صوان األرض

وزيتونها

مقاالت

تمضي األيام ويرحل الصيف الحارق ،ليتسلل من تحت عباءته خريف متقلب
األجواء ،حتى إذا جاء فصل المطر والشتاء ،واختبأنا خلف المدافئ ،وتحت أكوام
كل إلى غايته ،إال ذلك الرجل يبقى هناك واقفاً مرتدياً شعار
األغطية ،ينصرف ٌ
الوطن.
وشــتاء بعد شتاء ،تتوالى األحداث ،وتتغير
ويوماً بعد يوم ،وفصالً بعد آخر،
ً
الوجوه واألسماء ،ويبقى الجندي األردني على اختالف مكانه ،أو الجهاز العسكري
واألمني الذي نال شــرف االنتســاب إليه ،ثابتــاً مرابطاً على العهــد والوعد ،ال
خ في أرض الوطن.
هرم راس ٌ
يتزحزح من مكانه ،وال تنال األيام من وقاره ،كأنه ٌ
إنه ابن األم األردنية المعطاءة ،المزدهي بشــعار الوطن ،المتأنق بالفوتيك
الجامع في مالمح وجهه زيتون إربد ،وشــمس معان ،وشموخ السلط وشيحان
والجامع في نقاء سريرته صفاء البادية ،ودفء الغور ،ونسائم عجلون والطفيلة
وعراقة مادبا وجمال عمان.
ابن لعســكري ،وربما أب لعســكري ،يحمل في
وهــو في الغالب عســكريٌ ،
بصمتــه الوراثية جينــات حب الوطن والقائــد ،وخاليا التضحيــة والفداء ،حلم
الطفولة كان له «بدلة عســكرية» ،وأحاديثه المفضلة عن الجندية ،يحب الحي
والقرية والمدينة والناس ،وتسري النخوة والشهامة في عروقه.
ذاك هو العســكري األردني ،صوان األرض وزيتونهــا ،هرم األردن وبترائها
والنفط الذي لن تجده إال في أرضنا.
رئيس التحرير

في ذكرى

تفجيرات عمان....
مــن تاريخ عابق فوق الســنين ،ومجــد اعتلى ســحائب األيام ،نما
وعطاء ،مســتندًا إلى دعوة حمل لواءها آل هاشــم
الوطن وأزهر خيرًا
ً
منذ فجر الزمان ،دعوة للحق هبت كنفحة قوة وإيمان ،فســقت أرض
النخوة ودار النشــامى ،األردن الذي غدا مهد رســالة وشــموخ يعربي
زادته السنين نضارة وجمال ،ودولة حملت ضمير أمة العرب واإلسالم
قيادتها هاشــمية عربيــة ،وأهلهــا الطيب قديم في أنفســهم قدم
الشجر والحجر واإلنســان ،كرام هم أكرموا الضيف ،وأهل نخوة منعوا
هاشم
عن المستجير الظلم والعدوان ،ناصروا الحق والتفوا حول راية
ٍ
يقبضون على مبادئ الدين الحنيف بالنواجذ واألسنان.
مدير األمن العـام

اللـــًواء الركن

حسين محمد الحواتمة

وعلى العهــد مضى األردن منذ مئة عام ،حمل رســالته الحضارية
واحتضــن مبادئ الخير والعدل واالعتــدال ،ونبذ العنف والتطرف بكل
أنواعه واتجاهاته ،ولم يكتفي األردن بقيادته الهاشــمية بحمل هذه
الدعوة اإلنسانية النقية ،بل دافع عنها ،وعقد العزم على اتخاذ تدابير
عمليــة لمنع اإلرهاب الذي طفا على الســطح بصورته القاتمة المليئة
بالشر والبغي والدمار.
ورغــم ضعــف مــوارده ،آمــن األردن بغنــى قيمه وعظــم ثوابته
وبقدرته على اإلســهام فــي بناء منظومــة إنســانية متكاملة الرؤى
توفر لإلنســان واقعاً أكثر عدالً ،وأقل مرارة وألماً ،تحارب اإلرهاب في
نهج شــمولي وتنبذ األفــكار الداعية إلى الكراهيــة والعنف ،وتتصدى
لعصابات الشر واإلجرام.
وارث الثور ِة العربي ِة الكبرى ونهضة األمة وجالل ُة
ُ
واألردن
كيف ال؟
ُّ
حامل لوائِها ورسالتِها
الحسين،
ابن
الثاني
عبداهلل
الملك
األعلى
القائ ِد
ُ
ُ
َ
الوطــن إال على مبادئِها
ــي َد هذا
المدافــع عن قيمها وغاياتها ،وما ُ
ُ
ش ِّ
ُ
أســاس من الشــرعي ِة الهاشــمية
ٍ
العدل والحرية ،وعلى
على
القائم ِة
ِ
والعنف بجميعِ أشكالِه.
ِ
للتطرف
ِ
اإلسالم الحنيف الناب ِذ
وعلى نهجِ
ِ
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هــي دعوة قام عليها الوطن وما زالت حتى
أغضبت دعاة الشــر واإلرهاب ،فمــا كان منهم
إال أن ضربوا بشــرورهم عمان ،وأزهقوا أرواحاً
بريئة في تفجيرات التاســع من تشــرين الثاني
لعام  ،2005عندما استهدفوا أربعة فنادق في
عملية إرهابية نكراء راح ضحيتها ســتون أردنيا
بريئا نحسبهم عند اهلل شهداء ،وكان من جبن
المعتدين وضاللهم أن نســبوا فعلتهم للدين
الحنيف الذي هو منهم براء.
وكعــادة البلد الصامد الــذي ما الن في وجه
كل التحديــات ،نهــض األردن متماســكاً ،ونال
ممن أرادوا به شــرًا فضــرب معاقل المجرمين
ومضى في نشــر دعوة العدل واالعتدال ،حارب
اإلرهاب بقوة ،وســار على النهــج القويم تحت
قيادتــه الهاشــمية الحكيمــة يدافــع عن قيم
الدين الحنيف ،ويوضح للبشــرية براءة اإلسالم
من المدعين الخوارج ،ومن شــرهم المستطير
وفعلهــم األثيــم ،فكان األثــر والفــارق واضح
لمســاهمة األردن فــي تجفيف منابــع التطرف
واإلرهاب بكافة أشكاله لحماية البشرية في كل
مكان.
فــي ذكــرى تفجيــرات عمــان ،نســتذكر
شــهداءنا وشــهداء الوطن الذين ارتقوا طيلة
َ
مســيرته الخالدة ،نســتذكرهم وما نســيناهم
نســتنهض مــن ذكراهم معانــي َوحدتنا
إنما
ُ
ونســتلهم
ورباطة جأشــنا في وجه التحديات،
ُ
من بطوالتِهم معاني البذل والعطاء ،ونتنســم
ِ
تضحيات منتســبي قواتنا المســلحة
بكل الفخر

ٍ
مخلص روى
كل
وأجهزتنــا األمنيــة ،وتضحيــة ِ
مســير ًة حملــت رايــة الحــق والعــدل ،ابتدأت
برصاصــ ٍة من مكة ،مرورًا بمعان والكرك وإربد
دماء شــهدائِنا
والقــدس التي ال زالت
وعمــان،
ُ
ُ
محفور ًة على أســوا ِرها زكيــة يانعة على مدى
األيام.
ِ
تحديــات الحاض ِر
ِض ِم
واليوم ،وفــي خ ّ
الماثل ِ
المشهدين اإلقليميِ والدولي
ة على
ِ
ٍ
ٍ
صعوب ًة
وفــي
خضم مرحلة جديدة ال ت ُ
ِ
ِقل ُ
فــي جوانبها السياســي ِ
ة واالقتصادية عن
القائد
ِ
ما سبقها من مراحل ،يمضي جالل ُة
الملك عبداهلل
األعلى للقــوات المســلحة،
ُ
ابن الحســين حفظــه اهلل ،متقدماً
الثاني َ
الصفوف في مساعيه الشجاع ِ
ة والحكيمة
َ
مبــادئ األمة وعــن قيمها
عــن
ِ
للدفــاعِ
وعــن مقدســاتها ،ويمضــي مــن خل ِف ِه
مدفوعــون بانتمائِهم ألمتهم
األردنيون
َ
َ
مســتمدين منه الثق َة
ووالئِهم لقيادتِهم،
َ
بمقدرتِهم علــى صناع ِ
متخذين
ة الفارق،
ِ
َ
ِدهم طريقاً لتخطي
خلف قائ ِ
من وحدتهم
َ
مستبشرين
المستقبل اآلمن،
الصعابِ نحو
َ
ِ
جه الواثــق لبناء األردن
برؤى جاللتِــه ونه ِ
الحديث القــوي اآلمن المدافع عن حقوق
األمة ومبادئها ونهجها القويم.
رحــم اهلل شــهداء الوطــن ،وحفــظ
أهله ،فــي ظل الراية الهاشــمية الحكيمة
وأدام علــى األردن أســباب المنعة واألمن
واالستقرار.

جملة األمن العام  /العدد ٤٠7

5

مقاالت

طبعت بدعم من بنك القاهرة عمان رقم
اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
/٢٠٠٢/٨٨د
في مطابع الدستور التجارية

المراسالت

مديرية األمن العام ـ المملكة األردنية الهاشمية
البريد اإللكتروني alshorta.mag@psd.gov.jo :
الموقع اإللكتروني psd@psd.gov.jo :

رئيس التحرير
العقيــد محمــود صالح الشــياب

إرادة ملكيـــة بترفيــــــع

العقيد عامر حســـام السرطاوي

عبـــدهللا الثانـــي ولـــي

مدير التحرير
مسؤول التحرير
المقدم إيــاد نايف العمــــــــرو

األميـــر الحســـين بــــــن

العهــد إلــى رتبــة نقيــب

سكرتير التحرير

ولــي العهــد يرعــى

الرائد جمعه فهــــــــد العموش

حفـــل تخريـــج دورة
القيادات األمنيـــــ ــة

هيئة التحرير
النقيــب ياســر محمــود العودات

المستقبليـــــــــــــــــــة

المالزم ١فـــادي حـامـــد الترك
المالزم  ١فيروز احمد حتاحـــت
الوكيل ســيف وحيد الربيحات

التدقيق اللغوي
الوكيل معــاذ محمد الصبــح

الحواتمــة يستقبـــل

مديــر عــام الشــرطة

الفلسطينيــــــــــــــــــــة

متابعة وتنسيق
النقيــب رائـــــــد السعـــــود

األمـــن العام يتـــوج بلقب

الرقيــب وائل محمد الســمامعة

لخماســـي كـــرة القـــدم

المالزم ٢حسين علـــي الصمادي

اإلخراج الفني
المدني عبدالهادي نافع البرغوثي

6

جملة األمن العام  /العدد ٤٠7

بطولة «مايوركا» الدولية

لفـــرق األمـــن والشـــرطة

الفهرس

مقاالت

أخبار األمن العام
القيادة اآلمنة في فصل الشتاء  /العميد فـراس الصعوب
السياحة العالجية في األردن/بقلم العميد منهل الحجرات
مفهوم العمل وأهميته وفق المنهجية اإلسالمية /العقيد الدكتور سامر شفيق الهواملة
األمن الشخصي كأحد أهم المهارات الحياتية/العقيد فراس محمود الرشيد
		
الجمعيات التعاونية ودورها الريادي /اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي
قيادة درك الشمال نجاح واقتدار ونسيج السكينة في حوران /أجرى المقابلة المالزم 1أمين محمد العمري
إستراتيجيات إدارة المخاطر(الوقاية خير من قنطار عالج)  /إعداد العميد المتقاعد الدكتور خالد الربابعه
أحكام االستفادة من سَورة الغضب الشديد /العقيد المتقاعد الدكتور ناصر الصرايرة
/ Kأجرى اللقاء :المالزم أول /فيروز حتاحت

وحدة التفتيش 9

عمان /وليد سليمان
شارع الملك فيصل األول من أقدم وأرقى األماكن في َّ
اليوم العالمي للحد من خطر الكوارث  /المقدم طالل الجراح
أردن األمن واألمان قيادة قوات الدرك  /الرائد خالد بني عيسى
الجلطة الدماغية /الرائد أيمن الرياالت
عالقة المخدرات بحوادث المرور/المقدم المتقاعد انس الطنطاوي
االستخدام اآلمن لوسائل التدفئة /إعداد الرائد سند المناصير

الحسين الباني طيب اهلل ثراه /

الرائد خلدون السعودي

دور اإلعالم في بناء الوطن  /الرائد حمزة عبدهللا الوريكات
الهاشميون والعقيدة العسكرية/الرائد الدكتور احمد سالم الربيحات
التنمر اإللكتروني أنواعة وأثاره  /الرائد محمد عايد القاضي
اإلنترنت المظلم /النقيب عالء عواد عطيات
دور اإلعالم في مواجهة جائحة كورونا /الصحفي محمود كريشان
اإلصالح السياسي في األردن وفرص إشراك الشباب  /أ .عبد هللا حمدان الزغيالت
							
اإلشاعة  /المالزم أول هبه أحمد الرفاعي
متحف آرمات عمان يروي ذاكرة المئوية األولى/مدني فاطمة محمد الشوابكة
مفهوم اإلصالح والتأهيل في المؤسسات العقابية  /المالزم أول فارس الربضي
الشرطة المجتمعية المفهوم واإلستراتيجية  /المالزم ١الدكتور محمود الزيود

التغذية العالجيةلمتالزمة

القولون العصبي /مالزم أول أختصاصي تغذية محمد كمال أبو خيط

أهمية التقيد بتدابير السالمة العامة في المنازل/
مية عام في أردن الكرام /شعر الرائد جمعه العموش

إعداد المالزم ثاني محمد خطاطبة

()٦
()١٦
()١٨
()٢٠
()٢٢
()٢٤
()٢٦
()٢٨
()٣٠
()٣٢
()٣٦
()٣٨
()٣٩
()٤٠
()٤٢
()٤٤
()٤٦
()٤٧
()48
()50
()٥٢
()٥٣
()٥٤
()٥٦
()٥٧
()٥٨
()٥٩
()٦٠
()٦٢
()64

أخبار

إرادة ملكية بترفيع األمير الحسين بن عبدهللا
الثاني ولي العهد إلى رتبة نقيب

صدرت اإلرادة الملكية الســامية بترفيع
سمو األمير الحسين بن عبداهلل الثاني ،ولي
العهد ،إلى رتبة نقيب في القوات المسلحة
األردنية – الجيش العربي.
وقام جاللة الملك عبداهلل الثاني ،القائد
األعلــى للقــوات المســلحة ،بتقليد ســموه
الرتبة العســكرية الجديدة ،التي تلت رتبته
الحالية.
يشــار إلى أن سمو ولي العهد تخرج من
األكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست

فــي العــام 2017م .وحصــل ســموه خالل
السنوات الماضية على العديد من الدورات
التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية
فــي مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي
والقوات البحر ّية ،والطيران العمودي.
ّ
ويخدم ســموه ،منذ نحو  9شــهور ،في
كتيبــة األميــر الحســين بن عبــداهلل الثاني
اآلليــة 1/الملكيــة (أم الجيــش) التابعــة
للمنطقة العســكرية الوســطى قائد فصيل
مشاة آلي.

عبر صفحته الرسمية

مدير األمن العام :يهنئ سمو األمير الحسين بن
عبدهللا الثاني ولي العهد بترفيعة إلى رتبة نقيب

أســمى آيات التهنئة والتبريك نرفعها إلى
الفارس الهاشمي األمين ،الذي مضى على درب
األوليــن ،من آل هاشــم الغــر الميامين ،وعلى
نهج قائدنا المفدى ،فارســاً عربياً هاشــمياً في
جيش العروبة ،وأخاً ورفيق سالح.
نبــارك لســمو األمير الحســين بــن عبداهلل
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الثاني ولي العهــد ،ترفيعه إلى رتبة نقيب في
الجيش العربي المصطفوي ،سائلين اهلل – جلت
قدرته -بأن يكأله بعين رعايته وتوفيقه ،فـــي
ظل جاللة الملك عبــداهلل الثاني ،القائد األعلى
للقوات المسلحة حفظه اهلل ،وحفظ الوطن في
ظله موئالً للخير وأرضاً للسالم .

أخبار

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة
القيادات األمنية المستقبلية

رعى سمو األمير الحسين بن عبداهلل
الثانــي ،ولــي العهد ،حفــل تخريج دورة
القيادات األمنية المستقبلية الواعدة في
مديرية األمن العام.
ونقل ســمو ولي العهد ،خالل الحفل
الــذي أقيــم في مدينــة الملــك عبداهلل
الثانــي التدريبيــة تحيات جاللــة القائد
األعلى لجميع مرتبات األمن العام ،مؤكدًا
حرص جاللته على رفع مستوى الخدمات
األمنيــة وتطبيــق أفضــل الممارســات
بفاعلية وكفاءة.
وتابــع ســموه ،بحضور مديــر األمن
العــام اللــواء الركــن حســين الحواتمة،
وســمو األمير راشــد بــن الحســن قائد
الشرطة الخاصة تمريناً أمنياً للمشاركين
فــي الدورة مــن مختلف مرتبــات األمن
العام.
وتهــدف دورة القيــادات األمنيــة
المســتقبلية ،التــي أُطلقــت قبــل عــام
برعايــة ســمو ولــي العهد إلــى تأهيل
الضباط وضباط الصف في مديرية األمن
العام ضمن مســارات وظيفية تتضمن
العملياتي النوعي ،والمروري والقضائي
الشــرطي ،والجنائــي االســتخباري،
واإلصالحي السلمي واإلداري اللوجستي.
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أخبار

ً
مندوبا عن جاللة

الملك ،مدير األمن العام يقلد ميدالية

مئوية الدولة األولى لكوكبة من ضباط صف المديرية

مندوبــاً عــن جاللــة الملك عبــداهلل الثاني
القائــد األعلــى للقوات المســلحة ،قلــد مدير
األمــن العــام اللواء الركــن حســين الحواتمة،
ميداليــة مئويــة الدولــة األولــى ،لكوكبة من
ضبــاط صف مديرية األمن العام.
وكان جاللتــه قــد انعــم بوســام المئوية
علــى مديرية األمن العام فــي غمرة احتفاالت
المملكــة بذكرى الثورة العربيــة الكبرى ويوم
الجيــش ،ومئوية األمن العام ،تكريما ًلدورهم
الريادي في رفعة الوطن وتقدمه واســتقراره

علــى مــدى المئة عــام الماضية  .وهنــأ اللواء
الركــن الحواتمــة المكرميــن ،وكافــة منتســبي
األمن العام ،بالمكرمة الملكية السامية مستذكرًا
التضحيات التي بذلها أبناء هذا الجهاز من عاملين
ومتقاعديــن ،وشــهداء قدمــوا أرواحهــم فداء
للوطن في مسيرة امتدت منذ تأسيس الدولة.
وأقيمــت الفعالية فــي مديرية األمــن العام
بحضــور مســاعدي مدير األمن العــام وعدد من
كبار الضباط.

انطالق فعاليات

المؤتمر األوروبي العربي
األول ألمن الحدود

مندوباً عن رئيــس الوزراء الدكتور
بشــر الخصاونــة  ،رعى وزيــر الداخلية
مــازن الفراية حفــل إطــاق فعاليات
المؤتمــر األوروبي العربــي األول ألمن
الحدود والذي تنظمه الوكالة األوروبية
للحدود وخفــر الســواحل (فرونتكس)
واألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية
العــرب ( )AIMCالتابــع لجامعــة الدول
العربية بالتعاون والتنسيق مع مديرية
األمن العام.
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وعقــد المؤتمــر بحضــور مفوض
اإلتحــاد األوروبــي لشــؤون الجــوار
والتوســع اوليفــر فارهيلــي ،والمديــر
التنفيــذي للوكالة األوروبيــة للحدود،
وخفــر الســواحل فابريــس ليجيــري
،واألمين العــام لمجلس وزراء الداخلية
العرب الدكتور محمد بن علي كومان.
ويهــدف المؤتمــر لتطويــر حــوار
دولي حول أمن الحدود ومنع ومكافحة
تهريــب المهاجرين واالتجار بالبشــر،

والجريمة العابرة للحدود ،واإلرهاب.
وشــارك به أكثر من  100شخصية
من كبــار ممثلي ســلطات الحدود في
 44دولة مــن اإلتحاد األوروبي والعالم
العربي إضافة لهيئات دولية ذات صلة
باإلقليــم منهــا المفوضيــة األوروبية
ومكتــب األمــم المتحــدة لمكافحــة
المخدرات والجريمة والمنظمة الدولية
للهجــرة ،والمركــز الدولــي لتطويــر
سياسات الهجرة .

أخبار

مقاالت

الحواتمة يستقبل مدير عام الشرطة الفلسطينية
استقبل مدير األمن العام اللواء
الركن حســين الحواتمة في مكتبه،
مدير عــام الشــرطة الفلســطينية
اللواء يوســف الحلو والوفد المرافق
له.
وبحث اللواء الركن الحواتمة مع
الوفد الضيف ســبل وأوجه التعاون
فــي الموضوعــات ذات االهتمــام
المشترك.
وأكد اللواء الركن الحواتمة خالل
اللقــاء أن مديرية األمن العام تضع
كافة خبراتهــا لخدمة العاملين في
األجهزة األمنية من الدول الشقيقة،
مشيرًا إلى مســتوى التعاون القائم
سيما في
مع الجانب الفلســطيني ال ّ
المجــاالت التدريبية وبنــاء القدرات
الشــرطية .مــن جانبه أشــاد مدير

الشــرطة الفلســطينية ،بالمستوى
الــذي وصلت إليــه مديريــة األمن
العام فــي األردن ،والعالقة القائمة
بيــن جهــازي األمــن فــي البلدين

الشقيقين ،مؤكدًا تطلعه لمزيد من
التعاون في مجال التدريب والخبرات
الشــرطية ،وبما يســهم في خدمة
الشعبين الشقيقين.

ً
امتدادا
األمن العام ٌيطلق الحملة الشتوية على المركبات
لحملة معا ًنصل آمنين للحد من حوادث السير

باشرت مديرية األمن العام حملتها المرورية الشتوية
للتأكد من صالحيــة المركبات للمســير اآلمن خالل فصل
الشتاء.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا لحملة «معاًنصل آمنين للحد
من حوادث السير ،والهادفة للحفاظ على أرواح المواطنين
ومســتخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة .وتشــتمل
الحملة التي تنفذها اإلدارات المرورية ( الســير ،الترخيص،
الدوريات الخارجية) على تدقيق جاهزية للمركبات ،والتأكد
من صالحيتها الفنية للمســير علــى الطرقات خالل فصل
الشــتاء ،وقدرتها علــى التعامل مع الظــروف الجوية مثل
تســاقط األمطار والثلوج وغيرها .ويتم خالل الحملة التأكد
من صالحية األجــزاء المهمة من المركبــة ،والمؤثرة مثل
اإلطــارات واإلنــارة ،والزجاج ،والمســاحات والمياه الخاصة
بمحــرك المركبــة ،والتأكــد من عمــل (الدفايــات) داخل
المركبات العمومية وغير ذلك من األجزاء مثل «الداليات»
فــي المركبات الثقيلــة ،أو أي نواقص تؤثــر على صالحية
المركبة أو يتســبب فقدانها بخطر للمركبة أو لمستخدمي
الطريق خالل فصل الشتاء.
وتؤكد المديرية أنه لن تسجل مخالفات على المركبات
التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة ،ولكن سيعطى
إشعارًا ومهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليصوب ويراجع
الخلل ومراجعة أاي قســم للســير أو الدوريات الخارجية أو
الترخيص لتصويب وضعه.
كمــــــا ٌيوضع ملصقاً على الزجاج األمامــــي للمركبة
الجاهزة يفيد بأنها (جاهزة فنياً)  ،وفي حال عدم تصويب

المخالفة خـــــــالل األسبـــــوع ستحرر مخالفة وتحول الى
إدارة الترخيــــــــص إلجراء الفـحص الفني للمركبة .
وتدعو مديرية األمن العام المواطنين كافة بضرورة
تفقــد صالحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشــتاء
المختلفة ،وإجراء أعمــال الصيانة الالزمة لها حفاظاً على
سالمتهم وسالمة اآلخرين ،وتجنباً إلعاقة حركة السير في
حال تعطلها بسبب الظروف الجوية.
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أخبار

مدير األمن العام

يزور مديرية اإلعالم والشرطة المجتمعية
• (اللواء الركن)

الحواتمة  :يؤكد

على أهمية اإلعالم
األمني في إيصال
الرسالة اإلعالمية

ومد جسور

التعاون والثقة مع
المواطنين.
• الحواتمة :الشراكة

الوطنية مع وسائل

اإلعالم ضرورة ال

غنى عنها لخدمة

المجتمع وتمتين

الجبهة الداخلية في
مواجه التحديات.

• الحواتمة :نسعى

لبناء منظومة

إعالمية أمنية تواكب
التطورات وتسهم

في ترسيخ األمن
ونشر التوعية.
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أكــد مديــر األمــن العــام اللــواء
الركــن حســين الحواتمة علــى أهمية
الــدور الذي تقوم بــه مديرية اإلعالم
والشــرطة المجتمعيــة فــي نشــر
التوعيــة ،وإيصــال الرســالة اإلعالمية
الصادقة ،ومد جســور التعاون والثقة
مع المواطنين.
وأشــار الحواتمة خــال زيارته إلى
مديرية اإلعالم والشــرطة المجتمعية
إلــى دور اإلعــام األمنــي فــي تمتين
الجبهــة الداخليــة مــن خالل شــراكة
وطنيــة مــع المؤسســات اإلعالميــة
ووســائل اإلعالم كافــة ،وهي ضرورة
ال غنــى عنها فــي مواجهــة التحديات
وترســيخ القيــم وقطع الطريــق على
اإلشاعات.
ولفت الحواتمة إلى دور اإلعالم في
معالجــة العديد من القضايــا وتعزيز
الســلوكيات اإليجابيــة التــي تســهم
في حفظ األمن والســلم المجتمعيين
والتصدي للظواهر الســلبية التي تؤثر
علــى المجتمــع ،مؤكدا علــى ضرورة
تعزيــز التوجيــه المعنــوي ومســاندة
منتســبي األمــن العــام مــن خــال
اإلجراءات واللجان المعنية .
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وأكــد على ســعي مديريــة األمن
العــام لبناء منظومــة إعالميــة أمنية
تقــوم علــى المهنيــة والمصداقيــة
وتواكــب العمــل اإلعالمــي الحديــث
وتســتجيب للمتغيــرات والتطــورات
معربــاً عن شــكره وتقديــره للجهود
المبذولة من منتســبي مديرية اإلعالم
والشــرطة المجتمعية لمــا تقدمه من
توعية واســتجابة لكافة األحداث التي
تهــم المواطنيــن ووســائل اإلعــام
وإلســهامها المتواصــل فــي خدمــة
المجتمع وترسيخ القيم الحميدة.
واطلــع مديــر األمــن العــام خالل
الزيــارة على أهــم المنجــزات وأعمال
التحديــث والتطويــر فــي إذاعة األمن
العــام ،ومديريــة اإلعــام والشــرطة
المجتمعية ،ومنها إعادة بناء وتحديث
المعدات واالستوديوهات القادرة على
بث الرسائل اإلعالمية بقالب حديث.
كمــا اســتمع إليجــاز عــن أهــم
المبــادرات التوعويــة الجاريــة ومنها
الحملــة الوطنيــة للحــد مــن حــوادث
الســير «معاً نصــل آمنين» ومشــروع
بنيان الهادف إلى توعية أفراد األســرة
وتمكين الشــباب وأفراد المجتمع من
فئات عمرية مختلفة.

أخبار

الحواتمة يفتتح دورة اإلدارة الشرطية العليا
للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

افتتح مدير األمن العام اللواء الركن حســين
الحواتمة ،في أكاديمية الشــرطة الملكية ،دورة
اإلدارة الشــرطية العليا للضباط ،والتي يشــارك
بها عدد من كبار الضباط برتبة عميد وعقيد .
وبين اللواء الحواتمة أن مديرية األمن العام
ماضية في تنفيذ التوجيهــات الملكية الحكيمة
الداعيــة إلــى تطوير العنصــر البشــري ،وإعداد
القيــادات القادرة على ترســيخ ســيادة القانون
وإنفاذه بثقة وحكمة.
وأكــد مدير األمن العام علــى أهمية مواكبة
االحتياجــات األمنيـــة ،واالســـتجابة للتحديــات
والمتغيــرات مــن خــال إســتراتجيات تدريبية
تستشــرف المســتقبل ،وتحاكي الواقع بأساليب
علمية وتدريبية حديثة تتبنى أفضل الممارسات
واألفكار الرائدة.
ووجــه اللــواء الركــن الحواتمــة جميــع
المشــاركين إلى ضرورة االلتزام بمبادئ الرسالة
األمنية النبيلة في صون مقدرات الوطن وحفظ
أمــن المواطن في إطار من الشــفافية واحترام
حقوق اإلنسان.

ومــن جانبة قــدم آمــر أكاديمية الشــرطة
الملكيــة العميد الدكتور محمد مبيضين شــرحا
حول مســاقات الــدورة وأهدافهــا والمواضيع
المتخصصــة التــي تشــتمل عليهــا ،واللقاءات
المنعقــدة خاللها مــع ممثلين مــن القطاعات
كافة ،لتمكين القادة من اتخاذ القرارات بكفاءة
عاليــة ،وتنفيذ اإلســتراتيجيات والخطط األمنية
التي تكفل الحفــــــاظ علـــى األمن واالستقرار
في كافة النواحي االجتماعية واالقتصادية.

مدير األمن العام :ما نقدمه من خدمة للمجتمع هو
تنفيذ لتوجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني

أكد مدير األمن العام اللواء الركن حســين
الحواتمــة أن كل مــا يقــوم به رجــال األمن
العام مــن جهود مجتمعية وإنســانية ما هو
إال تنفيــذ لتوجيهــات القائد األعلــى للقوات
المسلحة جاللة الملك عبداهلل الثاني بضرورة
مســاعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم

أنــى كانــوا،وكان الحواتمــة قد أوعــز لكافة
وحــدات وتشــكيالت مديريــة األمــن العــام
بالعمــل الفوري لتلبيــة نداء واســتغاثة أحد
المواطنين لتوفير ( )120وحدة دم الستكمال
عالج ابنه الذي يرقد على ســرير الشفاء بأحد
المستشفيات .
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أخبار

ً
عربيا في مؤشر أكثر الدول
األردن الثاني
ً
ً
دوليا
أمانا والسادس عشر

تقرير صادر عــن أحد أهم مراكز
البحث الدولية لرصد مستوى الشعور
باألمــان ،والثقــة بأجهــزة األمــن
وقدرتها على إنفاذ القانون.
واصــل األردن تقدمه الكبير على
مؤشــر «القانون والنظــام العالمي»
حســب تقرير بحثي صــادر عن واحد
من أهم مراكز البحث في مجال األمن
وســيادة القانون الدوليــة ،ليحل في
المركز الثاني عربياً ،والســادس عشر
على مستوى العالم.
وحقــق األردن قفــزة كبيــرة في
مجال األمن حسب مؤسسة «غالوب»
الدولية للدراســات واألبحــاث األمنية
المختصــة برصــد مســتوى األمــن
وســيادة القانــون ،ومــدى الشــعور
باألمان.
وتقــدم األردن تبعاً وفق مؤشــر

غالوب ،من المركز الخامس عربياً إلى
الثانــي عربياً ،ومن المركــز  34دولياً
إلى المركز الســادس عشــر ،متفوقاً
علــى دول مثــل الســويد وألمانيــا
والواليات المتحدة ،في قائمة شملت
 115دولــة شــملها التقريــر للعــام
2021م.
واعتمــد التقريــر الصــادر عــن
مؤسســة «غالــوب» األمريكيــة فــي
تحليلــه العلمــي على عدة مؤشــرات
فرعية من أهمها قياس مدى شــعور
الســكان باألمــان ،ومــدى ثقتهــم
بأجهزة األمــن المحلية وقدرتها على
إنفاذ ســيادة القانون في الدول التي
يعيشون بها.
وتصدرت النرويج المؤشر الدولي
برصيد  94نقطة من أصل 100بينما
احتفظــت دولــة اإلمــارات العربيــة
بالمركــز الثانــي دوليــاً  ،وبصدارتها

ً
آمنين»
صل
«معا نَ
ُ
َ

للمؤشــر على مســتوى اإلقليم ب93
نقطــة ،تلتهــا اإلمــارات فالصيــن
وجمعــت األردن  89نقطــة من أصل
مئــة ،بينمــا حلــت فنزويال فــي آخر
القائمة للدول األقل أمنا ب 53نقطة.

حملة وطنية

للحد من حوادث السير يطلقها األمن العام
أطلقــت مديرية األمن العــام ،حملة وطنيــة للتوعية
صل
المرورية والحد من حوادث الســير تحت شــعار «معاً َن ُ
آمنين» والتي تأتي تنفيذًا لــرؤى وتوجيهات القائد األعلى
َ
للقوات المســلحة جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
في الحفاظ على أرواح المواطنين ،وأمنهم وسالمتهم.
وأوعز مدير األمن العام اللواء الركن حسين
الحواتمة إلى كافة تشكيالت ووحدات مديرية
األمن العام ،للبدء بحملة تشــاركية يساهم
بهــا كل المواطنيــن الذيــن نعــول علــى
نخوتهم ،وحبهم لوطنهم ،وتهدف لتعزيز
ثقافة مرورية تقوم على االلتزام بقواعد
الســير وتجنب المخالفات المرورية خاصة
الخطرة منها.
وقالــت المديريــة مــع بــدء حملتهــا
إن مــا نراه من حوادث ســير مؤلمــة تتكرر
ألســباب كان من الممكن تجنبهــا ،أمر يدعونا
جميعــاً للوقوف معاً ،مؤكدة أن الحل يكمن في تضافر
الجهود لترسيخ ثقافة مرورية مستمدة من قيمنا األصيلة
نتجنب من خاللها ســلوكيات ومخالفات خطرة تهدد أرواح
مواطنين يمثــل كل منهم قرة عين ألســرة نحزن لحزنها
ونفــرح لبقاء أفرادها آمنين ،وبينــت المديرية أن الحوادث
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الناتجة عن األخطاء البشــرية تتسبب بما يقارب  % 98من
الحــوادث المرورية والتي يذهب ضحيتها أبرياء وتتســبب
بخســائر كبيرة في الممتلكات ،وهي أســباب من الممكن
تالفيها في حال وقوفنا معاً والتزامنا بقواعد المرور ولفتت
المديريةإلــى أن التشــارك والتعــاون كان الطريــق
للتغلــب على العديــد من التحديــات والظواهر
السلبية من خالل نماذج تشاركية جمعت رجل
األمــن والمواطن ،مؤكدة على اســتطاعتنا
تكرار هذه النماذج للحد من حوادث السير .
ودعــت مديريــة األمــن العــام كافة
المواطنيــن والمؤسســات للمســاهمة
فــي هذه الحملة من خــال أدوار الرقابة
والتوعية واإلرشــاد ،إذ جاء شــعار الحملة
آمنين ) تعبيرًا عن المســؤولية
صل
(معاً َن ُ
َ
الجماعية لكافة مكونات المجتمع من جهات
رسمية وأهلية ومجتمعية .وكما دعت مديرية
األمن العام جميع وســائل اإلعــام المختلفة والتي لم
تتــوان يوماً عن تقديــم الدعم لمديريــة األمن العام في
َ
إيصــال رســائلها ،للمســاهمة في هــذه الحملــة وتبنيها
ومساندة الجهود المبذولة إلنجاحها ونشر الوعي والثقافة
المرورية.

أخبار

مديرية األمن العام تُ طلق الحملة الوطنية لحماية البيئة
أطلقت مديرية األمن العام
الحملــة الوطنيــة لحمايــة البيئــة
«بيئتنــا  ...رئتنــا» ،والتــي تأتــي
تنفيــذًا لــرؤى وتوجيهــات جاللة
الملك عبداهلل الثاني القائد األعلى
للقــوات المســلحة فــي الحفــاظ
علــى البيئــة والطبيعــة ،وتعزيــز
استدامتها في األردن.
وأوعــز مدير األمــن العــام ،اللواء الركن حســين
الحواتمة ،إلى كافة تشــكيالت ووحدات مديرية األمن
العــام ،للبدء بحملــة وطنية مجتمعية تعزز الســلوك
اإليجابي تجاه البيئية ،وتحافظ على الموارد الطبيعية
والمواقع السياحية التي يزخر بها الوطن.
ومندوباً عن اللواء الركن الحواتمة ،أطلق المساعد
لإلدارة والدعم اللوجســتي العميد الركن معتصم ابو
شــتال الحملة البيئية فــي إطار مشــروع األمن العام
للتخضير والذي جاء احتفاالً بمئوية الدولة.
وبيــن أن كافــة تشــكيالت مديرية األمــن العام
وفي كافة المحافظات تســاند هذه الحملة وبإشــراف
مباشر من قادة أمن األقاليم ومديري الشرطة والدرك
والدفاع المدني ،انطالقاً من دور مديرية األمن العام
فــي توفير األمن البيئي ومســؤوليتها المجتمعية في
إثراء قيم المواطنة وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد
الطبيعية والبيئة.

وأوضح أبوشتال أن هذه الحملة تقام بالتعاون مع
الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ،مشيرًا إلى أن
اآلالف من المواطنين انطلقوا لدعم هذه الحملة وفي
كافة مناطق المملكة في لفتة حضارية مشرفة ،داعياً
الفعاليات الشعبية وأبناء المجتمع للمشاركة في هذه
الحملة النابعة من قيمنا وثقافتنا.
كما أكد على األدوار األمنية والقانونية التي تضلع
بهــا اإلدارة الملكية لحماية البيئة والســياحة لحماية
البيئة والطبيعة والمواقع الســياحية ،فضالً عن الدور
الكبير الذي تقــوم به مديرية الدفاع المدني ســنوياً
لمنع الحرائق والتعامل مع المتغيرات الجوية.
وتشمل المبادرة عددًا من الخطط وبرامج التوعية
والتثقيف البيئــي ،واألعمال التطوعية ،وحمالت زراعة
األشجار ،إضافة إلى الرقابة التي تنفذها اإلدارة الملكية
لحماية البيئة والســياحة لمنع المخالفات وضبطها ،ال
ســيما المتعلقة باإللقــاء العشــوائي للنفايات وطرح
األنقاض ،وغيرها.

مديرية األمن العام تحتفل بتخريج دورة اإلعالم األمني للضباط
احتفلــت مديرية األمن العام بتخريــج دورة اإلعالم
األمني للضباط التي عقدت في مديرية اإلعالم والشرطة
المجتمعية ،والتي تأتي ضمن الخطة التدريبية لمديرية
األمــن العام ،وتجســيدًا ألهميــة الدور الــذي تقوم به
مديرية اإلعالم والشــرطة المجتمعية في نشــر التوعية
بمختلف أشكالها بين شرائح المجتمع كافة  ،من خالل ما
تقدمه من محتوى إعالمي وثقافي وأمني واجتماعي عبر
وسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة
وتضمنــت الــدورة التي شــارك فيهــا() 14ضابطًا من
مختلف وحدات مديرية األمن العام والقوات المســلحة
األردنية واألجهزة األمنية ،واستمرت على مدار أسبوعين
تضمنــت العديد من المحاضرات النظرية والعملية ،في
مواضيع اإلعالم الرقمي ،وإدارة األزمة إعالمياً ،واحترافية
تقديم التقارير اإلخبارية ،إضافــة إلى تطبيقات عملية
علــى كيفية إجراء المقابــات التلفزيونية ،قدمها نخبة
من المحاضرين المتخصصين في شتى صنوف اإلعالم.
وتسعى مديرية اإلعالم والشــرطة المجتمعية من
خالل عقد هذه الدورات مواكبة التطورات التي يشهدها

قطــاع اإلعــام مــن خــال تحديــث وتطويــر األجهزة
والمعــدات الالزمــة لنقــل الرســالة اإلعالميــة األمنية
وتطوير مهارات العاملين في مديرية اإلعالم والشرطة
المجتمعية من خالل إشــراكهم بالــدورات المتخصصة
التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتمكنهم من تقديم
واجباتهم ونقل الرسالة اإلعالمية األمنية بأعلى درجات
الحرفية والتميــز ،وفي نهاية الحفــل وزع راعي الحفل
الشهادات على الخريجين.
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أخبار

مديرية األمن العام

تحصد  ٣جوائز عربية في

مجال التوعية وجائزة التميز الحكومي العربي

• ثالث جوائز عربية

حصدتها مديرية

األمن العام في مجال

التوعية بأقل من
اسبوعين ...

 جائزة البرنامجاألمني التوعوي
(العين الساهرة).
 البرنامج اإلذاعيالديني (رحماء بينهم).
 البرنامج اإلذاعيالديني (رحماء بينهم).
 جائزة المركز الثانيفي المسابقة الدورية
لالفالم الحماية
المدنية(.الدفاع
المدني).

•حمالت توعوية

وبرامج مجتمعية

مستمرة ،تطلقها

مديرية األمن العام
وتعزز الشراكة مع
المواطن.

•مدير إدارة
ترخيص السواقين
والمركبات يتسلم

جائزة التميز

الحكومي العربي.

16

تسلم مدير إدارة ترخيص السواقين
والمركبــات العميد رامــي الدباس ،في
القاهــرة شــهادة التميــز ودرع التميــز
عن جائزة التميــز الحكومي العربي في
مقــر المنظمة العربيــة للتنمية اإلدارية
جامعة الــدول العربية ،وســلم المديرالعــام للمنظمة الدكتــور ناصر الهتالن
القحطاني الجائزة للعميد الدباس ،لفوز
مديريــة األمــن العــام (إدارة ترخيــص
الســواقين والمركبــات) بجائــزة التميز
الحكومــي العربي بدورتهــا األولى ،عن
فئــة أفضل تجربــة تطويريــة حكومية
لمشــروع الترخيــص المتنقــل الــذي
أطلقتــه مديريــة األمن العام وســاهم
فــي التخفيف عن المواطنيــن والتوفير
فــي الجهود والنفقــات ،بمبادرة خالقة
وفاعلــة وتُعــد جائزة التميــز الحكومي
العربــي األولــى مــن نوعهــا ،واألكبــر
على مســتوى العالم العربــي في مجال
التطويــر اإلداري والتميــز المؤسســي
الحكومــي تحــت مظلــة جامعــة الدول
العربية ،بالشراكة بين حكومة اإلمارات
والمنظمــة العربيــة للتنميــة اإلداريــة
وشــملت  15فئة ،نافســت فيها 5000
مشاركة ،وأكثر من  1500طلب ترشح .
كمــا حصــدت مديريــة اإلعــام
والشــرطة المجتمعية في مديرية األمن
العــام جائزتيــن فــي مهرجــان األردن
لإلعــام العربي لدورتــه الرابعة ،والتي
عقــدت في العاصمــة األردنيــة عمان،
وشــارك به عدد كبير من المؤسســات
والشخصيات اإلعالمية والفنية العربية .
واســتلم الجائزتيــن مندوبــاً عــن
مديريــة األمــن العــام العقيــد محمود
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الشياب ،عن البرنامج التلفزيوني األمني
التوعــوي (العيــن الســاهرة) والبرنامج
اإلذاعي الدينــي (رحماء بينهــم) والذي
يبث على إذاعة األمن العام.
وارتفع عــدد الجوائز التــي حققتها
مديرية األمن العام فــي الفترة األخيرة
في مجال التوعية إلى  3جوائز - ،إضافة
إلى جائزتــي المهرجان العربي  -فوزها
بالمركــز الثاني في المســابقة الدورية
لألفالم المتعلقة بالحماية المدنية لعام
٢٠٢١م والتــي نظمتهــا األمانة العامة
لمجلــس وزراء الداخليــة العــرب تحــت
عنــوان (دور أجهــزة الحمايــة المدنيــة
«الدفــاع المدني» فــي مواجهة جائحة
كوفيــد  ،19 -وتســلم الجائــزة مديــر
الدفــاع المدنــي العميد أنــور الطراونة
فــي تونــس ،عــن الفيديــو التثقيفي
الذي أعدتــه مديرية اإلعالم والشــرطة
المجتمعية عن جائحة كورونا وإجراءات
الدفاع المدني للحد من انتشار الوباء.
ويذكــر أن مديريــة األمــن العــام
حققــت قفــزات كبيــرة فــي مجــال
اإلعــام األمنــي والتوعيــة المجتمعية،
وبلغت صفحاتها الرســمية على مواقع
التواصل االجتماعي والتي تضم ماليين
المتابعيــن ،أرقامــا غير مســبوقة على
مســتوى التفاعل الشــعبي فضــاً عن
الحمــات المجتمعيــة الهادفــة لتعزيز
التشــاركية بين رجل األمــن والمواطن
وبما يســهم في ترسيخ سيادة القانون
والحفاظ على األمن والطمأنينة ،ومنها
حملة الحد من حوادث السير «معاً نصل
آمنين» والحملــة الوطنية لحماية البيئة
«بيئتنا ...رئتنا» ،وغيرها.

أخبار

فرسان األمن العام:يظفرون بالذهب في البطولة
الدولية اللتقاط األوتاد باللباس التقليدي

ظفر فرســان فريق األمن العام بالذهب في البطولة الدولية
اللتقاط األوتاد باللباس التقليدي ،والتي اختتمت منافساتها في
سلطنة ُعمان مؤخراً ،وبمشاركة ( )32فارسا يمثلون ( )16دولة .
حيث توج الفارسان (حسام الخزاعلة  ،ادحيم حسين) بذهبية
الفــرق في منافســة االســتعراض بالســيف ،وفضية منافســة
االســتعراض بالرمح ،فيما توج الفارس (ادحيم حســين) بفضية
منافسة الفردي بالسيف .
ومــن الجدير بالذكــر أن فريق األمــن العام يعتبــر الفريق
الوحيد الذى يمثل المملكة االردنية الهاشمية في هذه الرياضة .
وعلى هامش البطولة شــاركت المالزم ثانــي مها الجازي بدورة
التأهيل الدولية للحكام (الشارة الذهبية)  ،لتصبح أول حكم دولي
نسائي تحصل على الشارة الذهبية في األردن .
وشاركت مديرية االمن العام في البطولة بوفد ترأسه العقيد
الدكتور محمد الزوايدة  ،وعضوية الرائد احمد الخريسات ،المالزم
أول كاسب السعود ،والحكم المالزم ثاني مها الجازي ،والالعبين
( المالزم ثاني حسام الخزاعلة  ،والعريف ادحيم حسين) .

األمن العام يتوج بلقب بطولة «مايوركا» الدولية
لخماسي كرة القدم لفرق األمن والشرطة

أضاف منتخب مديرية األمن العام
لخماســي الكــرة ،إنجازا دوليــاً رياضياً
جديــدا لــأردن ،وتــوج بلقــب بطولة
مايــوركا الدوليــة لفــرق األمــن بعد
فوزه في المباراة النهائية على شرطة
إشبيلية اإلسباني بهدفين دون رد.
وجــاءت المباراة النهائية قوية من
الجانبيــن ،إال أن فريــق األمــن العــام
األردنــي أثبت علو كعبه ليخرج منتصرًا
في اللقاء ،ومحققا العالمة الكاملة في
المباريــات التــي خاضها وبــأداء الفت
تسيد به فرق البطولة التي أقيمت في
جزيرة مايوركا اإلسبانيةبمشاركة ()60
فريقــا يمثلــون ( )40دولة من مختلف
أنحاء العالم.
وكان منتخــب األمــن العام تصدر
مجموعتــه في الدور األول من البطولة
بسبعة انتصارات ،كان أولها على فريق
الشــرطة الكندي بنتيجــة ( )3-0وعلى
شــرطة ايرلندا ( )2-0وشرطة اسبانيا
( ، )1-0وشرطة البرتغال ( )2-0وشرطة
هولندا ( ، )4-0وشرطة المغرب (، )2-1
وشرطة بلجيكا (.)2-0

وفــي الــدور الثاني تغلــب فريق
األمن العام األردني على فريق شــرطة
سانتا بونسا االســباني وبنتيجة ()3-0
وفــي ربع النهائــي تفوق علــى فريق
شــرطة المانيا بنتيجــة ( ، )2-1قبل أن
يحــرج فريق شــرطة مدريــد ويهزمه
في الــدور نصف النهائي بنتيجة ()3-1
ليصل النهائي ويتوج بالبطولة.
ويذكــر أن منتخــب األمــن العــام
لخماسي الكرة يضم نخبة من الالعبين
المميزين الواعديــن وأصحاب الخبرة،

ويعــد واحــدًا مــن أفضل فــرق األمن
في خماســيات الكرة في العالم ،وتوج
بالعديد من األلقاب والبطوالت الدولية.
وشــاركت مديريــة االمــن العــام في
البطولة بوفد ترأسه العقيد الركن ينال
الجــازي  ،وضم الرائد مصعب الرحاحلة
 ،والنقيب وليد ميخائيل مدرباً للفريق،
واإلداري محمد ابو زيد والالعبين (نور
الدين الخزاعلة  ،بهاء الكسواني  ،بهاء
البرقاوي مجــدي قنديل  ،صالح الدين
مســعد  ،انــس المحســيري  ،ابراهيم
عزمي احمد الغراغير  ،سيف الديات).
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القيادة اآلمنة
في فصل الشـتاء

العميد فـراس الصعوب

مد�ير إدارة السـ�ير

دأبــت مديرية األمــن العام
علــى تنفيذ البرامــج والمبادرات
التي من شأنها ترسيخ سلوكيات
الســامة العامــة ونشــر الوعي
المروري وتعزيز الدور المجتمعي
فــي المعادلة المروريــة ،تنفيذًا
للتوجيهــات الملكيــة الســامية
بإيالء حوادث المرور جل االهتمام
للحفاظ على أرواح وممتلكات كل
من يعيش علــى أرض المملكة
األردنية الهاشمية.
فقــد اعتمـــدت مـديـريـــة
األمــن العام عددًا مــن األهداف
اإلســتراتيجية التي تســاهم في
تحقيق األهداف الوطنية لتحقيق
المعاييــر الدوليــة في الســامة
المرورية لخفض عــدد الحوادث
ونتائجهــا ،بغيــة الوصــول إلى
مرور آمن على الطرقات ،ومنها:
الحــد مــن الحــوادث المروريــة
ونتائجهــا البشــرية والماديــة
وتأمين حركة مرورية آمنة والحد
من االزدحامــات المرورية ،ورفع
مســتوى الوعــي المــروري لدى
شــرائح المجتمع كافــة ،جنباً الى
جنب مع رفع كفاءة العاملين في
اإلدارات المرورية ،وعليه أطلقت
عــدد مــن الحمــات والمبادرات
التوعويــة كان آخرهــا حملــة
“معــاً نصل آمنيــن” التي تقوم
على رؤية أمنية حضارية تجســد
العالقــة التكاملية بين المواطن
والكــوادر األمنيــة والمروريــة
وتجذيــر مفاهيــم الثقافـــــــة
المرورية.
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وتُعــد حملــة الشــتاء  ..مــن الحمالت التي تباشــر
اإلدارات المروريــة بتنفيذهــا للتدقيــق علــى صالحية
الســيارات وجاهزيتها الســتقبال فصل الشــتاء لضمان
سالمة الســائقين ومســتخدمي الطريق والمركبات ،إذ
تركز الحملة على األجزاء الرئيسة التي يجب على السائق
تفقدها وصيانتها قبل دخول فصل الشتاء ،الذي يتميز
بظروف جويــة صعبة ،كصالحية اإلطارات بشــكل عام
وعمــل ماســحات الزجــاج وصالحية األضويــة األمامية
والخلفيــة وغيرهــا ،إضافــة لتفقــد أجزاء فنيــة أخرى
متعلقة بالسالمة بشكل عام كحزام األمان وعدم وجود
ما يعيق الرؤيــة على نوافذ المركبــة وقانونية لوحات
األرقام ووضوحها ومراعاة تثبيتها في مكانها الصحيح.

االستعداد للقيادة في فصل الشتاء :

تكثر الحــوادث المروريــة في فصل الشــتاء ،وذلك
بســبب نزول المطــر والظروف الصعبــة المرافقة لهذا
الفصــل ،ممــا يتطلب اســـتعداد كـــافيا للقيــادة في
تلك الظروف ،كما تتســبب االنزالقــات في وقوع الكثير
مــن الحــوادث المرورية جــراء امتزاج األمطــار باألتربة
المتراكمة على الطرقات خالل الفصول الســابقة وجود
المواد البترولية وغيرها ،وعند ســقوط األمطار للمرات
األولــى خــال فصل الشــتاء ،فإن هذه المواد وبســبب
األمطار تتحول لمادة لزجـة تسـاعد على عملية االنزالق
بحيــث يصبــح الســائق غير قــادر على الســيطرة على
مركبته لعدم قدرة إطارات المركبة من التماســك على
سـطح الطريق رغم استخدام الفرامل .

ومــن هنــا يتوجب علــى الســائق في هذه
الحالة اتخاذ االحتياطات التالية للمحافظة على
سالمته:
أوال  :تخفيف السرعة والتقليل من استعمال الفرامل
واالستعاضة عنها باستعمال الغيارات العكسية.
ثانيا :توخي الحيطة والحذر والتزام أقصى المســرب
اليمين.

ثالثا :ترك مســافة آمان كافية أكثر مما هو مطلوب
في الظروف العادية.

وخالل “حملة الشتاء” سيقوم العاملون في
اإلدارات المرورية المكلفة بعملية التدقيق ترافقهم
طواقم متخصصة بالفحص الفني من إدارتي
الترخيص والصيانة بإيقاف المركبات بمختلف
أنواعها للتأكد من صالحيتها من خالل فحص األجزاء
الرئيسة في المركبة لدورها في القيادة اآلمنة خالل
مختلف الظروف الجوية وخاصة في فصل الشتاء مما
يتطلب تعاون السائقين ومستخدمي وسائل النقل،

تشمل الحملة التركيز على تجهيزات المركبة
المتعلقة باستقبال فصل الشتاء بشكل
خاص ،ومن أهمها مايلي:

التأكد من صالحية ماســحات الزجاج وأنها تعملبشكل جيد إضافة إلى بخاخ المياه.
التأكــد من صالحيــة األضوية األماميــة والخلفيةوالغمازات والعاكســات وضوء الرجوع إلى الخلف
والفرامل وعدم وجود أي عوائق أخرى.
التأكــد مــن قانونيــة لوحــات األرقام مــن حيث( وضــوح األرقــام  ،محبــرة بشــكل جيــد  ،مثبته
بالمكان الصحيح ) مع التركيز على اآلليات الثقيلة
(القالبــات  ،الصهاريج  ،الشــاحنات ...،الخ) والتي
يقوم ســائقوها بنزع األرقــام الخلفية أو وضعها
خلف الصدامات وفــي أماكن غير مرئية ويصعب
مشاهدتها.
التأكد مــن صالحية اإلطارات بشــكل عام وعدموجود أجســام بارزة من محورها وأن ال يقل عمق
الفــرزات عن ( )1ملم وأن تكــون خالية من الرقع
والشقوق.
التأكد من وجــود المرايا على الجانبين بالنســبةلســيارات الشــحن والحافــات وســيارات الركوب
المتوسطة.
التأكد من عدم وجود أي عوائق كالصور والستائربأنواعهــا والملصقات على زجــاج المركبات التي
تحجب الرؤيا عن السائق وعدم وجود كتابات داخل
المركبة أو خارجها مهما كان نوعها أو شــكلها أو
مضمونها ما لم تكن مرخصة لهذه الغاية .

التأكد مــن عدم وجود الدخان الكثيف من عوادمالمركبات وخاصة العاملة منها على وقود الديزل.
التأكــد من تجهيز المركبات العمومية المخصصةلنقل الــركاب من حيث اللوحــة العلوية المضاءة
وتركيبها في المكان الصحيح والطبعة الجانبية.
التأكــد مــن التجهيــزات الفنية الخاصــة لباصاتالمــدارس لمــا تشــكله جاهزية هــذه الفئة من
المركبات من تحقيق السالمة ألبنائنا الطلبة .
التأكــد مــن عــدم تركيــب مضخمــات الصــوتللدراجــات النارية وارتداء أدوات الســامة العامة
(الخوذة الواقية ) وصالحية اإلطارات.
التأكــد مــن وجــود الطفايــات والعاكســات فيالمركبات.
-أي نواقص فنية أخرى تراها لجنة الفحص الفني.

وعقــب عملية التدقيــق منح المركبــة التي يتبين
صالحيتها واستعدادها الستقبال الشتاء ملصق يوضح
ذلــك بحيث ال يتم إيقافها مرة أخرى لهذه الغاية وفي
حال رصد أي عطل في واحدة أو أكثر من أجزاء المركبة
المهمــة في التعامل مع الطريق خالل موســم الشــتاء
فســيتم توجيــه الســائق لطبيعة الخلــل الموجود في
المركبة والواجــب إصالحه وتنبيهه إلــى مدى أهميته
فــي القيادة اآلمنة خالل فصل الشــتاء وأثر غيابه على
سالمة الســائق والمركبة ومنحه إشــعارًا مدته أسبوع
إلصــاح العطــل وفي حــال انتهــاء المهلــة المحددة
للمركبة وســائقها دون القيــام باإلصالحات المطلوبة
فســيتم اتخاذ المقتضى القانوني (تحرير مخالفة) ،مع
اإلبقاء على إشارة الحجز لحين تصويب وضع المركبة.
وتناشــد إدارة الســير األخــوة الســائقين ومالكي
المركبــات كافــة االهتمــام والتأكــد مــن صالحيــة
مركباتهم وجاهزيتها وإتمام كافة أعمال الصيانة لها
حفاظاً على ســامتهم وسالمة اآلخرين وتجنباً إلعاقة
حركة الســير في حال تعطل المركبات بسبب الظروف
الجوية إضافة للتعاون مع كوادر إدارة الســير في هذه
الحملة لتجنب الحــوادث المرورية في فصل الخيرات..
فصل الشتاء.
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السياحة العالجية في األردن
بقلم العميد منهل الحجرات

مد�ير اإلدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة

تُعد المملكــة األردنيــة الهاشــمية متحفًا
كبيرا مليئاً باآلثار واألماكن التاريخية والسياحية
ً
التي تدل على تعاقب الحضارات ،فقد منح موقع
المملكة الجغرافي المتوسط بين قارات العالم
تاريخيــا للمملكة ،وجعلها طريقاً للقوافل
دورا
ً
ً
التجارية ،وطرق المواصالت التي تربط الشــرق
بالغرب والشــمال بالجنوب ،وذلك لما تتم َتّع به
المملكة من مناخٍ معتدل وطبيع ٍة خالبة تتوفر
مقومات الحضارة األنسانية.
فيها َّ
كل ّ
لقــد كانــت الســياحة علــى الــدوام رافدًا
اقتصاديــاً رئيســاً للدول تســاهم فــي تطوير
وتنميــة المجتمعــات ،ومــن هنــا فقــد أهتم
األردن بالقطاع الســياحي اهتماماً كبيرًا كباقي
القطاعات المســاهمة في التنمية المســتدامة
ونتــج عن ذلــك وجــود العديــد مــن األنماط
السياحية كالسياحة الدينية والبيئية والتاريخية
والترفيهيــة واألثريــة والثقافيــة والعالجيــة
وسياحة المغامرات.
فمن أقدم بقعة على ســطح األرض في غور
األردن (البحــر الميــت) نطل على بدايــات التاريخ
ونتلمس حجارة أقدم مدن األرض ونتابع تعرجات
النهــر المقدس فــي أكثر بقــاع األرض انخفاضاً
عن مســتوى ســطح البحر ،والذي أصبح من أكثر
المناطق جذباً للســياح الباحثيــن عن الدفء في
فصل الشــتاء والطبيعــة الخالبــة والغرابة التي
تتجســد في بحــر ال كائن حي فيه بســبب كثافة
أمالحه ،لكن فــي مياهه المالحة عالج للكثير من
األمراض  ،ومــا زال الناس يستشــفون في هذه
الميــاه منــذ آالف الســنين ،كما أن أمــاح البحر
الميــت تكون المواد الخام إلنتاج البوتاس وأمالح
االســتحمام العالجية ،والمنتجــات التجميلية التي
تٌسوق في مختلف أنحاء العالم.
ونعــرج على المــدن الجبلية ونهبــط باتجاه
السهول التي مألت خزائن اإلمبراطوريات بالقمح
ونواصل رحلتنا شرقا إلى حافة الصحراء المقصبة
بالرمــال الذهبية،والتــي كانــت طرقــا للقوافل
التجاريــة القديمة،وكانت بوابة للفتح اإلســامي
لبالد الشام ،وفيها تقوم القالع التاريخية ،وتتناثر
القصــور الصحراويــة ونصل إلى البتــراء جوهرة
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المدن ،والتحفــة المعمارية المحاطة بقالدة من
مدن حلــف الديكابوليــس التي تواصــل نبضها
تحت أعمدة جرش وعلى مدرجاتها العتيقة.
فــي األردن يفــوح الزمــان بعبــق التاريــخ
فــاألردن أرض أدوم ،ومــؤاب ،وعمــون ،وجلعاد
واألنبــاط وفيهــا الكثيــر من أضرحــة ومقامات
األنبياء والصحابــة واألماكن المقدســة،فاألردن
كان بوابة الفتوحات اإلسالمية،وعلى أرضه دارت
المعــارك الخالــدة وتحتضن أرضه الفسيفســاء
النادرة التــي تعود للعهد البيزنطي في كنيســة
الروم األرثوذكس في مادبا إذ يشاهد الزائر أقدم
خارطة لألرض المقدسة ،وإلى الجنوب من مادبا
تقــع قلعة مكاور وإلى الغرب من مادبا يقع جبل
نيبو المطل على البحر الميت ووادي األردن.
ولعــل األردن مــن البــاد التي يختلــط فيها
االستشــفاء من أمراض الجســد مــع الترويح عن
النفــس ،وذلك بفضل الطبيعــة التي جادت على
األرض األردنيــة بمقومات العــاج الطبيعي من
ميــاه حارة غنية باألمالح ومرورًا بشــاالت المياه
الســاخنة،إلى طيــن بركاني،إلــى طقس معتدل
وطبيعة خالبة إذ ُيعد األردن من الدول المتقدمة

مقاالت

في سياحة التأمل واالستشفاء العالجي.
ومن العوامل التي تميز األردن بالسياحة العالجية
باإلضافــة للموقــع الجغرافــي واالســتقرار األمنــي
والسياســي حوكمة التشــريعات المتعلّقــة بالقطاع
الصحي وتوفــر العديد من المستشــفيات بالمعايير
العالمية وحصولها على االعتمادات المحلية والدولية
وانتشــار المنتجعات العالجية والمراكز االستشــفائية
مناطــق متعددة مــن المملكــة كالبحــر الميت
فــي
ٍ
وحمامــات ماعين والحمــة األردنية وحمامــات عفرا
ّ
وتميز الكوادر
وغيرها وارتفاع جودة الخدمات الطبية
ّ
البشرية.
إن االهتمام الملكي بالسياحة والمتجسد بالعبارات
الــواردة بكتب التكليــف الملكي الســامية للحكومات
المتعاقبــة عــن أهمية القطاع الســياحي والخطابات
الملكيــة في المحافــل الدولية واإلقليميــة والمحلية
وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الهاشــمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحســين المعظم ،وتماشياً
مع التوجــه الحكومي نحو حوكمة مؤسســات الدولة
وتطويرهــا وترشــيد وضبــط نفقاتها واالســتخدام
األمثل لمواردها البشرية والمادية المتاحة،فقد قامت
مديرية األمن العام ومواكبــة لهذه التوجهات وبأمر
مباشــر من عطوفة مدير األمن العــام بدمج “اإلدارة
الملكية لحماية البيئة” مع “إدارة الشرطة السياحية”
تحت مسمى “اإلدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة”
لرفــع كفاءتهــا وفعاليتهــا وتطوير قــدرات الموارد
البشــرية وفق أحــدث األســاليب والمعاييــر وأفضل
الممارســات الدوليــة لتحقيــق التميز فــي الخدمات
األمنية.
إن توفير األمن السياحي يأتي على سلم األولويات
لدعــم التنمية المســتدامة وأن مديريــة األمن العام
تٌصنف األمن الســياحي كأحد الركائز االساسية لألمن
الشامل ،وتســعى لتطبيق المهنية والحرفية في هذا
المجال نظرًا لمســاهمة الســياحة فــي الناتج المحلي
اإلجمالي ودورها فــي رفد الخزينة بالعمالت األجنبية
فضال عن أنها من القطاعات المشــغلة للعمالة مما
يســاعد في دفع عجلة التنمية على مستوى االقتصاد
الكلي للدولة ،وباالســتفادة من الموقع اإلستراتيجي
لألردن فضال عن أنها نشــاط يعزز التفاهم والمودة
والصداقة والسالم العالمي والتعاون بين األمم.

وإدراكا مــن مديريــة األمن العــام ألهمية األمن
الســياحي وتوفيــره لســكان المملكــة وزوارها فإن
“االدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة والســياحة” تولــي
الســياحة العالجيــة جل اهتمامها من خالل مســاندة
الجهات المعنية بالبيئة والسياحة في ضبط المخالفات
التي تشــكل تعدياً على البيئة والسياحة بالتنسيق مع
الوزارات والدوائر المختصة،والعمل على رفع مستوى
التوعيــة والثقافــة البيئية والســياحية لمختلف فئات
المجتمع،ومراقبة التزام المنشــآت السياحية وأصحاب
المهن السياحية بالتشريعات الصادرة عن وزارة البيئة
ووزارة الســياحة واآلثار،باإلضافــة لخدمــات الترفيق
األمنــي للمجموعات الســياحية للمحافظة على أمنها
وســامتها طيلة فترة تنقلها في المواقع الســياحية
وتقديــم التســهيالت الالزمــة أثنــاء زيــارة المواقع
الســياحية ،ومتابعــة القضايــا والحــوادث والبالغات
والشكاوي البيئية والسياحية ،وتسيير الدوريات اآللية
والراجلة والمشــتركة في المواقع السياحية ،وبالذات
مواقع الســياحة العالجية لتأمين بيئة سياحية صحية
وخالية مــن الملوثــات وتكون عنصر جــذب أضافي
للسياح لهذه المواقع.
لقــد شــهد األردن خــال العــام  2019م ،أعلــى
مســتويات النمــو في القطــاع الســياحي إذ بلغ عدد
الزوار ( ) 5،360،587زائرًا وارتفع الدخل الســياحي،إال
أن جائحة كورونا ( )COVID-19أثرت على هذا القطاع
االقتصادي الرائد بشــكل ســلبي وغير مسبوق وعلى
مســتوى العالم ،وذلك نتيجة وقــف حركة المطارات
عالميــاً ،باإلضافــة لتخوف الســياح حــول العالم من
السفر وزيارة المواقع المكتظة تجنباً لإلصابة بعدوى
فيروس كورونا ،إال أنه ونتيجة لتحسن الوضع الوبائي
فــي الفترة األخيــرة ونتيجــة لالنفتاح الســياحي في
المملكــة بعد التعافي من جائحة كورونا فإن األنظار
تتجه الســتقطاب العديد من الزوار والسياح لمملكتنا
الحبيبة وتســويق مواقعنا السياحية والترويج لمواقع
الســياحة العالجيــة األردنيــة الفريدة على مســتوى
العالم .
وفــي الختام فإننــا ندعو اهلل عز وجــل أن يحفظ
األردن أرضاً وشــعباً وقيادة تحت ظل راعي المسيرة
جاللة ســيدنا القائد األعلى للقوات المســلحة الملك
عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم – حفظه اهلل .-
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مفهوم العمل
وأهميته
وفق المنهجية
اإلسالمية

العقيد الدكتور سامر شف�يق الهواملة
مد�ير إدارة اإلفتاء واإلرشاد الديني

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والســام على
رسوله الكريم وبعد:
مفهــوم العمل وفق الســياق اإلســامي ال يقل
أهمية عن العبادة وهو ما نجده من اهتمام القرآن
بكلمــة «العمل» التي تُعد من أكثر الكلمات ورودا
فيــه ،حيث أشــار إلى كلمــة عمل 19مــرة وكلمة
عملــوا  73مرة ،وتعملــون  83مــرة ويعملون 56
مــرة ،وأعمالهم 27مرة ويعمــل 14مرة فضال عن
بقية المشتقات التي ذكرت أقل ليصل مجموع هذه
عرف العمل على
اإلشارات إلى ما يقارب  359مرة و ُي َّ
أنه ثمرة كل جهد جســدي أو فكري نافع ومشروع
يعود علــى النفس والغيــر بالخيــر فثالثية العمل
تبــدأ بالفكــرة المســبقة وهي “صــورة العمل في
ت عليها المنهجية اإلسالمية
َح ْ
الذهن” والتي اصطَل َ
امرئ ما
ُل
ك
ِــ
ل
ما
وإن
ــات
ِّي
بالن
األعمال
“إنمــا
ِّ
َّ
بالنيــة َّ
ُ
ٍ
َّ
َّ
نــوى” ( البخاري)،مــرورًا بتوفر عامــل الزمن الذي
َ
فيه تتجســد الثمرة وألهميته بين صلـــى اهلل عليه
قدما
وســلم أنه أول ما يسأل عنه اإلنسان «ال
َ
تزول َ
فيم أفنا ُه»
يوم القيام ِة حتَّى
َ
عب ٍد َ
يســأل عن ُع ُم ِر ِه َ
)126انتهاء بالطاقة والجهد
رقم:
الترغيب
( صحيح
ً
المبذول من اإلنسان فتكون الفكرة بواسطة الجهد
المبــذول وباســتغالل عامــل الزمــن قد تجســدت
بصــورة عمل مــادي أو فكري علمــاً أن البعض قد
يتوفــر لهم عامــل الزمان ولكــن ينقصهم الفكرة
المســبقة أو الجهد فيكونوا عندهــا في دائرة من
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زمان بال هــدف وهو ما نهانا عنه صلـــى اهلل عليه
َّاس
كثير
نعمتان
وســلم «
مــن الن ِ
ٌ
َ
ِ
مغبــون فيهما ٌ
ــير األنبياء
س
ِ
إلى
وبالنظر
(البخاري)
ُ»
غ
والفرا
الص َّح ُة
ِّ
َّ
والرسل نجد أنهم أتقنوا ما كانوا يمتهنون به بدءًا
انتهاء بنبينا
من نوح عليه السالم الذي كان نجارًا و
ً
محمد صلى عليه وســلم الذي احترف التجارة ،وسار
أن
الصحابة الكرام على هذا النهج القويم،فال غرابة َّ
القرآن الكريم قد جعل العمل لصيق اإليمان ليرقى
ُل ا ْع َملُوا
«:وق ِ
به أخيرًا ويجعله فريضة فقال تعالى َ
ون
ست َُر ُّد َ
ْم ْؤ ِمن َ
ــي َرى اللَّ َع َم َلك ْ
َس َ
فَ
ُون َو َ
ُم َو َر ُ
سو ُل ُه َوال ُ
ُ
َّ
ِ
ْ
ُم
ت
ن
ك
ــا
م
ب
ُم
ك
ئ
َب
ن
َي
ف
ة
د
ا
ــه
الش
و
ب
ــ
َي
غ
ل
ا
ِــم
ل
ا
ع
َــى
إِل
ُ
ْ
ِ
َ ِ
َ َ ُ ِّ ْ ِ َ ُ ْ
ْ
َ
ُــون» (التوبــة )105:وذلك بالســعي في طلبه
َت ْع َمل َ
ِ
ت
فور انقضــاء العبادات يقول تعالــىَ « :فإِذَا قُض َي ِ
الصالَ ُة فَا ْنت ِ
َض ِل َِّ
الل
ــروا فِي ْالَ ْر ِ
ِن ف ْ
اب َتغُوا م ْ
َّ
ض َو ْ
َش ُ
ــون» (الجمعة)10:
ِح َ
َواذ ُ
ِيــرا َل َع َّلك ْ
ُم ُت ْفل ُ
ــروا اللََّ َكث ً
ْك ُ
واســتغالل خيرات األرض بالعمل والسعي الحثيث،
قــال تعالــىُ « :ه َو الَّــذِي َج َع َ
ُــم ْالَ ْر َ
ض َذلُوالً
ــل َلك ُ
ُ
فَا ْم ُ
ِ
ِ
ور»
ها َو ُكلُوا م ْ
شــوا فِي َمنَا ِك ِب َ
ِن ِر ْز ِقه َوإِل َْيه النُّش ُ
(الملــك)15 :كما أن الســنة النبويــة عظمت العمل
ُر طالما أن بوصلته نفع اإلنســانية
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مقاالت
َال:
ــر ِ
َم َي ْف َع ْل؟ ق َ
َي ِر ،ق َ
َال :أَ َرأَ ْي َ
ت إِ ْن ل ْ
وف أَ ِو ا ْلخ ْ
ْم ْع ُ
َيأْ ُم ُر ِبال َ
ن َّ
ُي ْم ِ
ص َد َقةٌ”( مسلم) ونهى واستنكر
س ُ
ــك َع ِ
ها َ
الش ِّر َفإِ َّن َ
أيضاً تعطيل الطاقات في تحصيل األعمال يقول صلـــى
َه ْم َتك ُّ
َث ًرا َفإِ َّن َما
اهلل عليه وســلمَ »:م ْ
ســأَ َل الن َ
َّاس أَ ْم َوال ُ
ن َ
َ
َكث ِْر» (مسلم)وجعل خير
ســت ْ
ســ َتق َّ
ِل أ ْو ل َِي ْ
ســأَ ُل َج ْم ًرا َفل َْي ْ
َي ْ
الطعــام وأزكاه ما كان مصنوعاً على عين صاحبه يقول
ط َعا ًما ق ُّ
ِن
ح ٌد َ
َط َخ ْي ًرا م ْ
صلى اهلل عليه وسلم َ « :ما أَ َك َل أَ َ
ــام
الس َ
ِن َع َم ِل َي ِد ِه َوإِ َّ
أَ ْن َيــأْ ُك َل م ْ
او َد َعل َْي ِه َّ
ن َن ِب َّي اللَّ َد ُ
ِن َع َم ِل َي ِدهِ”(البخاري) إلى أن يصل صلـــى
َك َ
ان َيــأْ ُك ُل م ْ
اهلل عليه وسلم باإلنسان إلى ضرورة إتقان عمله عداك
عن تحصيلــه بدرجة تكون أقرب للكمــال عن ابن عمر
مرفوعــا ”:إن اهلل يحب العبد المحترف” (ابن مفلح ،م ،د
ت ،ص )278:ومما تجدر اإلشارة إليه أن الفكر اإلسالمي
دائماً ما يحفز تنمية الوازع الديني عند اإلنســان ليجعله
يراقــب أعمالــه ويجردها مــن الغش والريــاء وتحقيق
المصالح الخاصة على حساب مصالح األمة ،فاإلسالم وهو
ُيشــيد ويدعو إلــى العمل ترك أبــواب العمل ومجاالتها
كلها مفتوحة لإلنســان يدخل مــن أي باب أراد،فتقوية
البنية االقتصادية ألي أمة مرهونة بدرجة إتقان أفرادها
لألعمــال وإخالصهم فــي أدائها ،والشــارع الحكيم حث
اإلنسان على إتقان عمله واإلخالص فيه فاإلتقان صفة
َن
الل َّالذِي أَ ْتق َ
وصف اهلل بها نفســه قال تعالىُ :
«صن َ
ْع َِّ
ُك َّل َ
ــي ٍء» (النمــل  ) 88لتتحول هــذه الصفة (اإلتقان)
ش ْ
إلى ظاهرة ســلوكية ُمتجذّرة في األمة ،فاإلنسان مأمور
بتأديــة عمله على وجه اإلتقان واإلحســان وهو ما أكده
اإلحســان على
َب
صلــى اهلل وســلم بقولــهَّ ”:
َ
إن اهلل َكت َ
كل شــيء»( صحيح مســلم) وبذلك يكــون اإلتقان في
ّ
المفهوم اإلســامي ظاهرة حضاريــة لألمة ،فمتى وجد
وجدت معه األمة والعكس صحيح ،وال يســتقيم الحديث
ن
عن العمــل بدون ولوج عالم األخالق ،قــال تعالىَ ( :م ْ
ح َيا ًة
َعم َ
ِن ذ َ
َك ٍر أَ ْو أُ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌ
ِحــا م ْ
ِل َ
ِن َف َلن ْ
ُح ِي َي َّن ُه َ
صال ً
َ
َ
ً
ُون)
ل
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َ
ََْ َ
َي َب َ ْ ِ َ ُ ْ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ
ط ِّ
(النحل ،)97 :فالعمل المشــروع المتقن الذي يرضي اهلل
لتزم فيه صاحبــه باألخالق كاألمانة
ورســوله هو عمل َي ُ
المهنية ،والتي تشــمل جوانب عــدة كاألمانة في حفظ
المال و الوقت و الجهد ،وفي الســلوك ،ثم يليها الصدق
في كل األحــوال كما ال يمكن الحديــث عن األخالق من
دون ذكــر العدالة والنصح ،وليــن الجانب فالعمل محور
العقيــدة التي هي عماد الشــريعة ،فاألوامــر والنواهي
في الشــريعة على كثرتها تصب فــي الحث على العمل
فالعبادة عمل وطلب العلم عمل ،والســعي إلى تحقيق
خيريــة األمة وعزتها عمل ،لذا رفع القرآن الكريم مكانة
العمل والعاملين إلى مقام العبادة من خالل نظرته إلى
ِــرف والمهن نظرة تكريــم وإجالل فجعلها
العمــل والح َ
ضــرورة من ضرورات الحياة ،و رتب عليها األجر وجعلها

أفضــل الكســب وجوهــر العبــادة ،وجعل تعلــم أدائها
وإتقانهــا واإلخالص فيها غاية يجب الســعي إليها في
إطار من اســتحضار مراقبة اهلل في أدائها كونه من أهم
العوامل التي تدفع األمة إلى الرقي والحفاظ على كيانها
واســتقاللها كمــا عملــت المنهجية اإلســامية تصحيح
المفاهيــم المغلوطة التي كانت ســائدة عند الناس من
اســتصغار شــأن بعض المهن وذلك برفع قيمة العمل
المشــروع بغض النظر عن نوعه ،والتحذير من البطالة
ودواعيهــا وأســبابها فجعل مهنة جمــع الحطب وبيعه
على بساطته في العرف الســائد قديماً خيرًا من مسألة
الناس ((التســول)) ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم“ :ألَ ْن
َه ِر ِه
ح ُد ُك ْ
ْحطَــبِ َعلَى ظ ْ
ِــي ِب ُح ْز َم ِة ال َ
ح ْب َل ُه ف َ
ــم َ
َيأْ ُخــ َذ أَ َ
َيأْت َ
َ
َ
ســأ َل
َيك َّ
ه ُه َخ ْي ٌر َل ُه م ْ
ِن أ ْن َي ْ
هــا َو ْج َ
ُــف (اللَّ) ِب َ
َي ِبي َع َ
ها)ف َ
(ف َ
ُ
َ
َــو ُه أَ ْو َم َن ُعو ُه) (رواه البخاري) ونهى صلـــى
ط
ع
أ
(
َّــاس
الن َ ْ ْ
اهلل عليه وســلم عن القعود عن العمل واتخاذ التســول
ال
وســيلة كسب؛ يقول صلـــى اهلل عليه وســلم“ :ما َي َز ُ
ليس في
ســأَ ُل الن َ
ِيا َم ِة َ
ِي َي َ
الر ُج ُل َي ْ
َّ
ــوم الق َ
َّــاس ،حتَّى َيأْت َ
ُ
ِ
َح ٍم” ( .رواه البخاري ) وســارت األمة بعد
ل
ة
ــ
ع
ز
م
ه
ــ
ه
وج
ْ ِ ُْ َ
ْ
رسول اهلل صلـــى اهلل عليه وســلم وفق هذه المنهجية
ِضون البطالــة بقد ِر َرغبتهم في
ِّبــون بالعمل و ُي َبغ
ُي َرغ
َ
َ
العبــادة األمــر الذي انعكــس على الحالــة الرفيعة التي
جعــل أمتهم
تبوأتهــا األمــة ،األمر الــذي مكنهــم من
ِ
أمة مســتقلة قــادرة على حمل األمانة ونشــر الرســالة
فالمنهجيــة اإلســامية ذمت القعود عــن العمل كقول
فيعجبني ،فأسأل :أ َل ُه مهنة؟ فإن
عمر « :إنِّي ألرى َّ
الرجل ُ
قيــل :ال ،ســقط مِن عينــي  ،ومما يروى أن أبــا بكر لما
الســوق وهو يحمل
ِي الخالفة خر َج في يوم ِه األول إلى
ِ
َول َ
ُلفَافَة فيها قماش فرآه عمر وأبو عبيدة فوقفا يسأالنه
الســوق ،قاال :لماذا وقد وليت أمر
عن وجهته فقال :إلى
ِ
ُ
قــال ُعمر:
طعم أوالدي؟
المســلمين؟ قــال :فمن
َ
َ
أيــن أ ُ
بيت المال ،فنادى ُعمر
انطلق معنا
لك شيئاً من ِ
ْ
ُ
نفرض َ
بالنــاس حتى اجتمعــوا عندهما ،فقال أبــو بكر ”:يأيها
َرف لكم
نت
النــاس إني ُك ُ
أحتــرف لعيالي ،وأنــا اآلن أَحت ُ
ُ
ُ
رسول اهلل
بيت المال ،فقالوا :يا خليف َة
فَافرضوا لي من ِ
ِ
فيحكم
أمين هــذه األمة أبا عبيدة،
رســول اهلل
ك
ُ
لقد ت ََر َ
َ
ّ
ُ
ليس
لك
فقال أبو عبيدة:
لك وعلينا،
ُ
َ
َ
أفرض َ
َ
قوت َر ُج ٍل َ ،
الصيف والشــتاء وركوب ًة
ِ
كســو َة
و
أدناهم،
وال
بأعالهم
َ ْ
أكتسب
بكر:
أبو
فقال
درهم،
مائتي
تركبهاَ ،ففَرضوا له
َ
ُ
وي عن ُعمر
أكثرَ ،ففَرضوا له خمســمائة درهم ،وقــد ُر َّ
ح َد ُكم عن طلبِ الرزق
رضــي اهلل عنه قوله :ال َيق ُع َ
ــد َّن أَ َ
أن
السماء ال تُمطر ذهباً
ِم َّ
ّهم ارزقنيْ ،
وقد َعل َ
ويقول :الل َ
َ
الناس بعضهم من بعض .
يرزق اهلل
وإنما
ُ
وال فضةَّ ،
َ
ُ
نســأل اهلل تعالــى أن يعلمنا ما ينفعنــا وأن يرزقنا
العمــل بمــا علمنــا وأن يجعلنا مــن عبــاده الصالحين
َ
رب العالمين.
هلل
والحمد
ّ
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مقاالت

األمن الشخصي

كأحد أهم المهارات الحياتية
العقيد فراس محمود الرشيد

مد�ير إدارة حماية األسرة واالحداث باإلنابة

ينظر إلــى األمن الشــخصي
كأحــد أهــم المهــارات الحياتية
خاصــة فــي القضايــا األســرية
والعنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعي.
ويتطلب تحقيق ذلك مهارات
من أبرزها مهارة إدارة الشؤون
الشخصية و التعامل مع اآلخرين
مــن منطلــق معرفة الشــخص
لنفســه ومحيطــه ،فهــي مــن
الصفات بالغة األهمية بالنســبة
لإلنســان ،ألنهــا تمكنــه مــن
ممارســة حياته ســواء المهنية
أو االجتماعيــة وتقــع ضمــن
اإلجراءات الوقائية.
وبالتالــي ال نحتــاج للوقــوع
فــي أخطــاء للتعلــم منهــا ،بل
االســتفادة من تجــارب اآلخرين
والقياس عليها.
وفــي البعــد الفــردي ،مــن
المؤكــد أن معرفــة معلومــات
األساس حول القوانين واألنظمة
و من خاللها الحقوق وااللتزامات
األساســية للزوجيــن ،وكذلــك
حمايــة حقــوق الطفــل القاصر
باإلضافــة إلــى معرفــة آليــات
االبــاغ عن الجريمــة والوصول
إلى مقدمي الخدمات؛ من شأنه
تعزيز األمن الشخصي.
وفــي هذا البعــد نحتاج إلى
تطوير مهــارة المناورة واالقناع
بعــد تحديد المشــكلة وفهمها
ليســاعدنا فــي وضــع حلــول
لمعالجتها.
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وهنــا يجــب أن نعرف بــأن االعتــراف بوجود
المشــكلة والوعي الذاتي بنقــاط القوة والضعف
وما يحــب المرء وما يكره أمر أساســي في تعزيز
األمــن الشــخصي والتخفيــف مــن الضغوطــات
والتوتر ،ويجب عدم اغفال ضرورة فهم المشاعر
والقــدرة علــى التحدث عنهــا وعدم كبتهــا؛ لما
لكبتهــا من أضرار نفســية و تبعات في التصعيد
في الخالفات المستقبلية.
فكلمــا كان اإلنســان متصالحاً مع نفســه ،وال
يرتكــب ما يفرض علــى الناس معاملته بشــيء
من القســوة ،أو ما يجبرهــم على تحمل الكراهية
جالً
تجاهــه ،كان رفيقا بالغير ،رحيما بالصغير ،مب ِ
أنزل النــاس منازلهم ،وفــي ذات الوقت
للكبيــر،
َ
حافظاً لحقه الشــخصي في الحصــول على درجة
من األمن الشخصي واألمان.
وأحــد أهــم القضايــا المعاصرة التي تســبب
العنــف األســري تأتي نتيجة الســماح للشــك بأن
يسود أجواء األســرة وان يتطور ليصبح أزمة ثقة
ومــن الضروري االعتماد على مهــارة إدارة الذات
وعــدم االنقيــاد وراء الشــائعات أو التخيالت التي
قد تصدر عن اشــخاص ربما نعتقد بأنهم مصدر
ثقة.
ولقــد أصبــح لزاماً علينــا انتهاج أســلوب حل
المشــكالت للحفاظ على الروابط األسرية؛ وتعلم
كيفية حل المشــكالت والتواصــل على نحو فعال
بشــكل يســاعدنا في تجنب العنف وتخفيف حدة
النزاع األسري.
فاللغة المســتخدمة للحوار ســواء اللفظية أو
لغة الجســد لها دور فــي الحــل أو التأزيم ،فعند
استخدام أدوات التعبير اللفظي وغير اللفظي يجب
مراعاة أن تكون الطريقة تتناســب مع السياقات
االجتماعية والثقافات الفرعية.
«إذا خاصــم فجــر»؛ البعض ال يملــك مهارات
ضبط النفس من خالل الســيطرة على االندفاعية

فإذا تعــرض ألي اســتفزاز أظهــر وأفصح
بوعــي وبغير وعي عــن مشــاعر الكراهية
والحقــد والحســد والتباغــض .وال بــد من
الســيطرة على المــزاج المتقلــب والتمركز
حول الذات من خالل تطوير قدرات التحدث
عال واالصغاء النشط.
الف ّ
يقــول اهلل تعالــى« :ومن يقتــل مؤمنا
متعمدا فجزاؤه جهنــم خالدا فيها وغضب
اهلل عليــه ولعنــه وأعــد له عذابــا عظيما»
(النساء)٩٢ :
وروي عن ابن عمر قال :ســمعت رسول
َ
اهلل ـ صلــى اهلل عليه وســلم ـ يقول« :من
أخــاف مؤمنا كان حقا على اهلل أن ال يؤمنه
من أفزاع يوم القيامة».
وال نغفــل أهميــة التوازن بيــن الغرائز
والعقــل ،والحذر من مشــاركة اي مواضيع
او أشــياء ذات خصوصية عالية من شــأنها
وضع الشــخص في موقــف ضعيف يجعله
عرضة لالبتزاز.
ويأتــي تعاملنا مــع العالــم االفتراضي
وتكنولوجيــا حفــظ معلوماتنــا الرقميــة
الشــخصية على أنظمة الحوسبة السحابية

في أماكن يمكن اســترجاعها ونشرها ،في
ظل ضعف وتفاوت مهارات ومعرفة تقنية
تهديدا للخصوصية.
األمــر الذي يتطلب مزيــدًا من المعرفة
لالســتعانة بالتقنيــات الحديثة في صياغة
كلمــات المرور ،والتأكد من عدم اســتغالل
الملفــات الشــخصية اإللكترونيــة والوقوع
عرضة لالبتزاز والتشهير.
ويمكــن قــراءة األمــن الشــخصي من
منظور جمعي؛ لتحقيق المواطنة الشــاملة
وتحســين التالحــم االجتماعــي لتســهيل
المشــاركة االجتماعيــة لتعزيــز المصلحــة
العامــة والحفاظ علــى المفهوم الشــامل
لألسرة في المجتمع الحديث.
فبعض المشــكالت يفضل حلها بشكل
جماعي لذا يجب ابالغ شخص راشد موثوق
فــي المحيــط األســري عند الشــعور بخطر
مهما كان شكله.
فالحــزم و االبــاغ وعــدم الصمــت في
معــرض التعرض ألي من أشــكال التهديد
يأتي ضمن أدوات األمن الشخصي كمهارة
حياتية.
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مقاالت

الجمعيات التعاونية
ودورها الريادي

في خدمة المتقاعد�ين العسكري�ين

بقلم اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماع�يل إسماع�يل الشوبكي

مد�ير عام المؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعد�ين
العسكري�ين والمحارب�ين القدماء

أنشــئت المؤسســة االقتصادية واالجتماعية
للمتقاعدين العسكريين بإرادة ملكية سامية من
جاللــة المغفــور له بإذن اهلل الملك الحســين بن
طالل ،ومن مســماها كانــت أهدافها االقتصادية
واالجتماعية للمتقاعدين وأسرهم ،فهم الشريحة
األكبــر التي أوالها جاللة الملك عبداهلل الثاني جل
الرعايــة واالهتمام ،وما توانــى يوماً عن المكارم
والدعم الملكــي لها ،ومذ تولى جاللته ســلطاته
الدســتورية كان للمتقاعدين العسكريين أولوية
في أفــكاره وتطلعاتــه فهو األقــدر على تلمس
احتياجاتهــم وهمومهم ومعاناتهــم لكونه ابن
المؤسسة العسكرية وأحد أفرداها.
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وامتثــاالً للتوجيهــات الملكيــة الســامية
فــي المســاهمة بتعزيــز اإلنتاجيــة االقتصاديــة
واالجتماعية للمتقاعدين العســكريين وأســرهم
وخلــق فــرص عمــل لهــم لتحســين أوضاعهم
االجتماعية واالســتفادة من خبراتهــم في تنفيذ
الخطط االقتصادية الموضوعة من الحكومة ،من
خالل اإلمكانات الكبيرة التــي يتمتعون بها ،فقد
نشأت فكرة تأســيس الجمعيات التعاونية لتعود
بالنفــع ورفع المســتوى المعيشــي للمتقاعدين
العســكريين وذويهم  ،والتي كان لها األثر األكبر
فــي التخفيف من الفقر والبطالة ،وذلك من خالل
تشــغيل أعــداد كبيرة مــن العمالــة الوطنية في
هذه الجمعيات واألسواق التجارية  ،علماً بأن هذه

مقاالت
الجمعيات تمكنت مــن الوصول إلى مختلف المناطق
وإلى مختلف شرائح المجتمع عبر ما تطرحه بأسواقها
من المواد التموينية والحاجات األساســية وبأســعار
معتدلة.
تســعى المؤسســة االقتصاديــة واالجتماعيــة
للمتقاعديــن العســكريين والمحاربيــن القدمــاء
لتطبيــق رؤيــة جديدة للنهــوض بعمــل الجمعيات
لتكون أكثر فاعلية ،إذ تٌعد هذه الجمعيات التعاونية
أبرز منجزات المؤسســة ،والتــي أوجدت برؤية ملكية
ســامية لخلق فرص عمل للمتقاعدين واالســتفادة
من خبراتهم والمساعدة في تنفيذ خطط التنمية في
المملكة للمساهمة في التنمية وتعزيز مبدأ التعاون
فــي العمل والحد من الفقر والبطالة ،انطالقا من أن
هذه الشــريحة هي األكثر معرفــة ودراية باحتياجات
مجتمعاتهم المحلية.
ولقد جاءت توجيهات جاللة الملك المفدى واضحة
وصريحة وتهدف إلى تعزيز دور هذه المؤسســة في
مختلــف النواحي وخاصــة دورها التنمــوي من خالل
تدريب وتأهيل المتقاعدين المنتســبين لها لدخول
سوق العمل ،وتقديم الدعم الفني واالستشاري لهم
وتقديم الدعم المطلوب إلقامة وتوســعة المشاريع
اإلنتاجية الخاصة بالمؤسسة ومنتسبيها.
وللجمعيــات التعاونيــة أهداف ســامية يجب أن
تحققهــا مــن خالل خلق فــرص عمــل للمتقاعدين
واالســتفادة مــن خبراتهــم التــي اكتســبوها خالل
خدمتهم في القوات المســلحة واألجهزة األمنية في
تنفيــذ خطة التنمية الموضوعة مــن الدولة بفاعلية
والمحافظة على الــروح الوطنية العالية للمتقاعدين
العســكريين ،وعلــى مبــدأ التعاون فــي العمل بين
المتقاعدين والمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة.
كثيــرة هــي قصــص النجــاح التــي تغنــى بهــا
المتقاعدون العســكريون والتي ســاهمت في تعزيز
فــرص اإلنتاجية والربح والشــراكة الحقيقية مع أبناء
المجتمــع المحلــي من خالل الجمعيــات التعاونية
واألســواق التجاريــة الممتــدة على امتــداد رقعة
الوطــن والبالغ عددها حتى اآلن ( )137جمعية
تعاونيــة فــي محافظــات المملكة كافة،
منهــا ثــاث جمعيــات لمتقاعــدات
عسكريات .
وهذه دعوة لألخوة رفاق السالح من المتقاعدين
العسكريين لفتح وإنشــاء جمعيات تعاونية وأسواق
تجاريــة تحت مظلة هذه المؤسســة ليســتفيدوا من
االمتيــازات التــي تُقدم وصــوالً إلى أســمى األهداف
والغايات.

ســتبقى مؤسســة المتقاعدين العســكريين في
خدمــة المتقاعد أينما كان فهــو دائماً محط اهتمام
ورعايــة جاللــة الملك ،فال بد مــن تأهيله وتوظيفه
ليقوم بدوره البناء في المجتمع وندعو إلى المشاركة
فــي هــذه الجمعيات التي ســيكون لها الــدور األكبر
بإذن اهلل في تحقيق فرص العمل واإلنتاج للمتقاعد
العســكري واالســتفادة مــن الخبــرات الكبيــرة التي
تمتلكها تلك الشــريحة والمساهمة في توظيف أكبر
عدد ممكن من المتقاعدين لتعزيز االقتصاد الوطني
لينعكس ذلك األمر أيجابياً على جميع فئات المجتمع.
• حمــى اهلل األردن عزيــزًا حرًا كريمــاً وأدام على
قيادته وأهله األمن واألمان.

مقاالت

قيادة درك الشمال

نجاح واقتدار ونس�يج السكينة في حوران
أجرى المقابلة المالزم 1أم�ين محمد العمري

قسم التوجيه والتثقيف األمني  /قوات الدرك

في هــذا العدد مــن مجلة األمن
العــام اتجهنــا شــماالً وتحديــدًا إلى
قيادة درك الشمال لنلتقي مع قائدها
العقيد الركن عواد الشرفات ليحدثنا
أكثر عن هذه القيادة العملياتية.

العقيد الركن عواد الشرفات:
بدايــة اســمحوا لــي أن أرفع إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الهاشمية

الملــك عبد اهلل الثاني ابن الحســين
المعظم – حفظه اهلل – وولي عهده
األميــن أســمى آيــات التهنئــة
والتبريك ،بمناســبة األعياد
الوطنيــة ،كمــا وأرحــب
بكم أســرة مجلــة األمن
العــام ،وإتاحــة الفرصة
لنا للحديــث عن قيادة
درك الشمال.

• أهــا ومرحبــا بك ســيدي ،هل لــك أن تطلعنا
على أهم مراحل التشــكيل التــي مرت بها قيادة درك
الشمال؟

العقيد الركن عواد الشرفات:
مرت قيادة درك الشــمال بعدة مراحل للتشــكيل
وتطبيقــاً لنهــج االلتــزام بالرســالة والرؤيــة والقيم
الجوهرية لمديرية األمن العام ،والتي تشمل منظومة
القواعــد والمعانــي والرمــوز التي يرتكــز عليها أداء
المرتبات والمســتوحاة مــن توجيهات جاللــة القائد
األعلى للقوات المسلحة األردنية الملك عبداهلل الثاني
ابن الحســين  -حفظــة اهلل  -فقد دأبــت قيادة درك
الشمال منذ بداية تشكيلها بتاريخ 2009/1/1م ،على
بذل أقصى الجهود لتطوير وتنمية مواردها البشــرية
لينعكس ذلك إيجابياً على األداء لمنتسبيها كافة من
خالل تأميــن البيئة المالئمة والمســاعدات التدريبية
الالزمــة لهــم وانحيازهــم إلــى الفكر اإلســتراتيجي
فــي التفاعــل والتعامل مع المهمــات الموكلة إليهم
والنزاهة والشفافية والنظام واالنضباط والعمل بروح
الفريــق الواحــد والمعنويات العاليــة ألداء واجباتهم
على أكمل وجه.
وكانت قيادة درك الشــمال ســابقاً تحت مســمى
لواء األمير هاشــم بن عبداهلل الثانــي التابعة لقيادة
قوات األمــن الخاصة ،إلى أن تشــكلت قــوات الدرك
وأصبحت بمسمى قيادة درك الشمال ،ونظرًا لالنفتاح
الجغرافي واتســاع رقعة االختصاص ،واتباعاً لسياسة
التحديــث والتطوير التي تتبعهــا مديرية األمن العام
ممثلة بقيادة قوات الــدرك ،فقد تم نقل قيادة درك
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الشــمال من موقعها الســابق (قفقفــا) إلى موقعها
الحالــي (الرمثــا) لتأخذ موقعاً متوســطاً فــي مناطق
االختصاص ،وليتســنى لها ســرعة الحركة أثناء تنفيذ
الواجبــات الطارئــة والمبرمجة ،وقد افتتحــت بتاريخ
2018/1/1م من قبل القائد األعلى للقوات المســلحة
األردنيــة الملك عبداهلل الثاني ابن الحســين  -حفظة
ورفدت بأحدث المهمات واألسلحة الحديثة
اهلل – كما ُ
والقــوى البشــرية المدربة والمؤهلة لتكمل مســيرة
قوات الدرك منذ تأسيسها.
وبتاريخ 16كانون أول 2019م صدرت التوجيهات
الملكية الســامية بدمج قيادة قــوات الدرك ومديرية
الدفــــــــاع المدنــــي ضمــن مديريــة األمــن العام
والموافقة علــى القانون المعدل لقانون األمن العام
رقــم ( )14لعــام 2020م ،وبذلــك توحــدت األجهزة
األمنيــة الثالثــة تحــت مســمى مديرية األمــن العام
وأصبحــت قــوات الــدرك والدفاع المدني تشــكيالت
عضويــة ذات قيــادة واحــدة تحقيقــاً لوحــدة األمــر
وتنســيق العمل األمني والواجبات فــي انفاذ القانون
واإلسناد األمني والحماية المدنية.
• تُطلعنا ســيدي على أهم الواجبات الموكلة لكم
في قيادة درك الشمال وما الكتائب العاملة بإمرتكم؟

العقيد الركن الشرفات:
تقــوم قيــادة درك الشــمال مــن خــال الكتائب
التابعــة لها والتــي تتمثل بـ(كتيبة الــدرك ،13كتيبة
الدرك15كتيبــة الــدرك ،16ووحــدة أمــن النــووي
وباإلضافة الى معســكر القيادة  +سرية الرد السريع)
بعــدة واجبات تلقى على عاتقها ضمن منطقة إقليم

الشــمال محافظات (اربد وجرش وعجلون) وتتمثل بالمحافظة على
األمن والنظام وفض المشــاجرات والســيطرة على أعمال الشــغب
كما تعمل على تأمين المظلة األمنية الالزمة للنشــاطات الرياضية
والفعاليــات والمهرجانــات بمختلــف أنواعهــا ،باإلضافــة لحماية
المنشــآت المهمة والمقــدرات الوطنية (المفاعل النــووي األردني
للبحــوث والتدريب محطة غــاز صالح الدين ،وإذاعــة عجلون رأس
منيف ...الخ) وكل ما يطلب ضمن منطقة االختصاص.
وانطالقــاً من عزيمتنا الراســخة والتي نســتمدها مــن قيادتنا
الهاشمية في فرض هيبة الدولة والمحافظة على األمن واالستقرار
وكسر شوكة القوى الضالة التي تسعى إلى زعزعة األمن والمساس
بتــراب الوطــن الطهــور ،واتباعــاً لنهــج مديرية األمــن العام في
تطبيق إســتراتيجية تنمية الموارد البشرية فقد حرصنا على تأهيل
كافة ضباط وأفــراد مرتباتنا عملياتياً وإداريــاً وبما يكفل قيامهم
بالواجبــات الموكلــة إليهم على أكمــل وجه وبأعلى مســتوى من
الدقــة والحرفية من خالل تدريبهم على كل ما هو جديد من فنون
العمل والتطور التكنولوجي حيث يتم إشــراكهم بالدورات الداخلية
والخارجية والمشــتركة مع الدول الصديقة على المســتويات كافة
للوصــول الى الهدف الذي تســعى له مديرية األمــن العام  /قيادة
قوات الدرك.
• حدثنــا ســيدي إلــى أين وصلتم فــي توعيــة مرتباتكم حول
مواضيع التحصين الفكري والتثقيف األمني ،والهدف الذي تطمحون
الوصول إليه في قيادة درك الشمال؟

العقيد الركن الشرفات:
يتم محاضرة ضباط وأفــراد مرتبنا بمواضيع التوجيه والتثقيف
األمنــي والقانونــي والتحصيــن الفكــري بشــكل شــهري،وتعطى
المحاضــرات من قبــل (األئمــة الملحقين بالوحــدات ،ورئيس فرع
األمــن الوقائي ،ورئيس فــرع التوجيه والتثقيــف األمني ،والمدعي
العام) باإلضافة إلى المحاضرات الشهرية التي تعطى من قبل قادة
الوحدات ضمن برنامج شهري.
ونحن في قيادة درك الشــمال نســعى دائماً للوصول إلى أعلى
مســتويات من الحرفية والتدريب ،ونكون عند حســن ضن أخواننا
المواطنيــن من خالل إبراز صورة مشــرقة عن قــوات الدرك ،وبأن
العمل األنساني من أهم الواجبات المناطة بهذا الجهاز.
ختاماً نقول إن قوات الدرك هي عنوان االنضباطية واالحترافية
أثنــاء تأدية الواجبات على مختلــف أنواعها ،ومن خالل التعامل مع
المواطنين ،حمى اهلل أردننا الحبيب ،ودمتم بخير.
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إستراتيجيات
إدارة المخاطر

(الوقاية خ�ير من قنطار عالج)
إعداد العميد المتقاعد الدكتور خالد الربابعه

المقدمة
تنشأ المؤسسات في الغالب لتحقيق غرض معين ،ففي منظمات القطاع الخاص تنشأ لتقديم سلعة
بينما منظمات القطاع العام تقدم خدمة أو تحقق نتيجة معينة ،ومهما كان الغرض من إنشاء المؤسسة
فإن تحقيقها ألهدافها محاط دائماً بعدم اليقين الذي يشكل تهديدًا للنجاح وفرص تحقيق النجاح.
في ظل التطورات التي يشهدها العصر الحالي وما يحتويه من تهديدات متزايدة ،فإن إدارة المخاطر
من أهم األمور التي تســاعد المؤسســات في الحماية وتجاوز التحديات والصعوبات ،وتسهم في استغالل
الفرص ومواطن التحسين المحتملة في ظل األحداث المتسارعة عالميا ،وما نتعرض له من أزمات.
يســتخدم مصطلح إدارة المخاطر بشــكل متحرر جدًا داخل المؤسســات ،فعلى ســبيل المثال غالبا ما
يســتخدم للداللة على األمن والســامة ،إدارة الكوارث ،اســتمرارية األعمال ،والتأمين والمراجعة الداخلية
للحســابات ،فكلها يشارإليها تحت مســمى إدارة المخاطر ،ومن المؤكد أن هذه الوظائف تشكل جزءًا من
الموضوع األوســع إلدارة المخاطر ،فالمصطلح بمعناه األوســع يعني التركيــز المتعمد على جميع مخاطر
المؤسسة.
المفهوم
ليــس هنالــك معنــى أو مفهــوم واحــد للخطــر
وبالعــودة إلى قائمة مرادفات الخطــر نجد أن الخطر
يتمحور حول عدم معرفة األحداث المستقبلية (الشك
عــدم التأكد ،عدم إمكانية التنبــؤ ،االحتمالية) ،وفيما
إذا كانت هنالك احتمالية حدوث خسارة.
إن أحــدث معيــار لتعريــف الخطر هو معيــار( ISO
) 3100:2018والــذي عرف الخطر علــى أنه“ :تأثير حالة
عــدم اليقين علــى تحقيق األهــداف ،إذ يقصد بالتأثير
بأنه االنحراف اإليجابي أو السلبي عن التوقعات ويقصد
بحالة عــدم اليقين االفتقار إلــى المعلومات المتعلقة
بفهم أو معرفــة حدث ما ،واحتماليــة حدوثه ونتائجه
عــده بأنــه :احتمالية
وبتعريــف بســيط للخطر يمكن ّ
حدوث شيء ما قد يكون له أثر على األهداف.
أمــا مفهــوم إدارة المخاطــر المؤسســية فهــو
يشــير إلى الطرق والعمليــات المســتخدمة من قبل
المؤسسات في إدارة أية تهديدات واستغالل الفرص
في ســبيل تحقيق أهدافها ضمن مســتويات محددة
مسبقا لمستوى تحمل الخطر.
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النشأة التاريخية
تُعد إدارة المخاطر طبيعة بشرية قبل كونها علماً
إدارياً ،وتُعد شــركات التأمين من أوائل من استخدم
إدارة المخاطــر بعد الحرب العالميــة الثانية وتحديدًا
منــذ عــام 1950م ،وقــد بــدأت بطريقــة اختياريــة
لتعكس مدى وعي المؤسسة ،إال أنها أصبحت اجبارية
في معظم المؤسسات العالمية ،وقد بدأت بالمعايير
الماليــة مثــل معاييــر المخاطر المصرفيــة ،ثم ظهر
المعيار األســترالي عام 1995م ،وتطور عام 1999م
ثــم معيار عــام 2004م ،ويركز على دمج ممارســات
إدارة المخاطر داخل ثقافة وعمليات المؤسسة ،وظهر
أول معيــار دولــي إلدارة المخاطــر في عــام 2009م
وحدثت فــي عام 2018م ،وهو معيــار() ISO 31000
ويحتوي على المبادئ واإلرشادات.
أقسام المخاطر
تقسم المخاطر وفقاً للمعيار الدولي إلى قسمين
هما:
أوال :المخاطر اإليجابية (الفرص) :والتي تعني حالة
عدم اليقين من تحقيق األهداف اإليجابية للمؤسسة.

ثانيا :المخاطر الســلبية (التهديدات) :والتي تعني حالة
عــدم اليقين مــن تحقيق األهــداف الســلبية أو احتمالية
التأثير السلبي على تحقيق أهداف المنظمة.
 فوائد إدارة المخاطريمكن إجمال أهم فوائد إدارة المخاطر بما يلي:
	•حماية المؤسسة والمحافظة على سمعتها.
	•تفادي الخسائر المحتملة.
	•تفعيل نظام اإلنذار المبكر لتتمكن المؤسسة من
التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها.
	•الوقايــة مــن المخاطــر المحتملــة والتقليل من
آثارها.
	•دعم المؤسســة فــي تحقيــق أهدافهــا بكفاءة
وفاعلية.
	•وتقوم إســتراتيجيات معالجة الخطر على معالجة
الخطــر مــن خــال عملية تعديــل الخطــر والتي
تتضمن اختيار وتطبيق واحدة أو أكثر من خيارات
المعالجــة ،وتعــدد خيارات المعالجــة تقوم على
تجنب الخطر أو الحد والتقليل منه أو التخلص من
مصــدر الخطــر ،أو قبول تحمل الخطــر أو نقله أو
مشاركة الخطر مع اآلخرين.
 أنواع المخاطرتواجه المؤسســات احتمالية التعــرض لواحدة أو أكثر
من المخاطر التالية:
المخاطر اإلستراتيجية
 مخاطر الصحة والبيئة المخاطر التشريعية «القانونية» المخاطر التشغيلية مخاطر الموارد البشرية المخاطر المالية مخاطر عدم االلتزام مخاطر األمن السيبراني مخاطر التأمين مخاطر أمن المعلومات مخاطر السمعة -مخاطر األمن والسالمة

 مخاطر المشاريع مخاطر استمرارية األعمال إستراتيجيات معالجة المخاطرهنالك العديد من اإلستراتيجيات للتعامل مع المخاطر
السلبية (التهديدات) ،وأخرى للتعامل مع المخاطر اإليجابية
(الفرص)
• أوال :إســتراتيجيات معالجــة المخاطر الســلبية
(التهديدات) وتتمثل بما يلي:
إســتراتيجية التحمــل أو الق�بول :يتم قبــول الخطر
مــع مراقبته في حال كان تقييمه ضمن مســتويات قبول
المخاطر.
إســتراتيجية اإلنهاء أو التجنب :يتم تجنب النشــاط
المصاحب للخطر.
إســتراتيجية المعالجة أو التقل�يل :ادخــال ضوابط
جديدة مع وجود إستراتيجية معالجة الخطر.
إســتراتيجية النقل أو التحو�يل :مشــاركة الخطر مع
الغير أو تحويله كما في حاالت التأمين.
• ثانيا :إســتراتيجيات معالجــة المخاطر اإليجابية
(الفرص) وتتمثل بما يلي:
• إســتراتيجية االستغالل أو االســتثمار :التأكد من
تحقق هذه الفرصة واستثمارها في زيادة الربح أو تحسين
األداء والتعديــل فــي بعض أنشــطة المؤسســة لضمان
حدوثها.
• إستراتيجية الق�بول :يتم قبول الخطر وعدم اتخاذ أي
إجراء ويتم اللجوء اليها كخيار أخير.
• إستراتيجية المشاركة :تحويل كل أو جزء من الفرصة
الى طرف ثالث الستغاللها.
• إستراتيجية التحســ�ين أو التطو�ير :زيادة احتمالية
حدوث الفرصــة أو زيادة أثرها كتخصيص مصادر إضافية
أو التفاوض مع أصحاب المصلحة للحصول على مكتسبات
أفضل.
الخالصة
تُعد إدارة المخاطر الدرع الواقي للمؤسســة في جميع
المجــاالت ،فهي تقوم على حماية المؤسســة من األخطار
المتوقعة وغير المتوقعة ،والتحكم في جوانب المؤسســة
كالعمليات والموارد واإلجراءات ،وتســاهم بشكل كبير في
تحقيق أهداف المؤسسة.
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أحكام االستفادة من َسورة الغضب الشديد
كعذر مخفف للعقوبة في القانون األردني

العقيد المتقاعد الدكتور

ناصر عبدالسالم الصرا�يرة

سورة الغضب الشــديد عبارة عن
إن َ
نوبــة مــن الغضب تضعف من ســيطرة
الشــخص على أعصابه ويفلت منه زمام
نفســه ،ويختل ميــزان تفكيــره وتمالك
نفسه وتخل رباطة جأشه فال يعود قادرًا
على الســيطرة على أعصابــه مما يؤدي
ذلــك إلــى ارتكاب جريمــة متأثــرًا بهذه
الظروف.
وقــد بيــن المشــرع األردني شــروط
سورة الغضب كعذر مخفف
االستفادة من َ
للعقوبــة فــي المــادة ( )98مــن قانون
العقوبات ،حيث نصــت المادة المذكورة
 .1يســتفيد من العــذر المخفف مــن فوجئ
بزوجته أو إحــدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال
تلبســها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشــروع
فقتلهــا في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما
معــا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى
موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .
 .2ويســتفيد مــن العــذر ذاته الزوجــة التي
فوجئــت بزوجها حال تلبســه بجريمة الزنا أو في
فراش غير مشــروع في مســكن الزوجية فقتلته
في الحال او قتلت مــن يزني بها أو قتلتهما معا
أو اعتــدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت
أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.
( .3أ) وال يجوز اســتعمال حق الدفاع الشرعي
بحــق من يســتفيد مــن هــذا العــذر( .ب) كما ال
تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام
الظروف المشددة.
وبنــاء على ما تقــدم ،يكون الجانــي معذورًا
قانونــاً بالنســبة للجريمــة التي ارتكبهــا وحتى
سورة الغضب الشديد كعذر مخفف
يســتفيد من َ
للعقوبة يجب توافر الشروط الستة التالية:

أوالً:

صدور عمل (فعل) من جانب المجني
عليه :وأن يكون هذا الفعل مادياً وليس قولياً
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على أنه .1 « :يستفيد من العذر المخفف
فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بســورة
غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى
جانب مــن الخطورة اتجاه المجني عليه».
 .2ال يســتفيد فاعل الجريمــة من العذر
المخفف المنصوص عليه في الفقرة ()1
مــن هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى
خارج نطــاق احكام المادة () 340من هذا
القانون”
وتنــص المــادة ( )340مــن قانــون
العقوبات األردني على أنه:
حسب ما جاء في نص المادة ( )98عقوبات ،إذ
قضت محكمة التمييز (قرارها رقم 1980-18م)
انه يشترط لتطبيق المادة ( 98عقوبات) أن يكون
االعتداء الذي صدر عن المجني عليه في مواجهة
الجاني هو اعتداء مادي أما اإلهانة والتحقير
والتهديد والوعيد فال تصلح أعذاراً ،ولكن محكمة
عدت
التمييز في قرار حديث لها( 2004/334م) ّ
أن التلفظ بعبارات نابية يشكل عذرًا قانونياً
مخففاً وبذلك تكون محكمة التمييز قد ساوت
بين القول والفعل ،وهذا يخالف ما استقرت عليه
ويخالف نص المادة ( 98عقوبات).

ً
ثانيا:

أن يكون العمل الذي صدر عن
المجني عليه غير محق :كأن يقوم المجني عليه
بضرب الجاني بشدة أو يحطم أثاث منزله ،فيقوم
سورة غضب
الجاني بطعن المجني عليه تحت َ
شديد ناتج عن عمل غير محق أتاه المجني عليه
ولكن إذا كان العمل الذي صدر عن المجني
عليه هو عمل حق ،فال يستفيد الجاني من العذر
المخفف ،كما لو أن المجني عليه يقوم بتنفيذ
القانون ،كأفراد األمن العام أثناء تنفيذ الواجبات
القانونية أو موظف شركة الكهرباء عندما يفصل
التيار الكهربائي عن منزل أحد المتخلفين عن
الدفع.

مقاالت

ً
ثالثا:

أن يكون العمل الذي اتاه المجني عليه
على جانب من الخطورة :كاستخدام المجني عليه أداة
ذات خطورة على حياة الجاني ،أو دخل ليال للسرقة،
أو المس بشرف ذوي الجاني ،أما فيما يتعلق بجرائم
الشرف كسوء سلوك األنثى كاألخت او الزوجة مثالً
وتغيبها أو ظهورها في لباس فاضح أو الحمل غير
الشرعي أو ضبطها مع عشيقها وغير ذلك ( باستثناء
التلبس بالزنا أو في فراش غير مشروع) فال يستفيد
الجاني من العذر المخفف بحجة سورة الغضب اذا
ارتكب جريمة شرف استنادا لنص الفقرة الثانية من
المادة ( 98عقوبات) ،رغم أن هذه المواقف تسبب
سورة غضب شديد للجاني.

ً
رابعا:

ســـورة غضب شـــديد
أن يســـبب العمل َ
للجانـــي :ومعيـــار ذلك الشـــخص العـــادي ،وتقدر
محكمـــة الموضوع إذا كان الفعـــل الذي أتاه المجني
عليه قد تســـبب بســـورة غضب شـــديد لدى الجاني
أم ال ،فمثـــا قيـــام االبـــن (المجني عليه) بشـــتم
والـــده (الجاني)واالعتداء عليـــه بالضرب هو أمر
مخالـــف لموجبات الدين واحتـــرام الوالدين
وعـــادات المجتمـــع األردني ،مما يشـــكل
هذا عمـــاً غير محق وعلـــى جانب من
الخطورة أتـــاه االبـــن المجني عليه
وأدى إلـــى أن يفقـــد األب صوابه
والســـيطرة علـــى نفســـه،
وأحـــدث لديه ســـورة غضب
شد يد .

ً
خامسا

 :أن يكون العمل وقع على الجاني أو
على شخص عزيز عليه :أو إذا كان العمل الذي قام
به المجني عليه يتضمن مساساُ بشرف الجاني أو
سورة
كرامته أو عرضه ،فيستفيد الجاني من عذر َ
الغضب فيما لو قتل شخصاً اعتدى على عرض ابنته
أو شقيقته مثالً ،أما إذا قتل ابنته أو شقيقته دون
تلبس بالزنا أو فراش غير مشروع فال يستفيد من
عذر سورة الغضب.

ً
سادسا:

أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول
سورة الغضب :مع أن القانون لم يحدد مدة سورة
الغضب ،إال أن محكمة التمييز تشترط لالستفادة من
عذر سورة الغضب أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول
الغضب وهذه من المسائل التقديرية لمحكمة
الموضوع.
والعبرة من توافر هذه الشــروط الموضوعية أنها
يجــب أن تدرس بعناية مــن المحكمة في كل قضية
علــى حدة ،وتــوزن بدقة مع النظر إلــى حالة المجرم
وبيئته وثقافته وتأثير الفعل على النفس.
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وحدة التفتيش  :K9مساهمة فاعلة في الكشف عن الجرائم

سعي نحو إنشاء مركز تدريب إقليمي داخل
الوحدة لرفع كفاءة العمل األمني

أجرى اللقاء :المالزم أول /ف�يروز حتاحت

مد�يرية اإلعالم والشرطة المجتمعية
تتطور الجريمــــة بتطــــــور
األســاليب الجرميــة ،إذ أصبــح
المجرم يبحث عن أساليب وطرق
مبتكرة في ارتكاب جريمته  ،مما
يجعل األجهــزة األمنية في بحث
وتقــص دائم ومســتمر لمواكبة
كل مــا هــو جديــد ومطــور في
اكتشــاف الجريمــة ،إذ إن بعض
الجرائم تحتاج إلــى وجود الكالب
البوليســية لكشــفها والقبــض
على مرتكبيها كما هو الحال في
جرائم تهريب األســلحة أو المواد
المخدرة أو المتفجرات .

( )K9هي اختصار لكلمة أجنبية
معناها(نابي) من الناب .canine
k9هــو قســم تابــع إلدارة
المختبرات واألدلــة الجرمية ،وهو
القســم الذي حقق نجاحات في
كشــف القضايا الجنائية خالل
األعوام الســابقة باســتخدام
الــكالب البوليســية المدربة
علــى أعلى مســتوى ،وتُعد
الكالب البوليسية من أهم
العناصــر المســتخدمة
فــــــــــي كشــف
خيــــــــــو ط
الجريمـــــــــــة
و خصو صاً
قضا يــــــــــــــــا
المخـدرات والبحث عن
المتفجرات وتتبع األثــــر
وغيرهــــــــا مــن القضايــا
التي تتعامل معها مديرية األمن
العام .
للحديــث أكثر عن قســم K9
كان ألســرة تحريــر مجلــة األمن
العــام اللقــاء التالي مــع رئيس
وحــدة تفتيــش  K9المقــدم
المهندس فراس الشقران .
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مجلة األمن العام  :حدثنا عن البدايات؟
المقدم الشــقران :تتبع الوحــدة إلدارة المختبرات واألدلة
الجرميــة  ،إذ تأسســت عـــام 1954م ،وكانت تســمى قديماً
بأجنحــة األثر ،إذ قام المغفور له جاللة الملك الحســين بـــن
طـــال -طيــب اهلل ثراه -عـــام 1956م ،بافتتــاح أجنحة األثر
والتــي كانت تتكون من أربعة أفــرع ( العاصمة عمان  ،إربد
رام اهلل ،نابلس ) وكان يرأســها في ذلك الحين العميد عزيز
أيوب وفي ذلك الوقت تم إيفاد عدد من الضباط إلى المملكة
المتحــدة ( بريطانيا) وقامــوا بإحضار واختيار خمســين كلبا
بوليســيا متخصصا بقص األثر  ،إذ وزعت على األفرع األربعة
الى أن أُعيدت تسمية فرع عمان بقسم جناح األثر وبقى هذا
المســمى وتنقل في عدة مواقع وبما يتناســب مع المســمى
العالمي ،ثم غُير المســمى إلى قيادة وحدة التفتيش  k9وتم
إشــغال المبنى الجديد في منطقة جاوا في شهر حزيران عام
2000م.

مجلة األمن العام  :أهم التطورات التي حدثت على قسم K9؟
المقــدم الشــقران  :قــد حظيت هــذه الوحــدة باهتمام
مديــري األمــن العام ومديــري إدارة المختبــرات وقادة هذه
الوحــدة إلى أن وصلت إلى ما هــي عليه اآلن ،إذ كان يقتصر
عمــل هذه الوحدة في المرحلة األولى على واجب اقتفاء األثر
نظــرًا لبداية الجريمة وقتها  ،وقد اســتمرت هذه الوحدة في
التطور ومتابعة ما يجري على الســاحة الدولية من تقدم في
هذا المجال  ،إذ أصبح هنالك تخصصات حديثة إضافة إلى ما
سلف وهي تخصص كالب الكشف عن المتفجرات والمخدرات
وفض الشغب  ،ومكافحة اإلرهاب .

مقاالت
إذ تم تحديث نظام التدريب عن بعد بواســطة الكاميرات المحمولة (بث
مباشــر) بالتعــاون مع مديرية العمليات والســيطرة ،وفيمــا يخص العملية
التدريبيــة وبالتعاون مــع الجانب األمريكي يتم عمــل تقييم للكالب العاملة
والمدربين لدينا وبشــكل دوري وإصدار شــهادات خاصــة بذلك  ،وأيضا تم
البدء بتطبيق إجراءات التفتيش عــن المتفجرات في األجهزة اإللكترونية في
مطــار الملكة علياء الدولي للرحالت المغادرة إلى الواليات المتحدة األمريكية
بتاريخ 2021/8/1بعد انتهاء التدريب الخاص بذلك.
كمــا تــم إدراج ثالثة أنواع من الكالب البوليســية تعمل لــدى الوحدة هي (
جيرمان شبرد  ،بلجم شيبرد ،البرادور ).

مجلة األمن العام  :كيف يتم اختيار الكوادر البشرية وكيفية تأهليهم للعمل يف الوحدة ؟
المقدم الشــقران :بداية عنــد اختيار المدربين نقوم بإشــراكهم بدورة
تأسيســية للتعامــل مــع الكالب البوليســية ( نظــري وعملي ) تليهــا دورات
تخصصية حســب حاجات العمل وحســب توفــر الكالب البوليســية ،إذ تُعقد
دورات إنتاج مدربي كالب بوليســية  ،كما تُعقد دورات متخصصة ( مخدرات ،
متفجرات  ،قص اثر ) حسب توفر الكالب وإمكانية الوحدة لذلك ،وفي نهاية
كل دورة تقييــم المدربون ،ويصنف الناجحون منهم وإشــراكهم بالدورات
التخصصية.

مجلة األمن العام  :هل يتم اشراكهم يف دورات خارجية ؟

المقدم الشــقران :نعم  ،يتم إيفاد عدد من الضباط وضباط الصف إلى
(الواليــات المتحدة األمريكية  ،وألمانيا ،وفرنســا  ،ومصر ،وتركيا  ،وأوكرانيا
وبريطانيــا ) وبعد مرحلة اإليفاد يكون لدى المدرب القدرة على عقد دورات
إنتــاج لمدربي الكالب البوليســية وعلى جميع التخصصــات  ،وبعدها تتوالى
الــدورات إلــى دول متقدمة في هذا المجال  ،ويتــم إحضار كالب مدربة على
جميــع التخصصات  ،وفي المجــال الدولي أصبحت االســتعانة بهذه القيادة
لعقد دورات تأسيســية للتعامل مع الكالب البوليسية لألجهزة األمنية األخرى
ويتــم أيضا عقد دورات لدول عربية شــقيقة  ،وهــذا التطور والتقدم إن دل
على شــيء إنما يدل على النظرة الحكيمة واهتمــام قيادة جهاز األمن العام
بهذه الوحدة لما يتناسب مع التطور الدولي في هذا المجال.

مجلة األمن العام  :تحدثنا عن التشاركية مع برنامج املساعدات  ATA؟
المقــدم الشــقران :هو برنامج مســاعدات بدعم من الواليــات المتحدة
األمريكية ،إذ يقوم فريق التدريب المختص بتدريب الكادر على كيفية التأقلم
بين المدرب والكلب البوليســي المســؤول عنه ،فيتم تجهيز أشــخاص ممن
يتعاملون مع الكالب البوليســية ويرســلون إلى الواليات المتحدة لتدريبهم
خالل فترة معينة ليكون قادرًا على القيام بما يطلب منه من واجبات.

مجلة األمن العام  :حدثنا عن العناية الطبية بالكالب البوليسية؟
المقدم الشــقران :افتتح المستشفى البيطري في القيادة الرئيسة /جاوا
والخاص بعالج الكالب البوليسية في عام 2020م ،برعاية السفارة األمريكية
وتــم تزويده باألجهــزة والمعدات من قبــل برنامج المســاعدات األمريكية(
، ) )ATAويقوم المستشــفى بمختلف العمليات الجراحية وحســب اإلمكانيات
المتوفرة ويتم تدريب وإرشاد األطباء المحليين من قبل فريق أمريكي ملحق
فــي هذه الوحــدة  ،باإلضافة إلى أنه تم تركيب جهازين لألشــعة الســينية
مقدمــة مــن برنامج  ATAوتســتخدم لتصوير العظام واألســنان ،وأيضا تم
تزويد الوحدة ب ( )129كلباً بوليســياً متخصصاً بالكشف عن المتفجرات منذ
عام 1997م ولغاية عام 2019م من برنامج المساعدات األمريكية  ATAحيث
ما زال تحت الخدمة ( )54كلباً بوليسياً  ،فيما يتم تزويد هذه الوحدة بصنوف
الكالب األخرى من خالل الشراء وحسب تعليمات مديرية األمن العام .
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مجلــة األمن العــام  :أهم الواجبات التــي تقوم بها قيادة
وحدة التفتيش K9؟
المقدم الشقران :اقتفاء أثـــر المجرمين الفارين
من وجه العدالة  ،التفتيش عن األشخاص المفقودين
وبالتعــاون مع مديريات الشــرطة ومســارح الجريمة
التفتيش عن المتفجرات والمخدرات في األماكن التي
نطلب إليها ،فض الشغب ومكافحة اإلرهاب بواسطة
الكالب البوليســية ،إلقاء المحاضرات عن استخدامات
الكالب البوليســية في مراكز التدريــب التابعة لألمن
العام والقوات المســلحة ،ولدورات أصدقاء الشــرطة
عقــد دورات تأسيســية للمدربيــن ودورات إنعــاش
للــكالب البوليســية ،عقــد دورات تدريبية تأسيســية
لدول شقيقة ،عقد دورات تأسيسية باستمرار لتدريب
الــكالب البوليســية للدفاع المدني والــدرك والحرس
الملكــي ،إضافة إلى الواجبات العامــة المذكورة فان
هذه الوحدة تضطلع ببعــض المهام والواجبات التي
طرأت حديثا حسب المستجدات تشمل تغطية الوحدة
وظائــف دائمة وعددها  11بواقــع (  ) 34مدرباً و()26
كلبا بوليســيا للتفتيش بواســطة كالب الكشــف عن
المتفجــرات في األماكــن الحيوية التــي يزورها كبار
الشخصيات ،وتفتيش السفارات والفنادق والمطارات
والمراكــز الحدوديــة أضافــة الى المشــاركة بواجب
التفتيش األمنــي عند إقامة المؤتمــرات والمعارض
الدولية في األردن ،وكذلك بالمشــاركة في التمارين
المشتركة مع مختلف قطاعات الدولة وسيتم مستقبال
مشاركة المدربين والكالب البوليسية في قوات حفظ
السالم الدولية .
كمــا تغطــي الوحــدة واألقســام التابعــة لهــا
اختصاص كافة مديريات الشــرطة في بعض الجرائم
في مجال اقتفاء األثر اإلنســاني ( كالسرقات وجرائم
القتل ،البحث عن المفقودين واالقتحام والمداهمات
والمباريات الرياضية.)....

مجلة األمن العام  :كيف يتم اختيار الكالب البوليسية ؟
المقدم الشــقران :يتم تدريب الكالب على نمط
تغييــر الســلوك في مختلــف التخصصــات مما يعني
تكرار ما تعلمه الكلب في معظم األوقات ودمج جميع
التمارين التي اســتوعبها مــع بعضها البعض ضمن
برامج أســبوعية معدة لهذه الغايــة  ،إذا اجتازت كل
االختبــارات العمليــة بنجــاح  ،يتم وإدخالهــا الخدمة
الفعليــة وتســجل في شــؤون األفــراد وتحمــل رقم
عســكري خاص  ،أما التي تفشــل فيتــم إخراجها من
الخدمة بالطرق المعتمدة  ،علما بأنه يتم عقد دورات
إنعاش للكالب البوليسية بواقع دورتين سنوياً .

مجلة األمــن العام  :يبتكر املهربون يوميا طرق جديدة يف
التهريب  ،فهل الكالب لديها القدرة على كشف هذه الطرق ؟
المقــدم الشــقران :نظرًا لطبيعة حاســة الشــم
القوية لدى الكالب البوليســية  ،فانه يتم االستدالل
علــى أماكــن وجــود المــواد المهربــة مما يســهل
الوصــول إليهــا  ،ولنــا تجــارب وانجــازات فــي مثل
هــذا النوع من التهريــب ،حيث يتــم تدريب الكالب
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البوليسية باستمرار على كل ما هو جديد من المواد
التي يتم اخفاؤها .

مجلــة األمن العــام  :األهداف والتطلعات التي تســعى
وحدة التفتيش  K9لتحقيقها ؟
المقــدم فــراس الشــقران :العمــل علــى تطوير
األداء الشــرطي في مجــال تدريب الكالب البوليســية
إلكســابهم المهــارات العلميــة والعملية الكتشــاف
الجريمــة ومرتكبيهــا ومنــع وقوعهــا  ،والعمل على
زيــادة الوعــي األمنــي لرفع الكفــاءة من خــال رفع
الروح المعنوية لدى األفــراد وذلك بإلقاء المحاضرات
التثقيفيــة واإلحســاس بالمســؤولية وأخيــرا تحقيق
مبدأ الجودة في أداء العمل ورفع المســتوى التدريبي
والمهني ،كما نتطلع الى إنشــاء مركــز إقليمي داخل
هــذه الوحدة متخصـــص فــي مجال تدريــب وإعداد
المدربيــن والكالب البوليســية لرفــد المنطقة بهذه
المهنة نظرًا لكثرة تقدم الشــركات األجنبية والمحلية
إلنشــاء مثل هذا المركز واالستفادة من البنية التحتية
والمدربيــن الموجــودة والخبرات الموجــود لدى هذه
الوحدة.

مقاالت

شارع الملك فيصل األول

عمان
من أقدم وأرقى األماكن في َّ

وليد سليمان

كاتب وصحفي

كان شــارع الملك فيصل
قديماً يسمى (ســاحة الملك
فيصل األول) بســبب أن هذا
الشــارع قصير الطول ولكنه
عريض جداً ،إذ إنه كان أشبه
بساحة أو ميدان كانت تجري
فيــه عــادة جميــع احتفاالت
األردن قديمــاً مــن وطنيــة
ورســمية وشــعبية وكانــت
وحــدات األمــن والجيــش
والشــرطة والخيالــة تقــوم
باســتعراضاتها وسط حشود
المواطنين مع األعالم والزينة
ومنصات الخطابة والتكريم.
وســاحة الملــك فيصــل
األول مشهــــــــورة منـــــــذ
عشــرينيات القــرن الماضي
إذ عايشت نشــوء عهد إمارة
شــرقي األردن ومن ثم عهد
المملكــة واالســتقالل ففــي
العــام 1946م ،تزينــت هذه
الســاحة وبشــكل فخــم جدًا
بالكثيــر مــن أقــواس النصر
وســعف النخيــل واألعــام
والزينة فرحاً باستقبال جاللة
الملــك عبــداهلل األول القادم
من لندن بعد إعالن استقالل
األردن.
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إذ احتشــد اآلالف مــن المواطنين والضيوف مــن كل أنحاء األردن
والدول األخرى لالشــتراك بعيد االستقالل واالستماع لكلمة جاللته من
فوق المنصة المزركشــة التي أقيمت وســط هذه الســاحة ،إذ انطلقت
بعدها وحدات الجيش واألمن والفرســان على خيولهم باســتعراضات
عسكرية جميلة مدهشة وسط أصوات الزغاريد واألهازيج الوطنية.
ومن األحداث المهمة التي شــهدها هذا المكان ايضاً قبل ذلك أي
في ثالثينيــات القرن الماضي  -إذ كانت البيــوت والمباني على جانبي
هذا الشــارع مبنية من الطوب والحجارة ومســقوفة بجسور خشبية وال
تزيــد معظم المنازل عن طابق واحد فقط  -هو مرور جنازة الشــريف
الحســين بن علي مفجر الثورة العربية الكبرى  -رحمه اهلل  -في شــارع
فيصل وسط احتفاء جنائزي عسكري وشعبي ضخم ومهيب ،وذلك في
طريقه نحو القدس الشــريف ليوارى جثمانــه الطاهر هناك ،وذلك بناء
على وصيته ورغبة أهل فلسطين أيضاً.
وفي لقاء قديم مع السيد “سند ماضي” والذي ولد في تلك المنطقة
خلف ســوق الصاغة منذ نحو ثمانية عقود ،قال :أن ســبب تسمية هذا
الشــارع أو الســاحة بهذا االسم كان بمناســبة مرور جنازة ملك العراق
الهاشمي « فيصل األول” قديماً الذي توفي في لندن ومرت جنازته عبر
فلسطين واألردن إلى العراق.
وكان والد سند ماضي “عبدالرحمن باشا ماضي” من كبار المالكين
المعروفين في هذا الشــارع فقد كانت له بنايات تجارية بجانب البنك
العربــي وما زالت حتى اآلن بعد أن أُعيــد بناؤها على الطراز المعماري
الحديثَّ ،إل بناية واحدة بقيت كما هي منذ العام 1924م ،إذ اســتؤجر
الطابــق العلــوي مؤخرا القامــة متحف تراثي لعاشــق الفنــون الدوق
المعروف “ممدوح بشــارات” وقبل ذلك كان هــذا المكان فندقاً ُعرف
تحت اســم (فندق حيفا) ثــم انه قبل ذلك وفــي االربعينيات كان مقرًا
لمركــز بريد عمان ،إذ انتقل البريد فيما بعد الى مركزه الدائم في أول
شارع األمير محمد.
وبجانب مبنى ديوان الدوق والذي يفصله عن البنك العربي الحالي
دخلة كنافة حبيبة ،والتي يوجد بها كذلك كشــك الثقافة العربية لبائع
الكتب الشهير “حسن ابو علي”.
وكان مــكان مبنى البنك العربي بناية أو عمارة “الور” والتي كانت
تتفجــر مــن أرضها نبعة ماء غزيــرة ..وقد أزيلت هــذه العمارة وأقيم
مكانها البنك العربي الحالي المعروف اآلن.
وعن ســطح أحد مباني وعمــارات عبدالرحمن باشــا ماضي حدثنا
نجله ســند ماضي :في االربعينيات أقيمت على ســطح العمارة (سينما
اإلمــارة) لعــرض األفالم نهــارًا وليالً ،وكان لدار الســينما هذه ســقف
متحرك ،وظلت تعرض األفالم الســينمائية لمدة سنتين ..ويذكر منها
الفيلــم القديم (ليلى) والذي مثل فيــه كل من :ليلى مراد وأنور وجدي
وحســين صدقي وهذه الســينما ُنقلت على ســطح عمارة “آل شريم”

مقاالت

علــى ُبعد ( )200متر فوق مبنى البنك االســامي أو بنك
األردن وقد ُعرفت هذه الســينما فيما بعد بأنها ســينما
من دون سقف تعرض أفالمها في فصل الصيف فقط.
أمــا إذا ذهبنا إلى جهة ســوق الذهــب والصاغة فقد
كانت موجودة محالت مكانه  :لبيع الكنافة لشــخص من
دار القصــاب ،ومحل حالقة للشــعر والذقن ..ومن فوق
هذه المحالت كان أشــهر مقهى فــي عمان قاطبة وهو
ملتقى
“مقهــى حمدان” الضخم الشاســع ،والــذي كان
ً
معروفــاً لــكل رجــاالت ومشــاهير عمــان ..وكانت تلك
المباني ُملك “ســيدو الكــردي” .وبجانب رصيف منطقة
البنك العربي والبنك اإلســامي كانــت موجودة باصات
حسين ابو الراغب ورجب خشمان التي تحمل الركاب إلى
عدة مدن أردنية والضفة الغربية كذلك قديماً.
وفــي الجهــة المقابلة من هــذا الشــارع أي مقابل
البنك العربي كانت هناك دار ســينما اخرى هي “ســينما
الفــردوس” في عمارة ســمير قردن والتــي حولت فيما
بعد الى مقهى العاصمة والذي عرف في سنواته األخيرة
مكانــاً لتجمــع المثقفين مــن أدباء وفنانين ورســامين
وصحفييــن ..لكنه ازيــل قبل نحو  25عامــاً لتقام محله
عمارة تجارية حديثة.
وعــن أشــهر المحــات التجاريــة الضخمــة فقــد
كانــت “محــات شــفيق الحايــك” فــي شــارع فيصــل
مــن المتاجــر المهمــة إذ كانــت تحتوي على االقمشــة
والمالبــس الجاهــزة واألدوات والهدايــا األخــرى وذلك
على الطــراز األوروبــي الحديث آنذاك فــي االربعينيات.
وفي منتصف ســاحة فيصل كانت توجد مساحات خاصة
أقيم عليها برج للســاعة ثم بجانبها محل صغير للعصير
والمرطبات ثم نافورة ماء ضخمة وجميلة.
وفــي تلــك األجــواء القديمة مــن الماضــي الجميل
لمدينة عمان وناســها وشوارعها وبالذات شارع فيصل؛
فقــد كان الــكل يعرف الكل إلى حد كبيــر وكانت الحياة
ممتعة وبسيطة والناس قريبون لبعضهم ..حيث األلفة
والمحبــة المتواصلة ،حتى إنه لم يكــن ثمة فرق واضح
بين فئات الناس اجتماعياً واقتصادياً.
وهذا الشــارع شــهد قديمــاً الكثيــر جدًا مــن مرور
المواكــب الملكية عدا ما ذكرنــا مثل مواكب المغفور له

جاللة الملك المرحوم الحسين بن طالل -طيب اهلل ثراه-
مع ضيوف األردن من ملوك ورؤساء دول العالم ،إذ كان
المواطنــون يصطفون على جانبي شــارع فيصل وعلى
اســطح العمارات ونوافذها وشرفاتها اســتقباال وهتافا
لجاللته ولضيوف األردن الكرام.
وكان عقــار مختــار الشــركس الشــيخ “اســماعيل
شــيكاخو” في دخلة ســوق الفيومي خلف البنك العربي
وكان كذلك ُك َتّاب الشــيخ خلف ما يشبه المدرسة ،وبعد
وفاتــه اشــترى منزلــه رؤوف ابــو جابــر ..وكانت بعض
العائالت الشركســية موجودة منازلها في هذه المنطقة
ايضا مثــل عائالت :قناش ،كلمات ،شــقم ،قــردن ..الخ
وكان الســكن قديمــاً فــي بيوت مــن الطيــن لغالبية
السكان آنذاك.
وهناك ايضاً على جانبي شــارع فيصل :دخلة سينما
الحسين ،ودخلة سينما فلسطين ،ودخلة سينما عمان إذ
كانت حلويات شهرزاد القديمة ،واآلن مطاعم للمشاوي
والكبــاب .وقديماً في أربعينيات القــرن الماضي كانت
توجد محطتان لبيع المحروقــات مثل البنزين والكاز في
شــارع فيصل ،األولــى كانت تقع بجانب أو مكان ســوق
الصاغــة والذهب ،واألخرى على الجهة المقابلة للشــارع
مــكان فنــدق ومقهى بالط الرشــيد ..فالمحطــة االولى
كانت لصاحبها البلبيســي وتابعة لشركة شل المعروفة
والمحطــة الثانية لصاحبها وفا الدجاني وتابعة لشــركة
ساكوني فاكوم.
في هــذا الشــارع كانــت محــات الصبــاغ ومظهر
وعدنان ووليد الحمصي لخياطــة القمصان والبيجامات،
ومحالت بيع قطع وإطارات السيارات ،ومحالت بيع أدوات
ماكينــة الخياطة ســينجر ،وســوق البشــارات والذي كان
مكانه الصحية العمومية.
وهــذا الشــارع كان ُيعــد مقــرًا رئيســاً للســفريات
المتعددة التي يركب فيها المسافرون إلى أنحاء متعددة
من البلدان األخرى كمدن الضفة الغربية في فلســطين
ثم إلى دمشق وبغداد وبيروت.
وفي العام  1962مُ ،نقل معظم مكاتب الســفريات
إلــى منطقة العبدلي ،حيث ســفريات وكراجات العبدلي
والتي نقلت قبل حوالي  15سنة إلى مجمع الشمال.
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مقاالت

ال�يوم العالمي للحد
من خطر الكوارث

المقدم طالل الجراح

مد�ير إدارة الكوارث
يشارك األردن سنوياً من خالل مديرية األمن العام/
الدفــاع المدني المجتمع الدولي االحتفال باليوم العالمي
للحــد من أخطار الكــوارث (، )IDDRوالذي يصادف الثالث
عشــر من تشــرين أول من كل عام ،والذي دشــن للمرة
األولــى عــام 1989م ،تحت مظلة مكتب األمــم المتحدة
للحــد مــن مخاطر الكــوارث ،وذلك بتبني شــعار ُجســد
مــن خالل مجموعة من النشــاطات الهادفــة إلى تعزيز
ثقافــة الحماية المدنية في الحد من الخســائر البشــرية
واالقتصادية وصون المكتســبات الوطنية بصورة تسهم
في الحد من هذه الكوارث.
ويتمحور شعار هذا العام تحت عنوان (التعاون الدولي
للبلدان النامية للحد من مخاطر الكوارث وتقليل الخسائر
الناجمة عن هذه الكوارث) ،إذ تُعد البلدان النامية الحلقة
األكثر ضعفاً في مواجهة الكارثة حال وقوعها مما يترتب
عليها العبء األكبر في تكاليف مواجهتها ومعالجتها ،فال
بد أن يكــون هناك تعاون دولي متكاتــف لدعم البلدان
المتضــررة ،والتي قد تكون قدراتها محدودة عبر تقديم
المســاعدة اإلنســانية فــي ميادين الكــوارث وصوالً إلى
مرحلــة التنميــة مع بــذل الجهــود في مجال االســتعداد
المبكر بهدف التقليل من آثارها.
ونظــرًا لتأثيــر الكــوارث علــى البلــدان بشــكل عام
والمعرضة لهــا بدرجة عالية فإن اإلدارة الفعالة لمخاطر
الكــوارث تتطلــب وتنطــوي علــى أكثــر من مجــرد آلية
لالســتجابة في حاالت الطوارئ ،وأعتبــرت مديرية األمن
العام  /الدفاع المدني أحد األعضاء المؤسسين للمنظمة
الدولية للحماية المدنية نظرًا لمشــاركته في النشــاطات
المميــزة فــي المنظمة األمر الذي أكســبه ثقــة األعضاء
المؤسسين والمشاركين ونتيجة ذلك فقد انتٌخب وألكثر
مــن مرة لرئاســة المجلــس التنفيذي والجمعيــة العامة
للمنظمــة الدوليــة للحمايــة المدنية ،وعلى أثــره ارتبط
الدفاع المدني بعالقات وثيقة مع العديد من المنظمات
والــوكاالت والهيئــات المحليــة اإلقليميــة والدولية التي
تُعنى بشــؤون الكوارث وإدارتها بهــدف الوقاية أو الحد
والتخفيــف من أخطار الكــوارث ،وذلك عن طريق تقديم
المساعدات اإلنسانية وإمدادات اإلغاثة وغيرها.
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كمــا دأبــت مديريــة األمــن العام/الدفــاع المدني
وبالتعاون مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي إلى
تفعيل الجانب التطوعي عن طريق فرق تطوعية ليكونوا
عوناً للدفاع المدني في حاالت الطوارئ والحوادث الكبرى
وذلك من خالل التعاون مع الوكالة األلمانية للمساعدات
التقنية ( )THWعبر مشــروع “بناء قدرات المتطوعين في
مجال الحماية المدنية” وصوالً لرفع القدرات المشــتركة
ودعــم الكفــاءة والقــدرات العملياتيــة للدفــاع المدني
لتعزيــز آليــات االســتجابة المجتمعية للطــوارئ وتنمية
مهارات المواطنين في هذا المجال.
وتســعى مديريــة األمــن العام/الدفــاع المدني إلى
اســتقطاب المشــاريع الدولية الهادفة إلى بناء القدرات
إذ يتــم العمل حالياً مع الوكالة الفرنســية لإلنماء ()AFD
ضمن مشــروع (تعزيز الحماية المدنيــة وقدرات اإلغاثة
في األردن) من خالل التدريب والتمكين المؤسسي ودعم
القدرات التشــغيلية (آليات ومعدات )مما يسهم في رفع
مستوى الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني.
واســتكماالً للجهود المبذولــة لمديرية األمن العام /
الدفــاع المدني ممثلة بإدارة الكــوارث ،والتي تُعد نقطة
االتصــال الرســمية لبرنامــج الشــراكة األورومتوســطية
( )PPRDوالخــاص بالوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة
والكــوارث الناتجــة عن النشــاط اإلنســاني واالســتعداد
واالســتجابة لها حيث تمت المشــاركة فــي جميع مراحل
البرنامج وعلى النحو التالي :
• مرحلة البرنامج الريادي (1998م2004-م).
• مرحلة برنامج التجسير (2004م2008-م).
• برنامــج الشــراكة األورومتوســطية المرحلة األولى
2009( PPRDم2012-م).
• برنامج الشــراكة األورومتوســطية المرحلة الثانية
2014( PPRDم2016-م)
وحاليــاً يتــم العمل على اســتكمال البرنامــج الثالث
(2018م2021-م) وهــذه المرحلــة امتــداد للمراحــل
السابقة التي ذكرت ويعمل بها.
وتضمنت فعاليات هذه البرامج على عقد العديد من
االجتماعات وورش العمل التدريبية بهدف تبادل الخبرات
ورفع قــدرة الدول الشــريكة في العديد مــن المواضيع
الخاصــة بالطــوارئ والمخاطر الطبيعيــة والتي من صنع
اإلنســان واالطالع علــى تجارب الدول األخــرى في مجال
االستجابة للكوارث.
وختامــاً فإن التعامــل واإلدارة الرشــيدة والحكيمة
تقتضي تكاتف الجهود الدولية للحد من مخاطر الكوارث
وويالتهــا حال وقوعها -ال قدر اهلل -ومــا قد ينجم عنها
مــن دمار في البيئة التحتيــة وبخاصة في البلدان النامية
التي تٌعد أكثر عرضة وتأثيرًا لهذه المخاطر.
حمــى اهلل األردن وجنبــه الكــوارث فــي ظــل الراية
الهاشمية المظفرة.

أردن األمن واألمان

مقاالت

قيادة قوات الدرك

الرائد خالد بني عيسى

رئيس شعبة الموارد البشرية /قوات الدرك

رسالتهم اإلنســانية النبيلة  ،التي تمتد بأصولها
إلى عترة جدهم المصطفى صلى اهلل عليه سلم ،
حتى صار األردن ملء سمع العالم وبصره تقدماً
وازدهارًا  ،وأمناً واستقرار.

فرســالة جهاز األمن العام رســالة إنســانية
ســامية فهــو يضطلــع بتوفيــر األمــن واألمان
للمواطنيــن لذلك فالعنصر البشــري ٌيعد الدور
االساســي في تحقيــق هذه الرســالة وهو االقدر
علــى استشــعار حالة األمن وهــو األولى بالعمل
على إشباعها.
ولعــل مــن نافلة القــول ،أن مــن نعم اهلل
علينــا فــي أردن الكرامة والكبريــاء أن حبانا اهلل
قيادة هاشمية حكيمة ما فتئت تحمل هموم هذا
الشــعب الطيب وطموحات وآمــال األمة العربي
وعنوان عطائهــا الميمون  ،خدمة للوطن وأهله
وتوفير الحياة الفضلى
لكل فــرد من أفــراد وطننا العزيــز  ،فحملوا

وال َيخفى من أن سياســة األمن العام األمنية
تنطلــق مــن العمــل التكاملــي المشــترك بين
مؤسســات الدولــة المختلفــة من أجــل تقديم
أفضــل الخدمــات للوطــن والمواطــن وحمايــة
أمنــه واســتقراره ،والمحافظــة على مكتســباته
ومقدراتــه ،فالمملكــة األردنية الهاشــمية دولة
قانون ومؤسسات ،وهذا يجعل جهاز األمن العام
جــزءًا ال يتجــزأ مــن منظومة العمل المؤسســي
مكونات مؤسسة األمن فكرًا وقوى
تطورت
وقد
ّ
ّ
تطور
في
بوضوح
ذلك
ويبرز
،
وإمكانات
ة
ي
بشــر
ّ
ّ
فلســفة العمل الشرطي التي تنطلق منها رسالة
األمن في منع وقوع الجريمة  ،ومالحقة مرتكبيها
لتسليمهم ليد العدالة .
لقــد حقق جهاز األمن العــام في عهد جاللة
الملــك عبــد اهلل الثاني ابــن الحســين المعظم
تقدمــاً وتطورًا فــي جميع مجاالت عملــه  ،وبما
يشار
يدعو للفخر واالعتزاز حتى أصبح هذا الجهاز
ُ
له بالبنان ليس على مســتوى اإلقليم فحسب بل
على مستوى العالم .
وإننــا لنحرص في مديرية األمــن العام على
أن تشــمل خدماتهــا المقدمــة مختلف شــرائح
المواطنيــن والــزوار الموجوديــن علــى أراضي
المملكــة ،إيمانــا بــأن توفير األمــن واألمان هو
واجب مقدس ورســالة نبيلة ال بد من تسخير
اإلمكانــات كافة لتحقيقها وســيبقى
يحرص على الدوام على وضع توجيهات
عمل
جاللــة القائــد األعلى دســتور
ٍ
ٍ
شــرف لن يحيــد عنه أبدا
وميثاق
وســيبقى منتســبوه يصدحون
بكل طاقاتهم بالــوالء والوفاء
لجاللــة القائد األعلــى الملك
عبد اهلل الثاني ابن الحســين
المعظــم أمد اهلل في عمره
وأيده بنصره وحفظه اهلل.
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مقاالت

الجلطة الدماغية

إعداد الرائد أيمن الرياالت
مد�يرية الدفاع المدني

تحدث الجلطــة الدماغيــة عندما تنقطع
ُ
إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ أو تنخفض
مــا يمنع أنســجة الدماغ مــن الحصول على
األكسجين والعناصر المغذية الالزمة ،فتبدأ
خاليــا الدمــاغ الموت خالل دقائــق ،وتُعرف
أيضا هــذه الحالة بالســكتة الدماغية ،وهي
ً
حالة طبيــة طارئة والعالج الفــوري لها أمر
بالغ األهمية ،و ُيمكن للعالج المبكر أن يقلل
مــن تلف الدماغ والمضاعفــات األخرى التي
أيضا للعالجات
تحدث نتيجــة لذلك ،ويمكن ً
الفعالــة أن تُســاعد على منــع اإلعاقة التي

أعراض الجلطة الدماغية:
• مشــكلة فــي التحــدث وفهــم مــا يقوله
اآلخــرون :يشــمل ذلــك االضطــراب أو التحدث
بشــكل غير واضح أو مواجهــة صعوبة في فهم
الكالم.
•شــلل أو خدر في الوجه أو الذراع أو الساق:
قد تــؤدي الجلطــة الدماغية إلــى اإلصابة بخدر
مفاجــئ ،أو ضعف أو شــلل بالوجــه أو الذراع أو
وغالبا ما يحدث ذلك في جانب واحد من
الساق،
ً
الجســم ،حاول رفع كلتا ذراعيك فوق رأسك في
الوقت نفســه ،إذا بدأت إحدى ذراعيك الســقوط
فربما تكون مصاباً بســكتة دماغية ،وقد يهبط
أحد جانبي الفم عند محاولة االبتسام.
•مشــاكل فــي اإلبصار فــي عين واحــدة أو
كلتا العينين :قد تشــعر فجــأ ًة بتغييم الرؤية أو
اســودادها بإحدى العينين أو كلتيهمــا ،أو ربما
تشعر برؤية مزدوجة.
• الصداع ،قد تشــير اإلصابة بصداع مفاجئ
مصحوبا بالقيء أو الدوار
وشديد الذي قد يكون
ً
أو تغير في الوعي ،إلى اإلصابة بسكتة دماغية.
•صعوبــة في المشــي :قــد تتعثــر أو تفقد
أيضــا من ترنــح أو دوخة
اتزانــك ،وقــد تعاني ً
مفاجئــة .مــا هــي اإلســعافات األوليــة للجلطة
شــخصا ما يعاني
الدماغيــة؟ إذا كنت تعتقد أن
ً
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قد تنتج عن الســكتة الدماغية ،ونتناول في
موضوعنــا اليوم أعراض الجلطــة الدماغية
واإلســعافات األوليــة الالزمة فــور مالحظة
هــذه األعراض ،وما اآلثــار التي قد تنتج عن
الجلطــات الدماغية ،إذا كان لديك أنت أو أي
شخص آخر من أفراد أسرتك سكتة دماغية،
كبيــرا للوقت الذي بدأت فيه
انتباها
فانتبه
ً
ً
األعــراض ،إذ إن بعض خيارات العالج تكون
أكثر فاعليــ ًة عندما تبدأ بعــد فترة قصيرة
من بدء السكتة الدماغية.
من سكتة دماغية ،قم بااالتصال بسيارة إسعاف
على الفور ،فكلما كان العالج أسرع زادت فرصة
النجاة والتعافي.

ما الذي عليك فعله إلى أن تصل ســيارة
اإلسعاف:

واعيــا :ضــع المريــض
• إذا كان المريــض
ً
مع رفــع الــرأس والكتفين وادعمهمــا ،يمكنك
استخدام بعض الوسائد.
• فك أي مالبس ضيقة.
• تأكد من خلو مجرى الهواء وعدم انسداده.
• ال تحاول إطعامه أو سقيه أي شيء.
فاقدا للوعي :تحقق من
• إذا كان الشــخص
ً
التنفس.
• أمل الرأس للخلف وارفع ذقن المريض.
• تحقق ممــا إذا كان صــدر المريض يرتفع
واستمع إلى نفسه إذا كان بإمكانك.
•إذا كان الشخص ال يتنفس ،فاستعد إلجراء
اإلنعاش القلبي الرئوي حتى يستعيد تنفسه مرة
أخــرى لوقت وصول الطاقم الطبي ،وإذا لم تكن
قــد تدربت على اإلنعاش القلبي الرئوي من قبل
ففكر في الحصول على تدريب ،فهو مهم لتعرف
ما يجب عليك القيام به في حاالت الطوارئ.

مقاالت
إلجراء اإلســعافات األولية الجلطــة الدماغية
تذكر اختبار seconds 0 seconds of 0 :FAST
• الوجــه ( :)faceانظر إلــى وجه المريض ،واطلب
منه أن يبتسم ،وتحقق مما إذا كان يبتسم باستخدام
جانب واحــد فقط من الفم ،إذا كانــت اإلجابة بنعم
فهذا ليس طبيعياً.
•الذراعين ( :)armsاســأل المريــض عما إذا كان
بإمكانــه رفــع ذراعيه ،فــإذا كان بإمكانــه رفع ذراع
واحــدة فقط ،فقد يشــير ذلك إلى اإلصابة بســكتة
دماغية.
•الــكالم ( :)speechاطلب مــن المريض التحدث
فــإذا كان ال يســتطيع التحدث بوضــوح ،فهذا ليس
طبيعيا.
ً
•الوقــت ( :)timeفي حالة وجــود جميع العالمات
اتصــل للحصول على المســاعدة الطبيــة على الفور
فالدقائق القليلة األولى بعد السكتة الدماغية حرجة
للغاية ،ويجب توفير عناية طبية فورية ،للوقاية من
إصابات الدماغ الخطرة.

مدة الشفاء من الجلطة الدماغية بعد العالج:
راقــب المريض عن كثب مــدة يوم على األقل
ُي َ
بعد ذلك تركز العناية في مســاعدته على اســتعادة
أكبــر قدر ممكن مــن الوظائف والعــودة إلى عيش
حيــاة طبيعيــة مســتقلة ،وتختلف مدة الشــفاء من
حالة ألخرى على حســب تأثير الســكتة الدماغية في
المريض ،والتــي تتوقف بدورها علــى منطقة المخ
التي أصيبت ومقدار األنسجة التي ُدمرت.
ختا ًمــا ،تذكر أن الوقت أمــر جوهري في التعامل
مــع أعراض الجلطــة الدماغية ،إذ يمكــن للدماغ أن
يقاوم غياب األكسجين لنحو ثالث إلى ست دقائق ،إال
أن ذلك يختلف من شخص آلخر ،وإذا لم يتلق الدماغ
خطيرا ال
األكســجين لمدة أكبر ،فقد يسبب ذلك تلفًا
ً
يمكن إصالحه.
مع تمنياتنا بالسالمة للجميع.

آثار الجلطة الدماغية:

ُيمكن أن تُســبب الســكتة الدماغيــة في بعض
األحيان إعاقات مؤقتة أو دائمة ،بناء على المدة التي
توقف فيها تدفق الدم في الدماغ وحســب الجزء
المصاب كذلــك ،وقد تتضمــن المضاعفات ما
يلي:
• الشــلل أو فقدان حركــة العضالت ،قد
يحدث شــلل في جانب واحد في الجســم ،أو
فقدان السيطرة على بعض العضالت ،مثل
العضــات في جانب واحد من الوجه أو في
ذراع واحدة.
• صعوبــة التحــدث أو البلــع ،نتيجــة
فقــدان التحكم فــي حركة عضــات الفم
والحلق كما قد تحدث صعوبات في اللغة،
بمــا فــي ذلك التحــدث أو فهم الــكالم أو
القراءة أو الكتابة.
•فقدان الذاكرة أو صعوبات التفكير.
•المشكالت االنفعالية ،وصعوبات أكثر
في الســيطرة علــى االنفعــاالت ،أو أحيا ًنا
اإلصابة باالكتئاب.
• األلم أو التنميل أو أحاسيس غريبة أخرى
في بعض أجزاء الجسم ،مثل الوخز.
• التغيرات في الســلوك والقدرة على رعاية
الذات ،قد يصبح األشــخاص الذين أصيبوا بسكتة
انعزال عن الناس ،وقــد يحتاجون إلى
دماغية أكثــر
ً
مساعدة في االعتناء بأنفسهم وأداء مهامهم اليومية.
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مقاالت

عالقة المخدرات
بحوادث المرور
المقدم المتقاعد أنس الطنطاوي

تُعد قيادة الســيارة جزءًا يومياً من حياة ماليين األشــخاص  ،ويســتخدمون بذلك طرقاً عامة
يشــتركون فيها مع الكثير من راكبي الدراجات والمشــاة ،مما يوجب عليهم المحافظة دوما على
يقظتهم وانتباههم .
تؤثر العديد من العوامل في قيادة المرء للسيارة مثل تعاطي المشروبات الكحولية أو تعاطي
المخــدرات ،وبعض أنواع األدوية أو التعب أو اســتخدام الهواتف المحمولة أو الضعف البصري أو
التقدم في العمر .
يمكن ألية كمية من المخدرات أو المشروبات الكحولية أن تؤثر في قيادة المرء للسيارات،وأن
تحمــل األشــخاص للكحول يعتمد علــى عوامل كثيرة  ،بما في ذلك الــوزن والجنس والعمر  ،فال
عدها آمنة ويمكن قيادة الســيارة معها  ،وهذا ما يســتدعي
يمكن اســتنتاج حدود دنيــا يمكن ّ
االمتناع تماماً عن الكحول .
إذا قام أحدهم بقيادة السيارة وقد بلغ تركيز الكحول في جسمه ()160ملغم لكل () 3،9370
بوصة من الدم  ،فإن احتمال تسببه بحادث مروري يزداد بمعدل ( ) 30مرة على السائق الذي لم
يتناول أية مشــروبات كحولية أو مواد مخدرة  ،من هنا يمكننا القول  ،إذا تناول احدهم مشــروباً
كحولياً أو مخدرًا  ،فيجب عليه االمتناع نهائياً عن قيادة السيارة  ،إلى أن يزول أي أثر للكحول في
دمه وهو ما قد يحتاج إلى بعض الوقت .
تشــير بعــض التقارير إلى أن واحــدة من كل
عشــر وفيات على الطريق في العالم يعود سببها
إلــى القيادة تحت تأثير المخدرات أو تعاطي أدوية
معينــة ،إذ تُعد القيــادة تحت تأثيــر المخدرات أو
بعــض أنواع األدوية التي تصرف بوصفة طبية أو
من دون وصفة طبية  ،خطيرة تماماً .
يمكن لبعــض أنواع المخــدرات أو األدوية أن
تســتمر آثارها لفترات طويلة بعــد تناولها  ،وقد
ينجم عنهــا بطء في اســتجابة المريض ،وضعف
في تركيزه ،ونعاس وتشــتت في االنتباه ،وشعور
زائد بالثقة بالنفس .
عنــد تنــاول أي دواء
يجب التأكد مما إذا كان
يؤثــر ســلباً فــي قدرة
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الشــخص على القيادة  ،وأفضل وسيلة للتأكد من
ذلك هي استشــارة الطبيب أو الصيدالني  ،اللذين
يقدمان النصح للمريض عن أفضل طريقة لتناول
الدواء  ،ومن ثم عــاج الحالة من دون أن يعرض
المريض نفسه للخطر على الطريق .
ينجم حادث واحد من كل خمسة حوادث كبيرة
على الطريق عن تعب الســائق  ،يحاول السائقون
المتعبــون أن يغالبوا نعاســهم بفتــح النوافذ أو
تشغيل المسجلة  ،ولكن ذلك ال يكون كافياً دائماً
وإن مــا يحتاجــون إليه حقاً هــو التوقف قليالً عن
القيادة ألخذ قسط من الراحة .
عندما ينوي الســائق القيادة لمســافة طويلة
ينبغي عليه التوقف ،واالستراحة لمدة ( )15دقيقة
كل ساعتين  ،كما يجب عليه أال يبدأ رحلته إذا كان
يشــعر بالتعب  ،وأن يتجنب ما أمكن الســفر بين

مقاالت

الســاعة(  ) 12ليال و ( )6صباحاً  ،ألنه سيشــعر بالنعاس
غالباً في مثل تلك األوقات .
كما أن الشخص المتعاطي للمواد المخدرة وخاصة
المهلوســة منها مثل الحشــيش والجوكر وبعض أنواع
الحبــوب يصــاب في معظــم األحيان ،وهو تحــت تأثير
الجرعــة بحالــة من الهلوســة ممــا يؤدي إلــى ظهور
اعتقــادات خاطئة وخطيــرة لديه ،مثل أنــه يعتقد أنه
مطــارد من قبل رجال الشــرطة ،فيؤدي ذلك إلى قيامه
بالــدوس على فرامل المركبة والمســير بســرعة عالية
ســواء كان يقــود مركبته علــى طريق ســريع أو داخل
األماكن السكنية واألســواق ،األمر الذي يجعله يصطدم
بأي جســم آخر سواء كان الجســم ثابتاً ام متحركاً ،وقد
وقعــت الكثير من الحوادث القاتلة من هذا النوع عالوة
على أن هذه المواد تفقد الشخص التمييز بين المسافة
والوقــت والحجــم فال يدرك المســافات بينــه وبين أي
جســم آخر ويصعــب عليه تقديرها حتى لــو كان يقود
مركبته بســرعة عادية ،وهــذا ايضاً يدفــع به الرتكاب
حــوادث ،كما أن انقطاع الجرعة المخدرة عن الشــخص
وخاصــة في المواد المهبطة للجهاز العصبي يؤدي إلى
ظهور أعراض انســحابية خطيرة لدى سائق المركبة أو
ما يســمى (بالتكريزة) ،وهذه األعراض تفقده السيطرة
التامــة على المركبــة بمعنى أن الســائق عندما يكون
تحــت تأثير الجرعة المخدرة فهو معرض وبشــكل كبير
الرتــكاب أخطر الحــوادث ،وكذلك عنــد انقطاع الجرعة

المخدرة ،وتظهر هذه األعراض على شكل تعرق شديد
وتشنجات جسدية ال يِ َمكنه من السيطرة على المركبة .

وينبغــي أن تكون هناك إجــراءات قانونية ومتابعة
مــن الجهــات ذات االختصــاص تضمن عــدم قيام أي
شــخص من يتعاطــى للمــواد المخدرة من قيــادة أي
مركبــة لحين عالجه من الســلوك االدمانــي أو إقالعه
التام عن تعاطي المــواد المخدرة وإخضاعه لفحوصات
عشوائية وأخرى منتظمة لضمان عدم عودته للتعاطي
قبل السماح له بقيادة المركبات .
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االستخدام اآلمن لوسائل التدفئة
إعداد الرائد سند المناص�ير

مد�يرية اإلعالم والشرطة المجتمعية

إن لفصل الشــتاء طابع خــاص عن غيره من
هطــول لألمطار
فصــول العام لمــا يتخلله مــن
ٍ
وتســاقط للثلــوج األمــر الــذي يســتدعي القيام
بالعديد من اإلجراءات الوقائية المسبقة الستقبال
هذا الفصل ،وذلك من خالل تضافر كافة الجهود
الوطنية المعنية بتجســيد مفهوم الدفاع المدني
الشــامل ،وفي هــذا المجال ال بد لنا من اإلشــارة
إلى ذلــك الدور الكبير الــذي يضطلع به المجلس
األعلــى للدفاع المدني ،ومــا ينبثق عنه من لجان
بكافــة التشــكيالت اإلدارية داخــل المملكة خالل
فصل الشتاء ،والذي يضم في عضويته مندوبين
يمثلــون كافــة المؤسســات الوطنيــة بقطاعيها
العام والخاص ،والتي تُعنى بالحفاظ على سالمة
المواطن وصــون ممتلكاته وبخاصة في الظروف
الجوية غيــر االعتياديــة ،ضمن تشــاركية فاعلة
تؤدي كل جهة جانبا من جوانبها ،وبالتالي تصب
هذه الجهود مجتمعــة في بوتقة واحدة جنباً إلى
جنــب مع جهود جهاز الدفــاع المدني في تحقيق
أعلى درجات السالمة ألبناء الوطن كافة.
ومــع بدايــة كل فصــل شــتاء مــن كل عــام
وكعادتــه تضع مديرية األمن العام خطط الطوارئ
الخاصــة بالتعامل مع الظروف الجوية التي تســود
المملكة خالل هــذا الفصل موضــع التنفيذ ،والتي
تقتضــي بطبيعتهــا إدامــة فتــح غــرف العمليات
الرئيســة والفرعيــة الخاصة بمديريــة األمن العام
وكافة مديرياتها الميدانية في مختلف التشــكيالت
اإلدارية ،انطالقاً مما أنيط به من واجبات ذات صلة
مباشرة بسالمة اإلنسان وصون منجزاته ،فإنه ُيعد
من أهم الجهات والمؤسسات التي يتم من خاللها
تحقيق مفهوم الســامة واألمن الشامل وذلك لما
يقدمــه مــن خدمات اإلســعاف واإلنقــاذ واإلطفاء
وبخاصة في الظروف الطارئة .
فبهذا الفصل تبــدأ الحوادث المنزلية المختلفة
كالحرائق وحوادث االختناق بشــتى أنواعها الناتجة
في أغلب األحيان عن سوء استخدام المدافئ  ،حيث
إن اســتخدام هذه الوســائل يتطلب الحذر الشديد
في اتبــاع الطرق الســليمة والصحيحــة في كيفية
تشــغيلها وإطفائها أو تزويدها بالوقود وال بد من
اتباع اإلجــراءات االحترازيــة والمتطلبــات الوقائية
لتجنب وقوع الحوادث ال قدر اهلل.
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ومن هنا نؤكد على أهمية إجراء الصيانة الدورية
الالزمة للمدافئ بمختلف أنواعها والتأكد من عدم
وجود انثناءات أو تشــققات بالخرطــوم الواصل ما
بين االســطوانة والمدفــأة بالنســبة لمدافئ الغاز
والتأكد من ســامة األســاك الكهربائيــة لمدافئ
الكهرباء ،إذ تكون األسالك غير تالفة أو معراة.
أما مدافــئ الكاز فيجب عدم القيــام بتزويدها
بالوقــود وهــي مشــتعلة ،إضافة إلى عــدم وضع
األوانــي المملــوءة بالمــاء أو اســتخدامها للطهي
وتســخين الماء أو تجفيــف المالبس عليها ،إضافة
إلى عدم وضعها بالممرات الضيقة ومراعاة تهوية
المنــزل بيــن الحين واآلخــر ،والقيــام بإطفاء هذه
المدافئ خارج الغرف في مكان جيد التهوية وعدم
ترك المدفأة مشــتعلة أثناء النــوم ،هذا فضالً عن
ضرورة مراقبة األطفال وعدم السماح لهم باللعب
بالقرب من المدافئ .
ويبقــى القول إن المواطنــة الحقة تتطلب من
المواطنيــن كافة االلتزام بكافة إجــراءات الوقاية
والحمايــة الذاتيــة للحفــاظ على ســامة أرواحهم
وممتلكاتهــم وتســتدعي التعامــل مــع المخاطــر
بــكل حرص واهتمام وحذر لكــي نصل إلى تحقيق
مفهــوم األمن العام الشــامل والذي يعني بأن كل
مواطن رجل أمن في موقعه .
وختامــاً فإننــا لندعو اهلل جلت قدرتــه أن يعم
الخير ربــوع الوطن  ،ويجنبنا وإياكم شــر الحوادث
ويديــم هذا الحمــى الهاشــمي واحة أمــن وأمان
واســتقرار في ظل راعي المســيرة المظفرة جاللة
قائدنا األعلــى الملك عبداهلل الثاني ابن الحســين
المعظم  -حفظة اهلل.-

الحس�ين الباني
-طيب هللا ثراه-

الرائد خلدون السعودي
مد�يرية شؤون الضباط

في الرابع عشــر من تشرين الثاني من كل عام
يســتذكر األردنيون ذكرى ميــاد جاللة المغفور له
الملك الحســين بن طــال -طيب اهلل ثــراه  -قائد
المســيرة الــذي نذر نفســه لخدمــة األمــة العربية
وتحقيــق أهدافها وبنــاء األردن ،فقــد عمل طوال
ســنين عمــره دون كلــل أو ملــل لخدمــة وطنــه
وشــعبه ووحــدة الصف العربــي بكل عــزم وقوة،
وبفضل حنكته وجهوده الحقيقية أصبح األردن بلدًا
دييمقراطيــا ينعم باالســتقرار واألمن فقد أرســى
مكانتــه بين االمــم وأصبح منهجه نبراســاً لألجيال
القادمة تستلهمه وتقتدي به.
وقــد أولــى جاللة المغفــور له الملك الحســين
بــن طالل – طيــب اهلل ثراه -عنايــة خاصة لقواتنا
المســلحة األردنيــة واألجهــزة األمنيــة الذين نرى
فيهم الــدرع الذي يحمــي الوطــن والمواطن وقد
وصفهــم الراحل بأنهم عنوان مســتقبلنا ،إذ اصبح
من اكفأ المؤسســات العسكرية في المنطقة اذ قد
حرص المغفــور له خالل فترة تســلمة الحكم على
رفــد القوات المســلحة واألجهــزة االمنيــة بأحدث
االســلحة والمعدات ،كما حــرص على تطويرها في
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المجــال العســكري حتى غــدت مفخرة مــن مفاخر
األردن ودرعــاً أمينــاً يصون حرية وســامة الوطن
واستقالله .
ونســتكمل اليــوم المســيرة مهتديــن بنهــج
الحســين البانــي – طيــب اهلل ثــراه  -خلــف قيادة
جاللــة الملك عبداهلل الثانــي المعظم -حفظه اهلل-
الذي نذر نفســه منذ اليوم األول لتســلمه ســطاته
الدســتورية لخدمة وطنه وأمته لمواصلة مســيرة
البناء والتحديث والتنمية واإلصالح على نهج أجداده
الهاشميين وسيرتهم العطرة ،ليبقى خير خلف لخير
سلف ،وكلنا فخر بان صاحب الجاللة الملك عبد اهلل
الثاني هوالحــارس القوي األميــن والمدافع الغيور
على مصالــح األردن الغالي وألمتنا العربية ويســير
على نهج اجداده الهاشــميين في الدفاع عن حمى
الوطن ليظل االردن شامخا وفيا لعروبته .
ســائلين المولــى العلــي القديــر أن يمد جاللة
الملــك عبد اهلل ابن الحســين بعونــه وأن يحفظه
برعايته ويســدد خطاه وأن يرحم الحســين الباني
-طيب اهلل ثراه.-
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دور اإلعالم في بناء الوطن
الرائد حمزة عبدهللا الوريكات

مد�يرية اإلعالم والشرطة المجتمعية
يلعــب اإلعالم الوطني دورًا محورياً في بناء األوطان
عبــر ما يبثه من مضامين متنوعة تعكس ثقافة الوطن
وما يمتاز بــه من مزايا وخصائــص ثقافية واقتصادية
وجمالية.
وتتســابق الــدول في بنــاء منظومتها عبــر مختلف
الوســائل في عصر باتت لقوة اإلعــام حضورًا الفتاً في
رسم مالمح األوطان ومكانتها سواء في عيون أبنائها أو
في المحافل الدولية ،وبات اإلعالم يجســد الدولة مكان ًة
وخطاباً في المحافل الدولية.
وفــي األردن انخــرط اإلعالم ســواء منــه الحكومي
بشــقيه المدني والعســكري أو الخاص ،في رسم صورة
األردن فــي أذهان أبناء الوطن واإلقليم والعالم بأســره
بما يحمل اإلعالم من إرث حضاري وتاريخي يمثل رسالة
الدولــة المنبثقة مــن رؤى جاللة الملك عبــداهلل الثاني
حفظه اهلل.-وشــكلت رؤيــة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملك
عبداهلل الثاني ابن الحســين في اإلعــام ،حافزًا ومحركاً
لمضامين اإلعالم ،والذي أخذ يشــارك بفاعلية في صنع
الصــورة اإلقليميــة والدوليــة للمملكة ،وتســريع وتيرة
عجلة التنمية ،ونشــر الوعي المجتمعــي واألمني في آن
واحد.
وعبر اإلعــام الحكومي والخاص عــن ضمير الدولة
الحــي ،بما تملكــه من قيم هاشــمية أصيلة وســماحة
واعتــدال ،فأخذت تواجه التحديــات برباطة جأش وفكر
مســتنير وتخطيط فذ ،تمكنت من خالله تجنيب المملكة
التحديــات األمنيــة التــي واجهتــه مؤخرًا وعلى رأســها
اإلرهاب والفكر المتطرف.
وصمدت وســائل اإلعالم الوطني المختلفة في وجه
أزمات مر بها البلد ،ال بل لعبت في مجابهتها وما رافقها
من إشــاعات مغرضة وهدامة بكل بسالة وذلك تماشياً
مع رؤية ملكية استشرافية لمستقبل اإلعالم.
وصنعت وسائل اإلعالم الوطني المختلفة من مواقع
التواصــل االجتماعي فرصــة للنمو والتطــور والوصول
لعنصر الشباب األكثر فعالية.

وأخــذ الشــباب األردنــي يظهــرون مواهبهــم غير
المحــدودة ضمن منصات أتاحها اإلعالم الوطني امتازت
بأنها على مستوى رفيع من الدقة والموضوعية والحياد
والمهنية.
كما وحافظ اإلعــام الوطني على خطاب الدولة من
التحول عن رســالة الدولة السامية ،عبر توظيف كفاءات
عمالقة وتدريب شباب كفؤ على أصول المهنة.
ورغــم أن مواقع التواصــل عجت بالشــائعات ،فإن
اإلعــام الوطنــي واصل مســيرته نحــو تطويــر أدوات
المهنية في المحتوى  ،بما ينعكس على الدولة من قدرة
علــى تنقية الفضاء الرقمي من لغة التنابذ و يشــيع جو
المصداقية والوحدة الوطنية وإعالء المصلحة الوطنية.
واخيرًا ســاهم اإلعــام الوطني في مواجهــة الكثير
مــن الظواهر االجتماعية واألمنية مما حد من انتشــارها
وزيادة الوعي فيها وبمخاطرها ،بشراكة ما بين األجهزة
األمنية ومختلف وســائل اإلعالم الوطنــي ،مثل الحمالت
األمنية علــى فارضــي اإلتــاوات ،والمخــدرات والجرائم
األسرية ،وجنوح األحداث ،والتطرف ،وحوادث السير.

مقاالت

الهاشم�يون والعقيدة العسكرية
الرائد الدكتور احمد سالم الربيحات
أكاديمية الشرطة الملكية

منذ بداية فجر الدولة األردنية
ومجيء الملك عبداهلل المؤســس
إلى أرض الحشد والرباط كان جل
اهتمام جاللة الملك في تأسيس
الجيــش العربــي ليكــون قاعدة
حمايــة االســتقالل مــن المحتل
وبناء نهضــة األمة العربية وكان
األمن العام جزءًا ال يتجزأ من قوة
الجيــش العربــي الــذي جمع كل
اطياف العــرب ،وبقي الملك عبد
اهلل األول مدافعــاً عن حق العرب
في الحرية واالســتقالل حتى يوم
استشــهاده بتاريخ  20تموز عام
1951م ،على ثرى مدينة القدس
التي بقيت فــي وجدانه العروبي
مدافعاً عنها وعن حبه لها ليأتي
من بعده ملوك عظام ســاهموا
وبنوا األمة .
فيمــا بعد ظهرت العديد من
المرتكــزات التــي قامــت عليهــا
القيادة العلمية للقوات المسلحة
واألجهزة األمنية وهي على النحو
التالي :
• مبدأ الدور الحاســم ألفــكار جاللة الملك
عبداهلل الثاني ابن الحســين والقــادة العظام
من بني هاشــم الذين مهدوا وأسسوا  ،وبنوا
ووضعــوا  ،وعززوا الوطن والدســتور والحرية
والديمقراطيــة والشــفافية ومبــادئ الوحدة
والحيــاة الفضلى للشــعب األردني  ،وذلك من
خالل تجارب الهاشميين اإلســامية والوطنية
والقوميـة وتجارب الحروب والســالم .
لقــد تجلــت أفكار الهاشــميين عــن الدور
الحاســم فــي بنــاء األوطــان واألردن كوطن
للعــرب ،وبناء الجيش ،ورفــع القدرة الدفاعية
واألمنيــة للبالد ،إذ إن حجر األســاس في البناء
العسكري والشرطي هو فكر الهاشميين ،الذي
ُيعــد المبدأ األهم وحجر األســاس في القيادة
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العلميــة العســكرية والشــرطية األمنية وكل
نشــاط ألجهزة الدولة ،وكذلــك أجهزة اإلدارة
في القوات المسلحة واألمن العام التي تتم مع
األخذ بعين االعتبار لهذا المبدأ.
• مبدأ وحدة القيادة السياسية والعسكرية
واألمنيــة  :يتبنــى هــذا المبدأ قبل كل شــيء
جميــع مســائل القــوات المســلحة واألجهــزة
األمنية التي تحل على أســس فكرية ومنطقية
وأيدلوجية راسخة مستلهمة من مبادئ الثورة
العربية الكبرى ،وعلى أساس االعتراف الكامل
بالــدور الرئيــس – للفكــر الهاشــمي في كل
ميادين الحياة السياسية والعسكرية والثقافية
واالجتماعية والتأثير الحاسم لهذا الفكر النقي.
إن وحــدة القيادة السياســية والعســكرية

مقاالت
واألمنيــة تظهــر فــي كل المســتويات وفــي كل
حلقــات البنــاء العســكري إبتداء من وضــع الفكر
الهاشــمي مــن فجــر التاريــخ وانتهــاء بتنظيــم
إدارة الوحــدات والوحــدات الفرعيــة وبناء وصقل
شــخصيات الضباط ،واشــتراك الهيئات العسكرية
العليا بوضع أفكار وإيديولوجيات تناســب الوضع
الراهــن وتناســب متطلبــات المجتمــع والظروف
الدوليــة ،وذلك باالعتماد على التجارب اإلســامية
والعالمية واإلقليمية والقومية للهاشميين وتجربة
العســكريين والضباط في البناء والحرب والســام
ومكافحة اإلرهاب والثقــة بالقيادة وبالتالي إيجاد
اإلبداع وروح المبادرة للضباط بكل الوسائل .
لقــد حققت كــوادر الضباط والشــرطة بقيادة
الهاشميين نجاحات ملموسة في وضع المشكالت
النظريــة وتدريــب وتربيــة وتنشــئة األفــراد من
الشــرطة والعســكريين وتوطيد االنضبــاط ورفع
االستعداد القتالي والتدريبي .
• مبــدأ التربيــة المثلــى لمتطلبــات الدفــاع
واألمــن :وينطلق هــذا المبدأ مــن أن أمن الدولة
األردنية يشــكل ضمانه بشــرط أن تــزود القوات
المســلحة واألجهــزة األمنية بكل ما هــو ضروري
لمواجهة متطلبات الحياة األمنية واألحداث المثيرة
والدفاعية ،وأصبح هذا المبدأ في تشكيل شخصية
الضابط والشــرطي والعسكري األردني ومن كافة
صنوف القوات المسلحة األردنية واألجهزة األمنية .
• مبــدأ المركزيــة فــي قيادة الجيــش العربي
األردنــي واألجهــزة األمنيــة  :من خالل اســتخدام
منهج العقل الشــامل فــي كافة المــوارد المادية
والبشــرية التي يســتطيع البلــد تقديمها لحاجات
الجيش واألجهزة األمنية.
إن مبدأ المركزية له أهمية حتى يومنا هذا  ،وإن
مبدأ وحــدة القيادة في خــوض ومحاربة األحداث
األمنيــة الســلبية في الوطــن من حيــث جوانبها
السياســية واالقتصاديــة والعســكرية  ،ومركزية
قيادة القوات المســلحة واألجهــزة األمنية مع تلك
المبــادئ التــي وضعت فــي بلدنــا والمبنية على
الفكر الهاشمي ،أكدت صحتها من خالل الممارسة
العملية وأنها صالحة في الظروف المعاصرة .
إن مركزية القيادة السياســية والعسكرية حتى
في المســتقبل ســوف تســمح بتأمين االستفادة
الفعالــة من القدرة الفكريــة والمعنوية والعقلية
والسياسية المســتلهمة من الفكر الهاشمي ومن
منجزات ذلك الفكر فــي البناء والتطوير والتحديث
وبناء نموذج أمثل مــن الضباط واألفراد يتمتعون
بالقدرة الفكرية والعلمية والتكنولوجية ،وبالتالي
القــدرة الفعالــة واألكيدة لتحطيم أي عدو ســواء

داخلياً أو خارجياً.
ومما سبق نستطيع القول :إن القيادة المركزية
العسكرية والشرطية المبنية على فكر الهاشميين
تتمتع بالصفات التالية :
 خلق اإلمكانيات الموضوعية . االســتخدام المنهجــي للمــوارد واإلمكانيــاتوالقوى المحلية .
 القــدرة المبدعــة فــي المجــاالت االقتصاديةوالسياسية والمعنوية والذهنية .
 المبــادرة والطــرق المبدعــة لمعالجة القضاياذات األهمية .
تأمين االستقالل في القرار السياسي والعسكري. وحدة اإلدارة . بناء الجيش واألجهزة األمنية ذات القوى الجبارةومحاربــة أعــداء الوطــن مــن المتشــددين
واإلرهابييــن وأصحــاب الفكــر المتطــرف
وأصحاب الصالونات السياسية ذوي األجندات
الخاصــة وغيرهــم مــن أصحــاب المصالــح
الخاصة .
 المنهــج اإلســتراتيجي الثابت والخطــة العامةوفق مبادئ الثورة العربية الكبرى في الوحدة
والحرية .
 خلق وثبات الضابط األردني في األجهزة األمنيةوالقــوات المســلحة القادر على اتخــاذ القرار
المناســب في الوقــت والمكان المناســبين
وتاريــخ األردن العام يشــير إلــى تأكيد هذا
المفهــوم ورســوخه فــي أذهــان وعقــول
المنتميــن إلــى الجيــش العربــي واألجهــزة
األمنية بشكل عام .
إضافــة إلــى مــا ســبق مــن مرتكــزات للفكر
الهاشــمي تجاه األمن يشــير جاللة الملك عبداهلل
الثاني ابن الحسين إلى أن نعمتي األمن واالستقرار
التي يتمتــع بها األردن لم تأتيــا صدفة ،بل كانتا
نتيجة لجهد وعزيمة وإخالص األردنيين وحرصهم
وهو ما ســاهم دوماً في جعل األردن وجهة لرجال
األعمال واالستثمارات.
وال يسعني في ختام هذا المقال سوى القول
إن رؤية جاللة الملــك المعزز عبداهلل الثاني ابن
الحســين المعظم هي المنارة التي تهتدي إليها
البوصلة العســكرية لتبقى علــى العهد والوفاء
لألبــد وشــعارها واحــد وهــو ،اهلل  ...الوطن ...
الملك.
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مقاالت

التنمر اإللكتروني أنواعه وآثاره
الرائد محمد عايد القاضي

إدارة الرقابة والتقييم

جميعنــا يقضي وقتاً طويــاً على اإلنترنت
ومواقع التواصل االجتماعي ،نشــارك  ،نتواصل
نتعلــم ،نــدرس وأحيانــا نلعب،والتواصل عبر
الوســائل اإللكترونيــة ال يختلــف كثيــرًا عــن
التواصــل في الحيــاة اليوميــة فجميعنا ملتزم
باالحترام وأدب التعامــل مع اآلخرين ،ويرفض
المضايقات أو اإليذاء بالكالم – الشــائعات  -أو
الســخريات ،إال أنه ولألســف فهناك أشــخاص

أنواع التنمر اإللكتروني:
يتمثــل التنمــر اإللكترونــي بعــدة صــور
وأشكال هي:
 المضايقــات كإرســال رســائل بذيئةللضحية.
 تشــويه الســمعة كنشر الشــائعات أوحتى الحقائق عن الضحية.
 االحتيــال بإيهــام الضحيــة وتضليلهالحصول المتنمر على مبتغاه.
 التهديــد وإفشــاء األســرار لإلضــراربالضحية.
يمكن أن يحــدث التنمر اإللكتروني من
خالل:
 مواقــع التواصل االجتماعي بأشــكالهاكافة
 الرســائل الفوريــة عــن طريقالهاتف.
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يتعمدون أحياناً استهداف أشخاص آخرين عبر
اإلنترنت بإرسال تعليقات صحيحة أو خاطئة أو
مشاركة صورة للضحية بهدف الشتم أو االبتزاز
أو اإلذالل أو الترهيــب أو المضايقــة وهــذا مــا
يسمى (بالتنمر اإللكتروني).
أما التعريف القانوني للتنمر اإللكتروني :هو
استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت بقصد
إيذاء شخص آخر.

 البريد اإللكتروني. الحسابات المزورة. الروابط االحتيالية أو الوهمية.كيف يختار المتنمر ضحيته؟
بداية قد يحــدث التنمر اإللكتروني بين
األطفــال أو المراهقيــن الذيــن يعرفــون
بعضهــم خــارج الشــبكة العنكبوتيــة ،أي
قــد يكون المتنمر والضحية في المدرســة
نفســها أو النــادي نفســه ،وبالتالي يختار
الضحيــة التي يعرفها مســبقا فيســتخدم
نقاط الضعف لديه ،مثال أن يكون الضحية
هزيــاً أو بدينــاً أو كســوالً أو متفوقاً في
المدرســة أو أن يغار مــن الضحية إذا كان
لديــه عدد كبير من األصدقاء ،فيعمد على
تشــويه صورته بشكل أوسع عبر تعليقاته
المســيئة ،ويشــاركه في التنمر األشخاص
التابعون له ،وفي المقابل قد يرد الضحية
بأســلوب التنمر نفســه خصوصــاً إذا كان
يعرف نقاط ضعف المتنمر.
إذا كنــت تعتقد بأنك تتعــرض للتنمر
اإللكتروني ال تقف وقم بما يلي:
 -تجاهل الردود والرسائل المسيئة.

مقاالت
 قم بحظر الحسابات التي تسيء إليك. تحدث بشــكل ودي فربمــا يكون المتنمرفي حاجة للفت االنتباه فقط.
 تحدث بشــكل حازم فــي حال عدم توقفالمتنمر عن اإلساءة.
 أبلــغ و ال تتــرد في طلب المســاعدة منوالديك أو المعلم.
آثار التنمر اإللكتروني:
عند حــدوث التنمر قد تشــعر كمــا لو أنك
عرضة للهجوم ،وفي كل مكان وهذا يؤثر على
الشخص بعديد من الطرق:
 عقليــاً :وذلك بالشــعور بالضيــق والحرجوحتى الغضب.
 عاطفيــاً :الشــعور بالخجــل أو فقــداناالهتمام باألشياء التي تحبها.
 جسدياً :كاألرق والصداع وغيره.كيف ُيعالج التنمر اإللكتروني؟
تكثيف الحمالت التوعية والتثقيفية ،والتيتهدف إلى نشــر الوعي بين الشباب في إنهاء
ظاهرة التنمر اإللكتروني من خالل التعاون مع
المؤسسات التربوية والثقافية والشبابية.
 -تقديم الدعم من قبل مؤسسات المجتمع

المدني بتوفير الوعي والحماية وتوفير التدابير
الالزمة إلنهاء هذه الظاهرة.
موقف المشــرع األردني من جريمة التنمر
اإللكتروني:
التنمر اإللكتروني :هو مصطلح جديد وظهر
حديثاً ،وال يوجد في القانون األردني ما يعاقب
على جريمة التنمر اإللكتروني ،إال أن المشــرع
عــد األفعال التــي يقوم بهــا المتنمــر تندرج
ّ
ضمن مفهــوم جرائــم االبتــزاز والتجريم في
الذم والقدح والتشــهير واالعتــداء على الحياة
الخاصة.
خالصة القول
ُيعــد التنمــر اإللكتروني أحد أشــكال التنمر
العديــدة ،وهو الذي يتم باســتخدام وســائل
االتصــال اإللكترونية مثــل الهواتــف الخلوية
وأجهــزة الكمبيوتر ،واألجهــزة اللوحية ،إذ انه
ومــن خالل هــذه األجهزة يتمكــن المتنمرون
من الوصول إلى أهدافهم عبر الرسائل النصية
أو تطبيقــات المراســلة أو مواقــع التواصــل
االجتماعي.
وعلــى الرغم من حدوث جميع الســلوكيات
الضــارة علــى اإلنترنت ،إال أنه يمكن الشــعور
بآثار التنمر اإللكتروني في الحياة الواقعية وقد
تكون لها عواقب وخيمة إذا سمح لها بالمرور
دون إيقافها عند حدودها.
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اإلنترنت المظلم
النقيب عالء عواد عطيات

مد�يرية العمليات والسيطرة

يتكون اإلنترنت من ثالث شــبكات  :الشبكة
السطحية ،الشبكة العميقة ،الشبكة المظلمة.
 الشــبكة الســطحية :تتكون من الصفحاتالتي تظهر باســتخدام محــركات البحث العادية
مثل( )yahoo،Googleوتستطيع محركات البحث
التقليدية فهرستها .
الشبكة العميقة :يمكن الوصول إليها لكنمن خالل روابط محددة وبيانات تسجيل الدخول
مثل روابط الحسابات الشخصية والمصرفية .
الشــبكة المظلمــة :فهــي غيــر مرئية والتســتطيع محركات البحث التقليدية فهرســتها
فهــي تعمل فــي الظــام وتمثل تعتيمــا تاماً
لالتصــاالت ،والوصــول إليها يتطلب اســتخدام
متصفحــــات مخصصة ومشفرة مثــل شبكات
(torو )i2pالشــهيرة والتــي ال يمكن من خاللها
تتبع المستخدمين .
نشــأت شــبكة اإلنترنت المظلم فــي أواخر
التسعينيات من القرن الماضي إذ بذلت منظمات
أمريكيــة جهــودًا لتطويــر شــبكات مجهولــة
ومشفرة وغير متاحة لمستخدمي شبكة اإلنترنت
العادييــن والهدف منها هــو حماية االتصاالت
الحساســة لعمالئهــا األمريكيين،وبينمــا لــم
تتحقق النية الســرية لهذا المشروع ،رأى بعض
الباحثين أن هناك أهدافاً أخرى يمكن تحقيقها
من خالل هذه الشبكة ،مثل إطالق منظمات غير
ربحيــة ومجهولة ،وبســبب خاصية االبتعاد عن
الرقابــة يلجأ المقرصنون إلى شــبكة اإلنترنت
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المظلم،والتي تُعد كمنشــأة أساســية للنشــاط
االجرامي ،إذ يمكن من خاللها شــراء المخدرات
األسلحة ،أعضاء بشرية ،وأموال مزيفة وبطاقات
مســروقة  ،وحســابات بنكية مهكــرة ،ويمكن
ايضاً من خاللها اختراق حسابات وبرامج وأجهزة
ألشــخاص آخريــن ،وعلى ســبيل المثــال فقد
أعلنــت جامعة كاليفورنيا أنهــا دفعت()١.١٤٠
مليــون دوالر فديــة مــن أجل اســترداد بيانات
أكاديمية مهمة بعــد أن تمكنت عصابة تدعى
( ) net walkerمن الحصول عليها.
أما فــي منتصف يونيو مــن العام الماضي
فقد تعرضت حســابات شهيرة على تويتر ألكبر
عمليــة قرصنة علــى تاريخ المنصة،إذ أرســلت
تغريدات من حســابات أشــخاص مشــهورين
تطالــب المتابعيــن بإرســال تبرعــات بعمالت
الرقميــة (البيتكويــن) وتعدهــم بإعادة ضعف
ما ســيدفعونه ،وتمكــن منفذو هــذا االختراق
مــن جني أكثر من ( )100ألف دوالر في العملية
الواحدة .
فبعد الوصول إلى مفاتيح األنظمة الداخلية
للمنصــة تويتــر  ،اختــار المقرصنــون هــذه
الحســابات ألنهــا تضم ماليين مــن المتابعين
الذين يثقون بأصحاب هذه الحسابات ،ويفضل
المقرصنــون العمالت المشــفرة الرقمية ،ألنها
ال تتــرك أي بصمة أو أثر رقمــي ،ويمكن إجراء
عمليــة تحويلها عبــر الشــبكة دون الحاجة الى
وسيط أو مصرف .

دور اإلعالم األردني

مقاالت

في مواجهة جائحة كورونا
الصحفي محمود كريشان

إن وسائل اإلعالم المختلفة أصبحت تقوم بدور كبير
ومهم في تشــكيل اتجاهات الرأي العام في دول العالم
كافة ،ذلــك على إثر التطورات التكنولوجية المتســارعة
التــي أفرزتها الثــورة الصناعية الرابعــة التي أتاحت لها
الوصــول إلى شــرائح المجتمــع كافة من خــال أدوات
وأقل ُكلفة.
انتشارا
جديدة أسرع
ّ
ً
وفي المرحلــة الراهنة ،تقوم وســائل اإلعالم بدور
مك ّثف إلدارة كثير من األزمات التي تواجهها الدول ،وذلك
تعامل أكثــر كفاءة مع هذه األزمات ومواجهتها
لضمان
ٍ
علــى النحو األمثل ،وقد بات دور وســائل اإلعالم الجديد
انتشــارا وفاعلية
خصوصا أنها أصبحــت أكثر
محور ًّيــا،
ً
ً
مقارنة بوسائل اإلعالم التقليدي.

أساســيا في إســتراتيجية
وعليــه كان اإلعــام ركنًا
ًّ
الدولة األردنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد
حــرص الحكومــة علــى تقديم
«كوفيــد ،»19-ويؤكــد
ُ
إدراكها
إحاطــات إعالمية دورية بشــأن هــذه الجائحــة
َ
للدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به وســائل اإلعالم في
هذا السياق ،وأهمية توظيفها لمواجهة هذه األزمة التي
كبيرا لدول العالم كافة.
تش ِكّل تحد ًّيا ً
وقد قامت وســائل اإلعالم المحلية األردنية بالفعل
بدور كبير في دعم جهود الدولة لمكافحة هذه الجائحة
وهي الجهود التي حقّقت الكثير من النجاحات التي أشاد
بها العديــد من الدول والمنظمــات المعنية ،وذلك من
خــال دور تلك الوســائل فــي توعية الجمهــور بالخطر
الكبيــر الــذي يم ّثلــه فيــروس «كوفيــد ،»19-وأهمية
التجاوب مع الجهود الحكومية لحصاره ومنع انتشاره من
خالل االلتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية والوقائية.

كما يقــوم اإلعــام الوطني بدور كبيــر خالل هذه
ّ
حــث الجمهور على تل ِقّي اللقــاح ،كون ذلك
الفتــرة في
هو الطريــق الوحيد للتعافي من هــذه الجائحة ،وعودة
الحياة لطبيعتها ،وقد نجحت وســائل اإلعالم في القيام
بهاتين المهمتين على نحو كبير ،وكمؤشــر على النجاح
في هذا المضمار تمكن اإلشــارة إلــى اإلقبال الكبير من
قِبل مختلف شــرائح المجتمع ،مواطنين ومقيمين ،على
تل ِقّي اللقاح.
ظــل هذه المرحلــة الحرجــة لمكافحة جائحة
وفي
ِّ
كورونــا على المســتوى العالمي بأكملــه يبدو أن هناك
ملحة ألن تقوم وســائل اإلعالم بدور أكثر فاعلية
حاجــة ّ
لتحقيــق هــدف التعافــي في أســرع وقــت ممكن من
تداعيــات هذه الجائحــة التي تمثل تحد ًّيا لم يشــهد له
مثيل منذ الحرب العالمية الثانية ،وذلك من خالل
العالم ً
أساسيين :أولهما
محورين
على
الجهود
من
المزيد
بذل
ّ
تأكيــد األهميــة القصوى الســتمرار االلتــزام باإلجراءات
الوقائية واالحترازية ،مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على
التباعد الجســدي ،ألن التعايش مــع الفيروس ربما دفع
بعض الناس إلى التراخي ،والذي سيتسبب بحدوث ما ال
أن جميع أفراد المجتمع مطالبون
تحمــد عقباه ،ما يعني َّ
بزيــادة االلتزام ودعم هــذه الجهود ،وهــذا ما يجب أن
تحرص وسائل اإلعالم على تأكيده بشدة.
أمــا ثانــي المحوريــن :فيتم ّثــل فــي أنهــا مطالَبة
بمواصلة تشــجيع كل أفراد المجتمع علــى تلقّي اللقاح
من خالل بيان األهميــة القصوى لهذه الخطوة ودحض
يروجها بعضهــم حول لقاحات
الشــائعات الزائفة التي ّ
كورونــا بأنواعهــا المختلفة والتي أثبتــت فاعليتها في
الحد من انتشار هذا الوباء.
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مقاالت

اإلصالح السياسي في األردن
وفرص إشراك الشباب

أ .عبد هللا حمدان الزغيالت

بـــــدأت عناويــن اإلصــــــاح
السياســي تظهــر مــع مفاهيــم
التنميــة السياســية ،وذلــك بعــد
الحــرب العالميــة الثانيــة ،وكان
ظهورهـــــــا نتيجــــة المتغيــرات
الدوليــة ،وتأثيراتهــا ،والتحــوالت
السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية
واالقتصاديــة ،لمواكبــة التطورات
النظريــة والمنهجيــة فــي علــم
السياسة ،وحقل السياسة المقارنة
على وجــه الخصــوص ،وذلك من
أجل إدارة شــؤون الدولة بمنهجية
وتخطيط.
تهــدف عمليــــــــة التنميــة
السياســية في أي دولة إلى تطوير
القوانين الناظمة للشــؤون العامة
بمــا يؤدي إلــى تحفيز المشــاركة
السياســية والمدنيــة ،وتنظيــم
الهياكل المؤسســية فــي المجتمع
واالنتقــال بمفاهيــم المشــاركة
والتكيف واالنتماء الوطني والتغيير
والتحديث مــن مراحلهــا النظرية
إلــى مراحــل التطبيق الــذي ينظم
العالقــة بيــن األفــراد والجماعات
وبين السلطات الحاكمة.
واستشــرفت القيادة السياسية
األردنيـــــــة بقـــــدوم التحــوالت
مبكرا في عام 1989م
السياســية
ً
إذ ســعت لبناء مرحلــة جديدة من
الحيــاة السياســية تتماشــى مــع
التحــوالت الدوليــة ،فعملــت على
تعزيــز التعددية ،واإلصالح اإلداري
والشــفافية والخصخصــة وتحرير
الســوق وجملــة مــن اإلجــراءات
التصحيحيــة األخرى ،ولتحقيق ذلك
قامت الحكومات األردنية المتعاقبة
بتوفيــر بعــض االســتحقاقات
التشريعية والمؤسسية.
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وفي ظل هذا الواقع السياسي الدولي الجديد ،رغب األردن
صديقــا للجميع ،وخاصــة الدول الغربيــة ،وتبنى
ً
أن يكــون
شــعارات التنمية السياســية ،واإلصــاح السياســي والتحول
الديمقراطــي ،وبعد تســلم جاللة الملك عبــد اهلل الثاني ابن
الحسين ســلطاته الدســتورية في عام 1999م ،أعطى األداء
الحكومــي أهمية خاصة ورفــع من كفاءته ،كما طرح شــعار
التنمية السياســية من جديد ،وأوعز بإنشــاء عــدد من البنى
المؤسســية والتنفيذيــة مثل وزارة التنمية السياســية لتعنى
بتحقيق هذا الشــعار والتي أصبحت فيما بعد (وزارة الشؤون
السياسية والبرلمانية).
رغم كل المحاوالت لجذب الشــباب األردني وإدماجهم في
عملية التنمية السياســية من خالل العمل على زيادة معدالت
المشاركة السياسية ،ومع ذلك فإن ضعف المشاركة السياسية
لدى الشــباب واضح وملموس وقد يعود ذلك ألسباب عديده
أبرزها :ضعف الــدور الحزبي ،ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة
للشــروع في عمليات اإلصالح السياســي لتحقيق عدة أهداف
منها إشراك الشباب في صنع القرار.
إن ضعــف دور االحزاب وغيــاب البرامج الحزبية كان عامالً
مؤثــرا فــي العزوف عن االنتســاب لهــا ألبعــاد أيديولوجية
ً
وشخصانية في أغلب األحيان ،وكذلك غياب العمل السياسي
داخل الجامعات واالكتفاء على التوجه نحو العمل مع مؤسسات
المجتمــع المدنــي ،وتفريغ الطاقــات الشــبابية الفكرية عبر
مواقع التواصل االجتماعي بمختلفها.
اإلصالح السياسي يتمحور حول حقوق الفرد وواجباته من
ناحية ،وهو تغيير للحياة السياســية من خالل تحديث النظام
واألداء السياســي ،وتعزيز مبــدأ المواطنة الفاعلة ،وتوســيع
قاعدة المشاركة السياســية وتعزيز االنتماء ،والقيم الوطنية
ويتمثل دور الشباب في عملية اإلصالح السياسي من خالل:
 -1لعب الشــباب األردني دورًا حيويــاً وفاعالً في ميادين
اإلعــام المجتمعي ،ومواقــع التواصل االجتماعــي ،ويناقش
مشاكل التنمية بكل جرأة وشجاعة.
ومنهجا في
سلوكا
 -2المساهمة في تعزيز الديمقراطية
ً
ً
المؤسسات التعليمية؛ بداية من المدارس ووصوالً إلى مرحلة
التعليــم العالي ،وكذلك مؤسســات المجتمع المدني النقابية
والحزبية ،وتعزيز قدراتهم ،وإشــراكهم فــي عملية التنمية
السياسية.
 -3دعم عملية التغيير المنشــود فــي المجتمع؛ من خالل
جهود القيادات الشبابية.
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 -4توفير طاقات شبابية منتجة تسهم في تحقيق
التنميــة االقتصادية؛ من خالل تأهيل الشــباب وتعزيز
دورهم وأهميته في التنمية الشاملة.
 -5المشــاركة بتنفيذ برامج ومشاريع عمل ناجحة
تساهم بقدر كبير في تجاوز الكثير من التحديات.
انطلقت رؤيــة القيادة السياســية المتمثلة بجاللة
الملــك عبــد اهلل الثانــي ابــن الحســين – حفظه اهلل
بإيمانه الراســخ أن مســتقبل األردن يعتمد على دورأساسيا ومحور ًيا
الشباب ،وأن هذا الدور يجب أن يكون
ً
وتجســدت هذه الرؤية بالعديد من اإلســهامات برزت
في األوراق النقاشية الملكية.
إن الهدف الرئيس لألوراق النقاشية الملكية السبع
هو بناء حوار فكري وطني؛ من أجل إثراء الحوار الوطني
وترســيخ مبــادئ الديمقراطيــة ،وهو جزء مــن الرؤى
الفكرية والحوار المتصدر للمشــهد األردني؛ وذلك من
أجل إحداث نقلة نوعية في عملية اإلصالح السياســي
والتنمية السياسية ،وجاء في الورقة النقاشية السادسة
سياســيا واقتصاد ًيا
عــن الشــباب :تمكيــن الشــباب
ً
وترســيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون .وما ترجمته
الورقــة هــو إدراك القيادة لقدرات الشــباب ،ودورهم
علــى إحــداث التغييــر ،وبحســب مــا ورد فــي الورقة
النقاشــية الســابعة إلى ضرورة إشــراك الشــباب في
العمل الحكومي؛ ليكونوا صناعاً للقرارات اإلستراتيجية
في جميع المؤسســات ،ويتوجب على الحكومات اليوم
مطالبة أكثر لتوجيه الشــباب باالتجــاه الصحيح ،وبناء
قدراتهم لتعزيز التنمية الشاملة ،فرسائل الملك تعبر
عن توجهات القيادة في رعاية الشــباب ،ولعل هذا ما
يؤكد دور الحكومــات وضرورة االلتفات إليه،وتنفيذها
ويحتل الشــباب موقع الصدارة؛ من حيث االهتمام في
التوجيهــات الملكية الســامية ،وألنهــم القطاع األكبر
واألكثر حيوية فال بد من االستثمار فيه؛ وأن امتالكهم

إرادة التغييــر نحو كل ما هو أفضل ،وأكدت الحكومات
المتعاقبة من خالل بياناتها الوزارية بشــأن الشــباب
أنها ستســعى لرفع وتحسين مستوى مشاركة الشباب
النوعية في الحياة العامة ،وتشجيعهم على المشاركة
السياســية ،وتمكينهم من الخبرات والمهارات الالزمة
ليحققــوا حضورهم على المســتوى السياســي ،وعلى
الرغــم من ذلك فإن مشــكلة عزوف الشــباب لمزاولة
النشــاط السياســي ما زالت قائمة وضعفت وتذبذبت
المشاركة السياسية لديهم.
وبالتزامن مع الدعــوات إلطالق حوار وطني يهدف
إلى تحقيق اإلصالح السياســي ،وهــذا ما تنبه له جاللة
الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين – حفظه اهلل  -حين
عهد الى الدكتور ســمير الرفاعي بتشكيل لجنة ملكية
لتحديــث المنظومــة السياســية تضــم مجموعة من
الشباب القادة يمثلون فئة الشباب ،وتُعد لجنة تحديث
المنظومة السياسية خطوة نحو إصالح جاد على اعتاب
مئويــة الدولة الثانية بنهج ملكــي وإرادة حقيقية في
تهيئة البيئة التشــريعية والسياســية الضامنة إلشراك
الشــباب في صنع القرار ،فإن الوضع القائم يحتاج الى
لجنــة وطنية تَحظى بدعم ورعاية ملكية ،وتنطلق من
األوراق النقاشــية التي تجســد فلســفة ورؤية القيادة
وتجتمع عليها القوى السياســية واالجتماعية ورجاالت
الدولة كمدخل للبدء في عملية اإلصالح.
ويجــب أن ال نغفل الشــباب فهذه فرصة حقيقية
إلشراكهم في الحوار الوطني الرامي لإلصالح السياسي
من خالل إدماجهم في عملية التنمية السياسية بشكل
حقيقــي ،ألن نهضــة أي مجتمــع وتقدمــه يكون من
خــال أفراده ،والدولــة التي تجعل ضمــن أولوياتها
منهجية
بناء وتطوير الشــباب فهي تسير ضمن خطة
ّ
شــاملة كاملة لتنمية الشــباب ورعايتهم وأن االصالح
ألجلهم وألجل االجيال القادمة.
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مقاالت

المالزم أول هبه أحمد الرفاعي

مد�يرية شرطة شمال عمان

قال تعالى في كتابــه الحكيم ( يا أيها الذين
آمنــوا إن جاءكم فاســق بنبإ فتبينــوا أن تصيبوا
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
إن الشــائعات موجــودة منذ القدم وليســت
حديثــة الوالدة ،حين حدثــت ظاهرة اإلفك ،فهي
تلعــب دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر علــى معنويات
الشعوب ،وإن اختلفت درجة تأثيرها تبعاً لنوعها
والدوافــع التي تكمــن خلفها ،وتُعد ســاحاً في
أيدي مروجيها وتفتقر إلــى المصدر الموثوق به
إلثبات صحتها يحاولون نشر الكثير من اإلشاعات
بحــق الوطــن على أنهــا معلومــات موثوقة به؛
هدفهــا العبث بأمــن الوطن والمواطن  ،ونشــر
البلبلــة من خلف شاشــات الكمبيوتر ،ومن خلف
شاشــات هواتفهم الذكية على اعتبار أنفســهم
أبطــاالً وقلبهــم علــى الوطن ،وكأنهــم بمهمة
ســماوية مجنــدون لحمايــة األردن مــن الســوء
واالغتيال ومكافحة الفساد فيه ..
هنــاك الكثيــر مــن الشــائعات علــى اختالف
مواضيعهــا التــي يقــوم مروجوها بنشــرها ضد
األردن أو زعزعــة األوضاع األمنيــة أو االجتماعية
أو االقتصاديــة أو السياســية أو التنبــؤ لوقــوع
أحداث سيئة ،وال يقف األمر هنا إال إنهم يقومون
على تغذية الشــائعات حتى يضمنوا اســتمرارية
انتشارها.
وغالبــا ما يكــون مطلقوهــا بحقهم طلبات
قضائيــة من داخل أو خــارج األردن أو لديهم
دوافع شــخصية مدفوعة مسبقاً الستغالل
الوضع النفســي للمواطنيــن  ,لذلك يجب
أخــذ الحيطة والحذر من تداول الشــائعات
ال ســيما في ظــل تطــور التكنولوجيا في
عصرنــا هــذا وتعــدد وســائل التواصل
االجتماعي التي تسمح ألي شخص مهما
كان أن يقوم بنشر ما يريد.
ومن هنا كان لزاماً على أي مواطن
أردني وكل شــخص يقيــم تحت ظل
المملكــة األردنيــة الهاشــمية واجباً
وطنياً بحق بلدنا بعدم تتبع مروجيها،
واالســتماع إليهــم ومشــاركة
منشــوراتهم ألننا ســنكون شركاء
في هذه الجريمة .
وهنــا ال بــد من التأكيــد أيضاً
بأن اهلل سبحانه وتعالى ميزنا عن
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باقــي المخلوقات بمــا نملك من عقل نســتطيع
التمييــز به الحق مــن الباطل  ,وال بــد لنا من أن
نسأل ونتعلم ونتثقف لنتأكد من أي ما يصلنا من
معلومات  ,وأن ال نكون كاآللة متلقين ألي رسالة
بغض النظر عن ما تحتويه أو تحمل بباطنها.
كما علينا كمواطنيــن صالحين أن نكون جنباً
إلى جنب وإلى جانب وطننا ،ونكون على قدر عالي
من الوعي والتحليــل المنطقي والموضوعي لكل
خبر يتم تداوله قبل نشــره ،واألخذ بعين االعتبار
إن الشائعات مرض اجتماعي سريع االنتشار يجب
الســيطرة عليه بإســتراتيجيات واضحــة بمالحقة
ومحاســبة و معاقبــة مروجي الشــائعات وزيادة
الوحــدة الوطنيــة الصالحــة بين الشــعب ليبقى
هــذا الوطن تحت ظل القيادة الهاشــمية ،وجميع
األجهــزة األمنيــة ،يقظاً وحــذرًا ومتأهبا للتصدي
ألي شــخص يحاول العبــث بأمن وأمــان الوطن
والمواطن.
ويجــب اإلشــارة إلى أنــه ال يوجد فــي قانون
العقوبات أو قانون المطبوعات والنشــر أو قانون
الجرائم اإللكترونية ما يشــير إلى تعريف اإلشاعة
،أو إيجاد عقوبة لها ،إال أنه نص قانون العقوبات
فــي المادة ( 131يعاقب على نشــر أنبــاء كاذبة
أو مبالغ بها من شــأنها أن توهن نفســية األمة،
ويعاقب عليها بالحبس مدة ال تقل عن  3أشــهر
وال تزيد عن  3سنوات.
لذا رســالتنا لكل مواطن
أردنــي غيــور علــى بلده
وأن يكــون إلــى جانــب
وطنــه ورســالتنا لهــم
((األردن أوالً وســيبقى
أقوى منكــم ،ولعن اهلل من
أيقظ الفتن)).
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متحف آرمات عمان
�يروي ذاكرة المئوية األولى

مدني فاطمة محمد الشوابكة

شعبة العمليات  /قوات الدرك

في مشــهد كرنفالي تراثي مزخرف باأللوان يروي
متحف آرمات عمان ذاكــرة المدينة القديمة بطريقة
غير مسبوقة وفريدة.
عشــقه للمدينة دفعه لتوثيــق ذاكرة المكان عبر
فكرة جمع (آرمات عمان القديمة في المتحف).
هــذا مــا قاله غــازي خطاب أحــد أبــرز القائمين
والمؤسسين « لمتحف آرمات عمان».
فــي وســط البلــد وفــي شــارع الملك الحســين
ش ِي َد
المعروف بشــارع الســلط فوق مقهى السنترال ُ
هــذا المتحــف ليكــون الوجهــة األجمل لكل عاشــق
لمدينــة عمان وتراثهــا ،لمن يدفعــه الحنين لحقبة
الستينيات والســبعينيات ليجد هوية المدينة مصورة
بطريقة بصرية ملونة مكتوبــة بالخط العربي وعلى
يد أمهر الخطاطين الكالسيكيين آنذاك.
يضــم « المتحف» آرمــات تراثية حقيقية ألشــهر
وأعــرق المحــال التجارية فــي عمان وإعالنــات أخرى
بآرمات قديمة في حقب تاريخية متنوعة.
وخــال زيارتي لهــذا المتحف وجولتــي فيه كان
ال غرابــة أن تجد آرمات مدرســة األردن لإلناث ســنة
1963م ،ونوفتيــه أهرام ،وفندق المنصور ،وســمراء
عدن ،وأســتوديو كولومبيــا ،ونوفتيه أنديــرا ،ورينو
وبيجو ،ولكن تبقى أهــم آرمات المتحف تلك العائدة
للمخزن الهاشمي الذي كان موقعه في شارع فيصل
وســط البلد وكان لملكية المرحوم «روبين كشجيان»
وحصــل عليها من جاللــة الملك المؤســس عبد اهلل
األول -طيب اهلل ثراه -سنة 1949م.
وكما كل الشــواهد على مئويــة الدولة فقد كان
لمتحــف آرمــات عمــان النصيــب األجمل فــي روايته
البصريــة والموثقة لتلــك اآلرمات التــي تروي قصة
المكان واألشــخاص والمحال التي كان لها األثر األكبر
فــي تكويــن معالم المدينــة القديمة منذ تأســيس
الدولة.

وبالمجــان ،افتتح فــي 2021/4/11م ،ففي مثل هذا
اليــوم قبل مئــة عام وصل األمير الهاشــمي عبد اهلل
األول بن الحسين وحمل آنذاك الحلم العربي الذي ثار
من أجله شريف العرب لتكون األرض األردنية البوصلة
والهدف ،وكان المتحف تخليدًا لذاكرة عاصمة الدولة
األردنية «عمان» وتوثيقاً لعمل أبرز الخطاطين فيها.
كمــا وأوضح خطاب أن تأســيس الدولــة األردنية
قصــة نضــال وتضحيــة وبنــاء ســطّرها الملــوك
الهاشميون واألردنيون جيالً بعد جيل.
واألردن اليوم يقدم النموذج األكثر إلهاماً لشعوب
العالــم الناشــئة فــي القدرة علــى بناء المؤسســات
وتحقيق الرفاه واالزدهار.

ال بل إن فكرة تأســيس المتحف ووفقاً لمؤسسه
«الســيد غــازي خطــاب» كانت فــي ســياق االحتفال
بمئويــة الدولة األولــى لتكون مقتنياته شــاهدًا على
العراقة والتطور وعلى امتداد ســنوات طويلة مشــيرًا
الــى أن المتحف الذي يفتح أبوابــه أمام الجميع يومياً
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مقاالت

مفهوم اإلصالح والتأه�يل
في المؤسسات العقابية

المالزم أول فارس الربضي

إدارة مراكز اإلصالح والتأه�يل

اإلصالح والتأهيل هي مفاهيم حديثاً نســبياً
في نهج عمل المؤسســات العقابية ،لم تكن موجودة
قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ،وإنمــا ظهــرت هذه
المفاهيم في فتــرة ما بعد الحرب العالمية الثانية في
العالم أجمع ،ويســجل لألردن حرصه منذ البداية على
تبني هذا النهج منذ ُ نهاية السبعينيات .
فــي ســبيل ذلك عمــل األردن مبكرًا علــى تطبيق
بدل من العقاب في السجون
فلسفة اإلصالح والتأهيل ً
لمرتكبــي الجرائــم ،وذلــك في ســبيل تعزيــز حقوق
اإلنســان لذا انشــئت مراكز اإلصــاح والتأهيل لتطبيق
كان جوهر هذه
هــذ ِه الغايــة علــى ِ
أرض الواقــع ،إذ َ
كانت
مهما
األول
بالمقام
ا
ن
إنســا
المراكز اعتبار النزيل
ً
ْ
أن يعامل معامل ًة إنساني ًة .
جريمته فالواجب ْ
الهدف األساســي للنهج المعمول بــه داخل مراكز
اإلصــاح والتأهيل بــأن يعامل النزالء معاملة حســنة
ويخضعــوا لبرامــج يكــون هدفُها إصالحهــم وإعادة
تأهيلهم نفســياً واجتماعياً ،وجعل فترة محكوميتهم

حافــزًا لهــم لمحاولــة إعادتهــم إلــى جــادة الصواب
وإبعادهم قــدر االمكان عن التفكير في الجريمة كحل
لمشــكالتهم  ،هذا يتطلب مســاعدتهم على االندماجِ
فــي المجتمــع  ،ولذلك يجــب أن يتم تصميــم برامج
تأهيلية وتثقيفية وتدريبية يــدرب خاللها النزالء على
العيش الكريم
عد ِة نشــاطات ومهارات تمكّنهم مــن
ِ
بعد خرو ِجهم من المركــ ِز وانقضاء مدة محكوميتهم
وأيضــا تقديــم الرعايــة المطلوبة لهــم لحثهم على
االنخــراط في هــذه البرامج مــن خالل وجــود الرعاية
الصحية والنفســية وحتى الترفيهية والثقافية كبرامج
مرافقــة لبرامج التدريــب التأهيلية  ،الهدف األســمى
لجميع هذه البرامج هو تعزيز الدافع والظروف المحيطة
بالنزيل ومســاعدته علــى العود ِة إلــى المجتمعِ كفرد
فاعل قادر على العطاء مجددًا بالطريقة السليمة ،لهذا
السبب فقد حرص األردن على توفير ما يلزم للوصول
إلــى ذلك ولــم يغفل أهمية إكســاب هــذه المفاهيم
للعامليــن فــي مراكــز اإلصــاح والتأهيل ويســتطيع
المتابــع اليــوم أن يجد دالئل عديــدة جعلت من فترة
النزيل في مراكز اإلصــاح والتأهيل فترة حافل ًة
إقامة
ِ
بالكثير من النشــاطات األكاديمية والمهنية والحرفية
،وهذه كانت الرؤيا التي دعت إلى إنشــاء مراكز إصالح
ُ
حيــث البناء والمعــدات واألجهزة
وتأهيــل حديث ٍة من
ٍ
والبرامج المعمول بها.
مــن جانب آخر ينبغي اإلشــارة إلى أن هذا اإليمان
المؤسسي الذي ُعمل عليه مبكرًا ومنذ سنوات كان نتيجة
توجيه ملكي سام لقيادة جهاز األمن العام بضرورة أن
نضــع نصب أعيننا تحقيق هدف هذه المؤسســات في
اإلصــاح وإعادة التأهيل وليــس أن تكون فقط مكان
النقضاء العقوبة ذلك كان ســبباً في خلق حالة حرص
على مســتوى الجهاز وحتى على المستوى الوطني نتج
عنهــا تضمين ذلك في قانون مراكز اإلصالح والتأهيل
األردني ،باإلضافة إلى تحفيز جميع المعنيين بالعملية
اإلصالحية ودفعهم لخلق شراكات فاعلة والتواصل مع
إدارة مراكز اإلصــاح والتأهيل داخل جهاز األمن العام
والمؤسســات الحكوميــة أو الخاصة العاملــة في هذا
ِ
َدمُ للنزال ِء
جميع هذ ِه
المجــال فمثالً
الخدمات التــي تُق ّ
ُ
وحقوق اإلنســان -
المظالم
تكــون متابعة من مكتب
ِ
ُ
ِ
ِ
العــام – باإلضافة إلــى آلية رقابة
األمن
ة
مديري
فــي
ِ
ِ
تطبق على العاملين داخل مراكز اإلصالح والتأهيل ،لذا
وفــي النهاي ِة أجد أنه من واجبي أن أحيي هذه التجربة
وعرفان وتقدي ٍر لهذ ِه
وهذا الحرص وأوجه رسال َة شك ٍر
ٍ
ِ
ِ
الجهات ،ولكل من يؤدي دوره في هذه المراكز .
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الشرطة المجتمعية ...

مقاالت

المفهوم واإلستراتيجية

المالزم  1الدكتور محمود الز�يود

مد�يرية اإلعالم والشرطة المجتمعية
ُيعــد مفهوم الشــرطة المجتمعية مــن المفاهيم
القديمة الحديثة ،إذ تعود جذوره التاريخية الى الســير
روبرت بيل مؤســس شــرطة (ميتروبوليتان) في لندن
،والــذي تحدث فــي عــام 1829م ،عن الــدور الجديد
للشــرطة عندمــا قــال « :أن تحافظ دائمــا على عالقة
مع الشــعب تحقــق على أرض الواقع العــرف التاريخي
الذي ينص على أن الشــرطة هم الشــعب وأن الشعب
هم الشــرطة ،وأن الشرطة أفراد من العامة يدفع لهم
ليصبوا جل تركيزهم على واجبات ملزم بها كل مواطن
تصب في صالح رفاه المجتمع وكينونته».
لتحديد مفهوم الشــرطة المجتمعية يجب الرجوع
إلــى المفاهيــم العالمية للشــراكة المجتمعيــة ،والتي
تنحصر في ثالثة اتجاهات رئيسة وهي:

أوال :المفهوم

الفرنســي :إذ كان للفرنسيين

الريادة في تفعيل هذا المفهوم في المجتمع الفرنسي
والذي يقوم على إعــادة صياغة العالقة بين المواطن
ورجل الشــرطة ،وعلى الشــرطة االقتراب من المواطن
لتفعيل هذا المفهــوم ،وظهر ذلك في كتابات الباحث
الفرنسي (دومنينك مونجاردي) وظهر مفهوم المواطن
الزبون كنقيض للمواطن المحكوم ،إذ تغيرت األوضاع
في الوقت الحاضر وعلى الشرطة االقتراب من المواطن
وتسويق خدماتها مثلها مثل باقي المرافق الحكومية.
ثانيا :المفهوم البريطاني :ظهر هذا المفهوم

عن طريق المؤسسة األهلية البريطانية التي تعمل في
مجــال الوقاية مــن الجريمة منذ عــام 1982م ،والتي
تنطلق من الفلسفة الليبرالية الجديدة التي ظهرت في
المجتمع البريطاني ،ووفق هذا المفهوم فإن المواطن
يتجه الى الشــرطة لمساعدتها في أداء مهامها ،وعلى
الشــرطة معاملتــه بأســلوب الئــق ،واحتــرام حقوقه
كمواطــن وصاحب حق فــي الخدمة األمنيــة ،وتهدف
الشــرطة المجتمعية وفق المفهوم اإلنجليزي الى جعل
المواطن عيناً واذناً للشرطة ومساهماً فعاالً في تحقيق
األمن في المجتمع عن طريق التعاون الفعال والمباشر
مع الشرطة.

ثالثــا :المفهــوم األمريكــي:

ينطلــق هــذا

المفهوم من الطبيعــة البراغماتية للمجتمع األمريكي،
ويقوم على رفع كفاءة وفاعلية الشــرطة في مواجهة
الجريمــة واالنحراف ،وإضافة مهام جديدة إلى مهامها
التقليديــة ويعبر المفهوم وفقــا للمرجعية األمريكية
عــن زيادة التفاعــل بين الشــرطة والمواطنين بهدف
رفع فاعليتها وزيادة كفاءتها.
يتألف مصطلح الشرطة المجتمعية من مصطلحين
هما الشــرطة والمجتمع ويشــير الى المؤسسة المعنية
بحمايــة المجتمع بقيمه وأخالقه وعاداته التي اســتقر
عليها.
هناك أسباب مقنعة العتقاد قادة إنفاذ القانون أن
الوقت قد حان لتغيير سياسات وممارسات منظماتهم

ولذلك أسباب تمتد جذورها في تاريخ الشرطة وأبحاث
الشــرطة خالل الربع األخيــر من القــرن المنصرم ،في
الطبيعــة المتغيــرة للمجتمعات ،وفــي تغير خصائص
الجريمة والعنف التي تؤثر على هذه المجتمعات.
إن إستراتيجيات الشــرطة التي عملت في الماضي
ليســت دائمــا فعالة في هــذه األيام لتحقيــق الهدف
المنشــود ،وتعزيــز الشــعور باألمن ،واألمــن والرفاه،
ويتفق الممارســون على أن هناك حاجة ملحة لالبتكار
للحد من األزمــات في العديد مــن المجتمعات ،والحد
من مســتوى الجريمــة وطابعها والبحث عن أســاليب
أكثر فاعلية.
العديد من المجتمعــات الحضرية هي التي تعاني
مــن مشــاكل خطيرة مــع المخــدرات غير المشــروعة
وعنف العصابات ،والقتل والســطو وتزايد في الجريمة
واالضطــراب ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تغيــر النســيج
االجتماعــي للدول تغيرا جذريا ،فالعائلة وحدة ليســت
مســتقرة كما كان سابقا اآلباء واألمهات العاملون من
الصعــب أن يقضوا وقــت كاف مع أطفالهــم ،وبيوت
العبــادة والمــدارس لم تتمكــن من ملء هــذا الفراغ
والمهاجرون ،والمجموعات اإلثنية ،واألقليات وتعارض
المصالح واألهداف ،عالوة على الصعوبات المالية التي
تواجه الحكومات.
تُعــد الشــرطة المجتمعية فلســفة وإســتراتيجية
تنظيمية تدعو إلى مشاركة جديدة بين أفراد المجتمع
والشرطة وتقوم على حقيقة أن واجب كل من الشرطة
والمجتمــع هــو العمــل معــا للتعرف على المشــكالت
االجتماعيــة الراهنــة ومعالجتهــا في ضوء أســبقيات
يتفقان عليها ،وتأتي في مقدمتها الجريمة والمخدرات
والخــوف العــام والخلــل فــي منظومة األمــن والبيئة
االجتماعيــة ،ويشــمل المفهــوم أيضا تنظيــم الجهاز
الشرطي ،والذي يتضمن مجاالت العمل الشرطي ،وبناء
تنظيم وإدارة الشرطة على األسس التالية:
	•هيكل تنظيمي رشيق وال مركزي
	•إسهام المجتمع في اتخاذ القرارات الشرطية
	•منــح الضبــاط الصالحيــات الالزمــة لمعالجة
المشكالت
	•االنطالق مــن قيم وتقاليــد المجتمع المحلي
عند وضع األهداف الشرطية.
إن الشرطة المجتمعية هي الديمقراطية في العمل
وهي تتطلب المشــاركة الفعالة مــن الحكومة المحلية
وقــادة المجتمع المدنــي وقطاع األعمــال ،والوكاالت
العامــة والخاصة والمقيمين ،ودور العبادة ،والمدارس
والمستشــفيات ،وعلــى القادة على أعلى المســتويات
القيــام بأعمــال الشــرطة المجتمعية ،ويقــوم جوهر
الشــرطة المجتمعية على قيام الشرطة وبالتعاون مع
الشركاء في البحث عن المشاكل وايجاد الحلول لها.

جملة األمن العام  /العدد ٤٠7

61

مقاالت

التغذية العالجية

لمتالزمة القولون العص�بي
مالزم أول أختصاصي تغذية محمد كمال أ�بو خيط

ُيـــعـــد الـــقـــولـــون
العصبي أو متالزمـــــــة
الــقــولــون واحــــدًا من
أكثر المشاكل الصحية
الــمــتــعــلــقــة بــالــجــهــاز
الهضمي انتشــــارًا بين
النـــاس وهو يصنــــف
عادة على أنه اضطراب
وظيفــــي ،ألنه يضعــف
أداء الوظائف الطبيعية
في الجسم ممــــا يسبب
آالماً متكررة في البطن
مع إمساك أو إسهال.

عيادة التغذية العالجية والحميات  /قيـادة اإلسناد الط�بي

أسباب اإلصابة بالقولون العصبي:

هناك العديد من األســباب التي تؤدي إلــى اإلصابة بتهيج القولون
العصبــي كتناول بعــض األنماط الغذائية ،والتي تؤثر بشــكل كبير في
اإلصابة ،إضاف ًة إلى اإلكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة
عالية من الكافيين ،وكذلك الضغوط النفســية واإلجهاد وال ننسى بأن
التدخين له عالقــة كبيرة في اإلصابة بالقولــون ،وكذلك تناول بعض
األدوية كالمضادات الحيوية بكثرة.

أعراض اإلصابة بمتالزمة القولون العصبي:

تختلف مؤشرات وأعراض متالزمة القولون من شخص آلخر ،ولكنها
تســتمر عــادة لفترة طويلة ،وتشــمل األعراض األكثر شــيوعا آالماً في
البطن أو تقلصات ،إضافة إلى حدوث انتفاخ وزيادة في الغازات وحدوث
إمساك أو إسهال شديد ،وهناك أعراض أخرى ذات صلة كحدوث تغيرات
في شكل البراز.

دور الغذاء في الوقاية من القولون العصبي:

يلعب الغذاء دورًا اساسياً في الحد من مشاكل القولون العصبي ،إذ
ُيقبل الكثير من األشــخاص المصابين بــه على تناول بعض المأكوالت
التــي تزيد مــن تهيجه ،ومــن هــذه األطعمة منتجــات األلبــان والتي
يتحســس بعض مرضــى القولون العصبــي من تناولها ،والشــكوالتة
بأنواعها والقهوة والمشــروبات الغنية بالكافيين  ،إضافة إلى األطعمة
الدسمة التي تحتوى على نسب عالية من الدهون والوجبات السريعة أو
الوجبات الجاهزة وكذلك تناول الطعام الذي يسبب الغازات والتقلصات،
كاإلســراف في تناول القرنبيط والبصل والثوم والفاصولياء ،وال ننسى
بأن األطعمة الحارة والمليئة بالتوابل لها دور كبير في تهيج القولون.

كيفية عالج القولون العصبي بالطعام:

يجب علينا دائماً التركيز على تناول األلياف التي تساعد على التخلص
من اإلمســاك وبعض األطعمة المفيدة األخرى ،والتي يمكن من خاللها
عالج القولون العصبي ،ومنها تناول العســل األبيض الذي يساعد على
تخفيف حدة مشــكالت القولــون العصبي خاصة بيــن الوجبات وتناول
التفــاح األخضر والمعــروف بتهدئته لألمعاء وعالجه لإلمســاك المزمن
والذي هو من أهم أعراض القولون العصبي ،وال ننسى تناول الخضروات
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الورقيــة التي ال تســبب الغــازات واالنتفاخــات المزمنة
بالبطــن كالبقدونس والخس إذ تســاهم في تحســين
حالة اإلمســاك المصاحبــة للقولون العصبــي ،ويمكن
ايضاً تناول الشــوفان الصحي والذي يســاعد كثيرًا في
عالج المعدة وتهدئة القولون.

أهم المشروبات لعالج القولون العصبي:

إن من أهم وأفضل األعشاب لعالج القولون العصبي
المستخدمة والتي يتبعها العديد ممن يعانون من هذا
النوع من الحاالت الصحية ،والتي تساعد في العالج مثل
اليانسون والكمون ،ومشروب الشومر الطبيعي الدافئ
الذي يفيد في الهضم والتخلص من عسر الهضم وطرد
الغازات من الجســم ،وكذلك الزنجبيل أيضاً من أفضل
المشروبات وله دور كبير في عالج المعدة واألمعاء.

نصائح عامة لعالج القولون العصبي:

 .1االعتيــاد على تنــاول كميات كبيرة مــن المياه
علــى مدار اليوم وذلك بمقــدار 30ملليتر/كغم
من وزن الجسم.
 .2االبتعــاد عــن الكســل والخمــول والتقليل من
كميات الطعام في الوجبات وعدم الوصول الى

درجة االمتالء واإلكثار من عدد الوجبات.
 .3اإلهتمام بممارســة التماريــن الرياضية ولمدة
خمســة أيام باألســبوع ،والتي تحــرك المعدة
وتســهل عمل وظائف الجهاز الهضمي بشكل
عام.
 .4االبتعــاد عن الطعام المرهق للقولون العصبي
واالهتمام بتناول الطعام الصحي سابق الذكر.
 .5تهدئة األعصاب والبعد عن التوتر والخوف والقلق
وكلها مشكالت وضغوط نفســية واضطرابات
تسبب اإلصابة بالقولون العصبي وتثيره بشدة
لذا وجــب الهدوء والشــعور بالصفاء النفســي
واالسترخاء قدر اإلمكان.
 .6عــدم اإلكثــار مــن أدويــة اإلســهال واإلمســاك
والمســكنات التــي يخطــئ الكثير مــن مرضى
القولــون العصبي بتعاطيهــا وعليهم االعتماد
علــى المســهالت الطبيعيــة ونصائــح الطبيب
المتابع وعدم تعاطي أي دواء دون استشارته.
 .7االهتمــام بتنــاول الطعام ببــطء ومضغه جيدًا
مــع تقليل تناول المشــروبات الغازية والشــاي
والقهوة والنسكافيه.
 .8النوم لســاعات كافية واالســترخاء بشــكل جيد
يومياً دون التعرض إلجهاد زائد.
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أهمية التقيد بتداب�ير السالمة
العامة في المنازل

إعداد المالزم ثاني محمد خطاطبة

مد�يرية الدفــاع المـــدني

تُعد المنازل مصدرًا للراحة واالطمئنان لكل فرد من أفراد األسرة ومن المؤسف أن أكثر الحوادث شيوعاً
هــي الحوادث المنزلية نظرًا لما يحتويه المنزل من مصادر قد تشــكل خطرًا كبيــرًا على قاطنيه إذا لم يتم
التعامل معها بالشكل السليم.
لذلــك يقع على األهل الدور األكبر باالهتمام والرعاية والمراقبة وضرورة توفير أجواء بيتية آمنة بعيدة
بقدر اإلمكان عن الحوادث التي تأتي في الغالب نتيجة عدم االلتزام والتقيد بأمور الســامة العامة وخاصة
مــن قبل األطفال كونهم الشــريحة األكثر عرضة للحوادث و ال يدركــون حجم الخطر الذي قد يقعون به ال
قدر اهلل .
ونظرًا للتطور والتقدم التكنولوجي الذي أفرز الكثير من األخطار التي تهدد أمن وسالمة اإلنسان والتي
تكون غالباً نتيجة جهله وعدم تقيده باإلجراءات واإلرشــادات الســليمة فقد دأبت مديرية األمن العام على
بث تدابير الســامة المنزلية من أجل رفع الحس التوعوي داخل المنازل وبخاصة لدى ربات البيوت للتعامل
مــع مصادر الخطر المنزلي كونــه يقع على عاتقهن الدور األكبر في مراقبــة األطفال كونهن يتعاملن مع
مصادر الخطر مباشرة داخل المنزل .
ولعل من أكثر الحوادث المنزلية تكرارًا وأكثرها
خطرًا هي حوادث الســقوط إذ تنتــج هذه الحوادث
عند ممارســة األطفــال هواياتهم بغيــاب الرقابة
عنهم مما يعرضهم لخطر السقوط عن األدراج غير
المحمية ( الدرابزين ) إضافة إلى النوافذ المنخفضة
والتي ال تتوفر عليها شــبك الحماية ونخص بالذكر
األطفال الذين هم في بداية المشــي ،ومن هنا فال
بد مــن تذكير األهل بأهمية مراقبــة األطفال أثناء
اللعــب وممارســتهم لهواياتهــم إذ إن المراقبــة
الدائمة لألطفال من الممارسات المهمة التي يجب
تفعيلهــا داخل البيت والتقيد بهــا لمنع وقوع هذا
النوع من الحوادث أو الحد منها .
إن البيــت اآلمــن والمثالــي هــو البيــت الــذي
يضمــن لألطفــال أمنهــم وســامتهم إذ إن عدم
وضــع األدوات الحادة والخطرة كالســكين ومصادر
االشــتعال (الوالعــات ) في متناول أيــدي األطفال
مــن األمور التي يجب مراعاتها وهذا يتطلب الوعي
التــام من قبل ربــة المنزل ومراقبتهــا الحثيثة ألي
خطــر قد يلحق ضررًا بأفراد األســرة ،كما يقع على
عاتقها الدور الرئيس والفعال باعتماد األلعاب التي
قــد تطرحها لهم أو تمنعهم من اللعب بها ،وذلك
حســب تقديرها لمدى الخطر الــذي ينجم عن تلك
األلعــاب ،كونها من الممكــن أن تحتوي على زوايا
حــادة تعرض الطفــل للخطر ونذكر ربــات البيوت
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ضرورة مراقبة األطفال وخصوصاً في مرحلة الحبو
كونــه ال يــدرك ما بين يديه علــى األرض من خرز
وقطع معدنيـــة أو األلعـاب الصغيـــرة (المكعبات)
كــون أن هذه األشــياء قــد تهدد ســامة األطفال
ألنهم قد يقومــون بابتالعها األمر الذي يؤدي إلى
إصابتهم باالختناق .
هذا وتذكر مديرية األمن العام -الدفاع المدني
األخــوة المواطنيــن باألخطار الناتجة عن التســمم
بشــكل عــام ونخــص بالذكــر التســمم الغذائــي
والتسمم الكيميائي والدوائي ،ألن التخزين السليم
للطعام هو مســؤولية بغاية األهمية إذ يجب اتباع
طرق التخزين الســليم لتجنب خطــر هذا النوع من
الحــوادث من خــال حفظها مباشــرة بعــد األكل
ومراعاة فصل كل نوع على حدة إضافة إلى مراقبة
البراد بمحافظته على درجة التبريد المناســبة التي
تضمن عدم فساد الطعام أو تلفه .
كما ونذكر بأن إبعاد مواد التنظيف المنزلية عن
متناول أيدي األطفال مــن األمور الضرورية إضافة
إلى عدم حفظها في العبوات المســتخدمة لشــرب
المــاء ،لكي ال يختلــط على مســتخدميها المحتوى
الموجــود في تلك العبوات وفــي هذا المجال نذكر
ربات البيوت بارتداء كفوف عند استخدام المنظفات
تجنباً لمالمستها سطح اليد وبالتالي حدوث التسمم

مقاالت

أو التحسس والحروق .
ومن األمور التي تشــكل خطرًا كبيــرًا داخل المنازل
أيضــاً عبث األطفــال باألباريــز الكهربائية المكشــوفة
واالعتمــاد عليهم مــن قبل األهــل بتوصيــل األجهزة
الكهربائية بالتيــار الكهربائي لذا فال بد من التأكد من
سالمة التمديدات الكهربائية بأن ال تكون معراة إضافة
إلــى عدم تحميــل األباريز أكثــر من طاقتهــا وضرورة
العمــل على توفير أغطية ألباريز الكهرباء لمنع األطفال
من العبث بها حفاظاً على سالمتهم .
وال بــد مــن توفير صنــدوق إســعافات أولية داخل
المنزل إذ ُيعد من األمــور المهمة التي يجب توفرها إذ
يركب في مــكان بعيد عن متناول أيــدي األطفال وإن
يحتوي على بعض األدوية مثل المنبهات الســتخدامها
في حاالت فقدان الوعي وبعــض المعقمات والمراهم
إضافة إلى األربطة ( الشــاش والضمادات ) الستخدامها
عنــد تعرض أحد أفراد األســرة ألي حادث بســيط األمر
الذي يقلل من حجم اإلصابة.
وتؤكــد مديريــة االمن العــام على األهــل ضرورة
التنشئة الوقائية ألطفالهم من خالل فتح الحوار معهم
عــن الموضوعات التي تشــكل الخطــر عليهم ،وكذلك
نؤكــد على دور المدرســة فــي تعليم األطفــال النهج
والســلوك الوقائي داخل المنــزل ،وكل هذا يتطلب منا
جميعاً إيالء هذه األمور العناية واالهتمام الذي يستحق
نظرًا لما يترتب على االستهانة في هذه األمور من نتائج
مؤسفة قد تصل أحياناً إلى تعرض حياة األشخاص إلى
الخطر.

ومن هنا تهيب مديرية األمن العام بما يلي :
	•مراقبة األطفال في جميع األوقات وعدم تركهم
لوحدهم في المنزل .
	•عدم االعتماد على األطفال في ســن مبكر في
القيام باألعمال المنزلية وخاصة عملية الطهي
وتقديم الطعام .
	•اختيــار المــكان المناســب الســطوانة الغــاز
بحيث تكون بعيدة عــن متناول أيدي األطفال
وضرورة إغالق االســطوانة بعد كل اســتخدام
وتفقد الخرطوم بشكل دوري .
	•عــدم تــرك األدوات الحــادة في متنــاول أيدي
األطفال كالسكاكين وغيرها.
	•عدم تــرك أباريــز الكهربــاء مكشــوفة وذلك
بتغطيتهــا لمنع األطفــال من العبــث بإدخال
القطع الحديدية األمر الذي يؤدي إلى تعرضهم
للصعقة الكهربائية .
	•ضرورة توفير شبك حماية على النوافذ وخاصة
في الطوابق المرتفعة وتركيب الدرابزين على
األدراج لتجنب سقوط األطفال منها .
	•عدم ترك الوالعات وأعــواد الثقاب في متناول
أيدي األطفال .
	•ضــرورة وضــع األدوية والمنظفــات في أمكنة
محكمــة اإلغــاق وبعيــدة عــن متنــاول أيدي
األطفال .
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شعر الرائد جمعه العموش
مديرية اإلعالم والشرطة المجتمعية

مية عام في
أردن الكرام

قـــاف ِّ
الشـــعِر
عمـــان ِزينـــي و َز ّيِنـــي
َ
ِزيني ول ِ
ِبســـي ثـــوب فَرحِك واكشـــخي
عمـــان َغ ِنّـــي للنشـــامى و َل ِّحنِـــي
ولحـــون اإلِبـــاء
قـــام العِـــ ّز
َغ ِنّـــي ُم
َ
َ
اله ِ
واشـــم نِســـت ِ
ِظل
وما دمنا في
َ
ظالل َ
هـــام مِعتِلـــي
بعـــون هلل
نِبقـــى
َ
ٍ
طيـــب البـــذور
عبـــد اهلل األول غـــرس
َ
ها
تراب َ
ســـين اللـــي َحنَـــى ع َ
الح َ
وجاب ُ
َ
ِية عام وســـنه
وال ِجـــذر صامـــد مـــن م َ
ويحكي قصص ام ِّ
ـــهيد ال زغر َدت
الش
َ
وحفيده اللـــي ُوفى
ومن َجـــد لالبـــن
َ
َخطّـــو ِبأَمجـــا َد الفِعـــل تاري َخنَـــا
شـــهد َبه محافِلـــ َة الدول
فِعلَـــه اللي َت
َ
واقصانـــا ال ِج ِريـــح
ور َعايتَـــه للقِـــدس
َ
وه َّم الشـــعب شالَه َ
ـــعره مِنه شاب
َ
وش َ
َـــرم
هـــذا ابونـــا الهاشـــمي
َ
ســـيد الك َ
يب ِّجلَه و َيدعـــي ال ِقدِير
والشـــعب ِك َلّـــه َ
وافيـــن الفعـــول
ولـــي عهـــده نجـــل
َ
ّ
ب الكون يحفظنـــا ويدوم
وادعـــي ل َ
ِـــر َّ
وشـــعبنَا بعِـــ َّز العزيز
ويحفـــظ َوط َنّـــا
َ
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العيـــد هـــذا العـــام َمدعـــا َة الفخـــر
طـــول العمر
ِية عام وعســـاه
َ
عمـــرك م َ
ويـــ ِر ُّدو مغناكـــي ِتعِـــش يـــا موطني
والنشـــمي يِت َغ َنّـــى بقـــول آنـــا اردني
بظـــال العدل
من مِيـــة عـــام و َيظفو
َ
وفـــي عهدهم حاشـــا نظـــام وال نذل
وعقبـــه طـــال اروى ثراهـــا والجذرور
َ
وو َفّـــى َبالنـــذور
واهدانـــا عبـــدهلل َ
يحكـــي الكرامـــه ويحكـــي قوة بآســـنا
يـــوم (ن) وصفي وراشـــد افدو راســـنا
ِ
المصطفى
َن َ
سل النِبي الهادي الق َ
ُريشي ُ
حســـين اللي فِعلَه ما ي َخفَى
بتوقيع ابو
َ
َ
َهـــا فِكـــر و َع َمل
وقَو ِم ِّيتَـــه قِـــد صاغ َ
وال َخ َّ
بـــا َو َجل
ـــط
ســـمه َ
االحمـــر قِد َر َ
َ
كان اليافِـــع ب ِع َّز ِ
الشـــباب
مـــن يـــوم َ
يعطي وال يِ ِ
مثل الســـحاب
حســـب عطَا َ
وعمـــر األَميـــر
مـــره
َ
ا َّنـــه يِمِـــ ِّد ب ُع َ
ٍ
ســـيف ِ
ش ِ
ـــطير
حســـين ابن عبد هلل يا
َخـــر القروم
عبد هلل ابن حســـين يـــا ف َ
ـــما ال ِع َّزه تحوم
وتِبقـــى يا األردن في ِ
س َ

