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االفتتاحية 

ــة ــ ــي ــ ــن ــ ــة األم ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ الـ  االحتفال بتخريج الدفعة الثالثة لصالح إدارة إنفاذ القانون

صفحة  ٨صفحة  ٧صفحة  ٥ 

مكافحة  المخدرات  مسؤولية 
تــضــامــنــيــة وواجــــــب وطــنــي

الوقاية من ظاهرة انحراف األحداث مسؤولية جماعية ضبط كمية من المخدرات 

األمـــــن بــمــفــهــومــة الـــشـــامـــل أحــــد مـــرتـــكـــزات بــنــاء 
 إلـــى دوره الــمــتــنــامــي في 

ً
الــمــجــتــمــع الــنــاجــح اســتــنــادا

تحقيق االستقرار والسكينة والهدوء بكل مايرسيه 
المادي  التقدم  من مشموالت وثوابت ضامنة لصنع 
ــاب الـــواعـــدة  ــبـ ــاألسـ والـــمـــعـــنـــوي لـــلـــدول الـــتـــي تـــأخـــذ بـ

بصناعة تنمية مستدامة لشعوبها . 
الحياة  وهــو حاجة ضــروريــة لصيقة باستمرار 
ومطلب أساس يقع ضمن المطالب اإلنسانية اليمكن 

تغافل أهميته فى إشباع الحاجات األولية . 
وقـــد ســعــت الــشــعــوب عــبــر تــاريــخــهــا الــطــويــل إلــى 
وضع الوسائل واآلليات والمكونات اإلدارية التنظيمية 
الــذي  الــمــطــلــب  ــذا  بــهــا عــلــى تحقيق هـ الــتــي تستعين 
تزداد الحاجةإليه كلما تشابكت العالقات االجتماعية 
أمــام مظاهر سلوكيات  واإلنسانية وتأزمت أحوالها 
الــتــي صـــارت تضج بالعديد من  المعاصر  اإلنــســان 
األشكال والتصنيفات لجرائم متوطنة وأخرى عابرة 
للحدود ومستجدة إذكــاءهــا فــي عصر تقاربت فيه 
العالم اشــبــه مايكون  األفــكــار والــكــيــانــات حتى صــار 

بقرية كونية واحدة . 
إلــى ضــرورة  الجنائية  السياسات  لذلك توجهت   
الجريمة من  الجهود تجاه تجفيف منابع  مضاعفة 
خـــالل تــنــشــيــط آلـــيـــات الــضــبــط وتــوفــيــر اإلمــكــانــيــات 
المساعدة على مواجهة المخاطر التى تتربص باألمن 
أفــقــيــا وعـــمـــوديـــا عبر  وتــعــمــل عــلــى تــحــســيــن األداء 
أن تلك  المهنية والفنية غير  المهارة  ارتفاع مستوى 
الالحقة ستضل عاجزة  ــراءات  التدابير األولية واإلجـ
عــن تحقيق أهــدافــهــا مــالــم تــدعــمــهــا رســالــة إعالمية 
التي  الداخلية  راقية في تصوراتها تنطلق من وزارة 
تسعى نحو بناء نظام أمني قادر على حماية األرواح 
واألعراض والممتلكات من خالل حراك ملتزم إلعالم 
العامة  الــحــريــات  ثــقــافــة تحمى  أمــنــي واعـــد بترسيخ 
الدستور  التى يقرها  المعايير  وحقوق اإلنسان وفق 
للعمل  المدنى  المجتمع  وبشراكة فاعلة لمؤسسات 
معا"على ضبط األمن وفرض سلطة القانون وإظهار 

هيبة الدولة . 

لواء /  عادل عبدالعزيز رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات والـــمـــؤثـــرات 

العقلية لصحيفة الميزان

بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية

ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــــس الـــجـ ــيـ ــ بــــرعــــايــــة رئـ
الــتــونــســيــة "قـــيـــس ســـعـــّيـــد" ؛ عــقــدت  
بالعاصمة التونسية الدورة االربعون 
ــعــــرب ؛  ــ ال ــلـــيـــة  الـــداخـ لــمــجــلــس وزراء 
بـــمـــشـــاركـــة مـــعـــالـــي وزيــــــر الــداخــلــيــة 
المكلف "عماد مصطفى الطرابلسي"، 
ــمـــد ابــوالــغــيــظ"  بــحــضــور الــســيــد "أحـ
ــــدول العربية  ال الــعــام لجامعة  األمــيــن 
وأصـــحـــاب الــســمــو والــمــعــالــي وزراء 
الــداخــلــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة، ووفـــود 
أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن 
جامعة الدول العربية، مجلس التعاون 
اتــحــاد المغرب  لــدول الخليج العربي، 
الـــدولـــيـــة للشرطة  الــمــنــظــمــة  الـــعـــربـــي، 
الــجــنــائــيــة "األنـــتـــربـــول"، مــكــتــب األمـــم 
الــمــتــحــدة لمكافحة اإلرهــــــاب، مكتب 
ــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــي بــالــمــخــدرات  األمــ

والجريمة، منظمة اليوروبول، جامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية واالتحاد 

الرياضي العربي للشرطة.
ونـــاقـــش الـــســـادة الـــــــوزراء خــالل 
 مــن الــمــوضــوعــات 

ً
هـــذه الـــــدورة عــــددا

الهامة المدرجة على جدول األعمال ؛ 
كما تم النظر في تصور لتفعيل عمل 
المجلس في مجال األمــن السيبراني 
ــة،  ــيـ ــتـــرونـ ــم اإللـــكـ ــرائــ ــجــ ــ ــة ال ــافـــحـ ومـــكـ
وفــي مــجــال احــتــرام حــقــوق اإلنــســان 
ــنــــي، وتـــعـــديـــل أنــظــمــة  فـــي الــعــمــل األمــ
المجلس بما يتالءم مع المستجدات 
، كما ناقش المجلس الخطة التنفيذية 
ــعــربــيــة  لمكافحة  ال لــالســتــراتــيــجــيــة 
اإلرهاب التي تم تطويرها لتتالءم مع 
استراتيجية األمــم المتحدة لمكافحة 

اإلرهاب.

وزير الداخلية المكلف يشارك في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب

ــام الــمــاضــيــة بمركز  ــ أقــيــم األيـ
عمر المختار للتدريب بتاجوراء 
حفل تخريج الدفعة الثالثة لصالح 
إدارة إنفاذ القانون بــاإلدارة العامة 

للعمليات األمنية.
ــور رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــحــــضــ بــ
»عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة«، ووزيـــــر 
ــيــــس مــجــلــس  الـــــدولـــــة لــــشــــؤون رئــ
ــْي 

َ
الــــــــوزراء »عــــــادل جــمــعــة«، وكــيــل

الــعــامــة  ــلــشــؤون  ل الــداخــلــيــة  وزارة 
لـــــواء »مـــحـــمـــود ســعــيــد« وشــــؤون 
ــــواء »بــشــيــر األمــيــن«،  الــمــديــريــات ل
ورئــيــس جهاز المباحث الجنائية 
ــواء »مــحــمــود عـــاشـــور« ومــعــاون  ــ ل
لــلــعــلــمــيــات  الـــعـــامـــة  ــر اإلدارة  ــديـ مـ
األمـــنـــيـــة لـــــواء »عـــلـــي عـــبـــدالـــقـــادر«،  
لــلــتــدريــب  الـــعـــامـــة  ومـــديـــر اإلدارة 
لـــواء »عــلــي الــطــويــل«، ومــديــر إدارة 

شـــؤون الــمــرور والــتــراخــيــص لــواء 
»فــيــصــل بـــرنـــوص«، ومــديــر إدارة 
ــاذ الـــقـــانـــون لـــــواء عــبــدالــحــكــيــم  ــفـ إنـ
الــخــيــتــونــي«، ومـــعـــاون جــهــاز دعــم 
ــن بــالــمــنــاطــق مقدم  مــديــريــات األمــ

»عــلــي الــجــابــري«، وآمــــر الـــلـــواء ٥1 
ــدروع ،  مشاة وآمــر كتيبة رحبة الـ
وامر شعبة االحتياط بقوة مكافحة 
االرهاب ، ومعاون آمر رئيس جهاز 
الـــردع لمكافحة الجريمة المنظمة 

ــدد مـــن الــضــبــاط  ــ واإلرهـــــــــاب ، وعــ
ــيــــادات أمنية  بــــــوزارة الــداخــلــيــة وقــ
وعسكرية ببلدية تاجوراء وأولياء 

أمور الطلبة الخريجين
البقية ص2
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أخبار 

تعزيز التعاون في مجال المعامل الجنائية والمختبرات
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ قـــــــام وكــــيــــل وزارة 
ــة لــــــــواء »مـــحـــمـــود  ــامــ ــعــ ــ ــلــــشــــؤون ال ــ ل
سعيد« برفقة رئيس جهاز المباحث 
ــواء »مــحــمــود عـــاشـــور«  ــ الــجــنــائــيــة لـ
ومـــديـــر مــكــتــب الــمــخــتــبــرات واألدلــــة 
الــجــنــائــيــة بـــالـــجـــهـــاز عــمــيــد »مــنــيــر 
الــمــعــروق« ورئــيــس مكتب العالقات 
بالجهاز عقيد »أشــرف أبوشعيرة« 
زيارة ميدانية لمقر جامعة مصراتة 
ببلدية مصراتة وكان في استقبالهم 
رئيس جهاز المباحث الجنائية- فرع 
الوسطى عميد »أبوالقاسم مصطفى 
َدْد« ورئيس الجامعة الدكتور »محمد 
الــدنــفــور« وعـــدد مــن عــمــداء الكليات 

بالبلدية ومنها » كلية الطب البشري 
- كلية العلوم- كلية العلوم الصحية- 

كلية الصيدلة » .
ــار  ــارة فـــي إطـ ــزيــ ــ ــذه ال ــأتـــي هــ وتـ

التعاون المشترك وتــبــادل الخبرات 
العلمية في مجال المعامل الجنائية 
والــمــخــتــبــرات بــيــن جــهــاز المباحث 
الــجــنــائــيــة وجــامــعــة مــصــراتــه ، وتــم 

اإلتفاق على تفعيل االتفاقية المبرمة 
بين الطرفين بالسابق بهدف تطوير 
ورفــع كفاءة الطلبة والخريجين في 
مــجــال الــتــشــريــح والـــطـــب الــشــرعــي 
ــــدرس 

ُ
ــن الـــعـــلـــوم الـــتـــي ت وغـــيـــرهـــا مـ

بجامعة مصراتة. 
ــارة،  ــ ــزيـ ــ ــلــــى هــــامــــش هـــــذه الـ وعــ
أجــــرى الــســيــد الــوكــيــل رفــقــة الــوفــد 
ــة تــفــقــديــة داخــــل  ــولـ ــه جـ ــ الـــمـــرافـــق ل
ــاز الـــمـــبـــاحـــث الـــجـــنـــائـــيـــة- فـــرع  ــهـ جـ
الوسطى لإلطالع على سير العمل 
األمني به ولمتابعة أهم التجهيزات 
واإلمكانيات التي يعمل بها ولتذليل 

الصعوبات لتطوير أداء العمل.

لـــشـــؤون  الـــداخـــلـــيـــة  شـــــــارك وكــــيــــل وزارة 
الــمــديــريــات لـــواء "بشير أبــوالــقــاســم األمــيــن" في 
حفل مراسم تخريج الدفعة األولى من منتسيبي 
ــاســـي فــــي مـــجـــال حــمــايــة  ــرئـ ــــحــــرس الـ ــهـــاز ال جـ
الشخصيات والتي أقيمت بمركز تدريب عمر 

المختار بتاجوراء .
وكـــان فــي اســتــقــبــال الــســيــد الــوكــيــل رئيس 
جهاز الحرس الرئاسي لواء "ماشاءالله عبدالله 

الطير" وعدد من ضباط وزارة الدفاع.
وتخلل الحفل عروض لكراديس المتدربين 
وبعض اللوحات االستعراضية تظهر التدريبات 

التي تلقاها المتدربين في حماية الشخصيات.
وفي الختام تم توزيع الشهائد على الطلبة 
ــدروع الــتــذكــاريــة  ــ الـ المتفوقين ، كــمــا تــم تــوزيــع 

للضيوف الذين حضروا الحفل.

 تخريج الدفعة األولى من
 منتسبي جهاز الحرس الرئاسي

ُعــــقــــد  بـــــديـــــوان مـــديـــريـــة امـــن 
 ضم 

ً
 مــوســعــا

ً
طــرابــلــس اجــتــمــاعــا

مـــديـــر األمـــــن لـــــواء "خــلــيــل وهــيــبــة" 
ــرور  ــ ــمـ ــ الـ ــر إدارة شـــــــــؤون  ــ ــديــ ــ ومــ
والتراخيص لواء "فيصل برنوص"، 
وعـــمـــداء بــلــديــات طــرابــلــس "ســـوق 
الجمعة، عين زارة، طرابلس المركز، 
حــي األنـــدلـــس" ؛ بحضور مساعد 
مدير األمن للشؤون العامة ورئيس 

مكتب شؤون المرور ورئيس قسم 
شؤون المراكز بالمديرية.

ــاع مــنــاقــشــة  ــمــ ــتــ ــاول االجــ ــ ــنـ ــ وتـ
عـــدد مــن الــمــواضــيــع األمــنــيــة داخــل 
ــلــــديــــات ووضــــــــع الـــحـــلـــول  ــبــ ــ هــــــذه ال
لالختناقات المرورية بالطرق العامة 
من خالل التعاون والعمل التكاملي 
بين مديرية األمن وبلديات طرابلس.
كــمــا نـــوقـــش خــــالل االجــتــمــاع 

ــبـــاب الــرئــيــســيــة لــالزدحــامــات  األسـ
المرورية وسبل الحد منها من خالل 
ــع الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات  وضــ
الــــدراســــات لحلحلة كــافــة  وإجــــــراء 
الــعــوائــق بما يضمن إنــجــاح العمل 
ــام  ــعـ ــلـــى الـــنـــظـــام الـ ــة عـ ــافـــظـ ــمـــحـ والـ

وسالمة مرتادي الطريق العام.
ــاع اثــنــى  ــمــ ــتــ ــام االجــ ــتــ ــــي خــ وفــ
عــمــداء الــبــلــديــات عــلــى الــمــجــهــودات 

التي تبذلها مديرية األمــن من أجل 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنين 
، مؤكدين عن استعدادهم للتعاون 
مع المديرية لتذليل كافة الصعوبات 
التي تواجه عمل رجال الشرطة على 
الطرقات العامة بما يضمن تحقيق 
االمــن واالســتــقــرار داخــل العاصمة 

طرابلس.

 مع عمداء بلديات طرابلس
ً
 موسعا

ً
مدير أمن طرابلس يعقد اجتماعا

تفعيل العمل األمني العربي المشترك

وزير الداخلية المكلف  يشارك في اجتماع مجلس الوزراء الثالث لهذا  العام

الــدورة األربعين لمجلس وزراء الداخلية  على هامش 
 بالعاصمة التونسية. 

ً
العرب والذي اختتم أعماله مؤخرا

التقى السيد وزيــر الداخلية المكلف "عماد مصطفى 
الطرابلسي" مع نظرائه من وزراء داخلية كل من جمهورية 
الــجــزائــر، وكذلك  تــونــس والمملكة السعودية وجمهورية 

سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى ليبيا.
وبــحــث الــســيــد الـــوزيـــر مـــع الـــســـادة الــــــوزراء وســعــادة 
السفير آفــاق التعاون األمني المشترك وتعزيز العالقات 
ــــدول فيما يتعلق بــالــمــجــاالت األمنية  ال الثنائية بين هـــذه 

وتبادل الخبرات بما يخدم المصلحة المشتركة.

شارك وزير الداخلية 
المكلف » عماد مصطفى 
الطرابلسي« في اجتماع 
مــجــلــس وزراء حــكــومــة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــثــالــث 
ــــذي  عقد  ال لــعــام 2023م 
الخمس.خالل  في مدينة 

األيام الماضية .

بقية ص 1
والقى مــديــرإدارة إنفاذ القانون كلمة خالل 
 
ً
االحتفالية رحب من خاللها بالحضور ،  مؤكدا
على أن هــذه الدفعة سيكون لها دور كبير في 
تعزيز األمـــن ودعـــم كــافــة المكونات األمنية من 
أجل بسط األمن واالستقرار، وسيكون الوالء لله 
 ثم الوطن والمواطن ، كما أشاد مدير اإلدارة 

ً
أوال

 
ً
بجهود الخريجين الجتيازهم هذه الدورة مطالبا

بالتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن 

 للمحافظة على مقدرات الوطن 
ً
وأن يكونوا رافدا

ولحماية مواطنيه.
ومن جهته أكد رئيس الــوزراء في كلمته إن 
هذه اإلدارة الُملقى على عاتقها تأمين االنتخابات 
الليبية وتؤكد جاهزيتها يوًما  في كل المناطق 
بعد يــوم من خــالل االستعداد الفني والبشري، 
ــدة يــعــتــبــر رفــًعــا  ــديـ ــجـ ــذه الـــدفـــعـــة الـ ــ وتـــخـــريـــج هـ
 على 

ً
الــتــأمــيــن، مــشــددا للجاهزية والـــقـــدرة على 

الــمــحــاكــاة االنــتــخــابــيــة الــتــي نــفــذتــهــا اإلدارة في 

نــوفــمــبــر الــمــاضــي بــحــضــور عـــدد مـــن البعثات 
الدبلوماسية والمبعوث األممي لدى ليبيا .

كــمــا تــخــلــل الــحــفــل اســـتـــعـــراض لــكــراديــس 
الخريجين ولــوحــات فنية في المهارات القتالية 

التي اكتسبها الطلبة خالل هذه الدورة.
وفي الختام تم تكريم رئيس الحكومة ووكالء 
وزارة الداخلية ورؤساء األجهزة واإلدارات وعدد 

من الحضور، واألوائل من خريجي الدفعة.

 االحتفال بتخريج الدفعة الثالثة لصالح إدارة إنفاذ القانون
بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية
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أخبار 

مناقشة االستعدادات المتحانات الترقية لهذا العام

االجتماع األول للجنة المكلفة بقبول 
الطلبة بالمعهد العالى للضباط

 االجتماع األول بمكتب المناوبة والتنسيق بديوان الوزارة 

افتتاح المقر الجديد 
لنقطة القره بوللي بفرع 
طرابلس باإلدارة العامة 

ألمن السواحل

فـــــي إطــــــــار اإلســـــتـــــعـــــداد لــتــنــفــيــذ 
إستحقاق ترقية أعضاء هيئة الشرطة 
من الضباط وضباط الصف واألفــراد 
عقد األيام الماضية بمقر اإلدارة العامة 
للتدريب اجتماع تم خالله إعتماد آلية 
تنفيذ إســتــحــقــاق الــتــرقــيــة لــهــذا الــعــام  
2023 بنظام االمتحانات النظرية في 
العلوم القانونية واألمنية، واالمتحان 
العملي فــي الــُمــشــاة واألســلــحــة، والتي 
.
ً
ستنطلق بعد شهر رمضان مباشرة

كــمــا تـــم تــحــديــد الــلــجــان الــفــرعــيــة 
عــلــى مــســتــوى كــافــة مــديــريــات األمـــن 
بالمناطق في ليبيا والتي ستوكل لها 

مهمة إجراء االمتحانات.

ــمــــاع مـــديـــر اإلدارة  ــتــ وضـــــم االجــ
العامة للتدريب ورئيس اللجنة العليا 
لــواء »علي الطويل« ، ورئيس  للترقية 
لــواء »محمد  اللجنة المركزية للترقية 

الـــلـــيـــل« ، ومـــديـــر إدارة شـــؤون  دائـــــر 
ــواء »نبيل  ــ اإلداريـــــــة وعــضــو الــلــجــنــة لـ
ــيــــس لــجــنــة الــتــرقــيــة  الـــقـــمـــاطـــي«، ورئــ
لضباط الصف واألفــراد عميد »جمال 

ــيـــس مــكــتــب تخطيط  بـــرغـــش« ،  ورئـ
ــتـــدريـــب وعـــضـــو الــلــجــنــة الــمــركــزيــة  الـ
للترقية عميد »عبدالناصر القاضي«، 
ــيــــس مـــكـــتـــب شـــــــؤون الـــضـــبـــاط  و رئــ
وعــضــو لــجــنــة تــرقــيــة الــضــبــاط عميد 
ــيــــس مــكــتــب  ــامــــس«، ورئــ ــشــ ــ ــد ال ــ ــال »خــ
البرامج التدريبية ورئيس لجنة الترقية 
للضباط عميد »عــبــدالــرؤوف المكي«، 
ــدي« عضو  ــزائــ ــ عــقــيــد »عـــبـــدالـــهـــادي ال
اللجنة العليا للترقية ، عقيد »الطاهر 
الــقــضــقــاض« رئــيــس مــكــتــب التجنيد 
وعــضــو لجنة تــرقــيــة الــضــبــاط، عقيد 
ــة« رئـــيـــس الــقــســم  ــومـ »عــبــدالــحــمــيــد غـ
المالي وعضو اللجنة المركزية للترقية.

الــعــامــة ألمــن  افــتــتــح مــديــر اإلدارة 
السواحل لواء »البشير بالنور سليمان« 
المقر الجديد لنقطة القره بوللي التابعة 
ــعــامــة ألمــن  لــفــرع طــرابــلــس بـــــــاإلدارة ال

السواحل.
وحــضــر االفــتــتــاح رؤســـــاء فــرعــي 
اإلدارة »الــخــمــس ، طــرابــلــس« ورئــيــس 
نقطة القره بوللي ومندوبين عن إدارة 
الــعــالقــات والـــتـــعـــاون بــــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــاإلدارة العامة  وإدارة المهام الخاصة بـ
ــيـــس المجلس  لــلــعــمــلــيــات األمــنــيــة ورئـ
الــقــره بوللي ومــديــر أمــن القره  المحلي 
بوللي وعــمــداء بــلــديــات قصر األخــيــار 
والقره بولي ومندوب عن الهالل األحمر 
ــنــــدوب عن  وجـــهـــاز حــمــايــة الــبــيــئــة ومــ

الشركة العامة للكهرباء.
الــعــامــة ألمــن  والـــقـــى مــديــر اإلدارة 
ــب مــــن خــاللــهــا  ــ ــل كـــلـــمـــة رحــ ــواحــ ــــســ ال
ــاون  ــعـ ــتـ ــلـــى الـ  عـ

ً
ــالـــحـــضـــور ، مـــثـــنـــيـــا بـ

الــداخــلــيــة  ـــاء بــيــن مــكــونــات وزارة 
ّ
الـــبـــن

الــمــدنــي النجاح  ومــؤســســات المجتمع 
هذا االفتتاح.

هذا وتم تقديم شهائد الشكر لعدد 
التابعين  من الضباط وضباط الصف 
لإلدارة على جهودهم  األمنية المبذولة 

بساحل القره بولي.

ُعقد بمقر إدارة العالقات والتعاون 
بــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة اجـــتـــمـــاع بــحــضــور 
ــواء »جـــالل سعد  نــائــب مــديــر اإلدارة لـ
هويدي« ورئيس مكتب حماية الطفل 
واألســرة عقيد »زينب مهذب« ورئيس 
ــاإلدارة  مكتب الــتــوثــيــق والــمــعــلــومــات بــ
مقدم »عبد الرؤوف الصالح« وعدد من 
رؤســاء أقسام حماية الطفل واألســرة 

بمديريات األمن. 
ــة  ونــوقــش خـــالل االجــتــمــاع دراسـ
الدليل اإلرشـــادي الخاص بالنصوص 
القانونية المتعلقة بحماية الطفل في 

ليبيا ، كما تطرق االجتماع إلى األعمال 
التي أنجزتها األقسام واإلجراءات التي 

اتخذت بخصوصها وكيفية تحويلها 
إلى النيابة العامة.

اتــفــق المجتمعون على عدد  كما 
من التوصيات من اهمها تشكيل لجنة 
ــة الــدلــيــل وتــجــهــيــزه ومــقــارنــتــه  ـــدراسـ ل
بــالــمــســودة الــتــي تــم تقديمها مــن قبل 
الـــيـــونـــيـــســـف، كـــمـــا تــــم الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضــرورة إجــراء اجتماع يضم الجهات 
ذات العالقة من وزارة الداخلية، ووزارة 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  الـــعـــدل، ووزارة 
الــخــارجــيــة مـــن اجــــل تسهيل  ووزارة 
اجـــراءات القضايا التي تــرد من مكتب 
حماية الطفل واألسرة واألقسام التابعة 

له بمديريات األمن.

مناقشة الدليل اإلرشادي الخاص بالنصوص القانونية لحماية الطفل في ليبيا

بحث واستعراض سبل التعاون األمني بين ليبيا وتركيا

الــمــاضــيــة االجـــتـــمـــاع األول للجنة  ُعــقــد األيـــــام 
المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية المكلف لقبول 
الطلبة بالمعهد العالي للضباط من الحاصلين على 
المؤهالت الجامعية الذين تتوفر فيهم شروط القبول 

المقررة.
الــشــؤون اإلداريــة  وتــرأس االجتماع مدير إدارة 
الــقــمــاطــي«، وبحضور  لـــواء »نــبــيــل  ورئــيــس اللجنة 
أعضاء اللجنة عميد.د »فتحي عون« ، وعميد »هشام 

معمر« ، وعقيد ونيس نوري الغزيوي«.
وتــم خــالل االجتماع طــرح الـــرؤى والمقترحات 
ــــالع عــلــى احــكــام قــانــون  حـــول مــهــام اللجنة ، واالطـ
الشرطة وقـــرار اللجنة فيما يخص موضوع قبول 

الطلبة بالمعهد العالي.

عـــقـــد االجــــتــــمــــاع األول بــمــقــر 
الــمــنــاوبــة والتنسيق بــديــوان  مكتب 
الـــوزارة، برئاسة مدير المكتب  لواء 
"عيسي التاجر"  وبحضور رئيس 
ــيـــه ط1  ــيـــسـ ــيـــات الـــرئـ ــلـ ــمـ ــة الـــعـ ــرفــ غــ
بـــوزارة الداخلية ومساعده،  ومدير 
ــمـــرور والــتــرخــيــص  الـ إدارة شــــؤون 
لــــواء "فــيــصــل بـــرنـــوص" ، ورؤســــاء  
الغرف الفرعية " طرابلس، جنزور ، 
تاجوراء، النواحي االربع ،  الجفارة ،  

القره بوللي".
وتــــم خــــالل االجــتــمــاع مناقشة 
الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه 

سير عمل غرف العمليات الفرعية و 
ضع آلية فنية وتقنية لتسهيل سرعة 

الــهــامــة والعاجلة  الــبــالغــات  وصـــول 
والبرقيات الواردة الى غرفة العمليات 
الرئيسية من جميع غرف العمليات 

الفرعية. 
ــــد مــــديــــر  مــكــتــب الــمــنــاوبــة  وأكــ
والتنسيق على ضرورة العمل بروح 
الفريق الواحد والرفع من كفاءة أداء 
الــعــمــلــيــات الفرعية  الــمــكــتــب وغــــرف 
بمديريات االمن النجاح العمل على 

أكمل وجه.

 لتعليمات وكيل وزارة الداخلية 
ً
تنفيذا

للشؤون العامة ، عقداأليام الماضية بمقر 
 ضم مدير 

ً
إدارة العالقات والتعاون اجتماعا

الــديــن بــن سليمان«  ــواء » صـــالح  ــ ل اإلدارة 
لــواء  ومــديــر اإلدارة العامة لطيران الشرطة 
»عبدالناصر التركي«، والمستشار األمني 
بالسفارة التركية لدى ليبيا »محمد سيفير«، 
ومسؤول الملف بمكتب االتصال والتعاون 

الدولي مقدم » محمد السالمي«.
وتناول االجتماع عدة محاور وكان من 
أبرزها الملف التدريبي ومناقشة مستفيضة 
ــدورة الــتــدريــبــيــة الــخــاصــة بأعضاء  ــ حـــول الـ
ــوزارة الــداخــلــيــة وكــذلــك  ــ ــ ــيـــران الــشــرطــة بـ طـ
التباحث حول مذكرة التفاهم بين الجانبين 
وانعقاد اللجنة الليبية التركية، وتحديد نقاط 

االتصال والتواصل بين الجانبين.

قدم السيد معالي وزير الداخلية المكلف عماد 
الــشــكــر والتقدير  الــطــرابــلــســي بــجــزيــل  مصطفى 
الــعــالــي إلــى عميد طــيــار عــاشــور منصور محمد 
عــيــســى رئــيــس لــجــنــة تــأمــيــن الـــطـــائـــرات بـــــاإلدارة 
الــعــامــة لــطــيــران الــشــرطــة عــن طــريــق الــســيــد مدير 
اإلدارة العامة لطيران الشرطة لما بذله من تفاني 

واخــالص في العمل والمحافظة على المال العام 
وذلــك لما قــام به بتأمين طائرات الشرطة بوثيقة 
أخطارالحروب لسنة 2014 والتي تكللت بتعويض 
طــائــرات الشرطة من قبل شركات إعــادة التأمين 
الــذي قدر  ومنح وزارة الداخلية التعويض المادي 
بقيمة ســتــون مــلــيــون يـــورو وكــذلــك تــوفــيــر مبلغ 

اقـــســـاط وثــيــقــة تأمين  ألـــف ديـــنـــار فــــارق   )3٨0(
لصالح وزارة الداخلية وثمن السيد وزير الداخلية 
هذا الجهد الذي يدل على االحترافية والمهنية في 
العمل متمنيا له المزيد من بذل الجهد والعطاء في 

خدمة بالدنا الحبيبة.

شكر وتقدير
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أخبار

إعالن عن فتح باب القبول لتجنيد أعضاء  بهيئة الشرطة من العناصر النسائية.

moi.gov.ly

تعلن اإلدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية 
"مــكــتــب تــطــويــر وتــأهــيــل الـــمـــرأة" عـــن فــتــح بــاب 
الــقــبــول لتجنيد عــنــاصــر نــســائــيــة وذلــــك وفــق 
الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون 

الشرطة وهي كالتالي :-
▪  أن تكون ليبية الجنسية.

▪   اال يقل عمرها عــن ثماني عشرة سنة 
ميالدية.

الـــســـمـــعـــة والـــســـيـــرة  تــــكــــون حـــســـن  ▪  أن 
والسلوك

▪  أال يكون قد سبق الحكم عليها بعقوبة 
في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ولو 
 
ً
كان قد رد إليها اعتبارها أو صدر بشأنها عفوا

عام أو خاص 
▪   اال تكون قد سبق عزلها أو فصلها من 

الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي 
▪  أن تــكــون الئــقــة صحية للخدمة وتثبت 

اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
▪  أن تــكــون حــاصــلــة عــلــى شـــهـــادة إتــمــام 

مرحلة التعليم األساسي 
▪  اال تكون متزوجة من غير الليبي.

الـــدورة التدريبية التي  ▪  أن تجتاز بنجاح 
تعقد بإحدى مؤسسات ومعاهد تدريب الشرطة 
ويصدر يتحديد مدتها والضوابط المنظمة لها 

بقرار من وزير الداخلية . 
 المسوغات المطلوبة

▪  شهادة الميالد من السجل المدني 
عدد )واحدة أصل ( ونسختين

▪  شهادة اإلقامة من السجل المدني
عدد )واحدة أصل ( ونسختين

▪   شهادة الوضع العائلي من السجل المدني
عدد )واحدة أصل ( ونسختين

▪  شهادة الخلو من السوابق
عدد )واحدة أصل ( ونسختين

▪  شهادة حسن السيرة والسلوك
عدد )واحدة أصل ( ونسختين
▪  شهادة بالمستوى الدراسي

عدد )واحدة أصل ( ونسختين
▪   طلب كتابي لاللتحاق

عدد )واحد أصل ( ونسختين
▪  طلب كتابي بموافقة ولي األمر

عدد )واحد أصل ( ونسختين
6x4 عدد ٨ صور شخصية مقاس   ▪

▪   عدد 3 ملفات شخصية
ــلـــى مـــن تـــأنـــس فـــي نــفــســهــا االلــتــحــاق  وعـ
بهيئة الشرطة وفق الشروط والضوابط تقديم 
التالية ألقــرب مديرية أمــن أو معهد  المسوغات 
تدريب الشرطة أو اإلدارة العامة للتدريب مكتب 

تطوير وتأهيل المرأة بمنطقة صالح الدين.
هذا وسوف يتم اإلعــالن عن موعد ومكان 

التدريب في أقرب وقت ممكن.

 Ministry of Interior - Libya

وزارة الداخلية - ليبيا

 في خطوة رائــدة تم خالل األيــام القليلة الماضية اعتماد 
ميثاق شرف عمل المرأة بالمجال الشرطي واألمني من قبل 
معالي وزير الداخلية المكلف والذي قام بإعداده مكتب شؤون 
ــوزارة، وفي  ــ ال الــمــرأة، كما جــرى تعميمه على جميع مكونات 
هــذا الصدد ذكــرت عميد/ جــود فــرج الشوشان رئيس مكتب 
الــمــرأة بالمجال  الــمــرأة أن اعتماد ميثاق شــرف عمل  شـــؤون 

الــشــرطــي واألمــنــي فــيــه داللــة 
واضـــحـــة عــلــى األهــمــيــة التي 
توليها وزارة الداخلية للمرأة 
العاملة في جميع مكوناتها 
مهما كانت صفتها، ضابطة 
ــانـــت أم ضــابــطــة صــــف أم  كـ
فــــرد أم مــوظــفــة مــدنــيــة، وأن 
ــــدرك حجم  الـــمـــرأة الــعــامــلــة تـ
مسؤولياتها العلمية والعملية 
واألخالقية، وبالتالي ترفض 
وتتنصل مــن كــل مــا يشين 
أو يشوب وجــودهــا وعملها، 
ويخدش حياءها وحشمتها، 
وتتنصل من كل الممارسات 
عِبر فقط عن 

ُ
المشينة التي ت

ــلـــهـــا؛ ألنــــهــــا ال  شـــخـــص فـــاعـ
تعبر عنها، وال هي من سلوكياتها وأخالقها.

وأكــدت عميد/ الشوشان في تصريحها على عهد المرأة 
العاملة في المجال الشرطي واألمني بالسير والمحافظة على 
ثوابت الدين واألعراف وتقاليد المجتمع، واإلخالص في العمل، 

ورفض كل ما من شأنه تشويه صورة المرأة.
ودعــــت الــشــوشــان جميع الــنــســاء الــعــامــالت فــي المجال 
الشرطي واألمني إلى تكريس الثقة التي منحها لهن المجتمع، 
 أمــام كل من يحاول تشويه صورة 

ً
 واحـــدا

ً
في الــوقــوف صفا

المرأة العاملة في الوسط الشرطي واألمني، وأن أي إخالل بالثقة 
أو الشرف ينعكس فقط على من يقوم بذلك، وبالتالي فإنه ال 

يمثل إال نفسه.

 ميثاق شرف عمل المرأة 
بالمجال الشرطي واألمني

الميزان - خاص 

■ صدر عن قسم العالقات العامة بمديرية أمن زليتن 
التقرير السنوي عن قسم العالقات العامة وحدة اإلعالم 
سنة 2022 م تحت شعار )أمــن وأمـــان بــالدنــا وسالمة 
ابــرز المناشط اإلعالمية في مجال  زمالءنا ( متضمنا 

التوعية ورفع الوعي والحس األمني لدي المواطن .
_______________________________

صـــــــــــــــــدر    ■
ــمــبــاحــث  ــاز ال ــهــ عــــن جــ
ــر  ــريــ ــقــ ــتــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الــــــشــــــهــــــري لـــمـــنـــاشـــط 
ــه خــــــالل شــهــر  ــاتـ ــونـ ــكـ مـ
ديــــســــمــــبــــر مـــــــن الـــــعـــــام 
2022م والــــــــذي احـــتـــوي 
على أهم األعمال الخدمية 
والفنية والضبطية المنجزة 
ــتــقــريــر عــدد  فــقــد ســجــل ال
)223( قضية مــنــجــزة من 
قبل إدارة المختبرات واالدلة 
الجنائية فيما فتح خبراء من 
إدارة تحقيق الشخصية عدد 

)1٧٧2( ملف جنائي 
الـــتـــحـــري  ــر مـــســـاهـــمـــة إدارة  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــا رصــــــد  ــمـ كـ
واالستدالالت الجنائية في تنفيذ الخطط األمنية للوقاية 
من الجريمة وبعدد )40( قضية باالضافة إلى الــدورات 

خري .
ُ
التدريبية واإلجتماعات والفعاليات األ

إصدارات :

تفعيل العمل األمني بمدينة طرابلس 

منية 
ٔ
اختتام دورات تدريبية باإلدارة العامة للعمليات اال

 اجتماع اللجنة االستشارية بوزارة الداخلية 

أســفــرت الــجــهــود األمــنــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا قــســم شــرطــة النجدة 
وأقسام المرورهذه األيام بمديرية أمن طرابلس عن ضبط العديد من 
المركبات اآللية المخالفة وحجزها لحين استكمال اجراءات تسجيلها 
 للحملة األمنية التي تنفذها مديرية 

ً
من قبل مالكيها، وذلــك تنفيذا

األمن ضمن المرحلة األولى من خطة عمل وزارة الداخلية.

ــبــرامــج الــتــدريــبــيــة التي  ضــمــن ال
ينفذها معهد التدريب التخصصي 

منية •
ٔ
باالٕدارة العامة للعمليات اال

اختتمت خــالل االيــــام الماضية  
بالمعهد عدد )6(  دورات تخصصية 

في المجاالت التالية.
 ▪األولـــــى فــي مــجــال "إستعمال 
ــقــــدم  "  ــتــ ــمــ ــ ــة الـــمـــســـتـــوى ال ــحــ ــلــ األســ

واستمرت ثالثة  أسابيع .
ــي مـــجـــال  ــ ▪  الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة فـ
)القتال في األماكن السكنية المتقدم( 

وأستمرت كذلك ثالثة أسابيع   .
ــي مـــجـــال  ــ ــة فــ ــثــ ــ ــال ــثــ ــ ▪الــــــــــــــدورة ال
ــرت ثــالثــة  ــمــ ــتــ )اإلقــــتــــحــــامــــات( وأســ

أسابيع .   
ــة فـــــي مـــجـــال  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ▪الـــــــــــــدورة الـ
ــة(  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ )أســـــــاســـــــيـــــــات رجــــــــــــال الـ

وأستمرت ثالثة أسابيع .   

▪الـــــــــدورة الــخــامــســة فــــي مــجــال 
)تقييم المخاطر وتحليلها ( والتي 

أستمرت أسبوعين .   
ــة فـــي مــجــال  ــادسـ ▪الـــــــــدورة الـــسـ

)إستعمال األسلحة الخفيفة ( والتي 
أستمرت كذلك أسبوعين .   

وتخلل االختتام عروض ميدانية 
ــــعــــدد اثـــنـــيـــن مــــن الـــــــــــدورات قــدمــهــا  ل

المستهدفون ، باإلضافة إلى عروض 
ــع الــــــــــــدورات األخــــــرى  ــ ــــأربـ مـــرئـــيـــة لـ
ــلــمــتــدربــيــن فــــي كــيــفــيــة اســتــعــمــال  ل

األسلحة وكيفية االقتحامات.
ــور عــمــيــد  وجـــــــرى ذلــــــك بـــحـــضـ
"عبد الرزاق المخزوم" نيابة عن مدير 
اإلدارة العامة للعمليات األمنية ومدير 
لــلــدعــم  الــعــامــة  مــكــتــب مـــديـــر اإلدارة 
المركزي عميد "ميلود عطية " ومدير 
ــتــدريــب الــتــخــصــصــي مقدم  مــعــهــد ال

"ربيع مروان " وعدد من الضباط •
تـــي هــــذه الـــــــدورات فـــي إطــــار 

ٔ
وتـــا

ــــرفــــع مــــن كــــفــــاءة مــنــتــســبــي وزارة  ال
الداخلية بالتعاون مع خبراء تدريب 

على المستوى المحلي والدولي.
ــم مـــنـــح شــهــائــد  ــتـــام تــ ــي الـــخـ ــ وفـ
للمتدربين وذلــك الٕتمامهم البرنامج 

التدريبي بنجاح.

 مع مــدراء أمن 
ً
بـــوزارة الداخلية  اجتماعا عقدت اللجنة االستشارية 

الجبل الغربي والمنطقة الغربية ؛ وذلــك بناء على تعليمات السيد وزير 
الداخلية المكلف والتي تهدف إلــى إرســاء دعائم األمــن واالستقرار بهذه 

المناطق ومكافحة الجريمة بكافة اشكالها.

متابعة / أ. نجاة الشارف 
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لقاء العدد

 جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات 
العقلية مــؤســســة أمــنــيــة ذات طبيعة عمل 
ــــالل ثـــالث  ــة، ويــــــــؤدي مـــهـــامـــه مــــن خــ ــيـ ــنـ فـ
ركــائــز أولــهــمــا: العمل األمــنــي المباشر من 
ضبطيات وقبض وما إلى ذلك ، وثانيهما 
عالج حاالت   التعاطي و اإلدمان عن طريق 
ــي هــــذا الـــجـــانـــب  ، و  مـــركـــز مــتــخــصــص فـ
الركيزة الثالثة تتمثل في التوعية بمخاطر 
هــذه اآلفـــة بشكل عـــام  ســـواء عبر وسائل 
اإلعالم المختلفة  أو على منصات  التواصل 
الــمــؤســســات التعليمية  االجــتــمــاعــي أو فــي 
مــن مـــدراس ومعاهد والجامعات العامة و 
الــخــاصــة وغــيــرهــا ، يشتغل الــجــهــاز  من 
 على مستوى ليبيا، أيضا 

ً
خالل ٥٥ فرعا

ويــتــبــعــه  مــكــتــب لــلــتــوعــيــة واإلرشـــــــــاد في 
المنطقة الشرقية ويغطي المنطقة الممتدة 
من سرت إلى امساعد ، ومكتب في المنطقة 
الــغــربــيــة يــخــتــص بــالــمــنــطــقــتــيــن الــوســطــى 
والغربية معا، أما  مكتب المنطقة الجنوبية 

حاليا تحت التجهيز ، 
 *نــــظــــمــــنــــا دورات إلخـــصـــائـــيـــيـــن 

اجتماعين ونفسيين 
س / سيادة اللواء. كما ذكرت بأن 
من مهام الجهاز إذكاء األمن الوقائي 
و العمل على بناء قاعدة توعوية ضد 
آفــة الــمــخــدرات مــن خــال التعاون مع 
مؤسسات المجتمع األخـــرى. حدثنا 
عــن الحمات التوعوية للمؤسسات 
ــــال الـــفـــتـــرة  الــتــعــلــيــمــيــة الـــمـــقـــامـــة خــ

األخيرة. 
 ج/ فيما يــخــص هـــذا الــجــانــب أعــدت 
إدارة العالقات واإلعالم بالجهاز خطة عمل 
لــعــامــي 2022 و2023    وبــرنــامــج مــتــكــامــل 
الــمــؤســســات التعليمية  تــســتــهــدف طــلــبــة 
الــدراســيــة بمحاضرات  الــمــراحــل  بمختلف 
وبرامج وأنشطة من شأنها تحقيق جانب 
من التوعية والمساهمة في الحد من ظاهرة 
المخدرات وتأثيراتها على النشء وهذا على 
مستوى الدولة الليبية ، وجل المحاضرين 
كـــــوادر جـــيـــدة  ومــتــخــصــصــة مـــن دكــاتــرة 
وإخصائيين وفنيين ، ، وجهودهم المبذولة  

واضحة للجميع.
 وأردف قــــائــــا / وحــــتــــى تـــكـــون 
االستفادة أشمل وأعم - خاصة في المناطق 

الواسعة ذات الكثافة السكانيةـ 
نظمنا دورات وبرامج تدريبية توعوية 
لإلخصائيين االجــتــمــاعــيــيــن والنفسيين 
داخل المؤسسات ذاتها وليس للطلبة فقط 
الــتــوعــي  الــجــانــب  لتمكينهم مـــن مــمــارســة 
واإلرشــــــــــادي  داخـــــل مــؤســســاتــهــم  فيما 
يخص المخدرات،  وهذه  اعتبرها شخصيا 
بـــادرة وفــكــرة مــمــتــازة تشكر عليها إدارة 

العالقات والقائمين على التوعية. 
وأوضح سيادته/ بلغ عدد اإلخصائيين 
االجتماعين والنفسيين الذين تم تدريبهم 
ــدد  ســنــة 2022م )٧٧٧( إخـــصـــائـــي ، وعـ
الــذيــن تــم استهدافهم بمحاضرات  الطلبة 
ــبــة، على   وطــال

ً
تــوعــويــة بــلــغ 161٧6 طــالــبــا

الــشــرقــيــة والــغــربــيــة.  مــســتــوى  المنطقتين 
ــدة مــنــاشــط  ــا الــجــنــوبــيــة نــظــمــنــا  بــهــا عــ أمــ

ودورات ونـــدوات إلــى حين  تجهيز مكتب 
الــتــوعــيــة الـــخـــاص بــهــا، والــحــقــيــقــة الحظنا 
ــام بــخــطــورة الــمــخــدرات ســــواء من  وعـــي عـ
الــدولــة حتى  المواطنين أو مــن مــؤســســات 
إن بعض المؤسسات التعليمية والجهات 
األخــرى كانت هي المبادرة بتنظيم برامج 
التوعية واستعانت بإدارة العالقات بالجهاز 
ومكاتب التوعية للمشاركة ونحن داعمين 

ألي جهود تبذل في هذا المجال.
الــــلــــواء. كــمــا نعلم   س/ ســـيـــادة 
ــداف  ــــام فـــي تحقيق األهــ أهــمــيــة اإلعـ
ــات والــــمــــهــــام ألي مــؤســســة.  ــايــ ــغــ والــ
حــدثــنــا عـــن جـــهـــود الـــجـــهـــاز فـــي هــذا 

المجال. 
 
ً
ج/ مما ال شك فيه أن  لإلعالم دورا

 في تحقيق مهام الجهاز ، وفــي هذا 
ً
بـــارزا

الجانب  تصدر عن الجهاز صحيفة صدى 
المكافحة إلــى جانب صفحة على )الفيس 
بوك ( وهما معنيتين  بنشر وتغطية كافة 
التابعة  مناشط وأخبار الجهاز والمكونات 
له باإلضافة الى التوعية  ، أيضا لنا تواصل 
وتنسيق  مع وسائل  اإلعــالم  بشكل عام 
،  ونحن نعول بالدرجة األولى على منصات 
التواصل االجتماعي  والقنوات التلفزيونية 
ألنــهــا أكــثــر انـــتـــشـــارا  وســهــولــة وصــولــهــا 
للجمهور أوســـع ، ثــم على الصحيفة التي 
تــطــويــرهــا بــحــيــث تــصــبــح مــتــاحــة بشكل 
أفضل و لدينا تصور إلمكانية تحويلها الى  

صحيفة الكترونية مستقبال . 
*نمتلك كوادر متفوقة أكاديميا

ــبــــي دور  ــدريــ ــتــ س /لـــلـــجـــانـــب الــ
ــي فــــــي صــــقــــل الــــــمــــــهــــــارات و  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ
الــتــحــســيــن مــــن مـــســـتـــوى األداء. مــا 
الـــخـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــســنــتــي 2٠22م 

/2٠2٣م ؟
ج/ نــحــن كــجــهــاز نــعــي تــمــامــا أهمية 
التدريب و التطويرمن أداء أعضاء الجهاز 
ــة و خـــارجـــيـــة،   ــيـ ــلـ ــن خـــــالل دورات داخـ مــ
لــوزارة  لذلك أحلنا خطة تدريبية متكاملة 
الداخلية حرصنا أن تشتمل على الركائز 
الثالث المشار إليها في بداية حديثي وهي 
أســاســيــة فـــي كـــل خــطــط الــجــهــاز ، ونــحــن 
فــي انــتــظــار اعــتــمــادهــا، كــذلــك لــديــنــا كـــوادر 
وقـــامـــات تــســعــى دائـــمـــا  لتنمية مــهــاراتــهــا 
ــى تــــدريــــب بــعــض الــعــامــلــيــن  ــ بـــاإلضـــافـــة الـ
ــادي، وســنــة 2022  ــهـ ــتـ ــــردي واجـ بــشــكــل فـ
شهدت مناشط لمكتب التدريب تمثلت في 

الــمــشــاركــة فــي دورات تدريبية فــي مجال 
التعريف بدور مكتب التدريب وأهميته في 
 ، الــدولــي  تــبــادل المعلومات على المستوى 
و في اللغة اإلنجليزية و التحقيق الجنائي 
ــراف عــلــى دورة مجندين لصالح  ــ ، واإلشــ
الجهاز ، باإلضافة إلــى إعــداد بحث علمي 
حــــول الــصــحــة الــنــفــســيــة والـــدعـــم النفسي 
واالجــتــمــاعــي لــأطــفــال،  والــجــهــاز بحاجة 
ماسة إلى التدريب بشكل أكثر شموال وهو 

ما لم يتأتي في الوقت الحالي .
  واســـتـــطـــرد/ قــمــنــا بـــعـــدة زيـــــارات 
لـــدول عربية وأوربــيــة لــالطــالع على أحــدث 
الطرق واألساليب المتطورة لديها في عالج 
اإلدمــــان و التوعية والمكافحة ، ولأمانة 
نحن من الناحية األكاديمية نمتلك خبرات 
ومهارات متقدمة ومتفوقة عليها لكن الفرق 
 واستخدامها للوسائل 

ً
فــي تفوقها تقنيا

الحديثة في عملها  . 
س/ مــــــاذا عــــن الـــجـــانـــب الــتــقــنــي 

للجهاز ؟
ج/ ال يخفى على أحــد أن المخدرات 
 رائــجــة فــي الــعــالــم ومــهــددة 

ً
أضــحــت ســوقــا

القتصادات الــدول ومما زاد من خطورتها 
تطور سبل تهريبها وتجارتها واستخدام 
ــك، مــمــا اســتــوجــب  ــ التقنية الــحــديــثــة فــي ذل
عــلــى الــمــؤســســات األمــنــيــة مــضــاهــاة هــذا 
التطور باستمرار ، بل والتفوق عليه بإيجاد 
رؤيــة واضحة للمكافحة وامــتــالك أساليب 

وإمكانيات ومعدات متطورة تقنيا.
ــدا فـــي أداء  فــالــجــانــب الــتــقــنــي مــهــم جــ
مهامنا كجهاز يكافح هــذه اآلفـــة، والزلــنــا 
نعمل بإمكانيات متواضعة ، لذلك طالبنا 
بتوفير عـــدد مــن وســائــل وأدوات التقنية 
الحديثة الضرورية لتسهيل العمل   األمني 
ــة اإلنــــجــــاز ونــتــمــنــى دعـــم  وضــــمــــان ســـرعـ

الجهاز بها.
*المواطن متعاون جدا

س/ مــا أوجــه تــعــاون الجهاز مع 
مؤسسات الدولة في إنجاز مهامه؟ 

ج/ مكافحة المخدرات ليست مسؤولية 
الجهاز فحسب إذ إنها ال تتأتى اال بتعاضد 
ــة بشكل عــام،  ومــشــاركــة مــؤســســات الــدول
فــالــتــعــاون مــوجــود مــع األجـــهـــزة والــجــهــات 
الــمــديــريــات أو  األمنية وغــيــر األمنية ســـواء 
المباحث الجنائية ومراكز الشرطة والبحث 
الـــدفـــاع  ويتمثل ذلـــك في  الجنائي ووزارة 
التنسيق و تقديم  الدعم الــالزم في تنفيد 

مهمام الجهاز من ضبطيات وغيرها. 
كذلك المواطن متعاون جدا ألنه شاعر 
بخطورة وبــاء العصر على اسرته وأبنائه 
وبأن المخدرات مهددة للنسيج االجتماعي 
وللدولة بجميع مكوناتها وال سيما تأثيرها 
ــادات المجتمع ومنظومته  عــلــى  ثقافة وعــ
ــة ، فـــهـــو  إحـــــدى أبـــــرز مــصــادر  ــيـ األخـــالقـ
معلوماتنا ونعتمد على تعاونه معنا  كثيرا 
، أيــضــا  الحــظــنــا  تفهمه الــكــبــيــر  ألهمية 
الــعــالج فــي الــمــركــز  وحــالــيــا نتلقى العديد 
مــن االتــصــاالت مــن مختلف مناطق ليبيا 
لالستفسار عن موعد افتتاحه واستئناف 
عمله بعد الصيانة خاصة أنه أثبت نجاحه 
ونتائجه كانت جيدة على الحاالت المعالجة.
بـــاذل  الـــجـــهـــاز  أود أن أضـــيـــف نــقــطــة 
أقصى جهده  في العمل وإن حدث تقصير 
أو بعض التجاوزات نعالجها، و توجد نيابة 
متابعة لنا وعملنا تــحــت  اشــــراف النائب 
الــعــام و المحامين العامين على مستوى 

البالد. 
ــيــــادة الــــلــــواء عن  س/ حـــدثـــنـــا ســ
مــركــز عـــاج اإلدمـــــان بــالــجــهــاز وآلــيــة 

عمله .
    ج/ يــؤدي المركز عمله من خالل 
كادر من الدكاترة واالخصائيين سواء في 
الــبــشــري  أو النفسي  واالجتماعي   الــطــب 
ودخـــول وخـــروج أي حــالــة  تتم عــن طريق 
تقرير الطبيب المشرف عليها، و العالج جله 
الــمــحــاضــرات واإليـــواء  نفسي يعتمد على 
والعزل الــذي اعتبره ميزة في رحلة العالج  
،ولدينا  ضباط وضباط الصف اكتسبوا 
خــبــرة على مــدى ســنــوات طويلة فــي طرق 
التعامل مع الحاالت  بشكل جيد، ، و نتعاون 
في هذه الناحية  مع وزارة الصحة والهيئة 
الــعــامــة لـــأوقـــاف بــتــكــلــيــف مــحــاضــريــن - 
ووعاظـ  باإلضافة الى تركيزنا على الجانب 

التثقيفي والترفيهي .
  الســـتـــمـــراريـــة نــتــائــج الـــعـــالج وحــتــى 
نقلل مــن فـــرص عــــودة الــمــتــعــالــج لــإلدمــان 
أقــتــرح أن تــشــارك بعض الــــوزارات فــي ذلك   
خاصة وزارتـــي العمل والتأهيل والشؤون 
االجتماعية لحلحلة بعض اإلشكاليات التي 
قد تواجهه  - إن وجــدت - كتوفير فرصة 
عمل أو معالجة ظــروفــه االجتماعية التي 
تكون قابلة للدراسة والحل ، ،بحيث ال يدمج 
ــي  المجتمع دون متابعة  بــعــد خــروجــه فـ
أيضا يقع على  وزارة الشباب والرياضة 

دور ال يستهان به في ذلك   .
 يفترض وضــع رؤيــة متكاملة وخطة 
عمل طويلة األمــد تتعدى مكافحة الجهاز 
لـــوزارت الدولة  للمخدرات إلــى إسناد أدوار 
لــلــحــد مـــن هــــذه الـــجـــائـــحـــة، كـــل فـــي مــجــال 
اختصاصه، والمركز حاليا تحت التجهيز-
الــصــيــانــة -وســنــعــلــن عـــن مــوعــد افــتــتــاحــه 

واستئناف عمله في حينه.
*نجهز لعقد مؤتمر عن المخدرات

س/ ما مناشط وفعاليات الجهاز 
المنجزة أو التي في طور التجهيز؟ 

 ج/ الجهاز في هذا الجانب في حركة 
دائمة من خــالل مكوناته  فقد نظم خالل 

 حول المخدرات 
ً
 دوليا

ً
سنة 2022 م مؤتمرا

الــدول  بمدينة طرابلس شــاركــت فيه عديد 
والــمــنــظــمــات المعنية بــالــمــخــدرات ، أيضا 
عــقــد مــؤتــمــر مــحــلــي عـــن الـــمـــخـــدرات سنة 
2021 م فــي مدينة بــنــغــازي بــرعــايــة إدارة 
العالقات واإلعالم ومكتب التوعية واإلرشاد 
بــالــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، ونـــحـــن اآلن بــصــدد 
التجهيز لتنظيم لعقد مؤتمر سنة  2023م 

من المرجح أن يكون في مدينة بنغازي .
 بالنسبة لسنة 2022 م قمنا بعدد 
69 مــحــاضــرة تــوعــويــة و 13 ورشـــة عمل 
و حــمــالت تــوعــويــة واســتــبــيــانــات مــن واقــع 
الشارع الليبي عدد  26 وعقدنا 9 نــدوات ، 
وتم إعداد  26 شريط مرئي  قصير إعالمي 
ــي  ــ تـــرشـــيـــدي ، وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن وزارتــ
الشباب والرياضة كانت لهما مبادرة  للحد 
من المخدرات وطلبت منا تزويدهما  برؤية 
ــاول تــقــديــم مـــا امــكــن فـــي هــذا  كــامــلــة وتـــحـ

المجال .
*ضبطنا 6 قناطير فــي مداهمة 

واحدة
وعن مجهودات الجهاز في جانب 

العمل األمني أوضح/ 
الــضــبــطــيــات أصبحت  الــمــلــفــت أن      
 تفعيل بعض 

ً
بكميات كبيرة و قد تم مؤخرا

الفروع كفرع طبرق وأول قضية أنجزها هي  
ضبط ثالثة قناطير من مخدر الحشيش، و 
كيلو كوكايين مخلوط بمادة خطيرة جدا، 
وفي منطقة القريات ضبطنا 6 قناطير في 
مداهمة واحدة ، ونجهز حاليا لتفعيل فرع 

الجنوبية المتوقف منذ سنوات .
بــالــنــســبــة إلحـــصـــائـــيـــات ســنــة 2022 
ــتــالــي : عــــدد الــقــضــايــا الــمــحــالــة  كـــانـــت كــال
للنيابة العامة 14٥٧ ، ضبط 1٧21 كج من 
مــخــدر الــحــشــيــش   و الكوكايين 3٨ كــج ، 
واألقــراص المخدرة عدد 192٥31 شريط ، 
فيما بلغت ضبطيات  الخمور 19٧٨ لتر ، 
وعدد المتهمين المضبوطين  في القضايا 
 مــــن  كال 

ً
واحـــيـــلـــوا لــلــنــيــابــة 2026 مــتــهــمــا

الجنسين ، ،منهم    1٧٨٧ مواطن  ، و140 
من الجنسية العربية ، و99 من األجانب . 

هل لديك أي إضافة سيادة اللواء.
أوال نشكركم على هذا اللقاء ونتمنى 
أن نكون قد غطينا جوانب مهمة عن طبيعة 
عمل الجهاز من توعية وعالج وعمل أمني 
، اآلن آفــة الــمــخــدرات  لم تعد تقتصر على  
شــريــحــة الــشــبــاب بــل بــاتــت تــســتــهــدف كل 
أفــراد األســرة، خاصة أننا الحظنا انتشار 
كبير لأقراص المخدرة في اآلونة األخيرة 
حتى أنها باتت في متناول بعض األطفال 
وهذه حقيقة صادفتنا  لذا نتمنى تعاضد 
الــجــمــيــع ، جــهــاز الــمــكــافــحــة يــضــم كــــوادر 
شريفة ووطنية و قامات وخبرات عملها ال 
يخلو من المخاطر واالستثناءات بسيطة 
ومـــوجـــودة فــي أي مــجــال ونــحــن  نتعامل 
معها وفق القانون ، أتمنى أن تكون هناك 
حــلــقــات  و لــقــاءات فــي وســائــل اإلعـــالم مع 
مختصين ، لتسليط الضوء على عدد من 
الــجــوانــب  كــالــجــرائــم البشعة الــتــي ترتكب  

بسبب المخدرات وبارك الله فيكم . 

  يــعــد انــتــشــار  الــمــخــدرات تــعــاطــيــا وتهريبا 
وتجارة من أخطر القضايا التي تهدد دول العالم 
دون استثناء وتقوض  أمنها على كافـــة األبعـــــــــــــــاد و 
المستويات ، مما يتطلب بذل الجهود لمكافحتها 

والحد من آثارها على األفراد والمجتمعات .

ــدرات وســـبـــل مــكــافــحــتــهــا  كــانــت  ــخــ ــمــ  عــــن الــ
لــصــحــيــفــة الـــمـــيـــزان جـــولـــة داخـــــل جـــهـــاز مكافحة 
ــراء لــقــاء مع  الــمــخــدرات والــمــؤثــرات العقلية و إجــ
رئــيــس الجهاز / لـــواء عـــادل عبدالعزيز الـــذي بدأ 

حديثه قائا:   

لواء /  عادل عبدالعزيز رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لصحيفة الميزان

مكافحة  المخدرات  مسؤولية تضامنية وواجب وطني

 أجرت اللقاء / أ. نجاة الشارف
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من سجالت الشرطة 

مديرية أمن  مسالتة

مديرية أمن  صبراتة

مكتب البحث الجنائي طرابلس

مكتب البحث الجنائي طرابلس

مديرية أمن غريان

 إدارة المهام الخاصة باإلدارة 
العامة للعمليات األمنية

 فرع اإلدارة العامة 
للشرطة الكهربائية 

األصابعة

مديرية  أمن القره بوللي
بعد ورود شكوى من إحدى المواطنات لمركز 
ــن  مسالتة  شــرطــة مسالتة المدينة بمديرية أمـ
بــشــأن التعدي عليها بالضرب مــن قبل زوجها 

وكذلك االعتداء على أفراد أسرتها.
وبعد فتح محضر بالواقعة تم تكليف أعضاء 
القبض والتحري رفقة مــأمــور الضبط بالمركز 
وبالتنسيق مع النيابة العامة وأخذ اإلذن بالدخول 

الى منزل المشتكي ضده.
 تمكن أعضاء الشرطة من ضبطه وهــو في 
حالة سكر ظاهر وبحوزته سالح ناري نوع "أف 
إن وغـــدارة 9 ملم وعـــدد ٥ بــنــادق صيد مختلفة 
ــعــيــار وكــمــيــة مـــن الــخــمــور الــمــحــلــيــة مـــع أدوات  ال
التصنيع حيث تم إتخاذ كافة االجراءات القانونية 

حياله.
بعد ورود إشــــارة هاتفية لمــــــــــدير أمـــــــــــــن 
القره بوللي من قبل رئيس مكتب الدعم المركزي 
مسالتة بشأن قيام مركبة آلية نوع سوناتا لونها 
أبيض معتمة الزجاج وبدون لوحات معدنية بدهس 
رجــلــيــن مــن أعــضــاء الــشــرطــة وحالتهما حــرجــه، 
حيث من كان على متن المركبة من ذوي السوابق 
والمجرمين الخطرين ومطلوبين في عــدة وقائع 

وكان معه فتاة داخل المركبة.
وعلى الفور تم تكليف جميع المراكز واألقسام 
بالمديرية بالتحرك لضبط المركبة ومن يقودها، 
حيث تمكن أعضاء مركز شرطة قصر االخيار 
مــن ضــبــط الــمــركــبــة وضــبــط فــتــاة كــانــت تقودها 
وبتفتيش ســجــالت الــمــراكــز داخـــل الــنــطــاق تبين 
بأنها مطلوبة لغرفة العمليات الفرعية القره بوللي 

على ذمة عدة محاضر.
وتــم ابـــالغ مــركــز شــرطــة بــن نــاصــر بمديرية 
الــمــركــبــة وذلــــك الستكمال  أمـــن مــســالتــة بضبط 
ــقــانــونــيــة حـــيـــال الـــواقـــعـــة مـــن حيث  االجـــــــــراءات ال

االختصاص.

تمكن أعضاء قسم البحث 
الجنائي بمديرية أمن صبراتة 
الــقــبــض عــلــى شخصين  مـــن 
قــامــا بــبــيــع مــبــلــغ مــالــي 6900 
دوالر من العملة المزورة ألحد 
ــــســــوداء  ــالـــســـوق ال الـــمـــحـــالت بـ
لــيــبــي،  ــنـــار  مــقــابــل 36000 ديـ
وبــالــتــحــقــيــق مــعــهــمــا اعــتــرفــا 
بأنها عملة مـــزورة وهما على 

دراية بها.
تــــم تكليف  ــفــــور  ــ ال ــى  ــلـ وعـ
جميع فرق التحري بتوجه إلى 
محالت ما يعرف بسوق الذهب 
الــتــي تــــزاول مهنة بــيــع وشـــراء 
العملة والتأكد من عــدم تــداول 

هذه العملة المزورة بالمدينة. 
وتــمــكــنــت دوريـــــــات وحـــدة 
التحري والقبض التابعه لقسم 
البحث الجنائي بمديرية أمن 
صـــبـــراتـــة مـــن ضــبــط شخص 
عــلــى مــتــن مــركــبــة آلــيــة محملة 

بخمور مستوردة.
وذلــك بعد رفضه الوقوف 
بــإحــدى االســتــيــقــافــات األمنية 
 الهرب بوسط المدينة 

ً
مــحــاوال

ــتــــه وضـــبـــطـــه  وتـــــمـــــت مــــالحــــقــ
ــــل الـــمـــركـــبـــة كــمــيــة مــن  ــداخـ ــ وبـ
الـــخـــمـــور الـــمـــســـتـــوردة لــغــرض 
تــــرويــــجــــهــــا، واتــــــخــــــذت كـــافـــة 

االجراءات القانونية حياله.

بناًء على تعليمات نيابة قصر االخيار بشأن 
أ . أ ( والمتهم بقتل  الــمــدعــو ) م .  القبض على 
أ . م . أ ( خــالل شهر يناير 2023م  الــمــواطــن ) 

بمنطقة قصر األخيار.
عليـه تمكنت دوريـــات إدارة المهام الخاصة 
بــــاإلدارة العامة للعمليات األمنية وبالتعاون مع 
مــركــز شــرطــة قــصــر األخـــيـــار مـــن الــقــبــض على 
الجاني بعد ساعات من وقوع الجريمة وبحوزته 

األسلحة التي تم إستخدمها في عملية القتل. 
أتـــخـــذت كـــافـــة اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــالــه 

وإحالته إلى جهات اإلختصاص .

 بــاإلشــارة إلــى واقعة القتل التي 
حصلت بتاريخ 19|6|2011 بدائرة 
مركز شرطة باب بن غشير  بمديرية 
أمن طرابلس، وجلب أحد المواطنين 
 
ً
إلى مستشفى شارع الزاوية مفارقا
الــحــيــاة إثــــر إصــابــتــه بـــإطـــالق عــيــار 

ــخــــص مــســلــح   ــل شــ ــبــ ــن قــ ــ نـــــــــاري مــ
الــوقــود سيدي  وذلـــك بمحطة تعبئة 

المصري.
ــــالل مــتــابــعــة الــقــضــايــا  ــن خـ ــ ومـ
الجنائية وضبط المطلوبين فيها بناء 
على تعليمات رئيس مكتب البحث 

 مــن مــبــدأ تحقيق 
ً
الــجــنــائــي انــطــالقــا

العدالة ومنع االفالت من العقاب.
الــبــحــث الجنائي  تمكن أعــضــاء 
مــن ضــبــط الــمــتــهــم فــي واقــعــة القتل 
ــتــــرف بــقــيــامــه  وبــالــتــحــقــيــق مـــعـــه اعــ
بالواقعة، كما أفاد بأن سبب ارتكابه 

ــان بــســبــب مــشــادة  لــواقــعــة الــقــتــل كــ
كــالمــيــة بــيــنــه وبـــيـــن الــمــجــنــي عليه 
ــام  ــود وقــ ــ ــوقـ ــ بـــخـــصـــوص  تــعــبــئــة الـ
بإطالق النار عليه والذ بالفرار ... وتم 
اتخاذ كافة االجراءات القانونية حياله 

وأحيل إلى المركز المختص.

في إطار محاربة الظواهر السلبية 
ومكافحة عمليات السرقة وبيع المواد 
والــمــعــدات الــتــي تخص الــشــركــة العامة 

للكهرباء.
الــعــامــة للشرطة  قــــام فــــرع اإلدارة 
الكهربائية األصــابــعــة األيـــام الماضية 
بــإجــراء جـــوالت تفتيشية على محال 
الــخــردة بالمدينة، وتنبيه أصحاب  بيع 
هــذه المحال بعدم بيع او شــراء المواد 
والــمــعــدات الــتــي تخص الــشــركــة العامة 
ــــوف تــتــخــذ االجــــــراءات  لــلــكــهــربــاء، وسـ

القانونية حيال المخالفين.

لـــمـــركـــز شــرطــة  ــــالغ  بـ بـــعـــد ورود   
أبــــوزيــــان بــمــديــريــة أمــــن غـــريـــان مــفــاده 
نشوب حريق بمنزل بالمنطقة نتج عنه 

وفاة عائلة مكونة من خمسة أفراد.
ومن خالل التحقيقات التي اجريت 
بــمــعــرفــة الــنــيــابــة الــعــامــة وضــبــط أقـــوال 
الــلــذان نجيا من  شخصين مــن العائلة 
الــحــريــق، حــيــث أفــــادا بـــأن الــحــريــق نتج 

بسبب التماس كهربائي.
وبإجراء  الكشف على مكان الواقعة 
مــن قــبــل خبير الــحــرائــق والــمــتــفــجــرات 

التابع لجهاز المباحث الجنائية والــذي 
تضمن نتيجة تقريره بأن الحريق شب 
نتيجة ايــصــال مــصــدر حــــراري سريع 
ومــبــاشــر مـــع اســتــعــمــال مــــادة سريعة 
االشــتــعــال يشتبه بانها مـــاده بترولية، 

وقد يكون الحريق بفعل فاعل.
وبــنــاء على التكليف المباشر من 
الــنــيــابــة الــعــامــة لــقــســم الــبــحــث الجنائي 
غــريــان بــشــأن البحث والــتــحــري وجمع 

معلومات حول الواقعه ومرتكبيها.
الــفــور باشر أعــضــاء القسم  وعلى 

ــتـــحـــري وأســـفـــرت  ــبــحــث والـ عــمــلــيــات ال
الــوصــول للمتهم وضبطه  الجهود إلــى 
ــد الــنــاجــيــن من  ــ ــن الــبــكــر وأحـ ــ ــو االبـ وهــ

الحريق.
وبالتحقيق معه اعــتــراف بافتعاله 
 مـــع سبق 

ً
لــلــحــريــق حــيــث قــــام مــتــعــمــدا

ــد بـــقـــتـــل الــمــجــنــي  ــتــــرصــ ــ االصــــــــــرار وال
عليهم وهم والديه واخوه واخواته وذلك 

بمنزلهم عقب انتظارهم حتي نومهم.
 احضر 

ً
وعند الساعة الثالثة صباحا

جالون سعته ٧ لتر به مادة البنزين وقام 

بسكبها في أنحاء المنزل وقبل وصوله 
امام الباب الرئيسي تعثر باخيه الناجي 
الثاني والذي كان نائما هو االخر وتمكن 
من الخروج وقام باضرام النار بالمنزل 

لتضليل العدالة.
كما أفاد المتهم بأن سبب إرتكابه 
لهذه الواقعة كــان بسبب ســوء معاملة 
افــــراد أســرتــه لــه بــمــمــارســة ضغوطات 

عليه.
وتم إتخاذ كافة االجراءات القانونية 

وتم احالته الى النيابة العامة.

بعد ورود بــالغ مــن مــركــز شــرطــة حــي االنــدلــس 
الــوافــدة لسرقة  مفاده تعرض شخصين من العمالة 
بــاإلكــراه مــن قبل أشــخــاص مجهولين وســرقــة مبلغ 
مالي منهما وهواتفهما النقالة ومستندات شخصية 
لهما والتي حصلت بدائرة اختصاص المركز  بمنطقة 

حي االندلس.
ومن خالل البحث والتحري من قبل أعضاء مكتب 
البحث الجنائي  طرابلس، تمكن أعضاء المكتب من 
ضبط أحــد المتهمين في الواقعة؛ وبــاالســتــدالل معه 
اعترف بارتكابه للواقعة رفقة أشخاص أخرين وكان 
بحوزته مسدس صنع بلجيكي ويرتدي زي عسكري 
اعترضوا سبيل المشتكيان بالطريق العام بمنطقة 

حي االندلس.
هـــذا واتـــخـــذت كــافــة االجـــــــراءات الــقــانــونــيــة حيال 

 
ً
الــمــقــبــوض عليه واحــالــتــه للمركز المختص تمهيدا
الــعــامــة، هــذا والزال البحث والتحري  إلحالته للنيابة 

مستمر لضبط األشخاص األخرين.
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من سجالت الشرطة 

مناشط جهاز مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية

 فرع جنوب طرابلس 

 مكتب تحريات الجهاز 

 فرع المرقب

فرع البيضاء

 إدارة العمليات والتنسيق 

 مكتب تحريات الجهاز 
مكتب تحريات رئيس الجهاز - المنطقة الشرقية

تــمــكــن أعـــضـــاء الــتــحــري بــفــرع جــهــاز 
مــكــافــحــة الــمــخــدرات جــنــوب طــرابــلــس من 
ضـــبـــط شـــخـــص لـــيـــبـــي الـــجـــنـــســـيـــة يــقــيــم  
بــاســتــراحــة داخــــل نــطــاق منطقة الــنــواحــي 
األربع يقوم باإلتجار بالمواد المخدرة حيث 
لــه لعملية البيع والــشــراء  تــم نصب كمين 
بــالــقــرب مـــن مــحــل إقــامــتــه فــتــمــت مــداهــمــة 
االستراحة فوجد بداخلها على عدد ) 300 
قــرص ( نــوع اكــس تــي ســي وكــذلــك عــدد ) 

 
ً
 ( نوع روج وعدد ) ٥٨ قرصا

ً
39٥ قرصا

( نــوع ارتــان حيث يكون اجمالي األقــراص 
 ( وكذلك ) ثمانية 

ً
المضبوطه ) ٧٥3 قرصا

قــطــع كــبــيــرة ( تـــقـــدر بــحــوالــي كــيــلــوجــرام 
مــن مـــادة يشتبه فــي كونها مــخــدرات نوع 

حشيش. 
اتخدت اإلجــــراءات القانونية من حيث 
االخــتــصــاص واحـــيـــل الـــي نــيــابــة مكافحة 

جرائم المخدرات  جنوب طرابلس.

ــــات  ــريـ ــ ــحـ ــ ــــب تـ ــتـ ــ ــكـ ــ بــــــــواســــــــل مـ
الشرقية  الجهاز بالمنطقة  رئــيــس 
وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع أعـــــضـــــاء جـــهـــاز 
مكافحة المخدرات فرع طبرق وقد  
تمكنوا من القبض على المدعو  )م 
. ط . ا ( مــن ســكــان مــديــنــة طبرق 
مـــعـــلـــومـــات مــن  بـــعـــد ورود  وذلــــــك 
قبل أحــد الــمــصــادر الــمــوثــوق فيها 
والتي سبق وتم التعامل معها بأن 
المواد  المذكور يقوم ببيع وترويج 
الــمــخــدرة مــن حشيش و كوكايين 
ــر  ــطـ ــن أخـ ــه وهــــــــو مــــ ــزلــ ــنــ داخـــــــــل مــ
مـــروجـــي الـــمـــخـــدرات داخــــل مــديــنــة 
طــــبــــرق حـــيـــث تــــم إعــــــــداد مــحــضــر 
تـــحـــريـــات بــالــمــعــلــومــات الــــــــواردة و 
ــداد كــمــيــن لـــه أثـــنـــاء قــيــامــه ببيع  ــ إعـ

وترويج المخدرات حيث تم ضبطه 
 وذلك بعد محاولته مقاومة 

ً
متلبسا

ــل ومـــحـــاولـــة  ــواسـ ــبـ ــن الـ ــ ــال األمــ ــ رجــ

ــفــــرار تــمــكــن أعـــضـــاء الــتــحــريــات  ــ ال
بــداخــل منزله  مــن ضبطه وضــبــط 
عــدد مــا يــقــارب ) 23 قطعة ( بنية 

اللون يشتبه في كونها من مخدر 
ــا تــســمــى بــالــقــرصــه  الــحــشــيــش مــ
وما يقارب ) ربع كيلو جرام ( من 
مــادة يشتبه فــي كونها مــن مخدر 
الكوكايين كما عثر بداخل سيارته 
بعد أن تم تفتيشها على عدد ) ٥0 
قطعة ( يشتبه في كونها من مخدر 
الــحــشــيــش بــداخــل نــايــلــون شفاف 
معدة للبيع وما يقارب ) ربع كيلو 
جــرام ( أخــر من مــادة الكوكايين . 
وباالستدالل معه اعترف بحيازته 

للمواد المخدرة بقصد اإلتجار .
اتـــخـــدت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
إلى  من حيث اإلختصاص وأحيل 

النيابة العامة غرب طبرق .

بــعــد ورود مــعــلــومــات مــصــدريــة مــن أحــد 
ــاء فـــــرع جــهــاز  الـــمـــصـــادر الـــمـــوثـــوقـــة ألعــــضــ
ــدرات الــبــيــضــاء مـــفـــادهـــا عن  ــمـــخـ مــكــافــحــة الـ
شخص ليبي الجنسية يقوم باالتجار بالمواد 
المخدره نوع حشيش حيث تم تكليف أعضاء 
التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات 
وتــم تأكيد صحة المعلومات وفــتــح محضر 
ــداد كمين لــه فــتــم ضبطه  ــ جــمــع اســتــدالل واعـ
الــمــخــدرة  بــالــمــواد   بعملية االتـــجـــار  

ً
متلبسا

وبحوزته قطعة يشتبه في كونها من مخدر 
 )باسبور( ومبلغ 

ً
الحشيش بما تعرف شعبيا

مالي .
اتـــخـــدت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة مـــن حيث 

االختصاص وأحيل إلى النيابة العامة.

ــن خــــالل مــتــابــعــة ورصـــــد تــحــركــات  مـ
مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ومن 
خالل المعلومات الموثوقة التي تفيد بوجود 
شخص ليبي الجنسية مــن ســكــان مدينة 
الــخــمــس يــقــوم بــتــرويــج أقـــــراص الــهــلــوســة 
بمدينة طرابلس فتم التنسيق مع المصدر 

أقـــراص الهلوسة وبالفعل تم  لــلــشــراء منه 
 وبحوزته كمية من أقراص 

ً
ضبطه متلبسا
. 
ً
المؤثرة عقليا

اتــخــدت اإلجــــراءات القانونية مــن حيث 
ــــى نــيــابــة مكافحة  االخـــتـــصـــاص وأحـــيـــل إل

جرائم المخدرات.

في إطار العمل على ضبط مروجي 
المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خالل 
الـــمـــصـــادر  ــد  ــ ورود مـــعـــلـــومـــات مــــن أحـ
لعضو من أعضاء التحري فرع المرقب 
حول شخص ليبي الجنسية كونه يقوم 
باإلتجار بــاألقــراص المهلوسة بمدينة 
الخمس بنطاق واســـع وبعد التأكد من 
صحة المعلومة تم التنسيق مع المشتبه 
فيه على شـــراء منه عــدد مــن األقـــراص 
المهلوسه وتــم إعــداد كمين محكم وتم 
 نوع 

ً
ضبطه متلبسا ومعه )10٥( قرصا

ارتان  )2( قرص نوع ترامادول ومعه )6 
قطع ( مختلفة االحجام جاهزة للترويج 
يشتبه في كونها من  مخدر الحشيش 

وبعد االســتــدالل معه اعــتــرف بتجارته 
لـــــأقـــــراص الـــمـــهـــلـــوســـه وأنـــــــه مــســتــعــد 
ــرع فــــي ضــبــط  ــفــ ــ ــاء ال لـــمـــســـاعـــدة أعــــضــ
مشتبه آخــر في نفس المدينة وبالفعل 
تم إعداد كمين في عملية بيع وشراء مع 
المشتبه فيه وضبط متلبسا وبحوزته 

)100( قرص نوع ارتان .
وإجمالي ما تم ضبطه عدد )20٧(
المــــهلوسه وعدد  اقــراص من األقـــراص 
) 6قطع ( يشتبه في كونها من مخدر 

الحشيش.
اتـــخـــذت اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة من 
حــيــث االخــتــصــاص وأحـــيـــال إلـــى نيابة 

مكافحة جرائم المخدرات الخمس .

بــعــد ورود مــعــلــومــات مـــن أحـــد الــمــصــادر الــى 
أحــد أعضاء التحري والــذي سبق التعامل معه في 
ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة واألقراص 
المهلوسة عن وجــود شخص ليبي الجنسية كونه 
يقوم باالتجار باألقراص المهلوسة وبكميات كبيرة 
وهــو مــن كــبــار الــتــجــار واخــطــرهــم وبــعــد الــتــأكــد من 
صحة المعلومات تبين أنه يقوم بتخزين األقــراص 
المهلوسة في منزل عمه بمنطقة غوط الشعال وتم 
الــوصــول اليه عــن طريق المصدر وتــم االتــفــاق معه 
عــلــى شــــراء مــنــه علبه بــداخــلــهــا عـــدد عــشــرة )10( 
أشـــرطـــة بــمــبــلــغ مــالــي وقـــــدرة الــــف )1000( ديــنــار 
وبالفعل تمت عملية شـــراء األقــــراص المشتبه في 

 وبسؤاله 
ً
كونها أقراص مهلوسة فتم ضبطه متلبسا

عن باقي الكمية أعترف ألعضاء التحري بأنه مازال 
يحوز على كمية أخــرى من األقـــراص مخبأه تحت 
درج المنزل وبالفعل قــام أعضاء التحري بالتوجه 
للمكان فتم ضبط كرتونه كبيرة الحجم وبداخله 
إليه 

ً
عــدد )49( علبة بإجمالي عــدد )٧3٥0( قرصا

ــه الزال يــحــوز عــلــى كمية أخــــرى مــن األقــــراص  وأنــ
مخبأه داخل خزنه حديدية فوق سطح منزله وهي 
تخص ابن أخيه وبالفعل تم تكليف أعضاء التحري 
بإحضار الخزنة وبعد إحضارها وفتحها بداخل 
مقر اإلدارة عــن طريق خبير خــاص بفتح األقفال 
والخزائن وجد بداخلها كمية من األقراص المهلوسة 

 مختلفة األنــــواع 
ً
تــقــدر بــحــوالــي )٨3٥4.٥( قــرصــا

ومقص صغير الحجم بداخل الخزنة .
حيث تقدر إجمالي األقــراص التي تم ضبطها 
 ( وباالستدالل معه أفاد بأن هذه 

ً
)1٥٨٥4.٥ قرصا

األقــراص تخص إبن أخيه وتقدر القيمة التسويقية 
لهذه الكمية بحوالي ستمائة ألف ) 600,000 ( دينار 
 ولوال لطف الله وجهود أعضاء إدارة العمليات 

ً
تقريبا

 في 
ً
والتنسيق لكانت هذه الكمية من األقراص سببا

تدمير شريحة كبيرة من الشباب
 اتخذت اإلجـــراءات القانونية وتمت إحالته إلى 

نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس

المبذولة من قبل أعضاء قسم  في إطار الجهود 
التحري لمكتب تحريات الجهاز في مكافحة وانتشار 

آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وردت مــعــلــومــات مــصــدريــة عــن وجـــود تشكيل 
عصابي يتكون من ثالتة أشخاص يقومون بالترويج 
نــوع كوكايين وبكميات  الــمــخــدرة  بــالــمــواد  واإلتــجــار 

كبيرة ويقومون بجلبها من إحدى الدول األفريقية.
وبناء على هذه المعلومات تم إعداد كمين محكم 
 وبعد إعداد عملية بيع 

ً
بضبط هذا التشكيل متلبسا

وشـــراء عــن طريق المصدر وإعـــداد كمين محكم تم 
القضاء على هذا التشكيل و ضبط كمية من مخدر 
الكمية بحولي  )) كيلو ومئتان  الكوكايين وقـــدرت 

وخمسون جرام(( من مادة الكوكايين .
إتخدت اإلجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلوا 

إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.
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متفرقات

لغة رقيقةاألبناء والمشاكل السلوكية 

البرامج التوعوية 
ودورها في الوقاية 

من االنحراف 

ــرة  ــ ــاهـ ــ الشـــــــــك بـــــــــأن مــــعــــالــــجــــة ظـ
االنـــــحـــــراف لـــــدى األطــــفــــال واألحـــــــداث 
ــة الــجــوانــب   عــلــى دراســ

ً
تــرتــكــز أســاســا

ــيــــة والــعــقــلــيــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـيـــة واالجــ
والــثــقــافــيــة والــصــحــيــة ، كــمــا تــرتــكــز 
انــحــراف األحـــداث على برامج  معالجة 
التوعية والتثقيف، وال ننسى معالجة 
ــرة انــــحــــراف األحـــــــداث عــلــى دور  ــاهـ ظـ
وسائل اإلعالم التي ستلعب من خالل 
 في 

ً
 أســـاســـا

ً
الــتــوعــويــة دورا الـــبـــرامـــج 

اتخاذ الحلول الناجعة للحد من انتشار 
ــال. وعــلــيــنــا أن  ــفـ ظــاهــرة انـــحـــراف األطـ
 بأن هذه الظاهرة الخطيرة 

ً
ندرك جميعا

التي تهدد كيان المجتمعات البشرية 
البـــد لــنــا مـــن الــتــصــدي لــهــا مـــن خــالل 
استمرار البحوث والــدراســات العلمية 
واالجــتــمــاعــيــة بــالــشــكــل الــــذي يساهم 
في الحد منها ، كما أننا ال ننسى ذلك 
الدور الذي تقوم به البئية التربوية التي 
يتعرف عليها الحدث بعد األسرة، هي 
الــمــدرســة والــمــؤســســة التعليمية  بيئة 

ــــحــــدث قد  بـــاعـــتـــبـــارهـــا كــــأســــرة، لـــكـــن ال
يــجــد فــرصــة للتهرب منها أو يكتسب 
سلوكيات غير ســويــة مــن خــالل رفــاق 
 
ً
منحرفين، وهذا يتطلب مستوى معينا

الــذي يكون قد اكتسبه في  من السلوك 
أسرته ،  لذلك نجد بأن الحدث أو الطفل 
ــــذي ينشأ عــلــى االنـــحـــراف يــحــاول أن  ال
يتهرب من متطلبات المجتمع الخارجي 

 عليه.
ً
إذا رأى أنها عبئا

من هنا نرى بأن النهوض بواجبات 
الــرعــايــة الــالزمــة للحدث هــي مــن أوليات 
ــــوقــــايــــة مــن  ــي ال الـــســـيـــاســـة الــجــنــائــيــة فــ
ــراف الــطــفــولــة، وأن مــســؤولــيــة ذلــك  ــحـ انـ
 .. والمؤسسة 

ً
قــد تقع على األســـرة أوال

.
ً
التعليمية ثانيا

ومما يؤسف له في هذا الشأن بأن 
 من األســر لم تقم بواجباتها في 

ً
كثيرا

ــنــهــوض بــالــرعــايــة الــضــروريــة  ســبــيــل ال
للحدث أو الطفل على الوجه األكمل، بل 
 مــا يجد الـــوالـــدان نفسيهما أمــام 

ً
كــثــيــرا

أســئــلــة مــحــيــرة مــن مالحظاتهم مــن أن 
طفلهم ال يجدون منه أي احترام أو ألنه 
عنيد أو يميل إلى أعمال العنف أو يظهر 
ــفــتــور فـــي مـــشـــاعـــره نحو  الـــشـــعـــور بــال

والديه.
أو يميل إلى مصاحبة رفاق السوء 
أو القيام بسرقة نقود والديه من المنزل، 
وهذه بداية االنحراف عندما تجد الطفل 
أو الحدث يسير نحو هذا االتجاه .. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــلــك الــمــظــاهــر الــســيــئــة الــتــي 
لها مـــردود ســيء على المجتمع وعلى 
الــوالــديــن عند مالحظة هــذه السوكيات 
أن يــلــجــأوا إلــــى مـــشـــورة االخــصــائــيــيــن 
إلبداء هذه السلوكيات المشينة، وعندما 
يشعران أنهما غير قادرين على تربية 

أطفالهما.
الــوالــديــن عــن العناية  انـــصـــراف  إن 
بــتــربــيــة أطــفــالــهــم يعكس ظــاهــرة سيئة 
للغاية ويعتبر إهــمــاال منهما، واألســـرة 
هــــي الــخــلــيــة األولـــــــى لــلــنــشء وتــهــذيــبــه، 
وكذلك المسؤول إلرشــاد األطــفــال نحو 
السلوك السليم .. وإن تقاعس األســرة 
عن أداء رسالتها وبخاصة عدم تقديرها 
ــات االنـــــحـــــراف الـــتـــي تـــبـــدو عــلــى  ــالمــ عــ
الصغير على وجهها الصحيح، وعــدم 
تعليقهما أية أهمية عليها، اعتقادا بأنها 

غير جديرة بالرعاية واالهتمام.
إن عـــــالج ذلـــــك الـــفـــشـــل الــــــذي كـــان 

سببه الوالدان ال يكون إال بالتعويل على 
المدرسة من ناحية، وتخصيص شرطة 
ــداث مـــن نــاحــيــة أخــــرى،  ــــأحــ نــســائــيــة ل
ويجب توفير أو تهيئة نوعين من الخدمة 
الزمين للوقاية من انحراف الطفولة وهما 

الرعاية االجتماعية والرعاية الصحية.
الــمــدرســة فــهــي المجتمع األول  أمـــا 
الذي ينضم إليه الحدث بعد فترة طفولته 
األولـــى التي يقتصر فيها على مجتمع 
األســرة وهــو المجتمع الــذي يمضي فيه 
 من يومه، وتكون له 

ً
 كبيرا

ً
الطفل جانبا

فيه عــالقــات مــع أساتذته ورفــاقــه، فيقع 
على عاتقها عبء ضخم هو:ـ

 مــن 
ً
ــا ــ ــوعـ ــ نـ ــــدث  ــحـ ــ الـ تــلــقــيــن   :  

ً
أوال

ــفـــق مــع  ــتـ ــلــــومــــات والــــــــدراســــــــات تـ ــــمــــعــ ال
استعداده الطبيعي.

 : تخصيص فصول دراسية 
ً
وثانيا

 من األحداث.
ً
للمتخلفين عقليا

ــــالج شـــخـــصـــيـــة الـــحـــدث  ــ : عـ
ً
ــا ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

األخالقية واالجتماعية، وذلــك بمعالجة 
مظاهر االنحراف النفسي الذي يؤثر في 
سلوكه الشخصي، فيجب تلقين الحدث 
معلومات ودراســات تكون له عونا على 
شق طريق شريف لحياته في مستقبل 

أيامه، وهــذا يتطلب أن يكون التعليم في 
 لكل 

ً
 ومجانيا

ً
مراحله األساسية إلزاميا

األســـر ذات الــدخــل الــمــحــدود، ويــجــب أن 
توقع عقوبة على أربــاب األسر في حالة 

إهمالهم في واجب تعليم أبنائهم.
 ينبغي معالجة ظاهرة الغياب 

ً
وأيضا

والهروب من المدرسة والقضاء عليها، 
وأن هــنــاك عــقــوبــة عــلــى أمــاكــن التسلية 
التي يقبل عليها األحداث خالل ساعات 
الــــدراســــة ، وهـــــذا ال يــتــأتــي إال بتعبئة 
عدد كاف من الشرطة النسائية لتعقب 
األحـــــــداث فـــي شــــــوارع الــمــديــنــة، أي في 
الــســاعــات الــتــي يفترض أن يــكــون فيها 

داخل المؤسسات التعليمية.
الــحــكــمــة مــــن تخصيص  وتــتــضــح 
شرطة نسائية لهذه المهمة في أن رجال 
الــشــرطــة بزيهم الــمــألــوف يــحــدثــون عند 
 يــولــد فـــي نفسه 

ً
رؤيــتــهــم الــصــبــي أثـــــرا

ــيــه الــمــجــتــمــع ، ولكن   يــبــغــض إل
ً
ســخــطــا

قــد تتم االستعانة عند الحاجة برجال 
الـــشـــرطـــة، ان بــعــض الـــبـــلـــدان قـــد أعـــدت 

شرطة نسائية في هذا المجال.
إن العالقة واالتصال بين المدرسين 
وبــيــن أولــيــاء أمـــور الــتــالمــيــذ مــن األمـــور 

الـــضـــروريـــة، حــيــث يــتــم تـــبـــادل وجــهــات 
ــات والــحــلــول  ــراحـ ــتـ ــنــظــر، وتــقــديــم االقـ ال
الناجعة لمشاكل التالميذ، ومــا يتطلبه 

عالج كل مشكلة.
ومــن بين األمـــور الجوهرية للغاية 
والمعول عليها، تزويد الحدث بالتعليم 
ــد لــديــه  ــ ــول الــــــذي يــتــفــق مــــع رغـــبـــاتـــه، ويــ
ــدم  ــداد لــمــواصــلــة الــــدراســــة وعـ ــعـ ــتـ االسـ
الــهــروب مــن الــمــدرســة ، ويقتضي هــذا 
إعــطــاء بــرامــج الــتــدريــس أهــمــيــة خاصة 
في تهيئة الحدث لحياة المستقبل، ألن 
االستقرار الذاتي عنصر هام في الوقاية 

من االنحراف.
وهــنــاك مــن الــطــالب مــن يــرغــب في 
ــه مــــن الــصــبــر  ــديــ ــ الـــــدراســـــة الـــنـــظـــريـــة ول
ــه لـــالجـــتـــهـــاد  ــلــ واالســــــتــــــعــــــداد مـــــا يــــؤهــ
واالستمرار فيها، وهناك من ال يقبل هذا 
الــنــوع مــن الــدراســة، ويــراهــا غير مجدية 
وال تــؤهــلــه أليـــة مــهــنــة مــعــيــنــة إذا خــرج 
إلـــى الــحــيــاة العملية، ولــيــس لــديــه ســوى 
 دون مزاولة 

ً
ثقافة سطحية تكون حائال

الصناعات اليدوية وتمنع عليه من جهة 
ثانية الوظائف المكتبية أوسائر المهن، 

ألنها لم تؤهله لمستوى هذه المهن.
ولـــذلـــك فــــإن إيـــجـــاد هــيــئــة مهمتها 
تــوجــيــه الــحــدث إلـــى نـــوع الــمــدرســة التي 
تتفق مــع اســتــعــداده ورغــبــاتــه ومــيــولــه، 
وذلك بعد المرحلة االبتدائية، هو ضرورة 
ملحة الستيعاب كثير من األحداث الذين 
قــد ينجحون فــي الــمــهــن الـــحـــرة، وبــذلــك 
تصونهم من خطر االنــحــراف وارتكاب 

الجريمة.   

ــيــة جماعية الـــوقـــايـــة مـــن ظـــاهـــرة انـــحـــراف األحــــــداث مــســؤول

ــاء بكيفية تنشئة  اليهتم الكثير مــن اآلبـ
ــتــي ينبغي  أبــنــائــهــم وال بــالــطــرق الــتــربــويــة ال
اتباعها طالما أن لديهم شعور بأنهم قادرون 

على السيطرة عليهم والتحكم فيهم .
ــاء أن يظهر أبناؤهم  ويفضل بعض اآلبـ
بعضا"من الحيوية لمعرفة آرائهم وتوضيح 
مشاعرهم ، ويعتبرون انهم بذلك إنما يعززون 
روح االستقاللية في أبنائهم، لكن غالبية اآلباء 
يتوقعون مستوى محددا من طاعة أبنائهم 

لهم .
فعندما يصرخ أحد اآلبــاء مثال في وجه 
ابنه الذي أفلت من يده )قف..!( فهو يتوقع من 
الطفل أن يستجيب مباشرة واذا ماطلبت األم 
من ابنها أي أمر فهي تتمني أن يقوم الطفل 
بذلك من دون أي تردد أو اعتراض أو مناقشة .
ولن يغيب عن األهــل أحيانا" أنه من غير 
المجدي اتباع أسلوب )افعل هذا ألنني أريدك 

أن تفعله( .
ألن محاولة إجبار الطفل على فعل شيىء 

محدد ماهو في الواقع اإلتحد لطفل يستفزه 
ويدفعه للمقاومة… ومن جهة أخرى فإن ترك 
الطفل بدون تهذيب وتربية يحبط اآلباء أيضا .
فمن األفــضــل اســتــخــدام أساليب حديثة 
الـــحـــاجـــة  ــــن دون  ــل مـ ــفـ ــطـ الـ ــلــــوك  لـــضـــبـــط ســ
للمواجهات البشعة أو الدموع و نوبات الغضب 
والصراخ أو التأنيب والتي تصل أحيانا لدرجة 

ضرب الطفل .
إن اســتــخــدام هــذه األســالــيــب تعلم اآلبــاء 
كيفية دفـــع تــطــور أبنائهم مــن خـــالل أحـــداث 
الـــيـــوم وتــجــعــلــهــم قـــادريـــن على  مختلفة فـــي 

ترويض أطفالهم في المنزل .
فــيــشــعــر الــطــفــل الــمــنــضــبــط بـــاالحـــتـــرام 
والتقدير كلما اكتسب مهارات جديدة تتعلق 

بإدارة شؤونه الشخصية .
فــهــو يــفــضــل الــشــعــور بــالــفــخــر بنفسه 
عـــنـــدمـــا يــســتــجــيــب ألوامــــــــر األهــــــــل، فــالحــظ 
تصرفات طفلك واشرح له مايفعله تماما في 
تلك اللحظة مع بعض الثناء ثم اطلب منه القيام 

بنشاط آخر فبهذه الطريقة تمنح طفلك الثقة 
بما يقوم به .

كما ويــجــب على األب بــأن يــكــون قريبا" 
من طفله أي التحكم عن قرب أي لمسه بلطف 
ألن هـــذا يمنحه شــعــورا" بــاالرتــيــاح ويدفعه 

لالستجابة لك .
ــك بــصــرف  ــ تــصــحــيــح مـــســـار الــطــفــل وذلـ
انتباه الطفل عن التصرفات السيئة وتوجيهه 

إلى التصرفات الحسنة .
فـــــإذا الحـــظـــت أن طــفــلــك يــثــيــر الــمــتــاعــب 
ويسبب المشاكل لــدى اصطحابه فاالبتعاد 
هو األنسب، ومن األشياء المهمة أيضا انعاش 
الـــذاكـــرة خــاصــة وأن الــمــعــروف عــن األطــفــال 
سريعا" ماينشغلون عما يقومون به. وتأكد 
في هذه الحالة أن مهمتك تذكيرهم بواجباتهم 
إلــى نــشــاط آخــر فــي روتين  عندما ينتقلون 
حياتهم ، فكلمة تذكيرية محببة قــد تكون 

كفيلة بتذكيره .

الـــفـــن لــيــس فــقــط لــغــة رقــيــقــة تـــالمـــس األحــاســيــس    
والعواطف لتثير في الملتقي حالة من االنسجام والفرح، لكنه 
صفة رفيعة راقية في كل مناحي الحياة .. فنقول لمن يبدع في 
عمله بأنه فنان .. ونتفوه بهذه الصفة للعامل والصانع والخبير 
والمسئول اإلداري نصفه بأنه فنان لنعني بأنه مبدع .. بارع 

ومتفوق ومتكامل العطاء .
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أوراق ملونة

قواعد المرور، هي مجموعة القوانين 
ــلــــى الــســيــر  ــا الــــــدولــــــة عــ ــهـ ــفـــرضـ الــــتــــي تـ
ــمــركــبــات فـــي الــــشــــوارع والـــطـــرقـــات ،  بــال
وهي قوانين تشمل نظام السير ، ونظام 
ــدار الـــســـرعـــة ، وتــعــيــيــن  ــقــ ــوقــــوف ، ومــ ــ ال
اإلتجاه الذي يجب أن تتخذه السيارة وقد 
الـقـوانـيـن فـي لوحات  الـــــدول هـذه  جعلت 
إرشـــاديـــة مــرســومــة أو مــكــتــوبــة مــوزعــة 
على جانبي الــشــوارع والــطــرقــات لتذكير 
السائق ما يجب أن يفعله مع كل طريق ، 
كما أقامت اإلشارات الضوئية التي تنظم 
الــطــرق ، كذلك طبعت  السير عند تقاطع 
الخطوط األرضية على الطرق و الشوارع 
الـــذي يسلكه سائق  وذلـــك لبيان اإلتــجــاه 

المركبة اآللية.
ــــى جــانــب هـــذا وذاك فــقــد انتشـر  وإل

رجـــــال الـــــمـــــرور فــي كــل األمــاكــن لمراقبة 
ــالـــــف ســـــائـــــقـــــوهـــــا  الـــســـيـــارات الـــــتـــــي   خـــ
قواعد المرور ، كل ذلك من أجـل سـالمـة 

ــود قـــوانـــيـــن الـــمـــرور  ــ ــلـــــوال وجــ الـــــنـــــاس فـــ
لسار كل سـائـق كـمـا يـريـد فيسرع فـي 
األمـاكـن الـتـي تـحـتـاج إلـى الـبـطء ، ويبطئ 

ــراع،  ــ فـــي األمـــاكـــن الــتــي تــحــتــاج إلـــى اإلسـ
ويـمـضـي مـن غـيـر أن يـراعـي السيارات 
القادمة من يمينه ، أو من يساره ، وبهذا 
تضطرب حــركــة السير والــمــرور فتكثر 
ــوادث، وفـــــي الـــــحـــــوادث خــســائــر من  ــحـــ ـــ ال
الــســيــارات  األرواح وخــســائــر مــاديــة فــي 
ــمــــرور وفــــي تعطيل  ــ وتــعــطــيــل لــحــركــة ال
الــمــرور ضــيــاع لمصالح الــنــاس. مــن هنا 
كــان البــد من وضــع قوانين تنظم حركة 
الـــتـــزام السائقين بها  الـــمـــرور والبـــد مــن 

وكذلك المشاة.
إلـــى جــانــب قــوانــيــن وقـــواعـــد الــمــرور 
الـــمـــرور وهــــذه اآلداب سلوك  هــنــاك آداب 

يرجع إلى أخالق السائق.
فمن آداب المرور التي يجب أن يلزمها 
السائق أن يفسح الطريق لغيره من الذين 

 
ً
يشاركونه فيها، فالطريق ليست ملكا
ــن في  ــي لــجــمــيــع مـ ــل هـ لــســائــق واحــــــد، بـ
الطريق ، وأن يمتنع عن استعمال آلة التنبه 
بغير ضـــرورة، وأن يمتنع عن استعمال 
الهاتف النقال أثــنــاء قــيــادة الــســيــارة، واال 
يستعمل األضــواء المبهرة والعالية أثناء 
الــرؤيــة عن  الــلــيــل لمسافة طــويــلــة فيمنع 
ســائــقــي الــســيــارات الــقــادمــة مــن اإلتــجــاه 
المقابل وأال يلقي بــاألشــيــاء والفضالت 
في الطريق من  نافذة السيارة، وأن يكون 
مــهــذب األلـــفـــاظ إذا وقـــع عليه ضـــرر من 

أخطاء السائق الذي يشاركه في الطريق.
فــــــــإذا الـــــتـــــزم كـــــل ســــائــــق بـــقـــوانـــيـــن 
الــمــرور وآدابــــه ففي هــذا أمـــان لــه ولغيره 
من السائقين والمشاة وفيه إشـــارة إلى 

التحضر وحسن االخالق .  

جميل أن تحب وطنك . واألجمل ان تدعو اآلخرين إلــى ان يحبونه 
الــدعــوات والمطالبات بمناشدة اآلخــريــن ودعوتهم لفعل  وبــذلــك جــاءت 
الخير وهو دور يتواله القائمون على اإلعالم وخطباء المساجد والمربون 
والمدرسون الذين يسهمون في دعــوة اآلخــر ودفعه إلى صنع المكارم 
للوطن والمواطن . أما المتناقض مع كل هذا أن تدفع اآلخرين إلى ارتكاب 
الخطايا وعــدم احترام األمـن والـقـانـون اضافة إلــى سلوكك الشخصي 
المنحرف فمن يــســرع فــي جــنــون بسيارته ومــعــه ركـــاب آخـــرون ومن 

يحضر الخمور والمخدرات لرفاق السوء ليشركهم الجلسة ومن يتفق 
 مع حب الوطن 

ً
مع آخرين الرتكاب الجرائم والمخالفات يكون متناقضا

 مع سلوك الرذيلة التي يزينها الشيطان وينتهك حرمات الدين 
ً
ومنسجما

والقانون .. أليس جميال أن نقى انفسنا واآلخرين شر الوقوع في المهالك 
الصحية والقانونية في الدنيا والعقاب والحساب في اآلخرة ؟

 فال تستعبده 
ً
ويبقى السؤال رهينا باستجابة من أراد أن يكون حرا

عادة ضارة .. ولتكن آخر مرة في االنحراف !!

قواعد المرور وآدابه

قيمة الوقت !وخزة ...

 اإلشاعة

  الوقاية من المخدرات

1

24

٥

3

تــعــتــبــر األســــــرة مــظــلــة الــفــرد 
ــان وجـــــــوده  ــ ــكــ ــ ــة ومــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
لــهــا مــن دور فعال  لــمــا  الطبيعي 
فــي بــنــاء ابنائها أن هــي احسنت 
استخدام هذا الدور، فهي التي يقع 
على عاتقها تربيتهم وتنشئتهم 
ــم  ــيــ ــقــ ــ وتـــلـــقـــيـــنـــهـــم االخـــــــــــــالق وال
ــــعــــادات والتقاليد  االجــتــمــاعــيــة وال
ووضع اقدامهم على بداية مشوار 
حياتهم، وهي المنوط بها التكفل 
باحتياجاتهم المادية والعاطفية 
فهي التي تجمع أفرادها في دائرة 
مــن األلــفــة يذكيها الحب والحنان 
ــزان واالنــســجــام  وتغلب سمة االتــ

بين أفرادها.
ــال  ــي الـــتـــي تــحــتــضــمــن آمـ وهــ
وطموح أفرادها والتي يلجأ إليها 
ــد لــحــظــات حــيــاتــه قــســوة  فـــي اشــ
وفي أوج مشاكله وهمومه إذ يرى 
فيها مالذه األول واألخير لتخطي 

أزماته واألخذ بيده أن هو حاد عن 
الطريق الصحيح.

فماذا تفعل األسرة أن اكتشفت 
أن أحــد ابنائها يتعاطى المخدرات 
وكيف تتصرف حيال ذلك وكيف 
تساعده على تخطي أزمته بطريقة 
بعيدة كل البعد عن العقاب البدني 
والــنــفــســي الـــــذي قـــد يـــكـــون لـــه رد 
فعل عكسي ونتائج وخيمة وربما 
يصل األمر إلى تكوين قاعدة انماط 
سلوكية منحرفة أو االنضمام إلى 
مجموعة اجرامية وكل مايجنيه هو 
أن يخسر نفسه وتخسره األسرة 

خاصة إذا كان حديث التعاطي؟
وبما أن الدين اإلسالمي يحث 
على التكافل االجتماعي ومساعدة 
ذوي القربى من هذا المنطلق على 
األسرة أن تضع نصب عينيها وأن 
تتفهم أن مايقع فيه ابنها هو أزمة 
قــد تــكــون عــابــرة ولــيــســت مشكلة 
أو معضلة كبيرة تتوقف عندها 
الحياة ، والتركيز على تقوية الوازع 
 وافــهــامــه بشتى 

ً
الــديــنــي مــهــم جـــدا

الــطــرق ان مــا يمارسه هــو مخالف 
لما جـــاءت بــه الشريعة اإلسالمية 
وأنـــــه بـــذلـــك يــقــع فـــي الــمــحــظــورات 
والــمــحــرمــات وأن مـــا يــقــع فــيــه هو 

خطأ جسيم وتوضح له نتائج هذا 
الخطأ واضراره الصحية والنفسية 
واالجــتــمــاعــيــة والـــمـــاديـــة بــأســلــوب 
ســلــس غــيــر مــنــفــر، كــمــا أن تعزيز 
ثقته بنفسه وايــقــاظ ضميره من 

أهم الخطوات نحو العالج.
وعلى األسرة أن تبحث عن تلك 
الدوافع التي دفعت ابنها إلى سلوك 
هــذا الطريق ومحاولة مراجعة تلك 
الدوافع أن وجــدت فربما تكون من 
البيت كان يكمن الخلل في طريقة 
الـــتـــربـــيـــة أو طـــريـــقـــة مــعــامــلــتــه في 
البيت كمعاملته بقسوة أو بــدالل 
زائــــد أو اعــطــائــه حــريــة دون أدنـــى 

رقــابــة وغيرها مــن الــدوافــع، كذلك 
ــاق السوء  مــحــاولــة اغــنــائــه عــن رفـ
بإيجاد بدائل أفضل لقضاء أوقات 
فراغة كاشراكه في أحــد النوادي 
ــه بـــرحـــالت  ــامـ ــيـ الـــريـــاضـــيـــة أو قـ
ترفيهية مع األســرة الــى غير ذلك 
من البدائل واالهــم من كل ماذكر 
هو وجــوب اقتناع االســـرة  قناعة 
تامة بضرورة أيواء ابنها مصحة 
الــعــالج وأن تــكــون مقتنعة  لتلقي 
بجدوى هذه المصحات واهيمتها 
واثــنــاء هــذه المرحلة على األســرة 
إلـــى  أن تـــحـــرص عـــلـــى اال تــنــظــر 
ابــنــهــا الــمــتــعــاطــي نــظــرة دونــيــة أو 
تشعره بأنه مهمش وال أهمية له 
في األسرة بل المفترض أن تكون 
الــنــظــرة مفعمة بــاإلنــســانــيــة  هـــذه 
باشراكه في مأكلهم واحاديثهم 
وكـــافـــة أمـــورهـــم وتــشــجــيــعــه على 
االنــدمــاج أكــثــر وأكــثــر فــي األســرة 
والمجتمع وأن تحثه على االهتمام 
بنفسه وبنظافته وأن تحنو عليه 
ألنـــه فــي مــرحــلــة يــحــتــاج فيها إلــى 

اهتمام أكبر من أي وقت آخر.
ــار  ــ ــي إطـ ــ وكــــــل ذلــــــك يـــصـــب فـ
ــاوز مــحــنــتــه  ــجــ مـــســـاعـــدتـــه عـــلـــى تــ
والــتــغــلــب عــلــيــهــا حــتــى التـــولـــد في 
نفسه اليأس والقنوط على وضعه 
في األسرة والمجتمع ككل ويمكن 
 في 

ً
أن يرجع لرشده ويكون نافعا

المجتمع وبهذا نكون قد ساهمنا 
فـــي كــســب ـ الخـــســـارة ـ فـــرد مهم 

وفاعل في المجتمع.  

يقاس مدى تقدم الشعوب ومقدار أخذها بالمدنية 
والتحضر بمدى احترامها للوقت وتقديرها له .. وقد 
أصــبــحــت قيمة الــوقــت ضــمــن الــمــفــردات الــدراســيــة في 
لــلــدالالت التى يحملها   

ً
أغلب مــراحــل التعليم احتسابا

لــم تقطعه قطعك  الــوقــت فهو كالسيف إن 
وهو ـ مال ( علينا أن نحتسبه بهذا 

الــمــعــنــي حــتــى ال يــضــيــع مثلما 
نــمــارس ونــشــهــد دون تقدير 
ــاعـــات واأليــــــــــام وحــتــى  ــلـــسـ لـ

األشهر والسنين .
 لــلــوقــت قــيــمــة وتــقــديــر 
ــتـــراف  عــظــيــمــيــن عــلــيــنــا االعـ
بهذه الحقيقة حتى اليضيع 

المزيد من الوقت دون فائدة .. 
علينا أن ندخل في صراع طاحن 

معه لنختصر الزمن ونقرب المسافات 
علينا كــســب رهـــان الــمــعــركــة الــتــى تـــدور حتى 

يصير الوقت في صالحنا وندخل معه في وفاق وتراض 
 اليمكن 

ً
مثل كافة شعوب األرض التى تعتبر الوقت شيئا

تعويضه فهو أكثر قيمة من المال الذي نستخلفه لنعود 
اطــفــالــنــا عــلــى احــتــرام الــوقــت فــال نــســوف .. والنــمــاطــل 

 ولنبدأ من جديد
ً
ولنحدد لكل شيء زمنا

 تحدثنا عن اإلشاعة في العديد من المرات السابقة 
وقلنا بأنها ترديد لخبر غير مؤكد المصدر وقلنا بأنه 
يحلو للعديد من األفراد ترديد مثل هذه االخبار للظهور 
بمظهر الخبير المطلع على خبايا األمور للحصول على 
مــكــانــات رفيعة يحصلون مــن خاللها على تقديرات 
معنوية في أسوأ الحاالت وبذلك يمارس جلساء المقاهي 
وركاب وسائل النقل ومرتادى المطاعم والمحالت العامة 
وحتى األسواق يمارسون الترديد المعتاد لكل االخبار 
صحيحها المؤكدة وغيرها الغير صحيح ويتسابقون 
على ممارسة هذه الخاصية التى صارت عادة حتىإننا 
في المجلس الواحد نرى اكثر من متحدث وهي خاصية 
نشاهدها كــل لحظة وتابعوا تفاصيلها لتتأكدوا من 
مـــدى تفشى حــالــة الــتــحــدث وانــتــشــارهــا عــلــى حساب 
خاصية االستماع في الوقت الذي نعلم فيه بأن االستماع 
ينبغي أن يكون أوسع وأكثر من التحدث فلنا في قول 
الله تعالي مايشير الى أن االنسان خلقه الله في أحسن 
صورة وركبه عليها فكان له لسان واحد وأذنين اثنين 
لنكثر االستماع في مقابل اإلقــالل من التحدث اليست 
مفارقة يرتكبها من اليزال يهدرز دون علم واليمارس 

السكوت الذي نراه من ذهب .
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قراءات

األمن مطلب فطري

أمن الطريق 

دور أساسي

 بقلم / المهدي العسكري 

السالمة المرورية 
بين القانون والمواطن 

عميد /  أبو مدين الخالقي

ماهو العدد المطلوب من ضحايا حــوادث 

المرور حتی يستفيق الضمير ويتوقف نزيف 

الموت على الطرقات ؟

 في 
ً
 عن حــادث ورقما جديدا

ً
كل يوم خبرا

قائمة الوفيات، وإن كانت مثل هذه األخبار كارثة 

فإن عدم االهتمام بها هو أم الكوارث.  

إن النتائج مريرة بسبب قلة الوعي المروري 

ــمـــرور تــخــفــي فـــي بعضها جــرائــم  وحــــــوادث الـ

حقيقية ، نوع من اإلجرام يمكن لعواقبه وآثاره أن 

تطال كل فرد يعمد إلى استعمال الطريق متخليا 

عن الحرص ومتجاهال للقانون ومتراخيا عن 

تطبيق قواعد السالمة العامة، خاصة إذ كان في 

تصوره مسبقا : أن حــوادث المرور هي بمثابة 

قدر وامر حتمي يجب تحمل تبعات حدوثه .

لقد اتخذت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة 

ــراءات  شئون الــمــرور والتراخيص وسائل وإجـ

متعددة للوقاية من حوادث المرور، منها حجز 

الـــســـيـــارات وفــتــح مـــمـــرات وغــلــق طــــرق وحجز 

كتيبات ومعاقبة مخالفين، لكن عــدد ضحايا 

حــوادث المرور يتزايد ، وحتى القانون لم يفلح 

في ردع من يسىء استعمال الطريق ، والواضح 

أن األمــــور لــن تتغير مــــادام مستعملو الطريق 

 من 
ً
 كبيرا

ً
لــم يستوعبوا أنهم يتحملون جـــزءا

المسئولية فيما يقع من حوادث ومايترتب عليها 

من أضرار ومآسي ، كما أن واقع الحال لن يتغير 

مــع بــقــاء البنية التحتية لــعــدة طــرقــات متهالكة 

وطالما وجــدت على الطرقات مركبات منتهية 

الصالحية في أمانها.

 
ً
إن المشهد المـــــــــــــــــــروري لن يتغير قريبــــــــــــــــا

ـــدعـــوة بــمــواصــلــة الــجــهــود  وال نــمــلــك اآلن إال ال

لــتــقــلــيــص أرقـــــــام حـــــــوادث الــــمــــرور مــــن خـــالل 

استراتيجية يتم إعــدادهــا مــن قبل مختصين 

أكفاء لتشديد فقرات القانون من جهة ونشر 

التوعية المرورية من جهة أخرى .

فـــن مـــن فـــنـــون الــحــيــاة ومـــهـــارة 
حــيــاتــيــة تـــقـــوم عــلــى ضــبــط الــنــفــس 
وحــــســــاب الـــعـــواقـــب حـــســـاب دقــيــق 
ــو لـــغـــة تــعــمــد  ــ ــتــخــطــيــط لـــهـــا ، وهـ وال
ــه غــافــل  الــغــفــلــة وأرى مـــن نــفــســه أنــ
وهــولــيــس بــه غــفــلــة، وهـــو الغفلة مع 
العلم واإلدراك لما نتغافل عنه تكرما 
وترفعا عن سفاسف األمور واظهار 
الغفلة مــهــم عــن كــل عــيــب أو نقص 
مع علمك به واطالعك عليه تفصيال 
ــان فــــي األســـــــرة أو الــعــمــل  ــ ــواء كـ ــ ســ
والمجتمع بصفة عامة وينطبق على 

كل العالقات اإلنسانية.
التغافل خلق عظيم مــن أخــالق 
الكرام ألن الترفع عن صغائر األمور 
وتــوافــهــهــا يبقى حــبــل الـــمـــودة وهــو 
العقل والكيس  من عالمات رجاحة 
الفطن المتغافل عن الزالت وصغائر 
الوقت  لديه  األمــور والهفوات يتوفر 
الكافي للتفكير ودراســة المشكالت 
أو الموقف من جميع النواحي وتوفر 
المحيطين  لتبرز إيجابيات  فرصة 
بك، وتزيد من الحب واالحترام بينك 
وبين المحيطين بك ، كما أن التغافل 
النفس وهــدوء  الطمأنينة فــي  يعزز 
البال والبعد عن التوتر والقلق ويبدأ 
الــتــغــافــل مــن األســــرة فــدقــة المراقبة 
الشديدة  لأبناء والزوج والمحاسبة 
، فاألب  من أسباب عــدم االستقرار 

أبنائهما  المتغافالن يكسبان  واألم 
على الــمــدى الــطــويــل أكــثــر مــن اآلبــاء 
الذين ال يتركون شاردة وال واردة إال 
ويعاقبون عليها، فيدفعهم بالتالي 
إلــى اكتساب عـــادات سيئة كالعناد 
والكذب ، أما التلطف عن ما يصدر 
الثقة  الطيش يمنحهم  أو  العبث  من 
وبــنــاء عــالقــة مبنية عــلــى االحــتــرام 
وإعــانــة لــهــم عــلــى بــر الــوالــديــن ، ألن 
ــأن والـــديـــهـــم  ــ بـ ــعــــروا  األبــــنــــاء إذا شــ
يعلمون عنهم كــل كبيرة وصغيرة 

ذهبت هيبتهم من قلوبهم.
ثـــم إن الــتــغــافــل يــعــيــن الــوالــديــن 
النصح ألبنائهم بقالب  على تقديم 
غــيــر مــبــاشــر والســيــمــا بــيــئــة العمل 
وهــي مــن األمــاكــن الــتــي يقضي بها 
 من وقته والمكان 

ً
الفرد جزءا كبيرا

 
ً
الذي يجب أن نكون به أكثر وضوحا

 ، والتغافل عن أخطاء الزمالء 
ً
واتزانا

وعـــدم الــتــركــيــز الــمــفــرط عــن زالتــهــم 
ــان فـــيـــمـــا بــيــنــهــم أو بــيــن  ــ ســـــــواء كــ
الــرئــيــس ومـــرؤوســـيـــه يــســاعــد على 
خــلــق بــيــئــة عــمــل مــريــحــة وصــحــيــة، 
وبــالــتــالــي الــتــغــلــب عــلــى الــصــعــوبــات 
التي تعوق سير العمل وينعكس ذلك 
على إنجاز المهام ونجاح المؤسسة، 
وال يــجــوز الــتــغــافــل فـــي حــــدود الــلــه 
واألمــور والنواهي الشرعية ، كما ال 
يجوز في الواجبات والمهام المنوطة 

بالفرد بمقتضى الوظيفة العامة.
ه عليه 

ّ
ولنا في رســول صلى الل

ــــورة  ــــي سـ ــم أســـــــوه حـــســـنـــة فـ ــلــ وســ
ــى بــعــض  ــ ــر إلـ ــ الـــتـــحـــريـــم عـــنـــدمـــا أسـ
 
ْ
َوِإذ  ( تــعــالــى  ــال  قــ  

ً
أزواجــــــه حــديــثــا

ا 
ً
ْزَواِجِه َحِديث

َ
ٰى َبْعِض أ

َ
ِبيُّ ِإل

َّ
َسرَّ الن

َ
أ

ــْيــِه 
َ
ـــُه َعــل

َّ
ــــَهــــَرُه الـــل

ْ
ظ

َ
ْت ِبـــِه َوأ

َ
ــأ ـ ــبَّ ـ

َ
ــا ن ــمَّ

َ
ــل

َ
ف

ْعــــــَرَض َعــن َبــْعــٍض 
َ
ــُه َوأ

َ
 َبــْعــض

َ
ف ــرَّ ــ َع

ا  
َ
َك َهــذ

َ
نــَبــأ

َ
ــْت َمــْن أ

َ
ــال

َ
َهــا ِبــِه ق

َ
ــأ ــبَّ

َ
ا ن مَّ

َ
ل
َ
ف

ِبيُر ( ســورة 
َ
خ

ْ
ال َعِليُم 

ْ
ال ِنــَي 

َ
ــأ ــبَّ

َ
ن  

َ
ـــال

َ
ق

الــتــحــريــم آيــــة )3( وهــــي حــفــصــة أم 
لها  ه عنها أسر 

ّ
الل المؤمنين رضي 

بــشــيء وأخــبــرهــا أن التحدث  النبي 
أحـــــدا ، فــحــدثــت بـــه عــائــشــة رضــي 
ــه الــنــبــي صلى 

ّ
ــل ــه عــنــهــا وأخــبــر ال

ّ
ــل ال

ــه عليه وسلم فّعرفها ببعض ما 
ّ
الــل

 منه 
ً
قالت وأعــرض عن بعض كرما

.
ً
وحلما

ومــن صــور التغافل فــي الــقــرآن 
ــا لـــه قــولــه تعالى  ــدنـ الــكــريــم مـــا أرشـ
ــوَن 

ُ
ــَن َيــْمــش ــِذيــ ــ

َّ
ــِن ال ــَمـ ْحـ ــرَّ )َوِعــــَبــــاُد الـ

ــَبــُهــُم 
َ
ــاط

َ
ا خ

َ
َوِإذ ـــا 

ً
َهـــْون ْرِض 

َ ْ
األ ــى 

َ
َعــل

آية  الفرقان  ًما( 
َ

وا َسال
ُ
ال

َ
ق وَن 

ُ
َجاِهل

ْ
ال

ا َسِمُعوا 
َ
َوِإذ  ( )63( وقــولــه تعالى  

ا 
َ
ن
ُ
ْعَمال

َ
ا أ

َ
ن
َ
وا ل

ُ
ال

َ
ُه َوق

ْ
وا َعن

ُ
ْعَرض

َ
ْغَو أ

َّ
الل

ِغي 
َ
ْبت

َ
ْم ال ن

ُ
ْيك

َ
ْم َسالٌم َعل

ُ
ك

ُ
ْعَمال

َ
ْم أ

ُ
ك

َ
َول

َجاِهِليَن ( . القصص آية )٥٥(.
ْ
ال

 
ُ

ُيوُسف َهــا  َســرَّ
َ
ــأ

َ
)ف وقوله تعالى 

ــُهــْم ( ســورة 
َ
ــْم ُيــْبــِدَهــا ل ـ

َ
ــِســِه َول

ْ
ــف

َ
ِفــي ن

يوسف آية )٧٧( وقيل إن األمام ابن 
العافية فقال  أيــن نجد  حنبل سئل 
تسعة أعــشــار الــعــافــيــة الــتــغــافــل عن 

الزالت ثم قال بل هي العافية كلها.
ومن لم يتقن التغافل سيخسر 
الكثير من جهده وصحته وعالقته 
باآلخرين وسيجد صعوبة في إدارة 

حياته اليومية.

الــــتــــغــــافــــل

 .. بقلم . رائد/عبد الروؤف الصالح  
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 و
ل

اق
م

  إن الــحــاجــات األولــيــة لإلنسان 
هــي األمـــن ، و عندما نــقــول إن هذه 
، كان  أولــيــة و أساسية  الحاجة هــي 
ذلك يعني أن اإلنسان ال يحتمل عدم 
إشباعها ، وال يجامل في استئصال 
كل من يعوق ذلك ، وتقع الحاجة إلي 
األمن في أدنى سلم الحاجات ، فهو 
مطلب فطري و ال جــدال فــي أن كل 
إنــســان مــســؤول ، يسعى إلــيــه قــدر 
طــاقــتــه ومـــد ظــلــه عــلــى كـــل مــســؤول 

عنهم . 
ويــصــدق هـــذا عــلــى رب األســـرة 
وولـــي األمـــر ، ويــصــدق على كــل راع 
في رعيته ، وقــد ذكــر القرآن الكريم 
َيْعُبُدوا 
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قول الرسول - صلى الله عليه وسلم 
 في سربه معافا في 

ً
) من بات آمنا

بدنه عنده قوت يومه فقد سيقت له 

العلماء  الدنيا بحذافيرها ( ويــقــول 
لــحــاذر  ــة ، وال  لــخــائــف راحـ ) فليس 
طمأنينة ( واألمن أهنأ عيش والعدل 
الـــخـــوف يقيض  ، ألن  آقــــوى جــيــش 
الــنــاس عــن مصالحهم ويكفهم عن 
أســبــاب الــمــواد التي بها قــوام أودهــم 
ومن نعمة األمن كمن استولت عليه 
النعمة  قــدر  يــعــرف  ، فهو ال  العافية 
بــأمــنــه حــتــي يــخــاف ، كــمــا ال يعرف 

المعافاة حتى يصاب  قــدر  المعافي 
ه األمــن على رغــد العيش 

ّ
الل ، ويقدم 

كما يقدم الجوع على الخوف ، وذكر 
البدن وهو   لحاجات 

ً
ه الجوع زمرا

ّ
الل

أشـــدهـــا قــســوة وذكــــر الـــخـــوف وهــو 
النفس واليــردهــا إال  مجمع حاجات 

األمن .
ــع  ــ ــواســ ــ ــ ــه ال ــهــــومــ ــفــ ــمــ واألمـــــــــــــن بــ
الــمــحــافــظــة عــلــي حــيــاة الـــنـــاس ليس 
فيما يتعرضون له من اعتداءات بكل 
العيش لكل  صــورهــا ولــكــن بتوفير 
عاجز من سكن وملبس ومركوب ، 
وموطن عمل لكل قادر ، والعالج لكل 
الــمــخــاطــر كــافــة على  مــريــض ، ورد 

أفراد المجتمع .

رؤية

ــل عـــــام وســائــقــو  كــــل ســـنـــة والـــجـــمـــيـــع بــخــيــر كــ
المركبات اآللية بألف خير   إن التزموا بقواعد وآداب 
المرور مع إعطاء األسبقية في المرور للغير وإن لم 
 ماساهم 

ً
يكن لهم الحق فيها ، لذلك فــإن هــذا كثيرا

ويساهم في حفظ األمن واألمــان والسالمة المرورية 
وتــفــادي مثل هــذه األخــطــاء اليكلف شيئا وانــمــا من 
ورائــه قد نكسب كثيرا من األرواح البشرية التى قد 

تزهق.
والننسي مراعاة غيرنا من مستعملي الطرقات 
ــاء مــــرورهــــم عــبــر الــطــرقــات  ــنـ ــن الـــمـــشـــاة أثـ الـــعـــامـــة مـ
الرئيسة ، ولذلك على سائقي المركبات اآللية مراعاة 
اآلخرين ومنحهم الوقت الكافي للمرور وعبور الطريق 
والمساهمة معهم في تقدير المسافات بينهم وبين 
المركبات اآللية أثناء قطع وعبور الطريق حفاظا على 

السالمة العامة .. كذلك اليفوتنا في الطرقات والشوارع 
الرئيسة والفرعية منع االختناقات المرورية والتقليل 
من مشاكل االزدحام والربكات المرورية التي يحدثها 
ــام الــذي قد  سائقو المركبات اآللية ســواء من االزدحـ
يحدث على الطرقات أو من خالل ركون هذه المركبات 

في األماكن غير المخصص لها . 
نتمنى السامة واألمن للجميع 

قد ينظر البعض الى أن اإلعالم األمني هو مجال 
يـــدور فلكه فــي مــجــال معين  متخصص ومــحــدد 
من مجاالت األمن والشرطة وقد يظهر هذا المجال 
فــي مرحلة مــن مــراحــل تــطــور الــحــيــاة االجتماعية 

والثقافية والفكرية واألمنية من هنا نرى أن اإلعالم 
األمــنــي هــو اداة فــعــالــة فــي مــواكــبــة هـــذه الــتــطــورات 
ــدور اإلعــــالم  ــ الــحــيــاتــيــة .. إن الــمــهــمــة االســـاســـيـــة لـ
األمــنــي اليقف عند تخصص معينا او محصورا 

الــقــضــايــا األمــنــيــة والــظــواهــر السلبية  فــي معالجة 
وهذا يعني بأن اإلعالم األمني يستجيب للتطورات 
الموضوعية إذا ما أحسن تنظيمه وتنسيقه ودعمه 
 . وقد يخطى من ينظر إلى أن اإلعالم 

ً
 وبشريا

ً
ماديا

األمــنــي اليــواكــب الــمــراحــل والــتــطــورات، بــل العكس 
مــن ذلــك بــأن دور اإلعـــالم األمــنــي دور فاعل ومهم 
وهو بالغ األهمية في عملية إنضاج وإغناء الحياة 

االجتماعية والفكرية واألمنية ..  
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لقاء العدد

س. أستاذة شريهان تضطلع 
أقــســام شــــؤون الـــمـــرأة بــمــديــريــات 
األمــــــــن بــــمــــهــــام عــــــــدة، كــــمــــا تـــقـــدم 
خدماتها للمنتسبات التابعات 
للمديرية، فما هي أبرز النشاطات 
الــتــي قــام بها قسم شـــؤون الــمــرأة 

بمديرية أمن الزاوية؟
أهــم نشاطات قسم شؤون  ج. من 
الــمــرأة بــمــديــريــة أمـــن الـــزاويـــة والــتــي تم 
المنصرم 2022  الــعــام  فــي  الــقــيــام بها 
أنه قد تم تشكيل لجنة كلفت بالوقوف 
على المشاكل والصعوبات التي تواجه 
منتسبات مديرية أمن الزاوية ومتابعة 
أوضــاعــهــن بشكل عــام داخـــل وخــارج 
ــم حــصــر  ــ ــات دوامــــــهــــــن، كـــمـــا تـ ــ ــاعـ ــ سـ
الـــخـــاص بمتابعة  وتــعــبــئــة االســتــبــيــان 
الــوزارة  المختلفة لمنتسبات  األوضــاع 
من ضابطات وضابطات صف وأفراد 
وموظفات مدنيات والذي قام بتعميمه 

مكتب شؤون المرأة بوزارة الداخلية. 
 إقامة احتفالية 

ً
من نشاطاتنا أيضا

خاصة باليوم الوطني للمرأة، حيث تم 
العديد من  إلقاء  خالل هذه االحتفالية 
الكلمات، وتكريم عــدد من الضابطات 
ــــمــــوظــــفــــيــــن  ــات الـــــصـــــف وال ــ ــطــ ــ ــ ــاب ــ وضــ
الزاوية وعدد  والموظفات بمديرية أمن 
من الضيوف ومن المسؤولين بالزاوية، 
 بــالــتــعــاون مــع الــهــالل 

ً
كــمــا قمنا أيــضــا

للقيام بمساعدة  الــزاويــة  فــرع  األحــمــر 
الــضــابــطــات وضــابــطــات الصف  بعض 
والموظفين والموظفات وبعض األسر. 

ــتـــوى الـــمـــشـــاركـــة مــع  ــلــــى مـــسـ وعــ
مــكــونــات الـــــــوزارة الــمــخــتــلــفــة شــاركــت 
ــمــرأة  بــصــفــتــي رئــيــس قــســم شــــؤون ال
ــدد مــن  ــ ــة فــــي عـ ــ ــزاويـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــديـــريـــة أمـ

االجتماعات والندوات وورش العمل. 

س- أستاذة شريهان حدثينا 
عـــن أهــــم الــتــطــلــعــات الــتــي يسعى 

القسم لتحقيقها في عام 2٠2٣.
لـــتـــقـــديـــم  ــن  ــ ــديـ ــ ــاهـ ــ نــــســــعــــى جـ ج- 
الــمــديــريــة  لــصــالــح منتسبات  األفــضــل 
ــن ضــمــن  ــي مــ ــتــ ــ وفـــــق خـــطـــة عـــمـــل، وال
مـــجـــاالت  فــــي  ــة دورات  ــامــ إقــ ــا  ــنـــودهـ بـ
مختلفة تخص المرأة من ناحية الخبرة 
األمــنــيــة، كــمــا نــجــهــز لــســلــة رمــضــانــيــة 

ألصحاب الدخل المحدود. 
ــــدى تـــأثـــيـــرات بــيــئــة  س- مــــا مـ

الــعــمــل والـــتـــجـــهـــيـــزات الــمــخــتــلــفــة 
على مستوى األداء؟ 

 فإن الوضع العام للقسم 
ً
ج- إجماال

ــدا، وأكـــثـــر  ــ ــيـــدة جــ وبـــيـــئـــة الـــعـــمـــل بــــه جـ
احتياجاتنا متوفرة، لتسهيل العمل. 

س- حدثينا عن مدى تواصل 
واستجابة السيد مدير األمــن مع 

القسم فيما يخص العمل. 
ــإن هــنــاك  ــ ــه فــ ــلــ ــ ج- بـــفـــضـــل مــــن ال
 ومتابعة دائمين بالقسم من 

ً
اهتماما

قــبــل الــســيــد مــديــر األمـــــن، واســتــجــابــة 
واضـــحـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر بعض 
ــات، وفـــــــي الـــمـــجـــمـــل فــــإن  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
التواصل والتعامالت بين السيد مدير 

األمن ورئاسة القسم ممتازة. 
س- أستاذة شريهان هل هناك 
اتـــصـــال وتـــواصـــل مــســتــمــريــن مع 

مــكــتــب شــــؤون الـــمـــرأة فـــي ديــــوان 
وزارة الداخلية؟ 

ــم عــلــى  ــقـــسـ ــن فــــي الـ ــحـ ــم نـ ــعـ ج- نـ
ــمـــريـــن مــع  ــتـ تـــــواصـــــل واتــــــصــــــال مـــسـ
ــرأة بـــــالـــــوزارة، في  ــمــ ــ مــكــتــب شـــــؤون ال
كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
لــمــنــتــســبــات الـــمـــديـــريـــة، ويــتــجــلــى هــذا 
فــي االجتماعات والــمــراســالت وتعبئة 
الــنــمــاذج واالســتــبــيــانــات، وفـــي إجـــراء 
ــي الــمــنــاشــط  الــــزيــــارات والـــمـــشـــاركـــة فـ
أن هــنــاك تنسيق دائــم  المختلفة، كما 
بــيــن قــســمــنــا ومــكــتــب شـــــؤون الـــمـــرأة 

بخصوص منتسبات المديرية. 
الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة  س- ضــــــــمــــــــن 
لـــوزارة الداخلية هل  المجتمعية 
هناك عملية تواصل مع الجهات 

العامة في مدينة الزاوية؟ 
ج- نعم هناك تواصل بيننا وبين 
بــعــض الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
مدينة الزاوية، ولدينا خالل هذه السنة 
لتنظيم حــمــالت توعية  2023 خــطــط 
بــمــديــريــة  الــداخــلــيــة  لــمــنــتــســبــات وزارة 
ــعـــض هــــذه الــحــمــالت  ــة، َوبـ ــ ــزاويـ ــ أمــــن الـ
ستشمل المدارس وستكون الشريحة 

المستهدفة هي المعلمات. 
س- أســتــاذة شــريــهــان زريمق 
رئيس قسم شؤون المرأة بمديرية 
أمن الزاوية المجال مفتوح أمامك 

من أجل كلمة أخيرة.. 
ج- من منبركم هذا أحب أن أتقدم 
بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر واالحـــتـــرام 
ــــؤون الـــمـــرأة  ــا رئـــيـــس قــســم شـ مــنــي أنــ
ـــــل مــن 

ُ
بـــمـــديـــريـــة أمـــــن الـــــزاويـــــة إلـــــى ك

ساعدنا في تنفيذ مهامنا ونشاطاتنا 
السنوية وعلى رأسهم السيد مدير أمن 
الزاوية لواء/ علي خليفة الالفي الذي لم 
يدخر ُجهًدا في تذليل أغلب الصعوبات 
التي واجهتنا في عملنا، وهــو يسعى 
لمساعدتنا بشكل دائــم لتحقيق كافة 
الـــواقـــع، وتــوفــيــر  تطلعاتنا عــلــى أرض 
لــنــا، كــمــا ال أنسى  بيئة عــمــل مناسبة 
اإلدارات واألقــســام والمكاتب بمديرية 
ــة رؤســــــاًء وعــامــلــيــن، فهم  ــزاويــ ــ أمــــن ال
ــا 

ً
ــدوام، وأيــض ــ مــتــعــاونــون معنا عــلــى الـ

هناك شخصيات عامة قد ال يسعفني 
الوقت لذكرها فكل االمتنان لهم ولكم 

على رحابة صدركم في هذا اللقاء . 

 األستاذة. شريهان العجيلي زريمق/ رئيس قسم شؤون المرأة بمديرية أمن الزاوية لصحيفة الميزان

     تسعى وزارة الداخلية جــاهــدة مــن أجــل الدفع 
بالمرأة العاملة بها لتقلد المهام والمناصب المناسبة، 
والتي تسهم في تحقيق االستراتيجية األمنية للوزارة، 
ــن الــمــشــاكــل  ــاد الـــحـــلـــول لـــعـــدد مـ ــعـــون اليـــجـ وتـــقـــديـــم الـ
والصعوبات التي تتعرض لها المنتسبات أثناء العمل، 
كذلك تدعيم مــهــارات المنتسبات وتطويرها والعمل 

ــن قـــدراتـــهـــن.. وضـــمـــن اهـــتـــمـــام صحيفة  ــع مـ ــرفـ عــلــى الـ
الميزان بتسليط الضوء على األدوار المختلفة المنوطة 
بالمرأة العاملة بالوزارة كان لنا هذا اللقاء الصحفي مع 
رئيس قسم شؤون المرأة بمديرية أمن الزاوية األستاذة. 

شريهان العجيلي زريمق. 

ــم أفــضــل  ــدي ــق ــت ــرأة ســعــي دائـــــم ل ــ ــم ــ قــســم شـــــؤون ال

ــة ــزاويـ ــن الـ ــ ــح مــنــتــســبــات مــديــريــة أم ــصــال الـــخـــدمـــات ل

أجرى اللقاء د. زهرة بن عطية

لدينا  خطة عمل 
خالل هذا العام 

لتنظيم حمالت 
توعية داخل 

المدارس 
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المخدرات ضياع محقق .. المخدرات ضياع محقق .. 

وهالك مؤكدوهالك مؤكد

 يكتبها / عميد أبو مدين الخالقي 

مـــــا الـــــــــذي يـــحـــتـــاجـــه اإلعــــــــــالم األمـــــنـــــي ؟ 
هناك الكثير من المتخصصيين الذين يرون 
 في مجال الوقاية من 

ً
 رئيسيا

ً
اإلعالم األمني عامال

الجريمة بينما يــرى اخــريــن عكس ذلــك معتبرين 
أن اإلجـــرام، هو نتيجة حتمية لتفاعل عــدة عوامل 
داخل المجتمع وإفراز من إفرازات انحراف السلوك 

اإلنساني في أي مجتمع.
وعلى أي حــال يظل اإلعــالم األمني من ضمن 
األسلحة الفعالة لمواجهة الجريمة طالما كان هناك 
مجتمع يــســاعــد فـــي هـــذه الــمــواجــهــة ســــواء داخـــل 
الــعــائــلــة والــحــرص عــلــى مــراقــبــة ســلــوك أفـــرادهـــا أو 
باتخاذ إجــراءات احترازية مطلوبة في عالم أصبح 
مــتــعــولــم يعتمد عــلــى وســائــط تــواصــل اجتماعية 
وتــقــنــيــات كــبــيــرة يمكن أن تــقــدم خــدمــات مختلفة 
ولو بشكل غير مباشر للمجرمين الذين يبتكرون 
أســالــيــب جـــديـــدة فـــي إجــرامــهــم أو الـــذيـــن يبحثون 
عــن شــهــرة تشهرهم ، ولــهــذا على اإلعـــالم األمني 
 بمتابعة ورصــد ما 

ً
والعاملين فيه االهتمام كثيرا

تنشره وسائط التواصل االجتماعي والعمل على 
معرفة المستجدات والمتغيرات في أساليب ارتكاب 
الــجــريــمــة لــلــتــعــريــف بــهــا والــتــحــذيــر مــنــهــا وإعــــداد 
استراتيجية إعــالمــيــة واضــحــة تنطلق مــن شعار 
)ال تحجب إال ما يجب عليك ان تحجبه( وليس من 

شعار )ال تقل إال ما يجب عليك أن تقوله(.
 على مــا سبق يجب تحديد نقاط 

ً
وتــأســيــســا

الــتــالقــي والــتــبــايــن بــيــن عــمــل الــمــكــونــات الشرطية 
واإلعــالم فيما يخص أداء الوظيفة االجتماعية في 
توعية وتوجيه الرأي العام خاصة أن عمل الشرطة 
ودور اإلعالم أصبح متالزما ويربطهما خيط رفيع 
 لوحدة الرسالة 

ً
يجب الحرص على عدم قطعه نظرا

التي يؤديها كل قطاع، ومن ثم توحيد كل الجهود 
لــتــأســيــس مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــامــل اإلعــالمــي 
 في المجتمع، 

ً
مع قضايا العنف والجريمة عموما

وتحديد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة 
ــي، وكــذلــك الــتــوعــيــة الالحقة  ــرامـ لــوقــوع الــفــعــل اإلجـ

التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم المرتكبة 
وبحتمية التعاون من أجل التصدي لها.

إعـــداد االستراتيجية اإلعالمية ليس بالشيء 
الصعب حيث ال يــوجــد اشــتــراطــات بــوضــع قانون 
أو ميثاق مكتوب حتى يتسنى لها التطبيق على 
أرض الواقع، وإنما يكفي أن تتوفر لها قناعة مسبقة 
واستعداد جماعي من اإلعـــالم ومكونات الشرطة 
 مــن وحـــدة األهـــداف 

ً
انــطــالقــا على العمل المشترك 

واالستشعار المشترك بمخاطر الجريمة خاصة 
المستجدة التي تهدد استقرار المجتمع.

هــذه القناعة وهــذا االستعداد المشترك يمكن 
ان يــصــاغ فــي مــذكــرة تــفــاهــم أو مــن خـــالل لــقــاءات 
مشتركة أو خطة واحدة تسند فيها قضايا اإلعالم 
إلـــى رجــال  األمــنــي أو التغطية اإلعــالمــيــة للجريمة 
 أو إلى رجال إعالم مؤهلين 

ً
شرطة مؤهلين إعالميا

ــــى أهــمــيــة وجــــود اســتــراتــيــجــيــة   وبـــالـــعـــودة إل
ً
أمــنــيــا

المراقبة نؤكد عى ضرورة التفكير في آليات عملها 
والــحــرص على سرية معلوماتها وضمان سهولة 
تــمــريــرهــا، فــمــســارعــة مــكــونــات شــرطــيــة بتمرير 
المعلومة إلــى وسائل اإلعــالم ســوف يحقق أهــداف 
كثير أولــهــا دعــم مصداقيتها أمـــام أفـــراد المجتمع 
الــذيــن سيعرفون األخــبــار األمنية فــي حينها ومن 
مصدرها الرسمي مما يجعلهم حريصين على 
متابعة البرامج اإلعالمية األمنية واالبتعاد عن أية 

أخبار أخرى غير صحيحة.
ــتـــي تــســتــهــدف تــوعــيــة  ــة الـ ــيـ ــالمـ ــة اإلعـ ــالـ ــرسـ الـ
الــمــواطــن وتعرفه بالجهد األمــنــي ينبغي ان تكون 
 وفي ابراز دور مكونات 

ً
في خدمة المجتمع عموما

الشرطة بشكل خاص ، ويجب أن تكون لها أهداف 
مــرجــوة تحقق بــث الطمأنينة واألمــــان ووضـــع حد 
لإلشاعات المغرضة التي تنشرها بعض وسائط 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــمــجــرد حـــدوث جــريــمــة مــا، 
ــار مغلوطة  ــبـ ــات وأخـ ــاعـ حــيــث تــابــعــنــا أن عــــدة إشـ
الــتــواصــل االجتماعي تعطي  تنتشر عبر وســائــط 

 قد 
ً
 مغلوطا

ً
 أخطر ووصفا

ً
للفعل اإلجرامي أبعادا

ــارة نـــوع مــن الــخــوف والــشــعــور بعدم  يـــؤدي إلـــى إثــ
االستقرار عند المواطن.

ــتــنــويــه بــنــشــاط  وفــــي هــــذا الـــصـــدد البــــد مـــن ال
مكتب شـــؤون اإلعــــالم بــــإدارة الــعــالقــات والــتــعــاون 
ــة فــــي مـــكـــونـــات وزارة  ــيـ وبــقــيــة الــمــكــاتــب اإلعـــالمـ
الــداخــلــيــة ومــديــريــات األمـــن الــتــي دأبـــت على تعميم 
الحقائق لتوضيح ظـــروف ومــالبــســات الكثير من 
األحداث األمنية والجرائم ونشر التوعية للمواطنين 
لــتــحــذيــرهــم مـــن الـــوقـــوع ضــحــايــا لــبــعــض األفــعــال 
االحــتــيــالــيــة ومـــع ذلـــك يتعين عــلــى وســائــل اإلعـــالم 
ــوب احـــتـــرام الــهــدف من  األمــنــي الــحــرص عــلــى وجــ
هذه التنبيهات أو اإلرشـــادات أو التبليغات وخلفية 
تعميمها، بحيث ال يــجــب افــراغــهــا مــن محتواها 
أو إعـــادة صياغتها بنوع من اإلثـــارة وإنما بكتابة 
بسيطة توصل الخبر إلى المواطن على نحو يحقق 
المصلحة الجماعية، ولعل التغطيات ونشر أخبار 
ضبط المجرمين وإبراز الجهود األمنية في الوسائل 
اإلعالمية ووسائط التواصل االجتماعي خير دليل 
على الــدور الكبير الــذي يقدم به اإلعــالم األمني في 

 ضد الجريمة.
ً
تحصين المواطن فكريا

ــذا الـــعـــدد بــالــتــأكــيــد  ــذا الـــجـــزء فـــي هــ ونــخــتــم هــ
على المعالجة اإلعالمية للكوارث والقضايا الهامة 
في المجتمع ، باإلضافة إلــى أن اإلرشـــاد والتوعية 
الــداخــلــيــة بمفردها لكنها  ليس حــكــرا على وزارة 
رسالة ومسؤولية جماعية على مؤسسات الدولة 
ومنظمات المجتمع المدني دعمها ومساندة دور 
رجال الشرطة في المحافظة عى األمن واالستقرار، 
وفي المقابل يتعين على مكونات الشرطة دعم عمل 
مكاتب اإلعــالم األمني لتفعيل نشاطها وتواصلها 

مع المواطنين.

سنتابع الحديث في العدد القادم

ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــع اإلحـ ــ ــال ــطــ ــن يــ ــ مــ
الــتــي تــصــدر عــن جــهــاز مــكــافــحــة الــمــخــدرات 
 حجم الجهود 

ً
والمؤثرات العقلية يــدرك جيدا

الكبيرة التي يبذلها الجهاز في مكافحة هذه 
 مــســتــويــات 

ً
ــا اآلفـــــة الــخــطــيــرة ويــتــلــمــس أيـــضـ

الــمــؤثــرات العقلية ســواء  الـــذي تشكله  الخطر 
ــن والنسيج  الــعــامــة أو على األمـ على الصحة 
ــادي كــــكــــل، فــضــبــط  ــ ــــصـ ــتـ ــ االجـــتـــمـــاعـــي واالقـ
الكميات الــمــأهــولــة مــن الــمــخــدرات والــمــؤثــرات 
العقلية يؤكد بجالء إن خطرها موجود ودائم 
ويبرهن في المقابل مدى الحاجة إلى استمرار 
مكافحتها وليس من باب اإلسراف في المبالغة 
الـــمـــخـــدرات والــمــؤثــرات  إذا قــلــنــا أن مــكــافــحــة 
العقلية أضــحــت الــيــوم فــي مــقــدمــة الــهــواجــس 
األمنية التي يجب أن تحظى باألهمية واألولوية 
والجاهزية الدائمة، فالمؤسسة األمنية تدرك 
 كانت 

ً
 أن استهالك األقراص المخدرة أيا

ً
جيدا

الــحــاالت في  طبيعتها يتسبب فــي كثير مــن 
انحرافات سلوكية خطيرة ينجم عنها ارتكاب 
جرائم وأفعال عدائية ، بل أن الدراسات األمنية 
للدوافع المفرزة للجريمة كشفت أن األقراص 
ــواء التركيبية منها أو الطبية  الــمــهــلــوســة ســ

مسؤولة عن جرائم كثيرة.
ومـــن الــمــخــاطــر األخــــرى مــحــاولــة تهريب 
الــمــخــدرات والـــمـــؤثـــرات العقلية عــبــر المنافذ 
الحدودية حيث لوحظ ارتفاع مضطرد في عدد 
 وجود تطور الفت 

ً
الضبطيات ، ولوحط أيضا

الــمــؤثــرات العقلية  فــي مسالك وطـــرق تهريب 
وفي آليات إخفاء الشحنات المهربة مما يزيد 
الــتــحــديــات والــتــهــديــدات المرتبطة  مـــن حــجــم 

 بخطورة هذه اآلفة.
ً
بالظاهرة واقتناعا

 كــذلــك لــلــتــهــديــدات والــتــحــديــات 
ً
 وإدراكــــــــا

ــهــا بـــالدنـــا يمكن  الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــعــرض ل
اعــتــمــاد مــقــاربــة مندمجة ومــتــعــددة الــمــحــاور، 
ــــر والـــمـــكـــافـــحـــة  ــــزجـ ــــات الـ ــيـ ــ ــا تــكــثــيــف آلـ ــ ــهـ ــ أولـ
ــراك كــل الجهات األمنية لمراقبة مسالك  وإشـ
الــتــرويــج والعمل وفــق خطة  التهريب وأمــاكــن 
أمنية محكمة لمواجهة المتاجرين وشبكات 

التهريب.
كما ان دعم التخصص ودعم فرق مكافحة 
الـــمـــخـــدرات بــالــتــجــهــيــزات الــتــقــنــيــة الــمــتــطــورة 

 في مكافحة المخدرات.
ً
سيشكل فارقا

وثاني محاور المقاربة يجب ان يتمثل في 
التوعية واإلرشــاد وتحصين الشباب والطلبة 
داخل المدارس والجامعات ، واالستعانة بمنابر 
المساجد لتوعية أولياء األمور وأهمية تعريفهم 
بمسؤلياتهم الدينية والوطنية واالجتماعية في 
حماية أبنائهم من أخطار الوقوع في المخدرات 

والمؤثرات العقلية.
ــالـــث فــي  ــثـ ــمـــحـــور الـ ويـــمـــكـــن ان يـــكـــون الـ
ــرق مــشــتــركــة بين  ــمــقــاربــة تــشــكــيــل فــ ــذه ال هــ
جهاز مكافحة المخدرات والــمــؤثــرات العقلية 
ومؤسسات المجتمع لوضع اجراءات احترازية 
 للوقاية 

ً
 أساسيا

ً
وبرنامج توعوية يكون مدخال

من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
الثالث فــي هذه  ويمكن أن يكون المحور 
الــمــقــارنــة تشكيل فـــرق مشتركة بــيــن جهاز 
ــمـــخـــدرات ومـــؤســـســـات المجتمع  الـ مــكــافــحــة 
ــراءات احــتــرازيــة وبــرنــامــج توعوية  ــ لــوضــع إجـ
ــلــوقــايــة مـــن خطر   ل

ً
ــا  أســـاســـيـ

ً
يـــكـــون مـــدخـــال

المخدرات والموثرات العقلية.

ــتــــواصــــل  ــ أضــــحــــت وســـــائـــــل ال
االجــــتــــمــــاعــــي بــــــوابــــــات مـــفـــتـــوحـــة 
المخدرة  المواد  النتشار وتسريب 

الخاضعة للمراقبة الدولية.

ــــغــــرامــــات  ــة ال ــمـ ــيـ الـــــرفـــــع مـــــن قـ
المرورية وتفعيل تنفيذها سيحد 
المنحرفة لبعض  السلوكيات  مــن 

السائقين في الطرقات العامة.

المضللة  االشــاعــات واألخــبــار 
ــى مـــنـــصـــات  ــ ــلـ ــ ــر عـ ــتــــشــ ــنــ الــــــتــــــي تــ
التواصل االجتماعي تصنف اليوم 
التي  الهجمات السيبرانية  ضمن 
تستهدف استقرار الدول بل هناك 
الحروب   جديد من 

ً
من يراها نوعا

النمطية أو غير التقليدية.

المخدرات .. مشكلة دائمة !
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