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 25عام ًا من التميز والعطاء

34
44
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يوم زايد للعمل اإلنساني ..
قمة الوفاء لرجل العطاء
إن ما أثلج الصدر في يوم زايد للعمل اإلنساني المصادف للذكرى
السنوية لوفاة المؤسس المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان  ،طيب اهلل ثراه ( التاسع عشر من رمضان ) ،
هو حرص أبناء زايد من مختلف الجهات الحكومية والخاصة على
إحياء هذا اليوم بالعديد من المبادرات اإلنسانية واالجتماعية
والتكافلية  ،والتي أثبتت مدى مكانة الشيخ زايد يرحمه اهلل في
قلوب أبنائه وشعبه  ،حيث أصبح هذا اليوم تقليدًا سنويًا متبعًا
إيمانًا بدور الوالد الراحل في ترسيخ مسيرة العطاء والنماء في
وطنه.
إن تفاعل المؤسسات والهيئات مع هذا اليوم بمبادرات وفعاليات
منوعة مختلفة أثرى األهداف السامية للمناسبة  ،األمر الذي يفتح
المجال مستقبالً للمزيد من األفكار النيرة والخيرة النابعة من

رحمك اهلل يا زايد

معين أبناء زايد الخير.
والمفرح حقًا أن الفعاليات لم تقتصر على اليوم ذاته  ،بل

رحمة واسعة ..

أعقبت ذلك اليوم العديد من األنشطة والمبادرات اإلنسانية التي

باألمس غرست

سيستمر صداها إلى األجيال المتعاقبة  ،حيث نشطت الهيئات
بأفكار ملموسة كتخصيص برامج هادفة ترسم البسمة والفرحة

وهاهم أبناؤك

على وجوه األيتام وذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن ،إلى جانب

اليوم يحصدون.

حفر اآلبار والتبرعات ودعم المشاريع الخيرية داخل الدولة وخارجها.
تلك المشاهد المفرحة عكست صورًا حضارية مشرفة ألبناء
اإلمارات وهم يوجهون رسالة بليغة إلى العالم أجمع بأن أبناء زايد
على خطى والدهم سائرون ومقتدون.
رحمك اهلل يا زايد رحمة واسعة  ..باألمس غرست وهاهم أبناؤك
اليوم يحصدون.
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طالب بن صقر
يلتقى الرئيس
التنفيذي لبنك رأس
الخيمة الوطني
اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بيــر انجلنــد
الرئيــس التنفيــذي لبنــك رأس الخيمــة ،و ســعادة
صالــح عــي الزعــايب مديــر أفــرع بنــك رأس الخيمــة
الوطنــي ،وذلــك بحضــور عــدد مــن املديريــن العامــن
و مديــري اإلدارات وعــدد مــن الضبــاط.
حيــث تقــدم الرئيــس التنفيــذي بخالــص الشــكر
والثنــاء لســمو القائــد العــام ملــا بذلتــه رشطــة رأس
الخيمــة مــن جهــد كبــر يف إلقــاء القبــض عــى
العصابــة األفريقيــة التــي حاولــت الســطو عــى البنــك
خــال العــام املنــرم مــا يعكــس الصــورة املرشفــة
لرشطــة رأس الخيمــة ،ومــا تتمتــع بــه مــن خ ـرات و
احرتافيــة عاليــة يف قدرتهــا عــى التعامــل مــع مثــل
تلــك األحــداث و الســيطرة عليهــا يف وقــت قيــايس،
كــا أكــد ســعادته بــأن رشطــة رأس الخيمــة تتمتــع
بســمعة طيبةوأنهــا أصبحــت تضاهــي يف خربتهــا
أفضــل األجهــزة الرشطيــة .وقــد مثــن ســمو قائــد

عــام رشطــة رأس الخيمــة هــذه الزيــارة التــي تعــر
عــن مــدى عالقــات التعــاون والرشاكــة التــي تربــط
رشطــة رأس الخيمــة مــع مختلــف املؤسســات و
الجهــات الحكوميــة والخاصــة ،وأعــرب ســموه عــن
جزيــل شــكره لهــذه الثقــة الغاليــة التــي أوالهــا بنــك
رأس الخيمــة للرشطــة ،مؤكــدا ً يف الوقــت ذاتــه بــأن
رشطــة رأس الخيمــة تبــذل قصــارى جهدهــا لبســط
األمــن و حفظــه يف ربــوع اإلمــارة ،وأنهــم يعملــون
جاهديــن عــى تطويــر األجهــزة الرشطيــة و كوادرهــا
البرشيــة مــن خــال صقــل مهــارات منتســبي الرشطــة

بالــدورات التدريبيــة واالســتعانة بالخـرات املختلفــة و
مواكبــة كافــة التطــورات يف مجــال األجهــزة و املعــدات
الرشطيــة و األمنيــة عــى حــد ســواء.
وأشــاد ســمو القائــد العــام باهتــام وزارة الداخليــة
عــى متابعــة مجريــات العمــل يف مختلــف القيــادات
الرشطيــة عــى مســتوى الدولــة ،بــل و العمــل عــى
تذليــل كافــة العقبــات التــي تعــرض العمــل األمنــي
و الرشطــي مــا يســهم يف دفــع املســرة األمنيــة
يف الدولــة ،ويف ختــام الزيــارة تــم تبــادل الــدروع
التذكاريــة بــن الجانبــن.

 ....ويكرم ضابطين متميزين
الخدمــات التــي تقدمهــا القيــادة.
كــا كــرم ســموه أيضـاً النقيــب طــارق أحمــد الرشهــان
مديــر فــرع اإلســعاف و اإلنقــاذ وذلــك لتميــزه يف العمــل
و ملشــاركته يف جائــزة الشــيخ محمــد بــن راشــد لــأداء
الحكومــي املتميــز و وصولــه للمراحــل النهائيــة مــن
الجائــزة.
حيــث أشــاد ســمو القائــد العــام بالرائــد محمــد
القاســمي و بالنقيــب طــارق الرشهــان و بجهودهــا
املميــزة.
و أضــاف اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي بــأن هــذا التكريــم يــأيت ضمــن اإلس ـراتيجية
العامــة لــوزارة الداخليــة وأهدافهــا الراميــة إىل تشــجيع
اإلبــداع و املقرتحــات لضــان التحســن املســتمر لجــودة
الخدمــات و العمليــات ،و ضمــن مبادرتها نحو التشــجيع
و البحــث العلمــي ،وأكــد بــأن القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة حريصــة كل الحــرص عــى تكريــم أبنائهــا
كـــــرم اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي وذلــك إلخالصــه و متيــزه يف العمــل ،و إلســهاماته املخلصــن و املتميزيــن يف مختلــف املجــاالت ،متمنيـاً أن
يســتمر هــذا التميــز و اإلبــداع ملــا فيــه خدمــة الوطــن و
قــــائــــــد عـــــام رشطـــــة رأس الخيمــة الرائــد محمد العديــدة يف مجــال العمــل الرشطــي و األمنــي مــا كان املواطــن ،و يدعــم منظومــة العمــل األمنــي و الرشطــي
بــن عبــد اللــه القاســمي مديــر فــرع الجرائــم املنظمــة ،لهــا مــردود إيجــايب عــى العمــل و النهــوض مبســتوى عــى حــد ســواء.
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طالب القاسمي يفتتح الدورة السابعة لمهرجان رأس الخيمة الرمضاني

شــهد اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة ،حفــل
االفتتــاح الرســمي ملهرجــان رأس الخيمــة الرمضــاين
يف دورتــه الســابعة ،والــذي تنظمــه رشكــة الورقــاء
لتنظيــم املعــارض بحضــور ســعادة العميــد محمــد
النــويب نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة وســعادة

العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي مديــر عــام
العمليــات الرشطيــة وحشــد مــن كبــار ضبــاط الرشطــة
والســيد محمــد حســن الســبب مديــر عام غرفــة تجارة
وصناعــة رأس الخيمــة بالوكالــة ومحمــد الدهــان مدير
رشكــة الورقــاء لتنظيــم املعــارض وممثــي الجهــات
املشاركة.واســتهل حفــل االفتتــاح املقــام يف مركــز رأس

الخيمــة للمعــارض باأللعــاب الناريــة التــي زينــت
ســاء اإلمــارة وأبهجــت الحضــور كــا شــاركت فرقــة
املوســيقى العســكرية لرشطــة رأس الخيمــة يف حفــل
االفتتــاح.
وأشــاد اللــواء الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي
بالتنظيــم املتميــز للمهرجــان وأثنــى عــى جهــود
القامئــن عليــه والــدور الــذي يلعبــه يف إنعــاش
تجــارة التجزئــة باإلمــارة ،كــا اطلــع عــى الفعاليــات
املتنوعــة التــي يقدمهــا املهرجــان لــزواره مــن فعاليــات
ترفيهيــة مقدمــة لألطفــال ومشــاركات متنوعــة للعديد
مــن الجهــات واســتمع لــرح مفصــل عــن أبــرز
الخدمــات املقدمــة مــن الدوائــر والجهــات املشــاركة
أبرزهــا جنــاح رشطــة رأس الخيمــة ومركــز التنميــة
االجتامعيــة – جلفــار ومستشــفى رأس الخيمــة وجنــاح
برنامــج تكاتــف للتطــوع االجتامعــي والرمس.نــت كــا
اطلــع عــى املنتجــات التــى يقــوم بتصنيعهــا النــزالء
يف املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة بــرأس الخيمــة.
وقــام القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة بجولــة يف
املعــرض التجــاري الــذي يضــم  145جناح ـاً للــركات
واملؤسســات التســوقية التــي تعــرض أنواع ـاً متنوعــة
مــن املنتجــات والســلع االســتهالكية.

تكريم الفائزين بجائزة
المدير العام ألفضل مقترح
مطبق ضمن جائزة وزير
الداخلية للتميز
كــ ّرم العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،النقيــب نــارص الطــر،
واملهندســة عائشــة املراشــدة ،مــن فئــة الفائزيــن
بجائــزة املديــر العــام ألفضــل مقــرح مطبــق ضمــن
جائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز ،تحــت إرشاف إدارة
االسـراتيجية وتطويــر األداء – قســم األداء املؤســي،
كــا تــم تكريــم عــدد (  ) 6مــن املقيمــن ضمــن
فــرق عمــل تقييــم املقرتحــات داخــل الوحــدات
التنظيميــة برشطــة رأس الخيمــة .ويــأيت هــذا
التكريــم انطالقــاً مــن منهجيــة املقرتحــات واإلبــداع
واالبتــكار التــي تهــدف إىل الســعي إليجــاد رواد مــن
العاملــن املبدعــن يف الوحــدات التنظيميــة وتعميــق
ثقــة املتعاملــن يف مجــال الخدمــات ودعــم اإلبــداع
واالبتــكار إليجــاد الحلــول املناســبة لتحســن مخرجات
األداء املؤســي .وقــد أشــاد نائــب قائــد عــام رشطــة

رأس الخيمــة باملكرمــن ،مؤكــدا ً أن هــذا التكريــم هــو
مــن اهتــام وحــرص وزارة الداخليــة عــى تطبيــق
نظــام تقييــم األداء الشــامل للعمــل عــى االرتقــاء يف
أداء العاملــن يف كافــة القيــادات واإلدارات التابعــة

للــوزارة ،ولتحقيــق الشــفافية بــن الرئيــس واملرؤوســن
وتحســن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور
ضمــن إطــار اس ـراتيجية وزارة الداخليــة لتقييــم أداء
العاملــن فيهــا.
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دورة
في التفكير اإلبداعي
بشرطة رأس الخيمة

قــام العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة
رأس الخيمــة ،بتخريــج (  ) 19منتســباً مــن رشطــة رأس الخيمــة املشــاركني يف دورة (
التفكــر اإلبداعــي ودوره يف حــل املشــكالت ) ،حرصـاّ مــن القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة عــى النهــوض بالــكادر املهنــي الرشطــي ،مــن خــال طــرح العديــد واملزيــد
مــن الــدورات التدريبيــة إلدراكهــا مبــدى الفائــدة التــي ســتنعكس عــى منتســبي
الرشطــة ،ملــا لــرورة هــذه الــدورات يف رفــع كفــاءة الــرؤى املســتقبلية لــدى الــكادر
الرشطــي األمنــي .وتــم خــال حفــل التخريــج تكريــم الســيد عبــد املطلــب العمــري
محــارض الــدورة ،تقدي ـرا ً ملــا بذل ـ ُه مــن جهــود حثيثــة ومميــزة إلنجــاح دورة التفكــر

اإلبداعــي ،حيــث كان التكريــم بحضــور جمــع غفــر مــن ضبــاط الرشطــة.
وقــال العميــد الطــر ،إن وزارة الداخليــة تحــرص عــى تعميــق اســراتيجية تحفيــز
إبــداع الــكادر الرشطــي ،كــا تهتــم بتنميــة القــدرات اإلبداعيــة عــن طريــق زيــادة
الثقــة بالنفــس لــدى منتســبيها بإكســابهم مهــارات التفكــر اإليجــايب ،فاإلبــداع
مبعنــاه الحقيقــي والــذي تعنيــه رشطــة رأس الخيمــة وتســعى لــه بالتعــاون مــع وزارة
الداخليــة هــو التميــز يف الخــروج عــن املألــوف والوصــول إىل نتائــج مبهــرة تســاهم
يف تطويــر املؤسســة الرشطيــة التــي يعمــل فيهــا املنتســب رشطي ـاً ،وذلــك للحــد مــن
الروتــن املهنــي مــع بــث روح الحــاس والتفــاين الوظيفــي الرشطــي.

تخريج تسع دورات شرطية
شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
البرشيــة والخدمــات املســاندة ،حفــل تخريــج 9
دورات تخصصيــة وهــي( :التخطيــط االســراتيجي
ملــؤرشات األداء) ،ودورة (حقــوق اإلنســان) ،دورة
(التفكــر اإلبداعــي ودوره يف حــل املشــكالت) ،دورة
(الجــودة يف العمــل الرشطــي للعنــر النســايئ)،
دورة( تحديــد الســات  D.N.Aوالبصمــة الوراثيــة
يف التحقيــق) ،دورة (اإلســعافات األوليــة التأسيســية)،
دورة (إدارة املشــكالت بالطــرق اإلبداعيــة) ،دورة
( الطاقــة اإليجابيــة يف تحســن اإلنتــاج والتقنيــة
املعــارصة ) ،ودورة (قــراءة الرمــوز ) ،وجميــع
الــدورات الســابقة نظمهــا معهــد تدريــب الرشطــة
بــرأس الخيمــة.
وأكــد العميــد الطــر ،حــرص القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة بتوجيهــات اللــواء ســمو الشــيخ طالــب
بــن صقــر القاســمي قائــد عــام الرشطــة ،عــى
تطويــر كوادرهــا البرشيــة وفــق الخطــة التدريبيــة،
تجســد توجيهــات القيــادة الرشطيــة باالهتــام
التــي ّ
باملنظومــة التدريبيــة ،وتأهيــل وصقــل مهــارات
الضبــاط ،وإكســاب املشــاركني املعــارف واملهــارات
الالزمــة.
ويف ختــام الحفــل ،سـلّم العميــد الطــر ،يرافقــه عــدد
مــن الضبــاط ،الشــهادات عــى الخريجــن ،متمنيــاً
لهــم كل التوفيــق والنجــاح يف حياتهــم العمليــة.
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شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة (هذه حقوقي وأنتم سند لها)
انطالقـاً مــن منهجيــة رشطــة رأس الخيمــة يف إدارة
العالقــة مــع املجتمــع ،التــي تهــدف إىل تنظيــم
جهــود الــوزارة يف متابعــة وحــر مبادراتهــا
املجتمعيــة حــول املبــادرات املجتمعيــة بهــدف
التطويــر بالتعــاون مــع املؤسســات املجتمعيــة
وعقــد الـراكات مــع القطاعــات املعنيــة ،نظمــت
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة محــارضة
تثقيفيــة بالتعــاون مــع مركــز رأس الخيمــة لتأهيــل
املعاقــن التابع لــوزارة الشــؤون االجتامعية يف رأس
الخيمــة ،بعنــوان (هــذه حقوقــي وأنتــم الســند)،
بحضــور العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة وعــدد مــن ضبــاط
وأفــراد القيــادة وألقاهــا األســتاذ محمــد عبــد
اللــه محمــد رحمــة مــن مركــز تأهيــل املعاقــن
بــرأس الخيمــة ،وذلــك بقاعــة املركــز اإلعالمــي
بالقيــادة .حيــث اشــتملت املحــارضة عــى العديــد
مــن أهــداف تأهيــل املعاقــن املتمثلــة يف تقييــم
وتشــخيص حــاالت اإلعاقــة والكشــف عــن قــدرات

ذوي االحتياجــات الخاصــة وتطويرهــا ،ثم الكشــف
املبكــر عــن اإلعاقــة للحــد منهــا بالتدخــل املبكــر،
وتقديــم الخدمــات الرتبويــة والتأهيليــة والتدريبية
لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،مــع تحقيــق التكيــف

النفــي واالجتامعــي لــذوي االحتياجــات ،بهــدف
تطويــر مقــدرات ذوي االحتياجــات الخاصــة
والنهــوض بهــم يف كافــة مجــاالت الحيــاة ،لتحقيــق
االســتفادة املثــى منهــم.

 7دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة
شــهد العميــد ســلطان يوســف النعيمــي مديــر اإلدارة
العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب برشطــة رأس الخيمــة،
حفــل تخريــج  7دورات تخصصيــة مبعهــد تدريــب
رشطــة رأس الخيمــة وهــي( :مهــارات التنظيــم وتوصيــف
الوظائــف) ضبــاط ،ودورة (املهــارات اإلدارة والقياديــة)
ضبــاط ،دورة (إدارة الوقــت) ،دورة (مهــارات إدارة
املــرور) ،دورة ( أمــن وحاميــة املنشــآت اإلصالحيــة)  ،دورة
(اإلســعافات األوليــة والتأسيســية) ،ودورة ( أداء التميــز
وأســاليب تحقيــق اإلنجــاز) ،ونظمهــا معهــد تدريــب
الرشطــة خــال الفــرة املاضيــة.
وتــم خــال التخريــج تكريــم محــارضي الــدورة وهــم:
املــازم أول أميــن شــلبي ،والدكتــور عــادل عبــد الرحيــم،
والدكتــور طــارق عدنــان ،واملهنــدس طــارق مبــارك
الجوهــري ،والدكتــور جــون مالكــم ،والدكتــور حســن
محمــد املقــداد ،واألســتاذ طــارق عبــد العزيــز ،لجهودهــم
املتميــزة يف تقديــم الــدورات ،وحرصــاً مــن رشطــة رأس
الخيمــة عــى تطويــر كوادرهــا البرشيــة وفــق الخطــة
تجســد
التدريبيــة املواكبــة للتطــورات الراهنــة ،التــي ّ
توجيهــات القيــادة الرشطيــة باالهتــام باملنظومــة
التدريبيــة ،وتأهيــل وصقــل مهــارات الضبــاط .
وأكــد العميــد النعيمــي أن هــذه الــدورات تهــدف إىل
إكســاب املشــاركني املعــارف واملهــارات الالزمــة ،باإلضافــة
إىل إكســاب املشــاركني الكفــاءة والخــرة الالزمــة لتأديــة
أعاملهــم عــى أكمــل وجــه ،متمنيـاً للجميــع كل التوفيــق
والنجــاح يف حياتهــم العمليــة.
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شرطة رأس الخيمة تضبط
كميات كبيرة من المخدرات
في  3عمليات

ضبطــت إدارة مكافحــة املخــدرات
برشطــة رأس الخيمــة  55كيلــو
هريويــن ،و 10كيلــو مــن حشــيش
األفيــون ،و 15ألــف حبــة مخــدرة،
يف  3عمليــات .وأشــاد العميــد
عبــد اللــه خميــس الحديــدي،
مديــر عــام العمليــات الرشطيــة
برشطــة رأس الخيمــة بدعــم وزارة
الداخليــة ،والتعــاون والتنســيق القامئــن بــن مختلــف إدارات
مكافحــة املخــدرات عــى مســتوى الدولــة؛ ومــا يبذلونــه مــن
تعــاون وجهــد وحــرص ومتابعــة القيــادة الرشطيــة للقضايــا كافة
مبــا يخــدم العمــل الرشطــي؛ ويعمــل عــى مكافحــة ومحاربــة
هــذه اآلفــة الخطــرة .وتفصي ـاً أوضــح العقيــد إبراهيــم عــي
كبــن ،مديــر إدارة مكافحــة املخــدرات يف رشطــة رأس الخيمــة،
ورود معلومــات مؤكــدة تفيــد بقيــام بعــض األشــخاص بحيــازة
كميــات مــن املخــدرات بقصــد الرتويــج ،وبنــا ًء عــى تلــك
املعلومــات تــم تشــكيل فريــق عمــل ملراقبتهــم وضبطهــم،
حيــث تــم وضــع الخطــط املناســبة حســب كل قضيــة وظروفهــا،
وتــم القبــض عليهــم متلبســن بالحيــازة والرتويــج ،ففــي
قضيــة  55كيلــو مــن مــادة الهريويــن تــم ضبــط شــخصني مــن
الجنســية اآلســيوية ،ويف قضيــة  10كيلــو مــن مخــدر الحشــيش
تــم ضبــط خليجــي ،أمــا يف قضيــة  15ألــف حبــة مخــدرة ،فتــم
ضبــط  4أشــخاص مواطنــن ،وبعــد اتخــاذ جميــع اإلجــراءات
القانونيــة متــت إحالتهــم مــع املضبوطــات إىل الجهــات املختصــة
الســتكامل باقــي اإلجــراءات بحقهــم .ولفــت إىل أن إدارة
مكافحــة املخــدرات ال تغفــل الجانــب اإلرشــادي لزيــادة ثقــة
الجمهــور بجهــاز الرشطــة ،وتعزيــز مســرة األمــن واالســتقرار
يف ربــوع الوطــن ،خصوصــاً مــن خــال حمــات التوعيــة
التــي تشــمل املشــاركة يف الفعاليــات واملحــارضات والزيــارات
وتوزيــع الكتيبــات واملطبوعــات اإلرشــادية ،وقــد شــملت جهات
حكوميــة ومــدارس وجامعــات ودوائــر حكوميــة وخاصــة،
مــن مختلــف الجنســيات والفئــات العمريــة .وقــال العقيــد
إبراهيــم ،إن املخــدرات تع ـ ّد مــن أهــم وأخطــر الجرائــم ولهــا
تأثــر مبــارش عــى العقــل اإلنســاين ،مش ـرا ً إىل رضورة الرتكيــز
عــى الفئــات العمريــة الواقعــة بــن ( )20-14عامــاً لكونهــا
ال تــدرك عواقــب اإلدمــان ،فتكــون  -لألســف  -صيــدا ً ســهالً
عــى املروجــن وتجــار املخــدرات .ودعــا إىل رضورة تضافــر
الجهــود املشــركة يف مكافحــة هــذه اآلفــة بــن مختلــف
الجهــات الحكوميــة واألهليــة ،مش ـرا ً إىل دور اإلعــام املهــم يف
مجــال التوعيــة ،ومثمن ـاً جهــود الشــؤون اإلســامية واألوقــاف
عــن طريــق الوعــاظ والخطبــاء ،ودور الرتبيــة يف نــر الربامــج
الهادفــة .وشــكر العقيــد إبراهيــم كبــن الــركاء الداخليــن
والخارجيــن والضبــاط ،وضبــاط الصــف بــاإلدارة عــى جهودهــم
املخلصــة لجهودهــم يف املحافظــة عــى أمــن البــاد والتضحيــة
بأرواحهــم مــن أجــل خدمــة هــذا الوطــن.
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مكتب قائد عام الشرطة يعقد اجتماع ًا حول الجودة

تــرأس العقيــد طــارق محمــد بــن ســيف مديــر مكتــب ســمو قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،اجتــاع املراجعــة
اإلداريــة للجــودة للوحــدات التابعــة مبــارشة للقائــد العــام الــذي عقــد ،بحضــور املقــدم عــي محمــد القــريص مديــر
إدارة االسـراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة ،ومديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام و مديــري األفــرع وفــرق
الجــودة ،وذلــك بقاعــة االجتامعــات الكــرى بالقيــادة العامــة .تــم يف االجتــاع مناقشــة املوضوعــات املتعلقــة بنظــام
تطبيقــات الجــودة حســب دليــل املراجعــة اإلداريــة ،ومراجعــة اإلج ـراءات التشــغيلية ،و وضــع التوصيــات الالزمــة
لهــا ،فضـاً عــن تفعيــل اختصاصــات الوحــدات التابعــة مبــارشة للقائــد العــام ،والتــي مــن شــأنها اإلســهام يف تعزيــز
الجهــود واألهــداف التطويريــة ملهــام الجــودة واملراجعــة اإلداريــة  ،كــا متــت مناقشــة مــا طبقتــه رشطــة رأس
الخيمــة مــن الخطــة االس ـراتيجية بهــدف تعزيــز معايــر الجــودة يف األداء ،و مبــادرات وزارة الداخليــة يف مختلــف
اإلدارات والقطاعــات مبــا يســهم بشــكل فعــال يف تطويــر وتحســن أداء العمــل الرشطــي و األمنــي عــى حــد ســواء.
يف ختــام االجتــاع وجــه املقــدم القــريص بــرورة اتخــاذ بعــض اإلج ـراءات الالزمــة التــي تدعــم نظــام تطبيقــات
الجــودة حســب دليــل املراجعــة اإلداريــة ،ومراجعــة اإلج ـراءات التشــغيلية وفــق الخطــة االس ـراتيجية للــوزارة يف
مجــال التطويــر والتحســن املســتمر بهــدف االرتقــاء مبســتوى الجــودة يف األداء الرشطــي.

«مرور رأس الخيمة»

تطلق حملة
«لسالمتك التزم
بقواعد المرور»

أطلقــت إدارة املــرور والدوريــات بــاإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور العميــد
غانــم أحمــد غانــم مديــر عــام العمليــات املركزيــة والعقيــد عــي ســعيد العلكيــم مديــر إدارة املــرور
والدوريــات ،واملقــدم أحمــد الصــم النقبــي مديــر فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري برشطــة رأس الخيمــة،
وعــدد مــن الضبــاط ،حملــة مروريــة تحــت شــعار ((لســامتك التــزم بقواعــد املــرور)) والتــي ستســتمر
لثالثــة أشــهر متتاليــة .حيــث تــأيت الحملــة املنظمــة يف جميــع إدارات املــرور عــى مســتوى الدولــــة ،انطالقــا
مــن اسـراتيجية وزارة الداخليــة ،الراميــة إىل تعزيــز الوعــي املــروري بــن كافــة أفـراد املجتمــع بهــدف نــر
اسـراتيجيتها املتمثلــة يف ضبــط أمــن الطــرق ،وضمــن أهــم مبادراتهــا الرئيســية ،وهــي تطويــر التعــاون مــع
الجهــات املختصــة ،لتوعيــة كافــة رشائــح املجتمــع بإرشــادات التوعيــة املروريــة الالزمــة .مــن جانبــه أوضــح
العميــد غانــم قائــد الحملــة عــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة ،بــأن الحملــة تهــدف إىل تكاتــف جميــع
الجهــات ورشائــح املجتمــع للعمــل مع ـاً بغــرض الحــد مــن الحــوادث املروريــة ،وخصوص ـاً تلــك الحــوادث
التــي تقــع نتيجــة لقلــة الوعــي والثقافــة املروريــة.

محطة شرطية

الخدمة الوطنية – والء وانتماء
ألقى المقدم أحمد الصم النقبي
مدير فرع التوعية واإلعالم المروري
بإدارة المرور والدوريات محاضرة بعنوان
"الخدمة الوطنية" وذلك خالل األمسية
التي نظمتها الهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف فرع رأس الخيمة
بالمركز الثقافي .
حــر األمســية الســيد  /عــي راشــد الخنبــويل مديــر
فــرع الهيئــة بــرأس الخيمــة وجمــع مــن موظفــي
الهيئــة والدوائــر واملؤسســات والجمهــور .وقــال
املقــدم أحمــد النقبــي إن خدمــة الوطــن رشف عظيــم
ووســام يوضــع عــى صــدر كل مواطــن ومواطنــة عــر
التــزود باملهــارات والقــدرات والعلــوم التــي متكــن
الشــباب مــن القيــام بواجباتهــم الوطنيــة  ،وذكــر أن
املواطنــة ليســت بــاألوراق الرســمية والوثائــق فقــط،
ولكنهــا شــعور يتخــذ الــروح مقــرا ً لســكنه .وأكــد
عــى أهميــة قانــون الخدمــة الوطنيــة يف ترســيخ قيــم
الــوالء واالنتــاء والتضحيــة يف ســبيل الوطــن والحفــاظ
عــى مكتســبات ومنجــزات الدولــة وتعزيــز مســرة
نهضتهــا وأمنهــا واســتقرارها ،الفتـاً إىل أن الدفــاع عــن

االتحــاد واجــب مقــدس عــى كل مواطــن و الخدمــة
العســكرية رشف للمواطنــن ينظمــه القانــون .
وقــال املقــدم أحمــد النقبــي إن الخدمــة الوطنيــة
مــا هــي إال تعب ـرا ً عــن حــب الوطــن واالنتــاء إليــه
والــوالء للقيــادة الرشــيدة والحــرص عــى ترجمــة ذلــك
كلــه إىل أفعــال تعــر عــن رشاكــة وطنيــة اســتثنائية
وتجســد تفاعــاً عميقــاً وســياقاً نبيــاً مــن أجــل
رفعــة هــذا الوطــن والــذود عــن مكتســباته التنمويــة
والحضاريــة  .وقــال املقــدم النقبــي إن قانــون الخدمــة
الوطنيــة يهــدف إىل تحقيــق أهــداف عــدة للوطــن
ومســتقبله وإبنائــه منهــا دعــم األمــن واالســتقرار
الوطنــي عــر تعزيــز مســاهمة املؤسســة العســكرية يف
خطــوات التنميــة مــن خــال دورهــا يف بنــاء العنــر
البــري لالســتفادة مــن قدراتهــا الهائلــة عــى هــذا
الصعيــد  .كذلــك فــإن الخدمــة الوطنيــة ســوف تســهم
يف غــرس مشــاعر الفخــر الوطنــي واالعت ـزاز بالــذات
والوطــن والقيــادة وتناقــل هــذه القيــم االيجابيــة
وغرســها لــدى األجيــال الجديــدة ،وبالتايل فــإن الخدمة
الوطنيــة ســوف تصبــح رضورة حيويــة ومطلبـاً أساســياً
يف مواجهــة العوملــة التــي تســهم يف تذويــب الهويــات

والخصوصيــات الوطنيــة واملجتمعيــة  .وأوضــح املقــدم
أحمــد النقبــي أن الخدمــة الوطنيــة ســوف تســهم
بــا شــك يف بنــاء الوعــي الــذايت وتعمــل عــى تثقيــف
الشــباب بالقضايــا االســراتيجية التــي تهــم وطنهــم،
حيــث تشــمل الخدمــة الوطنيــة التدريــب والتأهيــل
العســكري واملحــارضات الثقافيــة والعلميــة التــي
تهــدف إىل تنويــر الشــباب وتزويــده باملعلومــات
واملعــارف الالزمــة لإلطاحــة بالقضايــا واألولويــات ذات
الصلــة باألمــن القومــي للدولــة  .وذكــر املقــدم أحمــد
النقبــي أن الخدمــة الوطنيــة تفــرض عــى كل مواطــن
مــن الذكــور ويكــون التحــاق اإلنــاث بهــذه الخدمــة
اختياريــاً  .ويشــرط يف املنتســب أنهــاء مرحلــة
الثانويــة العامــة أو إمتــام ( )18عامـاً مــن عمــره عــى
أال يتجــاوز عمــره ( )30عامــاً  .والخدمــة الوطنيــة
تشــمل فــرات تدريبيــة عســكرية وأمنيــة للجنــدي
يف إحــدى وحــدات القــوات املســلحة ،ومــدة الخدمــة
ســنتان للحاصلــن عــى مؤهــل أقــل مــن الثانويــة
العامــة و ( )9شــهور للحاصلــن عــى الثانويــة العامــة
فأعــى .

تخريج سبع دورات
تدريبية بمعهد تدريب
الشرطة

خــ ّرج الرائــد عبــد اللــه محمــد الحيمــر مديــر
معهــد تدريــب الرشطــة باإلنابــة 7 ،دورات تدريبيــة
متفرقــة والتــي عقــدت يف معهــد تدريــب الرشطــة.
وأشــار الرائــد الحيمــر إىل أن القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة متمثلــة يف معهــد تدريــب الرشطــة،
قــد ســعت إىل صقــل وتطويــر مهــارات منتســبيها،
بطــرح املزيــد مــن الــدورات يف إطــار اس ـراتيجيتها
الراميــة إىل تطويــر وإبــراز املــوارد البرشيــة،
لتحقيــق االســتفادة امل ُثــى منهــا بتطبيــق أحــدث
االسـراتيجيات التدريبيــة الحديثــة التــي مــن شــأنها
تحقيــق اإلنتاجيــة العاليــة ،بهــدف اإلســهام يف رفــع
الكفــاءة والف ّعاليــة ملنتســبيها ،مبــا يحقــق رفعــة
الوطــن .ويف ختــام التخريــج دعــا الرائــد عبــد اللــه
الحيمــر الخريجــن ،إىل تطبيــق مكتســبات الــدورة
ميدانيـاً يف مواقــع عملهــم ،لتحقيــق الفائــدة املثــى
مــن التدريــب وتحقيــق غايــة الوصــول إىل الجــودة
املهنيــة املطلقــة بتميــز وظيفــي منقطــع النظــر،
مــن خــال تطبيــق أســاليب التدريــب والتطويــر
الحديثــة.
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الجرائم اإللكترونية..
توظيف خاطئ لتقنية المعلومات
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ُّ
تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة سباقة في
اإلسهام بوضع تصورات لمكافحة كل أشكال
الجرائم المستحدثة من خالل مشاركاتها واحتضانها
للمؤتمرات واالجتماعات ذات الصلة بهذه
الجرائم،ومن ناحية أخرى تعمل االستراتيجية الشاملة
لوزارة الداخلية للتركيز على الجانب الوقائي في
مكافحة الجريمة وإقرار األمن واالستقرار والسالمة
العامة بين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة
لمكافحة تلك الجرائم
مع التسلح بالخبرات الالزمة
ً
التي أخذت باالنتشار والتوسع تزامنا مع التطور
الذي تشهده تلك التقنيات على مستوى العالم ،
مادفع بضعاف النفوس لتوظيفها من أجل تحقيق
غايات شريرة ربما يتعلق بعضها بالمساس باآلداب
العامة أو االبتزاز والتشهير وغيرها مما يمارسه
أولئك المجرمون إن عددنا توصيف الجريمة واحد،
ولكن باختالف الدوافع.
حوار موسع أجريناه مع الرائد عبد اهلل سباع مدير
فرع الجرائم التقنية بالقيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة حول مفهوم وأشكال الجرائم اإللكترونية
ومسارحها التي تمارس فيها وما يتبعها من
توصيفات ،والتشريعات التي تطال مرتكبيها
بالعقاب ومعالجاتها ،وإليكم تفاصيل الحوار.
حوار  :سعد الدغمان
تصوير  :مصطفى ايبي

,,

التدريب واإلعداد الجيد هو سبيل
للقضاء على الجريمة أيًا كانت
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حوار

الرائد عبد اهلل سباع :
«جرائم لها أهمية
قصوى في عملنا»

نشاط غير أخالقي

كل سلوك أو نشاط غري مرشوع أو غري أخالقي يرتكب باستخدام الحاسب اآليل وتلعب
فيه البيانات واملعالجة التقنية والربامج واملعلومات دورا ً ئيسياً وقد تأخذ أي شكل من
أشكال الجرائم التقليدية ،ولكن باستخدام تقنية املعلومات كام نص املرشع االمارايت يف
قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات رقم  5لسنة .2012
أخطار

الجرائم اإللكرتونية مفهوم شامل وقد تكون نتائجها متعددة االتجاهات والتأثريات ويف
عدة مجاالت مثل املساس بالحقوق والحريات ،االستيالء عىل أموال الغري بدون و جه
حق بطرق احتيالية ،وباستخدام تقنيات حديثة ومجاالت أخرى منها املساس باآلداب
العامة ،ويف هذا الجانب فآثارها خطرية  ،حيث عىل سبيل املثال نرى يف اآلونة االخرية
انتشار بعض الظواهر التي تعد إجرامية يف ظل مكافحة الجرائم التقنية مثل اخرتاقات
أجهزة األفراد أو املؤسسسات والحصول عىل بيانات أو صور أو معلومات تخص تلك
الجهات بالتي تستخدم يف االبتزاز والتشهري ،وبالتايل قد تؤثر عىل العالقات االجتامعية
واألرسية من ناحية اآلداب العامة ،ويف املقابل قد تزيد هذه التأثريات إىل درجة ارتكاب
جرائم عنف أو قتل او انتحار إذا ماوصلت الحالة إىل أقىص درجاتها ،فهي جدا خطرية
من وجهة نظرنا الشخصية.
الفرق بين جريمة وأخرى

هذه الجرائم لها أهمية قصوى يف عملنا ،حيث تم استحداث قسم الجرائم املنظمة سنة
 2008محلياً ،ومن ثم تم اعتامده من وزارة الداخلية بتخصصاته األربعة وأحدها هو
(فرع مكافحة الجرائم التقنية) الذي أولت وزارة الداخلية له جل االهتامم ملدى إدراكها
بأهمية هذه الجرائم النوعية ومدى تأثرها بالتقنيات الحديثة ومدى تأثريها عىل مسرية
األمن العام والخطط واألهداف االسرتاتيجية التي ترعاها الوزارة يف ظل رؤية سيدي
سمو وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ورعاه.
كام أنوه أن الجرائم التقنية كام أسلفنا باملفهوم البسيط بأنها جرائم قد تكون تقليدية،
ولكن تم استخدام إحدى التقنيات الحديثة سواء كأداة الرتكاب الجرمية أو ضحية تم
حذفها أو إتالفها أو رسقتها ..إلخ من الجرائم املنصوص عليها يف القانون املذكور أعاله.
بالتايل فإن تصنيفها عىل أساس أنها مبستوى الجرائم األخرى قد يكون شيئاً نسبياً يختلف
من جهة إىل أخرى ،ومن وجهة نظرنا فإنها ترقى إىل مستوى الجرائم األخرى.
توعية الجمهور

و يف إطار املنهجيات الحديثة واهتامم القيادة العليا بهذه الجرائم املستحدثة ،فقد
أولت إدارة البحث الجنايئ جل اهتاممها ملكافحتها والعمل عىل توعية الجمهور
بطبيعتها ومدى خطورتها عىل األمن العام واملجتمع ،ومن هذه املبادرات ماتقوم به
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اإلدارة من توعية طلبة املدارس والجامعات والكليات وورش العمل التي تقام لبعض
الفئات املستهدفة من الجمهور لتعريفهم مبخاطر الجرائم الحديثة وكيفية التصدي لها،
ناهيك عن الدورات التخصصية التي تقوم بها الوزارة لضامن جاهزية العاملني عىل إنفاذ
القانون للتصدي للجرائم التقنية .
أشكال الجريمة

من أكرث األشكال التي تم ضبطها جرائم اآلداب العامة مثل( :جرائم شبكات التواصل
االجتامعي كرسقة الصور او املعلومات الشخصية ،انتحال الشخصية االعتبارية أو
االفرتاضية أو الحقيقية ،رسقة الربيد اإللكرتوين ،رسقة الحسابات االجتامعية من خالل
اإلخرتاقات اإللكرتونية أو اإلهامل يف بعض األحيان من أصحاب تلك الحسابات ،الدعارة
اإللكرتونية..إلخ ) ،وكذلك الجرائم املالية التقنية ،مثل االستيالء عىل أموال الغري بطرق
احتيالية باستخدام تقنية املعلومات مثل( :جرائم بطاقات االئتامن ،جرائم غسل األموال،
أرصدة الهواتف و مصيدة الجوائز الوهمية ..إلخ ).
المسارح االفتراضية

وقد توصف هذه الجرائم بأنها عابرة للحدود ،وذلك لظروف وطبيعة ونوعية هذه
الجرائم بسبب تعدد مسارح الجرمية بشكل أسايس وخاصة املسارح االفرتاضية ،حيث
ميكن أن يكون مرتكب الجرمية يف البلد  1ويستخدم جهاز حاسب آيل يف بلد  2للدخول
عىل جهاز آخر يف بلد  3الرتكاب جرميه معينة يف بلد  ،4والتي تكون آثارها متتد
للبلد  5أو  6وهكذا ،ومع ذلك فإن القوانني املحلية والدولية تعارفت عىل طبيعة
هذه الجرائم وشكلت التنظيامت الدولية املناسبة أولويات للتعامل مع نوعية هذه
الجرائم مثل أفرع مكافحة الجرائم التقنية بالقيادة التابعة لوزارة الداخلية ،والوحدات
التنظيمية يف اإلنرتبول مثالً وكذلك هيئة تنظيم تصاالت ،و املراكز التخصصية لدى
املصارف يف مكافحة جرائم النصب واالحتيال االلكرتوين وغريها من الجهود املبذولة
يف هذا اإلطار ،وهنا أنوه أن هناك تعاوناً تاماً مع جميع الرشكاء االسرتاتيجيني الالزمني
ملكافحة هذه النوعية من الجرائم املستحدثة ،وأنه يتم القبض عىل مرتكبيها يف أغلب
األحيان نتيجة التعاون الدويل املشرتك بناء عىل االتفاقيات املربمة بني األطراف .وأكد أن
أغلب الترشيعات تلزم معاقبة مرتكبي هذه الجرائم حتى لو تخطت الحدود الجغرافية
ملكان ارتكاب الجرمية.
التشريعات والقوانين

ويعترب القانون االتحادي رقم  2لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
هو القانون املطبق يف دولة االمارات والذي تم تعديله ليكون قانوناً اتحادياً رقم 5
لسنة  ،2012والذي أراه من وجهة نظري الشخصية من أشمل القوانني التي غطت كافة
الجرائم املنصوص عليها يف القوانني األخرى ،والتي أرى أن املجرم ال مفر له من العقاب

حوار

يف ظل مواكبة الدولة للترشيعات الحديثة بشكل مستمر ورسيع.
نسبية الجريمة

أكثرها انتشارًا

وبنا ًء عىل اإلحصائيات أستطيع القول ،إن جرائم النصب واالحتيال واالستيالء عىل أموال
الغري بطرق احتيالية باستخدام تقنية املعلومات هي من أكرث الجرائم انتشارا يف دولة
اإلمارات ،باإلضافة إىل جرائم االبتزاز والتشهري اإللكرتوين.
المعالجة

وهنا يتم معالجة تلك الجرائم بتلقي البالغات والشكاوى وعمل اإلجراءات القانونية الالزمة
للوصول إىل الحقيقة من خالل آلية البحث والتحري وتقيص الحقائق واملراقبات وتجنيد املصادر
سواء بالطرق التقليدية أو املباحث اإللكرتونية للوصول إىل مرتكبيها وتسليمهم للعدالة لتطبيق
القانون عليهم .وأما عن سبل الحد منها فهي كثرية وذلك من خالل التدريب واإلعداد الجيد
للكوادر العاملة يف هذا املجال بالذات ومن خالل ورش العمل املشرتكة بني وزارة الداخلية
و العاملني يف وزارة العدل ،وكذلك من خالل توطيد العالقات مع الرشكاء االسرتاتيجيني ومن
خالل توعية الجمهورين الداخيل والخارجي مبدى آثار ومخاطر الجرائم التقنية الحديثة وكيفية
التعامل معها والتصدي لها وتشجيعهم عىل التواصل مع الرشطة دامئاً وعدم الخجل والرتدد مهام
كانت الجرمية بسيطة ،وذلك يك ال نرتك أي مجال للمجرم أن يتطور أو يطور مهاراته واالستمرار
يف هذا املجال ،مام يصعب إنجاز العمل الرشطي يف الحفاظ عىل أمن وسالمة أفراد املجتمع.
اتفاقيات دولية

هناك تعاون مستمر مع كافة املستويات يف الدولة بني الجهات األمنية أو املجتمعية أو
الخاصة ،وذلك للحد من الجرائم التقنية  ،كام تربطنا عالقات واتفاقيات دولية مع العديد
من الدول للعمل يف ذات اإلطار.
وسائل التصدي

وتعترب وسائل اإلعالم هي إحدى األسلحة التي نتسلح بها للتصدي للمخاطر بشكل عام و
مكافحة الجرائم التقنية بشكل خاص من خالل إيصال أصواتنا وآرائنا وتقاريرنا وحقائقنا
التي يطلع عليها الجمهور وبالذات الخارجي للتعرف عىل بعض املخاطر التي قد تكون
قريبة منهم ،ولكن التوعية اإلعالمية هي التي أدت إىل انتباه الجمهور بتلك املخاطر واتخاذ
التدابري الالزمة للتصدي لها.
بماذا تنصحون؟

ننصح الجمهور بتوخي الحيطة والحذر من التقنيات الحديثة فهي سالح ذو حدين وال بد
من التعرف عىل الجانبني لتجنب األرضار التي قد تنجم عنها ،وجدير بالذكر دور األرسة و
املؤسسات التعليمية يف حامية األبناء من مخاطر التقنيات الحديثة وخاصة شبكات التواصل
االجتامعي ،والتي تبدأ منها نواة اإلجرام التقني من وجهة نظرنا من خالل التعارف وعرض
الوسائل املتعددة من صور وصوت وفيديو ومواقعهم الجغرافية ،والتي ال يدركها الكثري من
الناس ،والتي قد تستخدم ضدهم يف املستقبل ،كام أنصح برضورة استخدام الربامج األصلية
والغري مقلدة من برامج تشغيلية أو برامج الحامية ضد االخرتاقات أو الفريوسات ،حيث
إنها خط الدفاع األول لحامية أجهزتهم ،مع رضورة وضع أرقام رسية دامئاً لهواتفهم الذكية
ومحاولة تعريف هذه األجهزة وإعدادها بأنفسهم أو من يثقون بهم وال يلجأون إىل محالت
تجارية أو أشخاص غري موثوق بهم ،ألن ذلك يعطي فرصة ترسيب ملعلوماتهم الشخصية
سواء بعمد أو بغري عمد ،وبالتايل إساءة استخدامها وتعريض أنفسهم أو سمعتهم للخطر.
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رئيس التحرير
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إضاءات

وقد تم التطرق إىل تعريف الجرائم التقنية أو اإلكرتونية ،أما الجرائم األخرى فقد تكون تقليدية
ولكنها ارتكبت باستخدام تقنية املعلومات ،وأعتقد أن الجرائم التقنية هي إحدى الجرائم
املستحدثة والناتجة عن التغري املضطرد لنمو وتقدم وتطور الشعوب والدول ،وال فرق يف الجرائم
من ناحية مخالفة السلوك وإمنا الفرق يف مدى جسامة الفعل وطرق ارتكابها وشخصية املجرم
وفيام إذا كانت الدولة تجرمها من عدمه مبا يسمى نسبية الجرمية.

دورة صقر الرمضانية
في البداية أغتنم الفرصة ألقدم لكل أبناء األمة اإلسالمية
والعربية التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر
السعيد...
إن ألوان وأهداف التنافس عديدة ودورة صقر الرمضانية
عشنا معها فرحة اليوبيل الفضي ومرور  25سنة من التميز
والتقدم والتطور في خدمة شبابنا الرياضي وتجمعهم في
ليالي رمضان في رحاب نادي ضباط الشرطة ،حيث قضينا
أمسيات رياضية جميلة حافلة بالرؤى الثابتة ،حيث تتناثر
الحروف عاجزة عن اإلدالء بالمكانة التي سطرتها هذه الدورة
التي تحمل بكل فخر واعتزاز اسم الوالد القائد صقر القاسمي
(رحمة اهلل عليه).
لقد أسعدني ما رأيته من تفاعل وتعاون جماهيري الفت وأداء
موفق من الفرق التي شاركت بمختلف الدورات السابقة ،مع
جميع اللجان ،رافعة شعار التنافس الشريف فيما بينها ،كما
أسعدني كثيراً الترابط واأللفة التي تميز جميع المتواجدين
على أرض نادي ضباط الشرطة ،مما يساعد على قضاء وقت
مفيد وهادف ،ويلبي كافة الطموحات.
إن تنظيم الدورة برئاسة العقيد أحمد سالم السلومي
يعتبر شك ً
ال من أشكال تجديد النشاط وغرس روح الفريق
وحب العمل ،حيث ظهر حفل االفتتاح وأوبريت صقر العرب
بأحلى مايكون بشهادة حضور الحفل من داخل وخارج الدولة،
والننسى عمل اللجان الماضية عبر الدورات السابقة التي
سهرت وقدمت خالصة خبراتها لهذه الدورة العريقة حتى
وصلت لهذه المكانة العالية بين الدورات.
وكل عام والجميع بألف خير.

تحقيق

برامج األطفال بين الهادفة والضارة

دعوة إلى متابعة صارمة من
قبل األسرة للتعرف على

ما يشاهده األطفال
تربية أسرية هادفة

في ظل التقدم
الحضاري أصبح من
الضروري البحث في
كافة الوسائل لحماية
أطفالنا من البرامج
الضارة والعمل على
تقديم الهادف منها
التي تساهم في
صقل مواهبهم واألخذ
بيدهم لطريق السداد
والرشاد لتعديل
سلوكهم وصقل
مواهبهم وحمايتهم
من االنحراف .وفي
محاولة إليضاح القضية
التقت (العين الساهرة)
ً
عددا من المسؤولين
ورجال الفكر واألخصائيين
النفسيين للوقوف
على هذه المشكلة
التي تواجه المجتمع.
تحقيق  /زكي األشـــقر
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يقول االستشاري النفيس روحي عبيدات ،إن اإلنسان هو اإلنسان أينام كان وهو
ابن بيئته يتأثر بها ويؤثر فيها ،ولكن وسائل اإلعالم عليها مسؤوليات جسام لتقديم
برامج هادفة للطفل وتعليمه وصقل مواهبه ،كذلك األرسة مطالبة أن تحفظ
أطفالها وتتبع أساليب تربوية هادفة لخلق جيل جديد ،كام عىل املؤسسات
األهلية وخاصة النسوية عمل دورات تثقيفية هادفة لألمهات من أجل تربية
أرسية تعود بالنفع عىل األبناء واملجتمع ،وعىل اآلباء أيضاً مراقبة أطفالهم
ومتابعتهم يف البيت وخارج البيت والتعرف عىل أصدقائهم وحثهم عىل رضورة
االبتعاد عن أصدقاء السوء ونقل عادات ومامرسات خاطئة مثل التدخني وغريها،
إن املؤسسات الرتبوية تتحمل املسؤولية الكاملة يف تربية وتوجيه الطفل إىل
الطريق السليم ،وأضاف عبيدات ،الشك إن السلوك العدواين ومشاكل العائلة لها
عالقة بني مشاهدة التلفاز ،مثالً فالسلوك العنيف رمبا يفيض إىل الجرمية وخاصة
عند فئة املراهقني الذين هم أكرث عنفاً ،فالطفل مييل إىل التقليد سواء نقلها من
التلفاز أو من داخل األرسة.
الطفل يميل للتقليد

واستعرض الدكتور عىل إبراهيم خالل حديثه العديد من الجوانب السلبية التي
تقدمها وسائل اإلعالم وخاصة التلفاز الذي يعرض أفالماً عنيفة كاملصارعة مثالً
فيقلدها الطفل مع زمالئه يف املدرسة أو الحي (الفريج) وتكون الكارثة أن أحدا ً
منهم قد أصيب بكرس يف قدمه أو يده ،وهناك مجموعة من الربامج الكرتونية
الخاصة باألطفال التي تتسم بالعنف فتكون خطرا ً عليهم أيضاً ،ألن الطفل مييل إىل
التقليد .وطالب الدكتور عيل بتخفيض عدد مرات ظهور مثل هذه الربامج ،وعىل
وزارات الرتبية والتعليم أن تقوم بإعداد برامج تثقيفية متلفزة وغريها ملجابهة
آثارها عىل األطفال وسلوكهم .وببساطة إن مجرد تقليد ما يشاهد يف وسائل اإلعالم
هو وسيلة واحدة فقط من مشاهدة العنف التي تساهم يف نتائج سيئة لدى
األطفال والشباب .وأضاف ،يجب أن ال نغفل ألعاب الفيديو ،حيث يستطيع الطفل
مشاهدة أفالم العنف يف غرفة نومه ومع غريه من الزمالء يف غفلة من رقابة اآلباء.
تقديم برامج مفيدة

وتقول الدكتورة منى رمضان املتخصصة يف مجال تربية األطفال ،إن مشاهدة العنف
بصوره املتكررة من قبل الطفل تزوده بشحنة من االنفعاالت ،ومن هنا يكون
الطفل قد تسلح بالعنف من خالل هذه املشاهدات ،لذلك البد من املسؤولني
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االستشاري النفسي روحي عبيدات

الدكتور على إبراهيم

األخصائي النفسي علي صالح

االهتامم بالطفل بصورة أفضل وتقديم برامج نوعية مفيدة ونافعة تجعله قادرا ً عىل
التكيف يف حياته بصورة ناجحة ومفيدة وعدم هيمنة أفالم العنف عليه .وتشري
الدكتورة منى إىل اآلثار الجسدية التي من املمكن أن تؤثر عىل الطفل جراء االستمرار
يف مشاهدة األفالم العنيفة .وتقول ،إن أفالم العنف والرعب تؤدي إىل أمراض جسدية
والتأخر الدرايس ،وقد يصاب الطفل باألرق وعدم النوم الكايف .وأكدت رمضان أن معظم
اآلباء ال يتنبأون خالل العرش سنوات األوىل بردود فعل الرعب عند األطفال ،ألن مستوى
النمو املعريف عند الطفل يؤثر عىل كيفية إدراكه للحوافز اإلعالمية .وتساءلت الدكتورة
منى ،هل الطفل يدرك كل ما يقدمه التلفاز؟ نعم فاألطفال من ِس ِّن ستة أشهر ،وحتى
سنة يُ ِح ّبون مشاهدة األحداث املتكررة يف برامج التلفزيون ،وعىل هذا فتُعترب إعالنات
التلفزيون املختلفة مع تكرارها من الربامج املفضلة لدى الطفل يف هذا العمر .أما
األطفال يف ِس ِّن عامني ،فيبدأون بإدراك الخط العام للقصص الصغرية ،واألطفال بني
العامني والثالثة أعوام ،تكون لديهم البديهة ال َج ِّيدة لتفهم الوضع اإلجاميل حولهم.
واألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة ،أي يف ِس ِّن الرابعة من العمر ،تكون لديهم القدرة
عىل جمع كثري من األحداث يف آنٍ واحد ،دون ترتيب ملا يسمعونه أو يشاهدونه .لذلك
ِ
أحداث التلفزيون  ،ما بني املايض والحارض ،والتحرك معه
ميكنك مساعدة طفلك يف ربط
من حدث إىل آخر ،ومن مشهد إىل مشهد.

المستشار جمال المري

محمد الجسمي

واجبات أولياء األمور

ويقول األخصايئ النفيس عيل صالح إن هناك واجباً عىل أولياء األمور تجاه أطفالهم،
خاصة األمهات ،إذ َعلي ِه َّن اختيار الربنامج التلفزيوين ِطبقاً لعمر الطفل ،فاألطفال يحبون
األلوان الفاتحة ،والحركة ،والصوت ،كام أن األطفال الصغار مييلون إىل القصص البسيطة،
واألشياء التي تتناسب مع ظروف حياتهم املعيشية و برامج تلفزيونية أخرى متن ِّوعة،
مثل برامج الرسوم املتحركة ،أو برامج ُمسلِّية أخرى ،فكل هذه الربامج ُو ِضعت ِخ ِّصيصاً
لألطفال يف ِس ِّن الرابعة .وأضاف قائال ً،عىل األم كذلك التفاعل مع طفلها من خالل
محاولتها مشاهدة برنامج تلفزيوين معه لتوضيح عالقة التلفزيون مع الحياة اليومية،
وجذب طفلها من خالل برنامج مشرتك بينهام يكون مناسباً للطفل ،ويجب عليها اختيار
الربامج التي تساعده وتناسبه يف تنمية ذاكرته وقدرته العقلية .
آثار أفالم العنف كارثية

ويتناول املستشار جامل املري انعكاسات أفالم العنف عىل الطفل من خالل مامرسته
اليومية يف املجتمع فيقول ،إن االستخدامات السيئة للوسائل التكنولوجية الحديثة
قد تؤثر عىل األطفال تأثريا ً سلبياً إذا استخدمت بطريقة خاطئة وبعيدة عن عيون
األهل واملراقبة الدامئة ،مام قد ينذر بكارثة مجتمعية ال تحمد عقباها .وأضاف ،إن
هناك زيادة ملحوظة يف عدد الجرائم التي يرتكبها األطفال جراء التقدم التكنولوجي
واالنفتاح ،مشريا ً إىل أن الطفل قد يرتكب الجرمية وهو ال يعرف كيف تكون نهايتها،
حيث من املمكن أن تقوده إىل السجن أو أحد مراكز األحداث يف الدولة .وذكر
أن هناك العديد من القضايا منها الرسقة واالغتصاب عن طريق املحاكاة
والتقليد ألفالم الرعب والجنس واالغتصاب ،لذلك البد أن نقدم للطفل
مادة أو نرشة إرشادية تكون قادرة عىل تفتيح ذهن الطفل ليفرق بني
الخيال والواقع ،وعىل املؤسسات أن تلعب دورا ً كبريا ً يف توجيه الطفل
إىل ما هو مفيد ونافع واالبتعاد عن الضار مثل االنتساب لألندية
ومامرسة الرياضة النافعة للجسم وغريها من األمور التى تصل بالطفل
إىل بر األمان .
هيمنة فكرية أجنبية

وتؤكد دراسة لليونسكو أن التلفزيونات العربية تستورد من الدول األجنبية
مثل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ما بني  % 60و % 70من
مجموع برامج األطفال التي تعرضها للمشاهدين.
وهذا يعني أن هناك هيمنة
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فكرية عىل أطفالنا مبعثها الدول الغربية .وقد تكون هذه املشكلة عربية عامة وليست
مشكلة خليجية ،لكن خصوصية املجتمع اإلمارايت تجعل التلفزيون هو الوسيلة املتاحة
للحصول عىل الرتفيه والتسلية وخصوصاً إذا علمنا أن الطفل اإلمارايت يقيض حوايل ست
ساعات عىل األقل أمام التلفزيون كل يوم .وقد أظهرت البحوث أن نحو  ٪ 8فقط
من اآلباء يشاركون أطفالهم مشاهدة الربامج التلفزيونية وأن نحو  % 92يشاهدون
الربامج بدون مراقبة.
العنف يولد الجريمة

ويقول املحامي هاين مرجان الخبري يف شؤون جرائم األطفال ،إن الطفل ال يعرف الجرمية
املنظمة وال يعرف ماذا يفعل ،بينام يقوم باألفعال دون قصد ،ولكن يف النهاية تسمى
جرمية وفقاً للقانون .والجرمية جاءت من خالل مشاهدة أفالم عنف أو رعب يتخلله
الرسقة مثالً ،من هنا ندرك أهمية تقديم املواد اإلعالمية النافعة واالبتعاد عن الربامج
الضارة .وحمل املحامي هاين املسؤولية الكاملة لألرسة واملجتمع النحراف الطفل جراء
مشاهدته أفالم وبرامج ضارة .ويقول ،لقد رأيت أطفاالً من عائلتي يرفعون السكاكني
لبعضهم ،فقلت لهم :ملاذا اللعب بالسكني؟ فقال أحدهم :نحن نعمل مثل (الننجا)،
وهو مسلسل يعرض لألطفال .إن التقليد األعمى للطفل قد يجلب الجرمية لنفسه
وألهله ،داعياً اآلباء واالمهات إىل مراقبة أطفالهم يف البيت وخارجه ،متهامً بعض
املؤسسات بالتقصري تجاه األطفال لعدم قدرتها عىل جذبهم إليها مبا ينفعهم واملجتمع.
قنوات هادفة

ويقول الدكتور عصام عبد املنعم إسامعيل ،إن معظم الناس تثق مبا ميكن أن تقدمه
وسائل اإلعالم من تثقيف وتعليم وتوجيه لألطفال ،فاليوم نشاهد العديد من القنوات
اإلسالمية الهادفة توجه منطاً مقبوالً من اإلعالم التثقيفي اإلسالمي الهادف ،ويشري الدكتور
عصام إىل حجم إقبال الناس عىل القنوات الهادفة ألنها تريض ميول أطفالهم مبشاهدة
برامج متنوعة ممزوجة بني أفالم الكرتون واملقدمني الصغار ،وبني تجنب أي مشهد أو

فكر قد يؤذي األطفال ،وبنفس الوقت يقدم لهم الثقافة والتعاليم اإلسالمية والعلوم
األخرى بقالب سهل .ويقول أيضاً ،من الرضوري اللجوء إىل إشباع رغبات األطفال يف
االطالع عىل بعض الوسائل اإلعالمية عرب (فلرتة) ما يقدم لهم .مضيفاً إن بعض الربامج،
مثل( :البوكيمون) و(أبطال الديجيتال) وغريها ،تعد من أكرث الربامج رواجاً بني األطفال،
بسبب ما تحيطه الرشكات املصنعة لها من ألوان وحركات ورسومات وشخصيات تثري
األطفال ولكنها ضارة لهم خاصة عندما تشتمل عىل رموز وشعارات لديانات ومنظامت
منحرفة ،وقد يقول قائل ،إن هذه مجرد رسوم متحركة لألطفال تقدم تسلية غري مؤذية،
لكن تأثريها عىل املشاهد كبري مام يجعلها حملة إعالمية ناجحة تلقن املشاهدين أمورا ً
دون شعورهم.
آراء أولياء األمور

ويقول محمد الجسمي ،إنه مع تعدد القنوات التلفزيونية التي أصبحت بالعرشات
إن مل تكن باملئات فإن مشاهدة األطفال للربامج أصبحت يف هذا املنعطف مسؤولية
األرسة ،ومع هذا فاألمر ال يتطلب رقابة صارمة من اآلباء واألمهات بقدر ما يتطلب
توضيحاً ما يف الربامج التي يشاهدها األطفال من جانب املصداقية والتعليم ،وأن يكونوا
متلقني إيجابيني وليسوا متفرجني سلبيني يتقبلون دوماً ،وبتسليم كامل كل ما يعرض
عليهم .وهذا األمر يحتاج بالتأكيد إىل متابعة صارمة من قبل األرسة التي من واجبها
أن تعرف ماذا يشاهد أطفالها يف هذه القنوات ،وخصوصاً الغالبية العظمى من الربامج
التي تبث لألطفال هي برامج تأتينا من الخارج وهي ال تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا
وأعرافنا وهذا األمر له ردود فعل كبرية يف نفوس األطفال ،حيث يتعلمون من التلفزيون
ويشاهدون الكثري من األعامل ،لكنهم يصطدمون بالواقع املعيش الذي يختلف متاماً
عن الذي شاهدوه ،وهذا األمر يخلق لديهم ازدواجية كبرية يف تفكريهم .هذا جانب
والجانب اآلخر هو أن الكثري من هذه األفالم يجعل من الشخصية الرشيرة منوذجاً
يحتذى به وبطالً يقلده األطفال ،وهذا أمر خطري.

األمر ال يتطلب
رقابة صارمة م
ن
ا
آلب
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و
األ
م
ما في البرامج ا
هات بقدر ما يت
لتي يشاهدها
األ
ط
فا
طلب توضيحًا
ل
م
ن
جانب المصد
اقية والتعليم
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ً
الشرطة المجتمعية تنظم ملتقى نسائيا
حول احرتام خصوصية المرأة

ً
تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة ،نظمت إدارة الشرطة المجتمعية ملتقى نسائيا تحت
أنت بأمانة) الرامي إلى عقد حوار عن احترام خصوصية المرأة ،وذلك في قاعة أماسي لألفراح .
شعار (جوهرة ِ
تغطية المالزم أول  :زينب يحيى  -تصوير  :نجيم
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واشتمل الحفل الذي حرضه العميد عبدالله خميس
الحديدي مدير عام إدارة العلميات الرشطية واملقدم
عبدالله راشد املزروعي مدير إدارة الرشطة املجتمعية
وعدد من الضباط والرشطة النسائية إىل جانب جمع
غفري من أصحاب الصالونات النسائية والعامالت بها
واملواطنات ،عىل العديد من الفقرات ،حيث بدأ بآيات
عطرة من الذكر الحكيم ،تاله كلمة للعميد عبدالله
خميس الحديدي الذي أكد عىل أهمية دور املرأة اليوم،
وما تتلقاه من اهتامم كبري من القيادة الرشيدة التي
جعلتها تتبوأ أعىل املراتب واملناصب ،وتطرق إىل بعض
املامرسات االجتامعية السلبية الخطرية التي تؤدي إىل
جرائم متنوعة ومختلفة يعاقب عليها القانون ،موضحاً
بأن األجهزة األمنية عىل مستوى الدولة بتوجيهات
حثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الداخلية ،ومبتابعة
مستمرة من سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة ،تعمل
دامئاً عىل التصدي لجميع الظواهر السلبية الدخيلة
عىل املجتمع اإلمارايت من خالل استخدام أفضل
التقنيات املتطورة والدقيقة واألكرث كفاءة ،والتي تعمل
عىل الوصول إىل الجناة أو مرتكبي الجرائم بكل سهولة
وبرسعة عالية مع الحفاظ عىل خصوصية الشايك أو
املجني عليه ،سواء كان ذكرا ً أم أنثى ،ويتم التعامل
بكل رسية وجدية تامة مع كافة الشكاوى التي تتلقاها
األجهزة الرشطية متمثلة بإدارات الرشطة املجتمعية
من املواطنني واملقيمني عىل حد السواء.
وكشف الحديدي عن أن رشطة رأس الخيمة قد
تعاملت مع العديد من القضايا والشكاوى املتعلقة بـ
«االبتزاز» والوصول إىل الجناة ووضع الحلول املناسبة
لها دون وصولها ألروقة املحاكم حتى ال تتسبب
مبشاكل عائلية أو أرسية أخرى ،وطأمن جميع الفتيات
عىل وجه الخصوص من ظاهرة «االبتزاز» ،داعياً إياهن
بأن يضعن ثقتهن التامة باألجهزة األمنية لدى الدولة
والتقدم رسيعاً بالشكوى حتى ال تكرب املشكلة وتصبح
ضحية له ،مؤكدا ً بأن رشطة رأس الخيمة وعىل رأسها
سمو القائد العام الذي ال يدخر وقتاً وال جهدا ً يف حل

جميع مثل تلك القضايا والشكاوى بكل إنسانية ،
ميتلكون من التقنية الالزمة والخربة الكافية ملطاردة
«املبتز» أينام كان لتقدميه للعدالة .وقال ،توجد
لجنة خاصة بالرشطة تقوم باالطالع عىل نوعية آالت
التصوير املستخدمة داخل املحال التجارية املختلفة،
مشريا ً إىل أنه تم عقد رشاكات واتفاقات مع الجهات
ذات االختصاص املشرتك لوضع ضوابط مهنية متنوعة
ومتعددة داخل وخارج اإلمارة لتلك املحالت .
وأبان بأنه سيتم خالل الفرتة القادمة استحداث رقم
خاص لتلقي الشكاوى املختلفة والتعامل معها ،داعياً
إياهن إىل التفاعل والتعاون الالزم الذي سيعمل عىل
تحقيق نرش األمن واالستقرار يف املجتمع ومحاربة
الجرمية قبل وقوعها ،ودعاهن إىل زيارة املوقع
اإللكرتوين الذي من خالله سيتم استقبال كافة
مقرتحاتهن وشكاويهن والتعامل معها وعدم تجاهلها
مطلقاً ،وهو كالتايل  ، www.fms.ae :مؤكدا ً بأنهم
يشجعون املشاريع التجارية ملا لها من فائدة للشخص
املالك وألفراد املجتمع ،مع مراعاة وجود الضوابط التي
تكفل حقوق الطرفني ،دون وقوع املشاكل واألذى .
ثم تحدث املقدم عبدالله املزروعي ،مدير إدارة
الرشطة املجتمعية ،عن أهمية دور املرأة وأنها لعبت،
وما زالت ،دورا ً مهامً يف الحياة االجتامعية واالقتصادية
وكانت عنرصا ً فعاالً ومهامً سواء يف بيتها أو حني
خرجت إىل ميادين العمل ،كام أن إسهاماتها واضحة يف
مختلف املجاالت ،وذلك بفضل ما قدمته لها القيادة
الحكيمة والرشيدة بالدولة من اهتامم وتوفري البيئة
املالمئة املناسبة لها .
وأضاف ،لقد عملت الدولة عىل تعزيز مبدأ املساواة
بني الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات من خالل
ضامن حق التملك والعمل والضامن االجتامعي وإدارة
األعامل واألموال والتمتع بكافة خدمات التعليم
بجميع مراحله والرعاية الصحية واملساواة يف األجور
باإلضافة إىل ضامن العديد من االمتيازات التي تتوافق
مع متطلبات دور املرأة يف املجتمع وتوفري التسهيالت
للنساء العامالت .

كام تضمن الحفل ،قصيدة شعرية ألقتها العريف
أمل السيايب ،والتي متحورت عن املرأة وكيفية احرتام
خصوصيتها وعدم التعدي عليها ،ثم كلمة ألقتها املالزم
موزة راشد الخابوري مدير فرع الربامج املجتمعية،
تحدثت من خاللها عن بعض الظواهر السلبية
التي تحدث يف الصالونات النسائية وكيفية تجنبها
ومعالجتها ،كام تطرقت إىل دور املرأة الذي ال يقل شأناً
عن دور أخيها الرجل يف كافة ميادين الحياة .وأضافت،
إننا حرصنا خالل هذا امللتقى عىل محاورة و مناقشة
مختلف نساء اإلمارة عن قرب ،مبختلف فئاتهم
الجنسية والعمرية والثقافية ،ملعرفة املعوقات التي
ميكن أن تواجههن خالل خروجهن إىل الشارع العام
عموماً ،وعند قيامهن بالذهاب إىل املحالت التجارية
وصالونات التجميل النسائية خاصةً ،بهدف وضع
أفضل املقرتحات إليجاد أفضل الحلول والتوصيات
التي من شأنها خدمة املرأة وتوفري األمن الالزم لها عىل
أكمل وجه ،والوقوف عىل دعم وتطبيق كل ما يضمن
ويكفل احرتام خصوصية املرأة .
وأوضح الرائد محمد إمبايس من إدارة الرشطة
املجتمعية ،املخاطر التي تقع يف املحالت التجارية
النسائية كالصالونات ،ومحالت املالبس النسائية،
والصاالت الرياضية النسائية ،وصاالت األفراح وغريها،
واستعرض بعض املشاكل التي قد تقع وكيفية تجنبها
مع إيضاح الرشوط الواجب اتباعها لدى تلك املحالت
ومن املتعامالت حتى ال يقعن يف مشاكل عدة ،ثم تطرق
إىل تعريف بعض املصطلحات ودورها والخدمات
التي تقدمها كالصالونات النسائية ،والرشوط الواجب
توافرها لضامن تقديم خدمة متميزة ألفراد املجتمع،
وكيفية رفع الحس األمني لدى املتعامالت مع تلك
املحال ،ثم تحدث عن بعض النصائح واإلرشادات
والعقوبات التي تطال من يخالف الضوابط واللوائح
املتبعة عىل مستوى الدولة .
ويف نهاية امللتقى ،تم فتح باب النقاش مع املتواجدات،
وطرح املقرتحات واالستامع إليهن والعمل عىل حل
بعض املشاكل التي تم طرحها من جانبهن .
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زيارة ميدانية

كلنا نتوقع أن عملها يقتصر على مالحقة الجناة ،وتقديمهم
في جولتنا داخل
للعدالة فقط ،لكن كم االتصاالت التي رصدناها ً
غرفة العمليات كشفنا من خاللها أن هناك أعماال إنسانية أخرى
تقدم لطالبيها ومنها إيصال األطفال التائهين ،ومساعدة أصحاب
المركبات المتعطلة ،وإنقاذ األشخاص المحتجزين جراء السيول أو
الحرائق ،إضافة إلى العديد من المهام التي تضطلع بها غرفة
الطوارئ ،حيث إنها ال تتوقف على مدار الساعة .
العميد غانم أحمد غانم

«العين الساهرة» تلتقي
المسؤولين وتستمع
إلى ال
بالغات وآلية التعامل معها

العقيد أحمد عبدالرحمن البغام
النقيب عبدالناصر خليل الشيراوي

غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة..

خدمات أمنية واجتماعية متمزية

تقرير :زينب يحيى المعز
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بتقنيات حديثة على مدار الساعة

تصوير :مصطفى إيبي

زيارة ميدانية

النقيب راشد سيف العابر

المالزم سيف محمد سيف

سرية تامة في تلقي البالغات مهما
كان مصدرها

وأكد العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات
املركزية بأنه يتم التعامل مع البالغات باهتامم كبري
للتأكد من جدية املتصل واحتياجه للمساعدة أو اإلبالغ
عن حادث معني ،أما البالغات األخرى غري الطارئة
فتصنف عىل أنها بالغات وهمية ويتم االعتذار لطالبيها
أو توجيههم للوجهة الصحيحة غري رقم الطوارئ ،مشريا ً
اىل أن املكاملات الوهمية تشغل الخط وقد تعرض حياة
آخرين من املحتاجني إىل املساعدة للخطر .وأكد عىل
أهمية غرفة الطوارئ يف كونها تتيح وضع إمكانيات قوة
الرشطة يف مكانها الصحيح ويف التوقيت املناسب بهدف
تحقيق أفضل اإلنجازات يف مجال بسط األمن ونرش
االستقرار يف اإلمارة ،ويعزز ذلك امتالك الغرفة نظاماً
تقنياً متطورا ً متمثالً بشبكة اتصاالت حديثة مع مختلف
الدوريات األمنية العاملة يف أماكن اختصاصها ،باإلضافة
إىل الكامريات املنترشة يف جميع املواقع الحساسة يف
اإلمارة ،ما مينح رشطة رأس الخيمة القدرة عىل ردع كل
من تسول له نفسه العبث بأمن الناس.
تقديم خدمات متميزة عالية الجودة

ويشري العقيد أحمد عبدالرحمن البغام مدير إدارة
العمليات بأن القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة تحرص
كل الحرص عىل تطبيق اسرتاتيجية وزارة الداخلية التي
تدعو يف أحد أهدافها إىل ضامن االستعداد ،وذلك بتوفري
االستجابة الرسيعة والف ّعالة لكافة حاالت الطوارئ
املحتملة يف املجتمع ،للمحافظة عىل ثقة الجمهور،
بتقديم خدمات متميز ٍة وعالية الجودة ،والعاملون هنا
من ضباط وأفراد يسخرون أنفسهم لتلقي تلك البالغات
الواردة ومتريرها للفرق األمنية العاملة يف امليدان
ملعالجتها وتقديم الخدمة العاجلة لطالبها.

المساعد أول خالد يوسف

المساعد أول مصبح

املراقبة ،التي تغطي جميع أنحاء مناطق وشوارع
اإلمارة ،ملراقبة حركة السري واملرور ،كام تحتوي غرفة
العمليات عىل برنامج البالغات الذي تم استحداثه شهر
سبتمرب من العام املنرصم 2013م ومرتبط برقم النجدة
 ،999كام تضم برنامجاً لإلنذار املبكر املرتبط مع مراكز
للتسوق واملصارف والبنوك ومحالت املجوهرات وغريها،
وتضم القاعة عددا ً من املوظفني ،وتضم أقسام الهواتف
والخطوط الساخنة ،واستقبال مكاملات النجدة ،باإلضافة
إىل الفاكس والربيد اإللكرتوين والسكرتارية ،والضابط
املناوب ،باإلضافة إىل قسم يُعنى بدراسة اإلحصائيات
وإيجاد الحلول ملختلف املشكالت.

,,

الرد على االتصال في ثوان

وأضاف املالزم سيف محمد سيف ،أن الغرفة تشتمل عىل
جدار للعرض التلفزيوين يتألف من عدد من الشاشات
املتصلة ببعضها ،لتشكل شاشة جدارية واحدة للنقل
والبث والتسجيل لحركة السري اليومية ،وتتميز بخاصية
إدخال رشيط األخبار ،واملتابعة مع إذاعة رأس الخيمة
لنقل املستجدات وحالة الطقس ،إضافة إىل خاصية

إنجاز األعمال على الوجه األكمل

ومن جانبه يقول النقيب راشد سيف العابر مدير فرع
غرفة العمليات ،إن غرفة العمليات ،والتي تم استحداثها
مؤخرا ً ،تواكب جميع التطورات يف مجال التكنولوجيا ،كام
أنها أحدثت نقلة نوعية كبرية يف األجهزة والتطبيقات،
لتلبية االحتياجات والتطورات خالل األعوام القادمة،
والتي ستشهد إدخال العديد من األجهزة واألنظمة
الحديثة مستقبالً ،وتتميز بربط عدد من كامريات

يتم التعامل مع البالغات
باهتمام كبير للتأكد
من جدية المتصل
واحتياجه للمساعدة أو
اإلبالغ عن حادث معين

الرقيب أول سيف محمد بن حسون

تحديد مواقع الدوريات وإرسال أقرب دورية ملكان
البالغ لضامن رسعة اإلستجابة التي تسعى اإلدارة خالل
الفرتة القادمة لتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،بأن سقف زمن االستجابة يكون خالل
 4دقائق فقط.
وأملح املالزم عبدالنارص عمران أن غرفة العمليات
بدوريات األمن ترشف عىل جميع مناطق اإلمارة
املختلفة ،حيث تم توزيع كل الدوريات حسب مناطق
االختصاص ،وهذا ما يسهل رسعة التنسيق مع الجهات
األمنية والخدمية األخرى التي تدخل الحدود اإلدارية
التابعة لها للوصول إىل املوقع يف وقت قيايس ،كام يتم
تقديم جميع املساعدات الالزمة لجميع املتصلني .
تجاوب سريع

وأفاد املساعد أول خالد يوسف أن الرقم  999تلقى
خالل العام املنرصم 2013م 122971 ،مكاملة متنوعة،
األمر الذي يحتاج إىل وجود فرق مدربة للرد عىل
االتصاالت الهاتفية وتقديم املساعدة يف أرسع وقت،
وأوضح بأن التجاوب الرسيع من ِقبَلِ العاملني يف غرفة
العمليات مع أفراد الجمهور ،حيث تم الرد عىل جميع
مكاملات البالغات الواردة يف جميع األوقات ،ويف املقابل
متت االستجابة الفورية لها من قبل الرشطة ،كل حسب
اختصاصه.
املساعد أول مصبح سامل قال بأنهم يتلقون املكاملات
املختلفة ويتم عىل الفور تقديم الخدمة املناسبة
ألصحابها .واستطاعت غرفة العمليات من خالل رسعة
االستجابة وتوجيه الدوريات من القضاء عىل نسبة من
الجرائم املختلفة من خالل رسعة القبض عىل الجناة قبل
مغادرتهم ملوقع الجرمية.
ويؤكد بدوره الرقيب أول سيف محمد بن حسون
أن العمل جار عىل قدم وساق يف غرفة العمليات من
جانبهم وزمالئهم ،مؤكدا ً عىل أن هناك متابعة للفرق
العاملة يف امليدان لرسعة مبارشة البالغ ،مشريا ً إىل أن
تلك الجهود تتم مبتابعة مبارشة من سمو القائد العام،
وبإرشاف مبارش من العميد غانم أحمد غانم مدر
عام إدارة العلميات املركزية ،وبتوجيهات مدير إدارة
العمليات العقيد أحمد البغام وجميع الضباط املسؤولني
لضامن تحقيق األهداف املنشودة .
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شخصيات

سلطان بن علي الخاطري
لمجلة «العين الساهرة» :

سنظل نبادل قادتنا

الحب والوالء واالنتماء
إن دولتنا العظيمة قامت على جهود جبارة من حكامها وشعبها  ،وال ننكر
دور الشخصيات القيادية التي قادت الدولة إلى هذا المستوى المرموق  ،ولنا
الشرف بأننا نتعايش في حياتنا اليومية مع أشخاص تركوا بصمتهم الواضحة
في تاريخنا  ،ومازالوا إلى يومنا الحاضر يملكون مكانة اجتماعية مرموقة
إعالء شأن وطننا
في المجتمع لما قدموه من إنجازات عظيمة في سبيل
ً
تركوا أثرا في المكان
الغالي  .وهنا سنتحدث عن شخصيات قيادية جبارة ً ،
الذي ساروا عليه  ،وها نـحن اليوم نرى ماقدموه واضحا أمامنا  ،ونستشعر
مكاناتهم وماقاموا به إلى يومنا هذا  ..ونـحن ها هنا نلتقي بشخصية فذة،
شخصية يسطر لها التاريخ انجازات ومواقف عظيمة  ،شخصية قدمت الكثير
ٍ
لهذه الدولة العظيمة  ،حيث أكمل طريق أجداده في الماضي ،الذين بذلوا
الغالي والنفيس في والئهم لحكام الوطن ،وفي قوتهم التي حازت
إعجاب وتقدير كافة القبائل في رأس الخيمة .
إعداد :علي بن مطر المزروعي
تصوير :أحمد المغربي

حياته

الشيخ سلطان بن عيل بن سيف بن عيل بن عبيد الخاطري من مواليد إمارة رأس
الخيمة ،ترعرع وعاش يف بيئة بدوية بحتة  ،وهو أب ألحد عرش ولدا ً وهم  :محمد ،
أحمد  ،عيل  ،سيف  ،مايد  ،نارص  ،عبدالله  ،راشد  ،سامل  ،معيصم  ،عبدالعزيز  ،وقد
تزوج سلطان بن عيل وقد كان عمره  28عاماً  ،وله يف ساحة الشعر جوالت ،حيث إنه
يهوى كتابة القصائد ،وعاش يف كنف عائلته يف منطقة الساعدي  ،وقد سميت املنطقة
بهذا االسم بالسعدان ،وهذا اسم يطلق عىل عشبة برية كانت تنبت بكرثة بهذه املنطقة.
ومن خالل تردد الناس عىل املنطقة مشياً عىل األقدام كانوا يدوسون عىل شوك هذه
العشبة وعند سؤالهم عن مكان مجيئهم كانوا يدعونها مبنطقة السعدان وبنا ًء عىل
النبتة تم تسميتها بالساعدي أي مكان النبتة .ويقول البعض ،إن هناك برئا ً ( طوي ) يف
تلك املنطقة وكان الناس تتعاون عىل حفر البرئ واشتقت كلمة املنطقة من مساعدة أبناء
املنطقة لبعضهم البعض يف حفر البرئ.
هواياته

يعترب سلطان بن عيل الخاطري من رواد الشعر ومتذوقيه  ،فقد كان يكتب الشعر
ويستمع بشكل دائم للشعراء وقصائدهم الجزلة  ،ومن هواياته أيضاً حب القنص
بكافة أنواعه  ،والجدير بالذكر أنه كان يتواجد بشكل دائم يف كافة املناسبات الوطنية
واالجتامعية مثل  :األعراس  ،املهرجانات  ،وغريها من مناسبات.
نسب القواسم والنعيم

يف سالف الوقت حصل بني أجداد سلطان بن عيل الخاطري وبني القواسم عالقة حميمة
بنسب مرتبط معهم  ،وكان أول نسب بينهم وبني القواسم من سلطان بن سامل،
جمعتهم
ٍ
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حيث قام بالزواج من جليثم بنت هاشل  ،واستمر النسب يف بينهم إىل أن قام املغفور
له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي بالزواج من أخت شخصيتنا الشهرية ،وهو
سلطان بن عيل الخاطري وأنجب منها سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي وسمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،وتداخل النسب فيام بينهم بني أفراد عائلة النعيمي
حيث تم التزاوج بني راشد بن حميد وبني موزة بنت عيل الخاطري ،وأنجب منها
عبدالعزيز وسعيد بن راشد ،واستمر تاريخ نسبهم وموقعهم يوماً بعد يوم إىل زمننا
الحارض.
زمـان أول

كام ورد عىل لسان شخصيتنا سلطان بن عيل بأن زمان أول يعترب من أصعب الفرتات
التي مرت عىل قبائل البدو من حيث املعيشة يف البيئة الصحراوية ،ويف مامىض كان
دفاعهم عن لقمة عيشهم بأدوات ابتدائية بسيطة  ،مثل الخنجر والرمح إال أن ظهر
بوفتيله  ،ويعد أول سالح عرفه البدو يف املنطقة  ،وهو سالح قديم جدا ً كان يستخدم
عن طريق إشعال شعلة الفتيل املحشو بالبارود وكان للسالح شأن كبري منذ القدم ،
حيث إن من يحظى بهذا السالح عدد قليل جدا ً من الناس بسبب ندرته وقوته واملكانة
القوية ملن ميلكه عند العرب ،ويعود تاريخ هذا السالح إىل ما يقارب  400سنة.
شيخ القبيلة

يف ذلك العرص حيث كان يعيش الجد األكرب سيف بن عيل كان الناس سابقاً يجعلون
شخصاً من القبيلة ليمثلهم  ،وكانوا يعتربونه مثلهم األكرب وقدوتهم واملتحدث باسمهم،
وكان الجد سيف بن عيل من أهم رجال القبيلة الذين سعوا لجمع الشمل وفك الخالفات
آنذاك وترك بصمته الواضحة فيها ،وهذه تعد من عادات القبائل سابقاً أن يقوم كبار

شخصيات

tariqbinsaif@moi.gov.ae

األشخاص يف القبائل باللجوء للصلح مابني قبيلة وأخرى والوساطة واألخذ والعطاء تفادياً
لحدوث حروب وشجارات مابينهم البعض .ودامئاً كانوا يسعون بالخري للحفاظ عىل أمن
وأمان املنطقة .ومازال سلطان بن عيل الخاطري مييش عىل نهج أجداده ويحذو حذوهم
 ،وهو اآلن عىل رأس قبيلته  ،وقد كان اليد اليمنى للمرحوم بإذن الله الشيخ صقر بن
محمد القاسمي وكان املرحوم ال يرد له أي طلب ساعياً به بالخري ،حيث إنه كان يقوم بدور
الوسيط ومازال همه األكرب حل النزاعات وفك املشاجرات والحفاظ عىل سالمة القبيلة.
بين الماضي والحاضر

لقد كان العرب يف املايض يعانون من التعب الشديد لعدم توفر الخدمات وقلة الحيلة ،
وبفضل اتحاد الدولة وازدهارها عىل يد املغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أصبحنا نعيش بنعمة ورفاهية  ،وعىل لسانه قال :
(أصبحنا نـحن اليوم من أفضل الدول خالل أكرث من  40سنة وهذه من الحكمة للحاكم )
 ..وبفضل موقف حكامنا سابقاً أصبحنا نعيش رخا ًء تحسدنا عليه الدول ،وأصبح املواطن
يف أرض هذه الدولة املعطاء ركيزة مهمة وأولية  ،وأصبح املواطن أيضاً يبذل الغايل والنفيس
من أجل الوطن وخدمته ورفعته.
عالقته مع الشيخ زايد

اشتهر عىل مر العصور بأن املغفور له بإذن الله الشيخ زايد كان يعطي لكل شخص موقفه،
وكان رجل دول ٍة مبعنى الكلمة  ،وعىل لسان سلطان بن عيل الخاطري قائالً  ( :كان زايد
رحمه الله يعرف قيمة قبيلتنا وقد كان يعرف شيوخها منذ عصو ٍر مضت  ،وبنا ًء عىل رغبته
الشخصية تم تنصيبي كمرجع وشيخ عىل رأس قبيلة الخواطر ،حيث إن تاريخنا يف إمارة
رأس الخيمة مشهود منذ القدم  ،وال ننكر وجود قبائل كبرية يف اإلمارة مشهود لها كذلك،
وكل له مواقف تذكر يخلدها التاريخ )
وكانت تربطهم عالقة قوية من حياة املغفور لهم بإذن الله الشيخ زايد بن خليفة وسلطان
بن زايد وسلطان بن سامل القاسمي مع الجد األكرب سيف بن عيل الخاطري ،واستمرت
العالقة مع املغفور لهم بإذن الله زايد بن سلطان آل نهيان ومع صقر بن محمد القاسمي
ومازلنا معهم ومع قادتنا أبنائهم نبادلهم الحب والوالء واالنتامء .وتكرمياً للجد الكبري يوجد
حصن يف منطقة الذيد حتى اآلن يحمل اسم الشيخ عيل بن سيف الخاطري.
كلمة أخيرة

إن هذا الوطن وكل من عليه يفخر بوجود رجا ٍل يف الدولة عاشوا حياة األوليني ويعيشون
بيننا اليوم لريووا لنا ماحصل  ،ونشعر بحبهم الكبري ملا عاشوه وما يعيشونه اآلن ولكل
مايقدمونه للوطن  ،فهنيئاً لنا وجودهم معنا  ،وهنيئاً لهذه الدولة وجود شخصيات تسعى
لنقل املايض ومعايشة الحارض والتطلع للمستقبل بكل فخر واعتزاز.
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موازين

العقيد  /طارق محمد بن سيف

القيادة بال رخصة

إن ظاهرة قيام بعض المراهقين بقيادة مركبات
ذويهم دون علمهم شهدت ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل العام
الماضي ،األمر الذي أصبح مقلق ًا ويشكل خطراً كبيراً على
األرواح وسالمة مستخدمي الطريق بالدولة ،حيث ارتكب
البعض منهم حوادث أودت بحياة أشخاص آخرين وتسببت
في إصابات خطيرة .والتي تنم عن عدم اإلحساس
بالمسؤولية ونقص باإلدراك والوعي سيساهم في
الحد من هذه الظاهرة المقلقة.
وتناشد شرطة رأس الخيمة بشكل مستمر وحثيث
بجانب كافة القيادات العامة على مستوى الدولة،
جميع أولياء األمور التعاون معها للحد من هذه الظاهرة
ونؤكد أن القيادة من دون رخصة تعتبر جريمة يعاقب
عليها القانون ،وعلى أولياء األمور توعية أبنائهم بتبعات
هذه الجريمة وعدم تسليم أبنائهم مركباتهم وهم
ال يحملون رخص قيادة ،ونؤكد على مدى أهمية دور
األسرة الذي يعتبر مهم ًا جداً في موضوع توعية األبناء
ومراقبتهم لتجنيبهم الحوادث المرورية وعدم تعريض
حياتهم وحياة اآلخرين للموت أو اإلصابة بسبب الحوادث
التي قد يرتكبها هؤالء الشباب.
حيث إن سوء استغالل أوقات الفراغ خاصة في اإلجازة
يعتبر من أهم وأخطر عناصر الفساد للشباب المراهقين
الذين يسيطر عليهم حب المغامرة.
ومن جانب آخر ،فإن حمالت التوعية واإلرشاد سوف
تتواصل عبر كافة وسائل االعالم بما في ذلك إلقاء
محاضرات في المدارس حتى يضطلع كل من البيت
ً
حماية ألرواح هؤالء األبناء
والمدرسة بدورهما الوقائي
وتوعيتهم بخطورة المجازفة في قيادة المركبة دون
ترخيص خاصة ،وأنهم الزالوا صغار السن ولم يبلغوا السن
التي تؤهلهم للحصول على رخص القيادة ،وحتى البالغ
منهم يجب االمتناع مطلق ًا عن قيادة المركبة طالما ال
يحمل رخصة بذلك.

دراسات

بصمات األصابع..
أقوى الدالئل المادية
)(2-1

تعرف البصمة بأنها هي كل حافة من حواف
وكذلك راحة
أصابع األيدي وأصابع
القدمين ً ،
ً
اليد وراحة القدم تحمل أثرا طبيعيا عبارة عن
صف من المسامات متشكلة على شكل خرائط
مناسبية كونتورية ذات خطوط مناسيب أو
المتعرج ،وهذه
كفاف الشكل المنحرف أو ً
الخطوط والمسامات تفرز عرقا ،وذلك العرق
يترك شكل مسامات على األجسام األخرى،
وباألخص األجسام الملساء عند مالمستها
لها  ،وهو ما يسمى بـ (طبعة البصمة)،
وتمتاز البصمات بخاصية تعرف بالتفرد أو
الفردية ،وذلك لحكمة وقدرة رب العالمين
الذى خلق كل شيء بقدر ،إذ أن كل إنسان
يحمل طبعة بصمة خاصة ً به لم يثبت إلى اآلن
تماثلها ،أي تشابهها كليا مع طبعة أو بصمة
غيره أو غيرها .
رضا ابراهيم محمود
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ختم العقود بالبصمات
منذ ثالثة آالف عام

مىض ما يقرب من عرشة عقود عىل اعتبار بصامت
األصابع كدليل جنايئ أمام املحاكم  ،واآلن تعترب بصمة
اليدين أحد أهم الوسائل لتحديد هوية األشخاص  ،ألن
هذه البصامت جرى برمجتها عىل أجهزة الحاسوب ملاليني
األشخاص التقليديني واملجرمني واملشتبه فيهم ،ويقال إن
الصينيني واليابانيني كانوا قد اتبعوا بصمة األصابع منذ ما
يقرب من ثالثة آالف عام سنة يف ختم العقود ،ويف القرن
التاسع عرش قام اإلنجليز باستخدام البصامت عندما كانوا
يف إقليم البنغال بالهند للتفرقة بني املساجني والعامل،
حيث اكتشف اإلنجليز إن البصامت ال تتشابه من شخص
آلخر ،وال تورث حتى لدى التوائم .
وبذلك فقد أصبح علم البصامت واقعاً يف عامل الجرمية،
وكانت تضاهى يدوياً وبالنظر بالعدسات املكربة ،واآلن
يكتشف تطابق بصامت األصابع بوضعها فوق املاسحات

اإلليكرتونية شديدة الحساسية للحرارة ،ومن ثم تقرأ
املاسحة التوقيع الحراري لإلصبع ،ثم تقوم بصنع منوذج
للبصمة ومضاهاتها بالبصامت املخزنة فيها آنفاً.
وقبل تطور الطب الرشعى كانت توجد مشكلة أخذ
البصامت ألصابع األموات حتى بعد دفنهم بفرتات ،حيث
إنها ستكون بالطبع جافة ،أما اآلن فهى تغمس يف محلول
جليرسين أو ماء مقطر أو حامض ،ويف حالة ما إذا كانت
أجهزة اليد مهشمة أو تالفة فعند ذلك يقوم الفني أو
الخبري املختص بكشط جلد األصابع ويلصق فوق قفاز
طبي ثم تؤخذ البصمة ،وكثريا ً ما نجحت تلك الوسائل
ىف كشف العديد من األلغاز والقضايا البوليسية عىل
مستوى العديد من دول العامل .
البصمة مفتاح
لحل القضايا والجرائم

بات من املعلوم أنه يف القضاء تربز أهمية البصمة يف
أنها قد تكون مفتاحاً لحل لغز كثري من القضايا والجرائم

دراسات

كام أسلفنا ،وإذا كانت البصامت هي يف أغلب األحوال
بصامت مسترتة إال انها قد تكون ظاهرة يف حالة ما إذا
كانت مدممة أو حتى ملوثة بالدهان أو بالشحوم أو
الغبار ،وال تقل أهمية البصمة الظاهرة عن املسترتة،
حيث إن كالهام قد يؤدي لنقل طبعة أصبع واضحة
دوماً ما تساعد يف تحديد صاحبها  .كام أن البحث
عن البصامت يجب أن يتم بطريقة علمية ومنطقية
من خالل املواقع التي يتوقع وجود صاحبها يف مرسح
الحدث كمناطق الدخول أو الخروج أو الرفوف
واألدراج والخزانات والقاصات التي تعرضت للعبث من
قبل املشتبه به ،ولعل من أساسيات العمل يف مرسح
الجرمية أن يكون الفريق الفني مرتدياً قفازات متنع
اختالط بصامتهم يف مرسح الجرمية أثناء العمل مع آثار
املشتبه به يك ال تتأثر البصمة املطلوب معرفتها .
كام يجب أن يقوم خبري البصامت بعمله يف مرسح
الجرمية باملشاهدة واملالحظة والتدقيق أوال ،وبعد
انتهاء املصور الجنايئ من عمله مبارشة فيمكن بعد
ذلك ملس أي أثر يف مرسح الجرمية ،حيث إن اكتشاف
البصامت مسألة تعتمد عىل استخدام بعض التقنيات
الفنية مثل تسليط بعض أنواع األشعة عىل األسطح
والجدران ،لىك تظهر آثار البصامت التي يجب التعامل
معها عىل وجه الرسعه ورفعها وفق الطرق العلمية

الحديثة .
وقد يضطر الخرباء ىف كثري من األحيان يف مرسح الجرمية
إىل رفع الجسم الذي يحمل البصامت بكامله وإرساله
للمخترب الجنايئ مثل قطعة السالح ،وذلك ألهمية
البصامت يف مثل تلك الحاالت ،ولتوفر ظروف عمل
أفضل يف املختربات عن تلك املتوفرة يف مرسح الجرمية،
وهنا يجب نقلها يف أوعية كرتونية خاصة متنع احتكاك
هذه األجسام ببعضها البعض أو احتكاكها بأجسام
أخرى ،حتى ال يؤدي ذلك إىل طمس ما بها من معامل .
والهام يف تلك الحاالت التي تكون البصمة فيها ظاهرة
أن يتم تصويرها بدقة قبل املبارشة يف رفعها خاصة
يف حالة ما إذا كانت مدممة أو عىل شكل غبار ،فان
الفرشاة غالباً ما تضيع معاملها  ،ولكن البصامت املسترتة
يتم رفعها بوضع مسحوق خاص برفع البصامت
عىل الفرشاة املغناطيسية ،ومبجرد ظهور مسامات
انطباعات البصامت يجب تحريك الفرشاة يف نفس
اتجاه الخطوط حتى ال يتم تدمريها ،وبعد ظهور معامل
الخطوط واملسامات وتصويرها يتم رفعها باستخدام
رشيط مطاطي أو آخر من السلوفان .
ولعل البصامت عىل األسطح امللساء ال تشكل تحدياً
يف التعامل معها من قبل الخرباء إال أن املشكلة هي يف
معالجة البصامت عىل األلواح غري امللساء أو الخشنة
أو األجسام املغمورة باملاء ،ففيها يتطلب استخدام
ما يعرف بالتطوير الكيميايئ للبصمة باستخدام بعض
املواد الكيميائية التي تساعد يف إبراز البصامت ورفعها،
وهذه مهمة باحثني اخصاصيني ،وغالبا يتم هذا العمل
داخل املختربات املجهزة لذلك .

البصمات ال تقتصر على األصابع فقط

وتجدر اإلشاره بأن البصامت ليست قارصة عىل بصامت
األصابع ،وإمنا هناك أيضاً بصامت غري األصابع مثل راحات
األيدي وراحات القدمني وصوان األذن والجبهة واألسنان
واملرفق والكوع وظهر اليد  ،وكلها لها نفس الحجة القانونية
للبصمة  ،والواجب ذكره هو أن عمر البصامت يتوقف عىل
مكان وجودها وعىل طريقة حفظها ،إضافة إىل أن العدو
األول للبصامت هو األتربة والرطوبة ،حيث إن البصامت
تحدث نتيجة تلوث اليدين باألحامض األمينية التى تفرزها
الغدد العرقية من الجسم ،وعند مالمسة األسطح امللساء
يحدث انطباع للخطوط املوجودة باإلصبع عىل السطح .
ولكن ىف حالة ما إذا كان السطح معرضاً للهواء واألتربة
أو الندى أو الرطوبة وتم مسحه ،أو وضعت بصمة فوق
بصمة فإن البصمة األساسية تتغري أو تشوه متاماً ،أما إذا
كانت البصمة داخل مكان مغلق مل متتد إليه يد ،فإنها
تستمر فرتة أطول قد تصل مدتها إىل شهرين أو ثالثة أو
أكرث من ذلك  .ومن خالل مدى التقدم العلمي ىف مجال
علم البصامت ،أعلن باحثون بريطانيون مؤخرا ً أنه سوف
ميكن قريباً لخرباء البحث الجنايئ تضييق الئحة املشتبه
فيهم يف الجرائم املختلفة من خالل بصامت األصابع ،
وذلك اعتامدا عىل معلومات ميكن للبصمة أن تفصح عنها
باستخدام تقنية جديدة ،ويعكف الباحثون عىل إظهار
كيف ميكن للبصمة أن تتغري مع التقدم يف العمر وحسب
عادات التدخني ،أو استخدام املخدرات وغريها ،كام يأمل
العلامء أيضاً من التمكن عرب أبحاثهم املضنية ىف الحصول
عىل نسخ عالية الوضوح لبصامت أصابع مل يتم الكشف
عنها أليام أو أسابيع .
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نقطة ضوء

موجهات العمل الشرطي ...

مسؤوليات تستحق التقدير
تزخر الساحة األمنية بصفة عامة ،ليست على المستوى المحلي فقط وإنما على المستويين اإلقليمي والدولي على السواء ،األمر الذي
يستوجب التنبه إلى مثل تلك األحداث وعدم إغفالها ليست باعتبارها موجهات للعمل الشرطي واألمني فحسب ،وإنما باعتبارها مسؤولية تزيد
من قدر التقدير لعطاء هيئة الشرطة ،والتي لم تتوان في استمرار أدائها المتميز رغم تأثير تلك األحداث عليها ،وترك مردوداتها على كافة عناصر
األداء األمني بصفة عامة لتضيف له صعوبات أخرى جديدة تزيد من مشقة رسالة األمن  ..ولكن إصرار وتحدي األجهزة الشرطية لكل أمر يهدد أمن
المجتمع يعتبر بمثابة حائط الصد األقوى في المواجهة وزرع الثقة ،فالمواجهات كثيرة والتحديات متزايدة ،ولننظر حولنا لنجد:
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

 تزايد الحد اإلرهايب عىل مستوى كافة الساحات األمنية يف شتى بلدان العامل دونالتمييز ،وذلك دون اقتصار جرائم ذلك املجتمع دون اآلخر ،األمر الذي بات يوضح
أن الجرائم اإلرهابية ما هي إال جرائم عرب الوطنية ،وعدمية الوطن والهوية ،ومن ثم
فإن املجتمع الدويل كله بات يعاين من أحداثها وما يفرض له من رشورها.
 تعاظم قدر التوتر الدويل عىل الساحة اإلقليمية والعربية والرشق أوسطية بصورةأصبحت تساهم بقدر فعال يف تزايد قدر االحتقان اإلجرامي الباعث عىل ارتكاب
الجرائم دون أهداف محددة سوى الرغبة يف من قبل الجناة يف إحداث أكرب قدر
من التصدع األمني يف سياجات األمن يف الدول العربيةاملختلفة.
 تنامي قدر العملية العلمية يف الفكر اإلجرامي ،وتزايد قدر اعتامده عىل معطياتالعرص التي مل تعد تحد بأي قيود تحول دون اعتامد الفكر اإلجرامي عليها وحسن
توظيفه إلنجازاتها .وكذلك قدر التأثر مبا أصبحت تبثه الفضائيات من مواد تتزايد
كل يوم قدر تأثريها يف ارتكاب املزيد من الجرائم ،إما املستحدثة وإما املتنامي
أشكالها ووسائل إنقاذها.
 تزايد قدر االعتامد عىل الوسائل املستحدثة يف تطوير السلوك اإلجرامي خاصةالتدمريي منها ،ووصول الجرائم اإلرهابية إىل مرحلة الجرائم التفجريية ،والتي
يتالىش فيها املحيط اإلجرامي املوصل بني السلوك وفاعله ،األمر الذي يصعب
من مهمة وإمكان االهتداء إىل شخصية الجناة ومرجع األمر يف استخدام -أخريا ً-
وسائل التفجري عن بعد ذات الطبيعة املتطورة ،فهل نحن عىل أعتاب عرص ما
يسمى جرائم بال مجرمني ؟! وتظهر أهمية تلك األحداث إىل مدى الصعوبات التي
أصبحت تكتنف األداء األمني عىل مختلف الساحات األمنية ،ولهذا يجب أن يهتم
كل مسؤول بكيفية النظر إىل موجهات األداء األمني ،ألن هناك أمورا ً وأحداثاً نراها
من حولنا تركت مردودات منها اإليجايب ومنها السلبي عىل األداء األمني ميكن
حرصها يف اآليت:
 تعاظم املسؤوليات األمنية وتزايد االختصاصات التي يتعني االضطالع بها تحقيقاًلألمن ووصوالً لألمان ،دون وجود أدىن قدر من االختيار للمفاضلة بني مسؤوليات
وأخرى ،أو التمييز بني اختصاص وآخر بل يتعني االضطالع بها كافة ملا لها من دور
غاية يف األهمية عىل األمن القومي.
 تزايد قدر االستعداد الدائم لكافة األجهزة األمنية بصورة عامة ومستمرة ومتتابعةدون توقف تلك الدرجة عىل أحداث بعينها أو تركيزها يف أوقات بذاتها ولهذا فعىل
الجميع أن يكون يف حالة االستنفار األمني وجعلها مناخاً عاماً حاكامً لكافة مراحل
األداء األمني يف توقيتاته املختلفة بهدوء وتعقل!.
 وجوب االرتفاع مبستوى املواجهة األمنية إىل حد األحداث املتقدمة أو املتنبأه،والتي يتعني ُحسن رصدها واستقراء الساحات األمنية األخرى بفرضية عدم استبعاد
أي حدث عىل الساحة املحلية ليس عىل مستوى الوطن وإمنا يف كافة األوطان
األخرى نتيجة ارتفاع قدر تأثر تلك األوطان بكافة األحداث دون حرص أو متييز،
وبناء عليه يجب أن يكون الجميع يف حالة واستعداد للوفاء مبطلوبات املواجهة
الرشطية يف كل زمان وأي مكان.
 رضورة وضع الخطط األمنية الكفيلة برسعة االستجابة ألية مطلوبات قد تنال منكامل أو تؤثر سلباً عىل استمراره  ..وهنا رسعة االستجابة مل تعد تتسع لتلك املساحة
الزمنية الفارقة بني وقوع الحدث ورد الفعل األمني.
إىل كل أبناء العني الساهرة يف كل موقع ،ويف كل جهاز رشطي  ..يجب أن تزداد يف
الجميع قدر القناعة بسمو األمن  ..فاألمن قيمة أصبحت أعىل صناعة يف الحياة ..
األمن يستحق منا أن نبذل كل غال مهام ارتفع قدره يف سبيل املحافظة عىل األمن
واالرتقاء بشكلة ومضمونه ،دون النظر لتكلفة باعتباره -أي األمن -أمثن نعم الحياة.

»ساعد»  ..لكل قاعدة شواذ

في البدء  :البد من اإلشادة بالدور الحيوي والفاعل الذي
تؤديه مؤسسة (ساعد )  ،والجهد الجبار الذي يقوم به
رجالها في الشارع وسط موجات الحر التي تغلف أجواءنا،
وتضيف لصعوبة العمل صعوبات أخرى  ،يعمل أولئك الرجال
على تحملها من أجل تقديم الخدمة للمجتمع ككل.
قاعدة  :تتعدد حوادث المرور في الشارع وتختلف أشكالها،
لكن تبقى القواعد هي التي تحكم العمل ،ومنها ينطلق
العاملون بساعد ألداء أدوارهم وهم كما قلنا يشكرون
على ذلك ،لكن يبقى (لكل قاعدة شواذ) ،وقاعدة أن الحق
مع من تصدم مركبته من الخلف تجيز لصاحبها الحكم
بالحق ،هي قاعدة نعم ولكن ليس بالضرورة أن تكون
جازمة في كل األوقات ،ربما يكون هو المخطئ ،وهو الذي
صدم المركبة التي تقف خلفه من خالل الرجوع بمركبته
للوراء ،وهنا سيكون الحكم وفق القاعدة خطأ أضاع حق
صاحب السيارة التي صدمت من األمام ليعتبر مقصرًا ،وهو
ليس كذلك.
إصرار على الخطأ  :وحينها سيصر صاحب السيارة التي في
المقدمة وحسب تقرير ( ساعد) على أنه ليس بمخطىء
حتى وإن كان الحق عليه وليس له ،ويدعم كالمه بالتقرير
أمام الجهات الرسمية المعنية باألمر  ،حتى وإن طلب
للشهادة( ،إال من رحم ربي) .
المتضرر  :ووفق هذه الصورة يحار صاحبنا الذي تعرض
لحادث اصطدام دون قصور منه  ،يحار كيف يثبت حقه
ويقنع اآلخرين بعدم تسببه في هذا الحادث  ،سيما وأن
األوراق الرسمية ل ( ساعد ) تشير بأصابع االتهام إليه.
واقعة  :في حادثة معينة تمت اإلشارة الى أن السيارة
التي تقف في الخلف هي المسببة لحادث االصطدام
بسبب عدم ترك مسافة أمان بينها وبين من قبلها ،في
حين أن المركبة كانت متوقفة عند اإلشارة والسيارة التي
أمامها رجعت للخلف وصدمتها ،فانعدمت بذلك مسافة
األمان التي أشار ممثل ساعد إليها بتقريره عند وصوله
بعد الحادث ،ليرى أن المسافة معدومة فع ً
ال ،مما حدا به
أن يرسم المخطط وفق قاعدة ( االصطدام من الخلف)،
وبذلك تكون السيارة التي في الخلف هي المتسببة ،لكن
واقع الحال يقول إنها كانت متوقفة  ،واألمامية هي التي
رجعت فاصطدمت بها.
مسك الختام  :تحري الدقة مطلوب ،واإلشارة لواقع الحال
ال يحمل الشفافية دائمًا ،مما يترتب عليه ضياع الحقوق أو
ظلم اآلخرين ......ساعد مع التحية ( ليس كل ما يلمع ذهبًا).

من ملفات الشرطة

جريمة بشعة هزت مشاعر أهل اإلمارات

خادمة وعشيقها يقتالن
مواطنة معاقة في خورفكان

ً
ً
على مسافة عدة كيلومترات تقريبا من مدينة خورفكان كانت تعيش الفتاة اإلماراتية ليلى الغاوي ذات الثالثين ربيعا وحيدة في منزلها البسيط
الواقع في منطقة اللؤلؤية على شارع الشيخ زايد ،حياة هادئة ال يكدر صفوها شيء ،راضية بما قسمه اهلل لها من معاش بسيط تدبر به أمور
حياتها اليومية .أغراها بريق الذهب والمجوهرات وسحر المال ،وراحت تبحث عن وسيلة للتخلص منها بمعاونة عشيقها من الجنسية ذاتها ،وبالفعل
كان لها ما أرادت وتمكنت الخادمة بمساعدة عشيقها من «شنق» الفتاة بواسطة قطعة قماش قبل أن تتعرض لصنوف التعذيب والضرب منهما .
كتب :حكيم محمود

القضية كان لها وقع شديد عىل مسامع أهايل املنطقة الرشقية الذين صدمهم هول
الجرمية وبشاعتها وطالبوا برسعة القصاص من املتهمني حتى يكونوا عربة لكل من تسول
له نفسه القيام مبثل هذه الجرائم مستقبالً .
كانت عقارب الساعة تشري إىل الواحدة والنصف بعد منتصف الليل قبل أن تتوجه الفتاة
اإلماراتية ليىل الغاوي إىل حجرتها البسيطة لتأخذ قسطاً من الراحة ،وعالمات الفرح
تكسو وجهها بعدما تلقت اتصاالً هاتفياً من أخيها يطلب منها املجيء لحضور عرس
ابنه األكرب يف إمارة الشارقة ،و الذي كان مقررا ً له بعد ثالثة أيام من االتصال.
وبعد لحظات طرقت الخادمة (ا -م-ب) باب الغرفة عىل غري العادة ،وكانت املفاجأة
عندما شاهدت «ليىل» أحد األشخاص من الجنسية اآلسيوية يدخل بصحبة الخادمة إىل
الحجرة وعندما سألتها عن سبب وجود هذا الشخص يف املنزل مل تجب عليها وأرسع
العشيق وأحكم سيطرته عىل الفتاة وقاما سوياً بتوثيقها بطريقة عكسية من الخلف
بوساطة قطعة من القامش وتناوبا عىل رضبها يف أنحاء متفرقة من جسمها باأليدى
تارة وباألقدام تارة أخرى .
ما هي إال لحظات حتى لفظت «ليىل» أنفاسها األخرية وفاضت روحها إىل بارئها .عىل
وجه الرسعة قامت الخادمة برفقة عشيقها بالبحث يف خزانة املالبس الخاصة باملجني
عليها ،وبالفعل متكنا من العثور عىل مبلغ  20ألف درهم وبعض املصوغات الذهبية
وجواز السفر الخاص باملغدورة والذا بالفرار من املنزل إىل جهة غري معلومة .مرت
ثالثة أيام واملجني عليها جثة هامدة ال
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أحد يعلم عنها شيئاً داخل منزلها ،وىف يوم عرس ابن أخيها سأل شقيقها (حسني) عن
سبب عدم حضور ليىل إىل العرس ،السيام أنها وعدته بالحضور ،وعىل الفور مل يكن أمامه
من خيار سوى االتصال بها لالطمئنان عليها ومعرفة أسباب عدم حضورها ،وعندما رشع
يف إجراء املكاملة بدت عىل وجهه عالمات الحرية والقلق واستغرب الجميع من أهله
عن سبب صمته ،لكنه مل يتكلم وعاود االتصال بالهاتف مرة تلو املرة إال أن الهاتف
مغلق وعندما أخربهم باملوضوع قرر الجميع التوجه حاالً إىل مدينة خورفكان ،آملني
أن تكون ليىل بخري وعندما وصلوا إىل البيت خيم السكوت عىل الجميع ،إذ بدا املنزل
وكأنه مكان مهجور وهرع شقيق املجني عليها إىل حجرتها وإذا به يشاهد شقيقته جثة
هامدة (مقيدة من القدمني واليدين بصورة عكسية ومسجاة عىل رسيرها) وبها آثار
تعذيب ،مل يتاملك «حسني» نفسه من هول الصدمة وشدتها وأمسك بهاتفه الجوال
واتصل بالجهات األمنية يف املنطقة الرشقية  .فور تلقي البالغ هرعت دوريات الرشطة
واإلسعاف إىل املنزل وقام رجال املخترب الجنايئ بإجراء املعاينات الالزمة داخل البيت
ورفع البصامت والتحفظ عليها لحني تسليمها للمخترب الجنايئ والوقوف عن قرب عىل
نتائج التحليل .
أسباب الوفاة
يف هذه األثناء كان رجال البحث الجنايئ يستنطقون شقيق املجني عليها يف محاولة
منهم للوقوف عىل بعض املعلومات التي قد تقودهم إىل منفذ الجرمية ،وبسؤالهم عن

خادمة املنزل
،قال شقيق املغدورة
«هى غري موجودة وأنا أشك يف
ارتكابها هذه الجرمية» .عىل
الفور قام رجال التحريات واملباحث الجنائية بالتحري
عن الخادمة وتبني أنها من الجنسية اإلندونيسية ،كام تم التعميم
عليها يف املطارات وجميع املنافذ التابعة للدولة ملنع هروبها إىل خارج البالد .
بعد عمليات بحث دقيقة متكن فريق التحريات ىف القيادة العامة لرشطة الشارقة من
إلقاء القبض عىل الخادمة بعد هروبها إىل إمارة ديب ،وبالتحقيق معها أقرت بأنها قامت
مبعاونة عشيقها الذي كان يرتدد عليها بني الفينة واألخرى خلسة ىف
منزل مخدومتها بقتل ليىل الغاوي ،حيث اتفقا سوياً عىل مجيء
األخري إىل املنزل خالل ساعة متأخرة من
الليل لتنفيذ الجرمية ،وبالفعل حرض املتهم
يف الوقت املحدد
وقامت
بينهام
الخادمة بفتح باب
املنزل له وتوجها
إىل حجرة الفتاة
ا ملو ا طنة
وقام املتهم
بتقييد حركة
املجني عليها
و ر بطها
بطر يقة
عكسية
واالعتداء
عليها
با لرض ب
مبسا عد ة
الخادمة وعقب
ذلك قام بلف قطعة من
القامش عىل رقبتها ما أدى
إىل وفاتها يف الحال .
عقب تأكدهام من وفاة املجني
عليها قاما بتفتيش حجرة الفتاة وعرثا
بداخلها عىل مبلغ  20ألف درهم وبعض املصوغات
الذهبية وجواز السفر الخاص باملغدورة ،قبل أن يلوذا بالفرار من
موقع الجرمية إىل جهة غري معلومة .
يف إمارة أبوظبي وردت معلومات موثوقة املصدر تفيد باختبائه هناك
،وبالتحقيق معه اعرتف بارتكاب الجرمية مبشاركة الخادمة بغية االستيالء عىل

أموال
و مصو غا ت
املجني عليها  .جرى
إحالة املتهمني إىل النيابة
العامة التي وجهت إليهام
تهمة القتل العمد مع سبق
اإلرصار والرتصد وأمرت بإحالة
ملف القضية إىل محكمة الجنايات
،وبعد سلسلة من املرافعات
والجلسات متسكت النيابة العامة بتوقيع
عقوبة اإلعدام عىل املتهمني حتى يصبحا عربة لكل
من تسول له نفسه ترويع اآلمنني ،كام رفض أشقاء
املجني عليها التنازل عن الدم ومتسكوا بحقهم
الرشعي يف القصاص .
يف يوم املحاكمة قامت القوات الخاصة بتأمني قاعة
املحكمة باالنتشار يف املكان و تم إحضار املتهمني
من محبسيهام تحت حراسة أمنية مشددة ،وبعد
دخول الـــــــــهيئة القضائية بإجامع جميع
اآلراء بالقتل قصاصاً بالوسيلة املتاحة ىف الدولة
عىل املتهمني (ا-م-ب) و(ا–ع) إلدانتهام بارتكاب
جرمية القتل العمد مع سبق اإلرصار والرتصد ضد
املواطنة ليىل الغاوي.
فور صدور منطوق الحكم ،علت االبتسامة عىل وجوه
أهل املجني عليه بعد صدور الحكم وأيقنوا أن القضاء اقتص
من القتلة  .استأنف املتهامن الحكم الصادر عليهام من محكمة أول
درجة ،وقبلت محكمة االستئناف الطعن املقدم منهام وبعد سلسلة
من الجلسات أصدرت املحكمة قرارها بتأييد حكم محكمة الجنايات
القايض بإعدام املتهمني قصاصاً بالوسيلة الرشعية املتاحة يف الدولة  .مل
يرتض املتهامن حكم محكمة االستئناف وطعنا عليه أمام االتحادية العليا
وقضت املحكمة االتحادية العليا بتأييد حكم محكمة االستئناف وأمرت
بإحالة ملف القضية إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة للتصديق عليه .
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أمكنة وأزمنة

خصصت محمية للحياة البرية عام  1971بتوجيهات
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

صير بني ياس..
جزيرة طبيعية بمواصفات عالمية

تعد جزيرة صير بني ياس إحدى المحميات الطبيعية والوجهات السياحية لدولة اإلمارات  ،والتي حظيت بدعم واهتمام من قبل المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه  ،حتى تبوأت مكانة رفيعة على خارطة السياحة العالمية والمحميات الطبيعية أوصلتها
إلى مراكز عالمية متقدمة  ،بفضل ما تحويه من حياة برية وبحرية تزخر بالعديد من الحيوانات المختلفة  ،إلى جانب الخدمات والمنتجعات
السياحية اآلسرة.
إعداد :وليد الشحي

تشــكلت جزيــرة صــر بنــي يــاس منــذ مــا يقــارب
خمســة آالف إىل عــرة آالف ســنة مضــت  ،حيــث
كانــت جــزءا ً مــن الــر الرئيــي  ،ويرجــع اســم جزيــرة
(صــر بنــي يــاس) إىل قبيلــة بنــي يــاس التــي ســكنت
أبوظبــي للمــرة األوىل منــذ  250عامـاً ،وتبلــغ مســاحتها
 87كيلومــرا مربعــاً مــا يجعلهــا واحــدة مــن أكــر
الجــزر الطبيعيــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ويف عــام  1971وبتوجيهــات مــن مؤســس الدولــة
املغفــور لــه ،بــإذن اللــه ،الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان  ،تــم تخصيــص الجزيــرة محميــة خاصــة للحيــاة
الربيــة للحفــاظ عــى الحيوانــات والطيــور والنباتــات
املعرضــة لالنقـراض يف منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة.
وتعــود جزيــرة صــر بنــي يــاس إىل عهــود غابــرة يف
القــدم حيــث ظهــرت أشــكال الحيــاة البرشيــة منــذ
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العــر الربونــزي وكانــت آخــر الهج ـرات إىل الجزيــرة
قبــل نحــو  110إىل  120عامــاً ،وتــم اكتشــاف حتــى
اآلن  36موقعــاً أثريــاً فيهــا وتعــود بعــض أقــدم
األثريــات إىل العــام  600ميــادي.
وتــدار مشــاريع جــزر الصحـراء بطــرق علميــة حديثــة
تأخــذ موضــوع البيئــة والثقافــة والــراث والتقاليــد
املحليــة يف عــن االعتبــار وللمحافظــة عــى الخصوصيــة
ويوفــر املــروع دعــاً القتصــاد املنطقــة الغربيــة،
بأبوظبــي واملواطنــن املقيمــن فيهــا مــن خــال توفــر
فــرص التوظيــف والتعليــم واالســتثامر.
ويف مجــال الحفــاظ عــى البيئــة والطبيعــة تــم غــرس
عــدة ماليــن مــن األشــجار والنباتــات يف الجزيــرة
ضمــن برنامــج الشــيخ زايــد لتشــجري الصح ـراء ،كــا
تــأيت الحيــاة الربيــة يف املقــام األول  ،حيــث يســتوطن

يف الجزيــرة أكــر مــن  30نوعـاً مــن الحيوانــات الربيــة
مثــل الغــزالن والــزراف والطيــور املهاجــرة والنعــام
وأنــواع مــن العصافــر الجميلــة التــي تعيــش بحريــة
يف أرجــاء الجزيــرة.
وأشــار تقريــر لجــزر الصحــراء إىل الجهــود الكبــرة
التــي تبــذل يف تطويــر الحيــاة الربيــة العربيــة عــى
أربــع مراحــل بــدءا ً مــن إطــاق حيوانــات يف الربيــة
ثــم الفصــل بــن الحيوانــات الربيــة األصيلــة واملهاجــرة
يف املتنــزه وتشــمل املرحلــة الثالثــة إدخــال الحيوانــات
الضاريــة مثــل الفهــود والضبــاع إىل الــراري ،حيــث
روعــي يف إنشــاء متنــزه الحيــاة الربيــة العربيــة توفــر
بيئــة مثاليــة لحيوانــات شــبه الجزيــرة العربيــة مثــل
املهــا وغريهــا.
وتوفــر جــزر الصحــراء أنشــطة للضيــوف ولزوارهــا

أمكنة وأزمنة
حوار

أمكنة وأزمنة

أفضل أربعين وجهة سياحية
تــم اختيــار جزيــرة صــر بنــي يــاس مــن بــن أفضــل  40وجهــة ســياحية عامليــة للعــام
 2014ضمــن قامئــة صحيفــة " الغارديــان" الربيطانيــة الشــهرية مــا يجعلهــا الوجهــة
الوحيــدة يف املنطقــة املدرجــة عــى هــذه القامئــة .ويذكــر أن اختيــار الوجهــات التــي
تضمهــا القامئــة تــم مــن قبــل مجموعــة مــن املحرريــن والكتــاب مــن ذوي الخــرة يف
عــامل الســفر والســياحة يف الصحيفــة .و صــر بنــي يــاس الوجهــة الســياحية الصديقــة
للبيئــة صــارت املــكان املفضــل ألعــداد كبــرة مــن املســافرين.
 وكالة أنباء اإلمارات. أرشيف جريدة البيان. جزر الصحراء أبوظبي :www.desertislands.com

المصادر والمراجع:

وليد الشحي

waleedalshehhi07@gmail.com

ّ
غزة أرض العزة

ومضات

كرحــات مشــاهدة الطبيعــة والحيــاة الربيــة الطليقــة وقيــادة الدراجــات الجبليــة
والرمايــة بالقــوس وركــوب الخيــل ومامرســة الفروســية ورياضــات املــي والغطــس
وركــوب الــزوارق إضافــة اىل االســتمتاع مبشــاهدات املناظــر الطبيعيــة الخالبــة.
تعتــر جزيــرة صــر بنــي يــاس واحــدة مــن الثــاين مواقــع التــي تشــكل جــزر الصحـراء
يف املنطقــة الغربيــة بالعاصمــة أبوظبــي  ،بوجهتهــا الطبيعيــة الربيــة وأنشــطة املغامــرة،
وفنــدق  5نجــوم وفلــل فاخــرة ،وإســطبالت ومواقــع تاريخيــة.
أ ّمــا منتــزه الحيــاة الربيــة العربيــة ،الــذي يعتــر موئ ـاً للعديــد مــن الحيوانــات التــي
تتجــ ّول يف ربوعــه بحريّــة ،فهــو مــن أكــر محميــات الحيوانــات الربيــة يف منطقــة
شــبه الجزيــرة العربيــة  ،حيــث يغطــي أكــر مــن نصــف مســاحة الجزيــرة .ومــن أبــرز
الحيوانــات التــي يض ّمهــا :املهــا العــريب والغــزالن والزرافــات ،باإلضافــة إىل الضبــاع
والفهــود الصيّــادة ..ميكــن للضيــوف أن ميضــوا وقتـاً جميـاً مــع العائلــة يف منتجــع وســبا
جــزر الصح ـراء  ،أو االســرخاء عــى شــاطئ البحــر يف منتجــع فلــل اليــم ،أو االســتمتاع
بجــال الجزيــرة الطبيعــي واأل ّخــاذ يف منتجــع فلــل الســهل .بإمــكان ز ّوار مرافــق ركــوب
الخيــل الحديثــة يف منتجــع وســبا جــزر الصحـراء التمتّــع مبجموعــة متن ّوعــة مــن أنشــطة
ـكل زائــر ســواء
الفروســية ودروس ركــوب الخيــل ،املص ّممــة لتناســب القــدرات الفرديّــة لـ ّ
أكان يتمتّــع بالخــرة يف مجــال الفروس ـ ّية أو يخــوض التجربــة للم ـ ّرة األوىل..
أمــا ضيــوف الجزيــرة فبإمكانهــم حجــز جــوالت يف الســيارات الرباعيــة الدفــع مص ّممــة
خصيصـاً الكتشــاف الطبيعــة والحيــاة الربيّــة برفقــة خـراء .
كــا ميكــن لضيــوف منتجــع دانــات جبــل الظنــة حجــز جولــة مدتهــا ثــاث ســاعات،
يشــاهدون خاللهــا العديــد مــن حيوانــات املهــا العربيــة والغــزالن والزرافــات باإلضافــة
إىل الضبــاع والفهــود الص ّيــادة .وكضيــف عــى جزيــرة صــر بنــي يــاس ،فإنــه بإمكانــك
التجــوال واكتشــاف الطبيعــة عــر عــدد مــن األنشــطة املشــوقة ،واملصممــة لتعــرض
البيئــة االســتثنائية لهــا ،بــدءا ً مــن رحــات املــي عــى األقــدام يف الطبيعــة الهادئــة برفقة
مرشــد ســياحي ،مــرورا ً باإلبحــار يف قــوارب صغــرة عــر املمـرات املائيــة ،وحتــى االقـراب
مــن الحيوانــات الصحراويــة عــر رحــات الطبيعــة والحيــاة الربيــة أو قيــادة الدراجــات
عــى قمــم الجبــال .جزيــرة صــر بنــي يــاس ..هــي القلــب النابــض لجــزر الصحـراء ،وفيهــا
تتوافــر اإلمكانيــات الســياحية واملنتجعــات الحديثــة واألنشــطة الرتفيهيــة ،والتــي تقــدم
للــزوار تجربــة اســتثنائية ترتقــي إىل مســتوى توقعاتهــم وأذواقهــم.

(طاح المطر على الطين  ،اهلل يخلي فلسطين  ،فلسطين بالدنا
واليهود كالبنا) ..أهزوجة كانت تزيل آثار الغبار والرمال من على وجوهنا
في طفولتنا الممزوجة ببيئتنا الجبلية البحرية  ،لم نكن نستوعب معناها
ً
 ،أحببناها بداية ألنها كانت تدغدغ أسماعنا حتى وصلت إلى مشاعرنا
ووجداننا بعد أن المست القلوب وأوتار الحس الوطني العربي ،
استوعبنا مغزاها  ،فتسامت لدينا مشاعر القومية العربية منذ صغرنا
 ،لكنني أتذكرها اآلن بمزيد من الحزن والمرارة لما آلت إليه األوضاع
في غزة الحبيبة التي ال يغسل همومها المطر وال ألحان الوتر .غزة
والمعزة  ،أرض التاريخ والكرامة  ،فلسطينية الهوى ،عربية
أرض العزة
ُ
الجذور واألصالة  ،كتب لها أن تعيش شهر رمضان المبارك تحت وطأة
القصف والتعذيب والتنكيل من قبل العدو الصهيوني الذي ال تحكمه
معاهدات أو مواثيق  ،في ظل تقاعس وصمت المجتمع الدولي.
مشاهد تقشعر لها األبدان وتشمئز منها النفوس و األديان ..
قتلى بمختلف األعمار  ،طفولة تفحمت بالنار  ،ومبان أصابها الدمار..
أشالء هنا وجرحى هناك  ،وال رحمة أو اعتبار.
يحدث كل ذلك بأشقائنا الفلسطينيين في غزة  ،في شهر رمضان
المبارك  ،وإخواننا العرب في سبات عميق مع المونديال ومباريات
كأس العالم التي فضلوها على جراح غزة وويالتها  ،والمؤلم أنه
في الوقت الذي نشاهد فيه وجوه ًأطفال غزة موشومة بالدماء
َ
والجراح الغائرة  ،وجدنا مشجعين ع َربا خلف الشاشات يوشمون
بأعالم ًالمنتخبات األوروبية وأمريكا الجنوبية وغيرها ،
وجوههم
ً
ً
تضامنا وتشجيعا وحبا !
وفي الوقت الذي تنتظر األراضي الفلسطينية راية اإلسالم
العروبة أعالم المنتخبات
تقودها إلى النصر واالنتصار  ،يرفع ًأبناء ً
العالمية ويلفون بها أجسادهم فخرا واعتزازا  ،فيما يلف أبناء غزة
جنائز شهدائهم بالعلم الفلسطيني ( رمز العزة والكرامة )  ،فشتان
شتان يا أبناء يعرب و قحطان!
والمضحك المبكي أن يختلق اإلعالم المأجور المتناقض أكاذيب
وأالعيب هدفها الزج باسم دولة اإلمارات في هذه األحداث لتأخذ
االتجاه المعاكس )  ،أرادوا تشويه سمعة
منأى آخر على غرار (
ً
الدولة التي كانت وال تزال رمزا للسالم ودين اإلسالم  ،فحاولوا تحريف
الموقف اإلنساني لإلمارات في غزة الجريحة إلى مآربهم المريضة ،
لكن شهادة الحق من فلسطين  ،قصفتهم بالخبر اليقين  ،وأكدت
وقت وحين  ،ال مدعين أو مستأجرين !
أننا أهل حق ودين  ،في كل
ٍ
ومضة ًأخيرة :
ً
بكوا فرحا لفوز ألمانيا بكأس العالم  ،أو حزنا على الخاسرين  ،ولم
تنزل منهم دمعة واحدة من أجل غزة وأطفالها  .كم هي رخيصة
دموعكم يا أبناء العروبة !
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المحاكم االلكرتونية
العالم برمته يتقدم ويتطور نتيجة ثورة المعلومات
والتكنولوجيا واالتصاالت التي فاقت تقنياتها
وتحديثاتها كل التصورات.فأينما اتجهنا اليوم ثمة
حواسيب ووسائل اتصال أسقطت الحواجز المكانية
والزمنية ،وجعلت من العالم قرية صغيرة .وقد تولد
وتكنولوجيا المعلومات العديد من
عن ثورة االتصاالت
ً
ً
التطبيقات التي أثرت تأثيرا كبيرا في عدد كبير من أوجه
النشاط االجتماعية واالقتصادية ،كان من أهمها :ظهور
تطبيقات الحكومة اإللكترونية ،التجارة اإللكترونية،
األعمال اإللكترونية،التراسل اإللكتروني،التعليم
اإللكتروني،التدريب اإللكتروني،النشر اإللكتروني،
الدليل اإللكتروني،اإلعالم اإللكتروني ،والتقاضي
اإللكتروني.
د .محمد فوزي

أستاذ القانون الجنائي المساعد
أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

كل ذلــك دعــا إىل التســاؤل :هــل ستســتطيع املحاكــم
بإجراءاتهــا الورقيــة الطويلــة واملعقــدة أن تواجــه
تحديــات العــر؟ ومــاذا ســيحدث ملرفــق العدالــة إذا
انتقلــت الــدول برمتهــا نحــو تبنــي مفهــوم وهيكليــة
الحكومــة اإللكرتونية،وانتقلــت معظــم هيكليــات
املجتمــع املــدين واالقتصــادي واإلعالمــي ومكوناتــه
إىل البيئــة اإللكرتونية،وبقــي القضــاء منعــزالً متمســكاً
بأدائــه التقليــدي؟ القضــاء اإللكــروين يعنــي االنتقــال
مــن تقديــم الخدمــات واملعامــات بشــكلها الروتينــي
الورقــي إىل الشــكل اإللكرتوين،وذلــك عــر اإلنرتنت،فهــي
إعــادة إدارة لــأداء يف مرفــق العدالــة بأكمله،وهــو بــا
شــك وســيلة فاعلــة إلدارة الوقــت ضمــن االس ـراتيجيات
الجديــدة للتعامــل مــع الوقــت.
فالتقــايض اإللكــروين هــو نظــام إلكــروين لنظــر الدعــاوى
بوســائل إلكرتونيــة مســتحدثة ضمــن أنظمــة قضائيــة،
تعتمــد أســلوب الربنامــج الحاســويب عوضً ــا عــن األســلوب
الورقــي يف اســتقبال صحــف الدعــاوى والطلبــات
القضائيــة ،ونظــر الدعــوى ضمــن برامــج حاســوبية ،كــا
يتيــح هــذا النظــام للمتقاضــن القيــام بإجـراءات تســجيل
الدعــوى ،وتحديــد مواعيــد نظرهــا ومتابعــة إجــراءات
املحكمــة حتــى صــدور الحكــم القضــايئ النهــايئ فيهــا،
وإجـراءات التنفيــذ دون عنــاء الحضــور للمحكمــة .إضافة
لتلبيــة احتياجــات العمــل اليومــي باملحاكــم ،ولتســهيل
اإلجـراءات التــي توصــل املتقاضــن إىل حقوقهــم ،ومتكــن
املحامــن ومــن لــه عالقــة مــن االطــاع عــى الدعــاوى
مــن خــال شــبكة اإلنرتنــت .والتقــايض اإللكــروين
ســيحدث نقلــة نوعيــة يف منظومــة القضــاء ،لتحقيــق
أفضــل الخدمــات القضائيــة للمواطنــن يف إطــار إلكــروين
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حد يــث ،
والبيئــة القضائيــة عمــل واســع تتنــوع أطرافــه ،واســتخدام
واســتغالل أمثــل للوقــت والجهــد ،وبالجــودة املطلوبــة؛ التكنولوجيــا بالبيئــة القضائيــة ليــس املقصــود بــه مجــرد
وذلــك بهــدف الرقــي بالعمــل القضــايئ لتحقيــق العدالــة تحســن يف بعــض إجــراءات التقــايض داخــل املحاكــم
الناجــزة والترسيــع يف إجــراءات التقــايض ،وإيصــال فقــط ،فاملطلــوب هــو تشــخيص مراحــل التقــايض يف
املتقاضــن لحقوقهم.وهــذا األمــر يتطلــب تهيئــة البيئــة حالتهــا الورقيــة الراهنــة ،ورصــد الخطــوات اإلجرائيــة
القضائيــة الســتقبال التقنيــة الحديثــة .فمــروع التقــايض املطلوبــة يف كل خطــوة ،وتشــخيص عيــوب ومزايــا الوضــع
اإللكــروين شــأنه شــأن أي مــروع أو برنامــج يحتــاج إىل الراهــن مــن مختلفــة جوانبــه .وىف هــذا الصــدد نجــد أن
تهيئــة البيئــة املناســبة واملواتيــة لطبيعــة عملــه؛ لتحقيــق نظــام الدعــاوى الورقيــة التقليديــة القائــم حاليـاً يتضمــن
الغايــة املرجــوة منــه ،الســيام كونــه يضــع العمــل القضــايئ عيوب ـاً كثــرة ،منهــا صعوبــة االطــاع عــى الدعــاوى مــن
واملســتفيدين فيــه يف آفــاق املســتقبل الــذي تســعى إليــه قبــل الخصــوم ،وصعوبــة تبــادل املذكــرات ،وصعوبــة
فكــرة الحكومــة اإللكرتونيــة ،كــا إن ذلــك يتطلــب تهيئــة إرســال الدعــوى ،وإمكانيــة التالعــب يف املســتند الورقــي
التـ/ـيجمال
الرقيب
إعداد
القادرحديثــة
عبدشــبكة
تتضمــن
للمحاكــم
البنيــة التحتيــة
الشحي املقــدم يف الدعــوى ،خاصــة عنــد تنفيــذ اإلعالنــات مــن
شرطة المعمورة الشامل
مركز
_
المجتمعية
الشرطة
فرع
لالتصــاالت والبيانــات ،وتوفــر الوســائل اإللكرتونيــة قبــل قلــم املحرضيــن ،وســهولة إتــاف املســتند وتعرضــه
الالزمــة لالســتفادة مــن تلــك الخدمــات كأجهــزة الحاســب للرسقــة .
اآليل ،وتدريــب كافــة املوظفــن عــى كيفيــة التعامــل مــع لــذا كان البــد مــن التحول إىل أســلوب الدعــوى اإللكرتونية
الربنامــج ،ونــر ثقافــة ووســائل اســتخدامه للمواطنــن للتخلــص مــن هــذه املعوقــات جمي ًعــا .ومالمــح نظــام
أيضً ــا ،وتحديــدا ً مــن لــه منهــم عالقــة مســتمرة بالعمــل الدعــوى اإللكرتونيــة يظهــر مــن بدايتــه بقيــام املدعــي
القضــايئ كاملحامــن.
بعــرض دعــواه عــن طريــق املوقــع الخــاص باملحامــي عىل
وهــذه املنظومــة القضائيــة اإللكرتونيــة التــي تبــدأ اإلنرتنــت ،فيقــوم املحامــي بعــد قبــول الدعــوى بإرســال
برفــع الدعــوى ،وتنتهــي بصــدور الحكــم ،تعتمــد عــى رســالة بيانــات للمدعــي بقبولــه الدعــوى ،فيقــوم املدعــي
اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف تغيــر منظومــة بتوكيــل املحامــي للدفــاع عنــه إلكرتونيــاً ،وذلــك عــن
التقــايض واالنتقــال بهــا للعمــل اإللكــروين الــذي طريــق الربــط بــن كاتــب العــدل ،وهــو املســؤول عــن
يحقــق تدفقــاً ســهالً ورسيعــاً للبيانــات واملعلومــات توكيــات القضايــا واملناطــق واإلدارات الطبيــة ،فيقــوم
بــن القضــاة واملحامــن واملدعــن واملدعــي عليهــم املحامــي بالدخــول عــى موقــع املحكمــة املختصــة،
والنيابــة ،والجهــات املعاونــة كالطــب الرشعــي ووزارة ويدخــل رقمــه (الكــودي) الــذي ســبق وأن حصــل عليه يف
الصحــة واإلدارات واملناطــق الطبيــة وغريهــا ،مبــا إطــار تفعيــل قانــون التوقيــع اإللكــروين ،ويتــم التحقــق
يحقــق رسعــة الفصــل يف القضايــا ،ويخفــف األعبــاء مــن هويتــه الرقميــة ،ويرســل الصحيفــة اإللكرتونيــة
عــن جميــع األطــراف املشــاركني يف عمليــة التقــايض .للدعــوى مذيلــة بتوقيعــه اإللكــروين ،فيتــم مراجعتهــا
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والتأكــد مــن جميــع املســتندات ،ويتــم تســجيلها كمحــرر
إلكــروين باملحكمــة مــع تســديد الرســوم إلكرتوني ـاً عــر
طــرق الدفــع اإللكــروين املختلفــة ،ويتــم توزيــع الدعــوى
تلقائي ـاً عــى إحــدى الدوائــر باملحكمــة ،ويحــدد ســاعة
وتاريــخ االنعقــاد ،فتتــوىل املحكمــة بواســطة املحــر
اإللكــروين إعــان املدعــى عليــه بالصحيفــة عــر الربيــد
اإللكــروين بعــد تفعيــل التوقيــع اإللكــروين ،وللمدعــي
عليــة الحــق يف رفــض املثــول أمــام املحكمــة،أو القبــول
مبــلء اســتامرة مامثلــة الســتامرة املدعي،ويحــر أعضــاء
املحكمــة طبقــاً للموعــد املحــدد إلكرتونيــاً يف املرحلــة
الســابقة ،وعنــد فتــح الحاســب مبنصــة القضــاء وعــر
شــبكة االتصــاالت الداخليــة للمحكمــة يرســل ملــف
القضيــة للحاســب الخــاص بالدائــرة متضمنــاً جميــع
املحــررات الرســمية اإللكرتونيــة ،عــى أن تكــون قاعــة
املحكمــة مــزودة بشاشــة داخليــة لعــرض ملــف الدعــوى
مــن خاللهــا.
وعنــد مثــول طــريف التداعــي ووكالئهــم تبــدأ املحكمــة
بســاع الطــرف املدعــي أوالً انتهــاء باملدعــى عليــه ،ويتــم
إثبــات الدفــوع والطلبــات ،وحينــا تــرى املحكمــة أن
الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا تقــرر حجزهــا للحكــم،
وتتــم املداولــة إلكرتونيـاً بــأن :يكــون لــدى القضــاة نســخ
مــن ملــف الدعــوى عــى وســيط إلكــروين ،ويتداولــون
الحكــم عــى أساســها ،ويتــم التوقيــع عــى الحكــم بعــد
االنتهــاء مــن الــرأي النهــايئ باســتخدام التوقيــع اإللكــروين
عــى ملــف الدعــوى ،ثــم إيــداع الحكــم ،وترســل نســخة
منــه إلدارة املحكمــة ،وتــودع نســخة مبلــف الدعــوى ميكن
للخصــوم االطــاع عليهــا يف حينــه ملنــع التالعــب باألحكام،
ثــم يقــوم قلــم كتــاب املحكمــة اإللكرتونيــة بإعــان الحكم

فــور صــدوره أو عقــب إيداعــه مبلــف الدعــوى إلكرتونيـاً
مبــا يضمــن اإلعــان الشــخيص لألحــكام دون انتظــار نســخ
الحكــم ،والتوقيــع عليــه لفــرة طويلــة ،وبعــد الحصــول
عــى نســخة مــن الحكــم إلكرتوني ـاً يصبــح الحكــم مح ـاً
للتنفيــذ.
ووفقــا لذلــك فــإن الســيناريو الســابق يحقــق العديــد
مــن املزايــا ،منهــا :ســهولة االطــاع عــى ملــف الدعــوى
عــن بعــد ،وإمكانيــة تبــادل املذك ـرات عــن بعــد وإبــداء
الطلبــات يف ذات الوقــت دون تأجيــل الدعــوى ألكــر مــن
أجــل ،والقضــاء عــى األعــال الروتينيــة كالتحــرك ألكــر
مــن جهــة إليــداع الصحيفــة وقيدهــا وســداد الرســوم
واإلعــان ،وســهولة االنتقــال وتوفــر الوقــت ،فــا حاجــة
إىل االنتقــال ملقــر املحكمــة لالطــاع عــى ق ـرار املحكمــة
أو الحكــم الصــادر يف الدعــوى ،وال حاجــة للســفر لحضــور
الجلســات ،وإمكانيــة إرســال ملــف الدعــوى فوري ـاً مــن
محاكــم أول درجــة إىل ثــاين درجــة ،أو عنــد إرســالها
إىل مكاتــب الخــراء أو الطــب الرشعــي ،كــا تعمــل
املحــررات اإللكرتونيــة عــى ضــان حــق الخصــوم بــأن مــا
قــرره الخصــم أو الشــاهد تــم إثباتــه مبحــارض الجلســات،
فــا ســبيل للتــذرع بعــدم الــرد عــى دفــاع معــن أو
عــدم إثباتــه ،وتحقيــق الشــفافية يف التعامــل مــع الدعــوى
وتوفــر النفقــات ،فــا حاجــة لالنتقــال وســداد الرســوم
عــن كل حركــة إجرائيــة ،وســهولة حفــظ القضايــا ،والرسية
يف تــداول امللفــات ،وتوفــر الوقــت والجهــد والنفقــات
يف انتقــال املحــر إىل موطــن املدعــى عليــه ،وتتعــرف
املحكمــة عــى وضــع املحامــي ،ومــا إذا كان مقيــدا أم
ال تلقائيــاً عــر الربــط الشــبيك مــع نقابــة املحامــن،
ومعرفــة الدرجــة التــي عليهــا ،وتصنيــف الدعــاوى مبــا

يســهل تداولهــا وحفظهــا ،وتوفــر جهــد القــايض الــذي
يهــدر الكثــر منــه يف تهدئــة الخصــوم وتقليــل الجهــد يف
إفهامهــم بطلبــات املحكمــة ،وقطــع الطريــق عــى افتعــال
األعــذار لكســب الوقــت مــن الخصــم املامطــل نحــو
مطالعــة املذك ـرات املرســلة وتبادلهــا يف ذلــك الوقــت.
ولوضــع هــذا الســيناريو موضــع التنفيــذ هنــاك خريطــة
طريــق لتطويــر منظومــة العمــل القضــايئ ككل ،وتتضمــن
هــذه الخارطــة العديــد مــن التوصيــات منهــا عــى ســبيل
املثــال ال الحــر:
ـ تطويــر النظــام املعلومــايت لقاعــدة بيانــات قطاعــات
مرفــق العدالــة طبق ـاً ألحــدث نظــم الربمجــة املعتمــدة
دوليــاً والقابلــة للتطويــر.
 حوســبة الــدورة املســتندية لســر القضيــةمنــذ بدايتهــا وحتــى اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ.
 اعتــاد نظــام الرقــم القضــايئ اإللكــروين بإعطــاءالقضيــة رقــاً واحــدا ً يف جميــع مراحــل التقــايض عــى
نحــو ُيكــن مــن متابعتهــا مــن بدايــة الخصومــة القضائيــة
حتــى إجــراءات التنفيــذ.
 التنفيــذ املرحــي لنظــام املوثــق اإللكــروينعــى نحــو يتــاءم والسياســة االقتصاديــة.
 إعــداد مرشوعــات القوانــن لتهيئــةاإللكــروين.
املوثــق
لنظــام
االســتقبال
 اعتــاد نظــام املســح الضــويئ لألرشــفةاإللكرتونيــة لجميــع وثائــق مرفــق العدالــة.
 تهيئــة مرافــق املحاكــم والبنايــاتلحســن تطبيــق النظــام املعلومــايت املطــور.
 تعميــق مفاهيــم إدارة املعلومــات يف املجتمــع القضــايئوتدريــب القضــاة وموظفــي الجهــاز املعــاون عــى
تكنولوجيــا املعلومــات.
 ربــط الــوزارات وقطاعــات مرفــق العدالــة بشــبكةمعلومــات واحــدة.
 ربــط شــبكة العدالــة بباقــي شــبكات القطاعــاتالحكوميــة.
 اعتــاد نظــام إلكــروين الســتخدام شــبكة العدالــة عــىنحــو يســمح بتدفــق املعلومــات بالكفــاءة والرسيــة
والدقــة واألمــان.
 اعتــاد معايــر موحــدة لنظــام الرتاســل وتبــادل الوثائــقبــن قطاعــات مرفــق العدالــة والجهــات الحكوميــة عــر
الشــبكة اإللكرتونيــة.
 تشــكيل لجنــة مشــركة مــن وزارة العــدل واملجلــساألعــى للقضــاء ملتابعــة ســر تنفيــذ مرشوعــات
التكنولوجيــا القضائيــة لتــايف إجــراءات بــطء التقــايض.
 توفــر قواعــد البيانــات واالطــاع عــى القوانــن ذاتالصلــة بالقضيــة التــي ينظرهــا ،والتــي يحتاجهــا القضــاة
مــن قوانــن مختلفــة وأحــكام محكمــة النقــض والتمييــز،
وذلــك يتطلــب تجديــد نظــام الشــبكات باملحاكــم وزيــادة
قدرتهــا االســتيعابية للبيانــات املتوقــع أن يعمــل بهــا،
ملواكبــة النظــام الحديــث لربنامــج إدارة القضايــا إلكرتونيـاً.
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يمكن القول ،إن ثقافة التسامح تمثل أحد أسس التالحم والتماسك في المجتمع ،ألن هذه الثقافة تؤسس لقبول أفكار وآراء اآلخرين ،وتؤدي إلى وجود
في
وتساهم في قبول التنوع الثقافي واالختالف العرقي بين الناس ،وهذا يعد ضرورة ال غنى ًعنها
ً
حالة من التسامح في التعامل والمعامالت بين األفرادً ،
الدول ً ذات األعراق المتعددة والثقافات المتنوعة .انطالقا من ذلك تأتي أهمية تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع اإلماراتي ،بما يجعل منها سلوكا اجتماعيا
متأصال في األفراد ،ألن ذلك يؤسس للتآلف والمودة بين األفراد في جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية ،وفي كافة الجوانب ،وبما يساهم
في انصهار جميع الجنسيات التي تعمل وتعيش في الدولة أو تأتي إليها ألي سبب آخر ،في حالة من التوافق واالستقرار .سيتم إلقاء الضوء على أهم
المفهومات المستخدمة ،ثم ماهية التسامح ،والتنوع الثقافي في المجتمع اإلماراتي ،واإلسالم وثقافة التسامح ،ثم ثقافة التسامح كأساس للتعامل
مع الجنسيات المتعددة بدولة اإلمارات.
إعداد :وجيه حسن

أهم المفاهيم المستخدمة:
عرفت اليونسكو (الثقافة) :مبعناها الواسع تشمل
جميع السامت الروحية ،واملادية ،والفكرية ،والعاطفية
التي متيز مجتمعاً بعينه ،أو فئة اجتامعية بعينها ،وهي
تشمل الفنون ،واآلداب ،وطرائق الحياة .وتشمل نظم
القيم والتقاليد واملعتقدات .تعرف املوسوعة الربيطانية
التسامح بأنه« :السامح بحرية العقل أو الحكم عىل
اآلخرين».
ماهية التسامح:
القول ،إن التسامح يعترب أساساً لقبول اآلخر ،وهو أحد
ركائز التعايش بسالم بني الناس ىف املجتمع ،سواء يف حالة
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انتامء األفراد لجنسية واحدة ،أو يف حالة التعدد العرقي
والتنوع الثقايف يف املجتمع الواحد.
فيام يتعلق مباهية التسامح ،فالتسامح هو :احرتام
حقوق اآلخرين وحرياتهم ،والتسامح هو اعرتاف وقبول
باالختالفات الفردية ،وتعلم كيفية اإلصغاء إىل اآلخرين،
والتواصل معهم ،والتسامح هو تقدير التنوع واالختالف
الثقايف ،وهو انفتاح عىل أفكار اآلخرين وفلسفاتهم،
بدافع الرغبة يف التعلم واالطالع عىل ما عندهم،
والتسامح هو االعرتاف بأن ليس هناك فرد أو ثقافة أو
وطن أو ديانة تحتكر املعرفة والحقيقة .والتسامح هو
موقف إيجايب تجاه اآلخرين دون استعالء أو تكرب.
ويف هذا السياق فهناك من يرى أن ما يكشف عنه

املجتمع الحرضي من درجة كبرية من الال تجانس أو
التغاير االجتامعي بني األفراد ،وتنوع الثقافات الفردية
ومتدد أمناط الشخصيات ومتايز مستويات السلوك
وسيطرة العالقات السطحية واملهملة ،كل ذلك جعل
التسامح أو الالمباالة رضورة ال غنى عنها ىف املجتمع
الحرضي .تؤدي ثقافة التسامح إىل وجود تربة مالمئة
للتعايش السلمي وتقبل اآلخرين يف املجتمع ،وبشكل
خاص ىف الدول متعددة الجنسيات ،والتي يوجد بها تنوع
عرقي وتعدد ثقايف ،حيث إن ثقافة التسامح تتيح فرصة
طيبة إىل أن يعيش أفراد املجتمع بسالم بني بعضهم
البعض ،ويعد ميزة كبرية لتبادل األفكار وإثراء الثقافات،
ويؤسس للعيش بسالم بني األعراق املتعددة ىف املجتمع.

دراسات

الوطنية عىل تقاليد العائلة املمتدة التي تربط أوارصها
عالقات وطيدة ،والتي تشكل أساساً صلباً لقطاع التنمية
االجتامعية يف ديب .وقد بذلت حتى اآلن جهود كبرية
لضامن جملة واسعة من خدمات التنمية االجتامعية
ومرافقها وبناها التحتية .وتتوفر الخدمات االجتامعية
يف الوقت الحارض لجميع املواطنني مجاناً أو بتكاليف
بسيطة جدا ً ،ومن بينها الخدمات الصحية والفرص
التعليمية والخدمات االجتامعية.
بخصوص التنوع الثقايف داخل اإلمارات ،فإن املجتمع
اإلمارايت يتميز بتقبل اآلخرين واالستفادة من خرباتهم،
وهذه خصوصية لهوية هذا املجتمع ،فهو يتعامل مع
الثقافات األخرى بتقبل هادف بعيد النظر ،والتطلع
لالستفادة من تجاربهم لتطوير املجتمع اقتصادياً ،ودفع
عجلة النمو والتقدم يف كافة املجاالت ،وينعكس ذلك
عىل تقبل مجتمع اإلمارات للثقافات األخرى بكل أريحية
وبدون متييز يف املعاملة ،فاالختالط بباقي الثقافات قد
تكون فيه إضافة مفيدة ملكونات الهوية اإلماراتية مثل
االنفتاح وتنمية قدرات التعرف إىل ثقافات األخر وقبولها،
وهي جوانب مهمة يف إثراء الشخصية الوطنية.
القول ،إن التنوع الثقايف يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة له بعده التاريخي ،وهذا التنوع الثقايف قد
دشنته الحضارة اإلسالمية والحضارة العربية ،حيث إن
هذا التنوع الثقايف يرجع إىل الفتح اإلسالمي لدول الجوار
(إيران ،الهند ... ،إلخ) ،وقد كان لذلك دور إيجايب كبري يف
العرص الحايل ،حيث ساهم يف وجود ثقافة التسامح يف
املجتمع اإلمارايت.
التنوع الثقافي في المجتمع اإلماراتي:
نلقي الضوء عىل التنوع الثقايف يف املجتمع اإلمارايت
باعتباره ميثل أحد نتائج تعدد الجنسيات واألعراق ،الناتج عن
وجود عدد كبري من الجنسيات ،حيث يوجد ما يزيد عىل أكرث
من ( )200جنسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .لذلك
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،إن الثقافة زاد
الشعوب وهويتها ،فمن دونها ال يسمو اإلنسان بفكره وعاطفته
ومعرفته إىل الدرجات العليا من اإلبداع والتعبري والتفنن يف
خدمة وطنه ومجتمعه وحضارته .تعني كلمة الثقافة :العنارص
الال مادية للحضارة ،والتي تشمل كل املعاين والقيم واملعايري
والعالقات والقوانني والنظم والعقائد واالتجاهات ،أو أنها «ذلك
الكل املركب الذى يشمل املعرفة واملعتقدات والفنون واألخالق
والعادات وسائر املمكنات التي يحصل عليها الفرد باعتباره
عضوا ً يف مجتمعه ،وتشمل الثقافة تعبري اإلنسان عن مشاعره
وأفكاره وأحزانه وآالمه ،إما بالحركة مثل الرقص ،أو الصوت
كاملوسيقى والغناء ،أو بالرسم والتمثيل ،أو بالعلم
بتسجيل أبحاثه ودراساته وتاريخه وشعره ومعاركه
وانتصاراته ،ونشاطات حياته.
بالنسبة للثقافة الوطنية اإلماراتية ،أعلن صاحب سمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،يف اسرتاتيجية حكومة
ديب ،حيث تشتمل عىل عدة أهداف كاآليت :تقوم الثقافة

اإلسالم وثقافة التسامح:
نربز الدور الهام الذي قام به الدين اإلسالمي يف
التأسيس لثقافة التسامح ،باعتباره رسالة ساموية ،تدعو
للسالم واملودة بني الناس ،حيث إن هذه الثقافة قد
انترشت يف املجتمع اإلمارايت بطبيعة انتامئه اإلسالمي،
وذلك مثل أرضية خصبة إىل أن يعيش هذا التجمع الكبري
من الجنسيات ذات األعراق املختلفة والثقافات املتنوعة،
يف حالة من التسامح واالنسجام .لقد كان اإلسالم بديالً
للعصبية ،فجاء اإلسالم ليعصف بتلك الثقافة ،ويقدم
البديل الشامل لها عرب التسامح والتعايش ونرش رسالة
اإلسالم ،فتوحد العرب بعد فرقة ،وأصبحوا يحملون
مرشوعاً إنسانياً شامالً توج بالفتوحات ونرش الدين
الحنيف ىف أرجاء املعمورة .ولقد شكل انتشار اإلسالم
مرشوعاً عاملياً للتثاقف والتعايش املديد بني الشعوب،
ومتثلت املعجزة ىف تلك القابلية الهائلة الستيعاب ثقافات
الشعوب وحكمتها ضمن منظومة معرفية مركبة اعتمدت
عىل البيان العريب حتى إن كبار علامء اإلسالم كانوا عرباً
باملعنى الثقايف ،والعروبة التاريخية تحولت من حالة
إثنية ضيقة عصبوية إىل مرشوع ثقافة إنسانية شاملة
وضعت اللغة العربية ىف مركز القلب من الحضارات التى
كانت ىف تلك العهود .حيث إن الدين اإلسالمي أكد عىل
التسامح ىف اآليات القرآنية ،مثل قول الله سبحانه وتعاىل
(إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من

آمن بالله واليوم اآلخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند
ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون) – اآلية  62سورة
البقرة .وقد أمر الله سبحانه وتعاىل الرسول -صىل الله
عليه وسلم -بالعفو والتسامح ىف كثري من اآليات القرآنية
(فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمون)  -اآلية 89
سورة الزخرف( .وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله
غفور رحيم) اآلية  14سورة التغابن.
لذلك ميكن القول ،إن انتشار ثقافة التسامح يف
املجتمعات اإلسالمية كان له دور إيجايب يف هذه
املجتمعات ،حيث إن ما تحمله هذه الدول من قيم
وتقاليد إسالمية تدعو للتسامح ،واملودة والتعامل الحسن
بني الناس قد مهدت لوجود تربة طيبة النتشار ثقافة
التسامح يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ثقافة التسامح كأساس للتعامل مع
الجنسيات المتعددة بدولة اإلمارات:
نشري إىل ثقافة التسامح باعتبارها ركيزة أساسية للتعامل
بني هذا العدد الكبري من الجنسيات املختلفة ذات األعراق
والثقافات املتنوعة ،فهذه الثقافة متثل إطارا ً لتبادل األفكار
والعيش بانسجام بني جميع الجنسيات واألعراق املتعددة يف
املجتمع اإلمارايت.
حيث إن ظاهرة التنوع الثقايف ىف املجتمع اإلمارايت ليست
وليدة القرن العرشين أو القرن الحادي والعرشين ،ولكنها
متثل جزءا ً من الحضارة اإلسالمية والحضارة العربية ،ألن
مسألة التنوع لها جذورها التاريخية ،وإن «التنوع» قد طبع
عرص االزدهار الحضاري للمسلمني ،وكان سمة الحياة الفكرية
والثقافية ،وذلك جعل هناك عالقات حسن جوار بني دولة
اإلمارات ومحيطها الجغرايف غري العريب ،لذلك عندما وفدت
العاملة األجنبية ،وكذلك السياح كان هناك تراث ثقايف من
التسامح ومجموعة من القيم والعادات التى تعايشت واحتوت
التنوع الثقايف ىف مجتمع اإلمارات .كذلك فإن التبادل الثقايف
بني دولة اإلمارات ،وبني دول الجوار سواء من خالل السفر
للتجارة ،أو السياحة ،أو من خالل التبادل التجاري ،قد أعطى
ميزة نسبية للتنوع الثقايف ،وأثرى عملية التنوع الثقايف وعزز
من ثقافة التسامح يف املجتمع اإلمارايت ..باإلضافة إىل أنه ال
ميكن إغفال دور القيم التى دعا إليها اإلسالم مثل إعطاء األجري
(العامل) حقه قبل أن يجف عرقه ،وإكرام الضيف ،وهذا يعترب
أحد أسس التنوع الثقايف والتسامح الذي قام عليه التعامل
وحكم عالقات العمل والتعامل االجتامعي بني املواطنني
واألجانب ىف املجتمع اإلمارايت.
لذلك يأيت االهتامم بدور ثقافة التسامح كأرضية للتعايش
بسالم ومودة ىف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وبخاصة يف
ظل هذه الجنسيات – التي تزيد عن أكرث من ( )200جنسية
من بلدان متعددة – ألن ذلك ميثل أساس لتحقيق التنمية
املستدامة ،وقبول اآلخر والتعايش بسالم.
خالصة القول :إن ثقافة التسامح متثل أحد األسس
واملقومات التي عمل اإلسالم عىل نرشها والتأسيس لها ىف
املجتمع اإلمارايت ،وتعد هذه الثقافة أحد مرتكزات قبول
اآلخر وقبول التعدد العرقي والتنوع الثقايف واالجتامعي.
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دراسات

دور أجهزة الشرطة يف تعزيز الرتبية األمنية
إن أجهزة الشرطة متمثلة بالشرطة المجتمعية ،العالقات العامة ،واإلدارات المتخصصة بمكافحة الجريمة ،يقع ًعليها الثقل الكبير في تعزيز
مفهوم التربية األمنية لكافة شرائح المجتمع ،والتركيز بصورة رئيسية على الشباب ،فهم مستقبل البلد واألكثر تأثيرا بالقيم المجتمعية السائدة
حولهم ،والتي تدفعهم لمحاولة تقليد أي شيء أمامهم .
خالد الخطيب

واليوم يشهد العامل تحديات أمنية كثرية ويواجه عصابات الجرمية املنظمة ،والتي
طورت أساليبها من األسلوب التقليدي إىل أسلوب الجرائم املستعجلة ،وأيضاً وجود
أكرث من ( )207جنسيات عىل أرايض الدولة ،وهم يحملون عادات وتقاليد وطقوساً
وسلوكيات مختلفة ،ولذلك بات من الرضوري التأكيد عىل مواصلة أجهزة الرشطة
إليجاد وسائل متطورة ملواجهة مخاطر الجرائم املتنوعة التي تواجه الدولة .
ويف ضوء اسرتاتيجية وزارة الداخلية املوقرة للسنوات  ، 2013 – 2011السنوات
 ، 2016 – 2014فإنه تؤكد عىل تحقيق أهدافها االسرتاتيجية السبعة ومنها :تعزيز
ثقة الجمهور بالجهاز األمني ،عقد رشاكات مجتمعية .ولذلك فإن مفهوم الرتبية
األمنية سيكون شامالً الحس األمني والتدريب األمني للجمهور الداخيل ،وهم
منتسبو الرشطة والجمهور الخارجي وهم من مواطني ومقيمي الدولة .
وقد ثبت من خالل الدراسات والبحوث املقدمة يف هذا الجانب ،أنه ملواجهة
واحتواء ومكافحة الجرمية باختالف أنواعها يتطلب تعزيز الثقافة األمنية لدى
أفراد املجتمع وتنمية الحس األمني لديهم  ،وهذا يتطلب القيام مبا ييل :
 - 1التحرك للحد من ظاهرة العنف لدى الشباب والطلبة ،الذين يحصلون عىل
األسلحة البيضاء ويقومون بأعامل عنف .
 - 2مواجهة جرائم اإلنرتنت ،والتي تقف وراءها (مافيات) دولية وتستهدف
ضحاياها عن طريق مواقع التواصل االجتامعي  :فيس بوك ،تويرتز ،وبعضها يروج
وبأسامء وهمية عرض تسهيالت مالية وأرباح خيالية مقابل إرسال مبالغ نقدية
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ضخمة ،وعىل دفعات إىل الشخص املستهدف ،ويتم الطلب منه بإدخالها باسمه
يف البنوك داخل الدولة وتشغيلها ،ومن ثم الطلب منه تحويلها لبنك آخر والقيام
برشاء سلع وبضائع مختلفة ،ثم إرسالها إىل عناوين يف دول العامل ،ومقابل أرباح
للشخص ،وهي بحد ذاتها جرمية غسيل األموال ،وتقع املسؤولية الجنائية عىل
الشخص ويعاقب يف حال ضبطه بنفس عقوبة الجاين املتهم بجرمية غسيل األموال.
 - 3االستمرار بالجهود املبذولة التي تقوم بها األجهزة املختصة مبكافحة املخدرات
أو التي اثبتت نجاحاتها املستمرة ي محاربة املجرمني من عصابات االتجار
والتهريب والرتويج والتعاطي .
 - 4التأكيد عىل مفهوم الرتبية األمنية ،والتي هي تعليم وتعلم املفاهيم األمنية
والخربات ألفراد املجتمع عموماً ولتحقيق األمن الوطني وحامية املوارد الطبيعية .
 - 5تعميق مبدأ الرشاكة املجتمعية بني الرشطة وكافة أفراد املجتمع ومؤسسات
التعليم ودوائر الدولة ،وذلك من خالل االستمرار بالتواصل وعقد االجتامعات
والندوات واملحارضات ،وتعزيز مفهوم الرتبية األمنية التي ترسخ االنتامء الوطني
والهوية الوطنية والذاتية والثقافية والعربية واإلسالمية وتحقق املسؤولية
املجتمعية .
 - 6التأكيد عىل مشاركة أعداد أكرث من الطلبة يف معسكرات التدريب الصيفي
والتي تقيمها الرشطة سنوياً ،والتي ثبت نجاحها بإعداد وخلق جيل واع يتحمل
املسؤولية ويحمل أفكارا ً بناءة .

دراسات

ومنع الجرمية .
 - 9تساعد يف خلق الوعي األمني لدى الجمهور وحثهم برضورة اإلبالغ عن الجرمية
قبل أو بعد وقوعها مبا ُيكّن أجهزة البحث الجنايئ يف تعقب الجناة ومنع إفالتهم
من قبضة العدالة .
 - 10متنع الشائعات املغرضة التي يروجها البعض .
 - 11تحسن وتعكس الصورة املرشفة ألجهزة الرشطة ودورها يف حامية املجتمع
وسيادة األمن وتعزيز مفهوم الرشطة العرصية .
وقد كان للقيادة العامة لرشطة ديب ،والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة دور مهم
يف موضوع التدريب الصيفي للطلبة ،وتعزيز الثقافة األمنية ومفهوم الرتبية األمنية
وإقامة جسور من العالقة مع الطلبة وحاميتهم من الجرائم وإشغال وقت اإلجازة
بالتدريب والتعلم ،وبذلك كان له أثر يف منع وقوع جرائم عديدة .

أهداف التربية األمنية
وتتضمن ما ييل :
 - 1تنمية الثقافة األمنية لكافة قطاعات ورشائح املجتمع.
 - 2تعريف املجتمع بأهمية سيادة املناخ األمني السليم وإدامة نعمة األمن واألمان
للدولة .
 - 3ترسيخ مفهوم احرتام القانون والنظام العام.
 - 4التعرف عىل أهمية الثقافة القانونية والنظامية ملعرفة الحقوق والواجبات .
 - 5معرفة خطر الجرمية وأنواعها وتأثريها عىل الفرد واملجتمع.
 - 6تلعب دورا ً أساسياً ومهامً يف تحقيق األمن الوقايئ ملواجهة ومكافحة خطر
الجرمية .
 - 7توعية الجمهور بأساليب املجرمني واستخدامهم طرقاً متنوعة وتقنيات عدة
الستهدافهم .
 - 8تعزيز دور مفهوم الرشطة املجتمعية وأهميتها ورضورة التعامل معها ملكافحة

وهنالك غاية أساسية تستوجب التأكيد على مفهوم
التربية األمنية والحس األمني ،وأهمها :
 - 1تزايد نسبة الجرمية.
 - 2التطور النوعي يف أساليب عصابات الجرمية املنظمة.
 - 3املشاكل الدولية والحروب وتنامي ظاهرة التطرق واإلرهاب الدويل .
 - 4خلق مجتمع أكرث تحصناً وملامً مبفهوم األمن الشامل .
 - 5تعزيز العالقة بني الرشطة والجمهور والعمل باألهداف االسرتاتيجية لوزارة
الداخلية وفق خططها السنوية .
 - 6تعزيز وتأكيد أهمية الوالء واالنتامء الوطني .
وختاماً نقول  :اللهم اجعل هذا البلد آمناً.
المصادر :

 - 1السلطان ،د.فهد بن سلطان (2009م) ،الرتبية األمنية ودورها يف تحقيق األمن
الوطني ،جامعة امللك سعود ،الرياض .
 - 2أبوالعينني ،أ.جمعة عبدالفتاح ،العالقات العامة يف املؤسسات األمنية .
 - 3املقدم الخبري إبراهيم دبل ،الطالب والرشطي معاً ملكافحة الجرمية  ..أول دروس
الرتبية األمنية ،نرش يف صحيفة البيان يف  2012/4/8م.
 - 4معلومات عامة للباحث .
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محطة شعرية

قصيدة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في رثاء والده

رحمه اهلل

الشيخ
أال يا عين عليك اهلل صيحي
ّ
هماله نضيحي
وخلي الدمع
ّ
طوانا الهم والغم الكسيحي
أال واكامل الوصف الفصيحي
أال واراعي اللفظ الصحيحي
ّ
الفذ الرجيحي
أال وازايد
صدى ذكره مأل الكون الفسيحي

وعقبه الهب الحسرة لفيحي

وعقبه ال سعادة وال تسلي
تشق الجيب وتنوح وتو ّلي
ّ
يهلي
خرسها
وزير الدمع
ّ

يليحي

وذكره ال يزول وال يبيحي

على صم الصخر أمسى مو ّلي
غرس حبه أبويه في حشا ّلي

مستريحي

ّ
محلي
وفي الفردوس تكتب له

حريم م الخدر تظهر تصيحي
ٍ
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أال واراعي المعروف ياللي
ّ
يستهلي
شراب البدر نوره

كريم والزمن صاير شحيحي
ٍ
قراح الماي من عقبه مليحي

العدد ( ) 11

ّ
يهلي
أال واغيم ع دياره
أال وامن سكن في ضامر ّلي

أال ياكم من فيضه نعى ّلى
ّ
نستظلي
سقانا زايد وبه
وليس الزاد عقبه سايح ّلي

ويوم الالل من الضحضاح ضيحي

إعداد :
سلطان العامري

وجودي بالدموع وال تم ّلي
تجعد من حزن ّلي
ّ
على خدٍ
ّ
حل بي ما يضمح ّلي
وحزن
ٍ

اب
وشي ٍ
ّ
مصاب
ٍ
أال

لحاهم
مدلهم
ٍ

يارب

يعله

يستبيحي
لو

محطة شعرية

قصيدة رثاء
طيب اهلل ثراه

في الشيخ

رحمك اهلل يا زايد
غشتنا ليلةٍ

ظلما بها نور الصباح إنزال

ظالم
ٍ

دامس
ٍ

ما

مرنا

لون
ٍ

مثل

لونه

بها نهر العطايا جف وماتت عشبة بالجال

طواهامنالعطشصيفوكسرمنحرهاغصونه

وقف كل الشعر كله مها به وخشية ٍ وإجالل

وقف ينعى فقيدٍ حالت األقدار من دونه

رحمك اهلل يا زايد يا فيض من العطا شالل

فقلوب كل اللي يحبونه

يا
أسم خالدٍ
ٍ

يالخيال

فقيده يالعجيد اللي على الكلفات ينخونه

تعلمنا من دروسك شموخ وعزة األبطال

ورقينا هامة المجد التليد وغيرنا دونه

عزانا لو تموت األسد تبقى من ظهرها اشبال

وتبقى هيبة األمه بنسل األسد مصيونه

شيال
جعل خير الخلف عقبك لكلفات الوطن
ّ

يشله مثل زايد يوم شل الدار فعيونه

يا شوال  ..يا شوال جيت بهالسنه والنايبات ثقال

جيت وما معك زايد وجبت الليل وطعونه

صحيح إنا تعودنا يجينا العيد في شوال

ولكن ما تعودنا نعيش العيد من دونه

همال

يتتابع ما يوقف سيلها في رجة مزونه

وعسى الخلد الفسيحه مسكنك ياباني األجيال

وخلدك الولي فدار من األخيار مسكونه

فقيده

سقاك

ياعميد

اهلل

الدار

ياقبر

يالمغوار

تضمه

فبارق
ٍ

شعر مبارك الدردا المري
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سعود القاسمي  :الدورة إضافة حقيقية لتاريخ رأس الخيمة وموروثها الحضاري واإلنساني

دورة ًصقر الرمضانية ..
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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة  ،وبحضور
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة  ،حفل افتتاح دورة صقر
الرمضانية بنسختها الخامسة والعشرين (دورة اليوبيل الفضي)  ،والتي أقيمت فعالياتها على أرض نادي
ضباط الشرطة برأس الخيمة.

إعداد  :العين الساهرة  -تصوير  :مصطفى ايبي

بدأ الحفل بعزف السالم الوطني عند وصول سمو راعي الحفل ثم تالوة عطرة من
القرآن الكريم تاله عزف لفرقة موسيقى الرشطة  ،فيام عرضت مادة فيلمة تحدثت
فقراتها عن املسرية الطويلة الحافلة لدورة صقر الرمضانية واإلنجازات التي تحققت
يف ظلها ،فيام قدمت مجموعة من طلبة مدرسة ثانوية رأس الخيمة استعراضا
عسكرياً حاز إعجاب الجمهور ،تلته فقرة فنية قدمتها زهرات مدرسة نسيبة للتعليم
األسايس تغنت باإلنجازات العظيمة التي تحققت يف البالد بفضل قيادة وحكمة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ،وأخيه
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس
الخيمة ،والذي قال يف كلمة خص بها الحضور  :إن دورة صقر الرمضانية أضفت عىل
املسرية الرياضية برأس الخيمة سمعة ناصعة تضاف لتاريخ اإلمارة الحافل والرثي
باملوروث الحضاري واإلنساين  ،ونحن إذ نشكر كل الجهود التي تواصلت طيلة تلك
السنني لتحافظ عىل محفل ريايض حمل اسامً غالياً وعزيزا ً عىل شعب اإلمارات
وبخاصة أبناء رأس الخيمة  ،ال يسعنا إال أن نبارك تلك الجهود املخلصة التي أوصلت
مشوارنا الريايض هذا لينال يف يوبيله الفيض هذا التكريم الرائع املعرب عن الوفاء
للوالد املغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي  ،رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
من جانبه رصح اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس
الخيمة يف كلمة له بهذه املناسبة ،قائالً  :ونحن نعيش تاريخ مرحلة جديدة من
التألق والتميز واملنافسة الرشيفة يف دورة اليوبيل الفيض ال يسعنا إال أن نكون أوفياء
لهذا التوجه الذي تضمنته الدورة طيلة مسريتها الطويلة والحافلة  ،والتي حملت
معنى الوفاء للوالد املغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي الذي طاملا كان يف
حياته راعياً لجميع أبنائه  ،ويف كل املجاالت ،وعليه البد أن نكون ومستوى السمعة
الطيبة التي حققناها طيلة ربع قرن من الزمان بتنافس ريايض صادق وحقيقي
يحمل صفات الروح الرياضية العالية والصادقة التي أنشئت من أجلها دورة صقر
الرمضانية  .ويف كلمته خص العقيد أحمد سامل السلومي
رئيس اللجنة املنظمة للدورة صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة
بالشكر والثناء لرعايته املتواصلة
للدورات الرمضانية التي تقام
سنوياً بنادي ضباط الرشطة ،
مثنياً عىل الدعم الالمحدود
للواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة ملا
يقدمه من دعم متواصل
سنوياً للقامئني عىل الدورة،

معتربا ً الدورة وسيلة
هادفة لخلق منهاج
ريايض وطني يجمع
شباب الوطن ويعيل
القيم السامية للرياضة
التي تجمع وال تفرق ،فيام
شكر الرعاة الرسميني الذي
تواصلوا بدعمهم الستمرار مسرية الدورة
بهذا التألق والحضور  ،وخاصة البنك التجاري
الدويل الراعي الرسمي للحدث الريايض .فيام ذكر
الالعب الدويل الكويتي السابق جاسم يعقوب ضيف رشف
البطولة بأن سمعة دورة صقر تعدت حدود اإلمارات إىل بقية الدول
العربية الشقيقة ومنها دول الخليج  ،حيث شارك فيها العديد من العبي الخليج
سواء من دولة الكويت أو غريها ،وهي تعد من املحافل الرياضية املتميزة  ،والتي
خلقت جيالً رياضياً واعياً يحمل روح التنافس الصادق والحقيقي الذي توفره أجواء
اللعب بروح رياضية عالية ،نتوجه بالشكر والتقدير لكل القامئني عىل توفري هذه
األجواء الصادقة والرياضية الحقيقة  ،والشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود
بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة الذي يدعم باستمرار هذا التجمع الريايض
الكبري والهادف  ،والشكر والتقدير للواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام رشطة رأس الخيمة الذي تتواصل دورة صقر بجهوده ودعمه الالمحدود  ،وأشكر
اللجنة املنظمة للبطولة عىل الحفاوة والتقدير الذي لقيته منذ وصويل إىل اإلمارات
وحتى انطالقة حفل االفتتاح  ،كام أثلج صدري الحضور الجامهريي الغفري وتصفيقهم
يل مام أدخل الفرحة والبهجة يف قلبي.
بعدها قدم الفنان حبيب غلوم كلمة عن املغفور له الشيخ صقر بن
محمد القاسمي رحمه الله ،رافقه عرض فيلم وثائقي عن تاريخ
الدورة ومسريتها الحافلة عىل مدى السنني الخمس والعرشين
املاضية  ،فيها ،تاله عرض أوبريت ( صقر العرب) الذي
أخرجه الفنان سامل العيان وكتب كلامته نارص البكر،
وقام بتلحينه أديب العسم.
وكان عىل رأس املكرمني سمو الشيخ محمد
بن صقر القاسمي
الشخصية الرياضية
األوىل باإلمارة واألب
الروحي للرياضيني ،
واللواء الشيخ
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سلطان بن سامل القاسمي صاحب فكرة دورة صقر الرمضانية ،والكثري من
الشخصيات البارزة التي شاركت وترأست الدورات الرمضانية السابقة  ،إىل
جانب الالعب الكويتي الدويل السابق جاسم يعقوب.
حظر حفل االفتتاح شخصيات رياضية وعسكرية بارزة من داخل الدولة
وخارجها ،كان يف مقدمتهم املهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي رئيس
هيئة الطريان املدين واللواء املتقاعد الشيخ سلطان بن سامل القاسمي مدير رشطة
رأس الخيمة السابق ،والعميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس
الخيمة،والعميد عبد امللك جاين  ،والالعب الدويل السابق جاسم يعقوب من
دولة الكويت الشقيقة ،وعدد من ضباط القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،
ومديرو الدوائر واملؤسسات باإلمارة ،وجمع غفري من الجمهور.
بعدها انطلقت املباراة االفتتاحية للبطولة  ،والتي جمعت فريقي املغرب
والشاهني للمقاوالت البحرية وانتهت لصالح الفريق املغريب بسداسية مقابل
هدفني سجل للفريق املغريب عبد الصمد حقي (سوبر هاتريك) ومحمد كرومه
وزايد محب  ،فيام سجل هديف الشاهني محمود أبو بكر وراشد الراوي  ،وأدار
املباراة الحكم الدويل عبد الله العاجل وعلق عليها املتميز محمد الشاميس.
محمد بن صقر يتوج أركان للمشاريع بط ً
ال للدورة

ويف الحفل الختامي للدورة توج سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي راعي
الرياضة والرياضيني برأس الخيمة فريق أركان للمشاريع بطالً لدورة صقر
الرمضانية إثر فوزه عىل فريق جلفار لألدوية بدوري الكبار يف املباراة الختامية
بثالثة أهداف مقابل هدفني ،بحضور سعادة العميد محمد النويب محمد نائب
قائد عام رشطة رأس الخيمة وسعادة العميد غانم أحمد غانم مدير عام
العمليات املركزية برشطة رأس الخيمة،رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الرشطة
 ،والعقيد أحمد السلومي رئيس اللجنة املنظمة للدورة  ،وعدد كبري من مديري
الدوائر واملؤسسات الحكومية واالتحادية بالدولة وجمع غفري من الرياضيني
ورواد الحركة الرياضية بالدولة.
سجل أهداف أركان للمشاريع يف املباراة الختامية حمزة خاطبي ويوسف
املزرعي ونبيل مليح ،فيام سجل هديف جلفار لألدوية وائل أبو رسيع وعاطف
عبد العزيز  ،لتنتهي املباراة التي أدارها الحكم الدويل الدكتور عامر الجنيبي
بتتويج فريق أركان للمشاريع بطالً لدوري الكبار ،فيام حل جلفار لألدوية
وصيفاً له.
ويف مباراة الناشئني النهائية حصد فريق جلفار لألدوية اللقب الذهبي نتيجة
فوزه عىل منافسه فريق املرزوقي والجرواين للمحاماة بثالثة أهداف مقابل
هدفني  ،وجاءت أهداف الفريق البطل عن طريق الالعب عمر صالح ( )2وزايد
عيل  ،فيام سجل هديف املرزوقي السينا تراوري لتنتهي املباراة التي أدارها الحكم
الدويل حمد عيل يوسف بتتويج جلفار لألدوية بطالً للناشئني.
نجم منتخبنا الوطني الجوكر يتوج بط ً
ال لدورة السنوكر

وتخلل أجواء الختام تكريم الفرق الفائزة و الحكام الذين أداروا املباريات
ولعبة السنوكر ،كام تم تكريم مراسيل الصحف ووسائل اإلعالم وحكام السنوكر
 ،وهم كل من عبد العزيز لو وعارف الله خان ،كام تم تكريم الفائزين باملراكز
األربعة األوىل ببطولة السنوكر  ،حيث حصد اللقب العب املنتخب الوطني
اإلمارايت محمد الجوكر  ،ثم محمد شهاب صاحب أعىل بريك بالدورة ب 124
نقطة  ،والذي حل وصيفاً يف الدورة  ،وعادل محمد  ،والذي نال املركز الثالث
 ،فيام كرم محمد حسني الحاصل عىل املركز الرابع بدوري السنوكر .تاله تكريم
حكام كرة القدم يتقدمهم وليد عيل يوسف  ،وبدر البدري  ،وحكم مباراة الختام
الدكتور عامر الجنيبي  ،والحكم حمد عيل يوسف رئيس لجنة الحكام  ،باإلضافة
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في الشباك

اىل الحكام الدوليني كل من عبد الله العاجل وعيىس الهاجري ونارص عيل وصقر
الزعايب.وعىل هامش حفل الختام تم تكريم املعلق الريايض املبدع محمد برهم وعمرو
رضوان  .ويف فئة الناشئني حصل زايد عيل قاسم من فريق جلفار عىل لقب أفضل
العب  ،والسينا تراوري أفضل هداف للبطولة من فريق املرزوقي والجرواين للمحاماة،
فيام حصل الالعب عبد السالم صالح من فريق جلفار عىل لقب أفضل حارس مرمى.
ويف فئة الكبار حصل الالعب عبد الهادي لحرش من فريق أركان للمشاريع عىل
لقب أفضل حارس مرمى ،فيام نال صابر سيد من فريق جلفار لقب أفضل العب
بالبطولة ،ونال زكريا كريدان من فريق األوقاف لقب هداف الدورة .وجاء تكريم
أركان للمشاريع بطالً لدورة صقر الرمضانية ( دورة اليوبيل الفيض)  ،وفريق جلفار
لألدوية الذي حل باملركز الثاين  ،فيام حصل فريق الشؤون اإلسالمية واألوقاف عىل
التكريم لحصوله عىل املركز الثالث .ومن جانب آخر كرمت اللجنة املنظمة سمو راعي
الحفل الشيخ محمد بن صقر القاسمي ،والذي رعى بحضوره الكريم ختام البطولة
التي حرضها جمهور غفري عىل مدى األيام التي احتضنتها الدورة خالل شهر رمضان
املبارك ،كام تم تكريم الرشكات واملؤسسات الداعمة للبطولة  ،وعىل رأسها البنك
التجاري الدويل وبنك رأس الخيمة الوطني.
ويف ترصيح له بهذه املناسبة قال سمو الشيخ محمد بن صقر القاسمي راعي
الرياضة والرياضيني برأس الخيمة :أسعدين ما شاهدته من تنظيم رائع  ،وتنافس
رشيف وروح رياضية عالية  ،أثبت املشاركون خاللها أنهم بحق أوفياء السم املغفور له
الوالد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رحمه الله  ،هذه الدورة رائعة بكل املقاييس
 ،وهي مدرسة رياضية فعالً استطاعت أن تقدم كل ماهو أفضل باملستوى الذي يليق
وتاريخها عىل مدى  25سنة املاضية  ،وكللته بهذا األداء املتميز باليوبيل الفيض ،نبارك
لكل القامئني عليها  ،وعىل رأسهم اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
رشطة راس الخيمة املوقر واللجنة املنظمة التي يقودها األخ العقيد أحمد السلومي
 ،ولجنة الحكام وبقية املشاركني بهذا العرس الكروي املمتع .فيام قال سعادة العميد
محمد النويب محمد نائب القائد العام لرشطة رأس الخيمة :يف الوقت الذي نبارك
فيه للجميع نجاح دورة اليوبيل الفيض  ،ال يسعنا إال أن نثمن ماتم بذله من جهد
حثيث من جميع األخوة أوصلنا لهذا النجاح الكبري ،دورة صقر دورة متميزة بكل يشء
وخاصة عىل مستوى التحكيم الذي يشارك فيه نخبة مميزة من الحكام الدوليني  ،ومن
جهة أخرى ال يسعنا إال أن نشكر الدعم الكبري الذي تلقته الدورة من قبل صاحب
السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة ،
وسيدي اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،
والذي مهد الطريق لهذا النجاح املنقطع النظري.مربوك لجميع األخوة الذين وقفوا بجد
واجتهاد للوصول إىل هذه النتائج الرائعة  ،وألف مربوك.
وخص العقيد أحمد السلومي الجهات املشاركة يف كلمته بالشكر والتقدير
قائالً:ونحن نشهد نهاية هذا الحدث الكبري  ،والتجمع الريايض الرائع الذي اتسم
باملنافسة الرشيفة  ،واللعب بروح رياضية عالية ومشاعر أخوية صادقة ،جمعت
البعيد والقريب عىل أرض اإلمارات الحبيبة التي احتضنت الجميع .
وسط تلك املشاعر وفرحة النجاح ال يسعنا إال أن نتقدم لصاحب السمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم رأس الخيمة بوافر الشكر
واالمتنان لترشف الدورة برعايته الكرمية ودعمه املتواصل لها ،كام ونتقدم لسيدي
اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة لدعمه
الالمحدود وتذليله لكل الصعاب التي تعرتض مسار العمل  ،والشكر أيضا لكل الجهات
التي شاركتنا هذا العرس الريايض  ،وللجان التي تفرعت عن اللجنة العليا وقدمت
جهدا ً رائعاً ،وألخوتنا الذي قدموا الدعم لنجاح العمل ،والشكر موصول كذلك كبري
للرعاة الرسميني الذين كانوا أعمدة هذا النجاح الذي نعيشه اليوم ،وكذلك الفرق
املشاركة  ،والجمهور الرائع الذي لبى دعواتنا وآزرنا بشكل يومي ،أقول شكرا ً للجميع..

مشاهدات مونديالية ودروس من الربازيل
انتهت بطولة كأس العالم في البرازيل لكن سوف تبقى ذكرياتها ولن ترحل
عن الذاكرة على مدى شهر كامل ،توجهت أعين ماليين البشر نحو بالد السامبا
منبع كرة القدم لمتابعة أعظم مسابقة كروية على وجه الكرة األرضية ،شاهدنا
فيها الكثير من المتعة واإلثارة والمفاجآت ،حيث البطولة احتوت على الكثير من
الدروس والعبر ففيها منتخبات سطرت مجداً كروي ًا لها ،وأخرى غادرت من البداية
بشكل دراماتيكي ،وتبقى لحظات تتويج األلمان باللقب العالمي على حساب
األرجنتين من المشاهد التاريخية التي ستبقى خالدة في األذهان.
بطولة  2014حطمت كل التوقعات واالعتبارات ،فمن كان يتوقع أو يتصور
خروج الكبار وأصحاب النفوذ الكروي من البداية ،في مقدمتهم األسبان والطليان
واإلنجليز ،واكتملت الغرابة بخسارة البرازيل بالسبعة وسط أنصارها ومحبيها،
وعلى أرضها لتتساقط الدموع من الشعب البرازيلي في مشهد محزن وقاس
على الشعب البرازيلي الذي يفضل كرة القدم على لقمة العيش.
المنتخب الجزائري ممثل العرب قدم صورة مشرفة للكرة العربية ،وقدم لوحة
جميلة أثلجت صدورنا وأعطى األمل بأن الكرة العربية لها القدرة للوصول إلى آفاق
العالمية ومقارعة الكبار بشرط أن تتوفر لدينا الثقة والشجاعة والروح وأن تلعب
داخل الملعب بروح االنتصار أشبه بالمنتخب الجزائري الذي ترك البطولة وسط
تصفيق الجميع ،وخسر في النهاية أمام المنتخب األلماني المتوج باللقب في
الوقت اإلضافي ليتم استقبالهم استقبال األبطال ،فشكراً لمحاربي الصحراء،
حيث زرعوا فينا األمل.
المنتخب الكاميروني ظهر بصورة باهتة على نقيض مشاركاته السابقة ،وبعد
الخسارة باألربعة أمام كرواتيا أكملوا مشهدهم السيء بتبادل الضرب بين
بعضهم البعض ودخلوا في دوامة من المشاكل ليغادروا المونديال من الباب
الخلفي ،ويبدو أن زمن األسود قد انقرض.
يبقى ميسي حالة فريدة في المالعب وكل من يشاهده في الملعب
يستأنس ويجد المتعة في مهاراته ،وما تتويجه بلقب أفضل العب بالبطولة
إال داللة على أفضليته ونجوميته ،ويبقى الالعب الكولمبي (رود ريجيز) السوبر
بالبطولة للمستوى الذي قدمه والدور الكبير الذي لعبه في قيادة منتخب
بالده.
بذلت السلطات البرازيلية جهوداً جبارة ألجل توفير أجواء الراحة والهدوء واألمان
لجميع المشاركين ،ويوجد أفراد من الجيش والشرطة الفيدرالية وقوات األمن
الخاصة من أجل تأمين خروج الفرق دون االحتكاك بالجمهور والمتطفلين.
على هامش مباريات المونديال شاهدنا كيف يتعلق كل مشجع بمنتخب بالده
ويقطع المسافات ويفترش أرض المطارات وينفق أمواله من أجل مساندة منتخب
بالده ،وذلك في حالة عشق فريد ،أما الجماهير اليابانية قدمت درس ًا حضاري ًا،
وجعلت من مباريات منتخبها فرصة لتقديم دروس اإلصالح والتهذيب لبقية
جماهير العالم كما في الصور التي بثتها وكاالت األنباء العالمية وتحدث عنها
الجميع بتنظيفهم المدرجات عقب انتهاء المباريات.
في ختام المونديال ،نأمل أن الكل استفاد من دروس كأس العالم ،على أمل
اللقاء من جديد في بطولة العالم المقبلة بروسيا ،مع كل األمنيات أن ينجح
منتخب اإلمارات بالوصول إلى مونديال  ،2018وكل عام وأنتم بخير ،وعيدكم
مبارك.

صور
من
الدورة

تصوير  :مصطفى ايبي
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ولي عهد رأس الخيمة يزور مواطن ًا تعرض لحادث

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة  ،املواطن
راشد أحمد راشد الزمهري الشمييل ،الذي تعرض لحادث تصادم بني مركبتني عىل
طريق الرمس شمل برأس الخيمة نقل عىل إثره لتلقي العالج يف مستشفى رأس
الخيمة .واطأمن سموه خالل زيارته املستشفى التي رافقه خاللها الشيخ صقر بن
محمد بن صقر القاسمي عىل صحة املواطن راشد الشمييل  ،سائالً الله عز وجل أن
مين عليه بالصحة والشفاء العاجل ليعود إىل أهله بصحة وسالمة .وعرب أهايل املواطن
املصاب عن شكرهم وتقديرهم لسمو ويل عهد رأس الخيمة عىل هذه اللفتة اإلنسانية
الكرمية ومتابعته الشخصية ألحوال املواطنني ،سائلني الله عز وجل أن يحفظ سموه
من كل مكروه.

شركات األمن الخاصة باإلمارات
الشمالية تنظم مبادرة
اإلفطار الرمضاني
قام وفد من إدارة رشكات األمن الخاصة باإلمارات
الشاملية ،برئاسة مالزم أول مصبح محمد بن
طوق ،ومالزم أول يوسف محمد الرشيف،
ومجموعة من ضباط الصف واألفراد ،بتنظيم
مبادرة إفطار رمضاين بالتعاون مع رشكة أمان
ألنظمة األمن والحراسات يف رأس الخيمة ،بحضور
السيد راشد يوسف راشد مدير عام رشكة أمان
ألنظمة األمن والحراسات ،وعدد من موظفي
الرشكة والحراس األمنيني.
وأشار السيد راشد يوسف ،إىل أن مبادرة اإلفطار
الرمضاين تعد من بني املشاركات األمنية – اإلنسانية
مع مختلف الجهات األمنية باإلمارة ،تجسيدا ً
ملفهوم التعاون الفعال بني الجانبني وتعزيز العالقة
والثقة بني الجهازين األمني واإلنساين ،وذلك ضمن
برنامج القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة املطبق
خالل شهر رمضان املبارك بالتعاون مع عدة جهات
خريية وإنسانية لتعزيز روح التكافل االجتامعي
والرتاحم بني أجهزة الرشطة ورشكائها من بقية
الجهات املجتمعية واألمنية.
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سالم بن سلطان يكرم المشاركين في
يوم العمل اإلنساني

يف إطار االحتفال بيوم العمل اإلنساين اإلمارايت وتزامناً مع الذكرى العارشة لوفاة املغفور
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  ،كرم املهندس الشيخ سامل بن سلطان
القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين  ،الجهات املشاركة يف يوم العمل اإلنساين اإلمارايت
 ،والذي نظمته منطقة رأس الخيمة الطبية ،ممثلة بإدارة التثقيف واإلعالم الصحي،
بالتعاون مع صالة الكورنيش يف رأس الخيمة .وحرض التكريم كل من الشيخ ماجد بن
سلطان القاسمي ،والشيخ ارحمه بن سعود القاسمي ،نائب مدير رشكة أسمنت االتحاد
يف رأس الخيمة ،و الدكتور عبد الله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية ،والسيد
فهد الشرياوي مدير صاالت رأس الخيمة لألفراح  ،ومديري اإلدارات بالدوائر الحكومية
االتحادية والخاصة ورجال األعامل باإلمارة.

شرطة رأس
الخيمة تطلق
حملة
تحت شعار
«صيفكم
معنا بارد»

أطلقت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة
حملة صيفية عاملية تحت شعار “صيفكم معنا بارد”،
بالتعاون مع الرشطة املجتمعية ،ووزارة العمل ،بحضور
العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات
برشطة رأس الخيمة ،واملقدم أحمد الصم النقبي مدير
فرع التوعية واإلعالم املروري ،وجامل الشاميس رئيس
قسم التفتيش العاميل ،وعبد الله الشارجي من مكتب
التوجيه العاميل برأس الخيمة .وتأيت الحملة يف إطار
التكامل مع اسرتاتيجية وسياسة وزارة الداخلية الرامية إىل
التميز يف كافة املجاالت من خالل تصميم منهجية لدرء
املخاطر وتحديد وتقييم املخاطر عىل اختالف أنواعها،

حيث تم تنظيم برنامج زيارات ميدانية يف مناطق
تواجد العامل ،والشوارع الخارجية املؤدية إىل اإلمارة،
وتم توزيع  400وجبة غذائية صحية تحتوي عىل عصائر
ومياه معدنية وفواكه ،ومظالت واقية من الشمس ،إضافة
إىل توزيع منشورات تثقيفية عن الغذاء والصحة يف فصل
الصيف وبرامج توعية للعامل متعلقة بالتغذية السليمة
ومخاطر اإلنهاك الحراري وطرق اإلسعافات األولية
وغريها من األمور.وقال العقيد العلكيم ،إن الهدف من
وراء تنظيم الحملة الصيفية هو بث الوعي لدى كل
العامل امليدانيني يف األمور التي ميكن أن تواجههم يف
مجال عملهم خالل الفرتة الصيفية.

إدارة المرور والدوريات
تكرم شركة الخليج
للصناعات الدوائية
( جلفار )

تعزية

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأحر
التعازي القلبية إلى

كرمت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة ،رشكة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار ) ،وهي أحد رشكائها االسرتاتيجيني،
وذلك انطالقاً من منهجية الرشاكات ضمن اسرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية إىل العمل مع الرشكاء االسرتاتيجيني والتشغيليني،
بهدف توفري اإلسناد والدعم املطلوب من خالل مجموعة من العمليات املصممة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للوزارة .حيث قام
العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة ،يرافقه املقدم أحمد الشمييل مدير فرع الخدمات
املساندة بإدارة املرور ،وعدد من ضباط الرشطة ،بتكريم سعادة سعود عيل مصبح النعيمي املدير التنفيذي للشؤون التجارية
برشكة الخليج للصناعات الدوائية ( جلفار ) وعدد من املسؤولني بالرشكة ،لتعاونهم املطلق ولجهودهم املبذولة مع إدارة املرور
والدوريات يف تسهيل مهامها عىل أكمل وجه ،وباعتبارهم أحد الرشكاء املميزين يف تنفيذ الخطط الرشطية مبا يحقيق أهدافها
وطموحاتها األمنية .وأشاد العقيد العلكيم يف كلمته بجهود وتعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
مع رشطة رأس الخيمة ،مشريا ً إىل أن هذا التكريم يهدف إىل توسيع أفق هذه الرشاكة ،ومراجعة إجراءات العمل وقنوات التنسيق
الخاصة بالطرفني بشكل مبارش ،والعمل عىل تذليل العقبات التي ميكن أن تعرتض سري العمل والتفاهم حول كيفية إزالتها ،ويف
ختام حديثه وجه الشكر والثناء لرشكاء رشطة رأس الخيمة عىل تعاونهم املستمر ،ودورهم الفاعل يف إنجاح الربامج والفعاليات
املرورية التي تنفذها إدارة املرور والدوريات ،مؤكدا بأن كل ما نحققه من نجاح ومتيز ما كان ليتحقق لوال دعم هؤالء الرشكاء.

منذر المزكي يستقبل
مولوديه ( عبد اهلل وعائشة )

المقدم أحمد سعيد الصم النقبي
مدير فرع التوعية واإلعالم المروري بإدارة
المرور والدوريات برأس الخيمة ،
لوفاة المغفور له بإذن اهلل

والده

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر
والسلوان ..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

سالم المفتول يكرم أسرتي
العميد عبد اهلل جمعة والشهيد
طارق الشحي
إمياناً بدورهم الفعال يف
خدمة الوطن واملجتمع
واألمن ،
قام مكتب املفتول
للمحاماة لصاحبه سامل
راشد املفتول
بتكريم أرسة املرحوم
املتقاعد عبد الله أحمد
جمعة ونجل الشهيد
املالزم أول طارق
الشحي.
ويأيت هذا التكريم
ضمن املبادرات
واإلسهامات التي
يقوم بها املحامي سامل
املفتول.

يتقدم الزمالء يف إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بأسمى
التهاين والتربيكات إىل
الزميل اإلعالمي منذر عيل املزيك الشاميس
مبناسبة قدوم مولوديه
التوأم ( عبد الله وعائشة )..
جعلهام الله من من الذرية الصالحة ومن
مواليد الخري والرب والصالح ..ألف مربوك.

ترقية وضيفية

تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأحر
التعازي وأصدق المواساة إلى كل من:

المالزم  /حسن عبد اهلل يماع الشحي
والمساعد أول  /محمد عبد اهلل يماع الشحي،

والمساعد  /سعيد عبد اهلل يماع الشحي ،
لوفاة المغفور لها بإذن اهلل

والدتهم

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها
فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر

األهل واألصدقاء يهنؤون
فيصل يونس عيل يونس كلبت
رئيس شعبة التحصيل الداخيل ببلدية ديب
مبناسبة ترقيته الوظيفية وحصوله عىل الدرجة ....13ألف ألف مربوك
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والسلوان ..إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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الشرطةالمجتمعية..
فلسفة الشراكة بين الشرطة والمجتمع

إن من أبرز مهارات رجل
شرطةالمجتمع االعتماد على
النفس ومهارة التفاوض
واالستقالل والعمل الذاتي،
وابتكار أساليب جديدة
ومبتكرة للعالقات العامة مع
الجمهور
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الشرطة المجتمعية ترتكز على تأصيل مشاركة المواطنين في أعمال الشرطة
بحيث تكون هناك مشاركة بين المواطنين والشرطة في المحافظة على أمن
واستقرار المجتمع ،ذلك ألن المواطن شريك في المهام الشرطية ،ويالحظ أن
وتيرة العمل األمني ترتفع بصورة ملحوظة كنتيجة للتواجد واالتصال الدائم
بين الشرطة والمواطن .إن عملية الشراكة المرجوة يترتب عليها ثقة المواطن
الكاملة في جهاز األمن وبالتالي تتم عملية الشراكة في يسر وسهولة.
أبناء العين الساهرة..
يمكن مع كل نجاح تحققه الشرطة المجتمعية أن نتأكد من أهمية ارتكاز
المواطن على القيم المجتمعية أكثر من القوانين واللوائح ،وهذا بدوره إضافة
لمعنى وفلسفة الشرطة المجتمعية ،ونستنتج نتيجة مهمة تتصل بوظيفة
ودور الشرطة المجتمعية والمرتكزة على منع الجريمة ،والضبط االجتماعي
بعيدًا عن التدخل عند وقوع الجريمة وتلقي البالغات.
أبناء العين الساهرة ..
إن مفهوم الشرطة المجتمعية يقدم كأحد الحلول للمشاكل األمنية التي
تواجهالشرطة ،فالفكرة تقوم على إدخال المجتمع بأفراده في عملية
حفظ األمن ،بحيث تعيش الشرطة داخل المجتمع ومع المواطنين ،ويكون
العمل من قبيل المبادرة في التحرك نحو األحداث المقوقعة وليس االنتظار
والتعرف برد الفعل ،وهنا نخدم المجتمع ونقلل من فئات من يخافون من
الجريمة بفعل توافر الشراكة والثقة.
إخوتي ..إن من أهم ما يجب أن يتخذه رجل شرطة المجتمع في سبيل حل
المشكالت والمهددات األمنية والمجتمعية هو التعرف على المشكلة
وتحليل المشكلة وتفعيل االستجابة أو الرد على المشكلة ،وتنفيذ االستجابة
أو الحل ،فهذه الخطوات تؤكد أن العنصر األساسي في الشرطة المجتمعية
هو التأكيد على حل المشكالت كاستراتيجية تتكون منها المراحل السابقة.
إخوتي  ...إن من أبرز مهارات رجل شرطةالمجتمع االعتماد على النفس
ومهارة التفاوض واالستقالل والعمل الذاتي ،وابتكار أساليب جديدة ومبتكرة
للعالقات العامة مع الجمهور.
أبناء العين الساهرة ..
من أهم ما نجنيه من فلسفة الشراكة بين الشرطة والمجتمع أن نمحو
فكرة العزلة االجتماعية التي عانى منها رجل الشرطة طوي ً
ال فينكسر الحاجز
النفسي المتمثل في العزلة بين الشرطة والمجتمع ،وأن يكن المواطن أداة
تغيير في أساليب عمل الشرطة من خالل اجتماعات الشرطة المجتمعية
التي تزيد من الرضا الوظيفي لرجل الشرطة وإعالن قيم العمل الشرطي في
النفوس.
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