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مسيرة اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام
شرطة رأس الخيمة حافلة وطويلة مع اإلنجازات ،بحيث ال تكاد
تخلو صفحاتها المشرقة منذ استالمه زمام األمور بالقيادة
وحتى يومنا هذا من صفة التميز واإلبداع والحرفية بالعمل.
فقد عمل سموه  -رعاه اهلل  -على رسم خطوط اإلنجاز
بطريقة فذة ارتقت بالقيادة وإداراتها إلى مصاف متقدمة توازي،
بل تتقدم على صيغ العمل المعتادة من أجل ترسيخ سبل
األمن واألمان بإمارة رأس الخيمة بشكل خاص والبالد عامة،
عبر التعاون مع القيادات الشرطية األخرى في الدولة ،معتمدًا
أسلوبًا منهجيًا متكام ً
ال تحت مظلة وزارة الداخلية الموقرة،
ووفق استراتيجيتها الشاملة لجعل اإلمارات واحة مستديمة
باألمن واألمان ،وهي الصفة التي تميز اإلمارات عن غيرها من
البلدان بفضل جهود أبنائها الذين يحمون ذلك المنجز عنوانًا
للبالد.
وبأسلوب القائد والمعلم واألب الحنون لكل منتسبي القيادة،
عمل سموه على التواصل ومتابعة العمل بكل مفرداته
الصغيرة والكبيرة حتى استحق صفة التميز باألداء فكان أن نال
وسام االستحقاق العالمي الفرنسي ،والذي قلده إياه فخامة
الرئيس ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية السابق ،وهي ثمرة
من ثمار التعاون الوثيق على المستوى الدولي فيما بين اإلمارات
وفرنسا ،واستمرت مسيرة التميز واإلبداع حتى يومنا هذا ،حين
نال سموه الميدالية الذهبية األسترالية المرموقة للجودة
والتميز لعام  2013خالل مؤتمر منظمة آسيا والمحيط الهادئ
للجودة الدولي الذي عقد في إندونيسيا.
وهذا الحدث يشكل إنجازًا بحذ ذاته  ،وصفحة من صفحات
العمل المشرق ووسامًا يعتز به كل من ينتمي للمؤسسة
الشرطية باإلمارات ولكل أبناء الوطن.
حدث ووسام يختصر مسيرة حافلة باإلنجازات ويؤسس لطريقة
إبداع في العمل.
فحين يتميز القائد ال بد أن تكون المؤسسة برمتها متميزة ،وهي
السمة التي رافقت عمل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
طيلة مسيرتها العملية .مبروك لك سيدي هذا التميز وهذا
الوسام ،ومبروك لإلمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الطيب.

العدد ( ) 2

نوفمبر 2013

5

محطة شرطية
إعداد  :إدارة اإلعالم و العالقات العامة  -القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة  -تصوير  :أحمد البخيتي  -محمد مطر  -مصطفى إيبي  -نجيم

شرطة رأس الخيمة تعقد اجتماع لجنة القيادة العليا

طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة رأس الخيمة

يُمنح الميدالية الذهبية األسترالية
المرموقة للجودة و التميز

منحت املنظمة األسرتالية للجودة – نيو ساوث
ويلز  -اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
قائد عام رشطة رأس الخيمة ،امليدالية الذهبية
األسرتالية املرموقة لجائزة الجودة و التميز ،وذلك
يف حفل توزيع جوائز مؤمتر منظمة آسيا و املحيط
الهادئ للجودة الدويل ( )APQOيف منتجع سانور
باراديس يف مدينة بايل باندونيسيا ،وذلك بحضور
معايل أحمد عبد الله املصيل سفري دولة اإلمارات
يف اندونيسيا ،وسعادة اللواء خميس مطر املزينة
نائب قائد عام رشطة ديب  ،و سعادة اللواء عبد
الرحمن محمد رفيع مدير اإلدارة العامة لخدمة
املجتمع برشطة ديب ،و سعادة اللواء الدكتور عبد
القدوس عبد الرزاق العبيديل مدير اإلدارة العامة
للجودة الشاملة برشطة ديب  ،و املالزم الشيخ عيل
بن طالب القاسمي ،و عدد من مديرين تنفيذيني
دوليني لرشكات كربى متعددة الجنسيات ،و
مجموعة من أبرز قادة الجودة العاملية ،و الوفد
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املرافق لسموه.
وقد أعرب اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر
القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة عن عظيم
امتنانه و شكره الكبري للمنظمة األسرتالية للجودة
عىل منحه هذه امليدالية الذهبية التي ترشف بها،
مهدياً هذه امليدالية و هذا اإلنجاز الكبري للفريق
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية ،الذي يويل كل
اهتامم لكافة قيادات الرشطة عىل مستوى الدولة،
وحرص سموه املستمر عىل حث كافة منتسبي
وزارة الداخلية عىل التميز و اإلبداع و التطوير
و التحسني املستمر يف كافة املجاالت مبا يخدم
منظومة العمل األمني و الرشطي عىل ٍ
حد سواء.
وأشار سمو قائد عام الرشطة بأن رشطة رأس
الخيمة حريصة كل الحرص عىل تنفيذ اسرتاتيجية
وزارة الداخلية و مبادراتها ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته
عىل رضورة و أهمية تطبيق سياسة و نهج وزارة

الداخلية يف مجال التطوير و التحسني املستمر
بهدف االرتقاء مبستوى األداء الرشطي و مبستوى
الخدمات املختلفة املقدمة للجمهور ،التي تعكس
مدى اهتامم القيادات بوزارة الداخلية عىل متابعة
مجريات العمل يف مختلف القيادات الرشطية عىل
مستوى الدولة.
والجدير بالذكر بـأن امليدالية الذهبية األسرتالية
املرموقة لجائزة الجودة و التميز متنح فقط للقادة
الوطنيني و الدوليني الذين أداروا منظامتهم و
مؤسساتهم مبا يتامىش مع املامرسات السليمة
التي تضفي قيمة إىل الجودة العاملية ،و كذلك إىل
مسرية التميز ،وقد تم منح سمو قائد عام رشطة
رأس الخيمة هذه امليدالية بعد تقييم املنظمة
للعديد من القادة العامليني عىل مستوى العامل ،و
قد وقع االختيار عىل سموه ملنحه هذه امليدالية
املرموقة.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تعقد اجتماع لجنة القيادة العليا

ترأس العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،بقاعة االجتامعات الكربى ،مببنى القيادة
اجتامع لجنة القيادة العليا الذي عقد بحضور املديرين
العامني و مدراء اإلدارات وكافة األعضاء.
و تم يف االجتامع مناقشة املوضوعات املدرجة عىل
جدول األعامل ،ومن أهمها التصديق عىل املحرض
السابق ،و االطالع عىل عرض موجز حول نظام و واقع

مؤرشات األداء مقدم من إدارة االسرتاتيجية و تطوير
األداء ،فضالً عن مناقشة عدة موضوعات حول بعض
اإلدارات لتطوير وتحسني األداء يف العمل .وقد أشاد
نائب قائد عام الرشطة بالجهود التي يبذلها كافة
املديرين العامني و مديري اإلدارات و الضباط للنهوض
بالعمل الرشطي  ،و تنفيذ اسرتاتيجية وزارة الداخلية و
مبادراتها ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته عىل رضورة و أهمية

تطبيق سياسة و نهج وزارة الداخلية يف مجال التطوير و
التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى األداء الرشطي
و مبستوى الخدمات املختلفة املقدمة للجمهور ،التي
تعكس مدى اهتامم القيادات بوزارة الداخلية عىل
متابعة مجريات العمل يف مختلف القيادات الرشطية
عىل مستوى الدولة.

نائب قائد عام
شرطة رأس الخيمة
يكرم
وفد صندوق خليفة
لتطوير المشاريع
ك ّرم العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة ،املحارض املهندس عنان نافذ جابر ،مدير
قسم دائرة تطوير رواد األعامل يف صندوق خليفة
وذلك لتقدميه ورشة تعريفية حول الخدمات التي
يقدمها صندوق خليفة لتطوير املشاريع وأهداف
الصندوق وبرامجه وآليات االستفادة من خدماته،
وشارك فيها نحو  63منتسباً من القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة  .ويهدف صندوق خليفة إىل دعم ثقافة
الريادة والتشجيع عىل االبتكار يف أوساط الشباب
الذين يشكلون الغالبية العظمى من إجاميل عدد
مواطني الدولة ،ويعمل عىل تطوير املشاريع الصغرية
واملتوسطة ،وأكد عنان جابر أن الصندوق ط ّور العديد

من املبادرات والربامج لدى الجميع ،كذلك مل يغفل
الصندوق نزالء املراكز اإلصالحية ،حيث صمم لهم
برنامجاً خاصاً .وأكد العميد محمد النويب أن رشطة
رأس الخيمة حريصة كل الحرص عىل تقدير جهود كل
متعاون معها يف شتى املجاالت ،وذلك يف إطار تفعيل
دور الرشاكة املجتمعية بينها والجمهور الخارجي ،وبث
روح التعاون والعمل معاً من أجل مكافحة الجرمية

والحد منها ،موضحاً أن القيادة العامة تحرص دامئاً
عىل تكريم املساهمني واملتعاونني يف حفظ األمن
ونرش الثقافة مبختلف املجاالت لدى منتسبيها ،والذين
يكون لهم دور فاعل يف مساعدة الرشطة يف أداء دورها
امليداين بشقيه (املروري والجنايئ) ،وذلك لحرصها عىل
توطيد عالقتها مع رشكائها يف املجتمع يف قطاعي األفراد
والرشكات.
العدد ( ) 2
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النوبي يتفقد االستعدادت األمنية بملعب اإلمارات...
زار العميد محمد النويب محمد نائب القائد العام لرشطة
رأس الخيمة ،ستاد نادي اإلمارات الذي يستضيف
مباريات املجموعة الثانية ببطولة كأس العامل تحت 17
سنة ،وذلك بحضور العميد محمد عبد الله الزعايب مدير
اإلدارة العامة للدفاع املدين والعقيد دكتور محمد سعيد
الحميدي مدير عام العمليات الرشطية باإلنابة ،وتابع
الجميع االستعدادات األمنية.
واستمعوا إىل رشح مفصل من غانم أحمد غانم مدير
مجموعة رأس الخيمة ،ومن الرائد أحمد عبد الله
جكه رئيس اللجنة األمنية مبجموعة رأس الخيمة ،عن
آلية سري العمل األمني خالل إقامة املباريات وتفقدوا
جميعاً غرفة العمليات األمنية مببنى النادي وتجهيزاتها
اللوجستية واستمعوا كذلك إىل رشح عن طريقة تنظيم
الدخول والخروج للجامهري والالعبني واألجهزة اإلدارية
والفنية ،وخطة تأمني مبنى االستاد ووسائل ومعايري سالمة
الجمهور والضيوف.
وأكد الرائد أحمد جكه ،أن اللجنة األمنية تم توزيع
مسؤولية التأمني فيها إىل عدة قطاعات ،شملت قطاع
تأمني سالمة الوفود الرسمية ،ومقار اإلقامة وقطاع تأمني
املالعب التدريبية وقطاع تأمني الحركة املرورية وقطاع
اإلسعاف واإلنقاذ واإلخالء ،وقطاع التحريات واملباحث
الجنائية وقطاع الخدمات املساندة وقطاع الدفاع املدين.
وذكر الرائد أحمد جكه أنه يشارك يف تأمني البطولة
كذلك أقسام املهام الخاصة واملباحث الجنائية والعمليات

والطوارئ  ،وتقنية املعلومات واالتصاالت والعالقات
العامة واألسلحة واملتفجرات والتفتيش األمني والرشطة
النسائية ووحدة جناح الجو.
وأكد العميد النويب عىل رضورة تسخري كافة اإلمكانيات
وتوفري جميع سبل الراحة لضيوف الدولة والجمهور
واملشاركني يف الحدث من حيث تسهيل عملية دخول
وخروج األفراد واآلليات خالل البطولة.
وأثنى العميد النويب عىل جهود مجموعة رأس الخيمة

األمنية الكبرية إلنجاح الحدث الريايض الكبري الذي
تستضيفه دولة اإلمارات وتوليه القيادات عىل مستوى
الدولة كافة اهتامماً كبريا ً ملا يرتتب عليه من انعكاس
لصورة وسمعة الدولة عىل مستوى العامل.
وقال غانم أحمد غانم مدير املجموعة ،إن نجاح
الحدث العاملي يعتمد عىل جهود اللجان كافة للعمل
جنباً إىل جنب لتذليل العقبات وإنجاز جميع الرتتيبات
والتجهيزات عىل أكمل وجه.

 ...ويكرم  17ضابط ًا
متقاعداً
ضمن اسرتاتيجية وزارة الداخلية ومنهجية
االتصال والتواصل الداخيل وتفعيل دور فرع
شؤون املتقاعدين ،كرم العميد محمد النويب
محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة ()17
ضابطاً متقاعدا ً من القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،عرفاناً لجهودهم يف دفع املسرية األمنية
خالل فرتة عملهم يف السلك الرشطي.
ويف كلمة لنائب قائد عام رشطة رأس الخيمة بهذه
املناسبة توجه بالشكر و التقدير للضباط املتقاعدين
و متنى لهم التوفيق والسداد يف حياتهم ،موجهاً لهم
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كل الشكر والعرفان ملا بذلوه من جهد وإخالص طيلة
فرتة عملهم املاضية يف تحقيق أهداف املسرية التي
تنتهجها القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة انطالقاً
من اسرتاتيجية وزارة الداخلية لتكريم من أدوا
واجباتهم بقدر كبري من الشعور باملسؤولية تجاه

الوطن وتجاه أفراد املجتمع لالرتقاء بالعمل الرشطي
إىل أعىل مستوياته لتقديم أفضل الخدمات بأفضل
الطرق ومواكبة املتغريات والتطورات الراهنة يف
خدمة للوطن وتحقيقاً لألمن وللمواطنني واملقيمني
بالدولة.

محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة تخرج أربع دورات تخصصية بمعهد تدريب الشرطة

شهد سعادة العميد جامل أحمد الطري مدير عام املوارد
والخدمات املساندة بالقيادة العام رشطة رأس الخيمة
حفل تخريج ( )4دورات تخصصية مبعهد تدريب
الرشطة برأس الخيمة ،هي دورة ( تجنيد املصادر
للضباط) ،و دورة (تحديد االحتياجات التدريبية و
إعداد خطة التدريب للضباط) ،و دورة (حــقــوق
اإلنـــســـان) ،و دورة ( التعامل مع الجمهور يف
املطارات و املنافذ) ،حيث استمرت تلك الدورات ملدة
أسبوع.

وقد أشاد العميد جامل الطري مبستوى الدورات و
أهميتها يف زيادة الحصيلة املعرفية و العملية لدى
منتسبي الرشطة ،و أضاف بأن عقد مثل تلك الدورات
يأيت يف إطار سعي وزارة الداخلية لنرش اسرتاتيجيتها
الرامية إىل صقل و تطوير مهارات منتسبيها من خالل
تدريبهم و تأهيلهم ليصبحوا قادرين عىل العمل
بالصورة املطلوبة ،و عىل أكمل وجه.ويف ختام الحفل
قام مدير عام املوارد والخدمات املساندة بتكريم
محارضي الدورات الدكتور عادل عبد الحميد الكريك،

و العقيد محمد عيل الشحي ،و الرائد دكتور راشد
عيل النعيمي ،و الرائد عبد الرحمن جاسم الظاهري،
و املحارض خالد إبراهيم إسامعيل ،و املحارض عبد
املطلب عبد السالم العمري  ،كام سلم الشهادات
للخريجني ،و متنى لهم االستفادة من املعلومات و
املهارات التي قدمت لهم يف الدورات  ،و أن يستخدموا
تلك املعلومات يف تطوير مهاراتهم وتنمية حسهم
األمني مبا يخدم العمل الرشطي .

...وتخرج دورة «المهارات اإلشرافية»و دورة «منهجيات التميز اإلداري والقيادي»
شهد سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام
العمليات الرشطية بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة
حفل تخريج دورتني تخصصيتني عقدتا مبعهد تدريب
الرشطة برأس الخيمة ملدة أسبوع هي دورة ( املهارات
اإلرشافية ملديري األفرع للضباط) و دورة (منهجيات
التميز اإلداري و القيادي للضباط) ،حيث اشتملت
الدورتان عىل العديد من املواد النظرية و التطبيقية،
و املهارات و الخربات التي أكسبت املنتسبني قدرا ً
كبريا ً من املعرفة ،وزادت من رصيد ثقافتهم األمنية يف
مجال العمل الرشطي .وأشاد العميد عبد الله الحديدي
مبستوى الدورتني وبأهميتهام يف زيادة الحصيلة املعرفية
و العملية لدى منتسبي الرشطة ،و أضاف بأن عقد
مثل تلك الدورات يأيت يف إطار سعي وزارة الداخلية
لنرش اسرتاتيجيتها الرامية إىل صقل و تطوير مهارات
منتسبيها من خالل تدريبهم و تأهيلهم ليصبحوا قادرين
عىل العمل بالصورة املطلوبة و عىل أكمل وجه .ويف
ختام الحفل قام مدير عام العمليات الرشطية بتكريم
محارضي الدورتني ،الدكتور /عادل عبد الحميد الكريك،
و الدكتور /حسن محمد مقداد ،كام سلم الشهادات
للخريجني ،و متنى لهم االستفادة من املعلومات و
املهارات التي قدمت لهم يف الدورات  ،و أن يستخدموا
تلك املعلومات يف تطوير مهاراتهم وتنمية حسهم األمني
مبا يخدم العمل الرشطي .
العدد ( ) 2
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محطة شرطية

شرطة رأس الخيمة
تشارك ببرنامج
الشيخ صقر للتميز
الحكومي
ترأس العميد غانم أحمد غانم مدير اإلدارة العامة
للعمليات املركزية ،بحضور العقيد الدكتور محمد
الحميدي مدير عام العمليات الرشطية باإلنابة وعدد
من الضباط  ،اجتامعاً تنسيقياً حول مشاركة القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ألول مرة يف برنامج الشيخ

صقر للتميز الحكومي .ناقش الحضور آلية إعداد ملف
لفئة اإلدارة اإلتحادية حسب معايري الربنامج املتفق
عليه .وأعرب العميد غانم أحمد غانم عن فخره واعتزازه
مبوظفي القيادة العامة من ضباط وصف ضباط وأفراد،
الذين يجتهدون للفوز بالجائزة من خالل إرصارهم عىل

التميز والجودة يف العمل وتقديم كل ما بوسعهم من
جهد ووقت يف سبيل تبوؤ القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ملكانة مرموقة يف املجتمع من بني الدوائر،
وطالبهم بزيادة الجهد يف الفرتة القادمة للحفاظ عىل
مستواهم الوظيفي للحصول عىل املركز األول بإذن الله .

اجتماع تنسيقي بين شرطتي رأس الخيمة ودبي
لمناقشة آلية سير العمل األمني
استقبل العقيد أحمد عبد الرحمن
البغام مدير إدارة العمليات بالقيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة ،وفدا ً من
القيادة العامة لرشطة ديب برئاسة الرائد
حسن محمد العبيديل رئيس قسم
مراقبة الدوريات ،للتباحث والتشاور
حول العمل األمني ،وخاصة التي
تتعلق بالعمليات املركزية .وتهدف
الزيارة لتوطيد العالقات بني الجانبني،
حيث رحب بهم العقيد البغام يف
بداية االجتامع ،مثمناً مبادرات التواصل
املستمرة بني كافة األجهزة األمنية عىل
مستوى الدولة لخدمة العمل األمني
ضمن خطط وزارة الداخلية االسرتاتيجية،
كام تم خالل اللقاء التباحث حول رضورة
تطبيق اسرتاتيجية و مبادرات الوزارة يف
مختلف اإلدارات و القطاعات مبا يسهم
بشكل فعال يف تطوير وتحسني أداء اإلجراءات املتبع فيها ،والخدمات املقدمة
العمل الرشطي و األمني عىل حد سواء .واألنظمة والربامج املستحدثة التي تسهم
كام تم استعراض سري العمل يف غرفة يف تقدم العمل األمني .
العمليات برشطة رأس الخيمة و وقد أعرب العبيديل عن شكره و تقديره
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للجهود املبذولة من قبل القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة ،و عىل رأسهم اللواء
سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي
القائد العام ،وحرصه عىل تطبيق سياسة

و نهج وزارة الداخلية يف مجال التطوير و
التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى
األداء الرشطي و مبستوى الخدمات
املختلفة املقدمة للجمهور .

محطة شرطية

مهارات الحياة في المؤسسة العقابية بشرطة رأس الخيمة
أطلقت إدارة املؤسسة العقابية واإلصالحية برشطة
رأس الخيمة برنامجاً تعليمياً جديدا ً حول ( مهارات
الحياة ) حول كيفية إدارة مرشوع تجاري ،موجهاً لـ
 17نزيالً كل يوم أحد ملدة  3ساعات ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر للدراسات
والبحوث السياسية  .وقال العقيد أحمد سامل السلومي
مدير املؤسسة العقابية واإلصالحية ،إن هذه الرشاكة
بني املؤسسة العقابية ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر
للدراسات والبحوث السياسية تهتم مبسألة إعادة تأهيل
هذه الفئة من أبناء املجتمع أو املقيمني الذين أصابتهم
ابتالءات الحياة فوقعوا جراءها خلف أسوار السجون
لقضاء فرتات العقوبة عىل ما اقرتفوه من جرائم،
وهم يف أمس الحاجة للتواصل معهم لنساعدهم بعد
خروجهم من السجن عىل االندماج يف املجتمع كأفراد
نافعني ،مساهمني ،عاملني بشكل إيجايب بناء.

وأضاف ،إن الدورة الجديدة قد صممت خصيصاً
لفئة نزالء املؤسسة العقابية بحيث ميكن من خاللها
أن نقدم املساعدة لهم يف تجديد معلوماتهم وتحديثها
ملواكبة التطور الذي يحدث يف البيئة الخارجية
وتدريبهم بالشكل الالئق واملطلوب لتأهيلهم لشغل
وظيفة جديدة أو افتتاح مرشوع تجاري خاص بهم.
وأشار إىل أن املؤسسة نظمت  25برنامجاً مختلفاً
لنزالئها من الجنسني ،يف مختلف املجاالت ،ومنها
التعليمية والتثقيفية والرياضية واالجتامعية والحرفية،
مع الرتكيز عىل الربامج النفسية والسلوكية واملهنية
والتعليمية بشكل عام ،والتي متكن النزالء من التعرف
عىل قدراتهم ومهاراتهم الكامنة وإدارة ذاتهم بطريقة
أفضل بخالف إجراء عملية التنشيط الذهني للنزيل
بطريقة تعيد للنزيل ثقته بنفسه ومبن حوله وتبث فيه
األمل بإمكانية االعتامد عىل نفسه يف بناء حياة جديدة.

بحث التعاون في مجال المنشآت اإلصالحية بين شرطتي رأس الخيمة و الشارقة
ضمن خطتها االستراتيجية الرامية إلى تبادل
الخبرات وتعزيز التعاون المتبادل لتقدم
العمل األمني ،نظم فريق الجودة بإدارة
المنشآت اإلصالحية والعقابية بشرطة رأس
الخيمة ،برئاسة النقيب عدنان الحمادي
مدير فرع التأهيل والتدريب ،يرافقه عدد من
الضباط وصف الضباط واألفراد ،زيارة تعريفية
للسجن المركزي بإدارة المنشآت اإلصالحية
والعقابية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة
وذلك للتعرف على البرامج المطروحة وتبادل
الخبرات بين الجانبين .

وكان يف استقبال الوفد ،املقدم أحمد شهيل رئيس
قسم اإلصالح والتأهيل بالشارقة ،وتم خالل اللقاء
بحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون بني الطرفني،
والتعرف عن قرب إىل األدوار التي تقوم بها إدارة
املؤسسات العقابية يف رشطة الشارقة بشأن إدارة
النزالء والخدمات والربامج التأهيلية االختيارية
املقدمة لهم ،إضافة إىل تبادل الخربات املتعلقة يف
مجال إدارة املؤسسات العقابية.
واصطحب املقدم أحمد شهيل الوفد يف جولة
ميدانية شملت العديد من األقسام واألفرع ،ومنها
ورش العمل والربامج املتنوعة املقدمة للنزالء ،كام تم
استعراض عرض خاص عن تنظيم املنشأة وأقسامها
واإلجراءات اإلدارية املعمول بها ،حيث تع ّرف الوفد

إىل األنشطة الثقافية واملهنية والربامج الرياضية
والتعليمية وقاعات تحفيظ القرآن الكريم ومكتبة
النزالء وغريها.
وأبدى وفد رشطة رأس الخيمة ارتياحه ملا ملسه
من اهتامم بالغ من اإلدارة بالنزالء وتقدميها أفضل
الخدمات وفرص التأهيل لهم من خالل الربامج
املتنوعة املوضوعة لهم .

ويف نهاية الزيارة ،تبادل الجانبان الدروع التذكارية،
وسط ترحيب من العقيد عارف الرشيف مدير إدارة
املنشآت اإلصالحية والعقابية بالشارقة ،الذي أشاد
مبدى التعاون املطلق بني الجانبني ،وعىل ماتوصلت
إليه رشطة رأس الخيمة من تطور وتقدم يف كافة
امليادين األمنية ،متمنياً لهم كل التوفيق ومزيدا ً من
التقدم .
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عزوف الشباب
عن الزواج

ظاهرة
مرفوضة
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تحقيق

ظاهرة باتت شبه واضحة في
مجتمعنا ،لم نعهدها في العهود
الماضية بل العكس كانت
سمة المجتمع الزواج المبكر،
وهي ميزة تسجل للمجتمعات
اإلسالمية والعربية منها بصفة
خاصة ،إال أن الكثير من التغيرات
طرأت على مجتمعاتنا المحافظة،
وكان الكثير منها يوصف بأنه
غير إيجابي وترك أثار ًا سلبية على
عاداتنا وتقاليدنا ،حتى بات اليوم
مظهر ًا من أشكال ظهور وانتشار
مثل تلك الممارسات التي قادت
إلى تفشي ظاهرة (عزوف الشباب
عن الزواج) ،في سالف العصر كان
موضوع الزواج ميسر ًا ومتاح ًا وال
يرافقه ما تراه اليوم من تعقيدات
ومطالبات ترهق الشباب وتثقل
كاهلهم ،ما يدفعهم للعزوف عن
هذا العرف االجتماعي الذي شرعه
اهلل ،عز وجل .ولكن تأثيرات ما نراه
اليوم في المجتمع الذي نعيش
فيه قد طغت حتى تجاوزت هذه
المفاهيم إلى غيرها تمام ًا ،فبات
المجتمع يتأثر بما حوله من مجريات
اجتماعية وثقافية واقتصادية
داخلية وخارجية ،والتي تركت آثارها
على حياتنا العامة بشكل لم يعد
مقبو ً
ال إلى أن طغت مثل تلك
الظواهر على السطح.
تحقيق  :سعد الدغمان

طلبات ال تعد وال تحىص تفرض عىل الشباب دون
مراعاة لظروفهم املعيشية ،وهم يف مقتبل العمر تقيد
حركتهم وتحد من عزمهم إن هم فكروا مبوضوع الزواج،
ناهيك عن التغري الذي طرأ حتى عىل تفكري أولياء األمور
(إال من رحم ريب) وال نريد التعميم ليتخذ من موضوع
الزواج باباً للربح والخسارة ،وهو طبعاً ليس كذلك،
باإلضافة إىل قصور تفكري بعض الشباب وعدم جديتهم
وعدم تحملهم للمسؤولية ،كل ذلك ينمي ويزيد من
انتشار هذه الظاهرة .
ظاهرة نعيشها اليوم وال تخفى عىل أحد ،تجاوزات
العرف االجتامعي والديني وركنت إىل الطفرة االقتصادية
البحتة التي تبحث عن الرتبح دون سواه ،قابلها بعزوف
شائع وواضح ،وبات أشبة ما يكون اتفاقاً لرفض هذه
الظاهرة من قبل الشباب ،فهل نعمل جادين لدراسة
أسباب هذه الظاهرة ونجد السري للقضاء عليها ،والعودة
باملجتمع ألصوله السمحة النابعة من سامحة ديننا
الحنيف وعراقته ،عاداتنا وتقاليدنا األصيلة حول هذا
املوضوع كانت لنا لقاءات عدة مع املعنيني بهذا الشأن.
ظاهرة سلبية

حيث ذكر املالزم أول راشد بلهون مدير فرع الرشطة
املجتمعية باإلنابة مبركز املعمورة الشامل ،إن ظاهرة
العزوف عن الزواج من الظواهر السلبية يف مجتمعنا
اإلمارايت ،والذي يظهر يل أنها تعود لعدة أسباب:
 ارتفاع تكاليف الزواج ،وخاصة إذا كانت الزوجةمواطنة.
 ارتفاع أسعار صاالت األفراح مع عدم وجود قواننيتضبط وتحدد أسعارها.
 ندرة الندوات واملحارضات بنرش الوعي بني فئةاملقبلني عىل الزواج بأهمية إقامة األرس وسبل استمرارها
وأسس سعادتها.
 انتشار ثقافة تأخري الزواج بني الشباب بسبب التوجهإلكامل الدراسات العليا وركوب أحدث السيارات وأمور
ثانوية يرونها أوىل من الزواج.
 التصور الخاطئ للحياة الزوجية ،وذلك بسبب ازديادمعدالت الطالق يف اآلونة األخرية ،مام يجعل الشاب يظن
أن مصري زواجه الفشل.
 التأثر ببعض املجتمعات األجنبية التي ال تهتم بشأناألرسة ،ويقوم شبابهم بإشباع غرائزهم بالطرق السلبية.
ولهذه الظاهرة تأثري كبري عىل املجتمع واألرسة اإلماراتية
ومن أبرز مظاهر هذا التأثري:
 انتشار ظاهرة العنوسة ،وهذه لوحدها أزمة تؤدي إىلأزمات أخالقية وصحية ونفسية عىل كال الجنسني .
 العزوف عن الزواج ينشئ مجتمعاً متفككاً ،وذلك ألنوجود األرس يعد من أهم األسباب التي تؤدي إىل ترابط
املجتمع ومتاسكه.
 العزوف عن الزواج يسبب أزمة مستقبلية تعيق منواملجتمع ،وذلك ألن وجود األرس ينتج معه جيل جديد
ينتمون ملجتمعهم ويسهمون يف منوه وازدهاره.
 -العزوف عن الزواج له مؤثرات سلبية ،حيث يتسبب

جاسم محمد المكي
رئيس قسم التوجيه واإلصالح األرسي
برأس الخيمة :

أعذار الشباب غير
مبررة ،والمجتمع
يتحمل جزءًا من
تبعاتها

يف اندثار بعض العادات والتقاليد املتوارثة ،وخاصة يف
أعراسنا املتميزة.
أعذار غير مبررة

ويقول األستاذ جاسم محمد امليك رئيس قسم التوجيه
واإلصالح األرسي مبحاكم رأس الخيمة ،إن هذه الظاهرة
موجودة لألسف وهي ال تستند إىل أسباب واقعية
ومقنعة ،وقد تعدت بسببها أعامر الشباب إىل غري هذه
الفئة حتى وصل بعضهم إىل ما يتجاوز األربعني ،بل رمبا
حتى الخمسني أيضاً ،وترى من يدخل ضمن وصف هذه
الظاهرة يسوق أعذارا ً غري مربرة وال تحمل من اإلقناع
شيئاً ،فسرتاهم يتعذرون بعدم قدرتهم عىل تحمل
املسؤولية ،وعدم رغبتهم بالتقيد أو عدم اضطرارهم
للشعور بتقييد حركتهم بعد الزواج ،ورغبة منهم بعدم
وجود أحد معهم أثناء السفر ،والبعض اآلخر يقول ،ال
أتحمل مشاكل الزوجة واألبناء ،فيام يذهب آخرون إىل
أن موضوع الزواج أمانة هم غري مؤهلني لحملها ،وآخرون
يشريون ملشاكل من سبقهم من ذويهم وتجاربهم بالزواج
ويضعونها كمربر ملا هم فيه من عزوف عن الزواج ،والذي
بات ظاهرة تتناىف وما يوصف به مجتمعنا من التزام
بالقيم والعادات وسامحة ديننا الحنيف.
المجتمع يتحمل جزءًا من تبعاتها

بكل تأكيد ،إن ضعف الوازع الديني يربر لهؤالء
الشباب القول عند سؤالهم عن أسباب هذه الظاهرة
فيجيبون(:إن يف سفرهم يحصلون عىل ما يريدون وال
إلزام لهم بالزواج) ،وهو كالم غري منطقي باملرة ،وال يربر
هذا السلوك املرفوض.
وال شك أن املجتمع يتحمل جزءا ً كبريا ً من تبعات تفاقم
2013
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كاملة ،فكل شاب يحجم عن الزواج يتسبب بتعطيل
زواج بنت يف املجتمع ،ورمبا ستلجأ هذه البنت لالقرتان
بغري املواطن ،والسبب طبعاً ذلك الذي مل يتزوج.
المغاالة في المطلب ليست بعذر

مالزم أول راشد بلهون:
من أبرز مظاهر
السلبية انتشار
العنوسة
هذه الظاهرة ،سواء مبا تفرضه بعض العوائل من مغاالة
يف املهور وغريها من الرشوط التعجيزية األخرى ،لكن
ذلك ال ميثل شامعة نضع عليها كل حني موضوع تنامي
وانتشار هذه الظاهرة ،صحيح أن هناك مام ذكر لكن
هناك أيضاً باملقابل عوائل كثرية ال تغايل وال تطالب،
فتعجز الشاب املتقدم.
ومن كان لديه اإلمكانيات ومل يتزوج ،فقد عطل حقاً
وواجباً قال عنه الرسول عليه الصالة والسالم« :من
استطاع منكم الباءة فليتزوج» ،وهنا البد أن يلزم بالزواج
من قبل األرسة ،أو حتى الجهات املختصة ،فهو ليس له
عذر مينعه ،وهو بتمنعه وعدم استغالل صحته فيام رشع
الله يعمل عىل غلق بيت كان من املمكن أن يفتح ألرسة
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هناك الكثري من الشباب يرصفون مئات اآلالف عىل
سياراتهم وسفراتهم ،والبعض يقيض حتى إجازته
األسبوعية خارج البالد ،مام يكلفه مبالغ كبرية ،وحني
تسأله عن الزواج يقول ،مطالب الزواج ومصاريفه كثرية.
وينىس من يسوق مثل تلك األعذار غري املقبولة بأنه
قد حرم نفسه من األجر ،فالرجل عندما ينشئ أرسة
ويتوىل رعايتها ويحرص عىل رعاية زوجته وأبنائه مبأكلهم
وملبسهم وتربيتهم الرتبية الصالحة فإن ذلك يعود عليه
باألجر والثواب ،وهو باب خري.
ويتناىس أيضاً أن صحته لن تدوم إىل آخر العمر ،وهو
بحاجة إىل زوجة ترعاه وأبناء يساعدونه يف كربه ،ويدعون
له عند موته ،مصداقاً لقول النبي الكريم صىل الله عليه
وسلم« :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث»،
ومنها «ولد صالح يدعو له» ،الزواج باب خري واسع عىل
اإلنسان ووجود الزوجة بالبيت عالج وسعادة.
ثم إن اإلحجام عن الزواج واستفحال ظاهرة العزوف
عن الزواج يتسبب بالكثري من الرضر للعديد من األرس،
ويؤدي لخلق ظاهرة أخرى ،هي ظاهرة العنوسة،
باإلضافة إىل تعطيل طاقات وقدرات عديدة وحرمان
املجتمع من تكوين أرس جديدة.
الحلول

هناك العديد من الحلول أوجدتها الدولة مشكورة
عالجاً لهذه الحاالت منها عىل سبيل املثال:
 -صندوق الزواج.

 صاالت األفراح املجانية. التوعية املستمرة التي تقوم بأدوارها مؤسسةصندوق الزواج.
 العرس الجامعي الذي تقيمه املؤسسات الرسميةوغري الرسمية.
وهناك حلول ذاتية يقوم بها الشخص مثل بدائل
السفر عن األماكن الغالية ،هناك دول الخليج واملناخ فيها
مختلف للذي يبحث عن برودة الجو ،العمرة ،االبتعاد
عن التقليد مثل شهر العسل وغريه.
اإلرساف يف موائد األفراح عادة غريبة ،وهو تقليد
اليوجد يف أماكن أخرى ،حتى الغرب الذي يقلده البعض
ال يرسفون ،هذا إرساف ميارسه البعض.
دور التوجيه األسري

وهنا البد من اإلشارة للدور الذي يؤديه التوجيه األرسي
يف هذا الشأن كعالج ملثل هذه الظواهر ،فقد تم إعداد
وإلقاء  80محارضة لألرس ورشيحة الشباب ،ويف مختلف
األماكن ،بالتعاون مع مؤسسة صندوق الزواج ،وساهمنا
يف تنظيم العرس الجامعي ،باإلضافة إىل التعاون مع
الجمعيات ذات النفع العام يف مجاالت التوعية مبخاطر
هذه الظاهرة ،ناهيك عن إعداد وتقديم برامج توعية
سواء يف اإلذاعة ،أو يف قناة رأس الخيمة الفضائية لتوعية
األرسة واملجتمع.
نسب الطالق

ومقابل تنامي هذه الظاهرة املكلفة لوحظ انخفاض
مستوى الطالق مقابل املقارنة باملشاكل الكثرية التي تنشأ
نتيجة هذه الظواهر الغريبة عىل مجتمعنا املحافظ،
وهنا البد لنا من املطالبة بدور أكرب يؤديه اإلعالم مبختلف
وسائله ،وأن يلتزم بقيود تفعيل محدود عىل ما يثبت،

تحقيق

الشباب عن الزواج ،أو التفكري به وتأخري النظر فيه ،ومتر
الشهور والسنون والشباب والفتاة ليست عندهم الرغبة
يف الحديث عن الزواج حتى يتقدم بهم العمر ،مام سبب
ذلك حالة رعب لدى بعض األهايل ،خوفاً من أن يطلق
عىل ولدهم أو ابنتهم لقب (العانس).
أساب تأخر الزواج:

جاسم أحمد المناعي

ذلك أن الدولة تنفق املليارات عىل بناء األرسة ثم تأيت
وسائل اإلعالم بلحظات لتهدم هذا الجهد.
إعالنات عن سلع غالية الثمن تبهر املشاهدين ،خدمات
تثقل كاهل األرس وغريها مام يتسبب مبشاكل عديدة يف
املجتمع تؤدي رمبا لتقويض أرس وهدم تكوينها ،البد من
حلول للحفاظ عىل بنية األرسة التي هي عامد املجتمع.
مطالبة

وهنا البد من تقديم بعض املطالبات يف هذا الباب من
أجل القضاء عىل الظاهرة وترصني بناء األرسة منها:
 نطالب بالحفاظ عىل جزء من رواتب الشباب ملدةسنة أو سنتني إلعانتهم عىل موضوع الزواج ،بدالً من أن
ينفق الشاب راتبه كله ،فالبعض حني اليجد شيئاً من
راتبه يرتك العمل ليصبح عاطالً وعالة عىل الدولة وعىل
ذويه.
 نطالب بحظر الزواج من غري املواطنات لعدم اختالطاألنساب.
 نطالب األرس التعاون مع من يتقدم لخطبة بناتهم،بعد التأكد من دينه وخلقه ،مصداقاً لحديث الرسول
صىل الله عليه وسلم« :من جاءكم ترضون دينه وخلقه
فزوجوه».
 نطالب بعدم املغاالة يف املهور ،تطبيقاً ألحكامالرشيعة السمحاء وطاعة لويل أمرنا -حفظه الله. -
 نطالب بأن يكون يف كل منطقة موجه أرسي مختصسواء كان ذكرا ً أم أنثى.
 نطالب بأن ال تعامل األرسة بجرم وليها املحكوم،وأن يراعى استمرار رصف راتبه ألرسته .وأويص الشباب
بغض البرص ،فهو الذي يؤدي للمهالك ،كذلك أوصيهم أن
يحسنوا الرفقة يف العمل والجامعة ،ويف غريه من مناحي
الحياة ،انطالقاً من قول الرسول عليه صالة والسالم «ال
يأكل طعامك إال تقي ،وال تصاحب إال مؤمن» ،صدق
رسول الله .وعملية اختيار الرفيق تدخل من ضمن
الحلول الجذرية لهذه املشكلة ،باإلضافة إىل الرزق
الحالل ،واملحافظة عىل الصلوات ،وهذه من أهم الحلول.
ويقول املستشار األرسي يوسف الشحي ،إن ظاهرة
تأخر سن الزواج مل تعرف يف أيام السلف وحتى عهد
قريب ،بل كان الزواج املبكر سمة منترشة وعالمة ميزت
مجتمعاتنا.
ومع اختالف املفاهيم ومطالب املعيشة وطريقة
الحياة يف هذا العرص ،كل ذلك أدى إىل عزوف كثري من

 - 1غالء املهور وكرثة طلبات األهايل ،وقد قال صىل الله
عليه وسلم« :أعظم النساء بركة أيرسهن مؤونة».
 - 2امتناع األولياء من تزويج البنت مع تقدم الكفء
لها ورضاها به ،وهذا محرم .قال تعاىل« :فال تعضلوهن
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف».
 - 3اعتقاد الشباب أن الزواج تقييد وربط ومنع
للحرية.
 - 4إكامل التعليم أو انتظار املرأة الوظيفة.
 - 5التأثر بقصص الزيجات الفاشلة والخوف من
الوقوع يف مثلها.
 - 6املبالغة يف طلب مواصفات رشيك الحياة.
العالج:

 - 1تيسري أمور الزواج وعدم التكلف يف نفقاته،
وتنفيذ أمر الوالد الشيخ زايد بن سلطان -رحمه الله -يف
تحديد املهر بخمسني ألف درهم فقط ،وكذا توجيه سمو
الشيخ محمد بن زايد بتحديد وقت إقامة حفلة الزواج
للتخفيف.
 - 2بيان ما يف الزواج من حسنات ومصالح عظيمة يف
الدنيا واآلخرة.
 - 3إقامة املشاريع التي تساعد املتزوجني عىل تحمل
أعباء الزواج.
 - 4إقامة الدورات واملحارضات والندوات يف الرتغيب
بالزواج.
وقد يكون تأخري الزواج امتحاناً من الله ليخترب صربك
وإميانك ،أو هي رحمة منه بك ليكفر عنك سيئاتك ويرفع
درجاتك ،فآمن بقضائه وقدره «ولنجزين الذين صربوا
بأحسن ما كانوا يعملون».
تحكيم العقل ومراعاة الشباب

وكان البد لنا أن نتوجه إىل جمهور القراء لنقف
عىل رأسهم بهذه الظاهرة ،حيث يقول جاسم أحمد
املناعي ،موظف ،إن تصاعد وترية الحياة وتزايد األعباء
عىل الشباب مبختلف أشكالها سواء كانت مادية أو
ضغوطات نفسيه واجتامعية ،ناهيك عن متطلبات
الحياة العرصية التي دفعت بالكثري من العوائل لتبني
نهج الضغط عىل الشاب الذي يتقدم للزواج ،وتحميله
ماال يطاق من مرصوفات هي أشبه ما تكون بالقيود
عىل عاتقه ،وهو يحاول الرشوع بتكوين أرسة ،وفق ما
أمر به الله -عز وجل ،-ورشعه من أمر الزواج ،إال أن
البعض يرص عىل طلبات تعجيزية ما أنزل الله بها من
سلطان .والسؤال الجوهري الذي البد أن يطرح ،من أين
يأيت الشاب بكل هذه املصاريف( ،قاعات ولوازم وحفالت

سعيد محمد الطنيجي

ووالئم) ،باإلضافة إىل الطامة الكربى ،وهي البيت ،نقول
رفقاً بالشباب أيها الناس ،وال نفعل الجانب اآلخر،
والذي يحمل الشباب مسؤولية هذا الظاهرة أو جزءا ً
منها ،فلكل مشكلة طرفان ،والشباب هم الطرف اآلخر
املتسبب بهذه الحالة ،وترصفات البعض منهم تساهم
بانتشارها.
املطلوب تحكيم العقل والركون إىل الحكمة ومراعاة
الشباب وتسهيل أمر الزواج عليهم ،حفاظاً عىل تكوين
األرس واستمراريتها ،فاملالحظ وبشكل مؤكد أن هناك
حالة بدأت ثم تطورت لتصبح ظاهرة ،فهل لنا أن نضع
الحلول ،وبشكل جذري للقضاء عليها.
ظاهرة أساسها التفاخر
والمظاهر الشكلية

فيام يقول سعيد محمد الطنيجي ،موظف ،إن تنامي
هذه الظاهرة واستفحالها هو نتيجة للمامرسات التي
تراكمت دون أن تجابه بحلول ،مام دفع بالعديد من
األرس لفرض متطلبات كثرية يعجز عن تلبيتها الشباب
ما يضطرهم إىل السري يف طريق القروض ،وهذه كارثة
ال تقف عند حد معني ،وال تنتهي ،تجعل الشاب أسري
البنوك ومكبالً بقروضها ،مام ينعكس عىل حياته بصورة
عامة ،ومنها حياته الزوجية التي دخلها أصالً ،وهو مثقل
بالهموم.
هذه الصورة هي التي جعلت الكثري من الشباب
يعزفون عن اإلقدام باتجاه مرشوع الزواج أو تأجيله عىل
أقل تقدير ،وهي إن تم بحثها فهي مشكلة اجتامعية،
بل ظاهرة آخذة باالتساع ،وسببها بل أساسها التفاخر
واملظاهر الشكلية التي ال تقدم وال تؤخر إن تم التنازل
عنها وتركها إىل ما هو أهم ،وهو عدم تكبيل الشباب
ودفعهم إىل ما يرهق كاهلهم بالقروض وغريها من
املشاكل.
هناك أولويات بالحياة البد من الرتكيز عليها ،والبد لكل
األطراف من التنازل لصالح مصلحة الشباب وبناء األرسة،
وعدم الرتكيز عىل شكليات ال تغني وال تسمن ،بل ترتك
آثارا ً سلبية بكل تأكيد عىل حياة الزوجني حديثي العهد
بهذه الرابطة املباركة.
والبد لنا من التأثر برسولنا الكريم محمد عليه الصلة
والسالم وااللتزام بقوله الرشيف« :من جاءكم ترضون
دينه وخلقه فزوجوه» صدق رسول الله.
العدد ( ) 2
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الزواج ..

«تلك ألفة اهلل»

جاء في القاموسَ « :مرَأ َ يمرَأ َم ْرء ًا الرجل:
َ
م .و َمرَأ َ الطعام فالن ًا :أي طاب له
ط ِع َ
َ
ً
ونفعه .و َمرَأ الطعام :صار مريئا وساغ من
غير غصص.
ء ًة الطعام :صار مريئ ًا وساغ من غير
و َم ِرئَ َمرَا َ
ُ
غصص.
َ
ن هواؤه.
حس َ
و َمرُؤ المكانُ :
و َمرّأه :قال له« :هنيئ ًا مريئ ًا».
مرّة من َمرَأَ ،اسم من مريء.
المرأة :ال َ
والمرأة :نساء و ِنسوة من غير لفظها :مؤنث
الرجل.
مريء :أي طيب هنيء حميد
طعام
يُقال:
ٌ
ٌ
المغبّة ،يعني حميد العاقبة والخاتمة
..المرأة هي اللبنة األساسية.
بقلم  :وجيه حسن

20

نوفمبر 2013

العدد ( ) 2

األمن واألسرة

بهذه املقدمة الطويلة ،أو القصرية ،أحببت أن أبينّ
لألخ القارئ ،واألخت املطّلعة ،أن املرأة هي «ال ّنفع،
والحسنة يف الشكل واملضمون ،والطيبة يف أدبها
وسلوكها ،والهنيئة يف تعاملها مع زوجها وأوالدها
يف املقام األول ،ومع ذوي القرىب واآلخرين يف املقام
الثاين »...ومن هنا ،فإن املرأة هي اللبنة النافعة
أي مجتمع ،والتي يع ّول عليها ،ويقوم بها
واألساسية يف ّ
بناؤه ،ومنها يش ّع دفء الحياة والحركة والحيوية ،حتى
تتواصل ملحمة البقاء واالستمرار للجنس البرشي عىل
سطح املعمورة .وليس مقبوالً وال سائغاً وال متصورا ً
أن يقوم رصح اجتامعي عىل الرجال وحدهم ،من غري
اعتبار ملؤازرة النساء ،ودفعهن لعزائم الرجال ،ورفع
هممهم ،حيث إن ناموس الحياة يقوم عىل تكامل
األزواج يف ازدواج فطري كالنور والظلمة ،وكالذكر
الحسية
واألنثى ،حيث تتم املخالطة واملداخلة
ّ
ٍ
والوجدانية يف كيانٍ
واحد ،يقوم عىل السكن واملودّة
واملؤانسة والرحمة ،وعىل هذا تقوم أسس املجتمع
السليم الرصني املتامسك اللّبنات.
إن املرأة هي األم الحنون الرؤوم ،واالبنة العزيزة
الغالية ،والزوجة الحليلة الخليلة ،واألخت الشقيقة
الرقيقة.
وال تستق ّر ،وال تستقيم أمور أي أمة من األمم ،إال
بطهارة نسائها ،ونقاوة أخالقه ّن .ولقد كانت املرأة
العربية املسلمة مرضباً لألمثال يف قوة الشخصية ،وعزة
النفس ،ورجاحة العقل ،وقوة الحجة ،ولزوم امل َ َح َّجة،
«أي الطريق الصحيح» ،وذلك بالحرص أوالً عىل طاعة
جلالله سبحانه ،ولزوم س ّنته املطهرة ،والقيام بأوامره ّ
وعال -يف شؤونها الخاصة والعامة ،بفك ٍر وا ٍع مستنري
يتأت هذا إال بعد استيعاب سور القرآن
مستقيم ،وال ىّ
الكريم وفهمها ومتثلها.
ّ
يحض على الزواج
القرآن الكريم

وتأسيساً عىل ما ورد ،فإن الزواج مسؤولية كبرية ،ليس
فلكل من الزوجني «املرأة
قضاء الشهوة إال جانباً منهاٍّ ،
والرجل» ،حقوق وواجبات ،تجاه اآلخر ،وعليهام معاً
تبعة تكوين األرسة ،وتربية األوالد ،واإلنفاق عليهم،
وتعليمهم.
يحض عىل الزواج ،ويدعو الناس
وجاء القرآن الكريم ّ
البرشي من
إليه ،ألنه يف واقع الحال ،يحفظ الجنس
ّ
االنقراض ،ويولّد السالم والطأمنينة يف املجتمعات
كافّة ،ويحفظ النسب والعائلة ،ومينع العدوان
والخالف عىل املرأة ،ومينع الزنا.
قال تعاىل{ :والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل
لكم من أزواجكم بن َني وحفدةً« }..النحل – ،»72
وقال سبحانه{ :يا أيها ال ّنبي إنّا أحللنا لك أزواجك الّاليت
َيت أجوره َّن وما ملكت ميي ُنك مام أفاء الله َ
عليك}..
آت َ
«األحزاب – .»50
وقال نبيّنا األكرم «ص» « :النكاح س ّنتي ،فمن أحب

فطريت فليتس ّن بس ّنتي».
وقال« :من تز ّوج فقد أحرز شطر دينه ،فليتّق الله يف
الشطر الثاين» .وقال رجل للنبي « :يا رسول الله ،الرجل
يتزوج املرأة ،ال يعرفها وال تعرفه ،ثم ال يكون إال ليلة
حتى ال يكون يشء أحب إليه منها ،وإليها منه» فقال
عليه الصالة والسالم« :تلك أُلف ُة الله»  ..ثم تال قوله
تعاىل ..« :وجعل بينكم مودة ورحمة».
الزواج تعايش حقيقي

وهنا ،واستهدا ًء بقرآننا العظيم ،وبرسولنا األكرم ،علينا
أن نعي وأن نفهم ونستوعب بعقولنا وأفئدتنا ،أن
حقيقي
الحياة ليست شهوة وحسب ،بل هي تعايش
ّ
بني الزوجني ،وتفاه ٌم واعٍ ،ومحبة عالية وعميقة،
وتضحية ،ونكران ٍ
ذات ،وتفانٍ يف سبيل الطَّرف اآلخر،
ٍ
حديث متفق عليه ،عن
ورشاكة حقيقية يف الحياة ويف
ُنكح املرأة ملالها
ت
«
قال:
(ص)
أيب هريرة ،أ ّن رسول الله
ُ
وجاملها وحسبها ودينها ،فاظفر بذات الدّين ت ِربَت
يداك» .ومث ّة حكمة عن العرب تقول« :ال تنكحوا من
النساء ستّاً :ال أنّانة ،وال م ّنانة ،وال ح ّنانة ،وال تنكحوا
حدّاقة ،وال ب ّراقة ،وال شدّاقة»
األنّانة :كثرية األنني والتأ ُّوه والتو ّجع.
امل ّنانة :التي تعطي وتق ِّرع اآلخرين بعطائها ،أي كثرية
امل ِّن واإلحسان.
الح ّنانة :كثرية التصويت عن حزنٍ وأمل ،والتي تح ّن إىل
أي يشء.
ّ
الحدّاقة :التي تقول :ليته يل ..وتطالب زوجها برشائه!
ال ّرباقة :التي تقيض النهار يف تزيني وجهها ،ومتشيط
شعرها ،لتبدو ب ّراقة مل ّاعة.
الشّ داقة :أي كثرية التشدّق والرثثرة والكالم الفارغ.
يقول (ص)« :ليتخذ أحدكم قلباً شاكرا ً ،ولساناً ذاكرا ً،
وزوج ًة مؤمن ًة تعينه عىل آخرته».
وقال عمر ريض الله عنه« :ما أُعطي العبد بعد اإلميان
بالله خريا ً من امرأة صالح ٍة ،وإن منه ّن غنامً ال يحذى
منه» أي ال يعتاض عنه بعطاء.
وعندما خلق الله سبحانه وتعاىل الذكر واألنثى ،وجعل
التناسل بالتقائهام لبقاء النوع اإلنساين ،وسلّط عليهام
الشهوة ،كان ذلك لحكمة إلهية ،فيكون عندها االمتناع
عن الزواج تعطيالً إلرادة الله ،وملبادئ الطبيعة ،أما
االمتناع عن الزواج من أجل التف ّرغ للعبادة ،فليس
ذلك إال استثنا ًء ال ميكن أن يقدم عليه إال قلّة من
البرش .والرسول (ص) يقول« :ال رهبنة يف اإلسالم».
ولكن ماذا عن عمل المرأة؟

مام ال ّ
شك فيه ،أ ّن أحوال املرأة تبدّلت ،وتغيرّ ت
كثريا ً بعد التقدم الحضاري ،وانتشار هذا السيل من
االخرتاعات الحديثة ،التي خفّفت عن كاهل املرأة
أعباء باهظة ،ثقيلة ،وكثرية:
«كالغسالة األوتوماتيك ،واملكنسة الكهربائية ،والجالية،
وأدوات املطبخ املريحة »....وهذا وغريه دعاها إىل

الخروج للعمل ،لتسهم مع الرجل يف صنع مجد الوطن،
وارتقائه ،وتط ّوره.
وبدأت تزاحم الرجل ،وكان منطلقها إىل العمل أسباب
عدّة ،ومتنوعة منها:
 - 1كونها أدىن مستوى من الرجل ،بحسب فلسفتها،
وتفكريها.
 - 2توخّي زيادة دخل األرسة ،بعد ارتفاع مستوى
املعيشة ،وتكاثر السلع االستهالكية وتنوعها ،وكذا
انتشار السلع الكاملية الرضوري منها وغري الرضوري..
 - 3كان للحربني العامليتني (- 1939 ، 1918 - 1914
 )1945أثرهام الواضح يف نزول املرأة إىل ميدان العمل،
لس ّد الفراغ الذي أحدثه ذهاب الرجال إىل القتال،
واستمرار الحاجة إىل عملها بعد الحرب ،وذلك بسبب
النقص الكبري يف عدد الرجال نتيجة ما تحصده كل
حرب رضوس.
وحينها قام جدل كبري ،ال يزال مستم ّرا ً حتى اآلن حول
دور املرأة يف املجتمع ..وهل أن وظيفتها البرشية،
الطبيعية ،تدبري شؤون املنزل ،وتربية األوالد ليس
إال ،أم أ ّن العمل خارج املنزل ،مع ما فيه من مساوئ
ومط ّبات وصعوبات يف حال عدم املواءمة ،ولكل فريق
من الفريقني حججه وبراهينه.
فأنصار بقاء املرأة حبيسة الجدران يف البيت ،يقولون:
وجل أعطى املرأة دورا ً محدّدا ً مع ّيناً
«إن الله ع ّز ّ
ومرسوماً يف الحياة ،وهو «األمومة» ،وتدبري شؤون
املنزل ،إذ ال ميكن بحا ٍل من األحوال التوفيق بني العمل
والحياة الزوجية ..فالحمل والوالدة واإلرضاع كلّها أمور
مهمة توجب عىل املرأة االنقطاع طويالً عن العمل،
فال تكاد تنتهي من إجازة أمومة ،حتى تعود ثاني ًة إىل
العمل ،فتهمل – رغامً عنها – تربية الطفل ،وشؤون
البيت.
ما دور الخادمة في المنزل؟

ويف اإلجابة نقول :اقرأوا كتاب «جرائم الخادمات يف
دولة اإلمارات» ،الذي صدر منذ سنوات عن قيادة
رشطة ديب ،تروا إجابات شافية ،وافية ،يضاف إىل ذلك
مزاحمة الرجل يف العمل ،وانتشار البطالة ومساوئها يف
عدد من الدول التي قد تصل إىل درجة خطرية للغاية
إن هي تعدّت نسبة مع ّينة.
ومن جانب آخر ،يقول أنصار عمل املرأة :إن املرأة
مؤهلة للعمل متاماً كالرجل ،خاصة يف مجاالت معيّنة،
ولقد أثبتت جدارتها وتفوقها يف كثري من األعامل ،وال
يستطيع أحد كائناً من كان أن يتنكّر لها ،أو أن يبخسها
حقها ..نعم يؤكد هؤالء جدارتها وتفوقها ..وأيضاً
بإمكانية التوفيق الصحيح والدقيق بني عملها وبيتها،
وبأن الحياة العرصية ،توجب حقاً زيادة دخل األرسة،
وذلك عن طريق اشرتاك املرأة يف العمل ،ودخول
معرتك الحياة العملية.
العدد ( ) 2
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تقرير خاص بمناسبة مرور ثالث سنوات على تولي سموه مقاليد الحكم

سعود بن صقر القاسمي ..

حول رأس الخيمة
فك ٌر اقتصادي ّ
إلى إمارة عصرية
سموه  :اإلمارات هي من صنعت تاريخها ولم ُيصنع لها

حقق صاحب السمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم رأس
الخيمة ،بعد مرور ثالث سنوات
على توليه مقاليد الحكم ،خلفًا
لوالده الراحل المغفور له بإذن اهلل
الشيخ صقر بن محمد القاسمي ،
طفرة اقتصادية وتنموية لإلمارة
جعلتها في مصاف االقتصاديات
التي تسير على وتيرة عالية من
التطور والنمو الحضاري.
وتبوأت رأس الخيمة بفضل
رؤية سموه مكانة اقتصادية
وتنموية رفيعة  ،وأصبحت إمارة
عصرية لالستثمار وواحدة من
االقتصاديات األكثر نموًا  ،وتركزت
مسيرة التنمية االقتصادية على
القطاعين الصناعي والسياحي،
كما شكل التعليم الحديث
والمتطور ركيزة أساسية في
فكر صاحب السمو الشيخ سعود،
وذلك تأسيًا بوالده الراحل الشيخ
صقر  -طيب اهلل ثراه  -الذي أولى
التعليم جل عنايته واهتمامه
منذ حقبة الخمسينيات من القرن
الماضي.
إعداد – وليد الشحي :
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سيرته الذاتية

ولد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
يف مدينة رأس الخيمة يوم العارش من شهر فرباير عام
 1956م ونشأ يف رعاية والديه الكرمية  ،حيث تعلم يف
مدارس رأس الخيمة حتى املرحلة الثانوية  ،ثم التحق
بإحدى كربيات الجامعات يف والية ميتشيجن األمريكية،
حيث درس العلوم االقتصادية والسياسية .ويف عام
 1979م عاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إىل
وطنه ليتوىل عددا ً من املهام الوظيفية ،فتوىل رئاسة
الديوان األمريي لإلمارة  ،ثم توىل رئاسة املجلس البلدي
عام  1986م  ،وتوىل رئاسة مجالس إدارات عدد من
الرشكات املساهمة يف اإلمارة  ،خاصة التي عمل عىل
تأسيسها .يف الرابع عرش من يونيو عام  ، 2003توىل
سموه مبوجب املرسوم األمريي رقم  10عام 2003
والية عهد اإلمارة ليتوىل مسؤوليات جديدة إىل جانب
والده املغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي ،
منطلقاً من إميانه برضورة تحقيق نهضة اقتصادية
وحضارية يف اإلمارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.
وتوىل سموه مقاليد الحكم يف اإلمارة ،خلفاً لوالده
الشيخ صقر بن محمد القاسمي – طيب الله ثراه –
والذي وافته املنية يف السابع والعرشين من أكتوبر عام
2010م.
اهتماماته وتطلعاته

يتمتع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
برؤية اقتصادية انفتاحية ويتطلع إىل بناء اقتصاد
متنوع بتنمية قوية من خالل جذب االستثامرات
وتنمية الرثوات لالرتقاء مبستوى املعيشة يف إمارة رأس
الخيمة وتطويرها لتتبوأ اإلمارة موقعاً متميزا ً بجانب
شقيقاتها إمارات الدولة.
ومن هنا كان تشجيع سموه للمستثمرين لتنفيذ
مشاريع زراعية وصناعية وعقارية وسياحية يف اإلمارة،
إضافة إىل دعمه دراسة واقع قطاع السري والطرق
واملواصالت وتطويره  ،وذلك يف إطار دراسات شاملة
تعنى مبستقبل اإلمارة وتراعي حامية البيئة وتحافظ
عىل املكتسبات الطبيعية.
ويؤكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي  ،أن مرشوع الحكومة اإللكرتونية يعترب
أحد املتطلبات الرئيسة للعرص الراهن ويشكل أسلوباً
معارصا ً للتواصل يف عاملنا ويستقطب املزيد من
االستثامرات من خالل الرتويج للفرص االستثامرية يف
اإلمارة عرب بوابتها اإللكرتونية املوحدة لتواكب ركب
التطور العاملي.
ويرى سموه أن دولـة اإلمـارات بصفـة عامـة
وإمـارة رأس الخيمة بصفـة خاصة تنتهجان سياسة
السوق الحرة لتكونا سوقاً مفتوحاً للجميع لكل من
يبحث عن اإلبداع والتنافس الرشيف الخالق لخدمة
وتطوير وطننا العزيز.

الجانب السياحي

 إن احتفالنا بقيام االتحاد ال يمثل احتفا ًال
بمجرد ذكرى تاريخية عابرة ،وإنما هو انبعاث
لكيان انطلق من اإليمان واإلرادة الصلبة
والعزيمة التي ال تلين للمغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد ،وإخوانه الرواد ،وتجسيدًا
ألحالم وتطلعات شعب اإلمارات في إنشاء
كيان عصري تسوده روح التعاون والتكامل
والمساواة واإليمان.
 اإلمارات هي من صنعت تاريخها ولم يصنعلها.
 أهل اإلمارات أوفياء لوعودهم ومخلصونلبلدهم.
 إن وفاءنا بالعهود التي قطعناها علىأنفسنا ال يسمح ألي مغرض بأن يمس شبرًا من
بلدنا الذي سنحافظ عليه.
 إن المتأمل لتاريخ اإلمارات يقرأ قسوة الحياةالتي عاشها أجدادنا ،ورغم هذه القسوة إال
أنهم دافعوا عن أرضهم ووطنهم ببسالة
وشجاعة ،منتهجين نهج الحب والوفاء لتراب
هذا الوطن الغالي الذي كان سببًا في نجاح
دولتنا.
 أنصح الذين يتدخلون في شؤون اإلمارات أاليتكلموا في شؤون ال تعنيهم ،ألن من سبقوا
خلفوا صرحًا كبيرًا ،والشعب الذي قام بالبناء
هو نفسه الشعب المتالحم كالجسد الواحد.
 لقد تعاهدنا منذ قيام هذا االتحاد حكامًاوشعبًا على العمل معًا من أجل غد أفضل،
وهذا الشعب هو من حافظ على هذا االتحاد.
 نحن نحتضن شعوب العالم التي آثر أبناؤهاأن يأتوا إلينا بإرادتهم حبًا في كرامة العيش،
وهو دليل على األمن واألمان اللذين ننعم
بهما  ،والحمد اهلل.
 لقد انتهجنا سياسة األبواب المفتوحة،ومن أراد النصح فعليه الدخول من األبواب
المشرعة على مصراعيها.
 إن ما حدث في اإلمارات من تطور لمتشهده كثير من الدول ،وإن تطور أداء الوزارات
والجهات االتحادية والمحلية من أولويات
قيادتنا الحكيمة ،وهي مستمرة لما فيه صالح
البالد.
 إن ما أرساه صاحب السمو الشيخ خليفة بنزايد آل نهيان رئيس الدولة ،يزيدنا إصرارًا على
حب هذا الوطن.
 إن اإلمارات محصنة بإرث المرحوم الشيخ زايدبن سلطان آل نهيان ،وإنجازات صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد ،رئيس الدولة وأعضاء
المجلس األعلى حكام االتحاد ،ومسيجة بوالء
أبناء اإلمارات لوطنهم وقيادتهم.
 -النجاح سلسلة قمم ال تنتهي .

ويويل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة،
اهتامماً متميزا ً بالجانب السياحي املتنامي يف الدولة
الذي يشهد إقبالاً متزايدا ً من رعايا مختلف دول العامل.
وأكد أن سياسة إمارة رأس الخيمة تركز عىل تنمية
القطاع الصناعي الحيوي إىل جانب تنمية القطاع
السياحي  ،حيث يشهدان منوا ً متصاعدا ً السيام يف
الصناعات التحويلية خاصة املتعلقة مبواد البناء ومن
أبرزها صناعات اإلسمنت والسرياميك.
وأدرك سموه أهمية قطاع الطريان الذي توليه
حكومة رأس الخيمة جل اهتاممها  ،كونه مكملاً رئيساً
للقطاعات املختلفة خاصة السياحي وعنرصا ً رئيساً
للتنمية الشاملة ،لذا أصدر سموه توجيهاته لتطوير
وتوسعة مطار رأس الخيمة وإنشاء رشكة طريان رأس
الخيمة.
وإىل جانب اهتامم صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة بالشؤون االقتصادية ودوره البارز يف مجتمع
رجال املال واألعامل خاصة يف العامل العريب ،أوىل
سموه اهتامماً خاصاً بالتعليم ،فدعم النشاط التعليمي
من خالل منح جوائز مادية ومعنوية للمتفوقني
من الطالب والطالبات واملتميزين من أعضاء الهيئة
التعليمية واإلدارية ،إضافة إىل إنشاء سموه مدرسة
منوذجية خاصة “رأس الخيمة ملتحديث اإلنجليزية”
تقدم مستوى تعليمياً متميزا ً ألبناء الدولة والوافدين
يضاهي مثيالتها يف الدول املتقدمة ليكون طالبها
وطالباتها املتفوقون قدوة حسنة لزمالئهم وليتبوءوا
مراكز متميزة يف مجتمعاتهم ليحققوا مستقبالً واعدا ً
وقدرة عىل تحدي مشاكل العرص واالقتداء مبن
سبقوهم من العلامء واملفكرين.
وإمياناً من سموه أن التعليم حق مرشوع للجميع
أمر سموه بفتح املدارس مسا ًء للراغبني يف التعلم
من الوافدين  ،حرصاً من سموه عىل تعليمهم إلعانة
أرسهم املحتاجة ،فيام بادر سموه بتوفري وسائط دراسة
الحاسب اآليل للمدارس يف وقت مبكر  ،مشجعاً أبناءه
الطلبة عىل التفوق العلمي.
وعمل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي عىل توفري الخدمات األساسية للمجتمعات
السكنية النائية من طرق داخلية وغريها  ،كام وفر عىل
نفقته الخاصة الدعم الالزم ألصحاب الدخل املحدود
لصيانة مساكنهم.
رؤيته االقتصادية

بفضل رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ سعود بن
صقر القاسمي  ،حققت إمارة رأس الخيمة ،إنجازات
اقتصادية وتنموية ،وأصبحت إمارة عرصية لالستثامر
والتنوع الكبري يف األعامل الغري النفطية لبناء اقتصاد
متنوع ومستدام  ،وبفضل توجيهات سموه أصبحت
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اإلمارة واحدة من االقتصاديات األكرث منوا ً وتركزت
مسرية التنمية االقتصادية عىل القطاع الصناعي
بوصفه قطاعاً إنتاجياً حقيقياً جنباً إىل جنب مع دعم
القطاع السياحي  ،وصوالً إىل تنويع مصادر الدخل.
ويشكل التعليم الحديث واملتطور ركيزة أساسية يف
فكر صاحب السمو الشيخ سعود ،هذا اإلرث الفكري
والرتبوي ،املرتكز عىل إعالء قيمة التعليم ،شكل أساساً
لسياسة سموه يف قيادة مسرية اإلمارة يف عهدها
الجديد ،وتجىل يف االهتامم بإنشاء مؤسسات تعليمية
مرموقة ،ودعم القطاع الرتبوي مادياً ومعنوياً ،مع
منح القيادات املواطنة ،السيام الشابة منها ،فرصة
حقيقية لتعزيز مسرية التنمية ،وتويل مواقع قيادية
يف ركبها ،يف ظل االهتامم بالعنرص البرشي الوطني.
ويف أبرز محطات مسرية صاحب السمو حاكم رأس
الخيمة عىل الصعيد االقتصادي ،أسس سموه عددا ً
من الرشكات املساهمة العامة يف اإلمارة ،وتوىل رئاسة
مجالس إدارتها ،وهي رشكات اسرتاتيجية ،يف مقدمتها
رشكة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" ،التي تعد
حالياً من أكرب الرشكات العربية املنتجة للدواء ،ورشكة
سرياميك رأس الخيمة ،التي تتبوأ املرتبة األوىل عاملياً
يف حقل صناعة السرياميك ،وتصدر منتجاتها املتميزة
إىل أسواق أكرث من  125دولة حول العامل.
وقاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة حركة واسعة
من التحسينات واإلصالحات اإلنشائية واالجتامعية
واالقتصادية ،من أبرزها العمل عىل إعادة الهيكلة
التنظيمية ملختلف املرافق العامة والبنى التحتية يف
رأس الخيمة ،شملت تطوير مطار رأس الخيمة وميناء
صقر ،وإنشاء موانئ جديدة ،مثل "الجزيرة الحمراء"
و"الجري" وفق أحدث املعايري الدولية يف األمن
والسالمة .وأسس سموه مدينة رأس الخيمة املالحية،
ورشكة طريان رأس الخيمة كناقل وطني .وطور أيضاً
رشكة أحجار رأس الخيمة ورشكة "ستيفن روك" ،اللتني
ساهمتا يف النهضة الشاملة ،التي تعيشها اإلمارات
ودول املنطقة خالل األعوام املاضية ،وهو ما هدف إىل
تعزيز عملية التنمية املستدامة ودفع مسرية التطوير
إىل األمام ،وتحفيز قطاع األعامل واملستثمرين ،خدمة
للوطن وأبنائه.
المصادر والمراجع :
 وكالة أنباء اإلمارات. جريدة االتحاد.– مجلة اقتصاديات.
 مصدر الصور  :الديوان األمريي  -رأس الخيمة.26
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وقفة وفاء للوالد صقر
في هذه المناسبة ال بد لنا أن نقف وقفة وفاء وعرفان تجاه
والدنا المغفور له بإذن اهلل الشيخ صقر بن محمد القاسمي
حاكم رأس الخيمة السابق  ،والذي رحل عنا إلى جوار ربه قبل
ثالث سنوات  ،بعد أن دام حكمه ما يقارب  62عامًا .فسموه
– يرحمه اهلل  -كان بمثابة األب والوالد والمعلم ألبناء رأس
الخيمة ،فمن مدرسته نهل الجميع التواضع واألخالق الحميدة
وحب العلم والسعي إليه  ،فجزاه اهلل عنا جميعا خير الجزاء
على سعيه المبارك وذكراه الطيبة التي ال تزال تتردد في
صدى الذاكرة  ،داعين اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله
فسيح جناته.

تحقيق

خطر يتربص بأطفالنا

اإلنترنت نوافذ مفتوحة
على المجهول

حفاظ ًا على سالمة األجيال وبراءة األطفال ،أطلقت وزارة الداخلية قبل فترة حملة واسعة وهادفة تحت شعار (أمنوا سالمتهم وال تأمنوا فضولهم).
مضامين هذه الحملة كانت واضحة ومفيدة لمتابعيها ،فاإلنترنت عالم مجهول امتزجت فيه مختلف الثقافات والقيم ،منها المفيد ومنها ما يحمل
إلى حيث ال
في طياته هدم السلوك واألخالق ،فبال شك أن الفضول هو ما يدفع الطفل للخوض في هذا العالم المجهول ،وسرعان ما يجرفه
نعلم ،إن نحن غفلنا عن الرقابة وتركنا األبواب مشرعة أمامهم للخوض في عالم اإلنترنت المخيف ،نحن ال نود أن نضع
المخاوف أمام عالم المعرفة الواسع الذي شكل تطوراً ملحوظ ًا في عالم المعلومة بقدر ما نريد التأكيد
على ضرورة سالمة أطفالنا الفكرية قبل إطالق عنان خيالهم الذي يقودهم إلى مداه عبر فضول تجربتهم
الغضة .لذلك يجب أن نعلي شأن شعار الوزارة الذي ضمنته حملتها السابقة لنؤمن سالمة أطفالنا
وال نأمن فضولهم التواق للمعرفة .من منطلق هذا الحرص ،أجرينا لقاءات عدة بشأن
اإلنترنت وعوالم األطفال المختلفة ،حرصنا أيض ًا بحث هذا الموضوع من
جوانب متعددة منها تربوي واآلخر اجتماعي لتوضيح اآلراء حول
تلك األخطار وطرق معالجتها عبر هذا التحقيق.
تحقيق  :مبارك المري
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الرائد محمد عبدالرحمن األحمد

الرائد عبداهلل حسن سعيد

السالمة الفكرية لألطفال
أهم من إطالق العنان
للخيال
الثقة والشفافية مدخالن
مالئمان للتصفح اآلمن

توفير سبل الحماية
ذكر الرائد محمد عبدالرحمن األحمد مدير فرع نظم املعلومات بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة ،ليك نتمكن من توفري سبل الحامية ألطفالنا نحو طرق آمنة لالستخدام ،نحو
املواقع اإللكرتونية ذات املحتوى اإليجايب واملواقع التي تعنى باألطفال واهتامماتهم وزيادة
ثقافتهم ،وذلك من خالل قضاء وقت  ،ونسميه (إلكرتونياً) مع أطفالنا ،ألنها فرصة للتواصل
معهم من خالل ما يحبونه ويستمتعون به ،حيث إن وجود الوالدين معهم يلعب دورا ً
كبريا ً يف تكوين رأيهم اإليجايب والصحي عن شبكة اإلنرتنت ،أيضاً البد من أن نضع القواعد
ملا هو مسموح به وما هو غري مسموح عىل شبكة اإلنرتنت ،كام يجب أن نحدد أوقات
االستخدام ،وفقاً للفئة العمرية ،وأن يكون استخدامهم لإلنرتنت يف مكان مفتوح حتى
يتسنى لنا رؤية استخداماتهم  ،كام يجب علينا أن نتحدث معهم بثقة وشفافية بني حني
وآخر عن استخدامهم لإلنرتنت وما يواجهونه من مشاكل ،ونكافئهم لرصاحتهم حتى نزيد
من الثقة يف نفوسهم وتعليمهم كيفية تحمل واجباتهم حول استخدامهم لإلنرتنت وكيفية
احرتام اآلخرين وخصوصياتهم.
المشاركة في علوم المعرفة
إن الطريقة املثىل إلرضاء فضول األطفال عىل اإلنرتنت ليست منعهم من استخدامه،
ألنها تأيت بنتائج سلبية قد تزيد من فضولهم الستخدام تلك املواقع بدالً من تجنبها،
لذلك عىل اآلباء مشاركة أطفالهم واإلبحار معهم يف علوم املعرفة املفيدة وتوضيح ما
ميكن اإلشرتاك فيه أو عدم املشاركة عرب اإلنرتنت ،كاالتصال باملدرسني ،أو املكتبات لتحديد
املواقع اإللكرتونية السليمة ذات املحتوى الجيد ،وفقاً مليولهم وفضولهم بشكل عام،
وإضافة املواقع املفيدة يف (حقل املواقع املفضلة) يك يسهل عليهم العثور عليها مجددا ً ،كام
يجب علينا مساعدة أطفالنا يف تطوير مهاراتهم املعرفية بتوجيههم للتعرف عىل املواضيع
والتأكد من دقة املعلومات مبا اليقل عن ثالثة مصادر عىل اإلنرتنت وتشجيعهم عىل التفكري
يف املوضوع املطروح واستبيان النقاط التي مل يذكرها البحث يف اإلنرتنت ورضورة قراءة
املعلومات اإللكرتونية بعني وبصرية ناقدة لتوجيه فضولهم نحو معرفة إلكرتونية ذات نفع.
يجب تأمين سالمة األطفال
وقد سبق وأن أطلقت وزارة الداخلية حملة شعارها (أمنوا سالمتهم وال تأمنوا فضولهم)
ولهذا الشعار معان عدة منها ،أن االطفال هم فلذات أكبادنا وهم مستقبل األمم ،وعلينا
أن ال نحرمهم من التطور عرب كم املعلومات املتوفرة يف اإلنرتنت ،وأن عىل اآلباء التعرف
عىل مخاطر اإلنرتنت واملعرفة التي يقدمها واحرتام خصوصية األطفال يف نفس الوقت
ومساعدتهم عىل تصفح آمن لإلنرتنت  ،كام يجب علينا تعليمهم كيفية التعامل مع املحتوى
الغري مرغوب فيه ،فهناك الكثري من املواقع اإللكرتونية منها املسموح وغري املسموح.
ومن هذا املنطلق يجب علينا تأمني سالمتهم ألننا ال نستطيع تأمني فضولهم ،بل يجب
علينا أن ال نحرمهم من فضول املعرفة التقنية أيضاً.
سبل التطبيق

هناك برامج كثرية لحامية األطفال من مخاطر اإلنرتنت واملواقع الغري مرغوبة
وبرامج تسجيل أفعالهم يف غياب اآلباء ،فعىل سبيل املثال ال الحرص يف (جوجل)
مثالً خدمة تابعة لألجهزة التي يستخدمها األطفال بانتظام ،وخدمة يف اليوتيوب
التي متنع ظهور األفالم املخصصة للكبار يف محرك البحث .أيضاً نوضح لهم مخاطر
اإلشرتاك يف املعلومات الشخصية ومخاطر مقابلة اآلخرين ،والذين ال نعرفهم عرب
اإلنرتنت وتعليمهم كيفية استخدام الربامج املضادة للفريوسات وجدران الحامية،
والتوجه إىل اآلباء يف حال ظهور أي مشكلة وننصح بعدم استخدام كامريات الويب
لنقل صورهم عرب اإلنرتنت ،كام نبني لهم أن استعامل اسم املستخدم الخاطئ أو
الصور الغري صحيحة قد يشجع الغرباء عىل التعامل الغري الئق ،وعدم إعطاء كلمة
الرس لآلخرين ،وعدم استخدامها ألكرث من حساب ،كام يجب تعليمهم تغيري مزايا
الخصوصية من وقت آلخر والسامح للمقربني املوثوق بهم من رؤية صفحاتهم وأن
ال يضيفوا الغرباء ،واستخدام خاصية الدردشة بحذر مع الغرباء ،يف الحياة اليومية،
وعدم السامح لهم بإرسال رسائل تصف شخصياتهم وأشكالهم أو إعطاء املعلومات
الشخصية واملالية .
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ميول إلى العزلة
فيام ذكر الرائد عبدالله حسن سعيد مدير فرع الرشطة املجتمعية مبركز رشطة املعمورة
الشامل ،مام الشك فيه أن الكثري منا يتعامل عرب اإلنرتنت مع غرف املحادثة والربيد
اإللكرتوين ،والتي أصبحت تسهل عمليات االتصال بني الجميع مثل الفيس بوك والتويرت
وغريها من مواقع التعارف التي رسعان ما تتطور ،أما بالنسبة لألطفال فهم أكرث عرضة
للمحتالني يف مثل تلك املواقع ،وهنا ال نتكلم عن أمور تتعلق بالنصب واالحتيال ألغراض
مادية ،ولكن املشكلة تكمن يف البداية باستغالل براءة األطفال بكل حب ومودة حتى
يثق فيهم عن طريق تقديم أشياء محببة إليهم مثل األلعاب وتنزيل األغاين واستدراج
الطفل حتى يدخل دائرة الخطر باملسائل املحظورة ،وقد أصبح الكثري من أطفالنا ضحايا
الشبكة العنكبوتية بداية من الشات ومواقع التسلية ،وصوالً إىل مواقع الضياع  ،ونتج عن
ذلك تأثريات سلبية عىل سلوكهم من جميع النواحي دينياً واجتامعياً ،باإلضافة إىل الرتاجع
التدريجي يف تحصيالتهم الدراسية وميلهم إىل العزلة مع اإلنرتنت للتعرف عىل مواقع
جديدة يدفعهم إليها الفضول الذي يودي بهم إىل العنف والكراهية.
خطط وتدابير

لذلك حرصت وزارة الداخلية إىل اتخاذ كافة التدابري التي من شأنها حامية الطفل
من خالل القيام بحمالت التوعية يف املدارس كاملحارضات التي يقدم من خاللها النصح
واإلرشاد إىل أولياء األمور وحثهم عىل مراقبة سلوكيات أطفالهم ،وأن ال يرتكوهم مبعزل
مع هذه الشبكة العنكبوتية ،كذلك قامت الوزارة من خالل مراقبتها عىل مقاهي
اإلنرتنت بالحد من التجاوزات التي قد يقومون بارتكابها وتطبيق عقوبات صارمة
عىل املتجاوزين.
اإلنترنت سالح ذو حدين

نحن ال ننكرر إيجابيات اإلنرتنت وغريها من التقنيات الحديثة ،ولكن يجب
أن نضع بالحسبان أنه سالح ذو حدين ،منه االستفادة وفيه مكامن الخطر،
لذا ننصح الجميع من أولياء األمور بأن تكون تلك االستخدامات مبعيتهم،
وتحت مراقبتهم حتى نسري باالتجاه الصحيح الذي يوصلنا إىل بر األمان.
تعاقد مع األبناء

ويقول األستاذ زيدان
عز الدين ،موجه تربوي
مبنطقة رأس الخيمة
التعليمية:
ننصح جميع أولياء
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محمد الشحي

مالك قاسم

األمور بأن يتعاقدوا مع أبنائهم قبل استخدام اإلنرتنت ،حيث إن لهذا التعاقد أهدافاً أهمها
التأكيد عىل أن أبناءنا استوعبوا ووافقوا عىل ما يجب عليهم القيام به أثناء استخدامهم
لإلنرتنت ،كام ال بد من تذكريهم بالسلوكيات الواجب اتباعها أثناء االستخدام ،إذ غالباً ما
ينىس األطفال توجيه األهل ونصحهم ،أيضاً تحمل األبناء املسؤولية وإدراك أهمية االلتزام
باالتفاقيات.
حيث يكون نص عقد استخدام اإلنرتنت بني األبناء والوالدين ،بأن تكون فرتة االتصال
باإلنرتنت محددة ،حسب الحاجة ،وأن اليعطي الطفل أي معلومات خاصة عن نفسه أو
من أرسته أو إرسال صور خاصة به أو بأرسته .كام يجب أن ال يستخدم كامريا اإلنرتنت إال
بإذن وعدم دخول املواقع وزيارتها إال مبوافقة الوالدين ،وإبالغ الوالدين عن كل ما يقوم
به من نشاطات يف كل موقع ،وما مدى الحاجة لتلك النشاطات ،وإبالغ الوالدين عن كل
ما يثري الخوف والريبة من خالل الزيارات لغرف الدردشة أو أي موقع من مواقع الويب،
أيضاً يتضمن العقد عدم املوافقة عىل أي لقاء شخيص مع أي شخص يتم التعرف عليه عن
طريق اإلنرتنت  ،وعدم قبول الهدايا والعروض املجانية واألموال إال بإذن وإشعار الوالدين
وعدم اإلخبار بكلامت الرس الخاصة عىل اإلنرتنت وعدم تحميل أي ملف من اإلنرتنت دون
إذن من الوالدين واالستخدام لإلنرتنت بشكل جيد ومهذب ،كام ننصح بنسخ العقد وإعطاء
نسخة لكل ابن يضعها أمامه أثناء استخدامه لإلنرتنت وتوضع النسخة بالقرب من جهاز
الكمبيوتر ،ونشري إىل أنه ميكن تغيري البنود بحسب العمر وطبيعة الطفل.
القدوة الحسنة
كام تلعب األرسة دورا ً كبري يف تنشئة أطفالهم نشأة صالحة عندما يكونوا القدوة الصالحة
لهم بالتعامل مع التطور املعريف والتقني واستخدام التكنلوجيا الرقمية ،حيث إن تنشأة
الخلقية تستلزم عاملني أساسيني
األطفال عىل املكارم
مهمني هام:
الرتبية اإلسالمية الفاضلة
والبيئة الصالحة ،إذ أن
الرتبية الخلقية رضورية
يف تنشأة جيل صالح،
انطالقاً من قول
الرسول – صىل
الله عليه وسلم
– ( :أن يؤدب
الرجل ولده

تحقيق

خري من أن يتصدق بصاع) .فالحديث الرشيف يبني أهمة الرتبية الصالحة وتوفري البيئة
الصحية من قبل أصدقاء صالحني.
تقوية الوازع الديني

المواءمة بين المعرفة واألخالق
وما أراه ال بد من املواءمة بني االنفجار املعريف والرقمي وبني األخالق ووظائفها من
جميع النواحي ،فلألخالق أهمية كبرية يف توجيه املجتمع ،وجهة حميدة ال تذبذب فيها،
بدالً من أن يكون كل واحد منهام بطريق ،األول يبني ،واآلخر يهدم.
رقابة مفقودة
ويقول محمد الشحي ،موظف يف القوات املسلحة ،إن التطور الذي تشهده تقنية
املعلومات بكل أشكالها بات يشكل خطرا ً عىل األطفال ويشتت تفكريهم ويخلق منطاً
جديدا ً للتفكري لديهم مخالفاً ملا سعت إليه القنوات االجتامعية امللتزمة واملحافظة سواء
كانت تلك القنوات إعالمية أو مجتمعية تتمثل باألرسة أو غريها من مؤسسات املجتمع
املدين ،فالفضاء اليوم مفتوح عىل مرصاعيه بال حدود وال قيود للتوغل يف مسالكه ،إن
أهملنا عنرص الرقابة ،حيث إنها مفقودة متاماً بحكم عدم وجود قيود لالستخدام ،ففي
السابق كانت القنوات اإلعالمية محدودة وتعد عىل أصابع اليد الواحدة ،إال أن الرقابة
كانت مفعلة وتقوم بدور كبري ،وكثري ما كنا نسمع أن بعض األعامل تعرضت ملقص
الرقيب ،أو أنه ال يتناسب مع الواقع االجتامعي الذي نعيشه  ،اليوم خرجت املواضيع من
يد الرقيب وبات الخطر يهدد سلوك أبنائنا.
فعملية االطالع والتواصل عرب شبكات اإلنرتنت البد أن تكون لها ضوابط خاصة
باألطفال والنشء ،وأن ال يرتك عىل املجهول ،فذلك يخلق اتجاهات تتناىف مع عاداتنا
وتقاليدنا التي زرعها اآلباء واألجداد يف أنفسنا وقاموا برعايتها ،وهي توصف بامللتزمة
واملحتشمة ،ومانلمسه ونراه ال يتامىش مع هذا الوصف ،والكلمة تخلق فكرا ً رمبا يؤدي
إىل االنحراف والضياع لألجيال ،وهو ماال نرضاه.
فاإلنرتنت عامل مجهول يحمل يف طياته الضار والنافع ،وهو مفتوح عىل مرصاعيه،
والتقنية التي أوجدته قادرة عىل وضع حدود ،ومتنع عن أطفالنا ما هو ضار وتفعل ما
هو نافع  ،فلنعمل وفق هذا التصور لنحافظ عىل أطفالنا وشبابنا ومجتمعنا.
المتابعة ومعرفة األصدقاء

وتقول مالك قاسم ،موظفة :ال يخفى عىل الجميع أن اإلنرتنت عامل آخر مبا يحتويه
من مختلف املواقع منها املفيد ومنها عكس ذلك ،كالفيس بوك والتويرت ،فهذه املواقع
بحد ذاتها تشكل خطورة عىل األطفال ،ألن مرتادي هذي املواقع من مختلف األديان
والعادات والجنسيات ،وقيم تتناىف مع سلوكيات املجتمع املحافظ ،فأنا كأم أفضل
تربية الطفل عىل عادات وتقاليد األرسة منذ طفولته ،وإن التقيد بها من الواجبات
التي يجب أن يلتزم بها كل فرد من أفراد األرسة حتى نزرع يف أطفالنا منذ الصغر
بذرة الرقيب الذايت ،ومننحهم الثقة بحدود ومراقبتهم من بعيد حتى ال يُحرجون
ويشعرون بأنهم أطفال ليسوا عىل قدر املسؤولية املناطة بهم ،كذلك يجب التقيد
بأوقات دخول محددة عىل الشبكة العنكبوتية ورقم رسي ،فهي بالنهاية تصب يف
مصلحتهم بالدرجة األوىل ،مع إعطائهم فكرة واضحة أن القيام بهذا التقيد ليس
عليهم وحدهم ،ولكن عىل جميع أفراد األرسة ،وهم جزء منها حتى يعلم الطفل بأنه
ليس هو املقصود بذلك العمل وإدراكه بأن العمل جامعي داخل األرسة ،كام أنوه
بأن متابعة أصدقاء أطفالنا عىل تلك املواقع والتعرف عليهم وعىل سلوكياتهم أمر
بالغ األهمية ليك نتمكن من انتقاء الصالحني منهم واستبعاد السيئني ،وحفظ الله
أبناءنا من كل مكروه.
العدد ( ) 2
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إضاءات

وتقتيض الحكمة بتذكري الوالدين بأهمية تعميق الوازع الديني لدى األبناء ،حيث
إن كثريا ً من االختالل بالسلوكيات ناتج عن غياب الوازع الديني والخلقي ،وتذكري
األبناء أيضاً مبراقبة الله  -عز وجل  -لكل شاردة وواردة من أعاملنا ،فالوازع الديني
خري ضامن الستقامة األبناء ،وهو الحارس األمني لحسن تعاملهم مع اآلخرين ،وبهذا
الوازع يُبنى املجتمع الفاضل املنشود الذي يحقق سعادة الفرد واملجتمع سواء
بحضور الرقابة األرسية أو بغيابها.

السعادة
إننا جميعًا نتطلع إلى السعادة ونبحث عنها ،لكن
السعادة ليست هدفًا في ذاتها ،إنها نتاج عملك لما
تحب  ،وتواصلك مع اآلخرين بصدق .
إن السعادة تكمن في أن تكون ذاتك  ،أن تصنع
قراراتك بنفسك ،أن تعمل ما تريد ألنك تريده  ،أن تعيش
حياتك مستمتعًا بكل لحظة فيها ،إنها تكمن في
تحقيقك استقالليتك عن اآلخرين وسماحك لآلخرين
أن يستمتعوا بحرياتهم  ،أن تبحث عن األفضل في
نفسك وفي العالم من حولك .
إنه لمن السهل أن تسير في االتجاه المضاد ،أن تتشبث
بفكرة أن اآلخرين ينبغي أن يبدوا غاية اهتمامهم بك،
أن تلقي بالالئمة على اآلخرين وتتحكم فيهم عندما
تسوء األمور  ،أال تكون مخلصًا  ،وتنهمك  -عبثًا – في
العالقات واألعمال بد ً
ال من االلتزام  ،أن تثير حنق اآلخرين
بد ً
ال من االستجابة  ،أن تحيا على هامش حياة اآلخرين ،
ال في قلب أحداث حياتك الخاصة .
إنك في الواقع تعيش حياة غير سعيدة عندما
ال تحيا حياتك على سجيتها  ،حيث ينتابك إحساس
بأن حياتك ال غاية منها  ،وال معنى لها  ،وأن معناها
الحقيقي يفقد مضمونه عندما تتفقده من قرب
وبدقة .إنه لمن المفترض ضمنًا أن حياتك قد خلقت
كي تكون لك .
إن حياتك قد وهبت لك كي تخلق لها معناها .
وإن لم تسر حياتك على النحو الذي ترغبه  ،فال تلوم
إال نفسك  .فال أحد مدين لك بأي شيء  .إنك الشخص
الوحيد الذي يستطيع إحداث اختالف في حياتك له
من القوة ما يبقيه راسخًا  ،ألن الدعم الضئيل الذي قد
تتلقاه من هنا أو هناك ال يعني شيئًا ما لم تكن ملتزمًا
بأن تقطع كامل الطريق بمفردك مهما واجهت من
مصاعب .

حوار

أكاديمية رأس الخيمة للطرق والمرور تصدر مجلة المسار اآلمن
د .كمال عناية:

هدفنا االرتقاء بالوعي المروري
لشرائح المجتمع
أصدرت أكاديمية رأس الخيمة للطرق والمرور مجلة ،تحت مسمى
" المسار اآلمن" ولقي إصدارها األول صدى طيب ًا نال االستحسان
لتكون إضافة ثمينة للمكتبة األمنية ،وستسهم هذه المطبوعة
الوليدة بزيادة غرس مفاهيم السالمة المرورية لكافة مستخدمي
الطريق ،وستكون نافذة مرورية مضيئة ،متمنين للقائمين عليها
التوفيق والنجاح .وفي هذا الصدد نرفع التهاني والتبريكات إلدارة
أكاديمية رأس الخيمة للطرق والمرور على هذا اإلصدار الجميل،
منطلقين بشعار «الوعي جسر مرور لعبور شواطئ النجاة» لتحقيق
األمان المجتمعي على الصعيد الثقافي والتوعوي والتربوي.

 ....................................................................................................................................................حوار  :حسن المنصوري  -تصوير  :محمد مطر

د .كامل كامل عناية املرشف العام رئيس التحرير،
تحدث ملجلة " العني الساهرة" حول اإلصدار الجديد،
وأوضح العديد من النقاط قائالً :ننظر إلصدارنا الجديد
من مجلة األمن بعني التفاؤل والرضا ملا القى ويالقي
من قبول واستحسان يف أوساط املجتمع ،آملني أن
يكون هذا اإلصدار بداية االنطالقة الجادة نحو تحقيق
الهدف الذي تبلورت من أجله فكرة املجلة ،واملتمثل
بتقديم التوعية املرورية الهادفة والثقافة العامة
الناضجة ،مضيفاً أن اإلصدار سيكون يف هذه املرحلة
فصلياً ،وتم إصدار  1500نسخة عىل أن يزداد العدد
مستقبالً وفقاً النتشار املجلة .وتم تقسيم مجلة "املسار
اآلمن" إىل مسارات متنوعة منها املسار املروري،
واملسار اإلداري ،واالقتصادي ،واملسار الصحي ،واللغوي
واألديب ،وكذلك الديني واالجتامعي والثقايف والرتفيهي.
ومواضيعنا وتحقيقاتنا التي نعني بها تندرج يف إطار
هذه املسارات التي نأمل من خاللها تحقيق األمان
املجتمعي عىل الصعيد الثقايف والتوعوي والرتبوي،
وأن املجلة يتم توزيعها بآليات عدة بغية إيصالها ألكرب
رشيحة ممكنة من رشائح املجتمع بيرس ،وعىل أوسع
نطاق بكافة الوزارات واملؤسسات والهيئات الحكومية
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والتعليمية بكافة أشكالها ومستوياتها وعدد من
مؤسسات القطاع الخاص ،وميكن االطالع عليها عرب
موقع األكادميية ،وال يوجد توجه لفرض رسوم ،إذ أن
املجلة هي رسالة توعية للمساهمة بخدمة املجتمع،
كام تهدف املجلة إىل مد جسور التواصل البناء مع
اآلخرين ،لذلك فإننا نتطلع للمشاركات والتغطيات
الخارجية يف أعداد املجلة املقبلة.
االرتقاء بالوعي المروري

وقال :هناك العديد من املطبوعات املرورية يف الدولة،
وإن تعدد هذه املطبوعات يعد ظاهرة إيجابية ملا له
من داللة عىل االهتامم بالشأن املروري ،لكن سلبياتها
تكمن يف أن أهدافها وآراءها قارصة عن التعبري عن
ذاتها ،ومضامينها ال تالمس الذهنية املجتمعية كام
ينبغي ،لذا فإننا نالحظ بأن آثارها اإليجابية عىل
الواقع املروري تكاد ال تذكر ،وهذا ما يجب أن يدفعنا
لالهتامم باملضمون واملحتوى والسعي من خالل
ما نقدمه لالرتقاء بالوعي املروري بغية إيجاد بيئة
مرورية سليمة وآمنة ،ومضيفاً أن عملية التثقيف
املروري عرب وسائل اإلعالم ميكن وصفها بأنها خجولة ،إذ

ال ترتقي تلك العملية التثقيفية إىل قامة وقيمة وسمعة
تلك املؤسسات العريقة ،وما يعكس محدودية فاعلية
الدور اإلعالمي يف الشأن املروري ما نشاهده من قلة
وعي لدى مستخدم الطريق األمر الذي ينعكس بسلبياته
عىل مجمل مجريات ووقائع الواقع املروري .ويرى أن
عملية التثقيف املروري يجب أن تكون ممنهجة وذات
رؤية عميقة وفهم ناضج ملعطيات الحركة املرورية يك
تستطيع أن تحدث تأثريا ً بيناً وملموساً يف الواقع املروري.
وبني د .كامل عناية أن أوجه التعاون بني املجلة وبني
املؤسسات اإلعالمية واملرورية عديدة ،أما عىل املستوى
املروري فقد قمنا يف العدد األول من إصدار املجلة
بزيارة إدرة ترخيص اآلليات والسائقني وإجراء لقاء مع
مدير اإلدارة ،ويف األعداد املقبلة ستتواىل هذه الزيارات،
كام توجد لدينا خطة مستقبلية تهدف لتفعيل التعاون
الهادف مع املؤسسات اإلعالمية بشتى أشكالها ،وقد
أقدمت األكادميية عىل توقيع عقد تعاوين مع إذاعة
رأس الخيمة لتقديم برامج مرورية توعوية ،ومن خاللها
سيتم تسليط الضوء عىل مواضيع وأبواب املجلة.

حوار

التركيز على قضايا الشباب

من الواضح واملالحظ بأن فئة الشباب هي الفئة األكرث
ترضرا ً يف الحوادث املرورية من مجمل فئات املجتمع
نتيجة لتورطها بشكل أكرب يف الحوادث املرورية ،وهذا
يعود ألسباب عدة ال مجال لتناولها يف هذا اللقاء،
لذلك فإن املجلة ستسلط الضوء دامئاً عىل قضايا تهم
رشيحة الشباب وتعمق فيهم الفهم املروري بأذهانهم
ووجدانهم ،كام ستجري أرسة التحرير يف كل عدد
لقاءات مع من تعرضوا للحوادث املرورية ليكونوا
مثاالً حياً يؤخذ منه العرب والعظات عىل أمل أن يؤدي
ذلك إىل ردع للطيش والتهور والعنفوان لدى الشباب،
حامية ألرواحهم وحقناً لدمائهم.
مجلتنا صدى لصوت األكاديمية

األكادميية أولت اهتامماً لقضية النقل املدريس وركزت
جهدها عىل عملية تثقيف سائقي الحافالت املدرسية
واملرشفات ،من خالل ندوات ومحارضات قيمة
وهادفة ،وذلك ملا لقضية النقل املدريس من أهمية
بالغة يف حياة أبنائنا الطلبة عىل وجه الخصوص وعىل
سالمة واستقرار املجتمع ،وإن املجلة ما هي إال صدى

لصوت األكادميية ورسالة تنبع من صميم تصورها
ورؤيتها مع ترسيخ مفهوم السالمة وتنمية القيم
السلوكية املرورية.
وتطرق يف حديثه إىل االحتفال باليوم الوطني قائالً:
بكل تأكيد ،املناسبة لها نكهة خاصة ويف الشهر املقبل
ستحتفل الدولة بيومها الوطني الثاين واألربعني ،وإلبراز
أهمية وخصوصية هذه املناسبة السعيدة فإننا
سنخصص لها يف مجلتنا جزءا ً مهام ،ونعلم يقيناً بأننا
مهام سلطنا عليها من ضوء فلن نفيها حقها ولن نرتقي
إىل عليائها لكن حسبنا يف ذلك رشف التفيؤ يف ظاللها.
واختتم حديثه بالقول :إن سلم الطموح ال حدود
آلفاقه ،ونحن بطموحنا الوثاب سرنتقي وسنسعى
دامئاً إىل تقديم األفضل ،وسنحرص عىل تطوير املجلة
وتوسيع آفاقها ،كام نتقدم بالشكر لكل من قدم لنا
التهنئة إلصدارنا للعدد األول ،والشكر موصول ملجلة
"العني الساهرة" عىل ما قدموه لنا من دعم معنوي،
وما قيامكم بإجراء هذه املقابلة إال داللة عىل حسن
ترصف وبعد نظر ولفتة قيمة لها أبعاد ومعان عظيمة،
ونترشف بأن ننهل من معني تجاربها الذي ال ينضب،
مثمنني ما يقدمونه للجميع.

بطاقة تعريفية:
د .كامل كمال داود عناية
دكتوراة لغة عربية ودراسات
إسالمية ،حائز على الجائزة
الرابعة لمسابقة البردة
في دورتها الرابعة وحائز
على سند وإجازة في القرآن
الكريم.
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دراسات

أهمية الثقافة
العامة
واالختصاصية
لرجل الشرطة
يعتبر رجل الشرطة حزام الدولة والدرع
الواقي لها ضد كل أنواع النشاطات التي
تمارسها المنظمات المعادية تحمل في
طياتها كل أوجه الجرائم المنظمة التي
تستهدف البلد ،مواطنيه ومقيميه ولذلك
يجب أن يكون رجل الشرطة ملمًا ومسلحًا
بثقافة عالية وبشكل دائم يمكنه من
تشخيص السلبيات وكل أنواع التهديد التي
تتعرض لها الدولة والمجتمع .
المحاضر :خبير جنائي
خالد إبراهيم الخطيب
معهد تدريب الشرطة  -رأس الخيمة
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وميثل املرآة التي تعكس الصورة املرشفة الهتامم الدولة بشعبها وضيوفها
املقيمني عىل أرضها.
ويف مقالنا هذا نقدم بعض املقرتحات لتطوير الثقافة العامة واالختصاصية
لرجل الرشطة ،وكام ييل -:
 قراءة الصحف اليومية ،النرشات ،الكتب التي تصدرها الرشطة يف إماراتالدولة ،وتثبيت رؤوس نقاط لعناوين رئيسية فيام يخص القضايا األمنية ،البحث
الجنايئ ،السياسية ... ،إلخ .وتوضع هذه يف دفرت مالحظات أمام أنظار رجل
الرشطة ،ليطلع عليها بني حني وآخر .
 استخدام اإلنرتنت حسب وقت فراغه ،اإلطالع من خالله عىل املواضيع التيتخص عمله وآخر ماتوصل إليه العلم يف ميدان اختصاصه الذي يعمل فيه،
وتكون لديه معرفة كاملة بهذا التطور .
وكمثال عىل ذلك :رجل البحث الجنايئ يطلع من خالل اإلنرتنت عىل آخر
تطورات البحث الجنايئ يف العامل ،من حيث استخدام التقنيات الحديثة يف
علميات البحث والتحري وكافة اختصاصات اإلدارة العامة للبحث الجنايئ .
يفضل الثقافة التي يحملها رجل الرشطة ،نراه يكرسها ليستفاد منها عند سفره
إىل دول العامل سواء مبهمة رسمية ،دورة اختصاصية ،مشاركة مبؤمتر ،سياحة... ،
إلخ .
واالطالع عىل خربة هذه الدول وتدوين املالحظات التي يشاهدها أمامه،
وعند عودته يقوم بدراسة ماتم الحصول عليه من خربات ومعلومات ونقل
هذه الخربات إىل إدارته بقصد االستفادة منها يف تدريب الدورات ورسم الخطط
حول ذلك .
وعىل سبيل املثال رجل الرشطة الذي يعمل يف اإلدارة العامة للجنسية
والهجرة ،عندما يسافر ويالحظ بحكم ثقافته العامة واالختصاصية ،ما تقوم
به أجهزة األمن يف املطار من خالل تدقيق وفحص الجوازات والتأشريات ماهي
األجهزة الفنية املستخدمة واإلمكانيات املتطورة والخاصة بتلك الدولة بكشف
عمليات التزوير ،وماهي اإلجراءات املشددة التي تقوم بها ملنع املجرمني من
دخول أراضيها وكشف حاالت التسلل ؟
 -زيارة املعارض املقامة لعرض األجهزة الفنية والتكنولوجية العاملية يف مجال

دراسات

العدد ( ) 2

نوفمبر 2013

39

موازين

العمل الرشطي األمني  ،الحاميات ،الحراسات للمنشآت املهمة ،كافة علميات
الرشطة التي تكون داخل الدولة .
 زيارة معارض الكتب ،املطبوعات ،التي تقام بني فرتة وأخرى داخل الدولة،وتشارك بها دول عديدة ،ويف مجاالت وعلوم مختلفة ،واالستفادة من الكتب التي
تخص عمله امليداين يف الرشطة وتقديم طلب رشائها من قبل إدارته .
نتيجة لضغط العمل وكرثة املشاغل اليومية الحياتية لرجل الرشطة فقد
اليتمكن من قراءة الصحف ،الكتب ،النرشات ،وتدوين املالحظات ،لذلك عليه
أن يتجه لسامع األخبار يف النرشات اإلذاعية ،ومن خاللها تتكون لديه ثقافة
عامة حول مايحدث يف العامل من تطورات ،تهديدات ،أزمات ،ويكون مسلحاً
بهذا العلم ولديه روح املناقشة واالطالع وزيادة املعارف واإلجابة عىل أي سؤال
يواجهه من قبل أفراد الرشطة العاملني معه .
 اطالع جل الرشطة ومعرفته يف العلوم العامة ،والتي تخص املجتمع والجرمية،وكل مايتعلق بها ،متكنه من توظيف أسلوب العمل الرشطي يف إقناع الجمهور
للتعاون مع أجهزة الرشطة يف رصد الجرمية ومنع وقوعها ،أو اإلبالغ الرسيع عنها
بعد وقوعها .
لزيادة االطالع واملعرفة أكرث يتم االستفادة من الندوات الثقافية واملحارضات
التي تعقد يف اإلدارة العامة للرشطة ،أو خارج اإلدارة يف املراكز الثقافية مثالً،
وكل حسب اختصاصه .
وكمقرتح نسوقه عىل ضوء هذا املوضوع املهم لرجل الرشطة هو إجراء
املسابقات االختصاصية الرشطية بني تشكيالت اإلدارة العامةللرشطة فيام بينها،
ومع تشكيالت اإلدارات األخرى يف إمارات الدولة.
مثالً يتم طرح موضوع ،ماهي أفضل الوسائل الحديثة التي تراها مناسبة
ملكافحة املخدرات ،ماهي نسبة نجاحها؟
مثال آخر :ماهي وسائل الحامية من الجرائم املنظمة التي تهدد الدولة ؟
مثال آخر :الصالحيات القانونية لرجل الرشطة يف عمليات البحث ،التحري،
التحقيق ،إلقاء القبض ،املداهمة  ..إلخ .
بحكم الثقافة االختصاصية والثقافية العامة التي ميتلكها رجل الرشطة فإنها
متكنه من تشخيص أمور كثرية يف الحياة العملية واملجتمع ،وقد تكون يف غفلة أو
سهو من أجهزة الدولة ،ومن ثم متابعتها ومعالجتها .
ويف ختام هذا املوضوع نقول بأن الثقافة العامة واالختصاصية ،وكافة العلوم
األخرى ،والخربات املرتاكمة تعطي رجل الرشطة قوة شخصية مضافة لقوة
شخصيته ،ومن خالل عمله اليومي وحكم تواجده يف املجتمع .
لذلك فالجميع ينظر لرجل الرشطة بأنه القدوة واألفضل لتحقيق األمن واألمان.

العقيد  /طارق محمد بن سيف

tariqbinsaif@moi.gov.ae

كتم األسرار
تعتبر المحافظة على أسرار العمل األمني من الواجبات
الملقاة على عاتق كل منتسب في أي جهة أمنية ،فبغض
النظر عن طبيعة عمل أو أهمية أي وظيفة عامة أو خاصة
فإنها البد أن تتضمن من المعلومات والبيانات والوثائق
الشيء الكثير الذي لوال شغل الموظف لها لما أمكنه
االطالع على كل المعلومات والبيانات والوثائق التي قد
يكون من بينها العديد من األسرار المهمة سواء كانت تلك
األسرار ذات طابع يمس أمن الدولة أو يكون طابع شخصي
وتتعلق بأفراد المجتمع الذين لهم مصالح لدى شاغل
الوظيفة ،كتلك المتعلقة بالمواليد والضمان االجتماعي
والوضع الصحي والمالي ونحو ذلك.
كما أن األسرار الوظيفية قد تكون ،وهو الغالب ذات طابع
عملي أو عام ،وهي تلك األسرار المتعلقة بنشاط الجهة
اإلدارية أو المؤسسة األمنية ،كما أنها قد تتعلق بالمصلحة
العامة للدولة أو مصلحة المجتمع ،ومن تلك األسرار
الخاصة المتعلقة بالعمل مث ً
ال األسرار باألنشطة السياسية
والعسكرية واألمنية ،فالموظف الذي يدلي للصحافة
بمعلومات غير مصرح بنشرها أو يقوم باالحتفاظ بأصول
بعض األوراق الرسمية يعتبر مخالفًا لواجب المحافظة
على األسرار الوظيفية ومراعاة مصلحة المواطن بتالفي ما
يؤدي للتأثير السلبي على سمعته أو التشهير به.
وواجب المحافظة على أسرار العمل ال يقتصر على فترة
شغل الوظيفة بل إنه يتجاوز ذلك إلى ما بعد ترك الموظف
للخدمة ،ويعتبر الموظف مسؤو ً
ال عن األضرار التي تترتب
على قيامه بإفشاء أسرار عمله ،فقد تلحقه المسؤولية
الجنائية إذا أدى السر الذي كشفه إلى ارتكاب جريمة
جنائية سواء بحق المواطن أو الفرد العادي ،كما يمكن أن
يٌسأل مدنيًا إذا ترتب على السر أو األسرار التي أفشيت أضرار
مادية أو معنوية ،حيث يلتزم الموظف الذي قام بإفشاء
السر الذي أدى للضرر المادي أو المعنوي بالتعويض الذي
تقرره الجهة المعنية ،كما تلحقه المسؤولية التأديبية إذا
أدى إفشاؤه سرًا من أسرار عمله إلى مخالفة مالية أو إدارية
بحيث يحال للتحقيق وتوقع عليه العقوبة المناسبة.
لذلك لنحرص جميعًا على المحافظة على األسرار وعدم
إفشائها.
العدد ( ) 6
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الحدث المنحرف
وتوقع إجرامه
في المستقبل

ارتكاب الجرائم الخطيرة ،خاصة تلك
التي تتسم بالعنف والقسوة والعدوانية
اليأتي من فراغ ،وإنما هو محصلة
مجموعة متداخلة من العوامل الكامنة
والمتراكمة والظروف المحيطة منذ
الصغر ،حيث تتزايد بمرور األيام ،وتشيد
بتفاعل تأثيراتها وتشابك عواملها،
فتتحول من نوازع كامنة إلى تصرفات
شائنة ،واعتداءات سافرة وانتهاكات
القوانين واألعراف والقيم والتقاليد
إن تحليل السجل اإلجرامي لمشاهير
السفاحين وعتاة المجرمين ،يكشف
بوضوح ظهور ميولهم العدوانية وبروز
نوازعهم اإلجرامية منذ نعومة أظفارهم،
وال شك أن التقدم المذهل في علوم
الهندسة الوراثية والتحليالت الجينية قد
أضاف بعد ًا جديد ًا في منظومة الدراسات
الخاصة بالتنبؤ باإلجرام ،وتوقع االنحراف.
إن الحيولة دون تحول الحدث المنحرف
إلى مجرم عتيد عند كبره يعد مكسب ًا
مجتمعي ًا ال يستهان به ،لذا يتعين تشجيع
البحوث وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق
هذا الهدف .
إعداد الدكتور  /فريدون محمد نجيب
مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي

اإلجرام منذ الصغر :

إن الرجوع إىل طفولة السفاحني وعتاة
املجرمني – سواء من خالل السجل اإلجرامي
لهم إذا ماكانوا مسجلني لدى األجهزة املعنية
منذ الصغر ،أو من خالل سؤال املحيطني بهم
عند الصغر – يكشف أن الغالبية الساحقة لهؤالء
املجرمني كانوا يتسمون يف طفولتهم بالعنف النسبي
البالغ والسيكوباتية العالية ،وبالترصفات العدوانية
الفجة ،ينطبق ذلك بوضوح عىل «آل كابوين»و «جون
توريو  »John Torrioو «مائري النسيك »M.Lanski
و «سلفاتور لوكانيا  »S.Lucaniaو «اليك لوشيانو
 ،»Lucky Lucianoوهم من زعامء املافيا األسطوريني
يف الواليات املتحدة األمريكية ،خالل الثالثينيات،
واألربعينيات من القرن العرشين .
لقد مارس هؤالء االبتزاز ،وبسط النفوذ ،وفرض
األتاوات ،والرسقة باإلكراه ،وهم يف سن الثانية عرشة،
كام ارتكبوا جرائم القتل العمد ،وأعامرهم تقل عن
الثامنة عرشة .
النظريات المفسرة لإلجرام المبكر

أرىس دعائم هذه النظرية أحد أشهر رواد املدرسة

40

نوفمبر 2013

العدد ( ) 2

بحوث ودراسات شرطية

اإلنرثوبولوجية العامل اإليطايل ذائع الصيت «سيزار
لومربوزو» والتي تضمنها كتابه الشهري «اإلنسان
املجرم» الذي نرشه عام «1876م ،وهي نظرية تقوم
بشكل أسايس عىل فكرة «الحتمية البيولوجية ،ومفادها
أن املجرم املطبوع  Born Criminalوهو إنسان يولد
وسامت الجرمية مطبوعة عىل جسده ،ومثل هذه
السامت تخلق فيه اندفاعية فطرية طبيعية تجعله
يندفع نحو ارتكاب الجرمية اندفاعاً حتمياً ال يكون
حياله يف سبيل للعالج ،سوى استئصاله من املجتمع .
إن فكرة الحتمية البيلوجية كسبب من أسباب
الجرمية ،وبالتايل امليل الالإرادي نحو اإلجرام لألشخاص
الذين يولدون وهم يتسمون بسامت انحطاطية
معينة ،األمر الذي دعا «رافاييل جاروفالو» إىل املناداة
بإبادة صنف القتلة والتخلص منهم بشكل جذري،
الستحالة إصالحهم وتقوميهم .
نظرية االستعداد اإلجرامي

وضع أسس هذه النظرية العامل اإليطايل الشهري
«دي توليو» أستاذ علم طبائع املجرم بجامعة روما،
وتتلخص هذه النظرية يف أن بعض األشخاص يكون
لديهم استعداد طبيعي ونزعة فطرية تدفعهم إىل

ارتكاب الجرائم ،وأن الظروف البيئية املحيطة ليست
سوى مثريات كاشفة ملثل هذه الظروف اإلجرامية،
وعىل ذلك ،فإن الجرمية وليدة عوامل ممتزجة من
عوامل خارجية (اجتامعية أو طبيعية) ،وعوامل
شخصية (وراثية أو خلقية) ،وغري أن اإلنسان ال يكون
قابالً المتزاج هذه العوامل يف داخله إال إذا كان ينزع
إىل اإلجرام .
ويوضح «دي توليو» نظريته ببيان أن التكوين
اإلجرامي هو وليد اختالل يف الغرائز األساسية لإلنسان
مصحوباً بضعف أو فقدان للضوابط النفسية والكوابح
الذاتية ،ومقرتناً بعيوب بدنية ظاهرة أو باطنة تزيد
من حدة النزعة إىل اإلجرام ،ويرى «دي توليو» أن هذه
النزعة تظهر يف سن مبكرة .
إن أهم ما تلخص إليه نظرية االستعداد اإلجرامي
ميكن تحديده يف أن اإلجرام مرجعه استعداد فطري
سابق لدى الشخص ،توقظه وتنشطه عوامل خارجية
تطغى عىل العوامل الكابحة واملانعة ،فتتولد الجرمية
يف الواقع .
وعىل ذلك ،فإن الجرمية هي حاصل جمع وطرح
عانرص ثالثة عىل النحو التايل :
ج = س +د – م

حيث :
ج :الجرمية
س :استعداد إجرامي سابق
د :العوامل الدافعة :طغيان أو زيادة
م :العوامل املانعة :ضعف أو انعدام
توريث الميل لإلجرام

أظهرت دراسة «دوغدايل  »Dugdaleالتتبعية
لساللة مجرم عنيد وشهري يدعى «يوك» رزق بـولد
و  3بنات ،بالتايل  :بلغت ذريته عىل مدى عدة أجيال
 834شخصاً ،كان مصريهم هو :
 45قتلوا يف حوادث متفرقة 100 ،مترشد181 ،
عاهرة 184 ،متسوالً 64 ،مجرماً ( مرتكبو جنح)67 ،
مجرماً مرتكباً لجرائم عظمى (قتل ،رسقة باإلكراه،
حريق عمد ،خطف ،اغتصاب) 142 ،شخصاً فقط
ميكن اعتبارهم طبيعيني ،أي أن  % 81من العائلة كانوا
منحرفني .
وخالصة هذه الفكرة أن أبناء املجرمني يرثون عن
آبائهم إجرامهم ،وإن مل تبني الدراسة املذكورة بالتحديد
كيفية أو آلية حدوث هذا االنتقال .
العدد ( ) 2
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المدن الحضرية العصرية
يمكن القول ،إن المدن الحضرية قد شهدت حالة من العصرية التي ارتبطت بالتطور والتقدم من حيث المساحة،
واألشكال الهندسية (ظاهرة األبراج) ،وتميزت بمجموعة من الخصائص ،تمثلت في التخطيط العمراني ،والتخصص
من حيث ما تقوم به من وظائف أو ما تقدمه من خدمات ،أو من حيث نوع المدن (المدن السكنية ،والمدن الرياضية،
والمدن الطبية ،ومدن المناطق الحرة ... ،إلخ) ،وتتنوع هذه المدن من حيث حجم المدينة واألنشطة التي توجد بها
وحجم السكان (المدن المليونية).
إعداد /د .عادل عبد الجواد الكردوسي  -خبير بوزارة الشؤون االجتماعية اإلماراتية

وقد اتسمت املدن الحرضية بالعرصية ،متأثرة مبا أنتجه
العرص الحايل من تقنية حديثة ،وما أدت إليه العوملة
من أمناط للتعامالت والعالقات ،فأصبحت املدن املعوملة
مركزا ً للمعلومات ،مع وجود شبكات االتصال السلكية
والالسلكية وشبكات النقل كاملطارات والسكك الحديدية
ووسائل النقل البحري والربي ،وتحول بعضها إىل مراكز
ثقافية عاملية ،وبرزت األسواق ذات الطابع العاملي
والفنادق ومراكز اإلعالم التي تعزز ثقافة العوملة.
حيث إن النصف الثاين من القرن العرشين قد شهد
تعددا ً وتنوعاً يف املدن الحرضية تحت مسميات متنوعة،
فقد زاد عدد املناطق الحرة (املدن الحرة) واملدن
الصناعية ،واملدن السياحية ،مع اتجاه املدن نحو االتساع
وزيادة الحجم لتلك املدن يف كثري من بلدان العامل،
ومع ظهور العوملة بأبعادها املتعددة برزت بشكل
واضح ظاهرة املدن املعوملة وبخاصة يف القرن الحادي
والعرشين ،ساعد عىل ذلك ما ارتبط بالعوملة من ثورة يف
املعلومات واالتصاالت واملواصالت عىل املستوى العاملي.
نتعرف عىل أهم املفاهيم املستخدمة ،وخصائص املدن
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الحرضية ،ثم املدن الحرضية يف القرن الحادي والعرشين.
أو ً
ال :أهم المفاهيم المستخدمة:

تعريف املدينةّ :عرف ماكس فيرب املدينة يف ضوء
الرتتيبات االجتامعية التي تسمح بالتطور الكامل
للقدرات الفردية والتجديد االجتامعي ،واعترب املدن
مراكز للحضارة ومواقع للتغري التاريخي متتد بعمق إىل
الوراء يف التاريخ.
ثانيًا :خصائص المدن الحضرية:

نلقي الضوء عىل بعض الخصائص التي تتسم بها
املدينة الحرضية من حيث الوضع اإليكولوجي ،والوضع
االقتصادي ،والوضع البرشي ،والوضع االجتامعي ،والوضع
الثقايف ،وما يرتبط بهذه املدن من خصائص يتميز بها
املجتمع الحرضي.
منوذج للمدينة الحرضية يف القرن الحادي والعرشين:
ألفافيل ( ،)Alphavilleهو اسم الجنة التي تقع ىف
الغرب من مدينة ساوباولو ،وتبلغ مساحتها 322581
مرتا ً مربعاً بالضبط ،أي ما يعادل مساحة أربعة وأربعني

ملعب كرة قدم .ويحيط بها سور شاهق ومزود بأضواء
كاشفة وأجهزة إلكرتونية تفيش رس كل حركة :إنها فعالً
املكان اآلمن الذي تهفو إليه نفوس سكان املدن ،الذين
يفرون من الجناة والعصاة املنترشين ىف مراكز املدن،
وبهذا املعنى فإن هؤالء الفارين يترصفون فعالً عىل النحو
الذي تترصف به ،يف املتوسط ،العائالت يف أوروبا أو يف
بعض األماكن من الواليات املتحدة األمريكية التي ال يزال
الرخاء يداعبها ،فهذه العائالت تود الحياة من دون أن
تكلف نفسها عناء النظر إىل حقيقة الواقع االجتامعي
السائد ىف وطنها.
فاملدينة مبا يرتاكب فيها من أرس ،وما توفره لهذه األرس
من خدمات ،تتأثر مبجموعة من املتغريات التي تحدد
مستوى التحرض الذي وصلت إليه املدينة ،ومستوى
الكفاية الذي يتوفر يف الخدمات ،ومستوى التامسك
داخل البناء األرسي .ومن املتغريات التي تتسم بها املدينة
ما ييل:
المتغيرات اإليكولوجية :مثل موقع املدينة،
وعالقاتها اإلقليمية ،وطبيعة النمو العمراين داخلها،

مقاالت

ومنط العمران ،ومدى االستمرار أو االنقطاع يف العمران
التقليدي ،ومدى انتشار األحياء املختلفة.
المتغيرات االقتصادية :وهي تضم عددا ً من
املتغريات الفرعية مثل التغري يف نظم اإلنتاج ،ويف مستوى
التكنولوجيا ،ومستوى التبادل التجاري خارج وداخل
املدينة.
المتغيرات البشرية :مثل معدالت التدفق البرشي
املؤقت إىل املدينة ،معدالت التدفق البرشي الدائم إىل
املدينة ،ومنط الرتكيب السكاين للمدينة ،وطبيعة فرص
العمل التي توفرها لسكانها ،وبالتايل طبيعة سوق العمل
الحرضي ،وعالقة سوق العمل بحركة السكان داخل
وخارج املدينة.
المتغيرات االجتماعية :ويأيت عىل رأس هذه
املتغريات البناء الطبقي الحرضي ،ومدى انتشار ظاهرة
الفقر الحرضي ،وبالتايل مدى التفاوت يف الدخول ويف
أساليب الحياة داخل املدينة.
المتغيرات الثقافية :ومن هذه املتغريات مدى
انفتاح املدينة عىل الثقافات الخارجية ،ومدى خضوعها
للثقافة العاملية ،وبالتايل مدى منو العالقات الفردية يف
بنائها االجتامعي.
تتسم املدن الحرضية مبجموعة من الخصائص التي
متيزها عن القرية أو املدن ذات املتصل الريفي الحرضي،
من حيث التخطيط والتقسيم ،أو من حيث أبعادها
وتخصصها ،أو من حيث ما تؤديه من وظائف أو ما
تقدمه من خدمات ،سواء بالنسبة للمقيمني بها أو ما
يحيط بها من مناطق ،حسب حجم املدينة واألنشطة
التي توجد بها.
ثالثاً :املدن الحرضية يف القرن الحادي والعرشين:
نتناول باختصار بعض أمناط املدن التي ظهرت بشكل
واضح يف القرن الحادي والعرشين ،من حيث الطابع

املعامري ،واألنشطة االقتصادية والخدمية والثقافية
والرياضية والسياحية التي اتسمت بها املدن الحرضية يف
القرن الحادي والعرشين.
إال أن الظاهرة األبرز يف مدن األبراج القامئة عىل رأس
املال العقاري ،هو التأكيد عىل عنرص الربحية يف املقام
األول .لقد غزا هذا التوجه األحياء التقليدية وأخذ يفرغها
من سكانها لبناء املزيد من األبراج واملراكز التجارية
الكربى ،بحيث أفقدهم مجالهم الحيوي مبا يتصف به
من انسجام ومتاسك.
وبينام أن املراكز الحرضية الكربى يف املجتمع الصناعي
الغريب واألمرييك تتضمن تكامالً يف خدماتها ما بني املال
واألعامل واإلدارة والسياحة ،وبني الحيز الحيوي للسكان
من حدائق وساحات ومتاحف ومراكز ثقافية توفر
فرص نوعية الحياة املتوازنة واملعافاة ،فإذا مبدن األبراج
ومجمعاتها التجارية الكربى تخلو من هذا التكامل:
الحدائق ،الساحات ،مراكز النزهة ،املتاحف عىل اختالفها،
املراكز الثقافية .فأصبح مجال النزهة واللهو مستقط ًبا كل ًيا
من قبل املجمعات التجارية والرتفيهية ،ذات الفلسفة
االستهالكية يف املقام األول .وهكذا نشأت يف املراكز
الحرضية ،حول املجال املايل التجاري االستهاليك املعومل،
مناطق وبؤر هامشية من ناحية ،ومحميات سكن الوجهاء
وأبطال املال واألعامل من ناحية ثانية.
شهد القرن الحادي والعرشون حركة عمرانية كبرية
يف املدن الحرضية ،يف جميع املجاالت ،سواء يف مجال
التخطيط العمراين ،أو منط البناء الذي تبلور يف بناء
األبراج ،وتنوع املدن مثل مدن الخدمات املالية وما تتسم
به من وجود البنوك واملصارف ،باإلضافة إىل اشتاملها
عىل أماكن تشتمل عىل املراكز الثقافية ،وأماكن النزهة
واللهو واألماكن الرتفيهية ،واملوالت واملتاحف ،والحدائق
عىل اختالفها ،وهذا يتسق مع النمط الحرضي ملدن هذا
القرن.
من مميزات إنشاء املدن الحديثة أنها بنيت بنا ًء
لتخطيط عمراين متقدم من حيث الشوارع والساحات

أساسا
ومراكز الخدمات ،وحركة التنقل .إال أنها بنيت ً
تب ًعا الحتياجات اقتصاد النفط ،ومازالت تتوسع بنا ًء عىل
منو أسواق املال واألعامل التجارية واإلدارية والعقارية
تحديدًا .وبالتايل فقد فرض عىل هذه الحركة العمرانية
نظم املدن الغربية الكربى سواء يف تخطيطها أو يف
خدماتها وأحيائها .وأبرز مثال عىل ذلك نشوء مدن األبراج
الزجاجية عىل الغرار الغريب واألمرييك ،مام هو أبعد ما
يكون عن التالؤم مع بيئة الخليج األيكولوجية والثقافية.
باإلضافة إىل وجود املدن الحرة أو املناطق الحرة
والتي تستهدف العمل عىل جذب االستثامرات ،ونقل
التكنولوجيا ،وتنمية املنطقة التى يتم إقامة املنطقة
الحرة بها ،وهذه املناطق تسعى الدول املقيمة لها إىل
تحقيق العديد من األهداف من وراء إقامتها ،وبخاصة
من الناحية االقتصادية ،من حيث استقطاب رؤوس
األموال األجنبية ،والعمل عىل نقل التكنولوجيا الحديثة
للدولة املضيفة وتوطينها ،وتسهيل عمليات التصدير
للخارج ،وتشغيل األيدي العاملة املحلية مع االستفادة من
الخربات األجنبية ،واستغالل املوقع الجغرايف لهذه املنطقة
مبا يخدم مصالح الدولة.
لقد شهدت املدن تحوالً كبريا ً من حيث منط التخطيط
العمراين ،فربزت ظاهرة األبراج ،واألنشطة املتنوعة،
فأصبحت املدن الحرضية العرصية مركزا ً للمعلومات
وتطويرها ،وبخاصة ما يتعلق بالقطاعات اإلنتاجية
والتجارية واالستثامرية ،وقطاع الخدمات ،مع وجود
شبكات االتصال السلكية والالسلكية وشبكات النقل
كاملطارات والسكك الحديدية ووسائل النقل البحري،
وكذلك تحول بعضها إىل مراكز للثقافة العاملية ،واألسواق
ذات الطابع العاملي واشتاملها عىل األماكن الفندقية
ومراكز اإلعالم التي تتضمن ثقافة العوملة عىل الصعيد
اإلعالمي واملعلومايت.
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التفويض الفعال

تعتبر مهارة التفويض من مهارات المدير (المشرف) الناجح ،والتي يهدف من خاللها إلى تدريب وتنمية الموظفين
والتزامهم بالعمل وزيادة إنتاجيتهم ،إضافة لتفريغ وقت كبير للمدير لكي يقوم بمهام اإلدارة األساسية.
إعداد :لطفي الجويني

إن مهاراة إسناد العمل أو التفويض ليست مهارة
غامضة محتكرة عىل البعض ،بل هي مهارة مشاعة
تستطيع (أنت) أن تتعلمها ومن ثم صقلها ،وهذا
الكتاب يزودك باألسباب واملنهج السليم يف عملية
تفويض األعامل إىل اآلخرين.

واملجموعات من أجل إنجاز األهداف التنظيمية.
وذلك من خالل وظائف اإلدارة األساسية وهي:
(التخطيط ،والتنظيم ،والسيطرة) ،والتفويض الجيد
هو الذي يستخدم هذه الوظائف معاً.
وظائف اإلدارة

 - 1التخطيط :هو التفكري الذي يسبق التنفيذ،
دور المدير
اإلدارة هي :عملية مرحلية يعمل من خاللها األفراد وترجمة األهداف إىل واقع عميل وملموس ،وكل ما
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تحتاجه عمليات العمل والعاملني.
 - 2التنظيم :هي تنسيق ووضع اإلجراءات التي
تنظم عالقة العاملني بالعمل ،وعالقتهم بأنفسهم مع
بعضهم البعض.
 - 3التحفيز :هي عملية إشباع أو تلبية لرغبات
واحتياجات العاملني ملكافأتهم عىل إنجاز العمل أو
حث العاملني إلنجاز عمل ما بهدف رفع اإلنتاجية.
 - 4السيطرة :هي عملية تتضمن متابعة العمل،

مقاالت

موازنة بني العمل والعاملني .ومن األمور املهمة
التي يجب أن يجيدها هي عملية التفويض ،ومتى
يجب أن يفوض ومن يفوض ،فهو يحتاج تخطيطاً
للتفويض.
التفويض

هو توزيع العمل عىل األشخاص لغرض إنجازه،
واإلدارة الناجحة هي التي تحقق األهداف من خالل
العاملني ،وعموماً املدير الذي ال يفرض العمل ال
يحسن إدارة هذا العمل.

,,

المهارات الفنية
واإلنسانية ومهارات اإلدراك

العوائق الشائعة أمام التفويض

يربر املرشف أو املدير الذي ال يجيد عملية التفويض
إىل كثري من العوائق واألسباب التي ال تجعله يقوم
بعملية تفويض العمل لآلخرين ،وقد تكون هذه
العوائق يف ذاته أو متعلقة يف املوظفني أو يف املوقف
ذاته ،مثل:
 ال أعرف كيفية تفويض العمل. ال أثق يف قدرات املوظفني. -املوقف ال يتحمل أي أخطاء.

املهارات الفنية :القدرة عىل استخدام الخربة
واألساليب والعدات لتنفيذ واجبات محددة.
املهارات اإلنسانية :القدرة املرتبطة بحسن التقدير
عند التعامل مع األشخاص.
املهارات اإلدراكية :القدرة عىل فهم تعقيدات
التنظيم الشامل للمنظمة يحتاج املرشفون إىل
املهارات الفنية بدرجة عالية ملسؤليتهم املبارشة االعتقادات الشائعة للمديرين من عدم
التفويض:
عن املوظفني وتطويرهم ،بينام يحتاج كبار املديرين
 - 1فكرة القدرة الكلية ظاهرها أن املدير يقول:
إىل املهارات اإلدراكية لتساعدهم عىل فهم وتسيري
أستطيع أن أنجز العمل بنفيس بشكل أفضل.
نظام املنظمة ،وال يحتاجون إىل مهارات فنية بشكل
 - 2الخوف من أن أصبح مكروهاً كثريا ً بسبب
عميق ،ونجد أن العامل املشرتك بني املرشفني وكبار
تكليف وضغط العاملني باألعامل.
املديرين هي املهارات اإلنسانية ،فهي مهارة ال غنى
 - 3عدم الثقة يف املوظفني بكفاءتهم وقدرتهم.
عنها يف أي مستوى إداري يف املنظمة.
 - 4املوظفون يتوقعون مني إيجاد الحلول ألي
مشكلة.
فوائد التفويض
 - 1ميكنك من إنجاز املزيد من األعامل ،وتلبية  - 5أستطيع إنجاز العمل أرسع من رشحه للموظفني.

مواعيد اإلنجاز بسهولة أكرث.
 - 2مشاركة املوظفني والتزامهم بالعمل.
 - 3يزيد من السيطرة عىل املوظفني بسبب
المدير الذي ال
تفويضهم املسؤوليات والسلطة.
يفوض العمل ال
 - 4يساعد عىل منو وتطور املوظفني.
 - 5استغالل املوارد االبرشية إىل أقىص حد ممكن.
يحسن إدارة هذا
 - 6ميكنك من قياس أداء وإنتاجية املوظفني.
العمل
 - 7ميكنك من اإلدارة عن بعد.
 - 8يساعد عىل إدارة املجموعات وفرق العمل.
 - 9يزيد من رضا وتقدير املوظفني.
وهو التحكم بنتائجه ،وإجراء التعديالت -إذا لزم
 - 10يعطيك املزيد من الوقت ألداء األعامل التي
األمر-لتحقيق األهداف املتوقعة.
تستطيع تفويضها.
كيف يتم إنجاز العمل في الشركات؟

املوظفني أو إنتاجية الجميع بشكل عا ،ومنها:
 - 1إنجاز األعامل بعد تجاوز املوعد النهايئ لها.
 - 2عدم وضوح السلطة واملسؤولية للموظفني.
 - 3صعوبة صنع القرارات .
 - 4عدم إبالغ املوظفني بالخطط واألهداف التي
يجب أن يسعوا لها .
 - 5تدخل املرشف املتكرر يف العمل املفوض وغريها
كثري.

تحليل مهارات التفويض الشخصية

اإلدارة هي جهد قيادي يهدف إىل دمج جهود
يجب عليك أن تحدد مدى قدرتك عىل تفويض
املوظفني مع استغالل كامل للموارد املتاحة من أجل
املوظفني لديك ،ومن ثم تسعى لتطوير وإكامل
تحقيق األهداف ،لذا يجب أن يسعى املدير عىل
القصور إن ُوجد ،بيد أن هناك أعراضاً تعطي داللة
تطوير ذاته وزيادة خربته باملفاهيم اإلدارية ،ويعمل
عىل قراءة التفويض ،والتي رمبا تظهر عىل املدير أو

االستعداد للتفويض

ليك تصبح مفوضاً ناجحاً يجب أن تتحكم يف عملك
من خالل:
 - 1تحديد واجباتك كمدير.
 - 2تأكيد األهداف األولية.
 - 3املجاالت التي تحقق النجاح أو الفشل يف مهمتك.
 - 4فحص أعباء العمل لتحديد املهام الخاصة بك.
تحديد األعمال الواجب تفويضها:

 - 1القرارات التي كثريا ً ما تتخذها بشكل يومي فرمبا
يعرفها املوظفون أكرث منك.
 - 2األعامل التي يف مجال تخصصك الفني ،أو
الوظيفي ميكن تدريب املوظفني عليها.
 - 3األعامل التي ليست يف مجال تخصصك ،فبعض
املوظفني يفوقونك خربة.
 - 4األعامل التي ال تح ّبها ،والتي رمبا تنجزها بشكل
تسوف يف تأديتها.
سيئ ،ورمبا ّ
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دراسات

التنويم
المغناطيسي
والجريمة

كثير من أفالم السينما الهوليودية كانت تتحف مشاهديها
بروايات وأفالم عن جرائم قتل وغيرها تتم تحت تأثير
التنويم المغناطيسي ،حيث ينفذون ،وعن طيب خاطر،
وبالمقابل يثبت العلم الحديث أن هذه األفالم بعيدة عن
الواقع ،وأنها ليست سوى أفكار خيالية لمؤلف وكاتب
سيناريو وبراعة مخرج سينمائي .ولعل التساؤل الذي
يطرح نفسه ،ترى هل يمكن حقيقة دفع إنسان الرتكاب
جريمة قتل تحت تأثير التنويم المغناطيسي؟ وهل
يمكن المجرم أن يعترف بجريمة اقترفها بالفعل ويرفض
االعتراف بها وهو في حالة اليقظة؟
إعداد  :ماهر عبدالرحمن سالم.

التنويم ...
ه
ل يمكن دفع
إ
ن
س
ا
ن
ال
ر
ت
ك
ا
ب
الجريمة؟
بين الثقة والوهم

يف إحدى اجتامعات الجمعية الدمناركية للطب النفيس ،ألقى الدكتور (هريمان
ديسرتوب) بحثاً عن تجارب أجراها عىل وسيطة تم تنوميها مغناطيسياً ،ثم دفعها إىل
ارتكاب جرائم معينة تحت تأثري اإليحاء بعد التنويم.
وليك يقنع الحارضين ،أحرض رشيطاً سينامئياً مصورا ً لكل مراحل تجاربه عىل هذه
الوسيطة بكامل التفاصيل.
والجرمية التي أمر الدكتور هريمان وسيطته املن ّومة عىل أن ترتكبها كانت جرمية
قتل .فقد أعطيت السيدة ،وهي يف حالة التنويم مسدساً يف يدها ،فذهبت وأطلقت
مسدسها عىل الشخص الذي حدده لها الطبيب ،وبالطبع كان املسدس فارغاً ،ولكن
السيدة اعتقدت بال شك أنها أطلقت طلقاتها القاتلة وأصابت الضحية.
وقد علّق أعضاء جمعية الطب النفيس بأن املريضة ما كانت لتقدم عىل هذا العمل
لوال أنها تثق بطبيبها ثقة ال حدود لها.
ويعللون ذلك بتجربة أخرى أراد فيها أحد األطباء املشهورين أن يربهن عىل أن
الشخص تحت التنويم ال ميكن أن يقدم عىل عمل ضد إرادته ،حيث أعطى مسدساً
لشخص تم تنوميه مغناطيسياً وطلب منه أن يطلق النار عىل أحد األشخاص  ،فام كان
منه إال أن قذف باملسدس بعيدا ً واستيقظ من نومه اإليحايئ .
تنويم فاشل

ليس كل الناس قابلين
للتنويم ..والنساء أكثر قابلية
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ويف تجربة أخرى أجراها عامل النفس ( كدون) ،حيث ناول سيدة تحت التنويم
املغناطييس حقيبة يدها ،موهامً إياها أنها كلبها ،ثم أعطاها قلمها الذي أوهمها به ،ثم
طلب منها ذبح كلبها ،فرفضت وبكت ،ومل تعد إىل حالتها الطبيعية إال بعد فرتة طويلة
بعدما قام الطبيب نفسه باإليحاء لها بعكس ما أوحى لها به يف البداية.
اعترافات متناقضة

يبدو أن االعرتفات بارتكاب الجرائم من قبل املجرمني أو نفيها تحت التنويم بني الشك
والتضارب ،وباملثل اعرتافات املجني عليهم تحت التنويم أيضاً.
ويرضبون مثالً لذلك بحالة سيدة تعرضت لالعتداء ،ووجدوها مستلقية وسط بركة من

دراسات

الدماء ،وبعد ستة أسابيع ،وتحت تأثري التنويم أخذت تروي قصة مروعة .وقالت  :إن
صديقها تجرد سكيناً وهدد بقتلها وسدد إليها عدة طعنات قاتلة ،وبعد جلسة التنويم
كررت املرأة إفادتها خطياً ،وبناء عىل إفادتها ألقت الرشطة القبض عىل الشاب املشتبه
به ،إال أن رواية السيدة كانت مليئة باملغالطات واملتناقضات.
إذ كيف يكون بجسدها جرح واحد ،يف حني تقول :إن شاباً سدد إليها عدة طعنات؟
كام أفادت أن الدراجة النارية التي ميلكها الشاب لونها أسود بينام لونها أخرض ،ومل
يتم تغيري لونها منذ رشائها ،كام قالت أيضاً  :إنها تناولت مع الشاب قرصاً من (البيتزا)
يف مطعم حددته ،يف حني أن ذلك املطعم ال يقدم هذا النوع من املأكوالت .وأثبتت
التحقيقات أن الشاب الذي تشتكيه ليس هو الشاب املوجود قيد االعتقال.
رأي المحكمة العليا

هذه القضية أثريت أمام املحكمة العليا يف والية (مينيسوتا) األمريكية ،وأحدثت
انقساماً بني أعضاء هيئة املحكمة وبني أطباء األمراض النفسية الذين حرضوا كمستشارين
وقاموا بتنويم املجني عليها .وهذا االنقسام أثار تساؤالً حول إمكانية اعتامد التنويم
املغناطييس كدليل إثبات عىل اتهام الفاعل.واملحكمة ردت بالرفض اعتامدا ً عىل هذه
القضية وغريها التي كانت تلقي يف غياهب السجون بأبرياء ال ذنب لهم.
االعتراف تحت التنويم

يف هذا الصدد أعلنت الجمعية الطبية األمريكية ،أن ما يتذكره املرء تحت تأثري التنويم
املغناطييس ال يصلح كشهادة يعتد بها أمام املحاكم .وأفادت الجمعية أن أبحاثها أظهرت
أن التنويم املغناطييس والشخص الخاضع للتنويم معرض الستخدام خياله لرسد الثغرات
يف ذاكرته ،وهو يخضع ملا يوحي إليه امل ّنوم من أسئلة وتوجيهات موحية يف صورة
تساؤالت واستفسارات مبا يضلل العدالة.
تجربة دقة االستجواب

قام بها أحد االختصاصيني ،حيث أوضح كيف أن األشخاص تحت تأثري التنويم يقعون
يف أخطاء أكرث من اليقني إذا كانت صياغة األسئلة التي توجه إليهم أسئلة استدراجية
وغري محايدة .ويؤكد هذا االختصايص بأن دقة املعلومات واالعرتافات أثناء التنويم ال
ميكن الوثوق بها ما مل تتخذ االحتياطات الكفيلة ،وأيضاً االستدراج أثناء التنويم ،وأن أي
تلميح أو إشارات تتخلل االستجواب من قبل خبري التنويم ميكن أن يتلقنها النائم ويبني
عليها معلومات تخيلية مالمئة لخيال املستجوب ذاته واتجهاته.
التنويم في خدمة رجال الشرطة

رجال الرشطة يف الدوائر الفيدرالية األمريكية يعتربون املعلومات التي يديل بها
األشخاص سواء كانوا متهمني أو ضحايا تساعدهم يف تعقب املجرم الحقيقي ،إن مل يكن
الشخص نفسه املستجوب تحت التنويم هو املجرم.
كام يقول هؤالء :إنه البد من اإلشارة إىل أن التنويم سجل نجاحاً باهرا ً يف عدد من
القضايا ،ومن األمثلة التي يسوقونها تأكيدا ً لوجهة نظرهم ،عملية خطف  27تلميذا ً
بسيارة (باص) من مدرسة بإحدى مناطق كالفورنيا .إذ بفضل التنويم استطاع سائق
الباص أن يتذكر أرقام لوحة السيارة التي يستعملها الخاطفون يف خطف التالميذ ،األمر
الذي ساعد رجال الرشطة عىل حل لغز القضية برسعة وتحرير التالميذ املخطوفني.
حقائق الطب عن التنويم المغناطيسي

يعرف األطباء الذين يزاولون التنويم بشكل علمي ،أن هناك أطباء آخرين يقرنونه
بالدجل والشعوذة ،مام يجعل عامة الناس ترتاب يف أمره وتشكك مصداقيته حتى لو
كانوا من االختصاصيني .وتجدر اإلشارة إىل أنه ال ميكن تنويم إنسان إذا مل تكن لديه
الرغبة الحقيقية بذلك ،وأن التعاون التام بني امل ُ َن ِّوم وامل ُ َن َّوم البد منه ،ويف حال تداخل
املعلومات يف املنوم ،فإن اليقظة تظل هي املسيطرة متاماً.
ويشري األطباء أنه يف حال التنويم وما بعدها مرحلة النوم املغناطييس ،فإن املرء غالباً
لن يقدم عىل فعل يعتقد أنه مصيب أو مرض أو ضد مبادئه وأخالقياته ،والغريب أن
الشخص تحت تأثري التنويم يرفض أحياناً ما يقبل به يف حال اليقظة مادام مرشوعاً.
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نقطة ضوء

المجرم والجريمة

أنماط متطورة
وخطورة بادية
الناظر إلى الواقع الجرمي يدرك مدى التطور
الذي لحق الجريمة وشمل عنصريها الشخصي
والمادي ،أي المجرم وجريمته ،مما ترك بصمات
واضحة على فئات وأصناف المجرمين ،فغير
كثير ًا في الشكل والهيكل سواء في أهميته
وانتشار بعض الفئات بصورة أكثر مما كانت
عليه ،ومن ثم تراجعت أهميته ،أو في ظهور
واستحداث البعض اآلخر منها.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني
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سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

ولعل من أهم الفئات الجرمية التي تراجعت وانحرست أهميتها ونقصت
أمثلتها طائفة (املجرم بالتكوين) تلك الطائفة التي احتلت القدر األعظم من
اهتاممات علامء الجرمية منذ ظهور نظرية (ال ملربوزو) وانعكس ذلك يف كتابات
بعض املحدثني الذين قدموا منط (املجرم بالصدفة) عىل طائفة املجرم بالتكوين
سواء يف كرثة مناذجه الحالية ،أو يف طبيعة ما يقدم عليه من جرائم ومن وجهة
أخرى ظهرت وزادت نوعية (املجرم املحرتف) ،ذلك النمط الذي اتخذ من
اإلجرام حزمة ومهنة يعتمد عليها يف معيشته ويعترب الجرمية رسالة يف حياته،
بغض النظر عام ترتكه الجرمية عليه من نظره مجتمعية ،وما قد يعانيه يف حياته
من انقضاء سنوات من عمره خلف القضبان وما تخلفه ترصفاته عىل من حوله
فيعزز  -دون أن يدري  -أرسا ً مفككة تعاين من النبذ والتطرف .وأخطر أنواع
هذا النمط اإلجرامي يكمن يف عدم الشعور باملسؤولية ،كونه أصبح مأجورا ً
فوصل إىل مرحلة من التعود عىل اإلجرام وامتهانها! .
ومع سريورة الزمن يسفر التطور الجرمي عن ظهور (املجرم اإلرهايب) ،والذي
قد يتبادر إيل الذهن اقرتابه من منط املجرم املحرتف ،وهذا التصور يف حقيقته
غري صحيح ،الختالفهام يف الباعث والغاية والوسيلة ،فاملجرم اإلرهايب ،هو ذلك
املجرم الذي يتخذ من الرتويع أسلوباً ميهد به الجرمية وطريقة متهيد للتنفيذ،
فهو يهدف إىل بث الرعب من حوله بقصد السيطرة عىل ما يهدف إليه من
غايات مؤثم عليها عقابياً.
ومع تزايد حجم اإلرهاب وتضاعف دور املجرم اإلرهايب ظهرت آراء تنادي يف
الفقه برضورة استحداث فرع مستقل يف علم اإلجرام ميكن أن يطلق عليه (علم
اإلجرام املوسع) يدرس يف إطاره ظاهرة اإلرهاب بصفة تشمل الصور املتعددة
للجرمية االرهابية ،وطبيعة الجرمية وبواعثها والحالة النفسية والذهنية الالزم
توافرها يف املجرم اإلرهايب حال تنفيذ جرميته ،وأثر العنف اإلرهايب يف تقدير
الخطورة االجرامية ،وانعكاس ذلك عىل أسلوب املواجهة والعقاب .كام وقد
ظهر وتزايد حجم ودور (املجرم الوظيفي) ذلك املجرم الذي يكون قد تهيأ
الرتكاب جرميته بفعل ظروفه الوظيفية ،ووجوده يف وضع يساعد عىل إغرائه
ذهنياً عىل التفكري يف ارتكاب جرامئه بحكم ما تحت يده من أمور ،أو ما يتمتع
به من سلطات ميكن توجيهها لتحقيق مصالحه بعد االتجار فيها ،وقد يصبح
املجرم الوظيفي مجرماً بالعادة بعد نجاحه يف ارتكاب جرميته األوىل ،ثم عودته
لتكرارها بعد استمرار النتائج وإقدامه عىل املزيد منها قبل أن يفتضح أمره،
واملجرم الوظيفي يف األغلب مجرم أو قعته ظروفه العامة ،وعدم الرضا بالواقع
إىل دفع ذاته إىل مستنقع الجرمية .ومع التطور يظهر لنا منط (املجرم بالتأثري)،
ذلك املجرم الذي يتعاظم قدر تأثره بالعوامل الخارجية ويضاعف من حدة
خضوعه لتلك العوامل ضعف الوازع الداخيل لديه ووهن العوامل املانعة من
االنصياع لها ،هذا النمط يقدم عىل جرميته نزوالً عىل ما يعانيه من حالة توتر
شديد خلقتها ظروفه الخاصة ،ووضعه يف ضائقة الح فيها له أنه ال مخرج إال
من خالل الجرمية !
وأخريا ً نجد منط (املجرم األرسي) الذي بات يرتكب من الجرائم عىل ضحايا
من أرسته مل يكن وارد بأي حال املساس منه بهم مثل جرائم زنا املحارم ،قتلهم
وتحريضهم عىل االنحراف ،أو تعيريهم بعاهاتهم ،ذلك كله يف إطار من التيار
الجرمي الذي غالباً ما يصعب فهمه أو تفسريه .كل هذه اإلمناط وغريها مم
نتجت؟ إنها نتاج الفرق يف مستنقعات الحضارة املادية وضعف الوازع الروحي
وارتفاع مستوى دخل العديد من الذين يرى البعض أنهم ال يبذلون من الجهد
الكبري يف الحصول عىل أموالهم ،مام يهون عليهم إنفاقها يف أي وجهة  ..وال يجب
أن نغفل أن الحضارة اضعفت من السياج األرسي ،فأصبحنا أمام روابط هالمية
ال التحام وال سيطرة منها ،فكانت االستجابات الرسيعة لنداءات االنحراف ويف
مقدمتها نداء الجرمية.

الحكومة الذكية

»إبداع» يبدأ من دبي
في البدء :الذكاء المفرط الذي توصف به حكومات اليوم هو نتاج
االستخدامات التكنلوجية المتطورة التي باتت تشكل المفصل
األساسي ألي تحرك أو معاملة  ،والتتم إجراءاتها إال من خالل تلك
التكنلوجيا أو الوسائل اإللكترونية المستخدمة.
الحكومات السابقة  :وهذا اليعني أن حكومات ماقبل الذكية
يطلق عليها نقيض تلك الكلمة ،بالطبع ال  ،لكن طبيعة تكوين
تلك الحكومات اليدخلها ضمن نطاق (وصف الذكية ) المستخدم
اليوم،كونها لم تكن تدخل الوسائل التكنلوجية أو اإللكترونية من
ضمن تدرجات أعمالها،أي أنها كانت تستخدم الحالة القديمة (
اليدوية) الروتينية السابقة  ،باإلضافة الى البيروقراطية المعتادة في
التعامل اليومي للموظفين مع المراجعين وما يتبعها من تأخير
وتأجيل لألعمال  ،وربما ضياع حتى لمصالح الناس ( المراجعين) ،
وإهدار أوقاتهم عبر سلسلة تعامالت التعير الوقت أي اهتمام أو
تقدير ،وتراك ما إن تصل عند الموظف حتى يشير أو يقول لك« :تعال
باجر».
األفضلية  :طالما استمرت حياة اإلنسان  ،البد من تطور يتماشى
وتلك االستمرارية  ،وهنا يدخل اإلبداع في رسم صورة ذلك التطور ،
ومدى تقديمه لتلك الخدمة ،ووفق أي المواصفات  ،فهناك اليوم
تخصص في كل شيء  ،مايدفع إلى التنافس ،والمنافسة دائمًا هي
التي تنتج األفضل ،لذا فاألفضلية اليوم للحكومة ( الذكية) على ما
سواها  ،وأن تلك الممارسات القديمة ذهبت أدراج الرياح ولم يعد لها
وجود.
سمة التطور :ما نقله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أن
اإلنجاز سيكون عبر استخدام تطبيقات الهاتف النقال ،فأي إبداع
بعد هذا أن تكون في بيتك ،أو حتى في المقهى ،أو في أي مكان
وتنجز معامالتك وتكمل أوراقك التي تخصك دون عناء ،وهناك
من السهولة التي ترافق الدفع الشيء الكثير ،فقد تجاوز العالم
مشاكل هذا الموضوع منذ زمن.
النظرية  :إن عملية االتصال بهدف نشر الفكرة المستحدثة تتمثل
في خروج فكرة جديدة من مصدرها إلى الجمهور المستهدف
لتحقيق اإلقناع بها .
خالصة القول  :نحن بحاجة ماسة لمثل هذه التطورات التي
تنقل المجتمع من مرحلة عادية إلى مراحل متقدمة  ،تفوق
ما اعتدنا عليه في السابق من ( تعال باجر) ( ،والسستم عاطل)،
(والصندوق مسكر)(،المدير محد) (،الموظفة مجازة) ،إلى آخر تلك
األعذار،حكومة ذكية تعمل لمدة  24ساعة دون توقف .

نفحات دينية

أسماء

اهلل

الحسنى
قال اهلل تعالى (( :وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها )) كيف تدعوه
بها وماهي أعدادها؟ جوابه :قال النبي صلى اهلل عليه وسلم  ":إن هلل
تسعة وتسعين اسمًا مئة إال واحدًا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر
يحب الوتر " وفيما رواه البخاري " اليحصيها أحد إال دخل الجنة "
فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالوهاب المشهداني

إحصاؤها حفظها وتدبر معانيها مؤمناً لها
وبأرسارها وبأنوارها وتخلق بآدابها الكرمية ،وإال
فأسامء الله تعاىل اليحصيها غريه تعاىل ،ومعنى
أحصاها ،أي قرأها كلمة كلمة عىل منهج الرتتيل
كأنه يعدها ،وهذا هو املعنى العام ،وهو بكل
مسلم علمها أو تدبر معانيها واطلع عىل حقائقها
وأطاق القيام بها وبحقها والعمل مبقتضاها بأن
تأمل معانيها واستعمل نفسه فيام يناسبها ،وهذا
خاص بأهل العلم الكرام .
وأسامء الله تعاىل وصفاته إمنا تؤخذ باعتبار
الغايات التي هي أفعال املبادىء ،مثالً رحمة الله
تعاىل لعباده إما إرادة للعام إليهم ودفع الرض
عنهم فتكون األسامء من صفات الذات أو معناها
نفس األنعام ونفس الدفع فيعودان إىل صفات
األفعال .
وموقف العبد من هذه األسامء أن يالحظ
من الله تعاىل قدرته ،ومن الرحمن نعمته ،ومن
الرحيم عصمته ،ومعرفة العبد من "ال إله إال
58

نوفمبر 2013

العدد ( ) 2

الله" أن يعلم أنه ال معطى والمانع إال من ثبتت
له األلوهية ،وهو الله ،وموقف العبد من هذه
األسامء القيام بها عىل نحو ما يليق وهو املسمى
بالتخلق .قال رسول الله صىل الله عليه وسلم
"تخلقوا بأخالق الله" أن يرحم عباد الله فيعاون
املظلوم ويدفع الظامل عن ظلمه بالتي هي أحسن،
وأن ينبه الغافل وينظر بعني الرحمة .
قصة ذكر أن إبراهيم عليه السالم كان يعرج به
كل ليلة إىل السامء ،وذلك بقوله تعاىل  ":وكذلك
نري إبراهيم ملكوت الساموات واألرض" فعرج
به ذات ليلة فاطلع عىل مذنب متلبس بفاحشة
فقال  ":اللهم اهلكه بأكل رزقك ومييس عىل أرضك
ويخالف أمرك" ،أو كام قال عليه السالم فأهلكه
الله تعاىل ،ثم اضطلع عىل مذنب آخر ،فقال:
اللهم اهلكه ،فنودي أن يا إبراهيم رويدا ً ،أي ارفق
بهم وأمهلهم فإين طاملا رأيتهم عاصني ،أي ومل أقم
بهالكهم .

شعرية
دينية
نفحات
محطة

اسمه تعالى  :الواسع

الواسع :أي العامل املحيط علمه بجميع املعلومات
كلياتها وجزئياتها ،موجودها ومعدومها ،والجود
الذي عمت نعمه وشملت رحمته كل بر وفاجر
ومؤمن وكافر ،وهو الغني التام الغنى املتمكن مام
يشاء ،وهو الواسع الذي ال نهاية لربهانه وال غاية
لسلطانه وال حد إلحسانه.
وموقف العبد من هذا االسم أن يوسع خلقه
ورحمته لخلق الله تعاىل يف أحوالها كلها.
السعة والجاه
وخاصية هذا االسم املبارك حصول َّ
وسعة الصدر والقناعة والسالمة من نحو طمع
و ِغل وحقد ،وهو االنطواء عىل العداوة والبغضاء
وحسد ملن ذكره واملالزمة له.

اسمه تعالى  :الودود

الودود أي كثري الود لعباده والتودد لهم بوافر
النعم ورصف النقم وايصال الخريات ورفع املرضات،
فالله تعاىل يحب الخري لجميع عباده ويحسن إليهم
يف جميع األحوال ،وهو املحب ألوليائه تعاىل.
وموقف العبد من هذا االسم الجليل أن يكون
العبد ودودا ً للمؤمنني ،بل لكل الخالئق ويحسن
إليهم يف جميع األحوال بأن يحب للكافر اإلميان،
وللعايص التوبة ،وللصالح الثبات ،ولجميع العامل
الهداية والرشد وسبل السالم ،وأن يحب الصالحني
من عباد الله تعاىل ،وأن يقوم بخدمتهم ويعظم
العلامء بأن الله تعاىل عظمهم ورفعهم فوق غريهم
واصطفاهم لخالفة رسوله األمني سيدنا محمد،
ويحسن إليهم بحسب قدرته ووسعه ،وأن يتصف
باإليثار وإنكار الذات ويقدمهم عىل نفسه ،امتثاالً
ألمر الله تعاىل ،وعليه أن يتحمل أذى املسلمني
ويعفو عنهم.
ومن خصائص هذا االسم الكريم ثبوت الود بني
الزوج وزوجته ،فمن قرأ ألف مرة عىل طعام وأكله
مع زوجته غلبتها محبته ،ومل ميكنها سوى طاعته،
والله تعاىل أعلم.

اسمه تعالى  :العلي

العيل :معناه البالغ يف علو املرتبة إىل حيث الرتبة
إال وهي منحطة عنه ،والعيل هو املرتفع عن مدارك
العقول ونهايتها يف ذاته وصفاته وأفعاله ،فليس
كذاته ذات ،وال كصفته صفة ،وال كفعله فعل.
وموقف العبد من هذا االسم الجليل معناه كيف
يتخلق العبد ويتصف بخلق هذا االسم لقوله صىل
الله عليه وسلم«:تخلقوا بأخالق الله» أن يرتفع عام
يشينه ،أي يعيبه يف دينه ويجنح أن مييل إىل معايل
األمور ويبعد عن سفاسفها ومحقراتها.
وخاصية هذا االسم الجليل الرفع من أسافل
األمور إىل أعاليها ماذا كتب هذا االسم الجليل
وعلق عىل الغريب فإنه يجتمع شمله مع أهله
غنى بإذن الله تعاىل.
وأحبابه ،وعىل الفقري فيجد ً

اسمه تعالى  :الوهاب

الوهاب  :أي كثري النعم والعطاء ،بال سبب سابق،
وال استحقاق ،وال مقابل والجزاء.
ومام يجب عىل العبد تجاه هذا االسم الجليل
أن يعود نفسه عىل السخاء وكرثة العطاء ،وخاصية
هذا االسم الجليل حصول الغنى والقبول والهيبة
واإلجالل لذاكره ،ومن داومه يف سجوده يف صالة
الضحى فله ذلك.

اسمه تعالى  :الرزاق

الرزاق :أي خالق األرزاق واألشياء التي يتمتع
بها ،وقيل الرزاق ُمم ُّد كل كائن ت ُحفظ به صورته
ومادته ،فإمداده األجسام بالتغذية ،وإمداده
العقول بالعلم ،وإمداده القلب بالفهم ،وإمداده
األرواح بالتجليات.
وما يجب عىل العبد نحو هذا االسم الجليل أن
يتيقن أنه ال رازق إال الله سبحانه ،فأسامء الله تعاىل
والعمل مبضمونها ومقتضاها تعترب منهج حياة لكل
مسلم ملتزم بدينه ،والله املوفق لكل خري.
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نوفمبر 2013

59

محطة شعرية

إهداء إلى اللواء سمو الشيخ طالب بن صقر القاسمي قائد عام شرطة
رأس الخيمة بمناسبة حصول سموه على الميدالية الذهبية األسترالية
المرموقة لجائزة الجودة والتميز .2013
إعداد  :سلطان العامري

طالب تربى بين صق ٍر وزايد
أزكى التهاني والفخر لإلمارات

بالشيخ طالب والفعايل جدايد

نال التميز في جميع المجاالت

واعلى وسامات الدول له قاليد

هذا لواء المرجله طيب الذات

فخ ٍر

وقايد

كساب علم وفضيالت
أبوعلي
ّ

عنيد في وجيه الرجال العنايد

شجاع شهم ٍ والمعاني مضيئات

أمجاد فعله في الكتب والجرايد

عيونه على أمن المواطن سهيرات

رجال ماتهاب الشدايد
قدوة
ٍ

طالب سمو النايفات الرفيعات

ق ّناص جزالت العلوم الفرايد

من شيمته مايلتفت للصغيرات

عال المقام وفيه تسمو القصايد

ومن طيبته يفرح نفوس ٍ جريحات

ّ
يشفي للمعنى ظمايد
شوفه

فيه الطبوع الساميات العظيمات

وزايد

شيخ
ٍ

لبوه

تر ّبى

وعز

بين

داره

صق ٍر

سلطان العامري
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محطة شعرية

شعر مبارك الدردا المري

وسام العز
ألعب

على

يا هجوسي دام للمعنى مجال

خلني

برشف الفنجال من روس الدالل

واقطف القيفان من بستانها

طربةٍ في مدح زيزوم الرجال

نفس
سعد
ٍ

وقتها ما عانها

مع هجوس الشعر شديت الرحال

واسهرتني

يا سليل المجد لو المدح طال

القوافي

إنت تستاهل معانيها الجزال

والقصيدة إنت تعلي شانها

بختصر يا طالب العليا المقال

في قصيده إنت كل أركانها

وبصراحه ما بها روح وتعال

فكم بيت إسمك ياطالب زانها

صدرك اللي للوسام بعز شال

في

عانها

واوسمتك اللي اعتلت صدر الجبال

من فخرها بك تع ّ
ال شانها

القافية
في

يمين
ٍ

يميني

ربنا

قد

قيفانها

وأوزانها
عنانها

مبارك الدردا المري
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نشاطات

بالتعاون بين منطقتي رأس الخيمة التعليمية والطبية

حملةصحية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للقلب
أقامت منطقة رأس
الخيمة الطبية،
بالتعاون مع
منطقة رأس الخيمة
التعليمية ،قسم
البيئة واألنشطة
الطالبية ،ماراثون
«اتبع أفضل طريق
لصحة القلب» وذلك
بمناسبة اليوم
العالمي للقلب،
وذلك برعاية راك
مول .وقد أشادت
األستاذة مهرة صراي
مشرفة الماراثون
من جانب منطقة
رأس الخيمة الطبية
بالتعاون والترحيب
الذي لقيته من جانب
منطقة رأس الخيمة
التعليمية إلنجاح
الماراثون من ناحية
التنظيم وحسن
التجاوب.

وأضافت ،أنهم أقاموا هذا املاراثون كونه يصادف اليوم العاملي للقلب ونريد أن
ننرش الوعي لدى أفراد املجتمع برضورة املحافظة عىل القلب ومامرسة الرياضة ألنها
السبيل للمحافظة عىل صحة الجسم .
وبدورها أشادت األستاذة آمنة السكب رئيسة قسم البيئة واألنشطة الطالبية يف
منطقة رأس الخيمة التعليمية بالدور الذي أقامته منطقة رأس الخيمة الطبية بيوم
القلب العاملي ،وقالت :نحن بدورنا نشجع هذه األنواع من املبادرات والتجمعات
التي تهدف لنرش الوعي لدى أفراد املجتمع عامة واملجتمع املدريس خاصة.
هذا وقد شارك يف املاراثون  80طالباً من  8مدارس ،أي بواقع  10طالب من كل
مدرسة ،وهي :مدارس الثانوية يف شعم والرمس وطنب وسعيد بن جبري والجودة
ورأس الخيمة والجزيرة الحمراء وخت.
وأشادت األستاذة آمنة بتجاوب مديري املدارس وحضورهم لهذا التجمع
ومشاركتهم ألبنائهم الطالب وأيضاً املعلمني يف املدارس املعنية ،مضيف ًة  :نحن
64

نوفمبر 2013

العدد ( ) 2

نعترب هذا النوع من التجمع ليس للمنافسة ،وإمنا لتثقيف الطالب بأهمية املحافظة
عىل صحتهم ،ولذلك تم تكريم جميع الطالب املشاركني يف املاراثون ،وأيضا ال أنىس
الدور الكبري الذي أقامه توجيه الرتبية الرياضية ،ممثالً باألستاذين عبده الجمل
وعمر الحامدي وأيضا منسق الرتبية الرياضية يف املنطقة األستاذ سمري الشيخ إلنجاح
املاراثون ،وأنهم قاموا بجهود جبارة خالل فرتة ما قبل املاراثون إلنجاحه وإظهاره
بالصورة املميزة  ،كام شارك أيضا طالب من كشافة منطقة رأس الخيمة التعليمية،
بإرشاف األستاذ عبدالله إبراهيموه وكان لهم دور مهم يف التنظيم وإنجاح املاراثون.
من جانب آخر أقام األستاذ عمر الحامدي موجه الرتبية الرياضية يف املنطقة
التعليمية محارضة يف مستشفى عبيد الله ،وكانت بعنوان (الرياضة والصحة).
وقد تناول املوضوع أهمية دور الرياضة يف مجتمعنا وأنها تجنب اإلصابة باألمراض،
وقد تفاعل الحضور مع مضمون املحارضة.

ركن المالعب

أشاد بدعم صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه والحكام

نهيان بن مبارك :اإلمارات أبدعت بتنظيم كأس العالم
إعداد :حسن المنصوري  -مبارك المري

مثن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة
وتنمية املجتمع ،رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة ،رئيس اللجنة العليا املنظمة لبطولة كأس
العامل للناشئني تحت  17سنة ،دعم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه
الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب "رعاه الله" وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات ،والفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة للرياضة عامة
وتوجيهات سموهم بتسخري كل اإلمكانات وتقديم
كل الدعم إلنجاح بطولة كأس العامل للناشئني التي
تقام مبارياتها يف مختلف مدن الدولة .كام أشاد

مبتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار
األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي ألبوظبي،
الرئيس الفخري للجمعية العمومية التحاد كرة القدم،
وتوجيهات سموه بتذليل الصعاب إلنجاح الحدث
العاملي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتأكيد
السمعة العاملية التي تتميز بها الدولة وقدرتها عىل
إنجاح أكرب وأقوى األحداث العاملية التي تستضيفها،
ما يؤكد قدرة اإلمارات عىل استضافة معرض إكسبو.
وأشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان باللجان

رحل الفرنيس برونو ميتسو بعد رصاع مع املرض ،إذ بعد عام
من الكشف عن إصابته مبرض رسطان الرئة والكبد والقولون
(جزء من األمعاء الغليظة بالجهاز الهضمي) تم اإلعالن عن وفاة
الساحر األبيض بعد مسرية حافلة باإلنجازات يف مختلف البلدان
التي توىل تدريب منتخباتها أو فرقاً مبسابقاتها وخرس املدرب
املباراة األخرية مع املرض بعد أن أعلن أنه يخوض مباراته األهم
واألصعب يف حياته ،إذ فقد أكرث من  17كغم من وزنه يف ظل
تلقيه للعالج الكياموي ،قبل أن يفارق الحياة يف صباح يوم عيد
األضحى ،الخامس عرش من الشهر املنرصم .

رحل
عبد
الكريم
ميتسو
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مسيرة حافلة

ميلك الراحل مسرية حافلة باإلنجازات ،فقد بدأت شهرته
مع منتخب السنغال الذي توهج مع قيادته وتأهل إىل كأس
العامل للمرة األوىل والوحيدة يف تاريخهم الكروي عىل حساب
منتخبات عريقة مثل مرص واملغرب والجزائر والكامريون،
وحقق خالل املونديال نتائج تاريخية بالفوز غري املتوقع يف
املباراة االفتتاحية عىل حامل اللقب املنتخب الفرنيس ،قبل أن
يواصل مسريته الناجحة والتأهل إىل ربع النهايئ ،لكنه توقفت
مسريته أمام منتخب تركيا .

الفرعية يف املجموعات الست التي استضافت أحداث
املونديال ،مؤكدا أنهم جميعهم كانوا عىل مستوى
املسؤولية والرغبة الصادقة يف إنجاح الحدث العاملي
من خالل حرصهم عىل توفري كافة متطلبات "الفيفا"
منذ وصول وفود الدول املشاركة يف املونديال ،لذلك
كانت اإلشادة من رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم
جوزيف بالتر عىل موقع الفيفا بنجاح اإلمارات يف
تنظيم مونديال الناشئني ،وهذا هو الفوز الحقيقي لنا
من تلك اإلشادة ،وكذلك إشادة جميع الوفود املشاركة.

إنجازات خليجية

بعد الشهرة الكبرية التي اكتسبها مع املنتخب السنغايل انتقل
ميتسو إىل املالعب الخليجية عرب بوابة الزعيم العيناوي الذي حقق
معه إنجازات تاريخية من 2003م بالحصول عىل اللقب اإلمارايت
الوحيد يف بطولة دوري أبطال آسيا يف نسختها األوىل ،وبالشكل
الجديد ،ثم أكمل انجازاته بتحقيق أول لقب خليجي للمنتخب
اإلمارايت ،وانتقل بعدها املدرب الفرنيس إىل قطر وحقق نتائج
مميزة مع العنايب ونادي الغرافة قبل أن يعود إىل الوصل اإلمارايت
بعد إقالة األسطورة األرجنتينية مارادونا ،إذ حقق ميتسو طفرة
كبرية يف أداء فهود زعبيل من بداية املوسم املايض ،قبل أن يتم
اإلعالن يف  8أكتوبر 2012م عن إصابته باملرض الخبيث .
إسالمه

اعتنق ميتسو اإلسالم يف 2006م ،قائالً آنذاك ،إنه اختار اعتناق
الدين اإلسالمي عن قناعة بعدما شعر أن يف داخله رغبة يف تعلم
هذا الدين الذي يدعو للفضيلة والحق والطأمنينة وراحة البال ،كام
أعرب عن فخره بقصة الحب التي تربطه بزوجته املسلمة السنغالية،
وفجر مفاجأة عندما كشف عن اسمه الجديد عبدالكريم ،وأوىص
املحيطني به أن يدفن مبقابر املسلمني بالسنغال .

ركن المالعب

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

في الشباك

«تجديف أم القيوين»
يحصد لقب البطولة

البطولة األفضل تنظيم ًا
حصد فريق التجديف التابع للقيادة العامة لرشطة أم القيوين لقب بطولة
التجديف األوملبي رقم ( )2والتي ينظمها اتحاد الرشطة الريايض وتستضيفها
القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة مبجموع نقاط بلغت  22نقطة  .وجاء ترتيب
القيادة العامة لرشطة أبوظبي الثاين  18نقطة ،فيام تاله فريق القيادة العامة
لرشطة ديب « 9نقاط»  .ويذكر أن البطولة أقيمت تحت رعاية اللواء سمو الشيخ
طالب بن صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة ،وجرى افتتاحها من قبل
العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة وبحضور العميد
عبدامللك محمد جاين مدير إدارة اتحاد الرشطة الريايض والعميد غانم أحمد
غانم مدير عام العلميات املركزية برشطة رأس الخيمة نائب رئيس مجلس إدارة
نادي ضباط الرشطة وعدد من املسؤولني  .وجاء يف كلمة النويب أن هذه البطولة
مل تكن لوال الثقة الغالية التي يوليها اتحاد الرشطة الريايض للقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة من خالل إقامته للعديد من البطوالت عىل أرض اإلمارة ،ومل تكن
لرتى النور لوال الدعم املتميز الذي يقدمه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام الرشطة ،مثمناُ النتائج التي تحققت ومتمنياً التوفيق
لجميع املشاركني  .وأثنى العميد عبدامللك جاين رئيس اتحاد الرشطة الريايض عىل
حسن التنظيم الذي قدمته القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،مشيدا ً مبستوى
الفرق املشاركة وكفاءتها ،واصفاً البطولة بأنها مجاالً مفتوحاً للمنافسة الرشيفة.
فيام أهدى ممثل القيادة العامة لرشطة أم القيوين ،والتي حصلت عىل لقب
البطولة هذا الفوز لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال حاكم أم القيوين
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
لدعمهم الالمحدود للرياضة والرياضيني مقدماً شكره لالتحاد وقيادة رأس الخيمة
عىل حسن تنظيم البطولة .ويف نهاية البطولة كرم اتحاد الرشطة الريايض الفرق
املشاركة فيها ،وجاء يف مقدمة املكرمني :نادي ر.خ الدويل للرياضات البحرية ،حكام
البطولة السيد مهدي خوروي ،السيد عيل واضح ،تكريم الفائزين يف بطولة سباق
النهايئ الفردي ،األول :رقيب أحمد خميس سعيد (أم القيوين) ،الثاين :رقيب أول
أحمد سعيد املطرويش (عجامن) ،الثالث :رقيب جمعة راشد عبيد (أم القيوين).
كام تم تكريم الفائزين بالنهايئ الزوجي املزدوج ،األول :القيادة العامة أبوظبي،
الثاين :القيادة العامة أم القيوين ،الثالث :القيادة العامة للفجرية .
وتم أيضاً تكريم الفائزين للكأس العام للبطولة :األول :القيادة العامة لرشطة
أم القيوين ،مجموع  22نقطة ،الثاين :القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،مجموع 18
نقطة ،الثالث :القيادة العامة لرشطة ديب ،مجموع  9نقاط  .كام قدّم اتحاد الرشطة
الريايض هدية تذكارية لرشطة رأس الخيمة وللشيخ عبدالله بن حميد القاسمي .
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منذ اليوم األول النطالقة بطولة كأس العالم حازت البطولة شهادة
نجاح منقطع النظير ،وجاءت اإلشادة من رأس الهرم الكروي للفيفا
جوزيف بالتر والوفود المشاركة ،واعتبروا هذه البطولة هي األفضل
وهذا ليس بغريب على دولة يعشق قادتها وحكامها التحدي
وكسب الرهان والتميز ،وانبهر الجميع بما شاهدوه من تنظيم راق
ودولة تتألأل بالجمال والتقدم الحضاري في كافة الميادين .فهذه
البطولة رسالة قدمتها اإلمارات للعالم بأنها دولة أمن وأمان وسالم
هدفها خدمة البشرية ،وعكست الصورة الحضارية للدولة أمام مرأى
العالم ،فالرياضة أصبحت لغة الشعوب ،وجميع المشاركين بهذه
التظاهرة العالمية يشعرون باالرتياح والسعادة بما وجدوه من
تسهيالت وإمكانيات ،وهنا يجب اإلشادة بالشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع ،رئيس الهيئة العامة لرعاية
الشباب والرياضة ،رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم
للناشئين ،على ما قام به من دعم ودوره البارز في إخراج هذه
التظاهرة بأجمل صورة ،فيستحق من كل أبناء اإلمارات الشكر والثناء،
فهو نموذج للمواطن المخلص المحب لوطنه.
هذه األسماء والالعبون الصغار الذين نشاهدهم يركضون
ويتنافسون في مالعب اإلمارات بعد سنوات قليلة سيكون لهم
شأن كبير ويصبحون نجوم العالم ،وستصل عقودهم بماليين
الدوالرات باعتبارهم من مشاهير العالم وسيتذكرون أن اإلمارات كانت
انطالقتهم األولى.
كافة اللجان العاملة بالبطولة بالمجموعات الست يقومون بجهود
كبيرة ومقدرة في سبيل إخراج الحدث بالصورة التي تليق بسمعة
الدولة ،والكل يعمل ألجل هدف واحد هو مصلحة الوطن وتعزيز مكانة
الدولة في كل المجاالت ،ومنها الرياضية ،ويكفي فخراً أن اإلمارات
الدولة العربية الوحيدة التي نظمت واستضافت بطولة العالم لفئة
الشباب عام  2003وحالي ًا بطولة الناشئين ،وعمار يا بالدي.
مدربنا العزيز راشد عامر وعدنا بالوصول لدور األربعة والكل فرح
وعشنا على الوعد بأن نرى األبيض الصغير تحت قيادته بالدور قبل
النهائي ،ولكنه بضربة البداية سقط ومن ثم يخسر بالستة أمام
البرازيل هل يعقل بعد هذه المعسكرات والمباريات التجريبية وصرف
الماليين أن يكون شكل منتخب البلد المنظم بهذه الصورة الهزيلة؟
وال يسعنا أال أن نقول لك يا كابتن خدعتنا!
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إقامة رأس الخيمة تحصد ميداليتين
في جائزة ستيفي العالمية

المقدم عمر الخيال ينال
الدكتوراه

أسمى التهاين والتربيكات نزفها إىل املقدم الدكتور
عمر محمد الخيال  ،لحصوله عىل الدكتوراه يف
علوم الرشطة بتقدير جيد جدا ً مع مرتبة الرشف..
ألف مربوك وتهنئة خاصة من املقدم عيل محمد
القريص  ،واملالزم سعيد محمد الخيال.

حققت اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب يف رأس
الخيمة إنجازا ً مميزا ً ،بحصدها ميداليتني ( فضية ،
وبرونزية ) يف جائزة ستيفي العاملية  ،والتي تعد أرفع
جائزة دولية يف مجال التميز املؤسيس واألعامل الدولية

 ،حيث فاز العميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بامليدالية الفضية
عن فئة القائد املتميز ،فيام حصدت اإلدارة امليدالية
الربونزية يف فئة املسؤولية املجتمعية.

الرائدان الشحي و النعيمي ..
بكالوريوس وترقية

يتقدم ضباط وضباط صف وأفراد االسرتاتيجية وتطوير األداء بالقيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة بأحر التهاين والتربيكات إىل كل من الرائد عادل محمد شلنك الشحي رئيس
قسم تقييم األداء املؤسيس  ،مبناسبة حصوله عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة الجودة
الشاملة من جامعة حمدان بن محمد اإللكرتونية  ،والرائد جاسم محمد الخربيج النعيمي
رئيس قسم التخطيط االسرتاتيجي  ،مبناسبة ترقيته  ،متمنني لهام مزيدا ً من التقدم
واالزدهار يف خدمة الوطن الغايل.

مولود جديد

يتقدم األهل واألصدقاء بأحر التهاين القلبية إىل

عدنان املنصوري

مبناسبة قدوم مولوده الجديد
مكتوم
جعله الله من مواليد الخري والصالح  ..ألف مربوك.
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مبروك قدوم المولود

أفراح الطنيجي والمرزوقي

أرق التهاين والتربيكات إىل
أحمد عبد الله هاشم
مبناسبة قدوم مولوده األول
عبد الله
جعله الله من مواليد السعادة وقرة عني لوالديه
وألف ألف مربوك

األهل واألصدقاء يتقدمون بأجمل التهاين والتربيكات
إىل محمد راشد محمد عباس الطنيجي  ،مبناسبة
زفافه إىل كرمية املرحوم  /محمد إسامعيل عيل
املرزوقي  ،يف الحفل الذي أقيم بصالة جلفار لألفراح
 ..ألف مربوك  ،مع األمنيات بحياة زوجية ملؤها
الحب والسعادة.

تعزية
«مرور
رأس الخيمة»
تكرم عدداً من
المتميزين
كرم العقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور و الدوريات برشطة رأس الخيمة ،مبكتبه مببنى اإلدارة ،عددا ً من ضباط
صف وأفراد الدوريات ،وذلك لتميزهم يف العمل و ظهورهم بصورة مرشفة يحتذى بها .وأشاد العقيد عيل العلكيم
باملكرمني و بجهودهم الكبرية التي بذلوها ليك يستحقوا هذا التكريم الذي يعترب بسيطاً و رمزياً مقابل ما قدموه من أعامل و
إنجازات ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته حرص القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة عىل تكريم أبنائها املتميزين و املخلصني و اإلشادة بهم
و الشد عىل أيديهم لبذل املزيد من الجهد و العطاء و ليكونوا قدوة حسنة و مثاالً يحتذى بهم بني جميع زمالئهم.

شرطة رأس الخيمة
تشارك في
احتفالية مؤسسة
صقر لألعمال
الخيرية

تتقدم
القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة
بأحر التعازي وصادق املواساة
إىل كل من :
سعادة العميد
محمد عبد اهلل
الزعابي
مدير إدارة الدفاع املدين
برأس الخيمة
لوفاة املغفور له بإذن الله
( شقيقه )

شهد وفد من القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة ،برئاسة املقدم عيل محمد النقبي رئيس قسم الخدمات املساندة باإلدارة العامة
للعمليات املركزية ،وعدد من الضباط ،االحتفالية التي نظمتها مؤسسة صقر بن محمد القاسمي لألعامل الخريية برأس الخيمة ،يف مركز
رأس الخيمة لتأهيل املعاقني ،وذلك مبناسبة عيد األضحى املبارك ،بحضور عدد من أولياء األمور و إدارة املركز ،ووسائل اإلعالم املختلفة
وقامت املؤسسة بتوفري هدايا و عيدية لألطفال املعاقني ،كام وفرت أجواء ترفيهية تتضمن املسابقات والجوائز  ،بحضور املهرجني
والشخصيات الكرتونية  .وتأيت هذه االحتفالية من باب التضامن االجتامعي واألرسي التي ترسخ قيم التكافل االجتامعي ،وإدخال الفرحة
والرسور لألطفال املعاقني ،كام تحرص رشطة رأس الخيمة عىل مشاركة مختلف املؤسسات و الهيئات يف مختلف املناسبات ،وذلك يف إطار
تطبيق منهجية إدارة العالقة مع املجتمع الرامية إىل إظهار مسؤوليتها تجاه املجتمع و التزامها بخدمته.

تغمد الله الفقيد بواسع
رحمته وأسكنه فسيح جناته،
وألهم أهله وذويه الصرب
والسلوان ..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أقامت مدرسة شعم للتعليم األسايس والثانوي  ،ممثلة مبديرها األستاذ عبد الله سامل بله  ،والطاقم اإلداري و اإلرشايف
والتعليمي  ،حفل تكريم للدكتور عيل أحمد عالي الشحي  ،مساعد مدير املدرسة  ،مبناسبة حصوله عىل شهادة
الدكتوراه من اململكة املغربية بدرجة امتياز  ،وكذلك تثميناً لجهوده وبصامته الواضحة يف امليدان الرتبوي ،والتي
انعكست جلياً باإليجاب عىل الكادر التعليمي والطالب وأولياء أمورهم.
العدد ( ) 2

سعادة العقيد
عدنان علي الزعابي
لوفاة املغفور له بإذن الله
( عمه )

مدرسة
شعم تكرم
الدكتور علي
عالي الشحي
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الحراك االجتماعي والدور الشرطي
«عالقة تالزم»

إن واجب الشرطة يجب أن ال
يقف عند الحدود الضيقة في
مكافحة الجريمة بالضبط
اإلداري والقضائي ،بل يجب أن
نتخطى هذه الحدود بالنفاذ
إلى المشكالت االجتماعية
واإلسهام في حلها
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العدد ( ) 2

في المجتمعات الحديثة يزداد الحراك االجتماعي بزيادة حركة انتقال
األفراد من طبقة ألخرى ،ونتيجة لذلك زادت مسؤولية الفرد عن نفسه
وضعفت روابط األفراد بالمجتمع ،مما أثر على والء األفراد لمجتمعاتهم،
وفي المجتمعات الحديثة يواجه الجمهور كثيرًا من المشكالت والمتاعب
الناجمة عن السرعة الهائلة التي تتطور بها جوانب الحياة المادية ،والتي
يقابلها تخلفًا في التطور الثقافي ،مما يجعل الكثيرين غير قادرين على
التكيف في مجتمعاتهم ،فزادت المشكالت القانونية وأصبح ضروريًا
أن تعتمد السلطة العامة في مباشرة عمليات الضبط االجتماعي في
صورها المختلفة على جهاز متخصص داخل هيئة الشرطة يدرك طبائع
المشكالت وعواملها ،وكيفية مواجهتها ،ويستطيع أن يتصرف على
النحو الذي يكفل االستقرار والطمأنينة للجميع.
أبناء العين الساهرة ...
لقد أصبح محتمًا على الشرطة ،وهي تقابل التطور االجتماعي الشامل أن
تعمق وجودها وتحقق التفاهم والتكامل بين أدوات الضبط االجتماعي
 ..فال يجب أن تقف على حدود الجريمة فتكافحها ،بل يجب أن تنفذ
البصيرة إلى الجريمة ذاتها بحسبانها مشكلة اجتماعية لها نوازعها
وعواملها فتتقدم لتسهم في حل المشكلة والقضاء على النوازع
والعوامل.
إخواني ..
إن سبيل الشرطة في هذا الشأن هو إثارة انتباه الجمهور للمشكلة مع
خلق وإزكاء قيم إنسانية لحل المشكلة ،وما يتفرع منها ثم التضامن
والتعاون مع الجمهور صاحب الشأن األول في القضاء على أي مشكلة
مهددة لألمن جرميًا.
أبناء العين الساهرة ..
إن واجب الشرطة يجب أن ال يقف عند الحدود الضيقة في مكافحة
الجريمة بالضبط اإلداري والقضائي ،بل يجب أن نتخطى هذه الحدود
بالنفاذ إلى المشكالت االجتماعية واإلسهام في حلها لنقضي على
الكثير من الصور الجرمية من خالل خدمات اجتماعية تضاف إلى الجهد
األمني ،فالهدف األسمى هو أمن الجميع .

