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 السالمة ... السالمة

 

إنسان  واجب شرعي وعقلي ينبغي علح كل رالوقاية من األخطا

أن حيـــرص عليـــه وكـــثري مـــن النـــاس يتجاهـــل أصـــول الســـالمة        

عدها, وقد تكون هناك بعـ  األنظمـة املسـاعدة للتقليـل مـن      وقوا

املخاطر واحلرص علح السالمة وأدواتها سـواء عـن طريـل الشـروط     

الــيت يفرضــها الــدفاع املــدني أو البلــديات علــح املبــاني واملنشــآت أو   

الســـيارات ووســـائل النقـــل, أو غـــري ذلـــك ممـــا لـــه ارتبـــاط بوســـائل 

كل تلك األنظمة واإلجراءات إن السالمة واحلماية املدنية, ولكن 

ويف تتبـــع  لمل يكــن لــد  املــواطن وعــي واهتمــام يف تنفيــذها, بــ       

أســباب الســالمة بنفســه مباشــرة يف مواقــع وأحــدام معينــة يكــون    

فيهــا هــو املســئول املباشــر الــذي ينبغــي أن يعيهــا ويتابعهــا ويعمــل يف  

 حينه مبا يقتضي السالمة.

واقف الـيت تـنم عـن جتاهـل     وقد مررت أو علمت ببع  املواقع امل

بع  الناس بالسالمة وأصوهلا, اسرتعت انتباهي وجعلتين أحـرص  

علح الت كيد ب نه ينبغـي أن ترتفـع روك الـوعي لـد  النـاس ب هميـة       

 السالمة وأصوهلا.

                                                           

 .ُنشر هذا ملقال يف إحد  الصحف السعودية 
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كــان سيســبب كارثــة ال للشــخإ املتســبب  فأحــد هــذه املواقــ

د يف يـوم  وحده بل رمبا جلموع كثرية من الناس, انقلبـت ناقلـة وقـو   

من األيـام علـح الطريـل الـدائري الشـرقي ملدينـة الريـاض, وكانـت         

تلك الشاحنة  ملة بالوقود وقد انسكب الوقود علح رقعة كبرية 

ــاس      ــن النـ ــوليون مـ ــع الفضـ ــادة جتمـ ــالطبع كالعـ ــل, وبـ ــن الطريـ مـ

ملشـــاهدة مـــا حـــدم, وأصـــبح كـــثري مـــنهم يف وســـط تلـــك الرقعـــة  

ت أحـدهم وهـو ينحـدر مـن علـح      البرتولية ويف أطرافها, وقد شـاهد 

ليشـعل واحـدة    رالطريل للتفرج مـع النـاس وقـد أخـرج علبـة السـجائ      

وهو متجه إىل منطقة انتشار الوقود, فاسـتوقفته وذكرتـه مبـا بـني     

ــه        ــببها لنفسـ ــيت سيسـ ــاخلطورة الـ ــه وبـ ــدم عليـ ــو مقـ ــا هـ ــه ومبـ يديـ

ولآلخرين فشكرني وت سـف ممـا عمـل واعتـذر ب نـه مل يفكـر يف       

 ذلك.

ــه حــدم يف املنطقــة الشــرقية أن أحــد      موقــف  ــي أن  خــر ُذكــر ل

الشباب مات غرًقا بسبب السباحة يف منطقة خطرة و ظـورة علـح   

الساحل, مع أن املنطقة خطـرة و ظـورة وقـد وضـع عليهـا الفتـات       

تبني ذلك, ومع ذلك فقد أقدم ذلك الشاب علح خلـع مالبسـه حتـت    

املنطقة احملظـورة ففجـع   اللوحة التحذيرية مباشرة ونزل إىل املاء يف 

جتاهلـه للتحـذير سـبًبا يف وقوعـه يف      نأهله واآلخرين بغرقه, وكـا 

 اخلطر.
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يف يــوم مــن األيــام شــاهدت صــاحب ســيارة وقــد تعطلــت ســيارته   

بسبب نفاذ البنـزين فـذهب وأحضـر جـالون بنـزين إلسـعاف سـيارته        

لكنه كان حيمل البنزين باليد اليمنح والسيجارة باليـد اليسـر ,   

ــن     وال ــة مـ ــرهم يف الوقايـ ــه فكـ ــذا وأمثالـ ــتعمل هـ ــاذا ال يسـ أدري ملـ

 األخطار والسالمة.

مـــن املالحـــ  أن مجيـــع  طـــات البنـــزين تطلـــب مـــن أصـــحاب  

السيارات عدم إشعال سـجائرهم ومـع ذلـك فـإن الكـثريين مـنهم ال       

يعبئون بذلك ويتجاهلون مثل هـذه التعليمـات الـيت  ـب التقيـد بهـا       

 من أجل سالمتهم.

ســالمة وعــي وانتبــاه أكثــر مــن كونــه تعليمــات مفروضــة, إن ال

وبالتالي فعلينا أن نعلم أنفسنا وأبنائنا استعمال العقـول واحلـذر مـن    

مواقع اخلطر, وعلـح أن ال نكـون إمعـات جنـر أنفسـنا إىل مـواطن       

اهللكة دون تفكري, كما أنين  مل أن يكـون لتعليمـات السـالمة    

فــة ســواء مــن خــالل املقــررات  مكانتهــا اخلاصــة يف املــدارس املختل 

الدراسية القائمة أو من خالل طابور الصباك أو مـن خـالل األنشـطة    

ــا,       ــذ عليه ــا وتنشــئة التالمي ــد املعلمــني به ــة املختلفــة, ويتقي الطالبي

 فالسالمة السالمة, واهلل املستعان وعليه وحده التكالن.

 


