت��ي م��ن واق���ع ح���رص ال��ك��ث��ري من 
املدني  الدفاع  جهود  دعم  على  اهليئات  هذه 
وأيضًا حرصنا على وجود تواصل دائم معها 
حاليًا  التنسيق  جنري  فنحن  املناسبة  وبهذه 
مع شركة ارامكو السعودية وهي شركة 
رائدة يف جماالت عدة لبناء شراكة حقيقية 
وتنفيذ  السالمة  ثقافة  لنشر  واسرتاتيجية 
برامج مشرتكة للتوعية الوقائية ضد كافة 

املخاطر احملتملة.

آليات فاعلة للوقاية من حوادث المنشآت الصناعية والنفطية

لقاء

توقفت عند املصطلح الذي ورد يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي رواه أبو 
هريرة رضي اهلل عنه قال: »سبق املفردون قالوا وما املفردون يا رسول اهلل؟ قال: الذاكرون 
الذين  األشخاص  وهم  )املغردون(  مصطلح  عند  أيضًا  وتوقفت  والذاكرات«  كثريًا  اهلل 
ينشرون عبارات أو مجل وصور يف حساب موقع التواصل االجتماعي اإللكرتوني املسمى 

باللغة اإلجنليزية »التويرت« كلقب لطائر مغرد.
الذي  الطويل  الرؤيا  مباشرة حديث  الذهن  إىل  يتبادر  للمقارنة(  )وال جمال  املقارنة  وعند 
»رأيت  وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صلى  رس��ول  قال  ق��ال:  عنه  اهلل  بن جندب رضي  رواه مسرة 
رجلني أتياني، قاال: الذي رأيته يشق شدقيه فكذاب يكذب بالكذبة حتمل عنه حتى 
تبلغ اآلفاق...« رواه البخاري، وصدق بأبي هو وأمي الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم 
حيث هو ما نشاهده حاليًا وفعليًا يف عصر األطباق االصطناعية الفضائية الفاضية الناقلة 
من وإىل كافة أرجاء املعمورة ومواقع التواصل االجتماعي اإللكرتونية جبميع أشكاهلا 
وأطيافها )التويرت على سبيل املثال( املنطوية معظمها على الغث والسمني وإن كانت لألوىل 
أمشل وأقرب، بل ويتعدى األمر إىل جلوء هؤالء املغردين إىل أساليب السب والشتم والقذف 
يف أعراض الناس، واألدهى من ذلك استغالهلم هلذه املواقع يف بث مسوم التفرقة والعنصرية 
باطلة  وأق��اوي��ل  ب��اف��رتاءات  الواحد  اجملتمع  أف��راد  بني  الوطنية  الُلحمة  إضعاف  وحماولة 
وإشاعات معادية ال أساس هلا من الصحة حتى أصبحت مواقع لقطيعة التواصل االجتماعي 
بقلٍب سليم،  أتى الهلل  بنون إال من  ينفع مال وال  يوم ال  وسوف يسألون عن كل هذا يف 
وإذا مل تكن هناك إجابات مرضية فهذا واهلل هو اخلسران العظيم،وعلى النقيض متامًا 
جتد أناسًا يستخدمون هذه املواقع لقول كلمة احلق آمرين مبعروفِ أو ناهني عن منكر 
مدافعني عن وطنهم وجمتمعهم بأقالمهم وبكل بسالة ال تقل عن شجاعة وبسالة اجلندي 
ببندقيته يف ميدان املعركة وهذا واهلل هو السبق، وهؤالء ليسوا مغردين بل مفردين فسبق 

املفردون وخسر املغردين.
احلق  بعني  واالستبصار  شيئًا  نسمع  أو  نقرأ  عندما  عقولنا  حنكم  أن  علينا  جيب  لذلك 
الصحيح  بل  تغريدة  على  أي حكم  إطالق  قبل  واملوثقة  املوثوقة  مصادرها  من  واحلقيقة 
»تغريرة« وراءها ألف كمني وكمني ووراءها ألف خديعة وخديعة وتعليم أجيالنا وخاصة 
الشباب منهم على هذا التبصر قبل أن يقعوا يف االجنراف الفكري والعقدي البعيدين كل 
البعد عن املعتقدات واألفكار الصحيحة يصعب معه األمر يف رجعوهم جلادة الصواب... 

فإياكم والتغريد إال ما كان من التفريد.

المقدم/ عبد السالم عبد اهلل سفر

مديرية منطقة مكة املكرمة

مقال

سبق 
المفردون 
وخسر 
المغردون
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بمتابعة مباشرة من معالي الفريق التويجري

الرياض جاليري مول يشهد فرضية 
لمكافحة الحرائق في المراكزالتجارية

وبدأت الفرضية بتلقي بالغ عن 
الدخان  وانبعاث  حريق  حادث 
م���ن أح����د أرك������ان امل��رك��ز 
لتنطلق  ال��ك��ب��ري  ال���ت���ج���اري 
وحدات الدفاع املدني مدعومة 
بأربع طائرات عمودية ملباشرة 
واإلن��ق��اذ  اإلط��ف��اء  يف  مهامها 
ري��اض  م��رك��ز  رواد  وإخ����الء 

خارج  آمنة  مواقع  إىل  جالريي 
املركز. 

ووجه معالي الفريق التوجيري 
بعض  الفرضية  متابعته  خالل 
املالحظات بهدف حتقيق أعلى 
وال��ك��ف��اءة  الفاعلية  درج���ات 
وسرعة التدخل واالستفادة من 
والطائرات  وامل��ع��دات  اآلليات 
اإلط��ف��اء  أع��م��ال  يف  العمودية 
واإلنقاذ وإخالء املتضررين من 

احلريق االفرتاضي.
وجت��ل��ت يف ال��ف��رض��ي��ة ك��ف��اءة 
مع  للتعامل  املدني  الدفاع  آليات 
بدون  النوعية من احلوادث  هذه 
وشفط  التهوية  آليات  استخدام 
وطرد الدخان وأب��راج اإلن��ارة يف 
الكهربائي  التيار  انقطاع  حال 
انتقال  لتجنب  فصله  أو  باملوقع 
احل��ري��ق إىل م��واق��ع أخ���رى إىل 
جانب سيارات السالمل وسيارات 

اإلطفاء واإلنقاذ املزدوجة.
مدى  الفرضية  كما كشفت 
ح���رص ال���دف���اع امل���دن���ي على 
املراكز  إدارات  م��ع  التعاون 
مشريف  من  واإلف��ادة  التجارية 

التعامل  يف  املؤهلني  السالمة 
م��ع احل����وادث، ب��اإلض��اف��ة إىل 
التجارية  املراكز  رواد  توعية 
من املتسوقني بالتصرف السليم 
بها  حال وقوع حوادث احلريق 
من خالل توزيع عدد كبري من 
وبعد  قبل  التوعوية  املطويات 

انتهاء الفرضية.

قياس االستعداد 
 وق����ال م��دي��ر ال���دف���اع امل��دن��ي 
عابد  الــلــواء  ال��ري��اض  مبنطقة 
تأتي  الفرضية  إن  الصخريي 
يف إطار احلرص على الوقوف 
على جاهزية فرق الدفاع املدني 
مهامها  ألداء  الرياض  مبنطقة 
اليت  احل���وادث  مع  التعامل  يف 
قد تقع ال قدر اهلل يف املراكز 
الرتفيهية  وامل�����دن  ال��ت��ج��اري��ة 
وغ���ريه���ا م���ن األم���اك���ن ال��يت 
من  أع��داد كبرية  بها  تتواجد 
املواطنني ومعرفة درجة التنسيق 
بني كافة اجلهات احلكومية 

للحاالت  االستجابة  يف  املعنية 
الفرضية  أن  مبينًا  ال��ط��ارئ��ة 
ش�����ارك�����ت ف���ي���ه���ا وح������دات 
وأخرى  اإلطفاء  يف  متخصصة 
ل���إلن���ق���اذ وف������رق ل��إلس��ع��اف 
واإلخ����الء ال��ط��يب، ب��اإلض��اف��ة 
األمين  الطريان  مشاركة  إىل 
األرضية  ال��وح��دات  توجيه  يف 
للحادث  كاملة  ص���ورة  ون��ق��ل 
اإلطفاء  عمليات  يف  واإلسهام 
واإلنقاذ، باإلضافة إىل وحدات 
السعودي  األمح���ر  اهل���الل  م��ن 
والدوريات األمنية وإدارة مرور 
الكهرباء  وش��رك��ة  ال��ري��اض 

والدوريات األمنية.
وأش���ار ال��ل��واء ال��ص��خ��ريي إىل 
إىل  أيضًا  تهدف  الفرضية  أن 
مدى معرفة العاملني باملراكز 
السليم  ب��ال��ت��ص��رف  ال��ت��ج��اري��ة 
يف ح��االت احل��وادث وقدرتهم 
على استخدام وسائل السالمة 
امل��ت��وف��رة وغ����رس ال��ث��ق��ة بهم 
احلريق  ح���وادث  م��ع  للتعامل 

فور وقوعها حلني وصول رجال 
الدفاع املدني، كذلك معرفة 
مدى إملام شاغلي هذه املنشآت 
ال��ت��ج��م��ع يف ح���االت  ب��ن��ق��اط 
الطوارئ والقدرة على تشكيل 
ف���رق اس��ت��ج��اب��ة يف امل��ن��ش��آت 
امل��ه��م��ة وحت���دي���د ال��واج��ب��ات 
املنوطة بهم لتكون هذه الفرق 
خطط  لتنفيذ  إط���ار  مب��ن��زل��ة 
احلرائق  ومكافحة  اإلخ���الء 
ودلياًل مرشدًا يف سبيل محاية 
بالتعاون  واملمتلكات  األرواح 

مع اجلهات املعنية.
الصخريي  عابد  ال��ل��واء  ولفت 
إىل أن هذه الفرضيات العملية 
تعد من أجنع الربامج التدريبية 
والعمل  مالحظات  أي  لرصد 
حيقق  مب���ا  تصحيحها  ع��ل��ى 
يف  األداء  م��س��ت��وي��ات  أف��ض��ل 
م��ب��اش��رة احل�����وادث م��ؤك��دًا 
ض������رورة اخن������راط م��ن��س��وب��ي 
ال����ش����رك����ات وامل���ؤس���س���ات 
والعاملني  والصناعية  التجارية 

بمتابعة مباشرة من معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبداهلل التويجري 
شارك ما يزيد عن 60 وحدة وفرقة ميدانية في إجراء فرضية للتعامل مع حوادث الحريق 
في المراكز التجارية ومراكز التسوق والترفيه الكبرى تم تنفيذها مساء يوم األربعاء 25 
ربيع األول 1434هـ الموافق 6 فبراير 2013م بمركز الرياض جاليري مول بمدينة الرياض 

بمشاركة طيران األمن والهالل األحمر والمرور وشركة الكهرباء والمديرية العامة 
للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وحدات متخصصة في اإلطفاء واإلنقاذ 
وفرق لإلسعاف واإلخالء الطبي

مدني×مدني
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دورات  يف  التجارية  باملراكز 
ال��دف��اع  أع��م��ال  على  تدريبية 
املدني لإلملام بقواعد السالمة 
التعامل  على  القدرة  وامتالك 

مع احلوادث فور حدوثها.

تجربة ناجحة 
الشهراني  علي  سعيد  وحت��دث 
مبجمع  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���س���ؤول 
الفرضية  عن  جالريي  الرياض 
ناجحة  أن��ه��ا جت��رب��ة  م��ؤك��دًا 
عمليات  تولت  حيث  ومتميزة 
الدفاع  رجال  مساعدة  املركز 
م��وق��ع  إىل  ب���ال���دخ���ول  امل���دن���ي 
وتوجيه  االف���رتاض���ي  احل��ري��ق 
امل��ت��س��وق��ني مل��خ��ارج ال��ط��وارئ 
على  واحل��رص  التجمع  ونقاط 
جت��ن��ب امل��خ��اط��ر ال��ن��امج��ة عن 
أن  واهل��ل��ع،وال سيما  ال��ت��داف��ع 
أحد  يف  تنفيذها  مت  الفرضية 
األيام اليت يشهد فيها املركز 
زيادة كبرية يف عدد املتسوقني.

فائدة محققة 
عوض  حممد  عرب  جانبه  من 
آل قــفــلــة م��ش��رف ع��ام األم��ن 
وال��س��الم��ة مب��رك��ز ال��ري��اض 
وامتنانه  شكره  عن  جالريي 
ل��رج��ال ال���دف���اع امل��دن��ي على 
العملية  التجربة  ه��ذه  تنفيذ 
م��ن��ه��ا مجيع  ال����يت اس���ت���ف���اد 

ومشرفو  ب��امل��رك��ز  العاملني 
األم����ن وال��س��الم��ة ع��ل��ى وج��ه 
إخالء  يف  والسيما  اخلصوص 
املتجمهرين  وإبعاد  املتسوقني 
ت��ه��دد  ت���ط���ورات  جت��ن��ب��ًا ألي 

سالمتهم.

مشاركة ميدانية 
امليداني  امل��ش��رف  وحت��دث   
مب��ج��م��ع ال���ري���اض ج��ال��ريي 
ـــــاج بــــن حــــــزام الــعــتــيــي  ب

ال���ف���رض���ي���ة  أن  ف�����أك�����د 
ك����ان����ت جت����رب����ة م���ف���ي���دة 
متت  أنها  وثرية،وخصوصًا 
يف ي��وم ك��ث��اف��ة ك��ب��رية يف 
أع���داد امل��ت��س��وق��ني وال���زوار 
وه���و أم���ر حي��س��ب ل��ل��دف��اع 
يف  ذلك  يسهم  حيث  املدني 
ال���زوار  ل���دى  ال��وع��ي  تنمية 
وامل���ت���س���وق���ني ب��ال��ت��ص��رف 
السليم يف حال وقوع حوادث 
التجارية  باجملمعات  احلريق 
مشريًا  ال��ت��س��وق،  وم��راك��ز 
ال���ري���اض  جم���م���ع  أن  إىل 

ج������ال������ريي جم����ه����ز ب��ك��ل 
أجهزة  من  السالمة  أجهزة 
احلريق،  وطفايات  اإلن��ذار 
باإلضافة إىل وجود عدد من 
م��ش��ريف ال��س��الم��ة امل��درب��ني 
ال���ذي���ن ش���ارك���وا يف دع��م 
املدني  الدفاع  رج��ال  جهود 

الفرضية. هذه  خالل 

محمد آل قفلة

بالج العتيبي

سعيد الشهراني

مدني×مدني

املدني(  والدفاع  )املشاركة اجملتمعية  العام حتت مسمى  العاملي هلذا  اليوم  جاء شعار 
أن  القول  ثقافة جمتمع وميكن  األول  املقام  االجتماعية هي يف  املسؤولية  أن  ليؤكد 
السعودي يف شكل  بها اجملتمع  يتمتع  اليت  التكافل  الثقافة موجودة ضمن قيم  هذه 
جهوٍد فردية، ويعد القطاع اخلاص جزءًا من اجملتمع وال بد أن يدمج القطاع اخلاص 
باملسؤولية  االهتمام  تطور كثريًا من حيث  وأن كان قد  نفسه بصورة أكرب وأمشل 
االجتماعية من منطلق  واجب وطين ورسالة وطنية يتحتم على كل منا إعطائها حقها 

من االهتمام.
اإللتزام  بني  تتعارض  ال  واضحة  اسرتاتيجية  لديه  تكون  أن  حيتاج  اخل��اص  والقطاع 
بربامج املسؤولية االجتماعية واخلطط اخلاصة به مثل مشاركته يف التدريب والتأهيل 
وأيام االحتفاالت مثل ) اليوم العاملي للدفاع املدني( من خالل تنفيذ بعض برامج التوعية 
واملخرتعني  املوهوبني  ودعم  واملعارض  ال��دورات  وإقامة  الفعاليات  واستضافة  الوقائية 
واملبدعني وكذلك املتطوعني وهذا واجب على اجملتمع القيام به سواء القطاع اخلاص 
بصفة  املواطن  وعلى  مباشرة  عليهم  واملعنوية  املادية  بالفائدة  يعود  العام مما  أوالقطاع 
خاصة وقد ختتلف طبيعة املشاركة حبسب طبيعة النشاط سواء كانت تلك الربامج 
أن يكون  املهم   ، مباشر  أو غري  الشركة  بنشاط  مباشر  ارتباط  ذات  أواملشاركات 
إعالمية  األمر إىل جهود  أوالبعيد وقد حيتاج  القريب  املدى  هناك مردود اجيابي على 
لتسليط الضوء على برامج املسؤولية االجتماعية وتكريسها كقيمة اجتماعية وثقافة 

جمتمع حبيث يكون ذلك حافزًا لبذل املزيد من اجلهود وحمفزًا لآلخرين.
والسؤال : كيف ننظر إىل واقع املسؤولية االجتماعية يف اململكة؟

وما الذي حيققه القطاع اخلاص من فوائد عند تطبيق براجمه اخلاصة باملسؤولية االجتماعية.

العميد/ سالم بن محمد آل مذهب

املساعد لشؤون العمليات
مبديرية منطقة الرياض

مقال

ثقافة 
المسؤولية 
االجتماعية
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  بداية نود التعرف على أبرز حمطات 
قبل  املــدنــي  بالدفاع  العملية  مسريتكم 

إليها اآلن ؟ التقاعد،وكيف تنظر 
اجمللة  ه��ذه  على  القائمني  أشكر  ب��داي��ة 
وأمت���ن���ى هل���م م���زي���دًا م���ن ال��ت��وف��ي��ق، أم��ا 
املدني  بالدفاع  عملي  حمطات  خبصوص 
فهي تتشابه إىل حٍد كبري مبسرية الكثري 
جاهدًا  وح��اول��ت  تدرجها  يف  ال��زم��الء  م��ن 
وتوجيهات  وجت��ارب  خ��ربات  من  االستفادة 
وال��ف��ائ��دة  النفع  فيهم  أت��وس��م  كنت  م��ن 
حيث  العملية.  حياتي  بداية  يف  والطموح 
عامًا  قرابة مخسة عشر  امليدان  عملت يف 
كرئيس مركز ومدير عمليات ومساعدًا 
املسرية  هذه  خالل  ومارست  اإلدارة  ملدير 

أعمال التحقيق والسالمة والشؤون اإلدارية 
وغريها. وأتيح لي اإلطالع عن كثب على 
مرحلة  وأعتربها  والعاملني  العمل  ظ��روف 
بعد ألي  فيما  الضابط  لتهيئة  والزمة  غنية 
موقع قيادي يكلف به. ويف املديرية العامة 
عملت م��دي��رًا ل��ش��ؤون األف����راد ث��م م��دي��رًا 
للشؤون الثقافية واإلعالمية ومديرًا لإلدارة 

العامة للتدريب ثم مساعدًا للشؤون الفنية.
وحاولت يف مجيع هذه املواقع جاهدًا إفادة 
متجانس  عمل  فريق  وبناء  وتطويره  العمل 
وسياسات  تنفيذ خطط  يستطيع  حولي  من 
العمل، نسأل اهلل أن نكون قد وفقنا لذلك.

  يف هــذه املــســرية احلــافــلــة بــاإلجنــاز 

الذي  املنصب  أو  املوقع  هو  ما  والعطاء 
تعتزون بإجنازكم من خاله؟

األف��ض��ل  ال��ع��م��ل  ف��رص��ة  لنقل  أو  اإلجن����از 
أرى  لكين  ال��دوام  على  مطلوبة  للمسؤول 
ذل���ك ي��ت��ف��اوت ح��س��ب س��ي��اس��ة وت��وج��ي��ه��ات 
املرجع وثقافته وحسب ما لديك من صالحية 
ونوع  موقعك  يف  تشغلها  اليت  امل��دة  وحسب 

فريق العمل احمليط بك.
التدريب كان  أن عملي يف  القول  وميكن 
للقطاع  املكتسبات  بعض  لتحقيق  فرصة 
لكافة  ال��ت��دري��ب  وح��ي��وي��ة  أه��م��ي��ة  بسبب 
العاملني بالدفاع املدني وقد ساعدنا يف ذلك 
مع  ما حققته  أبرز  من  ولعل  عوامل كثرية 
وقتئٍذ  التدريب  يف  العامة  ب��اإلدارة  زمالئي 
تطوير مناهج التدريب والتعلم لدورات معهد 
مرة  ألول  التدريب  ومراكز  املدني  الدفاع 
يف تاريخ القطاع لتكون يف مستوى املرحلة 
خارجيًا  االبتعاث  ب��اب  وفتح  واملستجدات 
واألف����راد. وك��ذل��ك مد  للضباط  وداخ��ل��ي��ًا 
جسور التواصل العلمي والثقايف مع اهليئات 
وخ��ارج��ي��ًا  داخ��ل��ي��ًا  واألك��ادمي��ي��ة  العلمية 
واف��ت��ت��اح امل��زي��د م��ن م��راك��ز ال��ت��دري��ب يف 
فنية  دورات  عقد  يف  والبدء  املناطق  بعض 
ملنسوبي  أجنبية حمرتفة  ختصصية خبربات 
ومواجهة  األن��ق��اض  رف��ع  دورة  مثل  القطاع 
العمليات  ق��ي��ادة  ودورة  األرض��ي��ة  اهل����زات 

امليدانية للضباط. باإلضافة إىل وضع قواعد 
التدريب  لالرتقاء مبنشآت  طموحة  وخطط 

ومبستوى املدربني.

الـــطـــويـــلـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة    جتـــربـــتـــك 
ـــالـــدفـــاع املـــدنـــي  وعـــطـــاؤكـــم الـــكـــبـــري ب
تــدفــعــنــا لــلــتــســاؤل عـــن رؤيـــتـــك لــواقــع 
الـــدفـــاع املـــدنـــي الــســعــودي مــقــارنــة مبا 

كان عليه يف العقود املاضية؟
  ب���دون أدن���ى ش��ك ال��دف��اع امل��دن��ي حاليًا 
ي��ق��ارن مبا  أن  ك��إم��ك��ان��ي��ات ال مي��ك��ن 
الدولة  أجهزة  قارنا  ولو  كانت عليه سابقًا 
يف هذا العهد مبا كانت عليه لوجدنا البون 
شاسعًا وهلل احلمد، لكن يف كل األحوال 
ينبغي الرتكيز والعناية بالنوع وليس بالكم 
اإلمكانات  م��ن  اس��ت��ف��ادة  أفضل  لتحقيق 
يف  املدني  ال��دف��اع  جلهاز  املتاحة  الكبرية 

الوقت الراهن.

  مــا هــو احلــدث األكــثــر حــضــورًا يف 
ذاكـــرة الــلــواء عــبــداهلل املــايــز مــن خال 
يصعب  وملــــاذا  املــدنــي،  بــالــدفــاع  عملكم 
نسيان مثل هذا احلدث؟
ه������ذا احل��������دث م��ن��ب��ع��ه 
ال�����ص�����دق وامل���س���ؤول���ي���ة 
واألم�����ان�����ة وط��ب��ي��ع��ي أن 
حضورًا  األك��ث��ر  يكون 

وأن ي��ك��ون األك��ث��ر س��ع��ادة وف��خ��راً، يف 
ع��ام 1417ه��� حصل حريق كبري يف منى 
أعتقد  ما  على  احلجة  ذي  من  السابع  يوم 
األمنية  اللجنة  يف  احل��ج  يف  عملي  وك��ان 
)ومقرها األمن العام( وبعد إمخاد احلريق 
املدني  الدفاع  من  مطلوبًا  كان  واحتوائه 
عهدها خالل  س��اب��ق  إىل  األوض���اع  إع���ادة 
الفرتة قياسية بالتعاون  مع بعض اجلهات، 
كنت أتابع ميدانيًا اجلهود املبذولة وحجم 
وأربعني  إجنازه خالل مثان  املطلوب  العمل 

ساعة تقريبًا.
ميداني(  )تقرير  ب��إع��داد  قمت  عليه  وب��ن��اًء 
وقدمته ملعالي مدير األمن العام وقد ناقشين 
وكان مرتددًا يف قبوله ثم رفعه وأمام إصراري 

وثقيت مبا كتبت قال سنرفعه هكذا.
أب���رز م��ا يف ال��ت��ق��ري��ر أن اجل��ه��ود اجل��ب��ارة 
والدمار  العمل  إجن��از  تستطيع  ال  املبذولة 
اخليام  ونصب  للمواقع  فالنظافة  ال��واس��ع 
وإعادة اخلدمات وحنوها تتطلب إضافة إىل 
العاملني يف امليدان وجلهم من العسكريني 
املشاعر  يف  ال��ش��رك��ات  ع��م��ال  تكليف 
على  واملشاركة  منى  إىل  الدخول  املقدسة 
التأخري  من  مزيدًا  املوقف ال حيتمل  اعتبار 
والة  لدى  وأهميته  حساسيته  له  واملوضوع 
اهلل  بيت  راح��ة حجاج  يهمهم  ال��ذي��ن  األم��ر 

احلرام وسالمتهم.
يف  املراقبة  كامريا  ص��ورت  ساعات  خالل 

العمل بالدفاع المدني ميدان 
فسيح لألجر والثواب

مخاطر التقنيات اللواء متقاعد عبداهلل المايز:
الحديثة تضاعف 

من تحديات رجال 
الدفاع المدني في 

هذا العصر

15 عامًا من العمل الميداني أفادتني في جميع المناصب 
القيادية التي شرفت بتوليها بالدفاع المدني

حاوره :  العقيد عبد اهلل الحارثي
مدير إدارة اإلعالم

عطاء أجيال

مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجاز ترتبط 
باسم اللواء عبداهلل المايز من خالل 
جميع المناصب التي تقلدها بجهاز 

الدفاع المدني قبل تقاعده، مساعدًا 
للمدير العام للشؤون الفنية. 

وفي هذه المسيرة الثرية كثير من 
المحطات والمواقف التي تمثل زادًا 

من الخبرات ونلقي الضوء على عطاء 
أجيال قدمت الكثير للوطن من خالل 

عملها بالدفاع المدني.
وقد شرفت بأن أعمل في بداية 

حياتي العملية أول ما عملت تحت 
إدارة سعادة اللواء/ عبداهلل المايز 

وللحقيقة والتاريخ أقول أنني أفدت 
من هذه التجربة الثرية والمتميزة 
ولسعادة اللواء عبداهلل فهو بحق 

قامة وهامة سامية في مجال اإلدارة 
والقيادة، صاحب فكر متقد وقلم 

أخاذ وذائقة أدبية متفردة ومخزون 
معرفي وثقافي عميق طرز تلك 

الصفات النبيلة بخلق رفيع وحسن 
تعامل، سعدت حد الفرح عندما 

أجمعت أسرة التحرير على إختياره، 
فإلى هذا الحوار الشيق مع أستاذي 

اللواء/ عبداهلل المايز.

4849 العدد الثالث عشر
مجادى األوىل 1434هـ/ مارس
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األمن قدوم موكب صاحب السمو امللكي 
الداخلية  وزي��ر  عبدالعزيز  بن  نايف  األم��ري 
  - اهلل  رمح��ه   – العليا  احل��ج  جلنة  رئ��ي��س 
املوقع  وعاين  مباشرة  ذهب  وقد  منى،  إىل 
توجه  ثم  جهودهم  وشكر  فيه  والعاملني 
ال��ع��ام ومت  األم��ن  رمح��ه اهلل - إىل مقر   –
استدعاؤنا )مندوبي القطاعات العسكرية( 
على  بالسالم  للتشرف  األمنية  اللجنة  يف 
أثنى على  )وق��د  العصر  وق��ت ص��الة  مس��وه 
من  وج��ه  وق��د  اللجنة(.  يف  وعملنا  جهودنا 
منى  إىل  الشركات  كل  باستدعاء  ف��وره 
العمل  لينجز  واملشاركة يف إعادة األوضاع 

على الوجه املرضي ويف الوقت املناسب.  
أتى  ال��وزي��ر  أن مسو   ( لي  قيل  ال��زي��ارة  بعد 
ليتأكد من تقريرك على الطبيعة وبعد ذلك 
منا  طلب  وقد  التقرير(  ُمعد  لريى  طلبكم 
تشرفنا  عند  وقطاعاتنا  بأنفسنا  ن�ُعرف  أن 

بالسالم عليه رمحه اهلل.
هذا شاهد على اهتمام مسوه – رمحه اهلل - 

وتفانيه يف خدمة دينه ومليكه وبالده.

  ومـــا هـــو املـــوقـــف األكـــثـــر صــعــوبــة 
ــثــريــة ؟ وكــيــف  خـــال هـــذه املـــســـرية ال

معه؟ تعاملتم 
ه���ذا امل��وق��ف ك���ان يف احل���ج أي��ض��ًا،وه��و 
كنت  1410ه����  ع��ام  املعيصم  نفق  موقف 
وقتها أعمل يف الشؤون الثقافية واإلعالمية 
العام  امل��دي��ر  م��ع  امل��وق��ع  إىل  حضرنا  وق��د 
ال��ف��ري��ق ه��اش��م ع��ب��دال��رمح��ن ح��ف��ظ��ه اهلل 
توىل  وقد  بداياته،  من  عمره  اهلل يف  وأم��د 
جب��واره  ومكثنا  بنفسه  العمليات  توجيه 

طوياًل وكان احلادث أليمًا ومهيبًا ومربكًا 
لكن حنكة وقيادة ومؤازرة الفريق لرجاله 
وغريهم جعلهم يتعاملون مع احلدث بالصورة 

اإلنسانية املطلوبة.

املستوى  على  اكتسبته  الــذي  مــا    
ــالــدفــاع املــدنــي  اإلنــســانــي مــن الــعــمــل ب
وتأثري ذلك على حياتك بعد التقاعد؟

العمل يف الدفاع املدني مسلسل ال ينتهي من 
وهو ألصحاب  اإلنسانية  واملبادرات  األفعال 
ميدان  الكرمية  واهلمم  الرحيمة  القلوب 
والتضحية  والعطاء  وال��ث��واب  لألجر  فسيح 
ويعمل يف  عمل  وحري مبن  والعربة  والصرب 
هذا القطاع اإلنساني أن يتمثل هذه املعاني 

يف مسرية حياته إىل النهاية.

  اجلدية واالنضباط واملبادرة،صفات 
ضــــروريــــة عـــرفـــتـــم بـــهـــا طـــــوال عــمــلــكــم 
بــالــدفــاع املـــدنـــي، فــمــا انــعــكــاســهــا على 

التقاعد؟ بعد  حياتكم 
أقدر لكم هذا الوصف وهذه هي سلوكيات 
العمل اليت حض عليها ديننا احلنيف ثم أن 
والثقافة  اإلطالع  إىل  تهديه  اإلنسان  عقلية 
املختلفة  مصادرها  من  املعارف  واكتساب 
اليت  اإلن��س��ان  شخصية  احملصلة  يف  وه��ي 
وحت���ل صاحبها  وال��ط��اع��ة  ب��ال��ع��ل��م  ت��س��م��و 

املكانة املرموقة أينما حل.

  تعاملت مع عدد كبري من القيادات 
والــضــبــاط مــن رجـــال الــدفــاع املــدنــي .. 
خاصة  مبكانة  حتظى  أمســاء  مثــة  فهل 

لديكم؟
مج��ي��ع م���ن ع��م��ل��ت م��ع��ه��م واس���ت���ف���دت من 
االح��رتام  وآرائ��ه��م أك��ن هلم كل  خرباتهم 
تبقى  فائدة  إذا كان من  وأق��ول  واإلج��الل 
بعد ترك اخلدمة فهي معرفة الرجال يف هذا 
ما  أمثن  إنها  مراتبهم  خمتلف  على  القطاع 
منلك اليوم وهم الغنيمة اليت نعتز بذكرها 

واحلفاظ عليها.

  إىل أي مدى اختلفت نوعية املخاطر 
أو احلوادث يف الوقت الراهن عما كانت 
حتديًا  ذلــك  ميثل  وهــل  قبل  مــن  عليه 

لرجال الدفاع املدني بدرجة أكر ؟
التقنيات  م��ن  امل��ت��دف��ق  الفيض  أن  ش��ك  ال 
املخاطر  م��ن  كثري  على  تنطوي  احلديثة 

الطبيعية  املخاطر  إىل  إضافة  والتحديات، 
الكرة  على  وتبعاته  املناخي  التغري  بفعل 
األرضية وغريها كاملباني العالية كل ذلك 
املدني  ال��دف��اع  لرجال  ج��دي��دًا  حتديًا  ميثل 
والتهيؤ  ال��ك��ف��ؤة  اخل��ط��ط  وض��ع  يقتضي 
وتنسيق اجلهود احمللية  املناسبة  بالتدريبات 

والدولية ملواجهة أي طارئ ال قدر اهلل.

يف  وحـــــيـــــوي  هــــــام  دور  لـــــإلعـــــام    
عند  ذلك  مع  تعاملتم  أعمالكم، كيف 
العامة  لــــإلدارة  مــديــر  كـــأول  تعيينكم 

واإلعامية؟ الثقافية  للشؤون 
ال شك أن لإلعالم دورًا هامًا وخطريًا على 
كافة املستويات ويسمى يف جزء منه فقط 
املسؤولون  وع��ى  وق��د  ال��راب��ع��ة(  )بالسلطة 
يف  اإلع���الم  دور  أهمية  ال��ق��ط��اع  ق��ي��ادة  يف 
أع��م��ال وت��داب��ري ال��دف��اع امل��دن��ي وحت��دي��دًا 
العامة  اإلدارة  أحدثت  عندما  1410ه���  عام 
الثقافية واإلعالمية ضمن اهليكل  للشؤون 
املدني  للدفاع  العامة  للمديرية  التنظيمي 
وترشيحي كأول مدير هلذه اإلدارة وكان 
أول اختبار هلذه اإلدارة حصول غزو العراق 
وما  للحرب  والتحضريات  الكويت  لدولة 
فتم وض��ع خطة  ذل��ك  اململكة ج��راء  ط��ال 
من  اعتمادها  مت  امل��دن��ي  للدفاع  إعالمية 
مسو وزير الداخلية،كما مت إنشاء عمليات 
كما  السعودي  التلفزيون  مقر  يف  إعالمية 
قمنا بالتعاقد مع أحد املكاتب االستشارية 
اإلص�����دارات  م��ن  وت��وث��ي��ق سلسة  ل��ط��ب��اع��ة 
لعقد  منسوبينا  وتأهيل  التوعوية  والنشرات 
مؤمترات  متيزت  وقد  والندوات  املؤمترات 
ال���دف���اع امل��دن��ي م��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت حبسن 
مضيئة  ص��ورة  فكانت  والتنظيم  اإلع���داد 
إعالميًا وثقافيًا يف مسرية هذا القطاع وغريه 
الزمالء  سعى  اليت  واألعمال  املبادرات  من 

من بعدي لتطويرها وترقيتها.

  هل تتواصلون مع قطاعكم )الدفاع 
التقاعد؟ بعد  املدني( 

ال ي��وج��د ت��واص��ل رمس���ي وع��ل��ى امل��س��ت��وى 
من  مع كثري  التواصل مستمر  الشخصي، 
هذه  ُمقدرًا  التوفيق  للجميع  متمنيًا  الزمالء 
تهدف  اليت  املقابلة  االلتفاتة من خالل هذه 
إىل حتقيق التواصل بني األجيال ممن شرفوا 
وعطائهم  عملهم  خ��الل  من  الوطن  خبدمة 

جبهاز الدفاع املدني .

حريق منى عام 1417هـ 
الحدث األكثر حضورًا في 

الذاكرة لهذه األسباب

 تعد مساهمة أفراد اجملتمع ومشاركتهم يف الوقاية من اجلرمية واألخطار األخرى 
كانت  حيث  ذاتها،  األمنية  األجهزة  لوجود  سابقة  االحن��راف  لظواهر  والتصدي 
الضوابط التقليدية القدمية هي القانون املسيطر على سلوك أفراد اجملتمع، وكان 
وتقاليده،  وقيمه  اجملتمع  ع��ادات  على  خ��روج  مبثابة  الضوابط  ه��ذه  على  اخل��روج 
اجملتمع  أف���راد  أغلب  م��ن  واالستهجان  االستنكار  اخل���روج  ذل��ك  يلقى  وبالتالي 

)الشهاوي،1977م، ص64(.
إن القيام باملشاركة االجتماعية يعد واجبًا دينيًا واجتماعيًا أقرته الشريعة اإلسالمية 
قبل أن يكون التزامًا قانونيًا على املواطن،قال تعاىل:  )َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلربِّ َوالتَّْقَوى 
من  صريح  توجيه  وه��ذا   .)2 املائدة،آية  )س��ورة  َواْل��ُع��ْدَواِن(  اإِلْث��مِ  َعَلى  َتَعاَوُنوْا  َواَل 
ملا فيه مصلحة جمتمعهم وأمتهم،  بينهم  يتعاونوا فيما  أن  للمؤمنني  العظيم  اخلالق 
جتاوز  بعدم  القانون،  على  للخارجني  وال��ردع  الوقاية  وسائل  أهم  من  القيمة  فهذه 
عامة  أو  خاصة  سواء  واملمتلكات  احلريات  على  التعدي  أو  والتعليمات،  األنظمة 

)كارة،1990م،ص148(.
األمن مبفهومه  بل  العامة  السالمة  اجملتمعية يف حتقيق  املشاركة  قيم  إسهام  إن   
الشامل والوقاية من األخطار وكافة مصادر التهديد األخرى لإلنسان واملمتلكات، 
يتضح جليًا من خالل معرفة جوهر منظومة القيم، فهي عبارة عن منظومة من القيم 
متارس كفريضة اجتماعية على اجلميع، لتصبح يف جمملها سياجًا منيعًا حلماية 
مجيع  يف  العامة  والسالمة  الرفاهية  ولتحقيق  بل  لإلنسان،  اخلمس  ال��ض��رورات 
أنه يف حال غياب مشاركة املواطن يف حتمل مسؤولياته جتاه  إاّل  جماالت احلياة. 
باملسؤولية  الشعور  وتدني  األداء،  أض��راب  من  مزيد  إىل  سيؤدي  وجمتمعه،  وطنه 
لدى املواطن الذي يعترب أحد أهم مقومات األمن، بل هو رجل األمن األول والركيزة 

األوىل اليت تقوم عليها التنمية الشاملة .

عقيد/د.عبداهلل بن سعيد القحطاني

مدير إدارة البحوث

مقال

المشاركة المجتمعية 
وإسهامها في تعزيز 
الوقاية من األخطار

عطاء أجيال
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العاملية  ال��ش��رك��ات  ق��دم��ت 
من����اذج م��ت��ع��ددة م���ن أج��ه��زة 
خمتلفة  بتصميمات  الربورت 
منها  األك���رب  اجل���زء  أن  إال 
الستكشاف  مصممًا  ك��ان 
هلا  ونقل صور  احلريق  مواقع 
دون  العمليات  م��راك��ز  إىل 
إطفائية  مهام  ل��ه  يكون  أن 
األجهزة  هذه  استخدام  تتيح 
ك��ب��دي��ل ع���ن رج����ل ال��دف��اع 
شركة  متكنت  حتى  املدني 
 HOW and HOW
األم���ريك���ي���ة وامل��ت��خ��ص��ص��ة 
األج���ه���زة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
كشف  من  األمنية  واملعدات 
ال��ن��ق��اب ع��ن ج��ه��از اإلط��ف��اء 
ال��ذي   RS1 – T2 املتحرك 
كبري  بنجاح  استخدامه  مت 
»ف��وك��وش��ي��م��ا«  يف ك���ارث���ة 
أعقاب  يف  ب��ال��ي��اب��ان  ال��ن��ووي��ة 
ال��ت��س��ون��ام��ي ال�����ذي أص���اب 

عملية  يف  النووية  املفاعالت 
ت���ربي���د امل���ف���اع���ل وك���ذل���ك 
توجيه  ويتم  اإلطفاء  عمليات 
»رب������ورت اإلط����ف����اء« ب��ن��ظ��ام 
يتم  كما  بعد  عن  التحكم 
املهام  بكافة  للقيام  تشغيله 
اإلطفاء  رج��ل  بها  يقوم  ال��يت 
الس��ل��ك��ي��ًا وب���دق���ة ع��ال��ي��ة، 
وي��ع��ت��م��د ال��وص��ف ال��وظ��ي��ف��ي 
يعمل  أن  يف  اإلطفاء  لربورت 
ك���رج���ل آل����ي مي��ت��ل��ك ق���درة 
ملواقع  ال��دخ��ول  على  ك��ب��رية 
احل��ري��ق ال���يت ت��ت��زاي��د درج��ة 
اخل���ط���ورة ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ح��ي��اة 
حال  يف  املدني  الدفاع  رج��ال 
م��ف��اج��ئ  ت���ط���ور  أي  ح�����دوث 
وغ���ري م��ت��وق��ع م��ث��ل ال��ت��س��رب 
االن��ف��ج��ارات  أو  اإلش��ع��اع��ي 
يف خ��زان��ات ال��وق��ود وامل���واد 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال���ب���رتول���ي���ة 
وك��ذل��ك يف ح���االت ح��رائ��ق 

فيها  تتغري  ق��د  ال��يت  الغابات 
أو  الرياح  بفعل  النريان  اجتاه 
احملرتقة،  األش��ج��ار  تساقط 
احلريق  مواقع  إىل  باإلضافة 
ال����يت ي��ت��ع��ذر وص����ول آل��ي��ات 
اإلط����ف����اء ال��ض��خ��م��ة إل��ي��ه��ا 
ب��س��ب��ب ال��ع��وام��ل اجل��غ��راف��ي��ة 
أو صعوبة  األرض  وعورة  مثل 

إليها. الوصول 

واجل���ه���از ع���ب���ارة ع���ن وح���دة 
م���ت���ح���رك���ة ص����غ����رية ع��ل��ى 
ش���ك���ل دب����اب����ة ت���س���ري ع��ل��ى 
الصلب  م��ن  م��ص��ن��وع  ج��ن��زي��ر 
وم���ق���اوم ل���درج���ات احل����رارة 
ي��ك��ون  أن  وي��رج��ح  ال��ع��ال��ي��ة 
بأن  مرتبطًا  التصميم  ذل��ك 
الغرض األساسي من تصنيعه 
ك����ان الس���ت���خ���دام اجل��ي��ش 
ع��م��ل��ي��ات  يف  األم�����ريك�����ي 
عن  العسكرية  االس��ت��ط��الع 

ب��ع��د وال��ك��ش��ف ع��ن م��واق��ع 
تكون  ال��يت  وامل��واق��ع  األلغام 

خطرة على اجلنود.

وي���ت���ح���رك رب�����ورت اإلط���ف���اء 
عن  حتكم  جهاز  باستخدام 
الصعود  ميكنه  ح��ي��ث  ب��ع��د 
بسهولة،  الوعرة  املناطق  إىل 
ومج���ي���ع م��ك��ون��ات اجل��ه��از 
مصنوعة  اخلارجي  وهيكله 
 A44 ال��ص��ل��ب م���ن احل���دي���د 
وق��ط��ع م��ن األل��وم��ن��ي��وم ب��ذات 
يف  تستخدم  اليت  املواصفات 
الطائرات من  صناعة هيكل 

ظلت المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها رجال اإلطفاء 
أثناء مباشرتهم إلطفاء الحرائق في المنشآت النفطية 

والمحطات الكهربائية والمفاعالت النووية وغيرها من 
المنشآت تقود جهود شركات تصنيع آليات ومعدات 

الدفاع المدني في العالم بهدف الوصول إلى آلية 
يمكنها القيام بمهمة رجال اإلطفاء في مثل هذه 

المواقع عالية الخطورة وكذلك المواقع التي يتعذر 
الوصول إليها لسبب أو آلخر.

حيث حتمل الضغط واحلرارة 
والصدمات. العالية 

ملواد  بقاذف  م��زودة  والوحدة 
الرغوة  أو  املياه  من  اإلط��ف��اء 
ويتم توصيل القاذف خبرطوم 
القاذف  توجيه  املياه،وميكن 
م��ن  االجت����اه����ات  يف مج���ي���ع 
خالل حمور يدور 360° أفقيًا 
القاذف  توجيه  ميكن  كما 
 °90 إىل  تصل  بزاوية  رأسيًا 
اإلطفاء  ل��رب��ورت  يعطي  مم��ا 
مساحة  تغطية  على  ال��ق��درة 
ك��ب��رية يف م���واق���ع احل��ري��ق 
م����زود  اجل����ه����از  أن  ك���م���ا 
للنقل  الدقة  عالية  بكامريا 
تلفزيونية  ص��ورة  وب��ث  احل��ي 
واضحة من موقع احلادث إىل 

امليداني. القيادة  مركز 

وي��س��ت��ط��ي��ع ق������اذف رب�����ورت 
مياه  كميات  ض��خ  اإلط��ف��اء 
 600 إىل  ت����ص����ل  ك����ب����رية 
ال��واح��دة  الدقيقة  يف  ج��ال��ون 
مقارنة  ضخمة  كمية  وه��ي 
اإلط��ف��اء  س��ي��ارات  مبضخات 
يف  جالون   1500 تعادل  ال��يت 
ال��دق��ي��ق��ة وت��ص��ل ق����درة دف��ع 

ال���ق���اذف مل����واد اإلط���ف���اء إىل 
ال  ح��ني  يف  م��رت   400 مسافة 
اإلطفاء  رب��ورت  وزن  يتجاوز 
أن  إال  ج�����رام  ك��ي��ل��و   743
احلجم الصغري للجهاز مينحه 
بسهولة  التحرك  على  القدرة 
الضيقة  امل��م��رات  يف  والتنقل 

داخل موقع احلادث.

ـــات  الـــوالي يـــبـــاع اجلـــهـــاز يف 
مببلغ  األمــريــكــيــة  املــتــحــدة 
أمــريــكــي  دوالر  ألــــف   98.5
ــمــًا بـــأنـــه مــصــمــم حلــيــاة  عــل
افــراضــيــة طــويــلــة وأعــمــال 
ـــة حمــــــــدودة وذلــــك  ـــان صـــي
جلــــــــودة مجــــيــــع مـــكـــونـــاتـــه 
أعلى  اخــتــبــارهــا يف  الــيت مت 
درجــــات احلـــــرارة والــرطــوبــة 

والتصادمات.

آليات  تصنيع  خ��رباء  ويتوقع 
ي��ف��ت��ح  أن  امل����دن����ي  ال����دف����اع 
رب��������ورت اإلط�����ف�����اء اجمل����ال 
ل���ل���م���زي���د م����ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
كفاءة  أثبت  بعدما  املماثلة 
اس���ت���خ���دام���ه يف  ك���ب���رية يف 
امليدانية  العمليات  م��ن  ع��دد 

الصعبة. واالختبارت 

rs1- t2 اختراع جديد لمكافحة الحرائق في المنشآت النووية ربورت اإلطفاء
والبترولية تم استخدامه بنجاح في كارثة فوكوشيما باليابان
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اسهامات دولية 
وبدأ جناح التجربة الرتكية 
م����ن خ�����الل إس��ه��ام��ات��ه��ا 
كثري  مساعدة  يف  الفاعلة 
من الدول يف حال تعرضها 
للكوارث، ومن أمثلة ذلك 
جناحها يف إجالء ما يقرب 
أل���ف ش��خ��ص من  م��ن 25 
2011م  ع��ام  خ��الل  ليبيا 
كما  الليبية،  الثورة  إبان 
ال��دول  أوائ���ل  كانت م��ن 
ال��يت ت��رس��ل ف��رق اإلن��ق��اذ 
امل��ت��ض��ررة  امل��ن��اط��ق  إىل 
الزلزال  ج��راء  اليابان  يف 

إىل  ب��اإلض��اف��ة  2011م،  ع��ام  ضربها  ال���ذي 
املؤسسات  دعم جهود  AFAD يف  إسهامات 
الدولية يف تقديم املساعدات اإلغاثية للشعب 
ال��ص��وم��ال��ي مل��واج��ه��ة آث���ار اجل���ف���اف، كما 
من  اآلالف  م��ئ��ات  تستضيف  أن  استطاعت 
إليها  هربًا  نزحوا  الذين  السوريني  الالجئني 
وإنشاء  األس��د  نظام  ال��ث��ورة ضد  ان��دالع  بعد 
هذه  الستقبال  الضخمة  املخيمات  من  ع��دد 
كل  وتقديم  الالجئني  من  الكبرية  األع��داد 
ما حيتاجون إليه من خدمات اإليواء واإلعاشة 
يف مؤشرات دالة على جناح اهليكل املؤسسي 
ترسيخ  ع��رب  ال���ك���وارث  إلدارة  ت��رك��ي��ا  يف 
التجربة  متيز  رئيسة  مفاهيم  أو  عوامل  ثالثة 
الرتكية يف هذا الشأن تبدأ بتوفري املعلومات 
يتم حتديثها بصورة  بيانات دقيقة  عرب قاعدة 
اجلهات  بني كافة  الفعال  والتنسيق  منتظمة 
واألزم����ات  ال���ك���وارث  م��ع  بالتعامل  املعنية 
من  املستفادة  ال��دروس  واستخالص  ومراجعة 
إدارة  يف  امليدانية  والعمليات  التجارب  كافة 
إلدراة  األمثل  والتوظيف  واألزم��ات  الكوارث 

املخاطر.
م��ن احل���وادث  التميز يف ع��دد  ذل��ك  وات��ض��ح 
واألزم���ات ال��ك��ربى مثل زل���زال »ف���ان« حيث 
اإلغاثية  املساعدات  بتقديم   AFAD قامت 
وتوزيع  ممكن  وق��ت  أس��رع  يف  للمتضررين 
ال��واردة من اخل��ارج يف أكثر من  املساعدات 
ومعرفة  مسبقًا  حم��ددة  خطة  وفق  مدينة   40
كاملة بكافة املوارد املتاحة واملتوفرة للتعامل 
م��ع ال��ك��ارث��ة، م��ن حيث امل��ع��دات وامل���وارد 
ال��ب��ش��ري��ة، ف��ض��اًل ع��ن امل��ع��ل��وم��ات اخل��اص��ة 
أضرار  من  الزلزال  على  ترتب  وما  باحلوادث 

ثم  ومن  البشرية  اخلسائر  أو  باملباني  حلقت 
كان اختاذ القرار املناسب واحلاسم والسريع 

يف توجيه هذه املوارد.

إدارة الطوارئ 
زيادة مستوى  زلزال 1999م قررت تركيا  وبعد 
ال��ت��أه��ب م��ن خ��الل وض��ع ب��رام��ج م��ت��ع��ددة منها 
تكنولوجيا  الس��ت��خ��دام  م��ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
املعلومات يف تطوير نظام إدارة الطوارئ الوطنية 
املخزن  مبثابة  أصبح  الذي  املعلومات  نظام  وهو 
والبيانات  وال��دروس  املستودع لكل اخلربات  أو 
واملعلومات اليت حتتاجها اجلهات املعنية بالتعامل 
اإلن��ذار  نظم  تطوير  جانب  إىل  ال��ك��وارث،  مع 

ميكن  اليت  املخاطر  مصادر  تتنوع 
يف  ال����ك����وارث  ح���د  إىل  ت��ص��ل  أن 
واجلفاف  ال���زالزل  ب��ني  م��ا  تركيا 
والفيضانات  الثلجية  واالنهيارات 
وح��رائ��ق ال��غ��اب��ات واالن��ف��ج��ارات 

الثلجية. والعواصف  الصناعية 
ال��زالزل  أن  إىل  التقارير  وتشري 
عدد  يف  الرئيس  اخلطر  متثل 
م���ن امل���ق���اط���ع���ات ال��رتك��ي��ة، 
ال���يت ي��ق��در ح��ج��م اخل��س��ائ��ر 
عن  ي��زي��د  مب��ا  عنها  النامجة 

ال��ق��وم��ي يف  ال��ن��ات��ج  1% م���ن إمج���ال���ي 
العظمى  الغالبية  أن  عن  فضاًل  البالد، 
امل��ن��اط��ق  ي��ع��ي��ش��ون يف  ال��س��ك��ان  م���ن 
االستثمارات  حيث  للزالزل،  املعرضة 
التحتية  والبنى  ال��ك��ربى  االقتصادية 
مراكز  إح��ص��ائ��ي��ات  وت��ش��ري  احل��ي��وي��ة. 
يف  ال���ك���وارث  إدارة  امل��ع��ل��وم��ات  ن��ظ��م 
اخل��س��ائ��ر  م���ن   %97 أن  إىل  ت��رك��ي��ا 
ال��ب��ش��ري��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ن��امج��ة عن 
تعود  تركيا  يف  الطبيعية  ال��ك��وارث 
ينتج  وما  األرضية  واهلزات  الزالزل  إىل 
والبنية  امل��ب��ان��ي  يف  أض����رار  م��ن  ع��ن��ه��ا 

األساسية.

البداية 
ويعد زلزال مرمرة الذي وقع عام 1999م نقطة حتول 
هامة يف تطوير منظومة إدارة الكوارث واألزمات 
يف تركيا حيث بدأت السلطات هناك حبث كافة 
القضايا ذات الصلة مبخاطر الكوارث مبا يف ذلك 
وخارج  داخل  للمباني  اإلنشائية  املواصفات  ضعف 
وج��ادة  واسعة  مناقشات  وج��رت  ال��ك��ربى،  امل��دن 
السياسة  حم��اور  أب��رز  كأحد  ال��ك��وارث  إلدارة 
اجلهات  كافة  من  مسؤولون  فيها  ش��ارك  العامة 
واملهنية  واألكادميية  العلمية  واملؤسسات  املعنية 

وأصحاب األعمال من مجيع القطاعات.
وكجزء من جهود تطوير منظومة إدارة الكوارث 
واألزم�����ات ك���ان ه��ن��اك ث���الث ج��ه��ات رئيسة 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية  هي  بذلك  تعنى 
واملديرية العامة لشؤون الكوارث واملديرية 
ثم دجمها يف جهة  الطوارئ،  العامة إلدارة 
حكومية جديدة وفعالة هي الرئاسة العامة 
أكثر  تركيا  لتصبح   »AFDA« للكوارث 
إدارة الطوارئ، من  مرونة وأكثر تنظيمًا يف 
والتدخل  االستجابة  أو سرعة  االستعداد  حيث 
أو التخفيف من آثار الكارثة وحتى مرحلة إعادة 

األوضاع أو ما يعرف هناك ب� »االنتعاش«.

امل��ب��ك��ر ون��ظ��ام مل��راك��ز ال��ع��م��ل��ي��ات وغ��رف 
الطوارئ EOCS كما مت إنشاء إدارة للطوارئ 

احمللية يف مجيع املقاطعات.
مع  التعامل  آليات  تصميم  مت  ذلك  ضوء  وعلى 
الكوارث اليت تبدأ مبرحلة االستجابة فور وقوع 
العمليات  مركز  وتشغيل  األزم��ة  أو  الكارثة 
الطارئة الذي يضم ممثلني عن كل اجملموعات 
ذات  واملنظمات  اجلهات  بني  بالتنسيق  املعنية 
وتقدير  ال��ك��ارث��ة  ت��ط��ور  متابعة  وي��ت��م  الصلة، 
يف  امليدانية  الفرق  تقارير  خ��الل  من  اخلسائر 
املواقع املتضررة ومن ثم تلبية احتياجات املناطق 
مهامها  وحتديد  والوحدات  الفرق  من  املتضررة 
بدقة، مع وضع صورة كاملة أمام صانعي القرار 
املناسبة  اإلج���راءات  الخت��اذ  املناسب  الوقت  يف 
التعامل  اسرتاتيجية  لتطوير  احل��اج��ة  ح��ال  يف 
إع��ادة  حتى  املتابعة  ه��ذه  وتستمر  الكارثة  مع 
األوضاع باملناطق املتضررة إىل ما كانت عليه، 
أداء كافة  فاعلية  وتقييم مدى  يتم رصد  كما 
األزمة  أو  الكارثة  إدارة  يف  املشاركة  اجلهات 
منها وحبثها من  املستفادة  الدروس  واستخالص 
تبادل  وكذلك  املمارسات  أفضل  تطوير  أج��ل 
يعزز  ال��دول مبا  مع كافة  واخل��ربات  املعلومات 
من قدرات مواجهة الكوارث اليت تستلزم تعاونًا 

إقليميًا أو دوليًا يف التعامل معها.

نجحت التجربة التركية 
من خالل إسهاماتها في 
مساعدة كثير من الدول

دروس قيمة في مجال إدارة الكوارث

نوافذ

تحمل التجربة التركية في مجال إدارة الكوارث عددًا من الدروس القيمة في مجال إدارة الكوارث التي 
يمكن االستفادة منها عند الحديث عن أنظمة متخصصة في إدارة الكوارث واألزمات، وذلك استنادًا إلى 

تنوع قائمة المخاطر المحتملة التي يواجهها رجال الدفاع المدني في تركيا، باإلضافة إلى المستوى 
المتميز في التعامل معها عبر مراكز إدارة الكوارث واألزمات »aFaD« واالستفادة من نظم المعلومات 

لتحقيق أعلى درجات الفاعلية وسرعة االستجابة في التعامل معها.

مقومات
التجربة التركية
في إدارة الكوارث واألزمات

إعداد/ عبدالرمحن بن عبداهلل احلساوي
مدير غرف العمليات ومراكز الطوارئ

العمليات / احلماية املدنية
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كيف نتواصل ؟!تطوير إداري

ماهي العوامل التي تسمح للتواصل بأن يكون ناجحًا ؟

هذا  على  ال��زم��ان  قديم  منذ  املخلوقات  اع��ت��ادت 
واحتياجاتها  حياتها  وراء  تسعى  أن  الكوكب 
ب��ط��رق ع���دة، وق���د ي��ك��ون ال��ت��واص��ل )جم����ردًا( 
هدف  إىل  خملوق  أي  ليصل  األوح��د  السبيل  هو 
احلديث  وللعلم  آخ��ر!  مبخلوق  عالقة  ذي  حمدد 
صوالت وجوالت يف هذا العامل مبا خيص خمتلف 
)بشكل  الدائرة  إذا ضيقنا  ولكننا  املخلوقات، 
البحت فإننا نرى  التواصل اإلنساني  كبري( على 
لإلنسان قفزات يف ذلك، وخصوصًا عندما تصبح 
والفهم  بالعلم  مربوطة  التواصلية  التطورات  هذه 
يومًا على كلمة  التواصل  والتحليل، فلم يقتصر 
تطور  وإمن��ا  متعارف،  عليه  هو  أو حركة كما 

التواصل 
حتى  البشر  بني 
غيابيا  التواصل  من  إنهم متكنوا 
)امليت يتواصل مع احلي( من خالل رمسة حتكي 
قصة أو متثال حيكي هيبة أو خمطوطة حتكي 
أس���ط���ورة، وه��ك��ذا ف��ال��ك��ل حي��ك��ي ولكن 
بطريقته! وإذا وصلنا بالزمان ألحدث القرون اليت 
يقول عنها كبار السن )أطال اهلل يف أعمارهم( 
ب��أن عصر  ُخ���ربوا  أنهم  فلو  احل��ل��م،  بأنها ك��ل 
األي��ام  تلك  يف  –قادم  أمسيه  كما   - ال��ت��واص��ل 
الصعبة، وأنهم سيشهدون هذا اإلمكانات بأقل 
إما  فالرد سيكون  اليوم،  عليه  هو  بكثري مما 
تكذيبًا، وإما رميًا باجلنون، أو قذفًا بالشعوذة! 
وقد مسعنا مجيعًا ما قيل من حكايات وقصص 
اجلين  فقالت  يتحدث  ال��رادي��و  مسعت  ج��دة  عن 
يتحدث من ه��ذا ال��رادي��و! وال��رج��ل ال��ذي كسر 
ينظرون  بيته  يف  ال��رج��ال  رأى  ملا  بعصاه  التلفاز 
حملارمه، وغريها من املواقف الطريفة، ولكنها 
التقنية  بهذه  تطورنا  حتى  واقعًا،  كانت  بقناعة 
سبيل  -على  صديق  غياب  مشكلة  وأصبحت 
ورغبة  األرضية  الكرة  غ��رب  أقصى  يف  املثال- 
حيتوي  جلوال  حبملنا  حتل  لوجه،  وجهًا  مقابلته 

على كامريا، والقادم أعظم.
احلالي  لتواصلنا  أس��رع  بشكل  ننتقل  وعندما 
بإمكاناته املتعددة واملتغرية، فنحن بوجود العلم 

ال���ذي 
ق������������دم ل���ن���ا 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��واص��ل��ي��ة،وف��رن��ا 
)م(  ليتواصل  اجل��ه��د  م��ن  الكثري  أنفسنا  على 
اخلارجي!  بشكله  التواصل  يتم  وفعاًل  )ع(،  مع 
من  حقيقته  يف  التواصل  مت  هل  السؤال:  ولكن 
التواصل  مت  هل  بأنه  بسؤالي  أعنيه  وما  داخله؟! 
مع  ويتناغم  يتناسب  ال���ذي  ال��ظ��اه��ري  بشكله 
هدفه الداخلي، وإذا مت ذلك – أو مل يتم – فما 
وماهي  التواصل،  بهذا  استخدم  ال��ذي  األسلوب 
تسمح  اليت  واجلسدية  والذهنية  النفسية  عوامله 
إذًا  ناجح؟!  غري  أو  ناجحًا،  التواصل  يكون  ألن 
امس��ح��وا ل��ي أن أدخ���ل يف ل��ب امل��وض��وع وحن��اول 
حتقيق  يف  األولية  الوصول  بطرق  التفكريسويًا 
عملية تواصلية ناجحة توفر الوقت واجلهد، وقد 
حتسن عالقة شخص بآخر، بل وقد تنقذ عائلة من 
التكسر والتفكك، وقد يصل ذلك ألن تتماسك 
تواصل  أو  صحيح  بتواصل  أخ��رى  تنهار  أو  أم��ة 
خاطئ.. من خالل الدورات التدريبية اليت تعقد يف 
جمال علم االتصال وأمناط التفكري )متوفرة على 
اإلنرتنت(نستطيع أن نشخص مشكلة أي تواصل 
بسؤال بسيط وهو: هل فهم املتواصلون ما يريدون 
االتصال  عملية  يف  فاملشكلة  إذًا  تواصلهم؟  من 
من  األس��اس  واهل��دف  املغزى  إيصال  هي كيفية 
التواصل! وكيف  عملية  إجراء  وليس  التواصل، 
الفروق بني  ميكن أن يصل املغزى إذا مل ندرك 
حولنا وحنن يف  من  الذين  البشر  تفكري  أمن��اط 

نهاية املطاف عقل يتواصل مع عقل؟!

ميكننا 
ض�����رب امل���ث���ال 
التفكري  أمن��اط  فهم  أهمية  يف 
بعملية تواصل طبيعية على سبيل املثال بني زوجني، 
يتحاور زوجان يف موضوع حمدد وفجأة خترج مجلة 
بسيطة )تغين خارج السرب(من زوجته،وليس هلذه 
األساسي  النقاش  موضوع  يف  عالقة  أي  اجلملة 
وسبب  اجلملة  هذه  ال��زوج حقيقة  فهم  إذا  بينهم! 
مدركًا  الزوج  لذلك،إذا كان  والدافع  خروجها 
لنمط تفكري زوجته الذي ميكن له أن يعرفه بل 
وحيدده باطالع بسيط وقراءة سريعة يف جمال علم 
ستسري  التواصل  عملية  فإن  الشخصية،  أمن��اط 
نسب  أنه  لو  به  بنمط خمتلف متامًا عما ستسري 
يفعل  بالسذاجة - كما  يسمى  ملا  التصرف  هذا 
الكثري مع األسف – والسبب يف حصول الكثري 
كهذه األفعال، هوأن معظم النساء قد تكونت 
شبكية*،  بشكلها  لتكون  تفكريهن  أمناط 
على عكس الرجل يف منط تفكري الصناديق*، 
شبكة  يف  م��ش��رتك  امل���رأة  عند  م��وض��وع  فكل 
التفكريمبوضوع آخر، ولعظمة حكمة الرمحن 
يف هذا الرتكيب الرهيب، فإن املرأة لو مل تكن 
بهذه الشبكية التفكريية املتقنة، ملا استطاعت 
أن تقوم بأكثر من عمل يف نفس الوقت ويف إتقان 
وعمل  الرضيع  برعاية  تقوم  املنزل  فربة  مذهل، 
وقد  رضيعها،  حول  جيول  ما  وتنظيم  له  الغذاء 
تكون متصلة على اهلاتف مع شخص آخر تتحدث 
وتراقب  التلفاز  تتابع  وقد  موضوع حمدد،  له يف 
برودكاست  آخ��ر  وتتابع  وب��ل  املسلس،  أح��داث 
على هاتفها احملمول وتنقله بلحظتها، وقد تضاف 
الوقت،  نفس  أخ��رى، كلها يف  مهام  املهام  هلذه 
أن  استطاعت  العقل  إم��ك��ان��ات  ألن  ه��ذا  ك��ل 
وكل  التفكري،  بشبكية  ذلك  كل  بني  جتمع 
للعمل  الشبكية  هذه  يدفع  امل��رأة  حول  ي��دور  ما 
أكثر، فسيكون من الطبيعي أن خترج الزوجة 
عن املوضوع فجأة وتعود للموضوع األساسي وهي 
ال تعلم أن ذلك حصل أصاًل! ولكن من املمكن 
ليتحكم  زوج��ت��ه  ت��واص��ل  آل��ي��ة  ال���زوج  يفهم  أن 
اإلجيابي،  مساره  يف  ويبقيه  االتصالية  بالعملية 
حتويله  أو  ب��االحن��راف  املسار  هلذ  السماح  وع��دم 

بردة فعل خاطئة ملسار سليب كما 
ي��ف��ع��ل ال��ك��ث��ري! 

وهكذا 
ت��������ت��������ك��������ون 
اخل�����الف�����ات ال�����يت الي��������درى م��ا 
تفكري  يفهم منط  أن��ه مل  س��وا  أص��اًل،  أسبابها 
زوجته. ولنعود للرجل ومنط تفكري الصناديق*، 
فكثريًا ما يقود الرجل السيارة ويكون منشغاًل 
بكل أحاسيسه وإمكاناته مع القيادة، ويستقبل 
مكاملة على هاتفه احملمول وصوت الرنني عالي 
ومسموع، وقد يرافقه اهتزازات تنبيهية!ومع ذلك 
ينبه،  فقد اليدرك حصول ذلك أصاًل إال عندما 
أو يقوم هو باكتشاف ذلك بنفسه، مبجرد انتهاء 
املهمة اليت تكون ضمن صندوق القيادة، وكم 
من رجل كان يتحدث للهاتف وهو يقود سيارته 
من  انتقل  بساطة  وبكل  ألنه  بآخر  اصطدم  ثم 
صندوق التفكري بقيادة السيارة إىل داخل صندوق 
املكاملة اهلاتفية، ومل يستطع اجلمع بني صندوقني 
املرأة  فلو فهمت  القيادة،  الطويلة يف  رغم خربته 
هذا النمط من التفكري لعمل كال الطرفني على 
حتقيق التواصل األمثل بينهما، وخلرجنا بتواصل 
مع  اليوم  تواصلنا  من  عما حيصل  متامًا  خمتلف 
أمن��اط  يف  والصناديق  الشبكة  وم��ث��ال  اآلخ���ر، 
جمموعة  ضمن  األساسيات  أحد  هو  التفكري، 
ال��س��ت،  كالقبعات  التفكريية  األمن����اط  م��ن 
الداخلي واخلارجي،  واخلارطة الذهنية، والعقل 
االتصال  ومهارات  اهلندسية،  الشخصية  وأمناط 
وغريها، ومتابعة هذه املواضيع وخصوصًا بتلقيها 
من خالل الدورات التدريبية، لن تزيد الشخصية 
للذات  التفكريي وتطويرًا  النمط  ارتقاًء يف  سوا 

وحتسينا للتواصل.
خيتصر  والصناديق(  )الشبكة  السابق  مثالنا 
أدعو  ب��أن  مقالي  نهاية  يف  ألنتقل  الكثري  علي 
نستزيد  ألن  نفسي(  )وأدع���و  الكريم  ال��ق��ارئ 
االتصال،  وم��ه��ارات  التفكري  أمن��اط  ع��امل  من 
املدربني يف هذا اجملال:  أو كما يسميها بعض 
تطوير الذات كاسم جامع لكل هذه املهارات، 
الشكل  ناحية  وهي ختتلف بشكل بسيط من 
امل��وض��وع��ي��ة، ولكن  اخل���ارج���ي وم��س��م��ي��ات��ه��ا 
التفكري  ف��أمن��اط  متشابهة،  فهي  مبضمونها 
الفعل،  آليات حتليل األفعال وردود  تركز على 

واالس��ت��ج��اب��ة،  ال��ت��ص��رف  كيفية 
ب����ع����ض م���الم���ح 

لكل 
من����������������������ط 
معرفة  وكيفية  ت��ف��ك��ريي، 
التواصل  وكيفية  معني،  إنسان  تفكري  منط 
م��ع األش��خ��اص بشكل أف��ض��ل. وأم���ا م��ه��ارات 
االتصال فهي سبيل أمثل للخروج بنتائج متناسبة 
م��ع اهل���دف م��ن ال��ت��واص��ل وت��ط��وي��ره واس��ت��خ��دام 
قدرات  من  اإلنسان  ميتلكها  اليت  اإلمكانات 
وذا  مم��ي��زًا  تواصلنا  ليكون  وذه��ن��ي��ة  جسدية 
فائدة أعلى ممى نتوقع؛وحتى حنصل على مالمح 
نقابلها يف  مع شخصية  املتناسبة  التواصل  طرق 
مبعرفة  فإننا  ظ��رف،  وألي  وق��ت  أي  يف  حياتنا 
أمناط التفكريسنخرج بآليات تواصلية مع كل 
شخصية ترتقي بأسلوبنا التواصلي اإلنساني، بل 
وقد ندخل السعادة على قلوب الناس ممن حولنا، 
بأن نتنقل من مرحلة الصدام إىل مرحلة التناغم. 
وأشري يف اخلتام إىل أنه ال توجد حمددات دقيقة 
من  نسبيًا  التفكري)*خيتلف  ألمن��اط   )%100(
لتحتم   ، اجلميع(  على  يعمم  وال  آلخ��ر  شخص 
صحة تشخيص أو حتديد منط أو طريقة لتفكري 
بسرعة  يتطور  البشري  فالعقل  بعينه!  إن��س��ان 
كبرية ملا آتاه اهلل سبحانه من قدرة على ذلك، 
والتغريات يف هذه القدرة التفكريية قد تكون 
أعجب مما نتصور، كما أنين أنبه أننا ال نتعلم 
أو  نفسانيني،  حمللني  لنكون  التفكري  أمناط 
أننا نقوم باالطالع فقط ال إلكمال النقص لدينا 
بالتحليل  قمنا  ف��إن  شخصياتنا!  من  جوانب  يف 
لكل من نقابله، فسنكره كل من حولنا ألننا 
نعدل  ولن  اإلجيابيات،  وحندد  العيوب  سنحدد 
باحلكم )وحتى اخل��رباء يف ه��ذا اجمل��ال( على 
هذه اإلجيابيات أو السلبيات، حتى نصبح نصنف 
ونرتاشق  العيوب  ون��ربز  لنا  حيلو  كما  ال��ن��اس 
األمن��اط ومل حندد  هذه  تعلمنا  وإن  االتهامات، 
النقص  من  ونطور  تفكريها  أمن��اط  يف  اخللل 
فسيكون  احمل����ددة،  اجل��وان��ب  أح��د  يف  لدينا 
نتعلم  حنن  إمن��ا  لطاقاتنا؛  إه��دار  جم��رد  تعلمنا 
على  أكثر  ق��ادري��ن  لنكون  التفكري  أمن��اط 
االندماج يف جمتمع صحي التفكري والتواصل، 
سويا  خنتتم  وعليها  األه��م،  هي  النقطة  وه��ذه 

فكرة فهمنا ألمناط التفكري.
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وأرج���ع ذل��ك إىل ع��دم ق��درة كثري م��ن ذوي 
 – ظروفهم  بسبب   – اخل��اص��ة  االحتياجات 
األوىل  اللحظات  يف  احل��ري��ق  مالحظة  على 
اهلروب  على  القدرة  امتالك  عدم  أو  حلدوثه 
بسبب اإلعاقة الذهنية أو البدنية، إىل جانب 
ضعف ردود الفعل لدى فئات منهم يف التعامل 
والسيما  املفاجئة  احل���وادث  أو  املخاطر  م��ع 

احلرائق.
وتناول العقيد الرزقان يف دراسته األكادميية 

األضرار اليت قد تلحق باملباني اليت يسكنها 
ذوو االح��ت��ي��اج��ات اخل��اص��ة ج����راء احل��ري��ق 
من خسائر كبرية يف  ذلك  عن  ينتج  قد  وما 
املمتلكات أو تراجع يف حجم اخلدمات اليت 
الفئة بفعل األضرار اليت  تقدم يف رعاية هذه 

تتعرض هلا هذه املنشآت.
وتطرق العقيد الرزقان يف دراسته إىل ضرورة 
اختاذ التدابري الالزمة واملالئمة لظروف ذوي 
املخصصة  املباني  يف  اخل��اص��ة  االحتياجات 
اخلاصة  اإلج���راءات  مقدمتها  ويف  لرعايتهم 
حيث  من  املباني  هلذه  اإلنشائية  باملواصفات 
وتطبيق  اهلندسي  والتصميم  امل��وق��ع  إختيار 
اشرتاطات السالمة ويف مقدمة هذه االجراءات 
وتركيب  للحريق  املقاومة  امل��واد  استخدام 
تصميم خمارج  ومراعاة  اآللي  اإلن��ذار  أنظمة 
الصحية  الظروف  مع  يتناسب  مبا  ال��ط��وارئ 
ولفت  واملعوقني،  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
الوقاية  التوعية يف  الرزقان إىل أهمية  العقيد 
م��ن احل����وادث مب��راك��ز ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
شروط  الئحة  عليه  نصت  ملا  طبقًا  اخلاصة 
يف  توافرها  الواجب  احلماية  وسبل  السالمة 

املعوقني،وكذلك  رعاية  ومنشآت  مراكز 
للحماية  الوقائية  املتطلبات  الئحة  يف  ال��واردة 
االجتماعية  ال��رع��اي��ة  مباني  يف  احل��ري��ق  م��ن 
التعاون  مبجلس  العامة  األمانة  عن  والصادرة 

لدول اخلليج العربي.
دراسته عددًا  الرزقان يف ختام  العقيد  وطرح 

من التوصيات اليت تتلخص فيما يلي: 
مباني  مج��ي��ع  يف  للسالمة  ق��س��م  إجي���اد   -1
يكون  اخل��اص��ة  االحتياجات  ذوي  م��راك��ز 
العليا  ب����اإلدارة  م��ب��اش��رة  وم��رت��ب��ط��ًا  مستقاًل 
املتطلبات لتطبيق السالمة على   بإعتباره أهم 
بإحداث  االجتماعية  الشؤون  وزارة  تقوم  أن 
مع  التنسيق  لتولي  بالسالمة  خ��اص��ة  إدارة 
يتعلق  فيما  امل��دن��ي،  للدفاع  العامة  املديرية 
بتطبيق قواعد السالمة يف مباني مراكز ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
املدني  ال��دف��اع  منسوبي  ب��إحل��اق  العناية   -2
العاملني يف جمال السالمة واإلطفاء واإلنقاذ 
واحلماية املدنية وكذلك العاملني يف مراكز 

تدريبية  ب���دورات  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 
متخصصة يف جمال سالمة ذوي االحتياجات 
نظم  تطوير  مع  دوري��ة  بصفة  وذل��ك  اخلاصة 

وأساليب التدريب.
من  احل��د  شأنه  من  ما  كل  على  العمل   -3
زيادة  وقوع حوادث احلريق من خالل  أسباب 
التعامل  عند  السالمة  بقواعد  ال��وع��ي  نشر 
متابعة  على  والرتكيز  اخلطورة  مصادر  مع 
والتمديدات  املعدات  على  املستمر  الكشف 
الكهربائية للتأكد من سالمتها وصالحيتها.

اإلنشائي  التصميم  تعديل  على  العمل   -4
والكهربائي ملباني مراكز ذوي االحتياجات 
أن��ظ��م��ة ووس��ائ��ل السالمة  وت��وف��ري  اخل��اص��ة 
ومكافحة احلريق طبقًا ملا نصت عليه اللوائح 

الصادرة بهذا الشأن.
5- ع����دم إن���ش���اء م���راك���ز ج���دي���دة ل���ذوي 
بإنشائها  الرتخيص  أو  اخلاصة  االحتياجات 
قبل  فنية معدة من  دراس��ة  تقديم  يتم  أن  قبل 
املختصة  الفنية  اجل��ه��ات  أو  املكاتب  أح��د 
واإلنذار ومكافحة احلريق  السالمة  بأعمال 
املعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدني 
والتعليمات  باملواصفات  اإللتزام  مدى  توضح 

الواردة باللوائح.
على  ال����دوري����ة  وال���ص���ي���ان���ة  ال��ك��ش��ف   -6
الكهربائية  واإلن��ش��اءات  واألج��ه��زة  املباني 
ووس��ائ��ل  أن��ظ��م��ة  وك��ذل��ك  وامليكانيكية 
السالمة ومكافحة احلريق من قبل املؤسسات 

األهلية املتخصصة يف أعمال السالمة.
7- ختصيص سجل للسالمة تدون فيه مجيع 
ال��دوري��ة  واالخ��ت��ب��ارات  الشهرية  الفحوصات 
واإلن��ذار  واملراقبة  اإلطفاء  ومعدات  لوسائل 
على أن يتم متابعة ذلك من قبل الدفاع املدني 
جاهزة  والوسائل  األنظمة  ه��ذه  تبقى  لكي 

لإلستخدام يف أي وقت.
بتصميم  املدني  بالدفاع  املسؤولون  قيام   -8
من  للحد  الوقائية  بالتدابري  توعوية  ب��رام��ج 
اخلاصة  االحتياجات  ل��ذوي  احلريق  ح��وادث 
اجل��ه��ات  م��ع  ب���االش���رتاك  عليهم  وامل��ش��رف��ني 

املختصة املسؤولة عن تلك املراكز مبا حيقق 
املزيد من السالمة على أن تتميز هذه الربامج 

التوعوية باآلتي:
واحل��س��ي��ة  ال��ع��ق��ل��ي��ة  ل��ل��ق��درات  مناسبتها  أ . 

والتواصلية لذوي االحتياجات اخلاصة .
لتوصيل  مناسبة  إي��ض��اح  وس��ائ��ل  وج���ود  ب . 
ه���ذه ال��ربام��ج وم���ن ه���ذه ال��وس��ائ��ل )األف���الم 
الثابتة  واألفالم  الفيديو،  السينمائية،وأفالم 

باإلضافة إىل الصور والرسوم(.
الدفاع  ج. وجود جمموعة مدربة من منسوبي 
امل��دن��ي وال��ع��ام��ل��ني يف م��ب��ان��ي م��راك��ز ذوي 
قدراتهم  م��ع  تتناسب  اخل��اص��ة  االحتياجات 

التواصلية.
أجل  م��ن  اإلع���الم  وزارة  م��ع  تنسيق  وج��ود  د. 
نشر هذه الربامج عرب وسائل اإلعالم املختلفة 
بواسطة  واجمل���الت  والصحف  كالتلفزيون 

األشخاص املختصني يف هذا اجملال.
ه�. تزويد ذوي االحتياجات اخلاصة واملشرفني 
عن  اجلديدة  واإلرش���ادات  باملعلومات  عليهم 
السالمة من ح��وادث احلريق عن طريق عمل 
دوري��ة  وكتيبات  نشرات  وإص���دار  إع��الن��ات 

تتعلق بهذا األمر .
و. توضيح اآلثار السلبية املرتتبة على احلوادث 
وأنظمة  تعليمات  خم��ال��ف��ة  بسبب  احل��ري��ق 

السالمة.
9. ختصيص مكافآت تشجيعية سواء معنوية 
كافة  بتطبيق  املتلزمني  للعاملني  م��ادي��ة  أو 
اجل��زاءات  وتوقيع  السالمة  وأنظمة  تعليمات 

املناسبة على املخالفني.
ذوي  ومراكز  مباني  ربط  يتم  أن  جيب   .10
غرفة  مع  إن��ذار  بوسيلة  اخلاصة  االحتياجات 
القيادة والسيطرة بالدفاع املدني ليتم اإلخطار 
السريع لرجال اإلطفاء عند وقوع احلريق مبا 

يضمن سرعة التدخل ملواجهة احلريق.

11. جيب أن يتم عمل دليل إرشادي يف مجيع 
إش��ارات  مدلول  يوضح  املباني  داخ��ل  املواقع 
الطرق  وأق���رب  والسمعية  الضوئية  اإلن���ذار 

املؤدية إىل خمارج النجاة ونقاط التجمع.
من  ط��وارئ  فريق  تشكيل  يتم  أن  12. جيب 
االحتياجات  ذوي  مراكز  مباني  يف  العاملني 
املطلوبة  واألدوار  امل��ه��ام  وحت��دي��د  اخل��اص��ة 

للتدخل يف حاالت الطوارئ.
االحتياجات  وذوي  العاملني  تدريب  13. جيب 
اخل��اص��ة ع��ل��ى أع��م��ال ال��س��الم��ة واإلط��ف��اء 
واإلن���ق���اذ واإلس���ع���اف يف م����دارس وم��ع��اه��د 
التدريب السعودية املختصة واملعتمدة من قبل 
املديرية العامة للدفاع املدني أو بأحد معاهد 

أو مراكز الدفاع املدني.
14. جيب وضع خطة لإلخالء يف حالة الطوارئ 
لألقسام املختلفة يف مراكز ذوي االحتياجات 
املناسبة  األع��داد  فيها حتدي  يراعى  اخلاصة 
من العاملني لتنفيذ هذه اخلطط مبا يتناسب 

مع أنواع اإلعاقات وأكثرها تعرضًا للخطر.
الفرضية  وال��ت��دري��ب��ات  ال��ت��ج��ارب  عمل   .15
اجلهات  مع  بالتعاون  اإلخ��الء  خطط  لتطبيق 
املعنية للتأكد من أن ما مت التخطيط له ينفذ 
الالزمة  امل��دة  حيث  من  س��واء  سليم  بشكل 
لإلخالء أو األسلوب الصحيح لعملية اإلخالء 

بإستخدام األجهزة واملعدات الطبية الالزمة .

األدلة االسترشادية للوقاية من الحريق في منشآت
ذوي االحتياجات الخاصة

تحت عنوان »التدابير الوقائية للحد من حوادث الحريق في مباني ذوي االحتياجات 
الخاصة« قدم العقيد وليد عبداهلل الرزقان دراسة علمية أكاديمية حديثة لتعزيز 
إجراءات حماية ذوي االحتياجات الخاصة على اختالف فئاتهم من المخاطر التي 

تهدد سالمتهم في دور الرعاية المخصصة لهم.

توصة بإنشاء 
أقسام للسالمة 
في جميع مراكز 
ذوي االحتياجات 

الخاصة

ضرورة اختيار 
الموقع والتصميم 

الهندسي في 
منشآت ذوي 

االحتياجات الخاصة

في دراسة أكاديمية حديثة:

العقيد/ وليد عبداهلل الرزقان

د راسات أكاديمية

5859 العدد الثالث عشر
مجادى األوىل 1434هـ/ مارس

العدد الثالث عشر
مجادى األوىل 1434هـ/ مارس



  بداية نسأل عن تأثري التعرض لدرجات 
أثناء  الشديدة  الرطوبة  أو  العالية  احلــرارة 

املدني ملهامهم؟ الدفاع  مباشرة رجال 
من املعروف أن جلد اإلنسان هو خط الدفاع 
األول عن اجلسم وال شك أن احلرارة العالية 
ليس  مباشر  تأثري  هلا  الشديدة  الرطوبة  أو 

أعضاء  مجيع  على  بل  فحسب  اجللد  على 
لدرجة  تبعًا  يتفاوت  التأثري  وه��ذا  اجلسم 

احلرارة أو الرطوبة ومدة التعرض.
وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل��ث��ال ق��د ي���ؤدي ال��ت��ع��رض 
ال��ع��ال��ي��ة إىل ح��دوث  ل���درج���ات احل�����رارة 
إره���اق  أو  إغ��م��اء  أو  ع��ض��ل��ي��ة  ت��ش��ن��ج��ات 
يؤدي  الغيبوبة،وقد  حد  إىل  يصل  حراري 
اجللدي  بالطفح  اإلصابة  إىل  أيضًا  ذل��ك 
احلراري وحتى احلروق. والبد أن نضع يف 
احلسبان أن اجللد خيتلف من إنسان آلخر 
ل��درج��ات  التحمل  وق���درة  ل��ون��ه  حيث  م��ن 

نوعية  ب��اخ��ت��الف  ال��رط��وب��ة  أو  احل�����رارة 
ودرجة مساكة  وعددها  الصبغية  اخلاليا 
منطقة  م��ن  ب��دوره��ا  ختتلف  ال��يت  اجل��ل��د 
منطقة  فهناك  الشخص  نفس  يف  ألخ��رى 
مما  فيها  اجللد  برقة  تتميز  اليت  اجلفون 

العالية. باحلرارة  تأثرًا  جيعلها أكثر 
وم��ن ال��ت��أث��ريات امل��زم��ن��ة ال��يت ق��د حتدث 
أو  الشديدة  للحرارة  التعرض  تكرار  مع 
أو  اجل��ل��د  بشيخوخة  ي��ع��رف  م��ا  الشمس 
املبكرة  والتجاعيد  للجلد  املبكر  العجز 
اخنفاض  أو  اجللد  ل��ون  يف  تغري  وح��دوث 

ث���م يصبح  مس��اك��ة ط��ب��ق��ة اجل��ل��د وم���ن 
السرطانية. اخلاليا  لنمو  عرضة 

  وما هي أكثر األمراض اجللدية اليت 
احلــرارة  لــدرجــات  التعرض  بسب  حتــدث  قد 
إرشـــادات  أثــنــاء عمليات اإلطــفــاء وهــل مثــة 

حدوثها؟ فرص  لتقليل 
مثل  يف  شيوعًا  اجللدية  األم��راض  أكثر 
درجتها  وختتلف  احلروق  هي  احلالة  هذه 
اليت  احلرارة  درجة  أو  اجللد  لطبيعة  تبعًا 
الصبغي  التغري  وه��ن��اك  هل��ا  التعرض  يتم 
األدم��ة  طبقة  مسك  قلة  أو  اجللد  ل��ون  يف 
اجللدية اليت ينتج عتها ضعف مناعة اجللد 
خارجية. مؤثرات  ألي  مقاومته  واخنفاض 
التعرض  جتنب  هي  الوقاية  سبل  وأفضل 
للحرارة املباشرة أو النريان قدر اإلمكان 
بإتباع اإلجراءات الوقائية وارتداء املالبس 
والعينني  الوجه  يقي  ما  والسيما  الواقية 
الشفافة،  الزجاجية  كالنظارات واألقنعة 
ومن املفيد أيضًا شرب كميات كبرية من 
الكرميات  واستخدام  واألمالح  السوائل 
أكثر  وقاية  مبعدل  الشمس  من  الوقائية 
تساعد  ال��يت  الفيتامينات  30،وم���ن  م��ن 
 »C« فيتامني  والبشرة  اجللد  محاية  على 
عن  تؤخذ  مستحضرات  يف  م��وج��ود  وه��و 

للجلد. الفم وكذلك كرميات  طريق 

تعرض  حـــال  بــه يف  ينصح  الـــذي  ومـــا    
اللهب؟ املباشر أللسنة  اجللد 

اإلجراء األول والضروري يف حال اإلصابة 

مصدر  عن  بسرعة  االبتعاد  هو  باحلروق 
اجلسم  يف  املصابة  املنطقة  وغسل  ال��ن��ار 
تغطية مكان  ثم  الثلج  وليس  البارد  باملاء 
لطبيب  والتوجه  معقم  طيب  بغيار  اإلصابة 
ودرجتها  اإلصابة  نسبة  العالج حسب  ليتم 
املصابة  املنطقة  وطبيعة  العمق  حيث  من 

من اجلسم.

  وهل مثة تأثري على صحة اجللد جراء 
الساخنة؟ واألخبرة  للدخان  التعرض 

جزءًا  تعترب  التنفس  جملاري  املبطنة  األغشية 
مكماًل جللد اإلنسان ورمبا تتعرض حلروق 
التعرض  حال  يف  اجمل��ردة  بالعني  مرئية  غري 
ل��ألخب��رة ال��س��اخ��ن��ة وال���دخ���ان، ع��ل��م��ًا ب��أن 

خطورة احلريق ليست بأثر احلرارة املباشرة 
املغلقة  األم��اك��ن  يف  وب��ال��ذات  اجل��ل��د  على 
ح��ي��ث إن ن��وات��ج االح�����رتاق الت��ق��ل خ��ط��ورة 
مالحظة  ومي��ك��ن  التنفسي  اجل��ه��از  ع��ل��ى 
األنف  فتحة  يف  املوجودة  الشعريات  اح��رتاق 
أوال���س���واد يف ال��ف��م،وق��د ي����ؤدي ذل���ك إىل 
تأثري  ف��إن  هنا  وم��ن  التنفس  يف  ص��ع��وب��ات 
مضاعفًا  يكون  قد  والدخان  األخب��رة  هذه 
كيميائية  مواد  عن  الناجتة  األخبرة  وبعض 
تأثري شديد اخلطورة على اجللد  يكون هلا 
التعامل  ع��دم  ح��ال  يف  التنفسي  أواجل��ه��از 

الصحيح. بالشكل  معها 

الذي  والقلق  الرقب  حالة  عن  ومــاذا    
عمل  التوتر حبكم طبيعة  إىل حد  يصل  قد 
رجــــال الـــدفـــاع املــدنــي وهـــل هلــا انــعــكــاســات 
اجللدية  األمـــراض  ببعض  اإلصــابــة  تفسر 

النفسية؟ باحلالة  املرتبطة 
النفسي  للضغط  ي��ك��ون  أن  الطبيعي  م��ن 
وال��ع��ص��يب ال���ذي ي��ت��ع��رض ل��ه رج���ل ال��دف��اع 
إنسانية  مواقف  من  معه  يتعامل  وما  املدني 
ص��ع��ب��ة جي��ع��ل��ه ع���رض���ة ل��ب��ع��ض األم�����راض 
واجلهاز  اجللد  منشأ  لوحدة  اجللدية،نظرًا 
هذه  وم��ن  التكوينية  الناحية  من  العصيب 
األم�����راض احل��ك��ة وال��ث��ع��ل��ب��ة واألك��زمي��ا 
والبهاق والصدفية والتعرق وكذلك سقوط 
ال��ش��ع��ر وال��ب��ث��ور اجل��ل��دي��ة وذل���ك الرت��ب��اط��ه 

النفسية. باحلالة  الوثيق 

تــعــرض رجــل    أشــــرمت إىل احـــتـــمـــاالت 
الدفاع املدني لإلصابة بفطريات القدم، فما 
وقائية  إجــراءات  مثة  وهل  ذلك  أسباب  هي 

؟  لتجنبها
رج���ل ال���دف���اع امل��دن��ي ق��د ي��رت��دي احل���ذاء 
مهامه  أداء  أثناء  طويلة  لفرتات  به  اخل��اص 
عمليات  يف  املستخدمة  املياه  تتسرب  وق��د 
اإلطفاء إىل القدم دون جتفيفها وهوما جيعل 
الفطريات  لنشاط  وم��ع��رض��ة  رط��ب��ة  ال��ق��دم 
األصابع،  مابني  الرقيقة  املناطق  وخاصة يف 
إن  القدم  بفطريات  اإلصابة  فرص  وت��زداد 
املناعة  يف  ضعف  حالة  مع  متالزمة  كانت 
أو أمراض أخرى مثل السكري أو يف حال 

معينة. عقاقري  استخدام 
جتفيف  على  باحلرص  فتكون  الوقاية  أما 
ال��ق��دم وت��ه��وي��ت��ه��ا ق���در امل��س��ت��ط��اع وارت����داء 
تغيريها  م��ع  أوال��ص��وف  القطن  م��ن  ج��وارب 
أن��واع  بعض  وه��ن��اك  رطبة  أصبحت  كلما 
للمحافظة  استخدامها  ميكن  اليت  البودرة 

القدم. على جفاف 

د. عدنان السعداوي... استشاري األمراض الجلدية وجراحة التجميل:

شيخوخة الجلد من األمراض المزمنة 
التي تحدث نتيجة التعرض للحرارة العالية

يتعرض رجل الدفاع المدني لدرجات 
الحرارة العالية أثناء مباشرته 
لحوادث الحريق كما يتعرض 

لدرجات عالية من الرطوبة والحرارة 
المنخفضة إلى حد البرودة في 
حوادث السيول واإلنقاذ المائي 

وهو ما يجعله عرضة لكثير من 
األمراض الجلدية التي قد تصل 

في بعض األحيان إلى حد اإلصابة 
بالحروق أو الجفاف جراء التعرض 

المباشر أللسنة اللهب أو األبخرة 
الساخنة. حول تأثير ذلك على 

صحة الجلد واإلجراءات الوقائية 
لتقليل احتماالت اإلصابة باألمراض 

الجلدية، التقت مجلة 998 د. 
عدنان حسن السعداوي استشاري 

الجراحة والتجميل بمركز الملك 
سعود الطبي فكان هذ ا لحوار 

الذي طرح من خالله أبرز األمراض 
الجلدية التي قد تصيب رجل الدفاع 

المدني وسبل عالجها.

الضغط النفسي الذي يتعرض له رجل الدفاع 
المدني يجعله عرضة لبعض األمراض الجلدية

حاوره: بندر المطيري

صحة ورياضة

د. عدنان السعداوي
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بقلم/ أحمد بن راشد الحرابي
مدير إدارة الشؤون الدينية

ل��ق��د ك���ان ت��ك��ري��م اإلن��س��ان 
وم����ا ي�����زال ه���و ل���ب ال��ش��ري��ع��ة 
{ولقد  وج��وه��ره��ا  اإلس��الم��ي��ة 
فاست�ُخلف  آدم}  ب��ين  كرمنا 
ولتحقيق  لعمارتها  األرض  يف 
ال���ع���ب���ودي���ة خل��ال��ق��ه س��ب��ح��ان��ه 
وتعاىل وحينما نتأمل يف دالالت 
اليت  العامة  الشرعية  املفاهيم 
جاءت لتحقيق احلياة الكرمية 
ل��إلن��س��ان، ف���إن مم��ا جي��ب أن 
العظيمة  اآليات  تلك  إليه  ننظر 
واألح����ادي����ث ال��ك��رمي��ة ال��يت 
اإلنسان  لتصون كرامة  جاءت 
يف  يتجلى  وذل���ك  ش��أن��ه  وتعلي 
ح����رص ال��ش��ري��ع��ة اإلس��الم��ي��ة 
الكليات  سالمة  ضمان  على 
والعقل  النفس  وه��ي  اخل��م��س 
وحني  والعرض،  وامل��ال  والدين 
من  بشيء  منها  لكل  العرض 
الشريعة  ن��رى  فإننا  اإلجي���از، 
اإلس���الم���ي���ة ج�����اءت ب��ت��ح��ري��م 
حق  بغري  البشرية  النفس  قتل 
وجعلته من أعظم األمور املوجبة 
لسخط اهلل وأليم عقابه فالدين 
وكل  البشرية  للنفس  عاصم 

يف  إال  معصومة  بشرية  نفس 
اهلل  ينهاكم  {ال  القتال  ح��ال 
ع��ن ال��ذي��ن مل ي��ق��ات��ل��وك��م يف 
من  خي��رج��وك��م  ومل  ال���دي���ن 
وتقسطوا  تربوهم  أن  دياركم 
املقسطني}  إن اهلل حيب  إليهم 
»من قتل معاهدًا مل يرح رائحة 
اجلنة«، كذلك جاءت الشريعة 
اإلسالمية بأهمية محاية العقل 
مما يفسده من كل مأكول أو 
وال��دم  امليتة  فحرمت  م��ش��روب 
اخلمر  وحرمت  اخلنزير  وحلم 
طاملا  ومسمياته  أمسائه  بكل 
مل خترج عن دالالتها األساسية 
الشريعة  أن  ب��ل  اخل��م��ر،  وه��ي 
جانب  يف  العقل  ج��اءت حبماية 
معنوي حينما حرم ما أهل لغري 
اهلل به من باب منع ما مل يذكر 
اسم اهلل عليه ويف إطار سالمة 
العقل املعنوية كذلك من كل 
اليت  اهلدامة  الفكرية  امللوثات 
الدين  وألن  بربه  عالقته  تفسد 
ال��ص��ح��ي��ح ه���و ال����ذي ارت��ض��اه 
ل��ع��ب��اده وت���ع���اىل  اهلل س��ب��ح��ان��ه 

دينكم  لكم  أكملت  {اليوم 
وأمتمت عليكم نعميت ورضيت 
ل��ك��م اإلس����الم دي���ن���ًا} وق��ول��ه 
سبحانه {ومن يبتغ غري اإلسالم 

دي��ن��ًا ف��ل��ن ي��ق��ب��ل م��ن��ه} وق��ول��ه 
تعاىل: {لئن أشركت ليحبطن 
صلى  املصطفى  وق��ول  عملك} 
نفسي  ))ال��ذي  وسلم  عليه  اهلل 
وال  ي��ه��ودي  ب��ي  يسمع  ب��ي��ده ال 
نصراني ثم ال يؤمن بي إال كان 
مسلم.  رواه  ال���ن���ار((  أه���ل  م��ن 
فالدين احلق الذي ارتضاه اهلل 

لعباده هو دين اإلسالم.
اس��ت��خ��ل��ف  اهلل  م������ال  وامل���������ال 
ع��ل��ي��ه ب����ين ال���ب���ش���ر ل��ل��ق��ي��ام ب��ه 
حب��ق��ه ح���ي���ات���ه���م  ش���������ؤون  يف 
الربا} وح��رم  البيع  اهلل  {وأح���ل 
ِ َوَرُس���وِل���ِه َوَأْن��ِف��ُق��وا  {آِم��ُن��وا ِب���اهللَّ
ِفيِه}  ُمْسَتْخَلِفنَي  َجَعَلُكْم  ��ا  مِمَّ
ف��امل��ال ل��إلن��ف��اق يف أوج��ه��ه ال��يت 
وت��ع��اىل  س��ب��ح��ان��ه  اهلل  ش��رع��ه��ا 
وك�����ل ت���ع���ٍد ع���ل���ى ح������دود اهلل
فقد  اهلل  ح�����دود  ي��ت��ع��د  {وم�����ن 
الشريعة  وج���اءت  ن��ف��س��ه}،  ظلم 
اإلس���الم���ي���ة حل��ف��ظ األع�����راض 
وأال  احل��رام  عن  الفروج  فصانت 
وجعلت  ألب��ي��ه  إال  االب���ن  ينتسب 
اللبنة األوىل  الكيان األسري هو 
يف صالح اجملتمع وأحاطتها بسياج 
الزواج وأوجبت حقوقًا متبادلة بني 
صاحلني  أب��ن��اء  لتثمر  ال��زوج��ني 

يكونون هم قوام اجملتمع.

يقوم  ما  عظمة  يستشعر  وم��ن 
ب���ه رج����ال ال���دف���اع امل���دن���ي يف 
واملمتلكات  األرواح  مح��اي��ة 
ه��ذي��ن اجل��ان��ب��ني اهل��ام��ني من 
جاءت  اليت  اخلمس  الكليات 
واجبنا  أن  ي��درك  الشريعة  بها 
ك����رج����ال دف������اع م���دن���ي أن 
أداء  يف  هلل  خملصني  ن��ك��ون 
وهذه  العظيمة  الفريضة   هذه 
ينبغي  ال��يت  اجلليلة  النعم  م��ن 
مبعيار  إليها  ننظر  أن  علينا 
وتعاىل  سبحانه  فربنا  شرعي 
فكأمنا  أحياها  {وم��ن  يقول 
إنقاذ  إن  مجيعًا}  الناس  أحيا 
نفس  أي  أو  حمتجز  أو  غريق 
امل��ق��درات  اهل��الك وصيانة  م��ن 
واحلرص  التلف  من  ومحايتها 
وآلياتنا  جتهيزاتنا  سالمة  على 
مهامنا  ألداء  ج��اه��زة  لتكون 
يرمي  تنظيم  أو  تشريع  وك��ل 
إىل ضرورة احملافظة على تلك 
الكليات اخلمس وكل غدوة 
رب���اط ألج��ل ذلك  أو  أو روح���ة 
فعني  اهلل  سبيل  يف  ه��و  فإمنا 
ال  اهلل  سبيل  يف  حت��رس  باتت 
متسها النار،إننا مغبوطون أمام 
النية  فلنخلص  املسؤولية  ه��ذه 
وت��ع��اىل يف كل  هلل س��ب��ح��ان��ه 
ب��ه واض��ع��ني نصب  ن��ق��وم  عمل 
العظيم من  الفضل  أعيينا هذا 
ول��ن��زرع  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل 
أنفس  يف  اجلليلة  القيم  ه��ذه 
دواخلنا  يف  وقبلهم  منسوبينا 
ولتكن أعمالنا ترمجة صادقة 
ملا نقول حينها بإذن اهلل ستثمر 
ال������رؤى ري���اح���ني ع��ب��ق��ة تبث 
ن��س��م��ات��ه��ا اجل��م��ي��ل��ة يف مس��اء 
وتفيض  اخل��رية  ب��الدن��ا  وأرض 
وال���س���الم���ة يف كل  ب���األم���ن 

جوانب وطننا اجلميل.

ومضة 
تذكر أنك املعني بعد اهلل يف أحلك 

األوقات وأصعبها على النفس.

في دائرة الضوء

زاد
ير 

خ

حتتفل املديرية العامة للدفاع املدني هذا العام باليوم العاملي للدفاع املدني حتت شعار )املشاركة اجملتمعية والدفاع 
املدني(وعندما ُيعرف ان هذا اجلهاز  مبفهومه الشامل يهدف اىل محاية األرواح و األموال فإن العمل املشرتك لتحقيق 
هذا اهلدف نهاية يف النبل والعمل االنساني والواجب الوطين هي اجراءات هلا قواعدها املعرفية وهي كذلك ضرورة 
الزمة لسالمة اجملتمع وضمان ارتفاع نسبة احلماية الالزمة يف زمن الكوارث واألزمات و احلروب و الطوارئ ، 
واذا ما نظرت اىل التطوير النوعي واملستوى الراقي للمواطن و املقيم وحتليهم باملعرفة والعلم، فان هذا من جانب 
يدعونا اىل الطمأنينة بأن هذا الفهم سيعجل اجلمهور مبستوى الوعي املطلوب ولديه من الوسائل املعرفية املختلفة 
ما ميكنه من ان يبحث عن الوقاية و السالمة و تطبيق قواعدها واشرتاطاتها يف منزله وطريقه ومكان عمله و 
متجره و مؤسسته التعليمية و التجارية ، واذا كان قرر الدفاع املدني السعودي يف ظل الثمية الشاملة وما يف طياتها 
والربج  املصنع  واجلبل يف  والسهل  ال��وادي  ولوائحه يف  ونظامه  التفصيلية  ان يكون حاضرًا خبططه  من خماطر 
افراده يف مستوى املسوؤلية  العالي والفنادق   والشقق حتت املطر ويف طريق السيل ووسط احلريق و ان يكون 
اجلمهور  لدى  قناعة  هناك  يكن  مل  واذا   ، والقصور  النقص  يعرتيه  قد  هذا  فان  وعاليًا  مهنيًا  وتاهياًل  تدريبًا 
املعاصرة وعندما تكون هناك دراسات وأحباث  للحياة  الضروري  الدور  بهذا  التعاون واالميان  باهمية  املستهدف 
بسيطة يف منظومة اجتهاد األجهزة املعنية فأن املؤشر  يعطينا نقصًا وليس يف وعي املواطن بأهمية سالمته ولكن 
باإلجراءات الضرورية املبينة على تلك األهمية فال يزال لدينا عدم قناعة بتوفري أبسط متطلبات السالمة يف املنزل 
واملنشأة وال حتى التحري يف وسائل اإلعالم و االعالن عن حالة الطقس ، واخلطر القادم بل ال تزال روح املغامرة 
اليت هي يف حقيقتها خماطرة حمققة يف معظم األحيان ومواقع التواصل االجتماعي تغص باألمثلة كشاهد عيان 
على ذلك وخاصة من فئة الشباب الذين يعتقدون أنهم بقوتهم وشبابهم أمام أختبار حي سينجحون فيه فهم أمام 
السيل وعلى أعتابه يتفرجون حتى إذا ما اشتد بأسه غامروا بأرواحهم وذهبوا إىل رمحة اهلل ولعله من املؤسف اننا 
نعود لنحمل جهاز الدفاع املدني املسؤولية وهو قد أدى دوره وواجبه بكل كفاءة وال دعوى للكمال هنا بل للنقص 
جوالت وصوالت حبكم أن احلوادث والكوارث صعبة التنبؤ واملواجهة . ان تكلفة اخلسائر يف جمتمعنا فاتورتها 
تغلق سنويًا بنسب عالية يف األرواح واألموال ويف ارتفاع مستمر وحنن مند يدنا إىل هذا اجملتمع املبارك طالبني يد 
املساهمة الفاعلة يف اجناح برامج الدفاع املدني وحتقيق التعاون والتكامل يف الفهم والتصرف والتطوع وفق الربامج 
احملددة وبشراكة فّعالة بني املديرية العامة للدفاع املدني واملؤسسات واجملتمع واألسرة على وجه اخلصوص وقد 
وظفت هذه املديرية كافة امكانياتها البشرية واآللية خلدمة هذه املشاركة واننا نطالب املؤسسات واجلامعات 
يف التعاون لتحقيق هذه املشاركة ورسم سياستها مبنطلق علمي ومعريف وفق متطلبات ومعايري اجلودة واالعتماد ثم 
قياس درجات القوة والضعف وفجوات األداء , أن املخاطر اليوم وكما اسلفت تتطلب املشاركة الفعلية ال الشكلية 
ومهما كان  الراقية  وهي من ضروريات اجملتمعات  الدائمة  السالمة  نريد هلذا اجملتمع  , حنن  عليها  تعودنا  اليت 
الدفاع املدني ثقافيًا ومهنيًا فإنه لن حيقق احلماية املطلوبة  استمرار الدعم احلكومي الكبري حاليًا وبناء رجل 
يف غياب الشراكة اجملتمعية احلقيقية وعلى وسائل اإلعالم احلديثة و مبختلف مشاربها ومصادرها ووسائلها ان 
تساعد على هذا التوجه دون وضع العراقيل والبحث عن املثالب واألخطاء وتضخيمها ، والبد ان يقتنع اإلعالميون 
بأننا ندرك أهمية تزويد املواطن الكريم باملعلومات الضرورية والصحيحة يف وقتها دون تأخري وندرك كذلك شغفه 
وتلهفه للخرب السليم من مصدره ونعلم انه مطالب من مؤسسته بالسبق الصحفي حبكم وظيفته وانتمائه وما يلحق 
بذلك من اساس الغزيزة  البشرية يف معرفة ما يدور وصراع التنافس اإلعالمي بني الوسائل ، إال ان الدفاع املدني 
يهتم باملواجهة بالدرجة االوىل ثم املعلومة السريعة غري املوثقة حتدث الربكة وسرعان ما تتغري اذا مل تكن برتوي 
ومصداقية  وال يزال البعض يدندن حول حقيقة ما جيرى أحيانا يف األزمة او الكارثة و يضخم اخلسائر وينشرها 
دون تروي ومتى ما حترينا الرسالة احلقيقة ومتى مامتت الثقة بأن الدفاع املدني دائمًا يقول احلقائق وهو منهج متبع 

فان الشراكة احلقيقة واالجيابية ستكون واقعًا ال أمنية صعبة املنال وسالمتكم غايتنا

لواء/عبداهلل بن حامد األحمري

مدير اإلدارة العامة لألمن واحلماية
باملديرية العامة للدفاع املدني

مقال
احتفال الدفاع 
المدني 
والمشاركة 
المجتمعية
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ويعرض اللواء د. اللحياني يف كتابه 
م��ه��م��ة ملكتبة  ي��ع��د إض���اف���ة  ال����ذي 
الدفاع املدني ملفهوم السالمة الشامل 
وجتارب بعض الدول لتعزيز إجراءات 

السالمة يف املنشآت السياحية.
فصول  اللحياني  د.  ال��ل��واء  ويستهل 
ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��ق��ي��م مب��دخ��ل ع��ام 
السياحة واآلث��ار من حيث  إىل عامل 
االقتصاد  ركائز  أبرز  أحد  كونها 
الوطين مدلاًل على ذلك مبا أشارت 
للسياحة  العليا  اهليئة  تقارير  إليه 
عدد  بارتفاع  توقعات  من  باململكة 
عن  مايزيد  إىل  اململكة  يف  السياح 
45 مليون سائح حبلول عام 2020م، 
 80 ع��ن  تزيد  استثمارات  بإمجالي 
أهمية  إىل  ب��اإلض��اف��ة  ري����ال  م��ل��ي��ار 
االت��ص��ال  ق��ن��وات  ك��أح��د  السياحة 

والتفاعل احلضاري والثقايف.
واستعرض اللواء د. مساعد اللحياني 
تاريخ  الكتاب  من  األول  الفصل  يف 
العصور  عرب  السياحة  صناعة  تطور 
م��ن تغري يف  التطور  راف��ق ه��ذا  وم��ا 
مفهوم السياحة وأهدافها اليت حتولت 
إىل  أوق��ات سعيدة  من جم��رد قضاء 
والشعوب  الدول  تاريخ  على  اإلطالع 
واالس���ت���ج���م���ام وجت���دي���د ال��ن��ش��اط 

ال�����ذه�����ين وال���ب���دن���ي 
وحتصيل العلم واملعرفة. 
اللحياني إىل أهمية  اللواء  وتطرق 
السياحية  امل��ع��امل  ع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة 
كنزًا  حبسبانها  التارخيية  واملواقع 
التنمية  برامج  لرفد  ومصدرًا  وطنيًا 

االقتصادية.
ويف الفصل الثاني من الكتاب عرض 
اللواء د. اللحياني ألنواع السياحة من 
أو  خارجية  أو  داخلية  كونها  حيث 
من حيث رغبات وبواعث السائحني 
والرتفيهية  الثقافية  السياحة  مثل 
والشرائية،  والرياضية  والعالجية 
السياحي  التخطيط  أن  على  مشددًا 
لتحقيق  األس��اس��ي��ة  ال��رك��ي��زة  ميثل 
املنتجات،  هذه  من  استفادة  أفضل 
يتضمن  الذي  التنظيم  إىل  باإلضافة 
التنظيمية  والعالقات  املهام  حتديد 
بني اجلهات املعنية بالسياحة وتوفري 
للمنشآت  والسالمة  األم��ن  مقومات 

السياحية.
الفصل  اللحياني  د.  اللواء  وخصص 
ال��ث��ال��ث م���ن ال��ك��ت��اب مل��ن��اق��ش��ة » 
األم����ن ال��س��ي��اح��ي« يف إط����ار رؤي���ة 
أمشل ملفهوم األمن، ليخلص إىل أن 
األمن السياحي يشمل تأمني املرافق 
شروط  وتطبيق  السياحية  واملنشآت 
األماكن  جبميع  واحلماية  السالمة 
على  حفاظًا  السائح  يرتادها  ال��يت 
ال��س��ائ��ح��ني  ومم���ت���ل���ك���ات  أرواح 

واالستثمارات السياحية ذاتها.

ويف الفصل الرابع من الكتاب الذي 
السياحية«  »ال��س��الم��ة  ع��ن��وان  مح��ل 
من  ع���ددًا  د.اللحياني  ال��ل��واء  ت��ن��اول 
املنظمة لوسائل  والتعليمات  الشروط 
ال��وق��اي��ة م���ن احل�����وادث ال���يت جيب 
السياحية  األم���اك���ن  يف  ت��واف��ره��ا 
ومتاحف  ومتنزهات  مساكن  م��ن 
هذه  توفر  أن  على  مشددًا  وغريها، 
ال���رواج  لتحقيق  ض����رورة  ال��وس��ائ��ل 
ال��س��ي��اح��ي م���ن ن��اح��ي��ة واحل���ف���اظ 
القطاع  يف  املستثمرين  أم���وال  على 

السياحي.
الفصل  اللحياني  د.  ال��ل��واء  وأف���رد 
اخل���ام���س م���ن ال��ك��ت��اب ل��ألج��ه��زة 
وال��س��الم��ة  األم����ن  بتحقيق  امل��ع��ن��ي��ة 
احلكومية  األجهزة  ودور  السياحية 
يف توفري األمن والسالمة للسائح منذ 
الربية  املنافذ  عرب  البالد  إىل  وصوله 
اإلج��راءات  وإنهاء  واجلوية  والبحرية 
اجل��م��رك��ي��ة، م���ش���ددًا ع��ل��ى دور 
الدفاع املدني يف التأكد من سالمة 
اشرتاطات  ومتابعة  النقل  مركبات 
السالمة يف مجيع األماكن السياحية 
وصواًل إىل مسؤولية القطاع اخلاص 
يف توفري األمن والسالمة للسائح من 
خ��الل احل���رص على ت��وف��ري ش��روط 
املشاريع  كافة  يف  وأألم��ن  السالمة 

السياحية.
يف  اللحياني  د.  ال��ل��واء  ويستعرض 
الفصل السادس من الكتاب ألنظمة 
ولوائح احلفاظ على األمن والسالمة 

يف املناطق األثرية واملتاحف واملنشآت 
العربية  الدول  السياحية يف عدد من 
واألردن واجلزائر وسوريا  مثل مصر 

واململكة والعربية السعودية.
وحتت عنوان اإلعالم والسياحة يقدم 
فصول  سابع  يف  اللحياني  د.  ال��ل��واء 
الكتاب تعريفًا لإلعالم األمين ودوره 
يف توعية اجلمهور باإلجراءات األمنية 
التفاصيل  وك��ل  اتباعها  امل��ط��ل��وب 
بأمنهم وسالمتهم، كما  تتعلق  اليت 
السياحي  اإلع����الم  مل��ف��ه��وم  ي��ع��رض 
اإلعالم  ومقومات  ووسائله  وأهدافه 
اإلع��الم  وع��الق��ة  ال��ف��اع��ل  السياحي 
الفتًا  وال��س��الم��ة،  ب��األم��ن  السياحي 
السياحة  بني  وثيق  ارتباط  وجود  إىل 
اإلع��الم  مسؤولية  م��ن  تزيد  واألم���ن 
السياحي يف تقديم خدماته يف جانيب 
األمن والسالمة العامة وتوعية السياح 
بكافة متطلبات السالمة والتصرف 
السليم يف كل حاالت احلوادث وذلك 
م��ع كافة  وثيقة  ب��ن��اء ع��الق��ات  ع��رب 

وسائل اإلعالم.
كتابه  اللحياني  د.  ال��ل��واء  وخيتتم 
املعامل  من  مناذج  عن  بفصل كامل 
تستقطب  ال���يت  ال��ع��امل��ي��ة  السياحية 
صاحل  م��دائ��ن  منها  السياح  ماليني 
العظيم  الصني  وس��ور  واأله��رام��ات 
املعامل  من  وغريها  نياجرا  وشالالت 

السياحية العاملية.

في دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية..

األمن والسالمة السياحية
قدم اللواء د. مساعد بن منشط اللحياني في كتابه الجديد 

»األمن والسالمة السياحية« الذي صدر مؤخرًا عن مركز 
الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية دلياًل 

شاماًل لمتطلبات السالمة في المنشآت السياحية وسالمة 
السائح، بما يعزز من إجراءات حماية االستثمارات في 
القطاع السياحي من كافة المخاطر المحتملة.

من مكتبة الدفاع المدني

اللواء متقاعد د. مساعد اللحياني

مبوافقة وزير الداخلية
العميد العتيبي مديرًا للدفاع المدني بمنطقة القصيم

مبوافقة صاحب السمو امللكي 
األم�����ري حم��م��د ب���ن ن���اي���ف بن 
عبدالعزيز وزير الداخلية أصدر 
املدني  الدفاع  معالي مدير عام 
الدكتور  العميد  بتعيني  ق��رارًا 
علي بن عطااهلل العتييب مديرًا 

للدفاع املدني مبنطقة القصيم
وأع����رب ال��ع��م��ي��د ال��ع��ت��ي��يب عن 
ل��والة  وامتنانه  شكره  عظيم 
سائاًل  الثقة  ه��ذه  على  األم���ر 

وأن  يعينه  أن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل 
تطلعات  م��س��ت��وى  يف  ي��ك��ون 
والة األمر واملساهمة يف تطوير 
األداء مبا حيقق األمن والسالمة 

هلذا الوطن وأبنائه.
العميد  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
إلدارة  م���دي���رًا  ع��م��ل  ال��ع��ت��ي��يب 
املنورة  باملدينة  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
منذ تاريخ 1423ه��� قبل أن يتم 
امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع  م��دي��رًا  تعيينه 

حصل  وق���د  القصيم  مبنطقة 
هندسة  يف  البكالوريوس  على 
من  واإلط��ف��اء  السالمة  وتقنية 
األمريكية,  املتحدة  ال��والي��ات 
على  ح��ص��ول��ه  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
درجة البكالوريوس يف القيادة 
على  حصل  ,وك��ذل��ك  األمنية 
اإلدارة  يف  ال��دك��ت��وراه  درج���ة 
م��ن  ل���ع���دي���د  إىل  ب����اإلض����اف����ة 
الدورات واألنواط العسكرية .

حفل تكريم للعميد السبيعي بمناسبة إحالته للتقاعد

األمير محمد بن نايف يكرم العريف البحراني

مبحافظة  »سبيع«  قبائل  أقامت 
اخلرمة احتفالية خاصة لتكريم 
بن حممد  عيد  املتقاعد  العميد 
مبناسبة  ال��س��ب��ي��ع��ي  ث��ف��ن��ان  ب��ن 
بالدفاع  الرمسية  خدمته  انتهاء 
للتقاعد حبضور  املدني وإحالته 
احملتفى  وزم��الء  اجملتمع  وجهاء 
ب���ه م���ن خم��ت��ل��ف احمل��اف��ظ��ات. 
على  برنامج احلفل  اشتمل  وقد 
الشاعر   م��ن  ترحيبية  قصيدة 
عبد الرمحن بن شريان السبيعي 
وكلمة زمالء احملتفى به ألقاها 
ال��ع��م��ي��د  دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 

على  فيها  أثنى  النفيعي   جربان 
العميد  عيد ونوه جبهوده ومتيزه 
يف عمله ودماثة أخالقه ثم ألقى 
شكر  كلمة  السبيعي  العميد 

 . احلفل  بإقامة  قاموا  من  فيها 
ووعد  للمشاركة.  حضر  وم��ن 
مبواصلة جهوده يف خدمة وطنه 

عرب العمل االجتماعي.

بن  حممد  األم���ري  امللكي  السمو  ص��اح��ب  ك��رم 
ميثم  العريف  الداخلية  وزير  العزيز  عبد  بن  نايف 
باملنطقة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  منسوبي  م��ن  البحراني 
مبحافظة  احل��وادث  أحد  يف  إصابته  إثر  الشرقية 
خالله  من  قدم  وال��ذي  الشرقية  باملنطقة  القطيف 
العريف البحراني عماًل بطوليًا وأوضح اللواء عبد 

اهلل  اخل��ش��م��ان م��دي��ر ال��دف��اع امل��دن��ي 
استقباله  خ���الل  ال��ش��رق��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
وزير  مسو  رعاية  أن  البحراني  للعريف 
وحرصه  املدني  الدفاع  لرجال  الداخلية 
املتميز  العطاء  أص��ح��اب  تكريم  على 
املدني  الدفاع  الدافع األكرب ألبناء  هي 
والنفيس  الغالي  تقديم  يف  ومنسوبيه 
ألج���ل ه���ذا ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه ال��رش��ي��دة 
مدير  معالي  أن  اخلشمان  اللواء  وأكد 
زير  مسو  توجيهات  على  بناًء  املدني  ال��دف��اع  ع��ام 
الداخلية أصدر قرارًا بنقل مقر عمله إىل حمافظة 

اإلحساء إضافة إىل تكفل مسوه بعالجه .
من جانبه عرب العريف البحراني عن سعادته الغامرة 
مبا وجده من رعاية وما حظي به من تكريم من قبل 
مسو وزير الداخلية سائاًل اهلل أن جيزيه خري اجلزاء.

مجتمع

مكافأة الشهيد 
السبيعي ورعاية 

أسرته
أص�����در ص���اح���ب ال��س��م��و 
امل��ل��ك��ي وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
األم�����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف 
توجيهاته  عبدالعزيز  ب��ن 
ألس��رة  مكافأة   بصرف 
أول  اجل����ن����دي  ال��ش��ه��ي��د 
السبيعي  جربوع  عبداهلل 
وت����وف����ري ك����ل ال���رع���اي���ة 
بالشهداء  أس���وة  ل��ألس��رة 
م��ن رج��ال األم��ن نظري ما 
وإقدام  أظهره من شجاعة 
إن���ق���اذ  يف  وت���ض���ح���ي���ات 
للمخاطر  املعرضة  األرواح 
خالل مشاركته يف عملية 
وقع  ال��ذي  احلريق  إطفاء 
الربوة  حبي  شعيب  مبنزل 

يف حمافظة جدة مؤخرًا..
الشهيد  أسرة  أعربت  وقد 
السبيعي  أول  اجل���ن���دي 
ع��ن ام��ت��ن��ان��ه��ا وت��ق��دي��ره��ا 
امللكي  السمو  لصاحب 
نايف بن  بن  األم��ري حممد 
الداخلية  وزير  العزيز  عبد 
ف��ق��ي��ده��ا  يف  مل���واس���ات���ه���ا 
ومشوهلا بالرعاية، سائلني 
اهلل العلي القدير أن جيزيه 
خري اجلزاء على هذه اللفتة 

اإلنسانية الكرمية.
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نعم. )الدفاع املدني(، وأقوهلا آسفًا، )مأكول ومذموم(. 
)مأكول( من جانب االنتفاع به بشكل منقطع النظري و)مذموم( جراء انفعاالت الناس 

غري  املنصفة.
قدره أن اختصاصه هو الكوارث. فال جمال للفرح فيها وال الثناء. متضرروها يبحثون 

عن )مشاعة( يْلقون عليها مصيبتهم، فال أسهل من )الدفاع املدني(. 
و مراقبو كوارث زماننا ينشغلون عن التضرع هلل لتخفيفها، بالتنظري واالستخفاف، وال 
أقرب من )الدفاع املدني(. فرجاله وآلياته جتوب موقع الكارثة، ليحظى جبام غضبهم. 

)الدفاع املدني( يف كثري مما يوجه إليه من لوم مظلوم مظلوم مظلوم. 
لوال لطف اهلل، ثم تفاني أبطاله لكان ضحايا كل كارثة سيول أو حريق أو سواها 
ضعف واقعها. ولئن أخطأ أحيانًا فهي أخطاء االجتهاد الذي تتغلب عليه ظروف الكارثة 
ووقتها. يكفيه فخرًا، دون كل أجهزة احلكومة،أن جهود رجاله امليدانية ال ميكن 

أن توصف )بالفساد(. 
أنصفوه.. فكلكم حيتاج إليه.. وهو يف أمس احلاجة لثقتكم وعنايتكم. 

محمد معروف الشيباني

كاتب وحملل سياسي

رؤية

أنصفوا الدفاع 
المدني
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