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التفكير االستراتيجي ضرورة
يتلخص معنى التفكير االستراتيجي بأبسط مفهوم بأنه اختيار
الطريق األنسب القاضي بتحقيق ميزة تنافسية يتأثر فيها األداء
ويؤثر بالقوى المنافسة ،أو مفاهيم العمل األخرى نحو التصرف
واتخاذ القرار السليم.
ومن هنا فإن التفكير االستراتيجي يقدم استراتيجية ناجحة
تجمع بين عدد من العوامل المتعلقة ببيئة العمل الداخلية
والخارجية والغرض الذي أنشئت من أجله المؤسسة والموارد
البشرية والقضايا األخرى التي تتعلق بثقافة العمل السائدة
داخل المؤسسة وكيفية االستفادة من الموارد المتاحة،
والتفكير االستراتيجي بعبارة أدق يفرز أنجح استراتيجية يمكن
للمؤسسة صياغتها وتنفيذها.
ويبدأ التفكير االستراتيجي من التأمل العميق الستشراف

التفكير االستراتيجي
بعبارة أدق يفرز أنجح
استراتيجية يمكن
للمؤسسة صياغتها
وتنفيذها.

المستقبل ،وتحديد االتجاه الذي يقود المؤسسة لغرض
االستفادة من الغرض ومواجهة التحديات والمتغيرات
المستقبلية ،كما يقود الستنباط االستراتيجية ورسم الخطوات
المناسبة التي تحول الرؤية إلى واقع .ناهيك عن معرفة
االتجاهات واالفتراضات التي تشتمل على تحد ،مع ضرورة
الحفاظ على الرؤية الشمولية لألوضاع وضرورة تشجيع وتبني
مبادرات التغيير والتجديد والتطوير وسبل االستفادة من الفرص
المتاحة.
وبهذا يضمن التفكير االستراتيجي حسن التركيز والتوجه نحو
األهداف المرسومة بصورة جدية ودقيقة ،وعبر هذا يكون
التفكير االستراتيجي ضرورة ملحة لكل مؤسسة ال بد من أن
تعمل وفق تصوراته لتستشرف المستقبل وتحقق سبل النجاح.
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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

شرطة رأس الخيمة تعقد اجتماع لجنة القيادة العليا

ترأس العميد محمد النوبي محمد نائب قائد
عام شرطة رأس الخيمة ،بقاعة االجتماعات
الكبرى بمبنى القيادة ،اجتماع لجنة القيادة
العليا الذي عقد بحضور المديرين العامين و
مديري اإلدارات وكافة األعضاء.

حيث تم يف االجتامع مناقشة املوضوعات املدرجة
عىل جدول األعامل ومن أهمها التصديق عىل املحرض
السابق ،و االطالع عىل عرض موجز حول النظام الجديد
لتقييم أداء العاملني (الهوباس) والذي قدمه العقيد

خليفة محمد الزعايب مدير إدارة تقييم أداء العاملني
بوزارة الداخلية ،كام تم مناقشة وعرض تقدم سري
املبادرات االسرتاتيجية الحالية ( )2013وكذلك عرض
ومناقشة نتائج مؤرشات األداء اإلسرتاتيجية التشغيلية،
فضالً عن مناقشة تقرير نظام الشكاوي و املقرتحات
الشهري ،وأيضا تم عرض فيلم وثائقي قصري من قبل
اإلدارة العامة للعمليات املركزية حول عمل وأداء
اللجنة األمنية لبطولة كأس العامل للناشئني.
وقد أشاد نائب قائد عام الرشطة بالجهود التي يبذلها

كافة املديرين العامني و مديري اإلدارات و الضباط
للنهوض بالعمل الرشطي  ،و تنفيذ اسرتاتيجية وزارة
الداخلية و مبادراتها ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته عىل رضورة
و أهمية تطبيق سياسة و نهج وزارة الداخلية يف مجال
التطوير و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى
األداء الرشطي و مبستوى الخدمات املختلفة املقدمة
للجمهور ،التي تعكس مدى اهتامم القيادات بوزارة
الداخلية عىل متابعة مجريات العمل يف مختلف
القيادات الرشطية عىل مستوى الدولة.

لجنة الهندام و المظهر
الشخصي واالنضباط
بوزارة الداخلية
تقوم بجولة في
شرطة رأس الخيمة

قامت لجنة الهندام و املظهر الشخيص و االنضباط
بوزارة الداخلية بجولة تفتيشية عىل كافة منتسبي
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة العاملني يف مبنى
القيادة ،وذلك برئاسة العميد عبد الرحمن النقبي ،يرافقه
املقدم أحمد عبد الله شهيل و النقيب يوسف الطنيجي و
النقيب خديجة سامل الحوسني.
حيث أوضح العميد عبد الرحمن النقبي بأن هذه
الزيارة تأيت ضمن برنامج التفتيش السنوي للجنة الهندام
و املظهر الشخيص و االنضباط بوزارة الداخلية ،و التي
تهدف إىل متابعة و تنفيذ وتطبيق القرار اإلداري رقم
6
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( )3لسنة 2008م والخاص بالهندام و املظهر الشخيص
و االنضباط ،وأضاف أن التزام منتسبي الرشطة بالقيافة
و الهندام و املظهر الشخيص يعكس صورة مرشفة
لكافة منتسبي وزارة الداخلية أمام الجمهور الداخيل
و الخارجي .كام أكد العميد عبد الرحمن النقبي عىل
رضورة متابعة كافة املديرين العامني ومديري اإلدارات
و رؤساء الوحدات الرئاسية ملوظفيهم بشكل مستمر  ،و

التأكيد عىل التزامهم باملعايري و الرشوط الخاصة باملظهر
الشخيص و الهندام الصادرة عن وزارة الداخلية ،ووجه
كافة الضباط من مديري إدارات و رؤساء أقسام و مديري
أفرع إىل أن نظام تقييم أداء العاملني (الهوباس) تم ربطه
أيضاً بعدم وجود مخالفات مسلكية عىل األفراد التابعني
لهم (مرؤوسيهم) فيام يتعلق بالهندام و املظهر الشخيص
و االنضباط.

محطة شرطية

فريق إدارة
الطوارئ و
األزمات و
الكوارث
برأس الخيمة
يعقد اجتماع ًا
لعرض تمرين
درع االتحاد
عقد فريق إدارة الطوارئ و األزمات و الكوارث برأس الخيمة اجتامعاً تنسيقياً برئاسة
العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،نائب رئيس فريق إدارة
الطوارئ و األزمات و الكوارث ،و بحضور كافة السادة األعضاء الفريق املحيل  ،وذلك
بقاعة االجتامعات الكربى مببنى القيادة العامة .و رحب نائب رئيس الفريق بكافة
السادة الحضور،و أثنى عىل جهود كافة الجهات يف تقديم كل ما لديها من إمكانيات

و موارد لخدمة املصلحة العامة ،و تم يف االجتامع أيضاً عرض الواجبات و التعليامت
الخاصة و الواجبة من كل مؤسسة أو هيئة مشاركة يف مترين درع االتحاد.كام وأشاد
العميد محمد النويب بأعامل الفريق و جهودهم خالل الفرتة املاضية وخاصة أثناء
سقوط األمطار و السيول و جريان األودية يف مختلف مناطق اإلمارة و ما قدموه من
جهود كبرية يف مد يد العون و املساعدة ألفراد املجتمع عىل مدار الساعة.

بحث التعاون بين الداخلية و شرطة رأس الخيمة

استقبل العقيد محمد حميد بن دملوج مدير عام
اإلدارة العامة لالسرتاتيجية وتطوير األداء بوزارة
الداخلية ،وفدًا من القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة برئاسة املقدم يوسف بن يعقوب رئيس
قسم املهام الخاصة وعدد من ضباط وصف الضباط
بالقسم لبحث أوجه التعاون والتنسيق بني الجانبني
يف خدمة تطوير العمل األمني ومواكبة املستجدات

من خالل تبادل الخربات .
وتم خالل اللقاء ،استعراض أعامل ومهام قسم
املهام الخاصة برشطة رأس الخيمة والخطة السنوية
املوضوعة يف القسم ،كام تم خالل اللقاء بحث
مجاالت التعاون األمني وسبل تطويرها وتفعيل
أوجه التنسيق ملا فيه مصلحة املجتمع وأفراده،
وأكد املقدم يوسف يعقوب عىل مدى أهمية مثل

هذه الزيارات ودورها يف تنمية العالقات بني كافة
األجهزة األمنية عىل مستوى الدولة وتوسيع آفاقها .
ومن جانبه ،أكد بن دملوج عىل أن ما حققته
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل وجه
الخصوص خالل األعوام املاضية يف املجال األمني
يجيء استجابة صادقة وترجمة حقيقية لرؤية
وزارة الداخلية التي مل تأل جهدا ً يف توفري أسباب
وإمكانات التقدم والتطور والتنمية األمنية ،لتؤكد
عىل مدى أهمية اإلبداع واالبتكار ،الذي ساهم يف
تطوير كافة الخدمات األمنية املقدمة للجمهور
وفق اسرتاتيجية محنكة بُغية إحداث قفزة نوعية
يف األداء األمني ،وبناء وتعزيز ثقافة الجودة والتميز
وتغيري طريقة تفكري وسلوكيات وأداء املوارد
البرشية يف املجال الرشطي ،متمنياً لهم كل التوفيق
ومزيدا ً من النجاحات .
ويف ختام الزيارة ،أهدى املقدم يوسف سامل بن
يعقوب درعاً تذكارياً للعقيد محمد بن دملوج معرباً
عن شكره واعتزازه لحسن الضيافة وعىل التعاون
املطلق بني الجانبني .
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محطة شرطية

وزارة الداخلية تبحث
آلية التنسيق
المروري
في رأس الخيمة
عقد اجتامع تنسيقي بني قسم النقل االتحادي
باإلدارة العامة للتنسيق املروري بوزارة الداخلية وبني
إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة ،وبذلك
برئاسة سعادة العقيد نارص أحمد الحوسني رئيس
قسم النقل االتحادي باإلدارة العامة للتنسيق املروري،
وبحضور كل من املقدم أحمد سعيد النقبي مدير إدارة
املرور والدوريات باإلنابة ،و املقدم أحمد عيل الشمييل
رئيس قسم هندسة الطرق باإلنابة ،و الرائد جمعة
أحمد كنفش رئيس قسم املباحث و الضبط املروري
برشطة رأس الخيمة ،و النقيب حمد خليفة الزعايب

رئيس قسم هندسة الطرق باإلنابة باإلدارة العامة
للتنسيق املروري بوزارة الداخلية .و تم خالل االجتامع
مناقشة العديد من املوضوعات الهامة  ،وتبادل األفكار
و الخربات و التنسيق املشرتك لتطبيق أفضل املامرسات
فيام يخص الطرق ،ومن املواضيع ذات األهمية التي
متت مناقشتها االشرتاطات الخاصة بسالمة النقل الربي
لدول مجلس التعاون الخليجي ،كام تم استعراض

اإلنجازات التي حققتها إدارة املرور والدوريات يف
مجال هندسة الطرق ،والتنسيق مع الجهات الحكومية
و الخاصة باإلمارة ،مبا يرفع كفاءة الطرق و يقلل من
الحوادث املرروية .كذلك متت مناقشة املشكالت و
املعوقات التي تواجه هندسة الطرق باإلمارة و الوقوف
عىل النتائج التي تم تحقيقها خالل هذا العام.

شرطة رأس الخيمة تختتم حملة (( السرعة قاتلة ))
اختتمت إدارة املرور والدوريات باإلدارة العامة
للعمليات املركزية برشطة رأس الخيمة حملتها
الفرعية التي انطلقت قبل شهرين يف مختلف شوارع
اإلمارة ،تحت شعار (( الرسعة قاتلة ))و التي تقام
ضمن اسرتاتيجية قطاع املرور بوزارة الداخلية ،الرامية
إىل تعزيز الوعي املروري بني كافة أفراد املجتمع ،و
ضمن أهم مبادراتها الرئيسية وهي تطوير التعاون
مع الجهات األخرى لتوعية كافة رشائح املجتمع عن
التوعية املرورية.
و أوضح املقدم أحمد سعيد النقبي مدير إدارة املرور
والدوريات باإلنابة بأن الحملة 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 الرسعة القاتلة
التي يذهب ضحيتها الكثريون من مستخدمي الطريق.
وأضاف املقدم أحمد النقبي بأنه تم توزيع عدد
( )5000مطوية تتضمن أهداف الحملة و أهم مواد
القانون املروري التي ترتتب عىل متجاوزي الرسعة
املحددة يف مختلف الشوارع الداخلية و الخارجية،
وكذلك بعض النصائح و اإلرشادات للسائقني عن
مخاطر الرسعة و أنها السبب األول و الرئييس يف
8

العدد ( ) 4

يـــنــايـــر 2014

الحوادث املرورية و التي ينتج عنها وفيات و إصابات
خطرية ،حيث تم توزيعها عىل السائقني يف عدد من
شوارع اإلمارة ،وكذلك عىل بعض الدوائر و املؤسسات
يف اإلمارة و عىل مراجعي اإلدارة .و الجدير بالذكر
بأن هذه الحملة تأيت ضمن العديد من الحمالت

التي نظمتها و نفذتها رشطة رأس الخيمة عىل مدار
العام بهدف خلق مجتمع واع ومثقف ومدرك ألهمية
التعاون و التكاتف و العمل املشرتك بني مختلف
القطاعات للوصول إىل املنظومة املتكاملة نحو مجتمع
آمن و مستقر دامئاً ،وخال من الحوادث املرورية.

محطة شرطية

العسماوي يشيد بالتعاون بين شرطة دبي ووزارة الصحة وجهود فرق العمل

النظام الذكي لمراقبة صرف األدوية المخدرة
في دولة اإلمارات يدخل الخدمة الفعلية

أعرب اللواء خبري عبد الجليل مهدي
محمد العساموي نائب رئيس اللجنة
العليا ملكافحة املخدرات يف الدولة،
مدير اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات،
عن شكره لطواقم العمل يف كل
من رشطة ديب ،ووزارة الصحة عىل
إنجازهم للنظام اإللكرتوين الخاص
مبراقبة وضبط عمليات رصف األدوية
املخدرة للمدمنني الذين يتلقون العالج
مبوجب وصفات طبية معتمدة أصوالً
من الجهات الطبية املختصة ،ودخول
هذا النظام الخدمة رسمياً عىل موقع
وزارة الصحة،واصفاً ذلك باإلنجاز
الكبري واملميز لدولة اإلمارات،من حيث
ريادته يف املنطقة ،والرشق األوسط
عموماً .و ألهمية العملية أيضاً يف
املراقبة والضبط واملتابعة لعملية رصف

األدوية املخدرة ،عازياً الفضل يف تحقق
هذا املرشوع الحيوي ،األمني ،والطبي
للفريق ضاحي خلفان متيم نائب رئيس
الرشطة واألمن العام بديب ،إذ هو أول
من بادر موجهاً برضورة إيجاد نظام
إلكرتوين من شأنه ضبط و مراقبة
عمليات الرصف والتداول لألدوية
املخدرة عىل مستوى الدولة ،مؤكدا ً
سعادته عىل أهمية املتابعة الجادة
واملستمرة للواء خميس مطر املزينة
القائد العام لرشطة ديب ملختلف مراحل
اإلعداد والتصميم واإلنتاج للربنامج
واالجتامعات التي صاحبت ذلك.
ومثن دور وزارة الصحة ممثلة مبعايل
الوزير عبد الرحمن بن محمد العويس،
واالهتامم الكبري الذي أواله معاليه
للمرشوع ،وكذلك لوكيل الوزارة املساعد

لشؤون املامرسات الطبية والرتخيص
الدكتور أمني األمريي ،عىل جهوده
املخلصة واملميزة يف الشأن ذاته ،مثمناً
للواء محمد سعيد بخيت املدير العام
لإلدارة العامة للخدمات اإللكرتونية
يف رشطة ديب رئيس الفريق ،ولجميع

فريق العمل من رشطة ديب دورهم
الرئيس ،والهام يف جعل هذا املرشوع
يغدو ناجزا ً وماثالً عىل أرض الواقع،
قابالً للتطبيق واالستفادة منه .وأثار
إىل أن الربنامج دخل الخدمة الفعلية
وهو موجود عىل املوقع اإللكرتوين
لوزارة الصحة .وأن الربنامج املذكور
وطني بامتياز  ،صممته الكوادر
الفنية يف اإلدارة العامة للخدمات
اإللكرتونية يف رشطة ديب ،وتقدمه
من القيادة العامة لرشطة ديب إىل
وزارة الصحة ،وذلك يف إطار سعيها
الدائم إىل تحقيق النسبة األعىل من
الرشاكة املجتمعية ،ما من شأنه أن
يزيد من اللحمة الوطنية ،ويعزز
وترية االستثامر العلمي والدقيق
للطاقات التي ميتلكها أبناء الوطن.

شرطة رأس الخيمة
تبث مقاطع توعوية
بالتعاون مع نادي
اإلمارات
يف إطار تطبيق األهداف االسرتاتيجية لوزارة الداخلية
و مبادراتها يف تعزيز الرشاكة مع مختلف قطاعات
املجتمع ،و بهدف نرش التوعية املرورية و األمنية بني
أفراد الجمهور ،قامت القيادة العامة ،لرشطة رأس
الخيمة ،متمثلة بإدارة اإلعالم و العالقات العامة و
بالتعاون مع نادي اإلمارات الثقايف الريايض بتنفيذ
مبادرة موجهة ألفراد املجتمع من محبي و عشاق كرة
القدم ومرتادي األندية الرياضية .
وأوضح الرائد مروان عبد الله جكه بأن هذه املبادرة
التي تقدم بها املساعد أول /منذر عىل املزيك أحد
موظفي إدارة اإلعالم و العالقات العامة تقوم عىل
إعداد مقاطع فيديو حقيقية تم تصويرها عرب كامريات
املراقبة التابعة لغرفة العمليات املركزية برشطة رأس
الخيمة ،ملجموعة من الحوادث املرورية لحظة وقوعها،

و تم أخذ هذه املقاطع و عمل املونتاج الالزم لها،
ومن ثم تم التنسيق مع إدارة نادي اإلمارات الثقايف
الريايض لعرض هذه املقاطع عىل الشاشة اإللكرتونية
املوجودة يف استاد النادي بني أشواط املباريات املقامة
عىل أرض النادي ،بهدف نرش الوعي و الثقافة املرورية
بني الجامهري.
وأضاف تم تحميل تلك املقاطع أيضاً عىل موقع اليو
تيوب للحصول عىل أكرب عدد من املشاهدين و لتعم
الفائدة للجميع.

كام أعرب مدير إدارة اإلعالم و العالقات العامة عن
خالص شكره و تقديره إلدارة نادي اإلمارات ملا أبدوه
من تعاون و استعداد تام لتطبيق هذه املبادرة التوعوية
الهادفة  ،وهذا وإن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل مدى
شعورهم باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم تجاه قضايا
املجتمع ،و اعتبارهم رشيكاً أساسياً يف عملية نرش
الثقافة املرورية و األمنية بني أفراد املجتمع ،وبني فئة
الشباب عىل وجه الخصوص ،باعتبارهم عامد حارض
ومستقبل هذا الوطن.
العدد ( ) 4
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شرطة رأس الخيمة تحتفل بأسبوع النزيل الخليجي

غد أفضل)
(خذ بيدي نحو ٍ
أقامت المؤسسة العقابية واإلصالحية
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
ً
احتفاال بأسبوع النزيل الخليجي الموحد،
حيث شهد العميد محمد النوبي محمد
نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة
الفعاليات التي انطلقت تحت شعار(خذ
بيدي نحو غد أفضل) بحضور مديري
اإلدارات ورؤساء األقسام وعدد كبير
من الضيوف ،وتخلل حفل االفتتاح العديد
من الفقرات نالت استحسان الحضور،
حيث ألقى المستشار جاسم مكي رئيس
قسم التوجيه واإلصالح األسري بدائرة
محاكم رأس الخيمة قصيدة بعنوان
(الثاني من ديسمبر) ،تالها عرض فيلم
إلنجازات المؤسسة ،ثم أعقبه عرض
مسرحية بعنوان (خذ بيدي) ومن ثم
تكريم المؤسسات واألفراد المساهمين
والمتعاونين مع المؤسسة العقابية
واإلصالحية.
تقرير  :حسن المنصوري

النزيل يحظى باالهتمام والرعاية
وأوضح العميد محمد النويب أن شعار هذا العام يرمز إىل األخذ بيد النزالء والتواصل
معهم ومع أرسهم وإرشاكهم يف بناء مستقبل أفضل ملجتمعهم والحرص عىل تجديد
األمل لهم لجعل وجودهم بيننا نقطة تحول إيجابية يف حياتهم ،إضافة إىل رعايتهم
واحتوائهم باملجتمع يف ظل االهتامم الكبري التي توليه القيادة العليا لحكومة دولة
اإلمارات العربية املتحدة لنزالء املؤسسات العقابية واإلصالحية ،وأن نستذكر الوصايا
الخالدة والقيم التي أرساها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-
وسار عىل نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة-حفظه
الله ،حيث يؤكد سموه أن دولة اإلمارات تؤمن بأن الوقاية وإعادة التأهيل واإلصالح من
أفضل الوسائل يف عالج الجرمية.
حقوق النزيل الهدف األسمى
أكد العقيد أحمد سامل السلومي مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية برأس الخيمة،
أن إقامة أسبوع النزيل الخليجي يأيت انعكاساً للجهود املبذولة واإلنجازات املتعددة
التي تحققت يف مختلف مجاالت التعاون األمني بني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية خصوصاً يف مجال منظومة العمل العقايب واإلصالحي بني دول املجلس ،وتعزيزا ً
لثقة املجتمع بالجهود املستمرة التي تبذل لتحقيق رسالة املؤسسات العقابية واإلصالحية
بهدف إصالح وتأهيل النزالء وإعادة دمجهم يف املجتمع إليجاد مجتمعات تنعم باألمن
واالستقرار ،وأشار إىل أن دولة اإلمارات استطاعت بجدارة واستحقاق أن تحافظ عىل
حقوق النزالء من خالل توفري سبل الرعاية الكاملة وتأمني االحتياجات الرضورية.

واإلصالحية برشطة رأس الخيمة عىل كورنيش القواسم.
وبدأ االحتفال بعزف السالم الوطني ،ثم قام العميد محمد النويب يرافقه العميد محمد
عديل الشاميس مدير عام اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية بوزارة الداخلية
والعقيد أحمد سامل السلومي مدير إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية برأس الخيمة
وعدد من الضباط وممثيل دول مجلس التعاون الخليجي وشخصيات من مختلف رشائح
املجتمع بجولة حول املعرض ،مثنياً عىل ما شهده من إبداع وإتقان يف الحرف اليدوية
من جانب النزالء ،وتم االطالع عىل ما تضمنته الخيمة من فعاليات متنوعة للجمهور كان
منها الرسم الحر والرسم عىل الوجه الذي شارك فيه أعضاء (تكاتف) وفقرة نقش الحناء،
ثم تنوعت فقرات االحتفال يف تقديم عرض أوبريت ملركز قباء للثقافة والعلوم اإلسالمية
وفقرة تراثية من تقديم مدرسة املنصور للتعليم األسايس وعرض للكالب البوليسية
وتم تنظيم العديد من املسابقات الرتاثية والثقافية للجمهور وتوزيع الجوائز والهدايا
للفائزين أعقب ذلك تنظيم مسرية احتفالية بهذه املناسبة مبشاركة جميع الحضور
يرافقهم الخيالة وفرقة موسيقى الرشطة والدراجات النارية.

اختتام أسبوع النزيل الخليجي الموحد
أقيم الحفل الختامي لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي املوحد املقام تحت شعار (خذ
بيدي نحو غد أفضل) ،باملؤسسة العقابية واإلصالحية ،وبدأ الحفل بعزف السالم الوطني
ثم آيات عطرة من الذكر الحكيم ،تاله كلمة للعقيد أحمد سامل السلومي مدير املؤسسة
العقابية واإلصالحية برشطة رأس الخيمة ،أكد خاللها أن املؤسسات اإلصالحية تشهد
تحوالً يف الخدمات االجتامعية واإلنسانية ،مضيفاً أن ما تشهده اآلن يُعد امتدادا ً ملراحل
وتطبيقات سابقة ،وصوالً إىل أهداف عامة وطموحة هدفها تأهيل النزيل ودمجه مع
املجتمع الخارجي وإكسابه املهارات الالزمة لتأمني حياته عند خروجه.
افتتاح معرض المنتجات الحرفية
وعىل هامش الحفل الذي أقيم باملناسبة ،افتتح العميد محمد النويب محمد نائب قائد وتضمن حفل الختام إلقاء قصيدة شعرية ألحد النزالء ،أعقبها مرسحية بعنوان (غلطة
عام رشطة رأس الخيمة معرضاً للمنتجات الحرفية واليدوية لنزالء املؤسسة العقابية عمر) من تأليف وإعداد عدد من نزالء املؤسسة ثم قام العميد محمد النويب محمد
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وعلى هامش هذه الفعاليات التقت مجلة (العين الساهرة)
بعدد من النزالء الفائزين بالمراكز األولى في مختلف
المسابقات:
يقول النزيل «ع.ع.أ» والفائز مبشابقة أجمل عنرب ،إنه فخور ويعتز بفوز عنربه ،من
خالل النظافة والرتتيب واالنصياع لألوامر ،مؤكدا ً أهمية النظافة يف اإلسالم وكافة األديان
الساموية والتي تبعث يف النفس الطأمنينة وراحة البال وإخراج أفكار مبدعة يف جميع
املسابقات ولالستمرار يف املكان ،فال بد االهتامم بنظافته ،مشريا ً إىل أن املؤسسة تقوم
ببذل كل الجهد لتوفري البيئة الصحية واملعيشية املناسبة للجميع بهدف إخراجهم أفرادا ً
صالحني للمجتمع حتى ال يعودوا مجددا ً للوقع بالخطأ أو الجرمية .
وقدّم النزيل «أ.أ» ،والذي فاز فريقه مبسابقة كرة القدم ،التهنئة لفريقه عىل الفوز
باملركز األول ،مؤكدا ً عىل أهمية الرياضة وحبه الشديد يف هذا املجال منذ القدم ،ألنها
تعيد حيويته وتجعله أكرث تفاؤالً بالحياة وتقيه من مختلف األمراض ،وتجعله أكرث
تركيزا ً يف تأدية أعامله داخل السجن ،وقال :إن املؤسسة هدفت دامئاً إىل تنظيم العديد
من املسابقات والربامج التوعوية لهم ملنحهم معلومات جديدة تكسبهم خربة أكرث يف
حياتهم ،كام أن حمالتهم تعدت خارج أسوار املؤسسة لتطال أفراد املجتمع يف الدفاع
عنهم من خالل توعية املجتمع الحتواء النزيل بعد خروجه ،خصوصاً أن النزيل يعاين من
صدمة اإلفراج بسبب عدم استيعاب املجتمع له بعد خروجه .
وعب النزيل «م.س.ح» والفائز باملركز األول يف حفظ القرآن الكريم كامالً ،عن عظيم
ّ
امتنانه وشكره وعرفانه للمؤسسة التي أتاحت له هذه الفرصة العظيمة والرشيفة
لحفظ املصحف الكريم ،مستغالً وجوده داخل السجون مبا ال يغضب ربه ،ويجعله
سعيدا ً مدى الحياة ويف اآلخرة ،وقال :إن حفظه للقرآن جاء إلميانه القوي بأن القرب من
الله يجعل كل يشء سهالً ويسري عىل اإلنسان ،الذي يعيش بهذه الحياة ليؤدي رسالة
عظيمة ،وهي التعبد لله واالبتعاد عن كل ما يغضبه عز وجل .
وأشار النزيل «ع.أ» والفائز مبسابقة أجمل منتج ،وهو عبارة عن لوحة فنية ومجسم
فني للقلعة الرتاثية ،إىل أنه يعشق األشياء الرتاثية ويجد فيها أجواء املايض العريق
واألصيل ،وأشار إىل أن املؤسسة تبذل جل اهتاممها يف توفري الخدمات والربامج والرعاية
لهم إمياناً منها بدورها يف إصالح وتأهيل النزالء ،مبيناً أن لهذه الربامج املتنوعة أهمية
كبرية للنزالء من حيث تعايف بعضهم من اإلدمان والسلوك غري السوي وأسهمت يف
إصالحهم وتهذيبهم ومساعدتهم عىل تقويم سلوكهم .
بينام النزيل «ع.أ» والفائز مبسابقة أجمل قصيدة ،والتي كتبها لإلمارات مبناسبة اليوم
الوطني للدولة  ،42يعرب عن فخره واعتزازه بدولة اإلمارات حكومة وشعباً ،والذين
ميتازون برحابة الصدر وبالتعاون مع الجميع من خالل توفري كافة اإلمكانيات التي
تعمل عىل قضاء وقت فراغهم داخل السجن ،مقدماً شكره كذلك عىل ما تقوم به
املؤسسة من تنظيم املسابقات املختلفة وتوفري الحياة الكرمية التي جعلت من كل واحد
منهم فردا ً صالحاً ودمجتهم مع الجتمع الخارجي ،والتي تسعى جاهدة لتوفري كافة
السبل للحياة التي ميلؤها الخري والسعادة .
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النقيب  /خالد حسن النقبي

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

إضاءات

نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ،يرافقه العقيد محمد الحميدي مدير إدارة مراكز
الرشطة الشاملة ،والعقيد أحمد السلومي مدير املؤسسة ،العقابية واإلصالحية بتكريم
النزالء الفائزين باملسابقات الخاصة بأسبوع النزيل ،كام أعقب ذلك تنظيم املؤسسة يوم
مفتوح للنزيل وأرسته ،وأكد خاللها العميد محمد النويب أن األرسة تعد املكون الرئييس
ألي مجتمع لذا كان االهتامم باألرسة ،إذ أن صالح األرسة هو صالح املجتمعات وبني أن
ارتكاب أحد أفراد األرسة ألي جرمية ال يعني معاقبة أفرادها ،فالعقوبة شخصية ،ويجب
أال تطال أرسة النزيل التي يجب علينا مد يد العون وتوفري الحياة الكرمية له خالل
إقامته داخل السجن لقضاء محكوميته ،مضيفاً أنه لذلك أقيمت فعاليات أسبوع النزيل
التي تضمنت أنشطة ثقافية واجتامعية ورياضية إضافة ملحارضات وندوات ومسابقات
ترفيهية ورياضية وزيارات أرسية ومعرض ملشغوالت النزالء لدمجهم مع املجتمع
الخارجي وإصالحهم وشغل أوقاتهم مبا ينفعهم ،وذلك بالتنسيق والتعاون الفعال مع
عدد من الجهات واملؤسسات ذات االختصاص املشرتك ،والتي بذلت جهودا ً كبرية إلنجاح
هذا الحدث الذي يقام للعام الثاين عىل التوايل.

كل عام وأنتم بخير
كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد
2014
تـمـر األيآم والشهـور لنبـدأ سنـة جديدة
ونطـوي سنـة مرت بكل مافيها من ذكريات
في كل سنـة تختلف مشاعرنا وأحاسيسنا،
فقد مرت السنة بالعديد من الذكريات
المؤلمة والجميلة ،والتي كان لها األثر الكبير
في نفوسنا واليسعنا عند نهاية كل عام
سوى أن نتمنى ألنفسنا ولمن نحب سنة مليئة
باألفراح والحب وندعـو لمن فقدنا من األحباب
بالرحمة انطلقت السنـة الجديدة،
أرجو من اهلل أن يجعلها سنة مليئة باألفراح
والمسرات .
أردت أن أجعل من زاويتي هذه زاوية للتسامح
وللتصافي وللتهنئة ولألمنيات،
أتمنى منكم جميعًا إن كان بخاطر أحد شئ
من الضيق مني أو من غيري أن يسامحني
ويعفو عني ونفتح صفحة بيضاء نقية ونصفي
قلوبنا ،وبالنهاية اليسعني سـوى أن أتمنى
لكم سنة جديدة مليئة باألفراح والمحبة

تصوير  :أحمد البخيتي  -مصطفى إيبي  - -بروين
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جريمة وادي القور ..

,,

جريمة قتل هزت أرجاء إمارة رأس
الخيمة ،خسر فيها القاتل وظيفته
وأجمل أيام عمره ،أقدم على
ما أقدم عليه وهو في سن
القور،
الزهور ،من سكان وادي
ً
يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما،
داخل
حكم عليه باإلعدام وقضى
ً
السجن إلى اآلن اثني عشر عاما
ونصف العام ،ندم وحسرة ودموع
ونداءات ،توجهنا إلى خلف قضبان
السجن المركزي ،استوقفنا شعور
المسؤولية إليصال الصوت والكلمة
للقراء لتكون لهم عبرة وموعظة
عبر لقائنا مع (ع.ع) ،والذي حكم
عليه بالمؤبد ومن ثم استأنف
الحكم ُليحكم باإلعدام ،حيث قال:
إعداد  :مبارك المري
تصوير  :محمد مطر

مشادة كالمية
تنتهي بالقتل

بينام كنا أنا وأقراين من أبناء املنطقة املقاربني
يل يف العمر وكان املدعو (م.ت) يكربنا بحوايل
خمسة عرش عاماً ،وكانت أعامرنا ترتاوح ما
بني السادسة عرشة إىل الثامنة عرشة ،وكان
املدعو (م.ت) يقلهم يف سيارته ويحتيس
معهم الخمر ويجربهم عىل ذلك ،وكنت دائم
الخالف معه ،إال أنه ذات يوم تم إبالغ الرشطة
من قبل أحد االشخاص ،وهو أب املدعو (خ)
بأن ابنه (خ) برفقة املدعو (م.ت) يحتسون
الخمر ،فقامت الرشطة مبداهمة منزل املدعو
(م.ت) فلم يجدوا ابن الشايك بعدها اتهمني
املدعو (م.ت) بأنني أنا من أبلغت الرشطة،
وبعد املداهمة وردين اتصال من املجني عليه
املرحوم (أ.م) البالغ من العمر عرشين عاماً
وهو من أقارب املدعو (م.ت) وهو أحد
أصدقايئ وطلب مني أن يقابلني عىل مفرتق
طريق القور املنيعي ،وكنت أنا يف ذلك الوقت
متواجد يف العزبة التي تقع بالقرب من
منطقة الحويالت فوافقت عىل مقابلته حيث
ال خالف بيننا فأنا زميل دراسة إلخوة الضحية،
وصلت قبله إىل املكان املوعود وما إن وصل
ونزل من السيارة مرتجالً باتجاهي سألني عن
سبب الخالف بيني وبني املدعو (م.ت) وقبل
أن أبدأ بالجواب ،فوجئت باملدعو (م.ت)
ينزل من سيارة الضحية مرسعاً باتجاهي
وقام مبسيك وسجني فحصلت مشادة كالمية
ويدوية بيننا ثم تدخل الضحية وقام بشدي
قاصدين إسقاطي عىل األرض .
أداة الجريمة

نسكنها يف أغلب األوقات كنا نحمل السالح،
بعدها أظهرت السالح ورجعت للخلف بعد
أن أفلت نفيس من قبضتهم فأطلقت عيارين
ناريني يف الهواء لغرض تخويفهم وليس لغرض
القتل ،فواصلوا تقدمهم باتجاهي ورجعت
للخلف وتعرثت بحىص فوقعت عىل األرض
فانقضوا عيل وأوسعوين رضباً ،هنا تدخل
بعض األشخاص من املنطقة للتفريق بيننا
والجميع كان ميسك باملسدس الذي كان
بيدي ويف ملح البرص ومن دون قصد انطلقت
رصاصتني لتصيب الضحية بيده وصدره
ثم غشاء القلب حتى استقرت يف الفقرة
الخامسة ومل يفارق الحياة يف نفس املكان
ونقل إىل املستشفى وفارق الحياة هناك إثر
نزيف داخيل تسببت به الرصاصة التي أصابته
يف صدره ،وبعد التحليل الطبي للضحية
وجد عنده مادة التولوين املسكرة والكحول
حسب ماثبت بتقرير املخترب الجنايئ -كاموجد عند املدعو (م.ت) نسبة كحول مرتفعة
جدا ً وقد ثبت ذلك أيضاً بتقرير املخترب
الجنايئ ،ولو كنت أعلم أنهم كانوا يف حالة
سكر ملا قمت مبشاجرتهم أو حرضت إىل
مقابلتهم عىل الرغم من أنهم هم من قاموا
باالعتداء عيل وكنت يف حالة دفاع عن النفس،
بعدها رجعت أنا للعزبة وقمت بتغيري سياريت
وذهبت إىل املنزل وأخربت والدي بكل ما
حدث ،حيث قال يل :سلم نفسك إىل مركز
الرشطة .فاتصلت بصديقي الذي كان يعمل
مبركز الحويالت وأخربته بالحادثة ونصحني
بأن أسلم نفيس ،فتوجهت إىل مركز الرشطة
وفعلت ما نصحني به صديقي .

فتشارجت معهم ،وكان بحوزيت مسدس 6
ملم ،حينها مل أكن أحمله لغرض املشاجرة ،النيابة والتحقيق
ولكننا بحكم ظروف املنطقة الجبلية التي وتم التحقيق معي وأحلت إىل النيابة العامة
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نداءات من خلف القضبان ألولياء
الدم بالعفو عند المقدرة
وبعد مرور سنة تم الحكم عيل بالسجن
املؤبد ،ثم قمت باالستئناف فحكم عيل
باإلعدام واآلن أنا من نزالء السجن املركزي
يف رأس الخيمة ،حكمي معروف ومصريي
مجهول علامً بأنني إنسان ملتزم وليست من
أصحاب السوابق ،ومل يسبق يل أن حوكمت أو
حتى دخلت مركز رشطة قبل الحادثة .
تهور وعدم إدراك
وأضاف ،إن كل ما حدث كان بسبب التهور
وعدم إدراك العواقب حيث كان حميل
للسالح حينها خطرا ً مل أدركه إال بعد أن حال
السجن بيني وبني الحرية .
السجن المركزي إصالحية وعقابية

أيضاً يقول :يف السجن املركزي الزلنا تحت
وطأة العقاب ،أما من الناحية اإلصالحية
فقد استفدت الكثري ،من أهمها املواظبة
عىل الصالة وتعلمت الكثري من أمور الدين
التي كنت أجهلها وتعلمت أيضاً الصرب لشدة
إمياين بأن الصرب هو مفتاح الفرج ،وبفضل الله
أكملت دراستي الثانوية داخل السجن .
المسؤولية والعقاب

أنا أعرتف بأن حلمي للسالح غري املرخص كان
خطأً فادحاً أدفع مثنه اآلن ألقيض عقوبة ما
أقدمت عليه ،ولكن أنا أح ّمل املدعو (م.ت)
كامل املسؤولية التي مل يعاقب عليها سوى
بفرتة سجن بسيطة ،وهو اآلن مطلق الحرية .
شعور بالندم

بعد أن امتألت عيناه بالدموع وتعرث الكالم
عىل لسانه ،والحزن يرتسم عىل معامل وجهه

قال :إنني نادم أشد الندم عىل ماحصل،
وكيف ال أشعر بالندم وقد قمت بإزهاق
نفس وخرست عميل بسبب إقدامي عىل مامل
أدرك عواقبه وهو ما أودى يب خلف القضبان،
المست العقوبة وعشتها وعانيت منها أشد
العناء وانقىض من العمر أجمل أيامه بني
أربعة جدران ،اختلط عيل الليل والنهار،
وأترك هذا الشعور لل ّقراء ،وإن َم ّن الله عيل
بالعتق مام أنا فيه ،فلن أكرر ما حصل مهام
كانت الظروف .
رسالة توجيهية

يف نهاية املطاف و ّجه رسالة عرب صفحات
املجلة يويص فيها كل إنسان بعدم حمل
السالح وتجنب العصبية ،والسيطرة عىل
النفس عند الغضب ،اقتدا ًء بحديث رسولنا
الكريم محمد عليه أتم الصالة وأفضل
التسليم« :ليس الشديد بالرصعة إمنا الشديد
الذي ميلك نفسه عند الغضب».

مناشدة

ويف ختام حديثه ،وجه مناشدة إىل حكامنا
األكارم بالتدخل لدى ذوي الضحية للتنازل
عنه ،وقال :أنا كيل أمل بالله العيل القدير
بأن يتم التنازل ،وعىل الجميع أن ينظر يل
بعني العطف واألبوة سواء من املسؤولني أو
الوجهاء أو ذوي الضحية وأن يجعلها الله
يف موازين أعاملهم ،فعن النبي صىل الله
عليه وسلم قال« :كل ابن آدم خطّاء ،وخري
الخطّائني التوابون» .وأوجه شكري إىل مجلة
العني الساهرة التي مل تغفل عن معاناة من
هم داخل أو خارج السجن ،ولكم كل التوفيق
والنجاح .

العنف والتهور والعصبية تؤدي إلى
ما ال يحمد عقباه وآخرها الندم
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تحقيق

يساهم برفع مستوى التوعية

المسرح األمين وسيلة هادفة
لتبيان مخاطر الجريمة

ً
قيل إن أفضل وسائل االتصال تأثيرا هي تلك التي تستخدم (االتصال الشفاهي) أو (االتصال المواجهي) ،وهو ما يمثله المسرح
بشكله العام ،إال أن الفنون المسرحية تختلف في تفاصيلها وأشكالها ،وهي متنوعة ومتعددة ،والذي يهمنا هنا هو المسرح
الذي يتناول نصوص التوعية واإلرشاد (المسرح التوجيهي) ،والذي يكرس نصوصه لخدمة قضايا محددة بعينها دون سواها.
تحقيق  :سعد الدغمان

الرائد مروان جكه

نعم ،إن كل القضايا التي يتناولها
املرسح هادفة ومفيدة ،لكن شأننا
األمني منها وليس غريه حتى وإن تم
توظيف النص كوميدياً أو ترا جيدياً إال
أن املضمون يجب أن يكون يف حدود
التوجيه واإلرشاد.
قضايا عدة تدخل يف صميم العمل
األمني والرشطي ونحتاج إىل إيصال
مفاهيمها إىل الجمهور بعيدا ً عن
الرسائل املعتادة التي تأيت بصورة فرض
الحلول الجاهزة التي قد ال يتقبلها
الجمهور حني ينتابه شعور بالوصايا
عليه من قبل املؤسسات أو حتى
األجهزة الرشطية ،وهي بكل تأكيد

تطمح لتقديم النصح واإلرشاد  ،لكن
اختيار الوسيلة اإلعالمية إليصال الرسالة
يحقق النجاح بنسبة كبرية ،لذا وددنا
الخوض بنقاش فكرة توظيف املرسح
األمني وتفعيله لتوجيه الجمهور
واملساهمة يف عمليات التوعية بخفض
مستوى الجرمية عرب التفاعل املبارش مع
املتلقي ،ورمبا ال ميتاز غري املرسح بهذه
امليزة ،فهل ذلك ممكن ،وهل يساهم
املرسح األمني فعالً بإيصال مضامني
تلك الفكرة بيرس وسهولة؟ مجموعة
من املختصني بالعالقات العامة واملرسح
من الفنانني والباحثني والكتاب أدلوا
بدلوهم يف هذا املوضوع.
المسرح األمني أداة للتوجيه
واإلرشاد

حيث قال الرائد مروان جكه مدير
إدارة اإلعالم والعالقات واإلعالم بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،يعترب
املرسح عموماً أبا الفنون وأداة للتوجيه
واإلرشاد  ،وهو وسيلة مبارشة للتخاطب
مع الجمهور من خالل االتصال املواجهي

 ،والذي يعترب أفضل أنواع االتصال
وأكرثها تأثريا ً ،لذا فإن استغالل خشبة
املرسح للتوعية واإلرشاد تأيت كأولوية
أوىل نسعى لتحقيقها من خالل املطالبة
بتفعيل ( املرسح األمني) كصيغة من
صيغ التفاعل املبارش مع الجمهور.
وعملية استغالل النصوص املرسحية
وإعدادها من قبل متخصصني سواء
كانوا فنانني أو صحفيني ،أو عاملني
يف املجاالت اإلعالمية األمنية يعد
رضورة تفرضها املرحلة الحالية لتوعية
الجمهور باملخاطر التي تحيط بتطور
املجتمعات وما يصاحبها من إفرازات
قد تيسء ملسرية املجتمع أو لألرس
التي يتكون منها هذا املجتمع ،ومن
خالل النصوص املرسحية التي تعد
بإتقان سيكون باإلمكان معالجة قضايا
عدة ومؤثرة عىل الجمهور مثل قضايا
املخدرات ومايرافقها من أرضار عىل
الصحة  ،وقضايا املرور وماتتسبب به
من فقدان لألرواح واألموال نتيجة ترضر
املركبات التي تشكل جزءا ً من األموال
العامة ،باإلضافة إىل التوعية مبخاطر

د .هيثم الخواجة

الجرمية والحد من انتشارها ،ناهيك عن
استغالل هذا املنرب للتوعية باملخاطر
الصحية واألمراض التي تفتك بالصحة
عموماً.
إن عملية تفعيل املرسح األمني
واستغالل أروقته وتوظيفها لخدمة
العملية األمنية قد تعود بالنفع الكبري
عىل املجتمع وتحد من الجرمية من
خالل برامج التوعية الهادفة والرسائل
التي تحملها للجمهور بصورة مبارشة
 ،والبد أن تشمل قضية املرسح األمني
وتفعيله التوجه لألطفال أيضاً من خالل
نصوص مرسحية هادفة تؤسس لثقافة
احرتام القانون بكل أشكاله سواء العام

ً
تبنت شرطة رأس الخيمة برعاية سمو القائد العام برنامجا
للمسرح األمني المدرسي طيلة سنين
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عبداهلل األستاذ

أو قوانني املرور ،حيث ترتسخ ثقافة
االحرتام تلك لدى األجيال الجديدة التي
ستكرب يوماً  ،وساعتها سنجني مثار ما
زرعنا يف النشء الجديد.
تجربة رائدة للمسرح األمني
المدرسي بشرطة رأس الخيمة

وهنا البد من اإلشارة اىل أن القيادة
العامة لرشطة راس الخيمة كانت قد
تبنت برنامجاً للمرسح األمني املدريس،
وذلك برعاية اللواء سمو الشيخ طالب
بن صقر القاسمي قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،شارك فيه أكرث من 300
طالب وطالبة ميثلون حوايل  30مدرسة
باالمارة من جميع املراحل الدراسية
،قدموا صورة رائعة ومرشقة ملفهوم
التوعية األمنية من خالل  30عرضاً

مرسحياً يف تظاهرة فنية تربوية أمنية
شارك فيها قطاعان من أهم القطاعات
بالدولة ،وهام قطاع الرتبية والتعليم،
متمثالً مبنطقة رأس الخيمة التعليمية،
والقطاع األمني متمثالً برشطة رأس
الخيمة ،بهدف توعية الطالب وتوسيع
مداركهم مبا يخدم املسرية األمنية ومبا
يؤكد فاعلية املرسح املتخصص كأحد
أهم وسائل تربية وتوجيه النشء،
و نرش وزيادة التوعية األمنية بينهم
،ويأيت سعي قيادة رشطة رأس الخيمة
هذا لخلق نوع من التآلف والرتابط بني
الرشطة وأفراد املجتمع مبختلف فئاته
وإليجاد العالقة الوطيدة التي تسهم يف
تحقيق األمن والسالمة عىل هذه األرض
الطيبة.
للمسرح دوره الكبير في
التقدم والتطور اإلنساني

الدكتور هيثم الخواجة ،متخصص
باملرسح ،مدير قسم اإلعالم ببلدية
رأس الخيمة واملحرر املسؤول عن
املجلة التي تصدر عنها ،يعترب املرسح

من الفنون املؤثرة يف املتلقي إىل درجة
تصل إىل حد يستطيع فيها هذا الفن أن
يبني الشخصية ويوجه السلوك ويعلم
اللغة ويعزز القيم ويرسخ العادات
الصحية واملبادىء السامية ،وقد أجمع
الرتبويون وعلامء النفس والدارسون
عىل أهمية املرسح يف بناء شخصية
الطفل ،وهذا األمر اليتوقف عند الطفل
فحسب ،بل يتجاوز ذلك إىل اإلنسان
بشكل عام كبريا ً كان أو صغريا ً.
ولو رجعنا إىل التاريخ لوجدنا أن
املرسح ساهم يف مواقف كثرية رفضها
أو دعا إليها ،وأن املرسح ساهم يف
التوعية وتعميق املعرفة ونرش الثقافة،
ولهذا قال نابليون بونابارت( :أعطوين
مرسحاً أعطكم شعباً) وهذا يعني أن
أبا الفنون ،أي املرسح له دوره الكبري
يف التقدم والتطور اإلنساين ،ولهذا ربط
البعض ازدهار املرسح يف مكان ما
مبستوى الحضارة.
نعود إىل السؤال :إذا كان املرسح
كذلك أال يفيد يف التوعية من الجرمية؟
والحقيقة التي ال مناص منها أنه يفيد

عبد اهلل المدبولي

إىل حد كبري حتى إن بعض البلدان
أسسوا فرقة مرسحية خاصة مهمتها
التوعية من الجرمية واملامرسات
الخاطئة التي يقع بها اإلنسان يف حياته،
وأعتقد بأن هذه الفرقة آتت أكلها
وعادت بالخري عىل اإلنسان خاصة
إذا قدمت نصوصاً مرسحية متفوقة
تخاطب العقل والعاطفة معاً وتجايف
الخطابية واملبارشة والفجاجة.
تفعيل المسرح األمني
يعتبر خطوة حضارية

 أوردت سابقاً أهمية املرسح وأثره عىلاإلنسان بشكل عام ،وميكن هنا أن أشري
إىل تجربة رشطة رأس الخيمة يف هذا
املجال ،حيث ف ّعلت القيادة املرسح

العدد ( ) 4

يـــنــايـــر 2014

21

تحقيق

األمني من خالل املرسح املدريس وكانت
تجربة ناجحة جدا ً ،وقد كتبت عن هذه
التجربة التي أمتنى أن تكرر وتعتمد
بشكل مستمر.
إن توعية جيل الطفولة مهمة ولها
فائدتها املستقبلية طاملا املرسح معني
بالتوعية والبناء والتثقيف.
وبناء عىل ماتقدم فإن تفعيل املرسح
األمني يعترب خطوة حضارية وسيجني
املجتمع الكثري من أثره وفعاليته وأعتقد
بأن منهجية االنطالق وأسلوب التنفيذ
والخطط املرسومة أساس يف ظهوره
بقوة ويف تحقيق األهداف التي نشأ من
أجلها.
المسرح المدرسي
يبني شخصية الطفل

عىل الرغم من أن املرسح املدريس معني
بالقضايا العلمية والتعليمية والرتبوية
إال أنه من جانب آخر معني بالسلوك
والتوجيه وبناء شخصية الطفل ،وعىل
هذا األساس فإ ّن املرسح املدريس نافذة
مهمة للتوعية والتنوير لدحض الجرمية
والتوعية من مخاطرها.
والبد هنا من اإلشارة إىل أن مرسح
الطفل (وهو غري املرسح املدريس)
معني بهذا املوضوع أكرث من املرسح
املدريس مثلام مرسح الكبار معني أيضاً.
إننا بحاجة إىل تفعيل املرسح األمني من
خالل نصوص مرسحية هادفة ومتقنة
فنياً وتوجهاً ،ألن ذلك سيعود بالخري
عىل املجتمع وألنه سيسهم يف تعميق
وتجذير الوعي من مخاطر الجرمية ،هذا
عدا عن نرش الفرح واملتعة واملعرفة
22
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بشكل عام.
المسرح األمني مهم
ً
جدا لكنه غير مفعل

ويقول الفنان واملخرج املرسحي عبدالله
األستاذ :للمرسح أهمية كربى يف نرش
الوعي ما بني أفراد املجتمع ،واملرسح
األمني جزء حيوي ومهم جدا ً يف هذه
العملية ،لكن لألسف هذا الجانب
غري مفعل يف الوقت الحايل من قبل
اإلعالم األمني والجهات القامئة عليه،
حاله كحال املرسح بشكل عام يف دولة
اإلمارات.
واملالحظ اليوم إن نشاط املرسح مرتبط
باملناسبات فقط يلجأون إليه عندها ويف
غريها يغضون البرص عنه.
فرق مسرحية تابعة
لوزارات الداخلية

هناك يف بعض الدول مرسح أمني تابع
لوزارة الداخلية أو بعض املراكز األمنية،
يختص نشاطه بالتوعية وتكون الفرق

الفنية التي تقدم العروض (الهادفة
طبعا) تابعة للوزارات التي ترشف عىل
األمن ،وال تكتفي بذلك العمل فقط ،بل
تدخل يف منافسات مع املرسح العام
ورمبا يحصل عىل جوائز فيها من خالل
ما تقدمه من أعامل هادفة ،لذلك فإن
االهتامم بهذا الجانب مهم جدا ً.
لذا فإن املواضيع التي تطرح يجب أن
يتم معالجتها بدقة ،فالجمهور ال يحب
أن تقدم له املعلومة بشكل قرار أو
قالب رسمي  ،بل يحب أن تكون صيغة
الطرح تتناسب والهدف الذي تقدم من
أجله ،باإلضافة إىل مراعاة حالة الجمهور
ومزاجه ،فإن جاءت املعلومة بطابع
كوميدي ناقد يتم تقبلها بسهولة من
قبل الجمهور أو وفق تناول إرشادي
ستكون حتامً تختلف عن األسلوب
الذي تطرح فيه القرارات أو الصيغ
الرسمية ،وهنا سيحدث تجاوباً مبارشا ً
مع ما يطرحه عامة سواء كان أمنياً أو
حتى رسمياً  ،لكنه بإطاره العام توجيهي
 ،وهي الغاية التي أنشئ من أجلها

املرسح.

املهم أن يكون هناك مرسح فاعل
ومؤثر سواء كان للصغار أو الكبار،
فهو رضورة ملحة وأداة للتثقيف،
وأن يتم تناول املواضيع األمنية من
خالله بغرض التوجيه واإلرشاد وبصيغ
مقبولة تتناسب ومستوى من تقدم
له أي الجمهور ،حيث إن هناك تخوفاً
من كلمة الرشطة يف مجتمعاتنا ،منذ
القدم رسمت صور عدة للرتهيب من
هذا الجهاز الذي يخدم املجتمع حتى
من قبل األمهات عند توجيه أطفالهن
أو حتى عند قيامهن بإطعام األطفال،
لذا فإن هذا الحدس يأخذ باالستمرارية
عند الطفل إىل أن يكرب وصورة الرشطي
املخيفة أمامه نتيجة ما سبق ،وهنا يأيت
دور املرسح الهادف والواعي لتغيري تلك
املفاهيم وغرس صيغ التعاون والتوعية
واإلرشاد بدالً عنها.

,,

ينبغي أن يستغل الفن بشكل
إيجابي يعمل على بناء
المجتمع بشكل سليم

المسرح ضرورة

المسرح المدرسي

ومن جانب آخر البد أن يتم تناول
النصوص بأسلوب يتناسب ومستوى
تغيري العقلية ،فالطفل اليوم عىل غري
ما كان عليه يف السابق ،هناك تطور يف
املفاهيم واملامرسات بعد أن دخلت
التكنلوجيا حتى يف األلعاب ،لذا وجب
مخاطبة عقلية الطفل مبا يتناسب
ومستوى التفكري الحايل ،وهنا يجب أن
تكون محاكاة الطفل عن طريق املرسح
املدريس وفق صورة تتطابق وهذا
النمط من التفكري الذي طغى عىل
حياتنا الحديثة.

باختصار أن لكل فئة عمرية أسلوباً
معيناً ومناسباً من الطرح يختلف عن
غريه ،هذا ما يخص املرسح املدريس
كأداة توجيه.
ختاماً البد يل أن أقول ،إن املرسح األمني
بات رضورة البد من االهتامم بتفاصيلها،
ويجب أن يكون العمل فيه عىل جانبني:
نعمل عىل الكبار ،وال نهمل الصغار إذ
أردنا أن نؤسس بشكل صحيح وسليم.
وأثني عىل اختياركم الدقيق لهذا
املوضوع ،وأرى أنه مل تسبقكم فيه
جهة أمنية أخرى ،وهو يدل عىل عملكم
املتقن الدقيق.
المسرح األمني ضرورة للتوعية

ويذكر األستاذ عبد الله املدبويل أخصايئ
تربية فنية مبنطقة رأس الخيمة التعليمية ،
إن للفن إيجابياته وسلبياته ،والبد لنا
أن نقف عند مواقف العلامء ورجال
الثقافة والدين منه ،إذ أن الفن
يرتبط باألهداف والنوايا يف عمليتي
البناء والهدم بنظر العلامء والباحثني
يف شؤون الثقافة والرتبية والتعليم .
وتسهم خشبة املرسح وآلة التصوير
والقلم والريشة واللوحة يف التعبري
عن مختلف الفنون الجميلة واملرسح
من ضمنها إن كانت نافعة وخالية
من األرضار واملفاسد هذا هو ما
يهمنا يف هذه الدراسة املتواضعة
ولعل هذا املقال يفسح املجال للجدل
والنقاش العلمي واملوضوعي ،خصوصاً
ونحن نعيش مرحلة من اإلرهاصات
واالنفعاالت املختلفة يف شؤون املجتمع
التي يغلب عليها طابع االختالف .

وميكن للمرسح أن يؤدي رسالته
اإلنسانية وأن يكون يف خدمة املجتمع
كبقية أبواب الفنون األخرى .كام ميكن
ملحطات اإلذاعة والتلفزيون أن تعني عىل
التواصل بني الشعوب وتسهم يف توطيد
العالقات واملشاعر اإلنسانية فيام بينها.
وباملقياس فإن مثل هذه الفنون تشد
الناظر إىل حاالت اإلبداع والتعبري عن
املوهبة التي وهبها الله للناس عىل
أن ال متس هذه املهن ِ
والح َرف أية
رموز محرتمة وال تتضمن إساءات وأن
ال تدفع إىل الغرور أو املساهمة يف أي
نوع من الفساد .والبد من التفكري يف
طرق مناسبة الستثامر مثل هذه الفنون
لتصب يف خدمة املجتمع وتحسني
ثقافة اإلنسان ومنو فعالياته االجتامعية
لخلق تواصل مستمر يف الفكر والثقافة
واإلبداع والنمو ،مام يساعد عىل التوجيه
االجتامعي السليم نحو قيم وسلوكيات
إيجابية تفيد املجتمع ومتنع االنحراف
والجرمية وتكون منابر لألخالق .
ويعترب املرسح األمني وسيلة لعرض
القصص التي تتناول سري حياة األنبياء
والعلامء والرتويج لروائع القصص
األدبية الروائية العاملية من املالحم
اإلنسانية ،باإلضافة إيل سري املشاهري
من الناس املفكرين واملبدعني التي
الزمت الفن وفهم القيم الفنية.
وهناك أزمة يف شأن الفن أثرت بشكل
كبري عىل سلوكية املجتمعات وأدت
إىل معارف وثقافات منحرفة تأثرت
بالقيم الحديثة غري املنضبطة ،والتي
اندفعت باتجاهات غري صحيحة
وينبغي عىل املؤسسات التعليمية

والفنية مراعاة مثل هذه األمور،
التباين بني األهداف والنوايا من استخدام
الفن كوسيلة تربية وبناء وتثقيف،
حيث يختلف الناس يف أهدافهم
ونواياهم ،فقد يسعى البعض إىل خلق
جو معتدل سليم يعتمد عىل الذوق
الفني النبيل الذي يبني وال يهدم ويُ َق ِّوم
وال يخرب ،وقد تكون النوايا سيئة تقوم
عىل أساس اعتامد الصفقات والتجارة
والسياسات التخريبية الهدامة التي
تدفع إىل الرش وارتكاب الجرمية وتحض
عىل بناء مجتمع خال من الجرمية ،مثايل
يف قيمه األخالقية  .وقد استخدم املرسح
كوسيلة لحض األفراد عىل عدم ارتكاب
الجرائم املختلفة بالتوعية ،وعدم
االعتداء أوتجاوز الحدود األرسية .

الحياتية من خالل معالجة املشاكل التي
مير بها الناس ،وكذلك ميكن للمرسح
أن يكون معربا ً عن إرادة الجامهري
ومامرسة النقد االجتامعي  ,ملعالجة
الكثري من املشاكل االجتامعية بشكل
الئق ويساعد عىل تخطي العقبات
والحصول عىل الخربة والنصيحة.
كام أن بإمكان القامئني عىل املرسح
اإلفادة من:
أوالً  :سري األنبياء.
ثانياً  :سري العلامء.
ثالثا ً :عرض الروايات التاريخية.
رابعاً  :سري املشاهري.
خامساً  :التمثيليات االجتامعية
الهادفة.

للمسرح االمني
دور رائع للتوعية

خاتمة

واملرسح األمني له دور رائع للتوعية
بالحدود االجتامعية وعدم اتباع النهج
املشجع عىل ارتكاب جرائم القتل
والرسقة ،وهو نوع من املامرسات غري
الصحيحة التي ال تستند إىل الرشيعة
والقانون.
يعترب التمثيل مهمة اجتامعية صعبة
ومسؤولية تقع عىل عاتق الحكومات
والدول التي تستوزر الرجال لقيادة
الحركة الفنية ألداء دورها يف املجتمع
والعمل عىل نرش الثقافة من خالل
املرسح  ،فيمكن أن يسهم يف عرض
املرسحيات الثقافية التي تسعى لبناء
إنسان سوي يعرف كيف يفكر ويخطط
وينمي قابلياته االجتامعية وخرباته

إن دور الفن ،وخاصة املرسح األمني ال
يقل أهمية عن بقية العوامل املؤثرة
يف ثقافة املجتمع كاالقتصاد والعلوم
والدين وبقية العوامل ،وينبغي أن
يستغل الفن بشكل إيجايب يعمل
عىل بناء املجتمع بشكل سليم كأداة
تثقيف وبناء ال كأدوات لعب ولهو
وإفساد أو دافع إىل ارتكاب الجرائم
واملخالفات القانونية ،وعىل الدول
والحكومات أن تضع قوانني ورشوطاً
تحفظ لألرسة حقوقها وتحفظ األبناء
من االنزالق يف مهاوي الرذيلة والفساد،
وأن تكون الوسائل الفنية معربة عن
إرادة الجامهري يف عملية البناء والتقدم
الحضاري واإلنساين.
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فعاليات

ّ
اللجنة األمنية بشرطة رأس الخيمة تؤمن مهرجان عوايف

أكد المقدم محمد عبيد الخاطري رئيس اللجنة األمنية لتأمين
مهرجان عوافي 2013م ،إلى أن اللجنة األمنية بالتنسيق
مع العديد من اإلدارات واألقسام المساندة ذات االختصاص
وهي(( :إدارة الدفاع المدني ،إدارة التحريات والمباحث
الجنائية ،إدارة المرور والدوريات ،مركز شرطة الدقداقة
الشامل ،إدارة الشرطة المجتمعية ،إدارة اإلعالم و العالقات
العامة ،قسم األمن و الحراسات)) قامت بجهد كبير لتأمين
منطقة عوافي ومرتاديها باإلمكانيات المتاحة لها ،ومنع
أي أعمال تؤدي إلى زعزعة وتعكير الجو العام للمنطقة
السياحية والمحافظة على استتباب األمن والسيطرة العامة
للمنطقة خالل المهرجان ،من خالل عقد إجتماعات هدفت
تطويرية ًجديدة على برامجه ليحقق نقلة
إلى إدخال أفكار ً
نوعية في أدائه كما وكيفا .
العين الساهرة
تصوير  :أحمد البخيتي
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وأوضح رئيس اللجنة األمنية إنه تم تخصيص
 6دوريات وسيارتني لإلسعاف واإلنقاذ
باإلضافة إىل توافر  4دراجات لإلسعاف
واإلنقاذ تستخدم يف األماكن والطرق الوعرة
التي ال تستطيع سيارة اإلسعاف الوصول إليها،
ويف املواقع التي تشهد ازدحام الزوار وكذلك
املناطق الرملية بحيث ميكن نقل أي حالة
طارئة إىل املراكز الطبية يف أرسع وقت ممكن
ومن دون تأخري ،فضالً عن توافر دوريتني
لسحب السيارات العالقة بالرمال وتواجد
سيارات لإلطفاء بجانب سيارتني للتحريات
وتجنيد  15عسكرياً للحراسات واألمن.
وأوضح بأنه تم توزيع مجموعة من الهدايا
التذكارية التي تحمل شعار رشطة رأس
الخيمة ،وشعار الحملة األمنية ((أمننا يف
عوايف)) عىل كافة زوار ومرتادي املهرجان،
بهدف التواصل معهم ونرش ثقافة الرشطة
املجتمعية بني كافة أفراد املجتمع ،ولخلق
جو من األلفة و املحبة بني رجال الرشطة
والجمهور خاصة األطفال منهم ،ولتقديم
النصائح واإلرشادات التي تعينهم عىل قضاء
أوقات ممتعة وآمنة و بعيدة عن املخاطر
واملشاكل التي قد يتعرضون لها نتيجة اإلهامل
وعدم أخذ الحيطة و الحذر يف بعض األماكن
أو الترصفات.
وذكر الخاطري ،أن تلك االستعدادات التي
تتضمن توفري اإلمكانات كافة سواء املادية

أو البرشية ،تأيت نظرا ً ملا يشهده املهرجان
من إقبال كبري من الزوار سواء من مواطني
الدولة أو املقيمني أو السياح العرب واألجانب،
لالستمتاع بالفعاليات واألنشطة التي يقدمها.
وأضاف أن الوجود األمني سيستمر بالكثافة
نفسها طوال أيام الحدث من أجل تقديم
املساعدة والتدخل عىل وجه الرسعة يف حال
وقوع أي حادث ،ال سمح الله.
كام قامت اللجنة األمنية بتوفري أقىص درجات
األمن والسالمة يف مختلف األماكن املقامة
ضمنها الفعاليات وخاصة يف القرية الرتاثية ،و
ملعب كرة القدم و املرسح ،فضالً عن تأمني
العزب و الطرق الداخلية و مداخل و مخارج
منطقة عوايف ،وذلك منعاً لحدوث ما يعكر
صفو األمن و النظام خالل فرتة املهرجان ،و
للمحافظة عىل سالمة كافة مرتادي املهرجان.
ولفت إىل أنه وبالتنسيق مع إدارة اإلعالم
والعالقات العامة تم إعداد وتنظيم العديد
من الحمالت التوعوية من خالل توزيع
عدد من املنشورات التي تحمل تعليامت
وإرشادات يجب أن تٌتبع لضامن السالمة
للجميع ،مشريا ً إىل أن تنظيم األمن يف املهرجان
السنوي املقام يف منطقة عوايف يأيت يف إطار
التسهيالت التي تحرص القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة عىل تقدميها ملرتاديها ،ال سيام
وان املهرجان يعترب من أهم الفعاليات التي
تستقطب أعدادا ً كبرية من الزوار .

مسيرة قائد

تقرير خاص بمناسبة مرور خمس سنوات على توليه مقاليد الحكم
سعود بن راشد المعال
ثالث حكام أم القيوين في عصر االتحاد

سموه  :إن كل ما أنجزته دولة

اإلمارات يعد أكرب دليل على الكفاح
والعمل وتحدي المستحيل

الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين ثالث حكام اإلمارة في عصر االتحاد،
يعد صاحب السمو ً
الراحل الشيخ راشد بن أحمد المعال  ،والذي وافته المنية في الثاني من يناير عام  ، 2009لتمر خمس
حيث تسلم الراية خلفا لوالده ً
سنوات على توليه الحكم  ،سائرا على نهج والده وجده الشيخ أحمد بن راشد المعال  ،أول حاكم إلمارة أم القيوين منذ قيام
االتحاد المبارك  ،وأحد المؤسسين والمشيدين ألركانه مع اآلباء المؤسسين.
إعداد :وليد الشحي

سيرته ونسبه

ولد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد بن أحمد بن راشد بن أحمد بن عبد الله بن
راشد بن ماجد املعال النجل األكرب للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ راشد بن أحمد بن
راشد املعال يف مدينة أم القيوين بتاريخ 1952 / 10 / 1م  ،وهو متزوج من كرمية املغفور
له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة السابق  ،طيب الله ثراه .
وينتمي سموه اىل قبيلة آل عيل التي ينتسب إليها حكام إمارة أم القيوين  ،وهم من
بطن ربيعة من طي بن أدد بن زيد.
تعليمه ومناصبه

تلقى سموه تعليمه االبتدايئ واملتوسطي يف إمارة أم القيوين وأنهى
تعليمه الثانوي يف الجمهورية اللبنانية وتلقى تعليمه الجامعي يف جامعة
القاهرة وتخرج منها يف عام 1974م تخصص اقتصاد  ،وتلقى العديد من
الدورات يف مجاالت مختلفة الكتساب اللغة وصقل معارفه وثقافته.
عني سكرتريا ً ثالثاً يف ديوان عام وزارة الخارجية يف 1973م  ،ويف عام  1977عني قائدا ً
للحرس الوطني باإلمارة برتبة عقيد  ،وتوىل رئاسة الديوان األمريي بأم القيوين يف عام
1979م ،ويف 1982م عني ولياً للعهد.
إنجازاته

عمل سموه إىل جانب والده يف إدارة الحكم ومتابعة املشاريع االستثامرية يف
اإلمارة وساهم يف إنشاء العديد من الدوائر واملؤسسات املحلية وقام مبتابعة إدارتها
وتطويرها حتى تواكب النهضة الشاملة التي شهدتها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
حرض إىل جانب والده العديد من االجتامعات عىل مستوى املجلس األعىل
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التحاد اإلمارات العربية املتحدة  .كام مثل والده منفردا ً يف هذه االجتامعات
وله حضور سيايس واقتصادي وخربة يف إدارة املؤسسات االقتصادية وغريها.
ترأس سموه العديد من مجالس إدارات الرشكات املساهمة  ،وعىل رأسها تأسيس
وإدارة بنك أم القيوين الوطني ورشكة غاز أم القيوين ورشكة أسمنت أم القيوين وساهم
يف عقد اتفاقيات االستثامر والتنقيب عن النفط والغاز يف إمارة أم القيوين ودشن
أول مرشوع مشرتك للغاز مع حكومة رأس الخيمة يف الحقل البحري يف عام 2006م.
قام سموه بدراسة واقع األداء يف دوائر حكومة أم القيوين وعمل عىل وضع آليات
جديدة لتطوير العمل فيها وفق النظم اإللكرتونية الحديثة وساهم يف صقل
الكوادر الوطنية يف الدوائر واملؤسسات باإلضافة إىل استحداث دوائر جديدة
واعتامد مخططات اإلمارة وتابع تنفيذ توجيهاته فيام يتعلق بتطوير الخدمات.
حرصه على مصالح شعبه

وحرصاً منه عىل رعاية ورفاهية أبنائه املواطنني أصدر سموه املرسوم األمريي رقم 2
لسنة  2013بشأن زيادة رواتب موظفي حكومة أم القيوين.
ونص املرسوم األمريي رقم  2لسنة  2013عىل أن تضاف عالوة تكميلية بنسبة 70
باملئة تحسب عىل الراتب األسايس ملوظفي حكومة أم القيوين.
كام نص املرسوم عىل أن تضاف عالوة تكميلية بنسبة  40باملئة تحسب عىل الراتب
الشامل للرشطة املحلية يف إمارة أم القيوين.
وتأيت هذه املكرمة يف إطار حرص سموه البالغ عىل تخفيف أعباء املعيشة ومتطلبات
الحياة عىل املواطنني واملقيمني يف اإلمارة وتحقيق االستقرار الوظيفي.

مسيرة قائد

من أقواله :

ً
 إن االحتفال باليوم الوطني يعد تواصال لمسيرةالتقدم واالزدهار بإرادة قوية وخطى واثقة
لتحقيق المزيد من الرقي للوطن والمواطنين في
ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظة اهلل" وأخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء
المجلس األعلى حكام اإلمارات.
 إن الوطن حقق بفضل االتحاد الكثير من اإلنجازاتالتي ال تعد وال تحصى ،والتي تستحق أن تسطر
بحروف من ذهب في سجل التاريخ ،من بناء
اإلنسان إلى بناء حضارة حديثة تستمد جذورها من
إرثنا الحضاري المجيد ،حيث تسارعت وتيرة النهضة
لتسابق الزمن وتحقق الهدف المنشود.
 إن الثاني من ديسمبر كان بداية مسيرة النهضةالشاملة في البالد والبداية الحقيقية لقيام
اإلمارات ونهضتها.
 إن اإلمارات تتقدم وفق رؤية استراتيجية شاملةعمادها االنطالق نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات
لالرتقاء بجوانب الحياة ومضاعفة مؤشرات التنمية
في ًالمجاالت كافة ،تلبية للطموحات الوطنية،
وتعزيزا للوطن ومستقبل أجياله في تحقيق اإلنجازات
والتميز ومواصلة التنمية في مختلف الميادين.
ً
ً
 إن االتحاد رسم لإلمارات واقعا مشرقا يسودهالخير ًواألمان والرفاهية وأسس لمستقبل أكثر
إشراقا.
 إن مسيرة االتحاد حافلة باإلنجازات العظيمة التيتدفعنا لبذل كل الجهود والمثابرة ،والعمل الجاد
والدؤوب لمواكبة العصر ،وبلوغ المكانة الرفيعة
بين دول العالم أجمع.
 إن المسؤولية الكبيرة التي يحملها أبناء اإلماراتعلى عاتقهم في إدراك مفهوم الوعي والتطور
في المجتمع اإلماراتي يجب أن تكون مبنية على
أسس ونظم صحيحة تضمن استمرارية النجاح المحقق
واستيعاب الخطوات المدروسة نحو التقدم لرفعة
هذا الوطن وتحقيق المزيد من معالم النمو
والتطور بدعم وجهود القيادة الرشيدة.
 إن كل ما أنجزته اإلمارات على المستويين العربيوالعالمي يعد أكبر دليل على الكفاح والعمل
وتحدي المستحيل.
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حوار
أكد الرائد محمد ماجد النعيمي رئيس
إدارة اإلعالم والعالقات رئيس تحرير
مجلة الشرطة والمجتمع بالقيادة
العامة لشرطة عجمان ،أن مجلة الشرطة
والمجتمع تحظى باهتمام ومتابعة
كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد
بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى
حاكم عجمان وولي عهده ،مما جعلها
تتبوأ المكانة المتميزة والمرموقة بين
المطبوعات األمنية ،وقال في الحوار
الذي أدلى به لمجلة ً (العين ً الساهرة)،
إن المجلة لعبت دورا فعاال في نشر
ثقافة التوعية لكافة فئات المجتمع على
مستوى الدولة ،كما أنها تعمل على
دعم عمل اإلعالم األمني ودوره في
خدمة المجتمع ،وحظيت بتكريم من قبل
سعادة اللواء ركن خليفة حارب الخيلي
وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد
والخدمات المساندة .وأشار إلى إمكانية
تصفح مجلة الشرطة والمجتمع من خالل
الهواتف الذكية في إطار سعي شرطة
عجمان لتحقيق األهداف االستراتيجية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،الذي
قضى فيها سموه بالتحول للحكومة
الذكية وإليكم نص الحوار:
حوار  :حسن المنصوري

تحظى مجلة الشرطة والمجتمع
باهتمام ومتابعة حاكم عجمان
وولي عهده

الرائد محمد ماجد النعيمي:

يمكن تصفح المجلة
من خالل الهواتف الذكية
كيف تقيمون مسيرة مجلة الشرطة والمجتمع على مدار تاريخها؟

تحظى مجلة الرشطة واملجتمع باهتامم ومتابعة كرمية من صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن وويل عهده ،وقد أشاد
سموه بالجهود الكبرية التي تبذلها رشطة عجامن للوصول باملجلة إىل املكانة املرشفة
بني نظرياتها من املجالت األمنية وبدأت املجلة مسريتها بشكل متميز وتنوعت
أبوابها يف مختلف املجاالت واستمر التحديث والتطوير عىل ما تحتويه من مواد إىل
أن أصبحت بشكلها الحايل ،ولقيت مجلة الرشطة واملجتمع التكريم لتميزها من
قبل سعادة اللواء ركن خليفة حارب الخيييل وكيل وزارة الداخلية املساعد للموارد
والخدمات املساندة العتبارها من ضمن املجالت األمنية والرشطية التي لعبت
دورا ً فعاالً يف نرش ثقافة التوعية لكافة فئات املجتمع عىل مستوى الدولة ،كام
أنها تعمل عىل دعم عمل اإلعالم األمني ودوره يف خدمة املجتمع ،كام يتم األخذ
بتوجيهات القائد العام فيام يخص مواضيع مجلة الرشطة واملجتمع ،باإلضافة إىل
اإلرشاف واملتابعة املستمرة من قبل نائب القائد العام بصفته املرشف العام للمجلة،
وذلك لالرتقاء بها من خالل تسخري كافة السبل بأعىل وأحدث مستوى وتأهيل الكوادر
العاملة يف قسم اإلعالم والعالقات العامة وتهيئة الظروف املناسبة للقيام بدورهم
املنوط لهم عىل أكمل وجه.
بصفتكم على رأس مسؤولية مجلة أمنية ،كيف تنظرون لإلعالم
األمني بالدولة وهل حقق أهدافه؟

تسعى األجهزة اإلعالمية األمنية بالدولة إىل مواكبة التطورات الحديثة يف مجال
االتصال لضامن تغطية صحيحة لألحداث األمنية التي تطرأ يف البالد بشكل يحول دون
انتشار الشائعات ،وقد متكن اإلعالم األمني من تحقيق أهدافه بشكل كبري مبا يتفق
مع سياسة وزارة الداخلية الهادفة لحفظ األمن واالستقرار والنظام العام والسالمة
العامة ،يستهدف اإلعالم األمني إقناع الجمهور بالسلوك األمني بتنبيه اسرتاتيجية
التنوير التي تعتمد عليها املجتمعات يف مواجهة العمليات والظواهر اإلجرامية ،وهذا
يتطلب تغيري السلوك السلبي إىل سلوك إيجايب وتفعيل اسرتاتيجية املشاركة من خالل
حث الجمهور عىل التعاون مع األجهزة األمنية يف الحد من الجرمية والتصدي لها
وكشف مرتكبيها.
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حوار
هل تعتقدون أن مجلتكم ساهمت كجزء من اإلعالم األمني بالحد
من الجريمة؟

ما هي أبرز أوجه التعاون بينكم والمؤسسات اإلعالمية عامة
ً
واألمنية خاصة على مستوى الدولة؟

انطالقاً نحو تحقيق األهداف االسرتاتيجية املتمثلة يف تحقيق التواصل والتكامل بني
مختلف املؤسسات اإلعالمية عامة واألمنية خاصة ،نسعى إىل توظيف الجهود املشرتكة
يف تعزيز ركائز التنمية واالستقرار األمني والتعاون يف مجال الربامج اإلذاعية والتلفزيونية
بهدف إنجاح الجهود األمنية ،كام تعمل مجلة الرشطة واملجتمع إىل جانب دورها يف
ترجمة أنشطة وجهود العمل الرشطي إىل معلومات وأخبار إىل النهوض باملهام التوجيهية
واإلرشادية والتثقيفية التي تصب يف إطار تعزيز األمن الوقايئ للمجتمع.
العمل اإلعالمي في تطور ووسائله متعددة ،فهل تواكبون تطوير
كوادركم الصحفية من هذا المبدأ وما يستجد على الساحة من تطور؟

الكوادر الصحفية لدينا مواكبة لكل ما يستجد عىل ساحة العمل اإلعالمي من تطورات
وتعدد الوسائل من خالل تحقيق االستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والتداخل الفعال
مع وسائل االتصال املنظورة للعمل عىل توصيل رسالة اإلعالم األمني بطرق رسيعة ودقيقة،
ميكن تصفح مجلة الرشطة واملجتمع من خالل الهواتف الذكية يف إطار سعي القيادة العامة
لرشطة عجامن لتحقيق األهداف االسرتاتيجية الخاصة بالخدمات اإللكرتونية واالتصاالت،
واملتمثلة يف تقديم خدمات تقنية املعلومات واالتصاالت عالية الجودة ،وتحقيقاً لتوجيهات
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،التي قىض فيها سموه بالتحول للحكومة الذكية.
إلى أي مدى يمكن أن يسهم الوعي األمني في التقليل من الجريمة
والظواهر السلبية بالمجتمع؟

يسهم الوعي األمني بني كافة رشائح املجتمع يف الحد من الجرمية والظواهر السلبية
باملجتمع إىل مدى كبري من خالل التواصل مع الجهود لتعريفهم عىل أحدث األنظمة
األمنية واإلجراءات الوقائية ملنع وقوع الجرمية ،وذلك لتعزيز األمن املجتمعي بني
الجميع والتعاون لضبط مرتكبيها وحامية املجتمع منها ومن أرضارها ومن أي ظاهرة
سلبية للعمل عىل تأكيد أن األمن مسؤولية الجميع ،ومعاً نحقق هذا األمن.
ً
أخيرا ما هي الطموحات المستقبلية لإلعالم األمني؟

إن من أهم الطموحات املستقبلية لإلعالم األمني:
 وضع السياسات والخطط االسرتاتيجية التي تهدف نحو إعالم أمني يرتجم واجباتومهام وزارة الداخلية.
 نرش الوعي األمني الوقايئ يف مجال مكافحة الجرمية بشكل شمويل ودقيق وبأحدثالوسائل بني رشائح املجتمع لكسب ثقة الجمهور وتحقيق التعاون املشرتك.
 توفري الدعم اإلعالمي من قبل القيادات العليا. تعزيز التعاون والتنظيم املتبادل بني األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم.العدد ( ) 4
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موازين

بال شك يف ذلك ساهمت كجزء من اإلعالم األمني بالحد من الجرمية من خالل دورها بتوعية
املجتمع بكثري من القضايا للحد من الجرمية وللحيلولة من مخاطر تلك الجرائم عىل الفرد
واملجتمع عن طريق وضع خطة إعالمية تتضمنها حمالت إعالمية تؤدي للهدف املنشود ،كام
أنها تعمل عىل تغطية واقع الحياة األمنية والرشطية عىل مستوى إمارة عجامن والدولة عامة يف
كافة املجاالت األمنية عىل نطاق واسع ،بل وتخطتها إىل العديد من املجاالت املتنوعة التي ترثي
القارئ بكل ما هو مفيد ،ومن أبرز األبواب التي تحتويها املجلة أخبار الرشطة ،صدى املاىض،
جولة يف بالدي ،قضايا ،محطات ،تاج العامية ،نفحات إميانية ،فنون الديكور ،واحة الشعر ،وتضم
ملحق مجلة رشطة املستقبل ،الذي يحتوي عىل العديد من املواضيع األمنية والتوعية املتنوعة
التي تختص بالطفل.

في خدمتكم
إن التميز في خدمة العمالء أصبح اهتمام كافة
المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة ،وفي مختلف
دول العالم المتقدمة لما له من بالغ األثر في تعزيز ثقة
الجمهور والعمالء بهذه المؤسسات.
اذا تحرص وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التي
يشهدها العالم اليوم للوصول إلى أرفع المستويات
في مجال خدمة العمالء ،عبر استخدام أفضل التقنيات
التكنولوجية الحديثة لتحقيق التطلعات المرجوة وكسب
ثقة عمالئها وفق رؤية استراتيجية واضحة لتصبح األكثر
فعالية ميدانيا في إحدى أسرع دول العالم نموً ا.
تتنافس المؤسسات الى تقديم أفضل الخدمات  ،بل
تفاجئ العميل بتقديم خدمات تفوق توقعاته  .وأكثر ما
يرضي العمالء هو الشعور بالرضا و االهتمام .
فاالهتمام يظهر في كل شيئ تفعله من أجل العميل،
في حين أن قلة االهتمام هي عدم القيام باألشياء التي
يرى العميل أن هناك حاجة إلى القيام بها  ،سوف يحكم
عليك العمالء من خالل إظهارك أو عدم إظهارك االهتمام .
التوجه العام في العالم كله يتمحور حول التساؤل عن
كم من العمالء يمكن أن تكسبهم في مجال عملك؟
وكان في السابق التركيز على المنتجات والخدمات التي
يمكن تقديمها وجودتها ،وهو ما يعني أن التركيز اآلن
ينصب على العمالء  ،والخدمة المضافة التي يمكن ان
تقدمها وتجذب بها عمالء جددً ا  ،وهذا لن يأتي إال بتكوين
فريق من العمالء الداخليين والمقصود بهم الموظفون ،إذ
لن تستطيع جذب زبون جديد إال إذا قمت بتكوين مقدمي
خدمة على درجة عالية من الكفاءة داخل قطاعك
الموجود فيه.
إن تكوين هذا الصف من العمالء الداخليين بالضرورة هو
الذي سيقوم بجذب العمالء الخارجيين  ،ونحن نعلم إن
بعض الموظفين ببعض إدارات وزارة الداخلية ليس لديهم
منتج ربحي فهم يقدمون خدمة  ،وبالتالي فان غاية ما
يطمحون إليه هو رضا العميل  ،وهذا ال يأتي إال بتقديم
خدمة مميزة  ،في ظل التطور الكبير الذي يحدث في دولة
اإلمارات  ،وهذا يستدعي بالضرورة ارتقاء القوى العاملة
بالدولة.
لذلك لنعمل جميعًا لتقديم خدمة نوعية متميزة
لعمالئنا في سبيل االرتقاء بالخدمة ولنحقق المطلوب،
وهو الريادة والتميز دائمًا.
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دراسات

الحدث

المنحرف
وتوقع

إجرامه يف

المستقبل
()2-2

ارتكاب الجرائم الخطيرة ،خاصة تلك التي تتسم
بالعنف والقسوة والعدوانية اليأتي من فراغ ،وإنما
هو محصلة مجموعة متداخلة من العوامل الكامنة
والمتراكمة والظروف المحيطة منذ الصغر ،حيث تتزايد
بمرور األيام ،وتشيد بتفاعل تأثيراتها وتشابك عواملها،
فتتحول من نوازع كامنة إلى تصرفات شائنة ،واعتداءات
سافرة وانتهاكات القوانين واألعراف والقيم والتقاليد
إن تحليل السجل اإلجرامي لمشاهير السفاحين وعتاة
المجرمين ،يكشف بوضوح ظهور ميولهم العدوانية
وبروز نوازعهم اإلجرامية منذ نعومة أظفارهم ،وال
شك أن التقدم المذهل في علوم الهندسة الوراثية
والتحليالت الجينية قد أضاف بعد ًا جديد ًا في منظومة
الدراسات الخاصة بالتنبؤ باإلجرام ،وتوقع االنحراف .إن
الحيلولة دون تحول الحدث المنحرف إلى مجرم عتيد
عند كبره يعد مكسب ًا مجتمعي ًا ال يستهان به ،لذا يتعين
تشجيع البحوث وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق هذا
الهدف .
إعداد الدكتور  /فريدون محمد نجيب
مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي
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التي تتولد يف خاليا املخ ،حيث يرى أنصار هذه
نظرية الموروث الزائد
النظرية أن هؤالء األشخاص ،يكونون أكرث ميالً
"الكروموزوم اإلضافي"
للعنف وارتكاب الجرائم ،باعتبار أن الخلل الدماغي
يضعف اإلرادة والوعي ،وهو األمر الذي يؤدي إىل
ترتكز هذه النظرية بشكل أسايس عىل الحقيقة
وهن الكوابح الذاتية ،وعدم سيطرة الشخص عىل
العلمية املتمثلة يف أن كل خلية من خاليا الجسم
ترصفاته .
تحمل  32زوجاً من "الكروموزوم" ،وأن عىل هذه
الكروموزومات توجد املورثات ،وهي التي تحدد
الحمض النووي  ..وجينة
كافة صفات الكائن الحي ،ويحمل كل إنسان –
اإلجرام الموروثة
ذكرا ً كان أو أنثى –  64كروموزوماً موزعة عىل
 32زوجاً (مجموعة مستمدة من األب ،ومجموعة
مقابلة مستمدة من األم) ،وكل مجموعة تتكون اكتشف رس تركيب جزيء الحمض النووي ،الذي
من  22كروموزوماً عادياً ،إضافة إىل "كروموزوم ،يعرف باسم  D.N.Aيف مطلع النصف الثالث من
محدد للجنس ،إما  Xوإما  ،Yويتحدد جنس القرن العرشين ،وهو األمر الذي فتح آفاقاً هائلة
الجنني مبقتىض وجود زوج واحد معني يحمله كل ملعرفة ما إذا كان هناك موروث معني يحمله
من الذكر واألنثى ،دون بقية األزواج األخرى ،هذا اإلنسان ويدفعه – عىل غري رغبة منه – الرتكاب
الزوج يف الذكر اليكون متشابهاً ال يف الحجم وال الجرائم ،فقد اكتشف العلامء أن كل جزيء من
يف النوع ،حيث يكون أحدهام أكرب من اآلخر ،الحمض النووي يحتوي عىل العديد من حامالت
وبنوعني مختلفني غري متجانسني يعرف علمياً بـ الصفات الوراثية التي تعرف بالجينات  .والشك أن
 ،XYأما يف األنثى ،فإن هذا الزوج يكون متشابهاً يف التقدم يف العلوم البيولوجية ،وخاصة يف مجال كشف
حجمه ،ونوعه ويعرف بـ  ،XXويتحدد نوع الجنني أرسار الحمض النووي سوف ميكن العلامء من حسم
بهذا "الكروموزوم" ،املختلف " ،"Yوالذي يحمله إشكالية جينة العنف ،وتحديد ما إذا كانت هناك
جينات محددة يكون لها تأثري مبارش عىل االتجاه
الذكر وحده .
وقد ظهرت نظرية املوروث الزائد أو الكروموزوم نحو العنف املفرط ،وامليل نحو ارتكاب الجرائم التي
اإلضايف عقب إجراء تحليالت ملجرم خطري وقاتل تتسم بالقسوة البالغة ،وهو األمر الذي سيفتح آفاقاً
عتيد أظهر أنه يعاين من متالزمة  ،XYYوقد هائلة تجاه السيطرة عىل هذه الجينات وعزلها أو
حدث ذلك عام 1966م عقب القبض عىل سفاح تحييدها ،وبالتايل عالج هؤالء األشخاص منذ الصغر
خطري يدعى "ريتشارد سبيك" أشاع الرعب يف لتاليف إجرامهم عند الكرب .
مدينة شيكاغو بعد دارتكابه سلسلة من جرائم
ً
القتل واالغتصاب ،وكان آخرها اقتحامه سكنا
توقع تحول الحدث المنحرف
للممرضات ،حيث متكن من ربطهن وذبح مثان
إلى مجرم عتيد
منهن عىل التوايل بدم بارد ،وقد أظهرت التحليالت
التي أجريت عىل هذا املجرم الخطري أنه يحمل
الحدث املنحرف إما أن ينصلح حاله عند الكرب
كروموزوماً زائدا ً وبالتايل فإن منطه النووي يتكون
ويصبح عضوا ً سوياً يف املجتمع ،وإما أن يستمر عىل
من  47كروموزوماً ،وصبغته الجنسية  XYYوهو
انحرافه وتتزايد رشابته عرب الزمن ويصبح شخصاً
األمر الذي يعني أنها تتضمن كروموزوم  Yذكورياً
مشاغباً يخرج عن حدود الضبط االجتامعي ،أو
إضافياً .
أن يشتد انحرافه ويصبح مجرماً خيطرا ً .إن دراسة
ويرى أغلب العلامء أن التوزيع الشاذ
احتامالت تحول الحدث املنحرف إىل مجرم عات
للكروموزومات رمبا يهيء املعطيات البيولوجية
عند كربه ،تحقق العديد من الفوائد واملزايا للجهات
للسلوك اإلجرامي ،ولكنه ال يشكل قطعياً سبباً
املعنية بالوقاية من الجرمية ورعاية األحداث
مبارشا ً لهذا السلوك .
املنحرفني ،ذلك أن التنبؤ باإلجرام يتيح الفرصة
الكافية لإلنذار املبكر ،ويلفت االنتباه إىل رضورة
نظرية الخلل الدماغي
التدخل املخطط الحتواء تنامي امليول اإلجرامية
وتفاقم العوامل السلبية الدافعة ملزيد من االنحراف
تركز هذه النظرية عىل األشخاص الذين يعانون من واالتجاه نحو اإلجرام .
خلل دماغي يتمثل يف زيادة املوجات الكهربائية ويف إحدى الدراسات امليدانية ،طلب من عدد من

املدرسني واإلخصائيني االجتامعيني للتنبؤ – من واقع
خربتهم – مبا سينتهي إليه أمر مائة تلميذ ،لديهم
استعداد قوي لالنحراف وترتاوح أعامرهم ما بني سن
التاسعة والعارشة ،وذلك بعد مرور عرش سنوات
من الوقت الحايل ،وقد تشابهت إىل حد كبري أحكام
املدرسني واألخصائيني االجتامعيني إذ صدق توقع
املدرسني وتوقع اإلخصائيني يف  77%و  78%عىل
التوايل من الحاالت قد جنحت بالفعل .

التخطيط لمواجهة
اإلجرام المحتمل
يتطلب القيام بعدد من
اإلجراءات ،وذلك على النحو
التالي :
مراقبة
ا
ألطفال
وتحديد
غير
الطبيعيين منهم .
 رصد تصرفات
ا
ألطفال
وسلوكياتهم محل التمحيص.
 تحديد األطفال ذوي االستعداداإلجرامي.
 إعدادملفات
مع
لوماتية تتضمن
األفعال المرتكبة ،والظروف
المحيطة وتقارير المراقبة.
 إجراء الفحوصات الطبية عليهملمعرفة االختالالت في اإلفرازات
الغددية ،تركيبة شفرتهم الوراثية،
الموجات الكهربائية الدماغية.
 إجراء الفحوصات النفسية. بحث ظروفهم االجتماعية. التخطيط الحتواء استعداداتهماإلجرامية.
والشك أن تكاتف الجهود
المجتمعية وتحديد جهة إدارية
تختص بالتنسيق بين هذه الجهود
يمكن لها أن توجه هذه الجهود
نحو احتواء النوازع العدوانية
والميول اإلجرامية لدى األشخاص
المحتمل ارتكابهم للجرائم عند
الكبر ،وبالتالي تجنب المجتمع
أخطار ًا عديدة ونتائج وخيمة .
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مقاالت

العالقة الطيبة بين الشرطة والمجتمع
إن إقامة عالقات طيبة بين جهاز الشرطة وأفراد المجتمع يعتبر من أهم الموضوعات والدراسات التي تشغل بال
القائمين على أجهزة األمن في جميع أنحاء العالم  .والشك أن لهذا الموضوع أهمية كبيرة ومن دون المبالغة إذا
اعتبرنا أن أي جهاز لألمن مهما بلغت إمكانياته البشرية والمالية والقدرات الذهنية لدى القائمين عليه لن يستطيع أن
على
ينهض بأعباء الرسالة الملقاة على الوجه األكمل دون أن تكون هناك عالقات طيبة تربطه بالجمهور الذي يقوم
ً
خدمته ،وبالتالي هي أولى المهام المنوطة والموكل بها  .وباعتبار أن رجل األمن والشرطة قبل أن يكون مكلفا
النظام فإنً تكليفه األول هو ترسيخ نظم السلوكيات واألخالقيات
بمهام رعاية األمن واألمان وتطبيق القانون واحترام ً
المثلى بينه وبين أفراد الجمهور ومن يتعامل معهم كبارا وصغارا ،والناس أمامه كما أمام القانون سواء .
إعداد  :ماهر عبدالرحمن سالم
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العالقة المتبادلة

السؤال الذي يتبادر إىل الذهن ماهي املثالية بني رجل الرشطة وأفراد
املجتمع؟ فيام مىض من الزمن توالدت من املفاهيم الخاطئة التي
ترسبت يف وعي الجمهور أن الرشطة واملجتمع عدوان لدودان السبيل
إىل التقائهام داخل إطار من التعاون وتبادل الثقة ،علامً أن قاعدة
وشعار (الرشطة يف خدمة الشعب) هو املبدأ واألرضية الحقيقية الذي
تطبقه وزارة الداخلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،باعتبار أن
أفراد الرشطة واألمن خرجوا من بني صفوف هذا املجتمع وبالتايل البد
لكل فرد ينتمي إىل هذه القوة أن تكون لديه بصمة االنتامء إىل الجذور
األصلية ملبادىء السلوكيات اإلنسانية والسامت األخالقية والدينية التي
نشأ عليها وكرب وكربت معه وكانت نهجه وسلوكه يف شخصيته أين
ماكان وحرض ،وهي ثقافته األوىل التي نهلها من األجداد واآلباء .

عالقات عامة

منذ قدم التاريخ مل يكن تواجد جهاز الرشطة واألمن إال لحامية الناس
واملحافظة عليهم من كل رش وسوء وحامية أرزاقهم وممتلكاتهم
والعمل عىل إحياء روح القانون والنظام سائدا ً يف كل مدينة وشارع
وبيت إىل يومنا هذا ،وعالقته املبارشة هي بينه وبني الجمهور وأفراد
املجتمع دون استثناء ،وإذا ً هي يف جوهرها بني الناس ومع الناس
وللناس ،ومنه ميارس أفراد هذه القوة دورا ً هاماً يف خلق رد الفعل عند
الجمهور ،طيباً أو سيئاً .

تأييد الجمهور

إن هدف العالقات العامة هو خلق مشاعر طيبة عند الجمهور تقوم
عىل أساس احرتام رجال الرشطة والثقة بهم ،وتأييد الجمهور رضوري
لتنفيذ القوانني الكربى والنظم البسيطة عىل السواء ،فالجمهور الذي
يرعى القوانني ويستجيب للنظم والتعليامت يعفي الرشطة قسطاً
كبريا ً من أعبائها والربامج الصعبة التي ميكن تنفيذها إذا لقيت تعضيدا ً
قوياً من الجمهور واملجتمع.

ً
السلوك أوال

يتأثر تأييد الجمهور وتعاونه مع الرشطة بالعالقة بني الطرفني بأعامل
سلوك كل طرف تجاه اآلخر ،فطبيعة أي عالقة إمنا تحددها مشاعر
األطراف املعنية ،ألن أعامل كل طرف تحددها مشاعره وتؤثر يف
مشاعر وسلوك الطرف اآلخر .
ولذلك وجب أن يكون لدى كل طرف مشاعر صحيحة صادقة إذا أراد
إقامة عالقة طيبة واملحافظة عليها ،وتلك املشاعر والعالقات الطيبة
هي التي يصوغها ويبنيها فتنعكس بدورها عىل نفسية رجل األمن
والرشطة ،األمر الذي يبقى عىل أوارص اإلخاء والتعاون ،مام ينعكس
عىل األداء .

مؤثرات مرادفة

ومن مفهوم أن رجال الرشطة أنفسهم هم أهم العوامل يف خلق
مشاعر الجمهور فإن هناك مؤثرات أخرى تلعب دورها يف توطيد
أوارص العالقة املثالية والتعاون بني األجهزة األمنية والجمهور،
فالصحافة والسينام واإلعالم املريئ تفرض أثرا ً قوياً يف صوغ الرأي العام،
حيث تستطيع أن تخلق مناخاً تثقيفياً هادفاً يصل إىل جميع أفراد
املجتمع ،وهي من سياسات التثقيف الحضاري .
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عفراء البسطي المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي الخيرية
عضو المجلس الوطني االتحادي :

األسرة اإلماراتية تعاني من

بعض السلوكيات المرفوضة
أكدت مصادر أسرية وشرطية أن هناك زيادة ملحوظة في بالغات العنف األسري ،والتي تعددت أسبابها ،وكان أبرزها السب واإليذاء
الجسدي ،والتحرش الجنسي ضد فئات مختلفة من الضحايا معظمهم من النساء واألطفال .وقد برز على المشهد تزايد ملحوظ أيضا في
انحراف السلوكيات التى يرفضها المجتمع اإلماراتي ،وهذه ومشكلة يجب التوقف عندها والكشف عن أسبابها( .العين الساهرة) ،التقت
السيدة عفراء البسطي عضو المجلس االتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الخيرية ،والتي حدثتنا عن المشهد األسري اإلماراتي
فقالت :
حوار  /زكي األشــقر

سلوكيات مرفوضة
املشهد اإلمارايت األرسي اليوم يواجه بعض املشاكل،
أهمها العنف داخل األرسة وثانياً تفكك بعض األرس
بسبب الوسائل الحديثة والتقدم الحضاري واالحتكاك
مع الجنسيات املتعددة داخل الدولة ،وكذلك قلة
الوازع الديني وعدم التمسك بالعادات والتقاليد التي
تحكمنا وتواصل البسطي حديثها فتقول ،إن أولياء
األمور موجودون داخل األرسة كصورة وليس بالفعل
لرعاية األبناء ،والكل مشــــغول ،فأكـــرث من % 65
من اآلباء واألمهات مشغولون عن األوالد ،وانحراف
سلوكياتهم يساهم يف تفكك األرسة ،وأضافت البسطي،
أن الفتيات اليوم تتزوج وتريد أن تسكن لوحدها ،ألن
هناك (غولة) يف البيت اسمها األب واألم ،وهذا مغاير
للواقع ،إن وجود الجد والجدة يف البيت يقوي أوارص
املحبة بني االبن وزوجته ،وقد تستفيد الزوجة من
أم العريس لخربتها الطويلة من أجل استقرار األرسة
وناشدت البسطي أولياء األمور برضورة متابعة األطفال
يف كل مكان والكشف عن السلوكيات املرفوضة
وعالجها ،ألنهم هم األساس يف بناء املجتمع .
وماذا عن العنف األسري االماراتي ؟
العنف األرسي له أشكاله وأسبابه الكثرية ،ولكن تظل
أبرزها العوملة والتقدم الحضاري واحتكاك املجتمع
اإلمارايت بجنسيات متعددة ،ومن أبرزها هو شك
الرجل بزوجته أو العكس وخروج الزوج لوقت
طويل من البيت وبناء عالقات محرمة نظرا ً الرتباطه
بامرأة أخرى ،وتعرض األرسة ذاتها ملشكالت مالية
بسبب مطالب الزوجة الكثرية وإدمان بعض الرجال
للكحوليات ،مام يخرجهم عن إراداتهم فيعتدون عىل
أهلهم وأبنائهم .وتابعت البسطي حديثها فقالت،
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تتلقى املؤسسة بصورة يومية العديد من البالغات
عن ضحايا اإلساءة والعنف ،فمثالً نتلقى العديد من
البالغات عن قيام العديد من أولياء األمور باالعتداء
الجسدي عىل أبنائهم ،وأحياناً باستخدام أدوات حادة،
كام نتلقى العديد من البالغات عن مشكالت مرتبطة
بالعنف األرسي بني األزواج ،ولكن ويف نفس الوقت
شهدت املؤسسة قصصاً للنجاح مع الحاالت الواردة،
وعىل مختلف األصعدة ،فعىل سبيل املثال استطعنا
مساعدة إحدى ضحايا العنف األرسي عىل استكامل
دراستها ،ومن ثم الحصول عىل وظيفة ،مام ساعدها
يف نهاية املطاف عىل كرس حلقة العنف والعيش بأمان
هي و أطفالها.

العنف األسري
له آثار سلبية
على الفرد
واألسرة
والمجتمع

ما رأيك في العنف النسوي ضد الرجل ؟
نعم واجهنا بعض هذه القضايا التي تقوم املرأة
بارتكاب عمليات عنيفة ضد الرجل ،ولكن شأننا يف
ذلك شأن باقي املجتمعات اإلنسانية عىل مر التاريخ،
ولكن هناك نسبة ضئيلة من النساء ميارسن أشكاالً من
العنف تجاه الرجال ،وقد يرجع ذلك ألسباب عديدة
كضعف مهارات امليسء الحياتية ،وضعف مهارات
التواصل وحل املشكالت األرسية ،أو قد يرجع ذلك إىل
أسباب اقتصادية أو نفسية أو صحية مرتبطة بامليسء
وتاريخه الشخيص.
ما هي اآلثار السلبية لظاهرة العنف
األسري في اإلمارات ؟
للعنف األرسي بشكل عام آثار سلبية كثرية عىل
الفرد واألرسة واملجتمع .فالكثري من الدراسات تبني
أن العنف األرسي هو أهم العوامل الرئيسة املسببة
للتفكك األرسي والطالق و جنوح األبناء والترسب

لقاءات

الدرايس وتعطيل طاقات وقدرات أبناء املجتمع،
وقد تكون أحد األسباب الدافعة لإلدمان وقد تخلق
العديد من املشكالت النفسية لدى األبناء كالقلق
والتوتر واضطرابات الشهية واضطرابات النوم و غريها،
وتلعب املؤسسة دورا ً كبريا ً يف الحد من هذه املشكلة
و معالجتها بصورة سوية ،فنحن نقدم خدمات تكاملية
(اجتامعية ،نفسية ،قانونية ،إيوائية) للضحايا ،ونحاول
جاهدين عرب الربامج واألنشطة واألبحاث التي نقوم
بها أن نوعي املجتمع مبختلف رشائحه بخطورة هذه
املشكلة و طرق حلها.
هل نجحت المؤسسة
في مواجهة ظاهرة العنف ؟
شهدت املؤسسة تطورا ً جذرياً ولعبت ومازالت تلعب
دورا ً حيوياً يف التصدي لهذه املشكلة فنحن نحاول
باستمرار تقوية الفريق املختص لدينا للتعامل مع هذه
املشكالت وتأهيلهم بصورة مهنية وتوعيتهم بأفضل
املامرسات يف هذا اإلطار .وتستقبل املؤسسة النساء
واألطفال من ضحايا العنف األرسي ،ومشاكل االتجار
بالبرش ،حيث تستضيف املؤسسة الضحايا وتعمل
عىل تأهليهم حتى مغادرة الدولة .وأكدت البسطي
أن العنف ضد اإلنسان إهانة كبرية لكرامته ويسفر
عن إزهاق األرواح ويسلب األطفال براءتهم .وتتطلع
املؤسسة إىل توثيق أطر التعاون مع هيئات وفئات
املجتمع املختلفة للمساعدة يف إنهاء معاناة النساء
واألطفال يف اإلمارات العربية املتحدة.
هل المؤسسة تقوم
بإحالة القضايا إلى المحكمة؟
إن قرار اإلحالة إىل القضاء يعود إىل الضحية نفسها
كونها صاحبة القرار ،واملؤسسة ال تجرب الضحايا عىل
محاكمة الجناة ،وتلجأ إىل التسوية .وأشارت إىل أن
االتفاقية تهدف إىل تعزيز الروابط األرسية ،والتي تعترب
أساس املجتمع السليم .وأعتقد أن املجتمع اإلمارايت
بحاجة إىل هيئة حكومية تتخصص يف قضايا العنف
بكل أشكاله وتبحث بجدية عن األسباب واملسببات.
هل النساء السبب في االتجار بالبشر
أم هن الضحايا ؟
نحن نؤمن متاماً يف املؤسسة أن النساء ضحايا يف عملية
االتجار بالبرش ولسن مذنبات أو مسببات لالتجار،
فقد أشارت العديد من الدراسات أن أهم أسباب
االتجار بالبرش هو الفقر والجهل و الحروب والنزاعات
السياسية .وبشكل عام نستطيع القول ،إن لالتجار
بالبرش الكثري من اآلثار السلبية عىل املجتمعات فهي
تؤثر سلبياً عىل درجة األمان والسالمة يف املجتمع
وتجلب قيامً وسلوكيات غريبة ودخيلة علينا .وكشفت
البسطي أن قضايا العنف ضد النساء واألطفال يف العامل

واألمهات وتوقيع العقوبة عليهم بسبب هذه األعامل
التي تعرض أبناءهم للخطر من خالل طردهم من
املنزل أو مامرسة الجنس معهم .

االتجار بالبشر من
أخطر أعمال العنف
على اإلطالق
وصلت إىل 50يف املائة يف مختلف أنحاء العامل ،وإن أكرث
من  300مليون طفل هم من ضحايا االستغالل وإساءة
املعاملة .ويعترب االتجار بالبرش من أسوأ أنواع الجرائم
التي تستهدف النساء واألطفال.
هل هناك عنف جنسي وإجبار النساء
على القيام بأفعال منافية لألخالق ؟
قالت البسطي ،إن االتجار بالبرش يعترب من أخطر أعامل
العنف عىل اإلطالق ،حيث يتم خالله مامرسة العنف
الجنيس من خالل االغتصاب الفردي والجامعي ،وهي
عبارة عن جرمية منظمة ،حيث يستغل البعض القوانني
والتسهيالت التي متنحها الدولة لهم ويقومون باسترياد
البرش من بالد أخرى وإغوائهم بإعامل يف أماكن
عامة مثل املزارع أو املحال التجارية ،ولكن يفاجئ
الضحية وخاصة النساء باالعتداء عليهن واغتصابهن
وإجبارهن عىل العمل بالدعارة ،وال يتوقف العنف
إىل هذا الحد ،ولكن أصبح التحرش الجنيس باألطفال
منترشا ً سواء داخل املنزل وخارجه بواسطة اإلخوة
الكبار أو األب أو السائق أو صاحب الدكان ،وهذه
تعترب جرمية يف حد ذاتها .وأشارت إىل أن هناك قلة
من اآلباء ميارسون العنف الجنيس مع بناتهم من
خالل إجبارهن عىل ترك املدرسة بحجة عدم اإلمكانية
املادية ،هذا اإلنسان يجب مواجهته وتقدميه للعدالة
ملحاسبته عىل أفعاله الخارجة عن العادات والتقاليد،
بل عن تعاليم ديننا الحنيف .وقالت ،هناك حاالت
غريبة ،حيث يُرتك األوالد للعيش يف الشارع نتيجة
الخالفات الزوجية ودعت البسطي إىل محاكمة اآلباء

وماذا عن التحرش باألطفال ؟
أشارت البسطي إىل أن هناك أنواعاً عديدة من العنف
والتحرش عرب اإلنرتنت ،حيث أكدت أن  % 18من
األطفال يتعرضون للتحرش عرب الشبكة العنكبوتية،
ولألسف أن األقارب وراء نحو  % 65من حاالت
التحرش باالطفال ،وعددت أنواع التحرش ،منها الكالم
اإلباحي للطفل ،باإلضافة إىل اللمس من فوق الثياب،
أو مسك الطفل يف مناطق حساسة ودعت البسطي
األرس ملراقبة األبناء يف البيت ومتابعة ذلك يف املدرسة،
فيام طالبت برضورة تشديد العقوبة حتى تصل
إىل اإلعدام والحبس املؤبد ،وأشارت إىل عدم وجود
محاكم أو رشطة خاصة للتعامل مع األطفال لتجنيبهم
تجربة دخول املحكمة ،موضحة أن عقوبات اإليقاع
باألطفال تتباين باختالف أسلوب املواقعة ،مطالبة
بوجوب اعتامد تطبيق الحكومة اإلعدام علنياً لتكون
رادعة للغري عىل قاعدة أن «الوقاية خري من العالج».
وقالت ،إن هناك  300مليون طفل تعرضوا للتحرش
واالستغالل ،و 53ألف طفل توفوا بسبب االستغالل
الجسدي ،فيام  ٪ 78من الناجني يعانون أمراضاً نفسية
مزمنة.
زيادة في حاالت العنف
وقالت ،لقد ارتفعت حاالت إيواء ضحايا العنف
األرسي يف ديب أثناء الربع الثاين من العام الجاري 150
يف املئة ،بينام انخفضت حاالت االتجار بالبرش إىل 66
يف املئة.وأشارت إىل أن الخدمات الخارجية ،والتي
تستفيد من دعم املؤسسة يف االستشارات االجتامعية
والنفسية والقانونية انخفضت مبعدل  36يف املئة ،إذ
سجل الربع األول  86حالة ،بينام بلغ  55حالة يف الربع
الثاين .ويف ما يتعلق بحاالت االتجار بالبرش ،أكدت
عفراء البسطي انخفاض الحاالت لتبلغ تسعاً يف الربع
األول ،بينام وصلت إىل ثالث حاالت يف الربع الثاين.
وزادت ،أن حاالت إيواء األطفال ارتفعت بنسبة 57
يف املئة ،إذ وصلت إىل  11حالة يف الربع الثاين مقارنة
بسبع حاالت يف الربع األول ،الفتة إىل انخفاض الحاالت
الخارجية بنسبة  90يف املئة .وحول التحرش الجنيس
ذكرت البسطي ،أن املؤسسة قدّمت خدماتها للعديد
من الحاالت اإلنسانية ،إذ ارتفعت إىل  400يف املئة
لإليواء الداخيل يف الربع الثاين ،لتبلغ خمس حاالت،
بينام سجلت حالة إيواء واحدة يف الربع األول .وأن
الخدمات الخارجية التي قدّمتها املؤسسة لضحايا
التحرش الجنيس انخفضت إىل  50يف املئة ،إذ سجل
الربع الثاين تسع حاالت ،بينام وصلت يف الربع األول
إىل  18حالة فقط .
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البروفيسور فوزي عمران

فوز دبي باستضافة مؤتمر الطب
ً
الشرعي  2015ترسيخا لقيمتها العالمية
حصلت القيادة العامة لشرطة دبي بإجماع كافة أعضاء
مجلس األكاديمية العالمية للطب الشرعي ()IALM
بشرف استضافة فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين
لألكاديمية في دولة اإلمارات في العام  ،2015والذي
يعقد ألول مرة خارج قارة أوروبا ،جاء ذلك خالل مؤتمرها
الثاني والعشرين المنعقد في مدينة إسطنبول التركية
لتعم الفرحة فريق العمل المشترك بين القيادة العامة
لشرطة دبي ومكتب دبي للمؤتمرات في دائرة السياحة
االستضافة تؤكد أن دولة
والتسويق التجاري ،وهذه ً
اإلمارات العربية المتحدة دائما سباقة في استضافة
المؤتمرات العالمية الكبرى بفضل حرص القيادة الرشيدة
على دعم كل المؤسسات ،ومنها األجهزة األمنية
لبسط األمن واألمان ،والجهود التي تبذلها مؤسسات
الدولة لتوفير المناخ المناسب الحتضان أي فعالية محلية
أو عالمية بكفاءة واقتدار.
حوار  /حسن المنصوري

وحول هذه االستضافة واملكاسب العديدة التي حققتها القيادة العامة لرشطة ديب
من الفوز باستضافة املؤمتر العاملي للطب الرشعي  ،2015التقينا الربوفيسور فوزي
عمران مدير إدارة الطب الرشعي يف اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجرمية
برشطة ديب ،وهو أحد أعضاء فريق العمل الذي تواجد يف إسطنبول.
استهل حديثه ملجلة (العني الساهرة) ،الربوفيسور فوزي بن عمران بالقول :نحمد
الله عىل النجاح الذي تحقق ،وقد عمت الفرحة بعد إعالن فوز القيادة العامة
لرشطة ديب برشف االستضافة لتستمر النجاحات واإلنجازات ،والشكر والعرفان لكل
من أسهم بهذا الفوز ،وحقيقة أن صاحب الفكرة معايل الفريق ضاحي خلفان متيم
نائب رئيس الرشطة واألمن العام بديب ،فقد بادر وأمر بأن يعقد مؤمتر الطب الرشعي
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يف ديب وكان علينا تنفيذ الفكرة ،فاقرتحنا دعوة إحدى املؤمترات العاملية الكربى إىل
ديب ،وكان املؤمتر القادم امللتقى الثاين والعرشين لألكادميية العاملية للطب الرشعي
املنعقد يف العاصمة الرتكية إسطنبول ،وكان علينا أن ندخل يف منافسة للفوز باستضافة
املؤمتر الذي بعده ،حيث يقام هذا املؤمتر كل ثالث سنوات ،وجاءت موافقة معاليه
أن يسافر وفد إىل تركيا لالشرتاك ،والتقدم بطلب االستضافة ،واملنافسة للفوز بهذا
الطلب ،وبني أنه كان يشرتط أن نتقدم مبلف نربز فيه مميزات إمارة ديب ،وما تحظى
به من إمكانيات ليعرض عىل مجلس األكادميية خالل مؤمتر إسطنبول ،وكان هناك
تعاون كبري ومثمر من دائرة السياحة يف ديب ،وانصب العمل جنباً إىل جنب مع فريق
اإلعداد للمؤمترات ،وكان لسمعة ديب وما متتلك من البنية التحتية املناسبة الستضافة
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األيفون أو الخبزة

آفاق

أكرب املؤمترات العاملية ،دور كبري يف الحصول عىل رشف استضافة املؤمتر رغم املنافسة
الكبرية من دول مثل إيطاليا ،متمثلة يف جامعة (بادوفا) وإسبانيا.
وعرج الربوفسور فوزي بن عمران ،أن تفوز ديب بهذا املؤمتر العاملي يف أول انعقاد
له خارج القارة األوروبية يعترب إنجازا ً وإضافة نوعية ،وترسيخاً لقيمة ديب العاملية
بوصفها مركزا ً مهامً إلقامة املؤمترات واملعارض ،وكذلك اعرتافاً بالقيمة العلمية
للعاملني بإدارة الطب الرشعي يف اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم الجرمية.
وذكر أنه ستنعقد عىل هامش املؤمتر عدة ورش عمل والوقت اآلن مبكر للحديث
عنها ،كام ستنظم زيارات ألهم معامل ديب التي أصبحت تشد السياح من كافة أقطاب
العامل ،وهناك العديد من املحاور واألوراق البحثية واملحارضات التي تشمل كافة
فروع الطب الرشعي والعلوم الطبية الرشعية والجديد يف الطب الرشعي وعالقته
بفريق مرسح الجرمية ودوره يف تحقيق العدالة.
وحول إعداد املشاركني أو الدول املشاركة قال ،إن املشاركة يف املؤمترات العلمية مثل
هذا املؤمتر يكون بالصفة الشخصية ،ولكن من املتوقع أن يحرض حواىل  1200مشارك
من جميع أنحاء العامل ،وخاصة من أوروبا ،وسنشجع بطبيعة الحال األطباء الرشعيني
واملختصني يف العلوم الجنائية من الدول العربية للحضور بكثافة.
وأوضح للعني الساهرة ،إننا بدأنا التجهيز للمؤمتر ،وقريباً سيطلق موقع املؤمتر
يف الشبكة العنكبوتية ،وعن طريق املوقع يجري التسجيل يف املؤمتر ودفع رسوم
االشرتاك وتقديم ملخصات األوراق البحثية واملحارضات التي تعرض عىل اللجنة
العلمية لتقييمها.
وأشار إىل أن مثل هذه املؤمترات تكون لها مردودات عىل أصعدة متعددة ،فثمة
مردود علمي بطبيعة الحال ،وسوف يصدر كتاب بعد املؤمتر تنرش فيه األوراق
البحثية واملحارضات ،وال ننىس مردود الرشاكة الدولية مع املشاركني من املؤسسات
واملردود االجتامعي واالقتصادي .وقال ،ستكون هناك حملة إعالمية وإعالنية مكثفة
عرب كافة القنوات اإلعالمية ،باإلضافة إىل الوقوف واملشاركة خالل الفرتة املقبلة
بالرتويج والدعاية للمؤمتر.
وشكر يف حديثه الفريق ضاحي خلفان متيم واللواء خميس مطر املزينة قائد عام
رشطة ديب لدعمهام الالمحدود وتسخري كافة اإلمكانيات لفريق العمل ألداء مهامه
ونجاحه يف الظفر باستضافة هذا املؤمتر ،كام تقدم بالشكر لكافة أعضاء مجلس
األكادميية العاملية ( )IALMوالحضور عىل إشادتهم مبكانة دولة اإلمارات وإمارة
ديب واإلمكانيات التي تحظى بها وتؤهلها الستضافة هذا املؤمتر واالجتامعات الدولية
وتقديم كافة املميزات والتسهيالت ،وجودة الخدمات بفضل حداثة ما تتمتع بها
يف بنيتها التحتية وتطورها املتجدد ،ما يضمن لها جذباً عاملياً للمزيد من املؤمترات
والسياح بشكل عام وبالسمعة املتميزة التي تحظى بها القيادة العامة لرشطة ديب
يف اهتاممها بتطوير قدرات ومهارات كوادرها الفنية وتأهيلها تأهيالً علمياً متميزا ً.
وأكد إن إدارة الطب الرشعي بالقيادة لرشطة ديب تعد ضمن أفضل اإلدارات واملراكز
املامثلة يف العامل وتحتل مكانة متقدمة بني مثيالتها يف العامل العريب .وحالياً بصدد
استقدام تقنية الترشيح االفرتايض خالل السنوات القادمة ،وهو عبارة أن يتم فحص
املوىت باألشعة املقطعية والرنني املغناطييس ،بدالً عن الترشيح املعتمد عىل فتح
الجثامن ،وهذا سكون له مستقبل يف العامل اإلسالمي ،حيث ال يستحب معظم البرش
عملية الترشيح بعد الوفاة.
والجدير بالذكر أن الربوفيسور الدكتور فوزي بن عمران خريج كلية الطب بجامعة
بنغازي عام  ،1977حيث حصل عىل بكالريوس الطب والجراحة  ،ثم أوفدته ليبيا
إىل بريطانيا لنيل درجتي املاجستري والدكتوراه ،حيث تلقى دورات تدريبية يف الطب
الرشعي يف جامعة جالسكو بأسكتلنده ،وكان يجمع بني العمل امليداين بصفته طبيباً
رشعياً ،ومديرا ً للطب الرشعي ،بجامعة بنغازي ،والتحق بالقيادة العامة لرشطة ديب
 1997خبريا ً بالطب الرشعي ومديرا ً إلدارة الطب باإلدارة العامة لألدلة الجنائية وعلم
الجرمية.

الصورة تعبر عن واقع يعيشه المكان الذي أخذت منه،
والناظر لهذه الصورة والمتأمل فيها قد يعيش ويستشعر
جزءًا من هذا الواقع.
الصورة لطفلين كالهما في سن العاشرة ،وكالهما
يبكيان ،الذي يجمع الطفلين هو البكاء !! ويفرقهما
هو المكان ،حيث يعيش كل واحد منهما في بقعة من
العالم ،بعيدًا عن اآلخر مع اختالف سبب بكاء كل منهما.
األول يبكي ألن إخوته الذين في المنزل واألكبر منه
يمتلكون هاتف جديد (األيفون ،)S5وهو ال يزال يمتلك
(األيفون  )4األقل حداثة ،كل شيء يتوفر لديه من
المتطلبات الضرورية إال رغبته في اقتناء ذلك الهاتف،
فهو يبكي والدموع تنزل على خده!!
الثاني يبكي بعد أن حرق الجوع جدار معدته وأنهك
جسمه النحيل ويحلم بكسرة خبز ولو كانت جافه
متكسرة!! هذه الصور إلعالن أطلعني عليه أحد األصدقاء
بعدها جعلني أشعر بالخجل  ..واأللم أعاد إلي بعض
أشرطة وصور نشرات األخبار ،وأنا أشاهد حالة األطفال في
الوطن العربي والعالم اإلسالمي ،عندما يجتمع الجوع
والمرض والموت معًا ليحاصروا طف ً
ال فلسطينيًا وسوريًا
وعراقيًا وصوماليًا ويمنيًا وأفغانيًا ،وأطفال المسلمين في
بورما والهند وبنجالدش وغيرها من األراضي والبقاع ،لما
يعاني هؤالء من ثالوث الخطر« :الجوع والمرض والموت»،
وينام أطفال آخرون يعانون من التخمة من كثرة أكل
(الكنتاكي) و(الماكدونالدز) واللحوم والمحاشي وكافة
أنواع األكل ،وهؤالء يحتاجون للعالج من قلة األكل،
واآلخرون يحتاجون األدوية والعالج للتخمة وعالج السمنة،
وما أكثر العيادات المتخصصة في التخسيس واألدوية
والماركات .هذا هو حال عالمنا حتى نحافظ على السعر
المرتفع لتلك المواد والتحكم في حاجة اآلخرين ،أما
نحن كأسرة وأفراد فالمطلوب منا مراجعة أنفسنا،
ونحمد اهلل بأننا نعيش في دولة لها األيادي البيضاء
في هذا الجانب ،استشعارًا بواجبها العربي واإلسالمي
واإلنساني ،وبشهادة المنظمات الدولية.
(اللهم إني ادعوك أن تسخرنا لخدمة عبادك المحتاجين
وال تأخذنا بتقصيرنا في هذا الجانب).

عميد.م  /صالح سالم الشمالي

األمن واألسرة

الضوء على هذا الموضوع المهم ،والذي يمكن أن يوصف بأنه حالة يمر بها اإلنسان لفترة معينة ،وقد تالزمه
أردت من خالل تسليط ً
طيلة حياته إذا أصبح أسيرا لها ،إن صح التعبير وقبل الغوص بعيدا في تفاصيل هذا الموضوع ،دعونا نتعرف عن كثب على تلك الحالة .

التفاؤل والتشاؤم ...

فالتفاؤل  :يمكن تعريفه بأنه
ميل أو نزوع نحو النظر إلى الجانب
األفضل لألحداث المحيطة بنا أو
لألحوال المصاحبة لنا ،وتوقع
أفضل النتائج .أو هو وجهة نظر
في الحياة ،والتي تبقي الشخص
َينظر إلى العالم كمكان إيجابي،
أو تبقي حالته الشخصية إيجابية.
الفلسفي
والتفاؤل هو النظير
ً
للتشاؤم .المتفائلون عموما
ّ
َ
يعتقدون ً بأن الناس واألحداث
جيدة أصال ،وأكثر الحاالت تسير في
النهاية نحو األفضل.
أما التشاؤم :هو التفكير السلبي
في رؤية األشياء ،والمبالغة في
تقييم الظروف والمواقف ،فهو
الوهم الذي يحول الالشيىء إلى
حقيقة ماثلة ال شك فيها ،وهذا
على عكس التفكير اإليجابي الذي
هو التفاؤل بكل ما تحمله الكلمة
من معان .
إعداد  :محمود المحمدي
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األمن واألسرة

ويؤثر كل من التفاؤل والتشاؤم يف تشكيل سلوك
الفرد ،وعالقاته االجتامعية وصحته النفسية
والجسمية ،فاملتفائل يتوقع الخري والرسور والنجاح،
وينجح يف تحقيق التوافق النفيس واالجتامعي،
وينظر إىل الحياة مبنظار إيجايب ويكون أكرث إرشاقاً
واستبشارا ً باملستقبل ومبا حوله ،ويتمتع بصحة
نفسية وجسمية جيدة ،بينام املتشائم يتوقع الرش
واليأس والفشل وينظر إىل الحياة مبنظار سلبي.
مع أهمية مفهومي التفاؤل والتشاؤم يف الحياة
اإلنسانية ألن الناس ترغب يف صحبة املتفائل أكرث
من صحبة املتشائم  ،كام أنهم يودون سامع األخبار
واألحاديث السارة املتفائلة أكرث من املتشامئة ،بل
يويص البعض برضورة التحيل بصفة التفاؤل واالبتعاد
عن التفكري التشاؤمي.
ويف الحياة اليومية كان للتفاؤل والتشاؤم مظاهر
ومؤرشات جمة فهم يتفاءلون من رؤية قطيع الغنم
فهو من الغنيمة  ،أو القطة تلحس ومتد كفها بوجهها
أو الفراشة عند املاء ،أو تربية السلحفاة أو استحكاك
الحاجب األيرس ،أو اليد اليرسى ،أثناء األكل أو رؤية
من يحبون صباحاً فيعد ذلك النهار سعيدا ً ،أو من
رؤية الهالل أول ما يهل ،فضالً عن الحامم أو املاء
الوفري أو بعض الوجوه فرؤيتها تجلب الخري لنا ،أو
من انقالب علبة الكربيت عىل جانبها أو وقوع الصحن
وكرسه ،فهو يأخذ الرش معه أو وقوع وسخ الطري عىل
أحد املارة ،أو وضع نعل الفرس فوق عتبة باب املنزل،
ويتشاءمون من سامع صوت الغراب ،ألنه غراب البني.
وكذلك رؤية قطيع من املاعز فهو من العزى ،أو من
وجود الصحن املكسور أو املرآة املكسورة أو املقص
املفتوح يف البيت ،أو من لبس املرأة ثياب سود لغري
حزن ،أو من كنس املنزل عند املغرب ،أو من عد
األشياء ألنه يقلل الربكة ،أو من انقالب الحذاء ،أو من
رؤية وجوه بعض األشخاص فرؤيتها نحس عليهم أو
كنس املنزل ،أو تقليم األظفار ليال .

وقد ارتبط الوجه بالكلمة الطيبة ،وقد يعبس الوجه
بسبب األزمات النفسية التي ترتك آثارها العميقة
عليه  ،فتصبح جزءا ً من مالمحه  ،ال ميلك حيالها شيئاً
ملحوها ،إال إذا درب ذاته عىل استجابات جديدة قامئة
عىل التفاؤل والحب والثقة .
التفاؤل والتشاؤم
اإلسالم لها :

وفق

نظرة

لو أردنا أن ننظر اىل صفة التفاؤل من منظار اإلسالم
لرأينا أن -:
التفاؤل  :هو حسن الظن بالله ،والتفاؤل توقع الخري،
والتفاؤل أال تسمح للمصائب أن تأخذك إىل اليأس،
التفاؤل أن ترى ما عند الله ،وأن تكون واثقاً مبا يف
يدي الله أوثق منك مبا يف يديك ،التفاؤل أن تكون
غنياً بالله ،التفاؤل أن تنقل اهتامماتك إىل الدار
ٍ
عندئذ ال تعنيك ،التفاؤل أن ترى
اآلخرة ،فالدنيا
الهدف البعيد ،فإذا حالت عقبات دونه وأنت ُمرص
عليه فأنت متفائل ،والتفاؤل صفة العظامء ،والتفاؤل
صفة املؤمنني ،والتفاؤل صفة الذين عرفوا أن األمر بيد
الله ،صفة املوحدين ،والتفاؤل أن تكون محصناً من أن
يأخذك اليأس إىل مكان بعيد .
وقد أرشدنا القرآن الكريم إىل إن التفاؤل من صفات
املؤمنني .
املؤمن متفائل حتامً ،ألنه يعلم علم اليقني أن األمر بيد
الله  ،وأن الله قوي .
ْ
« ما شا َء الل ُه كا َن  ،وما مل يشأ مل يكن ».
[ أخرجه أبو داود عن بنت من بنات النبي ]
وأن الله يف أية لحظة بيده املعادالت كلها  ،بيده
موازين القوى  ،وأن األمر يرجع إليه  ،وما أمرك الله أن
تعبده إال بعد أن طأمنك فقال :
﴿ َوإِلَ ْي ِه يُ ْر َج ُع ْالَ ْم ُر كُلُّ ُه فَا ْع ُب ْد ُه َوت َ َوك َّْل َعلَ ْي ِه ﴾.
(سورة هود اآلية )123 :
التفاؤل أساسه اإلميان ،أنت حينام تؤمن أن الله وحده

هو القوي ،وأن أمره هو النافذ ،وأن:
﴿ لَ ُه الْ َخل ُْق َوالْ َ ْم ُر ﴾(.سورة األعراف اآلية )54 :
ش ٍء َوكِ ٌيل﴾(.سورة
ش ٍء َو ُه َو َع َل ك ُِّل َ ْ
﴿ اللَّ ُه خَالِ ُق ك ُِّل َ ْ
الزمر)
ِ
الس َم ِء إِلَ ٌه َو ِف الْ َ ْر ِض إِلَ ٌه ﴾(.سورة
ف
ي
َّذ
ل
ا
و
ِ َّ
﴿ َو ُه َ
الزخرف اآلية )84 :
َ
ِ
ِ
ِ
﴿ َما لَ ُه ْم ِم ْن دُونِ ِه م ْن َو ِ ٍّل َولَ يُ ْش ُِك ِف ُح ْكمه أ َحدا ً﴾.
( سورة الكهف ).
ما دام الله عز وجل  ،صاحب األسامء الحسنى ،هو
الرحيم ،هو العدل ،هو القوي ،هو الغني ،هو الح ّنان،
هو املعطي ،ما دام األمر بيده ،الله عز وجل قال :
ص ٍاط ُم ْستَ ِقيمٍ ﴾(.سورة هود)
﴿إِ َّن َر ِّب َع َل ِ َ
ألزم ذاته العلية إلزاماً ذاتياً يف االستقامة ،هو العدل،
وسعت رحمته كل شيىء ،ال ميكن أن يجتمع إميان
بالله مع التشاؤم  ،إميان بالله مع اليأس  ،إميان بالله
مع السوداوية  ،لذلك قال تعاىل :
﴿إِنَّ ُه لَ يَ ْيئَ ُس ِم ْن َر ْو ِح اللَّ ِه إِلَّ الْ َق ْو ُم الْكَا ِف ُرونَ﴾(.سورة
يوسف).
أي كأن التشاؤم من صفات الكفار ،وكأن التفاؤل من
صفات املؤمنني.
وكان العرب يف الجاهلية إذا خرج أحدهم ألمر قصد
عش طائر فهيجه ،فإذا طار من جهة اليمني تيمن به
ومىض يف األمر ،ويسمون الطائر «السانح» ،أما إذا طار
جهة اليسار تشاءم به ورجع عام عزم عليه  ،ويسمى
الطائر هنا « البارح».
والتطري هو التشاؤم ،وكانوا يتطريون بالسوانح والبوارح
فينفرون الظباء والطيور ،فإن أخذت ذات اليمني تربكوا
به ومضوا يف سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات
الشامل رجعوا عن سفرهم وحاجتهم ،وتشاءموا بها
فكانت تصدهم يف كثري من األوقات عن مصالحهم
فنفى الرشع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخرب أنه ليس له
تأثري ينفع وال يرض.
العدد ( ) 4
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جرائم
عالمية

قضايا

إعداد  :لطفي الجويني

بريطانيا

تفاصيل مروعة لجريمة الشرف الكردية في لندن
كشفت الصحف الربيطانية ،تفاصيل مروعة حول
جرمية قتل كانت ضحيتها فتاة كردية ( 20عا ًما) عىل
خلفية رفض عائلتها تزويجها بشاب كردي إيراين.
التفاصيل تقول ،إن ساعتني من االغتصاب الجامعي
والطعن سبقت القتل النهايئ ،حيث ذاقت الفتاة
رضوبًا من اآلالم املريعة قبل أن يتم القضاء عليها،
بحسب ما أفاد به أحد الذين حرضوا تلك الحفلة،
ونفذوا الجرميـــــة ،وهو (م.ج) ( 30عا ًما) ،والذي
كان قد عيــ ّـن من قبـــــل الوالد ( 52عا ًما) والعم
( 51عا ًما) لقتل الشابة الكردية .وكانت تهمة القتل
قد وجهت إىل الوالد والعم  ،بعد أن كانت الفتاة قد
اختفت عن األنظار قبل أن يتم العثور عىل قربها
يف أحد الحدائق القريبة من املنزل.وأضافت مصادر
يف الرشطة الربيطانية أن تفاصيل الجرمية املريعة
وصلت إليها ،حينام قام (م.ح) بالحديث عن تلك
الجرمية إىل أحد زمالئه يف السجن بالتفاصيل .وقد
تم تسجيل تلك الشهادة دون علمهام ،حيث أقر
أنه صفع و اغتصب الفتاة التي كان والدها وعمها
يشكان يف رشفها ،وقد سمع (م.ح) وزميله يف السجن
يضحكان حينام كان (م.ح) يقوم بوصف الجرمية
وكيفية قتلها يف منزل العائلة يف جنوب العاصمة
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الربيطانية لندن ،حيث كان العم يراقبهام ! حسب
وصف القاتل .وقد قام قاتالن آخران مشاركان يف
الجرمية بالهروب من لندن بالطائرة إىل العراق،
وكانا قد شاركا يف الجرمية أيضً ا وقد تم تسجيل
(م.ح) يقول( ،العم) قال لنا ،لن يكون أحد يف
املنزل غري شقيقة القتيلة كانت هناك ،لقد ضحك
علينا ،مضيفًا :أقسم بالله استغرق األمر معنا أكرث
من ساعتني ،حاولنا كث ًريا إال أن روحها مل تقبل أن
تفارق جسدها.حاول املجرمون خنقها ومن ثم كرس
عنقها (بحسب م.ح) ملدة خمس دقائق ،ولكنها
مل تفارق الحياة إال بعد نصف ساعة(.م.ح) .قال:
كان السلك سميكًا ولكن روحها مل تقبل أن تفارق
جسدها بسهولة ،مل نتمكن من رفع السلك ،لقد
استغرق األمر خمس دقائق لخنقها ،لقد قمت بركل
ورضب رقبتها ألخرج روحها .وكان جسدها قد تم
وضعه يف كيس بعد انتهاء حفلة الرشف وتم دفنه
يف حديقة يف برمنغهام ،حيث تم العثور عىل جثتها
بعد ثالثة أشهر .وأكد املتورطون الرئيسيون بالقضية
(الوالد والعم) ،خالل محاكمتهام ،أن السبب الرئيس
للقتل كان انتقا ًما لرشفهام بعد أن تطلقت الفتاة
من زيجة أجربت عليها وهي بعمر  ١٧عا ًما وأحبت

رسا،
كردياً إيرانياً ( 28عا ًما).وكانت القتيلة تقابله ً
ولكن العائلة رفضت الزواج بني الشابني ،ألن الرجل
مسلم عىل الطريقة الصحيحة ،وقد حاولت
مل يكن
ً
الضحية إخبار الرشطة عدة مرات عن خوفها من
أن أهلها يخططون لقتلها لكن الرشطة مل تتخذ أي
إجراءات.وكان (م.ح) قد وضع عىل الئحة االستامع يف
املحكمة ،فيام هرب مجرمان آخران إىل العراق ،وقد
تم االستامع إىل التسجيالت التي يتحدث فيها (م.ح)
يف املحكمة ،عىل الرغم من أن (م.ح) كان قد أقر
بذنبه يف وقت سابق ،ويف تسجيالت أخرى عرضت
أثناء املحكمة وصف (م.ح) ماز ًحا ،كيف كان شعر
القتيلة يتدىل من الكيس أثناء نقلها بعد الجرمية
وكيف وضعها يف الكيس البالستييك األسود ،وكيف
مرت سيارة الرشطة بالقرب منه وهو يهم بسحب
مزدحم ،مرت
الجثة إىل السيارة ،مضيفًا :كان الشارع
ً
الرشطة بالقرب منا ،وكان الناس ميرون بالقرب منا
ونحن نسحب الكيس البالستييك األسود .وقال :كدت
أن أهرب ،ولكن عمها كان يسحب الكيس ونحن
حوله يك ال يشك بأمرنا أحد.

قضايا

ألمانيا

حبس ألمانية ّ
وج َلدته
عذبت زوجها َ
لـ  4أعوام بحجة إحباطها جنسيًا

قضت محكمة أملانية بسجن إمرأة ملدة  3سنوات،
بعد ثبات تعذيبها لزوجها طيلة  4سنوات ،باستخدام
املكواة والدوش البارد وحتى الرضب بالحزام ،دون
إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه.فعىل عكس السائد،
ح ّولت الزوجة ،التي تعمل يف تصميم الديكورات
الداخلية للمنازل ،برشة زوجها إىل ورق حائط
مل ّون باألحمر واألزرق والبني ،نتيجة التعذيب
الذي تعرض له .حتى أصيب الزوج بصدمة نفسية
شديدة ،تشبه صدمات الحروب ،أو معاناة األطفال

املعذبني ،ووفق ما نقلته صحيفة الرشق األوسط
اللندنية عن املدعي العام ،يبلغ طول الزوجة نحو
 178سم ،ويزيد وزنها عن  90كيلوغراماً ،كام أنها
ذات شخصية جريئة ،ومتعددة الخربات ،بينام
يتصف زوجها بالخجل والهدوء ،وانعدام الخربة،
حتى من الناحية الجنسية.وذكر الزوج للقايض أن
زوجته كانت تحرق برشته باملكواة ،وتعذبه مبسدس
الصمغ الحار وتطفئ السجائر عىل يديه .كام كانت
تجربه عىل الوقوف تحت الدش البارد يف الشتاء كلام

زاغت عينه إىل إمرأة أخرى.أما إذا تجرأ وكذب عليها،
فكانت تقوم بحبسه يف إحدى الغرف ،وتشعل النار
يف شعر جسمه أحياناً .كام كانت ترضبه بحزامها
الجلدي عىل ظهره  20مرة كلام تأخر يف املساء ،وكان
عىل الزوج أال يستخدم كلمة أنا أبدا ً ،وإمنا دامئا كلمة
نحن ،وألنه أخطأ يف ذلك مرة ،فقد توجب عليه أن
ينام طوال الليل عىل األرض قرب الرسير كالكلب.
وتعارف الزوجان أثناء احتفال عام يف قرية قريبة
من فرانكفورت بوالية هيسن عام  .2002وتزوجا
يف نهاية  ،2003بعد خطبة دامت  6أشهر .لكن
الزوج هرب من قفص الزوجية بعد تعرضه آلالم
مربحة عىل يد زوجته ،باستخدام مسدس الصمغ
الحار ( 60درجة مئوية).وطالب محامي الزوجة
باستئناف القضية ،طاعناً يف الحكم عىل موكلته،
التي اعتربتها الصحافة األملانية أعنف إمرأة .وادعى
املحامي أن الزوجة ليست ميالة للعنف ،لكنها عانت
من إحباط جنيس من زوجها دفعها لتعذيب زوجها،
معتربا ً ما قامت به من رضب وحبس ،كان محاوالت
منها لالحتفاظ بزوجها رغم كل يشء.وسبق لقايض
محكمة ميونخ أن حكم عىل أملانية بدينة بالسجن
ملدة سنتني بسبب اغتصابها لزوجها القصري  .وقال
الزوج حينها ،إن زوجته كانت تجربه عىل معارشتها
تحت تهديد الرضب والسالح.
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مقاالت

مبتدأ البحث( :الجريمة ّبوجه
عام ظاهرة اجتماعية معقدة،
ّ
األبعاد ،تعرقل الخطط
متعددة
ّ
التنموية ،وكل الجهود الرامية
لتنفيذ مشاريع حيوية تعود بالخير
على أفراد المجتمع ...والجريمة
ّ
ّ
بكل صورها ومسمياتها إحدى
المشكالت االجتماعية الكبرى
التي يؤدي انتشارها لتقويض
ّ
بأي مجتمع،
األمن واالستقرار
ولشيوع الفوضى واالضطراب
بين جنباته).
وفي هذا المبحث سنتناول
الخطرة:
واحدة من هذه الجرائم
ِ
إنها جريمة ّ
«الرشوة» ،وما تجره
ّ
ّ
على أي مجتمع من ويالت تبدد
طاقات األمة ،وتزرع الضغائن
فحين
واألحقاد بالنفوس.
ً
ّ
ّ
نقرأَ ،ونتعمق ،نجد أن ظاهرة
ّ
ّ
«سيئة الذكر» هي «الرشوة»،
ُ
قد ع ِرفت في المجتمعات
اإلنسانية منذ القدم ،بل وهي
ّ
موجودة حتى تاريخه بهذا
المجتمع أو ذاك ،كما نالحظ
ّ
أنها قد تنتشر في محيط
مجتمع واحد ،وفي جميع
طبقاته وهيئاته الوظيفية ،وقد
يقتصر انتشارها بإطار جماعة
ّ
خاصة من الجماعات التي يتكون
منها ّ
مجتمع ،بحيث ً تغدو
أي
ً
ً ُ ْ ْ
َ
أسلوبا مستمرا ومستمرأ في
التعامل بين هذه الجماعة،
«ولقد باتت ّ
كثير
الرشوة في
ٍ
خطرة،
من المجتمعات ظاهرة ِ
ّ
ّ
تسيد العدل ،واستتباب
وإن
ُ
إلى
األمن هما اللذان ي ِ
فضيان ّ
نبذ ّ
الرشوة ،ومحاربتها بكل
الوسائل الممكنة».

إعداد :وجيه حسن
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ّ
جريمة الرشوة..
وأطراف ثالثة وضحايا!..

وال ّرشوة لغةً :قال «أبو ال ّعباس» :مأخوذ ٌة من «رشا الفرخ»،
إذا أم ّد رأسه إىل أ ّمه لتزقّه .وقال «سيبويه» :رشاه رشوةً،
وارتىش منه :إذا أخذها ،وراشاه :حاباه ،وترشّ اه :اليَ َنهُ،
وراشاه :أي ظاهَره .وال ّرشاءَ :ر َس ُن الدّلو ،وال ّرائش :الّذي
يتوس ُط بني ال ّرايش واملرتيش .وقال «ابن األثري» :ال ّرشوة
ّ
(بض ّم ال ّراء وفتحها) :أصله من «ال ّرشاء» الّذي يُت َو َّصل به
إىل املاء ،أي «الدّلو»! فال ّرايشَ :م ْن يعطي الّذي يعينه عىل
الباطل ،واملرتيش :اآلخذ ،وال ّرائش :الّذي يسعى بينهام
يستزيد لهذا ،ويستن ِق ُص لهذا)2(.
فال ّرشوة إذا ً مأخوذ ٌة من «رشا الفرخ إذا َم ّد رأسه إىل أ ّمه
لتزقّه ،وهذا التشبيه يتوافق مع حالة املرتيش حني الطّلب،
وال ّرايش يف حال ال َع ْرض من ضعف الشّ خص ّية ،وذلّة ال ّنفس،
َوضَ َع ِة الخلق ،ودناءة الطّبع املاثلة يف تدنّيه ألخذ ما ليس
حق ،فهو يبيع أمانته ومبادءه بضعفهَ ،وضَ َع ِت ِه،
له فيه أدىن ّ
َو َج ْو َعة عجزه ،وصورة الهبوط من علياء الع ّزة اإلنسانية إىل
مهوى الذلّة واملهانة»)3( .
حق ،أو إلحقاق
فال ّرشوة بهذا املفهوم :ما يُعطَى إلبطال ّ
باطل ،وكذا ما يعطيه شخص لحاكم وغريه ليحكم به ،أو

ليحمله عىل ما يريد ،أو ما يُبذَل ٍ
لقاض من القضاة ليحكم
بالحق« ،إ ّن ال ّرشوة ال
الحق ،أو ليمتنع عن الحكم
ّ
بغري ّ
ب ّد فيها من ُمقابِل يتقاضاه القائم عىل هذه الوظيفة أو
العمل ،وامل ُقابِل يت ّم بالغالب األع ّم بصورة من اثنتني :فهو
إ ّما أ ْن يكون ُم َع َّجالً أو ُمؤ َّجالً ،فإذا كانت ال ّرشوة ُم َع َّجلة،
رصف
فإ ّن هذا يعني أ ّن املرتيش يتقاىض امل ُقابِل قبل التّ ّ
الّذي يصدر عنه متعلّقاً بأعامله؛ وأما ال ّرشوة امل ُؤ َّجلة ،فإ ّن
رصف» ( .)4وبنا ًء عليه،
تقايض امل ُقابِل يحصل بعد متام التّ ّ
اجتامعي،
سلوك
هي
إمنا
فإ ّن ال ّرشوة من الزاوية االجتامعية:
ّ
يعب عن االستجابة التلّقائية للتوترات االجتامع ّية ،وال ّرشوة
ّ
كل الظروف واملواقف تتعارض مع ما ميليه واجب
يف ّ
األمانة ،وال ّنزاهة ،والحياد ،والرتبية ،ألنّها تؤدي إىل زعزعة
موازين العدل واألمن ،والتّشكيك يف أنشطة موظفي الدولة،
وكذا فإنها تؤث ّر سلباً يف املصالح العامة ،وتضعف اإلحساس
بنزاهة الحكم .وبهذا املفهوم «فإ ّن ال ّرشوة ات ّجا ٌر بأعامل
رشع اتّجه لتحرميها ،فاملوظّف
الوظيفة ،لذلك نجد أ ّن امل ِّ
خاصة يُ َع ُّد خائناً
ُّ
الّذي
يستغل سلطانه لتحقيق مغانم ّ
للدّولة الّتي عهدت إليه بعملٍ من أعاملها ،الّذي تهدف من

ورائه إىل تحقيق أغراضها الجوهرية املتعلّقة باملصلحة
العا ّمة» ( .)5وال ّرشوة من أهم االنحرافات ِ
الخطرة الّتي
تشكل جرمية كربى ،وإ ْذ تكون جرمية ،فهي جرمية يشرتك
ّ
يف حياكة مفرداتها وخيوطها أطر ٌاف ثالثة« :ال ّرايش،
الساعي بالباطل بينهام ،لهذا تأيت
واملرتيش ،وال ّرائش» ،أي ّ
ٍ
األطراف الثّالثة لتشكّل ثالث جرائم بآنٍ
واحد ،ما يش ّجع
امل ِ
ُفسدين عىل إشاعة فسادهم ،وإذا شاع الفساد ع ّم
اس بلوا ُه وأذيّته وخطره .واألدهى ،واألش ّد مرار ًة من
ال ّن َ
كل ذلك ،أنّه بعد أ ْن كان املجتمع ينظر إىل ال ّرشوة عىل
ّ
بأي حر ٍج
أنّها «جرمية» ،أصبح كث ٌري من ال ّناس ال يشع ُر ّ
عندما يدفع مبلغاً م ّعيناً من املال ،أو يستعمل أيّة طريقة
لكل هذا،
من طرق ال ّر َش إلنجاز بعض األعامل ،ونتيج ًة ّ
ولعل
فإ ّن املجتمع هو الّذي يدفع مثن مثل هذه األعاملّ ،
أبرز ما يصيب املجتمع ج ّراء ذلك ،هو اختالل الكثري من
القيم االجتامعية ،واملبادىء الخُلقية ،واضطراب املوازين
االقتصاديّة ،وضياع هيبة الدولة – أيّة دولة « .-وال ّرشوة
قد تكون ماالً ،أو متاعاً ،أو عقارا ً ،وقد تكون وظيف ًة أعىل
من تلك الّتي يشغلها املوظّف ،وقد تكون برشا ً ،وهي
أس ِعها نفاذا ً ،وأكرثها
أقذر أشكالها ،ولك ّنها لألسف من ْ َ
قبوالً ،وهي تلك الّتي تُست ْخدَم فيها (املرأة) رشوة لرشاء
سلطة املوظّف ،وجرسا ً للعبور إىل شتى املآرب» ( .)6إ ّن
الجرائم أيّاً كانت أنواعها ومس ّمياتها فهي اعتدا ٌء عىل
عي :اعتداء عىل حقوق الله سبحانه،
املجتمع ،وبتعبري ْ
رش ّ
فَ َم ْن أك ََل َ
نصباً أو تزويرا ً أو رشوةً ،فقد
املال بالباطلْ :
اعتدى عىل أوامر الله جلّت قدرته ،والحقيقة أ ّن املؤمن
الحق هو َم ْن يراعي أوامر الله ونواهيه ،وهو يعلم عن
ّ
يقني ،بأ ّن أك َْل هذه األموال إمنا هو ظلم وحرام ومفسدة،
قال تعاىل« :وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلِ وتُ ْدلُوا بها
إىل الحكّامِ لتأكلوا فريقاً من أموا ِل ِ
الناس باإلثمِ وأنت ْم
تعلمون» سورة البقرة ،اآلية ( .)188وقال رسول الله
السحت ،فال ّنار أ ْو َل به؛ قيل :وما
«ص»ّ :
«كل لحمٍ أنْ َبتَه ّ
السحت؟ قال :ال ّرشوة يف الحكم» .ومن هنا «فالتّعدّي
ّ
عىل األ ّمة يف أموالها ممثّالً يف التّعدّي عىل مال الشّ خص
يشكّل جرمية ،إذ هو باستحالل مال غريه م ّر ًة واحد ًة يُق ِْد ُم
حق ،دون مراعاة
م ّرات أخرى ألخذ األموال من دون وجه ّ
لظروف الّذي يدفع ال ّرشوة فقريا ً كان أو غنياً ،كبريا ً أو
«كل املسلم عىل املسلم حرام:
صغريا ً .»...ويقول «ص»ّ :
د ُمه ومالُه و ِع ْرضُ ه» .وعن «عمرو بن العاص» أنّه قال:
سمعت رسول الله يقول« :ما من قومٍ ظهر فيهم ال ُّرىش
ُ
إال أُخذوا بال ّرعب» .وعن «ثوبان الهاشمي» َم ْوىل رسول
الله قال( :ل َع َن رسول الله «ص» ال ّرايش واملرتيش وال ّرائش
الذي مييش بينهام) ،ولك ْن ما رأي الرشيعة يف املنكَر؟ «إ ّن
والسكوت عنه آف ٌة ِ
السكوت
خطرة ،وهذا ّ
رؤية املنكَر ّ
السكوت عن املنكر ٌ
قبول
يف نظر الرشيعة إث ٌم كبري ،أل ّن ّ
به ،وتشجيع للمفسدين عىل إشاعة فسادهم ،وإذا شاع
العذاب من حيثُ ال
اس بلوا ُه ،وأصابهم
ُ
الفساد ع ّم ال ّن َ
يشعرون» .قال تعاىل« :واملؤمنون واملؤمناتُ بعضُ هم
ِ
أوليا ُء ٍ
باملعروف وي ْن َه ْون عنِ امل ُ ْنكَر»...
بعض يأم ُرو َن
السالمَ « :م ْن رأى
عليه
ويقول
(.)71
اآلية
التوبة،
سورة
ّ
فليغيه بيده ،فإ ْن ملْ يستط ْع فبلسانه ،فإ ْن ملْ
منكم ُم ْن َكرا ً ّ

,,

الموظف المرتشي
يتجر بالوظيفة العامة
لتحقيق مطامع
شخصية له أو مصالح
غير مشروعة لغيره

أي
يستطع فبقلبه ،وذلك
ُ
أضعف اإلميان» .من هنا ،فإ ّن ّ
فرد ،عليه واجبات تجاه مجتمعه يف رعايته ،واملحافظة
كل
عليه ،واالهتامم بأموره ،وأمور أفراده ،فضالً عن أ ّن ّ
فر ٍد باملجتمع إنّ ا هو خف ٌري لهذا املجتمع ،وحارس أم ٌني
فليس
له ،ولهذا قال «ص»َ « :م ْن ال يهت ّم بأمور املسلمني َ
ٌ
مسؤول عن رعيّته».
منهم» ،وقال« :كلّكم را ٍع وكلّكم
وح ّرم اإلسالم ارتكاب الجرائم مثل :القتل ،واإليذاء،
والتّنكيل ،واعترب الفتنة أش ّد من القتل ،كام ح ّرم ال ّرشوة،
والغش باملعامالت،
ّ
والسقة ،والخطف ،وال ّربا ،واملَيْرس،
ّ
وخيانة األمانة ،وأكل أموال اليتامى والقارصين ،وح ّرم
ال ّزنا ،ورشب الخمرة ،والحرابة ،والبغي ،وال ِّردّة ،وقذف
امل ُ ْح َصنات ،وكل هذا اعتامدا ً عىل القرآن الكريم ،والس ّنة
كل فرد من أفراد األمة مسؤول أمام
الرشيفة« .إ ّن ّ
الله تعاىل بصفته الفردية ،وعليها وحدها يتوقّف َفل ُح
اإلنسان ،وقيمته الخلقية» .ومن الواجب تبيان أ ّن صيانة
األداة الحكوميّة من الفساد ،يقتيض تعقّب َم ْن ييسء من
موظّفيها استغالل وظيفته ،أو يتّجر بنفوذه ،سوا ًء أكان
هذا االستغالل نتيج ًة لوعد أو وعيد ،وسوا ًء أكان هذا
النفوذ حقيقياً أو مزعوماً ،وذلك حرصاً عىل سالمة جهاز
اإلدارة الحكومية ،وصيان ًة للمصالح العا ّمة« .ولذلك فإ ّن
املجتمع إذا أراد أ ْن ينجح يف تحقيق رغبته يف التقّليل من
حجم الجرمية – وال ّرشوة جرمية – فينبغي أ ْن يجد طرقاً
جديدةً ،تخلق ظروفاً اجتامعية ،ونفسية ،واقتصادية،
وبيئية متكّن األفراد من إطاعة القوانني ،واحرتامها».
والسؤال :ما اآلثار السلبية املرتتّبة عىل شيوع ال ّرشوة؟
ولإلجابة نقول :إذا ع ّمت ال ّرشوة مجتمعاً من املجتمعات
أفسدت أفراده ،ووظائفهّ ،
وتدل داللة واضحة عىل هبوط
ِ
السلوك اإلداري والتنظيمي فيه ،بل هي أداة خطرة يف
نرش العديد من مظاهر الظلم والفساد ،وانتشار روح
األنان ّية والذات ّية ،وظهور نظام الشُ لل ّية املقيتة ،ووقوع
مق ّدرات اإلدارة تحت قبضة حفنة من ال ّراشني واملرتشني
وال ّرائشني بينهم ،وتسخريها ملصالحهم الدّنيئة املشرتكة.
أهل االختصاص «ال ّرشوة جرمية» ،وأنه
أما ملاذا اعترب ُ
يجب محاسبة مرتكبيها حساباً عسريا ً؟ فالجواب« :تتمثّل
علّة تجريم ال ّرشوة فيام يرتتّب عليها من رضر أو خطر

مقاالت

أي جهاز حكومي ،نتيجة فساد ذ ّمة املوظّف املرتيش،
عىل ّ
والذي يكون باألصل ُم ْؤمتَناً عىل مصالح األفراد واملجتمع،
فاملوظف امل ُرتيش يتّجر بالوظيفة العا ّمة ،لتحقيق مطامع
شخصيّة له ،أو مصالح غري مرشوعة لغريه» .ولك ْن متى
رسب ال ّرشوة إىل مجتمعٍ من املجتمعات؟ بل وكيف
تت ّ
رسب
تت
شوة
ر
ال
ن
إ
والطرق؟
ّروب
د
ال
أي
ومن
ب؟
رس
ّ
ّ
ّ
ّ
تت ّ
حني ال يتوافر نظام رقا ّيب ُم ْحكَم عىل مثل هذه األفعال
ِ
الخطرة ،وهذا يؤدي لبعرثة جهود األ ّمة ،وزرع الشّ ّك
مم ينعكس سلباً عىل التنمية بصورة
فوس،
ن
بال
والتململ
ّ
ّ
عا ّمة ،وال ّرشوة إذا وقعت يف حادثة أو اثنتني ،فقد يكون
أثرها محدود النتائج ،لكن إذا مل يت ّم تدارك آثارها فال
طويل حتّى تتس ّبب يف انهدام رصح املجتمع،
وقت ٌ
مييض ٌ
بتداعي أسس أركانه من حيثُ األخالق ،والقيم ،واملصالح،
والحقوق .ومهام كانت أشكال ال ّرشوة ،فإ ّن انتشار هذا
الدّاء الوبيل ال ميكن أ ْن نرده لعاملٍ واحد ،وإمنا يُ َر ّد
لعوامل عدّة ،ما يؤدي النتشاره ،وازدياد خطره عىل
َ
العباد والبالد ،ومن هذه العوامل :الفساد اإلداري ،انتشار
املحسوبيّة ،ضعف الوعي االجتامعي ،انتشار األميّة،
مم يفيض لتدهور
موجة الغالء التي تنتاب بعض البلدانّ ،
الحياة االقتصادية ،وعدم وجود العقوبات ال ّرادعة
للمتالعبني باألموال العا ّمة واألسعار وقوت الناس ،إلخ...
واختزاالً :فإ ّن ال ّرشوة إذا استفحلت ،واستمرأها الناس،
ومل ت ُحا َرب بحزمٍ  ،فإ ّن الخطر الذي يتهدّد املجتمع هو
التعايش معها ،وأخريا ً قبولها كأم ٍر واقع ،وحينئذ يتبلّد
الحس اإلنساين ،ويألف الناس دفع ال ّرشوة ،كام يألف
ّ
املوظف قبولها ،وال يخجل الناس من الحديث عنها،
ُ
تحت مس ّميات ُمبتكَرة :كالهديّة ،أو بدل أتعاب ،أو
مثن فنجان قهوة ،أو «البقشيش» ..وما شاكل .وليك
نحارب هذه الجرمية علينا أوالً برتبية إنساننا ،وبنائه
بنا ًء تربوياً ُمتق َناً ،ورفع مستوى الناس اقتصادياً ،حتى
يشعروا بالعدل ،واألمن واألمان ،واالبتعاد عن اإلجراءات
ال ّروتينية ،و«وضع ال ّرجل املناسب باملكان املناسب»،
كل مكان..
الساهرة يف ّ
وبثّ العيون ّ
املتحصن أفراده برقابة أخالقية ،آمرا ً
املجتمع
وختاماً فإ ّن
ّ
كفيل باستئصال شأفة
باملعروف ،ناهياً عن املنكر والبغيٌ ،
هذه اآلفة ِ
الخطرة وسواها.
المصادر:

 - 1الرشوة خطورتها عىل املجتمع  -من مقدمة الكاتب
د .فاروق عبدالرحمن مراد.
( - 2لسان العرب) البن منظور ،املجلد األول ص 172
وانظر (تهذيب اللغة) الجزء الحادي عرش ،ص ( ،40تاج
العروس) للزبيد يف مادة (رشا) وقبله (املصباح املنري)
الفيومي ،و(القاموس املحيط) للفريوز آبادي.
( - 3الرشوة وخطورتها عىل املجتمع) د .عبدالوهاب
الشيشاين.
( - 4قانون العقوبات الخاص)  ،ص 30حسن املر صفادي.
 - 5املجلة العربية للدراسات األمنية ،من بحث بعنوان
(جرمية االتجار بالوظيفة) :أي الرشوة اللواء حسن األلفي.
( - 6الرشوة وخطورتها عىل املجتمع) د .عبدالله عكايلة.
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نقطة ضوء

سالمة عقلك

يف البعد عن اللعب يف كيمياء المخ
قد يظن البعض أن مخ اإلنسان مثل جهاز الكمبيوترً ،وأن الخاليا العصبية مثل األسالك الكهربائية ،والواقع أن مخ اإلنسان فيه من
عظمة البناء ودقة األداء ما يقف أمامه العقل عاجزا ،ويكفي القول بأن خاليا المخ تتكلم وتتحاور عن طريق مواد كيميائية تفرزها
الخاليا العصبية ،هذه المواد لها تركيزات غاية في الدقة وتختلف من مكان آلخر ،وإذا حدث نقص أو زيادة في هذه التركيزات
أدى ذلك إلى اضطراب في وظائف المخ.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني

واللعب يف كيمياء املخ عن طريق املواد املخدرة ،وحبوب الهلوسة ،والعقاقري الرافعة
للمزاج واملنشطات وغري ذلك من السموم املدمرة ،فإن ذلك ميثل خطرا ً كبريا ً عىل
الصحة العقلية والنفسية والجسدية.
ويقول (د .وليام جانونج) أستاذ علم الوظائف العضوية بجامعة كاليفورنيا :إن هناك
عقاقري تحور سلوك اإلنسان وتشمل العوامل املهلوسة ،وهي العقاقري التي تنتج
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«هالوس»  ..واملهدئات من العقاقري التي تهدىء القلق وعقاقري اإلمداد بالطاقة
النفسية ،والعقاقري التي تدفع املزاج وتزيد من االهتامم والدوافع ،ولهذا يجب
أن ننتبه إىل تلك املواد ألنها تعطل -يف الحقيقة -املواد الكيميائية الطبيعية التي
تفرزها خاليا املخ ،والتي متثل اللغة العجيبة التي تتفاهم من خاللها تراكيب وخاليا
املخ! ومن أهم ما يجب التحذير منه (السريوتونني) ،وهو مادة موجودة برتكيزات

نقطة ضوء
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

عالية نسبياً يف عدد من املناطق باملخ ،فإذا ما أدخلت مواد متصارعة عىل
السريوتونني فإنها تنشط مستقبالت ( )SHT2فنجد الظهور الرسيع للهالوس
املؤقتة واالضطرابات الذهنية وقد أشار إىل أهمية وأعامل السريوتونني أحد
الكيميائيني عندما استنشق مادة صنعها برتكيب عضوي مصادفة  ..اكتشاف هذا
العقار اسرتعى االنتباه إىل االرتباط بني السلوك ومحتوى السريوتونني يف املخ،
وعرف هذا التأثري مع ظهور السيلوسني (املوجود يف بعض أنواع عيش الغراب
«املرشوم») ،وموار مثل ( ،)D.M.Tواملسكالني ،وكلها مواد مهلوسة تؤدي
إىل التأثري عىل السريوتونني الطبيعي يف جسم اإلنسان.ويزيد األمور تعقيدا ً
اكتشاف مادة ( ،)M.D.M.Aاملعروفة باسم اإلكستايس ،أي االبتهاج الغامر،
وهو عقار شعبي يساء استعامله عرفه أغلب املدمنني ،كونه مادة تؤدي إيل
املرح والنشوة ،ومع االستمرار يف تعاطيه يؤدي إىل صعوبة يف الرتكيز واكتئاب،
ذلك ألن اإلكستايس يؤدي إىل انطالق السريوتونني ثم يتبع هذا االنطالق الغامر
نضوب مادة السريوتونني الطبيعية .االنطالق الغامر يعطي حالة املرح والنشوة،
ومع نضوب السريوتونني ينتج االكتئاب وصعوبة الرتكيز ،أي أن األمر ال يعد إال
كونه معطياً لسعادة مؤقتة تعقبها األحزان والكآبة!
وإذا ما ترك اإلنسان السريوتونني الطبيعي بدون عبث فإنه يعيش يف حالة من
انتظام اإليقاع الجسدي والعقيل ويكبح وصول األمل يف القرنني الظهريني إذا ما
أصابهام عطب ،إنها كيمياء معقدة ودقيقة ،وسبحان من خلق كل يشء بقدر!
ترى ماذا عن بقية املواد الكيميائية األخرى أمثال «النور أو أدرينالني» الذي إذا
عبثنا بكمياء املخ الطبيعية ظهرت بوادر االكتئاب فيعمد البعض إىل املهلوسات
واملنشطات الكائنة يف أنواع املخدرات املختلفة بضبط اإليقاع واإليهام بأنه
سليم ،لكنه يف الحقيقة ليس يف صحة أو عافية ،ولكن الخداع النفيس يهيء
هذا األمر.
أما (الدوبانني) فإنها مادة موجودة يف أماكن عدة باملخ وذات توزيع معقد
وترابط عجيب ،والعبث يف هذه املادة أو اللعب فيها يؤدي إىل ما هو معروف
يف طب األمراض النفسية باسم (الشيزوفرانيا) ،واإلفراط يف «النور أو إدرينالني»
والدوبامني يؤدي إىل مرض الشلل الرعايش املعروف مبرض «باركنسون».
األمثلة كثرية ،فالعبث قد يؤدي إىل الزهامير يف مراحل متقدمة ،وبيتيدات
األفيون موصالت عصبية تفرزها خاليا املخ طبيعياً ،حسب حاجة اإلنسان
الطبيعي ،والعبث مع هذه املادة يؤدي إىل فقدان القدرة عىل التحمل وزيادة
جرعة املواد املستعملة ملن يتعاطونها .
هذه املوصالت العصبية تعمل بقدرة خالقها بطريقة معقدة ودقيقة يف تناغم
يصعب استحضاره ،إنها أمور يكتنفها الغموض وتقف أمامه العقول -السليمة-
حائرة عاجزة ،فإذا ما أقدم شخص ما عىل اللعب يف هذه الكيمياء بواسطة
العقاقري املخدرة أو املهلوسة فإنه يلعب حقاً بالنار ،فاللعب هنا يؤثر يف الحالة
النفسية والطاقة الذهنية  ..إنها أمور خطرة مدمرة للعقول التي ميز الله بها
اإلنسان وجعلها مناط التكليف  ..احذر أخي أن تعبث بكيمياء املخ ،فاألمر
جد خطري.

مقتطفات من الحكمة
في البدء :
سنة سعيدة نتمناها للجميع  ،ونود أن نذكر في أول مشوارها أن
الغنى عن الحكمة فهي دالة المؤمن ،ومن غيرها التستقيم األمور
حكيما بتصرفك وفكرك وعملك تغنم وتسعد
وال الحياة  ،فكن
ً
وتصل إلى شاطىء األمان ،والتنس ( رأس الحكمة مخافة اهلل).
المتقين  ،وليس كما يقال من افواه
والحكمة تؤخذ من أفواه ُ
(المجانين)  ،على الرغم من أن الجنون قد طغى على كل شيء في
حياتنا ،لكن ذلك ليس بعذر لقلب المفاهيم.
َّ
ُ
فـتـذكر أن كل ماتريد لِحاقـه،
صالة  :إذا استعجلـت في صالتك
تأمـلـنا مرات عدة .
وجميع ما تخشى فواته  ،بِـيَـد من وقـفـت أمامهَّ ،
فرحا بالهديَّة ُمشتريها  ،يسابق اللحظات ليرقب
هدية  :أكثر ال ّناس
ً
أثرها  ،فال تخذله مهما كانت.
أوزار :ال تجعل جوالك أو بريدك اإللكتروني نقطة عبور لشائعة ،
ِـمسلم ،أو كذب فـتبـلغ اآلفاق ،فأوزارها محسوبة عليك
أو غيـبة ل ُ
بلمسة لم تكن في الحسبان ،بل اجعله نقطة تفتيش تحجز األذى
عن إخوانك المسلمين و توحد صفوفهم.
حكمة  :جاء شخص لشيخ جليل ،فقال له :فالن شتمك في
أحد المجالس !فقال الشيخ :إن كان الرجل رماني بسهم فلم
يُصبني،فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي .
حقيقة اجتماعـيَّة  :عدوك ليس من قال فيك ،قد يكون عدوك هو
من بـ َّلغـك .
نيات  :ال ُتغيِّروا أسالـيـبـكم ،فـقـط غـيروا ( نـيَّـاتكم) فعلى " نِيـاتكم
تـرزقون "
لسعات  :يقال ،في كل مرة أسكب الشاي في الكوب  ،أملؤه
ِـمني)،
لنهايته  ،وما أن أرتشفه  ،يتساقط بعضه على جسدي و ( يُـؤل ُ
تمـاما كالشاي عندما
فأصبحت أملؤه للنصف فقط ،بعض البشر
ً
اهتماما زائدً ا ( يؤذوننا ) ،لنهتم بهم،
نمألهم بحياتـنا ،ونعطيهم
ً
ولكن بحدود المعقول ؛ فقط .تجنبًا ِل ( لسعات ) ،نحن في غِ نى
ِ
عنها.
تجوال  :الحياة مثل السوبرماركت  ،تتجول فيه  ،وتأخذ مايطيب لك،
وربما آخرون اليحصلون على مايريدون ،فاحمد اهلل.
ختام  :الحكمة مطلوبة لتقويم تصرفاتنا  ،ومنها اقتطفنا أجزاء
لنطلع عليها و ُنحكم فيها حياتنا علها تكون ذكرى تنفع  ،ولكم
مني تحية.

إمارات المحبة
سطر الشاعر أبيات من الدرر واأللماس تغنى بها في حب اإلمارات نزف
أريجها لكم عبر صفحاتنا:
إعداد :
سلطان العامري

يا إمارات المحبه يا بالد المعـجزات

سطر التاريخ مجدك واعتزا باسمك وشاد

واعتال مجـدك ونـور كالنجوم النيرات

يبـهر العالم علمنا شامخ يزهو البالد

والمشاعر كل ابوها ف الحنايا راسـيات

ما تزعزعها المواقف ساسها ثابت وكاد

ال تحاتي يا وطنا من الليالي المـظلمات

دام أبوسلطان ومحـمد حـماه االتـحاد

يـا وطن حنا جنودك والعيـون الساهرات

والنـعم بشـيوخ داري لي عليهم لعتماد

بيـتنا واحد وزايد أسـسه بـعزم وثـبات

الوتد حـنا اسـناده مع أساسـه والعماد

فـالشدايـد ال يهـمك البـنادق والـمات

نروي االرض بدمـانا كلـما نــادا المـناد

في التـقدم والتطـور حاصدين المنجزات

وللمعاني والتواضع صرنا نبراس العباد

يحفـظك ربي وطنا من صروف ٍ معسرات

والفرح يكسي سمانا هذا هو كل المراد

شعر :عبداهلل السباع
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خيول ًالعز

علي عبداهلل
الهفيت الشميلي

شاعر نقش حروفا من ذهب ّ
عبر
فيها عن ما يكنه من حب ووفاء
للفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي -حفظه
اهلل -فكانت الكلمات من صميم
القلب إلى القلب .نترككم لإلبحار
في معانيها:

خيول العز له تسرج ونفح الجود به يزدان
تاج الهيبه والطيبه ونبع الذوق واإلحسان
نتفاخر باسمه محمد ابن زايد ابن سلطان
كتبت الشعر لحروفه وغنيت الشعر ألحان
قصيده فخرلك صغنا ونهديها لك بعنوان
يلي من زايد الوالد تعلمت الوفا با اتقان
فيك البيت يتوحد ويتوطد على أركان
لك الحب مع كل الغال يا شمعة األوطان
خيول القاف مسروجه لشخصك يا رفيع الشان
دعيتك يا إله العرش يا رحمان يا منان

سالم المجد لمحمد لباني المجد با اوطانه
من أفعاله تعلمنا من أخالقه وإيمانه
سرى بعروقنا حبه وصار القلب مسكانه
وصار الزهر يتمايل ويتراقص بأغصانه
ياشيخ ثريا النجم عنوانه
(خيول العز)
ٍ
وتعلمت العطا منه وسالت عجف وديانه
وحياة الشعب يا محمد بحبك حيل مزدانه
ودونك عمرنا يا سيدي بنرخص أثمانه
على ذكر المفاخر والمراجل توزن أوزانه
تمد بعمر من فضله على شعبه وإحسانه

جرحك تالشى
شافي الدردا المري

شاعر له باع طويل في مجال الشعر ،كلماته تعانق الوجدان،
اخترنا لكم من باكورته الشعرية قصيدة غزليه أبدع في
صياغتها وأبحر في معانيها .ونتمنى أن تنال إعجابكم.

إجرح مادام الجرح فيني إيشافيك
ما همني جرحك إليا صرت غاليك
يفداك قلب فكل خطوه يباريك
وأخذت منه بعجفتك ما يكفيك
تراعيك
وعيني
لعذالي
وبعته
وقف وهو في كف عاذل يناديك
شفت وش كثر قلبي يحبك ويغليك
مع كل ذا أصبح وأمسى يناجيك
ويقول لك ال زلت أنا لك وشاريك
لو كنت أعرفك زين ما كنت بعطيك

من جرحك اللي من زمنك إنجرحته
عزاي في صوتك إليا من سمعته
وإنت الذي في رمض هجرك زرعته
وقت الحصاد بكف بايع حصدته
بعته وال أدري ليه أو كيف بعته
وصديت كنك ما سمعته وشفته
وإنت الذي في نار هجرك حرقته
قلب إليا شح العطا ما عذرته
ٍ
وجرحك تالشى وما نثرته جمعته
قلب على قلب عواذل ذبحته
ٍ
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ً
ً
شرطة رأس الخيمة تقيم برنامجا تدريبيا لمنتسبيها

للحفاظ على مستوى اللياقة بالعمل

في البداية كانت فكرة إثر فحوصات طبية تتعلق بالصحة العامة أجرتها القيادة بالتعاون مع جهات طبية للوقوف على صحة المنتسبين كونها
تتعلق باألداء العام في العمل ،وبناء على النتائج تمت الموافقة على المقترح الذي تقدم به قسم األنشطة الرياضية واالجتماعية بنادي
ضباط الشرطة برأس الخيمة إلقامة برنامج للياقة البدنية يكون الهدف منه الحفاظ على اللياقة بشكل عام والتخفيف من ظاهرة السمنة بصفة
عامة بهدف القضاء على الكثير من األمراض ،وجرى التعميم على اإلدارات واألقسام التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتعريف
جميع المنتسبين بمفرداته وما يحتويه البرنامج ،ولمزيد من االطالع على برنامج اللياقة البدنية الذي تتبناه إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قسم األنشطة الرياضية واالجتماعية،كانت لنا لقاءات عدة مع القائمين عليه.
تغطية  /مبارك المري

النقيب أحمد جابر:

الرائد فهد جمعة:

افتتاح
برنامج التدريب
التأسيسي لرياضة
السباحة

البرنامج
اختياري
ونطمح أن يشارك
فيه الجميع

برنامج اختياري

الرائد فهد جمعة الطنيجي املسؤول عن
برنامج اللياقة البدنية ،حيث قال :يف البداية
كانت فكرة لفحص أبناء الرشطة بصورة عامة
لالطمئنان عىل صحتهم من ناحية األمراض
وارتفاع نسبة الدهون بالجسم والسمنة وما
إىل ذلك من أمراض وبناء عىل ما توصلنا إليه
من نتائج قررنا وضع برنامج تدريبي ريايض
للياقة البدنية للتخفيف من ظاهرة السمنة
وهبوط مستوى اللياقة عند األفراد ،مام يؤدي
إىل هبوط مستوى األداء يف العمل الرشطي.
الربنامج اختياري وليس إجبارياً ونطمع أن
يشارك ويستفيد منه الجميع ،وبفضل الله ثم
جهود العاملني عىل الربنامج التدريبي توصلنا
إىل نتائج مثمرة استفاد منها كادر التدريب
واملتدربون .
خطط مستقبلية

نطمح أن تكون فعالية متميزة ومثمرة
وناجحة ،والبد من اإلشارة إىل أن الربنامج
يحظى بدعم كبري من القيادة وسيحصل
املشاركون عىل جوائز وشهادات تقدير،
64
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ومستقبالً نطمح بأن يكون هناك حفل افتتاح
للدورة وتخريج وتكريم لألوائل واملتميزين
والقامئني عىل هذا الربنامج ليكون حافزا ً
مشجعاً للبقية من املنتسبني.
كلمة أخيرة

واختتم حديثه بالقول :أمتنى من جميع
منتسبي الرشطة املشاركة يف هذا الربنامج،
حيث قمنا بالتنسيق مع بعض الصاالت
الرياضية بخصم  ٪ 50ملنتسبي الرشطة الذين
يصعب عليهم الوصول إىل نادي الضباط ،فكل
ما نسعى إليه من جهد يصب يف مصلحة
املنتسبني للحفاظ عىل صحتهم بالدرجة
األوىل ،وأثنى عىل مجلة (العني الساهرة) ملا
بذلته من جهد متميز وفعال لتغطية أنشطة
وبرامج نادي الضباط .
كام أوضح النقيب أحمد جابر بأن برنامج
اللياقة البدنية مفتوح لكل منتسبي الرشطة
والغرض منه الحفاظ عىل صحتهم ورفع
مستوى اللياقة البدنية ،والحمد لله كان
التجاوب من قبل املنتسبني مقبوالً ونطمح بأن
يكون اإلقبال يف الفرتة املقبلة أكرب ملا ملسناه

من نتائج مشجعة .

الطموحات المستقبلية

كام نطمح بتوسيع قاعدة املشاركني بالربنامج
ملنتسبي القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة من
ضباط وأفراد إضافة إىل زيادة الربامج الرياضية
وتنوعها سنوياً ،ويف القريب سيتم افتتاح برنامج
التدريب التأسييس لرياضة السباحة الحرة لفئة
الضباط فقط ،والذي سيبدأ مع بداية السنة
الجديدة ،إن شاء الله.
فيام قال جاسم البوت(مدرب ريايض) ،عىل
ضوء نتائج الفحص الطبي الذي قمنا به ،حيث
وجدنا عند بعض األفراد سمنة مفرطة وزيادة
يف نسبة الدهون وهبوط مستوى اللياقة البدنية
وما إىل ذلك من مسببات ال تتناسب مع عملهم
فتم اقرتاح تنظيم دورة تدريبية تهدف لتخفيف
الوزن والدهون ورفع مستوى اللياقة البدنية
واألداء عند األفراد ،وبفضل من الله وجدنا
تجاوباً والتزاماً من بعض املتدربني ،ولظروف
عملهم تم عمل جدول تدريبي يتوافق مع
ظروف الجميع يبدأ من السادسة صباحاً وينتهي
عند الساعة الحادية عرشة صباحاً ،ويف املساء
من الساعة الرابعة عرصاً وحتى الساعة التاسعة

مسا ًء يك يتسنى للجميع املشاركة يف الدورة
النتائج

وأضاف البوت بأنه هناك نتائج واضحة بنسبة
 ٪ 75للمستمرين بالتدريب و  ٪ 65لألشخاص
الذين كان حضورهم عىل فرتات متقطعة
والتدريب يكون حسب الفئات العمرية ولكل
عمر برنامج خاص حسب الفئة العمرية.
برامج تطويرية

وأضاف أن هناك خططاً قيد الدراسة نتمنى
اعتامدها قريباً ،باإلضافة إىل أننا اعتمدنا
شهادات تقدير لتحفيز املتدربني .وعن الربنامج
يقول رقيب أول يرسي محمد طاهر (متدرب)
من مركز رشطة املعمورة الشامل  56عاماً :بدأت
الدورة منذ خمسة أشهر وقتها كان وزين 110
كيلو ،وبفضل الله ثم جهود اإلخوة العاملني عىل
هذا الربنامج انخفضت نسبة الدهون والسمنة،
واآلن وزين  98كيلو وأشعر بارتياح نفيس كبري
وقد ملست الفارق بنسبة  ٪ 90حتى من ناحية
اللياقة البدنية.

ركن المالعب
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في الشباك

شرطة رأس الخيمة تخرج الدورة

2014

صفحة طويناها من حياتنا لنستقبل صفحة جديدة لننطلق مع عام

جديد نتأمل ونتعشم فيه الكثير من الخير ،أن تكون أيامه مشرقة
جميلة تحمل لنا الفرح والسعادة ،وأن نحقق فيها ما نتمناه ،السنة
التي طويناها كانت مليئة بالمواقف واألحداث والمناسبات ،وسيظل

عام  2013في ذاكرة أهل اإلمارات ،حيث قبل أن يلملم أوراقة ليعلن

عن رحيله ،تم فيه اختيار دبي الستضافة إكسبو  2020لتكون بذلك
أول مدينة عربية تستضيف هذا المعرض لتعم الفرحة الكبرى كل
أرجاء الدولة احتفا ًال بهذا النصر الذي تستحقه دولة اإلمارات التي

تحرص دائم ًا على المركز األول في كل المجاالت.
وعلى الصعيد الرياضي كان عام ًا سعيداً لرياضة اإلمارات ،حيث

شهد العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة
بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حفل تخريج الدورة المتقدمة
لمتدربي اللياقة البدنية والتي عقدت ألول مرة في معهد تدريب
شرطة رأس الخيمة واستمرت لمدة  6أسابيع ،بمشاركة  9منتسبين
يمثلون مختلف القيادات واإلدارات العامة على مستوى الدولة .

وأكد العميد جامل الطري أهمية هذه الدورة التي تستهدف اإلعداد والتأهيل ملمثيل
اإلدارات بوزارة الداخلية من صف ضباط وأفراد إىل مستوى يناسب املتطلبات الوظيفية،
وتأكيدا ً عىل الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية يف بناء العنرص األمني وتحقيقا لألهداف
املرجوة من وراء إعداد هذا املستوى من املنتسبني ،مشريا ً إىل أن املعهد برأس الخيمة أعد
برنامجاً تدريبياً شامالً يحقق الهدف منه ،وذلك يف اطار القيم الرشطية .متمنياً للجميع
التوفيق واالستفادة الحقيقية من الدورة يف تطوير العمل األمني وخدمة املجتمع.
من جانبه قال املدرب الريايض أرشف أحمد محمود :هذه
الدورة حققت أهدافها وجميع املشاركني بذلوا جهودا ً
ملموسة للوصول إىل أفضل النتائج ،وأكد أنه الغنى عن
العمل الريايض بالعمل الرشطي ،حيث إن اللياقة البدنية لها
ارتباط إيجايب بالسلك الرشطي وتسهم بزيادة اإلنتاج والنمو
البدين والصحة البدنية واإلنتاج البرشي وأمناط األجسام
والقوام السليم واإلعداد البدين العسكري لكافة األسلحة
أشرف أحمد محمود
واملهامت .وطالب منتسبي الرشطة بالحفاظ عىل مامرسة
الرياضة ملا لها من أهمية بالغة لدى مامرسيها نظرا ً ألهمية أن يتمتع رجل الرشطة بلياقة
عالية وجسم ريايض ميكنه من مامرسة العمل األمني واإلداري وامليداين عىل كفاءة عالية،
كام أن التدريبات الرياضية تحسن من وظيفة القلب وتزيل الشحوم الزائدة.
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حققت فيه الكثير من اإلنجازات وكان فوز المنتخب الوطني بكأس
الخليج  21وتتويجه بط ً
ال من األحداث التي ال يمكن أن تنساها جماهير
اإلمارات ،كما استطاع المنتخب الوصول والتأهل لنهائيات أمم آسيا
بكل جدارة واستحقاق ،كما شهد العام المنصرم تقدم ًا كبيراً لكرة
اإلمارات في التصنيف العالمي كما حققت بقية األلعاب نتائج باهرة
يشار لها بالبنان ،كما نجحت اإلمارات بتنظيم كأس العالم للناشئين

وإخراجه بأفضل صورة ،بشهادة رجال الفيفا.

وعلى المستوى الشخصي من األخبار الرياضية التي أسعدتني،

قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس
األعلى حاكم رأس الخيمة بإشهار وعودة نادي رأس الخيمة من

جديد لساحة الرياضة ليمارس دوره في خدمة الرياضة ،وها هو يسير

باالتجاة الصحيح والنادي يشهد حركة دؤوبة ويحتضن أبناءه بين
جدرانه ليمارسون هواياتهم ويؤدون رسالتهم الرياضية في أجواء
جميلة داخل البيت الخيماوي.

ومع إطاللة عام  2014علينا التسلح باإليمان والعزيمة واإلصرار،
وأن نسعى للنجاح والتفوق بكل إرادة وعزيمة لنسير دائم ًا لألمام

لنكون بالمقدمة على طول الخط وأن نحقق في هذا العام الجديد

الكثير من النجاحات لنترجم طموحات قيادتنا على أرض الواقع التي

تحرص على تهيئة األرض الخصبة لمواطنيها لينطلقوا لإلبداع والتميز،
والباب مفتوح لخدمة وطنهم ،ونسأل اهلل تعالى أن يحفظ قادتنا
وشعبنا وأن تكون اإلمارات دائم ًا في مقدمة الركب بقيادة صاحب

السمو االشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة(حفظه اهلل).
وكل عام واإلمارات في ازدهار وتقدم
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محمد وطالب بن صقر يحضران
زفاف النقيب راشد الفاروق الطنيجي

حرض الشيخ محمد بن صقر القاسمي واللواء الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة  ،حفل العشاء الذي
أقامته عائلة
املرحوم عبدالله محمد عبدالله الفاروق الطنيجي،
مبناسبة زفاف نجلها
النقيب راشد عبد الله الفاروق الطنيجي
من رشطة رأس الخيمة إىل كرمية
السيد حسن راشد محمد غربون.
كام حرض الحفل الذي أقيم يف صالة الكورنيش لألفراح يف مدينة
رأس الخيمة ،املهندس الشيخ سامل بن سلطان بن صقر القاسمي
رئيس دائرة الطريان املدين وعدد من الشيوخ والفريق سيف عبد
الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية ،واللواء خبري خميس مطر
املزينة القائد العام لرشطة ديب ،إىل جانب عدد من أعيان البالد
والشخصيات واملسؤولني وأبناء القبائل واملدعوين من الدولة ودول
مجلس التعاون الخليجي.

(النقل
والمشاغل) يزور
اإلمارات للبترول
وأدنوك للتوزيع
قام وفد من قسم النقل واملشاغل بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة برئاسة املقدم  /يارس الذيب بزيارة إىل مؤسسة اإلمارات للبرتول فرع ديب  ،التقى خاللها عبد
الرحمن العيل مدير املبيعات التجارية باملؤسسة وسعود املهريي مسؤول بطاقات سفري .كام قام الوفد بزيارة مامثلة إىل رشكة أدنوك للتوزيع فرع الشارقة التقى خاللها
محمد بن حميدان نائب املدير العام للرشكة وعمر املوىس مدير املنطقة الشاملية .ونقل املقدم الذيب خالل الزيارتني تحيات سمو قائد عام رشطة رأس الخيمة ملسؤويل
الرشكتني  ،كام متت مناقشة سبل التعاون املشرتك مع الجهتني مبا يخدم املصلحة العامة.

الفنان محمد المنصور يزور مستشفى صقر
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استقبلت منطقة رأس الخيمة الطبية  ،ممثلة يف إدارة مستشفى صقر ،الفنان الكويتي
القدير محمد املنصور  ،وذلك يف إطار الزيارات التعريفية التي نظمتها إدارة مهرجان عوايف
الحادي عرش للمؤسسات املختلفة برأس الخيمة.
وكان يف استقباله ومرافقه عبد الله كرن الطنيجي رئيس اللجنة الفنية مبهرجان عوايف  ،الدكتور
يارس عيىس النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية ،و الدكتور /مصطفى النشار املدير
الفني ملستشفى صقر ،وخديجة حارب نائب مدير مستشفى صقر ،ومهرة محمد بن رصاي
مدير إدارة التثقيف واإلعالم الصحي ،وأسامء كلبان رئيس قسم التمريض وعدد من الكادر
الطبي واإلداري .وتجول الفنان املنصور مبعية مستقبليه يف األقسام املختلفة باملستشفى وقام
بتقديم هدايا تذكارية للمرىض  ،كام شكر إدارة مستشفى صقر عىل حفاوتهم وكرمهم.
ويف ختام الزيارة كرم الدكتور يارس النعيمي الفنان محمد املنصور ،وقدم له هدية تذكارية
من منطقة رأس الخيمة الطبية  ،تقديرا ً لزيارته.

العقيد ركن أحمد الشحي
ينال ( الماستر )

أسمى التهاين والتربيكات إىل
سعادة العقيد ركن  /أحمد عيل بن ثاين الشحي  ،مبناسبة
حصوله عىل شهادة ( املاسرت ) من جامعة ليدزمرتوبوليتان
باململكة املتحدة  -تخصص إدارة الفعاليات الدولية .مع
أجمل األمنيات بدوام التفوق والنجاح من أجل خدمة
الوطن الغايل اإلمارات يف مختلف املحافل واملناسبات.

مولودة جديدة
للنقيب سالم السامان

المالزم طيار عبد اهلل
النعيمي يحتفي بتخرجه

يتقدم زمالء العمل يف إدارة اإلعالم والعالقات العامة
بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة بأحر التهاين
القلبية إىل النقيب  /سامل عبد الرحمن السامان
رئيس قسم العالقات العامة بقدوم مولودته
الجديدة ( مريم ) ألف مربوك وتهنئة خاصة من
األهل واألصدقاء.

أقام املالزم طيار عبد الله محمد عكيه النعيمي
حفل عشاء مبناسبة تخرجه من جامعة بيكر
للطريان يف أسرتاليا  ،بحضور جمع من األهل
واألصدقاء .ألف مربوك  ،وتهنئة خاصة من عبد
الرحمن الرشهان.

مولودة أولى
للمساعد أحمد شلنك
يتقدم األهل واألصدقاء بأسمى التهاين
القلبية إىل املساعد  /أحمد محمد شلنك ،
مبناسبة قدوم مولودته األوىل ( مهرة )  ،جعلها
الله من الذرية الصالحة وقرة عني لوالديها.
ألف مربوك ..وتهنئة خاصة من بدر بن طبيب.

مواصالت
اإلمارات تشارك
في حمالت بيئية

( تنمية جلفار )
و ( تكاتف )
يحتفيان
بالعمال في
اليوم العالمي
للتطوع

ميدالية خدمة المجتمع
لمحمد غانم مصطفى

أصدق التهاين والتربيكات للزميل
اإلعالمي محمد غانم مصطفى
مدير إذاعة رأس الخيمة  ،لحصوله
عىل ميدالية خدمة املجتمع  ،تقديرا ً
ملا قدمه من خدمات اجتامعية
وإنسانية يف مجال الرشطة واألمن،
وذلك عىل هامش احتفالية مجالس
احرتام القانون ..ألف مربوك وكل
التهاين من زمالء العمل بهيئة إذاعة
رأس الخيمة.

شاركت مواصالت اإلمارات فرع رأس الخيمة
يف حملة ( نظفوا اإلمارات  ) 2013وفعالية التشجري
التي نظمتها دائرة األشغال والخدمات العامة ،
بالتنسيق مع مجموعة اإلمارات للبيئة  .وذكر عبيد
الربييك مدير مواصالت اإلمارات فرع رأس الخيمة
بأن الحملة شارك فيها أربعون موظفاً  ،وتأيت ضمن
اسرتاتيجية املؤسسة يف املحافظة عىل البيئة وكذلك
رشاكتها مع دائرة األشغال العامة  ،إمياناً منها بغرس قيم
النظافة والتطوع لدى أفراد املؤسسة.

نظم مركز التنمية االجتامعية – جلفار  ،بالتعاون
مع متطوعي ( تكاتف ) فعاليات تطوعية وإنسانية،
استهدفت مجموعة من العامل يف مناطق متفرقة من
رأس الخيمة.
وتضمنت الفعاليات توزيع وجبات غذائية متنوعة
عىل العامل مع املرطبات واملاء إىل جانب تزويدهم
بكسوة الشتاء ملواجهة برودة الطقس أثناء تأديتهم
أعاملهم يف األماكن املكشوفة.
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سنة جديدة ورؤية أمنية

البد لنا كقائمين على شؤون
األمن سواء في دولتنا التي
تشكل حلقة من حلقات األمن
العالمي متمثلة بوزارة الداخلية
عدم الركون إلى األساليب
التقليدية المتبعة ،بل تجاوزها
إلى ما هو غير تقليدي...

في مطلع عام جديد في هذا القرن الذي ظهر علينا جميعًا
بوجهه العابس ،البد أن ندرك التغير الطارئ على النطاق الدولي
بالنسبة للسلوك اإلجرامي الذي أدى إلى ظهور الجرائم
الدولية ،مما يستلزم مفاهيم أمنية جديدة لتسير بخطى
أسرع من خطى السلوك اإلجرامي ،وهو ما يفرض تعاونًا دوليًا
أشمل وأعم عن ذي قبل في مجال مكافحة الجريمة لمنع
ارتكابها أو الحد منها إلى أدنى معدالتها ،وبالتالي الحد من
آثارها مع عقاب مرتكبيها ،وهو ما يعني لزوم نبذ المفهوم
التقليدي لألمن ،والقاصر على حدود الدولة الواحدة وإيجاد
مفهوم أمني جديد يشترك في تطبيقه كافة الدول األعضاء
في المجتمع الدولي.
وبتكاتف جهود المجتمع الدولي والسير نحو تطوير أساليب
مكافحة الجريمة بما يتوافق وتغيير أساليب المجرمين بقصد
اإلفالت من العقاب ،البد لنا كقائمين على شؤون األمن سواء
في دولتنا التي تشكل حلقة من حلقات األمن العالمي متمثلة
بوزارة الداخلية في كل بلد والحلقة األعم واألشمل في العالم
عدم الركون إلى األساليب التقليدية المتبعة ،بل تجاوزها إلى
ما هو غير تقليدي وغير متوقع بالنسبة للمجرمين ،متخذين
من التطور العلمي الذي توفره التكنلوجيا الحديثة سبي ً
ال لذلك،
وهو ما تتبعه وزارة الداخلية في اإلمارات من توظيف هذا
التقدم في سبيل مكافحة الجريمة والقضاء عليها.
أبناء العين الساهرة ...
وأخاطب بها كل أبناء العين الساهرة في المجتمع الدولي:
مزيدًا من فعالية المواجهة مع الجريمة الدولية  ..مزيدًا
من الرفاهية والتقدم لألمم في مسعاها ،ولإلنسانية في
مسيرتها.

70

العدد ( ) 4

يـــنــايـــر 2014

