حرب مستمرة على هذه اآلفة

د .جمعان ر�شيد بن رقو�ش

االفتتاحية

املخ��درات اآف��ة عاملية ،تقف وراءها ع�ضابات اإجرامية ،ت�ض��تهدف احل�ضارة والفكر والثقافة
والقت�
والقت�ضاد وقتل اإرادة ال�ض��باب ومنعهم بالقوة من الإ�ض��هام يف حركة التنمية والبناء ...ومل
ي�ي�ضض��لم م��ن خطر ه��ذا الوباء اأي جمتمع يف هذا الكون ،ومل تنجُ من��ه اأية اأمة فى بقاع الأر�ض
ما دعى الأمم املتحدة اإلى تخ�ضي�ض يوم عاملي ملكافحة املخدرات يحتفى به يف ال�ضاد�ض
والع�ض��رين م��ن يوني��و اجل��اري ،بع��د اأن اأدركت خط��ر هذا ال�ض��اح ،الذى ل يق��ل �ضرر ًا
عن اأي �ض��اح تدمريي ي�ضتخدمه الإرهابيون .فاملخدرات تقتل اإرادة الإن�ضان وفكره،
وعندها مل يبق له اأي �ضيء يعطيه لأ�ضرته ووطنه ،في�ضبح عالة على غريه.
ولع��ل اأجن��ح ع��اج له��ذا الوب��اء ه��و الع��اج الوقائ��ى املتمث��ل ف��ى تفعي��ل اأدوار
املوؤ�ض�ض��ات املعني��ة ،باعتبارها احل�ضن املنيع يف ع��امل تتقاذفه الأمواج ،وتع�ضف
ب��ه ري��اح التغيري والتدمري .واأ�ض��ري هن��ا اإلى اأهمية احلم��ات التوعوي��ة املكثفة التى
تتزامن مع حلول اإجازات ال�ضيف هذه اليام ،حيث يكرث ال�ض��فر اإلى دول تتف�ض��ى فيها
الأمرا�ض وتكرث فيها اجلرائم .وهنا ل بد من الرتكيز على اأهمية ودور ال�ض��ياحة فى بادنا،
التى اأنعم اهلل تعالى عليها ب� ياحة
ب�ضياحة عز وجودها يف كثري من دول العامل ،ععاوة على متتعها باأمن م�ضتتب ًا ي�ضرب به املثل.
ومع احتفالتنا املتجددة بهذه املنا�ضبة يتجدد تاأكيدنا على حماربة هذه الآفة ،و تتجدد اآمال وتتطلعات ال�ضعوب واحلكومات
يف الق�ض��اء عليه��ا ،حي��ث اأحلق��ت اله��اك باملايني من �ض��باب العامل ،وذل��ك اأمر يدعو ال��ى م�ضاعفة اجله��ود التي تبذل
عل��ى خمتل��ف امل�ض��تويات الوطنية والإقليمية والدولي��ة ،وهي جهود تفر�ضها حتمية املواجهة امل�ض��تمرة ب��ني اأجهزة مكافحة
املخدرات يف العامل وبني املهربني واملروجني الذين يبذلون كل جهودهم لقتل الإرادة لدى مئات املايني من الأبرياء.
اإن ال�ضراع بني اأعداء الإن�ض��انية واملروجني لهذه الآفة وبني رجال املكافحة ،ومعهم كل الأجهزة الأمنية واملواطنني� ،ضراع ل
يتوقف ،لأنه حرب بني اخلري وال�ض��ر وذلك ،اأمر يفر�ض على كل مواطن الإ�ض��هام الفعلى فى هذه املواجهة ،لأن كل مواطن هو
رجل اأمن ،وتلك حقيقة اأكدها واأو�ضى بها وحث عليها املغفور له باإذن اهلل �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز.
ان احلرب على هذه الآفة حرب ل هوادة فيها ،لأنها حرب �ضد اأعداء الإن�ض��انية الذين ي�ض��تهدفون وقف عملية التنمية
والتق��دم م��ن خ��ال تدمري الإرادة والعقول وهو تدمري مل يعد مق�ضور ًا على ال�ض��باب الذين هم �ض��واعد البناء والنماء،
لكنه امتد اإلى كثري من املجتمعات ليطول باأيديه الآثمة براءة الأطفال الذين هم جيل الغد الواعد.
ولق��د حر�ض��ت الدول العربية ويف مقدمتها اململكة العربية ال�ض��عودية على الوق��وف بحزم واإرادة وعزمية �ضلبة ملواجهة
ه��ذا اخلط��ر فاعتمدت القوانني الرادعة النابعة من ال�ض��ريعة الإ�ض��امية ،واعتمدت الإ�ض��رتاتيجيات واخلطط الأمنية
الكفيلة مبواجهة هذه الآفة ،فاأ�ضبحت اململكة مث ًا يحتدى .
و ق��د اأول��ت جامع��ة نايف العربي��ة للعلوم الأمنية اهتمام ًا كبري ًا جعله��ا �ضاحبة الريادة والتفوق يف مواجه��ة املخدرات وغريها من
الآف��ات الجتماعي��ة التي ت�ض��كل خط��ر ًا على اأمننا العربي� ،ض��واء من خال تدريبها لع�ض��رات الآلف من رجال الأم��ن العرب  ،اأو
م��ن خ��ال م��ا تقدمه ع��ر براجمها العلمية ال�ض��نوية التي يعتمدها جمل���ض وزراء الداخلي��ة العرب كذلك اإنتاجه��ا العلمي الغزير
ممث � ًا ومئ��ات الكت��ب الت��ي كان له��ا دورها الفاعل يف اإث��راء املكتبة العربي��ة ،اإ�ضافة اإلى مئات من ر�ض��ائل الدكتوراة واملاج�ض��تري
والدبل��وم ،ومئ��ات الأبح��اث الت��ي تناول��ت مواجه��ة ه��ذه الآفة ،ما جعله��ا متاألقة بف�ض��ل اهلل اأولً ،ث��م الدعم املتوا�ض��ل من خادم
احلرمني ال�ضريفني وبتوجيه م�ضتمر من �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض
الوزراء ووزير الداخلية رئي�ض املجل�ض الأعلى لهذه اجلامعة واخوانه ا�ضحاب ال�ضمو واملعايل وزراء الداخلية العرب.
واأود به��ذه املنا�ض��بة اأن اأ�ض��يد ب��الدوار املتكاملة بني ادارة مكافحة املخدرات وحر���ض احلدود واجلم��ارك واملنافذ الرية واجلوية
والبحرية فاإلى هوؤلء الرجال فى هذه الأجهزة وخمتلف الأجهزة الأمنية كل التقدير والعرفان وهم يواجهون اأعداء الإن�ضانية ..

