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امللخص

إن قوات األمن يف إمارة ديب تقوم بصفة دائمة بالعديد من االستعدادات
والتامرين جيدة اإلعـــداد موضوع ًا ومكان ًا وزمان ًا طوال العام ،ويشمل
ذلك مستوى التحضري لكل مســتلزمات التمرين والسيناريوهات ،وتوافق األهداف
مع املوضوع ،ورسعة إبالغ اجلهات األمنية املعنية ،وإجراءات رفع درجات االستعداد
وخفضها وتوافر خطط األمن الداخيل املشــركة واخلطط العامــة األمنية والتفصيلية
اخلاصة بكل قطاع.

وقعت األزمة يف مناسبة االحتفاالت ببـدء عام 2016م ويف خضم االستعدادات
إلطالق أكرب ألعاب نارية يف العامل بحجم ( )4.7طن من املفرقعات و( )25ألف شعاع
يف السامء وأكثرها حشود ًا ( )3ماليني زائر من ( )220دولة ،حيث شب حريق يف فندق
(العنوان داون تاون) بمدينة دبـي الذي يتكون من ( )63طابق ًا و( )626غرفة و()196
وحدة سكنية ،وقد ساعد الديكور ووجود أسطوانات الغاز يف مطاعم األدوار بالفندق
ورسعة الرياح يف انتشــار احلريق وتوســعه ،إال أنه بفضل اهلل ثــم بفضل التجهيزات
والتدريب اجليد لقوات األمن ووجود القيادة األمنية الواعية أسهم كل ذلك يف السيطرة
عىل هذا احلريق وإخالء النــزالء وتأمني غرف بديلة هلم يف وقت قيايس وإمخاد احلريق
دون تسجيل أي وفيات أو إصابات ،ومل يؤثر ذلك يف برنامج االحتفاالت مطلق ًا ،وقد
قام حاكم ديب الشــيخ حممد بن راشــد آل مكتوم بزيارة املوقع وهتنئة الفرق املشاركة يف
إمخاد احلريق.
واحلقيقة أن مواجهة تلك األزمة والسيطرة عليها يف وقت قيايس وبدون خسائر يف
األرواح أمر يعترب فريد ًا يف ذاته وحيتذى كنموذج جلودة ونجاح اخلطط التدريبية واألمنية
وتقييم املخاطر يف إمارة ديب.
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املقدمة:

امللخص إن احلديث عن األزمات أصبح اليوم -حديث الساعة -فال يكاد يمر عىل عاملنا
املضطرب يوم واحد إال وقعت أزمة أو كارثة أو حادثة تشــد إليها أنظار املاليني من البرش،
وعىل قدر االستعداد والتدريب ،والسيناريوهات التي تعدها إدارات املخاطر ،وتنفذها فرق
التدريب ويعمل عليها األفراد تكون النتائج ،وخالل األعوام الستة واألربعني التي أمضيتها
يف جمال األمن العام ـ وال أزال بعون من اهلل تعاىل ـ واجهت الكثري من األزمات والكوارث
التي علمتني أن احلياة تتطلب من رجال األمن وغريهم يف القطاعات اخلدمية احلكومية ويف
القطاع اخلاص أن يكونوا عىل أهبة االستعداد حتى يف األحوال االعتيادية.

يف كل عام جديد ُت ْط ِلقُ العديدُ من دول العامل ألعاب ًا نارية ابتهاج ًا بعام مىض واحتفا ًال
بعام جديد قادم ،وجرت العادة أن يتم اختيار األماكن التي تعرب عن الرمزية يف العامرة لتقام
فيها تلك االحتفاالت ،فمث ً
ال :برج العرب يرمز إىل رشاع سفن الغوص اخلليجية وهي تشق
عباب البحر ذهاب ًا وإياب ًا يف اخلليج العريب؛ بينام برج خليفة جيمع يف تصميمه بني زهرة الزنبق
ومئذنة دوامة ذات العامرة اإلسالمية ،يف هذين املكانني  -باإلضافة إىل جزيرة النخلة التي ترمز
هي األخرى إىل نخيل اجلزيرة العربية  -تنطلق االحتفاالت السنوية باأللعاب النارية وحيتشد
يف هذه األماكن ماليني من البرش ليستمتعوا بمشاهدهتا وهي تتشكل يف عنان السامء بأشكال
خمتلفة األلوان والصور ،و ما دمنا نتحدث عن األزمة فال ُبدَّ من ال َّت َع ُّر ِف عىل معناها يف اللغة.
ٍ
حلدث ما إىل أن ينتهي.
تعريف األزمة :هي ضيق وشدة وتفاقم

أما الكارثة فهي :مصيبة عظيمة وخراب واسع يقع.

هذا ما تعنيه كلمتا :األزمة ،والكارثة ،يف اللغة العربية؛ لذا فإن التعريفات األخرى
الحظت
التي أتى هبا أساتذة األزمات والكوارث ال خترج عن هذين املعنيني أبد ًا .وقد
ُ
أن الكثريين ممن حتدثوا عن إدارة األزمــات عرفوها بأهنا موقف مفاجئ وغري متوقع.
ً
ّ
متامــا ،فاليوم تضع
إن هــذا التعريف قد يكون صاحلــ ًا للاميض ولكن احلارض خمتلف
املؤسسات من خالل إدارات املخاطر الســيناريوهات املحتملة ـ أي املتوقع حدوثها،
كاحلريق والســيول والزالزل وحوادث الطائرات ـ وتتدرب عليها ،وبالتايل ّ
فإن معظم
األحداث اليوم متوقعة.
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االستعداد ملواجهة أزمة حمتملة

يف مراحل االســتعدادات التي جترهيا قوات األمن لدينــا تقييم دقيق نجريه بعد
عمليات التمرين التي نقوم هبا مع خمتلف املشاركني ،كان فندق العنوان داون تاون من
الفنــادق التي أجريت عليها عمليات التدريب باعتباره يف منطقة مهمة؛ وقد حاولنا أن
يكون تقييمنا منصب ًا عىل اجلوانب التالية:

االختيار اجليد ملوضــوع التمرين ،ومكان التنفيذ ووقته ،ومســتوى التحضري لوثائق
التمرين ومستلزماته وأوراقه ،والسيناريوهات ا ُمل َعدَّ ة ،وأسلوب تقديم اإلجياز عن املوضوع،
وتوافق األهداف التدريبية والــدروس املراد إبرازها للتمرين مع موضوعه ،ثم رسعة إبالغ
املعنية باألزمة والتأكد من تسلمها للبالغ املطلوب إخبارها به ،وإجراءات رفع درجات
اجلهات ّ
االستعداد وخفضها واستدعاء املرتب حسب املوقف وحالة تأزمه وتوافر خطة األمن الداخيل
املشرتكة واخلطط العامة األمنية ثم توافر اخلطط التفصيلية األخرى اخلاصة بكل قطاع.

توافر خطة اإلمداد اإلداري لعمليات األمن الداخيل للجهة املنفذة ووجود خطة االتصال
لألمن الداخيل للقطاع ،ثم توافر اخلرائط واملخططات اخلاصة باملوقع والتأشري عليها وفتح وإدارة
ســجل قيد احلوادث – «ملف صادر و ملف وارد» وتطبيق نظام القيادة والســيطرة عىل األمن
الداخيل يف األزمات والكوارث ،ثم مدى اســتيعاب املنفذين واملشاركني بواجباهتم وأدوارهم
وجاهزيــة غرفة العمليات املتحركة ( امليدانية) املخصصة إلدارة احلدث ورسعة مجع املعلومات
عن احلدث أو املوقف وحتليلها ومتريرها و إرشاف القيادة  /املديرين  /ضباط العمليات /لسري
جمريات التمرين ،ثم تواجد فرق إدارة احلدث أو األزمة وأســلوب اختاذ القرار ومدى االلتزام
بتوقيتات التمرين ومالءمتها للسيناريو ورسعة االستجابة وتنظيم طلبات الدعم واملساندة.

يســهم هذا التقييــم إىل درجة كبريه يف كشــف نقاط القــوة والضعف ،ويعطي
للمسؤولني فرص التحســن املمكنة؛ وليس هذا هو التقييم الوحيد الذي ُي َّت َخ ُذ ولكن
هناك سلســلة من اإلجراءات ُت َّت َخذ للتأكد من جاهزية الفرق التي ُت َعدُّ لتكون حلقة يف
منظومة إدارة احلدث والتعامل مع األزمة.
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 .1مرحلة ما قبل األزمة
كانت مرحلة ما قبل األزمة مرحلة ســلطت األضواء فيها عاملي ًا عىل ديب يف بداية
العــام اجلديد 2016م ذلــك ألن ديب أعلنت أن األلعاب النارية ســتكون األكرب عىل
مســتوى العامل ،وســتكون ألعاب ًا نارية غري مســبوقة عىل اإلطالق ،وكانت يف الساحة
القريبة من فندق العنوان أكرب شاشة عرض دخلت هبا ديب موسوعة غينس حيث بلغت
مســاحتها  32ألف مرت مربع تقريب ًا تم تثبيتهــا عىل برج خليفة األطول يف العامل والذي
يصــل ارتفاعه إىل  828مرت ًا واملجاور لفنــدق العنوان تاون .وبلغ احلضور قرابة ثالثة
ماليني داخل الساحة وخارجها ،وتوافد الناس إىل ذلك املكان من  220دولة حرضوا
ملشاهدة االحتفال عن قرب خاصة.
أما املفرقعات فقد بلغت  4.7طن بحيث تطلق من  25ألف شعاع يف سامء املدينة،
وتطلب احلدث متديد  25ألف مرت من الكابالت.
أما حمطات التلفزة العاملية فكلها كانت حارضة لتنقل هذا احلدث األكرب عاملي ًا.

ما قبل األزمة كانت حلظات سعادة وتربيكات وحتيات متبادلة ،واألرس واألصدقاء
حمتشدون وجمتمعون جيلســون عىل طاوالت العشاء وعىل وجوههم عالمات االبتهاج
والرتقب أللعاب هي األروع واألكثر دهش ًة حول العامل .مل َيدُ ْر يف تفكري هذه احلشود أن
حريق ًا عىل مقربة منهم سيندلع ..كانت الـ CNNواملحطات العاملية قد أوفدت مراسليها
إىل حيث ستنطلق األلعاب النارية.

ٍ
وأتوجس من يشء ربام
بيشء من عدم االرتياح
ال أدري ملاذا كنت ـ شخصي ًاـ أشعر
ّ
قد حيدث !! ولعل ذلك اهلاجس سببه اهتامم كثري من وسائل اإلعالم العاملية باخلرب الذي
أطلقته ديب والذي مفاده ّ
أن األلعاب النارية يف بداية العام اجلديد ستكون األكرب يف العامل
كله ،وعىل الرغم من ذلك التوجس الذي كان خيالج نفيس ومشــاعري كنت واثق ًا باهلل
أو ً
ال ثم يف إمكانية األجهزة األمنية هلذه املدينة املتألقة؛ فلقد علمتنا التجارب والسنوات
ّ
العزائم وتتحقق
املاضية أنه عىل قدر االستعداد تكون النتائج ،وعىل قدر أهل العزم تأيت
ُ
أفضل املامرسات دائ ًام وأبد ًا َّ
نصيب هلم من النجاح.
ألن املرتددين ال
َ
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 .2مرحلة املفاجأة أو احلدث الطارئ

وقوع حدث عىل شكلٍ طارئ .فهي بالنسبة
تعريف املفاجأةُ :ت َع ّر ُف املفاجأة بأهنا
ُ
للحارضين من اجلمهور املحتشد يف ساحة االحتفال مفاجأة بالفعل ولكن بالنسبة لرجال
األمن فاألمر ُ ْمتَلف؛ ألهنم يضعون السيناريوهات واالحتامالت يف احلسبان.

شــب ٌ
حريق يف فندق “العنوان داون تاون” وهو يتألف من  63طابق ًا بارتفاع 749
فجأة
َّ
قدم ًا وبه  626غرفة و  196وحدة ســكنية ويعترب من الفنادق الشاهقة يف االرتفاع ويقع ضمن
مصور ٍ
بحث
مكان يكتظ بالناس حيث إنه قريب من “ ديب مول ،وبرج خليفة” رسعان ما التقط
ُ
جنائي صور ًة للحريق و كان ا ُمل َص ِّور مرتب ًا من قبل رشطة ديب وهو يظهر يف شكل مدين ال يعرف
أحدٌ به سوى رجال األمن الذين هم عىل نقاط التفتيش؛ التقاط الصورة كان هو أيض ًا من املفاجآت
التي حدّ َدت بداي َة احلريق لكن مرحل َة املفاجأة التي أحتدث عنها هي نشوب احلريق يف موقع ُأ ِعد
ليكون مكان ًا للمتفرجني عىل األلعاب النارية ،كان عدد ُنزالء الفندق والزائرين له تلك الليلة فقط
قرابة ثالثة آالف ،أما حميط احلدث ويف تلك الساحة القريبة جد ًا من الفندق فكان يتواجد قرابة
ثالثة ماليني إنسان ،يف هذه األجواء االحتفالية الضخمة بدأت النار تشتعل يف اجلانب املطل عىل
النافورة ويف الواجهة الرئيسية للفعاليات االحتفالية التي ترشف عىل احلشود املتجمهرة هناك ؛ يا
هلا من مفاجأة غري سارة! َّإن الناس قد توافدوا وجاؤوا واجتمعوا ليستمتعوا باحلدث االحتفايل
ال ليشاهدوا حريق ًا يشــتعل يف فندق جتمعت فيه األرس والعائالت والزوار ليقضوا عطلة العام
اجلديد فيه !! لقد أصيب اجلميع بالدهشــة!! وهذا ما حتدثه عادة املفاجأة التي تقف حياهلا كثري
مــن اجلهات ولو لوقت قصري يف يشء من الذهول ،وعىل الرغم من أن األجهزة األمنية تتدرب
عىل كل االحتامالت فإن حدوث األزمة هبذا الشــكل الفجائي وضع اجلميع حتت ضغط نفيس
للوهلة األوىل وهو ما يعرف بتأثري املفاجأة عىل اآلخرين .لكن رسعان ما ترصف رجال مكافحة
النريان بالشكل الذي كان يفرتض أن يقوموا به فور اندالع احلريق ،وهذه التلقائية يف حترك رجال
الدفاع املدين كانت نتيجة للتدريبات املستمرة التي كانوا يقومون هبا.

 . 3مرحلة التهديد

اشــتعلت النار برسعة فائقة للغاية ،ووجد رجال الدفاع املدين والرشطة أهنم أمام
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هتديــد خطري ،فقد يتحول احلادث إىل كارثة ،هــي اآلن أزمة لكن من يدري؟ فواجهة
الفندق يف غضون أقل من عرشين دقيقة قد حتولت إىل شعلة من هلب ،فتخيل معي رسعة
أسباب نحرصها فيام ييل:
انتشار احلريق .كان هلذا االنتشار الرسيع
ٌ
ً
أول :اخلصائص االشتعالية لوحدات التكسية:

ساعدت اخلصائص االشتعالية لوحدات التكسية عىل انتشار احلريق ،األمر الذي
جعل احلريق يتطور برسعة مذهلة ،ففي غضون دقائق معدودات ارتفعت ألسنة اللهب
لتضع املعنيني يف التعامل مع األزمة يف حالة من احلرج الشديد ،وبالرغم من أن الرشكة
املعنية برتكيب وحدات التكسية قدّ مت حجج ًا تؤكد فيها أن الوحدات املذكورة مقاومة
للحريق فإن الواقع كان مغاير ًا ملا تقول ،ففي بضع ٍ
ثوان وصل احلريق إىل الطوابق العليا.
ثان ًيا :رسعة الرياح:

أســهمت رسعة الرياح بتلك الليلة يف انتشــار احلريق وتزايده عىل الواجهات يف
الداخل أيض ًا ،فبعض النوافذ التي كانت مفتوحة يف الطوابق العلوية كانت تشكل تيارات
هوائية قوية ،تأخذ ألســنة اللهب إىل داخل الفندق ،األمر الذي زاد يف احتامل حدوث
تعقيدات وتداعيات قد ال حتمد عقباها ،ورغم ذلك تعامل رجال اإلطفاء (الدفاع املدين)
بمهارة عالية يف حمارصة النريان املشتعلة داخل الفندق ،وقد كان إلمكانياهتم وقدراهتم
التدريبية األثر الفعال يف مواجهة هذه املشكلة املعقدة.
ثال ًثا :انفجار أسطوانات الغاز املوجودة يف مطاعم الرشفات اخلارجية بالفندق:

من بني التطورات الســلبية حلادث احلريق انفجار أســطوانات الغاز املوجودة يف
املطاعم عىل الرشفات اخلارجية بالفندق ،فهذه االنفجارات كانت أمر ًا يف غاية اخلطورة،
عدد من السكان يف الفندق لوال املستوى الرفيع من
كان من املمكن أن يذهب ضحيتَها ٌ
األداء لرجال الدفاع املدين.
لقد كانت هذه املرحلة تتطلب إظهار روح املجازفة واملخاطرة من أجل عزل أسطوانات
الغاز يف الفندق من أماكن عديدة يف مطاعم منترشة بالفندق وكذلك الشــقق السكنية التي
توجد هبا أسطوانات الغاز ،ولقد أبدى رجال الدفاع املدين روح ًا عالية للغاية يف هذا اجلانب.
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 . 4مرحلة البدء بتنفيذ األدوار
تعريــف مرحلة تنفيذ األدوار :هي املرحلة التي تــؤدي فيها كل جهة وكل فريق
متقن
وكل مسؤول دوره املكلف به يف حالة نشوب أزمة كهذه ،بحيث يكون ذلك الدور َ
األداءّ .
إن اهلدف األسمى هو “إنقاذ األرواح” لذلك كنا قد أعطينا لكل طرف دوره يف
هذه العملية عىل النحو التايل:
من سيقوم بعملية إنقاذ األرواح؟
كيف ستتم عملية إنقاذ األرواح؟

من سيوفر احلامية املناسبة لسالمة فرق اإلنقاذ؟

كيف ستتم احلامية لسالمة الفريق املكلف باإلنقاذ؟

من سيرشف عىل عملية توفري احلامية املناسبة لسالمة فريق اإلنقاذ؟

ملــاذا يا ترى نتأكد يف هذه املرحلة بالذات من جوانب كهذه؟ اجلوابّ :إنا مرحلة
فاصلة ،إ ّما النجاح وإ ّما الفشل؛ لذلك يتوجب علينا أن نوليها اهتامم ًا خاص ًا ،وقد َت َل ّقى
املنفــذون التوجيهات التي ينبغي أن يتلقوها قبل القيــام بعملية تنفيذ األدوار من باب
التذكــر بام قد يغيب عن باهلم يف مثل هذه الظروف املضطربة واملتأزمة ،فعاد ًة ما يغفل
البعض عن جوانب بســيطة إال أن إغفاهلا رغم بســاطتها قد ُيدث كارثة؛ وما هي إال
دقائق معدودات حتى بدأت الفرق تقوم بأدوارها الرئيســة بالفعل وسط نريان مشتعلة
ودخان كثيف وظروف حبىل بمفاجآت غري متوقعة.

َّ
إن تنفيذ األدوار بالصورة املطلوبة يتطلب تدريبات مستمرة وعمليات ،وإن كانت
ومهية إال َّ
أن تنفيذها يكون قريب ًا من الواقع ،وهذا بالفعل ما كان سيقوم به رجال مكافحة
احلريق بديب ،فلقد َأ ْخ َلوا قبل  24ســاعة الفندق ذاته حتسب ًا لوقوع حريق ،ولذلك جاء
تنفيــذ األدوار عىل خري ما يرام ألنه مل ِ
يمض وقت طويل عىل إجراء مترينهم عىل الفندق
ذاته ،ولعل هذه من الصدف التي حتسب لرجال الدفاع املدين.
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 . 5مرحلة املواجهة
اختــذ القرار باملواجهة “ ،كوماندوس الدفاع املدين” أو فلنقل فرق اقتحام النريان
عىل أهبة االستعداد وسيارات اإلطفاء حتاول جاهدة إطفاء النريان والقيام بعملية تربيد
للفندق ،لكن اآلن تستعد قوات الدفاع املدين ورجال الرشطة للقيام بعمليات مواجهة
داخلية للحريــق داخل الفندق – حانت مرحلة املواجهة إلخالء الفندق من شــاغليه
واملتواجديــن داخله؛ فلقد تم قبل قرار مواجهة احلريق داخــل الفندق والقيام بعملية
اإلخالء التأكدُ مما ييل:
هل قيمنا املوقف داخل الفندق؟
كيف قيمنا املوقف يا ترى؟
من املرشف عىل عملية تقييم املوقف؟
هل حددنا نقاط الدخول واخلروج؟
كيف حددت تلك النقاط؟
من حدد نقاط الدخول واخلروج؟
ما الطرق اإلسرتاتيجية للتحكم فيها يف مكان احلادث؟
كم تستغرق عملية إخالء الفندق؟
من سيقوم بتقييم عملية اإلخالء؟
من املسؤول املرشف عىل عملية اإلخالء؟

وهكذا برسعة كبرية بدأت عملية فرق الدفاع املدين تقتحم املبنى وتقوم بعمليات
اإلخالء بشــكل كبري .ولقد حقق رجال املكافحــة رسعة فائقة يف عملية اإلخالء تكاد
تكون غري مسبوقة من حيث عدد شاغيل الفندق والتهديد املحتمل هلم ،وإخالء الفندق
متام ًا يف زمن قيايس ،وهو“ :عرشون دقيقة”.

 . 6مرحلة التداعيات
ظهور جمموعة من األسباب والبوادر التي قد تقود
التداعياتُ :ي ْق َصدُ بالتداعيات
ُ
حت ًام إىل تأزم املوقف واحتامل عجز مكافحة فرق السالمة عن مواجهة احلريق إذا مل تعالج
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تلك األسباب والبوادر .

واجهت األزمة تداعيات أثناء التعامل معها ،منها:

أن نظــام املياه يف الفندق تعطل ،فلم يقم نظام توزيع املياه بتوصيل املياه إىل أجهزة
اإلطفاء التلقائي داخل الفندق.
تساقط احلطام وألواح األملنيوم املشتعل إىل املباين املجاورة واألدوار السفلية للفندق.
أخذت أسطوانات الغاز يف رشفات املطاعم يف الفندق باالنفجار!!

اقرتاب وقت األلعاب النارية فالوقت يداهم اجلميع وقرار وقف األلعاب النارية
قد خيلق مزيد ًا من التعقيد يف مرسح احلادث.

وتناقلت وســائل اإلعالم الغربية احلدث ،وقد أذاع بعضها أن احلادث قد يكون
عم ً
ال إرهابي ًا يف حني أن بعض تلك الوســائل توقعت وقوع ضحايا كثريين نظر ًا لكون
حوادث األبراج يف العامل راح كثري من ضحاياها يف حوادث حرائق مشاهبة.

يف اجلانب االقتصادي هبط ســعر سهم رشكة إعامر جراء حادث احلريق إىل أدنى
مستوياته يف أسبوعني.
رسيان شائعات خالل احلدث بوفاة البعض يف حادث احلريق؛ كل تلك التداعيات
من شــائعات ،وإعالم غري متأكد من صحة اخلرب ،وحطام وألواح مشتعلة تتساقط عىل
وحترك ًا للدخول يف مرحلة
املباين املجاورة شــكل مرحلة من التداعيات تتطلب موقف ًا ُّ
أخرى واالستعداد هلا.
امرأة كانت نائمة يف الفندق مل تستجب ألجهزة اإلنذار وأصوات االنفجارات!!

 . 7مرحلة الضيق
مرحلة الضيق :هي املرحلة التي يشعر فيها املرء بعدم اتساع الوقت عنده ملواجهة
األزمة ،لذا عليه أن يترصف برسعة لكسب الوقت وحتقيق اهلدف املنشود.
أخذت ألسنة اللهب هتاجم غرف الفندق ممتدة إىل الداخل ،وبدأ الدخان يتسلل إىل
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املمرات القريبة وانترش عرب مكيفات اهلواء ،وشعر اجلميع بالضيق سواء ممن يف الفندق
أو من رجال الدفاع املدين والرشطة ،إن إدارة احلشــود يف احلاالت احلرجة أو األزمات
اهلي ،إ ْذ َّ
إن كثري ًا من املعوقات قد تقف يف طريقك ،املاليني من البرش ،نسا ًء
ليست باألمر ّ
وذكور ًا ،شيوخ ًا وأطفا ً
ال أضحوا يف ضائقة وعليك أن جتد خمرج ًا لألزمة حيقق التايل:

عــدم تعرض األفراد من شــاغيل الفندق واملرتددين عليــه واملحتفلني من حوله
لإلصابة أو الوفاة (ال سمح اهلل).
تقليص خماطر احلريق الذي قد يدمر اإلنشاءات واملكونات واملحتويات يف الفندق.

جتنب املخاطر التي قد هتدد املواقع واملنشآت املجاورة للفندق ،وهي معامل حيوية
وإسرتاتيجية.

كل هذه األمور كانت تشكل قلق ًا للمسؤولني الذين يواجهون األزمة يف تلك الظروف
الصعبة ،امتازت هذه املرحة إبان اشتعال احلريق بالثبات ورباطة اجلأش والشجاعة واحلكمة،
ات فعلٍ غري مدروسة ينتج عنها
فكثري ًا ما تنتج عن حاالت (الضيق) يف األزمات
ٌ
ترصفات ور ّد ُ
حتول األزمة إىل كارثة ،إال أن احلال يف أزمة فندق العنوان كان خيتلف متام ًا ،كان أول مسؤول
كبــر وصل إىل مكان احلريق الفريق مخيس مطر بن مزينة ـ طيب اهلل ثراه ـ حيث حترك برسعة
أثر بارز يف هذه املرحلة بالذات.
فور إبالغه عن حادث احلريق يف فندق العنوان ،وكان لدوره ٌ

 . 8مرحلة التأزم

نقصد بمرحلة التأزم :مرحلة وصول األزمة إىل قمة درجات التعقيد التي قد تتحول
بعدها إىل كارثه إذا مل تنجح اجلهود يف مكافحة النريان.

بــدأت مرحلة التأزم بثقلها عىل املســؤولني القائمني عىل التعامل مع هذه األزمة
املفاجئــة؛ حرائق صغرية تشــتعل هنا وهناك ،وازداد الوضع تأزمــ ًا حينام َع ِلقَ
مصور
ٌ
صحفي ،ومن خالل رشفة الفندق يف الطابق الثامن واألربعني قفز بحبل وأمسى معلق ًا
يف اهلواء بني الســاء واألرض!! طالب ًا النجدة واإلنقاذ مــن قبل فرقة الدفاع املدين؛ ّ
إن
صاح َبها:
مرحلة التأزم هذه َ
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انتشار الدخان الكثيف داخل الفندق .وهلذا تأثري كبري عىل رجال املكافحة.

اتساع رقعة النريان خارج املبنى وداخله .ممّا ألقى باملزيد من األعباء عليهم.
استمرار الرياح الرسيعة يف تأجيج احلادث واشتعاله.

زيادة املواقف التي تطلب األمر فيها توزيع رجال املكافحة إىل أماكن جماورة بدأت
فيها األلواح املشتعلة هتدد بحريق ٍ
ثان وثالث ،واإلحساس باحلاجة إىل طلب املزيد من
رجال املكافحة.
تزايد احلشود قريب ًا من احلادث ،فالقريب راح يشاهد والبعيد اقرتب لرؤية احلدث.

أمني حول حميط الفندق
كان ال بــد لقوات األمن يف هذه احلالة من فــرض حزا ٍم ٍّ
أي من رواد املنطقة
املارة حفاظ ًا عىل سالمتهم ،وللحيلولة دون أن يتعرض ٌّ
ملنع اقرتاب ّ
أو املناطق املجاورة للفندق إىل األذى جراء احلريق؛ وأصبح املوقف اآلن ينم عن تفاقم
لألزمــة ويتطلب أن ندخل مرحلة جديدة للتعامل مع هذا احلريق اآلخذ يف االنتشــار
والزيادة واالتساع.

 . 9مرحلة الدعم واإلسناد
تعريف مرحلة الدعم واإلســناد :هي مرحلة تقوى فيها جهود املكافحة وتتضافر
العمليات املتنوعة ملحارصة احلريــق ومواجهة النريان والتصدي هلا من مجيع اجلهات؛
نظر ًا لتواجد القوات الداعمة ملوقفها يف املكافحة.

ارتــأى رئيس فريــق إدارة األزمات والكوارث برشطــة ديب أن املوقف حيتاج إىل
استدعاء فريق من قوات الدعم واإلسناد ،وكان البعض يرى أن األعداد املوجودة كافية،
الوقت قد حان ّ
وأن احلالة تستلزمه؛ لذلك اختذ
إال أنه أدرك رضورة الدعم واإلسناد وأن
َ
قرار ًا صائب ًا يف اســتدعاء قوات دعم وإســناد حتت قيادة ما يسمى “ القائد الذهبي” .يف
موقع احلادث ،ويف اإلمارات بشكل عام ،بالرغم من وجود قوات احتادية وحملية ،إال أن
العمليات املشــركة يتم التدريب عليها بشكل مستمر و ُت َق َّيم من قبل جلان حتكيم رفيعة
املســتوى؛ لذلك مل نجد يف عمليات الدعم واملســاندة أي إشكالية يف التنسيق بني مجيع
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دور جدُّ
األطراف التي حتــدث فيها األزمات والكوارث ،كان لقوات املكافحة اخلاصة ٌ
إجيايب يف حمارصة النريان ،ولوال هذه املشاركة الفورية والداعمة لطال مدى إمخاد احلريق.

لقد شــارك يف هذه املرحلة  6مراكز إطفاء بكامل عتادهــا باإلضافة إىل معدات
يف دعــم قوات اإلطفاء املتواجدة يف موقع احلريق ،وأســهمت  4وحدات من أبو ظبي
والشــارقة وعجامن وأم القيوين يف مواجهة اندالع احلريق يف وقت الحق وهو الوقت
املناسب ملجيئها إسهام ًا ودع ًام وإسناد ًا لرجال املكافحة الذين بدؤوا العمل منذ اللحظات
األوىل الندالع احلريق ،كام كان للدعم واإلسناد الذي تلقاه الدفاع املدين من قوات اإلنقاذ
الدور الفعال يف هذه املرحلة .وكان جمموع املشاركني من أفراد مكافحة
التابع لرشطة ديب
ُ
احلريق فقط  750فرد ًا و 52ســيارة إطفاء و 29سيارة إسعاف و 12قطعة من املعدات
(سالمل وآليات) تواجدت يف املوقع املذكور ،إن هذا العدد من املشاركني يف عملية تدخل
مبارش ودون رجال األمن الذين يقومون بواجباهتم حول منطقة احلريق أسهم يف تفعيل
مرحلة الدعم واإلسناد بدرجة عالية.

 . 10مرحلة التكتيكات الفعالة:
التكتيكات :هي أساليب وطرق ووسائل نتخذها بشكل منسق ومنظم؛ الغرض
منها حتقيق اهلدف املنشود.

كان قادة الدفاع املــدين يف فندق العنوان عىل درجة عالية من املهارة ،لقد وضعوا
التكتيكات التالية عىل خطة املكافحة:
عمل هتوية ديناميكية (فتح نوافذ) حسب دليل إجراءات الطوارئ لتخفيف حدة
الدخان واالحتباس احلراري.

إعــادة توزيع القطاعات (القيادة والســيطرة) عىل املبنى وحتديــد مواقع انفجار
أسطوانات الغاز يف رشفات املطاعم بالفندق وعزهلا وإمخادها.
إدخال فرق متخصصة يف التعامل مع االنفجارات بمعداهتم وجتهيزاهتم اخلاصة.

تقسيم املبنى إىل قطاعات حريق.
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كانت تعليامت صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد آل مكتــوم أن جترى
االحتفاالت رغم اشــتعال املبنى ،يف حني أن املســؤولني الذين تلقوا هذا األمر كانت
خماوفهم من تفاقم املشــكلة لو أجريت األلعــاب النارية التي هلا هي األخرى خماطرها
املحتملة.

التنسيق مع إدارة املرور التي أدت دور ًا ًّ
مهم يف تسهيل حركة سيارات الدفاع املدين.
التنسيق مع فريق السالمة برشكة إعامر يف عملية اإلخالء.

اســتمرار االحتفال باأللعاب النارية ،وهذا التكتيك يف الواقع أسهم يف انرصاف
الناس وأجهزة اإلعالم إىل التوجه لأللعاب النارية بد ً
ال من احلدث ،وســاعد عىل رفع
الضغط النفيس عن اإلطفائيني واملسؤولني الذين كانت العدسات واألنظار موجهة إليهم.

 . 11مرحلة السيطرة
بات واضح ًا أن عمليات الدعم واإلسناد والتكتيكات البديلة قد أدت إىل فرض
عز َّ
وجل ـ ثم املهارات
سيطرة عىل احلريق الذي كاد أن حيدث كارثة لوال توفيق املوىل ـ َّ
العالية جدًّ ا لفرق املدامهة للحريق وحسن إدارة األزمة من قبل مجيع القائمني عىل مكافحة
احلريــق بدء ًا من اإلطفائي العــادي إىل املدير العام للدفاع املــدين إىل مدير إدارة فريق
األزمات وصو ً
ال إىل القيادة العليا املتمثلة يف معايل وزير الداخلية ،وتوجيهات صاحب
الســمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم
ديب الذي يتوىل رئاسة الرشطة واألمن العام يف اإلمارة أيض ًا .
بدأت النريان ختمد وعمليات التربيد تتواصل ،فاحلريق ال هيدأ له لسان بال عملية
تربيد مســتمرة يف حوادث كهذا احلادث؛ لكن األمور أصبحت تسري عىل خري ما يرام،
فقد تم التأكد مما ييل:

سالمة النزالء الذين كانوا داخل الفندق من املرتددين والزائرين الذين تم أخذهم
إىل ساحة جتمع آمنة.
قام املسؤول الذي أرشف عىل عملية التأكد من سالمة الناجني بعمله عىل أتم وجه.
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لقد متت املحافظة عىل مرسح احلادث بالشــكل الذي سمح بإنقاذ األرواح دون
اإلرضار باألدلــة التي تفيد يف توجيه االهتام الفردي أو اجلامعي أو املشــرك ،فكثري ًا ما
يسهم اإلطفاء يف ضياع األدلة بسبب عدم املحافظة عىل مكان احلادث.
فتنفس اجلميع الصعداء وجاءت املرحلة النهائية واألخرية!!

 . 12مرحلة ما بعد احلريق
َّ
لعل هذه املرحلة من أهم املراحل ،فلهــذه املرحلة طريقان أو خمرجان :أحدمها،
خيرجك من األزمة ،واآلخر ،يدخلك يف كارثة.

يف أزمة فندق العنوان خرجت القوات األمنية التي شاركت يف إدارة األزمة وإمخاد
احلريق بنتائج مرشفة ،أمهها:
سالمة الناس ،فلم َي ُمت أحدٌ عىل اإلطالق.

أشــاد نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب الشــيخ حممد بن راشد
آل مكتوم بنجاح عمليات اإلطفاء وه ّنأ مجيع الذين شاركوا بإمخاد احلريق بالنتائج التي
حققوها يف هذا الصدد ،وأمههاّ :
أن أحد ًا من شاغيل الفندق أو املرتددين عليه أو الدفاع
يتو َّف.
املدين مل َ
أثارت نجاة الناس الذين كانوا مهددين باحلريق يف فندق العنوان إعجاب كثري من
الكتاب واخلرباء واملعلقني األمنيني ،فقد تم إنقاذ ست حاالت من املقعدين عىل الكرايس
وتنبه رجال الدفاع املدين إىل أمهية إنقاذهم قبل غريهم من األصحاء.

عىل سبيل املثال  ،خبري أمريكي ع َّلق قائ ً
ُ
درس
ال:
تعامل ديب مع حريق فندق العنوان ٌ
يف إدارة األزمات ،حيث ذكر خبري األمن ومكافحة اإلرهاب الســيد /كني وبنسون أن
قرار احلكومة يف ديب للميض قدم ًا وإقامة األلعاب النارية يف موعدها عند الســاعة 12
الســتقبال العام اجلديد هو قرار حكيم؛ ألن ذلك منع احلشود الكبرية من التحرك إىل
الشوارع املحيطة بحادث احلريق.
كام أثار ذلك تقدير الناس ملديري األزمة املذكورة هذا الترصف احلضاري الذي مل
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يسبق جلهة ْ
أن اختذته أال وهو إعالن حكومة ديب (عرب رشكة إعامر) عن استعداد رشكة
إعامر فــور ًا لتقديم بدائل فورية إلقامة ضيوف ديب من نــزالء فندق العنوان الذين تم
فور اندالع احلريق حفاظ ًا عىل سالمتهم ،حيث أعلنت إدارة التسويق التجاري
إخالؤهم َ
يف ديب عن توفري غرف فندقية بديلة للنزالء وتوفري مجيع اخلدمات الالزمة لضامن راحتهم
مع توفري جمموعة من األرقام اهلاتفية لتقديم الدعم الالزم للضيوف.
كانت إسرتاتيجيتنا اإلعالمية الشفافة تبث الطمأنينة يف املجتمع.

املعلومات التي قدمناها بصورة عامة كانت مقنعة للرأي العام.

حتاليل العينات تؤكد عدم وجود مواد قابلة لالشــتعال كالسوائل البرتولية أو ما
شابه ذلك ،كام أظهر الفحص والتحليل أن أحد الكابالت تعرض لالنصهار وصدر عنه
ماس كهربائي .وهذه نتيجة تبعث عىل االطمئنان.

دروس مستفادة:
رسعة إخالء الفندق من قبل رجال الدفاع املدين ورشطة ديب ،ومرشدي السالمة
حيــث تم يف غضون  20دقيقة ،وهي رسعة مذهلة يف فندق هبذا احلجم ،اســهمت يف
عدم حدوث وفيات.

قبل احلادث بيوم أجرى فريق إعداد السيناريوهات يف اإلدارة العامة للدفاع املدين
إخالء لنزالء الفندق نفسه ،وهذا من حسن التدبري والترصف ،ولذلك جاء إخالء الفندق
يف اليوم التايل موفق ًا.

ُ
ومتابعة
وزير الداخلية تابع من غرفة عمليات رشطة ديب احلدث يف فندق العنوان،
ترفع الروح املعنوية عند
املســؤول األعىل يف اجلهاز لألحداث واألزمات والكــوارث ُ
األفراد وتسهم يف تفعيل دورهم .
خبري عريب يف قطاع الدفاع املدين يؤكد أمهي َة تدريس آلية السيطرة عىل حريق العنوان
يف ديب للمتدربني يف الدول العربية.
الحظت أن كثري ًا من املعنيني بإدارة األزمات يعرفون األزمة بأهنا موقف مفاجئ
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وغري متوقع ،واحلقيقة أن هذا التعريف كان صاحل ًا يف املايض أما اليوم ويف عرص أصبحت
إدارات املخاطر فيه تضع السيناريوهات لألزمات والكوارث التي يتوقع أن حتدث (ال
قدر اهلل) فلم يعد مقبو ً
ال.

لقد كان متوقع ًا أن يشــاهد احلدث عرب العامل قرابة مائتي مليون مشــاهد ،ولكن
بسبب حادث حريق فندق العنوان فقد تابع األلعاب النارية لديب قرابة امللياري مشاهد
ٍ
ضارة نافعة؛ هذا العدد اهلائل من البرش عرف دولة اســمها اإلمارات
يف العــاملَ ،ف ُر َّب
ومدينة اسمها ديب وفند ًقا اسمه العنوان!!

أعطى النجاح الذي أحرزته السلطات األمنية يف مواجهة حريق فندق العنوان داون
تاون الثقة يف األجهزة األمنية وكفاءهتا .وقد عرب كثري من قيادات الرأي العام واملسؤولني
واملواطنني العاديني عن شكرهم وتقديرهيم لرجال الدفاع املدين.
تلقينا هتنئة من صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشــد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب (رعاه اهلل) ،كام أنه زار موقع احلدث وســلم
ال ً
عىل رجال املكافحة رج ً
رجل.

وعندمــا جتد رئيس احلكومة يتفقد مكان ًا مل تقع فيه حالة وفاة واحدة ،ورغم ذلك
يكون بني رجال أمن البالد حييي هذا ويشــكر ذاك ويســتمع إىل القصص الرائعة التي
رضهبــا رجال الدفاع املدين يف املخاطرة إلنقاذ املوقف ؛ تعلم متام ًا أن القيادة العليا تويل
رجاهلا وموظفيها االهتامم الكبري ،وهذا ينعكس عىل مؤرشات األداء يف خمتلف الدوائر
واملؤسسات.
عز ّ
وجل ـ
هــذه باختصار أزمة طارئة وقعت ،وتعاملنا معهــا ـ بتوفيق من املوىل ّ
تعام ً
ال ناجح ًا خرج منه ُ
مرفوع الرأس.
فريق إدارة األزمات
َ
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