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مبادرات  
وطنية

 مبادرات أقل مايقال 
بوصفها إنها رائعة 

ودقيقة وقيمة، 
تتماشى مع الظرف 

الراهن وتخدم 
العمل  وتقدم 

شكاًل رائعًا من صيغ 
تتوافق ومتطلبات 

التكنلوجية التي غزت 
العالم بشكل غير 

مسبوق...

                                   استوقفتني فعال  النشاطات التي أدتها القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة 
خالل الفرتة املاضية ملكافحة فايروس “ كورونا”.

 وفيما نقول نشطات فقد تضمنت مبادرات  حيوية عملت من خاللها القيادة ومنتسبيها على 
التصدي لهذا الوباء والتخفيف من آثاره وحماية املوظفني واجملتمع وأفراده من خطر اإلصابة 
به، سعيا منها ألداء واجبها اجملتمعي يف هذا اجلانب، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا الداعية 

التخاذ كافة التدابري واالجراءات املمكنة للتقليل من تداعيات هذه اجلائحة .
منتسبي  بني  االحتكاك  تقليل  يف  فاعل  دور  لها  كان  أنشطة(   ( أسميناها  التي  املبادرات  تلك 

الشرطة، ومن جهة أخرى بني أفراد اجملتمع .
الداخلية  وزارة  بقرار  التزامًا   ، بعد  عن  العمل  لتطبيق  جاهدة  القيادة  سعت  شيء  كل  قبل 
، ومن  التواصل بني املوظفني من جانب  ، ما قلل  العمل 30%  بأن تكون قوة  املوقروالقاضي 
ثم عدم تأخري املعامالت اخلاصة باجلمهور ، وهذا يعد يف مثل هذه الظروف التي نعيشها “ 
اجناز” يحسب للقيادة، ومن اجلهة األخرى فقد حرصت القايدة من خالل ذلك للحفاظ على صحة 
منتسبيها ، واحلفاظ على طاقة العمل ، وباملقابل ارضاء جمهورها من املتعاملني اخلارجيني.

املبادرة الثانية وهي غاية يف األهمية والوطنية واإلخالص ، ذلك أن القيادة سعت جاهدة وبكل 
قصة  وتلك  وجهود،  وامكانيات  كوادر  من  يحتاجه  مبا  الوطني”  “التعقيم  برنامج  لرفد  ثقلها 
حتمل يف طياتها فصول عدة ليس أقلها ما عربت عنه القيادة ومنتسبوها عن حبهم للوطن 

والتضحية يف سبيله وسبيل اجلمهور عرب العمل اجلاد للقضاء على الفايروس.
ووسط هذا الزخم احلاصل يف جدول أعمال القيادة ، وحرص كبار الضباط  على أن يكونوا جزًء 
من “ خط الصد األول”  ملكافحة الفايروس من خالل زياراتهم امليدانية املتواصلة لفرق التعقيم 
العاملة بربنامج التعقيم الوطني خالل ساعات العمل أثناء الليل لتعزيز حماية اجملتمع من هذا 
كافة  وتسخري  اجملتمع،  شرائح  خمتلف  لدى  الوقائي  الوعي  مستوى  ورفع  املتفشي،  الوباء 

الطاقات واالمكانيات وتوظيفها يف سبيل اجناح اجلهد الوطني يف عمليات التعقيم.
ويف سبيل تطبيق شروط احلظر وترسيخ مفاهيمه ، وتوعية اجلمهور بالتواصل املباشر معه 
من قبل القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة، عملت القيادة ومببادرة رائعة إىل تسيري دوريات 
عديدة تستخدم ) الدراجات الهوائية( والتي حتمل أحدث املواصفات التكنلوجية ، لتكون قادرة 
على الوصول إىل أماكن يصعب الوصول اليها عرب الدوريات االعتيادية ، وهي مبادرة رائعة القت 

استحسان اجلمهور. 
اإلدارت  مستوى  على  الذكية  واألنظمة   ، اإللكرتونية  األنظمة  لتشغيل  جاهدة  القيادة  وسعت 
عن  “العمل  نظام  وتطبيق   ، العمل  استمرار  أجل  من  متطلباتها  كل  وتوفري   ، بالقيادة  العاملة 
تستخدم  التي  املرئية  األنظمة  عرب  تفاصيله  بكل  الفني  الدعم  وتقدمي  متناهية،  بدقة  بعد” 
القائمون  يشكر  حقيقة  جهد  وهو  اإللكرتونية،  للبوابة  التحتية  والبنى  اإلفرتاضية،  باالجتماعات 
عليه ، لكونه يتوافق مع ما يعيشه العامل من تقدم تكنلوجي ، ويرتقي بأداء األعمال ورؤية القيادة 

الرشيدة للدولة.
احلقيقة مبادرات أقل مايقال بوصفها إنها رائعة ودقيقة وقيمة، تتماشى مع الظرف الراهن، 
وتخدم العمل  وتقدم شكاًل رائعًا من صيغ تتوافق ومتطلبات التكنلوجية التي غزت العامل بشكل 
غري مسبوق، ومنها فقد أثبتت القيادة العامة لشرطة رأس اخليمة عرب الدعم الالحمدود من 
 - البالد  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  راسها  وعلى  الرشيدة  القيادة 
حفظه اهلل -  ، والدعم املباشر من  لدن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 
من  العصر  متطلبات  مع  التوافق  على  تعمل  قيادة  أنها  اخليمة  رأس  حاكم  األعلى  اجمللس 

وسائل تكنلوجية تخدم صيغ العمل، وتضع يف أولوياتها خدمة الوطن واجلمهور.
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المحــــتــــويات
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اللَِّه، َوَعْيٌ بَاتَْت تَْحُرُس ِف َسِبيِل اللَِّه  

CONTENTS
مجلة شهرية تصدر عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

Issue 284   -   JUNE  2020

 شرطة رأس الخيمة تطلق سلسلة 
مبادرات للتعامل مع كورونا

10



5 العدد  ) 284 (    يونيو   2020       

إلرسال مقتراحاتكم وآرائكم 
ومالحظاتكم يرجى التواصل على:

www.fms.ae

رئيس التحرير

المراسالت

للمراسالت اإللكترونية

تنويه

مدير التحرير

سكرتير التحرير

المسؤول الفني

الرائد/ خالد حسن النقبي

هاتف : 2330045 9717+
فاكس : 2260929 9717+

ص.ب : 54  - رأس الخيمة إ.ع.م

النقيب / حسن المنصوري

سعد الدغمان

عمر دربال

  rakpolicemag@gmail.com 
www.rakpolice.gov.ae

المقاالت التي تنشر ُتعبر عن وجهة نظر 
كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة،  

وال إلزام بإعادة أي مادة لم تنشر.
حقوق النشر محفوظة وغير قابلة للنشر. 

16

18

2840
يوسف بن يعقوب: »الجاهزية« ال ينام

الذوق العام ...  هوية مجتمع وثقافة وطن

المخدرات وباء اليقل عن كورونا
جزيرة السينية في أم القيوين .. 

التاريخ في أحضان الطبيعة



6   يونيو   2020    العدد ) 284 (   

يم
نج

 - 
بي

ى إي
طف

مص
 - 

تي
خي

 الب
مد

 أح
ير :

صو
- ت

مة 
خي

س ال
ة رأ

رط
لش

مة 
لعا

دة ا
قيا

- ال
مة 

لعا
ت ا

القا
الع

 و 
الم

إلع
رة ا

 إدا
د :

عدا
إ

محطة شرطية

ــوان  ــن عل ــه ب ــد الل ــواء عــي عب قــال ســعادة الل

النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن 

قواتنــا  لتوحيــد  واألربعــي  الرابعــة  الذكــرى 

املســلحة تعتــر منبــع فخــر لــكل مواطــن ينتمــي 

لهــذا الوطــن، واعتــزاز بهــذه القــوات التــي كانــت 

ــا  ــع عــن أرضن ــت الحصــن الحصــي املداف ول زال

ــة . ــباتنا الوطني ومكتس

وأضــاف ســعادته أن حكومــة اإلمــارات الرشــيدة 

وعــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 

زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة - حفظــه اللــه 

- واخوانــه أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات، 

واصلــت املســر بخطــى ثابتــة عــى طريــق دعــم 

ــري  ــر الب ــتثمر بالعن ــلحة  والس ــا املس قواتن

املواطــن القــادر عــى حمــل الرايــة ومواصلــة 

الــذود عــن حيــاض هــذا الوطــن العزيــز وتســخر 

كافــة المكانيــات واملــوارد املاديــة للحفــاظ عــى 

أمنــه واســتقراره، حتــى أصبحــت قواتنــا املســلحة 

مبتابعــة وارشاف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب 

القائــد األعــى للقــوات املســلحة ركيــزة أساســية 

ــع  ــه وم ــرا إىل أن ــة ، مش ــاد األبي ــة التح ف دول

حلــول الذكــرى ال 44 لتوحيــد القــوات املســلحة 

ــات الجســام التــي ســطر  نســتذكر معهــا التضحي

ــاء الوطــن أروع البطــولت التــي  مــن خاللهــا أبن

ســتبقى محفــورة بحــروف مــن ذهــب ف مياديــن 

املجــد والــرف . وأوضــح اللــواء النعيمــي أن 

القــوات املســلحة اإلماراتيــة التــي جــاء تأسيســها 

عــى يــد املغفــور لــه بــاذن اللــه الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان - طيــب اللــه ثــراه - واخوانــه 

مؤســي التحــاد، حققــت خــالل ســنوات عمرهــا 

والقفــزات  النجــازات  مــن  العديــد  القصــرة 

النوعيــة واملؤثــرة التــي جعلــت منهــا أيقونــة 

ــم  ــن. في ــاء الوط ــرا ألبن ــزا وفخ ــع ع ــة تش مضيئ

جــاءت تضحيــات منتســبي القــوات املســلحة 

دعــم  ســبيل  ف  رخيصــة  أرواحهــم  وتقديــم 

الرعيــة والحفــاظ عــى ســالمة الوطــن وحميتــه 

ــة . ــزز هــذه املكان لتع

 وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة أن 

ذكــرى توحيــد القــوات املســلحة اإلماراتيــة يعتــر 

ــاء  ــمء والوف ــولء والنت ــد ال ــا لتجدي ــبة لن مناس

لقيادتنــا وحكومتنــا الرشــيدة، وبأننــا عــى العهــد 

ماضــي حاملــي حــب الوطــن ف مقــالت العيــون 

وف نبضــات القلــوب مواصلــي مســرة البنــاء 

والعطــاء . 

m   قائد عام شرطة رأس الخيمة
m "توحيد القوات المسلحة منبع فخر واعتزاز وطريق مليء بالتضحيات"

m بن علوان  يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا  ويناقش الجهود
 في مواجهة كورونا

تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان 

ــن  ــة ع ــام رشطــة رأس الخيم ــد ع ــي قائ النعيم

ــا  ــادة العلي ــة القي ــع للجن ــمع الراب ــد الجت بع

الدامئــة للقيــادة ، بحضــور ســعادة العميــد عبــد 

ــام  ــد الع ــب القائ ــدي نائ ــس الحدي ــه خمي الل

ــة. ــاء اللجن ــة أعض ــون وكاف ــدراء العام وامل

بدايــة  ف  النعيمــي  اللــواء  ســعادة  وأشــاد 

التــي  الجتــمع بالجهــود الحثيثــة واملقــدرة 

ــة  ــادات الرطي ــف اإلدارات والقي ــا مختل تبذله

ــروس  ــي ف ــة تف ــع أزم ــل م ــارة للتعام ف اإلم

كورونــا املســتجد كوفيــد 19 ،واملســاهمة ف 

أفــراد  أمــن وســالمة جميــع  الحفــاظ عــى 

ــادة  املجتمــع مــن جهــة وســالمة منتســبي القي

مــن جهــة أخــرى ، مؤكــدا ســعادته حــرص 

ــا  ــة لرطــة رأس الخيمــة ومرتبه ــادة العام القي

ــان وأن  ــد وتف ــكل جه ــل ب ــة العم ــى مواصل ع

راحــة  عــى  للســهر  بالنهــار  الليــل  توصــل 

املواطنــي واملقيمــي والحــد قــدر اإلمــكان مــن 

مخاطــر انتشــار هــذا الفــروس .  

ــة  ــود الرط ــتعراض جه ــمع اس ــن الجت وتضم

واإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا إلدارة أزمــة 

ــتعراض  ــتجد، واس ــا املس ــروس كورون ــي ف تف

ف  واإلســراتيجية  الوطنيــة  املــؤرشات  نتائــج 

ــام الجــاري،  ــن الع ــع األول م ــن الرب ــادة ع القي

ــات  ــات واملقرح ــتعراض السياس ــب اس إىل جان

التــي تبنتهــا القيــادة أثنــاء إدارة هــذه الجائحــة. 
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 أكــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة 

رأس الخيمــة، حــرص القيــادة العامــة لرطــة رأس الخيمــة  عــى اســتمرارية 

ــة  ــع ف مواجه ــامل أجم ــهدها الع ــي يش ــروف الت ــن الظ ــم م ــمل  بالرغ األع

ــمل  ــة األع ــة كاف ــى مزاول ــرص ع ــد 19 (  والح ــا )كوفي ــرض كورون ــي م تف

واملهــام بنفــس مســتوى األداء ، حيــث واصلــت رشطــة رأس الخيمة اســتمرارية 

ســر خطــط حمالتهــا التوعويــة باطــالق حملتهــا الرمضانيــة الســنوية )كافــح 

ــر  ــي، ون ــي املجتمع ــز الوع ــدف تعزي ــتحق(، به ــن يس ــاعد م ــّول وس التس

الثقافــة األمنيــة تطبيقــاً إلســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل الحفــاظ عــى 

أمــن واســتقرار املجتمــع.

ووصــف ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة  بعــد تدشــينه للحملــة بأنهــا 

"توعويــة أمنيــة شــاملة حــول مخاطــر التســول"  وإنهــا تنطلــق تحــت شــعار 

ــح  ــة رشائ ــة إىل كاف ــي موجه ــتحق"  وه ــن يس ــاعد م ــول وس ــح التس " كاف

ــة متخصصــة ملكافحــة التســول  ــرق ميداني ــع إطــالق ف ــارة، م ــع باإلم املجتم

التحريــات واملباحــث  طيلــة شــهر رمضــان املبــارك، تحــت إرشاف إدارة 

الجنائيــة، وإدارة اإلعــالم والعالقــات العامــة، وإدارة الرطــة املجمتعيــة، 

ــق  ــواق واملناط ــّري ف األس ــث والتح ــرق البح ــاط ف ــف نش ــم تكثي ــث يت حي

الســكنية، ملراقبــة املتســولي وضبــط كل مــن يســتغل الشــهر الفضيــل لمتهــان 

ــكل  ــي تش ــرة، والت ــة الخط ــذه الفئ ــدي له ــا للتص ــعى منه ــّول ف مس التس

ــل  ــّري  تعم ــث والتح ــرق البح ــأن ف ــداً ب ــاً، مؤك ــق حضاري ــر لئ ــراً غ مظه

ــاذ  ــم  واتخ ــق معه ــم والتحقي ــاراً  وضبطه ــالً ونه ــولي لي ــة املتس ــى مراقب ع

اإلجراءات القانونية بشأنهم.

ــال  ــن امل ــات م ــم والصدق ــه الدع ــور إىل توجي ــراد الجمه ــعادته أف ــا س ودع

واملســاعدات العينيــة إىل الجمعيــات الخريــة املعتمــدة مــن الجهــات الرســمية 

بالدولــة، واملعنيــة واملفّوضــة بســد حاجــات املحتاجــي وكّفهــم عــن الســؤال 

والتســّول، مثــل )هيئــة الهــالل األحمــر( وذلــك للحــد من التســول واملتســولي، 

وحفاظــاً عــى الحقــوق وحفــظ مــال الفقــراء، ووصــول الصدقــات والــزكاة إىل 

مســتحقيها مــن الفقــراء واأليتــام واألرامــل.

محطة شرطية

 m بطاقة 30 % وضمن اشتراطات وقائية 

 استئناف العمل بمركز خدمات المرور والترخيص وفحص السائقين في رأس الخيمة    

 وجــه ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة 

رأس الخيمــة بإعــادة فتــح مركــز خدمــات املــرور والرخيــص، ومكتــب فحــص 

ــاعدي   ــة الس ــل مبنطق ــص الثقي ــز الفح ــي، ومرك ــي والخارج ــائقي الداخ الس

أمــام املراجعــي بنســبة ل تزيــد عــن 30 % مــن القــدرة الســتيعابية للمراكــز .

وأكــد اللــواء النعيمــي أن هــذه الخطــوة تــأيت ف إطــار حــرص القيــادة العامــة 

ــة  لرطــة رأس الخيمــة عــى اســتمرارية ودميومــة العمــل والعــودة التدريجي

للوضــع الطبيعــي ضمــن الشــراطات الحرازيــة املشــددة ملنــع تفــي فــروس 

ــور  ــالت الجمه ــد 19، ولضــمن اســتقبال وانجــاز معام ــا املســتجد كوفي كورون

ــاظ  ــور والحف ــالمة الجمه ــراً إىل أن س ــم، مش ــزة له ــات املتمي ــم الخدم وتقدي

ــة  ــادة العام ــات القي ــات واهتمم ــلم أولوي ــى رأس س ــع ع ــم تق ــى صحته ع

ــك. ــارة ف ســبيل تحقيــق ذل لرطــة رأس الخيمــة التــي تبــذل جهــودا جب

مــن جانبــه أشــار ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام 

ــز  ــح مرك ــادة فت ــة إع ــة إىل أن عملي ــة ف رشطــة رأس الخيم ــات املركزي العملي

ــب فحــص الســائقي الداخــي والخارجــي،  ــص، ومكت ــرور والرخي ــات امل خدم

ــة  ــل بالســاعدي تخضــع لعــدد مــن الشــراطات الوقائي ــز الفحــص الثقي ومرك

ــة  ــالمة وصح ــن س ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أك ــاظ ع ــة للحف ــة الهادف والحرازي

ــار  ــة وانتش ــاع الراهن ــل األوض ــواء ف ظ ــد الس ــى ح ــي ع ــي واملوظف املراجع

ــد 19 . ــروس كوفي جائحــة ف

مضيفــاً أن هــذه اإلجــراءات تتضمــن وجــوب إبــراز املراجعــي الراغبــي بتقديــم 

اختبــارات الســياقة "لشــهادة فحــص الكورونــا" عــى أل تتجــاوز مــدة إصدارهــا 

48 ســاعة كحــد أقــى، إىل جانــب التقيــد بارتــداء القفــازات والكممــات، 

ومراعــاة التباعــد ف صالــة النتظــار، لفتــا إىل أن هــذه الشــراطات تشــمل أيضــا 

رضورة تعقيــم املتعاملــي أليديهــم قبــل وبعــد دفــع الرســوم وعــدم اصطحــاب 

ــم  ــاوزت أعمره ــن تج ــن مم ــار الس ــا أو كب ــر 3 إىل 12 عام ــن عم ــال م األطف

الســتي عامــا، وذلــك حفاظــاً عــى صحتهــم و ســالمتهم .

وأهــاب مديــر عــام العمليــات املركزيــة بجمهــور املراجعــي إىل اللتــزام بهــذه 

الشــراطات الهادفــة ف املقــام األول لحميتهــم وحميــة غرهــم مــن املراجعــي 

ومقدمــي الخدمــة والحفــاظ عــى ســالمتهم .

m اللواء النعيمي  يدشن حملة  "كافح التسول وساعد من يستحق"
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ــن  ــه ب ــد الل ــواء عــي عب ــات الل ــاًء عــى توجيه  أطلقــت رشطــة رأس الخيمــة بن

ــة  ــة األمني ــات الهوائي ــات الدراج ــة دوري ــة رأس الخيم ــام رشط ــد ع ــوان قائ عل

بشــكلها املتطــور و بأحــدث املعايــر التكنولوجيــة لتغطيــة كافــة مناطــق اإلمــارة 

مــن خــالل العنــارص والكفــاءات الرياضيــة بالقيــادة، وذلــك للعمــل عــى الرتقــاء 

مبســتوى رسعــة الســتجابة وتحقيــق الســالمة والطأمنينــة ألفــراد املجتمــع . حيــث 

ــي  ــة األجهــزة الت ــم تجهيزهــا بكاف ــي ت ــي هوائيت ــة مــن دراجت تتكــون كل دوري

ــر  ــا تعت ــم أنه ــات، ك ــة العملي ــع غرف ــارش م ــط املب ــل والرب ــن التواص ــا م تكنه

صديقــة للبيئــة وتقــوم بــدور كبــر ف عمليــة التوعيــة خــالل فــرة تقييــد الحركــة 

أثنــاء تنفيــذ برنامــج التعقيــم الوطنــي عــى مســتوى املناطــق الســكنية ف اإلمــارة. 

ــق الجاهزيــة لتحســي األداء  ــات الدراجــات إضافــة نوعيــة لفري وتعتــر دوري

امليــداين بهــدف وقايــة املجتمــع مــن خــالل التواجــد امليــداين ف كل مواقــع اإلمــارة 

ــاظ عــى النظــام ضمــن  ــة إىل الحف ــام رجــال الرطــة باإلضاف ــة مه ــة كاف ،وتأدي

ــادة اإلســراتيجية لضــمن أمــن وســالمة املجتمــع . خطــة القي

ــوزارة  ــة اإلســراتيجية ل ــة الرؤي ــات الدراجــات الهوائي ــم يعكــس إطــالق دوري ك

الداخليــة ورشطــة رأس الخيمــة تطبيقــاً ألفضــل املمرســات الرطيــة، حيــث 

تــم تجهيــز عــدد 12 دوريــة مــن أحــدث وأفضــل الدراجــات الهوائيــة املتعــددة 

ــعور  ــة والش ــث الطأمنين ــع وب ــة املجتم ــن حمي ــا م ــي تكنه ــتخدامات الت الس

ــة  ــا إىل الطاق ــة تحويله ــة الســتجابة، وإمكاني ــز رسع ــاس وتعزي ــدى الن ــان ل باألم

ــارة  ــياحية باإلم ــق الس ــكنية واملناط ــاء الس ــة األحي ــول إىل كاف ــة للوص الكهربائي

ــة  ــال لتأدي ــدور الفع ــذا ال ــام به ــادة للقي ــن منتســبي القي ــي م مبشــاركة الرياضي

املهــام بحرفيــة كبــرة ف امليــدان  ولضــمن الحفــاظ عــى أمــن وســالمة املجتمــع .

m لتعزيز سرعة االستجاجة وحفظ األمن
شرطة رأس الخيمة تدشن دوريات الدراجات الهوائية

 تفقــد ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة 

ــارة  ــاً ف مواقــع الم ــرق املختصــة ميداني ــة والف ــاط الرط رأس الخيمــة، نق

ــرة  ــن ف ــة ضم ــد الحرك ــات تقيي ــالل أوق ــام خ ــع الع ــة الوض ــة  ملعاين املختلف

تنفيــذ إجــراءات برنامــج التعقيــم الوطنــي ف رأس الخيمــة، للحــد مــن تفــي 

فــروس كورونــا ) كوفيــد 19( وذلــك بالتعــاون مــع الجهــات املختصــة ف اإلمارة.

حيــث اطلــع ســعادته عــى آليــة ســر العمــل الرطــي ميدانيــاً ضمــن نقــاط 

الرطــة ف عــدد مــن املواقــع املختلفــة، مشــيداً بالدوريــات امليدانيــة وجهــود 

رجــال الرطــة املبذولــة ف كافــة طــرق وأحيــاء اإلمــارة الســكنية، دعــمً لجهــود 

ــة  ــر الوقائي ــة والتداب ــق أفضــل اإلجــراءات الحرازي ــادة الرشــيدة ف تطبي القي

ــة عــى مســاندة  ــداً حــرص رشطــة رأس الخيم ــا، مؤك ــروس كورون ملكافحــة ف

ــة  ــى صح ــاً ع ــة حفاظ ــة ف الدول ــات املختص ــادرات الجه ــم مب ــود ودع الجه

وســالمة جميــع أفــراد املجتمــع مــن املواطنــي واملقيمــي و رفــع مــؤرش الشــعور 

باألمــن واألمــان.

وف ختــام الجولــة امليدانيــة  وجــه ســعادة العميــد عبــد اللــه الحديــدي  

الشــكر والتقديــر والثنــاء  لرجــال رشطــة رأس الخيمــة املشــاركي ضمــن 

ــم  ــة دوره ــر مواصل ــي، نظ ــم الوطن ــج التعقي ــة لرنام ــة التابع ــرق امليداني الف

املحــوري ف الصفــوف األوىل، وفــرض ســلطة القانــون لتعزيــز اللتــزام بالبقــاء ف 

املنــازل، مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي املجتمعــي وتحفيــز شــعور الجمهــور 

باملســؤولية الوطنيــة للحفــاظ عــى الصحــة والســالمة العامــة  بــرأس الخيمــة  

ــع. ــن والســالمة للجمي ــاً األم متمني

m العميد  الحديدي يتفقد ميدانيًا ..
فرق الشرطة  ضمن )برنامج التعقيم الوطني( أثناء أوقات تقييد الحركة 
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ــن  ــه ب ــد الل ــي عب ــواء ع ــات الل ــذاً لتوجيه   تنفي

علــوان النعيمــي القائــد العــام لرطــة رأس الخيمــة 

واإليجابيــة  للســعادة  التنفيــذي  الفريــق  قــام   ،

ف القيــادة العامــة وبالتعــاون مــع إدارة اإلعــالم 

املجتمعيــة  الرطــة  وإدارة  العامــة  والعالقــات 

بالقيــادة ، بتوزيــع أدوات الوقايــة الصحيــة للســالمة 

نفســك  "احمــي  مبــادرة  األمــراض ضمــن  مــن 

لتســعد اآلخريــن" .

حيــث أوضــح العميــد عــادل عبداللــه النعيمــي أن 

ــدي  ــن قائ ــع م ــراد املجتم ــتهدفت أف ــادرة اس املب

املركبــات ومرتــادي الطريــق ، ف إطــار الجهــود 

املبذولــة عــى مســتوى الدولــة ف مواجهــة فــروس 

كورونــا املســتجد "كوفيــد 19" والحــد مــن انتشــار 

ــدوى . الع

  وقــال العميــد  النعيمــي أنــه تــم تقديــم العديــد 

املبــادرة   خــالل  للمســتهدفي   اإلرشــادات  مــن 

ونصائــح التوعويــة حــول اإلجــراءات الحرازيــة 

لتجنــب اإلصابــة بفــروس كورونــا املســتجد، وحثهم 

والتوجيهــات  التعليــمت  باتبــاع  اللتــزام  عــى 

الصــادرة مــن الجهــات املختصــة ، إضافــة إىل أهميــة 

الجســدي  التباعــد  حــول  الوعــي  نــر  تعزيــز 

ــات ،  ــب التجمع ــن وتجن ــتمر لليدي ــل املس والغس

وأكــدوا عليهــم بــرورة أخــذ الحيطــة والحــذر 

للحفــاظ عــى الصحــة والســالمة العامــة مــن خــالل 

تطبيــق الشــراطات الوقائيــة الصحيــة التــي تطبقها 

ــن . ــت الراه ــة ف الوق الدول

m ضمن مبادرة "احمي نفسك لتسعد اآلخرين"
مجتمعية  شرطة رأس الخيمة توزع أدوات الوقاية الصحية  للحماية  من فايروس )كورونا(

ــعادة  ــة س ــة، برئاس ــة رأس الخيم ــع لرط ــاذ التاب ــث والنق ــق البح ــن فري تك

ــاح الجــو برطــة رأس  ــار ســعيد راشــد اليّمحــي رئيــس قســم جن ــد طيّ العقي

الخيمــة، مــن أنقــاذ ثالثــة )3( مواطنــي تعرضــوا إىل حالــه إجهــاد وإعيــاء شــديد 

خــالل رحلــه جبليــة ف قمــة جبــل منطقــة  ســليّة البقــل.

ــالغ إىل  ــه ورد ب ــة، أن ــة رأس الخيم ــو برط ــاح الج ــم جن ــس قس ــح رئي وأوض

غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة، ف تــام الســاعة السادســة والنصــف 

صباحــاً، يفيــد بوجــود ثالثــة مواطنــي ف قمــة جبليــة مبنطقــه ) ســليّة البقــل ( 

عــى ارتفــاع 4000 قــدم، يعانــون مــن إعيــاء وانهــاك شــديد، وعــى الفــور تــم 

تحريــك طائــرة قســم جنــاح الجــو إىل موقــع البــالغ، وعــى متنهــا فريــق البحــث 

والنقــاذ، حيــث تــم العثــور عــى املصابــي خــالل ) 15 ( دقيقــة فقــط مــن ورود 

البــالغ، وتــم تقديــم العــون واملســاعدة لهــم باإلضافــة إىل الســعافات األوليــة، 

ــالزم. ونقلهــم ايل املستشــفي لســتكمل العــالج ال

وناشــد ســعادة العقيــد طيّــار ســعيد راشــد اليّمحــي، أفــراد الجمهــور، بتجنــب 

ــاع درجــات حــرارة  ــف وارتف ــرة أشــهر الصي ــة خــالل ف ــاد املناطــق الجبلي ارتي

الشــمس، وذلــك حفاظــاً عــى ســالمة أرواحهــم مــن التعــرض إىل اإلعيــاء 

ــم  ــرورة دع ــع ب ــاً الجمي ــة، موجه ــرارة املرتفع ــديد بســبب الح ــاك الش والنه

ــان. ــن واألم ــز األم ــى تعزي ــاً ع ــة حرص ــة والوقائي ــراءات اإلحرازي اإلج

m قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ ) 3 ( مواطنين
 مصابين بإعياء شديد في قمة جبل بمنطقة سلّية البقل 



أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منذ األيام األولى لتفشي جائحة فيرورس كورونا المستجد 
كوفيد 19، سلسلة متواصلة من المبادرات الخاصة للتعاطي مع هذا الفيروس والتصدي له والتخفيف من 
آثاره وحماية الموظفين والمجتمع وأفراده من خطر اإلصابة به سعيا منها ألداء واجبها المجتمعي في هذا 

الجانب، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا الداعية التخاذ كافة التدابير واالجراءات الممكنة للتقليل من 
تداعيات هذه الجائحة .

تحقيق سائد الخالدي

ابن علوان : سالمة الموظفين والجمهور على رأس أولوياتنا

 برامج ذكية وحمالت توعوية وزيارات ميدانية للتصدي لتفشي الفيروس 

شرطة رأس الخيمة تطلق سلسلة مبادرات
للتعامل مع كورونا

 وحرصت القيادة العامة لرطة رأس الخيمة عى إطالق العديد من املبادرات 

فاعل  دور  لها  كان  والتي  والخارجي،  الداخي  للجمهورين  املوجهة  املتنوعة 

األنظمة  عى  العتمد  خالل  من  واملراجعي  املنتسبي  بي  الحتكاك  تقليل  ف 

والرامج الذكية، والوسائل التقنية الحديثة لستقبال وانجاز معامالت الجمهور، 

التوعوية بأشكال  فضال عن تطبيق العمل والتواصل عن بعد وتكثيف الجرعة 

وطرق مختلفة، لتعزيز حمية املجتمع من هذا الخطر املتفي عر رفع مستوى 

الوعي الوقايئ لدى مختلف رشائح املجتمع، وتسخر كافة الطاقات والمكانيات 

اإلمارة،  مناطق  كافة  الذي يشمل  الوطني  التعقيم  برنامج  واملادية ف  البرية 

املواصفات  أحدث  وفق  األمنية  الهوائية  الدراجات  دوريات  تدشي  جانب  إىل 

التكنلوجية .

مبادرات متنوعة
الخيمة  رأس  عام رشطة  قائد  النعيمي  علوان  بن  الله  عبد  عي  اللواء  سعادة 

أوضح: أن القيادة وف إطار حرصها عى بث الطأمنينة بي أفراد وفئات املجتمع 

والسهام ف الحفاظ عى الصحة والسالمة العامة والتصدي لتفي جائحة فروس 

كورونا املستجد كوفيد 19، عمدت إىل اتخاذ العديد من التدابر واطالق مبادرات 

تحقيق
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تحقيق

سالمة  أن  تؤكد  والتي  واملجتمع  الفرد  صحة  مصلحة  ف  تصب  مختلفة 

املبادرات  هذه  أن  سعادته  وأضاف   . األوليات  رأس  عى  والجمهور  املوظفي 

والخطوات بدأت من الداخل عر تطبيق نظام العمل والتواصل عن بعد وعقد 

تحقيقا  الذكية  التقنية  والرامج  والوسائل  عر  الداخلية  واللقاءات  الجتمعات 

العمل  املكاتب ومقرات  املوظفي ف  تواجد  نسبة  الجتمعي، وخفض  للتباعد 

الصحة  اشراطات  كافة  توفر  جانب  إىل  العاملة  القوى  من   %  30 نسبة  إىل 

والسالمة للموظفي، فيم امتدت للخارج عر الركيز عى شن حمالت تثقيفية 

الطائرات  استخدام  بينها  من  املتاحة  والمكانيات  السبل  بكافة  املجتمع  ألفراد 

الرسائل  نر  الدرون ف  وطائرات   ، للجمهور  تثقيفية  عبارات  لحمل  املروحية 

الجتمعي  التواصل  منصات  للجمهور، وعر  مختلفة  بلغات  الصوتية  التوعوية 

األهايل  عى  يتوجب  التي  والرشادات  النصائح  من  حزمة  تقديم  تضمنت 

اتباعها والتقيد بها لضمن سالمتهم وحميتهم من خطر الصابة بفروس 

كورونا املستجد .

زيارات ميدانية 
دائرة  بالتعاون مع  ميدانية  زيارات  تنفيذ  تم  أنه  النعيمي  اللواء  وذكر سعادة 

التنمية القتصادية عى املنشآت التجارية العاملة باإلمارة لحث العاملي بها عى 

ارتداء الكممات والقفازات، وتوفر املعقمت والقيام بأعمل التطهر والتنظيف 

والتعقيم املستمر داخل منشآتهم، ف الوقت الذي تم فيه تفعيل نر الرسائل 

العامة للشؤون  الهيئة  بالتعاون مع مكتب  التوعوية عر مآذن مساجد اإلمارة 

التقيد  عى  املقيمة  الجاليات  أبناء  تدعو  الخيمة  برأس  واألوقاف  اإلسالمية 

بالتعليمت والجراءات الصحية وتطبيق هذه الجراءات ف منازلهم ، لفتا إىل 
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مبادرات مختلفة تصب 
في مصلحة صحة الفرد 

والمجتمع

تحقيق

العقيد د. محمد عبد الرحمن األحمدالعقيد ركن عبد اهلل بن سلمان  العميد جمال أحمد الطير

نزول عدد من القيادات الرطية الرفيعة إىل امليدان ملتابعة األوضاع عن قرب 

وتقديم التوجيهات الالزمة ألفراد الرطة املنترين ف مختلف املواقع خاصة 

خالل عملية التعقيم الوطني . 

أجهزة فحص حراري للموظفين والمراجعين
من جانبه أشار سعادة العميد جمل أحمد الطر مدير عام املوارد والخدمات 

رشطة  عمدت  التي  الوقائية  التدابر  أن  إىل  الخيمة:  رأس  رشطة  ف  املساندة 

سبيل  عى  منها  جوانب  عدة  بي  تنوعت  وتنفيذها  تطبيقها  إىل  الخيمة  رأس 

املثال توفر أجهزة الفحص الحراري وتدريب مجموعة من منتسبي القيادة عى 

كيفية استخدامها لتوقيع الفحوصات اليومية عى املوظفي والزوارعند البوابات 

الرطية، وتوفر جهاز تعقيم حديث ف مقر القيادة العامة للرطة يسهم ف 

رفع مستوى الوقاية ويحافظ عى سالمة املوظفي والزوار .

وأشار إىل أن إدارة املوارد والخدمات املساندة، حرصت عى توفر أدوات التعقيم 

الشخصية من كممات وقفازات ومعقمت يدوية ملوظفيها ف مقر القيادة وف 

كافة املراكز الرطية . إىل جانب تعقيم جميع املباين التابعة للقيادة مرتي شهريا 

وتشكيل فرق تعقيم محي وتعقيم املركبات التابعة للقيادة فضال عن توريد 5 

القيادة حول  ملرتب  توعوية  تدريبية وحمالت  ورش  وعقد  ذكية حرارية  خوذ 

فروس كورنا ، مضيفا أنه تم أيضا تجهيز وتفعيل غرفة العمليات البديلة وتقديم 

األمراض  ألصحاب  األدوية  وتوفر  الوطني  التعقيم  لفريق  اللوجستي  الدعم 

املزمنة وتوزيعها عليهم من خالل قسم الخدمات الطبية وارسال رسائل نصية 

توعوية للمنتسبي حول اإلجراءات الحرازية والحجر املنزيل.

 دوريات الدراجات الهوائية
الدراجات  دوريات  وتدشي  إطالق  فكرة  أن  إىل  الطر  العميد  سعادة  ولفت 

الهوائية  البالغ عددها 12 دراجة جاءت ضمن جهود القيادة العامة لرطة رأس 

الخيمة لتعزيز التواجد الرطي امليداين الرامي لنر الوعي الصحي املجتمعي 

أثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني ف املناطق السكنية، والرتقاء مبستوى رسعة 

الستجابة.  مضيفا أن دوريات الرطة املجتمعية نفذت زيارات ميدانية عديدة  

ف مناطق متفرقة من رأس الخيمة للوقوف عى السلوكيات املخالفة من قبل 

إىل  ودعوتهم  لهم  الالزمة  النصائح  وتقديم  والتجمع  التجمهر  مثل  الجمهور 
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إضاءات
الرائد / خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com 

تحقيق

اللتزام بالتعليمت والتوجيهات الهادفة للحفاظ عى سالمتهم وحميتهم من 

خطر اإلصابة بكوفيد 19 .  

جرعات توعوية
 العقيد ركن عبد الله بن سلمن النعيمي مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة 

مع  التعاطي  ف  كبرة  بجهود  قامت  اإلدارة  أن  ذكر:  الخيمة  رأس  رشطة  ف 

أزمة تفي فروس كورونا املستجد كوفيد 19 تضمنت الركيز عى نر وتعزيز 

الجانب الوقايئ والتوعوي بي الجمهور باعتبار أن الوقاية هي الركيزة األساسية 

للتغلب عى هذا الفروس والتصدي له وحمية أفراد املجتمع من مخاطره .

العامة  والعالقات  اإلعالم  إدارة  نفذتها  التي  التوعوية  الحمالت  أن  إىل  وأشار 

خالل  من  الحديثة  والتقنية  التكنلوجية  الوسائل  عى  األساس  ف  ارتكزت 

املرئية  والوقائية  الصحية  والتوجيهات  والرشادات  التعليمت  من  حزمة  نر 

العامة  للقيادة  الرسمية  والحسابات  التواصل  وسائل  مختلف  عر  واملقروءة 

ألكر  التثقيفية  الرسائل  لتوصيل  الدورن  طائرات  وعر  الخيمة،  رأس  لرطة 

رشيحة مجتمعية ممكنة بهدف بناء جدار عزل يقف سدا منيعا أمام انتشار 

هذا الفروس، واطالق حملة احمي نفسك لتسعد اآلخرين بالتعاون مع إدارة 

الرطة املجتمعية التي تضمنت توزيع أدوات الوقاية الشخصية عى السائقي 

ف مناطق متفرقة . 

الرياضة من البيت
وأكد مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة أن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاوناً 

ووعياً أكر من الجمهور من خالل التقيد الكامل بالتعليمت الصحية وتطبيق 

التباعد الجتمعي عى أرض الواقع، والبتعاد عن التجمعات وأماكن التجمهر 

بارتداء  والتقيد  الشخصية  النظافة  عى  الحفاظ  مع  العدوى  إلنتشار  منعاً 

أن  إىل  لفتا   ، للرورة  إل  املنازل  من  الخروج  وعدم  والقفازات   الكممات 

تحت  البيت  من  الرياضة  مبادرة  تدشي  أيضا عى  اشتملت  اإلدارة  مبادرات 

الجنسي عى ممرسة  املنتسبي من  لتشجيع  الرياضية  األنشطة  ارشاف قسم 

الرياضة من املنزل باستخدام التطبيقات والرامج اإللكرونية الذكية .   

خدمات الكترونية ذكية
من جهته قال سعادة العقيد الدكتور محمد عبد الرحمن األحمد مدير إدارة 

الخدمات اإللكرونية والتصالت: إن اإلدارة كان ول يزال لها دور كبر خالل 

بإدارة وحمية وتشغيل  أزمة تفي فروس كورونا املستجد من خالل قيامها 

متطلبات  توفر  عى  والعمل  بالقيادة،  والذكية  اإللكرونية  األنظمة  كافة 

 ، الفني  الدعم  مجال  ف  بعد  عن  أو  القيادة  ف  عملها  واستمرارية  تشغيلها 

واألنظمة املرئية لالجتمعات الفراضية ، ومجال البنية التحتية الرقمية للبوابة 

اإللكرونية .

الذكية  اإللكرونية  الخدمات  من  حزمة  تقديم  إىل  عمدت  اإلدارة  أن  وأفاد 

وتقدميها عر القنوات الرقمية إىل جانب قياس أداء العمل عن بعد عر رصد 

عدد الصالحيات املمنوحة للموظفي وكفاءة أداء األعمل من خالل استخدام 

العمليات والخدمات واألنظمة اإللكرونية .

وأوضح سعادة العقيد األحمد أن هذه الخطوات ساهمت بشكل فاعل ف عقد 

وأٌقسامها  إداراتها  مبختلف  القيادة  مستوى  عى  بعد  عن  املرئية  الجتمعات 

التقني  للتواصل  املناسبة  البيئة  وفرت  كم  لها،  التابعة  الخارجية  واملراكز 

عى صحتهم  يحافظ  مبا  املعاير  أعى  وفق  الخيمة  رأس  منتسبي رشطة  بي 

الوظيفية عن بعد  املهام  بالضافة اىل ممرسة  وسالمتهم ويسهم ف وقايتهم، 

بكل كفاءة واقتدار .    

التسول
مدار  على  املتواصلة  املشاهد  أحد  يعترب  التسول 
أيام العام، وتبذل خمتلف اجلهات األمنية واجملتمعية 
جهدًا مضاعفًا للحد من هذه الظاهرة عرب احلمالت 
ووسائل  املساجد  يف  التوعية  وحمالت  املكثفة 
حريصون  حمرتفيها  أن  إال  وغريها،  والندوات  اإلعالم 
وسائل  عن  باحثني  باستمرار،  أساليبهم  تنويع  على 
ومستخدمني  األموال،  على  للحصول  جديدة  وذرائع 
كوسائل  منها  واحلديثة  املعتادة  الوسائل  لكل 
حاالتهم  بعرض  يقوموا  حيث   ، االجتماعي  االتصال 

اإلنسانية على أكرب عدد ممكن من اجلمهور. 
ويتفنن هؤالء املتسولون، الذين يأتي معظمهم من 
على  للحصول  ابتزاز  أساليب  ابتكار  يف  احلدود،  خلف 
األموال، عرب سرد وقائع وهمية أو عرض تقارير طبية 

مزيفة.
باستمرار،  ومتغرية  متحولة  ظاهرة  يعترب  التسول 
أساليبهم  جتديد  إىل  دائمًا  املتسولون  يلجأ  حيث 
وحيلهم الستعطاف الناس، لذا يجب على احملسنني 
أموالهم  زكاة  بأن  يوقنوا  وأن  الفئة،  هذه  يحذروا  أن 
وصدقاتهم أمانة يجب أن تؤدى إىل مستحقيها، ويجب 
دائمًا  يكشف  ال  اإلنسان  ظاهر  بأن  املرء  يدرك  أن 
عن خباياه، وكثريًا عرضت على اجملتمع عرب وسائل 
آالف  يوميا  يجنون  الذين  املتسولني  قصص  اإلعالم 

الدراهم وميلكون املاليني.
حماربة  يف  األكرب  العبء  اجملتمع  عاتق  على  ويقع 
تنتشر  الظاهرة  هذه  ألن  وذلك  التسول،  ظاهرة 
الناس  بكف  وتختفي  معها،  الناس  وتعاون  بتجاوب 
عن إعطاء هؤالء املتسولني املال، فيجب على جميع 
للحد  اخملتصة  اجلهات  مع  التعاون  اجملتمع  أفراد 
على  الدخيلة  السلبية  الظاهرة  هذه  على  والقضاء 
يتم  حاالت  أية  عن  التبليغ  خالل  من  وذلك   ، جمتمعنا 

مشاهدتها.
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د.عادل عبد الجواد محمد الكردوسي- خبير بوزارة تنمية المجتمع بدولة اإلمارات 

دراسات

بعض اإلجراءات للوقاية من 
فيروس كورونا المستجد 

"كوفيد - 19"

أظهرت البيانات اإلحصائية أن اإلنفلونزا اإلسبانية عام 1918، قتلت ما يصل إلى 50 مليون شخص. فالمحتمل أن تكون أسوأ كارثة 
طبية في التاريخ، وأصابت ما يصل إلى ثلث سكان العالم، وكشف الوباء عن عدد األرواح التي يمكن إنقاذها عن طريق التباعد 
االجتماعي، فالمدن التي ألغت األحداث العامة كان لديها حاالت أقل بكثير في الوقت الذي كان يتفشى فيه المرض، حيث 

أقامت فيالدلفيا موكبًا شارك فيه 200 ألف شخص في مسيرة لدعم جهود الحرب العالمية األولى. وبحلول نهاية األسبوع ُقتل 
4500 شخص بسبب اإلنفلونزا، وفي الوقت نفسه أغلقت سانت لويس المباني العامة وقلصت التجمعات األمر الذي تسبب في 

تسجيلها نصف معدل الوفيات من اإلنفلونزا مقارنة باألعداد التي أحصتها فيالدلفيا)1(.

اإلجراءات  اتخاذ  أهمية  تأيت  سبق  مم  انطالقاً 

الوقائية التي تساهم ف منع انتشار فروس كورونا 

املستوى  عى  الناس  بي   "19  - "كوفيد  املستجد 

)أن  بالقول  عمالً  والعاملي،  واإلقليمي  الوطني 

الوقايئ  البعد  ولتحقيق  العالج(،  من  خر  الوقاية 

األفراد  عى  تحافظ  التي  اإلجراءات  اتباع  يجب 

أدق  )مبعنى  أو  الجتمعي  التباعد  أبرزها  ومن 

ف  التواجد  عدم  خالل  من  الجسدي(،  التباعد 

األماكن املزدحمة، ووجود مسافة كافية بي األفراد 

وبعضهم البعض. 

فروس  عن  املتاحة  اإلحصائية  البيانات  أشارت   

كورنا املستجد "كوفيد – 19"، عى املستوى العاملي 

وصل   2020 مايو   7 املوافق  الخميس  يوم  ف  أنه 

عدد اإلصابات إىل )3,76 مليون إصابة(، ف حي بلغ 

بلغ عدد  ألف وفاة(؛ ف حي  الوفيات )264  عدد 

حالت الشفاء "املعافي" )1,25 مليون معاف( عى 

حجم  اتجاه  يالحظ  سبق  ومم  العاملي.  املستوى 

اإلصابات وكذلك حجم الوفيات اىل الزيادة بشكل 

كبر ف وقت قصر عى املستوى العاملي وف جميع 

الدول  إن  ويالحظ  استثناء،  بدون  العامل  بلدان 

إسبانيا،  األمريكية،  املتحدة  "الوليات  تقدماً  األكرث 

إيطاليا، اململكة املتحدة، أملانيا" هي الدول األكرث ف 

عدد اإلصابات وحالت الوفاة، وعدد املعافي عى 

املستوى العاملي. 

دول  غالبية  فإن  الفروس  هذا  انتشار  آثار  ومن 

والهلع  والخوف  الرقب  من  حالة  تعيش  العامل 

نتيجة مرورها بأكر أزمة وبائية يشهدها العامل ف 

فروس  ظهور  إن  حيث  والعرين،  الواحد  القرن 

كورونا املستجد "كوفيد - 19" حسب رأي الخراء 

ف هذا املجال يعد من أخطر األوبئة التي انترت 

ألنه  العاملي  الوباء  هذا  خطورة  وتزداد  العامل،  ف 

رضب غالبية ورمبا جميع بلدان العاملي.
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دراسات

 ظهور فيروس كورونا المستجد
 "كوفيد - 19":

لقد ظهر فروس كورونا املستجد ف الصي ثم انتقل 

برسعة  الوباء  هذا  وانتر  العاملي،  املستوى  عى 

له  وكان  الصي،  من  قادماً  العامل  دول  غالبية  إىل 

واجتمعياً  ونفسياً  والوفاة"،  "اإلصابة  صحياً  أثره 

انتر الخوف ف نفوس البر، ولحق بالعامل الكثر 

التي رضبت جميع جوانب  القتصادية  من األرضار 

القتصاد، نتيجة ما اتسم به من قدرة عى النتشار 

أرضار  عليه  ترتب  وما  العامل  دول  كافة  إىل  برسعة 

متعددة.

م،   2020 للعام  ينّي  الصِّ بيع  الرَّ عيد  حلول  قبل 

وقَعْت حالٌت عديدٌة من األمراض جرّاء تفيِّ َوباء 

اإلنجليزّي  )املصطلح  املُستِجّد    " "كورونا  فَروس 

األماكن  من  العديد   ف   :COVID-19 املختَر(  

انترت هذه  ثمَّ  ينيّة،  الصِّ "ُهويب"  داخل مقاطعة  

األمراض ف جميع أنحاء البالد، لتُصبَح أخطَر حَدٍث 

ارس( الّذي  حة العاّمة بعد فَروس )السَّ ف َمجال  الصِّ

ي عاَم 2003 م. ف مواجهة الوضع الخطر  اجتاَح الصِّ

حَمالت  أُطلَِقْت  الوباء،  لهذا  املتساِرع  لالنتشار 

حرٍب  لشنِّ  املستويات  أعى  عى  ي  الصِّ ف  التَّعبئة 

قويٍّة عى فَروس كورونا املُستِجّد هذا، للوقاية من 

األوبئة الّناتجة عنه ومكافحتها.)2(

الَفروساِت  من  نوٌع  هو  املُستِجّد  كورونا  وفَروس 

للمرىض  التَّنّفّي  الِجهاز  يُصيُب  نوعه  من  جديٌد 

)إىل  بب  السَّ مجهوُل  وهو   ، رئويٍّ ِبالتهاٍب  املصابي 

أواِخر  ف  ينيّة  الصِّ "ُووهان"  مدينة  ف  ظَهَر  اآلن(، 

العام 2019 م. َوف 8 )فراير(  2020 م، أطلَقْت لَْجنة 

عبيّة تسِميَة  ي الشَّ ّحة الوطنيّة ف جمهوريّة الصِّ الصِّ

اللتهاب  عى  الجديد(  املُستِجّد)أو  كورونا  "فَروس 

ثمَّ  كورونا،  ِبَفروس  اإلصابة  عن  النَّاِجم  الرِّئوّي 

َْت ف 22شباط  )فراير(السم اإلنجليزّي الرَّسمّي  غرَّ

 " إىل  الجديد  كورونا  فَروس  عن  النَّاِجم  للمرض 

COVID-19"، قبل أن تُعتَمد هِذه التَّسميّة رسميّاً 

ّحة العامليّة ف 11 فراير، ف ِحي  من ِقبَل ُمنظَّمة الصِّ

ينّي لهذا الَفروس بال تغير )3(. بِقَي السم الصِّ

 منظمة الصحة العالمية  والوقاية من 
فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19":

عى  مهمً  دوراً  العاملية  الصحة  منظمة  تؤدي 

األوبئة  الوقاية من  العمل عى  العاملي ف  املستوى 

واألمراض عى املستوى العاملي، باإلضافة إىل عمليات 

مكافحة األوبئة واألمراض ومنها هذا الوباء من خالل 

العمل عى توعية بلدان العامل، وتحصي الناس منه 

بهدف حميتهم من املخاطر التي تنتج عنه، ويؤثر 

الصحي  الجانب  من  واملجتمع  واألرسة  األفراد  عى 

والنفي والجتمعي والقتصادي، لذلك تأيت أهمية 

لإلنسان  فائدة  وأكرث  كلفة  أقل  باعتبارها  الوقاية 

واملجتمع.

    دعا املدير العام ملنظمة الصحة العاملية "تيدروس 

التهويل  أو  التهوين  عدم  إىل  غيريسوس"  أدهانوم 

فقال نحن مل نشهد من قبل جائحة يسببها فروس 

من فروسات كورونا. وإذا سعت البلدان إىل كشف 

الحالت وفحصها ومعالجتها وعزلها وتتبع املخالطي 

وتعبئة شعوبها للمساهمة ف جهود الستجابة، فإن 

بإمكان البلدان التي لديها حفنة، أن تنع تحولها إىل 

عناقيد من الحالت وأن تنع تحول هذه العناقيد إىل 

تشهد  التي  البلدان  وحتى  محي،  مجتمعي  انتقال 

انتقال محليا أو مجموعات عنقودية كرى،  بالفعل 

خراء  ويرى  األمور.  مجرى  تغير  بإمكانها  زال  ما 

الصحة تجنب األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض 

الذي  املكان  وتطهر  جيداً،  اليدين  وغسل  املرض، 

يعيش فيه الناس)4(.

ف  املستجد  كورونا  فروس  منذ ظهور  أنه  ويالحظ 

الصي، واتجاهه نحو النتقال إىل غالبية دول العامل. 

عن رضورة  باإلعالن  العاملية  الصحة  منظمة  قامت 

وكذلك  الوباء  هذا  من  للوقاية  التدابر  كافة  اتخاذ 

اتخاذ  عدم  حال  ف  بالعامل  يلحق  قد  مم  التحذير 

إجراءات الوقاية التي تساهم ف انتشار هذا الوباء.  

كيفية منع اإلصابة بفيروس كورونا 
المستجد "كوفيد - 19":

منه  والوقاية  الوباء  بهذا  اإلصابة  منع  عملية  تثل 

رضورة ل غنى عنها، لذلك يجب العمل عى تحصي 

التي  املخاطر  من  وحميتهم  الوباء  هذا  من  الناس 

تنتج عنه، باتخاذ اإلجراءات التي تنع إصابة األفراد 

الصحي  الجانب  من  واملجتمع  األرسة  عى  وتؤثر 

والنفي والجتمعي والقتصادي، فالوقاية أقل كلفة 

وأكرث فائدة لإلنسان واملجتمع. 

لذلك يجب العمل عى منع التّصال الوثيق، ويٌقَصد 

بالتّصال الوثيق: األشخاص الّذين عاشوا أو عِملُوا مع 

فَروس  ِبَوباء  ِبإصابِتها  املشتبَه  أو  املؤكَّدة  الحالت 

ف  الزُّمالء  ذلك:  ف  مبا  يوماً،   14 ُغضون  ف  كورونا 

والرُّكّاب  الواحد،  ّف  الصَّ ف  راسة  الدِّ وزمالء  العمل، 

التّصالت  أشكال  من  وغرها  الطائرة،  نفس  عى 

ِبَعْدوى  املصابي  املرىض  رعاية  ذلك  مبا ف  املبارشة، 

وُمستخِدمي  األُجرة،  سيّارات  وركّاب  الَفروس، 

املصعد.)6(

مِبَْن  التصال  ملنع  اتّخاذها  الواجب  اإلجراءات  ما   -

يُشتبَه بإصابِته بَفروس كورونا املُستِجّد؟

* ف حال ظهور أيّة أعراض للَفروس عى األشخاص 

املستشفى  أبلِغ  مبارشاً،  اتِّصالً  ِبهم  نتَِّصل  الّذين 

ْه إليها بنفِسَك عى سبيل الوقاية. رسيعاً، ثمَّ تَوجَّ

ف الطَّريق إىل املستشفى، يَتوجَّب عى املرىض ارتداء 

أقنِعة الوجه الطِّبّيّة الواقية.

* تجنَّب وسائل الّنقل العاّم، واستَدِع سيّارة إسعاف 

أو استخِدْم سيّارًة خاّصًة لَنقل املرىض. وأثناء الطّريق، 

افتَح النَّافذة إذا تيَرسَّ لَك ذلك.

الحفاظ عى  باملرىض، يجب  الوثيق  التّصال  * عند 

ف  جيِّداً  اليَديْن  وتنظيف  التَّنّفّي  الِجهاز  صّحة 

جميع األوقات. اِبَق بعيداً عن اآلخرين قَْدر اإلمكان 

)مر واحد عى األقل( عند الوقوف أو الجلوس، عى 

الطَّريق وف املستشفى.

بإفرازات  ٍث  ملوَّ َسطٍح  أّي  وتطهر  تنظيف  يجب   *

الّسعال  )رذاذ  الجسم  َسوائل  أو  التَّنّفّي  الجهاز 

والعطس( مبِطهٍِّر يحتوي عى عامِل تبييٍض ُمخفَّف.

)7(

إىل  تؤدي  التي  اإلجراءات  وضع  أهمية  تأيت  لذلك 

وما  املُستِجّد،  كورونا  فَروس  من  العامل  دول  وقاية 

يرتب عليه من مخاطر، وبخاصة ما يصيب األفراد 

أجهزة  ووضع  إليهم،  الفروس  هذا  انتقال  من 

والقطاعات  التسوق  مراكز  ف  الحراري  الستشعار 

التي  والرية،  والبحرية  الجوية  املنافذ  وف  الحيوية 

األفراد  من  الفروس  بهذا  املصابي  عن  تكشف 

السفر  منافذ  أو  املطارات،  عر  للدولة،  القادمي 

الري، أو البحري، ووضع الخطط التي تهدف للوقاية 

من هذا املرض.    

الوقائية  اإلجراءات  تعمل  أن  يجب  القول،  خالصة 

إىل  يؤدي  مبا  الفروس،  هذا  انتشار  وقف  عى 

وكذلك  بالفروس  اإلصابة  حجم  ف  الزيادة  وقف 

تأثره  له  الفروس  انتشار  ألن  عاملياً،  الوفاة  حالت 

والتعليمية  "الصحية  القطاعات  السلبي عى جميع 

"درهم  مقولة  تتأكد  هنا  ومن  عاملياً،  والقتصادية 

وقاية خر من قنطار عالج".

الهوامش والمراجع:
)1( شبكة املعلومات الدولية، 2 أبريل 2020م:

https://aawsat.com/home/article

كورونا  فروس  من  الوقاية  دليل  هواي،  )2(فينج 

املستجد، ووهانج، املستقبل الرقمي، 2020، ص3.

)3( املرجع السابق، ص10. 

)4( شبكة املعلومات الدولية، 2 أبريل 2020م:

https://www.alhurra.com/coronavirus

)5( املرجع السابق

)6( فينج هواي، مرجع سابق، ص15.  

)7( املرجع السابق، ص16.
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الذوق العام تربية وسلوك ومنهج
دولة  كانت  الثوابت  تلك  ومن  وتقاليدها  وأعرافها  قوانينها  ودولة  مجتمع  ولكل 

اإلمارات العربية املتحدة من بي الدول السباقة إىل اعتمد مبادئ الذوق والسلوك 

من خالل فرض لوائح الزامية تنع خدش الحياء العام وتكفل الحرية الشخصية ضمن 

اللياقة واألدب والحشمة ف األماكن العامة عى وجه الخصوص.

الغر لئق مؤرش ومثبت بل وحتى مستهجن وغر  الترف  أو  أن موضوع تجاوز 

مقبول من قبل املجتمع، هو تجاوز للذوق العام، وأرى  أن  الغالبية التي ل تراعي 

ثقافاتهم ف  يكون من ضمن  قد  فئات غر عربية، وهذا  إىل   تنتمي  العام  الذوق 

بلدانهم األصلية التي ينتمون اليها، فتلك أمور من املمكن أن يتفهم املرء إن كانت 

تتعلق باملجتمعات األخرى غر العربية.

لكن أن يصدر هذا األمر ممن ينتمون للثقافة العربية فهذا هو التجاوز بحد ذاته،  

ونقول لبد للجميع من مراعاة اللياقة ف كل أمور الحياة، ومنها بل عى رأسها الذوق 

والحرام واللتزام  بالقواني التي تحافظ عى الحياء العام ف البلد الذي نعيش فيه،  

وأتكلم بشكل عام سواء ف اإلمارات أو ف أي بلد أخر، ذلك أن اإلنسان ينقل ثقافة 

األخرى،  البلدان  من  أي  ف  تواجده  عائلته خالل  وحتى  بل  ومجتمعه  بلده  وقيم 

بل  بشخصه  يعرفه  ل  املقابل  كون  لبلده(،  سفر  هو  كان  أي  )املسافر  قيل  لذلك 

يعرف أنه ينتمي لبلد ما، وعنه تتكون الصورة الذهنية للمتلقي،  أن ذلك الترف 

الذي استهجنه املقابل إمنا ميثل البلد التي ينتمي اليها، وهنا ستكون اإلساءة موجهه 

لبلده بشكل عام.

واملأكل  امللبس  طريقة  ف  ذلك  ونالحظ  الشباب  يقلدها  التي  النزعات  من  الكثر 

والترف، وقصات الشعر والسلوك، وحتى ف طريقة املي، كل ذلك تقليد لنسخ 

ل تنتمي ملجتمعاتنا العربية بشكل عام ، إل أن الختالط والنفتاح عى مجتمعات 

أخرى لها نهجها املغاير وسلوكها وقيمها التي تارسها سواء موروثة أو مستحدثة فأن 

ذلك ل يعنينا ونحن غر ملزمي به،  بقدر التزامنا بعاداتنا وقيمنا وثوابتنا وأسس  

وتعاليم ديننا وما كرسه مجتمعنا من أسس .

احرام الذوق العام أمر رضوري ف أي مجتمع  يعكس مدى التطور الثقاف والفكري 

للبلد، وهنا فأن اللتزام و التقيد بالقيم والذوق العام هو تربية وسلوك ومنهج، لبد 

لنا أن نلتزم به ونعلمه ألجيالنا بل أن نر عى احياءه وتكريسه ف اذهان أبنائنا 

ليستمر ويتواصل الخلق الرفيع واملحافظة عى القيم وتوارثها وعدم ضياعها.

اللباقة العامة والذوق العام يتمثل ف وجوب احرام القيم والعادات  ولعل احرام 

والتقاليد والثقافة ومراعاة عدم الظهور ف مكان عام بزي أو لباس غر محتشم أو 

ارتداء زي أو لباس يحمل صوًرا أو أشكالً أو عالمات أو عبارات تيء إىل الذوق 

العام. وحظر الكتابة أو الرسم عى الجدران ف األماكن العامة والخاصة منها وعدم 

التجاوز بأي قول أو فعل فيه إيذاء ملرتاديها أو إرضار بهم أو يؤدي إىل إخافتهم أو 

تعريضهم للخطر. 

الذوق العام ... 

هوية مجتمع 
وثقافة وطن
من  بمجموعة  الراقية  المجتمعات  تتمتع 
الهوية  بمنزلة  ُتعد  بحيث  والثقافات  القيم 
التي تعبر عن ثقافة المجتمع وقيمه األصيلة 
رسوخا  األكثر  والمجتمعات  العليا.  وُمثله 
وإسهاما في بناء الحضارة اإلنسانية هي ذات 
الراقية.  القيم االجتماعية  الكبير من  الرصيد 
تبدأ بالفرد الواحد وتنتهي بالمجتمع بكامله 
سلوك  يتبعه  فكر  هو  الذوق  أن  ومعروف 
عن  تعبر  التي  الفرد.  تصرف  وُحسن  ولباقة 

هوية المجتمع ومبادئه الخالقة.

ماهر عبد الرحمن سالم
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لمى الصفديوسيم مستو عبد اهلل الكعبي عروبة عبد الرحمن خالد غادري

لباس يخدش الحياء العام
معينة  فئة  عى  واملحسوب  البعض  سلوك  عى  األخرة  اآلونة  ف  املالحظ  أنه  إل 

بالتحديد ارتداء ألبسة مقززة تخدش الذوق العام، ويلجأ بعضهم لرتداء الشورت 

عليها  نشأت  التي  واللياقة  يليق  ل  الذي  املنظر  ذلك  أكمم  بال  والقمصان  القصر 

البيوت واألرس العربية، وآخرون اتبعوا الصيحات العجيبة والغريبة ف قصات الشعر 

عى  األخرين  وتشجع  العام  الحياء  وتخدش  تؤذي  مقززة  تقليعات  األخرى  وهي 

الترفات  تلك  إىل  أبنائهم  انزلق  من  املحافظة  األرس  تخشاه  ما  وهذا  التقليد، 

الخارجة عن نطاق الذوق واللياقة. 

الذوق العام خط أحمر
ويذكر خالد غادري: من األهمية عى أفراد املجتمع التمسك مبفردات الذوق العام 

الخطوط  تجاوز  وعدم  املجتمع،  أدبيات  عى  حفاظا  العامة  األماكن  ف  وخصوصا 

لها طابعها  البعض، ذلك أن سلوكياتنا  الحمراء عر ترفات غر مسؤولة من قبل 

الخاص الذي يتسم بإيقاع الذوق واآلدب العام ومن املهم اتخاذ تدابر رادعه بحق 

أولئك الذين يتطاولون عى أدبيات وسلوكيات املجتمع .

يجب االلتزام بالذوق العام
أما السيدة عروبة عبد الرحمن فتقول: نحن نعيش ف مجتمع تتنوع فيه الثقافات 

واألديان ولكن يبقى الذوق العام ف األماكن العامة والخاصة منها منوذجا يجب أن 

يلتزم به الجميع دون استثناء، فاملجتمع له قوانينه وأدبياته األمر الذي يعكس صورة 

حضارية تليق بسمعة املجتمع بشكل عام. كم يجب مراعاة سلوكيات املجتمعات 

العربية التي تنع اإلساءة أو الترفات الغر مسؤولة والتي يترف بها الخارجون 

عن مفهوم الذوق العام. 

المبرر لتجاوز األصول
فيم يقول السيد عبد الله الكعبي: ليس هناك أي مرر ألي شخص أن يخرق قواعد 

وليس مبرر  والطرقات،  واألسواق  واملولت  العامة  األماكن  العام ف  الذوق  وأصول 

أن يرتدي الرجل أزياء يتشبه بها بالنساء )كالشورت( القصر )والتي شرت الشيّال( 

مقبولة  الغر  املناظر  تلك  تردع  بإجراءات  وأطالب  الرجولة،  بأخالق  ليست  فتلك 

والتي تسيئ إىل الذوق العام.

 احترام الجميع ذوق عام
كل  ف  مطلوبة  العام  الذوق  سلوكيات  أن  شك  ل  مستو:  وسيم  السيد  ويضيف 

مكان ومن جميع فئات املجتمع، وبالتايل فهي تعر عن رقي هذا املجتمع بأخالقه 

وذوقه. ودور األرسة له األهمية األوىل ف تربية النشء الجديد من الشباب والشابات 

والتأكيد عى احرام املرء لنفسه أول، ثم لآلخرين ف جميع السلوكيات خارج املنزل.

تصرفاتنا مسؤولة أمام القانون
العالمية السيدة ملى الصفدي تقول : كل ما تفعله داخل منزلك هو من خصوصيتك 

ولكن طاملا أنت خارج هذا اإلطار فنحن أمام ثقافة مجتمعية تفرض علينا النتمء اليها، 

ويُقال تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية اآلخرين. وكل ما يصدر عنا من قول وفعل هو 

املظهر  أن  الكثر  ويظن  وأفعاله  أقواله  من  يقيّم كل شخص  لذلك  حصيلة شخصيتنا، 

الخاص هو حرية شخصية ولكن من مبدأ العتدال ل بد أن نساير الثقافة املجتمعية 

ألننا اخرنا أن نتعايش مع املجتمع ونتقبل الرأي اآلخر ف طبيعة حياتنا وأقوالنا، خصوصا 

مشاهر "السوشل ميديا" ومؤثري الرأي لنهم عرضة للتقليد من قبل اآلخرين ف أغلب 

األحيان ، وتُعتر ترفاتنا مسؤولة أمام القانون ف ضبط سلوكياتنا املختلفة ومراعاة قيم 

وعادات املجتمع املثايل ف الدولة.
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شكرًا خط دفاعنا األول
يوسف بن يعقوب: »الجاهزية« ال ينام

حوار: عدنان عكاشة

مواصفات خاصة فكريًا ومعرفيًا ومهاريًا وجسديًا، أهلت »فريق الجاهزية« في القيادة العامة لشرطة رأس 
الخيمة لتولي المهام الميدانية وجهًا لوجه مع خطر انتشار »كوفيد 19«. فريق شرطي يصل الليل بالنهار 

من أجل عبور المرحلة الحساسة والظروف االستثنائية الراهنة، في العالم أجمع، تحت مظلة األهداف 
االستراتيجية لوزارة الداخلية، بقيادة اللواء علي بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وصواًل بالوطن 

وأبنائه إلى بر الطمأنينة واألمان، واستئناف التنمية واالستدامة وصون إنجازات اإلمارات ومكتسباتها.

نقال عن صحيفة الخليج الغراء بعددها الصادر األربعاء 20 رمضان 1441 هـ ، 2020/05/12 ، وعلى صفحات 
"ملحق الصائم"  تضمن حوارًا مع العقيد ركن يوسف بن يعقوب رئيس فريق " الجاهزية" بالقيادة العامة 

لشرطة الخيمة، وأدناه نص الحوار. 

حوار

فريق ل يكل ول ميل، ول يعرف من الراحة والنوم إل القليل، يضع نصب عينيه 

وإرشاك  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  أهمها  من  واملفاهيم،  القيم  من  جملة 

جميع عنارص فريق العمل ف عملية صنع القرار.

العقيد ركن يوسف سامل بن يعقوب، رئيس فريق الجاهزية ف رشطة رأس الخيمة 

الذي تشكل عند بدء األزمة، قال إن عنارصه ل تنام سوى ساعات محدودة، وهو 

ما بدأ منذ بداية الظروف الستثنائية الحالية، »نعمل كفريق واحد منذ منتصف 

مارس/ آذار عى مدار أربع وعرين ساعة يومياً، من أجل اإلمارات وأمنها وأمانها 

ورخائها، وكل ذلك يهون؛ بل نقوم به بحرص ومتعة وشغف«.

ف  »الخليج«  يستضيف  وهو  يعقوب  بن  سامل  يوسف  ركن  العقيد  وقال 

األزمة  تداعيات  »إن  الخيمة:  رأس  لرطة  العامة  القيادة  ف  العمليات  غرفة 

ونحن  شعورنا  يصف  ما  وأجمل  كثرة،  وتحدياتها  للغاية  رسيعة  ومستجداتها 

قلتها  جملة  وهي  الوطن،  وخدمة  بالنجاح  الستمتاع  هو  الواجب،  هذا  نؤدي 

لفريق العمل ف انطالقة املرحلة، ونحن جميعاً نفخر بأننا نعمل ضمن املنظومة 

الرطية األمنية ف إدارة أزمة كورونا العاملية«، مشدداً عى أن القيادة امليدانية 

فرة  كل  »تأتينا  حيث  املتغرة،  واملعطيات  اإلجراءات  مع  تتكيف  أن  يحب 

معطيات وتعليمت مستجدة، ل بد من أن ننسجم رسيعاً معها ونواكب خطط 

مواجهة الفروس. وأضاف: »خضنا أزمات كثرة ف املايض، لكنها كانت محدودة 

زمنياً، واألزمة العاملية الحالية هي أكر تحٍد نواجهه ف حياتنا املهنية، لرتباطها 

املبارشة  ولصلتها  ومكتسباته،  وإنجازاته  الوطن  وسالمة  اإلمارات  سكان  بحياة 

بالبر واملوارد واملؤسسات واستدامة عملها، األمر ل يتعلق بصحة الناس فقط"
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مسؤولية وطنية
العقيد الركن يوسف سامل بن يعقوب قال للفريق األمني الذي يقوده ف مواجهة 

أمن  الشعب. نحن اآلن مسؤولون عن  »اليوم نحن لسنا فقط من  »كورونا«: 

وسالمة ومستقبل هذا الشعب، وهذا الوطن، لكن لدينا أرس نعود إليها، ونحن 

أكرث عرضة ملخالطة املصابي بالفروس خالل عملنا ف الصفوف األوىل، وبالتايل 

نقل العدوى ألحبتنا، ل قدر الله«.

هذا  من  اآلخر  والجانب  كورونا،  مواجهة  ف  الرطي  الفريق  يوميات  وعن 

ثم  مالبي،  لنزع  منزيل  غرفة ف  قال: »خصصت  منزلياً،  واحتياطاته  التحدي، 

وضعها ف صندوق غسل خاص، وغسلها لوحدها بعيداً عن مالبس بقية أفراد 

األرسة، وأحرت من السوق أداة تعقيم، سعرها ف متناول عامة الناس، وهي 

املنزل كل 3  بها  املنزل، حيث أعقم  عبارة عن أسطوانة لرش مالبي ومدخل 

أيام«.

أسرة أمنية
عى الصعيد الشخيص يعد يوسف بن يعقوب من أرسة أمنية خالصة ف»نحن 

4 أشقاء كلنا نعمل ف خدمة اإلمارات وحمية حارضها ومستقبلها وماضيها، عر 

القطاع العسكري«، ويؤكد أنه تعلم من األزمة الراهنة مع فريق عمله، الكثر 

العلم ف  العامة، ودور  القيم والدروس أولها قيمة وأهمية حمية الصحة  من 

األول«،  دفاعنا  العمل ضمن صفوف »خط  والستدامة. وعن حيثيات  التنمية 

أشار العقيد يوسف بن يعقوب، إىل أن أول أسبوعي كانا مرهقي جداً، بسبب 

ومحدودية  العامل،  مستوى  عى  انتقاله  وآلية  الفروس  طبيعية  وضوح  عدم 

املعلومات وقتها، وكوننا نواجه عدواً خفياً، مؤكداً أن األزمة العاملية املتواصلة 

تحتاج إىل قرارات رسيعة وحاسمة.

صلة رحم »عن بعد«
األرسية خالل  عالقاتهم  »كورونا«  مع  املواجهة  فريق  عنارص  إدارة  كيفية  عن 

هذه الظروف الستثنائية، قال العقيد ركن يوسف سامل بن يعقوب : »التواصل 

مع العائلة واألقارب حالياً فقط عر الهاتف، وحي نلتقي مرة واحدة أسبوعياً 

قلق  أن  إىل  دقائق«، مشراً  يتعدى عر  ل  لقاء  بعيد، ف  من  التواصل  يكون 

األهل واألقارب تجى ف بداية األزمة، بتواصلهم الهاتفي الذي ل يكاد ينقطع 

مع سيل من النصائح األخوية، قائالً: »املشاعر ذاتها نتبادلها بيننا، كرجال رشطة 

وأمن إجملً، ومعنا وعى رأسنا القائد العام لرطة رأس الخيمة، ويشمل ذلك 

أفراد الرطة العاديي وامليدانيي، حتى إن ضابطاً زميالً برتبة مالزم فاجأين ذات 

مواجهة  اليومي، ف  العمل  ثالثة ضباط خالل  اصطحاب  مني  يوم حي طلب 

كورونا، خشية اإلرهاق وهو يرى كيف نعمل عى مدار الساعة«.

القائد امليداين لألزمات تحديداً، كم قال، يجب أن تكون لديه قدرات استثنائية 

 »19 »كوفيد  وأزمة  األهم،  وهو  طويلة،  لفرات  والبدين  الذهني  التواصل  ف 

تستدعي أن نغر روتي حياتنا كامالً، ونتكيف معها.

ويرى أن مشاركة جميع املوظفي ف عملية صنع القرار »من أهم محاور القيادة 

العمل ف بداية األزمة، األمر  واإلدارة والنجاح، وهو ما رشحناه لعنارص فريق 

الذي يحفزهم عى بذل مزيد من الجهود، برغبة كبرة وشغف، ويخلق بيئة 

الحجم  بهذا  عاملية  أزمة  إدارة  ف  النجاح  ميكن  »ل  وأضاف:  منوذجية«.  عمل 

وهذه الحساسية والدقة، دون روح الفريق الواحد وقيم ومفهوم اإليجابية«.

http://www.alkhaleej.ae : املصدر

حوارحواراستطالعتقريرتحقيقعلوم أمنيةحوار

العميد / طارق محمد بن سيف
tariqbinsaif@moi.gov.ae

موازين

بوادر انفراج كورونا
املرتبطة  واملقلقة  احلزينة  األخبار  تدّفق  وسط 
االكتئاب  سببت  والتي  العامل،  حول  كورونا  بفريوس 
احلجر  مع  خاصة  العامل  لسكان  النفسي  والضغط 
الدول، واخلوف من املرض  اإللزامي يف بعض  املنزيل 
تبشر  انباء  عدة  اعالم  وسائل  تناقلت  اجملهول،  ومن 
باخلري حيث انها ميكن أن توصف بالسعيدة وهي بوادر 

انفراج يف أزمة كورونا.
تعالج  عقاقري  لتطوير  العامل  عرب  اخملتربات  وتتسابق 
فريوس كورونا أو حتمي من اإلصابة به ويقوم العلماء 
باختبار أدوية موجودة، واملزج بينها سعيًا للتوّصل إىل 

عالج يف أسرع وقت.
املستجــد  كورونا  وبـــاء  حـــدة  تراجع  بوادر  ظهـور  إن 
جعل  العامل  دول  من  خمتلفة  أنحاء  يف   )-19 )كوفيد 
العديد من الدول ومنها اإلمارات تطبق إجراءات حذرة 
على  جزئي  بانفتاح  األزمة  هذه  قيود  من  للتخفيف 
ومع  والرتفيهية  والسياحية  احليوية  املرافق  بعض 

األخذ طبعًا بالتدابري االحرتازية والوقائية .
جديد  حياة  ألسلوب  االستعداد  اجلميع  على  ينبغي  و 
للمرافق  جزئي  تشغيل  مع  بالعمل  للمجتمع  يسمح 
احتواء  جهود  استمرار  مع  ولكن  والسياحية  اخلدمية 
احلياة  استمرارية  يضمن  أساس  على   ، الفريوس 
يف  تهاون  دون  األساسية،  القطاعات  تعطيل  وعدم 
التطبيق الدقيق خملتلف اإلجراءات االحرتازية والوقائية 
الكمامات  ارتداء  أهمها  ومن  حاليًا،  بها  املعمول 
مبسافة  األشخاص  بني  املكاين  التباعد  على  واحلفاظ 
وكذلك  املعقمة،  املواد  واستخدام  مرتين  عن  تقل  ال 
ال  لفرتة  والصابون  باملاء  اليدين  غسل  على  احلفاظ 
احلماية  يف  إمعانًا  ذلك  تيسر  كلما  ثانية   20 عن  تقل 

والوقاية.
بشأن  اجملتمع  توعية  يف  اجلهود  ستستمر  أيضًا 
دقة،  بكل  اتباعها  اجلميع  على  الواجب  االحتياطات 
األوقات،  كافة  ويف  املقيمني  أو  املواطنني  سواء 
حيث إن اتباع التعليمات يعترب من أهم املقومات التي 
أقرب  يف  لطبيعتها  احلياة  استعادة  على  ستساعد 

فرصة.
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وإذا ذهبت إىل الصي ستجد مركز الشيخ زايد بن سلطان 

اإلسالمية  والدراسات  العربية  اللغة  لدراسة  نهيان  آل 

إىل  وإذا وصلت  بكي،  األجنبية ف  الدراسات  ف جامعة 

األطفال  لتطوير جراحة  زايد  الشيخ  أمركا ستجد معهد 

مجال  لالبتكار ف  عامليا  يعد منوذجا  والذي  واشنطن  ف 

الصحية  الرعاية  بي  يجمع  لألطفال  الصحية  الرعاية 

»مستشفى  وستجد  واحد،  آن  ف  والبحث  والتعليم 

واملغرب  مر  ف  زايد«  »الشيخ  ومسجد  زايد«  الشيخ 

ولبنان وفلسطي وأوروبا وجزر القمر وباكستان واليمن 

والجمهوريات الروسية ودول أفريقيا وآسيا وغرها.

عطاء
فقد استحوذت القضايا اإلنسانية والخرية عى مكانة 

متقدمة ف فكر واهتمم الشيخ زايد سواء كان داخل 

اإلنسانية  التوجهات  هذه  فمثل  خارجها  أم  البالد، 

والخرية كانت من الثوابت التي تشكل مبادئ القائد، 

وهي ترتكز عى إميان صادق ونبيل لقيم الخر والعطاء 

وبالتايل فهي ل تتحول بتغر املكان أو بتحول الزمان.

ولذلك فاملغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

الله، هو رمز خالد للعطاء والعمل اإلنساين ف  رحمه 

تخفيف  أعمل خرة ساهمت ف  قدمه من  مبا  العامل 

والصديقة  الشقيقة  العامل  شعوب  من  الكثر  معاناة 

والتي ل تزال تستذكر أياديه البيضاء التي مل تيز بي 

البر عى أساس عرقي أو مذهبي أوديني. ول تنىس 

ذاكرة الشعوب وأجيالها أولئك القادة والعظمء الذين 

لشعوبهم  فأسسوا  األرض،  ف  لهم  تعاىل  الله  مّكن 

هانئة  األركان،  واضحة  البنيان  قوية  دول  وللعامل 

باإلميان والعدل والتسامح واإلحسان.

جانب إنساني
دولة  تقدمها  التي  اإلنسانية  املساعدات  ترتبط  ول 

اإلمارات بالتوجهات السياسية للدول املستفيدة منها، 

ول البقعة الجغرافية أو العرق أو اللون أو الطائفة أو 

الديانة، بل تراعي ف املقام األول الجانب اإلنساين الذي 

الدول  إجميل  ووصل  الشعوب  احتياجات  ف  يتمثل 

قدمتها  التي  والرامج  املشاريع  من  استفادت  التي 

عام  الدولة  تأسيس  منذ  املانحة  اإلماراتية  املؤسسات 

1971 وحتى عام 2014 إىل 178 دولة عر العامل.

ولطاملا كانت اإلمارات عنوانا للخر والعطاء ف مجال 

العمل اإلنساين عى املستوى العريب واإلسالمي والدويل 

ذات  القضايا  كل  العون ف  يد  مد  سباقة ف  فنجدها 

برف  العامل،  بقاع  من  بقعة  أية  ف  اإلنساين  البعد 

أو  الديني  الختالف  أو  الجغراف  البعد  عن  النظر 

العرقي أو الثقاف، األمر الذي أكسبها الحرام والتقدير 

اإلنساين  الدور  هذا  العاملي،  املستوى  عى  العميق 

ف  راسخ  توجه  فهو  عليها،  جديدا  ليس  لإلمارات 

سياستها الخارجية منذ عهد املغفور الشيخ زايد، وقد 

استمر وتطور ف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

 

مستشفيات ومراكز طبية وثقافية
 تحمل اسم زايد

ول ميكن حر املؤسسات الطبية والثقافية واإلنسانية 

الله  »طيب  زايد  الشيخ  له  املغفور  اسم  تحمل  التي 

ثراه« حول العامل من بينها: مروع مركز زايد الثقاف 

مبادراته ومساعداته مألت ربوع الدنيا رحمة
زايد رمز عالمي خالد للخير والعطــــاء اإلنسانـي

عمت شواهد عطاء المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، مختلف دول العالم فال تكاد تخلو بقعة من بقاع الدنيا إال 
وتحمل أثرا كريما يمجد ذكرى مؤسس دولة اإلمارات، ويقف شاهدًا على عظمة العطاء اإلنساني على مر السنين، فقد صوب الشيخ زايد نظره الثاقب 
وخيره العميم إلى المكروبين والمحرومين في شتى بقاع األرض أيا كان لونهم أو جنسهم أو معتقدهم يبني المدارس والمساجد والمستشفيات 

والمدن السكنية والمراكز الثقافية وحفر آبار المياه في دول العالم المختلفة وفي قاراته الست.
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زايد  ومركز  األثيوبية،  العاصمة  ف  النور«  »مسجد 

للعلوم  زايد  وكلية  زامبيا،  ف  البر  إلنقاذ  اإلقليمي 

اإلدارية والقانونية ف عاصمة مايل »باماكو«، ومسجد 

الشيخ زايد ف »كرا«، ومركز زايد للتدريب الصناعي، 

وسكن لذوي الحتياجات الخاصة »كرل، الهند«، وكلية 

للحاسوب  زايد  وكلية  الهند«،  »نيودلهي،  للبنات  زايد 

»شيتاغونج« ف بنغالدش، إىل جانب مركز الشيخ زايد 

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ف جامعة  لدراسة 

لألمومة  زايد  ومستشفى  بكي،  األجنبية ف  الدراسات 

والطفولة »كابول، أفغانستان« وتم إنجازه عام 2010.

ومن بي املؤسسات الطبية الرائدة عامليا معهد الشيخ 

زايد لتطوير جراحة األطفال ف واشنطن الذي تأسس ف 

واشنطن بفضل منحة قدرها 150 مليون دولر قدمتها 

الله  بإذن  له  املغفور  لذكرى  تخليداً  أبوظبي،  حكومة 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، كم 

الصحية  واملراكز  املستشفيات  ببناء  زايد  الشيخ  اهتم 

العامل باعتبار أن الصحة والتعليم  العديد من دول  ف 

من املرتكزات الرئيسية للتنمية ف الدول الفقرة، منها 

وتبلغ مساحة  القمر  زايد ف موروين- جزر  مستشفى 

زايد  الشيخ  ومستشفى  مربعاً.  مراً   1250 املستشفى 

ستة  من  يتكون  الذي  صنعاء  ف  والطفولة  لألمومة 

طوابق مبنية عى مساحة 7500 مر مربع.

املوريتانية  العاصمة  ف  زايد  الشيخ  مستشفى  ويعتر 

أهم  أحد  دولر،  ماليي   10 بلغت  بكلفة  نواكشوط، 

مستشفى  عن  عالوة  العاصمة،  ف  البارزة  املعامل 

الثقاف  زايد  ومركز  كابول.  ف  والطفولة  لألمومة  زايد 

 2000 عام  ف  إنشاؤه  تم  الذي  السويد  ف  استكهومل 

افتتاح  تم  املايض  العام  وف  درهم.  مليون   22 بكلفة 

مدينة  ف  زايد  الشيخ  اسم  يحمل  مستشفى  أحدث 

فوشري بكوسوفو بتكلفة 7 ماليي يورو.

أما مركز زايد لرعاية األطفال ف كينيا بكلفة 5.5 ماليي 

درهم فتم إنجاز املروع عام 2009. ويعد مركز زايد 

ماليي   5.4 بتكلفة  جامبيا  ف  البر  إلنقاذ  اإلقليمي 

البر ف  فقدان  الوقاية من  األهم ف  درهم املروع 

املروع  وانجز  إفريقيا  ف  فقراً  واألكرث  النامية  الدول 

ف  زايد  الشيخ  مستشفى  افتتاح  وميثل   .2007 عام 

عام 2013 منوذجاً  مليون درهم،  بكلفة 135  القاهرة 

لركيز الدعم اإلمارايت ملر عى األهداف الجتمعية. 

ويحمل املستشفى الجديد اسم مستشفى الشيخ زايد، 

ف  إنشاؤهم  سبق  آخرين  مستشفيي  عن  له  تييزاً 

مر، هم مستشفى الشيخ زايد املركزي، ومستشفى 

الشيخ زايد التخصيص، ف مدينة 6 أكتوبر.

مساجد
يزيّن اسم الشيخ زايد »طيب الله ثراه« مئات املساجد 

تأسيسها  إعادة  أو  بإنشائها  تكفل  التي  العامل  حول 

ومنها مستشفى زايد لألمومة والطفولة ف صنعاء وتم 

إنجاز املروع ف عام 2008 وبلغت تكلفته اإلجملية 

24.9 مليون درهم. ويعتر »مستشفى الشيخ زايد« ف 

نفقته  عى  بني  الذي  نواكشوط  املوريتانية  العاصمة 

بكلفة بلغت 10 ماليي دولر، أحد أهم املعامل البارزة 

ف  يقع  زايد  الشيخ  ومسجد  نواكشوط.  العاصمة  ف 

سالو ف بريطانيا بكلفة 14.7 مليون درهم وتم إنجاز 

املروع عام 2001 ومسجد الشيخ زايد ف كرا بأثيوبيا 

بكلفة 3.9 ماليي درهم، ومسجد الشيخ زايد ف املغرب 

بكلفة 15.7 مليون درهم وتم بناؤه ف عام 2009 عى 

ف  الثقاف  زايد  مركز  كذلك  معمري.  طراز  أحدث 

السويد بكلفة 22 مليون درهم وتم إنجازه عام 2000. 

واملسجد الجامع ف كينيا بتكلفة 22 مليون درهم ويقع 

املسجد ف موقع متميز ف العاصمة نرويب وتم إنجاز 

املروع عام 1999.

مركز للغة العربية في بكين
كم يستقطب مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ف جامعة  لدراسة 

والدارسي  الطالب  مئات  بكي  ف  األجنبية  الدراسات 

والثقافة  اللغة  تعلم  ف  الراغبي  من  سنويا  الصينيي 

ما   1990 عام  إنشائه  منذ  املركز  ف  وتخرج  العربية، 

الجامعات  بي  ومن  وطالبة.  طالب  ألف  عى  يزيد 

واملعاهد التعليمية إنشاء كلية زايد للبنات ف أوكالند، 

نيوزيالندا بكلفة 13.4 مليون درهم وتم إنجاز املروع 

عام 2001. وتأسيس جامعة آدم بركة ف أبي بتشاد 

بكلفة 9.3 ماليي درهم وتم إنجاز املروع عام 2004.

https://www.albayan.ae : المصدر 

جميعا  قلوبنا  عى  مؤملة  ذكرى  اليوم  نعيش  إننا 

ذكرى رحيل قائد النسانية وحكيم العرب املغفور 

له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 

جواده  صهوة  عن  ترجل  الذي  الفارس   ، ثراه  الله 

بعد أن أدى األمانة بكل اخالص وأسس دولة راسخة 

ترب جذورها عميقا ف التطور والنمو والزدهار .

مضيفاً أن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان 

رحمه الله كان ول يزال نراسا نستنر به ف استكمل 

مسرة العطاء تحت مظلة القيادة الرشيدة لصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله واخوانه أصحاب السمو حكام المارات، 

وبسواعد أبناء الوطن القادرين عى امليض قدما ف 

هذا الطريق لحصد النجاز تلو النجاز والنجاح تلو 

النجاح ، مشرا إىل أن الذكرى العظيمة " لزايد الخر 

طيب الله ثراه " منقوشة بحروف من ذهب ومحبة 

خالصة ليس ف قلوب اإلماراتيي فقط وامنا ف قلوب 

كل من عاش ويعيش عى هذه األرض الطيبة وكل 

من لمسته كفوف زايد الحانية وخره الكبر الذي 

تجاوز حدود الوطن . ولفت سعادة اللواء النعيمي 

ما كان  اليوم  المارات  إليه دولة  أن ما وصلت  إىل 

مؤسس  بها  يتمتع  كان  التي  الحكمة  لول  ليتحقق 

اخوانه  مع  عمل  الذي  ثراه"  الله  "طيب  التحاد 

عى مل الشمل والعتصام بحبل الله باذلي ف سبيل 

ذلك كل جهد وعرق لتأسيس دولة المارات،  التي 

يشار  العامل  خارطة  عى  فارقة  عالمة  اليوم  باتت 

والجنسيات  األطياف  كافة  تحتضن  بالنبان  اليها 

والديانات والثقافات تحت مظلة التسامح والعيش 

اآلمن الكريم . وأضاف سعادة قائد عام رشطة رأس 

الذي يصادف  النساين  للعمل  زايد  يوم  أن  الخيمة 

ذكرى رحيل الشيخ زايد طيب الله ثراه، ما هو إل 

داخل  النسانية  زايد  أعمل  لتخليد  طبيعية  نتيجة 

هذا  ذكرى  لتخليد  بسيط  ونزر  وخارجها،  الدولة 

التضحية  الفذ الذي سطر أروع صور  العريب  القائد 

الذين  شعبه  أبناء  وخدمة  دولته  بناء  ف  والفداء 

املوىل  إىل  مبتهال   ، خره  بظالل  ينعمون  يزالون  ل 

الوطن بواسع رحمته وأن  عزوجل أن يتغمد فقيد 

يسكنه الفردوس األعى من الجنة .

  كلمة لسعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، بمناسبة الذكرى 
السنوية لرحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  - طيب اهلل ثراه -  جاء فيها:

زايد بن سلطان نبراسا تستنير به األجيال

اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي
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ولقد دعت الحاجة امللحة ف الوقت الراهن ل سيم ما 

تشهده معظم دول العامل من تفي مرض كورونا ) كوفيد 

19 ( اىل رضور عقد نظام الجتمعات عن بعد للوقاية 

بالضافة  املرض،  لهذا  الصابات  لحالت  التعرض  من 

اهمية  من  له  وما  الجتمعات  هذه  مثل  عقد  ان  اىل 

والتصالت  املعلومات  لتكنولوجيا  المثل  الستغالل  ف 

وذلك لتطوير استغالل تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

العامة ويتمثل ذلك ف  الشئون  لتطوير وتحسي وتدبر 

الجهات  بي  سواء  الرسمية  الحكومية  الخدمات  إنجاز 

الحكومية أو بي هذه الجهات واملتعاملي معها، بطريقة 

)اإلنرنت(  العنكبوتية  الشبكة  عى  تعتمد  معلوماتية 

والجهة  املستفيد  تحمي  معينة  أمنية  ضمنات  وفق 

صاحبة الخدمة.

وتنبع أهمية هذه الدراسة بأنها تركز عى موضوع هام 

أهدافه  تحقيق  ف  األمني  الجهاز  قدرة  عى  يؤثر  جداً 

حيث  لالجتمعات،  اللكرونية  الدارة  موضوع  وهو 

يدعم  األجل  طويل  نظام  هو  اللكروين  الجتمع  أن 

جهود موارد املؤسسات األمنية من خالل تنمية وتطوير 

املهارات واملعارف لدى العاملي ويؤدي بالتايل إىل تحسي 

أدائهم وزيادة اإلنتاجية

تتمثل مشكلة البحث ف عدم القدرة عى استيعاب اعداد 

كبرة من الجتمعات داخل مبنى القيادة العامة لرطة 

رأس الخيمة ونظراً لنشغال القيادة العليا وضياع أوقات 

كبرة ف التجهيز لالجتمعات واستقبال الحضور باإلضافة 

إىل زيادة التكلفة من جهة أخرى.

أهداف الدراسة :
بناء  لخطوات  المنية  األجهزة  ممرسة  تطبيق  توضيح 

أبرز  عى  والتعرف  اللكرونية  الجتمعات  اسراتيجية 

أنواع النظم املستخدمة ف هذا التجاه.

بي  التواصل  ورسعة  بالقيادة  الخدمات  مستوى  رفع 

ف  والرسعة  األفقي،  املستوى  عى  واإلدارات  األقسام 

يسهم  مبا  الخارج  املؤسسات من  الخارجية مع  املسالت 

بشكل فعال ف تعزيز جودة الخدمات.

يضمن  مبا  باملراسالت  الخاصة  العمل  منظومة  استكمل 

مواكبة التطورات اإلدارية والتقنية.

ضمن  العمل  عى  وقدرتهم  العاملي  لدى  الثقة  ارتفاع 

منظومة إدارية تقنية متطورة بفاعلية.

لتوفر  املالية  بفرع  الخاصة  املالية  النفقات  خفض 

وخارجيا  داخليا  الراسل  ف  التقليدية  الشكال  استخدام 

من  أخرى  مجالت  ف  املتوفر  استخدام  ف  يساعد  مم 

العمل. 

ارتفاع نسبة الرضا لدى العاملي مبا ينعكس عى تعزيز 

فكرة البداع والبتكار

اسراتيجية إدارة الجتمعات اإللكرونية عن بعد

يتوقف نجاح العمل اإلداري عى عدد كبر من العوامل 

واملتطلبات، منها نجاح إدارة الجتمعات التي ل بد منها 

ومهمة  فعالة  وسيلة  فالجتمعات  إداري،  عمل  أي  ف 

وجهات  تبادل  يتم  طريقها  وعن  الجمعية،  للمشاركة 

وسيلة  أنها  كم  اآلخرين،  خرات  من  واإلفادة  النظر 

املعلومات  النظر وتوصيل  للتنسيق بي وجهات  مقبولة 

املطروحة  للموضوعات  العلمية  والدراسة  األفراد  بي 

للنقا.

الفرد  لتزويد  املستمر  النشاط  فهي  أخرى  جهة  ومن 

ومحاولة  السراتيجية  الخطة  وفق  والتعليمت  باملهام 

التي  والتجاهات  العملية  والخرات  املهارات  استخدام 

النتاجية  الزيادة  بهدف  قادرا عى مزاولة عمله  تجعله 

له بجودة وتيز وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف 

ومهارات لتزيد كفاءة الفرد داخل املنظومة التي يعمل 

بها.

املوظف  إثارة  إىل  يهدف  تواصي  نشاط  هو  فالجتمع 

منظم،  بشكل  األهداف  عى  حصوله  وتسهيل  وتحفيزه 

التي  والقرارات  التواصلية  األفعال  مجموعه  أنه  حيث 

يتم اللجوء إليها بشكل قصدي ومنظم، أي يتم استغاللها 

)أو  الشخص  طرف  من  مقصودة  بكيفية  وتوظيفها 

إطار  ف  كوسيط  يتدخل  الذي  األشخاص(  من  مجموعة 

موقف عمي.

أهداف االجتماعات  :
تحسي األداء وزيادة الكفاية اإلنتاجية ، وتطوير السلوب.

التنمية التكاملية عملياً ومهنياً .

تنمية مهارات وقدرات األفراد ف مجالت عملهم.

خالل  من  والسلوك  التجاهات  تغير  عى  العمل 

التوجيهات والقرارات التي يصل اليها الجتمع.

استحداث نظم االجتماعات عن بعد

يعيش العالم اآلن عصر التكنولوجيا المعلوماتية التي باتت تستخدم في معظم أمور 
الحياة اليومية وفي كافة المجاالت. ومع حلول القرن الحادي والعشرين أدى األتساع غير 
المسبوق في تقنية المعلومات اختراعا واستخداما إلى نقل العالم بشكل متسارع من 

عصر الصناعة إلى عصر المعلومات. فمن خالل ما تمثله تكنولوجيا المعلومات من عناصر 
قوة باستطاعتها فرض تغيير في أنماط العمل واإلدارة في الدوائر الحكومية لرفع كفاءة 

األداء وكسب الوقت والمال والجهد.

الرائد /ماجد الشحي - القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

دراسة تطبيقية على القيادة العامة 
لشرطة رأس الخيمة
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استحداث نظم االجتماعات عن بعد

 ، عملهم  مجالت  ف  الجيد  اإلملام  من  العاملي  تكي 

ومسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي ، والطالع املستمر 

عى ما هو جديد.

أركان الجتمعات :

تحديد الحتياجات قبل عقد الجتمع.

أسلوب الجتمع .

التخطيط لالجتمع.

املكان واإلمكانات.

 اختيار الحضور .

املراحل الرئيسية لعملية إدارة الجتمعات :

من  بد  فال   ، املرجوة  أهدافها  الجتمعات  تحقق  ليك 

إدارة  أن عملية  إىل   ، فعالة  بطريقة  إدارتها  العمل عى 

الجتمعات تنقسم إىل ثالث مراحل أساسية هي :

املرحلة األوىل : مرحلة ما قبل انعقاد االجتامع .

وتعرف هذه املرحلة مبرحلة التحضر لالجتمعات ويجب 

ان تحتوي عى مجموعة من العنارص والتي ميكن ايجازها 

عى النحو التايل: -

تحديد األهداف: لكل اجتمع هدف عام ومجموعه من 

األهداف  صياغة  يتم  أن  يجب  لذا  التفصيلية  األهداف 

وأن  للجميع،  معروفة  تكون  وأن  الجتمع،  عقد  قبل 

محددة،  بكلـمت  املشاركي  األهداف  هـذه  تخاطب 

ودور كل عضو من الحضور فيها.

يتم  الهدف  تحديد  بعد  املشاركي:  او  الحضور  اختيار 

ف  يراعي  أن  عى  طردية  عملية  فهي  املشاركي  تحديد 

اختيار املشاركي مدى الفائدة التي يحققها الجتمع من 

كلم  املشاركي  عدد  قل  كلم  بأنه  علمً  فيه،  مشاركتهم 

زادت الفائدة من الجتمع.

تحديد وقت الجتمع: أي بداية ونهاية الجتمع، فيكون 

مبقدور األفراد اللتزام به، ويكون املشاركون فيه عى علم 

بذلك مقدماً.

املكان  يكون  بأن  الجتمع:  عقد  مكان  وتهيئة  تحديد 

قاعة  صالحية  من  التأكد  حيث  من  ومناسباً  مريحاً 

التهوية،  املناسب  الجو  الجتمع من  أو مكان  الجتمع، 

وآلت  املكتبية،  واألدوات  املقاعد،  من  الالزم  والعدد 

التصوير، وأجهزة التسجيل، وغرها.

التي  املوضوعات  ويبي  يوضح  األعمل:  جدول  إعداد 

يتوجب تغطيتها لتحقيق أهداف الجتمع، وتحدد بنود 

جدول أعمل األفراد املتوقع مشاركتهم ف الجتمع.

الرأي  يستقر  أن  بعد  وإرسالها:  لالجتمع  الدعوة  إعداد 

بطاقة  تعد  وأهدافه؛  ومكانه،  الجتمع،  موعد  عى 

إرسالها قبل بدء الجتمع بوقت  الدعوة لألعضاء، ويتم 

كاف، وتحديد أسمء املشاركي فيه.

املرحلة الثانية : إدارة االجتامع.

عقد  فرة  خالل  تتم  التي  الفعاليات  كافة  تشمل  وهي 

الجلسة(،  ونهاية  لبداية  املحددة  )الفرة  الجتمع 

عى  املرحلة  هذه  ف  الجتمع  إدارة  نجاح  ويتوقف 

يعتمد  السابقة، كم  املرحلة  لها ف  اإلعداد  مدى جودة 

عى مدى تفهم كل من رئيس وأعضاء الجتمع لألدوار 

املطلوبة منهم وتنفيذها عى الوجه املطلوب.

وهناك بعد التعليمت الهامة التي تفيد ف هذه املرحلة 

وهي عى النحو التايل: -

فهم الهدف الخاص من الجتمع.

التجهيز من األعضاء ملحاور الجتمع.

عدم مغادرة قاعة الجتمعات اثناء الجتمع.

البتعاد عن التجاهات الغر مفهومة واآلراء السلبية التي 

تعوق سر الجتمع.

غر  تعليمت  او  غامضة  معلومات  أي  عن  الستفسار 

واضحة اثناء الجتمع.

املرحلة الثالثة : مرحلة ما بعد انعقاد االجتامع.

تتم  وهي  والتي  التوثيق،  مبرحلة  تعرف  املرحلة  وهذه 

يسجل  ملخص  أو  محر  بتقديم  الجتمع  نهاية  عند 

وقرارات،  وموضوعات  مناقشات  من  دار  ما  كل  فيه 

وتوزيع املهام التي أسفرت عن الجتمع، ووقت إنجازه، 

من  ولبد  عليهم،  العمل  توزيع  يتم  الذين  واألشخاص 

تحديد الجتمع القادم قبل انفضاض الجلسة، ثم يطبع 

ويوزع عى األعضاء بعد أيام من عقد الجتمع.

وهناك بعض التعليمت الهامة التي تفيد ف هذه املرحلة 

وهي عى النحو التايل: -

تسجيل جميع القرارات واملسؤول عن تنفيذها.

تحديد الجدول الزمني لكل القرارات.

تحديد املسؤول عن املتابعة لتنفيذ القرارات.

التحديات التي تواجه استراتيجية العمل 
بنظام االجتماعات اإللكترونية :

اإللكرونية  الجتمعات  بنظام  العمل  اسراتيجية  تواجه 

جملة من التحديات املهمة نذكر منها:

 Low level of اإلنرنت  لدخول  منخفض  مستوى   1-

:Internet Penetration

:Infrastructure Constraints 2 قيود البنية التحتية-

:Digital Divide 3 التقسيم الرقمي-

املعلومات  تكنولوجيا  مجال  ف  محددة  مهارات   4-

:Limited IT Skills

وقد توصل الباحث لنتائج وتوصيات عدة من خالل بحثه 

منها عى سبيل املثال ل الحر:

أوال : النتائج :

العاملي  من  كبرة  اعداد  استيعاب  عى  القدرة  عدم 

باألجهزة األمنية لحضور الجتمعات مع القادة لهم عى 

فرات متباينة، ومن جهة اخرى زيادة املتطلبات اإلدارية 

من القيادة العليا برورة تنسيب الضباط وصف الضباط 

والفراد لالجتمعات عى مدار العام.

تأيت أهمية الجتمعات عن بعد من خالل أهمية التفاعل 

جميع  عى  واملوظفي  القادة  بي  واملدروس  املستمر 

املستويات.

الجتمع اإللكروين هو طريقة لالجتمع باستخدام آليات 

التصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة 

من صوت وصورة، ورسومات ، وآليات بحث، ومكتبات 

بشكل  تعد  والتي  اإلنرنت  بوابات  وكذلك  إلكرونية 

التقنية بجميع أنواعها ف إيصال  خاص بهدف استخدام 

املعلومة للمتعلم بأقر وقت وأقل جهد وأكر فائدة.

ثانياً : التوصيات :

واسراتيجيات  سياسات  وضع  إىل  الدولة  تبادر  أن 

لالجتمعات عن بعد تنطلق من حاجات العر وتتواكب 

وتتبنى وضع خطط   ، التقني  العلمي  التطور  مع عجلة 

حمية  مع  املقرح  من  لالستفادة  وتكنولوجية  أمنية 

املعلومات.

يجب أن يحقق النظام اللكروين املعتمد رسالة املؤسسة 

وأهدافها السراتيجية.

هم  والفراد  الضباط  وصف  الضباط  يكون  أن  يجب 

نظم  عى  التدريب  عى  القائم  القادة  اهتمم  بؤرة 

العمل املتطورة وفق خطط اسراتيجية كاملة وشاملة.

يجب أن يرتبط النظام املعتمد ف الجتمع اللكروين 

عن بعد بالتحفيز.

العلوم  الحديثة ف  التطورات  أن  القول  لبد من  وختاماً 

وف املجالت األكادميية األخرى أدت إىل أن يصبح تحسي 

أهم  من  واحداً  اللكروين  الدارية  النظم  جودة  معاير 

التحديات التي تواجهها جميع الدول. فهذا التحسي هو 

آثار  مع  والتجاوب  مجابهة  قادرة عى  الدولة  يجعل  ما 

سياسات العوملة، وعليه فقد أصبح العمل الداري مسألة 

سواء.  حد  عى  والنامية  املتحرة  للدول  قومي  اهتمم 

ما نحتاجه هو تحقيق الهدف الرئيي من الجتمعات، 

أل وهو إمداد العاملي بقرارات وقتية ورسيعة ومحددة 

وقابلة للتنفيذ. ولضمن التطبيق الفعال لنظام الجتمع 

عن بعد ف املؤسسات األمنية فإنه من الروري الهتمم 

النظم،  األجهزة،  القادة،  )املوظفي،  املدخالت  بجودة 

الجتمع،  )عملية  العمليات  جودة  وكذلك  الرامج( 

التقييم( لضمن جودة املخرجات )الجتمع(.

للبحث  الخاصة  املراجع  قامئة  الباحث  ضمن  وقد 

العديد من املصادر العربية واألجنبية نذكر بعض منها :
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نظرة واقعية على الماضي
 وآمال مستقبلية

يتناول سموه ف هذا الكتاب جذور السعادة 

برسد مايض دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

من  كنوع  القريب  املايض  ف  ديب،  وإمارة 

إبراز كم التحديات التي واجهت هذه الدولة 

املتحدة، التي يزغ فجرها عام 1971م، فيذكر 

كم التحديات التي واجهت املؤسسي األوائل 

الشيخ  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  )الشيخ 

تالقت  الذين  نهيان(،  آل  سلطان  بن  زايد 

هي  األوىل  رئيسيتي،  فكرتي  عى  إرادتهم 

اإلميان بأن تحقيق املستقبل األكرث سعادة لن 

بأن  اإلميان  هي  والثاين  التحاد،  بغر  يكون 

املستحيل ليس له وجود إل لدى من ليست 

له إرادة.

التحديات أحد سبل النجاح
قابلت  التي  التحديات  من  عدداً  الكتاب  يستعرض 

املؤسسي األوائل، وكيف كانت اإلرادة سبيل التغلب 

عى هذه التحديات، ويشر الكتاب إىل رؤية سموه 

نحو التحديات باعتبارها فرصاً وليست مرراً للفشل 

تزاحمت  الكتاب كيف  التوقف.ويذكر سموه ف  أو 

لديب،  حاكمً  املسوولية  توىل  حي  أمامه  التحديات 

ونائباً لرئيس الدولة عام 2006 م،  وكيف أن بعض 

املستشارين كان لديهم قدر من التشكيك ف إمكانية 

تجاوز هذه التحديات، إل أن الخرات املراكمة لدى 

ووجود  السنوات،  مدار  عى  اكتسبها  والتي  سموه 

تجنب  عى  ساعدته  لديه،  مستقبلية  ثاقبة  رؤية 

للمستقبل،  بالنسبة  املتشامئة  الرؤى  أو  اإلحباطات 

ومن هنا بدأت مسرة التحول الكبر ف ديب اعتمداً 

التحديات  ومواجهة  والرؤى  واألمل،  الخرات،  عى 

وليس الهروب منها.
مفهوم السعادة واإليجابية لدى
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ  سمو  قناعة  ف  السعادة  مفهوم  يسستغرق 

لدى  السائد  املفهوم  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

العامة، فهو يرى أن السعادة ل ميكن أن تتحقق من 

الفرص املالمئة، وإمنا تحقق من خالل  انتظار  خالل 

التحديات  ومواجهة  العقبات،  تجاوز  إىل  السعى 

بقوة، وبرؤية تشتمل عى الهدف من مواجهتها، فهو 

البعض  ينتظرها  التي  )الحظوظ(  مبفهوم  يقتنع  ل 

لتحقيق مآربهم، وإمنا مبفهوم اقتحام الصعاب وصولً 

السعادة،  تحقيق  إىل  ثم  ومن  األهداف،  لتحقيق 

فالسعادة ف قناعته هي نتاج جهد ومثابرة وليست 

نتاج رضبة حظ ينتظرها الفرد أو األمة.

أن  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  يرى 

عى  يقف  متعددة  أدوات  له  السعادة  تحقيق 

تأمالت في السعادة واإليجابية

على الرغم من قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي )رعاه الله(. بإصداره 
للعديد من الكتب التي تناولت مناحي الحياة المختلفة، والتي أثرت المكتبة العربية بشتى أنواع المعارف، والتجارب، التي تقترن بالتحديات، التي 
تبرر كيفية تبوؤ إمارة دبي، مركز المتصدر للكثير من المدن في العالم، وتناوله ألسباب النجاح واالستفادة التجارب المتواترة، فإن كتابه األخير 
)تأمالت في السعادة واإليجابية( ينقل القارئ نقلة نوعية من حيث موضوع الكتاب، أو أسلوب الطرح الذي يمتزج بين سرد الحقيقة، وتحليل 

أسباب النجاح، ومالمسة ما يتجاوز النجاح إلى تحقيق السعادة بمفهومها العام، ومفهومها الخاص لدى سموه.

إعداد: د. مريم الشبيبي مركزًا ستشراف المستقبل ودعم اتحاد القرار - شرطة دبي

بحوث ودراسات شرطية

ملخص لكتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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بحوث ودراسات شرطية

والعمل  باملستقبل،  واإلميان  الجهود،  تضافر  رأسها 

الجمعي، وإيثار الذات، وقبل كل ذلك وجود قائد 

يقود كل هذه الجهود وصولً إىل النتائج التي تحقق 

السعادة.

لتطوير  األزمة  القائد يستخدم  تجعل  )اإليجابية   *

مجاالت  يف  واإلبحار  فريقه  قدرات  وتطوير  نفسه 

جديدة واستكشاف فرص فريدة(

العمل  السعادة  تحقيق  إطار  ف  الكتاب  يتناول 

وعدم  العشوائية،  عن  والبعد  واملنظم،  الدؤوب 

التخطيط، فرؤية املستقبل تحتاج إىل تخطيط مبدع 

كان  التي  األمثلة  من  عدداً  ويرب  إليها،  للوصول 

ف  سبباً  الدؤوب  والعمل  فيها،  السليم  التخطيط 

تحقيق أهداف كانت تعتر مجرد أحالم، وانتهت إىل 

واقع ملموس.

يركز الكاتب عى قيادة املجموعة لتحقيق السعادة، 

من خالل عمل إيجايب مبتعداً عن السلبية والتواكل، 

ومن خالل أشخاص يؤمنون بهذا األسلوب ف العمل، 

وباألهداف التي يرغبون ف تحقيقها، ومن هنا يرز 

الوصول إىل السعادة من  القيادة ف  الكتاب أهمية 

خالل العمل اإليجايب الجمعي املنظم، واإلميان بأن 

هذا العمل ل يتم القيام به ألسباب شخصية بقدر ما 

هو موجه إىل خدمة الوطن.

تأثير إيجابية القيادة على الشعوب في 
تحقيق السعادة

يشر سموه إىل أن اإليجابية التي يتحى بها القائد 

القدوة يسهم  الشعوب، وتكوين  بآثارها عى  تلقي 

باإليجابية،  يتمتع  مجتمع  خلق  ف  واضح  بشكل 

من  بدءاً  التاريخ  من  لذلك  أمثلة  عدة  ويرب 

الرسول»صى الله عليه وسلم«، إىل العصور التالية، 

وذكر  واملؤرخي،  الفالسفة  بأقوال  استشهد  كم 

ديب،  إمارة  أحدثته  الذى  الهائل  التطور  مبثال  ذلك 

نتيجة العمل بإيجابية ودون تواكل مم جعلها من 

ملواطنيها  السعادة  ملفهوم  تحقيقاً  العامل  مدن  أكرث 

واملقيمي فيها عى حد سواء.

إل أنه ذكر بأن السعادة تتحقق من خالل اإليجابية 

ل  لتحقيقها  مخططة  برامج  خالل  ومن  العمل  ف 

تنتظر وصولها إليها بل تسعى لتحقيقها.

*)القادة العظامء لهم أفكار لها حياة قامئة بذاتها 

يكون  أن  اإلنسان  وفطرة  إيجابية  أفكار  ألنها 

إيجابياً(

اإليجابية.. في نظر
 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مفهوم  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  يختر 

اإليجابية ف )نظرة اإلنسان لألمور(، حيث ميكن النظر 

إىل املنظر الواحد بنقيضي، ويتوقف الستمتاع باملنظر 

والستفادة منه وفقاً لنظر الشخص له، فالشاعر ميكن 

أن يجعل من وصف الصحراء قصيدة جميلة، ف حي 

ينظر إليها املتشائم بأنها أرض قاحلة وينظر إليها القائد 

عى أنها وطن، وهذه النظرات املتعددة لنفس الصورة 

أو سلبي، ومن ثم كيفية  إيجايب  أيها  التي ترسم  هي 

الستفادة القصوى منها وتحويلها إىل مصدر للسعادة.

صفات القائد اإليجابي
ميكنه  الذي  اإليجايب  القائد  صفات  الكتاب  استعرض 

ف:  ولخصهها  اإليجابية  خالل  من  السعادة  تحقيق 

والتحي  اآلخرون  يضعها  التي  بالحدود  قناعته  عدم 

بابتكاراته،  العقبات  لتجاوز  والبداع  بالثقةالكافية 

التالية  الصفوف  شخصيات  وإعداد  بناء  عى  وقدرته 

من القادة وقادة املستقبل وبناء شخصياتهم التي تقود 

الوطن مستقبالً وتحقيق السعادة له.

سموه  تطرق  اإليجايب  القائد  عن  حديثة  معرض  وف 

إىل  التنويه  بغرض  اإليجايب  املوظف  عن  الحديث  إىل 

بل  فقط،  بالقائد  ملتصقة  صفة  ليست  اإليجابية  أن 

تتجاوز هذا املفهوم لتكون أيضاً من صفات املوظف 

ميثلون  إيجابيي  مرؤسي  بال  إيجابياً  قائداً  أن  باعتبار 

عى  أيضاً  ينسحب ذلك  التحقيق، كم  معادلة صعبة 

رضورة النظر إىل أن إسعاد املتعاملي يعد جزاءاً مهمً 

مهمة  وهي  السعادة،  منظومة  ف  منها  لبد  وتكملة 

القامئي عى خدمة املتعاملي بشكل أسايس.

باعتبارها  اإليجابية  الحكومة  دور  الكتاب  تناول  كم 

القدوة التي يلتمس منها املجتمع إيجابياته، فالحكومة 

اإليجابية القامئة عى تنفيذ الخطط واملشاريع لها دور 

الجهات، وينعكس  كافة  قبل  بها من  القتداء  كبر ف 

ذلك إيجاباً عى كافة أفراد املجتمع مم يجعل الوصل 

إىل السعادة من خالل اإليجابية منظومة حياة وليست 

قدرات فردية.

الدروس المستفادة من هذا الكتاب
املستفادة  الدروس  من  العديد  الكتاب  هذا  قدم 

والنصائح الثمينة املستمدة إىل تجارب واقعية لقائد 

مارس حياة القيادة، وواجه التحديات، وتغلب عليها، 

وأهم  ومجتمعه،  شعبه  إسعاد  إىل  وصولً  وقهرها 

هذه الدروس: 

1 - أن السعادة ل ميكن أن تتحقق من خالل اإلنتظار 

والكسل بل بالسعي بصورة إيجابية إىل تحقيقها.

2 - أن القيادة لها معاير، وثوابت، وقدوة، وأدوات 

ثم  ومن  القائد  بها  يقوم  التي  األعمل  بها  تصطبغ 

عى نتائج هذه األعمل.

3 - أن التحديات ل تثل عقبات، بل تكون سبباً كافياً 

لذوي القدرة عى تجاوزها لقهرها وتحقيق السعادة 

بعد الغلب عليها.

٤- ل ميكن تحقيق السعادة من خالل مفهوم فردي، 

يغلفه  جمعي،  عمل  خالل  من  تتحقق  فالسعادة 

وصولً  منه  تحقيقها  يرجى  التي  باألهداف  اإلميان 

للسعادة.

مقترح االستفادة من هذا الكتاب 
في إطار العمل األمني في القيادة 

العامة لشرطة دبي
إن تحليل مضمون هذا الكتاب ل ميكن أن يقف عند 

حد معي لكرثة األمثلة واألفكار التي احتواها، إل أنه 

ميكن استثمر هذه األفكار القيمة عى الوجه التايل 

ف إطار العمل األمني ف رشطة ديب: 

تضمنها  التي  واألفكار  املبادئ  مناقشة  رضورة   -

لكافة  وتحليي  ذهني،  عصف  ورش  ف  الكتاب 

املستويات، بدءاً من املستوى التشغيي إىل القيادات 

الوسطى والقيادات األعى، ومناقشة األفكار الواردة 

فيه.

- تحويل نتائج الحلقات النقاشية إىل صياغة مبادئ 

وأدلة  واملنهجيات  السياسات  كافة  ف  تبنيها  يتم 

العمل التي تبارش من خاللها رشطة ديب عملها.

ومذكرات  الركاء  اتفاقيات  تتضمن  أن  مراعاة   -

أنواع  مبختلف  الركاء  مع  واملعاهدات  التفاهم 

رشاكاتهم هذه املبادئ حتى تعم اإلستفادة منها.

- إعداد سياسة تلتزم بها رشطة ديب مبسمى )سياسة 

مبوجبها  لاللتزام  دليالً  تكون  اإليجابية(،  السعادة 

لتحقيق السعادة من خالل العمل اإليجايب متضمنة 

شقيها سعادة العاملي، وسعادة املتعاملي.

- إجراء دراسات حول القيمة املضافة من وفرة مالية 

تحققها السعادة الحكومية.

المصدر: مركز استشراف المستقبل ودعم 
اتخاذ القرار، شرطة دبي، مارس 2017 

العدد 300 .

قيادة المجموعة  تحقق 
السعادة، من خالل عمل 

إيجابي بعيد عن السلبية 
والتواكل...
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ما هي المخدرات؟
اإلدمان،  تسبب  التي  السامة  املواد  من  مجموعة  هي 

العصبي، بحيث تجعل من يتعاطاها  الجهاز  وتؤثر عى 

فاقدا للوعي واإلدراك ، كم يصفها البعض بأنها:

هي مواد كيموية تسبب خلالً  ف عمليات العقل وتؤدي 

إىل حالة من الجنون. وهناك من يعرفها بأنها:

هي مواد سامة سواء كانت نباتية أو كيميائية لها تأثرها 

العقي والبدين عى من يتعاطاها، فتصيب جسمه بالفتور 

والخمول، وتؤدي به إىل حالة من اإلدمان والتعود عليها، 

الفرار  يستطيع  ول  لها،  وعبدا  أسرا  املرء  يصبح  بحيث 

منها إل إذا اتخذت أساليب عالجية معينة لفرة طويلة.

جديدة  أخرى  مواد  استخدام  إىل  املتعاطي  يعمد  وقد 

باإلضافة إىل املواد التي أدمن عليها، وذلك بهدف النشوة 

واملتعة، إل أنه ل ميكنه الستمرار ف ذلك، بل ويعجز عن 

النشوة واملتعة، وبالتايل يصبح هدفا لآللم  تلك  تحقيق 

تلك  إيقاف  ويحاول  وأخرى،  فرة  بي  تصيبه  قد  التي 

األعراض املؤملة واملميتة ولكن دون جدوى.

املتعاطي  يستطيع  ل  شيطانية  مواد  هي  واملخدرات 

تناولها، ألنه سوف  التوقف عن  أو مبجرد  البتعاد عنها، 

يصاب ف هذه الحالة بالجنون املطبق، وبالتايل تنشأ لدى 

املتعاطي رغبة قهرية نفسية شديدة نتيجة عدم قدرته 

الحصول عي املادة التي أدمن عليها لتعاطيها.

إن تعاطي املخدرات قد تؤدي إىل الوفاة املبكرة، أو ظهور 

بحياة  تفتك  قد  والتي  الخطورة،  غاية  ف  بدنية  أعراض 

من يتعاطاها. كم و تؤثر املخدرات ف عواطف الشخص 

إصابته  خالل  من  اآلخرين،  تجاه  وسلوكه  ومشاعره 

بحالة عدوانية شديدة لكل من يتعامل معه، فيصبح ف 

النهاية وحيداً ، ومكروه من اآلخرين. واملخدرات ل تهدد 

من  املجتمعات،  كل  تهدد  وإمنا  فحسب،  واحد  مجتمع 

خالل انتشار تلك اآلفة الخطرة بي الشباب واملراهقي، 

أبنائها.  إنتاج  الدولة ف  التي تعتمد عليها  املرحلة  وهي 

وقد يرتكب متعاطي املخدرات عدة جرائم منها الرسقة 

يرتكب  وقد  املخدرة،  املادة  الحصول عى  بهدف  وذلك 

وهتك  الغتصاب  منها  أخالقية  الغر  الجرائم  املتعاطي 

العرض باإلكراه، مم يؤدي به ف نهاية املطاف إىل ضياع 

مستقبله والدخول ف عامل الجرمية املظلم.

التجربة،  بهدف  السموم  تلك  بتناول  البعض  يفكر  وقد 

يرى  وبالتايل  عقب،  عى  حاله  ينقلب  ما  رسعان  ولكن 

الضياع،  يبدأ  املخدرة، ومن هنا  املادة  لتلك  نفسه أسرا 

والدخول إىل نفق مظلم ل ميكن الخروج منه، إل بالوفاة 

تتمثل  أو عضوية  كالهلوسة،  نفسية  بأمراض  اإلصابة  أو 

غاية  ف  األمراض  تلك  تصبح  وقد  بل  العقل،  ضمور  ف 

الخطورة. 

المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها
كرثت أنواع املخدرات وأشكالها، حتى أصبح من الصعب 

عامليا تحديد رقم دقيق لجميع أنواع املخدرات، وبالتايل 

مدى  لبيان  الصور  مع  املخدرات  تلك  أنواع  سنستعرض 

خطورتها عى من يتعاطاها: 

املاريجوانا ) القنب(:
يراوح لونه بي األخر والرمادي، وقد يكون عى شكل 

بأسمء  ويعرف  الخشن،  الشاي  أو  املجفف  العشب 

ويتم  والكيف(،  والحشيش،  البانجو،   ( مثل،  عديدة 

تعاطيه عن طريق التجفيف وتدخينه أو مضغه.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
بالزمن،  اإلحساس  وعدم  الكاذب،  بالبتهاج  الشعور 

القلب،  نبض  وارتفاع  بالذاكرة،  وتشويش  الفم،  وجفاف 

باإلضافة إىل اإلصابة بنوبات الهلع.  ومع التعاطي املزمن 

سيواجه املتعاطي مشكلة اإلدمان، وخلل بالذاكرة وتراجع 

القدرات الذهنية، واإلصابة مبرض انفصام الشخصية، وقد 

تناولها إىل تسمم عصبي وموت خاليا  اإلفراط ف  يؤدي 

الدماغ.

الطريق إلى الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 

تعتبر المخدرات من اآلفات الخطيرة التي تفتك بحياة اإلنسان والمجتمعات ككل، حيث أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أن 
تعاطي المواد المخدرة يسبب الكثير من التأثيرات السلبية الكثيرة، وأنها تمثل تهديدا مباشرا على مخططات التنمية التي تقوم 
بها دول العالم، مشددة على أن ظاهرة تعاطي المخدرات من أخطر المشاكل الصحية واالجتماعية والنفسية التي تواجه العالم 

أجمع، خاصة أن هناك إحصائيات تشير إلى تنامي وارتفاع نسبة األشخاص الذين يتعاطون المخدرات ممن هم في سن صغيرة، وهو 
أمر ينذر بخطورة فادحة تصيب البشرية في مستقبلها . وبالتالي سنستعرض أسباب تعاطي المخدرات، وسيكولوجية اإلدمان 

لدى المدمن، وكيفية اكتشاف المدمن، وذلك لتقديم الرعاية الالحقة له، باعتبار أن هذه الرعاية هي مهمة يجب أن يتعاون فيها 
الجميع. كما سنبين القوانين المتعلقة بالمخدرات من حيث حيازتها أو تعاطيها. 

  مالزم أول  :  محمد سعيد الخشابي

تقرير

تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها
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تقرير

األفيون:
املركبات  من  للعديد  مصدر  تعتر  التي  املادة  وهي 

املخدرة مثل، ) املورفي والهروين والكودائي(، وتستخدم 

كمخدر ف املستشفيات لتسكي اآللم، ويستخرج األفيون 

من نبات الخشخاش ويحر عى شكل مواد أو عجي.

تأثر هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
يتم التعاطي عن طريق التدخي أو املضغ، لتبدأ أعراض 

السرخاء والتخدير والهلوسة، وهي من أسوأ املواد التي 

تسبب إدمانا شديدا خالل زمن قصر.

الهريوين:
يعتر من مركبات املورفي، ويكون عى شكل حجارة، أو 

ف  يستعمل  قوي  مخدر  وهو  النقاوة،  شديد  مسحوق 

عالج اآللم الحادة، ويستعمل كعالج لآللم ما بعد إجراء 

العمليات الجراحية، أو اإلصابات الجسدية الحادة.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
بعد التعاطي عن طريق الحقن، يصاب املتعاطي بخدر 

وضعف عام بالجسم، باإلضافة إىل جفاف الفم والتنفس 

البطيء.

وهي من املخدرات التي تسحب صاحبها لإلدمان خالل 

إىل  املستمرة  الحاجة  هي  فيها  ما  وأسوأ  قصرة،  فرة 

مضاعفة الجرعة دامئا للحصول عى نفس التأثر.

الكيتامني:
ويؤخذ  الجراحي،  التخدير  عملية  لبدء  كدواء  يستعمل 

غالبا عن طريق الحقن.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
الذات،  تخدر عام ف الجسم، واإلحساس بالنفصال عن 

الهلوسة، وقد تؤدي  باإلضافة إىل  الذاكرة،  واضطراب ف 

الجرعة الزائدة إىل توقف التنفس واملوت.

:  LSD
وهي من أقوى املهلوسات ف العامل، إذ أن جرعة بسيطة 

كافية للتسبب بهلوسات برية وسمعية وفكرية.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
رؤية أشكال برية ملونة، واضطرابات وهلوسة ف الكالم 

باضطراب  تتسبب  التي  املخدرات  من  وهي  والتفكر، 

تبدد الشخصية التفكيك.

حبوب اإلكستايس:
تعتر من املنبهات ومغرات املزاج، فهي تؤثر عى النواقل 

العصبية املسؤولة عن املزاج والحالة النفسية.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
اإلحساس  يبدأ  الفم،  طريق  عن  لحبوب  تعاطي  بعد 

إىل  مفعولها  وينتهي  الزائفة،  واملتعة  العارمة  بالنشوة 

، وبعد  الجسم  اضطرابات مزاج وقلق واختالل بسوائل 

املزمن،  بالكتئاب  املتعاطي  يصاب  الطويل  الستعمل 

الزائدة إىل املوت  الجرعة  القلب، وقد تؤدي  وقصور ف 

املفاجئ.

الكوكائني:
وهي عى شكل حجارة أو مسحوق شديد النقاوة، ويعتر 

من املواد املنبهة واملسؤول عن املزاج والبتهاج الكاذب.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
يتم التعاطي عن طريق تدخينه أو الحقن، وبعدها يبدأ 

القلب بالتسارع مع إرتفاع ضغط الدم، والشعور بالطاقة 

والقوة والبتهاج والنطالق، وتتالىش هذه اآلثار بعد 30 

والرغبة  واإلنهاك  الكتئاب  من  املتعاطي  ليعاين  دقيقة، 

بتعاطي املزيد ليقع ف فخ اإلدمان.

ف  املوت  تسبب  التي  املواد  أكرث  من  الكوكائي  ويعتر 

مفاجئ  بتوقف  تسبب  فهي  بالجرعة،  اإلفراط  حالة 

للقلب.

األمفيتامني:
نقص  مرض  لعالج  وتستعمل  حبوب،  شكل  عى  وهي 

النتباه، كم يستعمل ف بعض األحيان من قبل الرياضيي 

بشكل غر مروع.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
فرط الحركة وزيادة خفقان القلب وطاقة غر مسبوقة، 

وإحساس غامر بالسعادة، وتؤدي ف كل مرة إىل الحاجة 

الكتئاب  إىل  تؤدي  املطاف  نهاية  الجرعة، وف  زيادة  ف 

ف  والضطراب  مزمن،  وأرق  وإرهاق  مزاجية  وتقلبات 

الشخصية وحتى اإلصابة بالذهان.

قد يؤدي اإلفراط ف الجرعة إىل رفع ضغط الدم، مم قد 

يؤدي ذلك إىل انفجار الرايي محدثا نزيفا داخي خطر.

المواد المستنشقة والمتطايرة:
الغراء،   ( مثل،  عدة  أشكال  تأخذ  التي  املواد  وهي 

والغازولي، وأنواع الوقود األخف، ومواد التنظيف(.

تأثر هذه املواد عى املتعاطي:

قد  مم  اإلحساس،  وفقد  العصبي  الجاز  نشاط  تبطئ   -

يؤدي ذلك إىل بطئ ف نبضات القلب والتنفس ثم املوت.

كم أن املتعاطي عندما يستنشق هذه املواد يشعر بفرح 

نفسية  تتبعه حالت  ثم  ولكن مؤقت  بدون مرر،  زائد 

مختلفة، مثل قلق وحرة وقلة الركيز، وسوء ف التقدير 

والحكم عى األمور.

أما ف حالة زيادة الجرعة فإنها تسبب الغيبوبة وبطئ ف 

الحركة وغثيان وإستفراغ حتى املوت.

 حبوب الرتامادول:
املورفي   ( مثل،  أفيونية  مواد  مشتقات  من  وهي 

الشديدة ملرض  اآللم  لعالج  والهروين(، وهي مخصصة 

الرسطان، وآلم العظام املزمنة.

تأثري هذا املخدر عىل من يقوم بتعاطيه:
والقلق  الكتئاب  مرض  الرامادول  حبوب  تسبب 

مثل  األخرى  األرضار  إىل  باإلضافة  القهري،  والوسواس 

حدقة  ف  وضيق  النوم  وقلة  والتوتر  والعصبية  األرق 

العي، وإذا تم استخدام حبوب الرامادول لفرة طويلة، 

أيضا  بنوبات رصع وتشنج، وقد تؤدي  املتعاطي  يصاب 

إىل اإلصابة بالفشل الكلوي والكبدي.

تعاطي المخدرات
بشكل  الشخص  حياة  يهدد  خطر  املخدرات  تعاطي  إن 

والفشل  املرض  من  مظلم  طريق  إىل  به  ويؤدي  كامل، 

ف الحياة.

للسر ف  األول  الطريق  يعتر  املخدرات  تعاطي  أن  كم 

عن  املخدرات  الشخص  يتناول  فعندما  اإلدمان،  طريق 

رفقاء  طريق  عن  أو  التجربة،  بدافع  أو  الخطأ،  طريق 

السوء، فإنه يشعر بتغرات ف الجسم ل ميكن السيطرة 

عليها، مثل الخمول والعصبية الزائدة، والقلق وامليل إىل 

العزلة.

وهناك عدة أسباب حقيقية كشفتها الدراسات ف مجال 

أسباب  واألخرى  مبارشة،  أسباب  منها  املخدرات  تعاطي 

غر مبارشة.

أوال: األسباب املبارشة:
- السهر خارج املنزل حتى أوقات متأخرة من الليل.

السوء، حيث أن لهم دور  أو مجالسة رفقاء  - مصاحبة 

للتجربة،  واإللحاح  الفضول  إىل  الشخص  لدفع  كبر 

كأسلوب من أساليب املشاركة الوجدانية مع األصدقاء.

- ضعف الوازع الديني لدى الفرد املتعاطي.

- السفر إىل الخارج لوجود أماكن اللهو بدون رقابة.

- حب التقليد،

- العملة األجنبية.

- غياب الرسالة املدرسية.

- انشغال الوالدين عن األبناء، وغياب الرقابة واملتابعة.

- وجود بعض أماكن اللهو ف بعض املجتمعات.

- قلة الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم املختلفة

- توفر مواد اإلدمان عن طريق املروجي واملهربي.

البيئة  املنشطةفساد  الحبوب  عن  الخاطئ  -املفهوم 

املحيطة.

قد  وبالتايل  الطبيب،  استشارة  دون  األدوية  استعمل   -

تخلق حالة من اإلدمان لدى املريض.

ثانيا: األسباب الغري مبارشة:
- الشعور بالفراغ

الخالفات  بكرثة  وتتمثل  الزوجي،  بي  التكافؤ  عدم   -

األبناء،  يضيع  والزوجة  الزوج  وبي  بينهم،  والشجار 

إىل  األرسة  ف  يجدوها  مل  التي  العواطف  عن  فيبحثون 

النحراف  نحو  السقوط  إىل  ذلك  يؤدي  قد  مم  الغر، 

والدخول إىل عامل الجرمية املجهول.

الشاب إىل رشاء أغى  املال بكرثة، مم قد يدفع  توفر   -

ورفقاء  الستطالع  حب  يدفعه  وقد  والراب،  الطعام 

وقد  واملسكرات،  املخدرات  أنواع  أغى  رشاء  إىل  السوء 

إىل  يدفعه  مم  الزائفة،  املتعة  عن  منهم  البعض  يبحث 

اإلقدام عى ارتكاب الجرمية.

- انخفاض مستوى التعليم لدى الفرد.

- القسوة الزائدة من قبل الوالدين.

- الهموم واملشكالت القتصادية.

- التفكك األرسي، وعدم وجود الروابط العائلية وخاصة 

الطالق.

- كرثة تناول الوالدين العقاقر املهدئة واألدوية.
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مقاالت

والحياتية  اليومية  املشكالت  من  بالهروب  اإليحاء   -1

أو  العمل  عن  العاطلي  الشباب  يصيب  الذي  واإلحباط 

الذين يعانون من صدمات عاطفية أونفسية.

2- املشاكل الزوجية والتي تستدعي من املتوهمي إنهم 

ف منجأ عنها بنعاطيهم املخدرات.

3- التعرث والفشل الدرايس ومصاحبة غر األسوياء واألرشار 

وأصحاب السوابق واملردين.

املخدرات  عامل  ف  والدخول  والتجربة  التعلم  حب    -4

من باب أكتشاف الذات ومصاحبة الكيف والتبحر فيه.

املخدرات  تعاطي  عى  اإلقبال  ف  املساهم  والسبب   -5

هو التوهم بأن تعاطي املخدرات يحسن الحالة الجنسية 

واملزاجية والعكس تاما، والتعاطي يؤدي إىل أتالف أجهزة 

اإلنسان من كبد وقلب وباقي أعضاء جسم اإلنسان. 

واملسكرات  املخدرات  أنواع  هي  كثرة  املخدرات:  أنواع 

التي تؤدي بذهاب العقل والعرض وأحيانا الرف ومن 

أهم األنواع:
1- الماريجوانا
2-الكوكايين
3- الهيروين 

وتقول الحصائيات الرسمية أن املخدرات تغذي العنف 

والجرمية واملشكالت األرسية حول العامل، وهذه املشكلة 

النفسية والجتمعية  املشكالت  أخطر  تعتر واحدة من 

العربية  مجتمعاته  مبختلف  كله  العامل  تواجه  التي 

والغربية، وهناك كثر من الدلئل املتعددة التي تكشف 

عن مدى خطورة املخدرات كالرسقة والقتل والغتصاب 

والنزاع األرسي.

 وأن الخطر الجتمعي لتعاطي املخدرات واإلدمان عليها 

بقية رفاقهم  اهلهم وعن  الشباب عن  إنعزال  يؤدي إىل 

إل الذين يتعاطون املخدرات أمثالهم وهذا ما يؤثر عى 

حذر  اقاربهم.  وباقي  ذويهم  مع  الجتمعية  عالقاتهم 

التي يسببها مخدر  الوفيات  تقرير بريطاين من أن عدد 

من  وهو  الفينتانيل،  ويعد  ازدياد،  ف  املسكن  فينتانيل 

أنواع األفيون الصناعي، أقوى 50 مرة من الهروين. وقد 

ازدادت الوفيات التي سببها من مثانية أشخاص ف 2008 

إىل 135 ف 2017، وقال مسؤولون ف الصحة الريطانية 

ميكن  أدوية  يتناولون  الريطانيي  من  متزايد  العدد  إن 

وغرها  األفيونية  واملواد  املنومة  األقراص  تشمل  إدمانها 

أزمة  حدوث  من  مخاوف  يثر  مم  األمل،  مسكنات  من 

تقرير  وف  املتحدة.  الوليات  تشهدها  التي  مثل  عقاقر 

أُعد بتكليف من الحكومة قال باحثون ف هيئة الصحة 

العامة ف إنجلرا إن هناك أدلة تظهر أنه ”منذ ما ل يقل 

عن عرة أعوام يزداد عدد األشخاص الذين توصف لهم 

التجارة  عادة“.وبخصوص  أطول  ولفرات  األدوية  هذه 

العاملية قال مسؤولون إن الرطة ف كوستاريكا صادرت 

أكرث من خمسة أطنان من الكوكايي كانت معدة لنقلها 

عملية ضبط  أكر  ف  وذلك  الهولندي  روتردام  ميناء  إىل 

مخدرات ف البالد إىل اآلن. 

المخدرات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

هذه  تحارب  التي  الدول  من  كغرها  اإلمارات  وتعتر 

الظاهرة  والتي لتخلو دولة ف العامل من وجود  متعاطي  

وتجار للمخدرات، ولكن  األمر هنا مطمنئ والحمد لله 

وجهود الدولة حثيثة ف هذا املجال ومنذ زمن، وف عام 

1995 قامت الدولة بحملة كبرة للقضاء عى هذه اآلفة 

ناجحة  حملة  وكانت  للمخدرات(  )تباً  عنوانها  وكان 

ولزالت تتواصل جهود الدولة ف هذا املجال.

وترامادول،  )كبتاجون،  مثل  العقاقر  تعاطي  ويعتر 

عدد  وأن  وخطورة.  فتكاً  األكرث  األنواع  وهي  وسبايس(، 

بالدولة،  التأهيل  مراكز  يراجهون  املدمني  املرىض  من 

تقدموا بأنفسهم لطلب املساعدة والعالج، حيث تُعامل 

 ، املريض  لخصوصية  صوناً  تامة،  برسية  الحالت  جميع 

وأن آليات عالج املدمني، تتمثل ف »برامج عالج اإلدمان 

وتختلف حسب طبيعة كل حالة، لكنها ف معظمها تبدأ 

طبيعته،  حسب  مريض،  كل  من  السموم  إزالة  مبرحلة 

إىل  تتد  وقد  للمركز،  وصوله  ووقت  اإلدمان،  ودرجة 

بأن »املركز  نبي  ما بي 10 إىل 15 يوماً«، وهنا لبد أن 

العالجية،  األدوية  أحدث  يستخدم  للتأهيل  الوطني 

العلم ف  إليه  ما توصل  أفضل  باستراد  والقانون يسمح 

هذا املجال«. 

التي تعمل كـ: مهدئات  وتشمل هذه األنواع املخدرات 

)رحالت  مهلوسات  )منبهات(،  منشطات  )مهبطات(، 

األوهام(، مثرات جنسية )منشطات جنسية(. وإىل جانب 

ذلك يقوم املركز الوطني لإلدمان بتقدم العالج والتأهيل 

ف  تثقيفية  ورش  ويقدم  كم  الظاهرة،  هذه  ملكافحة 

املدارس لحمية النشئ واملجتمع من هذه اآلفة الخطرة، 

والله نسأل السالمة والعافية وأن يحمي شبابنا من براثن 

املخدرات، ونشد عى أيدي رجال الرطة برب بيد من 

حديد لكل من يسعى إىل دمار الشباب وإفساد عقولهم، 

نسال الله وهو العي العظيم أن يحمي مجتمعنا من كل 

سوء وشبابنا من كل رش وهو عى كل شئ قدير.

المخدرات وباء حار األطباء 
حل  أيجاد  في  والعلماء 
الحد  أو  عليه  للقضاء 
دولنا  إلى  وبالنظر  منه، 
يكون  قد  ومنطقتنا 
في  بالمقارنة  غيرمخيف 
أوروبا  في  األخر  عالمنا 
فعدد  وأمريكا،  وأسيا 
ومتعاطي  المدمنين 
ازدياد  في  المخدرات 
األمر  واليتوقف  مستمر 
الرجال  من  الشباب  على 
الشباب  إلى  يتعداه  بل 
اللطيف  الجنس  من 
األسباب  إلى  رجعنا  ولو 
تعاطي  إلى  تؤدي  التي 
ولكن  متنوعة  المخدرات 

الغالب منها يتركز في :

المخدرات وباء اليقل عن كورونا

إعداد: سعد محمد
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مفاهيم

 مفهوم اإلعالم
أو  تقنية  أو  وسيلة  أي  عى  يطلق  مصطلح  :هو  اإلعالم 

خاصة،  أو  عامة  ربحية،  غر  أخرى  مؤسسة  أو  منظمة 

رسمية أو غر رسمية،مهمتها نر األخبار ونقل املعلومات، 

إل أن اإلعالم يتناول مهاما متنوعة أخرى، تعدت موضوع 

بعد  خصوصا  والتسلية  الرفيه  موضوع  إىل  األخبار  نر 

الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع. ونورد هنا تعريفات 

اإلعالم عى أنه: 

األخبار  نر  ف  املستخدمة  التصال  قنوات  من  مجموعة 

واإلعالنات أو البيانات.

للتواصل  الرئيسية  الجتمعية  الوسيلة  بأنه  أيضا:  ويعرف 

مع الجمهور.

عى  بالحصول  تبدأ  إعالمية  عمليّة  عن  عبارة  هو  أو 

املهمة وصياغتها عى شكل خر  املعلومات  مجموعة من 

ثّم  والتحرير، ومن  والتعاطي  النقل  صحفّي، وتّر مبراحل 

النر واإلطالق عر الوكالة أو اإلذاعة أو الصحيفة، وغرها.  

كم يعرف بأنه: عبارة عن عمليّة نر للحقائق واملعلومات 

بصورة دقيقة وصادقة. وهو أسلوب تفاهم بهدف تنظيم 

العمليّة التفاعلية بي الجمهور والوسيلة، من خالل الطاّلع 

عى مدى تجاوبهم مع اآلراء املحيطة بهم.

الفرق بين اإلعالن واإلعالم
حيث  كبر،  فرق  بأنه  يوصف  واإلعالم  اإلعالن  بي  الفرق 

أن أساليب وأهداف اإلعالن، تختلف عن أساليب وأهداف 

هو  واإلعالم  اإلعالن  بي  املشرك  الهدف  لكن  اإلعالم، 

الوصول إىل أكر عدد من املشاهدين، من خالل طرح املنتج 

بقوالب مختلفة لجذب املزيد من الناس ، وهنا سوف نلقي 

نظرة عى الفرق بي اإلعالن واإلعالم.

اإلعالم 
)إعالمي(  املرسل  بي  التصال  عملية  مبثابة   يعتر  اإلعالم 

والتي  إعالمية  وسيلة  طريق  عن  )الجمهور(  واملستقبل 

إذاعة،  تلفزيون،   ( ، من  املختلفة  ) وسائل اإلعالم(  تثلها 

كالندوات واملحارضات، وغرها، وما  أخرى،  اتصال  قنوات 

تثله اليوم ) وسائل التواصل الجتمعي(، تنقل بواسطتها 

الرسالة اإلعالمية من طرف آلخر.

اإلعالن 
جهود مقصودة للتأثر ف الغر إلقناعه بفكرة أو سلعة أو 

رأي، بهدف تغير سلوكه وتعمد إحداث تأثر، وقد يتضمن 

بعض  ف  األمانة  أو  الدقة  أو  بالصدق  تتسم  ل  معلومات 

أنواعها، ومنها الدعاية وهي عى أنواع:

الدعاية الرمادية: تستند إىل بعض الحقائق، وتضيف إليها 

األهداف  التجاه،  املصدر،  تكشف  ول  األكاذيب  بعض 

)اإلذاعات الرسية(.

وتعتمد  والعواطف،  العقل  تخاطب  البيضاء:  الدعاية 

األهداف،  التجاه،  املصدر،  وتكشف  الحقائق،  عرض  عى 

ويستخدمها رجل العالقات العامة.

أنواع وسائل اإلعالم: 
مهم  فقريا  وعمودا  أساسية،  ركيزة  اإلعالم  وسائل  تعد 

لتنوير األمة حول مجموعة من القضايا، واملعلومات التي 

ل تعد ول تحى ،وتقسم وسائل اإلعالم اليوم إىل قسمي : 

التقليدي ويشمل )املريئ – املسموع – املقروء(.

أما القسم الثاين : فيتمثل )باإلعالم اللكروين الحديث(.

إىل  باإلضافة  الوسائل  هذه  أشهر  أحد  التلفزيون  ويعد   

ول  اإلنرنت(،   ( العنكبوتية  والشبكة  والصحف،  الراديو، 

اليوم من وجود وسيلة من  العامل  يكاد يخلو أي منزل ف 

هذه الوسائل، وقد تطورت هذه الوسائل تدريجيا مع مرور 

الوقت إىل ما أصبحت عليه اآلن.

أهمية اإلعالم

 تعمل وسائل اإلعالم عى أهداف عدة منها:

أن  الوسائل  هذه  تستطيع  املتابعي:  لدى  الوعي  زيادة 

اآلراء  هذه  وتكون  اآلراء،  من  سلسلة  للمشاهدين  تقدم 

وفقا ملتابعي ومحللي مشهود لهم بذلك، وترك للمشاهد 

حرية اختيار الرأي الذي يراه صوابا.

لألطباء،  متخصصة  إعالمية  مواد  تخصيص  التعليم: 

أن  أي  املهتمي،  من  وغرهم  واملعلمون،  والسياسيون، 

واملواد  األخبار،  آخر  عى  الحصول  يستطيع  مثال  الطبيب 

اإلعالمية التي تخص الطب، وآخر ما توصل إليه الزمن من 

عالجات.

أثر  عر  تبث  التي  الرامج  بعض  يوجد  املشاكل:  حل 

بشؤون  تهتم  التي  التلفزيونية  والشاشات  اإلذاعات، 

املواطني، وتسعى دامئا إىل توفر الحلول للمشاكل املتعددة 

الرامج كوسيط  يعانون منها ف حياتهم، وتعد هذه  التي 

بي املواطني وأصحاب السلطة ف البالد التي يقطنون فيها.

القدرة عى املشاركة: يستطيع الجمهور من خالل هذه الوسائل 

الضغط  القضايا، واملشاركة ف  إبداء آرائهم حول كثر من  من 

إىل تدخالت  تحتاج  التي  الشائكة  القرارات  عى مجموعة من 

من قبل املواطني، وتعتر هذه القضايا مهمة من قبل املواطني.

أهمية اإلعالن 
- اإلعالن هو بوابة التعرف عى منتجات الركة وخدماتها، 

تبقى مهمشة ل يدري عنها  التجارية  الركات  فكثر من 

أحد بسبب أنها غر قادرة عى التعريف عن منتجاتها عن 

طريق اإلعالن.

املستهلكي  رشائح  من  رشيحة  كل  إىل  يتوجه  اإلعالن   -

بخطاب إعالين موجه، يضمن توجيه الهتمم إليه، 

- اإلعالن وسيلة انتشار واسعة، إضافة إىل اإلعالنات التي 

توجه عى شكل لوحات ف الشوارع واألسواق وتكون أمام 

أنظار املاليي من الناس كل يوم.

البعيد،  املدى  عى  النفقات  تخفض  قد  وسيلة  اإلعالن   -

فعى الرغم من أن اإلعالن التجاري قد يكون مكلفا ويثقل 

كاهل الركات، إل أنه يوفر عليها توظيف فريق تسويق 

جدوى  له  تكون  أن  بدون  الكثر  عليه  يرف  قد  بري 

كجدوى اإلعالن.

اإلعالم واإلعالن فروقات ومضامين
فضاء  في  اليوم  العالم  يعيش 
وبفضل  والقيود،  له  الحدود  مفتوح 
عام  بشكل  اإلعالم  وسائل  تطور 
بوسائل  يعرف  بات  ما  وبخاصة 
من  كان  االجتماعي.وإن  التواصل 
التي  المتقدمة  للتكنلوجيا  فضل 
إال  اليوم،  عصرها  تطور  قمة  نعيش 
في  الينكر  اإلعالم  وسائل  فضل  أن 
الجميع،  ، بل هو غير خافي على  ذلك 
فما هو اإلعالم ، وما فرقه عن اإلعالن، 
اإلعالم  وسائل  على  نتعرف  وكيف 
والمسميات،  المفاهيم  تلك  ونعي 
اختصار  على  عملنا  الموضوع  هذا  في 
تعريفاتها  وتقديم  المسميات  تلك 

للجمهور بصورة مبسطة. 

إعداد: سعد الدغمان
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الفارقة ف  والمرحلة  الفاصلة  اللحظة   فاألزمة هي 

حياة كل قائد حقيقي، فال تضيع الفرص التي تتيحها 

لك األزمات ، ففي مواجهة األزمة ينجح بعض القادة 

ف اجتياز اختبار املهارات، وتقوى لديهم روح املبادرة 

وتتعمق فيهم النزعة القيادية، فنجد أن قائد األزمة 

يتسم بالتفاؤل واإليجابية والحمس والروح املعنوية 

من  لتمكينهم  ؛  األفراد  عى  تنعكس  التي  العالية 

الحلول  إيجاد  بالقدرة عى  األزمة، كم ميتاز  تجاوز 

املبتكرة واإلبداعية إلحداث التغير ، والتحي بالصر 

الحكيمة  املرنة  القرارات  والشجاعة واإلقدام لتخاذ 

والتفاين  واإلرادة  والرغبة  العزمية  ولديه  الواقعية، 

وإقناع اآلخرين عى مواجهة األزمات، وتكوين فريق 

عمل فعال مبني عى الثقة والحرام ووحدة الهدف 

باإلضافة إىل التصال الجيد لتكوين عالقات متواصلة 

ومتناسقة، ومتآزرة داخل وخارج املؤسسة التعليمية 

من أجل املصلحة العامة لها.

صفات القائد في األزمة :
- مواجهة الواقع والعراف باألخطاء.

- مشاركة اآلخرين ف األزمة وعدم التقوقع عى 

الذات والستعانة باملستشارين الداخليي وفريق 

خارجي من الخراء.

معرفة  من خالل  املشكلة  عن جذور  البحث   -

تحريف  أو  تزييف  دون  الحقيقي  الواقع 

للحقائق إليجاد الحلول املبتكرة واإلبداعية لها.

ملواجهة  لالستعداد  حاسمة  إجراءات  اتخاذ 

األزمة.

بها  مر  التي  السابقة  األزمات  من  الستفادة   -

اآلخرين، كم قيل “من ل يحفظ التاريخ، سيظل 

يكرر أخطاءه مرات ومرات ول يتعلم”.

- إبراز الجوانب الصحيحة ف األزمة ألن الراحة 

مع  التعامل  مفتاح  هي  والشفافية  والصدق 

الظروف والوصول إىل قلوب األفراد.

ف  األوضاع  لتصحيح  األزمة؛  ظروف  استثمر   -

والتجديد  التغير  وإحداث  التعليمية  املؤسسة 

املطلوب.

مقومات النجاح في قيادة األزمة :
كم ميكن تحقيق النجاح للمؤسسة  ف ظل األزمة 

تحديث  املخاطر،  تقييم  األداء،  قياس  خالل:  من 

اإلسراتيجية، التخلص من نقاط الضعف، استثمر 

ف  املتاحة  املوارد  جميع  استثمر  القوة،  نقاط 

حازمة  تنفيذية  مسعفة  خطة  وضع  املؤسسة، 

والستفادة من فرق العمل للمساهمة ف التعامل 

مع توابع  األزمة، وكم قيل “ل تشكك ف مقدرة 

العامل،  تغير  عى  األفراد  من  صغرة  مجموعة 

فالتاريخ يؤكد أن هناك فئات قليلة غلبت فئات 

كثرة”.

مقاالت

في األزمات ، يمحص القائد ، وتصقل المواهب ، وتطفو على 
السطح السمات الحقيقية للقائد الفذ الحكيم ذو الرؤية 

المستقبلية .

قيادة األزمة
العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة
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مقاالت

إدارة،  مجرد  ليست  العمالء  خدمة  أن  الواقع  ف 

بل هي ثقافة وتوجه وأفعال وسياسات تحتاج ألن 

يتم غرسها وتجذيرها ف نسيج الركة أو املؤسسة 

التي تقدم الخدمة، ويبدأ ذلك بالستمع الحقيقي 

والفّعال للعمالء، ومعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم، 

الخدمة  تصميم  التوقعات ف  تلك  نسج  ثم  ومن 

املقدمة.

يرى »بيل غيتس« مؤسس رشكة ميكروسوفت أن 

أفضل مصدر للتعلم هو شكاوى العمالء.

مثل  للعمالء،  توفره  من  لبد  أدىن  حد  وهناك 

فرة  خالل  والقراحات  للشكاوى  الستجابة 

تفعل  كم  عمل،  يوم   28 خالل  وليس  قصرة، 

مكاملاتهم  عى  الفوري  والرد  املؤسسات،  بعض 

واستفساراتهم، ورشح حقوقهم بوضوح، والعتذار 

هي  األمور  هذه  كل  والتقصر،  الخطأ  عند  لهم 

»جميالً«  أو  تفضالً  وليست  األدىن  الحد  مجرد 

الكثر من  الخدمة. لألسف هناك  قبل مقدم  من 

الركات التي تنصب »أفخاخاً« للعمالء، ول ترح 

قراءة  لعدم  عليهم  باللوم  وتلقي  حقوقهم،  لهم 

الروط والتعليمت التي عادة ما تكون صفحات 

كنت  إذا  إل  فهمه،  الصعب  من  وبأسلوب  عدة، 

ضليعاً ف القانون.

لهم  تكون  أن  فيجب  املشتكون  العمالء  أما 

الستمع  ف  لإلرساع  مختلفة  وإجراءات  سياسات 

وقت،  بأرسع  حلها  عى  والعمل  لشكواهم، 

خصوصاً أن الدراسات تشر إىل أن %4 فقط من 

حي  ف  بشكاوى،  يتقدمون  الراضي  غر  العمالء 

يجب  وبالتايل  تشتيك،  ل  العظمى  الغالبية  أن 

بشكاوى، ألنهم  املتقدمي  العمالء  واحرام  تقدير 

معرفة  عى  مبساعدتها  للركة  خدمة  يقدمون 

رشكة  مؤسس  غيتس،  بيل  ويرى  التحسي،  فرص 

ميكروسوفت، أن أفضل مصدر للتعلم هو شكاوى 

تقابل  األحيان  من  الكثر  ف  أنه  إل  العمالء، 

بل  الركات،  من  واإلنكار  بالستهجان  الشكاوى 

أحياناً يؤخذ املوضوع بشكل شخيص، وقد يعاقب 

املشتيك لحقاً بسبب شكواه. إن النجاح ف خدمة 

العمالء وإسعادهم يرتبط بوجود سياسات حاسمة 

الذين  العاملي  عى  الركيز  ينبغي  كم  ومطبقة، 

إنسان  كل  فليس  العمالء،  مع  مبارشة  يتواصلون 

مؤهالً لخدمة العمالء، فالشخصيات تختلف، وكٌل 

بالختبارات  الستعانة  وميكن  له،  ُخلق  ملا  ميرٌس 

النفسية، التي تساعد عى فهم سمت الشخصية، 

املكان  ف  املناسب  الشخص  تعيي  يتم  وبالتايل 

املناسب، ألنه لن يفيد التدريب إذا كان الشخص 

غر مؤهل منذ البداية.

يكثر الزخم اإلعالمي عن االهتمام بالعمالء )الزبائن(، وأنه البد من معاملتهم معاملة جيدة، وتوجد في معظم الشركات إدارات 
وأقسام لخدمة العمالء، وكذلك للشكاوى، لكن في كثير من األحيان ال يحصل العميل على الخدمة المتوقعة، وال يلقى العناية 

ل منهم، أو أنه »شيء لزوم  الكافية، والمشكلة أن بعض الشركات ومقدمي الخدمة ينظرون إلى موضوع خدمة العمالء بأنه َتَفضُّ
الشيء«، فطالما هناك عمالء ينبغي أن تكون هناك إدارة أو قسم باسم خدمة العمالء.

خدمة العمالء ليست مجرد إدارة

د. عالء جراد
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علم النفس والجريمة
الجريمة ظاهرة من الظواهر االجتماعية التي حاول العلماء على إختالفهم تعريفها وتفسيرها ومكافحتها ولكنهم 

عندما بدأوا بحوثهم في ذلك إختلفوا فيما بينهم إختالفًا كبيرًا، سواء في منهج المكافحة أو في تعريف ماهية 
الجريمة نفسها والعلماء الذين تناولوا ذلك الموضوع منهم علماء النفس وعلماء اإلجتماع ورجال القانون وعلماء 

الطب واالخصائيون في علم الفسيولوجي، إلى غير هؤالء ممن اهتموا بموضوع الجريمة وتفسيرها ومكافحتها ولكن 
أكثر هؤالء اهتمامًا بهذه الدراسة هم )علماء النفس وعلماء االجتماع( وقد اهتم علماء النفس بدراسة شخصي 

المجرم ومحاولة إيجاد صلة بين العمل اإلجرامي في ذاته وما يعترى شخصية المجرم من نقص، ومحاولة استقصاء 
األسباب النفسية للسلوك الذي يقود الفرد في النهاية إلى إرتكاب الجريمة.

النظرية  هذه  الجتمع  علم  ف  الباحثون  رفض  وقد   

التي تقوم فقط عى الدراسة النفسية وحدها للمجرم 

وقالوا أن هناك عوامل أخرى تتصل بظروف الشخص 

وتؤثر فيه أكرث مم تؤثر فيه نفسيته، كم قالوا إن عدم 

الرابط بي املجموع والعالقات الجتمعية بي األفراد 

لها أثر كبر ينبغي عدم إغفاله وهذا الراع الجتمعي 

بسبب الخروج عى القواني السموية والوضعية، وعلم 

اإلجرام املعروف باسم )criminology( يتناول تعريف 

الجرمية ومن الناحية القانونية حيث يرى الباحثون أن 

الجرمية هى الخروج عى القانون الوضعي، مم يوقع 

الباحثي  بعض  ويحلل  العقاب.  طائلة  تحت  املجرم 

عى  الجرمية  تعريف  تحديد  أن  ويرون  القول  ذلك 

هذا النحو يجعل العمل إجرامياً ف حالة الخروج عى 

القانون الذي وضعة رجال القانون، ولكن ما القول إذن 

البدائية  فيالبئات  ترتكب  التي  اإلجرامية  األعمل  ف 

عى  تجرى  وإمنا  وضعى  قانون  بها  يوجد  ل  التي 

الذي  التعريف  فهذا  إذن  والتقاليد  والعادات  العرف 

وضعة رجال القانون قارص عى بلوغ الغاية من تحديد 

تعريف دقيق للجرمية.

ويرى النقاد إذا كان هناك لون من ألوان الجرمية غر 

مدرج ف القانون الوضعي أومل يتنبه إليه الشارع فهل 

الجرائم ليعتر  اللون من  معنى هذا أن إرتكاب هذا 

جرمية ما دام مل ينص عليه رصاحة ف القانون الوضعي؟ 

 الخروج على القواين السماوية والوضعية
ومن الباحثي من يقول إن الجرمية هي الخروج عى 

أن   عى  إعتمداً  الوضعي،  والقانون  السموي  القانون 

املحرمات ف القانون السموي ف رأيهم تعتر محرمات 

ف القواني الوضعية.

التعريف  البعض عى هذا  يثره  إعراض  وهناك وجه 

تحديد  ميكن  كيف  إذ  بالغرض،  يفي  ل  بوصفة  أيضاً 

ذلك  ومن  والوضعية  السموية  القواني  عى  الخروج 

القانون الوضعي يستلزم  مثالً أن تحديد الخروج عى 

وجود هيئة قضائية تحكم بأن عمالً ما فيه خروج عى 

القانون الوضعي.

ومن هذا وذاك يرى البعض ومنهم F.Zanniccki يرى 

ف  ويؤثر  بالعدوان  يوصم  عمل  كل  هي  الجرمية  أن 

تاسك الجمعة.

أما علمء الجتمع فيقولون ف تعريفهم للجرمية بأنها 

اإلنحراف عن املعاير التي تضعها الجمعة، وتقوم هذه 

املعاير عى أساس القيمة value التي تقدسها أو تجلها 

 Cultural الجمعة كم تقوم عى أساس الراع الثقاف

Conflict  مبعني أن يؤثر هذا العامل ف بعض أفراد 

الجمعة فال يقدرون لقيم الـ value حق قدرها عى أن 

 Coercion القهر  أو  بالعدوان  العمل مصحوباً  يكون 

الجتمعي  والتكامل  الجرمية  ف  الباحثي  بعض  ويرى 

أن يجمع بي التعريفي فيقول إن الجرمية هي السلوك 

عى  التعدى  املضمون  الحامل  العدوان  عى  القائم 

القيم واملخالفة ملعاير السلوك املتفق عليها.

يشء  ليوجد  إنه  املوضوع  ف  املفكرين  بعض  ويقول 

ميكن أن يعتر ف ذاته خر وكذلك ل يوجد يشء ميكن 

د. زينب راغب إبراهيم عطيه

دراسات
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دراسات

أن يكون ف ذاته رش مطلق، وذلك ألن أخذ فكرة عن 

يشء أو موقف الجمعة من يشء هو الذي يشعر بناحية 

الفكرة  بهذه  يتذرع  الحدث، ولذلك  الر ف  أو  الخر 

رجال الجتمع ويقولون إنه مادامت الحال كذلك فإن 

الجرمية ف مغزاها وضمونها موضوع إجتمعي ينبغي 

أن يفرس تفسراً اجتمعياً ل عى أساس من علم النفس 

وبتحديد من األسس النفسية فحسب.

ولذلك يعر رجال الجتمع عن الخارجي عى القانون 

النظرة  هذه  ومبثل   Out-group بلفظة  واملنحرفي 

يفرس العلمء موضوع الجرمية عى أساس مشابه، فرنى 

أن  يجد   Vaccaro فكارو  مثل  الجتمع  علمء  بعض 

الجرمية هي نتيجة إلنعدام اإلنسجام بي الفرد والبيئة 

الجتمعية التي يعيش فيها ويستطرد ف تفسره قائالً:

عى  تقوم  ألسباب  نتيجة  إل  تحدث  ل  الجرمية  إن 

الحياة والبقاء  النقص والتخلف واإلنحالل، فإذا كانت 

لألصلح فإن الشعور بالتخلف عن موكب الحياة التي 

إىل  اللجوء  ف  سببباً  يكون  الذي  هو  الجمعة  تحياها 

إرتكاب بعض األعمل التي تعتر من الجرائم.

سوء  يسمونه  كم  أو  اإلنسجام  عدم  فإن  ذلك  وعى 

التوافق Maladjus tment  هو الذي يسبب إرتكاب 

أعمل تعدها الجمعة من باب الجرائم.

أن   G.H. Suth erland مثل  العلمء  بعض  ويحاول 

يفرس ذلك قائالً:

يحس  شك  ول  فإنه  ينتابه  بأمل  شعر  إذا  اإلنسان  إن 

الحال  وكذلك  أجهزة جسمه،  أحد  ف  خلالً  هناك  بأن 

تحل  التي  الكارثة  فإن  الجرمية  إلرتكاب  بالنسبة 

بالجمعة نتيجة للجرمية تكون مبثابة إشارة إىل وجود 

عدم تضامن بي أفراد الجمعة الواحدة.

املوجود  الخلل  إىل  منبهاً  الجرمية  تصبح  آخر  ومبعنى 

ف الجمعة ويكون ذلك داعياً بطبيعة الحال إىل إجراء 

للحد  إجراءاتها  أو  الجمعة  نظام  عدة إصالحات عى 

من إرتكاب الجرائم.

السبب  أن  النفس  علمء  من  الباحثي  بعض  ويقول 

السيكوباتية  الشخصية  إىل  راجع  الجرائم  إرتكاب  ف 

للمجرمي عامة.

 فرويد والجريمة
من  الجرمية  يفرس  أن  الكبر)فريدون(  العالمة  حاول 

يشعر  الذي  املجرم  إن  فقال:  بالذنب  الشعور  ناحية 

بالذنب قد يحاول أن يرتكب جرمية من الجرائم حتى 

تقتص منه العدالة عن طريق توقيع العقوبات عليه، 

وهذه العقوبات تجعله يشعر بلون من الراحة.

أل  إقرحوا  قد  النفس  علمء  بعض  أن  الطريف  ومن 

توقع العقوبة عى مثل هؤلء األشخاص حتى ل تكون 

يكون  أن  من  بدلً  لهم  نفسية  راحة  مصدر  العقوبة 

مصدر أمل.

  تطبيق القوانين
حتى  صعوبات  يواجه  ما  كثراً  الحديث  املجتمع 

الدول  ألن  وذلك  املجرمي،  عى  القواني  تطبيق  ف 

تنفيذ  تستطيع  ل  الفردية  تقدس  التي  الدميقراطية 

القانون إل إذا كانت القرائن واألدلة قوية.

وعى سبيل املثال يعتر املجرم بريئاً حتى تثبت إدانته، 

كان  مهم  الدول  بعض  ف  الشخص  عى  يقبض  ول 

معروفاً أنه مرتكب جرمية من الجرائم إل إذا قام ضده 

ف  األشخاص  بعض  عى  يقبض  أن  ميكن  ول  الرهان، 

حالت أخرى ف بعض الدول إل إذا حكم بذلك القايض 

نفسه.

طليقاً  املجرم  يظل  أن  املمكن  من  فإن  لذلك  ونتيجة 

لفرة يواصل فيها عملياته اإلجرامية دون أن تتد إليه 

يد العدالة طاملا مل يقم ضده الدليل.

أخرى  صعوبة  يجد  الدول  بعض  ف  القانون  وتطبيق 

كبرة عندما يوجد تعارض ف القواني املختلفة، وحينم 

تفرس الجرمية تفسرات مختلفة وأحياناً متناقضة، األمر 

الذي يستطيع معه املجرم أن يخلص نفسه من طائلة 

العقاب عن طريق القانون نفسه، عى أنه قد ظهرت 

إتجاهات جديدة ف العر الحديث، وهذه اإلتجاهات 

أساس  وعى  فسيولوجي  أساس  عى  تقوم  البحث  ف 

العلمء  بها  قام  التي  البحوث  مثالً  ذلك  ومن  طبي، 

 Schlapp وشالب   Vidoni )فيدوين(  رأسهم  وعى 

وتقول النظرية الجديدة )بأن اإلنحراف والعدوان كثراً 

يكون  كم  الصمء.  الغدد  ف  لعلة  نتيجة  يكونان  ما 

نتيجة نقص الهرمونات ف الجسم، بل إن البعض ذهب 

إىل أكرث من ذلك فقال )إن الهرمونات هي السبب ف 

توازن الشخصية وموقعها ف املجتمع(.

البحوث الجديدة لقت إقبالً ف كثر من  ومثل هذه 

مختلفة  معاهد  إنشاء  ذلك  نتيجة  من  وكان  الدول، 

الذي  األمر  العامل،  دول  معظم  ف  الجنائية  للبحوث 

يصبح معه علم الجرمية علمً يقوم عى دعائم قوية إىل 

حد كبر، وإن كان ل يزال ف مهده ومل تتبلور مشكالت 

تاماً، كم أنها مل تجد الحلول النهائية بعد.
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تقرير

السيرية  الطفرة  أفرزتها  التي  العالئقية  املفاهيم  إن 

لينتجا عاملًا زئبقيا عيص  املركز والهامش يختلطا  جعلت 

عن التصنيف والحر، فهو من دون ُهوية ول ملمح، ومل 

يعد لدرس الجغرافيا بال ف مخيلة السابحي واملبحرين 

وليست  السيرية  الخدمة  نطاقات  تحددها  عوامل  بي 

حدود األم  املتحدة. ومن ثم أخذ كل واحد يحدد لنفسه 

سلته املفاهيمية والفلسفية مبا يحقق له وجودا افراضيا، 

ولو باسم مستعار وصورة لطفل ف ربيعه األول. فالعامل 

السيري عامل مفتوح عى جميع الختيارات وامليول، فهو 

الخرِّ  واملاجن،  الناسك  والسمي،  الرث  فيه   ميتزج  عامل 

تنوعت مخرجاته وتعددت من مصدر  والرير، وبذلك 

للحراك ومرسح للجرمية إىل التفاهة والخزعبالت.

التعريف واملفهوم..

درجت الدراسات التي تناولت موضوع الجرمية الرقمية 

شخصيا،  بها  املعني  باعتباره  لها  املقرف  ذكر  عى 

الطلب  تحت  خدماته  يقدم  مرتزقا  يكون  أن  وتغافلت 

وبإيعاز من الغر وعى أساس مساومات وأجر قد يكون 

مال أو عينيا أو تقديم خدمة معينة ف املقابل.

صاحب  املقاتل  عى  يقتر  املرتزق  مفهوم  يعد  ومل 

املفعم  املستأجر  بل  بالسالح  املدجج  أو  الفياصل 

أهبة  عى  والذي  الحاسوبية  والرمجيات  بالتطبيقات 

الستعداد لتقديم خدماته ألي زبون ضد أو مع أي جهة، 

سواء كانت فردا أو جمعة أو منشأة أو دولة، املهم عنده 

هو العائد املايل أو الحافز الخدمي. 

أو  يحارب  شخص  أنه  عى  املرتزق  تعريف  تم  لقد 

القصد  يكون  بل  تهمه،  ل  فكرة  أو  قضية  عن  يدافع 

واملراد عنده هو الحصول عى محفظة مالية أو إيرادات 

عينية؛،فاملكسب هو الحافز األول واألخر للمرتزق. لكن 

باملفهوم  املرتزق  بي  والجوهر  األساس  الختالف  يبقى 

من  ينطلق  األخر  هذا  أن  السيري  واملرتزق  التقليدي 

أي نقطة ف العامل ليحدث أثرا ف أي منطقة منه، ودون 

ترك أي توقيع ف الغالب، وليس ديدنه ـ ف أحايي كثرة 

جدا ـ إزهاق األرواح البرية، بل أرواح املنشآت التي قد 

تكون أسواقا مالية، أو مصارف، أو مطارات، أو محطات 

املراسالت  عى  التشويش  أو  طاقوية،  مفاعيل  أو  قطار، 

اإللكرونية، أو تعطيل برمجة الطائرات املسرة عن بعد، 

وغرها. ومن األمور املتباينة كذلك بي املرتزق التقليدي 

تكون  أن  بالرورة  ليس  السيري  املرتزق  أن  والسيري، 

خدماته مؤذية، بل قد تكون تواطؤ، فهناك صنفان من 

اخراق  أو  التخريب  عمله  يكون  مرتزق  األخر،  هذا 

حسابات أو غرهم، ومرتزق قد يكون عبارة عن رشكات 

لعداد  وهمية  أرقام  بيع  مثال  خدمات  يقدم  متخصصة 

ما  واملوسيقية  املرئية  املشاهدة  عدد  رفع  املتابعي  من 

عدد  وتكثر  زيادة  أو  املشاهدات،  ماليي  إىل  صفر  من 

املعجبي والذين يكونون وهميي، والتي هي ف األساس 

املرتزق  ويبقى  َمرضية«،  و»تنافسية  دعايئ  تسويق 

األخطر  ـ  الخطب  هذا  ف  ـ  واملخرب  القرصان  السيري 

واألكرث جلبا للقالقل والتحديات األمنية.

حلبات 0.2 حروب من دون دماء 

مل يعد املرتزقة أو جيوش الظل مرتبطي باألرض أو عر 

أضحت  بل  أخرى،  جغرافيا  إىل  تضاريس  من  التنقل 

حروبهم ومناوراتهم تدار وتخاض من مكاتب فاخرة أو 

أوكار رثة أو زقاق، وتبقى أسلحتهم عبارة عن تطبيقات 

وخرة  ولوغاريتمية،  حاسوبية  ولغويات  وبرمجيات 

إنرنيتي معتر. كم يجب  ودراية معلومياتية مع تدفق 

أن نومئ إىل أن الدافع املادي هو املحرك الرئيس واألساس 

عن  الباحث  القرصان  أو  املخرق  ذلك  وليس  للمرتزق، 

متعة التحدي، أو ليرهن ألقرانه أو لآلخرين عن قدراته 

ومؤهالته، وليس كذلك ما أضحى يصطلح عليه بالكتائب 

الرقمية التي تدعم جهات أو منظمت أو أحزاب يكون 

محركُها الدافُع العقدي أو النزعُة السياسية، أو غرهم.

إنه توظيف ملهارات حاسوبية ومللكات ذهنية ف التجاه 

كارثة  ينزل  قد  السيري  فاملرتزق  الخاطئ،  واملسار 

أريكته  عى  مدد  وهو  ما،  أو شخص  منشأة،  أو  بدولة، 

صورا  لنفسه  ليجد  صباحا  سيستيقظ  من  يعنيه  ل  فهو 

التواصل  مواقع  مألت  مغرضة  إشاعة  أو  فاضحة،  مركبة 

الجتمعي، أو أن حسابه تم اخراقه وقرصنته أو تخريبه، 

أو أن تجد دولة  أو أن يجد موقعه اإلخباري قد ُعطل، 

أن  أو  ومؤرشاته،  أرقامه  تداخلت  ماليتها  سوق  أن  ما 

مواعيد سفر مواطنيها وزوارها قد ألغيت أو حذفت، أو 

تغير  أو  إتالفها  أو  بها  العبث  تم  مؤسساتها  بيانات  أن 

وبنوكها  ملصارفها  التلقائية  الشبابيك  أن  أو  معطياتها، 

قد أصابها خلل. فاملنطلق واملرىس عنده يشء وحيد هو 

العائد املايل.

التعقب والمالحقة.. هل خيط أريانا 
مقطوع؟

لقد أتاحت التقنيات الحديثة فرصة للمناورة واملراوغة، 

األمان  صممات  فك  أدوات  السيري  املرتزق  ومنحت 

التحري  أمر  وجعلت  الرسية،  والشيفرات  والقنن 

أثار  بقاء  من  مينع  ل  وهذا  وعسرا،  صعبا  والتعقب 

الرقمية، لكن أوىل عراقيل البحث هو  وبصمت املرتزق 

حياد  ل  والذي  املجاين،  اإلنرنت  وخدمة  املفتوح  العامل 

عنه مستقبال. وقد ل تستطيع الدولة سواء مصدر الفعل 

أو البلد الذي وقع عليه الفعل، الوصول لهذه الفئة، أو 

أن تجد صعوبة ف ذلك، ألن هذه الزمرة إما أن تستخدم 

أو  كمقهى  اإلنرنيت  مفتوح  ملكان  الروتوكولية  الهوية 

مكتبة، أو تشري رشيحة هاتفية من الجيل الرابع واآلن 

الخامس، مثال دون اإلدلء باملعلومات الشخصية للملك.

  وما يصعب التعقب هو عندما تتواطأ الدولة املصدر مع 

بيانات  وتقدم  الدويل،  البحث  ف  املرتزق، خصوصا  هذا 

مفادها  بشهادة  تديل  أو  الرتوكولية،  الهوية  خاطئة عن 

أن الخط متنقل لريحة غر معرَّفة وغر مسجلة، أو أنه 

رابط مجاين لخدمة  واي فاي ملكان عام )مطعم، باحة 

اسراحة( وأنه غر مزود بكامرا تسجيلية.

جرائم  من  الرقمية  العوامل  من  يتدفق  بات  مم  ولتحد 

وتهديدات، لبد وأن تسن قواني قيمة تسد هذا الفراغ 

املوجودة  واملقتضيات  اإلجراءات  تفعل  وأن  التريعي، 

بحرفية لوضع حد لهذه التجاوزات والجرائم والنتهاكات.

 السيبراينون
من الفياصل إلى البرمجيات الحاسوبية

محمد بمخيواض 



35 العدد  ) 284 (    يونيو   2020       

مقاالت

تناول املقال السابق الراع بي الضمر واألخالق لدى اإلنسان، مع الذكاء املتنامي 

لدى اآللة ف املستقبل القريب جداً، ويبدو أن املوضوع ف حاجة إىل اهتمم جاد 

وفوري من جانبنا ف الوطن العريب، إن مل يكن بالشراك ف صنع الحدث، فعى 

األقل ف فهم ما يحدث، ول أزعم أننا ف معزل تام عم يحدث، فهناك إسهامات 

عربية بناءة ومشهود لها، لكن املوضوع يحتاج إىل مجهود إضاف، واستثمرات 

الجاهزة واملرمجة  التكنولوجيا  العقول والتعلم، قبل الستثمر ف رشاء  أكر ف 

مسبقاً بأيدي وعقول وقيم غربية، فمذا عن القيم ف مجال التكنولوجيا؟

يتعلق  • هناك أمور كثرية تحتاج إىل بحث ودراسات وتوضيح، خصوصاً يف ما 

باستخدام الروبوتات، التي باتت تستخدم ف أمور مل يكن أحد ليتصور أنها ميكن 

أن تحدث.

 ،Trolley Problem لتسليط الضوء عى بداية اإلجابة أذكر »مشكلة القطار« أو

وهي مثال معروف ف الدراسات الفلسفية املتعلقة باألخالق وترفات البر، 

التجربة ف أن هناك  نرتها »فيبليبا فوت« ف عام 1967. تتلخص املشكلة أو 

ف  استمرت  ولو  مسارها،  تحويل  فقط  ميكن  بل  إيقافها،  ميكن  ل  قطار  عربة 

العربة،  بقدوم  يدرون  ل  قريبة،  مسافة  عى  عمل  بخمسة  فستصطدم  السر 

ل  واحد  عامل  يوجد  اآلخر  املسار  وعى  مصرهم،  من  الهروب  لهم  ميكن  ول 

أنك  فلنفرض  املسار،  تغير  تم  إذا  حتمً  وسيموت  العربة،  بقدوم  أيضاً  يدري 

كنت أمام ذراع التحويل التي ميكن أن تغر مسار العربة، هل ستسحب الذراع 

الثاين، وبالتايل سيموت شخص بسبب تدخلك املبارش، لكن  وتحولها إىل املسار 

سيتم إنقاذ أرواح خمسة أشخاص آخرين؟ أم سترك العربة ف مسارها وميوت 

خمسة أشخاص ولن تتدخل؟

 Self-Driving القيادة ذاتية  السيارات  بسبب  كثراً،  اآلن  تطفو  املشكلة  هذه 

وتتعلق  جداً،  مهمة  قرارات  تتخذ  بحيث  برمجتها  تتم  السيارات  فهذه   ،Cars

السيارات  ركاب  أم  املشاة  أم  السيارة  ركاب  كانوا  سواء  البر،  وسالمة  بأرواح 

الحفاظ  أو  مشاة،  خمسة  قتل  بي  ستفاضل  السيارة  أن  افرضنا  فإذا  األخرى، 

عى حياة راكب أو ركاب السيارة، أي قرار سيتم اتخاذه؟ وهل سيختلف األمر 

باختالف سن ونوع الراكب؟ قد يبدو أن املوضوع سابق ألوانه ف عاملنا العريب، 

لكنه يحدث ويُناقش بالفعل ف الغرب، فأين نحن من ذلك؟ وأين رجال الدين 

وتوضيح،  ودراسات  بحث  إىل  تحتاج  كثرة  أمور  فهناك  التقنيات؟  هذه  من 

خصوصاً ف ما يتعلق باستخدام الروبوتات، التي باتت تستخدم ف أمور مل يكن 

أحد ليتصور أنها ميكن أن تحدث، وقريباً ستذهب العالقة بي اإلنسان والروبوت 

إىل أبعد مم نتصور أو نستوعب. لشك أن هناك الكثر من اإليجابيات لستخدام 

التكنولوجيا، لكن هناك سلبيات قد تدمر قيمنا وموروثنا األخالقي والديني، بل 

واإلنساين أيضاً.

من يُبرمج أخالق المستقبل؟

د. عالء جراد



 أشهر أدباء القرن 19
فيكتور هوجو.. أمير األدب الفرنسي

شخصيات تاريخية

»فيكتور هوجو« أديب وشاعر ورسام فرنسي، من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانية ،ولد في بيسانسون 
في إقليم دوبس شرقي فرنسا عام 1802 ميالدي، وهو االبن الثالث لجوزيف هوجو الذي كان يعمل ضابطا 
في جيش نابليون وصوفيا تريبوشية . عندما ولد فيكتور هوجو كانت الحياة الزوجية لوالديه تواجه بعض 
المشاكل ولكنهما لم ينفصال رسميا إال حين بلغ فيكتور السادسة عشر من عمره، وعندما كان في  الثانية 

أخذته والدته للعيش معها في باريس في حين كان والده يؤدي الخدمة العسكرية، وقد أحب فيكتور 
مدينه باريس وأطلق عليها اسم المكان الذي ولدت فيه روحي .

إعداد : النقيب حسن المنصوري
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ميء  ولكنه  الحقوق  ودرس  ألالتيني  األدب  ف  جيدا  تعليم  هوجو  فيكتور  تلقى 

دفاتره بالقصائد الشعرية واملرسحيات، وىف عام 1822 نر أول ديوان شعري تحت 

عنوان )أناشيد وقصايد متنوعة( ولقي هذا الكتاب ترحيبا جيدا ونال عليه مكافأة 

امللك لويس الثامن عر، وىف العام نفسه تزوج من صديقة طفولته »أديل فوشبيه« 

وتوفيت والدته بعد زواجه بفرة قصرة .

  انجازات فيكتور هوجو 
أعمله  لنر  األدبية  »املحافظون«  جريدة  وأسس  األدبية  األعمل  كتابه  ف  رشع 

من  األول  العقد  الروماني خالل  هوجو  إبداع  تطور  اصدقاءه،  وإعمل  الشعرية 

حياته األدبية ففي  1831نر أحد أكرث أعمله بقاًء وهى رواية )أحدب نوتردام( 

والتي تدور إحداثها ف العصور الوسطى وتوجه انتقادات قاسية للمجتمع الذي يهي 

وينبذ األحدب، والتي ضمت األجزاء األكرث أهميه من رواية الشاعر الفرني الكبر 

)الفونس دي لمارتي(، ووصف فيكتور هوجو بعد ظهور الرواية )بشكسبر الرواية(، 

أتخذ فيكتور موقفا ضد الظلم وغياب العدل وانصت لصوت الضعفاء واملحرومي 

وهو كمبدع مل يعيش حياته بجنب. وتعد رواية أحدب نوتردام أشهر إعمله والتي 

أحد  أصبح  اإلنتاج  غزير  كاتبا  ولكونه  الالحقة،  السياسية  لكتاباته  الطريق  مهدت 

باألكادميية  عضو  انتخابه  1841تم  عام  وبحلول  بفرنسا،   األدبية  الشخصيات  أبرز 

الفرنسية األدبية .

وفاة ابنته وهجرته إلى بروكسل 
السي  بنهر  اليم  لقلبه ف حادث غرق  والقريبة  الكرى  ابنته  ف عام 1843توفيت 

مع زوجها مم أصاب هوجو بصدمة شديدة وكتب العديد من القصائد ف رثائها، 

»رواية  بعد  فيم  أصبح  جديد  أديب  عمل  كتابة  ف  واحزانة رشع  اآلمة  ولتخفيف 

البؤساء«، وعقب انقالب 1851 فر فيكتور هوجو هاربا لروكسل وعاش فيها حتى 

عودته عام ،1870 اشتملت اغلب األعمل التي نرها خالل هذه الفرة عى سخرية 

البؤساء  رواية  كانت  اإلعمل  هذه  ضمن  ومن  حادة.  اجتمعية  وانتقادات  لذعة 

والذي  فالجان(  له )جان  تعرض  الذي  املجتمعي  الظلم  أحداثها حول  تدور  والتي 

حبس ظلم ملد 19 عام لرسقته رغيفا من الخبز، وحققت هذه الرواية نجاحا ساحقا 

ف أوروبا والوليات املتحدة األمريكية لتظل رواية البؤساء أحد أشهر أعمل القرن 

التاسع عر األدبية والتي تم إعادة إخراجها كمرسحية موسيقية وفيلم فيم بعد .

كانت لدية طقوس غريبة للتغلب عى حالة الجذب اإلبداعى فقد كان ينزع جميع 

مالبسه ويجلس ف غرفة منعزلة بصحبة القلم والورقة فقط، ثم يسرسل بالكتابة 

وهذا مافعله أثناء تأليف رواية البؤساء التي كان يقرأها الجنود األمريكيون إثناء 

الحرب األهلية ،ويوجد ف معظم مدن وقرى فرنسا شارع باسمه ومن أشهر أقواله  

)عى الرغم من كون الحياة قصرة إل إننا نجعلها أقر بتضييع األوقات دون أدىن 

مبالة(، وأيضا من أقواله )املجاملة يشء يشبه القبلة من وراء الستار( وقوله )حرروا 

الحرية والحرية تقوم بالباقي(، ويعرف األغبياء بأنهم )كلم زدتهم احرام وتقدير 

كلم ازداد غرورهم وتكرهم ( .

وفاته 
عى الرغم من اعتباره رمزاً لالنتصار الجمهوري عقب عودته إىل فرنسا، إل أن سنواته 

األخرة كانت ف منتهى البؤس حيث فقد أثني من أبنائه واتسمت أعمله األخرة 

بالكآبة أكرث من سابقتها، وركزت عى مفاهيم اإللوهية والشيطان واملوت. وىف أخر 

جنازة  ف  تشييعة  وتم   ،1885 22مايو  ف  ليتوىف  الدماغي  باإلحتقان  أصيب  أيامه 

تريفية حرها املاليي ووضع جثمنه أسفل قوس النر لفرة ثم دفن ىف مقرة 

العظمء .

واليء املتكتم عليه إن أديب فرنسا الكبر قد أسلم عام 1881 ونطق الشهادتي 

بباريس أمام الشيخ إبراهيم التمساين الجزائري وسمى نفسه أبوبكر هوجو، وقصة 

إسالمه أمر معروف وسط األوساط األدبية الفرنسية ولكن ل يشار له رسميا وليذكر 

حتى إن دفنه تم مبراسم ماثونية ضخمة، ولكن ف العارش من كانون األول عام 2011  

نرت )مبديا بارت( أهم وأشهر النرات اإلعالمية الجديدة بفرنسا قصه اعتناقه 

كان  الفرني  اإلعالم  كون  ذلك  يعلمون  ل  الفرنسيي  عامة  وان  اإلسالمي،  الدين 

يتجنب ذكر هذا األمر، ويتجنب اإلشارة للدراسات والكتب التي أشارت وأثبتت 

أسالمه وأهم كتاب بعنوان )هوجو( للكاتب »هرني أجوميي« وهو الكتاب الذي 

يذكر جملة قالها هوجو عن نفسه )إنني محجب ولكن الله يعلم من أكون وما 

هو اسمي( .

شخصيات تاريخية
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مقال 

لقد شهد العامل ف العقود األخرة تطورات وتغرات 

هائلة ف مختلف املجالت، ومن أبرز هذه التغرات 

الذي  القتصاد  هذا  املعرفة،  اقتصاد  نحو  التحول 

عمليات  ف  أساسيا  موردا  املعرفة  فيه  أصبحت 

حيث  األخرى،  املادية  املوارد  أهمية  يفوق  اإلنتاج 

أضحت املعرفة عامال أساسيا ف توليد الرثوة وتحقيق 

الرفاهية عى املستوى العاملي .

والواقع الذي يبدو جليا ف الوقت الحارض وخاصة 

والتطور  والقيمة  الرثوة  أن  هو  املتقدمة  الدول  ف 

ف املجتمعات والقتصاديات املتقدمة أصبح يعتمد 

هو  األسايس  وجوهره  الفكري  املال  رأس  عى 

القيمة  توليد  الثقل ف  أن مركز  يعني  املعرفة، مم 

املعرف،  العمل  إىل  األشياء  عمل  من  انتقل  والرثوة 

ومن استغالل املوارد الطبيعية إىل استغالل األصول 

الذي ينطبق  العوائد  تناقص  قانون  ، ومن  الفكرية 

عى السلع املادية إىل قانون تزايد العوائد بالنسبة 

للمعرفة واألفكار. 

ولتحقيق صورة أكرث وضوحا وعمقا ملفهوم املعرفة 

مفهوم  وبي  املعرفة  بي  التمييز  من  بّد  ل  فإنه 

ومصطلح املعلومات، حيث أن مصطلح املعلومات 

يتضمن ويعر عن حقائق وبيانات منظمة تشخص 

تهديدا  تشخص  أو  محدد  ظرف  أو  محدد  موقف 

املخرجات  هي  واملعلومات  محددة،  فرصة  أو  ما 

األساسية للبيانات وفقا للمدخل النظمي، أما املعرفة 

ما هي إل تجميع للمعلومات ذات املعنى ووضعها 

ف نص للوصول إىل فهم ميكن الفرد من الستنتاج.

تعتني  أنها  عى  املعرفة  إدارة  أيضا  تعرف  كم 

بالعمليات التي تساعد املنظمت عى توليد املعرفة، 

وأخرا  ونرها،  واستخدامها،  وتنظيمها،  واختيارها، 

تتلكها  التي  والخرات  الهامة  املعلومات  تحويل 

اإلدارية  لألنشطة  رضورية  تعتر  والتي  املنظمة 

القرارات وحل املشكالت والتعلم  املختلفة، كاتخاذ 

والتخطيط السراتيجي.

وعليه فإن للمعرفة دوراً كبراً وأهمية واضحة عى 

كفاءة وفعالية أنشطة منظمت األعمل، لذلك زاد 

الهتمم بإدارة هذا املورد يوما بعد يوم، خاصة بعد 

اإلبداع  والكبر عى تحقيق  الواضح  تأثره  أن ظهر 

ما  الحديثة، وف ضوء  للمنظمت  التنافسية  وامليزة 

تقدم تم التوصل إىل النتائج التالية: 

املعرفة حقل قديم متجدد، وبرز الهتمم بها منذ 

إىل  الحديثة  املنظمة  تنظر  واليوم،  السني،  آلف 

املعرفة عى أنها الركيزة األساسية للميزة التنافسية 

وأساسا فاعال لعمليات اإلبداع والبتكار، ومن أهم 

الريحة  املعرفة  نجد  املعرفة  تصنيف  أشكال 

واملعرفة الضمنية.

الحديثة نسبيا،  امليادين  املعرفة هي أحد  إدارة  إن 

املتكاملة  التي مل تنضج بصورتها  وهي من الحقول 

الذايت،  الكتشاف  مرحلة  ف  تزال  ل  وهي  بعد، 

أنشطة  إدارة  هو  اإلدارة  لهذه  األسايس  والغرض 

عليها  والرقابة  وتوجيهها  وتنظيمها  املعرفة  وجهود 

لتحقيق األهداف.

تستند  أساسية  أبعادا  املعرفة  إدارة  تتضمن 

التنظيمي/  والبعد  التكنولوجي  البعد  وهي  إليها 

اللوجستي والبعد الجتمعي، وتساهم إدارة املعرفة 

وتطبيق  وتوزيع  وخزن  عملياتها(توليد  خالل  من 

املعرفة )ف تحقيق أهداف املنظمة.

كبرة،  قيمة  للمنظمت  حققت  املعرفة  إدارة  إن 

أنها  كم  الفكرية،  املخرجات  ابتكار  إىل  وأدت 

قوتها  عى  والحفاظ  املنظمة  لبقاء  رضورية 

التنافسية، وهذا ما جعل املنظمت تحتاج إىل طاقة 

لتنظيم واستخدام والحفاظ وتطوير قدرات العاملي 

فيها.

إدارة المعرفة وابتكار المخرجات الفكرية

تسعى المنظمة الحديثة بصورة مستمرة إلى بلوغ الكفاءة والفعالية وتحقيق اإلبداع والميزة التنافسية والمحافظة عليهما، ويعد 
تطبيق أسلوب إدارة المعرفة في المنظمة الحديثة من أهم وأنجع األساليب اإلدارية الحديثة، والذي يعنى باالستغالل األمثل للمعرفة 

الضمنية والصريحة في المنظمة بهدف تحقيق وتعزيز اإلبداع كميزة تنافسية تمكنها من االستمرار والبقاء في عالم األعمال.

إعداد/فــادي محمد الدحدوح
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محمد ياسر منصور 

لكن هل يعني هذا أن دور األب ثانوي فيم يخص رعاية 

الطفل؟ بالطبع ل. فاألب، وإن كان ف أغلب األحيان غائباً 

عن البيت بسبب عمله، فدوره معروف ومكانته محددة. 

وقبل أن نحدد هذا الدور نعطي فكرة ولو مخترة عن 

األبوة . فليس هناك من يولد وهو أب جيد، إمنا القضية 

مجرد  األبوة  وليست   . وحب  ودراسة  صر  قضية  هي 

السليمة  األبوة  الطفل،إمنا  تجاه  والحنان  باملحبة  شعور 

والجهد  الفكرية  أو  النظرية  املعرفة  من  قدراً  تتطلب 

الجاد واإلعداد الواعي السليم .

والكثر من املختصي النفسانيي يرون أن الطفل يحتاج 

من أمه الحب والحنان، وينتظر من أبيه السلطة قبل كل 

أساسيان  عنران  هم  األب  وسلطة  األم  فحنان   . يشء 

يكون  أن  مينع  ل  هذا  لكن   . األرسية  العالقات  لتوازن 

لألم نوع من السلطة عى أبنائها ، ول مينع األب من أن 

قال  وقد  املهم كم   . القدر  بنفس  يُظهر عطفه وحنانه 

أحد الربويي بهذا الخصوص: "إن لألب ف األصل سلطة 

مطلقة عى أبنائه، وإن كانت هذه السلطة الحقيقية تعر 

عن مسؤولية األب نحو أبنائه أمام الجمعة الجتمعية"، 

ف  رجولية  نجدها  بإبنه  األب  تجمع  التي  والعالقة 

الحنان غالباً مخفي، ويعتر األب  املواقف، كم نجد أن 

للقانون  ومرسل  السلطوية  القيم  لكل  الرسمي  الواضع 

العتيادي وللقواني التقليدية، كم أنه رجل دين .."

الجني  التصنيف  عملية  ف  كبر  بدور  يقوم  فالوالد 

الجتمعي  السلوك  أمناط  األطفال  يتعلم  فعنه  ألبنائه، 

وأن  خاصة  املجتمع  ف  اإلناث  عن  الذكور  مييز  الذي 

مثالً  آبائهم  من  يتخذون  الكمون"  "مرحلة  ف  الذكور 

هذه  شخصيته.  ويتقمصون  به  يقتدون  ومنوذجاً  أعى 

معظم  ف  بها  واملعمول  املعروفة  األدوار  أهم  باختصار 

الدول واملجتمعات، ولكن إن عدنا إىل ما جاء به اإلسالم 

نجد أن دور األب أوسع وأشمل مم هو عليه ف الواقع .

دراسات  كتابها"  "ف  رفاعي  عمر  فتحية   " حددت  وقد 

املسؤوليات  "أهم  املعارصة  الربية  ألساليب  ناقدة 

املسندة لألباء ف اإلسالم ومنها :

1ـ العناية بالطفل : وتكون بالحنان والعطف وتكرميهم 

أمام الغر.

2ـ املساواة بي األبناء: وهذا بالحب والعطف عليهم دون 

التفرقة بينهم .

3ـ إشاعة الود واجتناب فاحش القول

4ـ مراقبة سلوك األبناء 

5ـ تأديب األطفال بالحسنى  

إذاً هذه مجموعة املسؤوليات امللقاة عى عاتق اآلباء ف 

مختلف العصور واألزمنة وقي كل بقاع العامل، وخالصة 

القول فيم يخص دور األب فأن أهم دور يلعبه ف حياة 

الطفل هو " الربية ".

وللربية األبوية هذه أساليب نختلف من أب آلخر ومن 

مجتمع آلخر، فقد تقوم هذه الربية عى" الدميوقراطية 

األسلوب  حالة  وف  والعقاب.  الكّف  عى  أو  "العادلة 

باإلحباط  الطفل  يُصاب  املطلق  والفردي  الستبدادي 

وخيبة األمل، إىل جانب العديد من العقد النفسية التي 

تستمر معه حتى ف سن الرشد.

ومن جهة أخرى ل ميكن تنشئة الطفل دون استعمل ولو 

قدر معي من العقاب، واألب الحكيم هو الذي يحسن 

اختيار الحالت التي تستوجب العقاب ول يستعمله )أي 

العقاب( إل ف حالت جد رضورية.

لكن إذا كنا نريد معرفة ما يجب أن تكون عليه الربية، 

وكيف تكون أساليبها، علينا أن نرجع إىل ما جاء به املريب 

األول الرسول "محمد" عليه الصالة والسالم ، وأتباعه من 

العلمء واملربي.

عى  وحثنا  الطفل  بربية  الغزايل  حامد  أبو  اهتم  وقد 

بربية  العلمء  اهتم  كم  ولدته،  قبل  حتى  به  العناية 

الطفل وتنشئته منذ زمن بعيد، معتمدين ف ذلك عى 

مبدأ: أل وهو أن الطفل يولد معتدلً صحيح الفطرة، وأنه 

يتطبع بطباع والديه ويتعلم منهم.

أما فيم يخص أساليب الربية اإلسالمية فتتمثل ف:

1ـ املنهج التأديبي: والذي تبناه أبوحامد الغزايل"  وينصح 

بأن يرىب الطفل تربية دينية علمية عملية منذ الصغر. 

2ـ الرغيب والرهيب: وهم أسلوبان مبنيان عى الفطرة، 

ألن الكائن الحي مييل بفطرته إىل اللذة، كم يعزف عن 

كل ما يؤمله أو يراه سبباً ف شقائه. 

ويرى بعض علمء اإلسالم رضورة وجود العقوبة برط 

البدء باإلنذار ثم التوبيخ ثم التشهر فالرب الخفيف. 

إذا تجاوز  الشديدة مباحة  العقوبة  البعض أن  كم يرى 

الطفل حد املعقول املقبول من األخالق واألدب برط أن 

يجرب معه قبل ذلك أسلوب التوبيخ واإلنذار.

أما إذا اضطر األمر العقوبة فلتكن بحذر وحيطة .. فال 

الرغبة  ثم تزج  باللطف  وإمنا  بالعنف  أولً  الولد  يؤخذ 

بالرهبة.

تذكرة لآلباء:

بالنسبة لآلباء قول كلمة "ل "  * من األشياء الهامة جداً 

ألولدهم ف الوقت املناسب ، إن املوافقة الدامئة عى كل 

يشء تر باألولد ف املستقبل.

املجهود  بي  العالقة  األبناء  تعليم  من  لآلباء  بد  ل   *

معرفة  أو  بسهولة  تأيت  ل  النقود  أن  فمعرفة  والكسب. 

أن كل يشء نحصل عليه ل بد من عمل مجهود يقابله، 

يشعرهم باملسؤولية ف املستقبل.

ما هو  مزاولة  اإلقدام عى  األولد عى  تشجيع  يجب   *

صعب، وتعليم الطفل أن وضع الهدف أمامه مهم كان 

صعباً سوف يساعده عى تحقيق الهدف.

الذين  واآلباء  الحياة،  ف  جداً  هام  املرح  جو  إشاعة   *

ف  دامئاً  واملرح  الفكاهة  روح  يخلقون  ذلك  ميكنهم 

أولدهم.

* ل بد أن ينزل اآلباء بتقليدهم عند مستوى األبناء، فهذا 

يساعدهم عى فهم أكرث، كم يجعلهم ينظرون إىل الحياة 

بطريقة مليئة بالحيوية والشباب الدائم.

هذه الفقرات وغرها الكثر تنظم العالقة املحمودة بي 

األب وأبناءه، وتطور لبناء مجتمع سليم.

َدْور األب وأسلوبه في تربية الطفل
معظم الدراسات النفسية في 

مختلف العصور تركز أساسًا عند 
دراستها للطفل على " األم "، )عالقة 

الطفل بأمه، دور األم في تربية 
الطفل، الحياة النفسية لألم وأثرها 
في نفسية الطفل .... إلخ(. ولم يحظ 
األب باهتمام العلماء بالشكل الذي 
حظيت به األم، وهذا طبعًا راجع إلى 
عوامل عديدة من بينها: االحتكاك 

المستمر لألم مع الطفل، فهي معه 
في كل األوقات، وترعاه في أكله 

ولبسه ونظافته وغير ذلك .

األمن واألسرة



تقع جزيرة السينية عى بعد واحد كيلو مر رشق مدينة أم القيوين ، يفصل بينهم خور 

القيوين ، ويبلغ طول الجزيرة حوايل مثانية كيلومرات ، وعرضها ف أقصاها أربعة  أم 

كيلومر . للجزيرة أهمية تاريخية كبرة فقد استوطنها أهايل أم القيوين عند انتقالهم من 

جزيرة مالح بقيادة الشيخ ماجد بن راشد املعال- رحمه الله – قبل حوايل مائتي عام ، ثم 

انتقل أهل أم القيوين بعد ذلك من جزيرة السينية إىل أم القيوين . وتتاز طبوغرافية 

الجزيرة بأنها مستوية ينمو فيها أشجار القرم والغاف ونباتات سطحية ، وهي محمية 

طبيعية يعيش فيها الظباء وطيور النورس والنرس ومالك الحزين والغاق . للجزيرة أهمية 

البنائية  والبقايا  القبور  مابي  متنوعي  أثرياً  موقعاً   65 عى  تحتوي  فهي  كبرة  أثرية 

والتالل الصدفية واألبراج .

القبور
يوجد العديد من القبور الفردية منترة ف أطراف الجزيرة باإلضافة إىل القبور الجمعية 

التي يراوح عددها ف كل مقرة من عرة إىل مائة قر .

األبراج
يوجد بالجزيرة برجان معروفان محلياً بــ " برج النهار وبرج البحر" يستخدمان إلنارة 

السفن .

 برج النهار : عى شكل مستطيل ) 6,58 × 4,48 سم ( وارتفاعه 6,87 سم ويتألف من 

طابقي بني من الحجر والطي وأعيد تغطيته باإلسمنت ، والدخول إىل الرج من باب 

أبعاده 162×100 سم يفيض إىل الطابق األول ، وعى ميي الداخل درج يتكون من 13 

درجة تؤدي إىل الطابق الثاين للرج املسقوف بخشب حديث ، ارتكز عى عوارض خشبية 

الجدار سبع نوافذ تطل عى كافة التجاهات أعدت لإلضاءة والتهوية واملراقبة  ، وف 

وتتوسط كل واجهة من الخارج نافذة للمراقبة . ومن الجدير بالذكر أن هناك خزان ماء 

أبعاده )220 × 85 سم( وعمقه )66سم( مشيداً من اإلسمنت يشغل جزءاً من أرضية 

الطابق األريض .

 برج البحر : عى شكل مستطيل 502 × 492 سم تصميمه يشبه تصميم الرج اآلخر ، 

يبلغ اتساع مدخله 170 سم وارتفاعه 89 سم .

تالل األصداف
تحتوي الجزيرة عى تالل أصداف تثل املحار والرخويات وغرها ويبدو أنها كانت أحد 

مصادر الغذاء للصيادين .

الدوائر الحجرية
تحتوي الجزيرة عى )29( موقعا عبارة عن دوائر حجرية تنتر بشكل كثيف عى حافة 

البحرية  الواحدة تتألف من مجموعة من األحجار  ، والدائرة  الشاطئ الغريب للجزيرة 

)فرش( وضعت عى شكل كومة من الحجارة ، ويبلغ أقطارها ما بي )1م - 2 م( . تعتر 

هذه الحفر مواقد ، وآثار الحرق واضح بها ، وقد استعمل املوقد ألغراض طهي الطعام 

ولعدم وجود كرس فخارية ، ومن املرجح أنه يعود لفرة أقدم من الفرة اإلسالمية .

 بقايا بنائية
اكتشف عى الشاطئ الرقي للجزيرة مجموعة من البقايا البنائية شيدت من الحجارة 

تعد جزيرة السينية في أم القيوين، من أبرز المعالم السياحية التاريخية في اإلمارة لما تزخر به من مقومات سياحية طبيعية لتصبح 
قبلة للسياح في اإلمارة ومن خارجها، باعتبارها المكان الذي يربط الحاضر بالماضي، بأبهى حلة بيئية وتاريخية.

التاريخ في أحضان الطبيعة

إعداد : وليد يوسف الشحي

يرة السينية في أم القيوين ..  جز

أمكنة وأزمنة
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أمكنة وأزمنة

ألواح ) Slaps( لغرف صغرة أتساعها ما بي 1م – 2 م ومن  البحرية وهي عى شكل 

املرجح أنها للصيادين ، حيث عرث عى كميات من الكرس الفخارية عليها آثار حرق لجرار 

تخزين لخزن األسمك وحفظها بطريقة التمليح والتدخي . تم العثور بجزيرة السينية عى 

العديد من الكرس الفخارية باإلضافة إىل بعض الجرار الكاملة وميكننا تأريخ هذه الكرس 

إىل  تنقسم  املتحدة وهي  العربية  باإلمارات  التي وجدت  املتشابهة  الكرس  عى  اعتمداً 

عدة أنواع كاآليت :-

الفخار محيل الصنع :

بالسمكة والخشونة وذات لون قرميدي وبني  امتازت عجينته  الصنع  ظهر فخار محي 

ضارب إىل الحمرة وهي من النمط املعروف بفخار جلفار املتأخر واملؤرخ ما بي القرن 

السابع عر والتاسع عر امليالدي .

الفخار املزجج :

- فخار مزجج أحادي اللون .

- فخار مزجج بزخارف تحت الطالء .

ويؤرخ إىل العر اإلسالمي املتأخر ) القرن السابع عر - التاسع عر امليالدي ( .

الفخار املستورد من عامن واليمن :

الغامق  البني  باللون  ومزجج   ، وبني  وكرميي  وردي  لون  ذات  نقية  عجينته  بأن  وميتاز 

والبني املخر ويؤرخ إىل العر اإلسالمي املتأخر من )القرن الرابع عر - السابع عر 

امليالدي ( .

فخار عبايس :

العجينة نقية ذات لون وردي وكرميي ، مزجج باللون األخر الباهت ، ويؤرخ إىل الفرة 

العباسية من )القرن التاسع – الثاين عر امليالدي( .

السيالدون الصيني :

وميتاز بأن عجينته سميكة ونقية ومحروقة حرقاً جيداً ويؤرخ ما بي القرن )الثالث عر 

والرابع عر( .

البورسالن الصيني :

وميتاز بزخارفه وعجينة رقيقة ويؤرخ إىل القرن التاسع عر امليالدي .

األهمية البيئية واألبحاث العلمية
القاق  السينية تعد محمية طبيعية تعيش فيها الضباء وطيور  و كم أسلفنا فإن جزيرة 

السقطري "اللووه" والنوارس و الفالمنغو و مالك الحزين وتنمو فيها أشجار القرم والغاف 

والنباتات السطحية كم أن للجزيرة أهمية أثرية كبرة، فهي تحتوي عى عدة مواقع أثرية 

متنوعة تتضمن القبور والبقايا البنائية والتالل الصدفية واألبراج .

أبحاثاً  اإلمارات  بجامعة  العلوم  بكلية  تعليمي  كادر  أجرى  البيئية  األهمية  لتلك  ونظراً 

القاق  علمية خاصة بالجزيرة وتناولت نقاطاً عديدة منها أمناط استهالك األغذية لطائر 

السقطري"اللووه" املتواجد ف املنطقة الرقية للخليج العريب وبكرثة ف جزيرة السينية 

باإلضافة إىل دراسة مجموعة األعالف املتوفرة ونوع الغذاء الخاص بطائر القاق السقطري 

والتي تحافظ عى استمرارية تواجده عى الجزيرة .

مع  عليها  واملحافظة  السينية  بجزيرة  املتوافرة  البيئة  مراعاة  برورة  األبحاث  وأوصت 

رعايتها خصوصاً ف فرة تكاثر الطيور وباألخص طائر القاق السقطري والعمل عى زيادة 

زراعة "أشجار القرم" التي تشجع الطائر عى بناء أعشاشه والتي تساهم ف الحفاظ عى 

زيادة النسل واإلكثار من أعدادها ف الجزيرة .

المصادر والمراجع :
http://ahd.uaq.ae/ موقع دائرة السياحة واآلثار أم القيوين.

http://wam.ae/ وكالة أنباء اإلمارات.   

ات
ض

وم

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

عيدك في بيتك
حل علينا عيد الفطر السعيد في ظروف استثنائية غير معتادة كما 
هو الحال في شهر مضان المبارك ، بسبب تفشي وباء فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد 19( ، فالتزم الجميع حبا وطاعة في قضاء 
 لوالة األمر كواجب ديني ، ووطني ، 

ً
العيد في بيوتهم ، امتثاال

ومجتمعي.
للضرورة  أن  إال   ، بدايته  في  األمر  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
وقادتنا  شيوخنا  في  ولنا   ،  

ً
أعواما عليه  اعتدنا  ما  ألغت   

ً
أحكاما

السمو  صاحب  بعث  العيد  فقبل   ،  
ً
وفعال  

ً
قوال الحسنة  القدوة 

القائد  نائب  أبوظبي  نهيان، ولي عهد  زايد آل  الشيخ محمد بن 
 ، والمقيمين  المواطنين  إلى  برسالة  المسلحة،  للقوات  األعلى 
االلتزام  أهمية  فيها  أكد  »تويتر«  على  حسابه  عبر   تغريدة  في 
 " فيها:  وقال   ، الفيروس  بمواجهة  الخاصة  االحترازية  باإلجراءات 
رسالتي إلى كل مواطن وكل مقيم على هذه األرض الطيبة بأن 
التمسك  وأوالده، وكذلك  وأهله  العيد على نفسه  يحافظ في 
عبر  بالتواصل  المعايدة  خالل  من  العيد،  في  والتقاليد  بالعادات 

التقنيات الحديثة".
فأصبحت توجيهات سموه الحريصة على الشعب والوطن رسائل 
الوباء  لعبور  والتحفيز  التحدي  من   

ً
وجسرا  ، ملهمة  و  مهمة 

واحتوائه والسيطرة عليه.
االستغناء  على  الجميع  الحالية  المستجدات  أرغمت   ، بالمقابل 
مكمالت  مجرد  حياتنا  في  كانت  التي  الثانوية  األمور  بعض  عن 
استعراضية ، فأصبحنا نهتم بما يعنينا ونترك ما ليس لنا به حاجة 
من  ليتعلم   ، عنه   

ً
رغما اإلسراف   عن  البعض  فابتعد   ، ماسة 

الظروف ما لم يكن ليتعلمه.
المسؤولية  من  الحقيقي  المحك  على  الكل  العيد  هذا  ووضع 
وخدمة الذات ، فاعتمد الجميع على أنفسهم ، في أداء العديد 
مثل  اآلخرين  على  اتكاليين   

ً
سابقا فيها  كانوا  التي  المهام  من 

الحالقة و كي المالبس وغيرها من األمور التي اقتضت التدابير 
االحترازية تجنبها خارج المنازل.

 ومن المفارقات أنه في السابق ال يجد الزبائن ليلة العيد موطئ 
الحركة حتى  ، وتستمر  الرجالية  الحالقة  قدم لهم داخل محالت 
قبيل أذان الفجر إال أنه في العيد الحالي انعكست اآلية والصورة 
 لقرار إغالق 

ً
 ، فالحالقون هم الذين افتقدوا زبائنهم ، امتثاال

ً
معا

انتشار  من  للحد  الوقائية  االحترازية  اإلجراءات  ضمن  الصالونات 
وتفشي الوباء ، فسبحان مغير األحوال!

ومضة أخيرة :
بمشيئة َمْن رفع السماء ، سنتخطى الوباء ، ونستمر بالعطاء.
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أنه  عى  التخطيط  بتعريف  الّدراسة  استهلت  قد 

للتفكر،  منطقي  وأسلوب  عامة  اجتمعية  ظاهرة 

تحديد  من  تكننا  التي  العلمية  العملية  إنه  حيث 

رسم  جانب  إىل  أدق،  بصورة  املستقبلية  األهداف 

األهداف  هذه  بلوغ  تتيح  التي  الخطوات  وتنسيق 

ظل  ف  واألدوات  األساليب  أفضل  باستخدام 

املحيطة،  الظروف  ضوء  وعى  املتاحة  اإلمكانات 

حيث ينشأ التخطيط أساساً من اإلجابة عى خمسة 

أين نتوقع أن  أين نحن اآلن؟،  أسئلة رئيسة، وهي: 

نكون؟، أين نريد أن نكون؟، كيف نصل إىل أهدافنا؟، 

املسار  ف  نسر  كنا  إذا  ما  نعرف  كيف  جانب  إىل 

الصحيح؟.

وأوضحت أن السيناريوهات ليست بتنبؤات حدسية، 

أدوات  هي  بل  ذاته،  حد  ف  هدفاً  ليست  أنها  كم 

إدراكية وأفكار افراضية يتم تطويرها طبقاً للظروف 

التي قد تحدث خالل الفرات القادمة، وهي مخطط 

أن  يتوقع  ما  أو  بالفعل،  حدث  ما  يحايك  تخيي 

يكون علية الوضع املستقبي ف مختلف الحتملت 

املمكنة، أو ما نتمنى أن يكون عليه الوضع إذا تكنا 

األحداث  متصلة من  فهو سلسلة  ذلك،  تحقيق  من 

أسايس،  لسؤال  محتملة  إجابة  مجموعها  ف  تشكل 

أن  علينا  يتعي  وماذا  سيحدث؟  ماذا  لو؟  ماذا  هو 

الهدف  أو  نبتغيها  التي  النتيجة  نحقق  ليك  نفعله 

الذي نسعى إىل تحقيقه، وماذا سنفعل لو حدث كذا 

وكذا؟.

فمن  السيناريوهات،  أنواع  الدراسة  واستعرضت 

قسم  التسلسي،  والتجاه  الزمنية  النظرة  حيث 

ارتجاعية،  سيناريوهات  إىل  السيناريوهات  الباحث 

من  الغرض  حيث  من  أما  مستقبلية،  سيناريوهات 

سيناريوهات  إىل  قسمها  فقد  السيناريو  إعداد 

متوقعة،  أحداث  أو  محتملة  مواقف  مواجهة 

رسائل  توصيل  سيناريوهات  مضادة،  سيناريوهات 

باإلضافة إىل  الطوارئ،  محددة، سيناريوهات خطط 

استمرارية  مدى  ناحية  ومن  تدريبية،  سيناريوهات 

السيناريو  إىل  تقسيمها  فتم  الحالية  األوضاع 

التجاهي، والسيناريو النقيض.

وأوضحت الدراسة التحديات أألمنية املعارصة وبالتايل 

أهم  ومن  بالسيناريوهات،  التخطيط  إىل  الحاجة 

هذه التحديات، ما يي: ترسيخ مفاهيم الدميقراطية 

انتقال  عر  إىل  الدخول  التغير،  رياح  وانتشار 

األخبار بال حدود وبال قيود وبال تكلفة أو فارق زمني 

التواصل  ومواقع  اإلنرنت  تأثر شبكة  تعاظم  يذكر، 

األحداث  توثيق  مجالت  ف  خاصة  الجتمعي، 

القرار  لتخاذ  املتاح  الوقت  ضيق  عليها،  والتعليق 

املشاكل  عى  املؤثرة  املتغرات  وتنوع  كرثة  األمني، 

تقبل  عدم  الخارجية،  املتغرات  تأثر  زيادة  األمنية، 

الرأي العام لألخطاء، جسامة املسؤولية الناجمة عن 

األمني،  الرشد  مفهوم  خصوصية  الخاطئة،  القرارات 

ارتفاع نسبة عدم التأكد واملخاطرة، اختالف القرارات 

األمنية  واملواقف  األزمات  ملواجهة  تتخذ  التي 

باألساليب  الستعانة  إمكانية  انخفاض  املتشابهة، 

إتباع  جانب  إىل  األمني،  املجال  ف  الحديثة  الكمية 

الدول العظمى نهج الجيل الرابع من الحروب.

التخطيط بالسيناريوهات  الدراسة مزايا  وقد أبرزت 

وأهميته للعمل الرطي، ومن أهمها: تقليل عنر 

ورد  الفعل  بي  الزمنية  الفجوة  تقليص  املفاجأة، 

املتوقعة،  األحداث  مواجهة  عى  التدريب  الفعل، 

واملسؤوليات،  الختصاصات  وتحديد  املهام  توزيع 

تدبر الحتياجات واملدخالت الالزمة، التدخل املسبق 

لتفادي األحداث غر املواتية، توقع ترفات األطراف 

التكلفة والعائد  القدرة عى حساب  تعزيز  املناوئة، 

للبدائل املحتملة، باإلضافة إىل املساعدة عى اختيار 

األدوات املالمئة لالستعداد ألسوأ الحتملت.

التخطيط بالسيناريوهات في المجال األمني 

تناول الكتاب موضوعًا مهمًا في المجال األمني حيث عرف التخطيط بالسيناريوهات منذ أمد بعيد، فالمعارك الحربية والمؤامرات السياسية 
التي سجلها التاريخ كانت عبارة عن سيناريوهات محبوكة رسمت بدقة متناهية من أجل تحقيق أهداف محددة وإذا كانت الممارسة 

الفعلية للتخطيط بالسيناريوهات قد طبقت منذ القدم، فإن التأصيل العلمي لهذا النهج لم تظهر إرهاصاته األولى إال منذ سنوات قليلة. 
أشار الباحث إلى أن التأصيل العلمي لنهج التخطيط بالسيناريوهات ليس باألمر السهل، ذلك ألنه يستند إلى مزيج من العلوم المتباينة 

والتكتيكات المختلفة واإلبداعات الشخصية والقدرات التخيلية، وال شك أن توالي المساهمات الفكرية وتتابع المحاوالت النظرية وتعدد الرؤى 
واستخالص العبر من النجاحات الفعلية واإلخفاقات المتحققة، سوف يسهم في إثراء الخلفية العلمية لهذا النهج التخطيطي الهام.

تأليف : فريدون محمد نجيب 

الناشر : شرطة دبي ، دبي  : مركز دعم اتخاذ القرار
سنة النشر : 2015

من المكتبة
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الفعــــــول نعــــــم  الساميــــــة  الفعــــــول 
العــــــقول كــــــل  مذهــــــٍل  فعلك  وأنت 
شيخــــــنا بوخــــــالد بعزمــــــك تطــــــول
الوصــــــول صعب  القمم  فوق  منزلك 
النــــــزول معنى  ماعرف  اللي  دربك 
اخلــــــيول كل  سابقة  اللي  خيلك 
احلــــــمول ثقيلت  شعبك  عن  شلت 
بالســــــيول هلت  اخلير  سحاب  لو 
القــــــبول تباشير  اليمنى  كفك 
وســــــهول محيطات  بعزمك  قاطع 
الفصــــــول كل  على  الهم  مانشيل 
األصــــــول نعم  بالنا  فخر  وأنت 
بقــــــول وش  وصوفك  في  بخلي  وش 
وطــــــول عرٍض  ياشيخنا  بنا  سر 
وقــــــول فعٍل  على  أمرك  في  كلنا 

شاهــــــــــــدات بالفــــــعايل  واملواقــــــف 
املذهــــــالت املنجــــــزات  ياذهــــــــــــول 
اجلهــــــات كــــــل  من  املريــــــخ  هامــــــة 
دايــــــرات أمــــــرك  حتت  واملواقف 
احليــــــات يانــــــور  الدار  ياسراج 
العاتيــــــات الريــــــاح  أعتى  جاوزت 
يبــــــات ظلك  فــــــي  مرتاح  والشعب 
واملكرمــــــات مدتــــــك  ماتــــــــــــوازي 
جنــــــات الغارق  على  اليســــــرى  وكفك 
الشتــــــات وتــــــلم  اجملهــــــود  تبذل 
املظلمــــــات قــــــيود  يكسر  من  وأنت 
مشرقــــــات شموسك  زايد  عهد  من 
وافيــــــات لــــــوهي  لوصاف  تعجز 
الراسيــــــات للجبــــــال  النوايف  في 
النايبــــــات ف  الصامــــــــــــدة  بالعزوم 

قصيده مهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة -رعاه اهلل-.

ما نشيل الهم

الشاعر محمد راشدالمقدحي الشحي
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إعداد : النقيب حسن المنصوري 

أن  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  التحاد  أكد 

طوكيو  أوملبياد  ف  رفعه  يتم  قد  السن  حاجز 

لهم  يحق  كان  الذين  الالعبون  يغيب  ل  حتى 

تأجيل  بعد  املنافسات  عن   2020 ف  املشاركة 

األلعاب إىل العام التايل.

كرة  مسابقة  ف  املشاركة  تقتر  املعتاد  وف 

 23 تحت  فرق  عى  للرجال  األوملبية  القدم 

فقط  لعبي  بثالثة  فريق  لكل  ويسمح  عاما، 

فوق هذا السن.

إن مجموعة  بيان  قال ف  الدويل  التحاد  لكن 

عمل أنشأها فيفا أوصت، الجمعة، بأن تستمر 

املسابقة مفتوحة لالعبي املولودين ف أو بعد 

أول يناير 1997 مثلم كان مخططا ف البداية.

وهذا معناه فعليا زيادة حاجز السن بواقع عام 

واحد مثلم طلبت كوريا الجنوبية وأسراليا، ول 

يوجد حاجز للسن ف مسابقة السيدات.

كافة  بتأجيل  العمل  مجموعة  أوصت  كم 

التي كانت مقررة ف يونيو،  الدولية  املباريات 

وهو إجراء شكي ف ظل تأجيل بطولة أوروبا 

2020 وكأس كوبا أمركا بالفعل بسبب جائحة 

كوفيد19-.

ول تزال التوصيات بحاجة ألن يعتمدها مكتب 

الفيفا، وهو نسخة مصغرة من مجلس التحاد 

الدويل الذي يتخذ القرارات.

يتحدث إينفانتينو كثرا هذه األيام ، وهو سلوك طبيعى 

من رئيس التحاد الدوىل لكرة القدم ىف أيام مل يعد خاللها 

الكالم  القدم،  ووسط هذا  العامل يلعب أو يشاهد كرة 

الكثر  هناك عبارات ميكن فهمها كأن يؤكد رئيس الفيفا 

القدم،  كرة  نشاط  استئناف  من  أهم  الناس  سالمة  أن 

وسيتم  الفيفا  ميلكه  الذي  الكثر  املال  عن  حديثه  أو 

واملحلية  القارية  التحادات  كل  مساندة  ىف  استغالله 

تبقى  لكن  بلد.  أى  ىف  القدم  تنهار صناعة كرة  حتى ل 

والتساؤل  للتوقف  تحتاج  إينفانتينو  قالها  عبارة واحدة 

واملراجعة أيضا وهى العبارة التى قالها رئيس الفيفا أكرث 

من مرة، وأكد فيها) أن كرة القدم بعد انتهاء أزمة كورونا 

قبل  العامل  عرفها  التى  القدم  كرة  نفس  هى  تكون  لن 

هذه األزمة(.

ومل يرح إينفانتينو  ف أي مرة ما الذي يقصده بهذه 

العبارة، وما الذى سيتغر بالتحديد ىف كرة القدم وعاملها 

العامل  أن  يعرف  اآلن  فالكل  وحساباتها.  وقواعدها 

استثناءات،  أى  دون  خارًسا  األزمة  هذه  من  سيخرج 

والتجارة  والعمل  الحياة  مجالت  وكل  البلدان  كل 

طوبل  لوقت  ستحتاج  والستثمر  والسياحة  والقتصاد 

أن  إينفانتينو  يقصد  فهل  كورونا،  خسائر  من  لتتعاىف 

مقابل  الرعاية   موارد  ذلك من  القدم ستدفع مثن  كرة 

نشاطها  استئناف  بعد  واملسابقات  البطولت  ىف  البث 

وتتخى اللعبة األوىل ىف العامل مضطرة عن أجور خيالية 

أم  واقعية،  أكرث  كلها  األرقام  وتصبح  ومدربيها  لنجومها 

الفيفا  ستجر  اللعبة  ستالحق  التى  املالية  األزمات  أن 

والتحادات القارية عى الركيز أكرث عى األغنياء وإهمل 

الفقراء ملحاولة البحث عن أرباح تعيد التوازن الكروى 

القتصادى.

مجال  ف  املميزين  املواطني  املدربي  من  يعتر 

نعومة  منذ  عشقها  التي  اللعبة  تلك  السلة،  كرة 

أظافره، ومارسها ف نادي الوحدة واملنتخب الوطني 

والعسكري، تاريخ حافل باإلنجازات ف ساحات كرة 

ف  مدرب  أفضل  جائزة  نال  ومدرباً،  لعباً  السلة 

استهل  )حميدو(.  إبراهيم  عبدالحميد  إنه   .. آسيا 

منتصف  ف  الوحدة  نادي  مع  التدريبية  مسرته 

الثمنينات، محققاً معه بطولة الدوري العام سبع 

مرات،  سبع  الدولة  رئيس  كأس  وبطولة  مرات، 
املراحل  مستوى  عى  البطولت  من  عدد  إىل  إضافة  

الدوري  ألبطال  الخليجية  األندية  وبطولة  السنية، 

عام 1994. بعدها  انتقل إىل تدريب فريق الشارقة 

رئيس  كأس  ببطولة  الفريق  فيها  توج   ،2001 عام 

مسرة  وبعد   .2004 عام  الدوري  وبطولة  الدولة، 

فريق  تدريب  توىل  الشارقة،  فريق  مع  حافلة 

الوصل، حقق خاللها كأس التحاد، وبطولة الدوري 

العام ثالث مرات، وكأس السوبر مرتي. كم يعتر 

أول مدرب ينجح ف الحراف خارج الدولة، إذ توىل 

تدريب فريقي الجيش السوري والتحاد السعودي، 

الذي قاده للظفر بلقب دوري أبطال آسيا،  وحصل 

بالبطولة نفسها عى لقب أفضل مدريب آسيا،وتم إطالق 

لقب القير علية وذلك لخوضه العديد من النهائيات 

التى كانت كفيلة لن تضعة عى عرش السلة الخليجية  

كأكرث مدرب خليجي تحقيقا لأللقاب.

"توصية" من فيفا 
إلنقاذ كرة القدم

في أولمبياد طوكيو

اينفانتينو رئيس االتحاد الدولي :
 كره القدم  ستختلف بعد كورونا

عبدالحميد إبراهيم حاصد األلقاب بكرة السلة 
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اليوم  هذا  إىل  والعاملية  العربية  الدوريات  وأغلب  دورينا  مصري  *الزال  
بإنهاء  يطالب  من  هناك  اخلامته،  اليه  ستؤول  ما  نعلم  ،وال  يتحدد  مل 
يطالب  من  ومنهم  املسابقات  باستكمال  يطالبون  وآخرين  املوسم 
والتأويالت  اجلميع  أمام  واضحة  غري  األمور  باتت  فقد  املتصدر،  بتتويج 
والتخمينات كثرية ،وال نعلم إىل ما ستنتهي األمور، وكيف سيكون احلسم 
واخملرج من هذا الوضع الراهن وماهو القرار األفضل بالنسبة النديتنا .

*تابعنا الكثري من اآلراء التي صدرت سواء عن طريق اإلداريني أو الفنيني 
اآلراء  بعض   ، تطبيقه  يتم  أن  يجب  وما  املوسم  آلية  حول  االعبني  أو 
تستحق اإلشادة والثناء وكانت تنظر للمصلحة العامة، لكن يف املقابل 
سمعنا مقرتحات وأراء الميكن أن تخرج من شخص مسؤول أو رياضي 
حمنك حيث كانت بعض األفكار تثري دهشة  من يسمعها لغرابتها كونها 

بعيدة عن الواقع .
عقود  تربم  أندية  نشاهد  الرياضي  للموسم  الضبابية  األجواء  *وسط 
العقود  بكثري من هذه  أقل  السوقيه  ،وقيمتهم  باملاليني   ) )لعيبه  مع 
والصفقات وكأننا ال نريد ان نتعلم من التجارب املاضية، علينا إن نكون 
عقالنيني أكرث السيما يف مسالة التعاقد، فاملؤشرات واألوضاع احلالية 

تشري إىل أن الوضع والدعم سيختلف كثريا عن قبل كورنا .
تستعد  حتديدًا  الصيف  من  الوقت  هذا  ويف  موسم   كل  بداية  مع   *
فتذهب  اجلديد  للموسم  استعدادًا  وبراجمها  خطتها  لوضع  األندية 
املباريات  وعدد  ستكون  وأين  اخلارجية  املعسكرات  خيارات  لدراسة 
يوجد  ال  أنه  للعيان  واضح  احلالية  الظروف  وسط  ولكن  التجريبية، 
معسكرات خارجية، وما يصعب املهمة أنه ملن  الصعب أن يتم اإلعداد 
داخليا يف ظل هذه األجواء احلارة مبنطقة اخلليج، عالوة على ذلك ال 
مدة  تطول  ال  أن  يجب  لذا  الرياضي،  النشاط  انطالقة  تكون  متى  نعلم 

االنتظار وان يخرج القرار النهائي مبا يخدم املصلحة العامة .
اسداس  يف  أخماس  يضربون  اخلارجية  املعسكرات  *سماسرة 
بالنسبة لهم غنيمة ومنجم من ذهب، وكان  باعتبار هذه املعسكرات 
باملعسكرات  األندية  على  ويضحكون  يتالعبون  وكانوا  قوي  سوق  لهم 
واليلتزمون باالتفاقية واخلاسر األكرب هي األندية، حيث تعود من اخلارج 
دون الفائدة الفنية املرجوة بسبب تالعب السماسرة ونوعية املباريات 
التجريبة، ولكن هناك أندية تقيم معسكراتها وفق دراسة وخربة ولها 
باع طويل يف هذا اجملال ألنها متلك العقول اإلداريه اخلبرية واحملنكة 

.
... تستأهل السالمه ...

أثر  مسعود"  "فهد  السابق  والوحدة  الوطني   منتخبنا  لالعب  تهانينا 
أسرتة  إىل  ليعود  باخلارج  عالج  رحلة  بعد  املرض  من  وتعافيه  تشافيه 
وأحبائه متمنني له دوام الصحة والعافية من رب العاملني، وأن يحفظه 
بالصحة  اجلميبع  على   ينعم  أن  تعاىل  اهلل   سائلني   ، سوء  كل  من 

والسالمة .  

 مصير دورينا غامض 

حسن المنصوري
hassen5555@hotmail.com

ركن المالعب

للرفيه  وسيلة  أشكالها  كافة  عى  الرياضة  من  نتخذ  أن  يجب  الرياضية  األخالق 

عن النفس ومنهاجا ومنرا للّقيم واملبادئ واملثل األعى ، إذ نرى ف مالعبنا أفعال 

وسلوكيات يندى لها الجبي وتشمئز منها النفس، وليقبلها الُخلق القويم والطبع 

السليم ، أفعال وحشية وسب وشتام واعتداء بالقول أو الفعل، جرائم دنيئة واخالق 

سيئة وتعصب أعمى يتفىش ف جميع أوساط وأركان املجتمع الريايض .

مفاهيم  ثالثة  من  وتتكون  الرياضية  األخالق  عنارص  أحد  الرياضية  الروح  وتعد 

مرابطة ورمبا متداخلة وهي: اللعب النظيف، والروح الرياضية ،واللتزام بالقيم، 

بالشخصية،  أي ل أختالف  ، كم تكون خارسا جيدا   فائزا جيدا تاما  وألن تكون 

النظيف يشر إىل  فاللعب   ، أو مهزوما  باألخالقيات سواء أكنت منترا  والتزامك 

رضورة حصول جميع املتنافسي عى فرص متساوية لتحقيق الفوز ، والتعامل مع 

اآلخرين بطريقة صادقة ومحرمة حتى وإن مل يلتزم املنافسون بذلك ، فمساعدة 

ميتلك  الفرد  أن  عى  تدل  املباراة  بعد  باأليدي  واملصافحة  النهوض  عى  الخصم 

راقي  كنموذج  بها  اللتزام  يجب  جوهرية  قيم  تعكس  وراقية   سامية  شخصية 

ومثايل ، ومفهوم الروح الرياضية يتضمن الكثر من القيم واملبادئ املتداخلة  التي 

عى رأسها العدل واملساواة واحرامك لجميع ذوي العالقة، وعدم إيذاء الخصم أو 

استغالل وسائل غر مروعه لتحقيق الفوز كالخداع أو غرها، أي اللتزام بالسلوك 

الحضاري قولً وفعالً مهم كانت النتيجة.

 حيث يقسم  امللتزمون بالروح الرياضية ف علم النفس وعلم الجتمع  إىل قسمي: 

الخارس اليء والفائز اليء ، فالخارس اليء يرد عى الهزمية بأفعال عنيفة ودنيئة 

الفائز اليء  ، بينم  قد تصل إىل إيذاء الخصم فيعتدي عى اآلخرين قول وفعال 

يستغل النتصار لتحقيق مكاسب إضافية خارجة عن نطاق التنافس فيؤذي خصمه 

ويتشمت بهزميته. ولبد من التنويه  بأن الخلق الريايض يتطلب :

إ- احرام حقوق وانسانية اآلخرين.

-2التعامل باحرام ومحبة قبل وأثناء وبعد النشاط الريايض.

-3 أن يكون الريايض عادلً.

-4 أن يكون الريايض يحرم  القواني ويتحمل املسؤولية عند مخالفتها.

-5 البتعاد عن إيذاء اآلخرين قول أو فعال.

-6 أن يكون محافظاً عى هدوءه  حتى وإن استفزه الخصم.

-7 تجنب حل النزاعات واختالف الرأي بالقوة والعنف.

-8 تقبل قرارات الحكام وإن مل تكن لصالحك.

-9 تجنب إهانة األخرين والعتداء عليهم.

-10 قم بتهنئة الفائز بانتصاره وبكل روح رياضية .

رشيد محمد الرشيد

األخالق الرياضية قيم ومبادئ
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

اإلمارات  الغذايئ ف دولة  األمن  أن منظومة  املسلحة  للقوات  األعى  القائد 

أثبتت فاعليتها ف ظل إنتشار وباء » فروس كورونا » حول العامل .. مشرا إىل 

لتمكينها  املنظومة من خالل قدرات ومبادرات نوعية  مواصلة تعزيز هذه 

من التعامل مع مختلف الظروف.

وقال سموه ، إنه رغم التحديات التي يواجهها العامل أجمع ــ ونحن جزء منه 

ــ فإن سلسلة اإلمداد الغذايئ ف دولة اإلمارات خالل هذه الظروف ــ بإذن 

الله تعاىل ــ مل و لن تتأثر سواء كان ف اإلنتاج املحي أو املخزون السراتيجي 

أو عر الستراد من الخارج.. وأضاف سموه : » نطمنئ الجميع بأن عملية 

توفر الغذاء ف دولة اإلمارات مستدامة واألمن الغذايئ أولوية قصوى بالنسبة 

ـ ف محارضة  للدولة« . جاء ذلك ف مداخلة لسموه خالل مشاركتهـ  عن بعدـ 

نظمها مجلس محمد بن زايد تحت عنوان » األمن الغذايئ ف دولة اإلمارات » 

و قدمتها معايل مريم بنت محمد سعيد حارب املهري وزيرة دولة مسؤولة 

الغذايئ  األمن  مفهوم  عى  خاللها  الضوء  وسلطت  الغذايئ  األمن  ملف  عن 

الذي ميثل أولوية وطنية وفاعلية منظومة األمن الغذايئ املتكاملة ف الدولة 

ومرونتها ف التعامل مع التحديات واألزمات . كم شارك ف املحارضة ، سمو 

وزير شؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

الرئاسة و عدد من املسؤولي املعنيي مبلف األمن الغذايئ ف الدولة .

محمد بن زايد يشارك في محاضرة » عن بعد «
 نظمها مجلس سموه حول األمن الغذائي في دولة اإلمارات
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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب 

رئيس املجلس التنفيذي أن املكانة املتميزة التي تتمتع بها ديب بي أكرث 

مدن العامل أمناً وأماناً ليست وليدة الصدفة ولكنها مثرة جهود مخلصة 

ف  والتفاين  للوطن  النتمء  صور  أسمى  وتقدم  بالنهار  الليل  تواصل 

وسالمة  أمن  عى  الحفاظ  أجل  من  والنفيس  الغايل  ببذل  خدمته، 

لرسيخ  واملقيمي  املواطني  وبتعاون جميع  مكوناته،  بكافة  املجتمع 

الواعية واملتحرة. جاء  العرية  للمجتمعات  املثايل  النموذج  أسس 

أول  العمل خالل  لتفقد سر  بها سموه  قام  التي  الزيارة  ذلك خالل 

أيام عيد الفطر املبارك ف مقار عدد من املرافق األمنية والخدمية ف 

ديب تضمنت مركز رشطة القصيص وجهاز أمن الدولة ف ديب، واإلدارة 

هّنأ  حيث  اإلسعاف،  لخدمات  ديب  ومؤسسة  املدين،  للدفاع  العامة 

سموه القامئي عى تلك الجهات وفرق العمل املختلفة فيها مبناسبة 

حلول عيد الفطر السعيد، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد والسالمة، 

العيد  فرة  بها خالل  املكلفي  املحددة  املهام  تعرف سموه عى  كم 

التجهيزات  ناحية  من  سواء  املقبلة  للمرحلة  املتخذة  والستعدادات 

الستباقية  والخطط  العمل  طواقم  ناحية  من  وكذلك  واملعدات 

املوضوعة لالستجابة امليدانية الرسيعة والفعالة.

حمدان بن محمد يتفقد المرافق األمنية والخدمية 
ويلتقي الفرق العاملة في أول أيام عيد الفطر المبارك

يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين والتريكات إىل املهندس فارس بن 

حميد الخاطري مبناسبة تخرجه من جامعة أريزونا بالوليات املتحدة 

األمريكية تخصص هندسة الكهرباء والكمبيوتر ، ودبلوم ف الرياضيات 

بتقدير امتياز .. ألف مروك ، مع أجمل األمنيات القلبية بدوام التوفيق 

والنجاح ف مسرته العلمية والعملية من أجل خدمة الوطن.

أرق التهاين والتريكات إىل املهندس سعود بن فهد بن خصيف النقبي 

بناسبة تخرجه من جامعة املعهد التقني لولية فرجينيا ) فرجينيا 

تك( ف الوليات املتحدة األمريكية وحصوله عى البكالوريوس 

ف هندسة الفضاء بتقدير امتياز مع مرتبة الرف .. ألف مروك 

وبالتوفيق إن شاء الله ف الحياة العلمية والعملية لخدمة الوطن 

الغايل.

المنهدس فارس الخاطري 
خريجًا من جامعة أريزونا األمريكية

المهندس سعود النقبي خريجًا
 من جامعة المعهد التقني األمريكية بدرجة 

امتياز مع مرتبة الشرف
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السيطرة  بسط  بهدف  وتصادمها  واألفكار،  والمبادئ  المصالح  تضارب  يعني  الصراع 
عن  يعبر  فالصراع  المنتصر،  الطرف  وإمالءات  إلرادة  وإخضاعه  المناوئ  الطرف  على 
تصادم إرادات وقوى معينة تهدف إلى تحطيم كل طرف لخصمه اآلخر كليًا أو جزئيًا، 

واالنتهاء بالسيطرة والتحكم في إدارة الخصم.

أيها األخوة
عملية اتخاذ القرار الشرطي في ظل ظروف الصراع  يكون فيها طرف مناوئ  للطرف 
غير  والتنظيمات   ، اإلرهابية  والجماعات  المنظمة  الجريمة  عصابات  مثل   ، الشرطي 
الشرعية. وفي ظل هذه الظروف يسعى كل طرف للقضاء على الطرف اآلخر، أو إفشاله 
واالنتصار عليه، وإلحاق الضرر به وهزيمته، مستغاًل عناصر القوة التي لديه، مركزًا على 
مكامن الضعف لدى الخصم ، لذلك فإن هذا الصراع يكون أشبه بالمباراة التي تنتهي 
بانتصار طرف على آخر، ويكون عادة ما يحققه طرف من مكسب يمثل خسارة للطرف 

اآلخر، لذا يتسم الصراع بالديناميكية العالية، وكذلك تغيير المواقف بسرعة عالية.

أبناء العين الساهرة 
كما تستخدم أساليب نظرية المباريات والتحليل الرباعي، وغيرها لتعزيز قدرة متخذ 
بين  حاد  تعارض  هناك  يكون  الظروف  هذه  ظل  وفي  الخصم.  مجابهة  على  القرار 
ال  القرار  الى ذلك فإن متخذ  إضافة  المناوئة،  الجماعات  وأطماع   ، الشرطية  المصالح 
يكون في أغلب األحوال له السيطرة الكافية على ظروف البيئة الخارجية، لذا يكون كل 
طرف في الصراع مجبرًا على أخذ تصرفات الخصم في االعتبار، وهو ما يستلزم توقع 
الخطوات التي سيتخذها الطرف اآلخر لالستعداد مقدمًا لمواجهتها وتفادي تداعياتها.

أيها األخوة 
بصفة عامة البد من جمع أكبر قدر من المعلومات عن الخصم لنخرج من ظرف عدم 
التأكد لالتجاه نحو ظروف المخاطرة، وأن عملية اختراق الخصم ومعرفة أسراره وكيفية 
صنع القرار لديه ، ستبين حينئذ  بأننا قد نجحنا باالنتقال بالصراع إلى دائرة التأكد.

 

اتخاذ القرار الشرطي في ظل ظروف الصراع 

عملية اتخاذ القرار الشرطي 
في ظل ظروف الصراع  

يكون فيها طرف مناوئ  
للطرف الشرطي ، مثل 

عصابات الجريمة المنظمة، 
والتنظيمات غير الشرعية..
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