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انطالقة

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني

القوى البشرية 
في برامج تطوير الدفاع المدني

يف  ثابتًا  حم��ورًا  متثل  البشرية،  التنمية  أن  على  الوطين  اإلمج��اع  من  حالة  هناك 
توجهات حكومة سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز - 
بالتعليم  الكبري  االهتمام  أبرزها  لعل  ذلك كثرية  على  واملؤشرات   - اهلل  حيفظه 
مناطق  كل  يف  واجلامعات  امل��دارس  أع��داد  يف  اهلائلة  والزيادة  واجلامعي،  العام 
اململكة، فضاًل عن برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث الذي أتاح الفرصة 
أعلى  ونيل  العامل  جامعات  أكرب  يف  للدراسة  القطاعات  مجيع  يف  الوطن  ألبناء 
الطيبة،  التوجهات  هلذه  واستلهامًا  احلكيم  النهج  هذا  وعلى  العلمية،  الدرجات 
البشرية  القوى  قدرات  بتطوير  االهتمام  على  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  دأبت 
- حبساب ذلك حجر الزاوية يف مجيع خطط وبرامج تطوير الدفاع املدني وتعزيز 

قدراته ألداء مهامه الوطنية واإلنسانية على الوجه األكمل.
ومعارف  مهارات  لتنمية  والربامج  واآلليات  الوسائل  من  ع��ددًا  املديرية  واعتمدت 
للتدريب  البنية األساسية  الضباط واألفراد فكان تطوير  املدني من  الدفاع  رجال 
وإنشاء عدد كبري من مراكز التدريب اليت تقدم التدريب التأهيلي، والتخصصي، 
اليت  التخصصات  بعض  تدريس  بشأن  السعودية  اجلامعات  من  عدد  مع  والتنسيق 
وزي��ادة  الفنية،  والتخصصات  السالمة  هندسة  مثل  املدني  الدفاع  منها  يستفيد 
من كربيات  والدكتوراه  املاجستري  درجات  لنيل  املبتعثني  واألفراد  الضباط  عدد 
اجلامعات يف العامل، باإلضافة إىل اعتماد باقة من احلوافز التشجيعية للمتميزين، 
العمل  بيئة  والعمل على حتسني  اإلبداعية،  ودعم أصحاب االبتكارات واألفكار 
للوصول إىل أرقى مستويات اجلودة يف مجيع أعمال  الدفاع املدني على كل جديد 
يف جمال احلماية املدنية. وقد أتت هذه اجلهود مثارها اليت نلمسها واليت تتضح يف 
جودة األداء وكفاءة رجال الدفاع املدني، بشهادة املنظمات الدولية للحماية ملدنية 

والدفاع املدني.
ويبقى األمل يف حرص رجال الدفاع املدني أنفسهم على االستفادة  من هذه الربامج 
نلمس  احلمد  وهلل  وحنن  القدرات،  تطوير  يف  الذاتية  الرغبة  ووجود  والفعاليات، 
ذلك من خالل احلرص على املشاركة يف الدورات التدريبية ومن خالل الدراسات 
املناطق  املدني يف مجيع  الدفاع  منسوبو  يطرحها  اليت  املتطورة   واألفكار  القيمة 

واليت توليها كل اهتمام ودعم لإلفادة منها .
واهلل من وراء القصد..
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المحتويات

املدني  الدفاع  جملة  من  العدد  هذا  يلقي 
املدني  الدفاع  جهود  على  الضوء   »998«
املعتمرين  م��الي��ني  س��الم��ة  على  للحفاظ 
وت��داب��ري م��واج��ه��ة ال��ط��وارئ خ��الل فصل 
إجنازات  على  الضوء  يلقي  الصيف كما 
فريق اإلنقاذ السعودي واخلطوات الكبرية 
التصنيف  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ص��ول  قطعها  ال���يت 
يف  باملشاركة  ل��ه  يسمح  وال���ذي  ال��دول��ي 
اململكة،  خارج  واإلنقاذ  اإلغاثة  عمليات 
رائ��ع��ة  م��ن ص���ورة  ب��ذل��ك ملمحًا  م��ق��دم��ًا 
مل�����ب�����ادرات ح���ك���وم���ة خ������ادم احل���رم���ني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز ملد 
يد العون واملساعدة للمتضررين يف الدول 

الصديقة والشقيقة.
الدفاع  تطور  ملالمح  رصد  العدد  هذا  ويف 
الوطنية  التنمية  مسرية  رافقت  اليت  املدني 
لبالدنا املباركة، إضافة إىل األبواب الثابتة 
اليت متثل نافذة للتواصل بني قيادة الدفاع 
املدني ومنسوبيه يف مجيع مناطق اململكة، 
بهدف  السعودي،  اجملتمع  فئات  وكافة 
نشر ثقافة السالمة والتوعية مبتطلباتها يف 
مجيع اجملاالت، وعرض لكل املستجدات 
دراسات  من  املدني  الدفاع  عمل  يف جمال 

علمية واخرتاعات وجتهيزات.
وتبقى إسهامات رجال الدفاع املدني وتفاعل 
خنب اجملتمع من املفكرين واألكادمييني 
والكتاب هي رصيدنا املتجدد إلثراء هذه 
الكريم،  ال��ق��ارئ  يفيد  م��ا  بكل  اجمللة 

واهلل من وراء القصد.
أسرة التحرير

أواًل بأول 
ضيف العدد
نقطة ضوء

استطالع
20 سؤااًل

معارف
من الميدان

شعاع
أعالم

بوح القلم 
سالمة

لقاء
مدني × مدني

مجتمع



بن عبد  اللواء سليمان  أوضح  البداية  الدفاع اهلل العمرو نائب مدير عام الدفاع املدني يف  ضباط  لدى  املتميزة  اخل��ربات  العمل أن  التدريبية رجال الدفاع املدني عرب الدورات التدريبية جانب الرتاكم املعريف الذي حيصل عليه امليداني على اختالف بيئته وظروفه، إىل املدني تتشكل من خالل ممارسة  املهارات  ارتباط  ودون  والعلمي تظل هذه اخلربات منقوصة وقاصرة، يف والتحصيل العلمي مبمارسة العمل امليداني املكثفة  التدرييب  اقرتان اجلانب  أن  األمثل حني  ال��ط��ري��ق  ه��و  امليدانية  ثم ب��اخل��ربات  وم��ن  وتنميتها  اخل���ربات  ه��ذه  إلث���راء 
املدني وأضاف اللواء العمرو، ولعل أهم ما يعزز االستفادة منها. الدفاع  رجل  رغبة  هو  التوجه  على الذاتية لضباط الدفاع املدني - املرشحني وهو ما يتحقق من خالل الرجوع إىل السرية يستفاد منها يف جمال اإلدارة والتخطيط به ومتى حتقق ذلك توفرت اخلربات اليت يف تطوير الذات، وحبه للعمل الذي يقوم هذا  حصوله  م��دى  ملعرفة  العمل  األهمية، حبيث يصبح اخلربة اليت تؤهله ألداء مهامها اإلدارية، لقيادة  أمر غاية يف  وهو 

ت��ص��ور  ع��ل��ى  ق������ادرًا  اإلداري  العمل، ال��ض��اب��ط  تفاصيل  بكل  وملمًا  اخل��ربات لألجيال اجلديدة من رجال الدفاع املدني وح����ول ك��ي��ف��ي��ة ن��ق��ل خ����ربات امل��ي��دان��ي��ة ومن ثم اختاذ القرارات السليمة والصائبة.األش��ي��اء،  ه��ذه  مثل  العمرو،  ال��ل��واء  العمل، ق��ال  خ��الل  م��ن  تلقائيًا  انتقاهلا  املهام، كما يتم  أداء  أثناء  املباشر  الفرصة ط��رح مثل ه��ذه اخل���ربات أم���ام األج��ي��ال تعقد بني احلني واآلخر جتعل من السهل أن االجتماعات والندوات واملؤمترات اليت والتفاعل  هل��م  يتيح  وك��ذل��ك  جديد ال��ص��اع��دة  ك��ل  على  واإلط���الع  واالستفادة من الكتسابها  للعمل  املمارسة  ل��ذل��ك توثيق احل���وادث وال��ط��رق التجارب والدورات التأهيلية التخصصية، من خالل  تلفزيونيًا ي��ض��اف  معها  التعامل  يف  من التكتيكية  مفيدة لكل  دروس��ًا  ما جيعلها  وه��و 

لنقل  ووس��ي��ل��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ع 
اخلربات امليدانية.

وأشار اللواء العمرو إىل أعمال 
ال����دف����اع امل���دن���ي يف احل���ج، 
املهام  أب��رز  من  أنها  م��ؤك��دًا 
ال���يت مي��ك��ن أن ت��س��اه��م يف 
امليداني،  العمل  خ��ربات  نقل 
الضباط  م��ن   %40 أن  حيث 
واألفراد يشاركون يف أعمال 
الدفاع املدني يف مواسم احلج 
والعمرة وميارسون أعماهلم يف 
بيئة وظ��روف عمل غري عادية 
وحتت ضغط شديد مبا يفيد 
يف تبادل اخلربات واكتساب 
على  تنعكس  ال��يت  امل��ه��ارات 
مستوى األداء، وهو ما يفسر 
وجود عدد كبري من القيادات 
يتم  وال��يت  املميزة،  واخل��ربات 

دعوتها يف كثري من املناسبات 
لالستفادة من خرباتها يف رسم 
اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ل��ربام��ج 

وخطط تطوير الدفاع املدني.

اللواء عبد اهلل  من جانبه يرى 
بـــن عــبــد الـــرمحـــن اخلــشــمــان 
م��س��اع��د م��دي��ر ع���ام ال��دف��اع 
امل���دن���ي ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة 
لشؤون العمليات، أن االستفادة 
من أصحاب اخلربات امليدانية 
يف الدفاع املدني ميثل ضرورة 
اخل���ربات  ه���ذه  ع��ل��ى  للحفاظ 
األجيال  إىل  انتقاهلا  وضمان 
اجل���دي���دة ل��ت��ت��واص��ل امل��س��رية 

ويرتقي األداء.
االستفادة  ه��ذه  كيفية  وع��ن 
اللواء  يضيف  نظره  وجهة  من 

ذل��ك من  اخل��ش��م��ان، ميكن 
بيانات  ق��اع��دة  إع����داد  خ���الل 
الدفاع  منسوبي  عن  متكاملة 
العلمية  مب��ؤه��الت��ه��م  امل���دن���ي 
ضباطًا  كانوا  سواء  والعملية 
ب��ي��ان  وك���ذل���ك  أف��������رادًا  أو 
اليت ميتلكها  نوعية اخلربات 
ك��ل م��ن��ه��م، وم���ن ث��م إت��اح��ة 
ال��ف��رص��ة ألص��ح��اب اخل���ربات 
للتواصل  امل��ت��م��ي��زة  امل��ي��دان��ي��ة 
م���ع ش��ب��اب ال���دف���اع امل��دن��ي، 
إليهم عرب  ونقل هذه اخل��ربات 
غريها  أو  ال��ك��رتون��ي  منتدى 
م���ن ال��وس��ائ��ل ك��امل��ؤمت��رات 

والندوات والدورات التدريبية.
وي���ق���رتح ال���ل���واء اخل��ش��م��ان، 
خاصة  مجعية  أو  ن��ادي  إنشاء 
مب��ن��س��وب��ي ال����دف����اع امل���دن���ي 

م��ن ال��ض��ب��اط واألف�����راد، يتم 
م��ن خ��الهل��ا ال��ت��واص��ل وت��ب��ادل 

استطالع

خبرات العمل الميداني..
كيف نستثمرها؟

تتراكم خبرات العمل الميداني لدى 
رجال الدفاع المدني من خالل كم 
هائل من التجارب الحية والمهام 

التي تباشرها الوحدات الميدانية في 
مجاالت اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف 

إال أن المخاطر التي يتعرض لها 
أصحاب الخبرة الميدانية، واحتماالت 
انتقال كثير منهم إلى أعمال أخرى 

ذات طابع إداري أو تنظيمي يجعل 
من األهمية بمكان التساؤل عن 

كيفية الحفاظ على هذه الخبرات 
الكبيرة، ونقلها إلى األجيال 

الجديدة وتحقيق أفضل استفادة 
منها في تطوير قدرات الدفاع 

المدني.
»998« استطلعت آراء عدد من 

قيادات الدفاع المدني حول كيفية 
استثمارها والسبل التي يمكن 

من خاللها، نقل هذه الخبرات 
للشباب من الضباط واألفراد.

التفاعل المباشر 
أقصر الطرق النتقال 

الخبرات الميدانية 
لألجيال الجديدة

اللواء سليمان العمرو
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جن���ح ف��ري��ق ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي 

»sasart« منذ تشكيله قبل عدة سنوات أن 

املدني  للدفاع  الدولية  املنظمات  تقدير  ينال 

أداء  يف  تفوقه  خ��الل  من  املدنية  واحلماية 

املهام املنوطة به داخل اململكة وخارجها.

فرتة  يف  واإلنقاذ  البحث  فريق  واستطاع 

واثقة  خ��ط��وات  خيطو  أن  وج��ي��زة  زمنية 

والذي  الدولي،  التصنيف  على  للحصول 

يف  اإلنقاذ  أعمال  يف  للمشاركة  يؤهله 

ال��ك��وارث واحل����وادث الكربى  ح��االت 

العامل، وأن يقدم صورة  يف مجيع أحناء 

السعودي  املدني  الدفاع  لقدرات  مشرفة 

احلرمني  خادم  إطار حرص حكومة  يف 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني 

ال��دع��م  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى   - اهلل  - حي��ف��ظ��ه 

لكافة  واإلنسانية  اإلغاثية  واملساعدات 

أوق��ات  يف  وال��ص��دي��ق��ة  الشقيقة  ال���دول 

احملن واألزمات.

البداية

ب���دأ ف��ري��ق ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي 

مسريته فور تشكيله بناء على توجيهات 

عبد  امللك   - الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

اهلل بن عبد العزيز حيفظه اهلل - كأحد 

واملساندة  الدعم  تقديم  ووس��ائ��ل  آليات 

تعرضها  حال  والشقيقة  الصديقة  للدول 

أو حوادث كربى،  ألي كوارث طبيعية 

ال��دول مبفردها  هذه  من  أي  ق��درة  تفوق 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، ب���اإلض���اف���ة إىل 

االستفادة من قدرات هذا الفريق املتميزة 

أزم��ات يف  أو  أي ح��وادث  التعامل مع  يف 

مجيع مناطق اململكة.

يف  يعتمد  وال���ذي  الفريق  تشكيل  ومت 

ق��وام��ه األس��اس��ي على ق���وات ال��ط��وارئ 

امل��دن��ي، وجمموعات  ب��ال��دف��اع  اخل��اص��ة 

وبعض  السعودية،  املسلحة  للقوات  تابعة 

اهلالل  مثل  األخرى  احلكومية  اجلهات 
األمحر.

السمو  صاحب  من  توجيهات  على  وبناًء 

العزيز-  عبد  ب��ن  ن��اي��ف  األم��ري  امللكي 

السمو  يرمحه اهلل - ورعاية من صاحب 

امللكي األمري أمحد بن عبد العزيز وزير 

السمو  صاحب  من  ومبتابعة  الداخلية، 

مساعد  نايف  بن  حممد  األم��ري  امللكي 

وزير الداخلية للشؤون األمنية، مت اختيار 

واألف��راد،  الضباط  من  الفريق  عناصر 

وفرداً  ضابطًا   160 عددهم  يبلغ  والذين 

البحث  أعمال  بكل  للقيام  املؤهلني  من 

واإلنقاذ يف كافة التخصصات.

التميز مقومات 

ل��ل��دف��اع املدني  ال��ع��ام��ة  وت��ول��ت امل��دي��ري��ة 

يلزم  ما  بكل  الفريق  جتهيز  مسؤولية 

م��ن اآلل��ي��ات وامل��ع��دات امل��ت��ط��ورة، وال��يت 

وصل عددها إىل أكثر من 8 آلية وقطعة 

ومصانع  شركات  أنتجته  ما  أحدث  من 

العامل،  املدني يف  الدفاع  آليات ومعدات 

التدريبية  ال��دورات  تنفيذ  إىل  باإلضافة 

عناصر  جلميع  وخارجها  اململكة  داخل 

املنوطة  املهام  ألداء  يؤهلهم  مبا  الفريق، 

بالتنسيق  وذلك  األكمل  الوجه  على  بهم 

مع كافة اجلهات اليت ينضوي منسوبوها 

ضمن تشكيله.

السعودي  واإلن��ق��اذ  البحث  فريق  وأثبت 

متيزه يف مجيع احلوادث والكوارث اليت 

اهلزات  من  معها-بدءًا  التعامل  شارك يف 

العيص  حمافظة  شهدتها  اليت  األرضية 

فريق البحث واإلنقاذ..

خطوات واثقة للحصول 

على التصنيف الدولي
المنظمات الدولية للحماية المدنية تثمن األداء المتميز للفريق خالل فيضانات باكستان

نقطة ضوء
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أواًل بأول

استقبل صاحب السمو امللكي األمري 
أمحد بن عبدالعزيز وزير الداخلية يف 
مكتب مسوه بالرياض مؤخرًا أصحاب 
وق��ادة  والفضيلة،  األم����راء،  السمو 
القطاعات األمنية، وكبار املسؤولني 
يف الوزارة وقطاعاتها الذين هنأوا مسوه 

مبناسبة تعيينه وزيراً للداخلية.
ويف  بداية االستقبال الذي حضره صاحب 
السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن 
عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون 
األمنية، ومعالي  وكيل وزارة الداخلية 
الدكتور أمحد بن حممد السامل، ألقى 
مسو  وزير الداخلية كلمة رحب فيها 
مشاعرهم  على  وشكرهم  باحلضور 

النبيلة  جتاه  مسوه.
وقال مسو األمري أمحد بن عبدالعزيز: 
»احلمد اهلل على ما أفاء به على هذه 
البالد من نعمة األم��ن واألم���ان اليت 
جاءت بفضل من اهلل سبحانه وتعاىل 
ثم بفضل من أسس هذه البالد امللك 
عبدالعزيز - رمحه اهلل -، واحلمد 
اهلل أن وهبنا قيادة حكيمة ممثلة يف 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
ولي  ومس��و  سعود  آل  عبدالعزيز  ب��ن 

عهده األمني حفظهما اهلل«.
وأكد مسوه أن وفاة صاحب السمو 
امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز آل 
سعود رمحه اهلل تعد خسارة كبرية، 
وقال: »الشك أننا فقدنا رجاًل عظيًما 
وكبرًيا ليس يف نفوسنا بل يف نفوس 
املواطنني وك��ل من عرفه يف  مجيع 
العامل اإلسالمي والعربي، رجاًل خدم 

الدين واملليك واألمن والوطن منذ أن 
كان شابًا صغريًا وهذا أمر اهلل وال 

مفر منه«.
وبني أن مسو األمري نايف بن عبدالعزيز 
بالعمل  اهلل  - كرمه  اهلل  رمح��ه   -
املخلص لدينه ومليكه وبالده، وقال: 
»كان مسوه يعمل جمتهدًا يف إحقاق 
أمر  أواًل يف كل  ويراعي اهلل  احل��ق 
تدعو إىل  ال��يت  البالد  ه��ذه  قيادة  ثم 
لكل  متابعًا  ك���ان  كما  اخل���ري، 
األمور وصادقًا يف العمل خملصًا فيه 
وكرميًا يف العفو وناصحًا لنا مجيعًا 
نبيه  وسنة  أن نسرتشد بكتاب اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم وأن ال نتعجل يف 
األمور وأن نقتدي مبن سبقنا حبكمة 
إنسان حتى  ن��رأف بكل  وأن  وعمل 
املخطئني، وأن نتقصى احلقائق وعدم 
ظلم اآلخرين، وقد رسم لنا - رمحه 
اهلل - طريقًا واضحًا لنتبعه وهو اجلد 
يف العمل واإلخالص واالنضباط وعدم 

تقصد أحد بشر«.
وأوضح مسو وزير الداخلية أن اجلميع 
البالد إخ��وة متعاونون نؤمن  يف ه��ذه 
باهلل واليوم اآلخر ونتبع سنة املصطفى 
أمر  ك��ل  يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
وطاعة ولي األمر الذي مل يتخذ أمرًا 

فيه خمالفًة للشريعة اإلسالمية.
وقال مسوه: » الشك كما يقال »نعمتان 
جمحودتان األمن يف األوطان والصحة 
يف األب���دان ال يدركها اإلن��س��ان ألن 
األم��ن هو األس���اس«، مشرًيا إىل أن 
ف��ذل��ك ش���يء عظيم  إذا فقد  األم���ن 

واس�����رتداده صعب وحي��ت��اج إىل وقت 
تنشد  والشعوب  ال��دول  طويل وك��ل 
األمن ألنه ال منو وال عمل وال راحة وال 
اطمئنان وال حفظ لألموال واألعراض 

وقبلها األرواح إال باالستقرار واألمن.
وأض����اف مس���وه ق��ائ��اًل: » أن��ت��م أيها 
امل��دن��ي��ون وال��ع��س��ك��ري��ون كلكم 
رجال أمن وخلفكم اآلالف من أحناء 
من  املزيد  ب��ذل  إىل  داعيًا  اململكة، 
اجلهود والتطوير واجلد واالجتهاد يف 

خدمة الوطن واملواطن«.
وتابع مسوه: » ال ميكن أن يقول لنا 
أحد إننا ال خنطئ وال ميكن ألحد 
أن يعمل وال خيطئ ولكن الرجوع إىل 
احلق هو الفضيلة يف كل أمر وشأن 
وجي��ب علينا أن نكون صادقني مع 
اهلل سبحانه وتعاىل الذي ال خيفى عليه 
شيء يف السر والعلن ) ومن يتق اهلل 
جيعل له خمرجًا ( وهذا هو املطلوب 
من رجال األمن بالذات بأن يتقوا اهلل 
معهم  يتعاملون  م��ن  ويف  أنفسهم  يف 
يف كل أمر، نعلم أن علينا مسؤولية 
كبرية وهي حفظ األمن واالستقرار 
يف ه��ذا البلد إن ش��اء اهلل، وحن��ن ال 
ووضعنا خلدمة  أب���دًا  أح���دًا  نتقصد 
املواطن واملقيم ليكون آمنًا ومستقرًا 
وأن تطبق األنظمة على اجلميع وبدون 
التهاون فيها، هلذا نقول ملن أراد التوبة 

الباب مفتوح«.
وأكد مسو األمري أمحد بن عبدالعزيز 

أن رجال األمن دعاة للخري ساعون فيه 
وقال:  قوليًا،  أو  لفظيًا  وليس  عمليًا 
يتحرون احلقيقة  دائمًا  أمننا  »رج��ال 
جهدهم  ي��ب��ذل��وا  وأن  ب��ذل��ك  وعليهم 
إلن���ص���اف اجل��م��ي��ع يف ك���ل ش��أن 
وبأعمالكم تستقر األم��ور وتتحسن 
األوض�����اع وحت��ف��ظ��ون أم����وال ال��ن��اس 
ودماءهم وهي األهم وأعراضهم، حنن 
نسري على منهج نراعي فيه اهلل سبحانه 
تعاىل نؤمن باهلل ونوحده ونسعى مبا 

أمرنا به وجنتنب ما نهى عنه«.
ولفت مسوه النظر إىل أن رجال األمن 
امل��ي��دان رس��ل خ��ري وهم  العاملني يف 
ي��أم��رون باملعروف  ال��ذي��ن  اجل��م��اع��ة 
وينهون عن املنكر وكل هذه األمة 
وتنهى عن  باملعروف  تأمر  أن  مدعوة 
املنكر وليس رجال اهليئة فقط هم من 
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر بل 

أنتم بالدرجة األوىل رجال األمن «.
وش����دد مس����وه ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ع��دل 
واالعتدال يف مجيع اجمل��االت وقبلها 
النية احلسنة وفعل اخلري، سائاًل اهلل 
رجال  ألنهم  شبابنا  حيفظ  أن  تعاىل 
املستقبل الذي نظن بهم الظن احلسن.

ودعا مسوه يف ختام كلمته اهلل العلي 
ال��ق��دي��ر أن حي��ف��ظ خ���ادم احل��رم��ني 
الشريفني ومسو ولي عهده األمني وأن 
يوفقهما ملا حيبه ويرضاه وأن حيفظ 
يهدي  وأن  وأمانها  أمنها  البالد  هل��ذه 

اجلميع للصواب وملا فيه اخلري.

مؤكدًا أن رجال األمن دعاة للخري ساعون فيه عمليًا وليس لفظيًا

األمير أحمد بن عبد العزيز يستقبل المهنئين 
بمناسبة تعيينه وزيرًا للداخلية
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بعد اطالعه على التقرير اخلتامي
األمير خالد الفيصل لرجال الدفاع المدني: 

»بيض اهلل وجيهكم«
أشاد صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل 
احلج  جلنة  املكرمة،رئيس  مكة  منطقة  أم��ري 
املركزية باألداء املتميز للمديرية العامة للدفاع يف 
تنفيذ اخلطة العامة لتدابري مواجهة الطوارئ خالل 
املقدسة،واليت  بالعاصمة  امل��ب��ارك  رمضان  شهر 
كان هلا أطيب األثر- بعد توفيق اهلل - يف احلفاظ 
طوال  املعتمرين  من  الرمحن  ضيوف  سالمة  على 

الشهر الكريم .
على  اطالعه  منطقة مكة عقب  أمري  وق��ال مسو 
املدني  ال��دف��اع  ت��داب��ري  خلطة  اخل��ت��ام��ي   التقرير 
ملواجهة الطوارئ بالعاصمة املقدسة لشهر رمضان 
مدير  معالي  إليه  رفعه  وال��ذي  العام  هذا  املبارك 
ع���ام ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق س��ع��د ب��ن ع��ب��د اهلل 
جهودهم  املدني  الدفاع  لرجال  التوجيري،أشكر 
توافدوا  الذين  الرمحن  ضيوف  حلماية  املخلصة 

شهر  ط��وال  العمرة  ألداء  املقدسة  العاصمة  على 
رمضان املبارك .

الفاعل وسرعة استجابتهم يف  وأثنى على تعاملهم 
واألبراج  الفنادق  وقعت يف  اليت  احلوادث  مباشرة 
ب��امل��ن��ط��ق��ة امل��رك��زي��ة وحم��ي��ط امل��س��ج��د احل���رام 
عمليات  وتنفيذ  احل��رائ��ق  إمخ���اد  يف  وجن��اح��ه��م 
اإلخالء واإلسعاف وتقديم صورة رائعة  ومشرفة ملا 
تبذله بالدنا املباركة من جهد وإمكانات خلدمة 

ضيوف الرمحن واحلفاظ على أمنهم وسالمتهم.
التوجيري رسالة لكل رجال  الفريق  ل مسوه  ومحمَ
الدفاع املدني من الضباط واألفراد ضمنها شكره 
من مشاق  وما حتملوا  من جهد  بذلوا  ملا  وتقديره 
أي��ام  ط���وال  والوطنية  اإلنسانية  رسالتهم  ألداء 
وليالي شهر رمضان املبارك،قائاًل هلم »بيض اهلل 

وجيهكم« وجزاكم خري الثواب.

عن  نيابة   التوجيري  الفريق  رف���ع    جانبة   م��ن   
كافة منسوبي الدفاع املدني  أمسى آيات الشكر 
خالد  األم��ري  امللكي  السمو  لصاحب  والتقدير  
الفيصل  على هذ ه اإلشادة وهذا الثناء من مسوه 
ال��ك��ري��م  وال���ذي يعد وس���ام على ص���دور رج��ال 
الدفاع املدني من أمري عرف ببعد  نظره  وحكمته 
وحنكته اإلدارية  املعروفة واملشهودة مؤكدًا أنها 
من  املزيد  لتقديم  هلم  حافزًا  اهلل  ب��إذن  ستكون 

العطاء واجلهد يف خدمة ضيوف الرمحن .

الفريق  املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  رف��ع 
سعد بن عبداهلل التوجيري أمسى معاني التهنئة 
والتقدير  ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك 
بنجاح  اهلل  حيفظه  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
ملواجهة  املدني  الدفاع  لتدابري  العامة  اخلطة 

الطوارئ خالل شهر رمضان املبارك.
وقال الفريق يف تصريح بهذه املناسبة،يشرفنا 
خ��ادم  لسيدي  التهاني  خالص  نرفع  -وحن��ن 
عبد  ب��ن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احل��رم��ني 
ال��ع��زي��ز وول���ي ع��ه��ده األم���ني ص��اح��ب السمو 
امل��ل��ك��ي األم���ري س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز - 
تدابري  خطة  جن��اح  نعلن  أن  اهلل-  حيفظهما 
الدفاع املدني يف توفري كل متطلبات السالمة 
وال��زوار،وال��ت��دخ��ل  املعتمرين  م��ن  للماليني 
السريع والفاعل يف التعامل مع كافة البالغات 
- حبمد  تسجل  احل��وادث،ح��ي��ث مل مت  ع��ن 
يرجع  ما  وهو  مؤثرة  أي حوادث  وتوفيقه  اهلل 
تكامل  إىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  توفيق  بعد 
استعدادات الدفاع املدني البشرية واآللية ألداء 
مهامها اإلنسانية الوطنية - يف اطار ما تقدمه 
الدولة رعاها اهلل من إمكانات هائلة وجهود 

أدائهم  وتيسري  الرمحن  ضيوف  خلدمة  كبرية 
ملناسك العمرة والزيارة.

ب��األص��ال��ة عن  وإن���ي  ال��ت��وجي��ري  الفريق  وأض���اف 
نفسي ونيابة عن رجال الدفاع املدني من الضباط 
واألفراد،أهدي هذا النجاح يف تنفيذ خطة تدابري 
املنورة  واملدينة  املقدسة   بالعاصمة  املدني  الدفاع 
املدني  للدفاع  وفرت  الرشيدة،واليت  القيادة  إىل 
أحدث املعدات واآلليات،ودعمت الربامج التدريبية 

لرجاله لتحقيق أعلى درجات التميز يف األداء.
واستطرد مدير عام الدفاع املدني - وكل التهنئة 
والعرفان لصاحب السمو امللكي األمري أمحد بن 
عبد العزيز وزير الداخلية والذي شٌرفنا باعتماده 
خلطة تدابري الدفاع املدني ملواجهة الطوارئ خالل 

للتنسيق  احلكيمة  وتوجيهاته  رمضان  شهر 
اجل��ه��ات احلكومية  ب��ني ك��اف��ة  وال��ت��ع��اون 
أطيب  هلا  كان  واليت  تنفيذها  يف  املشاركة 

األثر فيما حتقق من جناح.
امللكي  السمو  لصاحب  م��وص��ول  وال��ش��ك��ر 
األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة املكرمة 
بن  العزيز  عبد  األمري  امللكي  السمو  وصاحب 
امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة  أم��ري منطقة  آل س��ع��ود  م��اج��د 
ولصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف 
للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد  العزيز  عبد  بن 
متابعة  على  ح��ري��ص��ًا  األم��ن��ي��ة،وال��ذي ك���ان  
تنفيذ اخلطة يف مجيع مراحلها بدء من مرحلة 

االستعداد والتهيؤ وحتى مرحلة تقييم األداء.

الفريق التويجري يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح خطة تدابير 
الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في رمضان
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عام  م��دي��ر  مساعد  س��ع��ادة  شهد 
الدفاع املدني للشئون الفنية اللواء 
ح��س��ن ب��ن ع��ي��د احمل��م��دي احلفل 
ال��ت��ع��ري��ف��ي ب��امل��ش��روع ال��ت��ط��وي��ري 
أمر  املدني،والذي  الدفاع  آلليات 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  به 
عبد اهلل بن عبد العزيز - حيفظه 
مليار  ق���دره���ا  بتكلفة    - اهلل 
يقارب  لعدد  ري��ال  مليون  ومائتني 
اإلطفاء  معدات  من  آلية   »1200«
قارب   1000 من  وأكثر  واإلنقاذ 

وجهاز إنقاذ.
خالل  احملمدي  اللواء  واستعرض 
احل��ف��ل وال�����ذي أق��ي��م مب��ق��ر ق��وة 
بالعاصمة  املدني  ال��دف��اع  ط��وارئ 
املقدسة عددًا من اآلليات اجلديدة 
اليت مت تأمينها من خالل املشروع، 
مشلت آليات لصهاريج املياه ومواد 
اإلنقاذ  ومعدات  الرغوية  اإلطفاء 
احلرائق  ملباشرة  تستخدم  وال��يت 
واجملمعات  املكشوفة  املناطق  يف 
 4 ع��ن  ت��زي��د  ض��خ  التجارية،بقوة 
آالف ل��رت م��ن م����واد اإلط���ف���اء يف 
ألف   15 إىل  وبسعة تصل  الدقيقة 
املواد  من  لرت   400 و  املياه  من  لرت 
ال��رغ��وي��ة،ب��اإلض��اف��ة إىل س��ي��ارات 

التهوية وطرد الدخان.
كما استعرض مناذج من سيارات 
إضاءة  يف  تستخدم  اإلن��ارة،وال��يت 
امل��واق��ع أث��ن��اء م��ب��اش��رة احل���وادث 
إضاءتها  ش��دة  تصل  بكشافات 
مرت،وكذلك  ليو   100.000 إىل 
تزيد  بارتفاعات  السالمل  سيارات 

عن 56 مرتًا واملزودة مبصعد وسلة 
ألعمال  كجم   220 إىل  محولتها 
اإلنقاذ واإلطفاء يف املباني العالية.

سيارات  من  ع��ددًا  العرض  ومش��ل 
اإلنقاذ الصغرية وآليات التعامل مع 
املباني،واجملهزة  انهيارات  حوادث 
ب��أح��دث ت��ق��ن��ي��ات حت��دي��د م��واق��ع 
األنقاض،وآليات  حتت  احملتجزين 
ال��ت��ل��وث  ح�������وادث  ال��ت��ط��ه��ري يف 
ال�����ك�����ي�����م�����اوي واإلش�����ع�����اع�����ي 
والبيولوجي،باإلضافة إىل عدد من 
األحدث  تعد  واليت  اإلنقاذ  قوارب 
حوادث  يف  لالستخدام  نوعها  من 
أجهزة  وآلية  والفيضانات  السيول 
يتسع  اهلواء  ببنك  واملزودة  التنفس 
ألكثر من2.000 مرت مكعب من 

اهلواء املضغوط.
احملمدي يف كلمة  اللواء  وأوض��ح 
خالل احلفل أن املشروع التطويري 
الدفاع املدني - يعد أكرب  آلليات 
املشاريع التطويرية يف قطاع الدفاع 

املدني - من حيث التكلفة املالية 
خالل  تأمينها  مت  ال��يت  اآلليات  أو 
الفرتة املقبلة،مشريًا إىل أن املشروع 
مش���ل أي���ض���ًا إق���ام���ة ع����دد كبري 
التشغيلي  ال��ت��دري��ب  دورات  م��ن 
مناطق  لآلليات اجلديدة يف مجيع 
الصيانة  أعمال  وكذلك  اململكة 
تصنيع  م���ق���رات  واإلص��������الح،يف 

اآلليات يف الدول املصنعة هلا.
الدفاع  عام  مدير  مساعد  وأك��د 
اآلليات  أن  الفنية  للشئون  املدني 
وال��يت صنعت يف أكرب  اجل��دي��دة 
امل��دن��ي يف  ال��دف��اع  آل��ي��ات  مصانع 
أوروب����ا وأم��ري��ك��ا،ت��ع��د األح��دث 
من نوعها على املستوى الدولي من 
حيث املواصفات الفنية والكفاءة 
جيعلها  مم��ا  امليدانية  التشغيلية 
إض��اف��ة ك��ب��رية ل��ت��ع��زي��ز ق���درات 
مهامه  أداء  على  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
وتلبية  رم��ض��ان واحل���ج  م��وس��م  يف 
عن  يزيد  ملا  الفعلية  االحتياجات 

100 مركزًا جديدًا للدفاع املدني 
مت اع��ت��م��اده��ا يف م��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام 
وزارة  اسرتاتيجية  وف��ق  اجل���اري 
اجلهاز  ق��درات  لتطوير  الداخلية 
واليت حتظى مبتابعة ودعم صاحب 
بن  حممد  األم��ري  امللكي  السمو 
نايف بن عبد العزيز مساعد وزير 
وال��ذي  األمنية  للشؤون  الداخلية 
امل��ش��روع  تنفيذ  كثب  ع��ن  يتابع 
ألداء  املدني  الدفاع  ق��درة  لتعزيز 
رس��ال��ت��ه اإلن��س��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة يف 
محاية مكتسبات الوطن وسالمة 
أب��ن��ائ��ه وامل��ق��ي��م��ني ب��ه وم��واك��ب��ة 
تشهدها  ال����يت  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��س��رية 

اململكة يف مجيع اجملاالت.
احمل��م��دي يف ختام  ال���ل���واء  وع���رب 
ك��ل��م��ت��ه ع����ن ع���ظ���ي���م ش��ك��ره 
خادم  حكومة  تقدمه  ملا  وامتنانه 
احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل 
السمو  وص��اح��ب  العزيز  عبد  ب��ن 
امل��ل��ك��ي األم���ري س��ل��م��ان ب��ن عبد 
رئيس  نائب  العهد،  ول��ي  العزيز 
جم��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع، 
امللكي  السمو  ص��اح��ب  مبتابعة 
 األم�����ري أمح����د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز
للشؤون  ومساعده  الداخلية  وزي��ر 
امللكي  السمو  ص��اح��ب  األم��ن��ي��ة 
األم�������ري حم���م���د ب�����ن ن����اي����ف ب��ن 
كبرية  إمكانات  من  عبدالعزيز 
ل��ت��ط��وي��ر ق����درات ال���دف���اع امل��دن��ي 
حلماية سالمة املاليني من احلجاج 
مناسك  أداء  خ���الل  وامل��ع��ت��م��ري��ن 

احلج والعمرة.

مبتابعة من مسو األمري حممد بن نايف

اللواء المحمدي : المشروع يكلف مليار ومائتين مليون 
ريال لعدد يقارب »1200« آلية من معدات اإلطفاء واإلنقاذ
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األمير مشعل يرأس 
لجنة الدفاع المدني 

بمنطقة نجران

األمري  امللكي  السمو  صاحب  رأس 
مشعل بن عبداهلل بن عبدالعزيز أمري 
منطقة جنران رئيس اللجنة الرئيسية 
اللجنة  اجتماع  اليوم  املدني  للدفاع 

حبضور مجيع األعضاء.
ويف ب��داي��ة االج��ت��م��اع رف��ع مس��و أمري 
م��ن��ط��ق��ة جن����ران ال��ش��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة 
اهتمام  م��ن  ماتوليه  على  ال��رش��ي��دة 
جلميع مشروعات الوطن والعمل على 
اململكة،  أب��ن��اء  احتياجات  حتقيق 
نهضة  تشهد  اململكة  أن  م��وض��ح��ًا 
شاملة يف شتى اجملاالت تهدف إىل أن 

ينعم املواطن بكافة سبل الرخاء.
وبني مسوه أن اللجنة الرئيسية للدفاع 
املدني مناط بها الكثري من األعمال 
املهمة اليت تهدف إىل تقديم ومتابعة 
كل مايتعلق بالسالمة بشكل عام، 
مثمنًا جهود وأعضاء اللجنة يف الفرتة 
من  اللجنة  ب��ه  ق��ام��ت  وم���ا  ال��س��اب��ق��ة 

أعمال.
ومت خالل االجتماع مناقشة توصيات 
وتفعيل  ال��س��اب��ق��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع 
بأعمال  املختص  مسؤوليات  الئحة 
السالمة واألمن الصناعي يف املصاحل 
احلكومية، كما نوقش ما مت عمله 
خ��الل هطول األم��ط��ار م��ؤخ��رًا اليت 
التأكد  شهدتها املنطقة، إىل جانب 
من جاهزية واستعداد اجلهات املعنية 
الدفاع  أعمال  تدابري  لتنفيذ  كافة 

املدني.

أص���در م��ع��ال��ي م��دي��ر ع��ام 
الفريق سعد  املدني  الدفاع 
ال��ت��وجي��ري  اهلل  ع��ب��د  ب���ن 
ف��ردامَ   758 ب��رتق��ي��ة  ق����رارًا 
املدني  الدفاع  منسوبي  من 
اململكة. مناطق  مجيع  يف 

وأوض����ح م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق 
ع����دد  أن  ال�����ت�����وجي�����ري 
م��ن��س��وب��ي ال��دف��اع امل��دن��ي 
م���ن األف�������راد ال���ذي���ن مت 

1433ه���،  اجل��اري  العام  خالل  ترقيتهم 
ال��رت��ب  ك��اف��ة  م��ن  ف����ردامَ   »1879« ب��ل��غ 
وال��ت��خ��ص��ص��ات، ل��ي��ص��ل إمج��ال��ي ع��دد 
جلنة  أعمال  تفعيل  منذ  املرتقني  األفراد 
العامة  ب��امل��دي��ري��ة  امل��رك��زي��ة  ال��رتق��ي��ات 
ثالثني  إىل  سنوات   5 قبل  املدني  للدفاع 

أفراد. وعشرة  وأربعمائة  ألف 
تصريح  يف  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  وأع���رب 
الشكر  عظيم  عن  القرار  صدور  عقب 
األمري  امللكي  السمو  لصاحب  واالمتنان 
الداخلية  وزي���ر  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  أمح��د 
االرت��ق��اء  بشأن  الكرمية  لتوجيهاته   -
بقدرات الدفاع املدني وتطوير بيئة العمل 
الدفاع املدني  وتوفري كل ما يعني رجال 
والوطنية  اإلنسانية  مهامهم  أداء  على 
واملمتلكات  األرواح  على  احل��ف��اظ  يف 
السمو  ول��ص��اح��ب  واخل���اص���ة،  ال��ع��ام��ة 
عبد  بن  نايف  بن  حممد  األمري  امللكي 
للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد  العزيز 
بإنشاء  الرائدة  الفكرة  صاحب  األمنية 
أطيب  هلا  كان  واليت  الرتقيات،  جلنة 
اإلشكاليات  م��ن  كثري  ح��ل  يف  األث��ر 

مس����وه  دع������م  إط��������ار  يف 
الدفاع  ل��رج��ال  وم��ؤازرت��ه 
امل���دن���ي، وح���رص���ه ع��ل��ى 
ت��وف��ري ك��ل اإلم��ك��ان��ات 
واحلوافز  والفنية  امل��ادي��ة 
ألعلى  للوصول  الوظيفية 
أداء  يف  الكفاءة  درج��ات 

بهم. املنوطة  املهام 
التوجيري  الفريق  وأش��ار 
العدد  هذا  ترقية  أن  إىل  
أثره  له  املدني  الدفاع  أفراد  من  الكبري 
الفاعل يف تهيئة أجواء مناسبة وبيئة عمل 
حمفزة ذات خمرجات عالية اجلودة، وال 
األمر  وه��و  امليدانية،  األعمال  يف  سيما 
ضمن  األولويات،  صدارة  يف  يأتي  الذي 
خ��ط��ط وب���رام���ج ت��ط��وي��ر ق����درات ال��ق��وى 
امل��ه��ام  ألداء  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع  ال��ب��ش��ري��ة 

األمثل. الوجه  على  بها  املنوطة 
تهنئته  عن  املدني  الدفاع  عام  مدير  وعرب 
مشلتهم  ال��ذي��ن  امل��دن��ي  ال���دف���اع  ل��رج��ال 
قرارات الرتقية متمنيًا أن يظلوا كعادتهم 
وأن  بهم  الرشيدة  القيادة  ظن  حسن  عند 
من  املزيد  لبذل  هلم  ح��اف��زًا  ذل��ك  يكون 

الوطن. والعطاء يف خدمة  اجلهد 

بعد صدور قرار ترقية 758 فردًا يف خمتلف الرتب والتخصصات
 الفريق التويجري: ترقية 30410 

أفراد من منسوبي الدفاع المدني خالل 
السنوات الخمس الماضية
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تقرير

من فريق الكشافة بمعهد األنجال لقيادة سفينة األمن بوزارة الداخلية

تزدان مسيرة صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية بجواهر من اإلنجازات في جميع المناصب 
والمسؤوليات التي شرٌفت بتوليه لها.. انطالقًا من استشعار كبير بمعنى المسؤولية والواجب والتفاني في أدائهما رفعة للوطن.

األمير أحمد بن عبد العزيز..
مسيرة حافلة باإلنجازات في العمل اإلداري 

واألمني واإلنساني

بالكثري  أي��ض��ًا  م��س��رية مس��وه  وت����زدان 
تفسر هذا  اليت  اإلنسانية،  املواقف  من 

امللكي  القرار  بصدور  اهلائل  الرتحيب 
بتعيينه وزيرًا للداخلية، وتولي مسؤولية 

احلفاظ على أمن البالد اعرتافًا وتقديرًا 
مسوه  ميتلكه  مل��ا  اململكة  أب��ن��اء  م��ن 
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من  خ��ري  جعلته  م��ق��درة  م��ن 
العظيمة،  املهمة  ه��ذه  يتوىل 
وم����ا مي���ت���از ب���ه م���ن مس���ات 
التواضع والعدل وقوة اإلدارة 
ثقافته  إىل  باإلضافة  واحلزم 
األمنية،  وخرباته  املوسوعية 
بتفاصيل  الشاملة  ومعرفته 

اجملتمع السعودي.
وت��ك��ش��ف م��س��رية مس���وه - 
حيفظه اهلل - عن ثراء وعمق 
ال��ك��رمي��ة،  ش��خ��ص��ي��ت��ه  يف 
املناصب  ت��ول��ي  ع��ل��ى  وق���درة 
ال���ق���ي���ادي���ة، ك��ل��ل��ه��ا ب��ت��ول��ي 
م��ن��ص��ب وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
صاحب  الوطن  لفقيد  خلفًا 
نايف  األم��ري  امللكي  السمو 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز - ي��رمح��ه 
اهلل - حيث مجع مسو األمري 
أمحد بن عبد العزيز باقتدار 
القيادة  معادلة  مفردات  بني 
اخلبرية، انطالقًا من مدرسة 
فيها  ت��ل��ق��ى  وال����يت  األم������راء 
حياة  يف  االب��ت��دائ��ي  تعليمه 
وال����ده امل��ل��ك امل��ؤس��س عبد 
العزيز آل سعود - طيب اهلل 
األجنال  مرورًا مبعهد   - ثراه 

ال����ذي أن���ش���أه امل���ل���ك س��ع��ود 
مب��دي��ن��ة ال���ري���اض - وال���ذي 
أكمل فيه املرحلة االبتدائية 

والثانوية. واملتوسطة 
وت��رأس مس��وه خ��الل دراسته 
مب���ع���ه���د األجن����������ال ف���ري���ق 
كشف  وال���ذي  الكشافة، 
من خالله عن بواكري واعدة 
ل��ق��ائ��د ف����ذ، مي��ل��ك ق����درات 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ك���ب���رية، ورغ��ب��ة 
ينفع  ملا  التطوعي  العمل  على 
ورغبته  وإق����دام  اآلخ���ري���ن، 
وت��ط��وي��ع  االك���ت���ش���اف  يف 
لتحقيق  املتاحة  اإلمكانات 

األهداف املرجوة.
تعليمه  لتلقي  مس��وه  وانتقل 
اجلامعي يف واحدة من أعرق 
جامعة  وهي  العامل  جامعات 
وال��يت  كاليفورنيا،  جنوب 
االجنليزية  ال��ل��غ��ة  ب��ه��ا  درس 
ومنها  العلمية  امل��واد  وبعض 
الن�����دز«  »رد  ج���ام���ع���ة  إىل 
فيها  ح��از  وال��يت  األمريكية 
البكالوريوس  ش��ه��ادة  على 

يف العلوم السياسية.
أن  املصادفة  قبيل  من  وليس 

نفسها  اجل��ام��ع��ة  ه���ذه  مت��ن��ح 
مس����وه ش���ه���ادة ال���دك���ت���وراه 
ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة ع��ام  يف 
فيها  خت��رج��ه  وب��ع��د  1999م 
للجهود  تقديرًا  عقود  بثالثة 
اليت حتققت يف  واإلجن���ازات 
توالها،  اليت  املناصب  مجيع 
وتعتز  تفخر  جعلتها  وال���يت 

بأنه أحد خرجيها.
العملية  مسريته  مس��وه  وب��دأ 
م���ي���دان  يف  خت����رج����ه  ف������ور 
إدارة  األعمال وترأس جملس 
من  األهلية  اجلبس  شركة 
عام  نهاية  وحتى   1969 ع��ام 
أكسبه  م��ا  وه���و  1970م، 
بقطاعات  ك��ب��رية،  م��ع��رف��ة 
واسعة باجملتمع، وخربة إدارية 
يف التعامل مع املتغريات أهلته 
السياسي  العمل  مسرية  لبدء 
والتنفيذي بنجاح كبري، بعد 
منطقة  إلمارة  وكياًل  تعيينه 
مكة املكرمة عام 1971م، 
وه�����ي حم���ط���ة االن����ط����الق، 

من خالهلا متيزه  أثبت  واليت 
ت��ول��ي أضخم  ع��ل��ى  وق���درت���ه 
املهام وأرفع املناصب، ونظرًا 
م��ن��ط��ق��ة مكة  خل��ص��وص��ي��ة 
إجنازاته  نالت  فقد  املكرمة 
ب��ه��ا اه��ت��م��ام اجل��م��ي��ع، وال 
مسؤول  أول  كان  أنه  سيما 
املناطق  ي��زور  املستوى  رفيع 
»الليث  ج��دة  جنوب  الواقعة 
وال��ق��ن��ف��دة وال����ربك وغ��ريه��ا« 
ال����وق����ت وحي����رص  ذل�����ك  يف 
أبنائها  ح��اج��ات  تلمس  على 
ذلك  ومن  تلبيتها  على  ويعمل 
الذي  الطريق  إلنشاء  متابعته 
ي��رب��ط ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ومي��ت��د 
فضاًل  ج��ازان،  منطقة  حتى 
ال��ك��ب��رية لعقد  ع��ن ج��ه��وده 
أول اجتماع حملافظات ومدن 
م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة، 
حب����ض����ور مم���ث���ل���ني ل�������وزراء 
والزراعة  والبلديات  الصحة 
ملناقشة  وال��ك��ه��رب��اء  وامل��ي��اه 
وتلبية  اخلدمات  تطوير  سبل 

تزدان مسيرة سموه بالكثير من المواقف
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اح��ت��ي��اج��ات أب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة 
بها  اإلداري  اجلهاز  وتطوير 
اخلدمات  على  الرتكيز  مع 

األمنية.

جهود مشكورة
حمافظات  سكان  ي��زال  وال 
م��ن��ط��ق��ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة - 
من  بكثري  ي��ذك��رون مس��وه 
االرتقاء  يف  جبهوده  العرفان 
التعليمية  اخلدمات  مبنظومة 
فضاًل  واألم��ن��ي��ة،  والصحية 
تنظيم وتطوير  عن جهوده يف 
الرمحن  لضيوف  اخل��دم��ات 

من احلجاج واملعتمرين.
مسو  أن  ال���ت���اري���خ  وي���ذك���ر 
العزيز  عبد  بن  أمحد  األم��ري 
ب��دأ إج��راء دراس��ات  أول من 
رفعه  باقرتاح  للحج،  ميدانية 
عليه  ووافق  الداخلية،  لوزير 
تشكيل  ومت  السامي  املقام 
جلنة تضم ممثلني من كافة 
امل��ع��ن��ي��ة، كما  ال��������وزارات 
اس��ت��م��ر يف دع���م ال��دراس��ات 
وال��يت  ب��احل��ج  ال��ع��الق��ة  ذات 
ل��ل��ج��ن��ة،  مت���ت ع���رب ه����ذه ا 

كانت  اليت  الدراسات  وهي 
مركز  إلنشاء  األوىل  النواة 
أحب���اث احل��ج وال���ذي أصبح 
اآلن منظومة حبثية متكاملة 
أسهمت بدور فاعل يف تطوير 
على  والعمرة  احل��ج  خدمات 
ت��رأس  كما  علمية،  أس��س 
ت��ول��ي��ه منصب  خ���الل  مس���وه 
املكرمة  إمارة مكة  وكيل 
باملنطقة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  جل��ن��ة 
ال��ل��ج��ن��ة  ش������ارك يف  ك���م���ا 

الفرعية للحج.

بداية واعدة
ب����دأت  1975م  ع�����ام  ويف 
واع��دة يف س��رية مسو  مرحلة 
العزيز  عبد  بن  أمحد  األم��ري 
األمر  وذلك بصدور  العملية، 
لوزير  نائبًا  بتعيينه  امللكي 
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ي��ؤك��د ب��ذل��ك 
ج��دارت��ه وم��ق��درت��ه يف جمال 
ع��م��ل ي��رت��ب��ط ب��أغ��ل��ى وأه���م 
وهو  اإلن��س��ان  حياة  مقومات 

العمل األمين.
واك��ت��س��ب مس���وه م��ن خ��الل 
ق���رب���ه م���ن ص���اح���ب ال��س��م��و 

تقرير

ثراء وعمق في الشخصيه وقدرة على تولي المناصب القيادية كللها بتولي منصب وزير الداخلية
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عبد  بن  نايف  األمري  امللكي 
العزيز - يرمحه اهلل - خربة 
والتعامل مع  اإلدارة  هائلة يف 
األزمات ورعاية أمن اململكة 
وال��ت��ص��دي ل��ك��ل حم���اوالت 
امل���س���اس ب����ه، وخ����الل ه��ذه 
أمح��د  األم���ري  تبنى  ال��ف��رتة، 
وضع  مهمة  العزيز  عبد  ب��ن 
الداخلية  لوزارة  تنظيم جديد 
القطاعات  مجيع  مهام  حيدد 
تطوير  وحي��ق��ق  هل��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
مج��ي��ع األج��ه��زة األم��ن��ي��ة مبا 
العصر  وم��ت��غ��ريات  يتناسب 

وحتدياته.
وق�����د أمث�����ر ه�����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م 
نقلة  إح�����داث  ع���ن  ال��دق��ي��ق 
ن��وع��ي��ة يف ق����درات األج��ه��زة 
الدفاع  جهاز  ومنها  األمنية 
التجهيزات  حيث  من  املدني 
أو  البشرية،  وال��ق��وى  الفنية 
التدريبية،  األساسية  البنى 
ومكافأة  ال��رتق��ي��ات  ون��ظ��ام 
امل��ت��م��ي��زة، فضاًل  ال��ك��وادر 
ملنسوبي  الفرصة  إتاحة  عن 
لالبتعاث  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة 
اجل���ام���ع���ات  يف  ل����ل����دراس����ة 
يعزز  مبا  واألجنبية  السعودية 
والعملية  العلمية  خرباتهم  من 

ألداء املهام املنوطة بهم.

في مواجهة اإلرهاب
آلفة  البالد  تعرضت  وعندما 
اإلره���اب وال��ت��ط��رف، جتلت 
بن  األم��ري أمحد  مقدرة مسو 
مع  التعامل  يف  العزيز  عبد 
اعتمد  ح��ي��ث  اخل��ط��ر  ه���ذا 
ت��وج��ي��ه  امل����ب����ادرة يف  م��ن��ه��ج 
موجعة  اس��ت��ب��اق��ي��ة  ض��رب��ات 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلج���رام���ي���ة يف 
م��ه��ده��ا، ووق���ت ال��ب��الد من 
شرها- باإلضافة إىل اعتماد 
م��ب��دأ امل��ن��اص��ح��ة وال��ت��س��ام��ح 
ع��ل��ى م��ن ث��ب��ت ت��وب��ت��ه��م ممن 
ت����ورط����وا يف االخن�������راط يف 
ت��أث��روا  أو  التنظيمات  ه��ذه 
الذي  األمر  وهو   - بأباطيلها 
يشيد  أمج����ع  ال���ع���امل  ج��ع��ل 
التعامل  يف  اململكة  بتجربة 
إىل  ويتطلع  اآلف���ة،  ه��ذه  م��ع 

االستفادة منها.
لذلك جتلت  م��واٍز  سياق  ويف 
إن��س��ان��ي��ة األم����ري أمح����د بن 
مع  تعامله  يف  العزيز،  عبد 
قضايا  يف  امل��ت��ورط��ني  أس���ر 
ملعاناة  واس��ت��ش��ع��اره  إره��اب��ي��ة 
منهم، كما  واألمهات  اآلباء 
جت��ل��ت إن��س��ان��ي��ت��ه يف دع��م��ه 

اخلريية  األنشطة  من  لكثري 
ظلت  بينما  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
رع��اي��ت��ه مل��ن��س��وب��ي األج��ه��زة 
واألفراد  الضباط  األمنية من 
مت���ث���ل ع����الم����ة ف�����ارق�����ة يف 
- من خالل  اهتمامات مسوه 
توفري  على  الشديد  ح��رص��ه 
تساعدهم  ال��يت  العمل  بيئة 
وتوجيهاته  عملهم،  أداء  على 
الواجب  شهداء  أسر  برعاية 
بسفر  وأوام����ره  وامل��ص��اب��ني، 
من تتطلب حالته منهم العالج 
خ����ارج امل��م��ل��ك��ة وم��ت��اب��ع��ت��ه 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ل��س��ري ال��ع��الج، 
الكثري  زي��ارة  على  وحرصه 
أثناء  واملصابني  املرضى  من 

تلقيهم العالج باململكة.

من مناقب األمير
أمحد  األم��ري  يعرفون  ال��ذي��ن 
ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز ي��ع��ل��م��ون 
مت���ام���ًا أن����ه ق��ل��ي��ل ال��ك��الم 
وقدرة  واإلجناز  العمل  كثري 
والتمحيص  التخطيط  على 
ق���رار، كما  أي  اخت��اذ  قبل 
والتواضع  احللم  عنه  يعرفون 
وال���ع���ط���ف ع���ل���ى أص���ح���اب 

احلاجات - يرى املقربون منه 
أنه يبادر دائمًا لالستماع إىل 
ويبدي  بابه  يطرق  م��ن  ك��ل 
ت���ق���دي���رًا وت��رح��ي��ب��ًا ل��ك��ب��ار 
وال  والفقراء  واملرضى  السن 
املظامل  نظر  يف  جهدًا  يدخر 
سعيًا  ع��ل��ي��ه،  ت��ع��رض  ال���يت 
ف��ض��اًل  ال���ع���دل  إىل حت��ق��ي��ق 
االنضباط  على  حرصه  ع��ن 
وال��دق��ة يف ك��اف��ة ش��ؤون��ه، 
مجيع  يف  ال����ق����راءة  وع���ش���ق 
اجملاالت وحب الشعر واألدب 
عن  فضاًل  التاريخ،  وكتب 
وممارسته  للصحراء  عشقه 
ل��ري��اض��ة ال��ق��ن��ص وال��ص��ي��د 
ف��راغ��ه، كذلك  أوق���ات  يف 
هوايته القتناء اجلياد العربية 
األص��ي��ل��ة، وه��ي مس��ات تعرب 
حبق عن اهتمامات قائد نبيل 
ورج��ل أم��ن ف��ذ، وتؤكد أن 
بتعيني  امللكي  األمر  صدور 
ميثل  للداخلية،  وزي��رًا  مسوه 
بداية جديدة يف مسرية مسوه 
لتحقيق مزيد من اإلجنازات، 
وت��ت��وجي��ًا ل��ع��ط��ائ��ه ك��واح��د 
ال��ذي��ن ميتلكون  ال��ق��ادة  م��ن 
هلا  حدود  ال  إبداعية  ق��درات 
من  بهم  ي��ن��اط  م��ا  أداء  يف   -

مهام ومسؤوليات.

تجلت إنسانية األمير في تعامله مع أسر المتورطين في قضايا إرهابية
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األمير أحمد بن عبد العزيز
أهٌل لقيادة سفينة األمن

قيادات الدفاع المدني تهنئ سموه بالثقة الغالية

تقرير
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ال��دف��اع املدني  ق��ي��ادات  رف��ع��ت 
أص���دق ال��ت��ه��ان��ي وال��ت��ربي��ك��ات 
األم��ري  السموامللكي  لصاحب 
أمح�����د ب����ن ع���ب���د ال���ع���زي���ز آل 
من  الغالية  الثقة  على  س��ع��ود، 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  ل��دن 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك 
- حيفظه اهلل - وص��دور األمر 
مسوه  بتعيني  الكريم  السامي 
وزي�������رًا ل��ل��داخ��ل��ي��ة، ل��ي��واص��ل 
الوطن  خدمة  يف  عطائه  مسرية 
واحلفاظ على أمن البالد والعباد 
من خالل ما يتمتع به من مقدرة 
ك��ب��رية وخ����ربات ه��ائ��ل��ة ورؤي���ة 
الثقة  هل��ذه  أه���اًل  جعلته  ن��اف��ذة 
الغالية وهذه املسؤولية الكبرية.
الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  وع��رب 
امل��دن��ي الــفــريــق ســعــد بــن عبد 
خ��ال��ص  ع���ن  الـــتـــوجيـــري  اهلل 
امللكي  السمو  لصاحب  تهنئته 
العزيز  عبد  ب��ن  أمح��د  األم���ري 
السامي الكريم  لصدور األمر 
سائاًل  للداخلية،  وزيرًا  بتعيينه 
ميد  أن  وت��ع��اىل  س��ب��ح��ان��ه  اهلل 
مسوه بالعون والتوفيق والسداد 
مل��واص��ل��ة إجن���ازات���ه يف إرس���اء 

دعائم األمن واالستقرار.
وأض����اف ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري- 
ب���امس���ي ون���ي���اب���ة ع����ن مج��ي��ع 
م��ن��س��وب��ي ال���دف���اع امل���دن���ي يف 
برفع  أتشرف  اململكة،  رب��وع 
السمو  لصاحب  التهنئة  خالص 
ب��ن عبد  امللكي األم��ري أمح��د 
الغالية  الثقة  ه��ذه  على  العزيز 
اي���اه س��ي��دي خ��ادم  أواله  ال���يت 
عبد  امللك  الشريفني  احلرمني 
بتعيينه   - العزيز  عبد  بن  اهلل 
وزيرًا للداخلية، فهو أهٌل لكل 
ثقة مبا ميتلك من خربات عملية 
فريدة  شخصية  ومس��ات  هائلة 
جت��م��ع ب��ني احل���زم وال��ك��ف��اءة 
واحلكمة، وبعد النظر وسداد 
ال��رأي، وهو ما ثبت عمليًا من 
اليت  خالل اإلجنازات الكبرية 
امللفات  م��ن  كثري  يف  حتققت 
األم���ن���ي���ة ال����يت أش�����رف مس��وه 
التنظيمات  ملف  ومنها  عليها، 

اإلره�����اب�����ي�����ة واجل����م����اع����ات 
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة، وجن��ح��ت ج��ه��وده 
هلا  ال��ت��ص��دي  وس��ي��اس��ات��ه يف 
البالد  ووقاية  جذورها  واقتالع 

من شرها.
أن   - التوجيري  الفريق  وذكر 
مس���و األم�����ري أمح����د ب���ن عبد 
ج��ان��ب مس��ات��ه  إىل   - ال��ع��زي��ز 
ال���ق���ي���ادي���ة وح���س���ه ال���وط���ين، 
تقديم  إىل  سباق  للخري،  حمب 
الدعم واملساندة لكل احلاالت 
أسر  مقدمتها  ويف  اإلنسانية، 
شهداء الواجب من العسكريني 
وم��ن��س��وب��ي األج��ه��زة األم��ن��ي��ة، 
برعايته  أحاطهم  طاملا  والذين 
الرعاية  بتقديم  ووج��ه  ودع��م��ه 
واملصابني  للمرضى  الصحية 
اململكة،  وخ��ارج  داخ��ل  منهم 
لدعم  م��ب��ادرات��ه  إىل  باإلضافة 
ك��ث��ري م��ن األن��ش��ط��ة اخل��ريي��ة 

واالجتماعية واإلنسانية.
املدني  الدفاع  عام  مدير  وأشار 
إىل ح��رص مس��و األم���ري أمحد 
على حتديث   - العزيز  عبد  بن 
األمنية  األجهزة  وتطوير قدرات 
املادية  اإلمكانات  وتوفري كل 
املدني  ال��دف��اع  جل��ه��از  والفنية 
على  احل��ف��اظ  يف  مهامه  ألداء 
م��ك��ت��س��ب��ات ال���وط���ن وس��الم��ة 
أب��ن��ائ��ه وال���ذي ك��ان ل��ه أطيب 

ق��درات  إليه  وصلت  فيما  األث��ر 
الدفاع املدني السعودي من تطور 
وامتالكه  امل��ه��ام  كافة  ألداء 
ألرق�������ى امل�����ع�����دات واآلل����ي����ات 
الكريم  ح��رص مس��وه  كذلك 
ت��ك��ري��م أص��ح��اب األداء  ع��ل��ى 
املدني  الدفاع  رجال  من  املتميز 
واإلشادة جبهودهم وتضحياتهم. 
التوجيري،  الفريق  واستطرد 
بالقول: نعاهد مسو األمري أمحد 
بن عبد العزيز وزير الداخلية - 
والعمل  اجلهد،  بذل كل  على 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى أم�����ن ال���وط���ن 
وسالمة أبنائه، آملني أن نكون 
والة  تطلعات  ق��در  على  دائ��م��ًا 
ملا فيه  األمر - حيفظهم اهلل - 
سائلني  املباركة،  بالدنا  خري 
والسداد  التوفيق  لسموه   - اهلل 
يف  العظيمة  مسؤولياته  ألداء 
إرساء دعائم األمن واالستقرار.

من جانبه قال اللواء سليمان بن 
عبداهلل العمرو، نائب مدير عام 
الدفاع املدني، يشرفين أن أرفع 
السمو  لصاحب  التهنئة  خالص 
ب��ن عبد  امللكي األم��ري أمح��د 
السامي  األمر  لصدور  العزيز، 

الكريم بتعيينه وزيرًا للداخلية 
كبرية  ثقة  من  ذلك  ميثله  وما 
هو حبق أهٌل هلا، مبا يتمتع به 
اخت��اذ  على  وق���درة  مناقب  م��ن 
أصعب القرارات، وما ميتلكه 
من خربات إدارية وأمنية، جتلت 
يف جناحه الباهر يف كثري من 
امللفات، ومنها على سبيل املثال 
اإلرهابية،  للجماعات  التصدي 
يف جتربة أشاد بها العامل فضاًل 
تطوير كثري  يف  إجن��ازات��ه  عن 
من األجهزة والقطاعات األمنية 
ومنها الدفاع املدني حتى وصلت 
الذي  الراقي  املستوى  هذا  إىل 

نفخر به مجيعًا.
وأضاف اللواء العمرو، أن مسو 
األمري أمحد بن عبد العزيز إىل 
ميلك  وكفاءته  ق��درت��ه  جانب 
وشهامة  نبياًل،  إنسانيًا  حسًا 
عن  يغيب  وال  واس��ع��ة،  وثقافة 
وتوجيهاته  مبادراته  الذاكرة 
لرعاية أسر الشهداء واملصابني 
م���ن رج�����ال ال����دف����اع امل���دن���ي، 
على تكريم أصحاب  وحرصه 
األداء املتميز - يف إطار حرصه 
ق���درات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  املستمر 
اجلهاز ألداء رسالته يف احلفاظ 

خبرات عملية هائلة 
وسمات شخصية 
فريدة تجمع بين 

الحزم والكفاءة
الفريق سعد بن عبد اهلل التوجيري
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ع��ل��ى امل��ك��ت��س��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 
واحلفاظ على أرواح وممتلكات 

أبناء الوطن واملقيمني به.

أما اللواء طيار حممد بن عيد 
احلــربــي ق��ائ��د ط���ريان األم���ن، 
السمو  ن��ه��ن��ئ ص��اح��ب  ف��ق��ال: 

ب��ن عبد  امللكي األم��ري أمح��د 
للداخلية  وزي��رًا  بتعيينه  العزيز 
 - الناجحة  املسرية  ليواصل   -
السمو  صاحب  الوطن،  لفقيد 
عبد  ب��ن  ن��اي��ف  األم���ري  امللكي 
واليت   - اهلل  يرمحه   - العزيز 
أوص��ل��ت األج���ه���زة األم��ن��ي��ة يف 

ه��ذا  إىل  امل���ب���ارك���ة  ب���الدن���ا 
درع��ًا  وجعلها  الرفيع  املستوى 
حماوالت  أي  مواجهة  يف  صلبًا 

للمساس بأمن البالد والعباد.
وال خيفى على أحد جهود مسو األمري 
أمحد بن عبد العزيز - حيفظه اهلل 
- يف تطوير قدرات األجهزة األمنية 
األكمل  الوجه  على  رسالتها  ألداء 
املادية  اإلمكانات  بكل  ودعمها 
والفنية والبشرية اليت تؤهلها للقيام 
مبهامها، ومن ذلك اسطول طريان 
أح��دث  ال��ذي أصبح يضم  األم���ن، 
الطيارين  م��ن  وخن��ب��ة  ال��ط��ائ��رات، 

ال��س��ع��ودي��ني امل��ؤه��ل��ني ع��ل��ى أعلى 
اهلل سبحانه  من  بتوفيق  املستويات 
وتعاىل ثم توجيهات مسوه الكريم- 
ويسدد  جهوده  يوفق  أن  اهلل  نسأل 

خطاه ملا فيه خري بالدنا وأمنها.

وي����رى الــــلــــواء حمــمــد بـــن عبد 
عام  م��دي��ر  مساعد  الــقــرنــي  اهلل 
التخطيط  لشؤون  املدني  الدفاع 
السامي  ال��ق��رار  أن  وال��ت��دري��ب، 
ال����ك����ري����م خل�������ادم احل���رم���ني 
بتعيني   - اهلل  حيفظه  الشريفني 
األم��ري  امللكي  السمو  ص��اح��ب 
أمح���د ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزي����رًا 
أبناء  تطلعات كل  لبى  للداخلية 
امل��م��ل��ك��ة وم��ن��س��وب��ي األج��ه��زة 
األم��ن��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���ل���وزارة على 
اخل��ص��وص، فسموه كان  وج��ه 
حاضرًا طوال الوقت يف كل ما 
وم��ا شهدته  إجن���ازات  من  حتقق 
تطوير يف  من  األمنية  القطاعات 
وكوادرها  وجتهيزاتها  قدراتها 
خ��الل ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، وهو 
امل��ب��ادر دائ��م��ًا - حيفظه  أي��ض��ًا 
ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  ل��دع��م   - اهلل 
يلزم  ما  بكل  األمنية  واألج��ه��زة 
للوصول ألرقى مستويات اجلودة 
والكفاءة يف أداء مهامها، مبا يف 
وتنفيذ  التدريب  مستلزمات  ذلك 
باإلضافة  املستقبلية،  اخلطط 

سموه كان حاضرًا 
في كل ما شهدته 

القطاعات األمنية 
من تطوير

اللواء حممد بن عبد اهلل القرني

االختيار الحكيم 
واألمثل لقيادة 

سفينة األمن في 
المملكة

اللواء قابل مقبل الغامني

ال يخفى على أحد 
جهود األمير أحمد 

في تطوير قدرات 
األجهزة األمنية

اللواء طيار حممد بن عيد احلربي

األمير أحمد يملك 
حسًا إنسانيًا نبياًل 

وشهامة وثقافة 
واسعة

اللواء سليمان بن عبداهلل العمرو

الجميع يشهد 
بإنجازات سموه في 

التصدي للجماعات 
التخريبية واإلرهابية
اللواء عبد اهلل بن حممد القرني

تقرير
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إىل حرصه الكبري على التواصل 
األمنية،  األج��ه��زة  منسوبي  م��ع 
العمل  بيئة  لتحسني  وتوجيهاته 
التوفيق  لسموه  اهلل  نسأل  بها، 
والسداد ونعاهده على بذل اجلهد 

ملا فيه خري الوطن ورفعته وأمنه.

الــــلــــواء عــبــد اهلل بن  وي��ت��ف��ق 
مدير  مساعد  القرني  حممد 
للشؤون  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ع��ام 
اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة م��ع ال��ق��ول، 
السمو  ص��اح��ب  ت��ع��ي��ني  ب���أن 
بن عبد  األمري أمحد  امللكي 
جاء  للداخلية،  وزي��رًا  العزيز 
رج��ال  مجيع  لتطلعات  ملبيًا 
ال��دف��اع امل��دن��ي وإخ��وان��ه��م يف 
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة األخ����رى، 
وك����ل أب���ن���اء امل��م��ل��ك��ة، ملا 
من  الكريم  مسوه  عن  عرف 
وما  وخربة،  وكفاءة  حكمة 
- حيفظه  م���ن مس���وه  مل��س��وه 
على  من حرص كبري   - اهلل 
أم��ن ال��ب��الد وال��ع��ب��اد، فضاًل 
املشهودة  إجن���ازات مس��وه  عن 
ل��ل��ج��م��اع��ات  ال���ت���ص���دي  يف 
التخريبية واإلرهابية من خالل 
إش���راف���ه امل��ب��اش��ر ع��ل��ى ه��ذا 
امللف األمين احلساس وغريها 
ال���يت يشهد  م���ن اإلجن������ازات 
واليت  وال��دان��ي،  القاصي  بها 

تعيينه  ق��رار  حكمة  تؤكد 
يف ه���ذا امل��ن��ص��ب ال��رف��ي��ع مع 
أمنياتنا ودعواتنا لسموه  كل 

بالتوفيق.

قابل  الــلــواء  أك��د  ناحيته  من 
مدير  مساعد  الــغــامنــي  مقبل 
ع���ام ال���دف���اع امل��دن��ي ل��ل��ش��ؤون 
اخل����ربات  أن  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
الشخصية  واملواصفات  اهلائلة 
امللكي  السمو  لصاحب  الفذة 
العزيز  عبد  ب��ن  أمح��د  األم���ري 
مجيع  يف  وإجن��ازات��ه  وجناحاته 
املناصب اليت توالها، تشري إىل 
أن القرار السامي بتعيينه وزيرًا 
للداخلية هو االختيار احلكيم 
األم��ن  سفينة  ل��ق��ي��ادة  واألم��ث��ل 
يف امل��م��ل��ك��ة، ف��ه��و رج���ل أم��ن 
م��ن ط���راز ف��ري��د وق��ائ��د جيمع 
واإلدارة  واحل��زم  احلكمة  بني 
ال���واع���ي���ة مب���ت���غ���ريات ال��ع��ص��ر 
ج��ان��ب  إىل  ه����ذا  وحت���دي���ات���ه، 
والذي  وتواضعه اجلم  إنسانيته 
جعله قريبًا من قلوب املواطنني، 
وغريها من السمات اليت جتعله 
األم��ن  منظومة  ي��ق��ود  م��ن  خ��ري 
ويسري بها إىل املزيد من التطور 
التهنئة  خالص  مع  والكفاءة، 
يسدد  ب��أن  وال��دع��اء   - لسموه 

خطاه ملا فيه اخلري. 

أم���ا الـــلـــواء عــبــد اهلل بــن حممد 
الدفاع  عام  مدير  مساعد  الغنام 
فقال:  العمليات  ل��ش��ؤون  امل��دن��ي 
لصاحب  نرفعها  التهنئة  خالص 
بن  أمح��د  األم��ري  امللكي  السمو 
الغالية  الثقة  على  العزيز،  عبد 
وتعيينه وزيرًا للداخلية وهو جدير 
على  تشهد  هلا،  وأهل  الثقة  بهذه 

امل��واق��ع  ذل��ك إجن��ازات��ه يف مجيع 
بتوليه  ش��رُف��ت  ال���يت  وامل��ن��اص��ب 
هل���ا، ف��ه��و رج���ل م��ن ط���راز فريد 
وقائد ميتلك كل مقومات القيادة 
وقدرة  إداري��ة  معرفة  من  الناجحة 
ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط وإمل�����ام ك��ام��ل 
مبتطلبات العمل امليداني لألجهزة 
ل��س��م��وه  اهلل  ف��ن��س��أل  األم���ن���ي���ة، 

الكريم التوفيق والسداد.

وحتدث مساعد مدير عام الدفاع 
الــلــواء  الفنية   للشؤون  امل��دن��ي 
فقال  احملمدي،  عيد  بن  حسن 
صاحب  بتعيني  مجيعًا  سعدنا 
بن  أمحد  األمري  امللكي  السمو 
ملا  للداخلية  وزي���رًا  العزيز  عبد 
األجهزة  منسوبي  مجيع  يعرفه 
من  الكريم  مس��وه  عن  األمنية 
مقدرة قائمة على العمل واإلجناز 
املستقبل  استشراف  على  وقدرة 
واخت��������اذ أص���ع���ب ال�����ق�����رارات 
حب��ك��م��ة وح�����زم، ف��ض��اًل عن 
وحبه  اإلنسانية  ومساته  مناقبه 
للخري، ودراية كاملة مبكونات 

اجملتمع السعودي.

مقدرة قائمة 
على اإلنجاز وقدرة 

على استشراف 
المستقبل

اللواء حسن بن عيد احملمدي

سموه جدير بهذه 
الثقة وأهل لها 
تشهد على ذلك 

إنجازاته
اللواء عبد اهلل بن حممد الغنام

أثبتت التجارب 
قدرة سموه على 

التعامل مع أصعب 
التحديات

العميد عبد اهلل بن حامد األمحري
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الثقة  ب��ه��ذه  مس��وه  نهنئ  إذ  وحن��ن 
الغالية - فإننا على ثقة من أن سفينة 
املباركة - سوف  األمن يف بالدنا 
تبحر مبشيئة اهلل تعاىل باجتاه آفاق 

رحبة للتطور والتحديث.

أوض���ح  ذات������ه،  ال���س���ي���اق  ويف 
ـــن حــامــد  ب الــعــمــيــد عــبــد اهلل 
العامة  اإلدارة  مدير  األمحـــري 
تعيني  أن  واحل���م���اي���ة  ل���ألم���ن 
األمري  امللكي  السمو  صاحب 
أمح���د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزي���رًا 
القيادة  ثقة  ي��ؤك��د  للداخلية 
الكبرية  ق��درت��ه  يف  ال��رش��ي��دة 
احلفاظ  يف  الرفيعة  وكفاءته 
ع��ل��ى األم�����ن وال���ت���ص���دي ألي 
استقرار  م��ن  للنيل  حم���اوالت 
التجارب  أثبتت  وق��د  ال��ب��الد، 
واألحداث قدرة مسوه - حيفظه 
أصعب  مع  التعامل  على   - اهلل 
ال��ت��ح��دي��ات واخت����اذ ال��ق��رارات 
مواجهة  يف  واحل��ازم��ة  املناسبة 
به  املساس  أو  تهديد لألمن  أي 
تطوير  يف  الكبري  وجن��اح��ه   -

األجهزة األمنية وتعزيز قدراتها 
البشرية،  القوى  أو  اآلليات  من 
بهذه  لسموه  التهنئة  فخالص 
أن  اهلل  سائلني  الغالية،  الثقة 
الضخمة  مسؤولياته  يف  يوفقه 
اهلل  مبشيئة  مجيعًا  وسيجدنا 
جنودًا خملصني خلدمة الوطن.

عبد  العميد  أك��د  ناحيته  من 

مدير  روحـــــن  أبــــو  حـــامـــد  اهلل 
اإلدارة العامة لإلمداد والتموين 
ال��س��م��و  ص���اح���ب  ت��ع��ي��ني  أن 
ب��ن عبد  امللكي األم��ري أمح��د 
ميثل  للداخلية،  وزي���رًا  العزيز 
احلافلة  مل��س��رية مس��وه  ت��ت��وجي��ًا 
ب����اإلجن����ازات وال��ن��ج��اح��ات يف 
اليت  واملهام  املسؤوليات  مجيع 
خلرباته  وتقديرًا  إليه  أسندت 
األم����ين  اجمل�������ال  اهل���ائ���ل���ة يف 
وليس  والتنظيمي،  واإلداري 
ال��رتح��ي��ب  أدل ع��ل��ى ذل���ك م��ن 
ال��ك��ب��ري ب��ه��ذا ال��ق��رار وال���ذي 
األج��ه��زة  منسوبي  مجيع  غمر 
التابعة لوزارة الداخلية بالسعادة 
وتفاؤل،  ثقة  وكلنا  والفرحة، 
بأن تتواصل فصول هذه املسرية 
أطيب  وتؤتي  لسموه  الناجحة 
ال��ث��م��ار يف مج��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 

األمنية مبشيئة اهلل تعاىل.

األستاذ  االجت��اه، عرب  ذات  ويف 
ســعــيــد الــقــحــطــانــي م��دي��ر ع��ام 
سعادته  ع��ن  املكلف  امليزانية 
امللكي  السمو  صاحب  بتعيني 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  األم���ري أمح���د 
وزي�����رًا ل��ل��داخ��ل��ي��ة ف��ق��ال: كل 
الشكر والعرفان نرفعه لسيدي 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم 
ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز - 
حيفظه اهلل - على هذا االختيار 

أمح��د  األم���ري  لسمو  احل��ك��ي��م 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف��ه��و خ��ري من 
يتحمل مسؤولية األمن يف بالدنا 
من  عنه  ُع��رف  مبا   - املباركة 
ميتلكه  ومب��ا  وح���زم،  حكمة 
م���ن خ�����ربات ك���ب���رية وم��ع��رف��ة 
األمين  العمل  بتفاصيل  شاملة 
الكريم  لسموه  التهنئة  وك��ل 
نثق  وال��يت  الغالية-  الثقة  بهذه 
يف أنه أهٌل هلا وأنه خري من يقوم 

مبسؤولياتها.

من جانبه قال األستاذ ناصر بن 
منري العتييب مدير عام الشؤون 
اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة، ك��ل رج��ال 
رج��ال  مقدمتهم  ويف  األم����ن- 
ال��دف��اع امل��دن��ي س��ع��دوا بتعيني 
األمري  امللكي  السمو  صاحب 
أمح���د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز وزي���رًا 
لقربه منهم وحرصه  للداخلية، 
على   - اهلل  حيفظه   - املستمر 
ورع��اي��ت��ه  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  تلمس 
ال��ك��رمي��ة ل��ش��ه��داء ال��واج��ب 
وأس���ره���م وم��ت��اب��ع��ت��ه ألح����وال 
ما  إىل  ب��اإلض��اف��ة  امل��ص��اب��ني، 
نعلمه مجيعًا من مناقبه ومساته 
على  الفائقة  وق��درت��ه  الطيبة، 
لسموه،  التهنئة  فكل  اإلجن��از 
ي��وف��ق��ه  أن  ال���دع���اء  وخ���ال���ص 

ويسدد خطاه.

تقرير

كل رجال الدفاع 
المدني سعدوا 

بتعيين سموه وزيرًا 
للداخلية

أ. ناصر بن منري العتييب

الثقة الغالية تتويج 
لمسيرة سموه 

الحافلة باإلنجازات 
والنجاحات

العميد عبد اهلل حامد أبو روحن

خير من يتحمل 
مسؤولية األمن 

بما عرف عنه من 
حكمة وحزم

أ. سعيد القحطاني
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شكرًا
سمو أمير الرياض..

استيقظنا حنن سكان اجملمع السكين، )66( شقة تقطنها عائالت مصرية، والذي يعلو 
أحد أسواق شارع من أشهر شوارع مدينة الرياض)الوزير( صبيحة يوم األحد املاضي، وحتديدًا 
يف السادسة والربع على رائحة دخان كثيف يلف العمارة من كل مكان، سرعان ما تسلل 
داخل الشقق املأهولة بالسكان، واليت كان أصحابها، وأسرتي منهم يف سبات عميق، على 

إثر اندالع حريق كبري أسفل عمارتنا، طال 29 حماًل جتاريًا.
كانت تلك املشاهد اليت رمسها هذا احلريق غاية يف القسوة، حيث اشتعلت ألسنة اللهب يف 
اللحظات األوىل للحريق، الذي أصاب سكان الشارع حبالة من اهللع على قاطين البناية، 
اليت تصاعدت منها ألسنة النريان، وسط خماوف على سكان البناية، سواء من البناية نفسها 

أم البنايات اجملاورة. 
حًول الدخان الكثيف الشقة بل العمارة بأسرها إىل مدخنة، وبدت سالملها كظلمات يف حبر 

جلى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرجنا يدنا مل نكد نراها.
ما أبهرنا مجيعًا كمصريني، واعتدناه من مملكة اإلنسانية، هو تعامل السلطات السعودية، 
جتاه األسر املصرية اليت عايشت االختناق بتوجيهات صاحب السمو امللكي األمري سطام بن 
عبد العزيز، أمري منطقة الرياض، ومسو نائبه، للدفاع املدني الذي أسهم يف إنقاذ أكثر 
من 66 أسرة تشمل 350 شخصًا، بعد أن وضعت خطة مكونة من 44 فرقة إنقاذ منها فريق 
حريق، و11 فرقة إنقاذ و5 فرق إخالء و12 فرقة إسناد و3 فرق إسعاف وشارك طريان األمن 

ثالث وسائد هوائية، كما استخدمت سيارة طرد الدخان.
املتضررين  بإيواء مجيع  الرياض  أمري  وجه مسو  بل  شيئًا،  اإلنسانية مل تكن  اإلغاثة  هذه 
يف أجنحة فندقية مخس جنوم، ريثما يتم التأكد من سالمة العمارة من الناحية اإلنشائية 

والكهربائية، حفاظًا على سالمة السكان وتوفري سبل الراحة هلم.
وبينما كنا مجيعًا نتأهب ملغادرة هذه األجنحة الفندقية، إىل مكان آخر نهاية الدوام الرمسي 
يوم األربعاء بعد انقضاء األيام الثالثة، وجه مسو أمري منطقة الرياض مشكورًا الدفاع املدني 
على  الفياض  السعودي  الكرم  ووقع هذا  آخر  أسبوع  ملدة  السكان  اإليواء جلميع  بتمديد 
العائالت املصرية بردًا وسالماًً، وخاصًة أنها مل تتربم ومل تبلغ السفارة املصرية يف الرياض، 
ثقة وأماًل يف القيادة السعودية احلكيمة، اليت بادرت بإنقاذهم. وإذا مبدير العمليات بالدفاع 
املدني العقيد فواز السبيعي، يهاتفين طوال الليل حرصًا منه على إسكان مجيع املصريني، 
الذين تضرروا من جراء احلريق، ومل يكتِف بذلك بل أرسل ضباطًا ميرون على هذه األجنحة 
أخوة  الغائب يف  والسؤال عن  بنفسه،  بالتمام  ليقوم  املصريون،  توزع عليها  اليت  الفندقية، 

ومودة وحمبة تعلو حمياه.
هذا ما صنعته اململكة العربية السعودية قيادة وأجهزة وشعبًا يف هدوء للمصريني املتضررين 
املصاطب  إعالميي  على  ترد  ومل  وترفعت  صحفي  ضوضاء  أو  جلبة  دون  احلريق  هذا  من 
الفضائية يف مصر وبعضهم حلم أكتافهم من خري امرباطوريات القنوات السعودية، الذين 
دائمًا ما يكونون شرارة تأجيج الفتنة وإثارة الرأي العام ضد اململكة وشعبها وعدم االرتفاع 
إىل مسو هذه املهنة ورسالتها يف توحيد األمة العربية ويف األساس منها العالقات املتينة بني 

مصر واململكة العربية السعودية.
همسة : على قدر أهل العزم تأتي العزائم.

هشام يوسف
كاتب صحافي بمكتبة
الملك عبد العزيز

مقال
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بن عبد  اللواء سليمان  أوضح  البداية  يف 
اهلل العمرو نائب مدير عام الدفاع املدني 
الدفاع  ضباط  لدى  املتميزة  اخل��ربات  أن 
العمل  املدني تتشكل من خالل ممارسة 
امليداني على اختالف بيئته وظروفه، إىل 
جانب الرتاكم املعريف الذي حيصل عليه 
رجال الدفاع املدني عرب الدورات التدريبية 
التدريبية  املهارات  ارتباط  ودون  املكثفة 
والتحصيل العلمي مبمارسة العمل امليداني 
تظل هذه اخلربات منقوصة وقاصرة، يف 
والعلمي  التدرييب  اقرتان اجلانب  أن  حني 
األمثل  ال��ط��ري��ق  ه��و  امليدانية  ب��اخل��ربات 
ثم  وم��ن  وتنميتها  اخل���ربات  ه��ذه  إلث���راء 

االستفادة منها.
وأضاف اللواء العمرو، ولعل أهم ما يعزز 
املدني  الدفاع  رجل  رغبة  هو  التوجه  هذا 
يف تطوير الذات، وحبه للعمل الذي يقوم 
به ومتى حتقق ذلك توفرت اخلربات اليت 
يستفاد منها يف جمال اإلدارة والتخطيط 
وهو ما يتحقق من خالل الرجوع إىل السرية 
الذاتية لضباط الدفاع املدني - املرشحني 
على  حصوله  م��دى  ملعرفة  العمل  لقيادة 
اخلربة اليت تؤهله ألداء مهامها اإلدارية، 
األهمية، حبيث يصبح  أمر غاية يف  وهو 

ت��ص��ور  ع��ل��ى  ق������ادرًا  اإلداري  ال��ض��اب��ط 
العمل،  تفاصيل  بكل  وملمًا  األش��ي��اء، 
ومن ثم اختاذ القرارات السليمة والصائبة.
وح����ول ك��ي��ف��ي��ة ن��ق��ل خ����ربات امل��ي��دان��ي��ة 
لألجيال اجلديدة من رجال الدفاع املدني 
اخل��ربات  ه��ذه  مثل  العمرو،  ال��ل��واء  ق��ال 
العمل،  خ��الل  م��ن  تلقائيًا  انتقاهلا  يتم 
املهام، كما  أداء  أثناء  املباشر  والتفاعل 
أن االجتماعات والندوات واملؤمترات اليت 
تعقد بني احلني واآلخر جتعل من السهل 
ط��رح مثل ه��ذه اخل���ربات أم���ام األج��ي��ال 
الفرصة  هل��م  تتيح  وك��ذل��ك  ال��ص��اع��دة 
جديد  ك��ل  على  واإلط���الع  الكتسابها 
واالستفادة من  للعمل  املمارسة  من خالل 
التجارب والدورات التأهيلية التخصصية، 
ل��ذل��ك توثيق احل���وادث وال��ط��رق  ي��ض��اف 
تلفزيونيًا  معها  التعامل  يف  التكتيكية 
من  مفيدة لكل  دروس��ًا  ما جيعلها  وه��و 

استطالع

خبرات العمل الميداني..
كيف نستثمرها؟

تتراكم خبرات العمل الميداني لدى 

رجال الدفاع المدني من خالل كم 

هائل من التجارب الحية والمهام 

التي تباشرها الوحدات الميدانية في 

مجاالت اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف 

إال أن المخاطر التي يتعرض لها 

أصحاب الخبرة الميدانية، واحتماالت 

انتقال كثير منهم إلى أعمال أخرى 

ذات طابع إداري أو تنظيمي يجعل 

من األهمية بمكان التساؤل عن 

كيفية الحفاظ على هذه الخبرات 

الكبيرة، ونقلها إلى األجيال 

الجديدة وتحقيق أفضل استفادة 

منها في تطوير قدرات الدفاع 
المدني.

»998« استطلعت آراء عدد من 

قيادات الدفاع المدني حول كيفية 

استثمارها والسبل التي يمكن 

من خاللها، نقل هذه الخبرات 

للشباب من الضباط واألفراد.
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لنقل  ووس��ي��ل��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ع 
اخلربات امليدانية.

وأشار اللواء العمرو إىل أعمال 
ال����دف����اع امل���دن���ي يف احل���ج، 
املهام  أب��رز  من  أنها  م��ؤك��دًا 
ال���يت مي��ك��ن أن ت��س��اه��م يف 
امليداني،  العمل  خ��ربات  نقل 
الضباط  م��ن   %40 أن  حيث 
واألفراد يشاركون يف أعمال 
الدفاع املدني يف مواسم احلج 
والعمرة وميارسون أعماهلم يف 
بيئة وظ��روف عمل غري عادية 
وحتت ضغط شديد مبا يفيد 
يف تبادل اخلربات واكتساب 
على  تنعكس  ال��يت  امل��ه��ارات 
مستوى األداء، وهو ما يفسر 
وجود عدد كبري من القيادات 
يتم  وال��يت  املميزة،  واخل��ربات 

دعوتها يف كثري من املناسبات 
لالستفادة من خرباتها يف رسم 
اخل��ط��وط ال��ع��ري��ض��ة ل��ربام��ج 

وخطط تطوير الدفاع املدني.

اللواء عبد اهلل  من جانبه يرى 
بـــن عــبــد الـــرمحـــن اخلــشــمــان 
املدني  ال��دف��اع  مدير  مساعد 
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة ل��ش��ؤون 
من  االس��ت��ف��ادة  أن  العمليات، 
يف  امليدانية  اخلربات  أصحاب 
امل��دن��ي ميثل ض��رورة  ال��دف��اع 
اخل���ربات  ه���ذه  ع��ل��ى  للحفاظ 
األجيال  إىل  انتقاهلا  وضمان 
اجل���دي���دة ل��ت��ت��واص��ل امل��س��رية 

ويرتقي األداء.
االستفادة  ه��ذه  كيفية  وع��ن 
اللواء  يضيف  نظره  وجهة  من 

ذل��ك من  اخل��ش��م��ان، ميكن 
بيانات  ق��اع��دة  إع����داد  خ���الل 
الدفاع  منسوبي  عن  متكاملة 
العلمية  مب��ؤه��الت��ه��م  امل���دن���ي 
ضباطًا  كانوا  سواء  والعملية 
ب��ي��ان  وك���ذل���ك  أف��������رادًا  أو 
اليت ميتلكها  نوعية اخلربات 
ك��ل م��ن��ه��م، وم���ن ث��م إت��اح��ة 
ال��ف��رص��ة ألص��ح��اب اخل���ربات 
للتواصل  امل��ت��م��ي��زة  امل��ي��دان��ي��ة 
م���ع ش��ب��اب ال���دف���اع امل��دن��ي، 
إليهم عرب  ونقل هذه اخل��ربات 
غريها  أو  ال��ك��رتون��ي  منتدى 
م���ن ال��وس��ائ��ل ك��امل��ؤمت��رات 

والندوات والدورات التدريبية.
وي���ق���رتح ال���ل���واء اخل��ش��م��ان، 
خاصة  مجعية  أو  ن��ادي  إنشاء 
مب��ن��س��وب��ي ال����دف����اع امل���دن���ي 

م��ن ال��ض��ب��اط واألف�����راد، يتم 
م��ن خ��الهل��ا ال��ت��واص��ل وت��ب��ادل 

التفاعل المباشر 
أقصر الطرق النتقال 

الخبرات الميدانية 
لألجيال الجديدة

اللواء سليمان العمرو
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اخل������ربات م���ع امل��ت��ق��اع��دي��ن، 
املتقاعدين  ك��اف��ة  وتسجيل 
م���ن رج�����ال ال����دف����اع امل��دن��ي 
من  لالستفادة  كمتطوعني، 
والعلمية،  امليدانية  خرباتهم 
وخاصة  ببعضهم  واالستعانة 
من أصحاب اخلربات امليدانية 
لدى  كمستشارين  الرفيعة 

الدفاع املدني، وحتفيزهم على 
ذلك مبكافآت شهرية.

وي��ض��ي��ف ال��ل��واء اخل��ش��م��ان- 
ومي���ك���ن االس���ت���ع���ان���ة ب��ه��ذه 
وتطوير  إع���داد  يف  اخل���ربات 
وحت��دي��ث األن��ظ��م��ة وال��ل��وائ��ح 
اخل���اص���ة ب���ال���دف���اع امل��دن��ي 
وك��ذل��ك يف إع���داد ال��ربام��ج 

والعملية«  »النظرية  التدريبية 
منسوبي  ب��ت��دري��ب  واخل��اص��ة 
اجل�������ه�������ات احل����ك����وم����ي����ة 
والشركات واملؤسسات على 
أعمال الدفاع املدني، كذلك 
أصحاب  من  املتقاعدين  دعم 
اخل������ربات امل��ي��دان��ي��ة م���ادي���ًا 
ممارستهم  عند   – وم��ع��ن��وي��ًا 
إن��ش��اء  أو  خ���اص���ة  ألع���م���ال 
مشروعات صغرية ذات عالقة 
ب��أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي بعد 

التقاعد.

من جانبه أكد مدير الدفاع 
اللواء  عسري  مبنطقة  املدني 
عــبــد الـــواحـــد الــثــبــيــي على 
خربات  من  االستفادة  أهمية 
سيما  وال  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ع��م��ل 
أن ع���ددًا ك��ب��ريًا م��ن رج��ال 
خرباتهم  متتد  املدني  الدفاع 
ملا يزيد عن 25 عامًا، وحتفل 
القيمة  بالكثري من الدروس 
تضيف  أن  ميكن  وال���يت   -
ك��ث��ريًا يف رس���م س��ي��اس��ات 
ال����دف����اع امل����دن����ي وحت���دي���د 

أول��وي��ات امل��ه��ام واألع��م��ال، 
وك����ذل����ك ت����وزي����ع ال���ق���وى 

البشرية واآللية.
وأض�����اف ال���ل���واء ال��ث��ب��ي��يت أن 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل اخل����ربات 
يقوم  م��ا  وخصوصًا  امليدانية 
الصغرية  ال��رت��ب  ب��ه أص��ح��اب 
ال  املدني،  الدفاع  ضباط  من 
يأتي بالفوائد املرجوة، بل أنه 
امل��ي��دان،  على  سلبًا  يؤثر  ق��د 
من  االستفادة  األوىل  فمن  لذا 
أص��ح��اب اخل���ربة األك���رب من 
ال��ع��م��داء وال��ع��ق��داء، وال��ذي��ن 
ص��ٌق��ل��ت خ��ربات��ه��م امل��ي��دان��ي��ة، 
املتخصصة  العملية  بالدورات 
ول���دي���ه���م ب��ال��ف��ع��ل م����ا ي��ف��ي��د 
زمالءهم من العاملني يف الفرق 
وال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة -الف��ت��ًا 
االس��ت��ف��ادة  أن����ه مي��ك��ن  إىل 
م���ن خ�����ربات رج�����ال ال���دف���اع 
خالل  م��ن  املتقاعدين  امل��دن��ي 
م���راك���ز وم��ع��اه��د ال��ت��دري��ب 
ب��ال��دف��اع امل��دن��ي - ك��م��ا هو 
ب����ه يف ك���ث���ري م��ن  م���ع���م���ول 
ما  عادة  واليت  املتقدمة  الدول 
تستعني بأصحاب اخلربات يف 
نقل خرباتهم  جمال عملهم يف 

ومعارفهم لألجيال اجلديدة. 

أم��ا الــعــمــيــد جــهــز بــن فهيد 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير 
اجل����وف ف��ي��ق��ول: ال خ��الف 
امليداني  العمل  خربة  أن  على 
والفاعل  الكبري  دوره���ا  هل��ا 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����وادث  يف 
وامل���خ���اط���ر وم�����ن ث����م جي��ب 
اس��ت��ث��م��ار ه���ذه اخل����ربات يف 
تطوير قدرات الدفاع املدني، 
الضباط  من  الكثري  وهناك 
واألف�����راد ال��ذي��ن ت��راك��م��ت 
لديهم خربات هائلة من خالل 
ميكن  واليت  امليداني  العمل 
االس���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ب��وس��ائ��ل 
زمالئهم  إىل  ونقلها  ع��دي��دة 
من الشباب، بشكل منهجي 
من  س���واء  م���دروس،  وعلمي 
يف  الفعلية  املشاركة  خ��الل 

يمكن االستفادة 
من الخبرات 

الميدانية 
للمتقاعدين

اللواء عبد الواحد الثبيي

يجب إتاحة الفرصة 
ألصحاب الخبرات 

الميدانية للتواصل 
مع الشباب

اللواء عبد اهلل بن عبد الرمحن اخلشمان

استطالع
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بيئة العمل ومباشرة احلوادث 
اليومية أو إشراك ذوي اخلربة 
ال��ت��دري��ب  يف وض����ع خ��ط��ط 
والتطوير واالستئناس بآرائهم 
وم���ق���رتح���ات���ه���م ع���ن���د وض���ع 
ال��ت��ش��ك��ي��الت واهل��ي��اك��ل 
امل��ه��ام  وحت���دي���د  التنظيمية 
وكذلك  التدرييب  واالحتياج 

خطط مواجهة الطوارئ.
فهيد  ب��ن  جهز  العميد  ولفت 
من  االس��ت��ف��ادة  ع���دم  أن  إىل 
لألجيال  ونقلها  اخلربات  هذه 
اجل��دي��دة م��ن ش��أن��ه أن يفقد 
الفعالة  عناصره  بعض  العمل 
ع���دم  إن  ح���ي���ث  وامل�����ؤث�����رة، 
ت��وري��ث اخل���ربة ي��ع��ين ال��ع��ودة 
ومن  البداية،  نقطة  إىل  دائمًا 
واجلهد،  الوقت  استنزاف  ثم 
لكن هذا يتطلب وضع آليات 
ل��ت��وري��ث اخل����ربات امل��ي��دان��ي��ة 
واالتصال  التعايش  خالل  من 
واملتعلم،  املعلم  ب��ني  املباشر 
واالط�����الع غ��ري امل��ب��اش��ر على 
اآلخ���ري���ن، وميكن  جت����ارب 
التطور  من  ذلك  االستفادة يف 
املعلومات  تقنيات  يف  الكبري 
واالت�����ص�����االت، وم����ن خ��الل 

التوثيق هلذه اخلربات.
تفعيل  ج��ه��ز  العميد  واق����رتح 
ف��ك��رة امل��س��اع��د ألص��ح��اب 
اخلربات امليدانية، ألنها حتقق 
االحتكاك املباشر الكتساب 
يؤخذ  وأن  وال��ت��ع��ل��م،  اخل���ربة 
التسليم  مبدأ  أن  االعتبار  يف 
املهام  على  يقتصر  ال  والتسلم 
بل  والصالحيات  وال��واج��ب��ات 
واخل������ربات أي���ض���ًا، ك��ذل��ك 
واملعرفة  االط���الع  روح  تنمية 
املكتبات  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
االلكرتونية ووسائل االتصال 
وعرب  اخل��ربة  ذوي  م��ع  التقين 
الزيارات امليدانية وورش العمل 
وال��ت��دوي��ن واألرش���ف���ة وإجي���اد 
املناسبة  التنظيمية  اهلياكل 
ل���الس���ت���ف���ادة م����ن أص���ح���اب 
االستشارية  واللجان  اخلربات 
واملتخصصة وتعميم املعلومات 

متناول  يف  لتكون  واخل��ربات 
اجلميع.

العميد  يرى  السياق  ذات  ويف 
مــنــاحــي بـــن مــؤنــس الــرويــلــي 
املدني  ال��دف��اع  مدير  مساعد 
مب��ن��ط��ق��ة احل�����دود ال��ش��م��ال��ي��ة 
العمليات أن االستفادة  لشؤون 
من أصحاب اخلربات امليدانية 
إع��داد  يف  إشراكهم  يتطلب 
آرائهم  وأخذ  العمليات  خطط 
ومقرتحاتهم بعني االعتبار عند 
تصميم وتنفيذ برامج التدريب 
والتأهيل يف إطار من التواصل 
أصحاب  مع  واملستمر  الدائم 
ه��ذه اخل���ربات ع��رب ال��ل��ق��اءات 
املباشرة أو شبكات التواصل 
االجتماعي وشبكة االنرتنت، 
وع���رض ال��ت��ج��ارب واخل���ربات 
ون��دوات  مؤمترات  يف  املتميزة 
ال����دف����اع امل���دن���ي واالح���ت���ف���اء 

بإجنازاتهم.
وأض������اف ال��ع��م��ي��د ال��روي��ل��ي 
اخل���ربات  ه���ذه  أه��م��ي��ة  أن   -
مباشرة  أثناء  تتضح  امليدانية 
احل�����وادث م��ن خ���الل ال��ق��درة 

على االبتكار يف تعديل بعض 
والتكتيكات  السيناريوهات 
امل����ه����ام، وه����و ما  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
أيضامَ  ب��ه  يستفاد  أن  ميكن 
يف حال استثمار هذه اخلربات 
وخطط  ل��ربام��ج  اإلع�����داد  يف 
يدعم اإلجيابيات  التدريب مبا 

ويعاجل السلبيات.

بن شيبان  العقيد حسن  أما 
الدفاع  إدارة  مدير  العلياني 
املدني مبحافظة بيشة فيقول: 
من املعروف أن كثرة ممارسة 
العمل يف أي جمال يؤدي إىل 
إتقانه والقدرة على االبتكار 
والتجويد، واخلربات امليدانية 
من  تشكلت  املدني  بالدفاع 
خ���الل ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح���وادث 

ضرورة االستفادة 
من خبرات الميدان 
في برامج التدريب 

والتطوير
العميد جهز بن فهيد

مناقشة الخبرات 
الميدانية المتميزة 

في مؤتمرات 
وندوات الدفاع

العميد مناحي الرويلي
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خمتلفة  ظ���روف  ويف  ك��ث��رية 
وب��ي��ئ��ات م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى م��دى 
أضحت  حتى  طويلة،  سنوات 
هذه اخلربات من أبرز مقومات 
امليدانية-  األعمال  يف  النجاح 
وم�������ن األه����م����ي����ة مب���ك���ان 
عرب  منها،  االستفادة  تعميم 
إت���اح���ة ال��ف��رص��ة ألص��ح��اب��ه��ا 
ال����ن����دوات  يف  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
واحمل����اض����رات وامل����ؤمت����رات 
واس���ت���ط���الع آرائ����ه����م ب��ش��أن 
واالستماع  امل��ي��دان��ي،  العمل 
إىل مقرتحاتهم حول ما يواجه 
الوحدات والفرق امليدانية من 
يف  نظرهم  ووجهة  صعوبات، 
جت���اوز ه���ذه ال��ص��ع��وب��ات مع 
م��راع��اة متايز ه��ذه اخل��ربات 
العمل  وبيئة  للتخصص  تبعًا 

إىل  منطقة  من  وال��يت ختتلف 
أخرى.

إىل  العلياني  العقيد  وي��ش��ري 
م��وس��م احل���ج ال���ذي ي��ش��ارك 
املدني يف  ال��دف��اع  رج��ال  فيه 
مج��ي��ع امل��ن��اط��ق، وي��ت��ب��ادل��ون 
اخل����ربات وامل��ن��اق��ش��ات ح��ول 
فتتشكل  امليدانية،  األعمال 
لديهم رؤية واضحة عن نوعية 
وهو  منطقة،  كل  يف  املهام 
التواصل  أهمية  ي��ؤك��د  م��ا 
اخلربات  هذه  لنقل  والتالقي 
إقامة  خ��الل  م��ن  وتعميمها، 
أص��ح��اب  ع��م��ل جت��م��ع  ورش 
املتميزة  امل��ي��دان��ي��ة  اخل����ربات 
م����رت����ني س����ن����وي����ًا ع���ل���ى أن 
منها  األوىل  املرحلة  ت��ك��ون 
املدني  ال��دف��اع  م��دي��ري��ات  باملناطق والثانية على مستوى يف 

هذه  وتطرح  العامة،  املديرية 
ح��ول كل  للنقاش  اخل���ربات 
األعمال امليدانية ووفق معايري 
أهم  على  وبالرتكيز  حمددة 
احلوادث اليت باشرتها الفرق 
تعميم  يتم  أن  على  امليدانية 
النتائج والتوصيات اليت تطرح 
وإدراجها  العمل  ورش  خالل 
لنقل  التدريب  ب��رام��ج  ضمن 
اخل���ربات ل��ألج��ي��ال اجل��دي��دة 
ه��ذه  تسجيل  مي��ك��ن  ك��م��ا 
مجيع  على  وتوزيعها  ال��ورش 

إدارات الدفاع املدني.

عمر  العقيد  ي��رى  ناحيته  م��ن 
مدير   الــفــوزان  العزيز  عبد  بــن 
مبحافظة  املدني  الدفاع  إدارة 
اخل��ربات  اكتساب  أن  الليث 
من  س��ن��وات  ع��رب  يتم  امليدانية 
ال��ع��م��ل وال��ت��ع��ام��ل م���ع ك��اف��ة 
أن�����واع احل������وادث، وه���و ليس 
باألمر السهل، فاكتساب هذه 
اخلربة حيدث نتيجة تفاعل بني 
والقيم  واملبادئ  والفهم  املعرفة 
والتجربة،  والنهج  واأله���داف 
وعلى ذلك فإن نقل تلك اخلربات 
واألفكار احلديثة إىل الشباب 
يتطلب عماًل مستمرًا ومتواصاًل 
األولي  التأهيل  مرحلة  يف  يبدأ 

وي��س��ت��م��ر م��ن خ���الل ال����دورات 
على  وال��ت��دري��ب  التخصصية 
رأس العمل، إلكسابهم القدرة 
وامل��ب��ادئ  امل��ع��ارف  تطبيق  على 
والقيم املهنية اليت مت استيعابها 
مع  ودجمها  امليداني  العمل  يف 
بطريقة  االكادميية  ال��دراس��ة 

علمية منظمة.
ع��ددًا  ال��ف��وزان  العقيد  ويطرح 
من  لالستفادة  املقرتحات  من 
تشمل  امل��ي��دان��ي��ة،  اخل�����ربات 
واإلم��ك��ان��ات  الفرصة  تهيئة 
لتقديم  اخل�����ربات  ألص���ح���اب 
مستوى  على  تدريبية  دورات 
بني  اخل��ربات  وتبادل  املناطق، 
واحملافظات  املدن  يف  املدربني 
أصحاب  لتحفيز  آلية  وإجي��اد 
املزيد  لبذل  امليدانية  اخلربات 
خرباتهم  ن��ق��ل  يف  اجل��ه��د  م��ن 
ل��زم��الئ��ه��م، ك��ذل��ك ض���رورة 
دراس���ة م��ا ي��ق��رتح��ون م��ن آراء 
للتعامل مع احل��وادث  وخ��ربات 
وتعميم ما يتم التوصل إليه من 
نتائج بعد التأكد من صحتها 
األمور  هذه  وتوثيق  وفاعليتها 
عند  إل��ي��ه��ا  ل��ل��رج��وع  مجيعها 
نقل  ع��دم  م��راع��اة  مع  احلاجة 
أصحاب اخلربات امليدانية من 
أبدعوا  ال��يت  عملهم  أم��اك��ن 

فيها إىل أعمال إدارية.

نقترح إقامة ورش 
عمل لإلطالع على 
الخبرات الميدانية 

وفق معايير واضحة
العقيد حسن بن شيبان العلياني

آليات لتحفيز أصحاب 
الخبرات وعدم 

نقلهم إلى األعمال 
اإلدارية

العقيد عمر بن عبد العزيز الفوزان

استطالع
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نايف..
رجل األمن واإلعالم

قدموا  مبا  النسيان  تقاوم  الذاكرة  يف  حاضرة  أمساؤهم  تظل  رج��ال  هناك 
أثرها  نفعها وميتد  يعم  وما حققوا من إجنازات  وأوطانهم من عطاء  لبالدهم 
مستويات  بتعدد  حضورًا  األف��ذاذ  الرجال  هؤالء  أمساء  رحيلهم.وتزداد  بعد   -

إبداعهم وتنوع جماالت عطائهم.
 - العزيز  عبد  بن  نايف  األمري  امللكي  السمو  اسم صاحب  عند  نتوقف  وهنا 
بأحرف  اململكة حاضرًا مضيئًا  أبناء  ذاكرة  يبقى يف  والذي   - اهلل  يرمحه 

من نور، لقاء ما أعطى وما قدم يف خدمة الوطن واحلفاظ على البالد والعباد.
ففي اجلانب األمين يشهد القاصي والداني بقيادته احلكيمة ومقدرته الفذة 
األمن  إرس��اء  يف  األمنية  السياسات  جن��اح  عرب  أمج��ع  العامل  بها  شهد  وال��يت 
مبفهومه الشامل، والتصدي الناجح لكل أشكال اجلرمية املنظمة، مبا يف 
ذلك جرائم اإلرهاب، وإفشال خمططاتها يف مهدها، وترسيخ مفهوم املواطنة 

احلقة يف بناء حائط صد لكل تهديد ألمن اجملتمع وسالمة أبنائه.
ومثة جانب آخر حلكمة مسوه - يرمحه اهلل - يتمثل يف دعمه لإلعالم وحرصه 
على تنمية حس املسؤولني الوطين يف أداء وسائل اإلعالم لرسالتها وتوجيهاته 
قطاعات  وأداء مجيع  األمنية  العمليات  بشأن  واملصارحة  والوضوح  بالشفافية 
الداخلية  ل��وزارة  اإلعالميني  الناطقني  بتجربة  توج  ما  وهو  الداخلية،  وزارة 
واألجهزة األمنية كافة، واليت كان هلا أطيب األثر يف إتاحة املعلومات الدقيقة 
لوسائل اإلعالم وقطع الطريق أمام مروجي الشائعات أو التخمينات والتأويالت 
اليت يتم نشرها يف حال غياب املعلومات أو ضعف التواصل بني األجهزة األمنية 

ووسائل اإلعالم.
وهو ما عزز من حالة التالحم اجملتمعي وتعاون أفراد اجملتمع لدعم جهود رجال 
األمن يف أداء مهامهم وجتسيد مقولة مسو األمري نايف -يرمحه اهلل - كلنا 
رجال أمن، وكلنا رجال للدفاع املدني وهو نهج حكيم وُسنة محيدة أرساها 
أن  واإلع��الم، نسأل اهلل  األمن  نايف يرمحه اهلل - فكان حبق سنام  األمري 
يسكنه فسيح جناته وأن جيزيه خري اجلزاء وأن ينفعه بدعوات أبناء الوطن إنه 

ولي ذلك والقادر عليه.

العقيد
صالح بن علي العايد
مدير اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم

مقال
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في حوار شامل لـ »998«
األمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة..

نشيد بسرعة استجابة الدفاع المدني في 
التعامل مع المتغيرات المناخية

أشاد صاحب السمو 
الملكي األمير تركي بن 

ناصر بن عبد العزيز الرئيس 
العام لألرصاد وحماية 

البيئة بمستوى التعاون 
والتنسيق بين الجهات 

األعضاء بمجلس الدفاع 
المدني والذي أثمر عن 

استجابة الدفاع المدني 
السريعة والفعالة 

للتعامل مع كثير من 
المخاطر المرتبطة 
بالتغيرات المناخية 

بالمملكة خالل السنوات 
الماضية، وال سيما 

بعد تفعيل نظام اإلنذار 
المبكر والذي يربط بين 
الرئاسة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة والدفاع 

المدني.
وأشار سمو األمير تركي 

بن ناصر ابن عبد العزيز 
في حديثه لـ«998« إلى 

سعي الرئاسة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة 

إلى تطوير آلياتها لرصد 
كافة الظواهر المناخية 

والتحذير من المخاطر 
التي قد تترتب على بعض 

منها.

ضيف العدد
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  بــــدايــــة نـــســـأل كـــيـــف يـــرى 
مسوكم مستوى التعاون والتنسيق 
األعــــضــــاء مبجلس  اجلـــهـــات  ـــن  ب
الــدفــاع املــدنــي مــن خـــالل عضوية 
ومحاية  لــألرصــاد  العامة  الــرئــاســة 

البيئة يف اجمللس؟
التنسيق بني الدفاع املدني والرئاسة 
العامة لألرصاد ومحاية البيئة كبري 
ويتبع عرب عدد من اآلليات واخلطط 
ذلك  لوحظ  وقد  املمنهجة  والربامج 
جليًا خالل السنوات املاضية خاصة 
اململكة  أج���واء  فيها  ت��أث��رت  ال��يت 
مبتغريات متتابعة وظواهر جوية نتج 
بيئية كبرية،  وآث��ار  عنها ك��وارث 
التنسيق  وق��د ملسنا من خ��الل ه��ذا 
خالل هذه األزمات كل حرص على 
والتنسيق  الرئاسة  معلومات  اتباع 
من  والتخفيف  جملابهتها  ال��دائ��م 
آثارها، وقد عزز هذا اجلهد العمل 
السبل  على حتديث كل  املتواصل 
ال���يت م��ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��ق��درات 

وسهولة وصول املعلومات. 
الظواهر  م��ع  التعامل  خطة  ول��ع��ل 
هما  املبكر  اإلن��ذار  ونظام  اجلوية 
نتاج هذا التعاون املثمر حيث أصبح 
الوسائل  أحد  املبكر  اإلنذار  نظام 
اهلامة ملعرفة ومتابعة أحوال الطقس 
املختصة  للجهات  سواء  ب��أول،  أواًل 
أو اجلمهور، وقد جنح هذا النظام 
ال����ذي ج����اء ن��ت��اج ت��ص��ح��ي��ح مل��س��ار 
بعض  ومعاجلة  العمليات  من  كثري 

السلبيات سابقًا. 
وهنا أريد أن أشيد حبجم االستجابة 
املدني  ل��ل��دف��اع  وال��ف��ع��ال��ة  السريعة 
الظواهر  من  كثري  مع  التعامل  يف 
الرئاسة،  عنها  أعلنت  اليت  اجلوية 
بالتعامل  امل��ن��وط��ة  اجل��ه��ة  بصفته 
خطة  لتنفيذ  وال��ت��ن��س��ي��ق  امل��ب��اش��ر 
يف  باململكة  والكوارث  الطوارئ 
بكل  ال��ظ��واه��ر  تلك  م��ع  التعاطي 

حرفية ومسؤولية
  ومـــــاذا تــقــولــون عـــن قـــــرارات 
جمـــلـــس الـــــــــوزراء بـــرئـــاســـة خــــادم 
حيفظه   – ــفــن  الــشــري احلـــرمـــن 
اهلل- والي صدرت مؤخرًا واخلاصة 
الدفاع  جملس  مسؤولية  بتحديد 
املــدنــي بــكــل مــا خيــتــص مبــواجــهــة 

الكوارث واألزمات؟
ه���ذا أم���ر م��ه��م ل��ل��غ��اي��ة خ��اص��ة أن 
انتشارًا  األكثر  هو  املدني  الدفاع 
الكوارث  مع  التعاطي  يف  وق��درة 
وجم��اب��ه��ت��ه��ا واحل�����د م���ن آث���اره���ا 
ذات  اجلهات  كل  يضم  واجمللس 
خططه  وينفذ  بالكوارث  العالقة 
احلاجة  تقتضيه  ملا  وفقًا  وبراجمه 
ووفقًا مل هو متوقع سواء من ظواهر 
جوية طارئة أو كوارث أخرى بيئية 
هذا  وحقيقة  اإلنسان،  فعل  من  أو 
اجمل��ل��س ه��و ال��رك��ي��زة األه����م يف 
بعد  واملمتلكات  األرواح  مح��اي��ة 

مشيئة اهلل سبحانه وتعاىل.

  جتلى خالل السنوات القليلة 
لــلــرئــاســة  الـــراقـــي  األداء  املــاضــيــة 
يف  البيئة  ومحاية  لألرصاد  العامة 
املناخية  الــتــقــلــبــات  مــن  الــتــحــذيــر 
ــة كـــاألمـــطـــار والــســيــول  ــفــاجــئ امل
مما  والرعدية  الرتابية  والعواصف 
لـــه أكــــرب األثـــــر يف جتنب  كــــان 
يدفعنا  ما  وهو  السلبية هلا،  اآلثــار 
للتساؤل عن اآلليات املتبعة يف رصد 
والتحذير  املناخية  التقلبات  هــذه 

منها؟
تطور  يف  الرصد  تقنيات  أن  الشك 
باستمرار، ونسعى إىل مواكبة هذا 
التطور وتطوير خدماتنا باستمرار، 
وذلك حتى تستطيع الرئاسة القيام 
لكن  وج��ه،  أفضل  على  بواجبها 
اجلوية  نشرتنا  دق��ة  رغ��م  ل��ألس��ف 
والتوقعات  والتحذير من خماطرها 

ال��ص��ادرة ع��ن ال��رئ��اس��ة جند 
الكثري من املراصد غري 

وك��ذل��ك  املتخصصة 
ب��ع��ض اجل��ي��ول��وج��ي��ني 

وال��ف��ل��ك��ي��ني 
ي���ق���وم���ون 
ب��ت��ق��دي��م 
ت��وق��ع��ات 

م��ا حتدث  وه��ي  للناس  دقيقة  غ��ري 
البلبلة، واحلل يكون بالرجوع إىل 
املصدر األساسي يف اململكة، وهو 
الرئاسة العامة لألرصاد وهي ليست 
مصدرًا رئيسيامَ فقط ولكنها أيضًا 
مصدر عاملي، ويستفيد من خدماتنا 
ع���دد م��ن ال����دول اجمل�����اورة خاصة 
دول غ���رب آس��ي��ا وت��ع��م��ل ال��رئ��اس��ة 
تتجاوز  ال��يت  مراصدها  خ��الل  من 
وأتوماتيكيًا  مأهواًل  مرصدًا   40
ال� 24 ساعة على تغطية  على مدى 
رادارات  بشبكة  اململكة  أج���واء 
رادارًا   11 م���ن  م��ك��ون��ة  ح��دي��ث��ة 
ت��رص��د ك��ل ال��ظ��واه��ر وال��ظ��روف 
إىل ص��ور  ب���اإلض���اف���ة  امل��ن��اخ��ي��ة، 
اململكة  ألج��واء  الصناعية  األقمار 
الرئاسة كل مخس  تلتقطها  واليت 
بتطوير  الرئاسة  قامت  دقائق.كما 
للتوقعات  العددية  النماذج  برنامج 
عالية  توقعات  على  للحصول  وذلك 
الدقة، ومت من خالل هذا الربنامج 
حم��اك��اة ال��ظ��واه��ر اجل��وي��ة 
اليت  والشديدة  السابقة 
م����رت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 
لزيادة كفاءة النماذج 
ال������ع������ددي������ة 

للظواهر  املستقبلية  )ال��ت��وق��ع��ات 
اجل���وي���ة وأح������وال ال��ط��ق��س وال���يت 
تستخدم كمبيوترات خاصة عالية 
منوذج  استخالص  ومت  السرعة(، 
عالية،  ب��دق��ة  ل��ل��ت��وق��ع��ات  س��ع��ودي 
 150 وتشغيل  تركيب  عن  فضاًل 
آل��ي يف كافة أرج��اء  حمطة رص��د 
امل��م��ل��ك��ة ت��غ��ط��ي مج��ي��ع امل����دن، 
وت����رص����د ه�����ذه احمل����ط����ات مج��ي��ع 
الساعة  مدار  على  الطقس  عناصر 
األمطار  كمية  تقدير  يف  واملتمثل 
ال��س��اق��ط��ة، واجت���اه س��رع��ة ال��ري��اح 
الرطوبة  وحقول  الشديدة  وال��ري��اح 

والضغط اجلوي.

التنسيق  آلـــيـــات  عـــن  ومـــــاذا    
مع  بالتعامل  املعنية  اجلــهــات  مــع 
الـــطـــوارئ ويف مــقــدمــتــهــا املــديــريــة 
العامة للدفاع املدني ووزارة الصحة 

وغريها؟
لألرصاد  العامة  ال��رئ��اس��ة  تشرتك 
اجلهات  كافة  م��ع  البيئة  ومح��اي��ة 
املدني  الدفاع  مقدمتها  ويف  املعنية 
عن  النامجة  الطوارئ  مع  بالتعامل 
امل��ت��غ��ريات امل��ن��اخ��ي��ة م��ع ال��ظ��واه��ر 
اجلوية وفق خطة وطنية تشارك فيها 
يوكل  حيث  حكومية،  جهة   16
ل��ل��رئ��اس��ة م��ه��ام ت��ق��دي��م امل��ع��ل��وم��ات 
ما  وه��و  الطقس  حالة  ع��ن  األول��ي��ة 
املناخية  باملالمح  الرئاسة  تسميه 
وعادة ما يصدر بيان ذلك مع بداية 
به  وتبلغ  كاف  وبوقت  فصل  كل 
ملا  أولية  كصورة  املعنية  اجلهات 
هذا  خ��الل  اململكة  أج��واء  تشهده 
وفقًا  ال��رئ��اس��ة  تتابع  ث��م  ال��ف��ص��ل، 

27 العدد احلادي عشر
شوال 1433هـ/ سبتمرب



حالة  أي  عن  االستباقية  التقارير  إصدار  ملهامها 
قد متر بها أجواء اململكة، وال تكتفي الرئاسة 
بذلك بل تقوم مبراقبة احلالة اجلوية قبل وقوعها 
بإصدار  تبدأ  ث��م  ورص��ده��ا،  أي��ام   5 ال��  بقرابة 
أو  احلالة  وقوع  قبل  متواصل  بشكل  التنبيهات 
دورها  الرئاسة  وختتتم  ساعة،   48 ب��  الظاهرة 
هناك  أن  من  الفعلي  بالتحذير  اجلانب  هذا  يف 
اجلهة  وإب���الغ  منها،  التحذير  تستحق  ظ��واه��ر 
وجدير  ال��ط��وارئ.  حالة  م��ع  بالتعامل  املكلفة 
الرئاسة  تقوم  املعلومات  بالذكر أن جممل هذه 
ببثها عن طريق مجيع وسائلها اإلعالمية املتاحة 
س���واء ع��رب امل��وق��ع االل��ك��رتون��ي أو ع��رب رسائل 
جمانيًا  رقمًا  للرئاسة  أن  كما   ،sms اجل��وال 
االستفسارات،  استقبال  أو  لإلبالغ   »988 هو« 
يف  الطقس  حالة  عن  الكرتونية  رسائل  ويقدم 
التحاليل  إدارة  مع  ويشرتك  اململكة  مجيع مدن 
ساعة   24 ال��  م��دى  على  تعمل  ال��يت  والتوقعات 
حيث يقوم خرباء الطقس بالرد على استفسارات 

املتصلني

املدني  الدفاع  تقييمكم الستجابة  هو  وما    
وتفاعله مع ما يتم رصده من متغريات مناخية 
على غرار السيول واألمطار الغزيرة الي تعرضت 

هلا اململكة يف اآلونة األخرية؟
مما ال شك فيه أن الدفاع املدني قام ويقوم جبهود 
أن  واإلخ��الء، كما  اإلنقاذ  عمليات  كبرية يف 
للدفاع  التابعة  امليدانية  الوحدات  استجابة مجيع 
املدني تدل على حرص ودقة األعمال اليت يقوم 
بها، وكذلك حرصه على حياة آالف املواطنني 
املدني  ال��دف��اع  رج���ال  ي��ق��دم  وامل��ق��ي��م��ني، حيث 
املمتلكات  ع��ل��ى  أج���ل احل��ف��اظ  م��ن  أرواح���ه���م 
واألرواح، فضاًل عن اإلمكانات الكبرية لغرف 
استقبال  يف  امل��دن��ي  ال��دف��اع  عمليات  وم��راك��ز 

املعلومات وبثها.

ارتباطًا  املناخية  املــتــغــريات  بعض  ترتبط    
وما  »اجلفاف«  مثل  املدني  الدفاع  مبهام  وثيقًا 
قد ينتج عنه من حرائق أو أمطار غزيرة وسيول، 
وكذلك الــريــاح واألعــاصــري وغــريهــا، فهل مثة 
ملواجهة  املدني  الدفاع  مع  مشرتكة  استعدادات 

مثل هذه املخاطر؟
ومـــا صــحــة مــا يـــرتدد عــن دخـــول بــعــض مناطق 

اململكة مناطق اجلفاف خالل السنوات املقبلة؟
من  اململكة  تشهدها  ال��يت  اجلفاف  موجة  تعد 
أس��وأ ح��االت اجل��ف��اف ال��يت تعرضت هل��ا وذل��ك 
الثالثني  مدى  على  املناخية  املعلومات  واق��ع  من 
عامًا املاضية، وتتعايش بيئة اململكة مع ظروف 
آثار  له  فتأثري اجلفاف سيكون  قاسية.  مناخية 
الفطرية  احلياة  على  الطويل  امل��دى  على  سلبية 
والرعي  ال��زراع��ة  مثل  القطاعات  م��ن  والعديد 
ومصادر املياه والتوزيع السكاني، ويعترب موسم 
اليت  جفافًا  امل��واس��م  أكثر  من  2012/2011م 
تعرضت هلا اململكة، وأكثر املناطق تأثرًا هي 
الشرقية  واملنحدرات  للمملكة  الداخلية  املناطق 
الشرقية،  الشمالية  واملناطق  ال��س��روات  جلبال 
وق��د أص���در م��رك��ز مراقبة اجل��ف��اف واإلن���ذار 
عام  منتصف  منذ  امل��وج��ة  بهذه  تنبيهًا  املبكر 
2011م، وحذر من تأثريها على القطاعات اليت 
بدأت  وقد  املتجددة،  اجلوفية  املياه  على  تعتمد 
الرئاسة اختاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه 
التأثريات السلبية، حيث مت تشكيل جلنة على 
مستوى وكالء الوزارات املعنية انتهت إىل إعداد 
حلول عاجلة جملابهة موجة اجلفاف والتقليل من 

آثارها.

ومحاية  لألرصاد  العامة  الرئاسة  أطلقت    
الــبــيــئــة مـــؤخـــرًا نــظــام اإلنـــــذار املــبــكــر، فــمــا هي 
املخاطر أو الظواهر الي يتم التعامل معها من 

خالل هذا النظام؟
قامت الرئاسة بالتعاون مع الدفاع املدني بتفعيل 

الربط  يتيح  النظام اآللي لإلنذار املبكر والذي 
يف  أقصى سرعة  لتحقيق  اجلانبني؛  بني  املباشر 
التعامل االستباقي مع حاالت الكوارث وغريها 
أو  معينة  إج����راءات  تستلزم  ال��يت  األزم���ات  م��ن 
بالسرعة  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ويتسم  استثنائية، 
وسهولة التعامل، وخاصة بعد ما أدخل عليه من 
تعميمه  ليسهل  املدني  الدفاع  قبل  من  إضافات 

املعنية،  احلكومية  اجلهات  كافة  على  الحقًا 
بألوان  أن��واع  أربعة  إىل  الرسائل  النظام  م  وقسمَ
باللون  »حتذير،  عنوان  حتت  أعالها  خمتلفة، 
الربتقالي«،  باللون  متقدم،  »تنبيه  ثم  األمحر«، 
ثم »تنبيه، باللون األصفر« وأخريًا »تنويه، باللون 
األخضر«.وقبل تفعيل هذا النظام مت عقد لقاءات 
مشرتكة مع املديرية العامة للدفاع املدني وذلك 
تطوير  مت  حيث  اجلانبني،  بني  املباشر  للربط 
النظام اآللي اجلديد لإلنذار املبكر للتغلب على 
بعض املعوقات اليت كانت تواجه املديرية العامة 
للدفاع املدني يف استقبال رسائل الرئاسة العامة 
وبعد  والتنويهية،  والتنبيهية  التحذيرية  لألرصاد 
أن أخذت الرئاسة املالحظات اليت أبدتها املديرية 
العامة للدفاع املدني بعني االعتبار، خاصة فيما 
تأكيد  عدم  أو  الرسائل  استالم  بتأخري  يتعلق 
يكون  أن  حاولنا  النظام،  تعطل  أو  استالمها 

النظام اجلديد شاماًل. 
وميكن للمديرية العامة للدفاع املدني من خالل 
أحناء  كافة  يف  املطلوبة  املنطقة  اختيار  النظام 
اململكة ثم حتديد موقع البالغ التابع للمنطقة، 
متقدم  تنبيه   - )حتذير  اإلن���ذار  ن��وع  اختيار  ثم 
غزيرة  رعدية  )أمطار  واحلالة  تنويه(   - تنبيه   -
موجة  كثيف  ضباب  مثارة  وأتربة  نشطة  ري��اح 
توقيت  ثم  متوسطة(،  أمطار  ح��ارة  موجة  ب��اردة 
اليوم  ذكر  مع  والدقيقة  بالساعة  احلالة  بداية 
والتاريخ، وكذلك بالنسبة لتوقيت نهاية احلالة، 
لتكون املعلومات غاية يف الدقة، وميكن بعدها 
إضافة )وصف احلالة( يف خانة فارغة خمصصة 
اجلهات  على  تعميمها  ليتم  املدني  للدفاع  لذلك 
من  التحذير  تأكيد  النظام  ويتضمن  املعنية، 
الدفاع املدني وإمكانية إدخال التدابري الواجب 

ضيف العدد

األقمار الصناعية 
تقدم صورًا دقيقة 

عن األجواء كل 5 
دقائق
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اخت��اذه��ا جت���اه احل��ال��ة، س���واء ك��ان��ت أم��ط��ار 
وسيول، أو خماطر الرياح واألعاصري، أو موجات 
الغبار واألتربة املثارة، مع قائمة مفصلة بتعليمات 
التصرف  وكيفية  املخاطر  من  للوقاية  إرشادية 
القيام  مثل  املواقف  بعض  يف  املواطنني  قبل  من 
املنزل إىل  أو إخالء  التخييم  أو  الربية  بالرحالت 

موقع آخر. 

املتغريات  رصــد وحتليل  أعمال    على ضــوء 
العامة  الرئاسة  بها  تقوم  الي  والبيئية  املناخية 
لألرصاد ومحاية البيئة، هل مثة قائمة افرتاضية 

بأبرز هذه املتغريات خالل السنوات القادمة؟ 
قارة،  شبه  تعترب  اململكة  فإن  معلوم  هو  كما 
وهو ما جيعلنا نعايش أنواع خمتلفة من املناخ يف 
من  اململكة  مناخ  خيتلف  حيث  واح���د،  فصل 
وعمومًا  تضاريسها،  الختالف  ألخ��رى  منطقة 
فإن اململكة مناخها قاري حار صيفًا بارد شتاًء 
املرتفعات  على  املناخ  ويعتدل  شتوية  وأمطارها 
الوسطى  املناطق  أما  الغربية،  الغربية واجلنوبية 
وج��اف  ب����ارد  وش��ت��اؤه��ا  وج����اف  ح���ار  فصيفها 
والرطوبة  احل��رارة  درج��ة  ترتفع  السواحل  وعلى 
وهي  والربيع  الشتاء  فصل  يف  األمطار  وتسقط 
ما  اململكة  مناطق  معظم  على  شحيحة  أمطار 
اململكة  م��ن  الغربية  اجلنوبية  املرتفعات  ع��دا 
من  غ���زارة  أك��ث��ر  صيفية  مومسية  فأمطارها 

على  فرتتفع  النسبية  الرطوبة  أما  املناطق.  باقي 
السواحل واملرتفعات الغربية يف معظم أيام السنة 
املناخ  ويتنوع  ال��داخ��ل.  إىل  اجتهنا  كلما  وتقل 
مساحات  الم��ت��داد  نظرًا  آخ��رى  إىل  منطقة  من 
اململكة على درجات عرض متباعدة تتفاوت فيها 
االرتفاعات واالخنفاضات من مكان إىل آخر إال 
أن املالحظ على مناخ اململكة بصفة عامة، أنه 
شديد احلرارة صيفًا شديد الربودة شتاًء؛ وذلك 
ألن معظم أراضي اململكة واقعة يف إقليم املنطقة 
بذلك  الباردة،  الرياح  هلبوب  ولتعرضها  احل��ارة 
تنخفض درجات احلرارة شتاًء ويف وسط البالد، 
ب��ارد وصيف شديد احل��رارة  ق��اري، شتاًء  املناخ 

واجلفاف، أما املناطق الساحلية فشتاؤها دافئ 
أما  وال��رط��وب��ة،  احل���رارة  بشدة  يتميز  وصيفها 
الصيف  يف  معتدل  جبو  فتمتاز  عسري  مرتفعات 
وبارد يف الشتاء، مع أمطار مومسية طيلة األشهر 
البالد فتسقط فيها األمطار  باقي  أما  الصيفية. 
بشكل متفاوت بني العام واآلخر يف أشهر الشتاء 
تقع  العكسية.كما  الرياح  بفعل  الربيع  وأوائ��ل 
السعودية  العربية  اململكة  م��ن  واس��ع��ة  أج���زاء 
الذي  الضخم  املداري  الصحراوي  احلزام  ضمن 
ميتد من احمليط األطلسي غربًا حتى صحراء ثار 
يف اهِلْند شرقًا، ومير مدار السرطان يف منتصف 
أراضيها تقريبًا، وساعد على انتشار اجلفاف يف 
معظم أجزاء اململكة مساحتها الشاسعة اخلالية 
والبحريات،  كاألنهار  املائية  املسطحات  م��ن 
��ر حبران  األمْحمَ والبحر  العربي  اخلليج  أن  كما 
اجمل��اورة  السواحل  على  أثرهما  يقتصر  ضيقان 
الغربية  املرتفعات  امتداد  ذلك  هلما، يضاف إىل 
املؤثرات  اليت متنع  الضخمة  الرملية  والصحاري 

150 محطة رصد 
آلي لتقدير كميات 

األمطار وسرعة الرياح 
وحقول الرطوبة 
والضغط الجوي

تطوير برنامج سعودي للتوقعات المستقبلية
للظواهر الجوية بدقة عالية
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فريق البحث واإلنقاذ..

خطوات واثقة للحصول 
على التصنيف الدولي

نقطة ضوء
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جن���ح ف��ري��ق ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي 
»sasart« منذ تشكيله قبل عدة سنوات أن 
املدني  للدفاع  الدولية  املنظمات  تقدير  ينال 
أداء  يف  تفوقه  خ��الل  من  املدنية  واحلماية 

املهام املنوطة به داخل اململكة وخارجها.
فرتة  يف  واإلنقاذ  البحث  فريق  واستطاع 
واثقة  خ��ط��وات  خيطو  أن  وج��ي��زة  زمنية 
والذي  الدولي،  التصنيف  للحصول على 
يف  اإلنقاذ  أعمال  يف  للمشاركة  يؤهله 
ح��االت ال��ك��وارث واحل���وادث الكربى 
يف مجيع أحناء العامل، وأن يقدم صورة 
السعودي  املدني  الدفاع  لقدرات  مشرفة 
يف إطار حرص حكومة خادم احلرمني 
العزيز  امللك عبد اهلل بن عبد  الشريفني 
ال��دع��م  ت��ق��دي��م  ع��ل��ى   - - حي��ف��ظ��ه اهلل 
لكافة  واإلنسانية  اإلغاثية  واملساعدات 
أوق��ات  يف  وال��ص��دي��ق��ة  الشقيقة  ال���دول 

احملن واألزمات.

البداية
العميد  الناجحة أكد  املسرية  حول هذه 
ال��ط��وارئ  ق��وات  ق��ائ��د  مستور احل��ارث��ي 
ف��ري��ق  أن  امل���دن���ي  ب���ال���دف���اع  اخل���اص���ة 
مسريته  ب��دأ  السعودي  واإلن��ق��اذ  البحث 
خادم  توجيهات  على  بناء  تشكيله  فور 
بن  اهلل  امللك عبد   - الشريفني  احلرمني 
عبد العزيز حيفظه اهلل - كأحد آليات 
للدول  واملساندة  الدعم  تقديم  ووسائل 
ألي  تعرضها  ح��ال  والشقيقة  الصديقة 
كوارث طبيعية أو حوادث كربى، تفوق 
ال��دول مبفردها على  ه��ذه  أي من  ق��درة 
االستفادة  إىل  باإلضافة  معها،  التعامل 

م��ن ق����درات ه���ذا ال��ف��ري��ق امل��ت��م��ي��زة يف 
التعامل مع أي حوادث أو أزمات يف مجيع 

اململكة. مناطق 
يف  يعتمد  وال����ذي  ال��ف��ري��ق  تشكيل  ومت 
ق��وام��ه األس���اس���ي ع��ل��ى ق���وات ال��ط��وارئ 
اخلاصة بالدفاع املدني، وجمموعات تابعة 
للقوات املسلحة السعودية، وبعض اجلهات 

احلكومية األخرى مثل اهلالل األمحر.

السمو  صاحب  من  توجيهات  على  وبناًء 
العزيز-  عبد  ب��ن  نايف  األم��ري  امللكي 
يرمحه اهلل - ورعاية من صاحب السمو 
امللكي األمري أمحد بن عبد العزيز وزير 
السمو  صاحب  من  ومبتابعة  الداخلية، 
مساعد  نايف  بن  حممد  األم��ري  امللكي 
وزير الداخلية للشؤون األمنية، مت اختيار 
واألف��راد،  الضباط  من  الفريق  عناصر 
وفردًا  ضابطًا   160 عددهم  يبلغ  والذين 
البحث  أعمال  بكل  للقيام  املؤهلني  من 

واإلنقاذ يف كافة التخصصات.

التميز مقومات 
وت��ول��ت امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع املدني 
يلزم  ما  بكل  الفريق  جتهيز  مسؤولية 
م��ن اآلل��ي��ات وامل��ع��دات امل��ت��ط��ورة، وال��يت 
آلية   80 م��ن  أك��ث��ر  إىل  ع��دده��ا  وص���ل 
شركات  أنتجته  م��ا  أح��دث  م��ن  وقطع 
املدني  الدفاع  ومعدات  آليات  ومصانع 
يف العامل، باإلضافة إىل تنفيذ الدورات 
التدريبية داخل اململكة وخارجها جلميع 
املهام  ألداء  يؤهلهم  الفريق، مبا  عناصر 
وذلك  األكمل  الوجه  على  بهم  املنوطة 
بالتنسيق مع كافة اجلهات اليت ينضوي 

منسوبوها ضمن تشكيله.
السعودي  واإلنقاذ  البحث  فريق  وأثبت 
وال��ك��وارث  مت��ي��زه يف مجيع احل���وادث 

األداء المتميز للفريق خالل فيضانات باكستان

المنظمات الدولية للحماية المدنية تثمن 
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من  معها-بدءًا  التعامل  يف  ش��ارك  ال��يت 
حمافظة  شهدتها  اليت  األرضية  اهل��زات 
العيص وأملج مبنطقة املدينة املنورة عام 
1430ه� مرورًا بكارثة سيول جدة عام 
الفريق  ملشاركة  واليت كان  1431ه�، 
بها أكرب األثر يف تقليل حجم اخلسائر 
ال��ن��امج��ة ع��ن��ه��ا ح��ي��ث مت��ك��ن أع��ض��اء 
ال��ف��ري��ق م��ن إن��ق��اذ م��ئ��ات امل��ت��ض��رري��ن 
وتقديم  ال��س��ي��ول،  ج���راء  واحمل��ت��ج��زي��ن 
مت  ال��يت  للعائالت  العاجلة  امل��س��اع��دات 

إخالؤها من منازهلا.

خبرات عملية
اخلاصة  الطوارئ  قوات  قائد  واستطرد 
بالدفاع املدني: استمر متيز أداء الفريق 
ق��وات  منسوبي  ق��وام��ه  يشكل  وال���ذي 
ال���ط���وارئ اخل���اص���ة خ���الل ال��ع��م��ل��ي��ات 
امل���ن���اط���ق احل���دودي���ة  ال��ع��س��ك��ري��ة يف 
احلوثيني  تسلل  حم��اول��ة  إث��ر  اجلنوبية 
ل��ل��ب��الد، ح��ي��ث جن��ح ال��ف��ري��ق ب��ام��ت��ي��از 
يف إج��الء أب��ن��اء ال��ق��رى احل��دودي��ة اليت 
ذلك  ج��راء  مباشرة،  ألض��رار  تعرضت 
ون��ق��ل��ه��م إىل أم���اك���ن آم���ن���ة، وت��ق��دي��م 
امل���س���اع���دات اإلغ��اث��ي��ة واإلع���اش���ي���ة يف 
املتضررين.وشارك  إي���واء  معسكرات 
ألول  السعودي  واإلن��ق��اذ  البحث  فريق 
إنقاذ  يف  اململكة  خ��ارج  مهمة  يف  م��رة 
عام  باكستان  فيضانات  يف  املتضررين 
احلرمني  خ��ادم  1431ه���، وضمن محلة 

الشريفني إلغاثة الشعب الباكستاني.
يف  عالية  ك��ف��اءة  وقتها  الفريق  وأث��ب��ت 
ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ يف أص��ع��ب 
 - معني  خري  وك��ان��وا  املناخية  ال��ظ��روف 

بشهادة  املنكوبني  إلخ��وان��ه��م  اهلل  بعد 
 – باكستان  دول���ة  يف  امل��س��ؤول��ني  أرف���ع 
حيث تركزت عمليات الفريق يف البحث 
من  كان  ال��ذي  السند-  بإقليم  واإلنقاذ 
من  تضررًا  الباكستانية  األقاليم  أكثر 

الفيضان.

مهام خارجية
الفريق على مدى أسبوعني  وتواصلت أعمال 
جن��ح خ��الهل��ا يف إن��ق��اذ امل��ئ��ات م��ن سكان 
من  كبرية  أع��داد  وإخ��الء  املتضررة  القرى 
أباد،  حيدر  منطقة  يف  الباكستانية  األسر 
كما نفذ عددًا من العمليات النوعية الدقيقة 
أسفرت عن إنقاذ أكثر من 570 شخصًا من 
وإخالؤهم  موري«  »شيدر  ملنطقة  تابعة  قرى 
اإلن��ق��اذ،  ق���وارب  بواسطة  آمنة  مناطق  إىل 
املصابني،  آلالف  الطبية  اخلدمات  وتقديم 
وتوزيع املساعدات اإلغاثية على آالف األسر.

منطقة  قائد  إقبال  اللواء شوكت  أثنى  وقد 
الشخصي  واملمثل  السند  بإقليم  أب��اد  حيدر 
على  الباكستاني  اجليش  أرك��ان  لرئيس 
واإلن��ق��اذ  ال��ب��ح��ث  ل��ف��ري��ق  ال��ب��ط��ول��ي  األداء 
السعودي والذي أسهم يف إنقاذ أعداد كبرية 

نقطة ضوء

المجموعة االستشارية الدولية للبحث واإلنقاذ 
تشيد بقدرات الفريق وتكامل تجهيزاته
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من املتضررين من الفيضانات بإقليم السند.
اللوجيسيت  الدعم  أثنى رئيس عمليات  كما 
العميد  لإلقليم  الباكستاني  اجل��ي��ش  يف 
حممود أمحد على تكامل جتهيزات الفريق 
من اآلليات واملعدات اليت متنحه قدرة فائقة 

ألداء أصعب املهام.

تقدير دولي
املدنية  للحماية  الدولية  املنظمة  وأش��ادت 
والدفاع املدني يف بيان هلا- يف ذلك الوقت، 
ب��إس��ه��ام��ات ف��ري��ق اإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي يف 
باكستان واملستوى الرفيع من حيث القوى 

البشرية والتجهيزات وبراجمه التدريبية.
البحث  فريق  ألداء  الطيبة  األص��داء  وكانت 
حافزًا  اململكة  خارج  مهامه  أول  يف  واإلنقاذ 
لتعزيز قدرات الفريق واحلصول على التصنيف 
أعمال  يف  للمشاركة  يؤهله  ال���ذي  ال��دول��ي 

اإلنقاذ حتت مظلة منظمة األمم املتحدة.
اإلجراءات  بدء  إىل  احلارثي  العميد  ولفت 
فرق  جملموعة  الفريق  النضمام  الفعلية 
مظلة  تعمل حت��ت  ال��يت  ال��دول��ي��ة  اإلن��ق��اذ 
اجمل���م���وع���ة ال���دول���ي���ة ل��ل��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ 
استضافت  حيث  املتحدة،  لألمم  التابعة 
امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دن���ي وف���دًا 
الدولية  االستشارية  اجملموعة  من  رفيعًا 
جتهيزات  على  لإلطالع  واإلن��ق��اذ  للبحث 
وإم���ك���ان���ات ال��ف��ري��ق، وت��ق��دي��م ت��ق��ري��ر 
يتناسب مع  مبدئي عن مدى جاهزيته مبا 
بها  القيام  يلزم  ال��يت  واملعايري  املتطلبات 

للحصول على التصنيف الدولي.

تصنيف عالمي
قائد  امل��ث��ال  حم��م��د  العميد  أك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ال��دول��ي اط��ل��ع على جت��ارب  ال��وف��د  ال��ف��ري��ق أن 
أعمال  يف  مشاركاته  خ��الل  الفريق  وخ��ربات 
وخارجها كما  اململكة  داخل  واإلنقاذ  البحث 
ت��اب��ع جت��رب��ة ف��رض��ي��ة ل��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث واإلن��ق��اذ 
الذين  ال��وف��د  أع��ض��اء  إع��ج��اب  نالت  ال��س��ع��ودي 
آلياته  ورق��ي  الفريق  أف��راد  كفاءة  على  أثنوا 

بالتجهيزات،  اخل��اص  واملستودع  وجتهيزاته، 
امل��واص��ف��ات  أف��ض��ل  وف���ق  تصميمه  مت  وال����ذي 
حالة  يف  املتبعة  العمل  آلية  وكذلك  العاملية، 

طلب مشاركة الفريق يف مهام خارج اململكة.
وأشار العميد املثال إىل أنه صدرت توصيات أعضاء 
ب��إدراج  الداخلية  ل��وزارة  رفعه  مت  تقرير  يف  الوفد 
 »Sasart« السعودي  واإلنقاذ  البحث  فريق  اسم 
الدولي  التصنيف  على  للحصول  املنظمة،  مبوقع 
املصنفة،  الدولية  اإلنقاذ  فرق  مقدمة  يف  »ثقيل« 

وهو إجناز كبري بكل املقاييس.
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  بداية نسأل سعادتكم عن رؤيتكم ملا تقدمه الدولة - رعاها اهلل 
- من امكانيات لدعم قدرة جهاز الدفاع املدني ألداء رسالته الوطنية 

واإلنسانية؟
لقد وفرت الدولة رعاها اهلل الكثري من االمكانيات البشرية واآللية 
واملادية للدفاع املدني إميانًا بأهمية هذا اجلهاز والدور املناط به يف 
محاية األرواح واملمتلكات، فقد مت تطوير القدرات اآللية بأحدث 
اآلليات واملعدات والسيارات للتعامل مع األحداث بكافة أنواعها، 
إضافة إىل التطور اهلائل يف البنية التحتية والتدريبية للدفاع املدني.

  وكيف ترون حجم االستفادة من هذه االمكانيات يف تعزيز 
قدرات الدفاع املدني وتنفيذ خطط وبرامج التطوير؟

حجم االستفادة كبري، فقد ساهمت تلك االمكانيات والقدرات 

في حوار شامل يجلي كثيرًا من الحقائق..

اللواء عبد اهلل القرني:

معايير دقيقة
لتحقيق الجودة في أعمال 

الشؤون اإلدارية والمالية

إلى أي مدى نجحت الشؤون اإلدارية والمالية بالدفاع 
المدني في مواكبة مسيرة التطوير والتحديث التي 

يشهدها الجهاز، وهل استفادت من ثورة المعلومات 
واالتصاالت في االرتقاء بجودة خدماتها، وهل ثمة 

معايير لقياس الجودة في األعمال اإلدارية والمالية؟ 
وما هو صحة ما يقال عن وجود بعض القصور في 

تجهيز مقرات سكن الفرق الميدانية.
حملنا كل هذه التساؤالت إلى مساعد مدير عام 

الدفاع المدني للشؤون اإلدارية والمالية اللواء
عبد اهلل بن محمد القرني، فكان هذا الحوار والذي يضع 
النقاط فوق الحروف بشأن كثير من األمور ذات العالقة 

بأعمال ومهام الشؤون المالية واإلدارية ويكشف 
عن اآللية المتبعة في أداء هذه المهام. وفيما يلي 

حاوره: المقدم عبد اهلل العرابي الحارثيتفاصيل الحوار.
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س���واء اآلل��ي��ة أوال��ب��ش��ري��ة أوال��ت��دري��ب��ي��ة يف 
التعامل  وسرعة  األداء  كفاءة  من  الرفع 
مع األحداث، كما أن تلك االمكانيات 
خطط  تنفيذ  يف  ك��ب��ري  ب��ق��در  س��اه��م��ت 

وبرامج التطوير اإلدارية والعملية.

  ما هي أبرز مالمح منظومة التطوير 
الشؤون  يف  املــدنــي  الــدفــاع  يشهدها  الــي 

اإلدارية واملالية؟
عمل الشؤون اإلدارية واملالية بشكل عام 
هلذا  املنظمة  والتعليمات  لألنظمة  خيضع 
العمل سواًء إدارية أو مالية، إال أن أهمية 
التطوير يف أسلوب العمل لتحقيق األهداف 
دون اإلخالل باألنظمة واللوائح حققت نقلة 
اإللكرتوني  االستخدام  خالل  من  نوعية 
احل��ك��وم��ة  إىل  وال���وص���ول  اإلجن�����از  يف 
إضافًة  العملي،  التطوير  يف  االلكرتونية 
دع��م  خ���الل  م��ن  اإلداري  ال��ت��ط��وي��ر  إىل 
القدرات البشرية بالكفاءات املتخصصة 
ودعم  التخصصية  ب��ال��دورات  وبااللتحاق 
القدرات الفنية بأفضل اآلليات واألجهزة.

  وهل اختلفت أوجه الصرف واإلنفاق 
ــدفــاع املــدنــي تبعًا  مــن بــنــود ومــيــزانــيــة ال
للتطور النوعي والكمي يف قدرات اجلهاز؟

م��ا يشهده ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن ت��ط��ور يف 
توليه  ملا  نتاج  هو  والقدرات  اإلمكانيات 
حكومة موالي خادم احلرمني الشريفني 
بتطوير  اهتمام  م��ن  األم���ني  ع��ه��ده  وول���ي 
الغايات  املدني مبا حيقق  الدفاع  خدمات 
ال��دف��اع  فميزانية  وب��ال��ت��ال��ي  واأله�����داف 
بشكل  يساهم  مبا  وتصرف  تعد  املدني 
األرواح  رسالته يف محاية  أداء  يف  مباشر 
واملمتلكات بعد اهلل واإلنفاق بشكل عام 
وبرامج  خطط  من  معد  هو  ملا  طبقًا  يتم 

ووفقًا للتعليمات املالية. 

الـــشـــؤون  اســـتـــفـــادت  مــــدى  أي  إىل    
املالية واإلدارية بالدفاع املدني من أنظمة 

احلكومة اإللكرتونية يف تطوير األداء؟
املعلومات  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ورة  إن 
واالتصاالت تؤدي إىل مستقبل جديد ذي 
اإللكرتونية  واحل��ك��وم��ة  مم��ي��ز،  ط��اب��ع 
هي إحدى الطرق احلديثة واملتطورة اليت 
الستخدام  ال��دول  حكومات  بها  تتعامل 
ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ل���إلجن���از وال��ت��ط��وي��ر. 
من  استفادت  واملالية  اإلداري���ة  وال��ش��ؤون 

استفادًة  اإللكرتونية  احلكومة  أنظمة 
مثالية يف تنظيم العمل وتطويره من خالل 
اإللكرتونية  االمكانيات  من  االستفادة 
املتاحة يف اإلجناز وتوفري املعلومات وتقديم 

اخلدمات.

  وهل مثة معايري لتحقيق اجلودة يف 
أعمال الشؤون اإلدارية واملالية؟

اجل����ودة ت��ع��ين إجن���از األع���م���ال وف��ق��ًا ملا 
تقتضيه األنظمة واللوائح دون تأخري.

واجلودة حتتاج إىل ركائز متعددة جتعل 
منها ذات فعالية وهي:

إجناز األعمال بطريقة صحيحة وسلسلة، 
اإلمي������ان ب��أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ك��م��ن��ظ��وم��ة 
إع���داد  وال��ت��ق��ي��ي��م،  امل��ت��اب��ع��ة  متكاملة، 

الدراسات املنظمة للعمل واملطورة له. 

إىل  واملــالــي حيــتــاج  اإلداري  الــعــمــل    
مثل  تتوفر  فهل  وعملية،  علمية  خــربات 
هــذه اخلـــربات لــدى الــدفــاع املــدنــي، وهل 
اســتــفــاد اجلــهــاز مــن بــرامــج االبــتــعــاث يف 
تنمية خربات الكوادر العاملة يف الوظائف 

املالية واإلدارية؟
اجلهاز  ه��ذا  منسوبي  من  الكثري  يتمتع 
الشؤون  ويف  والعملية  العلمية  باخلربات 
اإلدارية واملالية يوجد الكثري ممن حيملون 
درجات علمية عليا متخصصة، باإلضافة 

العملية  اخل��ربة  لديه  تتوفر  وج��ود من  إىل 
من  توجه  االبتعاث  وبرامج  التخصصية، 
قبل اجلهة املختصة وفقًا الحتياج اجلهاز 

ومتطلباته.

  هــل مثــة اســتــعــدادات إداريــــة ومالية 
خاصة لتنفيذ أعمال الدفاع املدني خالل 

موسم رمضان واحلج؟
البشرية  إمكانياته  املدني  الدفاع  يسخر 
واآللية خلدمة زوار بيت اهلل احلرام سواء 
للتوجيهات  تنفيذًا  احل��ج  أو  رم��ض��ان  يف 
مبا  اخل��دم��ات  أف��ض��ل  بتقديم  السامية 
ي��س��اه��م يف ت��أدي��ة ت��ل��ك ال��ف��رائ��ض بيسر 
وامل��ال��ي��ة هي  اإلداري����ة  وال��ش��ؤون  وسهولة 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  منظومة  ضمن 
وتوفر  تقدم ما خيصها من أعمال  املدني 
كل ما حيتاجه املشاركون يف هذه املهام 

ألدائها على أكمل وجه. 

التأمن فيما    تشرفون على عمليات 
خيص األثاث املكتيب وجتهيز مقرات سكن 
الفرق امليدانية، ماهي اآللية الي يتم بها 

التأمن؟
بالتنسيق  س��ن��وي��ًا  اح��ت��ي��اج حي���دد  ه��ن��اك 
النماذج  امل��دن��ي حسب  ال��دف��اع  ف��روع  م��ع 
ما  ومعرفة  وتنظيمه  فرزه  وبعد  املعتمدة 
إع��داد  يتم  باملستودعات  منه  متوفر  هو 
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اجلهة  قبل  من  صنف  لكل  املواصفات 
املختصة ثم يتم اإلعالن عنها يف الصحف 
احمللية وموقع الدفاع املدني على الشبكة 
استكمال  ي��ت��م  ث��م  وم���ن  العنكبوتية 
اإلجراءات الالزمة وفقًا لنظام املشرتيات 

احلكومية والئحته التنفيذية.

  هناك مــن يشتكي مــن جــودة بعض 
اليتجاوز  بعضها  أن  مستشهدين  األثــاث 
أشــهــر، إىل أي شي  عــمــرهــا االفـــرتاضـــي 

تردون ذلك؟
خالل  م��ن  تتم  األث���اث  ت��أم��ني  عملية  إن 
إعداد املواصفات املطلوبة للمنتج ومن ثم 
دون  التأمني  يف  الرغبة  عن  اإلع��الن  يتم 
املنتج.وبعد  بلد  أو  معينة  ماركة  حتديد 
وتدقيقها  فحصها  يتم  ال��ع��روض  تقديم 
الرتسية  ويتم  متخصصة  جلنة  قبل  م��ن 
الشروط  عليه  تنطبق  الذي  العرض  على 
واملواصفات واألقل سعرًا متشيًا مع نظام 
اليت  واملنتجات  احلكومية،  املشرتيات 

تتمتع  املدني  الدفاع  قبل  من  تأمينها  يتم 
مبواصفات جيدة ومعدة من قبل خمتصني 
وليس كما  باملديرية  املعنية  من اجلهات 

ذكر.

امللبوسات  إدارة  إن  يقول  من  هناك    
بــاملــديــريــة مل تــقــم بــدورهــا ال مــن حيث 
تأمن الزي اجليد واملناسب وال من حيث 
وضع التنظيمات ملواعيد اللبس الشتوي 
والــصــيــفــي فــهــنــاك اخـــتـــالف واضـــــح يف 
اللبس فمن النادر أن جند عشرة أفراد يف 

وحدة بزي واحد؟
امل���س���ؤول���ون ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��إلم��داد 
وال��ت��م��وي��ن مم��ث��ل��ة ب�������إدارة امل��ل��ب��وس��ات 
جهدًا  الي��أل��ون  العسكرية  والتجهيزات 
يف البحث وتأمني ماهو أفضل، ويقومون 
العسكرية  ال��ق��ط��اع��ات  إىل  ب���زي���ارات 
وك��ذل��ك امل��خ��ت��ربات احمل��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
ل��ت��ح��دي��ث امل���واص���ف���ات ب��ش��ك��ل دائ���م 
يتم  وال  الصناعية،  املتغريات  ومالحقة 

بعد فحصها  إال  وإدخال األصناف  تأمني 
امل��واص��ف��ات  بهيئة  اجل���ودة  يف خم��ت��ربات 
العاملية  املختربات  من  وغريها  السعودية 
امل���وج���ودة يف امل��م��ل��ك��ة، وف��ي��م��ا خيص 
ت��ن��ظ��ي��م م��واع��ي��د ال��ل��ب��اس ال��ع��س��ك��ري 
امللبوسات  إدارة  فدور  والشتوي  الصيفي 
يف  ينحصر  ال��ع��س��ك��ري��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
ايضاح هذه التنظيمات واألوامر املستدمية 
وإبالغ  املالبس  بنظام  ورد  ما  مع  متشيًا 
توحيد  على  التأكيد  م��ع  بها  العاملني 
القطاعات  بني  املوحد  التاريخ  وفق  الزي 
العسكرية وذلك يف كل عام، ومسؤولية 
تطبيق ذلك منوط مبدير اجلهة املعنية فهو 
املسؤول األول عند وجود خمالفة لألنظمة 
والتعليمات وكذلك الننسى دور اجلهات 
ال��رق��اب��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة ه���ذه األم���ور 
التقيد  بضرورة  اجلهات  على  والتأكيد 

مبا يبلغون به من تعليمات.

لنوع  وتنظيمات  أوامــــر  هــنــاك  هــل    
الــلــبــس وشــكــلــه حــيــث نــالحــظ اخــتــالف، 
ومـــن هـــي اجلــهــة املــعــنــيــة بــوضــع أوامـــر 
من  التنفيذ  ومتابعة  اللبس  وتنظيمات 

وجهة نظركم؟
العسكرية  والتجهيزات  امللبوسات  إدارة 
سعت مؤخرًا إىل إعداد وصياغة وطباعة 
الفروع(  كافة  على  توزيعه  )مت  كتيب 
يوضح التعليمات والدالالت هليئات اللباس 
وأرق��ام  وأن��واع  والفين  وامليداني  اإلداري 
الشعارات  ومدلوالت  العسكرية  البدل 
وكذلك  األخ���رى  والتجهيزات  وال��رت��ب 
وإيضاح  لتبسيط  جدارية  شرائح  إع��داد 
العسكرية  وامل��الب��س  ال��ع��الم��ات  ه���ذه 
املستدمية  واألوام���ر  للقرارات  مستندين 
مدعمة  ال��ع��س��ك��ري��ة  امل���الب���س  ون���ظ���ام 
بالصور، ومت وضعها على مداخل املباني 
العسكرية لتسهيل إطالع أكرب شرحية 
للجهة  بالنسبة  أم��ا  ذل��ك،  على  ممكنة 
اللباس  وتنظيم  األوام����ر  ب��وض��ع  املعنية 
فهي  وحن��وه  يلبس  ومتى  النوع  حيث  من 
وإدارة  والتطوير  للتخطيط  العامة  اإلدارة 
العسكرية كما  والتجهيزات  امللبوسات 

دعم إدارة النقل بسيارات حديثة بما يناسب طبيعة مهامها
جميع التجهيزات العسكرية يتم فحصها من قبل هيئة المواصفات السعودية
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ذكرت سابقًا تقوم بتنفيذ ما يصدر من 
تعليمات منظمة لذلك يشاركها يف ذلك 
اجلهات الرقابية واملسؤول يف كل موقع. 

  هل هناك ازدواجية يف عملكم وعمل 
الــعــمــلــيــات يف تـــأمـــن الـــــزي الــعــســكــري 

امليداني؟
وتنسيق،  تعاون  بل  ازدواجية  هناك  ليس 
العامة  ف����اإلدارة  جم��ال��ه  يف  يعمل  وك��ل 
لإلمداد والتموين مسؤولة عن توفري وتأمني 
العسكرية  والتجهيزات  املالبس  مجيع 
لإلطفاء  العامة  واإلدارة  العاملني،  لعموم 
بتحديد  معنية  العمليات  بشؤون  واإلنقاذ 
أنواع املالبس التخصصية لرجال اإلطفاء 
واإلنقاذ العاملني بامليدان كبدلة التدخل 

ومعاطف اإلنقاذ واإلطفاء وحنوها.

  قــبــل فـــرتة عــرضــتــم خــطــة لتطوير 
مستودعات الدفاع املدني، ماذا مت فيها؟

من  عدد  تنفيذ  مت  اخلطة  تلك  على  بناًء 
الرياض ومكة  املستودعات يف كٍل من 
ويف  واجلوف  وعسري  والشرقية  املكرمة 
جاريًا  العمل  زال  وم��ا  املقدسة  املشاعر 
فروع  يف  إضافية  مستودعات  إنشاء  يف 
التموين باملناطق الستيعاب ما يتم تأمينه 
م��ن م��ع��دات وس��ي��ارات وجت��ه��ي��زات فنية 
به  االح��ت��ف��اظ  م��اي��ت��م  لتخزين  وك��ذل��ك 
الطوارئ  حلاالت  اسرتاتيجي  كمخزون 

والكوارث القدر اهلل. 

  الرجيع وبيعه كيف تتم آليته وهل 
املشاركة  املــدنــي  الــدفــاع  ملنسوبي  حيــق 

فيه؟
ب��ع��د اس��ت��ك��م��ال ك���اف���ة اإلج�������راءات 
طبقًا  الرجيع  على  التقرير  يف  النظامية 
احلكومية  املشرتيات  نظام  يف  ورد  مل��ا 
وإج���راءات  وق��واع��د  التنفيذية  والئحته 
اإلعالن عن  يتم  املستودعات احلكومية 
ما يراد بيعه يف الصحف احمللية وتشكيل 
ألعلى  والبيع  امل��زاي��دة  وتتم  لذلك  جلنة 
ويتم  آلية  لكل  مقرر  هو  ما  وف��ق  سعر 
البيع لصاحب السعراألعلى بصرف النظر 
عن هويته سواء كان من منسوبي اجلهاز 

ذلك  م��ن  يستثنى  خالفه  أو 
رئيس وأعضاء جلنة البيع ال 
حيق هلم شراء شيء من ذلك 

الرجيع. 

  يالحظ أن إدارة النقل حباجة إىل وقفة 
وقيافة  السيارات  نــوع  حيث  من  للمراجعة 

ولياقة السائقن ماذا تقول حيال ذلك؟
الخيفى على اجلميع أن عمل إدارة النقل 
متعدد ومتشعب واملهام اليت أُنيطت بعمل 
ميداني  ماهو  منها  ختتلف،  اإلدارة  هذه 
باستقبال ضيوف اجلهاز  يتعلق  ما  ومنها 
والزائرين للمديرية العامة للدفاع املدني، 
وهناك خطة لتخصيص عدد من منسوبي 
إدارة النقل للقيام باستقبال الضيوف من 
املظهر  وحسن  اللباقة  لديهم  تتوفر  ��ن  ممَ
وس��ع��ة االط����الع وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
الضيوف، كما أنه سيتم بإذن اهلل دعم 
السيارات احلديثة  من  بعدد جيد  اإلدارة 
واملناسبة ملثل هذه األغراض وذلك بدعم 

من معالي مدير عام الدفاع املدني.

  ملــــاذا اليـــكـــون لـــدى الـــدفـــاع املــدنــي 
VIP(( فخمة على غرار ماهو  )باصات( 

موجود يف بعض القطاعات؟
يغلب على عمل إدارة النقل العمل امليداني 
إىل  واألف���راد  امل��ع��دات  بنقل  يتعلق  فيما 
املواقع اليت يتطلبها املوقف كما ذكرت 
وتأمني  السابق  السؤال  على  إجابيت  يف 
لألنظمة  ال��ب��اص��ات خي��ض��ع  ه���ذه  م��ث��ل 
توفري  بإذن اهلل يف  والتعليمات وسنحاول 
هذه الباصات وكذلك إجياد قسم يهتم 

واملناسبات  املراسم  بأعمال 
ال���ع���ام���ة، ع��ل��م��ًا ب��أن��ه 

النقل  إدارة  يوجد يف 
من  ال��ع��دي��د  اآلن 
املؤمنة  الباصات 
يتم  وال��يت  حديثًا 
لنقل  استخدامها 

الضيوف.

هناك  هــل    
أننا  تـــود  ســـؤال 
طرحناه عليك 

ومل نطرحه؟
جلنة  ه��ن��اك  نعم 

ال������ت������أم������ني 
من  امل��ب��اش��ر 

اخل���ارج ال��يت أت��ش��رف أن أك��ون رئيسًا 
هلا وتضم يف عضويتها عددًا من الزمالء 
املتخصصني حيث تتوىل تأمني احتياجات 
ال��دف��اع امل��دن��ي م��ن اآلل��ي��ات وال��س��ي��ارات 
املصنعة  الشركات  من  الفنية  واملعدات 
مباشرة وقد حتقق واحلمد هلل من خالل 
من  ع��دد كبري  تأمني  اللجنة  ه��ذه  عمل 
اليت  الفنية  واملعدات  واآلليات  السيارات 
احملافظة  يف  كبري  وبشكل  ساهمت 
على األرواح واملمتلكات يف بلدنا الغالي 
الذي  العقد  اإلجن��ازات  آخر هذه  وكان 
الشركات  إح��دى  مع  مؤخرًا  توقيعه  مت 
سعودي  ري��ال  املليار  تفوق  بقيمة  العاملية 
لتأمني عدد من سيارات اإلطفاء الكبرية 
امل��ي��اه ذات اخل��زان��ات  ن��ق��ل  وص��ه��اري��ج 
املصنعة من مادة البوبلي بروبلني والسالمل 
وسيارات الونش الكبرية.....اخل، وقد مت 
ذلك بتوفيق من اهلل ثم بالدعم الالحمدود 
من القيادة احلكيمة وبتوجيهات سيدي 
بن  األمري حممد  امللكي  السمو  صاحب 
نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية 
قبل  من  دقيقة  ومبتابعة  األمنية  للشؤون 
معالي م��دي��ر ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي وال��يت 
اإلجيابي  أثرها  التأمينات  هلذه  سيكون 
ملواجهة  اليومية  امليدانية  املهام  تنفيذ  يف 
مناطق  خمتلف  يف  ح���وادث  م��ن  يقع  م��ا 

اململكة.

الصرف واإلنفاق في ميزانية الدفاع المدني تعبر عن برامج 
التطوير ألداء رسالته في حماية األرواح والممتلكات
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إجراءات سالمة املباني تشمل:
 إجراءات لشروط تصميم البناء. 

يف  للسالمة  تنفيذية  ل��ربام��ج  إج����راءات   
واإلع���داد  احل��ري��ق  وبعد  وأث��ن��اء  قبل  املبنى 

لوسائل املساندة واإلخالء واالستعداد.

1
شروط السالمة في 

تصميم المباني
وقواعد  ق��وان��ني  لتشمل  للبناء  أنظمة  تعد 
للبناء تضمن احلد األدنى القياسي للحماية 
للمباني  اإلنشائية  والكفاءة  احلريق  من 
املدني  بالدفاع  املباني  محاية  لنظام  )الئحة 
هذه  وضعت  وقد  السعودي(.  البناء  وكود 
التصميم  ن��واح��ي  ك��اف��ة  لتغطي  األنظمة 
واإلنشاء والسالمة يف املباني، ويتم حتديثها 
بصورة مستمرة تبعًا للتطور التقين يف مواد 

وطرق البناء. 
وت��ش��ت��م��ل ه����ذه ال���ق���وان���ني ع��ل��ى ش���روط 
جيب  ال��يت  املباني  يف  السالمة  ومتطلبات 
إىل  وتهدف  للسيطرة على احلريق  توفرها 
املبنى  يف  واملمتلكات  السكان  مح��اي��ة 
االنهيار،  من  ومنعه  به  العمل  واستمرارية 
امتداد  املباني اجمل��اورة من  كذلك محاية 
النريان هلا ومحاية العاملني على مكافحة 
احل��ري��ق يف داخ���ل امل��ب��ن��ى، وع���ادة توضع 
ه��ذه ال��ش��روط وف��ق��ًا ملستوى احل��م��اي��ة يف 
مجيع أنواع املباني ومنها املباني الصناعية 
كافة  وتشمل  واملستودعات  املصانع  مثل 

العناصر األساسية للسالمة.

2
خطط وبرامج

السالمة للمباني
وتهدف خطط وبرامج السالمة يف املباني 
احلوادث  ملنع  الوقائية  التدابري  توفري  إىل 
وقوعها من  آث��ار احل��وادث حال  وختفيف 
من  للحد  املخاطر  ومكافحة  منع  خالل 
القدرة  فقدان  وع��دم  وال��ض��رر،  اإلصابة 
على التحكم يف احلادث والذي قد يؤدي 
مراحله  يف  وخاصة  ت��رك  لو  كارثة  إىل 
تقليل  على  التأكيد  وك��ذل��ك  األوىل، 
البشري  الفقد  مل��ع��دالت  احل���ادث  نتائج 

واالقتصادي.
السالمة  خطة  حتتوي  أن  األهمية  وم��ن 
الالزمة  واألنشطة  اإلج��راءات  على مجيع 
اخلطر  مع  التعامل  أو  للوقاية  والفاعلة 
ب���دون خلل وك��ذل��ك اخت���اذ اإلج����راءات 
املؤثرة على رفع مستوى السالمة من حيث 
اإلمكانيات والعناصر املطلوبة من أفراد 
لتحقيق  مالية  وم��وازن��ة  وم���واد  وم��ع��دات 
السالمة بصورة اقتصادية بدون خماطرة. 
وتأخذ يف االعتبار اإلجراءات والتجهيزات 
حاالت  يف  عليهم  يعتمد  الذين  واألف���راد 

الطوارئ.

وهناك إجراءات يؤخذ بها عند إعداد هذه 
اخلطة وتشمل:

 إجراءات مقاومة اخلطر وحماصرته
 إج���������راءات إلع�������داد ط�����رق اإلخ�����الء 

وأماكنها 
- حتديد متطلبات السالمة من احلرائق 
وسرعة  وسهولة  احلريق  انتشار  لتحاشي 

مكافحت.
للطوارئ  االستجابة  إج��راءات  حتديد   

من الحريق في المباني
متطلبات السالمة

على مشرفي السالمة القيام بعدة خطوات يجب االنتباه 
لها عند مراجعة وسائل مقاومة الحرائق

سالمة
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والتدخل 
اإلمكانيات  توفري  إج���راءات  حتديد   

عند حدوث احلريق
والتفتيش  ال��ت��دري��ب  إج����راءات  إع���داد   

والفحص لوسائل احلماية والتصدي
واخل��رائ��ط  امل��واق��ع  إع���داد خمططات   

الالزمة لتواجد التجهيزات
 إع����داد جم��م��وع��ة األن��ش��ط��ة وال��ربام��ج 

التنفيذية قبل وأثناء وبعد احلريق. 
الفحص  بعمليات  للقيام  برامج  إع��داد   

والتفتيش واإلخالء والتدريب. 
 إعداد خمططات السري والتنظيم وطرق 

اإلخالء 
 إعداد وسائل االتصال 
 إعداد وسائل اإلسعاف 

 إع�������داد وت����وف����ري خ���ط���ط ال���ت���دري���ب 
واالستخدام ملكافحة احلرائق 

وأم��اك��ن  التجهيزات  وت��وف��ري  إع���داد   
تواجدها.

جيب على مشريف السالمة وجهاز األمن أن 
يقوما بعدة خطوات جيب االنتباه هلا عند 
والدخان  مراجعة وسائل مقاومة احلرائق 
يف املنشأة الصناعية وهذه اخلطوات هي:

1. جي���ب ف��ح��ص أج���ه���زة احل��م��اي��ة من 
لكي  وتطويرها  دوري���ة  بصفة  احل��رائ��ق 
تتناسب مع تغري املخاطر املتوقعة يف املبين 
مل  واليت  اجلديدة  الوسائل  استحداث  أو 

تكن معروفة أثناء فرتة بناء املبين.
2. جيب فحص مضخات احلريق وخراطيم 
املاء حبيث تكون على  اإلطفاء ومصادر 
أحسن حال، خاصة وأن املضخات تتعرض 
التيبس  إىل  واخل��راط��ي��م  ال��ص��دأ  لعوامل 
لفرتة  االستعمال  ع��دم  نتيجة  واجل��ف��اف 
طويلة ولذلك لزم التأكد من صالحيتها 

وتغيريها إذا لزم األمر.

باهليئات  االتصال  وسائل  توفري  جيب   .3
الرمسية مثل الدفاع املدني والشرطة على 
الدراية  عندهم  من  املبنى  يف  يكون  أن 
نشوب  عند  ات��ب��اع��ه  ال��واج��ب  ب��األس��ل��وب 

حريق.
4. جيب أن يتم فحص املبنى وإجازته من 
الدفاع املدني وكذلك تعريف أقرب نقطة 
يتسنى  حتى  املبنى  بطبيعة  املدني  للدفاع 
بالعون  التقدم  ال��ض��رورة  حلظات  يف  هلم 

الالزم يف أقصر وقت ممكن.
5. جيب حتديد أماكن فواصل الكهرباء 
فصل  ميكن  حبيث  للمبنى  األس��اس��ي��ة 
فصل  امل��رغ��وب  امل��ن��اط��ق  ع��ن  الكهرباء 

ال��دف��اع  رج���ال  قبل  م��ن  عنها  الكهرباء 
تضيع  ال  حتى  املبين  يف  والعاملني  املدني 
الفواصل  تلك  عن  للبحث  غالية  حلظات 

الرئيسية.
محاية  قطاع  يف  العاملني  مستوى  رفع   .6
املبنى يف وسائل الوقاية من احلرائق ومن 
ال��دخ��ان وذل���ك حب��ض��ور دورات دراس��ي��ة 

خاصة يف هذا اجملال.
وسائل  الس��ت��خ��دام  ال���ق���رارات  اخت���اذ   .7
اإلطفاء األتوماتيكية من عدمها لصهاريج 
على  التعرف  جيب  حيث  املشتعلة  امل��واد 
نوعية الصهريج وسعته واملساحة املعرضة 

للهواء.

أ.د عبدالعزيز محمد التميمي
قسم اهلندسة الصناعية 

جامعة امللك سعود

العناصر األساسية لشروط السالمةالعوامل التي تؤثر على مستوى الحماية

استخدام املبنى 
حجم املبنى 
ارتفاع املبنى 
مساحة املبنى 

سعة املبنى )عدد شاغلي املبنى( 
سهولة الدخول ملكافحة احلريق 

مميزات خاصة 

قابلية املواد لالحرتاق 

نوعية اإلنشاءات واملواصفات الفنية للوقاية 

احلماية من حرائق املباني:
- تصميم املناطق الفاصلة.

- التصميم اإلنشائي للمبنى.
- وسائل اخلروج: املسلك املؤدي للخروج 

واملخارج.

وسائل مكافحة احلريق:
- أجهزة اإلنذار والكشف من احلريق.

- نظم الرشاشات األتوماتيكية.
- نظام اإلطفاء العادي.
- نظام املواسري اجلافة.

- طفايات احلريق 
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ل����ق����د خ���س���رن���ا 
وخ�����������س�����������رت 
مم����ل����ك����ت����ن����ا 
احل������ب������ي������ب������ة.. 
العربي  ان  والعاملمَ
واإلس������الم������ي.. 
صاحب  بغياب.. 
امللكي  السمو 

العزيز رمحه اهلل.. رجل  األمري نايف بن عبد 
املسؤولية  راع��ي  أم��ان��ه  وص��م��ام  األول  األم��ن 
وك��رس  شعبه  بهموم  اه��ت��م  وم��ن  واالل��ت��زام 
حياته وجهده يف احلفاظ على مكتسبات أمته 
املمزوجة  للمسؤولية  الراقي  أدائ��ه  خالل  من 
لوطنه  وحبه  بدينه  عميق  وإمي���ان  بإنسانية 
الكبري  ال��ّراح��ل  ك��ان  ملليكه  وإخ��الص��ه 
األم��ن  إدارة  ف��ري��دًا يف  وأمن���وذج���ًا  م��درس��ة 
دعائمها  وإرس���اء  العهد  والي��ة  ويف  وصيانته 
وب��ت��ج��س��ي��د ح��ك��م��ة ق��ي��ادة خ����ادم احل��رم��ني 
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز أطال 
اهلل عمره على أرض الواقع يف تنفيذ ومتابعة 
كل ما يوجه به، نعزي أنفسنا وقيادتنا وشعبنا 
يف  نستحضر  فإّننا  الكبري  ال��ّراح��ل  لغياب 
كل وقت املسرية الّطويلة احلافلة باإلجنازات 
واإلس��الم��ي��ة...  والعربية  واإلنسانية  الوطنية 
نايف تلك املدرسة اليت فاضت أمنًا واستقرارًا 
كافة  يف  واجملتمع  واملعتمرين  احلجاج  على 
يف  وبلغت  السعودية  العربية  اململكة  مناطق 
مسؤوليتها واهتمامها ورعايتها األمتني العربية 

واإلسالمية.. 
ورجال األمن أحزانهم عميقة وكبرية بفقدان 
الّراحل الكبري نايف اخلري واحملبة واإلنسانية 
القدير أن  العلي  إذ نسأل اهلل  واألم��ل... وإننا 
بواسع  الغالي  فقيدنا  الكبري  الّراحل  يتغّمد 
رمحته وأن يسكنه فسيح جنانه وحنن نعاهد 
الشريفني على  اهلل عز وجل وخادم احلرمني 
الدائم مبا أفاضه علينا )رمحه اهلل(  االلتزام 
يف  أعيننا  نصب  نضعها  ورؤى  توجيهات  من 
الرقي  مسرية  لنا  يضىء  ن��رباس��ًا  وق��ت  ك��ل 
بكافة إجراءات األمن وبذل كل اجلهود يف 
حتقيق ذلك، فإىل الفردوس األعلى ننعيك مع 
وحسن  الصاحلني  واألئمة  واملرسلني  األنبياء 

أولئك رفيقا وإنا هلل وإنا اليه راجعون... 

اللواء مجيل بن حممد عمر أربعن
مدير الربنامج املدني مبنطقة مكة املكرمة

نايف..
المدرسة التي فاضت أمنًا

وداعًا 
األمير نايف

بوح القلم
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بعظمتك أبا سعود تصغرالكلمات
) عجزالكلمات أمام أصحاب المنجزات ( 

أمام  نفسه  اإلنسان  حينما جيد 
له  بالنسبة  ليس  ح���ازب  ح��دث 
يعن  ث��م  للعامل أمج��ع  ب��ل  فقط 
له أن يعرب عن بعض مكنونات 
سريعة  صورها  تعرب  النفس  يف 
أم��ام خميلته جت��اه ذل��ك احلدث 
ت����ن����اول أدن���اه���ا  ف��ي��ف��ك��ر يف 
مبوضع  التعريف  وهو  وأيسرها 
التعريف  ب��أوس��ع  ليس  احل���دث 
وأمشله بل بأدناه وأبسطه إال أنه 
يبقى اإلنسان عاجزًا ألن العبارة 
ال تفي وتعجز أن تفي باملطلوب 
ال��الئ��ق وامل��س��اح��ة ت��ض��ي��ق وإن 
والكلمات  يتعثر  والقلم  رحبت 
تتشتت ال بسبب اجملتهد البسيط 
املعين  مثل حالي ولكن بسبب 
بذلك كما يكون حبجم فقيد 
الوطن واألمة العربية واإلسالمية 
والعامل – صاحب السمو امللكي 
األمري نايف بن عبد العزيز ولي 
العهد نائب رئيس جملس الوزراء 
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة – رمح��ه اهلل 
والكل أمجع على أنه فقد رجاًل 
أجن��ز مث��رًا وت��رك أث��رًا أش��اد له 
بالعرفان وأعلن لفقده باخلسران. 
نعم أقر بعجزي وخبس كلماتي 
لروحه،  ابتداًء  اعتذاري  وأق��دم 

وجلميع من عربها بقراءة فليست 
هذه الكلمات اليت تليق بذكر 
مبستوى  وق���ام  مبكانته  رج��ل 
م���ا ك����ان ي��ق��وم ب���ه مس����وه من 
منذ  تسنمها  ومهام  مسؤوليات 
يزيد على  شبابه وعلى مدى ما 
الستني عامًا من العمل الرمسي 
اجلاد يف الصف األول من قيادة 
كرجل  خالهلا  عاصر  ال��دول��ة 
ال��وط��ن  ألم���ن  األول  امل��س��ؤول��ي��ة 
جبميع مكوناته ختللها العديد 
من األزمات والتقلبات والقالقل 
والدسائس  واإلقليمة  ال��دول��ي��ة 
واالنفعاالت  الداخلية  وال��زواب��ع 
بلده  ومثل  السلبية،  والعبثيات 
واملؤمترات  الدولية  احملافل  يف 
األزم�����ات،  وإدارة  وال����ن����دوات 
ف��ك��ان امل���خ���رج م��ن��ه��ا ب��س��الم 
وأمان واستقرار ومواصلة املسري 
حبصافة وبنجاح لسفينة الوطن 
األكرب  ربانها  بقيادة  الكربى 
امللك املفدى، فأدى األمانة ووفى 
بالعهد. وهويؤكد ويردد )األمن 
فأعلنتها   ) اجلميع  مسؤولية 
رزنامة التقويم يف يوم غيابه أمام 
م��ن غ��ري تصرف  أع��ني اجلميع 
أو ت��دخ��ل م��ن أح���د إمن���ا بقدر 

وكأمنا هي كلمة مودع ووصية 
غائب، نشرها اإلعالم وتداولتها 
اجمل����ال����س وأق����ره����ا ال��ع��ق��الء 
بال  اجلميع  وقبلها  واحلكماء 
ش��ك ألنها كلمة ح��ق ليس هلا 
وج��ه��ان والي��س��وغ��ه��ا اخل���ذالن. 
العظيم  فقيدنا  اهلل  ف��رمح��ك 
فأضنيت  ع��م��ل��ت  واحل��ك��ي��م 
وأؤمتنت فأوفيت وعزاؤنا بتوفيق 
املتني  ال��رك��ن  يف  وع��زت��ه  اهلل 
ومنبع العزم الذي اليلني اخللف 
املبارك من والة األمر الصاحلني 
وأبناء  املؤهلني  املسؤولية  وأه��ل 
الوطن املخلصني الغيورين فرحم 
اهلل من توفاه ووفق من واله وإليه 
يرجع األمر من مبتداه إىل منتهاه. 

م12/ متعب عبداهلل العصيمي 
مدير إدارة شؤون املوظفن

احل��زن  دم���وع  تسبقها  بكلمات 
واألسى على فراق صاحب السمو 
امللكي األمري نايف بن عبدلعزيز 
اململكة  ع��ه��د  ول����ي  س��ع��ود  آل 
الداخلية  وزي��ر  السعودية  العربية 
)رمحه اهلل(، نتقدم بأحر التعازي 
إىل مقام خادم احلرمني الشريفني 
وإىل األسرة املالكة وإىل الشعب 

هذا  يف  واإلسالمية  العربية  واألمتني  السعودي 
املصاب اجللل. 

وآرائ���ه  البليغة  حبكمته  اهلل(  )رمح���ه  ع��رف  لقد 
السديدة والصائبة اليت ختدم الدين والوطن واملواطن. 
لقد عم احلزن أرجاء املعمورة بعد خرب وفاة أمري 
احلكمة كيف ال حنزن ومجيع أعماله وأفعاله 
مملكة  يف  حاضرة  زال��ت  وما  كانت  وخصاله 

احل���ب ب��ل ام��ت��دت خ��ريات��ه��ا إىل 
الكثري من الدول والشعوب. 

فقد أسس )رمحه اهلل( قاعدة أمنية 
قوية وقفت وما زالت واقفة يف وجه 
اإلخالل  نفسه  له  سولت  من  كل 

بأمن هذا الوطن أو زعزعته. 
وأن��ش��أ ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤس��س��ات 
اخل��ريي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ال��يت تهدف 
خلدمة أبناء شعبه الكريم وتتلمس احتياجاتهم 
واألم��ان..  األم��ن  لتوفري  وب��ذل كل ما يف وسعه 
رمحك اهلل يا نايف األمن وأسكنك فسيح جنانه 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

اللواء عبد اهلل عسريي
مدير الدفاع املدني مبنطقة احلدود الشمالية

وداعًا.. نايف الخير األمير نايف.. خصال حاضرة في مملكة الحب
والحكمة

العظماء  وداع  يف  عظيمًا..  الفقد  يبقى 
وخي����رج ال���ك���الم ح��ك��ي��م��ًا.. يف ع���زاء 
احلكماء، ويسيل الدمع غزيرًا.. يف رثاء 
فراق  يف  مجياًل..  الدعاء  ويرتفع  األوفياء 

أصحاب العطاء.
وال منلك دائمًا سوى..

الرضاء بقضاء اهلل يف وداع سيدي صاحب 
السمو امللكي األمري نايف بن عبد العزيز.. 
ول���ي ال��ع��ه��د األم���ني ن��ائ��ب رئ��ي��س جملس 

الوزراء وزير الداخلية )يرمحه اهلل(. 
أمري  الوطن  فقيد  األم���ة..  فقيد  وداع  يف 
قاهر  وصانعها  أجم��اده  ومهندس  األم��ن.. 
العلم  ون���اص���ر  ال��س��ن��ة  اإلره�������اب.. أس���د 
والقضايا  الصعبة  املهام  رج��ل  والعلماء.. 
العظيمة  إجن���ازات���ه  س��ت��ظ��ل  اجل���س���ام.. 
وم��واق��ف��ه اخل��ال��دة.. ح��اض��رة يف ذاك��رة 
نستحضر سريته  وسنظل  واألم��ة..  الوطن 

العطرة. 
نستلهم  عظيمًا..  وإنسانًا  حكيمًا  قائدًا 

من أقواله وأفعاله.
ما مينحنا القوة والعزم واإلخالص.. لرفعة 

الوطن.. وفاًء لرجل.
هو أهل لكل وفاء.. وعرفانًا بضخامة ما 
أعطى حتى صار رمزًا للعطاء.. وعزاؤنا، 
مل��ق��ام خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز 
إخوانه  امل��ل��ك��ي..  السمو  أص��ح��اب  وإىل 
امل��ال��ك��ة  ال�����ربرة وإىل األس�����رة  وأب��ن��ائ��ه 
واألمتني  السعودي  والشعب  الكرمية.. 
العربية واإلسالمية.. نشاركهم أحزانهم 

لفقد قائد فذ.. وأب رحيم.. وأخ نبيل
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

املقدم عبد اهلل العرابي احلارثي
مدير إدارة اإلعالم 
الناطق اإلعالمي للدفاع املدني
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ــــرز بــيــانــات 1  نــــود الــتــعــرف عــلــى أب
سريتكم الذاتية والعملية؟

خترجت يف كلية قوى األمن عام 1401 ه� 
الداخلية  ال���دورات  من  ع��دد  على  وحصلت 
فيها  وحققت  العمل  جم��ال  يف  واخل��ارج��ي��ة 
مراكز متقدمة وهلل احلمد وتدرجت يف عدة 
مناصب كان آخرها نائبًا ملدير الدفاع املدني 
مبنطقة عسري ملدة ست سنوات قبل أن انتقل 
إىل عملي احلالي مديرًا للدفاع املدني مبنطقة 

جنران من تاريخ 1 / 2 /1430ه�.

والشباب، 2  والصبا  الطفولة  فرتات 
مــا الــــذي يــذكــره الـــلـــواء ناصر 

العسريي هذه األيام؟
تلك األيام تذكرني بالرباءة والتسامح وأيام 
ال��دراس��ة ال��يت ال تنسى وال��رتاب��ط األس��ري 
واالجتماعي الذي لألسف بدأنا نفتقده هذه 
األيام ملا طرأ من متغريات يف حياتنا املعاصرة.

ما هو املشهد األكثر حضورًا يف 3 
الذاكرة عن مرحلة النشأة؟

األم��ن  ق���وى  ل��ل��دراس��ة يف كلية  االن��ت��ق��ال 
من  حتمله  وم��ا  ال��ري��اض  مبدينة  ال��داخ��ل��ي 

متغريات حضارية يف تلك الفرتة.

ومـــا هـــو الـــــدرس األصـــعـــب الـــذي 4 
تعلمته يف هذه املرحلة؟

بال شك أن احلياة العملية مليئة بالدروس 
وبالنسبة للدرس األصعب الذي تعلمته يف 
أزمة  ومنها  األزم���ات  بعض  املرحلة  ه��ذه 
لي  أضافت  اليت  واحلوثني  اخلليج  حرب 

20 سؤااًل - تتناول جوانب قد تبدو خافية، أجاب عنها اللواء ناصر بن سعيد العسيري مدير الدفاع المدني 
بمنطقة نجران، ليكشف عن بعض ذكرياته، وقناعاته واهتماماته، ويتوقف عند بعض اللحظات الفارقة في 

مسيرته العملية وتجربته اإلنسانية، وكذلك أشخاص تأثر بهم في محاولة الستكشاف شخصية اللواء العسيري 
رجل الدفاع المدني، القائد واإلنسان فماذا قال:

حرب الخليج الدرس األصعب 
الذي استفدت منه كثيرًا

حاوره: العقيد سعود العبد الكريم

اللواء ناصر العسيري.. مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران:
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الكثري واستفدت من هذه التجارب على 
مستوى العمل.

تصفها، 5  كيف  العسكرية  احلياة 
وماذا أضافت لشخصيتك؟

باالنضباط، وأضافت لي قوة التحمل وتنمية 
احلس باملسؤولية. 

من هو املعلم أو األستاذ أو القائد 6 
الذي ترى أنه أثر يف تكوينك وقناعاتك وما 

هي أبعاد ذلك التأثري؟
كل من شرفت بالعمل حتت إدارته استفدت 
منه، وخيتلف التأثري باختالف القادة وجمال 

العمل.

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

الصداقة من وجهة نظرك؟
أحيانًا مع البعض ال نزال على تواصل وتدوم 

إذا كانت العالقة مبنية على صدق وحمبة.

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

صداقات الشباب؟
نعم، بال شك للعوملة تأثريها على حياة الناس. 

للنجاح مقومات فما هي مقومات 9 
النجاح من وجهة نظرك؟

مجيع  يف  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل  على  التوكل 
االمور والصرب واملثابرة وعدم االستسالم للفشل.

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

القيادة علم وفن كالهما متالزمان وصفات 
ال��ع��دل،  بالنفس،  الثقة  ال��ن��اج��ح  ال��ق��ائ��د 

املساواة والنزاهة.

)احلــظ( 11  بأهمية  تقنع  هل 
يف حـــيـــاة اإلنـــــســـــان، ومـــتـــى شـــعـــرت أنــك 

حمظوظ؟
نعم، إىل حد ما.

أن احلــظ 12  شـــعـــرت  ومـــتـــى 
يعاندك؟

ال أتذكر موقفًا معينًا وهلل احلمد.

الكلمة 13  أو  احلكمة  هــي  مــا 
الي تعتربها منهج حياة بالنسبة لك؟

ليس كل مايتمناه املرء يدركه.

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

الظلم.

يف حياة كل إنسان نقطة 15 
حتول.. فما هي نقطة التحول بالنسبة لك؟
بعثة دراسية يف بريطانيا على أعمال الدفاع 

املدني.

درس تعلمته وحترص على 16 
أن تعلمه ألبنائك فما هو؟
خمافة اهلل يف السر والعلن.

هـــل مثـــة مـــوقـــف جعلك 17 
تذرف الدموع؟

وفاة والدتي رمحها اهلل.

اللحظات 18  أســعــد  هــي  ومـــا 
بالنسبة لك؟

عندما أجتهد وأحرص على إجناز عمل ما 
ويكتب له النجاح.

مــــا الـــــــذي متــنــيــتــه ومل 19 
تستطع حتقيقه؟

أنا راضي مبا حتقق لي واحلمد هلل.

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

رؤية احلرم املكي الشريف.

كـــتـــاب حتــتــفــظ بــــه يف 21 
حن  مــن  بــقــراءتــه  وتــســتــمــتــع  مكتبتك 

آلخر؟
غازي  للدكتور  اإلدارة  يف  حياة  كتاب 

القصييب رمحه اهلل.

يـــقـــولـــون يف حـــيـــاة كل 22 
إنسان نقطة ضعف فما هي نقطة ضعفك، 

وكيف تتعامل معها؟ 
أصدق أحيانًا من ال جيب أن ُيصدق.

ــة املفضلة 23  مــا هــي اهلــواي
لديكم يف أوقات الفراغ؟

ممارسة السباحة وتنس الطاولة.

حنين الذاكرة يأخذني إلى زمن الترابط األسري
الدراسة في بريطانيا نقطة تحول مهمة في حياتي العملية

االنضباط والمسؤولية 
صفات الزمة في 
الحياة العسكرية
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دراسته  يف  العزيز  عبد  وحيد  املقدم  ويقدم 
قسم  أج��ازه��ا  وال��يت  املاجستري  درج��ة  لنيل 
اإلعالم جبامعة امللك سعود رؤية شاملة لعملية 
يف  العامة  العالقات  ودور  األزم��ة  اتصاالت 
مواجهة األزمات والكوارث، وذلك باعتبار 

أن العالقات العامة نشاط اتصالي مع البيئة 
املختلفة،  للمنظمات  واخلارجية  الداخلية 
استدعاء  إال  ما هي  األزمة  أن  أساس  وعلى 
معها  للتعامل  العامة  العالقات  ملبادئ  طارئ 
إسرتاتيجية  جن��اح  أن  ومعاجلتها.موضحًا 
العالقات العامة يف إدارة الكوارث يتطلب أن 
تكون مبنية على خطوات منظمة وواضحة: 
للبيئة  املستمر  والرصد  البحث  بعملية  بدءًا 
والتخطيط  للمنظمة  واخلارجية  الداخلية 
واخ��ت��ي��ار ال��وس��ائ��ل وال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ن��اس��ب��ة 
ما  وهو  التقييم،  ملرحلة  وص��واًل  لالتصال، 
يتفق ومنوذج اإلدارة اإلسرتاتيجية مع العملية 
يف  العامة  العالقات  عمل  ملراحل  الوظيفية 

إدارة األزمات والكوارث مبراحلها.

التعرف  على  الدراسة  ركزت  اجلانب  ويف 

العامة  العالقات  إدارة  ممارسة  أوج��ه  على 
واإلعالم ملهامها يف إدارة األزمات والكوارث 
اختصاصات  ضمن  تقع  وال��يت  مبراحلها، 
الدفاع املدني يف اململكة العربية السعودية. 
تناول  وراء  أهداف  تسعة  الباحث  وقد حدد 

موضوع الدراسة، تتلخص يف:
ال���ت���ع���رف ع��ل��ى اخل���ص���ائ���ص ال��ش��خ��ص��ي��ة 
والتأهيلية ملسؤولي العالقات العامة بالدفاع 
إدارات  بها  تقوم  ال��يت  واألن��ش��ط��ة  امل��دن��ي، 
ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة، وم��ع��رف��ة اإلم��ك��ان��ات 
األزم��ات  م��ع  للتعامل  والثقافية  التنظيمية 

والكوارث، وماهية إجراءات االستعداد
على  والتعرف  األزم��ات،  إلدارة  والتخطيط 
األهداف االتصالية إلدارات العالقات العامة 
االتصالية  اجلهود  إىل  إضافة  األزم��ة،  أثناء 
أثناء األزمة، وكذلك التعرف على أساليب 

معارف

تحت عنوان استراتيجيات إدارات 
العالقات العامة في إدارة األزمات 

والكوارث، قدم المقدم وحيد 
بن عبد العزيز مراد، أحد منسوبي 

الدفاع المدني بمنطقة مكة 
المكرمة دراسة تطبيقية قيمة 

لدور العالقات العامة بالدفاع 
المدني في مواجهة األزمات 
وقياس قدرة إدارات العالقات 

العامة واإلعالم بالمديرية العامة 
للدفاع المدني على أداء هذا 

الدور وأفضل السبل والوسائل 
لتفعيل أدائها وتجاوز الصعوبات 

والمعوقات التي قد تواجه إدارات 
العالقات العامة واإلعالم وتحد 

من قدرتها على أداء مهامها في 
أوقات الكوارث واألزمات.

في إدارة األزمات والكوارث
استراتيجيات إدارات العالقات العامة

المقدم وحيد عبد العزيز مراد
أحد منسوبي الدفاع املدني

مبنطقة مكة املكرمة
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ال��ت��ع��ام��ل م��ع وس��ائ��ل اإلع����الم، 
اليت  املعوقات واملشاكل  وأخريًا 
حتول دون قيام إدارات العالقات 
بواجباتها  املدني  بالدفاع  العامة 

يف إدارة األزمات والكوارث.
فقد  ال��دراس��ة  أه��داف  ولتحقيق 
على  م��راد  وحيد  امل��ق��دم  اعتمد 
املسح  بأسلوب  الوصفي  املنهج 
جمتمع  كافة  على  االجتماعي 
ب���اإلدارة  العاملني  م��ن  ال��دراس��ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��الق��ات واإلع����الم يف 

املديرية العامة للدفاع املدني بكافة فروعها 
يف امل��ن��اط��ق وامل�����دن، امل���وزع���ني ع��ل��ى تلك 
اجلهات حسب نطاق خدمات الدفاع املدني، 
وقد أجاب على تساؤالت الدراسة )129( من 

منسوبي إدارات العالقات العامة واإلعالم 

• وتوصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج كان 
أبرزها أن احتمالية مواجهة إدارات العالقات 
املستقبل  يف  ألزم��ة  امل��دن��ي  بالدفاع  العامة 
من  العظمى  الغالبية  وأن  كبرية.  احتمالية 
العاملني بإدارات العالقات العامة، إما ليسوا 
علوم  يف  متخصصون  أنهم  أو  متخصصني 
أخرى ليست هلا عالقة بالعالقات العامة أو 
اإلعالم. وأن األنشطة اليت تقوم مبمارستها 
املدني،  بالدفاع  العامة  العالقات  إدارات 
تتمثل يف املتابعة اليومية ملا ينشر يف وسائل 
اإلعالم، واملشاركة باسم الدفاع املدني يف 
املناسبات العامة، واستقبال الزائرين، حيث 
أعلى متوسطات  األنشطة على  تلك  حصلت 
حسابية ضمن األنشطة اليت متارس بدرجة 
إدارات  أن  إىل  يشري  ما  وهو  ج��دًا،  كبرية 
على  ممارستها  يف  تعتمد  العامة  العالقات 
العالقات  عمل  لطبيعة  ثانوية  تعد  أنشطة 
العامة  العالقات  إدارات  قيام  عدم  العامة. 
بأنواعها  البحوث  ب��إج��راء  امل��دن��ي  بالدفاع 
ب��ال��رغ��م م��ن أه��م��ي��ت��ه��ا، إض��اف��ة إىل ع��دم 
بتنفيذها،  تقوم  اليت  للربامج  التقييم  إجراء 
بعيدًا  أنشطتها  مت��ارس  أنها  يعين  ما  وه��و 
اجمل���ال.  ه���ذا  يف  العلمية  امل��م��ارس��ات  ع��ن 
إلدارة  والثقافية  التنظيمية  اجلوانب  وحول 
األزمات، أوضحت نتائج الدراسة أن إدارات 
اجلوانب  تلك  بها  تتوفر  العامة  العالقات 
بدرجة قوية، من حيث احلرص على حتديد 
التصريح  مهمة  إليهم  امل��وك��ل  األش��خ��اص 
ات��ص��االت  ن��ظ��ام  لوسائل اإلع���الم، ووج���ود 
للتعامل السريع، كذلك توفر البيئة الثقافية 

واملتمثلة يف حرية تدفق األفكار واملعلومات 
امل��س��ت��وي��ات اإلداري�����ة، وتقديم  ب��ني ك��اف��ة 
العامة،  العالقات  ملوظفي  املعنوي  ال��دع��م 
وهو ما يعد مؤشرًا إجيابيًا للبيئة اليت تعمل 
املدني.  بالدفاع  العامة  العالقات  إدارات  بها 
وكذلك وجود القواعد واألنظمة اليت حتدد 
دور العالقات العامة يف التعامل مع األزمات 
وال��ك��وارث رغ��م ع��دم وج��ود دليل إرش��ادي 
للعالقات العامة للتعامل مع األزمة، وهو ما 
يعد أكثر أهمية وفائدة يف أوقات الطوارئ.

األزم��ات  إلدارة  والتخطيط  االس��ت��ع��داد  إن 
بالنسبة إلدارات العالقات العامة، يرتكز يف 
حتديد وتدريب املتحدث الرمسي، مع غياب 

األنشطة واإلجراءات التخطيطية 
األخرى، من حيث حتديد قنوات 
ل��الت��ص��ال ب��اجل��م��اه��ري ال���يت قد 
السيناريوهات  وبناء  إليها،  تلجأ 
العالقات  أداء  وتقييم  ل��ألزم��ة، 
وأن  سبق  ال��يت  ل��ألزم��ات  العامة 
تعاملت معها. وهو ما يعين وجود 
التخطيطية  األنشطة  يف  تطور 

املتعلقة بإدارة األزمات.
أنشطة  ال��دراس��ة  رص��دت  كما 
ال��ع��ام��ة  ال����ع����الق����ات  إدارات 
األزمة؛ حيث  أثناء  بها  تقوم  اليت  االتصالية 
جاء يف مقدمة تلك األنشطة، إنشاء مركز 
واملسارعة  املعلومات،  لتوصيل  لالتصال 
بدرجة  وذل��ك  الصحفي،  البيان  تقديم  يف 
وسائل  تزويد  خبصوص  أما  قوية.  ممارسة 
اإلع���الم ب��ال��ص��ور ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، واط��الع 
العاملني بالدفاع املدني بتطور األحداث فقد 
أظهرت النتائج قيام إدارات العالقات العامة 

بذلك بدرجات متفاوتة.
ال��يت  اجل��م��اه��ريي��ة  ب��ال��ف��ئ��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
أثناء  العامة  العالقات  إدارات  تستهدفها 
العام  اجلمهور  أن  ال��دراس��ة  بينت  األزم���ة، 
مراسلي  ث��م  اجل��م��اه��ري،  م��ق��دم��ة  ج���اء يف 
املتأثرون  حصل  ح��ني  يف  اإلع���الم.  وس��ائ��ل 

وسائل اإلعالم الجديدة يوصى باالستفادة منها 
في التواصل مع الفئات األكثر تأثرًا بالكارثة
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ب����األزم����ة، وال��ع��ام��ل��ون ب���ال���دف���اع امل��دن��ي، 
توجيه  ح��ي��ث  م��ن  منخفضة  أول���وي���ة  ع��ل��ى 
مع  يتناسب  ال  ما  وه��و  االتصالية،  اجلهود 
ق��واع��د أول��وي��ات االت��ص��ال أث��ن��اء األزم���ات، 
ال��ع��الق��ات  إدارات  اع��ت��م��اد  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
من  الصحافة  على  امل��دن��ي  بالدفاع  العامة 
أثناء  االتصال  وسائل  استخدام  درجة  حيث 
وسائل  استخدام  من  أك��رب  بدرجة  األزم��ة. 
الربيد  يف:  واملتمثلة  اإللكرتونية  االتصال 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  اإللكرتوني، 
اإلنرتنت  شبكة  على  املدني  الدفاع  وموقع 

رغم أهمية هذه الوسائل.
وأشارت الدراسة إىل أن املؤمترات الصحفية 
تعتمد  ال���يت  م��ق��دم��ة األس��ال��ي��ب  ج���اءت يف 
أثناء األزمة،  العامة  العالقات  إدارات  عليها 
مع  للتواصل  إعالمي  مركز  بإنشاء  وذل��ك 

اإلعالميني 
تواجه  اليت  املعوقات  إىل  الدراسة  وتطرقت 
املدني،  بالدفاع  العامة  العالقات  إدارات 
من  كثري  افتقار  مقدمتها  يف  ج��اء  وال���يت 
جماالت  يف  املتخصص  للتدريب  كوادرها 
صالحية  تفويض  وع��دم  العامة،  العالقات 
وكثرة  باألزمات،  املتعلقة  القرارات  اختاذ 
العالقات  ب���إدارات  العاملني  ب��ني  التنقالت 
العامة، وأخريًا وجود أعداد كبرية من غري 
املتخصصني يعملون بإدارات العالقات العامة 

بالدفاع املدني.
عدد  إىل  الدراسة  توصلت  ذلك  ضوء  وعلى 

من التوصيات العلمية تشمل زيادة الدراسات 
ب��إدارة  االتصال  عالقة  تتناول  اليت  العلمية 
 Case(حالة دراس����ات  وإج����راء  األزم����ات، 
Study( ألزمات فعلية حدثت ودور العالقات 
العامة يف مواجهتها، كذلك دراسة كيفية 
يف  االليكرتونية  االت��ص��ال  وسائل  توظيف 
إدارة األزمات من قبل إدارة العالقات العامة. 
وتبين فكرة إنشاء مركز لبحوث األزمات، 
املدني،  للدفاع  العامة  املديرية  عليه  تشرف 
ليكون رافدًا يتم من خالله تطوير أساليب 
العلمية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  العمل، 
االتصالي  ب��ال��دور  يتعلق  فيما  وخ��ص��وص��ًا 
األزم��ات  إدارة  يف  املهمة  اجل��وان��ب  كأحد 

والكوارث.
ك��م��ا ط���رح���ت ال����دراس����ة جم��م��وع��ة من 
التوصيات العلمية اعتمادًا على النتائج اليت 
توصلت إليها، واليت قد تسهم يف رفع كفاءة 
وفعالية إدارات العالقات العام بالدفاع املدني 
النحو  على  وذلك  األزم��ات،  إدارة  يف جمال 

التالي:
العظمى  الغالبية  أن  ال���دراس���ة  بينت   -1
العالقات  ب����إدارات  العاملني  م��ن   )%84.5(
أنهم  وإم��ا  متخصصني  ليسوا  إم��ا  العامة، 
متخصصون يف علوم أخرى ليست هلا عالقة 
التوصية  جاءت  ثم  ومن  العامة،  بالعالقات 
بدعم إدارات العالقات العامة بالدفاع املدني 
بالكفاءات البشرية املتخصصة يف العالقات 
على  احلاصلني  استقطاب  وزي���ادة  العامة، 

مؤهالت ختصصية عالية يف هذا اجملال.
العاملني  غالبية  أن  ال��دراس��ة  أك���دت   -2
دورات  يتلقوا  مل  العامة  العالقات  ب��إدارات 
بطبيعة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجمل�����االت  يف  ت��دري��ب��ي��ة 
خت��ص��ص��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي، إىل ج��ان��ب ن���درة 
مشاركتهم بدورات يف جمال إدارة األزمات 
دورات  عقد  يتطلب  م��ا  وه��و  وال��ك��وارث، 
تدريبية ختصصية يف جمال العالقات العامة 
وتكثيف هذه  والكوارث،  األزمات  وإدارة 
العملية  امل��م��ارس��ة  ال����دورات وذل���ك إلرس���اء 
الصحيحة لوظيفة العالقات العامة، وتطوير 

أسلوب وأداء العمل.
العالقات  إدارات  أن  النتائج  أوضحت   -3
العامة بالدفاع املدني، تعتمد يف ممارستها 
عمل  لطبيعة  مكملة  تعد  أنشطة  على 
العالقات العامة واملتمثلة يف املتابعة اليومية 
واملشاركة  اإلع��الم،  ينشر يف وسائل  ملا 
استقبال  االج��ت��م��اع��ي��ة،  امل��ن��اس��ب��ات  يف 
الزائرين، وهو ما يتطلب إجراء املزيد من 
البحوث، والتخطيط والتقويم ألنشطتها، 
العامة  العالقات  أنشطة  ممارسة  لضمان 
وسن  تفعيل  على  والعمل  علمية،  بطريقة 
أنظمة وقواعد رمسية حتدد دور العالقات 
العامة يف التعامل مع األزمات والكوارث، 
وذلك لتوجيه األنشطة االتصالية للعالقات 
ضمن املنظومة املتكاملة إلدارة األزمات. 
االتصالية  إعداد اخلطط  والرتكيز على 
بكافة  العامة  العالقات  إدارات  قبل  من 
مع  للتعامل  السيناريوهات  بناء  جوانبها، 
األزم����ات وال���ك���وارث احمل��ت��م��ل��ة، وح��ول 
ال��ع��الق��ات  إدارات  مم���ارس���ة  اخن���ف���اض 
األزمة،  أثناء  االتصالية  لألنشطة  العامة 
اجلهود  تركيز  بضرورة  الدراسة  أوصت 
تقديم  ملتابعة  األزم����ة  أث��ن��اء  االت��ص��ال��ي��ة 
الفوتوغرافية  الصور  وتوفري  املعلومات، 
على  والرتكيز  اإلع��الم،  وسائل  ملندوبي 
مع  م��ب��اش��رة،  ب��ص��ورة  ب��األزم��ة  املتأثرين 
املدني  بالدفاع  العاملني  اط��الع  ض���رورة 
ب��أول  أواًل  وت��ط��وره��ا  األزم���ة  فحوى  على 
يف  العاملني  وت��دري��ب  تأهيل  ض���رورة  م��ع 
الوسائل  العامة، لالستفادة من  العالقات 
اإلليكرتونية للتواصل مع اجلماهري أثناء 

األزمة.
العامة  للعالقات  مبستشارين  واالستعانة 
وأس��س  ق��واع��د  إلرس����اء  األزم�����ات،  وإدارة 
إدارات  ع��م��ل  يف  عليها  يعتمد  صحيحة 

العالقات واإلعالم أثناء األزمات.

معارف
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سلسلة ثقافة الجودة في الدفاع المدني )5/3(
الجودة الشاملة في العمل الحكومي

لعل مبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل – يف تطبيق معايري اجلودة والتميز 
يف كافة القطاعات اإلنتاجية واخلدمية )احلكومية واخلاصة( واالستفادة من التجارب العاملية الرائدة واملتميزة يف جمال 
اجلودة وتوظيف أفضل املمارسات لتحقيق رؤية اململكة 2020 »اململكة العربية السعودية مبنتجاتها وخدماتها معيارًا عامليًا 
للجودة واإلتقان«.، جعلت القطاعات احلكومية تبادر إىل رؤية وفلسفة مشولية لتطبيق اجلودة الشاملة يف مجيع أعماهلا، 
وأصبحت احلاجة ملحة إىل التطوير والتحسني يف أساليب العمل احلكومي وتقديم خدمات عالية اجلودة للمستفيدين خاصة 

مع التطور يف الوسائل التقنية واملعلوماتية. 
إدارة اجلودة الشاملة هى أحد األنظمة اإلدارية احلديثة فى اإلدارة وتعترب منهجًا علميًا متكاماًل - يتميز بالشمولية والتعاون 
اجلماعي بني املستويات اإلدارية املختلفة يف املنظمة واملشاركة الكاملة والفاعلة والتعاون بني العاملني - تهدف إىل تطوير 
فيها من خالل  العمل  تواجه سري  اليت  املشكالت  على  والتغلب  أهدافها  قدراتها وحتقيق  رفع  بهدف  املنظمات  فى  األداء 
اكتشاف ومعاجلة نقاط الضعف، ومعرفة نقاط القوة وتعزيزها، وتسريع اخلدمة، وختفيض التكلفة من أجل حتقيق أعلى 

مستويات األداء وتقديم خدمات ذات جودة نوعية متميزة.
إن تطبيق اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي ليست بالعملية السهلة اليت ميكن مقارنتها مبا هو موجود يف القطاع اخلاص. 
فالقطاع اخلاص قطاع يبحث عن حتقيق الرحبية املادية يف أعماله وبالتالي يبذل املستحيل يف سبيل حتقيق ذلك من خالل 
املادي  الربح  يعترب قطاع خدماتي ال يهدف إىل  القطاع احلكومي  أن  بينما جند  الزبون واحملافظة عليه.  حتقيق متطلبات 
 وإمنا حتقيق ربح اجتماعي من خالل تقديم خدمات عالية اجلودة تهدف إىل رفاهية اجملتمع وتقدمه. القطاعات احلكومية
مازالت تواجه عوائق وحتديات كثرية تؤثر على جناح تطبيق اجلودة الشاملة فيها. فمن هذه العوائق املركزية وطول إجراءات 
العمل ومقاومة التغيري من الكثري من العاملني وصعوبة وضع معايري قياس لألداء وهذه تعترب عناصر غاية يف األهمية حتتاج 

إىل حلول لضمان جناح تطبيق اجلودة.
إن اجلودة الشاملة، ال ميكن تنفيذها من خالل قرارات أو قوانني ولكنها ثقافة تعين االلتزام الكلى باجلودة من مجيع 
العاملني وبشكل مستمر ودائم. وهذه الصعوبات ال ميكن أن حتول متامًا عن تطبيق اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي 
واخلارجيني(  )الداخليني  العمالء  تطلعات  حتقيق  ميكن  خالهلا  من  واليت  املناسبة  اإلسرتاتيجية  اخلطة  وجدت  ما  فمتى 

وبالتالي حتقيق الرضا عن جودة هذه اخلدمات فهذا يؤدي إىل:
• حتقيق السمعة الطيبة و االنطباع احلسن عن القطاع احلكومي الذي يتوفر خبدماته مستويات مرتفعة من اجلودة.

والفرصة  الوقت  العاملني  إعطاء  إىل  تؤدي  ألنها  الشاملة  اجل��ودة  لتطبيق  نتيجة  العاملني  لدى  والرضا  ال��والء  معدل  رفع   •
الستخدام خرباتهم و قدراتهم يف أداء وظائفهم، وبالتالي تنمية مهاراتهم من خالل املشاركة يف تطوير أساليب وإجراءات 

العمل، وهذا يؤدي إىل زيادة إنتاجيتهم وحتفيزهم وتشجيعهم على اختاذ القرارات داخل املنظمة احلكومية بشكل فعال.
• رفع معدل الرضا لدى املستفيدين وتقليل معدالت الشكاوى من سوء اخلدمة.

• زيادة فعالية االتصال وإجياد العالقة املتينة واملستدامة بني القطاع احلكومي واملستفيدين من خدماته.
هناك عدة أسس هامة جيب توفرها حتى ميكن تطبيق اجلودة الشاملة يف القطاع احلكومي وهي: القيادة الواعية بأهمية 
تطبيق اجلودة الشاملة، نشر ثقافة اجلودة بني العاملني وأهميتها، خطط عمل تطبيق اجلودة ونتائج التطبيق، معايري األداء 

للوصول إىل رضا املستفيدين.
القيادة الواعية تعمل على إجياد بيئة مؤسسية حمفزة للتحسني والتطوير وأن تكون اجلودة الشاملة من األولويات يف التطبيق 
يف مجيع أعمال ونشاطات القطاع، كذلك جيب الرتكيز على استخدام تقنية املعلومات يف عمليات قياس األداء ومتابعة 

تطويره ملا تقدمه هذه التقنيات من كفاءة وسهولة يف عمليات املتابعة والتقويم.
ميثل العمل على نشر مفهوم اجلودة و رفع الوعي لدى العاملني عن اجلودة الشاملة وتدريب الكوادر العاملة على نظم وبرامج اجلودة الشاملة 

البداية الفعلية للتطبيق. ومن طرق نشر ثقافة اجلودة إقامة احملاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات واملنشورات اخلاصة باجلودة الشاملة.
خطط العمل ومقاييس األداء تتطلب وجود خطة اسرتاتيجية تكون أساسًا لتطبيق اجلودة الشاملة وفق مهام ومبادرات حمددة 

وكذلك وجود معايري ومؤشرات لقياس األداء يف سبيل حتقيق رضا املستفيدين.

عقيد دكتور مهندس
يحيى بن سعيد القحطاني
مدير إدارة الجودة والتطوير

مقال
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الكوارث البيئية ومخاطرها
من العالم

والكارثة سواء كانت طبيعية ال دخل لإلنسان 
يف حدوثها كالسيول اجلارفة واألمطار الغزيرة 
واإلنزالقات  والرباكني  وال��زالزل  والفيضانات 
الشديدة  وال��ع��واص��ف  األرض��ي��ة  واإلخن��ف��اس��ات 
اإلنسان  عن  نامجة  كانت  أو  اهلائلة  واحلرائق 
بعمد )إرادي��ًا( أو غري عمد )ال إرادي��ة(  وتسمى 
بالكوارث غري الطبيعية أو الكوارث  الصناعية، 
وذلك مثل حرائق وانفجارات املصانع البرتولية أو 
الكيميائية وتسرب وانبعاثات الغازات والسوائل 
تعد  وال  ال��ض��ارة،  اإلشعاعات  وتسرب  اخلطرة 
الزالزل والرباكني وغريها من الظواهر الطبيعية 
تأثريها كبريًا على  إال عندما يكون  كوارثًا  
بعض  حت��دث  ق��د  كما  وبيئته،  اإلن��س��ان  حياة 
كالزالزل  معددة  ث��وان  يف  الطبيعية  الكوارث 

سنوات  يف  أو  النوع  هذا  من  الكوارث  ومعظم 
كالتصحر.   

املدنية  للحماية  ال��دول��ي��ة  املنظمة  ع��رف��ت  وق��د 
النامجة  املتوقعة  احلوادث غري  »بأنها  الكوارث 
والفيضانات  ال��زالزل  مثل  الطبيعية  القوى  عن 
والعواصف، أو بسبب فعل اإلنسان واليت يرتتب 
عليها خسائر يف األرواح وتدمري يف املمتلكات (

حيث نركز هنا على كوارث تلوث البيئة نتيجة 
وم��وازي��ن  مقادير  يف  املستمر  ل��إلخ��الل  حتمية 
وينجم عن هذه  اليت جبلها اهلل عليها،  الطبيعة 
الكوارث خماطر كبرية ال تقل عما حيدث من 
دمار وهالك احلروب وفتكها، ذلك أن اإلنسان 
ويدخل  ال��ي��وم،  يف  م��رة   22.000 حوالي  يتنفس 
رئتيه ما يقارب 15 ألف لرت من اهلواء يوميًا، ويبلغ 

 16 حنو  الرئتني  إىل  يوم�يًا  الداخل  اهل��واء  وزن 
يشربه  أو  يأكله  ما  بذلك  ويفوق  غرام،  كيلو 
اإلنس�ان يف الي�وم الواحد بأضعاف عديدة، إذ ال 
يزيد ما يأكله اإلنسان عن 1.5 كيلوجرام من 
الطعام أو ما يشربه عن 2.5 كيلوجرام من املاء.

البيئة  وفساد  التلوث  خطر  من  الناس  ويقرتب   
يومًا بعد يوم خبطى يتفاوتون فيها حسبما ينهلون 
من معني الصناعة وكيفما يفسدون يف موازين 
ومعايري الطبيعة، وهل غاب عن األذهان ما حصل 

من كوارث بيئية.
كبري  بشكل  للهواء   كارثة  أول  حصلت  لقد 
يف وادي ماوس Meuse )وادي نهر امليس( قرب 
ديسمرب عام  بلجيكا يف  Liege  يف  ليه  مدينة 
وحجز  اهل��وائ��ي   االنقالب  بسبب  وذل��ك  1930م 

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

اهلندسة – جامعة امللك سعود

تعرف الكارثة على أنها حدث مفاجئ ينتج عنه اضطراب وخلل 
في الحياة اليومية وينجم عنة خسائر مادية جسيمة في األرواح 

والممتلكات واألموال، وتعد كل حادثة كبيرة يفقد بسبها كثير 
من األرواح والممتلكات.
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الضباب  خيم  إذ  األرض،  سطح  ح��ول  امللوثات 
املدينة  غطت  وقد  متتاليني  يومني  ملدة  الدخاني 
طبقة رقيقة من الدخان ازدادت كثافتها بالقرب 
توليد  وحم��ط��ات  والصلب  احل��دي��د  مصانع  م��ن 
نتيجة ذلك حوالي ست��ون  الكهرباء، وقد تويف 
شخصًا إضافة إىل إصابة مئات العم��ال بأمراض 
ثاني  غ��از  تركيز  ق��در  وق��د  خمتلفة،  ص��دري��ة 
فيما  الكارثة  حصول  حني  الكربيت  أكسيد 
إىل 100   25( املليون  38.4 جزء يف  إىل   9.6 بني 

ملي جرام لكل مرت مكعب(.
 - مانشسرت  منطقة  وت��ويف حنو 592 شخصًا يف 
تلوث  نتيجة  1931م  عام  بريطانيا  يف  سالفورد 
قنبلة  فجرت  وقد  احمليطة،  املصانع  من  اهل��واء 
أغسطس  من  السادس  اهلالك يف هريوشيما يف 
عام 1940م وخلفت الدمار وملوثات ال يزال يعاني 

منها سكان املنطقة.
Mononogahela   قرب  مونونغاال  وادي  ويف 
مدينة  دونورا يف بنسلفانيا تويف عشرون شخصًا 
)15 رجاًل ومخس نسوة(  يف 28   أكت�وبر عام 
1948م أثر تلوث اهلواء مبصنع الفوالذ املوجود يف 
املنطقة  سكان  نصف  أصيب  كما   املنطقة، 
تقريبًا بأمراض خطرية، ويبلغ سكان هذه املدينة 
وقد  نسمة،   12.300 حوالي  احلادثة  وقوع  أثناء 
استمرت طبقة الدخ����ان الكثيفة يف مساء املدينة 
ملدة أيام من 26 إىل 31 أكتوبر عام 1948م، وقد 
قدر ترك�يز غاز ثاني أكسيد الكربيت يف تلك 
الفرتة  فيما بني 0.5 إىل 2  جزء يف امللي�ون )1.4 

إىل 5.5 ملي جرام لكل مرت مكعب(.
بوزاريكا  يف  للهواء  خطري  تلوث  أيضًا  وح��دث 
نوفمرب  عام  باملكسيك يف 21     Poza Rica
1950م تسبب يف وفاة 22 شخصًا وإصابة أكثر 
من 300 شخص بأمراض خمتلفة وقد كان ذلك 
بسبب تسرب كميات كبرية من غاز كربيتد 
اهليدروجني من أحد حقول فصل الغاز الطبيعي، 
واحتباس  ح��راري  انقالب  لندن  كما حصل يف 
أرجاء  عمت  واليت  الداكنة  الدخانية  للملوثات 
املدينة لعدة أيام   من 5 إىل 9 ديسمرب 1952م، 
آالف  أربعة  على  يربو  ما  أثرها  على  ت��ويف  وق��د 
شخص،  وقد اخنفضت درجة احلرارة إىل -15 
درجة مئوية وعمت السحب أرجاء املدينة وكان 
من  آالف  وف��اة  ذل��ك يف  اهل��واء ساكنًا، وسبب 
اليت جنمت عن هذه  األم��راض  البشر من جراء 
أكسيد  ثاني  غ��از  تركيز  وك��ان  ال��ك��ارث��ة، 
 3.75( املليون  يف  ج��زء    1.34 حوالي  الكربيت 
ملي جرام لكل مرت مكعب(، كما تويف ألف 

آخر لنفس السبب يف عام ديسمرب 1956م.
ضباب  انتشر  1956م  عام  اليونان  يف  أثينا  ويف 
اسود على املدينة أدى إىل إتالف اآلثار القدمية 
تويف   ولقد  والبارتينون،  األكروبول  منطقة  يف 
ديسمرب  يف  ن��ي��وي��ورك  يف  شخصًا  مائتني  حن��و 

 168 وح��وال��ي  1963م،  ع��ام 
شخصًا يف عام 1968م نتيجة 
ل��ت��ل��وث اهل������واء  ف��ق��د غطى 
مدينة  ال��ك��ث��ي��ف  ال��ض��ب��اب 

نيويورك ملدة 15 يوميًا وأصيب 10% من سكان 
املدينة بصعوبة يف التنفس،  وشهد وادي الروهر 
كبري  تصاعد  1967م  ع��ام  الغربية  أملانيا  يف 
للغازات القامتة اليت عمت الوادي وأدت إىل إعاقة 

حركة املرور يف تلك املنطقة.
وقد هلك كثري من البشر واحليوانات يف كوارث 
يف  خطأ  عن  الناتج  البيئة  تلوث  بسبب  صناعية 
فليسكسبور  ك��ارث��ة  كانت  فقد  التصنيع، 
أيضًا جمموعة  وتويف  عام 1974م،  بريطانيا  يف 
كبرية من الناس جراء تلوث اهلواء نتيجة حادثة 
بإيطاليا عام 1976م،  صناعية يف مدينة سيفيز 
وقع���ت  1984م  ع��ام  ديسمرب  م��ن  ال��ث��ال��ث  ويف 
كارثة بهوبال عاصمة والية ماديا - برانديش يف 
اهلند، إذ تسرب غاز ميثل أيزو سيانيد السام من 
 Union خزانات مصنع شركة يونون كربايد
Carbide  للمبيدات احلشرية  نتيجة خللل  يف 
 41 حوالي  فانطلق  املستخدمة،  السالمة  أجهزة 
طنًا من الغاز من خالل مدخنة ارتفاعها 30 مرتًا 
وقد  مربعة،  أميال   5 قدرها  مساحة  لينتشر يف 
راح ضحية هذا احلادث حوالي 3.500 قتيل، عدا 
ألف   20 بنحو  ق��دروا  والذين  واملرضى  املصابني 
أصيبوا بدرجات متفاوتة، وأدى احلادث إىل نزوح 

حوالي 150.000 شخص وترك منازهلم.
شهر  يف  السويد  يف  سلوغا  ك���ارل  م��دي��ن  ويف 
ديسمرب 1985م أصيب عشرات األشخاص جبروح 
نتيجة  العيون   يف  شديدة  التهابات  إىل  إضافة 
تسرب خبار محض الكربيتيك من مصنع نوبل 
كيمي للكيماويات، وقد غطت املدينة سحابة 

صفراء حتمل مركبات الكربيت السامة.

أول كارثة للهواء 
بالعالم وقعت 

بوادي ماوس في 
بلجيكا

الكوارث البيئة مخاطرها كبيرة ال تقل عما يحدث من 
دمار وهالك الحروب و فتكها
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رتبة  البداية نهنئكم بالرتقية إىل    يف 
لواء سائلن اهلل لكم التوفيق والسداد ونود 
الذاتية  السرية  بيانات  أبــرز  على  التعرف 

العملية للواء حسن القفيلي؟
رتبة  إىل  برتقييت  التهنئة  لكم  أش��ك��ر 
اللواء كما أشكر لوالة األمر- حيفظهم 
أن  اهلل  وأدع���و  الغالية  الثقة  ه��ذه  اهلل- 
اجلهد  م��ن  امل��زي��د  لبذل  وزم��الئ��ي  يعينين 
وموطين من خالل  ومليكي  ديين  خلدمة 
ال��ع��م��ل جب��ه��از ال���دف���اع امل���دن���ي، أم���ا عن 
بدأت  فقد  العملية  الذاتية  السرية  بيانات 
العسكري  السلك  يف  ال��دراس��ي��ة  حياتي 
بالرياض  األمنية  بالكلية  التحقت  حيث 
ب���إدارة  وعملت  ه���   1402 ع��ام  وخت��رج��ت 
الدفاع املدني يف جدة يف التحقيق ومن ثم 
انتقلت  ه�   1407 عام  ويف  للتموين  مديرًا 
عمار  حالة  منفذ  القريات  إدارة  يف  للعمل 
ومشرفًا على مركز حقل ويف عام 1410 
وعملت  املكرمة  مكة  منطقة  إىل  نقلت 
مت  حيث   1430 عام  إىل  القنفذة  إدارة  يف 

املدني  الدفاع  مديرية  بالعمل يف  تكليفي 
بها إىل هذا  مبنطقة جازان ومازلت أعمل 

الوقت.

  كــيــف تــــرون قــــدرات الـــدفـــاع املــدنــي 
الــســعــودي الــراهــنــة مــن حــيــث اإلمــكــانــات 
والتقنيات، ألداء املهام املنوطة به يف محاية 

مكتسبات الوطن؟
لتعزيز  ج��اه��دة  تعمل  اهلل  أي��ده��ا  ال��دول��ة 
ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة خاصة  ك��اف��ة 
املدني  الدفاع  جهاز  ومنها  األم��ين  اجمل��ال 
ملواكبة التطورات العاملية، نظرًا ملا تتمتع 
إسالميًا  رائ���دة  مكانة  م��ن  اململكة  ب��ه 
وعربيًا وعامليًا بقيادة سيدي خادم احلرمني 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  الشريفني 
ل��زام��ًا علينا  هل��ذا ك��ان   - - حيفظه اهلل 
مواكبة التطور العاملي وحنن نلمس عناية 
الدفاع  ق��درات  بتطوير  الرشيدة  القيادة 
العظيمة  املكتسبات  على  للحفاظ  املدني 
ما جعل  وهو  جاهدًا  يعمل  والكل  للوطن 

ال���دف���اع امل��دن��ي ال��س��ع��ودي م��ن األج��ه��زة 
املتطورة عامليًا، فقد رأينا خالل السنوات 
الثالثة املاضية احتواء العديد من األزمات 
تدريب  يف  متطورة  وتقنيات  بامكانيات 
عليها  واألف��راد  الضباط  من  الفرق  كافة 
تلك  م��ع  التعامل  ماسهل  كافيًا  ت��دري��ب��ًا 
األجهزة وبالتالي فإن العمليات اليت يقومون 
بها حتقق جناحات مضطردة، كما أود أن 
لتنمية املهارات  التدريب املستمر  أشري إىل 
أحدث  واستيعاب  واألف��راد  الضباط  لدى 

التقتيات.

  مــــن املـــــعـــــروف اخــــتــــالف املـــخـــاطـــر 
االفــرتاضــيــة الـــي تــدخــل يف نــطــاق عمل 
تبعًا  مــن منطقة ألخـــرى،  املــدنــي  الــدفــاع 
واجلغرافية،  املناخية  الــظــروف  الختالف 
فــمــا هـــي املــخــاطــر االفـــرتاضـــيـــة األكــثــر 

حضورًا يف منطقة جازان؟
منطقة جازان ذات طابع خاص وتضاريس 
تنوعت  مساحتها  التساع  ون��ظ��رًا  متباينة 

اللواء حسن القفيلي..
مدير الدفاع المدني في جازان:

الطبيعة الجغرافية 
تضاعف أعباء رجال 

الدفاع المدني
تتميز منطقة جازان بخصائص جغرافية ومناخية، وبيئية تضاعف من مسؤولية رجال الدفاع المدني في الحفاظ على 

األرواح والممتلكات، من مخاطر السيول والعواصف الترابية، وغيرها من المخاطر ذات العالقة بالطبيعة الحدودية 
للمنطقة والنشاط السكاني ألبنائها.

حول أبرز هذه المخاطر االفتراضية وجهود الدفاع المدني لتعزيز اإلجراءات الوقائية منها، واالستعداد للتعامل معها 
والتخفيف من آثارها حال حدوثها التقت »998« اللواء حسن القفيلي مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان فكان هذا 
الحوار والذي تطرق خالله إلى قدرات الدفاع المدني وما تشهده من تطورألداء مهامها وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

لقاء
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هذه التضاريس ما بني سلسلة جبال متتد 
احلدود  إىل  الشرقية  اليمنية  احل��دود  من 
اإلدارية مع منطقة عسري وكذلك السهول 
ال��وس��ط��ى وال���س���واح���ل ال��غ��رب��ي��ة واجل���زر 
املخاطر  من  العديد  يفرز  وه��ذا  املتعددة 
اليت تستوجب استمرار العمل على التهيئة 
ملواجهة ماقد حيدث من املخاطر الطبيعية 
الكثري  املاضية  الفرتة  خ��الل  ح��دث  وق��د 
من املخاطر الطبيعية كالسيول واألمطار 
وهي األكثر على مستوى املنطقة اجلنوبية 
من  مناخها  خيتلف  املنطقة  أن  وخ��اص��ة 
فصول  كافة  نعيش  وأحيانًا  آلخر  موسم 
السنة يف يوم واحد فتجد السماء صحوة يف 
الصباح وبعدها تهب الرياح احململة باألتربة 
على  فنحن  وهل��ذا  األمطار  تسقط  وفجأة 
وخاصة  األوق��ات  االستعداد يف كل  أهبة 
وأشري  أغسطس.  وشهر  الصيف  فصل  يف 
ال��يت مت��س األراض���ي  امل��خ��اط��ر  إىل بعض 
ومن  منقولة  سيول  لوجود  نظرًا  الزراعية 
تلك األراضي مزارع حمافظة بيش، وهناك 
العديد من السدود يف املنطقة أكربها سد 
مرت   194 ملخزون  يتسع  ال��ذي  بيش  وادي 
ثالثة  وج��ود  إىل  إضافة  املياه  من  مكعب 

تهيئتها  إىل  املياه  وزارة  تعمل  أخرى  سدود 
علينا  حتم  ال���ذي  األم���ر  امل��ي��اه  الستيعاب 
دراسة املخاطر عن طريق اللجنة الرئيسية 
صاحب  برئاسة  باملنطقة  امل��دن��ي  للدفاع 
بن  بن ناصر  امللكي األمري حممد  السمو 
عبدالعزيز أمري جازان لتحليلها واالستفادة 
من املشاريع البلدية لتجنب خماطر السيول 
قنوات  إجياد  يف  املياه  وزارة  مع  والتنسيق 
دون  من  امل��زارع��ني  خلدمة  احلديثة  ال��ري 
اليزال  والتنسيق  املنازل  على  خماطر  أي 
م��س��ت��م��رًا يف ه����ذا ال���ش���أن وب��ع��ض ه��ذه 
قريبًا،  منها  االنتهاء  يتم  س��وف  املشاريع 
الرياح  ملخاطر  تتعرض  املنطقة  أن  كما 
املومسية احململة باألتربة يف الصيف واليت 
يتم  وهلذا  األفقية  الرؤية  انعدام  إىل  تصل 
التنسيق مع اجلهات املعنية مثل املرور وأمن 
كل  والبلدية  الصحية  وال��ش��ؤون  الطرق 
يف  واح��دة  كمنظومة  لنعمل  خيصه  فيما 
حال حدوث حوادث القدر اهلل والعمل على 
تهيئة اجلو املناسب ألصحاب املركبات يف 
البيئة  هيئة  مع  والتنسيق  العامة  الطرقات 
والتنسيق  باستمرار  الطقس  حالة  ملعرفة 
مع اجلهات ذات العالقة حملاولة أن يكون 

األح��وال  يف  املناسبة  ال��ص��ورة  يف  اجلميع 
اجلوية للعمل على احتواء املخاطر املرتبطة 

بالظروف املناخية.

  ومــاذا عن اســتــعــدادات الــدفــاع املدني 
املــخــاطــر يف حـــال حدوثها  ملــواجــهــة هـــذه 
ال قــدر اهلل، وهــل مثة احصائيات دالــة عن 
املدني  الدفاع  احلــوادث الي تباشرها فرق 
باملنطقة، وما هي احلوادث األكثر شيوعًا؟
ملباشرة  تعمل  وح���دة   24 ج���ازان  يف  ي��وج��د 
احلوادث والعمل جاٍر إلحداث تسعة مراكز 
جديدة أوصى بها خادم احلرمني الشريفني - 
حفظه اهلل - وذلك لتغطية مدن وحمافظات 
مبا  املدني  الدفاع  خبدمات  املنطقة  وق��رى 
التنسيق  ي���زال  وال  اهلل  ب���إذن   %80 نسبته 
املدني  للدفاع  العامة  امل��دي��ري��ة  م��ع  ج��اري��ًا 
وال��وح��دات  امل��راك��ز  م��ن  ماتبقى  لتكملة 
نهضة  من  تشهده  وما  املنطقة  نظرًا ألهمية 
من  ع��دد كبري  وإن��ش��اء  وجت��اري��ة  صناعية 
مدينة  مثل  الكربى  التنموية  املشروعات 
الطبية  واملدينة  االقتصادية  عبداهلل  امللك 
مشاريع  إىل  باإلضافة  اجلامعية،  واملدينة 
جتارية عمالقة شهدتها املنطقة خالل الفرتة 
حتت  مازالت  املشاريع  هذه  وبعض  املاضية 
عدد  زيادة  علينا  الذي حيتم  األمر  اإلنشاء. 

الحوادث المرورية تحتل المرتبة األولى في قائمة الحوادث اليومية بالمنطقة

تسعة مراكز جديدة لتعزيز خدمات 
الدفاع المدني في محافظات ومدن جازان
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مراكز الدفاع املدني يف املنطقة.
توثيق  فهناك  لالحصائيات  بالنسبة  أم��ا 
يتم  اليومية  احل���وادث  إلحصائيات  دقيق 
أما  مستمرة،  بصفة  وحتديثها  إدخ��اهل��ا 
فهي  مباشرتها  يتم  اليت  احل��وادث  أكثر 
ح����وادث اإلن��ق��اذ امل���روري���ة ن��ظ��رًا لكثرة 
ال��ط��رق وع���دد س��ك��ان املنطقة  م��رت��ادي 
تقريبًا وحتتوي  يقدر مبليون ونصف  الذي 

ويوجد  قرية  على أكثر من3500  املنطقة 
خطوط   )7( رئيسية  خطوط  شبكة  بها 
بني  يربط  ال��ذي  الدولي  الطريق  فيها  مبا 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  اليمنية  اجل��م��ه��وري��ة 

السعودية.

  هل مثة جهود للدفاع املدني يف جازان 
املخاطر  ضد  الوقائية  التوعية  جمــال  يف 
احملتملة، وما هي أبرز األمثلة على ذلك؟

يف احلقيقة أن التوعية أمر مهم يف التحذير 
الدفاع  أولويات  من  تعترب  إذ  املخاطر  من 
التوعوي  باجلانب  يهتم  واجل��ه��از  امل��دن��ي 
كثريًا ملا له األثر اإلجيابي يف التقليل من 

على  واحل��ف��اظ  واملخاطر  احل���وادث  نسبة 
الناس بعد اهلل عز وجل. ولعل من  سالمة 
إيصال  يف  معنا  تتعاون  اليت  القنوات  أبرز 
رسائل التوعية هي وسائل اإلعالم املسموعة 
هذه  نشكر  وحن��ن  والبصرية  وامل��ق��روءة 
نسبة  أثرها يف خفض  نلمس  اليت  اجلهود 
احلوادث واخلسائر املادية والبشرية كما 
نشكر أبناء املنطقة من املواطنني واملقيمني 
املدني  ال��دف��اع  ن���داءات  مع  التجاوب  على 
خاصة للوقاية من احلوادث املنزلية وخالل 
جليًا  وض��ح  إذ  والسيول  األم��ط��ار  م��واس��م 
اخنفاض نسبة املفقودين يف السيول بنسبة 
مقارنة  املاضيني  العامني  كبرية يف خالل 
بالسنوات السابقة، كما أود اإلشارة إىل 
الدور املنوط باملراكز التعليمية واملدارس 
يف توعية الطالب باملخاطر وكيفية جتنبها 
ويف  املنزل  يف  السالمة  وسائل  واستخدام 

العمل وحتى يف املركبات.

  تعاني كثري من إدارات الدفاع املدني 
من استئجار املباني للوحدات والفرق وعدم 
هو  فما  الحتياجاتها  املباني  هذه  مالءمة 

احلال يف منطقة جازان؟
مناطق  بقية  األمر عن  يف جازان الخيتلف 
اململكة يف مباني إدارات ومراكز الدفاع 
املدني املستأجرة عن املناطق األخرى وقد 
استطعنا بفضل اهلل من ختصيص مساحات 
من األرض بالدفاع املدني ومت رفع مساحي 
ال��دف��اع  إدارات  مل��راك��ز  م��ق��رات  إلن��ش��اء 
املباني  تشييد  القريب  وستشهد يف  املدني 
عليها ومت تسليم بعضها للشركات املنفذة 
والعمل جار الستكماهلا نظرًا ملالءمة هذه 
املباني ألعمال الدفاع املدني وتسهيل عملية 

التدريب على رأس العمل فيها.

  ما هو تقييمكم الستفادة إدارات الدفاع 
املدني يف كافة املناطق من التطور الكبري 

يف تقنيات االتصاالت وأنظمة املعلومات؟
واالت��ص��االت  املعلوماتية  ال��ث��ورة  أن  الش��ك 
املدني  للدفاع  كبرية  إمكانات  أتاحت 
املخاطر  مبواجهة  املتعلقة  األم��ور  ملعاجلة 
والتعامل مع احلوادث املختلفة خاصة تطوير 

تعاون كامل بين الجهات األعضاء بلجنة الدفاع المدني 
في جازان للتعامل مع الطوارئ

نشكر أبناء المنطقة على 
التجاوب مع نداءات الدفاع 

المدني

لقاء
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إىل  الفرق  انتقال  ومتابعة  العمليات  غرف 
مواقع احلوادث تقنيًا والرؤية الواضحة بني 
غرفة العمليات ومباشرة الفرق للحوادث، 
بني  ربطت  اليت  احلديثة  التقنية  أن  كما 
واملديرية  املناطق  يف  اإلداري���ة  االت��ص��االت 
سهلت  االلكرتونية  التعامالت  يف  العامة 

كثريًا يف إجناز املعامالت يف وقت وجيز.

املدني يف  الــدفــاع  إدارات  بــدأت بعض    
الــورديــات  بنظام  العمل  املناطق  مــن  عــدد 
تعديله من نظام  قرار  بعد صدور  اجلديد 
الــورديــتــن إىل ثــالث ورديــــات، وزيـــادة عدد 
هذا  مع  يتناسب  املدني مبا  الــدفــاع  أفــراد 
جــازان،  مبنطقة  احلــال  هو  فما  التعديل، 
الــكــايف لتطبيق هــذا  الــعــدد  يــتــوفــر  وهـــل 

النظام؟
واألف���راد  للضباط  امللحة  للحاجة  ن��ظ��رًا 
ل���ل���وص���ول ألع���ل���ى درج�������ات اجل���اه���زي���ة 
احل����وادث وصعوبة  مل��ب��اش��رة  واالس��ت��ع��داد 
امل��ن��اط��ق وك��ث��رة ح����وادث اإلن���ق���اذ يلزم 
يف  للعاملني  مناسب  ج��و  ب��إجي��اد  اجلميع 
امليادين وتهيئتهم نفسيًا ألداء مهامهم وهو 

ما حيققه نظام الثالث ورديات والذي ثبت 
النفسية اليت  الراحة  البالغ يف  له األثر  أن 
يعيشها العاملون يف امليادين ملزاولة مهامهم 
القوة  أن  من  وبالرغم  املطلوب.  بالشكل 
أننا  إال  املهام  حلجم  كافية  غري  البشرية 
الدعم  وف��رق  الدعم  فرق  خالل  من  نعمل 
ح��االت  يف  استدعائهم  ح��ال��ة  يف  ال��ب��دي��ل 

الكوارث واألزمات.

  وماذا عن استفادة رجال الدفاع املدني 
يف جــازان من التطور املستمر يف منظومة 

التدريب؟
التدريب مهم جدًا للعاملني يف الدفاع املدني 
بشكل  امل��ي��دان��ي��ة  وال��ف��رق  ع���ام  بشكل 
خاص ونعمل يف إدارة التدريب على مستوى 
تنفيذ  على  هلا  التابعة  واإلدارات  املديرية 
الربامج التدريبية اليت يستفيد منها مجيع 
ويكون  باملنطقة  املدني  الدفاع  منسوبي 
التدريب خالل استالم الفرق ويتم بشكل 
يف  التدريب  إدارة  إش���راف  وحت��ت  ج��دول 
واالحتياجات  يتناسب  مبا  املنطقة  مديرية 

امليدانية.

  وكــيــف جتــــدون مــســتــوى الــتــعــاون 
بلجنة  األعــضــاء  اجلــهــات  مــع  والتنسيق 

الدفاع املدني يف جازان؟
يف  الرئيسية  اللجنة  أن  إىل  أش��ري  أن  أود 
املنطقة هي من أجنح اللجان على مستوى 
الفريق  بروح  للعمل  وذلك  اململكة  مناطق 
سيدي  ل��دن  م��ن  دائ��م��ة  ومبتابعة  ال��واح��د 
صاحب السمو امللكي أمري منطقة جازان 
حممد بن ناصر بن عبدالعزيز الذي حيث 
دائمًا على زيادة مستوى التنسيق والتعاون 
باللجنة  األع���ض���اء  اجل��ه��ات  ب��ني ك��اف��ة 
خالل  من  والعمل  العقبات  كل  والحتواء 

خطة يتم تنفيذها وقت احلاجة.

املدني  الدفاع  منسوبي  ابتعاث  ميثل    
املــمــلــكــة ملمحًا  لــلــدراســة داخــــل وخــــارج 
املبتعثن  حجم  عن  فماذا  اجلهاز،  لتطور 
وما  جــازان،  املدني يف  الدفاع  من منسوبي 

ميثله ذلك من إضافة لقدراته؟
للدراسة  مبتعثني  الضباط  من  عدد  يوجد 
منطقة  مديرية  ضباط  من  اململكة  خارج 
السالمة  منها  ع��دة  ج��ازان يف ختصصات 
منها كندا  دول  عدة  املدنية يف  واحلماية 
مبشيئة  العودة  وشك  على  وهم  وامريكا 
العلمية  خرباتهم  من  لالستفادة  تعاىل  اهلل 
تطوير  يف  منها  لالستفادة  تلقوها  ال��يت 
أن��ه��م سيمثلون  ش��ك  وال  اجل��ه��از  ق���درات 
إضافة كبرية للدفاع املدني يف جازان مبا 
اكتسبوا من خربات واطالع على التجارب 

املتميزة يف الدول اليت ابتعثوا إليها.

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

الرسالة اليت أود إبالغها إلخواني وزمالئي 
هي أن مهام الدفاع املدني أعمال إنسانية 
العمل  يف  اإلخ���الص  اجلميع  م��ن  تتطلب 
منه  العون  وطلب  وجل  عز  املوىل  ومراقبة 
علينا  جي��ب  أن��ه  كما  أعمالنا  كافة  يف 
اليت  اجلهات  وحث كافة  التنسيق  زي��ادة 
ال��دف��اع امل��دن��ي وال��يت  هل��ا ع��الق��ة بأعمال 
من خالهلا نستطيع أن نقوم بعمل مجاعي 
خلدمة اإلنسان على هذه األرض الطاهرة.

نظام الثالث ورديات 
يحقق جوًا مناسبًا 

للعاملين ألدء مهامهم
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في الميدان

»998« تعايش فرقة ميدانية للدفاع المدني بجازان

6 ساعات ألعمال اإلنقاذ في حادث انهيار سقف 
مبنى تحت اإلنشاء بجامعة جازان

يصعب وصف »مشاعر« رجال الدفاع المدني في تلك اللحظة التي يتلقون فيها بالغًا عن حادث، حيث تتحول االبتسامة التي كانت ترتسم على 
وجوههم قبيل تلقي البالغ إلى حالة من »الجدية« واإلصرار والتي تتضح من خالل سرعة االستجابة والتحرك السريع باتجاه موقع الحادث.

التجمهر وضيق األزقة أبرز الصعوبات أثناء 
مباشرة الحوادث

ال��دف��اع امل��دن��ي  »998« ع��اي��ش��ت إح���دى ف���رق 
مبنطقة جازان، خالل هذه اللحظات الدقيقة، 
وآخ��ر  ح��ري��ق  ح���ادث  مباشرة  أث��ن��اء  ورافقتها 
اإلن��ش��اء جبامعة  مبنى حت��ت  س��ق��ف  الن��ه��ي��ار 

جازان.
البداية كانت داخل مقر إحدى الفرق مبدينة 
أفراد  استالم  من  األوىل  الدقائق  يف  ج��ازان، 
الفرقة ملناوبة النهار واليت تبدأ يف متام الساعة 
الفرقة،  رئيس  ق��ام  حيث  صباحًا،  التاسعة 
ليقوم  اليومي  »والتكميل«  بأخذ متام األفراد 
واآلليات  املعدات  بتفقد  الفرقة  أف��راد  بعدها 
وجتهيزها لتكون على أهبة االستعداد يف حال 
تلقي أي بالغات عن ح��وادث وأث��ر ذل��ك، بدأ 
مستلزمات  الفرقة جتهيز  أفراد  من  فرد  كل 
السالمة الشخصية من مالبس اإلطفاء واإلنقاذ 

وكميات األكسجني ومعدات الغوص.
وانتقل اجلميع بعدها إىل اجمللس واملخصص 
متفرقة  أحاديث  ودارت  واالنتظار،  للراحة 
رجال  يواجهها  اليت  والصعوبات  العمل  عن 
أثناء  تنسى  ال  اليت  واملواقف  املدني  الدفاع 

مباشرة احلوادث.

روى الغواص الرقيب أول رياض غبني صعوبات 
عمليات اإلنقاذ يف جتمعات مياه السدود اليت 

تكون مليئة بالشوائب اليت حتجب الرؤية.

بالغ وتحرك
احلادية  الساعة  مت��ام  ويف  احلديث  أثناء  ويف 
غرفة  من  اإلش��ارة  مأمور  تبلغ  صباحًا  عشرة 
القيادة والسيطرة عن وقوع حريق مبنزل حبي 
من  فرد  كل  ليقفز  ج��ازان،  مبدينة  »املعش« 
عربات  إىل  متجهًا  مكانه  من  الفرقة  أف��راد 
اإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف منطلقني إىل موقع 

احلريق.
ويف الطريق – حذر قائد الفرقة من تأثري الرياح 
ذلك  بشدة يف  تهب  وال��يت كانت   – الشديدة 
النريان  نقل  يف  تتسبب  أن  وإمكانية  الوقت 
من املنزل احمل��رتق إىل منازل أخ��رى جم��اورة، 
وبالقرب من موقع املنزل احملرتق، كان هناك 
جتمهر لعدد كبري من املواطنني أعاق إىل حد 
املنزل  أن  وخاصة  املدني،  الدفاع  سيارات  ما 

يقع يف أحد األزقة الضيقة، واليت ال تستطيع 
آليات الدفاع املدني اجتيازها بسرعة عالية.

آلليات  طريق  إفساح  يف  امل��رور  رج��ال  وتعاون 
ما  استخدام  إىل  وال��يت جل��أت  املدني  ال��دف��اع 
وصل  تعين  واليت  االك��وردي��ون«  »بطية  يعرف 
 – واح��د  وقت  لإلطفاء يف  من خرطوم  أكثر 
لعدم متكن دخول سيارات اإلطفاء إىل املمر 

الضيق الذي يوجد فيه املنزل احملرتق.
من  اإلطفاء  رجال  متكن  معدودة  دقائق  ويف 
احتواء احلريق رغم أن املنزل كان به كميات 
ال��يت كان  واألخ��ش��اب،  العشش  م��ن  كبرية 
ويهدد  املوقع  املشتعل يف مساء  يتطاير شررها 
وبعدها،  اجمل��اورة.  البنايات  إىل  النار  بانتقال 
النريان  إمخ��اد  بعد  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  ب��دأ 
بتفقد أسطح املباني احمليطة باملنزل، للتأكد 

من عدم وصول الشرر إليها أو تضررها.
ويف طريق العودة إىل مقر الفرقة قال العريف 
عادل خردلي، تعقيبًا على تعليقنا بشأن سرعة 
احلريق-  إمخاد  يف  املتميز  واألداء  االستجابة 
على  أي��ض��ًا  اعتدنا  كما  ذل��ك،  على  تعودنا 
ضيق  وخاصة  الصعوبات  لكل  حلول  إجي��اد 
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هو  املهم  لكن  األح��ي��ان،  بعض  يف  ال��ش��وارع 
النجاح يف أداء املهمة، وأن يكلل اهلل جهودنا 

بعدم حدوث أي إصابات أو وفيات.
أدى مجيع  ال��ف��رق��ة،  مقر  إىل  ال��وص��ول  وف��ور 
لتناول  وبعدها جتهزوا  الظهر،  األف��راد صالة 
انطلق صوت جرس  ذلك  وأثناء  الغداء،  طعام 
بانهيار  يفيد  جديد  ب��الغ  عن  معلنًا  احل��وادث 
س��ق��ف مبنى حت��ت اإلن���ش���اء جب��ام��ع��ة ج���ازان 
واحتمال وجود أشخاص حتت األنقاض لينطلق 

أفراد الفرقة ملبني النداء.
إبطاء  إىل  املدني  الدفاع  مركبات  واضطرت 
سريها – قبيل إشارة مرور تتحكم يف أكثر 
من طريق حموري- جيب اجتيازها للوصول إىل 
موقع احلادث إال أن دورية مرور كانت تباشر 
صوت  إىل  انتبهت  اإلش����ارة،  ه��ذه  يف  عملها 
»رنان« سيارات الدفاع املدني، وأوقفت اإلشارة 
لفرقة  تسمح  اليت  الضوئية  اإلش��ارة  باستثناء 

الدفاع املدني باملرور.
املدني  ال��دف��اع  م��دي��ر  م��ن  مباشر  وب��إش��راف 
تزايد  واليت  اإلنقاذ  بدأت فرق  مبنطقة جازان 
عددها بصورة كبرية يف إنزال معدات القص 
والفك بسرعة فائقة أماًل يف الوصول إىل أحياء.
وأخ��رى  احلديد  تقص  فرقة  امل��ه��ام،  وتنوعت 
تتوىل  وثالثة  اللينة،  اخلرسانية  الصبة  تزيل 
وانتشر  املاء.  بواسطة  املواد اخلرسانية  تذويب 
واألف����راد يف مجيع  الضباط  م��ن  ع��دد كبري 
نظرًا  املتجمهرين  العمل إلخالء  حماور منطقة 

خلطورة املوقع.

مهمة شاقة
وعلى مدى 6 ساعات من العمل الشاق استمرت 
حتى بعد صالة املغرب، متكنت فرق اإلنقاذ 
واحلديد،  األخشاب  جثة حتت  اكتشاف  من 

انتشال  عملية  لتبدأ  باألمسنت  متامًا  ومغطاة 
اجل���ث���ة، ب��اس��ت��خ��دام ال����وس����ادات اهل��وائ��ي��ة، 
»ومواطري« القص واستمرت عملية البحث عن 
ضحايا آخرين إال أن مهندس املشروع بناًء على 
العمال  م��ن  املفقود  أن  أك��د  احملققني  طلب 
شخص واحد فقط مبوجب إحصاء دقيق لعدد 
فرق  لتبدأ  املوقع  يف  بالعمل  املكلفني  العمال 
الدفاع املدني يف اإلنصراف وقد نال التعب من 

مجيع أفرادها.
عن  يتحدث  حكمي،  ج��ده  حممد  العريف 
السقف  مساحة  ك��رب  إن  ف��ي��ق��ول،  احل���ادث 
استلزم  الطبية  العلوم  لكلية  مبنى  يف  املنهار 
مراكز  م��ن  ع��دد  م��ن  اإلن��ق��اذ  ف��رق  استنفار 
من  أك��رب  ع��دد  لوجود  ج��ازان حتسبًا  منطقة 
معلومات  وج��ود  وع��دم  واملتضررين  الضحايا 
سريعة حول أعداد العمال –الذين رمبا يكون 
السقف قد انهار عليهم، باإلضافة إىل ضرورة 
انهيار  أي  لتجنب  اح��رتازي��ة  إج����راءات  اخت��اذ 

ارتدادي.
وي��ك��م��ل ال��ع��ري��ف أمح���د ط��وط��ي��ة، ان��ه��ي��ار 
له  اإلنشاء  عمليات  أثناء  اخلرسانية  األسقف 
اخلرسانية  امل��ادة  إن  حيث  الكبرية  خماطره 
اللينة تنهار يف اجتاهات خمتلفة، وميكن أن 
ينتقل االنهيار من مكان آلخر بسرعة، فضاًل 
عن أن احتمال تعرض الضحايا لالختناق حال 
احتجازهم أسفلها، حتى يف حال عدم تعرضهم 
العمل  يستلزم  ال��ذي  األم��ر  شديدة،  إلصابات 
بسرعة وحذر أثناء قص احلديد أو إزالة املواد 

اخلرسانية.
ويعلق الوكيل رقيب حممد معسبل أن احملزن 
أن  قبل  للمتوفى  الوصول  نستطع  أننا مل  حقًا 
يلفظ أنفاسه، بسبب كثافة الطبقة األمسنتية 
معها  تعذر  وال��يت  واألخشاب  املسلح  واحلديد 
واح��دة كانت  ويف حلظة  اجلثة،  على  العثور 
ألسنة  على  املتوفى  اهلل  يرحم  ب��أن  ال��دع��وات 

بنربة ح��زن،  ال��ف��رق��ة، مم��زوج��ة  أف���راد  مجيع 
املدني  ال��دف��اع  رج��ال  يعايش  م��ن  يعرفه ك��ل 
وجهودهم  ال��واج��ب  أداء  يف  تفانيهم  ويلمس 

اجلبارة للحفاظ على األرواح واملمتلكات.

تعاون دورية المرور يفتح الطريق أمام فرق اإلنقاذ لمباشرة مهامه بأسرع وقت

االستعداد

عملية اإلطفاءالبدء في 

منع الدخول االشخاص 

حتى ال يختنقوا

العثور على اجلثة بعد 6 ساعات من البحثالبدء يف نقل املعدات وتوزيع املنقذينالبدء يف نقل املعدات وتوزيع املنقذين
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املدني  الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  وح��رص 
ال��ف��ري��ق س��ع��د ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ت��وجي��ري 
الشهيد  ألس��رة  العزاء  واج��ب  تقديم  على 
ت��ع��ازي صاحب  إليهم  ون��ق��ل  وم��واس��ات��ه��م 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ري أمح���د ب��ن عبد 
السمو  وص��اح��ب  الداخلية  وزي��ر  العزيز 

مساعد  نايف  بن  حممد  األم��ري  امللكي 
وزير الداخلية للشؤون األمنية.كما حرص 
الفريق التوجيري على زيارة زميلي الشهيد 
ال��ل��ذي��ن أص��ي��ب��ا خ���الل احل����ادث امل���ؤمل، 
ومتابعة حالتهما الصحية واالطمئنان على 

تلقيهما الرعاية املناسبة.

تفاصيل الحادث
نايف  أول  اجل��ن��دي  استشهاد  تفاصيل 
ماجد  العريف  زميله  يرويها   - املسعودي 
احل��ادث  خ��الل  أصيب  وال��ذي  الزهراني 
حريق  وج��ود  ع��ن  ال��ب��الغ  تلقينا  فيقول، 
مقر  فيها  يقع  ال��يت  الشرائع  ضاحية  يف 
ال��ف��رق��ة، وت��وج��ه��ن��ا ع��ل��ى ال��ف��ور إلمخ��اد 
فرامل  تعطلت  العودة  طريق  ويف  احلريق 
س��ي��ارة ال���دف���اع امل��دن��ي »ال���واي���ت« ال��يت 
احنرافها  إىل  أدى  مم��ا  نستقلها،  كنا 
السيول  مياه  تصريف  قناة  يف  وسقوطها 
وتعرضت لإلغماء، ومل أشعر بنفسي إال 
داخل املستشفى مصابًا بانزالق غضرويف 
حاد وكسر يف الظهر وعلمت أثناء ذلك 

وسام

الشهيد الجندي أول نايف المسعودي..

أحزان الفقد يبددها شرف االستشهاد
قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، 

وتحديدًا عصر يوم الجمعة 23 شعبان لعام 1433هـ 
- نال الجندي أول نايف المسعودي الشهادة إثر 

سقوط سيارة الدفاع المدني التي كان يستقلها 
بضاحية الشرائع بمكة المكرمة في مشروع 

تصريف مياه السيول، وبعد مشاركته في إطفاء 
حريق، لينضم إلى قائمة شهداء الدفاع المدني 
الذين لقوا ربهم وهم يؤدون مهامهم في 

ميادين الواجب، بينما أصيب اثنان من زمالئه في 
هذا الحادث الذي أودى بحياته ورسم مشاعر الحزن 
على وجوه قيادات الدفاع المدني، وزمالء الشهيد 

بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة.

الشهيد يلقى اهلل بعد مشاركته في إخماد حريق عصر يوم الجمعة
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نايف  أول  اجل��ن��دي  ال��زم��ي��ل  باستشهاد 
أحزنين  ما  وهو  احلادث  جراء  املسعودي 
بشدة، فقد كان يرمحه اهلل - مضرب 
املثل يف اخللق وحب اخلري للناس والتعاون 
وأن  يرمحه  أن  اهلل  نسأل   - الزمالء  مع 

يلهم أهله الصرب والسلوان.

أحزان قرية
الشهيد  رأس  مسقط  »ب��دال��ة«  قرية  ويف 
 50 بعد  على  تقع  وال��يت  املسعودي  نايف 
كيلو مرت شرق مكة املكرمة، خيمت 
القرية  أب��ن��اء  ك��ل  على  احل���زن  مشاعر 
والذين يشهدون له حبسن اخللق وتسابقوا 

لتقديم واجب العزاء ألسرته.
داخل منزل أسرة الشهيد نايف املسعودي 
العزاء  يتلقى  »مربح«  الشيخ  وال��ده  جلس 
يردد  وه��و  عليه،  باديًا  احل��زن  وق��د ظهر 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون« وحسبنا أنه لقي 
الوطن،  خدمة  يف  واجبه  ي��ؤدي  وهو  ربه 
أما الشقيق األكرب للشهيد »فازع« والذي 
يعمل بقوات احلج والعمرة اخلاصة فقال 

من  لكل  فاجعة  نايف  وف��اة  كانت  لقد 
اإلطفاء  سيارة  شاهد  أنه  مؤكدًا  يعرفه 
بعد سقوطها يف جمرى السيل، ومل يكن 

يعلم أن شقيقه هو قائدها.
وأضاف لقد تيقنت من استشهاد شقيقي 
زمالئه مبركز  من  بعدد  التقيت  أن  بعد 
كانوا  وال��ذي��ن  بالشرائع  املدني  ال��دف��اع 
- عندما  احل��ادث  وق��وع  وق��ت  متواجدين 
وجوههم  على  احل���زن  ام����ارات  ش��اه��دت 
- فقد كان رمحه اهلل - حيظى مبحبة 

وتقدير اجلميع.
احل��ادث  وق��وع  قبل  الشهيد  شقيق  وق��ال 
الوالد  املنزل حبضور  يف  اجتمعنا  بيومني 
ف��رح��ًا مبتسمًا  ن��اي��ف  واإلخ����وان وك���ان 
وغادرنا مستأذنًا ألن لديه عماًل يف الصباح 
وكانت هذه آخر حلظة رأيناه فيها، قبل 

أن يلقى ربه وينال شرف االستشهاد.

عزاء زمالء
أما شقيق الفقيد »فهد« فيقول لقد التحق 
1428ه���  ع��ام  املدني  بالدفاع  نايف  أخ��ي 
العمل  ل��دي��ه رغ��ب��ة ك��ب��رية يف  - وك���ان 

العون  تقديم  يف  واملساهمة  اجلهاز،  بهذا 
واملساعدة ملن يتعرضون للحوادث وهو ما 
جعله حمل حب وتقدير كل قادته وزمالئه 
واج��ب  تقديم  يف  سباقني  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

العزاء ومواساة األسرة يف الفقيد الشاب.
بالقول  الشهيد،  نواف شقيق  ويستكمل 
إن نايف - يرمحه اهلل - كان حيب عمله 
متعاونًا  وك��ان  النظري،  منقطع  بشكل 
وسباقًا لعمل اخلري، حريصًا على التواصل 
مع مجيع األهل واألقارب واألصدقاء ومل 
مطلع  يف  زال  فما  بعد  ت���زوج  ق��د  يكن 
برمحته.  يتغمده  أن  اهلل  نسأل  الشباب، 
كان  لقد  ف��ق��ال،  اهلل  عبد  شقيقه  أم��ا 
نايف -يرمحه اهلل- مرحًا قريبًا من قلوب 
مجيع أف���راد األس���رة واألق����ارب وه��و ما 
جعلنا مجيعًا نشعر باألسى واحلزن لغيابه 
املفاجئ إثر احلادث الذي تعرض له وأودى 

حبياته.
وأعرب أشقاء الشهيد عن شكرهم ملعالي 
بن  سعد  الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير 
عبد اهلل التوجيري وقيادات الدفاع املدني 
على  حرصوا  والذين  املقدسة  بالعاصمة 
كافة  واخت���اذ  ل��ألس��رة،  ال��ع��زاء  تقديم 

اإلجراءات اخلاصة حبقوق الشهيد.

أسرة الشهيد.. نشكر قيادات الدفاع المدني لمواساتها في فقيدنا
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الــتــعــرف عــلــى التفسري  نـــود  بــدايــة    
الطيب لآلالم الي يعاني منها رجال الدفاع 
باستخدام  احلرائق  مكافحة  أثناء  املدني 

خراطيم املياه، وما هي أسباب ذلك؟
خراطيم  من  املياه  اندفاع  قوة  أن  ال شك 
اإلطفاء وما يرافق ذلك من مقاومة رجال 
الدفاع املدني اجلسدية للتحكم يف هذه 
النار  مصادر  إىل  وتوجيهها  اخلراطيم، 
للعضالت يف منطقة أسفل  إرهاقًا  يسبب 
الظهر والكتفني والرقبة فتحدث اآلالم، 

بذل  بعد  منها  ال��ش��ك��وى  تكثر  وال���يت 
اجلهد يف إطفاء احلرائق اليت تستمر لعدة 
العضالت  ه��ذه  تشكل  حيث  س��اع��ات، 
مما  املاء  اندفاع  لقوة  مقاربة  مضادة  قوة 
يعرضها لإلجهاد والتقلص الشديد ملقاومة 
هذا االندفاع، كما أن رجل الدفاع املدني 
أثناء مباشرة مهامه يف مكافحة  يضطر 
اإلطفاء يف  احلرائق إىل حتريك خراطيم 
اجتاهات متعددة، ميينًا ويسارًا، لألعلى 
وأثناء ذلك يكون حاماًل هلذا  واألسفل، 

ممارسة الرياضة وتجنب زيادة الوزن تقلل احتماالت إجهاد عضالت الظهر

آالم العمود الفقري بين رجال 
اإلطفاء يمكن تجنبها

يتعرض رجال الدفاع المدني 
وال سيما رجال اإلطفاء آلالم 
ومشكالت صحية في الظهر 

نتيجة لقوة دفع المياه في 
خراطيم اإلطفاء واستمرار 

الضغط على العمود الفقري 
لفترات قد تمتد لساعات أثناء 

مكافحة الحرائق.
فما هي أسباب هذه اآلالم، 

وهل يمكن أن تتطور إلى 
مضاعفات أخرى، وكيف يمكن 

تجنب هذه المضاعفات، وما 
هو العالج األمثل لها، طرحنا 
هذه التساؤالت على الدكتور 

عبدالمنعم بن محمد الصديقي 
استشاري جراحة العظام 

وانحرافات العمود الفقري 
بكلية الطب بجامعة الملك 

سعود، ومستشفى الملك خالد 
الجامعي، والمشرف على كرسي 

أبحاث انحرافات العمود الفقري 
فكان هذا الحوار:

د. عبدالمنعم الصديقي
استشاري جراحة العظام واحنراف 

العمود الفقري

صحة ورياضة
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املاء  اندفاع  يؤثر  والذي  الثقيل  اخلرطوم 
به يف اجتاهاته.

الظهر  آالم  تــتــطــور  أن  ميــكــن  وهـــل    
تستوجب  أخــرى  مضاعفات  إىل  والرقبة 

العالج؟
اإلجهاد  كان  ومتى  العادية  األح��وال  يف 
هذه  ت��زول  خفيفًا  العضالت  على  الواقع 
باستخدام  أو  الراحة  من  فرتة  بعد  اآلالم 
بعض العالجات البسيطة، لكن يف حال 
استمرار اإلجهاد واإلرهاق كما هو احلال 
حبكم  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ل��رج��ال  بالنسبة 
اآلالم  ه���ذه  ت��ت��ط��ور  ق��د  عملهم،  طبيعة 
أصعب  هو  ما  إىل  اإلج��ه��اد  عن  النامجة 
الواقي  العضالت تشكل  أن  املعلوم  فمن 
الفقري  العمود  يف  للغضاريف  األساسي 
وعندما يتزايد اإلجهاد الواقع على العضلة 
ومن  الغضاريف  إىل  تنتقل  املشكلة  فإن 
والذي  الغضرويف  االن��زالق  قد حيدث  ثم 
يضغط بدوره على احلبل الشوكي، وهو 
إجراء عمليات  إىل  الذي قد حيتاج  األمر 
ومن  االن��زالق،  لعالج  الظهر  يف  جراحية 
الكتفني  عضالت  ف��إن  األخ��رى  الناحية 
بتهتك  وتصاب  األذى،  يطاهلا  قد  أيضًا 
يتطلب عالجًا طبيعيًا مستمرًا  األوتار  يف 

حاالت  يف  املتهتكة  لألوتار  جراحات  أو 
اإلصابة الشديدة.

  لكن هل ميكن اتباع بعض اإلرشادات 
لتجنب هذه اآلالم ومضاعفاتها؟

من  تقلل  اليت  األمور  بعض  هناك  بالطبع 
اح��ت��م��االت ح����دوث م��ش��ك��الت ال��ع��م��ود 
ال��دف��اع  رج���ال  هل��ا  يتعرض  ال��يت  الفقري 
العامة،  بالصحة  االهتمام  منها  امل��دن��ي 
واحل��رص كل احل��رص على ع��دم زي��ادة 
الوزن، حيث إن الوزن الزائد يضاعف من 
فرص إجهاد عضالت الظهر والكتفني، 
بصفة  الرياضة  مبمارسة  ينصح  كذلك 
مبا  الكتفني  عضالت  لتقوية  مستمرة، 
اجلهد  حتمل  على  ق���درة  أك��ث��ر  جيعلها 
وبالتالي تراجع األضرار واملشكالت اليت 

سبق اإلشارة إليها.

  وماذا عن إجراءات عالج آالم العمود 
الفقري وما ينتج عنها من مضاعفات؟

وأسبابها  اآلالم  نوعية  على  يتوقف  ه��ذا 
ودرج���ة اإلص��اب��ة س���واء يف ال��ع��ض��الت أو 
الطبيعي  والعالج  األوت��ار،  أو  الغضاريف 
واملتوسطة،  البسيطة  احل��االت  يف  يفيد 
وك���ذل���ك ب��ع��ض ال��ع��الج��ات امل��وض��ع��ي��ة 

قد  األشد  احل��االت  الظاهرية، لكن يف 
يتطلب األمر التدخل اجلراحي وخاصة يف 
أوتار  تهتك  أو  الغضرويف  االنزالق  حاالت 

عضالت الكتفني.

  وهل مثة إرشادات للوقاية من حتول 
اآلالم البسيطة إىل مثل هذه املضاعفات؟

ال��ع��الج،  م��ن  خ��ري  ال��وق��اي��ة  وألن  بالطبع 
يف  الصحيحة  الطرق  باتباع  دائمًا  ينصح 
وعدم  املعدات،  من  الثقيلة  األشياء  محل 
لألمام كثريًا كما يف وضع  الظهر  ثين 
لتلقي  امل��ب��ادرة  األهمية  وم��ن  ال��رك��وع، 
ب��أي آالم قبل  ال��ش��ع��ور  ب��داي��ة  ال��ع��الج يف 
يف  ذلك  حدث  وكلما  املشكلة،  تفاقم 
وقلت  العالج،  مدة  قصرت  مبكر  وقت 

احلاجة إىل التدخل اجلراحي.

االنزالق الغضروفي وتهتك أوتار عضالت الكتف مضاعفات 
قد تتطلب التدخل الجراحي
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حول فكرة عمل بالون اإلنقاذ يف 
حوادث اآلبار االرتوازية - كيف 
ولدت - أوضح صاحب االخرتاع 
األستاذ أمحد عبد اهلل الشهري 
وال�����ذي ي��ع��م��ل م��ع��ل��م��ًا ب��إح��دى 
أنه  املقدسة،  العاصمة  م��دارس 
املدني  الدفاع  رج��ال  جهود  تابع 

إلنقاذ فتاة الطائف اليت سقطت 
يف إح���دى اآلب����ار االرت���وازي���ة - 
وال����يت اس��ت��غ��رق إن��ق��اذه��ا وق��ت��ًا 
وجهدًا كبريًا فكان ذلك دافعًا 
وسيلة  اب��ت��ك��ار  يف  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
جديدة وفاعلة يف التعامل مع هذه 
النوعية من احل��وادث، مبا يعزز 
م��ن ق���درة رج���ال ال��دف��اع املدني 
على إنقاذ احملتجزين داخل اآلبار 
يف أس���رع وق���ت مم��ك��ن، ومب��ا 
يراعي احلالة الصحية والنفسية 
البئر،  داخ��ل  احملتجز  للشخص 
وال����يت ك���ث���ريًا م���ا حت����ول دون 
قدرته على االستجابة إلرشادات 
املدني  الدفاع  رج��ال  وتوجيهات 

إلنقاذه.
وأض���اف األس��ت��اذ ال��ش��ه��ري- أن 
اخ���رتاع���ه ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ف��ك��رة 

بسيطة وهي إدخال »بالون« فارغ 
معدني  ذراع  بواسطة  اهل��واء  من 
اليت  من  أبعد  مسافة  إىل  رفيع 
احملتجز  ال��ش��خ��ص  فيها  ي��وج��د 
ثم  وم��ن  البئر،  داخ��ل  املعلق  أو 
تعبئة البالون باهلواء، عرب أنبوب 
هوائي موجود أيضًا داخل الذراع 
املعدني.ليتم بعدها سحب البالون 

حاماًل الشخص احملتجز، حيث 
ي��دف��ع ال��ب��ال��ون امل��م��ل��وء ب��اهل��واء 
إىل  يصل  حتى  ألع��ل��ى  احملتجز 

فوهة البئر.
بالون  ال��يت حيققها  امل��زاي��ا  وع��ن 
اإلنقاذ مقارنة باألساليب األخرى 
يف  السقوط  ح���وادث  يف  املتبعة 
اآلب��ار االرت��وازي��ة أش��ار الشهري 

ابتكارات

ابتكار جديد لمخترع سعودي

بالون إنقاذ المحتجزين في اآلبار االرتوازية

 االدخالذراع 

 ذراع السحب
 أنبوب الهواء

 البالون

سحب احملتجز من البئر ملء البالون باهلواءإدخال ذراع البالون حتت مستوى أقدام احملتجز

مواصفات خاصة تتيح استخدام البالون في إنقاذ األطفال والكبار

»بالون« إنقاذ المحتجزين في اآلبار االرتوازية تقنية جديدة ابتكرها أحد المخترعين السعوديين وسجل 
براءة هذا االختراع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وأشاد به منسوبو الدفاع المدني 
من رجال اإلنقاذ لما يتيحه من إمكانات كبيرة في التعامل مع حوادث السقوط واالحتجاز في اآلبار 

االرتوازية، واختصار الوقت والجهد في عمليات اإلنقاذ.

أمحد عبد اهلل الشهري
صاحب االخرتاع
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هذه  م��ع  املتبعة  الطريقة  إن   -
احلوادث كانت تتلخص يف حفر 
فيه  يوجد  ال��ذي  للبئر  م��واٍز  بئر 
فتحة  وعمل  احملتجز،  الشخص 
تصل إىل املنطقة املوجود بها ليتم 
كان  ما  وهو  خالهلا  من  إنقاذه 
كبرية،  وآليات  معدات  يتطلب 
ورمبا يصعب وصوهلا إىل مواقع 
اآلبار لوعورة املنطقة، إضافة إىل 
ما تستغرقه عملية احلفر املوازي 
م��ن وق���ت حم��س��وب ع��ل��ى حياة 
البئر،  داخ��ل  احملتجز  الشخص 
صعوبة  م��ن  يعاني  رمب��ا  وال���ذي 
التنفس بسبب نقص األكسجني 
اإلره��اق  بسبب  أو  البئر،  داخ��ل 
البئر  جبدران  تشبثه  عن  الناجم 
إذا كان  وخاصة  طويلة  لفرتات 
ق����د ت���ع���رض إلص����اب����ات خ���الل 

سقوطه.
ت��رتاج��ع كثريًا  وه��ي ص��ع��وب��ات 
بالون  تقنية  اس��ت��خ��دام  ح��ال  يف 
اإلنقاذ، واليت ال تستغرق عملية 
اإلنقاذ فيها سوى دقائق معدودة 
موقع  ألي  وص��ول��ه  يسهل  حيث 
مهما كانت طبيعته اجلغرافية، 
ك���م���ا أن�����ه ي���ن���اس���ب األط���ف���ال 
يتعرضون  ق��د  ال��ذي��ن  وال��ك��ب��ار 
حل����وادث ال��س��ق��وط واالح��ت��ج��از 
داخل اآلبار، حيث إنه ال يستلزم 
احملتجز  الشخص  من  تعاون  أي 
والذي رمبا كان يف حالة إغماء 
أو إصابة حتول دون قدرته على 

بذل أي جمهود.
 وع��ن م��ك��ون��ات وط��ري��ق��ة عمل 
اس��ت��خ��دام ب��ال��ون اإلن���ق���اذ ق��ال 
األس����ت����اذ ال���ش���ه���ري، ي��ت��ك��ون 
االخرتاع من ذراع معدنية متعددة 
اسطوانية  مسطحة  أو  األط���وال 
العادي  اهل��وائ��ي  تشبه  الشكل 
التليفزيون،  املستخدم يف أجهزة 
حب���ي���ث مي���ك���ن مت���ري���ره���ا يف 
الشخص  ج��س��م  ب���ني  ف����راغ  أي 
ومثبت  البئر،  وج��دران  احملتجز 
املعدنية  اإلدخ��ال  ذراع  نهاية  يف 
بالون مفرغ من اهلواء مبواصفات 
خاصة متكنه من حتمل أي وزن 
وكذلك جتعله غري قابل للتمزق 

أو االنفجار يف حال احتكاكه 
بالبالون  وموصل  البئر،  جبدران 
- عرب الذراع املعدنية أنبوب رفيع 
–يتم م��ن خ��الل��ه إي��ص��ال اهل��واء 
بالذراع  وملحق  ونفخه  للبالون 
ذراع  باإلدخال  اخلاصة  املعدنية 
يف  اس��ت��خ��دام��ه��ا  ي��ت��م  للسحب، 
سحب احملتجز بعد تعبئة البالون 
ب���اهل���واء مب��ا ي��ت��ن��اس��ب م��ع قطر 
سحب  عملية  يسهل  ومبا  البئر، 
ال��ب��ال��ون ورف����ع احمل��ت��ج��ز ال���ذي 

يصبح البالون حتته متامًا.
وي��س��ت��ط��رد ص��اح��ب االخ����رتاع، 
وه���ن���اك م���واص���ف���ات الب����د من 
أهمها  السحب  ذراع  توافرها يف 
تتيح  م����ادة  أي  م���ن  ت��ص��ن��ع  أن 
ذراع  برفقة  ادخ��اهل��ا  إمكانية 
تتوفر  وأن   - والبالون  اإلدخ���ال 
ألقصى  التحمل  خ��اص��ي��ة  فيها 
احملتجز،  للشخص  حمتمل  وزن 
ذراع��ي  دم��ج  إمكانية  وه��ن��اك 
اإلدخال والسحب يف ذراع واحدة 
جت��م��ع ب���ني خ��اص��ي��يت اإلدخ����ال 

والسحب يف آن واحد.
ال����يت ميكن  ال����ظ����روف  وع����ن 
يف  اإلنقاذ  بالون  استخدام  فيها 
ح��وادث االحتجاز داخ��ل اآلب��ار، 
أك�����د ص���اح���ب االخ��������رتاع أن 
االخرتاع يفيد يف حالة االحتجاز 
أو  معلقًا  احملتجز  يكون  وال��يت 
حمشورًا يف جدران البئر، وليس 
قاع  راق��دًا يف  أو  املياه  غارقًا يف 
يعتمد  االخ��رتاع  إن  البئر، حيث 
ب���األس���اس ع��ل��ى إن����زال ال��ب��ال��ون 
منطقة  إىل  اهل����واء  م��ن  ال���ف���ارغ 
فيها  يوجد  ال��يت  املنطقة  أسفل 
بواسطة ذراع اإلدخال  احملتجز، 
واليت متتد ألطوال خمتلفة وبعد 
وسحبه  البالون  »نفخ«  يتم  ذل��ك 
معه  حاماًل  لريتفع  وب��طء  بهدوء 
ذراع  بواسطة  احملتجز  الشخص 
تسييل  ميكن  كما  السحب، 
ببعض  ال��ب��ئ��ر  ج�����دار  ده����ن  أو 
واللون  الرائحة  عدمية  املزلقات 
وتقليل  السحب،  عملية  لتسهيل 

احتكاك البالون جبوانب البئر.
البالون يفيد في اختصار وقت عمليات 

اإلنقاذ إلى دقائق قليلة ودون الحاجة لآلليات

التقى صاحب االختراع بعدد من 
منسوبي الدفاع المدني بالعاصمة 

المقدسة وطبق أمامهم طريقة عمل 
البالون، ووجد ذلك قبواًل وترحيبًا كبيرًا 

منهم، وإشادة بقدرته على توفير 
الوقت والجهد الذي تستغرقه عمليات 

اإلنقاذ في حوادث اآلبار
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رغ����م وج�����ود ع���ش���رات ال��ف��ت��اوي 
ال���يت ت��ؤك��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة اخت��اذ 
ت��داب��ري ال��س��الم��ة ل��وق��اي��ة األس���رة 
الكثريون  يتهاون  املخاطر،  من 
السالمة   وس��ائ��ل  ت��وف��ري  ش��أن  يف 
األس���ري���ة م��ن ط��ف��اي��ات احل��رائ��ق 
وأجهزة اإلنذار عن احلريق وأنظمة 
يف  ال��غ��از  تسربات  ع��ن  الكشف 
صيانة  يف  آخرون  ويهمل  املنازل، 
خمارج الطوارئ أو سخانات املياه 
أو األجهزة الكهربائية، والبعض 
الدفاع  إرش���ادات  متامًا  يتجاهل 
أن احلذر  للسالمة بدعوى  املدني 
األم��ور  وأن ك��ل  ال��ق��در  مينع  ال 
ما  أال  يصيبنا  ل��ن  وأن���ه  م��ق��درة، 

كتب اهلل لنا.
وكثريًا ما تسبب ذلك اإلهمال 
وهذا التهاون يف حوادث خطرية 
أسفرت عن خسائر جسيمة يف 
األرواح واملمتلكات واليت جيدر 
للوقوف  العلماء  أراء  معها رصد 
على الرأي الشرعي حول أعمال 
ال��دف��اع امل��دن��ي واخت����اذ ت��داب��ري 

السالمة من املخاطر.

آل  عبدالعزيز  الشيخ  مس��اح��ة 
ال��ش��ي��خ م��ف��يت ع����ام امل��م��ل��ك��ة 
أج��اب على س��ؤال ح��ول حكم 
ت���داب���ري  اخت������اذ  ال����ت����ه����اون يف 
املصانع  أو  امل��ن��ازل  يف  السالمة 
قد  مما  املنشآت  من  غريها  أو 
األرواح  يف  خسائر  عليه  يرتتب 
واملمتلكات وهل يالم الشخص 
إىل  ي��ؤدي  ال��ذي  التقصري  على 
ه��ذه اخل��س��ائ��ر وذل���ك يف أم��ور 
م��ن��ه��ا األج���ه���زة وال��ت��م��دي��دات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وحت��م��ي��ل��ه��ا ف��وق 
وعدم  صيانتها  وإهمال  طاقتها 
أطفائها بعد استعماهلا وكذلك 
قد  اليت  الصدوع  بشأن  التهاون 
إىل  ت��ؤدي  وق��د  املباني  تنشأ يف 
اليت  املسابح  أو  املبنى  سقوط 
إىل  مفتوحة  تركها  ي��ؤدي  ق��د 

حدوث حاالت غرق.
وق���ال مس��اح��ة امل��ف��يت يف نص 
اإلجابة على هذه التساؤالت إن 
اختاذ تدابري السالمة خصوصًا 
اليت  واملستودعات  املصانع  يف 
ال��الزم��ة  ب��ال��ت��داب��ري  زودت  ق��د 
يؤدي  بها  واإلخ��الل  للسالمة، 
تلف  ورمب���ا  األم����وال  تلف  إىل 
األن���ف���س، ف��ه��ن��ا جي��ب األخ��ذ 
احلفاظ  إىل  املؤدية  باألسباب 
على األنفس واألموال ألنها من 
الضرورات اخلمس اليت جاءت 
الشرائع السماوية – حبفظها، 
ثم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وقائية  ت��داب��ري  إىل  أرش���د  ق��د 
ك��إط��ف��اء امل��ص��ب��اح وإغ���الق 
فدل  القدور،  وتغطية  الباب، 
ع��ل��ى أص���ل م��ش��روع��ي��ة اخت��اذ 
وس��ائ��ل ال��س��الم��ة، وال��واج��ب 
ع����دم ال��ت��س��اه��ل ف��ي��ه��ا ألن��ه��ا 
بتعاطي  واملؤمن مأمور  أسباب 
مع  وإهماهلا  النافعة  األسباب 
ال��ع��ل��م ب��ال��ض��رر امل��رتت��ب على 

إهماهلا ال جيوز.

األسرة  ماذا عن مسؤولية  لكن 
أفرادها  يف احلفاظ على سالمة 
من املخاطر من الناحية املنزلية؟ 
الدكتور  الشيخ  فضيلة  جييب 
س��ع��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ربي��ك على 
ذل�����ك ف���ي���ق���ول: ج�����اء اإلس�����الم 
والنفس  الدين  حبفظ  بالوصية 
وهي  وال��ع��رض،  وامل���ال  والعقل 
الضرورات  العلماء  يها  يسمِّ اليت 

اخلمس.
وي���ض���ي���ف ال���دك���ت���ور ال���ربي���ك 
وامل���ؤس���ف أن ق��ل��ة ال��وع��ي ل��دى 
بعض األسر بواجب اختاذ أسباب 
السالمة يف املنزل جتعل أفرادها 
ل��وق��وع ح����وادث مفجعة  ف��ري��س��ة 
ورمب��ا قاتلة، وغ��اي��ة م��ا ت��ربر به 
هذه األسر إهماهلا هو الزعم بأن 
األمور مقدرة ولن يصيبنا إال ما 
كتب اهلل لنا وأن التوكل على 
يكفيها  وت��ع��اىل  سبحانه  اهلل 

كل شر. 
املقولة من  وال خيفى ما يف هذه 
ينايف  ال  فالتوكل  ظاهر،  خطأ 
قال  املشروعة،  باألسباب  األخذ 
عنه:  اهلل  مالك رض��ي  ب��ن  أن��س 
ق��ال رج��ل ي��ا رس��ول اهلل أعقلها 
وأت��وك��ل،  اطلقها  أو  وأت��وك��ل 
ق���ال: »اع��ق��ل��ه��ا وت���وك���ل«. رواه 

الرتمذي. 
كما أنه ال مساغ لالحتجاج بأن 
تقع هي من قدر  اليت  احل��وادث 
اهلل، ولذا ال مناص من االحتياط 
لعدم وقوعها، ألن األخذ بأسباب 
السالمة هو من قدر اهلل أيضًا، 
فاملؤمن يدفع قدر اهلل بقدر اهلل. 
ع��ن ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��اس رض��ي 
اخلطاب  ب��ن  عمر  أن  عنه  اهلل 
الشام  إىل  خ��رج  عنه  اهلل  رض��ي 
مكان   _ بسرغ  كان  إذا  حتى 
 _ الشام  طريق  على  تبوك  قرب 
عبيدة  أب��و  األج��ن��اد  أم���راء  لقيه 
فأخربوه  وأصحابه،  اجل��راح  بن 

الوباء قد وقع بأرض الشام،  أن 
قال: ابن عباس: فقال عمر: ادُع 
فدعاهم  األوَّل��ني،  املهاجرين  لي 
الوباء  أن  وأخربهم  فاستشارهم 
فقال  فاختلفوا  بالشام،  وقع  قد 
بعضهم: قد خرجنا ألمر وال نرى 
بعضهم:  وق���ال  ع��ن��ه،  ت��رج��ع  أن 
م��ع��ك ب��ق��ي��ة ال���ن���اس وأص��ح��اب 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
هذا  على  مهم  تمَقدمَ أن  ن��رى  وال 
ثم  ارتفعوا عين،  فقال:  ؛  الوباء 
ادُع لي األنصار، فدعوتهم  قال: 
سبيل  فسلكوا  فاستشارهم، 
املهاجرين واختلفوا كاختالفهم. 
فقال: ارتفعوا عين، ثم قال: ادع 
ل��ي م��ن ك��ان ههنا م��ن مشيخة 
أي   _ الفتح  مهاِجرة  من  قريش 
مكة  فتح  بعد  أس��ل��م��وا  ال��ذي��ن 
منهم  خيتلف  فلم  فدعوتهم   _
ن��رى أن  عليه رج���الن، ف��ق��ال��وا: 
على  تقدمهم  وال  بالناس  ترجع 
ه����ذا ال����وب����اء. ف���ن���ادى ع��م��ر يف 
هر  ظمَ على  ُمصبح  إن��ي  ال��ن��اس: 
ف��أص��ب��ح��وا ع��ل��ي��ه، ف���ق���ال أب��و 
أف����رارًا من  اجل����راح:  ب��ن  عبيدة 
ريك  غمَ لو  عمر:  فقال  اهلل،  قدر 
من  نفر  نعم  ُعبيدة،  أبا  يا  قاهلا 
أرأي��ت  ق��در اهلل،  إىل  ر اهلل  ���دمَ قمَ
وادي��ًا  إبل هبطت  لك  إن كانت 
صيبة  ��دوت��ان: إح��داه��م��ا خمَ ل��ه عمَ
دبة، أليس إن رعيت  واألخرى جمَ
اخلصيبة رعيتها بقدر اهلل، وإن 
رعيت اجلدبة رعيتها بقدر اهلل؟ 
قال: فجاء عبد الرمحن بن عوف 
بعض حاجته،  متغيَّبًا يف  وكان 
ه��ذا علمًا  ع��ن��دي يف  إن  ف��ق��ال: 
رس����ول اهلل ص��ل��ى اهلل  مس��ع��ت 
عليه وسلم يقول: »إذا مسعُتم به 
وإذا  عليه،  موا  تمَقدمَ فال  ب��أرض 
وقع بأرض وأنتم بها فال خترجوا 
فرارًا منه« قال: فحمد اهلل عمر 
البخاري ومسلم  ثم انصرف.رواه 

السالمة األسرية ركيزة             من ركائز الفطرة السليمة
يف مواجهة التهاون بشأن تدابري السالمة.. علماء وأكادمييون

يجب األخذ بأسباب 
الحفاظ على األنفس 

واألموال ألنها من 
الضرورات الخمس
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السالمة األسرية ركيزة             من ركائز الفطرة السليمة
واللفظ له.

واألدلة  الربيك  الدكتور  ويستطرد 
ع��ل��ى ح���رص اإلس����الم ع��ل��ى األخ��ذ 
بأسباب السالمة يف مواضع كثرية 
يف القرآن والسنة، منها قوله تعاىل 
يف قصر الصالة حالة اخلوف، قال 
األرض  يف  ض��رب��ت��م  {وإذا  ت��ع��اىل: 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين 

كفروا}.
تمَ���ْق���ُت���ُل���وا  {ومَال  ت����ع����اىل:  وق����ول����ه 
{وال  سبحانه:  وقوله  ُكْم}،  أمَنُفسمَ

تلقوا بأيديكم إىل التهلكة}. 
وقوعها  قبل  األض��رار  من  فالوقاية 

هدي نبوي يؤكد ذلك: 
بتغطية  وسلم  عليه  اهلل  أم��ره صلى 
وسلم:  عليه  اهلل  قال صلى  اإلن��اء، 
»غطوا اإلناء وأوكوا السقاء، فإن 
يف السنة ليلة ينزل فيها وباء ال مير 
بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس 
ذلك  م��ن  فيه  ن��زل  إال  وك��اء  عليه 
وسلم:  عليه  اهلل  الوباء«.وقال صلى 
اء،  الِسقمَ وأوكئوا  اإلن��اء،  وا  »غطُّ
السراج«  وأطفئوا  الباب،  وأغلقوا 

رواه مسلم. 
ن��ه��ي��ه ع���ن ال���ن���وم ف����وق س��ط��ح ال 
ل��ه، وع��ن رك��وب البحر إذا  س��ور 
اضطرب، قال صلى اهلل عليه وسلم 
قال من بات فوق إجار أو فوق بيت 

ل��ي��س ح��ول��ه ش���يء ي���رد رج��ل��ه فقد 
برئت منه الذمة، ومن ركب البحر 
الذمة«  منه  برئت  فقد  يرتج  بعدما 

رواه أمحد. 
ونهى رسول اهلل أن ُيتعاطى السيف 
مسلواًل، أي خارًجا عن غمده. رواه 
اإلس��الم  ونهى  داود  وأب��و  ال��رتم��ذي 
عن اإلشارة بالسالح فقال: »ال يشري 
فإنه  بالسالح،  أخيه  إىل  أحدكم 
يده  ينزع يف  الشيطان  لعل  ال يدري 
فيقع يف حفرة من النار«. متفق عليه. 
النوم، فلما  النار عند  بإطفاء  وأمر 
أهله  على  امل��دي��ن��ة  يف  بيت  اح���رتق 
النيب  ث  وُح��دِّ الرسول  لياًل يف عهد 
ع��دٌو  ال��ن��ار  ه��ذه  »إن  ق��ال:  بشأنهم 
رواه  فأطفئوها«.  منتم  فإذا  لكم، 
أن  عمر  ابن  وعن  ومسلم.  البخاري 
ق��ال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب 
بيوتكم حني  يف  النار  ترتكوا  »ال 

تنامون«. رواه البخاري ومسلم
بأسباب  ل��ألخ��ذ  ي��دع��و  ف��اإلس��الم 
السالمة، وحيذر من إهماهلا، وعلى 
الوقاية  كل أسرة أن تؤمن أسباب 
مما يعرض سالمة أفرادها للخطر، 
الكهربائية،  األجهزة  كحوادث 
بأسباب  واألخ��ذ  املطبخ،  وح��وادث 
الوقاية من حوادث السقوط والتعثر 
واالنزالق، والوقاية من حوادث لعب 
والوقاية  احل��ادة،  واآلالت  األطفال 

م���ن ح�����وادث ال��ت��س��م��م امل��ن��زل��ي��ة، 
مستحضرات  خماطر  من  والوقاية 

التجميل وامللوثات املنزلية. 

بتعليمات  االل���ت���زام  ض����رورة  وع���ن 
الدفاع املدني للسالمة ودعم جهود 
امل��دن��ي يف محاية  ال���دف���اع  رج����ال 
أ.د.  ي��ق��ول  وامل��م��ت��ل��ك��ات  األرواح 
املشرف  العيد  قاسم  ب��ن  سليمان 
ع��ل��ى ك��رس��ي امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
وتطبيقاتها  للحسبة  عبدالعزيز 
امل��ع��اص��رة جب��ام��ع��ة امل��ل��ك سعود 
إن م���ا ي��ق��وم ب���ه رج����ال ال��دف��اع 
وصيانة  ل��ألرواح  إنقاذ  من  املدني 
للمنازل واملمتلكات من األخطار 
واألضرار هو عمل جليل وشريف 
جاء احلث عليه يف اإلسالم وبيان 
العظيم  األجر  من  عليه  يرتتب  ما 
واملكانة عند اهلل سبحانه وتعاىل 
املوىل عز  املثال جعل  فعلى سبيل 
ال��واح��دة من  النفس  إن��ق��اذ  وج��ل 
ال��ن��اس مجيعًا  اهل���الك ك��إن��ق��اذ 
ال��ن��ف��س  امل��ق��اب��ل ف����إن ق��ت��ل  ويف 
مجيعًا،  الناس  كقتل  ال��واح��دة 
ومن جانب آخر فإن رجال الدفاع 

الكربات  تفريج  املدني يسعون يف 
املهالك  من  وإنقاذهم  املصابني  عن 
ويف فضل هذا العمل جاء احلديث 
الشريف )من نفس عن مؤمن كربة 
عنه  اهلل  نفس  ال��دن��ي��ا  م��ن ك��رب 
القيامة(،  ي��وم  ك��رب  م��ن  كربة 
وي��ض��ي��ف ال��دك��ت��ور ال��ع��ي��د ومم��ا 
رج��ال  أن  ه��و  عليه  التنبيه  جي��در 
القيام  ميكنهم  ال  املدني  ال��دف��اع 
بواجبهم على الوجه الصحيح ما مل 
أف��راد اجملتمع معني  يكن هلم من 
يتخذ  ب��أن  وذل��ك  املهام،  على ه��ذه 
من  واحلذر  احليطة  اجملتمع  أفراد 
التعرض هلذه األخطار وعدم اإللقاء 
كما  ال��ت��ه��ل��ك��ة،  إىل  ب��أن��ف��س��ه��م 
مسؤولية  عليهم  األس��ر  أرب���اب  أن 
توعية  ه��ذا اجلانب من  ك��ربى يف 
تعريض  ل��ع��دم  وب��ن��ات��ه��م  أب��ن��ائ��ه��م 
أنفسهم ملثل هذه األخطار، أخطار 
احلرائق وأخطار السيول وحنو ذلك 
مما يكون سببًا يف هالك األنفس 
وضياع األموال، وذلك ألن التقصري 
يف  سببًا  ي��ك��ون  األم���ور  بعض  يف 
ح���دوث ك��ارث��ة ك��ب��رية ال حتمد 

عقباها.

حث اإلسالم على 
كل ما فيه جلب 

مصلحة متحققة 
أو دفع مفسدة

د. سعد بن عبداهلل الربيك

التقصير في بعض 
األمور يكون سببًا 

في كوارث كبيرة ال 
تحمد عقباها

أ.د. سليمان بن قاسم العيد
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مجتمع

العقيد كاسي مديرًا للدفاع المدني بتربة
أصدر مدير عام الدفاع املدني، 
قرارًا  التوجيري،  سعد  الفريق 
سعيد  بن  أمحد  العقيد  بتعيني 
إلدارة  م���دي���رًا  ك���اس���ي،  آل 

تربة،  مبحافظة  املدني  الدفاع 
وي��ع��د ال��ع��ق��ي��د م���ن ال���ك���وادر 
الناجحة يف أداء عمله علمًا بأنه 
إدارة  قد شغل مناصب عدة يف 

الدفاع املدني بالطائف. نهنئ 
الرتقية،  على  أمحد  العقيد 
ال��ت��ق��دم  دوام  ل���ه  ون��ت��م��ن��ى 

والتوفيق.

الفريق التويجري يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
قلد معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد 
بن عبد اهلل التوجيري عددًا من ضباط املديرية 
رتبة مقدم اىل  رتبهم من  املدني  للدفاع  العامة 

رتبة عميد.
وبهذه املناسبة أوضح الفريق التوجيري أن هذه 
املزيد  لبذل  للمرتقني  ح��اف��زًا  تعترب  الرتقيات 

الوطن ومن  من اجلهد والعطاء يف خدمة هذا 
يعيش على أرضه وقال معاليه إننا نقدر ونثمن 
أبناء هذا  الذي جيده  الدعم الالحمدود  عاليًا 
اجلهاز من لدن خادم احلرمني الشريفني ومسو 
ولي عهد األمني وصاحب السمو امللكي وزير 
الداخلية وصاحب السمو امللكي مساعد وزير 

الداخلية للشئون األمنية الذين قدموا وما زالوا 
يقدمون بسخاء كل ما من شأنه حتقيق األمن 

هلذا البلد ومن يعيش على ثراه.
املرتقون عن عظيم شكرهم  أعرب  وقد  هذا 
اليت  الثقة  ه��ذه  على  األم���ر  ل���والة  وامتنانهم 

أولوهم إياها.
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اللواء الغنام 
مساعدًا لمدير 
الدفاع المدني

ال��ل��واء  تعيني  ق���رار  ص���در 
ال��غ��ن��ام  ع��ب��د اهلل حم��م��د 
الدفاع  عام  ملدير  مساعدًا 

املدني لشؤون العمليات.
عن  الغنام  ال��ل��واء  وأع���رب 
سعادته بصدور هذا القرار 
رمضان  شهر  ب��داي��ة  يف   -
املبارك هذا العام - داعيًا 
اهلل أن يكون عند حسن 

ظن القيادة الرشيدة.
عظيم  الغنام  اللواء  ورف��ع 
ال����ش����ك����ر واالم����ت����ن����ان 
امللكي  السمو  لصاحب 
األم������ري أمح�����د ب����ن ع��ب��د 
ال��ع��زي��ز وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، 
امللكي  السمو  وص��اح��ب 
األم����ري حم��م��د ب���ن ن��اي��ف 
م��س��اع��د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
هذه  على  األمنية  للشؤون 
عن  م��ع��ربًا  الغالية،  الثقة 
ملعالي  وام��ت��ن��ان��ه  ش��ك��ره 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير 
اهلل  عبد  بن  سعد  الفريق 
ترشيحه  على  التوجيري، 
مع  الرفيع،  املنصب  هل��ذا 
ملا  اجلهد  ببذل كل  وعد 
يدعم مسرية تطوير الدفاع 
يف  م��ه��ام��ه  ألداء  امل���دن���ي 
مكتسبات  على  احلفاظ 
األرواح  ومح��اي��ة  ال��وط��ن 

واملمتلكات.
تهنئ   »998« وأس��رة جملة 
املنصب  بهذا  الغنام  اللواء 
ال����رف����ي����ع، م�����ع خ���ال���ص 
األمنيات بالتوفيق والنجاح.

املبارك،  مع إطاللة شهر رمضان 
العتييب  منري  ناصر  األستاذ  تلقى 
الرابعة  املرتبة  على  تعيينه  ق��رار 
عشرة مديرًا عامًا للشؤون اإلدارية 
للدفاع  العامة  باملديرية  وامل��ال��ي��ة 

املدني.
وعرب العتييب عن شكره وامتنانه 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  م��دي��ر  ملعالي 

الفريق سعد بن عبد اهلل التوجيري 
على ترشيحه هلذه الرتقية، سائاًل 
اهلل أن جيعله دائمًا عند حسن ظن 
قيادة  ثقة  قدر  وعلى  األم��ر،  والة 

الدفاع املدني.
ل��ل��زم��ي��ل ناصر  ال��ت��ه��ان��ي  خ��ال��ص 
ال��ع��ت��ي��يب، م���ع ك���ل ال��ت��م��ن��ي��ات 

بالتوفيق والسداد.

العتيبي إلى الرابعة عشرة مديرًا للشؤون اإلدارية والمالية

اللواء الزهراني يكرم طالبًا شارك في إنقاذ شابين

اللواء  الباحة  مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مدير  ق��ام 
الطالب  بتكريم  الزهراني  حسني  بن  إبراهيم 

ي���اس���ر إب���راه���ي���م ع��ب��د اخل��ال��ق 
ال��غ��ام��دي م��ن ث��ان��وي��ة ب��ين ظبيان 
والذي كان له دور بارز يف عملية 
منطقة  يف  احتجزا  شابني  إن��ق��اذ 
ش���دي���دة االحن������دار ب��س��ف��ح جبل 
شارك  حيث  ظبيان  ببين  القوس 
)ال��ط��ال��ب ال��غ��ام��دي( م��ع رج��ال 
الدفاع املدني يف النزول إىل موقع 

احملتجزين وإخراجهما.
البطولي  العمل  ال��زه��ران��ي ه��ذا  ال��ل��واء  وق��د مث��ن 

متمنيًا للطالب الغامدي مزيدًا من التوفيق.

حب���ض���ور م��ع��ال��ي م���دي���ر ع��ام 
ال��دف��اع امل��دن��ي ال��ف��ري��ق سعد 
احتفل  التوجيري  اهلل  عبد  بن 
حممد  ب���ن  اهلل  ع��ب��د  ال���ل���واء 
ال��ق��رن��ي م��س��اع��د م��دي��ر ع��ام 
اإلدارية  للشؤون  املدني  الدفاع 
»تركي«  جنله  ب��زواج  واملالية 
والذي حضره عدد من قيادات 
املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
ووج����ه����اء اجمل���ت���م���ع،وأق���ارب 

وأصدقاء العائلة.
اللواء  لسعادة  التهاني  خالص 
تركي  العزيز  ولالبن  القرني 
ال��ت��م��ن��ي��ات حب��ي��اة سعيدة  م��ع 

وذرية صاحلة.

اللواء عبد اهلل 
القرني يحتفل 

بزواج نجله 
تركي
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رؤية
الدفاع المدني و»وسادة الريش«

حُيكى أن شابًا اشتهر بنشر الشائعات يف قريته الصغرية، عن رجل مسن يعيش يف أطرافها، فكل يوم يتحلق 
الناس حوله ليستمعوا لقصصه ورواياته املكذوبة اليت يعززها صمت العجوز عنه وعن تفنيدها. استيقظ الشاب 
يومًا فزعًا من حلم راوده بأنه ال بد أن يعتذر هلذا املسن وأن يتدارك ما ميكن إصالحه. ذهب الشاب وطرق باب 
العجوز واعتذر له بكل صدق، وأصر على أن يقوم مبا يلزم لتحسني مسعته، وقبل أن يقبل املسن اعتذاره طلب منه 
القيام بأمر غريب. مد العجوز للشاب وسادة من الريش وطلب منه أن يأخذها إىل قمة اجلبل وأن ينثر ما بداخلها من 
ريش باجتاه الريح وبعدها سيتحدث معه ليقبل اعتذاره. استغرب الشاب من طلبه هذا ولكن رغبة منه يف التكفري 
عن ذنبه والضرر الذي أحلقه به، ذهب ونثر الريش وعاد مرة أخرى للعجوز حتى يصفح عنه. استقبله املسن حني 
عودته وقال له سأساحمك عند مجعك الريش كاماًل وإعادته داخل الوسادة، حينها علم الشاب أن الشائعة وما 
يرتتب عليها من ضرر ال ميكن إصالحه مبجرد االعتذار. هذه القصة تدفعنا للتساؤل، ماذا لو أن الرجل املسن 
قام بالرد وتفنيد شائعات هذا الشاب الطائش من البدء، ومل ينتظر صحوة ضمري أو حلمًا ليوقظه من فعله املشني؟ 
انتشرت يف وقت سابق شائعة مفادها أن الدفاع املدني سيقوم بتجربة صافرات اإلنذار وانتشرت الرسائل بشتى 

الطرق والوسائل، ولعل االنتشار األوسع هلا كان عن طريق شبكات التواصل االجتماعي.
مت نفي هذه الشائعة بشكل سريع من قبل الدفاع املدني على لسان الناطق اإلعالمي للمديرية بإشارة صرحية 
إلطالق  واجملتمعي  الفردي  النفسي  الدافع  عن  النظر  وبغض  االجتماعي.  التواصل  ومواقع  آب  الواتس  لرسائل 
هذه الشائعة، إال أن التفاعل السريع من قبل الدفاع املدني هو تفاعل مجيل ويشكر عليه، ولكن املديرية مل 
تتوقف عند هذا النفي. بدأ حساب الدفاع املدني على موقع التواصل االجتماعي تويرت بالتفاعل مبستوى مهين مع 

اجلمهور، مع العلم بأن احلساب أنشئ منذ بدء العام امليالدي 2012.
تقوم  عندما  خاصة  باإلشادة،  جدير  اجلمهور  استفسارات  وإجابة  والتواصل  التفاعل  طبيعة  يف  النوعي  التغيري 
يدير  من  حقيقة  أعلم  ال  للمديرية.  أخبار  يستخدم كشريط  حينما كان  بداياته  يف  احلساب  نشاط  مبراجعة 
حساب الدفاع املدني على تويرت ولكن ما أعلمه أنهم يقومون به مبهنية قد تصل الحرتافية من خالل بعض الردود، 
كاملرة اليت سأهلم أحد املتابعني عن عدم مالحقتهم ملن يقومون باالتصال برقم الدفاع املدني 998 وإلقاء الشتائم 
والبالغات الكاذبة واالكتفاء بالرفع بهم إلمارة املنطقة. حينها أتى رد حساب الدفاع املدني احرتافيا: »الدفاع 
إليه  يسعى  ما  فهذا  وأمنكم،  أولوياته سالمتكم  من  بل  يعاقب،  البحث عن كيف  أولوياته  من  ليس  املدني 

ويكرس رجاله جاهدين بذلك«. 
هذا الوعي التفاعلي من قبل قطاع حيوي ومهم كالدفاع املدني يعد قفزة، مقارنة بكيفية تواصل القطاعات 
منذ  متابع  أي  مع  يتفاعال  املثال، مل  والعدل، على سبيل  العالي  التعليم  وزارت��ي  األخ��رى، فحساب  احلكومية 
إنشائهما العام املاضي، ليعكسا استمرارية ثقافة قدمية مسنة من قبل أغلب الوزارات والقطاعات احلكومية 

متمثلة باإلرسال من دون استقبال. 
بها عدة  ثقافة جديدة وشابة بدأت  تفاعلي  التواصل االجتماعي بشكل  لقنوات  القطاعات احلكومية  انضمام 
إليه  تويرت، وهو ما تشري  توثيق حسابيهما يف موقع  والصناعة والصحة حرصتا على  التجارة  قطاعات، فوزارتا 
عالمة الصح الزرقاء، يف داللة على مهنية وجدية يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي وداللة على فهم للوسائل 

اليت أصبح يستقي منها اجملتمع وأفراده أخباره وشائعاته. 
واإلش��ادة  املدني  الدفاع  على  الضوء  لتسليط  أسباب  عدة  هناك  ولكن  أهميته،  وقطاع حكومي  وزارة  لكل 
القطاع  هذا  املواطنني.  على  مباشرة  أدائه  جودة  ولتأثري  منه  واألفضل  للمزيد  نتطلع  أننا  أهمها  لعل  مبجهوده، 
الذي غالبًا ما مت وضعه أمام فوهة مدافع النقد والتقريع يف حوادث عدة، يف تغييب حلقيقة احتياجاتهم وطلباتهم 
املتكررة للتدريب والتجهيز، وتغييب حلقيقة سوء البنية التحتية للشوارع وقوانني املرور اليت ال تساندهم وال تساند 
من أراد مساندتهم من اجلمهور، وتغييب حلقيقة أن هذا القطاع احليوي ما زال مديرية. هذه احلقائق ال تربر اخللل 
أو القصور يف أدائهم أحيانًا، وإمنا هي عوامل مهمة تؤخذ يف االعتبار لرسم خطة حقيقية لتطوير وحتسني أدائهم 

حتى يقارب سقف توقعات املواطنني. 
قام الدفاع املدني هذه املرة بالرد على الشائعة، بل وجتاوزها حبرق الريش قبل أن تنثره الرياح، فيما ينام البقية 

على وسادة من ريش.

نورة العمرو
أكاديمية بجامعة الملك سعود
كاتبة بجريدة الوطن
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