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كلمات لها مدلوالت وإنجاز ال يقدره إال أصحاب الفضل والشيم
اختصر فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،مسيرة
العمل الطويل المطرز بالحكمة واإلبداع والتميز التي تسطرها
وزارة الداخلية ،متمثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،والتي ثمن
فيها سموه جهود سمو الشيخ سيف بن زايد في المجالين
االجتماعي واإلنساني ،ودعمه المتواصل والدائم لبناء األسرة
والحفاظ على نسيجها االجتماعي.
نجاح آخر أضافه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
لمسيرة العطاء الذي امتازت به وزارة الداخلية تمثل باختيار
سموه (شخصية العام للترابط األسري واألمن االجتماعي)،
وهو تكريم كبير ال يناله إال الكبار كما ال يقدمه إال الكبار،
تكريم لألسرة اإلماراتية ،وتكريم للمجتمع اإلماراتي ككل،
اتفقت عليه جميع الجهات من مؤسسات وهيئات ووزارات،
فجاء بحجم من ناله ،وتقديرًا لجهوده المخلصة وتعزيزًا
لبصماته الحضارية الخالدة التي تركها على صفحات سجل
األمن واألمان األسري.
وبتواضع معهود من سمو وزير الداخلية ،وكما عودنا سموه،
بأن أرجع الفضل في هذا التوفيق والتميز إلى صاحب الفضل
األول في ترابط المجتمع اإلماراتي  ،رب األسرة اإلماراتية الكبيرة،
األب الحاني على الجميع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة – حفظه اهلل  ، -بكلمة هادفة معبرة
أوجز فيها سموه مسيرة العطاء ،شاكرًا اهلل  -عز وجل  -على
نعمائه الفضلى على بالدنا ،حيث قال ( :لقد أنعم اهلل علينا
بقيادة رشيدة ،وضعت األسرة اإلماراتية في بؤرة اهتماماتها،
إيمانًا منها بدور وأهمية األسرة في استقرار الوطن ونماء
المجتمع) ،فهنيئًا للوطن ،وهنيئًا لمن ُقدم التكريم ،وهنيئًا
لمن ناله ،وهنيئًا لشعبنا بهذا السفر العظيم الخالد ،وهنيئًا
لوزارة الداخلية بالنجاح المنقطع النظير.

أكتوبر 2012
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إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

العميد النوبي يترأس
اجتماع لجنة القيادة العليا

ترأس العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،اجتامع لجنة القيادة العليا
بحضور املدراء العامني و مديري اإلدارات وكافة
األعضاء.
وتم يف االجتامع مناقشة املوضوعات املدرجة عىل
جدول األعامل من قبل بعض اإلدارات و وضع
التوصيات الالزمة لها ،ومن أهمها نرش و تطبيق
إدارة املخاطر املؤسسية يف وزارة الداخلية ،و
مرشوع منهج التوعية املرورية ،وأيضاً تم عرض
نظام و واقع مؤرشات األداء ،كام تم مناقشة كيفية
زيادة الوعي األمني بني مختلف فئات املجتمع،
و تفعيل دور وسائل التواصل االجتامعي الخاصة
بالرشطة من خالل عرض «فالشات» توعوية.
كام أكد نائب قائد عام الرشطة عىل رضورة و
أهمية تطبيق سياسة و نهج وزارة الداخلية يف
مجال التطوير و التحسني املستمر بهدف االرتقاء
مبستوى األداء الرشطي و مبستوى الخدمات
املختلفة املقدمة للجمهور ،التي تعكس مدى
اهتامم القيادات بوزارة الداخلية عىل متابعة
مجريات العمل يف مختلف القيادات الرشطية عىل
مستوى الدولة.

توقيع اتفاقية بين
«الداخلية» وشرطة
رأس الخيمة
وقعت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،مع اإلدارة
العامة لالسرتاتيجية وتطوير األداء بوزارة الداخلية،
مذكرة تفاهم تهدف إىل تعزيز التعاون وتبادل
الخربات بني الطرفني ،لتحقيق أقىص فائدة تجاه
املجتمع يف املسائل ذات االهتامم املشرتك .
وقع مذكرة التفاهم العميد محمد النويب محمد
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،والعقيد عزيز
العامري ،مدير اإلدارة العامة لالسرتاتيجية وتطوير
األداء بوزارة الداخلية .

6

العدد ( ) 9

يـونيــو 2013

وتهدف املذكرة إىل تعزيز الجهود ،سعياً لالستخدام
األمثل للمعلومات والبيانات لدى الجانبني وتبادل
اآلراء والخربات يف مختلف املجاالت األمنية التي
ترتقي بالعمل وتحقق األهداف االسرتاتيجية .ومثن
النويب الجهود التي تبذلها الداخلية بتوجيهات الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،ودورها الفعال يف
املبادرات املتعلقة بالعمل األمني واملجتمعي ،مؤكدا ً
دعم الداخلية ملختلف الربامج واألنشطة لتحقيق

الفائدة للمواطنني واملقيمني .ومن جانبه ،أوضح
العامري بأن هذه االتفاقية تعد ضمن العديد من
املبادرات التي تطلقها الداخلية بهدف تعزيز العالقات
الثنائية بني الداخلية وكافة القيادات واإلدارات العامة
عىل مستوى الدولة لتحقيق الرؤيـة االسرتاتيجـيـة يف
تعزيــز عالقات الرشاكة لتحقيق أقىص فائدة تجاه
املجتمع يف النواحي ذات االهتامم املشرتك ،مشيدا ً مبا
وصلت إليه القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة من
تطور وتقدم خالل الفرتة املاضية .

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تناقش مشروعي الخدمات المشتركة
و تخطيط الموارد البشرية بوزارة الداخلية
شهد العميد محمد النويب محمد نائب قائد رشطة رأس
الخيمة بقاعة االجتامعات الكربى اجتامع (( مرشوع
الخدمات املشرتكة)) الذي تنظمه وزارة الداخلية ،
وذلك بحضور املدراء العامني ومديري اإلدارات ورؤساء
األقسام ومديري األفرع و عدد من الضباط ،و فريق من
وزارة الداخلية برئاسة النقيب دانة الحامدي.
وتم خالل اللقاء استعراض مرشوع الخدمات املشرتكة
بوزارة الداخلية لتوحيد عدد من اإلجراءات و آليات
العمل املتبعة يف عدد من اإلدارات  ،وذلك بهدف
الوقوف عىل تلك املخرجات مبا يتالءم مع التطورات
األمنية العاملية .ومبا يتوافق مع االسرتاتيجية العامة
لوزارة الداخلية .من جانب آخر عقد اجتامع ملرشوع
تخطيط املوارد البرشية بالتنسيق بني إدارة تخطيط
املوارد البرشية بوزارة الداخلية و رشطة رأس الخيمة
ملناقشة البيانات الخاصة بالقيادة العامة وطرح النظام
االلكرتوين الذي تم اعتامده من قبل سمو نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،وكذلك مناقشة آلية

العمل يف املرحلة املقبلة و الدور التنسيقي بني الجانبني.
حيث يأيت هذا املرشوع يف إطار سعي وزارة الداخلية
إىل تطوير ورفع كفاءة املورد البرشي بوزارة الداخلية،

وكذلك تطبيقاً السرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية إىل
استثامر مواردها البرشية و تعزيز جودة املوارد البرشية
و االستفادة املثىل منها إلعداد قيادات متميزة.

شرطة رأس
الخيمة تخرج
دورة استراتيجيات
اإلدارة العليا
واألمن الداخلي

شهد العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،حفل
تخريج  16ضابطاً من دورة «اسرتاتيجيات اإلدارة العليا» والتي أقيمت بقاعة
االجتامعات الكربى مببنى القيادة .
يجسد اسرتاتيجية رشطة رأس
الرشطة
وقال النويب ،إن تدريب منتسبي
ّ
الخيمة برفع كفاءة املنتسبني وفق أفضل املعايري العاملية ،وتعزيزا ً لجودة
الخدمات يف كافة املجاالت ،مضيفاً أن اهتامم رشطة رأس الخيمة بالعنرص
البرشي يهدف لالرتقاء بأداء الكوادر الرشطية واألمنية مبا يواكب املستجدات
العاملية ومن ثم الحفاظ عىل مسرية األمن واألمان التي تشهدها الدولة .
ومن جانب آخر ،شهد العقيد سامل عبد الرحمن جكه ،مدير معهد تدريب

رشطة رأس الخيمة حفل تخريج  19منتسباً عىل مستوى الدولة من دورة
(عمليات األمن الداخيل ) الرابعة والعرشون ،والتي أقيمت مبعهد تدريب
الرشطة .
وأكد العقيد سامل جكه أن وزارة الداخلية حريصة عىل رفع كفاءة جميع
املنتسبني ،واالرتقاء مبستوى أدائهم ،وتطوير العمل الرشطي ،تجسيدا ً
السرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة إىل تأهيل وتدريب الكوادر البرشية
لتمكينها من مواكبة املتغريات واملستجدات التي يشهدها العامل يف املجاالت
كافة ،ودعا الخريجني إىل مضاعفة الجهود لالرتقاء بالعمل ،وتحقيق التميز،
متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
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نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة يستقبل طالبات مدرسة الظيت
استقبل العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام
رشطة رأس الخيمة ،مبكتبه مببنى القيادة مجموعة
من الهيئة اإلدارية و التدريسية و عددا ً من طالبات
مدرسة الظيت للتعليم الثانوي للبنات ،وذلك ضمن
فريق ((الهوية الوطنية)) ،حيث قدمن للتعريف
مبفهوم الهوية الوطنية ،وتوزيع مجموعة من الورود و
الهدايا عىل منتسبي الرشطة .وأشاد نائب القائد العام
بهذه الزيارة التي تعرب عن مدى التعاون و الرتابط بني
الرشطة ومختلف قطاعات املجتمع ومؤسساته ،مؤكدا ً
عىل حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل
مشاركة كافة مؤسسات الدولة يف مختلف املناسبات،
وخاصة طالب و طالبات املدارس باعتبارهم حارض
ومستقبل هذا الوطن .كام قامت الطالبات بجولة
يف عدد من إدارات وأقسام القيادة ،وتعرفن عىل مهام
و واجبات غرفة العلميات منذ تلقي البالغ وحتى
الوصول إىل موقع الحدث و تطبيق كافة اإلجراءات
الرشطية املتبعة  ،كام زارت الطالبات إدارة مكافحة
املخدرات ،وكان يف استقبالهن العقيد إبراهيم كبنت
مدير اإلدارة ،وقدم لهن رشحاً مفصالً حول أرضار

و مخاطر املخدرات و أنواعها و كيفية التعرف عىل
الشخص املتعاطي أو املدمن ،و ما هي اإلجراءات
املتبعة لضبط تجار ومروجي املخدرات.
ويف ختام الزيارة قدمت الطالبات خالص الشكر

و العرفان للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،و
عىل رأسها سمو القائد العام و نائبه و لكافة القامئني
عىل حسن االستقبال و الضيافة ،وعىل ما تلقوه من
معلومات هامة و مفيدة.

شرطة رأس الخيمة تدشن مسابقة األمانة السنوية

تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،دشن العميد
محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة،
جائزة األمانة العامة السنوية واملوجهة لطالب وطالبات
املدارس الحكومية والخاصة بجميع مراحلها ،تفعيالً
لوثيقة قيم وسلوكيات املواطن اإلمارايت التي أطلقتها
حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تدعو إىل
التمسك باألمانة والرشف يف جميع املعامالت اليومية
والتقيد بأخالقيات املهنة يف الحياة العملية ،كام تأيت
8
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ضمن خطة القيادة االسرتاتيجية املنبثقة من وزارة
الداخلية واملعنية يف تحقيق مفهوم الرشاكة املجتمعية
وتدعيم روح األلفة والتعاون والتواصل اإلنساين بني
كافة أفراد املجتمع والرشطة بخلق جيل وا ٍع ومدرك
ملعاين األمانة والسلوكيات السوية .
ويقوم عدد من ضباط القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة عرب برنامج مؤرخ بزيارة مدارس الطلبة
والطالبات لتكريم الفائزين مبسابقة األمانة ،حيث
تشمل قامئة املكرمني  60مدرسة يف إمارة رأس الخيمة

بني حكومية وخاصة  ،وشملت عملية التقييم للحصول
عىل جائزة األمانة  18ألف طالب وطالبة عىل مستوى
اإلمارة ،حيث سيكرم منهم حوايل  65طالباً وطالبة ممن
انطبقت عليهم معايري األمانة ورشوط الفوز بالجائزة.
وقد افتتح العميد النويب قامئة املكرمني من املدارس،
حيث زار سعادته مدرسة الرؤية للتعليم الثانوي
للبنات ،وكرم الطالبة الفائزة باملسابقة.
وقال العميد النويب ،إن الربنامج قام عىل أساس توزيع
جوائز تذكارية وشهادات تقديرية لطالب أو طالبني من
كل مدرسة ممن تنطبق عليهم معايري الجائزة من حيث
تفوقه الدرايس وانضباطه بالقوانني واألنظمة وما يقوم
به من دور مميز بني زمالئه ليكون منوذجاً طيباً يحتذى
به وليدفعه إىل االستمرار قدماً نحو هذا الطريق الذي
يكفل له النجاح ليكون فردا ً متميزا ً ،مشريا ً إىل أنه سيتم
تكريم الفائزين خالل اإلذاعة املدرسية صباحاً ،وأمام
زمالئهم الطلبة ،الفتاً بأن الربنامج يهدف إىل ترسيخ
ودعم تنمية قيمة األمانة الذاتية واملجتمعية للطالب،
حرصاً عىل االرتقاء باملستويات األخالقية والسلوكية
للطالب يف املجتمع املدريس خاصة واملجتمع بشكل
عام ،وذلك متاشياً مع القيم النبيلة والخصال الحميدة
التي نص عليها ديننا الحنيف بني كافة أفراد املجتمع،
متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح يف مسريتهم العلمية
ليتمكنوا من تطوير مجتمعهم بالقيم واملعرفة .
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شرطة رأس الخيمة تخرج ( )4دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة

شهد سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد والخدمات املساندة بالقيادة
العام رشطة رأس الخيمة حفل تخريج ( )4دورات عقدت مبعهد تدريب الرشطة برأس
الخيمة ،هي دورة ( لغة الجسد للضباط) ،و دورة (الجودة و التميز اإلداري للضباط)
و دورة (التميز يف خدمة العمالء للعنرص النسايئ ) و دورة ( املهارات السلوكية لرجال
األمن) ،حيث استمرت تلك الدورات ملدة أسبوع .وأشاد العميد جامل الطري مبستوى
الدورات و أهميتها يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية لدى منتسبي الرشطة ،و
أضاف بأن عقد مثل تلك الدورات يأيت يف إطار سعي وزارة الداخلية لنرش اسرتاتيجيتها

الرامية إىل صقل و تطوير مهارات منتسبيها من خالل تدريبهم و تأهيلهم ليصبحوا
قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة ،و عىل أكمل وجه .ويف ختام الحفل قام مدير
عام املوارد والخدمات املساندة بتكريم محارضي الدورات الدكتور ممدوح مختار
عيل ،والدكتور جامل عيل العبادلة ،و الدكتورة هدى عبد اللطيف عريان ،واملحارض
فؤاد عيل القهايل ،كام سلم الشهادات للخريجني ،و متنى لهم االستفادة من املعلومات
و املهارات التي قدمت لهم يف الدورات  ،و أن يستخدموا تلك املعلومات يف تطوير
مهاراتهم وتنمية حسهم األمني مبا يخدم العمل الرشطي .

شرطة رأس الخيمة تخرج دورة «التميز المؤسسي للضباط»

شهد سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام
املوارد والخدمات املساندة بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة حفل تخريج دورة (( التميز املؤسيس
للضباط)) التي عقدت مبعهد تدريب الرشطة برأس
الخيمة،وذلك بحضور عدد من مديري اإلدارات و
رؤساء األقسام و الضباط.
حيث ركزت دورة التميز املؤسيس عىل تنمية معارف
وقدرات ومهارات الضباط املشاركني حول موضوع

األساليب الفعالة ألسس اإلدارة الناجحة ،مام يساعد
عىل رسعة إنجاز األعامل و تقديم أفضل الخدمات
بتميز  ،فالقيادة اإلدارية تحتاج إىل الجودة و التميز
لتأهيل القائد اإلداري ليستخدمها وفق منهجية علمية
واسرتاتيجيات فعالة من أجل التحسني الدائم للعملية
اإلدارية بكل تفاعالتها.
وقد أشاد العميد جامل الطري مبستوى الدورة و أهميتها
يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية لدى منتسبي

الرشطة ،و أضاف بأن هذه الدورات تأيت يف إطار سعي
وزارة الداخلية لنرش اسرتاتيجيتها الرامية إىل صقل و
تطوير مهارات منتسبيها من خالل تدريبهم و تأهيلهم
ليصبحوا قادرين عىل العمل بالصورة املطلوبة ،و عىل
أكمل وجه.
ويف ختام الحفل قام مدير عام املوارد والخدمات
املساندة بتكريم محارض الدورة الدكتور عيل زايد
برمية ،كام سلم الشهادات للخريجني.
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تخريج  6دورات تخصصية برأس الخيمة
أكد العميد جامل أحمد الطري مدير عام
اإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة
برشطة رأس الخيمة ،أن مفهوم التدريب
مل يعد مفهوماً تقليدياً يقترص عىل تنظيم
الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات
االجتياز ،بل أصبح خيارا ً اسرتاتيجياً يف ظل
منظومة استثامر وتنمية املوارد البرشية،
مشريا ً إىل أن مفهوم التدريب أصبح جزءا ً
رئيسياً من املنظومة اإلدارية ومنطلقاً نحو
تحقيق اإلبداع والجودة والتميز ،موضحاً
أن العنرص البرشي يعد الحلقة األوىل من
حلقات عملية التدريب املتكامل الذي يسعى
لتنمية وصقل معارف ومهارات منتسبي
وزارة الداخلية ،األمر الذي يؤدي يف نهاية
املطاف إىل رفع كفاءة وفاعلية األداء الفردي
واملؤسيس يف الوزارة .
جاء ذلك خالل حفل تخريج  6دورات
تخصصية وهي ( :أساليب التميز وقياس الرضا
و(إدارة املعرفة وعالقتها بالتفويض والتمكني) ،عقدت جميعها مبعهد تدريب الرشطة ،مبشاركة
الوظيفي) ،و(إعداد الخطط اإلسرتاتيجية ووضع و(تنمية مهارات الحس األمني للعنرص النسايئ) )127( ،منتسباً من مختلف القيادات واإلدارات
مؤرشات األداء) ،و(مهام وواجبات الدوريات) ،و(اإلسعافات األولية املشرتكة املقدمة) ،والتي العامة عىل مستوى الدولة .

شرطة
الشارقة
تشيد بإنجازات
موسيقى
شرطة
رأس الخيمة
استقبل النقيب حسني محمد مدير فرع موسيقى
الرشطة برأس الخيمة وفدا ً من قسم موسيقى رشطة
الشارقة ،برئاسة الرائد محمد إبراهيم البقيش ،وذلك
ضمن الزيارات امليدانية ملختلف القيادات واإلدارات
بهدف االطالع عىل سري العمل وآخر املستجدات
وتبادل الخربات يف املجال األمني .
ويف مستهل الزيارة ،رحب مدير فرع موسيقى رشطة
رأس الخيمة ،بالوفد الزائر ومثن جهودهم ومدى
تعاونهم املطلق الذي يربط بني الجانبني بهدف تكريس
10
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األمن يف ربوع الدولة ،وقد تبادل الجانبان أطراف
األحاديث الودية وتم استعراض أهم وآخر املستجدات
يف الفرع ،ثم قام الوفد باالستامع إىل مقطوعات
موسيقية مختلفة وتع ّرف عىل اآلالت املوجودة يف
الفرع  .وأوضح النقيب حسني محمد بأن ما تم إنجازه
يُعد مثرة فريق عمل واحد ،والذي بذل جهدا ً كبريا ً
إلنجاح كافة األنشطة التي تقوم الفرقة باملشاركة فيها
إلدخال البهجة ومزيد من االستمتاع خالل الفعاليات
املجتمعية أو الرشطية ،مشريا ً إىل استعداد رشطة رأس

الخيمة للتعاون مع القيادات واإلدارات عىل مستوى
الدولة يف املجال األمني مبا يصب يف خدمة الوطن.
ومن جانبه ،أثنى الرائد محمد البقيش بالجهود
املبذولة يف فرع موسيقى الرشطة ،مام يعكس مدى
ما تشهده رشطة رأس الخيمة من تطور وتقدم نوعي
تحت توجيهات ومتابعة كبرية من اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة،
متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح يف تحقيق الغاية
األمنية من حيث غرس األمن واألمان يف ربوع اإلمارة .

محطة شرطية

ضمن حملة «اإلمارات خالية من األكياس البالستيكية»

شرطة رأس الخيمة تستقبل وفداً طالبي ًا

استقبلت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة وفدا ً
من طالب وطالبات املدارس باإلمارة ضمن الحملة
التوعوية (اإلمارات خالية من األكياس البالستيكية)
التي تنظمها مدرسة زهرة املدائن للتعليم األسايس
ح . 1وكان يف استقبالهم ،العقيد يعقوب يوسف
أبوليلة ،رئيس وحدة املتابعة والتفتيش بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،وعدد من الضباط وصف
الضباط واألفراد بالقيادة العامة ،حيث اطلعوا عىل
أهداف الحملة ومدى خطورة استخدام األكياس
البالستيكية عىل الفرد واملجتمع والبيئة ،ودعوتهم
إللغاء استخدامها نهائياً بسبب مخاطرها الصحية.
وأشاد أبوليلة بأهداف الحملة والجهود املبذولة من
جانب إدارات املدارس املشاركة ،والجهات املدنية
يف املجتمع ،ومدى تفاعلهم يف تنظيم مثل تلك
الحمالت التوعوية املجتمعية الرامية إىل الحفاظ
عىل مجتمع خا ٍل من أي شوائب ترضه لضامن
تطوره وتقدمه .يذكر أن الحملة افتتحها اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،وأقيم االحتفال يف نادي ضباط الرشطة
بحضور عدد كبري من ضباط القيادة.

إقامة رأس الخيمة تنظم مبادرة صحية
نظمت اإلدارة العامة لإلقامة و شؤون األجانب
برأس الخيمة مبادرة املحافظة عىل الصحة ،وذلك
بالتعاون مع رشكة  VLCCللتنحيف و الجامل
و الرشاقة ،بإقامة محارضة توعوية للموظفني
للمحافظة عىل الوزن يف عرص تتزايد فيه مشاكل
البدانة يوما بعد يوم .و يعتمد املركز عىل برامج
متطورة للتنحيف من دون اللجوء إىل عقاقري
مانعة للشهية أو أدوية أو حميات قاسية أو
مكمالت غذائية أو تدخل جراحي.
شهد املبادرة العميد  /سلطان يوسف النعيمي
مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب برأس الخيمة ،و
أشاد بأهمية املحافظة عىل اللياقة البدنية و صحة
الجسم للهروب من مخاطر السمنة التي تهدد
املجتمع وللتغلب عىل املشكالت الصحية الشائعة
واملرتبطة بالبدانة مثل أوجاع الرقبة و أعىل و
أسفل الظهر و التهابات الروماتيزم و املفاصل.
و يف ختام املحارضة تم إجراء الفحوصات و
االستشارات الالزمة للموظفني لقياس الوزن و
نسبة الدهون يف الجسم.
العدد ( ) 9
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إدارة الخدمات
المساندة
خدمات متكاملة
ومتميزة
على مدار اليوم

,,

حرص ًا على تهيئة المناخ
المناسب لبيئة اإلنتاج فقد
أنشأت القيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة إدارة
الخدمات المساندة ،التي
تعتبر من أهم اإلدارات
الخدمية التي تشرف
على تقديم الخدمات
على مدار اليوم ،وتسعى
إلى تقديم أفضل وأرقى
الخدمات التي تقوم على
أسس وأنظمة معتمدة
بهدف المساهمة في
تفعيل المناخ المناسب
والعمل كمنظومة واحدة
لرفع الكفاءة والقدرة
اإلنتاجية لكافة اإلدارات
واألقسام واألفرع بالقيادة
في ظل توجيهات اللواء
سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد
عام الشرطة ،الذي يحث
بشكل مستمر على ضرورة
المستجدات
مواكبة
وتطوير العمل األمني .

إعداد /زينب يحيى المعز
تصوير  :محمد مطر
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العقيد سيف حمد الزعابي

العقيد علي صالح الحرش

خدمات متقدمة تتالءم مع تطور القيادة

المقدم ياسر عبيد الذيب

يؤكد العقيد سيف حمد الزعايب مدير إدارة الخدمات املساندة باإلدارة العامة للموارد
والخدمات املساندة يف القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،أن توجيهات اللواء سمو
الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام الرشطة حثيثة ومستمرة يف رضورة تطوير
العمل األمني لتقديم خدمات بأعىل مستوى لتتالءم مع ما توصلت إليه القيادة من
تقدم وتطور ،وقد وفرت اإلدارة لكافة مرتبات القيادة جميع اإلمكانيات البرشية
واملادية الالزمة لتسيري العمل وحفظ األمن واالستقرار ،وتم خالل الفرتة القليلة املاضية
إنجاز العديد من املباين واملنشآت التابعة للقيادة ،كام ت ّم إدخال العديد من األجهزة
واملعدات الحديثة يف جميع األعامل ،وذلك من أجل رسعة إنجاز املعامالت للجمهور
واالرتقاء مبستوى األداء .
وأشار الزعايب إىل أن اإلدارة متتلك نخبة من الكوادر البرشية التي امتازت بالكفاءة
وبالنشاط وتأدية املهام املوكلة إليها بكل إتقان ودقة ،ويتم إلحاقها بالدورات املختلفة
التخصصية عىل مدار العام بهدف رفع الكفاءة وتطوير املستويات العملية ،فضالً عن
إقامة املحارضات لتعريف املنتسبني باالسرتاتيجية ومتطلبات العمل الوظيفي.

الرائد راشد سالم الزعابي

الرائد علي عبداهلل الشامي

توفير بيئة صحية لمباشرة العمل بروح اإلبداع
ويشري العقيد عيل صالح الحرش رئيس قسم الخدمات الطبية ،إىل أنه تم
استقبال خالل عام 2011م ( )10960مراجعاً من املنتسبني يف مختلف اإلدارات
التابعة لوزارة الداخلية ،كام تعامل القسم مع (  ) 2625فحوصات مخربية،
فضالً عن (  ) 354معاملة أشعة  .وقال:إن الخدمات الطبية ت ّم إلحاقها مؤخرا ً
بإدارة الخدمات املساندة لإلدارة العامة للموارد والخدمات املساندة مع الهيكل
التنظيمي الجديد للقيادة الذي كان يتوىل العديد من املهام الرئيسة املتمثلة
يف توفري كافة الرعاية الطبية الالزمة ملنتسبي القيادة لضامن توفري بيئة صحية
مثالية تتالءم مع األهداف املرج ّوة ومبارشة العمل عىل النحو املطلوب بروح
اإلبداع والنشاط للموظفني مبا ميكنهم من أداء املهام املنوطة بهم عىل أكمل
وجه  .وأشار إىل وجود العديد من الخدمات الطبية امل ُقدمة التي تتمثل يف إنشاء
أقسام تخصصية ،ومنها عيادة متكاملة لألسنان ،قسم لألشعة ،وقسم الباطنية
وغريها.

,,

ضرورة تطوير العمل األمن
ي
ل
تق
دي
م
خد
ما
ت
بأ
عل
ى
م
ستوى لتتالءم مع ما توصلت
إليه القيادة من تقدم وتطور،
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 13365مهمة صيانة بكفاءة لتأدية الواجبات
وقال املقدم يارس عبيد الذيب ،رئيس قسم النقل واملشاغل ،إنه ت ّم التعامل مع
(  ) 13365مهمة صيانة ،كام تم إصالح (  ) 55مركبة محلية تعرضت لحوادث
مرورية مختلفة عىل مدار العام نفسه ،باإلضافة إىل رشاء (  ) 38مركبة جديدة
من ضمنها دراجة نارية واحدة ،وأضاف أن القسم سجل (  ) 59مخالفة بحق
املركبات التي ارتكبت مخالفات مختلفة وتم التعامل مع سائقها بفرض العقوبات
حسب اللوائح واألنظمة املعمول بها داخل القيادة العامة .
وأشار الذيب إىل أن القسم يعترب العمود الفقري للقيادة ،حيث إنه ميد القيادة
باملركبات ووسائل املواصالت املطلوبة وأيضاً يقوم بأعامل الصيانة الدورية
للمركبات لتكون عىل أتم االستعداد يف تأدية الواجبات ،فضالً عن توفريه للوقود
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الالزم للمركبات ،وينقسم القسم إىل عدة أفرع وهي :املشاغل والورش الفنية،
النقل ،املحروقات والزيوت.
إنجاز  13مشروع ًا وفق ًا لمعايير الجودة والتميز
ويشري الرائد راشد سامل الزعايب ،رئيس قسم الصيانة والخدمات العامة ،إىل
أنه ت ّم إنجاز ( )13مرشوعاً للقيادة العامة متمثلة بإنشاء مبانٍ جديدة عىل
أحدث ما وصل إليه فن العامرة واإلنشاءات ،حيث روعي فيها الحداثة والدقة
والرقي ،ويلبي احتياجات اإلدارة الحديثة للمرحلة املقبلة ،ويواكب ما تشهده
القيادة يف الفرتة األخرية من رقي وتقدم وتطور وازدهار يف العمل .وينقسم
القسم إىل العديد من الورش الهامة ،وهي:ورشة الكهرباء،األصباغ ،البناء ،النجارة،

مسيرة قائد
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تأثيث المباني على أعلى مستوى
ويشري الرائد عيل عبدالله الشامي ،رئيس قسم املستودعات إىل أن القسم
معني بشكل رئيس يف عمليات التأثيث وتوفري كافة املستلزمات من مالبس
عسكرية واألجهزة ورصف العهد واإلعاشة واألرزاق وتوريد ورصف السالح،
وعلميات الجرد املفاجيء والدوري لألسلحة والذخرية وللمواد املخزنة وبيان
الفائض والعجز يف املواد واآلليات واللوازم وتوثيقها ،وتحديد االحتياجات
من قطع غيار املركبات واآلليات ولوازم الورش ،حيث تم االنتهاء من تجهيز
وتأثيث العديد من املشاريع التي ت ّم إنجازها مؤخرا ً كمركز رشطة الحمراء
الشامل  .ويتضمن القسم األفرع التالية :املستودعات العامة ،السالح
والذخرية ،التوريد والفحص  .ومن جانبه قال املالزم أول سيف صالح غريب
مدير فرع السالح ،إنه يقوم باستالم الذخرية والسالح والتفتيش عىل نظافة
تلك األجهزة والتنسيق بني اإلدارة والداخلية ،باإلضافة إىل اإلرشاف املبارش
عىل املستودعات ورفع التقارير .
وتشعر العريف ناظمة محمد العويض بالفخر واالعتزاز النضاممها للسلك
الرشطي ،وخاصة إدارة الخدمات املساندة ملا للعمل من طابع إنساين
وخدمي من الدرجة األوىل ،وتقول بأنها ستبذل كل إمكانياتها لخدمة العمل
وتطويره ومده باألفكار واملقرتحات البناءة  .فيام قال املساعد أحمد محمد
بن ظبوي ،والذي انضم للعمل منذ عام 1998م ،إن مهامه العمل عىل نظام
اإلرشيف اإللكرتوين الذي أدخل حديثاً ملبارشة العمل به عوضاً عن األوراق،
ليحدث بذلك نقلة نوعية كبرية للقيادة العامة التي تسعى جاهدة ملواكبة
املستجدات ،كام أنه يعمل عىل تدريب املنتسبني عليه .
وقال املساعد أول عبدالله محمد املزروعي بأن رشطة رأس الخيمة بشكل
عام وإدارة الخدمات املساندة عىل وجه الخصوص ،قد شهدت تطورا ً ملحوظاً
ونقلة نوعية كبرية من حيث استحداث األجهزة وتطوير األنظمة منذ  37عاماً
من انضاممه للعمل بها.
ويشري املساعد أول حمد عبدالله الطنيجي ،والذي انضم حديثاً لإلدارة ،بأن
الجميع يتميز بروح األخوة واملنافسة الرشيفة يف إنجاز أعاملهم عىل أكمل
وجه ،كام تربطهم مع املسؤولني عالقة أخوية قوية مغلفة بروح اإلخالص
يف العمل .
الرقيب أول إبراهيم سامل ،يقول بأن مهامه تتلخص بإعداد السلف النرثية
ورصفها وتسليمها للجهات األخرى ،ومتابعة اإلنجازات التي تم تنفيذها،
مؤكدا ً مع زميله بأنه يشعر بالراحة أثناء تأديته للعمل بكل حامس ونشاط،
وذلك بفضل اهتامم املسؤولني باألفراد يف توفري كافة مستلزمات العمل .
العدد ( ) 9

يـونيــو 2013

17

النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
faasm4@gmail.com

إضاءات

الحدادة ،األملنيوم ،والتكييف  .ويُعنى القسم باملتابعة الدورية ووضع
الخطط السنوية والطارئة لفحص وصيانة األبنية واملنشآت وأجهزة التكييف
ومنظومة الكهرباء وتوفري املوارد املادية والفنية لتنفيذها بالتنسيق مع
الجهات املختصة للوزارة ،باإلضافة إىل متابعة اإلنارة ونظافة املكاتب ومرافق
القيادة وتحديثها بشكل مستمر ،وتنظيم الواجهات الخارجية وتزيني املبنى
يف املناسبات الوطنية والدينية املختلفة ،والتنسيق مع إدارة املشاريع واملباين
بالوزارة فيام يتعلق باملشاريع الخاصة بالقيادة وترميم األبنية مبا يساعد عىل
توفري بيئة عمل مناسبة.

آفة المخدرات
تعتبر المواد المخدرة من أكثر المواد خطورة على
جسم اإلنسان  ،حيث يطال تأثيرها المدمر كافة أجهزة
الجسم  ،وتعتبر آفة المخدرات من أخطر ما يواجه عالمنا
من مفاسد في العصر الحديث ،وعلى الرغم من أن
خطورة هذه المشكلة تستهدف المجتمع بجميع فئاته
العمرية واالجتماعية إال أن خطورتها الحقيقية تكمن في
أستهدافها لفئة الشباب بالذات مما ينعكس سلبًا على
كافة النواحي المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية
والسياسية .
وتعد مشكلة تعاطي المخدرات واحدة من أخطر
المشكالت التي تهدد الشباب والمجتمعات اليوم ،وذلك
بعد أن أصبح التعاطي غير المشروع لهذه المخدرات ظاهرة
شائعة في العالم.
وترجع أسباب تعاطي اإلنسان لهذه المخدرات أساسًا
إلى مرافقة أصدقاء السوء وعدم االستقرار في العالقات
األسرية ومشكلة البطالة ،ثم عدم الوعي وضعف
اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع.
وهذه األسباب تؤثر بشكل سلبي على صحة متعاطيها،
فهي تؤدي إلى ضمور المخ والنوبات القلبية ،وضعف الذاكرة
واضطراب في التفكير ،وبالتالي انخفاض في معدل الذكاء،
واإلصابة بأمراض خطيرة كالسرطان ،وتنعكس آثارها ً
أيضا
على المجتمع مثل انتشار الجرائم وتفشي العادات السلبية
كالزنا وغيرها ،وانتشار الخالفات وسيادة التوتر والشقاق
بين األفراد ،ويمثل تعاطي المخدرات عبئا كبيرا على الدولة،
فهناك خسارة مادية تتمثل فيما يتم من مكافحة الظاهرة،
وفي عمليات اإلنفاق على المتعاطين أنفسهم ،كما أنها
وسيلة غير شرعية للربح بالنسبة للتجار الذين يتاجرون بها،
وهذا يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة.
من هنا فإن مشكلة المخدرات ليست مشكلة تخص
الفرد المتعاطي لها ،بل تخصنا جميعا ألننا ننتمي إلى
المجتمع ،فهي قضية خطيرة على المجتمع اإلنساني
ككل تتطلب جهود ومبادرات من كافة المؤسسات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغيرها للتصدي لها،
وذلك بوضع مخططات وبرامج شاملة ومتكاملة للقضاء
على هذه المشكلة واستئصالها من جذورها.

محطة شرطية
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تحقيق شرطية
محطة

العالج
الروحي

طب أم
تجارة أم
خداع ؟
من الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخر ًا ،والتي أفرزتها األوضاع الصعبة لألسر العربية ،وهو ما يسمى العالج
الروحي ،ويعود السبب إلى التخوف من المستقبل أو المعتقدات الخاطئة التي يعتقد بها بعض الناس أن هذا
الطريق كفيل بحل العديد من القضايا المجتمعية  ....و بالرغم من كل الحراك المجتمعي الموجود إال أن هناك
نساء ما زلن يلهثن وراء المعالجين الروحانيين ،ظن ًا منهن أن لديهم الدواء الشافي للعديد من مشاكلهن ،وخاصة
النفسية أو األسرية ..ولمزيد من الضوء على هذه القضية التي تمس المجتمع ،التقت (العين الساهرة ) مع عدد
من المتخصصين في علم النفس وبعض الشخصيات التي وقعت فريسة سهلة لهؤالء المعالجين
تحقيق  /زكي األشقر
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محطة شرطية
تحقيق

االستشاريون النفسيون:
العالج الروحي هالك للمال والنفس وهدفه التجارة واإلساءة للدين
رجال الدين :
قلة الوعي وراء انتشاره والرقية جائزة بشروط

ثالث سنوات للعالج
تقول فاطمة محمد عبد السالم (ربة بيت) :تعرضت
لصدمة عصبية بسبب وفاة األخ األكرب أمامي فجأة
دون إصابته بأي من االمراض ،وخاصة كان هو املعيل
لألرسة بعد وفاة والدي ،فأصبت بانهيار عصبي
فتوجهت إىل الدعاة للطب الروحي وأمضيت من
الوقت حوايل ثالث سنوات يف هذا العالج ،ولكن دون
جدوى سوى دفع مزيد من األموال ،وآخر الجلسات

كشفت أن املعالج الروحي هو أحد الدجالني ومصايص
الدماء ،فألقت الرشطة القبض عليه بعد أن خرست
أمواالً كثرية.

أجهل مفهوم العالج الروحي
وتقول زهرية كامل التي تعمل يف إحدى املؤسسات
األهلية :إنني تعرضت لحالة نصب واالتجار باسم
الدين ،حيث كنت أجهل مفهوم العالج الروحي

ولكن من كرثة اإللحاح من قبل صديقايت بعد أن
تعرضت لحالة نفسية قاسية بعد طالقي من زوجي،
أقدمت عىل هذه الخطوة املجنونة بالذهاب إىل
معالج روحاين لفك الطالسم وإعادة األمور كام
كانت ،وبقيت أتردد عىل هذا املعالج لعدة أشهر
ورصف يل عددا ً من األدوية والعقاقري التى أجهلها
متاما ،ولكن يف الجلسات األخرية تبينت يل نواياه
الخبيثة ،حيث حاول االعتداء عيل غري أين هربت
العدد ( ) 9
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تحقيق

الرائد احمد الشامسي

عادل القاضي

علي اليماحي

محمد داود

منه وقام األهايل بإبالغ الرشطة عنه.
ابن عمي سحرني
وتحدثت فايزة صالح عامر (معلمة) عن قصتها
قائلة :لقد كان راتبي مميزا ً وعائلتي
تحرتمني ،تقدم لخطبتي ابن عمي
وهو أقل مني اجتامعياً وعلمياً،
وقد زارتني شقيقتاه
ملعرفة رأيي يف الزواج،
بيد أين رفضته بكل
احرتام.
و بعد هذه الزيارة مل يتقدم أي
شاب لخطبتي ،وأحياناً يتقدم لخطبتي
شبان ويذهبون بال عودة ،و ظللت
ثالث سنوات أعاين نفسياً وأنا أجد
زمياليت يتزوجن ،حتى اقرتحت عيل
إحدى زمياليت الذهاب إىل شيخ
فاضل ملعرفة سبب تأخر زواجي،
ذهبنا للشيخ وأخربنا أن بنات عمي
سحرنني يك ال أتزوج ،وقال عندي
الحل ،البد من عدة جلسات.
فاتفقنا كذلك عىل سعر الجلسة
وبعد مرور عرش جلسات مل
يتقدم يل أحد .ويف إحدى
الجلسات طلب مني
أن أتزوجه ،وهو كبري
يف السن ،فرضت ولكن
استطاع أن يسحرين ومل
أتخلص منه إال بعد فرتة
طويلة!
أعمال خبيثة
سمرية حمدان (جامعية) :برصاحة ال
أؤمن بهذه األعامل رغم وجودها بالقرآن الكريم،
حيث تعرض أخي لألذى من أعامل الشعوذة من
22
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الدكتورة مني رمضان

فرق بني الدجالني واملشعوذين وأصحاب الكرامات،
وبرصاحة أعتربه من الغباء والجهل من البعض الرتدد
عىل هؤالء املشعوذين النصابني ،وبالنسبة يل حتى
لو مررت بظرف صعب فلن أتجه اليهم ،إمياناً بقوله
تعاىل (:قل لن يصيبنا إال ما كتب الل ُه لنا ).

التحرش باسم الدين
وتروي حليمة كريم تجربتها قائلة :ذهبت وأمي إىل
أحد املعالجني الروحانيني ،يف منزله ،فطلب من أمي
الذهاب للحجرة الثانية لحني معاينتي .بدأ يقرأ عيل
القرآن بصوت عال جدا ً يك يُسمع كل املوجودين،
ولكن ساعتها وجدت نفيس أمامه غري قادرة عىل
الكالم والتحكم يف نفيس ،وبدأ يقرتب مني ويتحرش
يب وهو يقرأ القرآن ،وبعد ذلك دخلت أمي وأخذتني،
وقالت له :ملاذا تعمل هكذا قال :هذه طريقة الكشف
الصحيحة ،وبرسعة خرجنا من البيت خائفتني.

جانب
زوجته
الـــــتى
طلقها ،
وأعتقد أن هذه
األعامل الخبيثة موجودة يف
املجتمع إلميان الكثري بها ،وأحيانا هذه
األعامل تؤدي إىل ضياع اإلنسان ،وبرصاحة هناك

ونصابون
دجالون
ّ
عبدالله الكعبي (موظف)،
يقول :برصاحة هناك فرق
بني الدجالني واملشعوذين
وأصحاب الكرامات ،وبرصاحة
أعتربه من الغباء والجهل من البعض
الرتدد عىل هؤالء املشعوذين النصابني،
وبالنسبة يل حتى لو مررت بظرف صعب ،فلن
أتجه إىل أناس مشعوذين ،وإمنا أتوكل عىل الله ،وهو
كفيل بحل مشاكيل ،والله املستعان عىل كل حال .مبا
أن الله موجود ،فال داعي للذهاب إىل املشعوذين
والدجالني ،ومن يذهب ويتعامل معهم فهو متخلف .
ضعف شخصية المرأة
ويشري عادل القايض إىل أن لجوء املرأة للمعالج الروحي
يعود لفطرتها الطبيعية الضعيفة التي تتأثر مبا حولها،
ورغبتها أن تصبح األفضل واألجمل دامئاً ،موضحاً أن
عاطفة املرأة هي املحرك األول لتلبية رغبتها وأهوائها

,,

تحقيق

األجهزة األمنية بالدولة تقوم
بالتصدي بقوة وحزم لكل من
يقوم بإغواء الناس عن طريق
الطب الروحي أو الدجل
أو الشعوذة
الشخصية ،ما يجعلها تقع يف املحظورات الرشعية
وتلجأ إىل عامل السحر والدجل.ويعتقد القايض أن املرأة
أكرث عرضة للحسد والسحر ،بسبب رغبتها املستمرة يف
التفوق عىل األخريات جامالً وعلامً وماالً ،ولفت إىل أن
ذلك يزرع الغرية يف نفسها ،ويخرجها من دائرة العقل
البرشي ،فتتبع الهوى والشيطان ،فتكره وتحسد وتنزلق
إىل هاوية الدجل.
خداع ودجل
ويرى عيل اليامحي أن املرأة يف مجتمعنا تكبلها
املشكالت االجتامعية التي يتأخر كثريا ً البت فيها
وتحقيق األمان والعدل لها ،حيث يظلم املجتمع املرأة
كثريا ً ،ويعمل عىل إهدار حقوقها يف بعض األحيان،
لذلك نجد املرأة تهرب من واقعها والتشبث بأذيال
األمل إال أنها تكتشف مؤخرا ً أن هذا األمل هو خداع.
ويتعجب اليامحي عن سبب لجوء بعض املثقفات
ألعامل السحر ،هل هو الخوف والقلق من املستقبل
والضعف النفيس يجعالن املرأة تلجأ إىل السحر
والدجل مهام كان مركزها االجتامعي والثقايف؟

ابتزاز لألموال
وأكد الدكتور محمد داود املتوكل استشاري األمراض
النفسية ،أن هذا العمل هو فساد ىف األرض واتجار
بالدين ،وأن مايحد ث من أدعياء الطب الروحي هو
فساد كبري ،وخاصة الذين يدعون عالج املس ،وأنهم
يدعون العالج و عىل صلة بالجن
وأنه ليس للجن سلطان عىل املؤمن ،وأن زعيم الجن
نفسه إبليس ليس له سلطان عىل اإلنسان ،وخاصة
عىل عباده املؤمنني إمنا سلطانه عىل الذين يتولوه
والذين هم بربهم مرشكون .وأضاف ،رغم التحذيرات
لهذه األعامل التى تهدف إىل التجارة واإلساءة للدين،
إال أنه -لألسف -مازال بعض الناس يصدقون بعض
املعالجني ويقعون يف عمليات للنصب .وتابع قائالً :إنه
اليوجد مايسمى باملس وإننا النستطيع قياس وجود
الجن ،وإن العلم ال يعرتف مبا الميكن قياسه وإنه كثري
من الناس تستسهل فكرة السحر أو العالج الروحاىن
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تحقيق

الرقية
الشرعية
بين الواقع
واألصل
عبداهلل الكعبي

فايزة صالح عمار

بدالً من االعرتاف بالطب النفىس ،وأنه مجرد غش
وخداع وأنه مل يقابل حاالت شفيت ىف هذا املجال
من العالج ،وإمنا كلها تتعرض لحاالت نصب وابتزاز
األموال ،وأنها حاالت نصب واضحة ،وأنه مل نسمع
ىف الدول األوربيةأن هناك عالجاً باستحضار الجان،
إمنا هناك عالج نفيس يخضع له املريض.

المرأة ضعيفة
وتقول الدكتورة منى رمضان ،إن املرأة تلجأ بنسبة
أكرب من الذكور إىل عامل التنجيم والتبصري ومعرفة
الغيب وأمور العني والسحر يف العامل العريب ،حتى
تكمل النقص املشاع بأنها امرأة ضعيفة ،ونجدها
تلجأ إىل السحرة لتحسن حياتها وتنعم بالهناء من
وجهة نظرها ،إذ الدافع القوي هو إحساسها بأنها
ضعيفة وال يوجد من يساندها فتستمد قوتها
من هؤالء الدجالني .وقالت :ال يوجد سبب نفيس
واضح يؤدي باملرأة للجوء للدجالني واملشعوذين،
بيد أن هناك عوامل تدفع باملرأة إىل اإلميان
بالعني والسحر ،من أهمها الشعور بالضعف
والنقص ،خاصة إذا عوملت معاملة سيئة ،كام
أن الشخصية التي لديها استعداد فصامي أكرث
قابلية لإلميان القاطع بالسحر والعني .وأفادت ،أن
علم النفس عادة ما يدرس الظواهر النفسية وال
يقترص عىل العوامل البيولوجية والفسيولوجية،
ولذا تتم دراسة التفكري والتخيل والتصور واإلدراك
والسلوكيات.
ونصحت كل من يعتقد أنه مسحور قائلة :هناك
تفاعل عميق بني الجوانب النفسية والجسمية
يف اإلنسان ،فالعوامل النفسية تؤثر يف الجوانب
الجسمية والعكس صحيح ،مشرية إىل أن الفرد
إذا كان تحت ظروف معينة تساعده عىل التأثر
بالعوامل الروحانية أو اإليحاء سواء بالسحر أو
بالحسد فإنه يتأثر بذلك.
وقالت :إن السحر عبارة عن مامرسة إلظهار قوى
خفية ليس عن طريق الصالة أو الدعاء ،وليس من
املنطق أن نرجع كل أمراضنا وما نشعر به إىل أمور
السحر والشعوذة ،مطالبة بتطبيق املنطق حتى ال
نكون صورا ً مكررة لعامل الظالم.
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سميرة حمدان

نستمر بمالحقة الدجالين

ويؤكد الرائد احمد الشاميس من إدارة املباحث
يف رشطة رأس الخيمة ،أن القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ،تقوم بالتصدي بقوة وحزم لكل من
يقوم بإغواء الناس عن طريق الطب الروحي أو
الدجل أو الشعوذة ،وأن هذه الفئة باتت تشكل
خطرا ً كبريا ً عىل البالد وأرواح الناس .وأضاف ،لقد
متكنت رشطة رأس الخيمة من إلقاء القبض عىل
العديد من الشبكات التي توهم الناس مبعرفة
الغيبيات أو إصالح أحوالهم ،حيث متكنت مؤخرا ً
إدارة التحريات واملباحث الجنائية باإلدارة العامة
للعمليات الرشطية برشطة رأس الخيمة من إلقاء
القبض عىل ( )4عربيات يقمن بأعامل السحر
والشعوذة لإليقاع بالرجال و استغاللهم مادياً،
وأكد الشاميس أن أجهزة الرشطة سوف تستمر
يف مالحقة السحرة واملشعوذين ،مناشدا ً املواطنني
واملقيمني يف اإلمارة بعدم الوقوع ضحايا لهؤالء
الدجالني واملشعوذين ،مشددا ً عىل رضورة التعاون
مع الرشطة وأجهزة األمن يف عملية محاربة الدجل
والشعوذة من خالل اإلبالغ عن أي شخص ميارس
هذه األعامل.

ضرورة نشر الوعي

ويقول الدكتور جامل أبو نعاج أستاذ الرشيعة
اإلسالمية يف إحدى الجامعات :لقد نهى اإلسالم عن
تعليق التامئم وجعلها طريقاً يؤدي بصاحبه إىل
الرشك ،أما الرقية فهي جائزة برشوط :أن تكون بذكر
الله تعاىل وبأسامئه ،وأن تكون باللسان العريب وما
يفهم معناه ،ويعتقد الدكتور جامل أنها ال تؤثر
بذاتها بل بتقدير الله تعاىل .وأضاف ،إن ضعف
كثري من النساء يف مواجهة األزمات النفسية ،وقلة
الوعي باألمراض النفسية ،والعداوات الشخصية،
وكرثة الشائعات ،والتهويل اإلعالمي ؛ تجدها أسباباً
حقيقية فعلية النتشار ظاهرة السحر  ،ولكن ال زال
الكالم ينصب عىل ماهية تحديد اإلصابة باملرض
بشكل عام سواء كان عضوياً أو نفسياً أو روحياً،
ومن هنا كانت أهمية نرش الوعي املتعلق باألمراض
الروحية بني الناس وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالرقية
الرشعية وما يدور يف فلكها.

فضيلة الشيخ يوسف الشحي

ويذكر فضيلة الشيخ يوسف الشحي (مستشار أرسي) :من
سنة الله يف خلقه ،أنه سبحانه يبتليهم ويختربهم باألسقام
واألمراض ،وسهل لهم طرق العالج والوقاية ،إما باستخدام
األدوية لقوله-صىل الله عليه وسلم« :-تداووا عباد الله وال
تداووا بحرام» .أو العالج باستخدام الرقية الرشعية ،وهي
استخدام اآليات القرآنية واألدعية النبوية الصحيحة يف العالج
من األمراض النفسية أو البدنية.
قال الله تعاىل «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
للمؤمنني» وقال سبحانه«:قل للذين آمنوا هدى وشفاء» ،وأما
السنة ففيها الكثري ،ومنها أن عائشة -ريض الله عنها -قالت:
«كان رسول الله يأمرين أن أسرتقي من العني» .والرقية لها
رشوط ذكرها أهل العلم ،قال ابن حجر العسقالين« :يتلخص
من كالم أهل العلم أن الرقية تكون مرشوعة إذا تحقق فيها
ثالثة رشوط:
 - 1أن ال
يكون
فيها
رشك
وال
محرم.
 - 2أن تكون بالعربية أو ما يفقه معناه.
 - 3أن ال يعتقد كونها مؤثرة بذاتها ،بل بإذن الله تعاىل.
ولألسف يف ظل غياب نظام يحدد ويضبط عمل الرقاة
الرشعيني ،وعدم وجود جهة محددة تراقب عملهم ،دخل
يف عمل الرقاة من ال يحسنون حتى قراءة قصار السور ،بل
وتحولت إىل تجارة وابتزاز فيبيع بعضهم علبة ماء بقيمة 300
  1000درهم بحجة أنها مقروء فيها من الشيخ الفالين ،وكذاوقع بعضهم يف مخالفات رشعية مثل الخلوة بالنساء من دون
محرم ،أو ملس النساء بال حاجة بحجة الرقية ،وقد تصل إىل
التحرش ،وبعضهم يوهم املرىض بأن فالن عمل لك كذا ،مام
يسبب العداوة بني األصحاب أو األرحام ،ويستعني بعضهم
بالجن والعياذ بالله .وبعضهم يبيع لهم الوهم والظنون مام
يوقع املرىض يف حرية واضطراب من أمرهم .أيها األخوة ..
ال بد ملن أراد أن يستعني بأهل الرقية أن يتأكد ويتحرى
أهل الفضل واالستقامة والتقوى ،وأن يحذر من املشعوذين
والدجالني الذين يستغلون حاجة الناس.
لكن للعلم  ..ال يوجد أفضل من يرقي اإلنسان نفسه بنفسه،
ألن القراءة ال تحتاج إىل مواصفات خارقةة ،بل هي آيات
تتىل وأدعية تردد بنية صادقة واعتقاد بأن الشايف هو الله
وحده ،قال الله تعاىل«:وإن ميسسك الله برض فال كاشف له
إال هو».
وعىل الجميع التعاون مع املسؤولني يف التبليغ عن املشعوذين
والدجالني عمالً بقول الله تعاىل«:وتعاونوا عىل الرب والتقوى».

مسيرة قائد
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الشرطة المجتمعية
تعزيز للصورة الحضارية
لشرطة اإلمارات
هي فلسفة جديدة انتهجتها وزارة الداخلية
في اإلمارات لالقتراب من الجمهور ،تقضي
بتبادل األدوار والوصول الى نقاط الحفاظ على
تماسك وأمن المجتمع بأسلوب حضاري مبتكر،
يتمثل باستحداث إدارات الشرطة المجتمعية
من ضمن التشكيالت الشرطية العاملة.
وقد لقيت هذه الفلسفة المستحدثة دعماً
وتشجيع ًا كبير ًا من لدن الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،للوصول إلى تطبيقها
كي تواكب آخر مستجدات العمل الشرطي،
وتدخل ضمن منهج تحديث أساليبه ،ولتسخر
الخدمات الشرطية نحو خدمة المجتمع بأسلوب
حديث .وتعد الشرطة المجتمعية) تحو ً
ال جذري ًا
في الوظيفة التقليدية التي تؤديها أجهزة
الشرطة عموم ًا ،ما أضفى عليها طابع ًا من
التجاوب واإلسهام ،وبنحو كبير في منع وقوع
الجريمة والوقاية منها.
وعنها ،يقول العقيد سالم العلكيم الزعابي
مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة
لشرطة رأس الخيمة :إن االدارة جسدت نجاح ًا
ملموس ًا في ميدان العمل األمني ،وأن عملها
عبارة عن مبادرة مبتكرة تصر على اقتراب أفراد
الشرطة من الجمهور  ،وذلك مايعزز من الصورة
الحضارية لجهاز الشرطة في اإلمارات  ،كان
ذلك خالل الحوار الذي أجرته معه مجلة «العين
الساهرة» وجاء فيه:

,,

العقيد العلكيم :
فلسفة الشرطة
المجتمعية منع
الجريمة والوقاية منها

حوار  :سعد الدغمان
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 mتعاون أفراد المجتمع مع الشرطة المجتمعية عزز مسيرة األمن
واألمان وكرس دوراً مشترك ًا للطرفين
 mالشرطة المجتمعية تلعب دوراً ناجح ًا وملموس ًا في خدمة
المجتمع ونشر الوعي األمني بين أفراده
استراتيجية شرطية طويلة األمد

ماهو المفهوم الذي تم البناء عليه
إلنشاء الشرطة المجتمعية ؟

تم تحديث إدارة الرشطة املجتمعية يف الهيكل
التنظيمي للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة طبقاً
للقرار ( 2011 / 34م) واملنفذ بتاريخ 2011/ 5 / 15
 ،وهي اسرتاتيجية رشطية طويلة املدى متثل أسلوباً
جديدا ً يف العمل الرشطي ،تستند عىل فلسفة جديدة
يف التعامل مع احتياجات ومشكالت املجتمع املحيل
مبشاركة املواطنني واملقيمني مع الرشطة ملواجهة
الجرمية ومكافحتها والوقاية منها.

حلقة وصل

ماهي األقسام التي تضمها اإلدارة ،وماهي
األولويات ،وكيف تصفون عملكم؟

إدارة الرشطة املجتمعية تنقسم اىل قسمني هام:
قسم الرشطة املجتمعية ،ويضم ( فرع الدوريات
املجتمعية ،فرع الرشاكات واالتصال املجتمعي،
وفرع الربامج املجتمعية) ،وقسم مركز الدعم
االجتامعي ويضم ( فرع التوعية وحامية االرسة،
وفرع االرتباط املدريس ،وفرع الدعم النفيس
واالجتامعي لضحايا الجرمية ،وفرع اإليواء والرعاية
االجتامعية) ،ويوصف عملنا بأنه حلقة وصل بني
الجهات الرشطية واملجتمع بشكل عام ،ومن أبرز
أولوياتنا يف العمل ،هي الحفاظ عىل متاسك املجتمع
وأمنه واستقراره.

شرطة عصرية متطورة

إلى أي مدى نجحت فلسفة اقتراب
الشرطة من المجتمع عوض ًا عن العكس،
وهل هناك تبادل لألدوار؟

الحضارية للمجتمع؟

يعترب عمل الرشطة املجتمعية تحوالً يف وظيفة
الرشطة التقليدية التي ظلت تعتمد عىل تنفيذ
القوانني لتصبح وظيفة خدمات توفر للمجتمع
األمن الشامل عن طريق تنمية الحس املجتمعي
ألفراد املجتمع ،وتشجيع فئات املجتمع وقطاعاته
املختلفة للمشاركة والتجاوب مع الرشطة واإلسهام
يف منع وقوع الجرمية والوقاية منها ،حيث أثبت
الواقع العلمي ،ويف معظم الدول التي طبقت
اسرتاتيجية املشاركة املجتمعية أن لها أكرب األثر يف
مواجهة الجرمية.

الرشطة املجتمعية تعمل عىل التفاعل مع املواطنني
واملقيمني ،اعتامدا ً عىل فلسفة االقرتاب من الفرد
بدالً من أن يقرتب الفرد من الرشطة ،وتنفيذ الربامج
والخطط الخاصة مبفهوم الرشطة املجتمعية لإلدارات
العامة التابعة للقيادة ،والذي يعزز من الصورة
الحضارية لجهاز الرشطة يف اإلمارات ،ويحقق رؤى
القيادة الرشطية املستقبلية لرشطة عرصية متطورة
ذات أهداف اسرتاتيجية تطويرية تسهم يف تعزيز
العالقة بني الرشطة والجمهور ،وتفعيل التواصل بني
مساعدة األجهزة األمنية
الطرفني مبا يخدم املجتمع ككل.
ماهي مناطق تواجدكم ،وهل تقتصر على

تعزيز مسيرة األمن

ويضيف العلكيم ،هذه التجربة عززت مسرية األمن
واألمان نتيجة تعاون أفراد املجتمع مع الرشطة
املجتمعية ،وكرست دورا ً مشرتكاً للطرفني من خالل
استحداث الدوريات الراجلة للرشطة املجتمعية،
والتي تتواجد بصورة دامئة بني األحياء السكنية
مبشاركة جميع أطياف املجتمع وفئاته ،والتواصل
معهم باستمرار ،ويف جميع املناسبات.

الشراكة إسهام في منع الجريمة

كيف تعكس الشرطة المجتمعية الصورة

المناطق العامة؟

تعمل إدارة الرشطة املجتمعية ،وبالتنسيق مع أفرع
الرشطة املجتمعية مبراكز الرشطة الشاملة يف إعداد
فرق العمل ملتابعة املرشوعات املحلية ،واإلرشاف
عىل إعداد خطط وبرامج أنشطة الرشطة املجتمعية
ومتابعة تنفيذها وتطويرها وتحديثها،باإلضافة اىل
التعامل بشفافية ومسؤولية واحرتام حقوق اإلنسان،
حيث إن الهدف العام من عملية املشاركة املجتمعية
هو مساعدة األجهزة األمنية عىل توقع املشكالت
ومنع انتشارها والعمل عىل حلها من خالل املشاركة
والتشاور بني األجهزة والجهات املختلفة يف كل مكان
وبأي وقت  ،وغري مقترصة عىل املساحة ،حيث
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تسعى االدارة لتوطيد العالقات عرب تنفيذ الزيارات
امليدانية للمصادر االجتامعية إضافة إىل تعزيز
العالقات وتوثيقها.

التكامل والحفاظ على األمن

كيف تؤسسون للشراكة مع المجتمع؟

لإلدارة رشيكان ،رشيك رئييس ،ويتمثل مبختلف
الجمعيات الخريية الداعمة لإلدارة يف توحيد الجهود،
وتحقيق التكامل بني مؤسسات العمل الخريي ،وكافة
الجهات املختلفة يف اإلمارة مبا يسهم يف رقي مستوى
العمل اإلنساين فيها ،ويف مجال توفري املساعدات
االجتامعية والطبية واملعنوية ،ورشيك فرعي وهم
الجمهور عرب تقديم املساعدات والخدمات لهم يف
نرش اسرتاتيجية الرشطة بالحفاظ عىل أمن املجتمع
والتصدي للجرمية.

التواصل لتقديم األفضل

كيف تخلق الشرطة المجتمعية الدور
الوقائي للحفاظ على أمن وسالمة
المجتمع؟

تقوم اإلدارة عىل تعزيز الدور الوقايئ وحل
العديد من القضايا ،كام تقوم بالتواصل مع مختلف
رشائح املجتمع ومشاركتهم احتفاالتهم  ،خاصة يف
املناسبات واألعياد ،حيث يتم تنظيم زيارات بهذه
املناسبات للمرىض يف املستشفيات ،ونحرص أيضاً
عىل الرشاكة مع املؤسسات من خالل االجتامعات
الدورية التي تعقد بني الطرفني ،اىل جانب التواصل
بني القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة والدوائر
الحكومية،والقطاع الخاص باإلمارة،كام أن التواصل
مستمر مع املجتمع املدين لتقديم أفضل الخدمات
للجمهور ،وفق خطط معدة ومدروسة للتعامل مع
الجميع.

الدعم االجتماعي
والمشاكل األسرية

ماهي أغلب المشاكل التي تمت
معالجتها من قبلكم؟

الدعم االجتامعي ،ومشاكل األحداث،املشاكل
األرسية التي تقع بسبب الخالفات الزوجية ،أو
بني اآلباء واألبناء ،نسعى إىل حلها وتطويقها قبل
استفحالها أو تطورها وصوالً إىل املحاكم.

العنصر النسائي

ماهي حدود اعتمادكم على العنصر
النسائي ،وهل أدت النساء الدور المطلوب
منهن؟
28
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فلسفة الشرطة
المجتمعية
تتمثل باالقتراب
من األفراد بد ًال عن
اقتراب األفراد من
الشرطة ما يعزز
الصورة الحضارية
لشرطة اإلمارات

إن الرشطة املجتمعية التفرق بني الجنسني يف أداء
العمل املجتمعي ،وبالتايل فإن لها أفرادا ً من اإلناث
لهن اهتامماتهن بالعنرص النسايئ سواء يف املدارس
الخاصة بالبنات مبختلف مراحلهن ،أو التواصل مع
السيدات يف األحياء السكنية ومساعدتهن بالتغلب
عىل مشاكلهن ،لذا فإن تعزيز دور العنرص النسايئ
يف الرشطة املجتمعية له أهمية كبرية  ،واليقل يف
أهميته عن الدور الذي يؤديه إخوانهن من الرجال
يف تأدية العمل ،وبذلك فهن يؤدين دورا ً حيوياً
ومهامً.

تالفي السلبيات هو االهدف

ماهي السلبيات التي أشرتموها ،وماهي
االيجابيات التي تميز بها العمل؟

نعمل عىل تاليف السلبيات واملشاكل التي تصادفنا،
انطالقاً من الهدف الرئييس إلدارتنا ،والذي يقيض
باستخدام كل الطرق املمكنة لحل املشاكل  ،كام أن
من أولوياتنا فتح قنوات التواصل مع الجمهور من
خالل بناء الثقة وترسيخ صورة منطية إيجابية لجهاز
الرشطة لديهم بصورة عامة تتبنى نظرة موضوعية ،
ونطبق برامج علمية متطورة تهدف للتقليل من وقوع
الجرمية ،والحد منها ما أمكن والتعامل مع أي نزاعات
أو مشاكل اجتامعية والوقوف عىل حلها ،وهذا ما
نلمسه يوماً بعد يوم من خالل تعاون الجمهور معنا،
وهو دليل واضح وكبري عىل نجاحنا وتقدمنا يف العمل .

نجاح مؤكد وملموس

هل ترون أن تجربة الشرطة المجتمعية
ناجحة إلى اآلن ،وكيف تفسرون هذا النجاح؟

بالتأكيد ناجحة ،حيث تلعب الرشطة املجتمعية
دورا ً ملموساً يف خدمة املجتمع ،ونرش الوعي األمني
بني أفراده ،وتعريفهم بالخدمات املقدمة من اإلدارة
مبا يتامىش واالسرتاتيجية الرشطية واألمنية الشاملة
لرشطة رأس الخيمة ،وذلك من خالل تعزيز التعاون
بيننا وهيئات حكومية  ،ومنظامت املجتمع املدين يف
مجال الرشاكة املجتمعية  ،ومبا يحقق إعداد وتنفيذ
الخطط االسرتاتيجية والتطوير ،عالوة عىل تنظيم
وعقد االجتامعات مع الرشكاء ،وتهيئة مستلزماتها،
ومتثيل القيادة يف االجتامعات التي تعقد لبحث
أوجه الرشاكة املجتمعية .ولهذا كله فقد متيز الدور
الذي تؤديه الرشطة املجتمعية ،ووصف عملها بأنه
نجاح ملموس ومؤكد يف ميادين العمل األمني.

حوار
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دراسات

الشرطة المجتمعية

«درهم وقاية خير من قنطار عالج»
يمكن القول ،إن تحقيق األمن ال يعتمد على جهاز الشرطة وحده ،بل هو مسؤولية مشتركة بين الجميع (األفراد
والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية) ،لذلك برز مفهوم الشرطة المجتمعية للعمل بجوار جهاز الشرطة لتحقيق
األمن وللوقاية من الظواهر السلبية وأنماط السلوك االنحرافي واإلجرامي ،كما يقال «درهم وقاية خير من قنطار
عالج››.
إعداد /د .عادل عبد الجواد الكردوسي  -خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية

إن تحقيق األمن وحفظ النظام االجتامعي يف املجتمع
من كافة األمناط اإلجرامية مسؤولية مشرتكة بني
الجميع ،وميثل هدفاً يسعى املجتمع إىل تحقيقه عرب
التنسيق والتكامل بني املؤسسة الرشطية والرشطية
املجتمعية .وانطالقاً من ذلك تأيت الحاجة إىل االهتامم
بوجود قانون ينظم دور الرشطة املجتمعية وصياغة
تصور واضح عن ماهيتها واألدوار التي من املفرتض أن
تقوم بها يف مجال الوقاية من الجرمية ،وتحقيق األمن
مبفهومه الشامل ،وتحديد موقعها يف املجتمع من خالل
الضوابط القانونية التي تحدد أسلوب التعاون بينها
وبني املؤسسات األخرى لتحقيق البعد الوقايئ واألمني.
باإلضافة إىل االستفادة من دور الرشطة املجتمعية يف
فرض الضبط االجتامعي كمدخل لتحقيق الوقاية من

,,

الشرطة
المجتمعية
فلسفة ونمط
إداري واستراتيجي
تشجع على حل
المشكالت
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السلوك االنحرايف واإلجرامي يف املجتمع.
ويهدف هذا املقال إلبراز أهمية الدور الذي تقوم به
الرشطة املجتمعية ىف تحقيق األمن مبفهومه الشامل
يف املجتمع ،وبخاصة قيامها بالدور الوقايئ لتحصني
األفراد من االتجاه صوب االنحراف ،أو ارتكاب السلوك
اإلجرامي.
وهنا سنلقي الضوء عىل أهم املفاهيم املستخدمة،
وماهية الرشطة املجتمعية ،ثم عمل ودور الرشطة
املجتمعية ،والقانون والرشطة املجتمعية.
أهم المفاهيم المستخدمة

الرشطة املجتمعية لغة :أثارت عبارة الرشطة املجتمعية
املرتجمة عن اللغة اإلنجليزية Community Policing
الكثري من الجدل وسط املهتمني باملوضوع ىف الدول
العربية ،حيث يرى البعض أن عبارة Community
 Policingترجمتها هي الرشطة املجتمعية بينام يرى
آخرون أنها تعني رشطة املجتمع أو رشطة الحي،
ومجموعة ثالثة ترجمتها ألرشطة أو ترشيط املجتمع
أي «بولسة›› املجتمع .وال ن َر أن الخالف ينصب عىل
ترجمة كلمة  Communityكام يبدو ىف الظاهر ،بل
يعزي الخالف إىل ترجمة كلمة(.)Policing
التعريف التقليدي للرشطة املجتمعية Community
 Policingأو عالقات الرشطة واملجتمع Community
 Relations - Policeالذي أعد بواسطة املركز القومي

للرشطة وعالقات املجتمع التابع لجامعة ميتشغان،
والذي يقول :الرشطة املجتمعية يف مفهومها العام
تعني مختلف الطرق التي تركز عىل أن الرشطة جزء
هام من املجتمع وليس بعيدة عنه ،وأن عالقات
الرشطة واملجتمع ال تقترص عىل مجرد مشاركة
الطرفني ىف أعامل كشف الجرائم ومحاكمة املجرمني،
بل متتد إىل املشاركة ىف جميع أنشطة الرشطة اإلدارية
والفنية وأعامل الدوريات ومناقشة النفقات واملحاسبة
والتقييم .تعرف الرشطة املجتمعية بأنها« :املفهوم
الجديد للعمل الرشطي التقليدي ،الذي يسبق الحدث
األمني ،ويقوم عىل املعلومات الدقيقة من مصادرها
الحقيقية يف املجتمع املستفيد من خدمات الرشطة
واألمن ،من خالل رفع التقارير األمنية عن طريق
الدوريات››.
ماهية الشرطة المجتمعية

نتعرف عىل ماهية الرشطة املجتمعية عىل اعتبار أنها
تشري إىل الدور املتبادل بني أفراد املجتمع واملؤسسة
الرشطية ،انطالقاً من أن العاملني بجهاز الرشطة هم
أشخاص تقوم الدولة بدفع رواتب لهم مقابل عملهم
الذي يؤدونه عند االهتامم والعناية بأفراد املجتمع
ومؤسساته .تعني الرشطة املجتمعية ىف الواقع تحمل
املجتمع بكافة قطاعاته مسؤولية األمن الداخيل
بصورة مبارشة ،وأن الرشطة املجتمعية تعني تسليح

دراسات

جميع أفراد املجتمع بالفكر األمني ومعرفة الرشطة
واألهداف األمنية واملصالح املشرتكة التي ينبغي
الحفاظ عليها ،ومن ثم تويل مسؤولية األمن الداخيل
بصورة مبارشة سواء كان ذلك بالخدمة الفعلية أو
الدعم املادي واألديب أو املشاركة ىف أعامل الوقاية من
الجرمية .فالرشطة املجتمعية هي فلسفة ومنط إداري
واسرتاتيجية تنظيمية تشجع يف حل املشكالت بشكل
إيجايب فعال.
عمل ودور الشرطة المجتمعية

ونحاول هنا أن نتعرف عىل العمل والدور الذي تقوم به
الرشطة املجتمعية داخل الدولة بهدف تحقيق مفهوم
األمن الشامل ،انطالقاً من أن األمن يعترب مسؤولية
مشرتكة بني املؤسسة الرشطية وأفراد املجتمع.
فإذا كانت املجتمعات الغربية قد لجأت إىل اسرتاتيجية
الرشطة املجتمعية بقصد الوقاية من الجرمية
والحد من االنحراف وحل املشكالت االجتامعية
مبشاركة املجتمع وإسهاماته املادية واملعنوية ،فإننا
ىف املجتمعات العربية واإلسالمية األكرث حرصاً عىل
تلك األهداف واألساليب التي تفرضها علينا واجباتنا
الدينية واألخالقية وتقاليدنا املوروثة .إن أعامل
مباديء الرشطة املجتمعية ىف املجتمع املسلم يعني
بناء املجتمع السوي وتحقيق أسباب املحبة والرحمة
بني أفراده عن طريق الشورى والتسامح والتناصح،
حيث إن الرشطة املجتمعية تعتمد فلسفة املبادرة يف
التعامل مع احتياجات ومشكالت املجتمع ،استنادا ً إىل
مبدأ مشاركة املواطنني يف مواجهة مشكالتهم ،واتخاذ
القرار وتفعيل دور املواطنني يف مواجهة الجرمية ،وهي
تستخدم إمكانيات املجتمع املحيل لتغيري الظروف
والعوامل املهيئة للفعل الجرمي ،وهدفها من كل
ذلك توفري حياة أفضل للمواطنني بعيدا ً عن الخوف،
وتقديم خدمات رشطية أجود .ونخلص بذلك إىل
األهداف والغايات التي ترمي إليها اسرتاتيجية الرشطة
املجتمعية ،وهي:
 .1التعريف بالمباديء والسياسات التي
تقوم عليها نظرية الشرطة المجتمعية.
 .2العمل على تقوية محاوالت تطبيق النظرية
على الواقع وفق نماذج عملية ملموسة
النتائج.
 .3تقييم استراتيجيات األداء الشرطي.
 .4إدخال نشاط الشرطة المجتمعية في
المنظومة المؤسسية لوحدات الشرطة.
 .5العناية بالدعم الفني للشرطة.
 .6تطوير مناهج للتدريب والموجهات العامة
الالزمة لتحقيق األهداف.

باإلضافة إىل أن نظرية األمن الشامل جاءت ىف هذا
السياق لتجعل من األمن الشامل قاعدة السرتاتيجية
الرشطة املجتمعية .لذلك تأيت أهمية الرشطة
املجتمعية ملا تسهم به ىف الوقاية من ارتكاب الجرمية
واالنحراف بني مجموعة الشباب الذين ميكن أن

يقدموا عىل مامرسة هذه األفعال يف غياب الضبط
االجتامعي ،ويف حاالت غياب الرقابة االجتامعية.
وميكن أن تقوم الرشطة املجتمعية بدور هام يف
تحقيق الوقاية من االنحراف والجرمية ،من خالل
املساعدة يف حل املشكالت االجتامعية ،والعمل عىل
تفعيل ومشاركة البعد األهيل باستخدام اإلمكانيات
البرشية واملادية لتغيري األسباب والعوامل املؤدية
للسلوك اإلجرامي ،واالستفادة من العمل الرشطي
التطوعي ،وتحقيق مفهوم األمن الشامل مبشاركة
األفراد واملؤسسات الرسمية وغري الرسمية.
القانون والشرطة المجتمعية

وال بد أيضاً من أن نتناول العالقة بني القانون والرشطة
املجتمعية ،من حيث مدى مرشوعية هذا النظام يف
ضوء ما تستمده الرشطة يف املجتمع من مرشوعية
قانونية تنظم عملها ،وإبراز األساس الذي يستمد منه
رشعيته عىل املستوى املجتمعي ،ورمبا عىل املستوى
الدويل .وبالنسبة للقانون :فهو أقوى مظهر من
مظاهر الضبط االجتامعي .ويعتمد نوع اإللزام عىل
نص الرشيعة السائدة يف املجتمع (الرشيعة اإلسالمية
يف املجتمعات املسلمة) أو القوانني الوضعية املطبقة.
والدولة هي صاحبة الوالية عىل هذا اإللزام ،وهي التي
تنفذه عن طريق األجهزة الحكومية املختلفة .ويتمثل
اإللزام يف العقوبات املنصوص عليها لكل جرمية من
الجرائم .وهي تطبق عىل جميع أفراد املجتمع دون
استثناء ،وليس ألحد من األفراد الخيار يف االلتزام من
عدمه؛ ألن مصالح األفراد هنا تتالىش يف سبيل الحفاظ
عىل مصلحة املجتمع .خالصة القول :إن الرشطة
املجتمعية متثل تصورا ً يهدف للتعاون بني الرشطة
بصورتها التقليدية وأفراد املجتمع ،وإعطاء فرصة أمام
أفراد املجتمع للمشاركة بالعمل الرشطي التطوعي من
خالل العمل إىل جانب العاملني بجهاز الرشطة بشكل
واضح عرب التعاون والتنسيق املتبادل ،عمالً بالقول :إن
مسؤولية تحقيق األمن مسؤولية مشرتكة بني جميع
أفراد املجتمع.
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تحقيق األمن ال يعتمد
على جهاز الشرطة
وحده بل هو مسؤولية
مشتركة بين الجميع
«األفراد و المؤسسات
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دراسات

التلوث الضوئي وآثاره
على صحة اإلنسان

إن التلوث الضوئي من أنواع التلوث المختلفة وال يعرف
عنه إال القليل من الناس  .فالثورة الصناعية واختراع الكهرباء
أدت إلى زيادة هذا التلوث ،فاإلنارة ازدادت ألنها تعتمد على
الكهرباء ،والمصابيح أيض ًا لها درجات متعددة في شدة
اإلضاءة وال تنس أن لوحات اإلعالنات تعتمد أيض ًا على شدة
اإلضاءة ) 1 ( .
محمد مصطفى عبدالرزاق العمري

ال يعتمد أثر اإلضاءة عىل شدتها فقط ،بل عىل نوع الطيف الضويئ املستخدم يف
ضوء الفلور ينست  Fluorescent Lightبدال ً من ضوء الشمس .
أنواع التلوث  :يقسم التلوث الضويئ إىل نوعني وهام :
أو ًال :التلوث الضويئ الذي يحدث نتيجة ضوء غري مرغوب فيه يف الطبيعةوخاصة
يف املناطق التي تأيت خارج املدن  .فوجود اإلضاءة االصطناعية يف غري األوقات
الطبيعية يؤدي إىل إرباك العمليات الحيوية والكيميائية داخل الكائنات الحية
املعتمدة عىل الدورة الطبيعية ليال ً ونهارا ً.
ثاني ًا :الضوء داخل األماكن املغلقه كاملنازل وأماكن العمل والناتج عن الضوء الشديد
)2(.
تأثري التلوث الضويئ عىل صحة اإلنسان  :يجب عىل اإلنسان أن يقوم بتغيري عاداته
االستهالكية والتخفيف من شدة اإلنارة وأن يستعمل مصابيح أقل استهالكا ً للكهرباء،
مع العلم أن لشدة اإلنارة تأثريات ضارة عىل صحة اإلنسان ومنها :
 - 1تأثريها عىل البرص .
 - 2تؤدي لحدوث بعض األمراض الرسطانية ،ففي دراسة لوكالة أبحاث الرسطان
العامليه عام 2007م ذكرت بأن الشغل املُزاح أي املرتوك إىل آخر الليل مبا اعتاد عليه
اإلنسان يؤدي الضطراب زمني ويحتمل أن يكون سببا ً يف اإلصابة برسطان الثدي .
 - 3تأثريها عىل النوم  :فحتى لو كان الضوء خافتا ً فيؤثر عىل النوم وعىل حدوث
اضطرابات هرمونية ( )3وال ننس أن اإلضاءة القوية تتسبب يف اضطرابات النوم ومنع
اإلنسان من االستغراق يف النوم بشكل تام وهذا يؤثر عىل أداء وظائفه يف اليوم التايل .
 - 4الصداع وخاصة الصداع النصفي .
 - 5الشعور باإلرهاق .
 - 6زيادة اإلحساس بالقلق .
 - 7يعيق ويعطل عملية التعلم عند األطفال .
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 - 8يؤدي التعرض لساعات طويلة لإلضاءة إىل ارتفاع
ضغط الدم .
 - 9التوتر وخاصة التوتر الذي يؤدي لزيادة
إفراز هرمون األدرينالني .
 - 10يعتقد بعض العلامء أن لشدة
اإلضاءة وطولها أثر يف استثارة الغدة
الصنوبرية املوجودة يف قاع املخ،
فالغدة الصنوبرية هي املقياس
الداخيل للتغيريات الضوئية ،والذي يتم من خالله
تحديد اإليقاع اليومي للعمليات الفسيولوجية .فالخلل يف الغدة الصنوبرية يؤدي إىل
تثبيط إفراز هرمون امليالتونني املسؤول عن منع اضطراب القلب إىل حد ما ومسؤول
عن الوقاية من اإلصابة ببعض األمراض الرسطانية ) 4 ( .
 - 11تثبيط جهاز املناعة  :إن الضوء يؤثر عىل جهاز املناعة من خالل تأثريه عىل العني
ثم املخ ثم الغدة الصنوبرية وعىل نفاذيته لسطح الجلد ،فكلام ازداد طول املوجة
ازدادت النفاذية عرب النسيج البرصي وعرب النسيج الجلدي .
إن الخاليا الليمفاوية يف الدم تنتج هرمون امليالتونني الذي يعمل عىل تنشيط املناعة،
فالضوء يثبط هرمون امليالتونني النافذ من الجلد ويصل إىل الخاليا الليمفاوية التي
تسري يف الدم قرب سطح الجلد ،مام يؤدي لنقص هرمون امليالتونني ،وبالتايل إىل نقص
املناعة ،أما تعرض الجلد إىل فرتات من الظالم فإنها تزيد هرمون امليالتونني وتقوي
جهاز املناعة .
 - 12تأثريها عىل الجلد  :إن الطيف املنظور الصادر من الضوء له تأثري ضار عىل الجلد
فيؤدي إىل احمرار وتبقع الجلد وتدمري خالياه حراريا ً وأيضا ً تدمري الحمض النووي
الناتج عن األكسجني النشط يف خاليا الجلد .وللضوء أيضا ً تأثري عىل الجلد بهرمون
امليالتونني ،فهذا الهرمون له وظيفة حيوية ومهمة يف الجلد كتثبيط الخاليا الرسطانية
ولون الجلد ومنو الشعر ،وله دور مهم أيضا ً كمضاد لألكسدة ويف تثبيط تأثري األشعة
البنفسجية التي تدمر خاليا الجلد ،وال ننس أن اإلنسان يتعرض يف النهار إىل األشعة
فوق البنفسجية ) 5 ( .

كيف نقلل من التلوث الضوئي ؟
يجب أن نتذكر أننا بحاجة إىل ضوء املصابيح ليال ً ،ولكن يجب أن يكون الضوء
موزعا ً حسب حاجاتنا بحيث ال يرتكز يف مكان ونرتك املساحات األخرى التي نحن
بحاجة إىل استخدام الضوء فيها ،فأفضل الطرق لتقليل التلوث الضويئ :
أو ًال :اختيار مصابيح تكون شدة توهجها مالمئة للغرض الذي استخدمت فيه .
ثاني ًا :إطفاء املصابيح بعد انتهاء الحاجة منها .
ثالث ًا :توجيه حامالت مصابيح اإلنارة وتركيز الضوء عىل املكان الذي نحتاجه .
رابع ًا  :التخطيط الجيد لإلنارة يف املباين الجديدة والشوارع الجديدة بحيث ال
تؤثر عىل صحة اإلنسان وتفي بالغرض املطلوب منها .
خامس ًا :إعادة تصميم اإلنارة يف املنازل والشوارع القدمية ) 6 ( .

دراسات

نفحات دينية

موازين

العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbensaif@gmail.com

حدائق األحياء السكنية
إن أغلب األحياء السكنية تحتاج إلى الحدائق التي تساعد
األبناء للخروج مع ذويهم في اإلجازة األسبوعية واالستمتاع
باألجواء األسرية في تلك الحدائق التي أصبحت في الوقت
الحاضر ضرورة ملحة ،إال أن الواقع يؤكد أن تلك األحياء
تكاد تخلو من المساحات المخصصة للحدائق أو للمالعب

الخالصة
أمرنا رسول الله صىل الله
عليه وسلم بإطفاء املصابيح
إذا رقدنا يف الليل ،ففي
الحديث الرشيف ،حدثنا حسان
بن أيب عباد ،حدثنا هامم ،حدثنا
عطاء عن جابر قال  .قال رسول

الرياضية لممارسة بعض االلعاب الخفيفة كالمشي وكرة
القدم وغيرها .
هناك العديد من العائالت في القرى والمناطق تتساءل
عن غياب تلك األماكن الترفيهية في أحيائهم السكنية،
وعدم توفر مساحات كافية إلنشاء

حدائق ترفيهية

وغيرها من الخدمات األخرى المهمة في حياة العائالت .
لذلك نتمنى من الجهات المسؤولة كالبلدية ودائرة

الله( :أطفئوا املصابيح بالليل إذا رقدتم وغلقوا األبواب وأوكوا األسقية) .رواه
البخاري .فقبل أن تعرف البرشية أرضار املصابيح كاالحرتاق بنارها ،فقد أمرنا
رسول الله صىل الله عليه وسلم بإطفاء املصابيح ليال ً ،مع العلم بأن املسلمني مل
يسألوه عن هذا األمر ومل يشتكوا من رضره ،فرسول الله صىل الله عليه وسلم ال
ينطق ُ عن الهوى ،فقد وضع الحل الجذري ملشكلة بيئية خطرية لها آثار عىل البيئة
وعىل الكائنات الحية وخاصة اإلنسان .

المراجع:
 – 1د  .ليىل صالح محمود العيل ،التلوث الضويئ بني هدر الطاقة وتفاقم
االحتباس الحراري ،ملحق مجلة العريب ،العدد (  ،) 613الكويت ،ديسمرب
 2009م  ,ص ( ) 21
 – 2د  .أكمل عبدالحكيم ،التلوث الضويئ  :اآلثار السلبية والتبعات الصحية،
جريدة االتحاد ،اإلمارات العربية املتحدة ،العدد (  ،) 13047تاريخ صدور هذا
العدد  12أكتوبر 2006م
 – 3د  .ليىل صالح محمود العيل ،مرجع سابق ،ص ( ) 22
 – 4د  .أكمل عبدالحكيم ،مرجع سابق .
 – 5املوقع عىل اإلنرتنت:
www/ quran-m.com/container.php?fun
 – 6د .ليىل صالح محمود العيل ،مرجع سابق ،ص ( .) 23
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األشغال العمل على توفير األراضي المخصصة للحدائق
والمتنزهات في جميع المناطق  ،وان لم تنفذ تلك الحدائق
أو المالعب حاليًا يمكن أن يتعاون األهالي بتزويدها بمختلف
الوسائل الترفيهية لألبناء  ،أو إعدادها لتكون مالعب رياضية
تخدم أبناء األحياء السكنية .
كما ندعو إليجاد خطط بعيدة المدى في مخططات
أراض تفيد هذا الجانب
األراضي المستحدثة وتخصيص
ٍ
ويمكن على أساسها تنفيذ حديقة في كل منطقة أو
مالعب رياضية في كل منطقة سكنية  ،وذلك ألهمية
توفير تلك المناطق المفتوحة لمختلف شرائح المجتمع
نظرًا لمردودها االجتماعي والبيئي والصحي على
المواطنين والمقيمين.
إن إنشاء مثل هذه المشاريع التنموية ،والتي لها دور في
خدمة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة ،سيكون لها
األثر الكبير في نفوس العائالت .
ويساهم إلى حد كبير في حفظ األبناء من االنحرافات و
واالبتعاد عن براثن الجريمة ..
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شرطية
محطة
مسيرة قائد

الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم
الشارقة السابق

ساهم في تأسيس االتحاد وعاصر
أول خمسين يوم ًا من عمره

من أقواله " :إن االحتفاظ بالسيادة على البعض
أفضل من خسارة السيادة على الكل ".

يعتبر المغفور له بإذن اهلل الشيخ
خالد بن محمد القاسمي حاكم
الشارقة السابق صاحب نظرة ثاقبة
وحكمة بالغة  ،وعلى الرغم من فترة
حكمه القصيرة  ،إال أنه حفر اسمه
سفر التاريخ بأحرف من نور عندما
في ِ
سارع – يرحمه اهلل – باالنضمام
إلى مسيرة االتحاد المباركة ووضع
حجر األساس لقيام دولة اإلمارات
العربية المتحدة مع المغفور لهما
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم وإخوانهم حكام اإلمارات
المؤسسين  ،ليشهد قيام الدولة
ومعاصرة أول خمسين يوم ًا من عمر
االتحاد  ،قبل أن يغادر الحياة  ،ليتسلم
الراية واألمانة من بعده  ،شقيقه
صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي .
إعداد  :وليد الشحي
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سيرته ومآثره
ولد الشيخ خالد بن محمد القاسمي يف عام 1927م،
وتـويف يف الرابع والعرشين من يناير عام  .1972توىل
حكـم اإلمارة بعد الشيخ صقر بن سلطان القاسمـي،
يف  24يونيو عام  ، 1965واستمر يف الحكـم حتى
تاريخ وفاته إثر حادثة أليمة  ،وتسلم مقاليد الحكم
من بعده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي.
وقد ُعرف عن املغفور له وطنيتـه وعروبته ،
وتطلعه الدائم لتطوير اإلمارة وحرصه عىل قيام
االتحاد وتوحيد الصفوف والجهود  ،كام كان من أشد
الناس حرصاً عىل اسرتجاع الجزر اإلماراتية املحتلة من
قبل إيران.
مساهمته في تشييد االتحاد
يف صباح يوم الخميس الرابع والعرشين من يونيو
من عام 1965م  ،تم تنصيب الشيخ خالد بن محمد
القاسمي حاكامً جديدا ً للشارقة  ،مبوجب وثيقة
موقعة من أفراد عائلة القواسم يف الشارقة  ،والتي
ُسلمت إىل الوكالة السياسية الربيطانية يف ديب .ويف
املساء  ،استقبل الشيخ خالد املهنئني مبناسبة توليه
مقاليد الحكم.
وشارك الشيخ خالد بن محمد القاسمي يف اجتامع
ُعقد لحكام اإلمارات للتوقيع عىل الدستور املؤقت
لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ،بحضور الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم ،وذلك يف يوم األحد الثامن عرش من شهر يوليو
سنة 1971م  ،ليكون أحد الذين وضعوا بصامتهم
األوىل عىل أركان االتحاد  ،وساهموا يف تشييده وبنائه.
مواقفه التاريخية تجاه
قضية جزيرة أبو موسى
يذكر صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
مواقف شقيقه الراحل تجاه قضية جزيرة أبو موىس

املحتلة من قبل إيران يف كتابه ( رسد الذات )  ،فيقول
:
كان النقاش حول قضية أبو موىس يتسارع إليجاد
حل بني الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم
الشارقة وشاه إيران ،وكان " سري وليام لوس " املبعوث
الربيطاين الخاص بخصوص مستقبل جزيرة أبو موىس
قد أتم إعداد البيان الذي سريتب وضع الجزيرة منذ
مايو 1971م  .لكن التز ّمت اإليراين عطّل النقاش حول
القضية.
أما الشيخ خالد بن محمد القاسمي فقد قام بتاريخ
الثامن عرش من أغسطس سنة 1971م بإرسال رسائل
لجميع ملوك ورؤساء الدول العربية  ،مبيناً فيها ما
توصلت إليه بريطانيا مع إيران بشأن وضع جزيرة أبو
موىس.
تلقى الشيخ خالد ردودا ً عىل رسائله من كل من
الرئيس السوداين آنذاك جعفر النمريي  ،ومن امللك
فيصل بن عبد العزيز ملك اململكة العربية السعودية،
وامللك حسني ملك اململكة األردنية الهاشمية،
يرحمهام الله.
ويضيف صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن
محمد القاسمي يف كتابه (رسد الذات)  ،أن الشيخ
خالد بن محمد القاسمي كلفه بنقل رسالة امللك
فيصل إىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم
أبوظبي  ،وتم ذلك اللقاء يف السادس عرش من أكتوبر
سنة 1971م  ،حيث أبدى الشيخ زايد عدم رضاه عن
الرتتيبات حول جزيرة أبو موىس من الجانب اإليراين.
وبعد عدة أيام كُلف بنقل صورة من رسالة امللك
فيصل وتسليمها إىل الحكومة املرصية ووزير خارجيتها
آنذاك محمود رياض  ،ثم عاد صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إىل الشارقة يف
نهاية أكتوبر سنة 1971م.
يف األول من شهر نوفمرب سنة 1971م نُرشت
ترصيحات صحافية عىل لسان الشيخ خالد بن
محمد القاسمي  ،مفادها  :إن الشيخ خالد رفض
بشدة االقرتاح املقدم من " سري وليام لوس " املبعوث

شرطية
قائد
مسيرة
محطة

الربيطاين الخاص بخصوص مستقبل جزيرة أبو موىس.
ولكن مثة متغريات غري إيجابية حصلت فيام بعد ،
أرغمت حاكم الشارقة عىل اتخاذ قرار بعقد اتفاقية
تسوية بني الطرفني ،حيث أعلن الشيخ خالد بن محمد
القاسمي يف يوم الثالثني من نوفمرب سنة 1971م
بياناً مطوالً عن االتفاق الذي تم بينه وبني الحكومة
اإليرانية  ،وجاء يف الرتتيبات التي متت :
 – 1إن هذه االتفاقية ال تؤثر على رأي
الشارقة في سيادتها على جزيرة أبو
موسى.
 – 2تقسم الجزيرة إلى قسمين  :قسم
خاص بالشارقة  ،واآلخر بإيران.
 – 3إن علم الشارقة سيستمر يرفع على
سارية شرطة الشارقة في الجزيرة.
 – 4إن شرطة الشارقة وإدارة الجزيرة
ستستمران في اإلشراف على الجزء
المتبقي بعد تقسيم الجزيرة.
 – 5سيستمر المواطنون هناك تحت
سلطة الشارقة.

بعد هذه االتفاقية  ،انقسم الرأي العام املحيل
والعريب حول مذكرة التفاهم واإلقرار إليران باحتالل

نصف الجزيرة بني مؤيد ومعارض  ،فقد رأى البعض
أن ذلك اإلجراء يعترب تفريطاً بأرض الجزيرة  ،فيام رأى
البعض اآلخر أن التفريط بالجزء أفضل من ضياع الكل
عىل أمل أن يكون املستقبل كفيالً باسرتجاع ما ُسلم
من الجزيرة وذلك عندما تتهيأ الظروف لألمة العربية،
حيث إن الشارقة مل تُسلم مبوجب مذكرة التفاهم
إليران بالسيادة عىل الجزيرة.
وقال الشيخ خالد بن محمد القاسمي يف ترصيح له
يف ذلك اليوم  " :إنه ليس باإلمكان أفضل مام كان ،
وإن االحتفاظ بالسيادة عىل البعض أفضل من خسارة
السيادة عىل الكل  ،الدول العربية مل تساعدنا فكان
علينا أن نقلع أشواكنا بأصابعنا .البعض يتهموننا بأننا
أضعنا نصف جزيرة أبو موىس ونحن نقول إننا أنقذنا
نصف الجزيرة ".
كام أوضح سبب قبوله بالتسوية بقوله  " :لقد أردت
عرض هذه املسألة عىل محكمة العدل الدولية  ،كام
اعتزمت عرض الخالف عىل األمم املتحدة أو للتحكيم
 ،ولكن اعرتضني يف كل مرة رفض إيران التي أعلنت
رغبتها يف اللجوء إىل القوة ".
وأضاف  " :كانت التهديدات تصلني من جميع

االتجاهات  ،وعندما توجهت إىل الدول العربية قُدمت
يل النصائح بالتعقل والهدوء  ،وأدركت عندئذ أنه مل
يبق للشارقة سوى أن تترصف مبفردها وأن تعتمد عىل
نفسها ".
واعرتفت حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
مبذكرة التفاهم انطالقاً من الحرص عىل األخوة
اإلسالمية وعىل مبدأ حسن الجوار  ،وكذلك التزاماً
منها بااللتزامات املرتتبة عىل اإلمارات قبل قيام الدولة
االتحادية.
رحيله
يروي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة
مشاهد رحيل شقيقه الشيخ خالد بن محمد القاسمي
حاكم الشارقة السابق  ،يف كتابه ( حديث الذاكرة –
الجزء األول ) قائالً :
كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة قد تأسست
منذ أربعة وخمسني يوماً .كان آخر يوم يف تلك الفرتة
يوم رحيل املرحوم الشيخ خالد بن محمد القاسمي يف
الرابع والعرشين من يناير 1972م.
وأضاــف  ،متذكرا ً ما أسامها باأليـــام الحزينـــة :
يوم األربعاء العارش من ذي الحجة  ،يوم عيد األضحى،
سنة 1391هـ  ،املوافــــق للسادس والعشــرين
من يناير سنة 1972م  ،وبعد صالة العيد  ،والصالة
عىل الفقيد الشهيد شقيقي الشيخ خالد بن محمد
القاسمي ،شيعت جنازته الجامهري  ،يتقدمهم املغفور
لهام بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم  ،وبقية أصحاب
السمو أعضاء املجس األعىل لالتحاد  ،ماعدا الشيخ
راشد بن حميد النعيمي حاكم عجامن السابق ،
يرحمه الله  ،حيث كان يقوم بأداء فريضة الحج يف
تلك الفرتة .
ونحن يف الطريق إىل مقربة الجبيل  ،كانت أصوات
متداخلة تنبعث من جموع املشيعني  ،يتخللها نشيج
الرجال  ،ونواح النساء  ،وبكاء األطفال  ،وهي تشيع
الجثامن الطاهر .ملدة سبعة أيام  ،كنت أستقبل فيها
وفود املعزين من اإلمارات والدول العربية  .كانت تلك
الفرتة فرتة حداد ،وقد نُكست األعالم يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ملدة أربعني يوماً.

المصادر والمراجع :
 كتاب ( رسد الذات ) ،تأليف  :صاحب السموالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
 كتاب ( حديث الذاكرة  -الجزء األول )  ،تأليف:صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي.
 املوسوعة اإللكرتونية لدولة اإلمارات. كتاب ( الجزر العربية الثالث ) تأليف  :الدكتورأحمد جالل التدمري.
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دراساتشرطية
محطة

معايير الجودة في العمل الشرطي حول العالم

فعالية العمل الشرطي في حل
مشكالت المجتمع

مع تزايد تطور نظم المعلومات ،استطاعت الشرطة أن تصل إلى درجة من التأكد في العديد من أنشطة
العمل الشرطي لم تصل إليها من قبل  ،األمر الذي ترتب عليه تحقيق درجة عالية من التركيز في األنشطة
الشرطية .وقد حاول الكثيرون بيان األساس المنطقي ألهمية تحول الشرطة من مجرد التركيز على الواقعة
بذاتها إلى التركيز على المشكلة ،حيث أكد على هذه النقطة بعض المهتمين بعلوم الشرطة مثل
(سبلمان) و(إك) عندما أشارا إلى الطبيعة التكرارية للعمل الشرطي .ففي دراسة أجرياها داخل الواليات
المتحدة األمريكية ،جاءت النتائج تؤكد ما يلي:
د .محمد أحمد عبد الرحمن

 % 10من مواقع البالغات يصدر عنها  % 60من
إجاميل البالغات.
 % 10من الجناة يرتكبون  % 55من إجاميل الجرائم.
 % 10من املجني عليهم يتعرضون  42%من إجاميل
الجرائم .ويف الواليات املتحدة ،وبالتحديد يف مدينة
أوسنت بوالية تكساس تعرض أحد محالت البقالة
عىل مدى عامني ل  385جرمية  % 90منها عبارة عن
رسقات بنزين ،حيث يقوم قائد السيارة بتموينها ثم
ينطلق بها قبل سداد الثمن .ويف مدينة نيوبورتنيوز
بوالية فرجينيا تقدم أحد محالت البقالة للرشطة
42
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خالل  12شهرا ً ب 500بالغ ،ويف مدينة بطرس برج
بوالية فلوريدا ،انتقلت الرشطة إىل إحدى البنايات
أكرث من  150مرة خالل عام واحد .ويف والية فيالديفيا،
اضطرت الرشطة لالنتقال إىل حانة يف أحد األحياء
 600مرة خالل 6شهور فقط بناء عىل بالغات قدمت
إليها بسبب الضوضاء.
والشك أن الطبيعة التكرارية للعمل الرشطي تيرس
الفرصة للتعرف عىل املشكالت وقياس النتائج .فإذا
كان اإلجراء الذي تتخذه الرشطة يؤدي إىل خفض عدد
البالغات من منطقة معينة ،فإن ذلك ال يعد مجرد

مؤرش عىل الفاعلية ،ولكنه يتيح لرجال الرشطة الوقت
للتعامل مع بقية املشكالت.

تنحي الجريمة
كثريا ً ما يقال إن تنحي الجرمية يُعد مؤرشا ً عىل عدم
فعالية العمل الرشطي يف مواجهة املشكلة .ولتوضيح
ذلك نقول :إنه إذا قام أحدنا باإلمساك بأحد البالونات
وراح يضغط عىل أحد جوانبه فسوف يتغري شكل

دراسات

إجراء التحليل الدقيق قبل مواجهة المشكلة ،يمكن أن يؤدي تنحي
الجريمة إلى تقليل األضرار الناتجة عنها
الطبيعة التكرارية للعمل الشرطي تيسر الفرصة للتعرف على
المشكالت وقياس النتائج
البالون دون أن يتغري حجم الهواء بداخله .ويصدق
ذات القول عىل الجرمية .ذلك أنه إذا قمنا باتخاذ
إجراءات مشددة ملكافحة الجرمية يف منطقة بعينها
دون غريها من املناطق فسوف تتحرك الجرمية
إىل منطقة أخرى ال تتخذ فيها هذه اإلجراءات
املشددة ثم تعود إىل املنطقة األوىل عند توقف هذه
اإلجراءات.
وغالباً ما تتخذ ظاهرة تنحي الجرمية واحدة أو أكرث
من الصور الثالث التالية:
الصورة األولى:

هي التي تتحرك فيها الجرمية داخل املكان ،وهي
الصورة التي تهتم بها الرشطة يف املقام األول ،وتحدث
عندما تتحرك مشكلة الجرمية من إحدى املناطق
الجغرافية إىل منطقة أخرى ،حيث ميكن أن يجري
النشاط غري املرشوع يف ظل إجراءات مكافحة رشطية
أقل حدة ،وتتحقق هذه الصورة عندما تقوم الرشطة
بتكثيف وجودها بصورة ملحوظة يف إحدى املناطق
التي تشهد تنامياً للمامرسات اإلجرامية.
والصورة الثانية :هي أن تتحرك مشكلة الجرمية
داخل الزمان ،حيث يقوم الجناة بتغيري الوقت الذي
ميارسون فيه نشاطهم من خالل تكثيف نشاطهم يف
األوقات التي يرتاجع فيها الوجود الرشطي أو يغيب
فيها أهل املنطقة.
الصورة الثالثة:
فتتحقق عندما يغري الجناة نوعية الجرمية التي
يرتكبونها .ولتوضيح ذلك نشري إىل ما حدث يف

أوائل التسعينات عندما بدأت ترتاجع جرمية رسقة
السيارات يف بعض املناطق بالواليات املتحدة مع
تزايد جرمية رسقة السيارات باإلكراه أو ما أطلق
عليه خطف السيارات ،وفيها يقوم الجاين مبهاجمة
قائد السيارة وهو داخلها ويستويل منه عىل مفاتيح
السيارة ويلقي به خارجها وينطلق بها إىل حيث
يريد .ويرجع السبب يف ظهور هذه الصورة إىل انتشار
استخدام أجهزة مكافحة رسقة السيارات مثل أجهزة
اإلنذار واإلشعال واإلغالق الحديثة ،مام جعل ارتكاب
جرمية رسقة السيارات أمرا ً غاية يف الصعوبة .ويعد
تنحي الجرمية أحد املعايري الهامة لقياس مدى فعالية
املكافحة أو العمل الرشطي يف مواجهة املشكالت
األمنية ،ومن ثم يتعني أن تحظى باهتامم كبري.
ففي بعض الحاالت ،ميكن أن يؤدي تنحي الجرمية
إىل تقليل األرضار الناجمة عنها .وعىل سبيل املثال،
عندما تقرر الرشطة أن تكافح مشكلة قيام بعض
تجار املخدرات ببيع املخدرات مبنطقة ما بأحد
الشوارع ،من خالل تكثيف الوجود الرشطي بهذه
املنطقة ،فيقوم تجار املخدرات مبغادرة هذه املنطقة
إىل منطقة أخرى ملامرسة نشاطهم ،فهل هناك أي
فائدة يف التحرك من موقع النشاط األول إىل موقع
آخر؟ يف مثل هذه الحالة قد تتحقق بعض الفائدة،
حيث يحجم بعض املتعاطني عن االتصال بالتجار
إما لعدم استطاعتهم العثور عليهم يف املنطقة التي
اعتادوا االتصال بهم فيها ،أو لخوفهم من االتصال
بهم يف منطقة جديدة .فاملداهمة املستمرة للسوق

تؤدي إىل تقليل البيع ومن ثم االستهالك .وكالهام
هدف مطلوب .وقد أشار إىل هذه النتيجة أحد
الباحثني األمريكيني ،ويُدعى (كالمين) عندما أجرى
عددا ً من الدراسات مبدينة نيويوك ،أكد فيها أن
املداهامت الرشطية املستمرة ألسواق املخدرات
تؤدي إىل الحد من كل من البيع واالستهالك .وقد
أثبت كالمين أنه كلام زادت العقبات التي يواجهها
املشرتي عند اتصاله بالبائع كلام قلت املبيعات.
وبالنسبة للمتعاطي الذي مل يصل بعد إىل مرحلة
اإلدمان فإن كرثة العقبات تؤدي إىل تقليل تعاطيه
بشكل ملحوظ .أما من اعتاد التعاطي ،فإنه مييل إىل
تقليل استهالكه إذا ما أصبح االتصال بالتاجر يستغرق
وقتاً أطول.
أما (إيك) فقد أشار إىل ثالثة عنارص هامة عند
التخطيط لجهود مكافحة الجرمية وعند قياسها يف
بحث علمي أجراه بشأن تنحي الجرمية .أولها :أن
الجهود التي تركز عىل مشكلة محددة ال عىل مجرد
مشكلة عامة تؤدي إىل الحد من تنحي الجرمية.
وثانيها :أنه ميكن التقليل من تنحي الجرمية إىل أقل
حد ممكن إذا كانت اسرتاتيجية املكافحة تنطوي
عىل إجراءات ملواجهة مستهدفات التنحي املحتملة.
وثالثها :أنه من أجل تحديد الوسائل الالزمة للحد من
تنحي الجرمية يجب إجراء تحليل دقيق قبل القيام
مبواجهة املشكلة .فإذا توفر للرشطة فهم أفضل
لظاهرة تنحي الجرمية استطاعت أن تستخدمها
كمؤرش عىل النجاح ال الفشل.
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إعداد :لطفي الجويني

العراق

فضيحة اعتداء جنسي
وتعذيب بمركز لأليتام
الجزائر

عجوز يقتل ابنه بعدما بصق
على القرآن ومزّقه
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كُشف النقاب عن فضيحة استغالل جنيس
وتعذيب يف مركز لرعاية األيتام يف بغداد حيث
عرضت القناة األوىل ملحطة يب يب يس فيلامً
يصور عددًا من األطفال يف املركز تظهر عليهم
آثار املجاعة والتعذيب واملرض واإلهامل بعد أن
دهمت قوة أمريكية عراقية مشرتكة املبنى  .وقال
ضابط أمرييك ،إنه وجد األطفال عراة عىل األرض
يف حالة مزرية وقد بدت عظامهم من شدة
الجوع وظهرت عىل أجسادهم حاالت تعذيب
واعتداء جنيس  .وأشار إىل أن القوات املشرتكة
ضبطت يف عملية الدهم ثالثة من العاملني يف
املبنى الحكومي املخصص لرعاية األطفال األيتام
وذوي االحتياجات الخاصة إثر هروب عدد آخر
منهم .وقال الضابط ،إن حالة األطفال قد أفزعت
الجنود الذين دهموا املركز يف وقت فتحت وزارة
الصحة العراقية تحقيقاً يف القضية .ومن جهتها
ذكرت مصادر يف الجيش األمرييك لشبكة يس يب
أس األمريكية ،أن العديد من األطفال األربعة
والعرشين الذين عرث عليهم يف املبنى كانوا غري
قادرين عىل الوقوف والحركة بسبب حالة الهزال
التي سببتها املجاعة ،وبعضهم كان مربوطاً يف
الرسير ملدة تجاوزت الشهر .وقال أحد الضباط
األمريكيني .إنه باستطاعة أي شخص أن يعد عظام
األطفال بسبب النحول الذي يعانون منه ،فيام

أشار آخر إىل أن هؤالء األطفال كانوا ينامون
تحت حرارة الشمس املحرقة .وأكد أن بعض
األطفال تعرضوا لحاالت من االعتداء الجنيس،
مشريين إىل أنهم يتلقون الرعاية الصحية
املطلوبة اآلن يف أحد مستشفيات بغداد .وقالت
الشبكة األمريكية ،إن هذه الحادثة متثل اختبارا ً
قاسياً للحكومة العراقية ال سيام وأنها كشفت
عن هشاشة السلطات الصحية العراقية يف
واحدة من أهم مرافق الصحة يف أي مجتمع يف
العامل .وتشري آخر إحصائيات األمم املتحدة إىل
أن عدد األيتام يف العراق زاد عىل الخمسة ماليني
نسمة ،وهو مؤرش خطري ينذر بعواقب اجتامعية
وصحية واقتصادية كبرية يف ظل ظروف قاهرة
وغري صحية ،إذ أن األيتام يف العراق أصبحوا
جيالً تكاد تكون نسبة كبرية منهم مصابني
بأمراض نفسية واجتامعية خطرية .وأشارت إىل
أن البعض من هؤالء األيتام قد أصابهم بعض
االنحرافات ،كاإلدمان عىل تناول املخدرات،
فضالً عن اجتذابهم من قبل املنظامت اإلجرامية
واإلرهابية ،ألنهم مل يحظوا برعاية كافية ومل
يردعهم رادع من عائالتهم لغياب األب عنهم أو
ضعف إمكانات الحكومة التي يقع عىل عاتقها
الجزء األكرب يف احتضان هؤالء األيتام يف ظل
الظروف الراهنة.

حكمت محكمة جزائرية عىل عجوز يبلغ من
العمر  98سنة بالسجن ملدة خمس سنوات
مع إيقاف تنفيذ أربع منها ،وذلك بعد أن أقدم
العجوز عىل قتل ابنه الجامعي صاحب األربعة
والعرشين عاماً ،وحصلت الحادثة بعد أن قام
الشاب بالبصق عىل القرآن الكريم ومتزيقه.
وقعت الحادثة يف أحد أحياء بلدة القبة القريبة
من العاصمة الجزائرية ،حيث تعيش عائلة
مكونة من عجوزين وابنهام الذي وفر له والده
جميع متطلباته من سيارة واستئجار بيت له
ليتزوج فيه ،ووافق عىل خطبة الفتاة التي
يريدها.وقالت صحيفة الرشوق الجزائرية ،إن
اإلبن ،املعروف بكرثة دالله ،تخرج من معهد
التجارة الدولية بـمدينة ابن عكنون لكنه كان
يسء األخالق ،حيث ال يرتدد يف سب وشتم
والديه ،وحسبام رصح والد القتيل يف إحدى
جلسات محاكمته فإن ابنه كان ال يصوم رمضان
و ال يتواىن عن السكر يف هذا الشهر ،وقال ،إن
العالقة ساءت بينه وبني ابنه عندما أراد األخري

أخذ خطيبته وقضاء أيام يف تونس لكن والده
رفض بشدة ألنه مل يدخل بها بعد ،وخيرّ ه بني
نسيان األمر أو اصطحاب والديها معه ،وهو ما
رفضه اإلبن.وملا أرص الشاب عىل الزواج طلب
منه الوالد الرتيث حتى ينال شهادة املاجستري،
لكنه غضب وحاول رضب والديه فأودعا شكوى
ضده يف قسم الرشطة لكنهام رسعان ما تنازال
عنها ليبدأ اإلبن بإحضار الخمر ليسكر يف املنزل،
وملا قال له الوالد يف إحدى املرات :حرام عليك
هذا بيت قرآن ،حمل الشاب القرآن الكريم
وبصق عليه ومزقه وردّد أنا ال أؤمن بدينكم هذا.
ويتابع الوالد رسد قصته قائال ،إنه ثار بعد سامع
كالم ابنه فأخرج بندقيته من الخزانة وطلب
منه الخروج من املنزل والعودة بعد استعادة
وعيه ،وملا رد اإلبن بعبارات قاسية مل يدر الوالد
كيف ضغط عىل الزناد لتخرج رصاصة مصوبة
نحو الرجلني ،لكن شظاياها أصابت عنق الشاب
فقطعت رشايينه ليفارق الحياة.
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POLICE LINE D
محطة شعرية

سوريا

مراهق سوري يذبح
شقيقته ويثقب
رأسها ..وينتظر
إطالق سراحه
السعودية

أقدم حدث يبلغ الـ ١٥عاماً عىل ذبح شقيقته،
وثقب رأسها برصاصتني من مسدسه غسالً للعار،
وذلك يف بلدة عامودا ،مبحافظة الحسكة (شامل
رشق سوريا) ،بحسب ما أعلنه ناشط سوري يف
مجال الدفاع عن حقوق املرأة .وقال مدير مرصد
نساء سوريا غري الحكومي ،إن الحدث البالغ 15
عاماً ،حاول ذبح شقيقته عرب طعنها عدة مرات
بالسكني مل تؤد لوفاتها ،فأطلق عليها طلقتني يف
الرأس .بعدها ،سلّم نفسه للسلطات املحلية قائالً،
إنه فعل ذلك غسالً للعار ..وأضاف ،قد ال يكون
هو القاتل الحقيقي .وقد يكون هناك قاتل آخر
هو الذي نفّذ الجرمية ،وهذا يجري عادة عندما
يتم ترشيح شخص ليسلّم نفسه للسلطات ،ويكون
تحت  18عاماً ،وذلك لالستفادة من كونه حدثاً،
حيث ال توجد أحكام جنائية ملن هم دون هذا
السن ،مضيفاً أنه يستفيد من عدم صدور حكم
جنايئ بحقه ،وكذلك من مواد قانون العقوبات
املتعلقة بالرشف ،حيث يصدر بحقه الحكم،
ولكن يتم إعفاؤه من العقوبة ويطلق رساحه بعد
فرتة زمنية غري معروفة .وقال الناشط :إنها جرمية
رشف جديدة يف سوريا ،تضاف لسلسلة أخرى من
الجرائم ،موضحاً ال توجد إحصائيات دقيقة لجرائم
الرشف يف البالد ،ولكن توجد مؤرشات وتقديرات
عامة .لكنه أشار إىل أن هذه األرقام ليست أرقام
دقيقة ،لصعوبة الحصول عىل معلومات دقيقة
فيام يتعلق بهذه الجرائم .ودعا الناشط السوري،
إىل إلغاء مواد يف قانون العقوبات بسوريا تخفف
الحكم عىل مرتكبي جرائم الرشف.وأوضح :تعطي
املادة  548من قانون العقوبات السوري الرجل
الذي يقتل زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته

بداعي الرشف ،حق االستفادة من العذر الذي
يجعله يف حكم الربيء ،أو االستفادة من الحكم
املخفف إذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو
أخته يف حالة مريبة مع آخر ،تشرتط التلبس للعمل
بها.وتابع ،أما املادة  192فتتعلق بالرشف بشكل
عام ،وتقول بتخفيف الحكم بنا ًء عىل اعتبارات
الرشف ،وموجودة تقريباً يف كل قوانني العامل.
ولكن ليست اعتبارات الرشف املبنية عىل أساس
جنيس .حيث ميكن أن ترسق سيارة لتنقذ مريضاً
وهذا جرم ،ولكن الهدف من أجل اإلنسانية .هذه
املادة يكاد ال يتم تنفيذها بسوريا إال فيام يخص
جرائم الرشف عىل أساس جنيس .وطالب بإلغاء
املادة األوىل كلياً ،ألنها أصالً قادمة من القانون
الفرنيس يف عرص اإلقطاع ،وتعديل املادة الثانية
املبنية عىل اجتهاد ال عالقة له باملفاهيم العاملية..
يف حني توجد مطالبة رسمية إللغاء املادتني أو
تعديلهام ،أو بطرح وإثارة هذا املوضوع ،ونأمل
أن يقوم مجلس الشعب بهذا األمر.علامً بأنه
تم تصنيف سوريا الخامسة عاملياً والرابعة عربياً
يف انتشار جرائم الرشف ،حيث إن عدد الجرائم
املرتكبة بداعي الرشف يف األعوام األخرية وصل إىل
 200و 200جرمية ،حسب نشطاء حقوق اإلنسان
يف سوريا.وكان رئيس مركز الدراسات اإلسالمية قد
أعلن يف وقت سابق عن التوصل إىل مرشوع قرار
يف الربملان السوري لتعديل قوانني الرشف ،لكنه مل
يُعرض عىل التصويت بسبب تحفظ وزارة العدل.
ويبدي املفتي العام لسوريا ،معارضته لألسباب
املخففة يف جرائم الرشف ويطالب بتشكيل لجنة
قانونية لتعديل مواد قانونية تعطي أعذارا ً مخففة
يف هذه الجرائم.

ذئب بشري يخدر طفلة ويعاشرها لمدة عامين

متكنت السلطات السعودية أخريا ً من إلقاء القبض عىل
ذئب برشي (باكستاين الجنسية) كان قد فر هارباً إىل
بالده إثر إنكشاف أمره بعد أن استمر يف اغتصاب
طفلة ملدة عامني متتاليني مستغالً جهلها وبراءتها
وحاجتها للامل .فقد تم إحضار الذئب املسعور عن
طريق أحد معارفه بعد عدة أشهر من هروبه ،وذلك
عن طريق إقناعه بالحضور إىل السعودية لعقد صفقة
تجارية مغرية ،وذلك بالتنسيق مع الرشطة ،وبعد
التأكد من وصوله ألقت الرشطة القبض عليه متهيدا ً
لتسليمه لجهة االختصاص للتحقيق معه وإحالته إىل
املحكمة الرشعية إلصدار الحكم الرشعي بحقة .تعود
أحداث الجرمية البشعة عندما كانت الطفلة (ك)
يف الثامنة من عمرها يف إحدى مدارس حي العوايل،

وتصادف أن طلبت إحدى املعلامت من الطالبات دفع
مبلغ  200ريال لرشاء جهاز كمبيوتر ،ونظ ًرا لتواضع
حال أرستها مل تجد هذه الطفلة مخرجاً سوى االستدانة
من عامل محل إجهزة إلكرتونية املجاور للمدرسة،
وبرباءة األطفال طلبت منه مبلغ  200ريال عىل أن
تعيده له مبجرد تأمينه من أرستها ،لكن مل تكن تدري
أنها تقرتب من حبائل ذئب برشي كارس ،وإلظهاره
شهامته منحها العامل  500ريال ،لكن املقابل كان
باهظاً جدًا ،حيث رشع الذئب من يومها يف مامرسة
الرذيلة مع الطفلة مستغالً حاجتها بإغرائها باملال
واأللعاب وأرشطة (البالستيشن) ،بحسب صحيفة
عكاظ .ومل يكتف الذئب باالعتداء اآلثم عىل الطفلة،
بل كان يزودها بالحبوب املخدرة والغراء لسلب

إرادتها وجعلها ألعوبة رهن إشارته .بعد قرابة
العامني من االستغالل الجنيس لهذه الطفلة الربيئة
تم اكتشاف الجرمية إثر إصابتها بدوار وإغامء أثناء
وقوفها يف الطابور الصباحي باملدرسة وكانت حينها
قد بلغت العارشة من عمرها ،عندها طلبت مديرة
املدرسة اإلسعاف لنقلها إىل الوحدة الصحية ،لكن
الطبيبة فضلت تحويلها إىل مستشفى األطفال إلجراء
تحاليل وكشوفات موسعة .وكانت املفاجأة املذهلة أن
الطبيب اكتشف أن الطفلة ليست عذراء وأن بكارتها
فضت بصورة وحشية وتبينّ أن الذئب كان يعارشها
معارشة األزواج طوال عامني ،وحينها أحيلت القضية
إىل مركز الرشطة إال أن الذئب الوافد فر هارباً إىل
بالده إىل أن تم استدراجه وإعادته والقبض عليه.
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نفحات دينية

دروس وعبر

أظهرت الرحلة علو مكانة النبي صلى
اهلل عليه وسلم وشرف منزلته
ومحبة اهلل تعالى له
في مثل هذه األيام المباركة تمر بنا مناسبة عظيمة ،وذكرى عطرة كريمة ،أال وهي معجزة اإلسراء والمعراج ،قال
تعالى(:سبحان الذي أسرى بعبده لي ً
ال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو
السميع البصير) .والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره اهلل تعالى على يد أنبيائه تصديق ًا لنبوتهم ،وتأييد ًا لدعوتهم،
وتكريما لشأنهم ،وإظهار ًا لقدرة اهلل وعظمته ،وتثبيت ًا لنفوس المؤمنين ،واختبار ًا وتمحيص ًا لقلوب المغرضين ،وقد جاءت
معجزة اإلسراء والمعراج بعد محن تعرض لها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكل إنسان في حياته قد تصيبه بعض
الشدائد ،قال تعالى (:أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون)  .لقد كانت رحلة المعراج تكريم ًا لشأن نبينا
صلى اهلل عليه وسلم  ،فلقد رأى من آيات ربه الكبرى ،قال تعالى (:ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى).
إعداد /وليد الشحي

التسبيح غراس الجنة

ومام كرم به صىل الله عليه وسلم استقبال املالئكة له وتسليم األنبياء عليه وحفاوة أهل
السامء به ،وقد رحب به األنبياء وأفادوه مبا عندهم من التجارب مع أقوامهم ،فقد دله
سيدنا إبراهيم عليه السالم عىل لزوم التسبيح،وأخربه أنه غراس الجنة فقال «:يا محمد
أقرئ أمتك مني السالم ،وأخربهم أن الجنة طيبة الرتبة عذبة املاء وأنها قيعان ،وأن
غراسها سبحان الله ،والحمد لله ،وال إله إال الله ،والله أكرب» .وأشار عليه سيدنا موىس
عليه السالم بتخفيف عدد الصلوات فقال «:ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك ال
يطيقون ذلك» .ويف ذلك إشارة إىل أهمية التناصح ،ورضورة تبادل الخربات ،وبذل النفع
عليه
وتقديم الخري ولو مل يطلبه اآلخرون ،ولذا جاء عن النبي صىل الله
وسلم قوله  «:إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه».

جزاء المغتابين

ومن املشاهد التي رآها رسول الله صىل الله
عليه وسلم يف املعراج صور لبعض األعامل
السلبية التي ترض اإلنسان وتفسد العالقات
بني أفراد املجتمع كالغيبة والنيل من
أعراض الناس ،قال صىل الله عليه وسلم«:
ملا عرج يب مررت بقوم لهم أظفار
من نحاس يخمشون
و جو ههم
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وصدورهم ،فقلت :من هؤالء يا جربيل؟ قال :هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون
يف أعراضهم» .فعىل املسلم أن ال يشوه مجالسه فيتندر باغتياب الناس وتتبع عوراتهم،
وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك ،قال تعاىل (:يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا ً من الظن
إن بعض الظن إثم وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم
أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) .وملا عاد رسول الله صىل الله عليه
وسلم من رحلته استقبلته قريش باإلنكار والجحود ،والتكذيب والصدود ،وروجت حوله
الشائعات واألكاذيب ،واستغلت ذلك يف تأليب الناس عليه ،وطالبته باألدلة والرباهني
عىل ما يقول ،قال صىل الله عليه وسلم  " :لَ َق ْد َرأَيْتُ ِني فيِ ال ِْح ْج ِر َ ،وقُ َريْ ٌش ت َْسأَلُ ِني َع ْن
مَسرْ َاي  ،ف ََسأَلَتْ ِني َع ْن أَشْ َيا َء ِم ْن بَ ْي ِت الْ َمق ِْد ِس لَ ْم أُث ْ ِبتُ َها  ،ق ََال  :فَ ُك ِربْ ُت كَ ْربًا َما كُ ِربْ ُت
ش ٍء إِال أَنْبَأْتُ ُه ْم ِب ِه ".
ِمثْلَ ُه قَ ُّط "  .ق ََال  " :فَ َرفَ َع ُه اللَّ ُه ليِ أَنْظُ ُر إِلَيْ ِه َ ،ما يَ ْسأَلُونيِ َع ْن يَ ْ
ومام يستفاد من هذا أن يتحرى املسلم الدقة يف نقل األخبار والتثبت منها ،وال يروج
لكل ما يسمع فقد قال صىل الله عليه وسلم «:كفى باملرء إمثاً أن يحدث بكل
ما سمع» .إن رحلة اإلرساء واملعراج قد أظهرت علو مكانة النبي صىل الله
عليه وسلم ورشف منزلته ومحبة الله تعاىل له واحتفاء املأل األعىل به،
وهذا يوجب علينا القيام بحقه وطاعته وامتثال أوامره وحسن اتباعه
ومحبته وتوقريه ،فإذا ذكر صلينا عليه صىل الله عليه وسلم  ،قال
تعاىل (:فالذين آمنوا به وعزروه ونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل معه
أولئك هم املفلحون).

دروس عظيمة

إن رحلة ومعجزة
اإلرساء واملعراج مل
تكن مجرد حادث
عادي ،بل اشتملت

نفحات دينية

مكانة المسجد األقصى

ويف اإلرساء واملعراج ظهرت أهمية املسجد األقىص بالنسبة للمسلمني  ،إذ إنه َمرسى
رسول الله ـ صىل الله عليه وسلم ـ ،ومعراجه إىل الساموات العىل ،وكان القبلة
األوىل التي صىل املسلمون إليها يف الفرتة املكية ،وال تشد الرحال بعد املسجدين
إال إليه ،قال رسول الله ـ صىل الله عليه وسلم ـ  (:ال تشد الرحال إال إىل ثالثة
مساجد:املسجد الحرام،ومسجدي هذا ،واملسجد األقىص) (البخاري) ،ويف ذلك
توجيه للمسلمني بأن يعرفوا منزلته ،ويستشعروا مسؤوليتهم نحوه ،بتحريره من
أهل الكفر والرشك ..نسأل الله تعاىل أن يطهره من اليهود ،وأن ترفرف راية اإلسالم
مرة ثانية عىل القدس ،وغريها من بالد املسلمني .

أهمية الصالة

ومن خالل هذه الرحلة العظيمة تأكدت أهمية الصالة ،فللصالة منزلتها الكبرية يف
اإلسالم ،ومام زادها أهمية وفضالً  ،أنها فرضت يف ليلة اإلرساء واملعراج ،ويف هذا
اعتناء بها ،وزيادة يف ترشيفها ،ومن ثم كانت من آخر ما أوىص به رسول الله ـ صىل
الله عليه وسلم ـ قبل موته .لقد كانت رحلة اإلرساء واملعراج معجزة من معجزات
النبي ـ صىل الله عليه وسلم ـ  ،حارت فيها بعض العقول ،فزعمت أنها كانت بالروح
فقط ،أو كانت مناما ،لكن الذي عليه جمهور املسلمني من السلف والخلف أنها
كانت بالجسد والروح ،قال اإلمام ابن حجر يف رشحه لصحيح البخاري  :إن اإلرساء
واملعراج وقعا يف ليلة واحدة ،يف اليقظة بجسده وروحه ـ صىل الله عليه وسلم ـ
وإىل هذا ذهب جمهور من علامء املحدثني والفقهاء واملتكلمني ،وتواردت عليه
ظواهر األخبار الصحيحة ،وال ينبغي العدول عن ذلك ،إذ ليس يف العقل ما يحيله،
حتى يحتاج إىل تأويل  ..وكذلك قال النووي ـ رحمه الله ـ يف رشحه لصحيح مسلم
 .لذلك ستظل معجزة ورحلة اإلرساء واملعراج مدرسة للمسلمني  ،يستلهمون منها
الدروس والعرب عىل مر العصور واألعوام.

المصادر والمراجع:

 مقتطفات من خطب الجمعة(الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف بأبوظبي).
 -موقع إسالم ويب.
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نحن لسنا في الجنة!
عند تجوالي في إحدى المعارض الصينية ،وقع نظري
على مجلة مكتوبة باللغة الصينية ،وفيها عنوان
مكتوب بالعربية (البشرى) يقابله نفس العنوان
بالصينية ،وهذا ما عرفته من بعض الصينيين الذي
يجيد اللغة العربية .العنوان باللغة العربية على
غالف مجلة صينية دفعني أن أمد يدي لهذه المجلة
وأتصفحها ،وعندما وقعت عيني على صفحاتها
شاهدت عناوين وبعض المقاطع كتبت باللغة
العربية،ومنها آيات قرآنية  ،في إحدى الصفحات
وقعت عيني على حكمة وضعت في برواز ،وتقول
هذه الحكمة (الحياة مليئة بالحجارة ،فال تتعثر بها!
بل اجمعها وابن بها سلمًا تصعد به نحو النجاح!)
قرأت هذه الحكمة عدة مرات أتمعن في معانيها
كل واحد منا أحوج بتطبيقها في حياته طالما على
قيد الحياة .الكثير منا تعترضه مصاعب الحياة وتؤثر
على حياته .لكن ال رجوع للخلف ،فعقارب الساعة
دائمًا تشير إلى األمام والشمس تشرق بعد الليل فإذا
سدت في وجهك نافذة فسيفتح اهلل لك أكثر من
ُ
باب ،ما عليك سوى البحث وصناعة المفتاح المناسب
الذي س ُتفتح به تلك األبواب.
في حديث لي مع صديق عزيز على رأس منصب
رفيع ،ناقشنا بعض أمور الدنيا وكشف عن الكثير من
العقبات والصعوبات التي اعترضته في بداية تعليمه
في ذلك الوقت مع قلة اإلمكانيات والموارد ،وكيف
تصرف بصبر وعزيمة ،ألن الهدف كان واضحًا ،وهو
نيل الشهادة الجامعية ،وهي التي كانت بداية األلف
الميل والخطوة األولى لتحقيق الطموحات.
وقال لي في نهاية حديثه :يا أخي (نحن نعيش في
هذه الدنيا ولسنا في الجنة) ولسان حاله يقول ،هذه
الدنيا بحلوها ومرها .إخواني األعزاء ،فلنكن دائمًا
متفائلين في حياتنا ،متيقنين على تخطي الصعوبات
والحواجز التي نواجهها  ،وليكن هدفنا واضحًا
وشعارنا العمل ومرادنا النجاح وإسعاد أنفسنا ومن
حولنا.
وإلى اللقاء إن أراد الخالق..

عميد.م  /صالح سالم الشمالي
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هذه الرحلة النبوية عىل معان كثرية ،ودروس عظيمة ،فمن ذلك أن  :اإلسالم دين
الفطرة  ،وقد ظهر ذلك يف اختيار النبي ـ صىل الله عليه وسلم ـ اللنب عىل الخمر،
وبشارة جربيل ـ عليه السالم ـ للنبي ـ صىل الله عليه وسلم ـ بقوله  :ه ُِديت إىل
الفطرة ،ففي ذلك داللة عىل أن اإلسالم هو الدين الذي يلبي نوازع الفطرة يف توازن
بني الروح والجسد .ويف اإلرساء واملعراج ظهرت شجاعة النبي ـ صىل الله عليه
وسلم ـ يف الجهر بالحق ،يظهر ذلك يف مواجهته ـ صىل الله عليه وسلم ـ للمرشكني
بأمر تنكره عقولهم ،فلم مينعه من الجهر به الخوف من مواجهتهم واستهزائهم،
فرضب بذلك ـ صىل الله عليه وسلم ـ ألمته أروع األمثلة يف وقوف الحق أمام الباطل
وأهله ،وإن كان هذا الحق غريباً عليهم .
وتسجل رحلة اإلرساء واملعراج موقف أيب بكر ـ ريض الله عنه ـ من هذا الحدث
العظيم ،وتلقيبه بالصديق ،فلإلميان مواقف يظهر فيها ،واملؤمنون الصادقون يظهر
إميانهم يف املواقف الصعبة ،فلقد لقب أبو بكر ،ريض الله عنه :بالصديق ملوقفه من
هذه املعجزة ،حينام قال له املرشكون :هل لك إىل صاحبك ،يزعم أنه أرسي به الليلة
إىل بيت املقدس ،قال أبو بكر ـ ريض الله عنه ـ :أو قال ذلك؟ ،قالوا  :نعم  ،فقال أبو
بكر ،ريض الله عنه  :لنئ كان قال فقد صدق ،إين ألصدقه فيام هو أبعد من ذلك،
أصدقه بخرب السامء يف غدوة أو روحة .فلذلك سمي أبو بكر " بالصديق" ـ ريض الله
عنه ـ ،فعىل املسلم أن يكون حاله مع كالم وأوامر النبي ـ صىل الله عليه وسلم ـ
كحال أيب بكر ـ ريض الله عنه ـ إميان ويقني ،وتصديق وتسليم .

محطة شرطية
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الحرب

في اإلسالم

إن الحروب بدأت منذ زمن ٍ قديم،
فالحرب هي صراع قد يكون مسلح ًا
أو بالفكر أو بغيره من أنواع الصراع
بين شخصين أو جماعتين أو دولتين
فأكثر  .وتتميز الحرب في اإلسالم
عن غيرها من الحروب القديمة أو
الحديثه بالطابع األخالقي الحسن
كما سنرى فيما بعد من خالل
قواعد وآداب الحرب في اإلسالم
ومن خالل أهدافها أيضا .
محمد مصطفى عبدالرزاق العمري

ً طبيعة الحرب يف اإلسالم  :تختلف طبيعة الحرب
يف اإلسالم عن غريها بأنها مل تكن ذا طابع مادي
نفعي وال ُحبا ً يف الغزو والتدمري والسيطرة
واالستيالء عىل خريات البالد واستعباد الشعوب،
بل تتميز بصد االعتداءات سواء أكانت مع الروم
أو الفرس  .فمثال ً يف غزوة تبوك عاد الجيش
اإلسالمي بعد أن تيقن من أن الروم قد انرصفوا
عن القتال يف تلك السنة  .قال تعاىل  ( :وقاتلوا
يف سبيل الله الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إ ّن الله
يحب املعتدين ) (  . ) 1ويعرتف املفكرون
ال ُ
الغربيون بطبيعة الحرب مع املسلمني ،ففي كتاب
إنسانية اإلسالم للفرنيس( مارسيل بوازار ) ،يقول:
إن املفهوم اإلسالمي للحرب بأنها ( ليست ثأرا ً،
بل جهد لدفع الجور واالضطهاد ) ) 2 ( .
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هدف الحرب يف االسالم  :إن هدف الحرب يف
اإلسالم هو نرش الدين اإلسالمي وحاميته من
أي اعتداء ،فاإلسالم جاء لكافة الناس ومل يقترص
عىل قريش أو العرب فقط ،فالرسول صىل الله
عليه وسلم حارب قريش من أجل نرش اإلسالم
وحاميته وحارب العرب أيضا ً لنفس السبب،
فاإلسالم دين يدعو للمساواة والعدل ،ولذلك مل
تكن الناحية املادية الهدف من الحرب يف اإلسالم،
ويكفي أن نعلم بأن خالد بن الوليد-ريض الله
عنه ،-الذي كانت له فتوحات رائعة يف العراق
وبالد الشام مل يبق بعد وفاته إال فرسه وسيفه،
وأيضا ً عثامن بن عفان وأبو بكر الصديق-ريض
الله عنهام ،-تربعوا بأموالهم من أجل نرش اإلسالم
وإعتاق العبيد كبالل وغريهم ،وهذا ما نره اليوم
مخالفا ً للحروب وأهدافها ،حيث تطغى الدوافع
السياسية والعسكرية واالقتصادية يف العامل .
إن املسلمني ارتكزوا يف فتوحاتهم عىل ثالثة
مباديء رئيسة يف الحروب ،وهي نرش اإلسالم أو
دفع الجزية إذا رغبوا يف البقاء عىل ديانتهم ،حيث
كانت تفرض الجزية عىل الرجال املقتدرين عىل
دفعها ،أما النساء واألطفال واملقعدون والعميان
وغري القادرين عىل دفعها فكانوا معفيني من
دفعها ،ولذلك فالجزية فرضت عىل القادر عىل
حمل السالح من أصحاب الديانات األخرى وكانت
جز ًءا بسيطا ً من املال أو من خراج األرض وتركت

يف تقديرها للوايل عىل املنطقة .وإذا تطوع بعض
من يدفع الجزية يف صفوف الجيش اإلسالمي
فكان يعفى منها فالقتال كان آخر مرحلة يلجأ
إليها املسلمون )3( .ويقول تعاىل ( :قاتلوا الذين
ال يؤمنون بالله وال باليوم اآلخر وال يحرمون ما
حرم الله ورسوله وال يدينون دين الحق من الذين
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون).
( )4فعمر بن الخطاب -ريض الله عنه -أعطى
األمان ألهل إيليا (القدس) بعد دفعهم الجزية .
قواعد الحرب يف اإلسالم  :إن الحرب يف اإلسالم مل
تكن عشوائية ومل تكن استعامرية ومل تكن ذات
طابع مادي نفعي أو ُحبا ً يف السيطرة واالستعالء
واستعباد الناس ،فالحرب يف اإلسالم لها هدف
محدد يف نرش وحامية اإلسالم والدعوة اإلسالمية
وحامية أنفسهم ،ولذلك كان لها قواعد محددة
منها:
 – 1ينبغي عىل من يسبق للقتال اإلعالن أو
التحذير يك ال يؤخذ العدو عىل غرة .
 – 2منع إنزال األرضار الزائدة عند الحاجة
بالعدو ،كالقتل والتفنن بالتعذيب.
 – 3منع أعامل التدمري غري املفيدة ،وخاصة
إتالف املزروعات وقتل الحيوانات.
 – 4احرتام املنسحبني من االلتحام يف املعركة
كالجرحى والجنود الذين أعطوا األمان .
 – 5إدانة األسلحة السامة .
 6السامح لرعايا الدول املعادية بالبقاء عىل أرضاإلسالم بصورة طبيعية ،برشط أن ال يقوموا بأعامل
غري قانونية ومعادية للمسلمني .
 – 7حامية السكان املدنيني واحرتام ديانتهم
وعدم قتل الرهائن والنساء والشيوخ واألطفال
واغتصاب النساء أيضاً .
 _ 8عدم رشعية مقابلة األذى باألذى .
 – 9التعاون مع األعداء يف األعامل اإلنسانية .
 – 10منع كل عمل مخالف ألحكام املعاهدات
واالتفاقيات املعقودة مع األعداء )5( .
ولذلك فمن الواجب احرتام هذه العهود واملواثيق
 .قال تعاىل ( :وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وال
تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم الله
عليكم كفيال ،إن الله يعلم ما تفعلون ) )6( .
آداب الحرب يف االسالم  :كام ذكرت بأن الحرب يف
اإلسالم اتخذت طابعا ً أخالقيا ً إنسانيا  ً،وهذا ناب ٌع
من تقيد املسلمني بعقيدتهم وبأوامر رسول الله
صىل الله عليه وسلم -ومن هذه اآلداب : – 1حرمة اإلجهاز عىل الجريح وقتله والتمثيل
به أو زيادة آالمه .
 – 2ال يجوز التشويه والتمثيل باألسري أو القتيل
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أو الجريح  .فعن عبدالله بن زيد (:نهى النبي
صىل الله عليه وسلم -عن املثلة )  .رواه البخاري .واملثله هي تشويه القتيل بأي صورة من الصور،
ويتضح هذا يف وصية أيب بكر الصديق -ريض الله
عنه -إىل أسامة حينام بعثه للشام(:ال تخونوا وال
تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا طفال ً صغريا
ً وال شيخا ً كبريا ً وال امرأة وال تعقروا نخال ً وال
تحرقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاة
وال بقرة وال بعريا ً إال ملأكله ،وسوف مترون بأقوام
قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع ،فدعوهم وما
فرغوا أنفسهم ل ُه ) ) 7 ( .
 – 3عدم التعرض لألبرياء واملحافظة عىل أموالهم
وأعراضهم وممتلكاتهم .
 – 4معاملة األرسى معاملة حسنة ففي غزوة بدر
أرس املسلمون سبعني من املرشكني ،حيث وزعهم
الرسول صىل الله عليه وسلم عىل أصحابه قائالً:
(استوصوا باألرسى خريا ً).ومل تقترص معاملة
األرسى فقط عىل املعاملة الحسنة والتمسك بهم
يك يبقوا أرسى بل سمح لهم بافتداء أنفسهم
باملال ومن كان يستطيع أن يعلم عرشه من أبناء
املسلمني القراءة والكتابة فيطلق رساحه وأما من
كان منهم غري متعلم أو ال ميلك املال فكان يطلق
رساحه دون مقابل .)8( .ويف العصور اإلسالمية
الالحقة كان يطلق رساح األرسى بتدريب املسلمني
وبالعمل أيضا ً فعندما غزا الصينيون دولة
تركستان وأرس املسلمون يف تركستان عددا ًمن
الصينيني ،طلب القائد املسلم زياد بن صالح من
الصينيني بأن يدربوا املسلمني عىل صناعة الورق .
ومن الواجب أيضاً معاملة األرسى معاملة حسنة
وأن ال نستعبدهم  .قال تعاىل ( ويطعمو َن الطعام
َ عىل ُحبه ِ مسكينا ً ويتيامً ً وأسريا ً ) )9 ( .
إ ّن اإلسالم عد َّمعاملة األرسى معاملة حسنة
وإطعامهم من اإلحسان ،وأيضا ً سمح لألرسى
مامرسة شعائرهم الدينية ،وأن تكون كسوتهم
كسوة الئقة ،فريوى أن النبي صىل الله عليه
وسلم عندما رأى األرسى من يهود بني قريظة
واقفني يف العراء يف ظهرية يوم قائظ ،قال َ
لحراسه من املسلمني( :ال تجمعوا عليهم ح ّر هذا
اليوم وحر ّ السالح قيلوهم حتى يربدوا))10( .
 - 5وباإلضافة إىل ذلك ،فيجب علينا عدم إتالف
املزروعات والقضاء عىل الرثوة املائية بتلويثها
والقضاء عىل الرثوة الحيوانية ،ويجب علينا أيضاً
احرتام املواثيق واملعاهدات ،فهذه كلها من آداب
الحرب يف اإلسالم .
ما واجب الجنود املسلمني خالل الحرب ؟  :يجب
عىل الجنود أن يتمسكوا بدينهم وإنسانيتهم،

واملحافظة عىل أركان اإلسالم وأما القادة فيجب
عليهم ،باإلضافة ملا ذكرته عن الجنود أن يكونوا
عىل قدر ٍ كبري ٍ من الذكاء والقدرة عىل إدارة
املعركة وأن ينؤوا بجنودهم عن الخطر ويوجههم
توجيها ً سليام ً وأن يكونوا قدوة لهم .
الخالصة  :كام الحظنا بأن الحرب يف اإلسالم
ذات طابع إنساين أخالقي ال استعامري ونفعي
مادي ،وهدفها هو نرش اإلسالم وحامية املسلمني
والدعوة اإلسالمية ونرش اإلسالم بالدعوة الحسنة
ال باإلكراه ،ولذلك وضع االسالم قواعد وآداب
للحرب فإذا متسكنا بها سعدنا يف الدنيا واآلخرة
 .ولكن يبقى السؤال  :هل الشعوب األخرى
قدميا ً وحديثا ً لديها قواعد وآداب للحرب مامثلة
لقواعد وآداب الحرب يف االسالم ؟
فالحرب ُ ليست رصاعاً بني البرش والحيوانات
املفرتسة  .ومن واجبات الجنود :
 – 1احرتام العهود واملواثيق ) 11 ( .
 – 2ذكر الله يف ساحة القتال وعند البأس .
 – 3الصرب يف ميدان املعركة عىل املشقات
العسكرية  )12( .قال َ تعاىل ( يا أيها الذين آمنوا
اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ) ،)13( .
ولذلك من الواجب عىل املسلم أن يصرب َ وال يهرب
من املعركة ،ومن يفر ُّ خوفا ً فجزاؤه النار .
 – 4الثبات يف املعركة .
 – 5الشجاعة يف املعركة .
 – 6الرغبة يف نيل الشهادة أو النرص  )14( .قال َ
تعاىل ( :قُل هل تربصون َ بنا إال إحدى الحسنيني
ونحن ُ نرتبص ُ بكم أن يصيبكم الله ُ بعذاب ٍ
من عنده أو بأيدينا فرتبصوا إنا معكم مرتبصون)
)15( .
 – 7التعاون بني املقاتلني وعدم االختالف فيام
بينهم ،فهذه من أهم العوامل لتحقيق النرص .
 – 8الحذر واليقظة سوآء كان قبل أو خالل
املعركة ويتضمن ُ هذا أيضاً حفظ األرسار ،فالعدو
يصعب عليه معرفة أرسار الجيش املسلم وأماكن
ُ
تجمعاته إذا كانت قيادته قادرة وجنوده عىل قد ٍر
كبري ٍ من الحذر ِ واليقظة )16( .
وأرى أن ّ من واجبات الجنود األخرى أيضاً
االنضباط وطاعة القائد واملرؤوسني والتضحية
والحامس يف القتال من أجل نيل ِ الشهادة أو
االنتصار ،وليس املقصود التفاخر ،وأرى أيضا ً:
املواظبة عىل الصالة وعدم رشب الخمر واستعامل
املخدرات واملحافظة عىل اآلليات واألسلحة
والذخائر وصيانتها واستعاملها استعامال ً صحيحاً
ً وبالقدر ِ املناسب ،وأيضا ً عدم النميمة والغيبة،

المراجع:

 – 1اآلية ( )190من سورة البقرة .
 – 2مأمون محي الدين ،أخالقيات الحرب يف
الفتح اإلسالمي ،مجلة القافلة ،العدد ( ،)1املجلد
(  ،) 52مارس  /أبريل 2003م  ,ص ( ) 23
 – 3العقيد الركن عبدالرزاق إبراهيم  :الفكر
العسكري ومبادي اإلسالم ،مديرية املطابع
العسكرية ،عامن ،ط 1988 ، 1م ،ص ()27، 26
 – 4اآلية ( )198من سورة البقرة .
 – 5مأمون محي الدين  ,مرجع سابق ،ص (.)24
 – 6اآلية ( )91من سورة النحل .
السنة ،املجلد الثاين ،ط
 – 7السيد سابق  :فقه ُ
 ،3دار الكتاب العريب ،بريوت1977،م،ص (، 656
.)657
 – 8العقيد الدكتور عبدالرزاق إبراهيم  :مرجع
سابق ،ص (.)25
 _ 9اآلية (  ) 8من سورة اإلنسان .
 – 10مأمون محي الدين،مرجع سابق ،ص (25
.)26،
 – 11الرائد الركن أحمد عبد ربه بصبوص :
العقيدة القتالية يف اإلسالم  ,ط 1986 ،1م ،ص
(.)91
 – 12املرجع السابق ،ص ( .) 160، 159
 – 13اآلية ( )200من سورة آل عمران .
 – 14الرائد الركن أحمد عبد ربه بصبوص :
مرجع سابق ،ص ( .)167 ، 163
 – 15اآلية ( )52من سورة التوبة .
 – 16الرائد الركن أحمد عبد ربه بصبوص :مرجع
سابق ،ص (.)174 ،171،17
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شرطية
محطةواألسرة
األمن

مع ضرورة تجنب اإلفراط
في التدليل

التفهم والتدريب والرعاية
عوامل تصون مشاعر
المعاقين وتحقق لهم
االستقاللية والتأقلم

تؤكد دراسات وأبحاث فض ً
ال عن الواقع الملموس
على األرض ،أن مسألة النجاح والتق ّدم عند ذوي
خاص ،ال تتوقف على إرادتهم فحسب،
اإلعاقة ،بشكل
ّ
إنما تعتمد بدرجة مماثلة على تعاون األهل وإصرارهم
على الوصول بإبنهم المعاق إلى بر ّ األمان .وتشير
معظم التجارب الناجحة لذوي اإلعاقة ،إلى دور بارز
لألهل ،وصورة آلباء وأمهات سهروا وعانوا بمعاناة
أبنائهم ،لكنهم لم يستسلموا ،وإنما قابلوا اليأس
بالعزيمة واإلصرار حتى قهروه.
إعداد :لطفي الجويني

تختلف اإلعاقات يف أنواعها بني
إعاقة برصية ،أو سمعية ،أو ذهنية ،وهي إن اختلفت يف
التفاصيل فإنها تتشابه يف العموم بكونها تضع حواجز وعراقيل أمام صاحبها لتحول بينه
وبني العيش بشكل طبيعي ومامرسة حياته كاآلخرين ،وهنا يربز دور األرسة يف األخذ بيد
كل ما ميكن من أجل
أبنائها من ذوي اإلعاقة ،تبدأ بحبهم وحاميتهم ،وتنتهي بتعليمهم ّ
االعتامد عىل أنفسهم وتحقيق جزء من االستقالل عن ذويهم.
اعتماد التدريب

وأوضحت أخصائية يف مركز للتو ّحد ،أن مثة مسؤولية كبرية تقع عىل أرسة املعاق ،تتمثل
يف اعتامد بعض السلوكيات تجاهه ،ومنها :بذل أقىص ما ميكنهم من جهد لتدريبه عىل
أسس الحياة اليومية ،ومبادئها العملية كتناول الطعام وارتداء املالبس واملشاركة يف األعامل
املنزلية البسيطة ،واإلحساس بوجوده واالعرتاف بإمكانياته ،وتعزيزه عند كل نجاح يك تتولّد
لديه مشاعر القدرة والثقة بالنفس ،وعدم السخرية منه أو االستهزاء به أو تذكريه مبا هو
فيه حتى وإن كان عن طريق املزاح واملداعبة ،واالبتعاد عن أسلوب املقارنة بإخوته بغية
إثارته وخلق الحامس عنده حرصاً عىل أال تتفجر لديه روح الحسد والغرية ،وعدم عزله
عن الناس وعن املشاركة ،وبخاصة خالل حياته االجتامعية داخل األرسة ،ألنه باملعايشة
يكتسب املباديء والقيم .وأضافت األخصائية ،أن من بني الواجبات التي عىل األرسة أن
بكل وجوهها ومضاعفاتها حتى يتمكنوا
تؤديها لإلبن املعاق ،التع ّرف عىل واقع اإلعاقة ّ
من مساعدته يف التغلب عليها ووضع برنامج عميل لها ،وكذلك إخضاعه للمعالجة الطبية
والتأهيل االجتامعي بالتعاون مع املؤسسات املتخصصة ،وعدم تكليفه بأعامل تفوق قدرته
حتى ال يصاب باإلحباط أو تعزيز صور القصور والعجز لديه ،فضالً عن عدم توقع الكثري
منه وعدم اللجوء إىل عقابه أو إىل التعامل معه بقسوة حتى إذا أخطأ.
وأكدت أن الرعاية ،ال تعني الدالل املفرط للمعاق ،والتي تؤدي إىل نتائج عكسية ،فيجب
عىل األهل تجنب الحامية الزائدة والخوف املفرط عىل االبن املعاق ،ألن ذلك يحرمه
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 oعلى األسرة مسؤوليات كبيرة
نحو ذوي اإلعاقة للتخفيف عنهم
ودمجهم في المجتمع
 oكلما تم التدخل والمعالجة
والتأهيل مبكراً لدى ذوي اإلعاقة
كلما كانت النتائج أفضل

محطة شرطية
واألسرة
األمن

من إمكانيات التعلم واالنخراط واملواجهة واالستقاللية،
إىل جانب عدم السامح له باستدرار الشفقة للحصول عىل
امتيازات ومكاسب ليست من حقه ،واتباع أسلوب متوازن
يف التعامل معه.
الرعاية المتواصلة

من جانبه ،قال والد ملصابني (مبتالزمة داون) ،إن عىل األهايل
أن يعوا جيدًا أن املعاق لن يصبح عالة عىل املجتمع إذا
ما أحسن تعليمه وتدريبه ،الفتاً إىل أن ابنه ،وهو من أقل
الفئات تعلّامً ،قد طرأ عىل حالته تقدم ملموس بفضل
الرعاية املتواصلة والتعليم يف املنزل واملركز عىل ح ّد سواء،
حيث استطاع املختصون أن يجعلوا منه شخصاً آخر ،فبات
يستمع ويستجيب لكالمهم ويبدي تعاوناً معهم أكرث مام
يبديه يف املنزل ،وكل ذلك بفضل العناية التي حصل عليها يف
املركز .وأوضح أن لكل نوع من اإلعاقة طريقة خاصة للدعم،
قائالً :قد تكون تجربتي تصلح لالستخدام مع ابني فقط،
لكن أهم ما يحتاجه املعاق ،أن يتوافر له األمان والحب
والرعاية يف املنزل ،مع تأمني مركز تعليم وتأهيل جيد،
مشددا ً عىل أهمية أن يتوىل األهل بأنفسهم العناية باملعاق
وعدم تفويض الخادمة بهذه املهمة ،فذلك يشعره بحنانهم،
فضالً عن أهمية أن يعامل بشكل طبيعي وأن توكل إليه
بعض الواجبات املنزلية بني الحني واآلخر ليك يشعر بكيانه
ويصبح أكرث ثقة بنفسه .وتحدثت إحده األمهات ،ابنها
يعاين من متالزمة داون ،عن تجربتها مع اإلعاقة ،قائلة:
عندما عرفت بحالة ولدي ،خشيت التعامل معه خوفاً من
التقصري بحقه ،وكنت حينذاك ضعيفة وليست لد ّي خربة يف
الحياة ،لكنني بفضل حالة ابني أصبحت أكرث قوة ،حيث
تعلمت قيادة السيارة بعد ذلك بوقت قصري ،ليك أتابع حالة
ابني وأصطحبه إىل املستشفيات واملراكز الخاصة باإلعاقة،
للحصول عىل التعليامت املناسبة يف كيفية التعامل معه
والعناية به سواء من ناحية التغذية أو من ناحية الرتبية.
تنمية المواهب

وأضافت قائلة :كث ًريا ما كنت أرافقه إىل املراكز املتخصصة،
حيث كنت أقود السيارة مبفردي يومياً ،من أجل حضور
محارضة أو أخذ دروس يف كيفية التعامل معه ،وقد حصل
له ،بفضل الرعاية املنزلية واملؤسسية تط ّور إيجايب
كبري ،فأصبح يجيد قراءة

األحرف ويقرأ بعض الكلامت ،وهو يعتمد عىل نفسه بدرجة
كبرية اآلن باستثناء بعض األمور التي ما زلت أساعده يف
تأديتها.
مثة أطفال موهوبون من ذوي اإلعاقة ،بل إن العديد منهم
موهوبون بالفعل ،ذلك أن (العطل) أو النقص الحاصل يف
حاسة ما تقابله قوة يف حاسة أخرى ،ومثال ذلك أن كثريا ً
من املعاقني ذهنياً ،يتمتعون بقوة جسدية ولديهم مهارات
رياضية عالية متكنهم من املشاركة يف فعاليات رياضية
ومسابقات عاملية ،ومثال ذلك وجود العديد من املشغوالت
اليدوية املتقنة يف معارض منتجات ذوي اإلعاقة ،إىل ذلك،
تنصح مديرة مركز للمعاقني ،األهل وكذلك املؤسسات
التأهيلية مبالحظة الطفل املعاق بشكل منتظم وتقييمه
بطريقة موضوعية وغري متح ّيزة ،حتى ميكن اكتشاف
مواهبه الحقيقية والتع ّرف عليها يف سن مبكرة ،إىل جانب
العمل عىل توفري اإلمكانيات املناسبة للطفل املوهوب
وتهيئة الظروف املالمئة وإحاطته بكثري من املثريات ذات
العالقة مبجاالت التفكري والنشاط اإلبداعي ،وتقبل الطفل
املوهوب والتعامل معه باتزان فال يصبح موضع سخرية أو
مدعاة للحط من قدره .وأضافت أنه تم اكتشاف العديد من
املواهب يف املركز ،حيث تم العمل عىل تنميتها وصقلها يف
وقت مبكر ،وذلك عن طريق االستعانة بخرباء ومتخصصني.
موهبة العزف

يف هذا اإلطار ،لفتت والدة فتاة مصابة بضعف شديد يف
السمع ،إىل أن االخصائيني الذين يقومون بعالج ابنتها يف
املركز اكتشفوا أن لديها موهبة العزف عىل البيانو ،حيث
تم العمل عىل صقل هذه الهواية ج ّيدا ً ،وقد أصبحت الفتاة
تعزف وترقص بشكل يذهل املشاهدين.
وقالت إحدى املتطوعات يف تعليم املوسيقى للمعاقني ،إنه
من املهم جدًا اكتشاف مهارات ومواهب ذوي اإلعاقة ،ال
سيام املوسيقى ،مشرية إىل أنها فوجئت بأن األوالد قد أحبوا
دروس املوسيقى وأخذوا يتفاعلون معها .وأوضحت أنها
أصيبت بالذهول من بعض املواهب املوسيقية التي ميتلكها
معاقون ،ما دفعها إىل اإلرصار عىل تدريبهم وتعليمهم ،فهم
أشخاص يحتاجون إىل املساعدة ليك يصبحوا
قادرين عىل

مامرسة حياتهم بشكل طبيعي كاألسوياء.
التدخل المبكر يحول دون تفاقم اإلعاقة

ثبت أنه كلام تم التدخل واملعالجة والتأهيل مبك ًرا لدى
ذوي اإلعاقة ،كلام كانت النتائج أفضل ،فقدرة األطفال خالل
السنوات األوىل من العمر ،لغاية الخامسة من العمر ،عىل
التعلّم واكتساب املهارات أقوى وأفضل من املراحل العمرية
الالحقة .يف هذا الصدد ،قالت أخصائية عالج طبيعي يف
مجال ذوي اإلعاقة ،إن منو وتط ّور الطفل وقدرته عىل
اكتساب املهارات ليست مرتبطة بالعوامل الوراثية فقط،
فقد تساهم العوامل البيئية مثل التدريب والتلقني والتعليم
والتأهيل عىل تحسني مهارات وقدرات الطفل .وأضافت :من
خالل خربيت يف العمل بهذا املجال ،الحظت أن الفروقات
بني األطفال ،من إعاقة معينة ،والذين حصلوا عىل فرص
التدخل واملعالجة املبكرة ،وبني الذين مل يحظوا بهذه الرعاية
كانوا أقل حظاً ،بل إن حالة بعضهم ساءت بشكل ملحوظ.
وأوضحت أن أساليب األرسة الفطرية يف التعامل مع األطفال
ذوي اإلعاقة غالبا ال تكون مناسبة للتعامل الناجح مع
هؤالء األطفال ،كام ثبت أن البيئة األرسية السليمة ،والتي
تم دعمها بالتثقيف والتوعية مباهية اإلعاقة عند طفلهم
وكيفية التعامل معها أدت إىل نتائج جيدة.
وقالت ،إن دعم الوالدين أدى إىل تخفيف وطأة اإلعاقة عند
طفلهم ،وباملقابل فإن وجود املشاكل األرسية وعدم القدرة
عىل التعامل مع إعاقة طفلهم أدت إىل مضاعفات نفسية
وصحية سلبية .ولفتت إىل أن التدخل املبكر ومعالجة
اإلعاقة يف جانب معني من التطور والنمو يحول دون حصول
خلل يف الجوانب األخرى من التطور ،وعىل سبيل املثال فإن
كشف ضعف السمع مبك ًرا ومعالجته باملعينات السمعية
يحول دون تأخر النطق والتحصيل اللغوي واملعريف ،كام أن
الكشف املبكر لبعض األمراض مثل قصور الغدة الدرقية
ومعالجتها يحول دون حصول إعاقة عقلية عند الطفل.

 oباالحتكاك مع اآلخرين
يكتسب المعاق
المباديء والقيم ويصبح
قادراً على ممارسة
حياته كاألسوياء.
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نقطة ضوء

األجهزة األمنية ومواجهة
التحديات ...رؤى متأنية
لكل مجتمع من المجتمعات مشكالته ،وهي متغيرة في نوعها أو
حجمها أو مظاهرها .وتختلف هذه المشكالت من مجتمع آلخر ،بل
ومن عصر إلى آخر في نفس المجتمع وفق ًا لتغير الظروف أو لظروف
طارئة .وليست المشكالت أو التحديات في المجتمع دلي ً
ال من
أدلة ضعفه ،بقدر ما قد يكون وجودها دلي ً
ال على حيوية المجتمع
لالنطالقة إلى األمام ،وفي انطالق أي مجتمع البد وأن تعتريه
صعوبات وتواجهه مشكالت ،ولكنه بالعزيمة واإلصرار البد أن ينتصر
عليها .هذا وتواجه األجهزة األمنية في الوقت الحاضر ،وستظل،
العديد من التحديات ،والتي تمثل معضالت قد تعوق حركة هذه
األجهزة في تحقيق األهداف المطلوبة والمتوقعة منها.
إعداد :محمد توفيق محمد

58

العدد ( ) 9

يـونيــو 2013

نقطة ضوء

ولتحقيق أداء أمني عىل مستوى عال من الكفاءة والفاعلية فإنه البد من التغلب
عىل هذه التحديات .عىل أنه من املتصور واملنطقي أن هناك مثة خطوة هامة
متهد لطريق نحو تحقيق هذه األهداف ،أال وهي التعرف عىل هذه املحتويات
بوضوح .والناظر الراصد لبعض التحديات التي تواجه األجهزة األمنية يف الدولة يف
الوقت الحارض ،والتي ستستمر يف مواجهتها ما يُلخص يف اآليت:
 التركيبة السكانية خلل :فعىل سبيل املثال هناك حوايل % 75من السكان يف الدولة وافدون ،وينتمون إىل  70جنسية ،األمر الذي يعني التعدد
الشديد وقلة التجانس الواضح للجمهور الذي يتعامل مع األجهزة األمنية.
حاجز اللغة :الناظر إىل إجاميل السكان ،يجد أن  % 50منهم غري ناطقني
باللغة العربية  ،وال توجد قنوات محددة وواضحة ميكن من خاللها مخاطبتهم
والتفاهم معهم يف كثري من املواقع يف األجهزة األمنية إال باالستعانة مبرتجمني!
تزايد معدالت الجريمة :يالحظ من خالل رصد الواقع الجرمي تزايد
معدالت الجرمية وتنوع أشكالها ،واستخدام تقنيات عالية يف تنفيذ الجرمية.
قلة الوعي األمني :يُالحظ أن الكثري من فئات الجمهور ال يهتمون
باألمور األمنية أو مدارستها طاملا مل يقع أي من الجمهور تحت وطأة فعل جرمي.
تزايد الطلب على الخدمات األمنية :فها نحن نرى ما يقع عىل
عاتق األجهزة األمنية يوماً بعد يوم من مسؤولية تقديم املزيد من الخدمات
األمنية املتنوعة التي يتطلبها الحفاظ عىل أمن املجتمع وأمانه  ،وأصبح الجهاز
األمني إىل جانب حفظ األمن والنظانم مسؤوالً عن تقديم خدمات تنظيمية
وخدماتية ،بل وتعدى األمر إىل رضورة مامرسة دور اجتامعي وإنساين يف خدمة
املجتمع ورعاية فئاته.
التقدم العلمي الهائل :التقدم العلمي املالحظ يف مختلف العلوم،
والذي يُعد سالحاً ذا حدين .الحد األخطر هو مامرسة الفعل الجرمي مبستحدثات
العلم الحديث .نضيف إىل تلك األمور تنامي الجرائم عابرة الحدود والقارات،
وظهور األمناط الجرمية املستحدثة يف الجرائم االقتصادية وما يتشعب منها،
والجرائم املنظمة التي تديرها عصابات دولية متعددة الجنسيات وغريها من
الجرائم املعلوماتية مثل السطو اإللكرتوين ،خاصة من خالل الشبكة العنكبوتية،
وما أكرث هذه التحديات ،فكلام رأينا أن األجهزة األمنية يف الحارض تواجه تحديات
أمنية كبرية  ،كثرية  ،متنوعة ،يجعلنا يف حاجة إىل أن نرصد هذه األمور بهدوء،
كام نضع أسس املواجهة املطلوبة ،لذلك يجب عىل أبناء "العني الساهرة" يف كل
منظومة أمنية مراعاة اآليت:
 الرصد املوضوعي والدقيق للتحديات. التخطيط العلمي ملواجهة كل األمور. االستعداد التام واملستمر للمواجهة. تنمية قدرات العاملني يف األجهزة األمنية بشكل متقدم. االهتامم بالربامج التدريبية املتقدمة لجميع العاملني أمنياً.ويجب أن تكلل هذه األمور بإدارة دميقراطية واعية ومتطورة ،وأن نسعى أمنياً
لخلق جسور من التعاون والتنسيق الفعال مع الدول األخرى ،نظرا ً لكون بعض
التحديات التي تواجه األجهزة األمنية تحديات مشرتكة عابرة للحدود ،فلم تعد
هناك أسوار مانعة إال يف العلم والتطور املستمرين يك نصل إىل بر األمان.
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سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

سعد الدغمان

الحكمة دالة المؤمن
في البدء :تأملوها فقط  ...تستحق التأمل..

إن تكلمت مع شخص وعقلك ساهي وتفكر بأمر آخر حتما سيغضب
المستمع من أسلوبك تماما كصالتنآ مع اهلل ُ ،نكلمه (عز وجل) وعقولنا
ساهية .في السجود ؛ تهمس في أذن األرض  ،،فيسمعك من في السماء.

قناعة :

قيل ألعرابي  :لقد أصبح رغيف الخبز بدينار.
فأجاب  :واهلل ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار‘ أنا أعبد اهلل كما
أمرني وهو يرزقني كما وعدني .

متناقضات:

«سـتة»مفسرين لألحالم !
في التاريخ اإلسالمي ،لم يكن ُهناك إال ِ
أما اليوم ،ففي كل مدينة « عشرة » مفسرين !لقد أثرت األحـ َلام في أيامنا هذه
أم ٌة نائمــة ).
ألننا ( ّ

في الخندق ؛

ربط النبي صلى اهلل عليه وسلم بطنه من الجوع  ،في عصرنا ربط المترفون
معدتهم من الشبع ( للتخفيف ) .

جواب حكيم :

سألت بنت أباهآ :
يآ أبتي ماذا أستر من جسدي و ماذا أترك ؟
سدك قد َر ما تتحملين من لفح جه ّنم  ،عبارة عميقة..
فـأجآب  :اكشفي من َج َ
نحتاج أن نستحضرها في كل لباس.

حكمة أعجبتني:

كل الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة
إال « الطريق إلى اهلل».

مكتوب عليه :

(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم )
فأسرع فيه كما شئت  ،فإن منتهاه الجنة
كن كأفضل مايمكنك أن تكون ،ودع الناس يقولون مايقولون ،واعلم أن
الكون له ربًا،يقول للشيء كن فيكون.
ليست العبرة فقط أين وصلت في قرآءة آلقرآن  ،بل العبرة ( أين وصل ) القرآن
في قلبك.

مسك الختام :

بمسمياتنا في الدنيا (..معلم  ،مهندس  ،ضابط  ،دكتور
كثر اهتمامنا جدًا
ّ
لمسمياتنا في اآلخرة (الصائمون  ،القائمون ،
 ،بروفسور ) لكن ماذا أعددنا
ّ
الراكعون  ،الذاكرون ) ،فتحروا أماكنكم ومسمياتكم ،رعاكم اهلل.

محطة شرطية

60

العدد ( ) 9

يـونيــو 2013

العدد ( ) 9

يـونيــو 2013

61

محطة شعرية

في احتفال حضره صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم رأس
الخيمة  ،والشيخ نهيان بن مبارك آل
نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية
المجمتع  ،وأقامه الشيخ سالم بن
ماجد بن ناصر القاسمي  ،في صالة
الكورنيش لألفراح  ،بمناسبة زفاف
نجله الشيخ سلطان بن سالم بن
ماجد القاسمي  ،ألقى الشاعر عبد
اهلل بن أحمد ابن يعروف الكعبي ،
قصيدتين شعريتين  :األولى أهداها
إلى مقام صاحب السمو حاكم
رأس الخيمة  ،والثانية إلى الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان.

وسام ع الصدر حاملينه
حبـك
ٍ

شيخ عطــاك األمــانـــه
مرحـوم يا
ٍ
عنـدك على حفظ األمانه ضمانــــه
كل معـك طايب زمـــانـــه
يا شيـخ
ٍ
صيتـك يابــو محمــد يبيــن بيانـــــــه
صنت الوطن ياسعـود أكبر صيانــه

شعب صرت انته ضمينه
ويا سعد
ٍ
وارتـــاحوا اهــل البــــــادية والمدينــــــة
عـــز وهيبــه واحتـــرام وسكيــنـــــــــــة
ٍ
وطـاب الوطن ما دامكــم صاينينـــه

يا قدوة الشعـب الكريم وكيــــــانه

وســام ع الصدر حاملينـــــــه
حبــــك
ٍ
وده يبـــروز صـــورتك وسـط عينـــه

حجـزت ف قلوب الخاليــق مكانــــه

وعـليــــك ما يتخـــالفون الثـــــنينــــــه

قامت اتحاد السبــع وانتـــوا اركــانه

وعـــلى ميــــاه الخير تجري السفينــه

واللي على الطـوالت يسبـــق حصــانه

ولــــي عهـــدك كـــلنــــا مـقــــدرينـــــــه

ارواحـــنا فـــدوه عشــانــك وشــانــــــه

تسلم يمينك ثم تسلم يمـــينـــــــــه

واللي تشوفـك بالمحبـــه أعيانـــــــه

إعداد :
سلطان العامري
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شيخ خذا الطـــــوالت
ٍ
في كـــــل حيــــــه
اهلل علـــــى ما قلــــت يشهـــــــد عليـــه

إنـــــي أقــول الحــق في كـــل ميـــــدان

وافـــــي وأكـــــابر في الدروب الوفيـــــه

واختار من بـــــحر التعابيـــــر مـــــا زان

وازفها الهـــــل النفـــــوس السخــــيه

الـــــلي لهم في نايف المجــد عنوان

ألبـــــو سعيـــــد اثنـــــي وارد التحـــــيه

براق وما هلــــــــــت أمــــــزان
مـــــا الح
ٍ
وعلـــــى دروب الحـــــق ثابـــــت نهيـــــــان

شيخ خذا الطـــــوالت في كـــــل حيــــــه
ٍ
يقـــــدر العـــــربان سيــــــــــــــــرة ويـــــيه

ويشـــــارك اهـــــل القـــــدر والعز والشان

شرف وتشـــــريفه مـــــن اخـــــالص نيه

يجسد العهد الوفـــــي ويـــــن مـــــا كــــان

بالســـــــويه

كنـــــز مـــــع نهيـــــان مـــــن سالف أزمــان
ٍ
من صفوة نهيان والصيـــــت لـــــه بان

حبـــــه

لـــــداره

والعرب

شيـــــوخ يحبوا الرعــــيه
شيـــــخ مـــــن
ٍ
ٍ
أبـــــوه مـــــــبارك أســـــس الداخلـــــــيه

والعـــــلم رجـــــح بـــــه نهـــــيان ميـــــــزان

وفي كل موقــع له مواجـــــيب حيـــــه

والشاهد اهلل فعــــل ماثـــــل لالعـــــيان

يسبـــــق وال مسبـــــوق «ع» االولــيـــــه

اهلل يدومـــــه ذخـــــر تفخـــــر به أوطـــان
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في أمسية احتفالية رائعة

تتويج اإلمارات بدرع دوري الدرجة األولى

إعداد :حسن المنصوري
تصوير  :مصطفى إيبي

تُوج فريق نادي اإلمارات بدرع دوري الدرجة األوىل
لكرة القدم ،وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن صقر
القاسمي رئيس النادي ،وسعادة يوسف الرسكال رئيس
االتحاد ،وسعادة سامل عبيد الشاميس نائب رئيس االتحاد
وعدد من أقطاب النادي .وانطلقت املسرية االحتفالية
عرب فواصل غنائية من الرتاث اإلمارايت مع اكتساء النادي
حله زاهية وبدأت مراسم التتويج بالدرع التي وصلت
إىل منصة التتويج عىل صهوة الجياد عن طريق فرقة
الخيالة ليتم تسليم امليداليات الذهبية لالعبني وأعضاء

الجهازين الفني واإلداري ،ومن ثم تسليم الدرع لقائد
الفريق لتنطلق األلعاب النارية لتيضء سامء رأس الخيمة
لتمتزج باألهازيج املتنوعة مع فرحة عارمة لكل الحضور.
وعىل هامش االحتفالية الكربى لألبطال ،أكد سمو الشيخ
أحمد بن صقر القاسمي أن تتويج الفريق باللقب كان
نتاج جهد كبري بُذل طوال املوسم ،وقد تكاملت األدوار
بني جميع القطاعات يف النادي ،وكان الجميع عىل قلب
رجل واحد حتى تحقق الهدف املنشود بالعودة لدوري
الكبار الذي يعترب املكان الالئق بفرقة الصقور .وأضاف،

من حق إمارة رأس الخيمة وجمهور اإلمارات أن يحتفلوا
بالفوز والبطولة وكان البد لإلمارة أن يكون لها ممثل يف
دوري املحرتفني ،وفريقنا حقق لنا هذه الغاية بعد أن
تضافرت الجهود .وتابع ،املرحلة املقبلة تتطلب عمالً
دؤوباً وتجهيزات مستمرة نظرا ً لقوة منافسة دوري
املحرتفني ،وأنهم سيسعون لالهتامم أكرث بالفريق من
خالل توفري الدعم املادي املناسب الذي يسهم يف نجاح
مسرية الفريق ،مشيدا ً سموه بوقفة جمهور النادي
خلف الفريق والالعبني طوال املوسم حتى تكللت املسرية
بالنجاح .من جهته قدم سعادة يوسف الرسكال رئيس
االتحاد اإلمارايت لكرة القدم ،تهانيه لصاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس حاكم
رأس الخيمة ولسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي
ويل العهد ولسمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس
النادي مبناسبة عودة فريق نادي اإلمارات إىل مصاف
دوري املحرتفني وحصوله عىل درع بطولة دوري الدرجة
األوىل ،مؤكدا ً عىل أن عودة اإلمارات كانت متوقعة بنسبة
كبرية يف ظل االهتامم الكبري الذي يحظى به الفريق من
قبل حكومة رأس الخيمة وإدارة النادي .وطالب برضورة
االستفادة من دروس املايض حتى يضمن بقاءه بدوري
الكبار ،مشريا ً إىل أن عودة فريق اإلمارات بجانب الشارقة
إثراء لساحة املنافسة يف املوسم الجديد ،نظرا ً ملا ميلكانه
من تاريخ يف بطولة الدوري اإلمارايت ،متمنياً لهام التوفيق
يف مشوارهام القادم.

فيصل الزعابي :دعم القائد العام جعلني أتبوأ هذه المكانة العالمية
نال فيصل الغيص الزعايب أحد منتسبي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة والعب املنتخب الوطني لبناء األجسام  4ميداليات
ذهبية يف وزن  83كغ يف البطولة اآلسيوية للرجال للقوة البدنية التي احتضنتها إيران .وأعرب الزعايب عن مدى سعادته وفخره
لرعاية واهتامم اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي ،قائد عام رشطة رأس الخيمة له ولجميع املنتسبني ،خاصة باملجال
الريايض عىل وجه الخصوص ،مؤكدا ً مدى قوة الرتابط والتالحم بني املسؤولني واملوظفني ملا فيه مصلحة الجميع ،ولرفعة اسم
الدولة بشكل عام ،وذكر الزعايب يف مجمل حديثه ،عن توجيهات املدرب إبراهيم عبدالله آل عيل ،التي كان لها األثر الطيب
يف رفع كفاءته ومهاراته الرياضية ،موجهاً له كل شكره وامتنانه عىل ما بذله من جهود متميزة ،واعترب الزعايب هذا اإلنجاز
الجديد دافعاً إيجابياً له للمشاركة املقبلة يف بطولة العامل للقوة البدنية املقبلة والتي تقام يف روسيا.
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حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

بطولة كأس وزير الداخلية
لكرة قدم الصاالت تنطلق
برأس الخيمة

االنتخابات ال تأتي باألفضل

عقد اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية اجتماع ًا
تنويري ًا للفرق المشاركة ببطولة الشرطة لكأس سمو
وزير الداخلية لكرة القدم «الصاالت» في نسختها
السادسة عشرة برئاسة العميد عبدالملك محمد
جاني مدير اتحاد الشرطة الرياضي ،وبحضور ممثلين
عن الفرق المشاركة بالبطولة .وبحث االجتماع الذي
عقد بنادي الضباط برأس الخيمة شروط تسجيل
الالعبين وأبرز النتائج التي تحققت خالل األعوام
الماضية بالبطولة .
وأوضح العميد عبدامللك جاين ،أن بطولة الرشطة لكأس سمو وزير الداخلية لكرة
القدم «الصاالت» يف نسختها السادسة عرشة ستقام برأس الخيمة يف الفرتة من
الثاين إىل التاسع عرش من يونيو الحايل مبشاركة  11فريقاً ميثلون القيادات واإلدارات
العامة بوزارة الداخلية ،وهي القيادة العامة لرشطة أبوظبي والقيادة العامة لرشطة
ديب والقيادة العامة لرشطة الشارقة والقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة والقيادة
العامة لرشطة عجامن والقيادة العامة لرشطة أم القيوين والقيادة العامة لرشطة
الفجرية و الجنسية واإلقامة وقيادة قوات األمن الخاصة والقيادة العامة للدفاع
املدين ومدرسة الرشطة االتحادية.
ووجه جاين الشكر للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الستضافتها البطولة للعام
الحايل ،وعىل ماتقدمه من إمكانيات إلنجاح البطولة ،وكذلك وجه الشكر التحاد كرة
القدم لتعاونهم يف إدارة الفعاليات من خالل توفري طاقم حكام دوليني للمباريات،
وقال ،إن البطولة يشارك بها أكرث من  200العب من بينهم نخبة من الالعبني
املحرتفني وقد استعدت قيادات الرشطة للبطولة بشكل جيد وتسعى لتحقيق نتائج
متميزة .
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في اآلونة األخيرة ،أقدمت االتحادات الوطنية في كافة األلعاب
سواء الجماعية أو الفردية باالتجاه إلى تطبيق االنتخابات لتشكيل
واختيار رئيس وأعضاء االتحادات ،وأفرزت هذه العملية التي كان
الهدف منها اختيار العناصر القادرة على تحقيق اإلضافة وتقديم
خدمات جليلة للرياضة مع ضخ دماء جديدة كانت ال تأخذ فرصتها
بالنظام السابق (التعيين) بهدف االستفادة من أصحاب العقول النيرة
في التخصصات الرياضية .والكل في البداية هلل وفرح ،وتعشمنا
خيراً بأن العملية ستأتي باألفضل وستسير األمور إلى االتجاه
الصحيح ،وسنحصل على أعضاء متميزين يملكون الطموح والقدرة
واالبتكار ،وستصبح اتحاداتنا تتمتع بكوادر على أعلى مستوى.
مع اقتراب موعد فرز االنتخابات ظهرت بوادر عكس ذلك ،وبدأت
تحركات في الخفاء واجتماعات في الغرف المغلقة للتربيطات
الختيار األعضاء دون النظر للمصلحة العامة لتخرج االنتخابات بأسماء
ال تملك الخبرة وال الدراية التامة بقوانين وقواعد وأصول اللعبة ،وال
يتمتعون بصفات إدارية ،حتى أن البعض ال يرغب بالعمل ،وإنما أُرغم
على ذلك بأوامر من الخارج ،وأشخاص آخرون جاءوا ألجل مبتغيات
وتحقيق أهداف شخصية عن طريق الوصول لكرسي االتحاد لتخسر
رياضة اإلمارات مع هذا االتجاه عناصر مؤثرة وشخصيات بارزة كانت
ستخدم رياضة اإلمارات وتضيف الكثير من النجاحات.
العيب ليس في النظام أو االنتخابات ،إنما الخطأ بسوء التطبيق
والفهم الخاطيء لالنتخابات والمحاباة التي لم نتخلص منها ،ولنكن
أكثر صراحة فإن االنتخابات لم تجلب لنا األفضل ،والمسؤولية في
هذا الجانب متعددة وتتحملها األندية الرياضية في المقام األول،
والتي رشحت أسماء غير مؤهلة ولم تنظر إلى المصلحة العامة،
وشاهدنا التحركات قبل العملية االنتخابية والزيارات لألندية التي
كان يقوم بها المرشحون لكسب الود وضمان الصوت والوعود التي
أطلقوها ،وللداللة على ذلك ما أفرزته االنتخابات اآلسيوية ،وكيف
خسر المرشح اإلماراتي يوسف السركال بسبب التربصات والميول
واألهواء الشخصية ،دون اعتبارات أخرى .من هذه التجربة يجب أن
نتعلم ونستفيد ونستعد للمرحلة المقبلة التي تتطلب اختيار الرجل
المناسب في المكان المناسب.
همسات:
 انتهى الموسم ،ولكن يجب أن ال تنتهي الدروس واالستفادة منكل األخطاء التي حدثت هذا العام.
 الشكر والتقدير لكل من أسهم وقدم خدمات لرياضة اإلمارات فيكل المواقع ،والتهنئة لكل الفرق الفائزة ،وحظ ًا أوفر للبقية.
 أتمنى أن يعقد كل ناد مؤتمراً رياضي ًا يعرض فيه كل ما حققه هذاالعام من نتائج وأرقام ،والتحدث بكل اإليجابيات والسلبيات حتى
يتعرف الجمهور على واقع األندية.
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سعود بن صقر يحضر أفراح
القاسمي والعنزي
حرض صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم
رأس الخيمة ،والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية
املجتمع ،حفل العشاء الذي أقامه الشيخ سامل بن ماجد بن نارص القاسمي
مبناسبة زفاف نجله الشيخ سلطان بن سامل بن ماجد القاسمي إىل كرمية املرحوم
عبدالله محمد سامل العنزي  .كام حرض الحفل الذي أقيم يف صالة الكورنيش

زفاف سالم و طالب المحمداني

لألفراح الشيخ حميد بن عبدالله القاسمي ،والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد
القاسمي ،والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي املدير اإلداري برشكة
أسمنت االتحاد برأس الخيمة  ،وعدد من الشيوخ واملسؤولني وأبناء القبائل
واملدعوين . .ألف مربوك وتهنئة خالصة للعريس من شقيقيه الشيخ ماجد بن
سامل بن ماجد القاسمي ،والشيخ هزاع بن سامل بن ماجد القاسمي
حرض سمو الشخ حمد بن محمد القاسمي رئيس دائرة األرايض برأس الخيمة،
وسمو الشيخ عبد امللك بن كايد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة  ،و املهندس الشيخ سامل بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطريان املدين
برأس الخيمة  ,مأدبة العشاء التي أقامها املواطن محمد عيل سامل املحمداين،
مبناسبة زفاف نجليه سامل وطالب إىل كرمية إحدى األرس برأس الخيمة  ،كام حرض
مأدبة العشاء الشيخ عبدالله بن سعيد البلويش عضو مجلس الدولة بسلطنة
عامن ،وسعادة محمد أحمد املحمود البلويش سفري دولة اإلمارات بجمهورية
أملانيا وسعادة عبدالله البلويش عضو مجلس الشورى العامين وسعادة يوسف بن
شاهني البلويش عضو مجلس الشورى العامين وعدد كبري من أبناء قبيلة البلوش
من دول مجلس التعاون الخليجي وجمع غفري من أهل العروسني ولفيف من
األصدقاء ،وذلك بصالة الكورنيش لألفراح برأس الخيمة.

زيارة إطفائي تعرض لوعكة صحية

«ساند» تكرم مدير
إدارة الدفاع المدني
برأس الخيمة

ضمن مبادراتها يف تكريم املتعاونني ،قامت إدرة «ساند» بوزارة الداخلية بتكريم سعادة العميد
محمد الزعايب مدير إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة  ،تثميناً وتقديرا ً لجهوده وتعاونه الفعال
يف خدمة الوطن واملواطن واملقيم عىل أرض الدولة  .وتسلم الدرع والشهادة التقديرية بالنيابة
عن العميد الزعايب ،الرائد سعيد خليفة السويدي مدير فرع الخدمات املساندة ،مثمناً تواصلهم
المنصوري العمل.
اهتامم الوزارة بسري
ومدى
الدائم مع كافة اإلدارات عىل مستوى الدولة
حسن
حوار:
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قام وفد من إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة برئاسة الرائد
سعيد خليفة السويدي ،بزيارة للمساعد أول عبدالله املطوع
( أحد اإلطفائيني ) بعد تعرضه لوعكة صحية أدخلته
املستشفى ،متمنني له دوام الصحة والعافية والعودة ملزاولة
عمله بكل جد ونشاط  .يذكر أن هذه الزيارات ،تأيت ضمن
الخطط االسرتاتيجية لإلدارة العامة للدفاع املدين الرامية إىل
مشاركة موظفيها يف كافة مناسباتهم .

العقيد سالم جكة يشهد حفل تكريم

شهد العقيد سامل جكة مدير معهد تدريب الرشطة  ،االحتفال الذي أقامه فرع
الخدمات التدريبية واملساندة باملعهد  ،تكرمياً للرقيب آسيا عبد الله خميس ،
مبناسبة انتهاء خدمتها بسلك الرشطة واألمن العام.
حرض الحفل الرائد ماجد راشد النقبي مدير قسم التدريب وعدد من زمالء العمل.

مولودة جديدة للمالزم أول عبد اهلل السامان

يتقدم األهل واألصدقاء
بأحر التهاين والتربيكات إىل
املالزم أول عبد الله عبد الرحمن السامان ،
من إدارة العمليات  ،مبناسبة قدوم مولودته
الجديدة ( عائشة )  ..جعلها الله من الذرية
الصالحة ومن مواليد الخري والسعادة  ،ألف
مربوك ...وتهنئة خاصة من شقيقه النقيب سامل
عبد الرحمن السامان

مولودة جديدة
يتقدم األهل واألصدقاء بتهانيهم القلبية إىل
مساعد أول  /عبد العزيز حميد سلطان ،
مبناسبة قدوم مولودته الجديدة (فاطمة) ،
جعلها الله من مواليد الخري والسعادة وقرة
عني لوالديها  ..ألف مربوك وتهنئة خاصة من
األبناء حميد وعائشة.

عقد قران الفنان أحمد شاهين
احتفل الفنان املمثل
أحمد شاهني
بعقد قرانه عىل إحدى األرس  ،وسط
أجواء عائلية مفعمة بالفرح والسعادة.
 ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من األهل
واألصدقاء.

عملية
جراحية
للرائد
بن شكر
ضمن املبادرات االجتامعية للقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة الهادفة لرفع
الروح املعنوية ملنتسبيها ومشاركتهم مناسباتهم املختلفة ،قام وفد برئاسة
العقيد أحمد سامل السلومي مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية يرافقه
العقيد نارص صوفة رئيس قسم شؤون النزالء ،والعقيد سلطان إبراهيم
الجروان رئيس قسم اإلصالح والتأهيل وعدد من الضباط واألفراد باإلدارة،
بزيارة الرائد إبراهيم بن شكر مدير فرع األمن والعمليات باإلدارة ،يف
منزله ،وذلك بعد إجرائه لعملية جراحية مؤخرا ً  .ومتنى السلومي والوفد
املرافق له السالمة والصحة للضابط ،متمنني له كل التوفيق يف حياته العملية
واملهنية.

نائب جمعية الشحوح يزور ( العين الساهرة )

قام عبد الله عبد الله الزبري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشحوح
للثقافة والرتاث برأس الخيمة  ،بزيارة ودية ملجلة ( العني الساهرة ) يف

مقرها الكائن مبركز رشطة املدينة الشامل .وكان يف استقبال الزبري  ،املالزم
حسن املنصوري  ،بحضور سكرتري تحرير املجلة سعد الدغامن  ،ومحرر أول
صحفي وليد الشحي  ،وعدد من الزمالء والعاملني باملجلة .واطلع الزبري خالل
الزيارة الودية عىل سري عمل املجلة وأقسامها املختلفة  ،مشيدا ً باملجلة وما
تحتويها من مواضيع تثقيفية أمنية إىل جانب املواضيع االجتامعية الهادفة.
وتأيت هذه الزيارة يف إطار توثيق العالقات املشرتكة بني املجلة والفعاليات
املجتمعية والرسمية  ،تكريساً ملفهوم وأهداف الرشطة املجتمعية واإلعالمية.

زفاف فيصل الغانم

يتقدم األهل واألصدقاء
بأسمى التهاين والتربيكات إىل
فيصل الغانم،
مبناسبة زفافه  ،مع أجمل األمنيات له
بحياة زوجية مفعمة بالخري والسعادة
 ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة للعريس
من الزمالء  :سعد الدغامن وسلطان
العامري ومحمد مطر.
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النقبي والحارثي والشحي  ..نجمة ثانية
يتقدم زمالء العمل بإدارة التحقيق لشؤون
الجنسية يف اإلدارة العامة للجنسية واإلقامة
بأبوظبي  ،بأحر التهاين القلبية إىل كل من :

محمد الشيبة يستقبل
مولوده الجديد (عبد اهلل)

مالزم أول  /محمد سليامن النقبي ،
مالزم أول  /عبد الله حسني الحاريث ،
ومالزم أول  /عبد الله سعيد الشحي ،

مبناسبة ترقيتهم إىل رتبهم الجديدة  ،متمنني
لهم دوام التوفيق والرتقي  ..ألف مربوك ،
وتهنئة خاصة من جاسم عيل العيطوب.

الشميلي والشحي يجتازان دورة تدريبية
زمالء العمل يف قسم الخدمات اإللكرتونية
واالتصاالت بالقيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،يهنئون كالً من
الرقيب أول  /عبد الله محمد الشمييل،
ومساعد أول  /عيل سليامن الشحي ،
الجتيازهام دورة تأسيسية لضباط الصف
واألفراد  ..ألف مربوك  ،مع أجمل
األمنيات باملزيد من التفوق والنجاح.

يتقدم األهل واألصدقاء  ،بأسمى التهاين
وأطيب التربيكات إىل
املساعد أول  /محمد عيل عبد الله الشيبة،
من القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،
مبناسبة قدوم مولوده الجديد ( عبد الله )
 ..جعله الله من الذرية الصالحة وقرة عني
لوالديه  ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من
وليد الشحي.

محطة شرطية

التدريب في مجال العمل األمني
تنمية مهارات  .....ورفع مستوى األداء
التدريب يمثل أهم جوانب التنمية اإلدارية ،ويعد بحق الركيزة األساسية
لتحقيق رسالة الشرطة في إعداد القادرين من أبناء « العين الساهرة»
على التفاعل والتعامل مع األنظمة الحديثة ،واألجهزة واألسلحة
المتطورة والتكنلوجيا المتقدمة لمواجهة تحديات الواقع األمني
واحتماالته المستقبلية ،كي يستطيع جهاز األمن االستجابة للحاجات
المتغيرة وتوفير المناخ األمني لخطط الدولة في التنمية.
لهذا فإن تطوير التدريب يعد ضرورة للوفاء بالمسؤوليات والواجبات
المتعددة الملقاة على عاتق أجهزة الشرطة.

إن تطـــوير التدريــــــب
يعـــد ضــــــرورة
للوفـــاء بالمسؤوليـــات
والواجبـــات المتعـــددة
الملقاة علـــى عاتق أجهزة
الشرطة

أبناء «العين الساهرة»....
ً
إن التطور السريع والمتالحق في مجال الجريمة ،فضال عن التحديات
األمنية المعاصرة ،كل ذلك فرض تبعاته على الفكر التدريبي ،وبات من
المحتم انتهاج أساليب تدريب حديثة ومتطورة تواجه التعقيد الذي
تشهده الحركة اإلجرامية من حيث األسلوب واألدوات.
إخوتي...
إذا كانت المحاذير القانونية واالعتبارات السياسية تعد من أهم القيود
التي تواجه رجل الشرطة أثناء مكافحته للجريمة ،فإن التدريب المتطور
يكفل مواجهة التحديات األمنية ،باإلضافة إلى أنه يتيح القدرة على
العمل في إطار الشرعية ومراعاة االعتبارات القانونية.
أبناء «العين الساهرة»...
 الغرض من التدريب األمني يُلخص في : االرتقاء باألداء األمني. تنمية المهارات لرفع مستوى األداء. التدريب على اتخاذ القرار الصائب والتصرف في المواقف المختلفةواالحتماالت المتوقعة .ويجب على الجميع أن يضعوا نصب أعينهم
الساهرة أهمية ربط التدريب بالواقع األمني والمتغيرات المتوقعة.
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