دور جهاز الدفاع املدين

يف مواجهة الكوارث بموسم احلج

د .حييى بن عيل دماس الغامدي

(٭)

املقدمــــة
الك�وارث م�ن بني الظاه�رات التي عرفها اإلنس�ان منذ ب�دء اخلليقة ،فقد
تعد كان بقاؤه وتعايش�ه مع ما حوله م�ن هذه الظاهرات مثا ً
ال حي ًا عىل نجاحه
أو فش�له يف إدارة هذه الكوارث .وعلى الرغم من قدم الكوارث وتعايش
اإلنس�ان معها فإن التعامل معها كان وما زال يمثل أحد حقول املعرفة احلديثة ،حيث مل
تبدأ جهود دراسة الكوارث بشكل منظم إال بعد احلرب العاملية الثانية.

م�ع تزايد الكوارث بنوعيها الطبيعية والصناعي�ة التي حلت باملجتمعات املتقدمة
منها والنامية ،وما ترتب عىل هذه الكوارث من خسائر مادية وبرشية جعلتها حمور اهتامم
أصح�اب الق�رار واملنظرين اليوم يف مجيع املجتمعات .ولقد ش�هدت إدارة الكوارث يف
األرب�ع أحق�اب املاضية اهتامم ًا ملحوظ ًا م�ن قبل صناع القرار واملنظري�ن الذين راحوا
يبحثون عن أفضل املداخل واإلسرتاتيجيات التي ينبغي أن تتبناها احلكومات من أجل
محاية أرواح وممتلكات مواطنيها من األخطار النامجة عن الكوارث التي تقع يف جمتمعاهتم.
ولق�د أصب�ح من الواضح وامله�م رضورة توقع الك�وارث ومواجهتها من خالل
فري�ق متكام�ل يتم إعداده وتزوي�ده بكافة الصالحيات واإلمكانات التي تس�اعده عىل
القيام بأداء مهامه .ذلك أن مسألة إدارة الكوارث مل تعد من األمور التي يمكن جتاهلها
أو تركها فريسة لالرجتال والعشوائية وذلك بعد أن أكدت الدراسات أن أغلب سلبيات
عمليات مواجهة الكوارث كانت بسبب غياب دور اإلدارة يف التعامل مع هذه الكوارث.

(*) عضو اهليئة العلمية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.
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هذا االهتامم بإدارة الكوارث نجده ماث ً
ال يف سياسات وخطط اململكة العربية السعودية
وخططها سواء أكان هذا االهتامم عىل مستوى احلكومة من خالل األنظمة والقوانني التي
سنتها من أجل التعامل مع هذه الكوارث أو من خالل املنظامت واللجان التي أنشأهتا من
أجل متابعة هذه األنظمة وتنفيذها ،أو عىل مستوى املؤسسات التعليمية والتدريبية ،حيث
أصبح موضوع إدارة الكوارث أحد املوضوعات البارزة يف جمال البحث والدراسة.

وم�ن هنا ف�إن هذه الورقة البحثية ستس�تعرض موضوع دور جه�از الدفاع املدين
الس�عودي ملواجهة الكوارث بموس�م احلج ،م�ن حيث املصطلح�ات املتعلقة بالكارثة
وإدارهتا ،وكيفية تنفيذ تدابري جهاز الدفاع املدين وأعامله يف اململكة العربية الس�عودية،
واألجه�زة املعني�ة بحاالت الكوارث وأدوارها ،و دور جه�از الدفاع املدين يف تصنيف
املخاطر ومواجهة الكوارث ،باإلضافة إىل نامذج من الكوارث باململكة العربية السعودية
وكيفية إدارهتا ،وسوف يكون كل ذلك وفق ًا ملا ييل:

 1ـ املصطلحات
 2 . 1مفهوم الدور
يع�رف الدور بأنه «جمموعة من املهام املتش�اهبة التي يؤدهيا الفرد لتكون يف جمملها
نشاط ًا رئيس ًا جيب عليه إداري ًا واجتامعي ًا القيام به» (الشيخ1417 ،هـ.)150 ،
ويعرف الدور أيض ًا بأنه «اجلهود واملهام التي تقوم هبا الرشطة أثناء قيامها بإجراء
التحريات ذات الصلة بحاالت رد االعتبار» (القحطاين1424 ،هـ).

ويع�رف ال�دور إجرائي ًا يف هذه الورق�ة بأنه ((جمموعة اجله�ود واملهام التي يؤدهيا
جهاز الدفاع املدين أثناء الكوارث )).

 2 . 1مفهوم جهاز الدفاع املدين
جهاز الدفاع املدين هو جمموعة من الوزارات والقطاعات واملؤسس�ات واهليئات
التي يعنيها أمر محاية األرواح واملمتلكات العامة واخلاصة وتوجب مقومات إرشاكها يف
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جهاز الدفاع املدين حتقيق التعاون والوئام فيام بينها وتوزيع املسئوليات لتحقيق األهداف
العامة متشي ًا مع التطور والتنمية للدولة.

 3 . 1مفهوم الكارثة
الكوارث من املفردات اللغوية املستخدمة بكثرة يف األوساط العلمية وغري العلمية،
وغالبا ما ترتدد هذه املفردة عىل ألسنة الكثري من الناس بام فيهم العامة .ومع ذلك فهناك
اختلاف واض�ح ،واليزال حول تعري�ف الكارثة كغريها من معظم املف�ردات اللغوية
املستخدمة يف هذا املجال ،وهذا ربام يرجع إىل أن ك ُ
ال ينظر للمفهوم من الزاوية التي هتمة.

وللك�وارث تعاري�ف كثيرة ومتع�ددة خيتلف معناه�ا من موق�ع إىل آخر .فبعض
احل�وادث يف بع�ض ال�دول تعد كارثة ويف دول أخرى ال تعد كارث�ة ،مث ً
ال ارتفاع درجة
احلرارة يف اململكة العربية الس�عودية تعد ش�يئ ًا مألوف ًا يف حني أهنا يف بعض دول أوروبا
تعد كارثة.
أغلب تعاريف الكارثة ينحرص يف كوهنا حدث ًا غري متوقع تنتج عنه خس�ائر مادية
وبرشية ضخمة .وتقترص اجلهود املبذولة عىل حماولة التخفيف من اآلثار أو احلد منها.

عرف�ت الكارثة بأهنا «حادثة حمددة زمني ًا ومكاني ًا ينجم عنها تعرض جمتمع بأكمله
أو جزء من جمتمع إىل أخطار ش�ديدة مادية وخس�ائر يف أفراده تؤثر عىل البناء االجتامعي
بإرباك حياته وتوقف توفري املس�تلزمات الرضورية الس�تمرارها» (الشعالن2002 ،م:
ص .)27
كام عرفت الكارثة بأهنا «حدث ينجم عنه خس�ائر كبرية يف األرواح واملمتلكات
وتل�وث البيئ�ة وقد تكون طبيعية أو تكون بفعل إنس�ان س�واء أكان الفعل إرادي ًا أم غري
إرادي ،ويتطلب ملواجهتها جهد دولة أو اجلهود اإلقليمية أو الدولية وفق حجم الكارثة
ومدى اخلسائر التي تنجم عنها» (حواش،1996،ص.)1

كام عرفت الكارثة بأهنا «حدث غالبا ما يكون بفعل الطبيعة ،وهيدد املصالح القومية
للبلاد ،وخيل بالتوازن الطبيعي لألمور ،وتش�ارك يف مواجهت�ه أجهزة الدولة املختلفة»
(عيل1998 ،م ،ص)197
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أم�ا املنظمة الدولية للحامية املدنية ،فق�د عرفت الكوارث الكربى «بأهنا احلوادث
غري املتوقعة النامجة عن قوى الطبيعة مثل (الزالزل ـ الفيضانات ـ العواصف) أو بسبب
اإلنسان والتي يرتتب عليها خسائر يف األرواح وتدمري يف املمتلكات ذات تأثري شديد عىل
االقتص�اد الوطني واحلياة االجتامعي�ة ،وإمكانات مواجهتها تفوق قدرة املوارد الوطنية
وتتطلب مساعدة دولية»( .صديق،1408،ص)66

وع�رف نظ�ام الدفاع املدين يف اململكة العربية الس�عودية .يف مادت�ه الثانية الكارثة
بأهن�ا «كل م�ا حيدث من حريق أو هدم أو س�يل أو عاصفة أو زل�زال أو أي حادث آخر
من ش�أنه أن يلحق الرضر أو هيدد باخلطر حياة األفراد أو املمتلكات العامة أو اخلاصة»
(نظام الدفاع املدين،1406،ص.)7

ويمكن مالحظة أن تعريف الكوارث يف نظام الدفاع املدين ،مل يشمل كافة الكوارث
وإنما رك�ز عىل ح�وادث معينة وأغفل األس�باب التي تنجم عنها ،ولكي يتم اس�تدراك
ه�ذه املالحظ�ة ورد يف التعريف عبارة «أو أي حادث آخر من ش�أنه »...ولقد أدى هذا
إىل توس�ع مفهوم الكارثة ليش�مل احلوادث األخرى العادية التي ال ترتقي إىل أن يطلق
عليها كوارث ،فهو يشمل أي حادث آخر بسيط ،فكل حادث سواء حريق أو هدم أو
سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر ربام هيدد باخلطر حياة األفراد أو املمتلكات
الثابتة أو املتحركة العامة أو اخلاصة ولكنه ال يرتقي إىل مستوى كارثة ،ومن ثم كان من
األفض�ل احت�واء التعريف عىل حدود معينة عند ارتق�اء احلوادث واألزمات العادية إىل
هذه احلدود ،فهي تعد كارثة وينطبق عليها ما ينطبق عىل الكوارث من خطط وإجراءات
واكتس�اب مزيد من الصالحيات؛ ألن الك�وارث ال يمكن مواجهتها عرب الصالحيات
املعطاة يف الظروف العادية.
وهناك توسع يف مفهوم الكارثة يف الوقت احلارض ،حيث تتجه الدول إىل اعتبار أي
حادث كبري نس�بي ًا كارثة تس�تدعي تدخل اجلهات املختصة ،وبنا ًء عىل ذلك فقد عرفت
الكارثة بأهنا « ...حادثة حمددة زمنيا ومكانيا ينجم عنها تعرض جمتمع بأكمله أو جزء من
هذا املجتمع إىل أخطار شديدة مادية وخسائر يف أفراده تؤثر عىل البناء االجتامعي بإرباك
حياته وتوقف توفري املستلزمات الرضورية الستمرارها» (صديق،1990،ص.)60
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والكارثة عبارة عن حادثة تنجم عنها خس�ائر كبرية يف األرواح واملمتلكات ،وقد
تؤدي إىل تلوث البيئة ،وتتطلب جهود ًا بيئية وإقليمية ضخمة ملواجهتها واحلد من آثارها
السلبية (حسني1997 ،م ،ج :28ص .)7
والكارثة غالب ًا ما تنتج عن ظروف وقوى قاهرة غري منظمة تنتج بسبب فعل إنساين

إرادي أو ال إرادي وتسمى كارثة عامة ،أو بفعل الطبيعة كالزالزل والرباكني والفيضانات
وتسمى كارثة طبيعية (صديق1972 ،م :ص .)125
والكارث�ة عبارة عن ح�دث يرتتب عليه آثار مدمرة وتنت�ج عنه وفيات وإصابات
وآثار سلبية متتد إىل املستقبل (حسني1997 ،م ،ج :35ص .)206

ويفرق الشعالن بني تعبري كل من األزمة والكارثة باعتبار أن التعبري األول األزمة
قد يكون هلا مؤيدون ،بينام الكارثة ال يوجد هلا مؤيدون ،كام أن األزمة يمكن تاليف آثارها
بالنجاح يف حلها ،بينام الكارثة تنحرص اجلهود يف احلد من آثارها بعد وقوعها ،واألزمة
قد تفيض إىل كارثة كقيام املتظاهرين حول مشكلة ما بإرضام النريان يف املصانع أو حتطيم
ش�بكات املي�اه والكهرباء ،كما أن الكارثة قد تول�د أزمات متنوعة نتيج�ة حتطم املنازل
واملمتل�كات وتل�ف الزرع ،مما هيدد بنقص الغذاء ،فض ً
ال عن الترشد وانتش�ار عمليات
النهب والسلب ،كام أن األزمة أشمل وأعم من الكارثة ،فالكارثة تعد جزء ًا من األزمة
(الشعالن2002 ،م :ص ص .)39 – 37
باختصار فالكارثة مصيبة هتدد اإلنس�ان يف نفس�ه أو أرسته أو ماله أو وطنه وتقع
بشكل مفاجئ بفعل الطبيعة أو فعل اإلنسان ،مما يتطلب تضافر اجلهود املختصة وتنسيقها
للوقاية منها قبل حلوهلا ومكافحتها عند وقوعها وإزالة آثارها بعد ذلك.

 4 . 1مفهوم إدارة الكارثة

اإلدارة احلديث�ة مس�ئولة عن التعامل م�ع الكوارث هبدف اس�تيعاهبا والتخفيف
من آثارها وتداعياهتا وهذا يتطلب إدارة ناجحة تعتمد عىل أس�س علمية س�ليمة وتتبع
أساليب إدارية جيدة سواء كان ذلك يف التخطيط أويف التنظيم أو يف التوجيه أو التنسيق
أو املتابع�ة وذل�ك يف مجيع مراح�ل إدارة الكارثة ،بل إن الفش�ل يف املعاجلة قد يعزى إىل
الفشل يف األخذ بعنارص العملية اإلدارية .
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ويعرف علم إدارة الكارثة بأهنا عبارة عن «جمموعة اخلطط التي تستهدف املواجهة
والتصدي للكارثة بام يقلل حجم اخلسائر إىل احلد األدنى،بأقل جهد ويف أقل وقت وبأقل
تكلفة وذلك يف حدود اإلمكانات املتاحة» (عيل :1994،ص.)7
كام يعرف كاسبري ُسن (  )R. Kasper Sonوبيجاوكا ( ) K.Pijawkaإدارة املخاطر
أو إدارة الك�وارث بأهنا «نش�اط هادف يقوم ب�ه املجتمع لتفهم طبيعة املخاطر ،لكي يتم
حتديد ما ينبغي عمله إزاءها واختاذ كافة التدابري للتحكم يف مواجهة الكوارث وختفيف
حدهت�ا وآثاره�ا وما يرتت�ب عليها .ويتصل هذا النش�اط اهلادف بوظيفتين مهمتني مها
(اإلدراك والتحكم) فاإلدراك ينبني عىل اس�تيفاء املعلومات لتحديد حجم املش�كلة أو
اخلطر واستكشاف البدائل للمواجهة وتقويمهم املوقف عند هناية الكارثة لتحديد قدر
النج�اح ال�ذي حيقق .أما جانب التحكم فيتصل بتصميم وتنفيذ التدابري اهلادفة لدرء أو
ختفيف حدة اخلطر وما يرتتب عليه من آثار» (الطيب1410،هـ :ص.)6
ويعرف الزهراين إدارة الكوارث بأهنا « أسلوب إداري ملواجهة الكوارث وتأثرياهتا

ذو طبيع�ة خاص�ة متي�زه عن األس�اليب اإلدارية األخ�رى متارس فيه جمموعة األنش�طة
والوظائ�ف واإلجراءات قب�ل وأثناء وبعد وقوع الكوارث هبدف منع إرضار الكوارث
كلام كان ذلك ممكن ًا  ،أو التقليل واحلد من تأثرياهتا عىل األنفس واملمتلكات وإعادة احلياة
لطبيعتها وإزالة آثارها بعد وقوعها» (الزهراين1417 ،هـ :ص.)9
ويع�د عل�م إدارة الكوارث أحد العلوم اإلنس�انية وينبثق من علم اإلدارة ويقوم
على مجلة مبادئ يسرتش�د هب�ا اإلداري لتنفيذ األعامل وهذه املب�ادئ هي (عيل:1994،
ص ص:)9 ،8
 1ـ مب�دأ التخص�ص وتقس�يم العم�ل وهذا ي�ؤدي إىل حتقيق كف�اءة األداء وتوفري
الوقت واجلهد.
 2ـ مبدأ تكافؤ السلطة واملسئولية فيجب أن تتساوى السلطة مع املسئولية.

 3ـ مبدأ الثواب والعقاب لكي يكون النظام فعا ً
ال ،حيث جيب أن يكافئ من حيرتمه
ويعاقب من خيالفه.
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 4ـ مب�دأ وح�دة األم�ر والتوجي�ه ،ألنه حي�دد املس�ئولية ،ويضمن وحدة التنس�يق
والتوجيه.
 5ـ مبدأ إخضاع املصلحة الفردية ملصلحة اجلامعة.

 6ـ مبدأ املركزية بمعنى أن تكون هناك جهة واحدة هلا سلطة اختاذ القرارات.
 7ـ مبدأ التسلسل اهلرمي وتدرج السلطة.

 8ـ مبدأ الرتتيب :بمعنى أن يتم وضع الفرد املناس�ب يف املكان املناس�ب وكذلك
املعدات واملساعدات.
 9ـ مبدأ املساواة :أي مساواة املترضرين يف اإليواء واإلغاثة واإلعاشة بدون تدخل
للمجامالت حتى يعطى كل ذي حق حقه.
 10ـ مبدأ استقرار العاملني يف عملهم حتى تزداد خربهتم يف التعامل مع الكوارث
وإدارهتا ويتم تاليف السلبيات مع زيادة اخلربة.
 11ـ مبدأ املبادرة واالبتكار ألساليب جديدة ومتطورة.

 12ـ مبدأ روح الفريق الواحد حتى يتحقق التعاون ويسهل أداء األعامل املطلوبة.

ويتضح مما سبق أن التنظيم اجليد إلدارة الكوارث هو الذي يأخذ يف حسبانه املبادئ
الس�ابقة ،ويدرس العوامل املؤثرة فيها،وقد أثبتت التجارب أن نجاح التنظيم يكمن يف
اتباع املبادئ السليمة ،وأن فشله يكمن يف عدم التقيد بواحد أو أكثر من هذه املبادئ(النمر
وآخرون،1997،ص.)171
وعىل مستوى الدول مل يبدأ االهتامم بدراسة الكوارث بشكل منظم إال بعد منتصف
الس�بعينيات من الق�رن العرشين(الطيب .)1410،ويذكر املهتم�ون يف هذا اجلانب أن
معظم ما كتب يف إدارة الكوارث ينحرص يف الثالثني سنة املاضية ،أما قبل ذلك فال يوجد
له أثر يف اجلامعات واملكتبات.
ونتيجة هلذا االهتامم قامت الدول املتقدمة بإنشاء إدارات للكوارث ،وتعد الوكالة
الفيدرالي�ة إلدارة الطوارئ ( )FEMAيف الواليات املتحدة األمريكية التي أنش�ئت عام
1979م أوىل املب�ادرات يف ه�ذا اجلان�ب ،تبعته�ا ال�دول النامي�ة و أنش�أت العديد من

11

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  29ـ العدد 57

املنظمات واملؤسس�ات ومن ذلك جهاز الدف�اع املدين واحلامية املدني�ة وبعض األجهزة
األخ�رى املكلفة ب�إدارة الكوارث ،حيث يتفاوت ذلك تبع� ًا إلمكانات الدول وحجم
األخطار التي تواجهها ،إال أن موضوع إدارة الكوارث مل حيظ بالقدر الواجب من العناية
واالهتامم بعد ،عىل الرغم من اخلسائر الضخمة يف تلك الدول بسبب الكوارث وخصوصا
الكوارث الطبيعية  .ويف هذا اجلانب يشري G.whiteإىل أن خسائر الدول النامية النامجة
من الكوارث الطبيعية وحدها تؤدي إىل وفاة ما يقارب ربع مليون ش�خص ،باإلضافة
إىل خسائر مادية تقدر بنحو ( )15مليار دوالر سنوي ًا (اهلنداوي.)1993،
وتعد إدارة الكوارث من اجلوانب التي حتتاج إىل زيادة يف االهتامم من قبل املؤسسات
واألجه�زة املعني�ة والباحثني  ،وكذلك الدول وخصوص ًا الدول النامية يف ظل الظروف
الت�ي يعيش�ها الع�امل والتي أصبح�ت هلا انعكاس�ات يف خمتل�ف أوجه احلياة السياس�ية
واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة واألمني�ة ،التي تتفاوت درجاهت�ا وتتنوع خلفياهت�ا وتتباين
مسبباهتا ،وحتاول الدول جاهدة التغلب عىل الكوارث ،إما بالسيطرة عليها عند نشؤها
وحماولة إجياد احللول املناسبة هلا أو التقليل من اخلسائر إىل احلدود الدنيا.

إن أي عم�ل م�ن قبل األجهزة املختصة ال ينطلق من أس�س علمية صحيحة فإنه
س�وف يؤدي إىل الفش�ل ومن ثم يصبح العمل ارجتالي ًا وربام يؤدي إىل زيادة يف اخلس�ائر
املادي�ة والبرشي�ة ،وربام يودي إىل إف�رازات خطرية نتيجة لإلدارة غير الصحيحة ومن
هنا تربز أمهية االهتامم بإدارة الكوارث وإنش�اء إدارات متخصصة يف إدارهتا؛ ألن ذلك
يسهم يف حتقيق التناسق بني األجهزة املعنية بمواجهة الكوارث ،وحتقيق درجة عالية من
الفعالي�ة للتعام�ل مع الكوارث يف مجي�ع مراحل إدارهتا بصورة تس�اعد عىل حماولة منع
وقوعها والس�يطرة عليها والتخفيف من آثارها بعد الوقوع وحماولة إعادة األوضاع إىل
ما كانت عليه أو أفضل بأرسع وقت ممكن بعد معاجلة كافة إفرازات الكارثة.

 2ـ تنفيذ تدابري الدفاع املدين وأعامهلا
لقـد تطورت اإلنسانية يف جمال تسيري األزمات عىل كافة املستويات ،بشتى أنواعها،
منها ما تس�ببت فيه الرصاعات بني الش�عوب ،والتي من املمك�ن أن تؤدي إىل حروب،
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ومنه�ا م�ا تس�ببت فيه كوارث طبيعي�ة أو تقنية ،ومن ث�م فإن الدفاع امل�دين يتلخص يف
تنظيم األش�خاص من أج�ل املحافظة عىل أرواحهم أثناء خمتلف ح�االت التأزم الناتج
عن كوارث.

ه�ذا التنظي�م ،تطور مع تط�ور احلضارات اإلنس�انية ،ليصل اليوم إىل مس�تويات
تنظيمي�ة ،مت�س كل العامل ،من خالل إيصال املس�اعدات واإلغاثة ،األم�ر الذي يربز ما
يمكن أن نسميه «النظــام البرشي».
بالفعل ،فإن اإلنسانية اليوم ،واعيــة بوجوب إرساء تعاون وثيق يف شتى جماالت
احلياة لضامن دفاعها وأمنها ،فـأي دولة ،مهام بلغت عظمتها ليس بوس�عها أن تس�تغني
عن روح التضامن الكامنة يف العمل البرشي ،خصوصا عند مواجهتها لكارثة حادة.
إن األشخاص ،بشكل عام ،أو املجموعات بشكل خاص ،تنظم وسائلها البرشية
و املادي�ة واملعنوية ،من أجل اهلدف األس�ايس املتمث�ل يف احتواء ظاهرة األزمة وأثارها،
أو التقلي�ل م�ن نتائجه�ا ،و هذا يف حالة ما إذا تعذر التحك�م فيها .ففي اإلطار الوقائي،
فاملجموع�ات البرشي�ة واعية بأن درجة ضعفها هي العامل الذي يضاعف من األخطار
واألرضار الت�ي متن�ى هبا؛ ل�ذا فإهنا تقوم بوضع إستراتيجية للتأقلم مع ظ�روف البيئة،
القادرة عىل خلق تداعيات طبيعية ،تقنية ،أو حتى ذات طابع إنساين.

إن تنظيم التدخالت واإلغاثة يف هذا املجال قد وصل إىل مستوى نظامي جد مهم،
وذلك من خالل ،جتسيد املخطط املستمر (تدابري وأعامل الدفاع املدين) ،يف عدة بلدان.

وتنته�ج أغل�ب الدول املتقدمة يف جم�ال احلامية املدنية (الدفاع املدين) إستراتيجية
املواجهة الش�املة جلميع أنواع الكوارث؛ ألنه ال يمكن بأي حال من األحوال أن تقوم
جهة بمفردها بمواجهة حاالت الكوارث ما مل تكـن املواجهة مجاعية من مجيع القطاعات
املعنية بتنفيذ تدابري الدفاع املدين.
ويف س�بيل التصدي الفعال للكوارث فإن إستراتيجية الدفاع املدين تعتمد عىل ما
يسمى بإسرتاتيجية املراحل األربع ويمكن إجيازها عىل النحو اآليت:
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 1 . 2جهاز الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية
 1 . 1 . 2تعريف الدفاع املدين
يعرف «الدفاع املدين» يف اململكة بأنه (( جمموعة اإلجراءات واألعامل الالزمة حلامية
السكان واملمتلكات العامة واخلاصة من أخطار احلريق والكوارث واحلروب واحلوادث
املختلفة وإغاثة املنكوبني وتأمني سالمة املواصالت وسري العمل يف املرافق العامة ومحاية
مصادر الثروة ،وذلك يف زمن السلم ويف حاالت احلرب والطوارئ(.)1
 2 . 1 . 2أهداف جهاز الدفاع املدين

هيدف جهاز الدفاع املدين يف اململكة إىل حتقيق ثالثة أهداف رئيسة هي:

 1ـ محاية السكان واملمتلكات من احلرائق والكوارث واحلوادث املختلفة.

 2ـ إع�داد وتنفيذ أعامل وأنش�طة وإجراءات من�ع وقوع املخاطر واحلد من تأثريها
عند وقوعها وإزالة آثارها بعد وقوعها .
 3ـ إغاثة املنكوبني وتأمني سالمة املواصالت واالتصاالت وسري العمل يف املرافق
العامة ومحاية مصادر الثروة الوطنية يف السلم ويف حاالت احلرب والطوارئ.

 3 . 1 . 2إجراءات حتقيق أهداف الدفاع املدين

لك�ي يق�وم جه�از الدفاع امل�دين بتحقيق أهدافه ف�إن هناك جمموعة من األنش�طة
واإلجراءات منها عىل سبيل املثال:
 1ـ إعداد وتنفيذ أنش�طة وأعامل وإجراءات السلامة وق�وع الكوارث واألخطار
وإزالة آثارها.
 2ـ إحداث وإعداد تشكيالت الدفاع املدين وتدريبها وجتهيزها.

 3ـ تنظيم قواعد ووس�ائل السلامة واألمن الصناعي ومكافحة احلرائق والوقاية
من أسلحة الدمار واحلرب والسلم.
 4ـ إعداد وتنفيذ خطط اإلخالء واإليواء يف احلرب والطوارئ.
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 5ـ إنشاء وهتيئة وجتهيز غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين.

 6ـ بناء وإدارة املخابئ العامة واإلرشاف عىل املخابئ اخلاصة.

 7ـ ختزين املواد والتجهيزات الالزمة الستمرار احلياة يف حاالت احلرب والسلم.
 8ـ استخدام الوسائل اإلعالمية لتحقيق أهداف الدفاع املدين.

 4 . 1 . 2تنظيم جهاز الدفاع املدين

يتكون جهاز الدفاع املدين من ثالثة أجزاء أو جهات رئيسة هي :جملس الدفاع املدين
وجلان الدفاع باملناطق واملديرية العامة للدفاع املدين ،ومن ثم فإن اهليكل التنظيمي العام
جلهاز الدفاع املدين يف اململكة العربية الس�عودية يتش�كل من جملس الدفاع املدين وجلان
الدفاع املدين يف املناطق واملديرية العامة واجلهات والقطاعات األخرى املشاركة يف القيام
بأنشطة وأعامل وخدمات الدفاع املدين التنفيذية واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها.
اهليكل التنظيمي للدفاع املدين السعودي

جملس الدفاع املدين

املديرية العامة للدفاع

جلان الدفاع املدين

 1ـ جملس الدفاع املدين

يشكل من وزير الداخلية رئيسا وعدد من األعضاء يمثلون اجلهات ذات العالقة
بأعامل وخدمات الدفاع املدين.

 2ـ املديرية العامة للدفاع املدين

تع�د بمثاب�ة العنرص التنفيذي لنظ�ام الدفاع املدين ،فمجل�س الدفاع املدين خيتص
بالتخطي�ط والترشي�ع ووضع اخلطط والربامج والسياس�ات العامة ،بينام املديرية العامة
ه�ي العنصر الذي يوكل إليه تنفيذ هذه اخلطط والربامج والسياس�ات ،فاملديرية العامة
للدفاع املدين هي إحدى اجلهات الرئيسة املكون منها جهاز الدفاع املدين.
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تسهم املديرية العامة للدفاع املدين يف ختطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه أعامل وأنشطة
وإجراءات وخدمات الدفاع املدين ،وذلك من خالل اجلهاز الرئيس للمديرية واإلدارات
العامة التابعة لـه وفروعها يف املناطق واملحافظات ،كذلك تس�هم بدور كبري ورئيس يف
القيام بعمليات وأنشطة ووظائف الدفاع املدين التنفيذية من خالل املديريات واإلدارات
واألقسام واملراكز والفرق التابعة للمديرية العامة للدفاع املدين يف خمتلف مناطق ومدن
وقرى اململكة وذلك بالتعاون واالشرتاك مع اجلهات األخرى ذات العالقة.

 3ـ جلان الدفاع املدين

تعقد جلان الدفاع املدين اجتامعاهتا الدورية بصفة دورية كل ثالثة أشهر ،وكلام دعت
احلاجة إىل ذلك .ويتوىل الدفاع املدين باملنطقة سكرتارية وأمانة رس اللجنة.

 2 . 2األجهزة املعنية بحاالت الكوارث وأدوارها
يت�م تنفي�ذ كافة أعمال وتدابري الدفاع امل�دين من خالل األجه�زة احلكومية املعنية
والقطاع األهيل واألفراد وفق ما ييل:
ـ الوزارات ،واملصالح احلكومية.

ـ املؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات واملركبات األخرى
وسائقيها.
ـ قوات الدفاع املدين

ـ قوات األمن الداخيل األخرى.

ـ احلرس الوطني.

ـ القوات املسلحة.

ـ املتطوعون يف الدفاع املدين

واملديري�ة العام�ة للدفاع املدين هي جزء من منظومة متكاملة ملواجهة ما قد حيدث
يف البالد من خماطر حربية أو كوارث طبيعية أو صناعية ،وتس�عى مجيع هذه اجلهات إىل
هدف واحد وهو محاية املجتمع وأفراده ومنجزاته من كافة األخطار وذلك ملا تقدمة هذه

16

دور جهاز الدفاع املدين يف مواجهة الكوارث بموسم احلج

اجلهات حسبام لدهيا من إمكانات وختصصات ملواجهة املخاطر أي ًا كان نوعها وحجمها.
وفيام ييل نستعرض بعض هذه اجلهات عىل النحو التايل:

 1 . 2 . 2أدوار الوزارات واملصالح احلكومية ملواجهة الكوارث
 1ـ دور وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

العمل عىل هتيئة املساجد الستخدامها كنقاط جتمع وإيواء يف حاالت الكوارث – ال
سمح اهلل.
 2ـ دور وزارة الصحة

توفري الفرق الطبية وبأعداد كافية يف منطقة الكارثة لتقديم اخلدمات الطبية الالزمة
للمترضرين.
 3ـ دور وزارة الشئون البلدية والقروية

توفري املعدات واآلليات الالزمة ملواجهة الكوارث واحلوادث املختلفة بالتعاون مع
املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات األخرى املعنية ،والقيام بمهامها يف إعادة األوضاع.

 4ـ دور وزارة املياه والكهرباء

اختاذ الالزم حيال اس�تمرار الطاقة الكهربائية ،إعادة التيار الكهربائي وتوفري املياه
إىل املواقع املترضرة بعد إعادة األوضاع فيها.

5ـ دور وزارة النقل

العمل عىل كل ما من ش�أنه ضامن اس�تمرارية سير املواصالت واملسامهة بام لدهيا
من معدات وآليات يمكن االستعانة هبا يف حاالت الكوارث.

 6ـ دور وزارة املالية

العم�ل على كل ما من ش�أنه توفري امل�واد الغذائية والتمويني�ة للمترضرين وإقامة
معسكرات اإليواء املطلوبة.
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 7ـ دور وزارة التجارة

العمل عىل توفري املواد التموينية يف األسواق ووضع اخلطط التي تضمن استمرارية
توفري املواد التموينية يف حاالت الكوارث.

 8ـ دور وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

ضمان اس�تمرارية تقديم خدمات البرق والربيد واهلاتف يف ح�االت الكوارث،
و إصلاح مجي�ع األعطال التي تتعرض هلا وس�ائل االتصال أثناء الكوارث وإعادهتا إىل
وضعها الطبيعي يف أرسع وقت والعمل عىل إجياد البدائل املناسبة لذلك 0
 9ـ هيئة اهلالل األمحر السعودي

توفري العدد الالزم من س�يارات اإلس�عاف بكامل جتهيزاهتا البرشية واآللية لنقل
املصابني من موقع الكارثة إىل املستشفيات.

 10ـ دور وزارة الداخلية

ـ مديرية األمن العام

تسهيل انتقال معدات وآليات فرق الطوارئ إىل موقع احلدث وحفظ األمن بموقع
الكارثة مع القيام بجميع اإلجراءات األمنية الالزمة لذلك.
ـ املديرية العامة للدفاع املدين

تنفيذ ومتابعة تدابري الدفاع املدين بام يف ذلك القيام بعمليات إطفاء احلرائق واإلنقاذ
واإلي�واء واإلرشاف عىل عمليات وإج�راءات إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه وتنفيذ
تدابري السالمة وتنسيق جهود اجلهات املعنية ملواجهة حاالت الكوارث.
ـ اخلدمات الطبية

االستعداد لدعم وتعزيز خطة اإلخالء الطبي املعتمدة بالفرق الطبية والفنية الالزمة
ملواجهة الكارثة.
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 11ـ دور وزارة الدفاع والطريان ،و رئاسة احلرس الوطني

القيام بكل ما من ش�أنه مواجهة املوقف مع اجلهات املش�اركة الحتواء الكارثة بام
لدهيا من إمكانات برشية وآلية عىل مستوى املواجهة وعىل مستوى إعادة األوضاع.

 2 . 2. 2أدوار املؤسسات والرشكات اخلاصة ملواجهة الكوارث
تعتمد أعامل الدفاع املدين يف حالة الكوارث عىل مشاركة اجلميع لذلك فهو يعتمد يف
تنفيذ أعامله عىل الوزارات واملصالح احلكومية واملؤسسات والرشكات العامة واخلاصة.
ويعد القطاع األهيل اخلاص مسؤو ً
ال عن توفري وتقديم مجيع اخلدمات املطلوبة واملمكنة
يف حاالت الطوارئ والكوارث واحلروب .وذلك عىل النحو التايل:

 1ـ دور القطاع الصناعي األهيل

املش�اركة اإلجيابية يف زيادة إنتاجه ملس�اندة اجلهات ذات العالقة األساس�ية وقت
الكوارث.
 2ـ دور القطاع األهيل للنقل

تقديم ما لديه من وسائل نقل ملساندة اجلهات األساسية وقت الكوارث.

 3ـ دور القطاع األهيل يف جمال االتصاالت

للقطاع األهيل يف جمال االتصاالت دور بارز يف تدعيم استمرار خدمات االتصال
يف حاالت والكوارث وذلك بام يوفره يف هذا املجال من أيدي فنية متخصصة ومعدات
وأجهزة إلكرتونية.

 4ـ دور القطاع األهيل الصحي األهيل

القط�اع األهيل القائم باألعامل الطبية والعالجية والصحية املمثل يف املستش�فيات
واملستوصفات والصيدليات األهلية واملراكز الصحية األخرى مسؤول عن توفري وتقديم
مجيع اخلدمات الصحية املطلوبة يف حاالت الكوارث.
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 5ـ دور القطاع األهيل الزراعي

تطورا يف جمال الزراعة والثروة احليوانية والسمكية والدواجن وبام
تشهد السعودية
ً
أن هذا القطاع لديه إمكانات برشية ومادية وآلية جيب أن يستفاد منها يف أوقات الكوارث.
 6ـ دور القطاع األهيل يف جمال البناء والتشييد

للقطاع األهيل يف جمال البناء والتش�ييد دور بارز يف تدعيم اس�تمرار خدمات البناء
يف حاالت الكوارث.

 7ـ دور القطاع األهيل اخلاص بالتشغيل والصيانة

يع�د القطاع األهيل اخلاص بالتش�غيل والصيانة مس�ؤو ً
ال ع�ن توفري وتقديم مجيع
اخلدمات املطلوبة واملمكنة يف حاالت الكوارث.

 8ـ دور القطاع اخلاص بتموين الوقود وتوزيعه

يعد القطاع األهيل اخلاص بتموين الوقود مسؤو ً
ال عن توفري وتقديم مجيع اخلدمات
املطلوبة واملمكنة يف حاالت الكوارث .

 9ـ دور القطاع األهيل يف جمال املال

القطاع األهيل يف املجال املايل بام حيويه من بنوك ومؤسسات صريفة أخرى هلا دور
بارز يف تدعيم استمرار اخلدمات املالية للمواطنني يف حاالت الكوارث وذلك بام يوفره
يف هذا املجال من خدمات.
 10ـ دور القطاع األهيل اخلاص بالفنادق وقصور األفراح والشقق املفروشة

القطاع األهيل اخلاص بالفنادق وقصور األفراح والش�قق املفروش�ة مس�ؤول عن
توفري وتقديم مجيع اخلدمات املطلوبة من إيواء للمترضرين وإسكاهنم.

 11ـ دور القطاع األهيل يف جمال جتارة املواد التموينية والغذائية والكسائية

جي�ب أن يك�ون هن�اك احتياط�ي من امل�واد الغذائية الالزم�ة من معلب�ات غذائية
وخضراوات جاف�ة متنوعة تق�وم مقام امل�واد الطازج�ة وختزين كمية مناس�بة حلاالت
الطوارئ والكوارث ،وكذلك بالنس�بة للملبوس�ات واخليام ،.لذا جيب عىل جتار املواد
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الغذائية والكسائية العمل عىل توفري هذه املواد.

 12ـ دور القطاع األهيل للتنمية االجتامعية النسوية

بام أن الدور الذي يقوم به القطاع األهيل يقف جن ًبا إىل جنب مع اخلدمات احلكومية
ريا من جمموعة املس�اعدات التي ال يس�تغني عنها املواطنون يف
األخرى ،وحيتل جزء ًا كب ً
الكوارث الكبرية؛ لذا فإن عىل القطاع األهيل للتنمية االجتامعية النسوية اإلسهام ببعض
امله�ام الرضورية .مثل حتويل أماكن معينة من املنش�آت أو املباين اململوكة أو املس�تأجرة
من قبل اجلمعيات أو النوادي النسائية إىل مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن
إليواء املترضرين واملنكوبني من الكوارث.
 13ـ دور اجلمعيات واملؤسسات اخلريية واللجان األهلية

تقدي�م اخلدم�ات االجتامعي�ة الالزم�ة للمترضري�ن واملصابني بس�بب الكوارث
واحلروب وتش�مل رعاية األطفال والش�يوخ والنس�اء ومجع شمل األرس املرشدة الذين
فق�دوا ذوهي�م وتوفري اخلدمات الالزمة هلم يف مرافق اخلدم�ات االجتامعية أو يف مراكز
اإليواء وقت إقامتهم ،وجتميع التربعات واهلبات من مالبس وأغذية وخالفه وتوزيعها
عىل املترضرين واملرشدين.

 14ـ دور قطاع النفط والتعدين

العم�ل عىل إجي�اد احتياط�ي ٍ
كاف من املحروق�ات واملنتج�ات البرتولية األخرى
الرضوري�ة الس�تمرار عم�ل املرافق احليوي�ة وضامن توفرها يف األس�واق بصف�ة دائمة
خصوصا يف حاالت الطوارئ.
ً

 3 . 2دور جهاز الدفاع املدين يف تصنيف املخاطر
يصنف الدفاع املدين بصورة عامة إىل ما ييل:

		ـ األخطار الطبيعية	ـ األخطار الصناعية
ـ األخطار احلربية
والتي سوف تعالج عىل النحو التايل:
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 1 . 3 .2األخطار احلربية
وهي حاالت احلرب املبارشة وغري املبارشة ،وتلعب وزارة الدفاع والطريان ووزارة
الداخلي�ة واحل�رس الوطني دور ًا مه ًام للوصول إىل نتائج حتليل منطقية وعملية لالعتامد
عليها للوقاية من أخطار احلروب.

 2 . 3 . 2األخطار الطبيعية
وهي متعددة مثل السيول والفيضانات ـ األعاصري ـ التشققات األرضية واهلزات
األرضي�ة  ....ال�خ .فعىل س�بيل املث�ال :تلعب وزارة البترول والث�روة املعدنية ممثلة يف
املديرية العامة للثروة املعدنية دور ًا مه ًام يف الدراسات اجليولوجية لطبيعة األرض وحتديد
م�ا إذا كان�ت معرضة هلزات أرضية أم ال .كما تعلب وزارة املياه والكهرباء دور ًا مه ًام يف
الدراسات اجليوفيزيائية لألرض.

كام تقوم اجلامعات باململكة بإجراء الدراسات العلمية امليدانية واألبحاث عن الكثري
من األخطار املحتملة .ونشير هنا إىل مثال عىل ذلك ما تقوم به جامعة امللك س�عود من
دور ه�ام يف رصد النش�اطات الزلزالية عن طري�ق ما لدهيا من جتهيزات وتزويد املديرية
العامة للدفاع املدين وتقوم مصلحة األرصاد ومحاية البيئة بدراسة التلوث يف املدن ومدى
الرضر الذي يلحق باملواطنني من جراء ذلك ،وتش�كل مع املديرية العامة للدفاع املدين
فريق عمل مشرتك للحد من أخطارها.

 3 . 3 . 2األخطار الصناعية
تقوم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدراسات حول أخطار الصناعات وما
يتعل�ق هب�ا ويلزم هلا من مواد خطرة س�واء يف مرحلة التصني�ع أو اإلنتاج وتقوم بتحليل
هذه األخطار معتمدة عىل األخطار وطرق الوقاية منها.

وم�ن خالل هذه الدراس�ات فإنه يت�م بلورهتا وحتديد األخط�ار املحتملة ووضع
أولويات ملواجهتها طبق ًا لدرجة احتامل وقوعها وحجم أخطارها وتأيت بعد ذلك خطوات
التنسيق بني األجهزة املعنية بوضع اخلطط ملواجهة هذه األخطار.
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 4 . 2دور جهاز الدفاع املدين يف مواجهة الكوارث
املب�دأ العام هو أن�ه ال توجد خطة مطلقة ملواجهة كافة الكوارث يمكن تطبيقها يف
مجي�ع األماكن والظروف؛ ألن األخطار ليس�ت واحدة وإنام ختتل�ف كيفي ًا ونوع ًا ونظر ًا
ألن الطبيعة واألحداث ال تكرر عىل الوترية نفسها فإن هذا يعني تباين اخلطط من حالة
ألخرى وفق ما ييل:
 1ـ نوع اخلطر.

 2ـ اختالف طبيعة وموقع وزمان اخلطر.

 3ـ مدى توفر اإلمكانات املادية والبرشية.

 4ـ اختالف الظروف الطبوغرافية واملناخية والسكانية والبرشية من مكان آلخر.

من خالل ما سبق ذكره فإن املديرية العامة للدفاع املدين تتوىل إعداد خطط الكوارث
التي تبنى عىل ما تم من تنس�يق مع األجهزة املعنية يف توضيح األخطار ،وتوضع خطط
الكوارث مرتكزة عىل األسس التالية :األخطار املحتملة ،األعامل املطلوبة ،اإلمكانات
املتاحة ،أسلوب تنفيذ العمل .كام سنرى:

 1 . 4 . 2األخطار املحتملة
تت�وىل املديري�ة العامة للدف�اع املدين يف اململكة حتديد املخاط�ر املحتملة وذلك من
خالل التنس�يق مع اجلهات املعنية لدراس�تها وحتليلها حتلي ً
ً
مبين�ا أخطارها ومواقعها.
ال
ونتائج وقوعها وذلك عن طريق:
اجلامعات واملراكز العلمية.

اجلهات احلكومية املختلفة ذات العالقة.

 2 . 4 . 2األعامل املطلوبة
ختتلف األعامل املطلوبة باختالف حدة الكارثة ونوعها وعىل الرغم من ذلك فهناك
أعامل وإجراءات أساس�ية ملواجهة الكوارث بنوعياهتا املختلفة ووضع إطار خطة عامة
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للتصدي للطوارئ والتعامل معها تشتمل عىل خطط أجهزة الدولة التفصيلية ،وفيام ييل
استعراض موجز لدور بعض األجهزة احلكومية من خالل خططها التي هي نتاج التنسيق
والتعاون والعمل املشرتك بني األجهزة*.
 1ـ خطة توفري الرعاية الصحية ملواجهة حاالت الطوارئ والكوارث

تتوىل إعدادها واإلرشاف عىل تنفيذها وزارة الصحة بالتعاون مع اجلهات الصحية
التابع�ة للقوات املس�لحة والدفاع املدين واخلدم�ات الطبية ب�وزارة الداخلية وباحلرس
الوطن�ي وحتدد اخلطة إمكانات وأعامل اجلهات املش�اركة وأس�لوب تنفيذ العمل الذي
يعتمد عىل اآليت:
ـ اكتشاف وحتديد األوبئة واألخطار الصحية واختاذ اإلجراءات والتدابري الصحية
ملواجهتها والقضاء عليها.

ـ توفري املستشفيات املتنقلة يف مواقع اإلخالء الطبي القريبة من موقع الكارثة وتوفري
األطباء واملمرضني واألدوية والدم والبالزما واملستلزمات الطبية الالزمة.
ـ توفري األيدي العاملة الفنية واإلمكانات والتجهيزات الطبية حلاالت الطوارئ.

ـ توفري اإلسعافات وتوفري إمكانية استقبال املرىض واجلرحى يف املستشفيات خالل
حاالت الطوارئ والكوارث.

 2ـ خطة املياه

حتدد اخلطة مصادر املياه كام حتدد افرتاضات انقطاع املياه خالل حاالت الطوارئ
والبدائل املتاحة الستمرارية توفري تدفق املياه وتعد وتنفذ خطة املياه بالتنسيق والتعاون
بني كل من وزارة املياه والكهرباء واملديرية العامة للدفاع املدين.
 3ـ خطة الكهرباء

تعد الكهرباء مرفق ًا حيوي ًا مه ًام الرتباطها بتشغيل مرافق الدولة املختلفة ،وتتضمن
اخلطة تشغيل الكهرباء عىل مدار الساعة هلذه املرافق وحتديد املناطق واملواقع األكثر أمهية
(*) هناك حطط عديدة ملواجهة حاالت الطوارئ معدة من مجيع اجلهات واملرافق احليوية املهمة للعمل
هبا يف حاالت الكوارث.
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وحيوية لوصوهلا ويتم استمرار إيصال الكهرباء هلا خالل حاالت الكوارث ،وتعد وتنفذ
اخلطة فيام بني كل من وزارة املياه والكهرباء والرشكة املوحدة للكهرباء واملديرية العامة
للدفاع املدين.

 4ـ خطة االتصاالت

يتم إعداد خطة االتصاالت لضامن استمرارية وتوفري وسائل االتصاالت الالزمة
الفعال لألجهزة
إلدارة مس�ارح العمليات يف مناطق الكوارث وتوفري االتصال الرسيع ً
املعني�ة ،وضامن اس�تمرار تأمني االتص�االت للمناطق واملدن خالل ح�االت الطوارئ
والك�وارث .وتعد وتنفذ هذه اخلطة بالتنس�يق بني كل م�ن وزارة االتصاالت واملديرية
العامة للدفاع املدين.

 5ـ خطة توفري املواد الغذائية

تتضمن توفري املواد الغذائية األساسية يف األسواق خالل حاالت الطوارئ وتتوىل
وزارة التج�ارة والصناع�ة بالتنس�يق مع املديرية العامة للدفاع امل�دين والقطاع التجاري
األهيل إعداد وتنفيذ خطة توفري خمزون إستراتيجي حلاالت الطوارئ وتأمينها ،وقد تم
إعداد خطة هبذا الش�أن حدد هبا االس�تهالك العام واالس�تهالك الفردي واحلد األدنى
للمخ�زون االحتياطي وكيفية التأمني وت�م التوصل إىل إصدار البطاقة التموينية وكيفية
استخدامها والرصف هبا يف حاالت الطوارئ.
 6ـ خطة توفري الوقود والغاز الطبيعي

وهذا عامل أسايس الستمرار تشغيل املرافق العامة خالل حاالت الطوارئ وإمداد
القوات املختلفة املدنية منها والعسكرية بالوقود خالل مواجهتها للكوارث.

وتبن�ى هذه اخلطة عىل ضامن توف�ر الوقود والغاز يف خمتلف الظروف ،وقد أعدت
ونفذت بالتنسيق واملشاركة بني قطاعات إنتاج الطاقة بالدولة وبني القطاعات املستهلكة
إىل جانب املديرية العامة للدفاع املدين.
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 3. 4 . 2اإلمكانات املتاحة
من خالل أعامل التنس�يق التي تتم بين املديرية العامة للدفاع املدين وبني األجهزة
احلكومية األخرى ذات العالقة وكذلك مؤسس�ات القطاع اخلاص فإنه يتم حتديد كافة
اإلمكان�ات املتاح�ة والالزمة ملواجهة ح�االت الطوارئ والك�وارث .ويتم ختزين كافة
البيان�ات واملعلوم�ات باملديرية العام�ة للدفاع املدين وفروعه�ا باملناطق وجيري بصورة
دوري�ة حتدي�ث للمعلوم�ات والبيان�ات طبق� ًا ملا يط�رأ من تغيير عىل ما ه�و متوفر من
اإلمكان�ات بحي�ث يكون ما لدى جهاز الدفاع املدين م�ن معلومات عن قدرات مرافق
الدولة ومؤسس�اهتا وإمكاناهتا يطابق الواقع ،ومن ثم يمكن التعامل مع كل حالة طبق ًا
لإلمكان�ات املتوف�رة لدهيا ومن خالل جملس الدفاع امل�دين وجلان الدفاع املدين باملناطق
وكذل�ك األجه�زة احلكومي�ة املعنية يتم العمل عىل أن تؤمن وتوف�ر اإلمكانات الالزمة
ل�كل جه�از ومرفق بام يتالءم وحجم األعامل املطلوبة من كل منها يف حاالت الطوارئ
عىل ضوء اخلطط التفصيلية والعامة.

 4 . 4 . 2أسلوب تنفيذ العمل
حتدد هذه املرحلة تسلس�ل اإلجراءات وخط�وات تنفيذ األعامل؛ طبق ًا ألولويات
التدخل ملواجهة الكوارث يف حاالت الطوارئ فيام حيقق تكامل العمل ويمنع ازدواجية
وتضارب التعليامت واألوامر وتتم هذه املرحلة بوضع تنظيم إجرائي للعمليات امليدانية
من خالل التنس�يق بني كافة األجهزة املش�اركة .ويتوىل مركز القي�ادة والتحكم بالدفاع
املدين تنفيذ هذا التنظيم وتنسيق كافة خطوات العمل امليداين خالل الكوارث وحاالت
الط�وارئ .ويض�م مركز القيادة والتحك�م مندوبني من كافة األجه�زة احلكومية املعنية
تس�ند إليهم مهام مترير املعلومات جلهاهتم .ومن ثم تلبية متطلبات واحتياجات القيادة
امليدانية من قوى برشية وجتهيزات وخدمات للمرافق العامة عىل ضوء ما يتطلبه املوقف.
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 5 .2جتربة املديرية العامة للدفاع املدين السعودي بموسم احلج
 1 . 5 . 2مسئولية الدفاع املدين جتاه موسم احلج
تأيت مسئولية الدفاع املدين السعودي جتاه موسم احلج من حيث التعريف به وبمهامه
املرتبط�ة بالتزامه بتوفري السلامة واحلامية لكافة املواطنين واملقيمني والزائرين وحجاج
بيت اهلل احلرام من املخاطر.
حيث يعرف الدفاع املدين السعودي وفق املادة األوىل من نظام الدفاع املدين الصادر
باألمر الس�امي رقم (م )10/وتاري�خ 1406/5/10هـ بأنه «جمموعة من اإلجراءات
واألعمال الالزم�ة حلامي�ة الس�كان واملمتل�كات العام�ة واخلاص�ة من أخط�ار احلرائق
والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة  ،وإغاثة املنكوبني وتأمني سالمة املواصالت
واالتص�االت وسير العم�ل يف املرافق العامة  ،ومحاية مصادر الث�روة الوطنية وذلك يف
زمن السلم ويف حاالت احلرب والطوارئ» (نظام الدفاع املدين1411 ،هـ)

وتتلخ�ص املهام  :يف جمموع�ة األعامل واإلجراءات التخطيطي�ة والتنفيذية حلامية
األرواح واملمتل�كات العام�ة واخلاصة من كافة األخطار الطبيعية والصناعية واحلروب
ورف�ع مس�توى الوع�ي الوقائ�ي ل�دى املواطنين واس�تقطاب املتطوعين والعمل عىل
إجي�اد املخزون االستراتيجي م�ن املعدات والتجهي�زات واملؤن الالزمة حلياة الس�كان
وسالمتهم ..الخ.

 2 .5 . 2ماذا يعني احلج بالنسبة للمسلمني
يمثل احلج الركن اخلامس من أركان اإلسالم اخلمسة إذ فرض اهلل احلج بقوله تعاىل
ار ًكا َو ُهدً ى لِ ْل َعالمَ ِنيَ ﴿ِ ﴾٩٦ف ِ
{ إِ َّن َأ َّو َل َب ْي ٍ
ت ُو ِض َع لِل َّن ِ
َات
ات َب ِّين ٌ
يه آ َي ٌ
اس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة ُم َب َ
ان ِ
َم َق ُام إِ ْب َر ِ
اس ِح ُّج ا ْل َب ْي ِ
يم َو َم ْن َد َخ َل ُه َك َ
آمنًا َوللِهَّ ِ َعلىَ ال َّن ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِيلاً َو َم ْن
است ََط َ
ت َم ِن ْ
اه َ
َك َف َر َفإِ َّن اللهَّ َ َغنِ ٌّي َع ِن ا ْل َعالمَ ِنيَ {( }97آل عمران).
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 3 . 5 . 2ماذا يعني احلج بالنسبة للدولة
يرتكز أساس احلكم يف الدولة السعودية عىل مبدأ تطبيق مبادئ الرشيعة اإلسالمية
الس�محة ومحاية ورعاية األماكن املقدس�ة ولذا تزداد الدولة وعىل رأسها خادم احلرمني
الرشيفني رشف ًا عند خدمة وعامرة األماكن املقدسة واالهتامم هبا وتقديم كافة سبل الراحة
والرعاية حلجاج بيت اهلل احلرام  ،ولرشفية هذا العمل فقد أطلق امللك عىل نفس�ه لقب
خادم احلرمني الرشيفني بد ً
ال من جاللة امللك .

 4 . 5 . 2ماذا يعني احلج بالنسبة للمديرية العامة للدفاع املدين
هو أن احلج جتمع برشي موسمي ينطوي عىل عدد من املخاطر لكونه يتم يف رقعة
جغرافية واحدة حمدودة املساحة وبأعداد هائلة من احلجاج تناهز ثالثة ماليني من البرش
سنوي ًا وتنتقل يف أوقات حمددة تتطلب إجراءات وقائية واحرتازية وعملية ونوع ًا خاص ًا
من االس�تعداد وفعالية ومقدرة يف معاجلة احلوادث أو الكوارث التي قد تقع عىل مدار
الساعة.

احلوادث باحلج وأبعادها  :تبذل حكومة خادم احلرمني الرشيفني قصارى جهدها
يف س�بيل خدمة احلجاج والعمل عىل محاية احلجاج وتأمني سلامتهم من كافة احلوادث
واملخاط�ر األخ�رى ويأيت ذلك م�ن منطلقات إسلامية فإن عىل الدول�ة ممثلة باجلهات
احلكومية املعنية وعىل رأسها الدفاع املدين العمل عىل منع وقوع احلوادث والعمل بكل
جهد من احلد منها بقدر املستطاع ومن تأثريها وذلك لألبعاد اإلنسانية التي ترتكها مثل
هذه احلوادث للحجاج املسلمني عىل كل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية بكافة
البالد اإلسالمية والدولية  ،ناهيك عن خطورة مثل هذه احلوادث وذلك للكثافة العددية
املرتفعة للحجاج وللمساحة الصغرية املتاحة هلم يف السكن واملواصالت واالتصاالت.

 6 . 2إسرتاتيجية الدفاع املدين السعودي خالل موسم احلج

يمثل الدفاع املدين أمهية كبرية كونه متخصص ًا يف أعامل التخطيط للكوارث والتنسيق
مع كافة اجلهات ذات العالقة ملواجهتها وهناك العديد من األعامل واإلجراءات يقوم هبا
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الدفاع املدين بموسم احلج نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص ،حتليل املخاطر ـ التخطيط
للطوارئ ـ تنسيق جهود وزارات ومصالح الدولة بحشد إمكاناهتا وإدخاهلا كمعلومات
يف قاعدة املعلومات يتم االستعانة هبا يف احلاالت الطارئة ،واالستعدادات اخلاصة بتجميع
اإلمكانات اآللية والعينية من املواد والتجهيزات يف منطقة اإلسناد الستخدامها يف حاالت
الطوارئ ،مع التأكد من جتهيز مراكز اإليواء يف كل من منطقة منى وعرفه ومزدلفة ومكة
املكرمة واملدينة املنورة ،وحرص كافة املدارس وقصور األفراح وحتديد مواقعها لتسهيل
عملي�ة الوصول إليها متهيد ًا الس�تخدامها يف حاالت الطوارئ ،وكذلك حرص املطاعم
واملطاب�خ والتنس�يق املبكر معهم لتقديم اإلعاش�ة املطهية يف ح�االت الطوارئ  .كام أن
الدفاع املدين يشارك يف موسم احلج بعدد من الطائرات العمودية خمصصة ألعامل اإلنقاذ
واإلخالء واإلطفاء واإلس�عاف وملهام االس�تطالع ملراقبة احلشود البرشية  .ويتم تنفيذ
إجراءات الدفاع املدين باحلج وفق ثالث مراحل :

 2 . 6 . 2مرحلة الوقاية والتخفيف
وهي مرحلة يتم خالهلا حتديد املخاطر املحتملة وحتليلها ،والتنبؤ بالكارثة ،واختاذ
اإلج�راءات الوقائي�ة للحد من أس�باهبا والتقليل م�ن خماطرها وإع�داد اخلطط املالئمة
ملواجهتها ،وحتديد اإلمكانات والقدرات الرضورية لتنفيذ هذه اخلطة وتدريب األفراد
واملجموعات عىل كيفية جماهبة الكارثة .ويف هذه املرحلة ويتم هبذه املرحلة القيام بجميع
األعامل الوقائية واإلجرائية التالية:
 1ـ حتليل املخاطر وتصنيفها وترتبيها حسب أولوية إمكانية حدوثها ويشمل ذلك
عمل مسح ميداين جلميع منطقة املشاعر املقدسة ومكة املكرمة واملدينة املنورة
واخت�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة الالزمة ملعاجل�ة تلك املخاط�ر والعمل عىل منع
مسببات حدوثها واحلد من تداعياهتا وخطورهتا ما أمكن ذلك مع إدراج هذه
املخاط�ر يف اخلط�ط العامة واخلطط التفصيلية للح�ج .ومن هذه املخاطر عىل
س�بيل املثال  :خماطر السيول وخماطر احلرائق وخماطر االزدحام والتساقط من
جراء كثافة احلشود البرشية يف منطقة اجلمرات أو يف احلرم أو يف جبل الرمحة أو
مسجد نمرة أو األنفاق وخماطر سقوط الصخور من اجلبال بسبب حتريكها من
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بعض احلجاج الذين يلجأون إىل الصعود عليها وخماطر وسائل النقل وخماطر
التسمم غري املقصور للمواد الغذائية وخماطر األوبئة وخماطر األنفاق واملخاطر
اإلرهابية .وتتضمن هذه املرحلة خماطبة مجيع اجلهات املعنية احلكومية واألهلية
للعمل عىل اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من املخاطر ومتابعتها والعمل
عىل توخي السالمة واختاذ كافة التدابري الالزمة لذلك .

 2ـ عقد ورش عمل لتنسيق جهود كافة اجلهات املشاركة باحلج وحتديد آلية للتعامل
والتنسيق وحماولة وضع اسرتاتيجية هلا.
 3ـ عق�د اجتامع�ات متواصلة لدراس�ة الدروس املس�تخلصة واملس�تفادة من حج
الع�ام املنرصم وإع�داد التوصيات الالزمة للتأكيد عىل اجلوانب اإلجيابية التي
تم رصدها.
 4ـ تنفيذ برامج تدريبية لألفراد والضباط عىل حد سواء من منسويب الدفاع املدين.
 5ـ إج�راء متاري�ن ومهية ملنس�ويب املراكز والوحدات ،وكذلك متارين مشتركة مع
اجلهات املعنية األخرى عىل كافة املخاطر املحتملة احلدوث.
 6ـ إع�داد اخلط�ة العامة التي تتضمن كافة املهام واملس�ئوليات لكافة اجلهات حتت
توقيع سمو سيدي وزير الداخلية.
 7ـ التوعية العامة بام جيب عمله من إجراءات وقائية للحيلولة دون وقوع الكارثة
مث�ل التوعي�ة بأن�واع الك�وارث وكذل�ك التوعية بنغمات صاف�رات اإلنذار
واالنصي�اع لألوام�ر والتعليمات املدون�ة أو تلك التي تص�در تباعا عىل هيئة
بالغات.
 8ـ توزيع اإلمكانات ونرشها بكافة املشاعر وفق تنظيم يضمن تقديم اخلدمة بأرسع
ما يمكن وباحلجم وبالقدر املناسب.

 3 . 6 . 2مرحلة املواجهة واالستجابة
يقص�د هب�ا التدخل ملواجهة اخلطر وتنفيذ أعامل وتدابري الدفاع املدين من قبل كافة
األجه�زة املعني�ة طبق ًا للخطط العام�ة ملواجهة حاالت الط�وارئ ،ويمكن هبذه املرحلة

30

دور جهاز الدفاع املدين يف مواجهة الكوارث بموسم احلج

تفعي�ل دور جمل�س الدفاع املدين واللجان الرئيس�ية والفرعية ملواجه�ة الكوارث وذلك
من خالل اختاذ كافة التدابري الالزمة للمواجهة.

مرحل�ة املواجه�ة واالس�تجابة يت�م فيها مترير البالغ�ات من خالل مرك�ز القيادة
والس�يطرة ليتم حتري�ك املراكز والوحدات امليدانية للتعامل م�ع احلالة وإبالغ القيادات
املعنية بذلك وتتم العملية وفق ثالث مراحل ففي املرحلة األوىل يتم التعامل مع احلوادث
العادية والذي هو يف حدود إمكانات الوحدات امليدانية للدفاع املدين وعند تطور احلادث
أو الكارثة ،فإنه هبذه احلالة يدخل املرحلة الثانية والتي تتطلب مشاركة وتدخل اجلهات
املعني�ة األخرى بتنفيذ تدابير الدفاع املدين ،ويتم ذلك من خالل مترير البالغ من خالل
مرك�ز الط�وارئ ال�ذي يتواجد مندوبوه يف مركز القيادة والس�يطرة بالدف�اع املدين وهنا
يتم حش�د كاف�ة اإلمكانات البرشية واآللية للتعامل مع احلال�ة من خالل مبدأ املواجهة
الشاملة من قبل كافة وزارات الدولة ومصاحلها وعند ازدياد حجم احلالة وعدم القدرة
عىل االحتواء فإن هذا مؤرش إىل الدخول باملرحلة الثالثة التي حتتاج إىل دعم وإسناد من
مناطق اململكة املجاورة واختاذ إجراءات بشكل أكرب وأوسع.
تطبق يف هذه املرحلة اخلطط واإلجراءات التي تم إعدادها قبل وقوع الكارثة وتعد
هذه املرحلة مرحلة زمنية حرجة بسبب وقوع الكارثة ،مما يتطلب توفري خدمات جديدة
بأقىص قدرة من الكفاءة والفاعلية .وهذه املرحلة يطلق عليها عدة أسماء مثل «التعامل
مع الكارثة» وهناك عدد من األنشطة يمكن اختاذها يف هذه املرحلة عىل النحو التايل:
 1ـ تلطيف أو ختفيف حدة الكارثة يف املنطقة املترضرة وذلك من خالل أجهزة اإلنذار
وإجالء املنكوبني وإسعاف املصابني وإزالة األنقاض واإلنقاذ وتقديم مجيع ما
يتعلق بأعامل احلامية املدنية العاجلة (اهليجان ،بن طالب،1418،ص.)12
 2ـ تقوي�م املواق�ف بع�د ح�دوث الكارثة مب�ارشة وذلك لتحديد حجم اخلس�ائر
واملخاطر املحتملة.
 3ـ توفير االحتياج�ات الرضوري�ة للمنطق�ة املنكوبة املتمثلة يف امل�آكل واملرشب
واملالب�س واإليواء .واألدوية واملياه وفتح الط�رق واملحافظة عىل املمتلكات
واملباين واملنشآت العامة واخلاصة.
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 4ـ املحافظ�ة عىل رسية العمليات واملعلومات واالتصاالت وحتديد درجة الرسية
ووض�ع جلن�ة إعالمي�ة للتعامل م�ع اإلعلام دون اإلرضار بسير العمليات
(الشعالن،1417،ص.)161
 5ـ االستفادة من إمكانات القطاع اخلاص لإلسهام يف مواجهة الكارثة واالستعانة
باملتطوعني من املواطنني.

 4 . 6 . 2مرحلة إعادة األوضاع
مرحلة إعادة األوضاع إىل ما كانت عليه وهبذه املرحلة تتوىل مجيع اجلهات املعنية
تنفيذ تدابري الدفاع املدين عن طريق إعداد خطة حتدد األدوار هلذه اجلهات والعمل عىل
إع�ادة األوض�اع إىل م�ا هي عليه بشرط أن يتم ذلك خالل فرتة قصيرة لكي يتم إعادة
احلجاج املنكوبني إىل مواقعهم بأرسع ما يمكن وإمتام حجهم  .وتش�تمل عىل األنش�طة
التالية( :الطيب ،1410ص.)94
 1ـ إجياد خطة أو سياسة عامة متعلقة بإعادة األوضاع إىل ما كانت عليه يف املنطقة
التي تعرضت للكارثة.
 2ـ حتديد سلطات مركز التحكم يف عمليات التخطيط والتنفيذ وتقويم اإلنجازات
بصورة مرحلية.
 3ـ تكوين فرق عمل متعددة لتنفيذ خطة إعادة األوضاع والتسكني ويتوىل اإلرشاف
عىل ذلك الدفاع املدين.

 4ـ إجياد قنوات اتصال واضحة يمكن من خالهلا نقل التعليامت بني الفرق واجلهات
املشاركة ملعرفة ما تم إنجازه والوقوف عىل الصعوبات وكيفية التغلب عليها.

وأخري ًا فإن النجاح يف كل مرحلة من مراحل إدارة الكارثة يساعد عىل نجاح املرحلة
التي تليها ،فهي مرتابطة وحتتاج إىل تضافر اجلهود من أجل حتقيق األهداف املطلوبة.
ويف ه�ذا الص�دد فإن املديري�ة العامة للدفاع املدين كجهة معنية بالتنس�يق مع كافة
اجلهات املعنية (بتنفيذ تدابري الدفاع املدين) تتوىل متابعة تنفيذ املراحل األربع السابقة.
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 7 . 2حاالت الطوارئ بموسم احلج
 1 . 7 . 2أنواع حاالت الطوارئ

احلالة األوىل :وهي احلالة التي يتعامل معها الدفاع املدين وتتمثل يف احلوادث العادية.

احلال�ة الثاني�ة :وه�ذه احلالة تتطلب مش�اركة اجله�ات املعنية لكون ه�ذه احلالة تتطلب
جهود ًا مجاعية.
احلال�ة الثالث�ة :وهذه احلالة تكون متوس�عة وحتتاج إىل جهود مجاعي�ة كبرية ،قد ال تتوفر
مجيعها داخل املنطقة وتتطلب أعامل دعم وإسناد من املناطق األخرى.

 3 . 7 . 2مصطلحات احلالة الطارئة

 1ـ بالغ طبي أخرض .يعني انتهاء احلالــة الطارئة

 2ـ بالغ طبي أصفر .تكون مجيع اجلهات املش�اركة بكامل قوهتا يف حالة اس�تعداد
تام للتحرك للموقع ( عدد اإلصابات أقل من  30مصابا).
 3ـ بالغ طبي أمحر .عندما يصل عدد اإلصابات إىل أكثر من  30إصابة.

 4 . 7 . 2تقسيم منطقة اإلخالء الطبي
تنقسم منطقة اإلخالء الطبي إىل اآليت:

 1ـ موقع القيادة:

يتم فيه اس�تقبال الفرق الطبية املش�اركة وتوزيعها وتكليفها بواجباهتا ويتواجد هبا
قائد الكارثة ( الدفاع املدين) وقائد اإلخالء الطبي ( وزارة الصحة).

 2ـ منطقة الفرز:

يتم فيها استقبال احلاالت من مكان الكارثة ويتم تصنيفهم حسب حالة كل منهم
بواس�طة بطاقات التصنيف الدولية ومن ثم توزيعهم عىل أقس�ام منطقة اإلخالء الطبي
ويسلم اجلزء املنزوع من بطاقات الفرز إىل قائد موقع الكارثة ( الدفاع املدين ) حتى يتسنى
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له عمل إحصائيات دقيقة أوال بأول عن إعداد املصابني ودرجة إصابتهم ،كذلك املتوفون.
 3ـ منطقة اللون األمحر وتنقسم إىل:

 1ـ النقل الرسيع ويكون مصابو هذه املجموعة بحاجة إىل تدخل طبي فوري .

 2ـ العالج امليداين ويتم عن طريق عيادات متنقلة تتم فيها معاجلة احلاالت اخلطرية
يف املوقع وذلك نظرا خلطورة عملية النقل عىل حياة املصاب نفسه.

 4ـ منطقة اللون األصفر:

(احلاالت املتوسطة) يمكن تأخري نقل هذه احلاالت إىل ما بعد االنتهاء من حاالت
اللون األمحر برشط إعطائهم اإلسعافات األولية.

 5ـ منطقة اللون األخرض:

احلاالت البسيطة :إصاباهتم بسيطة وال يوجد خطر عىل حياهتم.

 6ـ منطقة التموين الطبي:

توجد هبا التجهيزات واللوازم االسعافية إلمداد منطقة اإلخالء الطبي.

 7ـ منطقة اللون األسود:

(الوفيات) والذين ثبتت وفاهتم وذلك بوجود الطب الرشعي.

 8 . 2نامذج الكوارث باململكة العربية السعودية وكيفية إدارهتا
اململكة العربية الس�عودية ش�أهنا ش�أن أية دولة معرضة حلدوث كوارث وأزمات
صناعية عىل أراضيها ،قد تتس�بب يف حدوثها الظاهرات الطبيعية أو النش�اط اإلنس�اين
بشكل رئيس أو ثانوي وقد تتضافر عوامل وظاهرات طبيعية وبرشية يف حدوثها .وبالنسبة
حلدوث الزالزل والرباكني ،فإن البعض يعتقد بأن اجلزيرة العربية خالية من أي نش�اط
زلزايل وبركاين ،لكن يف احلقيقة أن الواقع هو العكس ،حيث دلت الدراس�ات التارخيية
أن�ه س�بق وأن تعرضت اململك�ة لبعض اهلزات األرضية والرباكني .وترتكز النش�اطات
الزلزالي�ة على امتداد أخدود البحر األمحر ،وبالرجوع إىل الس�جالت الزلزالية التارخيية

34

دور جهاز الدفاع املدين يف مواجهة الكوارث بموسم احلج

واحلديث�ة ،أمكن تس�جيل أكثر من ( )2586زل�زا ً
ال قوهتا ما بني ( 1و 3و 7و  )6درجة
بمقي�اس رخيرت م�ن عام 627م إىل 1989م معظمها يف منطقة ح�دود الصفيحة العربية
(العامر2003 ،م  :ص.)156

 1 . 8 . 2اهلزات األرضية يف اململكة العربية السعودية
ذكرت مصادر تارخيية أنه عىل أقل تقدير عرب األلف سنة املاضية وقعت زالزل شعر
هبا األهايل يف داخل حدود اململكة العربية السعودية ،وقد ُعرفت أماكن وقوعها بشكل
تقريبي جد ًا؛ نظر ًا النخفاض عدد السكان وقلة السجالت يف املايض .تشري اإلحصاءات
احلالية إىل أن السجالت التارخيية حول األنشطة الزلزالية غري مكتملة إىل ٍ
حد كبري ،حتى
بالنس�بة لل�زالزل التي بلغت قوهتا  6درجات أو أكرب م�ن ذلك .ومن األحداث املوثقة
بش�كل جيد وق�وع أحد االنفجارات الربكانية ،أو تدفق احلم�م الربكانية يف حرة رهاط
قرب املدينة املنورة يف عام  654هـ (1256م) ،الذي صاحبه نشاط زلزايل ملحوظ وال
تزال هذه املنطقة تشهد نشاط ًا زلزالي ًا منخفض ًا حتى اآلن .ومن املعروف أن آخر حدث
زل�زايل ه�ام هو زلزال «حقل» الذي وقع عام  1995م يف خليج العقبة (بقوة  7.3عزم
زلزايل) نجم عنه أرضار كبرية أثرت عىل املدن الواقعة عىل جانبي خليج العقبة ،وش�عر
به الناس عىل بعد مئات الكيلومرتات .كام أن الزالزل التي تبلغ قوهتا  6درجات وحتدث
عىل طول حمور البحر األمحر ،ال يش�عر هبا أهايل املدن الواقعة عىل جانبي البحر األمحر،
إال أهنا قد تشكل خطر ًا حمسوس ًا عىل البنية التحتية.
ويف اآلون�ة األخيرة ،وقع زلزال متوس�ط يف عام  2009قوته  5.4درجة يف حرة
الشاقة (لونيري) إىل الشامل من مدينة ينبع ،مرتبط بنشاط اجلسم الصهاري يف أعامق القرشة
األرضية الضحلة ،وعىل الرغم من انه مل حتدث س�وى أرضار طفيفة يف املمتلكات ،إال
أهنا تشري إىل احتامل حدوث بعض املخاطر املرتبطة بالزالزل يف الدرع العريب .

 2 . 8 . 2األنشطة الزلزالية يف اململكة العربية السعودية وما حوهلا
يوض�ح الش�كل أدناه توزيعات الب�ؤر الزلزالية التي يزيد قوهت�ا عن درجتني عىل
مقي�اس رخيتر يف قائمة الزالزل هبيئة املس�احة اجليولوجية الس�عودية خالل الس�نوات
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حتى عام 2009م ،إن حتديد مواقع الزالزل التارخيية (قبل استخدام األجهزة املتطورة)
يك�ون يف الغالب عرض�ة لألخطاء الواضحة املتعلقة بموقعه ،ربام بام يزيد عىل مس�احة
 100كيلومرت لبعض األحداث ،حيث تعتمد دقة مواقع وأعامق البؤر الزلزالية املحددة
بأجه�زة الرص�د الزلزايل عىل عدد املحطات واملس�افة بني األح�داث الزلزالية وحمطات
رصدها ومدى التغطية بعدد كاف من املحطات من مجيع اجلهات ،لذا تقوم هيئة املساحة
اجليولوجي�ة الس�عودية برتكي�ب العديد من حمط�ات الرصد الزل�زايل اجلديدة واملجهزة
بأحدث املعدات يف اململكة ،وجيري حتديث البيانات واملعلومات الزلزالية باستمرار.

يعكس النش�اط الزلزايل عام 2009م حدوث الب�ؤر الزلزالية يف اجتاهات حمددة
نظ�ر ًا للتحس�ن الكبير يف دقة املواقع املحددة يف الس�نوات األخرية م�ع ازدياد وحتديث
حمطات شبكات الرصد الزلزايل يف اململكة العربية السعودية .وبرصف النظر عن املستوى
املرتفع املتوقع للنش�اط الزلزايل عىل طول حدود الصفيحة الرئيس�ية ،جتدر اإلش�ارة إىل
أن هناك نش�اط ًا زلزالي ًا منخفض املس�توى ومس�تمر ًا يف منطقة الدرع العريب ،كام يوجد
نش�اط زلزايل ملحوظ بمنطقة حرة الش�اقة (لونيري) ،عىل بعد نحو  120كلم إىل الشامل
الرشقي من مدينة ينبع .وبام أن هذه منطقة نش�اط زلزايل مس�تمر منذ بدأ الرصد الزلزايل
عام  ،2007إال أهنا قد تعرضت لنش�اط زلزايل ملحوظ يف اآلونة اخلرية مرتبط ًا بنش�اط
اجلسم الصهاري يف النصف العلوي من القرشة األرضية.

البؤر الزلزالية يف اململكة العربية السعودية وحوهلا يف كل السنوات حتى عام 2010

املصدرhttp://www.sgs.org.sa :
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 3 . 8 . 2الرباكني باململكة العربية السعودية
بالنس�بة للنش�اط الربكاين فإن آثاره تنحرص يف صورتني(عبد الواحد :ص-175
:)176
 1ـ النشاط الربكاين القديم الذي جرت أحداثه منذ بداية تكوين األرض خالل عرص
ما قبل الكمربي وما بعده الذي نتج عنه تكوين الصخور الربكانية واملتحولة
من أصل بركاين وتنترش عىل الدرع العريب مثل صخور اإلنديزايت والبازلت.
 2ـ النش�اط البركاين الذي جرت أحداثه خلال العرص الثالثي والرباعي ويتمثل
يف احلق�ول الربكانية املنتشرة يف مناطق كثرية من الدرع العريب .وهذه احلقول
مرتبط�ة إىل حد كبري بتكوين منخفض البحر األمحر االنكس�اري .معظم هذه
احلق�ول عب�ارة ع�ن فيوض م�ن البازل�ت األوليفين�ي القل�وي واإلنديزايت
تتخلله�ا بعض الفوهات الربكانية وخمارط الرم�اد والتفوه الربكانية ويرتاوح
عمرها ما بني كل من عرص األيوسين ( )Eocene Epochوعرص اهلولوسني
( ،)Helocene Epochواستمر هذا النشاط الربكاين يف املايض القريب ،ومن
هذه احلقول ما ييل:
ـ حرة احلرة وحرة العوير يف الشامل.

ـ حرة خيرب واألثنني واملدينة ورهط وليونري يف أواسط الشامل الغريب.

ـ ح�رة كش�ب والطائف وح�دان والنواصف والبقوم على خط عرض مدينة
الطائف
ـ حرة الربك يف اجلنوب الغريب.

ً
أوال :الفيضانات والسيول باململكة العربية السعودية

وبالنس�بة للفيضانات والسيول ،فعىل الرغم من عدم وجود سجالت مناخية ملدة
طويل�ة ملعظم م�دن اململكة ،فإن الوثائق التارخيية أش�ارت إىل ح�دوث بعض احلاالت
الت�ي طغ�ى فيها املاء عىل بعض املناطق احلرضية يف وس�ط اململكة ،ففي عام 1211هـ،
هطل�ت أمطار عىل بل�دة الدمل  ،أغرقت البلدة ودمرهتا ومل يبق من بيوهتا إال القليل .ويف

37

املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ـ املجلد  29ـ العدد 57

عام 1381هـ هطلت أمطار غزيرة عىل جنوب اململكة مل تشهدها البالد منذ فرتة طويلة،
وجتمعت مياه األمطار وسالت يف األودية من كافة االجتاهات ،حتى غمرت اجلسور وبلغ
ارتفاعها ( )15مرت ًا يف بعض املناطق وأدى انجراف األحجار الضخمة بقوة مع املاء إىل
تدمري قواعد اجلسور والكباري وتعريتها من اإلسمنت .ويف عام 1395هــ سال وادي
حنيفة وروافده وغطى أجزاء من املنطقة احلرضية ملدينة الرياض وجرف بعض املنشآت.
وقد تس�ببت الس�يول يف بعض مناطق اململكة يف هالك ( )218ش�خص ًا وترشيد بعض
األرس وإتالف عدد من املزارع وجرف بعضها وهالك بعض رؤوس املاشية وذلك عىل
النحو التايل (الصقعبي1428 ،هـ  :ص : ) .31-30
ـ يف منطق�ة املدين�ة املن�ورة خلال أعوام 1403ه�ـ1406 ،ه�ـ 1407 ،هـ بلغت
الوفي�ات من جراء الس�يول ( )83ش�خص ًا ،وإتالف كثري من امل�زارع واملنازل،
وترضر ما يقرب من ( )370أرسة.
ـ ويف منطقة تبوك خالل عام 1406هـ تس�ببت الس�يول يف وفاة ( )10أش�خاص
وإحلاق الرضر بتس�عامئة وعرشين مزرع�ة .ويف املنطقة اجلنوبية خالل الفرتة من
عام 1400هـ 1406 -هـ تسببت السيول يف هالك ( )67شخص ًا وإحلاق الرضر
بكثري من املنازل واألرايض الزراعية.

ـ ويف منطقة جدة خالل عامي 1403هـ ـ 1404هـ تسببت األمطار والسيول يف
وفاة ( )12شخص ًا وإحلاق الرضر بعدد من املزارع وهالك عدد كبري من املاشية.
ـ ويف منطق�ة حائ�ل خالل عامي 1403هـ ـ 1404هـ تس�ببت الس�يول يف هالك
( )14شخص ًا.

ثاني ًا :األعاصري باململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية بحكم موقعها اجلغرايف بعيدة عن أماكن نشوء األعاصري
ومناطق مرورها ،إال أن ذلك ال يعني عدم وقوع أخطار من مثل هذا النوع من الظاهرات
الطبيعية .ففي الساعة الثالثة من عرص يوم اخلميس املوافق 1403/1/11هـ هبت عىل
مدين�ة اخلفجي عاصفة رعدية ش�ديدة اجتهت من الناحية الرشقي�ة إىل الغربية ملدة ثلث
س�اعة تقريب ًا ،ثم أخذت مس�ار ًا عكسي ًا ملدة عرش دقائق ،بعدها عادت إىل املسار األول،
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مما نتج عنه حدوث دوامة هائلة من الرياح وارتفع غبار كثيف عىل شكل غاممة سوداء يف
املنطقة الشاملية الغربية من املدينة املسامة منطقة غرب الدخل املحدود ومنطقة السكراب،
وأصبح�ت املنطق�ة تعيش حتت وط�أة دوامة من رياح عاصفة وأمط�ار غزيرة مصحوبة
بكميات كبرية من الربد ،وبلغ طول امتدادها ما يقارب من كيلو مرتين أو أكثر ،وعرض
أقل .وأحدثت تدمري ًا عنيف ًا يف نفس املنطقة نتج عنه س�قوط بعض املنازل عىل س�اكنيها
ورف�ع وحتطي�م املركبات املوجودة باملنطقة أو املارة بالق�رب منها وألقت هبا عىل املنازل
والطرقات ،واقتلعت األش�جار وأعمدة التيار واملحوالت الكهربائية ،ومن دالئل قوة
العاصفة أهنا ألقت ببعض املركبات الثقيلة ماركة الس�يكس ويل إىل مس�افة ( )300مرت
تقريب ًا  ،وبلغت رسعتها أكثر من تسعني مي ً
ال يف الساعة ،وبعد نصف ساعة من ارتدادها
األول تفرق�ت العاصف�ة وش�ملت أجزاء املدينة  ،ولكن بص�ورة أخف  ،حيث اقتلعت
اخلزانات العلوية وهدمت املنازل ذات األسقف اخلشبية .ونتج عن العاصفة وفاة ()12
شخص ًا ،وإصابة ( )46آخرين بإصابات متنوعة من كسور ورضوض خالف املصابني
الذين مل يس�عفوا باملستش�فيات وأس�عفوا عن طريق ذوهيم أو تم نقلهم ملستشفى العوام
وابن سينا بالكويت .أما اخلسائر املادية املبارشة فقد قدرت بنحو ( )11548690ريا ً
ال
سعودي ًا(الزهراين1997،م :ص ).64
وقد تضافرت أنش�طة اإلنس�ان والظاهرات الطبيعية يف وقوع األخطار يف اململكة
العربية السعودية ،نتيجة زيادة الطلب عىل املياه وضخ املياه اجلوفية بكميات تفوق كمية
التغذية الطبيعية للمخزون اجلويف  ،مما أدى إىل انخفاض منسوب املياه اجلوفية وانخفاض
ضغطها ونتج عن انخفاض املياه اجلوفية تشقق وتصدع وهبوط أراض يف بعض مناطق
اململكة (العامر 2003 ،م  :ص.)157

ثالث ًا :األخطار الصناعية والبيئية باململكة العربية السعودية

إن اململك�ة معرض�ة لوق�وع أخط�ار صناعية وبيئية على أراضيه�ا ،نتيجة النهضة
الصناعي�ة الت�ي تش�هدها والتطور يف خمتلف املج�االت لتعدد جماالت وصور وأنش�طة
املواط�ن الس�عودي  .كام أهن�ا معرضة ألخطار كوارث وأزم�ات صناعية قد تقع خارج
نط�اق أراضيه�ا .فاحلذر مهام بلغ مداه ال يمنع وق�وع األخطار الصناعية كلية إذ نجدها
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حتدث بمعدالت ملموسة حتى يف أكثر الدول تقدم ًا ،ومن أهم املناطق املحتملة لوقوع
األخطار الصناعية يف اململكة (الصيخان1997 ،م  :ص:) 408
ـ املصانع التي تتداول املواد اخلطرة سواء بإنتاجها أو تعبئتها أو تصنيعها ،أو استعامهلا
كمواد صناعية ،واملواد اخلطرة هي القابلة لالشتعال أو االنفجار أو املسببة للتآكل
أو الس�امة التي تس�بب رضر ًا لصحة اإلنس�ان أو احليوان أو البيئة وتش�مل هذه
املصان�ع معظم الصناعات البرتوكيمياوية والوس�يطة والنهائية واملصانع احلربية
ومصانع األدوية.
ـ حقول البرتول ومرافق إنتاجه ومناولته وتشمل مصانع التكرير ومرافق التخزين
ووسائط النقل من أنابني وناقالت ومقطورات وحمطات توزيع.
ـ مرافق ووسائط النقل وتوزيع املواد اخلطرة.

ـ مراكز مناولة املواد اخلطرة بكميات صغرية نسبي ًا كمراكز األبحاث واملستشفيات
واجلامعات.

 1ـ احرتاق الطائرة السعودية

يف 1980/8/19م عند الس�اعة التاس�عة مس�ا ًء أقلعت طائرة ترايستار من مطار
الرياض عىل متنها ( )301راكب بام فيهم طاقم الطائرة  ،وبعد أن قطعت مسافة مخسني
مي ً
ال ش�عر قائد الطائرة ببداية احلريق يف داخل الطائرة ،فعاد إىل مطار الرياض ونزل هبا
بصورة اضطرارية ومتكن من اهلبوط واستقرت الطائرة بعيد ًا عن املدرج ،وحاول طاقم
الطائرة فتح األبواب لكنهم مل يفلحوا وانترش الغاز والدخان داخل الطائرة بكاملها .ومل
يعرف أسباب عدم التمكن من فتح أبواب الطوارئ األخرى وأرجع البعض سبب ذلك
إىل ارتفاع درجة احلرارة وانتشار الغازات النامجة عن احرتاق التغليف الداخيل للطائرة.
وق�د أخ�ذت النار يف االنتش�ار بداخل الطائ�رة ،حتى أتت عىل ال�ركاب وعىل حمتوياهتا
وصه�رت س�قف الطائرة وباقي أجزائها الداخلية .وت�م إخراج جثث الضحايا وكانت
مش�وهة متام ًا وصعب التعرف عىل الكثري من أصحاهبا وقد قامت اجلهات املس�ئولة يف
اخلطوط اجلوية السعودية والطريان املدين بالتحقيق يف أسباب احلريق ،إال أنه مل يتم معرفة
أسباب احلريق بصورة دقيقة(السعوي2009،م  :ص. )157
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 2ـ فاجعة سيول جدة واجلهود املبذولة ملواجهتها
كارثة سيول جدة

حدث�ت ه�ذه الكارثة يف عام 1430هـ  ،وهذه الكارثة م�ا كان هلا أن تكون كارثة
لوال أن هناك عوامل ال عالقة هلا بالطبيعة  ،وقد ثبت أن خمالفات وجتاوزات «صرُ ّ ح هلا»
بالبناء يف بطون األودية أدت إىل إغالق مسارات السيول وقنواهتا الطبيعية  ،فاملنشأة كانت
املتس�بب األول يف هذه الكارثة ،وأدت هذه الكارثة إىل وفاة ( )120ش�خص ًا  ،ودمرت
منازل ومباين مخس�ة أحي�اء يف الرشق واجلنوب الرشقي .وقد كانت بداية كارثة الس�يل
من خالل جتمع املياه لعدد من أودية الرشق مثل «مريخ»« ،قوس»« ،عشيرة» «عس�بل»
والتي اندفعت دفعة واحدة باجتاه مس�اراهتا الطبيعية ولكنها اصطدمت بحواجز ترابية،
مما أدى إىل جتمع أكرب قدر من مياه السيل الواحد واالندفاع واالنكسارات املتكررة التي
تسببت يف زيادة رسعة اندفاع هذه السيول(القحطاين1432 ،هـ  :ص).2

وقد واجه السيل يف وادي «مريخ» أول العوائق يف وجود مبان وحواجز ترابية (غري
طبيعية ـ خملفات ٍ
مبان) انترشت يف بطن الوادي ،وعندما جتاوز هذه العوائق بانحساره يف
مساحة ضيقة مع تضاعف رسعته واجه صعوبة أخرى وأصعب يف حماولة االنتقال عرب
مساره الطبيعي نحو قناة الترصيف الضيقة جد ًا ( 100سنتمرت تقريبا) حتت أحد الشوارع
(شامل جممع سكن طالب جامعة امللك عبد العزيز) ،وازدادت الكارثة هنا ،نتيجة إنشاء
قن�اة يص�ل طوهلا إىل أكثر م�ن ( )2كيلو مرت بداخلها أنبوب هب�ذا احلجم لترصيف مياه
سيول (وادي مريخ) العمالق الذي يصل عرضه الطبيعي ألكثر من ( )1.5كيلو مرت،
وهو ما زاد من اندفاع املياه ورسعتها لتجاوز هذا الش�ارع من األعىل ،وألن هناك مباين
ومس�اكن أقيمت يف بطن هذا الوادي (حي اخلري) كانت املترضر األكرب من هذا الس�يل
بسبب وجود (سد خرساين) تم إنشاؤه منذ أكثر ( )20عام ًا ،ويستغرب تواجده خلف
مب�اين جمم�ع «أم اخلري الس�كني» (والذي يعد بناؤه يف بطن ال�وادي بدون وجود قنوات
ترصيف للس�يول كافية الس�تيعاب املياه خمالفة رصحية) ،وهو ما أجرب مياه السيل لعدم
مواصل�ة طريقها نحو «قناة ترصيف الس�يول» واالكتفاء بقناة صغرية ال يتجاوز قطرها
( )60سنتيمرت ًا ،ويف هذا احلي بالتحديد وصلت املياه إىل ارتفاع أكثر من ( )6أمتار ،مما
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أدى إىل وج�ود العدي�د من ضحاي�ا األطفال ،وألن هناك قناة ترصيف للس�يل عمالقة
بني�ت منذ أكثر من ( )30عام ًا بعد هذا الس�د اخلرس�اين العملاق ،كان ينتظر أن تكون
هذه القناة جاهزة لترصيف املياه باجتاه البحر ،إال أن هذه القناة مل يظهر عليها استقبال أي
حجم من املياه لوجود احلواجز اخلرسانية ،ووجود بعض العوائق األخرى التي وقفت
يف طريق املياه يف داخل هذه القناة حتى اخلط الرسيع ،مما أدى إىل شدة السيل(الرشيدة،
1431هـ  :ص.)3

ويف أعامق الوادي اآلخر «قوس» الذي تسبب يف تدمري حي «الصواعد» بالكامل
ظه�رت بع�ض املخالفات الكبرية يف ردم ال�وادي بالكامل بارتفاع يتج�اوز ثالثة أمتار
وختطيطه وبيعه عىل املواطنني الذين قاموا بالبناء بتصاريح بناء رسمية وصادرة من أمانة
حمافظة جدة ،وهذه التصاريح متت بدون التأكد من أن هذه املباين تقع عىل أرض «مردومة»
بمخلفات املباين والرمل ،وظهر ذلك حالي ًا يف بقايا األبنية والس�واتر غري الطبيعية التي
ترتفع بأكثر من ثالثة أمتار عن مستوى الوادي الطبيعي ،وقد أوضحت التقارير أن هذا
احل�ي ال�ذي أقيم يف بطن الوادي أنش�ئ معتمدا وخمطط ًا من األمان�ة ودفع بدون وجود
أي قناة لترصيف الس�يول أو حتى تقس�يمه لكي يس�توعب ترصيف الس�يل إىل مس�اره
الطبيعي .وألن احلي يغلق الوادي بكامله فقد أرادت املياه أن تبحث عن مسارات بديلة
فاجته معظمها إىل الرشق فاخرتقت بعض الشوارع متجهة إىل الغرب مع الشارع ولكنها
واجهت أيض ًا خملفات مبان ترابية وحواجز غري طبيعية ضيقت من عرض الطريق ومنعتها
من مواصلة مسريهتا نحو الوادي ،فعادت مرة أخرى باجتاه املنخفضات يف داخل احلي،
وألن هن�اك مياه� ًا أخرى مندفعة من داخل األحياء اصطدم�ت باملياه املرتدة ،فأحدثت
دوامات ودوران ًا طبيعي ًا أدت إىل إحداث حفر عميقة ،كان من بينها ما أطلق عليه «حفرة
املوت» التي كانت موجودة بعمق صغري وأدت هذه الدوامات إىل اتساع فجوهتا وعمقها
إىل ما يزيد عىل ( )30مرت ًا(القحطاين 1432 ،هـ  :ص)3
وحاولت املياه أيض ًا مواصلة سريها للبحث عن منفذ نحو «قناة ترصيف السيول»،
وألن املباين التي أقيمت يف طريق السيل ضيقت من وسائل حتول املياه باجتاه الشامل لتصل
إىل قناة ترصيف الس�يول وبس�بب تواجد كتل خرسانية غري طبيعية وضعها البعض من
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مق�اويل الطرق ،فلم تس�تطع املياه الوص�ول إىل أي قناة ترصيف ،مما أدى إىل ارتداد املياه
األخ�رى لتصطدم مرة أخرى مع املي�اه املندفعة باجتاه الغرب وحتدث دوامات وأمواج ًا
تس�ببت يف حفر أساس�ات أحد املباين السكنية لتقتلع سقف خزان املياه األريض وخزان
الرصف الصحي ،ليكون هذا املوقع هو مركز االندفاع املتجدد للسيل مرة أخرى .وألن
املياه أصبحت تبحث عن مسارات أخرى بديلة مل جتد سوى االندفاع نحو اخلط الرسيع
برغ�م احلواج�ز اخلرس�انية التي وضعت أمامها ،فترضر اخلط الرسيع من جراء تكسير
أساس�ات اخلط الرسيع وتس�بب جريان املياه من أعىل اخلط إىل هدم س�ور جامعة امللك
عبد العزيز والدخول عىل مباين اجلامعة .وقد تم حرص أرضار الكارثة التي وصلت إىل
م�ا يق�ارب من ( )23ألف عق�ار ومركبة خالل عملها منذ بداي�ة الكارثة ،ووصل عدد
األرس الت�ي تم إيواؤه�ا إىل ( )7754أرسة تضم ( )26593ش�خص ُا .وقد نتجت هذه
املشكلة بسبب سوء التخطيط والبناء الذي هو يف واقع األمر من اختصاص أمانة جدة،
وأوضحت التقارير أن العش�وائية يف املس�اكن هي نتيجة منطقية لس�وء التخطيط وليس
لطريقة التمليك ،وأشارت التقارير أيض ًا إىل أن معايري التخطيط والبناء التي تصدر من
قبل البلديات يفرتض أال يس�مح لصاحب املخطط بالبيع فيه إال بعد إخراج مس�احات
اخلدمات والطرق الرئيس�ية والفرعية ،وإنش�اء بنية حتتية كاملة تش�مل ش�بكة للرصف
الصحي وترصيف مياه السيول واألمطار(الرشيدة 1431 ،هـ  :ص. ) 4
اجلهود الرسمية من قبل الدولة يف مواجهة الكارثة:

هن�اك العديد من اجلهود املختلفة املبذولة ملواجه�ة هذه الكارثة ،ويمكن توضيح
هذه الكارثة عىل النحو التايل:
الدفاع املدين:

تم تش�كيل مركز اإلس�ناد ودعمه بعدد كبري من األفراد املدربني ومعدات اإلنقاذ
املختلف�ة ف�ور هطول األمطار الغزيرة عىل مدينة جدة ،ولقد تم توزيع العمل عىل ثالث
جمموعات عىل مدار الساعة وتعمل يف امليدان أفراد وضباط ،كل يف جمال عمله وتقسيم
املنطقة إىل مربعات كل مربع تم إسناده إىل جمموعة من األفراد والضباط من أجل ضامن
تغطية املنطقة بالكامل وحتديد املسؤولية والبحث يف كل جزئية يف املربع من أجل التأكد
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من تغطية كل املنطقة والعثور عىل جثث يف هذه املربعات ،باإلضافة إىل التعاقد مع عدد
كبري من اآلليات التي تساند عمليات البحث واإلنقاذ من شيوالت وقالبات ومعدات
كبرية بالتنس�يق مع وزارة املالية (املليكي1431،هـ  ،موقع www.al-jazirah.com. :
) sa/2007jaz/may/13/rj1.htm
أمانة حمافظة جدة:

شقت أمانة جدة ثالث قنوات لترصيف مياه األمطار التي جتمعت مكونة بحرية يف
منطقة منخفضة تصل كميات األمطار هبا إىل ما يقارب أربعة ماليني مرت مكعب ،باجتاه
وادي قوس ،لترصيف مياه األمطار والسيول بعمق مخسة أمتار وبعرض أربعة أمتار عن
طريق احلفر الرتابية اللولبية حلرص اندفاع املاء ،وبدأ مستوى املياه يف االنخفاض وقلت
كمي�ات املي�اه املوجودة هبا إىل النصف تقريب ًا .كام قامت األمانة بإنش�اء أربعة س�واتر أو
عقوم ترابية وبعض احلفر ،يبلغ مستوى املياه فيها مرتين ونصف املرت ،كام شقت مصارف
جانبية لكل حفرة ماء مع جمرى الوادي ،وقد تم شق أول قناة لترصيف املياه بعرض ()3
أمتار بعد أن وجد أن أعامل الش�فط باملواتري والناقالت لن يكون جمدي ًا ،وترصيف املياه
نحو الوادي لتترشهبا الرتبة(القحطاين 1432 ،هـ  :ص. ) 4
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة:

قامت صحة جدة بتكليف فريق وقائي متخصص لتقييم الوضع البيئي يف األحياء
املترضرة ،هبدف وضع اخلطة الوقائية بناء عىل التقييم البيئي هلذه األحياء.

وتم توزيع الفرق امليدانية عىل األحياء حس�ب املس�احة والكثافة السكانية ،حيث
جندت اإلدارة ( )3فرق ًا ثابتة وفرقة متحركة يف حي قويزة ،بينام حركت فرقتني إحدامها
متحركة واألخرى ثابتة إىل حي كيلو ( )14وفريقا متحركا حلي الصواعد وكذلك ()14
فريق ًا متحرك ًا ملراكز اإليواء .كام تم تشكيل فريق عمل متخصص يف الطب النفيس ليقوم
بالزيارة واملتابعة املستمرة للمواطنني واملقيمني من املترضرين يف أماكن سكنهم اإليوائي
بالشقق املفروشة ومن ثم معاجلة حاالهتم النفسية وبث الطمأنينة يف نفوسهم بعد تعرضهم
للصدمة مما حدث هلم وألرسهم ،كام تم وضع خطة ملواجهة حدوث أي إصابات نتيجة
تلوث مياه الرشب من خالل أخذ عينات من خزانات املياه يف املنازل واملدارس باملناطق
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املتضررة ،وقد أوضحت العينات السلامة من األمراض وأثبت�ت خلوها من اجلراثيم
(املليكي1431،هـ  ,موقع )www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/may/13/rj1.htm :
رابع ًا :األودية بمكة املكرمة واملشاعر املقدسة

وردت «ملك�ة املكرمة أسماء كثيرة ذكرها اهلل يف كتابه الكريم وجاءت عىل لس�ان
رس�وله <  .وكثرة األسماء يف اللغة تدل عىل عظم املكانة ورشفها ،وال يعرف بلد من
البالد أكثر أسامء من مكة واملدينة لكوهنام أرشف بقاع األرض» (عبد العزيز حويطان ،
2004هـ :ص.)13
وأمهية مدينة مكة ال ترجع لورودها يف القرآن الكريم فقط ،وإنام لتميزها عن سائر
امل�دن العاملية ،فهي ذات مكانة وش�خصية خمتلفتني متام ًا عن باق�ي املدن العاملية  ،فمكة
هي قبلة املس�لمني يف الصالة وتقام هبا ش�عائر احلج والعمرة  ،حيث يرد إىل مدينة مكة
م�ا يناه�ز الثالث�ة ماليني فرتة احلج (معهد بحوث احلج  ،قس�م اإلحص�اء  ،بيانات غري
منش�ورة) وهي هجرات برشية س�نوية ضخمة ال حتدث يف أي مدينة أخرى تبع ًا لطبيعة
وظيفة مكة الدينية .

ومن أشهر أسامء مكة املكرمة ما ورد يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل مثل :مكة وبكة،
وأم القرى ،والبلد األمني (س�ورة الفتح آية ( ، )24س�ورة آل عمران آية (  ، )96سورة
األنع�ام آي�ة ( ، )93س�ورة التني اآليات من رق�م ( )3-1الف�ايس :ص)53-47/1؛
(الك�ردي1385 ،ه�ـ  :ص )28/1؛ (عب�اس1985،م:ص ،)150-148وتقع هذه
املدينة عىل السفوح الدنيا جلبال الرسوات ،فهي متثل نقطة االلتقاء بني هتامة وهذه اجلبال ،
ويعدها املؤرخون هتامية( .الغامدي1405،هـ :ص )45؛ (الصنيع1403،هـ :ص.)15

تقع مكة يف الطرف الشاميل للمنطقة املدارية عىل دائرة عرض  210’16شام ً
ال ويف
غرب اململكة العربية السعودية عىل خط طول  390’47رشق ًا وعىل بعد  65مي ً
ال تقريب ًا إىل
الداخل من ساحل البحر األمحر  .أما موقع املشاعر املقدسة  ،فإن بعضها يقع داخل حرم
مكة وبعضها اآلخر يقع خارج حدود حرمها ،فاملش�اعر التي تدخل ضمن حدود حرم
مكة هي مزدلفة ( املً ْز َدلِ َفة  :من االزدالف ،أحد مش�اعر احلج بني منى وعرفة ،ويفيض
إليه�ا احل�اج ليلة عرش ذي احلجة  ،فيصيل املغرب والعش�اء قرص ًا ومجعا ،وحدودها من
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الشامل ثبري النصع ،وثبري األحدب  ،ومفجر مزدلفة ،ومن اجلنوب جبل مكرس وبعض
وادي ضب ،ومن الغرب وادي حمرس ،وعليه عالمات تنص بنهاية مزدلفة ،ومن الرشق
املأزم�ان ،وري�ع املرار ،النصع  ،وتس�مى املزدلفة مجعا الجتامع الناس هبا ،وفيها املش�عر
احلرام الذي ورد ذكره يف القرآن الكريم ،وهنا يسن للحاج أن يلتقط اجلامر ( آية )198
سورة البقرة) (البالدي 1980،م:ص .).)266ومنى (أحد مشاعر احلج ،وشهرته تغني
عن تعريفه ،وبه من املعامل الدينية اجلمرات الثالث ومسجد املرسالت ،ومسجد اخليف،
ومسجد الكبش) (البالدي1980،م:ص )290والصفا  ،واملروة (الصفا واملروة  :أحد
مش�اعر احلج والعمرة باملس�جد احلرام) ، .أما عرفات فهو املش�عر املعروف من مشاعر
احلج  ،فهو يقع خارج حدود حرم مكة ،ويشغل جزءا فسيحا من األرض ،حماطا بقوس
م�ن اجلب�ال يكون وتره وادي عرنة ،فمن الشمال الرشقي يرشف عليه جبل س�عد ومن
الرشق يرشف عليه جبل ملحة ،ومن اجلنوب ترشف عليه سلس�لة جبال أم الرضوان .
(غباش 1990،م  :ص)8

تتمي�ز مدين�ة مكة عالوة عىل ذلك باختالفات تضاريس�ية داخلية واضحة ،حيث
تتميز بتناثر التالل واجلبال  .ومتتد أبنية املدينة عىل جوانب األودية ويف س�فوح اجلبال،
ب�ل إن هن�اك بع�ض األحياء تفصلها امتدادات وسالس�ل جبلية ع�ن أحياء أخرى مثل
امت�دادات جبال اخلندمة ومنى  ،ولع�ل هذا الرتكيب يف تضاريس مكة أيض ًا حيافظ عىل
االجتاه العام لالرتفاع من الغرب إىل الرشق  (.أمحد 1992 ،م :ص)15
فاجلبال تغطي من مساحة مكة  %53تقريب ًا  ،بينام تغطي األودية  %47تقريب ًا (نجيم
1991,م  :ص )61وهذا املوقع والتضاريس أكسبا مكة خصائص موضعية مميزة.

تضم مكة املرشفة ثالثة أودية رئيسة  ،تستقطب مياه احلرم وترصفها إىل احلل وهي:
وادي إبراهيم ،وادي فخ ،وادي حمرس .وتتغذى هذه األودية الرئيسة باملياه ،من جمموعة
كبرية من األودية الفرعية والش�عاب التي تستقطب مياه اجلبال .وسنتناول هذه األودية
بيشء من التفصيل الرتباطها بالدراسة:
 1ـ وادي إبراهيم

نت ِمن ُذ ِّر َّيتِي
{ر َّبنَا إِنيِّ َأ ْس َك ُ
وهو الذي عناه سيدنا إبراهيم اخلليل يف قوله تعاىل َ :
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�و ٍاد َغْي�رْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِعندَ َب ْيتِ َك ا ُمل َح َّر ِم{( }37إبراهيم) ويعد هذا الوادي الرئيس بمكة،
بِ َ
حيث تقع فيه أحياء مكة القديمة .

ويأخذ هذا الوادي مياهه من شمال رشق جبل النور (حراء)  .ويتجه من الشمال
الرشقي نحو اجلنوب الغريب  ،مارا باملسجد احلرام  ،ومنتهيا يف جنوب املسفلة ،ثم يلتقي
يف أدناه مع وادي عرنة  .وتنرصف إليه من أطرافه الرشقية مياه ش�عب الغس�الة ،وحي
الفيصلية واملالوي ،وش�عب عامر  ،وشعب عيل  ،وأجياد السد ،والصايف ،أما من جهة
الغرب فيستقطب مياه شعب اخلانسة  ،وأذاخر  ،وحي الفلق ،والشبيكة ،وحارة الباب،
وحلة الرشد  ،ويف أدناه الغريب يلتقي مع وادي طوى عند قوز النكاسة الذي متتد أعاليه
من ريع اللصوص ( شارع األندلس اليوم ) بني ريع احلجون وريع الكحل وخيرتق وادي
طوى وسط حي العتيبية  .ومنطقة جرول فالطندباوي فقوز النكاسة ،حيث يلتقي بوادي
إبراهيم ،ومنطقة ترصيف وادي طوى تشمل السفوح الغربية لكتلة اذاخر وامتداداهتا ،
حيث يستقطب هذا الوادي من الرشق مياه ريع احلجون ،وريع الرسام  ،وجبل الكعبة ،
وريع احلفاير  ،ومن الغرب مياه ريع الكحل  ،وريع أيب هلب (.غبايش1990،م:ص.)17
 2ـ وادي فخ

وهو الوادي الرئيس الثاين بمكة املكرمة  ،يس�مى اليوم بعدة أسماء  :أعاله خريق
العرش ،ووس�طه الزاهر  ،والش�هداء  ،وأس�فله أم اجلود  ،وكان ما بني الزاهر واحلديبية
يس�مى بلدح ،وتقع منطقة ترصيف أعايل الوادي يف الشمال الرشقي من مكة املكرمة ،
بالقرب من علمي نجد  ،عىل طريق السيل املوصل من مكة املكرمة إىل الطائف من منطقة
حوضية تقع بجوار حوض الترصيف العلوي لوادي عرنة  ،ومن هناك يأخذ وادي فخ
مياهه  ،كام يس�تقطب مياه وادي جليل  ،وجبل حراء وثنية أذاخر الش�امية  ،وما حوهلا
من الرشق  ،ومياه الكتلة الوسطى من حمور جبال فخ التي تنرصف إليه من خالل وادي
املقارح من الغرب ،أما وسطه فيتلقى مياه الزاهر ،والشهداء والنزهة  ،والزهراء  ،وجمراه
األدنى تصب فيه مياه أم اجلود  ،عن طريق ريع الرحا  ،ويواصل سريه باجتاه الغرب إىل
احلديبية  ،ويعرف هناك باسم وادي مكة ،ومن ثم إىل املجرى األدنى لوادي فاطمة ومنه
للبحر األمحر ( .غبايش1990،م  :ص.)18
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 3ـ وادي حمرس

وه�و ثالث األودية الرئيس�ة بمكة املكرمة التي تس�تقطب مجيع مي�اه مكة املكرمة
اجلنوبي�ة الرشقي�ة بما فيه�ا من�ى ومزدلف�ة  ،وتبدأ أعالي�ة من منطق�ة املعيص�م ،متجها
نح�و اجلن�وب  ،حي�ث يش�كل احل�د الفاصل بين من�ى ومزدلف�ة  ،ويلتق�ي بعرنة عند
احلس�ينية ،ويتلقي وادي حمرس مياه مش�عري منى ومزدلفة  ،ومنطقة العوايل والعزيزية .
(غبايش1990،م:ص.)19
وصفت تضاريس مكة بالقرآن الكريم عىل لسان سيدنا إبراهيم عليه السالم قائ ً
ال
نت ِمن ُذ ِّر َّيتِي بِ َو ٍاد َغيرْ ِ ِذي َز ْر ٍع ِعندَ َب ْيتِ َك ا ُمل َح َّر ِم{( }37إبراهيم) ومن
{ر َّبنَا إِنيِّ َأ ْس َك ُ
َ
اآلية الكريمة والدراسة امليدانية يتضح لنا حقيقتان :

احلقيقة األوىل :أن مظهر التضاريس الرئييس بمكة هو األودية اجلافة واملوجودة ببطوهنا
احلرم املكي الرشيف واملشاعر املقدسة ( مزدلفة ـ منى ـ عرفات ) ويقطن هبا
السكان ويمتد هبا العمران ويزحف عىل سفوح وجوانب تلك األودية  .وأهم
أودية مكة وادي إبراهيم املتجه من شمال رشق املس�جد احلرام نحو اجلنوب
الغريب  ،ووادي الزاهر ويتجه من شمال رشق املس�جد احلرام نحو الغرب ،
ووادي العزيزي�ة ويتجه من الشمال الغريب إىل اجلن�وب الرشقي ووادي منى
ويتج�ه بمح�اذاة وادي العزيزية ووادي حمرس ويتجه من الشمال الرشقي إىل
اجلنوب الغريب ويرفده وادي العزيزية ووادي منى (نجم ،1991،ص)103
ويرتاوح منسوب بطون األودية باملدينة من 400-300مرت.

احلقيقة الثانية :انتشار عدد كبري من التالل بمدينة مكة ،التي تفصل األحياء عن بعضها،
ويطل�ق على هذه التلال منذ أقدم العص�ور مصطلح اجلب�ال وهو مصطلح
متبادل وموروث يف حني أن مناسيبه ترتاوح من 900-400مرت فوق مستوى
سطح البحر .والتالل الواقعة يف شامل رشق احلرم واملشاعر أعىل يف املنسوب
م�ن اجلبال الواقعة يف غرب وجن�وب املنطقة وأعىل قمة جبلية هي قمة جبل
الطاريف بمنس�وب 900مرت فوق مس�توى س�طح البحر يليها جبل األحدب
والقويس وثقبة بمنسوب 800مرت ثم جبل صور (700مرت وخرشب (600
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مرت ويليها يف املنس�وب جبل الش�عراء واألخشبني والعزيزية بمنسوب 500
مرت  ،ثم جبل الرسد والعمرة واملرخيية بمنسوب 400مرت  ،وهذه االرتفاعات
ال تؤثر بش�كل واضح يف تباينات درجة احلرارة باملدينة ،ويرجع ذلك إىل أن
الفرق بني منسوب بطون األودية والقمم اجلبلية يرتاوح من  100ـ  500مرت،
ويقع أعىل فرق للمنسوب يف شامل رشق ورشق املنطقة خارج الكتلة السكنية
واملشاعر املقدسة  ،ويف حني يرتاوح الفرق يف املنسوب داخل الكتلة العمرانية
واملشاعر من 100ـ 200مرت ( .مندور2009،م :ص)12

 4 . 8 . 2نامذج الكوارث واملخاطر التي تعرضت هلا مكة املكرمة واملشاعر املقدسة
لو اختذ من سكنى هاجر وابنها إسامعيل عليهام السالم بمكة بداية لنشأهتا احلضارية،
ث�م تط�ور عمراهنا إىل هناية العرص العثامين  ،لوجد أن مكة واجهت مثل غريها من املدن
خماطر طبيعية وغري طبيعية  ،وقد اهتم املؤرخون برصد الكثري من تلك املخاطر  ،وأشاروا
يف أع�داد منها إىل أس�باب وقوعها والعوامل املؤدية إليه�ا  .واكتفوا يف أعداد منها بذكر
احلدث فقط دون التعليق عىل سببه أو طريقة عالجه .
ونظ�را الرتب�اط احلارض باملايض يف كثري من األمور وم�ا ينتج عن ذلك من إعطاء
صورة تقريبية لعدد من املخاطر التي يمكن أن نضع قواعد ملواجهتها .
فإن أمهية هذه الدراسة تظهر يف رصد عدد من املخاطر التي واجهت مكة املكرمة،
كام يظهر لنا من واقع احلال أن هذه الدراسة ستقدم لنا أمثلة فقط لعدد من املخاطر عىل
مر العصور يف مكة وليس اس�تقصا ًء ش�ام ً
ال لكل املخاطر  ،فهذا جهد حيتاج إىل دراس�ة
كل مصادر التاريخ املكي للوصول إليه ،ومن أمثلة تلك املخاطر :

ً
أوال :الزالزل

ت�م رصد ثالثة زالزل بمكة املكرمة حتى هناية القرن الس�ادس اهلجري  ،ويمكن
استعراض ذلك عىل النحو التايل :
س�نة 245هـ أورد الطربي عنها ما ييل «وزلزلت يف هذه الس�نة بالد املغرب حتى
هتدم�ت احلصون واملن�ازل والقناطر  .وفيه�ا زلزلت بالس والرق�ة وحران ورأس عني
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ومحص ودمش�ق والرها وطرسوس واملصيصة وأدنة وسواحل الشام ورجفت الالذقية
 ..وفيها غارت مشاش عني مكة – حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثامنني درمها» ويالحظ أن
ورود خرب غور مشاش عني مكة يف سياق حديث الطربي عن الزالزل يشري إىل أن زلزاال
قد وقع يف هذه الفرتة وأدى إىل هذه النتيجة  ،ويرجح الرأي أن الزالزل تسبب يف اختفاء
عيون املياه يف مواقع وظهورها يف مواقع أخرى (الطربي1407 ،هـ  :ص.)329-328
إضافة إىل أن السيوطي يف كتابه (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة) أشار إىل أنه غارت
عيون مكة يف سياق حديث عن الزالزل التي عمت الدنيا عام 245هـ.
ـ س�نة 515هـ وق�ع زلزلة عظيمة باحلجاز تضعضع بس�ببها الركن اليامين زاده اهلل
رشفا ،وهتدم بعضه وهتدم يشء من مس�جد املدينة الرشيفة ( ابن فهد  1426 ،ـ
1425هـ ،ج :2ص.)498-497

ـ س�نة 592هـ هبت ريح س�وداء عمت الدنيا وحترك البيت احلرام مرارا ووقع من
الركن اليامين قطعة ( ابن فهد1426 ،ـ 1425هـ :ص 497ـ.)562
ـ وخالل اخلمس والعرشين سنة املاضية ،فقد حدثت اهلزة األرضية األوىل يف منطقة
الرشائ�ع ـ شمال رشق مكة املكرمة ،يف متام الس�اعة الثاني�ة عرشة ومخس عرشة
دقيق�ة بعد منتصف ليلة الثالث�اء 1414/4/12هـ املواف�ق 1993/9/28م،
وتك�رر حدوثه�ا مرتين متتاليتين :صب�اح األح�د 1414/4/17ه�ـ املوافق
1993/10/3م فيام بني الس�اعة السادس�ة والسادس�ة والنصف صباحا وشعر
هب�ا املواطن�ون يف كل م�ن رشائع املجاهدين ورشائع النخ�ل وجعرانة  ،ثم تكرر
حدوثه�ا بعد ذلك مئات املرات) القدهي1418 ،هـ  :ص ،)433وصدر األمر
الس�امي الكريم رقم  7923وتاري�خ 1414/5/16هـ القايض بتكليف مدينة
املل�ك عبد العزي�ز للعلوم والتقنية بمش�اركة بعض اجلهات األخرى يف دراس�ة
الظواهر التي تعرضت هلا منطقة الرشائع من كافة جوانبها وحتديد االحتياجات
املطلوبة والوصول إىل نتائج إجيابية بعيدة عن االزدواج والتكرار .

وتنفيذا لألمر السامي الكريم قامت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتدعيم
مرشوع بحثي بعنوان «دراسة الظواهر يف منطقة الرشائع» وقد بدأ العمل يف هذا املرشوع
يف 1414/9/2هـ  ،واستمر لعدة مراحل حتى عام 1418هـ.
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ويمكن تلخيص نتائج الدراسات والتسجيالت الزلزالية يف النقاط التالية) القدهي،
1418هـ :ص: )442-444
ـ النش�اط الزل�زايل يف منطق�ة البحر األمح�ر ال يصل معظمه إىل الش�واطئ وال يتم
اإلحساس به إال من خالل أجهزة تسجيل الزالزل ،وذلك ألن املوجات الزلزالية
تتع�رض إىل ختمي�د خلال انتش�ارها ومرورها عبر اجلزء املنصهر من الوش�اح
الصخري العلوي ( األسيثنوسفري ) الواقع حتت منخفض البحر األمحر .
ـ تكمن خطورة هذه احلشود الزلزالية يف امتداد الصدوع التحويلية يف البحر األمحر
إىل اليابس�ة ،حيث يمتد النش�اط الزلزايل عىل طول امتدادات هذه الصدوع التي
ق�د يظهر بعضها عىل س�طح األرض  ،أو يمتد حت�ت الطفوح الربكانية يف مناطق
احلرات ،وقد س�جلت العديد من احلش�ود الزلزالية عىل أجزاء كثرية من الدرع
العريب.
من حتليل تسجيالت الزالزل املحلية باملنطقة أمكن احلصول عىل النتائج اآلتية:

ـ من خالل ربط نتائج حتليل اخلرائط اجلوية  ،وخرائط الذات املغناطيسية والقياسات
املغناطيس�ية احلقلي�ة التي متت  ،ومن خالل نتائج مواق�ع إحداثيات وميكانيكية
بؤر الزالزل املسجلة أمكن التعرف عىل نوعية وقياسات بعض الصدوع باملنطقة
مثل صدع وادي الشامية  ،الصدوع الثالثة الرأسية السفلية الرمية بشامل جعرانة،
والصدوع بوادي نعامن ووادي ملكان  ،ومنطقة عرفات.
ـ الزالزل املسجلة بمنطقة الرشائع وما حوهلا تندرج حتت مسمى الزالزل الصغرية
()Micro-earthquakesعىل مقياس رخيرت للزالزل  ،بمعنى أهنا زالزل ال يشعر
هبا إال أجهزة الرصد الزلزايل  ،وليست هلا أية تأثريات حمسوسة.

ـ تقع بعض بؤر الزالزل بمناطق التفجريات كمنطقة منى وغرب جبل ثور وكذلك
باملناطق الغنية باملياه اجلوفية التي يتم سحب كميات كبرية من املياه منها  ،كوادي
فاطمة (شامل جعرانة) ووادي نعامن.
ـ تتمرك�ز املص�ادر الزلزالي�ة العميق�ة الت�ي يزي�د عمقها عىل مخس�ة كيل�و مرتات
حت�ت س�طح األرض يف املنطقة املحصورة بني قرية جعران�ة والرشائع  ،ورشائع
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املجاهدين ،وأيض ًا يف شمال جبل الرمحة بعرفات ،بينام تتمركز املصادر الزلزالية
ذات العمق الضحل (أقل من مخسة كيلو مرتات) يف شامل جبل ثور  ،وغرب جبل
عرفات  ،ومنى وجنوب وغرب جبل النور ،ومدينة مكة املكرمة ،وشامل وجنوب
وادي عرنه ،حيث يوجد مصدر الزلزال الواقع بوادي ملكان رشق جبل جرار .

ـ نتج عن التقاء صدع وادي الشامية الدرسي املرضيب والصدوع الرأسية ذات الرمية
العادية يف غرب قرية جعرانة ،تكون منطقة تقابل وتقاطع كسور ،وإذا أضفنا إىل
ذلك أن شمال املنطقة وحتى وادي فاطمة هي مصدر للمياه اجلوفية التي تغذي
مدينة مكة املكرمة ،فإن سحب املياه اجلوفية سيؤدي بالرضورة إىل تغيري خاصية
صخور املنطقة عن حالتها املرنة ،بحيث تصبح أكثر قابلية للتأثر بأي إجهاد يقع
عليه ،حيث إن الزلزال الرئييس قد وقع فيها ،باإلضافة إىل زالزل أخرى.

ثاني ًا :الســيــول

بالنظر إىل طبيعة جبال مكة املكرمة وأوديتها  ،نجد أن مياه الس�يول املنحدرة عرب
األودية تقترص عىل مياه األمطار املتساقطة عىل اجلبال واألودية داخل حدود حرم مكة،
وأن مياه احلل ال تدخل احلرم ،كام يتميز وادي إبراهيم بأنه أهم أودية مكة الحتوائه عىل
املسجد احلرام ومركز التجميع السكاين.
وعىل ذلك فإن السيول املنسابة عرب وادي إبراهيم كانت تشكل خطرا هيدد السكان
واملس�جد احل�رام  ،خاص�ة عند تالقيها مع الس�يول املنحدرة من جب�ال أجياد (غبايش،
1418هـ  :ص . )189
وقد عرض املؤرخون رسدا تارخيي ًا مسلسلا حلوادث الس�يول املنس�ابة عرب وادي
إبراهيم منذ فجر اإلسالم إىل العرص السعودي  .وعىل هذا فإن من غري املناسب استقصاء
مجيع حوادث الس�يول يف هذه الدراس�ة  ،ألننا كام س�بق أن أرشنا نعرض أمثلة فقط مع
بيان طرق عالجها إن وجدت:

ف�كان أول س�يل ح�دث بمكة املكرمة يف العرص اإلسلامي كان س�يل أم هنش�ل
س�نة 17هـ يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ]  ،وس�مي بذلك لغرق امرأة به
تسمى أم هنشل بنت عبيد بن سعيد بن العاص بن أمية ،وقد انحدر هذا السيل من أعىل
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وادي إبراهيم جتاه املسجد احلرام ،حتى اقتلع مقام إبراهيم عليه السالم ورمي به أٍسفل
مكة(األزرقي 1983،م  :ص.)171-161 /1
ومن السيول التي أثرت عىل سكان مكة وحجاج بيت اهلل احلرام ما وقع سنة 80هـ
يف خالف�ة عب�د امللك بن م�روان  ،وأدى إىل إغراق الكثري من متاع احلجاج وهدم الدور
املطلة عىل الوادي وقتل من فيها إىل أن بلغ األمر ببعض الناس أن رقوا اجلبال خوفا من
تأثري السيل عليهم  ،وقد سمي هذا السيل بسيل احلجاف((األزرقي 1983،م :ص/2
.)168
ويف 208هـ اقتحم املسجد احلرام سيل عظيم ،وهدم دورا كثرية كانت مرشفة عىل
الوادي ،وقدر عددها بنحو ألف دار ،ومات نحو ألف إنسان  ،وخترب الكثري من أمتعة
الناس(ابن فهد 1425-1426 ،هـ  :ص.)282/2

ويف س�نة 240هـ أدى الس�يل إىل هدم مس�جد اخليف ودار اإلمارة بمنى والعقبة
املعروفة بجمرة العقبة  ،ويف هناية القرن التاس�ع وبداية القرن العارش للهجرة ذكر (عبد
العزيز بن فهد) عدد الس�يول التي ش�اهدها  ،فكانت يف س�نة 887هـ  ،وس�نة 895هـ
وسنة 900هـ وسنة 901هـ وسنة 920هـ وقد كان هلذه السيول أثر كبري يف هدم أعداد
كبرية من املساكن التي كان بعضها يف مرحلة اإلنشاء ،هذا فض ً
ال عن موت الناس وتلف
أمتعتهم(غبايش1418 ،هـ :ص .)191
ويف سنة 1039هـ أدى السيل الذي دخل املسجد احلرام إىل اهندام معظم جدران
الكعبة املرشفة ،مما استدعى بناءها سنة 1040هـ ((غبايش 1418 ،هـ :ص .)191

حدث سيل عام 1969م الذي بلغت فيه كمية أمطار األربعاء يف يناير (24مم) وهو
رق�م قي�ايس للفرتة املرصودة منذ عام 1966م  .ويذك�ر التاريخ نامذج لألرضار الكبرية
التي نتجت عن هذه الس�يول ودخوهلا املس�جد احلرام وارتفاعها ألكثر من مرتين حول
الكعب�ة ودخوهل�ا فيها  ،ولق�د دعت تلك األحداث إىل تطوي�ر احلكومة خلطط مواجهة
أخطار الس�يول وتنفي�ذ مرشوع ترصيف مياه األمطار والس�يول ،األمر الذي تأمنت به
مكة وحرمها قبلة املسلمني  (.أمحد 1992 ،م  :ص. ) 77
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أما أعامل املس�لمني لدرء أخطار هذه الس�يول  ،فقد متت بإقامة الس�دود وعمل
جماري لترصيف مياه األمطار ويمكن استعراض أهم هذه األعامل عىل الوجه التايل :
إقامة السدود :

ـ الس�د الذي أنش�أه عمر بن اخلطاب ] س�نة 18هـ يف املنطقة التي يطلق عليها
حاليا «املدعى».

ـ سد عبد اهلل بن الزبري ر] (73-64هـ ) .فيام كان يطلق عليه سويقة.

ـ سد معاوية بن أيب سفيان ] ( 40ـ60هـ) فيام كان يطلق عليه «السوق الصغري».

ـ عمل احلجاج ين يوسف الثقفي رمحه اهلل (  73ـ 74هـ ) ثالثة سدود بمكة .

ـ عمل عبد امللك بن مروان رمحه اهلل عىل بناء بعض الس�دود بمكة وحواجز حتجز
املاء عن البيوت الشارعة عىل وادي إبراهيم ،وكان ذلك نتيجة للسيل الذي اقتحم
املسجد احلرام سنة 80هـ .

ـ أقام هارون الرشيد رمحه اهلل سنة 184هـ سدا يف وادي مكة .
ـ أقيم سد يف عهد املأمون رمحه اهلل سنة 208هـ .

ـ أقيم سد يف منى يف عهد املتوكل عىل اهلل رمحه اهلل سنة 241هـ  ،وذلك حلامية دار
اإلمارة واملسجد هبا .

كانت السيول املنسابة عرب وادي إبراهيم تشكل خطرا هيدد عامرة املسجد احلرام ،
نظرا لوقوعه يف بطن الوادي  ،وتزداد حدة خطورة السيول عىل املسجد احلرام كلام زيد
يف توس�عته وعامرته من جهة جمرى ال�وادي (جنوبا) ،حيث إن ذلك يؤدي إىل اعرتاضه
ملج�رى الس�يل  .ويلح�ظ يف عامرة أيب جعفر املنصور للمس�جد احلرام التي بدأت س�نة
137هـ ،أنه جتنب توس�عة املس�جد احلرام والزيادة فيه من جهة جمرى الوادي (جنوبا)
وأحدث رسبا (جمرى) لترصيف مياه الس�يول التي تتجمع داخل صحن املس�جد احلرام
إىل خارج املس�جد غربا يمر من حتت باب بني مجح الواقع يف اجلهة الغربية من املس�جد
احلرام (األزرقي 1983،م  :ص.)77-72 /2
وحيث إن اململكة العربية السعودية حاضنة احلرمني الرشيفني  ،هيمها كثري ًا سالمة
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حج�اج بي�ت اهلل احل�رام  ،فقد أولت هذا املوضوع عناية خاص�ة  ،فقامت ببناء عدد من
الس�دود والقنوات لتحويل جماري الس�يول عن املش�اعر املقدس�ة  ،كام هو احلال يف سد
الع�دل ،لترصيف س�يول أع�ايل وادي إبراهيم نح�و وادي الزاهر  .ومش�اريع ترصيف
الس�يول يف منطق�ة احلرم  ،فعند تنفيذ التوس�عة األوىل ش�يدت عب�ارات صندوقية حتت
املس�جد احلرام لتخفيف وكرس حدة اندفاع الس�يول ،باإلضافة إىل إنشاء قناة اعرتاضية
عند ميدان العدل لتحويل الس�يول القادمة من أعىل الوادي إىل ش�ارع احلج .ورغم كل
هذه اجلهود املش�كورة ،فإن خطر الس�يول ال يزال قائام س�واء يف وادي إبراهيم (املسجد
احلرام) أو يف منى.

ومن�ذ انتهاء التوس�عة األوىل املعروفة بتوس�عة امللك عبد العزي�ز ـ رمحه اهلل ـ التي
اس�تمرت يف عه�د امللك س�عود رمحه اهلل واملل�ك فيصل رمحه اهلل تبني أن�ه ال تزال هناك
حاجة إىل عمل نظام ترصيف متكامل يتم من خالله ترصيف مياه األمطار ضمن املنطقة
املحصورة بني ميدان العدل واحلرم املكي الرشيف  ،وعىل وجه اخلصوص بعد أن اجتاح
احلرم سيل يف عام 1395هـ حيث قامت رشكة واطسن العربية السعودية بإعداد تقرير
عام يف شهر حمرم من عام 1395هـ 1975/م عن كيفية ترصيف السيول مع التصاميم
اهلندسية اخلاصة بذلك.
ثم توالت أعامل جماري ترصيف مياه األمطار عن املس�جد احلرام ،حيث ش�هدت
قفزة نوعية يف عهد احلكومة الس�عودية ؛ وذلك بإنش�اء ش�بكة ضخمة ذات مواصفات
عاملية تضمن ـ بإذن اهلل ـ ترصيف سيول األمطار عن املسجد احلرام ،للحفاظ عىل سالمة
زوار حجاج بيت اهلل احلرام وأمنهم.

ثالث ًا :الصواعق

أخبار وقوع الصواعق بمكة املرشفة واملشاعر املقدسة كثرية نذكر منها:

م�ا وق�ع يف عهد عب�د اهلل بن الزبري 73ه�ـ  ،فقد نزلت صاعقة على جند احلصني
ً
رجلا  ،كام قتلت
ب�ن النمير املحارص ملك�ة ،فأحرقت املنجني�ق وأدت إىل موت ()18
صاعق�ة أخ�رى ( )12رجال م�ن جيش احلجاج بن يوس�ف الثقفي املح�ارص ملكة(ابن
فهد1426 ،هـ :ص .)143
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ـ ويف س�نة 154هـ س�قطت صاعقة عىل املس�جد احلرام  ،فقتلت مخس�ة أشخاص
ويقال ستة(ابن فهد 1426 ،هـ :ص . ) 143
ـ ويف رمضان س�نة 184هـ س�قطت صاعقة عىل بعض املظالت يف املسجد احلرام
فأحرقت الظلة وقتلت رجلني(ابن فهد 1425-1426 ،هـ ،ص. ) 143 /1

ـ ويف س�نة 600ه�ـ وقع�ت صاعقة على جبل أيب قبيس فقتل�ت رجلني  ،ووقعت
صاعق�ة أخرى بمس�جد اخليف بمنى فقتلت رجلا واحدا  ،ووقعت صاعقة يف
جعرانة  ،فقتلت رجلني  ،وصاعقة هلك منها بعض املؤذنني  ،وصاعقة يف املسجد
احلرام قتلت مخسة أشخاص(الكردي :1965 ،ص.)154

ـ ويف سنة 695هـ وقعت صاعقة عىل مئذنة باب عىل يف املسجد احلرام ،فامت منها
الشيخ تاج الدين بن عيل حممد الكازروين املؤذن (الكردي 1965 ،م  :ص.)154
ـ ويف سنة 750هـ هبت ريح سوداء ومطر وصاعقة ،وقعت بسببها مجيع األعمدة
التي حول املطاف(ابن فهد 1426 ،هـ  :ص .)243
ـ ويف س�نة 825هـ وقعت صاعقة بالطندباوي فقتلت أربعة أِش�خاص  ،ويف س�نة
848ه�ـ وقعت صاعقة عىل امرأة ومجل فامتا مبارشة (ابن فهد 1426 ،هـ  :ص
.)5.7

ـ ويف س�نة 876هـ وقعت صاعقة فقتلت امرأة مرصية ورجال مقدش�يا(ابن فهد ،
1426هـ :ص .)239

رابع ًا :االهنيارات

يف سنة 154هـ انخسفت بئر بعرفة  ،هلك فيها طائفة من الناس(ابن فهد1426 ،هـ،
ص .)195ويف سنة 228هـ كان الناس وقوفا عند مجرة العقبة يرموهنا ،فوقعت قطعة من
اجلبل الذي عندها فقتلت مجاعة من احلجاج (ابن فهد 1426 ،هـ  :ص .)298

خامس ًا :األوبئــة

أصابت مكة املكرمة أوبئة يف سنني عديدة :

ففي القرن األول للهجرة  ،وبالتحديد عقب دخول س�يل وادي إبراهيم املس�جد
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احلرام س�نة 84هـ  ،أصاب الناس مرض ش�ديد يف أجس�ادهم وألس�نتهم يش�به اخلبل
(األزرقي 1983،م :ص.)171
ويف س�نة 174ه�ـ حص�ل بمكة وباء ،مما جعل هارون الرش�يد يبط�ئ يف دخوهلا.
(الطربي1407 ،هـ  :ص.)329-328

كام حصلت بمكة أوبئة أخرى منها يف س�نة 670هـ وزادت حدهتا يف الس�نة التي
بعده�ا إىل أن بل�غ األمر بأن وصفها بعض املؤرخني بأهن�ا (فناء عظيم) ،حيث بلغ عدد
املوتى يف بعض األيام من ( )50-22ميتا  (.الفايس  :ص.)272
ومنها يف س�نة 749هـ وس�نة 793هـ  ،حيث بلغ عدد املوتى يف بعض األيام نحو
( )40ميت ًا (ابن فهد 1426 ،هـ  :ص . )102

ويف س�نة 968ه�ـ انترش م�رض اجلدري بني غالب س�كان مك�ة والوافدين إليها
سواء كانوا من الرجال أو النساء أو األطفال وأخذوا يف االستلقاء عىل جوانب الطرق،
واحلارات  ،وكان يمـوت يف كل يـوم من هذه األجناس أعداد ال حرص هلا  ،وبلغ األمر من
كثرة املوتى ـ أن كان حيمل كل شخصني أو أكثر يف نعش واحد  ،كام حصل يف سنة 971هـ
انتشـار األمـراض بني معـظم سكان مكة (اجلزيري1983 ،م :ص . )1009-1008
ومل تذكر الوثائق واملصادر التارخيية التدابري الصحية التي اختذت يف مكة واملشاعر
املقدسة ملواجهة انتشار األوبئة الصحية حتى قرب هناية القرن الثالث عرش للهجرة  ،ويف
الرب�ع األخري من القرن الثالث عشر للهجرة بدأت الدولة العثامنية تتخذ تدابري صحية
يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ،حيث قامت بإنشاء مستشفيات بصورة دائمة ومؤقتة
وأسست دائرة صحية يف مكة املكرمة وفرع ًا هلا يف منى أيام احلج.
ويف عه�د احلكومة الس�عودية فإن هن�اك العديد من السياس�ات املرتمجة يف برامج
وخطط تضمن بعد توفيق اهلل عدم حدوث كوارث وبائية ومنها :
ـ إنشاء املحاجر الصحية لضامن سالمة احلجاج.

ـ إنشاء العديد من املستشفيات واملراكز الصحية الثابتة واملؤقتة بموسم احلج يف كلٍ
من مكة املكرمة واملشاعر املقدسة.
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ـ من�ع دخول اهلدي إىل املش�اعر املقدس�ة  ،واالقتصار عىل الذب�ح باملجازر احلديثة
املجهزة بأعىل أنظمة احلامية والوقاية من األوبئة .

ـ االعتن�اء باملحافظة عىل نظافة مكة املكرمة واملش�اعر املقدس�ة وف�ق معايري عالية
اجلودة بعمل مؤسسي  ،مع اس�تخدام املكابس احلديثة جلمع النفايات  ،مع رش
للمبيدات لضامن عدم انتشار األمراض.

ـ التأكد من سالمة املياه وصالحيتها للرشب واالستخدامات البرشية لالستخدام.

ـ القيام باختاذ تدابري صحية لنظافة دورات املياه واملرافق الصحية ومنع الروائح الكرهية.
ـ القيام بمراقبة الكش�ف عىل مس�اكن احلجاج واحد ًا واحد ًا ،ونقل احلجاج الذين
يسكنون يف مساكن غري مالئمة للصحة إىل مساكن أخرى مالئمة صحيا.

ـ مراقب�ة املطاع�م واملحلات التجارية ،ومنع بي�ع املأكوالت واملرشوب�ات امللوثة
والفاسدة املرضة بالصحة التي تسبب تفيش بعض األمراض بني احلجاج .

سادس ًا :الزحــــام

لقد أدى ازدحام الناس وتدافعهم يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة إىل موت أعداد
كبيرة يف مواس�م حج خمتلفة ،ويلحظ م�ن تتبع تاريخ هذه احلوادث حس�ب ما أوردها
املؤرخون أن معظمها حدث داخل املسجد احلرام وعند أبوابه :

يف س�نة 581ه�ـ م�ات يف ج�وف الكعب�ة ( )34ش�خصا بس�بب الزح�ام
(اجلزيري1983،م :ص ) 574/1

يف س�نة 619هـ مات يف املس�عى مجاعة من الزحام الناتج من زيادة أعداد احلجاج
يف هذه السنة (.ابن فهد 1425-1426 ،هـ :ص)37 /3

بعد صالة الصبح يوم اخلميس الرابع عرش من شهر ذي احلجة سنة 677هـ ،مات
بباب العمرة نحو ( )75أو ( )80ش�خصا  .وذلك أنه عند خروج احلجاج من املس�جد
احل�رام م�ن باب العمرة اعرتضهم مجل عند مدخل زق�اق ضيق ،فدفع احلجاج بعضهم
بعضا  ،وزاحم اآليت الواقف  ،إىل أن هلك الناس  ،ونقل بعضهم إىل منزله ،حيث وافاه
األجل ومات (اجلزيري 1983 ،م  :ص )605
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يف س�نة 784ه�ـ كان الوق�وف بعرفة ي�وم اجلمعة وزاد عدد احلجاج بش�كل كبري
يف هذه الس�نة  ،وأدى ازدحامهم إىل موت ( )40ش�خصا عند باب السلام(اجلزيري ،
1983م  :ص)670/1
ويف صبح يوم اجلمعة ثاين ذي احلجة سنة 845هـ مات سبعة أشخاص يف الطواف
من الزحام (ابن فهد 1426 ،هـ  :ص )470
ويف يوم األربعاء العارش من ذي احلجة سنة897هـ  ،تزاحم الناس عند مجرة العـقبة
يف منى  ،فاضطروا إىل النزول خلف اجلـمرة لتاليف األخطار( الفايس ،ص.)202

حادث تدافع عىل جرس اجلمرات عام 2004م أسفر عن مقتل نحو ( )200حاج.

حادث�ة التداف�ع الت�ي على جسر اجلم�رات يف من�ى بع�د ظه�ر الي�وم اخلمي�س
2006/1/12م أدى إىل وفاة ( )345حاج ًا ،وبلغ عدد اجلرحى ( )289شخص ًا.
سابع ًا :الـحـرائــق

احلريق األول :ش�ب حريق يف عهد قريش يف كس�وة الكعبة املرشفة بسبب رشارة طارت
من امرأة كانت جتمر الكعبة  ،وقد أدى ذلك احلريق إىل توهن جدران الكعبة
وتصدعه�ا ،فضلا عن احرتاق احلجر األس�ود وتغري لونه إىل الس�واد  ،وقد
قام�ت قري�ش عىل أثر ذلك بإع�ادة بناء الكعبة املرشفة يف حياة الرس�ول <
قبل البعثة (األزرقي1983 ،م :ص )158-157
احلريق الثاين :يف شهر ربيع األول سنة 64هـ اشتعلت النريان يف خيام وخصاص كانت
قد نصبت يف صحن املس�جد احلرام بواس�طة جيش عب�د اهلل بن الزبري ريض
اهلل عنهام أثناء حمارصة اجليوش األموية له  .وانتقلت النريان بسبب الريح إىل
كس�وة الكعبة فأحرقتها واحرتق معها خشب الساج الذي كان قد وضع بني
مداميكها عندما قامت قريش بإعادة بنائها قبل ظهور اإلسالم وأدى ذلك إىل
إضع�اف بن�اء الكعبة وتصدعه فتناثرت حجارهتا  ،فضال عن احرتاق احلجر
األس�ود وتفلقه إىل ثالث قطع  ،فقام عبداهلل بن الزبري ريض اهلل عنهام بإعادة
بناء الكعبة وشد احلجر األسود بالفضة(األزرقي ،1983 ،ص .)205-197
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احلريق الثالث :وقع حريق يف س�نة 802هـ 1399 /م يف املس�جد احلرام بسبب اشتعال
النريان يف خلوة برباط رامش�ت ( يرجع تارخيه إىل س�نة  )529الذي كان يقع
يف اجلان�ب الغريب من املس�جد احلرام مالصقا لباب احل�زورة ( باب الوداع)
وقد انتقلت النريان من س�قف هذه اخللوة إىل املسجد احلرام ،فأحرقت مجيع
سقف اجلانب الغريب ،وامتدت إىل سقف اجلانب الشاميل ،ومل تتوقف النريان
عن اإلتيان عىل س�قف هذا اجلانب وبقية املس�جد إال بس�بب كرس يف س�قف
اجلان�ب الشمايل حدث ،نتيجة س�يل هائل وقع يف  8مج�ادى األوىل من نفس
السنة ،وقد خترب نحو ثلث املسجد احلرام يف هذا احلريق ،كام احرتق نحو مائة
وثالثني عمودا من أعمدة املسجد حتولت إىل رماد أبيض ،وقد امتأل اجلانب
الغريب واجلزء املحرتق من اجلانب الشاميل بالرماد حتى حال دون رؤية البيت
احلرام والصالة يف املسجد احلرام ،وقد تم إصالح ما هتدم من املسجد احلرام
بني سنتي  804ـ 807هـ (ابن فهد1426 ،هـ  :ص.) 420

وكان�ت احلرائ�ق الكبرية هي اخلطر األكرب الذي تواجهه منطقة املش�اعر املقدس�ة
يف الوقت احلارض عىل مدار األربعني عام ًا املاضية ،فقد حدثت عدة مرات وتس�ببت يف
خسائر جسيمة يف األرواح وكان آخرها ما حدث يف الثامن من ذي احلجة لعام 1417هـ،
فقد اندلعت فيام مىض من مواس�م احلج املاضية بعض حوادث احلرائق الكبرية بمناطق
املش�اعر املقدس�ة نذكر منها حري�ق عام 1395هـ  ،وعام 1400ه�ـ  ،فقد أودى حريق
عام 1395هـ بحياة الكثري من األش�خاص وكان سبب ًا لالهتامم الكبري بمشاكل احلرائق
يف منى واملش�اعر  ،بينام ش�مل حريق عام 1400هـ مساحة قدرها ( )87ألف مرت مربع
وأح�رق م�ا يق�ارب ( )2800خيمة  .وقد تعاقبت حوادث احلرائق املتفرقة يف املش�اعر
املقدسة أثناء مواسم احلج خالل العرشين سنة األخرية  ،وكان من ضمنها احلريق الذي
حدث بمنطقة منى يف عام 1415هـ  ،الذي نتج عنه الكثري من اخلس�ائر املادية  ،ولكن
يظ�ل حري�ق الثام�ن من ذي احلجة لع�ام 1417هـ امل�ايض أكثر احل�وادث رضاوة عىل
اإلطلاق رغـ�م اجلـهود التي بذلت يف س�بيل مكافحته واحتوائ�ه ولكن إرادة اهلل فوق
كل اعتبار  ،فقد آتى عىل مس�احة كبرية من أضخم مدينة خيام بالعامل بمنطقة منى خملفا
وراءه ( )348ضحية من األنفس وقد بلغ عدد اإلصابات  .1299أما اخلس�ائر املادية،
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فقد كانت باهظة هي األخرى ،حيث قىض احلريق عىل 76520خيمة ،وذلك بام يقارب
 %40م�ن جمم�وع اخليام يف مش�عر منى ،إضافة إىل اخلس�ائر املادية الت�ي قدرت بماليني
الرياالت(إدارة اإلحصاء  ،املديرية العامة للدفاع املدين1417 ،هـ).

 5 .8 . 2إدارة الكوارث الطبيعية أثناء موسم احلج
متر منظامت إدارة احلج بخمس مراحل أساسية يف إدارة الكوارث أثناء موسم احلج،
وإذا فشلت هذه املنظامت يف إدارة مرحلة من هذه املراحل ،فإهنا تصبح مسئولة عن وقوع
الكارث�ة وتفاق�م أحداثها ،ويمكن توضي�ح هذه املراحل عىل النح�و التايل(احلمالوي،
 ،1995ص:)62-61
ـ اكتش�اف إش�ارات اإلنذار :حيث ترس�ل الكارثة قبل وقوعها بفرتة سلس�لة من
إش�ارات اإلن�ذار املبكر ،أو األع�راض التي تنبئ باحتامل وق�وع الكارثة ،وما مل
يوجه االهتامم الكايف هلذه اإلشارات فمن املحتمل جد ًا أن تقع الكارثة.

ـ االس�تعداد والوقاية :جيب أن يتوفر لدى منظامت إدارة احلج اس�تعدادات كافية
للوقاية من الكوارث ،ويؤكد ذلك أمهية إشارات اإلنذار املبكر ،ألنه من الصعب
أن متنع وقوع يشء مل تتنبأ أو تنذر باحتامل وقوعه ،واهلدف من الوقاية يتلخص يف
الكش�ف عن نقاط الضعف يف املنظمة ،ومعاجلتها قبل أن تلحق الرضر باملنظمة
ذاهتا.
ـ احت�واء األرضار واحل�د منها :إذا كان من املس�تحيل منع الكوارث من الوقوع ما
دامت امليول التدمريية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم احلية ،فإن املرحلة التالية يف
إدارة الكوارث تتلخص يف إعداد وسائل للحد من األرضار ومنعها من االنتشار
لتش�مل األجزاء األخرى التي مل تتأثر  .وتتوقف هذه املرحلة يف إدارة الكوارث
عىل طبيعة احلادث الذي وقع.
ـ استعادة النظام :وتتضمن هذه املرحلة عدة جوانب منها ،حماولة استعادة األصول
املادي�ة واملعنوية التي فقدت أثناء الكارث�ة ،عن طريق إعداد وتنفيذ جمموعة من
الربامج قصرية وطويلة األجل ،وجيب أن ختترب هذه الربامج مسبق ًا لتسهيل عملية
االستجابة ووضع احللول املناسبة عندما حتتدم الكارثة.
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ـ التعلم :املرحلة األخرية هي التعلم املس�تمر وإعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه
يف املايض .فاس�تخالص دروس مس�تفادة من الكارثة ره�ن بتوفر حس مرهف
لدى اإلنسان جيعله يقدر معاناة الغري ويتصور نفسه يمر بتجربة الغري ،والتعلم ال
يعني إلقاء اللوم عىل الغري وحتميله املسئولية ،بل اخلروج بكل الدروس املستفادة
من الكارثة وحماولة تطبيقها وتوظيفها واالستفادة منها عند املرور بكارثة جديدة
لتقليل اخلسائر واألرضار ألقل حد ممكن.

مم�ا س�بق يتض�ح أن إدارة الكوارث على اختلاف أنواعها أثناء موس�م احلج متر
باخلطوات التالية (عباس 2004،م  :ص:).94-93
ـ تلقي إشارات اإلنذار بوقوع كارثة  ،والتأكد من صحة اإلشارات  ،والعمل عىل
حتليل معلومات اإلشارات ،من أجل حتديد الطرق التي يتم من خالهلا مواجهة
هذه الكارثة.

ـ االتصال بموقع احلادث  ،وجتميع املعلومات عن احلادث لتحديد الوسائل املختلفة
ملواجهة احلادث.
ـ حتليل املعلومات  ،وتبويب املعلومات اخلاصة هبذه الكارثة.

ـ حتديد نوع الكارثة  ،والبحث عن خطط مع فريق إدارة الكوارث تناسب التعامل
مع هذه الكارثة  ،واختيار أفضل وأنسب خطة للتعامل معها.
ـ دراسة اخلطة  ،والبدء يف التنفيذ  ،واالتصال باإلدارات املعنية.

ـ االتصال بجهات البحث واإلنقاذ إلنقاذ الضحايا واملصابني.

ـ متابع�ة نتائج التحقيقات وتطوراهتا للتعرف عىل األس�باب الكامنة املختلفة التي
أدت إىل وقوع هذه الكارثة.

ً
أوال :وسائل حتسني قدرة منظامت إدارة احلج عىل إدارة الكوارث

على الرغ�م من االس�تعدادات الكبرية التي تبذهل�ا الدولة من خمتل�ف القطاعات
واملرافق احلكومية إلدارة وإنجاح موسم احلج يف كل عام؛ فإن بعض األحداث السلبية
التي تقع أثناء احلج كاالزدحام الشديد ،واحلرائق ،والسيول  ،وانتشار األمراض املعدية،
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وظاهرة االفرتاش ،والتسول والرسقات والتدافع ،أمور تتكرر وال يمكن جتنبها بسبب
الكثافة العددية للحجاج  ،واختالف س�لوكياهتم وعاداهتم ،وتفاوت وعيهم وثقافاهتم
ولغاهتم  ،ووجودهم خالل مدة زمنية حمدودة يف بقعة جغرافية صغرية لتأدية مناسكهم
الدينية ،فكيف يمكن إدارة مواس�م احلج وإنجاحها وجتنب الكوارث التي تقع يف هذه
املواسم والوقاية منها؟
وتكمن الصعوبة يف حتديد قدرة منظامت إدارة احلج عىل إدارة الكوارث من خالل
توضيح أن الكوارث تبعث عىل التمعن وإعامل الفكر وتقييم الذات ملواجهة األحداث
املتأزم�ة واالنتص�ار عليه�ا وعلى أقل تقدي�ر احلد من خطورهت�ا وآثاره�ا .واحلقيقة أن
الفاح�ص واملتتب�ع آلثار الكوارث التي متر بموس�م احلج ،البد وأن يالحظ بأن الكارثة
جتر السلبيات ،ولكنها أيض ًا قد حتدث الكثري من اإلجيابيات وهي بذلك نعمة ونقمة يف
آن واحد ويمكن القول بأن الكارثة هي نقمة عىل منظامت إدارة احلج ،حيث تسفر عن
خس�ائر كبرية س�واء مادية أو برشية أو معنوية ،وتؤثر عىل حتقيق أهداف منظامت إدارة
احل�ج ،وت�ؤدي إىل اهت�زاز الثق�ة وتزعزعها يف ه�ذه املنظامت .واجلانب اآلخ�ر الكارثة
نعمة ملنظامت إدارة احلج ،فهي فرصة جيب اس�تثامرها لتعديل مس�ار املنظامت ،ومن ثم
فللكارث�ة أوج�ه إجيابية منها تس�ليط الضوء عىل أوجه اخلل�ل والقصور يف أداء منظامت
إدارة احلج ،وفرصة الكتش�اف قيادات جدي�دة ،والتعجيل بإحداث تغريات يف اهلياكل
اإلدارية هلذه املنظامت ،والبحث يف مش�كالت املنظامت وتقييم العالقات مع األطراف
األخرى(الشعالن 2002 ،م :ص.).18-17

يتض�ح م�ن خلال ما تق�دم  ،أن هناك العديد من الوس�ائل املختلف�ة التي يتم من
خالهلا إدارة الكوارث يف مواسم احلج  ،ويمكن توضيح هذه الوسائل عىل النحو التايل:

 1ـ االستعدادات واجلهود اإلدارية

إن مواسم احلج ال ختلو كل عام من آثار سلبية  ،وهي نتيجة طبيعية للكثافة العددية،
وس�لوكيات احلجيج كام س�لف ذكره يف مثل تلك الظروف .لكن إدارة احلج بأس�لوب
إدارة الك�وارث واألزمات ـ وهو أس�لوب مطبق إىل حد ما حالي� ًا ـ تعد الطريقة املثالية
واملنطقي�ة كأح�د املداخل اإلداري�ة احلديثة إلدارة احلج  ،وذلك عبر متكني العاملني يف
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القطاعات اخلدمية من الترصف الرسيع وفق منظومة عمل مجاعي تس�اعد عىل مواجهة
الكوارث والتخطيط هلا .ويعد مفهوم الكارثة متعدد األبعاد  ،ولذلك ينبغي أال تقترص
معاجلة الكارثة عىل بعد واحد فقط ،بل جيب أن تشمل بقية األبعاد األخرى كاالستعانة
باخلربات والتجارب واملس�اعدات اخلارجية املساندة  ،ووضع خطة طارئة للتغلب عىل
الكارث�ة بش�كل ج�ذري ورسيع  ،ونشر كل احلقائق أمام كل الناس يف خمتلف وس�ائل
اإلعلام .ولذل�ك تت�م إدارة الك�وارث التي تقع أثناء موس�م احلج م�ن خالل جمموعة
االس�تعدادات واجله�ود اإلداري�ة التي تب�ذل ملواجهة حدث مفاج�ئ أو احلد من اآلثار
الس�لبية املرتتب�ة علي�ه  ،و من ثم فهي عملي�ة إعداد وتقدير منظم ومنتظم للمش�كالت
الداخلي�ة واخلارجية التي هتدد بدرجة خطرية س�معة منظمات إدارة احلج  ،والكوارث
الت�ي تق�ع أثناء فرتة احلج تتطلب فرق عمل مدربة ومؤهلة ،وغرف عمليات  ،وبرنامج
اتصال مجاهريي داخيل وخارجي  ،ونمط قيادة رسيعة الترصف مع وجود برنامج خمطط
بشكل جيد يتم تنفيذه وقت حدوثها(وزارة االقتصاد والتخطيط (2010م) خطة التنمية
التاسعة (1431/31هـ ـ 1436/35هـ) اململكة العربية السعودية  ،ص)609
 2ـ أسلوب إدارة الكوارث واألزمات

يوضح هذا األس�لوب أبرز التوجهات اإلدارية والعلمية املطبقة حالي ًا يف مواس�م
احلج ،حيث يتضح أن دراس�ة كل ما له عالقة بإدارة الكوارث واألزمات واحلش�ود يف
احل�ج ،يت�م من خالل ح�رص الدولة عىل وض�ع التصورات  ،واملقرتح�ات  ،واخلطط
واحللول التي تعنى بإدارة شئون احلج بالعاصمة املقدسة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة
بشكل عام وتقديم تقنيات حديثة وفعالة هلا من خالل التعامل مع موسم احلج بأسلوب
إدارة الك�وارث واألزم�ات األمر الذي أحدث نقلة نوعية يف التعامل مع موس�م احلج،
فعىل س�بيل املثال تم العناية بوس�ائل اإليواء اآلمنة باملش�اعر املقدس�ة كإقامة اخليام غري
القابلة لالشتعال ،واملجهزة بأنظمة السالمة والوقاية من احلريق من خالل أنظمة الرش
اآليل والطفاي�ات اليدوية وصنادي�ق احلريق وهتيئة خمارج للطوارئ ووضوح العالمات
الدالة عليها ،وتوفري أقىص درجات السلامة للحجيج من املخاطر احلقيقية واملحتملة.
أما عىل مس�توى إدارة احلش�ود ميداني ًا فيتم من خالل حتويل حركة املشاة (احلجاج) من
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عش�وائية غير منظمة يصعب الس�يطرة عليها إىل نموذج حرك�ي يمكن قياس مدخالته
تكون بؤر زحام كثيف والعمل عىل إهنائها
وخمرجاته ومدى فاعليته وضبط أي بداية قد ّ
بيرس وس�هولة وفق خطط مبنية عىل أس�س علمية ودراس�ات ميدانية .ويتم تنفيذ هذه
التطبيقات من خالل اس�تخدام املنهج العلمي واإلفادة من اخلربات املحلية والعاملية يف
وضع اخلطط والتصميم واإلدارة والتنفيذ(السواط  ،2008،ص .)31
 3ـ القطاعات اخلدمية واألمنية احلكومية

تعن�ى القطاع�ات اخلدمي�ة واألمني�ة باحلفاظ عىل أمن وسلامة ضي�وف الرمحن
وسلامتهم وإنجاح مواس�م احلج  ،كام تقوم قوات الدفاع املدين باملش�اركة يف احلج يف
مكة املكرمة واملدينة املنورة واملشاعر املقدسة من خالل استخدام اآلليات املختلفة املعدة
واملتع�ددة االس�تخدامات  ،باإلضافة إىل اس�تخدام عدد من طائرات أس�طول الطريان
األمن�ي املجهزة بأحدث التقنيات للعمل عىل مدار الس�اعة ويف مجيع الظروف املناخية.
كام تقوم قوات الدفاع املدين باختاذ كافة التدابري املناسبة حلامية احلجاج واملواطنني وتوفري
السلامة هلم م�ن كافة أخطار احلوادث والكوارث ومحاي�ة املمتلكات العامة واخلاصة،
وذلك باتباع أفضل السبل اإلدارية بالتنسيق مع مجيع اجلهات املعنية بتنفيذ التدابري ملواجهة
ما قد حيدث من طوارئ يف مجيع مناسك احلج يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة (وزارة
االقتصاد والتخطيط (2010م) خطة التنمية التاسعة (1431/31هـ ـ 1436/35هـ)
اململكة العربية السعودية  ،ص.)610

وتفرتض قوات الدفاع املدين العديد من االفرتاضات املختلفة  ،لألخطار املحتملة
يف احل�ج التي تم اس�ترشافها من خالل أعامل الرص�د وحتليل املخاطر واألزمات خالل
مواس�م احلج املاضية  ،إضافة إىل تطبيق تدابري الدفاع املدين التي تتلخص يف االس�تعداد
ملواجهة املخاطر املحتملة  ،واختاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية منها  ،وهتيئة كل اإلمكانات
واملستلزمات الرضورية والتنسيق مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املشاركة ملواجهة
م�ا ق�د ينجم عنها من أرضار م�ن خالل العديد من مراكز الدف�اع املدين يف مكة املكرمة
واملش�اعر املقدس�ة واملدينة املنورة ،جمهزة بكافة معدات اإلنقاذ والسلامة واإلس�عاف
واإلطف�اء واإلنق�اذ املائي  ،إضافة إىل الوحدات املتخصصة يف التعامل مع املواد اخلطرة
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وقوات املهامت اخلاصة وطريان الدفاع املدين  ،وتستوعب مجيع املرشوعات اجلديدة يف
العاصمة املقدسة واملشاعر  ،ويتضح من خالل ذلك أن اإلمكانات اجلبارة التي تقدمها
اململكة سنوي ًا لضيوف الرمحن خالل موسم احلج جعلت من إدارة هذا العدد الكبري من
احلجاج وتأمني سلامتهم نموذج ًا حيتذى يف كثري من دول العامل ،والس�يام يف ظل تباين
املستويات التعليمية والثقافية واختالف البيئات واللغات التي ينتمي إليها حجاج بيت
اهلل احلرام((السواط  ،2008،ص .)33
 4ـ إدارة القطاعات الصحية

تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى مشاركة يف إدارة احلج من
أج�ل التغلب عىل األحداث واملواقف والكوارث التي قد حتدث  ،وذلك لدور الوزارة
الكبير واملؤث�ر عرب ما تقدمه من خدمات صحية للحجاج  ،وما تقدمه كذلك من رعاية
صحية للعاملني يف خمتلف القطاعات احلكومية املش�اركني يف احلج  ،ومكافحة انتش�ار
األمراض املعدية التي قد تسبب كارثة صحية للحجاج .كام أن االستعدادات تكون دائ ًام
يف أعلى جاهزيته�ا للتعامل مع مواس�م احلج ،وما قد حيدث فيها م�ن أزمات وكوارث
عرب التنس�يق املبارش مع القطاعات احلكومية املشاركة  ،وتنفذ وزارة الصحة العديد من
الدورات التدريبية يف خمتلف املناطق لألطباء املنتدبني واملكلفني بالعمل يف املراكز الصحية
يف املش�اعر املقدس�ة هبدف تطوير املس�تويني العلمي والعميل هلم للتعامل مع األمراض
الش�ائعة بين احلج�اج  ،والدورات التدريبية تنفذ حس�ب خطة التدري�ب والتعامل مع
الك�وارث قبل بدء موس�م احلج  ،حيث هتيئ وزارة الصح�ة العديد من املراكز الصحية
املختلفة للتعامل مع الكوارث التي قد حتدث أثناء فرتة احلج ،وكل هذه االس�تعدادات
تصب فيام يسمى عملية إدارة احلج(السواط  ،2008،ص .)34
ثاني ًا :وسائل تعامل منظامت إدارة احلج مع الكوارث

يمكن التعامل مع عوامل وأسباب الكوارث عند توقعها ،وقبل ظهورها وممارسة
تأثريها  ،بقصد إلغاء أو إضعاف احتاملية ظهورها  ،و من ثم منع أو حتجيم آثار الكارثة
الت�ي يمك�ن أن ترتكه�ا يف عن�ارص معادلة الق�رار  ،وهذا هو املنه�ج الوقائي .كام يمكن
التعام�ل م�ع عوام�ل الكارثة بعد ظهوره�ا وخالل ممارس�تها لتأثرياهت�ا ،وذلك هبدف
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إزال�ة أو حتجيم تل�ك التأثريات وهذا هو املنهج العالج�ي .ويف الواقع فإن متيز ظروف
الكارثة يستدعي متيز مناهج اختاذ القرارات فيها .وهناك بعض املناهج التي طرحت يف
ه�ذا املج�ال منها ما يدعو إىل جتنب األخذ بتحديد وتعريف دقيق لألهداف والوس�ائل
التي يتعامل معها متخذ القرار ،والتعامل مع األهداف باعتبارها قابلة للتغري بأي اجتاه
خلال عملي�ة التعامل معها ،ومنها ما يدع�و إىل عدم مالءمة املناهج الرس�مية املحددة
لتعامل منظامت إدارة احلج مع الكوارث  ،وهناك من يدعو إىل جتنب التخطيط املس�بق
يف حاالت الكوارث ويدعو إىل اعتامد امليدانية واملوقفية كوس�ائل لتعامل منظامت إدارة
احلج مع الكوارث .وهناك من اقرتح أن يكون مقابل األهداف املفرتضة واملتنوعة عدد
م�ن احلل�ول البديلة اجلاهزة مع مواصفات مالئمة ومطلوبة لتعامل منظامت إدارة احلج
م�ع الك�وارث يف كل حال�ة .وهناك من اقترح نموذج ًا لتعامل منظمات إدارة احلج مع
الك�وارث مبني ًا عىل أس�اس حتديد إجراءات وقائية لزيادة مق�درة متخذي القرارات يف
التعامل مع هذه الكوارث(األعرجي ،1995،ص)120-117
ومما ال ش�ك فيه أن ك ً
ال من هذه الوس�ائل له عيوبه ومزاياه  ،التي قد جتعله يفيد يف
موقف معني وال يفيد يف موقف آخر .ولذا يتم استعراض نوعني من الوسائل التي يمكن
أن تتخذ من قبل منظامت إدارة احلج يف التعامل مع الكوارث ،ومها :

الوس�ائل التقليدية :اس�تخدمت عبر الدهور والفرتات املاضية وأثبت�ت نجاحها ،ولذا
تع�ودت املنظامت عىل اس�تخدامها ،ومنه�ا التايل(اخلضيري2002،م ،ص
)291-290

ـ التنفيس :وهي تشير إىل هتدئة الكارثة من خالل إجياد فتحات جانبية يف الكارثة
للتنفيس من الضغط والتوتر والرصاع املوجود داخل الكارثة ومنعها من االنفجار.

ـ التقلي�ل من ش�أن الكارثة :وهنا تق�وم املنظمة باالعرتاف بالكارث�ة ولكنها تقلل
من ش�أهنا ،بأن األمر بس�يط وحتت الس�يطرة ،وأنه غري مهم وغري مقلق ،وسيتم
التعامل مع أسباب الكارثة باألساليب املناسبة ،وتفيد هذه الطريقة يف الكوارث
البسيطة واملحدودة.
ـ التفري�ع :وه�ي مواجهة حادة م�ع العوامل التي أدت إىل وق�وع الكارثة ،بغرض
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التعرف عىل هذه العوامل ،ثم حماولة السيطرة عىل كل عامل من عوامل الكوارث
بعد تقسيمهم ،وحماولة امتصاص العوامل املختلفة للكارثة بالشكل املالئم لكل
عامل.

ـ اللجنة :حيث يتم تش�كيل جلنة تدرس الكارثة ،وحتاول حلها  ،وحتاول الس�يطرة
عىل العوامل املختلفة التي أدت إىل وقوع هذه الكارثة.

ـ الوسائل احلديثة  :حيث أدى التطور يف العلوم اإلدارية واالقتصادية والعسكرية
واالس�تخبارية واالجتامعي�ة إىل مزي�د من الوس�ائل احلديث�ة والعرصية اخلاصة
بمواجهة الكوارث ،ومن هذه الوسائل ما ييل(ماهر  ، 2006 ،ص:)95-94
ـ ف�رق العم�ل :فالكوارث يف الوق�ت الراهن تكون متش�عبة اجلوانب ،وال بد من
وجود أشخاص متخصصني يف كل جانب من هذه اجلوانب ليقدم تصوره العلمي
ملواجهة اجلزء اخلاص به يف الكارثة ،ويأخذ تشكيل الفريق عدة صور منها :فرق
العمل املؤقتة ،وفرق العمل الدائمة.

ـ االحتياط�ي التعبوي :بأن تعم�ل منظامت إدارة احلج عىل وجود حد أمان للمواد
واخلامات التي تستخدم يف املشاعر املقدسة من مأكل ومسكن.
ـ الوفرة الومهية :حينام ترتبط الكارثة بجوانب كارثية يف الغذاء يكون عىل منظامت
إدارة احلج أن تواجه الوضع الكارثي من خالل توفري هذه املواد بش�كل أكثر مما
هو مطلوب.
ـ التفتيت :وتشري إىل جتزئة الكارثة إىل جمموعة من الكوارث األصغر ،حج ًام واألهون
شك ً
ال ومضمون ًا ،ليمكن التعامل مع كل كارثة عىل حدة.
ـ التفريع :عن طريق االقرتاب من العوامل املختلفة التي أدت إىل الكارثة ثم البدء
يف حماولة السيطرة عليها ،ومن ثم تنتهي الكارثة برسعة.
ـ االحت�واء :تعتمد هذه الوس�يلة عىل التعرف عىل العوام�ل املختلفة التي أدت إىل
وق�وع الكارث�ة ،وه�ذه الطريقة تعتمد على حمارصة الكارث�ة وحرصها و من ثم
السيطرة عليها والتعامل معها.
ويتضح من خالل ما تقدم أن الكوارث وبحكم طبيعتها تستدعي منهجية أو عدة

68

دور جهاز الدفاع املدين يف مواجهة الكوارث بموسم احلج

مناه�ج متمي�زة يف التغل�ب عليها ،وأن تزايد الكوارث وانتش�ارها ،ي�ؤدي لتزايد أمهية
اختي�ار الوس�يلة املناس�بة من قبل منظامت إدارة احلج حتى يت�م التغلب عليها ،و من ثم
أمهية الوسيلة التي تساعد يف اختاذ القرارات التي تساعد يف التغلب عىل الكارثة .وهكذا
يمكن التوصية بدراس�ة وتفهم كل كارثة عىل انفراد  ،والوصول إىل أس�باهبا وسماهتا،
وبالطبع فإن التعرف عىل الوس�يلة املناس�بة التي تس�اعد يف التغلب عىل الكارثة ،يمكن
أن جيعل إدارة منظامت احلج أكثر مقدرة يف اختيار وربام بلورة الوسيلة األنسب واألكثر
مالءمة للتعامل مع هذه الكارثة أو تلك والتغلب عليها.
ثالث ًا :مبادئ التعامل الفعال ملنظامت إدارة احلج مع الكوارث

هناك مبادئ جيب االلتزام هبا أثناء إدارة الكارثة من قبل منظامت إدارة احلج  ،لضامن
التعامل الفعال معها ،وهي كالتايل(اهلواري 1998 ،م ،ص:)57-56
ـ عن�د ح�دوث الكارث�ة ،التفكير يف أس�وأ الس�يناريوهات  ،والتصرف عىل هذا
األساس.

ـ عن�د انفجار الكارثة ،إنش�اء مركز طوارئ ووض�ع أفضل وأكفأ الرجال من كبار
القادة املدربني للقيام بدورهم ،كل حسب اختصاصه الحتواء الكارثة وإدارهتا.
ـ وضع الثقة يف مكتب املعلومات ،وتوفري املعلومات له أو ً
ال بأول  ،وكذلك إعالمه
باخلطوات التي تتخذ للسيطرة عىل املوقف.

ـ احلرص عىل اإلجابة عىل كل التساؤالت الواردة من كافة األطراف املعنية بالكارثة.
ـ التعرف عىل اجلمهور واالستامع لشكواه  ،مع التأكد من وضوح صورة شكواهم
ومعاناهتم من هذه الكارثة.

ـ دعوة املنظامت التي هلا صلة للمساعدة يف السيطرة عىل الكارثة.
ـ توقع كل االحتامالت  ،واالستعداد لتعديل اخلطة دائ ًام.

ـ كرس اللوائح إذا تطلب األمر ذلك  ،من أجل التغلب عىل الكارثة.

ـ االتصال باإلدارة العليا بشكل دوري دون تضخيم الكارثة أو هتويلها.

ـ االستعداد للتعامل حتت ضغوط نفسية عالية.
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ـ التعلم من الدروس املستفادة بعد انتهاء الكارثة.

ويتضح من خالل ما تقدم  ،أن تقوم منظامت إدارة احلج بمواجهة الكوارث املختلفة
عىل النحو التايل(السواط  ، 2008،ص : )26-25
ـ كارثة معينة تسفر عن نفسها إما باالنفجار املفاجئ أو بالتصاعد التدرجيي املؤدي
إىل تأزم الوضع.
ـ اإلبالغ من جهة عليا يف مس�توى قيادي  ،هلا حق إصدار القرار الذي حيدد مدى
الكارثة ودرجة االستعداد املبدئية املطلوبة وكيفية مواجهتها  ،والقائد الذي ترتبط
به منظمة إدارة احلج.
ـ تكلي�ف املس�ئولني عن إدارة الك�وارث باملنظمة والعملي�ات واإلدارة والتموين
 ،الذي�ن عليه�م مب�ارشة مهامهم بالبدء يف حتلي�ل الكارثة واملهم�ة إىل عنارصها
األساسية وتقدير املوقف ،كل يف اختصاصه.

ـ التوجيه بجمع املعلومات  ،عىل الطبيعة ومن مصادرها عن الكارثة للتعرف عىل
اآللية التي تستخدم للتعامل مع هذه الكارثة.

ـ إبالغ واستدعاء منسقني من األجهزة املساندة واستدعاؤهم ويف مقدمتها الدفاع
املدين واهلالل األمحر واملرافق العامة مثل املياه والكهرباء وأي جهة أخرى  ،خدمية
أو غري خدمية ،هلا عالقة بالكارثة.
ـ االجتامع بني مديري املنظمة  ،والبدء يف حتليل املهمة وتقدير املوقف عىل مستوى
القيادة.
ـ التوجي�ه بوض�ع اخلطط واخلط�ط البديلة  ،وحتليل الفعالي�ة واملقارنة لكل خطة،
وعرضه�ا عىل اجلهات العليا (إذا لزم األم�ر) ،إلصدار القرارات واملوافقات أو
التوجيهات اخلاصة بالتعامل مع الكارثة

ـ إنش�اء ثالث غرف عمليات جمهزة باللوازم اخلاصة ،الغرفة األوىل هي التي جتهز
للمسئولني الكبار من املعنيني باختاذ القرارات ذات الطبيعة السيادية والقرارات
املهمة للتعامل مع الكارثة  ،والغرفة الثانية هي غرفة اخلطط والعمليات اخلاصة
بوحدة التدخل ومسئويل العمليات واخلطط  ،والغرفة الثالثة هي غرفة العمليات
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اخلاص�ة بمجموعة االتصاالت للتعرف على الكارثة وتوفري املعلومات الالزمة
التي تساعد يف التعامل مع الكارثة.

ـ االندماج الكيل يف الكارثة واالهتامم هبا عن طريق تنظيم فريق عمل إدارة الكارثة
واملجموعات املساندة.

ـ االجتماع بالقادة ورؤس�اء املجموعات والطلب من اجلمي�ع كتابة تقاريرهم عن
املهم وتسجيل وقائعها  ،كل حسب اختصاصه  ،ثم كتابة تقرير شامل ومتكامل
ع�ن الكارث�ة ورفع�ه للقيادات العليا واقتراح ما يراه القائد مناس�ب ًا  ،بام يف ذلك
خفض درجات االستعداد.

اخلامتة والتوصيات
مما سبق نرى أن الكوارث وخاصة الكوارث الطبيعية ظاهرة عنيفة ال يمكن منعها
لكن يمكن ختفيف آثارها الضارة لإلنس�ان ،إنام حيتاج األمر إىل وعي اجلهات املس�ؤولة
ألمهي�ة ه�ذه الكوارث وبث الوعي لدى املواطنني .بكل ما يتعلق هبا وحتضريهم لكيفية
مواجهته�ا .نع�رض لعدد من التوصي�ات التي تم صيغتها بنا ًء عىل م�ا تم التوصل إليه،
وذلك عىل النحو التايل:
ً
وخصوص�ا رمي اجلامر والطواف
 1ـ أمهي�ة تفويج احلجاج يف أماكن أداء النس�ك
والسعي.

 2ـ التأكد من أنظمة ترصيف السيول وجاهزيتها لألمطار والسيول ،ومعرفة املناطق
اخلطرة وغري املتوفر هبا ترصيف سيول وتأمينها من وحدات الدفاع املدين.
 3ـ االستمرار بمنع استخدام الغاز يف املشاعر املقدسة.

 4ـ اس�تمرار غ�رف ومراك�ز عمليات الط�وارئ املوحدة للحج التي تش�مل كافة
اجلهات املشاركة يف مواجهة حاالت الطوارئ باحلج .
 5ـ االهتمام بالتوعي�ة ونشر ثقافة إدارة الك�وارث بني كل من احلج�اج واملهنيني
م�ع العمل عىل عق�د دورات تدريبية هلم يف جمال إدارة الكوارث بصفة دورية
واالهتمام باختيار قي�ادات فريق الكوارث  ،وكذلك أعضاء الفريق املتميزين
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بالصفات القيادية كالقدرة عىل تقييم املوقف واخلربة يف تقدير االحتامالت.

 6ـ أمهية دعم برامج توعية احلاج يف بلده من خالل تثقيف احلاج عن املشاعر املقدسة
ومراح�ل احل�ج وكيفي�ة تعامل احلجاج مع احلش�ود وكيفية جتن�ب الكوارث
ومبادئ السالمة .
 7ـ رضورة التنس�يق والتعاون بني خمتلف املنظمات واألجهزة احلكومية واألهلية
العامل�ة ب�إدارة احلج من أجل التمكن م�ن تقديم االستراتيجيات والربامج
للوقاية واملواجهة الش�املة لألنواع املتوقعة من الكوارث التي يمكن أن تؤثر
بالسلب عىل قدرة احلجاج عىل أداء املناسك.
 8ـ رضورة األخذ بأس�باب التدريب املس�تمر ملختلف العنارص املهنية املشاركة يف
موسم احلج ،كي تتمكن تلك العنارص من األداء األفضل ألدوارها يف الوقاية
واحلد من اآلثار املرتتبة عند مواجهة الكوارث بموسم احلج.
 9ـ رضورة العمل عىل تشكيل وعى احلجاج بطبيعة الكوارث املتوقع حدوثها أثناء
موس�م احل�ج ،ومن ثم تعزيز قدرهتم عىل التعامل م�ع تلك الكوارث بإجيابية
متكنهم من جتنب اآلثار اجلانبية الضارة املرتتبة عليها.

 10ـ رضورة اتباع نظام املحاكاة واملناورات التي متكن املهنيني املشاركني يف موسم
احلج من فهم طبيعة الكوارث املتوقعة ،ومن ثم التدخل والتعامل معها بفاعلية.

 11ـ رضورة العمل عىل االستفادة من اخلربات والتجارب السابقة واخلاصة بإدارة
الكوارث أثناء احلج يف فرتات سابقة.
 12ـ رضورة وضع إستراتيجية مقرتحة إلدارة الكوارث ،حيث يمكن أن تس�هم
يف احلد من وقوع الكوارث أثناء موس�م احلج أو احلد من نتائجها الس�لبية يف
حالة وقوعها.
 13ـ االس�تفادة من التقنيات احلديثة ومواكبة املس�تحدثات التقنية بحيث تواكب
متطلبات العمل وترفع كفاءة التعامل مع الكوارث.
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