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األمن الصحي  ..ذلك الهدف

في أيام الحظر
(حظر التجوال)،
كان أبطال الداخلية
في المواجهة األولى،
وعلى تماس مباشر مع
الحدث ،مضحين من أجل
الوطن..

تتبنى وزارة الداخلية املوقرة من ضمن أهدافها اإلسرتاتيجية هدف
حيوي ومهم  ،بل هو غاية يف األهمية يتمثل يف حماية األرواح واملمتلكات  ،وحتقيق السالمة
وشروطها يف اجملتمع.
ذلك الهدف املنشود سعت إليه كوادر الوزارة بتوجيه مباشر من لدن سيدي الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية  ،ليكون يف مقدمة
أعمالها.وكلنا يلمس ذلك اجلهد والسعي الدؤوب الذي تكرسه كوادر الوزارة والقيادات
الشرطية التابعة لها خالل أزمة انتشار وباء كورونا وتطوراته ،و ما تالها على مدار عام بل
أكرث .ومنها ( أي تلك األزمة) التي الزالت تبعاتها ترافقنا حتى ساعة صدور عدد اجمللة الذي
نقرأ عرب صفحاته  ،استوعبنا اليوم وبشكل تام كدرس من الدروس التي كرسها الوباء ،
وخرجنا من معاناتها بحصيلة مفادها ( إن األمن الصحي يعد جزء ال يتجزأ من األمن الوطني
مبفهومه الشامل).
وإن احلاجة اليوم ملحة أكرث من أي وقت لتفعيل الربامج الصحية داخل املؤسسات األمنية،
تأخذ بعني االعتبار كل التهديدات التي قد تنتج جراء تطورات األوضاع الصحية الطارئة  ،أو
األوبئة والكوارث وغريها من األمور الطارئة التي تنتج عن أو تتطور عن أزمة الوباء أو غريها
وتتعلق بالصحة .ما يجعلها مهيأة لكل اسباب الطوارئ متحفزة دائما  ،جاهزة على طول
اخلط .واحلق يقال أن احلكومة بشكل عام  ،ووزارة الداخلية خاصة مل تدخر جهدا يف هذا
بالء حسنًا يف عمليات املعاجلة والتعقيم التي تبناها (برنامج
املضمار وأبلت كما يقال ً
التعقيم الوطني) ،و شاركت  ،و ساعدت  ،وسعت  ،و عملت  ،وقدمت  ،ورفدت اخلطوط
األمامية التي تكافح وتقاتل الوباء جنبا إىل جنب مع كوادر وزارة الصحة  ،وكانت على (خط
احلماية األول) معهم.
ويف أيام احلظر( حظر التجوال)،كان أبطال الداخلية يف املواجهة األوىل  ،وعلى متاس مباشر
مع احلدث  ،مضحني من أجل البالد  ،وجميع أهلها ومن يقيم فيها بأرواحهم حفاظًا على
الصحة والسالمة  ،فاستحقوا اإلشادة والتقدير جلهودهم النبيلة ،ومن يقف على العمل
بالكامل من قيادات الوزارة املوقرة  ،وقيادات الشرطة والعاملني فيها يف طول البالد
وعرضها( .كورونا) فرض علينا إعادة التفكري بنمط حياتنا بشكلها العام واخلاص  ،هي أزمة
عاملية كربى التقل عن األزمات الدولية األخرى التي حصلت يف املاضي وسجلت على إنها
كوارث  ،لكنها اليوم تفرض واقعًا مغايرًا دفعنا نحو تغيري سلوكياتنا باجململ لتاليف أثار
الوباء وخملفات األزمة.فسعت وزارة الداخلية جاهدة مثلها مثل الوزارات األخرى  ،واحلكومة
الرشيدة باجململ إليجاد بدائل فعلية حلل ما خلفه الوباء من تركات  ،فكان ( التعليم عن
بعد  ،والعمل عن بعد  ،حتى حلول التشخيص والعالج باتت عن بعد  ،ومثلها قضايا التحاكم
واألوراق املتعلقة باحملاكم وغريها كذلك باتت عن بعد)  ،ويف الداخلية سعينا لشمولية
تلك األبعاد ولتكون ممارسة يومية تستمر من خاللها احلياة دون توقف  ،فكان منهجًا كفوءا
طبقته الدولة وبجدارة متناهية انطالقا من توجيهات قيادتنا الرشيدة  ،وجتاوزنا األزمة ،
وسننتصر بإذن اهلل على هذا الوباء الذي يشكل تهديدا للمجتمع.
وهنا املقصد  ،وذلك هو الهدف الذي نسعى لتوضيحه  ،متمث ًال “ باألمن الصحي “ كجزء ال
يتجزأ من األمن الوطني  ،تلك الصورة التي نعمل وفق أبعادها حفاظا على سالمة الوطن ،
ومنه سالمة اجلميع.
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محطة شرطية

 mاللواء بن علوان :
« القوات المسلحة الحصن الحصين
المدافع عن الوطن وأمنه واستقراره»
يــأيت االحتفــال الســنوي يف الســادس مــن مايــو مــن كل عــام بذكــرى توحيــد القــوات
املســلحة االماراتيــة ليجســد هــذا االنجــاز الوطنــي الــذي كان الفضــل األكــر فيــه
للمغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه
وليشــكل الحصــن الحصــن الــذي يدافــع عــن كينونــة االتحــاد بــن االمــارات الســبع
التــي توحــدت تحــت رايــة وعلــم االمــارات الخفــاق عاليــاً عنــان الســاء  .ومنــذ
توحيدهــا يف العــام  1976لعبــت القــوات املســلحة االماراتيــة دورا ً محوريـاً يف تثبيــت
قواعــد الدولــة عــى أرض صلبــة تتخــذ مــن والء وانتــاء أبنائهــا ومنتســبيها وتضحياتهم
بالغــايل والنفيــس نرباسـاً تســر عليــه األجيــال يف املســؤولية الوطنيــة ويف الحفــاظ عــى
مكتســبات االتحــاد وصيانتهــا والتصــدي بــكل حــزم أليــة مخاطــر قــد تهــدد أمنهــا
واســتقرارها وســامة مواطنيهــا واملقيمــن عــى أرضهــا  .ويحظــى االحتفــال بذكــرى
توحيــد القــوات املســلحة يف هــذا العــام بخصوصيــة وأهميــة مميــزة يف ظــل تزامنــه
مــع اليوبيــل الذهبــي لقيــام إمــارات العــز والفخــر التــي رضب أبناؤهــا أروع أمثلــة
التضحيــة والفــداء يف مياديــن الــرف وقدمــوا الشــهيد تلــو الشــهيد يف ســبيل الــذود
عــن حيــاض الوطــن وتحقيــق الرشعيــة يف الوقــت الــذي يبقــى فيــه هــذا الــرح
الشــامخ مناســبة وطنيــة ألبنــاء اإلمــارات لإلعت ـزاز بقواتهــم املســلحة التــي ســطرت

البطــوالت وحفــرت اســمها يف تاريــخ التضحيــة والفــداء  .وتحــرص قيــادة وحكومــة
اإلمــارات دومــا عــى رفــد قواتهــا املســلحة بأحــدث العــدة والعتــاد وآخــر مــا توصلــت
إليهــا االخرتاعــات يف مجــال العمــل العســكري ســعيا منهــا ملواكبــة التطــور وتوطيــد
أركان الوطــن وكيانــه االتحــادي مــا جعــل مــن قواتنــا املســلحة كيانـاً صلباً قويـاً حقق
العديــد مــن النجاحــات املشــهودة  ،ويف هــذه املناســبة العزيــزة نســتذكر تضحيــات
األكــرم منــا جميعــا شــهداء الوطــن والواجــب الذيــن قدمــوا أرواحهــم رخيصــة دفاعــا
عــن الرشعيــة ونــرة للمظلــوم وحفاظــا عــى أمــن واســتقرار الدولــة التــي حرصــت
عــى إنشــاء الكليــات واملنشــآت العســكرية لتخريــج أبنائهــا لحمــل رايــة الدفــاع عــن
الوطــن يف الوقــت الــذي كان وال ي ـزال للصناعــات العســكرية االماراتيــة بأيــد وطنيــة
دور يف تعزيــز مســرة قواتنــا املســلحة رمــز العــزة واملنعــة والفخــار .

 mكرم أصحاب المراكز الثالثة األولى

اللواء النعيمي يشهد عن بعد تخريج البرنامج اإلرشادي لتأهيل ضباط المسار الوظيفي
شــهد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
حفــل تخريــج الربنامــج اإلرشــادي لتأهيــل ضبــاط املســار الوظيفــي الــذي عقــد عــن
بعــد مبشــاركة  43منتســبا مــن خريجــي كليــات الرشطــة لرفــع مســتوى املتدربــن يف
التحــي بأعــى درجــات النزاهــة والعدالــة يف التعامــل مــع القضايــا والبالغــات املختلفــة .
وهنــأ ســعادة اللــواء النعيمــي الخريجــن بشــكل عــام ،وأصحــاب املراكــز الثالثــة األوىل
بشــكل خــاص عــى اجتيازهــم الربنامــج بنجــاح ومتيــز مــا ســيكون لــه األثــر البالــغ
عــى آليــة ســر العمــل والنهــوض بــه مــن منطلــق املهــارات التــي اكتســبوها مــن هــذا
الربنامــج الــذي امتــد عــى مــدار شــهرين كاملــن  ،داعيــا الخريجــن إىل االســتفادة
القصــوى مــا تعلمــوه خــال الربنامــج وتطبيقــه عمليــا يف حياتهــم الوظيفيــة اليوميــة
لإلســهام يف تحقيــق أهــداف وزارة الداخليــة اإلسـراتيجية الراميــة لتعزيــز األمــن واألمــان
وضــان االســتعداد والجاهزيــة يف مواجهــة األحــداث وتعزيــز إســعاد املتعاملــن يف
الخدمــات املقدمــة لهــم  .ولفــت ســعادة القائــد العــام لرشطــة رأس الخيمــة إىل أهميــة
عقــد مثــل هــذه النوعيــة مــن الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة التــي تــري املحصلــة
العلميــة لــدى منتســبي القيــادة يف مختلــف مواقعهــم الوظيفيــة وتدفــع باتجــاه
تقديــم أفضــل مســتويات الخدمــة التــي تحقــق رضــا املتعاملــن مــن خــال التحــي
بأعــى درجــات النزاهــة والعدالــة يف التعامــل مــع القضايــا والبالغــات التــي تواجههــم
وتنميــة قدراتهــم العقليــة والحســية والفنيــة وتقليــل األخطــاء اإلجرائيــة التــي تســهم
يف التعامــل األمثــل مــع كافــة املواقــف األمنيــة بدرجــة عاليــة مــن الحرفيــة  .وكــرم
ســعادة اللــواء بــن علــوان املتفوقــن مــن أصحــاب املراكــز األوىل يف الربنامــج تقدي ـرا
لجهودهــم املبذولــة طيلــة فــرة انعقــاد الربنامــج عــى مــدار شــهرين كاملــن  ،متمنيــا
لهــم ولزمالئهــم دوام التوفيــق والســداد يف خدمــة الوطــن وكل مــن يعيــش عــى أرضــه
 .مــن جهتــه أفــاد العقيــد الدكتــور نــارص محمــد البكــر مديــر مركــز تدريــب رشطــة
رأس الخيمــة أن الربنامــج اإلرشــادي لتأهيــل ضبــاط املســار الوظيفــي الــذي عقــد عــن
بعــد ســجل التزامــا واضحــا مــن قبــل جميــع املنتســبني الذيــن حرصــوا عــى االســتفادة
مــن كافــة املهــارات واملعلومــات التــي تلقوهــا مــن خــال املواضيــع األكادمييــة التــي
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تــم طرحهــا بالربنامــج  .وأشــار إىل أن الربنامــج األكادميــي تضمــن حزمــة متنوعــة مــن
املوضوعــات التــي تتعلــق بلوائــح الضبــط والربــط العســكري ،وحقــوق وواجبــات
رجــال الرشطــة ،ومهــارات العــرض والتقديــم ومهــام وواجبــات رجــال البحــث والتحــري
وكيفيــة كتابــة التقاريــر األمنيــة باإلضافــة إىل النظــام الجنــايئ املوحــد ،وواجبــات ومهــام
رجــال املخــدرات  ،والتحفيــز يف العمــل وإدارة ضغوطــه ،مهــام وواجبــات رجــال املــرور
والرتخيــص  ،وتأديــب املوظفني،وحــل املشــكالت واتخــاذ القـرارات  ،الفتــا إىل أن الــدورة
شــملت أيضــا تســليط الضــوء عــى إدارة األزمــات والطــوارئ ،والتميــز الوظيفــي،
والرقابــة اإلداريــة والتفتيــش ،ولقــاء مــع ضبــاط االرتبــاط والتخريــج وعــرض املهــارات
واملعــارف املكتســبة خــال الربنامــج التدريبــي .وأوضــح البكــر أن الربنامــج ســاهم يف
إيجــاد جيــل واع متمــرس يف العمــل الرشطــي قــادر عــى التعامــل مــع كافــة أنــواع
البالغــات بســهولة واحرتافيــة ومهنيــة مــع رسعــة انجــاز املعامــات  ،وخفــض نســبة
األخطــاء اإلجرائيــة  ،ورسعــة كشــف البالغــات املجهولــة إىل جانــب تســهيل إج ـراءات
القبــض والتفتيــش  ،وتعزيــز رضــا املتعاملــن بالخدمــات املقدمــة والقــدرة عــى العــرض
واإللقــاء والثقــة بالنفــس وإبــداء الــرأي أمــام اآلخريــن .

محطة شرطية

 mلتحقيقها جودة الحياة في بيئة العمل المؤسسي
قائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بإدارة الموارد البشرية

تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد الله بــن علــوان النعيمي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،إدارة املــوارد البرشيــة
بــاإلدارة العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة بالقيــادة
العامــة ،بهــدف االطــاع عــى ســر العمــل ،واالســتامع
إىل آراء املوظفــن ومالحظاتهــم ،رافــق ســعادته خــال
الجولــة التفقديــة أعضــاء فريــق التفتيــش ،وعــدد مــن
ضبــاط الرشطــة .وكان يف اســتقباله ســعادة العميــد

عــادل عبــد اللــه النعيمــي مديــر عــام املــوارد والخدمات
املســاندة باإلنابــة ،ومديــر إدارة املــوارد البرشيــة وعــدد
مــن رؤســاء األقســام ومــدراء األفــرع بــاإلدارة والضبــاط.
وتــأيت الزيــارة التفقديــة ضمــن الخطــة الســنوية
للجــوالت التفتيشــية ملرتــب القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة يف إطــار مبــادرة تعزيــز التفتيــش للعمــل
الرشطــي بنــاء عــى الهــدف االســراتيجي لــوزارة

الداخليــة  ،الرامــي لضــان تقديــم كافــة الخدمــات
اإلداريــة مبعايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية.
حيــث اطلــع ســعادة قائــد عــام الرشطــة ،خــال
جولتــه ،عــى النظــام اإللكــروين للمــوارد البرشيــة الــذي
يتضمــن كافــة املعلومــات واإلجــراءات والخدمــات
الخاصــة باملوظفــن باختــاف فئاتهــم ودرجاتهــم
ومرتباتهــم ،باإلضافــة إىل الخطــط والربامــج التطويريــة
التــي اســتحدثتها اإلدارة لرفــع مســتوى كفــاءة املــورد
البــري يف رشطــة رأس الخيمــة ،كــا تــم مناقشــة
نتائــج املــؤرشات اإلسـراتيجية والتشــغيلية لعــام ،2020
واســتعراض أهــم املبــادرات ،والتأكيــد عــى رضورة
تحقيــق جــودة الحيــاة ضمــن بيئــة العمــل املؤسســية،
ودعــم اإلدارات بالكفــاءات الوطنيــة .يف ختــام الجولــة
التفقديــة ،وجــه ســعادته جميــع العاملــن بــاإلدارة،
بتطويــر عمــل املــوارد البرشيــة ،ودعــم وتشــجيع
وتحفيــز املوظفــن ،نحــو زيــادة االنتاجيــة وتطويــر
رشفــة تعكــس الوجــه
األداء العــام ،والظهــور بصــورة م ّ
الحضــاري لــوزارة الداخليــة ،بصــورة عامــة ،ورشطــة رأس
الخيمــة بصــورة خاصــة ،مقدم ـاً الشــكر والثنــاء لكافــة
موظفــي املــوارد البرشيــة تقدي ـرا ً لجهودهــم املبذولــة،
متمنيــاً التوفيــق والتميــز للجميــع.

 mاللواء النعيمي يطلع على مبادرات دعم إتخاذ القرار بمكتب القائد العام
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،ســر إجـراءات
العمــل مبكتــب القائــد العــام ،رافقــه خــال الجولــة
التفقديــة ،أعضــاء فريــق التفتيــش الســنوي بالقيــادة
العامــة ،والتــي تــأيت يف إطــار خطــة التفتيــش الســنوي
للقيــادة العامــة،
حيــث اطلــع ســعادة القائــد العــام ،عــى نتائــج مؤرشات
األداء اإلس ـراتيجية والتشــغيلية لــأداء املؤســي للعــام
 ،2020واملبــادرات التطويريــة املســتحدثة لدعــم اتخــاذ
القـرار القيــادي ملواكبــة التغـرات واملســتجدات الحاليــة
واملســتقبلية ،واالطــاع عــى نتائــج آليــة متابعــة تنفيــذ
الق ـرارات الصــادرة إىل الوحــدات التنظيميــة يف الوقــت
املحــدد بكفــاءة وفعاليــة ،كــا تــم اإلطــاع عــى
مبــادرة تأهيــل قــادة الصــف الثــاين يف مكتــب القائــد
العــام التــي تــأيت يف إطــار رؤيــة القائــد العــام لتأهيــل
قيــادات الصــف الثــاين عــى مســتوى القيــادة العامــة،
وبــدوره وجــه ســعادة القائــد العــام باســتكامل عمليــة
تطويــر نظــام إلكــروين لحوكمــة اللجــان وفــرق العمــل
عــى مســتوى القيــادة العامــة ،وإعــادة تصميــم عمليــة
الرقابــة والتدقيــق لشــؤون القضايــا عــى مســتوى مراكــز
الرشطــة وفــق أفضــل املامرســات املطبقــة عــى مســتوى
وزارة الداخليــة ،كــا تــم التأكيــد عــى رضورة التنســيق

ملتابعــة املالحظــات والشــكاوى مبختلــف مصادرهــا
والعمــل عــى حلهــا وإغالقهــا يف الوقــت املحــدد،
وتجنــب حدوثهــا مــرة أخــرى ،وتعزيــز عمليــة التكامــل
يف األداء مــع كافــة الوحــدات التنظيميــة لتحقيــق
التميــز والريــادة يف األداء املؤســي .ويف ختــام الزيــارة
أثنــى ســعادة القائــد العــام عــى الجهــود املقــدرة لكافة

الضبــاط وضبــاط الصــف واألفـراد واملوظفــن يف مكتــب
القائــد العــام يف مجــال تطويــر واســتمرارية العمــل
وخاصــة خــال العــام املنــرم الــذي شــهد العديــد مــن
التحديــات التــي تــم التعامــل معهــا بكفــاءة وفعاليــة،
ومــا انعكــس بإيجابيــة عــى صحــة دعــم إتخــاذ القـرار
وتحســن الســمعة املؤسســية لرشطــة رأس الخيمــة.
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محطة شرطية

 mقائد عام الشرطة يشيد بجهود إدارة اإلعالم والعالقات العامة
في تعزيز ثقة الجمهور بالشرطة
تفقــد ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،ســر العمــل بــإدارة اإلعــام والعالقــات العامــة برشطــة رأس
الخيمــة ،رافقــه خــال الجولــة التفقديــة أعضــاء فريــق التفتيــش ،وكان يف
اســتقباله العقيــد ركــن عبداللــه أحمــد بــن ســلامن النعيمــي مديــر إدارة
اإلعــام والعالقــات العامــة ،وعــدد مــن ضبــاط وموظفــي اإلدارة ،وذلــك بهــدف
متابعــة إجــراءات ســر العمــل اإلعالمــي ،واالطــاع عــى إجــراءات عمــل
التوعيــة األمنيــة والنهــوض بهــا إىل أعــى املســتويات.
حيــث تــم خــال الزيــارة ،اإلطــاع عــى املبــادرات واملــؤرشات اإلس ـراتيجية
والتشــغيلية املرتبطــة مبهــام عمــل إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة ،ومناقشــة
مبــادرات ومشــاريع االتصــال املؤســي التــي اعتمدتهــا اإلدارة متاشــياً مــع
توجهــات الحكومــة الرشــيدة ،خاصــة املشــاريع الداعمــة لإلعــام الرقمــي
بهــدف تحقيــق االســتدامة واســترشاف املســتقبل ملواجهــة التحديــات التــي قــد
تواجــه العمــل اإلعالمــي األمنــي ،كــا تــم االطــاع عــى نتائــج عمليــة نــر
التوعيــة األمنيــة بــن كافــة فئــات املجتمــع.
ومثــن ســعادة اللــواء بــن علــوان ،جهــود إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة،
يف نــر وتعزيــز التوعيــة األمنيــة ضمــن نطــاق واســع بــن أف ـراد املجتمــع،
وخاصــة خــال جائحــة كورونــا فض ـاً عــن حرصهــا عــى نــر التوعيــة بعــدة
لغــات (العربيــة ،اإلنجليزيــة ،الصينيــة ،األوردو ،الروســية) وذلــك عــر حســابات
رشطــة رأس الخيمــة ،عــى منصــات مواقــع التواصــل االجتامعــي املختلفــة ،العمــل املؤســي واملجتمعــي ،والعمــل عــى إطــاق املزيــد مــن املبــادرات
شــاكرا ً الجهــود املبذولــة يف تحقيــق الشــفافية يف "صناعــة الخــر" وتعريــف املجتمعيــة لتعزيــز ثقــة الجمهــور بالرشطــة وارشاكهــم والتواصــل معهــم مــن
الجمهــور بآخــر املســتجدات واإلجـراءات اإلحرتازيــة والتدابــر الوقائيــة ،فضـاً خــال الرســالة التوعويــة األمنيــة التــي تســتهدف كافــة املعنيــن.
عــن اإلجــراءات األخــرى التــي يتــم اســتحداثها وتطبيقهــا ضمــن املجــال كــا وجــه ســعادته عــى رضورة إبــراز دعــم القيــادة العامــة للمؤسســات
الرشطــي ،مــع اإلعــان والرتويــج عــن أهــم الخدمــات التــي تســتحدثها وزارة والهيئــات والجهــات عــر الربامــج املشــركة واملحــارضات التــي تنظمهــا رشطــة
الداخليــة ،أو القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،تطبيقــاً ملنهجيــة نــر رأس الخيمــة لخدمــة الــركاء واملجتمــع ومبــا يعــزز الرشاكــة والتكامــل لتعزيــز
املعرفــة التــي تحــرص وزارة الداخليــة عــى تطبيقهــا وتعزيزهــا ضمــن نطــاق مســتوى الشــعور باألمــن واألمــان لكافــة أف ـراد املجتمــع.

 mاللواء علي بن علوان يتسلم رسالة دكتوراة لضابط من شرطة رأس الخيمة
تس ـلّم ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي،
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،نســخة مــن رســالة دكتــوراه
يف العلــوم السياســة والتعــاون الــدويل.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســعادته للمقــدم محمــد ســامل
زايــد الرشيــف ،مــن إدارة املهــام الخاصــة برشطــة رأس
الخيمــة ،الــذي حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون
مــن جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط باململكــة املغربيــة،
يف دراســة تعتــر مــن الدراســات املتخصصــة التــي تعــزز
دور التعــاون الــدويل يف تعزيــز االســتثامر األجنبــي بدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وأشــاد ســعادة اللــواء بجهــود الباحــث ودراســته الفريــدة،
مؤكــدا اســتمرار دعــم رشطــة رأس الخيمــة للكفــاءات مــن
أبناءهــا ضبــاط الرشطــة.
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محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يكرم المتميزين في دعم عملية التطوير الشامل

ضمــن احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي
ومــن منطلــق تنفيــذ توجيهــات الــوزارة يف تقديــر
جهــود العاملــن ،كــرم ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه
بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
بحضــور ســعادة العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،وســعادة
العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة ،وعــدد مــن كبــار الضبــاط ،عددا ً
مــن العاملــن بقســم االســراتيجية يف اإلدارة العامــة
للمــوارد والخدمــات املســاندة ،والعاملــن بقســم أمــن
القيــادة واالنضبــاط مبكتــب نائــب القائــد العــام،

وذلــك تقديــرا ً لجهودهــم املتميــزة يف أداء عملهــم
مــا اســتحق اإلشــادة والتقديــر مــن قبــل الجهــات
املختصــة بــوزارة الداخليــة ،حســب مــا تضمــن تقريــر
نتائــج تقييــم الوحــدات التنظيميــة.
وأشــاد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بجهــود
الوحــدات املكرمــة ،مثمنـاً تعاونهــم املثمــر واملتميــز يف
التنســيق املســتمر يف دعــم عمليــة التطويــر الشــامل،
بغيــة النهــوض بالعمــل املؤســي الرشطــي واملســاهمة
يف تطويــره واالرتقــاء بــه إىل أفضــل معايــر الجــودة
والتميــز عــى مســتوى وزارة الداخليــة .ووجــه ســعادة
اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي ،الشــكر

والثنــاء والتقديــر إىل قســم االســراتيجية يف اإلدارة
العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة ،وقســم أمــن
القيــادة واالنضبــاط مبكتــب نائــب القائــد العــام،
مؤكــدا ً بــأن التكريــم هــو منهــج ثابــت يف رشطــة رأس
الخيمــة ،إميان ـاً منهــا بأهميتــه ودوره الفاعــل يف رفــع
املعنويــات وتحفيــز القــدرات ونــر روح التنافــس
وإذكاء روح املبــادرات الفاعلــة .مــن جانبهــم مثــن
املكرمــون ،تلــك اللفتــة الكرميــة مــن قبــل ســعادة
القائــد العــام ،مقدمــن الشــكر الجزيــل إىل وزارة
الداخليــة ،والقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
نظــر الدعــم الالمحــدود للمتميزيــن يف دعــم التطويــر.

ً
 mتقديرا لعثورهما على الطفل المفقود
قائد عام شرطة رأس الخيمة يكرم مواطنين

كــرم ســعادة اللــواء عــي عبداللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة بحضــور العميــد عبــد اللــه خميــس
الحديــدي نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة املواطنــان
هـزاع ســعيد الحبــي وعــادل محمــد الجســمي ملســاعدتهام
فــرق البحــث والجهــات املختصــة يف العثــور عــى الطفــل
اآلســيوي املفقــود والــذي كان مــع عائلتــه يف رحلــة فــوق
"جبــل ينــس" بــرأس الخيمــة.
ومثــن قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة جهودهــا ودورهــا
البطــويل واإلنســاين الــذي قامــا بــه ،وتســخري وقتهــا
وجهدهــا يف مســاعدة رجــال الرشطــة يف العثــور عــى
الطفــل املفقــود وتســليمه إىل ذويــه  ،بعــد رحلــة بحــث
اســتمرت ملــدة  12ســاعة ،مؤكــدا رشاكــة املواطنــن واملقيمني
يف الحاميــة املجتمعيــة.
مــن جانبهــا عــر املواطنــان عــن بالــغ شــكرهام وامتنانهــا
للقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ممثلــة بقائــد عــام
الرشطــة اللــواء عــي بــن علــوان عــى هــذا التكريــم والــذي
ســيكون حافـزا لهــا ولــكل مواطــن ومقيــم يف هــذا الوطــن.
العدد (  ) 296يـ ــونيـ ـ ـ ــو 2021
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محطة شرطية

 mقائد عام شرطة رأس الخيمة يشيد بتعاون الجمهور
 5008مكالمة تتلقاها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خالل عطلة العيد

أشــاد اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،بالجهــود املبذولــة خــال عطلة
عيــد الفطــر املبــارك لضــان انســيابية الحركــة املروريــة،
مثمنــاً التعــاون املثمــر مــن قبــل أفــراد الجمهــور يف
االلت ـزام باألنظمــة والقواعــد املروريــة وإتبــاع إرشــادات
رجــال املــرور املنترشيــن يف جميــع أنحــاء اإلمــارة ،مؤكــدا ً
بأنــه تــم التعامــل مــع كافــة الحــاالت والنــداءات يف زمــن
قيــايس ،وذلــك انطالق ـاً مــن اس ـراتيجية وزارة الداخليــة
الراميــة إىل دعــم مــؤرش األمــن واألمــان وتعزيــز ثقــة
الجمهــور .

حيــث اســتقبلت غرفــة عمليــات رشطــة رأس الخيمــة
خــال عطلــة عيــد الفطــر املبــارك وتحديــدا يف الفــرة
مــن  11مايــو وحتــى  14مــن الشــهر نفســه  5008مكاملــة
هاتفيــة متنوعــة  .وقــد تلقــت غرفــة العمليــات هــذا
العــدد مــن املكاملــات مــن أف ـراد املجتمــع خــال عطلــة
عيــد الفطــر وتنوعــت بــن مكاملــات عــن حــوادث مرورية
وشــكاوى مــن االزدحامــات الخانقــة واالستفســارات
املختلفــة  .وتــم التعامــل مــع جميــع املكاملــات الــواردة
مــن قبــل األقســام والجهــات املعنيــة وفقــا لطبيعــة كل
مكاملــة بالشــكل األمثــل واملطلــوب فضــا عــن الــرد عــى

استفســارات الجمهــور  ،وأكــد ســعادته أن رشطــة رأس
الخيمــة بكافــة إداراتهــا وأقســامها وأفرعهــا ســخرت
جميــع خرباتهــا البرشيــة وامكانياتهــا املاديــة املتاحــة
وكانــت عــى أهبــة االســتعداد والجاهزيــة لتوفــر أعــى
معايــر األمــن واألمــان والســامة يف الطرقــات ألهــايل
رأس الخيمــة وزوارهــا خــال عطلــة العيــد انطالقــا مــن
حرصهــا عــى أداء واجبهــا املهنــي والوظيفــي واالنســاين
ومتاشــيا مــع توجيهــات وزارة الداخليــة التــي تضــع الفــرد
وســامته عــى ســلم أولوياتهــا  .وأضــاف قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة أنــه بلغــت عــدد الحــوادث املروريــة
التــي ســجلها مكتــب اإلحصــاء بــإدارة املــرور والدوريــات
يف اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة بالقيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة خــال عطلــة عيــد الفطــر املبــارك
عــن طريــق ســاعد نحــو  286حــادث مــروري بســيط
بإمــارة رأس الخيمــة فيــا تــم تســجيل عــدد  4حــوادث
تضمنــت  8إصابــات تراوحــت بــن البســيطة واملتوســطة.
وتهيــب رشطــة رأس الخيمــة بالجمهــور اقتصــار
اتصاالتهــم عــى الرقــم  999للبالغــات الطارئــة فقــط ،
واالتصــال عــى الرقــم  901املخصــص لالستفســارات
العامــة وغــر الطارئــة ضامنــا لتقديــم أفضــل مســتويات
الخدمــة لهــم.

 mفريق "سعادة شرطة رأس الخيمة " يطلق  4مبادرات للموظفين
ضمــن احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي
أطلــق الفريــق التنفيــذي للســعادة وجــودة الحيــاة
يف رشطــة رأس الخيمــة  4مبــادرات إلســعاد املوظفــن
منــذ مطلــع العــام الجــاري  .ومثــن ســعادة العميــد
جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات
املســاندة املــرف العــام عــى الفريــق الــدور الكبــر
الــذي لعبــه الفريــق يف صنــع العديــد مــن اإلنجــازات
بالرغــم مــن الظــروف الخاصــة بتفــي فــروس كورونــا
عــر اتبــاع كافــة اإلجـراءات الوقائيــة واالحرتازيــة الالزمة
حيــث عكســت هــذه الجهــود قــدرة وكفــاءة أعضــاء
الفريــق ومتيزهــم يف تعزيــز منظومــة األمــن واألمــان
والنهــوض بالعمــل الرشطــي إىل أعــى املســتويات مــن
خــال تقديــم خدمــات عــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة
والتميــز مبــا يســهم يف تعزيــز رضــا وإســعاد املوظفــن
عــر إطــاق األفــكار التطويريــة والنوعيــة خالل جلســات
العصــف الذهنــي واالجتامعــات التــي تــم تنفذيهــا مــع
منتســبي القيــادة للوقــوف عــى مقرتحاتهــم التــي تســر
يف خــط متــواز مــع جهــود القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة يف تعزيــز مكانتهــا الرياديــة يف العمــل الرشطــي
األمني والخدمي.
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مــن جهتــه لفــت املقــدم خالــد أحمــد النوخــذا رئيــس
قســم اإلسـراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة
إىل أن املبــادرات األربــع التــي تــم اطالقهــا خــال العــام
الجــاري إلســعاد املوظفــن تضمنــت مبــادرة التمكــن
والتدريــب الهادفــة لتنميــة معــارف ومهــارات وقــدرات
العاملــن بالقيــادة العامــة عــر متكينهــم مــن املشــاركة
يف اتخــاذ الق ـرار ودعــم توجهــات القيــادة مبــا يحقــق
الســعادة والرضــا لهــم  ،مبــادرة تحســن املبــاين التابعــة
للقيــادة العامــة الراميــة إىل إدارة األصــول واملمتلــكات
يف القيــادة واعتــاد ضوابــط الصيانــة املطابقــة للبيئــة
والصحــة واالســتدامة املســتوفية الشـراطات التطبيقــات

الخـراء التــي تحقــق الســعادة للمنتســبني مــن خــال
توفــر اســراحات للعاملــن واألدوات التــي تســاعدهم
عــى تنفيــذ مهامهــم الوظيفيــة بــكل كفــاءة واقتــدار
ومبــادرة صحتــك تهمنــا الهادفــة للمحافظــة عــى صحــة
وســامة منتســبي القيــادة عــر توفــر الربامــج الصحيــة
والرياضيــة إىل جانــب مبــادرة الحوافــز التــي تهــدف
إىل تعزيــز إســعاد املوظفــن واملتقاعديــن مــن خــال
تنظيــم وتنفيــذ برامــج تحفيزيــة لزيــادة اإلنتاجيــة
وخلــق بيئــة عمــل متميــزة .
وذكــر أن نســبة رضــا العاملــن خــال عــام 2020
ارتفعــت  ، 5%مش ـرا إىل إطــاق الفريــق خــال العــام
املــايض  3مبــادرات تتمثــل يف مبــادرة حوافــز  ،ومبــادرة
إســعاد  ،ومبــادرة وقايتكــم تهمنــا التــي أدت إىل حصــول
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى املراكــز األوىل
عــى مســتوى القيــادات يف مجــاالت أفضــل جهــة يف
نســبة االســتجابة  ،والســمعة كمــكان عمــل  ،ويف توفــر
كافــة املــوارد الالزمــة ألداء املوظــف ملهامــه الوظيفيــة ،
ويف الشــعور باألمــان الوظيفــي والفخــر بجهــة العمــل ،
ويف حصــول الرضــا عــن التواصــل الداخــي .

محطة شرطية

 mخالل استضافته ببرنامج العين الساهرة
العميد الطير  :شرطة رأس الخيمة تعاملت بحرفية عالية مع كورونا وحققت نجاحات مشهودة
تحت مضلة احتفاالت وزارة الداخلية باليوبيل

الذهبي أكد العميد جمال أحمد الطير مدير عام
الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس

الخيمة أن القيادة بمختلف إداراتها وأقسامها
ومراكزها ضربت مثاال يحتذى به في التعامل

مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19
انعكس من خالل سلسلة النجاحات التي تمكنت
من تحقيقها بالرغم من التأثيرات السلبية التي
اجتاحت العالم بفعل هذا الفيروس .

جــاء ذلــك خــال اســتضافة ســعادته يف الحلقــة الثالثــة مــن حلقــات برنامــج
العــن الســاهرة التــي تنظمهــا إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة يف رشطة رأس
الخيمــة بالتعــاون مــع املكتــب اإلعالمــي الحكومــي وإذاعــة رأس الخيمــة.
حيــث رحــب مقــدم الحلقــة بســعادة مديــر عــام املــوارد والخدمــات
املســاندة ثــم تطــرق إىل أبــرز العناويــن الخاصــة بآخــر أخبــار القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة خــال الفــرة املاضيــة فيــا اســتعرض التقريــر
املعــد للحلقــة أبــرز املهــام واملســؤوليات العمليــة التــي تقــوم بهــا اإلدارة
العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة ودورهــا يف توفــر بيئــة العمــل
املثاليــة لجميــع منتســبي القيــادة يف مختلــف املواقــع الوظيفيــة عــر تســخري
الخــرات البرشيــة واالمكانيــات املاديــة باإلضافــة إىل رشاكتهــا مــع هيئــة
املــوارد العامــة التــي لعبــت دورا مهــا يف تعزيــز الحالــة األمنيــة باإلمــارة .
وأَضــاف ســعادة العميــد جــال الطــر أن جائحــة "كوفيــد  "19دفعــت
باتجــاه خلــق بيئــة عمــل وآليــة جديــدة لضــان اســتمرارية األعــال دون
التأثــر الســلبي عــى مجريــات ســر العمــل ســاهمت يف توفــر مســافة مــن
خــال تطبيــق العمــل عــن بعــد حفاظ ـاً عــى ســامة املوظفــن وصحتهــم
العامــة تقــدر ب  509آالف و 80كيلومـرا خــال  3أشــهر مــن العــام املــايض

فيــا تــم عقــد  723اجتامع ـاً رقمي ـاً عــن بعــد بلغــت إجــايل دقائقــه 43
ألفــا و 380دقيقــة  ،مش ـرا إىل أنــه تــم اللجــوء إىل التطبيقــات واملنصــات
الذكيــة واســتغاللها بأحســن طريقــة ممكنــة وتســخريها لخدمــة العمــل
الرشطــي واألمنــي يف اإلمــارة خــال الجائحــة كان لــه أكــر األثــر يف الحفــاظ
عــى ســامة املوظفــن واملراجعــن وضــان اســتمرارية تقديــم الخدمــات
للجمهــور.
ولفــت ســعادته إىل حــرص القيــادة العامــة عــى تطويــر خدماتهــا والنهــوض
بالعمــل الرشطــي ألقــى الحــدود املمكنــة مــن خــال انشــاء املبــاين الحديثة
الذكيــة التــي تتوافــق وطبيعــة العمــل الرشطــي وتحديث أســطول الســيارات
واآلليــات والحــرص عــى تقييــم أداء منتســبيها بشــكل دوري وتكريــم
املتميزيــن منهــم  ،موضحــا أن الشــارة التعريفيــة لرشطــة رأس الخيمــة
حققــت األهــداف املطلوبــة وســاهمت يف إب ـراز صفــة الضبطيــة القضائيــة
لرجــال الرشطــة يف الحــوادث املفاجئــة ورسعــة االســتجابة التــي تعــزز العمــل
الرشطــي فيــا لعــب نظــام حاميــة الــذي يضــم أكــر مــن  151ألــف كامـرا
دورا ً حيوي ـاً ومحوري ـاً يف خفــض نســبة الجرائــم وخاصــة املقلقــة منهــا مبــا
انعكــس باإليجــاب عــى معــدالت الشــعور باألمــان عــى مســتوى اإلمــارة .
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ً
ُ ّ
 mتزامنا مع احتفاالت الدولة بيوم زايد للعمل اإلنساني ويوم ًالعمال العالمي

شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة ( للعمال  ..شكرا لكم)

يف ظــل احتفــاالت وزارة الداخليــة ،باليوبيــل الذهبــي
واالســتعداد للخمســن ،أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،متمثلــة بــإدارة املــرور والدوريــات -
فــرع التوعيــة واإلعــام املــروري ،مبــادرة تحــت شــعار
"لل ُعـ ّـال  ..شــكرا ً لكــم" وذلــك تزامن ـاً مــع احتفــاالت
الدولــة بيــوم زايــد للعمــل اإلنســاين ،الــذي يوافــق 19
التاســع عــر مــن شــهر رمضــان ،ويــوم ال ُعـ ّـال العاملــي
الــذي يصــادف األول مــن مايــو كل عــام ،حيــث تهــدف
ــال مقدمــي الخدمــات
املبــادرة إىل تكريــم فئــة ال ُع ّ

األساســية ،وشــكرهم عــى املجهــودات التــي يقدمونهــا،
مبنتهــى الــوالء واألمانــة واإلخــاص.
وتقديـرا ً لإلنســان واحرتامـاً لذاتــه وكيانــه ،كــرم ســعادة
املقــدم الدكتــور محمــد عبداللــه البحــار مديــر إدارة
املــرور والدوريــات باإلنابــة ،كالً مــن الســيد روبــل ميــاه
محمــد ميــاه ،والســيد هــارون ســعيد اللــه ،مــن دائــرة
الخدمــات العامــة بــرأس الخيمــة ،يف مواقــع عملهــم
عــى كورنيــش القواســم ،حيــث تــأيت هــذه املبــادرة مــن
منطــق حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،

عــى تقديــر جهــود فئــة مقدمــي الخدمــات األساســية،
رغبــة يف إســعادهم ،تقديــرا ً لجهودهــم الفعالــة
واملثمــرة.
ومــن جانبــه ،أكــد ســعادة العميــد الدكتــور محمــد
ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطة
راس الخيمــة ،بــأن هــذه املبــادرة جــاءت مبناســبة
االحتفــال بيــوم زايــد للعمــل اإلنســاين ،الــذي تزامــن
هــذا العــام ،مــع يــوم ال ُعـ ّـال العاملــي الــذي يصــادف
األول مــن مايــو مــن كل عــام ،مواصلــة لجهــود املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،بــاين ومؤســس
الدولــة ،الــذي كــرس ُجــل جهــوده لبنــاء وخدمــة
اإلنســان أســمى مخلوقــات اللــه ،حرصــاً عــى رفعتــه
وإســعاده ،واحــرام ذاتــه ،كــا ان تكريــم اإلنســان ال
يعــر فقــط عــن متاســك املجتمــع املرتاحــم الــذي نعيــش
فيــه ،ولكــن يعــر أيضــاً عــن قيــم إســامية أصيلــة
ومبــادئ حضاريــة تدعونــا دامئــاً لإلحســان للجميــع.
واضــاف ســعادته ،بــأن ال ُعـ ّـال هــم رشكاء مســرة البنــاء
والتنميــة والتطويــر يف دولــة االمــارات ،فتحيــة اجــال
وتقديــر نوجههــا للعــال ولإلنســان يف ارجــاء دولتنــا
بالتزامــن مــع يــوم زايــد للعمــل اإلنســاين ،ويــوم ال ُعـ ّـال
العاملــي ،ملســاهامتهم القيمــة ودورهــم البنــاء يف نهضــة
الوطــن وتقدمــه.

ً
 mتفعيل خدمة تسجيل المركبات إلكترونيا برأس الخيمة

مواكبة للتطلعات الحكومية وتجسيدا ً لتوجيهات وزارة الداخلية ،بتقديم خدمات
متميزة تفوق توقعات املتعاملني ،أتاحت إدارة ترخيص اآلليات والسائقني برشطة
رأس الخيمة ،خدمة تسجيل املركبات إلكرتونياً يف اإلمارة ،عن طريق موقع وزارة
الداخلية ،أو عرب قنواتها الرسمية .وأوضح سعادة العميد الدكتور محمد سعيد
الحميدي مدير عام العمليات املركزية برشطة رأس الخيمة ،بأن آلية الخدمة تتيح
للمتعاملني إمكانية تسجيل مركبات األفراد التي يتم تحويلها من إمارة اخرى أو
حيازتها ،كام تتيح تسجيل املركبات من خالل منافذ البيع ( الوكاالت ) ،وذلك من
خالل الدخول إىل موقع وزارة الداخلية ،أو إحدى قنواتها اإللكرتونية الرسمية،
واختيار الخدمة ،واتباع التعليامت يف املوقع إلدخال املستندات الرسمية املطلوبة،
ثم تفعيل الخدمة ،وذلك بهدف إتاحة الخدمات عىل مدار الساعة ،والوصول إليها
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سوا ًء عرب األجهزة االلكرتونية الشخصية أو الهواتف الذكية أو أجهزة الخدمة الذاتية،
سعياً إلسعاد املتعاملني عرب كسب ثقتهم ونيل رضاهم.
وتفصيـاً ،أشــار ســعادة العميــد الدكتــور الحميــدي ،بــأن تســجيل مركبــات األفـراد
التــي تــم تحويلهــا مــن إمــارة اخــرى أو حيازتهــا ،يتــم مــن خــال الدخــول إىل
املوقــع واختيــار شــهادة التحويــل أو الحيــازة ،ومــن ثــم اختيــار اللوحــات ســواء
لوحــة محجــوزة أو لوحــة جديــدة ( رصف تلقــايئ مــن النظــام ) ومــن ثــم اختيــار
املصنــع املــراد اســتالم لوحــات االرقــام مــن خاللــه ( مصنــع قريــة التســجيل
املتواجــد مبنطقــة ســهيلة بإمــارة رأس الخيمــة ) ومــن ثــم دفــع الرســوم ،وبعــد
إمتــام العمليــه ودفــع املســتحقات ،يتســلم املتعامــل اللوحــات مبــارشة مــن
املصنــع ،ويتــم ارســال امللكيــة مــن خــال الربيــد ،مضيفــاً بــأن آليــة تســجيل
املركبــات مــن خــال منافــذ البيــع ( الــوكاالت ) ســتتم اثنــاء قيــام املتعامــل بـراء
مركبــة مــن الوكالــة ،فتعمــل الــوكاالت عــى الدخــول إىل موقــع وزارة الداخليــة،
وتســجيل املركبــات بإســم العميــل مبــارشة ودفــع الرســوم ،ومــن ثــم يتوجــه
العميــل مبــارشة إىل مصنــع اللوحــات الســتالم لوحــات االرقــام ،ويتــم ارســال
امللكيــة عــر الربيــد للعميــل .وأكــد مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس
الخيمــة ،حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،ممثلــة يف إدارة ترخيــص
اآلليــات والســائقني ،عــى مضاعفــة الجهــود لتوفــر كافــة املــوارد واإلمكانيــات
املتاحــة التــي تســهم يف إســعاد املتعاملــن وتســهل إجراءاتهــم املروريــة املتعلقــة
بالتســجيل والرتخيــص ،ســعياً نحــو تعزيــز الخدمــات الحكوميــة املقدمــة ،توطيــدا ً
لجســور التواصــل بــن القيــادة والجمهــور.

محطة شرطية

 mتحت شعار " الحوادث ليست بمصير  ..بل إهمال وتقصير "

شرطة رأس الخيمة تشارك في أسبوع المرور العربي

شــاركت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
ممثلــة يف إدارة املــرور والدوريــات ،يف االحتفــال
بأســبوع املــرور العــريب ،الــذي تحتفــل بــه الــدول
العربيــة الشــقيقة هــذا العــام تحــت شــعار "
الحــوادث ليســت مبصــر  ..بــل إهــال وتقصــر "
للفــرة مــن  4ولغايــة  10مــن مايــو املــايض.

حيــث أوضــح العميــد الدكتــور محمــد ســعيد
الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة
رأس الخيمــة ،أن االحتفــال باســبوع املــرور العــريب،
ينظــم تحــت إرشاف األمانــة العامــة ملجلــس وزراء
الداخليــة العــرب ،تنفيــذا ً لتوصيــات املؤمتــر الثــاين
عــر لرؤســاء أجهــزة املــرور بالــدول العربيــة،
بهــدف إيجــاد أفضــل الحلــول املروريــة لضبــط أمــن
الطــرق ،والحــد مــن إصابــات ووفيــات الحــوداث
املروريــة املهلكــة ،وهــي مناســبة تعتــر مــن أهــم
املناســبات املروريــة التــي تقيمهــا إدارات املــرور
يف الــدول العربيــة ،وتعــد لهــا برامــج وأنشــطة
عــدة تتخللهــا اجتامعــات ونــدوات ،ومحــارضات
وزيــارات ميدانيــة ولقــاءات وبرامــج يبــث بعضهــا
عــر القنــوات اإلعالميــة العربيــة ،ونظــرا ً للحاجــة
إىل توحيــد الجهــود املشــركة للحــد مــن وقــوع
الحــوادث املروريــة ،تحــرص الدولــة عــى املشــاركة
مــع الدولــة العربيــة الشــقيقة ،خــال أســبوع املــرور
العــريب ،لتعزيــز توعيــة املجتمــع مروري ـاً ،والتأكيــد
عليهــم بــرورة االلتــزام بأنظمــة ولوائــح وقوانــن

الســر واملــرور عــى الطــرق ،حفاظــاً عــى أمــن
وســامة كافــة مســتخدمي الطريــق.
وأضــاف ســعادته ،أنــه تأكيــدا ً عــى أهميــة الت ـزام
الســائقني ومســتخدمي الطريــق بقواعــد املــرور
والســامة املروريــة ،ورضورة إيجــاد الحلــول الفعالــة
للتحديــات التــي تواجــه تحقيــق الســامة املروريــة
وتقليــل نســبة الحــوادث املروريــة ،جــاء شــعار
أســبوع املــرور العــريب هــذا العــام ،يرتجــم توجهــات
العــامل العــريب يف الســعي الجــاد إىل الحــد مــن
الحــوادث ،وتحقيــق الســامة املروريــة؛ الســيام أن
مــآيس الحــوادث املروريــة تشــغل جميــع املجتمعات،
وذلــك للســعي وراء إيجــاد وســائل للحــد منهــا عــى
الصعيــد االجتامعــي والنفــي واالقتصــادي ،داعيــاً
جميــع مســتخدمي الطريــق إىل االلتــزام بقواعــد
وأنظمــة الســر واملــرور والتعــاون مــع رجــال املــرور
نحــو تحقيــق مزيــد مــن االنضبــاط وااللتـزام لخفــض
الحــوادث املروريــة ،وخلــق جيــل وا ٍع مروري ـاً ،قــادر
عــى تحمــل املســؤولية.

 mشرطة رأس الخيمة تطلق فعاليات أسبوع المرور العالمي
 2021تحت شعار (طرق للحياة)

ضمــن احتفــاالت وزارة الداخليــة باليوبيــل الذهبــي
أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،ممثلــة
بــإدارة املــرور والدوريــات ،فعاليــات اســبوع املــرور
العاملــي لعــام  2021تحــت شــعار ( طــرق للحيــاة )
وذلــك ضمــن إطــار الربامــج الخاصــة برتســيخ مبــادئ
الثقافــة املروريــة ،مــن خــال نــر برامــج التوعيــة
املروريــة بــن كافــة رشائــح املجتمــع ،تجســيدا ً

إلســراتيجية وزارة الداخليــة ،والقيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،بهــدف جعــل الطــرق اكــر أمنـاً .حيــث
دشّ ــن العميــد أحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة
املــرور والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،وبحضــور
املقــدم الدكتــور محمــد عبــد اللــه الب ّحــار نائــب
مديــر إدارة املــرور والدوريــات ،فعاليــات اســبوع
املــرور العاملــي تحــت شــعار ( طــرق للحيــاة ) مــن

خــال تفعيــل نظــام العــروض االلكرتونيــة يف مركــز
الحمـرا مــول التجــاري ،والتــي يتــم مــن خاللهــا عــرض
فيديوهــات توعويــة مروريــة ،ونصائــح وإرشــادات
حــول الســامة املروريــة.
وأكــد العميــد النقبــي ،حــرص رشطــة رأس الخيمــة،
عــى ضبــط أمــن الطــرق الداخليــة والخارجيــة ،عــر
أجهــزة املراقبــة وتكثيــف تواجــد الدوريــات املروريــة،
ونــر التوعيــة املروريــة املســموعة واملقــروءة عــر
الصحــف اليوميــة وكافــة منصــات مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،لنــر وتعزيــز الوعــي املــروري لقائــدي
املركبــات ،مضيفــاً بــأن تحمــل املســئولية يكمــن يف
تحقيــق الســامة املروريــة للجميــع عــى الطريــق،
ويبــدأ ذلــك بااللتـزام بقواعــد الســر واملــرور ،مشـرا ً
إىل ان أســبوع املــرور العاملــي ،يجســد الهــدف
االســراتيجي املتمثــل يف جعــل الطــرق اكــر أمنــاً
مــن خــال تطبيــق أعــى معايــر الســامة لقائــدي
املركبــات ومســتخدمي الطريــق ،كــا يهــدف إىل
تعزيــز االلتـزام والتقيــد باألنظمــة والقواعــد واللوائــح
املروريــة للمســاهمة يف الحــد مــن الحــوادث املروريــة
واإلصابــات والوفيــات الناجمــة عنهــا.
العدد (  ) 296يـ ــونيـ ـ ـ ــو 2021
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محطة شرطية

قائد عام الشرطة
 mتحت رعاية سعادة ً
العميد بن نصيب يشهد حفل تخريج  58منتسبا لدورتين متخصصتين بمركز التدريب

تحــت رعايــة ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة شــهد ســعادة
العميــد عــادل بــن نصيــب النعيمــي مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة باإلنابــة حفــل تخريــج  58منتســبا
مــن دوريت التأهيــل املهنــي ملســتجدي الرشطــة ،
واالســتجابة الفوريــة املســلحة يف قاعــة مركــز تدريــب
الرشطــة بحضــور العقيــد الدكتــور نــارص محمــد البكــر
مديــر املركــز  .وأوضــح العقيــد الدكتــور البكــر أن
الربنامــج التدريبــي واألكادميــي لــدورة التأهيــل املهنــي

ملســتجدي الرشطــة اشــتمل عــى حزمــة متنوعــة مــن
املوضوعــات التــي تتعلــق بلوائــح الضبــط والربــط
العســكري  ،وقانــون العقوبــات وقانــون االجــراءات
الجزائيــة وقانــون الرشطــة  ،وحقــوق وواجبــات رجــال
الرشطــة  ،ومهــام وواجبــات رجــال البحــث والتحــري
 ،واملخــدرات  ،واملــرور والرتخيــص  ،حقــوق اإلنســان
والرشطــة املجتمعيــة باإلضافــة اىل تدريــب املشــاة
واألســلحة والرمايــة لتأهيــل املنتســبني للقيــام باملهــام
والواجبــات املوكلــة إليهــم عــى أكمــل وجــه.

وأضــاف أن برنامــج دورة االســتجابة الفوريــة املســلحة
تضمــن التعــرف عــى مختلــف الجوانــب األمنيــة ،
الفتــا إىل أنــه وبالرغــم مــن تداعيــات تفــي جائحــة
"فــروس كورونــا املســتجد" إال أن هــذه الربامــج
التدريبيــة ســاهمت يف خلــق جيــل واع متمــرس يف
العمــل الرشطــي وقــادر عــى التعامــل مــع كافــة أنــواع
املهــام بســهولة واحرتافيــة ومهنيــة فضــا عــن رسعــة
انجــاز املعامــات  ،وخفــض نســبة األخطــاء اإلجرائيــة ،
ورسعــة كشــف البالغــات املجهولــة  ،وتســهيل إجـراءات
القبــض والتفتيــش  ،وتعزيــز رضــا املتعاملــن بالخدمــات
املقدمــة ورفــع اللياقــة البدنيــة والذهنيــة للمتدربــن.
وأثنــى مديــر مركــز تدريــب رشطــة رأس الخيمــة عــى
جهــود كافــة املحارضيــن واملدربــن واملرشفــن واإلداريني
باملركــز ويف إدارة املهــام الخاصــة املثمــرة التــي كان لهــا
أكــر األثــر يف انجــاح الدورتــن .
وتخلــل الحفــل عــرض فيديــو مــريئ عــن الدورتــن
تبعــه تكريــم ســعادة العميــد عــادل النعيمــي للمدربــن
واملرشفــن عــى الــدورات وأصحــاب املراكــز األوىل ،
متمنيــا لهــم دوام التوفيــق والســداد يف خدمــة الوطــن
وتقديــم الخدمــات الرشطيــة واألمنيــة بحرفيــة وجــودة
عاليــة .

 mتشمل األسواق والمراكز التجارية والشوارع الرئيسية...
المرور والدوريات تطلق حملة "كلنا بالميدان" بمشاركة  100دورية

أطلقــت اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة ممثلــة
بــإدارة املــرور والدوريــات مبــادرة " كلنــا بامليــدان "
التــي تضمنــت نــر " 100دوريــة" عســكرية ومدنيــة
ورقبــاء ســر يف األســواق واملراكــز التجاريــة والشــوارع
الرئيســية واملناطــق الحيويــة باإلمــارة لضــان
انســيابية الحركــة املروريــة ومنــع وقــوع االزدحامــات
الخانقــة خــال إجــازة عيــد الفطــر الســعيد  .وقــال
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املقــدم الدكتــور محمــد البحــار مديــر إدارة املــرور
والدوريــات يف رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة إن إطــاق
هــذه الحملــة يــأيت متاشــياً مع توجيهــات ســعادة اللواء
عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة الهادفــة إىل الوصــول ألعــى مســتويات
الســامة واألمــن املــروري يف الطرقــات خاصــة مــع
تزايــد أعــداد املركبــات واألفـراد يف الطرقــات واألســواق

واملناطــق الحيويــة خــال اإلجــازة  ،مشـرا ً أن املبــادرة
تضمنــت توزيــع ونــر  100دوريــة عســكرية ومدنيــة
ورقبــاء ســر يف هــذه األماكــن لتحقيــق االنســيابية يف
حركــة الســر واملــرور والوقــوف عــى تطبيــق الت ـزام
الجمهــور باإلجــراءات االحرتازيــة الخاصــة بالوقايــة
مــن فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد  "19وباألنظمــة
والقوانــن املروريــة مــن قبــل الســائقني واملــارة وضبط
املتســولني .
وأكــد البحــار أن تنفيــذ هــذه املبــادرة يعكــس حــرص
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى ســامة
مســتخدمي الطــرق ومرتــادي األســواق والحــد مــن
وقــوع أيــة إزدحامــات قــد تعرقــل الســر وتــؤدي
لوقــوع حــوادث مروريــة مــن املمكــن أن ينجــم عنهــا
خســائر برشيــة أو ماديــة  ،مشــددًا عــى أهميــة
تعــاون الجمهــور مــع هــذه املبــادرات التــي تهــدف يف
املقــام األول حاميتهــم وتقديــم الخدمــة لهــم وذلــك
عــر االلتـزام الكامــل بالقوانــن واألنظمــة وبتعليــات
رجــال الرشطــة تحقيقــا للمصلحــة العامــة .

محطة شرطية

 mأفرع الشرطة المجتمعية بمراكز الشرطة الشاملة برأس الخيمة
ينفذون حملة "حقوق وواجبات العمال"
نفــذت األفــرع الجغرافيــة إلدارة الرشطــة املجتمعيــة
مبراكــز الرشطــة الشــاملة يف رأس الخيمــة  ،الحملــة
التوعويــة "حقــوق وواجبــات العــال"  ،ضمــن منطقــة
اختصــاص كل فــرع  ،والهادفــة إىل تقديــم التوعيــة
واإلرشــاد الالزمــن لفئــة العاملــة للحفــاظ عــى األمــن
واألمــان وتقديــم أفضــل الخدمــات بــكل جــودة وكفــاءة
وشــفافية  ،للمســاهمة معـاً يف تحقيــق الســعادة للجميع.
وأكــدت الرشطــة املجتمعيــة بأنهــا تســعى جاهــدة ضمــن
خطتهــا الســنوية إىل تعزيــز الثقافــة األمنيــة لــدى كافــة
رشائــح املجتمــع عــر االلت ـزام بالتعليــات املعمــول بهــا
عــى مســتوى الدولــة  ،وتوعيتهــم بالســلوكيات الصحيحــة
واالبتعــاد عــن الظواهــر الســلبية مــن أجــل توفــر
بيئــة آمنــة بعيــدة عــن املشــاكل مــن خــال تعريفهــم
بالحقــوق والواجبــات .

 mجهود جبارة لفريق البحث واالنقاذ المشترك

إنقاذ طفل آسيوي تاه في جبل ينس برأس الخيمة لمدة  12ساعة
أنقــذت العنايــة اإللهيــة والجهــود الحثيثــة لفريــق بحــث مشــرك ضــم رشطــة رأس
الخيمــة وإدارة الدفــاع املــدين وعــدد مــن الجهــات حيــاة طفــل مــن الجنســية اآلســيوية
يبلــغ مــن العمــر عامــن وتســعة أشــهر تــاه لنحــو  12ســاعة يف منطقــة وعــرة يف جبــل
ينــس عــر يــوم الجمعــة .
تفاصيــل هــذه الواقعــة كــا أوردتهــا القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة بــدأت
بتلقــي غرفــة العمليــات بالغ ـاً مــن أرسة آســيوية قبيــل مغيــب شــمس يــوم الجمعــة
املــايض يفيــد بفقدانهــا طفلهــا يف منطقــة "جبــل ينــس" أثنــاء رحلــة عائليــة إىل املنطقــة
وفشــل محاوالتهــم يف العثــور عليــه.
وأضافــت رشطــة رأس الخيمــة أنــه فــور تلقــي البــاغ انتقلــت عــى وجــه الرسعــة إىل
املــكان جميــع الفــرق املعنيــة وتــم تشــكيل فريــق بحــث متكامــل ضــم عنــارص مــن
التحريــات واملباحــث الجنائيــة  ،وادارة الدفــاع املــدين بــرأس الخيمــة  ،وقســم االنقــاذ
واالســعاف الوطنــي  ،ووحــدة الــكالب البوليســية  ،ودوريــات الرشطــة املتخصصــة ،
ومركــز رشطــة الدقداقــة الشــامل  ،وأهــايل املنطقــة وفريــق "هـزاع فـزاع للمغامـرات"
باإلضافــة إىل طائــرة عموديــة مــن املركــز الوطنــي للبحــث واإلنقــاذ لتبــدأ عمليــة
البحــث الواســعة بالرغــم مــن حلــول الظــام عــى الطفــل املفقــود عــى مــدار حــوايل
 12ســاعة متواصلــة تكللــت بالنجــاح يف اليــوم التــايل مــن خــال عثــور أحــد أعضــاء
فريــق "ه ـزاع ف ـزاع للمغام ـرات" عــى الطفــل نامئ ـاً دون أن يتعــرض أليــة إصابــات
تذكــر ســوى بعــض الخــدوش البســيطة ،وتــم تســليمه لوالديــه وســط أجــواء تغمرهــا
الســعادة والفرحــة  .وأهابــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة مبرتــادي املناطــق
الجبليــة بتوخــي الحــذر ومراقبــة ومتابعــة أطفالهــم خــال تواجدهــم يف مثــل هــذه
املناطــق الوعــرة حفاظــا عــى ســامتهم مــن الفقــدان أو مــن الســقوط  ،مشــيدة
وشــاكرة لجهــود كافــة املشــاركني يف عمليــة البحــث بشــكل عــام وفريــق ه ـزاع ف ـزاع
للمغامـرات عــى وجــه الخصــوص ملــا بذلــوه مــن جهــود جبــارة يف عمليــة البحــث عــن
الطفــل املفقــود والعثــور عليــه واعادتــه إىل حضــن والديــه ســاملاً معــاىف .
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انتشارها يهدد األجيال ...

ً
ً
المخدرات منبعا للشر … ومعوال للهـدم

تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة مع بقية دول العالم «باليوم العالمي لمكافحة المخدرات» والذي يصادف في  26من يونيو
ً
سنويا  ،وإن احتفال الدولة بهذه المناسبة مع بقية دول العالم يؤكد حرصها على التصدي لخطر المخدرات ووقاية المجتمع من
سمومها .وقد استطاعت دولة اإلمارات وبجهودها الحثيثة تحقيق انجازات كبيرة ومبهرة في عمليات ضبط المتهمين في جرائم

المخدرات  ،والتصدي لهم ولكل من تسول له نفسه اإلخالل بأمن البالد من مهربي ومروجي المخدرات والقبض على مرتكبيها مهما
كلف األمر .و إن التصدي لهذه اآلفة الخطيرة ومكافحتها ليست حكرا على رجال الشرطة واألجهزة األمنية فقط  ،وإنما هي قضية
تهم المجتمع بما فيه من مؤسسات حكومية وأهلية وجمعيات نفع عام  ،ناهيك عن المسؤولية التي تناط بأجهزة ووسائل

اإلعالم وأولياء األمور  ،حيث البد للجميع أن يعملوا بيد واحدة من أجل الحفاظ على األبناء وفلذات األكباد لوقايتهم وحمايتهم من
الوقوع في براثن هذه السموم  ،وعبر تعاون جميع الجهات لنصل غايتنا المنشودة  .وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
كان " للعين الساهرة " جولة مع بعض الجهات التي تعنى بهذا األمر .

تحقيق  :النقيب حسن المنصوري
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المخدرات
جريمة بحق
نفسك وأسرتك
والمجتمع
العقيد إبراهيم جاسم الطنيجي

الرائد عبد الناصر خليل الشيراوي

النقيب سيف سالم الخاطري

الدكتور ممدوح مختار

وقيادتنا الرشيدة مل تدخر جهدا للحفاظ عىل املجتمع من مخاطر تلك السموم
نسهر على أمن المجتمع
العقيد إبراهيم الطنيجي مدير إدارة مكافحة املخدرات يف رأس الخيمة أكد  :أن ومن يروج ويتاجر بها  ،فحري بنا أن نرد الجميل للوطن وقيادته الحكيمة.
وزارة الداخلية تبذل جهودا كبرية يف سبيل محاربة املخدرات والرضب بيد من
االحتفالية تسهم في رفع مستوى الوعي
حديد عىل كل من تسول له نفسه املتاجرة يف أرواح وسالمة الناس  ،واإلرضار
الرائد عبد النارص خليل الشرياوي رئيس قسم مكافحة املخدرات برشطة رأس
باقتصاد الدولة وأمنها واستقرارها .
وأوضح أن األجهزة األمنية والرشطية وكافة الجهات املعنية يف الدولة تتوىل مهام الخيمة تحدث قائال  :احتفال الدولة باليوم العاملي للمخدرات له داللة وتأكيد
ومسؤوليات جسيمة يف مجابهة ومواجهة مهريب ومروجي ومتعاطي املخدرات عىل إن اإلمارات تعمل و بإرصار عىل توجيه رسالة للعامل مفادها بأننا نعمل
مبختلف أصنافها  ،ويسهر منتسبوها عىل أمن وراحة املواطن واملقيم ونرش عىل مكافحة املخدرات بكل عزم ونسعى جاهدين ملحاربة هذه اآلفة  ،وتعلن
الوعي بني فئات املجتمع لتبيان مخاطر السقوط يف رشك هذا الوباء العاملي للجميع بتصديها لتجار ومروجي ومتعاطي املخدرات  ،كام إنها تعمل بكل
اآلخذ بالتزايد  ،والذي يستهدف الشباب عىل وجه التحديد  .مام يتطلب من الوسائل من أجل الحفاظ عىل أبنائها وحاميتهم من الوقوع يف هذا املستنقع
أولياء األمور غرس الوازع الديني واألخالقي يف أبنائهم منذ الصغر وتحصينهم ضد والوصول بهم إىل بر األمان  ،ليكونوا طاقات منتجة تسهم يف خدمة الوطن .
االنجرار وراء هذه اآلفة التي تحصد األرواح وتلقي بأصحابها واملتعاملني بها يف وتكمن أهمية االحتفالية بأنها ترفع من درجة الوعي وليكون لها مردود طيب
عىل األفراد ،كام تعرفهم بخطورة املخدرات وتأثريها .وتعد هذه االحتفالية
املؤسسات العقابية واإلصالحية .
نتوجه مبيلء قلوبنا الناصحة للشباب رضورة االختيار السليم للصحبة النافعة  ،للتواصل بني رجال املكافحة واملجتمع  ،وتؤكد عىل تضافر الجهود بني وزارات
واالبتعاد عن السوء بكل اشكاله سواء متثل ذلك السوء بشخص أو مكان أو توجه .وهيئات اتحادية ومحلية للحد من انتشارها .
والتفكري باملستقبل الذي يخدم بالدنا وتوجهاتنا يف البناء  ،والوطن أوىل بأبنائه  ،مضيفا بأن املكاسب التي تحققت من خالل اليوم العاملي متثلت يف االرتقاء
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المستشار القانوني سعد محمد ابو زيد

باملجتمع وتوصيل رسالة للجيل الجديد ملعرفة الصواب والخطأ  ،واألخذ بأيدي
الشباب نحو النهج الصحيح  ،وتوعيتهم بأهمية االلتزام وانعكاس ذلك عىل
حياتهم  ،وألولياء األمور واألرس نقول البد وأن يكونوا قريبني من ابنائهم
ورضورة ببناء عالقة ايجابية معهم واالهتامم بهم وتكثيف الرقابة لحاميتهم
من الفراغ وأصدقاء السوء  ،ومجرمي اإلنرتنت والغرباء الذين يرتبصون بهم عرب
مواقع التواصل االجتامعي .
الوقاية مسؤولية مشتركة

ويرى النقيب سيف سامل الخاطري مدير فرع التوعية والرعاية الالحقة بإدارة
مكافحة املخدرات  :إن الوقاية من املخدرات مسؤولية مشرتكة بني الفرد واألرسة
 ،واملجتمع ومؤسسات الدولة  ،لذلك عىل كل فرد معرفة الصواب من الخطأ
وعدم االستسالم للضغوطات النفسية والخارجية  ،عرب تقوية الوازع الديني الذي
يحمي ويحصن النفس  ،باإلضافة إىل أهمية التدقيق يف اختيار الرفقة الصالحة
 ،وتجنب رفقاء السوء واالبتعاد عن حب التجربة والتقليد األعمى.
مؤكدا ً بأنهم ماضون بقوة وعزمية يف التصدي آلفة املخدرات  ،وال تهاون أو
تساهل يف مالحقة متعاطي املخدرات لحامية املجتمع من رشورهم  .وعىل أبناء
الوطن من رشيحة الشباب االنتباه والحيطة والحذر من مغبة الوقوع ضحية
لهذه السموم وتجارها ومروجيها  ،وأن يحرصوا عىل سالمتهم وسالمة مجتمعهم.
ومثن الخاطري جميع الجهود التي تبذل للتصدي لهذه السموم  ،واصفاً
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اإلعالمي نضال القاضي

االحتفال باليوم العاملي للمخدرات بأنه فرصة يك يتعرف املجتمع وبشكل أكرب
عىل خطورتها واإلملام بآثارها السلبية املدمرة القاتلة  .كام يهدف إلبراز الدور
الحيوي لألرسة و املساهمة بحامية األبناء من مخاطر املخدرات  .قائالً عىل
الوالدين إدراك مسؤوليتهم يف هذا الجانب والقيام بدورهم عىل أكمل وجه
للحفاظ عىل األبناء والوصول بهم إىل بر أالمان .
التفكك األسري واإلهمال يؤدي لإلدمان

من جانبه يقول الدكتور واالستشاري للعالج النفيس السلويك ممدوح مختار  :يخطئ
من يظن إن اإلدمان عىل املخدرات نزهة رسيعة ممتعة دون أن يدفع كل متعاطي
مثن هذا االندفاع نحو الال عودة أو املجهول .وتكمن أسباب تعاطي املخدرات يف
محورين أساسيني أحداهام له عالقة بالشخص نفسه  ،واألخر من األسباب املهيأة
املحيطة بالشخص.
ولعل أهم األسباب التي تدعوا إىل اإلدمان هي األسباب النفسية  ،إذ إن تعرض
شخص ما لصدمة نفسية طارئة ،قد تكون أحد ردود األفعال لها هو البدء بالتعاطي ،
وبتزايد آثار األزمة أو الصدمة النفسية يتحول من مجرد متعاطي إىل (إدمان مزمن)
 ،كام لوحظ إن تعرض الشخص ملزيد من الضغوطات الحياتية كالفشل الدرايس
 ،أو موت أحد األبوين أو الخسارة املادية ممكن أن يكون أرض خصبة لتنامي
مفاهيم التعاطي واإلدمان  .كام إن اإلصابة ببعض االضطرابات النفسية قد تكون
سبباً للتعاطي منها االكتئاب والقلق واملخاوف  ،وهناك دراسات نفسية ثبت من
خاللها ربط اإلدمان بنمط الشخصية  ،بالتايل كل أساليب العالج واملواجهة تستند

تحقيق

دراسات

عىل منط الشخصية السائد لدى املدمن  .والسؤال املحري عرب رحلة العالج من أين
نبدأ هل بشخصية املدمن ورغبته يف اإلقالع  ،أم هل ستتجه األساليب العالجية
والتدخل لخفض الطلب عىل املخدرات  ،أي التأهيل النفيس والسلويك واملعريف ،
والوجداين والديني والدرايس  ،والريايض والوظيفي  ،أم سنسعى جميعا للتصدي
إلحباط كل الهجامت الرشسة التي تعمل عىل توفري مواد اإلدمان  ،ما يتطلب تضامن
وتعاون كل اإلطراف للتصدي لهذه اآلفة الرشسة .
آفة كل العصور

ووصف املستشار القانوين سعد محمد ابو زيد املخدرات بأنها آفة كل العصور ،
وخطورتها أكرث من "كوفيد  " 19حيث تتسبب بتدمري دول وتقيض عىل املاليني من
البرش حول العامل  ،وتعود أسباب لجوء البعض للمخدرات من باب التقليد األعمى
للغرب عرب متابعة األفالم واملسلسالت التي تتناول مشاهد للتعاطي  ،واالعتقاد
الخاطئ بأن املخدرات تسهم يف حل مشاكلهم  ،إضافة للهروب من الواقع والعيش
يف األوهام .
معرجاً بالقول بأنه ميكن التصدى ملحاربة املخدرات وحامية األبناء عرب االهتامم
برعاية النشء وتوجيههم خالل مراحلهم الدراسية  ،ال سيام املرحلة اإلعدادية وما
بعدها عرب نرش التوعية بإشكالها وىف كل األماكن التي يتواجد بها الشباب ،
ناهيك عن أهميه غرس القيم واملفاهيم الدينية لديهم  ،ومتابعه الوالدين واستمرار
ووقوفهم مع أبنائهم ومرافقتهم ومعرفة خطواتهم .
ومثن أبو زيد جهود الدولة وما تقوم به لخدمه املجتمع وحامية أفراده من كل
املخاطر  ،والتي أمثرت نتائج ملموسة ونجحت يف تحجيم انتشار املخدرات وحامية
أبنائها منها  .كام قامت الدولة بإنشاء املصحات العالجية والنفسية لعالج وتأهيل
املتعاطني برسيه تامة مع تقديم الدعم النفيس واالجتامعي واستيعاب العائدين من
اإلدمان  ،وإعادة تأهيلهم يف املجتمع وبناء رشاكات فعالة مع املؤسسات والهيئات
املحلية واإلقليمية والعاملية املختصة مبعالجة اإلدمان ومكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية  ،عالوة عىل تأهيل كوادر وطنية قادرة عىل تقديم الخدمات العالجية .
قائالً مبناسبة اليوم العاملي للمخدرات أوجه الشكر والتقدير لرجال مكافحة
املخدرات عىل مايقومون به من جهود كبرية يف سبيل حامية املجتمع وصونه من
هذه السموم  ،فهم يستحقون منا الشكر واالمتنان .
نجاحات وخطط مدروسة لحماية المجتمع

اإلعالمي نضال القايض أعترب هذه االحتفالية فرصة لتسليط الضوء عىل جهود
الدول يف التصدي لعصابات املخدرات التي تتفنن يف أساليب التهريب .وتعمل
اإلمارات عىل االحتفال سنويا مع دول العامل بهذه املناسبة حيث تقوم األجهزة
املعنية بوزارة الداخلية والقيادات العامة للرشطة عىل مستوى الدولة بعمليات
التوعية والتوجيه عرب مختلف الوسائل لتبيان مخاطر تلك السموم وعمليات
مكافحتها والحد من انتشارها بني أبناء الدولة واملقيمني  ،كام أسهمت جهودهم
بالكثري من النجاحات يف رضب املروجني وعصابات التهريب .
واسرتسل بالقول بأن وزاره الداخلية والجهات املعنية تسري بخطط مدروسة
لحامية املجتمع من هذه اآلفة القاتلة  ،ومن خالل املتابعة لإلخبار التي تصلنا
ندرك ونلمس الجهود الكبرية التي تبذلها هذه الجهات لحامية ووقاية املجتمع
من مخاطر املخدرات .وال ميكن لنا حرص تلك الجهود  ،إال إن أخرها ما أعلنته
القيادة العامة لرشطة ديب عندما ألقت القبض عىل ( مايكل بول موغان ) من
الجنسية األوروبية املالحق منذ مثاين سنوات  ،وهو أحد املطلوبني يف بالده و
يشتبه بتورطه يف مخطط لتهريب كميات كبرية من ( الكوكايني )  ،حيث القت
عىل جهودها الحثيثة يف هذا الشأن إشادة من السلطات املختصة يف وطنه  .و يف
هذا السياق نقول عىل الجميع أن يقوم بواجبه ليسهم يف تحقيق الغايات التي
ينشدها الجميع بالحد والقضاء عىل تلك السموم القاتلة .
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إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

إلى متى ؟
إن االحتفال باليوم العاملي ملكافحة اخملدرات يعد
فرصة لتذكري الدول واجملتمعات باألخطار الكبرية
للمخدرات والتحديات التي تشكلها يف الكثري من
اجملتمعات نظرًا ملا تخلفه من أضرار أمنية ،وصحية
واجتماعية واقتصادية تصيب األفراد واجملتمعات
يف وقت واحد األمر الذي يتطلب تضافر جهود دول
العامل يف التصدي لهذه اآلفة التي تشكل خطرًا على
جمتمعاتنا ،وتهدد أمن واستقرار دولنا .
إن الوضع احلايل ملشكلة اخملدرات على املستوى
احمللي واإلقليمي والعاملي يتطلب منا ضرورة
مكافحتها وتعزيز أوجه التعاون بني اجلهات املتخصصة
يف هذا اجملال ،وعلى كافة املستويات الوطنية
واإلقليمية والدولية حتى يتسنى تطويقها وشل
حركة عصابات تهريب اخملدرات ،واحلد منها عرضًا
وطلبًا ،وهذا ما سعت وزارة الداخلية إىل حتقيقه من
خالل وضع السياسة العامة ملكافحة اخملدرات للحد
من العرض والطلب عليها ،ولتقول ملروجيها كفاية
عبثًا يف اجملتمع.
اننا ندرك يف وزارة الداخلية أن التصدي لظاهرة
اخملدرات واجب وطنـي ومسؤولية جمتمعية لذا
نتوجه إىل اآلباء وأولياء األمور بضرورة مراقبة سلوك
ابنائهم حتى ال يقعوا فريسة للمجرمني ورفاق السوء،
كما ننصح الشباب باحلذر من االجنراف وراء املتعة
الزائفة التي تدمر حياتهم وتؤثر على مستقبلهم .
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زيارة ميدانية

يجسد مركز شرطة المدينة في رأس
الخيمة الشامل بمبناه الجديد نموذجا مثاليا
لالستدامة حيث سيكون في المستقبل
المعيار والتصميم والشكل األساسي
للمباني الجديدة التابعة للقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة كونه مبنى صديق
للبيئة يعتمد نظام البارجيل في تصميمه
ويتمتع بمواصفات خاصة تتماشى وطبيعة
العمل الشرطي المحترف وتلبي تطلعات
وزارة الداخلية من جهة وتحقق أعلى
درجات اسعاد المتعاملين والموظفين من
جهة أخرى  .ويغطي مركز شرطة المدينة
الشامل مناطق اختصاص شاسعة من بعد
جسر رأس الخيمة حتى دوار شارع الشيخ
محمد بن زايد تضم  11ألفا و 244منزال
يقطنها  64ألف و 169شخصا  ،و 14ألفا
و 445مبنى تجاريا و 94منشأة حكومية
يتم متابعتها ومراقبتها من بل فريق
مختص من منتسبي شرطة رأس الخيمة
المخلصين الساهرين على أمن وأمان
المواطن والمقيم وسالمة ممتلكاتهم
فضال عن تقديم الخدمات الراقية لهم
وفق أعلى المعايير وأفضلها .

المبنى معيارا يحتذى به في المباني المستقبلية

مركز شرطة المدينة الشامل..

خدمات أمنية وتوعوية متميزة
تعزز األمن واألمان

تقرير :سائد الخالدي  /تصوير  :مصطفى ايبي

المقدم يوسف عبد اهلل الطنيجي

مبنى صديق للبيئة

املقدم يوسف عبد الله الطنيجي رئيس مركز رشطة املدينة
الشامل أكد أن املبنى الذي تم تصميمه مبواصفات خاصة
صديقة للبيئة تحقق االستدامة وتسهم يف تقديم الخدمة
املميزة للجمهور وتعزز الشعور باألمان لكل من يقيم يف
مناطق االختصاص يحرص عىل القيام باملهام واملسؤوليات
املوكلة إليه بكل كفاءة واقتدار مبا يلبي احتياجات
وتطلعات الجمهور ويحقق األهداف االسرتاتيجية لوزارة
الداخلية وتوجيهات القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة .
 6أفرع ووحدتي اسعاد متعاملين وعمليات إدارية

وأضاف أن املركز يقوم إىل جانب مهامه األمنية والخدمية
بدور توعوي وتثقيفي فاعل لرفع مستوى الوعي لدى
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كافة فئات ورشائح املجتمع مبختلف الوسائل املتاحة
مام ساهم يف ارتفاع مستوى الوعي لدى أفراد املجتمع
وتوجيههم التوجيه الصحيح يف حال رغبتهم يف تقديم
شكوى كون أن الرشطة غري مسؤولة عن بعض الشكاوى
التي تندرج ضمن تخصصات دوائر وجهات حكومية
أخرى كدائرة الخدمات العامة أو البلدية أو هيئة التنمية
السياحية وغريها  ،الفتا إىل أن املركز يضم  6أفرع تشمل
كال من التحقيق والبحث الجنايئ  ،واملعلومات األمنية،
واملرور والدوريات  ،والرشطة املجتمعية  ،والخدمات
املساندة  ،والحراسات باإلضافة إىل وحدة اسعاد
املتعاملني ووحدة العمليات االدارية التي تعمل جميعها
من منظومة واحدة تهدف إىل خدمة الصالح العام .

التحقيق والبحث الجنائي

من جهته أوضح النقيب فهد عبد العزيز عبد الله ضابط
التحقيق يف فرع التحقيق والبحث الجنايئ باملركز إىل
أن مهام عمل الفرع تتضمن متابعة القضايا الجنائية
واإلرشاف عىل القضايا قبل تحويلها للنيابة العامة وغريها
من متطلبات ومسؤوليات العمل  .وأشار إىل أن بالغات
مكاتب تأجري السيارات العاملة مبناطق اختصاص املركز
والخاصة بعدم سداد الزبائن املبالغ املرتتبة عليهم تتصدر
عدد البالغات الواردة للمركز والتي ميكن تقدميها عن
طريق الحضور الشخيص ملبنى املركز أو عن طريق تطبيق
وزارة الداخيل  MOIالذي ساهم يف توفري الوقت والجهد
عىل الجمهور وخفف من أعداد املراجعني  ،مؤكدا أنه يتم
التعامل مع كافة البالغات الواردة مبختلف أنواعها بجدية

زيارة ميدانية

تامة من قبل فريق العمل املختص يف الفرع .
حماية المركز وتأمين الفعاليات

ولفت النقيب سلطان أحمد النعيمي مدير فرع الحراسات
يف مركز رشطة املدينة الشامل إىل أن الفرع يقوم مبسؤولية
توفري الحامية للمركز وتأمني بواباته وتنظيم وتوزيع
الحراسات يف مناطق االختصاص فضال عن تأمني عملية نقل
املوقوفني واملشاركة يف تأمني بعض الفعاليات الخارجية .
وأفاد أن طبيعة عمل الفرع تسهم يف التعامل مع مختلف
الثقافات والطبقات املجتمعية خالل تأمني الفعاليات مام
يتطلب مهارات خاصة تسهم يف أداء املهام املوكلة وفقا
ملا هو مطلوب بالرغم من وجود حاجة ملحة لزيادة عدد
املوظفني باملركز يف ظل اتساع نطاقه الجغرايف  ،مضيفا أنه
خالل جائحة تفيش فريوس كورونا املستجد كوفيد  19زادت
املسؤولية امللقاة عىل عاتق فريق عمل الفرع خاصة مع
وجود املوقوفني ولضامن سالمتهم وسالمة املوظفني عىل
حد السواء.
توعية وتثقيف مجتمعي

من جانبه ذكر النقيب حسن عبد الله العويض مدير فرع
الرشطة املجتمعية يف املركز أن الفرع يتوىل مهام اعداد
التقارير األمنية بشكل يومي وتنفيذ الحمالت التوعوية
ضمن مناطق االختصاص واملشاركة فيها التي يتم تنظيمها
من قبل إدارة الرشطة املجتمعية  .وأضاف أن الفرع شارك
خالل جائحة تفيش فريوس كورونا املستجد بجهود مضاعفة
يف سبيل نرش الوعي املجتمعي وحث الجمهور وأفراد
املجتمع بكافة فئاته وطبقاته عىل االلتزام باإلجراءات
االحرتازية املتعلقة مبجابهة الجائحة ،مشريا إىل مشاركة
الفرع يف عدة حمالت قبيل وخالل شهر رمضان املبارك
للتحذير من ظاهرة التسول وتشجيع الجمهور عىل عدم
التعاطي مع املتسولني ورسعة االبالغ عن أماكن تواجدهم
إىل جانب املشاركة يف  8حمالت توعوية متباينة خالل الثلث
األول من العام الجاري يف مختلف مناطق رأس الخيمة .

النقيب فهد عبد العزيز عبد اهلل

النقيب سلطان أحمد النعيمي

النقيب حسن عبد اهلل العوضي

النقيب المهندس جراح جمال الطير

المالزم أول أحمد عيسى بن جعفر

المالزم صقر محمد القاسمي

المساعد أول سعود علي البادي

العريف هاجرة محمد المازمي

تصاميم خاصة
وحول املواصفات الخاصة التي يتميز بها مركز املدينة الشامل
يف التصميم والبناء أوضح النقيب املهندس جراح جامل الطري
أن املبنى يعتمد نظام الربجيل ويرشد عملية استهالك الكهرباء
واملياه إضافة لكونه مبنى صديق للبيئة يسري وفق مفهوم
االستدامة فيام يضم خدمات الرشطة والنيابة وصالة اسعاد
املتعاملني ومبنى توقيف وفق أحدث املواصفات واملعايري
النموذجية  .وأكد تصميم مبنى املركز يقوم عىل البساطة
والحداثة يف آن واحد بتقنيات عالية جدا تجعله منوذجا
يحتذى به يف مشاريع املباين املستقبلية يف الوقت الذي تم
فيه كذلك إضافة نقطة للدفاع املدين ضمن حرم املبنى لضامن
التدخل الرسيع يف حاالت الطوارئ بينام يضم سكن للموظفني
ومبان إدارية  ،الفتا إىل أن مرحلة اعداد دراسة املبنى قبيل
املبارشة يف تنفيذه ساهمت من خالل بعض األفكار ودراسة
املواصفات وتغيري املوقع يف خفض تكلفته من  23مليونا إىل
 18مليون درهم .
خدمات مرورية متنوعة
ويلفت املالزم أول أحمد عيىس بن جعفر مدير فرع املرور
والدوريات يف مركز رشطة املدينة الشامل إىل قيام الفرع
بعدة متطلبات ومسؤوليات وظيفية تشمل تحرير املخالفات
وتخطيط الحوادث التي ينجم عنها إصابات يف مناطق
االختصاص إىل جانب الدور التوعوي من خالل اطالق عدة
مبادرات تثقيفية للجمهور بالتعاون مع فرع الرشطة املجتمعية
 .وأوضح أن فرع املرور والدوريات يقوم أيضا مبراقبة الحركة
املرورية يف مناطق اختصاص املركز والعمل دون كلل أو ملل
لضامن انسيابية الحركة املرورية ومنع وقوع االزدحامات الخانقة
والحفاظ عىل أمن وسالمة مستخدمي الطرق من سائقني ومشاة
وغريهم  ،مؤكدا أهمية تعاون أفراد املجتمع يف الوصول إىل
مجتمع آمن خال من الحوادث ومن املخالفات التي يتسبب جزء
كبري منها يف وقوع الحوادث املرورية .
اسعاد المتعاملين

ويرى املالزم صقر محمد القاسمي مدير وحدة اسعاد
املتعاملني يف مركز املدينة الشامل أبان أن مهام العمل يف

الوحدة تبدأ باستقبال املراجعني واملتعاملني من لحظة
دخولهم املبنى وتوجيههم للمكان املستهدف وصوال إىل
انجاز املعاملة بشكل كامل  .وأضاف أن الصالة تعترب من فئة
السبعة نجوم وتتوافر فيها كافة االحتياجات التي تسهم يف
تسهيل رحلة املتعامل وترسيع انجاز معاملته وتقديم الخدمة
املميزة له ذات الجودة العالية يف الوقت الذي يتم فيه اعداد
احصائيات شهرية بامجازات املوظفني سعيا وراء التحسني
ولتكريم املجتهدين واملميزين منهم  ،مشريا إىل أن توفري
العديد من املعامالت عرب التطبيقات الذكية ساهمت يف خفض
أعداد املراجعني ملقر املبنى وهو ما خفف الضغط بدوره عىل
املوظفني وأتاح املجال لتقديم أفضل مستويات الخدمة .
تقارير واحصائيات أمنية

من جهته أشار املساعد أول سعود عيل البادي مدير فرع
املعلومات األمنية إىل أن الفرع يتوىل مسؤوليات تجميع
واعداد التقارير األمنية واالحصائيات الخاصة بالبحث
الجنايئ من خالل العمل امليداين ورفع تقارير بها لجهات
االختصاص املعنية  .وأوضح أن الفرع يصدر تقارير يومية
وأسبوعية وأخرى شهرية وفقا لطبيعة واحتياجات العمل
فيام يرتبط بحكم مسؤولياته بعالقة مستمرة ومتواصلة مع
فرغ التحقيق والبحث الجنايئ لتوفري كل ما من شأنه تعزيز
األمن واألمان يف ربوع االمارة .
خدمات ادارية متميزة

العريف هاجرة محمد املازمي سكرترية رئيس املركز لفتت
إىل أن مركز املدينة الشامل وبحكم اتساع النطاق الجغرايف
الذي يغطيه يتوىل مهام إدارية كبرية تتطلب التنسيق
املستمر النجازها بالوقت والشكل املناسبني مبا يحقق
أهداف وزارة الداخلية ويحقق رضا املتعاملني  .وأكدت أن
جميع األفرع والوحدات تعمل بروح الفريق الواحد وضمن
منظومة عمل متناسقة ترتكز عىل التكامل والتنافس يف
تقديم الخدمة املتميزة للجمهور وحفظ األمن والسهر عىل
راحة املواطن واملقميم .
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استطالع

مجلس الشرطة النسائي..

تمكين المرأة للشراكة في صنع المستقبل

تقرير النقيب  /زينب يحيى المعز

"الريادة يف النهوض بدور املرأة العسكرية ومتكينها لتصبح رشيكاً رئيسياً يف
التطوير والتحديث" كان الهدف الرئييس إلنشاء مجلس الرشطة النسايئ
بتوجيهات من اللواء عيل بن علوان النعيمي القائد العام لرشطة رأس الخيمة يف
عام  ،2017ليعزز بذلك دورها يف املجال الرشطي واألمني كرشيك أسايس يف صنع
املستقبل ،وقيادة مسرية التنمية املستدامة ،وذلك متاشياً مع توجهات الدولة يف
دعم مكانتها والتواجد يف ميادين العمل كافة تكامالً مع دورها كمربية لألجيال
وعامد لألرسة ،وبذلك حقق املجلس نجاحات إيجابية بارزة وأصبح عنرصا ً فاعالً
يف دعم جهود الدولة يف التعامل مع جائحة كورونا من خالل مشاركته يف مختلف
الربامج والفعاليات املجتمعية والتوعوية ،وكانت عنارصه النسائية سباقة للتواجد
يف خط الدفاع األول ومثاالً للتضحية يف سبيل رفعة الوطن .
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"العين الساهرة" التقت بالنقيب موزة راشد الخابوري رئيس مجلس
الشرطة النسائي للحديث عن مهام المجلس وأهدافه.

لقد حققت املرأة اإلماراتية يف ظل القيادة الرشيدة ،ومتابعة حثيثة من راعية
النهضة النسائية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ
العام الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة
والطفولة مكانة متميزة وريادية يف كافة املجاالت ،ويقوم املجلس الذي أنشئ
عام  2017بتشكيل فريق دائم من الرشطة النسائية ومبختلف التخصصات
والكفاءات ،بالعديد من املبادرات والفعاليات واملشاركات املجتمعية من
منطلق حرصه الكبري عىل توظيف املناسبات املحلية والعربية والدولية
التي تعنى وتختص بقضايا وشؤون املرأة ،باإلضافة إىل استعراض الجهود
التي يبذلها للمساهمة يف عملية رسم الربامج والسياسات التي متكن املرأة

استطالع

الخابوري:

حققت المرأة اإلماراتية
في ظل القيادة الرشيدة
مكانة متميزة وريادية

النقيب موزة راشد الخابوري

المساعد أول مريم أحمد السالمي

العريف نوف محمد الحفيتي

اإلماراتية من امليض قدماً نحو الريادة والتميز لتشكل بذلك رقامً مهامً يف
مسرية التنمية التي تشهدها الدولة.
وأكدت بأن فريق العمل مل يتوقف عن األداء خالل جائحة كورونا ،ليواجه
جميع التحديات بإرصار وعزمية ،وعزز ذلك الدعم الالمحدود من القيادة
الرشيدة بالدولة واملسؤولني يف القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بتمكني
املرأة اإلماراتية.
ويهدف تأسيس املجلس إىل إبراز وتعزيز دور املرأة العسكرية تحديدا ً يف
مختلف املجاالت الرشطية .من أجل املساهمة يف إعداد جيل جديد من
العنارص النسائية الرشطية من ذوات الكفاءاة املهنية العالية.
وأشارت بأن الفريق قد أنجز العديد من املهام ،بكل كفاءة وجدارة منذ
تأسيسه إىل اليوم ،حيث يشاركن مع أشقائهن الرجال أصعب املهام ،وكان
لهن حضورا ً إيجابياً ومؤثرا ً نفسياً ومجتمعياً وتنموياً ووطنياً.
وباملقابل هناك تفاعل وتجاوب كبريين من جانب الجمهور عند حضور
العنارص النسائية ومشاركتهن يف أي فعالية أو مناسبة ،وذلك نابع من
تقديرهن واحرتامهن .ما يدل عىل سمعة الفريق الطيبة التي أثراها بانجازاته
وحسن تعامله مع الجميع وتأثريه الكبري يف اآلخرين .
كما التقت "العين الساهرة" بالمساعد أول مريم أحمد السالمي
إحدى عضوات المجلس والتي قالت:

أهتم باملشاركة الفعالة عرب إثبات حضوري اإليجايب يف كل املبادرات التي
يطلقها املجلس ،ويف ذلك رسالة وطنية ومجتمعية وإنسانية مختلفة نقدمها
لكافة فئات املجتمع وخاصة املرأة ،من خالل إبراز دورها املتميز والريادي
يف النهوض بالخدمات ويف عملية التطوير والتحديث ،ذلك إنها جزء ال يتجزأ
من املجتمع ،وباتت لها مكانة عالية بفضل قيادتنا الرشيدة التي منحت لها
هذا التقدير .
مضيفة إن هدف املجلس االندماج الحقيقي مع املجتمع لتقديم صورة
مرشفة عن املرأة العسكرية بصفة خاصة.
حضور ملموس
العريف نوف محمد الحفيتي قالت  :هدف املجلس هو االندماج الحقيقي
وامللموس مع املجتمع لتقديم صورة مرشفة عن املرأة العسكرية بصفة
خاصة  ،ونقوم بالتواصل الدائم مع جميع الفعاليات واملبادرات التي تطلقها
كافة الجهات الحكومية والخاصة يف املناسبات الوطنية واملجتمعية  ،حيث
أصبح اليوم للمرأة العسكرية حضورا ً ملفتاً ومطلوباً من خالل الدعوات التي
نتلقاها  ،ما أهلنا ذلك ألن نحظى مبحبة واحرتام الجميع .
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علوم أمنية

علم الضحايا..
ماذا تعرف

عنه؟
محمد ياسر منصور

تركز اهتامم علامء اإلجرام وكل املهتمني بظاهرة الجرمية منذ بداية النصف الثاين
للقرن املنرصم حول ضحايا الجرمية ،وإساءة استعامل السلطة وتعويضهم عن
األرضار املادية واألدبية التي يتعرضون لها.
وقد الحظ الباحثون أن دراسة شخصية الضحية ودورها يف الجرمية يلقي املزيد من
األضواء عىل تفسري ظاهرة اإلجرام .وخالل العقدين األخريين ظهرت عدة أبحاث،
وعقدت عدة ملتقيات ومؤمترات دولية يف إطار هيئات األمم املتحدة ،والهيئات
الدولية املختصة بالعلوم الجنائية ومتخضت عن إصدار توصيات وإعالنات تضمنت
عدة مبادئ أصبحت تشكل ما يعرف بـ"علم الضحايا".
ولقد بادرت الكثري من الدول كالواليات املتحدة وإنكلرتا ونيوزيرالندا ودول أوروبا،
إىل إدخال تعديالت عىل ترشيعاتها الداخلية لضامن حقوق ضحايا الجرائم والحؤول
دون إساءة استعامل السلطة.
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مفهوم علم الضحايا وتطوره :
كلمة ضحية لها معنيان :األول أنها كل مخلوق حي يضحى به كقربان لله أو طبقاً
لتعاليم دينه ،والثاين كل إنسان لحقه رضر مادي أو أديب يف حياته أو جسمه أو عقله
أو سمعته أو ماله يف كارثة ،سواء كان سببها القوى الطبيعية أو اإلنسان .والكوارث
التي مصدرها القوى الطبيعية من أمثلتها تلك التي تنجم عن الفيضانات والسيول
والجفاف والزالزل والرباكني واألعاصري واألوبئة ،وتتكفل الهيئات الدولية عادة بغوث
ضحايا هذه الكوارث وحدها.
أما تلك التي مصدرها اإلنسان فقد تكون ناجمة عن جرمية عمدية أو غري عمدية
أو عن إساءة استعامل السلطة.
والجرمية هي كل عمل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يحظره القانون ويفرض
له عقاباً .والجرمية التي يكون لها ضحايا قد تكون داخلية وقد تكون دولية ،أي

إن القانون الدويل يجرمها ،ومن األفعال ذات الصيغة
اإلجرامية دولياً ومتصلة بحقوق اإلنسان:
الجرائم ضد السالم ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد قوانني
وعادات الحرب ،الجرائم ضد اإلنسانية ،جرمية إبادة
الجنس البرشي ،جرمية العزل ،العنرصي ،الرق واألعامل
املتصلة به .التعذيب القرصنة ،خطف الطائرات،
خطف الدبلوماسيني ،وأخذ الرهائن املدنيني.

ونصوص هذه الجرائم الدولية
تنقسم إلى طائفتين:
األوىل :نصوص تحظر عىل الدولة إتيان أفعاالً عن
طريق موظفيها لحرمان اإلنسان من حقوقه.
والثانية :نصوص تتطلب من الدولة كفالة عدم انتهاك
حقوق اإلنسان من جانب األفراد والكوارث نتيجة
العمد من أمثلتها القتل العمدي ،واالغتصاب ،والحريق
العمدي ،واألعامل اإلرهابية ،كتفجري الطائرات يف الجو
أو عىل األرض ،وإلقاء القنابل عىل الحشود ،وأفعال
إبادة الجنس وكلها من الجرائم الداخلية وقد تكون
ذات صبغة دولية أيضاً.
أما الكوارث نتيجة الخطأ فمن أمثلتها إهامل القامئني
عىل الرشكات واملصانع التي تتعامل مع مواد أو غازات
سامة ،فتترسب هذه األخرية وتسبب ما تسببه .وكذا
إهامل القامئني عىل اإلرشاف أو العمل يف املفاعالت
الذرية ،مام يؤدي إىل انفجارها فيتسبب ذلك يف قتل
العديدين أو عجزهم والتأثري عىل البيئة وتلوثها،
واإلهامل الذي يؤدي إىل صدم القطارات والسفن
وسقوط الطائرات لعدم الرؤيا أو الصيانة أو خطأ يف
التصميم ،األمر الذي يرتتب عليه العديد من الضحايا.
دور الضحية وتأثيره على المفاهيم
القانونية عبر العصور:

يف العصور القدمية البدائية التي عاشتها اإلنسانية كانت
مهمة إنشاء وتنفيذ القانون بيد الفرد الذي كان يقرر
أيضاً بشأن العقوبة ،فكان يف ذات الوقت ،الضحية
والرشطي والنيابة العامة ،القايض والجالد ،وكان االنتقام
هو املربر الوحيد لهذا النمط الفردي من العدالة وكان
هدفه املعرتف به وقائياً الحاجة إىل العيش والشعور
باألمن ،ومنع االعتداءات املستقبلية ،دفعت األوائل إىل
االنتقام برشاسة أو الغارة عىل اآلخرين .ومل تكن العالقة
إبانها بني (املجرم والضحية) مبنية عىل مفهوم املسؤولية
والعقاب بل كانت تدور حول الرصاع لالستحواذ عىل
السلطة ومراقبة املوارد ووسائل العيش .ومع تطور
تركيبات اجتامعية أخرى أكرث تعقيدا ً كالعائلة املوسعة،
العشرية والقبيلة ،انتقل الدور السابق إىل الجامعة التي
أصبحت محل اتهام بدل الفرد ،وعايشت اإلنسانية هذا
املفهوم الجامعي قروناً طويلة .واستمرت األوضاع هكذا،
ومع ظهور األديان الساموية وتكون الدولة شيئاً فشيئاً
ورسوخ أسسها أصبحت األمور متيل نحو ترجمة الرضر
إىل قيمة مالية,وباستحواذ الدولة عىل السلطة أصبحت

,,

مؤتمر األمم المتحدة
السابع بميالنو أوصى
بالتركيز التخاذ تدابير
فعالة الحترام حقوق
المجني عليه

تحل محل الضحية عىل تسليط العقاب ،بينام أصبح دور
الضحية دورا ً ثانوياً .
إال أنه ابتداء من سنة  1970برزت مجهودات دولية
لقلب األوضاع وإعطاء الضحية أهمية أكرب يف مجرى
األحداث .وقد أمثرت هذه الجهود يف تحريك املجتمع
الدويل« ،الدول واألفراد» ،نحو النص عىل حقوق
واضحة خاصة بالضحايا بشأن إعطائهم دورا ً يف الدعوى
العمومية ومساعدتهم يف املحنة التي تعرضوا لها بسبب
الجرمية أو إساءة استعامل السلطة ،وتعويضهم عام
لحق بهم من أرضار ناجمة عنها أو متصلة بهام دون
متييز ،فأصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع
قرارها رقم  40/34بتاريخ  29نوفمرب  1985ومرفقاً به
إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا الجرمية
وإساءة استعامل السلطة.
وقد مهد لذلك اإلعالن مناداة مؤمتر األمم املتحدة
السادس ملنع الجرمية وإساءة استعامل السلطة يف كركاس
سنة  . 1980أما املؤمتر الدويل السابع لألمم املتحدة
املنعقد يف ميالنو ( 26أغسطس إىل  6سبتمرب  )1985فقد
أصدر يف نهايته توصية بالرتكيز عىل الحاجة إىل اتخاذ
تدابري فعالة الحرتام حقوق املجني عليه يف الجرمية،
وضحايا إساءة استعامل السلطة ،ويعد هذا اإلعالن نرصا ً
أدبياً أساسياً لحركة حقوق املجني عليه وضحايا الجرمية
وإساءة استعامل السلطة.

أهمية علم الضحايا :
ميكن أن نتبني فوائد لعلم الضحايا:
 فائدة علمية وتتعلق هذه أساساً بالسبب املشرتكألفعال وصفات الضحية والجاين.
 تحقيق فائدة من الناحية التقنية االجتامعية ،كاميرى ذلك املهتمون باتخاذ اإلجراءات للتقليل من
املخاطر واألسباب التي تجعل بعض الناس عرضة ألن
يصبحوا ضحايا.
 فائدة من الناحية القانونية األخالقية  ،كام يبني ذلكالقائلون (برضورة التغيري الجذري لألمناط القانونية،
واألمن االجتامعي وإدارة العدالة باتخاذ إجراءات

علوم أمنية

تقوم أساساً عىل توزيع أمثل للمسؤوليات) .باإلضافة
إىل ذلك فإن أهمية علم الضحايا تتجىل فيام ميكن أن
يفتحه من آفاق مستقبلية جديدة يف ميدان العلوم
االجتامعية:
فعلم الضحايا يفتح أمام املهتمني بدراسة الجرمية
والصفات املميزة للفرد آفاقاً جديدة ،إذ أنه يف السابق
كان محور الدراسة هو (املجرم) وبذلت مجهودات
كبرية لفهم سلوكه اإلجرامي ،ومع هذا العلم فإن
(الضحية) هي التي تشغل البال ،إذ كثريا ً ما يدور
الحديث حول إمكانية أو قابلية الفرد أن يصبح ضحية
الضحية الكامنة  Victime Latanteوهذا يعني أن
هناك لدى الضحايا خاصة أولئك الذين يقعون فريسة
ألكرث من مرة ،ما يجعلهم كذلك.
ومن أهمية علم الضحايا أيضاً خلق نوع من التوازن
يف ميادين البحث يف علم اإلجرام .ففي السابق اتهم
املجتمع كثريا ً بإعطاء املجرم دورا ً اجتامعياً معيناً
بوصفه كشخص متميز مريض مخبول ،أو كشخص
أجنبي منبوذ ،يف حني قدمت الضحية كشخص وديع
غري مذنب وأنه من سوء طالعها أن أصبحت ضحية.
ويبني البحث أيضاً أن األهمية التي أوليت للضحية
أثرت عىل السياسة الجنائية ،يف حني أنه كان يف السابق
يرتكز الوضع يف محاربة الجرمية عىل العقاب بهدف
التأثري عىل الدوافع اإلجرامية لدى الجاين ،فإن البحث
املتخذ كأساس يف علم الضحية ،غّري من ذلك بإظهار
دور الضحية ،قبل وأثناء  ،وبعد ارتكاب الجرمية ،ويرى
أغلبية املفكرين أنه من املعقول جدا ً الرتكيز عىل سلوك
الضحية وتغريه ملنع الجرمية ،وهذا ما أدى إىل توعية
الضحايا ودفعهم إىل تحسني أوضاعهم األمنية يف أماكن
إقامتهم ،وأن يتخذوا جوانب الحيطة أثناء مغادرتهم
لها ،واستعامل التكنولوجيا يف حراسة املحالت كرتكيب
الكامريات التلفزيونية يف املحالت الكربى.
وهذا ما يدفعنا إىل القول أن املجتمع يعرتف ولو ضمنياً
بأن للضحية دورا ً هاماً يف ما يحدث لها ،وباتخاذها
إجراءات معينة ميكن أن تتفادى ذلك .ويعني ذلك أن
املجتمع خفف من عبء تجريم الجاين ووضع قسامً
منه عىل كاهل الضحية.
هذا وميكن أن يكون لهذا النمط من التفكري الجديد
انعكاسات سلبية نذكر منها عىل سبيل املثال:
جعل الضحية محور البحث يف السلوك اإلجرامي
قد يؤدي إىل إهامل بعض الجرائم التي ال ميكن
متيز ضحاياها بدقة كضحايا جرائم االستهالك وغالء
املعيشة ،ضحايا الفقر أو الحرمان االجتامعي ،املجاعة
أو التوزيع غري العادل للرثوات القومية.
تعليق البحث عىل الضحية يعني حرصه يف العالقات
الفردية ،األمر الذي ال ينفي إمكانية إهامل ضحايا
تجمعات معينة أو مؤسسات مهيكلة ،تؤدي ترصفاتها
يف بعض األحيان إىل نوع من االستعامر الذي ال ميكن
تفادي رشه.
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تقرير

اإلشاعة :تعريفها وأنواعها و عوامل انتشارها

“أشاع”،أما الشائعة لغة فهي اشتقاق من الفعل (شاع) الشيء يشيع
الفعل
تعرف اإلشاعة لغة ،اشتقاق ً من
ً
ً
شيوعا وشياعا ومشاعا ظهر وأنتشر ،ويقال :شاع بالشيء أذاعه.
د.صبرى محمد خليل استاذ الفلسفة بجامعة الخرطوم

أنواع اإلشاعة

 اإلشاعة الزاحفة( البطيئة)  :وهي إشاعة تروج ببطء  ،وهمسا وبطريقة رسية ،والتكتميجعل املتلقي يعتقد بصدقها.
اإلشاعة الرسيعة (الطائرة) :رسيعة اإلنتشار ،ورسيعة االختفاء أيضا.
اإلشاعة الراجعة  :تروج ثم تختفي  ،ثم تعود وتظهر من جديد إذا تهيأت لها الظروف .
اإلشاعة اإلتهامية (الهجومية) :يطلقها شخص بهدف الحط من مكانة منافس له.
اإلشاعة االستطالعية   :محاولة الستطالع ردة فعل الشارع.
إشاعـة اإلسقاط   :يُسقط  من خاللها مطلقها صفاته الذميمة عىل شخص أخر.
إشاعـة التربير :يهدف مطلقها  إىل تربير  سلوكه غري األخالقي.
إشاعـة التوقع :تنترش عندما تكون الجامهري مهيأة لتقبل أخبار معينة.
شائعه الخوف :يكون دافعها الخوف من وقوع حدث مأساوي معني ىف املستقبل.
شائعه األمل :يكون دافعها األمل بوقوع حدث سار يف املستقبل كإشاعات النرص يف
زمن الحرب .
شائعة الكراهية :تعرب عن كراهية شخص أو جامعة معينة.
عوامل إنتشار اإلشاعة

أوال :الشك العام يقول مونتغمري بلجيون ( يتوقف رسيان اإلشاعة عىل الشك والغموض
يف الخرب أو الحدث ،فحينام تعرف الحقيقة ال يبقى مجال للشائعة) ،فاإلشاعه التي هي
محاولة لتبادل العلم بالواقع ومشكالته يف ظل نظام إعالمى يحاول الحيلولة دون هذه
املعرفة.
ثانيا:إرشاك املتلقي يف التفكري يف النتائج مام يفتح أمامه فضاء من التخيالت ال تخضع
إال للرغبات واألهواء.
ثالثا:القلق الشخيص.
رابعا:رسعة تلقي اإلشاعة أو سذاجة املتلقي أو عقلية القطيع.
خامسا:الرتقب والتوقع ،وعدم االستقرار وعدم الثقة.
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سادسا :توفر أجواء التوتر النفيس التي تخيم عىل املجتمع.
سابعا :سوء الوضع االجتامعي واالقتصادي.
ثامنا :الفراغ الناتج من تفيش ظاهرة البطالة الظاهرة واملقنعة .
تاسعا :شيوع أمناط التفكري الخرايف القائم عىل قبول األفكارالجزئية دون التحقق من
صدقها.
عارشا :شيوع  ظاهرة الحرمان اإلدراىك.ومضمونها تداول الناس ىف املجتمعات املغلقة
ملجموعة محدودة من املعارف ،ومامرسة عادات منطية متكررة ،وهنا يصبح اطالق
اإلشاعات وتلقيها محاولة للبحث عن كل جديد.
مراحل انتشار اإلشاعــة

أوال :مرحلة اإلدراك االنتقايئ :أي إدراك الحدث أو الخرب من جانب شخص أو عدة
أشخاص.
ثانيا :مرحلة التنقيح بالهدف واإلضافة:وذلك حتى تتالءم العنارص املكونة لإلشاعة مع
بعضها البعض من جهة ،ومن ثقافة املجتمع من جهة أخرى.
ثالثا:مرحلة االستيعاب النهايئ واالنتشار:وذلك بعد أن تكون مستساغة ،سهلة االستيعاب،
متوافقة مع املعتقدات واألفكار والقيم السائدة يف املجتمع.
دوافع وأهداف اإلشاعة

تعددت دوافع وأهداف اإلشاعات ،فهناك إشاعات ذات دوافع شخصية عديدة أهمها
الحسد  ،أوإشاعات ذات أهداف سياسية ،كاإلشاعات الهجومية أو االتهامية التي تطلقها
قوه سياسية معينة ضد قوه سياسية أخرى ،واإلشاعات اإلنرصافيه والتي تطلق بهدف
رصف األنظار عن أحداث معينة ،وهناك إشاعات ذات أهداف اقتصاديه كالتأثري عىل
األسواق ،وهناك اشاعات ذات اهداف عسكرية.
لذا تعترب اإلشاعة من أخطر أساليب الحرب النفسية ،وقد  تستخدم بهدف رفع الروح
املعنوية للجيش(الدعايه البيضاء)،أواضعاف الروح املعنويه للعدو(الدعايه السوداء).

مقاالت

الشفافية في التغطية اإلعالمية لألزمات
يعتبر اإلعالم أحد الجهود
المتخصصة التي تتوافر
على تقديم خدمات عامة
لتحقيق أهداف محددة.
ولكي يستطيع االعالم أن
يقوم بدوره في خدمة
أي مجتمع ويعزز آمنه
ويحمي أبناءه ،ال بد من
توفر عالقة سليمة مبنية
على الثقة المتبادلة بين
األمن واإلعالم  ،وال يتحقق
ذلك إال باإلحساس بأهمية
إعالن الحقائق وعدم الخوف
من النقد وإظهار السلبيات.
ومن واجبات األعالم التنبيه
باألخطاء واألخطاء التي
اتخذت أشكاال متعددة في
زمن تعقدت مشاكله.
د .معتز محي عبد الحميد

المراحل التي تمر بها التغطية
اإلعالمية لألزمات :

 مرحلة التغطية العشوائية :أي أن الوسيلة اإلعالميةمل تصل بعد إىل مستوى التنسيق املتكامل.
 مرحلة التعبئة املنظمة :وذلك بعد أن تعرف وسائلاإلعالم أهمية األزمة وتغطيتها بتنسيق منظم.
 مرحلة التكيف مع واقع ما بعد األزمة :أي تضعإسرتاتيجية جديدة تتناسب مع األمور يف مجتمع
األزمة.
ولكن هناك إشكالية العالقة املتبادلة بني املسؤولني
ورجال األعالم وتتمثل يف نقطتني هام:
1ـ رقابة الحكومات عىل مصادر األخبار واملعلومات.
 - 2وقوع مراسيل  وسائل اإلعالم يف رشك الدعاية
املنحازة ألحد األطراف املتنازعة.
العالقة بين مكاتب اإلعالم األمني
ووسائل اإلعالم أثناء األزمات

يعد موضوع مقارنة اإلعالم األمني مع وسائل اإلعالم
ركناً مهامً يف خطة مواجهة األزمة،
إال إنه هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها يف هذا
الصدد وهي  :
 -تحويل املكاملات الهاتفية لوسائل اإلعالم اىل مدير

اإلعالم األمني ،وتسجيل مـا يذاع أو ينرش عن األزمة.
 الحافظ عىل تدفق املعلومات ،والتقارير التي يتمنرشها بخصوص األزمة ،والبعد التكهنات والتخمني.
 إعداد خطــة ومناسبة للتعامل و الــرد علــىممثيل وسائل اإلعالم  ،وإعداد لقاءات بأعضاء فريق
األزمة.
 أن توضع خطة إدارة األزمة كافـة املوارد تحتتصــرف اإلعالم األمني .
 التأكيد عىل إجراء تدريبات ألعضاء فريق إدارةاألزمة يف موقع الحدث واملتحدث الرسمي عىل
مواجهة الصحفيني.
ـ يجب إن تحدد خطة إدارة األزمة املواد املكتوبة
التي توزع يف املؤمتر الصحفي.
 تقييم األداء اإلعالمي بعد شهر من انقضاء األزمةواستخالص الدروس املستفادة منها.
اإلعالم األمني وإدارة األزمات:

يتحمل اإلعالم األمني املسؤولية الكربى يف مواجهة
األزمة بإعتباره املصدر األسايس للمعلومات  ،لذلك
فمن املهم أن يضع مسؤول اإلعالم األمني خطة أو
خطط متنوعة ملواجهة األزمات املحتمل حدوثها
ملواجهة السيناريو األسوأ لالزمة.

ويف أثناء ذروة األزمة يجب أن يراعي االعالم األمني
ما ييل:
 يف حال وجود مندويب وسائل اإلعـــالم يجبمقابلتهم بأدب وبنوع من املجاملة.
 يجب تدريب أعضاء فريق إدارة األزمة إعالمياللتعامل مع وسائل اإلعالم الجامهريي يف موقع
الحدث .
 عدم السامح ملندويب وسائل اإلعالم الدخولإىل موقــع الحدث إال بعد إعطائهم التعليامت
وتحديدها.
 االبتعاد قدر اإلمكــان عن التخمني أثناء مقابلـــةوسائل اإلعالم الجامهرييـة.
 االبتعاد قدر اإلمكان عن خلق تيار عدائـــي بنياإلعــالم األمني ووسائــل اإلعالم الجامهريي.
 عدم الخوض فــي املسائل املادية ومقدار الخسائرمهمـــا كانت واضحــة.
 البعد عن أسلوب التعاطف واملبالغات فـــياملجاملة مــع عنارص األزمــة املصابني واملترضرين.
 عدم إعطاء االنطباعات الشخصيــة أو القفز إلــىاالستنتاجــات عــن سبب األزمة أو أثارها
 اللباقة والخربات الشخصية ملسؤول اإلعالم األمنيمطلوبة يف التعامل مع الصحفيني.
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دراسات

الجرائم السيبرانية...

السمات واألنماط والخصائص

الجريمـة السـيبرانية ،كأي جريمـة تتكـون مـن فعـل غيـر مشـروع بمقتضـى القانـون وفاعـل لهـذه الجريمـة وهـو المجـرم،إال أن
الجريمـة السـيبرانية تتميـز بخصائـص تختلـف عـن الجريمـة التقليديـة فـي عـدة أمـور ،كذلـك يختلـف المجـرم السـيبراني مـن حيـث
خصائصـه عـن المجـرم ٍّ مـن الجريمـة السـيبرانية التقليـدي .وعلـى ذلـك سـوف نعـرض فـي هـذا المبحـث لخصائـص كل والمجـرم
السـيبراني ،وذلـك علـى النحـو اآلتـي:
شيخة حسين الزهراني

خصائص الجريمة السيبرانية
بصـورة كبيـرة ،نظــرا للطابــع الخــاص الــذي تتميــز بــه الجرائــم
تتميـز الجرميـة السـيربانية بقلـة عـدد الحـاالت التـي تـم اكتشـافها الســيربانية .فــإن إثباتهــا يحيــط بــه كثيــر مــن الصعوبــات التــي
بالفعـل إذا مـا قارنـا ذلـك علـى ضـوء مـا يتـم اكتشـافه مـن الجرائـم تواجــه ســلطة اإلســتدالل أو التحقيــق الجنائــي فــي اســتخالص
التقليديـة .ويـرى البعـض أن مـن بيـن األسـباب وراء صعوبـة اكتشـاف الدليــل.
هـذه الجرائـم يرجـع إلـى متيزهـا بأنـه ال يشـوب ارتكابهـا أي عمـل
سمات المجرم السيبراني
مـن أعمـال ً العنـف ،كمـا أنهـا ال تتـرك أثـارا ،وإمنـا يتمثـل مظهرهـا مجرمــو املعلومـات ليسـوا دامئـا مجموعـة مـن النوابـغ الذيـن ال ميكـن
فـي تغييـر أو محـو األرقـام والبيانـات ،وهـو مـا ال نـراه فـي الجرائـم التنبـؤ بهـم أو معرفتهـم ،فـإذا كان هـذا النمـط موجـود بالفعـل إال أن
التقليديـة.
النمـط السـائد هـو املجـرم الـذي تربطـه باملجنـي عليـه صلـة ً مـا والتـي
وإن صعوبة اإلثبات ميـزت الجرميـة السـيربانية عـن الجرميـة التقليديـة غالبـا مـا تكـون صلـة وظيفيـة .ولهـذا ميكـن القـول بـأن مثـة حقيقـة
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واحـدة اتفـق عليهـا الباحثـون وهـي أن العـدد األكبـر مـن جرائـم
املعلوماتيـة قـد تـم ارتكابهـا عـن طريـق أشـخاص تربطهـم عالقـة
باملجنـي عليهـم سـواء أكانـت عالقـة وظيفيـة أو أي عالقـة أخـرى
مباشـرة .ويتميز هـذا النمـط الجديـد مـن املجرميـن:
أن املجـرم املعلوماتـي وإن كان يتميـز ببعـض السـامت الخاصـة إال ًأنـه ال يخـرج فـي النهايـة عـن كونـه مرتكبـا لفعـل إجرامـي.
 ومـن الخصائـص التـي متيـزه عـن غيـره مـن املجرميـن "املهـارةواملعرفـة والوسـيلة والسـلطة والباعـث".
 ويتصــف مجرمــو املعلوماتيــة أيضــا وبصفــة خاصــة ،بالخــوفمــن كشــف جرامئهــم وافتضــاح أمرهــم .صحيــح أن هــذه
الخشــية إمنــا تصاحــب املجرميــن علــى اختــاف أفعالهــم
اإلجراميـة إال أنهـا متيـز مجرمـي السـيربانية بصفـة خاصـة ملـا يرتتـب
علـيه مــن ارتبــاك مالــي وفقــد للمركــز الوظيفــي.
 ويســاعد مرتكبــو الجرائــم السـيربانية فـي الحفـاظ علـى سـريةأفعالهـم (طبيعـة الحاسـبات اآللية نفسـها).
 فـإن اكثـر مـا يعـرض املجـرم إلـى اكتشـاف أمـره أن يطـرأ أثنـاءتنفيـذه لجرميتـه عوامـل غيـر متوقعـة ال ميكـن التنبـؤ بهـا.
فـي حيـن أن أهـم األسـباب التـي تسـاعد علـى نجـاح الجرميـة
السـيربانية هـي عد تغيري املراحل التي تعمل عليها الحاسـبات اآلليــة
،وهـو مـا يسـاعد علـى عـدم كشـف الجرميـة ،طاملـا أن جميـع
خطـوات التنفيـذ معروفـة مسـبقا بحيـث ال يحتمـل أن تتدخـل
عوامـل غيـر متوقعـة يكـون مـن شـأنها الكشـف عـن الجرميـة.
أنماط الجرائم السيبرانية

وعلــى ذلــك اســتطاع الفقــه أن يضــع أمنــاط مختلفــة ملرتكبــي
الجرائــم الســيربانية ،حيــث أســفرت الدراســات املختلفــة فــي
هــذا املجــال عــن وجــود ســبعة أمنــاط مــن مرتكبــي الجرائــم
الســيربانية .وال يعنــي بطبيعــة الحــال أن كل مجــرم ينــدرج
تحــت طائفــة محــددة دون غريهــا بـل مـن املمكـن أن يكـون
املجـرم الواحـد مزيجـا مـن اكثـر مـن طائفـة.
الطائفة األولـى :جنـاة التســلية و املــزاح pranksters .
الطائفــة الثانيــة :املخرتقــون Hackers.
الطائفــة الثالثـة :املختـرق املـؤذي hackers Malicious .
الطائفـة الرابعـة :حـل املشـاكل الشـخصية Solves Problem
. Personal
الطائفـة الخامسـة :املجـرم املهنة .Career Criminals
والطائفــة السادســة :املتطرفيــن . Advocates Extreme
-شيخة حسين الزهراني ،كلية القانون جامعة الشارقة ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،المجلد  ،17العدد  ،1يونيو .2020
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لماذا يحتاج العمل الشرطي إلى التغيير ()2-2

ً
في ظل تلك التغيرات ،وانطالقا من مبدأ أن العمل األمني والشرطي هدفه األساسي واألسمى حماية المجتمع والمواطنين داخل وخارج
حدود الدولة ،فإن الصفحات القادمة تحمل من الرؤى والتحليالت ما يمكن أن يفيد قادة الشرطة واألجهزة األمني بالبالد لألخذ في االعتبار
بعض النقاط المهمة الواردة عند وضع استراتيجيات تحديث العمل األمني ،كما يستفيد من تلك التحليالت أفراد األمن والمهتمون بالحالة
األمنية الداخلية من المواطنين وتأثيراتها على أعمالهم التجارية وأمنهم وأمن أسرهم.
تضم الصفحات التالية بشكل أساسي بعض أهم التحليالت األمنية بخصوص التطورات التي لحقت بالعمل الشرطي بوجه عام ،وربما يمكن
أن يكون عليه شكل الخدمة الشرطية في المستقبل بصورة خاصة ،مع توصيات بأهم األمور التي يجب أخذها في الحسبان لتحقيق الرؤية
العامة للدولة عند وضع االستراتيجيات األمنية والشرطية.
ترجمة سميرة الرئيسي مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار

يقف العمل األمني والرشطي يف مفرتق طرق ،بني
اقتحام العمل يف بيئات املستقبل القريب الذي
يحمل الكثري من املفاجآت ،أو انتظار ما ميكن أن
يتم والتعامل معه وفق املعطيات ،أو دون هذا وذاك
غض الطرف عن التغريات الكربى يف العامل ،وما تسببه
العوملة بأشكالها الحديثة واملتجددة من حاالت صعود،
أو هبوط قوية تحمل معها هزات مجتمعية كربى.
الشرطة الرقمية:
التحديات التي تواجه أجهزة الرشطة يف إطار التطور
الرقمي تتمثل يف الدور املهم واملركز للتكنولوجيا يف
كل ما يقوم به األفراد يف الوقت الراهن ،ورضورة
تبني الرشطة مفاهيمم العامل الجديد والتكيف مع
التحديدات والفرص الجديدة التي يطرحها القرن
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الحادي والعرشون ،فاإلنرتنت هو الطريقة التي
يستخدمها األفراد للتواصل فيام بينهم ،وعىل تلك
الشبكة تنامت األعامل اإلجرامية بشكل كبري ،لذا فإنه
من الطبيعي أن نواجه رغبة املواطنني يف التواصل مع
الرشطة من خالل اإلنرتنت ،ويجب أن متتلك الرشطة
األدوات الالزمة للحفاظ عىل رسية الهويات عىل
الشبكة والقدرة عىل إنفاذ قوة القانون برسعة أكرب من
خالل التقنيات الجديدة.
إن أهم مزايا العامل الرقمي التي ميكن للرشطة
االستفادة منها هي الوفرة يف األدلة الرقمية ،من
لقطات الدوائر التلفزيونية املغلقة إىل رسائل الربيد
اإللكرتوين وسجالت الهاتف ،لذا فإن هناك حاجة إىل
وجود روابط بني املؤسسات املختلفة لتقديم األدلة
الرقمية بسهولة ودون تباطؤ .مواجهة التحديات

املذكورة تبدأ باستخدام التكنولوجيا يف الوصول لألفراد
الذين يقضون الجزء األكرب من وقتهم عىل اإلنرتنت ،مع
الحفاظ عىل التوازن بني ذلك التواصل الرقمي واالتصال
العام التقليدي ألجزاء املجتمع التي ميكن الوصول لها
رقمياً ،كذلك يجب استغالل األجهزة الناقلة يف جميع
املعلومات عن كل من املجرمني والضحايا واستخدام
تحليل البيانات الستخدام تلك املعلومات ،وإتاحة
املعلومات عرب األجهزة ألصحاب الشأن للمساعدة يف
رسعة وفاعلية اتخاذ القرار ،يجب أيضاً العمل مع
الرشكاء لتأمني قاعدة تكنولوجية قوية ،حيث ميكن
الوصول إىل اتفاقات مع رشكات التكنولوجيا الناشئة
لتبني تقنيات جديدة يف تعليم وتدريب الضباط
الجدد ،أو تحسني قدرات القوة العاملة عىل األرض،
من خالل تلك التدابري ميكن للقوة الرشطية العاملة

تقنيات شرطية

التحقيق يف الجرائم بكفاءة وفاعلية ،وتحسني تجارب
املترضرين يف الوصول للعدالة الناجزة.
إتاحة تسليم األعمال:
ضامن قدرة الرشطة عىل مواجهة قوى املطلب
املتغرية يفرض عىل قيادتها وواضعي اسرتاتيجياتها
التعامل بطرق مستحدثة مع تقديم الخدمات
املساندة ،وبحلول  2025سيتم تسليم مهام دعم
األعامل التجارية للرشطة بطرق أكرث اتساقاً لتحقيق
الكفاءة وتعزيز القابلية للتشغيل البيني يف جميع
أقسام وهيئات املؤسسات األمنية ،وذلك عن طريق
التعاقد مع رشكات تكنولوجيا املعلومات املتخصصة
يف املجال األمني لتحديد أولويات االستثامر يف تطوير
قواعد البيانات والتكنولوجيا ،وتحقيق املنافع املشرتكة
واملهارات املطلوبة للتطوير والتدريب .يجب كذلك
إيجاد رشكاء للعمل عىل قضايا إعادة تأهيل املجرمني
وتحسني املعايري املشرتكة بني األجهزة املختلفة
كالسلطات املحلية والوطنية وخدمات الطوارئ.
كل الوسائل السابقة يجب أن تكون يف إطار خطة
وطنية للتعاقدات والرشاء لتحقيق الوفرة واالستفادة
القصوى من قوانني العرض والطلب.
توصيات
التحديث يف أجهزة الرشطة املحلية والوطنية ملواكبة
طبيعة الجرائم الحديثة يف القرن الحادي والعرشين
رضورة وليست رفاهية ميكن تبنيها أو رفضها ،وعىل
ذلك فإن تبني مناذج العمل الرشطي املستقبيل يعد
وسيلة النجاح يف ذلك التحدي الضخم ،ويويص لتحقيق
ذلك بالتايل:
* تصميم تطبيقات آمنة للهواتف النقالة ميكن أن
يدخل معظم القوات يف العملية دون الحاجة للرجوع
إىل املقرات األمنية ،وبالتايل يصبح العمل عن بعد
إحدى الوسائل لحل القضايا آنياً ،حيث ميكن من
خالل التطبيق أن يلج فرد األمن إىل قواعد البيانات

والخرائط وكل ما ميكن أن يساعده عىل التعامل مع
الحالة األمنية ،وال يتطلب األمر تدريباً خاصاً ،حيث
إن جميع أفراد األمن يف الوقت الحايل يتعاملون مع
الهواتف الذكية باحرتافية.
* استخدام وقت الرشطة بفاعلية أكرب ألهم املوارد
املساهمة يف األمن الوقايئ ،وميكن تحقيق ذلك بإنشاء
أنظمة جديدة متعلقة بتحليل البيانات ،حيث تنتقل
القوات الرشطية من عملية تحليل البيانات املتعلقة
بالهدف ،إىل تحليل البيانات التي تؤرش إىل املخاطر
مسبقاً والترصف قبل وقوعها.
* رقمنة الفيديو ،والبث املبارش لفيديوهات املراقبة
عند الحاجة ،أي يف أوقات اإلنذار ،وإرسال ذلك البث
إىل غرف التحكم املركزية الخاصة بأجهزة الرشطة،
ومحطات رصد اإلنذارات من شأنه أن يجعل التحقق
من اإلنذارات أسهل بدرجة كبرية ،وبصورة موفرة
للنفقات الباهظة عىل مدار العام النتقاالت سيارات
اإلطفاء والدعم املختلفة ،كل هذا بسبب التحقق
البرصي قبل تأكيد ما إذا كان اإلنذار حقيقياً أم كاذباً* .
ومن شأن التخزين السحايب أن يحل من مشكلة وجود
مساحات للتخزين ،إضافة إىل إمكانية ربط شبكات
بني األجهزة املختلفة لتحليل البيانات الكبرية وتطوير
أنظمة متقدمة للعمل عن بعد.
* مواكبة انتشار التكنولوجيا واالستفادة الكاملة من
الحلول التكنولوجية املذكورة آنفاً تستدعي متتع
ضباط الرشطة باملهارات الرقمية الالزمة ،ويجب وضع
اسرتاتيجية تدريب من قبل وزارة الداخلية لسد ثغرات
الفجوة الرقمية يف مجال العمل الرشطي.
الخاتمة
ميثل العمل األمني أحد أبرز التحديات التي تواجه
الدول ،يف القرن الحادي والعرشين ،حيث أدت التطورات
التكنولوجية املتسارعة إىل تغري طبيعة األنشطة اإلجرامية
وتنامي معدالت الجرمية املنظمة واإلرهابية يف العديد
من املناطق ذات األهمية حول العامل ،وباستفادة ذوي

امليول اإلجرامية من تلك التطورات استحدثت مناذج
جديدة من الجرمية من خالل التكنولوججيا ذاتها،
فأصبحت الجرائم السيربانية تحمل ذات الخطورة عىل
املجتمعات ملا فيها من أرضار عىل املمتلكات العامة
والخاصة ،وكذلك قدرة املنظامت اإلرهابية عىل التنظيم
واجتذاب أعضاء جدد من خالل الشبكة العنكبوتية.
ظهور تلك املخاطر صاحبه انفتاح آفاق جديدة للعمل
األمني ومكافحة الجرائم الفردية واملنظمة باستخدام
الوسائل التكنولوجية ،وميكن القول إن االستخدام األمثل
لتلك الوسائل يف العمل األمني ميكن أن يقي املجتمعات
الكثري من األخطار الحالية واملستقبلية ،خاصة إذا ما
صاحب هذا العمل رفع الوعي املجتمعي بأهمية األمن
السيرباين ،والحد من املخاطر التي ميكن أن تسببها
التكنولوجيا عىل األفراد واملؤسسات.
ميكن القول إن املهمة العاجلة لألجهزة األمنية ،ويف
املقدمة منها أجهزة الرشطة ذات الطابع الحديث هي
تبني اسرتاتيجية جديدة يف العمل األمني تعتممد
عىل استلهام التجارب التكنولوجية واإلدارية والقيادية
من املؤسسات الخاصة يف مختلف املجاالت ،وتحليل
سلوكيات املواطنني يف استخدام التكنولوجيا لتحديد
احتياجاتهم بدقة ،ومن ثم استخدام وسائل وتقنيات
الخدمات األمنية بكافة أنواعها.
كذلك يجب األخذ يف االعتبار أن وجود أدوات عمل
متطورة من حيث التكنولوججيا أو األساليب ال
يعني إال زيادة العبء املفروض عىل الجهاز األمني
والرشطي من حيث التزامه باستمرار التطوير ومواكبة
املتغريات ،واستحداث مناذج عمل قيادية جديدة يف ظل
االسرتاتيجية االستباقية التي يجب أن يعمل من خاللها،
وال ميكن تحقيق تلك الفاعلية والكفاءة املطلوبة دون
وجود رشكاء عضويني يف العمل الرشطي يتضافرون
جميعاً من أجل تحقيق األمن والسالمة للمواطنني
داخل حدود الدولة وخارجها ،يتمثل الرشكاء يف كليات
الرشطة ،ومؤسسات التدريب القيادية ،ومؤسسات
الرعاية الصحية واالجتامعية املختلفة ،والرشكاء الوطنيني
والعامليني يف املجاالت التكنولوجية واألمنية لتقديم أفضل
الحلول لزيادة الفاعلية األمنية..

ترجمة سميرة الرئيسي ،مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار  ،2017العدد  16ترجمة سمير الرئيس ،مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار ،القيادة العامة لشرطة دبي.
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االستشراف

طرق استكشاف المستقبل ()2-2
تقدم هذه الدراسة معلومات ضرورية الستكشاف المستقبل ،والتعرف
على مناهج االستشراف وطرائقه لتمكين أصحاب القرار من تحديد مسارهم
القادم ،واستشراف المستقبل وتوقع العوائق وتوفير الحلول لها بطريقة
على تحديد الواقع وتحليله وتحديد مساره.
علمية ترتكز
ً
كما يعرض عددا من الدروس المستفادة من تجارب المستكشفين العظام،
تتلخص في معرفة التجارب السابقة لألخرين ،والتفكير المعقول عن المدى
والبعيد ،وتوقع ما هو غير متوقع واستخدام المعلومات
القريب
ً
المتوافرة أيا كان نوعها ،والمبادرة بتحديد االحتياجات المستقبلية،
واالستعداد لما يمكن أن يواجهك من عقبات في محاولتك إلستشراف
المستقبل ،والتخطيط السليم والفعال يرتكز على الماضي ،وعلى واقع
الحال ،وعلى استشراف المستقبل واالستفادة من خبرات اآلخرين.

تأليف :إدورد كورنيش -ترجمة د .شحدة فايح جامعة الشارقة

البدء بالرحلة
هو تعلم من تجارب الذين سبقوك ،كان أولئك املستكشفون
العظام حريصني دوماً عىل دراسة تجارب الذين سبقوهم
بهدف تجنب تكرار أخطائهم ،فال عجب أن يركز هذا البحث
عىل تناول املستقبل -والدروس التي ميكن أن نتعلمها من
املستكشفني العظام يف العصور السابقة.
التحول العظيم .
لعل الحدث األبرز الذي يحدث يف عاملنا اليوم هو التحول
الذي يطرأ يف حياة البرش ،فالربغم من عدم تغطية وسائل
اإلعالم لهذا الحدث ،إال أننا نشعر به وندرك حدوثه
بدليل أننا كثريا ً ما نشري يف أحاديثنا إىل التغيري الهائل
الذي طرأ عىل منط حياتنا يف وقت قصري.
يطلق (مايكل مارتن) ،املختص مبسح املستقبل واملقاالت
التي تتناول املستقبل ،لقب (عرص التحوالت املتعددة)
عىل عرصنا هذا ،فنحن نالحظ أن التكنولوجيا التي
نستخدمها وأنظمتنا االقتصادية ومؤسساتنا تتعرض
لتحوالت هائلة مرتابطة فيام بينها .فالتغريات التكنولوجية
تؤدي إىل تغريات اقتصادية والتي تؤدي بدورها إىل
تغريات بيئية ،وتسمى ظاهرة الرتابط بني هذه التغيريات
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بـ(التحول العظيم) ،فهي ال تقترص عىل التحوالت التي
تطرأ عىل منط حياة البرش فحسب ،بل تتعداها لتشمل
التحوالت التي تصيب البيئة الطبيعية املحيطة بنا ،وهذا
يجعلنا ننظر إىل التحول العظيم عىل أنه العملية التي
يولد من خاللها مستقبلنا.
تجربتنا مع التغيير
يسهل علينا مالحظة تسارع وترية التحول العظيم إذا
ما قارنا عامل اليوم مع العامل يف  ،1945/8/6عندما ألقيت
قنبلة ذرية عىل مديننة (هريوشيام اليابانية) ،كان الناس
قبل هذا التاريخ يعتقدون أن الحرب ستتوقف قريباً
وتعود الحياة .ورسعان ما أدرك الناس بعد إلقاء القنبلة
أن األمور ،لن تعود إىل سابق عهدها مطلقاً ،اعتقد
الناس حينها أن هذا الحدث سيجر العلم إىل املزيد من
الحروب الذرية ،ولكن عوضا عن ذلك حول العامل تركيزه
إىل التنمية االقتصادية ،فقد تضاعف عدد سكان العامل
منذ الحرب ،وإزداد عدد الدول املستقلة ليصبح أربعة
أضعاف ما كان عليه ،وعالوة عىل هذا التغيري ،فقد تبنى
البرش قيامً جديدة ،وتبدلت أمناط حياتهم وأصبحوا ال
يستغنون عن الكثري من املستجدات التكنولوجية مثل:
مكيف الهواء ،والحاسوب ،الكهرباء ،والهاتف ،والسيارة،

مع العلم أن هذه األدوات كانت نادرة ومل تتوفر إال للقلة
القليلة آنذاك .وال شك أن عاملنا اليوم يختلف عن العامل
آنذاك ،وأنه سيستمر يف التغري والتحول ،فمع ازدياد عدد
سكان كوكب األرض ومنو االقتصاد ،فقد تغريت أيضاً البيئة
الطبيعية من حولنا ،واختفت العديد من الغابات وتحولت
إىل بنايات ،مثلام جفت العديد من البحريات واألنهار بهدف
البحث عن الفحم واملعادن ،وكذلك سويت الجبال بحثاً
عن الحديد والنحاس .تشبه هذه التحوالت التي تجري عىل
سطح األرض تلك التي تطرأ عىل مختلف نواحي حياة البرش،
فالتحوالت يف حياتنا غريت من طبائعنا ،فنحن اليوم -عىل
سبيل املثال -نستخدم الهواتف النقالة للتواصل مع آخرين يف
مختلف أنحاء العامل ولكننا نتحدث شفهياً مع أقرب جرياننا.
التغير المفرط
لفتت رسعة التحوالت يف الحياة البرشية بعد الحرب العاملية
الثانية انتباه (ماكس ويز) ،محرر مجلة (فورشن) الذي
وصف عام  1953وترية التغيري آنذاك بأنها أرسع خمسني
مرة من وترية التغيري يف القرون السابقة.
حيث أوضح أن املدة ما بني عام  1800و  1950تصنف
ضمن مجموعة التغيري الرسيع ،ولكن بعد عام  1950بدأ
عرص التغيري الجذري .ومن املشري هو أننا نعترب اليوم عقدي
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الخمسينيات والستينيات من القرن املايض مدة الثبات
والسكينة ،عىل عكس ما نالحظ يف عرصنا هذا ،فسمة عرصنا
هذا هي عدم الثبات ،فكل يشء يف حياتنا أصبح اليطول
أمده وكأنه مؤقت ،ومثال ذلك الوظيفة والزواج ،ومكان
السكن ،فيبدو أن هذه جميعها ال تدوم إال ملدد قصرية.
يبدو أن هناك إجامعاً عىل أن وترية التغيري ستستمر يف
التسارع يف االسنوات القادمة ،يقول (ري لوزرويل) إن
التغري الذي سيشهده القرن الحادي والعرشين سيكون أكرب
ألف مرة من التغيري الذي شهدته القرون السابقة.
ولكن وبالرغم من أن هناك إجامعاً عىل أن التغيري سيستمر
يف السنوات القادمة فإن هناك آراء مختلفة حول مصري هذا
التحول ،فريى البعض أن التحول سيستمر بتسارع هائل
يفقد البرش قدرتهم عىل السيطرة عليه ،أو حتى التوقع
بنتائجه ،وهذا ما يعرف بـ (سيناريو الفردية التقنية).
بينام يرى آخرون أنه بينام ستزداد وترية التغيري إال أنهم
يشككون يف أنها ستصل إىل الذي يصفه (لورزيويل) ،فعىل
سبيل املثال :يتوقع العامل واملحلل االسرتاتيجي (اثيودور
مودين) أن الذي سيحدث هو عكس سيناريو (الفردية
التقنية) حيث يتنبأ بحتمية تباطؤ النمو إال أنه من الصعب
أن نحدد متى سيحصل هذا التباطؤ.
يف كل الحاالت ،يتفق الجميع عىل حقيقة مفادها أن التغيري
مستمر برسعة كبرية يف السنوات القادمة عىل األقل ،ولكن
علينا أن ندرك هنا أنه باستطاعتنا أن نكبح جامح التقدم
التكنولوجي ،فإحدى الوسائل لذلك هي التوقف عن متويله.

ثورات تكنولوجية
يعد التقدم التكنولوجي أبرز أوجه التحول العظيم ،حيث
يشري مصطلح التكنولوجيا إىل اآلالت واألدوات ،باإلضافة
إىل املعارف التي متكننا من تحقيق غاياتنا العملية ،إال أننا
هنا سرنكز عىل الجانب املادي من التكنولوجيا ،ألنه أسهل
للمالحظة والتحليل من التكنولوجيا الفكرية واالجتامعية
مثل القوانني واملؤسسات والنظريات .ولنتمكن من فهم
كيف تتقدم التكنولوجيا وتغري املجتمع ،سنصب أهتاممنا
عىل ثالث ثورات تكنولوجية هي الثورة الزراعية ،والثورة
الصناعية ،والثورة السيربانية ()Cyberreticحيث بدأت كل
هذه الثورات بأداة معينة ،لعبت دور املحفز لتحوالت كبرية
أدت إىل إحداث ثورة يف حياة البرش.
الثورة الزراعية
بدأت الثورة الزراعية بزراعة الحبوب يف منطقة الرشق
األوسط قبل  11000سنة ،حيث أدت زراعة الحبوب إىل
زيادة يف مخزون املواد الغذائية ،ومع تطور الزراعة بدأ
الناس يتحولون من مهنة الصيد إىل مهنة الزراعة مام شجع
عىل إنشاء تجمعات سكنية مثل البلدات واملدن ،وهذا أدى إىل
إنشاء األسواق لبيع وتبادل البضائع والخدمات ،وبهذا ظهرت
بعض املهن التخصصية مثل املحاسبة والرياضيات ،والكتابة.
الثورة الصناعية
تعد الثورة الصناعية هي الثورة التكنولوجية الثانية ،وقد
بدأت يف القرن الثامن عرش عندما أخرتع (توماس نيوتن)
املحرك البخاري ،حيث كان بوسع محرك بخاري واحد

القيام بعمل خمسني حصاناً ،ولكن أستغرق صناعة محرك
بخاري فعال ميكن استعامله يف املصانع واملواصالت جيالً
كامال ً،مهدت املحركات البخارية الطريق إىل اخرتاع
القطارات وتوليد الكهرباء بفعالية عالية ،مام ساهم يف
تزويد املصانع والبيوت وحتى املدن مبصدر طاقة مناسب
وغري مكلف ،أدى توفر الطاقة الكهربائية الجديدة
إىل اخرتاع عدة أدوات جديدة مثل املصباح الكهربايئ
ومسجالت الصوت ،واألفالم ،وغريها .انترشت الثورة
الصناعية تدريجياً حول العامل ،وكانت السبب الرئيس يف
تغيريات الحرص لها يف املجتمعات.
الثورة السيبرانية

مام ال شك فيه أن تأثري الحاسوب عىل مجتمعنا اليوم هو
تأثري قوي ومتعدد األوجه ،فقد انطلقت ثورة الحاسوب
يف عام  1937عندما قام (هورد أيكن) بتصميم آلة حاسبة
رقمية استطاعت إجراء كم هائل من العمليات الحسابية
وبرسعة غري معتادة ،قدمت الحكومة األمريكية التمويل
الالزم لهذا املرشوع حتى يساعد الجيش يف إجراء الحسابات
البالستية يف الحرب العاملية الثانية ،كان تصميم هورد أيكن
هو الحجر األساس الخرتاع أجهزة الحاسوب ،حيث انتجت
رشكة أي يب إم ( )IBMأول جهاز حاسوب وفقاً لتصميم
ومواصفات أيكن ،وبالرغم من كرب حجم هذا الجهاز إال أنه
كان قادرا ً عىل اتخاذ قرارات بشككل أرسع وأوفر من البرش،
فعندما يتم تزويد هذا الحاسوب مبجموعة من الخوارزميات
الرياضية ،يصبح بوسعه أن ينجز يف ثوان معدودة عمليات
حسابية قد تشغل اإلنسان أياماً إلنجازها ،ويف الواقع حصلت
الحواسيب عىل دعم كبري من حكومة الواليات املتحدة بعد
الحرب العاملية الثانية ليك تتمكن من منافسة السوفييت.
وقد شهد عقدا الخمسينيات والستينيات من القرن املايض،
العرص الذهبي للعلوم والتكنولوجيا نظرا ً للدعم السخي من
الحكومة األمريكية ،وقد قابل العلامء هذا السخاء بتقديم
اخرتاعات عديدة مذهلة كانت لها استعامالت مهمة يف
التكنولوجيا .أدى اخرتاع الحاسوب إىل تحوالت عظيمة
يف االقتصاد األمرييك فأدى انتاج الحواسب صغرية الحجم
إىل تعزيز التحول االقتصادي يف عقد السبعينات ،ويف عقد
الثامنينات أصبحت الحواسيب الشخصية رائجة االستعامل
مام ساهم يف تطوير شبكة االنرتنت لتصبح وسيلة مالمئة
متكن األفراد العاديني من التواصل الفوري مع بعضهم،
ويف مطلع القرن الواحد والعرشين أصبحت الهواتف
النقالة موصولة بالشبكة العاملية التي تربط الحواسيب
ونظم االتصاالت بعضها بعضاً ،حيث يصف عامل االتصاالت
(جوزيف بيلتون) هذا التطور بأنه أضخم آلة يف العامل ،وإذا
ما أستمر هذا التقدم وقام البرش بزراعة وصالت اإلنرتنت يف
أجسامهم فسيظهر عندها كائن جديد يتكون جسمه من
مواد حية .أخرى إلكرتونية وثالثة سيربانية.

الثورة المستقبلية
ال شك أن التكنولوجيا ستواصل التقدم بوترية متسارعة يف
القرن الحادي والعرشين ،كام سيتم انتاج تكنولوجيا جديدة
تعطي زخامً قوياً النتاجية العلامء والتقنيني ،فقد ساهمت
الحواسيب يف زيادة القدرات العقلية للبرش متاماً كام

ساهمت املحركات البخارية يف زيادة قدراتهم املادية،
واالزدياد املتوقع الذي سيطرأ يف املستقبل عىل قدرات
اإلنسان الفكرية سيكون كاسحاً ،فقد تتفوق الحواسيب
عىل أداء اإلنسان يف القريب العاجل ،فهي بوسعها اآلن
هزمية أفضل الالعبني يف لعبة الشطرنج.
وبسبب الحاسوب من املحتمل أن تحدث ثورة
تكنولوجية رابعة ،فقد بدأت يف التكنولوجيا الحيوية
بشكل عام ،ويف علم الوراثة بشكل خاص .ولكن ليس
بوسعنا التأكد من انطالقة هذه الثورة عىل وجه اليقني
اآلن ،ألن األمر يتطلب املزيد من الوقت حتى نرى إن
كان للتكنولوجيا الحيوية تأثري مامثل لتأثري الحاسوب
واملحرك البخاري عىل االقتصاد واملجتمع.
تعد التكنولوجيا الحيوية بتعيريات وتحوالت ثورة مذهلة
بشكل يفوق ما أحدثه الحاسوب ،فقد تم البدء باإلفادة
من الهندسة الوراثية يف جعل الحيوانات والنباتات أكرث
انتاجية إلشباع حاجات اإلنسان ،وقد يكون أحد أهم
استعامالت التكنولوجيا الحيوية هو فيام يتعلق بزيادة
قدرات البرش الجسدية والذهنية والعاطفية ،فاملعرفة
الوراثية تستخدم اآلن يف التخفيف من التشوهات التي
يولد بها بعض األطفال حديثي الوالدة ،وليس هذا إال
جزءا ً يسريا ً مام سيكون عليه الحال ،مستقبالً يف مجال
تحسني أجسامنا وتعزيز عقولنا .يف السنوات القادمة
سيتمكن اآلباء من استخدام التكنولوجيا املتوفرة لضامن
أبناءهم سيكونون متفوقني ،فقد يرغب هؤالء اآلباء يف
أن يحصل أبناؤهم عىل قدرات (موزارت) املوسيقية أو
قدرات (اينشتاين) العقلية ،وحتامً سريغب آباء آخرون
بذات اليشء ألبنائهم ولنا أن نتخيل كيف سيبدو العامل
إذا أصبح فيه ماليني األطفال مصممني وفقاً لرغبات
آبائهم.
كام ميكن أيضاً تعزيز قدرات اإلنسان إذا ما متكن علامء
التكنولوجيا الحيوية من اكتشاف وسيلة للتغلب عىل
شعورنا بالتعب والنعاس ،إذ يقيض اإلنسان العادي ما بني
 60-50ساعة أسبوعياً يف الراحة أو النوم.
فلنتخيل ماذا سيحدث لو أننا تغلبنا عىل حاجيتنا أو
الراحة وأضفنا  8ساعات يومياً واالنتاج ،فرمبا ينتج عن
هذا ثورة تكنولوجية اقتصادية أخرى.
ومن الفوائد املحتملة األخرى للتكنولوجيا الحيوية إيجاد
عالج للشيخوخة ،فإذا متكنا من الحفاظ عىل حيوية
دماغنا وطاقة أجسادنا دون نقصان لـ 30سنة إضافة
قد نصبح قادرين عىل إنجاز ضعف ما ننجزه خالل
حياتنا حالياً ،كام ميكن أن يؤدي عالج الشيخوخة إىل
تأخري املوت وإطالة األعامر .فإذا كانت بعض األشجار
تعمر آالف السنني ،ملاذا ال ميكننا نحن أن نزيد من سنني
أعامرنا؟
وبالرغم من فوائد التكنولوجيا الحيوية فهناك العديد من
املخاطر التي قد تنتج عنها ،كام ميكن أن تضع األفراد
واملجتمعات أمام خيارات صعبة.

األستشراف طرق استكشاف المستقبل -تأليف إدوارد كورنيش ،مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار ،شرطة دبي ، 2018 ،ترجمة الدكتور شحدة فارع ،جامعة الشارقة.
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مهارات إدارية

التغذية الراجعة في العمل
المنشآت على ثقافة التغذية الراجعة المستمرة بتقديم المالحظات
تعتمد أنظمة العمل الحديثة في
ً
أو التعليقات للموظف بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع التقييمات السنوية ،وذلك بهدف نمو سريع
للموظفين وتنمية عالقات مهنية ذات قيمة على جميع مستويات المنشأة ،لكن لألسف نسبة ال بأس بها
من المديرين ال يقدمون مالحظات أو تعليقات كافية ،وعندما يفعلون فإما تكون سلبية للغاية أو غامضة
أثناء محاولة جعلها إيجابية .لذا تشكل الكثير من التحديات ،كما تتطلب عملية هيكلة التعليقات وتبسيطها
عبر المنشأة الكثير من الجهود لوضعها على الطريق الصحيح
العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

ّ
ً
َّ ً
ّ ّ
ّ
إن للتغذية الراجعة أهمية كبيرة ،تتمثل فيما يأتي:

 - 1للتّغذية ال ّراجعة عالقة وثيقة مبوضوعات التال ُؤم ،والتكيُّف ،والتّعليم
والتعلُّم ،واالتّصال والتدريب ،وغريها من ال ّنشاطات امل ُو َّجهة بشكل ذايتّ و
رس االنتظام العا ّم فيها.
رس الحياة ،و ّ
ت ُع ّد ّ
 - 2ت ُع ّد من أه ّم العوامل امل ُؤث ّرة يف عمل ّية التدريب للموظف؛ فهي
تسمح له أن يُ ِ
دخل التعديالت الالزمة لالستجابة ،وتصبح هذه االستجابة
أفضل بفضل التّغذية ال ّراجعة ،كام تُص ِّحح األخطاء ،وتُوضّ ح املفاهيم غري
الواضحة.
 - 3تزيد ثقة امل ُوظف بص ّحة نتائج تعلُّمه ،كام تُو ِّحد إجراءات العمل
وتجعلها أكرث ُعمقاً.
ُيس إيصال املعلومات إىل املوظفني .
 - 4ت ِّ
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ّ
ّ
أنواع التغذية الراجعة

للتّغذية ال ّراجعة أنواع ُمتع ِّددة ،منها:
الصيحة التي ال تحكم
 - 1ال ّتغذية ال ّراجعة املُحايِدة :هي التّغذية غري ّ
عىل أداء الشّ خص سلباً أو إيجاباً ،وإنّ ا تقرتح حلوالً من أجل تحسني األداء.
 - 2ال ّتغذية ال ّراجعة اإليجاب ّية :هي التي تدعم التّغذية ال ّراجعة امل ُحايِدة،
وتهدف إىل تعزيز األداء أو العمل.
 - 3ال ّتغذية ال ّراجعة السلب ّية :يُؤكَّد فيها عىل أ ّن األداء الحا ّيل غري مقبول،

ويجب استبداله وتحسينه وتقدميه بطريقة أفضل ،مثل قول عبارة :يجب أن
ُغي سلوكَك إىل سلوك أفضل ،أو يجب أن تعمل بشكل أفضل.
ت ِّ
إن مساعدة املوظفني عىل النمو من خالل التغذية الراجعة املستمرة لن تجعلهم
أكرث سعادة وأكرث إنخراطاً يف العمل فقط ،بل ستجعلهم يقدمون إنتاج أفضل ،و
خدمة أفضل للعمالء ،مام يؤدي إىل مزيد من األرباح وتحقيق أهداف املنشأة،
لذا من مصلحة املنشآت أن تأخذ عملية التغذية الراجعة عىل محمل الجد. ..

جرائم

جريمة التغيب عن المنزل

تعتبر جريمة التغيب عن المنزل من الجرائم الحساسة ،والتي تواجهها بعض األسر  ،كونها قضية شائكة ومعقدة  ،والسبب في ذلك
هو تعدد األسباب الموجبة لها .كما أن جريمة التغيب عن المنزل معروفة منذ القدم ،وفي كل المجتمعات في العالم  ،وبالتالي فإن
سبب هذه الجريمة هو صراع القيم ،والتفكك األسري ،من خالل سوء العالقة بين األبوين ،أو الطالق ،أو عدم التوافق بين الفتاة واألسرة ،
وتعرضها للكبت والعنف ،وهي من العوامل الحاسمة التي تزيد من معدالت تغيب األبناء أو الفتيات في مجتمعنا.
مالزم أول  /محمد سعيد الخشابي

وهناك عدة أسباب غاية يف األهمية تؤدي إىل وقوع جرمية التغيب عن  -غرس الوازع الديني لدى األبناء بشكل عام.
املنزل منها:
 اإلحساس بكيان الفتاة والثقة بقدراتها. العنف األرسي الذي يسبب أرضارا جسيمة بالغة لدى الفتاة ،أو األبناء  -دراسة حالة الفتاة التي تعاين من مشكالت اجتامعية.اآلخرين  ،مام قد يدفعهم للهروب من املنزل.
 يجب عىل ويل أمر الفتاة أال يقوم باستخدام العنف  ،ملا له من أرضار أسلوب التنشئة األرسية الخاطئ.نفسية وجسدية قد تقع عليها  ،حيث أشارت الدراسات الحديثة أن
 الذئاب البرشية.التوجيه واإلرشاد والنصيحة  ،لها آثار قوية يف تعديل السلوك.
 جهل األبوين ألساليب الرتبية الصحيحة.وعىل ذلك فإن املجتمع اإلمارايت هو مجتمع متامسك  ،يتمتع بخصوصية
 إيهام الفتاة بوعود بالزواج.عاداته وتقاليده  ،ولكن يبقى الوعي األرسي هو أساس التعامل  ،من خالل
 انعدام الحوار اإليجايب و التواصل داخل األرسة الواحدة.إعطاء األبناء مجاال إنسانيا آمنا لبث شكواهم  ،ومساعدتهم أثناء طلب
 اإلهامل املتمثل بعدم إبالغ الجهات األمنية عناملشورة  ،وبالتايل سيكون األبناء قريبني من األرسة  ،وتقل نسبة االنحراف.
واقعة الهروب.
كام يجب عىل الفتاة أن تحذر كل الحذر يف منح الثقة املطلقة للغري  ،فأننت
أما عن طرق الوقاية من الجرمية  ،فإنها تتمثل باآليت:
أمهات الغد  ،وعامد املستقبل  ،واألم مدرسة  ،ومعقود عليها آمال كثرية
 تفهم حاجات الفتاة  ،ودعم التواصل العاطفي بني أفراد األرسة. فتح قنوات الحوار مع األبناء  ،وإرشادهم.يف بناء أجيال هذا الوطن.
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متميزون

ً
أنقذ طفال تعرض للغرق

عادل حنحون مثاال يحتذى في العمل المهني و اإلنساني

ً
ً
ضرب المساعد أول عادل أحمد حنحون من مرتب إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة مثاال مشرفا في
العمل اإلنساني من خالل انقاذه طفل مواطن في الخامسة من عمره أوائل شهر أبريل الماضي من الغرق
في مياه البحر خلف مسجد بورسلي في قلب مدينة رأس الخيمة .
سائد الخالدي

تفاصيل هذا العمل البطويل كام يرويها املساعد أول حنحون  ،بدأت مع تواجده يف
مياه الخور خلف أبراج جلفار إلجراء التشغيل الدوري للدراجة املائية « السكوتر
« التابعة إلدارة الدفاع املدين ضمن اإلجراءات الروتينية املتبعة للتأكد من صالحية
استخدام املعدات واآلليات  ،عندما تناهي ملسامعه من أحد موظفي «ساعد «
تواجد يف املكان عن تعرض طفل يبلغ من العمر  5سنوات للغرق يف مياه البحر
خلف مسجد بورسييل ،ليقوم عىل وجه الرسعة بقيادة الدراجة املائية باتجاه املكان
املبلغ عنه يدفعه يف ذلك الواجب اإلنساين وحرصه عىل تقديم املساعدة يف حال
قدرته عىل ذلك .
إنقاذ الطفل الغريق
وأضاف أنه مبجرد وصوله للمكان اسرتعى انتباهه تجمع عدد من دوريات الرشطة
واألهايل عىل شاطئ البحر  ،مام دفعه للتوجه للجهة املقابلة له باعتبار أن الطفل
الغريق سيكون متواجدا ً فيها وهو ما تحقق بالفعل ،حيث متكن من العثور عليه بعد
رحلة بحث رسيعة وكان يف حالة سيئة نتيجة رشبه كميات كبرية من املياه  ،ولفت إىل
قيامه بالقفز من عىل منت الدراجة املائية إىل املياه عىل بعد أمتار من موقع الطفل
تحسبا من صدم الدراجة له نتيجة األمواج العاتية والرياح القوية التي كانت تهب
يف ذلك الوقت ،وسبح باتجاه الطفل وقام بانتشاله ووضعه عىل كتفه ما ساهم يف
تقيؤ الطفل لكميات جيدة من مياه البحر ،يف الوقت الذي وصل فيه قارب اإلنقاذ
البحري التابع لرشطة رأس الخيمة الذي تسلم الطفل منه وأخضعوه لعمليات انعاش
وإسعافات أولية قبل أن يتوجهوا به للشاطئ لتسليمه لسيارة األسعاف الوطني لنقله
للمستشفى التي تويف فيه متأثرا ً بإصابته يف وقت الحق ،معرباً عن تعازيه الخالصة
ألرسة الطفل الفقيد  .وأكد أن هذا العمل ال يعترب عمال بطوليا من وجهة نظره ،وإمنا
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واجب يتحتم عىل أي شخص كان يف موقعه القيام به مستشهدا بقوله تعاىل « ومن
أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا »  ،مثمنا تقدير سعادة العميد محمد عبد الله الزعايب
مدير إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة الذي حرص عىل تكرميه تقديرا ً لدوره يف إنقاذ
الطفل الغريق ،وللقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ممثلة بسعادة العميد الدكتور
محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات املركزية لتكرميه عىل خلفية هذا العمل
أيضا .
ً
 19عاما من الخبرة
التحق املساعد أول حنون بالعمل مبهنة إطفايئ وبرتبة عريف يف إدارة الدفاع املدين يف
رأس الخيمة يف عام  2000بعد حصوله عىل شهادة الثانوية العامة ،وبقي فيها ملدة 19
عاماً اكتسب خاللها الكثري من العالقات مع زمالء العمل الذين يعملون بروح الفريق
الواحد ويقدمون أرواحهم رخيصة يف سبيل تقديم الواجب ومد يد العون واملساعدة
يف الحرائق وغريها من الحوادث  ،التي تدخل ضمن اختصاص عمل الدفاع املدين .ثم
انتقل للعمل يف ورشة (أجهزة التنفس) حيث يقوم مبهام ومسؤوليات استالم أجهزة
التنفس بعد استخدامها من قبل رجال اإلطفاء ،وصيانتها وغسيلها وتعقيمها وتركيبها
ومن ثم اعادة تعبئتها ،إىل جانب إجراء الفحص الروتيني لبعض اآلليات مثل الدراجات
املائية بشكل دوري لضامن جهوزيتها الدامئة لالستخدام  .انتسب حنحون عىل مدار
 21عاما من العمل ألكرث من  40دورة تخصصية يف العديد من املجاالت  ،منها دورة
وحدة اإلطفاء التأسيسية ،ودورة أجهزة التنفس ،ودورة اإلنقاذ يف املصاعد ساهمت

يف رفد رصيده املعريف وعززت مهاراته يف أداء املهام العملية والوظيفية املوكلة إليه
عىل أكمل وجه .

مقاالت

اللغة العربية وقدرتها على تعريب التقنية

ً
لغتنا كائن حي ،ومن أجل أن تأخذ مكانتها بين اللغات األجنبية التي خطت في مضمار التقنية أشواطا كبيرة ،وهو تحول لم يكن
له أثر فاعل في بداية القرن الثامن عشر ،فدراسة البحث اللغوي كانت تعتمد على مسائل محددة تتعلق بالبنية واألسلوب ،أما
تاريخ الدراسة اللغوية المنهجية عندهم فكان مرده إلى احتكاكهم بالشعوب األخرى ومعرفة لغاتها .
الكاتبة  /أميرة الشناوي كيوان

"ومع كرثة احتكاك الغربيني بدول العامل أخذت الدراسة اللغوية يف التقدم ،ومع البعثات
التبشريية ساد البعث اللغوي ،وإحياء الدراسة اللغوية واالهتامم بها ،حتى ظهر علم
اللغة الحديث يف بداية القرن التاسع عرش (.)1
لقد خصص العلامء حينئذ أنفسهم عىل سبيل التفرغ لدراسة كل فرع من فروع اللغة
عىل حده ىك يتقنوه ،ويصلوا فيه إىل نتائج يكون لها املقومات األساسية ،فنهضت بذلك
الدراسة اللغوية ،حيث اعتمدت عىل فروع استكملت بها تلك الدراسة وهي:
علم األصوات (الفوناتيك)– علم اللهجات (الدياليكتولوجيا) –علم الداللة (السيامنتيك)–
علم النفس اللغوي (السيكولوجية اللغوية) – علم االجتامع اللغوي (السوسيولوجيا
اللغوية) .
أما بالنسبة للغتنا فإنها أسهمت يف نهوض األمة العربية واإلسالمية وعكست رقي
حضارتها من حيث كونها الوعاء الحافظ لرتاثها ،وملا كان لسان األمة جزءا ً من وطنيتها
أصبح – والحال هذه – الفيصل العادل يف تقييم واحرتام اآلخرين لها محلياً وقومياً
وعاملياً ،فال غرو ،أن تتنسم مركز الريادة بني اللغات األجنبية التي ظلت ردحاً من الزمن
تغفو يف ظالم دامس وسبات عميق .
تعريف
لقد عرف علامؤنا القدامى اللغة (بأنها أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم) كام ورد
عىل لسان ابن جني يف الخصائص ،فهي وضمن هذا التعريف تشمل تراثاً هائالً من
القواعد املعجمية والنحوية والرصفية والداللية يف مجالها املعياري .
أما علامء االجتامع فقد عرفوها (نظاماً من رموز ملفوظة عرفية يتعامل ويتعاون
بواسطتها أعضاء املجموعة االجتامعية املعينة).
إننا حينام نضم جميع التعريفات اللغوية إىل بعضها ،إضافة إىل تاريخ الرتجمة والتعريب
عند األسالف يسهل السري يف درب تقنيتها ،سيام وأن املصطلح العلمي اللغوي إبان القرن
العرشين وما يليه أصبح مطواعاً بيدنا ينحو إىل منهج لغوي تطبيقي ،يستند باألساس
إىل تقنية معربة كالتي حفلت بها املناهج يف أوروبا بعد نهضتها ،واستعملت األجهزة
العملية والتي ساعدت الباحث للوصول إىل مبتغاه يف عرص اعتمد عىل الدرس العلمي
التحلييل ،املعتمد عىل الحقائق ،وعىل هذا األساس " فيمكن درس ظاهرة لغوية يف
لغة ما باستحضار العينات اللغوية وتحليلها والوقوف عىل القوانني التي تحكمها (.)2
إن بحثنا ينصب عىل مفهوم املصطلح اللغوي الذي يعترب مفتاح العلوم التطبيقية،
ومجمع حقائقها املعرفية يف عامل املعلوماتية .
"وليس من مسلك يتوسل به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية ،حتى
لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال ليست مدلوالته إال محاور العلم ذاته،
ومضامني قدره من يقني املعارف وحقيق األقوال ()3
إذا ً ال مندوحة من استخدام املصطلحات فهي لغة العلم ،وليس املصطلح عند العرب
حديثاً فقد ظهر أمره عىل يد إمام النحو سيبويه ،الذي ضمنه أول منظومة متكاملة من
املصطلحات "ويكفينا الدراسات التي قام بها الخليل يف (العني) وسيبويه يف (الكتاب)
وأبو عىل الفاريس يف كتبه ،وتلميذه أبو الفتح عثامن بن جني الذي استطاع بعقله الفذ
ودراسته العلمية أن يقيم عمد الدراسة العلمية اللغوية ،وأن يوطد أركان (علم اللغة)
بدراسته للصوتيات ،وسبق األوربيني مبا وصل إليه من نتائج كأصوات اللني ،ومقاييسها،
والتي سبق بها " دانيال جونز اإلنجليزي " ومعرفته للفونيم ونظريته قبل هذا العامل
األورويب .

إن قضية تعريب التقنية مل تعد اشكالية يف التطبيق ،فالتعريب حقيقة واقعة له
تاريخه ،واملصطلح هو اآلخر ولو توفرت اإلمكانات يف عهده السحيق كام هو الحال
اليوم ألصبحت لغتنا هي السابقة يف عامل املعرفة التقني  ،ولتمكنا من مكننة الحرف
العريب وتصيريه حرفاً ضوئياً يف عامل النور ،ولغتنا كام هو معروف تؤمن بالتطور من حيث
كونها تؤثر وتتأثر " إن اللغة تتغري أو تتطور تحت تأثري كل القوى التي ميكن أن تؤثر يف
األلفاظ أو املعاين ،فالتطور أمر ال محيد عنه ،وليس مثة لغة يف العامل تستطيع أن تقاومه.
تطوير المعجم العربي
أما بالنسبة إىل ترتيب وتحديث وتطوير املعجم العريب ،وإعادة صياغته تبويباً ومضموناً،
وكذلك إغناؤه بالكلامت الجديدة املعرب منها والدخيل واملستحدث ،فإننا نرى أن الكثري
من معجامتنا الحديثة سارت عىل نهج يتامىش والعلم املعجمي الحديث من حيث
التبويب واملضمون .
وليس بعيدا ً عنا جهود املجامع اللغوية يف رفد املعجامت قدميها وحديثها بالكلامت
املعربة والدخيلة واملستحدثة ،بحيث أصبحت يف تناول يد الباحث والدارس والطالب
املبتدئ .
إننا ال ننكر دور معجامتنا القدمية من حيث ثروتها اللغوية ،ونظم التطبيق والتعامل،
من هذا كله فإن مسألة تعريب التقنية يف عرص املعلوماتية بواسطة (الحاسوب) ليس
باألمر الصعب ،فلغتنا متلك مقومات البقاء والتحدي يف عرص ال يصح به إال املتقن
الصحيح ،ونحن قادرون عىل إضفاء ثوب التحديث التقني علىها مستندين إىل الحقائق
التالية:
 شموليتها لكل أنواع املعرفة (علوم اللغة).لسنة التطور.
 قدرتها عىل التطور والتغيري مجاراة ُ حصولها عىل قصب السبق يف مسألتي التعريب والرتجمة. تنوع دالالت مفرداتها ،وتنوع مظاهرها اللغُوية من (اشرتاك ،وتضاد ،حقيقة ،وغريها). تقعيدها أللفاظها.دور املجامع اللغوية يف مسايرة النهضة العلمية اللغُوية الحديثة
إن الحصيلة التي نستنتجها من تعريب التقنية بإيجاز – هي قدرتنا عىل تطويع آلية
اللغة لتواكب عرص الحضارة ،ولنا يف تقدم األوربيني يف هذا املضامر حافز للعمل ،نكون
قد قدمنا للغتنا القومية خدمة نصل من خاللها إىل الحقائق واالنتقال من املالحظة
الشخصية والتذوق اللغوي النظري ،إىل عامل املعلوماتية املتوفر.
المراجع
 علم اللغة د :محمود السعران ،طبعة دار املعارف ،القاهرة سنة 1962م ص .358 علم اللغة بني القديم والحديث ،د .عبد الغفار حامد هالل ،الطبعة الثانية1968 ،م.ص71
 قاموس اللسانيات للمسدي ،ص11 علم اللغة ،مرجع سابق سوسري ،رائد اللغة الحديث ،د .محمد محسن عبد العزيز ،دار الفكر العريب ،القاهرة،ص .159
 سوسري ،مرجع سابق .العدد (  ) 296يـ ــونيـ ـ ـ ــو 2021

37

خلف القضبان

الصبر

سالح المؤمن
محمد األمين

أن تقوم فتاة أو شاب عىل سبيل املثال بإعالن نيته باإلقدام عىل االنتحار
بالسقوط من عل ،أو بإيذاء نفسه بأي وسيلة من الوسائل احتجاجا
عىل عدم تلبية ذويه أو ذويها لرغبته ،أو موافقته عىل أمر يود القيام
به  ،أو أن يتوعد أحد األشخاص شخصا آخر بقتله أو إيذائه أوإشانة
سمعته بنرشمواد مصورة ،أوفضح أمور شائنة يعلمها عنه عرب مواقع
التواصل االجتامعي  ،فإن ذلك يعترب تهديدا ً يعاقب عليه قانون العقوبات
االتحادي بالحبس ملدد ترتاوح بني (سبعة سنوات إىل سنة) والغرامة التي
تصل إىل عرشة آالف درهم بنص املواد ( )353 – 351من القانون وهو ما
وقع مع ( س  .ع  .أ ) بعد أن هدد طليقته بإيذائها جسديا وإحراق بيتها
الذي تقيم به مع أطفالها .
وعىل الرغم من محاولته التعلل بأنه كان واقعا تحت تاثري الغضب الشديد
 ،وانه مل يكن ينوي القيام بذلك بالفعل إال أن نربات صوته املسجلة عىل
هاتف الشاكية والطريقة التي وجه بها تلك التهديدات وما صحبها من
إهانات ملطلقته  ،مل تشفع له أمام املحكمة التي أمرت بإيداعه الحبس
لخمس سنوات كان قد أمىض ثالث منها حني التقيناه مبكتب العقيد ( م
 ،د ) الذي سمح لنا مبقابلته باملؤسسة العقابية مشريا ً إىل وجود أكرث من
نزيل ميضون فرتات الحبس بتهمة التهديد إال أن أحكامهم ترتاوح بني
العقوبة املغلظة والخفيفة تبعا ملا قاموا به وبحكم اختالف القضايا التي
تورطوا بها
( الحريم لسانهم طويل  ..والحرمة يوم تستفز الريال تخليه يخرج عن
طوره والشيطان يلعب عىل االثنني )  ،هكذا بدأ الحديث عن قضيته
شارحا املراحل التي مرت بها ،والتي انتهت بالحبس لخمس سنوات أمىض
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منها ثالثة ( يف ضيافة اإلخوة ) ،كام قال مشريا إىل العقيد م  .د .
أمل تكن تنوي بالفعل أن تقوم مبا اتهمت به ؟
إطالقا  ،صحيح إنني قلت ذلك بسبب الغضب الشديد واستفزاز (الحرمة)
املتواصل يل ،ونحن نتحدث عرب الهاتف  ،ولكن كيف أحرق البيت الذي
يسكن به أوالدي  ،وكيف أؤذيها وهي أمهم ؟
ملاذا تعتقد أن املحكمة مل تأخذ بكالمك ؟
كان الكالم مسجل عىل تليفون الشاكية  ،وأنا مل انكر أنني قمت بتهديدها،
ولكنني قلت لهم أنه كان بسبب الغضب الشديد ،وأعتقد أنهم وجدوا أن
الخالفات املستمرة بيني وبني الشاكية والتي تكررت أكرث من مرة قد تعود
يف أي وقت  ،ولهذا كان الحكم .
وهل تعتقد أن املشاكل ستعود بعد خروجك من السجن ؟
أنا رصفت نظر نهائيا عن هذا املوضوع  ،وقد علمت أن مطلقتي سوف
تتزوج وأوالدي يقيمون اآلن مع جدهم وجدتهم بعد أن عجزت عن
اإلنفاق عليهم وأمهم ال تعمل ،ولهذا ال أرى أن املشاكل ستعود كام انني
استفدت من فرتة الحبس يف التأمل  ،وأدركت أن اإلنسان يجب أن يتحىل
بالصرب ،وأن يحاول التغلب عىل مشاكله بالهدوء ،وأال يندفع مع الشيطان
خاصة عند التعامل مع النساء  ،فالحرمة ضعيفة  ،وال متلك غري لسانها
ودموعها  ،واالستجابة لالستفزاز قد تقود اإلنسان إىل كثري من األمور لتي
ال تحمد عقباها .
والصرب كام يقولون سالح املؤمن .

مفاهيم

استشراف المستقبل

يقصد بمصطلح االستشراف :االستقصاء والتوقع أو التحري واالستكشاف والتصور والتنبؤ .والتوقع
واالستشراف في اللغة من الفعل :استشرف ،أي :عال وانتصب ،واستشرف الشيء ،أي :رفع بصره ينظر إليه.
إعداد  :سعد الدغمان

ويُعرف "استرشاف املستقبل" بعدة تعريفات منها:
 مجموعة الدراسات والبحوث التي تكشف عنمشكالت محتملة يف املستقبل ،وتتنبأ باألولويات
التي ميكن أن تحددها بوصفها حلوال ملواجهة هذه
املشكالت.
 اجتهاد علمي منظم يهدف إىل صياغة مجموعة منالتوقعات املرشوطة ،أو السيناريوهات التي تشمل
املعامل الرئيسية ملجتمع ما.
ويعرف استرشاف املستقبل اجرائياً:بأنه "التفكري
االسرتاتيجي مبا سيكون عليه الحال يف الغد ،واتخاذ
االجراءات والخطوات الالزمة للوصول إىل تحقيق أعىل
مراتب النجاح يف األهداف املحددة" (.) 1
اهمية استرشاف املستقبل ىف املجال األمني
أهمية استرشاف املستقبل يف املجال األمني تكمن يف
مواجهة املتغريات املتالحقة يف عامل الجرمية والتأكيد
عىل دور املعلومات والبيانات كعنرص هام وفاعل يف
اإلدارة االسترشافية واستباق املستقبل .
ويعمل استرشاف املستقبل عىل بناء منهجيات حديثة،
ورسم سيناريوهات مستقبلية للمساعدة يف اتخاذ

القرارات الحاسمة ملواجهة املشاكل والتحديات األمنية
املتوقعة ،وتفعيل دور مراكز البحوث وأقسام اإلحصاء
لتوفري معلومات وبيانات أمنية متكاملة وإخضاعها
للتحليل والرصد ووضعها تحت ترصف كافة الجهات
األمنية بالدولة (.) 2
استراتيجية اإلمارات إلستشراف المستقبل

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب اسرتاتيجية اإلمارات إلسترشاف املستقبل
بوزارة شؤون مجلس الوزراء واملستقبل ،والتي
تهدف لالسترشاف املبكر للفرص والتحديات يف كافة
القطاعات الحيوية يف الدولة وتحليلها ،ووضع الخطط
االستباقية بعيدة املدى لها عىل كافة املستويات،
لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة .وتأيت
اسرتاتيجية املستقبل الجديدة لتحقيق رؤية صاحب
السمو رئيس الدولة ونائبه يف تشكيل حكومة
املستقبل التي تسعى لتبني كافة الفرص العاملية
الجديدة واستباق التحديات االقتصادية واالجتامعية

القادمة.
وتشمل االسرتاتيجية بناء مناذج مستقبلية للقطاعات
الصحية والتعليمية واالجتامعية والتنموية والبيئية
ومواءمة السياسات الحكومية الحالية ،باإلضافة لبناء
قدرات وطنية يف مجال استرشاف املستقبل ،وعقد
رشاكات دولية وتطوير مختربات تخصصية وإطالق
تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات يف
الدولة .وتتضمن االسرتاتيجية ثالثة محاور رئيسية
هي :محور آلية عمل الحكومة ومحور بناء القدرات
ومحور وجهة املستقبل ،وتقع ضمن كل محور مهام
وواجبات سنعمل عىل تنفيذها ضمن الجدول الزمني
املحدد.
وتهدف االسرتاتيجية إىل وضع أنظمة حكومية تجعل
من استرشاف املستقبل جزءا ً من عملية التخطيط
االسرتاتيجي يف الجهات الحكومية ،وإطالق دراسات
وسيناريوهات السترشاف مستقبل كافة القطاعات
الحيوية ،ووضع الخطط والسياسات بناء عىل ذلك
(.) 3

المصادر

.1محمد بن عبدالرحمن آالئيوال مدين ،مفهوم االسترشاف (علم املستقبل( ،باحث دكتوراه (الرتبية اإلسالمية) بالجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
.2اإلدارة االسترشافية من منظور أمني ،ندوة ،معهد تدريب الضباط بكلية الرشطة بالتعاون والتنسيق مع مركز البحوث والدراسات األمنية بالقيادة العامة لرشطة أبوظبي،
ابوظبى ىف  18ابريل ،وام.
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments -3strategies-and-plans/uae-strategy-for-the-future.3
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أمكنة وأزمنة

موقع جميرا األثري ..

جذور ضاربة في تاريخ الحضارة اإلسالمية
يعد موقع جميرا األثري أحد أهم المعالم التاريخية والتراثية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة دبي بصفة
خاصة  ،كونه من المواقع األثرية التي تجسد حقبة تاريخية من
النمط المعيشي في العصر اإلسالمي العباسي.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

يقع موقع جمريا األثري بني جمريا وشارع الوصل ويُعترب أحد أعرق املواقع األثرية يف
اإلمارات العربية املتحدة .تنقلك زيارة إليه إىل زمن الخالفة العباسية أي بني القرن
الـ 9والقرن الـ 11حني كانت املستوطنة محطة توقف عىل طول طريقٍ تجاري .ويض ّم
املوقع األثري كنوزا ً قدمية مثل الفخاريات والعمالت املعدنية واألدوات وغريها.
ويعترب موقع جمريا األثري يف ديب ،الذي تم اكتشافه يف  ،1969من املواقع النادرة يف
دولة اإلمارات ،ويُص ّنف كواحد من أهم املعامل األثرية عىل نطاق الخليج العريب ،ويعود
يجسد منط املعيشة قدمياً ،واستمرت
السبب لكونه املوقع اإلسالمي الوحيد الذي ّ
النشاطات فيه حتى عصور إسالمية متقدمة ،إذ يعود املوقع للعرص اإلسالمي العبايس
يف الفرتة ما بني  900وحتى  1100ميالدي .يقع إىل الشامل الغريب من بر ديب عىل بعد
 12كيلومرتا ً وعىل مسافة تزيد عىل الكيلومرت عن الشاطئ.
ويؤمن الجميع مبقولة املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،بأن
«من ليس له ٍ
ماض ،ليس له حارض» ،لذا تحرص الدولة عىل االهتامم باملواقع األثرية
ورضورة الحفاظ عليها ،ويدعم هذا االهتامم الجانب السياحي يف الدولة .وسعياً من
إمارة ديب نحو الحفاظ عىل املعامل األثرية التي تستقطب السياح بشكلٍ كبري ،ارتأت
بلدية ديب أن تش ّيد مبنى لالستقبال مخصصاً للراغبني بزيارة جمريا األثرية ،عىل أن يضم
مبنى االستقبال متحفاً يعرض القطع األثرية التي ُعرث عليها يف املبنى .ويعترب املوقع
الجصيات الهندسة
مدينة متكاملة ،وقد تم اكتشاف العديد من القطع األثرية ،منها ّ
املزخرفة ،والعمالت التي تعود للعرص العبايس ،والذهب والحيل.
محطة للقوافل التجارية
كانت مدينة جمريا األثرية تشكّل محطة للقوافل التجارية ونقطة وصل تجارية حتى
بالد الرافدين والرشق والهند ،كام أنه كان طريقاً مهامً للذاهبني إىل الحج ،إذ يعترب
اسرتاحة لهم.
مباني العهود اإلسالمية
يضم موقع الجمريا األثري مباين تشري ألهمية املنطقة إبان العهود اإلسالمية وال س ّيام يف
العرص العبايس ،وقد تم اكتشاف  8مبانٍ  ،إذ تعترب بقية أجزاء املدينة مطمورة تحت
الرمال .ويف املوقع مباين سكنية حيث تم اكتشاف حوايل  5مبان سكنية مكونة من
 5غرف ،حيث ميتد كل مبنى سكني عىل مساحة  120مرتا ً مربعاً ،وعند الدخول إىل
املبنى ستجد ساحة كبرية تتوزّع فيها الغرف الخمس.
والخان حيث يُعرف الخان اآلن باسم فندق ،وهو من أكرب املباين املوجودة يف موقع
جمريا األثري ،وميتد الخان عىل مساحة  1,000مرت مربع ،ويتكون من  14غرفة
للمسافرين موزّعة عىل حدود املبنى ،ويتوسط الخان ساحة مكشوفة تحتل الجزء
األكرب من مساحة الخان.
وبيت الوايل ،وقد سامه املنقبون بيت الوايل كونه املبنى األكرب يف املوقع ،ويتكون
من قسمني أحدهام محاط بالغرف ،والقسم اآلخر عبارة عن ساحة يُقال إنها كانت
مخصصة الستقبال عامة الشعب للنظر يف حوائجهم .يحظى بيت الوايل بتصاميم
ّ
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أمكنة وأزمنة

ومضات

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

ومضات " القيظ "

معامرية متيزه عن بقية املباين ،وميتد عىل مساحة  440مرتا ً مربعاً ،وهو البيت الوحيد
تجسد الثقافة اإلسالمية.
الذي يضم أعمدة يف املنتصف وزخارف معامرية جميلة ّ
ومنطقة السوق ،والتي تتك ّون املنطقة من  7محال مرتاصة بجانب بعضها البعض ،وتحايك
يف تصميمها األسواق الشعبية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
واملسجد ،والذي يُص ّنف من املباين املهمة جدا ً يف الدولة كونه املسجد األقدم فيها ،وميتد
عىل مساحة  49مرتا ً مربعاً ،مام يجعله املبنى األصغر مساحة يف املوقع ،ويضم ساحة
وغرفة الصالة التي تضم محراباً باتجاه الكعبة.
المدينة البيضاء
حضور موقع جمريا األثري الذي سمي بـ«املدينة البيضاء» ،يف وسط أحياء سكنية،
عىل بعد  15كم جنوب غرب ديب ،وتحديدا ً عىل بعد نحو كيلومرت واحد عن الساحل
الرشقي للخليج العريب ،يثري التساؤل عن أثر االكتشافات التاريخية ،وتشكلها يف تفاصيل
الحياة املدنية؛ فعندما افتتح املوقع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،كأول موقع أثري يفتح
أبوابه للزوار يف إمارة ديب ،يف يناير  ،2020زاره مبارشة العديد من أهايل جمريا أنفسهم،
الستكشاف تلك املباين الثامنية التاريخية املنترشة عىل مساحة  80ألف مرت مربع ،لتحجز
مكانها بني أهم املواقع اإلسالمية التاريخية يف اإلمارات ،املمتدة يف الفرتة ما بني  900إىل
1800م ،حيث يعود تاريخها إىل الفرتة العباسية.
وأرخ وقتها منري طه ،رئيس البعثة العراقية الثانية ،نتائجه حول املوقع إىل العرص األموي
( )750 661-م ،وأكمل فريق عراقي برئاسة
د.صباح جاسم الحفريات يف املوقع ،واكتشفوا بقايا  4مبانٍ  ،وتم تأريخ املوقع بالعرصين
األموي والعبايس.
ويف التسعينيات ،قام فريق أثري تابع إلدارة السياحة والتسوق برئاسة حسني قنديل
بأعامل التنقيب ،حيث تم اكتشاف مبانٍ جديدة منها مبنى «القرص».
وبإرشاف بلدية ديب بعدها ،أسفرت أعامل التنقيب عن مبنى مهم يف التكوينات
الجوهرية للموقع األثري وهو (املسجد) .وتوصلت فيها األبحاث إىل أن هناك مرحلتني
من االستيطان يف املنطقة ،األوىل ترجع إىل العرص العبايس (القرن التاسع ـ القرن العارش
امليالدي) والثانية ترجع إيل العصور اإلسالمية املتأخرة (القرنان السابع عرش والثامن عرش
امليالدي) .ويعود سبب تسمية املوقع بـ «املدينة البيضاء» إىل أن جدران املباين يف املوقع
متت تغطيتها بطبقة من الجص ،من الداخل والخارج ،موحية للناظر مبدينة يكتسحها
البياض.
المصادر
والمراجع :

/https://www.albayan.ae
/https://www.alittihad.ae
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لفصل الصيف ذكريات ومحطات ال تزال عالقة في األذهان
والوجدان منذ عهد اآلباء والخالن  ..أيام لها مكانة خاصة في
ً
ً
القلوب والنفوس  ،كبارا وصغارا.
موسم القيظ في الماضي قبل حقبة الكهرباء  ،وعلى الرغم من
ارتفاع درجة حرارته إال أنه لطيف على الجميع من خالل التجمعات
العائلية واألسرية التي تسودها األلفة والمحبة في زمن الطيبين
على إطاللة العريش الصيفي و " الدعون " السعفية المرتفعة
ً
التي كانت مالذا للمتسامرين على إيقاع سوالف األجداد والجدات
الجميلة.
ويقصد المصطافون آنذاك مناطق معينة ذات مقومات
استثنائية لالصطياف بها خالل األشهر األربعة الصيفية الحارة ،
وأهم المقومات الجو العليل الذي يجعلها أحسن حاال من غيرها
بحكم مواقعها الجغرافية الساحلية والزراعية  ،فالبحر من أماهم
والنخيل من ورائهم  ،مستفيدين من خيرات البر والبحر التي حباها
اهلل سبحانه وتعالى لتلك المناطق الفريدة من نوعها  ،فيستبشر
الكل برطب " النغال " في بداية الصيف ثم بقية األنواع المعروفة
من الرطب ومما تجود به تلك األراضي الطيبة من الفواكه الصيفية
ً
المختلفة مثل المانجو والموز والتين وغيرها  ،فضال عن خيرات البحر
من األسماك بمختلف أنواعها.
ً
ً
ً
لقد أفرزت تلك التجمعات الصيفية مجتمعا متكاتفا متعاونا يتسابق
فيه الجميع لمساعدة بعضهم البعض في أمور عدة  ،منها بناء
العريش الصيفي الذي يتألف من سعف وخوص النخيل وجذوعها
في زمن البساطة والسعادة التي ال تضاهيها أية سعادة.
ً
ُّ َّ
الرحل مع أهالي تلك المناطق شكل مجتمعا
إن اندماج المصطافين
ً
ُ
مشتركا متماسكا بينهم تولدت على إثره عالقات وطيدة توجت
بعضها بالتصاهر فيما بينهم مما زاد من تلك العالقات االجتماعية
قوة ومتانة حتى يومنا هذا.
ً
واليوم ال نملك إال أن نقف وقفة تقدير وإجالل  ،اعتزازا بتلك الحقبة
الزمنية الفريدة من نوعها كي نتذكر فيها آباءنا وأجدادنا الذين
كافحوا وثابروا من أجلنا بدموع ملؤها الشوق والحنين واالشتياق
 ..نسأل اهلل الرحمة والمغفرة للراحلين  ،والعافية والعمر المديد
للباقين.
ومضة أخيرة :
معادلة زمن الطيبين  :البساطة  +القناعة = السعادة.

العدد (  ) 296يـ ــونيـ ـ ـ ــو 2021

41

هواجس شعرية

 mيوسف موسى النقبى

كل ماعليت

كل ماعليــت لــك فينــى صــروح

جيــت

جيــت تطعنــى وأنــا كلــى جــروح

لــن صــار الكســر صعــب ن أجبــره

ولــن صــار الغــدر مــن زوده يفــوح

ومابقــى لــك عــذر ميكــن تســتره

وش بعــد باقــى معاذيــر وشــروح

وش بعــد باقــى لقلبــى تخبــره

قــد مــا جيــت بصفــا نيــه ووضــوح

وقــد ماتخطــى بذنبــك وأغفــره

ولنــا ماجيــت بحساســى شــحوح

جيــت مثــل املــزن برضــك ممطــره

شــحت عــن دربــك وأنــا كلــى ســموح

وأنــت أول عشــق عنــدى وآخــره

خلنــى بســكات فــى صمتــى أنــوح

يغفــره

واخلطــا

ال تفتكر
تفتكــر
ال
مهمــا بعــدت
قلبــي
أســنني
وســنني لــي
ومــن بعــد مــا
تبعــد وتنســى
تصــوع
قلبــي
ّ
صوعــت غــرمي
ً
كامــل ف
يــا
أبعــدت عنــي
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بينســاك
قلبــي
وطــال مســراك
متنــاك
كــم
أوصــف مزايــاك
صافحــت مينــاك
العهــد هــذاك
يهــواك
فيــك
الشــوق نــاداك
الزيــن محــاك
ســير ممشــاك

تهــدم

مابنيــت

والذنــب

ربــك

وتكســره

 mعلي المخلدي الشحي

أنتــه معــي غالــي ومــا تهــون
أعشــقك عشــقن حــد جلنــون
وكــم أكتفــى بنظــرات لعيــون
مزيــون
أغلــى
يــا
وأتخيلــك
وغنيــت لــك فــي حضنــك حلــون
ومــا بــن قلبــي وقلبــك ديــون!
مثــل الــذي ف احلــب مجنــون
وأنتــه طعنتــه بســيف مســنون
باألمــس عــون اليــوم فرعــون
وأهــون
أتصــد
قبلــت
وإذا

ركن المالعب

ضمن الفعاليات واألنشطة الرياضية للمنطقة األمنية برأس الخيمة

اختتام كأس قائد عام الشرطة للرماية األولمبية
ومسابقة الرماية للسيدات

حققت سيدات فريق اإلدارة العامة للموارد
والخدمات املساندة املركز األول وذلك ضمن
منافسات كأس القائد العام للرماية األوملبية
للسيدات رقم (  ) 7ومنافسات مسابقة الرماية
لفعاليات املنطقة األمنية برأس الخيمة فيام حققت
سيدات فريق اإلدارة العامة للعمليات املركزية
املركز الثاين وجاء فريق اإلدارة العامة للعمليات
الرشطية املركز الثالث.
وعىل املستوى الفردي حصلت مساعد أول  /فاطمة
إسامعيل املنصوري عىل املركز األول
حيث اختتمت منافسات البطولتني بنادي ضباط

الرشطة ،مبشاركة (  ) 5إدارات عامة بالتعاون
والتنسيق مع اتحاد الرشطة الريايض بوزارة الداخلية
ضمن اإلجراءات االحرتازية والوقائية من فريوس
كورونا (كوفيد  )19حفاظاً عىل الرماة  ،بحضور
العميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير اإلدارة
العامة للموارد والخدمات املساندة والرائد عبد الله
بن سلطان القاسمي رئيس قسم األنشطة الرياضية
واالجتامعية  ،وعدد من الضباط ومنتسبي القطاع
األمني  .وأشاد العميد عادل بن نصيب  ،بالحامس
الذي أبدته املشاركات بكل اإلدارات  ،ومبادرتهن
للمشاركة يف جميع األنشطة الرياضية  ،مثمناً حرص

القيادة عىل االهتامم بالجانب الريايض  ،من خالل
سعيها الدؤوب يف تنظيم العديد من الفعاليات
واملسابقات الرياضية التي تسهم يف رفع الروح
املعنوية لدى الجميع  ،معرباً عن شكره وتقديره
ملا يبذله قسم األنشطة الرياضية واالجتامعية من
جهود فعالة وملموسة بتنظيم الفعاليات الرياضية
يف سياق اهتامم القيادة الرامية إىل تنمية القدرات
واملهارات الرياضية للعاملني وخلق بيئة يسودها
الرتابط واملشاركة والتفاعل من خالل هذه البطوالت
واملنافسات التي تجمع بني العاملني من مختلف
االدارات .

ختام مسابقة شد الحبل للفعاليات الرياضية للمنطقة األمنية برأس الخيمة
كــرم العميــد دكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر عــام العمليــات املركزيــة بحضــور
الرائــد عبــد اللــه بــن ســلطان القاســمي رئيــس قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة
وعــدد مــن ضبــاط ومنتســبي القطــاع األمنــي بــرأس الخيمــة ،وذلــك بنــادي ضبــاط
الرشطــة الفائزيــن يف مســابقة شــد الحبــل ضمــن الفعاليــات واألنشــطة الرياضيــة
للمنطقــة األمنيــة رأس الخيمــة حيــث أســفرت نتائــج منافســات شــد الحبــل لتحقيــق
إدارة الدفــاع املــدين املركــز األول  ،فيــا حققــت اإلدارة العامــة للعمليــات املركزيــة
املركــز الثــاين ،واإلدارة العامــة للمــوارد والخدمــات املســاندة املركــز الثالــث ،ضمــن
أنشــطة الــدورة السادســة للفعاليــات الرياضيــة للمنطقــة األمنيــة بــرأس الخيمــة،
التــي تســتضيفها القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،بالتعــاون مــع اتحــاد الرشطــة
الريــايض .ويف الختــام أشــاد مديــر عــام العمليــات املركزيــة بأهميــة هــذه الفعاليــات
الرياضيــة وتنفيذهــا خــال شــهر رمضــان املبــارك ملــا لهــا مــن دور بنــاء يف إعــداد
وتكويــن شــخصية منتســبي الرشطــة نفســياً وجســدياً وعقليـاً مــع بــث روح التنافــس
الرشيــف والرتابــط والرتفيــه بــن املنتســبني شــاكرا ً جهــود قســم األنشــطة الرياضيــة
واالجتامعيــة لدعمهــا وســعيها عــى تشــجيع املنتســبني عــى االهتــام بالجانــب
الريــايض.
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ركن المالعب
إعداد النقيب حسن المنصوري

بجدارة واقتدار

الجزيرة بطل دوري الخليج العربي للمحترفين

قام الشيخ راشد بن حميد النعيمي ،رئيس اتحاد اإلمارات لكرة القدم ،بحضور
معايل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ،نائب رئيس نادي الجزيرة رئيس اللجنة
التنفيذية ملجلس اإلدارة ،بتتويج فريق الجزيرة بدرع دوري الخليج العريب ،بعد
أن فاز باللقب للمرة الثالثة يف تاريخه بعد رصا ٍع قوي عىل الصدارة ،حيث حسم
"فخر أبوظبي" املنافسة لصالحه عقب فوزه عىل خورفكان  1:3يف املباراة التي
أقيمت عىل ملعب استاد محمد بن زايد ،لريفع بعدها قائد الفريق عيل خصيف
درع البطولة.
يأيت هذا اإلنجاز يف أعقاب موسم طويل نجح الالعبون يف التعامل معه ،وتقديم
كرة ممتعة وأداء قوي عىل مدار املوسم بفريق يعد هو األصغر سناً بني كل فرق
الدوري .وأنهى "فخر أبوظبي" املوسم برصيد  57نقطة متفوقاً بفارق  3نقاط
عن بني ياس صاحب املركز الثاين ،وأحرز الفريق  65هدفاً بينام تلقت شباكه 29
هدفاً ليكون األقوى هجوماً بني أندية دوري الخليج العريب هذا املوسم.
وباإلضافة إىل اللقب الجامعي ،خطف هداف الفريق التاريخي عيل مبخوت

لقب (هداف الدوري) ،حيث ساهمت أهدافه الـ  25يف تتويج الجزيرة بالبطولة،
كام أصبح عىل بعد  4أهداف من لقب الهداف التاريخي يف بطولة الدوري.
وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة ،رئيس نادي الجزيرة الريايض الثقايف ،نائب رئيس مجلس الرشف
للنادي ،التهنئة لجامهري وإدارة والعبي نادي الجزيرة مبناسبة تتويج الفريق
األول لكرة القدم بلقب بطولة الدوري ،وقال سموه يف تغريدة له عرب حسابه
الرسمي مبوقع التواصل االجتامعي «تويرت» :أصدق التهاين والتربيكات لجامهري
نادي الجزيرة ومجلس اإلدارة والطاقم الفني والالعبني مبناسبة فوزه بدوري
الخليج العريب ،متمنياً أن ميثل هذا التتويج فاتحة خري لـ«فخر أبوظبي» للحصول
عىل املزيد من البطوالت.

تشيلسي يتوج بلقب دوري ابطال أوروبا
توج تشيليس اإلنجليزي بلقبه الثاين يف تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال
أوروبا لكرة القدم ،بفوزه الثمني واملثري  0 - 1عىل مانشسرت سيتي يف نهايئ إنجليزي
خالص عىل استاد "إل دراجاو" مبدينة بورتو الربتغالية.
وأحبط تشيليس آمال مانشسرت سيتي يف الفوز بلقبه األول عىل اإلطالق يف دوري
األبطال .وتوج تشيليس عودته القوية يف املوسم الحايل بقيادة مدربه األملاين
توماس توخيل  ،وأحرز لقبا غاليا ومستحقا ليكون الثاين له يف املسابقة بعدما
توج يف  2012بلقبه الوحيد السابق يف دوري األبطال .وحسم تشيليس املباراة
بهدف نظيف يف الشوط األول سجله األملاين الدويل كاي هافريتز يف الدقيقة 42
ليكون هدفه الوحيد يف  12مباراة خاضها بالبطولة هذا املوسم ،لكنه أغىل أهداف
الفريق يف البطولة .وأهدر مانشسرت سيتي فرصة ذهبية لتتويج موسمه الناجح
بإحراز لقب دوري األبطال للمرة األوىل يف تاريخه ،علام بأنه أكرث األلقاب التي
يتطلع إليها الفريق.
ويستطيع جوارديوال أن يعترب مسريته ناجحة مع مانشسرت سيتي حتى اآلن  ،حيث
قاد الفريق للقب الدوري ثالث مرات يف غضون املواسم األربعة األخرية  ،وساهم
يف أن يصبح مانشسرت سيتي من أبرز األندية األوروبية .ورغم هذا  ،تظل القطعة
املفقودة يف لوحة نجاح مانشسرت "جوارديوال" هي لقب دوري أبطال أوروبا.
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حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

ً
ً
شكرا لكم جميعا

توج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم ،فريق شباب األهيل
بكأس صاحب السمو رئيس الدولة-حفظه الله -لكرة القدم يف نسختها العارشة،
بعد فوزة عىل النرص بهدفني مقابل هدف يف املباراة النهائية التي جرت يف استاد
هزاع بن زايد بنادي العني .وجاءت املباراة مثرية وقوية من جانب الفريقني وسط
رغبه كل فريق حسم النتيجة لصالحة والفوز بالكأس ،وأنتهى شوط املباراة األول
بتقدم شباب األهيل بهدف أحرزة (كارتابيا) ،ويف الشوط الثاين أحرز النرص هدف
التعادل بواسطة مهدي بن عبيد ،ويف الدقائق األخري من املباراة استطاع (كارتابيا)
أن يصنع االنتصار بتسجيل هدف الفوز من رضبة جزاء .وبدأت االحتفالية
للمباراة الختامية بتكريم طاقم التحكيم ،وحرض مراسم التتويج محمد عبدالله
هزام الظاهري األمني العام التحاد الكرة ،وأحمد بن درويش عضو مجلس إدارة
االتحاد ،رئيس لجنة املسابقات ،وإبراهيم عبدامللك نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
شباب األهيل ،وعدد من الشخصيات ،كام تم تسليم ميداليات املركز الثاين لالعبي
النرص .يف الوقت الذي قدم فيه اتحاد الكرة احتفالية رائعة للحدث الكبري ،خاصة
أن النهايئ شهد عودة الجامهري من جديد إىل املدرجات ،كام تزين استاد هزاع بن
زايد باللوحات الرائعة وشعاري الفريقني ،باإلضافة إىل األلعاب النارية والليزر،
والتي رسمت الكأس الغالية يف سامء االستاد ،وجاءت مراسم التتويج يف توقيت
متميز ،حيث بدأ تتويج العبي «الفرسان» بالكأس يف الساعة  10:10مسا ًء ،ليكون
أفضل تتويج لشباب األهيل بالكأس العارشة ،حيث تسلم ماجد نارص كابنت الفريق
كأس البطولة .وتحول االستاد بعد التتويج إىل احتفالية كبرية لنجوم «الفرسان»
الذين تسابقوا يف التقاط الصور التذكارية مع الكأس ،وعىل منصة التتويج ،يف ليلة
من ليايل االنتصارات لبطل أغىل البطوالت.
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في الشباك

شباب األهلي يعانق
الكأس الغالية للمرة العاشرة

بعد انتهاء موسم استثنائي بكل تفاصيله استحق احتاد كرة القدم
أن نشد على اياديه للعمل الكبري الذي قام به من أجل إخراج املوسم
بصورة تليق وسمعة ومكانة كرة اإلمارات ورغم ظروف جائحة كورونا
إال إننا شاهدنا موسم حافل بكل احدائه من البداية إىل آخر سطرفى
صفحاته اجلميلة موسم استمتع به اجلميع ومل نتعرف على هوية
البطل إال يف اليوم األخري كما شهد صراع الهبوط تنافس قوي وحتدد
مبوجبه الهابط مع صافرة احلكم األخرية .
هذا املوسم اجلميل جاء نتيجة عمل وتخطيط كبريقام به جملس إدارة
االحتاد بالتعاون مع رابطة احملرتفني الكل رفع شعار التحدي ملواجهة
الظروف والتحديات والعمل على رقي دورينا وتطويره وكل من شاهد
احلفل اخلتامي ملسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة تلمس
اجلهد الكبري لرجال االحتاد واإلبداع يف إظهار املباراة اخلتامية بصورة
أبهرت املتابع باخلارج قبل الداخل كما إن األندية أسهمت يف إجناح
مسابقات االحتاد من خالل ظهور فرقها مبستوى متميز أثلج الصدور.
هذا املوسم يدفعنا أن نتفاءل بالقادم ليكون دورينا رقم صعب على
مستوى الدوريات العربية واألسيوية .
كما البد من اإلشادة والثناء بعمل وسائل اإلعالم اخملتلفة التي
عملت على نقل كل تفاصيل الدوري بصورة فيها الكثري من اإلبداع
والتشويق،جعلت املتابع قريب من كل إحداث دورينا فكان هناك جهد
كبري مبذول من اإلعالميني ومؤسساتهم من أجل وضع املتابع بقلب
احلدث ومعرفه كل مايجري بالساحة الرياضية ويعد اإلعالم شريك
أساسي يف جناح موسمنا ونحن حمظوظني إننا منلك قنوات رياضية
متخصصة وكوادر إعالمية كبريه أحدثت إضافة ومتعه للدوري .
كما نحيي كل الرجال الذين عملوا وساهموا يف جناح موسمنا وهناك
الكثري من اللجان كانوا خلف الكواليس واصلوا الليل بالنهار وعملوا
بجد وإخالص وتفاين يف خدمة تطوير الدوري وأسهموا بنجاحه وكانت
بصماتهم حاضرة بكل التفاصيل فهم يستحقون التحية والعرفان على
ماقاموا بة .
 ...همتك يا األبيض ...
يدخل منتخبنا الوطني هذه الفرتة مرحلة هامة ال تقبل القسمة على
أثنني هدفها جتاوز التصفيات والتأهل الستكمال حلم الوصول لكأس
العامل ،فأي نتيجة سلبية تعني تبخر األمل وضياع فرصة التواجد
باملونديال ،لذا على رجال األبيض اللعب بكل قوة وطاقة النتزاع
الصدارة وكلنا ثقة بقدرات العبينا ورغبتهم القوية إلضافة إجناز لكرة
اإلمارات.
كلنا شوق ولهفة لالنتصار ومنصور يا األبيض مبشيئة اهلل .
شهر يونيو احلايل ساخن جدًا مبباريات كرة القدم ففيه تنطلق بطولة
أمم أوروبا وكوبا أمريكا وهذه األحداث الكروية الكربى تستحق املتابعة
والفرجة لالستمتاع بنجوم منتخبات أوروبا وأمريكا وهذه البطوالت فيها
الكثري من الدروس وهي فرصة لتعلم الكثري من املهارات ،فمتابعة
ومشاهدات جميلة نتمناها لكم .
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محمد بن زايد يزور حاكم رأس الخيمة
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم رأس الخيمة التهاين مبناسبة عيد الفطر املبارك سائلني املوىل عز وجل
أن يعيد هذه املناسبة املباركة عىل الجميع بالخري واليمن والربكات .جاء ذلك خالل
الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي .كام تبادل سموهام  -خالل اللقاء األخوي الذي جرى
يف اسرتاحة جبل جيس -األحاديث الودية التي تتعلق مبسرية الوطن وتحقيق سعادة
املواطن وتطلعاته يف ظل قائد مسرية الخري املباركة ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ..راجني املوىل تعاىل أن يديم عىل سموه موفور
الصحة والعافية والسعادة وأن يعيد هذه املناسبة املباركة عىل وطننا وشعبنا وهو ينعم
مبزيد من الرخاء واالزدهار .حرض اللقاء ،سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ويل عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد

ولي عهد دبي يرزق بمولوديه
راشد و شيخة

رزق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب،
مبولوديه الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد ،والشيخة شيخة
بنت حمدان بن محمد بن راشد .أسمى آيات التهاين إىل سموه بهذه
املناسبة ..جعلهام الله قرة عني والديهام  ،ودامت أفراح آل مكتوم.

أحمد بن سعيد
مكتوم
آل ً ُ
رئيسا لسلطة
مركز دبي
التجاري العالمي
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بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي والشيخ أحمد بن
سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة يف رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود
القاسمي والشيخ صقر بن سعود القاسمي وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان
ويل عهد أبوظبي.

ً
مكتوم بن محمد رئيسا
لديوان حاكم دبي

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
أصدر صاحب ُّ
الدولة رئيس مجلس الوزراء ،بصفته حاكامً إلمارة ديب ،املرسوم رقم 22
لسنة  2021بتعيني سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،
السمو حاكم ديب.
نائب حاكم ديب ،رئيساً لديوان صاحب ُّ

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء «رعاه الله»  ،بصفته
حاكام إلمارة ديب ،املرسوم
رقم  16لسنة  2021بتعيني
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
رئيسا لسلطة مركز ديب التجاري العاملي.

أخبار المجتمع

عبد اهلل الظنحاني ينال الماجستير
في القانون الرياضي
أسمى التهاين والتربيكات إىل
السيد  /عبد الله عيل الظنحاين
عضو مجلس إدارة اإلمارات للقوس
والسهم رئيس لجنة االتصال مبناسبة
حصوله عىل درجة املاجستري
يف القانون الريايض بتقدير امتياز ،
متمنني له دوام التوفيق والنجاح.

المساعد أول عبد اهلل الحمادي
يستقبل مولوده ( حميد )

يتقدم الزمالء مبجلة العني الساهرة بأسمى التهاين والتربيكات
إىل املساعد أول عبد الله محمد الحامدي مبناسبة قدوم
مولوده الجديد ( حميد )  ..جعله الله من الذرية الصالحة
ومن مواليد الخري والسعادة والصالح ..ألف مربوك.

مروان محمد تحسون الشحي خريج ًا
من جامعة الشارقة

كتابان جديدان
للصحفي سعد الدغمان

صدر لألستاذ سعد الدغامن سكرتري تحرير مجلة العني الساهرة  ،كتابان
جديدان عن دار أمل الجديدة يف سوريا األول بعنوان خفايا النص ـ
قراءة يف نصوص عراقية  ،والثاين حمل عنوان " دور التخطيط اإلعالمي يف
مواجهة األزمات والكوارث"  .الكتاب األول نقدي أديب تناول فيه الكاتب
بطريقة شائقة ومن زوايا عدة أربعني نصاً أدبياً ألربعني كاتبا كتبوا يف
مختلف األجناس األدبية .أما الكتاب الثاين تناول فيه جوانب ع ّدة تتعلق
بدور اإلعالم السمعي واملريئ واملكتوب يف مواجهة األزمات والكوارث التي
تواجه البرشية وكيفية الح ّد منها .يذكر أن الدغامن هو صحفي وكاتب
عراقي من مواليد البرصة  1966وعضو اتحاد الصحفيني العرب ونقابة
الصحفيني العراقيني وله عدة مؤلفات وإصدارات.

المحامية أساور المنصوري تنال
الماجستير بامتياز
خالص التهاين والتربيكات
للمحامية
أساور خميس املنصوري
مبناسبة حصولها عىل درجة
املاجستري يف القانون العام بتقدير
امتياز من جامعة الشارقة  ،متمنني
لها دوام التوفيق والنجاح.

المهندس فيصل طارق محفوظ
الشحي خريج ًا من جامعة اإلمارات

أجمل التهاين القلبية إىل مروان محمد عيل تحسون الشحي مبناسبة
تخرجه من كلية الدراسات العليا والبحث العلمي من جامعة الشارقة،
تخصص القانون العام .متمنني له دوام التوفيق والتفوق والنجاح
يف خدمة الوطن.

تهانينا إىل املهندس
فيصل طارق محفوظ الشحي
مبناسبة تخرجه من كلية الهندسة
بجامعة اإلمارات  ،متمنني له دوام
التوفيق والتفوق والنجاح
يف خدمة الوطن.
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األمن واإلعالم ...ترابطية وثيقة
يعد مفهوم األمن المعاصر من أهم المفاهيم العامة بسبب ارتباطها المباشر
بحياة وكرامة األفراد والجماعات وسالمة المدنية واستمرارها ،وهذه التحديثات
التي حصلت على مفهوم األمن جعلته مسؤولية عامة قبل كل شيء مع اإلبقاء
على خصوصية اعتباره وظيفة محددة لجهاز أمني تمثل أهم واجهات السيادة لألمة
بوصفها صمام األمان للمجتمع.

أيها اإلخوة

إن اتخاذ األمن إبعادا عامة من جهة وتوسع مجاالته اإلدراكية إلى الكثير من
المجاالت كما في األمن االجتماعي واالقتصادي والفكري واألمن المعلوماتي
ً
والمناخي واألمن الدولي واإلقليمي و….غيرها الكثير ،جعل منها مفهوما واسعا
بحاجة إلى الكثير من الوسائل واألدوات ،ولم يعد استخداماتها حكرا على األجهزة
األمنية.

أبناء العين الساهرة

أصبح لإلعالم األمني
ً
دورا بالغ األهمية
والحيوية في المجتمع،
وركيزة أساسية لدعم
وتنمية الحس األمني
والوقائي لدى األفراد..

لذا يتبين مما سبق إن العالقة بين األمن واإلعالم هي عالقة ترابطية ،فاإلعالم
ً
ً
بوسائله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ،يلعب دورا بارزا ويؤثر بفعالية
في دعم نشر المعرفة األمنية ويساعد عمل األجهزة األمنية على كافة المستويات،
بل أصبح اإلعالم بال منازع صاحب الدور األكبر في التوعية بأبعاد القضايا األمنية من
خالل التغطية اإلعالمية ومن خالل اإلسهام في بناء المواطن وتحصينه ضد أي
غزو إعالمي أو فكري معاد ،فضال عما يقوم به من دور مهم في تنمية الوعي
بالقضايا الوطنية ،من خالل الشرح والتحليل لهذه القضايا وتعريف المواطن بأسبابها
ً
وأسلوب التعامل معها ،وبهذا فأن العالقة الوثيقة بين األمن واإلعالم تشكل عنصرا
لألمن واالستقرار في المجتمع.

أيها اإلخوة

ً
أصبح لإلعالم األمني دورا بالغ األهمية والحيوية في المجتمع ،وركيزة أساسية
لدعم وتنمية الحس األمني والوقائي لدى األفراد من خالل تعاونهم في حفظ األمن
واالستقرار ،إضافة إلى أن اإلعالم األمني أصبح وسيلة لتوسيع اآلفاق المعرفية
ألفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع األحداث .وقد حدث تغيير جذري
وعميق في مفهوم المسؤولية األمنية بحيث أصبح األمن مسؤولية تضامنية
يسعى اإلعالم لتحقيقها في المجتمع.
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