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اجتماعية

مجلـــة إلكترونية شهرية تصدرها دائرة الخدمات االجتماعية -نوفمبر 2020

الخط الساخن ..بوابة إلسعـــاد األطفـــــــــال
وحماية فاقدي الرعاية االجتماعية
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الخط المجاني
البريد اإللكتروني:
callcenter@sssd.shj.ae
الواتساب ،97165015995
أخصائيو الضبطية القضائية

والتدخل

الفئات التي يتم اإلبالغ عنها:

فريق العمل

األطفال ،وكبار السن والمرأة المعنفة

قنوات التواصل

وذوي اإلعاقة ،والمرضى النفسيون،
وكافة فاقدي الرعاية االجتماعية

الفئات

1

الهيئة التحريرية
المشرف العام

�سعادة �أحمد �إبراهيم امليل
رئيس التحرير

مها من�صور �آل علي
هيئة التحرير

خولة عبداهلل �آل علي
حممد الب�شري الدودو
ح�صة بن دروي�ش �آل علي
رمي عي�سى املازمي
عائ�شة �سويدان
اإلخراج الفني

حممد الب�شري الدودو

الرؤية:

نحو جمتمع يتمتع بالرفاهية والأمن واال�ستقرار
الأ�سري واالحتواء االجتماعي
الرسالة:

تقدمي خدمات اجتماعية عالجية ووقائية و�إمنائية يف جمال ال�ضمان والرعاية واحلماية والت�أهيل
للأفراد والأ�سر واملجموعات من ذوي الظروف االجتماعية اخلا�صة ودرا�سة امل�شكالت االجتماعية
اليجاد احللول ودعم اتخاذ القرار ا�سهاما يف عملية التنمية امل�ستدامة ملجتمع ال�شارقة

media@sssd.shj.ae / 065015144

2

3

أخبـــــــــار
رئيسية

«الشؤون الصحية بالمجلس االستشاري» تطلع على خدمات «اجتماعية الشارقة»
خالل األزمة الصحية لـ»كورونا»

خدمة للمجتمع

فخر واعتزاز

واستهل سعادة أحمد الميل مدير الدائرة ،اللقاء

ومن جانبه؛ ثمن الدكتور عبد الله موسى البلوشي

بكلمة ترحيبية ،وأعرب خاللها عن سعادته بهذه

رئيس اللجنة؛ هذا اللقاء الذي يهدف إلى التعرف

الزيارة التي قامت بها اللجنة لالطالع على خدمات
ً
الدائرة ،مشيدا بأن مثل هذه اللقاءات تسهم

عن قرب بالمنجزات والخدمات النوعية التي حققتها
ً
الدائرة خالل الفترة الصحية الحرجة؛ مشيدا بجهود
ً
الدائرة خالل هذه الفترة رغم صعوبة الظرف؛ مؤكدا

الحكومية ،وال سيما أن اللجنة من اللجان الناجحة

كلنا فخر بما تقوم به دائرة الخدمات االجتماعية من

في اعمالها وجهودها بالمجلس االستشاري

ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

الموقر.

بن محمد القاسمي ،التي وضعها لضمان الحياة

وخالل اللقاء تم عرض آليات العمل في الدائرة

العامة للمجلس.

وأكد الميل ،حرص الدائرة على تعزيز شراكتها مع

خالل فترة الجائحة والتي ارتكز ضمن ثالث محاور؛

وكان في استقبال الوفد الزائر؛ سعادة أحمد

كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بمجاالت خدمة

الكريمة للمجتمع.
ً
وأشاد بجهود الدائرة التي ظهرت جليا في تنفيذ

الخدمات المقدمة عن بعد ،والمبادرات ،واآلليات

إبراهيم الميل مدير الدائرة ،وبحضور مريم القطري

المجتمع وتحقيق رسالتها التي تواكب الرؤى

واإلجراءات الصحية المتبعة للحفاظ على صحة

المدير التنفيذي لشؤون الرعاية والحماية ،وخلود

والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ

الخطط البناءة الستمرارية االعمال خالل فترة
ً
الجائحة ،موضحا أن الزيارة جاءت من أجل تقديم

متعاملي وموظفي الدائرة؛ كما عرضت الدائرة

النعيمي المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع،

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس

أهم التحديات التي واجهتها والحلول التي

وعلياء الزعابي المدير التنفيذي لشؤون الضمان

األعلى حاكم الشارقة ومتابعة حثيثة من سمو

استقبلت دائرة الخدمات االجتماعية في مقرها وضم الوفد الزائر برئاسة سعادة الدكتور عبدالله
ً
لجنة
من
وفدا
بمنطقة الدفين في الشارقة،
موسى البلوشي رئيس اللجنة ،وبحضور كال من
الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية سعادة موزة مطر بن دلموك الكتبي مقررة
في المجلس االستشاري إلمارة الشارقة؛
اللجنة وسعادة دغيش راشد الكتبي وسعادة
وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين
عبيد محمد العضب الحمودي وسعادة سيف
الجهات الحكومية ،واالطالع على جهود الدائرة
محمد بن رويجده الكتبي وسعادة عسيرة بطي
من الخدمات المقدمة لمختلف أفراد المجتمع
القايدي بجانب حضور سيف سالم الكتبي أمين
خالل فترة األزمة الصحية لجائحة فيروس كورونا
سر اللجنة واإلعالمي ٍإسالم الشيوي من األمانة
كوفيد .19

اتخذتها حتى ال تتأثر بالخدمات المقدمة لفئات
المجتمع.
4

االجتماعي.

بشكل مباشر في تعزيز الروابط بين مختلف الجهات

الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد ونائب
حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

الشكر لفريق العمل في الدائرة بما يقوم به من
أعمال جليلة ،فضالً عن توثيق الشراكة والتعاون
مع المجلس االستشاري

إليصال ما يمس

المواطن وما يعين صانع القرار بما فيه مواصلة

التميز والريادة في خدمة المجتمع.
5

أخبار

رئيسية

بالتعاون بين هيئة الشارقة للكتاب و»اجتماعية الشارقة»

ً
( )211متطوعا يعززون اإلجراءات الصحية
بمعرض الشارقة الدولي للكتاب
بالتعاون مع هيئة الشـارقة للكتاب؛ استقطب

المتطوعين الراغبين في المشاركة في تنظيم

مركز الشارقة للتطوع التابع لدائرة الخدمات
ً
االجتماعية في الشارقة؛ أكثر من  200متطوعا

وتطبيق اإلجراءات االحترازية و التباعد الجسدي
ّ
ّ
بين مرتادي وزوار المعرض من عشاق الكتاب

للمشاركة في تنظيم الدورة الـ 39من معرض

للوصول إلى عناوينهم المفضلة وزيارة دور النشر
ً
التي تواجدت طيلة أيام الحدث ،وذلك حفاظا على

«العالم يقرأ من الشارقة» ،والذي استمر خالل

صحة الجمهور وضمان توفير البيئة اآلمنة لهم،

الفترة من  4وحتى  14نوفمبر الجاري ،في مركز

من خالل تطبيق اإلرشادات واإلجراءات الوقائية
ً
والتوعية المستمرة ،تماشيا مع جهود الدولة

وطرح مركز الشارقة للتطوع الفرصة التطوعية

في اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية للوقاية من

التي أطلقتها هيئة الشـارقة للكتاب؛ الستقطاب

فيروس كورونا المستجد (كوفيد.)-19

الشارقة الدولي للكتاب الذي يأتي تحت شعار

إكسبو الشارقة.

6

7

أخبـــــــــار
رئيسية

«الخط الساخن» تم اعتماده كرقم مجاني

ً
 1152بالغــا لـ «نجدة الطفل» بالشــــــــــــــــــارقة خـــــــــــــــــــــالل  10أشهـــر

ً
يعد الخط الساخن الذي تم اعتماده أخيرا كرقم

ً
ً
استغالل األطفال ماديا أو تجاريا».

مجاني  800700موحد لتلقي البالغات وحماية

وقالت إن من أهم ما تم إنجازه منذ بدء جائحة

فاقدي الرعاية االجتماعية من مختلف فئات
ً
المجتمع ،استقبل  1152بالغا منذ بداية العام

كورونا بما يتعلق باألطفال ،توفير خدمات حماية
لهم للمتأثرين من وباء كورونا بفقدان العائل من

الجاري ،وحتى شهر أكتوبر الماضي ،انقسمت
ً
إلى بالغات عاجلة ،بلغت  84بالغا ،وبالغات غير
ً
عاجلة بلغت  1068بالغا.
ً
أن الخط بعد أن كان مخصصا لحماية األطفال منذ
ً
تأسيسه في العام  ،2007أصبح متاحا لخدمة

والتعامل مع المعتدي بضبط مخالفة أو إساءة

جميع الفئات من فاقدي الرعاية االجتماعية في

تجاه طفل وتعهد بالحماية أو تحويل البالغات

إطار استكمال منظومة الحماية والدعم من

للجهات األمنية.

خالل إيداعهم بمركز الحجر المؤقت التابع للدائرة،
وتأمين حقوقهم من خالل التحويل للعيادة

ما الخط الساخن

القانونية ،وتأمين حق التعليم لهم ،وتأمين حق
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العالج والصحة ،وحل عدد من الخالفات األسرية،

خالل توحيد القنوات الستقبال البالغات التي نص
عليها قانون فاقدي الرعاية االجتماعية ،والذي

قنوات الستقبال البالغات

أوكل مسؤوليتها لدائرة الخدمات االجتماعية

أوضحت مدير إدارة حماية الطفل وفاقدي

في الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية

الرعاية االجتماعية بدائرة الخدمات االجتماعية

الشرطية

بالشارقة أمينة الرفاعي ،أن لنجدة الطفل قنوات

المختصة،

المتمثلة

في

الجهات

والصحية والمحكمة وغيرها.

عدة الستقبال البالغات الخاصة بالطفل ،أهمها

وأفادت بأن الخط حقق منذ بداية العام الجاري

الخط المجاني  800700وعبر البريد اإللكتروني:

مجموعة األهداف التي تصب في مصلحة الطفل،

 ،callcenter@sssd.shj.aeأو عبر نظام (Chat

حيث تم االستجابة لكل البالغات بأنواعها الواردة
ُ
على الخط ورفع الخطر عن األطفال المساء

 )Botعبر منصة (واتس أب) عن طريق الرقم

إليهم ،بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء
وحتى في ظل الظروف الصعبة خالل أيام الحظر

الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل موزعين

بأزمة «كوفيد ،»-19مع اتباع جميع اإلجراءات

في إمارة الشارقة والمناطق التابعة لها.

االحترازية الالزمة.
ً
وتابعت« :يوجد لدى خط النجدة أيضا فرق عمل

ولفتت إلى وجود حاالت تم التعامل معها ليالً
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الخط المجاني
البريد اإللكتروني:
callcenter@sssd.shj.ae
الواتساب ،97165015995
أخصائيو الضبطية القضائية

الفئات التي يتم اإلبالغ عنها:
األطفال ،وكبار السن والمرأة المعنفة

فريق العمل

وذوي اإلعاقة ،والمرضى النفسيون،
وكافة فاقدي الرعاية االجتماعية

قنوات التواصل

بشكل عاجل وتدخل الخط لنجدة الطفل إلنقاذها

متخصصة للتعامل مع البالغات الواردة حول

وإنهاء معاناتها ،إذ يتم استقبال البالغات على
ً
مدار الساعة نهارا وليالً ،وتتم االستجابة من

والمشكالت التي تحيط بهم ،سواء كانت

خالل فريق التدخل العاجل خالل ساعة من ورود

جسدية أو جنسية أو عاطفية ،إضافة إلى

البالغ.

اإلساءات التي يتعرض لها األطفال أو المخاطر

8

 ،0097165015995مشيرة إلى أن خط البالغات
ً
يشرف عليه  32موظفا حاصلين على صفة
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االستجابة والتدخل

الفئات

9

11

10

التوعـــية

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل

والتثقيف

تنفيذ سلسلة من المحـــاضرات والـــورش التـــــوعوية
محاضرة حول الصحة النفسية والسلوكية
للطفل أثناء جائحة كوفيد

توعية المجتمع بمؤشرات حماية األطفال
من االعتداء والخطر

نظمت إدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الحكومية

والخاصة،

بأهمية

آلية

حماية

االجتماعية في الشارقة ،وبالتعاون مع األطفال ووقايتهم من كل أنواع الخطر
مستشفى السعودي األلماني في عجمان ،واألذى أو العنف األسري أو المخاطر الخارجية.
محاضرة

بعنوان

(كيفية

حماية

أطفالنا وتطرقت المحاضرة التي قدمها الدكتور

ووقايتهم) ،وذلك ضمن فعاليات اليوم يحيى عيثاوي ،استشاري طب أطفال والعناية
العالمي للطفل والذي يصادف  20نوفمبر من المركزة لحديثي الوالدة في المستشفى
السعودي األلماني ،إلى التعريف بأنواع

كل عام.
وهدفت

المحاضرة

التعريفية

التي

تم التحرش وأنواعه وآثاره ،باإلضافة إلى التعريف

تنظيمها عن بعد عبر منصة مايكروسوفت بأنوع العنف الجسدي والحرمان العاطفي
تيمز و التواصل االجتماعي؛ إلى توعية كافة واالجتماعي والنفسي للضحية ،كما تناولت
أفراد المجتمع وأولياء األمور والمختصين المحاضرة طرق التشخيص والوقاية المبكرة
في مجال حماية الطفل وموظفي الجهات ومعالجة اآلثار ،وكيفية التحقق من العنف .
12

فيما تم تنظيم محاضرة أخرى؛ بعنوان «الصحة واستهدفت الورشة أولياء األمور ،وجميع
النفسية للطفل أثناء جائحة كوفيد.»-19

المعنيين

بالطفل

والطفولة،

لتعريفهم

وتناولت الورشة؛ التي تم تقديمها عبر منصة وإرشادهم بمجموعة من األدوات التي
(ميكروسوفت تيمز) والبث المباشر لحسابات تساعدهم على فهم تأثيرات الفيروس في
الدائرة على مواقع التواصل االجتماعي؛ إلى حياة وسلوك األطفال وصحتهم النفسية
نصائح وإرشادات ألفراد المجتمع حول الرعاية والسلوكية في ظل الجائحة.
النفسية لألطفال في ظل ظروف انتشار

وتأتي أهمية دور أولياء األمور في توفير

فيروس كورونا المستجد ،وأعراض القلق بيئة إيجابية وآمنة ألطفالهم تضمن لهم
واالكتئاب
التغلب

المرتبطة

عليها،

بالفيروس

وكيفية الراحة والدعم النفسي ،موجهة األهالي

الى

ارشادات في الحرص على تقوية الجهاز المناعي

باإلضافة

ومهارات تقديم الدعم المعنوي وإحساس للطفل باألغذية ،كون الجهاز المناعي من
األطفال باألمان من خالل ردة الفعل اإليجابية .أهم األدوات في التغلب على آثار الفيروس.
13

التوعـــية
والتثقيف

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل

تنفيذ سلسلة من البرامج التثقيفية

تنفذ إدارة التثقيف االجتماعي مجموعة مشاركة  17جهة
من البرامج التثقيفية لكافة فئات المجتمع ويبلغ

عدد

المؤسسات

المدرسية

من األطفال وأولياء األمور وموظفي المشاركة  17جهة تستفيد من الورشة
التوعوية «حقوقي» المخصصة لألطفال،

المؤسسات.،

وتتضمن البرامج المقدمة حول البرامج باإلضافة إلى البرامج التوعوية المقدمة
الوقائية واإلنمائية لترسيخ قيم التوعية ألولياء األمور حول «قانون وديمة لحقوق
المجتمعية وتعزيز ثقافة حماية الطفل الطفل» .إلى ذلك؛ بلغ عدد البرامج التي تم
وتوعيته

بحقوقه

المكفولة

ورفع

المستوى المعرفي لدى أفراد المجتمع
بمختلف المهارات التوعوية للحد من انتشار
الظواهر السلبية ومشكالتها بخطوات
استباقية ووقائية
14

تنفيذها منذ بداية العام وإلى شهر أكتوبر
ً
من العام الجاري ،حوالي  2038برنامجا
ً
تثقيفيا ،شارك فيه  70119الف مشارك ،
ً
ً
ً
وبإجمالي  1218طلبا إلكترونيا مقدما من
الجهات.

ً
إشراك  98متطوعا في الدورة التأهيلية
التخصصية حول «األزمات والكوارث»

نفذت إدارة التالحم المجتمعي بدائرة التطوع

وماهيته

وأهميته،

باإلضافة

الخدمات االجتماعية؛ البرنامج التأهيلي إلى مفهوم التطوع الدولي ،والتطوع
التخصصي «إدارة األزمات والكوارث» الذي الشرطي واختصاصاتهكما تناولت الدورة
قدمته شرطة الشارقة ،وتهدف الورشة مفهوم األزمة وإدارتها وأسباب نشوئها
ً
التي شارك فيها  98متطوعا من منتسبي وتشخيصها ،ومنظومة األزمات والطوارئ
مركز الشارقة للتطوع ،إلى تثقيف وتدريب في الدول المتقدمة ،وطرق اتخاذ القرار
المتطوعين بمفهوم األزمات والكوارث ورصد مراحل النجاح والفشل وكيفية
وكيفية إدارتهم.

اإلستعداد إلدارة ألزمات المستقبلية،

وتطرقت الدورة التدريبة التي استمرت وكيفية القيام بتقييم المخاطر ،وإعداد
على مدى سبعة أيام؛ إلى عدد من سجل المخاطر ،ومعرفة منظومة القيادة
المواضيع التي استهلت بالتعريف عن والسيطرة ومنظومة األزمات والطوارئ.
15

التوعـــية
والتثقيف

ً
تعريف  83مشاركا بأبرز قوانين وتشريعات العمل النفسي واالجتماعي

نظمت إدارة الرخص االجتماعية بدائرة العمل االجتماعي وصقل مهاراتهم

االجتماعي الذي يضمن من حفظ حقوق عالوة على تعزيز المعرفة لدى مختلف

الشارقة ،وتدريبهم بما يخدم أدوارهم في ميدان

االفراد والمجتمع ،باإلضافة إلى التعريف األخصائيين االجتماعيين بأفضل وأحدث

ورشة توعية حول القوانين والتشريعات العمل االجتماعي ،حيث تضمنت القوانين

بالبنود القانونية والتشريعية في المجال الممارسات المهنية االجتماعية التي

باعمل

االجتماعي والنفسي وكذا اختصاصات تهدف إلى تعزيز جودة الممارسة

فيها االجتماعي والنفسي ،باإلضافة إلى

المهنية في العمل االجتماعي ،وتطوير

الخدمات

في

االجتماعية

المتعلقة بالعمل النفسي واالجتماعي االتحادية
الشارقة،

شارك

والمحلية

المعنية

في إمارة
ً
 83فردا من المهنيين االجتماعيين المراسيم األميريية بإمارة الشارقة،
والمهتمين في العمل االجتماعي من والقرارات

اإلدارية،

وقرارات

المجلس

أفراد المجتمع ،وذلك عبر برنامج التواصل التنفيذي باإلمارة ،وكذلك التعاميم.
«زوم»

الستهداف

وتعد هذه الورشة واحدة من سلسلة الكفائات

المهنية

لالختصاصيين

من الورش والملتقيات التخصصية التي االجتماعيين ،ووضع رؤى تسهم في
تقدمها إدارة الرخص االجتماعية ،بهدف سير المهن االجتماعية واالرتقاء بها

المهنية وقدم الورشة الدكتور  ،حسين علي

رفع مستويات وقدرات العاملين في إلى مستويات متقدمة من الجودة

العاملة في المجال االجتماعي في إمارة مسيح  -خبير التنمية االجتماعية،

المجال االجتماعي بأحدث مستجدات واألمان و المصلحة العامة للمجتمع،

الشارقة ،وموظفي الجهات االجتماعية واستشاري عالج نفسي اكلينيكي،
ً
مستعرضا خاللها أبرز القرارات والتشريعات
والحكومية ومختلف أفراد المجتمع.

تشريعات وكذلك تعزيز التوعوية بأهمية الترخيص

وهدفت الورشة إلى

الفئات

والصالحيات المخولة للجهات المختصة.

تثقيف وزيادة المتعلقة بالعمل االجتماعي والنفسي

وعي العاملين من المختصين في المجال في اإلمارة والذي يحقق تنظيم العمل
16

القضايا

االجتماعية

من

وقرارات وقوانين ،وصقل قدراتهم المهني لضمان سالمة الضعفاء من
ً
المعرفية ومهاراتهم المهنية ،تعزيزا األفراد واألسر في المجتمع.
لجودة الخدمات االجتماعية المقدمة.
17
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مقال
وتحليل

الهوية القرائية الثقافية للطفل

اعتدنا نسمع مقولة (أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت)
ماذا لو لم أكن من القارئين؟ هل تضيع هويتي أو جزء

إضــــــاءة

استخدم استراتيجية (الثالث دقائق) فقط ثالث دقائق
ّ
تناقش فيها مع طفلك قصة أو كتاب ما أو حتى تعرض
ً
رأيا بل وتطرح سؤال يستثير عنده العصف الذهني

كبير منها..
ً
نعم ..إيمانا بأن القراءة غذاء للعقل وعالج للسلوك فهي

والبحث بين ثنايا القصة أو الكتاب عن الجواب (حفزه

بمثابة الغذاء والدواء لروحك وعقلك وانتمائك والتي

على أن يكون جوجل بشري ويستخدم المحرك الورقي

كلها تعكس على هويتك الثقافية العلمية والحياتية.
ً
لذلك كلنا يعرف ويعي تماما أهمية القراءة ونحاول

ال اإللكتروني).
ً
ً
أخيرا وليس آخرا؛ أنت من تتحكم بالداخل من باب بيتك وأنت

بشتى السبل أن نغرز بذورها ونزرعها في حياة أطفالنا

من يشيد األسوار المنيعة لحماية أمن منزلك وبقاءه

راجيين طيب األثمار..

آمن؛ فلماذا تسمح بدخول سارقي الوقت والعمر و باقي

لكن

كيف

(اإللكترونيات

وهناك

مشتتات

والرقميات)

وملهيات

والمنصات

تسمى

واألجهزة

من

اإلجهاد العصبي ،بل لماذا تسمح لهوية إبنك الثقافية
في التسرب والضياع والسرقة.

د .فادية الدعاس

المحموالت والذكيات!!!!

حصن أبواب ومداخل اإلنترنت ومواقعه ومنافذه الى

التي تبعد وبالفعل أبعدت وأقصت األطفال عن القراءة

أجهزة األسرة الذكية؛ بل إلى أدمغة أطفالنا النقية،

وبدأت بطمس هوية ثقافية لجيل كامل اال من رحم ربي.

استخدم األمن اإللكتروني و حجب المواقع الغير مرغوب

خبيرة تربوية وكاتبة أدب طفل

فيها ،قنن األوقات المستخدم فيها األجهزة اإللكترونية
كيف نعود ونثبت هويتنا الثقافية ونعيد للقراءة

واإلنترنت واستبدلها بهواية أخري مفيدة مثل القراءة و

وهجها؟

الرسم .بل واألهم تكوين مكتبة خاصة داخل المنزل ولو
بداية بالقليل القليل من القصص والتي يختارها الطفل

20

للقراءة والثقافة بشتى

خطوات بسيطة لكنها ناجعة ،وأهمها أن تكون أنت

بمساعدتك وتثير فضوله

كولي لألمر ،قارئ وتمارس هذه الهواية ولو بالقراءة
ُ
الخفيفة لمجلة أو جريدة ،فأنت المثل وبك يحتذي فيبدأ
ً
طفلك بالتقليد لهذه العادة وهو سعيد وليس قصرا
ً
وال أمرا بل للتشبه بك قاصد ويريد.

المجاالت حتي يحدد مالمح هويته الشخصية الثقافية
فتعتز به وتفخر بجيل واع مثقف مجد بناء

ف(قارئ

اليوم قائد المستقبل ).
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مقال
تحليلي

االتحـــــــــــاد قـوة
نموذج عالمي فريد من نوعه
لقد حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة أروع

جانب أنها تتضمن أجمل المواقع األثرية ،والمتاحف،

أساس النصر :

انتصاراتها يوم االستقالل الذي رفعت فيه شعارها

والترفيه ،والتعليم.

في دولة اإلمارة ال يمثل االتحاد قوة في الدفاع عن

بعزة وشموخ أن «االتحاد قوة» فصنعت حضارتها،
ورفعت راية مجدها ،فنالت إعجاب العالم الذي يتزامن

ً
لقد حققت اإلمارات المرتبة األولى عربيا ألربع سنوات

إماراتي فحسب بل وكل مقيم على أرض اإلمارات،

على التوالي في مؤشر السعادة ،وتم تصنيف
ً
الدولة ضمن أسعد  11شعبا في نتائج تقرير السعادة

مع االحتفال بمناسبة غالية ليس على قلب كل
ذلك عيد اتحاد اإلمارات السبع الذي أسسه الشيخ
زايد -طيب الله ثراه -عام  ،1971فضربت بذلك أروع
المثل في الوحدة ،والتعاون ،والوالء.

العالمي لعام  2018الذي يمثل بشكل عملي
االستراتيجية الفذة التي تنتهجها اإلمارات.
أسعد شعب
ً
وانطالقا للنهج الذي يرسخ القيم ،والمبادئ ،والمثل

نموذج ملهم
ً
ً
ً
تمثل اإلمارات نموذجا ملهما يحتذى مجسدا االتحاد
ّ
بأجمل صوره وأجل معانيه ،وتقدم قدوة عالمية

العليا؛ لذلك يتحلى شعب اإلمارات بالتفاؤل ،واألمل،

دكتورة /وفاء مصطفى –

لكثير من الدول التي تتطلع إلى التطوير والتنمية

والنظرة اإليجابية لألمور وذلك نتيجة للجهود المخلصة

خبيرة التنمية البشرية

وتسير في طريق التقدم واالزدهار فجسدت جميع

والمستمرة التي تعمل عليها قياداته الرشيدة

معاني االعتزاز ،والفخر ،والرقي حتى أصبحت في
ّ
مصاف دول العالم المتقدمة في كافة المجاالت من

لتحقيق أعلى مستويات السعادة ،والرفاهية فجعلته
«أسعد شعب» بما قدمت له أفضل الخدمات ،ووفرت

خالل االنفتاح االقتصادي ،لذلك فهي تعتبر من أفضل

له أعلى مستوى من جودة الحياة بما يوائم أفضل

األماكن السياحية المفضلة لدى مختلف الجنسيات.

الممارسات العالمية ،فتحمل الشعب المسؤولية
ً
كاملة واضعا نصب عينيه المصلحة العامة.

		

خارطة طريق
ّ
لقد قدمت اإلمارات خارطة طريق

األهداف ،وداللة على تحقيق النجاح في الحياة ،عندما
ً
تتحطم الفرقة أمام صخور االتحاد وتصبح األمة يدا
واحدة ،وتعمل على قلب رجل واحد بتكاتف ،وعزة،
وهمة أهلها الذي يضعون نصب أعينهم مصلحة
الوطن على المصلحة العامة.
حصاد االتحاد:
من أجل ذلك تصدر شعب اإلمارات العظيم المشهد
العالمي عندما اتحدوا فحصدوا التطور ،والتقدم،
واالزدهار ،وعندما حافظوا على اتحادهم؛ زادت
وفاضت خيراتهم؛ فامتدت دولة اإلمارات بالقوة
الناعمة واأليادي البيضاء من خالل تقديم المبادرات
اإلنسانية في شتى المجاالت لمساعدة الدول
المتعثرة.
التعايش السلمي :

ً
لقد حققت دولة اإلمارات نجاحا منقطع النظير في
نبذ التفكك ،والتطرف ،والعنف ،والتعصب ،والخالف

ً
حققت اإلمارات المرتبة األولى عربيا لـ 4
ً
سنوات تواليافي مؤشر السعادة.
ً
تصنيفها ضمن المرتبة  11كأسعد شعبا
ً
عالميا.

قفزة النهضة

لمن أراد التقدم ،والرقي ،والعمران،
ً
ونموذجا يحتذى إلى جميع دول

واستطاعوا بفخر من تجسيد التعايش السلمي،

لقد قفزت اإلمارات بقوة اتحادها الذي يرتكز على

والتالحم ،والتماسك ،والترابط ،والتوافق ،واحترام

الثقة ،واإليمان وقدرتها الفائقة في مواجهة

العالم ،وتميزت بأجوائها اآلمنة،

اآلخر وذلك بين جميع فئات المجتمع بصرف النظر عن

التحديات ،والتغلب الصعاب ،التي تمثلت في تلك

الهادئة،

وبيئتها

دياناتهم ،ومذاهبهم ،وعرقهم ،وألوانهم ولذلك

احتلت المرتبة  3في ناطحات السحاب

القفزة العمالقة التي أبهرت العالم فتألقت بمبانيها

المناسبة ،وتنوع أسواقها التي

يعيش الجميع في سالم وهم يحملون مشاعر

الشاهقة ،ومساكنها الحضرية فاحتلت المرتبة

الحب ،والوالء ،واالنتماء ألرض الوطن العزيز على قلب

الثالثة في ناطحات السحاب المنجزة عام . 2015

كل مواطن ومقيم.

تتناسب
22

مؤشر السعادة

الوطن فحسب بل هو أساس النصر والوصول إلى

المستقرة،
وجميع

األذواق

إلى

23

مقال

أ .هبة محمد عبد الرحمن
أمين السر العام
جمعية االجتماعيين

24

قيمة حب الوطن
إن سلسلة القيم التي نستعرضها معكم إنما هي ليست
كسابق عهدها ولكنها القيم في ظل األزمات نحن نستند اليها
لتكون بمثابة ثوابت تعييننا على مواجهة التحديات ،فكل إنسان
البد أن يكون له أرض ينتمي اليها ،أرض ولد عليها وتحقق له األمن
واألمان ،تحقق له مستوى معيشي يتسم بتحقيق المتطلبات
األساسية والرفاهية ،يشعر أنه عنصر هام له دورفي هذا الوطن
،وهذا ما يسعي إليه الوطن في رفع تقدير الذات لكل إنسان ،
يشعر أن هناك من يحميه في مواجهة التيارات المختلفة .
إنها قيمة من أهم وأعظم القيم التي البد أن تكون في مجموعة
القيم التي ٌيربى عليها األبناء ،تلك القيمة فطرية يولد بها الطفل
وتغذيها الممارسات الخارجية من الوالدين واألجداد والمحيطين
باألبناء  ،وبمعني أدق نحتاج للقدوة والتي تعتبر مرآة يرى فيها
ُ
اإلبن ذاته ويسعي ان يقتدى بها وأن تكون نبراسا تنير له الطريق
ليشعر بقيمته وكينونيته من خالل تقديم المساعدة لآلخرين
على إختالف فئاتهم وأعمارهم الزمنية .
فتراب األرض التي نشأعليها اإلبن كيف يحبها؟ كيف يعشقها
؟ويحافظ ويضحي من أجلها بالدم  ،هذا شى كبير وعظيم أن
نفخر به بين األمم أن تنتمي لتلك األرض .
أرض تعطيك الفخر واإلعتزاز بما تملك ،فنجد عقول وإنجازات علمية
وعملية ،ويد بيضاء معطاءة تقدم المساعدة للقريب والبعيد
لكل بلد على خارطة العالم التي تعلمناأماكنها على مقاعد
الدراسة .
إذا حملت بين ضلوعك حب هذا المكان أصبح يجري في شرايين دمك
وكانه أكسير الحياة وكلما بعدت عنها إزدت شوقا له ورغبة في
العودة إليه سريعا ،وهذا ما نريد أن يشعربه ويلمسه أبناؤنا .
من السنوات األولى مع بداية إدراك وفهم الطفل من الزى الوطنى
واللهجة المحلية والسنع الذي نكرره أمام أبنائنا ليصبح لهم نهج
حياة  ،سواء اإلناث أو الذكور  ،كالهما يحتاج منا أن نربطه بما
يقدم لنا هذا الوطن ،فالحب اليأتي كلمات او إحتفاالت ليس لها
مضمون ولكن المواقف والعطاءات المتكررة االيجابية من أولياء

األمور تجعله يتمسك بأرضه ويسعى أن تظهر في مصاف الدول
ً
المتقدمة عالميا.
نحن نسعى بأبنائنا للتميز والتفوق على المستوى الشخصي
وفي الوقت ذاته أبناؤنا هم جزء من األسرة والتي هي جزء من
الوطن األكبر.
تربية األبناء على التواصل مع المجتمع الخارجي تعتمد على
التنشئة اإلجتماعية ..فالعالقة مع أسرنا الممتدة هي مقياس
لنجاحنا  ،األجداد هم األساس في إمتداد أجيالنا بتمسكهم
بالقيم والعادات والتقاليد .
في تنشئتنا ألبنائنا البد أن نعلمهم ما عليهم من واجبات ومالهم
من حقوق
وأخيرا إن واجبات األبناء تتمثل في  :الوالء واإلخالص للدولة والوطن
والدفاع عنه و احترام نظام الدولة ودستورها،بالمقابل فالوطن
يقدم ألبنائه كل مايحتاجون إليه من خدمات صحية تعليمية
إجتماعية بيئية ثقافية
فمن القيم المرتبطة بقيمة حب الوطن هي قيمة المسؤولية ألن
معانيها عظيمة تتبلور في السلوك الذي يصدر عن االنسان ومن
المهم أن تتآزر تلك القيمتان في تربية األبناء ومن هنا نحميه من
مواجهة التيارات الخارجية المغرضة والتي تبث أفكار وسلوكيات
مرفوضة تتنافي مع قيمنا وعاداتنا وديينا االسالمي .
لقد برزت تلك السلوكيات اإليجابية في مواجهة جائحة كورونا
للعام الحالي والتي ماتزال مستمرة من االمتثال للقوانين التي
ً
صدرت من قادتنا حبا لهذه األرض وتجلت المعاني العظيمة
متمثلة في خط الدفاع األول وتضحياتهم من أجل الوطن سواء
من المواطن أو المقيم على هذه األرض .
إن تكرار الكلمات االيجابية في حب الوطن لهو إنعكاس
لمابداخلناوالبد أن تصل هذه الرسائل ألبنائنا  ،فالبد أن تكون هناك
تحديات ولكننا تعلمنا من قادتنا أنه الشئ اسمه مستحيل نحاول
ونسعي ونرتقي متوكلين على الله سبحانه وتعالي .
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أ.د منى كامل تركي
استاذ القانون الدولي العام
نائب مدير مجلة القانون
واألعمال التابعة لمختبر
البحث جامعة الحسن األول
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السحر والشعوذة بين التحريم والتجريم
تعـد أعمـال السـحر والشـعوذة مـن
أكثـر الموضوعـات الشـائكة فـي القانـون
الجنائـي ،ويرجع ذلـك إلـى سـببين؛
األول فهـو أن السـحر والشـعوذة مـن
األمـور الغيبيـة أو كمـا يطلـق عليهـا
«الماورائيـات» وهـو يتناقـض مـع الجريمـة
ً
ً
والتـي تتطلـب ركنـا ماديـا قوامـه السـلوك
الجرمـي الـذي ال تقـوم إال بـه والنتيجـة
الجرميـة ،وتوافـر الرابطـة السـببية بيـن
السـلوك والنتيجـة أمـا الســبب الثانــي
يرجع لمفهــوم وطبيعــة أعمـال السـحر
والشـعوذة ،ففـي الوقـت الـذي نجـد
فيـه أن البعـض ينكـر وجـود السـحر
والشـعوذة كحقيقــة ويعتبــر أعمــال
الســحر والشــعوذة محــض أكاذيــب
ً
وضربــا مــن ضــروب االحتيــال ويتهـم مـن
يؤمـن بوجـوده بالتخلـف والجهـل ،نجـد
البعـض اآلخـر يؤمـن بوجـود أعمـال السـحر
والشـعوذة ويؤمـن بتأثيرهـا الضـار علـى
اإلنسـان ويعتبرهـا مـن أخطـر األفعـال
التـي واجههـا المشـرع االتحادي بأشـد
العقوبـات ففـي الوقـت الـذي نجـد فيـه أن
بعـض القوانيـن وربمـا أغلبهـا لـم تتطـرق
إلـى أعمـال السـحر والشـعوذة ضمـن
نصوصهـا ،نجـد قوانيـن أخـرى قـد جرمـت
أعمـال السـحر والشـعوذة بنصـوص
واضحـة وصريحـة.

وتعـد أعمـال السـحر والشـعوذة مـن
أقـدم المعتقـدات والظواهـر التـي
عرفتهـا البشـرية علـى مـر العصـور وأن
تحريـم أعمـال السـحر والشـعوذة مـن
المسـلمات فـي الشـريعة اإلسـالمية،
حيـث اتفـق الفقـه مـن مختلـف المذاهـب
علـى تحريـم السـحر وتحريـم تعلمـه،
وهـو أمـر بديهـي أمـام األدلـة التــي
جــاءت فــي الكتــاب والســنة فقد جـاء
فـي القـرآن الكريـم الكثيـر مـن اآليـات
الكريمة المتعلقة بالسـحر ولعـل أقواها
مـا ورد في سـورة ( البقرة اآلية )102
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ِب ِه أنفسهم ۚ لو كانوا يعلمون) فهـذه
األعمـال مـن شـأنها المسـاس بالعقيـدة
اإلسـالمية واإليمـان بـالله تعالـى
والقضـاء والقـدر من خيـره وشـره ،حيـث

يسـيطر عليـه االعتقـاد بـأن األمـور يتـم
تدبيرهـا وتسـييرها مـن قبـل السـاحر أو
المشـعوذ.
وبالرغـم مـن التقـدم الحاصـل فـي
الوقـت الراهـن إال أن هـذه الظاهـرة
مازالـت موجــودة ومــازال هنالــك بعــض
األشــخاص الــذي يلجــؤون إلــى الســحرة
وإلــى المشــعوذين لرغبتهــم بتحقيــق
أمنيــة مــا وهــو مــا ســاعد علــى بقــاء
هــا بمجــرد تعرضهــم لمــأزق الظاهــرة
الخطيــرة وانتشــارها بالرغــم مــن خطــورة
أعمــال الســحر والشــعوذة وانتشــارها
فــي المجتمعــات العربيــة والدعـوات
المتكـررة لتجريـم هـذه األفعـال ،إال أن
المشـرع االتحـادي فـي دولـة اإلمـارات
العربية المتحـدة لـم يكـن يجـرم هـذه
ً
األفعـال سـابقا إلـى أن صـدر المرسـوم
بقانـون رقـم ( )7لعـام  2016المعـدل
ألحـكام قانـون العقوبـات االتحـادي ،حيـث
أضـاف بموجـب نـص المـادة الثانيـة منـه؛
مـن المادتيـن ( /316مكرر)(  )-1 316مكـرر
والمتعلقتيـن بتجريـم أعمـال السـحر
والشـعوذة وبعــض األفعــال المرتبطــة
بهمــا.
فالمشرع غلظ وشدد العقوبة المقررة
ألفعال السحر والشعوذة للقائم بهذه
األفعال ،وشملت العقوبة الشخص الذي
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يستعين بالساحر أو المشعوذ،
سواء كانت بمقابل أو بدون ومنها
القول أو الفعل المخالف للشريعة
اإلسالمية إذا قصد به التأثير في
بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته
مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو
تخيالً،والتمويه على أعين الناس
أو السيطرة على حواسهم أو
أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على
رؤية الشيء على خالف الحقيقة
بقصد استغاللهم أو التأثير في
معتقداتهم أو عقولهم ،أو ادعاء
علم الغيب أو معرفة األسرار أو
اإلخبار عما في الضمير بأي وسيلة
كانت بقصد استغالل الناس ولمزيد
من الردع قرر عقوبة اإلبعاد على
ً
الشخص األجنبي أيا كان نشاطه
ً
في هذه األفعال ،وجاء النص عاما
بمعنى شموله للشخص القائم
بهذه األفعال أو الشخص الذي
يستعين بالساحر،وعاقب بالحبس
والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من استعان بساحر بقصد التأثير
في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو
إرادته ،أو جلب أو استورد أو أدخل
إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف
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بأي نوع من أنواع التصرف في
كتب أو طالسم أو مواد أو أدوات
مخصصة للسحر والشعوذة وقد
توسع المرسوم ليشمل مجموعة
ً
صور لم يشملها التأثيم سابقا
ً
للقضاء على هذه الظاهرة تماما
ً
ومحوها نهائيا ،وردع الممارسين
لهذه األعمال حتى يعودوا إلى
جادة الصواب ،ويكفوا عن أذى
ً
ً
الناس ماديا وأدبيا
يكتف المرسوم بقانون
لذلك لم
ِ
بمواجهة األشخاص القائمين بهذه
األعمال فقط بل أفرد عقوبتي
لألشخاص
والغرامة
الحبس
الذين يلجؤون لهؤالء السحرة
والمشعوذين ،ومنح المرسوم
للقاضي حرية االختيار بشأن إيقاع
ً
عقوبة الحبس أو الغرامة تبعا
لظروف وطبيعة الشخص المتعامل
مع الساحر ،وللتفرقة كذلك بين
مدى تأثير هذه األفعال عليه
ً
شخصيا أو انصرافها للغير ،وكما
أسلفت فإني أؤيد هذا التشديد
ً
والتغليظ في العقوبة ،تحقيقا
للردع العام لذا يجب أخذ الحيطة
والحذر وتجنب األشخاص الذين قد

يصبغون أعمالهم تلك بصبغة دينية
للهروب من المساءلة القانونية،
ً
كونهم أناسا بعيدين كل البعد
عن الدين ،وإنما يتخذون من تلك
ً
الصبغة ستارا ألعمالهم ،السيما
أن المرسوم قد شمل بالتأثيم
والعقاب الساحر والمشعوذ ومن
يلجأ إليهما.
فقد كان القضــاء فيمــا ســبق
يطبــق علــى أعمــال الســحر
والشـعوذة أحـكام المـادة ()399
مـن قانـون العقوبـات االتحـادي
المتعلقـة بجريمـة االحتيـال فـي
حـال توافـر أركانهـا والسـيما
تسـليم المـال ،وبتحليـل نـص
المادتيـن( 316مكـرر 1 - 316مكـرر
) نجـد أن المشـرع االتحـادي
قـرر مواجهـة جريمـة السـحر
والشـعوذة والجرائـم المرتبطـة
بهـا بنـص قانونـي واضـح وجلـي،
إال أننا نتسأل في مـدى كفايـة
النصـوص القانونيـة المسـتحدثة
للحـد مـن هـذا السـلوك لقـد اعتـاد
بعـض األشـخاص علـى أنـه بمجـرد
أن يصابـوا بمـرض مـا ،أو يكـون

لديهـم الرغبـة فـي تحقيـق هـدف
أو حلـم مـا أن يلجـؤوا إلـى السـحرة
لمسـاعدتهم
والمشـعوذين
علـى تحقيـق مـا يصبـون إليـه دون
أدنـى تفكيـر فـي مشـروعية هـذا
السـلوك أو عـدم مشــروعيته،
فهــل يســتطيع المشــرع مــن
خــالل قانــون العقوبــات أن يضــع
ً
حــدا لهــذا الســلوك الـذي اعتـاد
بعـض األشـخاص علـى ممارسـته
والـذي ترتـب عليـه انتشـار السـحرة
والمشـعوذين والدجاليـن الذيـن
يخـدرون العقـول و ينهبـون الجيـوب
ويتسـببون بدمـار بعض األشخاص
بمعنـى هـل المواجهـة الجنائيـة
كفيلـة
والشـعوذة
للسـحر
بالقضـاء علـى هـذه الجريمـة أم
سـيترتب عليهـا فقـط ارتـكاب
ً
هـذه الجريمـة فـي الخفـاء وبعيـدا
عـن أنظـار السـلطة ثم يعاقبون
حينما يتم اكتشافهم.
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