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دبي مؤشر السعادة

تغريدة جميلة
وليست غريبة تلك
التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ( رعاه
اهلل) على حسابه في
(تويتر) ،ذكر فيها
سموه بأن إمارة
دبي األولى عالميًا
قي قياس سعادة
سكانها

ليس بالمفاجأة أبدًا أن يكون مؤشر السعادة في أعلى
مستوياته ،وما الغريب ،تلك هي دبي  ،فإن أردت أن تعرف ما
يجري في تلك المدينة الحلم ،عليك أن تسأل عمن يدير دفتها،
فالعبرة ليست بكثرة السفن ،وإنما بمن يدير دفتها.
تغريدة ،جميلة وليست غريبة تلك التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ( رعاه اهلل) على حسابه في (تويتر)،
ذكر فيها سموه بأن إمارة دبي األولى عالميًا قي قياس سعادة
سكانها.
هي ليست بالجديدة ،فقد تعودنا من سموه على كل ما هو
رائع ومتفرد وجديد ،حتى باتت دبي اإلمارة األكثر إشعاعا في
األمة ،منارة تضيء الخليج بوهجها ،يتطلع إليها الناس من كل
حدب وصوب ،وتتفرد بكل سبل سعادة اإلنسان.
آلية تلك المبادرة ستطبق وبشكل يومي عبر توزيع أجهزة
إلكترونية في كافة الدوائر وتكون مرتبطة بشبكة مركزية
ترصد هذا المؤشر وتحدد النتائج.
العبرة مؤكد ليست بما سيتمخض عنه مؤشر هذا األداء الرائع،
بل في المبادرة ،واستحداث مفرداتها والبحث عن كل ما هو
جديد لسعادة اإلنسان مواطنًا كان أم وافدًا يعيش في ربوع
الوطن الحبيب.
صورة ما يحدث  ،هو التجدد الذي باتت (دبي) عنوانًا له في
عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ( رعاه
اهلل) ،والذي أضحى خطًا عريضًا لكل البالد في ظل حكومتنا
الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ( حفظه اهلل)  ،فحين تذكر السعادة ذلك
يعني أنك تطري اإلمارات  ،وحين تريد تأكيدًا على ذلك فاتبع
المؤشر ،ستجد حينها إن دبي هي التي تحرك عقاربه ،وساعتها
ستشعر إن سعادة دبي تعني سعادة اإلمارات.
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لجنة القيادة العليا
بشرطة رأس الخيمة
تعقد اجتماعها الدوري
تــرأس العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام رشطــة رأس الخيمــة اجتــاع لجنــة القيــادة
العليــا وذلــك بحضــور ســعادة املديريــن العامــن
و مديــري اإلدارات وكافــة األعضــاء ،حيــث تــم
يف االجتــاع مناقشــة املوضوعــات املدرجــة عــى
جــدول األعــال و الــذي اســتعرضه العقيــد
الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي رئيــس أمانــة
لجنــة القيــادة العليــا ومــن أهــم مــا جــاء يف
أجنــدة االجتــاع التصديــق عــى املحــر الســابق
و اســتعراض أهــم األعــال و التكاليــف التــي تــم
إنجازهــا ،كــا تــم عــرض موجــز حــول مســار
االس ـراتيجية يف القطــاع األمنــي لــوزارة الداخليــة
بإمــارة رأس الخيمــة مــن العــام الحــايل ،و أيض ـاً
التقريــر اإلحصــايئ األمنــي للربــع الســنوي الثــاين
لــكل مــن اإلدارة العامــة لإلقامــة و شــؤون
األجانــب ،و اإلدارة العامــة للدفــاع املــدين ،و
إدارة الجنســية ،كــا تــم عــرض إنجــازات اإلدارة

العامــة للعمليــات املركزيــة برشطــة رأس الخيمــة
للنصــف األول مــن العــام الجــاري.
وقــد أكــد العميــد محمــد النــويب خــال االجتــاع
عــى أهميــة تنفيــذ اســراتيجية وزارة الداخليــة
و مبادراتهــا للعــام ( ،)2016-2014مؤكــدا ً يف
الوقــت ذاتــه عــى العمــل بــروح الفريــق و
التحــي بقيــم وزارة الداخليــة التــي تحــث عــى
الشــفافية و الصــدق ،و تشــجع عــى اإلبــداع يف
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العمــل ،وأيضــاً عــى رضورة و أهميــة تطبيــق
سياســة و نهــج وزارة الداخليــة يف مجــال
التطويــر و التحســن املســتمر ،بهــدف االرتقــاء
مبســتوى األداء الرشطــي ،و مبســتوى الخدمــات
املختلفــة املقدمــة للجمهــور ،التــي تعكــس مــدى
اهتــام القيــادات بــوزارة الداخليــة عــى متابعــة
مجريــات العمــل يف مختلــف القيــادات الرشطيــة
عــى مســتوى الدولــة.

شــهد العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد عــام رشطــة
رأس الخيمــة مناقشــة رســالة الدكتــوراه التــي طرحهــا الرائــد
الدكتــور ســعود أحمــد العاجــل الطنيجــي مديــر مكتــب نائب
القائــد العــام ،والتــي كانــت بعنــوان ((األســاليب العلميــة
الحديثــة إلدارة املخاطــر يف املؤسســات الرشطيــة – مقارنــة
معياريــة)) ،حيــث حصــل عــى تقديــر جيــد جــدا ً ،وذلــك
بكليــة الدراســات العليــا بأكادمييــة الرشطــة بجمهوريــة
مــر العربيــة ،حيــث رافــق نائــب القائــد العــام العقيــد
الدكتــور محمــد ســعيد الحميــدي مديــر إدارة مراكــز الرشطــة
الشــاملة ،وعــدد مــن ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة ،وكان يف
اســتقبالهم ســعادة اللــواء الدكتــور عمــر عبــد الباقــي مديــر
كليــة الدراســات العليــا مبــر ،وعــدد مــن كبــار املعلمــن
بكليــة الرشطــة.
حيــث أشــاد العميــد محمــد النــويب محمــد بالرائــد دكتــور
ســعود العاجــل و بحرصــه عــى التميــز و اإلبــداع و مواصلتــه
لدراســاته الجامعيــة العليــا مــا ســيرثي رشطــة رأس الخيمــة،
ويضيــف إىل رصيدهــا ضابــط متميــز انضم إىل كوكبة منتســبي
رشطــة رأس الخيمــة الحاصلــن عــى الدرجــات العلميــة العليــا
يف الكثــر مــن التخصصــات التــي تفيــد العمــل الرشطــي
وتــؤدي إىل تطويــره و تحســينه ملــا فيــه مصلحــة العمــل.

محطة شرطية

ورشة عمل حول نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي
القيــادة و رشــة عمــل بعنــوان (( التخطيــط
االســراتيجي )) ،وذلــك ضمــن سلســلة ورش
العمــل التــي أطلقتهــا الــوزارة عــى مســتوى
جميــع القيــادات والقطاعــات الرشطيــة عــى
مســتوى وزارة الداخليــة ،حــر الورشــة عــدد
مــن الضبــاط وضبــاط الصــف واألفــراد برشطــة
رأس الخيمــة ،باإلضافــة إىل اإلدارة العامــة لإلقامــة
وشــؤون األجانــب ،و إدارة الدفــاع املــدين بــرأس
الخيمــة.
وأشــاد العميــد محمــد النــويب محمــد نائــب قائــد
عــام الرشطــة باهتــام القيــادات العليــا بــوزارة
الداخليــة بنــر مفهــوم وثقافــة التخطيــط
يف إطــار نــر الخطــة االســراتيجية للقيــادة رأس الخيمــة ،بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة االســراتيجي عــى مســتوى قطاعــات وزارة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة و املنطقــة ،نظمــت لإلســراتيجية و تطويــر األداء بــوزارة الداخليــة ،الداخليــة ،واالرتقــاء بالعمــل الرشطــي ألفضــل
إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء برشطــة صبــاح أمــس بقاعــة املركــز اإلعالمــي مببنــى املســتويات العامليــة املتقدمــة.

شرطة رأس الخيمة تعزز كفاءة صناعة المعلومة األمنية
شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة برشطــة رأس الخيمــة
املحــارضة القانونيــة التثقيفيــة التــي نظمتهــا
القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة ،بهــدف
نــر الثقافــة الخاصــة بالشــؤون القانونيــة واألمــن
العــام ،بشــأن مخالفــات قواعــد الســلوك ونظــام
أمــن املعلومــات الرشطيــة واألمنيــة ،انطالقــاً
مــن األهــداف االســراتيجية لــوزارة الداخليــة
التــي أولــت اهتاممــاً خاصــاً باالســتخدام األمثــل
للمعلومــات األمنيــة مــن خــال العمــل عــى تعزيــز
كفــاءة صناعــة املعلومــة األمنيــة ورسيتهــا وعــدم
نرشهــا وترسيبهــا بــأي شــكل مــن األشــكال ،ألقاهــا
الرائــد ذيــاب عــي الحــرش رئيــس قســم الشــؤون
القانونيــة بالقيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة،
والنقيــب ســمري عبــد اللــه القــايض مــن مجلــس
القضــاء الرشطــي بــوزارة الداخليــة ،ومبشــاركة عــدد
كبــر مــن ضبــاط وموظفــي القيــادة بقاعــة املركــز
اإلعالمــي.
تناولــت املحــارضة ،العديــد مــن املحــاور الهامــة
املوجهــة للمنتســبني املوظفــن يف القطــاع الرشطــي،
والكيفيــة التــي يجــب عليهــم مــن خاللهــا الحفــاظ
عــى أرسار عملهــم ،وحســن تعاملهــم مــع زمــاء
املهنــة ومــع مســؤوليهم ،ومــع الجمهــور وفيــا

بعضهــم البعــض ،كــا عــززت املحــارضة توضيــح
شــأن مخالفــات قواعــد الســلوك ونظــام أمــن
املعلومــات الرشطيــة واألمنيــة ،وتطرقــت إىل
أساســيات العمــل الوظيفــي وقوانينــه مــن املنظــور
القانــوين ،والصفــات الواجــب توافرهــا باملوظفــن يف
الســلك الرشطــي التابــع للجهــات األمنيــة يف الدولــة،
مؤكديــن عــى أهميــة تحــي منتســب الرشطــة
واألمــن باألخالقيــات الحميــدة.
ويف ختــام املحــارضة شــكر العميــد جــال أحمــد

الطــر مديــر عــام املــوارد والخدمــات املســاندة
برشطــة رأس الخيمــة ،املحارضيــن تقدي ـرا ً وعرفان ـاً
لجهودهــم الكبــرة يف نــر الثقافــة القانونيــة
واألمنيــة ،مؤكــدا ً عــى أهميــة هــذه املحــارضات
التثقيفيــة يف الحــد مــن املخالفــات املســلكية
واألمنيــة بنــر ثقافــة الحفــاظ عــى قواعد الســلوك
وأمــن املعلومــات الرشطيــة ،داعيـاً جميــع املنتســبني
إىل االلت ـزام بتطبيــق نهــج كل مــا اكتســبوه خــال
املحــارضة يف حياتهــم اليوميــة.
العدد ( ) 2

نوفمبـــــر

2014

7

محطة شرطية

تخريج أربع دورات تدريبية

شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة ،حفــل تخريــج
( )4دورات عقــدت مبعهــد تدريــب رشطــة رأس
الخيمــة  ،هــي دورة ( تحليــل وتقييــم املعلومــات
املتوفــرة خــال تحقيــق الرشطــة – مشــركة )
و دورة ( تنســيق ومتابعــة وتنفيــذ املبــادرات
اإلســراتيجية  -ضبــاط ) و دورة ( حقــوق
املشــتبه بهــم واملتهمــن – صــف ضبــاط وأفـراد)
ودورة ( إدارة التغيــر – صــف ضبــاط وأفــراد).
وأشــاد العميــد جــال الطــر مبــدى حــرص وزارة
الداخليــة عــى رفــع كفــاءة جميــع العاملــن

املنتســبني إىل الــوزارة ،واالرتقــاء مبســتوى أدائهــم،
وتطويــر العمــل الرشطــي ،تجســيدا ً السـراتيجيتها
الهادفــة إىل تأهيــل وتدريــب الكــوادر البرشيــة
لتمكينهــا مــن مواكبــة املتغــرات واملســتجدات
التــي يشــهدها العــامل يف املجــاالت كافــة،
ليصبحــوا قادريــن عــى العمــل بالصــورة املطلوبــة
و عــى أكمــل وجــه .ويف ختــام الحفــل قــام
العميــد الطــر بتكريــم محــارضي الــدورات،
الدكتــور عــي زايــد برميــة ،ومــازم يوســف عبــد
الرحيــم املنصــوري ،والدكتــورة مــي خالــد آل
طــه ،كــا ســلم الشــهادات للخريجــن ،متمنيــاً

لهــم االســتفادة مــن املعلومــات واملهــارات التــي
اكتســبوها يف الــدورات ،وأن يســتخدموا تلــك
املعلومــات يف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة حســهم
األمنــي مبــا يخــدم العمــل الرشطــي .ومــن جانب
آخــر شــهد العقيــد عــي ســعيد العلكيــم مديــر
إدارة املــرور والدوريــات تخريــج دورة ( اإلنقــاذ يف
حــوادث الطــرق التأسيســية ) ،حيــث شــارك فيهــا
( )38منتســباً مــن مختلــف الرتــب ،حيــث ســلم
مديــر إدارة املــرور والدوريــات الشــهادات عــى
الخريجــن ،كــا كــرم النقيــب طــارق الرشهــان.

 ...وخمس دورات تخصصية
شــهد العقيــد حســن إبراهيــم عــي مديــر معهــد
تدريــب رشطــة رأس الخيمــة ،حفــل تخريــج ( ) 5
دورات تدريبيــة ُعقــدت مبعهــد تدريــب الرشطــة
ومتثلــت يف دورة ( مهــارات التعامــل مــع الرؤســاء
واملرؤوســن ) شــملت (  ) 35منتســباً ،و دورة (
الــوالء واالنتــاء الوظيفــي ) شــملت ( ) 29
منتســباً ،و دورة ( الســكرتارية الحديثــة ) ( ) 43
منتســباً ،و دورة ( اإلســعافات األوليــة التأسيســية
) ( ) 20منتســباً ،و دورة ( إدارة الوقــت  -عنــر
نســايئ) (  ) 10منتســبات.
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حيــث ركــزت الــدورات يف مهامهــا التدريبيــة عــى
تنميــة معــارف وقــدرات ومهــارات املنتســبني
املشــاركني حــول موضــوع األســاليب الف ّعالــة
ألســس اإلدارة الناجحــة مــا يســاعد عــى رسعــة
إنجــاز األعــال وتقديــم أفضــل الخدمــات بتميــز،
فالقيــادة اإلداريــة تحتــاج إىل الجــودة والتميــز
لتأهيــل القائــد اإلداري ليســتخدمها وفــق منهجيــة
علميــة واس ـراتيجيات ف ّعالــة مــن أجــل التحســن
الدائــم للعمليــة اإلداريــة بــكل تفاعالتهــا.
ويف ختــام التخريــج أشــاد العقيــد حســن إبراهيــم

مبســتوى الــدورات و أهميتهــا يف زيــادة الحصيلــة
املعرفيــة و العمليــة لــدى منتســبي الرشطــة ،و
أضــاف بــأن عقــد مثــل تلــك الــدورات يــأيت يف إطــار
ســعي وزارة الداخليــة لنــر اس ـراتيجيتها الراميــة
إىل صقــل وتطويــر مهــارات منتســبيها مــن خــال
تدريبهــم وتأهيلهــم ليصبحــوا قادريــن عــى العمــل
بالصــورة املطلوبــة وعــى أكمــل وجــه ،داعيــاً
جميــع الخريجــن إىل تطبيــق مكتســبات الــدورات
يف تطويــر مهاراتهــم وتنميــة حســهم املهنــي مبــا
يخــدم العمــل الرشطــي.

محطة شرطية

تخريج دورتي
(( تنظيم العمل
المكتبي ))
و(( التنبؤ األمني))
شــهد العميــد جــال أحمــد الطــر
مديــر عــام املــوارد والخدمــات
املســاندة بالقيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة حفــل تخريــج دوريت
((تنظيــم العمــل املكتبــي – عنــر
نســايئ)) وعددهــن (  ) 13مشــاركة،
و((التنبــؤ األمنــي – ضبــاط ))
وعددهــم (  ) 21مشــاركاً مــن وزارة
الداخليــة ورشطــة رأس الخيمــة ،وذلــك
بحضــور عــدد مــن الضبــاط ،حيــث
ُع ِقــدَت الــدورات مبعهــد تدريــب
الرشطــة بــرأس الخيمــة.
قــدم املحــارضان خــال فــرة انعقــاد
الــدورات ُعصــارة تجاربهــا وخرباتهــا
للمنتســبني يف مجــاالت تنظيــم العمــل
املكتبــي والتنبــؤ األمنــي.
وقــد أشــاد العميــد الطــر مبســتوي
الدورتــن ،وأهميتهــا يف زيــادة
الحصيلــة املعرفيــة والعمليــة لــدى
منتســبي الرشطــة ،مشــرا ً إىل أن
الدورتــن تأتيــان يف إطــار ســعي وزارة
الداخليــة لنــر اس ـراتيجيتها الراميــة
إىل صقــل و تطويــر مهــارات منتســبيها
مــن خــال تدريبهــم و تأهيلهــم،
ليصبحــوا قادريــن عىل العمــل بالصورة
املطلوبــة وعــى أكمــل وجــه.
ويف ختــام الحفــل قــام مديــر عــام
املــوارد والخدمــات املســاندة بتكريــم
محــارضي الدورتــن ،كــا ســلّ َم
الشــهادات للخريجــن ،و متنــى لهــم
االســتفادة مــن املعلومــات و املهــارات
التــي قُدمــت لهــم يف الــدورة  ،و أن
يســتخدموا تلــك املكتســبات يف تطويــر
مهاراتهــم وتنميــة أدائهــم األمنــي مبــا
يخــدم العمــل الرشطــي.

شرطة رأس الخيمة تناقش مشروع تطوير العمليات اإلدارية

عقــدت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة اجتــاع
مــروع تطويــر العمليــات اإلداريــة النصــف ســنوي
ملالــي العمليــات اإلداريــة للعــام 2014م ،وذلــك
بحضــور العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي مديــر
عــام العمليــات الرشطيــة برشطــة رأس الخيمــة ،واملقــدم
دكتــور ســعيد الرصيــدي مديــر إدارة الجــودة بــوزارة
الداخليــة ،وعــدد مــن املديريــن العامــن ،ومنســقي
العمليــات ،وممثــي الجــودة بالقيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة .و رحــب العميــد الحديــدي يف بدايــة
االجتــاع بالوفــد املكلّــف مــن الــوزارة ،مثمنـاً مبــادرات
التواصــل املســتمرة بــن كافــة األجهــزة األمنيــة عــى
مســتوى الدولــة لخدمــة العمــل األمنــي ،ضمــن خطــط
وزارة الداخليــة االســراتيجية ،كــا تــم خــال اللقــاء
مناقشــة رضورة تطبيــق اس ـراتيجية ومبــادرات الــوزارة
يف مختلــف العمليــات اإلداريــة ،مبــا يســهم بشــكل فعــال

يف تطويــر وتحســن أداء العمــل الرشطــي و األمنــي عــى
حــد ســواء .كــا تــم اســتعراض ســر العمــل يف العمليــات
اإلداريــة برشطــة رأس الخيمــة ،واإلجـراءات املتبعــة فيــه،
والخدمــات املقدمــة واألنظمــة والربامــج املســتحدثة
التــي تســهم يف تقــدم العمــل األمنــي .وقــد قــدم العقيــد
الدكتــور الرصيــدي رشح ـاً وافي ـاً عــن مراجعــة منهجيــة
العمليــات اإلداريــة ،وعــرض مســتويات ومقاييــس
العمليــات اإلداريــة ،ثــم أعــرب يف ختــام االجتــاع عــن
شــكره و تقديــره للجهــود املبذولــة مــن قبــل القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة وعــى رأســهم اللــواء
ســمو الشــيخ طالــب بــن صقــر القاســمي القائــد العــام،
وحرصــه عــى تطبيــق سياســة و نهــج وزارة الداخليــة
يف مجــال التطويــر و التحســن املســتمر بهــدف االرتقــاء
مبســتوى األداء الرشطــي و مبســتوى الخدمــات املختلفــة
املقدمــة للجمهــور.

انطالقـاً مــن أهــداف اسـراتيجية وزارة الداخليــة الراميــة
إىل تعزيــز ثقــة الجمهــور بفعاليــة الخدمــات املقدمــة يف
إطــار تطبيــق منهجيــة املقرتحــات واإلبــداع واالبتــكار،
ومنهجيــة شــكاوى املتعاملــن واملورديــن والــركاء
واملجتمــع ،مــن خــال التواصــل الف ّعــال والشــفافية
والعدالــة لتقديــم أفضــل الخدمــات املتميــزة التــي
تحقــق اإلبــداع ،التقــى الرائــد عــادل محمــد أحمــد
الشــحي مديــر إدارة اإلسـراتيجية وتطويــر األداء باإلنابــة،
مــع مســؤويل الشــكاوى واالقرتاحــات ،بحضــور النقيــب
صالــح عبــد اللــه الب ّحــار ضابــط اسـراتيجية ،وعــدد مــن
الضبــاط ،وذلــك بقاعــة املركــز اإلعالمــي مببنــى القيــادة
العامــة لرشطــة رأس الخيمــة.
وتــم خــال االجتــاع مناقشــة النتائــج املتعلقــة
باملقرتحــات والشــكاوى املقدمــة مــن الجمهــور،
باســتقصاء النتائــج اإليجابيــة مــن املســتخلصة مــن

تحليــل الشــكاوى واملقرتحــات ،بهــدف االرتقــاء والتطويــر
االســراتيجي لتحقيــق غايــة وزارة الداخليــة ،يف العمــل
بف ّعال ّيــة لكســب ثقــة الجمهــور مــن املتعاملــن والــركاء
واملورديــن ،كــا قــد شــمل االجتــاع عرضــاً توضيحيــاً
لربامــج وخطــط املقرتحــات والشــكاوى برشطــة رأس
الخيمــة والوقــوف عــى أفضــل فــرص تقديــم أجــود
الخدمــات الرشطيــة املقدمــة للجمهــور.
ويف ختــام االجتــاع أكــد الرائــد عــادل الشــحي عــى
رضورة وأهميــة االلتــزام بتطبيــق سياســة و نهــج
وزارة الداخليــة يف مجــال التطويــر والتحســن املســتمر
للخدمــات املقدمــة ،بهــدف االرتقــاء مبســتوى األداء
الرشطــي وصــوالً إىل مســتوى التميــز والجــودة ،التــي
تعكــس مــدى اهتــام وزارة الداخليــة عــى متابعــة
مجريــات العمــل يف مختلــف القيــادات الرشطيــة عــى
مســتوى الدولــة.

 ...وتعقد اجتماع ًا مع مسؤولي الشكاوى
ومنسقي المقترحات
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تكريم خبير االستراتيجية بوزارة الداخلية..
ك ـ ّرم العميــد عبــد اللــه خميــس الحديــدي مديــر عــام
العمليــات الرشطيــة برشطــة رأس الخيمــة ،دنيــس
بيجــال خبــر االس ـراتيجية بــوزارة الداخليــة /اإلمــارات
الشــالية يف مجــال التحريــات واملباحــث ومــرح
الجرميــة ،بعــد انتهــاء فــرة خدماتــه ومغادرتــه الدولــة،
وذلــك تقديـرا ً وعرفانـاً ملــا قدمــه مــن خدمــات وتعــاون
وخــرات مثمــرة ،بحضــور العقيــد الدكتــور محمــد
ســعيد الحميــدي مديــر إدارة مراكــز الرشطــة الشــاملة،
وعــدد مــن ضبــاط رشطــة رأس الخيمــة .ويــأيت التكريــم
انطالقـاً مــن منهجيــة الـراكات ضمــن إسـراتيجية وزارة
الداخليــة الراميــة إىل العمــل مــع الــركاء االسـراتيجيني
والتشــغيليني ،بهــدف توفــر اإلســناد والدعــم املطلــوب
مــن خــال مجموعــة مــن العمليــات املصممــة لتحقيــق
األهــداف االســراتيجية للــوزارة .وقــال العميــد عبــد
اللــه الحديــدي إن رشطــة رأس الخيمــة حريصــة كل
الحــرص عــى تقديــر جهــود كل متعــاون معهــا يف
شــتى املجــاالت ،وذلــك يف إطــار تفعيــل دور الرشاكــة

االســراتيجية التشــغيلية ،وبــث روح التعــاون والعمــل
معــا مــن أجــل مكافحــة الجرميــة والحــد منهــا ،موضحـاً
أن القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة تحــرص
دامئ ـاً عــى تكريــم الخ ـراء االس ـراتيجيني مــن الــركاء
املســاهمني واملتعاونــن يف حفــظ األمــن ونــر الثقافــة

مبختلــف املجــاالت لــدى منتســبيها ،والذيــن يكــون
لهــم دور فاعــل يف مســاعدة الرشطــة يف أداء دورهــا
امليــداين يف كافــة مجــاالت التحريــات واملباحــث ومــرح
الجرميــة ،مؤكــدا ً مــدى حرصهــا يف توطيــد عالقتهــا مــع
رشكائهــا يف املجتمــع.

 ...و الفائز بالمسابقة التثقيفية الشهرية

انطالقــا مــن منهجيــة املعرفــة التــي تهــدف إىل حــر وتحديــد أنــواع املعــارف بــوزارة
الداخليــة ومصادرهــا وآليــات تجميعهــا وتصنيفهــا وتحديثهــا ،وتحديــد صالحيــات االســتفادة
منهــا ،وتوثيــق عمليــة إدارة املعرفــة ،واســتثامر املعــارف يف تحســن وتطويــر أداء الــوزارة،
واملحافظــة عــى امللكيــة الفكريــة واملعرفيــة ملنتســبي الــوزارة ،وتنظيــم عمليــة تبــادل
املعرفــة بــن العاملــن واملتعاملــن والفئــات املعينــة بإطــار منظــم ومنســق .قــام العميــد
عبــد اللــه خميــس الحديــدي مديــر عــام العمليــات الرشطيــة برشطــة رأس الخيمــة ،بتكريــم
الفائــز بجائــزة املســابقة الثقافيــة الشــهرية ،مســاعد أول ســعود محمــد إبراهيــم مــن قســم
املتفجـرات ،بحضــور الرائــد عبيــد يوســف ليــواد عضــو اللجنــة الدامئــة للمســابقات التثقيفيــة،
وعــدد مــن الضبــاط .حيــث تــأيت جوائــز املســابقة برعايــة عــدد مــن الــركاء االس ـراتيجيني
املتعاونــن ،انطالقـاً مــن منهجيــة الـراكات التــي تهــدف إىل توفــر اإلســناد والدعــم املطلــوب
لتحقيــق األهــداف االســراتيجية للــوزارة ،وذلــك يف إطــار حــرص رشطــة رأس الخيمــة
املســؤولية الوطنيــة تجــاه منتســبيها ،و تقويــة الرتابــط بــن املجتمــع ومؤسســاته وأف ـراده.

تخريج دورة تخصصية مشتركة في لغة الجسد
نظــرا ً لخطــة القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
إدارة رشطــة املنافــذ واملطــارات لتأهيــل كوادرهــا ومــا
يتناســب وطبيعــة عمــل موظفــي رشطــة املنافــذ الربيــة
والبحريــة والجويــة  ،وبتعــاون وإرشاف الهيئــة العامــة
ألمــن املنافــذ والحــدود واملناطــق الحــرة ومعهــد
ديب للطــران  ،وبحضــور املستشــار ســلطان يعقــوب
مستشــار الهيئــة العامــة ألمــن املنافــذ والحــدود
واملناطــق الحــرة  ،وحضــور العقيــد ســامل ســلطان
الدرمــي مديــر إدارة رشطــة املنافــذ واملطــارات ،
خرجــت رشطــة رأس الخيمــة دورة تخصصيــة مشــركة
يف لغــة الجســد ملوظفيهــا العاملــن يف املنافــذ وموظفــي
الهيئــة.
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تخريج دورتين إسعافيتين بإدارة الدفاع المدني
شــهد العميــد صالــح ســعيد املطــرويش
مديــر عــام اإلدارة العامــة للدفــاع
املــدين يف عجــان ،بحضــور العميــد
محمــد عبــد اللــه الزعــايب مديــر إدارة
الدفــاع املــدين يف رأس الخيمــة تخريــج
دورتــن إســعافيتني شــارك فيهــا 48
مــن منتســبي ومنتســبات اإلدارة،
وحــارض فيهــا املــازم أول أميــن شــلبي
مــن رشطــة رأس الخيمــة .
وأشــار العميــد الزعــايب إىل أن عقــد
هاتــن الدورتــن اللتــن اســتغرقت كل
واحــدة منهــا أســبوعاً كامــاً يــأيت
اســتكامالً لعــدد مــن الــدورات املامثلــة
التــي عقدتهــا اإلدارة يف وقــت ســابق
بهــدف زيــادة معرفــة منتســبيها مــن
الجنســن وتعريفهــم بأحــدث طــرق
اإلســعافات األوليــة ليكونــوا عــى أتــم
الجهوزيــة واالســتعداد للتعامــل مــع أي
طــارئ وتقديــم اإلســعافات الالزمــة يف

حــال وقــوع مــا يقتــي ذلــك  ،مؤكــدا ً
عــى أهميــة مواصلــة عقــد وتنظيــم
مثــل هــذه الــدورات التخصصيــة
تطبيقــاً لرؤيــة واســراتيجية وزارة

الداخليــة الهادفــة لتأهيــل منتســبيها
ورفــع كفاءتهــم وقدراتهــم يف كافــة
املجــاالت  .وســلم املطــرويش يرافقــه
الزعــايب املشــاركني يف الدورتــن شــهادات

التقديــر ،فيــا ســلم مديــر إدارة الدفــاع
املــدين بــرأس الخيمــة درعــاً تذكاريــاً
للعميــد املطــرويش تقديـرا ً عــى تعاونــه
الدائــم مــع اإلدارة .

ورش عمل تثقيفية حول المبادرات المعرفية

نظمــت القيــادة العامــة لرشطــة رأس الخيمــة
ورشــة عمــل تثقيفيــة حــول تطبيــق مبــادرة
"شــاركني معرفتــي " ومبــادرة " خرائــط املعرفــة
املعتمــدة يف بوابــة املعرفــة " قدمهــا الســيد زكريــا
نصــرات خبــر إدارة التميــز بــاإلدارة العامــة
لالســراتيجية وتطويــر األداء بــوزارة الداخليــة،
بحضــور املقــدم عــي محمــد القــريص مديــر
إدارة االســراتيجية وتطويــر األداء برشطــة رأس

الخيمــة ،وعــدد مــن موظفــي القيــادة العامــة
لرشطــة رأس الخيمــة ،واإلدارة العامــة لإلقامــة
وشــؤون األجانــب ،وإدارة الدفــاع املــدين ،تطبيق ـاً
لتوجيهــات وزارة الداخليــة يف اسـراتيجيتها الداعيــة
إىل تفعيــل نــر ثقافــة املعرفــة .وتضمنــت الورشــة
رشح آليــات تطبيــق مبــادرة شــاركني معرفتــي عــى
مســتوى القــادة وخــراء القيــادة العامــة لرشطــة
رأس الخيمــة ،واإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون

األجانــب ،وإدارة الدفــاع املــدين ،مــع رشح مبــادرة
معرفتــي الخارجيــة املعنيــة بالــركاء واملورديــن
واملتعاملــن واملجتمــع املحــي ،إضافــة إىل تطبيــق
آليــات املعرفــة يف مجــال حــر املعــارف الضمنيــة
والرصيحــة إلكرتونيــاً لكافــة مجــاالت العمــل يف
وزارة الداخليــة ،وتحليــل االحتياجــات املعرفيــة
إلطــاق مبــادرات ( نــر ثقافــة املعرفــة )،
(بوابــة املعرفــة ) ( ،شــاركني معرفتــي الداخليــة)،
( شــاركني معرفتــي الخارجيــة ) ،بهــدف التبــادل
املعــريف مــع الــركاء واملورديــن ،الســتكامل إج ـراء
تغذيــة بوابــة املعرفــة الخاصــة بــكل مجــال.
مــن جانبــه أوضــح املقــدم عــي القريص أن الورشــة
جــاءت ســعياً لنــر ثقافــة املعرفــة والعمــل عــى
ضــان تطبيقهــا ،مبــا يتفــق مــع الرؤيــة واألهــداف
امل ـراد 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 املتمثلة
يف عقــد مثــل هــذه الــورش يف ســبيل نرش مبــادرات
املعرفــة والتميــز ،تحقيقــاً لطموحــات الــوزارة
وتطلعاتهــا.
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ً
دعما للخدمات الحكومية وتمزيها..

شرطة رأس الخيمة
تطلق بوابتها االلكترونية بحلتها الجديدة

المجال اإللكتروني الذي بات سنة المرحلة
بهدف التميز في تقديم
الخدمات ومواكبة التطور الحاصل في مجال تقديمها عبر ً
ً
التي نعيشها اليوم ،وتسهيال ً لعملية الوصول للخدمة المطلوبة دون تعقيد ،وبعيدا عن الروتين ،ما يدخل وفق معايير التميز
المؤسسي ومتطلباته ،وتمكينا للموارد البشرية من الحصول على المعرفة والقيمة المضافة للخدمات وإنجاز المعامالت بيسر
و سهولة نحو الوصول إلى التكامل في تقديم تلك الخدمات ،هذه المفاهيم وغيرها تم تجسيدها في تطوير مضمون العمل
عبر البوابة اإللكترونية الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ،والتي تم استحداثها بشكلها الجديد وخدماتها المضافة
لتكرس مفهوم التميز المؤسسي وتقديم الخدمات بصورة حديثة تتماشى وما وصلت إليه المعايير العالمية في مجال الخدمة
اإللكترونية .
تقرير :سعد الدغمان  -المالزم أول زينب يحيى المعز
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البوابة اإللكترونية
نقطة في مسار
التطور الوظيفي
إلنجاز المعامالت
بدقة وكفاءة عالية

فقد دشن العميد محمد النويب نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة البوابة اإللكرتونية
الخاصة برشطة رأس الخيمة بحلتها الجديدة التي تتناسب مع متطلبات العمل يف
الوقت الراهن ،وذلك بحضور العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات
املساندة والعميد غانم أحمد غانم مدير عاما لعمليات املركزية ،وعدد من مديري
اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد من الضباط .
متطلبات التميز المؤسسي فرضت عوامل التغيير

حيث أوضح العميد جامل أحمد الطري مدير
عام املوارد والخدمات املساندة برشطة رأس
الخيمة بأنه تم تحديث الشكل الجديد للبوابة
اإللكرتونية الخاصة برشطة رأس الخيمة تزامناً
مع معرض جايتكس  ،2014ومتاشياً مع متطلبات
املرحلة املقبلة ،وذلك فقاً ملعايري ومتطلبات
التميز املؤسيس بشكل عام ،وأيضاً دعامً
للمفاهيم الحكومية يف الخدمات ومتيزها بتمكني
املورد البرشي لديها بسهولة للحصول عىل املعرفة
العميد جمال أحمد الطير والقيمة املضافة للخدمات .
مضيفاً ،بأن البوابة الجديدة استحدثت مجموعة من الخدمات الهامة التي تسهم يف
إنجاز املعامالت بكل يرس وسهولة ويف زمن قيايس ،كام تجعل كافة منتسبي القيادة
عىل اطالع دائم بكل ما يدور حولهم من أخبار وأحداث وتعليامت ،ومتكنهم من
الوصول إىل املعلومات التي تخدم العمل بكل سهولة كل حسب اختصاصه ومهامه
الوظيفية ،مع مراعاة رسية بعض املعلومات الخاصة بكل إدارة .
وذكر بأن هذا التحديث جاء بعد دراسة قامت فيها اإلدارة بعد توصية من سمو
القائد العام يف لجنة القيادات حول السري يف تحديث البوابة اإللكرتونية وتم دراسة

اآلراء من خالل استبيانات ومتطلبات تم تحليلها بصيغة يف مخرج نهايئ وواضح
انعكس عىل تصميم البوابة الجديدة التي يف مكنونها تخدم الجمهور الداخيل
للقيادة وبذلك توفري الجهد والطاقة واملال وكذلك العنرص البرشي ،من حيث الوقت
أو لزمن ورسعة االنجاز ودقة يف اإلنجاز والسهولة يف الوصول إىل املعلومة وبذلك
فان كل ما تقدم بحايك مطلباً رئيسياً لزارة الداخلية ،أال وهو تقديم أفضل الخدمات
واستغالل املوارد املتاحة .
تصميم البوابة يتطابق والمعايير العالمية

فيام قال ،الرائد محمد عبدالرحمن األحمد،
مدير إدارة الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت
بالقيادة :لقدتم تصميم البوابة اإللكرتونية وفقاً
ملعايري عاملية ،حيث ركزت الجهود لفهرسة
املوقع وتيسري الدخول للنظام والربامج امللحقة،
التي تخطت ( )50نظاماً إلكرتونياً ،و( )27خدمة
إلكرتونية متكاملة ومرتابطة تتمتع بالخصوصية
للمتعاملني ،حيث تعترب البوابة اإللكرتونية
الجديدة هي مبثابة مظلة إلكرتونية لتقديم
الرائد محمد عبدالرحمن األحمد
خدمات متنوعة ومختلفة لجميع املتعاملني .
وأضاف بأن البوابة اإللكرتونية تتميز بسهولة محاكاة املوظفني من خالل قنوات
مختلفة ،بحيث تتيح لهم طلب الخدمات عرب الرسائل النصية ،ومعرفة حالة
الطلبات املختلفة ،واستحدثت يف البوابة خدمات الصفحة املفضلة ،بحيث تسمح
للموظف تحديد الربامج التي يستخدمها بشكل متكرر تسهيالً للوصول إليها ،لجعل
إنجاز املهام األمنية أكرث مالءمة ويرسا ً ،وتوفري ظروف مواتية للجميع.
العدد ( ) 2
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وأكد بأن البوابة جاءت بعد دراسة مستفيضة الحتياجات املتعاملني الداخليني،
فارتأت اإلدارة الرتكيز عىل ترابط وتكامل البوابة بخدماتها الجديدة التي تتيح
للمتعامل الوصول ألي يشء يف أي وقت ومكان ،وكان لذلك فوائد كبرية وفعالة من
حيث سهولة االستخدام ،ومن الجانب التقني من حيث البنية التحتية وفق فلسفة
وزارة الداخلية حول التغيري الذي يرمي إىل (من األفضل إىل األفضل) ،حيث إن بكل
مرحلة زمنية البد من تطوير الخدمات اإللكرتونية لالستفادة من هذا التحديث
والتطوير وصياغتها بشكل يتناسب مع متطلبات وزارة الداخلية .
خدمات إلكترونية متكاملة ومترابطة

ويؤكد الرائد عمر محمد الطنيجي رئيس قسم
الربامج والنظم بإدارة الخدمات اإللكرتونية
بالقيادة بأنه ،تم تصميم البوابة اإللكرتونية وفقاً
ملعايري عاملية ،مشريا ً إىل أن هذا األمر يعد خطوة
جديدة يف سبيل تطوير الخدمات والعمل من
أجل نيل رضا املتعاملني وفق توجهات القيادة
الرشيدة يف الدولة التي تسعى جاهدة لتوفري
كافة الدعم للرقي بالخدمات األمنية والوصول
بها إىل خدمات متميزة ،وذكر بأن اسرتاتيجية
الرائد عمر محمد الطنيجي وزارة الداخلية ترمي إىل تطوير الخدمات بحيث
تصبح خدمات تضاهي خدمات عاملية تنال رضا الجميع واستحسانهم ،مشريا ً إىل
أنه تم رفد عدد من الكوادر الوطنية من العاملني يف إدارة الخدمات اإللكرتونية
لإلرشاف عىل البوابة ،مهمتهم الرئيسية هي اإلرشاف عليها ومتابعة املستجدات
التي تصب يف األول واألخري لتقديم خدمة متميزة للجميع من خالل هؤالء الكوادر
املؤهلة واملدربة يف مجال تطوير الخدمات وفق رؤية واسرتاتيجية وزارة الداخلية،
وقال":تطل البوابة عىل املتعاملني بانطالقة جديدة ومعايري عالية الجودة ،كام تعد
البوابة نافذة واسعة عىل جميع األعامل اليومية التي يقوم بها املتعاملون ،والتي
تتميز بها رشطة رأس الخيمة من حيث دقتها وكفاءتها العالية ،خصوصاً من خالل
توفري الوقت وإنجاز املعامالت لتحسني الخدمات األمنية بكل الس ُبل امل ُمكنة ،من
خالل استخدام أحدث التقنيات املتوافرة ،بهدف توفري أفضل شبكة إلكرتونية
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مرتابطة ومتكاملة".
تطور إلكتروني أحدث طفرة نوعية

وأبان املربمج عمرو عبدالعزيز بأنه تم إدخال العديد من الخدمات اإللكرتونية
الذكية بالبوابة تتميز بسهولة عرض القوائم بصورة مبسطة لخدمات املوظف
اإللكرتونية ،والتي متكنه بأخذ املعرفة الكاملة بجميع اإلجراءات الوظيفية الخاصة
به ،كام متيزت بإضافة خدمات مفضلة تتيح للموظف إدراج الخدمات واألنظمة
التي تسخدمها بشكل متكرر يف نافذة موحدة كام يكون باستطاعته تصميم
الروابط والربامج اإللكرتونية حسب احتياجاته واستخداماته ،فضالً عن إدخال جميع
اإلشعارات والتنبيهات يف زاوية واحدة تنبثق وتتوزع يف حالة الطلب ،كام ركزت
البوابة عىل إيجاد قنوات جديدة باستخدام الهواتف الذكية لالستعالم عن رصيد
اإلجازات أو تقديم اإلجازات عرب رسائل نصية ،ومل ينىس املربمجون وضع فكرة تقديم
بطاقات التهنئة والشكر والتقدير بطريقة تبعث الرضا واالستحسان للمتعامل الذي
تجاوزت مدة خدمته بالعمل الرشطي عن  10أعوام كنوع من تقدير جهوده وتفانيه
لخدمة العمل األمني .
بوابة تحاكي الواقع العصري بحلة جديدة

أما عن صاحبة فكرة استحداث البوابة ،فتخربنا خولة املنصوري أنها استندت
يف التصميم إىل أنظمة األجهزة الذكية املتواجدة يف املعارض ومخلتف الجهات،
فعملت عىل محاكاتها بحلتها الجديدة التي متت اعادة تصميمها مبا يتالءم مع توفري
الوصول السهل واملرن إىل العديد من وحدات األعامل التابعة للمتصفح عرب الصفحة
الرئيسية لتكون أكرث تفاعلية وسهلة التصفح بدالً من تشتته ،حيث تقدم للمتعاملني
تجربة فريدة توفر خدمات الكرتونية قادرة عىل تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وقد
تم تطويرها حيث يستطيع املستخدمون من خاللها الوصول بثقة وأمان اىل كافة
الخدمات الخاصة بهم عىل مدار الساعة .واعتربت أن وجود البوابة اإللكرتونية
خطوة بالغة األهمية باعتبارها العمود الفقري لكل إدارة وسيستفيد الجميع من
الرسعة والدقة اللتني توفرهام هذه البوابة اإللكرتونية ،كام أن الشكل الجديد للبوابة
يعترب مكمالً مناسباً لألداء التي تنطوي عليها التطبيقات األساسية.

وزارة الداخلية
مركز شرطة المعمورة الشامل
فرع التحقيق والبحث الجنائي

فرع المرور والدوريات

نوع الخدمة

وقت الخدمة

نوع الخدمة

وقت الخدمة

فتح البالغات الجنائية

 24ساعة

االستفسارات المرورية

 24ساعة

فتح البالغات المالية

 24ساعة

بالغات الحوادث المرورية

 24ساعة

متابعة عرائض

 24ساعة

تسيير الدوريات المرورية

استالم وتسليم المعثورات

PM 1:00 AM 7:30

تقديم خدمات النجدة واإلنقاذ وإسعاف المصابين

 24ساعة

إصدار شهادات الفقدان

PM 12:00 AM 7:30

تحصيل المخالفات المرورية

PM 10:30 AM 7:30

إصدار شهادات إثبات الحالة (حسن سيرة وسلوك)

PM 2:00 AM 7:30

تجديد رخص القيادة

PM 10:30 AM 7:30

إصدار شهادات إتالف المركبات

PM 2:00 AM 7:30

تجديد ملكية السيارة

PM 10:30 AM 7:30

إصدار شهادات لمن يهمه األمر (جنائي)

PM 1:00 AM 7:30

فرع الخدمات المساندة
نوع الخدمة
االستفسارات العامة

االتصال بالرقم072042960 :

 24ساعة

فرع الشرطة المجتمعية
وقت الخدمة

PM 02:15 AM 7:30

تلقي الشكاوى والمقترحات

PM 02:15 AM 7:30

تخليص معامالت المراجعين

PM 15:00 AM 7:30

فرع الحراسات

نوع الخدمة

وقت الخدمة

الزيارات االجتماعية

خالل المناسبات

المشاركات في جميع الفعاليات والمناسبات والنشاطات
االجتماعية في الجهات الخاصة والحكومية والجامعات والمدارس

خالل المناسبات

حل النزاعات وديًا

PM 02:00 AM 7:30

ساعد لألنظمة المرورية للدعم الفني لخدمة العمالء

نوع الخدمة

وقت الخدمة

نوع الخدمة

وقت الخدمة

تسيير الدوريات األمنية
ضمن منطقة االختصاص

 24ساعة

تخطيط الحوادث المرورية
البسيطة والمجهولة

PM 04:15 AM 8:30

المشاركة في جميع الفعاليات
والمناسبات العامة

خالل المناسبات

إصدار تقارير للتأمين

PM 04:00 AM 8:30

للتواصل

072042999

تحقيق

عقوق األبناء ..نكران للجميل
وواقعها أليم على الوالدين
يقول اهلل ً عز وجل « :وقضى ربك أال تعبدوا إال أياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما
ً
وتعالى عن اإليذاء بالفعل أو بالقول حتى ولو كلمة أف التي تدل على الضجر ولكن بكل حسرة وألم وغصة،
قوال كريما» فانظر كيف نهى سبحانه ً
واألمثلة ماثلة أمام مرأى الجميع أن كثيرا من اآلباء واألمهات تعرضوا إلى أشكال وألوان متعددة من العقوق والضجر واإلهانة حتى وصل األمر
إلى إخراجهم من منازلهم ورميهم في مراكز دار رعاية المسنين لتأويهم كبديل عن بيوتهم التي يتعرضون فيها ألشكال من أنواع التجريح واإلهانات
ونكران للجميل وصدمات السنين عقوق الوالدين تعددت أشكالها وألوانها مما تدل على انحراف خطير في سلوك وعادات األبناء ،ومن هذا المنطق
يجب التصدي وعدم السكوت ألن من حقوق المسنين أن يعيشوا بقية حياتهم معززين مكرمين يحظون باالحترام والتقدير ،فرضا اهلل في رضا الوالدين
وسخطه سبحانه في سخطهما ،فيجب أن يعلم األبناء أن والديهم في شيخوختهم بأمس الحاجة للحنان والدفء األسري ،وأن النظر في وجوه أبنائهم
وأحفادهم تسعدهم ،ومن أبسط حقوقهم أن ينعموا باألمان والراحة النفسية وسط أوالدهم ،فلماذا نحرمهم من أبسط هذه الحقوق ونتناسى
خدماتهم وتضحياتهم التي قدموها طوال مشوار حياتهم ونتجاهل أنهم السبب في وجودنا بالحياة.
تحقيق  :حسن المنصوري  /تصوير  :محمد مطر

وهنا نقدم عددا ً من األمثلة لعقوق األبناء كام كانت لنا جولة مع عدد من املعنيني
باألمر فامذا قالوا :يقول س.م.ف  66عاماً ،كانت سعاديت كبرية وأنا أشاهد ابنايئ
يكربون ويحققون النجاح يف دراستهم ووضعت جل اهتاممي ليحصلوا عىل أعىل
الشهادات وبعد إمتام دراستهم وتخرجهم وانخراطهم يف سوق العمل واستقالليتهم
مل أعد أشاهدهم وانقطعت زيارتهم حتى أصبحت أتشوق لرؤيتهم خصوصاً أنني
أعيش وحيدا ً مبنزيل وأشعر بالوحدة بعد وفاة والدتهم ،وكلام يطرق باب املنزل
أقفز من مكاين فرحاً بقدومهم كام أعتقد ،ولكن من يطرق الباب هم الجريان،
حيث يحرصون عىل تفقد شؤوين واالطمئنان عيل وأدعوا بصاليت لهم بالهداية وأن
يعودوا لرشدهم.
حزن وأسى

بينام يروي ع.م.ن ويل أمر وهو يف قمة األىس والحزن عىل مصري ولده فيقول ،ابني
يبلغ من العمر  18سنة ترك دراسته وهو بالصف العارش ويقيض الليل بالسهر خارج
املنزل برفقة رفقاء السوء والنوم بالنهار وكلام أنصحه يقوم بالرصاخ ويتلفظ بأنواع
من الشتائم وال يكرتث بحقوق الوالدين.
أما ح.ع.ح يعاين من شلل نصفي ،حيث أصيب بحادث سري وهو يف طريقه للعمل
وأصبح غري قادر عىل الحركة بصورة طبيعية وكان يأمل مبساندة ووقفة أبنائه بجواره
وهو يف هذه الظروف الصحية الصعبة ،ولكنه صدم بالواقع األليم إذ وجدهم غري
مكرتثني به وال يسألون عنه والخادم هو من يقوم عىل رعايته واالهتامم بشؤونه
حتى أن نظراتهم اختلفت عن السابق وينظرون عىل أنه أصبح عالة وضيفاً ثقيالً
عليهم متجاهلني أنه أقرب إنسان لهم متناسني تضحيات السنني وعطاءاته عندما
كانوا عىل مقاعد الدراسة.
نكران الجميل

الحاجة م.ط.ي تبلغ من العمر  72عاماً تويف زوجها وهام يف ريعان الشباب ،ولكن
فضلت عدم الزواج فسخرت كل حياتها وجهدها وعمرعا لرعاية وتربية طفليها وكان
أملها أن يكملوا دراستهم وتفتخر بهم ويسعدوها عند تقدمها بالعمر ،ولكن عندما
اشتد عودهم تغريت ترصفاتهم وتنكرا للمعروف وكل جميل قدمته لهم حتى عند
مرضها تستنجد بالجريان لنقلها للمستشفى وإحضار األدوية لها وولداها مشغوالن
يف نزواتهام وطلعاتهام مع األصدقاء.
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ويشتيك خ.ش.ن من نجله فيقول ،عندما حصل عىل رخصة القيادة ظرويف املالية مل
تسمح يل برشاء سيارة له فأجربين عىل بيع قطعة األرض الوحيدة التي أملكها حتى
أشرتي بثمنها سيارة ،ويف نفس الوقت يرفض أن يلتحق بالعمل والبحث عن وظيفة
ويعتمد عيل اعتامدا ً كبريا ً يف توفري كل احتياجاته رغم أنه يجب أن يعتمد عىل
نفسه وعندما امتنع عن دفع أو إعطائه املال يقوم برتك املنزل ويجعلني أذرف
الدموع ،أخىش أن يرتكب أو يقدم عىل الرسقة أو مرافقة أصحاب السوء وينجر إىل
عامل املخدرات واإلنحراف.
إرضاء الزوجة

وبنربات حزينة تقول الوالدة ،إن ولدها استجاب لرغبة زوجته يف
عدم رغبتها بوجودها باملنزل لتنتقل وتعيش يف منزل شقيقتها
رغم أنها كانت تشعر بالسعادة عندما ولدها قرر اإلقدام عىل
الزواج وزادت فرحتها بقدوم حفيدها األول ومل تتوقع هذه النهاية
أن تغادر املنزل التي عاشت فيه كل مراحل حياتها وفيه الكثري من
الذكريات واأليام الحلوة.
ومأساة أخرى يرويها لنا صاحبها أنه قدم إىل الدولة منذ  30عاماً من
أجل توفري لقمة العيش والحياة الكرمية ألبنائه فاشتغل بالتجارة
وتحمل الغربة واالبتعاد عن وطنه ،ولكنه مل يتوقع أن يتنكر له
أوالده إذ شعر أنه غري قادر عىل إدارة الرشكة بحكم عامل السن
فقام بتوكيل ولده الكبري للقيام واإلرشاف عىل شؤون العمل
بالرشكة ومنذ تلك اللحظة وجد نفسه خارج أسوار املؤسسة
التي أسسها من الصغر ومل يعد له قيمة وسط أبنائه وتناسوا أنه
صاحب الحالل والفضل يعود له ،وكانت الرضبة املؤملة عندما
طلبوا منه أوالده أن يغادر الدولة والعودة لوطنه بحجج واهية
غري مكرتثني مبشاعره واحتياجاته األبوية.
وواقعة مؤملة أخرى تدل عىل عقوق األبناء وجحودهم يرويها
لنا صاحبها والدموع تتساقط من عينيه أنه شعر بأن أبناءه
الثالثة يتذمرون من وجوده والسيام أنه أصبح غري قادر
عىل الحركة والتنقل كام كان بالسابق ،ولرفع الحرج عن
أوالده طلب إحضار خادم آسيوي يقوم برعايته وخدمته

تحقيق

ولكنهم طلبوا منه االنتقال والعيش بدار املسنني ،ففضل االنتقال إىل منزل شقيقته بإمارة أخرى.
من جانبه تحدث محمد راشد الشحي مدير مستشفى عبيد الله لكبار السن وأمراض
الشيخوخة لـ العني الساهرة قائالً :إن للوالدين أفضاالً عديدة وهم السبب يف
وجود األبناء يف هذه الدنيا بعد الله ،ومن الواجب برهام واإلحسان إليهام
ومخاطبتهام بالقول الحسن ،خاصة بعد أن يبلغا آخر العمر ويتقدمان
بالسن وإشعارهام يف الحاجة املاسة لوجودهام لكسب رضاهام ،وأن
التواصل االجتامعي مع كبار السن له دور إيجايب وتأثري يف الصحة وتحقق
لهم الراحة النفسية ويزيدهم سعادة وطأمنينة ،ومن األنسب واألفضل
العناية والقيام بخدمتهم يف املنزل بدل نقلهم إىل دار رعاية املسنتني ،حيث إن
الهدف من إنشاء الدار لرعاية واحتضان حاالت اإلعاقة ،والتي بحاجة لرعاية
طبية خاصة ولألفراد الذين ال يوجد لديهم عائل أو من تقطعت بهم السبل.
وقال ،إن أغلب الحاالت املوجودة بالدار ملرىض كبار السن تعددت أعامرهم
فوق  70سنة ويف حاجة ملتابعة عالجية ومتريضية بالدرجة األوىل،
كام توجد حاالت إعاقة وجميع املرىض يحظون بخدمات طبية
وعالجية متقدمة ويقدم املستشفى أيضاً خدمات عالجية تأهيلية
للمرىض املقيمني بالدار وفق أحدث الطرق العلمية واألجهزة الطبية
املتطورة ،إضافة للعالج الطبيعي عن طريق فني العالج الطبيعي وهذا
العالج حقق نتائج إيجابية كام تويل إدارة املستشفى أهمية خاصة للتغذية،
وذلك بتحديد الوجبات ونوعية الطعام التي تقدم بأمر من الطبيب املعالج
حسب الحالة ونرشك املرىض بالكثري من الفعاليات واألنشطة واملشاركة يف
املناسبات املختلفة مثل يوم املسن العاملي واحتفاالت الدولة باليوم الوطني
وإلقاء املحارضات الدينية واإلرشادية عالوة عىل تحقيق التواصل بني املرىض
وذويهم  .وأكد أنه توجد حاالت تقاعس وتقصري يف الزيارات من األبناء
واألقارب ولكنه بالتواصل معهم واملوعظة والنصح تم التغلب
عىل هذه املعضلة وعىل األبناء أن يدركوا قيمة الوالدين
وأن اإلحسان إليهم باب إىل الجنة وإن كان هناك
من العقوق تبقى حاالت نادرة ،نسأل الله لهم
الهداية  .وكشف سلطان عبدالله القايض
مدير دار رعاية املسنني بشعم سابقاً
املامرسات والسلوكيات الخاطئة ،والتي
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المقدم إبراهيم محمد القرصي

سلطان عبداهلل القاضي

المقدم إبراهيم محمد القرصي

تتناىف مع مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي والتي يقدم عليهام بعض األبناء واألقارب
تجاه كبار السن ،موضحاً أنه كان عىل اطالع عىل هذه الترصفات بحكم عمله ،إذ
توجد حاالت يتم إحضارها لدار رعاية املسنني دون حاجة رضورية وال يعانون من
أية مشاكل صحية أو إعاقة ،ولكن لألسف األهايل يريدون التخلص منه بأي وسيلة
لضعف الوازع الديني وموت اإلحساس والضمري لديهم أو يرضخ الشخص ملطالب
زوجته وإرصارها عىل نقل والدته أو والده إىل دار املسنني .وهناك أبناء يرفضون بقاء
والدهم يف املنزل بأعذار وهمية وآخرون يتنصلون من مسؤولية الوالدين والقيام
عىل خدمتهم .واسرتسل بالقول ،مواقف غريبة تفاجأت بها ففي حادثة أن أحد
األفراد أحرض والدته املسنة للدار وقالها دون خجل أو اكرتاث “ :يوم تتوىف اتصلوا
يب” .وواقعة أخرى كان يوجد نزيل ال يعاين من أي مرض سوى ضعف بالنظر وكان
يبيك ويتوسل أن يشاهد ويستأنس بأهله ولكن ال حياة ملن تنادي إذ ال يقوم أي
شخص من أقاربه بزيارته .ويف إحدى املرات قامت شقيقته بالقدوم للدار فأحرضت
مالبس ومبلغاً زهيدا ً وسلمته لإلدارة ومل تكلف نفسها ملعاينته والسالم واالطمئنان
عىل شقيقها ومن نزالء لهم أهل يف وضع جيد جاءوا بهم إىل دار املسنني وال يوجد
أي سبب مقنع إلحضارهم رغم أنهم يتقاضون رواتب من الشؤون ويستطيعون من
خالل هذه الرواتب إحضار خادم أو خادمة لرعايتهم وخدمتهم باملنزل ّ .بي أن دار
رعاية املسنني تتمتع مبزايا عديدة سواء من أطقم طبية وأجهزة فنية واهتامم غذايئ
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المالزم موزة راشد الخابوري

وصحي إضافة إىل توفري برامج متنوعة تهدف إىل إدخال الرسور والبهجة للنزيل
وإشعاره بأنه جزء من املجتمع ،ولكن رغم ذلك يبقى املنزل والتعايش وسط األرسة
واألبناء واألحفاد األفضل من كل النواحي .
مكانة الوالدين عالية

ويؤكد املقدم إبراهيم محمد القريص رئيس مركز الدعم االجتامعي أن للوالدين
مكانة عالية ،فقد ذكر حقهم يف الطاعة بعد حقه تعاىل ألنهام سبب وجود األبناء
ومصدر الحنان عليهم ورعايتهم والرب عليهام مقدماً عىل الجهاد يف سبيل الله ،ومن
هنا يجب أن يدرك األبناء مبختلف اعامرهم وواجباتهم املناطة بهم تجاه والديهم
وأن يعملوا عىل كسب رضاهم والتودد لهم بالقول والفعل ،واالبن الذي يقوم
بالتعدي عىل والديه يجب أن يردع حتى يفيق ويعود إىل رشده وقال ،مجتمع
االمارات يظل متامسكاً مرتاحامً واآلباء واألمهات يحظون باالحرتام والتقدير ،وكبري
السن يحظى بكل حقوقه وتكون سعادته كبرية عندما يجد أبناءه ملتفني حوله
يقومون بتفقد شؤونه والسهر عىل راحته ،وإن كانت توجد حاالت من العقوق تظل
فردية وتعد عىل األصابع وال تعترب ظاهرة .
املالزم موزة راشد الخابوري مدير فرع الربامج املجتمعية بإدارة الرشطة املجتمعية
ترى يف هذا الجانب أن تتضافر كل الجهود بني املؤسسات والجمعيات والقطاعات
لتعزيز مكانة الوالدين وإبراز دورهام وأهميتهام يف هذه الحياة بحكم أن للوالدين
مكانة عظيمة ملا ينهضان به من أدوار كبرية يف حياتنا وهو ما جعل ديننا يخصمها
باملكانة الالئقة مع إبراز دورهام وإظهار جهودهام الكبرية التي بذلوها يف
مراحل عمرهام ليعرف ويلتمس االبن عن قرب أهمية والديه يف حياته .ويحظى
كبار السن باملكانة الالئقة ولكن هذا ال مينع من الرتكيز عىل أهمية بر الوالدين،
وعىل املؤسسات التعليمية مبراحلها املختلفة أن تعلم األبناء واجبهم تجاه آبائهم
وأمهاتهم حتى تتواصل صلة الرحم بني األبناء مع واآلباء ،ومن هذا السياق نقوم
بجوالت للمدارس إللقاء محارضات والتحدث عن مكانة الوالدين وأهمية احرتامهام
وتركيزهم بعقاب رب العاملني عند التطاول والتعدي عليهم ،وأن رضا الوالدين سبيل
لدخولهم الجنة .
وعزت ظهور املشاكل وتطاول األبناء رغم قلتها إىل اإلعالم واملسلسالت التي تربز
الجانب السلبي لسلوك األبناء وتربز لقطات متنوعة عن عقوق األبناء فيتأثر الطفل
أو النشء عند ما يشاهد هذه اللقطات ،وعىل القامئني باملؤسسات اإلعالمية املختلفة
تكثيف الحلقات والربامج التي تعزز مكانة الوالدين حتى يتم توصيل رسالة لألبناء
بأهمية والديهم والرب بهام وأن للعقوق آثارا ً سلبية عديدة .وترفض بشدة قيام
البعض بوضع والديه يف دار املسنني وهذا يعترب جرماً يف حق اإلنسانية ،ومن واجب
األبناء القيام بخدمة ورعاية والوالدين يف كل الظروف ،واوضحت أهمية املشاركة
يف املناسبات االجتامعية ومالها من جوانب متعددة ،وهذا ما ظهر يف مشاركتهم
مبلتقى خدمات كبار السن تزامناً مع اليوم العاملي للمسنني التي جاءت بدعوة من
دائرة الخدمات االجتامعية بالشارقة ،وبناء عىل تعليامت اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،حيث متت املشاركة وتوزيع الهدايا
احتفاالً باملناسبة .

تحقيق

هذه ممارسات
وسلوكيات خاطئة
تتنافى مع تعاليم
الدين اإلسالمي
الحنيف

النقيب  /خالد حسن النقبي

الكلمة الطيبة عالج

ويرى د.رياض جبار خضري استشاري الطب النفيس مبستشفى إبراهيم عبيدالله أن من
األسباب التي تؤدي إىل عقوق األبناء كرثة االضطرابات التي تحدث بني األب واألم باملنزل،
كام أن االضطراب النفيس لالبن ينعكس عىل شخصيته ويصبح شخصاً عدوانياً واملشاحانت
املستمرة باملنزل تنعكس بالسلب عىل األبناء فيلجؤون إىل أصدقاء السوء ويرتكون مقاعد
الدراسة وضعف التواصل ما بني الوالدين واألبناء ،مام يسهم بالسلب عىل نفسية األبناء،
كام أن الخوف الزائد عليهم يأيت بنتائج عسكية عىل مزاجهم ونفسيتهم وأن أغلب العقوق
تبدأ من مرحلة املراهقة  .وقال ،إن كبار السن يف أمس الحاجة للتواصل االجتامعي،
واهتامم األبناء بالوالدين يسهم يف الحفاظ عليهم واعتدال مزاجهم ويقلل من حاالت
التدهور الصحي ،وعىل األبناء ان يفهموا سيكلوجية األهل عندما يتقدمون بالسن ،إذ
يفقدون الكثري من قدراتهم الجسدية والذهنية وتظل املعاملة الحسنة والكلمة الطيبة
من األبناء مبثابة عالج وقايئ للوالدين .
أوصى اهلل بهم حسنًا

ويف الختام تحدث يف هذا السياق فضيلة الشيخ د.عبدالله إبراهيم املغالج الواعظ بأوقاف
رأس الخيمة مبيناً أن بر الوالدين من املوضوعات التي تحتاج إىل عدة عوامل لتحقيقها
منها :األعراف والعادات والتقاليد ،فقد يسود يف بعض املجتمعات عادة احرتام الكبري
والوالدين ،وقد تتغري هذه العادة مع األيام ،ألن العادة قابلة للتح ّول ،ومنها :الوزاع
الديني ،فالرتبية الدينية تغرس يف قلوب األبناء بر اآلباء وابتغاء مرضاة الله تعاىل ،وهذه
تأخذ صفة االستقرار والثبات ألنها تستند إىل مصدر ثابت وهو نصوص الوحي من كتاب
الله وسنة رسول الله صىل الله عليه وسلم ،ونحن نسوق طرفاً من ذلك لعله يقع موقعاً
حسناً عند مبتغيه فينتفع به يف دنياه وأخراه  .وقد أوىص ديننا برب الوالدين ،قال تعاىل»:
ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا» العنكبوت  ، 8وقال تعاىل »:ووصينا اإلنسان بوالديه
حملته أمه وه ًنا عىل وهن وفصاله يف عامني أن أشكر يل ولولديك» .
وهذه الوصية مل تكن للوالد ألنه بفطرته يقدم ألبنائه أحسنت ما يقدر عليه ،وإمنا كانت
الوصية للولد ألنه مظنة أن ال يعرف قدر الوالدين أو أنه ينىس يف زحمة الحياة وهمومها
ومتاعبها ،فجاء تذكري الولد بصيغة الوصية ليتذكر النايس وينتبه الغافل ،وجاء بصيغة
الفرض لئال يتهرب منه من ثقل عليه والداه أو أحدهام ،كام جاء التذكري بأصعب مراحل
العمر ،وهو كرب السن ،وضعف القوى ،واشتداد األمراض ،فيحتاجان من العناية يف كربهام
وص برب
ما كنت تحتاجه من العناية يف صغرك  .كام أن النبي صىل الله عليه وسلم ّ
الوالدين وأناله مرتبة عالية بعد عبادة الله تعاىل وتوحيده فقد قال عبدالله بن مسعود
ريض الله عنه :سألت التبي صىل الله عليه وسلم :أي العمل أحب إىل الله؟ قال« :الصالة
عىل وقتها» قلت :ثم أي؟ قال »:بر الوالدين» قلت :ثم أي؟ قال »:الجهاد يف سبيل الله» .
وقد جعل النبي صىل الله عليه وسلم عقوق الوالدين من السبع املوبقات أي املهلكات،
كام جعله من أكرب الكبائر ،قال رسول الله صىل الله عليه وسلم »:أال أنبئكم بأكرب الكبائر:
اإلرشاك بالله ،عقوق الوالدين ،وشهادة الزور» .وقد قرن هنا بني اإلرشاك وعقوق الوالدين،
كام قرن الله بني توحيده واإلحسان إىل الوالدين ليبني منزلة الرب والعقوق من التوحيد
والرشك .
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المنافسة
تحفيز واستخراج طاقات
إن استراتيجية وزارة الداخلية تهدف إلى خلق جو من
التواصل والمنافسة بين جميع األجهزة الشرطية
التابعة للوزارة وغيرها من مؤسسات المجتمع
المدني ،ووزارة الداخلية بقيادة وتوجيهات سيدي
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء  -وزير الداخلية تسعى دوم ًا لتعزيز
الجانب التنافسي بين إداراتها المختلفة وتغرس قيم
التعاون والتواصل مع المجتمع ٫معتبراً سموه هذه
المنافسه جانب ًا في غاية األهمية في استراتيجية
الوزارة التي تسعى لتشجيع منتسبيها إلبراز طاقاتهم
الخالقة ومهاراتهم من خالل العمل األمني وتحفيزهم
على ممارسة جو العمل األمني التنافسي لعناصر
الشرطة ،مما يهيئهم لمزيد من البذل والعطاء.
وإن تقدير وزارة الداخلية للذين تركوا بصمات واضحة في
العمل الشرطي وبذلوا جهوداً في تطوره ،وكانت لهم
إنجازات وإسهامات متميزة في دعم مسيرة األمن
والنهوض واالرتقاء بالمجتمع لهو فخر لكل منتسبي
الوزارة ،ويبث هذا التقدير الشعور بالمسؤولية ويزيد
المنافسة بين كل قيادات الشرطة لتقديم األفضل
واألجود في العمل األمني .
وأخيراً إن وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة مستمرة
من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،
تستقرئ فكر القيادة الرشيدة وتمشي على خطاها،
وتترجم رؤيتها التي رسمتها لبناء مستقبل واعد لهذا
الوطن الغالي ،فإنها لم تأل جهداً من العمل المتواصل
والدؤوب لتوفير البيئة األمنية النموذجية ،لتكون عند
حسن الظن ،وتقدم النجاحات واإلنجازات تلو اإلنجازات
لتحقيق األمن واألمان لهذا الوطن الغالي.

تقرير

مسرح الجريمة برأس الخيمة يواجه
الجريمة ويكشف غموضها بأجهزة
حديثة وكوادر مؤهلة
"مسرح الجريمة" وما يتضمنه من آثار وأدلة مادية جنائية تستفيد منها جميع الجهات المختصة في توضيح الحقائق ،باإلضافة إلى دوره في
تسجيل السوابق على مرتكبيها ،ونسبها إلى فاعلها مما يسهل إجراءات التحقيق ،وذلك من خالل وسائل حديثة لحفظ اآلثار كونه مصدر الدليل
الجنائي ،وااللتزام بعدم العبث فيه حتى ال يختلط أثر الجاني مع أثر المتواجدين ،ألنه لن يساعد على كشف الجانى بصورة سريعة وسليمة ،ولقد
كشف الحقائق في مجال رفع
ساهم مسرح الجريمة في الكشف عن العديد من القضايا عن طريق األجهزة الحديثة المستخدمة خالل التحقيق في
ً
البصمات ،كما حال نظام تحويل البصمات اليدوي إلى آلي واعتماد "الهوية" والربط بنظام موحد نتائجه بشكل مباشر بدال من االنتظار .
تقرير المالزم أول :زينب يحيى المعز  -تصوير :مصطفى إيبي
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النقيب عمر أحمد برحمه

النقيب إبراهيم منخس

وأكد النقيب عمر أحمد برحمه مدير فرع مرسح
الجرمية بأنه أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان ناب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارا ً
بإنشاء قرية مرسح الجرمية يف عجامن يف شهر أكتوبر
لعام 2010م لتأهيل وتدريب الكادر ،ثم أنشئ قسم
مرسح الجرمية برشطة رأس الخيمة يف شهر يوليو عام
2011م وهدف إىل الكشف عن الحقائق ودقتها تكمن يف
مساعدة القضاء يف التوصل للمتهم الحقيقي وبقية الجناة
ال سيام بعد تطور نوعية الجرائم ،فالبد أن يتطور علم
األدلة الجنائية للوصول للحقائق يف الكشف عن القضايا
ملا للوسائل الحديثة املستخدمة يف األدلة الجنائية وكيفية
تطبيقها وسالمتها وقوتها يف حجية إثبات الجرائم.
وأوضح :ال بد االستفادة من أهل الخربة يف التحقيق واملعاينة
ملرسح الجرمية لتقدير القضايا وعدم هدر الوقت عندما
نواكب التحديث العلمي لبناء الوطن بكل مسؤولية ،حيث
يتم االنتقال الرسيع إىل موقع الجرمية بصحبة الفريق
املكون من الفاحصني ،ويقوم الفريق بالتعاون والتنسيق
مع الجهات األخرى بتأمني حياة املوجودين عىل مرسح
الجرمية للتحفظ عىل مرسح الجرمية وحاميته ،واستدعاء
الخرباء وتأمني وصولهم إىل مرسح الجرمية ،لتصوير
ورفع وتحريز األثر واملحافظة عليه من التلف ،وأخريا ً
تحرير املحرض الالزم بكامل اإلجراءات التي متت وإثبات
املشاهدات واملالحظات ونقل التقرير للمخترب الجنايئ
لعمل الالزم .
وأفاد بأن التحويل إلكرتونياً واالستعاضة عن األوراق ،قد
ساهم وبشكل كبري يف حرص القضايا واملناطق الساخنة
من خالل االكتفاء بإدخال البيانات الالزمة والحصول
عىل املعلومات املطلوبة وذلك بالتعاون الفعال مع إدارة
الخدمات اإللكرتونية واالتصاالت برشطة رأس الخيمة،
وأدى كذلك النظام اإللكرتوين إىل حامية البيئة والحفاظ
عليها بأبهى صورة وجاملية ملا وصلت اليه من نسب
متقدمة يف مجال البناء والعمران واملشاريع الخدمية
األخرى  .وذكر برحمة بأن القسم يضم ثالثة أفرع وهي:
فرع مرسح الجرمية ،وهو فرع ميداين يقوم باستقبال
املهام والبالغات لالنتقال إليها وتوثيقها وتحريز اآلثار،
ثم كتابة التقرير ،وفرع التنسيق واملتابعة املعني بجميع
املراسالت الداخلية ألهم احتياجاته لتوفريها لضامن سري
العمل وفقاً للخطة االسرتاتيجية لوزارة الداخلية الرامية
إىل حفظ األمن والطأمنينة لجميع أفراد املجتمع ومحاربة
شتى أنواع الجرائم الدخيلة عىل املجتمع اإلمارايت بأحدث
الطرق واألساليب ،فضالً عن فرع البصمة .

مساعد أول محمد سالم محبوب

العريف أحمد حياي

من جانبه ،يشري النقيب إبراهيم منخس مدير فرع
البصمة بأنه يتم االنتقال ملرسح الجرمية ثم رفع
البصامت وتحريز اآلثار وغريها ،وخالل ساعتني من
إدخال اآلثار تظهر النتائج املطلوبة ،حيث ميتلك الفرع 4
أجهزة حديثة ومتطورة إلظهار البصامت ورفعها ،مؤكدا ً
بأن نظام "الهوية" والربط معها ،قد ساهم بشكل كبري يف
تسهيل املهام والوصول إىل الجاين ،وذكر بأن البصامت تتنوع
فمنها املخفية وغري مسامية التي يتم معالجتها كيميائياً،
واستشهد منخس مبثال آلسيوي كان مبعدا ً عن أرايض الدولة
وقام بجرمية رسقة وحاول إخفاء بصامته بطريقته الخاصة،
إال أن مهارة وخربة وتوافر األجهزة الحديثة للقيادة العامة
لرشطة ديب استطاعت أن تتعرف عليه بكل سهولة وتقدميه
للعدالة ،مؤكدا ً بأن األجهزة األمنية عىل مستوى الدولة
قادرة عىل التعرف والوصول إىل جميع مرتكبي الجرائم
يف أرسع وقت بفضل التوجيهات واملتابعة الحثيثة للقادة
الذين يسعون لتوفري كافة اإلمكانيات املادية والبرشية
للجميع ،وأنه ال يوجد أحد سيفلت من قبضة العدالة
مهام طال أو قرص الوقت .وقال بأن القسم يضم عددا ً
من املوظفني املؤهلني من ذوي املهارة والخربة والكفاءة
العالية يف إنجاز جميع املعامالت واملهام املوكلة إليهم
بكل يرس وسهولة ،كام يتم إدخالهم دورات تدريبية
تخصصية متنوعة لرفع خرباتهم وقدراتهم العلمية
والعملية ،مدتها  3أشهر ،وهي مقسمة بالتساوي ،شهر
تصوير فوتوغرايف وشهر اآلثار ورفعها " "DNAوشهر
رفع وتصوير البصامت ،وأدلة جنائية ومعاينة مرسح
الجرمية بعد االنفجار ،حيث يضم فرع مرسح الجرمية
 18فاحص مرسح جرمية و 7من فنيي البصمة .وأضاف:
نسعى جاهدين إىل تطوير العمل األمني – قسم مرسح
الجرمية عىل وجه الخصوص عىل قدر اإلمكانيات املتاحة

رقيب أول سليمان الشميلي

يف ظل الزيادة العددية لسكان اإلمارة مع ازدياد القضايا
والجرائم ،ومن خالل التنسيق والتعاون الالمحدود مع
جميع القيادات واإلدارات العامة عىل مستوى الدولة،
حيث تم عقد  12اجتامعاً خالل  3أشهر لجميع اإلدارات
ومراكز الرشطة الشاملة باإلمارة للتعريف عن مهام ودور
مرسح الجرمية ،باإلضافة إىل عقد اجتامع كل شهر يف
إمارة مختلفة لنقل وتبادل الخربات ،فضالً عن تنظيم
عدد من املحارضات ملختلف مدارس اإلمارة واملؤسسات
والجهات لتوجيههم وإرشادهم عن بعض السلوكيات
والجرائم وكيفية الترصف حيالها ورضورة تعاونهم مع
إخوانهم رجال الرشطة لتحقيق األمن  .ومن جانبه ،أكد
مساعد أول محمد سامل محبوب (فاحص جنايئ) عىل
أهمية الدور الذي يقوم به مرسح الجرمية يف تعزيز
مسرية األمن ،مشريا ً إىل أنه قد ساهم يف الكشف عىل
العديد من الجرائم خالل الفرتة املاضية مؤكدا ً اهتامم
وحرص الرشطة بتطويره وتوفري أجهزة حديثة يف مختلف
املجاالت ،إضافة إىل تعيني خرباء ذي كفاءة ومهارة
 .وذكر العريف أحمد حياي بأنه تم التعامل مع 828
بالغاً خالل العام املنرصم 2013م ،وقال بأن فرع مرسح
الجرمية يتألف من وحدتني ،وحدة تختص مبركز املدينة
والدقداقة والجزيرة الحمرا واملنيعي ،ووحدة مبركز رشطة
املعمورة مبركزي الرمس وخورخوير مجهزين بكافة
املعدات واألجهزة الالزمة .
وأبان رقيب أول سليامن الشمييل (فاحص جنايئ) بأنهم
ينتقلون إىل مكان البالغ (مرسح الجرمية) ويقومون
بتصوير اآلثار الالزمة ،باإلضافة إىل رفع وتحريز اآلثار
حسب نوع األثر ،والتي قد تكون ظاهرة ترى بالعني
كاألسلحة واملالبس والشعر وغريها ،وقد تكون مخفية
مثل الدم ،حيث يقوم الجاين بغسل املكان ظناً منه بأن
األثر قد ذهب مع املاء ،ولكن هذا غري صحيح ،حيث
نقوم بواسطة مادة برش املكان املظلم وباستخدام جهاز
معني يتم التعرف عليه ،ثم كتابة التقرير الالزم وتقدميه
للجهات املعنية .
وقالت العريف إبتسام سامل بأنه يوجد مخزن يحوي
األدوات واألجهزة الالزمة التي يستخدمونها أثناء تأديتهم
ملهامهم اليومية ،والتي تتضمن عددا ً من علب التحريز
بأنواع مختلفة ،وتوجد ثالجة لحفظ عينات الدم الالزمة
وغريها من املواد املستخدمة من جانب الفاحصني
والفنيني ،وذكرت بأن القسم يف صدد تدشني نظام جديد
عرب البوابة اإللكرتونية الداخلية لكيفية استالم ورصف
املواد .

,,

األجهزة األمنية على
مستوى الدولة قادرة
على التعرف والوصول
إلى جميع مرتكبي
الجرائم في أسرع وقت
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غواص األمن والسالمة
دورة متقدمة
ومهارات عالية

قسم اإلنقاذ
البحري
يعد لدورات
جديدة في
المستقبل
ً
ال يدخر قسم اإلنقاذ البحري جهدا من أجل تطوير مهارات أفراده وكوادره
العاملة ،وإعدادهم بما يتناسب وحجم المسؤولية التي يتطلبها عملهم،
والذي يتعلق بإنقاذ األرواح وتوفير سبل السالمة وفي شتى الميادين ،ومنها
البحرية  ،حيث يسعى قسم اإلنقاذ البحري بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
نحو هدف كبير يتمثل في ( تطوير القدرات ،وكيفية دعم سالمة فرق اإلنقاذ
إضافة إلى الحصول على األدلة الجنائية واستخالصها من داخل البحر).
كتب :مبارك المري  -تصوير :محمد مطر
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لهذا كله أعد القسم عرب املختصني من العاملني فيه إلقامة دورة تدريبية خاصة تحت العناويني
املذكورة ،كان الهدف منها كام ذكرنا تطوير القدرات واملهارات نحو الوصول لتكامل صيغ العمل.
عن هذه النشاطات ومجرياتها حدثنا املالزم أول أمين عيل شلبي مدرب ومحارض بالدورة حيث
قال:
هدف الدورة

طرق االنتشال

ومن ضمن مفردات الدورة أيضاً التدريب عىل أحدث طرق البحث واالنتشال  ،وعمليات توزيع
املهام يف القيادة والتدريب عىل البدلة الجافة لحامية الغواصني من امللوثات يف املاء بشكل عام.
استمرت الدورة ملدة أسبوعني ،كان األول منها نظرياً فيام تم الرتكيز يف األسبوع الثاين عىل التطبيق
العميل ،والذي شمل عدة صيغ ترتكز عىل عمليات البحث ،واالنتشال اللييل والغوص العميق،
وكان عدد املشاركني بالدورة  9منتسبني من قسم اإلنقاذ البحري ،ومن الذين سبق وأن شاركوا
أو خضعوا لدورات مامثلة أساسية منها (البحث واالنتشال التخصيصية ،دورة املالحة ، ،دورة من
مخاليط الهيليوم والناتريوكس وغريها) ،والتي تشكل أساسيات العمل يف اإلنقاذ البحري الذي
يعتمد عىل عمليات الغوص.
دعم سمو القائد العام

تلقت الدورة صدى كبريا ً ودعامً منقطع النظري من لدن اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وبادر سموه بتوفري كل املعدات واألجهزة الخاصة بعمليات
الغوص وغريها ،وهي ليست بالجديدة عىل سموه ،حيث أقيم القسم وتم إنشاؤه مببادرة من
سموه ،وهو ما مينحنا الحافز املعنوي الكبري يف عملنا.
دورات أخرى

يضم قسم األنقاذ البحري خربات ذات كفاءة ويتمتع أفراده بقدرات عالية نتيجة مامرستهم
العمل لفرتات طويلة قاربت لدى البعض منهم  12سنة ،وهي مدة كافية المتالك الخربة
والدراية يف العمل ،وتأيت مثل تلك الدورات لتضيف لهم مهارات إضافية تساعد عىل تطوير
العمل ،ويف النية أقامة دورات متقدمة يف هذا املجال يف املستقبل لزيادة قدرة ومهارة
املنتسبني.
اكتسبنا من الدورة مهارات متقدمة

فيام يقول الرقيب غانم محمد محسن من قسم اإلنقاذ البحري :استفدنا من الدورة يف كيفية
إنجاز املهام بأقل وقت وأضافت لنا كيفية التعامل مع الفريق ،وكيفية توزيع األدوار ،ناهيك
عن مهارات أخرى مثل كيفية استخدام الالسليك تحت املاء ،واإلشارات الدولية وربطات
الحبل البحرية.
مؤكدا ً اعتزازه بأن يكون ضمن فريق اإلنقاذ البحري ملا يكتسبه من خربات عالية ،شاكرا ً الدعم
املتواصل والالمحدود من سمو القائد العام لرشطة رأس الخيمة.
دورات تخصيصية

ويقول رشطي أول /عادل عيل سبيل بقسم اإلنقاذ البحري إنها دورة متقدمة للحد من حاالت
الغرق ،تعلمنا منها عمليات اإلنقاذ بطرق احرتافية بإستخدام أجهزة غري متعارف عليها إال
بأماكن متخصصة كالرشطة والجيش والدفاع املدين مام يرتتب عليه الحفاظ عىل أعضاء
الفريق يف عمليات اإلنقاذ  ،وأيضاً الحفاظ عىل األفراد واملعدات والتوعية بالنسبة للغواصني
وأفراد املجتمع .هذه الدورة تؤهل لالحرتافية يف العمل والقيام بعمليات خاصة جدا ً ال يؤديها
إال الحاصلون عىل مثل تلك الدورات (غواص األمن والسالمة العامة) ،وال يؤهل لها إال من
خضع لتسع دورات تخصصية وأربع دورات أساسية ،الشكر والتقدير لسمو القائد العام
لرشطة رأس الخيمة لدعمه املتواصل للقسم وأفراده وتوفري سبل تطوير العمل واالرتقاء به.
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نوفمبـــــر

2014

29

موازين

إن الهدف األسايس من الدورة التي تم اإلعداد لها ،وانتظم فيها منتسبو قسم اإلنقاذ البحري
هو تطوير القدرات ،ودعم سالمة فرق اإلنقاذ أثناء العمل ،إضافة إىل كيفية الحصول عىل األدلة
الجنائية واستخالصها داخل البحر .ومن جانب آخر التدريب عىل استخدام مركبة الدفع تحت
املاء لتسهيل رسعة البحث ،باإلضافة إىل عمليات التدريب عىل املخاطبات الالسلكية تحت املاء.
العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

مؤشر السعادة
في خطوة فريدة من نوعها على مستوى العالم،
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة "مؤشر السعادة"
الهادفة إلى رصد سعادة الناس ،المواطنين والمقيمين
والسيّاح ،وقياس رضاهم عن الخدمات التي تقدمها إليهم
إمارة دبي بشكل يومي ،لتقويم هذه الخدمات وتطويرها
ثاني ًا بشكل يلبي طموحات السكان ويؤ ّمن راحتهم.
وهي تع ّد مبادرة فريدة من نوعها ،واألولى من هذا
النوع على مستوى العالم ،وتأتي المبادرة الجديدة
ضمن حزمة من مبادرات واستراتيجيات التحول نحو
الحكومة الذكية والمدينة الذكية ،وذلك بهدف استخدام
التكنولوجيا وتطبيقاتها في زيادة فاعلية األداء الحكومي
وزيادة مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع.
جدير بالذكر أن دبي تعتبر المدينة األولى عالم ًيا ،التي
قياسا يوم ًيا حقيق ًيا بالنسبة إلى سعادة الجمهور
تطبّق
ً
تجاه الخدمات المقدمة إليهم عبر كل مراكزها بواسطة
نظام ذكي متطور ،يقدم تقاريره اليومية لمتخذي القرار
عبر مستوياتهم الوظيفية كافة.
رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،المستقبلية لدبي ،ال تتوقف عن مفاجأتنا بما هو أكثر
وأفضل ،وكأن لقب الشعب األكثر سعادة في العالم ال
يكفي أو أنه ال يتسع ليضم كل الحقائق تحت أجنحته
 .يخيل لنا أن سموه يريد أن يلمس بنفسه ومباشرة من
أرض الواقع مشاعر وأحاسيس الناس الذين يعيشون في
دبي  .فإطالقه مبادرة "مؤشر السعادة" كفيل بكشف ما
يجري داخل المؤسسات الحكومية ،وأي خلل أو تقصير
في الخدمات سيكون مكشوف ًا .
إنه تحد علني جريء يفرضه رجل مسؤول على
مؤسسات رسمية ،ليتأكد بنفسه مما يقال " .مؤشر
السعادة" باب لتحقيق أمل أكبر في حياة كريمة داخل
مجتمع ناضج ومتطور بال تزييف.
فهنيئ ًا لنا هذه المبادرة ،والتي نتمنى أن ترى النور في
القريب العاجل في كل إماراتنا.
العدد ( ) 2
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وسائل
اإلعالم
وبناء
الصورة
الذهنية
للشرطة
ً
ً
تتعدد وسائل االتصال الجماهيري لتشمل اإلذاعة والتلفزيون والصحف والمجالت ،وتلعب تلك الوسائل دورا مهما في تكوين الصورة الذهنية
لدى الجماهير حول األفراد والجماعات والحكومات والدول والشعوب ،باعتبارها النافذة التي تطل من خاللها الجماهير على األحداث والقضايا
المختلفة ،وتعد وسائل االتصال الجماهيري هي األساس في تشكيل انطباعاتنا وتصوراتنا عن األحداث والقضايا التي ليس لنا فيها تجارب مباشرة.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني

وتتعدر خصائص وسائل اإلعالم الجامهريي التي تجعلها قادرة عىل إحداث تأثري
واسع يف الجامهري ،كام أنها وسائل تحظى باالنتشار الجامهريي فهي وسائل موجودة
يف كل بيت ،وتحظى بنسب استامع ومشاهدة عالية ،كام يتنافس أفراد األرسة يف
املضامني التي تقدمها ،وأصبحت وسائل رخيصة الثمن يف العرص الذي نعيش فيه،
ويف مقدور كل فرد أن ميتلكها وأن يشاهد ما بها من مضامني .ويعدد العلامء
النظريات التي ميكن أن تسهم يف تفسري دور اإلعالم ،ومن بني النظريات نظرية
(اإلبرة تحت الجلد) ،وهي نظرية تؤمن بالتأثري القوي لوسائل اإلعالم ،فالجمهور
يتأثر مبارشة ،وفق هذه النظرية مبا يقدم له يف وسائل اإلعالم .وبالتايل نتوقع وفق
معطيات هذه النظرية أن تتأثر اتجاهات وإدراكات الجمهور نحو الرشطة مبا يقدم
يف وسائل اإلعالم نحوها .وعىل النقيض من النظرية السابقة توجد نظرية (اآلثار
املحدودة) ،لوسائل اإلعالم ،وتفرتض هذه النظرية أن الجمهور يستخدم وسائل
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اإلعالم بهدف الحصول عىل املعلومات ،إال أن املتلقى يصنف هذه املعلومات
وفق مالديه من مصادر معلومات أخرى إضافة إىل اتجاهاته وآرائه املسبقة حول
املوضوعات املختلفة ،وتأيت نظرية ثالثة وهي (نظرية اآلثار الدقيقة لوسائل اإلعالم)،
وهي نظرية تقف بني النظريتني السابقتني ،وتؤمن هذه النظرية بأن تأثريات وسائل
اإلعالم ليست هائلة وليست محدودة.وتؤثر وسائل اإلعالم يف بناء الصورة الذهنية
للرشطة من خالل عدة مضامني يأيت يف مقدمتها املضمون اإلخباري ،حيث تشري
البحوث امليدانية إىل  ٪٩٥من الجمهور يستقي معلوماته عن الجرمية من وسائل
اإلعالم ،وجميع األخبار التي تتعلق بالجرمية تذكر بشكل مبارش أو غري مبارش دور
الرشطة يف التصدي للجرمية والجهود املبذولة من أجل احتواء نتائجها ،كام أن هذه
األخبار تحدد االنطباع الذي ميكن أن يكونه الجمهور عن أجهزة الرشطة .ويتسم
اإلعالم املطبوع بقدرته عىل تقديم تفاصيل الجرمية وتفاصيل الجهود التي تبذلها

وجهة نظر

أجهزة الرشطة بهدف احتواء الجرمية والحد منها مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى،
وهناك من الصحف من تخصص صفحات كاملة لعرض الحوادث والجرائم إما يف
شكل تقريري أو شكل قصيص ،وهناك صحف تخصصت يف أخبار الجرمية فقط ،وال
شك أن ذلك يعطي فرصة أكرب لعرض جهود الرشطة الحقيقية يف مكافحة الجرمية
والحد منها .وتشري الدراسات العلمية ذات الصلة بآثار نرش تفاصيل الجرمية يف
الصحف عىل صورة الرشطة لدى الرأي العام ،إال أن نرش التفاصيل الخاصة بجهود
الرشطة وتتبع املجرمني ومالحقتهم والقبض عليهم من شأنه أن يقدم الصورة
اإليجابية للرشطة ،ومن املالحظ أن هناك من يقدم أخبار الجهود الرشطية يف شكل
مخترص أحياناً مبا ال تشري إىل الجهود الحقيقية للرشطة يف مواجهة الجرمية ،األمر
الذي قد يخلق انطباعاً لدى الجمهور أن الرشطة قدمت جهدا ً لكنه ليس بالجهد
املأمول الذي ينبغي القيام به! وتؤثر املضامني اإلعالمية الرتفيهية يف بناء الصورة
الذهنية ألجهزة الرشطة لدى الرأى العام ،ويأيت يف املقدمة املواد الدرامية ،حيث
يشاهد هذه املواد أعداد كبرية من الجمهور ،ويتفاعلون مع املواد الدرامية املقدمة،
وأحياناً يتقمص املتلقىياألدوار البطولية يف هذه األعامل ،بعض هذه املواد يقدم
الرشطة يف صورة فعالة وإيجابية .والبعض يقدم صورة سلبية  ..وبقياس املعروض
الزمني نجد أن كثريا ً من األعامل الدرامية تقدم مساحة طولية ممتده للعمل

الجرمي بتفاصيله وتكتفي يف نهاية العمل بصوت الرشطة املنذر واملحذر ،أو يف
صورة من يقوم بعملية القبض عىل املتهمني ،وبعض النامذج تقدم الرشطة عىل أنها
طبقة أعىل من مستوى القانون بعرض سلبيات هي أبعد عن الحقيقة مبسافات،
ولكنها (الحبكة) املطلوبة تشويقاً.
ولكن نجد يف وسائل اإلعالم الصورة االيجابية عن الرشطة فلنظر إىل ما يجب علينا
فعله:
 - 1فتــح أبــواب الرشطــة لإلعالميــن الجاديــن والرتحيــب بهــم ،وإعــداد أماكــن
اســتقبال لهــم واح ـرام مواعيدهــم.
 - 2وضع املعلومات واألفكار الصحيحة بني أيدي اإلعالميني ،وعىل النحو الذي ال
يرض بخطط أجهزة الرشطة يف مكافحة الجرمية وتعقب الخارجني عىل القانون .
 - 3التعامل مع املضامني العلمية اإلعالمية بجدية ،وخاصة االنتقادات التي توجه
ألجهزة الرشطة والرد عليها باملعلومات الصادقة.
 - 4إيضاح الجهود الحقيقية التي تبذلها أجهزة الرشطة يف مكافحة الجرمية وتقديم
الخدمات األمنية للمواطنني عامة ولكتاب السيناريو يف األعامل الدرامية ،وملن
يرغب من املبدعني يف الوقوف عىل حقيقة الجهود واألعامل والتقنيات التي توظفها
العني الساهرة يف خدمة األمن وتحقيق األمان.
العدد ( ) 2
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المالزم  /أيمن عبداهلل محمد النقبي

ومخاطرها

()2-1

ضابط باإلدارة العامة للعلميات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة

المخدرات التخليقية

يف هذا النوع من املواد املخدرة يتم تخليق أنواع
جديدة منها من نتاج عدة مواد كيميائية بعضها مخدر
وبعضها غري مخدر ،إال أنها متزج مع بعضها بنسب
مختلفة داخل املعامل الكيميائية املعدة لذلك ،وتؤدي
إىل إنتاج تركيبات كيميائية ذات تأثري مخدر تعرف
باسم (العقاقري) .
ويالحظ أن هذا النوع من املواد املخدرة يختلف
عن املخدرات الطبيعية يف أنها ال تنمو كمواد مخدرة
طبيعية ،أي أنها ال تزرع كامدة مخدرة أصالً مثل
الحشيش أو األفيون ،وإمنا هي مزيج أو خليط من
عدة مواد منها املخدر ومنها غري مخدر ،وكل مشتق
منها له نسبة معينة يف إنتاجه وتؤدي يف النهاية إىل
تركيبات كيميائية مخدرة .
وميكن تقسيم أهم أنواع املخدرات التخليقية إىل
أربعة عقاقري هامة هي:
العقاقري املنومة :ومن اسمها ميكن تحديد وظيفتها،
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وهي املساعدة يف التغلب عىل األرق ومحاولة النوم،
أي أن لها استعامالً مرشوعاً وطبيا ً،رشيطة أن ترصف
بأمر الطبيب املختص ،ولها أنواع متعددة منها
السكونال واألميتال والبنموتال ،إال أن كرثة تعاطي
هذه العقاقري تؤدي إىل التعود واإلدمان عليها .
العقاقري املنشطة :وهذه العقاقري تؤخذ لتنشيط جسم
اإلنسان وتنبيه الجهاز العصبي املركزي ،وهي تستخدم
كعالج لحاالت مرضية معينة إال أن خطورتها تظهر يف
حالة تعاطيها يف غري األغراض الطبية ،وبجرعات كبرية
تزيد عام هو مسموح به طبياً ،ويالحظ أن املادة
الفعالة يف العقاقري املنشطة تتجه مبارشة إىل األجزاء
الحركية يف الجسم مثل القدمني واليدين فتزيد من
فعاليتها بصورة واضحة .
العقاقري املهدئة :هذه العقاقري الهدف منها هو تهدئة
حالة الشخص النفسية أو العصبية ،ولذلك يشيع بني
األطباء النفسيني وأطباء األمراض العصبية استخدامها
ذلك يف حاالت معينة ولعالج أشخاض معينني ،كام

تستخدم هذه العقاقري بكرثة يف مستشفيات األمراض
العقلية والعصبية لنفس السبب ،إال أن بعض املدمنني
يحاول تعاطي هذا النوع بكرثة لقلة مثنه وإلحساسهم
بنوع من التخدير فيه ،ومن أكرث وأهم أنواع العقاقري
عقار ( بريتراكيل)  .عقاقري الهلوسة :من أخطر العقاقري
التخليقية عىل اإلطالق ،عقاقري الهلوسة ،حيث تصيب
اإلنسان بأعراض مرضية حادة مثل تقلص العضالت
والرصع واألرق ،كام أنها تؤدي إىل أعراض ذهنية
خطرية مثل الشعور باالضطهاد واملعتقدات الوهمية
الباطلة واضطرابات التفكري .
التعريف الشامل لألمفيتامين
ومشتقاته وأضراره:

هو عقار إنشايئ ،وهو أمني مقلد ويقوم بتأثري واضح
يف تنبيه وظائف الدماغ ،وقد تم صنعه أول مرة عام
 ،1887واستخدم طبياً يف عام  ،1930ويسبب هذا
الدواء فقد الشهية للطعام وعدم اإلحساس بالتعب

بحوث شرطية

أو اإلرهاق وإنقاص بالوزن ،ويجعل املتعاطي يعمل
دون كلل ودون الحاجة للطعام والنوم لعدة أيام،
وقد استخدم عىل نطاق واسع خالل الحرب اإلسبانية
واستخدم يف الحرب العاملية الثانية إلبقاء الجنود
بحالة نشاط دائم خالل املعارك ،دون إحساس بالجوع
أو التعب أو النوم ،وقد أعطته اليابان للعامل لزيادة
اإلنتاج أثناء الحرب يف املصانع واستخدمه الطيارون،
وبريطانيا أعطت جنودها وطياريها أكرث من  27مليون
حبة ،واليابان أول دولة تنبهت للخطر ومنعته ،أما هناك
دول مثل أمريكا وبريطانيا فقد أدمنته شعوبهم بأعداد
كبرية .
من مشتقات األمفيتامين:

حبوب ديكسيدين األقوى بنسبة الضعف من
األمفيتامني ،ويوجد عىل هيئة أقراص قوة الواحدة 5
مجم .
كبسوالت ديكساميفيتامني أوديورفيت بقوة مجم ،و
 12.5مجم ،و  20مجم ,
أقراص الريتالني بقوة  10مجم .
أقراص تنويت أو داي إيثيل بربيون ،وتحتوي عىل 75
مجم من املادة .
أقراص ميثيل أمفيتامني أو ميثيدرين .
حبوب دريناميل وديسبيوتال التي تعرف يف الشوارع
باسم ( ديكس) ( الزرق) أو القلوب األرجوانية .
عقار الفنتلني واسمه التجاري كبتاجون ،ويصنع رسياً يف
أوروبا ويهرب إىل  12دولة عىل األقل يف الرشق والغرب .
عقار األكستازي ،وهو عقار جديد يعطي نشوة رهيبة
فريقص متعاطوه ملدة عرش ساعات مثالً ويرغب يف
االستمرار ،فإما أن يأخذ ماء بكرثة يتجاوز عرشات
الزجاجات أو يظل يتعاطى ،ويف كال الحالتني مصريه
املوت .
ومن أضرار األمفيتامين الناجمة
عن سوء االستعمال:

عند تكرار االستعامل يفقد الشخص صحته البدنية
والصحة العقلية ويصاب بنوع من الجنون ( الذهان)،
مع فرط النشاط الحريك بدون هدف وقلق شديد
واضطراب يف النبض وخفقان يف القلب ويصحب ذلك
رعشة يف األطراف والعضالت وتزداد الروح العدوانية مع
نوبات من الشك املريض وتحدث جرائم العنف وخاصة
القتل أو االنتحار وتحدث حالة جنونية تعرف باسم
الفصام املصحوب بنوبات شك .
إن الجرعات الزائدة وخاصة الحقن بالوريد تؤدي إىل
أمل شديد بالصدر وهلوسات وهذيان وارتفاع درجات
الحرارة ورضبات شديدة رسيعة للقلب وفقدان الوعي
وتوقف الدم عن الدماغ ،وإذا مل يسعف خالل دقيقتني
فإن الشخص يتوىف وقد يرتفع ضغط الدم فجأة ويؤدي
إىل سكتة دماغية ،وقد يؤدي إىل اإلصابة مبرض اإليدز .

مادة الميثامقيتامين
( الكرستال المخدر):

من املؤثرات العقلية املدرجة بالقانون االتحادي رقم
( )41لسنة  1995يف شأن مكافحة املواد املخدرة
واملؤثرات العقلية واملعدل بالقانون االتحادي رقم ()1
لسنة 2005م .
إن مادة امليثامفيتامني – الكرستال (الشبو) من أصعب
العقاقري التي يتم عالج املدمنني عليها ،ويتواجد يف
صورة بودرة كريستالية عدمية الرائحة وطعمها مر،
وتذوب بسهولة يف املاء والكحول ،ولكن لها ألوان أخرى
( بني برتقايل – وردي – رمادي مصفر) ،ويعطى عن
طريق الوريد بعد إذابته ،ويدخن  ،والبعض يستنشقه
والغالبية يدخنونه ،وخصوصا يف صورته الكريستالية
التي تشبه الثلج ،وهي مادة كيميائية مصنعة وتصنع يف
مصانع خفية وبطريقة غري قانونية وينتج عن تصنيعه
مخلفات ومواد سامة ،وبالطبع فأصحاب هذه املصانع
يقومون باستغاللها ملرة أخرى .
وقدرت األمم املتحدة عن طريق مكتب مكافحة
املخدرات والجرمية عدد الذين يسيئون استخدام
مادة املثامفيتامني حول العامل بـ  24.7مليون نسمة،
والواليات املتحدة األمريكية أصدرت تقريرا ً طبياً
احصائياً عام 2008م ( إن  13مليون من الناس أعامرهم
فوق الثانية عرشة يقومون باستخدامه ،منهم 529.000
شخصاً يسيئون استخدامه) ،وسنة 2007م أصدرت
أيضاً تقريرا ً يفيد أن  % 4.5من طلبة املدارس (الثانوية
العامة) % 4.1 ،من طلبة (أول ثانوي) استخدموه ولو
مرة واحدة يف حياتهم وأن النسب تتزايد بالنسبة لعدد
املدمنني عموماً حتى أنها أصبحت ثالثة أضعاف نسبة
 3%سنة 1996م ،ويف سنة 2006م إىل  ،9%وأن نسبة
 48.2%منهم كانوا مدمنني عىل امليثانفيتامني .
واستخدام امليثامفيتامني – الكرستال – يعطي إحساساً
خاطئاً وشعورا ً زائفاً ملستخدمه بأنه يف أحسن حاالته،
وبزيادة النشاط والطاقة ،ولكن يف الحقيقة فإن مدمني
الكريستال يعرفون ما حدث لهم من انكسار يصل
إىل درجة التدمري يف الجسد والعقل ،ألن االستخدام
املستمر يقلل اإلحساس الطبيعي بالجوع ،وبالتايل فقد
الشهية ونقص واضح يف الوزن واضطراب شديد يف النوم
وتهيج وعدوانية وضالالت كاذبة والشعور بالقوة ،مام
يدفعه إىل عدوانية أكرث .
ومن تأثريات مادة امليثامفيتامني الخطرية فقد النوم
نهائياً ملدة ليال طويلة ثم يصبح شبه فاقد للوعي
ومضطرب اإلدراك باألشخاص والوقت واملسافات
والهلوسة السمعية والبرصية ،ثم حدوث تشنجات
عصبية يف نوبات ثم تصبح مستمرة ثم غيبوبة كاملة،
ما تؤدي إىل الوفاة .
العدد ( ) 2
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أمكنة وأزمنة

كابر  ..واحة خضراء
في أحضان أم القيوين

ً
“كابر” منطقة زراعية سياحية تابعة إلمارة أم القيوين  ،تبعد عن مركز المدينة  35كلم تقريبا  ،وهي واحة غناء تعج بالخضرة والزراعة والثروة الحيوانية
ما يجعلها قبلة للزائرين والسائحين  ،كما تشكل مصدر دخل ألصحاب المزارع وموضع راحة واستجمام مغلفة بالهدوء والسكينة.
إعداد :وليد الشحي

تعد منطقة كابر يف أم القيوين من املناطق التي تشتهر بالرثوة الزراعية والحيوانية
عند مواطني املنطقة  ،حيث يرتاوح عدد املزارع التي تعود ملكيتها للمواطنني ما بني
 100-120مزرعة.
إضافة إىل كونها تتمتع مبساحات صحراوية كبرية تتوزع عليها أشجار النخيل ،مام أهلها
ألن تصبح قبلة سياحية للعديد من األرس املواطنة بشكل خاص والزائرين بشكل عام.

البيئية املتعددة ،فهي من األشجار الصحراوية التي تتحمل درجات الحرارة املتفاوتة
والتقلبات الجوية والرياح ،إضافة إىل تحملها للملوحة والعطش وتثبيتها للكثبان الرملية
املتحركة ،فضالً عن ظاللها الوارفة ،لكونها من رموز البيئة الصحراوية والربية يف اإلمارات،
وقد كان البدء بعملية الري عن طريق األفالج ،ثم الري عن طريق األنابيب ،ومؤخرا ً
الري عن طريق التقطري من أجل االقتصاد يف املياه .ويأيت األهايل إىل مزارعهم يف أوقات
الفراغ ،لقضاء أمتع األوقات ،ولإلرشاف عىل مواشيهم وخيولهم التي ترىب داخل املزارع.

وتشتهر كابر باملزارع الغناء ،التي تزدان بخرضة الربيع حني يحل ،فتكتيس وشاحاً أخرض
يرس الناظرين ،وتحقق مزارع كابر اكتفا ًء ذاتياً لكثري من مالكها املواطنني ،حيث يربون
فيها املوايش واألرانب والبط والدجاج والنعام ،وكذلك األسامك ،إضافة إىل زراعة الفواكه
والخرضوات ،وال غنى عن اقتناء وتربية الخيول ،وبعض الحيوانات ذات السالالت الجيدة
والنادرة من الكالب والنمور واألسود.
كل ذلك إىل جانب زراعة أشجار النخيل املثمرة وأشجار الغاف .ولعل أهم ما مييز منطقة
كابر جوها املعتدل ورقعتها الخرضاء وطرقها املنحنية ،وهي منطقة صحراوية تقع عىل
طريق أم القيوين فلج املعال ،ولكن بعزم أهلها وسواعدهم تحولت إىل جنان خرضاء
وأصبحت مقرا ً للراحة واالستجامم بعيدا ً عن ضوضاء املدينة وصخبها.

هدوء وسكينة

ثروة حيوانية واكتفاء ذاتي

أشجار الغاف والفاكهة

ودأب أصحاب املزارع عىل إعامر مزارعهم منذ القدم ورفدها مبختلف أنواع األشجار
والفاكهة ومنها شجر الغاف الذي يضفي جامالً أخاذا عىل املنطقة  ،كام يحرصون عىل
استغاللها لقضاء العطالت واملناسبات املختلفة فيها  ،فضالً عن تربية مختلف أنواع
املوايش والخيول.
ويعود سبب اهتامم املزارعني بزراعة شجر الغاف لعدم حاجته إىل كميات كبرية من
املياه ،كام أن أشجار الغاف من األشجار الطبيعية الهامة يف صفاتها الحيوية وفوائدها
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وتتميز منطقة كابر يف أم القيوين بالهدوء الذي يدفع الكثري من األرس إليها وقضاء
أوقات العطالت واإلجازات بعيدا ً عن ضوضاء املدن بدالً من الذهاب إىل املراكز أو
األسواق الصاخبة  ،حيث ميكن إحياء أساليب الرتبية الصحيحة املفرتضة التي طغت
عليها أساليب العرص املختلطة ،ووسائل التقنية الحديثة الجامدة ،وذلك يف محاولة
الستعادة قيم الرتبية واملشاركة األصيلة.
وتشجع األجواء املميزة يف املزارع خاصة ويف املنطقة بشكل عام الشباب واألهايل عىل
استثامر وقتهم وجهدهم وأفكارهم بشكل جيد ،ودفعتهم إىل الرتكيز عىل أعاملهم التي
كانت يف البداية مجرد هوايات  ،ولكن مع الوقت بدأت تتضح مساحة الجدوى من
الوقت والجهد اللذين مينحونها لهذه األنشطة لتصبح مهام وأنشطة أساسية يف حياتهم،
إن كان عىل مستوى ما تحققه لهم يف الراحة النفسية والذهنية والبدنية ،أو عىل مستوى
االعتناء باملوارد الزراعية والحيوانية ،وخاصة النادر منها كالخيول األصيلة والنعام وغريها
من الحيوانات التي وجدت يف مناخ املنطقة توافقاً مع طبيعتها واحتياجاتها ناهيكم عام
تحظى به من عناية فائقة مقرونة بالحب واالستمتاع مبا يقومون به من عمل.

أمكنة وأزمنة

هوايات مختلفة

زراعة النخيل والبرسيم

كام إن منطقة كابر فيها نسبة عالية من امللوحة وهو ما جعل أشهر زراعاتها النخيل
مبختلف أنواعه منذ القدم ،وأن نسبة كبرية من أصحاب املزارع يدركون ويعتربون النخيل
أحد أهم الزراعات ،إضافة إىل زراعة الربسيم  ،وذلك بسبب كرثة الحيوانات التي ترىب فيها،
هذا إىل جانب قربها من منطقة اللبسة التي يوجد بها أحد مضامري سباقات الجامل ،كام
أن الكثري من أصحاب املزارع مبنطقة كابر يأكلون مام يزرعون ،وأنهم تعودوا عىل ذلك من
آبائهم وأجدادهم يف السابق.
كابر يف املايض كان يقطنها الكثري من السكان إال أنها تحولت مؤخرا ً إىل منطقة ألصحاب
املزارع ما جعل الحركة فيها قليلة نسبياً وهو ما يوفر الهدوء ألصحاب كثري من املزارع
لتكون مقرا ً للراحة األسبوعية بعيدا ً عن ضوضاء املدينة وبجانب الرقعة الخرضاء التي تريح
العني  ،لتكتسب كابر ميزة أخرى باإلضافة إىل مزاياها العديدة التي تجعلها واحة سياحية
يف هذا الجزء من الوطن الغايل.
مصادر المواد والصور :

أرشيف جريدة البيان.
أرشيف جريدة الخليج.
أرشيف جريدة االتحاد.

وليد الشحي

waleedalshehhi07@gmail.com

ً
وداعا جدتي

ومضات

ونجح األهايل يف كابر بتأسيس بيئة صحية وطبيعية ميارسون فيها هواياتهم املختلفة
وحياتهم مع أوالدهم وأرسهم واألصدقاء  ،ونجحوا يف خلق وقت لكل ذلك بالرغم من
ارتباطاتهم املختلفة.
كام ميارس األطفال حياة ترفيهية رائعة وسط أحضان الطبيعة ،إىل جانب استمتاعهم
مبشاهدة الحيوانات املختلفة يف املزارع ،والبعيدة عن األجواء الروتينية التقليدية اململة.
وتعد منطقة كابر منطقة زراعية نتيجة لوفرة املياه وطبيعة الرتبة ،وتشتهر باملزارع
املنترشة التي تنتج منها التمور وترىب فيها كثري من املوايش مبختلف أنواعها ،إضافة إىل
تربية الطيور النادرة وزراعة مختلف أنواع الحشائش والنباتات التي تصلح لرعي املوايش،
حيث أصبحت محل اهتامم رشيحة واسعة من الشباب الذين يهتمون برتبية الحيوانات
النادرة ،والذين يهوون وميارسون الرياضات مبختلف أنواعها ،وإن أهم ما مييزها انتشار
أشجار النخيل التي تجد العناية الالزمة من وزارة البيئة  ،والتي تعمل عىل معالجة سوسة
النخل بصورة منتظمة.

قبل أيام انتقلت جدتي ( أم والدتي ) يرحمها اهلل إلى جوار ربها لتلتحق
بركب الرعيل األول المودعين للدنيا الفانية ضمن حبات العقد الفريد من
كوكبة األجداد والجدات الذين عاشوا الحياة بحلوها ومرها وقسوتها
وشظف عيشها في عقود متباينة من الزمن الجميل  ،فكانت التضحيات
سماتهم  ،والتفاني صفاتهم  ،والمحبة بابهم  ،والتواصل عنوانهم.
الرغم من كونها طريحة الفراش بسبب الشلل الحركي ألكثر من
وعلى ً
العالمين احتفظت كل تلك المدة
رب
بقدرة
جدتي
أن
إال
عاما
عشرين
ً
ً
بذاكرتها ولسانها الفصيح الذي يقطر حكما وأمثاال ولم تفقد هذه الميزة
إال في الشهرين األخيرين قبل وفاتها  ،حيث قضت هذه الفترة المتأرجحة ما
بين المستشفى والبيت الذي توفيت فيه بين أبنائها وأحفادها.
مدرسة نهلت منها الكثير من الدروس والعبر،
جدتي كانت بالنسبة لي ً
فقد كانت لي الجدة واألم معا خاصة بعد وفاة والدتي يرحمها اهلل في
مقتبل طفولتي  ،فكانت بسمة أمي  ،وحنان أمي  ،وعطف أمي  ،بعد
رحيل أمي.
ً
جدتي عندما أبتعد عنها سابقا بسبب ظروف العمل كانت تطلب المذياع
لالستماع إلى صوتي عبر أثير إذاعة رأس الخيمة كي تتابعني وتطمئن علي،
وكذلك حالها مع شقيقي  ،حيث تحرص على االستماع إلى صوته على
الهواء أثناء تعليقه على المباريات في قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين ،
وعلى الرغم من أنها ال تفقه في الرياضة والكرة  -بالطبع -إال أن صوت
حفيدها يكفي كي يبث في قلبها الراحة والسكينة والطمأنينة.
لجدتي مواقف كثيرة ال تعد وال َتحصى  ،ففي إحدى مرات زيارتي لها
ُ
ْ
طلبت منها أن أخرجها من عزلتها و أس ِر سريرها بالتنزه عبر كرسيها المتحرك
في (الفريج) وما بين الحواري  ،وبعد جهد جهيد أقنعتها بالموافقة  ،بعد
َ
ً
أن كانت رافضة مخافة أن تشق علي  ،وعندما انطلقت بها همست إلي
ً
قائلة ً “ :يا ولدي  ،اعتاد
بعبارة مؤثرة ال تزال صداها في
ذهني وذاكرتي ً ،
َ ْ
الناس على زيارتي  ،ولكن اليوم أنا من سأزورهم  ،بيتا بيتا “.
ُ
فانطلقت بها وهي توجهني بزيارة األحباب واألصحاب  ،يتهادى كرسيها
المتحرك بين الطرقات والممرات وهي في قمة سعادتها ونشوة
َ
الشعور محبوها ومستقبلوها  ،ولما انتهينا من الجولة
سرورها يشاركها
طلبت مني أن أدعها على الكرسي بجانب منزلها كي تختلي بنفسها  ،ربما
ُ
لتذكر زمان الطيبين من أمثالها فتركتها وتفرغت أنا لتصويرها.
بعد وفاتها عدت إلى صورتها وهي على كرسيها  ،وبعد التدقيق
ُ
ُ
اكتشفت أن نظرة جدتي كانت مباشرة باتجاه موضع قبرها التي قبرت فيه
فيما بعد  ،حيث كانت وصيتها  -يرحمها اهلل ً -بأن تدفن في بلدتها وقريتها
 ،ومن محاسن الصدف أن يكون قبرها مجاورا لمنزلها على الرغم من أن
ذلك الجانب من المقبرة لم يدفن فيه ميت منذ عقود من السنين لعدم
وجود شاغر فيه !
وأسكنك فسيح جناته.
رحمك اهلل يا جدتي الغالية رحمة واسعة
ِ
ِ

ومضة أخيرة:

يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات
لك اهلل شجر للموت ما ترخي الهامات
( خالد الفيصل )
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زيارة ميدانية

إدارة اإلعالم والعالقات العامة
تعتبر إدارة اإلعالم والعالقات العامة التابعة للقيادة العامة للشرطة غاية في األهمية ،حيث تقوم على تنسيق جهود اتصالية مخططة وهادفة بين إدارة اإلعالم
والعالقات العامة والجمهور الداخلي والخارجي والتعريف بالجهاز الشرطي التابع لوزارة الداخلية ،بهدف التطوير وتحسين الخدمات واألداء للوصول إلى الرضا الجماهيري عن
أداء القيادة الشرطية ثم وزارة الداخلية ،كما تقوم بنقل الصورة الحقيقية الصادقة عن الوزارة لألفراد والمؤسسات وباقي الجمهور ،وكذلك تعمل على نقل رأي الجمهور
واحتياجاته إلى الوزارة ،لتالفي ما قد يتعارض ومصلحة الجمهور لكي تقوم بتعديل السياسات وأساليب التنفيذ بما يضمن تحقيق الدور الذي وجدت ألدائه اتجاه الجمهور
وموظفيها ،كما تهدف إدارة اإلعالم و العالقات العامة إلى كسب ثقة الجماهير بالتعريف بدور الشرطة ورسالتها األمنية والبحثية في خدمة المجتمع والمواطنين،
باإلضافة إلى تزويد إدارات الشرطة وأقسامها بحاجات المجتمع الداخلي والخارجي ،وذلك لبناء صورة إيجابية عن اإلعالم الشرطي للمجتمع ،بتوضيح أهمية وأهداف
العالقات العامة مع الجمهور الخارجي من خالل ما تؤديه من تكوين السمعة الطيبة للشرطة واألمن الداخلي ،وتوضيح الصورة الذهنية الممتازة عنها لدى مختلف فئات
المتعاملين معها على أساس من الحقائق والمعلومات الصادقة.

تقرير :رشا تاج الدين

وتحــرص إدارة اإلعــام عــى إبــراز دورهــا املجتمعــي مــن
خــال اســتقبال املــدارس والجامعــات والجمعيــات املدنيــة يف
إبـراز حقيقــة دور الرشطــة يف تحقيــق األمــن املجتمعــي مــع
حرصهــا الدائــم عــي االحتفــاء باأليــام املحتفــى بهــا عامليــا
أو التواريــخ التــي ترمــز إىل أحــد رمــوز مؤسســات وأنشــطة
املجتمعــات عاملي ـاً وإقليميــا مثــل االحتفــاء باليــوم العاملــي
للدفــاع املــدين أو اليــوم العاملــي واليــوم العــريب لحقــوق
اإلنســان ،أو االحتفــال باليــوم العاملــي للمخــدرات ،واملشــاركة
يف أســبوع املــرور عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي وبصفــة
مســتمرة … إلــخ ،وغريهــا مــن املشــاركات والفعاليــات
املحليــة واإلقليميــة والعامليــة ،حيــث تشــارك إدارة اإلعــام
والعالقــات العامــة يف كل هــذه الفعاليــات مــن خــال
التغطيــة اإلعالميــة الكاملــة لالحتفاليــة أو الفعاليــة ،حيــث
تتمثــل التغطيــة اإلعالميــة يف نــر أخبــار الفعاليــات
صحافيــاً عــى مســتوى الصحافــة الورقيــة واإللكرتونيــة،
واملشــاركة بالوســائط املتعــددة و(الفيديوهــات) اإلرشــادية
لدعــم رســالة الفعاليــات والتوجــه األمنــي لهــا ،كــا اإلرشاف
عــى املحــارضات والنــدوات وتوزيــع املطويــات الخاصــة
بجميــع الفعاليــات التــي متثــل جانــب اإلعــام الثقــايف
الرشطــي األمنــي.
وتتعدد أقسام إدارة اإلعالم والعالقات العامة يف اآليت:
 قسم الشؤون اإلعالمية. قسم العالقات العامة. قسم األنشطة الرياضية واالجتماعية.وتندرج مجموعة من األفرع تابعة لمنظومة
أقسام إدارة اإلعالم والعالقات العامة هي:
 فرع الصحافة والنشر. فرع اإلعالم اإللكتروني والتلفزيوني. فرع التوعية والحمالت اإلعالمية. فرع المراسم والضيافة. فرع شؤون المتقاعدين. -فرع األنشطة الرياضية.
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 -فرع نادي الضباط.

حيــث تتلخــص مهــام إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة ضمــن
أقســامها وأفرعهــا يف اآليت:
 - 1اإلرشاف عــى إعــداد خطــة اإلعــام والعالقــات العامــة
للتعريــف بأنشــطة القيــادة ومنجزاتهــا ودورهــا يف تعزيــز
الحالــة األمنيــة.
 - 2تفعيــل األنشــطة اإلعالميــة والصحافيــة والنــر واملوقــع
اإللكــروين للقيــادة العامــة وتشــكيالتها ،بالتعــاون مــع
الجهــات املختصــة يف الــوزارة.
 - 3تفعيــل أنشــطة الصحافــة وإصــدار املطبوعــات الخاصــة
باألنشــطة الرشطيــة.
 - 4إعــداد خطــط وبرامــج العنايــة باملتقاعديــن وتقديــم
املســاعدة الالزمــة لهــم وتفعيــل الفعاليــات االجتامعيــة
والوطنيــة لهــم.
/5اإلرشاف عــى تنفيــذ خطــة املســابقات الرياضيــة املحليــة
والدوليــة مــن خــال تشــكيل الفــرق الرياضيــة وإعدادهــا
للمشــاركات الرياضيــة وتوفــر مســتلزماتها وتجهيزاتهــا
باملعــدات واملســتلزمات الرياضيــة ،واإلرشاف عــى النــوادي
الخاصــة بالضبــاط واألفـراد والعمــل عــى تجهيزهــا بوســائل
الراحــة للمعنيــن وعوائلهــم.
 - 6إعــداد الربامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،والتــي تجســد
األنشــطة والفعاليــات الخاصــة بالقيــادة وتشــكيالتها
وعرضهــا عــى الجمهــور لالســتفادة منهــا.
 - 7التغطيــة اإلعالميــة لكافــة الفعاليــات واألنشــطة الخاصــة
بالقيــادة العامــة وتشــكيالتها بالتعــاون مــع الجهــات
املختصــة.
 - 8وضــع الخطــط الخاصــة بــدور العالقــات العامــة وتنظيــم
أنشــطة اســتقبال ضيــوف القيــادة وإعــداد برامــج الزيــارة
بالتنســيق مــع مكتــب القائــد العــام.

 - 9تفعيــل أنشــطة املراســم ومرافقــة الضيــوف والوفــود
للقيــام بالزيــارات امليدانيــة لتشــكيالت القيــادة وتوفــر
خدمــات الضيــوف.
 - 10إصــدار شــهادات التقديــر واإلرشاف عــى تســليم
األوســمة وامليداليــات واإلرشاف عــى تقليــد الرتــب
واألوســمة وامليداليــات.
مهام املركز اإلعالمي:
متتلــك إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة قاعــة نــدوات كــرى
ومكتبــاً تنســيقياً إعالميــاً بداخــل هــذه القاعــة ،وهــو مــا
يعــرف اصطالحــا باملركــز اإلعالمــي ويتمثــل دوره يف تنفيــذ
األنظمــة واللوائــح الخاصــة بالشــؤون اإلعالميــة ومتابعــة
تطبيــق برامــج املؤمت ـرات واملحــارضات والنــدوات وإعــداد
شــهادات التقديــر واإلرشاف عــى تدريــب املوظفــن وتأمــن
االحتياجــات املســتودعية واإلرشاف والتنســيق مــع الجهــات
ذات العالقــة.
لــذا نجــد أن اســراتيجية إدارة اإلعــام والعالقــات العامــة
تعمــل عــى تجســيد اسـراتيجية وزارة الداخليــة يف شــفافية
التعامــل مــع عمــوم أفــراد املجتمــع عــر وســائل اإلعــام
املختلفــة وتوعيتهــم وتعريفهــم بخدمــات ومنجــزات
الــوزارة باعتبارهــم رشكاء يف الحفــاظ عــى مكتســبات
األمــن واالســتقرار ،كــا تخاطــب إدارة اإلعــام جميــع
فئــات املجتمــع باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة وتركــز عــى
الجمهــور وقــراء الصحــف ومســتخدمي مواقــع التواصــل
االجتامعــي ،وغريهــم مــن املتابعــن لوســائل اإلعــام
األمنــي املختلفــة والتعامــل معهــم باالهتــام باحتياجاتهــم
وميوالتهــم مــع تعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة والــروح
الوطنيــة ،وتقديــم أفضــل الخدمــات للمســتفيدين مــن
املعلومــات للجهــات الحكوميــة أو وســائل اإلعــام والــركاء
االســراتيجيني والجمهــور.

قضايا اجتماعية

لم يكترث بصيحات والده
على فراش الموت
عاش طفولته ًبين أحضان
والديه ،ولقى دالال إلى أبعد
الحدود وكل طلباته سواء
المقبولة أو غير المقبولة
تلبى له ،وبمثابة أوامر ،إذ ًال
يمكن لوالديه أن يرفضا له طلبا،
وطوال طفولته شعر بالترف
حتى أن غرفة نومه وصالة
المنزل أصبحت أشبه بصالة
ألعاب أو مدينة ماله فأغرقوه
بالهدايا واأللعاب اإللكترونية.
وفي نهاية كل أسبوع ومع
كل عطلة يذهبون به إلى
الحدائق والمتنزهات والمراكز
التجارية حتى شعر بنفسه
أنه ابن السلطان أو أنه يختلف
عن بقية أقرانه بالمدرسة،
حيث خرج إلى الدنيا بعد ً زواج
والديه بخمسة عشر عاما ولم
يكن له أشقاء ،لذا كانت فرحة
أهله كبيرة بقدومه بعد أن
دب فيهم اليأس من اإلنجاب
فحظي باهتمام ورعاية خاصة
حتى أن أبناء منطقته شعروا
أنه طفل من كوكب آخر .ومع
مرور السنوات كسب صفات
عنجرية وتعالى على أصحابه
وينظر إلى زمالئه بالمدرسة
منهم رغم
على أنه األفضل
ً
أنه لم يكن متفوقا في
دراسته وحصل على الثانوية
العامة بمعدل متوسط رغم
توفير مدرسين خصوصيين في
كل المواد الدراسية.
كتب :حسن المنصوري
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قضايا اجتماعية

 nإن التربية لها ميزان وإذا اختل هذا الميزان تصبح العواقب وخيمة
 nالتدليل الزائد يحول اإلبن إلى اآلمر والناهي في كل شؤون المنزل
بعد إمتامه الثانوية العامة ورغبة والديه أن ينال تعليمه يف أرقى
الجامعات األجنبية ،وحرصاً عىل مستقبله تم إرساله إىل أمريكا ليكمل
دراسته عىل نفقة والده رغم عدم رغبته بالدراسة ،حيث كان مييل إىل
اللعب والسهر ،والدراسة بالنسبة له تحصيل حاصل ومل تكن ضمن
أولوياته ،ولكن مع إرصار أرسته وتوسالتهم له حمل حقيبته وغادر
وطنه ليجد نفسه للمرة األوىل بعيدا ً عن أعني والديه وأنه يف عامل آخر
فانبهر بالحياة الجديدة وليامرس حريته دون رقابة فأهمل دراسته التي
جاء من أجلها وركن الحلم الجميل لوالديه بأن يعود لهم بالشهادة
العليا ،فكرثت مصاريفه التي ينفقها عىل سهراته ونزواته فكان بشكل
مستمر يطالب والده بإرسال املال ،متحججاً بالغالء الفاحش ومصاريف
الدراسة والكتب ،وخالل وجوده بالخارج قىس قلبه عىل والده ووالدته
ومل يبادر بزيارتهام حتى فرتة اإلجازة يفضل البقاء إىل جانب رفقاء
السوء رغم إلحاح أهله بالعودة واملكوث معهم لبعض الوقت ،ولكن
يرفض فكرة العودة متعلالً أنه مشغول بالدراسة .وبعد ثالث سنوات
من وجوده بأمريكا تعرض والده ملرض وانتكست صحته ولزم الفراش،
وشعر خاللها األب أنه رمبا لن يعيش طويالً فاتصل بفلذة كبده وقرة
عينه يك يعود ليستأنس به ويقيض األيام الباقية من عمره إىل جواره،
ولكنه مل يعبث بتوسل ودموع والده املريض رغم أنه أفنى كل وقته
ألجل ابنه الوحيد ،لكن قلب الولد أضحى حجرا ً ال تحركه أي مشاعر وال
يحمل أي عواطف ليفارق والده الحياة وهو ميني النفس برؤية وجه
ولده الغائب ،ولكن هيهات مع غياب الضمري وموت القلب وقسوته
عىل أقرب الناس ،ومع رحيل األب بقيت األم وحيدة بني جدران املنزل
مستوحشة تعيش عىل ذكريات زوجها الراحل وتتذكر ضجات وشقاوة
ولدها يوم أن كان بني أحضانهم .ومع مرور األيام مل تقوا عىل املكوث
والبقاء باملنزل ملفردها فقامت باالتصال بولدها لعله يعود لرشده
ويعود إىل أحضانها ويرتك الغربة ويكمل دراسته داخل الدولة ،ولكن
كانت صدمتها كبرية عندما فاجأها أنه قرر البقاء والزواج من أجنبية،
إذ طابت له الحياة ونىس أقرب الناس إليه.
ويتناول هذه الواقعة املؤملة املستشار األرسي جاسم محمد ميك رئيس
قسم التوجيه األرسي مبحاكم رأس الخيمة بالقول :إن الرتبية لها ميزان
وإذا اختل هذا امليزان تصبح العواقب وخيمة مثل هذه الواقعة املاثلة
أمامنا .كان يتطلب من الوالدين زرع االعتامد عىل النفس منذ الصغر
يف األبن حتى يقدر املسؤولية يف املستقبل وتعريفه بحقوق الوالدين
و اآلخرين ،أما أن نعطي االبن أكرث من حقه ونبالغ يف تدليله ،فبهذه
الطريقة نسهم يف ضياعه ،واألب بترصفاته أسهم يف انتكاسة االبن،
ورسولنا الكريم أوصانا بالقيم ،ومن هذه القيم الرب بالوالدين ،كام
يتطلب عىل اآلباء االهتامم باختيار الرفقة الصالحة لالبن وال سيام يف
سن املراهقة ،مع أهمية متابعته يف كل ترصفاته ،وأن يظهر الوالدان كل
ما هو جميل من حديث أو فعل يف منزله حتى يكتسب خصاالً جميلة،

وبالتايل لن يتأثر عندما يغادر منزله وعىل األبناء االستجابة لتعليامت
وتوجيهات اآلباء واألمهات وكسب ودهم وأن يسعون إلرضائهم ،امتثاالً
لديننا الحنيف ورد جزء من جميلهم ويبقى يف النهاية األبناء هم ثروتنا
الحقيقية ،ونتأمل فيهم الخري والربكة وأن ندعوا لهم بالهداية واإلصالح.
وأبدى األستاذ محمود محمد الحامدي مدرس الرتبية اإلسالمية مبنطقة
رأس الخيمة التعليمية أيه قائالً :صحيح وبديهي أن تكون فرحة الوالدين
كبرية بقدوم مولودهم وخاصة بعد زواج امتد ألكرث من  15سنة ،ولكن
كان يتطلب االعتدال يف كل الترصفات مع االبن وعدم املبالغة يف تدليله
حتى ال يكتسب صفات غري محمودة ويف النهاية يدفعون الثمن ،كام
كان يتطلب وضع خط رجعي يف تربيته بعد أن بدرت منه ترصفات
مزعجة وقلقة ويلجأون لألشخاص املختصني يف الرتبية لالستفادة منهم،
ويف هذه الحادثة يتضح أن اللبنات األوىل يف تربيته كانت خاطئة ولكن
هذا ال يدعوا االبن لالستمرار يف عجرفته وأن يكون عاقاً ويقابل إحسان
والديه باإلساءة والنكران ،فوالده أفنيا حياتهام ألجله وكان يتطلب منه
أن يرد لهام الجميل وهذه الواقعة ال تستطيع أن نطلق عليها ظاهرة
يف مجتمعنا وإمنا هي حالة ،فهناك أمثلة عديدة مامثلة أمامنا من
األبناءهم يقومون باالهتامم والتواصل مع أرسهم ويسعون إلسعادهم،
ويف هذا الجانب هذه دعوة لكل اآلباء واألمهات وأولياء األمور ،عليهم
أن يتفهموا مراحل النشء وقراءة الكتب والتزود بكل املعارف التي
تساعد يف تربية األبناء ،وقبل اإلقبال عىل الزواج عليهم استشارة بيوت
املعرفة والخربة وذوي االختصاص ،ويتطلب من األبناء أن يكونوا قريبني
من والديهم ويطبقون مناهج الدين وأن يكونوا دامئاً عىل اتصال مع
أرحامهم.
ويعلق الباحث االجتامعي محمود خميس نصيب ،هناك أخطاء عديدة
يقع فيها اآلباء منها التدليل الزائد فيتحول االبن إىل اآلمر والناهي
يف كل شؤون املنزل ،ويتولد لديه حب النفس مبعنى األنانية ،كام أن
ضعف الوازع الديني يعد املغذي الروحي واملعنوي للجميع للقيام
بالواجب كام أسهمت طبيعة تغيري الحياة من حيث التعليم واإلعالم
والثورة املعلوماتية يف حدوث فجوة فكرية وسلوكية وكل الخوف أن
يصبح األبناء الذين ميارسون العقوق ميثلون مناذج ألبنائهم ،وبالتايل ال
تصبح ظاهرة تغيريات اجتامعية فقط وإمنا سمة بارزة  ،كام يتطلب
االهتامم بالرتبية املتوازنة وال يكون الرتكيز بتلبية الحاجات املادية
وإهامل الجوانب األهم .إن كل من يتوهم أن واجبه كأب ينحرص يف
تأمني حاجات أرسته املادية يكون قد غفل عن جوانب أهم بكثري
من الغذاء وامللبس ،فاألبناء بحاجة للحنان والعطف والثقة ومامرسة
العقاب املرحيل املتدرج وعدم التشهري بالخطأ ،مع األمنيات لكافة األرس
التوفيق يف تريبة وإصالح ابنائهم.
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مقاالت

التجسس
االقتصادي
يستبيح كل شيء
وال يستثني أحدًا !
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مقاالت

ً
ً
اختلفت أشكاله وتعددت أنواعه والهدف واحد ،كشف المستور واستباحة حرمة السرية بدءا من الدول والمؤسسات والشركات الكبرى مرورا
ً
انتهاء بالبيوت واألزواج والزوجات  .ومع تقدم البشرية في علوم الصناعة والتكنولوجيا
كرجال ًالسياسة واألعمال حتى األفراد العاديين
باألفراد ً
فإن عالما خفيا وغير مرئي يقوم على صناعة حساسة ودقيقة هدفه تطوير واختراع تقنيات وأدوات التجسس والتصنت المرئي والمسموع لكل
كلمة وكل حركة للقريب والبعيد ،ولو من وراء البحار .
إعداد :ماهر عبدالرحمن سالم

ال تذهب بأفكارك بعيدا ً وصدق أن هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك أو سيارتك
وحقيبتك وقلمك وحتى ثيابك  ،رمبا تكون مرسحاً حياً ألجهزة تنصت مبتكرة
وحديثة قد ال يخطر عىل بال وجودها هنا أو هناك ،فالالمعقول يصري معقوالً
عندما يستلزم األمر ! وكل ما تطلبه آذان وعيون البرش متابعتهم وترصدهم لتلك
التكنولوجيا الخفية لحظة بلحظة لرصد مجريات األمور وأحداثها .

كبار املسؤولني يف إحدى الرشكات مبناسبة رأس السنة أطقامً كاملة من األقالم
الثمينة ووالعات السجائر وحتى السبح الذهبية املطعمة باألحجار الكرمية،
ولكن رسعان ما انتقلت كل أرسار الرشكة إليه مبا فيها األرسار الشخصية الخاصة
لهؤالء الكبار ،وكيف حدث ذلك؟ إنها تلك الهدايا الثمينة التي مل تكن سوى
أجهزة إرسال دقيقة ال ميكن اكتشافها إال بواسطة اختصاصيني وخرباء يف مكافحة
التجسس!!

التجسس االقتصادي

رواية واقعية

فتش نفسك

وبعيدا ً عن التجسس والجاسوسية بني الدول ودور التقنية والتكنولوجيا العمالقة ويروي أحد أصحاب الرشكات العمالقة يف تقرير أعده يقول فيه :عندما كنا نقوم
ورجاالت السياسة ومراكز صنع القرار العسكرية واألمنية وغريها ،فإن حرباً أخرى بعقد صفقات بيع بعض منتجات الرشكة كانت واحدة من الرشكات املنافسة
ال تقل أهمية ،وهي الحرب االقتصادية .
تحصل عليها ،حتى كدنا عىل مشارف اإلفالس ،وبعد التحري والتقيص تم التأكد
وهذا النوع من الحرب اكتسب أبعادا ً أكرث رشاسة بهدف السيطرة عىل مقدرات من أن كل اتصاالتنا كانت تصل إىل هذه الرشكة .
الدول والشعوب املالية ،حيث اتخذت ألواناً عدة من الهياكل التي غالباً ما يكمن
كشف المستور
وراءها ستار مرشوع من مكاتب للمحاسبة مثالً واالستثامرات الهندسية ورشكات
واستطاع هذا الخبري أن يكشف بأن كل أجهزة وهواتف اإلدارة العليا متصلة
التأمني والنقل واملصارف وغريها .
بأجهزة تنصت ،ووجد أن  14جهاز تسجيل مثبتة فوق األرفف العلوية لفتحات
الغرف السرية
التهوية الخاصة بأجهزة التكييف ال يزيد حجمها عىل حجم علبة الثقاب ،
وما تحت املجهر ال تراه إال العني ،حيث تدور أحداث أخرى ضمن الغرف الرسية باإلضافة إىل أجهزة أكرث دقة وحجامً بني أوراق نباتات الزينة يف املكاتب.
املغلقة ،ويف هذا اإلطار ال تتورع الجهات املناوئة من زرع وسائل التجسس
مفاجأة التحري
الحديثة من تنصت وتصوير عالية الدقة ،وتتامدى حتى إىل الحياة الخاصة
ألصحاب القرار ورؤوس املال يف هذه املؤسسات ،وهو جزء هام يف حيز عملها وكان البد من اكتشاف العميل الذي وضع تلك األجهزة فلجأنا إىل الحيلة فرتكنا
وله خطط وبرامج خاصة به تهدف إىل وضع اليد والسيطرة ومعرفة االتجاهات األجهزة يف مكانها ،وبرسية كاملة طلبنا من املسؤولني املستهدفني أن ميارسوا
العمل من مكاتب أخرى خالية متاماً من أية أجهزة إرسال أو تنصت ،وقمنا
وكشف نقاط القوة والضعف .
بإخفاء كامريات تلفزيونية لتصوير ما يحدث داخل الرشكة .
إحصائية استخبارية
وكانت املفاجأة يف اكتشاف أحد نواب املدير العام يقوم بنفسه بتغيري أماكن
وضمن هذه املنظومة يكون كل يشء مستباحاً وال رادع لهؤالء إال بقوة الخصم هذه األجهزة ،وبالصورة واإلثبات الدامغ سقط الفاعل .
واحتياطاته يف مرشوع الحفاظ عىل الرسية املطلوبة كواحدة من أهم أولوياتها .
جواسيس بشرية
وقد أوردت إحصائية مصدرها وكالة االستخبارات األمريكية تقول ،إن % 75
من أشهر الجواسيس يف العامل يتخذون ألنفسهم صفة رجال أعامل لتسهيل مامرسة هذا النوع يتم بالخفاء والرسية الكاملة من خالل زرع جواسيس برشية
اتصاالتهم بأصحاب الرشكات أو املؤسسات الفاعلة اقتصادياً ،وأن  % 95من داخل الكيانات للطرف املستهدف لجمع املعلومات عنه والتعرف عىل تعامالته
كربيات الرشكات العاملية تعتمد يف تجارتها عىل جمع معلومات دقيقة تستمدها وأحجامها وأطرافها ،وهؤالء مهامتهم القيام عند اللزوم بالتحريض املسترت عىل
توليد قوى الغضب والتمرد والقلق داخل املؤسسات االقتصادية أو الدول
من أجهزة استخبارية للدول التابعة لها .
وتصعيده بالشكل الذي يرتجم الخطط املوضوعة ،كاإلطاحة بالقيادات املناوئة
هدايا ولكن
أو املعارضة ،ومتكني الجهات والقيادات املوالية من إحكام سيطرتها وقبضتها عىل
يف تقرير أعده أحد الخرباء املختصني أن أحد رجال األعامل قام بإهداء عدد من األوضاع ليتم توجيهها مبا هو مطلوب منها مستقبالً .
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كبار السن في
القرن الحادي
والعشرين
القول إن القرن الحادي
بادئ ذي بدء ،يمكن
ً
والعشرين ،قد شهد كثيرا من التغيرات في
مختلف جوانب الحياة ،وقد ازدادت هذه
التغيرات في الجانب االجتماعي وأثر ذلك على
جميع مؤسسات المجتمع ،ومنها مؤسسة
األسرة ،حيث أدت التغيرات االجتماعية إلى
التأثير على أدوار األسرة في المجتمع،
فظهرت مؤسسات أخرى أخذت الكثير من
أدوار األسرة ،باإلضافة لظهور بعض التغيرات
كاالتجاه نحو أن تكون األسرة نواة ،والتغير في
بناء األسرة ومنها التفكك األسري ،وبعض
الظواهر األخرى.
إعداد/د .عادل عبد الجواد الكردوسي
خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية

ومن القضايا التي برزت عىل الساحة العاملية ووجدت
اهتامماً بها اتجاه حجم املسنني للزيادة ىف جميع
بلدان العامل ،نتيجة ملا تحقق من تنمية ىف جميع أرجاء
املعمورة ،وبخاصة ىف البلدان النامية ،حيث كان ذلك
نتيجة الرتفاع املستوى التعليمي واالهتامم بالرعاية
الصحية وتحسن املستوى املعيىش ،مام كان له من أثر
عىل زيادة العمر املتوقع فأصبح هناك املزيد من االرتفاع
يف العمر املتوقع ليصل إيل  75,2سنة للذكور ،و79,3
لإلناث يف الفرتة . 2050 – 2045
باإلضافة إيل أن هذه الزيادة ىف حجم املسنني نتج
عنها كثري من األوضاع الخاصة باملسنني سواء من
حيث متطلبات إشباع حاجاتهم ،وتوفري الرعاية لهم،
ومشاركتهم ىف املجتمع ،واالستفادة من خرباتهم
ومهاراتهم ،واملتطلبات التي تقع عىل املجتمع واألرس يف
رعاية املسنني واالهتامم بهم ،مام جعل من املسنني قضية
تثري االنتباه عىل مستوى جميع بلدان العامل ،ويف املجتمع
العريب بوجه خاص.
ويهدف هذا املقال للتعرف عىل حجم كبار السن يف
القرن الحادي والعرشين وسامتهم وسبل الرعاية التي
تقدم إليهم ،وتناول خطة عمل مدريد نحو كبار السن.
أهم المفاهيم المستخدمة:

يعرف التعمر  Le vieillissementباعتباره آخر مراحل
الحياة العادية املوالية ملرحلة النضج ،واملتسمة برتاجع
عام للوظائف الفيزيولوجية وللقدرات العقلية ،واملتسمة
كذلك بتحوالت يف األعضاء واألنسجة(.)1
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يعني كبار السن يف املصطلح العلمي؛ من حيث اعتامد
التقسيم الثاليث ملراحل عمر اإلنسان ،يعترب كبار السن
أفراد املجموعة العمرية الثالثة التي تبدأ بإكامل اإلنسان
السنة الستني /الخامسة والستني من العمر ومتتد حتى
اليوم األخري من وجوده عىل قيد الحياة.
حجم كبار السن وتوقعات زيادتهم:

نلقي الضوء عىل حجم كبار السن عىل املستوى العاملي
مع إبراز مقدار الزيادة التي تشهدها هذه الفئة العمرية
نتيجة ملا حدث من تقدم يف مستوى الخدمات والرعاية
الصحية وتحسن املستوى املعيىش ىف جميع بلدان العامل،
ومنها البلدان النامية فزاد العمر املتوقع للحياة.
يعترب ارتفاع العمر املتوقع لإلنسان عامالً رئيسياً يف ارتفاع
عدد املسنني ،فقد كان متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
يف املنطقة  58,8سنة للذكور ،و 62,2لإلناث يف الفرتة
 ، 1985 - 1980ووصل إيل  66,6سنة للذكور و 70,1سنة
لإلناث يف الفرتة  ، 2005 – 2000وتشري التوقعات إىل
مزيد من االرتفاع ليصل إيل  75,2سنة للذكور ،و79,3
لإلناث يف الفرتة .)2( 2050 – 2045
وتشري بعض التقديرات اإلحصائية إىل أن عدد األشخاص
الذين بلغوا  60سنة فأكرث عىل مستوى العامل عام 1980م
يصل إىل  376مليون شخص ،ويف عام  1985وصلوا إىل
 427مليون شخص ،وبنسبة  8.8%من سكان العامل،
وتزايد هذا العدد ليصل إىل حواىل  590مليون شخص
عام  ،2000وإىل  976مليون شخص عام  ،2020ويف عام
2025م سيبلغ  1171مليون شخص(.)3

بالنسبة للمسنني يف العامل ،بلغ عددهم حوايل  600مليون
نسمة يف عام  ،1999واملتوقع أن يصل عددهم إىل 2
بليون بحلول عام  2050م ،ويوجد اآلن مسن واحد لكل
 10من السكان ،وسوف تنتقل املعادلة إىل مسن واحد
لكل  5أفراد عام 2050م(.)4
النموذج الياباين لزيادة حجم كبار السن ،لقد تزايدت
نسبة املسنني بأرسع من معدالتها عىل مستوى العامل،
يف الوقت الذي احتفلت فيه اليابان بالعيد القومي
لكبار السن .وأظهرت األرقام الرسمية أن عدد املسنني
فوق  65عاماً بلغ نحو  22مليون شخص ،وهي نسبة
قياسية تعادل واحدا ً من كل ستة أشخاص ،واملتوقع
ارتفاعها إىل واحد من كل أربعة يف عام  .2015وترتاجع
قوة العمل اليابانية بإطراد من  86مليوناً حالياً ،إىل 70
مليوناً بحلول عام  ، 2025ثم  55مليوناً بعد نصف قرن.
وذكر تقرير لوزارة الصحة أن  ٪ 80من املرىض اليابانيني
خالل السنوات املاضية ،ماتوا باملستشفيات وبيوت رعاية
املسنني باملقارنة بنسبة  ٪ 50يف بريطانيا والواليات
املتحدة( .)5وقد شهد القرن العرشون ثورة يف مجال
طول العمر ،فقد ازداد متوسط العمر املتوقع عند املولد
 20سنة منذ عام  1950ليصل إىل  66سنة ،ومن املتوقع
أن يزداد عرش سنوات أخرى بحلول عام  ،2050وهذا
النرص الدميغرايف والنمو السكاين الرسيع يف النصف األول
من القرن الحادي والعرشين يعنيان أن عدد األشخاص
الذين تتجاوز أعامرهم  60سنة سيزداد من حوايل 600
مليون نسمة يف عام  2000إيل بليوين نسمة تقريباً يف عام

دراسات

 . 2050ومن املتوقع أن تزداد نسبة األشخاص املعرفني
بأنهم كبار السن عىل الصعيد العاملي من  % 10يف عام
 1998إىل  % 15يف عام  . 2025وستحدث أكرب زيادة
وأرسعها يف البلدان النامية حيث يتوقع أن يتضاعف
عدد السكان من كبار السن أربع مرات خالل الخمسني
سنة القادمة ،ويف آسيا واملحيط الهادي ،ستزداد نسبة
األشخاص املصنفني عىل أنهم من كبار السن من  8إىل
 % 15بني عامي  1998و ، 2025عىل الرغم من أنه ال
يتوقع أن تنمو هذه النسبة يف أفريقيا إال من  5إىل 6
 %خالل الفرتة ذاتها لتتضاعف مرتني بحلول عام 2050
 .ويف بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى،
حيث يتواصل الرصاع مع وباء فريوس نقص املناعة
البرشية(اإليدز) ومع املصاعب االقتصادية واالجتامعية،
ستبلغ النسبة املئوية نصف ذلك املستوى .ويف أوروبا
وأمريكا الشاملية ستزداد نسبة األشخاص املصنفني عىل
أنهم من كبار السن بني عامي  1998و 2025من  20إيل
 ،% 28ومن  16إيل  % 26عىل التوايل(.)6
بينام تشري بيانات األمم املتحدة إىل أنه لدينا من األسباب
الحيوية وامللحة ما يدعونا إىل أن نعاود النظر يف هذه
املسألة ،ذلك أن العامل يشهد تحوالً دميغرافياً غري مسبوق.
وبني  2002وعام  ،2050سيتضاعف عدد املسنني من
حوايل  600مليون إىل حوايل بليونني .ويف أقل من 50
سنة من  ،2002سيضم العامل ،للمرة األوىل يف التاريخ،
عددا ً من األشخاص الذين تتجاوز أعامرهم الستني أكرث
من عدد األشخاص الذين تقل أعامرهم عن الخامسة
عرشة( .)7يتضح مام سبق أن ما حدث من تقدم يف
مستوى الخدمات الصحية ذات املستوى الجيد والتحسن
يف مستوى املعيشة ،وارتفاع املستوى املعريف قد كان
له أثره يف اتجاه حجم كبار السن للزيادة عىل املستوى
العاملي ،وأن هذه الزيادة تلقي بالعبء عىل جميع
بلدان العامل يف القيام بإعداد ما يلزم لهذه الزيادة من
جميع النواحي ،كاملتخصصني يف مجال الرعاية ،واإلسكان
والطرق ،واملواصالت... ،إلخ ،مبا يحقق حياة آمنة لكبار
السن.
سمات كبار السن وسبل رعايتهم:

نتعرف عىل بعض السامت التي يتميز بها كبار السن
من حيث تنوع أعامرهم وقدراتهم الصحية ،والحاجات
واملتطلبات التي يحتاجونها لتحفظ لهم حياة آمنة داخل
أرسهم ويف املجتمع ،وتحقق لهم رعاية متكاملة.
حيث إن فئة املسنني ليست متجانسة ،فهي تنطوي عىل
فروقات من حيث العمر والنوع االجتامعي والوضع املايل
والحالة الصحية ،باإلضافة إىل الفروقات املتعلقة بالريف
واملدن .ويكمن أحد الفروقات املهمة يف الرشيحتني
العمريتني املتفرعتني عن فئة املسنني ،أال وهام رشيحة
"املسنني الصغار" وتشمل من عمرهم ما بني (70 – 60
سنة) ،ورشيحة "املسنني األكرب" وتشمل من عمرهم (80
وما فوق).
إال أنه عىل الرغم من كل التطورات الوقائية والعالجية
فاملسنون أكرث فئات املجتمع تعرضاً لألمراض ،وأقلهم
قدرة عىل العمل واملشاركة بكل أبعادها ،وإذا ما تفاعل

هذا مع انتشار البطالة والتهميش ومن ثم الفقر ،وتغري
وظائف األرسة ،وارتفاع تكلفة إشباع الحاجات ،فإن
ظاهرة املسنني تضحي مشكلة متثل احتجاجاً عيل الكفاءة
املادية للمجتمعات الرأساملية الصناعية التي تتوارى
أمامها الكفاءة االجتامعية والقيم اإلنسانية.
بالنسبة ألساليب رعاية وتأهيل كبار السن وهي :الرعاية
األرسية ،والرعاية املؤسسية الحكومية ،ودور الجمعيات
األهلية يف رعاية كبار السن .واقرتحت الدراسة ما ييل:
التنسيق املحكم بني املؤسسات الرسمية والجمعيات
األهلية الراعية للمسنني.
السعى إلعادة صياغة السياسات االجتامعية العربية.
اإلرساع بإعداد مرشوع قانون منوذجي موحد لرعاية
وتأهيل املسنني.
تبني خطة للرعاية الشاملة واملتكاملة لكبار السن من
قبل األرسة.
طرح رؤى عملية الحتفاالت الدول العربية بيوم املسن
العريب.
بخصوص دور األرسة يف رعاية املسنني ،فإن إقامة املسن
مع عائلته يف العامل العريب واإلسالمي ال يعد مشكلة يف
كثري من األحيان ،ألن تعاليم اإلسالم تحتم رعاية الكبار.
وتشري اإلحصاءات إىل أن معظم عبء رعاية املسنني
يقع عىل األرسة وبخاصة النساء .إال أنه ما زالت رعاية
املسنني غري مالمئة يف منطقة اإلسكوا ،فهذه الرعاية مبنية
عىل املساعدة أكرث مام هي مبنية عىل التنمية ،سواء
عىل املستوى الحكومي أو املدين .ويف هذا اإلطار ،تقوم
املؤسسات الخريية والدينية بدور بارز ،باإلضافة إىل ذلك،
فإن السياسات الخاصة باملسنني ليست موجهة إليهم
بشكل مبارش ،بل تكون يف الغالب مجزأة وغري متناسقة،
ويشكل املسنون يف تلك السياسات جزءا ً من حزمة
تغطي الفقراء وذوي اإلعاقة واألرامل ،وغريها من الفئات
املهمشة ،كام أنه ال وجود ألي مساندة توفرها الحكومة
لألرس التي ترعى مسنني.
القول إن كبار السن لهم مجموعة من السامت التي
يتميزون بها كاختالف أعامرهم وتباين قدراتهم الصحية،
وهذه الفئة لها متطلباتها من الرعاية الصحية واملعيشية
والرتفيهية بهدف تحقيق حياة آمنة لهم داخل أرسهم أو
يف دور رعاية املسنني ،مام يلقي باملسؤولية عىل املجتمع
واألرسة وبقية املؤسسات األخرى لتحقيق الرعاية
املتكاملة لهم.
توجهات خطة عمل مدريد تجاه كبار السن:

نتعرف باختصار عىل خطة عمل مدريد الدولية
للشيخوخة من خالل التوجهات ذات األولوية ،والتي
تتمثل يف كبار السن والتنمية ،وتوفري الخدمات الصحية
والرتفيهية يف سن الشيخوخة ،وكفالة تهيئة بيئة متكينية
وداعمة ،والتي تهدف إىل إدماج املسنني يف برامج
وعمليات التنمية يف املجتمع ،وتسعى إيل رضورة وصول
الخدمات الصحية للجميع مبا فيهم املسنون ،وأن تعمل
عىل توفري السياسات االجتامعية التي توفر بيئة متكينية
لهذه الفئة يف املجتمع.

كبار السن والتنمية:

تركز أولوية كبار السن والتنمية عىل رضورة العمل عىل
مشاركة هذه الفئة يف جميع جوانب املجتمع مبا يناسب
قدراتهم ،واالستفادة من خرباتهم ومهاراتهم لتعزيز
العملية التنموية يف الدولة ،وأن يتم توفري فرص عمل
لكبار السن ،وإرشاكهم يف العمل التطوعي لتحقيق ودعم
الذات لديهم.
توفير الخدمات الصحية والرفاه في
سن الشيخوخة:

تهتم هذه األولوية بأن تعمل الدولة عىل توفري
الخدمات الصحية والرفاه لكبار السن والعمل عىل أن
تصل هذه الخدمات إيل جميع الفئات أو تصل إىل أكرب
فئة عىل أقل تقدير ،وأن يتم إعداد املتخصصني يف تقديم
الخدمات الصحية واالجتامعية والنفسية لكبار السن.
كفالة تهيئة بيئة تمكينية وداعمة:

تعطي هذه األولوية اهتاممها من خالل العمل عىل
توفري الخدمات املرتبطة بطبيعة اإلسكان واملواصالت
التي تناسب تلك الرشيحة العمرية من املسنني ،عىل
أن يقوم بدعم األرس التي بها مسنون مالياً واجتامعياً
وصحياً ،باإلضافة إىل توفري التأمينات االجتامعية والضامن
االجتامعي لهم .خالصة القول ،لقد شهد القرن الحادي
والعرشون زيادة واضحة يف حجم املسنني ىف جميع دول
العامل ،وأصبح من املتوقع أن يكون العمر املتوقع هو 80
سنة تقريباً للذكور واإلناث ،وهذا سيرتتب عليه الكثري
من التغريات يف جميع الجوانب التي تحيط بهذه الفئة
العمرية ومتطلباتها الحياتية ،وبخاصة يف ظل التغريات
االجتامعية وأثرها عىل مؤسسات املجتمع ،مام يضع
مسؤولية مشرتكة عىل جميع مؤسسات الدولة الرسمية
وغري الرسمية يف رضورة أن تقوم بالتنسيق والتعاون فيام
بينها بهدف تقديم الخدمات والرعاية التي تكفل حياة
آمنة لهؤالء املسنني.
الهوامش والمراجع:

 - 1خالد الوحييش ،حول االبعاد الدميوجغرافية
والسكانية للمسنني يف الوطن العريب ،أبوظبي ،بحث
قدم الذروة «األرسة واملسن» التي نظمها جامعة الدول
العربية بالتعاون مع االتحاد النسايئ وصندوق الزواج،
 6-5ديسمرب  ،1999ص.4
 - 2اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا)،
موجز السياسات االجتامعية «تعزيز العدالة االجتامعية»
إدماج قضايا املسنني يف عملية التخطيط للتنمية يف
منطقة االسكلوا ،اورد الرابع 15 ،ينويو  ،2011ص.3
 - 3عبدالعزيز بن عيل الغريب ،مصلحة معاشات التقاعد
كمؤسسة ملامرسة مهنة الخدمة االجتامعية ،الشارقة،
مجلة شؤونن اجتامعية ،ع  ،64س 16جمعية االجتامعني،
شتاء 1999م 1420/هـ ،ص.73
 - 4خالد الوحييش ،مرجع سابق ،ص.8
 - 5محمد إبراهيم الدسوقي ،قلق ياباين عدد املعمرين،
القاهرة ،االهرام س ،125غ  17 ،41558سبتمرب ،2000
ص.1
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الدجال!
ُ
المشعوذ ّ

ُ
ّ
ْ َ
ّ
َ
«كذب المنجمون ولو صدقوا»  ...عبارة معروفة ،تتداولها األلسن ويرددها العامة من الناس في كثير من بلداننا العربية ،كلما فتحت أمامهم
َ
ّ
سيرة التنجيم والمنجمين ،والشعوذة والمشعوذين ،وحكايات قارئي أو قارئات البخت والفنجان والفال ،أو ضاربي «المندل» ،أو أولئك الذين
ّ
وطبهم ّ
ّ
ّ
الرخيص المزيف.
السيئة،
كواحد من عالجاتهم
يستخدمون التنويم المغناطيسي
ٍ
بقلم :وجيه حسن

لك ّن الغريب باألمر ،أ ّن الكثريين م ّمن يستهجنون
مثل هذه األمور ويرفضونها ،ويدينون تلك العمليات
ويسفّهونها ،يقعون ضحايا لها ويسقطون يف مهاويها
وأتّون نارها ،عن قصد أو غري قصد ،بل رمبا ينقادون
بأرجلهم ومبلء إرادتهم ،بشكل أعمى وجهل مطبق إىل
املن ّجمني واملشعوذين املحتالني ،إلنقاذهم من ورط ٍة
فُرِضت عليهم فرضاً ،أو من مشكلة عويصة دهمتهم
عىل حني غ ّرة ،و «يا غافل َلك الله».
«زرنطيطة .د ،ج 45،عاماً» ،كان واحدا ً من هؤالء
الصنعة البهلوانيّة
املشعوذين املحتالني ،ورث هذه ّ
عن أبيه ،وأبوه الذي قىض نحبه بأحد السجون،
ورثها بدوره عن والده الذي ارتحل عن هذه الفانية
بحادث اختناق ،بسبب استخدامه موا ّد غريبة يف مهنة
الشّ عوذة ،يصدر عنها روائح كريهة سا ّمة يف بعض
األحيان ،أو باألغلب األع ّم من األحيان ..وبهكذا مهنة
جاءت نهايته املحتومة! «زرنطيطة» كان ميارس مهنته
هذه ،يف مكتب جيّد الحالُ ،وضعت له الفتة مزركشة
بعنوان« :عيادة التداوي باألعشاب الطبية» ،وكان قد
استأجره «من الباطن» ،كام يُقال ،باسم شخص آخر،
منذ سنتني أو أكرث ،يف بناية فخمة وسط املدينة ،وكان
«خاصة الفتيات والنساء الغريرات امللتاعات»
الناس
ّ
وظل يعمل «بالعيادة
كل حدب وصوبّ ،
يقصدونه من ّ
الوهمية» هذه دون ترخيص قانوين ،إىل أنِ ادّعت
إحدى زبائنه ،بأنه طلب منها أ ْن تخلع «مش ّد الصدر»
ليضع فيه بعض املواد التي كانت عىل
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شكل بودرة ،وبعض املراهم املُطَ ِّرية ،وقال برصامة
حل مشكلة
وحسم (إ ّن هذه املواد جميعاً تعمل عىل ّ
العقم لديها حالً جذرياً ،وإنه لن مييض سوى أسابيع
حتى تشعر بأ ّن تبدّالت فسيولوجية جديدة ستظهر
عىل جسدها وعىل نفسيتها بآنٍ معاً ،وأ ّن شيئاً ما يتك ّور
يف بطنها ال محالة ،ولك ْن عليها أ ْن تخلد إىل ال ّراحة
كل « 15يوماً»
واالستلقاء ،وأ ْن تعاود زيارة العيادة ّ
بالتامم والكامل ،وذلك ملتابعة حالتها وتطوراتها أ ّوالً
بأ ّول)..
امرأة أخرى زارته ،طالب ًة منه معرفة مصري ابنتها
الوحيدة ،البالغة من العمر «16عاماً» ،والتي قيل عىل
لسان شهود عيان( ،إ ّن ثالثة أشخاص خطفوها من
الحي منذ أسبوعني ،مبرسيدس سوداء اللون إىل جهة
مجهولة ،وإنها قبل أ ْن تأيت لعيادته ،زارت مع زوجها
كل مستشفيات املدينة ملعرفة مصري ابنتهام الوحيدة،
ّ
لك ْن دون طائل ،كام أنهام فتحا بالغات عدّة يف عدد
من مراكز الرشطة وفروع األمن الجنايئ ،ملعرفة مآل
ابنتهم الصغرية ،لك ّن تح ّركاتهم وأسئلتهم جاءت كلها
ٍ
«حرث يف البحر أو رضب للهواء»).
مثل
زبونة ثالثة جاءت إىل عيادة «د .زرنطيطة» لتقول له:
إ ّن زوجها يخونها مع امرأة أخرى منذ مدة ،وقد نقل
إليها الكثريون من أهل الحي ،أنهم رأوهام باملطعم
الفالين ،أو شاهدوهام داخل سيارته الخاصة وهام
يف طريقهام إىل تلك املدينة الساحلية« ،حيث ميلك
«شاليهاً» هناك عىل البحر ،وأ ّن آخرين من أهل الحي
شاهدوا الزوج مع عشيقته بالحديقة الفالنية ،وقد

طلبت هذه الزبونة من «زرنطيطة» تبيان الحقيقة ،فام
كان منه إال أ ْن أحكم ِم ْزالج الباب ،وبدأ يعرض عليها
مقاطع إباحيّة كان قد ص ّورها بنفسه إلحدى ضحاياه
من النساء داخل عيادته عينها ،بقصد اإليقاع بها وإثارة
مثل هذه
مشاعرها الحس ّية ،قائالً لها« :إ ّن رؤيتك َ
املشاهد تعيد زوجك إليك بأقرب وقت ممكن ،أل ّن
شيئاً ما سيتح ّرك يف نفسه عن طريق التّخاطُر ،وينىس
الطري
عشيقته بنت الهوى إىل األبد ،ويعود إىل حضنك
ّ
الدافئ» ،وأقس َم لها بأغلظ األميان (بأ ّن زوجها «زير
بكل
ال ّنساء» راج ٌع إليها ال محالة ،وسيعود إليه رشده ّ
الصرب والتعقّل ،وأ ْن
تأكيد ،وعليها أ ْن تلتحف ببطانية ّ
تنتبه لزوجها مستقبالً ،وتحسن مراقبته ومعاملته بعد
لكل طلباتها ،وعليها أال
أ ْن يعود إليها مستسلامً راضخاً ّ
ألي من البرش ،أل ّن ذلك يعود
تبوح مبا جرى بالعيادة ٍّ
السحرية مفعولها متاماً)...
الوصفة
بالضر ،وتفق ُد
عليها ّ
ّ
فتاة أخرى يف عنفوان شبابها ،مل تتجاوز العرشين من
العمر ،زارته يف «عيادته» ،شارح ًة له بأنها أح ّبت ابن
الجريان حباً رومانسياً عاصفاً ،منذ عام أو أكرث ،لكنها
يجالس فتاة أخرى
الصدفة ،بأنه
فوجئت وبطريق ّ
ُ
بإحدى «الكافترييات» ،وكانا بحا ٍل عالي ٍة من االنبساط
والحب ،وهام يأكالن ويرشبان ويقهقهان ،وأ ّن َم ْن
ّ
يراهام من ز ّوار املكان يعرف من الوهلة األوىل ،بأنهام
عاشقان ُمولّهان ،وأنها اهتدت إىل «عيادته» عن طريق
صديقة لها ،ألنها تريد حقيقة أ ْن يعود حبيبها إليها،
بأقرب وقت ممكن ،فهي تح ّبه ومتوت من أجله ،وأنها
بسببه حاولت االنتحار أكرث من مرة ،لكنها تردّدت رأف ًة

به وبأ ّمها العجوز املريضة منذ سنوات.
كان معظم زبائن « د .زرنطيطة» من النساء
والفتيات عىل هذه الشاكلة« ،عىل حني كان مرتادو
وكل منه ّن تحمل
عيادته من ال ّرجال قلة قليلة»ّ ..
يف بؤرة قلبها ومشاعرها ،مشكلة من نوع خاص،
معي ،تأيت إحداه ّن ويف قاموس تفكريها،
وبنكهة وجع ّ
أ ّن الخالص مام هي فيه إمنا سيت ّم عىل يد املنقذ
«زرنطيطة» وحده ،فهو املالذ الذي يقصده الكثريون،
الحل
ويطرقون باب «عيادته» بخشوع وته ّيب ،وأ ّن ّ
والربط ال يتحققان إال عىل يديه ،فهو مف ّرج الكرب،
محقق اآلمال
وطبيب اآلهات ،وأنه
و ُم ْب ِعد الهموم،
ُ
ُ
والصخات ،ومعي ٌد األزواج
ّموع
د
ال
وماسح
َسات،
ّ
ُ
وامل َ ّ
أي مشكلة
إىل الزوجات ،والزوجات إىل األزواج ،وحالل ّ
شخصية مهام كانت معقدة ،أو حتى مستحيلة ،حسب
تعبريه الذي يردده دامئاً عىل مسامع زبوناته من
الجنس اللطيف ،و»الغريق يتعلق بقشّ ة ولو كانت
تافهة» أمالً بالنجاة ،كام يردّد العامة.
بكلامته الساحرة العجيبة ،املعجونة بأفانني ال ّرياء
والدّجل والدّهاء والليونة ،كان يوهم زبوناته بقدرته
حل مشكالته ّن العائلية أو العاطفية،
الخارقة عىل ّ
بل وإيقاع أعتى الرجال وأكرثهم خيانة يف الشباك
لو أرادت إحداه ّن ذلك ،وهو ما كان يدفع بهؤالء أي
«النساء والفتيات» ،إىل تصديق كالمه امل ُط ْم ِئ املعسول،
وقد ج ّر الكثريات للوقوع يف مستنقعه القذر ،وأوحال
تهومياته الكاذبة ،وجشعه املادي الذي ال يرحم ،ضارباً
أي
مبهنته السخيفة هذه ّ
كل القوانني والترشيعات ،دون ّ
أي حساب ملآيت املستقبل،
وازع من خلق أو ضمري ،أو ّ
ولعيون الساهرين عىل أمن الوطن واملواطن .وكثريا ً ما
كان «زرنطيطة» ،يلجأ إىل تنويم زبوناته «من النساء
والفتيات» ،تنومياً مغناطيسياً ومامرسة الجنس معه ّن،
والسبات،
وه ّن عىل تلك الحال من الغياب والتخدير ُّ
كل هذه اللقطات املح ّرمة
بل والقيام بتصوير ّ
بكامريات خفيّة مخبّأة بإحكام ،بقصد ابتزازه ّن ابتزازا ً
مادياً وغري مادي ،حسب اعرتافاته التي أدىل بها فيام
املختص ،بعدما قُبض عليه متلبّساً
بعد ،أمام القضاء
ّ
بالجرم املشهود ،فقد أفاد «بأ ّن امرأة يف ربيعها التاسع

عرش،
لجأت
إليه كغريها من النساء
والفتيات ،لطلب معونته ومساعدته
يف مسألة عائلية  -حيث كان زوجها قد تز ّوج
رسا ً بإحدى ال ّراقصات ،التي تع ّرف إليها ذات ليلة
ّ
يف أحد املقاصف الليلية ،كام حدثها بذلك بعض
أصدقائه املق ّربني  -فام كان من «زرنطيطة» إال أ ْن
قام بتصويرها وابتزازها ومامرسة الجنس معها مرات
عدة ،قبل أ ْن يصل أم ُرها وحكايتُها إىل مسامع أهلها،
فقام أحد إخوتها بذبحها انتقاماً لرشف العائلة ،وحني
تو ّجه القاتل لالنتقام من املشعوذ «زرنطيطة» ،كان
هذا األخري قد قُب َِض عليه من قبل أصحاب «العيون
الساهرة» منذ أيام متلبّساً بجرائم متعددة ،وأنه أصبح
ّ
اآلن سجيناً خلف القضبان يقيض محكوميته الطويلة،
يجرتّ آالمه ،يبيك ِب ُح ْرق ٍة بالغ ٍة عمره التّافه الضائع ،الذي
«نسياً منس ّياً» .ويوم دهم عنارص الرشطة
صار اليوم ْ
عيادة «الدكتور» املشعوذ بعد جملة من البالغات
والشكاوى من بعض الرجال والنساء ضده ،عرثوا
عىل أوراق وثبوتيات وصكوك لزيجات ُع ْرفية مزيّفة،
الشع والقانون وال ُع ْرف االجتامعي ،إضافة
بعيدة عن ّ
لكامرييت تصوير فوري وكامريا فيديو «ديجيتال» وعدد
من األجهزة األخرى واألدوات واملواد الخام والبودرة
والبخور واألعشاب الغريبة وح ّبات ال َودَع ،وأكياس
السبحات املل ّونة وبعض ِخ َرق من
فيها طحني وبعض ّ
قامش وأنسجة مزركشة ،وبعض الكتب امل ُطل َْس َمة،
«وكل هذه األشياء تعترب
صورة وملفوفةّ ،
وأوراق َم ْ ُ
من مستلزمات مهنة الدّجل واالحتيال والشّ عوذة»،
وأفالم جنسية خليعة منفّرة ،كان عىل ما يبدو يحاول
«زرنطيطة» بواسطتها إثارة النساء والفتيات اللوايت
يلجأْ َن إليه طلباً للمساعدة يف عدد من الحاالت ،قبل
أ ْن ميارس معه ّن التنويم املغناطييس والشعوذة ،ومن
ث ّم الجنس ال ّرخيص ،البارد ،املُبْتذَل ،الخارج عن نقاوة
القيم واملبادىء واألمور الرشعية« ...زرنطيطة» اآلن

يقبع
هناك
خلف الجدران
الشاهقة
اإلسمنتية
املعوج،
تفكريه
كظلمة
املظلمة
ّ
وعقله السفسطايئ ال ّرخيص ،ونفسه
األ ّمارة بالسقوط ،وفلسفته الغوغائية غري
املثمرة ،يبيك ب ُح ْرق ٍة حارقة عمره املتهالك ،ونفسه
املتهاوية التي أوردته موارد الحيلة والدّنس والدّجل،
العناً هذه املهنة ِ
الوض ْيعة امل ُبتذَلة ،مهنة أبيه وجدّه،
قبل ...يقول شاعر عريب قديم:
وج ّد جدّه من ُ
َ
َ
ّ
َ
فس
ن
ال
ه
د
قيا
َت
ك
ل
م
ن
م
ف
ها
ب
ذ
َ
ْ
ُ
ْ
ّ
نفسك ه ْ َ
«عليك َ
ُ
عاش الدَّه َر َم ْذ ُموما»  ...كذلك مل يحسب «زرنطيطة»
َ
رصفاته ال ّرعناء ،يقول أحد الدارسني:
وت
أعامله
عواقب
ّ
« َم ْن مل يك ْن ل ُه نظ ٌر بعيد ،يك ْن ل ُه ح ْز ٌن قريب»،
وهذا ما جرى لـ «د .زرنطيطة» ،و»عىل نفسها َج َن ْت
براقش» ...وكذلك وألنه عديم البرص والبصرية ،فهو مل
وبكل تأكيد  -من قراءة فحوى اآليتني
يتمكن يوماً ّ -
الس َح َرة قال لهم موىس ألقوا ما
الكرميتنيّ :
(فلم جاء ّ
ِ
فلم ألقوا َ
السح ُر
أنت ْم ُملقون* ّ
قال موىس ما جئت ْم به ّ
عمل املُف ِْسدين*)،
صلح َ
ي
ال
ه
الل
ن
إ
إ َّن الل َه سيبطلُه
َّ
َ
ُ ُ
«سورة يونس» – «اآليتان  »80-81والكثري الكثري
من اآليات الكرمية التي تحذّر من االنقياد وراء
الس َح َرة والدّجالني ،واالبتعاد عن ِحيَلهم وأحابيلهم
ّ
وخزعبالتهم وط ّبهم ال ّرخيص ،إ ْذ كان «زرنطيطة» يف
أعامله االحتياليّة الدّجليّة يجهل قول أحد البلغاء« :إذا
فاضعف يف
ضعفت
قويت فاق َو عىل طا َع ِة الله ،وإذا
ْ
َ
َ
معصي ِته»...
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البريئة و«الحليوة»
ً
ً
امتاز بالوسامة وحسن الطلعة بين من هم في مثل ً سنه  ..تسرب من التعليم مبكرا فعمل في مزرعة في قرية تبعد عن مسقط رأسه كثيرا،
كان كثير التطلع إلى مرآة في حجرته البسيطة مزهوا بذاته  ..سهراته كانت أمام تلفاز قديم فتح أمامه نوافذ متعددة ،ومن األفالم العربية
حفظ أغلب حوارات أبطالها ،خاصة في عالقتهم النسائية  ..أصبح لديه رصيد من كلمات الغزل التي ما إن يلقيها في مسامع أحد من الجنس اآلخر
إال وكان لها مفعول الخدر في األطراف بعد األذان ،رغم شطف معيشته كان ال يخرج بالطريق العام في محيط عمله إال وقد ارتدى مالبسه في
تأنق والحظ بريق شعره وكسرات كي مالبسه ولمعة حذائه الذي أوشك على االهتراء ..

يتشمم نفسه قبل الطلعة بعد أن يلقي عىل نفسه
بزخات من عطر رخيص  ..إذا مىش رأيت الثقة
يف مشيته رافعاً رأسه قليالً إىل أعىل مزهوا ً بذاته
 ..يخيل نفسه مرات متقمصاً أدوار الفتى األول يف
عروض سينامئية متهالكة ،أغرم باملسلسالت الرتكية
ففيها من التأنق والعالقات املتضاربة ما يشبع فيه
حاجة.
اهتــم أن يكــون محــط أنظــار الفتيــات يف القريــة
التــي يعيــش فيهــا ،اســتطاع رغــم التقاليــد أن يوقــع
يف حبائلــه فتيــات صغ ـرات برجولتــه الباديــة التــي
يعلــم هــو وهــو وحــده أنهــا رجولــة زائفــة  ..كانــت
مقابالتــه بهــن رسيعــة يلقــي يف آذانهــن معســول
الــكالم ومــا أن يشــبع شــيئاً يف نفســه يعــد إىل حجرتــه
يجــر وراءه ملحــات زهــوه ،خالعــاً ثيــاب التمثيــل
يرتبهــا بعنايــة اســتعدادا ً لطلعــة قادمــة  ..رمبــا فتــاة
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جديــدة كل حســب ظروفــه ،يدخــر مــن قوتــه يك
يبــدي ملحــة ســخاء مــع أى صيــد جديــد ،تعــددت
عالقاتــه واســتطاع بحريتــه أن يباعــد بــن مواعيــد
اللقــاءات حتــى اليقــع صــدام بــن لقــاء إحداهــن
بأخــرى ،ولــو مصادفــة.
اســتمرت هزليــات عالقاتــه حتــى كان يومــاً وقــف
معــه يشــري بعــض لفافــات التبــغ التــي يحــرص عــى
اســتبدال علبتهــا بأخــرى مــن ذوات الســعر املرتفــع
يحتفــظ بهــا خاليــة لــزوم بقايــا األبهــة حتــى يتباهــى
حــن إخراجهــا أمــام صيــد جديــد ،فالصــورة عنــده
تكمــل مبعســول الــكالم مخلوطــاً بنفثــات دخانيــة،
فــكل أبطــال أفالمــه هكــذا يتعايشــون ،يف ذلــك
اليــوم الــذي بــدت فيــه فتــاة يف رقــة أوراق الــورد ..
حباهــا اللــه بجــال فطــري اعتنــت بــه  ..واشــتهرت
بــن قريناتهــا برقــة الصــوت وعذوبــة الكلمــة ورهافــة
الحــس  ..كانــت قــد ســمعت كثــرا ً عــن ذلــك

(الحليــوة)  ..الــذي فــن الكثـرات مــن أقرانهــا ،كانــت
ترقــب مــن بعيــد منهــن باكيــة نتيجــة إنهــاء العالقــة
مــع الحليــوة  ..واملبتســمة املتــوردة الباديــة يف عالقــة
جديــدة مل تحســن منهــن أحــد ،ولكــن كانــت تكتــم
ضحكاتهــا يف تعجــب ،وتســتمتع يف نفــس الوقــت
بنــاذج مــن أهازيــج الحليــوة يف آذان الصغ ـرات.
اعتــادت أن تســر يف طريــق ثابــت ال يتغــر محتضنــة
حقيبــة كتبهــا وكأنهــا تخفــي عــن األنظــار مالمــح
أنثويــة تحســدها عليهــا الكثــرات  ..تصــادف يف
نفــس الطريــق أن وقــف الحيلــوة مصادفــة عنــد أحــد
الباعــة لتتالقــي أربــع عيــون معــاً  ..للمــرة األوىل
هــي بهرتهــا وســامته واعت ـزازه بذاتــه ونظراتــه التــي
أحاطتهــا طــوالً وعرض ـاً رغــم قــر مدتهــا.
هــو :ارتعــد داخليــاً ألول مــرة بفعــل املغناطيســية
اللحظيــة  ..تقــدم  ..ألقــى ببعــض كلامتــه ســارت يف
طريقهــا ..مل تعــره بــاالً وإن كانــت آذانهــا قــد تركــت
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راحتهــا تتبعــه تلــك الهمســات  ..ابتعــدا عــن زحــام
املــارة قلي ـاً  ..التفتــت إليــه ،صدتــه بكلــات رقيقــة
وصــوت عــذب وانطلقــت .
تعمــد أن يكــون يف مــكان قريــب عنــد مواعيــد
ان ـراف املدرســة ،تعلــق بهــا  ..تعــددت محــاوالت
التقــرب  ..وتعــددت معهــا صــور الصــد مــن الربيئــة،
اســتمر بخربتــه يف اإللحــاح حتــى النــت ودخــل لهــا
مــن مدخــل آخــر  ..معهــا ســيكون إنســاناً آخــر،
أعطتــه أذنهــا  ..اعتــذر لهــا عــا ســمعته مــن
ســرته مــع األخريــات  ..أعلــن توبتــه مشــافهة عــى
مقربــة مــن أذنهــا  ..ســمعت  ..اســتدارات  ..وبــدأت
العالقــة  ..مقابــات مســتمرة تحولــت معهــا الربيئــة
إىل عاشــقة وترمنــت مــع نفســها بقصائــد الغــزل
وأغنيــات املحبــة ،األغــرب أن الحليــوة شــعر وألول
مــرة بعاطفــة حقيقيــة واســتغنى بلقــاءات الربيئــة
مــن عالقــات كانــت مجهــزة ســلفاً أو يف طريقهــا ...
عــن ثالثــة رصــدت العاشــقني مــن مــكان بعيــد
 ..اقــرب الراصــد بحــذر حتــى تأكــد مــن شــخصية
الفتــاة  ..إنهــا إحــدى بنــات قريتــه ،نقــل صــورة
األيــدي املتشــابكة والهمــس الخافــت إىل شــقيق
الفتــاة  ..اســتدعى أختــه ،صارحهــا  ..أنكــرت  ..ضغــط
عليهــا أرصت فكلــات (الحيلــوة) أصمــت آذانهــا
عــن كل نصــح  ..هــدد األخ شــقيقته بــأن بإمكانــه
أن مينعهــا مــن الدراســة  ..اســتحلفته بأنهــا يف نهايــة

الصــف الثــاين عــر  ..طلــب منهــا التعهــد بالكــف
عــن أى ســلوك يشــن األرسة ويشــينها  ..قابلــت
(الحليــوة) يف اليــوم الثــاين قصــت عليــه مــا جــرى
 ..طأمنهــا  ..هدأهــا  ..رجعــت إىل منزلهــا متــوردة
الخديــن  ..ال حظــت زوجــة أخيهــا ،ســألتها ..أجابتهــا
يف كلمــة :إنــه الحــب ومــاذا أفعــل  ..نصحتهــا ولكــن،
ولكــن نقلــت مــا كان إىل األخ الــذي أوســع شــقيقته
رضب ـاً مربح ـاً خــرج األخ إىل مقهــى القريــة  ..صديــق
مقــرب لــه الحــظ تغــره  ..قــص عليــه األمــر ..
نصحــه الصديــق أن يواجــه (الحليــوة) .متــت املقابلــة
لكــن غــرور الحليــوة جعلــه يلفــظ بكلــات صكــت
أذين الشــقيق وكأنهــا صفعــة ال مثيــل لهــا  ..فاتــح
الشــقيق ابــن عــم لــه ســبق أن طلــب يــد الربيئــة
وأُرجــئ الطلــب كونهــا تــدرس ،وأشــار بأنــه يخــى
عــى شــقيقته  ..فهــم ابــن العــم التلميــح فأعــاد
طلبــه  ..وافــق الشــقيق وعــرض عــى الربيئــة األمــر
 ..أرعــدت وأزبــدت رافضــة  ..علــم ابــن العــم ســبب
الرفــض مــن الشــقيق تلميحــاً ،وعــى مائــدة غــداء
أعــدت ،قــال الشــقيق :نكمــل الــزواج بــس يل طلــب
واحــد قــال ابــن العــم :وأنــا جاهــز .أجــاب الشــقيق:
هــذا (الحليــوة) البــد وأن نخلــص منــه فــا زالــت
صفعتــه الكالميــة تــرن يف أذين  ..وافــق ابــن العــم
يف كلمــة واحــدة «بســيطة»  ..قــررا معــاً التخلــص
مــن (الحليــوة) معلنــن أنــه مهــا كان فهــو غريــب

عــن القريــة بعيــد عــن مســقط رأســه ..يســافر إىل
بلدتــه مــرة كل أســبوع أو أســبوعني ،فــإذا غــاب فمــن
يســأل؟ ثــم إن األمــر ســيتم ونلقــي بــه يف مــكان
أقــرب لقريتــه أو أي مــكان مهجــور ف ُينــى حتــى
تضيــع مالمحــه  ..قــال ابــن العــم «هيــه اتفقنــا»  ..يف
كلمــة ســمعها والشــيطان يرقــب (اتفقنــا) ،يف الليلــة
املوعــودة تربصــا بالطريــق الــذي اعتــاده (الحليــوة)
مــن وإىل املزرعــة التــي يعمــل بهــا .. ،ظهــر (الحيلــوة)
حام ـاً حاجياتــه اليوميــة عائــدا ً ملســكنه  ..الطريــق
ممهــد أمامــه  ..األنــوار متباعــدة  ..اقــرب مــن مــكان
اختبــاء املرتبصــن لــه  ..ســمعاه يرتنــم بأغنيــة عاطفية
واقع ـاً باســم محبوبتــه املرتبــص لــه ذويهــا  ..همــوا
بالبــدء يف تنفيــذ مــا اتفقــوا عليــه  ..أمســك ابــن العــم
بيــد الشــقيق ضاغطــاً  ..مــا إن والهــم (الحليــوة)
ظهــره حتــى انقضــا عليــه  ..فوجــئ الحليــوة  ..قيــدا
يديــه بحــل أعــداه  ..توســل إليهــا أن يــركاه  ..أبــرزا
شــخصيتهام إليــه  ..عرفهــا وعدهــم أن يــرك القريــة
ومــا حولهــا إن تــركاه  ..أجابــوه يف نفــس واحــد «:بــل
تــرك الدنيــا كلهــا» وملعــت ســكني مــن بــن ثيــاب
الشــقيق و(مطــواة) معكوفــه بــن يــدى ابــن العــم
 ..قــال الحليــوة  ..إذا كان عــى الــرف (أتزوجهــا).
اندفعــت ســكني األخ إىل قلــب الحليــوة واندفــع
صنبــور الــدم املتدفــق  ..مل يرحــم الشــقيق وال ابــن
العــم قطــرات الحليــوة  ..ويــداه ترتفــع وتهبــط ..
همــدت حركــة الجثــة بعــد طعنــات هنــا وهنــاك.
خرجــت ســكني الشــقيق وابــن العــم قاطــرة دم ـاً.
ســحب الرجــان الجثــه ملســافة طويلــة  ..خلعــا مــا
يلــوث مــن ثيابهــا بــدم القتيــل  ..ولفــا الجثــة لف ـاً
محك ـاً بتلــك املالبــس  ..ابتعــدا بالقتيــل ســحباً إىل
مــكان ثــان عــى مشــارف قريــة مجــاورة  ..دفنــا
الجثــة  ..كانــا يأمــان أن يعــودا قبــل الفجــر إىل
بيوتهــم  ..لبســا ثيابــاً أخــرى  ..تخلصــوا مــن أي
ملــوث بــدم ومتــر األيــام بطيئــة  ..ويــأيت دور القــدر
الكاشــف لــكل غــدر  ..شــباب قريتــن متجاوريــن
عقــدوا مبــاراة للكــرة  ..وارتضــوا حكامًمنهــا  ..مــع
رضبــة طائشــة طــارت الكــرة إىل بعيــد  ..صفــر الحكم
(أوت) اندفــع شــاب إلحضــار الكــرة  ..تعــرت يــده
بيــد أخــرى بــرزت مــن تحــت الجثــة  ..تــم التعــرف
عليهــا ،بالتقــي والتحــرى أمكــن الوصــول إىل الجنــاة
 ..دخلــوا محبســهم انتظــارا ً لحكــم عــادل ،متعجبــن
لرسعــة كشــف الجرميــة تاركــن الربيئــة تــذرف دمعهــا
عــى األخ وابــن العــم والحليــوة.
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دراسات

الشائعات
فى المجتمع

كالنار فى الهشيم
المجتمعات بشكل
مجموعة األخبار الزائفة التى تنتشر في
ً
تعرف الشائعة بأنها هي الخبر أو ً
سريع ،والتي تتداول بين العامة ظنا منهم على صحتها ومصداقيتها ،ودوما ما تكون تلك
المصدر
األخبار شيقة ومثيرة لفضول المجتمع والباحثين ،وتفتقر هذه الشائعات عادة إلى
ً
الموثوق منه الذي يحمل أدلة على صحة األخبار ًالتى تتناقلها ،هذا وتمثل تلك الشائعات جزءا
ً
كبيرا للغاية من المعلومات التي نتعامل معها ليال ونهارا.
إعداد /رضا إبراهيم محمود

كل شائعة لها جمهورها الخاص

إن الشائعات ليست كلها منترشة ىف أوساط املجتمع
بشكل عشوايئ ،وإمنا لكل شائعه جمهورها الخاص
وزبائنها الدامئني  ،فعىل سبيل املثال ال الحرص تنترش
الشائعات التى تختص بالنظم املالية مثل ارتفاع سعر
الدوالر أو انخفاضه بصورة أساسية ىف مجتمع رجال
األعامل وبني أولئك األثرياء الذين يخشون تأثر ثرواتهم
وأمالكهم وأرصدتهم بلنخفاض أو بلرتفاع األسعار ىف
األسواق والبورصات العاملية .
والشائعات املتصلة بتعديالت يف قوانني التجنيد أو
يف رضائب الدخل ،أو تلك التي تتعلق بخطط التطور
العمراين ،إمنا تنترش بصورة أرسع وأوضح بني الفئه التي
من املحتمل أن تتأثر بها جدياً ،وعن الطلبة وتالميذ
املدارس والجامعات ،فهم يتطلعون دوما اىل سامع أخبار
عن اإلجازات أو العطالت.
واملالحظ أن الشائعات يكرث انتشارها بني األوساط
العاملية والطالبية لسهولة التأثري عليهام ،خاصة وأن
الطلبه يشكلون أنسب األوساط وأخصبها الذى تنترش
خالله الشائعة ،وذلك نظرا ً ملا لدى الطالب بالذات من
اندفاع عاطفي جياش وراء أية أحداث قد تستجد .
من أسباب ترديد الشائعات

ويرجع البعض أيضاً أسباب ترديد الشائعات إىل انعدام
املعلومات وإىل ندرة األخبار بالنسبة للشعب ،ومن
هنا فهم ينادون برضورة تزويد الشعب بجميع األخبار
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التفصيلية والدقيقة املمكنة ،حتى يكون عىل بينة
مبا يدور حوله من أحداث وأعامل تؤثر عىل حياته
ومستقبله ،كام أن الشائعات تنترش بصورة أكرب يف
املجتمعات غري املتعلمة أو غري الواعية ،وذلك لسهولة
مترير األكاذيب عليهم دوما ،وادارا ً ما يسألون عن مصدر
لتوثيق ما يتداولونه من معلومات.
حيث إن املجتمع الجاهل يكون بيئة خصبة ومناسبة
متاما لرتويج الشائعات ،كام أن عدم وجود الطرف املخول
بالرد عىل شائعة معينة يزيد لهيبها ويبعد عنها الشكوك
واألقاويل ،ويف نفس السياق فإننا نجد أن انتشار وسائل
االتصاالت الحديثة املتعددة ،والتى تعد سبباً هاماً للغاية
يف انتشار الشائعات ،فهي تقوم بنرش كم هائل من
املعلومات يف وقت يسري جدا ً ،وبأسهل ما يكون .
تنبع من عدة أهداف وم َارب

ال يخفى عىل أحد من أن إثارة الشائعات تنبع من عدة
أهداف ومآرب وتتنوع هذه األهداف متاشياً مع مبتغيات
مثريوها ،فمنها ما هو مادي يقصد من ورائها (تحقيق
األرباح) وجني األموال ،ومنها ما يكون معنوياً يقصد من
ورائها تحطيم النفسية وزعزعة العقائد ،ومنها أيضاً ما
يكون خلفه أهداف سياسية ،وهي أهداف تسعى دوماً
إىل القضاء عىل كافة طوائف املجتمع ومستقبله وتدمري
ثقته بذاته ،وغايتها الرئيسية تبنى عىل شل عقل الخصم
وتفكريه ،وتحطيم نفسيته وهدم أساس معنوياته وبث
اليأس فيها ومتزيق مكونات الشخصية من خالل بث

,,

دراسات

المجتمع الجاهل
يكون بيئة خصبة
ومناسبة تماما
لترويج الشائعات

وترويج العديد من الشائعات واألفكار الهدامة .
الشائعة تسعى لتحطيم المعنويات

إن الدراسات املتعلقة بالعوامل التي تساعد عىل الحرب
املعززة للمعنويات ،قد حددت رصاحة عىل بلوغ
أهدافها باالندحارات العسكرية التي تجعل سكان البلد
املندحر مستعدين نفسياً لقبول أية شائعة مع اقرتاب
نهاية الحرب ،ومبا يدفع السكان لألخذ بتوجيهات قطاع
االحتالل ،ألن الشائعة تسعى إىل تحطيم معنوياتهم،
وبالتايل تهيأتهم نفسيا لقبول أية فكرة ثم تشجيعهم عىل
تنفيذها ،عىل أن يكون الغرض من ذلك ترويج معلومات
وآراء وفق تخطيط معني بقصد التأثري عىل عقول ومشاعر
وأعامل مجموعة معينة من البرش لغرض معني ،وهي
أحد أسلحة الحرب الحديثه (الحرب النفسية الفتاكة).
وخري مثال عىل ذلك ما حدث عقب حرب 1967م عندما
أشاعت الدعاية اإلرسائيلية وقتها بأسلوب دعايئ مهول
حجم الخالفات بني القادة العرب ،قاصدة من وراء ذلك
تفريق الشمل العرىب وإثارة الخالفات والدسائس فيام
بني القاده العرب.
تصنيف الشائعات وتقسيمها

قامت محاوالت عدة من جانب كثري من الباحثني
لتصنيف الشائعات وتقسيمها ،ولكنهم ما لبثوا إال أن
اختلفوا حول األسس التي يبنى عليها ذلك التقسيم
 ،فالعالقات االجتامعية بني الناس متشابكة والدوافع
الذاتية متباينة من مجتمع آلخر ،ومن هنا نرى أن

من الصعب وضع تصنيف عام للشائعات بحيث ميكن
تطبيقه عىل أي مجتمع ،أو ليكون قاعدة عملية يعول
عليها حتى وإن أعطى للباحث أو الدارس الخيوط
التي تساعده يف تفهم املوضوع ،ذلك الختالف الزاوية
التي يقف عندها الباحثون دوماً ليكون مثار االهتامم
املوضوع الذي تعالجه الشائعة ،أو من خالل الدافع الذي
وراءها أو معيار الزمن أو اآلثار االجتامعية عىل الشعب
سواء كانت ضارة أو مفيدة أو سلبية ،كام جرت محاوالت
الستخدام معيار الوقت يف مجال تصنيف الشائعات
وتقسيمها إىل ثالثة أنواع  ،فهناك (الشائعة الزاحفة)،
وهي التي تروج ببطء ويتناقلها الناس همساً ،وبطريقة
رسية تنتهي يف آخر األمر إىل أن يعرفها الجميع.
وهناك (شائعات العنف) ،وهذه تتصف بالعنف وتنترش
ىف املجتمع كانتشار النار يف الهشيم  ،وهذا النوع من
الشائعات يغطي جامعة كبرية للغايه يف وقت قصري .ومن
منط هذا النوع تلك التي تروج عن الحوادث والكوارث
أو عن االنتصارات الباهرة أو الهزائم يف أوقات الحروب
واملواجهات العسكرية .
نقاط وقواعد لمواجهة الشائعات

إن ملواجهة الشائعات نقاطاً وقواعد تقوم يف الواقع
عىل مالحظات فنية ميكن االسرتشاد بها يف السيطرة عىل
الشائعات ،وسيجد الذين يحاولون محاربة الشائعات
فائدة كبرية يف اتباعها ،أولها اإلميان والثقة بالبالغات
الرسمية.الثقة يف القادة والزعامء تعد أمرا ً جوهرياً يف
مقاومة الشائعات ،فقد يتحمل الناس الرقابة عىل النرش

أو نقص املعلومات ،بل قد يحسون أن ما يسمعونه ليس
إال أكاذيب غري صحيحة إذا ما كانت لديهم ثقة بقادتهم.
التسكع وامللل والخمول والبطالة ،تعترب من أخصب
امليادين وأصلحها لخلق الشائعات وترويجها ومن ثم
تصديقها ،حيث إن العقول الفارغة ميكن أن متتلئ عن
آخرها باألكاذيب واملهاترات ،األيدى املعطلة تخلق ألسنة
الذعة وحادة ،لذلك ينبغي القول بأن العمل واإلنتاج
وشغل الناس مبا يعود عليهم بالنفع ،يساعد إىل حد كبري
يف مقاومة الشائعات والتغلب عليها .
ودوماً ما تكون الشائعات الهجومية املسمومة نتيجة
دعاية العدو ،أما من يقوم برتويجها فهم أولئك الذين
يعتربون أعدا ًء للوطن أو الذين يطلق عليهم سياسياً
بـ (الطابور الخامس) ،ولذلك فإن النجاح يف كشف
دعاية العدو بطريقة سهلة وواضحة ،ومحاربة مروجي
الشائعات بكل وسيلة لهام دعامتان أساسيتان يرتكز
عليها تخطيط مقاومة الشائعات .
المصادر

 وسائل ترويج الشائعات ودور أجهزة األمن ىف مواجهتها /لواء فؤاد عالم
 /جامعة نايف للعلوم األمنية ( 1990م ) .
 معركة الكلمة واملعتقد  /الحرب النفسية – صالح نرص/دار القاهرة للطباعة والنرش ( . ) 1972
http://en.wikipedia.org/wiki/Rumor
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140225/
Con20140225680039.htm
العدد ( ) 2

نوفمبـــــر

2014

61

محطة شعرية

يا وطن لبيه
يا وطن لبيه حنا للندى سقنا الجياد

وإحتزمنا فالعتاد ولك نلبى مخلصين

نرسل سهوم المنايا في حنايا كل عاد

يوم

الوافيين

يا فخر خدمة بالدي يالنشاما يالعماد

ياجنودٍ للصعاب وللشرف هم ماضيين

يا بواسل يالرجال اللى عليهم لعتماد

عونك إحنا يا خليفة لك نلبي طايعين

ال يهمك يا وطنا دام نحنا لك سناد

نحن كلنا لك جنودٍ ترخص الغالي الثمين

وفي الثرى نكتب بدمنا للوطن حنا عماد

للناظرين

لجل

نادانا

تبقى

شعر /عبداهلل سباع
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المنادي

يا

وطنا

يالرجال

جنة

محطة شعرية

حلم الطفولة
إنتى

وحلم

الطفوله

فالرضاع

إخوان

إعداد  :سلطان العامري

كبرتي من كبر حلمي وفديتك أجمل سنيني
رسمتك في رياض العمر زهره با اجمل األلوان
ورسمتك في دجى عمرى شعاع تراقبه عيني
وكتبتك من حروف الشعر كلمه في صدى الوجدان
وعقب ما صرتي الكلمه نويتي بعنف تمحيني
أنا توني عرفت إني معك فيما مضى غلطان
مشيت بدربك العاثر وأنا أدري فيه يشقيني
فداك اللى خذيتي وإنسى كل ما كان
أنا ما جيت لك أخذ وناطر منك تعطينى
بخطوات تتابع تاهت العنوان
أنا جيتك
ٍ
شعور اللى إنقتل حلمه على دربك يوديني
شعور اللى إنحرم بكره وحس بلوعة الحرمان
شعور بآخر أنفاسه وأبي منك تودعيني
ٍ
خسارة إنك رضيت حلم مات بزحمة النسيان
تالشى مع شروق الشمس كل ما بينك وبيني
شعر /مبارك الدردا المري
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ركن المالعب
إعداد :حسن المنصوري  -تصوير  :محمد مطر

فيصل بن صقر القاسمي يشهد تخريج  450العبًا والعبة في التايكوندو

شــهد ســمو الشــيخ فيصــل بــن صقــر القاســمي الحفــل الــذي
نظمــه مركــز الخيــاوي للتايكونــدو والكاراتيــه مبناســبة
اختتــام برنامجــه الســابع للتايكونــدو للعــام  2014بقاعــة
املركــز الثقــايف يف رأس الخيمــة وبــدأ الحفــل بوصــول الراعــي
وعــزف الســام الوطنــي ،ثــم ألقــى مديــر املركــز خميس راشــد

الشــمييل كلمــة شــكر فيهــا ســمو الشــيخ فيصــل بــن صقــر
القاســمي عــى دعمــه املتواصــل للمركــز ،كــا شــكر رشكــة
الخليــج للصناعــات الدوائيــة ( جلفــار) عــى الربنامــج وأوضــح
يف كلمتــه أن هــذا العــام يعــد عام ـاً ممي ـزا ً للربنامــج ،حيــث
تــم إقامــة الربنامــج ملــدة ســتة أشــهر وانتســب للربنامــج مــا

يقــارب  450العب ـاً والعبــة ،كــا تــم التعــاون مــع عــدد مــن
املراكــز والجهــات التــي تــم تدريــب الطلبــة ضمــن النشــاط
الصيفــي ،كــا قــدم منتســبو املركــز عــددا ً مــن الحــركات
واملهــارات االســتعراضية نالــت استحســان الحضــور .ويف ختــام
الحفــل تــم تكريــم املؤسســات والــركات الداعمــة للمركــز.

الرياض تحتضن العرس الخليجي
ومنتخب اإلمارات على موعد مع إنجاز جديد
 1972دخــل منتخــب اإلمــارات يف البطولــة ،ويف الــدورة
الثالثــة شــارك املنتخــب العــاين ثــم دخــل املنتخــب
العراقــي يف البطولــة الرابعــة ،بينــا انضــم املنتخــب
اليمنــي عــام  ، 2003وتكــون اســتضافة البطولــة
بالتنــاوب بــن املنتخبــات املشــاركة ،وكانــت أول كأس
للبطولــة صممــت يف املنامــة وصنعــت يف لبنــان ويعتــر
املنتخــب الكويتــي أكــر املنتخبــات فــوزا ً باللقــب ()15
مــرة ويبقــى جاســم يعقــوب النجــم الكويتــي الســابق
هــداف دورات الخليــج برصيــد  18هدفــاً.

األبيض يدافع عن اللقب

تتجــه أنظــار الخليــج يف الثالــث عــر مــن الشــهر
الجــاري إىل الريــاض باململكــة العربيــة الســعودية
ملتابعــة العــرس الخليجــي ،حيــث ســتكون عــى
موعــد مــع انطالقــة خليجــي ، 22هــذه البطولــة التــي
لهــا مكانــة خاصــة يف قلــوب أهــل املنطقــة .فمنــذ
نشــأتها قبــل  40عامــاً تعــد إرثــاً رياضيــاً خليجيــاً
مهــا للجميــع ،فهــي دورة رياضيــة قدمــت لكــرة
القــدم يف الخليــج الكثــر والكثــر ومازالــت ،وحققــت
البطولــة نجاحــات عديــدة ولهــا أفضــال كثــرة عــى
املنتخبــات الخليجيــة ،فمــن خاللهــا شــقت املنتخبــات
طريقهــا نحــو آفــاق العامليــة وتبــوأت مكانــة عاليــة
يف خارطــة كــرة القــدم .وتســتضيف العاصمــة الريــاض
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للمــرة الرابعــة هــذه البطولــة بعــد أن اســتضافت
البطــوالت الثــاث أعــوام 1972م و 1988و، 2002
وقــد تــم تحديــد اســتاد امللــك فهــد الــدويل الحتضــان
مباريــات املجموعــة األوىل واســتاد األمــر فيصــل بــن
فهــد الحتضــان مباريــات املجموعــة الثانيــة .وجــاء
األخــر الســعودي مســتضيف البطولــة باملجموعــة
األوىل إىل جانــب منتخبــات قطــر والبحريــن واليمــن
بينــا وضــع منتخــب اإلمــارات يف املجموعــة الثانيــة إىل
جانــب الع ـراق والكويــت وســلطنة عــان .ويذكــر أن
أول بطولــة انطلقــت عــام  1970يف البحريــن مبشــاركة
الكويــت وقطــر والســعودية إضافــة إىل البحريــن
مســتضيفه البطولــة ،ويف البطولــة التــي تلتهــا عــام

يدخــل منتخــب اإلمــارات أجــواء البطولــة واألنظــار
مســلطة عليــه ويعــد مرشــحاً قويــاً للفــوز باللقــب،
وقــد صنــع منتخــب األحــام اإلمــارايت تاريخ ـاً جديــدا ً
بإحـرازه لقــب كأس الخليــج العــريب الحاديــة والعرشين
يف البحريــن بعــد فــوزه عــى املنتخــب العراقــي يف
املبــاراة النهائيــة بهدفــن مقابــل هــدف ،وقــدم طــوال
مباريــات الــدورة عروض ـاً كرويــة رائعــة لينــال الــكأس
بــكل جــدارة واســتحقاق وســتكون تطلعــات الشــارع
الريــايض بالدولــة كبــرة يف تكـرار إنجــاز املنامــة ،وكل
مقومــات البطــل ميتلكهــا املنتخــب بقيــادة مدربــه
الوطنــي مهــدي عــي ،ونســأل اللــه التوفيــق لألبيــض يف
مشــواره بالبطولــة وأن تخــرج البطولــة بالصــورة التــي
تليــق بالكــرة الخليجيــة.

ركن المالعب

في الشباك

مسلسل تفنيش المدربين
بأنديتنا ال يتوقف

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

دورة الخليج وأفضالها

أرسع طريقــة المتصــاص غضــب الجمهــور ،أكــر ق ـرار مكلــف لخزائــن األنديــة أخطــر
وســيلة لهــدم اس ـراتيجية فريــق وتحطيــم معســكراته الخارجيــة وفض ـاً عــن صياغتهــا
ألبــرز العناويــن التــي تتصــدر وســائل اإلعــام مــن واقــع وصحــف ومجــات وفضائيــات.
إنهــا موضــة تفنيــش املدربــن التــي تطــل عــى املالعــب الخليجيــة موســمياً ،حيــث تكرش
مجالــس إدارات األنديــة عــن أنيابهــا يف وجــه املــدرب وتحملــه املســؤولية الكاملــة حــول
ســوء نتائــج الفريــق بعــد مباريــات معــدودة عــى أصابــع اليــد الواحــدة وتقيلــه مــن
منصبــه بعيــدا ً عــن أي معايــر تقييــم فنيــة ودراســة عميقــة وشــافية لحــال الفريــق
ودون االك ـراث باملســؤولية.
ويف املوســم الحــايل هبــت ريــاح التغيــر وكانــت البدايــة بنــادي الفجــرة الــذي أطــاح
مبدربــه البوســني جــال حاجــي وتبعــه الظفــرة باالســتغناء عــن مدربــه والتعاقــد مــع
الرومــاين مارتــن ،وأقــدم الوصــل عــى االســتغناء عــن الربازيــي جورجينــو والتعاقــد مــع
كالديــرون ،وأخ ـرا ً وليــس آخ ـرا ً اســتغناء اتحــاد كلبــاء عــن مدربــه الربازيــي ســوارين.
قــد يتســاءل الكثــر ملــاذا تقــوم األنديــة يف اإلغــداق بكلــات املديــح والثنــاء عــى املدرب
وتســتعرض تاريخــه يف املؤمتــر الصحفــي لــدى تقدميــه لوســائل اإلعــام والجمهــور مؤكــدة
أن خيارهــا ســليم لكونــه منبثق ـاً مــن لجنــة فنيــة ذات درايــة بأمــور الفريــق وطريقــة
لعبــه وتشــدد عــى ثقتهــا الكاملــة باملــدرب وعنــد أقــرب منعطــف تتخــى عنــه وترميــه
خــارج النــادي ضاربــة بالحائــط كل عمليــات البنــاء يف معســكراتها الخارجيــة والفلســفة
الفنيــة التــي تغلغلــت يف ذهــن الالعبــن ويصعــب عــى أي مــدرب جديــد يف تغيريهــا
بــن ليلــة وضحاهــا.
رسعــة تغيــر املدربــن وتحويلــه إىل كبــش فــداء بــات القـرار األســهل لــدى األنديــة التــي
ال تؤمــن بخطــط العمــل واالســراتيجيات طويلــة األمــد التــي توفــر االســتقرار الفنــي
للفريــق ،فكــم مــن مــدرب وقــف عــى مقصلــة التفتيــش يف املواســم املاضيــة ،وكــم مــن
الع ـرات منهــم مل يكــن لهــم مســؤولية مبــارشة يف ســوء النتائــج التــي ال تــأيت بعصــا
ســحرية مــن املــدرب وإمنــا بتكاتــف إداري وفنــي وجامهــري.
إن منــح الفرصــة للمــدرب أمــر مهــم للغايــة فاملباريــات كــر وفر تخضــع للربح والخســارة
وليــس مــن املنطــق أن تتــم إقالــة مــدرب فيــا املوســم مل يستنشــق هــواء الشــتاء بعــد،
ومــن غــر املــرر أن تلجــأ األنديــة إىل نــزف الخزينــة مرتــن األوىل بدفــع الــرط الجـزايئ
للمــدرب الراحــل ،والثانيــة بإبـرام عقــد جديــد مــع املــدرب اآلخــر بأمــوال طائلــة.
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دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم التي ستنطلق في
الثالث عشر من الشهر الجاري بالرياض تمثل أهمية كبرى
لدى شباب ورياضيي دول مجلس التعاون نظير ما أنتجته
تلك الدورات والبطوالت على مدى مسيرتها من مكتسبات
ومعطيات كثيرة لصالح عشاق ورياضة كرة القدم ومحبيها
من أبناء المنطقة ،والتي يأتي في مقدمتها التقاؤهم في
منافسات شريفة إلى جانب التالحم والتآخي بين شعوب
المجلس .والبطولة في اآلونة األخيرة ازدادت أهميتها لما
شهدته من تطور فني رياضي ما أكسبها مكانة إقليمية
وعالمية ،وبفضل دورات الخليج تمكنت منتخباتنا الخليجية من
التأهل إلى نهائيات كأس العالم واأللعاب األولمبية والفوز
باللقب اآلسيوي إضافة إلى بروز أسماء المعة سواء في
المستطيل األخضر أو في مجال التحكيم أو التدريب أو اإلعالم
الرياضي ،فإذن بطولة الخليج وما أفرزته وقدمته عبر تاريخها
يجعلنا ويدعونا أن نتمسك بهذه البطولة ونحرص على
استمراريتها ،فلوالها ما تمكنا من تحقيق هذه المكتسبات.
وعلى صعيد منتخبنا الوطني سيدخل أجواء البطولة
الخليجية واألنظار مسلطة عليه باعتباره بطل خليجي 21
الماضية التي أقيمت بالبحرين ،فتلك البطولة شهدت ملحمة
رائعة بين األبيض وجماهيره ،وحظي بدعم كبير من القادة
وكبار المسؤولين ،فكانت البطولة مرحلة مهمة في مسيرة
الكرة اإلماراتية وعالمة مهمة ونقطة تحول ألنها صقلت
شخصية كرة ومنتخب اإلمارات وزادتها من الرصانة ما يمنحها
القوة والهيبة ،خاصة أنها تحققت بهذا الجيل الشاب الموهوب
الذي ال يزال أمامه متسع من الوقت إلضافة المزيد والكثير
بإذن اهلل.
نتمنى أن يظهر األبيض بمستواه ويقدم لوحه جميلة
كعادته حتى تستمر أفراحنا ،فكم كانت فرحتنا كبيرة ونحن
نشاهد نجوم اإلمارات يرفعون كاس خليجي  ، 21وكلنا أمل أن
يتمكن أبيضنا من العودة من الرياض محم ًال باللقب الخليجي.
قولوا يارب.
همسة:
جماهيرنا الوفية ليست بحاجة إلى دعوة فأنتم عون وسند
لألبيض في مسيرته الخليجية ،فكونوا على الوعد كعادتكم.
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أخب

ار ا
لمجتمع

صقر الخيرية تشارك في
اليوم العالمي للتغذية

ولي عهد
رأس الخيمة
يحضر مأدبة
إفطار راشد
الشميلي
حرض سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة  ،مأدبة إفطار أقامها راشد
أحمد راشد الزمهري الشمييل يف منزله مبنطقة شمل وادي حقيل عىل شـرف سمـوه .حرض املأدبة ،الشيخ
صقر بن محمد بن صقر القاسمي ،ومفتاح بن عيل بن عبيد الخاطري ،ومحمد حسن سليامن بالكيزي
مسؤول منطقة شمل وعدد من أبناء املنطقة.

مدير طبية رأس الخيمة يتفقد المراكز الصحية

وفد من طبية رأس الخيمة يزور طبية أم القيوين

واصل الدكتور  /عبدالله أحمد النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية
جوالته التفقدية للمراكز الصحية يف املناطق النائية  ،وشملت مركز املنيعي
الصحي ومركز كدرة الصحي ومركز شوكة الصحي .ورافق سعادته خالل جولته
التفقدية كل من السيد /محمد سبيع رئيس قسم الخدمات العامة واإلسكان
والدكتور  /جاسم كليب مدير إدارة الرعاية الصحية والسيدة  /آمنة غانم نائب
مدير إدارة الرعاية الصحية .وكان يف استقبال مدير املنطقة ومرافقيه مسؤولو
املراكز الصحية  ،حيث اطلع خالل زيارته عىل سري العمل يف املراكز الصحية
وحثهم عىل بذل املزيد من الجهد يف سبيل االرتقاء بالخدمات الصحية.

نيابة عن الدكتور  /عبدالله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية  ،قام وفد من املنطقة
الطبية برئاسة السيد  /محمد أحمد سبيع مدير الخدمات العامة واإلسكان وعدد من املسؤولني
باملنطقة بزيارة ملنطقة أم القيوين الطبية .وكان يف استقبال الوفد الشيخة فاطمة بنت عبدالله
القاسمي مديرة منطقة أم القيوين الطبية  .ونقل السيد  /محمد سبيع تحيات الدكتور  /عبدالله
النعيمي مديرمنطقة رأس الخيمة الطبية وذكر أن أهداف الزيارة تتمثل يف االطالع عىل نظام
خدمة العمالء يف املنطقة وتبادل الخربات وإثراء روح التعاون بني املنطقتني .ويف ختام الزيارة
شكر السيد  /محمد سبيع  ،إدارة منطقة أم القيوين الطبية عىل حسن استقبالهم وتعاونهم .

افتتاح صالة الشهيد طارق الشحي بقرية محمد بن راشد للتراث
بحضور أعيـــان املنطقة وابن شهيد الوطن
والواجب طـــارق الشحي تم افتتاح صــالة
شهيــد الوطن طارق الشحي  ،بقريـــة
الشيخ محمد بن راشد للرتاث يف منطقة
وادي شعم ملؤسسها سعيــــد الظهوري.
جـــاء هذا االفتتاح تخليدا ً لذكرى شهيــد
الوطن ومبــادرة طيبـــة من مؤسس القرية
التي تعد واحدة من املعـــامل األثريـــة
والرتاثية يف إمارة رأس الخيمة.
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أقامت مؤسسة صقر القاسمي لألعامل الخريية فعاليات
ترفيهية يف روضة الرحمة الواقعة يف منطقة الرمس يف
إمارة رأس الخيمة  ،وذلك مبناسبة «اليوم العاملي للتغذية”
وتضمنت الفعاليات توزيع وجبات غداء صحية عىل أطفال
الروضة وإقامة برنامج تعليمي ومسابقات باإلضافة إىل برنامج
ترفيهي يتضمن شخصيات كرتونية وألعاب مختلفة بهدف
تشجيع األطفال عىل املشاركة يف هذه املناسبة.

2014

العدد ( ) 2

تعزية

تتقدم القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة /
إدارة اإلعالم والعالقات العامة وأرسة مجلة العني
الساهرة  ،بأحر التعازي وأصدق املواساة إىل
الزميل اإلعالمي  /وليد الشحي ،

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل جدته.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح
جناته وألهم أهلها وذويها الصرب والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

إقامة رأس الخيمة تفوز
بجائزة ستيفي العالمية

الدكتوراه
للرائد
سعود
العاجل

تهانينا و ألف مربوك لإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
األجانب-رأس الخيمة
مبناسبة فوز إدارة أذونات الدخول واإلقامة فئة
خدمة العمالء بالجائزة الربونزية ،وفوز
الرائد/عيل عبدالله الردميي
مدير إدارة أذونات الدخول و اإلقامة
بجائزة ستيفي العاملية فئة القائد املتميز
وتهنئة خاصة من موظفي
إدارة أذونات الدخول و اإلقامة.

تهنئ القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الرائد /سعود العاجل،
مبناسبة حصوله عىل شهادة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا
بأكادميية الرشطة بجمهورية مرص العربية بتقدير جيد جدا ً ..مع
أجمل األمنيات له بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن الغايل.

أفراح النقبي

ترقية
زمالء العمل واألهل
واألصدقاء يهنئون
املساعد أول
سعيد محمد قدور،
و
املساعد
سامل محمد املزروعي

أقام عبدالله الغصيب النقبي حفل عشاء يف صالة الكورنيش لألفراح مبناسبة زفاف نجله سليامن إىل
كرمية عيل صالح النقبي .حرض الحفل العميد أنس املطرويش مدير اإلدارة العامة للنقل واإلنقاذ
برشطة ديب  ،وكان يف استقبالهم العقيد راشد خميس الغصيب  ،وشقيق العريس الرائد عيل الغصيب
من رشطة ديب إىل جانب عدد من املسؤولني وأبناء القبائل ولفيف من األهل واألصدقاء.
وقدمت إحدى الفرق الحربية أهازيجها وفنونها الرتاثية اإلماراتية ابتهاجا بهذه املناسبة.

علي البلوشي عريس ًا

تركي الزعابي يستقبل
مولوده الجديد

يتقدم األهل واألصدقاء بأجمل التهاين والتربيكات
إىل عيل كرم البلويش مبناسبة زفافه  ..جعله الله
زفافاً مباركاً  ،مع األمنيات له بحياة مفعمة بالخري
والسعادة والهناء ..ألف مربوك.

ُرزق تريك محمد حسن الزعايب مبولود جديد أطلق
عليه اسم (محمد)  ..جعله الله من الذرية الصالحة
ومن مواليد الخري والسعادة  ..ألف مربوك  ،وتهنئة
خاصة من األهل واألصدقاء.

مبناسبة ترقيتهام إىل
رتبتهام الجديدة..
ألف مربوك.

عبد العزيز البزي
ينال الماجستير

األهل واألصدقاء يهنئون عبد العزيز يوسف محمد
البزي النعيمي  ،مبناسبة حصوله عىل درجة املاجستري
يف إدارة األعامل بتقدير امتياز من جامعة العلوم
الحديثة ..ألف مربوك.
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تقرير

الضبط االجتماعي بين اإلغراء واإللزام
إن الضبط االجتماعي أو المراقبة المجتمعية هي أمور تصطنعها
الجماعة لإلشراف على سلوك األفراد والتأكد من أنهم يتصرفون
وفقا للمعايير والقيم والنظم المرسومة ،والمجتمع في اختياره
لهذه الوسائل يعتمد على أمرين :
 - 1اإلغراء والحفز :ومظهرهما وسائل اإلعالم والدعاية والحوافز.
 - 2اإللزام والجبر :ومظهرهما القانون والشرطة ،كونهما أداة تنفيذ
القانون.
وفي المجتمعات الحديثة ازداد الحراك االجتماعي بزيادة حركة انتقال
األفراد من طبقة ألخرى ،وكان نتيجة ذلك زيادة مسؤولية الفرد عن
نفسه ،مما أضعف من روابط المجتمع وأثر على الوالء له.

المطلوب منا أن
نتخطى الحدود
الضيقة في مكافحة
الجريمة ،والسعي و
النفاذ إلى المشكالت
االجتماعية ونسهم
في حلها

أبناء العين الساهرة :
لقد أصبح محتمًا على الشرطة وهي تقابل هذا التطور االجتماعي
الشامل ،أن تعمل على تحقيق التفاهم والتكافل بين أدوات الضبط
االجتماعي  ،فال تقف األيدي مكتوفة حتى تقع الجريمة فنكافحها،
بل يجب أن تنفذ البصيرة إلى الجريمة ذاتها بحسبانها مشكلة
اجتماعية لها نوازعها وعواملها  ،ونتقدم نحن كجهة مسؤولة
لنسهم في الحل ونقضي على هذه النوازع والعوامل.
أبناء العين الساهرة:
إن سبيل الشرطة في هذا الشأن هو إثارة انتباه الجمهور مع خلق قيم
إنسانية وخلقية وترسيخها ،ثم التضامن والتعاون مع الجمهور ،فهو
صاحب الشأن األول في القضاء على أية مشكلة قد تخلق اضطرابًا
أمنيًا.
المطلوب منا أن نتخطى الحدود الضيقة في مكافحة الجريمة،
والسعي و النفاذ إلى المشكالت االجتماعية ونسهم في حلها ،
ويجب أن ال نغفل:
 خدمة األحداث والمشردين المعرضين لالنحراف . مساعدة المشبوهين والخطرين أمنيًا لالندماج في المجتمع . مكافحة الرذيلة بمختلف أنواعها بحكمة وتعقل. حماية ضحايا الجريمة . حماية المجتمع من االنعكاسات السلبية.ليس هذا فحسب ،بل يجب أن ال نهمل دور مراقبة الحراك االجتماعي
وعالج نتائجه ،وتأكيد دور قطاع األمن االجتماعي في حماية المجتمع
وتحصينه من اآلفات االجتماعية ،فاألمن رسالة يجب أن يمتد ظلها
حماية لكل من يؤمن بأن (العين الساهرة) حماية لألمن واألمان.

