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“ استشراف المستقبل األمني”

“ استشراف المستقبل“
ترجمة حقيقية لتوجهات
القيادة الرشيدة للبالد
في نشر ثقافة الفكر
االستشرافي نحو توليد
أفكار إبداعية هدفها
تطوير العمل في المجال
األمني والشرطي .

“ املستقبل “ من املواضيع التي تشغل بال املفكرين والدارسني  ،ومن
يعملون على تصميم ووضع اخلطط لتطوير مفاصل العمل بشكل عام  ،واألمني خاصة ،
ذلك أن التطورات التي نعيشها ويشهدها ميدان العلم والتكنولوجيا قد ُتستغل مبا يخدم
اجلرمية وتطوراتها  ،فالبد لنا أن نواكب تلك التطورات خلدمة اجملتمع وتكريس أمنه وأمانه،
من خالل توظيف واستخدام (استشراف املستقبل)  ،وهو العلم احلديث الذي بات سمة
للعصر الذي نعيشه.
وبتقدم تلك األسس والعلوم  ،بات فرضًا على املؤسسة الشرطية أن تتماشى والواقع ،
وتذهب باجتاه سبل توفري أسس سليمة لقراءة املستقبل والتنبؤ مبا يكون على ضوء ما
توفره املعلومات والدراسات من مدخالت رصينة  ،تؤسس لقاعدة بيانات سليمة تعتمد
عليها  ،و لتظهر من خاللها خمرجات دقيقة مقاربة للمستقبل مبا فيه من تطورات أمنية
واجتماعية وحتى اقتصادية وسلوكية تتعلق باألفراد واجلماعات بصورة عامة  ،وهو ما سعت
إليه وزارة الداخلية املوقرة بظل توجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية .
ذلك العلم  ،وتلك الدراسات يطلق عليها ( استشراف املستقبل)  ،ولنا منه كجهة اختصاص
( استشراف املستقبل األمني) ،وهو ميثل ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة الرشيدة للبالد
يف نشر ثقافة الفكر االستشرايف نحو توليد أفكار إبداعية هدفها تطوير العمل يف اجملال
األمني والشرطي .
تفعيل ثقافة الفكر االستشرايف ال تتم إال من خالل جلسات تتشكل أركانها من متخصصني
يف اجلانب األمني والشرطي  ،يشارك فيها جمموعة من الضباط واملدنيني من خمتلف
قطاعات الشرطة  ،باإلضافة إىل ممثلني من الدوائر احلكومية األخرى  ،ميتاز شكلها العام
بـ (العصف الذهني) وتكرس أهدافها لتوليد األفكار وترسيخ ثقافة النقد الواقعي  ،وإبراز
الفكر اإلبداعي  ،واملوضوعي  ،وصوال إىل مبادرات استشرافية تتماشى و توجهات ومستقبل
املؤسسة الشرطية.
وهنا البد من القول وبصراحة  ،لن تصاغ أو ترسم خطط ناجحة ما مل تؤكد تفاصيلها على
الشراكة احلقيقة يف العمل  ،والتعاون املثمر الهادف وال َبناء فيما بني املؤسسة الشرطية
وجمهورها من الشركات واألفراد ،
ويف ذلك البد من اإلشارة بل والرتكيز على أحاديث صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل  -حني مت اعتماد
اسرتاتيجية اإلمارات الستشراف املستقبل  ،و التي تؤكد على بناء قدرات وطنية يف جمال
استشراف املستقبل  ،وعقد شراكات دولية  ،وتطوير خمتربات تخصصية  ،وإطالق تقارير
بحثية حول مستقبل خمتلف القطاعات يف الدولة  ،الهدف منها وضع أنظمة حكومية جتعل
من استشراف املستقبل جزءًا من عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلهات احلكومية.
تلك هي اخلطوط العريضة التي تشكل خارطة طريق للعمل بأدق تفاصيله نحو استشراف
املستقبل األمني  ،اعتمادا على منهج االسرتاتيجية الذي يتماشى والتطورات احلديثة يف
العلوم والتكنولوجيا  ،وهنا نقول  :لقد جنحت حكومتنا الرشيدة يف جمال تطوير وابتكار
احللول القائمة على استشراف املستقبل على أسس علمية وضمن رؤية واضحة  ،ما
ساهم بقطع مراحل مهمة يف مسرية صناعة املستقبل.
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تقرير إخباري

الفريق سيف عبد الله الشعفار
رحلة حافلة بالعطاء وبصمات خالدة في مسيرة األمن
بكلماته الهادئــــــــــة وعمق تفكيـــــــره
و برؤيته الصائبة وتحليله الدقيق
لألحداث والتطورات األمنية  ،استطاع
الفريق سيف بن عبد الله الشعفار
وكيل وزارة الداخلية األسبق طوال فترة
عمله بوزارة الداخلية  ،والتي امتدت
لسنوات عديدة تقلد خاللها مختلف
الرتب والمناصب والتي توجها بتوليه
منصب وكيل وزارة الداخلية أن يكون
قريبا من الجميع ضباطا وصف ضباط
وإفراد من اعلى الهرم القيادي في وزارة
الداخلية وإداراتها وأجهزتها المختلفة،
كما على مستوى القيادات العامة
للشرطة ،والتي حرص باستمرار على
تفقد مسيرتها وأدائها وأوضاع العاملين
فيها ،أن يؤسس نهجا متميزا في القيادة
الشرطية واألمنية مكنه من أن يكون
ً
ً
ً
ً
موردا غنيا ومرجعا أمينا لدعم القرار
الشرطي في أعلى مستوياته من موقعه
كمعاون للفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
ً
وزير الداخلية وموضعا لثقته.
كتب  :النقيب حسن المنصوري

حيث استمر عطاؤه يف جميع املراحل والتطورات التي
شهدتها وزارة الداخلية خالل العقود املاضية  ،والتي
توجت بإعادة بنائها وتطوير هياكلها التنظيمية واستكامل
بناء أجهزتها وإداراتها  ،وصوال إىل رسم اسرتاتيجية وزارة
الداخلية وتحديد أهدافها مستلهامً رؤية القيادة الرشيدة
من أجل تعزيز مسرية األمن واالستقرار ىف الدولة ،ما مكنها
من الوصول إىل أرفع املستويات وتحقيق أعظم النجاحات
واملؤرشات األمنية التي جعلت من دولة اإلمارات العربية
املتحدة واحدة من أفضل دول العامل أمنا وسالمه واستقرار .
تسليم الراية

واليوم إذ يغادر الفريق سيف الشعفار موقعه بوزارة
الداخلية ليسلم الراية إىل رمز جديد من الرموز القيادية
 ،التي نهلت من الخربة والعطاء والقيم املتوارثة من
مؤسس الدولة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن
سلطان إل نهيان (طيب اللّه ثراه ) ،وبذات القدر من
املحبة والتقدير واالحرتام الذي يكنه جميع العاملني
بوزارة الداخلية والقيادات العامة للرشطة بالدولة
للفريق الشعفار  ،فإنهم يتطلعون لرؤيته يف ميدان أخر
من ميادين العطاء يف مرحلة التقاعد  ،ينهلون من خربته
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ويستلهمون من تجربته ويستنريون برؤيته يف كل شأن
من شؤونهم املهنية والعملية واملجتمعية  ،وهو ما عرب
عنه سعادة اللواء عيل عبد الله بن علوان قائد عام رشطة
رأس الخيمة الذي توجه يف مستهل حديثة بتقديم التهاين

والتربيكات لسعادة اللواء خليفة حارب الخيييل عىل
الثقة الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة بتعيينه وكيال
لوزارة الداخلية  ،معربا عن أطيب متنياته له بالنجاح
والتقدم والتوفيق.

تقرير إخباري

عطاء كبير للوطن
كام أعرب سعادة قائد عام رشطة رأس الخيمة عن
بالغ الشكر والتقدير للفريق سيف الشعار مشيدا ً
مبسريته املهنية املمتدة يف خدمة األمن  ،وما قدمه من
عطاء كبري للوطن طوال عمله بوزارة الداخلية  ،والتي
تنقل بني مختلف أجهزتها وإدارتها وبقى لعدة عقود
رمزا من رموزها القيادية املعطاءة  ،وركنا أساسيا يف
صناعة القرار األمني  ،وداعام لكافة أوجه التطور
الرشطي يف جميع املجاالت من خالل حرصه عىل
التواصل املستمر مع القيادات الرشطية واالطالع عىل
مسرية العمل الرشطي والوقوف عىل أدق تفاصيله ،

والعمل عىل حل املشكالت والعقبات التي تواجهه
يف كل إمارة من إمارات الدولة  ،وىف القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة عىل وجه الخصوص حيث كنا عىل
الدوام نستأنس برؤيته ونسرتشد بتوجيهاته املستمدة
من رؤى وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية  .واختتم قوله معربا عن أطيب متنياته للفر
يق سيف عبد الله الشعفار داعيا الله تعاىل ان ميتعه
مبوفور الصحة والعافية  ،وأن يوفقه ملزيد من العطاء
واالسهام يف خدمة وطنه ومجتمعه .

اللواء عيل عبد الله بن علوان
قائد عام رشطة رأس الخيمة

دور قيادي مرموق

العميد عبد الله خميس الحديدي
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة

وتحدث سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد
عام رشطة رأس الخيمة  ،مشيدا بالدور الذي اضطلع به وكيل
وزارة الداخلية السابق الفريق سيف عبد الله الشعفار يف
االرتقاء مبسرية وزارة الداخلية وتطوير العمل الرشطي واألمني
يف جميع مجاالته  ،ودعم تطور القيادات العامة للرشطة بالدولة
وإرساء هياكلها التنظيمية  ،إىل جانب دعمه الكبري لألنشطة
التدريبية والرياضات الرشطية وتعزيز الدور الفاعل التحاد
الرشطة الريايض بوزارة الداخلية  ،إىل جانب حضوره املستمر يف
الدورات والفعاليات الرياضية وبطوالت الرماية السنوية .حيث
كان قريبا من الجميع ويطلع عىل مسريتهم ويدفع بجهودهم
ويحفزهم عىل تحقيق التميز والتقدم واالرتقاء بعملعم وأدائهم
يف جميع املجاالت  ،وكل عنارص وزارة الداخلية والقيادات
العامة للرشطه ينظرون له مبثابة الصديق واألخ واألب  ،وتلك

املشاعر الصادقة تجاه الفريق الشعفار ما كانت إال نتاجاً لدوره
القيادي املرموق ولتعامله األبوي الطيب مع الجميع .
كام توجه بأطيب التهاين والتربيكات لسعادة اللواء خليفة
حارب الخيييل وكيل وزارة الداخلية مبناسبة تعيينه خلفا للفريق
متقاعد سيف عبد الله الشعفار .معربا عن متنياته له بالتقدم
والنجاح والتوفيق يف امليض قدما باملسرية الرشطية واألمنية
بالدولة  ،وتعزيز التقدم والنجاحات التي تحققت تحت ظل
قيادتنا الرشيدة والعمل بتوجيهاتها .
واختتم العميد الحديدي كلمته معربا عن أطيب متنياته
لسعادة وكيل وزارة الداخلية السابق بالتوفيق ىف مسرية حياته
املقبلة وامليض قدما يف خدمة وطنه  ،وله كل الشكر والتقدير
والعرفان عىل كل جهد بذله يف خدمة أمن هذا الوطن وستظل
بصامته خالدة يف السلك الرشطي .

ثقة القيادة الرشيدة
واستهل سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد
والخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
كلمته بالتهنئة لسعادة اللواء خليفة حارب الخيييل للثقة
الغالية التي أولتها له القيادة الرشيدة بتعيينه وكيال لوزارة
الداخلية داعيا الله له بالتقدم والتوفيق يف خدمة الوطن
 ،كام توجه يف حديثة بالشكر والتقدير للفريق متقاعد
سيف عبد الله الشعفار مشيدا ً بعطائه الذي أمتد أكرث
من خمسة عقود يف خدمة الوطن  ،وحمله لألمانة خالل
عمله بوزارة الداخلية  ،والذي توجت بتوليه منصب وكيل
وزارة الداخلية حيث قدم الكثري ولعب دورا ً بارزا ً ىف دفع
مسرية األمن واالستقرار وتطوير منظومة العمل الرشطي
واألمني  .وقد حرص الشعفار طوال مسريته عىل التواصل
املستمر مع القيادات العامة للرشطة  ،وتفقد سري العمل
عىل كافة املستويات وتزويدها بتوجيهاته التي ساهمت
باالرتقاء بالعمل من كافة النواحي التنظيمية واإلدارية
والتدريبية ،إىل جانب اهتاممه الكبري بتطوير األنشطة

الرياضية ودعم جهود اتحاد الرشطة الريايض  ،باإلضافة
إىل العمل عىل تعزيز التعاون الرشطي واألمني عىل كافة
املستويات اإلقليمية والدولية  ،من خالل مشاركته يف العديد
من املؤمترات والفعاليات الرشطية اإلقليمية والدولية  ،مام
اكسبه العديد من الخربات التي ساهمت يف بناء وتعزيز
العالقات بني وزارة الداخلية ونظرياتها يف مختلف الدول
العربية واألجنبية  .وأضاف انطالقا من مقولة سيدي الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية  :أن التقاعد هو بداية حياة جديدة
لذا سيظل الفريق م سيف الشعفار ملهام لألجيال الرشطية
تأخذ من خربته ومعرفته وتجربته الرثية يف العمل الرشطي
العميد جامل أحمد الطري
واألمني من خالل استمرار العطاء ىف خدمة وطنه مبختلف
املجاالت .داعيا الله تعاىل أن ميتعه مبوفور الصحة والعافية  ،مدير عام املوارد والخدمات املساندة
وباسم كل منتسبي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة نقول
له شكرا عىل عطاءك وخدمتك وسيظل اسمك محفور يف
ذاكرة كل رجال الرشطة .
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محطة شرطية

إسعاد المتعاملين )
 mاستعرض نتائج مراكز خدمات (
ُ

اللواء النعيمي يترأس اجتماع اللجنة العليا الدائمة السابع
تــرأس ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان
النعيمــي رئيــس اللجنــة ال ُعليــا الدامئــة  -قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة ،عــن بُعــد ،اجتــاع اللجنــة ال ُعليــا
الدامئــة الســابع لعــام  ،2021بحضــور أعضــاء اللجنــة.
حيــث ر ّحــب ســعادته بالحضــور ،مشــيدا ً بجهودهــم
املبذولــة وجهــود فــرق العمــل التــي ســاهمت يف تحقيق
نتائــج متميــزة لــأداء الرشطــي واألمنــي يف اإلمــارة خــال
اآلونــة األخــرة ،مــا كان لــه طيــب األثــر .وتنــاول اللــواء
بــن علــوان ،وأعضــاء اللجنــة الدامئــة ،مجموعــة مــن
املحــاور الهامــة التــي تدعــم تطويــر وتحســن األداء
املؤســي لكافــة قطاعــات الرشطــة ،مســلطاً الضــوء
عــى نتائــج تقاريــر مراكــز تقديــم الخدمــات ( إســعاد
املتعاملــن ) يف القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
ومناقشــة الخُطــة التشــغيلية للخدمــات املقدمــة
مبراكــز تقديــم الخدمــات وفق ـاً للتوجهــات الحكوميــة،
واســتطالعات رأي املتعاملــن ،لضــان اســتدامة تحســن
الخدمــات الرشطيــة املقدمــة يف اإلمــارة ،مشــرا ً إىل أن
الغايــة الرئيســية للعمــل الرشطــي تتمثــل يف تحقيــق

أعىل معدالت الشعور باألمن واألمان لدى املجتمع.
وأكــد ســعادة قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،عــى
كافــة األعضــاء ،رضورة تحقيــق الرؤيــة التــي تطمــح
لهــا وزارة الداخليــة ،يف جعــل دولــة اإلمــارات مــن
أفضــل دول العــامل يف مجــال األمــن واألمــان والســامة

العامــة ،وبالتــايل علينــا جميعــا العمــل بــروح الفريــق
الواحــد واســتحداث الخدمــات واملبــادرات التطويريــة
التــي تدعــم تحســن وتطويــر األداء وتســاهم يف تحقيــق
االســتدامة والريــادة لكافــة القطاعــات الرشطيــة.

ً
 mموجها بتشكيل فريق دعم لعمليات التطوير والتحسين المؤسسي

بن علوان يستقبل نائب مدير عام المؤسسات العقابية واإلصالحية بوزارة الداخلية
حرصــاً عــى تقديــم أفضــل املبــادرات والخطــط
اإلس ـراتيجية والتطويريــة التــي تدعــم خدمــات ومهــام
املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة بــوزارة الداخليــة،
مــن خــال متابعــة املســتجدات ســعياً نحــو تطويــر
منظومــة العمــل املؤســي وفــق أفضــل املعايــر
واملامرســات العامليــة ،اســتقبل ســعادة اللــواء عــي
بــن علــوان النعيمــي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
الوفــد الزائــر مــن اإلدارة العامــة للمؤسســات العقابيــة
واإلصالحيــة بــوزارة الداخليــة ،برئاســة ســعادة العميــد
حمــد خميــس الظاهــري نائــب مديــر عــام املؤسســات
العقابيــة واإلصالحيــة بــوزارة الداخليــة ،وبحضــور
ســعادة العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة ،وســعادة
العميــد يعقــوب يوســف أبوليلــة مديــر إدارة املؤسســة
العقابيــة واإلصالحيــة بــرأس الخيمــة ،وعــدد مــن ضبــاط
الرشطــة.
حيــث اســتهدفت الزيــارة ،مناقشــة عــدد مــن املواضيــع
اإلسـراتيجية ذات االهتــام املشــرك بــن الجانبــن ،مثــل
تقييــم الوضــع املســتقبيل بهــدف تطويــر إجــراءات
العمــل اإلصالحــي يف املؤسســة العقابيــة واإلصالحيــة،
عــر تطبيــق أفضــل األســاليب املتبعــة يف التأهيــل
واإلصــاح ،باالســتناد عــى فــرص التحســن ،مــن خــال
اإلطــاع عــى واقــع التجربــة واملرونــة املؤسســية يف
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مواجهــة جائحــة كورونــا ،وتقديــم خدمــات للنــزالء مبــا
يكفــل تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة والتميــز والريــادة،
والتأكيــد عــى توفــر الدعــم الــازم للنــزالء ،وإعــداد
وإطــاق حزمــة مــن برامــج التأهيــل اإلصالحــي.
وأشــاد ســعادة اللــواء بــن علــوان ،بحــرص اإلدارة العامــة
للمؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة بــوزارة الداخليــة،
الســبل لتطويــر املؤسســات العقابيــة
عــى توفــر جميــع ُ
واإلصالحيــة ،فضـاً عــن إصــاح وتأهيــل النــزالء وإعــادة
دمجهــم يف محيطهــم االجتامعــي واألرسي ،ليكونــوا
فاعلــن يف مجتمعهــم ،موجهــاً بتشــكيل فريــق عمــل
لتقديــم الدعــم واالســناد لعمليــة التطويــر والتحســن

املؤســي مــن خــال التحليــل البيئــي وتقييــم األداء
ورفعــه للجهــات املعنيــة ،إلجــراء الــازم ،مبــا يحقــق
رؤيــة اإلمــارات واسـراتيجيتها الراميــة إىل أن تكــون مــن
أفضــل دول العــامل أمن ـاً وســامة.
وأوضــح ســعادة العميــد حمــد الظاهــري ،بــأن هــذا
اللقــاء قــد جــاء وفقـاً السـراتيجية وزارة الداخليــة ،التــي
تســعى إىل تطويــر برامــج الرعايــة الالحقــة واالجتامعيــة
لنــزالء املؤسســات العقابيــة واإلصالحيــة ،والتخفيــف
عنهــم ،ورعايــة أفــراد أرسهــم ،مــا يســهم يف تيســر
إعــادة دمجهــم باملجتمــع ،بعــد انتهــاء فــرة تواجدهــم
باملؤسســة ،وعودتهــم إىل الحيــاة الطبيعيــة.

محطة شرطية

 mعلى الرقمين  999و 901

شرطة رأس الخيمة تستقبل  6494اتصاال خالل عطلة العيد
مثــن ســعادة اللــواء عــي عبــد اللــه بــن علــوان النعيمــي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة تعــاون أف ـراد املجتمــع
والتزامهــم الالفــت باإلجـراءات االحرتازيــة خــال عطلــة
عيــد األضحــى املبــارك مــا كان لــه أكــر األثــر يف تعزيــز
الجهــود الرشطيــة الهادفــة لحفــظ األمــن واألمــان يف
ربــوع اإلمــارة  .وأكــد ســعادته أن تعــاون الجمهــور
البنــاء مــع جهــود رجــال الرشطــة الذيــن توزعــوا يف
 102دوريــة يف كافــة املناطــق والطرقــات الحيويــة
واألســواق وعنــد مصليــات العيــد لعــب دورا محوريــا
يف تحقيــق االنســيابية املروريــة خــال أيــام العطلــة ويف
تعزيــز الحالــة األمنيــة عــى مســتوى إمــارة رأس الخيمــة
 ،مشــيدا يف الوقــت نفســه بجهــود العيــون الســاهرة
التــي بذلــت كل جهــد ممكــن للحفــاظ عــى ســامة
وممتلــكات املواطنــن واملقيمــن .
وعــى صعيــد متصــل اســتقبلت غرفــة العمليــات
املركزيــة  6494اتصــاال يف الفــرة مــن  19وحتــى  24مــن
الشــهر الجــاري التــي صادفــت عطلــة عيــد األضحــى
املبــارك .
وبلــغ عــدد البالغــات الــواردة لرقــم الطــوارئ 999
خــال الفــرة املذكــورة  6270بالغــا تــم االجابــة عليهــا

يف غضــون  20ثانيــة فقــط يف صــورة تجســد حــرص
منتســبي القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة بشــكل
عــام ومنتســبي غرفــة العمليــات املركزيــة بشــكل خــاص
عــى رسعــة االســتجابة لالتصــاالت البالغــة وضــان
توجيــه جهــات االختصــاص الرشطيــة املعنيــة لتقديــم
يــد العــون واملســاعدة للمبلغــن بــأرسع وقــت ممكــن
تحقيقــا لألهــداف االســراتيجية لــوزارة الداخليــة

الهادفــة لضــان االســتعداد والجاهزيــة يف مواجهــة
األحــداث  .وتلقــت غرفــة العمليــات املركزيــة عــر
الرقــم  901الــذي تــم تخصيصــه مــن قبــل القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة للحــاالت غــر الطارئــة
خــال عطلــة عيــد األضحــى املبــارك  224اتصــاال
تضمنــت استفســارات متنوعــة مــن الجمهــور تــم الــرد
عليهــا خــال  20ثانيــة أيضــا .

 mشرطة رأس الخيمة تدشن الحملة الرئيسية الثالثة تحت شعار
( صيف مروري آمن )

دشــنت رشطــة رأس الخيمــة الحملــة الرئيســية للربــع
الثالــث مــن العــام تحــت شــعار ( صيــف مــروري آمــن
) والتــي اطلقتهــا وزارة الداخليــة ،متمثلــة يف املجلــس
املــروري االتحــادي ،والحملــة الفرعيــة املنبثقــة منهــا
تحــت شــعار ( تأكــد مــن ســامة مركبتــك تأمــن ) والتــي
تســتمر لفــرة ثــاث أشــهر متتاليــة ،للتوعيــة بأهميــة
الصيانــة الدوريــة للمركبــة ،والتأكــد مــن صالحيــة
اإلطــارات واملكابــح للحفــاظ عــى أمــن وســامة أرواح
وممتلــكات مســتخدمي الطريــق .حــر التدشــن

ســعادة العميــد الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مدير
عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور
ســعادة العميــد أحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املرور
والدوريــات برشطــة رأس الخيمــة ،وســعادة العقيــد
صقــر بــن ســلطان القاســمي مديــر إدارة ترخيــص
اآلليــات والســائقني باإلنابــة.
وأوضــح ســعادة العميــد الدكتــور محمــد الحميــدي ،بأن
الهــدف مــن إطــاق هــذه الحملــة املروريــة التوعويــة،
هــو تطبيــق اســراتيجية وزارة الداخليــة ،الراميــة إىل

نــر وتعزيــز األمــن واألمــان عــى الطــرق ،وتحقيــق
أعــى مســتويات الســامة املروريــة ملســتخدمي
الطريــق ،مــن خــال نــر وتعزيــز الوعــي املــروري
بأهميــة الصيانــة الدوريــة للمركبــات ،ورفــع مســتوى
االلتـزام بتطبيــق األنظمــة والقوانــن املروريــة ،واإلســهام
يف تقليــل عــدد الحــوادث املروريــة والحــد مــن الوفيــات
الناجمــة عنهــا ،موجهــاً ســعادته ،الشــكر والتقديــر،
لكافــة الــركاء اإلســراتيجيني يف دعــم واطــاق هــذه
الحملــة ،التــي تــم تنفيذهــا بالتعــاون مــع املجلــس
املــروري االتحــادي ،واإلدارة العامــة للتنســيق املــروري،
وهيئــة املــوارد العامــة بــرأس الخيمــة ،ورشكــة اينــوك،
ورشكــة ســاعد لألنظمــة املروريــة.
ومــن جانبــه ،أكــد العميــد الحميــدي ،بــأن هــذه
الحملــة ،جــاءت ضمــن مبــادرات قطــاع املــرور ،حرصـاً
عــى تحســن الســامة املروريــة عــى الطــرق ،ونــر
الوعــي املــروري وتنميتــه لــدى كافــة رشائــح املجتمــع،
داعيــاً جميــع مســتخدمي الطريــق إىل رضورة اجــراء
الصيانــة الدوريــة ملركباتهــم ،والتقيــد بقواعــد الســر
واملــرور ،والحــذر اثنــاء القيــادة يف فــرة الصيــف،
والتقيــد بحــدود الرسعــة املقــررة والحمولــة املســموح
بهــا عــى ســطح املركبــة ،متمنيــاً الســامة املروريــة
للجميــع.
العدد (  ) 298أغسطس 2021
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محطة شرطية

 mالشرطة المجتمعية برأس الخيمة تطلق حملة توعوية لحماية
الممتلكات من السرقة
متاشــياً مــع األهــداف اإلســراتيجية لــوزارة
الداخليــة يف توفــر األمــن واألمــان ألف ـراد املجتمــع
 ،أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
مــن خــال إدارة الرشطــة املجتمعيــة – قســم
توعيــة املجتمــع – بالتعــاون مــع أفرعهــا الجغرافيــة
مبراكــز الرشطــة الشــاملة  ،الحملــة التوعويــة
بعنــوان "ممتلكاتنــا مســؤوليتنا" والتــي تدعــو إىل
رضورة االنتبــاه إىل إحــكام إغــاق األماكــن املأهولــة
بالســكان أو املعــدة للســكن والحفــاظ عــى
أموالهــم مــن الرسقــة وعــدم التهــاون أو االســتهتار
برتكهــا أمــام اآلخريــن  ،والحــرص عــى عــدم تــرك
املقتنيــات الثمينــة مكشــوفة .
وقــال العقيــد الدكتــور راشــد محمــد الســلحدي
مديــر إدارة الرشطــة املجتمعيــة بــأن الحملــة تهدف
إىل تعزيــز الوعــي األمنــي بــن كافــة أفـراد املجتمــع

وقــوع الجرائــم وحاميــة املجتمــع وإرشاكــه يف
عمليــة تعزيــز األمــن واألمــان .
وأوضــح املقــدم عبداللــه عبدالرحمــن الزعــايب
رئيــس قســم توعيــة املجتمــع بأنــه تــ ّم إطــاق
حملــة توعويــة إلكرتونيــة ذكيــة عــر حســابات
الرشطــة الرســمية باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة
 ،فضــاً عــن تنظيــم برنامــج توعــوي يشــمل
محــارضات افرتاضيــة  ،لنــر التوعيــة بــن كافــة
أطيــاف املجتمــع إىل جانــب تقديــم النصــح
واإلرشــاد امليــداين بشــكل مبــارش ألف ـراد املجتمــع
مــع تطبيــق اإلجـراءات االحرتازيــة ملكافحــة عــدوى
 ،مــن خــال توعيتهــم ببعض الســلوكيات الســلبية  ،فــروس "كوفيــد  ، "19ودعــا الجميــع بعــدم الــردد
ومنهــا عــدم اتخاذهــم لإلجـراءات الوقائيــة لحاميــة يف اإلبــاغ فــورا ً عــن كل مــا يثــر االنتبــاه والشــك
ممتلكاتهــم مــن الرسقــة للمســاهمة يف الحــد مــن عــى الرقــم (. )901

 mلتبسيط إجراءات
تسجيل المركبات الجديدة

خدمة التسجيل
في وكاالت السيارات
برأس الخيمة تنجز
تسجيل  173مركبة

يف إطــار حرصهــا عــى توفــر الوقــت والجهــد
عــى الجمهــور وتقديــم خدمــات ذات جــودة
عاليــة وبالرشاكــة مــع وكاالت الســيارات
أنجــزت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
ممثلــة يف إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني
تســجيل  173مركبــة جديــدة عــر خدمــة
تســجيل الســيارات يف الــوكاالت التــي أطلقتهــا
يف شــهر مايــو املــايض .
وقــال العقيــد صقــر بــن ســلطان القاســمي
مديــر إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني يف
رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة إن هــذه الخدمــة
التــي تــم تدشــينها يف وكاالت الســيارات
والتــي تتيــح للموظفــن العاملــن يف هــذه
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الــوكاالت إدخــال البيانــات الخاصــة بتســجيل
املركبــات التــي يتــم رشاؤهــا مــن قبــل أف ـراد
املجتمــع عــر تطبيــق وزارة الداخليــة والتــي
تســتغرق أقــل مــن  10دقائــق  ،ومــن ثــم
ارســالها للموظفــن املختصــن يف إدارة ترخيــص
اآلليــات والســائقني بشــكل يومــي مــن الســبت
وحتــى الخميــس ابتــداء مــن الســاعة الســابعة
والنصــف صباحــا وحتــى العــارشة ليـاً للتدقيــق
عليهــا واعتامدهــا ســاهمت بشــكل ملفــت يف
توفــر الوقــت والجهــد عــى املراجعــن .
وأوضــح أن عمليــة التدقيــق واعتــاد الخدمــة
تتــم يف أقــل مــن دقيقــة واحــدة فيــا يتــم
توفــر الخدمــة يف جميــع وكاالت الســيارات

العاملــة بــرأس الخيمــة التــي ميكــن لألشــخاص
أصحــاب الحيــازة تســجيل بيانــات املركبــة عــن
طريــق التطبيــق الــذيك يف املرحلــة الحاليــة ،
مضيفــا أن املرحلــة املقبلــة ســتفتح املجــال
أمــام تســجيل مركبــات الــركات والدوائــر
الحكوميــة يف القريــب العاجــل .
وأكــد مديــر إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني
يف رشطــة رأس الخيمــة باإلنابــة أن خدمــة
تســجيل املركبــات يف وكاالت تســجيل الســيارات
تنــدرج ضمــن الخدمــات الحديثــة لخدمــة
الجمهــور والوصــول ألعــى درجــات رضاهــم مبــا
يتوافــق وتطلعــات وزارة الداخليــة وأهدافهــا
االســراتيجية .

محطة شرطية

 %60 mمن الحاالت المتقدمة طواعية فضلت العالج المباشر
رئيس قسم عمليات مكافحة المخدرات برأس الخيمة يشدد على أهمية
التعاون في التصدي لهذه اآلفة

أكــد الرائــد عبــد النــارص الشــراوي رئيــس قســم
عمليــات مكافحــة املخــدرات يف رشطــة رأس الخيمــة
عــى أهميــة تعــاون األرس وأوليــاء األمــور مــع
الجهــات الرشطيــة املختصــة يف الحفــاظ عــى ســامة
أبنائهــم وحاميتهــم مــن الســقوط يف وحــل اإلدمــان
عــى املــواد املخــدرة أو اإلتجــار بهــا .
وأضــاف خــال اســتضافته يف الحلقــة الســابعة مــن
برنامــج العــن الســاهرة الــذي تنظمــه إدارة اإلعــام

والعالقــات العامــة يف رشطــة رأس الخيمــة بالتعــاون
مــع املكتــب االعالمــي الحكومــي أن املخــدرات تــرك
آثارهــا الصحيــة والنفســية الوخيمــة عــى املتعاطــي
ملــا تســببه مــن إفــراط يف النشــاط دون وعــي ،
مؤكــدا أن جرائــم املخــدرات بكافــة أنواعهــا مــن
تعــاط وتهريــب وترويــج تتطلــب جهــودا ً جبــارة
للتصــدي لهــا والــرب بيــد مــن حديــد عــى مــن
يحاولــون املســاس بأمــن واســتقرار الوطــن واقتصــاده

ويهــددون ســامة أفــراده .
وذكــر الرائــد الشـراوي أن  % 60مــن األهــايل الذيــن
تقدمــوا طواعيــة لعــاج أبنائهــم مــن اإلدمــان فضلــو
التوجــه للعــاج املبــارش لــدى املؤسســات الصحيــة
املختصــة فيــا تــم تقديــم العــاج لـــ % 40اآلخريــن
تحــت ارشاف إدارة مكافحــة املخــدرات  ،موضحــا أن
اإلدارة وبالتعــاون مــع الجهــات املختصــة أغلقــت
خــال العــام املنــرم  25موقع ـاً إلكرتوني ـاً تســتخدم
للرتويــج للمخــدرات وهــو األســلوب الجديــد املتبــع
الــذي يلجــأ إليــه املروجــون للوصــول إىل أكــر
رشيحــة ممكنــة واســقاط أفــراد املجتمــع يف رشك
اإلدمــان مــا يتطلــب مــن الجمهــور التواصــل مــع
إدارات مكافحــة املخــدرات بالدولــة وتقديــم كافــة
املعلومــات املتوافــرة واملتعلقــة مبوضــوع املخــدرات.
وأفــاد رئيــس قســم عمليــات مكافحــة املخــدرات يف
رشطــة رأس الخيمــة أن الجهــود التوعويــة والتثقيفيــة
التــي تقــوم بهــا إدارة مكافحــة املخــدرات بالتعــاون
والتنســيق مــع اإلدارات األخــرى يف القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة ســاهمت بشــكل جيــد يف رفــع
مســتوى الوعــي الجامهــري مــن مخاطــر املخــدرات .

 mتعزيز اإلجراءات
الميدانية على مراكز
التجميل النسائية
برأس الخيمة

يف إطــار ســعيها الدائــم لتعزيــز األمــن واألمــان وضــان
تقديــم كافــة الخدمــات وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة
والشــفافية  ،قامــت فــرق مشــركة تضــم إدارة الرشطــة
املجتمعيــة ومجلــس الرشطــة النســايئ و إدارة الصحــة
العامــة بدائــرة البلديــة ضمــن املبــادرة التــي أطلقتهــا
األخــرة بعنــوان "عيدنــا أمــان وجــال" بجــوالت ميدانيــة
للتوعيــة بتطبيــق االشــراطات الصحيــة واإلجــراءات
الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد
"كوفيــد  "19تســتهدف مراكــز التجميــل النســائية
املختلفــة عــى مســتوى اإلمــارة ،مــع اقــراب عيــد
األضحــى املبــارك اســتنادا ً توصيــات فريــق الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث املحــي.
وأوضحــت النقيــب مــوزة الخابــوري مديــر فــرع برامــج
الرشطــة املجتمعيــة رئيــس مجلــس الرشطــة النســايئ
برشطــة رأس الخيمــة  ،أنــه تــم االتفــاق عــى تنظيــم

برامــج توعويــة وزيــارات ميدانيــة إىل املراكــز والصالونات
عــى مســتوى اإلمــارة للتأكــد مــن التزامهــا بقواعــد
الســامة واألمــان ،إىل جانــب توعيــة أصحــاب املهنــة
واملتعامــات بإتبــاع أقــى درجــات الطــرق الصحيــة
لتجنــب نقــل العــدوى  ،بهــدف االرتقــاء بالوضــع الصحــي
وتعزيــز الوعــي لــدى الجميــع ،والتعريــف مبخاطــر
اســتخدام أدوات غــر نظيفــة ودورهــا يف انتقــال العــدوى
 ،والتأكيــد عــى اســتيفاء وتطبيــق جميــع االشــراطات

الصحيــة مــن قبــل الصالونــات واملراكــز اســتعدادا ً
الســتقبال عيــد األضحــى املبــارك  .وأكــدت الخابــوري بــأن
تكثيــف الزيــارات قبــل العيــد ملــا تشــهده هــذه الفــرة
مــن ازدحــام يف الصالونــات ومراكــز التجميــل  ،وأن رشطــة
رأس الخيمــة تســخر كل إمكانياتهــا مــن أجــل تحقيــق
الرضــا والســعادة للمجتمــع وتســاهم بشــكل إيجــايب
وف ّعــال يف التواصــل مــع الجميــع ومشــاركتهم كافــة
فعالياتهــم ومبادراتهــم .
العدد (  ) 298أغسطس 2021
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"حوادث الغرق"
تلهب موسم الصيف باألسى

وجهود تبذل لتالفيها

ثوان معدودة ..قد تتحول نزهة سعيدة ،كان هدفها قضاء أوقات هانئة ،ونسمة هواء رقيقة في ظل شمس صيف الهبة،
في
ٍ
إلى فاجعة دامية ،فينبلج صبح الحزن ،وتغدو ذكرى مؤلمة ..تلك النزهة تكون الشواطئ المفتوحة مقصدها ،فبينما تتعدد أسباب
الغرق ،إال أن السبب الرئيس لحوادث غرق األطفال هو اإلهمال ًاألسري وعدم متابعتهم من قبل أولياء األمور ،إلى جانب ذلك
ُ
فهناك ظاهرة بحرية خطيرة قد ال يلقي لها بعض مرتادي البحر باال وهي "التيار الساحب" ،هذه الحوادث مهما اختلفت أسبابها ال
يمكن إيقافها ولكن يمكن التقليل منها بطرق عدة ،ويقابل هذا كله تضافر وتعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية في رأس الخيمة
لضمان سعادة واستقرار أفراد المجتمع حول هذا الموضوع.
تحقيق  :أبرار األغا
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تحقيق

أسباب ومسببات

ناشد الرائد عارف الهرنيك مدير فرع الرقابة واملتابعة يف إدارة املنافذ
واملطارات برشطة رأس الخيمة ،أولياء األمور واألرس متابعة ومراقبة
أبنائهم وإبعادهم عن دائرة الخطر التي قد تحدق بهم سواء كانوا
متوجهني للسباحة يف الشواطئ املفتوحة أو يف أحواض السباحة
املنزلية ،باعتبارهم املسؤولني عن سالمتهم ،وأطفالهم أمانة بني
أيديهم ألن اإلهامل قد يعرضهم لحوادث الغرق ،ويتسبب يف وفاتهم،
مؤكدا ً جاهزية األجهزة الرشطية للتعامل مع هذه الحوادث األليمة،
وحرصها الدائم عىل سالمة أفراد املجتمع.
وأرجع الهرنيك أسباب حدوث الغرق إىل عدم إجادة وإتقان الشخص
للسباحة ،وعدم تقيد الجمهور بالتعليامت واإلرشادات التحذيرية،
والسباحة يف األماكن الخطرة غري املخصصة للسباحة دون استخدام
سرتات النجاة ،والسباحة ليالً ،وعدم الوعي بخطورة التيارات البحرية
الساحبة وتقلبات الطقس ،ودخول السباحني املهرة إىل عمق املياه ما
يعرضهم لإلنهاك لزيادة املجهود املبذول ،إضافة إىل إغفال وإهامل
متابعة األرس ألطفالها وهو السبب الرئيس لحاالت غرق األطفال.
إجراءات وقائية

وأشار إىل أن اإلدارة نفذت حملة توعوية تثقيفية ملرتادي شواطئ
اإلمارة تزامناً مع بدء موسم الصيف واإلجازات وما تشهده الشواطئ
من إقبال متزايد لنرش الوعي الوقايئ ،وحثهم عىل رضورة االمتثال
للتعليامت واإلرشادات والنصائح من قبل الجهات املختصة ،وأهمية
اتخاذهم أقىص درجات الحيطة والحذر ،والتواصل الرسيع مع غرفة
العمليات يف حال وقوع حادث ما.
وذكر أن قسم اإلنقاذ البحري يُسري دوريات يومية عىل شواطئ اإلمارة
وخاصة يف الفرتة املسائية وعطلة نهاية األسبوع ،وأن هناك تعاوناً
مع القوات املسلحة (الرسب الثاين) لتوفري الدعم يف مسألة اإلنقاذ،
منوهاً إىل الجهود املبذولة يف الفرتة املاضية يف هذا الصدد وذلك
بإرسال رسائل إىل جهات عدة لبحث وتعزيز سبل التعاون ،منها دائرة
األشغال والخدمات العامة لتحديد األماكن املثىل والخطرة للسباحة
ووضع لوحات إرشادية بذلك ،وهيئة تنمية وتطوير السياحة لتوفري
منقذين وإنشاء أبراج للمراقبة.
خطر التيارات الساحبة

وأضح أن التيارات الساحبة والدوامات البحرية تعد من أهم وأخطر
أسباب حدوث الغرق ،والتي تنشأ نتيج ًة لتحرك األمواج من البحر
إىل الشاطئ ،فتتحطم األمواج بشكل قوي يف بعض املناطق وبشكل
ضعيف يف مناطق أخرى ،وتتشكل مسارات دوران عىل الشاطئ أو
تيارات دافعة تتكون من أحزمة مائية ضيقة ورسيعة الحركة تتجه
بعيدا ً عن الشاطئ ،الفتاً إىل أن أمهر السباحني األوملبيني ال يقدرون
عىل مقاومة هذه الرسعة.
ونوه إىل أنه ميكن مالحظة التيار الساحب من لون املياه فهو يختلف
عن لون املياه عىل جانبيه ،ومن خالل الطحالب التي يجرفها والرغوة
املتشكلة عىل سطح املياه ،مبيناً أنه يف حال أن وقع سباح يف خط
التيار عليه عدم مقاومته ،حتى ال يخرس قوته وطاقته ،وعليه محاولة
العدد (  ) 298أغسطس 2021

13

تحقيق

,,
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الرائد الهرنكي :
عدم التقييد
باإلرشادات والسباحة
في األماكن الخطرة
من أهم أسباب
الغرق

الرائد عارف الهرنكي

المهندس أحمد الحمادي

الحمادي:
أبراج إنقاذ ودورات
مياه وغرف استحمام
ومسعفين على
شواطئ
رأس الخيمة

إبراهيم الجروان

محمد محي الدين

السباحة بشكل موا ٍز للساحل ،وقد يسبح عدة كيلومرتات عىل جهة اليمني حتى لو كانت تبدو عليه مظاهر التحسن للتأكد من عدم وصول املياه
أو اليسار ،وتلقائياً سيشعر السباح أن األمواج تعيده للشاطئ .أما يف حال إىل الرئة ،ويف حال دخولها إىل الرئة وعدم الذهاب للمستشفى قد يُحدث
تعذر عليه السباحة املوازية للشاطئ فيحاول املحافظة عىل هدوئه ،وطلب مضاعفات عدة تؤدي إىل الوفاة ،أما يف حال وجود غريق انغمر كلياً باملاء
وفقد عىل إثرها الوعي ،فإذا مل يكن يتنفس فذلك دليل عىل توقف قلبه
املساعدة بصوت عا ٍل.
وحاجته إىل إنعاش قلبه ورئته عىل الفور.
إرشادات إسعافية

وأكد الهرنيك أن عمليتا اإلنقاذ واإلسعافات األولية يجب أن تتم من قبل
األشخاص املهرة واملؤهلني بإجراءات وقواعد اإلنقاذ واألمن والسالمة ،منوهاً
إىل أن منتسبي اإلنقاذ البحري هم غواصون ومنقذون من أصحاب الكفاءات
والخربات العالية ومؤهلون عىل أعىل املستويات ليتمكنوا من مساعدة
الغريق واالستجابة لنداء االستغاثة بأرسع وقت ممكن.
مشريا ً إىل أهم اإلرشادات اإلسعافية التي ميكن القيام بها يف حال وجود حالة
غرق ،فإذا ُو ِج َد شخص عىل وشك الغرق ينبغي انتشاله من الوسط املايئ ثم
وضعه بوضعية اإلفاقة عىل جانبه األمين ،ويستلزم ذلك ذهابه إىل املستشفى
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أبراج إنقاذ

من جهته كشف املهندس أحمد محمد الحامدي مدير عام دائرة الخدمات
العامة برأس الخيمة  :عن إطالق مرشوع إلنشاء أبراج إنقاذ ودورات مياه
وغرف استحامم وتوفري مسعفني عىل شاطئي بحر املعرييض و"فالمنغو" برأس
الخيمة ،موضحاً أن املرشوع سيتم إنجازه خالل الربع األخري من العام الجاري،
وذلك بالتعاون مع رشطة رأس الخيمة وهيئة تنمية وتطوير السياحة برأس
الخيمة ،يف خطوة لتعزيز السالمة ملرتادي الشواطئ التي تعد وجهة سياحية
للجمهور خاصة يف فصل الصيف.

تحقيق

دراسات
تحقيق

وأشار الحامدي خالل مشاركته يف برنامج "العني الساهرة" الذي تقدمه رشطة
رأس الخيمة ،إىل أن الشواطئ املفتوحة مسؤولية مشرتكة بني أكرث من جهة،
وهي :رشطة اإلنقاذ وهيئة تنمية وتطوير السياحة وبلدية رأس الخيمة ودائرة
الخدمات العامة ،مؤكدا ً عىل أهمية تضافر الجهود لتحقيق سعادة ورفاهية
املجتمع وحاميتهم من املخاطر التي قد يتعرضون لها.
وذكر أن دائرة الخدمات تسعى إىل تركيب لوحات إرشادية تحوي معلومات
وتعليامت حول مدى صالحية الشاطئ للسباحة وتوضح عمق املياه ،إضافة
إىل وضع األعالم والرايات التي تحدد حالة البحر.

إضاءات
الرائد  /خالد حسن النقبي
رئيس التحرير

faasm4@gmail.com

ظواهر بحرية

من جانبه حذر الباحث يف علوم الفلك واألرصاد الجوية إبراهيم الجروان من
خطر التيار الساحب عىل السباحني ،أو ما يعرف محلياً بـ"السايورة" ،وهي
تيار ساحب قوي يندفع من قرب الشاطئ ويتدفق نحو العمق ،ويحدث
نتيجة التقاء التيارات البحرية عىل الشاطئ ،وتنشط هذه الظاهرة الطبيعية
يف فرتات دخول موسم الحر وخروجه يف شهري ( يونيو وسبتمرب ) ،وقد يتغري
موقعها من مكان آلخر.
وأشار إىل أن التيار الساحب ،واضطراب وهيجان البحر بفعل الرياح،
والدوامات البحرية من أهم مخاطر السباحة يف الشواطئ املفتوحة ،منوهاً إىل
أن هذه الظواهر البحرية ليست دامئة الظهور ،بل تختلف شدتها من حالة
إىل أخرى ومن مكان آلخر بحسب التضاريس الساحلية ،وكذلك من وقت آلخر
فقد تحدث مؤقتاً يف منطقة ثم تتالىش لتظهر يف منطقة أخرى.
وأضاف" :ال تقترص املخاطر عىل ما ذكرناه سابقاً ،بل توجد مخاطر أخرى منها:
خطورة السباحة قرب الصخور الشاطئية ،فقد تنحرش أقدام األشخاص أثناء
السباحة بني هذه الصخور ،وال يستطيع تخليص نفسه منها فيغرق ،عالو ًة
عىل وجود مناطق معروفة بهشاشة الرتبة سواء الناتجة عن عوامل طبيعية أو
لقربها من مناطق اإلنشاءات وعدم دكها جيدا ً بعد الدفان ،ما يسبب غوص
قدم الشخص يف الرمال وتعلقه بها".
رياضة ماتعة ولكن!

فيام قال مدرب السباحة محمد محي الدين  :إن السباحة تعد من أفضل
الرياضات تأثريا ً عىل صحة اإلنسان إىل جانب دورها الرتويحي النفيس ،منوهاً
إىل أنها رياضة آمنة من اإلصابات الرياضية بخالف الرياضات األخرى ،إال أنها
قد تتحول إىل فاجعة مؤملة ملن يجهل بقواعد وأسس السباحة ،داعياً إىل
رضورة محو أمية السباحة والرتكيز عىل تعليم األطفال هذه الرياضة املاتعة يف
املسابح وتحت إرشاف مدرب ماهر.
وأكد عىل أهمية قراءة اللوحات اإلرشادية عىل الشواطئ ملعرفة مدى خطورة
وأمان املنطقة ،كذلك رضورة اتباع تعليامت وإرشادات منقذي السباحة
املوجودين يف الشواطئ أو املسابح ملعرفتم وخربتهم ودرايتهم باألماكن
واللحظات الخطرة ،ورضورة انتباه السباحون إىل الصفارة وعدم تجاهلها،
كونها تعد مؤرشا ً من مؤرشات الخطورة ،الفتاً إىل رضورة تعلم أولياء األمور
ملبادئ اإلسعافات األولية والتنفس الصناعي ،ألنهم أقرب الناس ألبنائهم يف
حال حدوث مشكلة ما ،وعدم إقحام من ال يتقن اإلسعافات األولية نفسه
ملساعدة غريق حتى ال يرضه أو يسبب له مضاعفات ال ت ُحمد ُعقباها.
العدد (  ) 298أغسطس 2021
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المجتمع واألمن وجائحة كورونا
إن سيادة القانون وتطبيقه على اجلميع من شأنه
احلفاظ على األمن واالستقرار لراحة املواطنني
واملقيمني ،لذلك يتوجب على رجال األمن التصدي لكل
ما يعكر صفو األمن واألمان يف اجملتمع .
ِعم ال ّله على اخللق كثرية ال تعد وال حتصى ،وأعظم
ن َ
النعم بعد اإلميان بال ّله عز وجل نعمة األمن ،فاألمن
عكس اخلوف ،األمن طمأنينة القلب وسكينته وراحته،
واحلياة ال تزدهر وتتطور من دون األمن ،فكيف يحلو
العيش إذا انعدم األمن ،فمعه تنبسط اآلمال وتطمئن
النفوس ،فإذا شاع األمن تعددت أنشطة البشر وزاد
عليهم رزق ربهم وتفتح عليهم أبوابه.
وتعمل وزارة الداخلية على توفري املستلزمات التي
تساعد على تقدمي خدمات ذات فعالية وكفاءة ،وسط
جائحة كورونا ،ولقد تعزز األداء األمني وازداد متيزا
وجودة بفضل الرسالة التي أعلن عنها قائد مسرية
حتديث العمل الشرطي الفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية
وخاطب فيها منتسبي قوة الشرطة واألمن قائ ًال إننا
ال نريد للعمل الشرطي أن يسري على النحو اجليد بل
على النحو املمتاز يف وسط هذه اجلائحة.
وانطالقًا من ذلك عملت وزارة الداخلية على تعزيز
مكانة الدولة يف مؤشرات التنافسية العاملية باحلفاظ
على مكتسبات األمن واالستقرار والريادة املتميزة يف
هذا اجملال وقد حصدت اإلمارات املركز األول يف
غياب اجلرمية املنظمة ،إذ سجلت وزارة الداخلية
مستويات عاملية متقدمة باحلفاظ على مكتسبات
األمن واالستقرار التي تنعم بها دولة اإلمارات العربية
املتحدة لتكون من أكرث البلدان أمنا واستقرار.
نسأل اهلل العلي العظيم أن يدمي علينا نعمة األمن
واألمان وأن يحفظ قادتنا وأولياء أمورنا ويحفظ وطننا
الغايل.

استطالع

ً
شارك فيها  54منتسبا

«دورة التأهيل المهني الثالثة» صورة متألقة
من صور التميز الشرطي في رأس الخيمة

شارك  54فردا في دورة التأهيل المهني الثالثة التي استضافها معهد تدريب شرطة رأس الخيمة من بينهم  6منتسبين على رأس عملهم  ،فيما يتم اعداد
البقية منهم وتأهيلهم تمهيدا لالنخراط في مجال العمل بعد انهائهم المتطلبات المطلوبة  ،وتخرجهم من الدورة منتصف يوليو الماضي بحضور سعادة
العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة  .حيث تلقوا فيها تدريبات ميدانية وأكاديمية متنوعة تهدف لصقل شخصياتهم وتزويدهم
بالمعارف والعلوم الالزمة  ،التي تسهم في خلق عنصر شرطي متميز يتولى المهام والمسؤوليات الموكلة إليه بكل كفاءة واقتدار .
سائد الخالدي

وأكد القامئون عىل الدورة أنها شهدت انضباطا الفتا من
جميع منتسبيها الذين يحرصون عىل االستفادة من كل
ما تلقوه طيلة فرتة الدورة عىل مدار شهرين كاملني ،
مام أسهم يف تحقيق املخرجات املنشودة وتأهيلهم
التأهيل األفضل قبيل التحاقهم مبواقع عملهم الوظيفية
يف مختلف اإلدارات العاملة تحت مظلة القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة .
التزام تام من المنتسبين

الرائد عبد الحكيم عبد الله عيل قائد الدورة أكد  :أن ما
مييز هذه الدورة االلتزام الكبري والكامل من قبل جميع
منتسبيها من العنارص الجديدة التي ستنضم للعمل يف
رشطة رأس الخيمة  ،والذين أنهوا الخدمة الوطنية حديثا
ويبلغ متوسط أعامرهم أوائل العرشينيات .
وذكر أن آلية التدريب يف دورة التأهيل املهني الثالثة
اعتمدت عىل تقسيمها إىل شهرين منفصلني  ،تم الرتكيز
يف الشهر األول عىل التدريب امليداين بنسبة ، % 70
والجانب األكادميي بنسبة  . % 30فيام تم عكس هذه
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النسب يف الشهر الثاين منها  ،موضحا أن الخريجني من
هذه الدورة تلقوا تدريبات عسكرية مختلفة باإلضافة إىل
املواد األكادميية يف مجاالت أسس العمل الرشطي وقانون
العقوبات العام والخاص وقانون االجراءات الجزائية ،
وإدارة األفراد واألمن الوقايئ والرشطة املجتمعية .
وأكد أن مثل هذه الدورات تعكس حرص رشطة رأس
الخيمة عىل رفد منتسبيها القدامى أو الجدد بكافة
املؤهالت التي تدفع باتجاه تطوير العمل  ،وخدمة
الصالح العام من خالل القيام مبهام العمل وفقا ملا هو
مخطط له ومأمول .
آلية التدريب اليومي

وأشار املالزم أول أحمد عيل كاسني – ضابط ميدان – إىل
أن آلية التدريب اليومي التي كانت متبعة مع املنتسبني
الذين متيزوا بالتزامهم وتعاونهم املثايل خالل الدورة ،
كانت تبدأ بعد أدائهم لصالة الفجر ثم اخضاعهم لحصة
رياضة تنشيطية قبل أن يتناولوا وجبة االفطار  ،ثم النزول
للتدريب امليداين لطابور األركان وتدريبهم عىل املشاة

واألسلحة .
وأوضح أن تنوع املواد األكادميية النظرية التي حصل
املنتسبني عليها أثناء انتسابهم للدورة  ،لعبت دورا يف
اكسابهم مهارات ومعارف وعلوم مختلفة تساعدهم عىل
أداء واجباتهم الوظيفية  ،مبا يتامىش مع تطلعات ورؤية
وأهداف وزارة الداخلية والقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة يف تقديم أفضل الخدمات لجمهور املتعاملني
وتعزيز األمن واألمان يف ربوع االمارة .
رفع المستوى المعرفي للمنتسبين

من جانبه لفت املساعد أول مدرب جامل عيل أحمد  :إىل
أن هذه الدورة تم تنظيمها بهدف رفع املستوى املعريف
لدى منتسبي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،التي
تحرص دوما عىل االستثامر يف قدراتها البرشية وتدريبهم
وتأهيلهم بحيث يكونوا عنارص فاعلة يف املجتمع تؤدي
عملها بالشكل املطلوب .
وأوضح أن املنتسبني لدورة التأهيل املهني الثالثة كانوا
يخضعون يوميا لتدريب ميداين عىل املشاة واألسلحة من

استطالع

الرائد عبد الحكيم عبد اهلل

المالزم أول أحمد علي كاسين

المساعد أول مدرب جمال علي

الرقيب أحمد اسماعيل العوضي

شرطي مستجد أحمد غانم آل علي

شرطي مستجد خليفة عبد المحسن

شرطي مستجد محمد ثاني السويدي

متطلبات الدورة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة يف
مثل هذا الوقت من العام .
وأبان أنه حقق العديد من الفوائد واملكتسبات يف زيادة
رصيده املعريف بالقوانني الرشطية وااللتزام باألنظمة ،
وبالوقت والتدريب عىل الرماية باملسدس وغريها من
الفوائد الجمة التي اكتسبها منتسبو هذه الدورة عىل
يد محارضين أصحاب دراية وخربة طويلة  ،مشريا إىل
أن التدريب العسكري يف الخدمة الوطنية والتدريب
الرشطي يعتربان مكمالن لبعضهام البعض ويصبان يف
بوتقة واحدة .
روح الفريق الواحد

الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة صباحا  ،إىل
جانب الدروس النظرية التي تلقوها يف قاعات التدريب
عىل يد خرباء مختصني يف مجال التدريب األكادميي
حرصا عىل تعزيز قدراتهم ومهاراتهم يف الجانبني امليداين
واملعريف .
فوائد معرفية وبدنية

املنتسب الخريج الرقيب أحمد اسامعيل العويض
أوضح  :أن االستفادة القصوى التي حققها من خالل
انخراطه يف هذه الدورة  ،متثلت يف العلوم واملعارف
التي تندرج ضمن تخصص عمله يف إدارة التحريات
واملباحث الجنائية  ،خاصة فيام يتعلق بكيفية اتخاذ

االجراءات عند تلقي البالغات  .مضيفا أنها ساهمت يف
رفع مستوى اللياقة البدنية لديه يف ظل الجدول املتوازن
الذي تضمنته الدورة والذي تنوع بني التدريب العميل
امليداين والحصص الصفية واألكادميية .
وأضاف أن القامئني عىل الدورة بذلوا جهودا مخلصة
لخروجها بالشكل املطلوب  ،وتأهيل الكوادر واملنتسبني
لاللتحاق مبواقع العمل وخدمة الوطن واملواطن واملقيم .
التزام ملحوظ

ولفت الخريج رشطي مستجد أحمد غانم آل عيل  :أن
التحاقهم بالخدمة الوطنية ملدة  9أشهر قبيل التحاقهم
بدورة التأهيل املهني الثالثة ساهم يف رسعة تأقلمهم مع

من جانبه أفاد الخريج رشطي مستجد خليفة عبد
املحسن  :أنه استفاد كثريا من الناحية األكادميية عرب
التحاقه بهذه الدورة التي تنوعت موادها ومتطلباتها بني
التدريب امليداين واألكادميي الذي ساهم يف تعرفه عىل
القوانني الرشطية  ،إىل جانب أنها فتحت له بابا جديدا
يف مامرسة الرياضة التي كانت غائبة عن حياته اليومية
االعتيادية .
وذكر أن جميع منتسبي الدورة كانوا حريصني عىل العمل
بروح الفريق الواحد  ،وعىل تحقيق االستفادة القصوى
من هذه الدورة التي كان جميع القامئني عليها عىل درجة
عالية من الكفاءة والقدرة عىل توصيل املعلومة بسالسة
 ،ورفع لياقة املنتسبني وتدريبهم عىل الرماية مبا يتامىش
مع طبيعة العمل الرشطي .
رفع شعار الجد واالجتهاد

الخريج رشطي مستجد محمد ثاين السويدي أكد  :أن
منتسبي هذه الدورة كانوا رافعني لشعار الجد واالجتهاد
والتعاون البناء واملثمر منذ اليوم األول اللتحاقهم بها ،
متخذين من اجتيازهم لربنامج الخدمة الوطنية دعامة
وركيزة أساسية للميض قدما يف تحقيق النجاح واالستفادة
من كافة العلوم واملعارف واملهارات امليدانية التي
اكتسبوها عىل مدار شهرين كاملني .
وأوضح أن حرص املنتسبني لدورة التأهيل املهني الثالثة
عىل خدمة وطنهم ورد جزء من الجميل للقيادة الرشيدة
مثل دافعا لهم لاللتزام الكامل باملتطلبات املدرجة عىل
أجندة الدورة  ،بالرغم من تنظيمها خالل أشهر الصيف
الحارة التي مل تنث املنتسبني عىل التقيد وااللتزام وتحقيق
أكرب قدر ممكن من االستفادة مام تلقوه طيلة فرتة عقد
الدورة .
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علوم أمنية

إثبات النسب بالبصمة الوراثية
كيف حفظت القوانين والشرائع األنساب
من االختالط والضياع
عالء رضوان

النسب الثابت بطريقة رشعية معتربة ال ميكن نفيه أو إبطاله إال بدليل
قوي ويقيني  ،وقد حرص الرشع عىل حفظ األنساب واالحتياط لها،
وقد أجاز الرشع للزوج أن ينفي نسب ما تلده زوجته ،إذا تيقن أن
الولد ليس منه ،ومل يكن له دليل عىل اتهام زوجته حينها يلجأ الزوج
إلجراء (اللعان).
أما اليوم فقد أوجد العلم الحديث تقنية " البصمة الوراثية "  ،وهي
الصفات الوراثية التي تنتقل من األصول إىل الفروع  ،ومن شأنها
تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من الحمض النووي(
 ، ) D.N.Aالذي تحتوي عليها خاليا الجسد.
وهي أكرث دقة وأكرث توفرا ً من بصامت األصابع حيث ميكن أخذ املادة
الحيوية األساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من األجزاء التالية:
الدم ،املني  ،جذر الشعر  ،العظم  ،اللعاب  ،البول  ،السائل األميني
للجنني  ،خلية البويضة املخصبة بعد انقسامها  ، 8 – 4خلية من
الجسم ( بقدر حجم الدبوس تكفي ملعرفة البصمة الوراثية ) .
مجاالت االستفادة من البصمة الوراثية :

ميكن تطبيق هذه التقنية واالستفادة منها يف املجاالت التالية  :إثبات
النسب أو نفيه  ،تحديد الشخصية أو نفيها  ،إثبات أو نفي الجرائم .
وتكون نسبة النجاح يف الوصول إىل القرار الصحيح مطمئنة  ،ألنه يف
حال الشك يتم زيادة عدد األحامض األمينية  ،ومن ثم زيادة عدد
الصفات الوراثية .
الشروط الواجب توفرها لعمل البصمة الوراثية:

 أن ال يتم التحليل إال بإذن من الجهة املختصة . يفضل أن تكون هذه املختربات تابعة للدولة . يشرتط أن يكون القامئون عىل العمل موثوقون. أن يجري التحليل يف مختربين معرتف بهام عىل األقل . توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية. عمل البصمة الوراثية بعدد أكرب من الطرق وبعدد أكرب من األحامضاألمينية لضامن صحة النتائج.
 أن يجري اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل.إن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب العمل مبقتضاها إذا
توفرت الرشوط الالزمة .

https://www.youm7.com/story
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مقاالت

الذكاء االصطناعي في المنظور اإلعالمي

أ .د عبد الكريم الوزان

الذكاء االصطناعي عبارة عن نظام علمي بدا ٔ رسمياً يف عام  1956يف كلية
دار متوث يف الواليات املتحدة االٔمريكية  ،ويعد ثورة يف اإلعالم الجديد
باعتباره داعامً لوسائل اإلعالم كافة ومطلباً عرصياً حضارياً البد منه  .فهو
ذكاء اآلالت واالٔجهزة الذكية ويعترب من فروع علم الحاسوب  ،و تعول
عليه صناعة التكنولوجيا.
ويعرف بأنه ” :سلوك وخصائص معينة تتسم بها الربامج الحاسوبية ،
تجعلها تحايك القدرات الذهنية البرشية وا ٔمناط عملها.
من ا ٔهم هذه الخاصيات القدرة عىل التعلم واالستنتاج ورد الفعل عىل
ا ٔوضاع مل تربمج يف االٓلة .إالّ ا ٔ َّن هذا املصطلح جديل نظرا ً لعدم توفر
تعريف محدد للذكاء .
وهناك عالقة وطيدة بني اإلعالم والذكاء االصطناعي  ،فكلام تطورت
التكنولوجيا كلام تطورت تقنيات اإلعالم وخربات القامئني عليه ما يعني
رسعة وانسيابية الرسائل االتصالية بني القائم باالتصال وبني املتلقي
وتحقيق رجع صدى مفيد يساهم يف تحقيق األهداف املرجوة من كل
النواحي  ،مبا يف ذلك التأثري الرسيع يف الرا ٔي العام و تنشيطه وتحويله إىل
را ٔي عام فعال وبحدود ما مخطط له .
و ما نحن فيه ليس ببعيد عن اإلعالم الجديد ونعني به اإلعالم الرقمي
وهو  ”:مجموعة تكنولوجيات االتصال الرقمي التي تولدت من التزاوج
بني تقنيات الحاسب واالٔجهزة الذكية ( ، )Mobileوالوسائل التقنية
ل ٕالعالم مثل الطباعة والتصوير الفوتغرايف والصوت والصورة والفيديو.
بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات للذكاء االصطناعي مثل رسعة اتخاذ
القرارات وتقليل الخطأ البرشي  ،وتحمل املخاطر التي قد يتلقاها البرش
(كتدخل الروبوت يف إخراج املصابني من ا ٔبنية تحرتق)  ،والعمل الدائم
بدون اسرتاحة  ،والرسعة يف اتخاذ قرارات ا ٔرسع  ،وكذلك تخزين البيانات
واسرتدادها برسعة وبجهود قليلة وا ٔكرث فعالية  ،يضاف لذلك عدم التأثر

بالظروف البيئية .
أما السلبيات فتتمثل بالكسل الذي يتعود عليه البرش ،والتكاليف الباهضة
 ،وارتفاع نسبة البطالة ( الرشكات تقوم باستبدال املوظفني بآالت ) ،
ونقص االٔفكار الخالقة لحل املشاكل  ،ورمبا تسبب اإلدمان وإضعاف
التواصل البرشي  ،ناهيك عن خلو الذكاء االصطناعي من العواطف مام
يضعف روح الفريق.
ومع كل ماورد  ،فإن مثة مزايا ا ٔخرى يحصل عليها اإلعالم من الذكاء
االصطناعي ونحن نواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة  ،فمع أن دور
رجل اإلعالم سيكون رشفياً فقط  ،إال أنه يساعد القائم باالتصال عىل
كشف االٔخبار الوهمية الزائفة واملبالغ فيها  ،ويعينه عىل التفرغ لتصميم
وإعداد رسالته وتحريرها بالشكل االٔفضل واالٔدق وبرتكيز عال  ،ما يحقق
تفاعلية وفهامً وانسجاماً ا ٔكرث مع الجمهور املستهدف بشكل عام  ،ويوسع
التغطية يف الصحافة بحيث يوفر الوقت والجهد املبذول.
أخريا ً هناك تسا ٔول  :هل سيكون مبقدور الذكاء االصطناعي أن يحلل ويضع
التعليقات ويكتب مقاالت الرا ٔي؟!.

املصادر :
 - 1ذكاء اصطناعي  ،ويكيبيديا  ،أكتوبر . 2018
 - 2ا ٔميمة سيد ا ٔحمد  ،االٕعالم الرقمى تطورات متالحقة وتواصل بال
حدود https://www.sis.gov.eg/Story/135966 ، 3 ،أبريل .2017
 - 3حمزة محمد  ،إيجابيات وسلبيات الذكاء االصطناعي ،
 https://www.rqiim.com/hamza -moh ،11يونيو 2020
العدد (  ) 298أغسطس 2021

19

دراسات

صنع القرار

وما يواجهه من تحديات راهنة

خالل الحقبة الحالية هناك العديد من التحديات واألخطار التي تواجه أجهزة األمن بصفة عامة والمسؤولين عن اتخاذ القرارات الشرطية
بصفة خاصة ،فإلى جانب التحديات التقليدية ،هناك تحديات أخرى اضافية تحيط بالعمل الشرطي ،ويستلزم أخذها في الحسبان ،ومن
أهم هذه التحديات ما يلي:
د .فريدون محمد نجيب
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دراسات

والاليقينية ،وتتميز بأن نسبة التأكد فيها تكون منخفضة للغاية مقارنة
 التمسك بالحرية وترسيخ المفاهيم الديمقراطية وانتشار رياح التغيير:تبلورت خالل التسعينات من القرن العرشين مالمح النظام العاملي الجديد الذي باملواقف املشابهة األخرى ،لذلك فإن عنرصي املخاطرة أو عدم التأكد يف
من أهم سامته سقوط األنظمة الديكتاتورية ،وتعاظم قوة الجامعات املطالبة املواقف األمنية يكونا مرتفعني نسبياً ،مام يتطلب من متخذ القرار عالياً
بالدميقراطية ،مام يحتم عىل األجهزة األمنية احرتام الحريات وحقوق اإلنسان ،من املعرفة والحيطة والحدس والحسابات اإلضافية لتعوضه عن محدودية
واالبتعاد عن أساليب القمع والقهر كنهج لتحقيق األمن ،وبسط االستقرار.
البيانات ،وقصور املعلومات ،وقدر الغموض الذي يواجهه.
 -الدخول إلى انتقال األخبار بال حدود وبال قيود:

 اختالف القرارات التي تتخذ لمواجهة األزمات والمواقفاألمنية المتشابهة:

أدى التقدم الهائل يف تقنيات االتصاالت ،والنقل التلفازي عرب األقامر االصطناعية،
والتصوير عرب الهواتف املحمولة والنرش عرب (اإلنرتنت) ،إىل سهولة التعرف عىل هناك قاعدة رشطية معروفة ،هي أن تكرار نفس األزمات أو املواقف
مجريات األحداث يف العديد من دول العامل لحظة حدوثها ،أو بعد ذلك بوقت األمنية املتشابهة ال يستلزم بالرضورة اتباع نفس اإلجراءات ،أو اتخاذ ذات
قليل إضافة إىل أن استقبال البث التلفازي املرسل من الدول املتقدمة ،يجعل القرارات ،حتى لو كانت هذه اإلجراءات أو تلك القرارات قد حققت نجاحاً
املستقبلني له يف الدول النامية يقارنون بني اوضاعهم املرتدية ،وما ينعم به كبريا ً يف احتواء هذه األزمات أو املواقف.
غريهم ،ومن ذلك مقارنة األداء األمني ،ومنط التعامل بني أفراد الجمهور ورجال
 االرتفاع النسبي ألهمية حنكة متخذ القرار األزموي وحدسه:الضبط ،وعىل ذلك فام كان يقبل سابقاً قد ال يسهل قبوله حالياً.
حيث ال ميكن االعتامد كلية عىل حساب مبفرده ،أو عىل الخربة دون غريها
 شبكة (اإلنترنت) ومواقع التواصل االجتماعي:للتصدي لهذه املشاكل ،وتلك األزمات.
مل تنترش تقنية قدر رسعة انتشار هذه الشبكة ،فبينام احتاج املذياع نحو 40
عاما ً حتى يصبح عدد مستمعيه  50مليون شخص ،احتاج التلفزيون إىل  13عاما ً  -تأثير المغيرات الخارجية على األوضاع األمنية الداخلية.
فقط لتحقيق ذلك الرقم ،يف حني أن (اإلنرتنت) مل يستغرق سوى  4أعوام الغري
 اتساع نطاق التأثيرات السلبية لألخطاء األمنية ،وتضاعفلتحقيق رقم أعىل من هذا العدد .وتشري اإلحصاءات أن هناك ما يزيد عن  1.7هذه التأثيرات.
مليار شخص يتعاملون مع هذه الشبكة.
 -ضيق الوقت المتاح التخاذ القرار األمني:

ذلك ألن األحداث األمنية تتداعى برسعة بالغة ،وتتطلب اتخاذ القرارات الفورية
الالزمة ملواجهتها واتخاذ القرار حيالها ضيقاً نسبياً ،مام يستدعي رضورة وجود
إمكانية عالية ونظم دعم قوية التخاذ القرارات الرشيدة يف مساحة زمنية محدودة
نسبياً.

 -كثرة المتغيرات المؤثرة على المشاكل األمنية وتنوعها:

املشاكل األمنية بطبيعتها مشاكل متعددة األبعاد ،ومتداخلة العوامل ،وتؤثر فيها
العديد من املتغريات املتنوعة ،التي يجب عىل متخذ القرار أن يلم ويُحاط بها،
وهو األمر الذي يتطلب دراسة متعمقة ومعالجة واعية للمتغريات املتعددة التي
تؤثر عىل املشكلة األمنية وأخذ هذه املتغريات يف الحسبان عند اتخاذ القرار
املالئم الحتوائها.
 -ظهور مشاكل أمنية مستحدثة ال عهد ألجهزة األمن بها:

حيث تشهد البرشية خالل املرحلة الراهنة افرازات إجرامية للثورة
املعلوماتية ،وارهاصات عدوانية لتقنيات الهندسة الوراثية وغريها من
املستحدثات ،وهو األمر الذي يجعل أجهزة األمن تواجه نوعية خطرية من
املجرمني من ذوي العلم الغزير والتخصص الدقيق.
 -خصوصية مفهوم الرشد األمني:

وذلك باعتبار أن الرشد ( )Rationalityيتمثل يف اختيار البديل املناسب يف ظل
ظروف ومتغريات قد تكون غري واضحة للبعض ،أو تشري إىل تفضيل بديل آخر ال
يعد يف الواقع هو البديل األفضل.
 -ارتفاع نسبة عدم التأكد والمخاطرة:

املواقف األمنية مهام كانت واضحة أو متكررة ،فإنها تتسم باالحتاملية

 -جسامة المسؤولية الناجمة عن القرارات الخاطئة.

 انخفاض امكانية االستعانة باألساليب  -الكمية الحديثة فيالمفاضلة بين البدائل.
أوجه الضعف التتي تحد من القدرة على مواجهة
التحديات األمنية الراهنة:

يجب عىل املخططني الرشطيني رسم االسرتاتيجية الكفيلة بالقضاء عىل أوجه
القصور التي تحد من القدرة عىل مواجهة التحديات األمنية الراهنة ،وأهمها:
 -1انخفاض الوعي بأهمية األساليب الكمية والحسابات التخطيطية.
 -2ضعف القدرات التحليلية ،وعدم القدرة عىل الربط بني املنطق واالستقراء
واالستنتاج.
 -3أهامل تصميم املؤرشات الكمية والوصفية العاكسة لألوضاع األمنية اآلنية.
 -4غياب أو ضعف أنظمة اإلنذار املبكر.
 -5صعوبة عملية التنبؤ باألحداث املتوقعة.
 -6البعد عن استخدام الحسابات العلمية واألساليب الكمية يف عملية صنع
واتخاذ القرارات ،واالعتامد غري املربر عىل أسلوب التجربة والتعلم من الخطأ
الذي ال يصلح ملواجهة األزمات األمنية.
 -7غياب الرؤية التقليدية لعمليات التخطيط االسرتاتيجي طويل األجل.
 -8افتقاد روح الفريق يف العمل الجامعي.
 -9عدم االهتامم بالنمذجة والجدولة والربمجة ،وإعداد الخطط املسبقة.
-10مقاومة العاملني التقليدية لعمليات التغيري والتطوير.
 -11غياب ثقافة التوثيق ،وعدم وجود ذاكرة مؤسسية ،كذا ضعف أنظمة
التوثيق ،وتسجيل األحداث مبوضوعية وحيادية ،وبالتايل انخفاض القدرة عىل
االستفادة من التجارب السابقة.
 -12سيادة نهج السلطة األبوية ،واألمناط القيادية األوتوقراطية.

الدكتور فريدون محمد نجيب ،اتخاذ القرار الشرطي في الظروف األمنية المتباينة ،القيادة العامة لشرطة دبي ،مركز دعم اتخاذ القرار ،دبي .2012
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دراسات

فهم التغير

ً
تعرفنا فيما سبق إلى مفهوم التوجهات أسلوبا للتفكير حول التغيير ،كما اتضح لنا أن التوجهات الستة الكبري التي
تناولناها تعطينا طريقة تتسح لنا البدء بالتفكير في المتغيرات التي تطرأ على عالمنا .فباستعمالنا لهذه «التوجهات»
المستقبل ،ألنها توفر لنا معلومات
ً
نتمكن من تحويل معرفتنا بالماضي إلى معرفة حول ما يمكن أن يحصل في ً
مهمة عما يمكن أن يصادفنا في مستقبلنا .ولهذا فإن التوجهات تشكل مصدرا قيما لنا عند اتخاذ قرارات عملية
تتعلق باعمالنا وانشطتنا األخرى.
تأليف :إدورد كورنيش

كلام طال أمد التوجه ،أصبحنا أكرث يقيناً بأنه سوف
يستمر ملدة أطول ولو قليالً عىل أقل تقدير .ولكن علينا
أن نتوخي الحذر يف توقعاتنا ،حيث أن التوجهات قابلة
للتغري ورمبا تعكس اتجاهاتها عىل نحو غري متوقع.
وحتى يتضح لنا األمر بشكل أكرب فلننظر إىل املثال
اآليت الذي يتناول توجهني :زيادة عمر الرجل وزيادة
طول قامته يف العامل العريب ،تظهر البيانات التاريخية
أن متوسط طول الرجل عام  1800كان نحو  170سم
وقد كان يعيش نحو  35سنة وبحلول عام  2000أصبح
متوسط طول الرجل نحو  175سم ومعدل طول عمره
هو  76سنة.
فإذا قمنا بإسقاط هذين التوجهني عىل نقطة زمنية يف
املستقبل ،نجد أن متوسط طول الرجل يف الدول الصناعية
سيكون نحو  180سم وسيعيش باملعدل إىل سن الواحد
والثامنني عام  2050هذه نقطة البداية للتفكري باملستقبل،
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إذ ليس بوسعنا التوقع بشكل دقيق حول هذا واألمر ألننا
نعلم أن التوجهات ميكن أن تحيد عن توقعاتنا ألسباب
عديدة .وبدراسة هذين التوجهني ميكننا اإلشارة إىل عوامل
محتملة ستعمل عىل استمرار هذه الزيادة يف طول قامة
الرجل وعمره ورمبا بشكل متسارع .ومن هذه العوامل
املحتملة التقدم الطبي والتطور التكنولوجي ورغبة البرش
يف أن يصبحوا أطول قامة ،وأن يعمروا ملدة أطول .ولكن
من ناحية أخرى ،ميكننا أن نتخيل عوام قد تؤدي إىل
أن يكون الرجال أقرص قامة ،وأن تكون حياتهم أقرص،
من هذه العوامل اهيار محتمل يف االقتصاد العاملي مام
سيؤدي إىل انتشار املجاعة واألوبئة والذي سيتسبب يف أن
يصبح البرش أقرص قامة وأن يعمروا ملدة أقرص.
من املثال السابق ندرك أنه بإسقاطنا التوجهات عىل
نقطة زمنية يف املستقبل ميكن أن نحصل عىل مفاهيم
حول طبيعة الظروف يف املستقبل املجهول ،فقد تثري

هذه املفاهيم أسئلة مثل :هل نرغب باملستقبل الذي
تسري نحوه؟ أم أننا نرغب بإحداث تغريات عليه؟ هذا
التفكري يجعلنا ندرك أن التوجهات ليست قدرا ً حتمياً وأن
التوجهات يف ترصفات البرش وأنشطتهم هي نتاج قرارات
البرش أنفسهم .لذلك علينا أن نبتهج لكون توقعاتنا
ليست قطعية ،فهذا يعني أن بوسعنا التأثري يف املستقبل،
ولكن حتى نتمكن من ذلك علينا أن نفهم ما يخبئة لنا
املستقبل ،وهنا متكن أهمية «التوجهات» فهي وسيلة
لبدء هذه املهمة.
متابعة التوجهات:
ومن أهم هذه التوجهات يف الواقع هي املؤرشات التي
تجمع عددا ً من التوجهات املختلفة يف مقياس شامل
يزودنا مبعلومات مفيدة .ومن أبرز املؤرشات املهمة التي
متتاز مبتابعة حثيثة من الناس هو «مؤرشسعر املستهلك»

دراسات

قد يطرأ الكثري من التغريات عىل التوقعات السكانية
طويلة األمد إذا متكن العلامء من اكتشاف عقار مينع
الشيخوخة ،ولكن عقارا ً كهذا ميكن أن يقابلة انتشار
لوباء ما مثل اإليدز أو السارس .فالطاعون األسود الذي
اجتاح أوروبا بني  1351-1347قىض عىل أكرث من ثلث
سكان أوروبا .ونظرا ً لعديد من العوامل التي ال ميكن لنا
التأكد منها ،يعكف املختصون بعلم السكان عىل عدة
سيناريوهات للمستقبل حول النمو السكاين ،وغالباً ما
تعكس هذه السيناريوهات فرضيات مختلفة حول معدل
الوالدة ،وهو األمر املعرض للكثري من العوامل التي قد
تؤثر به .ففي شهر نوفمرب من عام  1965انقطع التيار
الكهربايئ يف الجزء الشاميل الرشقي من الواليات املتحدة
وبعد تسعة أشهر لوحظ أن هناك زيادة كبرية يف عدد
الوالدات يف تلك املنطقة.

الذي يعده مكتب إحصادات العمل يف الواليات املتحدة،
ويحظى هذا املؤرش باهتامم كبري نظرا ً الهتامم الناس
بأسعار السلع التي يشرتونها ،وكذلك ألن أجورهم واملزايا
املالية التي يحصلون عليها قد تحدد عىل أساس هذا
املؤرش .وباتت الحكومات ومؤسسات األعامل يستخدمون
هذه املؤرشات بشكل متزايد لقياس التقدم الذي يحرزونه.
فقد حاولت حكومة الهند مثالً أن تجد مؤرشات دقيقة
لقياس مستوى الفقر يف الهند ،حيث أن مثل هذه
املؤرشات ميكنها أن تظهر مدى نجاح برامجها االقتصادية
يف مساعدة طبقة الفقراء .ولقد أصبح التوقع باملستقبل
عرب استخدام املؤرشات أمرا ً مهامً ألننا مل نعد نعرف
عاملنا بشكل دقيق ملجرد أننا نعيش فيه ،إذ البد لنا من
معلومات ،ومن وسيلة تجعلنا نطمنئ أن هذه املعلومات
حديثة ومطابقة للواقع .وهنا تلعب املؤرشات دورا ً مهامً،
فهي تتيح لنا التعرف إىل أوجه التغري يف الحياة البرشية
عرب تزويدها مبعلومات دقيقة وموثقة عرب استخدام أنظمة
حاسوبية لجميع البيانات وتحليلها.

عالمنا المجهول
تفقد املعلومات صالحيتها خالل وقت قصري يف عامل
رسيع التغري ،حيث أصبحنا نشعر أننا نزداد جهالً كل يوم
ألننا مل نعد نعرف أمورا ً كثرية كانت مألوفة لنا .ونتيجة
لذلك فنحن جميعاً نعيش نفسياً يف عامل املايض فالعامل
الحقيقي يختلف يف الواقع عام نظن ،ولتوضيح هذا
نتخيل أننا بقينا داخل املنزل مدة عرشين سنة معزولني
متاماً عن العامل الخارجي .من املتوقع عندما نخرج من
عزلتنا أن نواجه سلسلة من املفاجأت والصدمات نتيجة
التغري الذي حصل للعامل ونحن يف عزلتنا معظمنا يعيش
وضعاً مشابهاً لذلك ،حيث أن جل اهتاممنا منصب عىل
شؤوننا الشخصية وعىل دائرة اهتامماتنا الضيقة ،وال
نبذل جهدا ً ملجاراة ما يحدث يف العامل اليوم.

 كيف ميكننا التغلب عىل تفكرينا املتأخر عن العامل؟أوالً ،البد لنا أن ندرك أنه يستحيل مجاراة كل ما يجري
يف عاملنا رسيع التغري ،ولكن بإمكاننا أن نتعلم الكثري من
األمور املفيدة فيه ،ولكن يبقى السؤال هو :كيف نفعل
ذلك؟ وهنا تكمن أهمية «التوجهات» ،فهي تساعدنا
عىل تنظيم تفكرينا يف املتغريات مام يعطينا صورة أوضح
لألشياء األكرث أهمية التي تحدث يف الواقع.
وغالباً ما ينتج عن هذا اإلدراك أفكار تساعدنا عىل وضع
حلول ملشكالت عملية ،كام أن التوجهات ميكن أن توحي
لنا مبا ستكون عليه يف السنوات القادمة.
الدورات :التوجهات العكسية
كام ذكرنا سابقاً فإن التوجهات قد تعكس اتجاهاتها
وترتاجع .وعندما يقوم توجه ما بالتأرجح بني التقدم
اإليجايب والرتاجع السلبي فإننا نطلق عىل ذلك اسم
(دورة) فمثالً نطلق لقب دورة عىل الزيادة يف أشعة
الشمس ثم تناقصها يومياً .إال أن دورة أشعة الشمس
أصبحت مألوفة لدينا وال تجذب انتباهنا .فام يجذب
انتباهنا حقاً هي الدورات التي تؤثر يف أعاملنا.
أنماط التغيير
إن بعض التغريات تكون عبارة عن حلقة من منط
متسلسل من التغريات ،ولذلك عندما نعرف حيثيات
هذا النمط يصبح بوسعنا توقع ما ميكن أن يأيت الحقاً.
ومن أمناط التغري التي لدينا بها اإلملام الجيد بدورات منو
الحيوانات والنباتات والبرش .وحيث إن دورات منو البرش
مرتتبطة بشكل وثيق بالجينات عالية الدقة ،وبالتايل
بوسعنا التنبؤ بنسبة كبرية أن حديث الوالدة سينمو
ليصبح طفالً وبعدها سيصبح مراهقاً ومن ثم شخصاً
بالغاً ،تساعد دراسة دورات النمو املختصني بعلم السكان
عىل القيام بتنبؤات مفيدة عن السكان.

مراحل تطور التكنولوجيا
والمجتمع
إن تطور التكنولوجيات الجديدة ال يسلك طريقاً واحدا ً
منتظامً ،حيث أن هناك عدة «مراحل لالبتكار» متعارفة.
وقد قام (جوزيف يب مارتنو) بذكر املراحل املتسلسلة
التالية:
االكتشافات العلمية االستعامل يف مجاالت أخرى الجدوي املخربية االنتشار منوذج أويل فعال التأثري االجتامعي واالقتصادي االدخال إىل السوق أو التشغيلتفيدنا معرفة هذه املراحل بأن نصبح قادرين عىل توقع
املراحل القادمة البتكار جديد إذا علمنا املرحلة التي
مير بها حالياً .كام أن القضايا االجتامعية والسياسية متر
مبراحل تطور متعارفة وفقاً ملا يذكره (جراهام مولرت)،
يف بادئ األمر ،قد تظهر بعض املقاالت التي تتناول
قضية ناشئة يف املجاالت العلمية ،وبعد ذلك تبدأ هذه
القضية بالظهور يف مقاالت الصحف العامة كام يتم إدراج
مشاريع قوانني بشأنها ،ويف النهاية يتم إصدار قوانني
بخصوصها وإن نفاذها .إن معرفة هذه املراحل تسمح
لنا بتتبع القضايا التي قد تنشأ عنها قوانني وإجراءات
حكومية جديدة
التغير واالستقرار
إن التغيري هو نجم األحداث العاملية يف عاملنا اليوم ،حيث
يستتقبل الناس التغيري بشكل عاطفي سواء أكانوا راغبني
بهذا التغيري أم معارضني له .وللتغيري شقيقة توأما ال
تحظى بنفس القدر من االهتامم رغم أهميتها أال وهي
االستمرارية .ولكن أسترشاف املستقبل يصبح لالستمرارية
حظوة واهتامم .فلو كان لكل يشء يتغري باستمرار ألصبح
من املستحيل أن نعرف أي يشء عن املستقبل أو عن
أي يشء آخر.

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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متميزون

أطلق عليه األهالي لقب «راعي فزعة»

أحمد محمد الشحي عسكري برتبة إنسان

دفع حب مساعدة الغير العريف أحمد محمد الشحي " راعي فزعة " أحد أبناء مدينة الرمس في رأس الخيمة ،والذي يعمل في
شرطة أبوظبي إلى تجهيز سيارة خاصة على نفقه الشخصية بمعدات انقاذ للعالقين بمركباتهم في المناطق الرملية ضاربا بذلك
مثاال يحتذى به بالمواطنة الصالحة وخدمة الصالح العام .
سائد الخالدي

العمل الشرطي

التحق الشحي بالعمل يف رشطة أبوظبي برتبة
رشطي يف العام  2012يف القوات الخاصة  ،إىل
أن استقر به املقام حاليا برتبة عريف يف إدارة
االسناد األمني  ،حيث اكتسب مهارات جديدة
يف الضبط والربط ومعرفة أهمية الوقت وكيفية
التعامل مع الجمهور وضبط النفس والسيطرة
عليها ،يف الوقت الذي حرص فيه عىل االلتحاق
بعرش دورات متخصصة يف مجال التدخل الرسيع
واالقتحام واملواجهة وعمليات األمن الداخيل .

مركبته املجهزة لتحرير هذه املركبات حرصا منه
عىل خدمة أبناء مدينته وزائريها حيث متكن يف
إحدى املرات من تحرير  30مركبة عالقة خالل
يوم واحد بينام يعترب أحد أهم وأبرز املواقف
تحريره ملركبة مسن مواطن برفقة زوجته علقت
مركبتهام برمال شاطئ مدينة الرمس  ،وتسببت
حركة املد يف انغامر جزء كبري منها باملياه ما نتج
عنه توقف محركها عن العمل ليقوم بتشغيلها
عرب استخدام توصيالت الشحن ومن ثم سحبها
بسيارته إىل بر األمان .

تحرير املركبات  ،دفعت باآلخرين الستشارته
عند رغبتهم برشاء معدات االنقاذ والتجهيزات
الخاصة ملركباتهم .فيام شكل التشجيع الذي
وجده من املحيطني به ودعوات أصحاب
املركبات العالقة دافعا له للميض قدما للقيام
بهذا العمل االنساين والوطني الذي يعكس
شهامة عيال زايد الذين ترشبوا حب الخري من
مؤسس الدولة طيب الله ثراه .
راعي فزعة

ويحظى لقب " راعي فزعة "  ،الذي أطلقه عليه
األهايل مبكانة خاصة لدى الشحي الذي يأمل
شهامة عيال زايد
مساعدات ذاتية
يف شتاء عام  2013بدأ ومببادرة ذاتية وشخصية ومع تكرار عمليات انقاذه للمركبات العالقة يف تكوين فريق انقاذ تطوعي يقدم خدماته
بتقديم يد العون واملساعدة للناس الذين تعلق يف الرمال يف مناطق مختلفة من رأس الخيمة الجليلة للمواطنني واملقيمني تعزيزا للروابط
مركباتهم عىل ساحل بحر الرمس  ،واستخدام اكتسب الشحي خربة جيدة يف طرق وآلية اإلنسانية واملجتمعية بني مختلف الفئات .

24

أغسطس  2021العدد ( ) 298

مقاالت

إدارة التميز في مؤسساتنا العربية

تمر الكثير من المؤسسات بمشكالت ومعيقات تؤثر في قدرتها على المنافسة واالرتقاء باألداء للوصول إلى المستوى الذي يحقق بدوره
غاياتها وأهدافها ،ويعد مفهوم"إدارة التميز" من المفاهيم التي وجدت للتعبير عن الحاجة إلى مدخل شامل يجمع كل عناصر ومقومات
المؤسسة على أسس التفوق والتميز والتي تحقق لها قدرات عالية لمواجهة المتغيرات واألوضاع في بيئتها الخارجية ،وبما يكفل لها العمل
على ترابط وتنسيق كافة عناصرها ومكوناتها الداخلية.
فــادي محمد الدحدوح

إن امتالك مقومات إدارة التميز يف منظامتنا
العربية وتفعيلها هو السبيل الوحيد لبقاء
املؤسسات واستمرارها يف عامل اليوم القائم عىل
الحركة الرسيعة والتطوير املستمر ،وظهر عىل
قمة التطورات التي بعثتها ثورة املعرفة مفهوم
جامع يبلور الغاية األساسية لإلدارة يف املؤسسة
املعارصة من ناحية  ،ويربز السمة الرئيسية التي
يجب أن تتصف بها من ناحية أخرى ،ذلك هو
مفهوم التميز.
ويستند مفهوم إدارة التميز إىل إطار فكري
واضح يعتمد التكامل والرتابط ويلتزم منطق
التفكري املنظومي الذي يرى املؤسسة عىل أنها
منظومة متكاملة تتفاعل عنارصها وتتشابك
آليتها ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة لقدراتها
املجتمعة.
وتعمل املنظامت يف إطار مناخ اجتامعي

وسيايس واقتصادي متغري ومتطور ،كام تتفاعل
عوامل الثقافة والتطورات العلمية والتقنية يف
إعادة صياغة املجتمعات وتطوير توجهاتها
ونظمها ومنظومات القيم بها وتستمد املنظامت
مواردها من املناخ املحيط ،كام تصدر إليه
مخرجاتها وتلتزم يف عملياتها بالقواعد والقيم
املتعارف عليها فيه .أي أن الرتابط والتفاعل
والتعايش اإليجايب بني املنظمة واملناخ املحيط
هو دعامة وركيزة يف بناء منظمة تتحقق فيها
إدارة التميز .
وتلعب القيادة اإلدارية دورا ً محورياً مؤثرا ً
يف صياغة أهداف وغايات املنظمة وتحقيق
ترابطها مع املناخ املحيط ،وتفعيل عنارصها
وقدراتها الذاتية .وبذلك تصبح القيادة اإلدارية
اإلسرتاتيجية ذات القدرات املعرفية املتطورة من
أهم مقومات وآليات إدارة التميز.

إن األداة الحقيقية والقوة الفاعلة يف تحقيق
غايات وأهداف املنظامت العربية هم املوارد
البرشية من العاملني ذوي املعرفة الذين يتم
اختيارهم بعناية فائقة ،وتوفر لهم اإلدارة فرص
التنمية املستمرة والتدريب الهادف إىل زيادة
مهاراتهم .
تعترب إدارة التميز االختيار املهم ملنظامتنا العربية
الذي ال بد منه ملواجهة تحديات البيئة الراهنة،
فال ميكن ألي مؤسسة أن تتمكن من االستمرار يف
تحقيق نجاحات وفق نفس النهج دومنا البحث
عن طرق جديدة  ،وذلك كون البيئة التي تعمل
فيها ذات طابع يتسم بالتغيري والتطوير الرسيع،
بالتايل ال بد للمؤسسة التخطيط للمستقبل
من أجل االستمرارية واملنافسة من خالل إدارة
التميز.
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سكينة النفس

مقدمة للصحة النفسية

فرق بين الصحة النفسية وسكينة النفس ،فالصحة النفسية معناها استكمال عناصر النضج النفسي بالتخلص من رواسب التربية
الخاطئة التي لعلها سدت طريق النضج أو انحرفت به عن السواء ،فمتى تم ذلك تحرر العقل واتزن السلوك ...
الدكتور ممدوح مختار

أما سكينة النفس فمعناها االستمتاع بثمرات هذه الصحة بالتخلص من املنغصات التي
ال تفلت أحدا ً يف هذا العرص ،وإمنا تأيت سكينة النفس باتخاذها فلسفة يف الحياة قامئة
عىل أساس النضج العاطفي املكتمل مبقتضاها تواجه هذه املنغصات مواجهة واقعية
إيجابية  ..وأول أعداء سكينة النفس يف هذا العرص  :القلق ! ..القلق الذي تكرث دواعيه
وأسبابه وتتنوع ،وما مل يتخذ املرء منه حيطة إيجابية كان خليقاً أن يغلب عىل أمره
بالغاً ما بلغ من النضج .
فام الفرق بني مواجهة املشكالت" ،والقلق" من أجلها ؟ دعني أرضب لك األمثال:
يف كل مرة أعرب فيها أحد الشوارع املكتظة باملواصالت فإنني « أواجه » ما أنا فاعله،
وال أقلق من أجله  ..فاملواجهة معناها إدراك كنه املشكلة ،باتخاذ الخطوات الالزمة
اإليجابية لحلها يف هدوء واتزان ،أما القلق فمعناه لف ودوران حول املشكلة عىل غري
هدى .
إن التجاهنا الذهني تأثريا ً عجيباً حتى يف قوتنا ! وقد أوضح العامل النفساين اإلنجليزي
"ج .ا .هادفیلد" هذه الحقيقة يف كتابه الرائع سيكولوجية القوة".
إننا لو داعبنا األفكار اإلنشائية املشجعة الهادئة ،الستطعنا أن نستمتع بكل لحظة من
لحظات حياتنا ،حتى ولو كنا عىل فراش املوت ،أو مساقني إىل حبل املشنقة ،أو ضاربني
يف ثلوج القطب الجنويب !
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وقد وقع الشاعر ملتون ،برغم فقد برصه ،عىل هذه الحقيقة منذ ثالمثائة عام مضت
إذ قال :
وهو في مكانه مقیم
"في وسع ًالعقل أن يخلقً ،
جحيما من الجنة ،أو نعيما من الجحيم"

ومن األشخاص الذين تنطبق عليهم كلامت "ملتون" هذه" ،نابليون"" ،وهيلني كيللر"
 ..لقد حصل "نابليون" ،عىل أقىص ما يطمع فيه إنسان من املجد ،والجاه ،والسلطان،
ورغم ذلك كله ،فقد قال يوما يف منفاه بجزيرة "سانت هيالنة" " :إنني مل أذق يف حيايت
السعادة الحقة ستة أيام سوياً !
يف حني رصحت "هيلني كيلر" ،يوما  -وهي العمياء ،والصامء ،البكامء – بقولها" :لقد
استمتعت مبباهج الحياة ،ونعمت بجاملها" !
وال تحسب أن شيئاً خارجياً عىل اإلطالق يسعه أن يواتيك بالراحة واالطمئنان سوى
نفسك ،قال " :إميرسون" يف ختام مقاله املمتع عن "الثقة بالنفس" :إن انتصارا ً سياسياً،
أو ازدیادا ً يف دخلك ،أو شفاء مريض عزيز عليك ،أو عودة صديق حبيب إىل قلبك ،أو
أي عامل آخر من هذه العوامل الخارجية " ،قد يبعث الرسور يف نفسك ،فتحسب أن
األوقات السعيدة قد واتتك أخريا ً ؛ ولكني أنصحك أال تتامدى يف هذا الظن ،فال شئ
يسعه أن يجلب لك السعادة الحقة إال نفسك" !.

سالمتك

وقد حذرنا" ،أبكتيتوس" ،الفيلسوف الروايئ ،بأن إزالة
األفكار الخاطئة من العقل أجدى بكثري من إزالة أورام
الجسد  ..ألقي ابكتيتوس بتحذيره هذا منذ تسعة عرش
قرناً مضت ،ومع ذلك فإن الطب الحديث يؤيده أما
اإلحصاءات تشري إىل أن أربعة مرىض من كل خمسة
يشكون أمراضاً تدخلت يف اجتالبها األعصاب املتوترة
نتيجة عجز املرء عن املالءمة بني نفسه ومطالب الحياة
ومشكالتها.
واعتقادي الذي ال يتطرق إليه الشك ،أن املشكلة الكربى
التي تويل جميعاً هي كيف تختار األفكار الصائبة
السديدة  .فإذا حللنا هذه املشكلة حلت سائر مشكالتنا.
وزالت إحداها يف إثر األخرى ،وقد لخص الفيلسوف
"ماركوس أوريليوس" ،الذي حكم االمرباطورية الرومانية،
هذه املشكلة يف هذه العبارة املوجزة  ..عبارة يسعها أن
تغري مجرى حياتك ،وهي " :إن حياتنا من صنع أفكارنا" .
أجل ،فإذا نحن راودتنا أفكار سعيدة كنا سعداء ،وإذا
متلكتنا أفكار شقية أصبحنا أشقياء ،وإذا سادتنا أفكار
مزعجة غدونا خائفني جبناء ،وإذا سيطرت علينا أفكار
السقم واملرض ،فاألرجح أن منيس مرضی سقامء ،وإذا
نحن فكرنا يف الفشل ،واتانا الفشل من غري إبطاء ،وإذا
جعلنا نندب أنفسنا ونرىث لها اعتزلنا الناس ،وتجنبوا
عرشتنا .
ودعنا نذكر كلامت وليم جيمس هذه" :إن كثريا ً مام

ندخله يف حساب الرذيلة ،يسعنا أن نحوله لحساب
الفضيلة إذا غرينا اتجاهنا الذهني ،وأحللنا الكفاح محل
الخوف".
فلنكافح من أجل سعادتنا
فلنكافح من أجل سعادتنا باتباع نهج من التفكري اإلنشايئ
السعيد ،وإليك هذا النهج ،عنوانه "لليوم فقط"  ..لقد
كتبه منذ ستة وثالثني عاماً "سایبیل بارتريدج" ،ولو أنك
رست وفقاً لهذا النهج ،لخلصت نفسك من القلق ،وزدت
حظك من االستمتاع بالحياة.
(لليوم فقط):
 -1لليوم فقط سأكون سعيدا ً فالسعادة تأيت من داخل
النفس ،وليس للمؤثرات الخارجية دخل يف اجتالبها .
 -2اليوم فقط سأالئم بني نفيس وبني كل ما هو حادث،
ولن أحاول أن أؤمن بني کل شئ وبني رغبايت  .سأرىض
بأهيل ،وعميل ،وحظي عىل عالتها.
 -3لليوم فقط سأعتني بجسمي ،سأرعاه ،وأروضه،
وأغذيه وال أيسء إليه أو أهمله ،حتى يصبح آلة طيعة
يف يدي .
 -4لليوم فقط سأحاول أن أهذب عقيل  .سأتعلم شيئاً
نافعاً ،سأقرأ مادة تحتاج إىل مجهود ذهني ،وإمعان
فكري ،وأعمل عىل استيعابها.

 -5لليوم فقط سأصقل روحي  .سأسدي معروفا لشخص
وال أفصح له عن شخيص ،وسأفعل عىل األقل أمرين ال
أرغب يف أدائهام .
 -6لليوم فقط سأكون محبوباً  .سأبدو يف أحسن هندام،
وأجمل مظهر ،سأتحدث بصوت رزین ،وأترصف بأدب
وكرم ،وأجزل مديحي للناس وال ألوم أحدا ً أو أفتش عن
أخطاء أحد ،وال أحاول أن أوجه أحدا ً أو أسيطر عىل أحد.
 -7لليوم فقط سأجرب أن أعيش اليوم فقط  .فال أواجه
كل مشكالت حيايت كلها دفعة واحدة ،ففي وسعي أن
أنجز يف خالل اثنتي عرشة ساعة أمورا ً تصبح ضخمة
هائلة لو أين أرجأتها إىل آخر العمر .
 -8لليوم فقط سأضع لنفيس برنامجاً  .سأكتب كل ما
أود إنجازه يف خالل ساعات اليوم  .وقد ال أسري عىل هذا
الربنامج ،ولكني سأكتبه عىل أية حال ،فهو يخلصني من
أمرين  :العجلة ،واالندفاع .
 -9لليوم فقط ،سأختيل بنفيس نصف ساعة وأسرتخي .
ويف خالل هذه املدة ،سأتجه بتفكريي إىل الله ،سبحانه،
عىس أن تغدو حیايت أدىن إىل الكامل .
 -10لليوم فقط ،سأتجنب الخوف  .وعىل الخصوص
الخوف من أال أكون سعيدا ً ،وسأمتتع بكل ما هو جميل،
وسأقنع نفيس بأن أولئك الذين أحبهم يبادلونني الحب.
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تقنيات شرطية

طرق تنبؤ المستقبل

يهدف هذا النص إلى توصيف طرق الدراسات المستقبلية ،وإمكاناتها وحدودها ،مع تقديم بعض التوقعات عن الصورة
الحقيقية للتنمية والتطوير في القرن الواحد والعشرين ،غير أن التخطيط ال يزال غير مؤثوق به ،وبعيد عن إطار «خارطة الطريق»
وبالتالي فإن الدراسات المستقبلية ال تزال توازن العلم والخيال العلمي/الفني.
دراسة مترجمة الدكتور إيجيديوس فاريكيس -عضو في برلمان جمهورية ليتوانيا -عرض وترجمة :أمل فاضل المزروعي

وتتيح مجموعة طرق دراسةاملستقبل تكوين مجموعة
أو مجموعات من السيناريوهات متوسطة أو بعيد
األجل ملستقبل العامل.
كام يوجد عدد قليل من القوانني املختربة جيدا ً للتنمية
االجتامعية واالقتصادية فضالً عن بعض الظواهر
املتوقعة جزئياً يف مجال البيئة ،والعلوم الحيوية،
واألخالق اإلنسانية ..إلخ ،إال أن التخطيط للمستقبل
ال يزال غري مؤمن ومحمي من الظواهر غري املتوقعة-
«البجعة السوداء»-وتأثرياتها ،وال من «القرارات
السلبية» التي تدمر التطورات الطبيعية يف املجتمع.
لذلك ال يوجد سيناريو واحد ميكنه أن يكون صحيحاً
باملطلق ،وتسند السيناريوهات املستقبلية األكرث
شيوعاً عىل الرغبة بتنفيذ نسخة عن «األمة السعيدة»
ملحاربة التوجهات غري املرغوب بها ،وخلق نوع من
«املجتمع الحلم» مع تحفيز التوجهات اإليجابية ونبذ
السلبية.
 يجب عىل كل مفكر يقدم سيناريو طويل األمد أنيجيب عىل ستة أسئلة أساسية:
 ما هو مستقبلنا بوصفنا كائنات مادية وحيوية؟ ،هلسنعيش ملدة أطول؟ هل سنصبح أكرث اعتامدا ً عىل
التقنية؟ سنواجه كوارث بيئية أو أنرتوبولوجية؟ هل
ميكن بسهولة إثبات أن بقاء الجنس البرشي عىل قيد
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الحياة ليس ضامناً خالدا ً؟
 ما هو املستقبل الذي نخاف منه؟ ما الذي نرغببتجنبة؟ الحرب ،العنف اإلجرامي ،العزلة /هل نحن
قادرون عىل منع هذا؟ ملاذا مل مننع وقوع الحرب أو
الظواهر االجتامعية السلبية األخرى حتى اآلن؟
 ما هي القيم والصور النمطية التي منلك االستعدادالكامل للدفاع عنها ،وما هي املسائل التي نحن عىل
استعداد للتخلص منها؟ املساواة بني الجنسني ،األرسة،
األنانية الفردية؟ هل هي جيدة نسبياً أم سيئة نسبياً؟
 هل منلك بدائل عن الصور النمطية الخاصة بنا؟ ما هي الصورة التي نفضلها ملستقبلنا؟ هل نحن أقوياء مبا يكفي يك نحقق مخططاتنا ،أيهل منلك موارد كافية ملخططاتنا؟
هناك عدة محاوالت لإلجابة عىل هذه األسئلة أعاله،
لكن وكام أرشنا سابقاً ،هناك عدة عوامل تقلل من
األهمية العلمية لألجوبة .وهي واقعة تحت تأثري
األيديولوجيات .إضافة إىل ذلك ،ال ميكننا تنبؤ أي يشء
مل يحدث أبدا ً ،وجميع تفسرياتنا ال تعدو كونها عن
الحارض واملايض تجاه املستقبل .إذ غالباً ما يستند
املنظرون عىل أفكارهم إىل بعض األطر النموذجية.
منها ما يستحق اإلشارة إليه.

المستقبل المستخدم:
هو توقع املستقبل استنادا ً إىل «قصة نجاح» حالية،
أو بلد ناجح موجود ،واألفكار اآلمنة لخلق أمريكا
جديدة ،منوذج اسكندنايف ،خالفة جديدة إلخ ،وهذه يف
الواقع إمنا هي محاوالت لخلق أمريكا جديدة ،وانتهاج
يشء مشابه لـ«النموذج االسكندنايف»  ..إلخ
المستقبل البديل:
وهي الطريقة الشائعة يف توقع تأثري أحد العوامل
املحددة ،عىل سبيل املثال :ما الذي ميكننا توقعه فيام
لو انترشت العوملة ،أو ماذا لو حصل العكس-ما الذي
سيحدث إذا قامت األمة بحامية هويتها ،أو يف حال
تجاهلت أو تأثرت بثقافات الحضارات األخرى.
المستقبل المنفي:
«يبنى» املستقبل عىل التخلص من أخطاء املايض
وتجنب تكرارها يف املستقبل ،أي إزالة الجوانب
السلبية يف السياسة من الحياة االجتامعية ،عىل سبيل
املثال :التخلص من ظاهرة النازية عىل سبيل املثال،
والعنرصية ،والتفاوت االجتامعي..إلخ

تقنيات شرطية

االنحياز:
هناك سيناريوهات لحاالت الحياة يف مجتمع منتظم
داخلياً حيث بإمكان الحكومة دعم أحد التوجهات
«اإليجابية» (قانونياً أو مالياً) وقمع السلبية منها.
ويظهر التاريخ بأن هذا التنظيم يؤدي إىل كوارث
اجتامعية.
ومن خالل التعمق يف استعراض منهجية التوقع من
الجدير باالهتامم اإلشارة إىل أن التاريخ نفسه هو مثار
اختالف ،حيث ينظر أحدهم التاريخ عىل أنه «منحنى
سيني» متواصل دوراين ،أو حتى عملية فوضوية
متقطعة أن نذكر بأن التغري الدوراين عند أفالطون
هو تطور اجتامعي ،وأن التاريخ الخطي يف «مدينة
الرب» عند القديس أوغسطينوس»والتاريخ «املتعرج»
ملكافييل ،وغريه هو إما نسخ«تقدمية» أو «رجعية»،
ويعلم القراء ،بالطبع ،أن الكثري من النظريات تتحدث
عن املجتمعات التقليدية والصناعية ،وما بعد الصناعة
والدولة الحديثة وما بعد الحديثة للمجموعات
االجتامعية.
شهد القرن التاسع عرش والعرشين اكتشاف الكثري من
قوانني التنمية االجتامعية واالقتصادية ،وهو ما أتاح
لنا تنبؤ بعض اللحظات يف التاريخ ،وهناك نظريات
بدورة قصرية أو طويلة تتيح لنا توقع بعض «األمواج»
يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.
ليس هناك غموض يف هذه «األمواج» إذ إنها تتصل
بتغري األجيال واألفكار الجديدة التي متلك دعم كبري
مهم دورياً ،وتظهر هذه األمواج «بوضوح» أكرب
إقليمياً ،حيث توجد املجتمعات التي ال تتبع بنحو
مطلق الدساتري ،والتواريخ الوطنية ،واستقرار الدولة،
وإمنا تجرى مقاطعة األمواج بالحرب والكوارث العاملية
واإلقليمية األخرى ،هذا يوضح ملاذا تفرس األمواج بنحو
أفضل يف أمريكا الالتينية ،التي تجنبت التأثري الكبري
للحروب العاملية.
وتدون األمواج األقرص أو (الدورات) يف التطور
االقتصادي ،والتي تدعى دورات األعامل القصرية،
لنحو  5-3أعوام ( 40شهر) ،وقد قام (جوزيف كيتش)
ببحثها يف فرتة العرشينات من القرن العرشين ،ويتمثل
أساسها يف بعض «العوامل البرشية» ،مثل تفاعل

الرشكات مع التغريات يف السوق مع بعض التأخري
ومحاولة «التقاط الفرصة» فيام بعد ،أو محاولتها
زيادة اإلنتاج أو توريد الخدمات ،أو محاولتها توظيف
املزيد من األشخاص وتجنب االستثامرات ورأس املال،
إذ تكون الرشكة يف أتم عملها مع وجود املوارد ،وهو
ما يخلق برسعة فائض إنتاج ،وانخفاض يف األسعار،
ومبيعات أقل ،واملزيد من املنتجات املخزنة ،إن
هذا هو الوقت املناسب إلعادة التكيف مع الوقائع
الجديدة ،بتخفيض اإلنتاج ومالمئة مع الوضع الجديد،
بحيث يكون باإلمكان فيام بعد البدء بدورة جديدة،
وهكذا تتم قيادة «مركبتنا االقتصادية» بطريقة
مندفعة نوعاً ما بسبب التغيري يف أضواء التوجيه.
أما األمواج األطول فتدوم من  5إىل  10أعوام وتتصل
مبا يدعي ظاهرة كليمنت جوجالر ،التي تم توصيفها
ألول مرة عام  1862وإثباتها عدة مرات الحقاً ،إنها
تبني أن األمواج االستثامرية الكبرية أبطئ من األمواج
قصرية األجل املوصوفة أعاله مبعنى آخر ،إنها متثل
وقود «ملركبتنا االقتصادية» التي تقوم مبا هو أكرث من
القيادة املندفعة.
هناك ما يثبت بأن دورات  25-10عاماً تبدو مثل
التحسن أو اإلصالح ملركبتنا وهو ما يعرف باالستثامرات
الواسعة ،أو التحديثات أو الرتكيبات الجديدة ،عرب
إدخال تقنيات جديدة وبنية تحتية متطورة.
ورمبام يكون عامل االقتصاد السوفيتي (كوندراتيف)
هو األكرث إثارة يف هذا السياق ،والذي اكتشف األمواج
طويلة األجل ( 60-40عام) يف التنمية االقتصادية ،وهي
ذات أهمية بالغة نظرا ً الرتباط صعودها وهبوطها
بالحروب ،والتغريات يف األيدولوجيات السياسية.
تتصل دورات كوندراتيف بالتحوالت االجتامعية،
ولحتاملية الحروب فيها أعىل يف املراحل األولية ،أو
مدة النمو التي ميكن وصفها ،بـ«وقت الربيع) ،أما
يف «وقت الصيف» فلدينا مدة من الركود الناجم عن
معايري الحياة األعىل واألمن االجتامعي األفضل ،ثم فرتة
االنحدار« ،وقت الخريف» ،حيث تبحث السلطات عن
االستقرار عوضاً عن األفكار وهو ما يسبب له «الشتاء»
الذي يشكل األزمة الكربي.
يشري (آرثر لويس) إىل أنه كان لدينا فرتات منو مكثفة

ما بني  1873 ,1853و 1973 1951ومنو جيد جزئياً يف
الفرتة ما بني  1913-1873وبعد  1973لغاية األزمة
الكربى الحالية ،حيث كانت الفرتة ما بني 1951-1913
هي فرتة االنحدار الكبري.
ويف وضع االسرتاتيجيات ،هناك األطر النموذجية-
النامذج األصلية -التي تتيح لنا خلق اسرتاتيجيات
منوذجية ،وهنا يقدم (جيم داتور) بعض األمثلة من
ضمن قامئة طويلة من االحتامالت:
 النموذج األصيل للنمو-تفسح التكنولوجيا لنا حلجميع املشاكل الحالية يف الحضارة ،حيث ميكن حل
جميع مشاكل املجتمع عموماً من خالل التقدم (عىل
سبيل املثال يف مجال االتصاالت).
 الكارثة-انحدار مفاجئ يف النمو التكنولوجي (قدينشأ نتيجة عوامل مختلفة) ،يتسبب بنوعية جديدة
من العالقات بني االقتصاد ،وحياة الناس اليومية،
والعالقة بني الجنسني ،والعالقة بني الحياة الدينية
والعلامنية.
 االستقرار-يتم التضحية بالنمو التكنولوجيواالقتصادي ألغراض«خاصة» عىل سبيل املثال حامية
البيئة أو الرعاية الصحية ،ويقرر املجتمع بأن الحل ال
ميكن يف التكنولوجيا ،وإمنا يف فهم أين نحن وما نكون.
التحول -وهو مبثابة تغيري يف الحلم السيايس الرئييسأو األيدولوجية السياسية واالجتامعية األساسية،
عىل سبيل املثال ،إمكانية استخدام الطاقة الحرارية
النووية ،من جهة أخرى ،قد تتم إعادة تقييم القيم
التي ندافع عنها حالياً.
وهكذا ،فإن مجموعة أدوات ابتكار السيناريوهات
للمستقبل كبرية وضخمة ،وهي عىل أية حال ،متلك
عوامل برشية قوية :النامذج األصلية الحالية ،والحلم،
ورشوط تلبية االحتياجات ،والهدف االسرتاتيجي
للسلطات املمولة لكافة هذه األعامل.
المصدر:

وضع الخرائط والسيناريوهات املستقبلية العاملية
للقرن الـ  ،21أمل فاضل املزروعي ،مركز استرشاف
املستقبل ودعم القرار رشطة ديب،
العدد  298يناير  ، 2017ديب.
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مهارات إدارية

أهمية تقييم األداء الوظيفي

يقصد بتقييم األداء الوظيفي بأنه عملية إدارية
تقوم بها جهة مختصة بشكل منظم ومستمر مبني
عىل أسس ومعايري أداء معينة وينتج عنها قرارات
وأحكام وتقييم نتائج أداء املوظف حاليا وكيف ميكن
جعل أداءه لوظيفته بكفاءته أعىل يف املستقبل ،كام
يحدد القدرات واملواهب الكامنة لدى املوظف
والتي متكنه من االرتقاء يف سلم التدرج الوظيفي.
أهمية األداء الوظيفي

تخطيط املوارد البرشية  :إن فاعلية التقييم وأسس
نجاحه يساهم بشكل واضح يف تخطيط املوارد
البرشية سيام أن املؤسسة تعتمد مقاييس األداء
دوريا أو سنويا لتحديد مدى الحاجة املستقبلية
للموارد املتاحة لديها وحاجتها الفعلية للقوى
البرشية وهذا من شأنه أن يرتبط بتقرير وتحديد
السياسات التنظيمية ،بدءا باستقطاب موارد برشية
كفؤة واختيارها وتعبئتها وتدريبها وتطويرها
واستثامرها وقدرتها بكل فعالية لذا فإن تخطيط
ووضع السياسات التشغيلية والتطويرية والتدريبية
يرتبط بشكل جوهري باألسس السلمية لعملية
تقييم أداء األفراد العاملني.
تحديد االحتياجات البرشية  :من خالل التقييم يتم
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العقيد الدكتور /ناصر محمد البكر

تحديد احتياجات املوظفني من التدريب ومن ثم
قياس فاعلية الربامج التدريبية.وتستخدم تقارير
قياس الكفاءة واألداء يف تشخيص نقاط القوة
والضعف لدى املوظفني ،وبالتايل معرفة املجاالت
التي تنقصهم فيها الكفاءة ويف ضوء ذلك يتقرر مدى
حاجتهم إىل التدريب ونوع الربنامج التدريبي الذي
بالمئهم ومدته ومكانه.
تحسني األداء وتحسنه  :عملية التقييم تساهم بشكل
فعال يف تحسني األداء وتطوره ،إذ أن عملية التقييم
تساعد اإلدارة العليا باملؤسسة يف معرفة وتحديد
نقاط القوة والضعف لدى األفراد العاملني بها ،لذا
فإن التقييم من شأنه أن يؤرش الجوانب املرتبطة

باألفراد من حيث القوة والضعف وبالتايل يؤدي إىل
تطويرها وتحسينها ،مام ينعكس أثره إيجابيا عىل
مستوى األداء العام للعاملني يف تحقيق أهداف
املؤسسة .يساهم تقييم أداء العاملني بتوفري الفرص
املناسبة ملعرفة اإلدارة العليا مبكان الخلل أو الضعف
املطبقة يف العمل وتحديد مشاكل ومعوقات العمل.
إنجاز عملية النقل والرتقية  :قبل ترشيح أي فرد
للرتقية من الرضوري العودة إىل سجل التقييامت
التي حصل عليها يف السنوات السابقة ،فالرتقية تعني
تغيري وتوسيع يف مسؤولياته ،مام يتطلب التأكد من
متتع املرشح مبؤهالت تسمح له بالرتقية
االنضباط والتأديب الوظيفي  :تطلب تعرض أي
فرد لعقوبة ما إىل تثبت ذلك يف ملفه ومراعاتها يف
تقييمه السنوي فإذا ثبت تقصري فرد ما يف حامية
األجهزة التي يستخدمها وتعرض إىل عقوبة ما بسبب
ذلك فهذا يثبت يف تقييمه لتلك السنة باإلضافة إىل
حفظ التفاصيل يف ملفه االعتيادي
رفع الروح املعنوية للعاملني  :إن قياس وتقييم
األداء الوظيفي سيؤدي إىل توفري الثقة لدى
املرؤوسني برؤسائهم ونشوء عالقة قامئة عىل أساس
من التفاهم بني اإلدارة والعاملني ،كام يؤدي إىل
تقوية ورفع الروح املعنوية لديهم.

وجهة نظر

كيف تكسب رضا رئيسك ؟
الرئيس مسؤول عن مرؤوسيه،
ُ
َّ
ومن أول واجباته حسن إدارتهم.
ُ
ولكن عالقات العمل قد تصبح
تبادليةَّ .إن العمل ب َعالقة ِّ
جيدة
ِ
َ َّ
مع رئيسك له تأثيره الفعال على
َ
ُ
َ
مستقبلك .وفيما يلي عشر
ُ
ُ َّ ُ
نقاط مهمة يمكن بتطبيقها
َ َ ُ
ثمرة بينك
تأسيس عالقة عمل م ِ
وبين رئيسك.
محمد ياسر منصور

ً
َليس هناك ما يُضيِّع وقت املدير أكرث من العا ِملني ت َع ُرض عليه مشكلة حيويِّة يف صبيحة اليوم التايل
ف َ
أوال :اإلصغاء:
الخاصة.
معظمنا يف غالِب األحيان يتظاهر فقط بِاإلصغاء الذين ال ُيكنهم َح ّل مشاكلهم
َّ
لِهزمية الفَريق امل ُح َّبب لَديه يف إحدى امل ُباريات.
ً
ِ
ملا يقال له ف ُنشغل أنفسنا دامئا ً بِال َبحث عن خامسا :ارفع من شأن رئيسك:
ً
ْ
تقترب من رئيسك أكثر من
عاشرا  :ال
ِ
عالمات املوافَقة أو َعدمها أو التفكري فيام يجب وهذه النقطة بِ َثابة ال ُّروح وال َع َصب يف فَ ّن إدارة
َّ
خب اآلخَرين عن الل ِزم:
علينا اإلدالء به كَ َر ّد عىل ما يُقال لنا ،األمر الذي رئيسك ،أو أُسلوب التعامل معه  .أَ ِ ْ
يجعلنا ال نَسمع أو نفهم ما يُقال لنا .
نَواحي ت َف ُّوقه ،واج َعل ُه عىل ِعلم دائِم بتط ُّورات فَإ َّن َمعرفَتك الج ِّيدة به ال ت ُعطيك ال َح ّق يف التدخُّل
ِ
رء
م
ل
ل
قال
ي
ما
فَإ َّن اإلصغاء الج ِّيد ليس فقط َسامع ُ
َ
الخاصة .ويف عدد قليل من الكلامت،
األُمور .وال تتط َّوع ِب َعرض معلومات جديدة ال يف شؤونه
َّ
بَل هو فَهم ما يَعنيه حديث الرئيس معه ،وهذا
الصدق وال َوالء
َّ
يعني اإلحاطة مبا يقال واستيعابه ثم تحليله ثم يَعرفُها ه َو َسلَفاً أثناء اجتامع عا ّم وشَ ا ِمل .ويف هذه أَنص ُح َك ِبأَن
تتحل بِصفات ِّ
َّ
ُ
َ
َّ الحالة األخرية َ
عليك أن ت ُز ِّود رئيسك باملعلومات
والصاحة مع رئيسك .فَإ َّن ُمعظمنا يقيض ساعات
َّ
ال َّرد الفَوري عليه ِبذَكاء و َمعرفة كافيني.
الالزمة ث َّم ْ
اترك له أَمر ُمناقَشتها أثناء االجتامع .
َ
ً
يف مكتبه أطول ِم َّم يقضيه يف َمنزله ،ولِذلك فَإ َّن
ً َ
َ
ثانيا :التركيز :
ظهر مواقفك اإليجابية
أ
:
سادسا
ِ
ُو َ
ؤسستك يجب أالَّ تنظر إليه عىل أنَّه
جودك يف ُم َّ
ت َذكَّر بأن وقت املدير هو أمثن ما لَديه  .ولذا فإ َّن وتفاؤلك:
اإلرساع يف َشح ما ت ُريد َشحه ال يَعني بأنك تختار فَإ َّن الرئيس امل ُتفائِل واإليجايب يف تعا ُملِه يُريد أن ُمج َّرد شُ غل لِل َوقت ووسيلة لِل ُحصول عىل أَجر
الصفات.
فَ َحسب .فَإن ََّك إِن مل تنظُر إىل مكان عملِك وكأنَّه
أُسلوب ال َحشو لِلتخلُّص من امل َو ِقف ،بَل ال َبديل يتمتَّع َمرؤُوسوه دامئاً بنفس ِّ
أنك تختار النقاط امل ُه َّمة ،ونَجاحك يف الرتكيز
ُ ِّ ً
ً
َ ْ َ ّ
ِب َنفس أهم ّية َمنزلك ف َ
َسوف ت ُض ِّيع وقتاً كبريا ً من
دليل عىل حبك لِلحديث امل ُنظَّم واعتناقك لِمبدأ سابعا :احضر ِلمقر عملك مبكرا:
َ
ُ ِّ
فَإ َّن العمل ِب ِج ّد واهتامم مع احرتام امل َواعيد يُظهِر َحياتِ َك َهبا ًء َمنثورا .
الوضوح وال ُّدخول يف املوضوع ُمبارشة .
كل ُجهدك إلنجاز أعاملِك.
أن ََّك ُمتح ِّمس وتُك ِّرس ّ
ً
ِّ
ثالثا :الدبلوماسية:

ً
ُ
َ ّ
ثامنا :ال ت ِخل ِبالوعود:

إذا أردتَّ أثناء لِقائك ِب َرئيسك َشح ُوجهة نَظرك
أي رئيس هو إخالل َمرؤوسيه
فيجب عليك أوالً أن تكون ُملِ َّمً بِالحقائِق الكا ِف َية إ َّن أش ّد ما يُز ِعج ّ
التي تحتاج إليها إللقاء الضَّ وء عىل ِفكرتِك .و َحاوِل بِال َوعد الذي قَط َعه عىل نَفسه إلنجاز َمه َّمة من
َهمت.
ِبقَدر اإلمكان َجعل رئيسك يرى ِفكرتك من امل َّ
ْ
ً
ِّ
َ
َمنظوره الشَّ خيص ،والتلميح له مبا ّ
يدل عىل ذلك .
تاسعا  :اعرف رئيسك معرفة جيدة:

ً
مشاكلك الخاصة بعيدا
َ
رابعا :عالج َّ
عن العمل كلما أمكنك ذلك:

ً

ِ

فَإ َّن امل َعرفة يف َح ّد ذاتِها قُ َّوة .فإذا كان رئيسك
صح إطالقاً أن
من امل ُولَعني ِبكُرة الق َدم َ -مثَالً -فَال يَ ّ

المراجع :

 -1علم النفس يف حياتنا اليومية -سمري شيخاين-
دار اآلفاق الجديدة ،بريوت (.)1980
 -2املدخل اىل اإلدارة ووظائفها -د .أحمد العيل-
دمشق (.)2005
-3علم النفس االجتامعي -د.محمود السيد أبو
النيل -دار النهضة العربية-بريوت (.)1985
العدد (  ) 298أغسطس 2021

31

بحوث شرطية

اتخاذ القرار الشرطي في ظل ظروف التأكد

في ظل ظروف التأكد تكون المعلومات كاملة وواضحة ودقيقة ومؤكدة أمام صانع القرار ،وبالتالي يكون متخذ القرار على
علم كامل بكافة المتغيرات المتعلقة بموضوع المشكلة التي يواجهها ،ويقيم هذه المتغيرات ،إضافة إلى أنه ينتظر أن تحدث
تغيرات مؤثرة في صدور وتنفيذ القرار ،ومع تحديد المعيار المطبق يكون من السهل المفاضلة بين البدائل المتاحة وتحديد
البدايل األنسب ،لذلك فإن متخذ القرار ال يحتاج سوى حصر البدائل المتاحة ،وتطبيق معيار التفضيل ،وهو معيار األمثلية الذي قد
يكون أكبر عائد أو أقل تكلفة أو أدنى تضحية.
الدكتور فريدون محمد نجيب

فافرتاض أن هناك قرارا ً سيتخذ حول تحديد الرشكة التي تم اختيارها لتوريد أطعمة
إلحدى الوحدات الرشطية مبواصفات وجودة محددة ،وكان الهدف من القرار هو
اتخاذ ذلك بأقل تكلفة حيث إنه يف ظل ظروف التأكد ،تتخذ مصفوفة العائد «ع»
 Matrix Payoffوالذي يشري إىل وجود عائد واحد لكل بديل ،لذا تتم املفاضلة بني
البدائل املتاحة عىل أساس أعىل مرود أمني ميكن تحقيقة ،سواء متثل ذلك يف أعىل
عائد متوقع ،أو أقل تضحية يستلزم تقدميها.
ويف ظل ظروف التأكد ،يجب أال تكون هناك أخطاء تذكر يف التقدير أو التخطيط،
فاملتغريات محكومة ومعايري التضليل محسومة ،واألهداف محددة بدقة ،وفعالية
التصدي تكاد تتوقف عىل مهارة متخذي القرار ،وكفاءة املكلفني بتنفيذه.
إن أهم ما مييز عملية اتخاذ القرار يف ظل ظروف التأكد أن العوامل الشخصية أو
غري املوضوعية للمخطط ال يكون لها سوى تأثري محدد للغاية ،إضافة إىل إمكانية
االعتامد عىل الطرق الكمية والحاسبات اإللكرتونية يف اختيار البدائل املثىل بدرجة
عالية من الرشد.
وأهم ما مييز بدائل ظروف التأكد ،وجود عائد واحد فقط لكل بديل ،وتتم املفاضلة
بني البدائل املتاحة عىل أساس معيار التفضيل املنطقي ،أي عىل أساس تحقيق أعىل
مردود أمني ميكن تحقيقه ،والذي يتمثل يف أعىل عائد متوقع ،وأقل تضحية يستلزم
تقدميها.
والواقع أنه يندر أن تحيط بأزمة ما ظروف التأكد ،ذلك ألن األزمة بطبيعتها حدث
غري عادي يندلع فجأة وتنجم عن خلل شديد يف التوازنات القامئة ،إال أن هناك بعض
األزمات تقرتب من ظروف التأكد ،خاصة يف الحاالت اآلتية.
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 -1افتعال األزمة والسيطرة عىل تداعياتها.
 -2املعرفة الكاملة باملعلومات واملتغريات املؤثرة عىل األزمة.
 -3التحليل الدقيق للفجوات ملتغريات جامدة املرونة أو ذات معدالت منو منتظمة.
يف مثل هذه الحاالت ميكن لصانع القرار األزموي أن يكون عىل علم كامل باملعلومات
واملتغريات املؤثرة عىل األزمة .وبالتايل يتمكن من اختيار البديل األنسب الذي
يتوافق مع معيار األمثلة املختارة.
وعىل ذلك ،فإنه يف ظل ظروف التأكد ،يجب أال تكون هناك أخطاء تذكر ،أو اختيار
خاطئ للبديل غري املناسب ،ذلك أن املتغريات محكومة ،ومعايري التفضيل محسومة،
وإمكانات الهيكلة والربمجة والنمذجة ،ميكن استخدامها وتطبيقها ،ومعدالت النمو
ميكن حسابها بسهولة وفعالية التصدي لألزمة ،وهي معايري ينبغي أن تحقق أعىل
مستوياتها.
فإذا افرتضنا أن أزمة نشأت نتيجة انخفاض املخزون االسرتاتيجي من القمح ،وأن
البدائل املتاحة واملؤكدة هي رشاء القمح من الدولة (أ) بسعر  300دوالر للطن،
ومن الدولة (ب) بسعر  330دوالر للطن ،ومن الدولة (ج) بسعر  400دوالر للطن،
وكانت الجودة متساوية والسعر يتضمن تكلفة النقل ملواين الدول ،يف هذه الحالة
إذا كان معيار التفضيل هو أقل سعر رشاء ،فإن اختيار البديل األول يكون هو الخيار
الصحيح ،وهذه القاعدة تتبع عادة يف أنشطة املناقصات.
* الدكتور فريدون محمد نجيب ،اتخاذ القرار الرشطي يف الظروف األمنية املتباينة،
مركز دعم اتخاذ القرار برشطة ديب .2012

جرائم

المتاجرة باأللعاب النارية ومخاطرها

يعد استخدام األلعاب النارية والمفرقعات ظاهرة سلبية وخطيرة على أفراد المجتمع  ،وهذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير في
المناسبات واألعياد  ،مما قد تسبب أضرارا جسيمة في األرواح والممتلكات من حروق وتشوهات مختلفة.
م .أول  :محمد سعيد الخشابي

وال يقترص األمر عند هذا الحد  ،بل إن استخدام األلعاب النارية عند
بعض األطفال قد تلحق األذى باآلخرين  ،وتعكر جو حياتهم  ،وتثري الرعب
يف الشوارع واألسواق وخاصة يف األماكن املزدحمة  ،كام تؤدي لرتهيب
األطفال النامئني ليستيقظوا مفزوعني عىل أصوات املفرقعات التي تسبب
لهم الخوف والهلع واالنزعاج  ،وبالتايل ترتك آثارا نفسية عليهم.
و يجرم القانون اإلمارايت املتاجرة باأللعاب النارية وفق املادة ( )59من
القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  2009بشأن األسلحة والذخائر واملتفجرات
والتي نصت عىل أن:
« يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالثة أشهر  ،وبغرامة ال تزيد عىل
خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني  ،كل مرخص له استورد
أو صدر أو باع أو اشرتى أو حاز أو نقل أو خزن أو ترصف من الترصفات
األخرى املرخص له بها يف األلعاب النارية من دون الحصول عىل الترصيح
الالزم بذلك «.

يؤدي إىل قيام هؤالء الجناة ببيع تلك األلعاب الخطرة بدون رادع.
 قيام أولياء األمور برشاء األلعاب النارية ألطفالهم دون النظر للعواقبالوخيمة التي تخلفها.
 اإلهامل من قبل أولياء األمور بعدم توجيه األبناء وتوعيتهم مبخاطراستخدام تلك األلعاب النارية.
أما عن طرق الوقاية من هذه الجريمة  ،فإنها تتمثل باآلتي:

 أخذ الحيطة والحذر ويتمثل ذلك بعدم رشاء األلعاب النارية واملفرقعاتلألبناء.
 إبالغ الجهات األمنية عن األشخاص الذين يقومون باملتاجرة باأللعابالنارية للحد من انتشارها.
 توعية األطفال مبخاطر استخدام األلعاب النارية  ،وتوجيههم باالبتعادعنها وعدم تداولها  ،ملا لها من مخاطر عديدة.
األسباب المؤدية إلى وقوع هذه الجريمة  ،وتتمثل باآلتي :وعىل ذلك نجد أن الكثري من األطفال قد وقعوا ضحية لالستخدام العشوايئ
 الحصول عىل املال من خالل بيع األلعاب النارية واملفرقعات إىل األطفال ،لتلك األلعاب ،من خالل االصابات الخطرة أو الوفاة  .وبالتايل يقع عىلدون النظر إىل العواقب الوخيمة التي تحدث بعد ذلك من جراء استخدام عاتق أفراد املجتمع أن يقوموا بإبالغ الجهات األمنية عن مروجي األلعاب
النارية ،ليتسنى ضبطهم وتقدميهم للعدالة  ،يك نخلق مجتمعا آمنا خاليا
األطفال لهذه املفرقعات الخطرة.
 التسرت عىل مروجي األلعاب النارية  ،وعدم إبالغ الجهات األمنية  ،ما من الجرمية.العدد (  ) 298أغسطس 2021
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حوادث

الخطأ
القاتل
الكثير من الناس يرتكبون أخطاء بين
الحين واآلخر ،سواء أساءوا ألحد
أم أساءوا ألنفسهم ،وسواء
اعتذروا عن فعلتهم أم ال ،كل
هذه األمور مرهونة باإلنسان ذاته،
ومدى إدراكه لما يفعله وجسامة
الخطأ الذي ارتكبه وبحق من.

أخطاء الطيارين ال تغتفر أبدا ً مهام كانت املربرات
التي تيل األخطاء حتى وأن مل تكن أخطائهم
قاتلة ،ويحاسبون عىل أخطائهم ويعاقبون عن
أفعالهم حتى وأن تكن من املفرتض أن تقع،
ذلك أنهم أشخاص غري عاديني يتم تدريبهم
وتعليمهم يك ال يخطئو بحق من أمنهم حياته
واعتمد عليهم ليصل إىل غايته بأمان.
 1994/3/23كانت طائرة من نوع (أير باص)
 A300-310تابعة للخطوط الجوية الدولية
الروسية (ايرو فلوت  )Aeroflotوكان عىل متنها
 75راكب.
كان قائد الطائرة فخورا ً بأبنه البالغ السادسة
عرش سنة ،ولكرثة تدليله وإفساده لذلك األبن،
سمح له بالجلوس مع شقيقته البالغة من العمر
أحد عرشة سنة عىل مقعد قائد الطائرة الذي
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كان من املفرتض أن ال يجلس عىل ذلك املقعد
إال الطيار نفسه ،ويتوىل قيادة الطائرة واملحافظة
عىل سالمة ركابها األبرياء حتى تالمس العجالت
أرضية املدرج ،وتتوقف نهائياً ويغادرها جميع
الركاب لتشطب عن الطيار مسؤولية الرحلة.
جلس ابن الطيار املدلل يف مقعد قائد الطائرة
دون رقيب أو حسيب رغم وجود مساعد الطيار
يف قمرة القيادة ،الذي مل يستطع عصيان أوامر
قائد الطائرة ،وطلب قائد الطائرة من أبنه أن
ال يعبث باألجهزة ،بل يتأمل األفق املمتد أمامه
ويتأقلم مع عدادات الطائرة عىس أن يهوى
الطفل الطريان ذات يوم ،ويخلف والده املخرضم
يف قيادة الطائرة.
بدأ الطفل بالعب بأجهزة الطائرة حتى فصل
الطيار اآليل ،الذي كان يتويل قيادة الطائرة

لتنحرف  90درجة عىل جانبها ومقدمتها باتجاه
األرض.
تدخل مساعد الطيار إلنقاذ ما ميكن إنقاذه
محاوالً رفع الطائرة ووضعها يف مسارها الصحيح
لتفادي الحادث الذي وقع يف اللحظة التي كانت
الطائرة تعاود االرتفاع فوق مدينة (مزدور
تشنسك)  Mezhdurechenskالروسية ،إال أن
قوانني الجاذبية مل متكن املحركات من إعادتها
إىل الجو ،وتسبب وزن الطائرة يف انهيارها،
وانتهى كل يشء إال الخلل الذي ألحقه الطيار
برابطة طيارين العامل ،الذين يرتبطون بعامل
مشرتك ،وهو األمانة العملية واملحافظة عىل
أرواح األبرياء قدر اإلمكان ،وتجنب التعمد يف
ارتكاب األخطاء ،واالعرتاف بالخطأ إن وقع.
مقعد قائد الطائرة والذي يقع عىل يسار قمرة

حوادث

القيادة يعترب مقعدا ً مقدساً ،ال يجلس عليه إال
أصحاب الباع الطويل يف مجال الطريان ،ومن لهم
الخربة والدراية وساعات الطريان التي تؤهلهم
نيل شهادة قائد طائرة ،حتى مساعد الطيار ال
يسمح له بالجلوس عىل هذا املقعد رغم تشابه
األجهزة بني املقعدين ،بل يتويل قيادة الطائرة
من مقعده الذي خصصة له األعراف الدولية يف
عامل الطريان ،حتى يكمل مرحلته التدريبية أو
التحويلية ويصبح قائد طائرة يحق له الجلوس
كقائد ومسؤول عن الطائرة بكل من عليها،
ويكون اآلمر الناهي عن كل كبرية وصغرية ىف
الطائرة.
لقى الخمسة والسبعون راكباً حتفهم نتيجة
ذلك الخطأ الذي ال يغتفر يف مجال تأيت فيه
سالمة اإلنسان يف املقام األول ،قتلوا جميعاً دون

أن يعلموا بأن ما قتلهم هو ثقتهم يف الطيار
الذي أختري ليقود الطائرة لرحلتها األخرية،
ولينتهي بهم املطاف وسط حطام ملتهب أو
أشالء يصعب التعرف حتى عىل هوياتهم.
ملاذا يرتكب اإلنسان خطأ بهذه الفداحة والذي
مل يرتكب من قبل يف تاريخ الطريان برمته،
وينهي طيار مخرضم حياة حمسة وسبعون راكباً
مبا فيهم هو نفسه .كان من املمكن وصولهم إىل
وجهتهم األخرية ساملني؟ وكيف لطيار أن يجازف
بسمعته ومبستقبل رشكة طريان وضعت ثقتها
العمياء فيه لقيادة طائراتها ،كام وضع األبرياء
ثقتهم فيه؟ معتقدين بأنه طيار بارع سيوصلهم
إىل بر األمان ،ويعانقون من ينتظرهم عىل بوابة
الوصول يف املطار ،لكنه أوصلهم إىل حتفهم دون
أن يكون لهم الخيار ،وأفجع من كان ينتظر

وصول حبيب أو صديق عىل تلك الطائرة التي
شاءت لها أقدارها أن تكون تحت رحمة طيار
أساء استعاملها بخطئه القاتل ،وزاد النسبة
املئوية لحوادث الطريان التي يكون فيها العامل
البرشي سبباً مبارشا ً يف وقوع الحادث ،والتي ال
تحتمل املزيد من أخطاء الطيارين ،ويكونوا هم
السبب الرئييس يف معظم الحوادث التي تقع يف
العامل اليوم ،حتى وصل نسبة أخطاء الطيارين
وتسببهم يف الحوادث إىل  ٪ 80أكرثها أثناء
الهبوط ،وإن ُصنف معظمها بغري القاتلة ،إال أن
أخطاء الطيارين ال ترحم.
(من كتاب حوادث الطائرات )2001 -
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آفاق

المستقبل
"الطفولة" ..صانعة ُ
"الكتاب" ..صانع الطفولة!

َ
ّ
ْ ّ
ْ
يس الحاجة إلى أن نوجه عنايتنا الفائقة إلى "أدب األطفال" ،ونجعل منها مادة تتجدد
بهذا العصر الذي "نحرث" فيه أرضنا من جديد ،نحن ِ
بمس ِ
ّ
ّ
ْ ّ ْ
تلك التي ًيتكون منها
فيها
مجتمعنا ُالعربي من مائه لمائه! ينبغي ّ أن نقر وأن نعترف" ،أن االهتمام بطفلنا ً
األهداف واألغراض والمبادىءً َ ،
ّ
ْ
فمن خالل فهم بنى األفراد ،يمكن السعي بجد ومثابرة ،إلعادة تكوينهم وبنائهم "تعديال
"،
طا
ضاغ
ا
س
هاج
–
اللحظة
حتى
ل
يشك
لم
العربي
ِ
ِ
ً
ً
ْ ً
وترميما ،أو تغييرا وتبديال" ،بما يتواءم وطموحاتنا للقابل من األيام والسنين.
الكاتب :وجيه حسن

 .إ ّن الفرد ،يف هذا الوطن ،من أقصاه ألدناه ،ال ميكن أ ْن
كل ذلك
ينتج ذاته ،وال أ ْن ينتج وعيَه بذاته ،إنه يتلقّى ّ
م ْن بيته أوالً ،وم ْن مدرسته ثانياً ،ومن مجتمعه تالياً..
وليك يكون الكالم موضوعياً مج ّردا ً ،وليس غامئاً ،أو ُم ِضبّاً،
فإ ّن املواطن العريب ،يف مجتمعاتنا العربية عا ّمة ،ليس
مسؤوالً مسؤولية مبارشة ع ْن قصوره وتقاعسه وكسله،
بالنسبة إىل ذلك النموذج الغريب املتط ّور اليوم ،فهل
أ ْوال ُه املجتمع من العناية والرتبية وال ّرعاية واالنتباه -
حني كان طفالً  -ما يُولِيه املجتم ُع الغريب اآل َخ ُر املتط ّو ُر،
للطفل والطفولة بآنٍ معاً؟! السؤال األبرز ُمفادُه :أال ميثّل
الطفل الوالدة الجديدة ،وميثّل  -يف الوقت عينه  -التجدّد
الدائم للفعل والحلم وال ّنقاء والرباءة واملستقبل ،رشيطة
أ ْن ننظر إليه بعني الشاعر امل ُ ْرهَف ،ال بعني امل ُصلح أو
ٌ
وسؤال يتلوه سؤال:
الفيلسوف أو امل ُو ّجه أو الناقد؟
أليست "الطفولة هي الحرية بأس َمى معانيها ومراميها"؟
أليس الطفل هو الح ّر الحقيقي بهذه الحياة امل ِ
ُتالطمة،
قبل أ ْن تكبّله التقالي ُد واألعر ُاف والنظريات والقوانني
والتّوبيخات بقيودها الباهظ ِة الثّقال؟ ال يفوتنا القول
الصدد ،إ ّن الحرية كانت الشّ غل الشّ اغل للشاعر
بهذا ّ
تجسد
اللبناين "خليل مطران" ،وهذه بضعة أبيات ّ
ال ّنموذج الح ّر لإلنسان ،م ْن خالل طفل ،ميارس الحرية
أخت
ويستوي ُعودُهُ :
يف طفولته ،قبل أ ْن يكرب وينموْ ،
الطفلِ  ،األكرب منه ،تدعو ُه لزيارة َجدّتهام ،حني دخل
ِيس يف ذاك
الغرفة
َ
لريتدي ثيابه ،رأى العصفو َر ال َحب َ
القفص األنيق ،أدرك بإحساسه الطفو ّيل امل ُرهَف ،أنّه
ُمقيّ ٌد وسجني ،وال يستطيع مثله ،أ ْن يذهب لزيارة جدّته
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ٍ
وقتئذ مي ّد الصغ ُري يده الطريّة املباركة
"العصفورة"،
السجني ،بفر ٍح غا ِمر،
إىل القفص ،لِيطلق رساح الطائر َّ
ميارس العطا َء للم ّرة األوىل :عطاء
وطفول ٍة بيضاء ..إنه ُ
الحرية بأس َمى تجلّياتها ومضامينها ومعانيها! يف الحكاية
اآلسة ،يقول الشاعر "مطران":
الجميلة ِ َ
بُ َن ّي ،فالب ِْس ثوبَ َك األفْ َخ َرا"
"ه ّيا نَ ُز ْر ج ّدت ََك اآل َن يا
"وكا َن يف إ ْحدَى ال ُك َوى طائ ٌر ق ْد أ ْو َد ُعو ُه قف ََصاً ُمق ِف َرا"
َو َ
س َعاً
قال :أ ْح َس ْن َت فخ َْيا ً تَ َرى"
الباب ل ُه ُم ْ ِ
"فَف َ
َتح َ
ٍ
ْ
ً
َبَ ،و ُع ْد َغدَا"..
ه
ذ
فا
ها،
ر
و
َز
ت
ة
د
ج
إىل
ا
اق
ت
شْ
م
َّ
َ
ُْ
"أ َر َاك ُ
َ
ْ
وعليه ،وم ْن خالل ما َو َر َد من سطور ومعانٍ  ،فإ َّن الكاتب
الحقيقي ،ال يقترص عمله عىل تسلية األطفال ،و َدغْدغة
مشاعرهم ،وترطيب عواطفهم ،وإنّ ا يسعى من خالل
دالً
التسلية – إ ْن ُوجِدت – إىل إغناء مدارِكهم إغنا ًء ّ
ونافعاً ،واالرتقاء بهم ذهنياً ولغوياً وجاملياً وشعورياً
يف ٍ
السياق :كيف لنا –
وقت معاً! السؤال األبرز بهذا ِّ
نحن الكبار  -أ ْن نجعل أطفال اليوم – الذين هم رجال
رص ِ
نشطة ،فا ِعلة،
املستقبل وصان ُعوه ومبدعوه – عنا َ
إيجاب ّية ،بحركة التنمية واال ْرتقاء والبِناء؟ األسئلة امله ّمة
بهذا املنظور ،هي :هل يقوم مجتمعنا العريب مبسؤولياته
أخص :هل يقوم مبسؤولياته
كاملة تجاه أطفاله؟ بوج ٍه ّ
يف "إنتاج ثقافة ُمثمرة جادّة لألطفال"؟ كيف يواجه
ٍ
بتخطيط؟ بربامج؟ بدراسات؟
هذه امل ُه ّمة ذات الشّ أن؟
بندوات؟ مبؤمترات؟ بأبحاث؟ وحول هذا ،يقول الشاعر
السوري املرحوم "سليامن العيىس" ،مبقدمة كتابه:
"مرسحيات غنائية لألطفال" ،وهو يتحدّث ع ْن حرمان
األطفالِ ،بحزنٍ كظيمٍ  ،قائالً( :أطفالنا َمح ُرو ُمون ،يعيشون

ِ
الجفاف والعطش ،وشعراؤنا مل
البي ،عىل
كال ّنبات َ ِّ
يرت َّجلوا يوماً ع ْن خيولهم الخشب ّية ،ليدا ِع ُبوا طف ًال
بأنشودة ،ويضعوا عىل ث َ ْغ ِر ِه أغنية؛ وأدبنا العريب ،يكاد
يكون فارِغاً ف َراغاً ُمحزِناً م ْن "أدب األطفال" ،وال س ّيام
أكتب
"شعر األطفال"؛ م ْن هذه القناعة ،بدأتُ بالذّات ُ
وأنقل همومي إليهم)! ويف هذا يقول:
للصغارُ ،
ّ
ِ
ِ
ً
ِ
اح
ر
ج
ال
ه
ن
م
ِئت
ر
ب
ة
ع
ا
س
ال
ً
ف
ط
ن
و
ك
ال
يعيش
ُ
"ل ْو
َ
ُ
َ ْ ُ
َ َ
َ ُ
ْ
الدّا ِميَة"..
إذا ً نحن جميعاً ُمطالبون ،أ ْن نفتح ألبنائنا "فلذات
األكباد" نواف َذ عىل الحياة ،ليواكبُوها ،ويتع ّرفوا إليها
كل ما هو إنسا ّين وجميل
ُرب قريب ،ويستوع ُبوا ّ
عن ق ٍ
و ُمرشق فيها ،و"نحن ض ّد الغزو الثقايف األجنبي" ألبنائنا
الصغار  -ولنا نحن الكبار  -وهو يبدو جل ّياً يف مجالت
ّ
األطفال ،ومسلسالتهم ،وكتبهم ،وقصصهم ،وألعابهم ،إذ
تتدفّق إىل أيديهم مطبوعات مشبوهة ،وم ْن ورائها بق ّية
السلسلة اآلمثة ،م ْن حلقات الغزو والتغريب واالس ِتالب،
تلك التي تتسلل إىل عقل الطفل العريب ،وإىل شعوره
ال ِبكْر ،لتد ّمره قبل مرحلة ال ّنضج والتك ّون والوعي،
ولتس ّد الطريق عىل اإلنتاج املحيل الص ّحي واملَدْروس
والغني "مجلة ماجد" متثيالً ..عليه ،ينبغي أ ْن ن َعلَم أ ّن
"كتاب الطفل الجيّد أه ّم الكتب" ،ألنّه يزرع يف الناشئة
"عادة القراءة" ،وين ّميها فيهم ،لتصبح بحياتهم عاد ًة
ُم ْستَ َحبَّة ،لها طابَع الدّميو َمة واالهتامم! والكتاب الجيد
يجتذب الطفل إليه ،ف ُيقبِل عىل قراءته طائِعاً
– الذي
ُ
ُمخْتارا ً – له دو ُره البارز يف بناء شخصيته ،واكتسابه الكثري
اإلشاق واإلبداع ..إنّنا
م ْن ألوان ال َعلَم واملعرفة ،وعنارص ْ َ
يرب الطفل ع ْن طريق القصة،
نحتاج إىل ّ
القاص الذي ّ
فيعلّمه بشكلٍ
ضمني ،غريِ مبارش ،كيفية ملء أوقات
ّ
الفراغ ..باختصار فإ ّن القصة الفن ّية ،هي وحدها القادرة
عىل إقناع الطفل ،وبالتايل عىل فائدته"..
ختاماً ،أسوق األبيات التالية للشاعر املرصي "محمد
السنهويت" ،حول ِ
"خ ْ َية األصحاب" أعني "الكتب" ،وحول
متعة القراءة وفائدتها للصغار والكبار ،يقول:
"أنا فتًى ذُو أد َِب أقرأُ خ ْ ََي ال ُكتُ ِب"
اب ف ََص ِ
تاب"
"إ ْن غابَ ِت ْ
احبِي ال ِك ُ
األص َح ُ
"أسألُ ُه يُجي ُب ِني َع ْن ك ُِّل ما يُ ِريْ ُب ِني"
"كَ ْم ق ََّص ِل ِحكايَة ِ
لطيف ًة لِلغَايَة"
"يَروِي ِ َل األشْ َعا َرا َواألد ََب املُخْتا َرا"
الصدُور"..
السطُور يَ ْسِي إىل ُّ
"فال ِعل ُم يف ُّ

األمن واألسرة

حاور إبنك  ...تربحه

الحوار نشاط عقلي ولفظي يقدم المتحاورون فيه األدلة والحجج والبراهين التي تبرر وجهات نظرهم بحرية تامة من أجل
الوصول إلى حل مشكلة أو توضيح قضية ما ،واألقارب هم أولى من تجب محاورتهم ،لما لنتائج الحوار النافع المفيد من
إيجابيات كثيرة تزيد اللحمة داخل األسرة وبالتالي يزداد الترابط األسري ثم الترابط المجتمعي.
الدكتور :أحمد طقش

و من املتعارف عليه أن الحوار بني الزوجني ال مناص منه يك يسري مركب الحياة فالحوار بني األب وأبنائه له قدرة عجيبة عىل امتصاص نقمتهم ،وقدرة أعجب
األرسية إىل شاطئ هناءة العيش ،لكن هناك من يغفل أهمية حوار األب مع عىل قراءة مشاكلهم و استجالء مايعكر صفوهم.
أبنائه ،وقبل أن نستعرض موجبات هذا الحوار ال بأس من استعراض بعض من
واألب إن مل يكن معلام فهو الريب معنف ،ولقد أخرج البيهقي عن أيب هريرة
آداب الحوار:
 -1أن تكون األطراف كافة على علم تام بموضوع الحوار .قول رسول الله -صىل الله عليه وسلم« :-علموا وال تعنفوا فإن املعلم خري من

-2لهم القدرة على االعتراف بالخطأ في حال خالف
أحدهم الصواب.
 -3اختيار األلفاظ المناسبة للحوار.
 -4أن يكون الدافع الرئيسي للحوار هي الحقيقة.
 -5القدرة على التعبير.
 -6المرونة .

وطاملا أن الحوار هو أهم وسيلة لحل النزاعات فال بد أن نلجأ إليها دامئاً (قبل
وقوع الخطأ يف األرسة وأثناء أو عند وقوع الخطأ وأخريا بعد وقوع الخطأ) ،حيث
إن عرض القضية وتداولها بني األب وأبنائه يزيل الغموض الذي يلفها ويظهرها
للعيان ،يك تتحول بالحوار إىل بيان حتى اتخاذ القرار املناسب تجاهها.
األب يحذّر ويو ّجه قبل وقوع الخطأ ،ثم يؤنب بلطف عند وقوع الخطأ ،ثم ينذر
ويهدد بعد وقوع الخطأ لتفاديه يف املرة املقبلة.
أطفالنا أرواحنا ولقد لبست لبوساً جديدا ً ،فيجب علينا أن نهتم بهم ،وأن نراعي
أحاسيسهم ومشاعرهم وتوجهاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم ،ولعمري إننا لن
نكتشف كل هذا يف ذواتهم إال عن طريق محاورتهم.

املعنف».
بالحوار تربح ابنك ،وبالتعنيف واللوم والزجر والرصاخ تخرسه ويخرسك.
وطموح كل أب حقيقي أن ينتقل يف قلوب أبنائه من مجرد احرتامهم له إىل
االرتفاع إىل رتبة محبتهم له ،وال يوجد أي طريق لهذا إال الحوار.
لذلك يجب عىل األب الحقيقي أن يسامر أبناءه سائال عن تحصيلهم العلمي،
باحثاً عن حلول ملشاكلهم ،مشاركا ألفراحهم حارسا لصحتهم الجسدية والنفسية.
جاء يف سورة طه﴿ :ف ََل يُ ْخ ِر َج َّنك َُم ِم َن الْ َج َّن ِة فَتَشْ قَى﴾117
باملفرد  :فتشقى ،وليس فتشقيا ،كام هو مفرتض ،وذلك ألن شقاء الزوج شقاء
لزوجته ،ويقاس عليه أن شقاء األبناء شقاء حتمي للوالدين ،وبالتايل فواجب عىل
األب أن يَطمنئ دورياً عىل أحوال أبنائه عن طريق الحوار معهم حول دراستهم
وأصدقائهم وأساتذتهم وعقائدهم وهواياتهم وطموحاتهم.
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مناسبات

ً

تقديرا لرعايتها مخيم زايد العالجي

« »999تكرم شركة مسار للحلول

ً
كرمت مجلة « »999مجلة الثقافة االجتماعية واألمنية الصادرة عن وزارة الداخلية ،شركة مسار للحلول ،تقديرا لرعايتها مخيم زايد
العالجي الذي تقيمه مؤسسة نور دبي الخيرية إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتلبية احتياجات أصحاب الهمم
ممن يعانون من اإلعاقة البصرية ،وذلك بالتعاون مع مجلة»  »999كشريك إعالمي للمؤسسة.

وقام ممثلون عن مجلة « »999بتسليم درع تقديرية وشهادة شكر
وتقدير إىل راشد خلفان املهريي مدير إدارة املوارد البرشية يف الرشكة
خالل زيارته ملقر املجلة يف أبوظبي .
ونقل ممثلو املجلة إليه ،تحيات سعادة خليل داوود بدران رئيس
لجنة تطوير مجلة» ،»999وشكره وتقديره عىل مشاركة الرشكة كراع
ملخيم زايد العالجي.
وأكد ممثلو املجلة أن إسهام مجلة»  »999يف توفري الرعاية ملخيم
زايد العالجي جاءت يف إطار املشاركة باملبادرات والفعاليات داخل
وخارج الدولة لتخليد ذكرى القائد املؤسس للدولة املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه «  ،وذلك يف ظل
توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،ومتابعة سعادة خليل داوود بدران
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رئيس لجنة تطوير مجلة « ، 999بهدف تحقيق رؤية وشعار املجلة
يف تعزيز عالقة الرشطة باملجتمع.
وأضافوا أن الخري والعطاء أصبحا نهجاً ثابتاً وارثاً متيزت به إمارات
الخري من خالل مسريتها اإلنسانية العامرة ومبادئها التي أرساها
املغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» ،والذي امتد عطاؤه إىل
مختلف بلدان العامل  ،ما جعله يف أعني األجيال قدوة القادة الحكامء
من أهل الخري والعطاء.
وتقدم املهريي بتحية شكر وتقدير إىل سعادة خليل داوود بدران
رئيس لجنة تطوير مجلة « ،»999وأرسة املجلة ،عىل هذه اللفتة
التكرميية ،مشيدا ً بالدور الذي تقوم به املجلة لتوعية أفراد املجتمع
من مواطنني ومقيمني ،ومبدياً استعداد رشكة مسار للحلول للتعاون
مع املجلة مستقبالً يف أي فعالية أو مبادرة داخل وخارج الدولة.

مشاركات

أخذ اللقاح مسؤولية مجتمعية

علي محمد بن جديد الشحي

ال شك أن اللقاح هو الخيار األول لنا تجاوباً مع الحملة الوطنية واملرشوع
الضخم الذي أعلنته الدولة و ذلك لتطعيم السكان من مواطنني ومقيمني
وباإلضافة إىل الزائرين  ،والتي بدأت يف أوائل شهر أكتوبر من العام
املنرصم وأحرزت تقدماً كبريا ً يف عدد املطعمني و ما ترتب عليه من انخفاض
تعرضهم للمضاعفات .و حققت اإلمارات مركزا ً متقدماً بني الدول التي
وفرت اللقاح ألكرب رشيحة  .وال نغفل إن من أوائل من تلقى جرعات
اللقاح  ،و خصوصاً أثناء فرتة الدراسات و التطوع هم من شيوخ ومسؤويل
البلد  ،وذلك تحفيزا لآلخرين  ،و كان يف ذلك أثر بالغ عىل الجميع ،
والذي انعكس إيجاباً عىل مختلف أفراد املجتمع الذين استشعروا أهمية
املسؤولية املجتمعية برضورة أخذ اللقاح من أجل عودة الجميع ملامرسة
حياتهم اليومية وفق ضوابط تحددها الجهات املسؤولة واملختصة  ،وعليه
يتوجب عىل الجميع ممن مل يأخذ اللقاح استشعار املسؤولية تجاه نفسه
وبقية املجتمع من حوله برضورة اإلرساع بأخذ اللقاح حامية للنفس،
خصوصا مع وجود هذا الفريوس الفتاك و السالالت املتحورة التي تكتشف
يوميا هنا و هناك و يصعب التعامل معها ولنا عربة يف بعض الحاالت التي
مل تأخذ اللقاح وتعرضت للوفاة  ،والذين متنى ذووهم وقتها لو أخذوا
اللقاح قبل إصابتهم بالعدوى ،مع العلم بأن اإلمارات قادت حملة جبارة

منذ بدايات األزمة للفحص  ،حيث وصلت األرقام مليونية ووفرت العالج
للجميع ،كام وغطت املستشفيات امليدانية سائر مدن الدولة .فيام فاقت
املساعدات الخارجية املعدالت املعروفة  ،و خصوصاً يف زمن شحت فيه
املواد الطبية و اإلسعافية وقامت بجهود اإليواء واالستقبال لبعض األشقاء
والجاليات السيام أثناء فرتات املرض األوىل  ،و إعادة مواطني تلك الدول
إىل بالدهم حني تقطعت بهم السبل و توقف الطريان و قدمت الدعم
اللوجستي للدول الشقيقة والصديقة عىل مختلف األصعدة  ،و مازال
الفحص اليومي يتجاوز الربع مليون فحص وبشكل مجاين وميرس للجميع
دون متييز .ويف األخري يجب أن نعي جيدا أن الدولة مبقدراتها وجهودها
مل تتبنى قرار التطعيم للجميع  ،إال بعد التيقن والتثبت من املختصني
املعنيني بذلك من أن هذا هو الخيار املتاح يف الوقت الراهن  ،وبأذن الله
ستكسب الرهان ،وذلك بهمة موطنيها واملقيمني عىل أرضها  ،حيث إنه يف
الوقت الراهن ال مجال لالمتناع عن أخذ التطعيم إال مبوانع قاهرة  ،ذلك
إن غري املطعم يعرض نفسه للمرض و املعاناة  ،والجهات املختصة تقوم و
بشكل دوري بتوضيح الجوانب املهمة للتطعيم و كيفيه استفادة الجسم
منه و ما يحققه من نتائج عىل املطعم  ،و عليه نرجو من الجميع تبني
خيار التطعيم  ،و ذلك للمصلحة العامة و الله املوفق للجميع .
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أمكنة وأزمنة

الصفا والمروة ..
السعي بينهما من أركان الحج والعمرة
الصفا والمروة جبالن صغيران
متقابالن  ،يقعان شرق المسجد
بعضهما
عن
ً
الحرام  ،ويبعدان ً
مسافة  395مترا تقريبا،
بين بطحاء مكة والمسجد..
فالسعي بينهما من شعائر
الحج والعمرة.
إعداد  :وليد يوسف الشحي

الصفا اسم يطلق عىل الحجر األملس ..والصفا هو الذي يبدأ منه السعي يف الحج والعمرة،
ويبعد عن الكعبة املرشفة مسافة  130مرتا ً ،وهو املكان الذي شهد إعالن الرسول دعوته
لقريش إىل اإلسالم ،وفق ما ورد يف كتب السرية النبوية .كام أن "املروة" تتكون من حجارة
بيضاء تسمى املرو ،وهي براقة.

قصة الصفا والمروة

تعود جذور قصة "الصفا واملروة" ،حسب إجامع املؤرخني ،إىل الوراء بنحو خمسة آالف عام
تقريباً ،تخليدا ً لكفاح السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم و(أم الذبيح إسامعيل) من أجل ولدها،
فقد تركها النبي إبراهيم ومعها الطفل الصغري إسامعيل ،ويشء من الزاد طعاماً ورشاباً يف صحراء
مكة حيث ال زرع وال ماء ،ومىض نفاذا ً ألمر إلهي تلقاه.
نادت هاجر عىل إبراهيم ،وكررت النداء :أترتكنا وتذهب؟ فلم يلتفت إليها .فقالت له :هل أمرك
الله بهذا؟ فر ّد عليها :نعم ..فأجابت بال تردد :إذا ً لن يضيعنا الله.
كان طبيعياً ،مع مرور الوقت ،أن ينفد املاء والزاد بينام هاجر ،وقد جف منها اللنب ،ال تجد ما
تروي به ظأم طفلها (إسامعيل) الذي يتلوى جوعاً ،ورصاخه يدمي قلبها ،فأرسعت بالصعود إىل
جبل الصفا لعلها تجد منقذا ً من الهالك لها وإلسامعيل ،لكنها ال ترى وال تجد شيئاً ،فتهبط من
الصفا وترسع بالصعود إىل قمة جبل املروة دون جدوى سبع مرات.

جبريل عليه السالم وماء زمزم
وملا بلغ منها التعب منتهاه بعث الله جربيل عليه السالم ،فرضب األرض بجناحه ،فظهر املاء
بجوار إسامعيل ،لتهرول هاجر نحوه حامد ًة وشاكر ًة الله ،وهي تغرف وتسقي ولدها يك
تنقذه ،قائلة" :ز ّم املاء ،ز ّم املاء" ،أي جرى املاء ،ومن هنا كانت تسمية هذه العني بـ"زمزم".
وقد جعل الله تعاىل من مسعى هاجر بني جبيل الصفا واملروة ،شعرية وركنا من أركان الحج.
قبل اإلسالم
من بني األصنام ،كانت قريش تضع الصنم "أساف" عىل قمة جبل الصفا ،فيام "نائلة" فوق
املروة ،ويطوف القرشيون بالصفا واملروة ،ويتمسحون بـ"أساف ونائلة" ،ويتربكون بهام ،وملا
قدم األنصار يف السنة التاسعة من الهجرة مع الرسول للحج ،كرهوا الطواف بني الصفا
واملروة ،ألنهام كانا من مشاعر قريش قبل اإلسالم ،فأنزل يف سورة البقرة اآلية الكرمية" :إن
الصفا واملروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهام".
قيص بن كالب ودار الندوة
وكان قيص بن كالب ،أشهر كبار قبيلة قريش قبل اإلسالم ،هو أول من بنى البيوت حول
الكعبة قبل اإلسالم  ،فبنى بيوتاً بني الصفا واملروة ،وأقام "دار الندوة" يف الجانب الشاميل،
لتكون هذه الدار مقرا ً الجتامعات شيوخ القبيلة وحكامئها للتشاور وإدارة شؤونهم.
وتشري املصادر التاريخية إىل تعرض جبيل الصفا واملروة للتكسري مبرور الزمن ،ونتيجة لبناء
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البيوت والحوانيت وشق الطرق ،كام انجرفت الرتبة بسبب السيول الهائلة التي أصابت مكة،
دون أن تحدد هذه املصادر أول من قام بعملية التسوية بني الصفا واملروة ،ومتهيدها وإزالة
الحجارة بينهام ،ألن أرض املسعى مل تكن معتدلة ،بل كانت وادياً متعرجاً.

المسعى عبر التاريخ
وقد اهتم الخلفاء واألمراء بعامرة املسعى ،ففي البداية مل يكن بني الصفا واملروة أي بناء
سوى الصخور وبطحاء الوادي بينهام .ويف عهد عمر بن الخطاب بدأت التوسعة للمسعى،
وبعده توالت التوسعات ،فتمت إضافة القناديل بني الصفا واملروة يف زمن الخليفة األموي
عبدامللك بن مروان.
وقام الخليفة العبايس أبو عبدالله محمد املهدي بـ"توسعة عظيمة" للمسجد النبوي ،وأول
تسوية أرض املسعى ،حسب ما يقرر بعض املؤرخني.
ويف عام 1335هـ ،تم رصف ما بني الصفا واملروة ،بعد أن كان ترابياً يف السابق ،وسقف
املسعى عىل يد الرشيف حسني.
وامتدت يد التطوير بشكل غري مسبوق للمسعى يف العهد السعودي كام مل يحدث من قبل،
حيث أمر امللك عبدالعزيز يف عام  1345بفرش املسعى بالحجارة منعاً إلثارة الغبار أثناء
السعي ،وكذلك سقف املسعى بطول  350وعرض  20مرتا ً.
كام شهد املسجد الحرام بعد امللك املؤسس وحتى اآلن ،العديد من عمليات العامرة الهائلة
للحرمني الرشيفني ،وإجراء أعظم التجهيزات والتطويرات لـ"املسعى" يف تاريخه ،حيث
أقيمت فيه أدوار ،وتجهيزه وتكييفه يف سابقة مل يشهدها املسعي من قبل.
تفسير ابن كثير لآلية الكريمة
اح َعلَ ْي ِه أَن يَطَّ َّو َف
ِإ َّن َّ
الصفَا َوالْ َم ْر َو َة ِمن شَ َعائِ ِر اللَّ ِه فَ َم ْن َح َّج الْ َب ْي َت أَ ِو ا ْعتَ َم َر ف ََل ُج َن َ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ِبه َِم َو َمن تَط َّو َع خ ْ ًَيا فَإ َّن الل َه شَ اك ٌر َعلي ٌم (,)158
قال اإلمام أحمد  :حدثنا سليامن بن داود الهاشمي  ،أخربنا إبراهيم بن سعد  ،عن الزهري،
عن عروة  ،عن عائشة قالت  :قلت  :أرأيت قول الله تعاىل)  :إن الصفا واملروة من شعائر
الله فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهام) قلت  :فوالله ما عىل أحد
جناح أن ال يطوف بهام ؟ فقالت عائشة  :بئسام قلت يا ابن أختي  ،إنها لو كانت عىل ما
أولتها عليه كانت  :فال جناح عليه أال يطوف بهام  ،ولكنها إمنا أنزلت أن األنصار كانوا قبل
أن يسلموا كانوا يهلون ملناة الطاغية  ،التي كانوا يعبدونها عند املشلل  .وكان من أهل لها
يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة  ،فسألوا عن ذلك رسول الله صىل الله عليه وسلم  ،فقالوا:
يا رسول الله  ،إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا واملروة يف الجاهلية  .فأنزل الله عز وجل :
إن الصفا واملروة من شعائر الله ) إىل قوله  ( :فال جناح عليه أن يطوف بهام ) قالت عائشة:
ثم قد سن رسول الله صىل الله عليه وسلم الطواف بهام  ،فليس ألحد أن يدع الطواف بهام.
أخرجاه يف الصحيحني.

أمكنة وأزمنة

المصادر
والمراجع :

ومضات

ويف رواية عن الزهري أنه قال  :فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن
هشام  ،فقال  :إن هذا العلم  ،ما كنت سمعته  ،ولقد سمعت رجاال من أهل العلم يقولون :
إن الناس إال من ذكرت عائشة كانوا يقولون  :إن طوافنا بني هذين الحجرين من أمر الجاهلية.
وقال آخرون من األنصار  :إمنا أمرنا بالطواف بالبيت  ،ومل نؤمر بالطواف بني الصفا واملروة،
فأنزل الله تعاىل)  :إن الصفا واملروة من شعائر الله ( قال أبو بكر بن عبد الرحمن  :فلعلها
نزلت يف هؤالء وهؤالء .
ورواه البخاري من حديث مالك  ،عن هشام بن عروة  ،عن أبيه  ،عن عائشة بنحو ما تقدم .
ثم قال البخاري  :حدثنا محمد بن يوسف  ،حدثنا سفيان  ،عن عاصم بن سليامن قال  :سألت
أنسا عن الصفا واملروة قال  :كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية  ،فلام جاء اإلسالم أمسكنا عنهام ،
فأنزل الله عز وجل) :إن الصفا واملروة من شعائر الله (.
وذكر القرطبي يف تفسريه عن ابن عباس قال  :كانت الشياطني تفرق بني الصفا واملروة الليل
كله  ،وكانت بينهام آلهة  ،فلام جاء اإلسالم سألوا رسول الله صىل الله عليه وسلم  ،عن الطواف
بينهام  ،فنزلت هذه اآلية  .وقال الشعبي  :كان إساف عىل الصفا  ،وكانت نائلة عىل املروة ،
وكانوا يستلمونهام فتحرجوا بعد اإلسالم من الطواف بينهام  ،فنزلت هذه اآلية .
من حديث جابر الطويل  ،وفيه  :أن رسول الله صىل الله عليه وسلم ملا فرغ من طوافه بالبيت ،
عاد إىل الركن فاستلمه  ،ثم خرج من باب الصفا  ،وهو يقول)  :إن الصفا واملروة من شعائر الله
( ثم قال  " :أبدأ مبا بدأ الله به "  .ويف رواية النسايئ  " :ابدءوا مبا بدأ الله به " .
وقال اإلمام أحمد  :حدثنا رشيح  ،حدثنا عبد الله بن املؤمل  ،عن عطاء بن أيب رباح  ،عن صفية
بنت شيبة  ،عن حبيبة بنت أيب تجراة قالت  :رأيت رسول الله صىل الله عليه وسلم يطوف بني
الصفا واملروة  ،والناس بني يديه  ،وهو وراءهم  ،وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي
يدور به إزاره  ،وهو يقول  " :اسعوا  ،فإن الله كتب عليكم السعي " .
ثم رواه اإلمام أحمد  ،عن عبد الرزاق  ،أخربنا معمر  ،عن واصل موىل أيب عيينة عن موىس بن
عبيدة عن صفية بنت شيبة  ،أن امرأة أخربتها أنها سمعت النبي صىل الله عليه وسلم بني الصفا
واملروة يقول"  :كتب عليكم السعي  ،فاسعوا" .
وقد استدل بهذا الحديث عىل مذهب من يرى أن السعي بني الصفا واملروة ركن يف الحج  ،كام
هو مذهب الشافعي  ،ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو املشهور عن مالك  .وقيل  :إنه واجب،
وليس بركن [ فإن تركه عمدا أو سهوا جربه بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل :
بل مستحب  ،وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سريين  ،وروي عن أنس وابن عمر
وابن عباس  ،وحيك عن مالك يف العتبية  ،قال القرطبي  :واحتجوا بقوله  :فمن تطوع خريا .
وقيل  :بل مستحب  .والقول األول أرجح  ،ألنه عليه السالم طاف بينهام  ،وقال  " :لتأخذوا عني
مناسككم "  .فكل ما فعله يف حجته تلك واجب ال بد من فعله يف الحج  ،إال ما خرج بدليل ،
والله أعلم .وقد تقدم قوله عليه السالم"  :اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" .
فقد بني الله تعاىل أن الطواف بني الصفا واملروة من شعائر الله  ،أي  :مام رشع الله تعاىل
إلبراهيم الخليل يف مناسك الحج  ،وقد تقدم يف حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من
تطواف هاجر وتردادها بني الصفا واملروة يف طلب املاء لولدها  ،ملا نفد ماؤها وزادها  ،حني
تركهام إبراهيم عليه السالم هنالك ليس عندهام أحد من الناس  ،فلام خافت الضيعة عىل ولدها
هنالك  ،ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله  ،عز وجل  ،فلم تزل تردد يف هذه البقعة
املرشفة بني الصفا واملروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقرية إىل الله  ،عز وجل  ،حتى كشف
الله كربتها  ،وآنس غربتها  ،وفرج شدتها  ،وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم  ،وشفاء سقم،
فالساعي بينهام ينبغي له أن يستحرض فقره وذله وحاجته إىل الله يف هداية قلبه وصالح حاله
وغفران ذنبه  ،وأن يلتجئ إىل الله  ،عز وجل  ،ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب  ،وأن
يهديه إىل الرصاط املستقيم وأن يثبته عليه إىل مامته  ،وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من
الذنوب واملعايص  ،إىل حال الكامل والغفران والسداد واالستقامة  ،كام فعل بهاجر عليها السالم.
وقوله  :فمن تطوع خريا .قيل  :زاد يف طوافه بينهام عىل قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو
ذلك  .وقيل  :يطوف بينهام يف حجة تطوع  ،أو عمرة تطوع  .وقيل  :املراد تطوع خريا يف سائر
العبادات  .حىك ذلك فخر الدين الرازي  ،وعزى الثالث إىل الحسن البرصي  ،والله أعلم  .وقوله:
فإن الله شاكر عليم (أي  :يثيب عىل القليل بالكثري ) عليم ) بقدر الجزاء فال يبخس أحدا ثوابه
و ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيام( النساء .) 40 :

وليد يوسف الشحي
waleedalshehhi07@gmail.com

من ذاكرة الحج

ً
ً
تستغرق رحلة الحج في العصور السالفة شهورا  ،وليست أياما
معدودات كما في حاضرنا  ،وحتى في الماضي القريب  ،وتحديدا
ً
ً
في الثمانينات كانت مدة الحج ذهابا وإيابا عن طريق المواصالت
البرية تصل إلى قرابة الشهر أو أقل  ،وتشمل الرحلة مكة المكرمة
والمدينة المنورة.
ً
ومن وحي ذاكرة طفولتي عن الحج  ،أتذكر موقفا ال أنساه عن
جدي وجدتي  -يرحمهما اهلل  -الذين حجا بيت اهلل واعتمرا مرات
عدة  ،وعبر حقب زمنية متباينة  ،ووسائل نقل مختلفة.
ومما التقطته ذاكرة طفولتي عن جدي وجدتي عند قدومهما
ً
ً
من الحج استقال قاربا خشبيا من أقرب مرسى إلى قريتهما الجبلية
البحرية  ،حيث ال يربط القرية وما جاورها طريق بري آنذاك ،
وعندما وصال بالقرب من شاطئ القرية هاج عليهم الموج  ،فبادر
ُ
ً
العم " صالح " يرحمه اهلل بالتوجه إلى القارب حامال جدتي عابرا
بها حتى الشاطئ في مشهد يجسد البر بين االبن وأمه  ،فيما
ً
قفز جدي من القارب برفقتهم متجهين معا إلى اليابسة  ،ونحن
األحفاد كنا في أجمل مراسم استقبال وسط فرحة عارمة من
كافة أفراد األسرة.
ً
كان الكبار والصغار ينتظرون قدوم الحجاج بفارغ الصبر ولها
ً
واشتياقا لهم ثم للظفر بما في جعبتهم وما تجود به أياديهم
من هدايا بسيطة ال تقدر بثمن  ،خاصة ألعاب األطفال ومنها
ً
الكاميرات اليدوية التي تحوي بداخلها صورا معبرة عن المشاعر
المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسدسات
ذات الصوت المحبب لألطفال والمزعج للكبار والسبحات وسجادات
الصالة والمساويك وغيرها من الهدايا ،إضافة إلى جرات ماء زمزم
كأجمل هدية من بالد الحرمين الشريفين.
ً
ومن طرائف الحج في الماضي أن شخصا من زمن الطيبين عندما
ً
ذهب للحج للمرة األولى كان ال يفقه كثيرا عن أركان الحج  ،وكان
ً ً
متحمسا جدا من أجل رجم الشيطان والثأر منه على ما أغواه وما
صنع به في حياته  ،وأخذ يسأل عن مكانه منذ أن وطئت قدماه
أرض مكة حتى حان موعد رمي الجمرات وعندما أرشدوه إلى
ً
مكان الرمي ذهب راميا بكل ما أوتي من قوة وهو يوجه له
الكالم غاضبا وبصوت مرتفع  :أنا فالن بن فالن  ،إليك مني هذه
الجمرات والحصى جزاء ما صنعته بي طيلة سنوات عمري!
ومضة أخيرة:
ذكريات الماضي عبارة عن مشاعر مختزلة في ذاكرتنا تعبر عنها
قلوبنا بين الفينة واألخرى ..ولنا مع تلك الذكريات محطات قادمة
بمشيئة اهلل.

www.alarabiya.net
quran.ksu.edu.sa
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واحة األدب
إعداد :حسن المنصوري

طور ذاتك
*من أخطر ما يفسد سعادة اإلنسان يف الحياة هو أن يكون ضعيفاً من الداخل
يعني:
 أن تحزن برسعة. أن تتغري نفسيتك من أي كلمة. أن تتعلق بأي إنسان. أن تبالغ يف كل املواقف. أن تكرث الشكوى والضجر. أن تهيم بكل ما يعجبك.وهكذا تكون شخصاً هشاً من الداخل ومهزوم نفسياً.

عالج القوة النفسية

بحيث يتقي الله يف أفعاله كلها وهو يستشعر أن الله يراه .املحافظة عىل
بكل أنواعه .الصرب عىل أقدار
الصلوات يف أوقاتها .االبتعاد عن الرشك بالله تعاىل ّ
الله تعاىل واملصائب واآلالم ،سواء كانت يف األهل ،أم املال ،أم الولد ،أم النفس.
األمر باملعروف والنهي عن املنكر .التّحيل بالتواضع واالبتعاد عن التكرب والخيالء
مهام عال قدر اإلنسان ،فهو أوالً وأخريا ً خلق ضعيف ،مخلوق من ما ٍء َمهني.

األدب يف الكالم وخفض الصوت أثناء الحديث ،فالكلمة الطيبة يصل أثرها بإذن
الله ولو كانت بهدوء وصوت منخفض ،كام أ ّن الكلمة الخبيثة تسبب اإلساءة
ولو كانت بصوت عالٍ .ب ّر الوالدين واإلحسان إليهام.االقتصاد واالعتدال يف األمور

كلها ،كالطعام والرشاب ،والنوم والعمل ،والنفقة واالختالط بالناس وغري ذلك من
أمور الحياة العديدة.

حكمة

إذا شعر املشاغب بخشيتكم منه ،كربت مقاومته وازداد رشاسة.

 بقوة اإلرادة وعمق الثقة أال تحبط من الدنيا وإن ضاقت عليك مخارجها. أال تهتم بالبرش و إن خانوك أو خذلوك.صفر على اليسار
 أن تقول يا رب أنت حسبي و كفى.يتواجد بعض الناس يف الحياة ملجرد أنهم ولدوا فيها.
املحارب ليس فقط من يحمل السالح،
بل أيضاً من ميلك القوة العقلية والنفسية ،للتغلب عىل نقاط ضعفه وإخفاقاته ،صناعة الذات
من أجل امليض قدماً ..
كل إنسان صانع ذاته ،ولكن ال يعرتف بهذه الحقيقة سوى الناجحون.
 ال ترخي إذنك ملن هب ودب ،فكل فكرة تسمح بدخولها عقلك أنت املسؤولعنها وليس من أدخلها لعقلك ،القوة النفسية هي اليشء الوحيد الذي يجعلك
تتفوق عىل اآلخرين بالفطنة.
أثر االبتسامة
 ال تسأل نفسك ماذا يحتاج العامل أسأل نفسك ما الذي يبعث فيك الحياة ،ثماملبتسم محبوب من الجميع وهو أقدر عىل كسب األخرين ،خاصة إذا ملك
قم بعمله ألن العامل يحتاج إىل أولئك املنتعشني بالحياة.
(إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم).
مع هذه الصفة فنون الكسب األخرى .والذين ميلكون صفة االبتسامة يعرفون

من هو لقمان

القاعدة التي تقول (كسب القلوب مقدم عىل كسبب املواقف) فيقدمون
اإلبتسامة عىل الكالم فتكون خري رسول للتعارف.

هو لقامن بن عنقاء بن سدون ،عب ٌد حبيش نجار من سودان مرص .إمتاز
بـ(الحكمة العظيمة) وهي من الصفات التي آتاه الله إياها ،لذلك اشتُهر باسم
قص الله
(لقامن الحكيم)(.سورة لقامن) يف القرآن الكريم ُس ّميت باسمه ،والتي ّ
شعر
تعاىل علينا فيها بعضاً من شأنه وحكمته ووصاياه البنه .صفة النب ّوة أُطلقت
عليه من بعض العلامء ،لكن األرجح أنّه كان عبدا ً صالحاً ولياً ذا حكمة عظيمة .ياعيد ياهدية من ربنا الخالق
ّ
أنت الذي تبعث فينا نشوة املشتاق

وصايا لقمان البنه

أوىص لقامن الحكيم ابنه بوصايا مثينة منها :مراقبة الله تعاىل يف الرس والعلن،
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تجمعنا أحبة باألهل والرفاق
تغمرنا برحمة كاملنبع الدفاق

هواجس شعرية

إعداد  :الشاعر علي المزروعي

ياخشيف الريم

 mعلي عناد الخاطري

ياخشــيف
كل

فيــك

الــرمي

..

الزيــن

..

تلفــت

االنظــار

يــادل
ٍ

منســوع

منــك
لــك
ال

انــا

..
..

مابــن
م

والبنــات
ظامــرك
..

منهــوب

احلــرمي

القــدم

فــارق

للعــن

تغــار
بــه

..
..

..

فــي

غــواك

ســبحانه

عطــاك

ومــن

حــاك

منــك

جــوع

كالفــرس

..

ممشــاك

يالطيــف

اســلوب

..

وامتنــى

لقــاك

انــا

مشــتاق

..

شــوق

مــا

ينطــاق

..

والبعــد

هــاك

تســمع

فيــئ
ّ

..

قــول

الواشــيي

مــن

هنــا

وهنــاك

..

فيــك انــا مــا اطيــع  ..شــاري مــا ابيــع

 ..يعلنــي افــداك

..

مينــاك

الزمــان
لــك

ميــر

فــي

..

قلبــي

كلــه
ود

مــن
..

العمــر

ســاكن

لالبــد

مــد
..

لــي

يــا

ظبيــة

راك

مساء الخير

 mحمد عبيد الكيبالي

مســاء اخليــر ياغــا شــخص ال قيتــه

مســائك ورد مــن قلبــي حتياتــه

يااجمــل مــا خلــق ربــي انــا ريتــه

متيــز

باجلمــال وحســنه وذاتــه

طلــت جمالــك وحســنك لــي متنيتــه

جمــال ربانــي بــا مكيــاج مرءاتــه

يافــارع الطــول قلبــي ليــش شــليته

ماظــن نهــاب يلــي مثلــك اصفاتــه

متفــردن بالقــوام وطبــع حبيتــه

ميعــزل اخلصــر من صــدرك إلــى اقطاته

شــوي روف امــودك لــو تناســيته

حبــل التواصــل معــاك احتــل عقداتــه
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ركن المالعب
إعداد النقيب حسن المنصوري

إيطاليا تعانق المجد األوروبي

واألرجنتين تعود للواجهه من جديد

كتب املنتخب اإليطايل اسمه بحروف من ذهب يف تاريخ الساحرة املستديرة
عقب انتزاعه اللقب الثاين يف تاريخه بعد عام ( 1968لكأس األمم األوروبية
)2021عىل حساب املنتخب اإلنكليزي بركالت الرتجيح .ليكون كأس البطولة عصيا
عىل "األسود الثالثة" الذين مل يتوجوا به وال مرة يف تاريخهم .وبحضور نحو

 67ألف متفرج ،قست إيطاليا عىل إنكلرتا بركالت ترجيح دراماتيكية  ،3-2بعد
تعادلهام  1-1يف الوقتني األصيل واإلضايف عىل ملعب وميبيل يف لندن .وتغ ّنت
الصحف اإليطالية بإنجاز منتخب بالدها الذي حقق لقبه القاري الثاين يف تاريخه
تحس اإلعالم اإلنجليزي عىل الحلم الضائع عىل أرضه.
عىل حساب إنجلرتا ،فيام ّ

أول تتويج لميسي مع منتخب بالده
ومن جانب أخر أحرز املنتخب األرجنتيني كأس (كوبا
أمريكا) لكرة القدم بعد فوزه عىل املنتخب الربازييل
املضيف بهدف دون رد .وفرض مييس نفسه نجام للبطولة
مع أربعة أهداف وخمس متريرات حاسمة ،وبدا التأثر
واضحا عليه بعد ضامن اللقب املنتظر منذ زمن بعيد.
وعادلت األرجنتني الرقم القيايس يف عدد األلقاب القارية،
مع  15لقبا بالتساوي مع األوروغواي ،فيام تج ّمد رصيد
الربازيل عند تسعة ألقاب ،ومنيت بخسارتها األوىل عىل
أرضها يف أكرث من  2500يوم .وهذه أول مرة من أصل 6
نسخ ،تعجز الربازيل عن إحراز اللقب عندما تستضيف
البطولة .وكانت األرجنتني قد توجت بلقبها األخري عام
 1993يف اإلكوادور ،عندما فازت عىل املكسيك ()2-1
بثنائية غابريال باتيستوتا .وسمحت بلدية ريو دي جانريو
بحضور  10%من سعة ملعب ماراكانا ( 7800متفرج) ،يف
ظل تفيش جائحة فريوس كورونا ،علام أن باقي مباريات
البطولة أقيمت دون جامهري .وكان رئيس االتحاد الدويل
(فيفا) السويرسي جاين إنفانتينو من بني الحارضين يف
امللعب.
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ركن المالعب

في الشباك

المطروشي يحمل علم الدولة
في حفل افتتاح أولمبياد
طوكيو 2020
حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

رحيلك أحزننا يا سلطان

ترشف السباح يوسف املطرويش برفع علم الدولة يف حفل افتتاح دورة األلعاب
األوملبية الثانية والثالثني والتي تستضيفها طوكيو خالل الفرتة من  23يوليو حتى
 8أغسطس املقبل.
حرض الحفل الذى أقيم عىل امللعب األوملبي بدون جامهري سعادة شهاب أحمد
الفهيم سفري الدولة لدى اليابان وسعادة املهندسة عزة بنت سليامن  ،األمني العام
املساعد للشؤون االدارية واملالية للجنة األوملبية الوطنية وحضور رفيع املستوى.
وشهد الحفل استعراضات تكنولوجية أثرت جميع الفقرات املقدمة التي روت
فصول عديدة ومميزة من الرتاث الثقايف والتاريخي لليابان مع إظهار بعض
الحركات والعروض املعربة عن نجاح الدولة املستضيفة يف تنظيم األلعاب بالرغم
من الظروف االستثنائية التي مير بها العامل جراء جائحة كوفيد .19 -
و عرب يوسف املطرويش سباح منتخبنا الوطني عن سعادته الغامرة بعد اختياره
لحمل علم اإلمارات يف حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية الحدث الذي يتابعه
املاليني من كافة أنحاء العامل  .وتوجه بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إىل اللجنة
األوملبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ملنحه
هذا الرشف الكبري بحمل راية الوطن ورمز عزته وشموخه.
وأكد سعادة شهاب أحمد الفهيم أن التواجد يف هذا املحفل الريايض املهم يدعو
للفخر واالعتزاز لتمثيل هويتنا الوطنية والتعبري عن مدى فخرنا واعتزازنا باالنتامء
لدولة اإلمارات التي تقدم كافة أوجه الدعم ألبنائها عىل الدوام .وأشار إىل أن
رؤية علم اإلمارات عاليا خفاقاً يف طابور افتتاح أكرب محفل ريايض يف العامل يبعث
بروح التفاؤل والتحدي واالجتهاد لدى الجميع .وأشاد باالهتامم الواضح واملتابعة
املستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة
األوملبية الوطنية طوال الفرتة املاضية .
ويف إطار منافسات أوملبياد طوكيو أسفرت قرعة دور الـ  32لرياضة الجودو عن
مواجهة فيكتور سكرتوف العب منتخبنا الوطني لالعب السويدي تومي ماكياس
بوزن تحت  73كغرام حيث تقام املنافسة االثنني املقبل ،فيام يالقي العبنا بوزن
تحت  100كغرام إيفان رومانكو نظريه الكندي شادي النحاس ضمن منافسات
ذات الدور يف الـ  29من الشهر الجاري.
https://www.wam.ae/ar/details
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يف الرياضة وكل اجملاالت األخرى من احلياة تتعوض اخلسارة
وآثارها تختفي مع مرور الوقت لكن اخلسارة الوحيدة التي ال ميكن
أن تعوض وتنسى رحيل شخص عزيز على قلبك بال عودة ففي
األيام املاضية رحل (سلطان القاضي) الرجل الذي كان حضوره
يشرح اخلاطر ،ووجوده ُيدخل البسمة ،وأحاديثه تتتسم باحلكمة
والرزانة ،رحيلك صدمنا جميعًا عرفناك منذ سنني طويلة بحضورك
املتميز يف العديد من األنشطة التي تقوم بها يف خدمة الناس
واجملتمع ،بصماتك ال ميكن جتاهلها ،إعالن خرب وفاتك ملئ قلوبنا
حزنا تساقطت على أثره الدموع ،مل يكن رحيلك سه ًال علينا ،ولكنها
حكمة وإرادة رب العاملني ،اللهم ال اعرتاض.
مسرية الراحل على كافة األصعدة ناصعة البياض ،فقد أختاره
الشيخ صقر بن حممد القاسمي  -رحمه اهلل  -حاكم رأس اخليمة
عضوًا باجملس الوطني لثالث مرات متتالية وهو مل يتجاوز الرابعه
والعشرين ،وله باع مشهود يف األعمال اإلنسانية واخلريية ،حيث
مثل عددًا من اجلمعيات اخلريية كمؤسسة حممد بن راشد آل
مكتوم لألعمال اخلريية ،وبيت اخلري ،وعمل مقررًا للجنة مشروع
الشيخ سعود بن صقر القاسمي للقروض امليسرة ،ورئيسًا للجنة
األسر املتعففة ،إضافة إىل أنه كان مديرًا لدار رعاية املسنني ،وكانت
أمنيته اقامة نادي للمسنني يحتوي على كل اخلدمات الرتفهيه
والصحية والعالجية كالعالج الطبيعي و(حمام الساونا) ليكون
متنفسًا لكبار السن يشعرون من خالله بدورهم يف احلياة.
وعلى الصعيد الرياضي فقد قدم املغفور له الكثري وأسهم مع
زمالءة بتأسيس نادي التعاون (الطليعة) سابقًا ،وترأس إدارته
وطوال فرتة رئاسته للنادي سخر جهده لتطوير النشاط الرياضي
والثقايف واإلداري ،ووضع حجر األساس مع الشيخ أحمد بن سعود
القاسمي للصالة الرياضية بالنادي لذا جتد بصماته حاضرة يف كل
أركان النادي ،وكان مشجعًا للرياضة وداعمًا للمنتخبات الوطنية،
وتراه يشعر بفرحة كبرية عندما حتقق رياضة اإلمارات إجنازات
رياضية ،وكان يحرص بني فرتة وأخرى للقاء الرياضيني يف اإلمارة
وتبادل األراء واألفكار وقضاء أوقات ممتعة .ستبقى ذكراك أيها
العزيز حيه يف قلوبنا ،وأعمالك خالدة ،وأحي إدارة «نادي التعاون»
على مبادرتها بأطالق اسمه على أحدى مرافق النادي ،كما أمل
منهم إقامة بطولة رياضية وثقافية حتمل اسمه تقديرًا وعرفانًا ملا
قدمة .أسأل اهلل لك الرحمة وأن يحفظ اجلميع من كل مكروه.

 50عام

عمل كبري يقوم به األخوة القائمني على معرض رياضة اإلمارات يف
 50عام ،كل املؤشرات توحي بنجاحه منذ البداية ،والتي يعكسها
اإلعالن عن املعرض بحضور ومشاركة أندية عمالقة وجنوم كبار من
كل مكان.
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أخبار المجتمع
مؤسسة منار اإليمان الخيرية تكرم
طلبتها المتفوقين
من أوائل الثانوية العامة
كرمت " مؤسسة منار اإلميان الخريية " أوائل طالب و طالبات مدرسة منار اإلميان
الخاصة بعجامن يف الصف الثاين عرش للسنة الدراسية  2020/2021وذلك تحت
رعاية الشيخ محمد بن عيل بن راشد النعيمي رئيس مجلس أمناء املؤسسة .حرض
حفل التكريم الشيخ عيل بن محمد بن عيل النعيمي نائب الرئيس التنفيذي
ملؤسسة منار اإلميان الخريية وسعادة نارص الجنيبي املدير التنفيذي للمؤسسة
و فاطمة املطرويش مديرة الشؤون التعليمية بها .و كرم الشيخ عيل بن محمد
بن عيل النعيمي الطلبة والطالبات املتفوقني وسط أجواء تسودها الفرحة مؤكدا
حرص املؤسسة عىل تكريم طالبها املتميزين تقديرا لجهودهم و تفوقهم و
متيزهم  ..و أشاد بدور إدارة املدرسة و أعضاء الطاقم التدرييس الذين تفانوا
بأداء عملهم.

اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات يستعرض
استراتيجية العمل

استعرض مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات اسرتاتيجية العمل يف االتحاد وآلية التعاون
مع عدد من املؤسسات الثقافية يف الدولة ،لصنع رشاكات ثقافية تدعم االتحاد واملشهد الثقايف
واإلبداعي يف دولة اإلمارات .جاء ذلك يف االجتامع األخري للمجلس يف مقره يف قناة القصباء
بالشارقة تم فيه إقرار تشكيل لجنة الخطة االسرتاتيجية للثالث سنوات املقبلة ،تقوم بوضع
التصور العام والرؤية والرسالة واألهداف فيام اعتمد املجلس مشاركته يف معرض العني للكتاب
وتم تكليف اللجنة الثقافية بوضع تصور للفعاليات املقرتح إقامتها يف املعرض ،كام اعتمد
املشاركة يف معرض الشارقة الدويل للكتاب الذي يعترب أحد أكرب معارض الكتب أهمية عىل
مستوى العامل فيام يشكل لجنة لالسرتاتيجية ويعتمد تشكيل عدد من لجانه ويقر استمرارية
إصدار مجلتي دراسات وشؤون أدبية .وأكد سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب
وأدباء اإلمارات أهمية املرحلة القادمة التي تحمل األمل والتفاؤل مبرحلة انتقالية جديدة
يف مسرية اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات ،عىل صعيد املستويات اإلبداعية واإلدارية والتنظيمية
ألنشطة وفعاليات االتحاد ،مؤكدا ً أن مجلس اإلدارة وكافة الهيئات اإلدارية واللجان يف االتحاد
تسعى جاهدة لتحقيق هذه النقلة يف مسرية االتحاد.

ُ ّ
"الخالدية" تكرم أبناءها المتفوقين
في الثانوية العامة
ك ّرم مجلس الخالدية يف الشارقة ،متفوقي الصف الثاين عرش من أبناء أهايل
الضاحية يف حفل سطر مشاعر االعتزاز بجهود األبناء والبنات وإثابة اجتهادهم
يف تحصيلهم العلمي .حرض التكريم خلفان سعيد املري ،رئيس مجلس ضاحية
الخالدية ،ومحمد راشد بن جرش ،نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية،
ولفيف من الحضور وكبار الشخصيات واملكرمني وأولياء أمورهم .وألقى خلفان
سعيد املري ،رئيس مجلس ضاحية الخالدية ،كلمة رفع خاللها الشكر لصاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل ،حاكم
الشارقة ،عىل رعاية سموه املتواصلة لتوفري الدعم واألجواء الرتبوية للميدان
الرتبوي للنجاح والتألق ،مشيدا ً بإسهامات سموه املتدفقة يف هذا امليدان،
لتوفري البنى التحتية التي تسهم يف تقديم مختلف وسائل التعليم ألبنائه
الطلبة .وبعدها تم االحتفال بالخريجني والخريجات وتكرميهم من قبل رئيس
ونائب رئيس املجلس  ،إىل جانب تكريم منى حسني عبدالله بوكاله نائبة مدير
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مدرسة الخالدية للتعليم األسايس والثانوي للبنني سابقاً ،تقديرا ً الجتهادها ومثابرتها
وتفانيها خالل فرتة عملها يف الرتبية والتعليم ،وتكريم سالمة أحمد املزروعي ،عضوة
اللجنة النسائية ،مبناسبة تخرجها وحصولها عىل درجة املاجستري يف علم االجتامع
التطبيقي ،تخصص إرشاد أرسي.

أخبار المجتمع
"تنمية المجتمع"
تنظم ملتقى
"التصميم
المجتمعي لجودة
الحياة"
عقدت وزارة تنمية املجتمع ممثلة بالربنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة " ملتقى
التصميم املجتمعي لجودة الحياة بدولة اإلمارات " وذلك بتوجيهات ومتابعة معايل حصة
بنت عيىس بو حميد وزيرة تنمية املجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة .وجاء امللتقى يف
إطار جلسة تفاعلية عرب تقنية االتصال املريئ وتضمن  5ورش عصف ذهني ضمن  5محاور
رئيسية جمعت  154مشاركا وممثال لــ  36جهة حكومية اتحادية ومحلية وقطاع خاص  ،كام
شارك يف امللتقى نحو  1200شخص من مختلف فئات املجتمع .وأكدت سعادة موزة إبراهيم
األكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية املجتمع أن الوزارة ومن خالل تنظيمها امللتقى فهي
تجسد فكرا استرشافيا نتطلع من خالله إىل  50عاما مقبلة ستكون األفضل ملجتمعنا ولدولتنا.

مؤسسة أطفال الشارقة تختتم الفترة
األولى من معسكرها الصيفي

اختتمت مؤسسة "أطفال الشارقة" التابعة ملؤسسة ربع قرن لصناعة القادة واملبتكرين
فعاليات معسكرها الصيفي "صيفي" للفرتة األوىل عرب تقنية االتصال املريئ مستهدف ًة
من خالله األطفال يف الفئة العمرية من  6-12سنة من املراكز والجمهور .وتضمنت
فعاليات األسبوع الختامي مجموعة متنوعة من الورش الفنية والثقافية واملعرفية.

المقدم راشد العابر الزعابي
ينال الماجستير في اإلدارة العامة
أجمل التهاين والتربيكات إىل
املقدم راشد سيف العابر الزعايب
رئيس قسم العمليات
مبناسبة حصوله عىل املاجستري التنفيذي
يف اإلدارة العامة من كلية محمد بن راشد
لإلدارة الحكومية  ،متمنني له دوام التوفيق.

خالص التهاين والتربيكات إىل السيد
مروان محمد عبد الله الرييس مبناسبة
حصوله عىل درجة املاجستري يف القانون
العام من جامعة الشارقة  ،متمنني له
كل التوفيق والنجاح يف خدمة الوطن.

فيصل الدرمكي  ..ماجستير في إدارة األعمال

عيسى األميري ..بكالوريوس في القانون

أسمى التهاين والتربيكات إىل السيد
فيصل أحمد محمد الدرميك مبناسبة
حصوله عىل درجة املاجستري يف
إدارة األعامل من جامعة الشارقة ،
مع األمنيات له باملزيد من التوفيق
والتقدم والنجاح يف خدمة الوطن.

تهانينا للسيد عيىس إبراهيم
األمريي مبناسبة حصوله عىل درجة
البكالوريوس يف القانون  ،مع أجمل
األمنيات له بدوام التوفيق والتفوق
والنجاح ..ألف مربوك.

عقد قران محمد حسن
طحنون الشحي
تهانينا القلبية إىل السيد  /حسن عبد الله
طحنون الشحي مبناسبة عقد قران نجله "
محمد " إىل كرمية السيد  /أحمد عبد الله
إسامعيل الهاجري  ،مع أجمل األمنيات
للعريس بحياة زوجية ملؤها الخري
والسعادة والذرية الصالحة  ..ألف مربوك.

مروان الريسي ينال الماجستير

في القانون العام

عقد قران جاسم الهفيت الشميلي
األهل واألصدقاء يهنئون جاسم
عبد الله الهفيت الشمييل مبناسبة
عقد قرانه  ،متمنني له حياة
زوجية مفعمة بالخري والسعادة
والذرية الصالحة  ..ألف مربوك.
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الحس األمني والخطر الجرمي
الحس األمني هو الشعور أو اإلحساس المتولد داخل النفس  ،والمعتمد على أسباب وعوامل
موضوعية تؤدي الى توقع حدوث الجريمة بقصد منعها أو ضبط مرتكبيها إذا وقعت بهدف
القصاص من مرتكبيها .

أيها األخوة

يعتمد الحس األمني على عناصر ذات طبيعة مزدوجة تحدد طبيعته وتباعد بينه وبين ما قد

يختلط به من وسائل المعرفة االخرى ووسائل اإلدراك المتباينة  .وأهم الخصائص التي تميز
الحس األمني نوعان  :احداهما ذا طبيعة وجدانية أو حسية  ،والتي تتمثل في اتجاه االنطباع
الداخلي أو الشعور واإلحساس الذاتي نحو أمر ما  ،يجعل صاحبه يسلم بوجوده ويعتقد في
حدوثه  ،أو يتجه الى التسليم بإمكانية حدوثه  .فإذا ما صدق ذلك االحساس كانت النتيجة
منع جريمة قد يعد لها  ،أو استجالء حيثية تؤدي الى كشف غموض جريمة وقعت بالفعل
 ،وثاني الخصائص هي العناصر الموضوعية التي تظهر بمظهر التوقع العقالني المعتمد على

يعتمد الحس األمني
على عناصر ذات طبيعة
مزدوجة تحدد طبيعته
وتباعد بينه وبين ما قد
يختلط به من وسائل
المعرفة األخرى ووسائل
اإلدراك المتباينة

الفكر واالستنباط  .لذا فأن الحس األمني هو جمع كال النوعين من العناصر وال يتحقق اال
بتكاملها  ،ولعل هذا هو الذي يباعد بين الحس األمني بهذا المضمون  ،وبين غيره من وسائل
اإلحساس الوجداني المجرد كالحدس والتخمين .

أبناء العين الساهرة

إن دور العناصر الوجدانية في سرعة االنطباع أو االتجاه نحو تصور معين  ،أو توقع محدد ،
أو تخوف بذاته يدفع رجل الشرطة الى سرعة التصرف بإجراءات ما كان يستطيع القيام بها
لو استغرق عقله بالتفكير فيها  ،بينما يتجسد العنصر العقالني في ضرورة ترشيد الميل
واالبتعاد به قدر اإلمكان عن الهوى البين ،وتسخير العقل فيما نريد تحقيقه حتى نستطيع
تحقيق الحس األمني بكامل أهدافه .

أيها األخوة

إننا إذ نؤكد على أن الحس األمني إذا اجتمعت فيه العناصر الوجدانية والعناصر العقالنية

تحقق المرجو منه  ،وأن اقتصار األمر على أي منهما فقط يباعد بين ما يتصوره رجل الشرطة
وبين الحس األمني بمفهومة الفني الدقيق  .إن العمل األمني وهو يواجه خطر اإلرهاب
والجريمة ال يتحقق باجتهادات عاطفية أو وجدانية  ،بل يتحقق بكل اإلمكانيات التي تحقق
الحس األمني  ،ذلك الحس الذي يتعين على الجميع زيادة زخمه  ،واالقتناع بضرورة وجوده
والعمل على تنميته لما له من دور فعال في مجال المواجهة األمنية ومكافحة اإلرهاب.
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