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رمضان بوادر خير التنتهي

هنيئًا لكم رمضان،
وهنيئًا لكم فعل الخير،
وهنيئًا لكم الرحمة
والمغفرة ورمضان
كريم على الجميع

كعادتهم اليتوانون عن فعل الخير أو تأخيره ،هكذا عهدناهم،
وهكذا عودونا شيوخنا الكرام طيلة عهدنا بهم ،فما بالك في
رمضان ،شهر الفضيلة والكرم ،شهر الجود واإلحسان ،وأي إحسان
أفضل من أن تحمل الفرج إلنسان يمر بضائقة أو يشعر بكربة.
ص ّلى ُ
ي ُ
َس ُ
قالَ :
اهلل عَ ْن ُه َ
م:
عَ ْن أَبي ُه َر ْير ََة ر ِ
ول اهللِ َ
وس َّل َ
اهلل عَ َلي ِْه َ
قال ر ُ
َض َ
ُ
َب
س اهلل عَ ْن ُه ُكرْ ب ًَة ِم ْن ُكر ِ
س عَ ْن ُم ْؤ ِم ٍن ُكرْ ب ًَة ِم ْن ُكر ِ
الد ْنيا َن َّف َ
َم ْن َن َّف َ
َب ُّ
ُ
َ
الد ْنيا
واآلخرَةِ
ِ
َس َر عَ لى ُم ْع ِ
يَوْ ِم ِ
س ٍر ي َّ
وم ْن ي َّ
َس َر اهلل عَ لي ِْه في ُّ
يامةَ ،
الق َ
ُ
ُ
العب ِْد ما
الد ْنيا
واآلخرَةِ
ِ
واهلل في عَ وْ ِن َ
س َترَهُ
سل ًِما َ
س َت َر ُم ْ
وم ْن َ
اهلل في ُّ
َ
َ
َ
يح ِه
ص ِح ِ
العب ُْد في عَ وْ ِن أ ِخ ِ
كان َ
ِم في َ
سل ٌ
يه ) .رَوَ اه ُم ْ
أي كربة بعد السجن وتقييد الحرية ،وأي عسر بعد أن تكون مقيدًا
الحول لك والقوة إال باهلل ،ومن يكون له الفرج ،يحمله رمضان كبارقة
أمل وضاءة ،مضيئة ،واضحة وصريحة ،يدفع بها اهلل عزوجل لتكون
إتمامًا لقوله جل في عاله( فإن مع العسر يسرا ،إن مع العسر يسرا)،
فيكون اإلنسان عبرها في عون أخيه سببًا إلنفراج همه والتنفيس عن
كربته.
هاهم شيوخنا يتقدمهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة ( حفظه اهلل ورعاه) ،وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي يعملون كما هو عهدنا بهم وفق المنهج الرباني وتطبيقًا
لمعنى الحديث الشريف ويأمرون بإطالق عدد كبير من السجناء ،
ومثلهم أصحاب السمو حكام اإلمارات الكرام ،بخطوة رائعة تجسد
معنى أن تكون بعون أخيك ،كما تجسد معنى اليسر الذي يأتي بعد
أن يكون اإلنسان معسورًا تضيق به الدنيا بما رحبت ،حينها يأتي أمر
اهلل عز وجل ليجعل لهذا اإلنسان المكروب من أمره مخرجا ،ويهيأ له
األسباب  ،فتكون هذه األسباب متمثلة برمضان الخير والمغفرة  ،ومن
ثم شيوخنا الكرام.
هلل دركم فيما قدمتم وأسلفتم من فعل الخير الذي نلمسه في
أفعالكم الكريمة ،هلل دركم أسعدتم القريب والبعيد ،وتأسيتم
باألسوة الحسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ويالها من أسوة
تشفع لمن يقتدي بها ،هنيئًا لكم رمضان ،و هنيئًا لكم فعل الخير،
و هنيئًا لكم الرحمة والمغفرة ورمضان كريم على الجميع بوادر خير
التنتهي.
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محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

تحت رعاية سمو
القائد العام
شرطة رأس الخيمة
تحتفل باليوم
العالمي لمكافحة
المخدرات
تحت رعاية اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،شهد العميد محمد النويب
محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة احتفال رشطة
رأس الخيمة باليوم العاملي ملكافحة املخدرات املقام تحت
شعار (( رافق من بك رافق  ...ال للمخدرات)) ضمن
احتفاالت الدولة بهذه املناسبة ،وذلك بحضور السادة
املديرين العامني و مديري اإلدارات و الضباط.
بدأ االحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم ،تال ذلك
كلمة إلدارة مكافحة املخدرات ،ألقاها العقيد إبراهيم
عيل حسن كبنت مدير إدارة مكافحة املخدرات جاء فيها
بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة تحتفل باليوم العاملي
ملكافحة املخدرات ،وذلك ملا لهذه املناسبة من أهمية
بالغة يف نرش الوعي بني أفراد املجتمع مبخاطر املخدرات
و آثارها السلبية الكثرية املرتتبة عىل تعاطيها ،و أن أبرز
ما يتجسد يف هذا اليوم هو التكاتف الدويل يف مواجهة
أرضار املخدرات عىل العقل و الجسد وهو تكاتف سنظل
نسهم فيه بشكل إيجايب ملا فيه مصلحة الشعوب و
الدول .و أضاف العقيد إبراهيم كبنت ،أن القيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة تبذل كل ما يف وسعها
للحفاظ عىل سالمة املجتمع و الشباب من السقوط يف

براثن اإلدمان املختلف أشكاله ،كام تبذل الجهد الحثيث
يف التعاون مع مختلف املؤسسات الحكومية لجعل البالد
واحدة من أقل دول العامل تأثرا ً بهذه اآلفة ،و أن وزارة
الداخلية تبذل قصارى جهدها يف مكافحة و محاربة
االتجار باملخدرات وتظل العني الساهرة عىل أمن و سالمة
املجتمع .وأشار مدير إدارة مكافحة املخدرات إىل رضورة
تضافر كافة الجهود لبناء سور من القيم يحمي مجتمعاتنا
و أن ال نقف موقف املتفرج ،بل علينا أن نشارك بكل ثقلنا
ونؤكد بأن تثقيف الشباب ميثل أحد عنارص االسرتاتيجية
الوطنية وأن أخذ الحيطة و تحصني الجيل ميثل مهمة
وطنية و اجتامعية هامة .ثم تم عرض فيلم وثائقي من
إعداد إدارة اإلعالم و العالقات العامة عن أهم إنجازات
وضبطيات إدارة املكافحة ،وبرامج التوعية املنفذة خالل
العام املايض ،فضالً عن تبيان أرضار املخدرات و أثرها عىل
األرسة و املجتمع ،وقد نال إعجاب و استحسان الحضور.
ثم قام العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام الرشطة
راعي الحفل بتكريم عدد من ضباط و أفراد إدارة مكافحة
املخدرات املتميزين ،وكذلك تم تكريم الرشكاء الداخليني
من الرشطة (إدارة العمليات الرشطية متمثلة يف إدارة
التحريات و املباحث الجنائية ،و إدارة املهام الخاصة،

و إدارة اإلعالم و العالقات العامة) .ومن جانبه أوضح
العميد محمد النويب محمد حرص القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة عىل إقامة هذه الفعالية التي تأيت ضمن
احتفاالت الدولة السنوية بهذه املناسبة ملا لها من أهمية
بالغة يف نرش الوعي بني أفراد املجتمع مبخاطر املخدرات
و بآثارها السلبية الكثرية املرتتبة عىل متعاطيها ،مؤكدا ً
يف الوقت ذاته الدور الكبري الذي تبذله أجهزة الرشطة
يف الدولة ملكافحة هذه اآلفة و التصدي لها ،و لتجارها
و مروجيها ملا لها من آثار سلبية خطرية عىل كافة أفراد
املجتمع و عىل األرسة ،و ملا تخلفه من خسائر فادحة يف
األرواح و األموال ،و كذلك تعمل عىل هدم املجتمع و
تحطيم نواته األساسية أال وهي األرسة .الجدير بالذكر
بأن رشطة رأس الخيمة تنظم العديد من الفعاليات بهذه
املناسبة ،و التي تضم معرضاً إرشادياً تشارك فيه عدد من
الجهات ويقام يف مركز منار التجاري برأس الخيمة ،كام
تم إعداد و تنفيذ برنامج إذاعي توعوي عرب إذاعة رأس
الخيمة  FMيضم مجموعة من كبار الضباط املختصني
يف مجال املكافحة و كذلك عددا ً من املثقفني و الرتبويني
للمشاركة يف الربنامج اإلذاعي ،فضالً عن تخصيص مجموعة
من األسئلة و الجوائز النقدية القيمة للسادة املستمعني.

النوبي يتفقد عمل المنشآت اإلصالحية
ترأس العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة اجتامعاً مع
كافة مرتب إدارة املنشآت اإلصالحية والعقابية ،بحضور مدير اإلدارة ،العقيد أحمد
السلومي ،حول سري العمل يف اإلدارة ،واالطالع عىل آخر املستجدات ،وإعطاء النصائح
والتوجيهات الالزمة لسري العمل األمني .وأكد العميد النويب خالل اجتامعه أن إدارة
املنشآت اإلصالحية والعقابية تعد من أهم اإلدارات املعنية يف تجسيد مختلف الربامج
املتطورة نحو تحقيق اسرتاتيجية القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ودورها يف إعادة
تأهيل وتهذيب وتدريب النزالء وإعدادهم إعدادا ً اجتامعياً وتربوياً ومهنياً وإعادتهم
إىل املجتمع كأعضاء فاعلني وعاملني منتجني من خالل توفري البيئة اإلصالحية
التي حددتها القواعد والنظم واالتفاقات الدولية ملعاملة النزالء والترشيعات التي
أقرتها منظامت ولجان حقوق اإلنسان الدولية واملحلية ودعمها بالرعاية واألنشطة
االجتامعية والصحية والتعليمية والنفسية ،والتي الشك أن مؤسستنا عىل وجه
الخصوص قطعت أشواطاً بعيدة يف هذا املجال أشادت به كافة املنظامت واملحافل
الدولية واإلقليمية  .واطلع العميد النويب مع الحضور عىل تفاصيل العمل داخل

6

أغسطس 2013

العدد ( ) 11

اإلدارة ،وكيفية سري العمل وفقاً لتوجيهات وزارة الداخلية ،كام استمع إىل عدد من
التوصيات واملقرتحات التي تعمل عىل تطوير العمل األمني مبا ينسجم مع التطورات
الواقعة ،متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح يف خدمة الوطن واملواطن واملقيم .

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة
تشارك احتفاالت مركز
التوحد في ختام
العام الدراسي

ضمن خطتها االسرتاتيجية الهادفة إىل تعزيز أوارص العالقة
مع املجتمع للمشاركة يف كافة الفعاليات واملناسبات
املجتمعية ،شهد العميد محمد النويب محمد نائب قائد
عام رشطة رأس الخيمة يرافقه عدد من الضباط واألفراد،
حفل مركز رأس الخيمة للتوحد والذي أقيم يف رحاب
مدرسة الغب مبناسبة االنتهاء من العام الدرايس – 2012
2013م مبشاركة من أطفال املركز وذويهم .
حيث بدأ الحفل بعزف السالم الوطني لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ثم ألقى كلمة املركز ،أحمد العسم
أعقبها بأبيات شعرية خاصة بالتوحد.وتنوع الحفل
بالفقرات الشيّقة والرتفيهية ،حيث قدّمت مرسحية عن
طفل التوحد ،وفقرة بعنوان (فرحنا ،نجحنا ،تخرجنا)،
أعقب ذلك فيلم وثائقي استعرض من خالله إنجازات
املركز .وأشاد العميد النويب مبستوى الخدمات املقدمة
باملركز وما يقوم به من فعاليات وأنشطة متنوعة للطالب،

حيث أخذ املركز عىل عاتقه رسالة إنسانية مقدماً لهذه
الفئة ما تستحقها من رعاية ودعم واهتامم لتأهيلهم
ودمجهم مع بقية أقرانهم يف املجتمع ،حيث يقدم لهم
كافة الربامج التعليمية والتثقيفية وأخرى ترفيهية يف
خطوة تهدف إىل الدمج االجتامعي التي يطبقها املركز
وفق أحدث املعايري واملفاهيم العلمية ملساعدة أطفال
التوحد عىل اكتساب املهارات االجتامعية للتفاعل مع

اآلخرين ،وتشجيعهم عىل التواصل واملشاركة يف مختلف
األنشطة االجتامعية واندماجهم عملياً يف املجتمع .بدوره
مث ّن محمد بن جمعة ،مدير مركز رأس الخيمة للتوحد
جهود القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة يف توفري األمن
واألمان ،واندماجهم مع املجتمع من خالل مشاركتهم
مناسباتهم التي تعكس شعورا ً عالياً باملسؤولية الفردية
واملجتمعية واألمنية تجاه حاجات ومتطلبات هذه الفئة .

«مرور رأس الخيمة» تطلق حملة
« سالمة المركبة  ..تعني سالمتك»...

أطلقت إدارة املرور والدوريات باإلدارة العامة للعمليات املركزية برشطة رأس الخيمة
بحضور العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات املركزية ،و العقيد عيل سعيد
العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات باإلنابة ،وعدد من الضباط ،حملة فرعية تحت
شعار (( سالمة املركبة  ..تعني سالمتك ))،و التي تقام ضمن حملة وزارة الداخلية
عىل مستوى الدولــة (( صيف بال حوادث))  ،و ضمن اسرتاتيجية قطاع املرور بوزارة
الداخلية ،الرامية إىل تعزيز الوعي املروري بني كافة أفراد املجتمع .و أوضح العميد
غانم أحمد غانم مدير عام العمليات املركزية الذي ترأس الحملة بأنها تهدف إىل
تكاتف جميع الجهات و رشائح املجتمع للعمل معاً للحد من الحوادث املرورية
وبيان مدى استمراريتها و انعكاسها عىل الجوانب النفسية و االجتامعية و االقتصادية،
وخصوصاً الحوادث التي تقع نتيجة عدم تواجد عنارص األمان يف املركبة ،أال وهي:
(اإلطارات – الفرامل -اإلضاءة)  .وأضاف العميد غانم أحمد بأنه تم إعداد مطوية
تتضمن أهداف الحملة و بعض النصائح و اإلرشادات للسائقني عن رضورة الفحص

الدوري للمركبة  ،و التأكد من سالمتها وسالمة اإلطارات خاصة يف فصل الصيف التي
تكرث فيه حوادث انفجار اإلطارات ،وكذلك كيفية تجنب األعطال لتجنب الحوادث،
حيث تم توزيعها عىل السائقني يف عدد من شوارع اإلمارة ،وكذلك عىل بعض الدوائر
و املؤسسات يف اإلمارة و عىل مراجعي اإلدارة.

 ....وتطلق مبادرة (شكراً أنت سائق مثالي)
ضمن خطتها االسرتاتيجية الرامية إىل تعزيز الثقافة
املرورية والحفاظ عىل مجتمع آمن وخا ٍل من الحوادث
املرورية ،أطلقت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس
الخيمة مبادرة تحت شعار (شكرا ً أنت سائق مثايل)
وتستمر ملدة عام .
وأشار العقيد عيل سعيد العلكيم ،مدير إدارة املرور
والدوريات برشطة رأس الخيمة باإلنابة ،إىل أن اإلدارة

تحرص عىل تعزيز السالمة والثقافة املرورية للجميع،
وأهمية االلتزام بقواعد وإرشادات املرور للحد من
الحوادث والحفاظ عىل سالمة أهايل اإلمارة ومد جسور
التواصل بني الجهاز الرشطي واملجتمع بجميع فئاته
وتعزيز الروابط االجتامعية بني مؤسسات املجتمع
املدين واملشاركة الفعالة يف الحفاظ عىل املجتمع بأمن
وسالمة.

وقال العقيد العلكيم إن املبادرة تعد واحدة من
املبادرات التي تنظمها وتطلقها اإلدارة ،باختيار السائق
املثايل شهرياً ،والذي يتمتع برشوط متفق عليها ،وهي
عدم ارتكابه ألي حوادث مرورية ومل يكن طرفاً فيها،
كذلك عدم ارتكابه ألي مخالفة مرورية مام يعكس
مدى التزامه باألنظمة املرورية املعمول بها عىل مستوى
الدولة.
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شرطة رأس الخيمة تستقبل وفد الشرطة المجتمعية بالداخلية

استقبل املقدم إبراهيم القريص مدير إدارة الرشطة
املجتمعية برأس الخيمة باإلنابة ،يرافقه املقدم عبد
الله املزروعي ،رئيس قسم الرشطة املجتمعية وعدد
من الضباط واألفراد ،وفدا ً من إدارة الرشطة املجتمعية
االتحادية بوزارة الداخلية برئاسة مدير اإلدارة املقدم
مبارك بن محريوم ،بهدف االطالع عىل سري العمل

وبحث أوجه التعاون املشرتك.
ورحب القريص بالوفد الزائر ،معربًا عن اعتزازه
وافتخاره ملا توليه وزارة الداخلية من رعاية واهتامم
يف متابعة العمل األمني عىل مستوى الدولة ومجرياته،
وتم استعراض الهيكل التنظيمي لإلدارة وأهم
اإلنجازات التي متت خالل الفرتة املاضية ،كام اطلع

الوفد عىل اإلحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي
تم التعامل معها بإتقان واحرتافية عالية بفضل توافر
اإلمكانيات التي عملت وبشكل ملحوظ يف إمتام أي
عملية يضطلعون بها ،كام استمع إىل رشح مفصل عن
أبرز الخدمات املقدمة من جانب اإلدارة وآلية العمل
املتبعة بها ،والتي تعمل عىل رفع كفاءة منتسبيها
لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وتكريس األمن لهم،
كام تم الوقوف عىل املعوقات التي قد ت ُصادف العمل
األمني والعمل عىل وضع حلول جذرية لها لتفاديها .
وبدوره ،مث ّن بن محريوم دور الرشطة املجتمعية وما
تحققه من نجاحات لتحقيق التواصل الفعال مع
الجمهور ،مؤكدا ً أهميتها يف القضاء عىل العديد من
الظواهر األمنية واالجتامعية املختلفة .
وأكد املقدم مبارك خالل لقائه ضباط وأفراد الرشطة
املجتمعية عىل رضورة تحديد املعوقات وإيجاد البدائل
والحلول املناسبة لها ،وحثهم عىل الحرص والتفاين يف
أداء املهام املوكلة لهم وفق الخطط املعمول بها
ومضاعفة الجهد وااللتزام بالدقة يف العمل مع االهتامم
بجوانب التأهيل والتدريب الرشطي واالجتامعي
واإلداري لتحقيق الجودة املطلوبة .

تخريج دورتي إعداد المحاضرين وتأهيل الرقباء برأس الخيمة
شهد العميد عبد الله خميس الحديدي
مدير عام العمليات الرشطية  ،حفل
تخريج دورة ( إعداد املحارضين )
مبشاركة  9ضباط ميثلون كبار الضباط
بالقيادة ،وذلك باملركز اإلعالمي بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة .وقال العميد
الحديدي  ،إن تدريب املنتسبني يأيت
تجسيدا ً السرتاتيجية رشطة رأس الخيمة،
لرفع كفاءة املنتسبني يف املجالني التطبيقي
والنظري ،وفق أفضل املامرسات واملعايري
العاملية ،بهدف تعزيز مسرية األمن
واألمان التي تشهدها الدولة .وأشار
اىل أن معهد تدريب الرشطة يعمل منذ
إنشائه ،عىل تحقيق أهداف رؤية رشطة
رأس الخيمة الرامية إىل استمرار اإلمارة
كمجتمع ينعم باألمن والسالمة ،من خالل
تقديم خدمات رشطية عالية الجودة
للمواطنني واملقيمني يف اإلمارة وزوارها،
مشريا ً إىل التطور الذي تشهده الدورات،
مبا يواكب املستجدات املتسارعة يف
القطاعات الرشطية كافة .ومن جانب
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آخر ،شهد العميد غانم أحمد غانم مدير
عام العمليات املركزية حفل تخريج دورة
(التأهيل للرتقي ملستوى الرقباء رقم )14
مبشاركة  202منتسباً عىل مستوى الدولة،
وذلك مبعهد تدريب الرشطة .وأكد
العميد غانم يف كلمة له خالل توزيع

شهادات التخرج عىل املنتسبني ،أن القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ضمن خطتها
االسرتاتيجية ،تعمل جاهدة عىل رفع
كفاءة جميع العاملني يف الجهاز األمني،
واالرتقاء مبستوى أدائهم ،وتطوير العمل
األمني ،تجسيدا ً السرتاتيجيتها 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 .

محطة شرطية

معرض للسالمة المرورية في «الحمرا مول»

ضمن الخطة االسرتاتيجية لوزارة الداخلية الرامية
إىل توفري األمن والسالمة للجميع ،ويف إطار الحملة
التوعوية (صيف بال حوادث) لوزارة الداخلية،
نظمت إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة

معرضاً مرورياً توعوياً حول السالمة املرورية ،وذلك
مبركز الحمرا مول ،مبشاركة إدارة الرشطة املجتمعية
.وأوضح العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور
والدوريات باإلنابة والذي شهد افتتاح املعرض بحضور

محاضرة صحية لمنتسبي
شرطة رأس الخيمة

ضمن خطتها التثقيفية الصحية يف توعية منتسبيها من أجل الوصول إىل أعىل مستوى
من األداء اإلنتاجي يف العمل ،نظمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة محارضة
توعوية حول النظام الغذايئ الصحي خالل شهر رمضان الكريم ،بالتعاون مع مركز
( ،)VLCCألقاها الدكتور إيهاب النعامين بعنوان (دورة رمضان  ..قيم روحانية وغذائية
صحية) ،بحضور العميد أحمد غانم أحمد مدير عام العمليات املركزية وعدد من
الضباط وصف الضباط واألفراد.
حيث تناول الدكتور خالل محارضته العديد من املحاور الصحية الهامة ،تضمنت
عناوين مختلفة ومنها ،تلذذ بصيامك ،مريض السكري يف رمضان ،حفظ وسالمة
األغذية ،والرياضة يف رمضان ،وتهدف إىل توعية األفراد حول السلوكيات الغذائية
السليمة للعامة وملرىض السكري خاصة ،باإلضافة إىل توعيتهم حول أهمية مامرسة
الرياضة خالل هذا الشهر .ويف نهاية املحارضة ،أهدى العقيد أحمد غانم أحمد درعاً
تذكارياً للدكتور النعامين ،متوجهاً له بالشكر الجزيل عىل مدى تعاونهم مع الرشطة
ومختلف الجهات من أجل مجتمع آمن وخال من األمراض .

عدد من الضباط وصف الضباط واألفراد ،إىل أن املعرض
يهدف إىل تعريف زوار املركز مبخاطر الرسعة من خالل
عرض مجموعة من صور الحوادث املرورية ،وبعض
األخطاء التي يرتكبها سائقو املركبات وتؤدي إىل وقوع
الحوادث وخاصة الجسيمة منها ،وكذلك بهدف توعية
كافة أفراد املجتمع مبخاطر الحوادث املرورية والخطرية
التي تنجم عنها .
وأكد أن املعرض يأيت ضمن العديد من الحمالت التي
نظمتها ونفذتها رشطة رأس الخيمة ،حسب خطة وزارة
الداخلية التي تسعى إىل خلق جيل واع ومثقف ومدرك
ألهمية التعاون بني مختلف القطاعات للوصول إىل
املنظومة املتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر وخا ٍل من
الحوادث املرورية ،لتحسني سالمة الطرق  .وقد شارك
بالحدث التوعوي املروري مجموعة كبرية من الجهات
املشاركة ،وأبرزها متطوعو تكاتف الذين ساهموا بشكل
كبري يف إشاعة الفرحة لدى األطفال حيث نظموا بعض
الفقرات الرتفيهية التي نالت استحسان الجميع تحت
إرشاف منظمي املعرض املروري .

محاضرة مرورية
لموظفي مستشفى عبيد اهلل

ضمن خطتها االسرتاتيجية التوعوية حول تعزيز الثقافة املرورية للوصول إىل
مجتمع آمن خال من الحوادث املرورية ،نظمت إدارة املرور والدوريات برشطة
رأس الخيمة محارضة توعوية ملوظفي مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله ،والتي
تهدف إىل نرش التوعية بأهمية السالمة عىل الطرقات ،وأهمية االلتزام مبباديء
السالمة والتحيل بآداب الطريق من أجل مصلحة وسالمة األفراد يف املجتمع.
وتناولت املحارضة التي ألقاها املالزم محمد عبيد شلشول ،من إدارة املرور
والدوريات ،أهم املخالفات املرتكبة من قبل السائقني ،ومدى خطورتها ،وكيفية
تجنبها منعاً لوقوع الحوادث املرورية ،كام استعرض العديد من األسباب املرتكبة،
والتي يقع فيها عادة قائدو املركبات ،وقدّم مجموعة من النصائح واإلرشادات
التوعوية للحضور  .وأكد شلشول ،أن تعزيز الثقافة املرورية أمر بالغ األهمية
للجميع ،ولهذا تقوم اإلدارة بشكل مستمر طيلة العام ،بتنظيم العديد من
املحارضات واملعارض التوعوية لنرش الوعي العام برضورة القيادة اآلمنة والحد من
الحوادث املرورية ،بهدف تثقيف املوظفني والطالب وأولياء األمور واطالعهم عىل
أخطار مخالفة قوانني املرور.
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مجالس (الداخلية) الرمضانية تناقش دور المؤسسات الرياضية في احترام القانون

واصلت املجالس الرمضانية ،التي ينظمها مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية
عىل مستوى الدولة ،فعالياتها  ،حيث ناقشت موضوع "دور املؤسسات الرياضية يف
دعم ثقافة احرتام القانون " ،بحضور عدد من املواطنني واملقيمني ،والضباط من مكتب
ثقافة احرتام القانون ،ورؤساء تحرير عدد من الصحف وإعالميني.
وتناول املجلس موضوع "دور املؤسسات الرياضية يف دعم ثقافة احرتام القانون"،
واشتمل عىل  4محاور ،هي :ثقافة احرتام القانون وأهميتها من الجانب االجتامعي
والديني والقانوين ،وتناول املحور الثاين دور املؤسسات الرياضية يف دعم ثقافة احرتام
القانون ،أما املحور الثالث فقد تناول الصورة الرياضية بني اإليجابية والسلبية ،وهل
تسهم الرياضة يف غرس ثقافة احرتام القانون؟ ،فيام ركز املحور الرابع عىل إضاءات
قانونية .وركزت املناقشات عىل أهداف املجالس ،وحرص وزارة الداخلية عىل مد
جسور الثقة والتواصل مع املجتمع الخارجي ،من خالل تأسيس إدارات ذات طابع
اجتامعي تسعى إىل تنمية إحساس األفراد باملسؤولية املجتمعية ،وتوعيتهم بدورهم
املهم يف دعم مؤسسات الدولة يف أداء أدوارها الحقيقية لتجعل العالقة بينهام تدور
يف فلك التبادل والتفاعل بدالً من التلقي والتنفيذ ،كام لفتت إىل إنشاء مكتب ثقافة
احرتام القانون ،باألمانة العامة ملكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
الذي جاء انطالقاً من أن معرفة الفرد للقانون الذي يُطبَق عليه تجعله أكرث مساهمة
وفاعلية يف تحقيق أمنه وأمن اآلخرين ،فرشع املكتب باالنتقال إىل األفراد والتوجه إليهم
ليعرفهم بالقانون وأهميته يف حياتهم ،فبعد أن متت إقامة خيمة قانونية متنقلة جابت
إمارات الدولة يف رمضان املايض  ،وبتوجيه من القيادة الرشطية بأن تكون الجلسات
القانونية أكرث قرباً وودية فقد تقرر عقد املجالس يف منازل املواطنني .ويف هذا الشأن
 ،استضاف محمد السكار املجلس الرمضاين يف رأس الخيمة ،أداره اإلعالمي منذر املزيك،
بحضور علامء من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة ،وعبيد سامل الشاميس نائب
رئيس اتحاد كرة القدم ،والدكتور أحمد سعيد الرشيف أمني عام مجلس ديب الريايض،
واملستشار أحمد الكاميل ،رئيس اتحاد اإلمارات أللعاب القوى عضو االتحاد الدويل،
والدكتور محمد املر مدير إدارة حقوق اإلنسان برشطة ديب ،والسفري أحمد امليل الزعايب
سفري الدولة السابق مبرص  ،وعدد من ضباط الرشطة وأعضاء مجالس إدارات أندية رأس
الخيمة .ومثن محمد السكار دور وزارة الداخلية  ،وقدم الشكر والعرفان إىل الفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،مشيدا ً
بفكرة املجالس الرمضانية التي تنظمها الوزارة يف مجالس املواطنني يف كافة أنحاء الدولة
 ،والتي تهدف إىل تنشيط عملية التواصل بني املواطنني وصناع القرار  ،كام تهدف إىل
توعية األفراد باملسؤولية املجتمعية وبدورهم املهم يف دعم مؤسسات الدولة نحو أداء
أدوارها .وأكد الدكتور رمضان عبدالعزيز أهمية وجود واعظ ديني داخل كل ناد ريايض،
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وأوىص أحمد عيل برضورة قيام وزارة الرتبية والتعليم بوضع مادة تغذي وتنرش ثقافة
احرتام القانون بني طلبة املدارس .كام أكد املشاركون من خالل مداخالتهم عىل دور
الجهات املعنية  ،والتي يجب أن يكون لها دور بارز يف ضبط القوانني التي تحد من
السلوكيات السلبية بني الالعبني والجامهري  ،كام يجب تبني رسالة إعالمية موجهة إىل
الشباب مبنية عىل األخالق والقيم االجتامعية  ،وأن تغرس إدارات األندية مبادئ الثقافة
يف عقول العبيها لتجنيبهم ارتكاب األخطاء القانونية  ،وأن يتم تكريم النادي الذي ينجح
العبوه يف الظهور باملظهر املرشف عىل كل املستويات.
ويف نهاية الجلسة كرم محمد السكار مكتب ثقافة احرتام القانون بوزارة الداخلية.

ضمن مشروع مؤسسة خليفة بن زايد
الخيرية إلفطار الصائمين

يوعي
الدفاع المدني برأس الخيمة ِّ
 58أسرة منتجة بوسائل السالمة

نفذت إدارة الدفاع املدين برأس الخيمة حملة توعية إرشادية استهدفت 58
أرسة منتجة مواطنة منفذة ملرشوع إفطار الصامئني بدعم مؤسسة خليفة بن
زايد لألعامل الخريية واإلنسانية .وأوضح املالزم عمر مطر آل عيل مدير الحامية
املدنية يف اإلدارة  ،أن الحملة شملت زيارات ميدانية ملنازل ومطابخ األرس املنتجة
املعتمدة من قبل مؤسسة خليفة بن زايد لألعامل الخريية واإلنسانية  ،حيث تم
تقديم لهم النصائح واإلرشادات الواجب االلتزام بها أثناء مرحلة الطهي وإعداد
الوجبات  ،واملتوافقة مع اشرتاطات األمن والسالمة املدنية يف اإلدارة  ،مثل كيفية
التعامل مع اسطوانات الغاز والتأكد من صالحياتها  ،كام تم تزويدهم بكتيبات
ومنشورات توعوية  ،فضالً عن أدوات السالمة كطفايات الحريق وغريها .وأشار
آل عيل إىل أن هذه الحملة تأيت يف إطار توجيهات القيادة العامة للدفاع املدين ،
والرامية إىل نرش ثقافة الحامية املدنية بني كافة أفراد الفئات العمرية من أجل
مجتمع آمن وخال من الحوادث.
الجدير بالذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد لألعامل الخريية واإلنسانية دأبت عىل
إسناد مهمة إعداد وجبات مرشوع إفطار الصامئني لألرس املواطنة املنتجة للعام
الثالث عىل التوايل  ،بهدف إرشاك األرس املواطنة يف تحضري الوجبات لدعمها
مادياً ومعنوياً وتحفيز أفرادها عىل القيام باألعامل الخريية واإلنسانية.

محطة شرطية

قة تغرس التعاون المروري في «البيئة»

شرطة الدقدا

انطالق ًا من مبدأ أهمية الشراكة
المجتمعية للحد من الحوادث المرورية،
قام وفد من مركز شرطة الدقداقة
الشامل برأس الخيمة ،برئاسة النقيب
سالم محمد بورقيبة مدير فرع المرور
والدوريات بالمركز ،بزيارة ميدانية لوزارة
البيئة والمياه بالمنطقة الشمالية
لمناقشة بعض األمور المرورية لتحسين
األمن والسالمة بهذه المنطقة ،من
خالل التعاون المشترك وتقديم أفضل
الخدمات األمنية .

كان يف استقبال الوفد ،سعادة سعيد البغام ،مدير
وزارة البيئة واملياه باملنطقة الشاملية وعدد من
املوظفني ،مشيدا ً بالدور الذي تقوم به رشطة رأس
الخيمة من جهود كبرية من أجل املحافظة عىل أمن
املجتمع وأفراده وتذليل كافة العقوبات من خالل
متابعتهم ومناقشة كافة الجوانب األمنية لتوفري بيئة
خالية من الجرائم والحوادث .وتبادل الجانبان سبل
تعزيز أوارص التعاون والتواصل ووضع برامج توعوية

فيام يخص غرس مبدأ السالمة واألمن للجميع لخلق
جيل وا ٍع ومدرك لدوره يف املجتمع للنهوض به
ومنع وقوع كل ما يعمل عىل زعزعة بنيته األمنية
واالستقرار الذي يتمتع به الجميع ،كام أطلع الوفد

عىل أهم احتياجات ومعوقات وزارة البيئة واملياه
من جانب مركز الدقداقة وتذليل كافة املعوقات التي
تصادفهم ،باإلضافة إىل تبادل األحاديث الودية بني
الجانبني خالل الزيارة .

شرطة رأس الخيمة
تنظم محاضرة
بعنوان
«السعادة الروحية
في شهر الخير»
نظمت القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،بالتعاون
مع الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف و برأس
الخيمة ،محارضة دينية بعنوان (( السعادة الروحية
يف شهر الخري)) لفضيلة الدكتور عيل أحمد عيل ،يف
مسجد القيادة العامة للرشطة ،بحضور عدد كبري من
منتسبي القيادة ،وذلك ضمن املوسم الثقايف إلدارة
اإلعالم و العالقات العامة برشطة رأس الخيمة.
حيث بدأ الدكتور عيل أحمد حديثه حول أهمية شهر
رمضان و الفضائل الكثرية التي يضمها هذا الشهر

الفضيل ،فشهر رمضان هو شهر الخري و الرحمة
شهر النقاء و العفة ،شهر الطهر و الصفاء ،فيه تصفو
القلوب و تسمو النفوس و ترقى األرواح.
وأضاف ،إن شهرا ً هذه بركاته وهباته ال بد لكل مسلم
أن يستقبله بفعل الطاعات و اجتناب املعايص ،وأن
يقبل عىل ربه سبحانه وتعاىل بالتوبة النصوح ،وأن
يرد املظامل إىل أهلها ،وأن يربيء نفسه من كل ذنب
أو معصية ،وعىل العبد أن يجاهد نفسه فيمنعها عام
حرم الله عليه من األقوال و األعامل ،ألن املقصود من

الصيام هو التقوى وطاعة املوىل.
ويف ختام املحارضة توجه املحارض بالدعاء وأن يديم
نعمة األمن و األمان عىل دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وأن يحفظ رئيس الدولة و نائبه و جميع
إخوانهم حكام اإلمارات ،و يهيئ لهم البطانة الصالحة
التي تعينهم عىل خدمة هذا الوطن و شعبه ،كام
توجه بالشكر الجزيل لرشطة رأس الخيمة عىل تنظيم
املحارضات الهادفة ،التي تعمل عىل نرش الخري و
الرشاد بني كافة أفراد املجتمع.
العدد (  ) 11أغسطس 2013
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حظر العمل وقت
الظهيرة..

مظلة إنسانية
تقي العمال

من لهيب
الصيف
تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،ممثلة بوزارة العمل
وجميع الجهات ذات الصلة على حفظ حقوق العمال
وكرامتهم بسن القوانين التي تكفل لهم حقوقهم
وسبل الحياة الكريمة .إن التزام دولة اإلمارات بصيانة حقوق
العمال ورعايتهم يعد التزامًا دينيًا وأدبيًا وأخالقيًا وإنسانيًا ،
لذلك حرصت وزارة العمل على تعزيز شعور العمال باالهتمام
الحكومي بهم والحفاظ على حقوقهم ومستحقاته،
وذلك ترجمة الستراتيجية الدولة الرامية إلى ضرورة االلتزام
بحقوق العمال.
وتأكيدًا الهتمام الدولة بحقوق العمال  ،فقد أطلقت
وزارة العمل مبادرات عدة  ،أهمها قانون حظر العمل وقت
الظهيرة تحت أشعة الشمس وفي األماكن المكشوفة من
الساعة الثانية عشرة والنصف وإلى الساعة الثالثة من بعد
الظهر  ،وذلك خالل أشهر الصيف الحارة اعتبارًا من  15يونيو
وإلى  15سبتمبر من كل عام  ،باإلضافة إلى مبادرتين سابقتين
تتعلقان بوضع معايير للسكن العمالي وتنفيذ آلية لصرف
أجور العمال عبر البنوك  ،إلى جانب إطالق خدمة ''راتبي'' والتي
يتمكن بموجبها عمال القطاع الخاص من اإلبالغ عن تأخر
مستحقاتهم المالية هاتفيًا وإلكترونيًا .إن تلك المبادرات
وغيرها تؤكد على حرص الدولة واهتمامها باحترام البنود
والقوانين الدولية لحقوق اإلنسان بصفة عامة ،وضمان
حقوق العمالة بصفة خاصة  ،في وطن عنوانه المساواة
والعدالة والعزة والكرامة.
( العين الساهرة ) تستطلع في هذا التحقيق آراء ذوي
االختصاص من الناحيتين اإلدارية والميدانية  ،إضافة إلى
الجوانب األخرى ذات الصلة فيما يخص قرار حظر العمل وقت
الظهيرة :
تحقيق  :وليد الشحي
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قرار وزير العمل

بدأت وزارة العمل اعتبارا ً من  15يونيو املايض
تطبيق قانون حظر تأدية األعامل التي تؤدى
تحت أشعة الشمس ويف األماكن املكشوفة منذ
الساعة الثانية عرشة ونصف الساعة ظهرا ً وحتى
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى  15سبتمرب املقبل .
وكان معايل صقر غباش وزير العمل  ،أصدر قرارا ً
وزارياً قبيل بدء فصل الصيف لهذا العام يف شأن
تحديد ساعات العمل خالل الصيف  ،وهو القرار
الذي تطبقه الوزارة للعام التاسع عىل التوايل ،
معالي صقر غباش  -وز ير العمل
والذي يقيض بحظر تأدية األعامل التي تؤدى تحت أشعة الشمس ويف األماكن
املكشوفة منذ الساعة الثانية عرشة ونصف الساعة ظهرا ً وحتى الساعة الثالثة بعد
الظهر من  15يونيو و حتى  15سبتمرب املقبل .
وألزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العامل أن يوفروا لهم مكاناً
مظلالً للراحة خالل فرتة توقفهم عن العمل .
وحدد القرار ساعات العمل اليومية يف فرتتيها الصباحية واملسائية أو يف أي منهام
بثامين ساعات ،ويف حالة قيام العامل بالعمل ألكرث من الساعات الثامين املحددة
خالل األربع والعرشين ساعة فإن الزيادة تعد عمالً إضافياً يتقاىض العامل عنها
أجرا ً إضافياً حسب أحكام القانون االتحادي رقم  8لسنة  1980بشأن تنظيم عالقات
العمل  .وألزم قرار وزير العمل أصحاب العمل بأن يعلقوا يف مكان بارز من مكان
العمل جدوالً بساعات العمل اليومية طبقاً ألحكام هذا القرار عىل أن يكون باللغة
العربية حتى يسهل عىل مفتيش العمل مالحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية
وباللغة التي يفهمها العامل .كام ألزم أصحاب األعامل بتوفري الوسائل الوقائية
املناسبة لحامية العامل من أخطار اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تحدث أثناء
ساعات العمل ،وكذلك أخطار الحريق وسائر األخطار التي قد تنجم عن استعامل

اآلالت وغريها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية األخرى املقررة يف
قانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة له  .وجاء يف القرار أنه عىل العامل اتباع
التعليامت التي تهدف إىل حاميتهم من األخطار وأن ميتنعوا عن القيام بأي عمل من
شأنه عرقلة التعليامت  .واستثنى قرار وزير العمل األعامل التي يتحتم فيها ألسباب
فنية استمرار العمل دون توقف من فرتة الحظر املنصوص عليها رشيطة أن يلتزم
صاحب العمل بتوفري ماء الرشب البارد مبا يتناسب وعدد العاملني ورشوط السالمة
والصحة العامة ووسائل ومواد اإلرواء مثل األمالح والليمون وغريهام مام هو معتمد
لالستعامل من السلطات املحلية يف الدولة ،إضافة إىل توفري اإلسعافات األولية يف
موقع العمل  .كام يشرتط عىل صاحب العمل توفري وسائل التربيد الصناعية املناسبة
واملظالت الواقية من أشعة الشمس املبارشة  .ونص القرار عىل معاقبة كل منشأة
تخالف أحكام القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عرش ألف درهم ،وذلك يف كل
حالة ضبط ،ويف حال مخالفة املنشآت ألحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إىل
وزير العمل مذكرة تتضمن بياناً باملخالفة وعدد العامل الذي تم تشغيلهم خالل
فرتة الظهرية ،وذلك للنظر يف إعادة تصنيف املنشأة عىل ضوء مدى إخالل املخالفة
مبعايري التصنيف .
األعمال المستثناة من القرار

حددت وزارة العمل األعامل املستثناة من قرار حظر تأدية العمل تحت أشعة
الشمس ويف األماكن املكشوفة ،وتشمل األعامل التي يتحتم فيها ألسباب فنية
استمرار العمل دون توقف خالل فرتة الحظر ،أعامل فرش الخلطة اإلسفلتية ،وصب
(الخرسانات) إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خالل فرتة ما بعد الظهرية،
واألعامل الالزمة لدرء خطر أو جرب أرضار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة ،وتشمل
قطع خطوط تغذية املياه واملجاري والتيار الكهربايئ و قطع حركة السري أو إعاقتها يف
طرق عامة ،إضافة إىل قطع خطوط أنابيب الغاز أو البرتول .كام تشمل االستثناءات
األعامل التي يتطلب تنفيذها ترصيحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثريها
عىل انسياب حركة املرور والخدمات ،وذلك إذا اشرتط الترصيح إلنجازها عىل مدار

التزام دولة اإلمارات بصيانة حقوق العمال
ورعايتهم يعد التزامًا دينيًا وأخالقيًا وإنسانيًا
معاقبة المنشأة المخالفة بغرامة مالية مقدارها
خمسة عشر ألف درهم في كل حالة ضبط
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المهندس
المهندس
الحمادي:
أحمدالحمادي:
أحمد
ال ً
ال
عام ً
1980عام
1980
(أشغال
في(أشغال
في
الخيمة)
رأسالخيمة)
رأس
من
يستفيدونمن
يستفيدون
القانون
القانون

جمال
الشامسي :
نسبة االلتزام
عالية من قبل
منشآت
رأس الخيمة

الساعة ،وتشمل قطع خطوط السري الرئيسية أو تحويلها وقطع خطوط االتصاالت
والتيار الكهربايئ وأي أعامل أخرى يتم اعتامدها .كام يلزم القرار ،صاحب العمل يف
حالة األعامل التي يتحتم ألسباب فنية استمرار العمل فيها دون توقف ،توفري ماء
الرشب البارد مبا يتناسب وعدد العاملني ورشوط السالمة والصحة العامة ،ووسائل
ومواد االرتواء واألمالح والليمون وغريها ،مام هو معتمد لالستعامل من السلطات
الصحية يف الدولة .كام ألزم القرار توفري اإلسعافات األولية يف موقع العمل ووسائل
التربيد الصناعية املناسبة واملظالت الواقية من أشعة الشمس.
التزام ووعي

من جهته أكد قسم التفتيش يف مكتب عمل رأس الخيمة التزام املنشآت العاملة يف
رأس الخيمة بالقرار الوزاري القايض بحظر العمل وقت الظهرية يف األماكن املكشوفة.
وقال جامل عيل الشاميس رئيس القسم  ،إن نسبة االلتزام بالقرار من قبل املنشآت
يف اإلمارة عالية  ،ما يؤكد نجاح الحمالت اإلعالمية والتوعوية وامليدانية من أجل
هذا الغرض .وأشار إىل أن فرق التفتيش تواصل حمالتها املستمرة واملفاجئة كل يوم
سواء أيام الدوام الرسمي أو خالل العطل الرسمية ،لالطمئنان عىل أوضاع العاملني
فيها وتوزيع كتيبات ومنشورات تعلق يف مواقع العمل حول حظر العمل وقت
الظهرية تحت عنوان «ضامن سالمتهم ..حامية ملنشأتك ..الوقاية خري من العالج»
واملتضمنة عدة لغات وهي العربية واالنجليزية واألوردو  ،وتتضمن املخاطر الصحية
التي تسببها حرارة الطقس ،واإلسعافات األولية ،ورضورة تقديم املياه واملرطبات
للعامل وغريها من وسائل الحامية.
وتتضمن املطبوعات تعريفاً باملخاطر الصحية التي تسببها حرارة الطقس ،وأعراض
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اإلجهاد الحراري واإلسعافات األولية لعالجه ،وتدابري وقائية للتأكد من التزام
الرشكات يف كافة املواقع اإلنشائية بتوفري أماكن مظللة للعامل وقت اسرتاحتهم مع
تزويدهم باملياه واملرطبات الباردة.
وأشار الشاميس إىل أن الحمالت تستهدف كذلك التفتيش عىل طريقة مامرسة
األعامل املستثناة من القرار مثل صب الخلطة اإلسمنتية وإصالحات الكهرباء واملياه
والبرتول والغاز للتأكد من توفري رشوط السالمة والصحة ووسائل التربيد الصناعية
املناسبة واملظالت الواقية من أشعة الشمس املبارشة للعامل ،مع رضورة قيام
املنشآت بإخطار مكتب عمل رأس الخيمة باألعامل التي تنوي تنفيذها.
ولفت إىل أن الحمالت اإلعالمية والتثقيفية ساهمت يف نرش وتعزيز الوعي بأهمية
تطبيق القرار بني مؤسسات القطاع الخاص والدوائر الحكومية الخدمية مثل دائرة
األشغال والخدمات العامة وغريها  ،مؤكدا ً عىل أن هذا القانون قابله ارتياح تام من
قبل فئة العامل  ،ما يعزز البعد اإلنساين والديني واملعنوي املنبثق من رؤية الدولة
وقيادتها الحكيمة.
القانون يؤكد حرص القيادة على حفظ حقوق العمال

وأحلنا الحديث إىل املهندس أحمد محمد الحامدي مدير عام دائرة األشغال
والخدمات العامة برأس الخيمة لنستمع إىل رأيه حول تقييمه للقرار بعد مرور تسع
سنوات عىل تطبيقه وآلية تطبيقه من قبل الدائرة  ،فأجاب :
طبعاً نؤيد هذا القرار  ،ألن هدفه الحد من مخاطر التعرض ألشعة الشمس الحارقة
وتأثريها السلبي عىل صحة العاملني يف املنشآت ،وهذا القرار يؤكد حرص قيادتنا
الرشيدة عىل حفظ حقوق العامل وتطبيق كل ما فيه مصلحتهم  ،وهو ضمن حزمة

تحقيق

عبد اهلل الزبير:
قرار حكيم
ويوفر أعلى
مستويات
الصحة والسالمة
المهنية للعمال

من املشاريع اإلنسانية التي تقرها الدولة بهدف توفري حياة كرمية لكل من يعيش
عىل أرضها  ،حيث تجعل هدفها دامئا هو اإلنسان دون تفرقة بني جنس أو عرق
أو دين يف ظل وجود منظومة متكاملة من القرارات والقوانني التي تحفظ للجميع
حقوقهم.
كام أن قسم الخدمات بالدائرة ملتزم بتطبيق القرار عىل كافة الفئات من العامل
واملراقبني العاملني يف مختلف مناطق اإلمارة  ،حيث أخضعت الدائرة  1980من
عامل ومراقبي النظافة والزراعة موزعني عىل مختلف مناطق اإلمارة لالستفادة من
القرار  ،ويأيت ذلك انطالقاً من أن الدوائر الحكومية يجب أن تكون القدوة يف
تطبيق القرارات الصادرة من الدولة ومثاالً يحتذى به من قبل املؤسسات العاملة
يف القطاع الخاص.
كام أن إمارة رأس الخيمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة  ،ودعم سمو الشيخ محمد بن سعود بن
صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة رئيس املجلس التنفيذي ،تويل فئة العامل
اهتامماً خاصاً  ،وتطبق كل ما فيه مصلحتهم من خالل توفري بيئة عمل آمنة ومناسبة
لهم يف مواقع عملهم .وأشار الحامدي إىل أن الرسالة اإلنسانية للقرار تنم عن حرص
الدولة واهتاممها بتوفري سبل املعيشة للعامل وتحسني أوضاعهم واملحافظة عىل
سالمتهم ،ما ينعكس عىل استقرار سوق العمل ،وذلك عرب تبني مبادرات وسن
ترشيعات تحفظ حقوق اإلنسان وتصون كرامته وتؤ ّمن متطلبات الحياة الكرمية له،
وفق تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
وردا ً عىل سؤالنا حول ماهية التقيد بالقرار والتجاوب من قبل املنشآت واملؤسسات
املختلفة ذات الصلة  ،قال مدير دائرة أشغال رأس الخيمة  ،نعم هناك تجاوب كبري

عيسى:
محمد
المهندس
القرار أعان
الحمادي:
أحمد
العمالالً
 1980عام
على
المسلمين
(أشغال
في
شهر
صيام
رأس الخيمة)
بكل
رمضان
من
يستفيدون
ويسر
سهولة
القانون

نتيجة ملا فرضته الدولة من غرامات باهظة عىل مخالفي هذا القانون من الرشكات
تصل إىل  15ألف درهم ،عالوة عىل القرارات التنظيمية األخرى  ،ومن ضمنها إلزام
َم ْن يقوم بتشغيل العامل بتوفري مكان مظلل مناسب لضامن سالمة وراحة العاملة
خالل فرتة توقفهم عن العمل ،وغريها من التعليامت التي ألزمت الجميع التقيد
بالقرار.
توفير بيئة عمل مناسبة

عبد الله عبد الله الزبري ،ممثالً إلحدى مؤسسات مقاوالت البناء املتوسطة يف رأس
الخيمة يقول  :إن تطبيق قرار حظر تأدية األعامل تحت أشعة الشمس قرار حكيم
ومن شأنه توفري أعىل مستويات الصحة والسالمة املهنية للعامل ،و يجسد أحد أهم
أشكال التدابري االحرتازية والوقائية التي تتخذها وزارة العمل بهدف توفري بيئة
العمل املناسبة للعامل بالشكل الذي يدرأ عنهم أية مخاطر قد يتعرضون لها أثناء
تأدية أعاملهم خالل أشهر الصيف .وأشار إىل انعكاسات القرار اإليجابية عىل زيادة
إنتاجية العامل ،نظرا ً لحصولهم عىل الراحة املطلوبة ،وهو ما ينعكس تلقائياً عىل
مصالح أصحاب العمل الذين أثبتوا خالل سنوات تطبيق القرار التزاماً كبريا ً ،األمر
الذي يؤكد وعيهم بأهمية توفري بيئة العمل املناسبة للعاملني لديهم.
شكر وتقدير للدولة

وانتقلنا إىل مواقع العمل اإلنشائية يف مناطق متفرقة  ،حيث التقينا عددا ً من العامل
يعملون بكل جد ونشاط بعد الثالثة عرصا ً  ،أي عقب انتهاء فرتة الحظر  ،والذين
أبدوا ارتياحهم الستمرار تطبيق القرار  ،معربين عن آرائهم حول هذا املوضوع:
محمد عيىس ( باكستاين الجنسية )  ،وهو مراقب عامل بإحدى مؤسسات مقاوالت
البناء يف رأس الخيمة  ،أعرب عن شكره وتقديره لحكومة دولة اإلمارات العربية
املتحدة عىل تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهرية  ،والذي يطبق للعام التاسع عىل
التوايل  ،مشريا ً إىل أن القرار جاء ترجمة ملدى اهتامم قيادة الدولة بالعامل وحرصهم
عىل مصالحهم.
وقال  ،إن القانون ساهم يف التخفيف عىل العامل من وطأة الحرارة امللتهبة يف
فصل الصيف  ،وساهم يف إعانة العامل املسلمني عىل أداء فريضة الصوم خالل شهر
رمضان املبارك بكل سهولة ويرس  ،خاصة وأن الشهر الفضيل يتزامن خالل األعوام
الثالثة األخرية تحديدا ً مع توقيت تطبيق القرار أثناء شهور الصيف الحارة.
ويشاطر فياض حسني ( عامل باكستاين ) زميله محمد عيىس فيام أدىل به  ،ويضيف:
يف السابق وقبل تطبيق هذا القرار كنا نعاين كثريا ً من العمل يف ظل االرتفاع الكبري
لدرجة الحرارة  ،أما اآلن فأصبح العمل أيرس من ذي قبل  ،ما يسهم يف زيادة
إنتاجية العمل نتيجة تجدد نشاط العامل بفضل الراحة التي منحها لهم القانون
خالل فرتة الظهرية.
العدد (  ) 11أغسطس 2013
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تحقيق

الدكتور زكريا
الحمقة :
القانون يجب
تنفيذه ،وال يجوز
مخالفتهَّ ،
ألن
طاعة ولي األمر
من طاعة اهلل
قرار منصف
ورسوله

قرار منصف

ويف موقع إنشايئ آخر  ،وأثناء انهامك العامل يف صب الخرسانة اإلسمنتية عرصا ً
عقب فرتة الحظر ،أبدى ( بابو )  ،وهو عامل يف رشكة لصب خرسانة اإلسمنت ،
ارتياحه لالستمرار يف تطبيق القرار للعام التاسع عىل التوايل  ،ووصف القرار بأنه
إنساين وأنصف العامل مبنحهم حقاً هم يف أمس الحاجة إليه.
ويف موقع آخر آوى عامل بناء آسيوي يدعى راجو إىل مكان مظلل وفقاً الشرتاطات
وزارة العمل  ،بغرض االستفادة من القانون الذي مينحه الحصول عىل الراحة أثناء
وخالل فرتة الحظر  ،وعالمات االرتياح تظهر عىل وجهه  ،وعلّق عىل القرار بلغة
عربية ركيكة مهجنة  " :أرباب  ..قانون وايد زين  ،مضبوط ،منرب ون " .

فياض حسين

بابو

راجو

مؤسسات حكومية
ومجتمعية تروي ظمأ العمال

ال ضرر وال ضرار

وتعقيباً عىل ما تناولناه من محاور  ،كان ال بد لنا من التطرق إىل الجانب الديني،
ممثالً بفضيلة الشيخ الدكتور زكريا محمد الحمقة  ،واعظ أول يف الهيئة العامة
للشؤون اإلسالمية واألوقاف بأبوظبي  ،حيث جاء رد فضيلته بالقول :
ديننا العظيم يدعونا إىل الرحمة والشفقة بالعامل ،والتَّخفيف عنهم ،وخاصة يف
أوقات الظَّهرية ،ق ََال ُ
رسول الل ِه صىل الله عليه وسلَّم « :فَ َم ْن كَا َن أَخُو ُه  -أي موظفا
أو عامالً أو سائقاً أو خادماً عندَه  -ت َ ْح َت يَ ِد ِه فَلْ ُيطْ ِع ْم ُه ِم ْن طَ َعا ِم ِهَ ،ولْ ُيلْب ِْس ُه ِم ْن
لِبَ ِاس ِهَ ،ولاَ يُ َكلِّ ْف ُه َما يَ ْغلِبُهُ ،فَ ِإ ْن كَلَّ َف ُه َما يَ ْغلِبُ ُه فَلْيُ ِع ْنهُ» البخاري.
وال شك أ َّن العمل تحت ح ِّر الشَّ مس فيه مشقة شديدة وهالك للعامل ،وهذا
منهي عنه رشعا لقول رسول الله صىل الله عليه وسلم« :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َا َر» موطأ
مالك.
والرحم ُة مطلوب ٌة بالعماَّ لِ ،فم ْن رح َمهم رحمه الل ُه تعاىلَ ،
بي َصلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه
قال ال َّن ُّ
َو َسلَّ َم« ،ال َّر ِ
السماَ ِء»
ن
م
م
ك
م
ح
ُ
فيِ
ْ
اح ُمو َن يَ ْر َح ُم ُه ُم ال َّر ْح َم ُن ا ْر َح ُموا أَ ْه َل الأْ َ ْر ِض يَ ْر َ ْ ْ َ
َّ
أبوداود.
واإلحسا ُن إىل العامل بالتَّخفيف عنهم وقت الظهرية فيه أجر عظيم ،قال ع َّز من
قائلٍ « :وأحسنوا إن الله يحب املحسنني» البقرة .وإذا كان الله قد غفر لرجل
سقى كلباً عطشاً ،وخفف عنه حر الشمس وشدة العطش ،فال َّ
شك أن الرحمة
يف ِب َركِيَّ ٍة،
باإلنسان أجرها أعظم ،وق ََال ال َّنب ُِّي َصلىَّ الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم« :بَيْنَماَ كَل ٌْب يُ ِط ُ
كَا َد يَ ْقتُلُ ُه ال َعط َُش ،إِ ْذ َرأَت ْ ُه بَ ِغ ٌّي ِم ْن بَغَايَا بَ ِني إِسرْ َائِ َيل ،فَ َن َز َع ْت ُموقَ َها ف ََس َقتْ ُه
الخف)).
فَ ُغ ِف َر لَ َها ِب ِه» مسلم (( .واملوق هو ّ
والقانو ُن الذي صدر يف دول ِة اإلمار ِ
ات والذي يقيض مبنع تشغيل العامل يف وقت
الظَّهري ِة ،يجب تنفيذه ،وال يجوز مخالفته ،أل َّن طاعة ويل األمر من طاعة الل ِه
ورسولِ ِه ،قال تعاىل« :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا أَ ِطي ُعوا اللَّ َه َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُس َ
ول َوأُ ْوليِ األَ ْم ِر
ِمن ُك ْم» النساء( .)59
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رشطة رأس الخيمة توزع القبعات وأغطية الرأس عىل عامل يف مواقعهم.

صورة ( :أ .البخيتي)

موظفون من مستشفى إبراهيم بن عبيد الله يوزعون املرطبات عىل العامل( .من املصدر)

من املشاهد الجميلة التي تتزامن سنوياً مع تطبيق قرار حظر العمل وقت
الظهرية  ،حرص الكثري من املؤسسات الحكومية واملجتمعية الخاصة  ،ويف
مقدمتها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،وكذلك األفراد عىل التسابق
يف إرواء ظأم العامل خالل أشهر الصيف الحارة بتزويدهم باملياه والعصائر
الباردة  ،إضافة إىل ما تجود به أياديهم من عنارص غذائية أخرى  ،فضالً عن
القبعات وأغطية الرأس  ،وذلك يف مشاهد اجتامعية إنسانية تكافلية معربة
بغية الحصول عىل األجر والثواب من الخالق – عز وجل – والعطف عىل
هذه الفئة العاملية التي ال غنى لنا عنها يف خدمة الوطن وتشييده وتعمريه .
فكل الشكر ملن ساهم وشارك يف هذا العمل الخريي الجميل.

مسيرة قائد

المخاطر الصحية نتيجة
التعرض ألشعة الشمس

النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

إضاءات

جاء يف تعريف املنشورات اإلرشادية والتوعوية الصحية الصادرة عن
وزارة العمل  ،لرضبة الشمس أنها حالة حادة تحدث نتيجة التعرض
املبارش لحرارة الجو  ،خاصة أشعة الشمس املبارشة يف فصل الصيف.
وتسبب اختالالً يف املراكز الحساسة باملخ  ،وبصفة خاصة مركز تنظيم
الحرارة  ،فيعجز عن حفظ الحرارة عند معدلها الطبيعي.
إذا مل يسعف املصاب فورا ً فإنها قد تؤدي إىل هبوط يؤثر عىل كافة أنسجة
وأعضاء الجسم املختلفة  ،خاصة الحيوية من خاليا املخ .وتتوقف خطورة
الحالة ومضاعفاتها عىل رسعة إسعاف وعالج املصاب  ،التي تعتمد أساساً
عىل تربيد الجسم  ،وإعطائه السوائل الوريدية ملنع حدوث الوفاة .وال
يشرتط أن تظهر كافة األعراض معاً عىل املصاب برضبة الشمس  ،ولكن
مجرد وجود أحد األعراض يعد مؤرشا ً عىل اإلجهاد الناجم عن التعرض
للحرارة.

في وداع رمضان
إن كثيرًا من المسلمين يكونون في رمضان من الذين
يحافظون على الصالة ،فإذا انقضى رمضان أضاعوا الصالة

األعراض :
 التعرق املفرط  -اإلصابة بالصداع – الغثيان – الشعور بالدوار –تقلصات يف العضالت – الشعور بالضعف والوهن والنعاس – بول
قليل داكن اللون – فقدان الرتكيز – العصبية – انخفاض ضغط الدم
– اإلصابة باإلغامء – رضبة شمس  ،ويف الحاالت الخطرية  ،املوت.

واتبعوا الشهوات ،وكثير من المسلمين يجتنبون في رمضان
مشاهدة المحرمات وسماع األغاني ،فإذا انقضى رمضان
عادوا إلى ما كانوا عليه في السابق.
هذا هو رمضان يستعد للرحيل كأنما هو طيف عابر مر
ولم نشعر فيه بمضي الزمان واأليام ،هكذا العمر يمر بنا
ونحن ال نشعر ،يكون بعضنا غارقًا في شهواته ،قد يحل
األجل والغافل لم يستعد بعد للرحيل فالعمر فرصة ال تمنح
لإلنسان إال مرة واحدة ،فإذا ما ذهبت هذه الفرصة وولت،
فهيهات أن تعود.

اإلسعافات األولية لعالج اإلجهاد
الناجم عن التعرض للحرارة :
 االنتقال إىل مكان بارد مظلل – خفض حرارة الجسم عن طريققطعة قامش مبللة – تناول مرشوب بارد مع «برواليت» – إخطار
املرشف أو العيادة.

إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ،ولم يبق منه إال
القليل ،فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام ،ومن كان
فرط فليختمه بالحسنى ،فالعمل بالختام ،فاستمتعوا
منه فيما بقى من الليالي اليسيرة واأليام ،واستودعوه عم ً
ال
صالحًا يشهد لكم به عند رب العالمين ،وودِّ عُ وه بأزكى تحية
وسالم.
عليك بااللتزام والدوام على العبادات وأعمال البر والخير
التي قد كانت في رمضان  ،هذه هي األيام األخيرة من

تدابير وقائية :
 تجنب التعرض املبارش ألشعة الشمس أو الحرارة قدر اإلمكان. استخدم مظلة شمسية واقية. ضع كريم الوقاية من الشمس إذا كنت من أصحاب البرشة الحساسةيف حال التعرض ألشعة الشمس لفرتة مطولة.
 تناول الكثري من املاء عىل فرتات متقاربة. أضف كمية من امللح إىل طعامك ورشابك قدر متى كان ذلك ممكناً. ارشب سائل (إليكرتواليت) بدالً من املرشوبات التي تحتوي عىلالكافيني.
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شهرِ رمضان ،شهرِ القرآن ،شهرِ الصيام والقيام ،وطوبى
لعبد استغل هذا الشهر بذكر اهلل وكثرةِ تالوة القرآن ،وكثرةِ
الصدقة ،واألمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي الختام ،نتمنى أن يعود رمضان أعوامًا عديدة علينا
وعليكم وعلى كل المسلمين في مشارق األرض ومغاربها،
وأن تكون حياتنا مليئة بالسعادة والخير واألمن واألمان.

تحقيق

الحوادث المرورية  ..ماذا تخلف وأين يكمن خطرها ؟

عبؤها االقتصادي يتجاوز الضرر الحاصل
قلما يمر يوم دون أن نرى أو نسمع عن حادث وقع هنا أو هناك ،يتفاوت في شدته ما بين الخفيف والقوي ،وهي درجات قياس شدة
الحوادث على غرار مقياس (الهزات األرضية) .الحوادث المرورية هزات أيض ًا ،لكن بطريقة أخرى ،تطال المشاعر والقيم ،وتتجاوزها
إلى ما هو أبعد ،الفقد باألرواح وهذه هي الخسارة ،ثم إلى األضرار باالقتصاد الوطني لما تخلفه من نتائج كارثية على المال
العام والخاص .هواجس مخيفة تحملها لنا تلك الحوادث ،واستمرارها بمثابة جرس إنذار مدوي يعلن الخطر المحدق بالمجتمع،
لكن ال أحد يريد االستجابة ،الدوائر المعنية تتابع وتباشر وتنفذ وتخطط وال زالت الحوادث مستمرة دون انقطاع أو توقف ،والسبب
عدم االلتزام بالقوانين المرورية .صور مخيفة ومهولة تشاهدها في المناطق المخصصة لتجميع مخلفات الحوادث المرورية من
هياكل السيارات ،ترى كم خلفت هذه من أضرار على اقتصاد الدولة كما على االشخاص ،ومن يتحمل هذا الضرر وإلى متى؟
تحقيق  :سعد الدغمان

الحوادث المرورية تكلف العالم خسائر مادية بمقدار
 520مليار دوالر سنويًا

والتقينا العميد املهندس حسني أحمد الحاريث مدير
مديرية املرور والدوريات بالقيادة العامة لرشطة
أبوظبي ،حيث قال ،تشري إحصائيات منظمة الصحة
العاملية إىل أن نحو  1.3مليون شخص يلقون حتفهم
بسبب الحوادث املرورية ونحو  50مليون مصاب
عىل مستوى العامل ،حيث تعاين أغلب املجتمعات
املعارصة من مشكلة الحوادث املرورية التي تحتل
املرتبة الثالثة يف مسببات الوفيات عاملياً واملرتبة
األوىل للوفيات يف الفئة العمرية بني  15و  29عاماً،
العميد المهندس حسين أحمد الحارثي
وعىل املستوى اإلقليمي خلفت الحوادث املرورية ما يقارب  36ألف حالة وفاة سنوياً
يف الوطن العريب ،منها  8.500حالة بدول مجلس التعاون ،أما عىل املستوى املحيل يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة فقد بلغت الخسائر الناجمة عن حوادث املرور 627
حالة وفاة ،بينام بلغ عدد اإلصابات  7.586إصابة خالل عام 2012م .وعن الخسائر
االقتصادية توجد بعض الدراسات التي تشري إىل أن الدول تخرس مبا يرتاوح بني  1و3
 ٪من إجاميل الناتج القومي لها من جراء الحوادث املرورية ،حيث تتسبب الحوادث
املرورية يف خسائر مادية تقدر بحوايل  520مليار دوالر أمرييك سنوياً عىل مستوى
العامل ،منها مبلغ يقدر بحوايل  65مليار دوالر بالدول النامية ومتوسطة الدخل .وتشري
اإلحصائيات إىل أن رشكات التأمني بالدولة دفعت خالل السنوات الخمس (2010-
 )2006حوايل ()13.4مليار درهم عىل شكل تعويضات عن وفيات وإصابات وأرضار
مادية.
استراتيجية الرؤية الصفرية

ومتثل الظواهر الناتجة عن النمو واالزدهار االقتصادي من زيادة أطوال شبكة الطرق
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وما يصاحبه من زيادة أعداد السيارات وزيادة معدالت الرحالت لألفراد تحدياً للقامئني
عىل الحد من الحوادث املرورية ،والتي تعمل من خالل منظومة متكاملة بني جميع
الرشكاء املعنيني إمياناً بأن تحسني مستوى السالمة املرورية هي مسؤولية اجتامعية
مشرتكة .وانطالقا ً من تلك املسؤولية فقد وضعت مديرية املرور والدوريات بأبوظبي
خطة اسرتاتيجية ذات رؤية مستقبلية وأهداف منشودة تتمثل يف (الرؤية الصفرية)
للوفيات الناتجة عن الحوادث املرورية بحلول عام  ،2030وتعتمد يف تنفيذ هذه الرؤية
عىل أسس علمية باستخدام أحدث التقنيات وأفضل املامرسات العاملية يف مجال السالمة
املرورية ،وقد تبنت املديرية منظومة تتكامل فيها جميع عنارص السالمة املرورية من
خالل عدد من قواعد البيانات تشمل الحوادث املرورية وبيانات خصصائص الحركة
املرورية وشبكة الطرق باإلضافة إىل بيانات خصائص السكان وترخيص املركبات
والسائقني فضالً عن بيانات الرعاية الصحية للمصابني مربوطة جميعها بنظام املعلومات
الجغرافية ( ،)GISويتفرد هذا النظام باستخدام تطبيقات أنظمة الذكاء االصطناعي من
ثم تحديد اإلجراءات االتصحيحية ،وكانت املديرية سباقة يف استحداث وتطوير خمسة
محاور رئيسية للسالمة املرورية (عادة ما تستخدم الدول  3أو  4محاور) عرفتها
باسم ( )Es+Integration 5وتشمل املجاالت الهندسية ( ،)Wngineeringمجاالت
الضبط املروري ( ،)Wnforcementمجاالت التوعية والتثقيف ( ،)Educationمجاالت
رسعة االستجابة والرعاية الصحية ( ،)Emergencyإضافة إىل التقييم املستمر للنتائج
ومؤرشات األداء ( ،)Evaluationمع ربطها سوياً ضمن منظومة متكاملة.
خطة رفع الوعي المروري

وفيام يتعلق باملحور التوعوي ،فقد اعتمدت املديرية عام  ،2012عاماً للتوعية املرورية
يف خطة تهدف إىل رفع الوعي املروري لدى جميع فئات املجتمع .ويف هذا السياق فقد
تم تنفيذ العديد من املبادرات والربامج لتحقيق هذا الهدف ،منها عىل سبيل املثال
مبادرة(العائلة األفضل مرورياً) و (السائق األفضل مرورياً) و (املدرسة األفضل مرورياً)

تحقيق
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بحيث يتم تكرميهم  ،باإلضافة إىل برنامج أبوظبي للحد من الحوادث املرورية (معاً)
الذي يهدف إىل التفاعل املجتمعي من خالل وسائل االتصال الحديثة كالفيسبوك والتوتر
وغريها ،باإلضافة إىل وسائل التوعية األخرى مثل اإلذاعة والتلفزيون واملحارضات،
والتي وصلت إىل معدل  2.3محارضة وبرنامج يومياً .أما بالنسبة للمحور الثالث من
املحاور الداعمة للسالمة املرورية ،ونعني بذلك محور الضبط املروري ،فإن مديرية
املرور والدوريات تقوم بالعديد من املبادرات التي تهدف إىل تطوير إجراءات الضبط
املروري واستخدام أحدث التقنيات الفنية واألجهزة يف ضبط املخالفني بهدف تقويم
سلوك قائدي السيارات.
خطر بالغ

بالتأكيد ازدياد حصيلة الحوادث املرورية له بالغ األثر عىل املجتمع اقتصادياً واجتامعياً،
كام أرشنا من قبل ،وهل هناك خطر أكرب عىل املجتمع من أن نحو  1.3مليون شخص
يلقون حتفهم سنوياً بسبب الحوادث املرورية ،ونحو  50مليون مصاب عىل مستوى
العامل ناهيك عن خسارة ما يقارب  520مليار دوالر سنوياً عىل مستوى العامل.
نسب ودراسات

وعىل الرغم من الزيادة املضطردة يف أعداد املركبات خالل األعوام املاضية ،فإن الدراسات
اإلحصائية تشري إىل وجود تحسن ملحوظ يف مستوى السالمة املرورية بإمارة أبوظبي
والتي ميكن تلخيصها فيامييل:
 انخفاض يف أعداد الحوادث الجسيمة بنسبة (٪ 10عام  2012باملقارنة بعام )2011 انخفاض يف أعداد اإلصابات البليغة بنسبة (٪ 7عام  2012باملقارنة بعام )2011 انخفاض يف أعداد الوفيات لكل  100.000بنسبة (٪ 19عام  2012باملقارنة بعام )2011 انخفاض يف أعداد الوفيات للمشاة لكل  100.000نسمة بنسبة (٪ 14عام 2012باملقارنة بعام )2011
جهود وجوائز

وأسفرت تلك الجهود عن حصول املديرية عىل جائزة وزير الداخلية يف دورتها الثانية

بجائزة السالمة املرورية ،كام حصلت املديرية أيضاً عىل جائزة خليفة الرتبوية يف مجال
توظيف التعليم والتوعية لتحقيق سالمة مرورية مستدامة يف مجتمع دولة اإلمارات،
باإلضافة إىل حصولها عىل جائزة (الكايزن) يف تحسني بنية العمل ،مام يدعم الجهود
املبذولة لالرتقاء بالخدمات وفقاً ملعايري الجودة وأفضل املامرسات.
الحوادث المرورية تهدد األرواح

أسئلة عديدة وتبعات ثقيلة ومخلفات أثقل وضحايا
كرث ،كل هذه التفاصيل وغريها يجيب عنها املختصون
بالشأن املروري عرب الحوار الذي خضناه معهم ،حيث
التقيت باملقدم سعيد عبيد بن عران مدير إدارة املرور
والرتخيص بالقيادة العامة لرشطة أم القيوين ،وقال :ال
يخفى عىل الجميع ما يؤرقنا كجهاز رشطي تابع لوزارة
الداخلية وما يشكل هذا املوضوع من هاجس ،وذلك
سعياً منا للعمل عىل الحد من الحوادث املرورية أو
المقدم سعيد عبيد بن عران
منعها ملا تشكله من خطر يهدد كل مرتادي الطريق،
حيث إن الحادث يعرف عىل أنه واقعة تحدث يف زمان ومكان دون أية ترتيبات مسبقة،
وغالباً ما ينتج عنها من أرضار سيئة ،ورمبا أن العنرص البرشي هو جزء متعلق بالطريق
وأن سالمته تأيت باملقام األول ،عالوة أن الحوادث املرورية تهدد تلك األرواح وتلحق
األرضار باملمتلكات الخاصة والعامة فإنها تشكل هاجساً مخيفاً لنا نحن يف جهاز وزارة
الداخلية.
اآللية والحلول

تقوم أجهزة الرشطة بشكل عام وإدارات املرور بشكل خاص عىل دراسة الحوادث
املرورية وأسبابها ،حيث تسعى جاهدة لوضع آلية وحلول لتلك الحوادث ومنها:
 نرش الثقافة والوعي املروري لكافة رشائح املجتمع وللفئات املستخدمة للطريق. -العمل عىل تكثيف التواجد األمني من خالل نرش الدوريات املرورية.

العدد (  ) 11أغسطس 2013

23

تحقيق

 وضع الرادارات التي تعمل عىل ردع الرسعات الجنونية. تنفيذ الحمالت املرورية وتوزيع املنشورات . إقامة املحارضات املرورية.ارتفاع حصيلة الحوادث خطر على
الجميع

نعم ارتفاع حصيلة الحوادث املرورية يشكل خطرا ً
عىل املجتمع من حيث نتائجها املفجعة من ازدياد
أعداد الضحايا واستنزاف األرواح مام ترتتب عليها
اآلثار النفسية الخطرة التي يتلقاها املجتمع بأرسه
من جراء نزيف الدم عىل الطرقات ،والتي تحصد
الكثري من األرواح من املواطنني واملقيمني عىل هذه
األرض ،والسبب يرجع إىل الحوادث املرورية الخطرة
المقدم /أحمد الصم النقبي
سواء كانت وفيات أو إصابات بليغة ،وكذلك ال
يقترص الحادث املروري عىل املجتمع فقط بل يؤثر ذلك عىل االقتصاد ،وتأثريه سلباً عىل
مقومات التنمية االقتصادية للوطن ،فام زالت الحوادث املرورية تسبب هدرا ً يف املوارد
واملمتلكات العامة والخاصة .و يقول املقدم /أحمد الصم النقبي  -مدير اإلعالم املروري
إدارة املرور والرتخيص برأس الخيمة :تعد الحوادث املرورية من أهم املشكالت التي
تواجه دول العامل يف الوقت الحارض ،وهي مشكلة عاملية وليست محلية فقط ،ملا ينتج
عن هذه الحوادث من مشكالت وأرضار بالعنرص البرشي واملمتلكات العامة والخاصة،
حيث إن اإلنسان هو الرثوة الحقيقية ألي مجتمع وحاميته هو الواجب األسايس لبناء
نهضة الدولة ،ولكن بات واضحاً أن الخسائر التي تسببها حوادث السيارات فاق بكثري
الخسائر الناتجة عن الحروب.
وأصبح عدد الوفيات والجرحى واملعاقني يف العامل أمرا ً مفزعاً ومقلقاً ،وحيث إن الحوادث
املرورية لها ثالثة أسباب ،هي (السائق واملركبة والطريق) ،فقد ذكرت اإلحصائيات
الخاصة للجنة األمم املتحدة أن تصادمات املرور عىل الطرق تودي كل عام بحياة مليون
شخص ،وأن العواقب االقتصادية تؤثر بنسبة  % 3من الناتج املحيل اإلجاميل لبلدان
العامل ليصل إىل مليار دوالرسنوياً ،لذلك فإن االلتزام بالقوانني واألنظمة املرورية ومراعاة
تعليامتها يشكل مخرجاً لألزمة التي تشكلها تلك الحوادث .
مشاركة الجميع لتالفي الضرر

ولذا ال بد أن يشارك الجميع يف الحفاظ عىل الرثوة الحقيقية للوطن ،واملتمثلة يف
الشباب من خالل التكاتف جنباً إىل جنب يف وضع حد للحوادث املرورية التي تعترب
هاجساً يؤرق املجتمع وااللتزام باألنظمة والقوانني املرورية والتقيد بالرسعات املحددة
عىل الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية.
التعاون أساس السالمة

وإمياناً من القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بأن مسؤولية األمن واالستقرار يف املجتمع
ال ميكن أن تتم ما مل تكن هناك عالقة متميزة بني األجهزة األمنية وأفراد املجتمع تقوم
عىل أساس مبدأ التعاون من أجل خلق بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة ،لذلك فإننا يف
إدارة املرور والدوريات نطلق دامئاً حمالت التوعية املرورية من أجل توعية السائقني
بااللتزام بقواعد السري واملرور والرسعات املحددة والتوعية باملخاطر املرتتبة عىل عدم
التقيد بالقوانني املرورية واطالعهم عىل النتائج السلبية املرتتبة يف حالة وقوع الحوادث
املرورية.
حمالت توعية

وإن جانب التوعية املرورية وتعزيز الثقافة املرورية مهم لكافة أفراد املجتمع واملقيمني
بصفة خاصة إىل الدولة ،حيث تختلف عندهم القوانني واألنظمة كلياً عن أنظمة املرور
يف الدولة ،لذا تكثف إدارة املرور حمالتها لتوعية مستخدمي الطريق وفرض سلطة
القانون ضمن الحرص عىل تطبيق االسرتاتيجية الخاصة بوزارة الداخلية والهادفة لتأمني
األمن والسالمة عىل الطريق.
مقارنة

ولله الحمد ،ثم مبتابعة املسؤولني والقادة يف الرشطة والعمل امليداين لضباط وأفراد
إدارة املرور ،نالحظ انخفاظاً واضحاً يف عدد الحوادث ،حيث بلغت عدد الحوادث يف
عام  )22370( 2011حادثاً مرورياً ويف عام  )20795( 2012حادثاً مرورياً ،أي انخفاض
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توعية الشباب بمخاطر السرعة

ويقول الرائد مروان جكة مدير إدارة اإلعالم
والعالقات العامة بالقيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة :تخلف الحوادث املرورية الكثري من األرضار
والكوارث عىل املستوى العام والشخيص ،ولها
أرضار بالغة عىل اقتصاد البالد من جهة الخسائر
التي تخلفها يف املمتلكات العامة بشكل كبري ،إال
أن الرضر األكرب الذي تخلفه تلك الحوادث هو
الخسارة الفادحة باألرواح نتيجة تلك الحوادث،
الرائد مروان جكة
وهذه الخسارة التي ال ميكن تعويضها سواء عىل
مستوى األرسة التي تعد نواة املجتمع ،أو عىل مستوى الوطن الذي يفقد أحد أبنائه،
وألسباب أغلبها تكون غري منطقية .وكجهة مسؤولة عن توعية املجتمع والشباب منهم
بشكل خاص كونهم عامد الوطن ومستقبله ،نعمل عىل تبني مبادرات وبرامج وتنظيم
فعاليات ودورات تدريبية من أجل توعية الشباب مبخاطر الرسعة والتهور أثناء القيادة،
وتنويرهم للحد من الحوادث ،وبتبنينا لتلك الربامج واملبادرات وتنظيم الفعاليات
والدورات التدريبية ،نكون قد حققنا الهدف األسايس من تلك الحمالت واملبادرات التي
تهدف إىل الحد من الحوادث وحامية أفراد املجتمع من مخاطر الطرق.
أهمية االلتزام بالقيادة اآلمنة

كام أن هناك مبادرات وبرامج نوعية لها القدرة عىل رفع درجة وعي الشباب يف دولة
اإلمارات بأهمية اتباع قواعد القيادة اآلمنة ،بعيدا ً عن الرسعة والتهور ،إضافة إىل الرتكيز
عىل برنامج يشمل تطبيق جميع قواعد السالمة املرورية التي لها القدرة عىل رفع وعي
الشباب بخطورة الرسعة الزائدة  ،وأهمية االلتزام بحزام األمان ،وسلبيات استخدام
الهاتف النقال أثناء القيادة ،وااللتزام بقواعد السالمة عىل الطرقات ،ومن أهمها التجاوز
الخاطيء ،واتباع مسافة األمان ،إضافة إىل التطرق لجوانب أخرى ،مثل مخاطر السباق
بالسيارات وغريها من األمور التي القت رواجاً بني الشباب يف الفرتة األخرية ،فالرثوة
البرشية أغىل وأمثن من أي ثروة أخرى  ،لذا فإن الشباب يف أي مجتمع هو املستهدف
األول يف اإلعداد والتنشئة ،وال بد أن يشغل االهتامم بهذه الفئة جل اهتامم املدارس
واملؤسسات االجتامعية والرشطية.

,,

مشاركة في الحمالت

وأشار الرائد مروان جكة إىل أن إدارة اإلعالم تشارك الجهات املعنية يف حمالتها يف بداية
العام الدرايس الجديد بتوزيع الكتيبات والنرشات التوعوية واملشاركة يف الربامج اإلذاعية
والتلفزيونية ،معرباً عن أسفه لوقوع عدد من الحوادث املؤسفة التي يذهب ضحيتها
عدد من مواطني الدولة ،مؤكدا ً أهمية التزام السائقني بالقوانني واألنظمة املرورية سواء
داخل الدولة أو خارجها ومراعاة ظروف الطريق وتخفيف الرسعة لتجنب وقوع مثل
تلك الحوادث املأساوية.
أهمية دور اإلعالم

وبني أن دور اإلعالم ال يقل أهمية عن أي دور آخر تؤديه الجهات املعنية بالحفاظ
عىل األرواح من خالل التوجيه والتعريف مبخاطر الحوادث وما تخلفه من أرضار ،وأن
هذا الدور املنوط بإدارات اإلعالم ساهم إىل حد كثري يف عمليات التنوير والتوضيح
بتلك املخاطر ،ما ترك انطباعاً لدى الجمهور انعكس عىل نسبة الحوادث التي أخذت
باالنخفاض نتيجة تلك الحمالت التي تقوم بها دوائر اإلعالم األمني سواء عىل مستوى
اإلدارات الخاصة باإلعالم ،أم تلك التي تعمل يف إدارات املرور والرتخيص ،ومن خالل
أدوارها املرسومة.

الحوادث المرورية تهدد األرواح ،وتلحق
الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة،
وتشكل هاجس ًا مخيف ًا للمجتمع ولكل
األجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

حوار

انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان

االتجار بالبشر امتهان لكرامة اإلنسان
وجريمة ضد اإلنسانية
تعد من الجرائم المنظمة ومصدر ًا لدخلها وتنامي ثرواتها.
توصف بأنها من الجرائم الدولية ،وهي بكل تأكيد تصنف بأنها من
الجرائم الموجهة ضد اإلنسانية تمتهن كرامة البشر وال تراعي آدمية
اإلنسان ،وهي إن وصفت فأقل ما يقال عنها بأنها انتهاك صارخ لحقوق
اإلنسان ،كما تدخل في تشعبات الجرائم المنظمة ،بل تعد مصدر ًا
أساسي ًا لدخلها  .تمارسها تنظيمات إجرامية تعمل على المتاجرة
بفئات ضعيفة عبر نقلهم وبيعهم لتمارس ضدهم كل صور التعسف
والقسر والعبودية والجنس ،مراحلها متعددة وفيها دول مستقبلة
وأخرى تسمى دول المعبر ،وهناك دول مصدرة عمادها النساء وال
يُستثنى منها األطفال .ومن بشاعتها ما تخلفه من صور كريهة تتمثل
في الدعارة واالستغالل الجنسي وبيع األعضاء البشرية واستغالل خدم
المنازل وبيع األطفال وغيرها الكثير.
عن هذه الظاهرة العابرة للحدود ،والتي تعاني منها المجتمعات
الدولية وتضع لها القوانين الرادعة كان لنا هذا اللقاء مع المالزم
عبداهلل يوسف مدير فرع االتجار بالبشر ،بالقيادة العامة لشرطة رأس
الخيمة:
حوار  :سعد الدغمان

كيف أنشيء فرع االتجار بالبشر  ،وما
هي التحديات التي تعترض العمل؟

انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان

استنادا ً للقرار الوزاري رقم  34لسنة ،2011والقايض
باستحداث قسم تحت مسمى (قسم الجرائم
املنظمة) وتتبعه أربعة فروع هي كل من:
_ فرع الجرمية املنظمة.
_ فرع مكافحة جرائم االتجار بالبرش.
_ فرع الجرائم االقتصادية.
_ فرع الجرائم التقنية.
ومن ذلك تم تأسيس الفرع رسمياً بتاريخ . 2011/1/9

ما هو توصيف جرائم االتجار بالبشر ،وما
هو حجمها على مستوى البالد؟

مهنية عالية
ماهي التحديات التي تواجه مأموري
الضبط القضائي لضبط مرتكبي جرائم
االتجار بالبشر؟

نظرا ً العتبار جرائم االتجار بالبرش من الجرائم املنظمة
واملستحدثة ،كذلك فهي تتسم بعدم الوضوح والقيام
بها يف رسية وخفاء ،فإن هناك بعض التحديات التي
تواجه العاملني يف مجال ضبط مرتكبيها ،من أهمها:
_ عدم تعاون الكثري من الضحايا مع رجال الرشطة
بسبب وقوعهم تحت التهديد من قبل عصابات
الجرمية املنظمة.
_ احرتافية ودقة تحركات العصابات وراء قضايا االتجار
بالبرش من حيث تزوير جوازات سفر الضحايا مام
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المالزم عبداهلل يوسف

يتطلب مهنية عالية من رجال الرشطة.
_ صعوبة الوصول إىل العديد من الضحايا املستغلني
من قبل العصابات بسبب الطبيعة الرسية التي
تتصف بها هذه الجرائم.
_ تدين املستوى التعليمي ونقص إدراك ووعي الضحايا
بهذا النوع من الجرائم وأساليب املجرمني األمر الذي
يسهل وقوعهم تحت تأثري املجرمني.
_ ضعف التعاون والتنسيق من قبل الدول املصدرة
لهذه الجرمية من حيث التزويد باملعلومات املطلوبة.

االتجار بالبرش جرمية ضد اإلنسانية ويعد امتهاناً
لكرامته وآدميته ،وانتهاكاً صارخاً لحقوق اإلنسان
وحرياته األساسية ،وتدخل يف إطار مفهوم الجرمية
املنظمة وتعد مصدرا ً أساسياً لدخلها وتنامي ثرواتها،
وتستغل التنظيامت اإلجرامية حالة الفقر الشديد
للضحايا ،خاصة األطفال والنساء.
وتقوم التنظيامت اإلجرامية باملتاجرة بهذه الفئة
الضعيفة من خالل الوعود باملال والغذاء مقابل
تجنيدهم ونقلهم وبيعهم للقيام بكافة صور القرس
والعبودية والجنس .ومتر هذه األنشطة مبراحل منها
التجنيد يف بلد املصدر والنقل إىل الدول املستقبلة
ودول املعرب التي تعد حلقة الوصل بني الدولة املصدرة
واملستقبلة.
ومن صور االتجار بالبرش عىل سبيل املثال ،االتجار
بالنساء واألطفال ألغراض الدعارة واالستغالل الجنيس،
السخرة ،واستغالل
وبيع األعضاء البرشية ،وعاملة ُ
خدم املنازل ،وبيع األطفال لغرض التبني ،والزواج
القرسي ،والسياحة الجنسية ،واستغالل األطفال يف
النزاعات املسلحة ،واالستغالل الجنيس لألطفال،

,,
حوار

الزال وعي
نسبة كبيرة
من الجمهور
بهذه الجريمة
بسيط ًا جداً،
والمشكلة
تكمن بين
التفريق في
مفهوم االتجار
بالبشر
ومفهوم
الدعارة.
واستغالل األطفال يف أعامل التسول ،واالستغالل
اليسء للمهاجرين بصفة غري رشعية ،واستغالل أطفال
الشوارع.
الحماية الدستورية واالتفاقات الدولية
هل هناك قانون يجرم هذا الفعل؟

بعض االتفاقيات الدولية املهمة :اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية (بالريمو.)2000
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية
املنظمة ،باإلضافة إىل الحامية الدستورية لإلنسان،
حيث تنص املادة  34من الدستور يف الفقرة  3عىل
عدم استعباد أي إنسان (القانون االتحادي رقم51
لسنة  2006يف شأن مكافحة جرائم االتجار بالبرش).
االتجار قسر أو قهر
ربما تتداخل التوصيفات بين جريمة
االتجار بالبشر والدعارة ،كيف التفريق
بينهما؟

مضمون جرمية االتجار يف البرش يتضمن أركاناً
جوهرية ،ففي الركن املادي شقان ،يتمثل األول القرس
أو القهر أو االحتيال أو الخطف،

والثاين يف الركن املعنوي ،بغية استغالل الشخص
املتاجر به يف عمل إجرامي مبفهوم السخرة.
أما الدعارة فهي فعل استئجار أو تقديم أو مامرسة
خدمات جنسية مبقابل مادي ،دون وجود األركان
املادية السابق ذكرها.

الرسية ،أو بعد هروبها من املكان الذي كانت تحتجز
بداخله.
الثقة يف أغلب األحيان تكون غري موجودة لعدة أسباب
منها:
أ  -فساد القامئني عىل العمل الرشطي.
ب  -يعمل الجناة طوال فرتة احتجاز الضحية عىل
تخويفها من الرشطة وأن قوانني الدولة سوف تعاقبها.
وهنا يقع الجزء األكرب واملهم من عملنا يف كرس حاجز
الخوف وبناء جرس التواصل بيننا وبني الضحية.

جرمية االتجار بالبرش ظاهرة دولية ،ال تقترص عىل
دولة معينة ،وإمنا متتد لتشمل العديد من الدول
املختلفة ،والتي تختلف صورها وأمناطها من دولة إىل
أخرى ،طبقاً لنظرة الدولة إىل مفهوم االتجار بالبرش،
ومدى احرتامها لحقوق اإلنسان.

التنسيق بين الشرطة ومراكز اإليواء

ظاهرة دولية
هل تنتشر تلك الجرائم على مستوى
العالم ،أم أنها لها مناطق محددة
تمارس نشاطاتها فيها؟

البد من بناء جسور التواصل
_ هل حدث وأن سلمت الضحية نفسها
إلى أجهزة الشرطة ،وهل هناك ثقة من
قبل أولئك الضحايا بالشرطة؟

تلجأ الضحية لالتصال بالرشطة بأية وسيلة متاحة لديها
بذلك الوقت ،سواء عن طريق هاتفها  -إن وجد  -أو
هاتف أحد الزمالء ،أو عن طريق إخبار أحد مصادرنا

_ كيف يتم التعامل مع الضحايا إذا
افترضنا أن أغلبهن من النساء ،وهل
هناك كوادر مهيئة ومتدربة تتعامل
معهن وماهي أساليب التدريب التي
تعتمدونها؟

 احرتام كرامتها اآلدمية، استقبالها وتهيئة مكان مناسب لها يف املراكز. التدقيق عىل هويتها. فتح محرض االستدالالت وتدوين أقوالها إىل جانباالتصال مبركز اإليواء إلحالة الضحية ملساعدتها وتقديم
الدعم لها ،باإلضافة إىل التنسيق بني الرشطة ومركز
اإليواء ،حسب اآللية املتفق عليها إلجراء الفحوصات
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حوار

الطبية الالزمة.
دو ً
ال فقيرة
ما هي أبرز الجنسيات التي تكون عرضة
لمثل هذه الجرائم ومن أي الشرائح؟

يعتمد االتجار بالبرش عىل مقومات أساسية وهي:
 _ 1السلعة  :ويقصد بها الشخص الذي ميكن بيعه أو
تجنيده ،أو نقله أو إيواؤه ،أو استقباله يف أي بلد آخر
غري البلد األصيل له  ،والهدف تحقيق مصالح شخصية
ومادية.
 _ 2الوسيط :وهم األشخاص والجامعات اإلجرامية
املنظمة التي تعمل عىل تسهيل عملية النقل والوساطة
ما بني الضحايا والجامعات األخرى ،سواء أكان ذلك يف
نفس البلد أو يف البلدان األخرى مقابل مبالغ مالية
ضخمة ،وهذا الوسيط ال بد أن يتبع جامعات إجرامية
منظمة تحرتف هذا النوع من التجارة.
 _3السوق :ويرتبط االتجار بالبرش بعدة أسواق،
وهي :دول العرض ،ودول الطلب ،ودول املعرب ،حيث
إن هذه الدول تعد حلقة مرتبطة ببعضها البعض،
فدول العرض دورها قائم يف تصدير الضحايا ،وغالباً
ما تكون دوالً فقرية ،وتعاين من أزمات ،سواء اقتصادية
أو اجتامعية أو سياسية ،أما دول الطلب فهي تعد
دوالً مستوردة لهؤالء الضحايا ،وغالباً ما تكون دوالً
غنية وذات مستوى اقتصادي عال ،أي تعترب دول
جذب لهؤالء ،حتى يتحسن مستواهم املعييش ،ويتم
القضاء عىل املشكالت التي يعانون منها بأرسع وقت،
وأسهل الطرق  ،أما دول املعرب فهي تعترب الوسيط بني
الدول املصدرة والدول املستوردة ،حيث تعد املكان أو
مركز التجمع لهؤالء الضحايا ،متهيدا ً لنقلهم إىل الدول
املستوردة ،وغالباً ما تكون دوالً فقرية ،ويتم اختيارها
يف حال بعد املسافة بني الدول املصدرة والدول
املستوردة.
تعاون
هل من تعاون معكم في هذا المجال
من قبل مؤسسات أخرى غير شرطية؟

عدة جهات منها:
وزارة الخارجية ،وزارة العمل ،وزارة العدل ،وزارة
الشؤون االجتامعية ،وزارة الصحة ،هيئة الهالل األحمر،
متمثلة يف مراكز إيواء الضحايا من النساء واألطفال.
وعي الجمهور بالجريمة بسيط
ما مدى وعي الجمهور بهذه الجريمة
وهل أدى فرع االتجار بالبشر دوره
بالصورة المطلوبة؟

ال زال وعي نسبة كبرية من الجمهور بهذه الجرمية
بسيطاً ،حيث تكمن املشكلة لديهم يف التفرقة بني
االتجار بالبرش والدعارة.
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دور الفرع :فرع مكافحة االتجار بالبرش بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ال يألو جهدا ً يف سبيل
مكافحة هذه الجرمية وتنفيذ سياسة دولة اإلمارات
وتوجيهات وزارة الداخلية ،والتي عقدت العزم عىل
سد جميع الثغرات التي تقف حجر عرثة يف مسرية
مكافحة االتجار بالبرش ،تلك القضية التي ال تتفق مع
أي دين أو عرف أو ثقافة يعرفها البرش يف كل أنحاء
املعمورة.
النيابة ومن بعدها القضاء
إلى من يتم تحويل المتهمين بتلك
الجرائم ،وهل هناك اختصاص لدى
النيابة بالنظر فيها؟

االتجار بالبرش جرمية منصوص عليها بقانون دولة
اإلمارات ،وعليه بعد االنتهاء فيها من أعامل البحث
والتحري وضبط الجناة واالنتهاء من إجراءات
االستدالل تحال إىل النيابة العامة الستكامل إجراءات
التحقيق فيها ،متهيدا ً إلحالتها للقضاء.

,,

قطعنا شوطًا كبيرًا

هل تعتقدون بأنكم أنجزتم ما هو
مطلوب منكم وساهمتم بنشر الوعي
حول هذه الجرائم؟

ما تم إنجازه خالل الفرتة البسيطة املاضية منذ صدور
القانون االتحادي ملكافحة االتجار بالبرش وتفعيل
فرع مكافحة االتجار بالبرش بالقيادة لرشطة رأس
الخيمة ،يُعد جهدا ً كبريا ً إذا ما تم مقارنته بهذه الفرتة
الزمنية  ،حيث قطعنا شوطاً متقدماً يف ترجمة أهدافنا
إىل واقع ملموس ،ويف زمن قيايس قصري ،ولكننا ندرك يف
نفس الوقت أن التحديات املتعددة واألبعاد املتشابكة
املصاحبة ملثل هذا السلوك اإلجرامي تستدعي اليقظة
املستدامة ،لذا فإننا عازمون عىل سد جميع املنافذ
وتحسني أدوات الكشف واملالحقة القضائية لجرائم
االتجار بالبرش يف املستقبل.

االتجار بالبشر جريمة
ضد اإلنسانية ،وامتهان ًا
للكرامة اإلنسانية
ولصفة اآلدمية،
وهي تعد انتهاك ًا
صارخ ًا لحقوق اإلنسان
وحرياته األساسية.

تحقيق
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أمضى أكثر من ثالثة عقود
من الزمن بالدولة ،وخالل
هذه الفترة الطويلة استطاع
تكوين عالقات واسعة مع
األصدقاء والجيران وأهل
البلد وزمالء العمل ،يتمتع
بصفات حميدة ،كل من
عرفه وعاشره يشهد له
بذلك ،يمزح مع الصغير
والكبير ،كسب قلوب الناس
بأخالقه ،في كل مكان ينزل
فيه يجد القبول لسعة صدره
وابتسامته التي ال تفارقه
وطيب قلبه ،يشارك األهالي
واألصدقاء في مناسباتهم
ويخرج معهم في الرحالت
وممارسة لعب كرة القدم.
أقدم على الزواج من فتاة
من فتيات بلده وسط ترحيب
الخطوة
أصدقائه بهذه
السعيدة ،متمنين له حياة
زوجية سعيدة ،وانهالت
عليه الهدايا بمناسبة زفافه
وشاركه الجميع فرحته .جلب
عروسه إلى الدولة ورزق منها
بولد وثالث بنات التحقوا
بالمدارس لتزداد عليه األعباء
والمسؤولية والمصروفات
فتراكمت عليه الديون .زوجته
لم تراع ظروفه المادية،
تريد أن تمارس وتعيش
حياة أكبر من واقع وقدرات
زوجها ،تطالبه دائم ًا بإحضار
المال والخروج والنزهات
دون مراعاة ظروفه الماديه،
أصبح أسير ًا لطلباتها وال
يرغب أن يراها (زعالنه) أو
مكسورة الخاطر حتى أنها
في نهاية المطاف أرغمته
على إحضار فتاتين من
الجنسية اإلثيوبية إلى منزله
ليتم تشغيلهما كخادمتي
منزل بنظام الساعات مقابل
مبالغ متفق عليها ،وكانت
هذه الخطوة بمثابة القشة
التي قصمت ظهر البعير،
حيث تم القبض عليه بتهمة
اإليواء وتشغيل الغير بطرق
غير قانونية ليرمى في نهاية
المطاف خلف القضبان،
دعونا نستعرض تفاصيل
هذه الواقعة:
كتب /حسن المنصوري
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زوجتي السبب في محنتي

قضايا

كيف تم القبض عليك؟

حقيقة أعرتف بخطأي كان يجب أن ال
أمتثل لرغبات زوجتي الكثرية وأن أعرفها
بحجم مقدريت وظرويف وأن تكيف
نفسها عىل ذلك  ،ولكن حرصاً مني عىل
كسب رضاها أقدمت عىل هذه الخطوة
الغري محسوبة  ،وبدون دراسة ،ومل
أتوقع الوقوع يف أيدي السلطات األمنية،
ولكن "العني الساهرة" دامئاً تحرص عىل
رصد كل صغرية وكبرية ،إذ منت لديهم
معلومات عن طريق مصادرهم الرسية
بوجود فتاتني تعمالن لدى الغري بدون
أوراق قانونية فتم رصد ومراقبة املنزل
لتتم املداهمة .ومنذ تلك اللحظة أيقنت
بالخطأ الذي أقدمت عليه ألعض أصابع
الندم ،حيث إنني حريص دامئاً عىل اتباع
القانون وأعيش يف الدولة بسالم دون
ارتكاب أفعال خارجة عن القانون أو
مخلة باآلداب.
إذن هذه المرة األولى التي يتم
القبض عليك وتزج في السجن؟

نعم أول مرة أدخل السجن ومل أتوقع
هذه النهاية وال سيام أنني قدمت إىل
الدولة يف سن مبكرة وعملت واجتهدت
كثريا ً لتكوين نفيس واإلنفاق عىل والدي

ووالديت وأخواين يف بلدهم والكل يشهد
يل بحسن الخلق والسمعة الطيبة.
ماالعقوبة التي حكمت بها؟

غرامة مالية بقيمة مائة ألف درهم،
وظرويف املادية ال تسمح يل بدفع هذا
املبلغ الكبري بالنسبة لواقعي املادي،
والراتب الذي أتقاضاه ال ميكنني من
دفع وتدبري املبلغ.
كم يبلغ راتبك الشهري؟

ثالثة آالف درهم مع االعتامد يف بعض
األحيان عىل مساعدة األصدقاء وأهل
الخري يف دفع اإليجار ورسوم املدارس.
منذ متى وأنت في السجن؟

أمضيت أكرث من خمسة شهور وال
أعرف كيف املخرج من هذه املحنة.
إذن ما هو الحل لخروجك؟

أتأمل وأتعشم خريا ً أن يشملني العفو يف
شهر رمضان املبارك ،أن يبادر أصحاب
السمو والحكام بالعفو وتسديد الديون
إلدخال الفرحة إىل قلوب الناس ،وحكام
اإلمارات يحرصون عىل املبادرات
الخريية وسباقون للخري ولهم مواقف

قضايا

موازين

العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbensaif@gmail.com

ً
لنجعل العيد بهيجا
األعياد والمناسبات ماهي إال محطات في الحياة يعتبرها
المجتمع إلظهار الفرح والبهجة بالطرق التي يراها ،حتى
أصبحت المجتمعات تتفاخر فيها بينها بأعيادها وتتباهى
بأسلوب احتفالها وتحاول إظهار مدلوالت ومعاني تلك
المناسبات أمام العالم ،رغبة منها في المنافسة وسعيًا
منها نحو بث روح المرح والفرح في قلوب أفرادها.

متعددة.
وأنت داخل السجن بماذا تفكر؟

أغلب األفكار التي تراودين صور
وذكريات أبنايئ ،حيث إنهم ميثلون كل
يشء يف حيايت ومتعود عىل مداعبتهم
واللعب واالستمتاع بالجلوس معهم
وحل واجباتهم الدراسية ،وأنتظر فرتة
الزيارة بشغف لرؤيتهم والتعرف عىل
أحوالهم ،كام أفكر يف والديت وهي
بعيدة عني واألمل الذي تعيشه بعد
سامعها نبأ إيداعي يف السجن.
من حاليًا يتكفل برعاية أطفالك
وأسرتك؟

نحن نعيش يف دولة اإلمارات ،وهنا ال
أحد يشعر بالضياع ومجتمع اإلمارات
يتمتع باأللفة ومساعدة الضعيف
والفقري ،والجريان واألصدقاء يقومون
بالواجب ويحرصون عىل تلبية متطلبات
األرسة كام أن الجمعيات الخريية تقوم
بتقديم بعض املساعدات.
ما هو الدرس الذي استفدت
منه؟

اإلنسان يف هذه الحياة يتعلم وأنا
من هذه التجربة ،رغم مرارتها ،إال أين

تعلمت الكثري وأطالب يف هذا الصدد
الزوجات مبراعاة ظروف أزواجهن،
وعىل زوجتي أن تتعلم من هذا الدرس
القايس وسوف نبدأ حياتنا من جديد
بعد خروجي ،مبشيئة الله.
كيف وجدت المعاملة من إدارة
المنشآت اإلصالحية والعقابية؟

برصاحة تامة ،كافة الضباط واألفراد
واملوظفني يعاملون كل النزالء معاملة
إنسانية ويقدمون لهم خدمات جليلة،
ويستمعون إىل أحوالهم ويسعون إىل
تذليل املشاكل ،وباسمي واسم النزالء
يف هذه األسطر نشكرهم عىل جهودهم
النرية.
ما الكلمة التي تود توجيهها؟

عىل الجميع ومن يعيش عىل هذه
األرض الطيبة أن يتقيد باألنظمة
وقوانني الدولة التي وضعت حتى ال
يقعوا يف املحظور فالحرية مثنها غال
وال يشعر بها إال من فقدها ،وأطلب
من الله ،ونحن يف شهر الخري أن أخرج
من املحنة ،وأن يديم األمن واألمان عىل
الجميع.
العدد (  ) 11أغسطس 2013
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وكم من فرحة انقلبت إلى غم ومصيبة بسبب بعض
التصرفات واإلزعاجات التي تحدث ،ومن اإلزعاج تعريض أرواح
الناس للخطر بالسير األرعن لبعض الشباب الطائش في
سياراتهم انطالقًا مع الفرحة المجنونة التي تشب في
نفوسهم ،وكذلك التفحيط واالستعراض بالقيادة ،والسير
على اإلطارين الجانبيين وإخراج الجسم خارج المركبة أثناء
القيادة وغيرها من التصرفات غير المسؤولة وأيضًا ترك
مخلفات األفراح في أماكنها بعد انتهاء المناسبة ،وكذلك
دوي األلعاب النارية المزعج الذي يصم اآلذن .
لألسف فاألمر ليس بهذه البساطة فتلك الحاالت
المزعجة تسبب كوارث لذلك يجب التصدي لها بشتى
الطرق من قبل أولياء األمور والجهات المعنية والمسؤولة.
إن دور األسرة مشاركة أبنائهم في تقييد سلوكياتهم
باألمور اإليجابية والعمل على الحد من األمور التي تسبب
اإلزعاج للناس وعليهم اختيار ألعابهم ألبنائهم دون فرض
نوعية محددة أو منعهم بقسوة عن شراء المفرقعات،
واألنسب هو إقناعهم بمخاطرها وأضرارها بطريقة
مبسطة فالنقاش هو الوسيلة األفضل للتعامل مع
الطفل بدال من لجوء الطفل لعمل الشيء سرًا.

ونتمنى أن يتم التركيز على هذه الظواهر المزعجة
خالل األعياد من وسائل اإلعالم المختلفة وجميع الجهات
المسؤولة للقضاء عليها لحماية أبنائنا والمجتمع بأكمله
لنجعل العيد بهيجًا.
مــارس 2013
2013
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من الذاكرة

شاهد على العصر ..وذكريات رجل دولة

سالم بن إبراهيم السامان :في أبو ظبي
نرى بصمة زايد ونسمع صوته في كل مكان
مهما تعاقب الزمن وطوى من السنين وفاحت منه رائحة التاريخ فإن رجا ً
ال عاشوا وخاضوا في ركابها وآثروا اإلبحار في سفينة الحياة ومقارعة
جغرافيا األرض وعقارب الزمن في سابق عهد قد مضى  .ويشهد لهم التاريخ أنهم رجال دولة صنعوا إنجازًا في مسيرة حياتهم وعبق
ذكراها خالدًا ال زال  .سعادة سالم بن إبراهيم السامان  ..شاهد عصره على القديم الحديث لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومسيرة سنوات
طويلة من العمر واكب فيها بدايات وضع الحجر األساس لبناء وطن ورجال  .وعندما يجلس المرء أمام هكذا شخصية يجد نفسه أمام
جلمود صخر وعزيز قوم ذي شموخ ووقار ،على أكتافه حمل مسؤولية التأريخ لمراحل التأسيس والبناء .وفي قارب الحوار نبحر مع سعادته
في حديث ذكريات ال ينسى مع من عايش مرحلة هامة من مراحل والدة دولة غدت أسطورة عالمية وحلمًا من عالم الخيال بقيادة رجل
صنع اإلعجاز المستحيل على أرض الواقع ليصبح حقيقة.المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة،
رحمه اهلل وأسكنه فسيح الجنان والرضوان.
حوار  :ماهر عبد الرحمن سالم

بداية كيف عايشتم واقع الحياة
في إمارة أبو ظبي ؟
بدايات الحياة يف إمارة أبو ظبي كانت أشبه بلوحة
رسمها فنان ولكن النر فيها رسامً وال صورة بل لوحة
بيضاء ال توحي لناظرها بيشء  .وتلك أشبه بواقع
الحال بإمارة أبو ظبي يف مراحل الخمسينيات وبداية
الستينيات فكانت األرض عبارة عن صحراء قاحلة
وتربة مالحة إال من شجرة واحدة كانت تقع عىل
طريق الشيخ راشد ،وبعد تسلم الشيخ زايد ،رحمه
الله ،أمر بتسويرها والحفاظ عليها كونها العرق
األخرض الوحيد وسط اإلمارة

,,

الحياة كانت تتطلب إرادة
ال تعرف االستسالم
وتقلب المناخ كان كارثة
إذن الحياة المعيشية كانت قاسية
جداً ؟

قاسية وصعبة إىل أبعد الحدود لتعايش اإلنسان وقتها
لذلك الواقع بال ماء نظيف وال كهرباء وال طرق وال
خدمات .فالحياة كانت تتطلب عزمية الصخر وإرادة
ال تعرف االستسالم  .وماذا نستذكر عن هذا البلد
عندما نرى اليوم هالة الروعة ملا وصلت إليه أبو ظبي
واإلمارات عموماً ،ولعل أول ما نتذكر وتتجه إليه
األبصار والقلوب ،املغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد،
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رحمه الله ،رجل اإلنجاز واإلعجاز الذي ترجم كل يشء
عىل أرض الواقع بإرادة من الصلب والفوالذ ،ففي
كل مكان يف أبو ظبي نرى بصمة زايد ونسمع صوته،
رحمه الله.
وكيف تعايشتم مع تضاريس األرض
وتقلبات المناخ ؟
املخاطر كانت جمة وتضاريس األرض صعبة وقاسية
مجرد بحر ورمال ،فمثالً إذا هطل املطر بغزارة ملدة
يوم أو يومني تكون كارثة حقيقية ،حيث ال يوجد وقتها
وسائل حامية من مخاطر تبدل املناخ وال توجد وسائل

للرصف الصحي أو أي من وسائل الراحة فهي مقطوعة
ومعدومة متاماً  .ومل تكن البيوت الشعبية واملتاجر إال
عبارة عن حجارة تظللها أسقف من سعف النخيل،
وتأثريات املناخ كانت تعصف بها من كل جانب،
كالعواصف والرياح واألمطار وغريها .
ما هي أول مشاهداتكم حول تكوين سلك
الشرطة بإمارة أبو ظبي في تلك المرحلة ؟
عندما وطأت قدماي وألول مرة إمارة أبو ظبي قادماً
من رأس الخيمة (مسقط رأيس) وتحديدا ً يف العام
 1961مل أكن أر رجال رشطة مبعنى الكلمة ،وبالكاد

من الذاكرة

كان ميكن عدهم عىل األصابع وأذكر وقتها رجل رشطة
كان ينظم دخول املواطنني إىل قرص الحصن ملقابلة
الشيخ شخبوط ،رحمه الله ،ورجل رشطة يتواجد يف
برج أم النار يراقب الحركة العامة.
ووقتها تعرفت عىل الشيخ شخبوط ،رحمه الله،
وعرفت منه أن الرشطة باإلمارة قد تم تأسيسها عام
 .1957وعندما تسلم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد
مقاليد الحكم باإلمارة ،أمر بإرسال وفد يضم كالً من
عبد الجليل الفهيم وخليفة بن يوسف إىل كل من
اململكة األردنية الهاشمية ومملكة البحرين لطلب
رجال من الرشطة واألمن وضباط وصف ضباط
لالنضامم إىل قوة الرشطة يف إمارة أبو ظبي وقد دخلت
أوىل طالئع القوة األردنية عام  1968وتم توزيعهم
عىل مناطق عدة يف اإلمارة ،حيث أخذت بنية القوة
الرشطية تتأسس شيئاً فشيئاً .
وما هي أولى خطوات تكوين
المؤسسة الشرطية باإلمارة ؟
كانت رؤية املغفور له الشيخ زايد ،رحمه الله ،ثاقبة
يف هذا األمر ،حيث البد من التوجه الستحداث قوة
للرشطة تحافظ عىل أمن اإلمارة واملواطن ،ووقتها مل
تكن البنية السكانية والعمرانية تتطلب عددا ً كبريا ً من
رجال الرشطة ومع ذلك كان هذا الحلم يراود مخيلة
الشيخ زايد ،رحمه الله ،حيث أخذ عىل عاتقه مهمة
استكامل هذا التأسيس لقوة الرشطة التي يجب أن
تكرب ملا لها من أهمية تضمن أمن الناس وانضباطهم
ومساعدتهم عىل تنفيذ وتطبيق القانون األمر الذي
جعل بعض اإلمارات األخرى تقتدي مبا أقدمت عليه
إمارة أبو ظبي يف تأسيس قوة الرشطة لديها .وعليه
فقد بدأت أوىل الخطوات األساسية والعملية .وقد
مرت رشطة أبوظبي مبراحل عدة تتلخص يف املرحلة
التي امتدت من التأسيس يف العام  1957إىل تاريخ
استالم الشيخ زايد ،طيب الله ثراه ،مقاليد الحكم يف
العام  ،1966ويف مرحلة البناء حتى العام1979ولتأيت
املرحلة الالحقة ،حيث دمجت رشطة أبو ظبي يف وزارة
الداخلية وذلك تزامناً مع قيام دولة االمارات .لتواصل
التقدم والتطور لتصبح مؤسسة أمنية عمالقة برجالها
وعتادها ومنشآتها التي نراها اليوم .
المواطنون في ذاك الوقت كيف تعاملوا
مع رجل يحمل بندقية حكومية ؟
مل يكن مواطنو اإلمارة يدركون ماهي الرشطة أو
يعرفون حتى الزي الخاص بها وكان الحاكم حينها
يعتمد عىل نظام ( املطارزيه ) وهم رجال حرس
خاص ميتازون بالقوة املدنية وخوض املهامت الصعبة
ومدربني عىل استخدام السالح بشكل جيد ،حيث

مهمتهم حامية النظام والحاكم وكان األمر مستهجناً
لدى الناس ،حيث اعتادوا أن يسريوا أمورهم بأنفسهم
دون تدخل رجال الرشطة أو األمن ،ونادرا ً ما كانوا
يشاهدونهم من قبل ،لذا كان إنشاء قوة الرشطة
باإلمارة أمرا ً مستغرباً وعىل سبيل املثال عندما كان
رجال الرشطة أو األمن وحرس الحاكم يتدربون عىل
السري النظامي كانت تلك الترصفات تجذب انتباه
الناس وكانوا يتجمعون لرؤيتهم ،وكان استعراض
موسيقى الرشطة يثري عجب واستغراب املواطنني حتى
املثقفني منهم امللمني بالقراءة والكتابة ،وكانوا يرون
ذلك حدثاً جديدا ً دخل حياتهم ويعترب إنشاء او قوة
رشطية يف إمارة ابو ظبي هي انطالق الرشارة األوىل
لبناء أوىل املؤسسات املحلية باإلمارة
ماهي المراحل والمسميات التي واكبت
إنشاء الشرطة في إمارة أبو ظبي ؟
عىل مختلف املراحل تغريت مسميات رشطة أبو ظبي
من دائرة الرشطة واألمن العام إىل قيادة الرشطة ثم إىل
املديرية العامة للرشطة ثم إىل اإلدارة العامة للرشطة
وصوالً إىل القيادة العامة لرشطة أبو ظبي.
من هي أول شخصية تولت مسؤولية
قياده الشرطة في إمارة أبو ظبي؟
مع أوىل خطوات التأسيس فقد توىل مسؤولية الرشطة
الشيخ سلطان بن شخبوط ،رحمه الله ،ثم الشيخ
مبارك بن محمد آل نهيان ،رحمه الله ،يساعده معايل
حموده بن عيل الظاهري رحمه الله حيث تم تعيني

الشيخ مبارك رئيساً لدائرة الرشطة واألمن العام
والجنسية والجوازات ويف العام  1968متت ترقيته إىل
رتبة لواء وتسلمه منصب قائد الرشطة واألمن العام،
وكانت تربطني بهم عالقة أخوة صادقة وحميمة ومعاً
عايشنا زمناً من التاريخ عملنا فيه سوية بكل تفان
وإخالص وكانوا من خرية الرجال يف عطائهم وانتامئهم
لوطنهم وأصحاب خلق وأخالق رفيعة يشهد لهم بها
القايص والداين ،رحمهم الله ،وكان لدور املغفور له
بإذن الله الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان األثر البالغ
يف تطوير وتأسيس قوة الرشطة املنظمة يف أبو ظبي
وإنشاء العديد من األقسام ومراكز الرشطة والرشطة
الحدودية .
كونكم شاهداً على مراحل تطوير المؤسسة
الشرطية ،كيف تنظرون إليها اليوم بقيادة
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؟

مهام بحثت يف مفردات وأصول اللغة لن أجد ما يفي
نجل الشيخ زايد ،رحمه الله ،سمو الشيخ سيف بن
زايد حفظه الله ورعاه ،فهو نعم الخلف لخري سلف،
وكيف ال يكون ذلك وقد نشأ وترىب يف مدرسة زايد
ونهل منه الفيض الكثري من مهارات وحكم وعادات
أبيه ،رحمه الله ،وأياً كانت شهاديت فهي مجروحة ،وكل
يوم كان ،رحمه الله ،زايد يكرب ،كان أبناؤه يكربون
معه ويتجاوزون السنني ونراهم اليوم رجاالً من القادة
األخيار غرس فيهم ،رحمــه الله ،عراقة اإلنسان
املكافح وعنفوان الرجولة وسخاء العطاء ،ونحن
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كرجاالت إمارة أبو ظبي نعتز ونفتخر أن سمو الشيخ
سيف بن زايد ،حفظه الله ،عىل رأس القاعدة الهرمية
لرجال الرشطة واألمن ،حيث أعامله سبقت أقواله مبا
يحلم ويطمح ويريد وأصبح قدوة يحتذى بها وسندا ً
للمواطن ولرجال األمن ،وهو مشهود له بانفتاحه عىل
الدنيا بعقل مستنري إىل جانب أخالق عالية يف ثقافة
العلم واألدب والتواضع ،وهي من ثقافة وإنسانية
املغفور له الشيخ زايد ،رحمه الله ،وليس مجاملة بل
كنت أملس ذلك عن قرب من خالل عالقتي وقريب
بوالد األمة وقائد مسريتها ،رحمه الله ،وقد استطاع
سمو الشيخ سيف بن زايد ،حفظه الله ،بحنكة القائد
املتمرس أن يرسم معامل دولة األمن واألمان لكل إنسان
عىل هذه األرض الطيبة والتي قادها بحكمة واقتدار
ولتصبح رشطة أبو ظبي إحدى أهم املؤسسات األمنية
يف العامل.
كيف ترون عالقة الشرطة مع المواطن
والمقيم في قطاعاتها الخدمية المختلفة؟
هذه العالقة كانت تختلف أيام زمان عن اليوم ،حيث
مل تكن للرشطة هيبتها مبعنى الكلمة وحتى أفرادها مل
تكن لديهم أساليب الحكمة وبعد النظر يف معالجة
األمور مبا يستلزم األمر من رؤية صائبة ،وهذا يعود
إىل الخمسينيات من العقد املنرصم ،أما اليوم فاألمر
مختلف كاختالف ماهية الشمس والقمر ،فقد وجه
الشيخ زايد ،رحمه الله ،أن تكون للرشطة مكانتها
االعتبارية بني الناس وأن تتمتع بحس املسؤولية
والسلوك الرفيع بني أفرادها وضباطها ،وهذا ما رسخه
الحقاً سمو الشيخ سيف بن زايد ،حفظه الله ورعاه،
فقّوى تلك الركائز بدعائم الثقافة األمنية يف مجاالتها
املختلفة ،فخدماتها كثرية وكل واحدة تستلزم أسلوباً
مختلفاً عن اآلخر يف التعامل مع الناس مبا يجعلها
مؤسسة أمنية لها ثقافتها الخاصة وأيديولوجيتها
املميزة تؤدي دورها مبا ينسجم وأحدث تقنيات
العرص الحديث فيكون بذلك رجل األمن والرشطة
خري مرضب لألمثال يف حسن الخلق والقوامة واإلدراك
الحيس ملهنته التي تنطلق من مبدأ (الرشطة يف خدمة
الشعب)  .وهذا ما حدث معي منذ أيام عندما كنت
أقود سياريت وأنا أتكلم بالهاتف الجوال وإذ برشطي
املرور يوقفني ويطلب أوراقي الثبوتية  .فقلت له هل
تريد مخالفتي يا ولدي  :فأجابني بحياء االبن ألبيه:
أنت يف مقام أيب سامحني لن أسجل املخالفة ولكن
أرجوك التقد السيارة وأنت منشغل بالهاتف الجوال .
كم هو رائع هذا األدب واللباقة املهنية وهذا مل يأيت من
فراغ بل من تعليامت تلقوها من رؤسائهم ويعملون
بها بكل إنسانية دون املساس بحقوق القانون ،ويف
املقابل املطلوب ومن الجميع دون استثناء االلتزام
بالقانون واحرتام سيادته وتقديم التقدير واالحرتام
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لرجال يوفرون لنا األمن واألمان لننعم بالراحة والهدوء
واالطمئنان فعندما ننام هم العني الساهرة التي ال
تنام.

المشي النظامي
وموسيقى
الشرطة يثيران
استغراب
المواطنين في
الماضي

وماذا يطلب المواطن اليوم من
سلك الشرطة ؟
أهم ما يطلبه املواطن من رجل األمن والرشطة هو
التعامل الحسن مع حفظ كرامة وإنسانية اإلنسان
وأن يكون منطقياً يف تعامله مع الناس ،وخري الكالم (
كلمة طيبة كشجرة طيبة ) .ويف هذا الصدد تقوم وزارة
الداخلية متمثلة برأس هرمها وقيادتها الفريق سمو
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية بدور جبار يف حامية الوطن
وللوطن واملواطن ،وكل ذلك لينعم الناس باألمن
واألمان عىل هذه األرض الطيبة.
ونحمد الله -عز وجل -أن َم َّن علينا بنعمة األمن
واألمان ،وذلك بتوجيهات القيادة العليا واملسؤولني
والقامئني أصحاب املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ،فهم
رجال القانون ورجال العدالة نثق بهم ونشد عىل
أيديهم «ال تبخلوا بعطائكم ونحن لن نبخل بتقديركم
واحرتامكم» .

مسيرة قائد
الجريمة
قصص

العدد (  ) 11أغسطس 2013

37

دراسات

معايير الجودة في العمل الشرطي حول العالم

فعالية العمل الشرطي
في حل مشكالت المجتمع ()2-2

أشرنا سابق ًا إلى تزايد االهتمام الجماهيري بدرجة كبيرة بالعمل الشرطي الذي يخدم المجتمع ،األمر الدي ولد ضغوط ًا مكثفة
إلجراء تقييم سريع لمدى فعالية المجتمع ،وقد أدى ذلك إلى ظهور عدة معايير تركز على قياس نتائج العمل الشرطي ،حيث
تم العمل بها في أغلب إدارات الشرطة في الواليات المتحدة األمريكية ،وتتمثل في خمسة معايير في حل المشكالت ،ورضاء
المجتمع ،وتكرار العمل ،وتنحي الجريمة ،ومؤشرات األحياء ،ونظر ًا ألننا استعرضنا في عدد سابق المعايير من األول لغاية الرابع،
فإننا نستعرض في هذا العدد المعيار الخامس وبقية الموضوع على النحو التالي:
الدكتور  /محمد أحمدعبدالرحمن  -رئيس قسم التعريب والمستحدثات الشرطية –
إدارة الجودة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة دبي

مؤشرات األحياء:

عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،أصبحت الرشطة
أكرث استعدادا ً لالعرتاف مبا يواجهها من قيود يف
مواجهة الجرمية ،وقد
بدأ رجال
ا لرش طة
يف
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الحديث عن الجرمية والعنف يف إطار الظروف التي
متر بها األحياء ،وظروف التعليم والعوامل االقتصادية
وغريها من العوامل السكانية املوجودة أو غري
املوجودة يف األحياء التي تعاين مشكالت كبرية ،بيد أن
أغلب إدارات الرشطة مل تبدأ بعد يف النظر بعني
هذه الظروف كإجراء ميكن أن يسهم يف
الحد مام تعانيه هذه األحياء من
مشكالت .
ومن حسن الحظ أن
بعض أجهزة الرشطة قد
بدأت بالفعل يف النظر
إىل هذه العوامل ملعرفة
مدى تأثري املبادرات التي
استهدفت مشكالت األحياء،
ومن األمثلة عىل ذلك مظهر
الحي ،فتأسيساً عىل
نظرية (النوافذ

املكسورة) بدأت إدارات الرشطة – من خالل التعاون
مع أجهزة الحي األخرى ،التابعة للقطاعني العام أو
الخاص – النظر يف إدخال تغيري عىل األسلوب الذي
يعتربه الحي أحد اآلثار اإليجابية لجهودهم مجتمعة،
ذلك أن أي تحسن يف مظهر الحي ميكن ترجمته إىل
خوف أقل من الجرمية أو إىل زيادة يف قيمة املمتلكات،
وهام عنرصان ميكن قياس كل منهام .
ومن منظور رشطي ،ماهي قيمة املرشوعات الجديدة
أو التي يتم التوسع فيها داخل الحي؟ هل ميكن أن
تساعد فرص العمل الجديدة يف تحويل أفراد الحي
من النشاط اإلجرامي إىل االنخراط يف أعامل مرشوعة؟
هل تسهم حركة املشاة أو السيارات مع املرشوعات
الجديدة يف خلق شوارع آمنة؟ هل ميكن أن تؤدي
مشاركة الرشطة يف بعض الربامج أو تبنيها لبعض
السياسات إىل االرتقاء مبستوى الحي أو دعم هذه
املرشوعات؟ هل ميكن استخدام الترسب من املدرسة
كمعيار لقياس أداء الرشطة؟ هل ميكن اعتبار الزيادة
يف إشغال الوحدات السكنية بالحي الذي بذلت فيه
الرشطة جهودا ً لحل مشكالته مؤرشا ً إيجابياً لفعالية
العمل الرشطي؟ ال شك أن اإلجابة عىل هذه االسئلة
تتوقف يف جزء منها عىل مدى ما قدمته الرشطة من
مبادرات مع املجتمع لحل مشكالته ،إال أنها ميكن أن
تتيح رؤية أعمق ملدى فعالية العمل الرشطي
باملقارنة بالعديد من املقاييس التقليدية
األخرى التي سبق استخدامها .
تضع برامج التقييم الذايت
آليات لرصد نتائج
وتصيغ
التقييم
مناذج معينة لتلبية
هذه الغاية ،غري أنه
غالباً ما توجد اختالفات
يف النتائج بني محكم وآخر
تبعاً لطبيعة فهم املوضوع أو
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تأسيس ًا على نظرية
(النوافذ المكسورة)
بدأت إدارات الشرطة
من خالل التعاون مع
أجهزة الحي األخرى
إدخال تغيير على
أسلوب العمل مما
أحدث آثاراً إيجابية
لجهودهم مجتمعة

أهداف هذا البرنامج
متابعة قياس
مستوى األداء،
إبراز اإلنجازات ،توفير
قاعدة بيانات ،اطالع
القيادة بشكل دوري
على مستوى األداء،
وإحداث قفزة نوعية
لتطوير األداء األمني

املعتقدات السابقة لدى املحكم ،ومن قبيل ذلك درجة
التوقع التي كونها املحكم عن الدائرة أو املؤسسة فيأيت
حكمه متأثرا ً بتوقعه ،وهذا أمرطبيعي طاملا كانت
االختالفات بني املحكمني يف حدود معينة ،ويف ظل ما
يجب توافره من الحيدة واملوضوعية والتجرد .
ويف نهاية عمليات التقييم فإن لجان التقييم تعد
تقريرا ً شامالً يعكس الحالة الحقيقية للدائرة ويرصد
مدى التقدم أو اإلخفاق يف مامرسة األعامل ،ويعد
هذا التقرير مرآة عاكسة لحالة الدائرة وصورة واضحة
أمام قياداتها العليا ،وعىل ضوئه تصاغ الخطط املرحلية
وتتخذ القرارات التطويرية الالزمة لالستمرار يف
عمليات التحسني والتطوير ومعالجة األولويات .
نموذج شرطة دبي للتقييم الذاتي

باإلضافة إىل مشاركة رشطة ديب الفاعلة يف برنامج
ديب لألداء الحكومي املتميز بكل فئاته ،ومن منطلق
القناعة الراسخة بأن أول باب للولوج إىل مراحل
التطور ألي منظمة هو املصداقية يف رصد ما يتعني
تطويره من خدمات ،ونظرا ً ألهمية قياس مستوى
األداء كخطوة هامة تسبق أي تطوير انطالقاً من أنه
الميكنك أن تطور ما ال تسطيع قياسه ،فقد وجه معايل
القائد العام لرشطة ديب بإدخال ثقافة التقييم الذايت
لألفراد برشطة ديب وأمر بإطالق برنامج (رصد) لقياس
مستوى األداء برشطة ديب.
برنامج رصد لقياس مستوى األداء
بشرطة دبي

خروجاً عىل املألوف يف اتباع أساليب التقارير الوصفية
والرشوحات التوضيحية ملادة التقييم ،فإن برنامج
(رصد) لقياس مستوى األداء يتخذ أسلوباً رقمياً
مستحدثاً من خالل مجموعة من املعايري املحددة
والتي تغطي أهم جوانب ومناحي العمل من مختلف
اإلدارات العامة واملراكز فيام يتعلق مبهام اإلدارة
واإلرشاف والشؤون اإلدارية والتخطيط ونظم العمل

واملبادرات اإلبداعية واإلنجازات وإدارة املوارد البرشية
واملالية وأخريا ً اإلنجازات التخصصية التي تتميز بها
كل إدارة عامة عن غريها بحيث تتوىل جهات الرصد
يف اإلدارات العامة واملراكز استيفاء البيانات املطلوبة
للربنامج عىل أسس رقمية بحتة .
أهداف البرنامج

باإلضافة إىل األهداف العامة للتقييم الذايت فإن رشطة
ديب تهدف من وراء هذا الربنامج إىل تحقيق ما ييل-:
 متابعة وقياس مستوى األداء يف اإلدارات العامةومراكز الرشطة.
 إبراز اإلنجازات واملساهامت واإلبداعات التطويريةيف كل إدارة عامة أو مركز عىل حده .
 توفري قاعدة بيانات إحصائية عىل أسس علمية أمامقيادات اإلدارات واملراكز للمساعدة يف دعم اتخاذ
القرار عىل ضوء النتائج .
 إطالع القيادة العليا بشكل دوري عن مستوى األداءبرشطة ديب بشكل عام .
 إحداث قفزة نوعية يف مجاالت تطوير األداء األمني .مزايا البرنامج

 يخترص زمن اإلعداد والتقييم والتحليل. ميكن اإلدارات العامة واملراكز من تقييم أدائهابنفسها.
 يعتمد عىل األسلوب الرقمي وبالتايل عدم الحاجة إىلالرسد أو الرشوحات.
 يوحد أساليب العمل يف كافة اإلدارات العامةواملراكز.
 يساعد املحكمني عىل إجراء التحكيم الدقيق للربنامج. يتم تطوير املعايري سنوياً مبا يتناسب مع النتائجاملحققة.
آليات عمل البرنامج:

 -يتم استيفاء البيانات املطلوبة لكافة معايري الربنامج

بشكل ربع سنوي خالل عامي  2000و  2001يف نهاية
األشهر مارس ،يونيو ،سبتمرب ،وديسمرب.
 يتم تقييم النتائج وتحليلها من قبل اإلدارات العامةواملراكز ذاتها.
 تتوىل إدارة الجودة الشاملة علميات التقييم العاموتحليل الناتئج ومقارنتها بنتائج تقييم الوحدات
الداخلية ورفعها إىل مجلس الرشطة األعىل.
التقييم والتحليل

من منطلق القناعة بأن أي عمل البد له من آلية
تضبط حركته ،فقد تم إعداد دليل تقييم وتحليل
الربنامج بهدف توفري آلية ضابطة ومساعدة للمقيمني
واملحللني .
وحيث إن برنامج (رصد) يهدف إىل تحقيق قفزة
نوعية يف مجال تطوير األداء برشطة ديب بشكل عام،
وأن تسجيل البيانات ورصدها ليس هو الغاية من
وراء التقييم الذايت برمته ،فإن من الرضوري الوصول
إىل القياس الصحيح لتسهيل عمليات التقويم الالزمة
لبلوغ األهداف املنشودة .
ففي مجال التقييم تم إعداد الدليل وفقاً لقاعدة (فعل
الرشط وجواب الرشط) يف منح الدرجات بحيث يتفق
كافة املقيمني عىل نفس الدرجة لذات املعيار .
الخالصة:
وضعت رشطة ديب منوذجها الخاص للتقييم الذايت
لتقييم أعامل وحداتها الداخلية وقياس مستوى أدائها،
والذي يتميز بالجوانب املستحدثة التالية -:
اتباع األسلوب الرقمي يف رصد البيانات لتقليص ساعات
العمل.
تاليف عيوب التحكيم املتمثلة يف الفروق يف الدرجات
بني محكم وآخر بحيث ترصد الدرجات لكل معيار.
إمكانية االستغناء عن التحكيم البرشي واالعتامد عىل
التحكيم اإللكرتوين يف مرحلة مستقبلية قادمة.
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العقيد أحمد عيسى  :مركز شرطة المنيعي الشامل ..

«صرح أمني يمتلك كافة مقومات النجاح»
يد أحمد عيسى
أكد العق
كز شرطة المنيعي
رئيس مر
الخيمة،
برأس
الشامل
ص ومتابعة اللواء
مدى حر
يخ طالب بن صقر
سمو الش
قائد عام شرطة
القاسمي
مة على سير العمل
رأس الخي
فة إداراته وأقسامه
األمني بكا
عتبرًا أن ذلك ساهم
وأفرعه ،م
قاء بآليات العمل
في االرت
أفضل التطبيقات
واعتماد
الخدمات
في
العلمية
للجمهور واالرتقاء
المقدمة
يق رضا الجمهور من
بها لتحق
ص زمن االستجابة
خالل تقلي
لوصول إلى مواقع
وسرعة ا
ضاء على السلبيات
البالغ ،والق
األهداف
وفق
كافة،
ية لوزارة الداخلية
االستراتيج
عامة لشرطة رأس
والقيادة ال
الرامية إلى تطوير
الخيمة
مني بما يتناسب مع
العمل األ
ستجدات الواقعة .
الم
إعداد  :المالزم أول زينب يحي المعز  /تصوير  :مصطفى إيبي

وعن معدالت الجرمية والحوادث خالل عام 2013م أكد العقيد أحمد عيىس أن
أرقام الجرائم والحوادث يف املنطقة انخفضت بشكل كبري باملقارنة مع العام املايض،
بفضل الجهود املبذولة والعمل الدؤوب من الضباط واألفراد العاملني باملركز
وأفرعه الخارجية التي أسهمت بشكل كبري يف فرض سيادة القانون يف املنطقة
عىل املستويات الجنائية واملرورية وخدمة املجتمع ،انطالقاً من السياسة الشاملة
لوزارة الداخلية يف تعزيز الكفاءة التنظيمية وتنمية قدرات العاملني عىل مرتبها
من الضباط وصف الضباط واألفراد عىل اختالف مناصبهم اإلدارية ،كام أسهم
يف انخفاض معدالت الجرمية والحوادث اتباع أساليب التوعية مبختلف أشكالها،
باستخدام وسائل التأثري املبارش كوسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة،
وتفعيل الحمالت التوعوية امليدانية من جهة ،واستعامل أساليب الضبط والردع
عندما تقتضيها الحاجة .
حيث قام املركز بالتعامل مع  80بالغاً جنائياً تنوع ما بني رسقات ومفقودات
ومشاكل الخدم وغريها ،بينام تعامل املركز مع  223حادثاً مرورياً متنوعاً ،وقد
شارك املركز بـ  15فعالية مجتمعية تنوعت ما بني التربع بالدم وتنظيم محارضات
توعوية لطالب املدارس حول العديد من الظواهر السلبية التي يجب االبتعاد
عنها ،وذلك عىل أكفأ مستوى من الكوادر البرشية التي يتم تدريبها بشكل دوري
لرفع كفاءتها وخرباتها املهنية ،حيث تم تنسيبهم لـ  148دورة تخصصية مختلفة .
بينام تم تسجيل  119بالغ جنايئ خالل العام املنرصم 2012م ،كام تم التعامل مع
 233حادثاً مرورياً متنوعاً ،وأشار العقيد أحمد عيىس إىل أن املركز الذي تم تشييده
عام 2006م ويبعد حوايل  130كم ويغطي مساحة  866كم 2ويخدم ما يقارب عىل
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 25ألف نسمة من املواطنني واملقيمني مبختلف مناطقه مثل رافاق ،وادي براق،
وادي طوى ،الحويالت ،شوكة ،وادي أصفني ،وادي العجييل ،وادي القور ،وادي
براق ،صخيرب ،وادي صفني ،كدرة ،يقدم خدمات متنوعة ما بني أمنية ومرورية
واجتامعية ،حيث يقوم املركز بتكثيف الدوريات إلحكام السيطرة األمنية وتطبيق
القواعد املرورية بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية هادفة لزيادة الوعي األمني لدى
أفراد املجتمع وتحسني التصور الذهني لديهم عن الرشطة وأهمية الدور الذي
تقوم به يف حفظ األمن وتطبيق القانون وسيادة النظام .
كام يضم املركز الشامل عددا ً من األفرع والنقاط الخارجية له ،كفرع مركز رشطة
كدرة ،وفرع مركز رشطة أم الغاف ،ويتضمن فرع التحقيق والبحث الجنايئ ،وفرع
املرور والدوريات ،وفرع الحراسات ،وفرع املعلومات األمنية ،وفرع الرشطة
املجتمعية ،وفرع الخدمات املساندة ،ووحدة خدمة املتعاملني .
وأكد رئيس مركز املنيعي الشامل أهمية الخطط املستقبلية التي من شأنها
اإلسهام يف تنمية البنية الحياة وتحديث خدماتها ملا لذلك من دور أسايس يف
توفري العيش الكرمية للمواطنني واملقيمني وضامن استدامتها لألجيال القادمة ،إذ
أن تطوير قطاع الخدمات يسهم بصورة مبارشة يف منو املجتمعات وتحقيق املزيد
من الرتابط االجتامعي ،حيث سيتم تفعيل عدد من الوحدات واألفرع باملركز
خالل الفرتة القادمة مثل وحدة العمليات ،وتسيري عدد من الدوريات األمنية من
بينها (ساعد) ،وزيادة عدد من الكوادر البرشية العاملة باملركز وأفرعه الخارجية،
وإدخال العديد من الخدمات املتطورة األخرى التي من شأنها إنجاز املعامالت
بالرسعة املمكنة .

سياسة الجودة
 mتلتزم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتطوير والتحسين
المستمرين لنظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة
الدولية( ،)ISO9001:2008والمتطلبات القانونية والتشريعية للعمل
من خالل المراجعة المستمرة لتحقيق األهداف وتقييم األداء وقياس
النتائج والحرص على تحقيق متطلبات المتعاملين وتجاوز توقعاتهم،
وتلتزم القيادة بما يلي:

 - 1حامية أمن اإلمارة وصون الحقوق وضامن الحريات بالتنسيق مع الجهات املختصة.
 - 2اإلرشاف عىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات الوقاية من الجرائم.
والحد منها للحفاظ عىل أمن وسالمة املجتمع يف اإلمارة.
 - 3تقديم خدمات متميزة وريادية يف املجاالت األمنية والجنائية واملرورية واملجتمعية.
 - 4التنسيق والتعاون مع القيادات واألجهزة األمنية باإلدارات األخرى.
 - 5تعزيز الرشاكة املجتمعية ،واملشاركة يف الفعاليات واملناسبات الوطنية.
 - 6تطبيق أنظمة وزارة الداخلية الخاصة بالعمل الرشطي.
 mوتحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على العمل بروح الفريق
الواحد ،وتنمية قدرات ومهارات العاملين في القيادة وتشجيعهم
على التطوير الذاتي ،وتهيئة بيئة مالئمة ألداء واجباتهم بالشكل
المطلوب.
 mوتلتزم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بضمان نشر سياسة
وثقافة الجودة لكافة العاملين لديها بما يضمن تقديمهم لخدمات
متميزة.

مسيرة قائد

الشيخ محمد بن حمد الشرقي

حاكم الفجيرة السابق ..

بصماته شاهدة على قيام االتحاد
يعتبر الشيخ محمد بن حمد
الشرقي حاكم الفجيرة
السابق – يرحمه اهلل  -أحد
اآلباء المؤسسين التحاد دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،
بتوقيعه على دستور الدولة
ومساهمته مع أخوانه الحكام
في وضع لبنات هذا الصرح
االتحادي الوحدوي  ،فظلت
بصماته شاهدة على ذلك
اإلنجاز الفريد الذي تأسس
بدعم الحكام وإرادة الشعب.
وفي هذا العدد نغوص في
سيرة سموه – يرحمه اهلل – بعد
أن أدى األمانة على أكمل وجه
ليستلم الراية من بعده خلفه
صاحب السمو الشيخ حمد بن
محمد الشرقي.
إعداد  :وليد الشحي

إمارة الفجرية قدمية قدم التاريخ ،وصخورها تحمل
القصص والحكايات ،ويقال إن تاريخها الحديث بدأ
منذ عام  1808م حني بنى الشيخ محمد بن مطر زعيم
الرشقيني قلعته وبنى حولها املدينة القدمية ،فخلفه
الشيخ عبد الله  ،ثم جاء بعدهام الشيخ حمد بن عبد
وسع حدود اإلمارة ،ثم جاء الشيخ سيف
الله الذي ّ
بن حمد لتنتقل السلطة بعده ألخيه الشيخ محمد بن
حمد الرشقي الذي شارك يف تأسيس دولة اإلمارات.
لقد كان سموه من اآلباء األوائل الذين تركوا بصامت
حية شاهدة عىل عظمة اإلنجاز  ،وظلّوا أمناء عىل
العهد حتى وافتهم املنية.
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نسبه ونشأته

والده الشيخ حمد بن عبد الله الرجل القوي ذو الهمة
العالية  ،وجده ألمه هو محمد بن يعرب بن أحمد
بن سلطان .نسبه عريب أًصيل يرجع إىل فهم بن مالك،
وينحدرون من األزد.
من هذه القبيلة الكرمية ،ووسط أحداث كثرية كانت
تدور يف املنطقة ،ولد الشيخ محمد بن حمد الرشقي،
وفتح عينيه عىل بدايات تحول محورية كان يخوضها
والده الشيخ حمد بن عبد الله الذي قام بجهد كبري
لتأكيد استقالل اإلمارة ،وهو ما حدث بعد فرتات من

االضطراب وعدم االستقرار عانت منها كثريا ً.
توليه الحكم في اإلمارة

توىل -رحمه الله  -مقاليد الحكم يف إمارته عام ،1942
وظل حاكماً لها حتى وفاته يف  18سبتمرب عام ،1974
ليخلفه ابنه صاحب السمو الشيخ حمد ابن محمد
الرشقي.
رؤيته وسنوات حكمه

أدرك سموه أن ثروة إمارته الحقيقية يف إنسانها وليس
يف نفطها  ،وقد عمل جاهدًا يف تسخري النفط من أجل

مسيرة قائد

بناء اإلنسان القادر عىل خدمة وطنه ،وإكامل املسرية
بالعطاء واإلنجازات نحو املزيد واملزيد  ..فالنهضة
كانت يف رأي سموه طريقًا ال يعرف قمة وال نهاية.
فكانت من هذا املنطلق خطواته املتالحقة يف دعم
ركائز التعليم يف إمارته  ،ففي عام  1961أمر بإنشاء
أول مدرسة ابتدائية وضمت نحو  90طال ًبا  ،وكانت
هذه املدرسة مجرد خطوة أوىل عىل طريق النهضة
العلمية الشاملة يف اإلمارة ،
كام اهتم سموه -رحمه الله -بصحة مواطنيه  ،فافتتح
أول مستوصف طبي يف اإلمارة عام  1969م  ،ومن ثم
افتتح مستوصفًا آخر يف دبا  ،داللة عىل اهتاممه الكبري
بهم ،مام عزز من حب مواطنيه له.
ويف العام نفسه 1969م صدر القانون رقم واحد
ونص القرار عىل تأسيس مجلس بلدي يعني بتقديم
الخدمات للمواطنني من شق طرق وتنظيم شوارع
ومحال تجارية ومراكز عامة ،وإنارة شوارع ومراقبة
حسن
محال الخضار واألسامك واللحوم ،وغري ذلك مام ّ
من ظروف العيش يف اإلمارة.
ويف  20مايو  1969م تم إنشاء أول محكمة رشعية ،ويف
صيف تلك السنة تم إنشاء املكتبة العامة  ،باسم خالد
بن الوليد  ،وقد صارت بعد تطويرها قبلة لطلبة العلم
والباحثني يف شتى االختصاصات.
سياسته الخارجية

كانت سياسته الخارجية -رحمه الله -تنطلق من
مبادئ العروبة واإلسالم ،وتسعى ملد جسور التعاون
والرشاكة مع محيطه العريب اإلسالمي  ،ويجدر أن نشري
هنا إىل شهادة الدكتور سيد نوفل األمني العام املساعد
لجامعة الدول العربية الذي يقول:

"يف الخامس والعرشين من مارس لعام  1965م
حني كنت يف دمشق يف مهمة رسمية ،زارين الشيخ
محمد بن حمد الرشقي حاكم الفجرية  ،وكان مير
بدمشق يف طريقه إىل أداء فريضة الحج  ،ووجدتها
فرصة مواتية ،فحدثته عن مرشوعات التعاون الفني
يف إمارته واستعداد الجامعة لتنفيذها  ،ورجوته أن
يُزودين برسالة تتضمن موافقته عىل البدء يف تنفيذ
هذه املرشوعات ،وتقبل األمر قبولاً حس ًنا ،وزارين يف
اليوم التايل طبقًا للرتتيب الذي أعددته معه ،وقدم يل
الرسالة اآليت نصها :
السيد األمني العام لجامعة الدول العربية
بعد التحية واالحرتام
يرسين أن أبعث إىل سيادتكم مرح ًبا مبساعدة جامعة
الدول العربية التي تنوي تقدميها لنا ونشكركم عىل ما
أبديتم لنا من عطف واهتامم زائد  ،ونسأل املوىل عز
وجل أن يوفق الجميع إىل ما فيه الخري.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام
أخوك املخلص
محمد بن حمد الرشقي
حاكم الفجرية وتوابعها
ولن ينىس التاريخ يو ًما الجهود الهائلة التي بذلها
سموه مع إخوانه الحكام يف إقامة رصح هذا االتحاد
املجيد الذي أدهش القايص والداين ،وكان ترجمة
حقيقية لحب عميق يرسي يف دماء هؤالء القادة
العظامء ألبنائهم ووطنهم.
وضع سموه كل اإلمكانيات والجهود الالزمة إلمتام
الحلم  ،وقد كان من أشد املتحمسني له وذلك لوعيه

بأهمية توحيد الجهود يف املنطقة ملواجهة التحديات
املستجدة بعد الجالء الربيطاين  ،فوضع يده بيد
إخوانه حكام اإلمارات ،وتعاهدوا عىل تحويل الحلم
إىل حقيقة  ،فكان لهم ذلك.
الخاتمة

غاب جسده ،وبقيت أفعاله الخرية ،مل ميتد به العمر
ملعايشة النهضة العارمة التي تعيشها البالد ،ومل يسعد
مبا حققه مع إخوانه حكام اإلمارات  ،فقد وافته املنيـه
بعد ثالث سنوات من يوم اإلعالن عن االتحاد يف لندن،
حيث سافر للعالج هناك.
لقد ترك -رحمه الله -ذكرى لرجل قال وفعل ،وكان
الوطن واملواطن يف قمة أولوياته  ،فشهد له العامل
بذلك  .وقد أعلن الحداد عىل روحه الطاهرة لسبعة
أيام ،وعطلت الدوائر الحكومية ليومني ،وشهد جنازته
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
 رحمه الله  -وإخوانه مؤسسو االتحاد إىل جانبشعبه الذي بكاه كث ًريا حزنًا عىل رحيل أحد رجاالت
االتحاد.
رحم الله فقيد الوطن واألمـة وغفر له ،وأسكنــه
فسيح جناته  ،كام كان رحيماً بشعبه  ،محبًا ألرضه
 ،عزيز النفس  ،ال يرىض املهان وال يقبل إال األفضل
ألرضه وشعبه.
المراجع والمصادر:

 املوسوعة اإللكرتونية لدولة اإلمارات العربيةاملتحدة. اإلمارات من القبيلة إىل الدولة  ،الدكتورة فاطمةالصايغ.
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مقاالت

تقييم الوضع الحالي
يعتمد على قاعدة سليمة من البيانات

بمناسبة احتفاالت اليوم العالمي
للمكافحة

المخدرات نعش
طائر بمستقبل

الشباب واإلدمان
يعجل النهاية

وباء يهدد العالم بمخاطر تفوق
باتت المخدرات
ً
جسامتها ما أحدثته الحروب التي دارت في أنحاء
العالم على امتداد العصر الحديث مجتمعة دون أدنى
مبالغة .بل إن بعض الخبراء والمراقبين يؤكدون أن
المخدرات هي أخطر ما واجهته البشرية على امتداد
تاريخها الماضي والحاضر،لدرجة أن أطلق عليها
البعض (طاعون العصر) ،أو يختصر بـ(آفة) تلتهم
األخضر واليابس بامتداد الكرة األرضية ،ألن اإلدمان
على المخدرات أو العقاقير المخدرة ،هو الوباء الوحيد
الذي يقبل عليه (كراهية) المبتلون به رغم علمهم
المسبق أنهم يسيرون إليه ركض ًا حتى الموت المحقق
ال أم آج ً
الذي ينتظرهم عاج ً
ال ،ويخلف وراءه مصائب
ومشاكل ودمار ًا الحصر له على كافة األصعدة ـ الصحية
والنفسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية ـ إن لم
يبادروا بالتعافي والعالج (اآلن وليس غد ًا).
إعداد  :لطفي الجويني
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من األهمية تناول (تقييم الوضع الحايل) ،لظاهرة تعاطي وإدمان املخدرات ،والجهود
الوقائية والعالجية يف املراكز الوطنية للتأهيل ،ضمن سياق أهداف اسرتاتيجية رامية إىل
تقليل العرض وخفض نسبة الطلب عىل املخدرات« .فالتقييم الرسيع للوضع الحايل هو
وسيلة جمع بيانات متعددة املصادر واملناهج» ،تستخدم مجموعة من الوسائل لجمع
البيانات النوعية والكمية من مصادر مختلفة ،وذلك يف جهد يهدف إىل فهم الطبيعة،
املقدار واالتجاهات الخاصة بتعاطي املخدرات ،والخاصة كذلك بالهياكل والخدمات
القامئة (أو غري القامئة) ملعالجة تلك املشكالت ،ومن ثم وضع التوصيات بالوسائل
املناسبة للتعامل مع املوقف.
ويستخدم (تقييم الوضع الحايل) كالً من البيانات الثانوية املتوافرة (مثال :أعداد أو
كميات ضبطيات املخدرات ،أعداد املقبوض عليهم ،التغريات يف أسعار املخدرات،
التغريات يف أنواع معينة من الجرائم املرتبطة بتعاطي املخدرات ،عدد املتصلني بخطوط
املساعدة الرسية ،والذين يطلبون العالج ،وعدد الوفيات الناجمة عن تعاطي املخدرات،
وما إىل ذلك) ،والبيانات الرئيسة التي يتم الحصول عليها أثناء مناقشات الفرق البحثية،
ومن املبلغني الرئيسيني وعن طريق املقابالت والحوارات املبارشة مع مستخدمي
ومرتهني املخدرات الذين يتم الوصول إليهم عن طريق الطرق البحثية ،ويف مراكز
العالج ،والسجون أو املنشآت اإلصالحية األخرى ،وكذلك املعلومات التي يتم الحصول
عليها من قبل جمع املعلومات األولية التي ال يتم تسجيلها مثل اإلصابات الناتجة عن
تعاطي املخدرات.
األهداف

إن (تقييم الوضع الحايل) يهدف إىل توفري حقيقة -مطلقة  -حول املوقف ،وإمنا ينبغي أن
يقدم ملحة دقيقة وكافية ملساعدة وتهيئة صناع القرار التخاذ اإلجراءات املناسبة .ويوثق
التقييم املشكالت واالستجابات املقرتحة لها ،االحتياجات واملوارد املتاحة ،املبادرات
الخاصة باملامرسات املثىل ،والدروس املستفادة ،ويهدف إىل ربط النتائج بخطط التدخل،
مام يربز أهداف دراسة (تقييم الوضع الحايل) ،وتقدير حجم وعبء األمراض الناتجة
عن املخدرات داخل املجتمع ،والدعوة إىل وضع أولويات لالستجابة ،وتخطيط وتدقيق
موارد املعلومات بهدف تطوير نظم معلومات مستدام حول املخدرات ألجل تعقب
ورصد التغريات يف وضع اإلدمان وتعديل أو إعادة التأكيد عىل التدابري الحالية ،وتقييم
البنية التحتية الوطنية للموارد من أجل رصد االستجابات القامئة وغري القامئة ومراجعة
القوانني والترشيعات الحالية الخاصة باملخدرات.
كام أن األمر يعتمد عىل قاعدة بيانات لصياغة االسرتاتيجية الوطنية للتوافق مع
املتطلبات املحلية ،وتطوير خطة عمل وطنية .وينبغي أن تكون عملية جمع البيانات
مرتكزة عىل معايري علمية ،وأن تكون البيانات يف حينها وثيقة الصلة باحتياجات واضعي
السياسات ومقدمي الخدمات ،واالرتقاء بجودة البيانات للمقارنة مع املستوى الدويل،
عىل أن تركز عىل عدد محدود من املؤرشات ومجموعة البيانات الرئيسة املتعلقة
باألولويات القابلة للتنفيذ ،يجب أن تخضع املؤرشات الرئيسة باستهالك املخدرات إىل
التحليل املالئم قبل الخروج باستنتاجات اسرتاتيجية ومراعاة دمج البحوث النوعية
والكمية ،باإلضافة إىل املعلومات األوسع حول السياق ذي الصلة.
إن املقاربات متعددة املناهج واملصادر ذات فائدة خاصة يف عملية جمع وتحليل
البيانات حول استهالك املخدرات وعواقبه ،وينبغي أن يتم جمع البيانات وفق أسس
علمية ومنهجية صحيحة ألجل ضامن موثقيها وصحتها ،ويجب أن تكون املناهج متكيفة
ومتوافقة مع الثقافات والبيئات املختلفة التي سيتم التطبيق فيها ،وأن تكون عملية
جمع وتحليل وتبليغ البيانات قابلة للمقارنة قدر اإلمكان».

مقاالت
العالمات المبكرة
على تورط أحد األبناء في تعاطي المخدرات

جسور الحوار

وبداية نود أن نشري اىل أنه ليس بالرضورة أن يكون اإلبن متورطاً يف تعاطي
املخدرات  -ال قدر الله  -إذا تكاسل يوماً عن الذهاب إىل املدرسة أو إن تأخر
يوماً يف العودة إىل البيت أو بدر منه سلوك أو انفعال طاري .بل إنها فقط عالمات
تؤكد بعضها البعض ،وتؤكد أهمية املتابعة الجادة لألبناء ،ومحاولة سرب أغوارهم
وتفهمهم عن قرب وإقامة جسور الحوار والعالقة اإليجابية القامئة عىل الثقة
والرصاحة ،والدعوة إىل مزيد من التقرب إىل جيل األبناء وتفهم مشكالتهم وطريقة
تفكريهم وفهم اآلباء لطبائع وترصفات أبنائهم فهامً حقيقياً وموضوعياً وفهم أي
تغري يطرأ عىل ترصفاتهم وسلوكياتهم منذ وقت مبكر ومبجرد حدوثه دون انتظار
أو إهامل حتى تستفحل املشاكل وتصبح الحلول صعبة أو مستحيلة ،فقد يبدأ
املراهق معاناته مبزحة أو تجربة عابرة ،فقد أكدت الدراسات أن أكرث من  ٩٧ممن
أدمنوا املخدرات مل يكن لديهم تصور واضح وفهم دقيق ملا ميكن أن تؤول إليه
حالتهم الصحية والنفسية واالجتامعية واملادية.
تقليد الكبار

كام تشري الدراسات أيضاً إىل أن ما يزيد عن  % ٧٢منهم يف أكرث من دراسة تعاطوا
املخدرات ألول مرة ودخنوا السجائر من باب حب االستطالع وتقليد الكبار أو
رغبة يف اإلحساس الزائف بالرجولة .ومن ثم عىل اآلباء واألمهات مالحظة ما يطرأ
عىل حياة االبن من تغريات سلوكية ملحوظة ،وتغري عاداته املعروفة ،بدءا ً من
مواعيد أكله ونومه ،والتعرف عىل أصدقاء جدد بشكل مفاجئ  ،وامليل إىل قضاء
وقت أطول خارج البيت ،أو منعزالً يف غرفته ،وامليل إىل العزلة ،وتزايد طلب
املرصوف اليومي ،واختالق مربرات جديدة للحصول عىل املزيد من املال ،وتزايد
ادعائه القيام برحالت خارجية مع أقرانه للمبيت خارج املنزل ،وامليل إىل الكذب
والغش والخداع والتربير ،ثم اضطراب النوم ،واستقباله اتصاالت تثري الشك والريبة،
واالرتباك غري املربر ،وإهامل املظهر والنظافة الشخصية ،واعتالل الصحة العامة
أو الوهن ،وإهامل الدراسة ،والغياب املدريس ،والعزوف عن أي هوايات يحبها،
أو رياضة ميارسها ،وتجنب املشاركات االجتامعية ،وتغري لغة التعامل والتواصل
مع اآلخرين.
رائحة الغرفة

وقد يالحظ تغري رائحة الغرفة التي ينام فيها ،وقد تحتوي مالبسه أو خزانته املنزلية
أو سلة املهمالت أحيانا بقايا غريبة تثري الشك كالحقن البالستيكية أو علب أدوية
أوقصدير ووالعات السجائر الفارغة ،أو يوجد ثقوب يف مالبسه ،والحرص عىل
إغالق غرفته دامئا وال يسمح ألمه أو أخواته بالدخول لتنظيفها أوالعناية بها .ثم
امليل إىل االكتئاب وتقلب املزاج ،واحمرار العينني وقد يتجنب الشاب ذلك باقتنائه
لقطرات العني املضادة لالحتقان بكرثة ،بل أحيانا يضعها يف جيبه بشكل متواصل،
مع مالحظة الهزال العام لقلة تناوله الطعام ،أو الصداع املتكرر والدوخة وأحيانا
اإلغامء املفاجئ .ويف هذه املرحلة عادة ما مييل الفتى إىل عدم االكرتاث بالعرف أو
النظام والقيم ،بل يستبدلها بسلوكيات يظن أنها تفرض االحرتام له عىل اآلخرين
حتى لو كانت عىل حسابهم.
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النهر األحمر!!

آفاق

هناك عالمات أو إشارات مبكرة ميكن من خاللها أن يتعرف اآلباء واألمهات بأن أحد
األبناء قد تورط يف تعاطي املخدرات أو تناول العقاقري املخدرة.
وتؤكد اإلحصاءات تزايد عدد املدخنني بني الصبية واملراهقني رغم تزايد الوعي
املجتمعي بأرضار التدخني بشكل عام ،وهذه الفئة أكرث من غريها انجذاباً وتورطاً
يف سوء استخدام املخدرات أو العقاقري األخرى ،إما لحب االستطالع ،أو ميلهم إىل
تقليد الكبار دون أن يكون لديهم الوعي الكايف أو التحصني النفيس والرتبوي من
االنحراف أو اإلنجرار إىل ثقافة الجامعات الهشة أو املنحرفة من األقران يف مجتمع
تختلط فيه الثقافات والقيم إىل حد كبري .ويبدأ الصبي أو املراهق بالتدخني الذي
يعترب (بوابة اإلدمان) ،ثم مرحلة الغزل أو ما يعرف بسوء االستخدام والتعاطي
التي يوحله يف براثن اإلدمان .ويتساءل كثري من اآلباء واألمهات عن كيفية التعرف
عىل العالمات املبكرة التي تشري إىل تورط أحد األبناء يف تعاطي نوع من املخدرات.

هذا النهر منبعه الوطن العربي والعالم اإلسالمي وأصبح
جداول وتشعبات .أطلب من اهلل أن يجفف هذا النهر إنه
على كل شيء قدير.
حاولت تجنب الكتابة عن هذ الموضوع ونحن في شهر
رمضان المبارك وفي أجواء عيد الفطر ،ولكن وجدت شيئًا
في داخلي وألمًا يعتصرني من وقت آلخر ،وخاصة عندما
أجلس لوحدي وأشاهد القنوات اإلخبارية .أقول في نفسي،
هل دماؤنا أصبحت رخيصة إلى هذا الحد؟ وأصبح دم
اإلنسان العربي والمسلم وروحه بال قيمة .أرواح ودماء في
سوريا ،وأرواح ودماء في الطرق ،وأرواح ودماء في لبنان،
وأرواح ودماء في ليبيا ،واآلن أرواح ودماء في مصر وباكستان
وأفغانستان وبورما وغيرها .أنظر عيون المحيطين بهذه
األفواج من أطفال ونساء وشيوخ ويتامى وثكالى ،دمار هنا
وهناك رائحة الدم هي سيدة المكان بالرغم من المياه
التي تسكب لغسلها بواسطة خراطيم المياه القوية .ما
ذنب هؤالء القابعين في منازلهم ،ما ذنب هؤالء الذين
يبحثون عن كسره خبز في األسواق الشعبية ،ما ذنب هؤالء
األطفال األبرياء في مدارسهم ،وما عذر القتلة والمجرمين
والسفاحين من قتل هؤالء األبرياء الذين ال دخل لهم فيما
يدور من حولهم في دهاليز السياسات وغيرها؟ الشيء
الوحيد أن قاتليهم يستمتعون باستمرار بتدفق دمائهم،
ألنها سبيل العيش الوحيد لمجرمي العصر وسادتهم.
أتوجه إلى كل إنسان عربي ومسلم ،أتوجه إلى قادتنا
األوفياء لشعوبهم وأمتهم أن يقف الجميع وقفة رجل
واحد لحماية الدم العربي والمسلم قبل أن يتشعب هذا
النهر ويتجدول وال يسلم منه أحد.

عميد.م  /صالح سالم الشمالي

دراسات

تصور عالمي جديد لإلعالم:
ّ

«الهيكلة  ..والمضمون»

تعارف الناس في أرجاء المعمورة ،من أقصاها إلى أدناها ،على تسمية القرن العشرين المنصرم ،بأنه «عصر السرعة» ،ونحن اليوم
 في القرن الراهن  -أمام «عصر الثورة الصناعية الثالثة» ،و «عصر ثورة المعلومات» ،و«عصر تكنولوجيا االتصال» ،و»عصر القطبالتطور الهائل في كثير من وسائل االنتقال واالتصال ،كما يشهد هذا
الواحد» -كما يطلقون عليه-بل إن العالم يعيش اليوم مظاهر
ّ
القرن ثورة جبّارة غير مسبوقة في مجال االتصال السلكي والالسلكي ،بحيث صار بإمكان اإلنسان أينما كان أن يجلس إلى جوار جهاز
من أجهزة اإلذاعتين «المرئيّة والمسموعة» ،فتأتيه الصورة ويصله الصوت أو كالهما مع ًا بأسرع من لمح البصر ليذهب عقله مسلوب ًا
مفكراً بحقائق هذا العلم العجيب ،الذي يسلب األلباب ،ويسحر العقول!

إعداد  :وجيه حسن
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اإلعالم الخارجي استطاع
جذب المشاهد العربي،
وهذه حقيقة ال يمكن
تجاهلها أو القفز فوقها،
والبد من االعتراف بها
وتحليلها ومواجهتها
عصر المعلومات...عصر المعجزات

ولقد شهد العامل كلّه من أقصاه إىل أدناه عمقاً حقيقيّاً
يف «ثورة املعلومات» ،أو «ثورة اإلعالم» ،بحيث جاز
لنا أن نطلق عليه بجدارة «عرص انتقال املعلومات»،
أو «عرص الصورة والخرب» ،متاماً كام أطلق عليه آخرون
ألقاباً أخرى مثل «عرص التقنية» ،و «عرص الكمبيوتر»،
و «عرص الذ ّرة» ،كام أ ّن «عرص املعلومات» هو مفتاح
النمو االقتصادي يف القرن الحادي والعرشين ،وآخرون
قالوا مبلء أفواههم :إنّه «عرص املعجزات» بامتياز،
والسؤال الذي يتنامى يف هذه الحال هو« :هل إ ّن
عرص املعجزات هذا يقف عند ح ّد معينّ ال يتجاوزه؟
أم إن آفاق املستقبل تخبيء لنا ما هو أعظم وأدهش
وأجل ؟» ،ث ّم أمل يقل السري «وينستون رششل» (1874-
ّ
 ،)1965رئيس الحكومة الربيطانية األسبق (إمرباطورية
املستقبل هي إمرباطورية الفكر «املعلومات») ،وهذا
املبدأ صحيح من حيث املبدأ ،والخالف هو مبلغ
درجة الصحة ،ال مبدأ الصحة بح ّد ذاته! وهذا ينقلنا
إىل القول ،إ ّن مصادر املعلومات قد تعدّدت وتن ّوعت،
ونحن ال منتلك بع ُد آليات إنتاجها ،وال السيطرة
عليها أو االستفادة القصوى من استعاملها .فلم تعد
– كام نعلم – مؤسسات التعليم وحدها هي مصدر
العلم واملعلومات واملعرفة ،وال الكتب وال اإلذاعات
وال التلفزة ،وال (الكاسيت) وال الصحافة ،ولكن
كلها مجتمعة ،ومعها الضيوف الجدد( :الكمبيوتر،
واإلنرتنت ،والفيديو ،وامللتي ميديا ،والفاكس  ،)...وال
نعرف ماذا سيحمل لنا علم االتصال من ٍ
كل يوم،
جديد ّ
بل وكل ساعة.
التدفق اإلعالمي والثقافي

لقد أصبحت بالدنا العربية من خليجها إىل املحيط
جاذبة للتدفق اإلعالمي والثقايف من أوروبا وأمريكا
يف املقام األول ،ومل تلحظ األنظمة العربية مبكرا ً هذا

التدفق وأخطاره وتبعاته ،وتجاهلته خالل عقود عدة
منرصمة ،ومل تشعر به إال بعد انتشار التوابع الفضائية،
وتجاوز اإلرسال التلفزيوين واملعلومات الحدو َد من
دون إذن ،وبقوة وعمق وسهولة انسياب واضحة،
«وأدّى تركز تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف دول
الشامل الغن ّية ،إىل تح ّول دول الجنوب إىل سوق
تجسد يف زيادة اعتامد
لالستهالك اإلعالمي واإلعالينّ ،
دول الجنوب عىل الربامج اإلخبارية واملسلسالت
األخص األمريكية ،كام أدّى
واإلعالنات الغربية ،وعىل
ّ
إىل تدفق الثقافة املركزية الغربية واملعلومات بال
ضوابط ،ويف إطار تنافيس بحت»)1( .
اإلعالم وسيط التغيير

ويف هذا السياق ،هل بيننا من ينكر أ ّن اإلعالم – وهذه
حقيقة ال ِمراء فيها « -وسيط التغيري» ،فهو الذي
أي مجتمع ـ
يخلق وعياً عا ّماً لدى أفراد املجتمع ـ ّ
مبع ّوقات التقدم فيه ،وهو الذي يرشح ويبشرّ بالتغيري،
وكذلك فهو الذي ير ّوج ألفكار ط ّيبة معافاة :كاملساواة،
العنرصي ،إلخ
والعدالة االجتامعيّة ،وعدم التمييز
ّ
 ،...وهو (أي اإلعالم) ،وثيق الصلة بالسياسة وإدارتها
داخلياً وخارجياً ،وهو يف الوقت عينه واحد من آليات
التنمية الشاملة ،باإلضافة إىل تأثريه الخطري يف الجوانب
النفسية والثقافية والفكرية لإلنسان! و«اإلعالم أداة
جارحة ،إ ْن مل يخلص القامئون عىل استخدامه النيّ ِ
ات،
ويحسنوا االستعامل ،وباختصار فلقد غدا رضره أكرث
من نفعه ،وهذه حقيقة واقعة»)2( .
نظام عالمي لإلعالم!

لقد جاءت الدعوة تلو الدعوة إىل إيجاد «نظام عاملي
جديد لإلعالم» ،مشفوعة بأسباب تتمثل يف اختالل
حجم وك ّم األنباء واملعلومات التي يصدرها العامل
املتقدم ،ويو ّجهها إىل بلدان العامل الثالث عن طريق

«وكاالت األنباء» وسوى ذلك ،التي مل تكن تويل شعوب
أي أهمية ت ُذكر( ،بل مل يكن يعنيها من
العامل الثالث ّ
أخبار وأنباء تلك الدول سوى االنقالبات العسكريّة،
والحروب األهل ّية الدامية والطاحنة ،واالضطرابات
الداخليّة التي تحدث هنا وهناك وهنالك ،واألزمات
التي يتس ّبب الغرب نفسه يف صنعها ،والتخطيط لها،
و«فربكة» حيثياتها وعناوينها وأحداثها) ،حسب رؤية
الدكتور «مصطفى املصمودي» يف كتابه « النظام
العاملي الجديد».
من ألوان المعرفة اإلنسانية

واإلعالم مبفاهيمه العلم ّية املعارصة جديد عىل الفكر
واملامرسة العربيني ،والتحدي الذي يفرضه علينا عرصنا
الراهن ،هو استيعاب هذا اللون من ألوان املعرفة
اإلنسانيّة ،واالنتفاع به إىل أقىص ح ّد مستطاع ،إذ
أي خيار جدّي ملواجهة هذه االندفاعية
ليس هناك ّ
اإلعالمية ،سوى فهمها وهضمها واستيعابها ،وامتالك
املرشوع الخاص الذي ميكّننا من التعامل معها بإتقان،
من موقف نقدي ،يعرف كيف يحاور ،وكيف يستفيد،
وكيف يأخذ ما هو مناسب ،وكيف يعمل عىل تخفيف
اآلثار السلبية لهذه االندفاعية إىل أقىص ح ّد ُمستطاع،
ذلك أل ّن هذه االندفاعية ال متثل نهاية التاريخ – كام
يزعمون – بل هي ويف إحدى حاالتها ،واحدة من
لحظاته .و«اإلعالم ليس جديدا ً يف أصوله ووجوده ،إذ
لطاملا عرفه رجال السلطة يف العصور الغابرة ،ولكنه
جديد يف أسلوبه ،ويف مضمونه ،ويف مناهجه النظرية،
ويف تقنياته ،ونحن ال نستطيع الوصول إىل نهاية
املعرفة ،ولكننا نستطيع أن نخطو إىل األمام يف فهم
أي ظاهرة ..فنحن نستخدم املعلومات نفسها لخدمة
ّ
مصالحنا ،أو ضد مصالح بعضنا اآلخر ،فاملعلومات أكرث
مصادر القوة والسلطة «دميقراطيةً» ،لذلك نجد أن
فأي
احتكار املعلومات ،جزء من حيازة السلطة والقوةّ ،
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رصاع ينتظر البرشية حول املعلومات؟».)3( .
التخلف الفكري والثقافي

أما حمالت االحتكار والقوة والبغض والكراهية ،فهي
ٍ
تنصب ـ يف الغالب األع ّم ،ومن ٍ
شديد ـ عىل
أسف
ّ
العرب واملسلمني واألفارقة بالدرجة األوىل ،فاملسلمون
ـ حسب فلسفة ومنطق هذه الحمالت امل ُغرضة ـ
محكوم عليهم بالبالهة والبالدة واألميّة ،والتخلف
الفكري والثقايف ،أما السود ـ حسب زعم وادّعاء هذه
الحمالت ـ فال يزالون يقبعون يف رشنقة مرحلة ابتدائيّة
من مراحل تط ّور النوع اإلنسا ّين ،أما العرب حسب ـ
زعمهم الباطل ،ونظريتهم البغيضة ـ (فهم مخلوقات
دنيا ،وهم من سقط املتاع ،ال ترقى عن الحيوان إال
قليالً) ،حسب تعبري واتهام أحد الباحثني الغربيني.
وحيال كل هذا الجور والحيف ،وهذه االتهامات
املغرضة ،وهذه النظرة املفعمة بالكراهية والعدائية
واالستعالء ،فإ ّن من أهم الواجبات التي ينبغي أن
تتوىل وسائل اإلعالم يف بلدان العامل الثالث ـ والوطن
العريب يف املقدّمة منها

ـ تبصري شعوبها مبا لهم من حقوق ،والدفاع عن هذه
الحقوق املرشوعة يف املحافل الدوليّة ،وإشاعة روح
التعاون والعدل يف العالقات بني الدول كافة (واليوم،
فإ ّن املجتمع العريب بدأ يواجه عاملاً بال حواجز ،فُتحت
فيه الفضاءات كلها لوسائل االتصال ،وتدفق إعالم
دول العامل بعضها عىل بعضها اآلخر ،والسبيل الوحيد
للتعامل معه ،هو يف التحصني الداخيل اإليجايب ،ويف
تعزيز قدرة اإلعالم العريب هيكل ًة ومضموناً)(.)4
حواجز

تلك إذا ً هي «عدالة الغرب ،وثقافته ،وحضارته،
ونظرته الناقصة» ،وهذه هي األوصاف التي يرى أنها
الئقة بنا ،وتناسب شعوبنا ،بعد انقضاء عقود زمنيّة
من االستعامر بأشكاله املعروفة ،واستنزاف خرياتنا
وثرواتنا الباطنيّة وغري الباطنيّة.
َ
ضعف الخطاب العربي

ويف الواقع ،فإ ّن اإلعالم الخارجي قد
استطاع جذب امل ُواطن
العريب ،وهذه

حقيقة ال ميكن تجاهلها أو القفز فوقها ،إذ ال ب ّد
من االعرتاف بها ،وتحليلها ،ومواجهتها ،والكثري منا
يرى أ ّن انجذاب امل ِ
ُواطن العريب إىل املصادر اإلعالمية
الخارجية ،ال يعود إىل قوة هذه املصادر ،وتط ّور
خطابها اإلعالمي فقط ،بقدر ما يعود إىل «ضعف
الخطاب العريب» ،وسطح ّيته ،وبريوقراطيته ،ورسوخ
واطن الخلل فيه .كام أ ّن بيننا َم ْن يرى :أ ّن امل ِ
َم ِ
ُواطن
العريب يعيش اآلن لحظة انبهار باإلعالم الخارجي،
خاصة البث التلفزيوين الفضا ّيئ ،وهذه ـ كام يرى كثري
من الدارسني واملعنيني ـ ظاهرة طبيع ّية ،يُعتقد أنها
مؤقتة ،سوف يعود امل ُواطن العريب بعدها (وهذا ما
تؤكده األبحاث اإلعالم ّية العرب ّية امليدان ّية) ليبحث
عن أجوبة عن األسئلة املرتاكمة أمامه ويف ذهنه ،وعن
معالجات للقضايا التي ته ّمه ،وعن تغطيات للهموم
التي تشغله ،كام سيبحث عن صورته ،وعن ذاته،
وعن قيمه ،وعن عاداته وتقاليده ،وعن تراثه األصيل
يف املادة اإلعالم ّية عموماً ،والتلفزيون ّية خصوصاً ،التي
يُقبل عىل مشاهدتها .ومن هنا ،فإ ّن الوطن العريب
يستقبل القرن الحادي والعرشين ،وهو يواجه أزمة
معقدة ومتشابكة يف املجال اإلعالمي« .اآلن ،املستقبل،
قد وصل».
خطاب إعالمي ُمجهض...

و(يتمثل جذر األزمة ،يف أ ّن العرب يواجهون القرن
الراهن بخطاب إعالمي ُمجهض ،ولك ْن خاضع،
وتابع ،وهذا الخطاب عاجز عن أن يكون
وعاملي
قومي الحضور ،أو إنسان ّياً،
َّ
ّ
االمتداد ،كام يواجه العرب هذا القرن
بدون مرشوع إعالمي واضح متكامل
متّسق ،وبدون اسرتاتيجيّة إعالميّة
شاملة ،وبدون سياسات إعالم ّية
مدروسة ،وحتى بدون برامج
إعالميّة ملموسة وواضحة
ومحددة))5(.
ومام ال يختلف حوله
اثنان عاقالن ،أ ّن اإلعالم
يلعب دورا ً بالغ األهميّة
يف العالقات الدول ّية ،من
حيث إنه وسيلة اتصال بني
الشعوب ،أو أداة للتفاهم
واملعرفة بني األمم ،ويصبح
هذا الدور الذي يلعبه
اإلعالم أكرث أهمية وحسامً يف
العالقات الدولية الراهنة ،أل ّن
املجتمع الدويل ميلك اليوم ـ بفضل
االخرتاعات الحديثة ،واإلنجازات
التكنولوج ّية الضخمة ـ وسائل اتصال
بالغة التعقيد والرسعة ،متكّن من بثّ
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املعلومات عىل الفور بني مختلف مناطق الكرة
األرضيّة ،غري أ ّن ما ينبغي مالحظته أل ّول وهلة ،هو أ ّن
«نظام اإلعالم الدويل الحايل ،يتسم باختالل عميق بني
البلدان املتقدمة والنامية».
النظام الراهن لالتصاالت!

ومن خصائص هذا االختالل ،أ ّن البالد املتقدمة تسيطر
عىل دورة املعلومات من البداية إىل النهاية ،و(لك ّن
هذه السيطرة تؤثر يف النظام الراهن لالتصاالت ،فيام
بني الدول عىل األحداث ،أي وكاالت األنباء ،واإلذاعة،
والتلفزيون ،واألفالم ،والصحف ،واملجالت ،والنرشات،
والدوريات ،والكتب ،واملجالت املص ّورة واسعة
االنتشار ،وبنوك البيانات واملعلومات ،ومؤسسات
اإلعالن))6(.
نقص مقصود في المعلومات

ثم هل بيننا َم ْن ال يعرف أ ّن هناك نقصاً مقصودا ً يف
املعلومات عن البلدان النامية ،إذ تُنقل أخبار األحداث
الجارية يف البلدان النامية إىل العامل ،عن طريق وسائل
اإلعالم العاملية ،وكثريا ً ما تسعى الوسائل العاملية ،إىل
إظهار هذه املجتمعات يف صورة مجحفة( ،بأن تركز
عىل األزمات والشبكات واالضطرابات والتظاهرات..
إلخ  ..أو حتى تع ّرضها للسخرية) كام ورد « ..وإذا
أظهرت صحافة البلدان الصناعية مشكالت العامل
الثالث وإنجازاته وتطلعاته بصورة موضوعية ،فإمنا
يكون ذلك عىل شكل َمالحق ،أو أعداد خاصة تتقاىض
مقابلها مبالغ باهظة»)7( .
وبصورة عامة (فقد ورد يف تقرير اللجنة املستقلة
للتنمية العاملية لالتصاالت الذي نرش خالل شهر يناير
 ،1985تحت عنوان (السلسلة الناقصة) ،أن 75%
من مجموع وسائل االتصال ،التي عامدها الهاتف،
موجودة يف البلدان املص ّنعة))8(.
وميكن أن نشري إىل أنّه منذ أربعة عقود خلت ،كانت
رشكة ( )i.b.mللكمبيوتر هي أكرب رشكة كمبيوتر يف
العامل ،وكان لديها أجهزة كمبيوتر يف الواليات املتحدة
كل بقاع العامل،
األمريكية ،أكرث مام هو موجود يف ّ
واليوم مل تعد الواليات املتحدة تحتكر هذه الصناعة،
فقد توزّعت يف العامل من فرنسا إىل اليابان إىل بريطانيا
إىل الصني ،إىل دول أخرى عديدة .
قوانين السوق ..
قواعد العرض والطلب

كل ،فقد القى النداء إلقامة (نظام عاملي جديد)،
وعىل ّ
يف مستوى صحافة الدول منها صدى إيجابياً ،ومساندة
ف ّعالة من كثري من الدول ،التي حاول الكثري اإلجابة عن
ردود الفعل العشوائ ّية الظاملة ،التي صدرت عن أجهزة
اإلعالم الغربيّة ،والتي ته ّجمت عىل مفهوم هذا النظام،
وتع ّرضت له بالنقد الالذع ،والتقريع الظامل! لقد أدّت
هيمنة البلدان املتقدمة عىل صناعة االتصال وآلية

,,

أصبحت بالدنا العربية
من خليجها إلى المحيط
جاذبة للتدفق اإلعالمي
والثقافي من أوروبا
وأمريكا في المقام األول،
ولم تلحظ مبكراً أخطار
وتبعات هذا التدفق

االتصال يف العامل ،إىل جعله (يخضع لقوانني السوق
وقواعد العرض والطلب ،ورشوط املعلنني وأهدافهم ،ما
أدّى يف معظم األحوال إىل طغيان التبسيط والتسطيح
واإلثارة والجرمية والعنف والجنس ودغدغة العواطف،
وهبوط مستوى املضمون الثقايف والفكري))9(.
الصحافة المكتوبة وحريتها!

ومن خالل هذا العرض املسهب ،فإ ّن أحد الباحثني يرى
(أ ّن الصحافة املكتوبة هي األكرث حرية يف وسائل اإلعالم
العربية أكرث من غريها ،نتيجة أ ّن الخربة املرتاكمة قد
أثبتت أ ّن أثر هذه الصحافة ليس بالخطورة الكبرية
عىل الجامهري األميّة كتابياً ،أو الطبقة الوسطى التي
بالكاد تواصل الحياة ركضاً خلف لقمة العيش ،خشية
السقوط يف ربقة الفقر ،وأسرْ ِه وتبعاته))10(.
إ ّن التقدم الحضاري الهائل ،غري املسبوق ،الذي حققه
الغرب يف شدّة التدفق اإلعالمي وآثاره ،إمنا مردّه ـ
حسب منظور ورأي السفري د .سعود زبيدي «مستشار
األمني العام لجامعة الدول العربية» ـ إىل قيم ثالث
أساس ّية جامعة مانعة هي:
 الحريّة البحث العلمي اإلدارةقواعد أخالقية لإلعالم

وقد تساءل اإلعالميون يف دول العامل الثالث عن
األسباب التي تجعل بعض اإلعالميني الغربيني يعارضون
حتى اآلن «وضع قواعد أخالقية للعمل اإلعالمي» ،بل
وينكرون «مبدأ حامية الصحافيني» وهم يؤدّون مها ّم
خطرة يف مناطق االضطرابات والحروب واملنازعات يف
كثري من بقاع املعمورة « ،وقد تباينت ردود الفعل يف
الغرب لجهود البلدان النامية ،الرامية إىل إقرار (نظام
عاملي جديد لإلعالم) ،ولك ّن فكرة (النظام العاملي
كل املع ّوقات
الجديد لإلعالم) قد خطت – برغم ّ
الغربية  -خطوات واسعة ،مل يعد بإمكان أحد طمسها،

دراسات

أو تشويه معاملها )11( .

نحو عالم الغد ...

وقصارى القول ،فهل إ ّن اقرتاح إقامة (نظام عاملي
جديد لإلعالم) ،هو اقرتاح قابل للتنفيذ يف القابل من
األيام والسنوات؟ أم أ ّن املعارضة الشديدة له من
جانب بعض الدول الغربية ،ليست بهدف املوضوعية،
وإمنا أل ّن هذا النظام الجديد يتعارض مع إرساء نظام
إلكرتوين تتحكم فيه الرشكات العاملية؟
ويف هذا الصدد يقول «املدير العام لليونسكو سابقاً»
(أحمد مختار مبو) يف كتابه «نحو عامل الغد»  ( :إ ّن
جوهر هذا العمل  -أي إقامة «نظام عاملي جديد
لإلعالم» -هو إقناع الرأي العام العاملي ،بأ ّن املشكالت
بكل ما يحويه من تن ّوع ،إ ْن هو
عامل ّية ،وبأ ّن العامل ّ
إال كوناً واحدا ً يتآلف من عوامل متكاتفة ،وبأ ّن هناك
كل الحلول القامئة عىل
تضامناً أساسياً بني البرش ،وبأ ّن ّ
التوفيق ،تخدم مصالح الجميع من دون استثناء).
المراجع:

1ـ « أ .د عواطف عبد الرحمن « ،اإلعالم الدويل»
ص (( ،)150مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح)،
عام.2001
2ـ د .مصطفى املصمودي« ،النظام اإلعالمي الجديد»،
«عامل املعرفة» ـ الكويت ،رقم العدد (( ،)94أكتوبر/
ترشين األول .)1985
3ـ د .محمد الرميحي « ،السلطة عىل مشارف القرن
الواحد والعرشين» ،مجلة العريب  -الكويت ،العدد
( 402مايو /أيار.)1992
4ـ د .ليىل رشف ،بحث بعنوان «التحديات التي تواجه
العامل العريب يف املرحلة القادمة» ،دورية (الرسالة)،
العدد الخامس( ،أكتوبر /ترشين األول ).1997
5ـ د .أديب خضور ،بحث بعنوان «اإلعالم العريب
عىل أبواب القرن الواحد والعرشين» ،دوريّة «قضايا
راهنة»( ،املركز العريب للدراسات االسرتاتيج ّية) ـ
دمشق ،العدد الثاين (سبتمرب /أيلول  )1997ص.37
6ـ «النظام اإلعالمي الجديد» ،مصدر سبق ذكره
(ص.)40
7ـ «النظام اإلعالمي الجديد» ،مصدر سبق ذكره
(ص.)43
8ـ «النظام اإلعالمي الجديد» ،مصدر سبق ذكره
(ص.)144
9ـ حسني العويدات ،بحث بعنوان «السياسات
اإلعالمية العربية ـ الواقع واآلفاق»( ،الرسالة) ،دورية
متخصصة صادرة عن (املركز العريب للدراسات
ّ
االسرتاتيجيّة) -دمشق ،العدد الخامس( ،أكتوبر/
 ،)1997ص .18
10ـ د .رؤوف حسن الرشقي ،بحث بعنوان «اإلعالم
العريب يف عرص التطور التكنولوجي» ،دوريّة (الرسالة)
ـ ص 12مصدر سبق ذكره.
11ـ د .محمد الرميحي ،مصدر سبق ذكره.
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نقطة ضوء

التوازن بين الفاعلية والشرعية

في «قضية كشف الحقيقة»
الحقيقة غاية العدالة وضالتها ،وستبقى كذلك ألنها اشتقت من اسم اهلل الحق وانبثقت عن ذاته
الخالدة ،والغرض أن يهدف قانون اإلجراءات الجنائية إلى الوصول إلى الحقيقة في الواقعة اإلجرامية
المدعى بحدوثها ،وليس ألنها غرض آخر حتى ولو تعلق بمصلحة عامة أكثر إلحاح ًا أو أبلغ أهمية .
محمد توفيق محمد
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نقطة ضوء

حقيقة الواقعة المدعى بحدوثها.
حقيقة الظروف والمالبسات.
حقيقة األشخاص.
حقيقة األدلة واآلثار.

البعد الخامس

والغرض أيضاً أن ينظم قانون اإلجراءات الجنائية سبل الوصول إىل هذا الهدف
يف نطاق مفرتض قانوين حاصله :أن املتهم بريء حتى تثبت إدانته ،ولهذا قيل
بحق إن قانون اإلجراءات الجنائية هو قانون الحريات ،وهو املرآة الصادقة
والدقيقة لصورة الحكم يف الدولة ،والحقيقة املقصودة يف هذا املجال هي:
الحقيقة الواقعية الواقعة يف حدود طاقة البرش ،إذ كثري ما تستعىص الحقيقة
مبعناها املثايل عىل هذه الطاقة ،فالله وحده القادر عىل إيجادها دامئا.
وتنرصف الحقيقة يف املجال الجنايئ إىل أدوار أربعة :
سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

إن الغرض من تنظيم هذه اإلجراءات هو إحداث توازن بني مصلحتني كالهام
عىل جانب كبري من األهمية:
األولى :أن مصلحة األفراد الذين يوضعون يف موضع االتهام يف افرتاض
براءتهم ومايتفق مع هذا املفرتض من حقوق ،فذلك يحقق املصلحة العامة يف
صيانة الحريات واملحافظة عىل الحريات .
الثانية :املصلحة العامة يف فاعلية إجراءات كشف الحقيقة وتحصيلها يف
حدود طاقة البرش ،وهذه املسألة تتصل باملشكلة إليجاد قدر من التوازن بني
هاتني املصلحتني يف مسار كشف الحقيقة أو مبعنى آخر :التوازن بني الفاعلية
والضامن (الرشعية) يف قضية كشف الحقيقة.
والناظر إىل التاريخ يجد أن هذه املسألة شغلت – ومازالت – الفكر اإلنساين
منذ القديم .

تاريخ فكرة التوازن

يحدثنا التاريخ املسطور للقاعدة اإلجرائية بأنه :منذ نالت املجتمعات البرشية
قدرا ً من التنظيم برزت فكرة املصلحة االجتامعية إىل جوار املصلحة الخاصة،
كمجني عليها يف الجرمية ،وتدور أيضاً حول فكرة أن املجرم كإنسان تسكنه
األرواح الرشيرة ،وال سبيل لطردها إال بإهالكه .
هذه األدبيات انعكست فعالً عىل اإلجراءات الجنائية ،حيث قامت عىل أساس
افرتاض إدانة من يوضع يف موضع االتهام ،وكان عىل من تعلق به شبهات أو
تقوم يف حقه دالئل بارتكاب جرمية ما ،أو حتى من توجه شكوى أو بالغ ضده
أن يتحمل عبء إثبات براءته ،والشك يف أن هذا األمر عسري بل مستحيل ،ألنه
تكليف بأمر سلبي الطاقة إلنجازه .
إن عهودا ً من العذاب واألمل بلورت يف نهاية املطاف صيحات الفالسفة
واملفكرين بنبذ األفكار التي تفرس الجرمية بوجود أرواح رشيرة تسكن جسد
املجرم ،والتوجيه بعدم الرتكيز عىل الواقعة اإلجرامية يف ذاتها دون دراسة
الطرف اإلنساين فيها ،أو استظهار كافة العوامل االجتامعية وغريها التي تحيط
بالجاين ،من أجل الوصول إىل تفسري علمي دقيق ميكن ملحاكمة عادلة منصفة
 .وقد أدرك هؤالء أنه السبيل إىل ذلك إال التمسك بالثوابت املنطقية التي
يتضمن املعيشة السليمة بني األفراد ،يك ال تتعداها السلطة عن طريق افرتاض
أصل عام مؤداه :أن األصل يف اإلنسان براءة الذمة وسالمة البواعث .هذا األصل
أرساه اإلسالم منذ زمن بعيد وما ينتج عنه أن البيئة تقع عىل من يتمسك
بخالف هذا األمل ،وقد اعرتف بهذا املفرتض كافة اإلعالنات واملواثيق الدولية
وسائر الدول املختلفة ،واألغرب هو االعرتاف بهذا املفرتض حتى يف الدول التي
تتخذ التسلط منهج عمل والقهر سبيل سلوك .
بترصف من املراجع :قانون اإلجراءات الجنائية،)1979( ،
وتكلفة الجرمية بصفة عامة :دورين ،كريس ،ترجمة اللواء محمد السباعي،
د.حسن املرصفاوي.
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جائزة الصحافة األمنية
في البدء :
حضرت كل أصناف الصحافة ،وغابت األمنية عن عديد جوائز هذا
الميدان رغم كثرتها ،فترى العاملين بالصحافة األمنية جنودًا
مجهولين  ،يحسبون عند أنفسهم إعالميين  ،وهم في اإلعالم
ليسوا كذلك.

صورة مشرقة :
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،يكرم العديد من الشخصيات
العاملة في الصحافة واإلعالم المحلية والعربية والعالمية في
مشهد تاريخي ،يعد دعمًا معنويًا كبيرًا لكل العاملين في ميادين
العمل الصحفي واإلعالمي.

مقترح :
أن يصار لتخصيص جائزة تعنى تفاصيلها بالصحافة األمنية ،العاملة
في البالد على غرار جائزة الصحافة العربية ،أو جائزة تريم عمران،
أوجائزة سلطان العويس  ،وما جائزة دبي للصحافة عنها ببعيد،
تتمثل تلك الجائزة بعديد المجالت األمنية والشرطية التي تصدر
عن وزارة الداخلية  ،وما تمثلها من قيادات شرطية ،تشمل الكوادر
الصحفية العاملة فيها  ،كما تشمل الكوادر األخرى المساندة لها
من مخرجين ومنفذين ومدخلي البيانات وغيرهم.

آلية :
أن تكون الوزارة مسؤولة عن آلية االختيار والترشيح عبر لجنة معينة
لهذا الغرض ،تختار من بين كوادر تلك المجالت من يتقدم للجائزة ،وأن
يتم وضع ضوابط محددة لها كأن يكون ( العمود،الحوار ،التحقيق،
التقرير،األبواب األخرى) ،باإلضافة إلى اإلخراج  ،وإدخال البيانات.

شرف :
أن يتم منح الجائزة للفائزين من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،لما فيه من
شرف وحافز لمن يقع عليه االختيار ،ومجال للفخر واالعتزاز بين زمالئه.

مسك الختام :
(من سن سنة حسنة له أجرها  ،وأجر من عمل بها إلى يوم الدين)
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
هي مجرد فكرة ومقترح ،إن قبلت كانت سنة حسنة لمن اقترح
وطبق وعمل بها ،وهي باب من أبواب التشجيع والتنافس الشريف
نحو تطوير العمل  ،وإظهاره وفق المستوى المطلوب بما يتماشى
والتطورات الحاصلة في مفاصل العمل بوزارة الداخلية.
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محطة شعرية

تاج على الراس يحطونه
قصيدة مهداة إلى اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي
حفظه اهلل -القائد العام لشرطة رأس الخيمة

سميت باسم اللي عباده يقدسونه
وصلي على نبيه اللي الصحب يحبونه
في طالب بن صقر كتبت الشعر وفنونه
قائد على كرسي القيادة اللواء يلقبونه
فاتح قلبه ويمناه والناس يقصدونه
حاجة المحتاج همه وإن قضاها يريحونه
فاقت أخالقه القاسمي منهاج يدرسونه
المحافل والمجالس ال مع فيها ويطرونه
حاز النياشين والتميز ناله ويهنونه
تاج

انت

على

الراس

يحطونه

وأعلىالمناصبتستحقهاوالرتبيقلدونه
اهلل يحقق لكم كل ما تمنونه
قصر وقصور أعالي الفردوس تسكنونه
هذا والعذر الشاعر يطلب تسمحونه
وصالة على النبي يا من تحبونه
بأعداد زخات المطر اللي

تشربونه

شعر جاسم محمد المكي
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من القصائد المميزة التي صاغها شاعرها بماء الذهب،
هذه األبيات المهداة إلى اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة

اعددتنا يا سيدي خير عده
يا سيدي لك حب ما قدر اعده

ً
وبروسنا فخرا يوازي باالبراج
حبك

وبروسنا

تاج

يا طالب الخير الوفاء والموده

بقلوبنا

أبو علي تاريخ عهده ومجده

غنت له البيداء وعزف له امواج

والبحر له ينصاع ويقف مده

وان مد يده وقف البحر لوهاج

طبع البطوله والوفاء نهج جده

ونهج صقر الخير مصباح فجاج

يا سيدي نحن العدد والمعده

ّ
نلين الجلمود يرجع لكم عاج

لو الجبل مطلوب بالحيل هده

صوتيواناشرطيسمارعدرجاج

اعددتنا يا سيدي خير عده

نحن رجالك وانت قدوه ومنهاج

شعر عادل ميدمه

محطة شعرية

مقتطفات شعرية

علي المزروعي

لشاعر متيز بسالمة املعنى وصدق املشاعر له باع في كل
مجاالت الكتابة ،هو الشاعر واإلعالمي املعروف (علي املزروعي)،
في هذه الزاوية اخترنا مقتطفات من أشعاره:

إعداد  :سلطان العامري

يا بحور الكون لك عندي اسرار
شرار
أولها
كيف
والفتيله

واكتمي ال يبوح سد املغرمني
هكذا بيكون شمت الواشيني

بعض البشر ماودك تشوف زوله
وحد بودك دامي تكون حوله

كآبه
يكسيك من هم الكآبه
يسقيك من كأس الذرابه ذرابه

انعاهدك يا شيخ كلنا خليفه
في دار تسمو في السمات املنيفه

ساس ودين
(والبيت متوحد) على
ٍ
يسكن غالها داخل القلب والعني

ارسم بيان الشوق في صفحة الشرق
مدامك انته سيدي منتهي الذوق

واشيد اركان احملبه على ساس
ّ
تستاهل االشواق يا عذب االجناس

آه ويلي من بعادك لو دريت
بس انا مهما حصلي ما نسيت

ما عشقت اليوم فالدنيا سواك
نار بعدك في ضميري من جفاك

أرسم اشواقي على صورة خيال
واستمد الذوق من عينك مثال

مير
السامي
طيفك
واتخيل
واطرحه في كل قيفان الشعر
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و قائد عام الشرطة

بحضور سم

رة صقر الرمضانية 24

انطالقة مثيرة لدو

شهد اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام شرطة رأس الخيمة حفل افتتاح دورة صقر
الرمضانية بالصالة الرياضية المغلقة بنادي ضباط
الشرطة بدورتها الرابعة والعشرين ،برعاية البنك
التجاري الدولي .وقد شهد حفل افتتاح البطولة العميد
محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة
وحسن علي الزعابي مدير البنك التجاري ،وعدد من
مديري اإلدارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وعدد
من الضباط وجمع غفير من الجماهير عشاق ومحبي
دورة صقر الرمضانية.
وبدأ الحفل بوصول سمو راعي الحفل ،ثم عزف سالم
القائد تاله القرآن الكريم بعدها ألقى الرائد فهد
عبداهلل جمعة رئيس اللجنة اإلعالمية للبطولة كلمة
اللجنة العليا المنظمة ،وقال في كلمته ،اقترنت بهذا
الشهر الفضيل مناسبة مهمة تركت بصمة واضحة في
اإلمارة على مستوى الدولة أيض ًا ،أال وهي دورة صقر
الرمضانية لكرة القدم والسنوكر التي ينظمها نادي
ضباط الشرطة برأس الخيمة سنوي ًا وباهتمام مباشر
من اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد
عام شرطة رأس الخيمة ،الذي ذلل كافة العقبات ووفر
كافة اإلمكانيات إلقامة هذه الدورة الجامعة لكل الفرق
واألشقاء من مختلف الجنسيات والدول والستغالل وقت
فراغ الشباب االستغالل األمثل بما هو مفيد.
إعداد  :حسن المنصوري
تصوير  :مصطفى إيبي
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ضربة البداية
بعد االنتهاء من مراسم حفل االفتتاح كانت الرضبة األوىل النطالقة مباريات البطولة،
والتقى يف املباراة االفتتاحية فريق كرستيك للحلول املتكاملة مع فريق كراج برلني،
وأسفرت عن فوز كرستيك بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة ،بعد أداء رائع
من جانب الفريقني ،حيث أظهر عنارص كل فريق إبداعات وفنيات عالية نالت
استحسان املتابعني والجمهور .ويف املباراة الثانية حقق فريق السعدي لالستثامر
فوزا ً كبريا ً عىل فريق ديب للرياضة بثامنية أهداف مقابل اليشء ليؤكد فريق السعدي
رغبته الكبرية يف املنافسة عىل إحراز لقب البطولة.

البطولة لها مكانة في القلوب
توجه اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة
بخالص التهاين إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه الله" وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل جميع إخوانهام أصحاب
السمو حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات وكافة أبناء األمة العربية واإلسالمية
مبناسبة شهر رمضان املبارك ،مضيفاً أنه يف هذ الشهر الفضيل تطل علينا دورة غالية
عىل قلوبنا جميعاً لها وقع عظيم يف قلوب الجميع ،كيف ال وهي تحمل اسم املغفور
له الوالد الشيخ صقر بن محمد القاسمي  -طيب الله ثراه.-
وقال سموه ،لقد أسعدين ما رأيته من تفاعل وتعاون جامهريي الفت وأداء موفق
من الفرق التي شاركت يف مختلف الدورات السابقة مع جميع اللجان رافعة شعار

ركن المالعب

في الشباك

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

الخيماوي يعود

التنافس الرشيف ،كام أسعدين الرتابط واأللفة التي متيز جميع املوجودين
عىل أرض نادي ضباط الرشطة ،فأهالً بكم نقولها لكم جميعاً يف دورة
الخري ،دورة العطاء ،دورة رد الجميل.

مسابقات وجوائز للجماهير
من جانبه أشار العقيد محمد املطوع رئيس اللجنة العليا املنظمة للدورة
إىل أن اللجنة اإلعالمية قامت بإعداد برنامج حافل باملسابقات والجوائز
القيمة لجمهور الدورة طيلة أيام البطولة إلضفاء جو من املرح والسعادة،
كام توجه بخالص الشكر والتقدير لكل املؤسسات والرشكات الداعمة
واملساهمة يف البطولة ،وعىل رأسها البنك التجاري الدويل الراعي الرسمي
للبطولة ،ولكافة الرشكات واملؤسسات املساهمة والداعمة.

محمد النوبي يفتتح بطولة السنوكر
افتتح العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة،
بطولة السنوكر املقامة ضمن دورة صقر الرمضانية"  "24بنادي ضباط
الرشطة ،وقد أطلق العميد محمد النويب محمد رضبة البداية لتبدأ
بعدها املباراة األوىل لهذه الرياضة بني الالعب عبدالرحمن الشاميس
وعمر الرسكال لتنتهي بفوز عمر الرسكال بنتيجة /2صفر أما اللقاء الثاين
أسفر عن فوز أحمد عبدالقادر عىل حسن املدحاين /2صفر .والجدير
بالذكر أن بطولة السنوكر تضم أسامء المعة من العبي املنتخب ومن
مختلف إمارات ومدن الدولة الذين يحرصون عىل املشاركة ،وتحظى
بتنافس قوي من املشاركني ،ودامئاً تتسم اللقاءات بالندية والتكافؤ.
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عمت فرحة كبيرة في قلوب كل منتسبي نادي رأس الخيمة بعد
أن تم إشهار النادي من جديد بعودته للساحة الرياضية ليمارس دوره
الريادي في خدمة شباب الوطن ،وكانت العودة استجابة لرغبة أبناء
النادي بعودة ناديهم ،حيث من الصعب أن يتم إلغاء كيان وصرح
رياضي تأسس منذ عام  ،1954مهما كانت األسباب والدوافع،
فالنادي له مكانة كبيرة في قلوب أبنائه و مؤسسيه ،له ولعب على
مدار تاريخه دوراً ريادي ًا في كل األنشطة والميادين ،وحظي بمكانة
عالية في أوساط الساحة الرياضية ،وقدم مواهب وكفاءات فنية
و إدارية خدمت رياضة اإلمارات سواء بااللتحاق بالمنتخبات الوطنية
أو االتحادات الرياضية ،كما كانت له مشاركات خارجية باسم الدولة.
وقدم النادي انطالق ًا من دوره اإلنساني واالجتماعي والرياضي
العديد من المبادرات والمهرجانات التي ال زالت عالقة بالذاكرة ،حتى
ُلقب بنادي المبادرات ،وجميع هذه األعمال واألنشطة تكللت بالنجاح
وأسهمت في انتشار اسم النادي على النطاق الخارجي وأصبح له
عشاق ومتابعون من خارج الدولة.
منذ صدور القرار بعودة النادي دبت الحركة والعمل في هذا الصرح
وتسابق الصغير والكبير وكل من ينتمي للنادي لالحتفال بالعوة
والعمل على دفع مسيرة الخيماوي واالرتقاء به من جديد وتحقيق
النجاح ،فالعالقة التي تجمع نادي رأس الخيمة ومحبيه عالقة حب
ووفاء وإخالص.
الرجال مواقف ،وكان ألبناء نادي رأس الخيمة موقف رائع مع
ناديهم يعبر عن حبهم وإخالصهم له ،حيث ظلوا متمسكين بعودة
ناديهم وبتاريخه الحافل وبكيانه الكبير .فترة الدمج كانت مرحلة في
عمر النادي فيها الكثير من الدروس والعبر ،عودة الخيماوي تمثل
إضافة جديدة للساحة الرياضية والكل أصبح متشوق ًا لظهور الفريق
الخيماوي في المستطيل األخضر.
كل الشكر والوفاء لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة ،الذي استجاب لرغبة أبنائه،
ليصدر مرسوم ًا بإشهار نادي رأس الخيمة ،فهو دائم ًا الداعم األول
للحركة الرياضية ،وكل األندية لها مكانة في قلبه ،وكل ما تحقق
من نجاح يعود الفضل لسموه ،ودمتم ذخراً للوطن ،وحفظكم اهلل
يا صاحب السمو.

أ

خب
ا
ر
ا
ل
م
ج
ت
مع

ك ّرم العاهل األردين امللك عبدالله الثاين ،املالزم عبدالله جمعة مراد بن
عبود البلويش ،من منتسبي القوات املسلحة لدولة اإلمارات ،مبناسبة تخرجه
بتفوق من جامعة مؤتة األردنية العسكرية ،وحصوله عىل املركز األول يف مجموع
العالمات بالجناح العسكري عىل مرشحي الدول الشقيقة ،وذلك أثناء حفل تخريج
الدفعة الـ ،26الذي أقيم ،أخريا ً ،بالجامعة العسكرية ،بحضور قائد كلية زايد
الثاين العسكرية ،اللواء الركن سامل هالل الكعبي ،إىل جانب عدد من كبار

العاهل األردني يكرّم
ضابطين إماراتيين متفوقين

ضباط القوات املسلحة والرشطة والقيادات العسكرية العربيـة واألجنبيـة ضيوف
االحتفال ،وذوي الخريجني.
كام ك ّرم العاهل األردين امللك عبدالله الثاين ،املالزم عبدالله رقيط سيف
الغفيل ،من منتسبي القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،مبناسبة حصوله عىل املركز
األول يف كلية العلوم الرشطية ،يف حفل تخريج الدفعة الـ ،26الذي أقيم أخريا ً يف
جامعة مؤتة األردنية.

اللواء راشد المطروشي يكرم متميزي
الدفاع المدني برأس الخيمة
كرم اللواء راشد ثاين املطرويش قائد عام الدفاع املدين باإلنابة،
ممثيل الجهات الحكومية وفرق التميز يف مختلف اإلدارات واألقسام،
وذلك خالل حفل تكريم املتميزين واملتعاملني يف إدارة الدفاع املدين
برأس الخيمة.
حرض االحتفال العميد محمد النويب نائب قائد عام رشطة رأس
الخيمة ،والعميد محمد عبدالله الزعايب مدير إدارة الدفاع املدين
برأس الخيمة ،وعدد من الضباط واملكرمني.

( سياحة
رأس الخيمة )
تستضيف68
يتيم ًا على
اإلفطار
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استضافت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ،
عىل مائدة إفطارها يف فندق هيلتون خالل شهر
رمضان املبارك 68طفالً يتيامً ،مبعية 25مرشفاً
ميثلون خمس مؤسسات وهيئات خريية برأس
الخيمة هي مؤسسة صقر لألعامل الخريية
 ،وهيئة الهالل األحمر  ،ومؤسسة الرحمة
لألعامل الخريية  ،وهيئة األعامل الخريية ،
وجمعية بيت الخري  ،ومبشاركة جهات حكومية
من بينها منطقة رأس الخيمة الطبية ممثلة يف
إدارة التثقيف واإلعالم الصحي.
واستمتع األطفال ،الذين راوحت أعامرهم
بني ستة و 12عاماً بربنامج ترفيهي حافل قبل
تناولهم وجبة اإلفطار.

 30منتسب ًا من شرطة رأس الخيمة يؤدون العمرة

امتدادا ً للتواصل اإلنساين واالجتامعي
للوالد الشيخ صقر بن محمد القاسمي
رحمه الله ،وانطالقاً من الرعاية األبوية
التي يوليها صاحب السمو الشيخ سعود

بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل
لالتحاد حاكم رأس الخيمة ،ألبنائه
منتسبي رشطة رأس الخيمة ،ومتابعة
من اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر

دكتوراه مع مرتبة الشرف
للباحث اإلماراتي
علي عالي الشحي
نال الباحث اإلمارايت
عيل أحمد عيل عالي
مساعد
الشحي
مدير مدرسة شعم
الثانوية ومدير مركز
شعم لتعليم الكبار
برأس الخيمة درجة
الدكتوراه يف اآلداب
شعبة التاريخ من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة
الحسن الثاين يف اململكة املغربية ،بدرجة امتياز مع مرتبة
الرشف يف موضوع "مرتكزات السياسة الخارجية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة يف عهد املغفور له بإذن الله
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه  -خالل
الفرتة  .2004 - 1971وأوصت اللجنة العلمية بطباعة
البحث ألهميته األكادميية والعلمية.
وبهذه املناسبة يتقدم األهل واألصدقاء بأحر التهاين
القلبية إىل الدكتور عيل أحمد عالي الشحي  ،متمنني
له دوام التوفيق والرقي يف سبيل خدمة الوطن الغايل
اإلمارات والقيادة الرشيدة  ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة
من وليد الشحي.

القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة
ملنتسبي القيادة واالهتامم بشؤونهم
املجتمعية ،غادرت اليوم بعثة رشطة
رأس الخيمة والتي ضمت  30منتسباً

إىل الديار املقدسة اململكة العربية
السعودية ألداء مناسك العمرة خالل
شهر رمضان الكريم .
وأكد العميد محمد النويب محمد
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة عىل
أن إرسال مثل هذه البعثات ملنتسبي
الجهاز الرشطي هي إحدى مكارم حاكم
اإلمارة التي يحرص عىل توفريها إلتاحة
الفرصة لهم لتأدية العبادات بشكل
سنوي ،ويعكس مدى الرعاية األبوية
التي يوليها صاحب السمو ألبنائه ،وهي
إضافة عظيمة للمكرمات السامية التي
يحرص سموه عىل تقدميها دوماً يف كل
املناسبات ألبناء الوطن الذين اختاروا
ميدان الرشف وخدمة الوطن واملواطن،
حيث يشدد سموه بشكل مستمر عىل
رضورة بذل أقىص الجهد للعمل عىل
راحة منتسبي البعثة وتسهيل عليهم
مهمة أداء شعائر العمرة.

عقد قران محمد البلوشي
احتفل
املساعد محمد حسن البلويش من رشطة بأبوظبي،
بعقد قرانه وسط فرحة غامرة من قبل األهل واألصدقاء ،
جعله الله قراناً مباركاً  ،مع أجمل األمنيات بحياة زوجية
سعيدة ..ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من عبد الله رسور.

أفراح بن جراح الطنيجي
يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين والتربيكات إىل
عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن بن جراح الطنيجي ،
مبناسبة زفافه إىل كرمية عمر عبد الرحمن بن جراح
الطنيجي .جعله الله زواجاً سعيدا ً مباركاً ..
ألف مربوك.

زفاف جمال بن ناصر الطنيجي
األهل واألصدقاء يتقدمون بتهانيهم القلبية إىل
جامل محمد بن نارص الطنيجي،
مبناسبة زفافه  ،متمنني له حياة زوجية مفعمة
بالخري والسعادة  ..ألف مربوك.
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التدريب الواعي المستمر
" دليل نجاح المنظومة األمنية "
ال تصل أي منشأة إلى تحقيق أهدافها إال عن طريق منتسبيها بعملهم
على أكمل وجه ،ولكي يتم ذلك ال بد من االهتمام بالتدريب المستمر،
ونجاح أي منشأة مرهون بنجاح وتقدم أفرادها ،وهذا األمر مرهون
بمقدار التدريب ،حيث يعتبر التدريب أداة فعالة لتحقيق االستثمار األمثل
للقوى البشرية .
هذا وال يوجد أحد ليس في حاجة إلى التدريب ،فالتدريب أحد األدوات
الرئيسة لتنمية الموارد البشرية وتطوير الفاعلية الكاملة لها .

إن حركة التغير في المتجمع
سريعة ،ومسيرة العلم تسير
بخطى كبيرة ومشكالت
األمن والجريمة تزداد في
شكل متوالية هندسية ،وهذا
كله يتطلب تدريب ًا متقدم ًا
مستمر ًا لـر جل الشرطة
لمواكبة كل هذه المعدالت
المتسارعة دون انتظار

أبناء العين الساهرة :
إن حركة التغير في المجتمع سريعة ،ومسيرة العلم تسير بخطى
كبيرة ومشكالت األمن والجريمة تزداد في شكل متوالية هندسية،
وهذا كله يتطلب تدريبًا متقدمًا مستمرًا لـر جل الشرطة لمواكبة كل
هذه المعدالت المتسارعة دون انتظار .
ومما الشك فيه أن التحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية تبدو كبيرة
سواء الجوانب المادية والكمية أو جوانب الجودة والنوعية ،كما تؤثر
فيها المتغيرات البيئية المحلية منها والدولية وما تحمله من مستجدات
على صعيد األمن .
أبناء العين الساهرة :
إن تحديات المؤسسة الشرطية في مجال التدريب مرتبطة بتلك
المتغيرات المستمرة والسريعة في المحيط االقتصادي والتكنولوجي
واالجتماعي للمؤسسات ،وال تنتهي عملية التدريب عند نقطة إعداد
خطة تدريبية معينة ،بل البد أن تنبثق عن الخطة األمنية بأبعادها
المختلفة ،فالعالقة وثيقة بين التدريب والتخطيط ،وبعد إحكام هذه
العالقة وتطويرها على ضوء المستجدات من التحديات التي تواجه
الشرطة .
أخوتي :
إذا كانت الموارد البشرية يطلق عليها «رأي المال الفكري» فإنه من
الطبيعي أن تولي المؤسسة الشرطية اهتمامًا عظيمًا بتنمية رأس مالها
الفكري والمتمثل في أفرادها استجابة للتغيرات التي تدور حولنا .
نحن نصبو إلى تحقيق أمن يشعر به الجميع في وطن يشهد له العالم
بأمنه وأمانه ورجاالت العين الساهرة .
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