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الخدمة الوطنية  ..دعوة األوطان ال ترد

إن األوطان البد
وأن تبنى بسواعد
أبنائها وفق أسس
وطنية صرفة يتم
االعتماد فيها على
الشباب الذين هم
عماد الوطن

بإعالن هيئة الخدمة الوطنية جاهزيتها الستقبال الدفعة األولى والبدء
بتسجيل الدفعة الثانية من شباب الوطن يتأكد بأن هذا التوجه الذي
يحمل ابعادًا استراتيجية لخدمة وحماية الوطن  ،هو مشروع حياة
مضمونه حماية الوطن والمكتسبات التي تحققت بظل قيادتنا
الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
حفظه اهلل ورعاه.
وإن األوطان البد وأن تبنى بسواعد أبنائها وفق أسس وطنية صرفة يتم
االعتماد فيها على الشباب الذين هم عماد الوطن.
هيئة الخدمة الوطنية حددت مسارات عملية التسجيل  ،ووضعت
األسس والقواعد  ،ودعت الشباب من الخريجين وغيرهم  ،وذكرت أن
ليس هناك من استثناءات لمن هم حاصلين على معدالت عالية في
الثانوية أو غيرهم  ،كما جاء في تصريح اللواء الركن طيار الشيخ أحمد
بن طحنون طحنون آل نهيان  ،فخدمة الوطن الستثناء فيها ،كما أن
الوطن للجميع دون تمييز ،وخدمته واجب على الجميع أيضا.
الحالة الصحية التي نود اإلشارة لها هنا في صفحاتنا هي التركيز على
اإلقبال المتصاعد من قبل شبابنا الواعي الحريص على أداء الخدمة
الوطنية  ،والذي لم يتأخر في تلبية نداء قيادتنا الرشيدة حين أفردت
مجال خدمة الوطن عبر باب الخدمة الوطنية ،إنها لحظات مباركة
وواجب وطني مقدس يتمثل بااللتحاق لغداء هذه الخدمة المباركة،
فليس أقدس من الوطن بعد اهلل ورسوله وكتابه الكريم.
ومن باب أخر فالخدمة الوطنية تعد تطويرًا وتنمية للعنصر البشري
المواطن ،ورفع كفاءته المهنية في مختلف مناحي الحياة وخبراتها
التي يتطلبها الوطن  ،كما تتطلبها حياة الشباب ومستقبلهم حيث
توفرها قواتنا المسلحة للشباب الذين تشملهم الخدمة  ،وقواتنا
المسلحة صاحبة خبرة في مختلف المجاالت اإلنسانية منها والخدمية ،
كما في مجاالت الدفاع ،وتجارب األداء في ميادين العالم تشهد لقواتنا
المسلحة بتقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج وملهوف.
وهنا ستشكل قواتنا المسلحة مدرسة لتأهيل شباب الوطن
وتدريبهم وإعدادهم على الوجه األكمل ،من أجل الحفاظ على الوطن
ومكتسبات تجربة االتحاد ،وما تمخض عنه من أمن وأمان ورفاهية
نعيشها بظل االتحاد الميمون  ،والحفاظ على ترابنا الوطني مصانًا
مهابًا نقيًا طاهرًا تحت ظل قيادتنا الرشيدة ،هذه المدرسة الوطنية هي
التي تتخذ على عاتقها كل ذلك وتهيىء له المستلزمات  ،وحري بنا أن
نحث الخطى نحو نجاح هذه الفعالية الوطنية ،وتلبية نداء الوطن عبر
هيئة الخدمة الوطنية  ،ولنكون سباقين وفي المقدمة  ،كما تعودنا
بإنجاز مهامنا دائما ،ولنكون أيضًا ( األول) كما يصفنا صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل).
الخدمة الوطنية ذروة اإليثار في خدمة الوطن  ،ومن منا ال يريد التضحية
من أجل وطنه  ،وهي دعوة الوطن لكم أيها الشباب  ،ودعوة األوطان
ال ترد.
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لجنة القيادة العليا بشرطة رأس الخيمة تعقد اجتماعها الدوري

تــرأس العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام
رشطــة رأس الخيمــة اجتــاع لجنــة القيــادة العليــا وذلــك
بحضــور املديريــن العامــن ومديــري اإلدارات وكافــة
األعضــاء ،حيــث تــم يف االجتــاع مناقشــة املوضوعــات
املدرجــة عــى جــدول األعامل ،و الــذي اســتعرضه العقيد
الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي رئيــس أمانــة لجنــة
القيــادة العليــا ومــن أهــم مــا جــاء يف أجنــدة االجتــاع
التصديــق عــى املحــر الســابق و اســتعراض أهــم
األعــال و التكاليــف التــي تــم إنجازهــا ،كــا تــم عــرض
موجــز حــول مســار االســراتيجية يف القطــاع األمنــي

لــوزارة الداخليــة بإمــارة رأس الخيمــة للربــع الثــاين مــن
العــام الحــايل ،و أيض ـاً التقريــر اإلحصــايئ األمنــي الربــع
الســنوي الثــاين لــكل مــن القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة ،و اإلدارة العامــة لإلقامــة و شــؤون األجانــب،
و اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين ،و إدارة الجنســية ،كــا
تــم عــرض منهجيــة االتصــال (خطــة التغذيــة الراجعــة)
فيــا يتعلــق بالزيــارات امليدانيــة ملختلــف اإلدارات
و املنشــآت التابعــة لرشطــة رأس الخيمــة .وقــد أكــد
العميــد محمــد النــويب خــال االجتــاع عــى أهميــة
تنفيــذ اســراتيجية وزارة الداخليــة و مبادراتهــا للعــام

( ،)2014-2016مؤكــدا ً يف الوقــت ذاتــه عــى العمــل
بــروح الفريــق و التحــي بقيــم وزارة الداخليــة التــي
تحــث عــى الشــفافية و الصــدق ،و تشــجع عــى اإلبــداع
يف العمــل ،وأيضـاً عــى رضورة و أهميــة تطبيــق سياســة
و نهــج وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر و التحســن
املســتمر ،بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء الرشطــي ،و
مبســتوى الخدمــات املختلفــة املقدمــة للجمهــور ،التــي
تعكــس مــدى اهتــام القيــادات بــوزارة الداخليــة عــى
متابعــة مجريــات العمــل يف مختلــف القيــادات الرشطيــة
عــى مســتوى الدولــة.

نائب القائد العام يكرّم المنظمين والفائزين بجائزة أفضل مقترح مطبّق ِض َ
من
جائزة وزير الداخلية للتميز
كـ ّرم العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،كالً مــن
املنظمــن والفائزيــن بجائــزة القائــد العــام بأفضــل مقــرح مط ّبــق للعــام 2014م،
وذلــك ضمــن جائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز .ويــأيت هــذا التكريــم تطبيقـاً ملنهجيــة
املقرتحــات واإلبــداع واالبتــكار  ،واســتنادا إىل منهجيــة وزارة الداخليــة التــي تدعــم
التميــز واالبتــكار ،والتــي تهــدف إىل الســعي إليجــاد رواد مــن العاملــن املبدعــن
يف الوحــدات التنظيميــة ،وتعميــق ثقــة املتعاملــن يف مجــال الخدمــات ودعــم
اإلبــداع واالبتــكار إليجــاد الحلــول املناســبة لتحســن مخرجــات األداء.وقــال العميــد
النــويب،إن إطــاق جائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز يســتهدف تشــجيع املوظفــن عــى
التميــز ،ونــر ثقافــة اإلبــداع لتكــون ركن ـاً أساســياً لديهــم يف أداء مهــام عملهــم
املختلفــة ،متطرق ـاً إىل دورهــا يف االرتقــاء بالعمــل الرشطــي إىل أعــى املســتويات.

 ...ويتفقد مركز شرطة المدينة الشامل
قــام العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بجولــة
تفتيشــية مفاجــأة ملركــز رشطــة املدينــة الشــامل ،وذلــك ضمــن الربنامــج التفتيــي
الســنوي ،و تطبيقـاً للهــدف االسـراتيجي الســابع ( ضــان تقديــم الخدمــات اإلداريــة
كافــة وفــق معايــر الجــودة والكفــاءة والشــفافية) و تنفيــذا ً للمبــادرة االس ـراتيجية
(تعزيــز التفتيــش يف العمــل الرشطــي) ،حيــث رافقــه يف الزيــارة عــدد مــن الضبــاط.
وقــد أكــد نائــب قائــد عــام الرشطــة خــال زيارتــه عــى رضورة تطبيــق اس ـراتيجية،
و مبــادرات وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر و التحســن املســتمر بهــدف االرتقــاء
مبســتوى األداء الرشطــي و مبســتوى الخدمــات املختلفــة ،وفــق أفضــل املامرســات
املطبقــة و املنفــذة عــى مســتوى الــوزارة.
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محطة شرطية

سبُل التعاون المشترك مع
بحث ُ
قيادة قوات األمن الخاص
اســتقبل العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة،
مببنــى القيــادة العامــة ،العقيــد ركــن عبــد العزيــز أحمــد الهاجــري قائــد قــوات
األمــن الخاصــة والوفــد املرافــق لــه ،وذلــك بحضــور العميــد غانــم أحمــد غانــم
مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،وعــدد مــن ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة  ،يف إطــار
ســعي رشطــة رأس الخيمــة لتطبيــق و تنفيــذ اســراتيجية وزارة الداخليــة ومــا
تحملــه مــن رســالة وقيــم وأهــداف تطويريــة خاصــة فيــا يتعلــق بدعــم وتطويــر
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،وقيــادة قــوات األمــن الخاصــة.و يــأيت هــذا اللقــاء يف
رفــع كفــاءة وجــودة أداء العمــل الرشطــي واألمنــي.
وتــم خــال اللقــاء عقــد اجتــاع لبحــث املواضيــع ذات االهتــام والجانــب املشــرك إطــار منهجيــة ال ـراكات بــوزارة الداخليــة التــي تســعى إىل العمــل مــع الــركاء
بــن الطرفــن ،ومناقشــة ســر تنفيــذ املبــادرات واالســراتيجيات بــن القيــادة االس ـراتيجيني.

شرطة رأس الخيمة تستعد
للعام الدراسي بشعار
(( سالمتهم  ..تهمنا ))
عقــدت رشطــة رأس الخيمــة اجتامعـاً ومؤمتـرا ً صحفيـاً بــإدارة املــرور والدوريــات
اســتعدادا ً النطــاق حملــة (( العــودة إىل املــدارس)) تحــت شــعار (( ســامتهم
تهمنــا)) وذلــك تزامنـاً مــع بدايــة العــام الــدرايس الجديــد  ،حيــث تــرأس االجتــاع
العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة،
وبحضــور املقــدم أحمــد ســعيد النقبــي مديــر إدارة املــرور و الدوريــات باإلنابــة،
وســعادة املهنــدس أحمــد الحــادي مديــر عــام دائــرة األشــغال و الخدمــات
العامــة ،و ممثلــن عــن كل مــن منطقــة رأس الخيمــة التعليميــة ،ومواصــات
اإلمــارات ،و أكادمييــة رأس الخيمــة للطــرق و املــرور ،ومديــري أفــرع املــرور و
الدوريــات يف مراكــز الرشطــة الشــاملة ،وإدارة الرشطــة املجتمعيــة ،و إدارة اإلعــام
و العالقــات العامــة برشطــة رأس الخيمــة ،و عــدد مــن وســائل اإلعــام و الصحافــة.
حيــث أوضــح العميــد غانــم أحمــد غانــم بــأن حملــة العــودة للمــدارس تقــام

ســنوياً بالتزامــن مــع بدايــة العــام الــدرايس الجديــد مــن كل عــام ،و ضمــن
اس ـراتيجية قطــاع املــرور بــوزارة الداخليــة ،الراميــة إىل تعزيــز الوعــي املــروري
بــن كافــة أفــراد املجتمــع ،وأضــاف بــأن الحملــة تهــدف إىل تكاتــف جميــع
الجهــات و رشائــح املجتمــع للعمــل معــاً للحفــاظ عــى ســامة أبنائنــا الطلبــة
و للحــد مــن الحــوادث املروريــة ،وخاصــة فيــا يتعلــق بحــوادث األطفــال و
املخاطــر التــي قــد يتعرضــون لهــا أثنــاء الذهــاب أو العــودة مــن وإىل املدرســة.
وأشــار مديــر عــام العمليــات املركزيــة بأنــه تــم إعــداد منشــورات إرشــادية تتضمن
أهــداف الحملــة و بعــض النصائــح و اإلرشــادات للطلبــة و ألوليــاء األمــور عــن
خطــورة عــدم االنتبــاه ألبنائهــم أثنــاء القيــادة ،وجلــوس األطفــال دون ســن
العــارشة يف املقعــد األمامــي ،فضـاً عــن إجـراءات الســامة يف الحافــات املدرســية.

إدارة المرور والدوريات تستقبل وفد معسكر اليمامة الطالبي الصيفي
اســتقبل املقــدم أحمــد ســعيد الصــم النقبــي مديــر إدارة
املــرور والدوريــات باإلنابــة برشطــة رأس الخيمــة ،مرشيف
وطــاب معســكر الياممــة الطــايب الصيفــي ،وذلــك
بحضــور املــازم محمــد عبيــد شلشــول ضابــط فــرع
التوعيــة واإلعــام املــروري ،حيــث أشــاد املقــدم الصــم
بهــذه الزيــارة التــي تعــر عــن مــدى التعــاون و الرتابــط
بــن الرشطــة ومختلــف قطاعــات املجتمــع ومؤسســاته،
و تــدل عــى وتطبيــق اسـراتيجية الـراكات مــع كافــة
القطاعــات واملؤسســات املجتمعيــة ،مؤكــدا ً يف الوقــت
ذاتــه حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة عــى
مشــاركة كافــة مؤسســات الدولــة يف مختلــف املناســبات،

وخاصــة طــاب و طالبــات املــدارس ،واملعســكرات
الصيفيــة باعتبارهــم حــارض ومســتقبل هــذا الوطــن.
وقــد قــام وفــد معســكر الياممــة بجولــة ميدانيــة يف
عــدد مــن أقســام إدارة املــرور والدوريــات ،للتعــرف
عــى مهــام و واجبــات إدارة املــرور والدوريــات ،كــا
حــر الوفــد محــارضة مروريــة  ،مقدمــة مــن قبــل فــرع
التوعيــة واإلعــام املــروري ،اشــتملت عــى رشح مفصــل
حــول قواعــد الســامة املروريــة ،والتعــرف عــى كيفيــة
اإلج ـراءات املتبعــة مــن قبــل إدارة املــرور والدوريــات
برشطــة رأس الخيمــة للحــد مــن الحــوادث.
العدد ( ) 12
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إدارة المرور والدوريات تكرّم شركاءها االستراتيجيين

كــ ّرم املقــدم أحمــد ســعيد الصــم النقبــي مديــر إدارة املــرور والدوريــات باإلنابــة،
الســيد وســام عفيــف الــدرة مديــر مركــز الحم ـرا للتســوق بــرأس الخيمــة ،تقدي ـرا ً
إلســهاماتهم البــارزة يف تحقيــق األهــداف االســراتيجية لــوزارة الداخليــة والقيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،املتمثلــة يف إقامــة املعــارض املروريــة واملحــارضات
واملســارح الثقافيــة املروريــة داخــل مركــز الحمــرا للتســوق ،واســتنادا ً عــى دليــل
عمــل ال ـراكات يف تكريــم املتعاونــن والــركاء الخارجيــن يف مســرة تطويــر األداء

املهنــي .ومــن جانــب آخــر قــام املقــدم أحمــد الصــم ،بتكريــم الســيد ســيد شــمس
الديــن ســيد ،وذلــك لتعاونــه مــع إدارة املــرور والدوريــات  ،بالتبليــغ واإلدالء عــن
حــادث صــدم وهــروب ،األمــر الــذي ســاعد يف تســهيل مهــام الوصــول إىل املتســبب
واتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة الالزمــة ،وأوضــح املقــدم الصــم ،مــدى حــرص رشطــة
رأس الخيمــة عــى تكريــم وتحفيــز رشكائهــا االســراتيجيني الخارجيــن املتميزيــن
واملتعاونــن.

ورشة عمل حول جائزة وزير الداخلية للتميز

نظمــت اإلدارة العامــة لالســراتيجية وتطويــر األداء
بــوزارة الداخليــة ،ورشــة عمــل حــول جوائــز فــرق
العمــل ضمــن جائــزة وزيــر الداخليــة للتميــز،
بالتعــاون مــع القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
حيــث قــام الوفــد املكلــف مــن الــوزارة برئاســة الرائــد
محمــد النقبــي واملــازم أول محمــد الهنــايئ واملــازم
مهنــدس محمــد الكعبــي ،بعقــد الورشــة بحضــور
الرائــد جاســم محمــد الخربيــج رئيــس قســم التخطيط
االسـراتيجي ،وعــدد مــن ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة.
وتــم خــال الورشــة طــرح منهجيــة إدارة تقييــم
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اللجــان واآلليــات املســتخدمة يف تشــكيل فــرق
العمــل ،وأنــواع اللجــان ،عــاو ًة عــى الوقــوف عــى
آليــة تقييــم ومــدى املنفعــة مــن تشــكيل هــذه
اللجــان ،كــا تــم طــرح املوضوعــات والربامــج املتب ّعــة
التــي مكنــت وزارة الداخليــة مــن تصــدر جوائــز
برنامــج جائــزة محمــد بــن راشــد لــأداء الحكومــي
املتميّــز التــي تعتــر أرفــع جائــزة للتميّــز املؤســي
عــى مســتوى الدولــة ،وتهــدف إىل تعزيــز دور
املؤسســات الحكوميــة االتحاديــة يف خدمــة جميــع
فئــات املجتمع,وقــال الرائــد الخربيــج إن الورشــة

جــاءت تنفيــذا ً لتوجيهــات وزارة الداخليــة مــن
منطلــق نــر ثقافــة ومفاهيــم التميــز بــن مختلــف
العاملــن ولرتســيخ مبــادئ وأهــداف برامــج الداخليــة
حــول تعزيــز عمــل فــرق العمــل ،وتقديــرا ً للجهــود
الجامعيــة والفرديــة لبنــاء وتقييــم فــرق العمــل
التــي تنعكــس نتائجهــا عــى جــودة العمــل الرشطــي،
مشــيدا ً برؤيــة القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
وخطتهــا االس ـراتيجية لتحقيــق أقــى درجــات األداء
والتميــز يف األداء.

محطة شرطية

ملتقى ألصدقاء الشرطة
بنادي الضباط

تحــت رعايــة اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة ،أطلقــت رشطــة رأس الخيمــة ،ملتقــى أصدقــاء
الرشطــة  ،و ذلــك بنــادي ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة ،بحضــور الرائــد فهــد
عبــد اللــه جمعــة رئيــس قســم األنشــطة الرياضيــة واالجتامعيــة ،والنقيــب
ســامل عبــد الرحمــن الســامان رئيــس قســم العالقــات العامــة ،وعــدد مــن
ضبــاط الرشطــة.
ويــأيت امللتقــى ضمــن مبــادرات رشطــة رأس الخيمــة الراميــة إىل مــد جســور
الرتابــط األرسي مــن خــال عقــد ال ـراكات مــع القطاعــات املعنيــة ،ســعياً
لتحقيــق اس ـراتيجية تعزيــز التواصــل الداخــي وإشــاعة الفــرح يف نفــوس
أبنــاء منتســبي الرشطــة  ،حيــث يشــمل امللتقــى إقامــة برامــج وفعاليــات
ودورات عمليــة ورحــات وزيــارات عديــدة.
و دعــا ( الرائــد فهــد جمعــة ) املنتســبني إىل تحقيــق االســتفادة املثــى خــال
فــرة تواجدهــم يف الربنامــج ،وطالبهــم بااللتـزام واســتغالل أوقــات فراغهــم
مبــا ينفعهــم لإلســهام يف خلــق جيــل وا ٍع ومــدرك بأهميــة اســتثامر الوقــت
لتطويــر املجتمــع وتقدمــه.

وفاة مواطنة في حادث مروري على شارع سهيلة
وقــع حــادث صــدم عــى شــارع ســهيلة مقابــل
حديقــة صقــر العامــة بإمــارة رأس الخيمــة ،أســفر
عنــه إصابــة قائــد املركبــة مواطــن (س.ر.ا)( )18ســنة
بإصابــات متوســطة ،و وفــاة شــقيقته ( غ.ر.أ) ()19
ســنة،وذلك بحســب مــا رصح بــه العميــد غانــم أحمد
غانــم مديــر عــام العمليــات املركزيــة برشطــة رأس
الخيمــة .حيــث تعــود تفاصيــل الحــادث عندمــا كان
(س.ر.ا) مواطــن( )18ســنة يقــود مركبتــه يف مســاره

الصحيــح عــى الجانــب األميــن مــن الطريــق عــى
شــارع ســهيلة و برفقتــه ( )3مــن شــقيقاته ،ســقط
عنــه هاتفــه املتحــرك وأثنــاء محاولتــه اللتقاطــه
انحرفــت املركبــة عــن مســارها لتصطــدم بشــاحنة
معطلــة كانــت متوقفــة عــى كتــف الطريــق ،و
يضيــف العميــد غانــم أحمــد أنــه فــور تلقــي البــاغ
هرعــت ســيارات الدفــاع املــدين ،وســيارات الرشطــة
و اإلســعاف و اإلنقــاذ ملوقــع الحــادث ،حيــث تــم

إخـراج املتواجديــن مــن داخــل املركبــة ونقلهــم عــى
الفــور إىل مستشــفى صقــر ،لتلقــى العــاج الــازم،
ولكــن كانــت إصابــة األخــت األكــر إصابــة بليغــة
نتيجــة جلوســها يف املقعــد األمامــي للمركبــة وتلقيهــا
الرضبــة األقــوى و املبــارشة أثنــاء الحــادث ،مــا أدى
لوفاتهــا صبيحــة اليــوم الثــاين مــن الحــادث.

إنقاذ سائقة تعطل مثبت سرعة مركبتها
على شارع محمد بن زايد
يف حــادث يعــد الثالــث مــن نوعــه يف إمــارة رأس
الخيمــة تلقــت غرفــة العمليــات برشطــة رأس الخيمــة
بالغ ـاً يفيــد بوجــود مركبــة تقودهــا امــرأة مواطنــة
( )22ســنة عــى شــارع الشــيخ محمــد بــن زايــد
وقــد تســبب عطــل فنــي يف مثبــت الرسعــة يف عــدم
قدرتهــا عــى إيقــاف املركبــة أو التمكــن مــن تخفيــف
رسعتهــا التــي تجــاوزت الـــ ()120كــم .
وأضــح العميــد غانــم أحمــد غانــم مديــر عــام
العمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة بأنــه ورد
بــاغ إىل غرفــة العمليــات يفيــد بتعطــل مثبــت

الرسعــة يف إحــدى املركبــات القادمــة عــى شــارع
الشــيخ محمــد بــن زايــد مــن إمــارة أم القيويــن وقــد
دخلــت منطقــة اختصــاص إمــارة رأس الخيمــة ،و
فــور تلقــي البــاغ قامــت دوريــات املــرور وســيارات
اإلســعاف و اإلنقــاذ تســاندها دوريــات مــن رشطــة
أم القيويــن بالتوجــه إىل الطريــق و عملــت عــى
مرافقــة املركبــة و إفســاح الطريــق أمامهــا ملنعهــا مــن
االصطــدام بأيــة مركبــة أو حواجــز قــد تعيــق خــط
ســرها ،وأن الهــدف األول كان هــو املحافظــة عــى
ســامة ســائقة املركبــة وكذلــك عــى أرواح الســائقني

اآلخريــن مســتخدمي الطريــق ،وقــد عمــدت دوريــة
مــن رشطــة رأس الخيمــة و أخــرى مــن رشطــة أم
القيويــن عــى الســر أمــام املركبــة املعطلــة ،وجعلهــا
تصطــدم بهــا مــن الخلــف ،وبالفعــل بعــد أن
صدمــت دوريــات الرشطــة توقفــت مركبتهــا ،ومل
ينتــج أيــة إصابــات أو أرضار كبــرة يف املركبــات وإمنــا
أرضار بســيطة جــدا ً يف مقدمــة املركبــة املعطلــة ،و
يف مؤخــرة الدوريتــن ،كــا قــام إســعاف رشطــة أم
القيويــن بنقــل قائــدة املركبــة إىل أقــرب مستشــفى
لالطمئنــان عــى صحتهــا.
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صحافة
الجريمة

هل تخلق
ً
وعيا بالمخاطر
أم تؤسس

لنهج اإلجرام؟
الطبيعة البشرية تمتاز بالبحث عن كل ما يثير
ويحرك العواطف بمختلف تصنيفاتها ،لذا فإن
أخبار الجريمة هي تلك التي تحرك المشاعر
بالسلب أو اإليجاب ،سؤال ربما يحتار القارئ
باإلجابة عليه ،فهل هناك جوانب إيجابية في
الجريمة ،أم هي سلوك سلبي ال يراعي حرمة
البشرية؟ إال
المجتمع واألديان وحرمة النفس
ً
أن مثل هذه األخبار تحرك المشاعر طبعا ،فهل
نحن مع أو ضد أن تتناول الصحافة أخبار الجرائم
وتفاصيلها ،وهل هي مجدية للتنويه بمخاطر
تلك الجرائم إن تناولناها.
تحقيق  :سعد الدغمان
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هناك رأي يقول ،إن مثل تلك األخبار قد تسلط الضوء عىل قضايا هامة يف املجتمع
كالفساد واملخدرات والترشد نحو وضع حلول لها ،لذا فإن تغطيتها يعد إيجابياً ويصب
يف خدمة املجتمع ككل ،والبعض اآلخر يقول ،إنها تؤسس ملشاهد عنف جديدة عرب
تطبيق تفاصيل ما تنقل ،إال أن الرأي املحايد يأخذ بفكرة التقنني ومسك العصا من
املنتصف ،ويعتمد النقل ،لكن باالنتقاء والتحفظ ،عرب هذا التحقيق تناولنا تفاصيل
صحافة الجرمية لنقف عىل بعض اآلراء التي تبني ما أهمية تناول أخبار الجرمية من
مضاره ،حيث التقينا الرائد دكتور سعيد محمد عيل السو الحساين رئيس قسم اإلعالم
والعالقات العامة باإلنابة بالقيادة العامة لرشطة الفجرية ،والذي قال:

,,

الجريمة تلعب
صحافة
ً
ً
دورا أساسيا في
توعية أفراد المجتمع
ونشر الوعي باألضرار
الناتجة عنها

البد للصحافة من أن تسلط الضوء على الجريمة
إن عملية نرش األخبار املتعلقة بالجرائم يف الصحف وبثها يف وسائل اإلعالم املختلفة،
لها أهمية خاصة يف إكساب الجمهور معارف ومعلومات ،والتي بدورها تساهم يف دعم
الوعي األمني لديهم ،فالجرمية ظاهرة اجتامعية مرتبطة باملجتمع يتطلب من الصحافة
أن تسلط الضوء عليها ليعلم الناس حقيقة أرضارها عىل الفرد واملجتمع  ،فأنا أؤيد
أن تقوم الصحافة بتناول أخبار الجرائم ،وذلك للدور الهام واألسايس الذي تضطلع به
صحافتنا ،فالصحافة هي مرآة أي مجتمع من املجتمعات ،والتي يجب عليها أن تعكس
كل ما يقع عليها ،فاألخبار املتعلقة بالجرمية تقع عىل عاتق الصحافة أن تسجلها،
وذلك بهدف كشف الحقيقة للناس وتبرصتهم مبدى األرضار التي تنتج عنها وترض بالتايل
باملجتمع  ،وإن مل تقم الصحافة بهذا الدور والذي يعد دورا ً أساسياً يف رسالتها فإنها
تكون قد جانبت الصواب وابتعدت كل البعد عن الهدف األسايس من رسالتها ،أال وهي
كشف الحقائق ألفراد املجتمع .
أما بالنسبة حول وجود صحافة متخصصة بالجرمية أرى بأنه لحساسية املوضوع وأنها
متس وتالمس املجتمع بشكل مبارش األمر الذي يتطلب أن يتم التعامل مع هذا األمر
بحذر شديد ،حيث تعمد بعض الصحافة إىل اللجوء ألسلوب اإلثارة والتشويق عند تناول
مثل هذا النوع من األخبار بهدف جذب أكرب عدد من القراء ،لذلك أرى أن يكون تناول
مثل هذه املواضيع من خالل ملحق ضمن الصحيفة األساسية وأن ال تكون بشكل
منفرد .
الهدف التوعية وليس اإلثارة
وصحافة الجرمية تلعب دورا ً أساسياً يف توعية أفراد املجتمع ونرش الوعي باألرضار
الناتجة عن الجرمية  ،وحتى نصل إىل هذه النتيجة يجب أن يراعي الصحفي معايري
معينة يف كتابة خرب الجرمية ،وذلك بهدف التوعية وليس اإلثارة التي متارسها بعض
الصحف يف مثل هذا النوع من األخبار ،واملتمثلة بالدقة واملوضوعية ،وأن يتعامل
مبوضوعية تامة مع أي خرب يتعلق بجرمية ما ،وأن ال يضع رأيه الشخيص باملوضوع،
ومن األهمية مبكان رضورة االعتامد عىل مصادر موثوقة للحصول عىل معلومات
دقيقة حول أي جرمية .وعدم نرش أية أسامء رصاحة أو متويهاً تتعلق بالضحية أو
املتهم األمر الذي قد يؤدي إىل حدوث جرمية أخرى.
فعندما يتم مراعاة هذه املعايري املهنية وااللتزام ببعض الضوابط الهامة ،والتي من
أهمها رضورة االلتزام بأحكام القانون الخاص بالنرش يف كتابة خرب الجرمية يصبح
الهدف هو التوعية وليس اإلثارة األمر الذي يحول دون أن تكون هناك نتائج عكسية
لنرش الخرب .
توضيح الحقائق
أما عن الفوائد املتوقعة من ذلك فهي كثرية منها أن الصحافة تقوم بتوضيح الحقائق
املرتبطة بتلك الجرائم ألفراد املجتمع  ،األمر الذي ميكنهم من اتخاذ اإلجراءات
االحرتازية التي تحول دون تكرارها ومعالجة أسبابها .
كام أن نرش أخبار الجرمية يعد مبثابة ردع لكل من تسول له نفسه أن يقوم بارتكاب
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الرائد الدكتور
سعيد
الحساني:

نشر أخبار
الجرائم
يساهم
بدعم الوعي
األمني
للجمهور
الجرميه  ،ويجعله مرتددا ً يف ذلك ،خوفاً من الجزاء الذي سيناله والنتائج التي
سترتتب عليها .
إضافة إىل أن نرش أخبار الجرمية يف الصحف يكشف األساليب التي يتبعها املجرمون
والحيل التي يستخدمونها يف ارتكاب الجرائم ،وبذلك يصبح الجمهور متيقظاً لهذه
األساليب اإلجرامية  ،فيتخذ االحتياطات الالزمة ليك ال يقع فريسة سهلة يف أيدي
املجرمني .

القانون االتحادي يحظر التحريض
ويتعني عىل الصحافة أن تتناول األخبار الخاصة بالجرائم بأسلوب يهدف معالجتها،
والقضاء عليها ،بأسلوب يهدف إىل نرش الوعي والتحذير من خطورتها وآثارها عىل
املجتمع ،وذلك مع مراعاة بعض الضوابط الهامة حتى ال تحدث نتائج عكسية من
جراء نرش هذه النوعية من األخبار.
وبالرجوع إىل القانون االتحادي الخاص باملطبوعات والنرش رقم  15لسنة 1980
نجد أنه حدد اإلطار الذي يتعني عىل النارش االلتزام به وعدم الخروج عليه ،فنجد
عىل سبيل املثال أنه وفقاً لهذا القانون نجد أنه يحظر نرش ما من شأنه التحريض
عىل ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بني أفراد املجتمع ،كذلك
عدم جواز نرش األخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بأرسار الحياة الخاصة أو
العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نرشها اإلساءة إىل من تناوله
النرش ،كام يحظر نرش ما يتضمن إفشاء رس من شأنه أن يرض بسمعة شخص أو
برثوته أو باسمه التجاري أو نرش أمر يقصد به تهديده أو إرغامه عىل دفع مال أو
تقديم منفعة للغري أو حرمانه من حرية العمل .
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ً
البد أن يكون الصحفي ملتزما

فيام يقول املالزم أول نارص عيل بوعصيبة مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة بالقيادة
العامة لرشطة أم القيوين ،إن تناول الصحافة ألخبار الجرائم بهدف التوعية عملية
مهمة جدا ً ،حيث يستفيد منها أكرب قدر من الجمهور ،وألن نرش أخبار الجرائم يف
الصحف يعرف القراء بنوعية تلك الجرائم لالبتعاد عنها وعدم الوقوع فيها ،علامً بأن
الجرائم تختلف من جرمية ألخرى ،فال بد من التعريف بها وبالعقوبة التي ينص عليها
يف القانون.
رأيي البد أن تكون هناك صحافة متخصصة بالجرمية يف البالد ،برشط أن يكون هناك
انتقاء لنوعية الجرمية املراد نرشها ،بحيث يتحقق الهدف التوعوي من النرش ،وأن تكون
بإرشاف جهة أمنية تراقب املادة اإلخبارية .
والصحافة عموماً هي سالح ذو حدين ،قد تصلح يف كثري من األحيان يف توعية الجمهور،
وقد تيسء يف بعض األحيان ،وفوائدها تعتمد عىل مضمون املادة الخربية .
إال أن تعد وسائل اإلعالم تعد «مرآة املجتمع» ،حيث يجب أن تعكس كل مايدور من
حولها  ،وأنها وسيلة من وسائل الوقاية ،ومن فوائد نرشها ألخبار الجرمية بصورة منتقاة
خلق وعي لدى الجمهور ،مام قد يؤدي إىل تناقص عدد الجرائم ،كام أن نرش العقاب
ميثل رادعاً لآلخرين من ارتكاب الجرائم .
نظرا ً لالنفتاح الذي يشهده املجتمع يف رسعة انتشار املعلومات ،فقد تتناول الصحافة
ألخبار الجرائم بجميع أشكالها ،وتأيت هنا أهمية التنظيم يف عملية انتقاء ونرش األخبار
التي يتحقق من خاللها الهدف التوعوي (هو التقليل من الجرمية أو الحد منها مثل
جرائم الرسقة والسطو واالحتيال والشعوذة والجرائم اإللكرتونية) .
وإن وجدت هذه الصحافة فإنه يتعني عىل القامئني عليها أن يدركوا أنهم يحملون رسالة،
وإن الدور ال يقترص عىل نرش األخبار وإمنا التوعية والتثقيف بخطورة الجرمية ،كام أن
هناك أنواعاً من الجرمية يفضل االبتعاد عنها وعدم نرشها .
ومن الواجب يف الصحافة أن يكون هناك التزامات أخالقية بالتمسك مبواثيق الرشف
الصحفية ويتعني عىل الصحفي االلتزام بها يف
نرش األخبار الصحفية ،مبعنى
إذا تم الرتكيز عىل نرش
الخرب بهدف التوعية ،
فإنه سيسهم يف توعية
الجمهور  ،أما إذا نرش من
أجل اإلثارة سيشجع
أفراد املجتمع عىل

تحقيق

د .عادل الكردوسي:
الصحافة لها دور واضح
ورئيس فى عملية
التنشئة داخل المجتمع
تجربة هذا السلوك اإلجرامي .
ويذكر د .عادل عبدالجواد محمد الكردويس ،خبري بوزارة الشؤون االجتامعية اإلماراتية
قائالً :تساهم الصحافة ىف تقديم املعلومات والحقائق واملعارف للناس لتنمية قدراتهم
ومدهم بالثقافة العامة واملتخصصة ،وهذه الوسائل لها آثار إيجابية وأخرى سلبية
«ثقافة العنف والقيم السلبية» ،وميكن توظيفها لتدعيم القيم اإليجابية وكشف
الجرمية ،والبعد عن مخاطبة الشهوات والغرائز  ،وتدعيم الضبط االجتامعي.
والصحافة لها دور واضح ورئيس ىف عملية التنشئة داخل املجتمع ،ألن التنشئة لها
دور ىف إكساب اإلنسان سمة اإلنسانية وجعله إنساناً اجتامعياً ،ودمجه ىف املجتمع،
بإمدادهم باملعلومات واملعارف ،وتقديم األحداث والوقائع والحقائق لهم ،ألن الكلمة
املكتوبة لها مصداقية وتأثري واضح عىل الشخص ،وميكن استغالل هذا الدور ىف التوعية
األمنية ودعم الثقافة كمدخل لوقاية الناس من السلوك اإلجرامي.

تدعيم للثقافة األمنية

حيث تقوم الصحافة بنرش الحقائق واملعلومات حول األحداث التي تقع يف املجتمع،
ومنها املوضوعات األمنية ،وخاصة حوادث الجرمية مبا يطلق عليه البعض صحافة
الجرمية أو بتعبري أكرث دقة (اإلعالم األمني) ،مبا يدعم الثقافة القانونية واألمنية ويساهم
يف بث الطأمنينة واألمان بني أفراد املجتمع كوسيلة لوقايتهم وتحصينهم من الجرمية.
ويقوم هذا النوع من الصحافة باالهتامم بتغطية ونرش أخبار الجرائم التي تحدث
يف املجتمع ،لنرش الوعى األمني بني فئات املجتمع ،ووقايتهم من االنحراف والجرمية،
وتكوين رأي عام أمني يحافظ عىل املجتمع ،ويعمل عىل الوقاية من السلوك اإلجرامي،
بإظهار مخاطره وآثاره عىل األفراد واملجتمع ،ألنه يهدد مقومات املجتمع ،ويهدد األمن
واالستقرار االجتامعي ،ويعوق عملية التنمية بوجه عام ،والتنمية البرشية بوجه خاص.

الصحافة تحمل عناصر البقاء

فالصحف إحدى أهم وسائل اإلعالم ،التى تنقل املعلومة والخرب مكتوباً إىل القارئ،
ورغم ظهور وسائل إعالمية أحدث وأقوى تأثريا ً ،إال أنها بقيت تحمل عنارص البقاء من
التشويق واإلثارة ،مام يؤهلها الستمرار الصدور بالتوازي مع وسائل اإلعالم األخرى.
وتتبع املجالت الصحف عادة ،وتشبهها إىل حد كبري ىف كثري من الخصائص واملميزات،
لكنها تنفرد عنها ،بالتخصص والتنوع والتحليل والتفسري.
ً
ومتثل الصحافة وسيلة ذات فعالية ىف ظل زيادة انتشارها وتنوعها ،ونظرا لسهولة نقلها
من مكان إىل آخر ،وإلمكانية الرجوع إليها ىف أي وقت ،وهي تؤدي دورا ً كبريا ً ىف مقاومة
السلوك غري السوي واإلجرامي ،ومكـافحـة الجرمية ،عن طريق زيادة الوعي األمني،
ونرش الثقافة القانونية ،التى متثل مدخالً جيدا ً لتحصني ووقاية أفراد املجتمع من أمناط
االنحراف والجرمية  .إال أن الصحافة لها تأثري كبري عندما تبالغ ىف وصف األحداث

مالزم أول ناصر بوعصيبة:
البد من تقديم التوعية
والتثقيف فيما ينشر وأن
ال يكون الهدف هو النشر فقط
والحوادث والجرائم التى تقع ىف املجتمع ،أو تحدث عاملياً ،وتدخل ىف التفاصيل فتحول
هذا الوصف إىل أساليب وطرق يتبعها األطفال والشباب (املراهقون) بالتقليد واملحاكاة،
وخطورة الصحيفة تكمن ىف إمكانية الرجوع إليها مرة أخرى أو عدة ومرات.

التفسير العلمي لتأثير الصحافة
على اكتساب السلوك اإلجرامي

فيام يتعلق بتأثري تغطية الصحف واملجالت عىل الجرمية ،فالبعض يرى رضورة تناول
وعرض أخبار الجرمية ىف الصحف واملجالت ،من خالل نرش أخبار الحوادث اإلجرامية
وتعقب املجرمني ومحاكمتهم ،وعرض القوانني الجديدة ،ألن ذلك ميثل نوعاً من الضبط
غري الرسمي والردع لألشخاص من ارتكاب الجرمية.
أوالً :نظرية التطهري أو التنفيس  ،Catharsis Theoryحيث ظهرت نظرية التطهري أو
التنفيس معتمدة ىف ذلك عىل ما ذكره أرسطو طاليس ،وقد قامت األشكال األدبية
والفنية األخرى بنفس هذه الوظيفة مثل األساطري واألدب الشعبي القديم.
وكذلك يدافع أنصار مدرسة التحليل النفيس عن دور الصحافة ىف تغطية أنباء الجرمية،
ويرون أن لذلك أثره ىف الوقاية من اإلجرام ،ألن نرش أخبار الجرمية يُعد نوعاً من
التنفيس وتطهري املشاعر من العدوان والرغبات اإلجرامية املكبوتة ،وهذا يحقق إشباعاً
كافياً للميول العدوانية أو الجنسية ،ويؤدي لتفريغ الرغبات العدوانية ،مام يحمي الفرد
واملجتمع من ويالت الجرمية.
ثانياً :ىف حني يرى آخرون رضورة منع نرش كل ما يتعلق بالسلوك اإلجرامي ىف الصحف
واملجالت ،نظرا ً للتأثري السلبي عىل القراء ىف حالة تعلم البعض للجرمية ،وعىل الضحايا
وما يقع عليهم نتيجة النرش ،أو ما ينال املجرمني أنفسهم من الحق يف محاكمة عادلة،
وعودة سوية مرة أخرى للمجتمع.
ويستند هذا االتجاه إىل أن موجات اإلجرام يصاحبها دامئاً توسعاً ىف نرش أنباء الجرائم،
وأنه من املمكن تضييق نطاق موجات اإلجرام واإلقالل منها بالحد من نرش أنباء الجرائم
ىف الصحف ،فضالً عن أن بعض أنواع النرش يفسد سري العدالة الجنائية ويسيئ إىل
األعامل واإلجراءات التى يرتتب عليها الحكم ،وأن التوسع ىف النرش قد يتعارض مع توفري
محاكمة عادلة للمتهم.
ثالثاً :يوجد اتجاه آخر ،وهو يقف بني املوقفني السابقني ،مستفيدا ً من مميزات كل منهام
فال يطالب بالتوسع ىف النرش إىل حد الفوىض واإلثارة ،وعرض كل ما يتصل بالجرمية،
مام يعطي انطباعاً بشيوع الجرمية والرذيلة ىف املجتمع ،ويضعف هيبة القانون ،ولكن
البد أن يتقيد النرش مبواثيق أخالقية ملامرسة املهنة ،وال يطالب باملنع الكامل لنرش
تفاصيل الجرمية ،إذ ال بد من أن تقوم الصحافة بدورها االجتامعي يف الضبط والدفاع
ضد السلوك اإلجرامي.
خالصة القول ،إن التفسري العلمي لتأثري وسائل اإلعالم املقروءة عىل اكتساب السلوك
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لل
صحافة تأثير كبير عندما
ت
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لغ
ف
ي
وص
ف
األ
حد
اث والحوادث
والجرائم
التي تقع في المجتمع
اإلجرامي ،يقع بني مدرسة التحليل النفيس التي ترى أن نرش أخبار الجرمية ال أثر له
عىل اكتساب األفراد للسلوك اإلجرامي ،بل له فائدة ىف تفريغ الرغبات اإلجرامية .ويوجد
اتجاه آخر يشري إىل أن نرش أخبار الجرمية له تأثري سلبي عىل القراء ،ألنه قد يعلم البعض
سلوك الجرمية ،وأنه ال ميثل ضامنة لحق املتهم ىف محاكمة عادلة ،واتجاه ثالث «وسط»
يؤيد النرش عن الجرمية ،ولكن بقيود وضوابط.

الصحافة في بلداننا ملتزمة
وبعيدة عن المقاصد الهدامة
يف حني ذكر جميل بالل (موظف) أن وسائل اإلعالم وجدت من أجل التوعية
واإلرشاد والتعليم ،ذلك أن من أهم وظائف اإلعالم هي التعليم ،وحني تتناول
الصحف مواضيع تتعلق بالجرمية فمن املؤكد إنها تذهب إىل قصد العربة وإحاطة
القارىء خاصة ومن خالله املجتمع بشكل عام علامً مبا حصل ،هذا من باب العلم
باليشء ،ومن جهة أخرى تنبيه املجتمع باألساليب الجرمية التي يتبعها املجرمون

ً
الجريمة تلعب دورا
صحافة
تكون هناك
البد أن
ً
صحافة متخصصة
في توعية أفراد
أساسياالبالد،
بالجريمة في
هناك
بشرط أن يكون
الجريمةونشر الوعي
المجتمع
انتقاء لنوعية
المراد نشرها،
بحيثالناتجة عنها
باألضرار
يتحقق هدف التوعية
من النشر
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هنا أو هناك ،وهذه تدخل يف باب تحصني املجتمع -طبعاً -والتدفع إىل غري هذا
القصد ،حيث إن أصل الوظيفة التي جاءت من أجلها الصحيفة أو وسيلة اإلعالم
هو تثقيف وتعليم وإرشاد أفراد املجتمع .وغالبا ماتكون الصحافة يف بلداننا ملتزمة
وبعيدة عن املقاصد الهدامة ،كام يف البلدان األخرى واملجتمعات التي تختلف عن
مجتمعاتنا العربية ،فكل يشء له حدوده التي اليغفل القامئون عىل اإلعالم الخروج
عنها أو الحياد لصالح ما يرض ،فالصحافة أداة من أدوات بناء املجتمع الرصني امللتزم
بالعادات والتقاليد ،وليس هناك مجال لعمل مايسمى بالصحافة الصفراء أو صحافة
التشهري أو الرتويج ملا هو خارج عن املألوف أو غري الطبيعي .فأنا مع صحافة تحمل
تلك املواصفات والخوف من طرح قصص الجرمية ،فالقصد كام ذكرت بائن وواضح
وال لبس فيه ،أما عن طريقة تناول هذه الجرائم فأقول وهذا من باب الرأي ،أن
يتم تناولها بصيغة تكون أشبه بالسيناريو ويتم طرح العربة واملوعظة من خالل
التفاصيل ،حتى التكون مملة وتفرض فيها عملية الوصايا عىل القارىء ،بل أن يتم
استخدام صيغ الرتغيب مبواصلة القراءة وشد القارىء للموضوع حتى نهاية القصة،
وهذه البد من أن يكون هناك صحفيون متخصصون بهذا املجال قادرون عىل تطويع
الكلامت وصياغتها لتعود بالفائدة من هذه الجرمية وتحويل بشاعتها إىل أمل يخدم فكر
املجتمع ،كام يخدم قضية محاربة الجرمية بكل أشكالها.
ومن هنا البد أن يكون التخصص هو عنوان العمل ،وأن يدفع األمر إىل أهله وليس
لغريه،حتى نخرج مبضامني هادفة تخدم توجهاتنا وبناء األجيال القادمة ،وللتذكري فاإلعالم
سالح ذو حدين كام قالوا ،إن أيسء استخدامه ستنقلب األمور بالضد مام خططنا ،وهو
ماسيكون بعيدا ً عن املصلحة العامة.
نهج الصحف اليوم نابع من اإلرشاد
فيام يقول أحمد فتوح (موظف) ،يف الحقيقة أنا أويد أن تنقل الصحافة أخبار
الجرائم التي تقع يف املجتمع ،لكن عىل نطاق ضيق وبحدود عملية إظهار الجهد

تحقيق

جميل بالل:

النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

الذي تبذله املؤسسات األمنية والرشطية لرصد واصطياد أولئك املجرمني ،وتوفري
الحامية للمجتمع من رشورهم.
وال أحبذ أن تكون هناك صحافة خاصة بالجرمية ،أو أن يدخل التخصص بهذا املجال،
كون ذلك سيفتح الباب واسعاً لنقل التجارب املنحرفة لهؤالء الذين أرضوا املجتمع
ونرشوا الفساد فيه بطرق وحيل مختلفة حتى وصلت دروبهم إىل قتل النفس التي
حرم الله تعاىل.
وأن تناول قصص هؤالء برسد مطول ودقيق قد يفتح الباب أيضاً ملحاكاة تجاربهم
الشاذة من قبل ضعاف النفوس أو الباحثني عن الحرام ،مام يولد إرباكاً يف القيم،
وقد ينتج عن هذا السلوك أو النهج طريق نعبده بأيدينا يكون ممهدا ً للمجرمني،
لذا أنا ضد هذه الفكرة ،وأرى أن نقنن مايتم تناوله من أخبار الجرمية ،ومبنهج
محدود وعام اليدخل يف التفاصيل ،وهو الحاصل اآلن يف صحفنا التي تصدر يف البالد،
والتي تفرد صفحة معينة تنقل عربها أخبار النشاطات الرشطية التي تجري يف البالد
وتحارب من خاللها كل من يضمر الرش للناس ويحارب املجتمع بسلوكه اإلجرامي،
وهي صيغة معقولة ومقبولة تتفق وما عنيناه يف بداية كالمنا.
ومؤكد أن ذلك النهج الذي تتبعه الصحف اليوم ناتج من وظيفة اإلرشاد التي هي
صلب العملية اإلعالمية والهدف الذي أسست من أجله ،والتوعية إن مل تكن عرب
وسائل اإلعالم الرصينة والهادفة ،والتي تحوز ثقة الجمهور ويتفاعل معها التتوفر
لها فرصة التوجيه ،بل سينفر منها الجمهور واليستمع لخطابها ،وتكون وباالً عىل
املجتمع ،بدالً من أن تكون عوناً له.
وهناك الكثري من وسائل اإلعالم التي تدخل يف هذا الوصف ،لكن ليس جمهورها
بحجم جمهور الصحافة الرصينة امللتزمة ،والتي تقدم القيم واألعراف وتقاليد
املجتمع عىل ماعداها ،وأغلب وسائل اإلعالم تلك تتواجد يف مجتمعات تختلف
عن مجتمعنا الذي البد من اإلعالم أن يعزز فيه روح االلتزام بالقيم والفخر بها ال
العكس.

,,

ً
أنصار مدرسة
يدافع
الجريمة تلعب دورا
صحافة
التحليل ً
النفسي عن
في توعية أفراد
أساسيا
الصحافة فى
دور
تغطية أنباء
الجريمة،ونشر الوعي
المجتمع
ويرون أن لذلك أثره
فى الوقاية
باألضرارمنالناتجة عنها
اإلجرام،
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وسائل اإلعالم
وجدت من أجل
التوعية واإلرشاد
والتعليم

ليس للنشر
دعونا نلزم أنفسنا بأن نكون أكثر تعاون ًا  ،وأكثر اتصا ًال  ،وأكثر
تعلم ًا ،تجاه معلوماتنا الشرطية األمنية وان نحافظ على
سرية معلوماتنا الشرطية مهما كان حجمها ودرجة أهميتها.
إن العالم أصبح مفتوح ًا  ،ويزداد انفتاح ًا عام ًا بعد عام  ،حتى
بات قرية صغيرة ينتقل فيها كل شيء بكل شيء من
كل مكان إلى كل مكان  ،بدءاً من البشر والسلع ومروراً
بالثقافات والعادات وانتهاء بالجريمة المنظمة  ،مما يزيد
من األعباء األمنية على كاهل األجهزة الشرطية  ،األمر الذي
يفرض علينا وبشكل ملح أن نلتزم بالعمل المشترك إليجاد
البدائل والحلول المناسبة التي تسهم في دعم وتطوير
الجهود األمنية في دوائرنا الشرطية.
إننا ندعو منتسبي الشرطة إلى توخي الحيطة والحذر
واالحتفاظ بسرية المعلومات الشرطية وعدم نقلها وتداولها
مع عموم الناس في المجالس وفي أماكن التجمعات ،ألنه
سلوك خاطئ لدرجة كبيرة وفيه انتهاك للجهاز األمني
وسرية معلوماته.
يوجد ضعف شديد فيما يتعلق بخصوصية المعلومات ،لذلك
فإنه من المهم إعطاء هذا الموضوع أهمية كبيرة ،وذلك
كخطوة أولى بتثقيف العاملين فيما يتعلق بخصوصية
المعلومات ،وبالذات العاملين الذين لديهم صالحية االطالع
على المعلومات ،يلي ذلك وضع األنظمة التي تنظم هذا
الموضوع وتحدد العقوبات المناسبة على المخالفين ،وهذا
ال يكفي ،فال بد من متابعة تطبيق األنظمة لضمان تفعيلها
وقيامها بالدور الذي وضعت من أجله.
أخيراً فإن معلوماتنا األمنية الشرطية سرية وليست للنشر
مهما صغر حجم المعلومة  ،وعلى الجميع إدراك أهمية
هذا الشيء في سبيل تعزيز العملية األمنية والحفاظ على
أمن واستقرار وطننا.

إعالن
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تقرير

إدارة الخدمات اإللكترونية واالتصاالت بشرطة رأس الخيمة ..

دقة وتمزي وسرعة يف اإلنجاز بروح الفريق الواحد

أنشئت إدارة الخدمات اإللكترونية واالتصاالت بقرار وزاري ضمن الهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في  15أكتوبر 2011م،
وهي معنية بالتحول اإللكتروني ودعم الوحدات التنظيمية للقيادة العامة للنظام التقني واإللكتروني ،وقد سجلت العديد من اإلنجازات
والخدمات
ً
لإلدارة بفضل تكامل وترابط الخطة السنوية والخطط التشغيلية وأهداف الجودة باالستراتيجية بينها وبين اإلدارة العامة للموارد ً
المساندة ،حيث أسهم ذلك في تحقيق اإلجراءات المتخذة لسير العمل بها من خالل اعتماد مجموعة من المنهجيات المعتمدة محليا وعالميا
في المجال التقني .
تقرير :المالزم أول زينب يحيى المعز  -تصوير :مصطفى إيبي

الرائد محمد األحمد

الرائد عمر الطنيجي

وأفاد الرائد محمد األحمد مدير اإلدارة ،بأنه تحقق
إنجازات عديدة كان منها تفعيل وتشغيل األنظمة
االتحادية البالغة  13كأنظمة املعلومات الجنائية واملرورية
واملوارد البرشية وغريها ،تشغيل نظام  STORMلغرفة
العمليات املركزية ،تطوير وتشغيل  50كامرية مراقبة
تلفزيونية خارجية باإلمارة تعمل عىل الشبكة الالسلكية
وعددها  122أنظمة مراقبة تلفزيونية داخلية لعدد 6
مواقع تابعة للرشطة ،باإلضافة إىل تطوير وتشغيل وتفعيل
 44برنامجاً و  22خدمة إلكرتونية داخلية خالل البوابة
اإللكرتونية الداخلية ،وتنظيم مركز االتصال (البدالة)
بصورة تهدف إىل اإلرتقاء بخدمة املتعاملني ،فضالً عن
توفري وتركيب  24جهاز
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الرائد خالد جكة

طاقة احتياطية للقيادة العامة وتفعيل  11نظاماً تابعاً
للدوائر املحلية الداعمة لغرفة املعلومات األمنية كدائرة
التنمية االقتصادية ،والبلدية ،وغرفة التجارة وغريها  .وقال،
إن اإلدارة هي امتداد لنظم معلومات قدمياً ،وأن قرار
تغيري املسمى تزامن مع القرار الوزاري للقيادة العامة،
والذي يأيت انطالقاً من حرص الداخلية عىل تنفيذ تطلعات
سمو وزير الداخلية يف مواصلة اإلبداع ملواكبة متطلبات
املرحلة املقبلة للحكومة الذكية ،والتي تقدم خدماتها
للمتعاملني بشكل إبداعي وسهل ،عرب األجهزة الذكية
املحمولة كنقلة نوعية يف تقديم الخدمات الحكومية،
وكجزء من مواكبة التطورات العاملية عىل الصعيد التقني،
واستجابة ملتطلبات الجمهور وقطاع األعامل ،مبا يحقق

المالزم سيف المنجيرة

لدولتنا التفوق والريادة.
وذكر بأن اإلدارة تضم  4أقسام ،وهي :قسم الدعم الفني،
قسم الخدمات اإللكرتونية ،قسم الربامج والنظم ،وقسم
املعلومات والشبكات ،وتم التعامل مع  2208جهاز تقني
من أجهزة الحاسب اآليل خالل العام املنرصم 2013م ،كام
تم التعامل مع  278من األجهزة واملواد الشبكية مثل خادم
رئييس  serverوموزع شبكات  switchesوغريها ،مشريا ً
إىل أنه يتم إدخال ما بني  100إىل  150جهاز آيل سنوياً
لدعم الوحدات واألنشطة الجديدة املستحدثة واستبدالها
بالقدمية لضامن سري العمل بكفاءة ودقة عالية .
وأكد بأن اإلدارة تضم العديد من الكفاءات واملهارات
التخصصية عالية الخربة ،وشكلت طفرة حقيقية وملموسة
من حيث رفع كفاءتهم ونهلهم من كافة املعارف والعلوم

تقرير

العالية يف التعامل مع األنظمة القامئة عىل التصفح ،وقال
بأن القسم معني بإعداد وتصاميم النظم وتوريد وتركيب
النظم والربامج وتنفيذ إجراءات استخدامها والتطبيقات
اإللكرتونية ،باإلضافة إىل متابعة تطوير وصيانة النظم
والربامج اإللكرتونية املنفذة من جهة االختصاص بالوزارة
واملشاركة يف منهجيات العمل.
صيانة دورية على مدار العام

األمنية التي أهلتهم وأكسبتهم الخربة الكافية لتقدم
وتطوير العمل ،وذلك من خالل إدخالهم دورات تدريبية
متخصصة لضامن املحافظة عىل كفاءتهم ،التي نستطيع
من خاللها مواكبة متطلبات العرص وأداء املهام وتقديم
الخدمات املتعددة بصورة ميـرسة ،لتتوىل تقديم خدمات
جديدة إىل الجمهور وفقاً ألحدث األساليب والتقنيات
والتجهيزات .
وأضاف :نضع توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
نصب أعيننا للتحول إىل الحكومة اإللكرتونية وتحقيق
األهداف املنشودة ،التي دعا لها سموه ،يف مجال توفري
خدمات الحكومة إلكرتونياً ،مبا يتوافق مع متطلبات
حكومة املستقبل ،ويحقق الرضا للمتعاملني ،مضيفاً أن
اإلدارة تعقد بشكل دوري ومستمر العديد من الزيارات
واللقاءات الهامة بهدف االطالع عىل أهم اإلنجازات
والتحديات والخربات للجهات األخرى وكان منها القيادة
العامة لرشطة الشارقة والنيابة العامة وغريها من
الزيارات التي هدفت عقد مقارنة معيارية .

سرعة ودقة في اإلنجاز

وقالت املوظفة أسامء سعيد من مركز خدمة العمالء
بأنها تتلقى العديد من املكاملات اليومية من الجمهور
الداخيل لرشطة رأس الخيمة ،حيث يتم استالم الطلب
هاتفياً وتحديد الفني الستالم املعاملة واملعاينة من جانبه
ثم نقل الجهاز للورشة الفنية إلصالحه ثم التأكد هاتفياً
من املتعامل عن مدى رضاه عن التعامل ورسعة إنجاز
املعاملة له ،وذكرت بأن مركز الخدمة يقدم متوسط
 6000دعم فني تقني خالل العام ومنذ إنشائه .

ولفت الرائد خالد جكة رئيس قسم الدعم الفني بأنه يتم
عمل جدولة أعامل الصيانة الدورية لألجهزة واملعدات
ورفع التقارير الالزمة ،وتحميل أو إعادة تحميل أنظمة
التشغيل للفنيني والتقنية التي تحتاجها األجهزة ،وعمل
برامج لحاميتها من الفريوسات ،باإلضافة إىل توفري
متطلبات املعدات واألنظمة الفنية وقطع الغيار إلنشاء
التحول للحكومة الذكية

خدمات متنوعة

الرائد عمر الطنيجي رئيس قسم الربامج والنظم ذكر بأنه
يتم تحديد االحتياجات التي من خاللها يتم وضع الخطط
التشغيلية السنوية ،وذكر بأنه تم وضع  45نظاماً متكامالً
وطرح  22خدمة إلكرتونية بالبوابة اإللكرتونية للقيادة
وتشغيل نظم وشبكات ووسائل أنظمة املعلومات،
وإجراء الفحص الدوري عىل التجهيزات واملعدات وصيانة
أنظمة املراقبة التلفزيونية الداخلية والخارجية والرادارات
وغريها .
سرية تامة في العمل

العامة منها جوانب إدارة املعرفة وخدمات املوظف
الذاتية وغريها ،ويضم القسم مربمجني من ذوي الكفاءة

إلجراءات محددة منها :قواعد استخدام أنظمة تقنية
املعلومات بالداخلية ووحداتها التابعة لها ،والسياسة
األمنية الستخدام املوارد اإللكرتونية بالداخلية ،والالئحة
الداخلية ألمن املعلومات والصادرة من إدارة التدقيق
اإللكرتوين وأمن املعلومات بوزارة الداخلية .

وأشار املالزم سيف املنجرية مدير فرع أمن وقواعد
املعلومات بأنه يتم تنظيم مجموعة من الورش التثقيفية
يف مجال أمن املعلومات واالحتياطات الالزمة التي
يتطلب من جميع املتعاملني واملنتسبني لوزارة الداخلية
اإلملام بها ومعرفتها ألهميتها ،كام أن العمل يسري وفقاً

وأكدت شيامء منري أنه يف ظل توجه وزارة الداخلية
للتحول إىل الحكومة الذكية التي تعترب املواقع اإللكرتونية
هي الخطوة األوىل يف مرحلة التحول ،وعليه يتم العمل
عىل تطوير املوقع وتحويل العديد من الخدمات إىل
خدمات إلكرتونية يتم من خاللها تقديم طلبات املتعاملني
ومتابعتها دون الحاجة للحضور وتقديم الطلبات يدوياً.
وذكرت بأنها تقوم باإلرشاف اليومي للموقع عىل مدار
اليوم باإلضافة إىل تأمني املوقع عن طريق إغالق الثغرات
األمنية التي تعد عنرصا ً هاماً يف تحقيق أهداف القيادة
العامة ،والتي تتمثل يف رفع ثقة الجمهور ،وقالت بأنه
تم وضع  32خدمة تتعلق بالربط اإللكرتوين بني قسم
الخدمات اإللكرتونية والجهات ذات االختصاص .
متابعة مباشرة للفني

شادي املغريب أشار إىل أنه يقوم بإحضار الجهاز للورشة
إلصالحه ثم طباعة إيصال ليوقع املستخدم عىل انتهاء
املهمة بنجاح ،وتكون هناك متابعة مستمرة مبارشة من
الفني عند إصالح الجهاز .

العدد ( ) 12

سبتــمبــر

2014

21

22

سبتــمبــر

2014

العدد ( ) 12

العدد ( ) 12

سبتــمبــر

2014

23

تحقيق

القمار وباء يجب تطويقه
بكل الوسائل

في القرن الواحد والعشرين ،وهو نشاط
القمار ،آفة من آفات العصر التي ابتلي بها الشباب ،وهي الممارسات اإلجرامية المستحدثة ً
إجرامي يستهدف الشباب ويجرهم نحو اإلدمان ليكونوا في النهاية ضحايا ويدفعون الثمن غاليا وله انعكاسات سلبية بجوانب ال يحصر
عدها ،ما يتطلب وقفة حازمة ،والتصدي لهذه الممارسات بكل قوة وعدم التهاون أو التساهل لكل من يفتح المجال والفرص لممارسة
هذا النوع اإلجرامي تحت أي غطاء( .العين الساهرة) سلطت الضوء ألجل تبصير القراء ،وكانت البداية مع :
تحقيق :حسن المنصوري  -تصوير :محمد مطر

24

سبتــمبــر

2014

العدد ( ) 12

تحقيق

األسرة مسؤولة بشكل مباشر عن متابعة األبناء وتبصيرهم

د .عبداهلل إبراهيم

عبدالرحمن مبارك المهري

أداة لهدم البيوت
القايض يوسف حسن رجب رئيس محكمة ابتدائية،
يرى أن القامر آفة كل عرص وأرضاره ال تقف عند حد،
كام ثبت أن التعلق بهوس القامر يؤدي إىل الخراب
االقتصادي والطالق واالنتحار ،وأن تأثريه ال يقل عن
الكحول واملخدرات ،حيث يولد القامر إثارة األعصاب
والتهيج ويولد أحاسيس متعلقة ،منها :النشوة واملتعة
والتوتر أثناء الكسب والخسارة ،ويصد عن ذكر الله
ويؤدي كذلك إىل إفالس املقامر وتخريب البيوت
وينقلك من الغنى إىل الفقر.
وأردف قائالً :لعبة القامر تصاحبها مامرسات خاطئة
ومخالفة للرشع والقانون اإلمارايت ،وال متت بصلة إىل
العادات والتقاليد ومكافحتها تكون عن طريق التوجيه
واإلرشاد عرب وسائل اإلعالم وتوضيح آثارها ومخاطرها
عىل األهايل ملتابعة أبنائهم وسلوكياتهم والتعرف عىل
أماكن ترددهم وأصدقائهم.
وأوضح ،العقوبة يف هذا تكون حسب نص املادة 414

أحمد عبداهلل جمعه

يوسف حسن رجب

من قانون العقوبات االتحادي رقم  9لسنة :1987
يعاقب بالحبس ملدة ال تزيد عن سنتني أو بالغرامة
التي ال تتجاوز عرشين ألف درهم ،وتكون العقوبة أو
الحبس إذا وقعت الجرمية يف مكان مفتوح للجمهور أو
يف عمل أو منزل أعد لهذا الغرض.
د .عبدالله إبراهيم املغالج من فرع الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف برأس الخيمة يتحدث
عن هذا الجانب قائالً :إن القامر آفة من آفات العرص
التي ابتيل بها شبابنا ،والقامر يف أصل اللغة العربية
يعنى املخادعة ،وهو حرام وعزا األسباب التي تدفع
الشباب ملامرسته إىل ضعف اإلميان بالله ،وكذلك
األماين الفارغة واألحالم الوردية بالغنى الرسيع دون
جهد أو عمل والطمع والجشع ،وكذلك الركون إىل
الكسل وعدم تحرى األسباب املتاحة للكسب الحالل
وتجريب الحظ واالعتامد عىل املصادفة ،ومن الدافع
أيضاً التحدي وإثبات الذات .وأوضح اآلثار السلبية عىل
الفرد واملجتمع بأنها أداة لهدم البيوت العامرة ،وفقد

عيسى سعيد بو الكيلة

األموال يف وجوه محرمة وإذالل النفوس العزيزة ،كام
أنه يورث العداوة والبغضاء بني املتالعبني بأكل األموال
بينم بالباطل ،كام أن مامرسة هذا النشاط يصدك
عن ذكر الله والصالة ويدفع إىل أسوأ االخالق وأقبح
العادات ،كام يدفع صاحبه إىل االجرام ،إذ يريد املفلس
أن يحصل عىل املال ولو عن طريق الرسقة والسطو
والرشوة واالختالس ويدفع املقامر إىل أفسد األخالق
كرشب الخمر وتناول املخدرات ،إضافة إىل أنه يسبب
القلق ويحطم األعصاب ويؤدي يف الغالب إىل اإلجرام
أو االنتحار أو الجنون واملرض العضال.
وذكر أن القامر أخذ أشكاالً جديدة حسب تطورات
العرص فاجتهد أصحاب املحالت التجارية ومراكز
التسوق لرتويج سلعهم بإبراز أشكال من القامر تجذب
الشباب وتغريهم باملقامرة واملخاطرة ،ولعل أسوأها
احتواء األطفال وتعويدهم من صغرهم عىل القامر
فتنمو فيهم جذور األطامع حتى تكرب معهم ويعرس
تهذيبها وإصالحها ،وأكد أن املسؤولية يف هذا اإلطار
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جامعية تشرتك فيها أكرث من جهة ،فتجريم النصب
واالحتيال وأكل أموال الناس بالباطل يتطلب متابعة
الذين يتجاوزون حدود هذه القوانني من الجهات
املختصة واملجتمع ،ومطالب بتوعية الفرد وتحذيره
مام يفسدوه والسعي عىل إصالحه وكذلك األرسة لها
دورها الفعال فهي الحضن األول للفرد ،فيها ينشأ
عىل الفضيلة وفيها يقوم اعوجاجه إن انحرف ،واملنابر
اإلعالمية املختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة
ومدارس ومنابر الجمعة ودروس املساجد أن تأخذ
دورها يف توضيح وكشف األخطار الناجمة عن القامر
عىل مستوى الفرد واملجتمع والدولة.
ويقول يف الختام :إن العاقل من إذا أراد أن يأيت أمرا ً
نظر قبل اإلقدام عليه إىل حال أهله فإن كان حالهم
مام ميدحون عليه أقدم ،وإن كان ما يقدحون عليه
أحجم ،وهل نحكم عىل املقرصين بعد بيان ما ذكر
بأنهم عقالء وأنهم نظروا قبل إقدامهم عىل القامر
بأحوال أهله؟ فكم من بيوت افتقرت بسبب القامر
،وكم من بطون جاعت ،وكم من زواج فشل ووظيفة
ضاعت ألن صاحبها اختلس ليقامر،
وكم من رجل باع

26

سبتــمبــر

2014

العدد ( ) 12

دينه وعرضه عىل مائدة القامر ،فهذه اآلفة تدمر
وتقيض عىل كل يشء ،سائلني الله الهداية للجميع.

الوقوع في المحرمات وتخلق البغضاء
وتناولت شيخة أحمد الربييك مديرة قسم التوجيه
واإلصالح األرسي مبحكمة رأس الخيمة ،اآلثار السلبية
التي ترتتب عىل مامرسة القامر بني الشباب من
الجانب الديني باالنشغال عن الصالة والوقوع يف
املحرمات ،ومن الجانب النفيس تشكل ضغوطات
نفسية وتوترا ً وقلقاً ،وهذا التأثري النفيس يؤدي إىل
أمراض القولون العصبي والصداع ،وتأثريها السلبي
عىل الجانب االجتامعي تخلق البغضاء والعدوان بني
الشباب وقضاء معظم الوقت خارج املنزل ،وبالتايل
تتفكك األرسة وتنقطع صلة الرحم .وطالبت أولياء
األمور واآلباء واألمهات يف هذا الشأن مبتابعة وتوجيه
األبناء واتباع سنة النبي محمد-صىل الله عليه وسلم،-
يف تربية األبناء ،وكام قال أحد السلف(:العبوهم سبعاً
وأدبوهم سبعاً وصاحبوهم سبعاً) ،فتجدها قاعدة
تربوية عظيمة يف تربية األبناء طبقت
ملا حدثت املشاكل ألنهم
بذلك حصنوا
األبناء

بالرتبية املطلوبة ،كام عىل األبناء التدقيق يف اختيار
الرفقة الصالحة واستغالل الوقت مبا هو مفيد لهم
بالقراءة وحفظ القرآن وااللتحاق بدورات متنوعة
مفيدة وعدم تقليد الغري تجنباً للوقوع ضحايا لهذه
األلعاب اإللكرتونية من باب التسلية أو التجربة.
وطالبت يف كالمها بفرض عقوبات صارمة وغرامات
عىل املراكز التجارية واملنشآت واملقاهي التي تقوم
بإتاحة مامرسة هذا النوع من النشاط ،وحجب املواقع
اإللكرتونية التي تحث عىل هذه األلعاب والقيام
بحمالت تفتيشية ومداهمة هذه األماكن ،مع أهمية
القيام بتوعية الشباب بخطورة اإلقدام عىل هذه
الخطوة ،وما ترتتب عليها من آثار ضارة.

التدخل بحزم
األستاذ عبدالرحمن مبارك املهري ،موجه املجال األول
مبنطقة رأس الخيمة التعليمية يقول :يرتدد الشباب
بشكل مكثف عىل مقاهي اإلنرتنت واملقاهي بشكل
يومي ،وبأعداد كبرية يتزاحمون عىل هذه األماكن
ويقضون أوقات طويلة لشعورهم بالفراغ وانعدام
الرغبة بالقراءة واالطالع وانشغال األرس عن متابعتهم
وعدم إحساسهم بخطورة ما يقومون به ،وهذا يتطلب
التدخل بحزم وعدم ترك الحبل عىل الغارب ،فاألبناء
عامد الوطن ،وهم الرثوة الحقيقية ،لذا يجب دراسة
هذه الظاهرة للقضاء عليها والحيلولة دون انتشارها
واستمرارها مع إيجاد بيئة مناسبة لجذب الشباب
مثل إقامة مكتبات عامة للقراءة باألحياء السكنية
ليك يلجأ لها الشباب أو الفرد وقت الفراغ وإنشاء
مالعب ترفيهية مجتمعية تضم أبناء املنطقة ،مزودة
مبختلف أنواع الرياضة وتوفري أماكن ملامرسة الرسم
والنجارة والورش العلمية وصقل املبدعني واملوهوبني،
ويف هذا الصدد عىل وزارة الرتبية والتعليم
أن متارس دورها

تحقيق

القمار أداة لهدم البيوت
العامرة وتوريث العداوة
بتنظيم برامج ومسابقات تهتم بالجانب العلمي
والثقايف ،وأن تتبنى مواضيع مختلفة يكون لها صدى
طيب عىل الطالب واملجتمع ،وعىل كل معلم أن يرشح
ويبني للطلبة كيفية استغالل وقت الفراغ مبا فيه
فائدة ويحذرهم بأسلوبه العلمي من خطورة اإلقدام
والرتدد عىل األماكن التي متارس األنشطة الغري قانونية.
وبذلك من املمكن أن نجنب هذه الفئة من الوقوع
يف املخاطر.

تهدم المستقبل العلمي للطالب
ويرى أحمد عبدالله جمعه اختصايص اجتامعي مبدرسة
طنب الثانوية ،أن اللجوء لهذه األماكن بداية لتعلم
وتجريب سلوك انحرايف ،حيث يبدأ بخط مغاير وبهذه
الخطوه يقدم عىل صعود سلم عواقبه وخيمة ويهدم
مستقبله العلمي ويحتضنه ويستقبله رفقاء السوء،
بالتايل يتعلم ويكسب صفات مشينة تسبب له الكثري
من املشكالت ،وعىل الرتبويني أن ال يقفوا
مكتويف

األيدي فهؤالء الشباب أمانة يف األعناق ويجب السعي
بكل قوة إليجاد قنوات هادفة تنقذهم من براثن
القامر واأللعاب املصاحبة من دمار ولهو والحلول
عديدة تأيت يف املقدمة ،إقامة دورات ووضع حوافز
تشجيعية تحفز لالبتكار واإلبداع تنظيم حمالت
مكثفة وجلب املختصني وأهل االختصاص يف هذا
املجال ليامرسوا دورهم يف خلق جيل متسلح بالعلم
واملعرفة ،وأن تقوم الجهات األمنية املختصة مبراقبة
ومداهمة األماكن ومحاسبة كل من تسول له نفسه
يف إقحام أبناء الوطن فريسة لهذه املامرسات ،والدائرة
االقتصادية تراقب النشاط الذي متارسه هذه املحالت
ومدى االلتزام بالقوانني واألنشطة ،وعىل الطلبة أن
يحموا أنفسهم بعدم اإلقدام عىل هذه الخطوة التي
ترضهم باملقام األول وتؤثر عىل تحصيلهم العلمي.

أولياء األمور قلقون على مصير أبنائهم
أبدى عيىس سعيد بو الكيلة (ويل أمر) تخوفه وقلقه
من تفاقم هذه القضية إذا استمرت مقاهي اإلنرتنت

يف االنتشار وجذب الشباب مبختلف الوسائل وال
سيام أن العملية ال تخضع لضوابط مشددة ،وكل من
يشاء ميكنه الرتدد عىل هذه األماكن سواء الصغري أو
الكبري ،والشباب يفتقدون الخربة والدراية ويرغبون يف
تجربة كل ما هو ممنوع ،وهنا املسؤولية تقع عىل
جوانب عدة من أهمها تدخل األرسة مبتابعة ومعرفة
األماكن التي يرتدد عليها األبناء وما ميارسون حتى يعي
االبن بأن العيون مسلطة عليه ،وأنه تحت املراقبة،
كام يجب زرع الثقافة العامة وإبراز ما هو الصالح
والضار بأساليب مقبولة وتقوية الوازع الديني لديهم،
وأن تفتح األندية الرياضية أبوابها أمام الشباب بدون
التقيد بأعداد محددة ،إذ األندية لها دور يف خدمة
أبناء املجتمع .وبصفة عامة هناك قلق يشعر به أولياء
األمور عىل مصري أبنائهم من املغريات وانتشار أماكن
اللهو ،نسأل الله أن يحفظهم وندعم كل الجهود
والخطط التي تقوم بها الدولة يف سبيل الحفاظ عىل
فلذات أكبادنا.
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تقرير

الشرطة المجتمعية

وتعزيز الثقافة األمنية للطلبة

ً
أضحت الدعوة لمشاركة كل أفراد المجتمع ومؤسساته في مكافحة الجريمة ،أمرا تقتضيه طبيعة المرحلة ،وتفرضه متطلبات التنمية المستدامة،
ومن هنا ظهر مفهوم «الشرطة المجتمعية» ليؤكد االتجاه الداعي لتقرير المسؤولية الجماعية في مواجهة الجريمة والوقاية منها ،والذي
يعني إعادة التقارب والتفاهم بين أفراد المجتمع ومؤسساته ،مع أجهزة الشرطة .
تقرير :المالزم أول زينب يحيى المعز  -تصوير :مصطفى إيبي

وأكد املقدم عبدالله راشد املزروعي
رئيس قسم الرشطة املجتمعية برشطة
رأس الخيمة أن القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة تسعى إىل تقديم الدعم
لفئات املجتمع ،وباألخص طلبة املدارس،
وذلك من خالل طرح الربامج والحمالت
واملحارضات األمنية ويؤكد مدى حرص
القيادة عىل الرتبية األمنية وغرس الحس
األمني لديهم ،عىل مدار العام ،وذلك من
خالل سلسلة متواصلة من املحارضات
والحمالت املنفذة ضمن برنامج «الثقافة
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األمنية» الذي يعنى بزيادة وعي الطلبة
مبختلف الظواهر واألمور ،منها :األمانة،
إدارة الوقت بحكمة ،خطط ملستقبلك،
الجرمية اإللكرتونية ،تنمية الثقة بالنفس،
السالمة املرورية ،كارثة اإلدمان ،مضار
التدخني ،العنف الطاليب ،سالمة بيئتي،
اإلسعافات األولية وغريها واملقدمة
خالل الفصول الدراسية الثالث ،وذكر
بأن برنامج الثقافة األمنية الذي تتواصل
فعالياته تم اعتامده بعد التنسيق املسبق
مع املنطقة التعليمية يف اإلمارة ،حيث

تم تعريف املسؤولني فيها عىل مختلف
الحمالت واملحارضات التي ستقدم للطلبة
لدراستها والتعرف عىل النتائج اإليجابية
التي ستسفر عنها يف حال تم طرحها
وتقدميها لهم،موضحاً أن رشطة رأس
الخيمة تعمل وفق خطتها االسرتاتيجية
عىل تعزيز العالقات املتبادلة مع الرشكاء
الرئيسيني ،حرصاً منها عىل الوصول إىل
مختلف رشائح املجتمع وفئاته املختلفة،
ونرش الثقافة األمنية بني الطلبة “جيل
املستقبل” ،وتشجيعهم عىل االهتامم

بالتحصيل الدرايس .
وبدوره يؤكد املالزم عبدالله عيل شليك
مدير فرع الرشاكات واالتصال املجتمعي
بإدارة الرشطة املجتمعية ،عىل أهمية
دور أفراد املجتمع ومؤسساته يف الوقاية
من الجرمية والحد من انتشارها ،وأن
أجهزة الرشطة مهام بلغت من إمكانات
برشية أو مادية لن تستطيع – وحدها
– حامية املجتمع من الجرمية وتعقب
مرتكبيها ،وإمنا ستظل دامئاً يف حاجة إىل
دعم ومساندة أفراد املجتمع ومؤسساته

تحقيق

تحقيق
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موازين

املختلفة ،مشريا ً إىل تفاعل وتعاون املنطقة التعليمية
باإلمارة مع ما تطرحه اإلدارة من برامج إشادية عىل
الطالب ،وذكر بأن اإلدارة نظمت خالل العام املنرصم
2013م ( )281محارضة واستفاد منها ما يقارب من
 25ألفاً و 704طالب وطالبة من مختلف املدارس،
مبعدل  60مادة تم طرحها من خالل إعداد مادة
علمية وزعت عليهم ،بينام تم تنظيم  128محارضة
خالل العام 2012م  .ومن جانبها مثنت االختصاصية
االجتامعية أمل الزعايب من مدرسة زينب للتعليم
الثانوي بنات ،جهود الرشطة املجتمعية ،مشيد ًة
مببادرة التواصل املجتمعي التي تنفذها ،وحرصها
عىل تعزيز سبل التعاون للنهوض مبجتمع آمن
وماتقدمه من برامج هادفة ،سعياً منها للحد من
الجرمية وتوعية املجتمع .
وأما عن آراء طالبات املدرسة املذكورة ،تقول
الطالبة شمة يوسف الحامدي ،إن ما تلمسه اليوم
من فتح قنوات لالتصال بني الرشطة واملجتمع عمل
عىل زيادة الثقة والتفاعل اإليجايب ،وتفعيل الدور
الوقايئ وسط املجتمع وإرشاك املجتمع بكل فئاته ىف
مسؤوليات األمن املجتمعي ،وإزالة الحاجز النفيس
لدى املواطنني ىف التعامل مع الرشطة.
الطالبة مرينا عيل تقول ،العمل عىل تطوير العمل
االجتامعي واإلنساين بني جهاز الرشطة والطالب
ساهم يف تحقيق التقارب والعالقة التبادلية بني
الرشطة واملجتمع وإرشاكهم يف مسؤوليات األمن
املجتمعي ،وإزالة الحاجز النفيس لتفعيل دور
املجتمع يف الوقاية من الجرمية .
الطالبة نورهان عوض تؤكد بأن كل ماتقوم به
الرشطة من أعامل وما تتخذه من تدابري وإجراءات
ينعكس عىل املجتمع وأمن وسالمة وحياة أفراده،
وجهودهم كبرية سعياً منهم إىل بناء وترسيخ القيم
وتعزيز السلوكيات اإليجابية بني أفراد املجتمع بكل
فئاتهم  .وأشادت االخصاصية االجتامعية مبدرسة
الظيت للتعليم الثانوية بنات ،حصة الكيت ،بالدور
الذي تضطلع به إدارة الرشطة املجتمعية ،من
خالل برنامج الثقافة األمنية واألهداف التي يسعى
لتحقيقها والقيم التي يهدف إىل ترسيخها وتأصيلها
بني الطالب ،باعتبارهم قاعدة املجتمع التي يبني
عليها آماله وتطلعاته املستقبلية.
بينام الطالبة مريم الشاميس من املدرسة ذاتها تقول:
إن ماتقوم به رشطة رأس الخيمة ،متمثلة بإداراتها
املختلفة ،وعىل رأسها إدارة الرشطة املجتمعية يعد
إسهاماً متميزا ً يف تحقيق ذلك النموذج الخاص
للمواطن املسؤول والفرد املشارك واملتفاعل مع
مجتمعه والداعم لركائز أمنه واستقراره وتقدمه
 .وتؤكد زميلتها الطالبة شهد إبراهيم الشحي ،أن
برنامج الثقافة األمنية هدف إىل بناء وتأسيس نواة
جيل املستقبل والحد من بعض الظواهر السلبية
التي تظهر يف مجتمعنا املحافظ وتوعيتهم وأولياء
أمورهم برضورة املراقبة .

العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

ظاهرة مقلقة
انتشرت في اآلونة االخيرة ظاهرة استخدام
اجهزة (الموبايل) أثناء القيادة من قبل العديد من
السائقين ،ولعل حجم الالمباالة وعدم االكتراث ازداد
عند بعض السائقين المستهترين من خالل إرسال
رسائل نصية « »smsعبر أجهزتهم ،األمر الذي يخلق
حالة من عدم التركيز والتشتت لديهم ما يسهم
بخطر الوقوع بحوادث مرورية قد تكون حياتهم ثمن ًا
لمثل هذه السلوكيات السلبية.
إن هذه الممارسات قد تكون ثمن حياة سائق
المركبة وأطراف أخرى كالمشاة أو مركبات أخرى
نتيجة انشغال السائق بفتح الهاتف واالطالع
على الواتساب واالنستغرام وتويتر وغيرها من
وسائل التواصل االجتماعي ،وإن استخدام األجهزة
المحمولة أثناء القيادة أصبحت ظاهرة اجتماعية
مقلقة ،كما أن التساهل باستخدام الموبايالت
أثناء سير المركبة والالمباالة من قبل البعض هو
دليل استهتارهم وعدم اكتراثهم بخطورة أفعالهم
التي قد تؤدي لوقوع حوادث الدهس للمشاة أو
للمركبات األخرى وبالتالي إحداث فوضى و أزمة
مرورية نتيجة هذه السلوكيات السلبية.
لذلك ندعو إلى ضرورة غرس القيم المتعلقة
باستخدام الهاتف المحمول بالطريقة الصحيحة
دون إلحاق الضرر باآلخرين ،ونشير إلى أهمية عقد
الندوات والمحاضرات في وسائل اإلعالم للتحدث
عن موضوع استخدام الهاتف المحمول ،متمنين
طرح ومناقشة إيجابيات وسلبيات استخدام
الهاتف المحمول السيما لهذا الجيل المولَع بهذه
التكنولوجيا ،وتوزيع منشورات وملصقات تحذر من
استخدام الهواتف أثناء القيادة.
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نقطة ضوء

اإلرهاب

خطر يزحف كاألفاعي
تعرضت المجتمعات البشرية في السنوات
األخيرة – ومازالت تتعرض -لظاهرة من أخطر
الظواهر اإلجرامية التي يعرفها عالمنا المعاصر،
وهي ظاهرة اإلرهاب .فال يكاد يمر يوم دون أن
تطالعنا وسائل اإلعالم المختلفة عن قيام فرد أو
مجموعة بارتكاب أعمال إرهابية تثير الفزع وتبعث
الرعب في النفوس وتشيع االضطراب وتخل
بأمن وأمان األفراد .فاإلرهاب – بطبيعته -يهدد
بالخطر.
ذاته وينذر ً
وجود المجتمع ً
واإلرهاب يتخذ صورا وأشكاال عديدة ،ويستخدم
اإلرهابيون في سبيل الوصول إلى أغراضهم
وتحقيق أهدافهم خاصة السياسية منها.
واإلرهابي يؤكد بذلك مبدأ «الغاية تبرر
الوسيلة» ،وهو مبدأ يحمل في طياته الدمار
للحضارة والمدنية الحديثة.
وظاهرة اإلرهاب ليست وليدة اليوم ،إنما
عرفها العالم منذ وقت بعيد ،ويعود تاريخ
هذه الظاهرة إلى الفترة المسماة بنظام
الرعب ،والتي امتدت في فرنسا من العاشر
من أغسطس إلى السابع والعشرين من يوليو
 1794حيث اصطبغ اإلرهاب في هذه الفترة
بالصبغة السياسية .ذلك عندما أعلن « روبسبير”
أحد زعماء الثورة الفرنسية سيادة حكم اإلرهاب
للقضاء على خصوم الثورة السياسية وحماية
أسس دعائم الجمهورية الفرنسية.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

ثم عادت ظاهرة اإلرهاب مرة أخرى عقب نهاية القرن التاسع عرش مع االعتداءات
الفوضوية التي امتدت لفرتة وصوالً إىل حادث مقتل « اإلسكندر األول» ملك يوغسالفيا،
والوزير «بارتو” وزير خارجية فرنسا يف مرسيليا يف  9أكتوبر  1934عىل يد اإلرهايب
“كراوتس” .ويتطور اإلرهاب ويتسع نطاقه ويتخذ العديد من األبعاد يف منتصف
القرن العرشين ،يف هيئة موجات ترضب وتنحرس ،مخلفة وراءها العديد من صور
الدمار .وها نحن نرى آخر موجات اإلرهاب فيام حولنا ،يف بالد عربية قسمها اإلرهاب
بيد الرش وراح يوزع بطاقات املوت والدمار عىل أفراد املجتمعات هنا وهناك ،مهددا ً
كل صورة من صور التقدم والحضارة .واألغرب يف هذه املوجة الضارية أنها تتنكر
بلباس الدين ،مدعية حامية الرشيعة يف بالد أقل ما يقال عنها إنها إسالمية الطبع
ملتزمة باملرياث ،ولكن اإلرهاب بدأ يف صورة من يريد ان يحكم وان فشل فالدمار
والخراب ،مستغالً عقوالً خوت ،والفتات ظاهرها التقوى وباطنها الدمار .ويكفي أن
نرى ما حدث بأرض الرافدين من قتىل ومصابني يومياً باآلالف وأعداد مل تعرف مثيالتها
يف حروب منظمة.
وقد استخدم الفقهاء مصطلح اإلرهاب ألول مرة يف املؤمتر الدويل لتوحيد القوانني
الذي عقد يف بروكسل  ،1930كام شهدت السنوات األخرية إبرام العديد من االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ملكافحة اإلرهاب .فصدرت عدة اتفاقيات بشأن االستيالء غري
املرشوع عىل الطائرات يف طوكيو  ، 1963ويف الهاي  1970ومونرتيال  ، 1971وروما
 ،1973واالتفاقية األوروبية ملنع وقوع اإلرهاب يف سرتاسبورج ،1977/1/27واالتفاقية
املناهضة ألخذ الرهائن التي أقرتها األمم املتحدة يف  1979/3/17يف نيويورك ،والتي
وقعتها مرص يف  .1980/12/18كام أوىص مؤمتر األمم املتحدة للوقاية من الجرمية
املنعقد يف ميالنو  1988بأن تضع األمم املتحدة اتفاقية دولية للتصدي لإلرهاب بكافة
أنواعه وأشكاله وأن تقوم الدول التي مل توقع عىل االتفاقية الدولية الخاصة بالتصدي
لإلرهاب ومكافحته أن تقدم عىل ذلك ،كام أوىص أن تعمد الدول إىل سن الترشيعات
املالمئة واملنشودة جزئياً للوقوف بوجه اإلرهاب ومقاومة اإلرهابيني.
وعىل املستوى الدويل بذلت العديد من الجهود لحرص مشكلة اإلرهاب والحد من
انتشاره وقمع أفعاله اإلجرامية ،ومع اتساع نطاق اإلرهاب وتعدد أشكاله خاصة يف
دول أوروبا الغربية فقد تم تاليف « الفراغ القضايئ األورويب» بصدور التوصية 703
الصادرة يف مايو 1973عن الهيئة االستشارية ملجلس التعاون األورويب التي تدين
األعامل اإلرهابية الدولية ،ورضورة خضوع هذه األعامل لعقوبات جنائية باعتبارها
أعامالً إجرامية خطرية تؤدي إىل املوت أو الخطف أو تهديد حياة البرش بالخطر.
كام دعت لجنة وزراء املجلس األورويب إىل اقرتاح تعريف عام موحد للجرمية السياسية
يستهدف استبعاد الطابع السيايس يف كل حالة ينطوي فيها العمل اإلرهايب عىل تعريض
حياة األبرياء للخطر.
إن الخطورة الحالية لألعامل التي تصاعدت حدتها واتسع نطاقها يف الوقت الحارض
متثل يف أن اإلرهاب مل يعد يختار أهدافاً محددة أو أشخاصاً بذواتهم ،بل أصبح يرضب
بدون متييز أو تحديد وبصورة عشوائية ،فال هدف إال ترويع املواطنني وبث الفزع
والرعب يف النفوس ،وإيقاع أكرب عدد من الضحايا األبرياء ،فآلة اإلرهاب ترضب بصورة
عمياء ،والتخريب الذي تحدثه االعتداءات اإلرهابية واالضطراب والفوىض التي تنرشها
وحجم الضحايا الذين تنالهم أرضارها اتسع إىل درجة أصبحت تثري الفزع يف الرأي
العام واهتامم الحكومات.
فليكن الجميع حكومات ومحكومني أعيناً ساهرة عىل أمن املجتمع ،أمام هذه
الهجامت الرشسة التي الهم لها إال بث الرعب لتحقيق مطالب شخصية ،ليكن الجميع
يدا ً واحدة ترضب بال هوادة أي شبهة يف فرد أو جامعة يهدد أمن بالد كتب الله لها
االستقرار واألمان.

أحسبها األخيرة  ......العمود الصحفي
في البدء :العمود الصحفي هو نوع من أنواع المقال
الصحفي وهو أصغر المقاالت الصحفية جسمًا ومن أكثرها
أهمية ،ويعبر عن كاتبه ويعكس شخصيته واهتمامه
وثقافته.ومن تعريفاته العديدة أنه «فكرة أو رأي أو حل
لمشكلة تنشر في عمود أو جزء من عمود ،وغالبًا ال يتغير
كاتبه ،وفيه تظهر ذاتيته وحاسته الصحفية التي عرف بها
لدى القراء ،إنه كلمة صاخبة في نطاق سياسة الجريدة.
أنواع العمود الصحفي  :هناك خمسة أنواع يتبناها العمود
 ،بإمكان من يريد أن يرجع لها ودراستها بتمعن  ،والذي
يهمنا هو :العمود الصحفي الذي يغلب عليه االهتمام
بالشؤون العامة فيعرض لمختلف القضايا أو مشاكل
الحياة االجتماعية ،وهو يهدف لإلصالح واإلشارة لحالة
معينة يتناولها للتنبيه والتذكير ،ليس إال.
جوهر العمود  :هناك جهات أو أشخاص يأتي ذكرهم في
متن العمود أو اإلشارة إليهم بحالة معينة ،وهنا يكون
من حق الجهة أو الشخص المعني أن يرد بنفس المساحة
والمكان  ،وباإلشارة إلى العمود السابق والعدد الذي تضمنه
والصفحة الخاصة به  ،وذكر صاحب العمود أيضًا  ،لكن
دون تهجم  ،وبلغة صحفية مقبولة ال تخرج عن التقاليد
الصحفية أو سياسة الصحيفة أو المجلة.
الجسم  :ويحتوي على جوهر المادة في العمود الصحفي،
ويمكن أن يحتوي على األدلة والشواهد أو الحجج التي
يؤكد بها الكاتب رأيه ،باإلضافة الى تفاصيل الحدث أو
الصورة الحية أو القضية أو المشكلة أو القصة التي يطرحها
الكاتب على القراء.
خاتمة العمود :وتعتبر أهم جزء في العمود الصحفي تماما
بالضبط كما هي في المقال الصحفي والمقال االفتتاحي،
وذلك ألنها تتضمن  :رأي الكاتب وخالصته في الحدث أو
القضية أو المشكلة التي يعرضها ،العبرة أو الموعظة أو
الحكمة التي يخرج بها الكاتب  ،النصيحة التي يقدمها
الكاتب للقراء أو الجهة أو الحادثة التي تناولها العمود،
وليس بالضرورة أن تكون مادة العمود من القراء فقط ،بل
من مشاهدات أو تجارب الكاتب.
ملخص  :هذا هو العمود ،مادة صحفية تتناول قضايا
محددة هدفها التأشير والتذكير واإلصالح وليس غيره،
واالعتبار مما حدث وأشار إليه العمود ،وهو يبنى على
موقف محدد وواضح وحقيقي وقد حدث فع ً
ال ،وليس
بالضرورة أن يأخذ رأي الجهة المعنية  ،كون مادة العمود
بنيت على حادثة واقعة أو رأي صدر أو حادثة وقعت ،وكان
فيها موقف صريح وصورة واضحة تعبر عن رأي جهة
معينة ،وليس بالضرورة أن يكتب بتبيان وجهات النظر،أو
نقل آراء المعنيين.
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أسسها أحمد بن دلموك في دبي عام  1912م

المدرسة األحمدية ..
صرح علمي يفوح بعبق التاريخ
من أوائل طلبتها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

ً
تعد المدرسة األحمدية في دبي صرحا من صروح العلم والتاريخ في دولة اإلمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة دبي بصفةً خاصة
 ،حيث تأسست عام 1912م على يد أحمد بن دلموك والذي وافته المنية قبل إنجازها حتى جاء ابنه محمد أحمد بن دلموك محققا أمنية
والده  ،بإكمال تشييد المدرسة التي تتلمذ فيها قياديون ومفكرون ومثقفون من الرعيل األول.
إعداد :وليد الشحي

عىل الرغم من شظف العيش يف الخليج قبل أكرث من مئة عام إال أن رعيلنا األول
من اآلباء واألجداد مل يدخروا جهدا وال ماالً يف طلب العلم بشتى الطرق املتاحة
يف تلك الحقبة الزمنية  ،وهذا ما سعى إليه الشيخ أحمد بن دملوك عام 1912م
بتأسيس املدرسة األحمدية يف ديب  ،والتي قام بإكامل بنائها وتشييدها ابنه محمد
بن أحمد بن دملوك الذي يعود إليه الفضل – بعد الله  -يف استقطاب نخبة من
املعلمني املتميزين يف علوم الحساب واللغة والدين من الدول املجاورة الذين بلغوا
وحازوا مراتب علمية عالية ،وأرشف بن دملوك عىل استقدام املدرسني من اإلحساء
يف اململكة العربية السعودية ،منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك وأبناؤه
عبد الله وعبد اللطيف ،إذ تولوا تدريس تعاليم الدين اإلسالمي واللغة العربية.
ويف عام  1920استقدم الشيخ بن دملوك ،نخبة من املدرسني من منطقة الزبري يف
العراق ،منهم الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب الوهيب ،والشيخ أحمد العرفج،
والشيخ نارص املنصور ،والشيخ يوسف الجامع  ،وقد بلغ عدد املنتسبني إليها من
الطالب يف سنتها األوىل قرابة  300طالب ،وظلت الدراسة يف السنوات األوىل مجانية،
ويف مراحل الحقة كانت تفرض عىل أبناء األغنياء رسوماً رمزية ترتاوح بني  3و5
روبيات هندية.
أما غري امليسورين من األهايل ،فتوىل الشيخ محمد بن أحمد بن دملوك مهمة دفع
الرسوم الدراسية عنهم ،ويف عام  1956تحـولت الدراسة باملدرسة من شبه نظامية
إىل تعليم نظامي.
املدرسة األحمدية العريقة هي أول مدرسة شبه نظامية يف إمارة ديب ،وكان يدرس
فيها يف السنوات األوىل من إنشائها علوم الحديث والتفسري والفقه والسرية ،والحقاً
تم إدخال املواد العلمية واالجتامعية األخرى.
تعاقب عىل إدارة املدرسة مجموعة من املديرين ،منهم الشيخ عبد العزيز بن حمد
آل مبارك الذي كان أول مدير ملدرسة األحمدية ،باإلضافة إىل إدارته مجموعة من
الحلقات الدينية ،وتاله الشيخ عبدالله عبدالوهاب املزين الذي أدار املدرسة يف
بداية العرشينيات وطور نظامها التعليمي ،ثم الشيخ عبدالرحمن بن حافظ ،فيام
توىل إدارة املدرسة الشيخ محمد نور بن سيف عام  ،1937ولعب دورا ً مهامً يف
تطوير الحركة العلمية يف املنطقة.
ويف نهاية األربعينيات قبل أن تأيت البعثة التعليمية الكويتية ،تسلم إدارة املدرسة
بعد سفر الشيخ محمد نور إىل الحجاز ،الشيخ أحمد حمد الشيباين ،وحني وصل
أعضاء البعثة الكويتيــة األوىل توىل إدارة املدرسة عام  1956هاشم أبو عامرة ،الذي
كان أحد أعضاء البعثة ،فيام توىل زهدي الخطيب إدارة املدرسة عام 1957وكان
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مرشفا عاماً عىل التعليم يف اإلمارة.
تتميز املدرسة بنمط البناء املعامري القديم السائد وقتها ،وتبلغ مساحتها الكلية
 528مرتا ً مربعاً ،ويتكون املبنى من طابقني ،ففي الدور األول «األريض» غرف كثرية،
تحيط باملدرسة من جهاتها األربع ،وأمام هذه الغرف رواق يتوسطه فراغ مربع
«فناء» ،حيث استعمل يف تلك الحقبة الزمنية للطابور الصباحي  ،الذي يتضمن
نشيدا ً حامسياً محفزا ً يردده الطلبة بأصواتهم قائلني :
ديب يا منية املريد  ...ويا مقر الفخر التليد  ...قد شيد فيك مجد الجدود  ...فأين ما
شيد من رصوح  ...إىل األمام رس بانتظام إىل األمام إىل األمام إىل األمام.

أوائل الدارسين

من أوائل الطلبة الذين درسوا يف مدرسة األحمدية خالل الفرتة من  1912إىل ،1955
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،والشيخ راشد بن مانع آل مكتوم ،والشيخ عبيد
بن جمعة آل مكتوم ،والشيخ محمد نور بن سيف املهريي ،وأحمد بن سلطان بن
سليم ،وأحمد بن محمد بن عبد السالم ،وثاين بن راشد املطرويش ،والشيخ محمد بن
أحمد الخزرجي ( وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف األسبق ) ،والحاج محمد
بن مطر بن مصبح ،وراشد بن عيىس بن ثاين بالرقاد ،ومحمد بن ماجد الفطيم،
وحسن أحمد بو ملحة ،ومحمد أحمد بو ملحة ،وحسن أحمد بو عيل ،والشيخ أحمد
الزبيدي ،ومحمد بن عبد اللطيف الرسكال ،وعبدالله بن حنظل ،وعبيد بن صقر
غباش ،والسيد هاشم بن السيد رضا الهاشمي ،ومحمد بن حافظ ،وراشد الهاميل،
وأحمد بن حريز ،ونارص بن عبد اللطيف الرسكال ،وحميد بن عبدالله أبو الهول،
ومحمد بن يوسف الشيباين ،وعبدالله بن خنفر ،وحمدان بن عبدالله بن أحمد بن
دملوك ،والشيخ محمد بن عبيد البدور ،والشيخ يوسف بن عبدالله الشيباين ،والشيخ
محمد أحمد الشنقيطي ،والشيخ أحمد بن حسن الخزرجي ،والشيخ أحمد بن حمد
بن سوقات ،وأحمد أمني املدين ،وعبيد مريزا.

مراحل تطور المدرسة

تم تطوير املدرسة بشكل تدريجي ،إذ متت إقامة درج وبناء غرفة البارجيل يف أحد
جوانب الطابق العلوي للمدرسة ،وخصصت تلك الغرفة لتكون سكناً للمدرسني ،ويف
عام  1922متت توسعة الدور العلوي للمبنى ،الستيعاب األعداد املتزايدة للطلبة.
إال أن املدرسة شهدت نكسات استمرت نحو خمس سنوات يف الفرتة بني 1932
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وحتى  1937بسبب الركود االقتصادي الناتج عن تدهور تجارة اللؤلؤ الطبيعي ،وعىل إثر
ذلك توقفت الدراسة يف املدرسة ،أما يف عام  1956فتحولت الدراسة يف املدرسة من شبه
النظامية إىل التعليم النظامي ،ويف عام  1963انتقلت املدرسة إىل مبناها الجديد ،وآلت
إدارة املبنى إىل دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ويف عام  1994بدأ العمل يف أعامل
الرتميم للمدرسة ،واستغرقت مدة التنفيذ نحو  18شهرا ً.
وتتكون املدرسة من مبنى مربع الشكل ويتوسطه فناء مكشوف ،وتحيط به غرف من
جميع الجوانب ،والتي وظفت ألغراض منها غرفة رشب املاء ،وغرفة تطور التعليم ،وغرفة
تاريخ املدرسة ،واملكتبة ،إضافة إىل غرفة النشاطات االجتامعية ،والصف التقليدي ،وغرفة
ترميم املدرسة ،والغرفة العلوية ،والصف املفتوح ،واملطبخ.
ومرت املدرسة األحمدية بثالث مراحل لتشييدها ،منها املرحلة األوىل يف عام ، 1912
حيث تم تشييد الطابق األريض للمدرسة بطول  24مرتا ً وبعرض  22مرتا ً ويتوسطه فناء
داخيل حوله منطقة مظللة يطلق عليها «الليوان» ،ثم تتوزع الغرف الدراسية البالغ
عددها  11غرفة دراسية.
أما املرحلة الثانية فكانت يف عام  1920إذ تم خاللها بناء الدرج املؤدي إىل الطابق العلوي،
وتشييد غرفة ملبيت املدرسني ،و«بارجيل» فوق غرفة املدرسني ،إال أنه هدم يف منتصف
الخمسينات ،فيام تم تشييد املرحلة الثالثة يف عام  ، 1922حيث أضيفت املناطق املظللة
عىل كامل السطح وحول غرفة املدرسني ،نظرا ً لزيادة عدد الطلبة واملساحات املستخدمة
يف التدريس.
ويف عام  1987قررت بلدية ديب ترميم املدرسة األحمدية ،وذلك بعمل مسح معامري
استغرق ثالث سنوات ،حيث استحدثت وحدة ترميم املباين األثرية وتولت ترميم املدرسة
عام  1993وبلغت ميزانية املرشوع ثالثة ماليني درهم ،وتم االنتهاء من أعامل الرتميم بعد
سنتني ،واعتمد الرتميم منهجية العمل يف مرشوع الحفاظ عىل املسح التاريخي املتضمن
للدراسات التاريخية واملقابالت الشخصية مع املواطنني املالك لهذه املباين والصور القدمية،
ومن ثم املسح املعامري واإلنشايئ للمبنى.

محمد بن راشد يكرم رواد المدرسة في
ذكرى مئويتها

يف عام 2012م  ،كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله ،يف مقر ندوة الثقافة والعلوم بديب  ،الرواد
األوائل من املدرسني والدارسني يف املدرسة األحمدية بديب ،وذلك مبناسبة االحتفال مبرور
مائة عام عىل تأسيس املدرسة ،التي تأسست كأول مدرسة رائدة يف ديب عام .1912
وقام صاحب السمو الشيـخ محمد بن راشـد آل مكتوم ،بحضور سمو الشيخ مكتوم
بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب ،ومعايل محمد أحمد املر رئيس املجلس
الوطني االتحادي ،وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة ديب
للثقافة والفنون ،بتكريم أربعة وثالثني مدرساً من أوائل الذين أخذوا عىل عواتقهم
مسؤولية تعليم مجموعة كبرية من أبناء الوطن ،الذين أصبح لهم شأن اجتامعي
واقتصادي وأكادميي وثقايف يف مجتمع اإلمارات الحديث.
وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب املدرسني الرواد
الذين مازالوا عىل قيد الحياة ،وسلمهم دروع التكريم ،فيام سلم سموه دروع التكريم
إىل أبناء الرواد الراحلني ،الذين تركوا بصامت خالدة يف قطاع التعليم املدريس الوطني.
مصــادر المــواد والصــور  :وكالــة أنبــاء اإلمــارات | أرشــيف جر يــدة االتحــاد
أرشــيف جر يــدة البيــان | أرشــيف جر يــدة اإلمــارات اليــوم
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ومضات

وليد الشحي

waleedalshehhi07@gmail.com

التعليم في اإلمارات ..مواقف خالدة

ً ً
في اإلمارات وهبنا اهلل ًقائدا ًفذا وضع ًالتعليم نصب عينيه فأثمر
حرصه على التعليم ازدهارا ونموا وسموا  ،هو المغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة  ،الذي أيقن
وضعه حجر أساس قيام االتحاد أن الصرح الوحدوي لن يقف
منذ ً
شامخا ضد تقلبات الزمن إال بسالح العلم  ،فعمل سموه على
إنشاء المدارس والجامعات والكليات وتذليل العقبات التي تعترض
المسيرة التعليمية حتى أصبح أبناء زايد متسلحين بالعلم والمعرفة
في مختلف التخصصات والعلوم،وها هو صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة _ حفظه اهلل ً– يسير على
نهجه في دعم المؤسسات والصروح العلمية  ،إيمانا من سموه
بأن بناء العقول أهم من تشييد البناء والحقول.
وفي رأس الخيمة ال يمكن ألبنائها نسيان المواقف الخالدة
للوالد المغفور له بإذن اهلل الشيخ صقر بن محمد القاسمي في
دعم التعليم والمتعلمين قبل االتحاد وبعده  ،حيث وجه سموه
ومتابعة شؤونها وشجونها.
بإنشاء المدارس
ً
وهنا أتذكر موقفا لسموه يرحمه اهلل بعد أن جمعني به لقاء
عهده بالدنيا الفانية
أبوي في مجلسه العامر في آخر سنوات
ً
وأطلعته يومها على ألبوم مصور يحوي صورا قديمة نادرة
لسموه وإمارة رأس الخيمة ً  ،وكان الالفت النتباهي أن سموه
وهو يقلب الصور يتوقف كثيرا أمام الصور التي تحمل في طياتها
فعاليات ومشاركات وأنشطة مدرسية وتعليمية  ،كان سموه
يتوقف معها بشيء من الحنين إلى الماضي وشغف إلى العلم
ونشوة برؤية أبنائه يتسلحون بالعلم والمعرفة  ،فكان يسألني
التي كان يحضرها سموه في
ويناقشني عن تلك المناسبات ً
المدارس ما بين أبنائه الطلبة مشجعا إياهم على بلوغ أعلى مراتب
النجاح والتفوق  ،وكأنني أقرأ في عينيه وصية أبوية خالدة ألبناء
رأس الخيمة مفادها بأن العلم نور فاسلكوا طريقه.
التضحيات التي بذلها اآلباء المؤسسون لالتحاد أصبح
وبعد كل
ً
طريق العلم سالكا للجميع  ،وأضحى أبناء اإلمارات عالمة فارقة
في السعي إلى أعلى درجات العلم والتخصصات  ،بعد أن زرع
فيهم شيوخنا الكرام حب العلم وتوفير كل السبل من أجل أن يصبح
أبناء اإلمارات متميزين متفوقين ال يرضون إال بالرقم واحد والمركز
األول في كل المجاالت  ،كما أكد ذلك في مناسبات مختلفة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  ،رعاه اهلل.
ومضة أخيرة :

مطلع العام الدراسي الجديد بين عيدين  :عيد الفطر الذي
سبقه بشهر  ،وعيد األضحى الذي يعقبه بشهر كذلك  ،فعلى
من
القائمين على شؤون ًالتعليم مراعاة ظروف األسر بالتقليل ً
طلباتهم التعجيزية  ..رفقا بالمستضعفين  ،فليس كل ما يلمع ذهبا
 ،واسألوا المدينين والمفلسين!

أمكنة وأزمنة
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دراسات

المخاطر االجتماعية
أو ً
ال :أهم المفهومات المستخدمة:

بادئ ذي بدء؛ يمكن القول إن
المخاطر االجتماعية تعبر عن أحداث
تقع في جميع بلدان العالم،
ويكون لها تداعياتها وآثارها التي
تلحق بالناس في المجتمع ،وتقوم
الدول بشكل رسمي أو غير رسمي،
بوضع االستراتيجيات والخطط واتخاذ
اإلجراءات لمواجهتها والتعامل
معها بأسلوب علمي .حيث تشير
البحوث والدراسات إلى وجود العديد
من المصادر واألسباب التي تؤدي
إلى حدوث الظواهر والمشكالت
التي ينتج عنها وتسبب المخاطر
االجتماعية ،وتتمثل في األسباب
الطبيعية كاألعاصير والسيول ،أو من
صنع البشر كاألزمات األمنية المترتبة
على األعمال التخريبية واإلرهابية
والحروب ،أو بسبب األخطاء كالحرائق،
أو بسبب انتشار األمراض كسارس،
وأنفلونزا الطيور ،أو كاألزمات المالية.
ً
انطالقا من ذلك تأتي أهمية التعرف
على المخاطر االجتماعية ،واألسباب
التي تؤدي إلى حدوث هذه
المخاطر ،وبخاصة في هذا القرن
الواحد والعشرين الذي يشهد الكثير
من التغيرات في جميع الجوانب
في المجتمع من الناحية العلمية،
والسياسية ،واالقتصادية ،وما
يشهده العالم من ثورات ... ،إلخ،
والتي لها دورها في خلق العديد
من المخاطر االجتماعية ،التي بحاجة
للتعامل معها ومواجهتها.
سيتم التعرف على أهم المفهومات
المستخدمة ،ثم ماهية المخاطر
االجتماعية ،والمصادر واألسباب
المؤدية للمخاطر االجتماعية ،ثم
القرن الواحد والعشرين وبروز
مفهوم إدارة المخاطر االجتماعية،
والهوامش والمراجع.
إعداد/د .عادل عبد الجواد الكردوسي
خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية
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يشــر مفهــوم الخطــر إىل صــور مــن التهديــد الوشــيك
أو الخلــل املحتمــل أو الــر املحــدق ســببته ظــروف
أو أفعــال معينــة ،وتتــدرج صــور الخلــل أو األذى
(الــر) هــذه مــن املخاطــر الفرديــة البســيطة إىل
املخاطــر املجتمعيــة الكــرى .تتــدرج مــن خطــر
اإلصابــة بصعقــة كهربائيــة مــن جــراء تــرك األســاك
غــر معزولــة ،ومــرو ًرا بالخطــر الــذي يســببه أفعــال
البــر كاإلرساف يف االســتخدام الخاطــئ لــأرض مــا
يشــكل خط ـ ًرا عــى البيئــة واألحيــاء املائيــة ،وانتهــاء
بالخطــر الــذي تســببه الكــوارث الطبيعيــة كالفيضانــات
والــزالزل وغريهــا .أمــا املخاطــرة فتشــر إىل احتــال أن
يتعــرض اإلنســان للــرر أو الــر إذا تعــرض للخطــر.
فاالق ـراب مــن الكهربــاء املكشــوفة (مصــدر الخطــر)
هــو مخاطــرة ،والعيــش يف األماكــن امللوثــة بأفعــال
البــر هــو مخاطــرة ،والســكن بالقــرب مــن مصــادر
الفيضانــات والرباكــن مخاطــرة .وتحســب املخاطــرة
يف ضــوء تحديــد الخطــر ،وحجمــه ،ونطــاق تأثــره،
وتحليــل حجــم املخاطــرة التــي ميكــن أن يســببها(.)1
إدارة املخاطــر :يتــم تعريفهــا باعتبارهــا عمليــة تحليــل
وتقييــم وإرســاء ألولويــات مخاطــر تؤثــر بالســلب
عــى تحقيــق األهــداف ،وعــى املــوارد املاديــة
والبرشيــة ،وقــد تكــون انعكاســات ألحــداث ســيئة غــر
متوقعــة(.)2
ثانيًا :ماهية المخاطر االجتماعية:

نشــر إىل ماهيــة املخاطــر االجتامعيــة عــى اعتبــار أنهــا
أحــداث تقــع يف مجتمــع مــن املجتمعــات وينتــج عنهــا
تداعيــات ،يكــون لهــا آثــار ســلبية تقــع عــى فئــة أو
فئــات مــن النــاس يف املحيــط الــذي تحــدث فيــه ،أو
هــي عبــارة عــن ظواهــر اجتامعيــة تحــدث يف املجتمــع
بشــكل متكــرر ويكــون لهــا تاثــر ســلبي عــى األف ـراد.
وتعتــر املخاطــر االجتامعيــة مرحلــة مــن مراحــل
تفاقــم الظواهــر االجتامعيــة ذات الطبيعــة الســلبية ،أو
هــي املشــكلة االجتامعيــة التــي بلغــت ذروة تعقدهــا
واتســاع نطاقهــا ،بحيــث أصبحــت تشــكل خطــورة
تهــدد كيــان املجتمــع(.)3
حيــث إن املخاطــر ميكــن أن تكــون كليــة Macro
( Typeزالزل ،ســيول ،انهيــار ســوق املــال ،ارتفــاع
نســبة التضخــم وتزايــد األســعار )....وميكــن أن تكــون
منطــاً جزئيــاً ( Micro Typeخســائر ودمــار يف مصنــع

أو رشكــة ،انهيــار منــازل يف مناطــق عشــوائية ،ترسيــح
عاملــة مهاراتهــا محــدودة ...وغــر ذلــك)(.)4
باإلضافــة إىل أن املخاطــر هــي كل مــا مــن شــأنه أن
يؤثــر ســلباً عــى تحقيــق األهــداف ،ويؤثــر ســلباً عــى
البــر واملمتلــكات واألمــوال .وقــد تكــون املخاطــر
انعكاس ـاً ألحــداث ســيئة غــر متوقعــة ترتفــع إزاءهــا
نســبة «عــدم اليقــن» ،أو قــد تكــون ناتجــة عــن أفعــال
ومامرســات وســلوكيات تقــود مبــارشة إىل الخطــر(.)5
مــا ســبق يتضــح أن املخاطــر االجتامعيــة قــد أشــار
إليهــا بعــض الباحثــن والعلــاء عــى أنهــا متثــل مرحلــة
مــن مراحــل تفاقــم الظواهــر االجتامعيــة التــي لهــا
طبيعــة ســلبية ،أو هــي املشــكلة االجتامعيــة التــي
وصلــت إىل مرحلــة قمتهــا ،وهنــاك مــن أشــار إليهــا
كونهــا قــد تحــدث بشــكل كيل أو جــزيئ ،أو أنهــا هــي
مــا تؤثــر بشــكل ســلبي عــى النــاس يف املجتمــع.
ثالثًا :المصادر واألسباب المؤدية
للمخاطر االجتماعية:

نلقــي الضــوء عــى بعــض املصــادر واألســباب التــي
ينتــج عنهــا املخاطــر االجتامعيــة يف املجتمــع ،ســواء
كانــت هــذه األســباب طبيعيــة مثــل «الــزالزل والرباكــن
واألعاصــر والســيول  ...إلــخ» ،أو بفعــل اإلنســان مثــل
األزمــات األمنيــة الناتجــة عــن األعــال اإلجراميــة
واإلرهابيــة والحــروب والثــورات ،أو ناتجــة عــن أخطــاء
إنســانية مثــل الحرائــق ،وانهيــار األبنيــة الســكنية ...
إلــخ ،أو انتشــار األمــراض مثــل أنفلونــزا الطيــور ،أو
األزمــات املاليــة واالقتصاديــة.
بعض مصادر المخاطر االجتماعية هي (:)6

(أ) مصــادر طبيعيــة :مثــل الــزالزل ،الســيول ،وكــوارث
الطبيعــة.
(ب) املســتوى الثــاين مــن مصــادر املخاطــر يتــم تصنيفه
باعتبــاره مــن صنــع البــر وناتــج عــن نشــاط إنســاين،
األهــم منهــا:
* مخاطر لها طبيعة سياسية ،مثل الحروب ،الثورات.
* مخاطــر لهــا طبيعــة إنســانية طارئــة ،مثــل الحــوادث
املتعلقــة بوســائل النقــل ،أو انهيــار منــازل ومســاكن.
* مخاطــر أخــرى ترتبــط ببيئــة العمــل ،واهتمــت بهــا
بشــكل كبــر منظمــة القياســات العامليــة (األيــزو)،
وميكــن إيجازهــا يف تأثـرات ســلبية مــن جانــب املصانــع
والــركات عــى البيئــة املحيطــة وتهديدهــا باملخاطــر.
* مخاطر صحية ،تهدد حياة البرش.

دراسات

* مخاطــر تهــدد الــروة الحيوانيــة( ،الحمــى القالعيــة
مث ـاً أو أنفلون ـزا الطيــور).
* مخاطــر اقتصاديــة ،ناتجــة عــن «عــدم اليقــن»،
حيــث ميكــن أن تنهــار أســواق املــال.
وهنــاك مــن يــرى أن املخاطــر االجتامعيــة نجدهــا
تنتــج عــن عــدة متغــرات أساســية :املتغــر األول يف
تراجــع دور الدولــة عــن مواجهــة بعــض املخاطــر
التــي تهــدد الوجــود االجتامعــي ملواطنيهــا أو لنوعيــة
حياتهــم .وذلــك بســبب تقلــص دور الدولــة االقتصــادي
والســيايس والثقــايف واالجتامعــي ،والقطــاع الخــاص
األجنبــي والوطنــي يف ظــل الليرباليــة الجديــدة .مل يقــم
بعــد  -بخاصــة يف مجتمعــات الجنــوب  -مبســؤولياته
االجتامعيــة ،وكان مــن نتيجــة ذلــك توســيع مســاحة
التهميــش االجتامعــي ،وتــآكل الطبقــة الوســطى،
وســقوطها إىل أســفل .والبعــد الخارجــي باتســاع
مســاحة التكنولوجيــا ،التــي نقلت إىل هــذه املجتمعات
طبيعــة األوضــاع يف املجتمعــات املتقدمــة ،وهــو النقــل
الــذي تســبب يف تأســيس كثــر مــن ظواهــر عــدم
االســتقرار االجتامعــي ،ودور قــوى العوملــة يف إحيــاء
الهويــات املحليــة واإلثنيــة ،وتوســيع الفواصــل وتلغيــم
نقــاط التــاس بينهــا ،األمــر الــذي يفجــر عديــد
مــن الرصاعــات الداخليــة ،عــى حســاب االســتقرار
والتامســك االجتامعــي ،فالعوملــة تعمــل باتجــاه إحيــاء
الهويــات املحليــة واإلثنيــة ،لتؤســس مجتمعــات
محليــة صغــرة Communitiesعــى حســاب تــآكل
املجتمــع القومــي الكبــر  .Societyومــن املجــاالت
التــي تشــكل مواضــع ملخاطــر اجتامعيــة محتملــة
تــآكل اإلحســاس باألمــن الثقــايف .والخطــورة االجتامعية
للعاملــة الوافــدة .والعشــوائيات خطــر يهــدد املدينــة
العربيــة .وخطــورة انهيــار األرسة العربيــة ،والبطالــة
خطــر يهــدد االســتقرار االجتامعــي (.)7
وتنــاول بعــض علــاء اجتــاع الحداثــة الظواهــر
االجتامعيــة ،ذات الخطــورة بالنســبة للمجتمــع،
باعتبــار أن مصادرهــا مــن الداخــل باألســاس ،أي أنهــا
صــدرت بســبب التفــاوت أو عــدم مشــاركة اإلنســان يف
بنــاء املجتمــع .فــإن علــاء اجتــاع مــا بعــد الحداثــة
رأوا أن املخاطــر االجتامعيــة ميكــن أن تصــدر عــن
مصدريــن األول املجتمــع القومــي كــا قــال بذلــك
علــاء الحداثــة ،ألن املجتمــع هــو مصــدر ظواهــره
ومشــكالته .والثــاين مضامــن وتفاعــات العوملــة ،التــي
أصبحــت تشــكل مصــدرا ً لكثــر مــن املخاطــر القوميــة،
ألن الدولــة القوميــة أصبحــت رخــوة وســيطرتها
ضعيفــة .مــا أشــار إليــه «أولرييــخ بيــك» حينــا ذكــر
أن عنــر املخاطــرة يعــد واحــدا ً مــن أهــم مخرجــات
العوملــة والتقــدم التكنولوجــي(.)8
حيــث إن اتســاع مســاحة املخاطــر االجتامعية ،شــكلت
تهديدهــا لالســتقرار االجتامعــي .بســبب االســتقطاب
العاملــي بــن مجتمعــات الغنــى يف الشــال والفقــر

العدد ( ) 12

سبتــمبــر

2014

41

دراسات

يف الجنــوب ،وهــو االســتقطاب الــذي بــرز اســتقطاب
مناظــر لــه عــى الصعيــد القومــي بــن الرشائــح
املحــدودة ،التــي تتمتــع بال ـراء ،والجامهــر الفقــرة
التــي تعــاين مــن الفقــر والفقــر املدقــع .وهــو األمــر
الــذي دفــع إىل توســيع مســاحة التهميــش االجتامعــي
الــذي تجلــت شــواهده مــن خــال مظاهــر عديــدة،
كتــآكل الهويــة وضعــف االنتــاء ،وزيــادة مســاحة
الســياقات العشــوائية ،وبــروز مشــكالت تعاطــي
املخــدرات والبطالــة ،وارتفــاع معــدالت الطــاق ،كــا
بــرزت مشــكلة أطفــال الشــوارع ،وجميعهــا مشــكالت
إذا تركــت بــدون حــل أو مواجهــة ،فإنهــا ســوف
تــؤدي إىل تقويــض اســتقرار املجتمــع(.)9
باإلضافــة إىل أن تــدين قيمــة اإلعــداد العلمــي
واملهنــي ،وتحولــه إىل حــاالت مظهريــة لنيــل شــهادات
تشــكل جــواز دخــول إىل الوظائــف العامــة قــد يكــون
األكــر تأثــ ًرا يف تحــول العمــل يف القطــاع العــام إىل
مجــرد حظــوة وأخــذ النصيــب مــن الغنيمــة ،وليــس
مســألة جهــد وإتقــان وإنتاجيــة .انــرف النــاس إىل
األعــال التــي تــدر األربــاح الكبــرة :أســواق املــال
والعقــارات ،واملضاربــات يف األســهم ،إغ ـراء الدخــول
يف صفقــات مرشوعــة وغــر مرشوعــة ،إقــدام عــى
مخاط ـرات غــر محســوبة يزيــد منهــا تضليــل تلــك
الفئــة املدعــوة خــراء مــال وتعريضهــم النــاس
للمخاطــر غــر املحســوبة ،أمــاً يف اقتنــاص األربــاح
الرسيعــة ،مــا أدى إىل تهديــد اســتقرار وأمــان
العديــد مــن األرس الخليجيــة التــي انخــرط أربابهــا يف
هــذه املغامــرات املعروفــة(.)10
كذلــك اعتُــرت انعكاســات العوملــة ونتائجهــا
املختلفــة املســهم األكــر يف قيــام «مجتمــع املخاطــر
املعــومل» الــذي يبقــى يف نظــر عــدد مــن املفكريــن
ومنهــم عــامل االجتــاع األملــاين «أولريــخ بيــك»
الناتــج األبــرز لضغــوط النظــام الرأســايل العاملــي
وسياســاته االقتصاديــة النيولرياليــة ،التــي أنتجــت
بدورهــا تحــ ّوالت اقتصاديــة واجتامع ّيــة وثقاف ّيــة
وسياسـيّة واســعة املــدى ،كــا أحدثــت تغيـرا ً هيكليّـاً
يف املشــهد االقتصــادي العاملــي وخلّفــت آثــارا عميقــة
عــى املســتويات الدوليــة واإلقليميــة واملحليــة ،وهــو
مــا جعــل مــن التداعيــات واألخطــاء تنتــر وتــري
بــرف النظــر عــن االعتبــارات املكانيــة والزمنيــة
واالجتامعيــة .إن املخاطــر اليــوم تؤث ّــر يف جميــع
البلــدان والطبقــات االجتامعيــة وال أحــد م ّنــا يف مأمــن
منهــا ،حيــث إ ّن لهــا آثــارا ً شــخصية وعامليــة يف نفــس
الوقــت .ولــن كانــت أوجــه الخطــر يف املــايض معروفة
األســباب والنتائــج ،فــإن مخاطــر اليــوم أضحــت مــن
النــوع الــذي قــد يتعــذر علينــا تحديــد مصــادره أو
أســبابه أو التحكّــم يف عواقبــه الالحقــة(.)11
فيــا يخــص آثــار العوملــة عــى ظهــور بعــض
املخاطــر االجتامعيــة؛ فالعوملــة «كــرت» الحــدود
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بــن دول العــامل والتــي أصبحــت تتحكــم يف مختلــف
األســواق ،وفتحــت الحــدود للتجــارة العامليــة ،ومــن
ثــم أصبــح مــن الســهل تصديــر املخاطــر واألزمــات
(األزمــة املاليــة العامليــة) ،مــن حيــث تهميــش
بعــض الفئــات ،وجانــب مــن العاملــة التــي ال متتلــك
دولهــا قــدرات تنافســية .وتقلــص املفهــوم التقليــدي
لســيادة الدولــة ،وتوظيــف تكنولوجيــا املعلومــات يف
عمليــات «االتصــال االجتامعــي» ومــا ميكــن أن يرتتــب
عــى ذلــك مــن تفاعــل األفــكار وصــوالً إىل «غــزو
الثقافــات» ،وبــروز مالمــح ثقافيــة مختلفــة لــدى
الشــباب العــريب .وظهــور فاعلــن جــدد New actors
عــى الســاحة العامليــة ،أبرزهــا الــركات متعــددة
الجنســية (العابــرة للقوميــات) ،وتصاعــد دور
املؤسســات العامليــة العامليــة ،واملنظــات الدوليــة
غــر الحكوميــة ،ومنظــات املجتمــع املــدين(.)12
يظهــر مــا ســبق أنــه يوجــد العديــد مــن املصــادر
واألســباب التــي لهــا أثــر عــى ظهــور املخاطــر
االجتامعيــة كالــزالزل واألعاصــر ،أو األزمــات األمنيــة
أو الحرائــق ،أو انهيــار املســاكن ،أو انتشــار األمـراض،
أو حــدوث األزمــات يف أســواق املــال ،والتقلبــات
االقتصاديــة عــى املســتوى القطــري أو اإلقليمــي أو
العاملــي.
باإلضافــة إىل مــا مثلتــه العوملــة بــكل أبعادهــا
وتجلياتهــا يف تســعينات القــرن العرشيــن ،وســعيها
لفــرض قيمهــا وهيمنتهــا عــى العــامل ،وبخاصــة
البلــدان الناميــة ،وزاد أثــر العوملــة مــع بدايــة القــرن
الواحــد والعرشيــن ،فــكان لهــا آثارهــا عــى جميــع
بلــدان العــامل بشــكل واضــح ،مــا كان لــه دور يف
ظهــور الكثــر مــن املخاطــر عــى العديــد مــن دول
العــامل.
رابعًا :القرن الحادي والعشرون وبروز
مفهوم إدارة المخاطر االجتماعية:

ميكــن القــول،إن القــرن الواحــد والعرشيــن قــد
شــهد ظهــور العديــد مــن الظواهــر واألحــداث عــى
املســتوى العاملــي ،فقــد تبلــورت ثــورة املعلومــات
والثــورة املعرفيــة الهائلــة ،والتقــدم التقنــي ،مــع بــروز
ثــورة االتصــاالت ،وكان قــد تشــكل مفهــوم العوملــة -
البعــد العســكري ،والســيايس ،واالقتصــادي ،والثقــايف،
 ...إلــخ  -بشــكل جــي وواضــح وســعي البلــدان
الرأســالية لفرضهــا عــى جميــع بلــدان العــامل ،وقــد
كان لــكل ذلــك الكثــر مــن اآلثــار اإليجابيــة ،وكذلــك
اآلثــار الســلبية التــي نتــج عنهــا العديــد مــن املخاطر،
التــي دعــت العديــد مــن العلــاء إىل طــرح مفهــوم
املخاطــر االجتامعيــة ،ومــا ارتبــط بــه مــن وضــع
تصــورات للتعامــل معهــا وإدارتهــا ،لحاميــة الفئــات
التــي تصــاب بــرر نتيجــة املخاطــر التــي تحــدث.
يف عــام  1999اســتخدم «« Holzmannللمــرة األوىل
تعبــر إدارة املخاطــر االجتامعيــة ،يف ســياق طرحــه

لسياســة اجتامعيــة «اســتجابية» واقرتاحــه «شــبكة
أمــان اجتامعــي» تســتهدف توســيع فهمنــا للسياســة
االجتامعيــة ،ووضــع العنــارص التاليــة:
 رؤيــة السياســة االجتامعيــة يف إطــار كيل Macroيهتــم بــكل فئــات املجتمــع.
 توفــر املرونــة والقــدرة االســتجابية للسياســةاالجتامعيــة حتــى ميكــن أن تواجــه املخاطــر /التهديــد
باملخاطــر.
 إن بــؤرة الرتكيــز  Focusملفهــوم السياســةاالجتامعيــة هــي إدارة املجتمــع  -األفــراد واألرس
والجامعــات املهمشــة  -للمخاطــر ،أي التعامــل مــع
املخاطــر بشــكل تشــاريك.
 تعــدد الفاعلــن املؤثريــن  -واملتأثريــن  -باملخاطــر،يعنــي أن هنــاك أدوارا ً للحكومــة ،واملجتمــع املــدين،
والقطــاع الخــاص ،واألف ـراد ،واألرس املعيشــية.
إن إدارة املخاطــر االجتامعيــة قــد «وســعت مــن
رؤيــة الحاميــة االجتامعيــة»(.)13
يالحــظ أن جميــع الــدول عــى املســتوى العاملــي
تواجــه العديــد مــن املخاطــر االجتامعيــة ،وبخاصــة
يف ظــل التغـرات العامليــة املتالحقــة واملفاجئــة ســواء
متثــل ذلــك يف العوملــة بجميــع جوانبهــا وتأثرياتهــا
عــى األف ـراد يف جميــع بلــدان العــامل ،أو مــا شــهده
العــامل مــن أزمــة ماليــة واقتصاديــة عامليــة خــال عــام
2008م ،ومــا تــاه مــن تداعيــات لهــذه األزمــة ،ومــا
ترتــب عليهــا مــن مخاطــر اجتامعيــة حدثــت بجميــع
بلــدان العــامل ،وانعكســت آثارهــا عــى جميــع األفـراد
بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش مــن انخفــاض حجــم
النمــو االقتصــادي ،وزيــادة حجــم البطالــة ،ومــا
ارتبــط بذلــك مــن آثــار ســلبية.
الهوامش والمراجع:

( )1أحمــد زايــد ،التخطيــط آلليــات إدارة املخاطــر
واألزمــات يف السياســات االجتامعيــة ،أبوظبــي ،بحــث
قــدم لنــدوة «إدارة املخاطــر االجتامعية يف السياســات
االجتامعيــة بــدول مجلــس التعــاون» ،التــي
نظمهــا املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون
االجتامعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتامعيــة
بدولــة اإلمــارات -21 20 ،مايــو 2013م ،ص.364
( )2أمــاين قنديــل ،إدارة املخاطــر االجتامعيــة يف
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،املنامــة ،املكتــب
التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون االجتامعيــة بــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،ع ،75ط،1
2013م ،ص. 26
( )3عــي ليلــة ،العــامل الثالــث :قضايــا ومشــكالت،
القاهــرة ،دار الثقافــة للطباعــة والنــر والتوزيــع،
1981م ،ص .70
( )4أمــاين قنديــل ،إدارة املخاطــر االجتامعيــة يف دول

مجلــس التعــاون الخليجــي ،مرجــع ســابق ،ص. 32
( )5أمــاين قنديــل ،قــدرات املجتمــع املــدين يف
مواجهــة املخاطــر االجتامعيــة :حالــة املجتمعــات
العربيــة ،أبوظبــي ،بحــث قــدم لنــدوة «إدارة
املخاطــر االجتامعيــة يف السياســات االجتامعيــة بــدول
مجلــس التعــاون» ،التــي نظمهــا املكتــب التنفيــذي
ملجلــس وزراء الشــؤون االجتامعيــة بــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالتعــاون مــع وزارة
الشــؤون االجتامعيــة بدولــة اإلمــارات -21 20 ،مايــو
2013م ،ص. 323
( )6أمــاين قنديــل ،إدارة املخاطــر االجتامعيــة يف
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مرجــع ســابق ،ص
ص. 34،35
( )7عــي ليلــة ،مــؤرشات قيــاس فاعليــة السياســات
االجتامعيــة يف مواجهــة املخاطــر ،أبوظبــي ،بحــث
قــدم لنــدوة «إدارة املخاطــر االجتامعية يف السياســات
االجتامعيــة بــدول مجلــس التعــاون» ،التــي
نظمهــا املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون
االجتامعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتامعيــة
بدولــة اإلمــارات -21 20 ،مايــو 2013م ،ص ص69
 .83( )8املرجع السابق ،ص. 66
( )9املرجع السابق ،ص. 126
( )10مصطفــى حجــازي ،نحــو سياســة اجتامعيــة
خليجيــة لــأرسة مــن الرعايــة إىل التمكــن ،املنامــة،
ع ،70املكتــب التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون
االجتامعيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،ط2012 ،1م ،ص .39
( )11عائشــة التايــب ،اإلدارة االجتامعيــة للمخاطــر
وسياســة التنميــة والتشــغيل يف البلــدان العربيــة:
الحضــور والعالقــة ،أبوظبــي ،بحــث قــدم لنــدوة
«إدارة املخاطــر االجتامعيــة يف السياســات االجتامعية
بــدول مجلــس التعــاون» ،التــي نظمهــا املكتــب
التنفيــذي ملجلــس وزراء الشــؤون االجتامعيــة بــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بالتعــاون
مــع وزارة الشــؤون االجتامعيــة بدولــة اإلمــارات20 ،
 -21مايــو 2013م ،ص ص.274،275
( )12أمــاين قنديــل ،إدارة املخاطــر االجتامعية يف دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،مرجع ســابق ،ص. 16
( )13أمــاين قنديــل ،إدارة املخاطــر االجتامعيــة يف
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،مرجــع ســابق ،ص
ص.27،28
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مقاالت

البحث العلمي
وتنمية المجتمعات

ً
إن العلم أفضل فعاليات اإلنسان وأكثر أشكال الحضارة البشرية حضورا وأشدها إيجابية ،وإن هذه الحقب المتعاقبة من تاريخ اإلنسان وأنشطته
والطاقة النووية
ما كان يمكن اقتحامها ومحاولة دراستها إال بواسطة مناهج للبحث العلمي .فالمضادات الحيوية والحاسبات اإللكترونية
ً
اإلنساني وكانت سببا ونتيجة لتطور
بجذورها إلى الجهد
ً
ً
والسفر عبر الفضاء ..إلخ كمكتشفات بالغة التطور والتي تثير الدهشة واإلعجاب ً تمتد ً
فكر ونمو تفكير اإلنسان .فالبحث العلمي ينتج من العقل ويمثل خيرا عميما متاحا للجميع ،وليس حكرا على فئة ما.
إعداد/فــادي الدحدوح
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بحوث علمية

كام أن البحث العلمي رشيان تاجي من رشايني الحضارة
اإلنسانية ونبضه مؤرش دال عىل حيوية الحضارة والتقدم
ورقي األمم .فهو منشط ذو حدود مهنية قاطعة وآليات
متعينة ووسائل نافذة تحكم عملية إنتاج منتظمة
وراهنة للمعرفة ،لكونه يرتكز عىل منهج محدد عامده
التجربة .واملنهج هو الطريق الواضح الذي يفيض إىل غاية
مقصورة لذا يغدو املنهج طريقاً محددا ً لتنظيم النشاط
من أجل تحقيق الهدف املنشود.
إن أهم مقومات بناء الدولة العرصية الحديثة االهتامم
بالبحث العلمي خاصة إذا ما تبني أن هذا االتجاه قد
أدى إىل ظهور وبروز العديد من الدول الصغرية لتأخذ
مكانتها عىل الخريطة العاملية وأصبحت دوالً صناعية
كبرية تشهد إنجازاتها ومنتجاتها التي غزت جميع أسواق
العامل بنهضتها الصناعية التي تأسست أصولها عىل انتهاج
أسلوب البحث العلمي يف كافة شؤون حياتها.
أهمية البحث العلمي:

يلعب البحث العلمي وتطبيقاته التكنولوجية دورا ً
مهامً يف تطور ورفاهية املجتمع يف أي دولة .وميكن
اعتبار إجراء البحوث العلمية مقياساً لتقدم هذه الدول
ومنوها االجتامعي واالقتصادي .فالدول التي تعرف كيف
تطبق مخرجات البحث العلمي ،نجدها دامئاً تحتل
مكان الصدارة يف مجاالت عديدة ،وهذا يجعلها تتفوق
عسكرياً وتكرث مساهامتها الثقافية والعلمية يف الحضارة
اإلنسانية ،أو يف مجال تقديم الخدمات املتنوعة ملواطنيها
وفق أحدث األساليب .أو كمثال آخر وليس آخرا ً يف منوها
االقتصادي وبناء املصانع وزيادة اإلنتاج وحسن استغالل
املوارد الطبيعية.
ولقد نهجت الدول املتقدمة نهجاً بحيث ال تخطو خطوة
يف أي مجال إال بعد دراسة مستفيضة ،وهذا ما يجعلها
مستقرة اجتامعياً واقتصادياً وعلمياً ،أو مبعنى آخر أن
البحث العلمي يشكل جزءا ً ال يتجزأ من تنميتها القومية.
وعىل العكس من ذلك نجد أن أغلب الدول النامية
ترتجل الحلول للمشاكل التي تواجهها والتي تكون بعيدة
جدا ً عن األسلوب العلمي املوضوعي .
أضف إىل ذلك أن املشكلة أو التحدي يف توجيه البحث
العلمي إىل أغراض التنمية يف الدول النامية تنبع من أن
التنمية وحتى مفهوم التنمية يف هذه املجموعة مازالت
تحبو ،أو أن التخطيط لها يتم بطرق ووسائل عشوائية أو
ارتجالية أو مقلدة لنموذج من الدول الصناعية املتقدمة.
لذا تنعكس أنشطة البحث العلمي يف هذه املجتمعات
نتيجة لهذا التخبط أو غياب التخطيط لتغدو مامرسات

ونتائج لجهود ال متس أو تتبع أو تتواكب مع احتياجات
املجتمع .وقد ال ينظر إليها كأبحاث علمية ذات مردود
اجتامعي واقتصادي .وقد يعزى ذلك إىل أن مثل هذا
التجايف والتباعد بني البحث العلمي والتنمية يف البلدان
النامية تنتج عنه أبحاث بعيدة الصلة بالتنمية الداخلية،
إذ يسعى من خاللها الباحثون النرش يف دوريات علمية
عاملية بغرض الرتقية أو بغرض حضور محافل علمية
عاملية.
ومن نافلة القول ،اإلدراك بأن ألنشطة البحث والدراسات
العلمية دورا ً هاماً ومشاركة ضليعة يف تحقيق أهداف
التنمية الوطنية الشاملة ألي مجتمع ،إذ تلعب هذه
األنشطة دورا ً بارزا ً يف إعداد وتنمية الكوادر الوطنية
ويف استغالل املصادر الطبيعية الوطنية املتاحة ويف
زيادة استقاللية املجتمعات املتمثلة يف استرياد أو تطوير
معارف علمية وتقنيات متعددة للوفاء باحتياجات
املجتمع .وتزداد مساهمة أنشطة البحث العلمي يف
تطوير املجتمع وتتناسب طردياً مع كيفية االستفادة من
نتائج األبحاث العلمية وتطبيقها يف قطاعات املجتمع
املختلفة .ويتطلب ذلك تفاعالً اجتامعياً وعلمياً بني
العاملني يف هذه املؤسسات وبني القطاعات أو املؤسسات
املستفيدة .وال جدال أن غياب مثل هذا التفاعل أو عدم
وجود تنسيق بني هذه الجهات يؤدي إىل تشتيت الجهود
والتأخري يف مرحلة التوصل إىل الحلول واالقرتاحات
والبدائل يف املؤسسات العلمية ومن ثم تبنيها وتطبيقها
يف القطاعات واملؤسسات ذات العالقة.
إن االستفادة من نتائج األبحاث والدراسات العلمية تبدأ
من مؤسسات األبحاث العلمية والتطوير (إما باستجابتها
لطلب قطاع ما يف املجتمع أو مببادرتها لوضع حلول
ودراسات تهدف إىل تعزيز هذا القطاع) ،حيث تبدأ
حينها هذه املؤسسات بتشخيص املشكلة ودراستها ثم
وضع املقرتحات الوافية والكفيلة مبعالجتها للتوصل إىل
الحلول ومن ثم التوصيات الالزمة بها عىل أن تطابق
هذه الحلول واقع الحال لدى هذه املؤسسات ويتم
اختبارها والتأكد من فاعليتها قبل إعدادها بصورة نهائية
وتقدميها إىل القطاع أو املؤسسة املستفيدة.
اإلسالم وتطوير العلوم
والبحث العلمي

اهتم املسلمون األوائل بالبحث العلمي وأولوه عناية
فائقة لكونه تحقيقاً لتوجيهات الله عز وجل للمؤمنني
بالتفكر والتدبر يف آيات الله املختلفة يف الكون والنفس
واألطر االجتامعية ...إلخ ،فكان جهدهم يف هذا املجال
مفتاحاً لتقدم العلوم وتطورها يف شتى مجاالت العلم

واملعرفة ،وانطلقت أبحاثهم من منطلقات إسالمية
عظيمة ،أسسها مبنية عىل عظمة الله عز وجل وقدرته
وأنه خلق اإلنسان وسخر له كل يشء ليكون عبدا ً لله
يسعى ملرضاته ،ثم لخدمة أمته اإلسالمية .وقد ورثنا من
أجدادنا تراثاً علمياً خالدا ً وحضارة إسالمية حقيقية عم
نفعها اإلنسانية جمعاء ،وتراث املسلمني يف مجال علوم
القرآن والحديث والفقه وأصوله وغري ذلك من العلوم
الرشعية ال يوجد له نظري يف الدنيا ،ويقف اإلنسان مبهورا ً
أمام املجلدات الضخمة التي يصعب حرصها يف مجال
واحد فضالً عن باقي فروع العلم واملعرفة.
يشيد التاريخ بدور العلامء العرب واملسلمني يف حمل
لواء املنهج العلمي ومواصلة مسرية البحث التجريبي يف
العصور الوسطى ،التي كانت مظلمة يف أوروبا وشهدت
انحسار الحركة العلمية عنها .يف العصور الوسطى
املظلمة كان العرب هم الذين يقومون مبهمة تنفيذ
التقاليد العلمية ،أما الغرب فقد اكتسبوا منهم إىل حد
بعيد ما اكتسبوه من معرفة علمية حازتها العصور
الوسطى الالحقة.
متيز اإلسالم من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية
املطهرة بتنمية العقل البرشي والرتكيز عىل تشجيع
اإلنسان ليامرس البحث ويأخذ من التدبر والتفكر
والتمعن ديدناً لحياته ،ميحص ما يف نفسه ويتساءل عام
يحدث حوله لإلنسان وللجامد والنبات والحيوان والكون.
كام بني اإلسالم الدور الهام ملن يعطي للبرشية وينهل من
العلم واملعرفة ورفع من مكانة العلامء والباحثني وذوي
الخربة.
إن التطور برمته ،ومن خالل مراحل متعاقبة ،يجدر
اعتباره عملية واحدة ،إال أنها تتبدل عىل مدى الزمن،
األمر الذي قاد إىل تطور كبري ومذهل يف كافة ميادين
العلوم ،تبياناً ملا ورد يف قوله تعاىل من سورة العلق (علم
اإلنسان ما مل يعلم).
أهم مشكالت البحث العلمي التي تحول دون االستفادة
منها يف تنمية املجتمعات
ميكن تحديد أهم مشكالت البحث العلمي والتي تحول
دون االستفادة من البحوث العلمية لتنمية املجتمعات
مبا ييل:
غياب فلسفة واضحة للبحث العلمي ،وضعف وعدم
كفاية اإلعداد والتدريب والتأهيل العلمي للباحثني
 ،كذلك تدين ميزانيات البحث ،ووجود الفجوة ما بني
الباحثني واملامرسني ،والتوجه املسبق لدى الباحثني لتبني
نتائج معينة ،وضعف التخطيط للبحث العلمي ،وكرثة
املشاغل واملشكالت.
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بصمات األصابع..
أقوى الدالئل المادية
)(2-2

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

وبخالف كل هذا وذاك يفرز جسم املدمن عىل
املخدرات مواد تدل عىل ما يتعاطاه ويفرز جسم
املدخن مادة تسمى بـ ( الكوتانني ) ،وهي مادة
كياموية ينتجها الجسم عندما يستقبل جسم اإلنسان
مادة النيكوتني الشهرية  ،ويجري العمل حالياً يف
عيادات حفظ امليثادون ومراكز رعاية املدمنني ملعرفة
الكيفية التي ميكن للتغريات يف عادات اإلدمان عند
أولئك املدمنني أن تغري بصامت األصابع التي يرتكونها
يف مكان ما كمسارح الجرمية .
ونتيجة التعرف عىل البصامت باستخدام الوسائل
التقليدية التي تعتمد عىل املساحيق وغريها من املواد
الكياموية األخرى  ،يقوم فريق آخر من جامعة ويلز
بقياس ردود الفعل ( الكهربا كياموية ) الدقيقة التي
تنتج عن مالمسة اإلصبع لسطح معدين  ،ولهذه الغاية
يستخدم جهاز يسمى بـ ( مستشعر كالفن املاسح
) ،حيث يقيس التغريات الدقيقة يف الطاقة الكامنة
الكهربائية الناجمة عن ردود الفعل تلك  ،وبناء عىل
هذه التقنية متكن الباحثون من اكتشاف بصامت
أصابع عىل أسطح معدنية تعرضت لدرجات حرارة
تصل إىل نحو ستامئة درجة مئوية  ،حيث نجح هذا
األسلوب مع العديد من املعادن مثل الحديد والفوالذ
واأللومينيوم والزنك والنحاس  ،كام ظهر أنه فعال
للغاية يف التعامل مع الثنايا والتعرجات التي تتخلف
عن عبوات طلقات الرصاص  ،ويأمل فريق البحث
بنتيجة تفيض إىل إنتاج جهاز نقال لتحليل بصامت
األصابع املعثور عليها يف مرسح الجرمية .
كام ميكن التعرف عىل البصامت من خالل تحليل املواد
املنترشة عليها  ،وهذا أهم ما جاء يف الدراسة التي
نفذها الباحث الهندي ( غراهام كوكس ) ومجموعة
من الباحثني األمريكيني وقد نرشتها أخريا ً صحيفة
لوفيجارو الفرنسية  ،ومتثل نتائج هذه الدراسة تقدماً
ملموساً يف عامل التحقيقات الجنائية  ،فمنذ زمن بعيد
تحدد البصامت الرقمية هوية األشخاص من خالل
الخطوط املرسومة عىل الجلد فقط  ،أما كوكس
وزمالؤه فقد اعتمدوا عىل التوقيع الجزيئي الذي ترتكه
البصامت الرقمية ،والتي تأيت إما من مواد طبيعية
موجودة يف الجلد أو من بقايا مواد غريبة عن جسم
اإلنسان كاملخدرات واملواد املتفجرة .
وتتيح تلك التقنية التعرف إىل البصامت املتداخلة
التي يرتكها األشخاص ،والتي يصعب تحديدها بواسطة
الطرق البرصية املستخدمة حالياً  ،وتعتمد التقنية عىل

,,
تلعب بصمات
األصابع والكف
واألقدام أثرًا بارزًا
في اإلثبات الجنائي
عندما يعثر عليها
في مسرح الجريمة
رشح سائل مشحون بالكهرباء عىل جزء من البصمة
لتذويب املواد املنترشة عىل سطحها  ،ثم يؤخذ السائل
ويحلل بعد تسخينه يف مقياس للطيف أو الظل ،حيث
يسحب الجهاز الغازات من السائل ويشحن األيونات
بالكهرباء  ،ويحدد كمية املواد الكيميائية التي يحتويها
وهويتها  ،وتتكرر العملية مرات عدة حتى تغطي
كامل البصمة  ،وتساعد عىل الحصول عىل صورة
كيميائية كاملة للبصمة  ،ويؤكد أحد الباحثني الذين
شاركوا يف وضع الدراسة أن هذه التقنية قد تساعد
الباحثني يف التعرف عىل بصامت رقمية متداخلة من
خالل تعريض كل بصمة لربنامج تعريف يساعد عىل
تحليلها .
ترابط الطب الشرعى
والتحقيق الجنائي

ونظرا ً لرتابط العالقة بني الطب الرشعي الذي كشف
الغاز جرائم مثرية كونه املساعد يف دعم تحقيق
العدالة الجنائية وبني التحقيق الجنايئ  ،وخاصة وقت
ارتكاب الجرمية وباألخص نتائج إجراء الفحوصات
الطبية عىل املصابني يف القضايا الجنائية وبيان اإلصابة
ووصفها وسببها وتاريخ حدوثها واآللة ( أداة الجرمية
) أو اليشء الذي استعمل يف إحداثها ومدى العاهة
املستدمية الناتجة وخاصة ترشيح جثث املتوفني يف
القضايا الجنائية .
ويف حاالت االشتباه يف سبب الوفاة وكيفية حدوثها
ومدى عالقة الوفاة باإلصابات التي توجد بالجثة ،

دراسات

وكذلك عند استخراج جثث املتوفني املشتبه يف وفاتهم
 ،وإبداء اآلراء الفنية ذات الطابع العديل ،والتي تتعلق
بفحص الدم وفصائله واملواد املنوية ومقارنة الشعر
وفحص العينات املأخوذة من الجثث ملعرفة األمراض
 ،وفحص مخلفات اإلجهاض وعادة يتعاون مجموعة
من الخرباء والفنيني مهنياً كل حسب اختصاصه ووفقاً
لنوع الجرمية أو الحادث .
وقد شاعت بعض جوانب الخربة العلمية والفنية يف
مجال التحقيق واإلثبات الجنايئ  ،وكرث لجوء املحققني
إليها يف كشف أرسار الجرائم  ،وشهدت اكتشافات
علمية تعد مبثابة ثورة يف مجال التحقيق الجنايئ ومنها
الخربة يف مجال البصامت إذ تلعب بصامت األصابع
والكف واألقدام أثرا ً بارزا ً يف اإلثبات الجنايئ عندما يعرث
عليها يف مرسح الجرمية  ،أو عندما يتم التوقيع عىل
السندات ببصامت األصابع  ،كام تلعب الخربة الفنية
العلمية دورها يف كشف البصامت وتحديد أماكنها
ورفعها وإجراء املقارنات بينها ونسبها إىل أصحابها .
أهم طرائق إظهار البصمات الخفية

ومن أهم طرائق كشف وإظهار البصامت الخفية تلك
الطريقة التى تعرف بـ ( التغبري )  ،ويف هذه الطريقة
تستخدم بودرة بلون معاكس للون السطح  ،وقد
تستخدم أنواع من البودرة مثل البودرة املشعة ،والتي
يتم إظهارها بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية ،
كام توجد أيضاً البودرة املمغنطة ،وهي عبارة عن
مسحوق برادة الحديد تحت مجال مغناطييس يوضع
عىل السطح ليأخذ شكل البصمة  ،وذلك من خالل
وضع البودرة عىل ورقة ثم أخذ قليل منها بواسطة
غرس فرشاة ناعمة مصنوعة من ريش النعام  ،ثم تدلك
قبل االستعامل ثم القيام بوضعها عىل املكان املفرتض
برفق مع مراعاة عدم تداخل بصامت الفاحص وييل
ذلك عملية الرفع .
كام يتم رفع البصامت باستخدام مواد الصقة مثل
السلوفان واملطاط  ،وهناك طريقة تعرف بطريقة (
بخار األيودين )  ،ويف هذه الطريقة تستخدم أبخرة
اليود لتظهري البصمة عىل الورق  ،وهناك طريقة تعرف
بـ ( الننهيدرين ) وذلك بواسطة رش الننهيدرين ،وهي
مادة كيميائية وأهم ما مييز تلك املادة هو أنها تظهر
البصامت املرتوكة منذ زمن طويل  ،ويفرتض أن يكون
الرش يف الجو املفتوح بحيث تأخذ البصمة عرش أو
عرشين دقيقة حتى تظهر بلون أزرق بنفسجي
واضحة للخرباء واملحققني .
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الرعاية الالحقة
ّ
فرج عنهم
ُ
للم َ
ّ
و«التطبيع
االجتماعي»
ّ
من المعلوم والمؤكد لدى المعنيين ،وأهل الدراية واالختصاص ،ومراكز البحوث
ّ
ّ
والدراسات ،أن األساليب التقويمية داخل السجون والمؤسسات العقابية واإلصالحية،
ّ
نسيج
وإعداده لالندماج في
األول – تأهيل ًالسجين،
المقام
تستهدف – في
ً
ً
ً
ً
تاليا
المجتمع من جديد ،عضوا نافعا لنفسه ّأوال ،وألسرته ثانيا ،ولمجتمعه ودولته ُ َ َ ً
ً
أي نوع من أنواع الجرائم ،سواء أكانت جنحا
وثالثا ..حتى ال يعود مرة أخرى الرتكاب
أم جنايات.
إعداد :وجيه حسن

أي مجتمع ،ينال من كيانه،
"فالجرمية دا ٌء ُعضال يف ّ
مثلام تؤذي الجرثومة ص ّحة املريض بها ،وقد تقيض
ِكت دون ص ّد أو دفْع" ..."1" ،ومسؤولية
عليه لو تُر ْ
املجتمع ينبغي أ ْن تبقى مستم ّرة حيال نزيل
السجن ،بعد اإلفراج عنه ،للتغلّب عىل العقبات
ّ
والعراقيل كافّة ،التي تواجهه وتعرتض سبيله ،وهو
ما يُطلق عليه بعض الدارسني تسمية" :صدْمة
السجني من االندماج تدريجياً
اإلفراج" ،حتى يتمكّن ّ
مع املجتمع الذي يعيش بني ظهرانيه ،وأ ْن يعود إىل
الحياة الطبيعية الرشيفة امل ُنتجِة ،وهذه املسؤولية
وتبعاتها ومتطلباتها هي ما ت ُس ّمى اصطالحاً بـ
"ال ّرعاية الالحقة لل ُمف َرج عنهم" ..." :يشري املفهوم
العام لل ّرعاية الالحقة ،إىل االهتامم واملساعدة،
اللذين ُين َحان لِ َم ْن يُخ َْل سبيلُه من مؤسسة عقابية،
بغرض معاونته يف جهوده للتك ّيف مع املجتمع،
الذي يعيش فيه" .)2( ،وإذا قلنا :إ ّن العناية وال ّرعاية
سيان وتنفيذ
ينبغي أ ْن ت ُو ّجها إىل ّ
السجني منذ بدء َ َ
بكل بساطة ،أ ّن مدّة حجزه يف
العقوبة ،فهذا يعني ّ
ُ
السجن ،وخروجه إىل املجتمع الكبري ،وقد أع ّد إعدادا ً
ّ
ً
السوي يف املجتمع،
للعيش
ا
الحق
النه
ه
سيؤ
ً،
ا
جيد
ّ
ّ
بعيدا ً عن مؤثرات العودة إىل الجرمية مرة أخرى..
وال ّرأي املتفق عليه ،بني األغلب األع ّم من الباحثني
والدارسني ،أنّه من أهداف ال ّرعاية الالحقة ،أنها
عملية مك ّملة للعالج املؤسيس ،وعليه يقول أحدهم:
" ..إ ّن ال ّرعاية الالحقة يقتيض تنفيذها توافر جهاز
يتول هذا
يتول رعاية امل ُف َرج عنهم ،عىل أ ْن ّ
خاصّ ،
متخصصون اجتامع ّيون ،ونفس ّيون ،وأطباء،
الجها َز
ّ
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ومهنيّون ،يتعاونون معاً لتحقيق هذه ال ّرعاية،
وتوفريها مبا يسمح بإعادة تك ّيف امل ُف َرج عنه مع
وحل املشكالت التي تعرتضه ،إىل أ ْن
املجتمعّ ،
يستق ّر ،مع متابعته من حني آلخر ،حتى يتحقق له
الصدد ،ال ب ّد من التنويه
االستقرار نهائياً"( .)3وبهذا ّ
واإلشارة ،إىل أ ّن الشهور األوىل ،مبارشة بعد اإلفراج
السجني ،ت ُع ُّد أخطر فرتة تواجهه ،ففيها يتحدّد
عن ّ
مصريه ،وال ّ
شك أنه بهذه الفرتة – عىل وجه التحديد
– يكون لديه االستعداد الطّوعي الطيّب لتقبّل
السجن،
املساعدة ،وال ّنصح والتوجيه ،أل ّن تجربة ّ
وحجز الحرية ،ال يزاالن ماثلني يف عقله وقلبه ،ويف
عموم مشاعره ،وتحت أرضاسه أيضاً ..وينبغي أ ْن
نقول ،كام تقول كرثة كاثرة من أصحاب االختصاص
السوء ،والقدْوة الخائبة،
وأهل ال ّدراية :إ ّن أصدقاء ّ
واالنعزال عن الجامعات امل ُتك ّيفة ،وس ّد ُس ُبل
الكسب املرشوع أمام امل ُف َرج عنه ،نتيجة لتحفّظ
كل ذلك ،يدفعه مرة ثانية للوقوع
املجتمع تجاههّ ،
يف براثن الجرمية ،وهذا ما يُطلقون عليه مصطلح:
"ال َع ْود إىل اإلجرام" ..والسؤال الذي يتنامى هنا هو:
ما األهداف املنشودة من ال ّرعاية الالحقة لل ُمف َرج
عنه؟ والجواب" :الحفاظ عىل كرامة اإلنسان ،وذلك
مبساعدته عىل مامرسة حياة سويّة ،والتخلّص من
السلوك املنحرف ،وتقليل معدّالت الجرائم ،واإلسهام
ّ
الفاعل يف صيانة األمن والنظام العام ،باملحافظة عىل
أرواح الناس ،و ُح ْرمة أعراضهم وممتلكاتهم"(.)4
والحق يُقال :إ ّن االهتامم الجدّي بهذه الفئة ،أعني
ّ
"امل ُف َرج عنهم" ،ل ُهو أم ٌر رضوري جدا ً ،حتى ال تسري

زيارة ميدانية
دراسات

قافلة التنمية والبناء والتط ّور االجتامعي ،وتخلّف
وراءها ُمه َّمشني ،ضائِعني "صائِعني" ..وبنا ًء عليه،
ومن باب العمل اإلنساين ،وااللتزام الخلقي
واملسؤول ،فقد بات من الرضوري مساعدة امل ُف َرج
عنه ،عىل إيجاد "فرصة عمل" تد ّر عليه عائدا ً
ُم ْجزياً ،تغطّي احتياجاته الذاتية ،ومتطلّبات أفراد
أرسته ،وتأسيساً عىل ذلك ،فإنه ينبغي عىل األجهزة
الحكومية ،تقديم "املساعدات املالية" الالزمة ،يف
حال تعذّر ذلك ،حتى ال يعود امل ُف َرج عنه إىل ج ّو
اإلجرام من جديد ،بسبب ُغ ْول الفقر ،والفراغ
القاتل ،والفقر األسود ،وضعف املورد املايل ،وإراقة
ماء الوجه هنا وهناك وهنالك ..وحتى ال يشعر
بانكسار الخاطر ،واإلهانة النفسية ،بسبب تدهور
حالته املادية وانكفائها ..يقول أحد الدارسني.." :
وإذا مل تتوافر الظروف املناسبة ،واإلمكانيات،
واملواقف ،واالستعدادات الالزمة لدى املجرم
نفسه ،للتك ّيف مع بيئته مجدّدا ً ،فشلت تجربة
اإلفراج ..كام أنه لو مل تهت ّم إدارة املؤسسة "أي
السجن" بتنفيذ الربامج املؤدية لتحقيق الهدف
ّ
السجني يف املؤسسة العقابية،
املُتَوخَّى من إيداع ّ
وتقويم سلوكه ،ومختلف مفاهيمه ،ليصبح
شخصاً مؤ ّهالً للتعامل مع مجتمعه بفعالية ،ما
ومم ال ريب فيه،
نجحت تجربة اإلفراج"ّ .)5( ،
أ ّن عملية ال ّرعاية االجتامعية لل ُمف َرج عنهم
من املسجونني ،هي عملية "تربوية ،اجتامعية،
اقتصادية ،حضارية" ،هدفُها إعادة التأهيل املهني
للسجناء امل ُف َرج عنهم،
واالجتامعي واالقتصاديّ ،
السوي ،ومامرسة حياة
ليتمكنوا من العيش ّ
اجتامعية جديدة ،يت ّم فيها تجاوز الظروف البيئية
واالجتامعية واالقتصادية السابقة ،تلك التي
نت
دفعتهم الرتكاب األفعال اإلجرامية ..( ،ولقد بيّ ْ
معظم االختبارات واملقاييس واالستبيانات ،التي
أُجريت عىل  297من املجرمني ،املنتمني لثالث
دول عربية ،أنهم ينتمون إىل الطبقة التي تعاين
اآلفات الثالث ال ّرهيبة" :الفقر ،الجهل ،املرض"،
بكل تأكيد  -إىل االهتامم الجدّي
وهذا يدعو – ّ
مبحو وإزالة هموم تلك الطبقة) .)6( ،لقد بات
واضحاً ومؤكدا ً ،أ ّن برامج ال ّرعاية الالحقة لل ُمف َرج
عنهم ،وتكثيف العمل االجتامعي ،بغية إدماج
هؤالء يف ال ّنسيج االجتامعي ،ووقاية املجتمع
من آثار الجرمية ،والعودة إليها ،ال ت ُؤيت أُكلها
ونتائجها املرج ّوة ،إال بتضافر الجهود املجتمعية
كافّة ،وخلق مجتمع اإلدماج والتضامن والتكافل
االجتامعي الحقيقي ،باألفعال وليس باألقوال،
وكذا العمل عىل تحسني مستوى الخدمات التي
توفرها املؤسسات الحكومية وغري الحكومية

لل ّرعاية الالحقة ،وتحويلها ملصلحة امل ُف َرج عنهم،
مبا يستجيب لحاجاتهم الرضورية مادياً ومعنوياً،
مع تعليمهم مبدأ االعتامد عىل الذات ،وتقليل
منسوب املشاعر السلبية املصاحبة ألزمة اإلفراج،
والصادق ملتابعة
مع السعي الجا ّد والحقيقي ّ
امل ُف َرج عنهم ،للتثبّت والتأكد من استمرارية
انغراسهم امللموس ،وتك ّيفهم التدريجي يف
املجتمع ..وبنا ًء عليه ميكن القول بال تهيّب وال
تردّد :إ ّن َح ْزم املؤسسات االجتامعية العامة،
والجمعيات املعنية ،مبساعدة مغادري السجون
عىل التكيّف االجتامعي ،له دو ٌر بار ٌز ومشهود ،يف
الح ّد من ال َع ْود إىل اإلجرام ..وهنا ينبغي أ ْن نشري
السجن مل يعد ذلك املكان ال ّرهيب الذي
إىل أ ّن ّ
تُ ا َرس فيه أساليب التّنكيل والتّعذيب واإليالم،
السجن املكان الذي يقترص اإليالم
وإمنا أصبح ّ
السجني ،مع الحفاظ
فيه ،عىل مج ّرد منع حرية ّ
عىل ما يتوافر لديه من قدرات بدنية وذهنية،
بل وتنميتها وتطويرها ،مع عالج ما قد يوجد يف
شخصيته من عوامل أدّت به لالنزالق واالنحراف،
حتى ال يعود إىل فعل الجرمية مرة أخرى ،ويك
يعود إىل مجتمعه عضوا ً صالحاً نافعاً منتجاً ،يسهم
بجهوده اإليجابية املسؤولة ،يف تنميته ،ويستهجن
والسقوط كافّة ،وكل ذلك عىل
صور االنحراف ّ
أسس علمية واقعية ،تكون عوناً له يف مسرية
حياته ،وحياة أرسته ،ومستقبل دولته يف القابل
من األيام والسنني.

الفســا ُد يف
يقــول ع ـ ّز وجـ ّـل يف ُمحكــم تنزيلــه" :ظَ َه ـ َر َ
ـر وال َب ْحـ ِر بِ َــا ك ََسـ َبتْ أيـ ِـدي ال ّنـ ِ
ـض
ـاس لِ ُي ِذيْ َق ُهـ ْم بَ ْعـ َ
الـ َ ِّ
الـ ِـذي َع ِملــوا لَعلّهــم يَ ْر ِج ُعــونَ"( ،ســورة ال ـ ّروم ،اآليــة،
 ،) 41صــدق اللــه العظيــم..
املراجع واإلحاالت:
" - 1املجــرم :تكوينــاً وتقوميــاً" ،د .رمســيس بهنــام،
منشــأة املعــارف – اإلســكندرية ،1978 ،ص "."363
" -2ال ّرعايــة الالحقــة لل ُمفــ َرج عنهــم بــن النظريــة
والتطبيــق" ،د .أحمــد فــوزي الصــادي ،منشــورات
"املركــز العــريب للدراســات األمنيــة والتدريــب" -
الريــاض.
" -3األمــل" ،مجلــة دوريــة ،تصدرهــا "اإلدارة العامــة
للســجون واإلصــاح" ،وزارة الداخليــة – تونــس ،العــدد
ّ
" ،"36إبريــل /نيســان.1995 ،
 -4املصدر السابق نفسه.
" -5محــارضات يف التأهيــل االجتامعــي" ،د .مصطفــى
عبــد املجيــد كاره" ،املعهــد العــايل للعلــوم األمنيــة" –
الريــاض.
 -6د .فــاروق ســ ّيد عبــد الســام ،الكتــاب الســابع،
بحــث بعنــوان" :ال َع ـ ْود للجرميــة مــن منظــور نفــي
واجتامعــي"" .مختــر الدراســات األمنيــة للمركــز
العــريب للدراســات األمنيــة والتدريــب"  -الريــاض.
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من ملفات الشرطة

يوميات محقق

لغز قتل الرجل السبعيني
تم االنتشار وتطويق مكان
الحادث من قبل سيارات
الشرطة  ..ووصلت سيارات
اإلسعاف  . .وحضر المحقق
«ن» المعروف بدهائه وذكائه
حل أصعب القضايا وأكثرها
في ً
تعقيدا  .الحادث هو جريمة
قتل وسرقة أموال  ،والمقتول
هو رجل سبعيني.
بقلم  - :محمود المحمدي

دخل املحقق «ن» إىل مكان الجرمية ملعاينة الجثة ..
فاتضح أن الجرمية نفذت بآلة حادة  ،وبدأ البحث
والتحقيق للكشف عن خيوط ومالبسات الجرمية ،
املحقق «ن» مخاطباً نفسه  -:يبدو أن هذا املجرم
محرتف  ،فال بصامت ،وال آثار ميكن أن تقودنا إليه .
يف هذه األثناء وصلت الخادمة اآلسيوية مذعورة ،فقد
حاولت الهرب عندما رأت هذه الجموع من قوات
األمن تحيط باملكان ،لكن أحد
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أفراد الرشطة متكن من إمساكها وإحضارها .
املحقق مخاطباً الخادمة  - :ما اسمك ،ومنذ متى وأنت
تعملني هنا ؟
الخادمة  -:اسمي «كرمية »  ،وأعمل هنا منذ سنتني .
املحقق  - :ملاذا ِ
أنت قادمة من الخارج ؟ ملاذا ال تقيمني
يف املنزل ؟
الخادمة  - :أنا أقيم يف سكن مشرتك ،ويبدأ عميل من
الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مسا ًء،

وهذا كان طلب صاحب العمل .
ِ
غادرت املنزل أمس ؟ يف أي ساعة
املحقق  -:متى
بالضبط ؟
الخادمة  -:كاملعتاد  ،ونفس كل يوم  ،الساعة التاسعة
مسا ًء
املحقق  -:إحيك لنا  ..من حرض البارحة اىل البيت أثناء
وجودك يف البيت ؟
الخادمة  -:مل يحرض أحد سوى صاحب الدار الذي

بجوارنا ،السيد
مراد  ،فأحرضت
الشاي لهام  ،وغادرت املنزل ،
ألن وقت عميل قد انتهى.
ِ
الحظت شيئاً غريباً؟
املحقق  -:وهل
الخادمة  -:كان صاحب الدار غاضبا وصوته كان عالياً،
وبدخويل سكت اإلثنان  ..فوضعت الشاي وخرجت
والأعلم شيئاً بعد ذلك .
املحقق  -:حسناً اآلن عودي إىل مكان سكنك وال
تغادريه .
املحقق  -:حسناً لنغادر ،مع وضع حراسة أمنية عىل
املكان واستدعاء السيد مراد للحضور إىل مكتب
التحقيقات غدا ً عند الساعة العارشة صباحاً وأغلق
املحرض .
ويف صباح اليوم التايل حرض السيد مراد  ،وبعد سؤاله
عن اسمه ومهنته  ...مالذي تعرفه عن الضحية ؟
مراد  -:هو جاري منذ ما يقارب العرش سنني  ...رجل
طيب ومسامل  ...زوجته توفيت منذ خمس سنوات ...
وله ابن وحيد وقد طرده من املنزل  ...بسبب إدمانه
عىل املخدرات ..
املحقق  -:هل كان ابنه يرتدد عىل البيت ؟
مراد  -:ال  ...لكن يف أحد األيام كنت عنده عندما رن
جرس الهاتف  ،ويبدو أنه كان يكلم ابنه  ،فسمعته
يقول له « :مايف فلوس يا طارق»  ...التفكر بالفلوس
 ....فلويس كلها تربعت بها لدور األيتام  ...ثم رصخ
قائالً( :تريد أن تقتلني ياطارق ...تريد أن تقتل أباك
)؟ وأغلق الخط  ...وبدأ ينظر إىل صورة زوجته املتوفية
ويبيك  ،عندها حاولت مواساته والتخفيف عنه  ،لكن
طلب مني أن يبقى لوحده  ،فرتكته .
املحقق  -:هذا كالم جميل  ،لكن ملاذا حدث بينكام
شجار أمس ؟
ارتبك مراد وبدأ يتلعثم  ..وقال :ما ذا تقصد يا حرضة
املحقق  ،هل تعتقد إنني أنا من قتله ؟ لقد كان
صديقي ،كيف أقتل صديقي ؟
املحقق -:سؤايل كان واضحاً
مراد  -:هو ليس شجارا ً  ،إمنا غضبه كان بسبب مبلغ
من املال استقرضته منه ..وقد تاخرت يف سداده  ..هذا
كل ما يف األمر .

املحقق  -:حسناً سيد
مراد تستطيع الذهاب  ،لكن
الميكنك مغادرة البالد حتى يتم االنتهاء من
القضية .
مراد :حارض.
املحقق وهو يقلب سكينة فتح الورق بني أصابعه،
قال بينه وبني حاله -:يبدو أن هذه القضية ستتعبني،
ثم ضغط عىل زر جرس عىل جانبه وطلب فنجاناً من
القهوة  ،ومن ثم تعميم إىل جميع الدوريات واملفارز
...إحضار وجلب املدعو طارق ..
وبدأت الدوريات عمليات البحث ،وخالل  24ساعة تم
إحضار طارق ابن املجني عليه  ،وكانت كل األدلة تشري
إىل أنه املتورط بجرميتي القتل والرسقة وأودع السجن
بانتظار القصاص العادل ،وأعلن عن انتهاء القضية
وعادت الحياة إىل طبيعتها .ويف أحد األيام بينام املحقق
يقود سيارته ملح الخادمة عند أحد املحال التجارية،
فتوقف عندها وسألها عن حالها وعن عملها الجديد
 ..فأخربته أنها تعمل اآلن يف هذا املحل ..فعرفته عىل
صاحب املحل وأخربته بأنهام سيتزوجان  ،وأنه شكرها
وأخربها إن احتاجت ليشء عليها أن تتصل به ،فشكرته
عىل طيبه .
وبعد أيام حرض إىل نفس املكان  ،فخرجت الخادمة ..
لتعطيه بطاقة الدعوة لحضور الزفاف  ،عندها طلب
منها الصعود إىل السيارة بال نقاش ،فركبت فذهب بها
إىل مكتب التحقيقات ،فقالت بصوت مرتعد :مل أفعل
شيئاً وبدأت بالبكاء ،فقال لها :ال فائدة من اإلنكار ...
فقد ألقينا القبض عىل القاتل  ،وأخربنا أنك رشيكته يف
الجرمية ،ونادى :أحرضوه إىل هنا  .فإذا به صاحب
املحل الذي كانت عنده  ،عندها انهارت  ...وبدأت
باالعرتاف .
نعم يا حرضة املحقق  ..قالت الخادمة  -:تعرفت عىل
صاحب املحل  ،وقد أغراين باملال ،وقال إنه سيتزوجني إن

ساعدته
يف هذه
املهمة  ...ففي
ذلك اليوم عندما حرض
السيد مراد وأحرضت لهام الشاي
تظاهرت بأين ذهبت  ،ويف الحقيقة إنني
كنت مختبئة يف أحد أركان املنزل  ...وبعد انرصاف
جارنا السيد مراد بدأ صاحب الدار بإقفال األبواب
بنفسه  ..وقد تعود عىل ذلك خصوصاً بعدما هدده
ابنه بالقتل  ،لكن قفل باب املطبخ كان تالفاً فكان
يضع خلفه مجموعة من الصناديق يسندها إىل أحد
األركان يف املطبخ من جهة ويدفع بها القفل من
الجهة اآلخرى  ،وعندما خلد للنوم كنت قد اتفقت أنا
ورشييك أن يأيت ليالً لينفذ الجرمية ،فأزحت له الصندوق
ليتمكن من الدخول وخرجت وتم له ذلك ،أنا ساعدته
فقط ..ومل أقتل  .قال املحقق  - :مهام كان املجرم ذكياً
فالبد أن يرتك وراءه أدلة تدينه  ،ويبدو أن رشيكك
بعد ارتكابه للجرمية أعجبه السيجار الذي كان يدخن
منه الضحية  ...وترك لنا دليالً دا مغاً  . ..لكن القاتل مل
يكن من ضمن الذين يحرضون إىل هذا البيت  ...وأنت
من أرشدنا إىل القاتل.فقد وضعناك تحت املراقبة دون
أن تشعرين  ...وبعثنا بأحد رجالنا ليشرتي حاجة من
املحل يف غيابك وطلب منه أن يضعها يف علبة  ،وكانت
الغاية أن نأخذ العلبة من يد الرشيك مبارشة  .ومتكنا
من مطابقة البصامت املوجودة عىل العلبة  ،واتضح
فيام بعد أنها نفس البصامت التي كانت عىل السيجار
 ...وبهذا انتهت القضية ،وتم فيام بعد تربئة طارق من
جرمية القتل ومحاكمته عىل تعاطيه املخدرات .
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إعداد :لطفي الجويني

فضيحة شذوذ جنسي لسيناتور
جمهوري أمريكي في مرحاض عام
أمريكا:
عـ ّـر ســيناتور أمريــي بــارز مــن الحــزب الجمهــوري
عــن ندمــه عــى إقـراره بجــرم أمــام الرشطــة بشــأن
محاولتــه اســتخدام مرحــاض عــام يف أحــد املطــارات
لإلشــارة إىل رغبتــه يف مامرســة ترصفــات جنســية
مــع أحــد املســافرين ،والــذي اتضــح فيــا بعــد
أنــه ضابــط رشطــة قــام بإلقــاء القبــض عليــه .وقــال
الســيناتور الــذي يشــغل ثــاين أرفــع منصــب ضمــن
أعضــاء الكونغــرس مــن الحــزب الجمهــوري الــذي
ينتمــي إليــه الرئيــس الســابق ،إنــه تــرف بشــكل
خاطــئ حينــا أقــر بالجــرم وإنــه كان يجــب أن
يستشــر محاميــاً قبــل القيــام بهــذا ،وذلــك بعــد
أن اســتطاعت جريــدة أمريكيــة الحصــول عــى
تفاصيــل الفضيحــة بعــد أســابيع مــن حدوثهــا.وكان
الســيناتور البالــغ مــن العمــر  ٦٢عامـاً ،والــذي ميثل
واليــة إيداهــو يف الكونغــرس للفــرة االنتخابيــة
الثالثــة عــى التــوايل ،قــد تــم إلقــاء القبــض عليــه
مــن قبــل ضابــط رشطــة يحقــق يف ترصفــات
جنســية يف أحــد املراحيــض العامــة يف مطــار
مينابولــس ســينت بــول بواليــة مينســيوتا ،وذلــك
وفــق جريــدة رول كــول التــي تصــدر يف منطقــة
الكونجــرس بالعاصمــة األمريكيــة واشــنطن ،والتــي
كانــت أول مــن أورد الخــر .وقالــت الجريــدة ،إن
ضابــط الرشطــة شــاهد الســيناتور وهــو يحــرك
قدمــه ثــم يحــرك يــده بشــكل متتــايل مــن تحــت
فاصــل بــن مرحاضــن ،وهــي الحركــة التــي تقــول
الرشطــة ،إنهــا متعــارف عليهــا بــن الشــواذ ملــن
يرغــب يف فعــل ترصفــات مخلــة يف مــكان عــام.
ونقلــت الجريــدة أن الرشطــة ألقــت القبــض عــى
الســيناتور ،املتــزوج ،بعــد أن متــت مراقبتــه وهــو
يحــرك قدمــه يف حــركات تتفــق مــع حــركات مــن
يرغبــون يف أفعــال جنســية مخلــة يف مــكان عــام.
وأقــر الســيناتور بفعلــه ،ودفــع حــواىل  ٥٠٠دوالر
غرامــة ،و ُحكــم عليــه بالســجن عام ـاً مــع إيقــاف
التنفيــذ ،ولكــن بعــد شــيوع املوضــوع أصــدر
الســيناتور بيانــاً رســمياً قــال فيــه ،إن الرشطــة
أســاءت التعبــر عــن ترصفاتــه وكذبــت بشــأنها،
وقــال إنــه نــدم عــى كيفيــة معالجتــه للموضــوع
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بــدون نصيحــة محــام وإنــه كان يجــب عليــه عــدم
اإلقـرار بالذنب.وذكــر يف بيانــه الــذي تلقــت وكالــة
أنبــاء أمريــكا إن أرابيــك نســخة منــه :يف وقــت
هــذه الحادثــة قمــت بالشــكوى للرشطــة ،إنهــم
ال ميثلــون ترصفــايت بدقــة .إننــي مل أكــن أفعــل أي
يشء غــر ســوي.وأضاف يف بيانــه :كان يتعــن عــي
أن أحصــل عــى مشــورة محــام قانــوين يف حــل هــذه
املســألة .لقــد كنــت أحــاول أن أحلهــا بنفــي رسيعاً
وبشــكل مفيــد.وكان الســيناتور أنكــر يف املــايض أن
لــه ميــوالت شــاذة بعــد أن قــام أحــد النشــطاء
املدافعــن عــن الشــواذ بنــر مقــال قــال فيــه:
إن الســيناتور كريــج كانــت لــه عالقــات شــاذة،
وهــو مــا أنكــره الســيناتور بشــدة يف حينها.يُذكــر
أن هــذه الحادثــة أضعفــت الحــزب الجمهــوري
الــذي ينتمــي لــه الرئيــس األمريــي الســابق يف
الكونجــرس بشــكل أكــر ،وقــد تــر بالســيناتور يف
مجلــس الشــيوخ ليفتــح البــاب أمــام منافســيه مــن
الحــزب الدميقراطي.وبــدأت القضيــة بالفعــل تؤثــر
عــى الحــزب الجمهــوري إذ اســتقال الســيناتور
فــورا ً مــن حملــة املرشــح الرئــايس للبيــت األبيــض
الحاكــم الســابق بعــد تكشــف الفضيحــة ،حيــث
كان يخــدم الســيناتور يف الحملــة كمستشــار بــارز
وممثــل للحملــة يف الكونغــرس .كــا كان نائــب
جمهــوري آخــر ،قــد خــر منصبــه مــن قبــل يف
فضيحــة جنســية ضــد عــدد مــن املتدربــن الذكــور
يف ســن املراهقــة يف الكونجــرس ،وعــى الرغــم مــن
إنــكاره أول األمــر ،فإنــه أقــر فيــا بعــد بشــذوذه
الجنــي رغــم كونــه مســؤوالً عــن ملــف حاميــة
األطفــال ضــد االنتهــاكات الجنســية يف الكونجــرس،
وهــو مــا أثــار اتهامــات شــعبية ضــد الحــزب
الجمهــوري ،حــزب الرئيــس الســابق ،بالتســر عــى
انتهاكاتــه .ويعتقــد عــى نطــاق واســع أن تلــك
الفضيحــة ســاهمت يف خســارة الحــزب الجمهــوري
لســيطرته عــى الكونجــرس وتزايــدت االتهامــات
ألعضائــه بالنفــاق نتيجــة ادعائــه أنــه حــزب
الفضيلــة ومعارضــة الشــواذ واالنحــال األخالقــي.

جرائم عالمية

جرائم االغتصاب في الحياة الثانية
تثير أزمة أخالقية بدول أوروبية
بلجيكا:
بــدأت بعــض الســلطات يف عــدة دول أوروبيــة
بتحقيقــات يف الجرائــم الجنســية التــي ترتكــب
يف العــامل االف ـرايض عــى شــبكة اإلنرتنــت ،بعدمــا
تعرضــت شــخصية كرتونيــة يف ســكند اليــف ،
لالغتصــاب ،وورود تقاريــر صحفيــة بتعــرض أطفــال
العتــداءات مــن أشــخاص بالغــن ،فيــا اعتــر
عــدد مــن املدونــن واملشــركني يف الحيــاة الثانيــة
(ســكند اليــف) أن هــذه التحرشــات االفرتاضيــة
ليســت أكــر مــن مجــرد قصــص رقميــة ال عالقــة
لهــا باملعايــر األخالقيــة الواقعيــة ،إال أن الرشطــة يف
بلجيــكا بــدأت تحقيقــات عــا إذا كان قــد جــرى
ارتــكاب جرميــة يف عمليــة االغتصــاب املفرتضــة،
ومل يتــم توجيــه االتهامــات حتــى اآلن ،بحســب
تقريــر نرشتــه صحيفــة الــرق األوســط اللندنيــة
وســكند اليــف هــو عــامل افــرايض ثــايث األبعــاد
عــى اإلنرتنــت يتمتــع بشــعبية كبــرة ،ويخلــق كل
مســتخدم شــخصية كرتونيــة لنفســه تعــرف باســم
افاتــار ،ويبلــغ عددهــم نحــو  ٦ماليــن شــخصية،
ويعيــش هــؤالء حيــاة متخيلــة ويبنــون مجتمعــات
خاصــة بهــم شــبيهة باملجتمعــات الواقعيــة،
وتديــر املوقــع رشكــة لينــدن الب ،ومقرهــا ســان
فرانسيســكو بالواليــات املتحــدة .وكانــت الســلطات
يف أملانيــا أعلنــت أنهــا تحقــق يف قضيــة تتعلــق
بانتهــاك افــرايض يف نفــس املوقــع بعدمــا تلقــت
عــدة صــور لطفــل كارتــوين يتعــرض العتــداء مــن
شــخص بالــغ .وبالرغــم مــن أن الشــخصيتني مــن
اخــراع بــر ،إال أن العمــل ميكــن أن يتعــارض
مــع القوانــن األملانيــة الخاصــة بحاميــة األطفــال.
وبعدمــا بــدأت الســلطات األملانيــة تحقيقاتهــا،
أصــدرت الرشكــة القامئــة عــى املوقــع بيان ـاً تديــن

فيــه اإلســاءة إىل األطفــال .وقــال القامئــون عــى
املوقــع يف بيانهــم ،إنهــم يتعاونــون مــع الجهــات
املســؤولة عــن تطبيــق القانــون ،وأنهــم طــردوا
اثنــن مــن املشــاركني يف الحادثــة االفرتاضيــة
مــن املوقــع .وقــال مؤســس املوقــع والرئيــس
التنفيــذي للرشكــة املرشفــة عليــه ،يف مقابلــة ،إن
نشــاطات ســكند اليــف يجــب أن تخضــع للقوانــن
املســتخدمة يف الواقــع ،ويقــول الربوفســور يف كليــة
القانــون يف جامعــة رتغــرز يف نيوجــريس األمريكيــة:
يهتــم النــاس مبلكيتهــم وتكامــل شــخصيتهم ،ولكــن
يف العــامل االفـرايض ،هــذه املصالح ليســت ملموســة
إذ أنهــا تقــوم عــى معلومــات غــر ملموســة وعــى
برامــج إلكرتونيــة ،وأضــاف أن بعــض النشــاطات
االفرتاضيــة تنتهــك القانــون ،مثــل االتجــار يف
بطاقــات االئتــان املرسوقــة ،موضحــاً أن بعضهــا
اآلخــر ،مثــل الرسقــة االفرتاضيــة وجرائــم الجنــس
يصعــب تحديدهــا ،وإن كان مــن املمكــن أن
تتســبب يف مشــاكل وقلــق حقيقــي بالنســبة
للمســتخدمني .ويذكــر أن محــاكاة العنــف والرسقــة
باتــت جــز ًءا مــن الواقــع االفــرايض ،وال ســيام يف
ألعــاب الكومبيوتــر ،وتتعــدى تلــك الســلوكيات يف
بعــض األوقــات الخطــوط الحمــراء بحســب رأي
العاملــن يف مجــال األلعــاب اإللكرتونيــة .ففــي
عــامل الطائــرات الحربيــة ،وهــو أكــر األلعــاب
عــى اإلنرتنــت شــعبية ،حيــث يشــارك فيــه ٨
ماليــن شــخص مــن جميــع أنحــاء العــامل ،أصبحــت
بعــض مناطــق هــذا العــامل الخيــايل منفلتــة ،بحيــث
يشــر بعــض املســتخدمني أنهــم يخشــون دخولهــا
وحدهــم .فعصابــات مــن الشــخصيات الكرتونيــة
تالحــق املســافر الوحيــد ،وتقتلــه وتــرق ممتلكاتــه
االفرتاضيــة .قبــل عامــن ،قبضــت الســلطات اليابانية

عــى رجــل يحمــل
سلســلة املرسوقــات
االفرتاضيــة يف لعبــة إلكرتونيــة
أخــرى عــن طريــق اســتخدام برامــج
إلكرتونيــة لهزميــة ورسقــة الشــخصيات يف اللعبــة
ثــم يبيــع املرسوقــات االفرتاضيــة بأمــوال حقيقيــة،
وبالرغــم مــن أن بعــض شــخصيات العــامل االفـرايض
بريئــة ،إال أن بعضهــا اآلخــر تتعاطــى املخــدرات
وتــيء لآلخريــن مــن البــر .ووجــدت إحــدى
املســتخدمات لـــسكند اليــف نفســها جــارة غــر
مرغــوب فيهــا لنــاد للمامرســات غــر الرشعيــة
تحــت الســن القانــوين .وحاولــت الســيدة إلغــاء
النــادي عــن طريــق رشاء األرض االفرتاضيــة
ويذكــر أن ســكند اليــف جــذب أعــدادا ً كبــرة
مــن النــاس الســتخدامه .فالســناتور الســابق مــن
شــال كاليفورنيــا ،وهــو واحــد مــن املرشــحني
الدميقراطيــن النتخابــات الرئاســة قــد فتــح مق ـرا ً
افرتاضيــاً لحملتــه االنتخابية،كــا أسســت وكالــة
رويــرز لألنبــاء وغريهــا مــن الــوكاالت مكاتــب
افرتاضيــة .وطــورت إي يب أم فضــا ًء افرتاضيــاً
لشــخصيات العاملــن .وأصبحــت املالديــف أول
دولــة تفتــح ســفارة يف ســكند اليــف ثــم تبعتهــا
الســويد ،ويبقــى أن الســؤال الخــاص مبــا هــو عمــل
إجرامــي يف الحقيقــة االفرتاضيــة معقــد للغايــة
بســبب الخالفــات بــن الــدول حــول مــا هــو قانــوين
يف الواقــع .فعــى ســبيل املثــال اإلســاءة االفرتاضيــة
لألطفــال ليســت جرميــة يف الواليــات املتحــدة،
ولكنهــا تدخــل يف نطــاق غــر قانــوين يف عــدد مــن
الــدول األوروبيــة.
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نسل الكرام
إعداد :
سلطان العامري

رب العالمينـــــا
تعالـــى اهلل
ُّ
ْ
و َن ْح َمــــدهُ ونشكــــر و ُنثنِـــي
والع َ
طايا
حبانـــا بالمواهـــب
َ
سألتـــك لإلمــــارات سالمـــــًا
فرد الكيـــد في نحر األعادي
وسلـــم قـــادة أســـدًا ُأبــــاة
ٌ
ٌ
وعـــدل
موازين
إذا حكمـــوا
أيادي الخير بالخيرات ُم َّد ْ
ت
ُ
نجم
خليفة ذو األيادي البيض
ٌ
محمد يا بن راشد ُد ْمت ِحصنًا
نشر َ
ت مكارمًا وحفظت عهدًا
ْ
وعشت ترى الحياة حياة عِ ز
شرفت نس ً
س َ
ال
ل الكرام
فيا َن ْ
ُ
صدق
ورثت المجد عن آباء
ٍ
يوم
تقود المجد يومًا بعد
ٍ
وخ
تقدمت المسيرة في
شم ٍ
ُ
إمــــارات التميــــز أنـــت فخـ ٌر
مجد
إذا قالــوا دبي قلت:
ٌ
وإن قالوا اإلمارات تباهي
(إكسبو) يا دبي أتاك سعيًا
أيادي الخير كنت لها إمامًا
بحمد اهلل قد حزت المعالي
وشعبك ليس يرضى بالدنايا
سألت اهلل أن ُيبقي رجاال
ٌ
مكرمات
لهم في كل يوم
هي األيام سط ٌر بعد سط ٍر

لعــــزتــه نخــــر مسبحينـــــا
عليــــه راكعيــــن وساجدينا
رب المحسنينا
فحمدًا أنت
ُّ
وأمنــــا من شرور الحاسدينا
وأخرجـــنا بفضلــك سالمينا
لغير اهلل ما خفضوا الجبينا
ْ
فوعد الصادقينا
وإن وعدوا
ُ
تطـــوف في ديار المعوزينا
ّ
َ
تألـــق في سماء الصاعدينا
ألمــر الديــن والدنيـــا أمينا
وكنــت لزايد عضدًا ُمعينا
فصنت كرامة اإلنسان فينا
أبوك البر راشد لن يهونا
وتورثــــه البنيــــن النابهينا
إلى الغاليات تستبق السنينا
ومن للمجد مِ ثلك أن يكونا
لهـــا في األولين واآلخرينا
محمد حصنًا حصينا
بناه
ُ
أقول :خليفة بهر العيونا
ونجمك كان بالفوز قمينا
وخيلك في مرابعها صفونا
األمجاد أنت لها قرينا
هي
ُ
ولكن للعلى يرقى متونا
حماة عريننا دنيا ودينا
ٌ
وآيــــــات تســــــــر اآلملينــــا
ط ْ
َخ َ
ط َ
ت سجلهـــا للعاملينــــا

شعر :إسماعيل محمود عبداهلل
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كيف
أسافر
كيف أسافر وأنا ادري بالمشاعر تخون

وكيف أشوف النهاية والبداية سفر

وكيف أسافر وأعانق دمع هاك العيون

كفوف ودعتني بحذر
وكيف ألمس
ٍ

وكيف أشوفك لغيري ياحبيبي تكون

وكيف تلعب كفوفه في خصال الشعر

كل ما أقول بكره يا حبيبي تهون

فات

قصر

عيون تطمع إنك تكون
تبتعد عن
ٍ

حلمها اللي ربا بين الجفون وكبر

ياخطاوي رحلتي فوق حد الظنون

ياعيون تالشى دمعها من القهر
ٍ

أمهليني أضمه فوق صدري بجنون

عمري اللي فات لحظه وضمتي له عمر

يوم

وموعد

اللقيا

شعر :مبارك الدردا المري
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ركن المالعب

الالعب الكويتي جاسم يعقوب:

المغفور له الشيخ زايد
قمة العطاء والكرم

جاسم يعقوب اسم ونجم ساطع في سماء الرياضة وكرة القدم خاصة ،حاز على شهرة كروية خليجية وعربية ،حب الناس كان أسمى أهدافه
حصل عليه بما قدمه للكرة الكويتية والخليجية ،كان لنا لقاء مع هذا النجم الكروي الالمع الذي حضر افتتاح دورة صقر الرمضانية لتكريمه في
يوبيلها الفضي وقال:

حوار :مبارك المري  /تصوير :مصطفى ايبي

التكريــم اليــوم هــو أحــد األوســمة الرياضيــة الغاليــة التــي حــزت عليهــا يف
حيــايت الرياضيــة ،وهــي دعــوة كرميــة أعتــز بهــا وأتقــدم بالشــكر والتقديــر
لصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي حاكــم رأس الخيمــة
 ،واللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس
الخيمــة ،والشــعب اإلمــارايت عامــة ،ورأس الخيمــة بشــكل خــاص .
الهدف رعاية الشباب
مضيفــاً إن هــدف الــدورة ليــس الــكأس والجوائــز بقــدر مــا هــي حاميــة
ورعايــة الشــباب ،وهــذا مــا ســاعد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى
التقــدم واالزدهــار.
فاألهــداف الســامية للــدورة هــي ســبب نجاحهــا ،لذلــك نقــول هنيئـاً لشــعب
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اإلمــارات بحكومتهــم الرشــيدة ،وملــا يولونــه ألبنائهــم مــن اهتــام يصــب يف
مصلحتهــم يف آخــر املطــاف ،وهنيئ ـاً ألهــايل رأس الخيمــة بحكامهــم القواســم
الك ـرام ،ملــا يقدمونــه مــن اهتــام ورعايــة كرميــة  ،أنــا هنــا للمــرة الثانيــة
أحــر وأشــارك إخــواين وأهــي يف دورة صقــر الرمضانيــة ،والتكريــم اليــوم
يشــعرين بســعادة ال توصــف ويضــاف لســجيل ،حيــث أجــد نفــي اليــوم بينكم
أخ ـاً وزمي ـاً وكأين أحــد أبنــاء اإلمــارات ،ملــا أملســه مــن معــزة يف عيــون أهــل
اإلمــارات ومــا يكنــه يل الشــعب اإلمــارايت مــن مــودة ومحبــة.
ولــن أنــى زايــد قمــة العطــاء مــا حييــت ،فمبــادرة املغفــور لــه الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان – رحمــه اللــه – عندمــا دهمنــي املــرض ورشفنــي
باتصالــه الكريــم ،وهــو ليــس بغريــب عــى رجــل العطــاء ،هــذا االتصــال الــذي

,,
ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

هدف دورة صقر
األساسي
رعاية الشباب

المرعب يف رأس الخيمة

عــرض يل فيــه العــاج عــى نفقتــه الخاصــة هــو مــا جعــل لإلمــارات العربيــة
املتحــدة مكانــة عاليــة يف قلــب جاســم يعقــوب وهــو مــا يعكــس محبتــي
وافتخــاري بحكومــة وشــعب اإلمــارات العربيــة املتحــدة الحبيبــة.
عودة جديدة
إن شــاء اللــه لــن أغيــب عــن دولــة اإلمــارات  ،واليــوم مــن خــال منربكــم
الكريــم أهنــئ دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حكومــة وشــعباً عــى النجــاح
الباهــر والتقــدم الكبــر الــذي تشــهده البــاد يف ظــل الحكومــة الرشــيدة ،وعــى
رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان وإخوانــه الحــكام
األكارم.
وأمتنــى مــن اللــه العــي القديــر أن ميــن علينــا بشــفاء والدنــا صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان الشــفاء العاجــل وأن يلبســه لبــاس الصحــة
والعافيــة.
ويف الختــام ال يســعني إال أن أشــكر كل محبــي جاســم يعقــوب وأتقدم بالشــكر
والتقديــر لصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي حاكــم رأس
الخيمــة ،واللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ،ونــادي ضبــاط الرشطــة ،وأهــل رأس الخيمــة ،وجميــع القامئــن
عــى تنظيــم هــذه الــدورة مــن إعالميــن ولجــان منظمــة ،ومجلتكــم مجلــة
«العــن الســاهرة» والقامئــن عليهــا ،وأمتنــى التوفيــق لجميــع الفــرق املشــاركة.
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غادر الملعب وترك المستطيل األخضر ما يقارب من  29عام ًا إال أنه
الزال محتفظ ًا بنجوميته وبريقه ،ووسائل اإلعالم المختلفة تتهافت
عليه وتحاصره ،والمعجبون يطاردونه .من النادرجداً أن تجد العب ًا أو
نجم ًا يعتزل منذ ثالثة عقود ويشارف عمره على أبواب  60عام ًا
ونجوميته الزالت راسخة واسمه يتردد في كل مكان ،إال أن جاسم
يعقوب الملقب بـــ ( المرعب) كسر كل األعراف ،حيث نالحظ صورته
عالقة باألذهان ومكانته راسخة بالقلوب ،وموهبته جعلت الكثيرين
يعشقون كرة القدم والنجوم الصغار جعلوه قدوة لهم بالمالعب،
شاهدناه أيام العز للكرة الكويتية ،وهو أحد صناع المجد للمنتخب
الكويتي ،تابعنا مسيرته الكروية عبر التلفاز ،كان مرعب ًا لحراس
المرمى ويخشاه المدافعون ،والمدربون يدركون أنه الخطر ،ونتيجة
المباراة مرتبطة بقدمه ،وقد قال عنه المدرب ماريو زاغالو البرازيلي:
عندما حضرت للكويت لم أتصور أن هناك العب ًا بالشرق األوسط بهذا
المستوى ،إنه العب من الطراز األول .ووصفه من قبل بروشتش أنه
يمتلك ثالث أرجل :القدم اليمنى ،واليسرى ،ورأسه .والمعلق الشهير
يوسف سيف قال :لن تنجب المالعب الكويتيه مثل جاسم يعقوب .
جاسم يعقوب المولود في الخامس والعشرين من أكتوبر عام
 1953كان أحد أبرز الالعبين في الحقبة الذهبية لنادي القادسية
والمنتخب الكويتي ،يتميز بضربات الرأس واللعب بالقدمين ،مثل
منتخب بالده منذ عام  1972وأسهم بتحقيق العديد من اإلنجازات
واأللقاب ،حقق مع المنتخب الكويتي كأس الخليج ثالث مرات ،والفوز
بكأس آسيا عام  ،1980ووصل بالمنتخب الكويتي لكأس العام
بأسبانيا ،وشارك في أولمبياد موسكو .وفي استفتاء لقناة دبي
الرياضية حاز على لقب أسطورة دورات الخليج ،كما حاز على الحذاء
الذهبي ،وكرم بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي،
وحقق بطولة الدوري الكويتي خمس مرات ،وكأس األمير أربع مرات،
باإلضافة إلى فوزه بهداف الدوري الكويتي عدة مرات  .إنجازاته تتحدث
عن نفسها ،وخالل مسيرته الكروية لم نشاهده يرتكب خطأ شنيع ًا أو
يعترض على قرار الحكم أو يعتدي على زميل أو يتطاول على أحد
فظل سجله نظيف ًا.
كان باإلمكان أن يستمر بالمالعب إلى فترة أطول ،ولكنه تعرض
إلى شلل نصفي لينقل إلى أمريكا ليتلقى العالج ،وعند عودته بعد
رحلة العالج استقبل استقبا ًال شعبي ًا كبيراً ،وأهديت إليه أغنية للفنان
عبدالكريم عبدالقادر (متى تعود الجوهرة) .وفي  25مارس 1985
أقيمت مباراة اعتزاله أمام لزمالك المصري بمشاركة نجوم العرب،
ووصف يوم اعتزاله باليوم الحزين.
وعلى هامش الحفل االفتتاحي لبطولة صقر الرمضانية كان جاسم
يعقوب وسط الحضور لتتاح لنا الفرصة بمصافحة النجم الكبير
وليضيف حضوره البهجة للجماهير الرياضية ،فشكراً للجنة المنظمة
على دعوتهم الكريمة لالعب الكبير.
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حاكم رأس الخيمة ونهيان بن مبارك و الشيوخ يحضرون حفل زفاف حمد سلطان القاضي

حرض صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
رأس الخيمة و معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب
وتنمية املجتمع حفل الغداء الذي أقامه سعادة سلطان عبدالله سليامن القايض
مبناسبة زفاف نجله حمد اىل كرمية السيد احمد عبدالله عيل عبدالله الحضوب.
كام حرض الحفل الذي أقيم يف صالة األفراح الكربى يف فندق رأس الخيمة الشيخ
أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة املوانئ والجامرك رئيس املنطقة الحرة

والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رأس
الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ احمد بن سامل القاسمي والشيخ جامل
بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي
نائب مدير عام رشكة أسمنت االتحاد برأس الخيمة والشيخ محمد بن نهيان بن
مبارك ال نهيان إىل جانب عدد من كبار املسؤولني والشخصيات وأعيان ووجهاء
القبائل والبالد واملدعوين ولفيف من أهل وأصدقاء العريس.

شيوخ القواسم
يحضرون أفراح نقي والغافري

حرض الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة
الجامرك واملوانئ رئيس املنطقة الحرة برأس الخيمة،
والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي،
والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي،
حفل العشاء الذي أقامه اإلعالمي عبدالرحمن
عبدالله نقي البستيك مبناسبة زفاف نجله املهندس
بدر إىل كرمية السيد إبراهيم راشد عبيد الغافري.
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كام حرض الحفل الذي أقيم يف قاعة الصقر يف
فندق رأس الخيمة عدد من املسؤولني والشخصيات
واإلعالميني وأبناء القبائل واملدعوين ولفيف من
أصدقاء وأهل العريسني.
وقدمت فرق جمعية الشحوح للرتاث الوطني بأبوظبي
وجمعيتي رأس الخيمة والرمس للفنون والرتاث
الشعبي لوحاتها الرتاثية الشعبية.

القاضي عبد الناصر
الشحي ينال الماجستير

حصل القايض
عبد النارص محمد أحمد الشحي رئيس محكمة
مبحكمة أم القيوين االبتدائية عىل شهادة املاجستري
بتقدير امتياز من جامعة زايد  ،عن أطروحته
(جرائم العنف األرسي يف دولة اإلمارات ودور
الترشيعات القانونية يف معالجتها ).
ألف مربوك  ،مع أجمل األمنيات القلبية بدوام
التوفيق ،
وتهنئة خاصة من النقيب ثائر النجار.

ختام فعاليات أسبوع المواصالت المدرسية

شهد الشيخ سلطان بن جامل بن صقر القاسمي مدير ادارة شؤون املواطنني بالديوان األمريي يف رأس الخيمة ،
حفل ختام فعاليات أسبوع املواصالت املدرسية  ،والذي أقيم عىل مرسح املركز الثقايف  ،تحت رعاية سمو الشيخ
محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة  ،وبتنظيم من مواصالت اإلمارات يف رأس الخيمة بدورتها
الثامنة عرشة تحت شعار ( سالمتهم تهمنا ).شملت الفعاليات التي نظمت عىل مدار األسبوع محارضات وندوات
إرشادية تهدف إىل التوعية بأهمية السالمة املرورية لطلبة املدارس  ،وذلك بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة
التعليمية وإدارة املرور والدوريات يف رشطة رأس الخيمة ومنطقة رأس الخيمة الطبية وأكادميية رأس الخيمة
للقيادة .وأشاد عبيد راشد الربييك مدير مواصالت اإلمارات فرع رأس الخيمة بجهود العاملني باملؤسسة وتفانيهم
وإخالصهم يف العمل  ،مركزا ً عىل أهمية توافر عنرص السالمة واشرتاطاتها يف سبيل توفري بيئة آمنة ومثالية للطلبة
أثناء استخدامهم للحافالت املدرسية .وأكد الربييك عىل امليض قدماً من أجل توفري كل سبل الراحة والطأمنينة
للطلبة وفق مواصفات السالمة اآلمنة  ،وتوجه بالشكر الجزيل إىل جميع الجهات املتعاونة مع املؤسسة  ،والتي
ساهمت يف إنجاح أسبوع املواصالت املدرسية .ويف نهاية الحفل قام الشيخ سلطان بن جامل بن صقر القاسمي
يرافقه عبيد الربييك بتكريم السائقني واملرشفني واملوظفني املتميزين والجهات واألشخاص املتعاونني.

الماجستير للنقيب راشد الخاطري

يتقدم العقيد سليامن محمد الكيزي رئيس
مركز رشطة الشامل الرمس بأسمى التهاين
والتربيكات إىل
النقيب راشد محمد بورقيبه الخاطري مدير
فرع املعلومات األمنية مبركز رشطة الرمس ،
مبناسبة حصوله عىل درجة املاجستري بتقدير
امتياز يف إدارة األعامل من جامعة العلوم
الحديثة.
ألف مربوك  ،مع أجمل األمنيات القلبية باملزيد
من التقدم والنجاح يف سبيل خدمة الوطن الغايل.

 200العب والعبة في برنامج فيصل بن صقر القاسمي للتايكوندو

عبد العزيز الدوسري مالزم ًا

استقبل برنامج سمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي الصيفي السابع للتايكوندو والكاراتيه  ،والذي يقام تحت إرشاف
مركز الخياموي للتايكوندو والكاراتيه  200العب والعبة يف فرعي الربنامج مبقره الرئييس يف املركز مبنطقة املعرييض ،
والصالة الرياضية التابعة ملنطقة رأس الخيمة التعليمية يف الظيت.وعرب خميس راشد الشمييل مدير املركز عن شكره
الجزيل لسمو الشيخ فيصل بن صقر القاسمي عىل دعمه للربنامج للعام السابع عىل التوايل  ،واملؤسسات اإلعالمية وأولياء
أمور الطلبة عىل مساهمتهم يف إنجاح الربنامج .وأشار الكابنت عيل محمد حاجي نائب مدير املركز إىل أن الهدف من
الربنامج هو ملء أوقات فراغ األبناء بإكسابهم مهارات وأساسيات اللعبة.

أصدق التهاين والتربيكات إىل
املالزم عبد العزيز يوسف الدورسي من
مرتب اإلدارة العامة للعمليات املركزية قسم
الخدمات املساندة مبناسبة ترقيته إىل رتبته
الجديدة ..ألف مربوك وإىل املزيد من التقدم
واالزدهار والرقي.

بن سميط موظف ًا متميزاً
كرم العقيد أحمد سعيد منخس ،
مدير إدارة املوارد البرشية ،املساعد أول
راشد سامل عيل بن سميط من إدارة
املوارد البرشية ،و ذلك الختياره
( املوظف املتميز ) للربع الثالث
من العام الحايل وحرصه وتفانيه يف أداء
واجباته وظهوره
بصورة مرشفة يحتذى بها.

محمد طاهر عريف ًا
زمالء العمل
يهنئون
العريف محمد
عيل طاهر
مبناسبة ترقيته
إىل رتبته الجديدة
 ..ألف مربوك.

زفاف إبراهيم المنصوري
يتقدم األهل واألصدقاء
بأسمى التهاين القلبية
إىل أحمد إبراهيم
سامل غريب املنصوري،
مبناسبة زفافه إىل كرمية
محمد حمد خميس
املزروعي  ..ألف مربوك.
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اتخاذ القرار الشرطي...الماهية ...والواجب

جهاز الشرطة أصبح
مطالب ًا بتوفير المناخ
األمني  ،وال يتحقق هذا إال
بقائد واع وقرار صائب
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لو نظرنا إلى اتخاذ القرارات في معظم عمليات الشرطة لوجدنا
أنها مباراة بين خصمين :طرف ينفذ القانون (الشرطة) وطرف آخر
خارج على القانون (عناصر اإلجرام) ،وكل قرار من جانب الشرطة
يفتح فرصًا لقرارات أخرى أمامها ،كما أنه يغلق في نفس الوقت
أبوابًا وفرصًا كثيرة كانت متاحة.
لهذا فإن القرار الشرطي المواجه ألي مشكلة أمنية ،يجب أن
يتخذه قائد ينظر إلى األمام ،وأن يفحص بدقة في الماضي
والحاضر حتى يمكن له أن يقدر االحتماالت المبكرة للمستقبل.
إن تقدير القيادة يكمن في توفير القدر الالزم من المعلومات
المنظمة التي يسهل استرجاعها عند الضرورة .هنا يجب أن نلفت
النظر إلى ضرورة أن يراعي متخذ القرار أن تكون قراراته موضوعية،
مبنية األحكام على أساس من الحقائق  ،وأن يكون النظر إلى
األمور التي تتصل بالمستقبل نظرة احتمال ،ال نظرة تأكد.
أبناء «العين الساهرة»...
إن من أكثر األمور التي ترهق عزم المرؤوسين وتفقدهم الثقة
“التردد” ألن أي تردد في اتخاذ قرار يعني عدم القدرة على التميز
والتنفيذ لهذا فإنني أهيب بكل مسؤول في موقعه أن ينمي
القدرة على التميز والتنفيذ في نفسه ،وأن يملك القدرة على
التفريق والتفضيل في القرارات ،وإنها عملية يمكن تنميتها
بالتدريب والتعلم.
أبناء «العين الساهرة»...
إن الرجل األكثر خبرة هو األقدر على إصدار القرارات الصائبة ،وإذا كنا
نطالب بأن يعتمد متخذ القرار على ملكاته وخبراته ،فإنه يجب أن
ننبه إلى ضرورة المشاركة الجماعية في صنع القرار ،والتي يثيرها
حقًا إشراك الخبراء ،فاالتجاه الغالب في عالم اليوم أن يكون بين
هؤالء الخبراء العلماء المتخصصون لتغطية الجوانب النظرية
والفلسفية ألي مشكلة تحتاج إلى قرار صائب.
أبناء «العين الساهرة»...
جهاز الشرطة اآلن أصبح مطالبًا بتوفير المناخ األمني  ،وال يتحقق
هذا إال بقائد واع وقرار صائب.
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