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مشاعر مواطن
في عرس الوطن

البالد املباركة، أشعر بزهو  مثل كل مواطن سعودي يشرف باالنتماء إىل هذه 
كبري عندما تتجدد ذكرى ملحمة توحيد اململكة وتتجدد معها مظاهر االحتفاالت 
باليوم الوطين عامًا بعد عام، وتتضاعف مشاعر الزهو والفخر وأنا أجول ببصري 
فأرى صروح النهضة شاخمة يف ربوع الوطن، جتسد واقعًا زاهرًا ننعم فيه باألمن، 
وجنين مثار برامج التنمية يف مجيع اجملاالت، وأجدني أمحد اهلل سبحانه وتعاىل 
على كل هذه النعم، وأن قيض لبالدنا الطيبة والة أمر ال يدخرون جهدًا لرفعة 

الوطن وسعادة أبنائه، سعيًا لتحقيق مستقبل مشرق لألجيال القادمة.
ومن موقع املسؤولية على رأس جهاز الدفاع املدني نشكر للقيادة الرشيدة دعمها 
احلفاظ  يف  واجبها  ألداء  السعودية  واألمنية  العسكرية  األجهزة  لكل  ورعايتها 
على مكتسبات الوطن ومحاية أمن وسالمة أبنائه، فهذا الدعم واالهتمام كان 
رؤية  وفق  املدني،  بالدفاع  والتحديث  التطوير  لربامج  الدافعة  القوة  هو  يزال  وال 
واضحة وشاملة لرجل األمن األول األمري نايف بن عبدالعزيز - حيفظه اهلل – يتم 
امللكي  السمو  من صاحب  والربامج، مبتابعة  اآلليات  من  تنفيذها عرب جمموعة 

 األمري أمحد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف
ابن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية.

ولعل من أبرز هذه اآلليات االنفتاح على اخلربات والتجارب العاملية ذات العالقة مبجاالت عمل 
الدفاع املدني، وحبث سبل اإلفادة منها واستثمار معطياتها من التقنيات واملعدات احلديثة، وهو 
األمر الذي يفسر متيز أداء فريق اإلنقاذ السعودي يف مهمته اإلنسانية ملساعدة املتضررين من 
الفيضانات يف باكستان، واحلضور الفاعل يف أكرب املعارض واملؤمترات الدولية املتخصصة، 
وتوطيد عالقات التعاون مع األجهزة املماثلة على املستوى العربي واإلقليمي والدولي، عرب عدد 
كبري من االتفاقيات يف مجيع جماالت عمل الدفاع املدني، وقد استفادت برامج تطوير الدفاع 
املدني أميا استفادة من برنامج خادم احلرمني الشريفني – حيفظه اهلل - لالبتعاث، عن طريق 
وأمريكا  أوربا  للدراسة يف أكرب اجلامعات يف  املدني  الدفاع  إرسال خنبة متميزة من رجال 
اليت متثل حجر  البشرية  للقوى  العلمية  بالقدرات  العامل، لالرتقاء  وأسرتاليا وغريها من دول 

الزاوية لكل ما نشهده من تطور.
وتكتمل منظومة برامج التحديث بهذه الطفرة اهلائلة يف منشآت الدفاع املدني، اليت حتققت 
من خالله  أمكن  الذي  األمنية،  األجهزة  مقرات  لتطوير  احلرمني  خادم  مشروع  مظلة  حتت 
الرياض ومكة  املدني يف  الدفاع  لتدريب رجال  إنشاء مدينتني متكاملتني عمالقتني  اعتماد 
املكرمة، فضاًل عن إنشاء مراكز تدريبية يف املنطقة الشرقية والقصيم وتبوك وغريها من 

املناطق.
الوطن والذكرى  يوم  بهذه اإلجن��ازات يف  أن يسعدوا  املدني  الدفاع  وإذا كان من حق رجال 
ثراه،  آل سعود طيب اهلل  العزيز  املؤسس عبد  امللك  يد  اململكة على  توحيد  مللحمة  الثمانني 
خ��ادم احلرمني  ح��رص حكومة  ي��رون  وه��م  تقل عن سعادتنا  ال  املواطنني  ف��إن سعادة مج��وع 
الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده األمني، ومسو النائب الثاني على 
تطوير إمكانات هذا اجلهاز الذي يعنى حبماية األرواح واملمتلكات، وهي سعادة أستشعرها 
كمواطن ورجل دفاع مدني.. فهنيئًا لبالدنا بقيادتها الرشيدة، وهنيئًا لكل رجل دفاع مدني ما 
حيظى به من دعم ورعاية، تقديرًا لدوره وتضحياته يف سبيل خدمة الوطن.. وليكن هذا الدعم 
السخي والرعاية الكرمية دليلنا وحافزنا مجيعًا ملواصلة العطاء واجلهد لرفعة وطن هو أهل 

لكل خري.

الفريق
سعد بن عبداهلل التويجري
مدير عام الدفاع المدني
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أصداء طيبة رافقت صدور جملة 
»998« اليت حرصت املديرية العامة 

على إهدائها إىل عدد كبري من 
أصحاب السمو امللكي األمراء 
وأصحاب املعالي الوزراء وخنب 

اجملتمع السعودي من األكادمييني 
واملسؤولني.

وتلّقى معالي مدير عام الدفاع 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل 

التوجيري عددًا كبريًا من 
الربقيات واخلطابات اليت حتمل 

إشادة مبحتوى اجمللة ودورها 
يف التعريف مبهام الدفاع املدني 

ورسالته اإلنسانية يف محاية األرواح 
واملمتلكات.

انطالق  بانوراما  رجال وأحداث  أعالم  خير زاد  تواصل  بوح القلم  صحتك  وسام  نقطة ضوء  فضاءات  أول بأول  رؤية  شعاع

دام عزك

محافظ جدة يرأس اجتماع اللجنة 
الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة 

افتتاح أعمال الدورة التعريفية 
بمشروع قطار المشاعر المقدسة

مستقبل الصحافة
الورقية

السلوك البشري عند وقوع الحريق

الوطين  باليوم  االحتفال  أج��واء  يف 
من  ال��ع��دد  ه��ذا  ي��ص��در  للمملكة 
جملة الدفاع املدني »998«، وذلك 
بعد أيام قليلة من عودة فريق اإلنقاذ 
عمليات  يف  ساهم  الذي  السعودي 
الباكستاني  الشعب  أبناء  إنقاذ 
من  ملمحًا  بذلك  وق���ّدم  م��ؤخ��رًا، 
مل���ب���ادرات حكومة  رائ��ع��ة  ص���ورة 
خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز ملد يد العون 
واملساعدة للمتضررين من األشقاء 

الباكستانيني يف هذه احملنة.
املسؤولني  بشهادة  الفريق،  وحقق 
واملنظمات  باكستان  حكومة  يف 
املدنية،  باحلماية  املعنية  ال��دول��ي��ة 
واإلخالء  اإلنقاذ  يف  تتمثل  بطوالت 
الذين  الباكستانيني  م��ن  للمئات 
احتجزتهم الفيضانات، ليؤكد متيز 
قدرات رجال الدفاع املدني وانطالقه 
بإمكانات  ج���دي���دة،  م��رح��ل��ة  إىل 
نوعية  إنقاذ  عمليات  لتنفيذ  تؤهله 

داخل اململكة وخارجها.
ويف هذا العدد رصد ملالمح تطور 
رافقت مسرية  اليت  املدني  الدفاع 
التنمية الوطنية لبالدنا املباركة، 
اإلنقاذ  ف���ري���ق  جن����اح  وأص�������داء 
إضافة  باكستان،  يف  السعودي 
ال���يت متثل  ال��ث��اب��ت��ة  األب�����واب  إىل 
الدفاع  قيادة  بني  للتواصل  نافذة 
املدني ومنسوبيه يف مجيع مناطق 
اجملتمع  فئات  وكافة  اململكة، 
ثقافة  ن��ش��ر  ب��ه��دف  ال��س��ع��ودي، 
مبتطلباتها  وال��ت��وع��ي��ة  ال��س��الم��ة 
وعرض  اجمل��������االت،  مج���ي���ع  يف 
عمل  جمال  يف  املستجدات  لكل 
دراس��ات علمية  املدني من  الدفاع 

واخرتاعات وجتهيزات.
وتبقى إسهامات رجال الدفاع املدني 
وتفاعل خنب اجملتمع من املفكرين 
واألك���ادمي���ي���ني وال���ك���ت���اب هي 
املتجدد إلثراء هذه اجمللة  رصيدنا 
الكريم،  ال��ق��ارئ  يفيد  ما  بكل 

واهلل من وراء القصد
أسرة التحرير 

االحتفال باليوم الوطين مناسبة طيبة 
الستعراض مالمح مسرية تطور 

الدفاع املدني، اليت بدأت يف عهد 
امللك املؤسس – طيب اهلل ثراه -، 

وصواًل إىل هذا العهد الزاهر خلادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز.

نقطة ضوء

نشرة. دورية. فصلية
العدد الثالث - ذو القعدة
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مكتب معالي مدير عام الدفاع املدني

تواصل جملة »998« لقاءاتها مع رجال الدفاع 
املدني املبتعثني للدراسة يف اخلارج، للتعرف على 

جتاربهم ومدى استفادتهم من برامج االبتعاث، وما 
قد يواجههم من صعوبات يف بالد الغربة.

االبتعاث آلية فاعلة لتطوير 
القوى البشرية بالدفاع المدني



اململكة  تقدمها  ال��يت  املساعدات  إط��ار  يف 
الباكستاني  للشعب  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
بتوجيهات من خادم احلرمني الشريفني امللك 
 عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل-

واإلنقاذ  البحث  فريق  مهمات  انتهاء  وبعد 
من  بتشكيله  اهلل  رعاه  أمر  الذي  السعودي 
املدني وحرس احلدود، وّجه صاحب  الدفاع 
السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز آل 
الوزراء  جملس  لرئيس  الثاني  النائب  سعود 
وزير الداخلية املشرف العام على محلة خادم 
احلرمني الشريفني إلغاثة الشعب الباكستاني 
واملعدات  اآلل��ي��ات  ك��اف��ة  بتسليم  الشقيق 
البحث  بفريق  اخلاصة  الفنية  والتجهيزات 
الباكستانية،  للحكومة  السعودي  واإلنقاذ 
حيث قام سفري خادم احلرمني الشريفني لدى 
اجلمهورية الباكستانية بتسليم هذه اآلليات 

بتوجيهات من خادم احلرمني الشريفني
النائب الثاني يأمر بتسليم آليات ومعدات فريق 

اإلنقاذ السعودي للحكومة الباكستانية
احتفال  يف  الباكستانية،  للحكومة 
أقيم بهذه املناسبة يف مقر فريق البحث 
واإلنقاذ السعودي. أوضح ذلك لوكالة 
األنباء السعودية صاحب السمو امللكي 
عبدالعزيز  بن  نايف  بن  حممد  األم��ري 
مساعد وزير الداخلية للشؤون األمنية، 
مشريًا مسوه إىل األصداء اإلجيابية هلذه 
باكستان  دولة  يف  اإلخوة  لدى  البادرة 
امتدادًا  ذلك  اعتربوا  الذين  الشقيقة، 
احلرمني  امل��ش��رف��ة خل����ادم  ل��ل��م��واق��ف 
الباكستاني،  الشعب  جتاه  الشريفني 
أمّل  وم���ا  مل��س��اع��دت��ه يف جت���اوز حمنته 
لكارثة  نتيجة  صعبة  ظ���روف  م��ن  ب��ه 
من  ال��ع��دي��د  غ��م��رت  ال��يت  الفيضانات 
املاليني  وش����ردت  الباكستانية،  امل��ن��اط��ق 
غري  وضع  يف  الباكستاني  الشعب  أبناء  من 

مسبوق يف تارخيه. 
اإلنقاذ  ف��ري��ق  آل��ي��ات  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
والبحث السعودي اليت مت تسليمها للحكومة 
الفريق  تشمل كافة جتهيزات  الباكستانية 
والشاحنات  اجل��راف��ات  مثل  واآلل��ي��ة،  الفنية 
تنقية  وحمطات  الكهرباء  توليد  وحمطات 
ال��ن��ج��اة وبدالت  امل��ي��اه وال���ق���وارب وأط�����واق 
وجتهيزات  بأعمال  يتعلق  ما  وكل  الغوص، 
اإلن��ق��اذ، ب��اإلض��اف��ة إىل أع���داد ك��ب��رية من 
التجهيزات اخلاصة بأعمال البحث واإلنقاذ. 

الرياض - 

الدفاع  عام  مدير  معالي  التقى 
بن عبداهلل  الفريق سعد  املدني 
حرس  قائد  م��ؤخ��رًا  التوجيري 
اللواء  ج���ازان  مبنطقة  احل���دود 
إبراهيم حممد العايدي، لبحث 
أوجه التعاون بني القطاعني، يف 
لفريق  الناجحة  التجربة  ض��وء 
الذي  الدولي  السعودي  اإلنقاذ 
س��اه��م يف أع��م��ال اإلن���ق���اذ من 
وتطّرق  بباكستان،  الفيضان 
الفريق  أداء  مناقشة  إىل  اللقاء 
الدفاع  م��ن  عناصر  ض��ّم  ال��ذي 

املدني وح��رس احل��دود، وسبل 
االس���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ج��رب��ة يف 
امل��ائ��ي وغريها  أع��م��ال اإلن��ق��اذ 
م��ن احل����وادث ال��يت ميكن أن 
حت��دث، وخ��اص��ة خ��الل موسم 

احلج ومواسم األمطار.
على  ال��ت��وجي��ري  الفريق  وأث��ن��ى 
مستوى التنسيق بني أعضاء فريق 
باكستان  يف  السعودي  اإلنقاذ 
من رجال الدفاع املدني وحرس 
للمزيد  ي��ؤس��س  احل����دود، مم��ا 
جماالت  يف  الفاعل  التعاون  من 

التدريب وتنفيذ املهام.

م��س��اع��د مدير  ال��ل��ق��اء  ح��ض��ر 
للشؤون  امل���دن���ي  ال���دف���اع  ع���ام 
مقبل  ق��اب��ل  ال��ل��واء  العسكرية 

اإلعالم  شعبة  ومدير  الغامني، 
املدني  للدفاع  اإلعالمي  الناطق 
الرائد عبداهلل العرابي احلارثي.

بحث سبل التعاون بين الدفاع المدني وحرس الحدود 
الرياض - 
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السمو  ص���اح���ب  اس��ت��ق��ب��ل 
حممد األم���������ري   امل����ل����ك����ي 
ابن نايف بن عبدالعزيز مساعد 
للشؤون األمنية  الداخلية  وزير 
الدفاع  ع���ام  م��دي��ر  م���ؤخ���رًا، 
املدني الفريق سعد التوجيري، 
يرافقه عدد من ضباط الدفاع 

املدني املتقاعدين.
لسموه  بكلمة  ال��ل��ق��اء  ب���دأ 
الكبري  ب��ال��دور  فيها  أش���اد 
احملافظة  يف  امل��دن��ي  ل��ل��دف��اع 
الوطن،  وس��الم��ة  أم���ن  ع��ل��ى 
ومحاية األرواح واملمتلكات، 
موضحًا أن هذا العمل حيتاج 
ومؤهلني  خملصني  رجال  إىل 
علمية  وذوي خربات  ومدربني 
للضباط  مسوه  ونقل  وعملية. 
وتقدير  شكر  املتقاعدين: 
ال��ث��ان��ي لرئيس  ال��ن��ائ��ب  مس��و 
جملس الوزراء وزير الداخلية، 
ومسو نائب وزير الداخلية، ملا 
بذملوه من جهود طيبة خملصة 

خالل فرتة عملهم. 
الفريق  أع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
عظيم شكره  عن  التوجيري 
البادرة  ه����ذه  ع��ل��ى  ل��س��م��وه 
لتكريم ضباط الدفاع املدني 
لنهج  استمرارًا  املتقاعدين، 
تثّمن  اليت  الفذة  القيادة  هذه 

بها  يقوم  اليت  اجلهود  وتقدر 
خدمة  األوف���ي���اء يف  ال��رج��ال 

وطنهم.
ومن جانبه عرب اللواء متقاعد 
الزهراني،  غ���رم  ب��ن  ح��س��ني 
مبنطقة  املدني  ال��دف��اع  مدير 
سعادته  ع��ن  س��اب��ق��ًا  جن����ران 
وزمالئه املتقاعدين بهذه اللفتة 
الكرمية لتكرميهم من قبل 
صاحب السمو امللكي األمري 
وزير  نايف مساعد  بن  حممد 
بعد  األمنية  للشؤون  الداخلية 
انتهاء خدمتهم، واليت امتدت 
طويلة  س���ن���وات  م�����دار  ع��ل��ى 

بالدفاع املدني.
اللواء  من  كل  اللقاء  حضر 
ب����ن غرم  م��ت��ق��اع��د ح���س���ني 
الدفاع  م��دي��ر  ال���زه���ران���ي، 

جنران،  مب��ن��ط��ق��ة  امل����دن����ي 
واللواء متقاعد سعد بن سعد 
حممد احلارثي، مدير الدفاع 
املدني مبنطقة عسري، واللواء 
متقاعد ناصر بن صاحل علي 
شؤون  إدارة  مدير  اخلليوي، 
متقاعد  وال���ل���واء  ال��ض��ب��اط، 
عساف  ع��ب��داهلل  ب��ن  سليمان 
العساف، مدير مكتب مدير 
واللواء  امل��دن��ي،  ال��دف��اع  ع��ام 
مرزوق  ب��ن  م��ت��ق��اع��د حم��م��د 
النفيعي، مساعد مدير  هليل 
امل��دن��ي لشؤون  ال��دف��اع  ع���ام 
واللواء  والتدريب،  التخطيط 
منشط  ب��ن  مساعد  متقاعد 
مدير  ال��ل��ح��ي��ان��ي،  ع��ط��ي��ان 
للعالقات  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
متقاعد  وال��ل��واء  واإلع����الم، 

عبدالرمحن  ب���ن  س��ل��م��ي��ان 
مساعد  البطي،  عبدالعزيز 
املدني  ال���دف���اع  ع����ام  م��دي��ر 
املكلف،  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون 
وال����ل����واء م��ت��ق��اع��د س��ع��د بن 
عبداهلل سعد ال شبيب، نائب 
مبنطقة  املدني  الدفاع  مدير 
املدينة املنورة، واللواء متقاعد 
ناصر  إب���راه���ي���م  ب���ن  حم��م��د 
عام  مدير  مساعد  عسريي، 
الدفاع املدني للشؤون اإلدارية 
متقاعد  وال���ل���واء  وامل���ال���ي���ة، 
عيضه  س���ي���ف  ب����ن  ح����ام����د 
املدني  الدفاع  مدير  اجلعيد، 
واللواء  الشرقية،  باملنطقة 
عبداهلل حممد  متقاعد  طيار 
طريان  قائد  مغربي،  حسني 

الدفاع املدني األسبق.

األمير محمد بن نايف يستقبل الفريق التويجري وعددًا من الضباط المتقاعدين
جدة - 

ترأس صاحب السمو امللكي األمري مشعل بن 
ماجد بن عبدالعزيز حمافظ جدة رئيس اللجنة 
ملناقشة  اللجنة  اجتماع  املدني  للدفاع  الفرعية 
نتائج دراس��ة بعض املوضوعات اليت من أهمها 
العالجية  وامل��راك��ز  املستشفيات  وض��ع  تقييم 
العالقة  ذات  اجلهات  وخطط  ج��دة  مبحافظة 
الكلي  االنقطاع  على  املرتتبة  النتائج  ملواجهة 

واجلزئي للتيار الكهربائي.
أهمها  التوصيات،  من  العديد  االجتماع  وأق��ر 
دراسة إجياد موقع بديل لشركة الغاز والتصنيع 
األهلية تتوفر به مجيع اشرتاطات األمن والسالمة 
وتوفري تلك االشرتاطات يف موقع الشركة القائم 
امل��دارس اجملاورة  حاليًا ودراس��ة وحتديد وضع 

ملوقع الشركة وإعداد خطة ملواجهة الطوارئ، 
للكشف  ميدانية  جلنة  تشكيل  ج��ان��ب  إىل 
أمانة  م��ن:  ك��الً  تضم  الصحية  املنشآت  على 
احملافظة، والدفاع املدني، والشؤون الصحية، 

وشركة الكهرباء.
وجرى خالل االجتماع حبث سبل تفعيل اللوائح 
النامجة  األخطار  من  العمال  اخلاصة حبماية 
العمل  مواقع  يف  السيئة  اجلوية  األح��وال  عن 
على أن تتوىل الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية 
البيئة تزويد اجلهات املعنية بتقارير عن ظاهرة 
وارتفاع  املناخ  وتقلبات  احل��راري،  االحتباس 
درجات احلرارة والتنسيق مع اجلهات العلمية 
وغريها  املتخصصة  والكليات  اجلامعات  يف 
املعنية  اجلهات  لتزويد  العلمية  املؤسسات  من 
ارتفاع  ظاهرة  لتحليل  والبحوث  بالدراسات 
الالزمة  التوعية  برامج  وإعداد  احلرارة  درجة 
تعمل يف  اليت  ال��دول  خ��ربات  االستفادة من  و 

مواجهة اآلثار الضارة الرتفاع حرارة الطقس.

محافظ جدة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمحافظة
الرياض - 
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ع��ق��د م��ع��ال��ي م���دي���ر عام 
سعد الفريق  املدني   الدفاع 
التوجيري  ع����ب����داهلل  اب������ن 
مساعدو  ح��ض��ره  اج��ت��م��اع��ًا 
اإلدارات  ومديرو  العام  املدير 
ال��ع��ام��ة وس���ع���ادة م��دي��ر عام 

باملديرية  املكلف  امل��ي��زان��ي��ة 
األستاذ  املدني  للدفاع  العامة 
ملناقشة  القحطاني،  سعيد 
للعام  املدني  ال��دف��اع  ميزانية 
وحبث  1432ه�����������،  امل����ال����ي 
اخلطوط العريضة للموازنة يف 
ضوء احتياجات الدفاع املدني 

املزمع  والربامج  واملشروعات 
االستفادة  ب��ه��دف  تنفيذها، 

من املوارد املالية املتاحة.
وأعرب الفريق التوجيري يف 
تقديره  عن  االجتماع  ختام 
رعاها   – الدولة  تقدمه  ملا 
وزارة  يف  مم��ث��ل��ة   ،– اهلل 

إمكانات  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة، 
الدفاع  ق�����درات  ل��ت��ط��وي��ر 
املدني ألداء مهامه يف محاية 
األرواح وامل��������متلك��������ات، 
مكتسبات  على  واحلفاظ 
خمتلف  يف  التنمية  ب��رام��ج 

اجملاالت.

مناقشة احتياجات الدفاع المدني في ميزانية العام المقبل

املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  افتتح 
التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن  سعد  ال��ف��ري��ق 
مؤخرًا أعمال الدورة التعريفية مبشروع 
ي��ب��دأ تشغيله  ال���ذي  امل��ش��اع��ر،  ق��ط��ار 
1431ه�،  ال��ع��ام  هل��ذا  احل��ج  موسم  يف 
وشارك يف أعمال الدورة أكثر من 70 
ضابطًا بالدفاع املدني، بهدف التعرف 
املخاطر  وأب��رز  القطار  عمل  آلية  على 
نقل  يف  باستخدامه  املرتبطة  احملتملة 
احلجاج يف املشاعر املقدسة، وإجراءات 

الوقاية منها، وآليات مواجهتها.
باملديرية  اللوائح  إدارة  مدير  وأوض��ح 
العامة للدفاع املدني العقيد عبداهلل بن 

أمحد الشغيثري.
ثالثة  تركزت حول  ال��دورة  أعمال  إن 

التشغيل  عملية  هي:  أساسية،  حماور 
الفنية  واملكونات  للقطار  االعتيادي 
الوقائية  معايريها  بكل  عمله  ملنظومة 
واألم��ن��ي��ة، واألخ���ط���ار احمل��ت��م��ل��ة عند 
مواجهتها،  وإج���راءات  القطار  تشغيل 

مع  املدني  الدفاع  جهود  تنسيق  وسبل 
هذا  يف  األخ���رى  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال���ش���أن، وذل����ك م���ن خ���الل ع���دد من 
آللية  النظرية  األك��ادمي��ي��ة  األنشطة 
عمل القطار، وشق ميداني يشتمل على 
تدريب عملي على التعامل مع املخاطر 

احملتملة يف هذا املشروع.
وجود  إىل  الشغيثري  العقيد  وأش���ار 
مبشروع  ترتبط  حمتملة  خم��اط��ر   10
التيار  انقطاع  منها  امل��ش��اع��ر،  ق��ط��ار 
املفاجئ  التوقف  الكهربائي، وحاالت 
أسباب  أي���ة  أو  ف��ن��ي��ة  أع��ط��ال  ب��س��ب��ب 
ال���دورة على شرحها  أخ��رى، رك��زت 
بالتعامل  اخلاصة  ل��إج��راءات  وع��رض 

مع كل منها. 

افتتاح أعمال الدورة التعريفية بمشروع قطار المشاعر المقدسة

الرياض - 

الرياض - 

�
998 - العدد الثالث



عام  مدير  معالي  ت��رأس 
الدفاع املدني الفريق سعد 
التوجيري  ع��ب��داهلل  اب���ن 
االجتماع  أعمال  م��ؤخ��رًا 
الدفاع  لقيادات  السنوي 
وذلك  ب���احل���ج،  امل���دن���ي 
قوات  ق����ائ����د  حب����ض����ور 
احلج  امل����دن����ي  ال����دف����اع 
اللواء سليمان بن عبداهلل 
ومساعديه،  ال��ع��م��رو، 
امليدانية  وال����ق����ي����ادات 
والعاصمة  ب���امل���ش���اع���ر 

املقدسة.
بكلمة  االج��ت��م��اع  ب���دأ 
للفريق  ت����وج����ي����ه����ي����ة 
فيها  أك��د  ال��ت��وجي��ري، 
خادم  ح��ك��وم��ة  ح���رص 
امللك  الشريفني  احلرمني 
عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل 
األمري  األمني  وولي عهده 
عبدالعزيز  ب��ن  س��ل��ط��ان 
جملس  رئ����ي����س  ن����ائ����ب 
الدفاع  وزي�����ر  ال�������وزراء 
العام،  واملفتش  والطريان 
وزير  الثاني  النائب  ومسو 
نايف األم����ري   ال��داخ��ل��ي��ة 
على  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  اب���ن 

حجاج  وسالمة  أمن  حتقيق 
وتوفري  احل����رام،  اهلل  ب��ي��ت 
للوقاية  اإلمكانات  كافة 

من املخاطر.
التوجيري  الفريق  وأض��اف 
االجتماع  خ��الل  كلمته  يف 
االستعداد  م��ت��ط��ل��ب��ات  أن 
تستلزم  احل�������ج  مل����وس����م 
والرصد  واحل��ذر،  احليطة 
احملتملة،  للمخاطر  الدقيق 
والتأكد من سالمة خطط 
إدارة  التعامل معها، وحسن 
والقدرات،  اإلم���ك���ان���ات 
التجارب  ض��وء  على  وذل��ك 
يف  املدني  للدفاع  الناجحة 
السنوات السابقة، ومناقشة 

الدروس املستفادة منها.
التوجيري  ال��ف��ري��ق  وق����دم 

الدفاع  قوات  لقائد  شكره 
وقيادات  ب��احل��ج،  امل��دن��ي 
امليدانية،  والفرق  الوحدات 
والنجاح  التوفيق  هلم  متمنيًا 

يف مهمتهم أثناء احلج.
اجملتمعون  واس����ت����ع����رض 
خطة  اج��ت��م��اع��ه��م  خ�����الل 
خالل  املدني  الدفاع  تدابري 
1431ه�،  لعام  احلج  موسم 
احملتملة  امل��خ��اط��ر  وق��ائ��م��ة 
الوقائية  واإلج������������راءات 
حدوثها،  دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة 
ملواجهتها  واالس���ت���ع���دادات 

والتخفيف من آثارها.
أهم  االجتماع  تناول  كما 
تشهدها  ال��يت  املستجدات 
العام،  ه���ذا  احل���ج  أع��م��ال 
قطار  دخ��ول  مقدمتها  ويف 

اخلدمة،  امل�����ش�����اع�����ر 
وم�����ا ي��ت��ط��ل��ب��ه ذل�����ك من 
خط  لتغطية  استعدادات 
ال��ق��ط��ار م��ن ع��رف��ات إىل 
الدفاع  خب���دم���ات  م��ن��ى 

املدني.
العمرو  ال���ل���واء  وع����رض 
األمطار  تزامن  الحتمال 
وال��س��ي��ول م��ع احل��ج هذا 
ال��ع��ام، وه��و األم��ر الذي 
تكثيف  ي����س����ت����دع����ي 
وإعداد  االس���ت���ع���دادات 
اخلطط  م����ن  جم���م���وع���ة 
ال��رئ��ي��س��ي��ة وال��ب��دي��ل��ة يف 
احلج  مناطق  تعرض  حال 
ملخاطر األمطار والسيول.
وخ���ل���ص االج���ت���م���اع إىل 
اختاذ  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د 
كافة السبل واإلجراءات 
الوقائية ضد احلوادث يف 
واملنشآت  امل��راف��ق  مجيع 
مبكة  واخل��اص��ة  العامة 
واملشاعر  امل����ك����رم����ة 
وال��ع��م��ل على  امل��ق��دس��ة، 
الوعي  م���س���ت���وى  رف������ع 
مبتطلبات  احل��ج��اج  ل��دى 
مساكنهم  يف  ال��س��الم��ة 
وتنقالتهم ألداء املناسك. 

الفريق التويجري يترأس االجتماع السنوي
لقيادات الدفاع المدني بالحج

الرياض - 

املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  عقد 
التوجيري  ع��ب��داهلل  ب��ن  س��ع��د  ال��ف��ري��ق 
املختصني مبركز  مع  اجتماعًا  مؤخرًا 
الداخلية،  بوزارة  التطويرية  املشروعات 
استبدال  إمكانية  االج��ت��م��اع  ون��اق��ش 
املدني،  الدفاع  مواقع بعض مشروعات 
واحلماية  األم��ن  إدارت���ي  مشروع  ومنها 
للدفاع  العامة  باملديرية  اآللي  واحلاسب 
املدني بالرياض، وموقع مديرية الدفاع 
بديلة،  مبواقع  املكرمة  مبكة  املدني 
املعتمدة  التصاميم  م��ع  يتناسب  مب��ا 

ومتطلبات العمل.

واس��ت��ع��رض ال��ف��ري��ق ال��ت��وجي��ري خالل 
االجتماع التصميمات اهلندسية اخلاصة 
للدفاع  العامة  املديرية  مبنى  مبشروع 
العزيزية  وق��ي��ادات احل��ج حب��ي  امل��دن��ي 
استعرض  ك��م��ا  امل��ك��رم��ة،  مب��ك��ة 

معاليه التصميمات اخلاصة 
املدني  الدفاع  مبنشآت فرق 
على األراضي ذات املساحات 
ال��ص��غ��رية ب��ك��ل م��ن مكة 
املنورة،  واملدينة  املكرمة 
الحتياجات  مالءمتها  ومدى 

هذه الفرق.
التوجيري  ال��ف��ري��ق  وأوىل 

اهتمامًا كبريًا خالل االجتماع مبناقشة 
أس���ب���اب ت��ع��ث��ر وت���أخ���ر ت��س��ل��ي��م بعض 
م��ش��روع��ات ال��دف��اع امل��دن��ي، ال��يت يتم 
املشروعات  مركز  طريق  عن  تنفيذها 

التطويرية بوزارة الداخلية.

ويستعرض التصميمات الهندسية لعدد من المشروعات
الرياض - 
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ال��س��ام��ي الكريم  األم���ر  ع��ل��ى  ب��ن��اًء 
املدني  الدفاع  برتقية عدد من ضباط 
إىل ال��رت��ب األع��ل��ى، ق��ّل��د م��دي��ر عام 
الدفاع املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
التوجيري 89 ضابطًا رتبهم اجلديدة، 
وذلك خالل حفل املعايدة الذي نظمته 
مبقرها  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
منسوبيها  كافة  حبضور  بالرياض، 

الضباط  م������ن 
واألفراد.

قائم����ة  ومشل������ت 
الضب������اط ال��ذين 
الرتقي����ة  مشلتهم 
الرتب  وت���ق���ل���دوا 
مساعد  اجلديدة: 
الدفاع  عام  مدير 

والتدريب  التخطيط  ل��ش��ؤون  امل��دن��ي 
القرني،  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ال��ل��واء 
ومساعد املدير العام للشؤون اإلدارية 
وامل��ال��ي��ة ال���ل���واء ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
القرني، ومساعد املدير العام للشؤون 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ل���واء ق��اب��ل ب��ن مقبل 
الغامني، الذين متت ترقيتهم من رتبة 

عميد إىل لواء.
وألقى معالي الفريق التوجيري كلمة 
الضابط  وتقليد  املعايدة  حفل  خ��الل 
عن  خالهلا  أع��رب  اجل��دي��دة،  رتبهم 
املدني  ال��دف��اع  رج��ال  وتقدير  شكر 
الشريفني  احلرمني  خ��ادم  حلكومة 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهده 
ومساندة  دع��م  م��ن  تقدمه  مل��ا  األم��ني 
للدفاع املدني ألداء مهامه يف احلفاظ 
على مكتسبات الوطن، ونقل الفريق 
التوجيري لرجال الدفاع املدني تقدير 
نايف  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز  بن 
الداخلية، ومسو  وزير  الوزراء  جملس 
مساعد  ومسو  الداخلية،  وزي��ر  نائب 
على  األمنية،  للشؤون  الداخلية  وزير 
جناح خطة تدابري الدفاع املدني خالل 

شهر رمضان املبارك.
منسوبي  ال��ت��وجي��ري  ال��ف��ري��ق  وه��ّن��أ 
الدفاع املدني بالعيد، كما قدم تهنئة 
للضباط الذين تقلدوا رتبهم اجلديدة، 
مطالبًا اجلميع ببذل كل جهد للحفاظ 
من  واالستفادة  املتميز  املستوى  على 
اإلمكانات املتاحة ألداء مهامهم على 

الوجه األكمل.
وألقى اللواء حممد بن عبداهلل القرني 
م��س��اع��د م��دي��ر ع���ام ال���دف���اع املدني 
كلمة  والتدريب  التخطيط  لشؤون 
شكر  امل��رّق��ني،  الضباط  ع��ن  نيابة 
ال��رش��ي��دة على هذه  ال��ق��ي��ادة  خ��الهل��ا 

ضباط  من  وبزمالئه  به  الغالية  الثقة 
األمر  ال��ذي��ن مشلهم  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
السامي الكريم بالرتقية، سائاًل اهلل 
أن يكونوا مجيعًا يف مستوى تطلعات 
حافزًا  ذل��ك  يكون  وأن  األم��ر،  والة 
يف  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  لتقديم 

خدمة الوطن.
عام  مدير  مساعد  رف��ع  جانبه،  م��ن 
الدفاع املدني للشؤون اإلدارية واملالية 
القرني  ب��ن حم��م��د  ع��ب��داهلل  ال���ل���واء 
والعرفان خلادم  الشكر  آيات  أمسى 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
ومسو  األم��ني  عهده  وول��ي  عبدالعزيز 
السامي  الثاني، لصدور األمر  النائب 
ضمن  لواء  رتبة  إىل  برتقيته  الكريم 

عدد من ضباط الدفاع املدني.
وقال عقب تقّلده رتبة لواء من مدير عام 
الدفاع املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
التوجيري,: أدعو اهلل أن أكون أهاًل 
هلذه الثقة الغالية وعند حسن ظن والة 
األمر، وأن يعينين على أداء واجيب يف 

خدمة الوطن على أكمل وجه.
سعادتي  إن  القرني:  ال��ل��واء  وأض���اف 
من  عنه  تعرب  مم��ا  تنبع  الرتقية  بهذه 
ثقة كرمية من لدن القيادة الرشيدة, 
ولتزامن صدور األمر السامي الكريم 
الفطر،  عيد  احتفاالت  مع  بالرتقية 
وقبل أيام من االحتفال باليوم الوطين 

لبالدنا املباركة.
كما أعرب مساعد مدير عام الدفاع 
اللواء  العسكرية  ل��ل��ش��ؤون  امل��دن��ي 
عظيم  ع��ن  الغامني  مقبل  اب��ن  قابل 
ش��ك��ره وام��ت��ن��ان��ه حل��ك��وم��ة خادم 
بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
األم��ني ومسو  عهده  وول��ي  عبدالعزيز 
النائب الثاني, لشموله باألمر السامي 
الكريم وترقيته إىل رتبة لواء بالدفاع 

مدير عام الدفاع المدني يقّلد 89 ضابطًا رتبهم الجديدة

الرياض - 

10
998 - العدد الثالث



الفريق التويجري يستقبل وفدًا من الدفاع 
المدني بدولة اإلمارات العربية المتحدة

عام  م���دي���ر  اس���ت���ق���ب���ل 
الفريق  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
عبداهلل  ب������ن  س����ع����د 
التوجيري، مبقر الدفاع 
املكرمة  مبكة  املدني 
مؤخرًا، وفدًا من الدفاع 
اإلمارات  ب��دول��ة  امل��دن��ي 

العربية املتحدة.
الفريق  وأع��������������رب 
كلمة  يف  ال��ت��وجي��ري، 

بالوفد  ترحيبه  عن  اللقاء،  خالل  ألقاها 
الشريفني،  احلرمني  ب��الد  يف  اإلم��ارات��ي 
وسعادته مبثل هذه اللقاءات األخوية اليت 
تعمق أواصر احملبة واألخوة بني الشعبني 
بني  التعاون  وتعزز  واإلماراتي،  السعودي 
مشريًا  البلدين،  يف  املدني  الدفاع  أجهزة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ملسار  املتابع  أن  إىل 
وقفة  أمامها  يقف  اإلماراتية   – السعودية 
إكبار، ملا تشهده من تناغم وتوافق جتاه 

كافة القضايا.

الدفاع  وفد  أعضاء  أع��رب  جانبهم،  من 
تقديرهم حلكومة  عن  اإلماراتي  املدني 
من  تبذله  مل��ا  الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
الرمحن من احلجاج  لراحة ضيوف  جهد 
واملعتمرين، مبا يف ذلك إنشاء املشروعات 
الشاخمة لتيسري أداء املناسك ومحاية أمن 
وأشاد أعضاء  الرمحن،  وسالمة ضيوف 
الضيافة  وكرم  االستقبال  الوفد حبسن 
من قبل الدفاع املدني باململكة، وحرصه 

على تعزيز التعاون بني اجلانبني.

الرياض - 

تدشين مجلة »منقذ« لألطفال

العدد  املدني  للدفاع  العامة  املديرية  دشنت 
إىل  ت��ه��دف  ال��يت  »منقذ«  جملة  م��ن  األول 

توعية األطفال مبتطلبات السالمة.
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  وكتب 
التوجيري  ع���ب���داهلل  ب���ن  س��ع��د  ال��ف��ري��ق 
يف اف��ت��ت��اح��ي��ة اجمل��ل��ة ك��ل��م��ة أك���د فيها 
موجهة  إصدار جملة  حلم  بتحقيق  سعادته 
احلرمني  خادم  على خطا  لألطفال، سريًا 
عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  الشريفني 

ومسو ولي عهده األمني ومسو النائب 
الثاني وزير الداخلية يف رعاية أبناء 
الوطن صغارًا وكبارًا، مبا يتناسب 
تشكل  ال��يت  الفئة  ه��ذه  أهمية  مع 
م���ن سكان  األك�����رب  ال���ش���رحي���ة 

اململكة.
جملة  م���ن  األول  ال���ع���دد  وت��ض��م��ن 
»منقذ«، اليت تصدرها اإلدارة العامة 
العامة  باملديرية  واإلعالم  للعالقات 
للدفاع املدني، عددًا من األبواب التوعوية، 
تعتمد الرسوم والقصص والصور امللونة يف 
وأفضل سبل  املخاطر  األطفال ضد  توعية 

الوقاية منها.
على  للتعرف  خ��اص��ة  أب����واب  إىل  إض��اف��ة 
جم��االت عمل ال��دف��اع امل��دن��ي، م��ن خالل 
مشاركة قراء »منقذ« يف رسم وتلوين عدد 
من آليات الدفاع املدني املخصصة ألعمال 
توعوية  ومسابقات  واإلس��ع��اف،  اإلن��ق��اذ 

لتنمية مواهب األطفال.

الرياض - 

املدني.
تقلده  عقب  الغامني،  اللواء  وق��ال 
األمر  والة  ثقة  إن  اجل��دي��دة:  رتبته 
وأدعو  على ص��دري،  أضعه  وس��ام 
ظن  ح��س��ن  ع��ن��د  أك����ون  أن  اهلل 
ألداء  يوفقين  وأن  الرشيدة,  القيادة 

واجيب يف خدمة الوطن.
وأض���اف ال��ل��واء ال��غ��امن��ي: إن هذه 
وتكليف  ت��ش��ري��ف  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ث��ق��ة 
ومواصلة  اجلهد  لبذل كل  وحافز 
العطاء وحتسني األداء، والسيما أن 
جاء  بالرتقية  السامي  األمر  صدور 
الشعب  احتفال  من  قليلة  أي��ام  قبل 
ال��س��ع��ودي ب��ال��ي��وم ال��وط��ين، الذي 
االنتماء  معاني  ك��ل  فيه  تتجسد 
لقيادتها  وال��والء  املباركة  لبالدنا 

الرشيدة.
رفع  على  الغامني  ال��ل��واء  وح��رص 
والتقدير لصاحب  الشكر  خالص 
ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ري ن��اي��ف بن 
لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل��س 
ومسو  الداخلية  وزي��ر  نائب  ومس��و 
مساعده للشؤون األمنية، ملا يولونه 
املدني،  للدفاع  ودع��م  اهتمام  من 
ألداء  قدراته  تطوير  على  وح��رص 
مهامه وواجباته يف محاية واألرواح 
على  واحل����ف����اظ  وامل���م���ت���ل���ك���ات 

املكتسبات الوطنية.
ملدير  شكره  الغامني  اللواء  وقدم 
عام الدفاع املدني الفريق سعد بن 
من  يبذله  ملا  التوجيري،  عبداهلل 
رجال  بكفاءات  االرتقاء  يف  جهد 

الدفاع املدني يف مجيع املناطق.
السبيعي: احلمد  العميد عيد  وقال 
ب��االن��ت��م��اء هلذا  ال����ذي ش��رف��ن��ا  هلل 
األمر  لوالة  الشكر  الوطن، وكل 
ندعو  ال��يت  الغالية  الثقة  ه��ذه  على 

اهلل أن نكون أهاًل هلا.
سعد  امل�����ق�����دم  ق������ال  ح�����ني  يف   
كلمات  ت��وج��د  ال  ال��ق��ح��ط��ان��ي: 
الثقة  بهذه  السعادة  مقدار  تصف 
الغالية، وهذه الرتقية اليت تزامنت 
واليوم  الفطر  بعيد  االحتفال  م��ع 
الوطين للمملكة، فكانت أمجل 
معايدة من والة األمر لرجال الدفاع 

املدني.
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فريق اإلنقاذ السعودي في باكستان

بطوالت في 
مواجهة الطوفان

بشهادة املسؤولني يف باكستان واملنظمة الدولية للحماية املدنية

ألداء  توّجه  ال��ذي  السعودي  اإلن��ق��اذ  فريق  جنح 
السيول  من  للمتضررين  واإلغ��اث��ة  اإلنقاذ  مهام 
والفيضانات بدولة باكستان، بناء على توجيهات 
خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك ع��ب��داهلل بن 
عبدالعزيز، ومبتابعة من صاحب السمو امللكي 
األمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس 
السمو  وصاحب  الداخلية،  وزير  ال��وزراء  جملس 
وزير  نائب  العزيز  عبد  بن  األمري أمحد  امللكي 
السمو  صاحب  من  مباشر  وبإشراف  الداخلية، 
العزيز  عبد  بن  نايف  بن  حممد  األم��ري  امللكي 
بشهادة  األمنية،  للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد 
واملسؤولني  امل��دن��ي��ة  للحماية  ال��دول��ي��ة  املنظمة 
الباكستانيني يف إنقاذ املئات من أبناء باكستان 
وقرى  مدن  من  عدد  يف  املياه  احتجزتهم  الذين 

إقليم السند، وإخالء اآلالف من األسر إىل مواقع 
آمنة، عرب عدد من عمليات اإلنقاذ النوعية، اليت 
وجاهزيتهم،  املدني  الدفاع  رجال  أثبتت كفاءة 

ورجال حرس احلدود.
بدت  السعودي،  اإلنقاذ  فريق  جناح  مقومات 
عبدالعزيز  امللك  مطار  مغادرته  أثناء  واضحة 
الدولي جبدة يف الرابع عشر من شهر رمضان 

جتهيزاتهم  ت��ك��ام��ل  ح��ي��ث  م��ن  1431ه������، 
إىل  ع��دده��ا  وص��ل  ال��يت  ومعداتهم  وآلياتهم 
أكثر من مثانية آالف آلية وقطعة إنقاذ، وروح 
اإلصرار والتحدي واجلدية اليت بدت واضحة 
على وجوه مجيع ضباط وأفراد الفريق البالغ 
عددهم 160 ضابطًا وفردًا، وهم يستمعون إىل 
كلمات معالي مدير عام الدفاع املدني الفريق 
سعد بن عبداهلل التوجيري، الذي حرص على 
أن ينقل هلم توجيهات صاحب السمو امللكي 
الثاني  ال��ن��ائ��ب  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  األم���ري 
بتذليل  الداخلية  وزير  ال��وزراء  لرئيس جملس 
كافة الصعاب وتهيئة كل الظروف لوصول 
املعونات وفريق اإلنقاذ إىل املناطق املتضررة، 
وحتثهم على بذل كل ما يف وسعهم ملساعدة 

العميد الشعباني:
جميع أعضاء الفريق من 
ذوي الخبرة في التعامل 

مع كوارث المياه

استطالع: نارص بادي
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املتضررين  وجن���دة  باكستان  يف  األش��ق��اء 
واملنكوبني جراء الفيضانات.

وأوضح رئيس فريق البحث واإلنقاذ السعودي 
العميد حممد بن مبارك الشعباني أن عناصر 
من  مباشر  ب��إش��راف  تشكيلهم  مت  الفريق 
وتزويدهم  املدني،  الدفاع  عام  مدير  معالي 
أداء  م��ن  متكنهم  ال���يت  امل��ع��دات  ب��أح��دث 
مهامهم اإلنسانية على الوجه املطلوب، ومبا 
أن  إىل  م��ش��ريًا  املهمة،  طبيعة  م��ع  يتناسب 
التجهيزات واملعدات مشلت آليات لشق الطرق 
أمام وحدات اإلنقاذ، وآليات النقل املتوسطة 

املتطورة،  اإلن���ق���اذ  وق�����وارب  واخل��ف��ي��ف��ة، 
البشرية،  بالضفادع  اخلاصة  والتجهيزات 

ومولدات الكهرباء، وعربات اإلضاءة.
وأضاف العميد الشعباني أن مجيع أعضاء 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ال��ف��ري��ق م��ن ذوي اخل���ربة يف 
امل��ي��اه وأع��م��ال اإلن��ق��اذ املائي،  ك����وارث 
خ���ري معني  ال��ف��ري��ق ك����ان  أن  م���ؤك���دًا 
ومبا  باكستان،  يف  املنكوبني  إلخوانهم 
اليت  احلقيقية  واملهارات  القدرات  يعكس 

يتمتع بها رجال الدفاع املدني السعودي.
وكان لكلمات الفريق التوجيري يف وداع 
أعضاء الفريق أكرب األثر يف حالة احلماس 
والروح العالية اليت أبداها اجلميع، ورغبتهم 
الكارثة،  لضحايا  امل��س��اع��دة  تقديم  يف 
ململكة  الرشيدة  القيادة  لتوجيهات  إنفاذًا 

اإلنسانية.
وعرّب عدد من الضباط واألفراد الشباب عن 
ذلك بكلمات قليلة بسبب انشغاهلم بتفقد 
اليت مت  واألجهزة،  املعدات  عمليات شحن 
نقلها بواسطة 7 طائرات شحن تصل محولة 
فقال  ط��ن��ًا،   140 إىل  منها  واح���دة  ك��ل 
الدفاع  رج��ال  إن  األزوري:  ماجد  امل���الزم 
املائي  اإلنقاذ  أعمال  على  مدربون  املدني 
من  يعزز  مبا  امل��ع��دات،  أح��دث  باستخدام 
قدرات الفريق يف أداء مهامه رغم اختالف 

يف  اجلغرافية  والطبيعة  املناخية  الظروف 
باكستان.

باسليمان  خ��ال��د  أول  ال��رق��ي��ب  وأوض�����ح 
واجلندي أول طارق السلمي، وهما من أفراد 
اليت  التدريبية  ال��دورات  أن  الغوص،  فريق 
املدني  الدفاع  تدريب  مراكز  يف  يتلقونها 
احلوادث  مباشرة  يف  عمليًا  تطبيقها  يتم 
اليت تقع يف بعض املناطق اليت تكثر فيها 
األمر  وهو  اململكة،  واألمطار يف  السيول 
يف  الذي ساهم – بتوفيق من اهلل تعاىل – 
متيز أداء الفريق على مساعدة األشقاء يف 

باكستان وأداء مهامهم اإلنسانية.
وك����ان ال��ف��ري��ق ال���س���ع���ودي، ك��م��ا قال 

الفريق التويجري:
إنجازات فريق اإلنقاذ 
ملمح من مبادرات 

قيادتنا الرشيدة في 
خدمة اإلنسانية
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فريق  أول  هو  الباكستانيون،  املسؤولون 
إنقاذ دولي يصل إىل باكستان، يف ذات 
املساعدات  تتدفق  كانت  ال��ذي  ال��وق��ت 
املناطق  القادمة من اململكة إىل  اإلغاثية 
احلكومة  ق��دم��ت��ه��ا  وال����يت  امل��ت��ض��ررة، 
خالل  من  السعودي  والشعب  السعودية 
إلغاثة  الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  محلة 
الشعب الباكستاني، واليت أشرف عليها 

مسو النائب الثاني.
مهامه  مباشرة  السعودي  الفريق  وب��دأ 
بإنشاء  ب��اك��س��ت��ان  إىل  ال���وص���ول  ف���ور 
مع  بالتنسيق  مشرتكة  عمليات  غرفة 
وت��رك��زت أعمال  ه��ن��اك،  امل��س��ؤول��ني 
الفريق يف إقليم السند، الذي يعد أكثر 
وسط  املتضررة،  الباكستانية  األقاليم 
ح��ال��ة م��ن اإلش����ادة وال��ت��ق��دي��ر م��ن قبل 
الشعب  وأبناء  الباكستانني  املسؤولني 
اململكة  مبادرة  بسرعة  الباكستاني 
إلرسال هذا الفريق ومباشرة مهامه يف 
وإعرابهم عن عظيم  املتضررين،  إنقاذ 
االم��ت��ن��ان وال��ش��ك��ر حل��ك��وم��ة خادم 
احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني – حي��ف��ظ��ه اهلل 
– على كل عطاءاتها لتخفيف معاناة 
إطار  يف  امل��ت��ض��ررة،  املناطق  سكان 

دورها الرائد يف خدمة اإلنسانية.
جنح  كاملني  أسبوعني  م��دى  وع��ل��ى 
فريق اإلنقاذ السعودي يف إنقاذ املئات 
من سكان املناطق املتضررة، وإخالء 
أعداد كبرية من األسر الباكستانية 
من  وع���دد  آب���اد«  »ح��ي��در  منطقة  يف 

القرى واملدن التابعة هلا.
العمليات  م��ن  ع����ددًا  ال��ف��ري��ق  ون��ّف��ذ 

يزيد  ما  إنقاذ  منها:  املتخصصة،  النوعية 
ملنطقة  تابعة  ق��رى  م��ن  شخصًا   573 ع��ن 
آمنة  »شيدر موري« وإخالؤهم إىل مناطق 
بواسطة قوارب اإلنقاذ، وتقديم اخلدمات 
وإنقاذ   امل��ص��اب��ني،  م��ن  ل��ل��م��ئ��ات  ال��ط��ب��ي��ة 
الفيضانات  مياه  داهمتهم  شخصًا   »463«
امل��دارس مبدينة  إحدى  تواجدهم يف  أثناء 
تستخدم كموقع  اليت كانت  »سجاويل« 
إىل  ال��س��ي��ارات  ب��واس��ط��ة  ونقلهم  إي����واء، 
مناطق آمنة، إضافة إىل توزيع املساعدات 

اإلنسانية واإلغاثية على اآلالف من األسر.
واستمرت أعمال أعضاء الفريق السعودي 
يف أداء مهامهم يف كثري من األحيان على 
املخاطر  اليوم، وهم صائمون، رغم  مدار 
يف  املياه  تدفق  سرعة  عن  النامجة  العالية 
بعض املناطق وصعوبة الطرق املؤدية إليها.

وأنهى الفريق مهمته يف املناطق احملددة له 
للجيش  التابعة  اإلنقاذ  فرق  مع  بالتنسيق 

سفير المملكة لدى 
باكستان: بطوالت
 أعضاء الفريق في
إنقاذ المتضررين

تسجل بأحرف
من ذهب
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 30 مساء  اململكة  إىل  عائدًا  باكستان  وغادر  الباكستاني، 
املبارك،  الفطر  بعيد  رمضان، قبل ساعات قليلة من االحتفال 
مصحوبًا بدعوات األشقاء يف باكستان، ورسائل شكر خلادم 
عهده  وولي  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
هناك  احلكومة  وتقدير ممثلي  الثاني،  النائب  ومسو  األمني، 
اآلليات  كافة  بإهداء  الرشيدة  السعودية  القيادة  لتوجيهات 

واملعدات اخلاصة بالفريق للحكومة الباكستانية.
ومثلما كان مدير عام الدفاع املدني الفريق التوجيري يف وداعهم، 
كان أيضًا حاضرًا يف استقباهلم مبطار امللك عبدالعزيز جبدة، 
حيث نقل هلم شكر وتقدير مسو النائب الثاني لرئيس جملس 
الوزراء وزير الداخلية، ومسو نائب وزير الداخلية، ومسو مساعد 
وما  به من جهد  قاموا  ما  األمنية، على  للشؤون  الداخلية  وزير 
أظهروه من قدرات ومهارات يف أداء مهامهم، والصورة املشرفة 
من  النابعة  النبيلة  القيم  بكل  اململكة،  ألبناء  رمسوها  اليت 

تعاليم اإلسالم.
وقد سبق مغادرة الفريق لباكستان حفل توديع أقامه سفري خادم 
احلرمني الشريفني لدى باكستان عبدالعزيز الغدير يف مدينة 

حيدر آباد.
وقال السفري الغدير يف كلمته خالل احلفل: إن ما قام به الفريق 
السعودي من أعمال بطولية سجلها هلم إقليم السند بأحرف من 

ذهب.
يف حني أعرب اللواء شوكت إقبال قائد منطقة حيدر آباد بإقليم 
الباكستاني  اجليش  أركان  لرئيس  الشخصي  املمثل  السند، 
الفريق أول إشفاق برويز كياني، عن اعتزازه باألداء البطولي 
مع  إىل جنب  الذي عمل جنبًا  السعودي  واإلنقاذ  البحث  لفريق 
خادم  حلكومة  ب��الده  شكر  مؤكدًا  الباكستاني،  اجليش 
عهده  وول��ي  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  الشريفني  احلرمني 
األمني ومسو النائب الثاني على ما قدموه إلخوانهم الباكستانيني 

العالقني واحملتجزين بسبب الفيضانات. 
اللوجسيت يف اجليش الباكستاني  ومّثن رئيس عمليات الدعم 
إلقليم السند العميد حممود أمحد جهود فريق اإلنقاذ السعودي 
يف عمليات البحث واإلنقاذ وإخالء احملتجزين إىل مناطق آمنة، 
امللك  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  حلكومة  شكره  عن  معربًا 
عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهده األمني ومسو النائب الثاني على 

املنظمة الدولية للحماية املدنية:
فريق اإلنقاذ السعودي أكد رقي 
قدرات الدفاع المدني في المملكة

للحماية  ال��دول��ي��ة  املنظمة  أش���ادت 
بإسهامات  املدني  وال��دف��اع  املدنية 
السعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة 

يف  وشعبًا  حكومة 
املساعدات  تقديم 
واإلغاثية  اإلنسانية 
من  ل��ل��م��ت��ض��رري��ن 
السيول  ك����ارث����ة 
وال���ف���ي���ض���ان���ات يف 

باكستان.
املنظمة  وق���دم���ت 
والتقدير  الشكر 

الشريفني  احلرمني  خادم  ملبادرات 
حيفظه   – العزيز  امللك عبداهلل بن 
وتوجيهاته  ال��ش��خ��ص��ي��ة،   – اهلل 
ألبناء  امل��س��اع��دات  تقديم  بسرعة 
من  املتضررة  الباكستانية  املناطق 
ال��س��ي��ول، ال��يت ك��ان��ت خ��ري قدوة 
وحافز لكل أبناء الشعب السعودي 
ليقدموا مساعدات ضخمة إلخوانهم 

يف باكستان.
الدولية  للمنظمة  العام  األمني  وقال 
يف  الصلييب،  نواف  املدنية  للحماية 
بها ملقام خادم احلرمني  برقية بعث 
العربية  للمملكة  ُيشهد  الشريفني: 
عبداهلل امل��ل��ك  ب��ق��ي��ادة   ال��س��ع��ودي��ة 
اإلنسانية  مبواقفها  عبدالعزيز  ابن 
املتميزة يف مد يد العون ملن حيتاجها 
يف كل بقاع الدنيا، لتعني املنكوبني 
بيضاء، ال  بأياد  احمل��ن  على جت��اوز 
إال  وال شكورًا..  ج��زاء  بذلك  تبغي 

القيام بواجب األخوة اإلنسانية.
الدولية  املنظمة  ع��ام  أم��ني  وأض���اف 
بعظيم  نتقدم  وحنن  املدنية:  للحماية 
احلرمني  خل��ادم  واالمتنان  الشكر 
شخصيًا  ق��دم��ه  م��ا  على  الشريفني 
واحلكومة   – اهلل  حي��ف��ظ��ه   –
السعودية والشعب السعودي الويف من 
مساعدات إنسانية لدولة باكستان، 
اليت  الفيضانات  خالل حمنتها جراء 
القيادة  مبادرة  أن  نؤكد  بها،  حلت 
ال��س��ع��ودي��ة ق���دوة وم��ث��ال حي��ت��ذى به 

وخدمة  امل��ت��ض��رري��ن  م��س��اع��دة  يف 
اإلنسانية.

برقيته  خ��ت��ام  يف  الصلييب  وأث��ن��ى 
الدفاع  جهود  على 
بتوجيهات  امل��دن��ي 
احلرمني  خ�������ادم 
الشريفني يف تنفيذ 
اإلنسانية  املهمات 
مستوى  ع�����ل�����ى 

العامل.
وبعث األمني العام 
بربقيات  للمنظمة 
امللكي  السمو  لصاحب  مماثلة 
األمري سلطان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس جملس الوزراء 
وزي��ر ال��دف��اع وال��ط��ريان واملفتش 
امللكي  السمو  وصاحب  العام، 
األمري نايف بن عبدالعزيز النائب 
الوزراء  جم��ل��س  ل��رئ��ي��س  ال��ث��ان��ي 
نائب  ال��داخ��ل��ي��ة، ومس���و  وزي����ر 
مساعده  ومس��و  الداخلية،  وزي��ر 
مدير  ومعالي  األمنية،  للشؤون 
امل���دن���ي، يشكر  ال���دف���اع  ع���ام 
تقديم  يف  اململكة  ج��ه��ود  فيها 
أعمال  يف  وامل���س���اع���دة  ال���ع���ون 
يف  السيول  من  املتضررين  إنقاذ 
فريق  ب��أداء  ويشيد  باكستان، 
الذي شارك يف  السعودي  اإلنقاذ 
أعمال اإلغاثة واإلنقاذ يف املناطق 
املتضررة، مؤكدًا  الباكستانية 
أن ما تناقلته وسائل اإلعالم، وما 
صرح به املسؤولون يف احلكومة 
الفريق  أداء  حول  الباكستانية، 
السعودي وجناحه يف إنقاذ مئات 
احملتجزين والعالقني وإخالئهم إىل 
أماكن آمنة، وتقديم املساعدات 
يؤكد  للمتضررين،  اإلغ��اث��ي��ة 
الدفاع  لقدرات  الراقي  املستوى 
وتكامل  اململكة،  يف  امل��دن��ي 
التدريبية  وب���راجم���ه  جت��ه��ي��زات��ه 
لتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بهذا 

القدر من الكفاءة والتميز.

نواف الصلييب
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سرعة املبادرة مبد يد العون واملساعدة 
للشعب الباكستاني يف هذه احملنة.

وقال العميد حممود أمحد، خالل لقائه مع 
سفري اململكة لدى باكستان أثناء زيارته 
ملقر فريق اإلنقاذ السعودي: كانت اململكة 
الوقوف إىل جانب الشعب  دائمًا سباقة يف 
الصعبة،  األوق���ات  كل  يف  الباكستاني 
متخصصًا  فريقًا  ترسل  دولة  أول  وكانت 
العمل إلنقاذ ضحايا الفيضانات يف  يباشر 
جنب  إىل  جنبًا  ويعمل  املتضررة،  املناطق 
كل  فالشكر  الباكستاني،  اجليش  مع 

الشكر حلكومة خادم 
الشريفني،  احل���رم���ني 
لبطوالت  التقدير  وكل 

فريق اإلنقاذ السعودي.
ونقل سفري اململكة لدى 
عبدالعزيز  ب��اك��س��ت��ان 
الغدير امتنان أبناء الشعب 
واملسؤولني  الباكستاني 
ه��ن��اك مل��ا ق���ام ب��ه فريق 
اإلن���ق���اذ ال��س��ع��ودي، يف 
ملعالي  ب��ه��ا  ب��ع��ث  ب��رق��ي��ة 
مدير عام الدفاع املدني، 
خالل  »من  أنه  فيها  جاء 
متابعيت اليومية لألعمال 
اإلنقاذ  لفريق  امليدانية 
أسجل  ال�����س�����ع�����ودي، 
اليت  بالبطوالت  اعتزازي 
سجلها يف عمليات البحث 
واإلن����ق����اذ، وجن���اح���ه يف 
العالقني  من  املئات  إنقاذ 
الفيضانات،  م��ي��اه  يف 
اإلغاثية  املعونات  وتقديم 
مت  مل��ن  الطبية  وال��رع��اي��ة 

إنقاذهم«.
الغدير  ال��س��ف��ري  وأش�����اد 
واملهارة  ب���االن���ض���ب���اط 
بها  يتمتع  ال��يت  واخل���ربة 
الفتًا  السعودي،  الفريق 
اللقاءات  خ���الل  م���ن  أن���ه  إىل 
إقليم  م��س��ؤول��ي  م��ع  امل��س��ت��م��رة 
السند من مدنيني وعسكريني، 
الفريق  أع��ض��اء  أن  ل��ه  أك���دوا 
الكلمة  حتمله  ما  بكل  رج��ال 
وأن��ه مس��ع يف مؤمتر  م��ن معنى، 
نادي  يف  رم���ض���ان   26 يف  ع��ق��د 
ممثلي  من  بكراتشي  الصحافة 
ما  باكستان  يف  اإلع���الم  وس��ائ��ل 
البطولي  األداء  ع��ن  ال��ص��در  يثلج 
هناك  مشهورين  أصبحوا  وأنهم  للفريق، 
اخلضراء  ومالبسهم  وبطوالتهم  بأعماهلم 

املميزة وآلياتهم ذات اللون األصفر.
واإلشادة  الطيبة  ل��ألص��داء  واس��ت��م��رارًا 
بأعمال فريق اإلنقاذ السعودي، أكد وزير 
اإلسالمية  باكستان  جبمهورية  الداخلية 
حكومة  باكستان  شكر  ملك  رمح��ن 
بقيادة  السعودية  العربية  للمملكة  وشعبًا 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
اإلنساني  الدعم  على  سعود  آل  عبدالعزيز 

املستمر الذي تقدمه للشعب الباكستاني، 
من  العاجلة  اإلغاثية  املساعدات  ذلك  ومن 
خالل اجلسر اجلوي، ومحلة خادم احلرمني 
الباكستاني،  الشعب  إلغ��اث��ة  الشريفني 
لصاحب  شكره  عن  معاليه  أع��رب  كما 
عبدالعزيز  بن  نايف  األمري  امللكي  السمو 
جملس  لرئيس  ال��ث��ان��ي  ال��ن��ائ��ب  س��ع��ود  آل 
على  العام  املشرف  الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء 
مح��ل��ة خ���ادم احل��رم��ني ال��ش��ري��ف��ني إلغاثة 
فريق  به  قام  ما  على  الباكستاني  الشعب 

م���ن ج��ه��ود كبرية،  ال��س��ع��ودي  اإلن���ق���اذ 
ساهمت بشكل فاعل يف إنقاذ املتضررين 

يف املناطق املنكوبة بالفيضانات.
 م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق سعد
الدفاع  ع��ام  مدير  التوجيري  عبداهلل  اب��ن 
اإلنقاذ:  فريق  على  العام  املشرف  املدني 
إننا قمنا، حال تلقي التوجيه الكريم من 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز – حيفظه اهلل –، بتجهيز هذا 
الفريق بكل ما حيتاجه من آليات ومعدات 
وجتهيزات فنية وقوى بشرية، يف ظل دعم ال 
حمدود ومتابعة من صاحب السمو امللكي 
وزير  ال��وزراء  لرئيس جملس  الثاني  النائب 
نائب  امللكي  السمو  وصاحب  الداخلية، 
وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من صاحب 
الداخلية  وزي���ر  مساعد  امللكي  السمو 
حريصني  كانوا  الذين  األمنية،  للشؤون 
على أن تتم تهيئة كل ما حيقق هلذا الفريق 
أن يقوم بعمله على أكمل وجه، ومبا حيقق 
حيال  الرشيدة  حكومتنا  وآم��ال  تطلعات 
مبا  الباكستانيني،  إلخواننا  العون  تقديم 
يساعد على جتاوزهم احملنة الكبرية اليت 

ميرون بها.
به  ق��ام  ما  إن  التوجيري:  الفريق  وأض��اف 
الوطن،  أبناء هذا  الرجال هو ديدن  هؤالء 
ال��ذي��ن ت��ع��ودوا على ال��ري��ادة وامل���ب���ادرة يف 
هلا  حمتاج  لكل  واملساعدة  العون  تقديم 
فهم  ذلك،  غرو يف  وال  الدنيا،  أصقاع  يف 
قيادة  حتت  اإلنسانية  مملكة  يف  يعيشون 

ملك اإلنسانية.

وزير الداخلية الباكستاني 
يشيد بجهود فريق 

اإلنقاذ السعودي في 
المناطق المنكوبة
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يف ذكرى ملحمة التوحيد واالحتفال بيوم الوطن

80 عامًا صعدت خاللها المملكة إلى صدارة القوى الدولية 
الفاعلة في صناعة القرار، ونمت فيها قدرات الدفاع المدني 
إلى مستوى األجهزة المماثلة على الصعيد العالمي، ونجح 

رجاله في استخدام أحدث التقنيات في تنفيذ عمليات نوعية 
متخصصة داخل المملكة، ومد يد العون والمساعدة لألشقاء 

واألصدقاء في المحن خارج الحدود.   

الدفاع المدني السعودي..

خطوات واثقة
نحو العالمية

تقرير: حممد أبو جليد
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طيبة  مناسبة  ال��وط��ين  باليوم  االحتفال 
الدفاع  تطور  مسرية  مالمح  الستعراض 
املدني، اليت بدأت يف عهد امللك املؤسس 
– طيب اهلل ثراه- وصواًل إىل هذا العهد 
امللك  الشريفني  احلرمني  خل��ادم  الزاهر 
عبداهلل بن عبدالعزيز – حيفظه اهلل –، 
الذي شهد فيه الدفاع املدني نقلة كبرية 
يف قدراته وجتهيزاته، أّهلته للمشاركة 
مصاف  يف  ووضعته  دولية،  عمليات  يف 
واحلماية  امل��دن��ي  ال��دف��اع  أج��ه��زة  أفضل 

املدنية يف العامل.
الدفاع  جلهاز  األوىل  البدايات  ترافقت 

املدني مع خطوات اململكة باجتاه النهضة 
وامتالك كل مقومات الدولة العصرية، 
املؤسس  امل��ل��ك  أرس����ى دع��ائ��م��ه��ا  ال���يت 
أول  بإنشاء  وذلك  سعود،  آل  عبدالعزيز 
عام  املكرمة  مكة  يف  لإطفاء  فرقة 
1346ه� - 1926م، وانضمت هذه الفرقة 
إىل جهاز األمن العام مبسمى رئاسة عموم 

املطافئ.
إنشاء فرقة  باثين عشر عامًا مت  وبعدها 
ثالثة  فرقة  تلتها  املنورة،  باملدينة  أخ��رى 
إىل  وسعيًا  راب��ع��ة..  فرقة  ث��م  ب��ال��ري��اض، 
بينها  والتنسيق  الفرق  هذه  عمل  تنظيم 

حت��ت ق��ي��ادة واح���دة، ص��در ق��رار إنشاء 
الداخلية  ب��وزارة  لإطفاء  العامة  املديرية 
عام 1960م، وبعدها خبمس سنوات تغري 
للدفاع  العامة  املديرية  إىل  املسمى  هذا 
حتديد  التطور  ه��ذا  وص��اح��ب  امل��دن��ي، 
اليت جتاوزت  املدني،  الدفاع  ملهام  دقيق 
أعمال اإلطفاء إىل كافة أعمال اإلنقاذ 
اختالف  ع��ل��ى  ال���ك���وارث  وم��ك��اف��ح��ة 

أنواعها وأسبابها.

طفرة هائلة في البنية 
األساسية التدريبية 

باستخدام أحدث تقنيات 
التدريب التخصصي 
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وحرصًا من الدولة – رعاها اهلل – على 
املدني،  الدفاع  املستمر بقدرات  االرتقاء 
الذي  الكبري  التطور  م��ع  يتناسب  مب��ا 
يشهده اجملتمع السعودي يف مجيع مناطق 
التنظيمية  املستويات  تعددت  اململكة، 
ملنظومة الدفاع املدني حتت مظلة جملس 
برئاسة  يتشرف  ال��ذي  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
بن  نايف  األم��ري  امللكي  السمو  صاحب 
جملس  لرئيس  الثاني  النائب  عبدالعزيز 
الوزراء وزير الداخلية له، وصاحب السمو 
امللكي نائب وزير الداخلية نائبًا للرئيس، 
وعضوية صاحب السمو امللكي مساعد 
من  وعدد  األمنية  للشؤون  الداخلية  وزير 

الوزراء ورؤساء اهليئات ذات العالقة.
قواعد  املدني  الدفاع  جملس  أرسى  وقد 
ث��اب��ت��ة ل��ت��ط��وي��ر ق�����درات اجل���ه���از، من 
عملية  وخطط  واضحة  سياسات  خ��الل 
وم��ش��روع��ات ط��م��وح��ة، وحت��دي��د دقيق 
دعم  يف  احلكومية  األجهزة  ملسؤوليات 
أع��م��ال ال��دف��اع امل��دن��ي، وإص���دار لوائح 
كافة  الستيعاب  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ن��ظ��ام 

املستجدات.
املدني،  للدفاع  العامة  املديرية  وتتوىل 
لوزارة  التابعة  األمنية  القطاعات  كأحد 
مساعد  بسمو  ت��رت��ب��ط  ال���يت  ال��داخ��ل��ي��ة 
تنفيذ  األمنية،  للشؤون  الداخلية  وزي��ر 
العامة  ال���س���ي���اس���ات 
املدني،  الدفاع  جمللس 
بكافة  وال�����ق�����ي�����ام 
األرواح  حلماية  املهام 
العامة  وامل��م��ت��ل��ك��ات 
ومصادر  واخل����اص����ة 
ال���ث���روة ال��وط��ن��ي��ة من 
األخطار،  مج����ي����ع 
وإعداد قواعد ووسائل 
ومتابعة  ال���س���الم���ة 
ومراقبة  بها،  االلتزام 
والتدخل  األخ����ط����ار 
وقوعها،  قبل  لتالفيها 
وقوعها،  ح���ال  يف  ال��س��ري��ع  وال��ت��دخ��ل 
وت���دري���ب امل��ت��ط��وع��ني، وإع�����داد خطط 
املنظمات  اململكة يف  ومتثيل  الطوارئ، 

الدولية املعنية بأعمال الدفاع املدني.
من  اهتمامًا كبريًا  املدني  الدفاع  ووجد 
قدراته  لتطوير   - اهلل  رعاها   – ال��دول��ة 
وحتديث جتهيزاته وتوسيع مظلة انتشاره 
واالستفادة  اململكة،  مناطق  مجيع  يف 
من التقنيات احلديثة يف كافة أعماله، 

واالطالع املستمر على التجارب واخلربات 
الدولية املتميزة، وابتكار برامج التدريب 

والتأهيل العلمي لرجال الدفاع املدني.

وأمثر هذا االهتمام والدعم من لدن القيادة 
الدفاع  الرشيدة قفزات هائلة يف قدرات 
املدني على املستويني النوعي والكمي، 
واآلليات  التجهيزات  نوعية  حيث  م��ن 
واملعدات، وأعداد القوى البشرية املؤهلة 
من الضباط واألفراد، ومستوى التدريب.
أداء  على  املدني  الدفاع  ق��درات  وجتلت 
الوطن  مكتسبات  مح��اي��ة  يف  م��ه��ام��ه 
البشرية،  الثروة  مقدمتها  ويف  وثرواته، 
واالختبارات  امل��واق��ف  م��ن  الكثري  ع��رب 
الصعبة اليت اجتازها رجال الدفاع املدني 

بنجاح كبري.
السنوات  خالل  القدرات  هذه  وجتسدت 
سالمة  وتأمني  احلج  مواسم  يف  املاضية 
بكفاءة  وامل��ع��ت��م��ري��ن  احل��ج��اج  م��الي��ني 
العامل  دول  م��ن  ك��ث��ريًا  جعلت  ع��ال��ي��ة، 
الدفاع  خ���ربات  م��ن  ل��الس��ت��ف��ادة  تسعى 
املدني يف إدارة احلشود الكبرية وتأمني 

سالمتها.
وانطلقت املديرية العامة للدفاع املدني من 
العاملية من خالل  آفاق  إىل  املستوى  هذا 
للحماية  الدولية  باملنظمة  فاعلة  عضوية 
املؤسسني  األع��ض��اء  امل��دن��ي��ة، ك��أح��د 
عدد  مع  للتعاون  واتفاقيات  للمنظمة، 
جماالت  يف  املتقدمة  ال���دول  م��ن  كبري 
واملعدات،  اآلل��ي��ات  وحت��دي��ث  ال��ت��دري��ب 
الدفاع  ملنسوبي  االبتعاث  ف��رص  وزي���ادة 
اجلامعات  كربيات  يف  للدراسة  املدني 
يف ال���ع���امل، ومب���ش���ارك���ة م��ت��م��ي��زة يف 
املستويني  على  واإلغ��اث��ة  اإلن��ق��اذ  أعمال 
مبشاركة  حتققت  وال��دول��ي،  اإلقليمي 
فريق اإلنقاذ السعودي يف أعمال اإلنقاذ 
فيضانات  ملتضرري  واإلي����واء  واإلخ���الء 
الدفاع  أثبت  حيث  م��ؤخ��رًا،  باكستان 
املدني من خالهلا تفوقه وقدرته على أداء 
خارج  واإلنسانية  اإلغاثية  املهام  أصعب 

حدود اململكة.

تحديث أسطول طيران 
الدفاع المدني بطائرات 
مجهزة ألداء كافة مهام 

اإلطفاء واإلنقاذ

80 عامًا ورجال الدفاع 
المدني يقدمون

أرواحهم ليدوم عز
الوطن بالحفاظ على 

أرواح أبنائه وممتلكاتهم
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قدرات  عاملية  ومقومات  دالئ��ل  وتتعدد 
مواكبة  على  السعودي  امل��دن��ي  ال��دف��اع 

أعمال  ك��اف��ة  وأداء  ال��ن��ه��ض��ة  م��س��رية 
اإلن��ق��اذ واإلغ��اث��ة داخ��ل ح��دود اململكة 
يف  اهلائلة  الطفرة  خالل  من  وخارجها، 
الدفاع  لرجال  األساسية  التدريبية  البنية 
ومراكز  الدفاع  معهد  بإنشاء  املدني، 
التدريب يف عدد من املناطق، إضافة إىل 
مكة  يف  للتدريب  مدينتني  إنشاء  إق��رار 
املكرمة والرياض، واعتماد إنشاء 200 
املدني يف خمتلف مناطق  للدفاع  مركز 
واهلجر،  القرى  ذل��ك  يف  مبا  اململكة، 

مجيع  يف  املدنية  احلماية  مظلة  لتوسيع 
املتزايد  النمو  واستيعاب  البالد،  أرج��اء 
التنموية  واملشروعات  السكان  عدد  يف 

اجلديدة.
أسطول  حتديث  مت  ذات���ه،  االجت���اه  ويف 
الطائرات  املدني بعدد من  الدفاع  طريان 
اجملهزة للقيام بكافة املهام، وإيفاد عدد 
من الطيارين والفنيني للدراسة يف اخلارج، 
املدني  للدفاع  اخلاصة  القوات  وتطوير 
النوعية  مهامها  طبيعة  مع  يتناسب  مبا 
التخصصية يف مباشرة كافة احلوادث، 
الدفاع  وأف��راد  لضباط  الفرصة  وإتاحة 
العلمية  ال��درج��ات  على  للحصول  املدني 
من اجلامعات السعودية واألجنبية، حتى 
وصل عدد املبتعثني لنيل درجيت املاجستري 
والدكتوراه داخل اململكة وخارجها إىل 
تنفيذ  إىل  مبتعثًا، إضافة  أكثر من 64 
داخل  تدريبية  دورة   3500 م��ن  أك��ث��ر 
دورة   1000 من  وأكثر  املدني،  الدفاع 
حكومية  وهيئات  جامعات  مع  بالتعاون 

تدريبية  دورة   90 من  وأكثر  سعودية، 
خارج اململكة.

إنشاء  أن تكلفة  وتشري اإلحصاءات إىل 
املدني  ال��دف��اع  ت��دري��ب  وم��راك��ز  معهد 
خ��الل ال��س��ن��وات ال��ث��الث امل��اض��ي��ة بلغت 
ري���ال، يف حني  مليون   240 م��ن  أك��ث��ر 

خترج فيها أكثر من 5500 خريج.
استثمار  يف  سباقًا  املدني  الدفاع  وكان 
لتعزيز  واالت��ص��االت،  املعلومات  تقنيات 
املخاطر  وحتليل كافة  قدراته يف رصد 
واالستعداد هلا، وتطوير كفاءة الوحدات 
هذه  من  واالستفادة  وامليدانية،  اإلداري��ة 
التقنيات يف تفعيل برامج التوعية باملخاطر 
بني مجيع فئات اجملتمع، واالطالع على 
كل جديد يف جمال عمل الدفاع املدني، 
ونشر  بعد،  عن  التدريب  برامج  وتنفيذ 
الدفاع  خطوات  لتتسع  السالمة،  ثقافة 
واملهام  ال��ق��درات  يف  العاملية  حنو  املدني 

على حد سواء.

إتاحة فرصة االبتعاث 
للدراسة في كافة 

التخصصات التي تلبي 
االحتياجات الفعلية

تتعدد دالئل ومقومات 
عالمية قدرات الدفاع 
المدني على مواكبة 

مسيرة النهضة

استثمار كبير لتقنيات 
االتصاالت والمعلومات 

في رصد وتحليل المخاطر 
واالستعداد لمواجهتها 
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يف برقيات ورسائل ملعالي مدير عام الدفاع املدني 

ترحيب كبير بصدور 
» مجلة »

صدور  راف��ق��ت  طيبة  أص���داء 
حرصت  ال���يت   »998« جم��ل��ة 
إهدائها  على  العامة  املديرية 
أصحاب  من  كبري  ع��دد  إىل 
األمراء  امل���ل���ك���ي  ال���س���م���و 
الوزراء  امل��ع��ال��ي  وأص���ح���اب 
من  السعودي  اجملتمع  وخن��ب 

األكادمييني واملسؤولني.
وتلّقى معالي مدير عام الدفاع 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل 
كبريًا  ع������ددًا  ال���ت���وجي���ري 

واخلطابات  ال���ربق���ي���ات  م���ن 
إش����ادة مبحتوى  ال���يت حت��م��ل 
التعريف  يف  ودوره����ا  اجمل��ل��ة 
ورسالته  املدني  الدفاع  مبهام 
األرواح  محاية  يف  اإلنسانية 

واملمتلكات.
برقية  الصدد جاءت  ويف هذا 
صاحب السمو امللكي األمري 
النائب  عبدالعزيز  ب��ن  نايف 
الوزراء  جملس  لرئيس  الثاني 
وزير الداخلية، اليت بعث بها 

األمير سلمان
ابن عبدالعزيز 
يشكر إهداءه 

العدد األول من 
المجلة

األمير أحمد
ابن عبدالعزيز: خطوة

مهمة للتعريف 
بأنشطة الدفاع 

المدني وتضحياته 

 األمير نايف:
إضافة جديدة
لنشر الوعي 
بمهام الدفاع 

المدني

األمير عبدالعزيز
ابن ماجد

ابن عبدالعزيز يشكر 
الجهد المبذول

في إعداد المجلة

رصد: حممد أبو جليد
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امللكي  السمو  ص��اح��ب  إىل 
األمري حممد بن نايف مساعد 
وزير الداخلية للشؤون األمنية، 
معربة متامًا عن هذه األصداء 
ال��ط��ي��ب��ة، ح��ي��ث أع���رب مسو 
بأن  أمنياته  الثاني عن  النائب 
جديدة  إضافة  اجمللة  تكون 
الدفاع  مب��ه��ام  ال��وع��ي  لنشر 

املدني واألعمال املناطة به.
األصداء  هل���ذه  واس���ت���م���رارًا 
صدور  راف��ق��ت  ال���يت  الطيبة 
السمو  صاحب  بعث  اجمللة، 
امل��ل��ك��ي األم����ري س��ل��م��ان بن 
منطقة  أم�����ري  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال��ري��اض ب��ربق��ي��ة مم��اث��ل��ة إىل 
ال��ت��وجي��ري، يشكر  ال��ف��ري��ق 
من  األول  العدد  إه��داءه  فيها 
أمنيات  م��ع   ،»998« جم��ل��ة 
مسوه بالتوفيق والسداد لرجال 
الدفاع املدني يف أداء مهامهم 

اإلنسانية اجلليلة.
الدفاع  عام  مدير  تلقى  كما 
امل����دن����ي ب���رق���ي���ة خ��ط��ي��ة من 
صاحب السمو امللكي األمري 
أمحد بن عبدالعزيز نائب وزير 
اطلعنا  فيها:  ق��ال  ال��داخ��ل��ي��ة 
العدد  ع��ل��ى  ال��ش��ك��ر  ب��ب��ال��غ 
املدني  الدفاع  األول من جملة 
اهتمامنا  نبدي  وإذ   ،»998«
ب��ه��ذا ال��ط��رح اإلع���الم���ي من 
خالل هذه اجمللة املتخصصة، 
نرى أنها متثل جسرًا للتواصل 
امل��دن��ي وكافة  ال���دف���اع  ب��ني 

مهمة  وخطوة  اجملتمع،  فئات 
هذا  ب��أن��ش��ط��ة  ال��ت��ع��ري��ف  يف 
رجاله  جهود  وإب��راز  القطاع، 
أرواحهم  ي��رخ��ص��ون  ال���ذي���ن 
واملمتلكات،  األنفس  حلفظ 
فيها  ت��ت��واف��ر  ب��ن��ي��ة  وت���أم���ني 
والسالمة.  األم���ن  متطلبات 
وختامًا.. نقدر لكم ولكل من 
ساهم يف إخراجها هذا اجلهد 
الطيب.. سائلني املوىل سبحانه 
وتعاىل أن يكلل جهود اجلميع 

بالتوفيق والسداد.
وأرسل صاحب السمو امللكي 
ماجد  ب��ن  عبدالعزيز  األم���ري 
منطقة  أم��ري  عبدالعزيز  اب��ن 
ملعالي  برقية  امل��ن��ورة  امل��دي��ن��ة 
ال��ت��وجي��ري، يشكر  ال��ف��ري��ق 
من  األول  العدد  إه��داءه  فيها 
فيها  وي��ع��رب   ،»998« جم��ل��ة 
املبذول  للجهد  ت��ق��دي��ره  ع��ن 
األمنيات  م��ع  إع���داده���ا،  يف 

بالتوفيق والسداد.
عبدالعزيز د.  عرب  جانبه   من 
اب���ن ع��ب��داهلل اخل��وي��ط��ر وزير 
تقديره  ع��ن  ب��اإلن��اب��ة  ال��ع��م��ل 
حلرص معالي مدير عام الدفاع 
املدني على تزويده بنسخة من 
الدفاع  جملة  من  األول  العدد 
هلا  متمنيًا   ،»998« امل��دن��ي 
وللمديرية  النجاح  م��ن  امل��زي��د 

العامة كل تقدم وتطور.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ال��ي وزير 
حممد الدكتور  الشيخ   العدل 
يف  العيسى  عبدالكريم  اب��ن 

ب��رق��ي��ة أرس��ل��ه��ا إىل 
التوجيري:  الفريق 
تلقيت بوافر الشكر 
العدد األول من جملة 
الصادرة   »998«
العامة  امل��دي��ري��ة  ع��ن 
واليت  امل��دن��ي،  للدفاع 
الضوء  إلقاء  إىل  تهدف 
العلمية  التطورات  على 
جماالت  يف  وامل��ع��رف��ي��ة 
وأقدر  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
القيم  اإله��داء  هذا  لكم 
سائاًل  املشكور..  واجلهد 
املوىل القدير دوام التوفيق.

اإلشادة  برقيات  وتواصلت 
بعث  رسالة  من خالل  باجمللة 
العامة  املباحث  عام  مدير  بها 
عبدالعزيز  ال��ف��ري��ق  م��ع��ال��ي 
ملعالي  اهل��وي��ري��ين  حممد  اب��ن 
الفريق التوجيري، أكد فيها 
سعادته باملستوى املشرف هلذا 
طباعة  م��ن   »998« اإلص����دار 
وإخراج، إضافة إىل ما احتواه 

من معلومات قيمة.
الفريق اهلويريين: وإنين  وقال 
إذ أقدر هذا اإلهداء وما بذل 
ألرجو  وعناية،  جهد  من  فيه 
اهلل أن يديم على بالدنا نعمة 
متمنني  واالس��ت��ق��رار،  األم���ن 

لكم دوام التوفيق والسداد.
أما معالي مدير جامعة اجملمعة 
الدكتور خالد بن سعد املقرن 
مدير  ملعالي  برقيته  يف  فقال 
ع��ام ال��دف��اع امل��دن��ي: نشكر 
ملعاليكم هذا اإلهداء القيم، 
م��ع س��رورن��ا مب��ا اح��ت��واه من 
على  الضوء  تلقي  موضوعات 
ونبارك  املدني،  الدفاع  تطور 
وحنيي  اجلهد  هذا  ملعاليكم 

فيكم هذا العطاء.
معالي  بعث  ذات��ه،  االجت��اه  ويف 
األستاذ  ط��ي��ب��ة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
ال��دك��ت��ور م��ن��ص��ور ب���ن حممد 
للفريق  ب��ربق��ي��ة مم��اث��ل��ة  ال��ن��زه��ة 
إهداءه  فيها  يشكر  التوجيري 
العدد األول من اجمللة، الذي عرب 
عن روح التواصل، داعيًا اهلل أن 

يبارك يف هذه اجلهود الطيبة.

مجلة »998« 

جسر للتواصل 

مع المجتمع

الدفاع المدني 

يحتفل بترقية 200 

من الضباط في 

جميع الرتب

األمير أحمد بن عبد العزيز:

معايير عالمية 

في تجهيزات 

رجل الدفاع 

المدني األمري حممد بن نايف يفتتح مركز تدريب الدفاع املدني بالشرقية

اعتماد 200 مركز دفاع مدني في المملكة

خطوات واسعة 

على طريق الحكومة 

د. عبدالعزيز الخويطراإللكترونية

د. محمد العيسى

الفريق عبدالعزيز الهويريني 

د. خالد المقرن

أ. د. منصور النزهة
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مسؤوليتنا جميعًا وترسيخها 
يبدأ من كل فرد منا

بداية نسأل سعادة اللواء سليمان العمرو 
عن رؤيته لقدرات الدفاع املدني السعودي 

يف الوقت الراهن؟
احلقيقة اليت جيب أن نفخر بها مجيعًا 
اململكة  امل��دن��ي يف  ال��دف��اع  ق���درات  أن 
جتعله من أفضل األجهزة املماثلة مبنطقة 
الشرق األوسط، وذلك من حيث القوى 
البشرية املؤهلة، ولعل أهم ما يف ذلك هو 
استشعار رجال الدفاع املدني من الضباط 
واألفراد مسؤوليتهم وواجبهم يف محاية 
يف  رغبتهم  وصدق  الوطن،  مكتسبات 
من  األكمل،  الوجه  على  مهامهم  أداء 

منطلقات إسالمية ووطنية.
واملعدات،  التجهيزات  حيث  م��ن  وأم��ا 
فقد وفرت الدولة – أعزها اهلل – كل 
اإلمكانات ليستطيع الدفاع املدني أداء 
وبكل  واق��ت��دار،  كفاءة  بكل  مهامه 

صراحة فإن الدفاع املدني حقق قفزات 
حيث  من  األخ��رية  السنوات  يف  كبرية 
عدد اآلليات ونوعيتها ومواصفاتها اليت 
أسهم  اجل��ودة، مما  معايري  وأعلى  تتفق 
األعمال  عن  ناهيك  قدراته،  تطوير  يف 

استطاعت  اليت  واإلج��راءات  التنسيقية 
إجنازها،  املدني  للدفاع  العامة  املديرية 
من  أو  احلكومية،  اجلهات  مع  س��واء 
خالل رفع مستوى الوعي لدى املواطن، 
حب��ي��ث ي��ك��ون ك���ل ف����رد ج�����زءًا من 

منظومة الدفاع املدني يف تعاونه والتزامه 
مبتطلبات السالمة، ألنه من املعروف أن 
وعي املواطن هو األساس لتجنب كثري 
آثارها يف  والتخفيف من  من احلوادث، 

حال وقوعها.
خطوات  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  قطعت  وق��د 
الشامل  املفهوم  تعزيز  ب��اجت��اه  كبرية 
يدعم  ال��ذي  األم��ر  وهو  املدني،  للدفاع 

قدرات اجلهاز على أرض الواقع.

لكن هل استفاد الدفاع املدني فعليًا من 
برامج التوعية املوجهة للمواطنني؟

االجتاه  يف  ن��س��ري  حن���ن  ص����دق  ب��ك��ل 
الصحيح من خالل برامج توعوية مدروسة 
لكل الفئات، وحتققت نتائج طيبة، مع 
العلم أن االستفادة من برامج التوعية من 
قياسها بني كافة  اليت يصعب  األشياء 

ندعم إتاحة الفرصة 
لشركات القطاع

الخاص للعمل في مجال 
الحماية المدنية

أكد مساعد مدير عام الدفاع المدني 
لشؤون العمليات قائد قوات الدفاع 

المدني بالحج اللواء سليمان
ابن عبد اهلل العمرو صعوبة قياس 
مدى االستفادة من برامج التوعية 

بشروط ومتطلبات السالمة من 
الحوادث، التي تدخل في نطاق 
عمل الدفاع المدني بين جموع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة، إال 
أن حجم التفاعل واألداء التطوعي 
في التعامل مع هذه الحوادث يعد 

مؤشرًا جيدًا على تنامي ثقافة 
السالمة.

وأشار اللواء العمرو في حوار شامل 
مع »998« إلى تميز قدرات الدفاع 
المدني السعودي على مستوى 

الشرق األوسط، والسيما من حيث 
القوى البشرية المؤهلة والتجهيزات 

واآلليات، مؤكدًا أهمية إفساح 
المجال لشركات القطاع الخاص 

لإلشراف على أعمال السالمة في 
كافة المنشآت الحكومية واألهلية.

وأعرب اللواء العمرو عن سعادته 
بتفاعل جهود كافة الجهات المعنية 

بخدمة ضيوف الرحمن في الحج، 
لتنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني 
في حماية سالمة الحجاج بكفاءة 

عالية خالل السنوات الماضية، 
وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ثقافة السالمة 
يف حوار شامل عن قدرات الدفاع املدني... اللواء سليمان العمرو:

حاوره: نارص بادي
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مشاهدات  هناك  لكن  اجملتمع،  فئات 
ثقافة  وتنامي  الوعي  زيادة نسبة  تؤكد 
أبناء  السالمة، أهمها تفاعل كثري من 
لدعم  التطوعية  وم��ب��ادرات��ه��م  اجملتمع 
حوادث  يف  املدني  ال��دف��اع  رج��ال  جهود 
وعمليات  وغ��ريه��ا،  والسيول  األم��ط��ار 
وكلها  السيارات،  ح��وادث  يف  اإلنقاذ 
مؤشرات جيدة، ويف منطقة جدة، بعد 
تعرضت هلا منطقة  اليت  السيول  فاجعة 
جديد  مفهوم  الناس  لدى  نشأ  املدينة، 
هو »كلنا دفاع مدني«، وكذلك األمر 
يف الرياض والقصيم يف حاالت األمطار 

الغزيرة.

الدفاع  استفادة  سعادتكم  تــرى  وكيف 
املدني من تقنيات االتصاالت واملعلومات 

وانعكاسها على أداء مهامه؟
الشك يف أن التطور الكبري يف تقنيات 
الدفاع  أف���اد  وامل��ع��ل��وم��ات  االت���ص���االت 
أبرزها  اجلوانب،  من  كثري  يف  املدني 
سرعة وسهولة نقل املعلومات، والتحديد 
الوصول  وطرق  احل��وادث  ملواقع  الدقيق 
امليدانية  الوحدات  أقرب  وتوجيه  إليها، 
آخر  إليها، هذا من جانب.. ومن جانب 
إمكانية  العنكبوتية  الشبكة  أتاحت 
هائلة للحصول على املعلومات واالطالع 
على كل جديد يف جمال الدفاع املدني 
بربامج  الوصول  عن  فضاًل  العامل،  يف 

التوعية إىل قطاعات كبرية.
كبرية  تطلعات  لديها  العامة  واملديرية 
اهلائل  التطور  االستفادة من هذا  لزيادة 
يف تقنية االتصاالت واملعلومات يف مجيع 
أنظمة  باستخدام  اإلداري���ة،  العمليات 
احل��اس��ب اآلل���ي، وق��د أوش��ك��ت على 

حتقيق ذلك فعليًا.

احملتملة  املــخــاطــر  رصـــد  عملية  متــثــل 
وإعــداد خريطة بها ضــرورة للوقاية من 
فهل  آثــارهــا،  مــن  والتخفيف  احلــــوادث 
مثة خريطة هلذه املخاطر؟ وكيف يتم 

إعدادها؟
املخاطر  بكافة  خريطة  لدينا  بالطبع 
اململكة،  مناطق  مجيع  يف  احملتملة 
لكن  املخاطر،  هلذه  املعرضة  واملواقع 
هذه اخلريطة تتغري من وقت آلخر بتغري 

األحوال املناخية، لذا يتم حتديثها بصفة 
التعاون مع عدد من  مستمرة على ضوء 
لألرصاد  العامة  الرئاسة  مثل  اجلهات، 
عبدالعزيز  امللك  ومدينة  البيئة  ومحاية 
للعلوم والتقنية، وهناك خرائط تفصيلية 
لألمطار  املعرضة  امل��واق��ع  خريطة  مثل 
للمخاطر  أخ���رى  وخ��ري��ط��ة  وال��س��ي��ول، 
مع  بالتنسيق  حتديثها  يتم  الصناعية 

اجلهات ذات العالقة.. وهكذا.

وماذا عن قوات الطوارئ اخلاصة للدفاع 
املدني بعد تطويرها؟

ق��وات ال��ط��وارئ اخل��اص��ة م��وج��ودة منذ 
عن  ينفصل  ال  وتطويرها  طويلة،  ف��رتة 
الدفاع  ووح���دات  إدارات  بقية  تطوير 
املدني، حبيث تكون مؤهلة متامًا ألداء 
علمية  ك��ف��اءات  تتطلب  خ��اص��ة  م��ه��ام 

ختصصية  وجتهيزات  تدريبية  وخ��ربات 
والتعامل  واإلطفاء،  اإلنقاذ  جماالت  يف 
مع حوادث املواد اخلطرة، ومن الطبيعي 
على هذه  ال��ق��وات  ه��ذه  ت��دري��ب  يتم  أن 
يف  كفاءتها  وأثبتت  الدقيقة،  امل��ه��ام 
وحوادث  ج��دة  وس��ي��ول  العيص  ح���وادث 
جازان، كما شكلت قوام فريق اإلنقاذ 
إغاثة  أعمال  يف  شارك  الذي  السعودي 
والسيول  األمطار  من  املتضررين  وإنقاذ 

اليت اجتاحت باكستان.

غرف  أداء  مـــســـتـــوى  تـــــــرون  وكــــيــــف 
القيادة  ومراكز  املدني  الدفاع  عمليات 

والسيطرة؟
من  حبالة  نشعر  التجهيزات،  حيث  من 
ال��رض��ا ع��ن إم��ك��ان��ات غ��رف عمليات 

الدفاع املدني ومراكز القيادة والسيطرة 
لتلقي كافة  اململكة  مناطق  يف مجيع 
واملعدات  اآلليات  وحتريك  البالغات، 
وتسجيل  احل���وادث،  ملواقع  وال��وح��دات 
بالدقيقة  ذل��ك  أث��ن��اء  احمل��ادث��ات  مجيع 
البالغ  تلقي  وق��ت  م��ن  ب���دءًا  وال��ث��ان��ي��ة، 
ح��ت��ى ع����ودة ال���وح���دات امل��ي��دان��ي��ة إىل 
ومن  احل����ادث،  م��ب��اش��رة  بعد  مواقعها 
رجال  إن  ن��ق��ول:  البشرية  ال��ق��وى  حيث 
العمليات  بغرف  العاملني  املدني  الدفاع 
مؤهلون  والسيطرة  ال��ق��ي��ادة  وم��راك��ز 
برامج  خ��الل  من  مهامهم،  ألداء  متامًا 
التدريب اليت تقدم هلا يف جمال احلاسب 
والتدقيق  واالت��ص��االت وغ��ريه��ا،  اآلل��ي 
نسعى  نزال  وال  الكفاءات،  اختيار  يف 
مبا حيقق  أفضل  بشكل  تطويرها  إىل 

الطموحات.

بيئة  بتطوير  واضــح  اهتمام  لسعادتكم 
تفسرون  مب  املــدنــي..  الــدفــاع  يف  العمل 

ذلك؟ 
بيئة عمل الدفاع املدني حمفوفة بالكثري 
من املخاطر، فهم يعيشون ظروفًا صعبة 
محاية  يف  مهامهم  أدائ��ه��م  أث��ن��اء  للغاية 
تلقي  م��ن  ب���دءًا  واملمتلكات،  األرواح 
ثم  وم��ن  معه،  التعامل  وأث��ن��اء  ال��ب��الغ، 
عودتهم إىل مقر وحدتهم، فرجل الدفاع 
ال  وهو  احل��ادث  موقع  إىل  ينتقل  املدني 
رجال  وهناك  طبيعته،  عن  شيئًا  يعلم 
بسبب  واج��ب��ه��م  أداء  أث��ن��اء  استشهدوا 
اإلنقاذ  أعمال  أثناء  تواجههم  مفاجآت 
االهتمام  ه��ن��ا ك���ان  وم���ن  واإلط���ف���اء، 
الوثيق  الرتباطها  العمل  بيئة  بتطوير 
على  وقدرتهم  الرجال،  ه��ؤالء  بسالمة 

»كلنا دفاع 
مدني« مفهوم 

جديد يؤكد نجاح 
برامج توعية 
المواطنين 

بمتطلبات السالم
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أداء مهامهم، لذا نسعى جاهدين لتطوير 
بيئة عمل الدفاع املدني اخلارجية لتعزيز 
من  واألف��راد  الضباط  سالمة  إمكانات 
حيث التجهيزات الوقائية من خوذ ومالبس 
الداخلية  البيئة  وتطوير  وأحذية وغريها، 
املخصصة  السكنية  املباني  خ��الل  م��ن 
هل��م، وف��ح��ص اآلل��ي��ات وامل��ع��دات حبيث 

تتوفر فيها كل متطلبات السالمة.

االختبارات  مــن  بعدد  املــدنــي  الــدفــاع  مــر 
الصعبة أبرزها زلزال العيص وسيول جدة 
والرياض واملناطق اجلنوبية، فما الدروس 

املستفادة من ذلك؟
أحد  بوصفي  جمروحة  شهادتي  أن  رغم 
أن���ين سعيد  امل��دن��ي، إال  ال��دف��اع  رج���ال 
هذه  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  األداء  مب��س��ت��وى 
احلوادث، وما يردنا شخصيًا من انطباعات 
اإلعالم،  وس��ائ��ل  تنشره  وم��ا  امل��واط��ن��ني 
- هلل  واحلمد   - جيدة  انطباعات  كلها 
، وكل حادث من هذه احلوادث أضاف 
املدني، فزلزال  الدفاع  إىل خربات رجال 
الدفاع  استفاد  ثرية  العيص كان جتربة 
املسارعة  قضية  يف  كثريًا  منها  املدني 

وإخالء  االح��رتازي��ة،  اإلج���راءات  باختاذ 
سكان املناطق املتضررة، فاالستباق يف 
اإلجيابيات،  أبرز  من  احلوادث  مثل هذه 
األمطار  بالنسبة حل��وادث  األم��ر  كذلك 
إىل  منها  وخلصنا  الرياض،  يف  والسيول 
تثري  ال��يت  املستفادة  ال���دروس  م��ن  ع��دد 

خربات التعامل ملا قد حيدث مستقباًل.

املدني  الــدفــاع  قـــوات  قيادتكم  مــن خــالل 
خالل  األداء  متيز  مقومات  ما  احلــج،  يف 
السنوات املاضية بشهادة املنظمة الدولية 

للحماية املدنية؟
توفيق  بعد  يرجع،  عمل  أي  يف  النجاح 
وتوافر  اجل��ي��د،  التخطيط  إىل  اهلل، 
التجارب  من  واالستفادة  اإلمكانات، 
تتوافر  األم����ور  ال��س��اب��ق��ة، وك���ل ه���ذه 
مظلة  حتت  باحلج  املدني  الدفاع  لقوات 
جلنة احلج العليا برئاسة سيدي صاحب 
السمو امللكي األمري نايف بن عبدالعزيز 
النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء وزير 
الداخلية، ومتابعة معالي مدير عام الدفاع 
املدني الفريق سعد بن عبداهلل التوجيري، 
لتنفيذ خطة تدابري الدفاع املدني يف احلج 
دون أخطاء واحلمد هلل، وطوال السنوات 
اخلمس املاضية جنحت اخلطة يف حتقيق 
أه��داف��ه��ا يف ت��أم��ني س��الم��ة احل��ج��اج يف 
مقرات إقامتهم، وأثناء أداء املناسك يف 
املشاعر املقدسة، وال نغفل أهمية جهود 
كافة اجلهات العاملة يف احلج، وتنسيق 

جهودها وجتاوبها مع قوات الدفاع املدني 
ألداء مهامه على أكمل وجه.

موسم  يف  احملتملة  املــخــاطــر  عــن  ومــــاذا 
احلج؟ وهل تتغري من عام آلخر؟

انتهاء موسم احلج، يتم  كل عام.. وبعد 
س��واء يف  املخاطر،  وحتليل كافة  رصد 
املقدسة  املشاعر  أو  احل��ج��اج  مساكن 
والطرق املؤدية إليها، وهناك قائمة دقيقة 
باملخاطر تكاد تكون معروفة للجميع، 
واحلرائق  وال��س��ي��ول،  األم���ط���ار  تشمل 
واالنهيارات الصخرية، وحوادث األنفاق، 
وتتم مراجعة هذه القائمة وحتديثها بصفة 
جتمع  عمل  ورش���ة  خ��الل  م��ن  مستمرة، 
ممثلني جلميع اجلهات املعنية، إضافة إىل 
ترتيب هذه املخاطر تبعًا ملواقعها وفرص 
اتباعها  اليت جيب  واإلج��راءات  وقوعها، 

للوقاية منها.
ال��رتت��ي��ب من  وق��د حي��دث تغيري يف ه��ذا 
أو  املناخية،  للظروف  تبعًا  آلخ��ر  موسم 
اإلنشائية يف بعض  األعمال  لتنفيذ بعض 

املواقع.. وهكذا.

لكن هل تشكل زيادة عدد املباني املرتفعة 
الدفاع  لرجال  املقدسة حتديًا  بالعاصمة 

املدني يف مواسم احلج والعمرة؟
بالتأكيد، فإن الزيادة الكبرية يف عدد 
األبراج يف مكة متثل حتديًا لرجال الدفاع 
املدني، لذا تتم متابعة التزام هذه املنشآت 
والوسائل  ال��س��الم��ة  متطلبات  ب��ك��اف��ة 
وأنظمة  اإلن���ذار،  أجهزة  مثل  الوقائية، 
وفق  وغريها،  الطوارئ  اإلطفاء،وخمارج 
أنظمة الدفاع املدني، أما يف حاالت وقوع 
الدفاع  ف��إن  املنشآت  ه��ذه  يف  احل���وادث 
وف��ق خطة  م��ع احل���وادث  يتعامل  امل��دن��ي 

مسبقة ومعدة هلذا الغرض.

للدراسة  املدني  الــدفــاع  منسوبي  ابتعاث 
داخل اململكة وخارجها إىل أي مدى أسهم 
العمليات  ــادات  قــي خبـــربات  االرتـــقـــاء  يف 

امليدانية؟
املدني  الدفاع  ابتعاث رجال  أن  الشك يف 
أسهم يف إثراء اجلهاز خبربات وكفاءات 
التخصصات، وهناك  كبرية يف خمتلف 
عدد كبري من الضباط حيملون شهادات 

نمتلك خريطة شاملة 
لكافة المخاطر 
المحتملة يجري 

تحديثها الستيعاب كل 
المستجدات
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أوربا  اجل��ام��ع��ات يف  أك���رب  م���ن  ع��ل��ي��ا 
املتحدة  وال��والي��ات  وبريطانيا  وأسرتاليا 
األمريكية، يتولون مواقع قيادية ميدانية 

وإدارية، وينقلون خرباتهم إىل اآلخرين.
وع��ل��ى ض���وء اخل��ط��ط امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يتم 
االبتعاث يف التخصصات اليت ختدم عمل 

الدفاع املدني لتطوير قدراته.

ثقافة السالمة.. كيف ميكن نشرها من 
واقع خرباتكم وجتاربكم؟

ه���ذا ال���س���ؤال يف غ��اي��ة األه��م��ي��ة، ألن 
ليست  نظري  وجهة  من  السالمة  ثقافة 
ب��ل مهمة  ف��ق��ط،  امل��دن��ي  ال��دف��اع  مهمة 
قائد  ك��ان  وإذا  استثناء،  ب��ال  اجلميع 
من  السالمة  ب��إج��راءات  يلتزم  السيارة 
القواعد  رب��ط احل���زام وم��راع��اة  خ��الل 
املرورية وتأمني األبواب حلماية أطفاله، 
مثل هذه  نغرس  أن  إىل  فنحن يف حاجة 
تبدأ  فالسالمة  اجل��م��ي��ع،  ب��ني  الثقافة 
وميكن  بتدابريها،  بالتزامه  الفرد  من 
تعميمها شريطة أن يدرك كل منا دوره 
ومسؤوليته، فالشركات جيب أن تعمل 
لتنمية ثقافة السالمة بني العاملني فيها، 
هذه  بتوصيل  ي��ق��وم  م��ن  هنا  والقضية 
وحدها  املدني  الدفاع  فجهود  الرسالة، 
املؤسسات  تقوم  أن  وجي��ب  تكفي،  ال 
احلكومية واخلاصة بدورها يف ترسيخ 
حيدث  ما  غ��رار  على  السالمة،  مفهوم 
امل��ت��ق��دم��ة، حيث  ال���دول  م��ن  يف كثري 
السالمة  واملؤسسات  الشركات  تضع 

تصميم  من  ب��دءًا  أولوياتها،  ص��دارة  يف 
املبنى ووجود مسؤولني بها ملتابعة شروط 
والطريق،  وامل��ن��زل  املصنع  يف  السالمة 
املخاطر  م��ن  كثري  على  نتغلب  وب��ذل��ك 

احمليطة بنا.

هــل يعين ذلــك أنــه حــان الــوقــت إلتاحة 
الفرصة لشركات القطاع اخلاص للعمل 

يف جمال احلماية املدنية؟
هناك  ك���ان���ت  وإذا  م���ه���م،  أم����ر  ه����ذا 
وحراسة  تأمني  يف  متخصصة  شركات 
أن  ف���األوىل  واخل��اص��ة،  العامة  املنشآت 
ه��ن��اك ش��رك��ات متخصصة يف  ت��ك��ون 
جمال السالمة واحلماية املدنية، والدفاع 
املدني يدعم هذا التوجه حبيث تتوىل هذه 
الشركات اإلشراف على أعمال السالمة 
مع  واأله��ل��ي��ة،  احلكومية  امل��ن��ش��آت  يف 
االهتمام بنشر ثقافة السالمة بني العاملني 

بهذه املنشآت.

الــتــطــوع ودوره يف دعــم جهود  ومـــاذا عــن 
الدفاع املدني؟

أبناء اجملتمع السعودي سباقون لكل ما 
فيه خري بالدهم، ولديهم مبادرات تطوعية 
فاعلة يف كثري من اجملاالت، منها أعمال 
حريص  املدني  وال��دف��اع  املدني،  الدفاع 
على استيعاب هذه الطاقات التطوعية من 
خالل فتح باب التطوع وتدريب املتطوعني 
وفق عدد من اإلجراءات، ليكونوا عونًا 
له على أداء مهامه، متى دعت احلاجة إىل 

ذلك.
إجراءات  وحنن حاليًا بصدد استكمال 
التطوع  بطلب  تقدموا  املتطوعينالذين 
للدفاع  العامة  املديرية  موقع  طريق  عن 
العمل  ملمارسة  تدريبهم  ثم  ومن  املدني، 

التطوعي.

لكن هل يشمل ذلك الراغبات يف العمل 
التطوعي من النساء؟

يف  وخاصة  الدراسة،  قيد  املوضوع  هذا 
ومدارس  كليات  مثل  النسائية  املنشآت 
البنات، وضمن احلدود الشرعية وتقاليد 
وهناك  السعودي،  اجملتمع  وأخالقيات 
جماالت ميكن االستفادة فيها من جهود 
مبتطلبات  التوعية  أب��رزه��ا  املتطوعات، 

السالمة يف األوساط النسائية.

كلمة أخرية تود أن تقوهلا؟
أشكر القائمني على جملة »998«، اليت 
تعد خطوة ممتازة لنشر الصورة احلقيقية 
ل��رج��ال ال��دف��اع امل��دن��ي، ورف���ع مستوى 
املواطنني  بني  السالمة  مبتطلبات  الوعي 
الدفاع املدني، مع كل األمنيات  وأفراد 

بالتوفيق.

تطوير بيئة العمل يعزز 
سالمة رجال الدفاع 

المدني وقدرتهم
على أداء مهامهم
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وي��ش��ري ك��ت��اب »امل��س��ت��ودع��ات.. أمل 
إلدارة  ط��م��وح��ة  رؤي����ة  إىل  وط���م���وح« 
إلجياد  واإلم���������داد،  امل���س���ت���ودع���ات 
م��س��ت��ودع��ات من��وذج��ي��ة خت���دم فروع 
امل��دن��ي، مب��واص��ف��ات عاملية  ال��دف��اع 
وتقنية معلوماتية تتوافر فيها متطلبات 
اإلم�����داد وال��س��الم��ة، وت��ت��س��ع لكل 
مع  املدني،  الدفاع  ومعدات  أصناف 
احلفاظ على خمزون اسرتاتيجي يليب 

االحتياجات الطارئة.
املدني  الدفاع  واقع مستودعات  وحول 
اإلدارة  مدير  روحني  أبو  العميد  يقول 
أنشئت  وال��ت��م��وي��ن:  ل��إم��داد  ال��ع��ام��ة 
وربطت  واإلم���داد  املستودعات  إدارة 

لإمداد  العامة  اإلدارة  مبدير  إداري���ًا 
املديرية  إم����داد  ب��ه��دف  وال��ت��م��وي��ن، 
فروعها  وكافة  املدني  للدفاع  العامة 
للمستودعات  ي��رد  مما  مبخصصاتها 
التوزيع،  خ��ط��ط  وف����ق  أع���ي���ان  م���ن 
للمستودعات  يرد  ما  وحفظ  وختزين 
واملعدات  واآلل���ي���ات  ال��س��ي��ارات  م��ن 
الثقيلة والتجهيزات الفنية والعسكرية 
وأضاف  األص��ن��اف.  وبقية  واملكتبية 
املستودعات  إدارة  تكليف  مت  أن���ه 
واإلمداد مبتابعة استالم وإعادة العهد 
ممن تنتهي خدماتهم، سواء بالنقل أو 
بنهاية اخلدمة أو باإلحالة على التقاعد 
مع  والتنسيق  خ��الف��ه،  أو  ال��وف��اة  أو 
مستودعات وزارة الداخلية الستالم ما 
يتقرر من كميات األسلحة والذخائر 
النظامية  اإلج������راءات  واس��ت��ك��م��ال 
مستودعات  وإدخاهلا  لذلك،  الالزمة 
السجالت  وإع����داد  امل��دن��ي،  ال��دف��اع 
املستلم،  على  عهدة  إلثباتها  الالزمة 
سواء أكانت إدارة أو شخصًا، وتزويد 
مديريات الدفاع املدني باملناطق وفروع 
املديرية العامة مبا حتتاجه من أسلحة 
أو  شخصية  ع��ه��دة  س����واء  وذخ�����رية، 
وترميز كافة  وتصنيف  موقع،  عهدة 
الدفاع  ملستودعات  امل��وردة  األصناف 
املدني، ومتابعة خطط صرف اآلليات 

منذ  املدني  للدفاع  التابعة  والسيارات 
جلهاتها،  تسليمها  حني  إىل  توريدها 
وعهد  الشخصية  العهد  إىل  إض��اف��ة 
امل���وق���ع يف ح����ال ص��رف��ه��ا، وم����ن ثم 
للمستودعات،  وإدخ��اهل��ا  استعادتها 
وإعداد السجالت اخلاصة بالسيارات 
واآلليات املصروفة كعهد شخصية أو 
عهد موقع، وكذلك متابعة متطلبات 
وس���ائ���ل سالمة  م���ن  امل���س���ت���ودع���ات 
بالتنسيق  وإنشاءات جديدة  وترميمات 
وتهيئة  ال��ع��الق��ة،  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 
املستودعات ملا سوف يتم تأمينه سواء 
من ناحية جتهيز املكان أو حفظ كل 
صنف بالطريقة املناسبة، واملشاركة 
مع  الصرف  خطط  وتنفيذ  إع��داد  يف 
تنفيذها،  ومتابعة  املختصة  اجلهات 
الصرف  إج���������راءات  واس���ت���ك���م���ال 
وإجراءات  ل��ق��واع��د  وف��ق��ًا  النظامية 
وإمداد  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��س��ت��ودع��ات 
فروع الدفاع املدني على مدار العام مبا 
إليه من أصناف، وذلك حسب  حتتاج 
خطط الصرف املعتمدة. وتتوىل اإلدارة 
ال����واردة من  دراس���ة طلبات االح��ت��ي��اج 
األخرى،  واجلهات  املناطق  مديريات 
بتقدير  اخل���اص���ة  ال��ن��م��اذج  وإع�����داد 
واملعدات  األثاث  من  السنوي  االحتياج 
العسكرية،  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ف��ن��ي��ة 

ت
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العميد عبد اهلل أبو روحين
مدير اإلدارة العامة لإلمداد والتمويل

مستودعات الدفاع المدني

أمل... وطموح
مستودعات الدفاع المدني هي القلب النابض الذي يمد جميع المديريات واإلدارات باحتياجاتها من المعدات واآلليات 

والتجهيزات، للقيام بمهامها وأداء رسالة الدفاع المدني اإلنسانية في حماية األرواح والممتلكات.. تسعى إلى تطويرها 

والرفع من أدائها لتتناسب مع طموحات وتطلعات المديرية العامة للدفاع المدني وهو األمر الذي طرحته إدارة المستودعات 

واإلمداد في كتاب بعنوان »المستودعات.. أمل وطموح«، يرصد واقع مستودعات الدفاع المدني، ويقدم مجموعة من 

المقترحات والحلول لتطوير أدائها وتحسين أوضاعها.
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خبصوص  اإلدارات  طلبات  واستقبال 
إدراج بعض األعيان للرجيع ومراجعتها 
أن هذه  م��ن  وال��ت��أك��د  وت��دق��ي��ق��ه��ا، 
األعيان ينطبق عليها ما ورد باملادة رقم 
)18( من قواعد وإجراءات املستودعات 
وإنهاء كافة اإلجراءات  احلكومية، 
اختاذ  على  والعمل  ببيعها،  املتعلقة 
مهمة  يف  لالشرتاك  الالزمة  الرتتيبات 
االحتياجات  وتقدير  عام،  كل  احلج 
للحج  العامة  اخلطة  لتنفيذ  املطلوبة 
والقيام  املعنية،  اجلهات  مع  بالتنسيق 
بأي مهام أخرى تكلف بها يف جمال 

االختصاص.  
ولكي  روح��ني:  أب��و  العميد  ويضيف 
واإلمداد  املستودعات  إدارة  تضطلع 
ما  إي��ص��ال  يف  ومسؤوليتها  مبهامها 
حتتاجه م��دي��ري��ات ال��دف��اع امل��دن��ي يف 
التابعة هلا وفروعها  املناطق واإلدارات 
الوطن،  أرض  على  املناطق  يف كافة 
مواقع  يف  هل��ا  شعب   6 بإنشاء  قامت 
بعناية،  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  اس��رتات��ي��ج��ي��ة 
واإلمداد  امل��س��ت��ودع��ات  شعبة  وه���ي: 
املستودعات  شعبة  الرياض،  مبنطقة 
املكرمة،  مكة  مبنطقة  واإلم����داد 
باملنطقة  واإلم��داد  املستودعات  شعبة 
املستودعات واإلمداد  الشرقية، شعبة 
املستودعات  شعبة  ع��س��ري،  مبنطقة 
واإلم������داد مب��ن��ط��ق��ة اجل�����وف، شعبة 

اإلمداد باملشاعر املقدسة.
وحددت هلذه الشعب مهام تتلخص يف:

املدني  للدفاع  العامة  املديرية  إم��داد 
الدفاع  وف��روع  املناطق  يف  واملديريات 
باحتياجاتها وفقًا  املناطق  بتلك  املدني 

وحبسب  للصرف،  املعتمدة  للخطط 
منطقة،  ل��ك��ل  اجل���غ���رايف  ال��ن��ط��اق 
من  الشعبة  إىل  ي��رد  ما  كل  وختزين 
الفنية  وامل��ع��دات  واآلل��ي��ات  السيارات 
األصناف  ومجع  والذخرية،  واألسلحة 
املختلفة والعمل على حفظها من التلف، 
واستالم كل ما يرد للمستودعات من 
قواعد  وف��ق  والشركات  املؤسسات 
احلكومية  املستودعات  وإج����راءات 
آمن،  مبكان  ختزينها  على  والعمل 
للخطط  وفقًا  الصرف  خطط  وتنفيذ 
املعتمدة، واختاذ إجراءات بيع األعيان 
طبقًا  ببيعها  يصرح  ال��يت  الرجيع  من 
لألنظمة واللوائح، والقيام باإلجراءات 
شعبة  م��ع  بالتنسيق  واملالية  اإلداري���ة 
الشؤون اإلدارية واملالية باإلدارة العامة 
مهام  بأي  والقيام  والتموين،  لإمداد 
جمال  يف  الشعبة  بها  تكلف  أخ��رى 

اختصاصها.

شعبة المستودعات
واإلمداد بمنطقة الرياض

واإلمداد  امل��س��ت��ودع��ات  شعبة  وت��ق��ع 
ديراب،  طريق  على  الرياض  مبنطقة 
وتقدر مساحتها بنحو )58,000( كم2 
تقريبًا، وقد مت إنشاؤها عام 1400ه� 
فيها  املنشآت  بعض  زي��ادة  كما متت 

حسبما تقتضيه احلاجة.
املديرية  احتياج  بتأمني  الشعبة  وتقوم 
الدفاع  ومديرية  املدني  للدفاع  العامة 
ال����ري����اض ومجيع  مب��ن��ط��ق��ة  امل���دن���ي 
املدني  ال���دف���اع  وم��دي��ري��ة  إدارات����ه����ا 
مديرية  وك��ذل��ك  القصيم،  مبنطقة 
ومجيع  حائل،  مبنطقة  املدني  الدفاع 
املناطق، إضافة  بهذه  املديريات  فروع 
مديريات  إل��ي��ه  م��ا حت��ت��اج  ت��أم��ني  إىل 

امللبوسات  من  باملناطق  املدني  الدفاع 
تقوم  كما  واألس��ل��ح��ة،  واملطبوعات 
املستودعات  شعبة  وم��س��ان��دة  ب��دع��م 
واإلمداد مبنطقة مكة املكرمة أثناء 
ثالثة  بالشعبة  ويعمل  احل��ج،  موسم 
موظفني  ف���ردًا ومخ��س��ة  و39  ض��ب��اط 

مدنيني.
إال أن الكثري من املستودعات اخلاصة 
جتديد،  إىل  حت��ت��اج  ال��ري��اض  بشعبة 
لزيادة  ج��دي��دة  م��س��ت��ودع��ات  وإن��ش��اء 

قدرتها االستيعابية.

شعبة المستودعات
واإلمداد بمنطقة مكة المكرمة

أما شعبة املستودعات واإلمداد مبنطقة 
مكة املكرمة فإنها تقع مبنطقة )حدة( 
)136830م2(،  مساحتها  أرض  على 
وهي مشرتكة بني ثالث شعب: )شعبة 
مكة  مبنطقة  واإلم���داد  املستودعات 
والصيانة   التشغيل  شعبة   - املكرمة 
املكرمة  م��ك��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
باملشاعر  اإلم����داد  شعبة   -

املقدسة(.
املستودعات  ش��ع��ب��ة  وت���ق���وم 
مكة  مب��ن��ط��ق��ة  واإلم���������داد 
احتياجات  بتأمني  املكرمة 
مديرييت الدفاع املدني مبنطقيت 
مكة املكرمة واملدينة املنورة 

6 شعب للمستودعات 
واإلمداد تغطي جميع 

مناطق المملكة 

 تهيئة المستودعات 
لتتالءم مع احتياجات 

الدفاع المدني

متابعة خطط صرف 
اآلليات والسيارات 

التابعة للدفاع المدني 
منذ توريدها إلى حين 

تسليمها لجهاتها
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إمداد  التابعة هلما، وكذلك  واإلدارات 
اإلدارات واملراكز والفروع بتلك املناطق 
املعتمدة،  للخطط  وف��ق��ًا  باحتياجاتها 
يف  املشاركة  القوات  بدعم  تقوم  كما 
إلدارة  املساندة  والقوات  احلج،  أعمال 
احلج  موسم  خ��الل  املقدسة  العاصمة 

وشهر رمضان املبارك.
املستودعات  ش��ع��ب��ة  م��ب��ن��ى  وي��ت��ك��ون 
من:   املكرمة  مكة  مبنطقة  واإلم���داد 
إداريًا،  )13( مكتبًا  إداري يضم  مبنى 
مبنى األمن واحلراسات، إضافة إىل ستة 
للمعدات  مستودعات: منها ثالثة حديثة 
كما  قدمية،  وثالثة  واآلليات،  الفنية 
 70 ل�  يتسع  مسجد  على  املبنى  يشتمل 
الشعبة ثالثة ضباط  ويعمل يف  مصليًا، 

و39 فردًا وأربعة موظفني مدنيني.

شعبة المستودعات
واإلمداد بمنطقة بمنطقة عسير

أما شعبة املستودعات واإلمداد مبنطقة 
وعند  1411ه�����،  ع��ام  فأنشئت  عسري 
املدني  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  معالي  زي���ارة 
واكبت  عام 1426ه���  ملنطقة عسري يف 
للشعبة  الرئيسي  املستودع  إزال��ة  زيارته 
وعند  الفرعاء،   – املطار  طريق  لتنفيذ 
وقوف معاليه على حقيقة االحتياج على 
إنشاء  على  بالعمل  وّج��ه  ال��واق��ع  أرض 

بصفة  بديلة  مستودعات 
عاجلة، وبناء عليه نهضت 
اإلدارات ذات االختصاص 
اجتماعات  ع��دة  فعقدت 
يف  ال��ش��روع  عن  أسفرت 
1427ه�،  ع��ام  التنفيذ 
يف املوقع احلالي مبدينة 

مخيس مشيط.    

وتقوم الشعبة بتأمني احتياجات مديريات 
وجنران  عسري  مبناطق  امل��دن��ي  ال��دف��اع 
هلا،  التابعة  واإلدارات  والباحة  وج��ازان 
واملراكز  اإلدارات  إم����داد  وك��ذل��ك 
وفقًا  باحتياجاتها  باملنطقة  وال��ف��روع 
مبساندة  تقوم  كما  املعتمدة،  للخطط 
مبنطقة  واإلم����داد  امل��س��ت��ودع��ات  شعبة 

مكة املكرمة أثناء موسم احلج.
ويتوافر يف شعبة عسري ثالثة مستودعات 
رئيسية حلفظ وختزين األثاث واملعدات 
واملستلزمات  وامل���ط���ب���وع���ات  ال��ف��ن��ي��ة 
املكتبية، ومبنى اإلدارة يتكون من 13 
مكتبًا، إضافة إىل صالة لالجتماعات 
واسرتاحة  واللجان  للضباط  واسرتاحة 
ل��ألف��راد واحل���راس���ات وم��س��ج��د يتسع 
مظللة  وم���واق���ف  م��ص��ل��ي��ًا   )70( ل��ع��دد 
للسيارات  وأخ���رى  الصغرية  للسيارات 
ال��س��اح��ات مسفلتة  ال��ك��ب��رية، ومج��ي��ع 
إضافة  األمطار،  مياه  لتصريف  ومهيأة 
إىل مستودع لألسلحة مساحته 5×5 م2 
عسري  بشعبة  ويعمل  للصيانة،  وورش��ة 
مدني  وموظف  ف��ردًا  و)21(  ضابطان 

واحد.
لإمداد  العامة  اإلدارة  حلاجة  ون��ظ��رًا 
يف  والتوسع  أهدافها  لتحقيق  والتموين 
مالك  )على  هي  ال��يت  اجمل���اورة  األرض 
والقروية(  إلمتام  البلدية  الشؤون  وزارة 
شعبة  بناء  م��ش��روع  م��ن  الثانية  املرحلة 
عسري،  مبنطقة  واإلم���داد  املستودعات 
الدفاع  ع��ام  مدير  معالي  م��ن  وبتوجيه 
السمو  صاحب  على  العرض  مت  املدني 
للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد  امللكي 
مسوه  فخاطب  االحتياج،  بهذا  األمنية 
الثاني  النائب  امللكي  السمو  صاحب 
الذي   – اهلل  حفظهما   - الداخلية  وزير 

ب���دوره ص��اح��ب السمو  خ��اط��ب 
البلدية  ال��ش��ؤون  وزي��ر  امللكي 
1429/8/22ه�  بتاريخ  والقروية 

الذي يوضح فيه احتياج شعبة املستودعات 
عسري  مبنطقة  املدني  للدفاع  واإلم���داد 
للتوسع وتنفيذ املرحلة القادمة إلكمال 
موافقة  وج��اءت  الشعبة،  مشروع  إنشاء 
الشؤون  وزي��ر  امللكي  السمو  صاحب 
1431/3/2ه�  بتاريخ  والقروية  البلدية 
وختصيصه  امل��وق��ع  ختطيط  ب�����إع��������ادة 
وقد  والتموين،  لإمداد  العامة  ل��إدارة 
 )21500( املضاف  اجلزء  مساحة  بلغت 
الثانية  املرحلة  تنفيذ  ليتم  مربع،  مرت 
اليت تشمل:  إنشاء مستودع للسيارات، 
وآخر للملبوسات مساحته 24م2×80م2، 
وثالث لألسلحة مساحته 24م2×80م،2 
مساحته  الغيار  لقطع  راب��ع  وم��س��ت��ودع 
لالتصاالت  وم��س��ت��ودع   24م2×80م،2 
ومستودع  24م2×80م2،  م��س��اح��ت��ه 
يرد  ما  ساحة الستالم  وإنشاء  للرجيع، 
واملؤسسات  ال��ش��رك��ات  م��ن  للشعبة 
بأنظمة  املستودعات  وت��زوي��د  املؤمنة، 
وإن���ش���اء مظالت  اإلن�����ذار واإلط���ف���اء، 
وأخرى  الصغرية  للسيارات  )بايكات( 
املوقع  وت��زوي��د  ال��ك��ب��رية،  ل��ل��س��ي��ارات 
املراقبة  ك��ام��ريات  ب��ن��ظ��ام  ب��ال��ك��ام��ل 

األمنية.

شعبة المستودعات
واإلمداد بالمنطقة الشرقية

تقع شعبة املستودعات واإلمداد باملنطقة 
مساحة  وتبلغ  الدمام،  مبدينة  الشرقية 
أرض الشعبة حنو )44505( أمتار مربعة، 

وقد أنشئت يف عام 1400ه�.
واإلمداد  امل��س��ت��ودع��ات  ش��ع��ب��ة  وت��ق��وم 
احتياجات  بتأمني  الشرقية  باملنطقة 

باملنطقة  املدني  الدفاع  مديرية 

نموذج مقترح
لتطوير المستودعات 
وفق أحدث المعايير 

العالمية 

ت
ءا

ضا
ف
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الشرقية واإلدارات التابعة هلا، وكذلك 
والفروع  وامل���راك���ز  اإلدارات  إم����داد 
املعتمدة، كما  باملنطقة وفقًا للخطط 
كمنطقة  اململكة  مناطق  بدعم  تقوم 
احلدود الشمالية ومنطقة اجلوف وبقية 
اسرتاتيجي  وخم��زون  كدعم  املناطق 
عددًا  الشعبة  وتضم  األصناف..  لبعض 

من املباني هي: 
1 - املبنى اإلداري وهو قديم ومقام من 

البلك وسقفه مغطى بالزنك. 
من  مقام  وه��و   )1( رق��م  املستودع   -  2
للسيارات،  وخمصص  )هنجر(  الزنك 
ويستخدم حاليًا من قبل مديرية الدفاع 

املدني باملنطقة الشرقية.
من  مقام  وه��و   )2( رق��م  املستودع   -  3
لألثاث  وه��و خمصص   أي��ض��ًا،  الزنك 

واخليام واملطبوعات.
الزنك  4 - املستودع رقم )3( مقام من 

أيضًا، وخمصص للمعدات الفنية.
عن  عبارة  وه��و   )4( رق��م  -املستودع   5
للتجهيزات  خمصص  صغري  مستودع 

املكتبية واملطبوعات.
ومجيع هذه املباني مضى على إنشائها 
أكثر من 30 عامًا، وتعاني من التهالك 
العالية  واحل��رارة  اجلوية  العوامل  بفعل 

والرطوبة، إضافة إىل ملوحة الرتبة.

شعبة المستودعات
واإلمداد بمنطقة الجوف

أما شعبة املستودعات واإلمداد مبنطقة 

سكاكا،  مب��دي��ن��ة  ف��ت��ق��ع  اجل�����وف 
1411/2/1ه�،  بتاريخ  إنشاؤها  ومت 
هلا  املخصصة  األرض  مساحة  وتبلغ 

)40667,86م2(.  
احتياجات  ب��ت��أم��ني  ال��ش��ع��ب��ة  وت���ق���وم 
مبنطقة  امل���دن���ي  ال���دف���اع  م���دي���ري���ات 
اجلوف ومنطقة تبوك ومنطقة احلدود 
والفروع  اإلدارات  وإم���داد  الشمالية، 
بتلك املناطق باحتياجاتها وفقًا للخطط 
املعتمدة للصرف، وتتكون الشعبة من  
مبنى إداري مكون من )4( مكاتب، 
بطول24م2×80م2،  واح��د  ومستودع 
جزء منه مستخدم حاليًا من قبل مديرية 
الدفاع املدني مبنطقة اجلوف،  وغرفة 
خدمات،  أي  دون  للحراسات  واح���دة 
ومثانية  واح��د  ضابط  بالشعبة  ويعمل 

أفراد.

شعبة اإلمداد بالمشاعر 
المقدسة

املستودعات  شعبة  منظومة  وتكتمل 
باملشاعر  اإلم����داد  بشعبة  واإلم�����داد 
ع���ام  1425  أنشئت  ال��يت  امل��ق��دس��ة، 
ل��دع��م وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات القوى  ه��� 
م��وس��م احلج  م��ه��م��ة  امل���ش���ارك���ة يف 
املبارك،   رمضان  شهر  موسم  ومهمة 
اخلاصة  املباني  جتهيز  الشعبة  وتتوىل 
خالل  املدني  للدفاع  العامة  باملديرية 
م��وس��م احل���ج وم��وس��م ش��ه��ر رمضان 
املبارك، وجتهيز مواقع مقرات القوات 

ضرورة تزويد 
المستودعات بأنظمة
إنذار متطورة وفقًا 

الحتياجات كّل منطقة

�1
998 - العدد الثالث



تشتمل  ال��يت  احل��ج  امل��ش��ارك��ة مبهمة 
على: )47( موقعًا مبشعر منى،  )32( 
موقعًا مبشعر عرفات، )114( شبكة 
مبشعر  موقعًا   )22( عرفات،  مبشعر 
مزدلفة، وكلها من اخليام املستحدثة، 
وجتهيز موقع دقم الوبر )مقر اإلسناد( 
املدنية  احلماية  إدارة  من  للمشاركني 
املستودعات  وإدارة  ال��ن��ق��ل  وإدارة 
إضافة  امللبوسات،  وإدارة  واإلم����داد 
إىل القوات املشاركة من وزارة الدفاع 
ومنسوبي وزارة الصحة واألمانة، ودعم 
واملعدات  ب��األث��اث  املناطق  م��دي��ري��ات 
واخليام يف حاالت الطوارئ، مع صرف 
املعدات الفنية للمشاركني خالل مهمة 
رمضان املبارك ومهمة احلج واستالمها 
متابعة  إىل  إضافة  املهمة،  نهاية  بعد 
النواقص من أثاث ومعدات فنية والرفع 
إلكمال  املستودعات  إلدارة  ذلك  عن 
مراكز  وح��راس��ة  قبلها،  م��ن  ال���الزم 
والقيام  املدني،  الدفاع  ومباني  وف��رق 
من  بها  التوجيه  يتم  أخ��رى  مهام  ب��أي 

إدارة املستودعات واإلمداد.
املشاعر  منطقة  بتغطية  الشعبة  وتقوم 
املوقف  دع��م  إىل  إض��اف��ة  ب��ال��ك��ام��ل، 
مكة  مبنطقة  امل��ت��ط��ورة  احل����وادث  يف 
املكرمة أو أي منطقة أخرى، وتتكون 

الشعبة من:  
 )6( م��ن  ويتكون  اإلدارة،  مبنى   -  1

مكاتب مغطاة بالزنك.
2 - مستودع خمصص للخيام يف حدا، 
املباني  من  ويعد  الزنك  من  منشأ  وهو 

القدمية املتهالكة.

الفنية  للمعدات  مستودع خمصص   -  3
الزنك  من  منشأ  أيضًا  وه��و  ح��دا،  يف 

ومن املباني القدمية واملتهالكة.
ل���ألث���اث يف  م��س��ت��ودع خم��ص��ص   - 4
حدا، وهو منشأ من الزنك ومن املباني 
القدمية واملتهالكة أيضًا.. ومجيع هذه 
املستودعات ضمن املستودعات القدمية 

اليت أنشئت قبل 30 عامًا.

الصعوبات المشتركة
التي تواجه الشعب

تواجه مجيع الشعب صعوبات مشرتكة 
مبجال  دورات  وج���ود  ع��دم  يف  تتمثل 
املستودعات  أن��ظ��م��ة  خت��ص  ال��ت��م��وي��ن 
وتطوير  لتأهيل  امل��خ��زون،  وم��راق��ب��ة 
بالشعب  العاملني  لدى  الوظيفي  األداء 
عدد  أن  كما  ال��ف��ئ��ات،  خمتلف  م��ن 
يكفي  ال  حاليًا  القائمة  املستودعات 
أصناف،  من  للشعب  ي��رد  ما  لتخزين 
من  البشرية  ال��ق��وة  نقص  ع��ن  ف��ض��اًل 

األفراد واملوظفني.

الحلول العامة المقترحة 
لتطوير المستودعات

طموح  »املستودعات..  كتاب  تضّمن  
وأمل« عددًا من احللول املقرتحة ملعاجلة 
كل جوانب النقص يف كل شعبة من 
شعب املستودعات واإلمداد يف املناطق، 

وتتمثل هذه احللول يف النقاط التالية:
مزودة  ج��دي��دة  مستودعات  ب��ن��اء   –  1

ومعدة  اآللي  واإلطفاء  اإلن��ذار  بأجهزة 
األحجام  حسب  األص��ن��اف  الستيعاب 

والكميات.
حسب  والسيارات  املعدات  تأمني   -  2

احتياج كل شعبة.
مرتبطة  كمبيوتر  أج��ه��زة  توفري   -  3
آلي  بنظام  تعمل  الرئيسية  بالشبكة 

وفق أنظمة إدارية متطورة.
4 - دعم مجيع الشعب بعدد من العمال 
وكذلك  والتنزيل،  التحميل  بغرض 

نظافة املستودعات وحمتوياتها.
القوى  من  باحتياجها  الشعب  دعم   -5
حسب  واملوظفني  األف��راد  من  البشرية 
احتياج كل شعبة ملواكبة سري العمل.

طموح.. وأمل
والتمويل  لإمداد  العامة  اإلدارة  قرنت 
تلك احللول بعرض منوذج فريد حيقق 
إن��ش��اء ش��ب��ك��ة م��س��ت��ودع��ات ختزين 
وطراز  قياسية،  عاملية  مب��واص��ف��ات 
مناطق  مجيع  يف  وذل���ك  مم��ي��ز،  ب��ن��اء 
أصناف  على  اململكة، حبيث حيتوي 
ترتيبًا  مرتبة  املدني  ال��دف��اع  وم��ع��دات 
احلاسب  ط��ري��ق  ع��ن  وم��دخ��ل��ة  علميًا 
م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى خمزون  اآلل������ي، 
اسرتاتيجي ملواجهة الكوارث الطارئة، 
بأنظمة  م���زودة  املستودعات  وت��ك��ون 
اإلنذار واإلطفاء اآللي وتتحمل ظروف 
الطقس والتقلبات املناخية، مع مراعاة 

احتياجات كل منطقة. 
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عقيد دكتور 
عبد اهلل بن جبران النفيعي

الكتابة المبدعة..
لماذا؟

املعاني دجـــــــــى  يف  نـــــــــــوٌر  احلـــــــــــرف 
الظروف ــــــك  أحــــــل يف  ومـــــشـــــعـــــل 

شجوٍن مـــــــن  بـــــــــان  نـــــــــزف  احلـــــــــــرف 
لأللوف الــــــــــــواحــــــــــــد  وخـــــــفـــــــقـــــــة 

الربايا تــــنــــكــــرهــــا  ال  كــــالــــشــــمــــس 
الكفيف نـــــاظـــــر  عـــــن  اخــــتــــفــــت  إذا 

 
من  معقدة  م��ع��ادل��ة  ه��ي  ب��ل  ب��دع��ة،  أو  ت��رف��ًا  ليست  الكتابة 
التفاعالت الفكرية واملؤثرات الثقافية واإلحياء النفسي، مجلة 
من القيم ومعزوفة من املثل يؤمن بها الكاتب، وهي ذات داللة 
أن  إال  ذاك  وما  العيش بشكل مضاعف،  إنها  بل  احلياة،  يف 
الكتابة تسكن يف كيان الكاتب قوى سحرية جمهولة تدفعه 
السؤال  أبلغ من عبارته، ولكن  قلمه  بأن  معها  إليها، وحيس 

دائمًا: ملاذا نكتب؟
وألن  منفذ،  عن  تتزاحم حبثًا  بداخلنا  واألفكار  املشاعر  ألن 
أناملنا مل تعد تقوى على السكون! نكتب ألننا نريد لعقولنا أن 
تعمل وألفكارنا أن تتالقح وجملتمعنا أن يرتقي.. يقول الشاعر 
اليوناني نيكوس كازنتزاكي: »الكتابة واإلبداع مثل احلب 
املرتبكة، وكل  وباخلفقات  الثقة  بعدم  مليئة  إغوائية  متابعة 
قليب  الباطنية كان  املتابعة  إىل هذه  أخرج  صباح حني كنت 
خيفق كربًا وفضواًل«. مبعنى أن مكنونات النفس ال تقلق من 
الفكرة وحترض  تتبنى  بل  التفكري،  تتذمر من  التجديد وال 
على مباشرتها وعلى بلورتها مشروعًا فكريًا أو عماًل ثقافيًا، 
ندّشن من خالله دعوة إىل التغيري أو مناداة إىل التأمل والتفكري.. 
التفاعالت  اليت جتّسد  الصادقة  الرؤية  هي  عمومًا  فالكتابة 
الوجدان،   يف  الراكض  النبض  هي  بل  واجملتمع،  الواقع  مع 
ثقافة  تصنيفات  مع  اخليالي  بسحرها  فتلقي  متعته  تتواجه يف 
التحسس  حيث  تأمله،  قارعة  على  املصنوف  وذوق��ه  كاتبها 
ببواطن احلس واإلفاضة اللغوية. فالكتابة املبدعة أينما حلت 
الوسيلة  تبقى هي  إحساسها  بقوافل  برواحلها وكيفما حطت 

املثلى للتعبري والتغيري واإلصالح واالتصال مع اآلخر.

وقفة
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ومــــــا هــــــي  نـــقـــطـــة االنـــــطـــــالق يف 8. 
مسريتكم؟

بداية حياتي العملية.

من الشخص الذي ترى فيه القدوة 9. 
واملثل... وملاذا؟

هو الصدوق الصادق مع نفسه ومع اآلخرين، 
ألنه يصدق يف القول والعمل.

أن 10.  درس تعلمته وحترص على 
تعلمه أبناءك... ما هو؟

)أحب ألخيك ما حتب لنفسك(.

إذا كان خري جليس يف الزمان 11. 
الذي  اجلليس  فمن  كتاب... 

تفضله؟
القرآن الكريم. 

]سؤااًل[
مشاعر إنسانية وقناعات 

شخصية ودروس ثرية 
تشكلت عبر رصيد هائل من 
الخبرة العملية تميز مسيرة 

العقيد فايز البراق مساعد 
مدير الدفاع المدني بمكة 

المكرمة لشؤون العمليات، 
وتكشف عن جوانب 

غير معروفة في حياته 
واهتماماته وهواياته، 

حاولنا التعرف عليها من 
خالل 20 سؤااًل طرحناها 

عليه فأجاب عنها بكل 
رحابة صدر.. فماذا قال؟

بداية نسأل: ماذا بقي يف الذاكرة 1. 
من رحلة الطفولة والصبا؟ 

الرباءة والصفاء والنقاء.

يقولون إن الرجال معادن، فمن هو 2. 
الرجل الذي يشبه املعدن النفيس؟ 

وما صفاته؟
هو  فالوالد  الصديق،   - ال��وال��دة   - ال��وال��د 
املوّجه الرتبوي، والوالدة املدرسة، والصديق 

احلق هو املرآة اليت أرى فيها نفسي.

ـــاب.. فما 3.  لــلــنــجــاج مــقــومــات وأســـب
مـــــن خالل  الــــنــــجــــاح  مــــقــــومــــات 

جتربتك؟
أول مقومات النجاح خمافة اهلل عز وجل، 
العمل واالس��ت��ف��ادة من  ث��م اإلخ���الص يف 
خربة اآلخرين والتعلم من األخطاء وعدم 

اليأس.

القيادة علم أم فن؟ وملاذا؟ 4. 
فال  م��ت��الزم��ان،  وف��ن  علم  القيادة 

يصلح علم بدون فن أو فن بدون علم.

قاموسك 5.  يف  هلــا  وجـــود  ال  كلمة 
الشخصي.. ما هي؟ 

التسويف، فأنا أرفض ذلك السلوك متامًا ملا 
له من نتائج سلبية خطرية.

حياة 6.  منهج  متثل  الــي  الكلمة  مــا 
بالنسبة لك؟

اإلرادة، فهي أمضى سالح لتجاوز املصاعب 
وحتقيق الطموحات. 

يف حياة كل إنسان نقطة حتّول.. 7. 
فما نقطة التحّول يف حياتك؟

االخنراط يف احلياة العسكرية بكل ما يرتبط 
بذلك من انضباط وجدية واستشعار للمسؤولية.

اإلرادة سالح لتحقيق الطموحات 
وتجاوز التحديات

التسويف كلمة ال وجود لها في 
قاموسي الشخصي

واالنخراط في الحياة العسكرية 
أبرز نقطة تحّول في حياتي

إلى كل شعوب العالم.. انبذوا 
العنف واجنحوا للسالم 

العقيد فايز صبيان البراق

مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة
مكة المكرمة لشؤون العمليات
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متى يبكي الــرجــال؟ وهــل مثة 12. 
موقف جعلك تذرف الدموع؟

أنفسهم  مع  الرجال يف مواقف عدة  يبكي 
من  مثلهم..  بكيت  ول��ق��د  اآلخ��ري��ن،  وم��ع 

خشية اهلل ومن مواقف حمزنة ومؤثرة.
األخطاء  ف��إن  م��دن��ي  دف���اع  رج��ل  وبصفيت 
من  أول  ألننا  تبكينا،  املميتة  واحل���وادث 

يواجهها ويتعامل معها.

لــيــس كـــل مـــا يــتــمــنــاه املرء 13. 
متنيته  الـــذي  فما  يــدركــه... 

ومل تدركه؟
وكوارث  م��آس  دون  يومنا  مير  أن  متنيت 

وحوادث ولكن مل حيصل هذا.

لــو مل تــكــن رجـــل دفــــاع مدني 14. 
فماذا تتمنى أن تكون؟

مهمة  من  أعظمها  فما  مدني،  دف��اع  رج��ل 
حلماية األرواح واملمتلكات.

مكان ال تستطيع نسيانه وحتّن 15. 
لزيارته. 

القدس الشريف أوىل القبلتني.

أوقات 16.  يف  املــفــضــلــة  هـــوايـــاتـــك  مـــا 
الفراغ؟

املشي والسباحة والقراءة.

متى تشعر باخلوف؟ 17. 
اهلل  م��ع  بنفسي  أخ��ل��و  عندما 

سبحانه وتعاىل.

أمــامــك ورقـــة بــيــضــاء.. ماذا 18. 
تكتب عليها؟

اترك الرتدد يف اختاذ القرار.. وإياك والتذبذب 
يف املواقف.. بل اجزم واعزم وتقدم.

ومل 19.  ترسلها  أن  متنيت  رســالــة 
تفعل.

العنف  ان��ب��ذوا  ال���ع���امل..  إىل ك��ل ش��ع��وب 
واجنحوا للسالم.

بالنسبة 20.  يــعــين  مـــــاذا  ـــنـــدم  ال
لك؟
عدم العودة للخطأ.

بيت شعر تستشعره وتتمثل به 21. 
دائمًا يف مناسباتك؟
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية

فإن فساد الرأي أن ترتددا  

المشي والسباحة والقراءة 
هواياتي المفضلة في 

أوقات الفراغ

الندم يعني التعلم من 
األخطاء وعدم تكرارها

دام عزك يا وطن 
دام عزك
يا وطن..

كلمة حب 
ودعاء صادق
وأمنية غالية

وإحساس 
بالزهو 
وشرف 

االنتماء لبالد 
احلرمني

كل هذه املعاني نستشعرها يف 
االحتفال بيوم الوطن

وذكرى ملحمة توحيد اململكة 
وجنتهد يف التعبري عنها 

برفع األخضر اخلفاق عاليًا 
واالحتفاء بالرتاث الشعيب

وتقدميه بكل حب لألجيال اجلديدة
ليعوا تاريخ وطنهم، ويدركوا 

مسؤوليتهم
يف محاية هذا الرتاث األصيل 

ودورهم يف مواصلة العطاء باجتاه 
املستقبل

»دام عزك يا وطن« 
ليست جمرد كلمات احتفالية
لكنها قناعات حقيقية ألبناء 

اململكة 
حمفورة يف قلوبهم وعقوهلم

يؤكدها هذا التالحم الرائع حول 
قيادتهم الرشيدة

وتنافسهم يف التعبري عن فرحتهم 
يف يوم الوطن

ومبادراتهم التطوعية لدعم جهود 
األجهزة احلكومية 
يف الشدائد واحملن.

دام عزك يا وطن
بقيادة حكيمة فتحت قلبها وأبوابها 

ألبنائك 
يف صورة ال مثيل هلا 

وأبناء بادلوا قيادتهم حبًا حبب ووفاء 
بوفاء 

وسخاء بعطاء 
دمت ودام عزك يا وطن

مدير شعبة اإلعالم 
الناطق اإلعالمي
للدفاع المدني

الرائد عبداهلل 
العرابي الحارثي
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دراسته  ال��ش��ه��ري يف  ال��دك��ت��ور  وط���رح 
للدكتوراه، اليت حصل عليها من جامعة 
من  ع��ددًا  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف 
الظاهرة  ه��ذه  م��ع  للتعامل  ال��ت��وص��ي��ات 
اخلطرية،  السلبية  آث��اره��ا  م��ن  واحل���د 
أهمها حبث إمكانية إجياد قطاع أمين 
أقسام  وإنشاء  البيئة«،  »شرطة  يسمى 
على  االعتداء  قضايا  يف  للنظر  قضائية 

سالمة البيئة.
ال��ش��ه��ري يف مقدمة  ال��دك��ت��ور  وي��ع��رض 
للحفاظ  اإلس��الم��ي��ة  املنطلقات  دراس��ت��ه 
مجيع  من  البيئة  على 
اليت  املم�������ارس���ات 
سالمتها،  ت����ه����دد 
ودالئل ذلك من القرآن والسنة 

ملشكلة  يتعرض  أن  قبل  املطهرة،  النبوية 
من  حي���دث  فيما  تكمن  ال���يت  ال���دراس���ة 
النباتي الطبيعي  الغطاء  اعتداء جائر على 

وانعكاسات  اململكة،  مناطق  ببعض 
ذلك على األمن البيئي، معتمدًا على نتائج 
عدد من الدراسات والبحوث املتخصصة، 
وتقارير عدد من اجلهات املختصة بسالمة 

البيئة.
مشكلة  أن  الشهري  الدكتور  ويؤكد 
اململكة  يف  الطبيعي  ال��ن��ب��ات��ي  ال��غ��ط��اء 
يف  تتمثل  م��ا  ب��ق��در  ن��درت��ه  يف  تكمن  ال 
الوطنية  ال��ث��روة  االس��ت��غ��الل اجل��ائ��ر هل��ذه 
وذلك  محايتها،  جهود  وضعف  الطبيعية، 
الباحة  منطقة  يف  ال��وض��ع  ع��ل��ى  ق��ي��اس��ًا 
املناطق  أك��ث��ر  م��ن  لكونهما  وع��س��ري، 
السعودية اليت يوجد بها غطاء نباتي كثيف 
يعيش بشكل طبيعي فطري، فضاًل عن 
التدهور هلذا املورد  ارتفاع معدالت وحجم 

في دراسة شملت 419 متخصصًا في سالمة البيئة

تحت عنوان »مخاطر االستغالل الجائر للغطاء النباتي على 
األمن البيئي« رصد الباحث الرائد الدكتور علي بن عبداهلل 

الشهري مدير شعبة البحوث الميدانية واإلدارية بمركز 
الدراسات والبحوث بالدفاع المدني، على مدار 10 سنوات، 

وقائع االعتداء على الغطاء النباتي في كل من منطقتي الباحة 
وعسير، وما نتج عن ذلك من أضرار تهدد سالمة البيئة وتؤثر 

سلبًا على المقومات الطبيعية للتنمية.

االستغالل الجائر
للغطاء النباتي 

يهدد مفهوم األمن 
الشامل

بحث إمكانية إيجاد 
شرطة للبيئة وأقسام 

قضائية للنظر في 
قضايا استغاللها

الرائد الدكتور علي الشهري
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املهم، والتقارب الكبري بني املنطقتني من 
واملناخية  اجلغرافية  املنطقة  طبيعة  حيث 

واألصناف الشجرية اليت تنمو بهما.
وتكمن أهمية دراسة الدكتور الشهري يف 
أنها من الدراسات األمنية األوىل يف جمال 
إحصاءات  وتقدم  باململكة،  البيئة  محاية 
النباتي  الغطاء  تدهور  ظاهرة  حول  دقيقة 
نتائج علمية موثقة  الطبيعي، كما تطرح 
هذه  م��ك��اف��ح��ة  ج��ه��ود  تفعيل  يف  ت��ف��ي��د 

الظاهرة وجتنب خماطرها.
حجم  على  التعرف  إىل  ال��دراس��ة  وتهدف 
النباتي  ال��غ��ط��اء  ع��ل��ى  االع���ت���داء  ظ��اه��رة 
االعتداء،  هذا  أشكال  وأه��م  الطبيعي، 
النباتي  للغطاء  اجلائر  االستغالل  وتأثري 
الطبيعي على األمن البيئي، ودور األجهزة 
عن  النامجة  املخاطر  مواجهة  يف  املعنية 

ذلك.
دراسته  ال��ش��ه��ري يف  ال��دك��ت��ور  واع��ت��م��د 
رئيسية  ف��ئ��ات  ث��الث  آراء  استطالع  على 
منها  األوىل  الفئة  ال��دراس��ة:  جمتمع  متثل 
تشمل العاملني يف اجلهات املعنية بالبيئة أو 
اهليئة  ومنها  البيئية،  والبحوث  الدراسات 
وإمنائها،  الفطرية  احلياة  الوطنية حلماية 
البيئة،  ومحاية  لألرصاد  العامة  والرئاسة 

البيئية  ل���ل���دراس���ات  ال��ع��ل��م��ي  وامل���رك���ز 
وشعبة  خ��ال��د،  امللك  جبامعة  والسياحية 
العامة  باملديرية  والبيئية  الزراعية  السالمة 
الثانية  الفئة  املدني، يف حني تضم  للدفاع 
البلدية  اجملالس  وأم��ن��اء  وأع��ض��اء  رؤس��اء 
مبنطقيت عسري والباحة »منطقة الدراسة«، 
أما الفئة الثالثة فتشمل العاملني املختصني 
الدفاع  النباتي  مبديريات  الغطاء  بقضايا 
وبلغ  ال��دراس��ة،  مبنطقة  والشرطة  املدني 
شخصًا   »419« ال��دراس��ة  جمتمع  إمجالي 
مت  استبانة  خ��الل  من  الثالث  الفئات  من 

تصميمها هلذا الغرض.
واعتمد الدكتور الشهري تبعًا لذلك على 
استخدام املنهج الوصفي، الذي يعتمد على 
مجع احلقائق والبيانات وتصنيفها ومن ثم 
النتائج  الس��ت��خ��الص  وتفسريها  حتليلها 
للجانب  بالنسبة  احمل��ت��وى  وحتليل  منها، 

التطبيعي لعملية اإلحصاء.
للمخاطر  تعريفًا مركزًا  الدراسة  وتقدم 
ظاهرة  ح��دوث  احتمال  وتعين  البيئية، 
يف  خمتلفة  أض����رارًا   حتمل  معينة  بيئية 
منطقة ما ويف وقت معني نتيجة أفعال غري 
مسؤولة يقوم بها اإلنسان جتاه بيئة عامة 

أو الغطاء النباتي الطبيعي.

الحريق يتصدر قائمة 
حاالت االستغالل الجائر 
للغطاء النباتي بنسبة 

83 % يليه الزحف 
العمراني واالحتطاب
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أورده صاحب  ما  وف��ق  البيئي،  األم��ن  أم��ا 
القصوى  احلماية  حتقيق  فيعين  الدراسة، 
للبيئة ومنع االعتداء عليها أو اإلضرار بها، 
من خالل جمموعة من السبل الوقائية تسبق 
وأخ��رى عالجية  الضرر،  أو  التعدي  وق��وع 
اإلضرار  أو  ال��ت��ع��دي  ح���دوث  وب��ع��د  أث��ن��اء 
بالغطاء النباتي الطبيعي، وتطبيق العقوبات 

الرادعة على املخالفني.
سوء  أساليب  أب��رز  عند  ال��دراس��ة  وتتوقف 
كل  يف  الطبيعي  النباتي  الغطاء  استغالل 
من الباحة وعسري كما رصدها الباحث، 
العمراني،  واالستغالل  احل��رائ��ق،  ومنها 
والتلويث،  واالح��ت��ط��اب  القطع  وعمليات 
وذلك من خالل إحصاء دقيق لعدد احلاالت 
اليت حدثت على مدار 10 سنوات، ومتثل 
بلغ  حيث  النباتي،  للغطاء  جائرًا  استغالاًل 
مبنطقة  منها   %24 ح��ال��ة،   1557 ع��دده��ا 

عسري و55% مبنطقة الباحة.
وتصدرت أعمال احلريق صدارة املمارسات 
بنسبة  النباتي  الغطاء  استغالل  السلبية يف 
احلاالت،  من   %83 من  أكثر  إىل  وصلت 

ثم   ،%7 بنسبة  االحتطاب  عمليات  تليها 
تقرتب  بنسبة  والزراعي  العمراني  الزحف 
من 9%، ثم رمي النفايات بنسبة ال تتجاوز 

النصف يف املئة من عدد احلاالت.
للغطاء  تعريفًا  الشهري  الدكتور  وق��دم 
النباتات  ك��ل  ب��أن��ه:  الطبيعي  ال��ن��ب��ات��ي 
املنتشرة طبيعيًا يف مناطق الغابات واملراعي 
والواحات والغياض والروضات دون تدخل 
والشجريات  األش��ج��ار  ويشمل  اإلن��س��ان، 
واألعشاب، كما يعرف االستغالل اجلائر 
هل���ذا ال��غ��ط��اء ب��االس��ت��ع��م��ال امل��ف��رط وغري 
النباتي، مما  للغطاء  املعتدل  املعقول وغري 
ومبا  وال���زوال،  لإبادة  امل��ورد  يعرض هذا 
التجدد  على  النباتي  الغطاء  ق��درة  يفوق 

والتعويض.
هلذا  البيئية  امل��خ��اط��ر  ال��دراس��ة  وع���ددت 
التوازن  اختالل  ومنها  اجلائر،  االستغالل 
البيئي، والتغريات السلبية يف املناخ، ونقص 
أكاسيد  نسب  زي��ادة  مقابل  األكسجني 
الكربون، واجنراف الرتبة، وزيادة سرعة 
ال��ري��اح وزح���ف ال��رم��ال، وف��ق��دان التنوع 

األحيائي، إضافة إىل خماطر التصحر.
أن  على  التأكيد  إىل  ال��دراس��ة  وخلصت 
الطبيعي  النباتي  للغطاء  اجلائر  االستغالل 

يؤثر سلبًا بشكل مباشر أو غري مباشر على 
األمن مبفهومه الشامل، واألمن البيئي على 
األجهزة  برامج  جهود  وأن  التحديد،  وجه 
إىل  حباجة  النباتي  الغطاء  حبماية  املعنية 

مراجعة وتفعيل.
واق�����رتح ال��دك��ت��ور ال��ش��ه��ري ع�����ددًا من 
ظاهرة  م���ن  ل��ل��ح��د  ت���ه���دف  ال���ت���وص���ي���ات 
مت  ال��ن��ب��ات��ي،  للغطاء  اجل��ائ��ر  االس��ت��غ��الل 
مرئيات  ضوء  على  األولوية  حسب  ترتيبها 

جمتمع الدراسة، وهي كما يلي:
اجلائر  االس��ت��غ��الل  ظ��اه��رة  م��ع  التعامل   •
وتكامل  وطنية  كأولوية  النباتي  للغطاء 

جهود اجلهات املعنية للحد من خماطرها.
بها  املعمول  اإلج���راءات  النظر يف  إع��ادة   •
تفعيل  الظاهرة، وضرورة  هذه  مواجهة  يف 
األنظمة والتشريعات وتطبيقها بكل حزم.

• تفعيل دور املؤسسات احلكومية للتصدي 
هلذه الظاهرة والتوعية مبخاطرها.

إن���ش���اء ق��ط��اع أمين  حب���ث إم��ك��ان��ي��ة   •
متخصص يف محاية البيئة »شرطة البيئة«، 
االعتداء  للنظر يف قضايا  وأقسام قضائية 

عليها.
• تأهيل األجهزة األمنية املختصة يف اجملال 

البيئي مبا حيقق متطلبات األمن البيئي. 

توصيات لمكافحة 
االستغالل الجائر للغطاء 
النباتي الطبيعي كأولوية 

وطنية

1557 حالة استغالل
جائر للغطاء النباتي 
 بالباحة وعسير على

مدار 10 سنوات
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عقيد صالح بن علي العايد 
مدير اإلدارة العامة

للعالقات واإلعالم 

مستقبل
الصحافة الورقية

الصحف  مستقبل  ح��ول  املاضية  القليلة  السنوات  خ��الل  اجل��دل  تزايد 
التفاعلي،  اإلعالم  ووسائل  اإللكرتونية  الصحف  مواجهة  يف  املطبوعة 

اليت صاحبت الثورة اهلائلة يف تقنيات املعلومات واالتصاالت.
ويؤكد فريق من املتحمسني لإعالم اجلديد والصحف اإللكرتونية أن 
ذلك  على  ويدللون  الطبيعي،  التطور  زوال حبكم  إىل  الورقية  الصحف 
بالزيادة املطردة يف أعداد قراء الصحف اإللكرتونية، واليت تقدر بأكثر 
الورقية  الصحف  فقدان  بعد  والسيما  سنويًا،  القراء  عدد  من   %9 من 
األحداث  ومتابعة  األخبار  بث  يف  السرعة  حيث  من  اإلخبارية  وظيفتها 
التلفزيونية واملواقع اإلعالمية اإللكرتونية، فضاًل عن  بالقنوات  مقارنة 
والذين  األطفال،  وحتى  والشباب،  الناشئة  من  اجلديدة  األجيال  ميل 
إىل  العربية،  ال��دول  يف  السكان  ع��دد  من   %  60 على  يزيد  ما  ميثلون 

التعامل مع شبكة اإلنرتنت كمصدر رئيس للمعلومات.
واحلقيقة أن املشاهدات تنتصر ألصحاب الرأي القائل برتاجع الصحافة 
الورقية إىل حد االندثار، حيث ال متتلك أي ميزة تنافسية يف أداء الوظيفة 
اإلخبارية، إضافة إىل حمدودية مساحات التفاعل واملشاركة فيما تقدمه 
مقارنًة بالفضائيات والصحف اإللكرتونية، ويف املقابل فإن مثة معطيات 
أخرى تشري إىل أن الصحافة الورقية ال تزال أمامها فرصة كبرية للحضور 
اخلرب  وراء  ما  معرفة  يف  للقارئ  حقيقية  احتياجات  تليب  ألنها  والنمو، 
واالطالع على آراء وحتليالت ومالبسات ال تهتم بها الصحف اإللكرتونية 
والقنوات التلفزيونية، بفعل حرصها على حتقيق السبق الزمين يف توصيل 

اخلرب.
وجود  رغم  الورقية  الصحف  باستمرار  القول  هذا  أصحاب  ويستشهد 
والزيادة  املاضيني،  العقدين  خ��الل  عددها  وتزايد  الفضائية  القنوات 
الكبرية يف أعداد الصحف اإللكرتونية، بل واستحواذ الصحف الورقية 
على النصيب األكرب من »كعكة« اإلعالنات اليت توفر املصدر األول 
وجودها يف  إثبات  عن  اإللكرتونية  الصحف  عجزت  لتمويلها، يف حني 

سوق اإلعالن.
يف  الورقية  الصحف  لبقاء  األك��رب  التحدي  يتمثل  وذاك  ه��ذا  بني  وم��ا 
واالقرتاب من  والتحليل  النقد  إىل  اإلخبارية  الوظيفة  قدرتها على جتاوز 
احلاجات احلقيقية ألبناء اجملتمع الذي تصدر فيه، والعمل على تطوير 
مهارات العاملني بها ألداء هذا الدور، مع االنتباه إىل أن استحواذها على 
احلصة الكربى من اإلعالنات ليس مؤشرًا على استمرارها، حيث إن 
اجلمهور،  لدى  وقبواًل  انتشارًا  األكثر  الوسيلة  إىل  دائمًا  يتطلع  املعلن 
وإن قناعات املعلنني بالصحف الورقية من الطبيعي أن تتغري وتتأثر حبجم 
انتشارها مقارنًة بالصحف اإللكرتونية، اليت يتضح أن حجم انتشارها 

ومنوها يفوق كثريًا عمرها القصري الذي ال يتجاوز عدة سنوات.
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الفهيدي  العقيد  جتربة  وتزخر 
املستفادة  الدروس  من  بالكثري 
على  احل����وادث  م��ع  التعامل  يف 
وأنواعها،  أس��ب��اب��ه��ا  اخ��ت��الف 
الدروس  ه�����ذه  أول  وح�������ول 
الدفاع  لرجال  أهمية  وأكثرها 

الفهيدي  العقيد  أك��د  امل��دن��ي 
احلوادث  مع  األمثل  التعامل  أن 
احملور  حم��وري��ن:  ع��ل��ى  يشتمل 
العمل  ف���رق  ت��ك��ون  أن  األول 
مدربة تدريبًا مناسبًا على أعمال 
املواجهة، ولديها اخلربة الالزمة 
املختلفة،  احل��وادث  مع  للتعامل 

مع القدرة على استخدام أجهزة 
ومعدات التدخل.

التنسيق  ه���و  اآلخ����ر  واحمل�����ور 
احلكومية  اجلهات  مع  الفعال 
ذات الصلة املباشرة باحلوادث، 
ل��دع��م امل��وق��ف وس��رع��ة حتقيق 
وعندما  امل���ط���ل���وب،  اإلس���ن���اد 
اهلل  ب���إذن  ميكن  ذل��ك  يتحقق 
مستوى  إىل  الوصول  وج�ل  ع�ز 
احلوادث  م���ع  األمثل  التعام�ل 

والسيطرة عليها.
وعن أصعب احلوادث اليت تواجه 
امل��دن��ي أضاف  ال���دف���اع  رج����ال 
العديد  هنالك  الفهيدي:  العقيد 
ال��يت ميكن أن  م��ن احل����وادث 
املدني  ال���دف���اع  رج����ال  ت���واج���ه 
مثل  معها،  التعامل  يف  صعوبة 
من  وما حتدثه  السيول  ح��وادث 
املمتلكات  يف  مدمرة  تأثريات 
تعترب  حيث  ل����ألرواح،  وإزه���اق 
أصعب  من  فيها  اإلنقاذ  أعمال 
سرعة  بسبب  العمليات،  أن��واع 

امل��ي��اه وم��ا تسلكه من  ان��دف��اع 
طرق صعبة وتضاريس خمتلفة، 
جتعل األمر يف غاية التعقيد عند 
البحث  أو  اإلنقاذ  أعمال  تنفيذ 

عن الضحايا.
املواد  أي��ض��ًا ح����وادث  وه��ن��ال��ك 
البرتولية،  وامل��واد  الكيميائية 
توخي  إىل  فالتعامل معها حيتاج 
ال��دق��ة واحل����ذر، ن��ظ��رًا مل��ا قد 
حيصل من مفاجآت غري متوقعة 

أثناء مباشرة هذه احلوادث. 
وعن احلادث الذي أثر يف نفس 
العقيد الفهيدي، قال: حدث أن 
ال��زم��الء م��ن شرفة  سقط أح��د 
الفنادق  ب��أح��د  ال��ت��اس��ع  ال����دور 
باملسجد  احمل��ي��ط��ة  السكنية 
اندالع  بسبب  الشريف،  النبوي 
ألسنة اللهب أثناء حماولة إمخاد 
ح��ري��ق ش��ب ب��ال��ف��ن��دق، فكان 
النفس  يف  م��ؤث��رًا  املنظر  ذل��ك 
ألب��ع��د احل����دود مب��ا س��ط��ره من 
ب��ط��ول��ة وت��ض��ح��ي��ة ألح���د رجال 
ال��دف��اع امل��دن��ي، م��ش��ريًا إىل أن 
قسوتها  رغ���م  احل����وادث  ب��ع��ض 
الدفاع  رج���ال  خل���ربات  تضيف 
السيول  ف����ح����وادث  امل����دن����ي، 
مؤخرًا  وقعت  اليت  والفيضانات 
احلوادث،  أق��س��ى  م���ن  ت��ع��ت��رب 
فخالل هذا العام والعام املاضي 
املدني  ال���دف���اع  ف���رق  ب���اش���رت 
اململكة  م��ن��اط��ق  م��ن  ع���دد  يف 
القاسية  احل���وادث  م��ن  العديد 

 العقيد جهز الفهيدي:

حوادث السيول
أصعب الكوارث على 

رجال الدفاع المدني

يجب أن نسابق 
الزمن لتوظيف 

التقنية الحديثة في 
مواجهة المخاطر 

المحتملة 
االستفادة من 
برامج التدريب 
والقدرة على 

استخدام المعدات 
الدرس األكثر 

أهمية لرجل الدفاع 
المدني 

يمتلك العقيد جهز بن عبيد الفهيدي نائب مدير الدفاع المدني 
بمنطقة القصيم رصيدًا كبيرًا من الخبرات التي ترسخت عبر 

سنوات طويلة من العمل، ومباشرة كثير من الحوادث.

ث
دا

أح
 و

ال
رج

حاوره: الرائد إبراهيم أبا اخليل
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الناجتة عن تلك السيول، إال أن 
التعامل مع تلك احلاالت أضاف 
تلك  يف  للعاملني  ك��ب��رية  خ��ربة 
اجلهات  إىل  إضافة  ال��وح��دات، 
احلكومية األخرى ذات العالقة 

بأعمال الدفاع املدني.
رجال  الفهيدي  العقيد  ونصح 
االهتمام  املدني بضرورة  الدفاع 
أساليب  وم��ع��رف��ة  ب��ال��ت��دري��ب 
وتطوير  احل���وادث  م��ع  التعامل 
العملية  وق��درات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
األجهزة  اس���ت���خ���دام  وإت����ق����ان 
الطريق  هو  هذا  ألن  واملعدات، 
احلوادث  ك����اف����ة  مل���واج���ه���ة 
والسليم  ال��ص��ح��ي��ح  ب��ال��ش��ك��ل 
مؤكدًا  وج���ل،  ع��ز  اهلل  ب���إذن 

للحوادث  الفجائية  الطبيعة  أن 
تتطلب التدخل السريع ملا للوقت 
احلوادث  مجيع  يف  أهمية  م��ن 
الدفاع  ف����رق  ت��ب��اش��ره��ا  ال����يت 
عندما  أهمية  وي���زداد  امل��دن��ي، 
إىل  حتتاج  أرواح  هنالك  تكون 
وختليصها،  إلن��ق��اذه��ا  ت��دخ��ل 
وقال العقيد الفهيدي: ففي هذه 
النوعية من احلوادث أجد نفسي 
وأستشعر  ال��وق��ت  م��ع  سباق  يف 

أهميته وقيمته.
وأش�����ار ال��ع��ق��ي��د ال��ف��ه��ي��دي إىل 
مواجهة  يف  ال��ع��م��ل  ظ���روف  أن 
م���ن حادث  احل������وادث خت��ت��ل��ف 

له  ح�����ادث  ف��ك��ل  آخ�����ر،  إىل 
املختلفة عن  ظروفه وخصائصه 
الدروس  تبقى  ول��ك��ن  غ���ريه، 
واملستخلصة  املستفادة  العملية 
م��ن ت��ل��ك احل�����وادث ه��ي حمور 
االهتمام لتطوير مستوى األداء، 
وه���ذه م��س��ؤول��ي��ة ي��ش��رتك فيها 
على  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع  العاملون 
التخطيطية  مستوياتهم  خمتلف 
بإذن  يتحقق  حتى  والتنفيذية، 
ملا  امل���ن���اس���ب  ال���ت���وظ���ي���ف  اهلل 

يستخلص من تلك الدروس.
يف  احلديثة  التقنيات  دور  وع��ن 
املدني،  ال��دف��اع  ق��درات  تطوير 
أكد العقيد الفهيدي أن املتابع 
املدني سيالحظ  الدفاع  ألعمال 
الذي  الكبري  التقدم  شك  دون 
الربامج  مجيع  يف  إل��ي��ه  وصلنا 
من كل  واستفادتنا  واألعمال، 
جديد يف عامل التقنية احلديثة، 
ومثلما أصبحت التقنية احلديثة 
يف وقتنا احلالي ركيزة أساسية 
احلياة  جم������االت  ك���اف���ة  يف 
احلديثة، فإنها أيضًا ركيزة يف 
عمل الدفاع املدني، اليت تسعى 
لالستفادة من كل وسائل التقنية 
التنمية  برامج  خلدمة  احلديثة 
يف مجيع اجمل����االت، وحن��ن يف 
زلنا  وما  استفدنا  املدني  الدفاع 
نعمل على االستفادة من كل ما 
هو جديد يف هذا اجملال، حتى 
وال  أعمالنا،  تطوير  يف  نسهم 
يوجد وهلل احلمد حوادث وقعت 
احلديثة  التقنية  وج��ود  ومتنيت 
أن  جيب  ولكن  معها،  للتعامل 
نكون مستعدين لكل حادث، 
من  لنستفيد  الزمن  نسابق  وأن 
للتعامل مع كافة  التقنية  تطور 

املخاطر احملتملة.

تأثرت كثيرًا ببطولة 
رجل دفاع مدني 

سقط من الطابق 
التاسع أثناء إخماد 
حريق بأحد الفنادق

عن أسباب متيز رجل الدفاع املدني يف عمله يقول الرقيب أول 
اإلنسانية  الرسالة  استشعار  األسباب  هذه  أول  لعل  اجلهين: 
النبيلة يف إنقاذ األرواح واملمتلكات، واحتساب األجر على ذلك 
من اهلل سبحانه وتعاىل، فمثل هذا الشعور يبعث على التفاني 

يف العمل واإلخالص فيه. 
اليت  احل��وادث  إىل أصعب  ملفي اجلهين  أول  الرقيب  ويتطرق 
يف  الصعوبة  وجوانب  املدني،  الدفاع  رجال  تواجه  أن  ميكن 
التعامل معها، مؤكدًا أن حوادث احلريق وعملية اإلنقاذ وسط 

ألسنة اللهب هي األصعب من وجهة نطره.
يقول: مشهد  ي��زال عالقًا يف ذاكرته  ال��ذي ال  وع��ن احل��ادث 
يزال  الثالثة، فهذا احل��ادث ال  أم��ام أطفاهلا  »ام��رأة«  اح��رتاق 
حاضرًا يف ذهين بقسوته رغم مضي سنوات على وقوعه، إال 
أني تعلمت منه درسًا مهمًا هو أنه مهما كانت صعوبة املوقف 
جيب التعامل مع احلوادث حبزم بعيدًا عن املشاعر والعواطف.

الدفاع  شباب  من  زم��الءه  اجلهين  ملفي  أول  الرقيب  وينصح 
املدني بأن يكون عمل رجل الدفاع املدني خالصًا لوجه اهلل، 
التقنيات  التدريبات بشكل مستمر الستيعاب  وباملداومة على 
حادث  أي  ملواجهة  واالستعداد  اإلنقاذ،  عمليات  يف  احلديثة 
سرعة  ذل��ك يف  أهمية  على  م��ش��ددًا  ال��ظ��روف،  مهما كانت 
التدخل أثناء مباشرة احلوادث، ودلل على ذلك حبادث المرأة 
أن  إال  منزهلا،  شرفة  فوق  من  بالقفز  االنتحار  تعتزم  كانت 
سرعة وصول الدفاع املدني للموقع يف الوقت املناسب والتدخل 

السريع منعها من االنتحار.

الرقيب أول
ملفي علي اجلهين:
استشعار 

الرسالة
اإلنسانية 

للدفاع 
المدني أول 

أسباب التمّيز 
في أداء 

المهام

الرقيب أول ملفي علي الجهني رئيس قسم اإلسناد 
واالحتياط المكلف في المدينة المنورة من الكفاءات 

المتميزة التي تمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرة الميدانية، 
يحتفظ في ذاكرته بدروس ال تنسى تعلمها واستفاد 

منها في مباشرة الكثير من الحوادث.
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تقنية
النانو

سأتكلم في هذا المقال عن أحدث التقنيات في الوقت الحديث؛ وهذه 
التقنية تدخل في كل التخصصات العلمية، أال وهي تقنية )النانو(. وفي 
اعتقادي أنه من المهم إعطاء  فكرة عامة وموجزة لغير المتخصصين 
عن هذه التقنية، حتى ال يقال إننا أمة جاهلة ال نواكب آخر ما توصل 

إليه العلم الحديث.  
اهتمام  ومركز  الجديد  القرن  تقنية  هي  النانو  تقنية  أن  المعلوم  من 
تطلعات  في  السر  ويكمن  والتخصصات،  المجاالت  كافة  في  العلماء 
وآمال هؤالء العلماء بأنها ستحدث نقلة كبيرة ال يمكن تخيلها، وبأنها 
قد تختصر سنوات عديدة من البحوث والتجارب. وأكاد أجزم بأنك لو 
سألت أحد المهتمين بهذه التقنية عن حدود االستفادة منها وإلى أي 
مدى يمكن أن توصلنا، فسيحوم جوابه في دائرة التوقعات واآلمال، 

فال أحد يمكن أن يخمن ما سوف تؤدي إليه هذه التقنية. 

المهندس
أحمد عايض سعد

أخصائي أمن معلومات

NANO

اع
شع
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تأريخ تقنية النانو
حبثي  عند  تامًا  اتفاقًا  أجد  مل 
حول  التقنية  ه���ذه  ت��اري��خ  ع��ن 
تطورت  متى اكتشفت وكيف 
استخدامها..  بدأ  زمان  أي  ويف 
ولكن ذكر يف عدة مواقع أن 
النانو  بتقنية  ال��واس��ع  االهتمام 
 1996 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  إىل  يعود 
مركز  ق��ام  عندما  و1998م، 
تقييم التقنية العاملي األمريكي 
تقوميية  ب��دراس��ة    )WTEC  (
ألحب����اث ال��ن��ان��و وأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
هذه  وخلصت  التقين،  اإلب��داع 

الدراسة إىل نقاٍط من أهمها: 
مستقباًل  ال��ن��ان��و  ل��ت��ق��ن��ي��ة  أن 
اجملاالت  مج��ي��ع  يف  ع��ظ��ي��م��ًا 
الطبية والعسكرية واملعلوماتية 
واحلاسوبية  واإلل���ك���رتون���ي���ة 
والزراعية  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 
تقنية  وأن  وغ��ريه��ا،  احل��ي��وي��ة 
فهي  اخللفيات،  متعددة  النانو 
الفيزياء  م��ب��ادئ  ع��ل��ى  تعتمد 
والكيمياء واهلندسة الكهربية 
وغريها،  وال���ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة 
األحياء  ختصصي  إىل  إض��اف��ًة 
الباحثني  فإن  ول��ذا  والصيدلة.. 
يف جماٍل ما البد من أن يتواصلوا 
أخرى  جم��االت  يف  اآلخرين  مع 
خلفية  على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن 
النانو،  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ن  ع��ري��ض��ٍة 
ومشاركة فعالة يف هذا اجملال 
ذوي  اإلداري��ني  أّن  املثري، كما 
األحباث  ه��ذه  وداعمي  العالقة 
عام  ب��إجي��از  ُيلّموا  أن  م��ن  الب��د 

عن هذه اجملاالت. 

ما تقنية النانو؟
بأنها  ت����ع����رف  أن  مي����ك����ن 
اجلزيئات  مستوى  يف  اهلندسة 
وهي  ال����ذرات(،  م��ن  )جمموعة 
الكثري  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ت��ش��م��ل 
اليت  والعمليات  التقنيات  م��ن 
تكون  عندما  امل��ادة  مع  تتعامل 
يف أحجام متناهية الصغر تقدر 
)النانومرت  نانومرت   100-1 بنحو 

املرت(،  من  مليون  ألف  من  جزء 
حيث إن املادة عند هذا احلجم 
خاصية  مثل  خصائصها  تتغري 
ويصبح  واملغناطيسية،  ال��ل��ون 

هلا القدرة على أن تغري السلوك 
واخلصائص الكهربائية بصورة 

غري متوقعة. 
قد  ال��ن��ان��و  تقنيات  أن  وبسبب 
املادة  حجم  حسب  تصنيفها  مت 
فإن  وامل����ط����ورة،  امل��س��ت��خ��دم��ة 
منتجات هذه اهلندسة أو التقنية 
سبيل  على  تتشابه،  أن  ميكن 
واألنسجة  الوقود  خاليا  املثال: 
وما  ال��ع��ق��اق��ري،  ت��وزي��ع  وأدوات 
جيمع هذه املواد معًا هو التقارب 
علوم  ح���س���ب  هل����ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
واألحياء  والكيمياء  الفيزياء 

عند احلجم الذري.
جريدة  مقال يف  يف  جاء  وكما 
للكاتب  ال��ل��ن��دن��ي��ة(  )احل���ي���اة 
تعّرف  م����غ����رب����ي(،  )أمح�������د 
تطبيق  بأنها  ال��ن��ان��وي��ة  التقنية 
عرب  األشياء  إنتاج  يتوىل  علمي 
الصغري  املستوى  على  جتميعها 
مثل  األساسية،  مكوناتها  من 
ال���ذرة واجل��زي��ئ��ات، وم��ا دامت 
ذرات  م��ن  املكونة  امل��واد  ك��ل 
معني،  تركيب  وف��ق  مرتصفة 
ذرة  نستبدل  أن  نستطيع  فإننا 
ب���دهل���ا ذرة  ون���رص���ف  ع��ن��ص��ر 
نستطيع  وهكذا  آخر،  عنصر 
ص��ن��ع ش����يء ج���دي���د وم����ن أي 
تفاجئنا  وأحيانًا  تقريبًا.  ش��يء 

امل���واد خب��ص��ائ��ص جديدة  ت��ل��ك 
قبل،  م���ن  ن��ع��رف��ه��ا  ن��ك��ن  مل 
جديدة  جم������االت  ي��ف��ت��ح  مم����ا 
لفائدة  وتسخريها  الستخدامها 

اإلنسان، كما حدث قبل ذلك 
عند اكتشاف الرتانزيستور.

التقنية  ه���ذه  معنى  ول��ت��وض��ي��ح 
مثااًل  سنطرح  مبسطة  ب��ص��ورة 

بسيطًا:
مجيعًا  نتفق  ال��ت��ف��اح،  فاكهة 
طريقة  اختلفت  مهما  أن��ه  على 
يتغري  فلن  وأكله  التفاح  تقطيع 
طعمه ومذاقه مهما حصل، ولو 
قمنا بتقطيع وعصر قطع التفاح 
طعم  يتغري  فلن  ش��دي��دًا  عصرًا 

التفاح أبدًا.
النانو  تقنية  استخدمنا  إذا  أما 
فالوضع  ستحصل،  فاملعجزة 
حيث  ج��������دًا،  ه���ن���ا خم���ت���ل���ف 
يصبح  أن  امل��م��ك��ن  م���ن  إن����ه 
فالعلماء  ش��وك��والت��ة،  ال��ت��ف��اح 
العناصر  بعض  أن  اكتشفوا 
نقوم  عندما  تركيبها  يتغري  قد 
صغرية  أج����زاء  إىل  ب��ت��ج��زئ��ت��ه��ا 
يف  التغيري  نستطيع  وقد  ج��دًا، 
والتحكم  الرئيسية  تركيبتها 

فيها بشكل أكرب.
تنتجه  قد  ما  على  األمثلة  وم��ن 
مثاًل  ن��ذك��ر  ال��ت��ق��ن��ي��ة،  ه����ذه 
أن���ه سوف  ال��ص��ح��ة  يف جم���ال 
يكون لدى األطباء القدرة على 
األورام  ب��ع��ض  ع��ل��ى  ال��س��ي��ط��رة 
الصغرية اليت كان من الصعب 

ويف  السابق.  يف  عليها  السيطرة 
اجمل���ال ال��ع��س��ك��ري ح���دث وال 
طائرة  تتخيل  أن  ول��ك  ح���رج، 
اس��ت��ط��الع ع���ب���ارة ع���ن جمسم 
يف  وأما  صغرية.  حشرة  بشكل 
هناك  فستكون  التقين  اجملال 
الصغر،  يف  متناهية  معاجلات 
امل��ل��ح��ق��ات م���ن صغري  وأغ���ل���ب 
أن  يتوقع  وبالتالي  أصغر،  إىل 
ت��ك��ون احل���ي���اة م���ن س��ه��ل إىل 
لكل  سيكون  وأخ���ريًا  أسهل. 
جم���ال ح��ظ��ه ال���واف���ر م��ن هذه 
أعّرج  أن  أستطيع  وال  التقنية، 

هنا على كل اجملاالت.
بلدنا  ب��دور  أن��وه  أن  جيب  وهنا 
احلبيبة يف هذا اجملال، وكيف 
تكون  بأن  ترضى  ولن  مل  أنها 
يف م��ؤخ��رة ال��رك��ب، ل��ذا فقد 
البحث  مراكز  بإنشاء  قامت 
التقنية  ه��ذه  ل��دراس��ة  املتقدمة 
منها.  االس��ت��ف��ادة  م��دى  ومعرفة 
وكان املركز السعودي لتقنية 
عبداهلل  امل��ل��ك  وم��ع��ه��د  ال��ن��ان��و 
على  الشواهد  من  النانو  لتقنية 
بتهيئة  الغالية  دول��ت��ن��ا  اه��ت��م��ام 
تساعد  اليت  الوطنية  الكوادر 

يف هذا اجملال.
أمتنى  أخرية..  لي كلمة  وبقيت 
سببًا  التقنية  ه��ذه  ت��ك��ون  أن 
للسالم وحاًل ملشاكل كثرٍي من 
الشعوب ومدخاًل لراحة اجلنس 
أن  نستطيع  ال  ولكن  البشري. 
بتحوير  البعض  شغف  نتجاهل 
لينتج  ومفيد  هو جديد  ما  كل 
سالحًا فتاكًا، أو مرضًا جديدًا 
يصعب عالجه.. أمتنى أن يكون 

مشرقًا  املستقبل 
خاليًا  وض����اء 

من الشر.
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- مسريتك املمتدة من العمل يف الدفاع 
بعد  اآلن  ــيــهــا  إل تــنــظــر  املـــدنـــي كــيــف 

التقاعد؟ 
فيها  عملت  ال��يت  ال��ف��رتة  لتلك  أن��ظ��ر   -
واعتزاز، ألن  املدني بكل فخر  بالدفاع 
العمل بهذا اجلهاز هو عمل إنساني نبيل 
أراوح  حلماية  ي��ه��دف  ش���يء،  ك��ل  قبل 
إساءة  فيه  وليست  وممتلكاتهم  الناس 
لي  أت���اح  أن  اهلل  وأمح���د  ألي خم��ل��وق، 
الفرصة للقيام بهذا العمل اإلنساني طوال 
هذه السنوات يف مجيع املواقع اليت عملت 

بها.
بالدفاع  الطويلة  العملية  جتربتك   -
املدني تدفعنا للتساؤل عن رؤيتك لواقع 
الدفاع املدني السعودي مقارنة مبا كان 

عليه يف العقود املاضية؟ 
- عندما بدأت حياتي العملية يف مطلع عام 
1388ه� بعد خترجي من الكلية كانت 
فعلى سبيل  ج��دًا،  اإلمكانات حم��دودة 
املثال: يف مدينة الرياض حيث بدأت عملي 
مل يكن يوجد سوى ثالثة مراكز للدفاع 
األعشى  وش��ارع  الوشم  ش��ارع  يف  املدني 

واملعدات  التجهيزات  تتجاوز  ومل  وامللز، 
بها أكثر من ثالث سيارات إطفاء وست 
أما  واحدة،  إنقاذ  وسيارة  وايت  سيارات 
اآلن فاحلمد هلل.. مراكز الدفاع املدني 
ضخمة  واآلليات  حي،  كل  يف  منتشرة 
ومتنوعة وتغطي مجيع املهام اليت أوكلت 

جلهاز الدفاع املدني، والضباط واألفراد 

وعلى  االختصاصات  مجيع  يف  ب��اآلالف 
والتدريب،  التأهيل  من  مستوى  أفضل 
والتدخل  واالت���ص���ال  ال��رص��د  وت��ق��ن��ي��ات 
عن  فضاًل  مستوى،  أعلى  على  السريع 
لرجل  الشخصية  ال��س��الم��ة  جت��ه��ي��زات 
الدفاع املدني اليت توفر له محاية كبرية 
وقدرة على أداء املهام بأعلى كفاءة وأقل 

درجة خماطر ممكنة.
- ما احلدث األكثر حضورًا يف الذاكرة 

من خالل عملكم بالدفاع املدني؟
وبينما كنت  العملية  حياتي  بداية  يف   -
قرب  حريق  إمخ��اد  عملية  على  أش��رف 
إح���دى امل��ق��اب��ر ب��ال��ري��اض، ك���ان أحد 
منري  امسه  أن  أذك��ر  ما  وعلى  اجلنود، 
وإذا  امل��اء،  خبرطوم  ممسكًا  العتييب، 
الكهرباء  ضغط  لشبكة  امل��اء  يرفع  به 
فيسقط مصعوقًا أمام عيين - رمحة اهلل 
عليه - فتأملت أملًا شديدًا وبكيت بكاء 
م��راًَ، وال أزال أذكر هذا احلدث الذي 

تأثرت به كثريًا.
- وما املوقف األكثر صعوبة خالل هذه 

املسرية الثرية؟ وكيف تعاملتم معه؟ 

بعد سنوات من العطاء يف مواقع املسؤولية.. العميد متقاعد سليمان السالمة:

اكتسبت من الدفاع 
المدني العطف 

ومساعدة المحتاجين
رغم مرور سنوات عدة على تقاعد العميد سليمان السالمة ومغادرته موقع المسؤولية مديرًا للدفاع المدني 

بمنطقة القصيم.. إال أنه يظل أحد أعالم الدفاع المدني بالمملكة، وواحدًا من رجاالت هذا الجهاز المشهود لهم 
بالكفاءة واإلخالص، عاصر مراحل تطور الدفاع المدني وشهد مالمح وبرامج التحديث.. واقترب من أبرز قادة الدفاع 

المدني الذين تركوا بصمات واضحة فيما تحقق من إنجازات. وال يزال العميد سليمان السالمة محل تقدير ومحبة 
رجال الدفاع المدني بمنطقة القصيم، وكل من زامله أو عمل تحت قيادته من الضباط والجنود، الذين يرون أنه كان 
مدرسة نموذجية تخرج فيها كثير من الرجال الذين أصبحوا إضافة رائعة للدفاع المدني في جميع المواقع، يتذكره 

الجميع بإخالصه في العمل ومشاعر الود والمحبة التي جعلته صديقًا لكل من عمل معه قبل أن يكون مديرًا لهم.
مجلة »998« التقت العميد متقاعد سليمان السالمة في حوار شامل حول مسيرته في الدفاع المدني، وشهادته 

على برامج التطوير والتحديث، واهتماماته بعد التقاعد، ونصائحه لزمالئه وأبنائه رجال الدفاع المدني.. فإلى 
تفاصيل الحوار:

حوادث وفيات األطفال 
لها نصيب من دموعي 

وعطفي
الم

أع

حاوره: الرائد إبراهيم أبا اخليل
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حياة  يف  ك��ث��رية  ال��ص��ع��ب��ة  امل���واق���ف   -
رج���ل ال��دف��اع امل��دن��ي، ول��ك��ن املوقف 
األكثر صعوبة الذي أذكره كان أثناء 
مشاركيت يف أعمال احلج عام 1407ه�، 
وكنا متمركزين أمام عمائر اإلشراف 
تظاهرات  ووق��ع��ت  امل��ك��رم��ة،  مب��ك��ة 
وأحداث شغب من قبل احلجاج اإليرانيني 
الذين اعتدوا علينا بالضرب وكنا عزاًل، 
وما كان لنا إال أن حنمي معداتنا وآلياتنا 
جتهيزات  من  بها  ما  استعمال  من  خوفًا 
ض��دن��ا وض���د غ��رين��ا، وجن��ح��ن��ا يف ذلك 
على  وسيطرت  األمن  قوات  وصلت  حتى 

املوقف.
املستوى  عــلــى  اكــتــســبــتــه  الـــــذي  مـــا   -
اإلنساني من العمل بالدفاع املدني؟ وما 

تأثري ذلك على حياتك بعد التقاعد؟
املدني  بالدفاع  العمل  من  اكتسبت   -
على املستوى اإلنساني العطف ومساعدة 
الضعفاء واحملتاجني والوقوف إىل جانبهم 

قدر ما أستطيع ماديًا ومعنويًا.
- اجلــديــة واالنــضــبــاط واملـــبـــادرة صفات 
ضــروريــة لرجل الــدفــاع املــدنــي.. فهل ما 

زالت حاضرة بعد التقاعد؟
- بالطبع ما زالت هذه الصفات حاضرة 
وعلى  أبنائي  مع  خصوصًا  م��ا،  حد  إىل 
ق��در احل��اج��ة، وم��ع ش��يء م��ن التوجيه 
العسكرية  فاحلياة  واإلرش��اد،  والنصح 
مدرسة مستقلة هلا خصائصها من اجلدية 
واحلزم واالنضباط واملبادرة اليت تفيد يف 

الرتبية إىل حد كبري.
القيادات  مــن  كبري  عــدد  مــع  تعاملت   -
املدني..  الـــدفـــاع  رجــــال  مـــن  والــضــبــاط 
خاصة  مبكانة  حتظى  أمســـاء  مثــة  فهل 

لديك؟
املدني  ال��دف��اع  ملركز  رئيسًا  كنت   -
باجملمعة وكان مرتبطًا باملديرية العامة، 
العويف  فايز  أول  الفريق  وقتها  وك��ان 
مديرًا   - واس��ع��ة  رمح���ة  اهلل  رمح���ه   -
أدخل عليه  املدني، وكنت  للدفاع  عامًا 
ويوجهين  طلباتي  مجيع  فيليب  مبكتبه 
أيضًا  رؤس��ائ��ي  وم��ن  الب��ن��ه.  األب  توجيه 
اللواء عبداهلل العتييب، وقد أثر يّف كثريًا 
بهدوئه وتوجيهاته غري املباشرة. أما اللواء 
كثريًا  ف��ت��أث��رت  ع��ب��داهل��ادي  عبدالغين 
الذكر  طيب  وأما  ووضوحه.  بصراحته 
بن عبدالرمحن  بن حممد  الفريق هاشم 
فهو مدرسة شاملة ومثال لألخالق وحسن 

التعامل والتوجيه، وال أنسى دور كل من 
زاملتهم يف العمل طيلة مدة خدميت.

- كيف تنظرون إىل تطور تقنيات الدفاع 
املدني يف الوقت الراهن؟ وهل تسهل مهام 
رجل الدفاع املدني مقارنة مبا كان عليه 

الوضع من قبل؟
- ليست هناك مقارنة بني تقنيات الدفاع 
املدني يف الوقت الراهن وما كانت عليه 
من قبل، والشك يف أن التطور اهلائل يف 
مهام  كثريًا  يسهل  وامل��ع��دات  التقنيات 
أداء  على  ويعينهم  املدني  ال��دف��اع  رج��ال 
واجباتهم، السيما إن كان ذلك مصحوبًا 
بالتأهيل اجليد والتدريب املستمر، وهذا 
هو األهم، فالتدريب اجليد ال يقل أهمية 

عن املعدات املتطورة.
- هؤالء الرجال ساهموا يف تطور الدفاع 
تقول  ومــاذا  هــم؟  من  السعودي..  املدني 

عنهم؟
- الفريق أول فايز بن حممد العويف رمحه 
اهلل، ومن بعده اللواء كمال سراج الدين 
بصمات  تركوا  عنقاوي،  هاشم  واللواء 
املدني،  ال���دف���اع  ت��ط��وي��ر  يف  واض���ح���ة 
بن  هاشم  الفريق  القيادة  تسلم  وبعدما 
وقفز  السفينة  ق��اد  عبدالرمحن  حممد 
التطوير  واس��ع��ة يف جم���ال  ق��ف��زات  ب��ه��ا 
والتجهيز والتدريب، ورسخ مفهوم الدفاع 
املدني احلديث وأوجد له ثقاًل ووزنًا بني 
املدني  الدفاع  وأجهزة  األمنية،  األجهزة 
العاملية، حيث سعى إلجياد نظام الدفاع 
املدني الذي يعمل به اآلن، وواصل معالي 
التوجيري  الفريق سعد بن عبد اهلل  األخ 
ومميزة  كبرية  خ��ط��وات  وخطا  امل��س��رية 
وموفقة وواثقة باجتاه العاملية� وحصلت يف 
اآللية  التجهيزات  نوعية يف  نقالت  عهده 
الرجال  وتأهيل  تدريب  واأله��م  والفنية، 

يف الداخل واخلارج.
- يتعرض رجل الدفاع املدني أثناء أدائه 

مهامه للكثري من املواقف اإلنسانية الي 
متس مشاعره، ورمبا تستدر دموعه.. فما 

هذا املوقف بالنسبة إليكم؟
- كل احل��وادث اليت تقع فيها إصابات 
األطفال،  إصابات  خصوصًا  وفيات،  أو 

تستدر عطفي وهلا نصيب من دموعي.
- كيف تقضي وقتك اآلن؟ وهل اختلفت 

هواياتكم عما كانت أثناء العمل؟
تربية  على  ب��اإلش��راف  وق��يت  أق��ض��ي   -
أبنائي وتعويضهم عن أيام انشغالي عنهم 

بالعمل،
أما اهلوايات فلم يبق لي منها إال القراءة 

متى وجدت وقتًا هلا.
- ما النصيحة الي توجهونها لزمالئكم 

وأبنائكم من رجال الدفاع املدني؟
- أن��ص��ح زم��الئ��ي وأب��ن��ائ��ي ب��ت��ق��وى اهلل 
عملهم،  أداء  يف  واإلخ����الص  والتفاني 
وعلى  أم��وره��م  ألول��ي��اء  والطاعة  وال���والء 
وولي  الشريفني  احلرمني  خ��ادم  رأسهم 
عهده ومسو النائب الثاني وزير الداخلية، 
واستشعار املسؤولية الكبرية امللقاة على 
ومكتسبات  إجن���ازات  حلماية  عاتقهم 
الوطن وسالمة أبنائه واملقيمني على ثراه.

وماذا  توجهونها؟  ملــن  أخـــرية..  كلمة   -
تقولون فيها؟ 

- أوجهها لكل من توىل منصبًا قياديًا أن 
يرأف مبرؤوسيه ويوجههم ويتغاضى عن 
أخطائهم البسيطة، ومن يستحق العقاب 
منهم فليعاقبه بعد أن يشعره بأنه يستحق 

العقاب.

ال وجه للمقارنة بين 
إمكانات الدفاع المدني 

اآلن وما كانت عليه
في الماضي

الفريق التويجري خطا 
بالدفاع المدني خطوات 

واسعة على طريق 
التطوير والتحديث
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استشعرت األمم القدمية األهمية 
اليت مُيثِّلها التدريب لرفع شأنها 

ومكانتها، فالسومريون والفراعنة 
والبابليون والرومان وما خلفوه من 

حضارات وصناعات مت العثور عليها 
يف تراثهم تعطي نتائج واضحة املعامل 
تؤكد تلك األهمية، كما أن العرب 

األوائل تنبهوا لدور التدريب وأثره 
يف ميدان القتال واحلروب، فاهتموا 

بالتدريب املستمر يف البوادي على 
فنون احلرب وركوب اخليل والرمي 
بالنبل، وبعد ظهور اإلسالم واتساع 

الدولتني األموية والعباسية نالت 
العلوم املختلفة النصيب األوفر من 

التدريب، فانتشرت املدارس واملساجد 
والبيمارستانات )املستشفيات(، وملع 

العلماء ونبغ الطالب واتسعت آفاق 
املعرفة. 

ويف القرون األخرية نال التدريب 
مكانًة رفيعًة لدى الغرب منطلًقا من 
الثورة الصناعية، حيث يوضح )محد 

محدان، 2001م ص8 و9( أن البدايات 
العامة املبكرة للتدريب مل تالحظ 

إال حديثًا، ففي الواليات املتحدة مثاًل 
أسس األخوان مورافيان عام 1745م 
مركًزا خاًصا للتدريب املهين بوالية 

بنسلفانيا األمريكية، ويف عام1872م 
استحدثت املصانع األمريكية أوىل 
املدارس اخلاصة بها كمدرسة )هو 

وشركاه( مبدينة نيويورك، اليت 
قامت بتدريب العاملني 

على استخدام آالت 
الطباعة املصنعة 

من قبلها، ثم تبعتها 
مدرسة وستنجهاوس 

الكهربائية عام 1988م، ومدارس 
أخرى صناعية كثرية.. ثم تواىل 

تبين التدريب كخيار أساسي لدى 
كافة الدول واملنظمات على اختالف 

أنشطتها وغاياتها، لرفع مستوى 
األداء واإلنتاجية، فافتتحت اجلامعات 

واألكادمييات واملعاهد واملدارس 
واملراكز اليت تستقبل املتدربني 

لتقدم هلم الربامج التدريبية املختلفة 
حبسب وظائفهم، وعلى الرغم من 

توافر القناعة التامة بارتباط التدريب 
مبخرجات املنظمات؛ غري أن ظهور 
عدٍد من املعوقات اليت برزت وقف 

حجر عثرة أمام مشولية واستمرارية 
هذا التدريب، مثل: 

 تزايد األعداد العاملة يف تلك 
املنظمات، ومن ثم تصاعد االحتياج 

ملزيٍد من الربامج التدريبية وارتفاع 
األعباء املالية لتدريبهم. 

 التوزيع اجلغرايف املرتامي األطراف 
للمنظمة داخل الدولة مع قلة 

املؤسسات التدريبية املتخصصة مبا 
يوائم ذلك التوزيع.

 ميل بعض املنظمات إىل التقليل من 
ترشيح منسوبيها حبجة عدم وجود 

البديل املناسب أو العجز احلاصل أو 
بدعوى ضغط العمل. 

 عدم رغبة الكثري من العاملني يف 
تكبد عناء السفر -رغم االعرتاف 

بأهمية التدريب- ألسباٍب ماديٍة ذات 
صلٍة باملعيشة واملواصالت، أو بسبب 
عدم القدرة على االبتعاد عن األسرة.

 اإلجراءات اإلدارية املعقدة اليت 
تتسم بها بعض إجراءات الرتشيح 

بدورات التدريب التقليدي العادي. 
 عدم رغبة البعض يف االلتحاق 

بدوراٍت تدريبيٍة تقليديٍة مجاعيٍة يف 
قاعٍة واحدٍة ألسباٍب ترجع لتدني 
مستوى الفهم أو عدم الرغبة يف 

التدريب اجلماعي.
كل ذلك جعل احلاجة ماسًة ملعاجلة 

هذه املعوقات وتقديم احللول اليت 
تليب احتياجات املنظمة واملوظفني 

من الربامج التدريبية بكل مرونٍة، 
ومل يكن هناك أجنع من أسلوب 

»التدريب عن بعد«، الذي يقدم 
الربامج التدريبية للموظف مع التحرر 

من قيود الزمان واملكان، فال 
يتطلب األمر السفر أو ترك العمل أو 

األسرة، وال تصطدم رغباته بقيود 
وعراقيل إدارية حتد من التحاقه 
بدوراٍت تدريبيٍة، ويف الوقت ذاته 

ينال املتدرب ما يناله أي متدرٍب آخر 
يكون موجودًا بني جدران قاعات 

التدريب أمام املدرب وجًها لوجه، وقد 
تتوافر له حرية االختيار بني الربامج 

والدورات التدريبية والوسيلة اليت 
تناسبه لتلقي التدريب عرب وسائط 

وتقنياٍت متعددٍة تتناسب وخصائص 
املستهدفني من التدريب، وتتوافق 

مع إمكانات املنظمات اليت ترغب 
يف اعتماد هذا النظام، بعد األخذ 
يف االعتبار باملكونات واألركان 
الرئيسة لبنائه، اليت من دونها لن 
يصل هذا التدريب 

إال للفشل التام أو 
النجاح الناقص، 

ومن ثم يصدر 
احلكم اجلائر 

بعدم صالحية هذا 
النظام.

التدريب عن بعد.. 
األهمية والمبررات

العقيد/ سامل مرزوق املطريف
مدير شعبة العمليات بإدارة الدفاع 
املدني بالعاصمة املقدسة
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يف السطور التالية نتطرق إىل 
مدخل للعقوبات التأديبية على 

املوظف العام من خالل توضيح 
املقصود بالعقوبة التأديبية.

والعقوبة التأديبية هي: اجلزاء 
ذو النوعية اخلاصة الذي يلحق 

باملوظف العام دون غريه من 
أفراد اجملتمع، فيؤدي إىل 

حرمانه من بعض أو كل املزايا 
الوظيفية اليت يتمتع بها، سواء 

بصفة مؤقتة أو نهائية، وهي 
املزايا الثابتة له بناء على صفته 

موظفًا عامًا.
املسؤولية الي خيضع هلا املوظف:

يتم توقيع العقوبة التأديبية 
على املوظف لثبوت مسؤوليته 
عن األخطاء الوظيفية، وهي 

كالتالي:

1- املسؤولية اجلنائية
وهي النتيجة الضرورية املرتتبة 

يف مواجهة أحد األفراد مبناسبة 
ما يرتكبه من جرائم باعتباره 

من أعضاء اجملتمع، وما خيضع 
له املوظف من خالل صفة 

وظيفية، وتكون يف كثري من 
األحيان من الظروف املشددة 

للعقوبة.
2- املسؤولية 

املدنية
وهي ما خيضع له 

املوظف من تعويض 
عما يرتتب على 

أفعاله من أضرار 
لإدارة أو للغري، 

وذلك بإصالح هذا 
الضرر.

3- املسؤولية 
التأديبية 

وهي اليت ميكن حتريكها 
يف مواجهة املوظف بسبب ما 

يرتكبه من أخطاء تنطوي على 
معنى اإلخالل حبسن سري العمل 
الوظيفي أو انتظامه، إضافة إىل 

ضمان حسن سري املرفق بنظام 

واطراد، وهنا البد من توافر 
عناصر أساسية هي:

أ - ثبوت ارتكاب املوظف اخلطأ 
املوقع عنه اجلزاء التأدييب.

ب - وجود جزاء يلحق باملوظف 
يف مزايا وظيفية يؤدي إىل 

حرمانه منها بصفة مؤقتة أو 
نهائية.

ت- قيام رابطة السبب 
بالعنصرين األول والثاني كسند 
لقيام السلطة التأديبية املختصة 

بتوقيع اجلزاء املقرر.

العقوبات التأديبية
مقدم / إبراهيم الفنتوخ
مكتب املدير العام
نائب األحكام العسكرية

ولوائح  أنظمة  تهدف كل 
القطاعات  يف  العمل 

مقدمتها  ويف  احلكومية- 
العسكرية  األجهزة 

واألمنية- إىل حتديد دقيق ال 
والواجبات،  للحقوق  فيه  لبس 
وإجراءات واضحة حلسن سري 
أهمية  مع  يتناسب  مبا  العمل، 

بعيًدا عن  دور هذه األجهزة 
أن  أي مناطق رمادية ميكن 

على  قدرتها  سلًبا يف  تؤثر 
مهامها. أداء 

االلتزام  أن  اجلميع  ويعلم 
هو  واللوائح  األنظمة  بهذه 

النتظام  األمثل  الطريق 
الوجه  على  املهام  وأداء  العمل 

األكمل، دون تعارض بني 
أو  والواجبات،  احلقوق 

لكن  االختصاصات،  تداخل 
تؤكد  والوقائع  املشاهدات 
األجهزة  منسوبي  معرفة  أن 
الدفاع  ومنها  العسكرية، 
واللوائح  باألنظمة  املدني، 

بها،  التزامهم  تدعم  الوظيفية 
املعرفة ميكن  وأن نقص هذه 

أن يتسبب يف خلل أو قصور يف 
األحيان.  بعض 

ورغم ندرة حدوث ذلك؛ بسبب 
العسكرية  األجهزة  به  تتمتع  ما 

انضباط ميثل مسة لكل  من 
من  سواء  إليها،  املنتسبني 
املوظفني  أو  العسكريني 

أهمية  يتضح  أنه  إال  املدنيني، 
واللوائح  باألنظمة  املعرفة 

يطرأ  قد  ما  الوظيفية، وكل 
تغيري،  أو  تعديل  من  عليها 
وهو أمر ال حيتاج إىل جهد 

التطور اهلائل يف  كبري يف ظل 
واالتصاالت،  املعلومات  تقنيات 
إطالع  باإلمكان  أصبح  حبيث 

املدني يف  الدفاع  منسوبي 
اللوائح  على كل  املناطق  مجيع 
وسهولة،  يسر  بكل  واألنظمة 
استفسارات  أية  على  واإلجابة 

يلتبس  أو تساؤالت حول ما قد 
إدارات  توليه  أمر  وهو  عليهم، 

اهتمامها،  املوظفني  شؤون 
من خالل عدد كبري من 

اإلجراءات، إال أنه من األوىل أن 
املدني  الدفاع  لدى رجل  يكون 

اللوائح  معرفة  ذاتية يف  رغبة 
حقوقه  اليت حتدد  واألنظمة 

درجة حرصه  ومبثل  وواجباته، 
تطوير خرباته يف جمال  على 

عمله امليداني أو اإلداري دون 
ولسنا  وذاك..  انفصال بني هذا 

تنمية  إن  نقول  عندما  نبالغ 
الدفاع  لرجل  الوظيفية  الثقافة 

ينتسبون  من  وكل  املدني، 
هلذا اجلهاز، تصب يف اجتاه 

مهامه  أداء  على  قدراته  تطوير 
واملمتلكات،  األرواح  يف محاية 

ذلك كثرية... على  والشواهد 

الثقافة الوظيفية 
لرجل الدفاع المدني

سعود اجلويف 
مدير إدارة شؤون املوظفني 
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شهدت اململكة العربية 
السعودية ثالثة أحداث 

خمتلفة يف طبيعتها 
وأماكن حدوثها وزمانها 
واألثر التدمريي هلا سواء 
بشريًا أو ماديًا، احلدث 

األول الذي وقع يف 
مركز العيص مبنطقة 
املدينة املنورة، وهو ذو 
طابع جيولوجي، وهو 

حدث جديد مل يتعامل 
الدفاع املدني باململكة 

مع مثله من قبل، لكنه 
استطاع بفضل اهلل 

أن يدير األزمة بكل 
كفاءة واقتدار، وأن 

يطبق إجراءات اإلخالء 
املدني لكامل سكانها 

ومرافقها اخلدمية 
وأجهزتها احلكومية 

واخلاصة، حيث مت أخذ 
االحتياطات الالزمة 

توقعًا حلدوث أي طارئ، 
ال مسح اهلل، نتيجة 

للتسارع يف عدد اهلزات 
األرضية وتصاعدها يف 

الكم والكيف، وطبقت 
إجراءات اإليواء املؤقت، 
حيث مت إنشاء خميمات 
اإليواء بكامل مرافقها 

احلكومية والصحية 
والبلدية والتطوعية، 

ومت نقل املواطنني إليها 
قبل حدوث التصدعات 

األرضية اليت كان 
الدفاع املدني حيّذر 
من حدوثها كأحد 

االحتماالت املتوقعة، 
كما مت نقل املواطنني 

إىل أماكن اإليواء الثابت 
يف كل من املدينة املنورة 

وينبع والعال، وتقديم 
الرعاية هلم وصرف إعانة 

اإلعاشة وبدل السكن 
من قبل فرع وزارة املالية 

بشكل منظم، حيث 
أشرف الدفاع املدني 

على املساكن وتأكد 
من توافر اشرتاطات 

السالمة بها، وقام بتنظيم 
استمرارية الصرف 

بشكل أسبوعي، وحصر 
األضرار للمنازل من 

خالل الكشف عليها 
مبشاركة اجلهات 

املعنية، متهيدًا إلعادة 
األوضاع إىل ما كانت 
عليه بعد زوال اخلطر.

أما احلدث الثاني 
فكان مغايرًا 
للحدث األول، 

ويتمثل يف اخلطر 
يف منطقة حدودنا 

اجلنوبية بسبب 
حماوالت تسلل 

مجاعات مسلحة، 
وكان من الطبيعي 
أن يتم إخالء القرى 

احلدودية ضمانًا 
لألمن والسالمة من 
خطر االشتباكات 

املسلحة، وقام الدفاع 
املدني بإنشاء مراكز 

اإليواء ونقل املتضررين 

إليها وإسكانهم يف 
الشقق املفروشة وتقديم 
اإلعاشة هلم، كما مت 

التعامل مع األحداث 
وفق طبيعة املوقف، وهلل 

احلمد مل حتدث أي 
خسائر يف األرواح، ومت 
تأمني احلماية الالزمة 

للمواطنني واملقيمني حتى 
انتهاء األحداث وتأمني 

املنطقة وتطهريها من هذه 
اجلماعات املسلحة وإعادة 

األوضاع إىل طبيعتها.
وجاء احلدث الثالث 
خمتلفًا عن احلدثني 

السابقني، وهو حادث 
أليم صاحبته فاجعة 

كبرية، وأعين كارثة 

سيول جدة، حيث مت 
خالل ساعات قليلة 

حدثت بها خسائر بشرية 
ومادية، وذلك يف وقت 

كان الدفاع املدني يقدم 
خدماته كباقي األجهزة 
املعنية يف خدمة ضيوف 

الرمحن خالل موسم 
احلج لعام 1430ه�.

وتعامل الدفاع املدني مع 
هذه الفاجعة بإسكان 
وإيواء املتضررين خالل 

أيام معدودة، ومت صرف 
اإلعانة هلم يف وقت 

قياسي، وحصر اخلسائر 
البشرية وإجراءات البحث 

عن املفقودين وتشكيل 
اللجان حلصر األضرار 
وتهيئة أنظمة احلاسب 

اآللي لألجهزة املعنية 
بصرف التعويضات.

وهذه األحداث 
اليت شهدتها 

اململكة العربية 
السعودية أثبتت 

علو كعب الدفاع 
املدني يف التعامل 
مع األحداث بكل 

اقتدار، بدرجة أشاد 
بها اجلميع، ومت 

التعامل معها إعالميًا 
بكل شفافية، حيث 

مت إنشاء مراكز 
إعالمية وتعيني ناطقني 

إعالميني لنقل 
األحداث أواًل بأول 
بكل مصداقية.

الدفاع المدني
وإدارة األزمات

رائد/ خالد اجلهين
مدير إدارة العالقات واإلعالم مبديرية 
الدفاع املدني مبنطقة املدينة املنورة
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خيطئ من يضع اإلعالم يف الصفوف 
اخللفية أو حتى الوسطى من قافلة 

التوعية، فاإلعالم مبختلف أنواعه أصبح 
هو املسيطر واملوجه للسلوك البشري 

يف كثري من دول العامل، شئنا ذلك أم 
أبينا، وحنن يف هذا الوطن الغالي ال 

ننفصل عن العامل، 
ولعلنا نتفق مجيعًا على 

أن إعالمنا بكل وسائله 
بدأ يستوعب معطيات 
اإلعالم العاملي، ورغم 

هذا التطور الذي تشهده 
اآللة اإلعالمية ونعايشه 
بشكل يومي، إال أنها 
مل متنح جانب السالمة 
كثريًا من اهتماماتها، 
ورغم اإلسقاط املتتالي 

الذي يقع على رؤوسنا من الفضاء، 
وازدحام مكتباتنا بالصحف واجملالت، 
فقد ظلت السالمة طرفًا مغيبًا يف وسائل 
اإلعالم، والسؤال هنا: ملاذا حيدث هذا؟

عندما حناول اإلجابة عن هذا السؤال 
كثريًا ما تأخذنا احلرية وفق احتماالتها 
املتعددة! فهل احلديث عن السالمة هو 

بتلك الدرجة اململة اليت ال جتذب القارئ 
أو املشاهد.. وبالتالي ابتعدت عنه وسائل 

اإلعالم أو أزاحته متعمدة من أجندتها 
املليئة باملواضيع والتحقيقات املثرية اليت 

يبحث عنها القارئ أو املشاهد؟ مهما 
كانت اإلجابة جيب علينا أن نعرتف بأن 
رجل السالمة يظل حباجة إىل اإلعالم، 

كما أن اإلعالم أيضا حباجة إليه، 
فكالهما يكمل اآلخر، وال ميكن 

لفريق أن يستغين عن الفريق اآلخر، وهلذا 
فإن تأصيل السالمة لدى كافة شرائح 

اجملتمع، ونقلها من الصفوف اخللفية 
لتحتل مكانتها يف الصفوف األوىل 

من اهتمامات املواطن واملقيم، تبقى 
مسؤولية مشرتكة بني اإلعالم ورجال 

الدفاع املدني الذين يناط بهم مهام حتقيق 
القدر املطلوب من السالمة، فاإلعالم 

يبقى ذا أثر كبري ال ميكن جتاهله يف 
توجيه اجملتمع ونشر التوعية الوقائية 

بني أفراده، وتوضيح ما يدور حوهلم من 
خماطر، فالسالمة هدف يسعى الدفاع 
املدني للوصول إليه عرب وسائل اإلعالم 
املختلفة، فاألفالم التوعوية اليت يبثها 
عرب التلفاز، والتحقيقات واألحاديث 

الصحافية، والتعليمات املوجهة واملنشورة 
عرب الصحافة، والنشرات التوعوية اليت 
يتم توزيعها عرب نقاط توزيع حمددة وفق 
خطة توعوية واضحة، هي مبثابة تطويع 
اإلعالم لبث الوعي الوقائي بني كافة 

أفراد اجملتمع، ولكن هذا التطويع يظل 
قاصرًا ما مل تتوافر اجلهود من كال 

الطرفني، وأعين بهما رجل الدفاع املدني 
ووسائل اإلعالم، ملخاطبة فئات اجملتمع 

يف مواقعهم املختلفة، ومن ثم تأصيل 
السالمة بينهم، ورغم أن الوصول بربامج 
التوعية جلميع شرائح اجملتمع عرب نقاط 
حمددة يكتنفه الكثري من الصعوبات، 

إال أن اإلعالم بطبيعته وقوة نفوذه يستطيع 
تذليلها من خالل دخوله عرب منافذ ال 

تتوافر لرجال الدفاع املدني، فالوصول 
للمرأة مثاًل وتزويدها بالنشرات واألفالم 

التوعوية هدف يسعى إليه الدفاع املدني، 
باعتبارها نصف اجملتمع، لكن الوصول 

إليها يتوقف عند بعض الصعوبات اليت 
حتد من كفاءته، وبالتالي تقلل من 

جناحه رغم احملاضرات 
التوعوية اليت تقام 

للمعلمات والطالبات عرب 
دوائر التلفزيون املغلقة، 

ومن هنا فإن اإلعالم 
بكل أنواعه هو خري 

من يقوم بدور الوسيط 
أو جسر التواصل بني 
املرأة وبرامج التوعية 
املختلفة اليت ينفذها 

الدفاع املدني، والشك 
يف أن الربامج املوجهة للمرأة كثريًا ما 

تؤتي مثارها وتنجح يف القضاء على كثري 
من العادات السيئة اليت تسبب املخاطر 

املختلفة..
فتوجيه الربامج التوعوية للمرأة هو بال 

شك توجيه لكل أعضاء األسرة، وهلذا 
جيب  أال نغفل أهمية اختيار نوعية تلك 

الربامج واألوقات املناسبة لبثها، حتى 
تستطيع حتقيق أهدافها، ويبقى أن 

نعرف كم حنن حباجة إلعالم واع ونشط 
يستطيع حتريك مياه التوعية اإلعالمية 

الراكدة، غري معتمد فقط على البحث 
عن اخلرب، وما هذه اجمللة »998« إال 

صوت سنسمعه يتكرر.. ومشعة ستضيء 
لنا الطريق حنو الوصول للمواطن واملقيم.. 
لنقول هلم إن رجال الدفاع املدني معكم 

دومًا يف كل مكان. 
وختامًا أسأل اهلل السالمة للجميع، وأن 
حيفظ لنا والة األمر، ويبقي هذا الوطن 

الغالي ساملًا وآمنًا.

اإلعالم والسالمة 
العالقة المطلوبة المفقودة

الرائد/ إبراهيم أباخليل 
مدير إدارة العالقات واإلعالم مبديرية 
الدفاع املدني مبنطقة القصيم
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عام  مدير  معالي  ح��رص  وق��د   
بن  سعد  الفريق  املدني  الدفاع 
يرافقه  ال��ت��وجي��ري،  ع��ب��داهلل 
الباطن  حفر  حمافظة  وك��ي��ل 
عبدالعزيز  ب��ن  مسلط  األس��ت��اذ 
املدني  ال��دف��اع  ومدير  الزغييب 
املكلف  ال��ش��رق��ي��ة  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
املاحلي  أمح���د  سعيد  العميد 
على أداء صالة امليت على شهيد 
دفن  مراسم  وحضور  الواجب، 
حبفر  الشهداء  مبقربة  الشهيد 
الشهيد  زم��الء  وزي��ارة  الباطن، 
م��ن ج���راء احلادث  وامل��ص��اب��ني 
الدفاع  ملنسوبي  العزاء  وتقديم 

املدني حبفر الباطن. 
ونق���ل الفريق التوجي���ري تعازي 
وزي���ر  الثان���ي  النائ���ب  مس���و 
الداخلي���ة ومس���و نائب���ه األم���ري 
أمح���د ب���ن عبدالعزي���ز ومس���و 
األمني���ة  للش���ؤون  مس���اعده 
األم���ري حمم���د بن ناي���ف لذوي 
الشهيد احمليميد يف منزله حبي 
العزيزي���ة، وأبلغه���م بتوجيهات 

مسوه الكرمية. 
من جانبهم أعرب أشقاء الشهيد 
ب��ال��غ شكرهم  ع��ن  وأع��م��ام��ه 
الثاني   النائب  لسمو  وعرفانهم 
نائبه  ومس����و  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
اللفتة  هذه  على  مساعده  ومسو 
احلانية، ومواساتهم اليت كان 
هلا بالغ األثر يف التخفيف عنهم. 

حمافظة  وك���ي���ل  ن��ق��ل  ك��م��ا 
أمري  مس��و  ت��ع��ازي  الباطن  حفر 
نائبه  ومس��و  الشرقية  املنطقة 
احمليميد،  فهد  الشهيد  ل��ذوي 
وأش����اد وك��ي��ل حم��اف��ظ��ة حفر 
الدفاع  رج��ال  بشجاعة  الباطن 
املدني حبفر الباطن وإخالصهم 
أهالي  إن  وق����ال:  ال��ع��م��ل،  يف 
بالعمل  ف��خ��ورون  الباطن  حفر 
الشهيد  ق��دم��ه  ال���ذي  البطولي 
الذي  احمليميد  عبدالعزيز  فهد 
قدم حياته يف سبيل إنقاذ أرواح 

اآلخرين.
تفاصيل حادثة استشهاد اجلندي 
أول فهد احمليميد: وقعت الوفاة 
املوافق  اجلمعة  ي��وم  ص��ب��اح  يف 
25/ 8/ 1431ه� عندما استيقظ 
رجال الدفاع املدني حبفر الباطن 
على نبأ استشهاده متأثرًا حبروق 
أصيب بها أثناء قيامه مع زمالئه 

إمخاد  أثناء  احملتجزين  بإنقاذ 
ح���ري���ق ب��س��ك��ن ع���م���ال���ة من 
اجلنسية الفلبينية حبي اخلالدية 

بزميله  ليلحق  ال��ب��اط��ن،  حبفر 

 ورف��ي��ق درب���ه اجل��ن��دي عبداهلل
الذي  ال���ع���س���اف  ص�����احل  اب�����ن 
عاماًل  إن��ق��اذه  أث��ن��اء  استشهد 
إحدى  داخ����ل  م��ص��ري��ًا س��ق��ط 
قبلها  ال��ص��ح��ي  ال��ص��رف  ب���رك 
أش���ه���ر، لريحل  ب��ن��ح��و مخ��س��ة 
فضيل،  ي����وم  يف  ال���ش���ه���ي���دان 
يوم  استشهادهما  صادف  حيث 
أحوال  اختالف  ورغم  اجلمعة، 
عنوانًا  سجال  أنهما  إال  وفاتهما 
العمل  والتفاني يف  الشجاعة  يف 

وإنقاذ اآلخرين.
فهيد  ع��ت��ي��ق  ال���ع���ري���ف  ي�����روي 
إنقاذ  جمموعة  رئيس  الشمري 
الباطن،  حبفر  املدني  بالدفاع 
وال�����ذي ك����ان م���ش���ارك���ًا مع 
وأصيب  احمل��ي��م��ي��د  ال��ش��ه��ي��د 
بسيطة،  احلادث حبروق  خالل 
تفاصيل الواقعة فيقول: خرجنا 
احلادثة  مل��وق��ع  اإلن��ق��اذ  بسيارة 
وصول  ف����ور  اخل���ال���دي���ة  حب���ي 
ب��ع��م��ل كافة  ال���ب���الغ، وق��م��ن��ا 
العمل  وب��اش��رن��ا  ال��ت��ج��ه��ي��زات، 
بالصعود للدور العلوي يف الشقة 
املخصصة لسكن عمالة وافدة 
يف وقت كان الدخان الكثيف 
واقتحمنا  امل���ك���ان،  ي��غ��ط��ي 
مفلح  فواز  والزميل  أنا  األدخنة 
الشهيد  معنا  وك��ان  احلربي، 
الذي توجه حنو الغرفة احملرتقة 
إخراج  ومت  احملتجزين،  إلنقاذ 

 أصدر صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهاته 
الكريمة بصرف مليون ريال ألسرة الشهيد الجندي أول فهد المحيميد، الذي استشهد مؤخرًا أثناء إخماد حريق بحي 

الخالدية بحفر الباطن، وتضمنت توجيهات سموه رعاية أسرة الشهيد مدى الحياة، وترقيته استثنائيًا للرتبة التي تلي 
رتبته، كما أمر سموه الكريم بوضع اسم الشهيد المحيميد ضمن قائمة الشهداء.

الشهيد
فهد المحيميد..
تمّنى الشهادة فنالها

وكيل محافظة حفر الباطن:
إدارة الدفاع المدني 
تقوم بجهود كبيرة 

لخدمة األهالي وتوفير 
السالمة لهم 

ام
س

و

متابعة: حممد حيي
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الفلبينية  اجلنسية  م��ن  ع��ام��ل 
للمكان  تهوية  إجي��اد  وحاولنا 
هذه  ويف  اللهب،  قوة  وختفيف 
وزميلي  أن���ا  ت��ع��رض��ت  األث���ن���اء 
أفقدتنا  اللهب  م��ن  ك��رة  إىل 
إىل  ب��ال��زح��ف  وقمنا  السيطرة 
الشهيد  وفقدنا  الشقة،  خ��ارج 
حيث مت إنزالنا لتلقي العالج يف 
موقع احلادث، ومن ثم نقلنا إىل 
امللك  الطوارئ مبستشفى  قسم 

خالد.
ويقول الشمري: قمت باالتصال 
على زمالئي يف املوقع لالطمئنان 
نبأ  فوصلين  فهد  زميلي  على 
استشهاده - رمحه اهلل - ونزل 
عليَّ كالصاعقة. مشريًا  اخلرب 
ميتاز  ك���ان  ال��ش��ه��ي��د  أن  إىل 
دخل  من  أول  فهو  بالشجاعة، 
أو  خ���وف  دون  احل��ري��ق  م��وق��ع 
تردد، ويضيف الشمري: كان 
فهد متأثرًا بوفاة زميله الشهيد 
اجل��ن��دي ع��ب��داهلل ال��ع��س��اف - 
رمحهما اهلل - وأسأل املوىل عز 
وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع 
فسيح  وي��س��ك��ن��ه��م��ا  رمح���ت���ه 

جناته.
من جانبه عرب ماجد احمليميد، 
عن  للشهيد،  األك��رب  الشقيق 
خالص شكره لصاحب السمو 
لرئيس  الثاني  النائب  امللكي 
الداخلية  وزي��ر  ال��وزراء  جملس 

عبدالعزيز  ب���ن  ن��اي��ف  األم����ري 
ومسو نائب وزير الداخلية األمري 
أمح���د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ومسو 
للشؤون  الداخلية  وزير  مساعد 
نايف،  بن  األمنية األمري حممد 
ولصاحب السمو امللكي األمري 
املنطقة  أم���ري  ف��ه��د  ب��ن  حم��م��د 
ن��ائ��ب��ه األمري  ال��ش��رق��ي��ة ومس���و 
وملدير  عبدالعزيز،  ب��ن  جلوي 

الفريق سعد  املدني  الدفاع  عام 
ومدير  التوجيري  عبداهلل  اب��ن 
الدفاع املدني باملنطقة الشرقية، 
هلا  ك��ان  ال��يت  مواساتهم  على 
عنهم  التخفيف  األث��ر يف  أكرب 

يف مصابهم اجللل.
تأثر  الشهيد  إن  ماجد  وق��ال 
وصديقه  زميله  بوفاة  كثريًا 
وكان  ال���ع���س���اف  ع����ب����داهلل 

يتمنى الشهادة أسوة به، كما 
كان حمبوبًا من اجلميع ومن 
يوم  أنه  والدته خاصة. مضيفًا 
للسفر  يستعد  ك��ان  احل��ادث 
مدينة  إىل  ووال��دت��ه  زوجته  مع 
الدمام لقضاء عدة أيام وشراء 
البكر،  مل��ول��وده  التجهيزات 
األشهر  يف  زوج��ت��ه  إن  ح��ي��ث 

األخرية من محلها.
عبدالرمحن  ف��ي��ص��ل  وحت����دث 
احمليميد، ابن عم الشهيد فهد 
كان  ف��ق��ال:   - اهلل  رمح���ه   -
حم��ب��وب��ًا م��ن اجل��م��ي��ع، وكنا 
دائمًا  وك��ان  ألمانته،  ب��ه  نثق 
دائمًا  وي��ردد  بالصالة،  يأمرنا 
كان  لو  ويتمنى  للشهادة  حبه 
العساف  عبداهلل  زميله  مكان 
بشهور  ق��ب��ل��ه  اس��ت��ش��ه��د  ال����ذي 
قليلة، وكان حريصًا على عدم 
ويشاطره  أح��د.  م��ن  االس��ت��دان��ة 
الذي  زوجته  ووال��د  عمه  القول 
أعرفه  أنا  بقوله:  الشهيد  امتدح 
يف  قمة  فهو  صغره،  منذ  جيدًا 
واألم��ان��ة وحب  وال��ص��دق  اخللق 
اخلري للناس، ولقد قمت خبطبته 
حياة  معه  تعيش  وكانت  البنيت 
س��ع��ي��دة وك��رمي��ة، وك���ان هو 
مولودهما  ي��ن��ت��ظ��ران  وزوج���ت���ه 
»فارس«  تسميته  وينوي  البكر 
إن كان ولدًا، رمحه اهلل رمحة 

واسعة وأسكنه فسيح جناته.

- كفل الشهيد خالل حياته أحد األيتام جبمعية الرب اخلريية 
حبفر الباطن.

عن  عبدالعزيز  امللك  جبامعة  التحق  حيث  دراسته  أكمل   -
طريق االنتساب وله فيها سنتان. 

- حيب األطفال ويبادلونه احلب مثاًل مبثل، فكان يصطحبهم 
بسيارته ويشرتي هلم األلعاب. 

شهر  يف  للعمرة  ع��ام  وال��دت��ه ك��ل  ي��أخ��ذ  الشهيد  ك��ان   -
رمضان.

- للشهيد 10 من اإلخوة و8 من األخوات ووالدته، أما والده 
فتويف عام 1426ه�.

- التحق بالعمل عام 1426ه� يف حمافظة رأس تنورة وانتقل إىل 
حفر الباطن عام 1428ه�.

- حصل على دورة تأهيلية ودورة بدنية. 
- من هوايات الشهيد السباحة وكرة القدم.

مقتطفات من حياة
الشهيد فهد المحيميد
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تطبيق قواعد السالمة وعالقتها بالحد من حوادث األطفال بالمنازل، دراسة 
علمية قيمة أعدها العقيد حسن بن مصلح الثقفي قائد قوات الطوارئ 

الخاصة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ضمن أطروحته لنيل درجة 
الماجستير في السالمة واألمن الصناعي من جامعة نايف العربية عام 

1419هـ، وتمثل هذه الدراسة دلياًل إرشاديًا شاماًل لسالمة األطفال في 
المنازل، وتجنب المخاطر التي قد يتعرضون لها وتفعيل آليات الوقاية منها.

في المنازل
األطفال

قواعد سالمة..

ي
دن

لم
ع ا

فا
لد

ة ا
كتب

 م
من

العقيد حسن بن مصلح الثقفي
قائد قوات الطوارئ اخلاصة
للدفاع املدني مبنطقة مكة املكرمة
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معرفة  يف  الدراسة  مشكلة  وتتلخص 
حجم احلوادث اليت يتعرض هلا األطفال 
وجودهم  أثناء  عشرة  الثالثة  سن  دون 
باملنزل، ومعدالت تكرارها، والسبل 
اليت ميكن عن طريقها حتقيق األمن 

املنزل. داخل  للطفل  والسالمة 
كونها  الدراسة  هذه  أهمية  وتأتي 
تبحث يف  اليت  األوىل  الدراسات  من 
يف  خلل  أو  قصور  وج��ود  احتماالت 
املنزلية  السالمة  اشرتاطات  تطبيق 
للطفل ورصد أنواع املخاطر اليت قد 

ومسبباتها. األطفال  هلا  يتعرض 
وتهدف الدراسة، اليت مشلت أكثر 
حمافظة  سكان  من  أسرة   400 من 
دقيقة  قائمة  إع���داد  إىل  ال��ط��ائ��ف، 
يف  األط��ف��ال  ت��واج��ه  ال��يت  باملخاطر 
مجيع أرجاء املنزل، وحتديد أسلوب 
إجراءات  ل��ت��ع��زي��ز  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل 
نوعها–،  حسب  –كل  منها  الوقاية 
األسرة  إدراك  م��دى  على  والتعرف 
وآليات  امل��ن��زل��ي��ة  ال��س��الم��ة  ل��ش��روط 
ألفراد  الوقائي  الوعي  مستوى  رفع 

األسرة.
للحاالت  دق��ي��ق  رص���د  ض���وء  وع��ل��ى 
طوارئ  إىل  وصلت  ال��يت  اإلسعافية 
بالطائف  ف��ي��ص��ل  امل��ل��ك  مستشفى 
ه�،   1418  -1412 من  الفرتة  خالل 
اليت  اخل��ط��ر  م���ص���ادر  ت��ص��ن��ي��ف  مت 
خماطر  ومشلت  الطفل،  هلا  يتعرض 
األطفال  سلوكيات  بفعل  الكهرباء 
بسبب  أو  ال��وع��ي،  إىل  تفتقر  ال��يت 
الوصالت  اس��ت��خ��دام  يف  اإله���م���ال 

اجليدة، أو ترك بعض األسالك غري 
يف  أو  األط��ف��ال،  متناول  يف  معزولة 

املنزل. طريق حركتهم داخل 
ك��م��ا مش��ل��ت ق��ائ��م��ة امل��خ��اط��ر اليت 
له  يتعرض  قد  ما  الدراسة  رصدتها 
الطفل داخل مطبخ املنزل، من خالل 
كالقاطعات  احل��ادة  باملواد  العبث 
إضافة  واملنظفات،  والسكاكني 
قد  اليت  األخرى  اخلطر  إىل مصادر 
املياه  دورات  يف  الطفل  هلا  يتعرض 
استخدام  أثناء  أو  املعيشة،  وغرفة 
احلديقة  يف  أو  املسابح  أو  املصاعد 

املنزلية.
خالل  م����ن  ال�����دراس�����ة  وت���وص���ل���ت 
ترتيب  إىل  اس��ت��ب��ي��ان��ي��ة  اس��ت��م��ارات 
يفيد يف معرفة أكثر احلوادث اليت 
يتعرض هلا الطفل داخل املنزل، وجاء 
نزول  أث��ن��اء  اإلص��اب��ات  مقدمتها  يف 
تليها  وال��س��المل،  ال���درج  ص��ع��ود  أو 
ثم  بالكهرباء،  اخلاصة  اإلصابات 
تليها  سوء استخدام لعب األطفال، 
واملواد  احل����ادة  األدوات  ح����وادث 
ثم  امل��ي��اه،  دورات  يف  الكيماوية 

املطبخ،  يف  ت��ق��ع  ال���يت  احل�����وادث 
وسقوط  الغاز  حوادث  بني  ما  وتتنوع 
أثناء  ال��ط��ف��ل  ال��س��اخ��ن��ة ع��ل��ى  امل���واد 
األجهزة  يف  العبث  أو  الطعام  طهو 
اخلاصة  واألدوات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
حوادث  إىل  وصواًل  الطعام،  بإعداد 
ال��س��ق��وط يف  امل��س��اب��ح أو  ال��غ��رق يف 
يف  اللعب  أث��ن��اء  أو  امل��ي��اه،  خ��زان��ات 

املنزل. حديقة 
وعلى ضوء حتليل آراء عينة الدراسة 
ت��ك��رار احل����وادث تشري  وم��ع��دالت 
ملحوظ  خ��ل��ل  وج����ود  إىل  ال���دراس���ة 
واشرتاطات  ب���إج���راءات  التقيد  يف 
وسالمة  عمومًا،  املنزلية  السالمة 
رغم  اخل��ص��وص،  وج��ه  على  الطفل 
وصلت  اإلج���راءات  بهذه  املعرفة  أن 
األسر  بني  املتوسطة  تفوق  درجة  إىل 
إىل  إض��اف��ة  ال��دراس��ة،  ال��يت مشلتها 
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى وج���ود ارت��ب��اط بني 
وقلة  ل���ألس���رة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل��س��ت��وى 
اإلص����اب����ات ال����يت ق���د ي��ت��ع��رض هلا 

األطفال.

من  ع����دد  إىل  ال����دراس����ة  وخ��ل��ص��ت 
احلوادث  نسبة  خلفض  التوصيات 
املنزلية بني األطفال إىل أقل مستويات 
تكثيف  ذل������ك:  وم�����ن  مم���ك���ن���ة، 
الدفاع  أعمال  على  العملي  التدريب 
والبنات،  البنني  م��دارس  يف  املدني 
عن  اإلعالمية  التوعية  برامج  وتنويع 
املنزلية  واحلوادث  اإلصابات  أخطار 

منها. الوقاية  وكيفية 
ب��ت��دري��س سالمة  ال��دراس��ة  وط��ال��ب��ت 
املناهج  ض��م��ن  امل���ن���زل  يف  ال��ط��ف��ل 
ضرورة  م��ع  التعليمية،  وامل��ق��ررات 
ويف  املنزلية  السالمة  وسائل  توفري 
وأنظمة  احل��ري��ق  طفايات  مقدمتها 

اإلنذار.

حوادث الدرج والكهرباء 
تتصدر قائمة المخاطر التي 

تهدد سالمة الطفل في 
المنزل

لعب األطفال واألدوات 
الحادة والمواد الكيميائية

مصادر متجددة للخطر

توصيات بتدريس سالمة 
الطفل في المنزل ضمن 

المقررات التعليمية
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الناجمة عن األزمات

فاألشخاص ال يتفاعلون بالصورة 
الواحدة،  األزم�����ة  أم����ام  ذات���ه���ا 
ط��ري��ق��ت��ه يف  م��ن��ه��م  ل���ك���ل  إذ 
أضرارها  وتقدير  األزم���ة  تعقيل 
منهم  لكل  أن  كما  احملتملة، 
باألزمة  املتعلق  املعلوماتي  رصيده 
والعلماء  واحتماالتها.  ونتائجها 
تهديد  ي��ش��رتط��ون  ج��ه��ت��ه��م  م���ن 
لالستمرارية  أو  للحياة  األزم���ة 
نفسية،  صدمة  إىل  تتحول  حتى 
ويعرفون الصدمة على أنها »أزمة 
لكن  التهديدات«،  ه��ذه  حتمل 
إذ  غ��ائ��م��ًا،  يبقى  التعريف  ه��ذا 
الصدمة  وم��ع��ه��ا  األزم�����ة  ي��رب��ط 
واملواقف  التهديد  مصادر  بنوعية 

وإدراك  تعقيلها  وم��س��ت��وى  منها 
درج  لذلك  وأه��داف��ه��ا..  ماهيتها 
الصدمة  تصنيف  على  الباحثون 
هلا،  املؤدية  التهديد  وفق مصادر 
وهو تصنيف معقد خنتصره على 

النحو التالي:
مثل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة:  ال���ك���ارث���ة   -
واألعاصري  والفيضانات  ال��زالزل 

والرباكني وغريها.
- الكارثة االصطناعية: النامجة 
تستهدف  ع��دوان��ي��ة  رغ��ب��ات  ع��ن 

إحلاق األذى.
اليت  وه��ي  املعنوية:  الكارثة   -
سواء  لألنا،  األعلى  املثل  تطال 
اجلماعة،  أو  الفرد  صعيد  على 

اآلثار االجتماعية والنفسية 

يمر كثير من البشر، إن لم 
يكن جميعهم، بتجارب القلق 

اإلنساني، وربما فسرت 
هذه التجربة حالة الشعور 

باالختناق لدى مواجهة 
الشخص أزمات حادة، 

ومع ذلك يبقى التفاعل مع 
األزمات سمة فردية مميزة. 

فتجعل من املوت الشخصي ملجأ 
الكارثة،  م��ع��ان��اة  م��ن  ل��ل��ه��روب 
وهي ترتجم باإلقدام على االنتحار 
الفردي أو اإليثاري املوجه ملصلحة 

اجلماعة ونصرتها.
حيث  اجل���س���دي���ة:  ال���ك���ارث���ة   -
ميكن للجسد أن يكون مصدر 
التهديد )اإلصابة مبرض مميت(، 
تهاوي  من  للخوف  ميكن  كما 
أن  اجل���س���د  أو  ال��ع��ق��ل  ق�����درات 

يشكل هذا املصدر.
وتتفق ردود الفعل الكارثية فيما 
بينها جلهة اشرتاكها يف التسبب 
بعوارض نفسية عيادية مشرتكة، 
الكارثة  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  ي��ب��دأ  إذ 
متنع  احلسي  التخدير  من  حبالة 
الفرد من إدراك حقيقة ما جيري 
تعقبها  ق��ص��رية،  ل��ف��رتة  وتعقيله 
ال���ت���ص���دي���ق، وهي  ح���ال���ة ع����دم 
واضحة،  هستريية  مظاهر  ذات 
وتكون اهلسترييا يف هذه احلالة 
للشخص  الفرصة  )تعطي  دفاعية 
ويستوعب  انفعاالته  يفرغ  ك��ي 
احلدث مستنفرًا أولوياته النفسية 

الدفاعية(.
ويواجه اإلنسان يف حياته اليومية 

ضغوطًا نفسية متعددة، والضغط 
ه��و »أح����داث خ��ارج��ة ع��ن الفرد 
أو  عليه  استثنائية  متطلبات  أو 
يف  جتعله  صعوبات  أو  مشاكل 
له  فتسبب  اعتيادي،  غري  وض��ع 
توترًا أو تشكل له تهديدًا يفشل 
عنه  وينجم  عليه،  السيطرة  يف 

اضطرابات نفسية متعددة«.

التشخيص
ولقد جرى تشخيص ودراسة هذه 
منهجية  ب��ص��ورة  االض���ط���راب���ات 
وشيوعها  األع���راض  لوضع  تبعًا 
علم  جمالي  يف  العلمي  والتقدم 

النفس والطب النفسي. 
»اهلسترييا«  حت���دي���د  ومي���ك���ن 
من  اض����ط����راب  أول  ب��وص��ف��ه��ا 
اليت  االض���ط���راب���ات  جم��م��وع��ة 
يتم  الضاغطة  األح����داث  تعقب 
دراسته وتوصيف أعراضه بصورة 
ما  اضطراب  يعد  فيما  منهجية، 
 post – - بعد الضغوط الصدمية
 traumatic stress diroder
آخر اضطراب يف هذه   )PTSD
اجمل��م��وع��ة ي��ت��م االع����رتاف ب��ه يف 

د. عبدالعزيز بن علي الغريب
أستاذ علم االجتماع املشارك جبامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

لة
قا

م
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التصنيفات الطبية النفسية، رغم 
عالقة  ذات  سابقة  أفكار  وجود 
 Shell القنابل  »ص��دم��ة  مثل  ب��ه 
العصبية  وال��ص��دم��ة   »shock
ففي   .)Nervous shock(
ألول  االع���رتاف  مت   )1980( ع��ام 
الضغوط  بعد  ما  باضطراب  مرة 
ويعود   ،)PTSD( ال��ص��دم��ي��ة 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى هذا  ال��ف��ض��ل يف 
هو  ال���ذي  بالوصف  االض��ط��راب 
عليه اآلن إىل احلرب الفيتنامية، 
السبعينات  يف  ل��وح��ظ��ت  ف��ل��ق��د 
)1970( على اجلنود األمريكيني 
فيتنام  حرب  يف  شاركوا  الذين 
بعد  م����ا  اض�����ط�����راب  أع�������راض 
أثارت  وقد  الصدمية،  الضغوط 
الباحثني،  دهشة  املالحظة  هذه 
فاملتوقع هو حصول أعراض هذا 
بعدها  أو  املعركة  أثناء  الضغط 
احلرب  انتهاء  بعد  وليس  ب��أي��ام 
بسنتني أو ثالث! بل إن قسمًا من 
يعانون  ي��زال��ون  ال  اجلنود  أولئك 
أع��راض ه��ذا االض��ط��راب، رغم 
مرور أكثر من ربع قرن على تلك 
احلرب، تقدر الدراسات عددهم 
الذين  اجلنود  من  مليون  بنصف 

شاركوا فعاًل يف حرب فيتنام.

أسباب أخرى
اإلع�������الم يف  وس����ائ����ل  أن  وم�����ع 
انتباه  رب��ط��ت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
ال��ن��اس جت���اه اض��ط��راب م��ا بعد 
 )ptsD( ال��ص��دم��ي��ة  ال��ض��غ��وط 
إال  الفيتنامية،  احل��رب  خب��ربات 
االضطراب  ه��ذا  أن  ل��وح��ظ  أن��ه 
حيدث استجابة حلاالت أخرى من 
الضغوط احلادة، وتوصلت بعض 
الدراسات إىل أنه يوجد يف )5( من 
كل )ألف( من الرجال و)13( من 
كل )ألف( من النساء يف اجملتمع 
نتائج  دفعت  ولقد  ع��ام،  بشكل 
أمناط  عن  التساؤل  إىل  البحوث 
غري احلروب   – الضغوط احل��ادة 

ما  اض��ط��راب  عنها  ينتج  ال��يت   –
فوجد  الصدمية،  الضغوط  بعد 
األكثر  ال��س��ب��ب  أن  ال��ب��اح��ث��ون 
شيوعًا بني النساء هو االغتصاب 
اجلنسي، إىل جانب أسباب أخرى 
يتأمل  أو  رؤية شخص ميوت  مثل 
من جرح بليغ، أو التعرض حلادثة 
خيانة  اك��ت��ش��اف  أو  خ���ط���رية، 
األسباب  ك��ان��ت  فيما  زوج��ي��ة. 
األكثر شيوعًا بني الرجال تعزى 
إىل خربات املعارك أو رؤية شخص 
ما حيتضر، وأن هذا االضطراب 
) TSD( يكون شائعًا بني الناس 
عمومًا الذين يتعرضون للكوارث 
الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات 
وحوادث  واحل���رائ���ق  وال������زالزل 

القطارات والطائرات.
االضطراب  هذا  أصبح  وهكذا 
م��ع��روف��ًا ب��ني ال��ن��اس وم��ع��رتف��ًا به 
النفسية،  الطبية  التصنيفات  يف 
املنقحة  ال��ص��ورة  وص��ف��ت��ه  ح��ي��ث 
اإلحصائي التشخيصي  للمرشد 
بأنه   )  )1987  -DSM-III-R
خ���ارج مدى  ت��ك��ون  »أي ح��ادث��ة 
له  وتسبب  للفرد  املعتادة  اخل��ربة 
 ،»)Distress( النفسي  الكرب 
الضحية  اس���ت���ج���اب���ة  وت����ك����ون 
الشديد  ب���«اخل��وف  متصفة  فيه 
فيما  بالعجز«.  والشعور  والرعب 
املرشد  هل���ذا  ص���ورة  آخ���ر  نبهت 
الطيب النفسي إىل ضرورة التمييز 
الضغوط  بعد  م��ا  اض��ط��راب  ب��ني 
واضطراب   )PTSD( الصدمية 
 Acute stress( احلاد  الضغط 
يستعمل  ح��ي��ث   ،)disorder
ل���وص���ف احل���ال���ة اليت  ال���ث���ان���ي 
للشفاء  يكون فيها متاثل سريع 

الصدمي،  احل����ادث  ض��غ��ط  م��ن 
بعد  ما  اض��ط��راب  يستعمل  فيما 
 )PISD( ال��ص��دم��ي��ة  ال��ض��غ��وط 
لوصف احلالة اليت ال حيصل فيها 

شفاء سريع من هذا الضغط.

التكيف
واملالحظ أن النكبات والكوارث 
مدمرة  فيضانات  )م��ن  الطبيعية 
وزالزل  النطاق  واس��ع��ة  وح��رائ��ق 
ماحقة(  وع���واص���ف  وب���راك���ني 
ونفسية  اجتماعية  آث����ارًا  ت���رتك 
واألسر  واجلماعات  األف��راد  على 
فالتشرد  لويالتها،  تعرضت  اليت 

وتقطيع  امل���س���ك���ن  وف�����ق�����دان 
ال��ع��ادي��ة لألسرة  أوص���ال احل��ي��اة 
املوت  وف��واج��ع  مفاجئ  بشكل 
وصعوبات  للعوز  والتعرض  واليتم 
القاسية  الطبيعية  واألنواء  احلياة 
تعد  كلها  ال��ت��ه��دي��د..  وم��ش��اع��ر 
وراءها  خت��ل��ف  راّض����ة  م���وت���رات 
صنفت  مرضية  نفسية  عقابيل 

املتالزمات  اس����م:  حت��ت  ع��ل��م��ي��ًا 
النفسية اليت تعقب التعرض للشدة
 Post – traumatic stress
املتالزمات  وه���ذه   ،disorder
إكلينيكية  ب��أع��راض  تتجلى 
بالغًا  تأثريًا  تؤثر  نفسية  مرضية 
نفسيًا  امل��رض��وض  تكّيف  على 
واملهنية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ووظ��ائ��ف��ه 
وقد  النفسية..  وصحته  واألسرية 
ق��دم��ت ال��ع��ل��وم ال��س��ل��وك��ي��ة يف 
النفسي أساليب  العالجي  امليدان 
معاجلة  يف  فعالة  عالجية  وطرقًا 
الرّضية  النفسية  املتالزمات  هذه 
املنشأ، وإعادة تأهيل املصاب على 

املستوى النفسي – االجتماعي.

دراسة
األسرة  ال��ع��ل��م��اء  ي����درس  ك��م��ا 
يتكون  والنظام  نظامًا،  بوصفها 
يعتمد  األج���زاء  من  جمموعة  من 
وتتفاعل  اآلخ���ر  على  منها  ك��ل 
فيما بينها لتشكل كاًل موحدًا، 
األج��زاء يف عالقات  وتنتظم هذه 
منسقة ومستمرة، ودراسة األسرة 
االعرتاف  يتضمن  نظامًا  بوصفها 
بني  تتشكل  ال��يت  العالقات  ب��أن 
وتوضح  قوية جدًا،  األسرة  أفراد 
أهمية دورها يف السلوك اإلنساني، 
فكل  واالجت���اه���ات،  القيم  ويف 
عالقة أسرية تؤثر يف كل أفراد 
االرتباط  وهذا  اآلخرين،  األسرة 
الشديد بني أفراد األسرة 
قد  ال��يت  الضغوط  ي��ق��اوم 
األفراد،  أح���د  ي��واج��ه��ه��ا 
األس���������رة حلل  وت���س���ع���ى 
املشكلة أو تقليل الضغوط 
طريقة  وإجي����اد  وخ��ف��ض��ه��ا 

فعالة ملواجهتها.

         لوحظت في السبعينيات على الجنود األمريكيين 
الذين شاركوا في حرب فيتنام أعراض االضطراب

األشخاص ال 
يتفاعلون بالصورة 

ذاتها أمام األزمة 
الواحدة
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بوصة،   9,7 اجلهاز  شاشة  اتساع  ويبلغ 
دي«  إي  »إل  إض��اءة  بتقنييت  تعمل  كما 
املوفرة للطاقة واللمس متعدد املهام، فيما 
 768×1024 إىل  وض��وح��ه��ا  درج���ة  تصل 
لوحة  ي��ض��م  أن���ه  ع��ن  ف��ض��اًل  بيكسل، 
البيانات  إلدخ�����ال  اف��رتاض��ي��ة  م��ف��ات��ي��ح 
شحن  ف��رتة  ومتتد  الكتابة،  وأغ���راض 

بطاريته من 6 إىل 7 ساعات.
وزود »آي باد« بتقنية االتصال الالسلكي 
اتصاالت  وتقنية  فاي«،   - »واي  باإلنرتنت 
اجليل الثالث عالية السرعة، اليت ميكنها 
العمل يف أي مكان، فضاًل عن تقنية نظام 

حتديد املواقع العاملي »جي بي إس«.
مجيع  تشغيل  ب���اد«  »آي  جل��ه��از  ومي��ك��ن 
تضم  ال��يت  املتعددة،  الوسائط  تطبيقات 
األلعاب ومقاطع الفيديو والكتب واجملالت 
اإللكرتونية، كما يتيح أمام املستخدمني 
املتاحة  التطبيقات  جمااًل الستغالل مجيع 
على هاتف »آي فون« وجهاز مشغل الوسائط 
املتعددة »آي بود«، واليت وصل عددها إىل 
ألف تطبيق  ألف تطبيق، فضاًل عن   150

جديد جرى تصميمها خصيصًا للجهاز.
بريد  تطبيقات  ب��اد«  »آي  جهاز  ويتضمن 
إلكرتوني أصلية مدجمة، لكن من خالل 
من  االستفادة  ميكن  ميل«  »ج��ي  تطبيق 
عدد من ميزاته، مثل العالمات والنجوم، 
الفورية »جي  ال��دردش��ة  ذل��ك  م��ن  واأله���م 

توك« اليت توفرها اخلدمة.

»جي ميل« خاص
بتزايد  وتوقعات  باد«  »آي  بتميز  واعرتافًا 
العامل،  أحناء  مستخدميه يف مجيع  عدد 
إصدار  »جوجل« عن طرح  أعلنت شركة 
اإللكرتوني  ب��ري��ده��ا  خ��دم��ة  م��ن  خ���اص 
ويتميز  ب����اد«،  »آي  ألج��ه��زة  م��ي��ل«  »ج���ي 
انسيابي مقسم  اإلصدار اجلديد بتصميم 
الرسائل  قائمة  تظهر  بينما  جزأين،  إىل 

تلقائيًا.
وقد زودت الشركة جهاز »آي باد« أيضًا 
بتطبيقات أخرى، مثل تعيني حمرك حبثها 
افرتاضي،  كمحرك  »ج��وج��ل«  الشهري 

وإضافة تطبيق خلدمة »جوجل إيرث« اليت 
أقمار  تبثها  ل��ألرض  ص��ور  مشاهدة  تتيح 
صناعية، فضاًل عن تطبيق لتشغيل موقع 

»يوتيوب« لتبادل ومشاركة الفيديو.
وأكدت باركليز أن أجهزة »آي باد« وما 
األخرى  الشركات  منتجات  من  يشبهها 
خالل  جهاز  ألف  و850  مليونًا   15 ستبيع 
يف  عليها  الطلب  ي��زداد  وأن   ،2010 ع��ام 

2011 لتبيع 31,2 مليون جهاز.
وبداًل من أن حيدث املستهلك جهاز الالب 
باد«  »آي  لشراء  سيلجأ  به  اخل��اص  ت��وب 
أن  خاصة  التكنولوجي،  بالرتفيه  ليتمتع 
فارق السعر بني آي باد وأجهزة الكمبيوتر 
ليس كبريًا. وال خيتلف الكثري من خرباء 
اإللكرتونية  األج��ه��زة  أس����واق  وحم��ل��ل��ي 
»آي  اللوحي  الكمبيوتر  أن  على  اليدوية 
ومنّصة  تطورية؛  ظ��اه��رة  ميّثل  ب��ات  ب��اد« 
م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى آالف 

الوظائف واخلدمات الرقمية اجلديدة.
الوقت  م��ن  ال��ك��ث��ري  األم����ر  يتطلب  ومل 
الشركات  ك���ربي���ات  أدرك������ت  ح��ت��ى 

منصة التطور

ثورة جديدة في عالم التقنية

يمثل كمبيوتر »آي باد« اللوحي الجديد ثورة جديدة في عالم التقنية، حيث القى منذ أعلنت عنه شركة »أبل« األمريكية 
في يناير2010م استحسانًا كبيرًا، حيث يجمع بين إمكانات أجهزة الكمبيوتر الدفترية المخصصة ألغراض بسيطة 
مثل تصفح اإلنترنت ومعالجة النصوص والبيانات، ومزايا القارئ اإللكتروني لتصفح الصحف وقراءة الكتب وكتابة 

المذكرات، إضافة إلى إمكانات هاتف »آي فون« الذكي بتطبيقاته المبتكرة.

ما
ورا

بان

تقرير: طالل احلداد
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األجهزة  ابتكار  يف  املتخصصة  العاملية 
اإللكرتونية االستهالكية هذه احلقيقة، 
وراحت تبتكر أجهزة الكمبيوتر اللوحي 
اخلاصة بها، إذ فاجأت شركة سامسونج 
الكورية مجهور معرض برلني الذي أقيم 
مؤخرًا جبهازها اجلديد »جاالكسي الب« 
 GT-P1000 ط��راز   GALAXY Tab
الذي يعمل بنظام التشغيل »أندرويد 2,2«.. 
وبسبب حجمه املتميز الذي يقل عن حجم 
»أبل آي باد« فإنه يفتتح فئة جديدة يف عامل 

الكمبيوترات اللوحية.

سامسونج تنافس
تصفح  يف  الب«  »ج��االك��س��ي  ويستخدم 
وظيفته  ع���ن  ف��ض��اًل  اإلن���رتن���ت،  م���واق���ع 
ككمبيوتر شخصي كامل املواصفات؛ 
وهو أيضًا وسيلة عملية للتفاعل مع الوسائط 
اإلعالمية املتعددة على شاشته ذات القياس 
القوي،  البالغ 7 بوصات والوضوح  املثالي 
بالبلورات  االستظهار  بتقنية  تعمل  وال��يت 
ميكن  ك��م��ا  دي«،  إي  »إل  ال��س��ائ��ل��ة 
للمستخدمني التواصل املستمر عرب الربيد 
اإللكرتوني واالتصاالت الصوتية واملرئية 
والرسائل النصية والشبكات االجتماعية 
التنظيم  ذات  امل��س��ت��خ��دم  واج��ه��ة  بفضل 

الفريد.
حيث  ال��وزن،  خبفة  أيضًا  اجلهاز  ويتميز 
وزن��ه 380 ج��رام��ًا، ومب��ا يسّهل على  يبلغ 
مستخدميه محله ودّسه يف اجليب العريض. 
من  نسخة  بأحدث  أيضًا  اجلهاز  واستأثر 
وهو   ،»10,1 بالير  »أدوب��ي فالش  برنامج 
لكل  واملثالي  السريع  االستعراض  يدعم 

صفحة من صفحات الويب.

و«جاالكسي الب« هو أيضًا جهاز لتصّفح 
الوصول  وميكنه  اإللكرتونية،  الكتب 
تضم  ضخمة  رقمية  مكتبة  إىل  السهل 
حمتوى متنوعًا من األدب الكالسيكي، 
مبيعًا،  وأك��ث��ره��ا  الكتب  أح���دث  إىل 
الوقت  ويف  القّيمة،  املراجع  من  ومكتبة 
»مركز  ع��ن  س��ام��س��ون��ج  كشفت  ذات���ه 
الوسائط«، وهو بوابة إىل عامل من األفالم 
ومقاطع الفيديو، وعن »مركز املوسيقى«، 
التطبيق الذي يتيح للمستخدمني إمكانية 
ومتنوعة  كبرية  جمموعة  على  احلصول 

من القطع املوسيقية.

نسخة مصغرة
تقنية  عرب  االتصال  إمكانية  خ��الل  وم��ن 
 Wi-Fi 802,11n 3 وتقنيةG HSUPA
»جاالكسي  جهاز  ف��إن   ،3,0 والبلوتوث 
الب« يعمل على حتسني جتربة املستخدمني 
يف جمال االتصال املتنقل.. و »جاالكسي 
لالستخدام  مثالي  هاتف  أيضًا  هو  الب« 
على املكتب أو كهاتف نقال أثناء التنقل 

من خالل مساعة »بلوتوث«.
املعرض  يف  »س���ون���ي«  ش��رك��ة  وق���دم���ت 

للكتب  م��ت��ص��ّف��ح  أول  ذات����ه 
اجليب  اإلل��ك��رتون��ي��ة حب��ج��م 
حتت اسم »إي ريدير بوكيت 
إديشن«، الذي يعين أنه جمّرد 
من متصفحها  نسخة مصّغرة 
»إي  ال��ش��ه��ري  اإلل���ك���رتون���ي 
ري����دي����ر« ال�����ذي س��ب��ق��ت به 

متصفح أمازون الشهري »كيندل«.
والتمّيز  التفوق  عنصر  أن  بوضوح  ويبدو 
الصغري  حجمه  ه��و  اجل��دي��د  اجل��ه��از  يف 
الذي يسمح بدّسه يف أي جيب مثل جهاز 
»املوبايل«. إذ يبلغ االتساع القطري لشاشته 
وسوف  سنتيمرتًا(،   12,65( ب��وص��ات   5
يالحظ املستخدم سهولة وضعه على راحة 
لليد  يتيح  القراءة، مبا  عند  الواحدة  اليد 

الثانية حرية احلركة.

فوليو 100
وأدلت شركة »توشيبا« بدلوها يف جمال 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي فقدمت جهازها 
»فوليو 100« ذا الشاشة تامة االتساع اليت 
يبلغ اتساعها القطري 10,1 بوصة، وتعمل 
التشغيل  بنظام  األصابع  ب��رؤوس  باللمس 
»أندرويد 2,2«، وتبلغ سعة ذاكرة الفالش 
 7 اجلهاز  بطارية  وت��دوم  جيجابايت،   16
ساعات بالشحنة الكاملة، واجلهاز يضم 
باحلزمة  االتصال  ووصلة  »بلوتوث«  نظام 

العريضة.
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بالتأكيد  الشريف  حسني  العقيد  يستهل 
القوى  االبتعاث يف تطوير  برامج  أهمية  على 
الدفاع املدني  للدفاع املدني فيقول:  البشرية 
القوى  على  ب��األس��اس  ي��ق��وم  أم��ين  كجهاز 
تطوير  آل��ي��ات  إح���دى  واالب��ت��ع��اث  البشرية، 

إطار منظومة متكاملة من  القوى، يف  هذه 
قيادة  اهتمام  م��دى  نلمس  وحن��ن  ال��ربام��ج، 
من  منسوبيه  ق��درات  بتطوير  املدني  الدفاع 
من  علمية،  أس��س  على  واألف����راد  الضباط 
التدريبية، وغريها  خالل االبتعاث والدورات 
السنوات  خ��الل  أسهمت  ال��يت  ال��ربام��ج  م��ن 
املاضية يف تطوير قدرات رجال الدفاع املدني 

علميًا وعمليًا.
على  لالطالع  كبرية  فرصًا  يتيح  واالبتعاث 
كل جديد يف جمال الدفاع املدني يف كافة 
واالستفادة  والفنية،  اإلداري���ة  التخصصات 
التطوير  بناء خطط  املتميزة يف  من اخلربات 
املتغريات  م���ع  ي��ت��ن��اس��ب  مب���ا  وال��ت��ح��دي��ث، 

االبتعاث

بعد عام ونصف من ابتعاثه لدراسة الدكتوراه يف بريطانيا..
العقيد حسني بن أمحد الشريف:

تواصل مجلة »998« لقاءاتها مع رجال الدفاع المدني المبتعثين للدراسة في 
الخارج، للتعرف على تجاربهم ومدى استفادتهم من برامج االبتعاث، وما قد 
يواجههم من صعوبات في بالد الغربة، وفي السطور التالية يتحدث العقيد 

حسين بن أحمد الشريف المبتعث لدراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة 
عن تجربته، وتقييمه لبرامج تأهيل المبتعثين قبل سفرهم، وآليات التواصل 

مع قيادات الدفاع المدني.

صل
وا

ت

حاوره: عبد الرمحن العضيبي

واالحتياجات األمنية واملستقبلية.
الربامج  إىل  الشريف  العقيد حسني  ويتطرق 
سفرهم،  قبل  املبتعثني  لتأهيل  تقدم  ال��يت 
هذه  أن  م��ؤك��دًا  منها،  استفادتهم  وم��دى 
املبتعثني  تهيئة  يف  جناحها  أثبتت  ال��ربام��ج 
للحياة يف اخلارج، وجتاوز كافة الصعوبات 
العادات  اختالف  بسبب  تواجههم  قد  ال��يت 
يف  العامة  والثقافة  احلياة  وأمناط  والتقاليد 

الدول اليت يسافرون للدراسة فيها.
»وهنا أتقدم بالشكر ملعالي الفريق سعد بن 
املدني  الدفاع  عام  مدير  التوجيري  عبداهلل 
الهتمامه بذلك األمر، والشكر أيضًا لإخوة 
الذين  للتدريب،  ال��ع��ام��ة  ب����اإلدارة  ال��زم��الء 
املبتعث  تزويد  يف  جهدهم  قصارى  يبذلون 

بكل ما حيتاجه من معلومات وإرشادات«.
الدفاع  ق��ي��ادات  مع  املبتعثني  تواصل  وح��ول 
أن  الشريف  حسني  العقيد  أك��د  امل��دن��ي، 
ه��ن��اك ت��واص��اًل م��س��ت��م��رًا ع��ن ط��ري��ق إدارة 
امللحقية  خ��الل  من  أو  والتطوير،  التدريب 
املتحدة،  اململكة  يف  السعودية  الثقافية 
مشريًا إىل أن هذا التواصل يبدأ قبل مغادرة 

االّطالع على التطورات 
الجديدة يزيد من خبرات 

رجال الدفاع المدني 
المبتعثين للجامعات

في الغرب

    القوى البشرية بالدفاع المدنيآلية فاعلة في منظومة تطوير

5�
998 - العدد الثالث



املبتعث أرض الوطن ويستمر ملتابعة دراسته.. 
وحتى عودته.

وع���ن ال��ص��ع��وب��ات ال���يت ق��د ت��واج��ه املبتعث 
جتربته،  خ��الل  م��ن  بريطانيا  يف  ل��ل��دراس��ة 
من  أكثر  مضي  بعد  الشريف:  العقيد  قال 
عام وتسعة أشهر على وجودي يف بريطانيا، 
موجودة،  الصعوبات  أن  أؤكد  أن  أستطيع 
طابعها  هل��ا  الغربية  اجملتمعات  يف  فاحلياة 
اخلاص، وعلى اإلنسان أن يتكيف مع ذلك 
األمر، وخاصة يف املرحلة األوىل من ابتعاثه، 
تزداد ملن يصطحب  الصعوبات  أن  واحلقيقة 
األبناء  دراس��ة  بسبب  معه،  وأوالده  عائلته 
والعثور على السكن املناسب، لكن احلمد 
هلل، فإن أبناء اململكة املقيمني يف بريطانيا 
وتواصلهم فيما بينهم يساعد على جتاوز كل 

الصعوبات وختفيف اإلحساس باالغرتاب.
الشريف  العقيد  أوضح  دراسته  طبيعة  وعن 
املعلومات  إدارة  يف  ال��دك��ت��وراه  ي��درس  أن��ه 
الدراسة  برنامج  وميتد  »برادفريد«،  جبامعة 
واحملاضرات  البحوث  بني  ما  سنوات،  ألربع 
أن  إىل  مشريًا  الرسالة،  وإع��داد  واملؤمترات 

فيها  االبتعاث  يتم  اليت  التخصصات  مجيع 
لكن  املدني،  للدفاع  فعلية  احتياجات  تليب 
املهم عند اختيار التخصص من قبل املبتعث 
هو أن حيب هذا اجملال، واحلمد هلل، فأنا 
أدرس  »الذي  املعلومات  إدارة  أحب ختصص 

فيه«، مما خيفف من اإلحساس بالغربة عن 
الوطن، ويساعدني على ذلك أن بريطانيا هلا 
ال  احلياة  على  التأقلم  فعملية  خاص،  طابع 
حتتاج إىل وقت طويل، فضاًل عن قربها من 

اململكة مقارنة بغريها من الدول.
جتربة  أث��ر  عند  ال��ش��ري��ف  العقيد  وت��وق��ف 
وما  أورب����ي  جمتمع  يف  واحل��ي��اة  االب��ت��ع��اث 
أضافته له على املدى الشخصي، مؤكدًا أن 
ذلك ميثل نقلة كبرية ورائعة يف حياته وأفراد 

عائلته، حيث أتاحت له فرصة االطالع على 
ثقافة مغايرة ومعرفة جوانب متيزها، ومتابعة 
كثري من التطورات يف جمال الدفاع املدني، 
وعلى مستوى األسرة أفادت األوالد يف تعلم 
اللغة اإلجنليزية من خالل املعايشة والتعامل 

مع اآلخرين.
شريف  آل  أمح��د  ب��ن  حسني  العقيد  وخ��ت��م 
الدفاع  لقيادات  شكره  عن  معربًا  حديثه 
ملنسوبي  االبتعاث  فرصة  أتاحت  اليت  املدني 
واحلصول  ال��ع��ل��م  لتحصيل  اجل��ه��از،  ه���ذا 
كربيات  من  العلمية  الشهادات  أرق��ى  على 
اجلامعات يف العامل، ليعودوا بعدها ملواصلة 

العطاء يف خدمة الوطن.
بإدارة  زمالئي  أشكر  أن  يفوتين  وال  وأض��اف: 
العالقات العامة واإلعالم، الذين عملت معهم قبل 

سفري، آماًل أن أكون عند 
حسن ظن اجلميع، 

اهلل  يوفقين  وأن 
زمالئي  وك����ل 

للنجاح  امل��ب��ت��ع��ث��ني 
والتفوق.

التجربة تؤكد نجاح برامج 
تأهيل المبتعثين قبل 

سفرهم للدراسة بالخارج

أكد اللواء حممد بن عبداهلل القرني مساعد مدير عام الدفاع 
 30 البتعاث  خطة  وج��ود  والتدريب  التخطيط  لشؤون  املدني 
ضابطًا سنويًا خالل السنوات اخلمس القادمة، بدءًا من العام 
املتحدة  الواليات  يف  السالمة  يف  عالي  دبلوم  لربنامج  القادم، 
األمريكية، مبا يتناسب مع االحتياجات الفعلية للدفاع املدني، 
وبناء على دراسات مكثفة تشارك فيها عمليات الدفاع املدني 
العسكرية  والشؤون  والطريان  والتدريب  التخطيط  وش��ؤون 

والفنية واإلدارية.

ابتعاث 30 ضابطًا لدبلوم السالمة 
بالواليات المتحدة سنويًا

درجة  على  للحصول  املدني  الدفاع  ضباط  من  املبتعثني  عدد  بلغ 
يف   7 منهم  مبتعثًا،   15 احلالي  التدرييب  العام  خالل  الدكتوراه 
عدد  بلغ  حني  يف  أجنبية،  جامعات  يف  و8  السعودية  اجلامعات 
املاجستري 66  درجة  للحصول على  واألفراد  الضباط  املبتعثني من 
أجنبية،  جامعات  و19 يف  السعودية  باجلامعات   47 منهم  مبتعثًا، 
ليصل إمجالي عدد املبتعثني إىل 81 مبتعثًا يف خمتلف التخصصات، 

إضافة إىل 6 مبتعثني للبكالوريوس باجلامعات السعودية.

81 مبتعثًا للحصول على الماجستير 
والدكتوراه بالجامعات السعودية واألجنبية
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- بداية نتساءل: إىل أي مدى ينطبق قوله 
الناس  أحيا  فكأمنا  أحياها  »ومن  تعاىل 

مجيعًا« على أعمال الدفاع املدني؟
معنى اآلية باالتفاق هو أن من استنقذ نفسًا 
معصومًة من اهلالك فكأمنا استنقذ حياة 
الناس كلهم؛ ألن إحياء املوتى ال يكون إال 
هلل سبحانه، فإذا كان األمر كذلك فال 
شك يف أن عمل رجال الدفاع املدني فيما 
هو من اختصاصهم داخٌل يف هذا املعنى، 
وإذا كان من يسقي كلبًا قد أشرف على 
ثابت  هو  ذلك، كما  على  مأجور  اهلالك 
يف صحيح مسلم، مع أن ساقيه مل يعرض 
مبن  فكيف  للتهلكة،  سقيه  يف  نفسه 
األه��وال، وجيازف حبياته،  بنفسه  يقتحم 
ويعرض نفسه ملخاطر ال ختفى؟ ال شك يف 
أنه أعظم أجرًا.. وهل رجال الدفاع املدني 
من  إال  املخيفة  احل��وادث  يباشرون  الذين 

أولئك؟!
ولكن ليس معنى اآلية أن أجر من استنقذ 
نفسًا واحدة يكون مساويًا ألجر من استنقذ 
نفوسًا كثرية، فلم يقل بهذا أحد من أهل 
العلم، كما قرر ذلك ابن القيم يف كتابه 
اجلواب الكايف ص148، وإمنا هما سواء 
النفوس  استبقاء  على  احل��رص  حيث  من 
حرمتها،  وتعظيم  اهللكة  من  املعصومة 
كما أن من جيرتئ على قتل نفس واحدة 
فإنه  حبرمتها  مستخفًا  وع��دوان��ًا  ع��م��دًا 

جيرتئ على قتل نفوس كثرية بال مباالة، 
فهما سواء من حيث اجلرأة واالستخفاف 

باحلرمات.
بالسالمة  اخلاصة  األنظمة  الدولة  تسن   -
واحلماية من خماطر احلوادث.. فما الرأي 

الشرعي يف خمالفة هذه األنظمة؟

يظهر لي أن فاعل ذلك يرتكب حمظورين: 
ُفرض  نظام  يف  األم��ر  ول��ي  األول: خمالفة 
والثاني:  ظ��اه��رة،  ملصلحة  ال��ن��اس  ع��ل��ى 
من  ك��ان  وإن  النفس،  حفظ  يف  التهاون 
العمال  ال��والي��ة ك��اآلب��اء وك��ف��الء  أه���ل 
وحنوهم فمخالفته لتلك األنظمة اليت قصد 
الناس وحفظ أنفسهم وأمواهلم  بها محاية 
فيه تعريض ملن هم حتت واليته ومسؤوليته 
الوالية  بأمانة  إخ��الل  ذل��ك  ويف  للخطر، 

صغرت أم كربت.
- وماذا عن إهمال رجل الدفاع املدني متابعة 

االلتزام بهذه األنظمة يف نفسه وأهله؟
فهو  املسؤولني  من  ذل��ك  متابعة  يهمل  من 
ش��ري��ك ألول��ئ��ك يف اإلث���م؛ ألن��ه ُم��ع��نٌي هلم 
عن  ولسكوته  معهم،  وتواطئه  بإهماله 
للنظام  خمالفة  فيه  فيما  عليهم  اإلنكار 

العام الذي روعيت فيه مصلحة الناس.
- وم���اذا ع��ن إه��م��ال رج��ل ال��دف��اع املدني 
استخدام مالبس الوقاية الشخصية وما قد 

ينتج عن ذلك من ضرر له أو لغريه؟
باألسباب  األخ����ذ  يف  ال��ت��ه��اون  م��ن  ه���ذا 
املشروعة، وال شك يف أن هذا اإلهمال فيه 
تعريض نفسه وغريه للخطر، واملسلم مأمور 
حيمي  وأن  التهلكة،  أسباب  يتوقى  ب��أن 
نفسه مما يسبب إهالكها أو إتالف شيء 
من أعضائه.. ثم إن إهمال األخذ بأسباب 
إىل  املدني  الدفاع  رج��ل  يدفع  قد  الوقاية 
للخطر  معرضة  نفس  إنقاذ  عن  االمتناع 
احتجاجًا بأنه ال يستطيع إنقاذها، يف حني 
مالبس  م��ن  الوقاية  بأسباب  أخ��ذ  ل��و  أن��ه 

وحنوها لكان اإلنقاذ حينئذ يف مقدوره. 
- إذا غلب على الظن عدم جناة الشخص 
امل���راد إن��ق��اذه، ه��ل خي��اط��ر رج��ل الدفاع 

املدني بنفسه إلنقاذه؟
املسألة  تربط  أن   - رأي��ي  يف   - ينبغي  ال 
امل��دن��ي يف جناة  ال��دف��اع  رج���ل  ظ��ن  بغلبة 
املسألة مبدى  تربط  وإمن��ا  إن��ق��اذه،  امل��راد 
النفس،  إنقاذ تلك  الدفاع على  قدرة رجل 

لرجل الدفاع المدني 
اقتحام المنازل دون 

استئذان في حاالت الخطر

يف حوار حول عدد من املسائل الفقهية اخلاصة بأعمال الدفاع املدني.. الشيخ الدكتور سامي 
املاجد أستاذ الفقه:

مخالفة أنظمة السالمة 
من أهل الوالية إخالل باألمانة صغرت أم كبرت

عشرات التساؤالت والمسائل الفقهية التي تتبادر إلى أذهان رجال الدفاع المدني فيما يختص 
بأعمالهم في حماية األرواح والممتلكات، بعضها حسمها العلماء بآراء واضحة استنادًا إلى 

نصوص القرآن والُسنة، وبعضها ربما احتاج إلى قدر من الشرح والتفصيل.
طرحنا عددًا من هذه التساؤالت والمسائل على الشيخ الدكتور سامي الماجد أستاذ الفقه بجامعة 

حاوره: عبد الرمحن العضيبياإلمام محمد بن سعود اإلسالمية فكان هذا الحوار:

�0
998 - العدد الثالث



فتاوى* 
عن  اجلمعة  صالة  تسقط  هل  س: 
يف  إقامتها  يلزمهم  أو  باملناوبة،  املكلفني 
مواقع أعماهلم، علًما أن عدد املناوبني يف 

املوقع الواحد ال يتجاوز العشرة؟ 
من  املناوبة  يتطلب  العمل  كان  إذا  ج: 
املناوب  فإن  األمن  على  احلفاظ  أجل 
تسقط عنه صالة اجلمعة، ويصلي بدهلا 
الظهر، والجتوز إقامة صالة اجلمعة يف 

موضع املناوبة لعدم ورود مثل ذلك. 
س: هل ورد يف السنة املطهرة أن من هدي 
التكبري  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول 

عند رؤية النار؟
وغريه  بالتكبري  اهلل  ذكر  يشرع  ج: 
يعني  مما  وذلك  احلريق،  يشب  عندما 

على إطفائه ودفع ضرره. 
احلوادث،  أثناء  الصالة  وقت  دخل  إذا  س: 
ولسنا على يقني من طهارة البقع أو املالبس 
فما احلكم؟ السيما وأننا نتعامل يف أعمالنا 

مع مواد خمتلفة، ومل نتيقن طهارتها؟ 
الطهارة؛  والثوب  البقعة  يف  األصل  ج: 
فصلوا فيها ما مل تعلموا أن فيها جناسة، 
فإن  جناسة  فيها  أن  علمتم  إذا  أما 
استبداهلا  على  القدرة  عندكم  كانت 
مل  وإن  ذلك،  عليكم  وجب  بطاهرة 
االستبدال،  على  القدرة  عندكم  يكن 
تصلون  فإنكم  الوقت  خروج  وختشون 
ما  اهلل  ))فاتقوا  تعاىل:  اهلل  لقول  فيها 

استطعتم((.
س: إذا احتلم العسكري وهو نائم، وانتقل 
مباشرة حلادث قبيل صالة الفجر، وخشي 

خروج وقت صالة الفجر. فماذا يعمل؟ 
أو  احتالم  من  جنابة  عليه  كان  من  ج: 
بعد  إال  يصلي  أن  له  ال جيوز  فإنه  غريه 
خروج  خشي  ولو  اجلنابة  من  االغتسال 
لقول  املاء؛  على  يقدر  كان  إذا  الوقت 
اهلل تعاىل ))وإن كنتم ُجنًبا فاطهروا((. 
وإن كان ال يقدر على استعمال املاء فإنه 

يتيمم بالرتاب الطهور ويصلي. 

* أجاب عنها: فضيلة الشيخ 
عبد الرمحن بن جربين

ف��إن ك��ان ال ميكن ذل��ك م��ع أخ��ذ رجل 
ذلك  حتقيق  على  املعينة  باألسباب  الدفاع 
يكلف  وال  عليه،  حرج  ال  فحينئذ  كلها 
اهلل نفسًا إال وسعها، ومن املعلوم أن رجل 
الدفاع املدني يستطيع ما ال يستطيعه غريه 
م��ن أع��م��ال اإلن��ق��اذ مب��ا ل��دي��ه م��ن أسباب 
وحنو  بلباسه  يتعلق  ذل��ك، مما  على  تعينه 
أعمال  أن  إىل  اإلش���ارة  هنا  ذل��ك. وجت��در 

ال  اإلنقاذ  املدني يف عمليات  الدفاع  رجال 
ختلو من خماطرة، وقد يكون غريه فيها 
معذورًا ألنه ليس لديه ما لدى رجل الدفاع 
من إمكانات ومؤهالت وأجهزة ووسائل...
ذاتها  يف  ليست  امل��خ��اط��رة  فمجرد  إخل. 
يف  التهاون  املدني  ال��دف��اع  لرجل  مسوغة 
إنقاذ املعرضني للخطر حبجة عدم تعريض 
أن خياطر إىل احلد  فعليه  للخطر،  نفسه 
الذي يغلب على ظنه معه أنه مشرف على 
وعلى  أعضائه،  من  تلف شيء  أو  اهل��الك 
من  خاص  تقدير  حمل  املسألة  تبقى  كل 
رج��ل ال��دف��اع امل��دن��ي، فهو وذم��ت��ه، واهلل 
يعتذر  وقد  والنوايا،  اخلفايا  على  املطلع 
رجل الدفاع لرئيسه مبا يستطيع من أعذار 
يلفقها، ولكن ذلك لن يعذره عند ربه إذا 

سأله يوم القيامة.
تأخري  املدني  ال��دف��اع  لرجل  وه��ل جي��وز   -
الصالة أو اإلفطار يف نهار رمضان ملباشرة 

احلوادث؟
ترتب على  إذا  تأخري الصالة  له  نعم جيوز 
أو  الناس  إنقاذ  يف  تأخر  ألدائ��ه��ا  التوقف 
فالذي  اإلف��ط��ار  وأم��ا  للخطر.  تعريضهم 
يظهر لي أنه ال بد من عرض املسألة على 

كبار العلماء ليقرروا فيها رأيهم.
أثناء  ال��ص��الة  ق��ط��ع  احل��ك��م يف  وم���ا   -

االنتقال للحوادث؟

نعم جيوز ذلك إن كان يف إمت��ام الصالة 
الدقائق  أن  املعلوم  ومن  اإلنقاذ،  يف  تأخر 
ال��ي��س��رية ق��د ت��ك��ون ف��ي��ص��اًل ب��ني احلياة 

واملوت يف بعض احلاالت.
- هل يلزم فرد الدفاع املدني تلقني الشهادة 

للميت؟
ال يلزمه ذلك؛ ألن مسألة التلقني مستحبة 
ينبغي  ال  إنه  يقال  قد  بل  بواجبة،  وليست 
اإلحلاح يف تلقني احملتضر خشية أن يضجر 

من ذلك فيقول ما ال ينبغي.
أثناء  يتوفى  ال��ذي  املدني  ال��دف��اع  رج��ل   -

التدريب هل هو شهيد؟
قبل ذلك ينبغي أن يتذكر رجل الدفاع أنه 
إن مات يف عملية اإلنقاذ فإنه قد مات على 
قوله  وليتذكر  األعمال،  أفضل  من  عمل 
الناس  أحيا  أحياها فكأمنا  »ومن  تعاىل: 
م��ات على  ف��إن  ال��ش��ه��ادة،  وأم��ا  مجيعًا«، 
عليه  اهلل  صلى  النيب  عدها  ال��يت  الصفة 
وسلم من الشهادة فهو كذلك، كالغريق، 

وصاحب اهلدم، واحلريق.
قبل  من  املنازل  اقتحام  وما احلكم يف   -
رجال الدفاع املدني دون إذن من أصحابها 

إلنقاذ من بها من خطر حمدق؟
إذا كان مثة خطٌر حمدق فعاًل جيب على 
كيفما  يقتحمها  أن  املدني  ال��دف��اع  رج��ل 
املنزل  نهاه صاحب  كان األمر، حتى ولو 
ع��ن ال���دخ���ول، وال جي���وز االس��ت��ج��اب��ة له 
اليت  األنفس  تعريض  من  فيه  ملا  ذل��ك  يف 
بداخله للخطر أو املوت... وإمنا تأتي مسألة 
االستئذان يف األمور اليت ليس فيها كبري 
احملتمل،  التأخر  فيها  يضر  ال  أو  خطر، 

كاملغلق عليه يف احلمام وحنو ذلك.

إهمال رجل الدفاع 
المدني أنظمة السالمة 
يجعله شريكًا في اإلثم

عدم استخدام 
رجل الدفاع المدني 
مستلزمات الوقاية 
الشخصية ينافي 

تعاليم اإلسالم بتوقي 
أسباب التهلكة
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استشاري  الغامدي  حممد  بن  خالد  الدكتور 
والربوفيسور  الليزر  وجراحة  اجللدية  األم��راض 
املشارك جبامعة امللك سعود جييب عن كل هذه 
التساؤالت فيقول: ليس هناك تأثري مباشر على 
اجللد أثناء مباشرة رجال الدفاع املدني مهامهم، 
إال إذا كانت درجة احلرارة عالية حبيث تسبب 
أو قد تؤدي إىل تغريات يف صبغة اجللد،  حرقًا 
العالية  احل��رارة  مصادر  عن  االبتعاد  ينبغي  لذا 
قدر اإلمكان، وذلك باستخدام املالبس الواقية 

والنظارات اليت حتمي العينني.

إرشادات
اآلثار  لتجنب  بها  ينصح  اليت  اإلرش��ادات  وح��ول 
السلبية لدرجات احلرارة العالية على صحة اجللد 
الغامدي: من  الدكتور خالد  وسالمته، يضيف 
املعروف أن التعرض ألشعة الشمس لفرتة طويلة 
بشكل متواصل قد يؤدي إىل حرق مشسي، حبيث 
ومصحوبًا  ومتورمًا  وم��ؤمل��ًا  أمح��ر  اجللد  يصبح 
حبكة، كما أن التعرض للشمس لفرتات طويلة 
على مر السنني قد يؤدي إىل الكلف والتصبغات 
اجللدية والتجاعيد وشيخوخة البشرة، وقد يصل 

األمر لدى أصحاب البشرة الفاحتة إىل اإلصابة 
بسرطان اجللد.. عافانا اهلل وإياكم.

وهناك العديد من اإلجراءات للوقاية من خماطر 
الظل  يف  البقاء  مثل  امل��ب��اش��رة،  الشمس  أشعة 
ولبس القبعات ولبس قمصان ذات أكمام طويلة 
)أي  النطاق  واسعة  الشمس  واقيات  واستخدام 
بأن  علمًا  البنفسجية(،  األشعة  من  حتمي  اليت 
ينبغي  لذا  ساعات،  ثالث  تتجاوز  ال  عملها  مدة 
إعادة وضعها إذا اضطر اإلنسان للبقاء أكثر من 

ذلك يف الشمس.
واقي  استخدام  ينبغي  العادية  احل��االت  ويف 
مشس مبعامل محاية )SPF( أكثر من 15. 
محاية  ملعامل  حتتاج  ال��يت  احل���االت  يف  أم��ا 
وجود  عند  أو  الكلف  ح��االت  مثل  أع��ل��ى، 
حساسية من الضوء، فيجب استخدام واق له 

درجة محاية SPF أعلى من 30.
ويتطرق الدكتور الغامدي إىل اإلسعافات األولية 
حاالت  احل���ادث يف  موقع  يف  عملها  ال��يت جي��ب 
احلروق فيقول: جيب أواًل إبعاد الشخص املصاب 
عن مصدر احلريق فورًا. وإذا كان احلرق بشيء 
البارد  للماء  املصابة  املنطقة  تعريض  جيب  حار 

الثلج  باستخدام  ينصح  وال  دقائق،  ولعدة  ف��ورًا 
ألنه قد يسبب أض��رارًا إضافية على اجللد، مع 
ضرورة التأكد من أن الشخص املصاب يتنفس 
بصورة طبيعية، وإذا كان احلريق تصاحبه أدخنة 
جيب إخراج املصاب بسرعة إىل اخلارج أو تهوية 
املكان، أما إذا كانت املنطقة املصابة باحلرق 
كبرية أو كانت هناك صعوبة يف التنفس لدى 

املصاب فيجب استدعاء اإلسعاف فورًا.

اإلسعافات األولية
وحول أكثر األخطار اليت قد حتدث يف التعامل 
مع حروق اجللد فور اإلصابة بها، واحلل األمثل 
الدكتور  يضيف  األخ��ط��ار،  ه��ذه  مثل  لتجنب 
خالد الغامدي: تنقسم احلروق احلرارية إىل ثالث 
احلروق  فهناك  اإلص��اب��ة:  عمق  حسب  درج���ات 
من  اخل��ارج��ي��ة  الطبقة  تصيب  ال��يت  السطحية 
البشرة وتظهر على شكل امحرار وأمل باملنطقة 
تصيب  اليت  املتوسطة  احلروق  وهناك  املصابة، 
الطبقتني السطحية واملتوسطة من اجللد، وتظهر 

د. خالد بن محمد الغامدي:

يتعرض رجال الدفاع المدني، 
والسيما في وحدات اإلطفاء، 

لدرجات حرارة عالية أثناء 
مباشرة حوادث الحريق، 

ومخاطر اإلصابة بحروق الجلد 
بدرجات مختلفة، فهل ثمة 

إجراءات وقائية لتجنب هذه 
المخاطر قدر المستطاع؟ وما 
اإلسعافات األولية التي يجب 
القيام بها في حاالت اإلصابة 

بالحروق؟ وما الجديد في 
توقف عالج مثل هذه اإلصابات؟

التنفس 
أخطر مضاعفات اإلصابة بالحروق

يكشف أحدث الطرق في عالج 

الحروق وأمراض الجلد..

د. خالد الغامدي
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فيها فقاعات بها سائل كما تكون مؤملة، أما 
لتلف  وذل��ك  مؤملة،  غري  فهي  العميقة  احل��روق 
له  األعصاب بسبب احلرق، وقد يكون اجللد 
لون أبيض أو متفحم، وقد تكون البشرة أيضًا 

جافة )بسبب تلف الغدد العرقية(.
فحاالت احلروق السطحية ذات املساحة احملدودة 
ميكن عالجها باملاء البارد فور حصول احلرق، 
ملدة  يوميًا  مرتني  حيوي  مضاد  ده��ان  بوضع  ثم 
خمفضات  اس��ت��خ��دام  ميكن  كذلك  أس��ب��وع، 

األمل مثل الربوفني أو البنادول.
بعكس احلروق املتوسطة العمق أو العميقة، أو 
احلروق اليت تصيب مساحات كبرية من اجلسم 
وتصاحبها صعوبة يف التنفس، إذ جيب االتصال 
ب��اإلس��ع��اف وأخ���ذ امل��ري��ض ل��ل��ط��وارئ بشكل 

عاجل.
اإلسعافات  تقديم  أهمية  الغامدي  د.  ويؤكد 
األولية للمصاب يف مكان احلادث بعد التأكد 
م��ن وض���ع ال��ن��ب��ض وال��ت��ن��ف��س ل��ل��م��ري��ض، وعند 
وإعطاء  احل��ال��ة  تقييم  يتم  ل��ل��ط��وارئ  ح��ض��وره 
السوائل التعويضية ملا فقده املريض أثناء احلرق، 
وكذلك إعطاء مهدئات األمل، ثم يقرر الطبيب 
العناية  وح���دة  ل��دخ��ول  امل��ري��ض  ح��اج��ة  املختص 
باحلروق أو حتى العناية املركزة، حيث إن من 
أهم مضاعفات احلروق الفورية حصول توقف يف 
القلب، وكذلك فقد سوائل كثرية  أو  التنفس 
م��ن اجل��س��م، وع��ل��ى امل��دي��ني امل��ت��وس��ط والبعيد 
التهابات  أو  )ن��دب��ات(  باجللد  تشوهات  حصول 
أو تيبس لبعض املفاصل يف املناطق اليت تتعرض 

للحروق بسبب انعدام احلركة فرتة طويلة.
وع���ن ارت����داء رج���ال ال��دف��اع امل��دن��ي جتهيزات 
السالمة الشخصية لفرتات طويلة، مثل األحذية 
الواقية وخوذات الرأس.. وهو ما يعرضهم كذلك 
جييب  اجللدية،  باألمراض  اإلصابة  الحتماالت 
الدكتور الغامدي بقوله: يف الغالب ليست هناك 
لدى  إال  التجهيزات،  ه��ذه  ارت��داء  من  مشكلة 
األشخاص الذين لديهم حساسية من مادة املطاط 
)املوجودة يف األحذية مثاًل(، فإذا حصلت لديهم 
وحكة(  باجللد  امحرار  )على شكل  حساسية 
ميكن إعطاء دهان موضعي للحساسية، وينصح 
امل��ادة اليت تسبب  بوضع ع��ازل بني اجللد وه��ذه 

احلساسية )قطعة قماش مثاًل أو غريها(.
وي��ت��وق��ف ال��دك��ت��ور ال��غ��ام��دي عند اجل��دي��د يف 
ع��الج إص��اب��ات احل���روق وال��ت��ش��وه��ات اجللدية 
التطورات يف  آخر  فيقول:  احلوادث  الناجتة عن 
احلروق  عن  الناجتة  اجللدية  التشوهات  ع��الج 
عادة  جترى  اليت  الفراكشنال،  ليزر  تقنية  هو 
متت  حيث  وال��ل��ي��زر،  اجللدية  طبيب  بواسطة 

إىل  وأدت  التقنية  بهذه  كثرية  ح��االت  معاجلة 
نتائج مشجعة، وتكون النتائج ممتازة إذا كانت 
شكل  )ع��ل��ى  متوسطة  أو  خفيفة  ال��ت��ش��وه��ات 
يف  أم��ا  بسيطة(.  مساكة  أو  اجللد  يف  جتاعيد 
أقل، وميكن  النتائج  احلاالت األخرى فتكون 
بها  يقوم  )ال��يت  اجلراحية  بالعمليات  التفكري 
جراح التجميل( مثل جراحات الرتقيع إذا كانت 

مالئمة للمريض. 

تقنية الفراكشنال 
عالج  يف  نوعية  نقلة  الفراكشنال  تقنية  ومتثل 
عبارة  وهي  التجميل،  وعامل  اجللدية  األم��راض 
العالج  تعطي  حبيث  م��ت��ط��ورة  ل��ي��زر  تقنية  ع��ن 
بشكل جمزأ على سطح البشرة، وذلك خبالف 
من  طبقة  تزيل  اليت  الليزر  من  القدمية  األن��واع 
بالليزر  يعرف  ما  وه��و  واح��دة،  كقطعة  اجللد 

املقشر.
مبتكرة  تقنية  فيستخدم  ليزر  الفراكشنال  أما 
فريق أحباث متخصص جبامعة هارفارد  قبل  من 
بشكل  الليزر  أشعة  تعطى  حبيث  األمريكية، 
ب��األع��م��دة اجملهرية  ي��س��م��ى  ل��ي��ُح��دث م��ا  م����وزع 

احلرارية.
وبفضل هذه الطريقة املبتكرة يف إعطاء الليزر 
م��ن��اط��ق اجل��ل��د اليت  تبقى  ب��ق��ع جم����زأة،  ع��ل��ى 
عالجها  مت  ال��يت  البقع  ب��ني  الليزر  خيرتقها  مل 
يؤدي إىل عدم  ليزر سليمة، مما  بالفراكشنال 
املقشر  الليزر  تكون جرح على اجللد، خبالف 
تقريبًا،  أسبوع  ملدة  يستمر  جرحًا  حيدث  ال��ذي 
أو  العمل  إىل  ال��ذه��اب  فيه  املريض  يستطيع  ال 
يبقى  كذلك  االجتماعية،  املناسبات  حضور 
هناك امحرار على البشرة ملدة أسابيع وقد تصل 
تقنية  أما يف  احلالة،  وذل��ك حبسب  إىل شهور، 
نقاهة  ف��رتة  هناك  فليست  ليزر  الفراكشنال 

طويلة.
فقد  ليزر  الفراكشنال  تقنية  لكفاءة  ونظرًا 
والدواء  الغذاء  هيئة  من  االعتماد  على  حصلت 

األمريكية.

آثار  لعالج  ليزر  الفراكشنال  تقنية  تستخدم 
)ُح��ف��ر( ح��ب ال��ش��ب��اب وال��ن��دب��ات ال��ن��اجت��ة عن 
نتائج  وتعطي  واحل��روق،  واإلصابات  احل��وادث 
حبسب  ت��ت��ف��اوت  النتيجة  لكن  ج���دًا،  ج��ي��دة 
هلذه  الكربى  امليزة  بأن  علمًا  احلالة،  صعوبة 
التقنية واليت أعطتها شهرة كبرية بني األطباء 
واملرضى على حٍد سواء هي قصر فرتة النقاهة 
بعد العالج، فال حيتاج املريض للتغيب عن العمل 
وحضور املناسبات االجتماعية إال لفرتة قصرية.

أيضًا  ل��ي��زر  الفراكشنال  تقنية  وتستخدم 
عالج  يف  وكذلك  التجاعيد،  من  للتخفيف 

بعض التصبغات اجللدية.
التخدير  ليزر حتت  بالفراكشنال  املعاجلة  وتتم 
تتفاوت  ج��ل��س��ات،  ع��دة  شكل  على  امل��وض��ع��ي 

حسب احلالة وحسب استجابة املريض.
اجللد  أط��ب��اء  م��ن  الكثري  يشعر  احلقيقة  ويف 
زادت  اليت  التقنيات،  هذه  مثل  لوجود  باالرتياح 
م��ن ك��ف��اءة ع��الج ال��ن��دب��ات وآث���ار احل���روق مع 

التقليل من األعراض اجلانبية.

وع��ن ج��راح��ات زراع���ة اجل��ل��د ل��ع��الج احلروق، 
الطريقة،  بهذه  عالجها  ميكن  اليت  واحل��االت 
يعرف  ما  هناك  الغامدي:  خالد  الدكتور  يقول 
برتقيع اجللد، حيث يؤخذ جلد من مكان سليم 
ويتم نقله ملنطقة احلرق، وهذه طريقة شائعة لدى 
اآلن  هناك  كذلك  واحل��روق.  التجميل  جراحي 
زراعة جلد مبعنى تكثري خاليا جلدية يف املخترب 
لتكّون طبقة من اجللد ومن ثم نقلها للمريض، 
وهذه جيرى عليها العديد من األحباث يف الوقت 

الراهن للتأكد من مدى فاعليتها.

يكشف أحدث الطرق في عالج 

عالج بسيط لحساسية الحروق وأمراض الجلد..
رجال الدفاع المدني من 

مادة المطاط في تجهيزات 
السالمة الشخصية

تقنية الفراكشنال ليزر 
تحقق نتائج ممتازة

في عالج الحروق
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تقدم أسرة حترير جملة »998« خبالص 
بن  حم��م��د  ال���ل���واء  س��ع��ادة  إىل  التهنئة 
مدير  معالي  مساعد  القرني  ع��ب��داهلل 
عام الدفاع املدني للتخطيط والتدريب، 
وسعادة اللواء عبداهلل بن حممد القرني 
اإلدارية  للشؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مساعد 

مقبل  بن  قابل  اللواء  وسعادة  املالية،  و 
للشؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مساعد  الغامني 
السامي  األم���ر  ب��ص��دور  العسكرية، 
لواء،  رتبة  إىل  عميد  رتبة  من  برتقيتهم 
وت��ق��ّل��ده��م رت��ب��ه��م اجل���دي���دة، م��ع كل 

األمنيات بدوام التوفيق.

سعد الفريق  املدني  الدفاع  عام  مدير  معالي  قرار   صدر 
ابن عبداهلل التوجيري برتقية األستاذ حممد بن عبدالرمحن 
شؤون  أخصائي  بوظيفة  العاشرة،  املرتبة  إىل  اجلريس 
املوظفني، وقد توّجه أبو فيصل بالشكر ملعالي املدير العام.

أمجل التهاني للجريس.. وإىل مزيد من التقدم والنجاح.

لقرار  اس�����ت�����ن�����ادًا 
السمو  ص�����اح�����ب 
امللكي مساعد وزير 
للشؤون  ال��داخ��ل��ي��ة 
األمنية برتقية العريف 
عجب غنام الشكرة 
مركز  منسوبي  من 
ال��دف��اع امل��دن��ي حبي 
باخلرج  ال��ص��ح��ن��ة 
تلي  ال��يت  الرتبة  إىل 
رتبته، نتيجة لتعرضه 

حلادث دهس أثناء أداء واجبه، فقد قّلد 
اخلرج  مبحافظة  املدني  ال��دف��اع  مدير 
الوكيل  الراجح  علي  بن  سعد  املقدم 
رق��ي��ب ع��ج��ب رت��ب��ت��ه اجل���دي���دة، وذلك 
حبضور جمموعة من منسوبي اإلدارة من 
ضباط وأفراد، وأكد الراجح أن هذا 

التكريم يأتي ضمن اهتمام والة األمر 
القطاع، مبتابعة  بأبنائهم منسوبي هذا 
من مدير عام الدفاع املدني الفريق سعد 
الدفاع  ومدير  التوجيري،  عبداهلل  ابن 
عابد ال��ل��واء  ال��ري��اض  مبنطقة   امل��دن��ي 

ابن مطر الصخريي.

كل التهنئة لمساعدي المدير العام للتخطيط 
والتدريب والشؤون اإلدارية و المالية 

والعسكرية بالترقية لرتبة لواء

على  ي�����رق�����د   
األبيض  ال���س���ري���ر 

ال����م���لك  مبستش�������ف�����ى 
بالرياض  اجلامعي  عبدالعزيز 

زميلنا األستاذ سليمان رجاء الشمري 
برفحاء،  املدني  الدفاع  منسوبي  من 

نسأل اهلل له الشفاء العاجل. 

أمحد  حسني  العقيد  الزميل  ابن   
الشريف يرقد على السرير األبيض 
مبستشفى قوى األمن بالرياض، إثر 
تعرضه حلادث مروري، نسأل اهلل 

له الشفاء العاجل. 

سالمات

القرني  حمسن  ب��ن  حممد  ال��رائ��د  ُمنح 
قسم  امل��دن��ي  ب��ال��دف��اع  الفنية  ب��ال��ش��ؤون 
والالسلكية  ال��س��ل��ك��ي��ة  االت���ص���االت 
من  األمنية  العلوم  يف  الدكتوراه  درج��ة 
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عن 

الصناعية  املخاطر  »تقويم  حول  رسالته 
ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف 

املقاييس والتجارب الدولية«. 
كل التهنئة للدكتور القرني، والدعوات 

باملزيد من النجاح.

الرائد القرني يحصل على الدكتوراه في تقويم 
المخاطر الصناعية

مدير مدني الخرج يقّلد الشكرة رتبته الجديدة

الجريس إلى المرتبة العاشرة

العريض  ع��ب��داهلل  ب��ن  ن��اص��ر  امل��ق��دم  حصل 
ب����اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��إط��ف��اء واإلن��ق��اذ بشؤون 
عمليات الدفاع املدني على درجة الدكتوراه 
األمنية، عن  للعلوم  العربية  نايف  من جامعة 
رس��ال��ت��ه ال��يت محلت ع��ن��وان »ال��ت��أم��ني على 
املصانع وأثره يف التقيد مبتطلبات السالمة«.

الدكتوراه للمقدم 
العريض من جامعة 
نايف للعلوم األمنية

نال املقدم عبداهلل بن سعيد القحطاني من 
الشرقية  باملنطقة  املدني  الدفاع  منسوبي 
درجة الدكتوراه من جامعة »نايف العربية 
اليت كانت  رسالته  األمنية«، عن  للعلوم 
بعنوان »قيم املواطنة لدى الشباب وإسهامها 
التهنئة  الوقائي«، خالص  يف تعزيز األمن 

للمقدم القحطاني بالدكتوراه. 

المقدم القحطاني 
يحصل على الدكتوراه
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اللواء  متقاعد
عبدالرحمن أبكر الياسين

يقول األديب واملفكر الكبري األستاذ عباس حممود العقاد: قسمة اإلنسان أن أنفع األشياء له أضرها به 
وأخطرها عليه.. فالنار من ألزم األشياء لإنسان وال تستقيم حياته بدونها، لكنها تشكل معادلة متباينة يف 
حياته، فهي صديق محيم إذا تعايشنا معها تعايش املستفيد احلذر وطوعناها ملصلحتنا وفق أسس التكافؤ 
بني السالمة واخلطر، وبنفس احلميمية تكون العدوانية، فهي عدو لدود إذا مل حنسن التعامل الكفء 

معها وتهذيب شراستها لتحييد عدوانيتها.
إن جمرد صيحة تنبيه بوقوع حريق أو صرخة استغاثة من خطر يولد فورًا فزعًا شديدًا تنزع بسببه النفس إىل 
حالة هي أقرب إىل اجلنونية من العقالنية، بفعل اهللع الذي غالبًا ما يستحوذ على الناس.. إال من رحم ربك.

للذين قادتهم ظروفهم إىل مواجهة فجائية مع حادث حريق أهمية كربى لدى  البشري  السلوك  ويشكل 
املشتغلني ومنظري السالمة واحلماية، وقاموا برصد وحتليل ردود األفعال منذ اللحظة األوىل الكتشاف 
الدور املؤثر الذي  النجاة منه، وترجع أهمية دراسة السلوك البشري يف حوادث احلريق إىل  احلريق حتى 
يلعبه يف التصدي بفعالية ملنع استفحاهلا وحصرها يف نطاق حمدود قبل أن ينتشر ويبسط روعه على أرجاء 

املكان.
فبقدر ما ميكن من ضبط األعصاب يأتي التعامل احلسن بنتائج مرضية فاعلة، أما انفالت األعصاب فعادة 

ما تصاحبه تصرفات عشوائية وسلوكيات خاطئة يتدهور معها الوضع وتفضي إىل نتائج سيئة.
وقد كشفت البحوث اليت أجريت يف بعض الدول املتقدمة أن تصرفات من تورطوا يف ظروف حوادث احلريق 
– سواء أكان فردًا أو مجاعة – عادة ما تكون عشوائية سريعة وبتلقائية غري حمسوسة، حيث يتولد لديهم 
شعور باخلوف ويتملكهم الفزع الذي يقودهم إىل تصرفات قاتلة تساعد على تفاقم احلادث وتزيد املوقف 
حرجًا، ويزداد هذا الشعور تركيزًا كلما تراءى هلم أن مساحة احلريق متتد وتضيق حوهلم دائرة اخلطر، 
مما ينجم عنه تصرفات غريبة طائشة نتيجة ملا ينتابهم من إحساس مروع بأن املوت قاب قوسني أو أدنى، 
لرتتفع صيحات االستغاثة ويعم املكان هياج مجاعي، يتدافع فيه اجلمع كل يبحث عن خمرج إىل نطاق 
وصغار  مقاومة  واألقل  الضعاف  ويتساقط  اإلغماءات  وتتواىل  األعصاب  انهيار  إىل  يؤدي  ما  وهو  أرحب، 
السن بني األقدام، ويتهاوى البعض مغشيًا عليه جراء هول الكارثة اليت يرى أنها أملت به. والغريب أن بعض 
املشاهدات دلت على أن منهم من ال يبالي بغريه حتى لو أدى به األمر ألن يقفز فوق األكتاف ويطأ الرقاب!

وقد دلت الدراسات أيضًا على أنه من النادر جدًا أن جتد من يضع يف حسابه إمكانية التعرض يومًا ما 
حلادثة حريق يف املبنى الذي يؤمه أو يرتدد عليه بانتظام، بل مل يطرأ البتة على بال الكثريين أن أي مبنى 
أو منشأة ليس يف منأى عن خطر احلريق، ومبا أنه ال يتوقع أن جيد نفسه يف أتون زاوية حمرجة بفعل حريق 
مفاجئ مل حيدث به نفسه قبل دخوله هذا املبنى أو ذاك، األمر الذي يفزعه، فإنه ال يستطيع أن يتمالك 

نفسه أمامه فرتاه يقدم على تصرفات غريزية حبتة بدافع حب الذات.
تتغري  تتدرج كلما اشتدت احلال س��وءًا، خاصة أن ظروف احل��وادث  البشرية يف احل��وادث  والسلوكيات 
بسرعة بني حلظة وأخرى إىل األسوأ، فالتصرف الصحيح الذي يتناسب اآلن قد ال يتناسب بعد حلظات، 
وما يعترب موفقاًً هنا مل يكن موفقًا هناك، مما جيعل الوضع أكثر صعوبة ويزيد املوقف حرجًا. وإزاء هذه 
النتائج خرج الدارسون بتوصيات كان أهمها على اإلطالق ما ميكن تعميمه كمفهوم عام كي يعيه كل 
الناس دون استثناء، ليستقر يف األذهان وتستيقنه األنفس جتنبًا لتكرار وقوعه مرة أخرى، وميكن تلخيص 

ذلك يف أمرين:
األمر األول: أن يعي كل فرد أن أي منشأة أو مبنى ليس مبنأى عن احلوادث، وال يوجد ضمان واق فائق 
القدرة مئة يف املئة ضد حوادث احلريق، وعلى الكل أن يضع يف قرارة نفسه هذه احلقيقة، حتى إذا ما 
وقع يف مأزق احلوادث يكون قد استعد هلا نفسيًا، حيث تنخفض وطأة الصدمة وتلبس تصرفاته شيئًا من 
العقالنية ورباطة اجلأش والعمل قدر املستطاع على ضبط األعصاب وكبح مجاح العشوائية، لتأتي املعاجلة 

سريعة والتصرفات مسددة لنتجنب وقوع االرتباك الذي يوقعنا يف األسوأ.
فليس  وقوعها،  قبل  احل��وادث  الستشعار  وأقصرها  السبل  أجنع  انتهاج  على  الناس  تعويد  الثاني:  األم��ر 
مبقدورنا أن نطبعها يف األذهان حتى تستيقنها األنفس وتعيها األفئدة إال من خالل تنمية احلس الوقائي، 
وامليدان الوحيد القادر على ذلك هو قطاع الرتبية والتعليم، ومنسوبوه هم املؤهلون حبكم خرباتهم للموازنة 
بني العملية التعليمية والعملية الرتبوية، فبقدر االهتمام باملواد العلمية يكون االهتمام بالسلوكيات الرتبوية 
املكتسبة وتشجيع التعود عليها، فاحلرص على الوقاية والتنبؤ باحلوادث يدخل يف باب التعود السلوكي يف 
اجملمعات التعليمية، وخاصًة يف دور التعليم األوىل، ليتجرع الصغار أجبديات التعامل مع احلوادث يف السنني 

املبكرة فتصبح مع الزمن عادة سلوكية ذات قيمة.

السلوك البشري 
                 عند وقوع الحريق
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التنشئة على قيم السالمة من رؤية
المخاطر في المرحلة الرقمية

لعله مل حيظ جمال من جماالت دراسات اإلعالم واالتصال باالهتمام، منذ بدايات القرن املاضي اليت شهدت 
التثقيف  وظيفتا  مقدمتها  ويف  اإلع��الم،  وسائل  بوظائف  املعنية  للدراسات  مثلما حتقق  اإلع��الم،  وسائل  ظهور 
والتنشئة االجتماعية، وذلك نتيجة طبيعية ملا كان يعتقده اخلاصة والعامة من أن لتلك الوسائل آثارًا متعددة على 
اجلمهور املتلقي ملضامينها وحمتوياتها، وأنه ميكن تسخريها خلدمة اجملتمع عرب آليات ووسائل التنشئة والتوعية 

والتثقيف. 
وتعد التنشئة االجتماعية أهم عملية تعليمية يتلقاها »اجليل الناشئ« من األطفال والشباب، حيث ترتبط ارتباطًا 
الراشدين حوله، ومنزلته فيهم. والتنشئة االجتماعية  أو  مباشرًا بتحديد دور هذا اجليل بني جمموعة اآلخرين 
عملية اتصالية يف أساسها، ويف املرحلة الرقمية املعاصرة لوسائل اإلعالم واالتصال وظهور واستخدام شبكة 
اإلنرتنت بكل إمكاناتها وقدراتها يف عملية التعليم والتنشئة االجتماعية، واندماج العديد من وسائط االتصال، 
أصبحت البيئة االتصالية ل� »اجليل الناشئ« غنية وثرية جدًا، وأضافت عنصرًا مهمًا وحامسًا يف عملية التنشئة 
والتعلم، وهو »االستقاللية« أو »اخلصوصية« اليت بات ميتلكها هذا اجليل بالقدر الذي مل يكن متاحًا ملن سبقه 

بعقد أو عقدين فقط. 
وتتميز وسائل االتصال اإللكرتونية الرقمية مبجموعة من اخلصائص جتعل من بيئة »اجليل الناشئ« االتصالية 
بيئة مشوقة جتذب اهتمامه، مبا متتلكه من املؤثرات الصوتية والصورة واللون واحلركة والتكرار وانتظام 
وسهولة التعرض والتحكم يف كيفيته، إضافة إىل التفاعلية اليت متنح هذا اجليل قدرة على التحكم يف كثري 
»املدجمة«  والوسائط  اإلنرتنت  تقنية  أن  ويبدو  له..  يروق  ما  وفق  معها  التفاعل  أو  املعروضة،  املادة  جوانب  من 
اجلديدة استطاعت أن توظف معظم خصائص الصوت والصورة، لتجعل بيئة االتصال عند الطفل ليست جمرد 

بيئة ثرية وغنية فحسب، ولكن أيضًا جذابة ومؤثرة وخاصة جدًا. 
التنشئة بات يعين كل  اليوم لوسائل اإلعالم واالتصال يف جماالت  الثقايف - االجتماعي  ولذلك، فاالستخدام 
املضامني الثقافية واالجتماعية اليت يتلقاها »اجليل الناشئ« من تلك املصادر، بالقدر الذي تشكل تلك املضامني 
معتقدات اجليل ومفاهيمهم وقيمهم اليت تتحكم يف سلوكهم وعاداتهم وتقاليدهم وأمناط حياتهم، وبالتالي 
التوعوية بقواعد وسلوكيات  القول إن املهمة أصبحت أكثر تعقيدًا أمام املخططني واملنفذين للربامج  ميكن 
السالمة من املخاطر، وهو األمر الذي يلقي عبئًا كبريًا على الدفاع املدني، باعتباره املعين بهذا اجملال. وبالتالي، 
من املهم التأكيد على أن املرحلة الرقمية، كما أنها أخذت وسائط االتصال إىل أمناط جديدة من االندماج 
والتكامل، فالبد للمشتغلني بقضايا التنشئة والتوعية العمل وفق مقتضيات هذه املرحلة. ويعين ذلك أن مشروعات 
انتهاجها منهج التكاملية مع مؤسسات  الدفاع املدني قد تكون أجود وأنسب حال  التوعية املستقبلية ألجهزة 
اجملتمع كافة، وخصوصًا تلك املؤسسات اليت باتت تستوعب التغريات احلاصلة يف بيئة اإلعالم واالتصال وتعمل 
وفقًا هلا.. كما أنه من األكثر مالءمة للدفاع املدني أن يعمل على إشاعة الثقافة االتصالية، فيما خيصه، داخل 
بعض الدوائر البريوقراطية الرمسية، اليت ال تزال ترى يف اإلعالم أنه جمرد الظهور عرب الوسائل بأي مضامني 
العلمية  الرؤية  العمل اإلعالمي صنعة ميكن أن جييدها أي موظف، وذلك مبعزل عن  وأن  وأشكال وصور، 
واملهنية املتخصصة لصناعة إعالم فاعل ومؤثر، ويفيد ذلك يف رفع مستوى القدرة على استيعاب احتياجات العمل 
اإلعالمي يف املرحلة الرقمية املعاصرة، فالعمل اإلعالمي اجليد اليوم باهظ التكلفة، أما العمل اإلعالمي القادر 
على املنافسة فهو حيتاج إضافة إىل هذه التكلفة، إىل خطط طويلة املدى تعمل وفق مبدأ »التكاملية املهنية 
االحرتافية جدًا«.. وما عدا ذلك ال يتعدى أن يكون جهودًا تذكر فتشكر، غري أن فاعليتها يف بناء اجتاهات 

»اجليل الناشئ« وسلوكياته جتاه السالمة من املخاطر ستبقى حمل نظر. 
واملراد من هذا القول، التأكيد على أن االستمرار يف صياغة وتنفيذ برامج التنشئة والتوعية عرب وسائل اإلعالم 
التقليدية من التلفاز والراديو واملطبوعات، بأشكاهلا وأنواعها املختلفة، مل يعد له أهمية كربى لدى »اجليل 
بيئة  يف  دخلت  لقد  وحسب.  الوسائل  تلك  على  قاصرًا  املستفيدة  األجهزة  اعتماد  إذا كان  وبالذات  الناشئ«، 
ذات مضامني وأشكال  الناشئة، وهي  أجيالنا  لدى  االتصالية  البيئة  تلك  تتحكم يف  االتصال وسائط جديدة 
اتصالية متقدمة جدًا، لكنها يف معظم صورها، ويف مجيع صورها املتقدمة، تعرب عن مضامني خارجة عن النسق 
الثقايف االجتماعي ألجيالنا الناشئة، حيث تزدهر فيها املنتجات الغربية املتكاملة مع صناعيت التلفزيون والسينما 
املتقدمتني جدًا عند الغرب. واملهم يف األمر أن جيلنا الناشئ بات يعرف عن تلك العوامل ما ال يعرفه الكثري من 
الراشدين عندنا عنا وعنهم على حد سواء. ويستدعي ذلك القناعة بأنه متى ما أردنا أن خنطط أو نصمم أو ننفذ 
براجمنا للتوعية بالسالمة من املخاطر، فإن السؤال األهم الذي جتب اإلجابة عنه هو: إىل أي مدى نستطيع أن 
نقدم عماًل علميًا ومهنيًا متقدمًا يف صناعة اإلعالم واالتصال؟ وحبسب إجابة هذا السؤال، أدعو كل املعنيني من 
أصحاب القرار يف برامج التوعية اإلعالمية بالسالمة من املخاطر أن يكون إقدامهم أو إحجامهم عن العمل، إذ 

ال خري يف إضاعة الوقت واجلهد واملال يف أعمال عوائدها إن مل تكن معدومة فهي حمدودة.

د. عبداهلل بن ناصر الحمود
أستاذ اإلعالم المشارك بجامعة

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
نائب رئيس الجمعية السعودية 

لإلعالم واالتصال
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