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العين الساهرة
منارة وهاجة
تنير لرجال األمن
والمؤسسة الشرطية
طريقهم ببصيرة
ثاقبة وخطوات ثابتة
تمتد جذورها الراسخة
في األرض منذ سنين
قاربت العشرين

منذ ثمانية عشر عامًا مضت وهي تصدر بانتظام دون توقف  ،مرت بفترات
عصيبة لكنها لم تتوقف  ،وواصلت عطاءها الثري دون انقطاع لترفد القراء
بمزيد من الثقافة األمنية والقانونية واالجتماعية  ،حتى باتت مرجعًا يعتد به
في األوساط األكاديمية األمنية أو غيرها ،تناولت خالل مسيرتها الطويلة العديد
من الدراسات والبحوث والمقاالت القيمة التي ساعدت على توفير المعلومة
الدقيقة ،وفي مختلف مناحي الحياة لترسم نهجًا ثابتًا  ،كان الفضل فيه يعود
إلى اهلل عز وجل ،ثم الدعم المتواصل والحقيقي من لدن اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الموقر.
عملت على معالجة قضايا مهمة تتعلق بالجانب األمني واالجتماعي  ،وكرست
صفحاتها لنقاشات حيوية  ،استطاعت عبرها من إيجاد حلول إيجابية لعدة قضايا
تتعلق بالشأن األمني  ،برزت من بين عدة مجالت أمنية تصدر في البالد وكان
لها السبق بإجراء حوارات عدة مع قادة األمن في البالد لتوضيح مواقف معينة
وترسيخ ثقافة القانون  ،نحو الحفاظ على صورة األمن الذي تعيشه البالد .
دأبت منذ بداياتها على رسم مسارات واضحة لم تحيد عنها ،التزامًا بنهج وزارة
الداخلية الموقرة وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،واالستراتيجية التي تطبقها الوزارة ،ناهيك
عن توجيهات اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس
الخيمة المشرف العام للمجلة ،ولدت لتبقى منارة خالدة مضيئة في ميادين
اإلعالم األمني  ،ال تقل أهمية عن وسائل اإلعالم األخرى األمنية منها والعامة في
خدمة المجتمع ،ونقل الحقائق بموضوعية وشفافية تامة .
العين الساهرة وفي عيدها (التاسع عشر) ،الذي يحل علينا بألق جديد يضاف إلى
تألقها السابق  ،ال يسعها والعاملون فيها على اختالف مسمياتهم وتوصيفات
أعمالهم ،إال أن يتقدموا لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه اهلل) وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي وإخوانه الحكام  ،والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،واللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام شرطة رأس الخيمة ،وكل أبناء الوطن والقراء الكرام ،بالتهنئة بهذه
المناسبة سائلين اهلل عز وجل ومعاهديه ومعاهدين الجميع على االستمرار
بالعطاء  ،ومواصلة المسيرة التي بدأناها ولن تتوقف بإذن اهلل  ،نحو تقديم
كل ما هو مفيد ونافع من المواضيع  ،وكشف الحقائق التي تتعلق بالجريمة
وتبيانها ودراستها  ،والوصول إلى الحلول لمكافحتها والقضاء عليها بجهد
مخلص ووطني  ،لتبقى اإلمارات واحة األمن واألمان كما عهدناها بفضل
الجهود والسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.
«العين الساهرة» منبركم الحر الداعم لكل خير يقدم من أجل الوطن
والمواطن ،والحفاظ على المكتسبات التي كرسها اتحادنا الميمون  ،العين
الساهرة منارة وهاجة تنير لرجال األمن والمؤسسة الشرطية طريقهم
ببصيرة ثاقبة وخطوات ثابتة تمتد جذورها الراسخة في األرض منذ سنين قاربت
العشرين.
كل عام والجميع بألف خير  ،ونحو مزيد من األمن واألمان والرفاهية واألعياد.
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قائد عام شرطة
رأس الخيمة يلتقي
بمدير عام المشاريع
الهندسية بوزارة الداخلية
اســتقبل اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي
قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة الوفــد الزائــر مــن وزارة
الداخليــة برئاســة العقيــد دكتــور مهنــدس ســيف حمدان
الكعبــي مديــر عــام املشــاريع الهندســية ،بحضــور
العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة ومنــذر محمــد بــن شــكر مديــر عــام بلديــة
رأس الخيمــة وعــدد مــن املــدراء العامــون وكبــار ضبــاط
الرشطــة .وقــام العقيــد دكتــور مهنــدس ســيف الكعبــي
خــال اللقــاء بعــرض خطــة املشــاريع الهندســية الحديثــة
الخاصــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة خــال
الفــرة القادمــة  ،كــا تــم اســتعراض املــروع الجديــد
إلقامــة فنــدق خمــس نجــوم ومبنــى جديــد لنــادي
ضبــاط الرشطــة مبختلــف مرافقــه الحديثــة والتــي يتوقــع
أن تنطلــق األعــال فيــه مطلــع العــام املقبــل  ،مؤكــدا ً
رضورة بنــاء وتشــييد مبــاين تتــاءم مــع التطــور الجــاري
يف مجــال املنشــآت والتكنولوجيــا الحديثــة ،حتــى نتمكــن
مــن مواكبــة النهضــة العمرانيــة والتطــور يف الدولــة،

شرطة رأس الخيمة توقع مذكرة تفاهم مع حملة أبناء السويدي للحج والعمرة

وقعــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
بقاعــة االجتامعــات ،مذكــرة تفاهــم مــع حملــة
أبنــاء الســويدي للحــج و العمــرة و مواســم
للعطــات ،بهــدف دعــم روابــط التعــاون والرشاكــة
6

فض ـاً عــن توفــر التقنيــات الحديثــة الداعمــة ملشــاريع
الرشطــة الهندســية بجميــع إداراتهــا وأقســامها ،مــع
رضورة مراعــاة معايــر األمــن والســامة ضمــن برامــج
الخطــط الهندســية املســتقبلية.
ويف ختــام اللقــاء أثنــى اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن
صقــر القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة بالجهــود
املقــدرة التــي تقــوم بهــا وزارة الداخليــة تحــت مضلــة
وتوجيهــات الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد بــن

ســلطان آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الداخليــة  ،حيــث يشــجع ســموه دامئــاً عــى االرتقــاء
بجهــاز الرشطــة والوصــول بــه إىل املراتــب العليــا يف
مختلــف النواحــي وتقــوم وزارة الداخليــة وفــق توجههــا
اإلسـراتيجي الرامــي إىل ضــان التوزيــع الف ّعــال للمــوارد
املاليــة والتقنيــة واملمتلــكات مــن خــال نــر ثقافــة
الجــودة يف األداء وتقديــم أفضــل الخدمــات األمنيــة عــى
مســتوى الدولــة.
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يف مجــال خدمــات الســفر والحــج و العمــرة و
تنظيــم الرحــات ،حيــث وقــع مــن جانــب رشطــة
رأس الخيمــة ســعادة العميــد محمــد النــويب محمــد
نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،و مــن جانــب

حملــة أبنــاء الســويدي للحــج و العمــرة و مواســم
العطــات الســيد بطــي راشــد الســويدي مديــر
املؤسســتني ،وبحضــور عــدد مــن الضبــاط .
حيــث أوضــح العميــد محمــد النــويب محمــد بــأن
توقيــع هــذه املذكــرة يــأيت مــن منطلــق توطيــد
أوارص الرشاكــة و التعــاون وترســيخ العالقــة يف
تحســن وتطويــر خدمــات الســفر و الحــج و العمــرة
و تنظيــم الرحــات مبــا يحقق األهــداف االسـراتيجية
و املصلحــة العامــة للطرفــن ،و مبــا يحقــق تقديــم
أفضــل الخدمــات ملنتســبي الرشطــة و أرسهــم.
وأضــاف نائــب القائــد العــام بــأن ذلــك يــأيت وفــق
سياســة واس ـراتيجية وزارة الداخليــة ،الراميــة لبنــاء
رشاكات داخليــة و خارجيــة لتحقيــق األهــداف وفــق
خططهــا املوضوعــة ،كــا أنهــا تعتمــد عــى دليــل
الــراكات ،و تــم تصنيــف هــذا الدليــل إىل فئتــن
(رشيــك اس ـراتيجي و رشيــك تشــغييل) ،وهــذا مــا
حققتــه رشطــة رأس الخيمــة خــال العــام املــايض و
مســتمرة يف تطبيقــه مــن بدايــة العــام الحــايل ملــا
فيــه املصلحــة العامــة.
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نائب القائد العام يكرّم الطلبة المرشحين الموفدين
إلى أكاديمية العلوم الشرطية في دبي والشارقة ...
كـ ّرم العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عام
رشطــة رأس الخيمــة ،الطلبــة املرشــحني املوفديــن
مــن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة إىل
أكادمييــة العلــوم الرشطيــة يف ديب والشــارقة ،وذلــك
بحضــور العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة،
وعــدد مــن الضبــاط.
ويــأيت هــذا التكريــم يف إطــار سياســة و اسـراتيجية
وزارة الداخليــة الراميــة لبنــاء رشاكات داخليــة

و خارجيــة تهــدف إىل توفــر اإلســناد والدعــم
املطلــوب ،لتحقيــق األهــداف املنشــودة وفــق
خططهــا املوضوعــة ،كــا يعتــر تحفيــزا ً وتقديــرا ً
وعرفانـاً لجهودهــم املتميــزة واملقــدرة التــي بذلوهــا
خــال فــرة التحاقهــم بأكادمييــة العلــوم الرشطيــة.
وقــد أشــاد العميــد النــويب بالتعــاون القائــم بــن
رشطــة رأس الخيمــة واألكادمييــات الرشطيــة بــديب
والشــارقة ،مؤكــدا أن هــذا التعــاون ســيصب يف
نهايــة األمــر لتحقيــق املصلحــة العامــة ،مبــا يضمــن

ويســهم يف حفــظ األمــن والنظــام.
ويف ختــام التكريــم ســلّم العميــد محمــد النــويب
شــهادات التقديــر للخريجــن ،و متنــى لهــم
االســتفادة مــن املعلومــات واملهــارات املكتســبة
التــي قدمــت لهــم يف األكادمييــات الرشطيــة ،مؤكــدا ً
رضورة تطبيــق مــا تعلمــوه مــن علــوم ومعــارف
يف امليــدان العمــي ،ويف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة
حســهم األمنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي ،متمنيـاً
لهــم كل التوفيــق والســداد يف خدمــة الوطــن.

٫ ...ويقوم بزيارة تفتيشية لمحطة الفحص الشامل
قــام العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة
بجولــة تفقديــة ملبنــى محطــة الفحــص الفنــي للمركبــات ((محطــة الشــامل))
بــرأس الخيمــة ،حيــث تــأيت هــذه الزيــارة ضمــن الربنامــج التفتييش الســنوي و
الهــدف االسـراتيجي السابـــع ( ضــان تقديــم الخدمــات اإلداريــة كافــة وفق
معايــر الجــودة و الكفــاءة و الشــفافية ) و تنفيــذا ً للمبــادرة االســراتيجية
(تعزيــز التفتيــش يف العمــل الرشطــي) حيــث رافقــه يف الزيــارة العميــد غانــم
أحمــد غانــم مديــر عــام العمليــات املركزيــة ،و العقيــد نــارص محمــد املطــر
مديــر إدارة ترخيــص اآلليــات والســائقني ،والرائــد ســعود أحمــد العاجــل
مديــر مكتــب نائــب القائــد العــام ،وعــدد مــن الضبــاط.
حيــث قــام العميــد محمــد النــويب باالطــاع عــى ســر العمــل يف املحطــة و
اإلجـراءات املتبعــة بــه ،و الخدمــات املقدمــة للجمهــور ،وقــد أكــد نائــب قائد
عــام رشطــة رأس الخيمــة 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 املقدمــة
للجمهــور ،وفــق أفضــل املامرســات املطبقــة و املنفــذة عــى مســتوى الــوزارة.
كــا اســتعرض نائــب القائــد العــام آليــة التواصــل مــع املراجعــن واملبــادرات
التــي تــم تنفيذهــا ،موجهــاً بــرورة إيــاء املتعاملــن االهتــام األكــر
والحــرص عــى إنجــاز معامالتهــم بــأرسع وقــت ممكــن.
العدد ( ) 1
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ورشة حول سياسة التدقيق في العمل الشرطي
رسيــة والتميــز يف
يف إطــار الخطــة االس ـراتيجية لتحقيــق أقــى درجــات الخصوصيــة وال ّ
األداء املهنــي والتطويــر العمــي ،يف مختلــف القيــادات واإلدارات العامــة عــى مســتوى
الدولــة ،تــم عقــد ورشــة عمــل حــول سياســة التدقيــق يف العمــل الرشطــي وعالمــات
حاميــة البيانــات واملعلومــات برشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك بحضــور العميــد محمــد النــويب
محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،وعــدد مــن املديريــن العامــن ،واملقــدم
عــي محمــد القــريص مديــر إدارة االسـراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة ،حيــث
حــارض فيهــا النقيــب أحمــد التميمــي مــن اإلدارة العامــة لالســراتيجية وتطويــر األداء
بالــوزارة .وتــأيت الورشــة انطالقـاً مــن خُطــة إسـراتيجية وزارة الداخليــة الهادفــة إىل العمــل
بف ّعاليــة لتحقيــق غايــة الوصــول إىل أعــى مســتوى مــن التميــز يف الخدمــات األمنيــة،
لتكــون دولــة اإلمــارات إحــدى أفضــل دول العــامل أمن ـاً وســامة  .حيــث تناولــت الورشــة
يف مجمــل مضمونهــا سياســة تصنيــف املخاطبــات الرســمية ،والنظــر حــول كيفيــة التعامــل
مفصــل حــول الحاجــة والــرورة
مــع خصوصيــة ودقــة املعلومــات ودورة حياتهــا ،مــع رشح ّ
التــي ألّ ّحــت إىل إنشــاء هــذه السياســة املســتحدثة يف تطبيــق العمــل الرشطــي وحاميــة
البيانــات واملعلومــات األمنيــة ،وكيفيــة صياغتهــا والعمــل عــى مراجعتهــا وتقييمهــا قبــل
اإلق ـرار واالعتــاد الرســمي ،لتطبيقهــا عــى أرض الواقــع.

دورة تدريبية للتغلب على ضغوط العمل

شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام املــوارد
والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة ،حفــل تخريج
(  ) 42ضابطـاً مــن مختلــف القيــادات الرشطيــة بالدولــة،
مــن املنتســبني املشــاركني يف دورة (إدارة التغلــب عــى
ضغــوط العمــل) ،مبعهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة،
وأرشف عــى تقدميهــا املهنــدس طــارق مبــارك الجوهــري.
وقــد أشــاد العميــد جــال الطــر بــرورة التدريــب،

وأهميــة الــدورات التدريبيــة يف مجــال العمــل التخصــي،
و أضــاف بــأن هــذه الــدورات تــأيت يف إطــار ســعي وزارة
الداخليــة لنــر اسـراتيجيتها الراميــة إىل صقــل و تطويــر
مهــارات منتســبيها ،مــن خــال تدريبهــم و تأهيلهــم
ليصبحــوا قادريــن عــى العمــل بالصــورة املطلوبــة ،و
عــى أكمــل وجــه.
الجديــر بالذكــر أن هــذه الــدورات تعقــد تحــت إرشاف

محارضيــن أكفــاء مبختلــف املجــاالت األمنيــة ،لتزويــد
منتســبي الجهــاز الرشطــي باملعــارف واملهــارات األمنيــة
التــي تعمــل عــى رفــع كفاءتهــم وتعــزز قدراتهــم مبــا
ميكنهــم مــن مواجهــة التحديــات والتداعيــات األمنيــة،
باإلضافــة إىل تحســن مســتوى األداء الوظيفــي إلحــداث
نقلــة نوعيــة تعــزز مــن مســرة التطويــر وتدفــع بالعمــل
الرشطــي نحــو مســتقبل أفضــل.

ورشة عمل استراتيجية حول مبادرات إدارة المعرفة

نظمــت األمانــة العامــة ملكتــب ســمو الوزيــر ،واإلدارة
العامــة لإلس ـراتيجية وتطويــر األداء بــوزارة الداخليــة،
ورشــة عمــل تثقيفيــة حــول رشح مبــادرات إدارة
املعرفــة ،بالتعــاون مــع القيــادة العامــة لرشطــة رأس
الخيمــة ،وذلــك للبــدء يف عمليــة إطــاق املبــادرات مــن
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العدد ( ) 1

خــال حــر املعــارف الضمنيــة والرصيحــة إلكرتوني ـاً،
لكافــة مجــاالت العمــل يف وزارة الداخليــة ،البالغــة ( 32
) مجــال عمــل ،وتحليــل االحتياجــات املعرفيــة إلطــاق
مبــادرات ( نــر ثقافــة املعرفــة ) ( ،بوابــة املعرفــة
) ( ،شــاركني معرفتــي الداخليــة) ( ،شــاركني معرفتــي

الخارجيــة ) ،بهــدف التبــادل املعــريف مــع الــركاء
واملورديــن ،وإعطــاء صالحيــات للمنســقني الســتكامل
إجــراء تغذيــة بوابــة املعرفــة الخاصــة بــكل مجــال.
وقــد حــر الورشــة عــدد مــن موظفــي القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة ،واإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون
األجانــب ،وإدارة الدفــاع املــدين ،وذلــك تطبيقــاً
لتوجيهــات وزارة الداخليــة يف اســراتيجيتها الداعيــة
إىل تفعيــل نــر ثقافــة املعرفــة ،حيــث جــاءت ورشــة
مبــادرات إدارة املعرفــة ،بهــدف إطــاق مبــادرات نــر
ثقافــة املعرفــة بــن جميــع القيــادات واإلدارات العامــة
بالدولــة ،وســعياً لنــر ثقافــة التميــز والعمــل عــى
ضــان تطبيقهــا ،مبــا يتفــق مــع الرؤيــة واألهــداف
املـراد تحقيقهــا ،مــن خــال تقديــم برامــج وورش أمنيــة
متميــزة تقــوم عــى مبــدأ ثقافــة املعرفــة والتميــز،
للوصــول إىل مــا يضمــن التقــدم واالرتقــاء بالعمــل
األمنــي وتطويــره ،والتميــز يف أداء الربامــج املعرفيــة
وإتقــان جودتهــا ،بتضافــر الجهــود املتمثلــة يف عقــد
مثــل هــذه الــورش يف ســبيل نــر مبــادرات املعرفــة
والتميــز ،تحقيقــاً لطموحــات الــوزارة وتطلعاتهــا.

محطة شرطية

تخريج أربع دورات
بمعهد تدريب الشرطة
انطالق ـاً مــن منهجيــة تحديــد االحتياجــات
التدريبيــة التــي تهــدف إىل ضبــط وتنســيق
عمليــة تحديــد االحتياجــات ،لتدريــب
وتطويــر املــوارد البرشيــة مبــا يضمــن وجــود
كــوادر برشيــة مؤهلــة ومدربــة قــادرة عــى
القيــام مبهامهــا ومســؤولياتها عــى أفضــل
وجــه.
خــ ّرج الرائــد ماجــد راشــد النقبــي مديــر
معهــد تدريــب الرشطــة باإلنابــة ،أربــع
دورات تدريبيــة هــي :دورة (التخطيــط
اإلداري وصناعــة األهــداف) عنــر نســايئ،
دورة ( الــوالء واالنتــاء الوظيفــي ) صــف
ضبــاط ،ودورة (تأهيــل املحقــق ) صــف
ضبــاط ،ودورة حقــوق اإلنســان عنــر
نســايئ ،كــا تــم تكريــم جميــع محــارضي
هــذه الــدورات وهــم :الدكتــور حســن
محمــد املقــداد ،والدكتــور جــال العبادلــة،
واملــازم عــي صالــح يوســف ،والرائــد
الدكتــور عــارف عبيــد الزعــايب ،تقديــرا ً
وعرفانــاً لجهودهــم املقــدرة واملبذولــة يف
تقديــم برامــج ومناهــج الــدورات الرشطيــة.
مــن جانبــه أوضــح الرائــد ماجــد النقبــي
أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
متمثلــة يف معهــد تدريــب الرشطــة،
قــد ســعت إىل صقــل وتطويــر مهــارات
منتســبيها ،بطــرح املزيــد مــن هــذه
الــدورات يف إطــار اس ـراتيجيتها الراميــة إىل
تطويــر وإبــراز املــوارد البرشيــة ،لتحقيــق
االســتفادة امل ُثــى منهــا بتطبيــق أحــدث
االســراتيجيات التدريبيــة الحديثــة التــي
مــن شــأنها تحقيــق اإلنتاجيــة العاليــة،
بهــدف اإلســهام يف رفــع الكفــاءة والف ّعاليــة
ملنتســبيها ،مبــا يحقــق رفعــة الوطــن.
ويف ختــام التخريــج دعــا مديــر معهــد
تدريــب الرشطــة باإلنابــة ،الخريجــن إىل
تطبيــق مكتســبات الــدورة ميدانيــاً يف
مواقــع عملهــم ،لتحقيــق الفائــدة املثــى
مــن التدريــب وتحقيــق غايــة الوصــول إىل
الجــودة املهنيــة املطلقــة بتميــز وظيفــي
منقطــع النظــر ،مــن خــال تطبيــق
أســاليب التدريــب والتطويــر الحديثــة.

تخريج أربع دورات شرطية

شــهد العقيــد حســن إبراهيــم عــي مديــر معهــد تدريــب رشطــة رأس الخيمــة ،حفــل تخريــج ( )4دورات تخصصيــة مبعهــد
تدريــب الرشطــة ،هــي دورة ( دراســة وتحليــل الظواهــر األمنيــة ) شــارك فيهــا (  ) 33منتســباً مــن الضبــاط ،و دورة (العمــل
الرشطــي املشــرك ) وشــملت (  ) 29منتســباً مــن الضبــاط وصــف ضبــاط ،ودورة (أخالقيــات املهنــة األمنيــة) وشــارك فيهــا
(  ) 45منتســباً مــن فئــة صــف ضبــاط ،ودورة ( مهــارات القيــادة وإدارة التغيــر االسـراتيجي ) وشــملت (  ) 35منتســباً مــن
فئــة ضبــاط وصــف ضبــاط .وقــد عقــدت هــذه الــدورات بهــدف إكســاب املشــاركني املعــارف واملهــارات الالزمــة ،باإلضافــة
إىل إكســابهم الكفــاءة والخــرة الالزمــة لتأديــة أعاملهــم عــى أكمــل وجــه .وقــد قــام مديــر معهــد تدريــب رشطــة رأس
الخيمــة ،بتكريــم محــارضي الــدورات املحــارض خالــد الخطيــب ،والدكتــور طــارق نـ ّوار ،كــا ســلم الشــهادات للخريجــن ،و
متنــى لهــم االســتفادة مــن املعلومــات و املهــارات التــي قدمــت لهــم يف الــدورات ،وأن يســتخدموا تلــك املعلومــات يف تطويــر
مهاراتهــم وتنميــة حســهم األمنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي .كــا خـ ّرج العقيــد ســامل ســلطان الدرمــي مديــر إدارة رشطــة
املنافــذ واملطــارات ،دورة ( فــن التعامــل مــع الجمهــور يف املطــارات ) التــي عقــدت يف مطــار رأس الخيمــة ،وشــملت ( ) 26
منتســباً .وأكــد العقيــد ســامل الدرمــي ،حــرص القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة بتوجيهــات اللــواء ســمو الشــيخ طالــب
بــن صقــر القاســمي قائــد عــام الرشطــة ،عــى تطويــر كوادرهــا البرشيــة وفــق الخطــة التدريبيــة املواكبــة للتطــورات الراهنــة،
تجســد توجيهــات القيــادة الرشطيــة باالهتــام باملنظومــة التدريبيــة ،لتأهيــل وصقــل مهــارات الضبــاط.
والتــي ّ
العدد ( ) 1
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دورة للتفتيش وإبطال المتفجرات
انطالقـاً مــن حــرص وزارة الداخليــة عــى مبــدأ توفــر أفضــل فــرص ورشوط األمن
والســامة وتطبيق ـاً لخطتهــا االس ـراتيجية ،اســتقبلت القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة متمثلــة بقســم األســلحة واملتفج ـرات بــاإلدارة العامــة للعمليــات
الرشطيــة وفــدا ً تدريبيـاً متخصــص مــن القيــادة العامــة لرشطــة أبوظبــي – إدارة
األســلحة واملتفجـرات – بهــدف تدريــب وتأهيــل منتســبي القســم وكذلــك مــن
رشطــة أم القيويــن ،حيــث بلــغ عــدد املنســبني ( )23منتســباً ،تــم تدريبهــم عــى
كيفيــة التعامــل مــع بالغــات املتفجـرات ،و كذلــك مــع األجهــزة واملعــدات التــي
تــم اســتحداثها مؤخـرا ً حــول التعامــل مــع املتفجـرات واألجســام املشــبوهة.
وأكــد العقيــد عــي ســلطان الزعــايب رئيــس قســم األســلحة واملتفجـرات برشطــة
رأس الخيمــة مــدى حــرص وزارة الداخليــة عــى تبــادل الخ ـرات وتوفــر أعــى
مســتويات الخدمــة لجمهــور املتعاملــن مــن خــال التأكيــد عــى توافــر األجهــزة
واملعــدات الحديثــة ،والتقنيــات املتطــورة ،والربامــج املتقدمــة التــي تعكــس
أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم يف مجــال صناعــة املعــدات واألجهــزة األمنيــة،
وأجهــزة الســامة واألمــن ودرء املخاطــر ،وأحــدث التقنيــات الخاصــة بتوفــر
األمــن والســامة ألفــراد املجتمــع ،وتقديــم الخدمــات املتطــورة واملتميــزة
لهــم .وقــد أعــرب رئيــس قســم األســلحة و املتفجــرات برشطــة رأس الخيمــة
عــن مــدى االهتــام و املتابعــة الــذي توليــه القيــادة العامــة لرشطــة أبوظبــي
لالرتقــاء مبســتويات التدريــب لجميــع العنــارص الرشطيــة وتزويدهــم بالخـرات

واملعلومــة الحديثــة التــي متكنهــم مــن التعامــل مــع األحــداث مبختلــف أشــكالها
بحرفيــة عاليــة ومنهجيــة علميــة مــن خــال وجــود مثــل هــذه االتفاقيــات
والتعــاون املثمــر والفعــال الــذي يزخــر بخ ـراء مــن املواطنــن واألجانــب مــن
ذوي الكفــاءة األمنيــة والخـرات الكبــرة ،مثمنـاً مــا يبذلــه العقيــد حميــد ســعيد
العفريــت مديــر إدارة األســلحة واملتفجـرات برشطــة أبوظبــي مــن جهــد خــال
تطبيــق ســيناريوهات ومترينــات عمليــة وأخــرى نظريــة يف الــدورات.

مقارنة معيارية بين شرطتي رأس الخيمة والشارقة في المهام الخاصة
اســتقبل املقــدم ســامل يوســف بــن يعقــوب رئيــس
قســم املهــام الخاصــة برشطــة رأس الخيمــة ،الوفــد
الزائــر مــن قســم املهــام الخاصــة برشطــة الشــارقة،
برئاســة املقــدم محمــد إبراهيــم العســكر  ،وعــدد
مــن الضبــاط ،وذلــك بهــدف االطــاع عــى مجريــات
العمــل و ســر آخــر املســتجدات وتبــادل الخــرات
يف املجــال األمنــي ،ضمــن إطــار اســراتيجية وزارة
الداخليــة الراميــة إىل تبــادل الخــرات وتعزيــز
التعــاون املتبــادل لتقــدم العمــل األمنــي.
حيــث قــام املقــدم ســامل بــن يعقــوب ،بالرتحيــب
بالوفــد الزائــر مــن رشطــة الشــارقة ،مثمنـاً جهودهــم
املقــدرة واملبذولــة ،ومــدى تعاونهــم املطلــق الــذي
يربــط الجانبــن ،بهــدف تكريــس األمــن يف ربــوع
الدولــة .كــا تــم خــال الزيــارة اســتعراض أهــم
وآخــر املســتجدات لــدى قســم املهــام الخاصــة
برشطــة رأس الخيمــة ،لالطــاع عــى كل مــا هــو
جديــد ومســتحدث لتبــادل الخــرات واملكتســبات،
ذلــك أن الهــدف مــن الزيــارة هــو إجــراء مقارنــة
معياريــة بــن القســمني عــى مســتوى القيادتــن،
لالطــاع عــى أفضــل املامرســات والتطبيقــات التقنيــة
املطبقــة برشطــة رأس الخيمــة ،مــع الوقــوف عــى
حالــة املبــادرات االسـراتيجية املشــركة ،انطالقـاً مــن
منهجيــة املقارنــات التــي تهــدف إىل متكــن التعلــم
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مــن تجــارب ومامرســات اآلخريــن ،واالســتفادة مــن
املعلومــات والنتائــج املســتخلصة مــن عمليــات
املقارنــات املعياريــة وتوظيفهــا باألســلوب األمثــل،
وتحســن مســتوى األداء املؤســي عــن طريــق
االســتفادة مــن جميــع مخرجــات قيــاس األداء
واســتغاللها كفــرص تحســن.
ومــن جانبــه ،أثنــى املقــدم محمــد إبراهيــم العســكر،

بالجهــود املبذولــة يف قســم املهــام الخاصــة عــى وجــه
الخصــوص ،مــا يعكــس التميــز الــذي تشــهده رشطــة
رأس الخيمــة مــن تطــور وتقــدم نوعــي بتوجيهــات
ومتابعــة اللــواء ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر
القاســمي قائــد عــام رشطــة رأس الخيمــة ،متمنيـاً لهــم
كل التوفيــق والنجــاح يف تحقيــق الغايــة األمنيــة مــن
حيــث غــرس األمــن واألمــان يف جميــع أنحــاء اإلمــارة .
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نظّمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،ورشــة
عمــل تثقيفيــة لــرح االسـراتيجية والسياســات الداعمة
لهــا والتعريــف بهــا ملختلــف املســتويات الوظيفيــة ،قــام
بتنفيذهــا بروفيســور جــال النعيمــي مستشــار اإلدارة
االســراتيجية وتطويــر األداء بــوزارة الداخليــة ،ضمــن
خُطــة وزارة الداخليــة اإلسـراتيجية الهادفــة إىل الوصــول

إىل أعــى مســتوى مــن التميــز يف الخدمــات األمنيــة
املقدمــة للجمهــور ،ولالســتمرار عــى املســتوى الــذي تــم
الوصــول إليــه والعمــل عــى تطويــره.
وع ـ ّرف املحــارض يف البــدء املفهــوم االصطالحــي لكلمــة
( اسـراتيجية ) إىل جانــب التعريــف والعــرض التفصيــي
لرؤيــة ورســالة وقيــم اسـراتيجية وزارة الداخليــة 2014م

– 2016م ،مــع النظــر يف اســراتيجية الــوزارة 2011م –
2013م ،إضافــة إىل توضيــح املفاهيــم األساســية املتعلقــة
برؤيــة ورســالة الــوزارة مــن خــال األســاليب العلميــة،
لتحقيــق األهــداف االســراتيجية ،فضــاً عــن بيــان مــا
يصاحبهــا مــن تطــورات وتحديثــات يف رؤيــة ورســالة
األهــداف اإلس ـراتيجية للــوزارة.
وقــال املقــدم عــي محمــد القــريص مديــر إدارة
اإلســراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس الخيمــة،
أن الورشــة جــاءت تنفيــذا ً لتوجيهــات وزارة الداخليــة
ضمــن خطــة منهجيــة لعــدد مــن الــورش ،شــارك يف
الورشــة منتســبي الدفــاع املــدين واإلقامــة وشــؤون
األجانــب ،مــن منطلــق نــر ثقافــة ومفاهيــم التميــز
والوعــي األمنــي بــن صفــوف منتســبيها بكافــة القيــادات
واإلدارات العامــة عــى مســتوى الدولــة ،لرتســيخ
القيــم واألهــداف اإلســراتيجية ،بُغيــة رشح وتوضيــح
األُطــر العامــة للخطــة االس ـراتيجية للــوزارة ،وأســاليب
إنجازهــا بالشــكل الــذي يحقــق أقــى درجــات التميــز
يف األداء والجــودة يف اإلنتــاج بكفــاءة وفاعليــة ،األمــر
الــذي يســهم بــدوره يف تحقيــق األمــن واألمــان لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،حتــى متتطــي صهــوة التميــز
يف مقدمــة دول العــامل.

شرطة رأس الخيمة تُطلق حملة «قلبي سليم» بالتعاون مع المنطقة الطبية
أطلقــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة حملــة
(قلبــي ســليم) ،املقامــة تحــت شــعار ( صحــة قلبــي
بيــدي ) ،وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الصحــة متمثلــة
يف منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة ،بهــدف تعزيــز صحــة
جميــع املنتســبني برشطــة رأس الخيمــة ،بتقديــم برامــج
صحيــة لحاميــة القلــب والبــدء بتغيــر منــط الحيــاة،
والوقــوف عــى األخطــاء الشــائعة التــي ميارســها البعــض
يوميــاً وتتســبب يف حــدوث أمــراض القلــب ،ويجــب
عليهــم تجنبهــا وتركهــا ،وتوفــر الخدمــات الشــاملة
واملتميــزة يف بيئــة صحيــة مســتدامة وفــق برامــج
ورشاكات فاعلــة.
وجــاءت الحملــة ضمــن مبــادرات رشطــة رأس الخيمــة،
التــي تهــدف إىل رفــع الوعــي التثقيفــي الصحــي ،تطبيقـاً
الســراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة إىل التعــاون مــع
القطاعــات املعنيــة عــى املســتويني العــام والخــاص،
حرصــاً عــى بنــاء مجتمــع صحــي آمــن خــا ٍل مــن
األمـراض ،مــن خــال االهتــام بصحــة ولياقــة املنتســبني.
وأوضحــت هبــة الشــحي املســؤول اإلداري مبركــز جلفــار
الصحــي ،أن الحملــة جــاءت بهــدف إجــراء فحوصــات
طبيــة لجميــع منتســبي الرشطــة ،تحــت إرشاف الدكتــورة
خالــدة نعــان ،حيــث تشــمل هــذه الفحوصــات عــى
قيــاس العالمــات الحيويــة يف جســم اإلنســان ( الضغــط
والســكري ) مــع قيــاس الــوزن والطــول ومــؤرش كتلــة
الجســم ،ثــم تقديــم اإلرشــادات الصحيــة الالزمــة،

املرتتبــة عــى نتائــج الفحوصــات الطبيــة ،لزيــادة املعرفــة
والوعــي حــول كافــة التفاصيــل املتعلقــة بالشــخص
املتلقــي لهــذا الفحــص ،حيــث إن الرصــد الــدوري
للجســم يعــد أمـرا ً رضوريـاً للغايــة للكشــف املبكــر عــن
املشــاكل الحيويــة للوصــول إىل نتائــج صحيــة أفضــل.
كــا تــم تقديــم محــارضة تثقيفيــة صحيــة ،ضمــن
برنامــج حملــة (قلبــي ســليم) ،بقاعــة املركــز اإلعالمــي
مببنــى القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،حارضتهــا
األســتاذة مريــم الــكاس املثقــف الصحــي مبركــز جلفــار

الصحــي ،كــا تــم توزيــع كتيبــات طبيــة تضمنــت
عوامــل الخطــورة لإلصابــة بأمــراض القلــب ،وكيفيــة
الوقايــة منهــا مــن خــال عــرض مفصــل للنصائــح
والوجبــات الغذائيــة املتوازنــة ،ملنــع ظهــور أيــة مشــاكل
طبيــة مســتقبالً مــع تقديــم وجبــات صحيــة للمشــاركني،
وذلــك أن الهــدف األســمى الــذي ســعت لــه رشطــة رأس
الخيمــة بالتعــاون مــع منطقــة رأس الخيمــة الطبيــة،
ضمــن برنامــج حملــة (قلبــي ســليم) هــو التأكيــد عــى
أن الوقايــة خــ ٌر مــن العــاج.
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الغش

التجاري..
المستهلك

اليعلم األسباب
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تحقيق

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
تصوير  :محمد مطر

ظاهرة باتت منترشة بحكم االنفتاح االقتصادي الذي يشهده
العامل أجمع  ،وان وصفت فهي التعدو أن تكون مصدر رضر
للمستهلك كام صاحب املحل ،وصاحب العالمة التجارية ،وإن
كان هناك رضر يف جزء من هذه الظاهرة ،فالبد أن تقابله
استفادة لطرف آخر يبني كسبه أو تحصيله عىل مايتعرض
له اآلخرون من أرضار ،فمن ياترى صاحب الفائدة عرب تلك
الظاهرة  ،وهنا ومن خالل اآلراء التي ناقشت موضوع (الغش
التجاري) استخلصنا أن من يروج لظاهرة الغش التجاري
هو وحده الذي يستحصل تلك الفائدة جراء ترويجه لسلع
مغشوشة ومقلدة لبضائع تحمل عالمات تجارية معروفة
،كافح أصحابها حتى أكتسبوا سمعتهم من خالل بضائعهم
التي روجوا لها طيلة سنني ،ووظفوا الكثري من األموال
والقدرات ليصلوا إىل ماوصلوا اليه من شهرة وانتشار .تلك
الظاهرة باتت عالمة فارقة يف أسواقنا  ،منترشة بشكل واسع
اليحده حدود ،مقابل رقابة ضعيفة التسمن والتغني والمتنع
عنا رضر مايروج له أولئك الذين ميارسون عمليات الغش
التجاري جهارا ً نهارا ً دون رادع .السؤال امللح هنا ،هل الغش
التجاري جرمية ،وماهي القوانني التي تحكم هذا العمل ،وما
العقوبات التي تردع من ميارس تلك الظاهرة؟
أسئلة خضنا النقاش حولها لنقف ومثلنا القارىء الكريم عىل
أبعاد ظاهرة الغش التجاري وما تخلفه من رضر ،ثم مايرتتب
عىل من ميارسها ويروج لها من عقوبة وفق القانون عرب هذا
التحقيق الذي استقينا من خالله العديد من اآلراء التي تصف
الظاهرة وما تخلفه ومايرتتب عليها ،حيث التقينا بالنقيب
إسامعيل أحمد إبراهيم بو قفل مدير فرع الجرائم االقتصادية
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،والذي قال:
الغش جريمة لها تبعات عديدة

الغش يف املعامالت التجارية يعترب جرمية ويعاقب الشخص
مبوجبها وفق املادة ( ،)423الفصل الثامن من قانون العقوبات
والذي ينص عىل أن (يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى
هاتني العقوبتني).
تبعات الغش التجاري :

 الغش التجاري جرمية تبعاتها عديدة أولها عىل االقتصادالوطني ،والرشكات واملستهلكني ،و يخلف تدهورا ً اقتصادياً
ورسقة حقوق املنتج األصيل ،ويكبد االقتصاديات املحلية
خسائر فادحة .
 تشديد الرقابة الجمركية عىل املنافذ ،وعقد االجتامعاتالدورية مع مختلف الجهات املعنية ،وتكثيف عمليات
املراقبة والتفتيش املفاجئ لألسواق التجارية ،تتم املعالجة
والقضاء عىل هذه الظاهرة .وقد تم ضبط مواد مختلفة تدخل
يف وصف هذه الظاهرة ومنها :مواد بناء مختلفة األحجام
واألنواع ،ومواد غذائية منها الحلويات واللحوم الفاسدة،
وأرشطة  ،DVD ،CDوكذلك أسطوانات الغاز الخاصة بتربيد
غاز التكييف ،وأدوات طبية (قياس الضغط والحرارة) وغريها .
تعاون مشترك

وهناك تعاون مشرتك ومستمر فيام بيننا ودوائر أخرى منها
العدد ( ) 1
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النقيب إسماعيل أحمد إبراهيم

المحامي سالم راشد المفتول

عىل سبيل املثال:
إدارة الصحة – بلدية رأس الخيمة  -وزارة االقتصاد  -دائرة الجامرك  -دائرة التنمية
االقتصادية  .ومن خالل صيغة التعاون هذه تم عقد عدة اجتامعات تنسقية حول
املوضوع بصفة خاصة ،والجرائم االقتصادية بصفة عامة ،وإننا بصدد طلب اعتامد
لجنة دامئة حول الحد من الجرائم االقتصادية مكونة من الجهات املذكورة باإلضافة
إىل قسم الشؤون القانونية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة .
اإلعالم جزء من التوعية

وأود أن أنوه بأن املستهلك يتحمل جزءا ً من املسؤولية ألنه يقبل عىل البضائع املقلدة
واملغشوشة ،وبذلك يشجع التاجر عىل أن هناك سوقاً رائجة لهذه البضائع ،وعليه
يجب نرش الوعي لدى أفراد املجتمع بأرضار وأخطار التعامل مع املنتجات املغشوشة
أو املقلدة صحياً واقتصادياً واجتامعياً ،وتوعية النشء من خالل الربامج الرتبوية
وإرشاك وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة من أجل توعية املستهلكني
بآثار التقليد والغش التجاري ،وكذلك إقامة معارض دامئة يف مراكز التسوق الكربى،
واملعارض التجارية لتوعية الجمهور حول أخطار األصناف املغشوشة واملقلدة وترسيخ
ثقافة املقاطعة لتلك األصناف ومنتجيها ومروجيها.
إقرار كتابي

وحول ضامنات التأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات يجيب أحمد البلويش
مدير ادارة الرقابة وحامية املستهلك بالدائرة االقتصادية برأس الخيمة قائالً:
يتطلب املوضوع تقديم أقرار كتايب أو ضمني صادر من املزود أو من ميثله يخيل
السلعة أو الخدمة من العيب ،ويتعهد بإصالح أي خلل أو عطب يطرأ عىل السلعة
أو الخدمة خالل مدة محددة.
وأن يكتب وثيقة الضامن بخط واضح ومفهوم وباللغة العربية ،وأي لغة أجنبية
أخرى ،وأن تحدد وثيقة الضامن ماتغطيه وترفق بالسلعة ،كام البد أن تتامىش وثيقة
الضامن مع قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة وأنظمتها وبيئتها ،واليسمح بدخول
أو بيع سلع دون معرفة مصدرها األصيل ،والبد من وجود وكيل خدمات لكل سلعة.
ضمانات حماية المستهلك

الغش التجاري
جريمة لها تبعات
على االقتصاد
الوطني والشركات
والمستهلكين
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وتعد ضامنات حامية املستهلك ،والتي هي حقوق وواجبات املستهلك ،وهناك أيضاً
قانون اتحادي بشأن حامية املستهلك ،وتبني ( نرشة حقوق وواجبات املستهلك وكتيب
دليل التاجر واملستهلك) لسنة  2013باإلضافة للقانون االتحادي رقم ( )24لسنة 2006
بشأن حامية املستهلك كل ما من شأنه أن يتعلق بحامية املستهلكني.
ويقوم قسم حامية املستهلك باستالم الشكاوى من املواطنني أو املتعاملني ،وذلك عن
طريق تعبئة منوذج الشكاوى الورقي بواسطة الحضور الشخيص أو االتصال الهاتفي أو
عرب الفاكس أو الخط الساخن الذي يحمل الرقم .8007333
وعند استالم شكوى املستهلك ضد أحد املحالت التجارية يف اإلمارة  ،يقوم قسم حامية
املستهلك بالتأكد من وجود وثائق مرفقة الستامرة الشكوى مثل فواتري وعينات  ،ومن
ثم إدخال الشكوى يف نظام ( مارت) ،كام يقوم قسم حامية املستهلك باستالم كافة

تحقيق

أحمد البلوشي

المحامي كمال كامل

الشكاوى الخاصة باملستهلكني والتعامل معها كالتايل:
 التأكد من صحة أقوال املشتيك عرب الزيارة امليدانية ملقر املشكو ضده أو استدعاءالطرفني يف حال حدوث لبس يف أقوالهم .
 يتم اتخاذ اإلجراءات العقابية للمشكو ضده استنادا ً لجدول املخالفات (الغرامات)املعمول به لدى الدائرة ويتم تحرير (إنذار /مخالفة /إغالق) أو كتابة تعهد ،ويتم
إغالق الشكوى.
قياس رضا المتعاملين

ويقوم قسم حامية املستهلك بقياس الرضا حول معالجة الشكوى ،ومن جهة ثانية
يحق للمشتيك رفع تظلم يف حال عدم رضاه عىل الرد ،وإن من أبرز نتائج كرثة السلع
املقلدة والغري معروفة املصدر عىل األسواق هو إغراق السلع األصلية وإلحاق الرضر
بها وباملستهلك ،وهي ظاهرة مرفوضة وغري صحية ويتجاوز رضرها املستهلك إىل
االقتصاد العام ،وبدورنا ومبجرد مايتم الكشف عن السلع املغشوشة يتم مصادرتها
عىل الفور.
ولتبيان ماهية هذه الظاهرة وهل هي جرمية أم ال وفق القانون ،وضح لنا خلفية
هذا املوضوع املحامي واملستشار القانوين سامل راشد املفتول من رأس الخيمة ،حيث
قال:
الغش التجاري جريمة بحكم القانون

هي جرمية منصوص عليها مبوجب القانون رقم ( )4لسنة  1979بشأن قمع الغش
والتدليس يف املعامالت التجارية،أما بخصوص العقوبة فقد نصت املادة رقم ()1
من القانون رقم ( )4للسنة أعاله عىل أن «يعاقب بالحبس ملدة التتجاوز سنتني،
وبغرامة التقل عن خمسامئة درهم والتتجاوز عرشة آالف درهم ،أو إحدى هاتني
العقوبتني كل من خدع أو رشع يف أن يخدع املتعاقد معه بأية طريقة من الطرق
يف إحدى خمس حاالت نصت عليها املادة ( )1من القانون املذكور ،وتتلخص صورة
الغش يف:
 عدد البضاعة أو تعدادها أو مقاسها. ذاتية البضاعة أو طبيعتها الجوهرية. نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها. -إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضاعة المعروضة للبيع.

ويذكر بشأن العقوبات التي نصت عليها املادة ( )1من القانون ،والتي تجرم هذه
الظاهرة واصفاً إياها بأنها تكون رادعة إذا اتجه القايض لتطبيق الحد األقىص للعقوبة،
وخاصة عقوبة الحبس وقتها ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي حالة
من حاالت الغش التجاري مهام كانت بسيطة ،كون الطبيعة البرشية تخىش عقوبة
الحبس عموماً وتستهني بالغرامة أياً كانت قيمتها ،فمن املمكن ارتكاب جرمية الغش
مع التضحية بسداد غرامة يكون حينها من مارس هذه الجرمية (الغش التجاري) قد
تكسب منها أضعاف تلك الغرامة.
ويرى املفتول أن هذه الجرائم قليلة يف املجتمع اإلمارايت وذلك يعود لوجود رقابة
صارمة عىل التجار عموماً ،وعىل األسواق ،وتفعيل الحمالت التفتيشية الدورية عىل
املحال التجارية ،فضالً عن عدم وجود جرائم الرشوة التي قد تزيد من انتشار جرائم

خلف حسين يوسف

محمد أحمد سليمان الشحي

الغش التجاري ،ولكن اليخلو املجتمع منها.
أما عن تأثري جرائم الغش عىل اقتصاد البالد ،فمام الشك فيه أن لتلك النوعية من
الجرائم آثارها السلبية عىل االقتصاد يف البلدان التي تنترش فيها هذه الجرمية ،ومرد
ذلك لسعي بعض التجار لجني األرباح الرسيعة دون مراعاة القيم والتقاليد ومصالح
الغري ،حيث تتغلب عليهم املصلحة الخاصة دون العامة ،وهنا يكون التأثري داخلياً
وخارجياً عىل البلد.
وميكن رفع مستوى وعي الجمهور بهذه الجرمية وأساليب من ميارسها عن طريق
عدة طرق منها:
 تكثيف الحمالت التفتيشية على المحال التجارية والرقابة علىالتجار.
 نشر الوعي وتنبيه المجتمع من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. تشديد العقوبات الرادعة لهذه النوعية من الجرائم. عقد الندوات واالجتماعات لكل طبقات المجتمع بقصد نشرالوعي بينهم حول الممارسات الداخلة في عمليات الغش التجاري
والتنبيه إليها.

مظاهر الغش متنوعة

الغش
ويقول الدكتور املحامي كامل كامل عناية من رأس الخيمة  :إ َّن موضوع ّ
اليومي،
التجاري من املواضيع االجتامع ّية الها ّمة؛ وذلك بسبب مالمسته واق َع ع ْيشنا
ّ
ّ
وإ َّن التط ُّرق لهذا املوضوع ،بل وتكرار التط ُّرق إليْه أ ْمر تفـْرضه املامرسات التجارية
الخاطئة التي تنهش يف جسد أسواقنا التجاريّة التي تكشف لنا بني الحني واآلخر عن
التجاري البغيض .وإنني بتسليطي الضوء عىل بقعة مظلمة
فنون مبتكرة من الغش
ّ
من واقع حياتنا التجارية ،فإنني ال أرسم صورة قامتة عابسة وال تشاؤم ّية يائسة ،ففي
حياتنا التجاريّة مساحات مضيئة ،وما أكرثها! إال أ َّن تصحيح املسار يفرض علينا دامئاً
تقويم االعوجاج يك يتسن ّـى لنا السري يف دروب حياتنا بثقة واطمئنان.
الغش هو عدم ع ْرض السلعة عىل حقيقتها ،بحيث تـُخفى عيوبها ،أو يُ ْدخَل عليها
ّ
غي ذات ّيتها
عىل
رض
ع
ـ
ت
و
أ
برديئها،
دها
ي
ج
ط
ـ
ل
ـ
خ
ي
و
أ
خادعة،
ائفة
ز
ات
ي
جامل
ْ ُْ
ْ ُ ْ َ
ْ
ّ
ّ
غي صالحة حقيقة ً للبيْع ،أ ْو تـُباع بقيمة تفوق قيمتها
وصفاتها الجوهريّة فتـُباع ْ َ
الغش متنوعة األشكال ،ومنها:
الحقيق ّية .ومظاه ُر ّ
االحتكار.النـ َجش.
 َّ التطفيف في الميزان. االحتيال. التزييف. إخفاء عيب السلعة. -تقليد السلع.

التجاري جرمية ،فال ب ّد له من عقوبة ،وإ َّن القانون يُعاقب بالحبس
الغش
ومبا أ ّن ّ
ّ
تجاري ،وتأيت
غش
كل َم ْن يُقـْ ِدم عىل ارتكاب جرمي ِة ّ
العقوبتي ّ
أ ْو بالغرامة أ ْو بِكلتا
ّ
ْ
رصامة العقوبة عىل قدْر الج ْرم امل ْرت َـكَب.
الغش في اإلسالم جريمة
العدد ( ) 1

أكـتـــوبـــر

2014

17

,,

تحقيق

البد من
تطبيق
الحد
األقصى
للعقوبة
بحق املجتمع ،حيث
الغش
هذا ،وإ ّن الرشيعة اإلسالمية تعترب ّ
التجاري جرمية نكراء ّ
ّ
وردت اآليات القرآن ّية محذره منه ،و ِمنها قوله – عز وجل :-
 (ويل للمطففني 0الذين إذا اكتالوا عىل الناس يست ْوفون 0وإذا كالوهم أ ْو وزنوهميخرسون).
 (وإىل مدين أخاهم شعيْبا ً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غريه قد جاءتكمب ّينة من ربكم فأ ْوفوا الك ْيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف
األرض بعد إصالحها ذلكم خري لكم إ ْن كنتم مؤمنني).
حاربت النصوص القرآن ّية الكرمية وتوعّدتْ أصحاب هذه الجرمية النكراء ،فإ ّن
وكام
ْ
انتهجت الن ْهج ذاته ،ومن النصوص النبويّة التي
النصوص النبويّة الرشيفة كذلك قد
ْ
التجاري ،ما يَيل:
للغش
تصدّت ّ
ّ
 (  ...وال تنجاشوا ) ،والنجش هو أ ْن يتفق البائع مع شخص يَ ْعمد إىل رف ْـع س ْعرالسلعة ،ما يضط ّر املشرتي أل ْن يقدِّم س ْعرا ً أ ْعىل للحصول عىل السلعة.
 (ال يحل ألحد يبيع شيئاً إال يبني ما فيه )... (وعن أيب هريرة ريض الله عنه :أن رسول الله  -صىل الله عليه وسلم َ -م ّر عىلُصربة طعام ،فأدخل يده فيها ،فنالت أصابعه بلالً ،فقال :ما هذا يا صاحب الطعام؟
قال :أصابته السامء يا رسول الله .قال :أفال جعلته فوق الطعام يك يراه الناس؟ من
غش فليس مني) .ويف رواية :من غشنا فليس منا  .ويف رواية( :ليس منا من غشنا).
رواه مسلم.
البد من إعادة النظر في العقوبة

بحق أؤلئك
الخاص بالغش
إ ّن الناظر يف قانون العقوبات
التجاري يجد فيه رصامة ّ
ّ
ّ
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بغشهم وتدليسهم يف مجريات معامالتهم
الخاص بأولئك م ْرىض القناعة تتط ّور
التجاريّة .كام ونالحظ بأ ّن قانون العقوبات
ّ
كل هذا
ترشيعاته وتتزايد حدّته وشدّته وتتصاعد ْنبته الصارمة بحقـّهم ،إال ّ أننا ومع ّ
وذاك ال نزال نرى أسواقنا ال تخلو ِمن املعامالت التجاريّة املشبوهة و ِمن مشبوهني
وانتهازيّني ومحتالني و ُمتاذكني ممقوتني يرتبّصون بعقول وجيوب الناس .إ ّن العقوبة
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ما دامت مل تو ِقف اندفاع املجرم ومل تجتثّ جذور الجرمية من أصولها ،فإ ّن إعادة
رضر هو املستهلك الذي ال
النظر بها يكون أ ْمرا ً ال ب ّد منه وال مندوحة عنه؛ فاملت ّ
حامية له بعد ربّه األعىل غري قانون دولته .إ ّن إيقاف ز ْحف الجرمية ال يتأتـّى أ ْحيانا ً
الحساس عىل وتر
رضب ّ
بالعقوبة وحدها ،إذ ال بُ ّد ِمن ط ْرق باب التوعية الناضجة وال ْ
مخافة الله – عز وجل – والعمل عىل بحث وتحليل أسباب الجرمية والسعي الجاد
التجاري مسؤول ّية وطن ّية.
الغش
إليجاد الحلول املناسبة لها .إ ّن التصدّي لظاهرة ّ
ّ
بالتأكيد ،فإ ّن الدور األبْرز منوط بالحكومة من خالل سلطتها الترشيعية والتنفيذيّة
والقضائ ّية ،ولك ّن د ْور املواطن يجب أ ْن يكون فا ِعال ً يف هذا اإلطار؛ إذ إ َّن نريان
الكل مهدّد ،وكذلك الوطن ،وعىل
التجاري ال ترحم وال تستثني أحدا ًّ ،
الغش
جرمية ّ
ّ
التجاري.
الغش
جميع الجهود أن تتضافر بغية مكافحة جرمية بشعة وكبرية بحجم ّ
ّ
المعالجات

نستطيع أن نرفع مستوى و ْعي املواطن بهذا النوع من أنواع املامرسات اإلجراميّة
التجاري من خالل
الخاصة بجرمية الغش
عب وسائل عدّة ،منها :التوعية
ّ
ّ
الخطرة ْ
الندوات واملحارضات الدوريّة ،ومن خالل وسائل اإلعالم املختلفة من مجالت
وصحف ونرشات وإذاعة وبرامج متلفزة ون ْحو ذلك ،تهدف جميعها إىل الرتكيز عىل
بحق املجتمع وكشْ ف أشكالها وأحوالها وفنونها املختلفة .كام نستطيع
هذه الخطيئة ّ
عب توعية نوعيّة بهذا الشأن الخطري تستهدف
ذلك ِمن خالل وزارة الرتبية والتعليم ْ
جميع املراحل التعليم ّية ،وذلك لتخريج جيل ٍ واع ٍ ومسؤول ومحيط بشؤون الحياة،
كل هذا وذاك ِمن
حصن ِفكريّا ال مت ّر عليْه ِحيَل سحرة و ُمش ْعوذي األسواقّ .
جيل ٍ ُم َّ
ِ
التجاري املسترشية ،وكذلك من امله ّم جدّا ً للح ّد
الغش
ّ
ظاهرة
ن
م
د
يح
شأنه أ ْن
ّ
ّ
والوطني والعمل عىل تنميته
الديني
تفش هذا الوباء الرتكيز عىل قضيّة الوازع
من ّ
ّ
ّ
يف النفوس؛ وذلك ِمن أ ْجل إ ْرجاع أصحاب هذه املامرسات الخاطئة إىل رشدهم،
رش عند َمن تس ّول له نفسه التو ّرط يف مثل هكذا
وكذلك ِمن أ ْجل ردْع نوازع ال ّ
الحساس أ ْن نذكر جمع ّيات
مامرسات .كام ال ننىس ونحن نتط ّرق لهذا املوضوع ّ
والتوجيهي والرقا ّيب بغية
اإلرشادي
حامية املستهلك ،إذ عليْها واجب تكثيف دورها
ّ
ّ

تحقيق

النريد ألسواقنا ان تكون معبرًا لتلك السلع

النقيب  /خالد حسن النقبي

ويقول خلف حسني يوسف موظف بوازارة الداخلية :نعم إين أراها جرمية بحق
املستهلك واالقتصاد الوطني عىل السواء  ،واملستهلك طبعاً هو املترضر األول من
انتشار مثل تلك الظواهر التي باتت تشكل عبئاً كبريا ً عىل ميزانيته التي تلتهمها
األسواق بشكل عام عرب مامرسات عدة التوصف إال بأنها عدائية أو عمليات استغالل
إن مل نقل عنها بأنها عمليات نصب وتحايل.
املستهلك يدفع الكثري مقابل اليشء ،فهو اليعرف التمييز بني ماهو حقيقي أو
مغشوش ،ويكتفي يف أغلب األحيان بأن تحمل السلعة رمز املاركة األصلية وبوضوح
وبطريقة بارزة ثم يتضح فيام بعد بأنها مغشوشة ومقلدة وغري أصلية ،واملسؤولية
بشكل عام ومبارش تقع عىل الجهات التي تراقب األسواق مثل وزارة االقتصاد
والدوائر االقتصادية التي متنح الرخص باإلضافة إىل الجهات البلدية التي تسري
فرقاً تفتيشية خاصة بهذا املوضوع ،وهنا البد من تشديد العقوبة عىل من ميارس
عمليات الغش التجاري يف األسواق والحد من تلك املامرسات التي يتجاوز رضرها
املستهلك إىل االقتصاد الوطني ،مام يهز صورة السوق التجارية يف البالد عامة وييسء
لها بصورة غري مقبولة .
نحن النريد ألسواقنا أن تكون معربا ً لتلك السلع ،والنريد أن متارس بحقنا تلك
الظاهرة ،وعىل املعنيني أن يفعلوا سبل الحل ودفعها للتطبيق عىل أرض الواقع
لتكون منهجاً يلتزم به الجميع ،وأرى أن اإلعالم قد يلعب دورا ً هاماً يف هذا املوضوع
من خالل التوجيه والتوعية مبخاطر هذه الظاهرة  ،وتبيان طرق التعرف عىل
البضاعة األصلية من املقلدة للجمهور ليكونوا عىل دراية تامة باألساليب التي يتبعها
هؤالء إلغراق السوق مبثل تلك البضائع .
تفعيل الرقابة مطلوب

وبدوره يذكر محمد أحمد سليامن الشحي (موظف يف القوات املسلحة) أن هذه
الظاهرة منترشة وبشكل غري معقول اليوم يف أسواقنا ،وهي التعدو أكرث من عملية
استغالل بشعة للمستهلك يتم ابتزازه من خاللها ليدفع الكثري مقابل نوعية وجودة
هابطة وغري مقبولة.
ظاهرة السلع املغشوشة أو املقلدة باتت تؤرق املستهلك ،وتؤسس لعدم ثقة
متواصلة بني املتعاملني مع األسواق ومن ميارس التجارة فيها  ،وال أدري ملا اليكون
هناك تفعيل للرقابة الدامئة وبشكل مستمر وتكريس رادع قوي يحد من التالعب
الجاري  ،وأن تكون هناك ضامنات للمستهلك تحميه من الوقوع يف شباك البعض
من هؤالء والنريد التعميم ،حيث إن هناك تجارا ً يؤدون عملهم مبا يريض الله
ويحافظون عىل سمعتهم كام يحافظون عىل نوع البضاعة التي يقدمونها لزبائنهم .
العملية هذه التعدو كونها عمليات غش متارس بحق الناس ،وهم يف غفلة طبعاً
اليعرفون التمييز بني ماهو أصيل وما هو غري ذلك (مغشوش) ،والبد كام ذكرنا أن
تكون عمليات الرقابة عىل األسواق فاعلة ومؤثرة ومستمرة ،وهي ليست جديدة
بل حتى يف العهود اإلسالمية األوىل كانت هناك رقابة عىل األسواق تسمى (الحسبة)
لضامن عدم انتشار تلك الظاهرة وتفشيها ،مام يولد ظلامً عىل املستهلك.
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إضاءات

اجتامعي كاسح.
الح ّد ِمن وباء
ّ
كل أ ْن ي ْعمل عىل محاربتها ِمن
إ ّن الح ّد من هذه الجرمية مسؤول ّية مجتمع ّية ،فعىل ٍّ
خالل تحصني نفسه ِمن الوقوع فريسة يف شباك الفاسدين ،وكذلك من خالل التبليغ
كل منـّا رشط ّيا ً ورقيبا ً يف هذا املجتمع الذي هو
غش ليصبح بالتايل ّ
عن أيّة جرمية ّ
مجتمع الجميع؛ فالسكوت عن الجرمية جرمية ،واإلغضاء عنها جريرة.
كام طالب عدد من الذين التقيناهم من الجمهور بعدم فتح املجال لتكون أسواق
البالد معربا ً للسلع املغشوشة ،وبرضورة تفعيل الرقابة عىل األسواق وتكريس الرادع
ضد كل من يتالعب بحقوق املستهلك ،وكانت ردودهم كاآليت:

لماذا الخدمة الوطنية ؟
إن دولة اإلمارات قامت على تاريخ عريق وشعب أصيل
وأسس راسخة من الثوابت والقيم والتقاليد الموروثة
باإلضافة إلى ما أكسبنا إياه اآلباء المؤسسون لهذه
الدولة  ،وعلى رأسهم المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه من قيم الوطنية

والتفاني في العمل والتضحية بكل ما هو نفيس
لصالح المجموع من أجل بناء دولة قوية مستقرة يشار
إليها بالبنان في الرقي والتقدم  ،وهي المسيرة التي

يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة حفظه اهلل وإخوانه حكام اإلمارات.

إن الخدمة الوطنية كمفهوم عام هي أن الكل يخدم
وطنه من موقعه سواء كان طالب ًا أم مدرس ًا أو

موظف ًا وغيره ،وأنها شرف عظيم ،وواجب وطني
مقدس ،تسهم بصورة فاعلة في حماية أبناء
الوطن وتحصينهم من التحديات ،فالخدمة الوطنية
تحرص على تنشئة جيل واع ،فدخولهم ألداء الخدمة

العسكرية يشعرهم بالفخر وينمي بداخلهم الوالء

واالنتماء للوطن.

إن توجهات وهدف القيادة العليا اختارت مسمى الخدمة
الوطنية لتعزيز مفاهيم وطنية ،واالنتماء بعيداً عن

اإلجبار واإللزام وأن للتربية دوراً كبيراً في تنشئة األجيال

وترسيخ مبادئ الوطنية واالنتماء والخدمة الوطنية.

حوار

االستراتيجية

ضمان جودة األداء والتميز بالعمل

 mالمقدم عبد اهلل اليماحي :طريق التطوير يبدأ باالستراتيجية
 mخطة متوسطة المدى يجري التغيير عليها كل ثالث سنوات
 mتم تصنيف إدارة المرور والترخيص بالفجيرة خمس نجوم للخدمة الحكومية المتميزة
إحدى اإلدارات الحيوية والمهمة التي تتبع القيادة العامة لشرطة الفجيرة ،نالت شهادة ( )I so 9001نتيجة عملها المتقن وكفاءة العاملين فيها ،ترسم
االستراتيجية العامة للوزارة مضامين ما تعمل عليه عبر أدائها المتميز .إدارة االستراتيجية بشرطة الفجيرة أعمالها
التوجهات وتحدد
المسارات ،وتستنبط َ َمن َ
ً
مستمرة في عطائها الذي استحقت عليه الثناء والتقدير ،فكانت بحق مثلها مثل كل مفاصل
والزالت
هلت،
وأ
لت
ع
وف
استحدثت
،
أيضا
وفروعها
متعددة،
ً
وزارة الداخلية وقياداتها الشرطية في عموم إماراتنا الحبيبة منارا للجمهور عبر توفيرها سبل األمن والطمأنينة واألمان في ربوع بالدنا الحبيبة ،مستنيرة
بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،وتوجيهات وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .عن
إدارة االستراتيجية بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة ،حدثنا المقدم عبد اهلل عبيد اليماحي مدير اإلدارة عبر هذا الحوار :
حوار  :سعد الدغمان

التعريف واالختصاصات

تعريف بالقسم وأعماله ،ومتى
انشئ ولماذا ؟

تعترب إدارة االسرتاتيجية وتطوير األداء من
اإلدارات التابعة للقيادة العامة لرشطة
الفجرية واستحدثت بتاريخ ٢٠١١/٥/١٥
ومن االختصاصات التي متارسها هي :
 اإلرشاف عىل إعداد وتطوير اسرتاتيجيةالقيادة كجزء من رؤية واسرتاتيجية وزارة
الداخلية .
 اإلرشاف عىل إعداد التقارير الشهريةالخاصة مبتابعة تنفيذ اسرتاتيجية القيادة
العامة واقرتاح البدائل والحلول التطويرية
لها.
 اإلرشاف عىل تطبيق نظام الجودة الخاصبوزارة الداخلية والعمل عىل تطوير وتدقيق تطبيقات الجودة يف القيادة العامة .
 املشاركة يف تصميم وتطوير نظم قياس وتقييم األداء املؤسيس لوزارة الداخلية . اإلرشاف عىل تطبيق معايري وأسس الحصول عىل شهادات وجوائز التميز املحليةوالدولية .
 وضع برنامج تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية مع املؤسسات الحكومية ومؤسساتاملجتمع املدين من أجل تحقيق األهداف االسرتاتيجية للقيادة ضمن منطقة االختصاص .
 اإلرشاف عىل متابعة خطط املرشوعات الخاصة بالقيادة ،وبالتنسيق مع مكتب إدارةاملشاريع يف اإلدارة العامة لالسرتاتيجية وتطوير األداء .
األقسام التابعة

هل هناك فروع تابعة ؟ ماهي ،وما دورها ؟

تتكون اإلدارة من ثالثة أقسام وفرعني:
 قسم التخطيط االسرتاتيجي ،ويقوم مبتابعة تنفيذ وتطوير الخطة االسرتاتيجية للقيادةوالوزارة ،واإلرشاف عىل تنفيذ املبادرات االسرتاتيجية .
قسم الجودة ويقوم مبتابعة تطبيق نظام اإليزو  2008-9001عىل اإلدارات التابعةللقيادة .
 قسم تقييم األداء املؤسيس ،ويرشف عىل تنفيذ مؤرشات األداء االسرتاتيجي للخطةاالسرتاتيجية للوزارة .
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 فرع خدمة املتعاملني ،ويرشف عىل تطوير مراكز تقديم الخدمة للمتعاملني. فرع الشكاوى واملقرتحات ،ويقوم عىل متابعة الشكاوى واملقرتحات الواردة للقيادة .ISO 2008-9001

هل أثمر عملكم حسب اعتقادكم  ،وما هي الثمار ؟

 استحداث برامج إعالمية موجهة للجمهور . تفعيل مركز الرشطة الشامل ( إدارة رشطة دبا ) . تفعيل مفهوم الرشطة املجتمعية ومرسح الجرمية . تأهيل وحصول القيادة العامة عىل املوافقة النهائية للحصول عىل شهادة املطابقةملواصفة . ISO 2008-9001
 استحداث نظام للتحفيز والتكريم عىل مستوى القيادة العامة . انخفاض معدل املخالفات املسلكية لكل  100موظف (عام ( ،)14.8 = 2012عام.)9.0 = 2013
 استحداث برنامج لتقييم اإلدارات للقائد العام . فوز القيادة العامة بجائزة وزير الداخلية للتميز فئة اإلبداع واالبتكار عن فكرة لوحةمرورية ذكية لذوي االحتياجات الخاصة .
 حصول إدارة املرور عىل تصنيف خمس نجوم وفق برنامج اإلمارات للخدمة الحكوميةاملتميزة.
 حصول القيادة العامة لرشطة الفجرية عىل جائزة الخدمة املجتمعية ضمن جائزة سمووزير الداخلية عن الدورة الثانية .
أفكار وإبداع

هل هناك توصيات تؤكد على ضرورة األخذ بالمقترحات التطويرية
الخاصة بالعمل ،وما هي أهمية ذلك ؟

توجد منهجية اإلبداع واملقرتحات تظهر أهمية املقرتحات من خالل تطور العمل
وتشجيع الكادر البرشي عىل إبداع املقرتحات والسعي نحو تطبيقها .
ومن املقرتحات التي تم تطبيقها وفازت بجائزة وزير الداخلية ،وذلك مبوجب فكرة
إبداعية ومرشوع تقدموا به ،وهو لوحة مرورية ذكية (مكاين) ،تم تسجيل امللكية
الفكرية للموظفني بأسامئهم لدى الجهات املختصة ومتت ترقيتهم اىل رتبة مالزم بناء
عىل قرار سيدي سمو وزير الداخلية .

تقييم األداء

كيف يتم قياس مؤشرات تحسين األداء وتطويره  ،سواء بالقيادة أو
اإلدارات التابعة لها ؟

يتم متابعتها من قسم تقييم األداء املؤسيس ويتم قياسها بصفة ربع سنوي ،بحضور

حوار

سعادة القائد العام ومديري والعموم ومديري اإلدارات ومالك املؤرشات.
خطة متوسطة المدى

السنة

عدد الساعات التدريبية للموظفني عدد املوظفني الذين تم تدريبهم

ماذا عن االستراتيجية ،هل هي ثابتة على وتيرة معادة ،أم أن هناك
تغييرًا في بنودها وفق المستجدات؟

2011

104360

1404

هي خطة متوسطة املدى تجري مراجعتها وتطويرها كل ثالث سنوات .
الخطة االسرتاتيجية للوزارة والقيادة خالل عام  ٢٠١٣-٢٠١١ثابتة ،ويتم تنفيذها خالل
( )23مبادرة إسرتاتيجية بينام الخطة اإلسرتاتيجية الحالية ( )٢٠١٦-٢٠١٤والتي أطلقها
سيدي سمو وزير الداخلية بداية شهر فرباير فيتم تنفيذها من خالل (  ) 15مبادرة
اسرتاتيجية ويتم متابعتها بواسطة التقارير الشهرية للمبادرات إضافة إىل التدقيق الربع
سنوي الذي تقوم به إدارة االسرتاتيجية وتطوير األداء.

2012

101675

1405

2013

104700

1380

المعالجة والتحسين

البحوث والدراسات واالستبيانات ،ما مدى االستفادة منها ،وهل
تدخل توصياتها حيز التنفيذ ؟

يتم االستفادة من استطالعات الرأي الصادرة من مركز اإلمارات للدارسات والبحوث
االسرتاتيجية للوقوف عىل النتائج ومعالجة فرص التحسني الواردة يف التقرير الصادر عن
املركز ،ويتم تعيني مالك لهذه الفرص يقومون بتنفيذها يف وقت زمني محدد .
قياس ربع سنوي

نقل األحداث وتوعية الجمهور

كيف تنظرون لإلعالم األمني على مستوى الدولة ،وهل أدى الغرض
المطلوب وساهم في توعية الجمهور والحد من الجريمة،وماذا عن
أداء هذا الحقل بشرطة الفجيرة ،وهل هناك مؤشرات عليه ،وهل
هو بحاجة للتطوير حسب نظرتكم ؟

اإلعالم االمني له دور كبري يف إبراز األحداث املهمة يف توعية الجمهور وتقديم الخدمات
لهم (إحصائيات العالقات العامة ):

السنة

عدد أحداث التوعية

هل يتم إجراء متابعة دورية لألداء السنوي ،سيما وإننا في بداية
الربع األول من السنة ؟

2011

5

يتم متابعتها من قسم تقييم األداء املؤسيس ويتم قياساها بصفة ربع سنوي بحضور
سعادة القائد العام ومديري العموم ومديري اإلدارات ومالك املؤرشات .

2012

3

2013

2

دورية ومنهجية

إعادة تأهيل فرق العمل على مستوى اإلدارات العامة ،هل هو منهج
متبع ،أم إجراءات موسمية فقط ؟

يتم التقييم يف القيادة وفقاً ملنهجية إدارة فرق العمل ويتم تقييمها بصفة دورية وفقاً
للمنهجية (إحصائيات فرق العمل ):

السنة

عدد الفرق

2011

43

2012

64

2013

48

خمس نجوم

كيف ترون مستوى األداء بشكل عام فيما يخص األجهزة الشرطية
طبعًا  ،وهل هناك من مالحظات ؟

مستوى األداء عىل مختلف األجهزة الرشطية أصبح متطورا ً مقارنة باألجهزة الرشطية
يف العامل من خالل استحداث وحدات خاصة باملعلومات األمنية ومرسح الجرمية وقسم
الرشطة املجتمعية وإدارات مراكز الرشطة الشاملة ومواكبة خدمات املرور والرتخيص.
وحصول مركز خدمات املرور والرتخيص يف القيادة عىل تصنيف خمس نجوم إمنا دليل
واضح عىل مستوى األداء وتطوره يف خدمة املتعاملني .

التدريب التخصصي

التدريب عنصر مهم لرجل الشرطة ،كيف تفسرون ذلك ،وما هي
مستجدا ته ؟

التدريب عنرص أسايس يف املنظومة الرشطية ،والتي ال تكتمل إال به وخصوصاً التدريب
التخصيص الذي يوافق ما تصبوا إليه القيادة ( إحصائيات املوارد البرشية ) .

العنصر النسائي

الشرطة النسائية هل تعمل على استراتيجية خاصة ،أم تراها
تخضع لمعايير االستراتيجية العامة ؟

توجد لجنة للعنرص النسايئ تهتم بكل ما يتعلق بهذه الفئة وتحرص عىل رعايتها
واستيفاء متطلباتها مبا يتوافق مع متطلبات تنفيذ الخطة االسرتاتيجية العامة لوزارة
الداخلية والقيادة العامة لرشطة الفجرية.
معدل خفض الجريمة

هل هناك نسب وإحصائيات حول معدل مكافحة الجريمة وفق االستراتيجية ؟

تحقيق ارتفاع يف نسبة الجرائم املعلومة من إجاميل البالغات ،حيث بلغت  92.6%يف
عام 2013م مقارنة بـ  91.7%يف عام 2012م .
مؤشر حوادث الطرق

ماذا في االستراتيجية الخاصة بالحد من الحوادث ،والتوعية بهذا الشأن ؟

حققت القيادة العامة لرشطة الفجرية مستوى متقدماً عىل مستوى الدولة يف مؤرش
معدل وفيات حوادث الطرق ،حيث بلغت نسبة الخفض يف عام  34% 2013مقارنة
 15.5%يف عام .2012
التغيير والتطوير  ..بما تختمون؟

إن عملية التحسني والتطوير والتغيري مستمرة وليس لها نهاية ملا لها من أهمية كربى
يف رفع مستوى األداء يف املؤسسات الحكومية واالتحادية واملحلية أو يف املؤسسات
الخاصة وتحقيق نتائج إيجابية من خالل معالجة املالحظات والفجوات ومن ثم االرتقاء
بالعمل ملستويات أعىل من التميز ،وذلك لن يتحقق إال بتأهيل العنارص البرشية القادرة
عىل رفع عجلة التغيري ألنها املحرك الرئييس لعملية التحسني والتطوير إضافة لإلبداع
واالبتكار ،وما يقدمه العنرص البرشي من أفكار تدعم وتساهم يف عمليات التغيري
والتطوير .
العدد ( ) 1
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تحقيق

المترجمون القضائيون..
همزة الوصل بين رجال الشرطة والقضاء والمتهمين

ً
ً
يلعب مترجم المحكمة دورا مهما في كثير من القضايا المنظورة أمام المحاكم  ،السيما بالنسبة لألشخاص من غير الناطقين باللغة العربية،
دقيقة منه لعبارة أو كلمة ما ،قد تقود المتهم إما إلى الحرية أو تودي به خلف
فهو همزة الوصل بين المتهم والقاضي ،وبترجمة غير
ً
القضبان لسنوات أو ألشهر " .مجلة العين الساهرة " وانطالقا من أهمية هذه المهنة في القضاء حاولت من خالل هذا التحقيق التعرف إلى
المعايير التي يتم من خاللها اختيار هؤالء المترجمين وهل هي كافية؟ وما هي نوعية الدورات التدريبية التي يخضعون لها لتمكينهم من
إتقان هذه اللغات؟ ،وهل هناك جهة رقابية عليهم أثناء أدائهم مهامهم الوظيفية داخل قاعات المحاكم ؟  ،وما هي اإلجراءات القانونية
المتبعة حيال أحدهم إذا ثبت تالعبه في أقوال المتهمين؟
تحقيق – عبدا لحكيم محمود وحسن المنصوري
تصوير  :محمد مطر
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تحقيق

اللغة األجنبية لضباط التحقيق ضرورة

املقــدم عــارف محمــد الــكاز رئيــس قســم رشطــة
املدينــة الشــامل برشطــة رأس الخيمــة يقــول :كل
مــن ميتهــن مهنــة الرتجمــة والســيام يف الرشطــة أو
أروقــة املحاكــم عليــه أن يتحــى بالصــدق واألمانــة
ولديــه ضمــر حــي حتــى ال يتســبب يف إلحــاق األذى
للمتهــم أو تضليــل العدالــة ووجــود املرتجــم يســهم
يف حفــظ حــق املتهــم وحقــوق الرشطــة باملحــر
وهــذا يؤكــد أهميــة وجــود املرتجــم لغــر الناطقــن
باللغــة العربيــة ،حيــث يتيــح لهــم حــق التعبــر
دون صعوبــة ،وأهــم معايــر اختيــار وتعيــن املرتجــم
أن يكــون حســن الســرة والســلوك ويجيــد اللغــة
العربيــة ق ـراءة وكتابــة وذي كفــاءة عاليــة ومتمكن ـاً
ولبقـاً حتــى يســتطيع أن ينقــل اإلجابــة واألســئلة دون
نواقــص.
وأردف ،مــن الصعوبــة إيجــاد مرتجمــن لــكل اللغــات
مــا تطلــب االســتعانة ببعــض مكاتــب الرتجمــة
باإلمــارة ووضــع آليــة رشاكــة ،والقيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة تســعى بــكل جهــد ملواجهــة
هــذه اإلشــكالية بحــر االحتياجــات مــن اللغــات
إليجــاد الحلــول .ويف هــذا الجانــب القيــادة العامــة
لرشطــة ديب تقــوم بابتعــاث ضباطهــا للخــارج لتعلــم

لغــات أجنبيــة ،وهــذا ينعكــس باإليجــاب عــى
مســرة العمــل األمنــي والرشطــي ،وأمــل مــن ضبــاط
التحقيــق املبــادرة بتعلــم بعــض اللغــات ،وكلــا كان
ضابــط التحقيــق مل ـاً بلغــات متنوعــة يســتطيع أن
يصــل للمعلومــة والحقيقــة ،دون الحاجــة ملرتجــم
ويوفــر الوقــت والجهــد.
قصور واضح

بدايــة يقــول املحامــى عبدالنــارص النجــار :مــن خــال
متــريس يف مهنــة املحامــاة بالدولــة فإننــي أرى قصــورا ً
واضحـاً يف هــذه املهنــة التــي يتوقــف عليهــا بـراءة أو
إدانــة متهــم ..فمنهــم عــى ســبيل املثــال مــن يتــم
تعيينــه لرتجمــة لغــة معينــة داخــل إحــدى املحاكــم،
وهــو غــر متمــرس متام ـاً فيهــا وغــر مؤهــل باملــرة ،
وليــس لديــه أي خــرة للقيــام بأعــال الرتجمــة عــى
أكمــل وجــه ،زد عــى ذلــك عــدم فهــم الكثرييــن
منهــم ملــا يطلبــه القــايض أثنــاء انعقــاد الجلســات مــا
يضطــر أعضــاء الهيئــة القضائيــة إىل تكــرار الســؤال
أكــر مــن مــرة ،وهــذا يف حــد ذاتــه اســتنزاف مــن
وقــت املحكمــة  .ولفــت النجــار إىل قضيــة خطــرة
بقولــه إن كثــر مــن هــؤالء املرتجمــن يعتمــدون يف
عمليــات الرتجمــة عــى اإلشــارات وليــس التخاطــب،

,,

مشــددا ً عــى رضورة التفــات املســؤولني إىل هــذه
املعضلــة املهمــة .
أخطاء جسيمة

ويقــول املحامــي صالــح شــامس ،إننــا كمحامــن نعــاين
مــن األخطــاء الجســيمة التــي يقــع فيهــا املرتجمــون
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تحقيق

المقدم عارف الكاز

ألن هــذه األخطــاء تغــر مــن مجريــات القضيــة
بأكملهــا وقــد تصــب يف كثــر مــن األحيــان ضــد
املتهــم موضحــاً يف هــذا الصــدد أن املرتجــم قــد
يتلقــى معلومــات باللغــة العربيــة مــن القــايض
ويقــوم برتجمتهــا مــن دون أن يفهــم بعــض
الكلــات التــي قصدتهــا هيئــة املحكمــة ،وهــذه
املعضلــة تكــررت كثــرا ً ومــا زالــت تتكــرر .
وبــن أن بعــض املحاكــم والنيابــات يف الســاحل
الرشقــي تلجــأ إىل اســتخدام الفراشــن مــن العــال
للقيــام بأعــال الرتجمــة مــع املتهمــن ،الفتــاً إىل
وجــود عجــز واضــح يف أعــداد املرتجمــن ىف املنطقــة.
وأشــار شــامس إىل أهميــة الدقــة يف اختيــار هــؤالء
املرتجمــن وإخضاعهــم لــدورات مكثفــة بشــكل
مســتمر لصقلهــم قانونيــا  ،إضافــة إىل تحســن
أحوالهــم املعيشــية.
الموضوع مرتبط بحريات األفراد

بــدوره يقــول املستشــار القانــوين وائــل رمضــان،
إن املرتجــم يعــد حلقــة الوصــل املهمــة يف تكويــن
عقيــدة املحكمــة ألن وظيفتــه األساســية ترجمــة
ونقــل املعــاين والكلــات بــكل أمانــة وحياديــة
ســواء مــن القــايض إىل املتهــم أو العكــس ..وىف
ضــوء ترجمتــه هــذه تصــدر األحــكام ســواء باإلدانــة
أو الــراءة ،لذلــك يجــب عــى وزارة العــدل تحــري
الدقــة يف اختيــار هــذه الفئــة وفقـاً ملؤهــات علميــة
معينــة ،وتأهيلهــا وتدريبهــا عــى املصطلحــات
واملعــاين القانونيــة ألن املوضــوع مرتبــط ارتباطــا كليـاً
بحريــات األفــراد .
وأكــد عــى أهميــة يقظــة دفــاع املتهــم أثنــاء عمليــة
الرتجمــة نظــرا ً لألخطــاء التــي قــد تحــدث خــال
الجلســات ،مبينــاً أنــه تعــرض عــى نحــو شــخيص
ألخطــاء عديــدة مــن هــذا القبيــل ومتــت معالجتهــا
وتداركهــا .

وائل رمضان

صالح شامس

,,

الخصــوم ،ترجمــة األوراق واملســتندات واألقــوال مــن
اللغــة األجنبيــة إىل اللغــة العربيــة والعكــس ،لذلــك
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إن املرتجــم القضــايئ يعتــر مــن معــاوين القضــاة
عنها
ووكالء النيابــة يف أداء وظائفهــم ،ألنــه الشــخص
المحكمة
الــذي تــوكل إليــه املحكمــة أو النيابــة أو الرشطــة أو
القانون رقم ( )9لسنة  1981نظم عمل
المترجمين
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سعيد مرزوق الظهورى

فــإن مهنــة املرتجــم القضــايئ مهمــة جــدا ً خصوصـاً يف
مجتمعنــا الــذي يضــم جنســيات متعــددة اللغــات .
واسرتســل قائــا :إن املــرع اإلمــارايت ونظ ـرا ً ألهميــة
الرتجمــة يف رسعــة الفصــل يف القضايــا أصــدر بشــأنها
القانــون رقــم ( )9لســنة  1981مــن أجــل تنظيمهــا
،ووضــع رشوطــاً البــد مــن توافرهــا يف مــن يتــم
تعيينهــم كمرتجمــن ،أهمهــا أن يكــون حاصــا عــى
مؤهــل عــال مــن إحــدى الجامعــات أو املعاهــد
املعــرف بهــا ،يشــهد بتخصصــه يف اللغــة األجنبيــة
التــي ســتتم الرتجمــة منهــا واليهــا ،وإجــادة اللغــة
العربيــة قــراءة وكتابــة ومحادثــة ،وأال تقــل خربتــه
العلميــة يف مجــال أعــال الرتجمــة عــن خمــس
ســنوات ميالديــة تاليــة للتخــرج .ويســتثنى مــن
هــذا الــرط خريجــو الكليــات املتخصصــة يف أعــال
الرتجمــة ،إضافــة لذلــك يجــب أن يكــون حســن
الســر والســلوك ،وأن يجتــاز االمتحــان الــذي تجريــه
األجهــزة املختصــة ،وأال يكــون قــد حكــم عليــه يف

تحقيق

مختار محمود إبراهيم

جرميــة مخلــة بالــرف واألمانــة مــا مل يكــن قــد رد
اعتبــاره ،أو صــدر عفــو عنــه مــن الســلطة املختصــة
.وأوضــح أن الواقــع الحــايل يعكــس خــاف ذلــك،
حيــث ال يوجــد غالبــاً يف أروقــة املحاكــم مرتجمــن
متخصصــن ،تنطبــق عليهــم الــروط الســابقة
مــا يرتتــب عليــه تأجيــل أو تأخــر نظــر الدعــاوى
لعــدم وجــود مرتجمــن يف كثــر مــن األحيــان ،أو
االســتعانة بالعاملــن مــن الفراشــن وعــال النظافــة
وغريهــم مــن األشــخاص غــر املؤهلــن ،أو اللجــوء إىل
الســفارات لالســتعانة مبرتجمــن غالبــا مــا يكونــوا ً غــر
مؤهلــن لفهــم اللغــة العربيــة فه ـاً صحيح ـاً ،فض ـاً
عــن شــبهة االنحيــاز إىل مواطنيهــم .
وشــدد الظهــورى عــى رضورة أن ينقــل املرتجمــون
للقضــاة واقــع الكلــات التــي تصــدر مــن املتهــم
مــن دون زيــادة أو نقصــان  ،كــا يتعــن عليهــم
قــدر اإلمــكان نقــل وترجمــة الواقــع الحــي ون ـرات
الكلــات بــكل حياديــة إىل القــايض تحقيقـاً للعدالــة .
املحامــي مختــار محمــود إبراهيــم ،قــال مــن جهتــه:
هنــاك أزمــة خطــرة فيــا يخــص املرتجمــن ،يف منطقة
الســاحل الرشقــي ألن املرتجمــن الحاليــن ليســوا
محرتفــن وهــم أنــاس غــر مؤهلــن باملــرة للقيــام
بأعــال الرتجمــة ،موضحـاً أيضـاً أنــه ال يوجــد مرتجــم
متخصــص يف اللغــات األوروبيــة حاصــل عــى شــهادة
عليــا يف املنطقــة ،األمــر الــذي يســتدعي الهيئــة
القضائيــة إىل االســتعانة بأحــد الحضــور عقــب أدائــه
اليمــن القانونيــة للقيــام بالرتجمــة.
إذا تعمد تغيير الحقائق يحاسب
قانونيًا

املستشــار عمــر العضــب ،وكيــل أول يف نيابة اســتئناف
الشــارقة ،أشــار إىل أهميــة املرتجــم القضــايئ ودوره
الحيــوي يف نقــل األســئلة وترجمتهــا بــكل نزاهــة
وأمانــة إعــاال للعدالــة ،موضحــاً أن نــص املــرع
اإلمــارايت يف املــادة ( )70مــن قانــون اإلجــراءات
الجزائيــة يوجــب إجـراء التحقيقــات باللغــة العربيــة
،وىف حــال كان املتهــم أو الخصــوم أو الشــاهد أو
غريهــم ،ممــن تــرى النيابــة العامــة ســاع أقوالهــم
،يجهــل اللغــة العربيــة ،فيتوجــب عــى عضــو النيابــة
أن يســتعني مبرتجــم بعــد أن يقــوم بحلــف اليمــن

عمر العضب

مبارك بن عباد

القانونية .
وأكــد املستشــار العضــب عــى رضورة أن يحــوز
املرتجــم القضــايئ عــى ثقــة واطمئنــان هيئــة
املحكمــة ،وىف حــال تبــن أنــه غــر كفــؤ يجــب عــى
الفــور االســتعانة بغــره ،مشــرا ً إىل أن املرتجــم إذا
تعمــد تغيــر الحقائــق بشــكل ينجــم عنــه تغيــر
مجــرى وســر القضيــة تتــم معاقبتــه وفقــاً لقانــون
العقوبــات ،أمــا إذا كان خطــأه كان ناتجـاً عــن جهــل
أو ســوء فهــم فتتــم معاقبتــه إداري ـاً شــأنه يف ذلــك
شــأن املوظــف اإلداري العــادي .
عدم صالحية المترجم
أو عدم وجوده يبطل القضية

مــن جانبــه قــال املستشــار مبــارك بــن عبــاد –
رئيــس نيابــة خــور فــكان الكليــة ،إن البطــان هــو
األثــر الوحيــد املرتتــب عــى عــدم صالحيــة املرتجــم
للرتجمــة أو عــدم وجــوده يف جميــع مراحــل التحقيــق
وجمــع االســتدالالت وكذلــك يف مرحلتــي االســتجواب
واملحاكمــة وخاصــة يف القضايــا التــي تخــص األجانــب
ممــن ال يجيــدون اللغــة العربيــة ،الفتــاً إىل أن
عــدم صالحيــة املرتجــم تكمــن يف عــدم معرفتــه
للمصطلحــات القضائيــة وعــدم إملامــه أص ـاً باللغــة
العربيــة ،وبالتــايل يــؤدي ذلــك إىل خلــل يف عمليــة
الرتجمــة الصحيحــة .
وفيــا يتعلــق باملســؤولية الجنائيــة أجــاب املستشــار

,,
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طارق عبدالوهاب

بــن عبــاد ،بأنــه تتــم معاقبــة املرتجــم يف حــال مــا
إذا تعمــد تغيــر الحقيقــة وقصــد تضليــل العدالــة
بالرتجمــة غــر الصحيحــة مــن وإىل املحكمــة وفقــاً
لنــص املــادة ( )257مــن قانــون العقوبــات بالحبــس
مــدة ال تقــل عــن ســنة مــع منعــه مــن أن يكــون
خبـرا ً أو مرتجـاً فيــا بعــد ،وذلــك بالنســبة لقضايــا
الجنــح ،أمــا بالنســبة للقضايــا املدنيــة أو الجزائيــة
فيعاقــب بالســجن املؤقــت .
طارق عبدالوهاب :ال تعتبر الجلسة
قانونية في حالة عدم وجود المترجم

ويقــول طــارق عبدالوهــاب مفــوض رئيــس قســم
الرتجمــة مبحاكــم رأس الخيمــة ،إن املرتجــم ميثــل أحــد
أعــوان القضــاة وال تعتــر الجلســة قانونيــة يف حالــة
عــدم وجــود املرتجــم إذا كان املتهــم ال يجيــد التحدث
باللغــة العربيــة ،واملرتجــم يقــوم باإلمضــاء عىل محرض
الجلســة وهــذا داللــة عــى أهميتــه بالقضــاء ،وهــو
يعــد رابطـاً بــن املتهــم وصاحــب الدعــوى والقــايض،
وأهــم الــروط التــي يجــب أن يتحــى بهــا املرتجــم
إجــازة وإتقــان ثــاث لغــات عــى األقــل ،مــن أهمهــا
األوردو ،وبالبشــتو ،والفــاريس مــع اإلملــام التــام باللغــة
العربيــة ،إضافــة إىل املظهــر الالئــق والتحــدث بطالقــة
والثقــة بالنفــس وعــدم االرتبــاك مــن قاعــة املحاكــم،
كــا يتــم ابتعــاث املرتجمــن إىل دورات مبعهــد ديب
القضــايئ الكتســابهم مهــارات ومعــارف جديــدة.
ومحكمــة رأس الخيمــة أبرمــت اتفاقيــات مــع بعــض
الســفارات ومكاتــب األوقــاف لتزويدهــم ببعــض
املرتجمــن ،ويف العــام املقبــل ســيتم إنشــاء مكتــب
بدائــرة املحكمــة لرتجمــة الرســائل ترجمــة قانونيــة،
وهــذا سيســهم يف اختصــار وقــت الدعــوى وتوفــر
الوقــت ويحفــظ رسيــة املعلومــات واملســتندات،
وأنصــح الجيــل الجديــد باملبــادرة بتعلــم لغــات
أجنبيــة ،إذ ســوق العمــل والوضــع الراهــن يتطلــب
إملــام الفــرد بعــدة لغــات.
واقــرح رئيــس نيابــة خــور فــكان الكليــة رضورة
وضــع آليــة الختيــار املرتجمــن وعقــد دورات تدريبيــة
متخصصــة لهــم عــى نحــو مســتمر وانتقــاء األفضــل
مــن بــن املوجوديــن اآلن وترسيــح الباقــن.
العدد ( ) 1
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مركز الدقداقة الشامل..

األمن أولوية وتفاعل المجتمع مطلب

مركز شرطة الدقداقة الشامل يضم منطقة حيوية مهمة في إمارة رأس الخيمة،
ازدحمت بالسكان وتعدد الجنسيات والثقافات المختلفة إضافة إلى المناطق
الصناعية ،ومنطقة اختصاص المركز تقع على مساحة تمتد ألكثر من  387.82كيلو
متر مربع اشتمل على عدة فروع وتعددت فيه المهام للتصدي للصعوبات التي
تواجه العمل لغرض بسط األمن على تلك المساحة الشاسعة التي اشتملها المركز،
وتقديم أفضل الخدمات ألهالي المنطقة .وبدورنا سلطنا الضوء على العاملين
في ذلك المركز ،حيث كان لنا لقاء مع رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل العقيد
يعقوب الحداد ،والذي قال:
تحقيق :مبارك الدردا المري
تصوير :محمد مطر

إن دور املركز يف املنطقة يشمل يف توفري األمن
والطأمنينة للمجتمع ،وتعزيز ثقتهم بالرشطة
ومكافحة الظواهر اإلجرامية واإلخالالت األمنية ،السيام
أن منطقة اختصاص املركز متتد ألكرث من من ٣٨٧٫٨٢
كيلو مرت مربع تتخللها مناطق سكنية ومناطق صناعية.
أوضح بأن عدد األفرع املوجودة يف مركز رشطة
الدقداقة الشامل هي ستة أفرع منها :التحقيق
والبحث الجنايئ ،وفرع املرور والدوريات ،وفرع
الخدمات املساندة ،إضافة إىل فرع الرشطة املجتمعية،
وفرع الحراسات ،وفرع املعلومات األمنية.
وأضاف ،إن نشاط املركز كان يقترص عىل التحقيق
يف البالغات الجنائية وحلها أو إحالتها للنيابة العامة
باإلضافة إىل تخطيط الحوادث املرورية وضبط
السائقني املخالفني من خالل فرع املرور والدوريات،
أما اآلن فقد تم تحديث وتفعيل أفرع أخرى ليتوسع
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الحداد:
هدفنا تعزيز ثقة
المجتمع بالشرطة

دورنا أكرث من خالل فرع الرشطة املجتمعية ،والذي
يتمثل دوره يف تعزيز ثقة املجتمع بالرشطة من خالل
عمل الزيارات ومشاركتهم يف مختلف الفعاليات
وتقديم النصح واإلرشاد عرب تلك الفعاليات .
كام أصبحت اإلحصائيات األمنية لدينا أكرث تقدماً من
حيث تصنيفها والعمل عىل دراستها ووضع الحلول
املناسبة لها من خالل فرع املعلومات األمنية.
وتحدث الحداد عن السبل التي قدموها لتطوير
املنتسبني اعتامدا ً للخطة التدريبة السنوية لوزارة
الداخلية ،والتي تشتمل عىل دورات تخصصية يتم
تنسيب العاملني لتلك الدورات وفق احتياجاتهم
التدريبية يف مجال عملهم ،باإلضافة إىل عقد
االجتامعات الشهرية (خطة االتصال) من قبل
املسؤولني املبارشين لهم ويتم خاللها بحث سبل
تطوير العمل ومناقشة املعلومات التي تواجههم

زيارة ميدانية

العقيد يعقوب الحداد

المقدم محمد عبيد الخاطري

واالقرتاحات باإلضافة إىل تحفيزهم من خالل تكريم
املتميزين ليكون دافعاً للجميع.
كام قال ،إننا راضون عن األداء يف العمل داخل املركز
ونتطلع إىل املزيد دامئاً ألن الواقع يحتم علينا التجديد
ومواكبة التطورات أوالً بأول ،وهو ما ترتجم من خالل
االسرتاتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية.
مضيفاً أنه ال توجد أي مشكالت تواجههنا بطبيعة
الحال كوننا مؤهلني للتعامل مع جميع الظروف سواء
عىل مستوى املجتمع أو النطاق العلمي للمركز.
كام دعا يف كلمته األخرية أفراد املجتمع للتعاون مع
رجال الرشطة واملبادرة إىل اإلبالغ عن كل ما يثري الريبة
والشك لديهم وعدم الرتدد كون ذلك يعد مساهمة من
قبلهم أيضاً يف املحافظة عىل أمنهم وسالمتهم ووجه
شكره ملجلة (العني الساهرة) ملا تقوم به من تغطية
لجميع املجاالت ونرش املعرفة ومتنى للمجلة املزيد من
التقدم واالزدهار.
اتساع منطقة االختصاص

وعن دور فرع التحقيق والبحث الجنايئ داخل املركز
حدثنا املقدم محمد عبيد الخاطري ،حيث قال :يقترص
دورنا عىل تلقي البالغات الجنائية مبختلف أنواعها
وذلك عىل مدار األربع والعرشين ساعة سواء كانت
هاتفية أو عن طريق الحضور الشخيص للمبلغ ويتم
بعدها االنتقال إىل موقع الحادث وإجراء املعاينة عليه
والبحث عن األدلة والتحفظ عليها إىل أن يتم وصول
جهات االختصاص األخرى الستالم املوقع.
ونعمل أيضاً عىل استجواب املتهمني يف القضايا
املختلفة ،ومن ثم توقيفهم إذا تطلب األمر لضامن
عرضهم عىل النيابة العامة ،ويف حال عدم حضور
املتهمني يف القضايا املعلومة يتم التعميم عليهم إىل أن
يلقى القبض عليهم ،ويف حالة القضايا التي يكون فيها
املتهم مجهوالً يتم إحالة القضية إىل إدارة التحريات
للقيام بعملية البحث والتحري عن املتهم وتنفيذ
القانون بحقهوالرضب بيد من حديد عىل كل من
تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار املنطقة.
مضيفاً أن ما نواجهه من مشكالت سببها اتساع منطقة
اإلختصاص بشكل كبري ،واحتواؤها عىل عنارص مختلفة
من الثقافات ،حيث تتضمن املنطقة الفئة القبلية
ومنهم من فيه تعصب لبعض القضايا ،وال توجد لديهم

الرائد علي سعيد إمباسي

ثقافة كافية عن دور الرشطة ،وإننا هنا معهم وليس
عليهم باإلضافة إىل الفئات التي تحتويها املناطق
الصناعية ،وهي من ضمن منطقة االختصاص ،حيث
تضم جنسيات عديدة ومتنوعة يصعب فيها تأمني
املنطقة وتغطيتها بشكل كاف ،كام تنترش يف املنطقة
مساكن العزاب وسط األحياء العائلية ،ما يؤدي إىل
تعرض املنازل إىل الحوادث املختلفة مثل الرسقات
وانتهاك حرمة ملك الغري وغريها من القضايا.
وأكد الخاطري أن افتقار املنطقة للوسائل الحديثة يف
التأمني مثل الكامريات األمنية التي تقوم بحل كثري من
القضايا املجهولة يعد من أهم املشاكل التي تواجههم
كرجال أمن .وكام أن هناك فئة لها ثقافة كافية
وتتعاون مع الرشطة بشكل جيد ،هناك أيضاً فئة عىل
عكس ذلك تنقصهم الثقافة األمنية ،مام يعرقل دور
الرشطة يف بعض القضايا ،عىل سبيل املثال عدم رغبة
بعض الجمهور اإلبالغ عن القضايا عىل الرغم من أن
شهادته مهمة يف ذلك ،والسبب هو خشية الوقوع يف
املساءلة القانونية ،والحقيقة هو أنه غري مساءل نهائياً،
ولكن ثقافته ضعيفة يف هذا املجال.
موجهاً كلمته للجمهور قائالً نحن هنا يف خدمتكم
ولكم وليس عليكم وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع،
ونحن سعداء يف بتقديم كل الخدمات ألهلنا يف
املنطقة ،وهذا واجبنا تجاههم.
البد للجمهور أن يثبت فاعليته
للحد من الجريمة وانتشارها

وقال الرائد عيل سعيد إمبايس مدير فرع املعلومات
األمنية مبركز رشطة الدقداقة الشامل ،إن الدور الذي
نؤديه داخل املركز هو عمل تقارير أسبوعية من جميع
أفرع املركز بعدد القضايا األسبوعية ،ومن ثم نقوم
برفعها للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وإعداد
اإلحصائيات الشهرية للجرائم املغلقة ،ومالحظة
املشاكل األمنية يف املركز بصورة شاملة ووضع الحلول
لها ،وتسيري دوريات أمنية يف منطقة االختصاص بصورة
شبه دورية.
وأضاف ،إن من أهم املشكالت التي تواجهنا هي
مستويات الثقافة األمنية للجمهور ونقص الكادر
البرشي والحوافز وعدم تفاعل الجمهور مع أفراد
الرشطة يف أحيان كثرية بعدم التبليغ عن املشاكل حتى

المساعد أول سعيد محمد الحبسي

ال يقعون يف املساءلة القانونية.
ويف كلمة وجهها للجمهور قال ،إن الرشطة وضعت
لخدمة املجتمع والجمهور ،وعىل كل فرد أن يكون
عضوا ً فاعالً يف املجتمع من انتشار الجرمية حتى
نتمكن من العيش يف مجتمع آمن.
حريصون على إزالة الحواجز
بين الشرطة والجمهور

املساعد أول سعيد محمد الحبيس من فرع الرشطة
املجتمعية يف مركز رشطة الدقداقة الشامل ،يقول:
إن الدور الذي يؤديه الفرع داخل املركز هو تعزيز الثقة
بني الجمهور وأفراد الرشطة ،وتطوير العالقات مع أفراد
املجتمع للحد من ارتفاع معدالت الجرمية ،والوقاية منها
باملشاركة والتعاون مع أفراد املجتمع ،والحرص عىل خلق
بيئة آمنة يف األحياء السكنية وتنمية روح املشاركة.
منوهاً إىل أن ما يواجهونه من صعوبات يف منطقة
االختصاص هو كرثة الخالفات األرسية واملنازعات املالية
بجميع أنواعها ،ووصف تعاون األهايل والجمهور مع
الرشطة بالجيد ملا رسخته الرشطة املجتمعية يف نفس
الجمهور من تعزيز التواصل واملودة معهم.
قائالً :إن ما نرجوه من املجتمع زيادة التعاون ،والحرص
عىل إزالة الحواجز بني الجمهور والرشطة ذلك أن هدف
الرشطة املجتمعية هو حل الخالفات وتبسيط األمور
للوصول إىل حلول مرضية لألطراف املتنازعة وخلق بيئة
آمنة للمنطقة ،وتسهيل الحوار بني األطراف ،ونرش الوعي
والثقافة بكافة أشكالها.

,,

الخاطري:
نحرص على استتباب
األمن في منطقة
االختصاص
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التحليل التخديري

خبايا المتهم  ..المسموح والممنوع
ً
لعل من أهم الوسائل التي تمثل نوعا من المسارقة لشعور متهم ،وتحليل مكنون سريرته تلك الخاصة بالتحليل التخديري أو
ما يماثلها من وسائل طبية أخرى تتفق في الطبيعة وفي الغاية من وراء استخدامها من أجل التسلل إلى سريرة إنسان
معلومات تسهم في اإلدانة! التحليل التخديري وسيلة استجواب وتحري داخلي يتوغل
للحصول على ماقد يوجد فيها من
ً
مباشرة في المتهم .ويرجع األمر تاريخيا إلى سنة  1931حينما فكر اإلنجليزي ستيفان هورسلي صاحب اصطالح ومنهج
التحليل التخديري في إمكان إجراء التحليل الالوعي عن طريق إثارة النوم بواسطة حقنة بها مادة صودوية .
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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العقيد  /طارق محمد بن سيف

آراء وانقسامات

انقسم الفقه بصفة عامة حول مدى مرشوعية تلك الوسيلة ،ومن ثم مدى إمكان
قبول ما تسفر عنه من نتائج إىل اتجاهات ثالثة:
األول :رأي يؤيد استخدام تلك الوسيلة مستندا ً عىل عدة حجج أساسية هي :تلك
الوسيلة ال تقترص عىل مجرد اكتشاف الحقائق ،بل لها أهمية أخرى بالنسبة للمتهم
فقد تكشف بأنه من اضطرابات نفسية وعضوية أو معرفة البواعث للفعل الجرمي
.
أنصار هذا الرأي يعتربونها وسيلة حديثة يف مجال البحث الجنايئ ال تتضمن اعتدا ً
عىل حقوق اإلنسان ،وبفرض أنها اعتداء فإنها أقل األمور رضرا ً عىل من تقام عليه
التجربة والبحث  ،وأن إجازتها بالنسبة لبعض املرشعني كان الهدف التمكن من
الوصول إىل الحقيقة.
الرأي الثاين :فريق ال يقبل هذه الطريقة ويعتربها تعسفاً واضحاً وأكدوا بأن
التحليل التخديري إذا تم بعيدا ً عن االستامع لصوت الضمري فهنا يكمن الخطر
العام وفقاً ملا قرره القانوين د.هيجي يف دراسته حول تطبيق تلك الوسيلة قائالً :إن
الرفض سببه ليس يف طبيعة الطريقة غري الرشعية وإمنا سببه االستعامل السيئ لها
واهتامم من يقوم بها بالحصول عىل اعرتافات بأي مثن غري مهم بخدمة العدالة أو
إظهار الحقيقة!
الرأي الثالث :فريق الفقه والقضاء رفضوا األمر كلياً مهام قيل من أقوال ومربرات،
عىل أساس أنها وسيلة غري أخالقية تعتمد عىل اعرتاف بواسطة التعذيب .
وإن هذه الوسيلة ما هي إال انتهاك مبارش لضمري وإرادة اإلنسان ،وسيلة لقتل
الحرية الشخصية دون وجه قانوين.
أما الفقيه القانوين "جرافن" فقد أحاط الوسيلة يف حالة استخدامها بضامنات تحول
دون إساءة االستخدام ،وهي:
 أن يصدر قانون يسمح بالطعن يف ما يتحصل عليه من أحكام ناتج عن اعرتافمتهم تحت تأثري هذه الوسيلة أمام غرفة االتهام ،أو أي جهة قضائية يناط بها مهمة
الرقابة عىل التحقيق .
 أن يتم القيام بها بواسطة مامرس قانوين مؤهل علمياً وأخالقياً ملامرسة األمربصورة مرضية .
 رضورة حضور قايض التحقيق وممثل النيابة ومحامي املتهم مع إمكان مناقشةكافة اإلجراءات حضورياً .
وأمام هذه األمور الثالثة التي يزيد فيها النقد عىل املوافقة فإنه يتعني رضورة
الرفض لهذه الوسيلة وعدم اللجوء إليها مطلقاً ملا يرتتب عليها من إرضار مبصلحة
املتهمني ومصلحة العدالة ذاتها .
فإذا ما أقر هذا الرفض وتبنى العامل هذا املنع نستطيع أن نغري اسم كتاب د.بول
كوسا من مصل الحقيقة إىل مصل الوقيعة .
العدد ( ) 1

أكـتـــوبـــر

2014

35

tariqbinsaif@moi.gov.ae

موازين

ويف عام  1932قام "لورتيز" عامل أمرييك بأول محاولة الستخدام النيتونال يف مجال
البحث الجنايئ بعد موافقة املتهم وبحضور محاميه ،وذلك يف والية وسيكونسني،
ثم أعقب ذلك نرش دراسة بخصوص تلك االعرتافات الجنائية الناشئة تحت تأثري
املواد املخدرة وبيان مدى مرشوعيتها ،وأول قضية استعمل فيها التحليل التخديري
يف أوروبا كانت يف سنة  1947ملدينة ميالنو ،عرب أمرأة اتهمت بأربع جرائم قتل ،ويف
عام  1949يظهر كتاب "مصل الحقيقة" الذي عرض فيه مؤلفه د.بول كوسا وجهة
نظر الطب ،واألستاذ راميوندراي وجهة نظر القضاء يف مرشوعية تلك الوسيلة،
ويف عام  1950قدم األستاذ "فاوشيه" تقريره الكامل املتضمن رأيه وتقديره لتلك
الوسيلة لعدم صالحيتها لالستخدام يف املجال القضايئ .

أهدافك  ...عنوان تميزك
إ ّن تحديد األهداف للموظفين هو عنصر ضروري
إلدارة العمل الشرطي ،وهناك العديد من األسباب
لوضع األهداف  ،حيث تسهم في تركيز انتباه
الموظفين على الغاية من أعمالهم وتعزيز
فرصهم بالنجاح من خالل توجيه مجهودهم على
تحقيق النجاح ،يجب أن تكون األهداف واضحة
ومفهومة لكي تكون فعالة  ،ويجب أن يكون كل
هدف ملموس ًا وقاب ً
ال للتحقيق وضروري ًا لنمو العمل
األمني ووصوله إلى المراتب العليا.
من أجل االستفادة القصوى للنجاح فإن الوقت
األنسب لتحديد األهداف يكون في مطلع العام،
وعلى تلك األهداف الموضوعة أن تكون ملموسة
وقابلة للتحقيق وضرورية لنمو العمل الشرطي،
وعلى المسؤول عن الموظفين إعادة تقييم
األهداف في منتصف العام على األقل للتأكد من
أن تلك األهداف ما زالت معقولة وأن الموظفين
يتبعون المسار الصحيح.
يميل معظم األشخاص إلى تحديد أهداف شبه
مستحيلة  ،وهذا يؤدي إلى شعور الموظفين
باإلحباط وبفتور همتهم مع مرور الوقت ،هذا
األمر يقضي على قيمة وضع األهداف ،لذلك على
الجميع وضع أهداف ملموسة وتؤدي الغرض
وتساعد على النجاح والتميز.
إن األهداف الموضوعة والسياسات واإلجراءات
المحددة لتنفيذ هذه األهداف ال يمكن أن تعمل دون
وجود مجموعة من الوسائل واإلمكانات الضرورية
لترجمة هذه األهداف إلى شيء ملموس ،فهي
ضرورية إلكمال وتحقيق األهداف.
وأخيراً نتمنى للجميع وضع أهداف تساعد على
نجاحهم ،والذي ينعكس الحق ًا على أدائهم خالل
العمل مما يرسم صورة جميلة مشبعة بالتميز
والجودة وتصل بجهة العمل إلى مصاف الدوائر
الشرطية المتقدمة.

أمكنة وأزمنة

الكعبة المشرفة ..

قِ بلة المسلمين ومقصد الحجاج والمعتمرين
قبلتهم الكعبة المشرفة ألداء مناسك الحج  ،والتي جعلها اهلل قبلة للمسلمين في مشارق األرض
في هذه األيام ً المباركة تتجه أفئدة الحجاج صوب
ً
ومغاربها .ونظرا لعظم مكانة الكعبة المشرفة  ،وتزامنا مع مناسبة الحج  ،خصصنا هذه المساحة للحديث عن تاريخها ومراحل بنائها.
إعداد :وليد الشحي

املؤكــد أن الكعبــة املرشفــة هــي أول بيــت وضــع للنــاس ،كــا جــاء يف محكــم التنزيــل:
((إِ َّن أَ َّو َل بَ ْيـ ٍ
ـت ُو ِضـ َع لِل َّنـ ِ
ـاس �لَلَّـ ِـذي ِب َب َّكـ َة ُم َبــا َركًا َو ُهـدًى لِلْ َعالَ ِمـ َن)) [آل عمـران ،]96:وإن
اختلــف املؤرخــون يف أول مــن بناهــا( ،عــى أن معظــم الفــرة األوىل مــن قصــة الكعبــة
قــد غــاب عــن واعيــة التاريــخ أكــر تفاصيلهــا ،ولكــن املعــروف والــذي تجمــع عليــه كل
املراجــع أنهــا بنيــت قبــل آدم عليــه الســام ،وأن املالئكــة هــم الذيــن قامــوا بتشــييد أول
بنــاء لهــا ،وقــد شــيدوه تحــت مركــز العــرش بعــد البيــت املعمــور ،ويقــول املحققــون:
إنــه إذا ثبتــت قصــة البنــاء قبــل الخليــل عليــه الســام فهــو بنــاء تأســيس فقــط .فالكعبــة
املرشفــة بيــت اللــه جــل جاللــه ،وقــد نســبه اللــه ســبحانه وتعــاىل إىل نفســه ،إذ قــال:
(( َوإِ ْذ َج َعلْ َنــا الْ َب ْيــتَ َمثَابَـ ًة لِل َّنـ ِ
ـاس َوأَ ْم ًنــا َواتَّ ِخـذُوا ِمـ ْن َم َقــامِ إِبْ َرا ِهيـ َم ُم َصـ ًّـى َو َع ِه ْدنَــا إِ َل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
السـ ُجود)) [البقــرة.]125:
ـي للطَّائفـ َن َوال َعاكفـ َن َوال ُّركَّـعِ ُّ
إِبْ َرا ِهيـ َم َوإِ ْسـ َـا ِع َيل أَ ْن طَ ِّهـ َرا بَيْ ِتـ َ
ونســب اللــه عــز وجــل البيــت إىل نفســه إعالمــاً لخلقــه مبــا لــه مــن قداســة وحرمــة
وجــال ،وتكرميـاً لــه وترشيفـاً ،حتــى يكــون يف األرض للنــاس جميعـاً يلــوذون بــه ،ويثوبــون
إليــه ،ويجــدون فيــه أمــن النفــس مــن الخــوف والجــوع فيعبــدون اللــه يف رحابــه وعبــادة
صحيحــة .والكعبــة املعظمــة هــي هــذا البنــاء الشــامخ الجليــل الــذي يقــع يف قلــب الحــرم
املــي الرشيــف ،وهــي قبلــة املســلمني ،ومحــط أنظارهــم ،ويلتفــت النــاس حولهــا يف
الصلــوات الخمــس ،ويطوفــون بهــا يف الليــل والنهــار ال ينقطــع طوافهــم إال يف الصلــوات
الخمــس ،عندهــا يقــف الجميــع أمامهــا ويف اتجاههــا ،يف خشــوع يــؤدون الصــاة املكتوبــة
عليهــم ،وال تهمــد الحركــة حولهــا وأمامهــا أبــدا ً.
وأمــا تســمية البيــت املعظــم (الكعبــة) فقــد ورد يف ذلــك عــدة روايــات منهــا مــا ذكــره
الحافــظ البغــوي يف تفســره عــن مجاهــد أنــه قــال[[ :ســميت كعبــة لرتبيعهــا]] ،والعــرب
تســمي كل بيــت مربــع كعبــة ،وقــال مقاتــل[[ :ســميت كعبــة النفرادهــا مــن البنــاء]]،
وقيــل ســميت كعبــة الرتفاعهــا مــن األرض ،وأصلهــا مــن الخــروج واالرتفــاع ،وقــال ابــن
األثــر يف النهايــة ،كل يشء عــا وارتفــع فهــو كعــب ،ومنــه ســميت الكعبــة للبيــت الحـرام،
وقيــل ســميت بــه لتكعيبهــا ،أي تربيعهــا.
قداسة الكعبة
ومنــذ أن بنــي بيــت اللــه الحـرام عــى أيــدي الرســولني الكرميــن إبراهيــم وإســاعيل كان
مقصــودا ً مــن حجاجــه ،وإنــه كان قــد دخــل إىل عقيــدة التوحيــد ،مــن الــرك والوثنيــة مــا
دخــل فيهــا ،ومــع هــذا بقــي البيــت الح ـرام مقدس ـاً لــدى املؤمنــن واملرشكــن والوثنيــن
يحجــون إليــه ،وكانــت قداســة الكعبــة لذاتهــا ،ولهــذا كان اإلجــاع منعقــدا ً عــى تقديســها،
مــن قبــل العــرب الذيــن اختلفــوا يف معتقداتهــم وآلهتهــم دون أن يحملهــم هــذا االختــاف
عــى قداســة الكعبــة .وتفــرد الكعبــة بهــذه القداســة يثبــت أنهــا بيــت اللــه الح ـرام
بحــق ،ومــا عــداه ليــس ببيــت اللــه ،وإمنــا هــو بيــت صنــم ،ولهــذا مل

36

أكـتـــوبـــر

2014

العدد ( ) 1

يكــن لبيــت مــن القداســة لــدى العــرب غــر الكعبــة وحدهــا .وظــل البيــت محجــة للنــاس
إىل أن أكــرم اللــه الوجــود اإلنســاين بالرســول األعظــم محمــد خاتــم الرســل صــى اللــه عليــه
وســلم ،فطهــر بيــت اللــه مــن األوثــان واألصنــام ،وعبادتهــا ،ففــي الســنة العــارشة للهجــرة
متــت طهــارة البيــت والحــج إليــه مــن كل رضوب الوثنيــة وعادتهــا ،فلــم يعــد منــذ تلــك
الســنة يحــج إىل البيــت كافــر ،أو يطــوف عريــان ،وعــادت إىل بيــت اللــه قداســته التامــة
الشــاملة ،وصــار بعــد ذلــك أىن كانــوا مــن مشــارق األرض ومغاربهــا.
ضفة الكعبة
وهــي بنــاء مكعــب مجــوف مــن الداخــل ،وقــد جعــل إبراهيــم الخليــل عليــه الســام
طولهــا تســعة أذرع ،وجعــل لهــا بابــن مالصقــن لــأرض أحدهــا مــن الــرق والثــاين
مــن الغــرب ،ومل يجعــل لهــا ســقفاً ،وال وضــع عــى البابــن أبواب ـاً تفتــح وتغلــق ،وحفــر
يف داخلهــا ب ـرا ً يكــون خزانــة لهداياهــا ،أمــا داخــل الكعبــة فقــد جــاء وصفهــا يف تاريــخ
الكعبــة املعظمــة ،وقــد حــدث لهــا ترميــم يف ســقفها األســفل ،ومتــت إزالــة ســقفها األعــى،
وعمــل ســقف جديــد ،مــع تغيــر األعــواد واألخشــاب التالفــة فيــه ،وأنشــئت عــى الجــدار
بــن الســقفني ميــدة تحيــط بالجــدران جميعـاً بحيــث ال يظهــر مــن امليــدة يشء زائــد ،كــا
رممــت الكســوة الرخاميــة التــي عــى الجــدران مــن الداخــل ،وهــي مــن الداخــل تقــوم
عــى ثالثــة أعمــدة ضخمــة ،ويف الناحيــة الشــالية يقــع بــاب التوبــة الــذي يتــم منــه
الصعــود إىل ســطح الكعبــة ،ويغطــي ســقف الكعبــة مــن الداخــل وجانب ـاً مــن جدرانهــا
ســتائر مــن الحريــر األحمــر عليهــا مربعــات مكتــوب فيهــا (اللــه جــل جاللــه)  ،ويف الناحيــة
املقابلــة لبــاب الدخــول محــراب وبقيــة الجــدران مغطــاة بالرخــام املجــزع ،وبالكعبــة
صنــدوق ضخــم تحفــظ فيــه بعــض مقتنياتهــا ،وقــد تدلــت مــن الســقف قناديــل ضخمــة
مــن الذهــب وقــد رصعــت بالجواهــر والآللــئ.
خصائصها
ومــن أهــم خصائــص البيــت الحـرام أن اللــه تعــاىل حفظــه مــن كيــد الكائديــن ،وتخريــب
املخربــن ،وظــل البيــت شــامخاً طــوال أربعــة آالف ســنة منــذ أن بنــاه إبراهيــم عليــه
وإىل مــا شــاء اللــه ،وإىل أن يــرث اللــه األرض ومــن عليهــا،
ا لســا م
ســيظل البيــت قامئ ـاً للطائفــن والركــع
الســجود .وقــد مــرت
محــاوالت لهــدم
ا لكعبــة ،
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خدمة الكعبة
خدمــة الكعبــة تســمى بالحجابــة ،وخــدام الكعبــة يســمون بســدنة الكعبــة ،وهــم جامعــة
مخصصــون يتوارثونهــا بأمــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم حتــى اآلن مــن قولــه صــى الله
عليــه وســلم{ :خذوهــا خالــدة تالــدة ال ينزعهــا منكــم إال ظــامل} ،وهــم املعروفــون ببيــت بنــي
شــيبة ،وقــد ســلم الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم مفتــاح الكعبــة لعثــان بــن طلحــة،
وشــيبة بــن عثــان بــن طلحــة بعــد فتــح مكــة املكرمــة ،وقــال قولتــه ،وال زالــت الحجابــة يف
نســل شــيبة بــن عثــان حتــى اليــوم ،وكان أول مــن قــام بخدمــة الكعبــة الخليــل إبراهيــم
عليــه الســام ،ومنــه آلــت خدمــة الكعبــة إىل ولــده إســاعيل عليــه الســام ،وبعــد إســاعيل
صــارت ألوالده إىل أن اغتصبهــا منهــم أخوالهــم جرهــم ،ثــم اســتولت عليهــا خزاعــة عنــوة،
ومكثــت فيهــم عــدة قــرون ،إىل أن آل أمــر مكــة والكعبــة إىل قــي القــريش وهــو الجــد الرابــع
للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ،ثــم أســلم قــي أمــور الســدانة إىل ولــده األكــر عبــد الــدار،
فظلــت كذلــك جاهليــة وإســاماً ،إىل أن اســتقر بهــا املقــام عنــد شــيبة بــن عثــان بــن طلحــة
وذريتــه مــن بعــده.
مقاسها
وتفــاوت املؤرخــون يف ذكــر مقــاس الكعبــة ،وهــو اختــاف ناشــئ مــن اختــاف األذرع ،ومــا بــن
ذراع اليــد ،وذراع الحديــد ،وهــا يتفاوتــان ،فقــد جــاء يف تاريــخ الكعبــة املعظمــة أن ذراع اليــد
يـراوح مــا بــن ( )46إىل ()50ســم ،وذراع الحديــد ( )56.5ســم ،بينــا ذكــر أخـرا ً أن ذراع اليــد
()48ســم ،وقــد ذكــر إبراهيــم رفعــت باشــا يف كتابــه (مــرآة الحرمــن) أنــه ذرع الكعبــة املرشفــة
باملــر ،فقــال :ارتفاعهــا ( )15م ـرا ً ،وطــول ضلعهــا الشــايل ( )9.92أمتــار ،والغــريب ()12.15
م ـرا ً ،والجنــويب ( )10.25أمتــار ،والرشقــي ( )11.88م ـرا ً  ،وتضــم يف مخططتهــا الركــن األســود
والركــن اليــاين والركــن الشــامي والركــن الغــريب
وقــد اختلــف املؤرخــون يف بنــاة الكعبــة  ،إال أن القــول الثابــت الــذي ال خــاف فيــه لقــوة أدلتــه
هــو القــول بــأن بنــاة البيــت ثالثــة ،إبراهيــم الخليــل ،قريــش ،فابــن الزبــر ،والحجــاج ،ذلــك
أن بنــاء الخليــل ثابــت بالقــرآن ،وبنــاء قريــش ثابــت بالحديــث الصحيــح الــذي رواه البخــاري،
وبنــاء ابــن الزبــر والحجــاج أجمــع عليــه املفــرون واملؤرخــون،
عناصر البيت العتيق
الحجر األسود
ملــا بنــى إبراهيــم وإســاعيل عليهــا الســام القواعــد مــن البيــت ،ليبلغــا الركــن ،قــال إبراهيــم
البنــه إســاعيل :يــا بنــي اطلــب يل حجـرا ً حســناً أضعــه هنــا ،قــال :يــا أبــت إين كســان لغــب،
قــال عــي ذلــك فانطلــق يطلــب لــه حجـرا ً ،وجــاءه جربيــل بالحجــر األســود مــن الهنــد ،وكان
أبيــض ياقوتــة بيضــاء مثــل الثغامــة ،وكان آدم قــد هبــط بــه مــن الجنــة فاســود مــن خطايــا
النــاس ،فجــاءه إســاعيل بحجــر فوجــده عنــد الركــن ،قــال :يــا أبــت من جــاءك بهــذا ،قــال :جاء
بــه مــن هــو أنشــط منــك ،فبنيــا عليــه ،وهــا يدعــوان الكلــات التــي ابتــى إبراهيم ربــه فقال:
السـ ِمي ُع الْ َعلِيـ ُم)) [البقــرة .]127:وقــد وردت أحاديــث صحيحــة يف
(( َربَّ َنــا تَ َقبَّـ ْـل ِم َّنــا إِنَّـ َـك أَنْــتَ َّ
الســنن ،قــال عليــه الصــاة والســام{ :كان
أشــد بياضــاً مــن
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ومضات

أعظمهــا محاولــة أبرهــة األرشم ملــك اليمــن ،وكان تابع ـاً مللــك الحبشــة ،فخــرج بجيــش ج ـرار
مــن اليمــن ومــن الحبشــة ،ومــع فيــل عظيــم ،فلــا بلــغ وادي محــر الواقــع بــن مزدلفــة
ومنــى ،ومل يبــق بينــه وبــن مكــة إال مســافة عــرة كيلــو م ـرات عبــأ جيشــه وقــدم الفيــل،
فكانــوا إذا وجهــوه إىل جهــة الحــرم وقــف مكانــه ،ولــزم موضعــه ،ومل يتحــرك منــه ،فــإذا وجهــوه
إىل جهــة اليمــن هــرول ومــى مرسعـاً ،فأرســل اللــه عليهــم طـرا ً أبابيــل ســوداء ،وفصــل اللــه
ـاب الْ ِفي ـ ِل  ،أَلَ ـ ْم يَ ْج َعـ ْـل
ســبحانه وتعــاىل يف ســورة الفيــل(( :أَلَ ـ ْم تَـ َر كَ ْيـ َـف فَ َعـ َـل َربُّـ َـك ِبأَ ْص َحـ ِ
ـرا أَبَابِيـ َـل  ،تَ ْر ِمي ِه ـ ْم ِب ِح َجــا َر ٍة ِم ـ ْن ِس ـ ِّجي ٍل  ،فَ َج َعلَ ُه ـ ْم
كَ ْي َد ُه ـ ْم ِف تَضْ لِي ـ ٍل َ ،وأَ ْر َسـ َـل َعلَ ْي ِه ـ ْم طَـ ْ ً
كَ َع ْص ٍ
ــف َمأْكُــولٍ)).

الحج  ..ذكريات وتضحيات
لقد أنعم اهلل علينا بالكثير من النعم  ،وأولها نعمة اإلسالم ،
هذه النعمة العظيمة التي هدانا اهلل إليها بالفطرة  ،ومنها شرع لنا
سبحانه وتعالى الفرائض والعبادات التي تقربنا إلى خالقنا جل جالله ،
ومن هذه العبادات الركن الخامس  ،وهو حج بيت اهلل من استطاع
إليه سبيال  ،هذه الفريضة المفروضة على اإلنسان المسلم البالغ
العاقل المقتدر مرة واحدة في العمر  ،ومن زاد فهو متطوع.
ويحدثنا اآلباء واألجداد من واقع تجاربهم الثرية أن هناك أمرين
ييسرهما اهلل سبحانه للعبد من حيث ال يدري  ،إن أخلص النية بالقلب
السليم والمال الحالل والطريق المستقيم  ،أال وهما الزواج والحج
 ،فاألول إلكمال نصف الدين والثاني ألداء فريضة العمر  ،وكالهما
متصالن بالعمر والحياة والدين.
وشهدت العصور الغابرة العديد من صور التضحيات وبذل الغالي
والنفيس من قبل الحجاج المشتاقين لحج بيت اهلل  ،فالتاريخ يروي الكثير
من مالحم الكفاح والنضال من أجل الوصول إلى بيت اهلل  ،فهناك
من قطع البحار والمحيطات وصارع أمواج البحار العاتية ومنهم من
ً
ً
شق الصحراء مشيا أو على ظهور الجمال والماشية  ،وصوال إلى
السيارات وانتهاء بالطائرات.
وهناك العديد من الحكايات التي رواها لي جدي وجدتي -
يرحمهما اهلل –خالل رحالت حجهما واعتمارهما عبر وسائل نقل
ً
مختلفة في عصور وأزمنة متفرقة  ،فتارة صارعوا فيها األمواج بحرا
ً
ً
وتارة ركبوا الجمال برا وعلى األقدام سيرا .
ُ
ويروى أن الفقراء المسلمين في البلدان البعيدة  ،يعقدون النية
على أداء الحج منذ خروجهم من بالدهم وهم في ريعان شبابهم
متنقلين للعمل من بلد إلى بلد لعقود من الزمان  ،وال يتمكنون من
ً
ً
أداء الحج إال بعد أن اشتعلت رؤوسهم شيبا وهزلت أجسادهم وهنا.
ً
تضحيات وتحديات بذلها أصحابها امتثاال لطاعة اهلل بأداء الفريضة
َ ْ
 ،بينما نجد في زمننا الحالي من أكرمه اهلل بالمال الوفير والصحة
والعافية  ،جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه  ،فجرى خلف المظاهر
ً
مقتنيا السيارات الفارهة والمنازل الفخمة وقد تعدى عمره العقد
ً
ً
الخامس  ،وهو لم يحج أو يفكر في ذلك  ،معتبرا الحج مشروعا
ً
ً
ً
مؤجال والدنيا ونعيمها مشروعا مقدما.
همسة أخيرة :

إلى أصحاب حمالت الحج  ..اتقوا اهلل في الحجاج  ،وال تتخذوا هذه
المهنة تجارة فاحشة على حسابهم  ،يسروا على المعسرين  ،الكبير
ً
منهم والصغير ،وارضوا بالقليل اليسير طمعا بما عند السميع البصير ..
وكل عام والجميع بخير بمناسبة عيد األضحى ( الكبير ).
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اللــن ،وإمنــا ســودته خطايــا ابــن آدم} .ويف حديــث أيب جهــم أن الحجــر األســود نــزل قبــل
إبراهيــم ،ثــم رفــع إىل الســاء حــن غرقــت األرض ،ثــم جــاء بــه جربيــل حــن بنــاء إبراهيــم
نقلــه الحافــظ ابــن حجــر يف رشح صحيــح البخــاري ،ورغــم الخــاف عــى املــكان الــذي كان
بــه الحجــر ،هــل هــو الهنــد ،أو يف الســاء ،أو جبــل أيب قبيــس ،إال أن الــكل متفقــون عــى
أن الحجــر مــن الجنــة.
والحجــر األســود يقــع يف ركــن الكعبــة الرشقــي ،وارتفاعــه مــن أرض املطــاف مــر واحــد
ونصــف املــر ،وال ميكــن وصفــه اآلن ،ألن الــذي يظهــر منــه يف زماننــا ونســتلمه ونقبلــه إمنــا
هــو مثــاين قطــع صغــرة مختلفــة الحجــم أكربهــا بقــدر التمــرة الواحــدة ،وأمــا باقيــه فإنــه
داخــل يف بنــاء الكعبــة املرشفــة ،وممــن رآه ابــن عــان أثنــاء بنــاء الكعبــة زمــن الســلطان
م ـراد عــام 1040هـــ قــال :وذرع طولــه نصــف ذراع بــذراع العمــل ،وعرضــه ثلــث ذراع،
وســمكه أربعــة قراريــط ،والســواد هــو عــى الظاهــر مــن الحجــر أمــا بقيــة جرمــه فهــو
عــى مــا هــو عليــه مــن البيــاض .وقــد مــر عــى الحجــر األســود حــوادث كثــرة ،أولهــا مــا
ذكــره ابــن إســحاق ،أنــه عندمــا أخرجــت جرهــم مــن مكــة ،خــرج عمــرو بــن الحــارث بــن
مضــاض الجرهمــي بغـزايل الكعبــة والحجــر ،فدفنهــا يف زمــزم وانطلــق ،وهنــاك اختــاف
يف مــكان الدفــن ،غــر أن امــرأة مــن خزاعــة شــاهدت عمليــة الدفــن فأخــرت قومهــا
فأعــادوه إىل مكانــه ،ومل يعــر الحجــر األســود نقــل أو تغييــب مــن عهــد قــي إىل بنــاء عبــد
اللــه بــن الزبــر ،وهــو أول مــن ربــط الركــن األســود بالفضــة عندمــا تعــرض وتصــدع مــن
األحــداث التــي جــرت ،وأضــاف إليــه الخليفــة العبــايس هــارون الرشــيد تنقيبــه باملــاس ،ثــم
أفــرغ عليــه الفضــة ،وقــد وقــع حــادث عليــه يف آخــر شــهر محــرم عــام 1351هـــ ،عندمــا
اقتلعــت قطعــة مــن الحجــر األســود ،وعمــل األخصائيــون مركبــاً كيامويــاً مضافــاً إليــه
املســك والعنــر ،وبعــد أن تــم تركيــب املركــب الكيــاوي ،أخــذ امللــك عبــد العزيــز آل
ســعود رحمــه اللــه قطعــة الحجــر األســود بيــده ووضعهــا يف محلهــا تيمن ـاً.
ولعــل أفظــع مــا مــر عــى الحجــر األســود حادثــة القرامطــة الذيــن أخــذوا الحجــر وغيبــوه
نحــو اثنتــن وعرشيــن ســنة ،ورد إىل موضعــه ســنة (339هـــ).
ومن أمام الحجر األسود يتم البدء يف الطواف بالكعبة.
الركن اليماني
هــو ركــن الكعبــة املرشفــة ،وهــو يســبق الحجــر األســود يف الطــواف ،وبينهــا يدعــو
الطائــف  :اللهــم إين أســألك العفــو والعافيــة يف الديــن والدنيــا واآلخــرة ،ربنــا آتنــا يف الدنيــا
حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار ،وفضائــل هــذا املــكان عظيمــة ،ومزايــاه
جليلــة ،وأعظــم فضيلــة لــه هــي أن املصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم اســتلمه بيــده
الرشيفــة ،وكان يفعــل ذلــك كثـرا ً فصــارت ســنة نبويــة ثابتــة مرشوعــة .ومــن فضائلــه -
والركــن األســود  -أنهــا عــى القواعــد األوىل للبيــت التــي رفعهــا إبراهيــم عليــه الســام.
حجر إسماعيل
حجــر إســاعيل عليــه الســام هــو الحائــط الواقــع شــال الكعبــة املعظمــة ،وهــو عــى
شــكل نصــف دائــرة ،وقــد جعلــه إبراهيــم عليــه الســام عريشـاً إىل جانــب الكعبــة ،وهــذه
الروايــة تــدل عــى أن الحجــر مل يكــن مــن البيــت املعظــم ،وإمنــا كان خارج ـاً منــه ،غــر
أنــه ملــا بنــت قريــش الكعبــة أنقصــت مــن جانبهــا الشــايل ســتة أذرعـاً وشـرا ً عــى أشــهر
الروايــات الصحيحــة ،وأدخلتــه يف حجــر إســاعيل .ويســمى الحجــر أيض ـاً الحطيــم ،وقــد
ذكــر ابــن األثــر يف النهايــة أن موضعــن ســميا بالحطيــم ،قــال :ســمي حطيــم مكــة وهــو
مــا بــن الركــن والبــاب ،أي امللتــزم ،وقيــل :هــو الحجــر املخــرج مــن الكعبــة ،ســمي بــه ألن
البيــت رفــع وتــرك هــو محطومـاً.
وروى األزرقــي قــال :الحطيــم مــا بــن الركــن األســود واملقــام وزمــزم ،والحجــر ســمي
حطي ـاً ألن النــاس يزدحمــون عــى الدعــاء فيــه ويحطــم بعضهــم بعض ـاً ،والدعــاء فيــه
مســتجاب.
شاذروان الكعبة
وهــو البنــاء املحــاط بأســفل جــدار الكعبــة مــا يــي أرض املطــاف مــن جهاتهــا الثــاث:

38

أكـتـــوبـــر

2014

العدد ( ) 1

الرشقيــة ،والغربيــة ،والجنوبيــة ،وهــو بنــاء مســنم بأحجــار الرخــام واملرمــر ،أمــا الجهــة
الشــالية فليــس فيهــا شــاذروان ،وإمنــا هــو بنــاء بســيط ارتفاعــه أربعــة قراريــط عــن
حجــر إســاعيل ،وهــو مــن الحجــر الصــوان ،مــن نــوع الحجــر الــذي بنيــت بــه الكعبــة
املعظمــة .وحقيقــة الشــاذروان هــو مــن أصــل جــدار الكعبــة املعظمــة حينــا كانــت عــى
قواعــد إبراهيــم ،وقــد انتقصتــه قريــش مــن عــرض أســاس جــدار الكعبــة املعظمــة ،حــن
ظهــر عــى وجــه األرض كــا هــي العــادة يف البنــاء.
الملتزم
امللتــزم هــو مــا بــن الحجــر األســود وبــاب الكعبــة ،وســمي بامللتــزم ألن النــاس بلزمونــه
ويدعــون عنــده ،وفضلــه عظيــم ،ولذلــك ثبــت أنــه مــن املواطــن التــي يســتجاب فيهــا
الدعــاء ،وقــال عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص" :وقــد التــزم بــن البــاب والحجــر،
هــذا واللــه املــكان الــذي رأيــت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم التزمــه ،وقــد قــال
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم :امللتــزم موضــع يســتجاب فيــه الدعــاء مــا دعــا اللــه
فيــه عبــد دعــوة إال اســتجابها".
ميزاب الكعبة
وأول مــن وضــع ميزابـاً للكعبــة قريــش حــن بنتهــا ســنة  35مــن والدة النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم ،حيــث كانــت قبــل ذلــك بــا ســقف،ثم ملــا بناهــا عبــد اللــه بــن الزبــر ريض
اللــه عنــه اللــه عنهــا وضــع لهــا ميزابـاً وجعــل مصبــه عــى حجــر إســاعيل كــا فعلــت
قريــش .وقــال األزرقــي :وذرع طــول امليـزاب أربعــة أذرع ،وســعته مثانيــة أصابــع يف ارتفــاع
مثلهــا ،وامليـزاب ملبــس صفائــح ذهــب داخلــه وخارجــه ،وكان الــذي جعــل عليــه الذهــب
الوليــد بــن عبــد امللــك .وقــد وقــع تغيــر وتبديــل يف مي ـزاب الكعبــة ،وذلــك لســببني:
أحدهــا كان إذا اع ـراه خ ـراب عمــل غــره .والثــاين :كان بعــض امللــوك أو األغنيــاء مــن
عظــاء املســلمني يهــدي الكعبــة املرشفــة ميزاب ـاً فريكــب يف الكعبــة وينــزع الــذي قبلــه.
وقــد عمــل الســلطان عبــد املجيــد خــان ميزابـاً صنــع بالقســطنطينية عــام 1276هـــ ،وركب
يف نفــس الســنة وهــو مصفــح بالذهــب نحــو خمســن رط ـاً .قلــت وهــو آخــر مي ـزاب،
وهــو املوجــود اآلن بالكعبــة املرشفــة.
باب الكعبة
اختلــف الــرواة يف أول مــن عمــل للكعبــة املرشفــة باب ـاً ،فمنهــم مــن قــال لــه مرصاعــان
وقفــل ،والقــول الثالــث :إن أول مــن وضــع بابـاً عــى الكعبــة املعظمــة أحــد ملــوك اليمــن
املتقدمــن عــى البعثــة النبويــة بزمــن بعيــد ،وهــذا القــول رواه ابــن هشــام يف ســرته عــن
ابــن إســحاق املطلبــي ،ورواه األزرقــي يف تاريــخ مكــة .وملــا عمرتــه قريــش جعلــت لــه بابـاً
مبرصاعــن ،وكان طولــه أحــد عــر ذراعـاً ،وكذلــك ابــن الزبــر ،فلــا كان الحجــاج عمــل لــه
بابـاً طولــه ســتة أذرع وشــر ،وذلــك أن الحجــاج رفــع بــاب الكعبــة عــا كان عليــه يف بنــاء
ابــن الزبــر ،لذلــك صــار طــول البــاب الــذي عملــه عــى قــدر الفتحــة .ويف العهد الســعودي
تــم تركيــب بابــن ،األول يف عهــد امللــك عبــد العزيــز رحمــه اللــه ،وقــد كان عــام 1363هـــ،
1944م ،حيــث تــم صنــع بــاب جديــد مــن األملنيــوم بســمك ()2.5ســم ،وارتفاعــه ()3.10
أمتــار ،ومدعــم بقضبــان مــن الحديــد ،ومتــت تغطيــة الوجــه الخارجــي للبــاب بألــواح مــن
الفضــة املطليــة بالذهــب ،وزيــن البــاب بأســاء اللــه الحســنى.
أمــا البــاب الثــاين فقــد أمــر بصنعــه امللــك خالــد بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه ،وقــد بــرزت
الفكــرة عندمــا الحــظ امللــك خالــد عــام 1397هـــ 1977 -م قــدم البــاب عندمــا صــى يف
جــوف الكعبــة ،ورأى آثــار خــدوش يف البــاب ،فأصــدر توجيهاتــه فــورا ً بصنــع بــاب جديــد،
وبــاب التوبــة مــن الذهــب الخالــص.،
مصادر المادة والصور :
بوابة الحرمين الشريفين اإللكترونية
www.alharamain.gov.sa

تقرير

في بيتنا  ..قانون !!

قانون األسرة قوة منظمة لشؤونها
وضعت القوانين لكي تنظم للناس أمور الحياة .وهو التشريع األساس لبنيان الدول والمجتمعات واتباع منهج النظام وحفظ الحقوق والواجبات،
وهذا كالم سليم ال غبار عليه  .ومن طرف آخر نتجاهل أحد أهم معاقل القانون وحصونه العتيدة ،والتي تبدأ من ألف الم البيوت والمنازل .حيث
المنزلي ،وهو روح العالقة المنظمة
بداية لثقافة من نوع آخر تخضع للنظام ونهل القيم والمبادئ التي يتربوا عليها األبناء في معقل حصنهم
ً
بين األهل واألبناء وعالقته المتبادلة وبأسلوب القانون المنزلي والتربوي  .وكما للدول قوانينها فإن لألسرة أيضا قانون يتربى عليه جيل مثقف
بمعنى القانون ومدى أهميته في حياته .
إعداد :ماهر عبد الرحمن سالم

البيت أوال

يقولون عنه الحصن الحصني والحاضن األول للعالقة األرسية
بني والدين وأبناء يجتمعون تحت سقف واحد .وبالتايل ال
بد لهذا املكان أن تحكمه ضوابط وقوانني ارسية تساعد عىل
ضبط ايقاع عالقة الفرد مع الجامعة والجامعة مع الفرد
والدور القيادي متمثال مناصفة بني األب واألم .
وظيفة األسرة

اتسمت األرسة قدميا بالقيام بكل الوظائف املرتبطة
بالحياة ،وبالشكل الذي يالئم العرص الذي تنتمي إليه،
حيث اختلفت وتطورت وظائف األرسة بها ،ولكن مل
يختلف الهدف من تلك الوظائف بالرغم من تعرضها
للتطور الذي يتمثل يف تكوين الشخصية املتزنة والقادرة
عىل التكيف مع متطلبات الحياة وقيادة األرسة بحكمة
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واقتدار .

تنظيم الحياة

يف كل زمان ومكان تبقى الحاجة للقانون أمرا ً ملحاً
وألسباب عديدة أهمها أنها تنظم الحياة وتحفظ الحقوق.
وهناك قوانني تفرض عىل الكبار يضطرون لالمتثال لها،
وهناك قوانني يتبعها الناس عن قناعة بها ،وأخرى عن
عدم قناعة فتكون عرضة للجدل بني من يقبل ومن
يرفض ،وبالتايل فإن أولياء االمور ملزمون بوضع خاصة
يف بيوتهم فيضطر األبناء التباعها ،بعضها قد يقتنعون بها
وبعضها يرفضونه وال يقبلونه .
كيف نضع القانون المنزلي

الغاية من أن يكون للبيت قانون هو املحافظة عىل

األبناء وسالمتهم ،ومراعاة الحقوق للوالدين كآباء يف
الراحة واالحرتام ،حيث يؤدي إىل تنسيق منظم يرتب
الحياة األرسية داخل كيان األرسة .ولعل أهم املشكالت
التي تعرتض طريق هذا النظام هو حدوث التعارض
الوالدين ومتطلبات األبناء فيبدو القانون مجحفا بحق
أحد الطرفني ،وغالباً ما يكون االبناء  .ومن هنا تبدأ
املناقشات واملشاكل الناتجة عن عدم قناعة الطرف
الخارس ،لذلك من األهمية مبكان أن نفكر جيدا ً قبل فرض
القوانني املنزلية لألبناء ،ولتتصف تلك القوانني واألنظمة
مبجموعة من املواصفات الرتبوية املهمة بحيث ال يتم
وضعها عشوائياً دون دراسة ودراية .
خصائص ومواصفات األنظمة

تقرير
المنزلية

 يجب أن يراعى وضع القوانني املنزلية مع خصائص األبناءوحاجاتهم لتؤدي مهامها عىل الشكل األمثل يف طاعتها
والتقيد بها .
 اعتامد مبدأ االحرتام للقانون وبنوده كونه سيشكلقاعدة األساس يتعامل بها أفراد األرسة الواحدة .
 أن تكون القوانني إنسانية من شأنها أال تؤدي اىل إهانةاألبناء أو إذاللهم ،مام يؤدي إىل مشاكل معقدة تطالهم
لتصل بهم اىل مشاكل نفسية صعبة
 أن ال تكون تعسفية وجائرة وتكون مشددة تؤذياألبناء كونها قاسية .
 أن تحتوي عىل تعليامت واضحة وظاهرة وال تكون مبهمةيف تفاصيلها .
 أن تكون منطقية ومعقولة يتقبلها األبناء بجد وتفاعلية. أن تكون ثابتة ال تخضع لألهواء واملزاج الشخيص من كالاألبوين كأن يرضوا مبخالفته عندما يكون مزاجهم يف حالة
جيدة ويرصون عليه عندما يكون مزاجهم متوعكاً .
شرح الوضع واألسباب:

يستطيع اآلباء كونهم السلطة السيادية وضع الكثري من
القوانني املنزلية ألبنائهم مبلكيتهم ألحقية ذلك ،وهم أي
الوالدين يتحملون مسؤولية إعالة األبناء ،ولكن هل ذلك
ميكن اآلباء واألمهات من وضع تلك القوانني من دون
رشحها لألبناء واالتفاق عىل أهميتها يف نهج أسلوب
إداري مريح وضوابطه سهلة تريض الجميع؟ والرد يكون
عىل هذا التساؤل ،أن من حق األبناء أن يتعرفوا عىل
قانون منزلهم وأسباب وضعه وما الذي سيحصلون عليه
مقابل محافظتهم عىل القانون واحرتامه من النواحي
اإليجابية النابعة من مصلحتهم الشخصية أكرث من أي
يشء آخر ،وبذلك يشتغلون عىل الرضوخ له بشكل مرض
وتكون املغريات هي الدافع للمحافظة عليه وعدم
تجاوزه .
طرق القوانين المنزلية

هناك عدة طرق لوضع القوانني يف بيت األرسة منها عىل
سبيل املثال  – 1أن يضع الوالدين قانوناً ثم يعرضونه عىل
األبناء ويناقشونه معهم للتوصل إىل صيغة نهائية له .
 – 2ان تكون هناك مشاكل تحتاج إىل قانون يف األرسة،
وعليه يجتمع األبوان مع األبناء لعرضها ثم يبحثون يف
قوانني معينة لتفادي حدوثها مستقبال .
 - 3ولعل من األمور املحببة بالنسبة للقوانني واألنظمة
التي توضع يف األرسة هي ما يسمى باجتامع القوانني
أو نقطة نظام ،وهو اجتامع بني أفراد األرسة يف أوقات
محدده سلفا من كل اسبوع أو شهر حسب اتفاق األرسة
وحيث يجتمع الجميع يف جو ودي ودافئ مبا يشبه
االحتفال فيه تدور املناقشات بحميمية العائلة.
بعض بنود النقاشات

ممكن أن تكون متشابهة أو مختلفة بعض البنود التي
يتم تناقشها يف تلك االجتامعات وعىل سبيل املثال مثال :
وضع قانون جديد للتعامل مع جهاز أو مرفق جديد

وضع قانون جديد له عالقة بالتعامل بني األطفال وعالقة
األخوة.
 مراجعة قانون مل يتم االلتزام به من قبل األبناء. مراجعة قانون حسب طلب األبناء. مراجعة قانون وضعه أحد األبوين وصعب عىل األبناءتطبيقه.
توفير المناخ األسري

تعترب األرسة هي األساس يف العملية الرتبوية ،وهي التي
تغذي األبناء باألمومة واألبوة وتحوطهم بالعناية ،وليك
تتحقق هذه الحاجات البد لها من املناخ األرسي الذي
يتسم باإليجابية يف عملية التأديب والرتبية والحب
والقبول غري املرشوط والرتكيز عىل اإليجابيات والحامية
املسبقة من السلبيات بتنمية االنضباط الداخيل واملراقبة
الذاتية وغرس املعايري االجتامعية الصحيحة واختيار
البيئة الصالحة ألفراد األرسة.
من شأن املناخ األرسي العمل عىل توفري ما يؤهل ألجواء
مريحة وسلسة لبناء املناخ األرسي السليم ،حيث تنضج
فيه معايري القبول والرفض وأن يكون له مواعيد وقواعد
منضبطة وتتبادل فيه املسؤوليات ،كام يتم فيه تشجيع
املشاركة االجتامعية واملكافأة .ويساعد توفري أوقات
املرح والفكاهة والرتويح عن النفس إىل خلق أجواء
رائعة يتحسسها الجميع ،وأن يتسم أيضاً باملرونة ومراعاة
الظروف ويسود فيه األدب واالحرتام املتبادل.
أهمية القانون المنزلي

من األهمية وجود الدستور والقانون املنزيل الرتبوي يف
سلوك األوالد ،وهي مجموعة من املبادئ واألخالقيات
والشعارات التي توضح التوجه العام لألرسة ،وذلك بوضع
خطة القانون الفعلية وتحديد السلوكيات غري املرغوب
فيها والتحذير منها واختيار العواقب املناسبة بالحرمان
من االمتيازات وليس بالرضب املؤذي  .ويفضل أن تكون
القوانني األرسية مصحوبة بصور توضيحية ليعلمها
الجميع ،ويتم تغيري الجدول كل فرتة حسب املعايري
الجديدة واملناسبة.
التحفيز والتشجيع

السيد عبد املجيد مصطفى أخصايئ تربوي يقول  :من
املهم أن تكون قامئة املحفزات والتشجيعات يف أولوية
االهتامم من قبل األبوين ،وذلك ملرونة التجاوب مع
الخطط الرتبوية ،والتي تختلف من فئة عمرية إىل
أخرى يف أهميتها وترتيبها حسب األولويات ،ومنها
الثناء والتشجيع باأللفاظ والعبارات والقبالت واألحضان
واملسح عىل الرأس واللعب واملرح واللمسات الحانية،
وكذلك املفاجآت السارة والهدايا والدعوة إىل طعام خارج
املنزل واملكافآت النقدية التي من شأنها أن تشجع األبناء
عىل العمل والنشاط وااللتزام بالخطط والقانون املنزيل .
قانون المنزل وقانون الدولة

الباحث واملستشار مصطفى عزت هربة يعرب عن رأيه
بهذا املوضوع قائال :تبقى حاجة األرسة للقانون من

حيث املبدأ تشبه حالة الدولة .واالرسة التي ال تعتمد
قواعد قانونية ناظمة لحياتها اليومية تتناسب وظروفها
املعيشية واالجتامعية يكون مصريها إىل مشاكل ومطبات
ال تحىص ويصعب توقعها .ورب األرسة هو املؤمتن
املسؤول عن سن ووضع هذه القوانني وتطبيقها وغري
متجاهل للرأي اآلخر األم ،وإلزام جميع أفراد ارسته
بتطبيقها .وكام هورب األرسة الذي هو قائد وربان أرسته
يف قيادة وضبط وتوجيه األبناء نحو كل ما هو إيجايب ينظم
واقع حياتهم ولضامن مسرية أرسته حتى بلوغها شاطئ
األمان  .ولعل القانون األول والصارم يجب أن يكون من
نصيب رب األرسة عىل نفسه لضبط سلوكياته العامة التي
تعترب املنارة والعمود الفقري لسلوكيات جميع أفراد أرسته
 .ومن ثم االنطالق نحو تسامي العالقة فيام بني أفرادها
وتعايشها بشكل مريح ووفق أسلوب راق يتأىت من قوانني
الضبط املنزلية التي تحمل الجميع عىل أكف األمان
والعقالنية يف نطاق أرسة تريد أن تحيا الحياة بدميوقراطية
آمنة مطمئنة الحقوق فيها مصانة ،وسلوك االحرتام يفرض
نفسه يف تبادل عالقات األبوين مع أبنائهم وبالعكس .
ولنحقق من هدف وغاية القوانني املنزلية ما يرتقي بأبنائنا
نحو احرتام الذات واملجتمع ينقلونه إىل خارج حدود املنزل
فيكونوا قدوة حسنة كاملة التعقل ورفيعة املستوى والشأن
القانون يفرض األدبيات المنزلية

الدكتورة فاطمة الشيخ ( طبيبة أسنان ) تقول  :عىل
اآلباء واألمهات املبادرة بوضع تلك القوانني املنزلية كقوة
تربوية تقوي عالقة األرسة وتنمي فيها روح التعاون ،كام
أن االنضباط األرسي من شأنه أن ينمي األبناء عىل احرتام
الذات واحرتام الكلمة وامليثاق والتعايش املشرتك بني
أفراد العائلة الواحدة لتسري الحياة املنزلية عىل أكمل
وجه  .وعىل ذلك مثالً ،التنبيه والحرص عىل رضورة
الصالة يف وقتها ،وال رضب وال لعن وال سب وال كلامت
تخدش الذوق ،وغرفتك هي مسؤوليتك ،الطعام يف وقت
معني والدراسة واللهو بأوقات معينة ،وكثري من األدبيات
املنزلية من خالل ربط القانون املنزيل بالحياة املنزلية يف
معظم تفاصيلها .
 السيدة زهور عريب ( ..إعالمية) تقول  :عندما يتعلقاألمر بتأسيس أرسة فإنها ستدعم بالتايل كيان املجتمع
بأجيال مسؤولة ،فحسن سلوك األفراد داخل األرسة من
األمور املهمة التي تحافظ عىل دميومتها ،لذلك يجب
أن يكون هنالك نظام ينظم التعامالت بني أفرادها بد ًءا
بالوالدين وانتها ًء عند األطفال  .ووجود القانون املنزيل
يخضع ألسس متفق عليها تعتمد عىل مبادئ كاالحرتام
والتقدير والتعاون وحسن السلوك  .مبا يضمن أرسة
متامسكة وجيالً واعياً منضبطاً  .ونظرا ً ألهمية األرسة يف
املجتمعات نجد الكثري من الدول أفردت مسودات قانون
خاص لألرسة يحدد العالقات بني أفراد األرسة الواحدة .
وقد ارتبطت أهمية قانون األرسة بأهمية األرسة ذاتها
التي تنظم األحكام املتعلقة بها ،والتي تدعم املنظومة
القانونية كجزء من سامت الحضارة ورقي األفراد داخل
كينونة املجتمع  .ويبقى قانون تنظيم العالقات بني أفراد
األرسة الواحدة أمر جلل .
العدد ( ) 1

أكـتـــوبـــر

2014

41

مقاالت

المخدرات..

التعريف ومراحل العالج
ً
تترك المخدرات آثارا جانبية على متعاطيها إن لم يعالج فتكون كارثية على بدنه وصحته بشكل عام،
وللمؤثرات أضرار عديدة سنأتي على تفصيلها في دراستنا هذه لتبيان حجم الضرر الواقع جراء
استخدامها .وهنا البد لنا ونحن نخوض في تفصيل ما تتركه المخدرات من آثار ونتائج مضرة البد لنا
ً
أيضا من التعريف بالمخدرات وتبيان ما هيتها ثم تعريف القارئ الكريم بمراحل ًالعالج التي تكاد تتفق
عليه كل الجهات الصحية التي تعمل على معالجة آثار هذه السموم ،وبدءا سنذهب للتعريف.
تعريف المخدرات

تعريف املخدرات قانوناً بأنها مجموعة من املواد
التي تسبب اإلدمان (االعتامد النفيس والبدين)
وتسمم الجهاز العصبي املركزي ،ويحظر تداولها أو
تصنيعها إال ألغراض يحددها القانون ،وال تستخدم
إال بواسطة من يرخص له بذلك.
إعداد :خبير السموم والمخدرات
صالح مهيول المري
المختبر الجنائي بشرطة رأس الخيمة
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ما هي األضرار الصحية على
المتعاطي؟

يؤدي إدمان املخدرات إىل حدوث مشاكل صحية
بدنية وعقلية ،ويعتمد ذلك عىل نوع املخدرات

املستخدمة:
 - 1فقدان الشهية للطعام ،مام يؤدي إىل النحافة
والهزال والضعف.
 - 2سوء الهضم ،أي اضطرابات يف الجهاز الهضمي.
 - 3إتالف الكبد.
 - 4التهاب يف املخ وتآكل الخاليا العصبية ،مام يؤدي
إىل فقدان لذاكرة والهلوسة.
 - 5فقدان الوعي والغيبوبة واملوت املفاجئ ،وخاصة
عند أخذ جرعات عالية من املخدرات.
 - 6اإلصابة باألمراض املعدية مثل اإليدز من خالل
العالقات الغري الرشعية الجنسية املحرمة ،أو عند

مقاالت

استعامل اإلبر.
 - 7أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
 - 8قد يؤدي اإلدمان إىل اإلصابة مبرض الرصع.
 - 9كام أن املخدرات هي السبب الرئييس يف اإلصابة
بأشد األمراض مثل الرسطان.
ما هي اآلثار التي تظهر على
المتعاطي؟

 - 1التغيري املفاجئ يف منط الحياة كالغياب املتكرر
واالنقطاع املفاجئ عن العمل أو الدراسة.
 - 2تدين املستوى الدرايس أو تدين أدائه يف العمل.
 - 3الخروج من البيت لفرتات طويلة والتأخر خارج
البيت ليالً.
 - 4التعامل برسية فيام يتعلق بخصوصياته.
 - 5تقلب املزاج وعدم االهتامم باملظهر.
 - 6الغضب ألتفه األسباب.
 - 7التهرب من تحمل املسؤولية والالمباالة.
 - 8اإلرساف وزيادة الطلب عىل النقود.
 - 9تغيري مجموعة األصدقاء واالنضامم إىل مجموعة
جديدة.
 - 10امليل إىل االنطوائية والوحدة.
 - 11فقدان الوزن امللحوظ نتيجة فقدان الشهية.
 - 12التعود عىل الرسقة من املحيطني به.
عالج اإلدمان على المخدرات:
مييل االتجاه الحديث يف معظم دول العامل إىل اعتبار
مدمن املخدرات مريضاً بحاجة إىل عالج ،ال مجرماً

يستحق العقاب ،وقد انتهى األمر يف كثري من الدول
إىل تعديل ترشيعاتها بحيث تقيض بإرسال مدمني
املخدرات إىل املصحات املتخصصة لعالجهم بدالً من
ايداعهم يف السجون ،فيكون األمر يف هذه الحالة
(كاملستجري من الرمضاء بالنار) ،وعالج املدمن ينبغي
أن مير يف ثالث مراحل هامة ومتكاملة ،وهي:
 - 1املرحلة األوىل ،وهي العالج الطبي:
ويفضل أن يتم ذلك يف مستشفى خاص باألمراض
النفسية ألن فهم نفسية املريض ،الذي هو يف
الغالب ذو شخصية (سيكوباتية) أي غري ناضج
عاطفياً ورسيع االنفعال ،شديد الحساسية ،وهذا
الفهم يسهل عملية العالج ،والعالج الطبي يكون
إما بتقليل جرعات املخدرات تدريجياً حتى تصل إىل
الشفاء التام وإما بحذف املخدر منذ البداية وإعطاء
املريض أدوية تخفف من ردود الفعل املزعجة،
باإلضافة إىل تغذيته بانتظام حتى يستعيد عافيته.
 - 2املرحلة الثانية ،وهي املعالجة االجتامعية:
وهي تتطلب جهودا ً جبارة من الهيئات االجتامعية
املرشفة ،والشخص املدمن والبيئة التي يعيش
فيها ،وما مل تتضافر كل الجهود ملساعدة املدمن
عىل الخالص من حالته االجتامعية املرتدية فإن
العالج الطبي اليفيد ،ومن هنا ينبغي الرتكيز عىل
حل املشاكل االجتامعية التي يعاين منها املدمن
حتى يصبح قادرا ً عىل نسيان املايض ،والخالص من
براثنه ،والنظر إىل الحياة مبنظار واقعي بعيد عن
الناس والتشاؤم واملشاكل الشخصية أو العائلية
املعقدة ،وغالباً ما يكون املدمنون من أبناء األرس

املفككة أو غري املبالية ،ولذا يجب احتضان املدمن
وإعادة تكييفه اجتامعياً ،وتقديم الربامج الرتفيهية
له ،حتى يرتاح جسدياً وعقلياً ونفسياً ويعود من
جديد مواطناً صالحاً.
 - 3املرحلة الثالثة من العالج ،وهي اعادة تأهيل
املدمن :غالباً ما يكون قد فقد كثريا ً من قدراته
ومزاياه الخلقية واملهنية واالجتامعية ،وتهدف إعادة
التأهيل إىل ترميم هذه القدرات واملزايا وتزويد
املدمن بقدرات ومزايا ومهارات جديدة ،حتى
يتمكن بواسطتها من استعادة مكانته السابقة أو
تأمني مستقبله بشكل الئق ،وتلجأ الدول املتحرضة
إىل إرسال املدمن ،بعد تقديم قدراته ومهاراته عىل
يد اختصاصيني يف علم النفس واملهارات الجسدية
إىل املكان املناسب يك يتعلم املهنة التي توافق ميوله
وإمكاناته التي كشف عنها التقديم ،وبهذا يصبح
مواطناً صالحاً ،ومنتجاً وال يبقى عالة عىل املجتمع.
كلمة توعية:

هناك أكرث من سبب يدعوك ألن تتوقف عن تعاطي
املخدرات ،ليس فقط تدهور حالتك الصحية أو بسبب
تدهور قدراتك العقلية ،وليس فقط لسبب تدهور
أحوالك االقتصادية ،ولكن السبب الرئييس هو تدهور
حالك كإنسان ،كزوج ،كأب ،كمسؤول يف العمل،
فمهام كانت دوافعك للتعاطي فإن املخدرات سوف
تزيد مشاكلك تعقيدا ً وتزيد من عزلتك عن املجتمع
وتفقدك أقرب الناس إليك ،إنك تدمر نفسك بنفسك،
وتجرك املخدرات إىل عامل الوهم والخيال إىل أن تجد
نفسك يف عامل الدمار.
العدد ( ) 1
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الرعاية الصحية للطفل
في المجتمع اإلماراتي
ً
ً
القول إن المجتمع اإلماراتي قد شهد اهتماما واضحا بالرعاية الصحية ،حيث تم توفيرها لجميع أفراد المجتمع ،والتي أصبحت متاحة ومتوفرة
للجميع ،ويحصل عليها كل األفراد في المجتمع ليعيشوا حياة مديدة بصحة جيدة ومحصنين ضد العلل واألمراض ،مما ترتب على ذلك من آثار إيجابية
عادت على األفراد بالفائدة والخير ليعيشوا حياة مديدة موفوري الصحة ،مما يدعم التنمية البشرية في الدولة.
إعداد/د .عادل عبد الجواد الكردوسي  -خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية

kardousy1@hotmail.com

لذلك أولت دولة اإلمارات ُجل اهتاممها بتقديم
الرعاية الصحية للطفل وعملت عىل توفري الخدمات
الصحية والربامج العالجية الوقائية عن طريق إنشاء
املستشفيات بكافة تخصصاتها املتنوعة وإنشاء املراكز
الصحية التي تهتم بصحة الطفل يف جميع إمارات
الدولة القريبة والبعيدة .باإلضافة إىل التغذية السليمة
ومياه الرشب النقية لضامن النمو السليم للطفل
والعناية بصحة األم والعناية بالطفل عند سنواته األوىل
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منذ امليالد ،فالرعاية املبكرة تعد إحدى أفضل الطرق
لضامن حياة سليمة وصحية للطفل يف املرحلة املقبلة،
ضامناً لحقوق الطفل.
باإلضافة إيل أن رؤية اإلمارات  2021أكدت يف العنرص
الرابع؛ املعنون بـ (متحدون يف الرخاء) عىل «جودة
حياة عالية يف بيئة معطاءة مستدامة» من خالل
«إماراتيني يتمتعون برغد العيش ويهنؤون بحياة
مديدة وبصحة موفورة ويحظون بنظام تعليمي

من الطراز األول ومنط حياة متكامل تعززه خدمات
حكومية متميزة وترثيه أنشطة اجتامعية وثقافية
متنوعة يف محيط سليم وبيئة طبيعية غنية» .وهذا
العنرص يشتمل عىل ( )4مبادئ منها( :حياة صحية
مديدة) ،وذلك بتوفري مستوى معييش مرتفع مع
تحقيق مجتمع الرفاهية ملواطني دولة اإلمارات،
من خالل توفري الرعاية الصحية التي تجعل الجميع
يعيشون حياة مديدة موفوري الصحة ومحصنني من

دراسات

األوبئة واألمراض ،وكذلك توفري نظام تعليمي يتيح
الفرصة أمام جميع املواطنني لاللتحاق به ،وتوفري
أسلوب معييش مرتفع من خالل توفري جميع متطلبات
املواطنني مام يحقق لهم أسلوب حياة متكاملة،
ويتضح أن املجتمع اإلمارايت قد أوىل الرعاية الصحية،
والتعليم ،والحياة الكرمية للمواطنني ،وإلحاقهم بسوق
العمل ،وتعزيز العدالة االجتامعية واملساواة.
نتناول أهم املفهومات املستخدمة ،والدستور اإلمارايت
والرعاية الصحية ،ثم الخدمات الصحية لألم ،والخدمات
الصحية املقدمة لألطفال ،ثم الهوامش واملراجع.
أهم المفهومات المستخدمة

لقد تم تعريف الطفل يف مرشوع قانون الطفل :بأنه
كل إنسان مل يتم الثامنة عرشة ميالدية من عمره ما مل
يبلغ سن الرشد مبقتىض أحكام خاصة.
يف حني عرفت (املادة  )1من اتفاقية حقوق الطفل،
الطفل بأنه كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عرشة ،ما مل
يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق
عليه .وهذا النص يتفق مع الترشيعات الوطنية التي
تنفذ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الدستور اإلماراتي والرعاية الصحية

القول إن الدستور يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
قد أوىل اهتامماً كبريا ً بدعم قطاع الصحة يف الدولة
بهدف توفري كافة متطلبات أبناء املجتمع من الناحية
الصحية ،بهدف أن يكون اإلنسان اإلمارايت يف أفضل
األحوال صحياً ،وليك يعيشوا حياة مديدة متمتعني
بالصحة.
أكدت املادة ( )19من دستور اإلمارات عىل أن
«يكفل املجتمع للمواطنني الرعاية الصحية ،ووسائل
الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة ،ويشجع عىل
إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج العامة
والخاصة».
الخدمات الصحية لألم

نلقي الضوء عىل الخدمات الصحية التي تقدم يف
املجتمع اإلمارايت بوجه عام وما يقدم منها إىل األم
بوجه خاص ،وما يرتتب عىل توفري هذه الرعاية
والخدمات من آثار إيجابية تعود عىل األم واألطفال،
ويصب يف مصلحة املجتمع يف نهاية املطاف.
تتبنى دولة االمارات العربية املتحدة ،ومن خالل وزارة
الصحة واملؤسسات ذات العالقة سياسات وبرامج
وخططاً تنفيذية تهدف إىل النهوض باألرسة عىل وجه
العموم واملرأة والطفل عىل وجه الخصوص ،وقد تم
تضمني مفهوم الصحة اإلنجابية الشمويل بحيث ال
تقترص خدمات األمومة والطفولة عىل األمهات يف
مرحلة الحمل واإلنجاب فقط ،بل لتشمل األمهات
واملرأة يف كافة املراحل العمرية املختلفة والشباب
والفتيات يف سن املراهقة من خالل تطبيق الربامج

واملشاريع الصحية التي تهدف إيل تعزيز صحة املرأة
والطفل ،هذا بجانب خدمات األمومة والطفولة.
فالخدمات الصحية والربامج العالجية والوقائية التي
نفذتها وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة
والطفل .والشك أن ارتفاع املستوى التعليمي والوعي
لدى األفراد كان له األثر الطيب يف نجاح جهود الدولة
املبذولة لالرتقاء بالوضع الصحي بشكل عام.
وتعترب خدمات وبرامج األمومة والطفولة الركن
األسايس لتعزيز صحة ورفاهية األم والطفل و تحظى
هذه الخدمات باالهتامم البالغ بني جميع اسرتاتيجيات
التطور والنمو يف الدولة ،وتقدم هذه الخدمات
والربامج الصحية امليزة ذي الكفاءة العالية ،من خالل
شبكة مراكز ووحدات األمومة والطفولة املجهزة
بأحدث التقنيات ويعمل بها أطباء وهيئة متريض
عىل أعىل مستوى وتنترش هذه املراكز والوحدات يف
كافة ربوع الدولة .وتقدم لكافة السيدات واألطفال
املقيمني بالدولة من خالل مراكز مستقلة لألمومة
والطفولة ووحدات األمومة والطفولة باملراكز الصحية
األولية ومستشفيات الوالدة .ويف هذا الصدد تعترب
دولة اإلمارات العربية املتحدة من أوائل الدول الرائدة
يف مجال تطبيق برامج االكتشاف املبكر لصحة املرأة
والطفل وتقديم العالج الفوري والفعال واملتابعة
الدورية للحاالت املرضية من أجل حامية هذه الفئة
الهامة يف املجتمع من الوفيات واإلعاقات الذهنية
والجسدية.
بخصوص رعاية ومتابعة األم أثناء الحمل :تتم متابعة
األم الحامل بصفة دورية بعد التأكد من الحمل وفقاً
لربوتوكول رعاية الحامل ،والذي تم إعداده وتطويره
بصفة مستمرة من قبل اإلدارة املركزية لألمومة
والطفولة ،ويتضمن هذا الربوتوكول مجموعة من
العنارص منها:
أ.تعليامت خاصة برعاية الحامل والتعرف عىل العوامل
ذات الخطورة أثناء الحمل مام يساعد عىل االكتشاف
املبكر للحمل ذات الخطورة ،حيث يتم تحويل الحامل
فورا ً إىل املستشفى لإلرشاف واملتابعة لتجنب حدوث
مضاعفات قد تؤثر سلبياً عىل صحة األم والجنني.
ب.االكتشاف املبكر لعوامل الخطورة أثناء الحمل.
ج.التوعية الصحية واملشورة الغذائية.
د.رعاية األم بعد الوالدة.
هـ.فحص األمهات الكتشاف مشاكل ما بعد الوالدة،
فاألم تراجع املركز الصحي للتأكد من عدم وجود
مضاعفات تتعلق بالوالدة وتشجيع الرضاعة الطبيعية،
والرعاية املقدمة للمولود ،والتثقيف الصحي والدعم
النفيس.
وبرامج التغذية ،من ضمنها برنامج فرز هشاشة
العظام بهدف االرتقاء بالحالة التغذوية باملجتمع
اإلمارايت عامة واملرأة والطفل بصورة خاصة إىل أرقى
املستويات العاملية.

الخدمات الصحية المقدمة لألطفال

نتعرف باختصار عىل الخدمات التي يوفرها املجتمع
اإلمارايت يف قطاع الصحة ويقوم بتقدميها إىل األطفال،
كمدخل ليكونوا أصحاء ويعيشوا حياة مديدة موفوري
الصحة ،وقادرين عىل املشاركة بقوة وفعالية يف املجتمع.
اهتمت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيسها
اهتامماً خاصاً بقطاع الخدمات واالحتياجات الصحية
عىل مستوى الدولة ولخدمة كافة مواطنيها ،حيث تم
إنشاء شبكة واسعة من املستشفيات واملراكز الصحية
واملرافق التشخيصية امتدت لتؤمن الرعاية الصحية
بكافة جوانبها ومراحلها واختصاصاتها ملختلف أرجاء
الدولة ،وحرصت الدولة عىل وضع إجراءات ومعايري
مميزة بهدف ضامن تقديم خدمات طبية ذات جودة
عالية عىل مستوى الدولة.
باإلضافة إىل ما شكله موضوع خدمات رعاية األمومة
والطفولة نقطة هامة ضمن برامج وسياسات عمل الدولة
عىل امتداد السنوات السابقة ،حيث حرصت الدولة عىل
تحفيز معدالت النمو الطبيعي للسكان ،وقد ساهم يف
تحقيق ذلك نجاح الربامج الصحية للحكومة ،والتي أدت
إىل خفض وفيات املواليد واألطفال الرضع من عام آلخر
خالل السنوات املاضية تطورت الخدمات الصحية بشكل
ملحوظ ومبعدالت عالية لبناء اإلنسان املتمتع بالصحة
العقلية والجسمية ،ولتمكنه من بذل أقىص جهد يف
املساهمة يف خلق تنمية اقتصادية واجتامعية ،وقد ركزت
اإلمارات يف إطار اهتاممها بربامج الرعاية االجتامعية
عىل الخدمات الصحية من خالل بناء املؤسسات الصحية
وتزويدها بأحدث األجهزة الطبية ،وتوضح البيانات
املتاحة من املالمح األساسية للصحة يف قياس تطور
الخدمات الصحية ،أي أن دولة اإلمارات قد قطعت شوطاً
كبريا ً يف هذا املجال ،فنالحظ أن نسبة األطفال البالغني
من العمر ومحصنني ضد السل والحصبة بلغت نسبتهم
 % 90 ،% 98عىل التوايل ،وهي أعىل نسبة من البلدان
الصناعية التي بلغت نسبهم  % 86 ،% 92عىل التوايل.
ميثل االهتامم بقطاع الصحة وتوفري الخدمات والرعاية
الصحية إحدى األولويات يف املجتمع اإلمارايت ،لذلك اتجه
الدستور والقوانني األخرى نحو النص عىل حصول جميع
املواطنني عىل تلك الخدمات والرعاية الصحية عىل أساس
أنها حق من حقوق اإلنسان اهتمت الدولة بتوفريه،
وعمل املجتمع عىل ضامن توفريها لجميع الناس ،مبعنى
أن يتوفر لهم جميع متطلباتهم من الرعاية الصحية ،ليك
يعيشوا حياة مديدة أصحاء.
المراجع

 جامل جاسم الفخري ،مؤرشات التنمية البرشية يفاإلمارات العربية املتحدة ،ديب ،وحدة البحوث والدراسات
واإلحصاء بوزارة العمل والشؤون االجتامعية، 1999 ،
ط.1
 رؤية اإلمارات . 2021 وزارة االقتصاد ،التقرير االقتصادي واالجتامعي السنوي ،2009أبو ظبي ،وزارة االقتصاد.2009 ،
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وجهان لعملة واحدة
البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية

ً
ً
إن البطالة قد ترتبط ارتباطا وثيقا بالفشل
واإلحباط والضياع ،ومن ثم إدمان
المخدرات والمسكرات ،وقد يدفع
ً
هذا أيضا البعض من أولئك العاطلين
إلى ارتكاب جرائم معينة مثل االعتداء
على األموال واألشخاص واألخالق.
وفى دراسة إحصائيه أكدت النتائج التي
إلى أن جرائم العاطلين
توصلت
إليها ً
ً
ترتبط ارتباطا قويا بالجرائم التي يكون
القصد الجنائي من ارتكابها هو الحصول
على المال مثل السرقة باإلكراه ،أو
سرقة المساكن والمحال التجارية
والسيارات ،بخالف التوجه إلى توزيع
المخدرات للوصول إلى الثراء بأسرع
وقت ممكن .
إعداد /رضا إبراهيم محمود
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ىف مجمل تعريف البطالة يجب القول بأنها ظاهرة اجتامعية
اقتصادية ،وجدت منذ أبعد األزمنة وخاصة يف املجتمعات
الحديثة ،وتشري الدالئل إىل أنها ستظل باقية ،بل واألدهى
من هذا أنها باتت ظاهرة تتفاقم عىل مر الزمن وخاصة يف
ظروف الدول النامية .وىف دراسة ألخصائيني اقتصاديني ،قدر
حجم البطالة مبا معدله خمسة إىل ستة باملائة من إجاميل
القوة العاملة يف الوطن العرىب  ،مع وجود بطالة مقنعة تزيد
املشكلة تعقيدا ً ،كام وجدت إحصاءات عن البطالة لتؤكد
حقيقة انتشارها عىل نطاق واسع بالدول العربية ،إضافة إىل
زيادة معدالتها وبطريقة ملحوظة .
ويسري االعتقاد بوجود فائض كبري يف القوى العاملة تتجاوز
معدالت االستيعاب يف مختلف القطاعات االقتصادية
يف الوقت الحايل فقط ،وإمنا أيضاً استمرار هذا االتجاه يف
املستقبل  ،والبطالة كذلك معضلة اجتامعية ال يخلو منها أي
مكان أو زمان ،كام أنها مشكلة تعاين منها جميع املجتمعات
سواء املتقدمة أو النامية أو الفقرية .
ومن خالل مسح أجري عىل مئات من األرس يف الواليات
املتحدة األمريكية عام 1974م ،أشار إىل العاطلني بأنهم كل
األفراد الذين يبلغون من العمر أربع عرشة سنة فام فوق ،
والذين ال يعملون بأجر خارج األرسة ملدة ساعة واحدة يوميا
عىل األقل  ،هذا يف الوقت الذي رأت فيه كثري من الدول
أنه ال ينبغي ألي فرد أن يعمل إال إذا بلغ من العمر ستة
عرش عاماً أو اكرث  ،وأنه ىف حالة ما إذا قلت مدة عمله عن
ثالث ساعات يومياً  ،فيمكن أن يعترب ذلك الشخص يف عداد
العاطلني ،وذلك بوجه عام .
البطالة متغيرة ومتجددة على الدوام

كام يتضح أيضاً أن املحاوالت التي تعرضت للتعريف بالبطالة
قد اتفقت يف الجوهر رغم اختالفها يف التفاصيل الظاهرية،
فقد أىت الخالف يف أساسه من تباين اآلراء حول أنواع البطالة،
وهي أن البطالة متغرية ومتجددة عىل الدوام ،مبعنى أنه
ميكن أن يضاف إليها ما هو جديد باستمرار ،ويصعب فض
االشتباك بني عنارصها ومتغرياتها ويصعب قياسها حيث
االختالف بني الدول يف تعريف العاملة والبطالة ،والعامل
واملتعطل ومدة التعطل ،وأيضا حول سن العمل وغري ذلك
من العنارص التي تدخل يف تكوين العاملة أو البطالة .
حيث إن العديد من مفكري الجرمية والعلوم االجتامعية
قاموا بتقديم تصورات نظرية مختلفة للعالقات املحتملة بني
املتغريات االقتصادية واالجتامعية ،وعىل رأس تلك التصورات
البطالة وبني السلوك اإلجرامي ،وأن هذه التصورات النظرية،
وإن تعددت بتعدد املداخل والظروف املحيطه فإنها قد

تركزت يف عدة عوامل اقتصادية وعوامل أخرى اجتامعية
وعوامل نفسية ،فمن الناحية االقتصادية فلقد افرتض أن
هناك ارتباطاً بني السلوك االنحرايف والظروف االقتصادية
املختلفة وضمنها البطالة والفقر .
الوضع االقتصادى والبطالة والجريمة

وهناك ربط بني الوضع االقتصادي عامة والبطالة خاصة
وبني الجرمية ،فالواضح أنه حني تكون معدالت الجرمية
مرتفعة يكون البناء االقتصادي ضعيفاً للغاية ،وذلك الضعف
بات يتمثل يف إهامل املشاريع االقتصادية الحيوية ومنو
البطالة وتزايد معدالت الخراب والتدمري بسبب االفتقار إىل
الخدمات العامة ،وعىل الجانب اآلخر ،فاملتفق عليه يف الفكر
االقتصادي واالجتامعي عىل السواء هو أن البطالة عادة ما
ترتبط بانخفاض الدخل أو حتى انعدامه كليةً ،األمر الذي
يوقع الشخص العاطل وأرسته من يف غياهب الفقر والحرمان
وعدم التمكن من تلبية احتياجاتهم األساسية  .األمر الذي قد
يؤدي بالعاطل وأرسته إىل طريق االنحراف واإلجرام ،وعند
منعطف الفقر يرى خرباء ىف التفسري االقتصادي للجرمية
أن الفقر الناجم أساساً عن تدين الدخل أو انعدامه نتيجة
للبطالة ،كام يرون أن للفقر دورا ً يف رفع معدالت االنحراف،
وباألخص جرائم األموال والتسول والترشد والجرائم املنافية
لآلداب ،كام يؤكد الخرباء بأن الفقر هو البيئة الخصبة التي
تتهيأ فيها كل الفرص الرتكاب الجرمية  ،وذلك من خالل
نتائج الدراسات التي أجريت يف هذا االتجاه ،وهي الدراسات
التي ظهر فيها أن غالبية مرتكبي السلوك املنحرف هم من
ذوي املستويات االقتصادية املتدنية للغاية .
للفقر دور أساسي
فى السلوك اإلجرامي

وينبغي التأكيد عىل أن للفقر دورا ً أساسياً يف االتجاه إىل
ارتكاب السلوك اإلجرامي  ،كام تأيت رؤية العديد من الخرباء
يف أن الفقر يصلح بالفعل كدافع قوي للجرمية ،ولكن بصورة
عرضية ،ومعنى هذا أن هناك دوافع أخرى تدفع إىل تلك
الجرمية ،وهي التي تتمثل يف دوافع اجتامعية ثقافية ونفسية،
حيث إن التالزم بني الفقر وتدين حجم الدخل وانخفاض
جودة الحياة ومستويات املعيشة ،وبني البطالة أمر تظهره
الشواهد اليومية ويؤيده كل من العقل واملنطق .كام تؤكد
الدراسات امليدانية التي أجريت حديثاً أنه عىل الرغم من كل
هذا ،فالعامل االقتصادي مبا يحتويه من عنارص ومتغريات ليس
هو العامل الحاسم أو الوحيد يف هذا املضامر ،فهناك عوامل
أخرى منها البيئية واالجتامعية والثقافية والنفسية تزاحمه
يف هذا املضامر  .وعىل الرغم من أن الكثري منها قد يكون
مرده إىل العامل االقتصادى كذلك ،مبعنى أن هناك نوعاً من

دراسات

التالحم والتكامل بني كل هذه العوامل هو وحده القادر
يف النهاية عىل إعطاء تفسري ،والذى قد يكون مقنعاً
لسببية الجرمية واالنحراف ،فإذا عدنا اآلن إىل العوامل
االجتامعية املرتبطة بالبطالة أساساً نجدها هي السبب
يف ارتكاب السلوك اإلجرامي .
البطالة تؤدي إلى العزلة االجتماعية

كام نجد أن البطالة تؤدي يف أغلب األحيان إىل نوع من
العزلة االجتامعية للعاطل نفسه ،ومن ثم تضعف عالقاته
االجتامعية وتتضاءل قدرته عىل التضامن مع املجتمع

الذي يعيش فيه ،فيصاب ذلك الشخص بالوحدة ويشعر
بالغربة بني أهله وعشريته ،ويتخىل عن التزامه باملعايري
والقيم االجتامعية السائدة وانهيار هذه القيم واملعايري
لديه لهو أمر قد يؤدي إىل اللجوء إىل قيم ومعايري أخرى
ليك توائم ظروفه الجديدة والتي تصبح مربرا ً يكفي
لسلوكه اإلجرامي .ويجب األخذ ىف االعتبار أن األفعال
اإلجرامية هي أفعال قد تقع دوماً عندما يتوافر لها
املواقف املناسبة ،وهي التى فيها يجد الشخص نفسه
عاطالً عن العمل ،وذلك عىل الرغم من قدرته عليه
ورغبته فيه ،مام يحفز عىل االختالط بغريه من أولئك
العاطلني الناقمني ليظهر اتجاههم لالنتقام والتعويض من
املجتمع والناس بالسلوك االنحرايف والال أخالقي .
ومن خالل التقرير الذي قدم من األمانة العامة لألمم
املتحدة للمؤمتر السابع لألمم املتحدة ىف عام 1985م
اتضح من خالل فقراته أن البطالة والفقر وعدم الشعور
بالرضا لعدم إمكانية تلبية الحاجات األساسية والهجرة،
إذ أن كل هذه األمور غالباً ما تكون عىل عالقة مبارشة

بالبطالة ،إىل جانب فقدان العدالة االجتامعية والرصاع
بني الطبقات االجتامعيه والتوزيع غري العادل للرثوات،
وسوء الخدمات وسيطرة فئة من الناس بيدها الرثوة
والسلطة عىل سائر الفئات واستغالل الجامهري ،وعدم
تكافؤ الفرص أمام األفراد وخيبة األمل تجاه جهود
التنمية  .إضافة إىل ما سبق ذكره فهناك الكوارث الصادرة
عن أعامل اإلنسان ،ورصامة القوانني وعدم توافقها مع
تطلعات الناس ومفاهيمهم ،وهناك النزاعات الداخلية
والحروب ،ولقد كانت البطالة إىل جانب كل تلك العوامل
آنفة الذكر أحد أسباب تفيش ظاهرة اإلجرام .

الجريمة نتيجة خلل فى مقومات الحياة

وعىل الصعيد العرىب ،وهو شغلنا الشاغل  ،فقد توافقت
املذكرة التي قدمها لبنان إىل اللجنة املكلفة بوضع
الخطة األمنية العربية الثانية يف اجتامع عقد بتونس
ىف عام 1985م مع ما ورد سابقاً ،من أن الجرمية هي
دوماً حصيلة خلل ما يف مقومات الحياة االجتامعية ،وأن
أبرز املشكالت التي متس باألمن القومي العريب هي تلك
املشكالت الناتجة عن البطالة والفقر والجهل والتفكك
األرسي ،ومشكالت أخالقية أخرى ناتجة عن االنحالل
الخلقي وانتشار الخوف والقلق .
وكلها باتت مشكالت وثيقة الصلة بالبطالة أساساً إىل
جانب مشكالت اقتصادية ناتجة عن التقلبات االقتصادية
املفاجئة والرثاء غري املرشوع والغش والغالء واالحتكار
ومشكالت فكرية ناتجة عن انتشار املطبوعات التي متس
الفكر العريب ذاته ،وكذلك مشكالت أمنية ناتجة عن
ضعف الرقابة األمنية  .وهناك دراسات أولية تم إجراؤها

يف هذا املجال الهام جرى تطبيقها عىل سكان العاصمة
الربيطانية لندن يف أوائل القرن العرشين ألجل الوقوف
عىل العوامل املؤثرة يف انحراف األحداث  ،وتوصل فيها
إىل أن أكرث من نصف األحداث الجانحني ينتمون إىل
العائالت الفقرية التي وجد فيها أن املسؤول األول عن
األرسة عاطل  .وأن ما نسبته  19باملائة من تلك العائالت
تدخل يف إطار دائرة الفقر املطلق ،وهناك دراسة أخرى
تعد كذلك من أوائل الدراسات امليدانية يف هذا املجال،
وهي الدراسة التي قام بها خرباء معنيون للوصول إىل
دوافع السلوك االنحرايف واإلجرامي ،والتى اشتملت عىل

عدد كبري ومتنوع من الجرائم التي ارتكبتها عينة محددة
يف أربع دول ،وهي( :أسرتاليا  ،أيرلندا  ،إيطاليا  ،بريطانيا)
ووصلت إىل نتيجة مقاربة للنتيجة التي أسفرت عنها
كافة الدراسات السابقة واملؤيدة ألثر عامل الفقر يف
الدفع الرتكاب الجرمية .
المصادر:

 البطالة ودورها ىف نرش الجرمية واالنحراف  -د  /أحمدحويتى .
 د  /عبد املنعم بدر – دميا ترينوديالو (أكادميية نايفللعلوم األمنية)  /الرياض .
 البطالة والحل ىف الوطن العريب  /د – خالد الزواوي /مجموعة النيل العربية.
 البطالة ...األسباب واآلثار وتقييم السياسات الحاليةوآليات العالج املقرتحة يف ضوء املستجدات /د جميل
أحمد محمود  /د مصطفى سالىب  /د متويل عبداملؤمن/
املنظمه العربية للتنمية اإلدارية القاهرة 2013م .
العدد ( ) 1
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من ملفات الشرطة

ّ
بالضربة القاضية !..
سلوكه الدنيء هو الذي دعا
ً
عددا من أهل الحي إلبالغ إحدى
الجهات األمنية عن سلوكه هذا،
فهو شاب «موظف» يعمل
في شركة لبيع الكمبيوترات
ولوازمها .للوهلة األولى يبدو
ّ
لكأنه شخص محترم و«جنتلمان»،
فهو يخرج إلى عمله كل صباح
بثياب فاخرة أنيقة ،ويعامل أهل
بلباقة فائقة ،واحترام
الحي ّ
ّ
جم ،ولعل االنطباع األول لكل
َ ْ
من صادفه :أنه إنسان مهذب
ومحترم ،ال يشك أحد في ذلك
ولو لسانحة واحدة.
بقلم :وجيه حسن

ذات يوم عرض هذا املهذب عىل حفنة من جريانه
مساعدة أوالدهم يف الدراسة مجاناً يف بيته ،فهو -كام
يعرفون جميعاً  -ضليع بتدريس عدد من اللغات
األجنبية ،كاإلنجليزية والفرنسية وسواهام  ...بالفعل
وافق عدد منهم عىل هذا العرض اإلنساين من الجار
الطيّب ،نظرا ً لضعف أبنائهم بهذه املواد ،وللحالة
املادية البائسة التي كانوا
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يسبحون يف غامرها وأمواجها العاتية ،فتج ّمع لدى
األستاذ املحرتم عرشة أطفال أو أكرث.
بعد أسبوع أو أسبوعني امتنع عدد من األطفال عن
الذهاب إىل «معلمهم اإلنساين» ،وقد تع ّرضوا للتوبيخ
ّ
املذل ،والرضب املربح من جانب أهاليهم ،العتقاد هؤالء
«أ ّن الكسل هو الذي منعهم من متابعة هذه الدروس
املجانية» ،واكتفوا بالبكاء ،لك ّن طفالً واحدا ً استم ّر يف

تلقي الدروس عند املعلم املحرتم ...وحني سأل عد ٌد من
أولياء األمور املعل َم «رخيص ،ع .ك31 ،عاماً»عن سبب
امتناع أبنائهم عن مواصلة تلقي الدروس عنده ،كان
تربيره( ،أ ّن أطفالهم ال يتجاوبون معه بالشكل األمثل،
وال ينتبهون إىل دروسه كام يجب ،بسبب كسلهم
وتقاعسهم أوالً ،وبداعي قلة الرتبية وانعدام السلوك
السوي ثانياً ،وهو حيال كل ذلك كان مضطرا ً الستعامل
ّ

ا لقسو ة
معهم ،ورمبا كان
هذا مدعاة لهربهم من
الدروس ،وامتناعهم عن الحضور بشكل
متواصل ،األمر الذي جعلهم ينفرون من متابعة
الحصص الدراسية) .األهايل من جانبهم استغربوا
نفور أبنائهم من الذهاب إىل معلمهم ،وقلبوا املسألة
ذات اليمني وذات الشامل ،بل إن الذي دفعهم إىل
مثل هذا التفكري ،جملة كلامت كانت تتدحرج عىل
ألسنة أطفالهم من نحو « :يا ماما املعلم سيىء»،
«هذا األستاذ ما عندو أخالق يا بابا»« ،أستاذ قليل
األدب»« ،ما يف عندو تربية» إىل آخر ما هنالك من
كلامت بذيئة جارحة ،ونعوت ساقطة كانوا يطلقونها
عىل مسامع آبائهم وأمهاتهم ...لك ّن الذي زاد جرعة
استغرابهم ،واتساع دائرة تساؤالتهم ،بقاء الطفل
الكسول «محرز 12،عاماً» يف الدروس مع معلمه
«رخيص» ،فهو الطفل الوحيد الذي مل ينقطع عن قاعة
الدرس أبدا ً ،بل كان كام روى عدد من زمالئه منجذباً
رصح لعدد منهم عن
إىل معلمه ّأيا انجذاب ،وكان ي ّ
املرب
و«هذا
العظيم»،
تعلقه الشديد بهذا «األستاذ
ّ
الفاضل» .األمر الذي دفع عددا ً من األهايل لزيارة
أهل الطفل «محرز» ووضعهم يف حقيقة ما يجري ،إذ
رسبون من حصص «املعلم املب ّجل»،
اعرتف األوالد املت ّ
بأن األستاذ «رخيص» مل يكن يد ّرسهم كام كان األهل
يظنون ،بل كان يطلب منهم خلع مالبسهم مقابل
إعطائهم بعض املال أو بعض األكالت الطيبة الشهية،
وأ ّن من يفعل ذلك كان يؤ ّمله بإهدائه دراجة هوائية
جميلة نهاية العام ،وهدايا أخرى ق ّيمة.
ُج ّن جنون أهل الطفل امل ُغ ّرر به «محرز» ،وحني وصل
إىل البيت انهال عليه أبوه بالرضب واللطم ،ورماه
ٍ
بصوت عا ٍل
بعدد من الشتائم ،حتى رصخ «محرز»
مؤكدا ً كالمهم وكالم زمالئه ،بل أخرب والديه بأنه كلام
ذهب إىل الدرس كان يطلب منه األستاذ خلع مالبسه،
ليامرس معه (الفعل املنايف للحشمة  -اللواط)...
بعدها يشعر األستاذ بسعادة غامرة ،ويعطيه ماالً
بقدر ما يأخذه من والديه يف شهر أو شهرين ،بل
كل ما يرغب فيه من مأكوالت وقطع
وكان يشرتي له ّ
شوكوالتة وبطاطا شيبس وحلويات وما شابه...

وهنا
نت
كا
الرضبة القاضية ،للمعلم
املب ّجل ،الذي كان يقدم العلم بيد
ويرسقه باليد األخرى ،وذلك حني ذهب األهايل
مجتمعني لتقديم بالغ مشرتك إىل قسم الرشطة يف
السوي يف
بحق «هذا املعلم غري املب ّجل وغري
الحي ّ
ّ
ّ
وقص اآلباء أمام رئيس القسم حقيقة
وسلوكه»،
أخالقه
ّ
بحق
ما جرى مع أبنائهم ،وأنهم جاؤوا لتقديم شكوى ّ
الصيت ،الذي كان يحاول إفساد
هذا املعلم الس ّيىء ّ
أوالدهم ،وحرفهم عن جادة األخالق والصواب ،وأن
املرب أبدا ً وعىل
هذا ليس هو الدور املنوط باملعلم ّ
وجه القطع.
العقيد رئيس القسم طلب بدوره من الطفل «محرز»
أ ْن يذهب غدا ً إىل معلمه كاملعتاد ،وأال يتأخر عن
الدرس املق ّرر ،وإذا طلب منه معلمه أن يخلع ثيابه
فليفعل ذلك دون تردّد ،لك ّنه طلب منه «عدم تنفيذ
الفعل املنايف للحشمة» ،بل عليه مداورة معلمه
وتأجيل ذاك الفعل السيىء إىل حني وصول دورية
الرشطة إىل بيت «املعلم العاهر» ،وضبطه متل ّبساً
بجرميته الساقطة كسقوط رشفه وتربيته وأخالقه.
يف اليوم التايل نفّذ «محرز» ما طُلب منه بشكل متثييل
ممتاز ،وما هي إال دقائق معدودات حتى دهم عدد
من عنارص األمن الجنايئ منزل «األستاذ املب ّجل» ،بعد
أن فتح لهم الباب بشكل ال شعوري ،فكانت املباغتة
كل الحروف ،إذ
كل النقاط عىل ّ
القاتلة ،التي وضعت ّ
ت ّم ضبطه بالواقعة متاماً ،بعدما أدىل الطفل «محرز»
بكل التفاصيل  ..ومواجهة «املب ّجل» بباقي
أمامهم ّ
األطفال الدارسني ،الذين أدلوا بإفاداتهم كاملة دون
ظلمٍ أو تج ٍّن عىل األستاذ «الذي اعتربه الجميع يف
البداية إنساناً محرتماً مب ّجالً».
يف قسم الرشطة اعرتف «املب ّجل» مبا أسند إليه من ت ُهم
ثابتة ،وأق ّر بأفعاله الشنيعة امل ُدانة ،و«بأنه تع ّرض لهذا

الفعل
ا لسيى ء
يف طفولته ،ما أث ّر يف
سلوكه طوال حياته ..وإن خوفه
من عرض األمر عىل طبيب نفساين ،أو البوح
رس ألهله ،جعاله ينعزل عن أهله ،ليستأجر كل
بال ّ
فرتة بيتاً منعزالً يف أحد األحياء الفقرية ،وإرواء شذوذه
الطاغي انتقاماً ،بإغراء األطفال بأشياء محبّبة إليهم،
يتش ّوقون الحصول عليها».
ُح ّول «املب ّجل» مخفورا ً إىل القضاء ،لينال جزاءه
العادل ،عىل ما اقرتفته نفسه األ ّمارة بالسوء وال ّرذيلة
والسقوط ،وهناك اعرتف يف التحقيق بارتكابه عرشات
القضايا واألفعال املامثلة...ومل يكن أحد من األطفال أو
األهل يجرؤ عىل تقديم شكوى ضده خوفاً من افتضاح
أمور أطفالهم  ..إىل أن جاءت قصة «محرز» وزمالئه
كل مستور من أفعال «هذا األستاذ الشا ّذ الذي
لتفضح ّ
مل يكن يف يوم من األيام مب ّجالً ولن يكونه»...
جل املعلّ ُم غ َريه هال
يقول شاعر عريب« :يا أيّها ال ّر ُ
َ
لنفسك كا َن ذا التعلي ُم»
َ
بنفسك فان َه َها ع ْن ِغ ّيها فإذا
«ابدأ
فأنت حكي ُم»
انتهت عن ُه َ
ْ
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جرائم عالمية

نار الغيرة

ً
امتدت به السنون ًعلى أرض الدولة منذ الستينيات  ..فكثيرا ما كان يعود بذاكرته
إلى البدايات  ..وكثيرا ما فرك جبهته التي خطت عليها األيام خطوط الزمن العريضة
وكل خط يخبئ تحته الكثير من األسرار والذكريات  .مرت السنوات ولم يشعر بها
وهي تعدو ناهبة العمر  ..استهوته الحياة في البداية وأعانته الصحة والفتوة على
مقاومة الظروف .وفي سنه المتقدمة أغرته سهولة الحياة وبساطتها  ،وفي
كالهما سمح لجذوره أن تمتد إلى أعماق األرض  ..فأنجب عليها من األبناء ستة
وفي نعمة دولة ال تبخل على أحد نمت
خبراته،
كبروا أمام عينيه وكبرت معهم
ً
ً
ثروته  ،كل ما كان يعكر صفوه أحيانا ثم كثيرا زوجته التي كانت في البدايات لينة
ثم أصبحت جافة  ،سمحت لنفسها بالتضخم في كل شيء حتى في صوتها الذي
تحول مع األيام إلى ما يشبه ماكينة صدئة  ..صوتها أعلى من إنتاجها  ..وتحمل
 ..أحضر في نعيم عيشته أمه العجوز  ..أسكن الجميع في "شبرة" واسعة وبنى
حجرات متراصة ،بزغت شمس يوم ال يتذكر تاريخه حاملة معها فكرة دارت في
عليها ً
رأسه كثيرا  ..بدأ التنفيذ لها في تسوية ركن قص في شبرته الواسعة  ..انها لت
عليه األسئلة من الكبير والصغير من السبب ولكن واجهها بصمت اعتاده الجميع ..
ياترى أي ًأمر جديد ينوي  ..خاصة وأنه يخرج مرات عديدة إلى السوق وفي كل مرة
يعود حامال لفافات فيها الجديد من مالبسه القومية ويدسها في خلف دوالبه .
إعداد :محمد توفيق محمد
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فتشــت الزوجــة يف دوالبــه كثـرا ً  ..كل املالبــس
ذات ألــوان زاهيــة أغلبهــا "شــلوارات" نــي طريقــة
ارتدائهــا طويـاً  ..أزعجتــه املرأة بــرورة أن يرتدي ما
أشــرى  ..ولكنــه مل ينفــذ كل مــاكان يفعلــه أن يفتــح
الــدوالب ويتحســس املالبــس ويربــت عليهــا وينــام ..
ذات ليلــة أخــرج جــواز ســفره وأعلــن للجميــع نيــة
الســفر أليــام يف مهمــة خاصــة  ..وافقــت الزوجــة
واألبنــاء فهــم مشــغولون عنــه وكل منهــم اله يف أيامــه
 ..ســافر الرجــل ،غــاب قليـاً  ..مل يشــعر بغيابــه أحــد
 ..إال تلــك الحجــرة التــي أعدهــا والزراعــات البســيطة
التــي كادت متــوت عطشــاً لغيــاب مــن يرعاهــا .يف
هــدوء ليلــة ســمع أهــل البيــت صــوت ســيارة تقــف
أمــام البيــت  ..أضــاؤا األنــوار  ..فوجــئ الجميــع ..
الوالــد يف ثيــاب زاهيــة األلــوان وحقائــب قليلــة
حملوهــا عنــه ودخلــوا البيــت  ..أنســتهم املفاجــأة
أن يرحبــوا بــه  ..فقــد وقفــت وراءه شــابة يف نفــس
زيهــم القومــي  ..شــابة مازالــت تحمــل عبــق بالدهــم
– التــي نســوها – وبريــق ماترتويــه مــن أســاور ،
وقفــوا بأعينهــم أمــام مازينــت بــه طــرف أنفهــا مــن
قطعــة ذهبيــة .عــرف الجميــع بالوافــدة الجديــدة ..
ربتــت األم العجــوز عــى كتــف الشــابة وهــي متعــن
النظــر فيهــا بأعــن زاد فيهــا البيــاض عــى الســواد
 ..خــرج الرجــل مــرة أخــرى  ..عــاد وخلفــه ســيارة
طويلــة قفــز منهــا اثنــان يف مهــارة غــر معهــودة ..
وأنزلــوا مــا حملتــه الســيارة مــن أثــاث جديــد  ..أشــار

إىل الحجــرة البعيــدة ،حيــث تــم فــرش أثاثهــا يف
رسعــة وخفــة  ..دخلــت العــروس حجرتهــا املرتبــة
 ..اطأمنــت عــى مافيهــا تبعهــا الرجــل ،أغلــق بــاب
الحجــرة ومــد يــده إىل املصبــاح املضــاء  ..أطفــأه ..
معلنـاً بدايــة حيــاة جديــدة  .ومتــر األيــام  ..ال يعكــر
صفوهــا إال الزوجــة القدميــة  ..حاولــت الشــابة أن
تشــري ود الزوجــة القدميــة ولكنهــا فشــلت  ..بــذل
الرجــل جهــده يف إرضــاء الجميــع  ..تعجــب وهــو
يــرى زوجتــه تشــري ثياب ـاً مزركشــة نســيت ألوانهــا
منــذ زمــن كأنهــا شــجرة عجــوز يطــى أســفلها
باألبيــض  ..اشــتعلت الغــرة يف قلــب الزوجــة مــن
اهتــام الرجــل بزوجتــه الجديــدة  ..دخلــت مــرة
إىل حجــرة العــروس تعجبــت مــن زجاجــات العطــر
وقواريــر الزيــوت التــي أيقظــت يف حواســها رضورة
أن تختفــي هــذه العــروس مــن "الشــرة" بــأي وســيلة
طلبــت مــن الــزوج أن يســتقدم أحــد أقاربهــا مــن
بالدهــا ووافــق  ..حــر الشــاب كســائق لــأرسة مــن
تحــركات الجميــع فهــم الشــاب أن األمــر كلــه يف
يــد املــرأة  ..انــزوى تحــت أمرهــا  ..طلــب مــرة أن
يخــرج معهــا هــو وشــقيقها يف مــكان بعيــد قلي ـاً ..
أفصحــت للشــابني عــا يف نفســها ووعدتهــم مبكافــأة
ماليــة كبــرة  .ووافقــوا  ..فشــلت أوىل محاوالتهــم يف
التخلــص مــن الزوجــة ،أجلــوا األمــر إىل مناســبة قريبة
 ..رجــع الــزوج يف يــوم تــايل مبكـرا ً عــى غــر العــادة ..
الحــظ هــدوء البيــت  ..الحــظ ظلمــة حجــرة زوجتــه

الجديــدة  ..اعتقــد أنهــا يف حجــرة أمــه  ..مل
يجدهــا وال يف املجلــس املعتــاد  ..ناداهــا باســمها
فلــم يســمع إال صــدى صوتــه ســأل زوجتــه القدميــة ..
أجابــت يف بــرود " رمبــا خرجــت " مل نراها مــن الصباح
 ..خــرج هامئ ـاً يبحــث عنهــا  ..أبلــغ الرشطــة بغيــاب
الزوجــة وأديل بأوصافهــا كاملــة  ..أيــام يــردد عــى
الرشطــة ،لكــن بــا فائــدة  ..بــاغ يــأيت إىل الرشطــة
 ..وجــود جثــة يف أرض خــاء  ..انطبقــت األوصــاف
املبلــغ بهــا عــى الجثــة التــي قاربــت التحلــل ..
أخــذت أقــوال الجميــع  ..اهتــزت املــرأة القويــة
عــى األســئلة املتكــررة  ..ومل يســتطع الشــاب الصغــر
الصــر طوي ـاً  ..انفكــت عقــدة لســانه أدىل باعـراف
كامــل  ..طلبــت املــرأة مــن الجميــع أن يســتعدوا
للخــروج دعــت العــروس الشــابة معهــم فوافقــت
 ..أجلســوها يف كــريس وحدهــا إىل جــوار الســائق،
انطلقــوا يف منطقــة هادئــة  ..امتــدت يــد الزوجــة
القدميــة لتجــذب العــروس الشــابة مــن عنقهــا إىل
الخلــف بقــوة  ..ســمعت "طقطقــة" عظامهــا  ..مل
يطمئنــوا إىل وفاتهــا  ..طعنهــا الثالثــة طعنــات متفرقة
 ..انفجــر دمهــا  ..ابتعــدوا  ..نقلــوا الجثــة إىل "مؤخــرة
الســيارة " وجلســوا يزيلــون مــا عــى الســيارة مــن
آثــار  ..أمــرت املــرأة الشــاب أن يذهــب إىل مكتــب
لتأجــر الســيارات  ..أجــر ســيارة  ..نقلــوا إليهــا الجثــة
 ..ورموهــا بعيــدا ً  ..خرجــت طبعــات البصــات عــى
ســيارة العائلــة لتعلــن وجــود مــن كانــوا فيهــا وتشــر
إىل الجنــاة  ..اعرتفــوا جميعـاً  ..ارتفــع صــوت املــرأة ..
مل يــرى منهــا إال الغــرة والحقــد  ..اقتيــد الجميــع إىل
محبســهم مــع قضيــة أغلقــت وزوج مســكني يجــري
ميين ـاً ويســارا ً باحث ـاً عــن محــام يدافــع عــن زوجتــه
القاتلــة !!
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حبي لها أرض العرب متساوي
لي غني بها واتفاخر

واكتبعلىصدرالزمنخيماوي

يحق

لون الكرم والجود به لون آخر

سميتها طب الوجع ومداوي

هي أرض زايد لي عطاها زاخر

حي هاوي
وانا لها ما دمت
ٍ

كنوزها بشيوخها لي ذاخر

ورجالها كما جبل متالوي

محتار في أوصافها ما قادر

اروي لها قصة غال ياراوي

فديتها وافدي ثراها الطاهر

حبي لها أرض العرب متساوي

ولزعيمنا اهدي سالم عاطر

يوصل مع طير الحمام الضاوي

خليفة اللي حبنا له وافر

كفه ندي لكل شعبه راوي

شعرعادل محمد الميدمه
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إعداد :
سلطان العامري

أهواك  ..وأهواك
تخطي علي واستسمحك واترجاك

ضعفي هواك وفطنتك ما تخونك

المشكل إني كل ما جيت أبا انساك

فكرت نفسي كيف ترتاح دونك

وما ظن ال هذا والذا وال ذاك

واللي سمعت بذكره يعوضونك

تدري إني أعشق فيك كامل سجاياك

زينك وشينك في قساك وليونك

وإني متيم في محاسن محياك

وتعرف علي وشلون سلطة عيونك

تامر علي من موقها الموت هذاك

وطاوع أمره قبل ترمش جفونك

رديت قلبي عنك ال شك هوجاك

وجيتك معه راضي بمقبل طعونك

أرجع وأقول أهواك وأهواك وأهواك

وبكيفك تعذب ولكن بهونك

شعر األمير /سعود بن بندر
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ركن المالعب
إعداد :حسن المنصوري  -تصوير  :محمد مطر

نادي ضباط الشرطة يستضيف االجتماع األول
للجنة الدائمة لتطوير بطوالت الرماية

تــرأس العميــد غانــم أحمــد غانــم رئيــس اللجنــة
الدامئــة لتطويــر بطــوالت الرمايــة اإلجتــاع األول
للجنــة بعــد تشــكيلها ،وذلــك بنــادي ضبــاط الرشطــة
بــرأس الخيمــة ،بحضــور العقيــد ســعيد محمــد

الخاطــري واملقــدم عــارف عــي الريــس واملقــدم حســن
محمــد الشــحي والرائــد محمــد ســيف املزروعــي
والرائــد إبراهيــم حســن الزعــايب والرائــد محمــد عــي
الزعــايب واملســاعد أول حميــد عــي الزيــودي واملســاعد

أول عــادل حميــد املزروعــي.
تــم يف االجتــاع مراجعــة اللوائــح الخاصــة ببطــوالت
الرمايــة ومناقشــة التوصيــات بعــد اعتامدهــا مــن
مجلــس اإلدارة والوقــوف عــى االســتعدادات لبطولــة
الرمايــة التــي ســتنطلق خــال الفــرة مــن  13إىل
 26مــن شــهر فربايــر عــام  2015بالشــارقة ،كــا تــم
التطــرق لالئحــة الحوافــز املاليــة التــي ســيتم العمــل
بهــا هــذا املوســم بنــاء عــى قـرار مجلــس إدارة اتحــاد
الرشطــة الريــايض ،كــا شــكلت لجنــة (حركــة ونــار)
برئاســة العقيــد ســعيد محمــد الخاطــري ،كذلــك إقـرار
إقامــة بطولــة رمايــة أوملبيــة مفتوحــة قبــل البطولــة
الرســمية مــع تخصيــص مكافــأة ماديــة للفائزيــن
باملراكــز الثالثــة األوىل (الفــردي) ،وعقــد دورة تحكيــم
أوملبيــة بالرشاكــة مــع اتحــاد اإلمــارات للرمايــة .وأشــاد
العميــد غانــم أحمــد غانــم يف ختــام االجتــاع بالجهــود
الحثيثــة التــي تبذلهــا وزارة الداخليــة واهتاممهــا
الكبــر بكافــة األنشــطة املختلفــة ،مــا كان لــه األثــر
الطيــب يف الوصــول للمراكــز املتقدمــة ،متمنيـاً لجميــع
املشــاركني باالجتــاع التوفيــق ،وأن تكلــل جهودهــم
بالنجــاح والوصــول إىل تحقيــق األهــداف املنشــودة.

مع انطالقة دوري الخليج العربي تدب الحياة في المالعب

عــاد قطــار دوري الخليــج العــريب للمحرتفــن
لالنطالقــة مــن جديــد يف ثــوب يحمــل الكثــر مــن
األهــداف واألمنيــات ،فدورينــا يف كل عــام تظهــر
فيــه وجــوه وأرقــام ومعايــر مختلفــة ســواء يف
شــكل املنافســة أو الــراع عــى نقطــة الهبــوط،
وتظــل معايــره ومعطياتــه غــر مضمونــة مــع
انطالقــة النســخة الســابعة مــن االحــراف ،والتــي
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تشــهد تحويــل اســم الــدوري إىل دوري الخليــج
العــريب للمحرتفــن للموســم الثــاين عــى التــوايل.
وانطلــق هــذا املوســم مبــارشة دون بطولــة الســوبر
التــي تقــرر تأجيلهــا إىل أجــل غــر مســمى ،ويشــهد
هــذا العــام تطبيــق تجربــة الحكــم اإلضــايف
خلــف املرميــن يف جميــع مباريــات املوســم كــا
تتــم االســتعانة بتقنيــة الــرذاذ التحكيمــي الــذي
يســتخدم يف البطــوالت العامليــة ،ويعتــر مظهـرا ً من
مظاهــر التقــدم والتطــور التحكيمــي ،كــا نالحــظ
يف هــذا العــام زيــادة عــدد املباريــات املشــفرة
وليصبــح  3مباريــات مشــفرة يف األســبوع الواحــد،
ويعتــر فريــق الفجــرة هــو أول وافــد لــدوري
املحرتفــن ،فهــو الفريــق الوحيــد الــذي مل يصعــد
لــدوري املحرتفــن منــذ انطالقتــه قبــل 7ســنوات،
كــا امتــأت ســاحة االنتقــاالت الصيفيــة بعــدد
كبــر مــن الصفقــات يف إطــار ســعي األنديــة كافــة
لتعزيــز صفوفهــا وتقويــة املراكــز التــي تــرى فيهــا

الحاجــة لســد الثغـرات ومواكبــة التطلعــات لتحقيق
مــا تأمــل الجامهــر منهــا يف املوســم الجديــد .ويذكر
أن األهــي هــو بطــل النســخة املاضيــة ،فهــل
يســتمر التفــوق األهــاوي الــذي خــر يف بدايــة
املوســم عنــرا ً مهــاً يف صفوفــه بإصابــة نجــم
الفريــق ســياو ،أم سنشــهد بطــاً جديــدا ً؟ ومــع
دورينــا يصعــب التكهــن فدعونــا نرتقــب ونتابــع
إىل آخــر املوســم ،مــع األمنيــات القلبيــة لــكل
الفــرق بالتوفيــق ،وأن تقــدم مســتوى يليــق بســمعة
الكــرة اإلماراتيــة وأن نشــاهد نجومـاً صاعــدة تبــر
مبســتقبل الكــرة بالدولــة ،وأن يســتفيد املنتخــب
الوطنــي الــذي أمامــه تحديــات عديــدة ،ففــي
الشــهر املقبــل عــى موعــد مــع بطولــة الخليــج 22
بالريــاض ،ومــع بدايــة الســنة امليالديــة الجديــدة
ســيخوض غــار بطولــة أمــم آســيا بأسـراليا ،فدعونــا
نســتبرش مبوســم اح ـرايف ســابع يعــزز مــن مكانــة
الكــرة اإلماراتيــة.

ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com
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 41شمعة لدورينا
وســط حشــد كبــر وحضــور العديــد مــن الشــخصيات الرياضيــة ،افتتحــت الرئيســة
الكوريــة بــارك كــون فعاليــات النســخة الســابعة عــرة لــدورة األلعــاب اآلســيوية،
والتــي تســتضيفها مدينــة إنشــون ،وأقيــم الحفــل الــذي كان عنوانــه « لقــاء مــع
مســتقبل مــرف آلســيا»  ،حيــث تضمــن الحفــل العديــد مــن الفقــرات الفنيــة
والرتاثيــة وانقســم لعــدة أجـزاء مسلسـاً لتطويــر آســيا مــن املــايض حتــى الحــارض وإىل
املســتقبل .وشــهد الحفــل دخــول واســتعراض بعثــات الــدول املشــاركة يف هــذا التجمــع
اآلســيوي القــاري ،ويبلــغ عــدد الرياضــات  36لعبــة ويتضمــن  43ســباقاً ومســابقة.

تقام كل  4سنوات

دورة األلعــاب اآلســيوية أو اآلســياد هــي حــدث ريــايض متعــدد األلعــاب يجمــع
رياضيــي قــارة آســيا ،ينظــم مــرة كل أربــع ســنوات مــن قبــل املجلــس األوملبــي
اآلســيوي وتحــت إرشاف اللجنــة األوملبيــة الدوليــة ،متنــح فيــه ميداليــات ذهبيــة للفائــز
األول وفضيــة للثــاين وبرونزيــة للثالــث ويف مختلــف األلعــاب ،وقــد بــدأ تنظيمهــا عــام
 ، 1951ويشــارك الرياضيــون اآلســيويون يف الــدورة عــى ضــوء ترشــيحهم مــن قبــل
اللجــان األوملبيــة الوطنيــة لبلدانهــم ،حيــث يعــزف الســام الوطنــي ويرفــع علــم
البلــد الفائــز بامليداليــات ويتــم عــرض جــدول الــدول الفائــزة بامليداليــات يف كل
دورة ،يشــرك يف األلعــاب كل الــدول املســتقلة املعروفــة ضمــن قــارة آســيا إضافــة إىل
مشــاركة بعــض الــدول غــر املســتقلة والتابعــة فعليـاً لــدول آســيوية أخــرى ،وقــد صــاغ
الهنــدي ســوندهاي صاحــب فكــرة األلعــاب اآلســيوية رمــز األلعــاب الدائــم ،وهــو
عبــارة عــن شــمس حم ـراء ســاطعة متثــل الشــباب اآلســيوي تتوســط خلفيــة بيضــاء
وتحيــط بهــا حلقــات ذهبيــة صغــرة متثــل عددهــا الــدول األعضاءاملشــاركة .ويذكــر
أن دولــة قطــر الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي اســتضافت هــذه الــدورة عــام 2006
وحققــت خاللهــا نجاحـاً كبـرا ً بشــهادة كافــة املشــاركني ،بينــا أقيمــت الــدورة األوىل
بالهنــد ،بينــا اســتضافت مدينــة جوانــزو الصينيــة دورة األلعــاب اآلســيوية املاضيــة
عــام  2010وحققــت فيهــا أهدافهــا.

مشاركة اإلمارات باآلسياد

تعــد هــذه املشــاركة العــارشة لدولــة اإلمــارات بعدمــا كانــت أول مشــاركة لهــا يف
الــدورة التــي أقيمــت عــام  1978يف بانكــوك .ويف الــدورة املاضيــة بالصــن حصــدت
رياضــة اإلمــارات  5ميداليــات يف لعبــات كــرة القــدم والرمايــة والفروســية وألعــاب
القــوى ،وحقــق املنتخــب األوملبــي إنجــازا ً غــر مســبوق بالحصــول عــى امليداليــة
الفضيــة بعــد أن وصــل إىل املبــاراة النهائيــة أمــام اليابــان وقــد رفــع الرامــي الشــيخ
جمعــة بــن دملــوك علــم الدولــة يف مراســم حفــل االفتتــاح تقديـرا ً مــن اللجنــة لنتائجــه
املميــزة يف لعبــة الرمايــة وحصولــه عــى فــردي الدبــل تــراب يف الــدورة املاضيــة
بالصــن.
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على بركة اهلل انطلق قطار دوري الخليج العربي وسط تفاؤل كبير
من األوساط الرياضية بمشاهدة موسم كروي حافل خاصة أن هذا
العام كل الفرق أعدت العدة واستعدت بصورة تدعونا أن نتفاءل بنجاح
الموسم وأن تكون مباريات دورينا على مستوى الحدث وأن نستمتع
ونحن نشاهد المباريات بعيداً عن العك الكروي.
أهمس إلى أذن المشجع الرياضي وأؤكد له أن الرياضة متعة وفرجة
وحماس ،وال يجب أن تصل بنا إلى التعصب وأن نتحلى بالروح الرياضية
لعكس صورة مشرفة عن مالعبنا.
يا حبذا لو تقوم رابطة دوري المحترفين بتخصيص جائزة لجمهور
النادي المثالي ،وذلك من أجل غرس روح المنافسة المثالية
في المدرجات ولتخرج مالعبنا بصورة نظيفة بعيداً عن التوترات
والمشاحنات.
على العبينا أصحاب العقود التي وصلت فوق  30مليون درهم أن
يترجموا ذلك عملي ًا في المستطيل األخضر ويؤكدون أحقيتهم بهذه
المبالغ.
المستفيد من قرار تشفير مباريات الدوري أصحاب المقاهي ،وللتأكيد
على ذلك يكفي إلقاء نظرة على تلك المقاهي أثناء المباريات ستجد
حشداً كبيراً من الصغار والكبار يتابعون المباريات وسط دخان الشيشة.
إقدام إبراهيما توريه العب النصر المحترف بضرب محمد جابر بهذه
الطريقة الهمجية أثبت أنه العب ال يستحق االستمرار بمالعبنا.
كل ما نأمله من إدارات األندية هذا العام أن ال تتسرع في إقالة
المدربين ،وأن تدرك أن المسؤولية مشتركة ويجب التأني وإعطاء
الفرصة الكافية لألجهزة الفنية.
برنامج درب البطولة من تقديم هيثم الحمادي ،برنامج يجعلك
تتعرف على الكثير من خبايا األندية ويعرفك أكثر على ما يدور في
كواليس البطولة ،إضافة إلى ذلك يضم الكثير من الفقرات الشيقة.
بعض الوجوه في البرامج الرياضية أكل عليها الدهر ،ويجب أن تترك
مكانها لوجوه أخرى تستطيع أن تنقل المعلومة والفكرة للمشاهد
بصورة علمية وفنية ،بعيداً عن الصراخ والتطبيل.
من المالحظ أن اللمسات البرازيلية تبدو طاغية على الفرق هذا العام
في ظل إقدام األغلبية على استقطاب األجهزة الفنية والمحترفين،
فأه ًال وسه ًال بالسامبا البرازيلية.
وأخيراً ،وبعيداً عن دوري المحترفين ،اعتذار فريقي الرمس والجزيرة
الحمراء والعربي عن عدم المشاركة بدوري الدرجة األولى يدق
ناقوس الخطر ،وياخوفي من (بكره).
همسة:
كل موسم رياضي وأنتم بخير ،وتفاءلوا بالخير تجدوه ،وعيدكم
مبارك وعساكم من عواده.
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طالب بن صقر يفتتح المرحلة األولى
من حديقة الحيوانات في رأس الخيمة

سعود القاسمي يصدر مرسوم ًا
بتعيين الدكتور محمد عبد اللطيف
خليفة أمين ًا عام ًا لـ "تنفيذي
رأس الخيمة "

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو
املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة مرسوماً أمريياً رقم  28لسنة 2014
بتعيني الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أميناً عاماً للمجلس
التنفيذي إلمارة رأس الخيمة باإلضافة إىل عضويته يف املجلس  ،بحيث
ميارس االختصاصات والصالحيات املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية.

افتتح اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة  ،املرحلة األوىل من
حديقة الحيوانات يف رأس الخيمة يف منطقة الدقداقة  ،والتي بلغت تكلفة إنشائها ستة ماليني درهم .حرض
االفتتاح الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ وليد بن إبراهيم بن حمد القاسمي
وسعادة مبارك عىل الشاميس رئيس دائرة بلدية -رأس الخيمة السابق والعميد محمد النويب محمد
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة وعدد من املسؤولني والشخصيات .وتفقد سموه خالل جولة شملت
مختلف أرجاء الحديقة يرافقه خاللها العديد من الحضور التجهيزات الفنية والتقنية واملرافق امللحقة
بالحديقة ومدى اشرتاطات السالمة العامة التي تضمن أعىل قدر من األمان لألطفال .وقال جاسم عيل سامل
رئيس الحديقة  ،إن الحديقة بلغت تكلفة إنشائها ستة ماليني درهم يف املرحلة األوىل و تضم مجموعة كبرية
من األسود األفريقية واألسود والنمور البيضاء والنمور الذهبية النادرة بجانب الفهود السوداء و الصيادة
والذئاب الرمادية والذئاب العربية إىل جانب أنواع من الغزالن النادرة والطيور والكثري من الحيوانات
النادرة .وتشتمل الحديقة عىل نادي تدريب الفروسية للسيدات واألطفال ومطاعم ومقاه بجانب ركن
ألعاب لألطفال وحلبة الدراجات وركوب الخيل واإلبل إضافة إىل مصىل للرجال والنساء واسرتاحات للعائالت.

سالم بن سلطان يحضر أفراح آل مالك

حرض املهندس الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي
رئيس دائرة الطريان املدين يف رأس الخيمة والشيخ صقر بن خالد بن حميد
القاسمي رئيس مؤسسة رأس الخيمة لتحفيظ القران الكريم والشيخ محمد
بن سعود بن خالد بن حميد القاسمي  ،حفل العشاء الذي أقامه أحمد بن
راشد بن أحمد آل مالك  ،مبناسبة زفاف نجله خليفه بن أحمد بن راشد آل
مالك .كام حرض الحفل عدد من الشيوخ وأعيان القبائل وجمع من املدعوين.
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محاكم رأس الخيمة تكرم الفائزين
بجائزة الفكرة المبدعة

كرم املستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة املوظفني الفائزين
بجائزة الفكرة املبدعة  ،وذلك يف إطار الدورة الثالثة من جائزة منارة التميز واالبداع ،
حيث فازت مبادرة " مأمور التنفيذ اإللكرتوين " باملركز األول كأفضل فكرة ملبادرة
خدمية متميزة  ،وتالها يف املركز الثاين مبادرة " فالك طيب"  ،وفاز تطبيق "الزاجل "
وتطبيق " الدفع الذيك ملبالغ تنفيذ األحكام" باملركز األول مناصفة يف فئة أفضل فكرة
مبدعة لخدمة من خالل تطبيقات األجهزة الذكية  ،وتم ترشيح مرشوع املنفذ الواحد يف
تقديم خدمات طالبي املساعدات االجتامعية لتمثيل الدائرة يف جائزة التميز املؤسيس
تحت فئة أفضل مرشوع مشرتك بني الدائرة والجهات الحكومية األخرى .

قدم املدرب املحارض سامل النار الشحي
دورة الخدمة املتميزة ملجموعة من
موظفي اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
األجانب بالشارقة يف فندق بلو ريزدنت.
تناولت الدورة شخصية املوظف املثايل
وأسلوب التعامل الراقي مع مختلف
الشخصيات ومعرفة نفسيتها وتطبيق
االتصال اإليجايب الفعال واملساعدة يف
إيجاد الحلول املناسبة للعميل.

المدرب سالم النار
الشحي يقدم دورة
الخدمة المتميزة
لموظفي اإلقامة
بالشارقة

عملية جراحية ناجحة
للدكتور حمد بن صراي

ياسر السامان يستقبل
مولوده ( عبد الرحمن )

أمنيات الشفاء
للزميل مروان المزروعي

أجرى

يتقدم األهل واألصدقاء بأحر التهاين القلبية إىل
املالزم يارس عبد الرحمن السامان  ،مبناسبة
قدوم مولوده الجديد ( عبد الرحمن) ،داعني الله
أن يجعله من الذرية الصالحة ومن مواليد الخري
والصالح  ،وقرة عني لوالديه ..ألف مربوك.

أرسة مجلة العني الساهرة ،وزمالء العمل مبرتب إدارة اإلعالم
والعالقات العامة برشطة رأس الخيمة ،ينقلون أمنياتهم القلبية
بعاجل الشفاء إىل عريف مروان راشد مطر املزروعي،
مبناسبة إجراءه عملية جراحية تكللت بالنجاح ،راجني من الله
العيل القدير أن يلبسه ثوب الصحة والعافية...

الدكتور حمد محمد بن رصاي

أستاذ الرتاث والتاريخ يف جامعة اإلمارات والكاتب يف
مجال التاريخ ،عملية جراحية يف املستشفى األمرييك
بسنغافورة تكللت بالنجاح . .الحمد لله عىل السالمة.

طبية رأس الخيمة تنفذ حمالت تثقيفية في المدارس

نفذت منطقة رأس الخيمة الطبية ممثلة يف إدارة التثقيف واإلعالم الصحي  ،حمالت صحية تثقيفية شملت
عددا ً من مدارس اإلمارة  ،وتضمنت محارضات وإرشادات ودراسات  ،بهدف تحديد العوامل ذات الصلة باإلصابة
باألمراض املزمنة بني الطلبة إىل جانب الفحوصات الطبية الالزمة.

راشد النقبي ينال
البكالوريوس

يتقدم األهل واألصدقاء بأجمل التهاين
القلبية إىل
راشد خلفان حسن النقبي ،
مبناسبة حصوله عىل بكالوريوس يف
العالقات العامة واإلعالن والصحافة املطبوعة
واإللكرتونية بتقدير جيد جدا ً من جامعة
عجامن للعلوم والتكنولوجيا  ..ألف مربوك .
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تقرير

القرارات الشرطية «...الشرعية والمشروعية»

القرارات الشرطية ال
تنفرد بأحكام خاصة
أو تتمتع بحصانة ال
يجوز منها بسط الرقابة
عليها

بداية شرعية القرارات تضمن مطابقتها للقانون بمعناه الواسع
والقرارات الشرطية ،وهي تخاطب العاملين في أجهزة الشرطة
تكلفهم بأداء واجبات والتزامات وأوامر مع فرض قيود ملزمة
تضمن سالمة التنفيذ وما تهدف إليه من غايات .
ومشروعية القرارات تتوقف على احترام قواعد االختصاص والشكل
وأن تكون قائمة على أسباب تبررها وتستهدف المصلحة العامة،
فإذا ما استوفت القرارات شرائطها المقررة قانونيًا فإنها تصطبغ
بالصبغة الشرعية ،بيد أن القرارات الشرطية بالنظر إلى ظروف
إصدارها ال سيما تلك التي تتعلق باإلجراءات األمنية فإن مشروعيتها
ينبغي أن تقاس في ظل ظروف إصدارها ،وهذا ما يتجه إليه متخذ
القرار في التوسع في مدلول الشرعية ،وهذا مرده إلى طبيعة
وظائف األجهزة األمنية .
وأحيانًا ما نجد أنفسنا نتجه إلى إتخاذ قرارات قد تبدو غير مشروعة
في الظروف العادية إال أنها تبدو مشروعة بالنظر إلى ظروف
إصدارها ،فإذا كنا أمام ظروف نخشى معها زلزلة الطمأنينة أو
تهديد أمني أو حدوث أمور قد يصعب تداركها أمنيًا  ..اتجهنا إلى
قرارات تستند إلى األسباب المبررة التخاذها مستهدفين المصلحة
العامة  ..فإذا ما استقرت األمور يجب أن يعمل الجميع على إعادة
األمور إلى ما كانت عليه دون تأخير أو إبطاء انطالقًا من مبدأ
المسؤولية في إرساء سيادة المشروعية وإضفاء الطمأنينة على
المراكز القانونية للجميع .
أبناء العين الساهرة ..
إن القرارات الشرطية كغيرها من القرارات يجب أن توزن بميزان
القانون وزنًا مناطه استظهار مدى المشروعية ،فالقرارات الشرطية
ال تنفرد بأحكام خاصة أو تتمتع بحصانة ال يجوز منها بسط الرقابة
عليها .
أبناء العين الساهرة ..
لنضع نصب أعيننا أهمية إسباغ المشروعية على القرارات الشرطية
حتى تأتي آثارها متفقة مع أحكام القانون وليعي البعض أن أبناء
العين الساهرة هم حراس القانون والعين الساهرة على الجميع ..
وباهلل التوفيق.

