
العالقة بني الأبناء والوالدين يفرت�س اأن تكون متينة 

اأ�سا�سها، ورابط قوي وج�سر تتوا�سل فيه املحبة  يف 

جمال  من  يزيد  وما  والعطاء،  والحرتام  والثقة 

وامل�ساركة  ال�سداقة  اإىل  ت�ستند  اأن  العالقة  هذه 

والن�سجام الذي ي�ساهم بال �سك يف خلق الثقة وك�سر 

ال�ستقرار  مكانها  ليحل  واخلوف،  ال�سلطة  حواجز 

والثقة والحرتام املتبادل بني البن ووالديه. احلملة 

التوعوية التي اأطلقتها �سرطة دبي موؤخرًا حتت �سعار 

اإىل  الأمور  اأولياء  لتوعية  جاءت  �سديقي«  »ولدي 

منهم  والقرتاب  الأبناء،  مع  املرن  التعامل  �سرورة 

يف عامل ا�سبح البن فيه بعيدًا عن والديه لأ�سباب؛ 

منها ما يتعلق بالآباء، كالن�سغال عنهم واملمار�سات 

اخلاطئة يف الرتبية والتعامل معهم يف زمن يتعدد فيه 

من ي�سارك اأولياء الرتبية والتاأثري على اأفكار الأبناء، 

مثل: الأ�سدقاء، والإعالم، واملجتمع، والتكنولوجيا.

من هنا تاأتي هذه احلملة وبالتعاون مع جمعية توعية 

�سرورة  اإىل  الأمور  اأولياء  بتذكري  الأحداث  ورعاية 

اأهمها:  قوية،  اأ�س�س  على  الوالدية  العالقة  تقوم  اأن 

ال�سداقة التي تعتمد على احلب واحلوار وال�ستماع 

التي  القيم  من  وغريها  ال�سيطرة  ومنع  الثقة  ومنح 

تعطي الثقة لالأبناء.

وحتى تبنى العالقة الوالدية على ال�سداقة الإيجابية، 

يف  الوالدين  من  م�ساركة  هناك  تكون  اأن  من  لبد 

يف  واإ�سراكهم  ودهم  وك�سب  عاملهم  من  القرتاب 

اتخاذ القرارات العائلية، لأن ذلك �سوف ي�ساهم يف 

بناء �سخ�سيتهم منذ ال�سغر والتعرف على مواهبهم 

واإبداعاتهم. ول ميكن ان تنجح تلك العالقة، اإل اإذا 

كانت قائمة على التحفيز الذي يعد اأحد اأ�سباب بناء 

الثقة وك�سر احلواجز ومفتاح الأمان.

فاملدح والثناء عامالن مهمان يف الرتبية، واملكافاأة 

على ما ينجزه الأبناء من عمل اأو جناح يدفعهم اإىل 

مزيد من الإبداع والبتكار.

اأح�َسّنا  اإذا  يتحقق  اأن  ميكن  �سعار  �سديقي«  »ولدي 

تطبيقه يف عالقتنا كاأولياء اأمور مع الأبناء، وخا�سة 

يف زمن اأ�سبحت الرتبية هما لكثري من الآباء ب�سبب 

جهلم للعديد من املهارات الرتبوية والجتماعية يف 

التعامل وك�سب ثقة الأبناء.

فاإننا  �سديقي«  »ولدي  القاعدة  تطبيق  اأردنا  واإذا 

وال�سراحة  واحلوار  والتحفيز  امل�ساركة  اإىل  نحتاج 

الأ�سا�سية  املفاتيح  هي  هذه  اأ�سدقائهم،  ومعرفة 

وتزرع  اأبنائنا  من  تقربنا  حميمية  عالقة  لبناء 

اأرحب  جماًل  وتفتح  والأمان  الأمن  نفو�سهم  يف 

الأوامر  عن  بعيدًا  الأ�سري  والن�سجام  لال�ستقرار 

املبا�سرة وال�سلوك العنيف.

ولدي صديقي

كلمة العدد
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معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

توعية ورعاية الأحداث موؤمتر حملة » ولدي �سديقي«، بتنظيم من جميعة توعية ورعاية الأحداث. بهدف 

نفو�سهم  الأمان يف  وزرع  اإليهم،  املحببة  الأمور  وم�ساركتهم يف  اأبنائهم،  مع  املرن  التعامل  الأمور يف  اأولياء  توعية 

اأي �سخ�س عليهم  الثقة، ومنع �سيطرة  من خالل ال�ستقرار والن�سجام الأ�سري، وال�ستماع لهم باهتمام ومنحهم 

والتعرف اإىل اأ�سدقائهم.

اأقيم بنادي �سبا• �سرطة دبي، وبح�سور اأع�ساء جمل�س  واأكد معايل الفريق متيم خالل املوؤمتر ال�سحفي، الذي 

اإدارة اجلمعية، وكوكبة من جنوم ال�سا�سة اخلليجية، وهم: املمثل البحريني القدير حممد يا�سني، ويو�سف اجلراح، 

وحممد العجمي، املمثلة با�سمة حمادة ود.عبري اجلندي ومرمي �سلطان، و�سيماء �سبت و�سذى �سبت، و د عبري الهديب 

ال�سليطي و�سالح زعل ومروان �سالح وعبداهلل ملك. عدا عن ح�سور  العلي وغامن  وكل من املمثل املحبوب طارق 

ضاحي خلفان:
م إهمال األبوين  يطالب بقانون يجرِّ

افتتح

»جمعية األحداث« تطلق حملة »ولدي 
صديقي« بمشاركة نجوم الشاشة الخليجية

Oشو´ �لعدVمو
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�سخ�سيات عامة، واأولياء اأمور، وممثلي و�سائل الإعالم 

املختلفة، اأكّد اأن جمعية توعية ورعاية الأحداث �ستظل 

على الدوام وخالل هذا العام، تتحدث عن رعاية ووقاية 

الأبناء يف اأكرث من عام، وباأكرث من و�سيلة، خا�سة مواقع 

والأمهات  الآباء  نطالب  و�سنظل  الجتماعي،  التوا�سل 

بالرعاية والهتمام باأبنائهم، وم�سداقيتهم حتى نن�سئ 

تقاليد  وتراعي  احلياة  يف  اأعلى  ومثل  قدوة  لها  اأجياًل 

يكون  اأن  الثوابت  من  اأنه  مو�سحًا  البلد،  ذلك  وعادات 

بواجبهما  يقوما  اأن  ولبد  لالأبناء،  �سديقني  والأم  الأب 

اأو  موؤهلة،  غري  مربية  مع  تركهم  وعدم  اأبنائهما،  جتاه 

ذات ثقافة مغايرة ملجتمعنا، وعدم تركهم لفئة منحرفة 

حتى ل يقعوا يف �سباك النحراف.

اإهمال الأبناء

وك�سف متيم، اأن 90% من ق�سايا تعاطي املخدرات بني 

عن  وغائبة  واعية،  غري  منزلية  بيئة  وراءها  الأحداث 

رقابة الأبناء. وقال اإن اأولياء الأمور اأ�سبحوا يف غيبة عن 

اأبنائهم، و�سعيهم وراء العمل واملال جعلهم يف غفلة عن 

اأبنائهم، لفتًا اإىل اأن امل�سكلة لي�ست يف الأحداث ولكن 

يف البيئة املنزلية التي حتيط بهم وتركهم للمربية التي 

قد ل تكون موؤهلة لرتبية الأبناء.

املنزل  يف  للعمل  امل�ستقَدمة  الفتاة  تلك  اأن  اإىل  واأ�سار 

الأعمال املنزلية،  العون وامل�ساعدة يف  يد  لتقدمي  تاأتي 

هي  تربية  كلمة  لأن  اأطفالنا،  لرتبية  ت�سلح  ل  لكنها 

»م�سمى عظيم« يجب اأن تقوم به الأم، ولي�س ال�سغالة.

اأبنائهم،  تن�سئة  يف  الأمور  اأولياء  دور  على  متيم  و�سدد 

اأ�سدقاء  يعرفون من هم  الآباء ل  اأن كثريًا من  واأو�سح 

اأبنائه ول يقوم  اأمام  الأذان  اآباء يرفع  اأبنائهم، وهناك 

لل�سالة، اأو يكون مارًا مب�سجد ب�سيارته ومعه اأطفاله ول 

ي�سطحبهم للدخول لأداء الفري�سة، فكيف �سيكون ذلك 

قدوة لأبنائه؟

الإهمال و�ضرورة املراقبة

واأكد الفريق �ساحي خلفان اأن اإهمال الوالدين لأبنائهما 

ولبد  املوجودة،  الثقافات  تعدد  مع  خا�سة  نعانيه، 

للوالدين قبل اأن يقوما ب�سراء هاتف نقال حديث لبنهما، 

اأو اأي من و�سائل الت�سال احلديثة، اأن يقوما بتعريفه اأن 

تلك الو�سائل حتوي ال�سالح والطالح، وما هو مفيد وغري 

املفيد، وما هو منا�سب وعاداتنا وتقاليدنا، وما نرف�سه، 

فري�سة  نرتكهم  ول  واحلرام،  احلالل  مبعنى  وتعريفهم 

لتلك الو�سائل والتقنيات احلديثة.

وانتقد الفريق متيم عدم وجود رقابة يف العامل العربي 

على و�سائل التوا�سل الجتماعي، موؤكدًا اأن هناك العديد 

ول  خاللها  من  تن�سر  الأخرى  والأمور  ال�سلوكات،  من 

يعاقب عليها القانون، ولذلك فالعبء الأكرب هنا يقع على 

الوعي الجتماعي



كما  والتقوى  الف�سيلة  اأبنائهما  لتعليم  الوالدين  عاتق 

علمنا اأباوؤنا. وطالب الفريق متيم الفنانني واملفكرين، 

توعية  يف  بدورهم  بالقيام  املختلفة  الإعالم  وو�سائل 

الأ�سر، ون�سر ر�سائل هادفة حتقق الأهداف التي ن�سبو 

عاداتها  تعرف  واعية  اأجيال  تن�سئة  وهي  جميعًا،  اإليها 

وتقاليدها، وتعرف دينها، وت�ساهم يف رفعة وطنها.

الآباء  على  عقوبة  فر�س  �سرورة  على  معاليه  م�سددًا 

يقود  من  كل  اأن  اإىل  م�سريًا  اأبناءهم،  يهملون  الذين 

مركبة باإهمال فاإن القانون يعاقبه، ولكن من يهمل اأبناءه 

ويرتكهم من دون رقابة اأو توجيه، اأو يعر�سهم للخطر، 

فاعلة يف  نظرة  تكون هناك  باأن  نطالب  ولذلك  يرتك، 

لأن  الواحدة،  الأ�سرة  عودة  �سرورة  واأكد  الأمر،  هذا 

ويحتاج  وعقلي  واأبوي  اهتمام ذهني  اإىل  يحتاج  الطفل 

حلنان اأبويه معًا.

تاأثري املربيات على الن�شء

الدكتور حممد مراد عبداهلل مدير مركز دعم  وك�سف 

عن  اجلمعية،  �سر  واأمني  دبي،  ب�سرطة  القرار  اتخاذ 

درا�سة ت�سري اإىل اأن 80% من الآباء يق�سون ن�سف �ساعة 

يوميًا يف البيت، ولي�س هناك توا�سل حقيقي اأو حوار بني 

الأب واأبنائه، واأ�سبح الأمر معقدًا.

اأيدي  يف  اأبناءها  ترتك  الأ�سر  من  الكثري  »اإن  وقال: 

اأغلبيتهم  ولالأ�سف  امل�ساعدة،  والفئات  املربيات 

ين�ساأ  وبالتايل  خمتلفة،  ولغات  وديانات  ثقافات  لديهم 

بني  ما  ال�سخ�سية  يف  انف�سام  على  ُيَربَّون  اأو  الأطفال 

ينتمي  الذي  املجتمع  وتقاليد  وعادات  املربية،  ثقافة 
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ل  وتقاليد  عادات  يتوارث  الطفل  اأن  كما  والداه،  اإليه 

متت للمجتمع ب�سلة، كما اأن الإهمال الأ�سري يوؤدي اإىل 

وقوع البن يف براثن �سلل قد جتره للمخدرات، لأنه ياأخذ 

قراره بناء على قرار ال�سّلة يف ظل غياب الوعي والرقابة 

من الوالدين«. وطالب مراد ب�سرورة اأن يعي الآباء هذه 

حت�سينهم  على  والعمل  باأبنائهم،  حتيق  التي  املخاطر 

بعيدًا عن النحراف.

اأهداف احلملة

مريزا  خليل  جا�سم  الدكتور  العقيد  اأو�سح  جهته،  من 

الإمارات  اأن  دبي،  ب�سرطة  الأمنية  التوعية  اإدارة  مدير 

اإ�ساءة  اأوائل الدول التي ت�سوغ القوانني التي جترم  من 

ا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعي، لفتًا اإىل اأن تلك 

احلملة تهدف اإىل توعية اأولياء الأمور يف التعامل املرن 

مع اأبنائهم، وم�ساركتهم يف الأمور املحببة اإليهم، وزرع 

والن�سجام  ال�ستقرار  خالل  من  نفو�سهم  يف  الأمان 

ومنع  الثقة،  ومنحهم  باهتمام  لهم  وال�ستماع  الأ�سري، 

�سيطرة اأي �سخ�س عليهم والتعرف اإىل اأ�سدقائهم.

ق�ض�ش واقعية

اإحدى  يف  وقعت  ق�سة  خلفان  �ساحي  الفريق  و�سرد 

املدار�س ت�سم نحو 700 طالب، ويقوم مديرها بتحديد 

واأبنائهم،  املدر�سني  مع  الأمور  اأولياء  فيه  ياأتي  يوم 

والتعرف اإىل م�ستويات اأبنائهم الدرا�سية، م�سريًا اأنه يف 

ذلك اليوم مل يح�سر �سوى 40 ويل اأمر فقط، وبالتوا�سل 

معهم ملعرفة �سبب تغيبهم عن احل�سور اأكدوا اأن نتائج 

يح�سرون  فلماذا  ال�سهادات  خالل  من  جيدة  اأبنائهم 

الجتماع؟
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و�سوؤاله  والده  اهتمام  يجد  عندما  البن  اإن  متيم  وقال 

تفوقًا  اأكرث  يجعله  بل  ي�سعده،  املدر�سة  يف  عنه  الدائم 

ولبد اأن يعي اأولياء الأمور ذلك جيدًا.

الأبناء،  لأحد  واقعة  عن  خلفان  �ساحي  الفريق  وحتدث 

الجتماعي  وو�سعها  بعراقتها  معروفة  عائلة  من  وهو 

املتميز، اإل اأنه فوجئ باأن البن موقوف على ذمة ق�سية 

تورطه  �سبب  ملعرفة  ملكتبه  با�ستدعائه  فقام  �سرقة، 

اأخرى غري  والده تزوج من  اأن  ال�ساب  فاأخربه  يف ذلك، 

والدته وانقطع الأب عن ال�سوؤال عنه ملدة عامني، فقام 

زيارته،  على  والده  يجرب  كي  ال�سرقة  جرمية  بارتكاب 

اإخفاق وق�سور من  اإمام  اأننا  تعني  تلك احلالة  اأن  واأكد 

الأهل جتاه اأبنائهم.

قانون الطفل

تنمية  وزارة  يف  الطفل  اإدارة  مدير  ال�سومي  موزة  قالت 

املجتمع، وع�سوة جمل�س اإدارة اجلمعية، اإن قانون الطفل 

تعاقب  مواد  يت�سمن  قريبًا  اإ�سداره  واملزمع  اجلديد 

لفتة  اأطفاله،  من  اأي  جنوح  اأو  اإهمال،  حال  يف  الأب 

اإىل اأن قانون الطفل تفادى عدم جترمي الأمر يف قانون 

الغرامة  بني  ترتاوح  جنائية  عقوبة  واأوجد  العقوبات، 

واحلب�س يف حالة اإهمال، اأو جنوح الأحداث.

م�ضاركة النجوم

القدير  البحريني  املمثل  دعا  ال�سحفي،  املوؤمتر  خالل 

الأمور  اأولياء  يا�سني«  »بابا  با�سم  امل�سهور  يا�سني  حممد 

ب�سرورة اأن يكونوا قدوة ح�سنة لأبنائهم، وقال: »يف جميع 

اأعمايل التلفزيونية التي قدمتها كنت اأحر�س على تقدمي 

ر�سالة هادفة، كوين قدوة لأبنائي وللمجتمع، والفنان هو 

اأي�سًا م�سوؤول ودوره ل يقل عن دور املعلم«.

من جانبه �سدد املمثل ال�سعوي ب�سري غنيم، على اأهمية 

نظرًا  تقدم،  التي  الفنية  الأعمال  على  الرقابة  فر�س 

»ولدي  حملة  اإطالق  واأن  الن�سء  على  الكبري  لتاأثريها 

�سديقي« �ست�سهم يف حتقيق ال�ستقرار الأ�سري، وحماية 

املمثل  اأ�ساد  وبدوره  النحراف.  احتمال  من  الأبناء 

اإنه  وقال  باحلملة  مب�ساركته  اجلراح  يو�سف  ال�سعودي 

توعوية  وم�سرحيات  برامج  لتمثيل  ال�ستعداد  اأمت  على 

بالتعاون مع جمعية توعية ورعاية الأحداث.وكذلك اأبدى 

برامج  لتمثيل  ا�ستعداده  العجمي  حممد  الكويتي  املمثل 

وم�سرحيات توعوية بالتعاون مع اجلمعية، وقال اإنه �سعيد 

مبعايل  لقاءه  اإن  وقال  للموؤمتر،  وبح�سوره  مب�ساركته 

الفريق �ساحي خلفان �سرف كبري بالن�سبة له.

خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  اأثنى  املوؤمتر،  ختام  ويف 

ال�سا�سة  جنوم  م�ساركة  على  والتقدير  بال�سكر  متيم 

اخلليجية موؤمتر حملة »ولدي �سديقي«.

ومن خالله �سرح العقيد د. جا�سم مريزا رئي�س اللجنة 

بت�سويرهم  قامت  فيديوهات  ت�سوير  مت  باأن  العالمية 

الوعي الجتماعي



م�سوؤولة الربامج والأن�سطة �سارة �سالح للمثلني وممثالت 

لالأباء  حتفيزية  توعوية  عبارات  حتمل  اخلليج  دول  من 

الكويتي  الكوميدي  الفنان  ومنهم  بالأبناء  بالهتمام 

ومن  اجلندي،  عبري  الدكتوره  والفنانة  العلي،  طارق 

�سبت  و�سذى  �سيماء  الفنانات  الأخوات  البحرين  مملكة 

عبداهلل  الفنان  الإمارات  ومن  ملك،  عبداهلل  والفنان 

احلبيبة  عمان  ومن  ال�سلطان،  مرمي  والفنانة  �سالح 

غامن  الفنان  ال�سقيقة  قطر  ومن  زعل  �سالح  الفنان 

ال�سليطي.

جمل�ش الأمهات

اأمهات  جمل�س  من  فريق  ال�سحفي،  املوؤمتر  يف  �سارك 

التعليمية، وحتدثت فاطمة عبداهلل  دبي يف منطقة دبي 

ورعاية  توعية  جميعة  وع�سو  املجل�س  رئي�سة  الدربي 

يف  الأمهات  جمل�س  م�ساركة  »متثلت  فقالت:  الأحداث، 

حوايل  امل�ساركات  عدد  وبلغ  املوؤمتر،  وح�سور  تنظيم 

توعية  بهدف  م�ساركتنا  وتاأتي  اأبنائها،  مع  اأمر  ولية   30

الأمهات مبا يحدث لأبنائها، حيث نقدم لهّن يف املجل�س 

جمموعة من الدورات واملحا�سرات التوعوية والتثقيفية، 

ون�سعى كذلك جلذب اأولياء الأمور حل�سور جمال�س الآباء 

والأمهات يف املدار�س، نظرًا لأهميتها يف متابعة الأبناء 

من ناحية التح�سيل الدرا�سي وال�سلوكي اي�سًا«.

وتخلل احلملة التوعوية اإطالق »لعبة ولدي �سديقي« التي 

ابتكرها النقيب على يو�سف يعقوب اآل علي، رئي�س �سعبة 

احلمالت التوعوية ب�سرطة دبي، بهدف حتقيق التوا�سل 

مربع  وكل  مربعًا،  ثالثني  من  اللعبة  وتتكون  الأ�سري. 

اأن  واأبنائهم  الآباء  على  يجب  واأخالقيات  ِقيمًا  يحمل 

اأو بنت مع  يتحلوا بها، واللعبة من �سخ�سني، اأب وابنه، 

اأمها، اأو العك�س تظهر فيتم مناق�سة تلك القيم.

الوعي الجتماعي



ملبادرة 2016 عام القراءة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 

والتزامًا بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، باإطالق مبادرات وطنية تعمل على تر�سيخ القراءة عادة جمتمعية دائمة يف دولة الإمارات وبني 

باإمارة الفجرية،  اأجيالها املقبلة، �ساركت جمعية توعية ورعاية الأحداث بفرع الفجرية، بامللتقى القرائي الأول 

حتت رعاية ال�سيخ الدكتور را�سد بن حمد ال�سرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة والإعالم، وبتنظيم من مركز وزارة 

الثقافة وتنمية املعرفة بالفجرية، حتت �سعار »القراءة نزهة العقول« .

ح�سر امللتقى �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمريي بالفجرية، و�سعادة اأحمد مبارك احلمودي 

ع�سو املجل�س الوطني الحتادي، و�سعادة الدكتور حبيب غلوم العطار امل�ست�سار الثقايف يف وزارة الثقافة وتنمية 

الدوائر  مدراء  من  وعدد  بالفجرية،  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مركز  مدير  مليح  �سلطان  و�سعادة  املعرفة، 

وامل�سوؤولني يف الإمارة. 

دعمًا

�أن�شطة وفعاليات

جمعية األحداث بفرع الفجيرة تشارك 
بملتقى »القراءة نزهة العقول«

دعمًا لمبادرة 2016 عامًا للقراء

الوعي الجتماعي



واأكد �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين فى جل�سة حوارية 

اأدارها الدكتور حبيب غلوم اأهمية مبادرة 2016 عام 

القراءة، التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

ال�سمو  �ساحب  وحر�س  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 

الدولة  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي على اأن متثل خطوة 

ثقافة  تر�سيخ  نحو  الإمارات  دولة  م�سرية  يف  جديدة 

العلم واملعرفة. 

يف  ودورها  القراءة  اأهمية  عن  ال�سنحاين  وحتدث 

تطور ال�سعوب ويف اأن تكون �سلوكًا وثقافة جمتمع ولي�س 

�سحابة عابرة، م�سريًا اإىل »خلوة املائة« التي خرجت 

اإمارات  كل  يف  القراءة  وتدعم  ت�سجع  مبادرة   40 بـ 

الدولة وفق خطوات مدرو�سة جتعل من القراءة عادة 

عن  ف�ساًل  القادمة،  الأجيال  لدى  دائمة  جمتمعية 

تفعيل  يف  ت�ساهم  التي  املبادرات  من  العديد  اإطالق 

القراءة والتي �ستكون بدايتها يف ت�سكيل جلنة حملية 

على م�ستوى الإمارة لالهتمام بالقراءة والكتابة.

واأعرب ال�سنحاين عن �سكره لل�سيخ الدكتور را�سد بن 

والإعالم  للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�سرقي  حمد 

اإمارة  يف  متخ�س�سة  مكتبة  لإن�ساء  التوجيه  على 

اإطالق  الإمارة كا�سفًا عن  لن�سر املعرفة يف  الفجرية 

العديد من اجلوائز التحفيزية يف عام القراءة اإ�سافة 

الدوائر  تطلقها  التي  املبادرات  كافة  م�ساعدة  اإىل 

الر�سمية واملدار�س يف جمال تفعيل دور القراءة. 

معر�س  ال�سنحاين  افتتح  امللتقى  هام�س  وعلى 

املدار�س  من  وعدد  ن�سر  دار   15 مب�ساركة  الكتاب 

ذاته  ال�سياق  ويف  بالفجرية.  التعليمية  املنطقة  يف 

الثقافة  وزارة  مركز  مدير  مليح  �سلطان  �سعادة  كرم 

حكيم  اأم  مدر�سة  ومديرة  بالفجرية  املعرفة  وتنمية 

مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  �سعادة  الأن�سارية، 

م�ساركته  على  له  تقديرًا  بالفجريةـ  الأمريي  الديوان 

الكرمية يف امللتقى.

انطالق امللتقي القرائي الأول »القراءة »نزاهة العقول« يف الفجرية

الوعي الجتماعي



احتفلت جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، بليلة الن�سف من �سعبان »حق الليلة« التي تعترب من العادات ال�سعبية 

يف دولة الإمارات، عرب زيارة وفد من اجلمعية للقيادة العامة ل�سرطة دبي، وتوزيع الهدايا على خمتلف القيادات 

ال�سرطية، وذلك مب�ساركة وفد طالبي من مدر�سة �سلمى الأن�سارية للبنات بدبي.

�سلمى  مدر�سة  ولطالبات  الأحداث  ورعاية  توعية  والتقدير جلميعة  ال�سكر  فائق  ال�سرطية عن  القيادات  وعربت 

الأن�سارية، على هذه املبادرة التي تعزز مالمح الهوية الوطنية واإحياء الرتاث وجت�سد الرتابط الأ�سري بني جميع 

موؤ�س�سات الدولة.

ومن �سمن القيادات ال�سرطية التي زارها وفد اجلمعية، 

املزينة،  اللواء خمي�س مطر  �سعادة  ياأتي يف مقدمتهم 

�سعد  حممد  اللواء  و�سعادة  دبي،  ل�سرطة  العام  القائد 

ال�سريف، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون الإدارة، و�سعادة 

العام  القائد  م�ساعد  رفيع  حممد  عبدالرحمن  اللواء 

اأحمد  والعميد  والتجهيزات،  املجتمع  خدمة  ل�سوؤون 

جمعية توعية ورعاية األحداث
تحتفل بـ »حق الليلة« 

�أن�شطة وفعاليات



والعقيد  الب�سرية،  املوارد  اإدارة  مدير  رفيع  حممد 

عيد بن ثاين مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات 

التوا�سل  �سبكات  اإدارة  مدير  البنا  اآمنة  والأ�ستاذة 

الجتماعي بالإ�سافة اإىل زيارة الوفد ملختلف الإدارات 

والأق�سام الأمنية الأخرى التابعة ل�سرطة دبي.

العام  ال�سر  اأمني  عبداهلل  مراد  حممد  الدكتور  وقال 

من  بالعديد  حافل  الإمارات  تراث  اإن  باجلمعية، 

روح  جت�سد  التي  والدينية  الجتماعية  املنا�سبات 

الحتفال  واأن  النفو�س.  يف  البهجة  وُت�سيع  التعاون 

الن�سف من �سعبان هو جزء من املحافظة على  بليلة 

يف  ي�ساهم  الذي  الأ�سيل،  الإماراتي  والرتاث  العادات 

تربية الن�سء وبث قيم احلب واخلري والتكافل والرتاحم 

يف نفو�سهم.

�سارة  والأن�سطة  الربامج  م�سوؤولة  جانبها  من  واأكدت 

الأحداث حتر�س على  اأن جمعية توعية ورعاية  �سالح 

امل�ساركة بالفعاليات والحتفالت التي تقيمها الدولة، 

وتعتربها من �سمن م�سوؤولياتها املجتمعية.

خالل  الأن�سارية  �سلمى  مدر�سة  طالبات  واأطلعت 

اإدارات �سرطة دبي واأبرز املهام الأمنية  جولتهن على 

التي توؤديها ال�سرطة عرب اأق�سامها الأمنية املهمة.

الوعي الجتماعي



�خبار

الوعي الجتماعي

ضاحي خلفان يعتمد
أجندة الدورة السابعة التي ترتكز 
على مفاهيم السعادة واالبتكار



متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل 

العام  والأمن  ال�سرطة  رئي�س  نائب 

ورعاية  توعية  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  دبي،  يف 

للدورة  الأول  الجتماع  تروؤ�سه  خالل  الأحداث، 

املنا�سب  توزيع  للجمعية،    2020-2016 ال�سابعة 

تويل  وتقرر  اجلديدة.  الدورة  لأع�ساء  الإدارية 

رئا�سة جمل�س  الفريق �ساحي خلفان متيم،  معايل 

نائبا  ال�سويدي،  �سقر  �سلطان  و�سعادة  الإدارة، 

ال�سر  اأمني  للرئي�س، الدكتور حممد مراد عبداهلل، 

اللجنة  العام، �سعادة ح�سني مريزا ال�سايغ، رئي�س 

العور،  عقيل  حممد  من�سور  الدكتور  الجتماعية، 

ال�سويدي،  علي  خليفه  الدكتور  ال�سندوق،  اأمني 

رئي�س جلنة البتكار والإبداع، العقيد الدكتور جا�سم 

خليل مريزا، رئي�س اللجنة الإعالمية، الدكتور �سيف 

والدرا�سات،  البحوث  جلنة  رئي�س  اجلابري،  را�سد 

اللجنة  رئي�س  اليا�سي،  عبداهلل  بدريه  الأ�ستاذة 

رئي�س  ال�سومي،  �سامل  موزة  الأ�ستاذة  الرتبوية، 

اللجنة الثقافية، الأ�ستاذة هيام عبداهلل احلمادي، 

ال�سرقية،  باملنطقة  اجلمعية  فرع  وممثلة  مديرة 

الأ�ستاذة مرمي �سامل ال�سومي، رئي�س جلنة الربامج 

الأحمدي،  اأمني  حممد  مرمي  الأ�ستاذة  والأن�سطة، 

رئي�س جلنة ال�سراكة املجتمعية.

تو�سيات  تنفيذ  اآلية  مناق�سة  الجتماع  وت�سمن 

دي�سمرب  �سهر  يف  عقدت  التي  النقا�سية  احللقة 

الأحداث  »رعاية  عنوان:  حتت  املا�سي  العام  من 

برامج  تنفيذ  ت�سمنت  والتي  من؟«،  م�سوؤولية 

علمية  دورات  وعقد  للطلبة،  �سيفية  ومع�سكرات 

ال�سيفية،  عطلتهم  خالل  الطالب  منها  ي�ستفيد 

وبرامج  والبتكار،  ال�سعادة  مفهوم  يف  ودورات 

الأولية،  والإ�سعافات  البدنية  الرتبية  يف  تدريبية 

مبدربني  وال�ستعانة  هادفة،  ترفيهية  واأخرى 

الرتبوية،  التخ�س�سات  من  عدد  يف  مواطنني 

خمتلف  يف  الطلبة  على  الدورات  هذه  اأثر  وقيا�س 

عن  ف�ساًل  ال�سيفية،  الفرتة  انتهاء  بعد  الأن�سطة 

و�سع الدرا�سات الالزمة للنتائج املتحققة من تلك 

الدورات.

الواحد  اجلمعية  اجتماع  عقد  اأخرى،  جهة  من 

�سقر  �سلطان  �سعادة  من:  كل  بح�سور  والأربعني 

ال�سويدي، و�سعادة مريزا ال�سايغ، والدكتور حممد 

خليل  جا�سم  الدكتور  والعقيد  اهلل،  عبد  مراد 

مريزا، وبدرية اليا�سي، وموزة �سامل ال�سومي، ومن 

وهيام  اجلابري،  �سيف  الدكتور  اجلدد  الأع�ساء 

عامر احلمادي.

املطروحة  املو�سوعات  اأهم  الجتماع  وا�ستعر�س 

ومنها:  الأعمال؛  جدول  على  واملدرجة  للنقا�س، 

وعقد  ال�سابق،  الجتماع  حم�سر  على  الت�سديق 

�سديقي«،  »ولدي  بعنوان  حلملة  �سحايف  موؤمتر 

والدورات  الربامج  من  عدد  مناق�سة  عن  ف�ساًل 

ال�سعادة  مفاهيم  على  ترتكز  التي  للطلبة  التوعوية 

والبتكار، وغريها من الربامج الهادفة. 

اعتمد

الوعي الجتماعي



2016 مسابقات
صيف بال فراغ 

�خبار

الوعي الجتماعي



كتيب  بدبي  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية  اأ�سدرت 

برعاية  ال�سنوي   »2016 فراغ  بال  »�سيف  م�سابقات 

يت�سمن جمموعة من  الذي  و  اآل مكتوم اخلريية  هيئة 

امل�سابقات الهادفة التعليمية والرتبوية والثقافية لتنمية 

فراغهم  اأوقات  و�سغل  والطالبات  الطالب  مواهب 

خالل العطلة ال�سيفية، ويف اإطار حر�س جمل�س  اإدارة 

النا�سئة وحثهم  لدى  الثقافة  دور  تعزيز  اجلمعية على 

بالنفع  عليهم  تعود  التي  الأعمال  يف  النخرا•  على 

م�ستقباًل.

اللجنة  رئي�س  مريزا  خليل  جا�سم  الدكتور  واأكد 

اآل  هيئة  ترعاه  الذي  الكتيب  اأن  باجلمعية  الإعالمية 

اللجنة  ِقبل  من  اإعداده  مت  اخلريية  لالأعمال  مكتوم 

�سارة  من:  مكون  عمل  وفريق  باجلمعية،  الإعالمية 

�سالح حمادة م�سوؤولة الربامج والأن�سطة يف اجلمعية، 

وحممد �سالمة يف التدقيق اللغوي، واأ�سرف عبدالهادي 

امل�سابقات  اأن  كما  والإخراج،  الت�سميم  يف  حممد 

من  والطالبات  الطلبة  اإىل  مبا�سر  ب�سكل  موجهة 

ع�سرة،  الثامنة  وحتى  ال�سابعة  �سن  من  الدولة  اأبناء 

م�سابقة   .1 هي:  م�سابقات   6 تت�سمن  اأنها  اإىل  لفتًا 

الر�سام2. م�سابقة التوعية الذكية. 3. م�سابقة الكاتب 

 . الرقمي  الفوتوغرايف  الت�سوير  ال�سغري. 4. م�سابقة 

5. امل�سابقة اخلا�سة لذوي الإعاقة. 6. م�سابقة �سديق 

املكتبة.

الر�سام  م�سابقة  اأن  اإىل  مريزا  جا�سم  الدكتور  واأ�سار 

اأطفالنا  عيون  يف  ال�سعادة  حول  لوحة  ر�سم  يف  تتمثل 

من  وجوائزها  �سنة،   18-  7 من  الأوىل  العمرية  للفئة 

2000 اإىل 4000 درهم.

يف حني اأن م�سابقة التوعية الذكية للفئة العمرية :15-

18 �سنة فمو�سوعها: هو تنفيذ فيلم توعوي ذكي حول 

»ال�سداقة بني البن ووالديه« وتبلغ جوائزها من 2000 

اإىل 4000 درهم .

 اأما م�سابقة الكاتب ال�سغري للفئة العمرية من 13 -18 

وجوائزها  معلم  اأو  �سديق  اإىل  ر�سالة  مو�سوعها  �سنة 

من 2000 اإىل 4000 درهم .

للفئة  الرقمي  الفوتوغرايف  الت�سوير  م�سابقة  كذلك 

لأحد  فوتوغرايف  ت�سوير  �سنة   18-14 العمرية: 

الدولة،  اإمارات  م�ستوى  على  ال�سيفية  الفعاليات 

وجوائزها من 2000 اإىل 4000 درهم.

توعية  جمعية  يف  الإعالمية  اللجنة  رئي�س  واأ�سار 

اخلا�سة  امل�سابقة  �سرو•  اأن  اإىل  الأحداث  ورعاية 

منت�سبي  اأحد  امل�سارك  يكون  هي:1.اأن  الإعاقة  لذوي 

امل�ساركة  تكون  الدولة.2.اأن  يف  الإعاقة  ذوي  مراكز 

للم�سابقة.4.اأن  خ�سي�سًا  العمل  يقدم  فردية.3.اأن 

تكون جمالت امل�ساركة يف :1 الر�سم اليدوي.2 الر�سم 

اليدوية..  الأعمال   4 التدوير.  اإعادة  بالكمبيوتر.3 

وجوائزها من 2000 اإىل 4000 درهم.

 12-  7 من  العمرية  للفئة  املكتبة  �سديق  م�سابقة  اأما 

على  يركز  مو�سوعها  فاإن  �سنة   18 اىل   13 ومن  �سنة 

زيارة املكتبة  العامة خالل ال�سهور التالية:يونيو ويوليو 

واأغ�سط�س، وتلخي�س بع�س الكتب التي متت قراءتها، 

تربوي،  ديني،  ثقايف،  اأدبي،  كتاب  يف  القراءة  وتكون 

 4000 اإىل   2000 من  وجوائزها  اجتماعي،  علمي، 

درهم.

هذه  يف  للم�ساركة  الدولة  اأبناء  اجلمعية  وتدعو 

ومنها  عليهم،  فائدة  من  لها  ملا  الثقافية  امل�سابقات 

نافع،  هو  مبا  وال�ستغال  لديهم،  الثقايف  الدور  تعزيز 

بياناته  ت�سجيل  فعليه  امل�ساركة  يف  الرغبة  لديه  ومن 

اأغ�سط�س   31 اأق�ساه  موعد  اجلمعية يف  اإىل  واإر�سالها 

2016. كما ميكنهم حتميل كتيب امل�سابقات وطباعته 

 www.jauae.ae الإلكرتوين  املوقع  خالل  من 

ملتابعة املزيد من الفعاليات والأن�سطة متابعة ح�سابات 

 juve~nilee@ اجلمعية على تويرت والإن�ستجرام

الوعي الجتماعي



شاركت جمعية توعية ورعاية األحداث
و40 جهة آخرى في معرض التوعية 

واإلرشاد وملتقى الرعاية الصحية بالعين
الثالثة(  والإر�ساد)الدورة  التوعية  معر�س  فعاليات  العامري  بالركا�س  حممد  �سامل  �سعادة 

وملتقى الرعاية ال�سحية )الدورة الأوىل( حتت عنوان »من اجل الإمارات« مب�ساركة 40 جهة 

حكومية وخا�سة، وذلك يف ملتقى اأ�سرة جامعة الإمارات، بدعوة من جامعة الإمارات وجمل�س اأبوظبي لتعليم.

وملتقى  والإر�ساد  التوعية  معر�س  فعاليات  افتتاحه  عقب  له  ت�سريح  يف  العامري  بالركا�س  حممد  �سامل  اأ�ساد 

الرعاية ال�سحية باجلهود التي بذلتها اجلهات املنظمة يف تنظيم هذه الفعاليات يف رحاب ملتقى اأ�سرة جامعة 

والقيم  التوا�سل  تناولت  التي  املحا�سرات  �سل�سلة  خا�سة  الإمارات«،  اأجل  من   « عنوان  والتي  حملت  الإمارات 

الجتماعية ومفهوم العتذار والت�سامح يف العمل والن�سائح النف�سية للمواطنة ال�ساحلة، وا�سرتاتيجية التخطيط 

ال�سخ�سي، والتي تهدف اإىل تقدمي التوجيهات واملعلومات التي ت�ساهم يف بناء جمتمع �سالح. 

واأ�سار �سامل بالركا�س اإىل اأن م�ساركة اأكرث من 40 جهة حكومية وخا�سة يف فعاليات معر�س التوعية والإر�ساد 

والرعاية ال�سحية   ياأتي  تاأكيدًا على امل�ساعي التي تبذلها كافة اجلهات الوطنية نحو تر�سيخ مفهوم امل�سوؤولية 

أفتتح

الوعي الجتماعي

فعاليات



املجتمعية، وت�سجيع قطاع ال�سباب والطالب اجلامعيني 

هذه  اعتبار  اإىل  املفاهيم،  اإ�سافة  هذه  تبني  على 

الإماراتية  املدار�س   والأ�سر  لطلبة  فر�سة   الفعاليات 

يف  املجتمع  �سرائح  بني  الوعي  درجات  اأعلى  لتحقيق 

خمتلف املجالت، حيث تعد تلك املبادرات اليجابية 

اإ�سهاما من جامعة الإمارات وجمل�س اأبو ظبي للتعليم 

اإتاحة  يف  اأفراده  اإمكانات  وتعزيز  املجتمع،  دعم  يف 

الفر�س املواتية اأمامهم والعمل على تعزيز قيم الولء 

الجتماعي،  والتكافل  الأ�سري  والتما�سك  والنتماء 

ودور ذلك يف حتقيق ال�سراكة والتكامل املجتمعي. 

اإىل �ساحب ال�سمو  وتوجه بالركا�س بال�سكر والتقدير 

رئي�س الدولة، واإىل �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، واإىل �ساحب ال�سمو 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واأ�سحاب ال�سمو 

ال�سيوñ على دعمهم املتوا�سل لنهج ال�ستقرار الأ�سري 

والجتماعي وم�سرية التعليم والرتبية يف الدولة وتوفري 

كل الفر�س القت�سادية والإمنائية لأبناء الإمارات.

يومني  مدي  على  ا�ستمرت  التي  الفعاليات  اأن   يذكر 

الزرعوين  اأمني  حممد  لالأ�ستاذ  حما�سرة  ت�سمنت 

بعنوان  وحما�سرة  زايد،  بن  �سلطان  مدر�سة  مدير 

موزة  الواعظة  قدمتها  فتاة«  كل  عنوان  »الأخالق 

العامة  بالهيئة  الوعظ  �سعبة  رئي�س  ال�سام�سي  م�ساري 

لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف، وحما�سرة اأخرى بعنوان 

من  القبي�سي  موزة  لالأخ�سائية  باحلب«  »الرتبية 

»العنف  بعنوان  وحما�سرة  الجتماعي،  الدعم  مراكز 

جانب  الكتبي،  اإىل  نا�سر  حممد  للرائد  املدر�سي« 

عدة دورات يف مهارات املقابلة الإر�سادية الجتماعية 

والنف�سية، ودورة اأ�سرار التميز ودورة العنف املدر�سي 

واأخالقيات   Çمباد ودورة  الطالب،  على  واأثره 

ركن  اإىل  اإ�سافة  والجتماعي،  النف�سي  الأخ�سائي 

الن�سائح النف�سية للمواطنة ال�ساحلة.

واأع�ساء  لرئي�س  والتقدير  بال�سكر  بالركا�س  وتوجه 

الفعالة  مل�ساركتهم  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية 

على  واأثنى  واملطروحه  املقدمة  والتوعية  املعر�س  يف 

الوقوع يف  الأبناء من  للمحافظه على  القائمة  اجلهود 

براثن الإنحراف واجلرمية واأكد �سكره بوجود جهة من 

اإمارة دبي م�ساركة باملعر�س.

ومت تكرمي اجلمعية بدرع تذكاري و�سهادة �سكر وتقدير 

مبعر�س  امل�ساركة  اجلهات  تكرمي  حفل  يف  وذلك 

الرعاية  مللتقى  الأوىل  والدورة  والر�ساد  التوعية 

العربية  الإمارات  جامعة  اأ�سرة  ملتقى  يف  النف�سية 

املتحدة- العني.

املجتمعية، وت�سجيع قطاع ال�سباب والطالب اجلامعيني 

هذه  اعتبار  اإىل  املفاهيم،  اإ�سافة  هذه  تبني  على 

الإماراتية  املدار�س   والأ�سر  لطلبة  فر�سة   الفعاليات 

يف  املجتمع  �سرائح  بني  الوعي  درجات  اأعلى  لتحقيق 

خمتلف املجالت، حيث تعد تلك املبادرات اليجابية 

اإ�سهاما من جامعة الإمارات وجمل�س اأبو ظبي للتعليم 

اإتاحة  يف  اأفراده  اإمكانات  وتعزيز  املجتمع،  دعم  يف 

الفر�س املواتية اأمامهم والعمل على تعزيز قيم الولء الفر�س املواتية اأمامهم والعمل على تعزيز قيم الولء 

الجتماعي،  والتكافل  الأ�سري  والتما�سك  والنتماء 

الوعي الجتماعي



موهبة  ولديها  عالية  ذكاء  بن�سبة  تتمتع  ربيعًا،   14 �سن  اإماراتية يف  الكعبي، هي طفلة  علي  فاطمة 

و�سغف كبري يف عامل الإلكرتونيات، ح�سلت على لقب اأ�سغر خمرتعة اإماراتية، بعد اأن �سجل لها 10 

اخرتاعات وطنية واإن�سانية وبيئية.

والداها  واكت�سف  الكمبيوتر،  در�ست  ووالدتها  مهند�سًا،  يعمل  والدها  �سقيقاتها،  الكعبي هي كربى 

اإىل  متيل  كانت  حيث  �سنوات،  اخلم�س  عمر  يف  كانت  عندما  موهبتها 

بلغت  وعندما  بالأطفال،  اخلا�سة  الرتاكيب  ل�سيما  الهند�سية،  اللعب 

املتميزة  الروبوتات  من  جمموعة  الكعبي  اخرتعت  ال�سابعة،  �سن 

التي حتمل ب�سماتها، يف الوقت الذي يق�سي من هم يف مثل �سنها 

اأوقاتًا مرحة يف اللعب والتنزه، وذلك بدعم مادي ومعنوي من 

والديها ومعلماتها.

اإن اأول اخرتاع اأجنزته الكعبي يف العام 2012 كان عبارة عن 

طابعة  اخرتعت  ثم  ومن  الأ�سخا�س،  بت�سوير  يقوم  روبوت 

يف  املكفوفني  م�ساعدة  بهدف  »ليغو«،  مكعبات  من  »برايل« 

اخرتعت  اأنها  كما  الثمن،  رخي�س  جهاز  على  احل�سول 

»خليجي  بدورة  احتفاًل  خما�س(،  )اأم  ل�سخ�سية  روبوتًا 

ويعمل  الأ�سم  يرتديه  حزامًا  كذلك  واخرتعت   ،»21

بالذبذبات، وينبهه اإذا اقرتب منه اأحد، وذلك مل�ساعدة 

حقيبة  اخرتعت  كما  لالأ�سوات،  النتباه  على  ال�سم 

خارج  نكون  عندما  اإليها  نحتاج  التي  ال�سم�سية  الطاقة 

املواقف  عن  الكعبي  وحتدثت  هواتفنا،  ل�سحن  املنزل 

وقالت: »كنت  باخرتاع هذا اجلهاز  تقوم  التي جعلتها 

جانب  من  العبور  واأردت  بالنا�س،  مزدحم  مكان  يف 

�سخ�س وطلبت منه اأكرث من مرة ال�سماح يل باملرور 

وب�سوت عال لكنه مل ينتبه، ثم اأدركت اأنه اأ�سم، لذلك 

ويعمل  الأ�سم  ال�سخ�س  يرتديه  حزام  باخرتاع  قمت 

بالذبذبات، بحيث ينبهه اإذا اقرتب منه اأحد، اإ�سافة اإىل 

فاطمة الكعبي
أصغر مخترعة إماراتية 

قüشة حدث

الوعي الجتماعي



حقيبة الطاقة ال�سم�سية التي اخرتعتها لأننا عندما 

نذهب اإىل الرب نحتاج اإىل الكهرباء ل�سحن هواتفنا 

فهذه احلقيبة بها األواح �سم�سية تعمل على الحتفاظ 

بالطاقة ال�سم�سية«.

وتعكف فاطمة حاليًا على تنفيذ اخرتاعني، اأحدهما 

 ،»2020 بـ«اإك�سبو  يتعلق  والآخر  البيئي،  املجال  يف 

وتطمح الكعبي، اإىل اأن ت�سبح جراحة قلب، وتتمنى 

ا�سم  وترفع  اأجهزة طبية تخدم املر�سى  اأن تخرتع 

الإمارات يف جميع املحافل.

لأحد  اخرتاع  براءة  ت�سجيل  فاطمة  حاولت  كما 

اخرتاعاتها، ولكن براءات الخرتاع ل ت�سجل اإل ملن 

جتاوزوا 18 عامًا، وطالبت باإن�ساء هيئة للمخرتعني 

واأكدت  جتاربهم،  من  18  لال�ستفادة  �سن  حتت 

يفيد  اخرتاعًا  تقدم  عندما  بال�سعادة  �سعورها 

املجتمع.

الوعي الجتماعي



الوعي الجتماعي

حتدثنا يف الأعداد ال�سابقة عن �سلوكيات الأبناء وظاهرة املخدرات وكيف نحمي اأبناءنا من هذه املخاطر التي هي 

اآفة تهدم كيان الأ�سرة وم�ستقبل اأجيالنا ،وكذلك حتدثنا عن كيفية ال�سالح والإ�سالح لالأبناء ومتابعة اأولياء الأمور 

ل�سوؤون اأبنائهم ومراقبة �سلوكياتهم ،وحتدثنا اأي�سًا عن �سلوكيات الأبناء والتدابري القانونية التي حددها امل�سرع يف 

حالة خمالفة الأحداث واجلانحني لقانون الدولة وماهي العقوبات التي قررها قانون الأحداث واجلانحني وميولنا اإىل 

التدبري املهني اأكرث من التدبري اخلا�س بالإيداع اإل يف اجلرائم التي ت�ستحق العقاب ،ولكن ال�سوؤال هل من عقاب اأو 

�سوؤال لذلك )الأب اأو الأم اأو من له الو�ساية على احلدث اأو اجلانح( الذي مل يلتزم برعاية ذلك احلدث واجلانح .هنا 

امل�سرع حتدث عن اأمر بغاية الأهمية وهو الإهمال يف املواد )38، 39 ، 40 ، 41 ،42( من قانون الأحداث اجلانحني 

اأو اجلانح ومل يح�سن  وامل�سردين، فحر�س امل�سرع يف هذا اخل�سو�س على م�ساءلة من كان حتت يده ذلك احلدث 

معاملته برتبيته والهتمام به تاركًا اإياه يغرق يف بحر خمالفاتها من املحظور والعقاب دون مراعاة ل�سنه اأو مراقبته 

مسؤولية اآلباء
بين الرعاية 

والعقاب
بقلم: املحامي وامل�ضت�ضار القانوين عبد اهلل حاجي



حمامي �لأحد�ث

الوعي الجتماعي

القانون  وكذلك  احلدث  لهذا  وليًا  كونه  ردعه  حتى  اأو 

الحتادي رقم )3( ل�سنة 2016ب�ساأن قانون حقوق الطفل 

حقوقه  للطفل  يكفل  والذي  ودمية  بقانون  مايعرف  اأو 

ويحميه من تلك الت�سرفات التي قد يتعر�س لها من ويل 

الأمر اأو من �سولت له نف�سه اإيذاء هذا الطفل .... ولكن 

واجلانحني  الأحداث  اإهمال  حول  �سيكون  اليوم  حوارنا 

اجلهات  قبل  من  تفعيله  من  بد  ل  والذي  وامل�سردين 

واجلانحني  الأحداث  جرائم  من  تقلل  حتى  املخت�سة 

والعقاب  احلالت  تلك  امل�سرع  ،وحدد  الت�سرد  وحالت 

الغرامة  اإىل  ،وت�سل  التجاوزات  لتلك  املخالفة  يف حالة 

الأحداث  قانون  من   )38( املادة  ن�ست  ،فقد  واحلب�س 

بغرامة  )يعاقب  الذكر  �سالف  وامل�سردين  واجلانحني 

وترتتب  احلدث  مراقبة  اأهمل  من  درهم  مائة  جتاوز  ل 

وكذلك  الت�سرد(  حالت  اإحدى  اإىل  عودته  ذلك  على 

املادة )39( من ذات القانون )يعاقب بغرامة ل جتاوز 

خم�سمائة درهم كل من �سلم اإليه احلدث واأهمل رعايته 

وعلى ذلك جنح احلدث اأو ت�سرد( وكذلك املادة )40( 

خم�سمائة  جتاوز  ل  بغرامة  )يعاقب  القانون  ذات  من 

تقدميه  عن  وامتنع  احلدث  اإليه  �سلم  من  كل  درهم 

املواد  من  نالحظ  طلبه(  عند  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل 

احلدث  رعاية  حول  اهتمامه  �سب  امل�سرع  باأن  ال�سابقة 

بني  م�سرتكة  امل�سوؤولية  واأن  الت�سرد  اإىل  عودته  وعدم 

الأ�سرة و ال�سخ�س الذي �ُسلِّم اإليه احلدث واجلهة املعنية 

التي تتابع �سلوكيات احلدث والعقاب املقرر بالغرامة لكل 

من خالف تلك احلالت �سابقة الذكر. 

كذلك قد ت�سل العقوبة اإىل احلب�س الذي ل يزيد عن �ستة 

األف درهم ول تتجاوز  التي ل تقل عن  اأو الغرامة  اأ�سهر 

األفي درهم لكل من اأخفى حدثًا ُحكم عليه طبقًا لأحكام 

هذا القانون اأو دفعه اإىل الفرار اأو اأعانه ... ونالحظ اأن 

الت�سرت عن  الن�س اأمرًا مهمًا وهو  امل�سرع حدد يف هذا 

اأفعال وت�سرفات احلدث اجلانح والتهرب من امل�سوؤولية 

اجلنائية.

واخريًا، ن�ست املادة )42( من ذات القانون على حماية 

للن�س  وطبقًا  الت�سرد،  من  وامل�سرد  اجلانح  احلدث 

اإهمال  نف�سه  له  ت�سول  ملن  رداعًا  يكون  وحتى  ال�سابق 

دون  اأ�سرته  عن  بعيدًا  م�سردًا  وجعله  اجلانح  احلدث 

توجيه اإىل الطريق ال�سحيح الذي يخدم اأ�سرته ووطنه، 

وو�سل العقاب يف ن�سه اإىل احلب�س مدة ل تزيد عن �سنة 

اأو بغرامة ل تقل عن األفي درهم ول تتجاوز اخلم�سة اآلف 

درهم كل من عر�س احلدث لإحدى حالت الت�سرد وهي 

باأن اأعده لها اأو �ساعده اأو حر�سه على �سلوكها اأو �سهلها 

له باأي وجهة ولو مل تتحقق حالة الت�سرد قانونًا. وكذلك 

يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اأعد حدثًا لرتكاب جرمية 

اأو القيام بعمل من الأعمال املجهزة اأو امل�سهلة اأو املتممة 

لرتكابها اأو حر�سه عليها ولو مل يرتكبها احلدث فعاًل.

ومل يقف امل�سرع اإىل هذا احلد فقط واإمنا ن�س بعقوبة 

احلب�س التي ل تقل عن �ستة اأ�سهر اإذا ا�ستعمل اجلاين مع 

اأو من  اأ�سوله  اأو كان من  اأو تهديد  اإكراه  احلدث و�سائل 

املتولني لرتبيته اأو مالحظته اأو كان احلدث م�سلَّمًا اإليه 

طبقًا للقانون.

ارتكب  اإذا  �سنة  عن  لتقل  مدة  باحلب�س  العقوبة  وتكون 

اأوقات  يف  ولو  حدث  من  اأكرث  مع  الأفعال  هذه  اجلاين 

خمتلفة مع النظر اإىل اأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون 

اآخر.

حلماية  وذلك  الفعل  ج�سامة  اإىل  ذهب  امل�سرع  اأن  اأي 

للجهات  بد  ل  احلالت  وهذه  املخاطر،  من  احلدث 

اأن تتحرك لها ليكون ذلك رادعًا وحمافظًا على  املعنية 

الأ�سرة ومقلاًل للجرائم.

علينا كلنا اأن نقف للحد من هذه الظواهر التي قد تكون 

.�سبق  اأبنائها  وت�سرد  وخرابها  اأ�سرة  ماأ�ساة  يف  �سببًا 

وبعدها  الأ�سرة  عاتق  على  تقع  امل�سوؤولية  اأن  واأن ذكرت 

لأن  احلزم  املعنية  اجلهات  ،وعلى  واملجتمع  املدر�سة 

الوطن  ينفع  متكامل  جيل  لبناء  م�سرتكة  امل�سوؤولية 

والأمن.



هل  اليوم؟  مدار  علي  كثرية  اأ�سياء  تن�سى  اأ�سبحت  هل 

تن�سى حتى اأقرب الأحداث؟ وعندما ُيطلب منك �سيء، 

قليلة  خطوات  تخطو  اأن  ومبجرد  �سيئا  لتفعل  تقوم  اأو 

تن�سى ماقمت لأجله؟ هل ا�ستيقظت يومًا وقد ن�سيت اأين 

اأنت ومن اأنت؟

الن�سيان  يحدث  وقد  اخلطورة،  غاية  يف  فالأمر  انتبه 

و�سعف الرتكيز نتيجة لأ�سباب عديدة، ومنها: ال�سغط 

امل�ستمر ك�سغط العمل وال�سغو• الناجتة عن امل�سكالت 

اإىل  النوم والإجهاد امل�ستمروغريها... بالإ�سافة  وعدم 

»ب«،  فيتامني  نق�س  مثل  التغذية  ب�سوء  تتعلق  اأ�سباب 

 œف�ساًل عن العوامل البيئية مثل؛ التلوث الإ�سعاعي النا

املختلفة  والال�سلكية  ال�سلكية  اإللكرتونية  الأجهزة  عن 

التي  القدمية،  والتلفزيونات  الكمبيوتر  اأجهزة  ومنها 

املحمولة  والأجهزة  الإ�سعاع  من  كبري  قدر  علي  حتتوي 

البيئي  التلوث  جانب  اإىل  الأ�سلية،  غري  الن�سخ  خا�سة 

وتلف  الإ�سرار  يعمل على  مبختلف ت�سنيفاته، كل ذلك 

الرتكيز،  و�سعف  املوؤقت  الن�سيان  وي�سبب  املخ  خاليا 

تاأثريات  من  له  وما  والتعلم  الرتكيز  علي  القدرة  وفقد 

على �سحة الإن�سان.

خطوات حت�ضن بها ذاكرتك 

حت�سني  عرب  الأوان؛  فوات  قبل  النتباه  يجب  ولذلك 

ذاكرتك باحلب، عرب هذه اخلطوات: 

ي�سعدنا •  الوقت فاحُلب  اأن متار�س احُلب طوال  حاول 

النف�سية  �سحتنا  من  ويح�ًسن  ال�سغو•  من  ويخفف 

منه،  بالتقرب  بوقت  وا�ستمتع  ربك  فاأِحب  والبدنية؛ 

وموهبتك  وطنك  و�سديقك  زوجك  عائلتك،  واأِحب 

ب منظرًا جمياًل واذهب اإليه  ومار�سها، وحاول اأن حُتِ

دومًا.

والتنزه •  للخروج  خطط  بها،  وا�ستمتع  احلياة  اأِحب 

ت�ستطيع  حتي  حتبها  لأماكن  وال�سفر  وال�سرتخاء 

ال�سرتاحة لبع�س الوقت من عملك امل�ستمر حتي لو 

كان �سغل املنزل ورعاية الأطفال.

يوم •  كل  امل�سي  كانت  لو  حتي  حتبها  ريا�سة  مار�س 

لن�سف �ساعة لتفريغ الطاقة ال�سلبية التي بداخلك. 

اإذا وجدت نف�سك غا�سبًا وحزينًا ين�سح بال�ستحمام • 

كثريًا،  اخُتلف  قد  الأمر  اأن  و�ستجد  دافئ  مباء 

بالإ �سافة اإىل اأن املاء الدافئ مينع �سيق ال�سرايني.

علي  واحر�س  بها  واهتم  نف�سك  اأحب  النهاية  ويف 

الذي  »ب«  فيتامني  فتناول  دومًا،  �سحي  طعام  تناول 

وال�سرايني  بالأوردة  ال�سارة  الأمينية  الأحما�س  يخف�س 

احلب  بكل  غذاَءها  لعائلتك  وا�سنع  »هومو�سي�ستني«، 

 - »البي�س  كـ  »ب«  بفيتامني  الغنية  الأغذية  وخا�سة 

القرنبيط - الفلفل - امللفوف – الذرة«.

الأ�ضتاذة: هالة اإبراهيم الأبلم 

ع†ضو بجمعية توعية ورعاية الأحداث 

خو�Wر تربوية

الحب
يحارب النسيان

الوعي الجتماعي



عرب  ي�ساهد  عندما  والده�سة  العجب  ينتابه  اجلميع 

النريان،  به  ت�ستعل  حطب  على  مي�سون  اأنا�سًا  التلفاز 

احلادة،  امل�سامري  من  جمموعة  على  ينام  من  وكذلك 

ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة 

ال�ساحنات  ي�سحبون  اأو  الزجاج  ياأكلون  اأو من  الأخرى، 

عندنا  كان  �سخ�س  مثل  �سعرهم  بجدائل  اأو  باأ�سنانهم 

ي�سمى »�سم�سون«، كما اأن البع�س يطوي العجلة املعدنية. 

تدريب  حتت  يندرج  هوؤلء  به  يقوم  ما  باأن  يفيد  العلم 

عليها  يحر�سون  اأ�سرار  وهذه  الباطن،  العقل  وتطويع 

متامًا مثل حر�س ال�ساحر على عدم اإف�ساء اأ�سراره. 

بهذا  وللقيام  بدوره،  ليقوم  تدريب  اإىل  العقل  يحتاج 

الدور يحتاج هذا التدريب يف �سن مبكرة منذ الطفولة 

لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من 

اجلهد والتكرار. على �سبيل املثال: عندما يخلد اأحدنا 

اإذا ا�ستيقظ �سباحًا  اأغنية،فاإنه  اإىل النوم وعقله يكرر 

ف�سيجد نف�سه يكرر تلك الأغنية. بهذا فاإنه اإذا اأح�سن 

تدريب العقل الباطن ف�سوف يحل الكثري من امل�سكالت. 

قبل  عقولنا  يف  تدور  املعقدة  العمليات  من  الكثري  اإن 

اأو  قرارت  اأو  اأفكار  �سكل  �سواء يف  الواقع  اىل  خروجها 

كمغناطي�س  يعمل  الباطن  العقل  واإن  �سور.  اأو  تخيالت 

التخيل  يف  والرتكيز  الإن�سان،  فيه  يفكر  ما  كل  يجذب 

على اأمر ما ينعك�س على الطبيعة النف�سية لل�سخ�س. 

فلنح�سن تدريب عقولنا ملا فيه اخلري ... و�سدق من قال 

»العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم«

بقلم الدكتورة / مرË كلداري

ع†ضو بجمعية توعية ورعاية الأحداث

العقل الباطن مركز العواطف 
ومخزن الذكريات

كيف ندرب عقولنا على الخير؟

احلادة،  امل�سامري  من  جمموعة  على  ينام  من  وكذلك 

ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة ومن يدخل م�سمارًا من اأحد وجنتيه ليخرجه من اجلهة 

ال�ساحنات  ي�سحبون  اأو  الزجاج  ياأكلون  اأو من  الأخرى، 

عندنا  كان  �سخ�س  مثل  �سعرهم  بجدائل  اأو  باأ�سنانهم 

ي�سمى »�سم�سون«، كما اأن البع�س يطوي العجلة املعدنية. 

تدريب  حتت  يندرج  هوؤلء  به  يقوم  ما  باأن  يفيد  العلم 

عليها  يحر�سون  اأ�سرار  وهذه  الباطن،  العقل  عليها وتطويع  يحر�سون  اأ�سرار  وهذه  الباطن،  العقل  عليها وتطويع  يحر�سون  اأ�سرار  وهذه  الباطن،  العقل  وتطويع 

بهذا  وللقيام  بدوره،  ليقوم  تدريب  اإىل  العقل  بهذا يحتاج  وللقيام  بدوره،  ليقوم  تدريب  اإىل  العقل  بهذا يحتاج  وللقيام  بدوره،  ليقوم  تدريب  اإىل  العقل  بهذا يحتاج  وللقيام  بدوره،  ليقوم  تدريب  اإىل  العقل  يحتاج 

الدور يحتاج هذا التدريب يف �سن مبكرة منذ الطفولة 

لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من لل�سيطرة على العقل الباطن ،ويتطلب ذلك املزيد من 

اجلهد والتكرار. على �سبيل املثال: عندما يخلد اأحدنا اجلهد والتكرار. على �سبيل املثال: عندما يخلد اأحدنا اجلهد والتكرار. على �سبيل املثال: عندما يخلد اأحدنا 

اإذا ا�ستيقظ �سباحًا  اأغنية،فاإنه  اإىل النوم وعقله يكرر 

ف�سيجد نف�سه يكرر تلك الأغنية. بهذا فاإنه اإذا اأح�سن ف�سيجد نف�سه يكرر تلك الأغنية. بهذا فاإنه اإذا اأح�سن ف�سيجد نف�سه يكرر تلك الأغنية. بهذا فاإنه اإذا اأح�سن ف�سيجد نف�سه يكرر تلك الأغنية. بهذا فاإنه اإذا اأح�سن ف�سيجد نف�سه يكرر تلك الأغنية. بهذا فاإنه اإذا اأح�سن 

تدريب العقل الباطن ف�سوف يحل الكثري من امل�سكالت. 

قبل  عقولنا  يف  تدور  املعقدة  العمليات  من  الكثري  اإن 

اأو  قرارت  اأو  اأفكار  �سكل  �سواء يف  الواقع  اىل  خروجها 

كمغناطي�س  يعمل  الباطن  العقل  واإن  �سور.  اأو  تخيالت 

التخيل  يف  والرتكيز  الإن�سان،  فيه  يفكر  ما  كل  يجذب 

YياIO �لحد�ث

الوعي الجتماعي



بقلم الدكتورة / موزة العبار     ع†ضو بجمعية توعية ورعاية الأحداث

اإلمارات وطن للعدالة االجتماعية

moza100111@gmail.com

رمزًا عالميًا للمساعدات اإلنسانية 
ونموذجًا للتعايش والتسامح

Oر��شات

الوعي الجتماعي



متثل »العدالة الجتماعية« ركنًا اأ�سا�سيًا يف �سيا�سة 

دولة الإمارات العربية املتحدة الداخلية واخلارجية 

منذ ن�ساأتها، مما جعلها منوذجًا للتعاي�س والت�سامح 

على  والجتماعي  ال�سيا�سي  وال�ستقرار  والنفتاح 

امل�ستوى الداخلي، ورمزًا للعون وامل�ساعدة الإن�سانية 

على امل�ستوى اخلارجي.

يف  متقدمة  مراكز  الإمارات  دولة  وح�سدت 

على  ال�سابقة،  الأعوام  الإغاثة يف  وعمليات  العطاء 

تبنيها  عرب  وذلك  والدويل  الإقليمي  ال�سعيدين 

الروؤى ذات  واأ�س�س وا�سحة  ثوابت  نهجًا ينطلق من 

اأبعاد اإن�سانية واأخالقية، فامل�ساعدات التي قدمتها 

دولة الإمارات وتوا�سل تقدميها للعامل ت�ستهدف يف 

تواجه  التي  الإن�سانية،  التحديات  مواجهة  الأ�سا�س 

من  املختلفة  املناطق  يف  واملجتمعات  ال�سعوب 

العامل، بعيدًا عن اأي اعتبارات اأخرى.

يف  لالإن�سان  املحوري  املوقع  من  كله  هذا  وينطلق 

الب�سر  اأن  ترى  روؤية  وهي  العادلة،  التنموية  روؤيتها 

لالأ·،  والرثوة احلقيقية  التنمية  اأهم عنا�سر  هم 

والتي يجب احلفاظ عليها وتطويرها وتنميتها.

وكما هو معلوم، فاإن دولة الإمارات تعد من طالئع 

الدول العربية التي بادرت باإعداد اأول قانون خا�س 

»العدالة  وتعد  بالب�سر،  الجتار  جرائم  مبكافحة 

التعاي�س   Çمباد من  اأ�سا�سيًا   
ً
مبداأ الجتماعية« 

اأكرث من جمرد  ال�سلمي والت�سامح بني الأ·، وهي 

الوطني  ال�ستقرار  اأ�سا�س  فهي  اأخالقية،  �سرورة 

والزدهار العاملي.

وا�ستطاعت دولة الإمارات حتقيق ن�سبm عاملية غري 

م�سبوقة يف حتقيق مبادÇ »العدالة الجتماعية« بني 

مواطنيها واملقيمني على اأر�سها، بتوجيهات �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة 

مبنا�سبة  ل�سموه  كلمة  يف  اأكد  الذي  اهلل«  »حفظه 

اليوم الوطني الـ  41، »اأن العدل اأ�سا�س احلكم، واأن 

وحتقيق  الإن�سانية،  الكرامة  و�سون  القانون  �سيادة 

العدالة الجتماعية، وتوفري احلياة الكرمية دعامات 

للمجتمع وحقوق اأ�سا�سية يكفلها الد�ستور، ويحميها 

تر�سيخًا  ذلك  وياأتي  العادل«..  امل�ستقل  الق�ساء 

اآل  �سلطان  زايد بن  ال�سيخ  له  وقيم املغفور   Çملباد

نهيان، طيب اهلل ثراه..

»العدالة  مبو�سوع  دوليًا  الهتمام  ولتزايد 

العامة لالأ· املتحدة  الجتماعية« قررت اجلمعية 

تخ�سي�س يوم دويل للعدالة الجتماعية يحتفل فيه 

العامل �سنويًا، لدعم جهود املجتمع الدويل للق�ساء 

اإىل  اإ�سافة  الكاملة،  العدالة  وتعزيز  الفقر  على 

الجتماعي  والرفاه  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  حتقيق 

والعدالة الجتماعية وال�ستقرار للجميع.

ولقد حلت دولة الإمارات خالل عام 2014 يف املرتبة 

القانون«  »�سيادة  يف  عامليًا   27 والـ  اإقليميًا  الأوىل 

بح�سب تقرير م�سروع العدالة العاملي للعام 2014، 

وال�سابعة عامليًا يف جمال العدالة الجتماعية.

واأكد اخلبري الدويل الربوفي�سور جيفري دي �ساك�س، 

تعد  الإمارات  اأن  املتحدة،  الأ·  م�ست�ساري  كبري 

الجتماعية«  »العدالة  حتقيق  يف  منوذجية  دولة 

واأ�سار  البيئية،  وال�ستدامة  القت�سادي  والزدهار 

الإمارات  اأكادميية  يف  األقاها  ندوة  خالل  �ساك�س 

لالألفية  الإمنائية  الأهداف  وتناولت  الدبلوما�سية. 

الإمارات  اأن  اإىل  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق  واآفاق 

من بني الدول التي تتمتع باأعلى درجات الدبلوما�سية 

يف العامل، واأنها اأ�سبحت يف مقدمة الدول التي تقود 

توجيهات  بف�سل  العاملية  واملحادثات  املناق�سات 

قادتها.

الوعي الجتماعي



متيز مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية كعادته يف تنظيم املوؤمتر ال�سنوي احلادي والع�سرين 

حتت عنوان: »ال�سباب والتنمية«، واأكرث ما لفت انتباهي يف املوؤمتر لهذا العام م�ساركة وتفاعل ال�سباب مع 

جل�سات املوؤمتر، فكان لتعليقاتهم ومداخالتهم الأثر الكبري يف �سري اأعمال املوؤمتر. ففي اجلل�سة الأوىل، متت 

للثقافات  ال�سلبية  والتاأثريات  والهدام،  املتطرف  الفكر  ناحية  من  ال�سباب،  تواجه  التي  التحديات  مناق�سة 

اخلرباء  وذكر  �سفوفهم،  بني  تنت�سر  التي  البطالة  ظاهرة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب،  بها  يتاأثر  التي  الوافدة 

امل�ساركون اأن ال�سباب يواجهون حتديات كثرية، مثل: الهوية والنتماء، والت�سليل الإعالمي والثقايف، والبطالة، 

وهجرة العقول، واآفات التدخني واملخدرات.

اأر�ضيف الكاتب الدكتور/خليفة ال�ضويدي، رئي�ش جلنة الإبداع والبتكار بجمعية توعية ورعاية الأحداث

DrKAlsuwaidi@ :تويرت 
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التن�سئة  موؤ�س�سات  دور  الثانية،  اجلل�سة  تناولت 

العديد من  ال�سباب، من خالل  تنمية  الجتماعية يف 

التي  الأدوار  طبيعة  املتحدثون  تناول  حيث  املحاور، 

والتنمية  املعرفة  جمتمع  بناء  يف  اجلامعات،  تلعبها 

الوطنية يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

كما تطرقوا اإىل كيفية تفعيل دور املوؤ�س�سات الدينية 

ا�ستثمار  وكيفية  ال�سباب،  املعتدل بني  الفكر  ن�سر  يف 

الإعالم الرقمي وو�سائل التوا�سل الجتماعي يف توفري 

لل�سباب.  �ساملة  وثقافية  وفكرية  معلوماتية  تنمية 

التنمية،  يف  ال�سباب  دور  الثالثة  اجلل�سة  وعاجلت 

املتميزة  التجارب  بع�س  املنظمة  اللجنة  اختارت  ثم 

للتعامل مع ق�سايا ال�سباب من دولة الإمارات ومملكة 

البحرين.

ومع تقديري للتجارب املحلية اأو اخلليجية والعربية، 

املتوا�سع  وبراأيي  املاليزية.  التجربة  انتباهي  لفت 

هذه  من  ال�ستفادة  املنطقة  دول  يف  باإمكاننا  فاإّن 

دولة  فماليزيا  قرب،  عن  عليها  تعرفنا  لو  التجربة 

تربطنا بها الكثري من القوا�سم ؛فهي دولة اقت�سادية، 

ا�ستقت هويتها من مبادÇ الإ�سالم ال�سمحة، جنحت 

الأمة  منها  تعاين  التي  الق�سايا  من  الكثري  عالج  يف 

العربية. فقد جتاوزت اأزمة الفقر والبطالة والتطرف 

بكل مهنية، واأ�سبحت مدر�سة تتعلم منها اآ�سيا ال�سيء 

الكثري، ما اأعجبني يف جترية ماليزيا يف التعامل مع 

ق�سايا ال�سباب يكمن يف الدرا�سات ال�ستق�سائية التي 

مت اإجراوؤها للتعرف على م�ساكل ال�سباب والتحديات 

التي تواجههم، فماليزيا دولة �سابة يبلغ عدد ال�سباب 

فيها قرابة ع�سرة ماليني �ساب من اجلن�سني، ولفهم 

الدرا�سات  من  بالعديد  القيام  مت  ال�سباب  حتديات 

التي بينت اأهم اأربعة حتديات اأمامهم وهي التحديات 

والقيادة  بال�سيا�سة  الوعي  ت�سمل  التي  ال�سيا�سية 

والتفكري العاملي اإ�سافة للعالقات مع الدول الأخرى.

ال�ساملة  وتقلباته  بالقت�ساد  مرتبط  الثاين  التحدي 

امل�ستقبلي  العمل  �سوق  يتطلبها  التي  كاملهارات 

والتعامل مع ارتفاع تكلفة احلياة والفقر املنت�سر بني 

بع�س فئات ال�سباب.

اأما التحدي الثالث فقد ارتبط باحلياة �ساماًل التعليم 

و م�ساكل املجتمع وفهم الدين وحتديد الهوية الوطنية 

التحدي  والعقلية.  اجل�سدية  لل�سحة  اإ�سافة  لل�ساب 

الأخري هو التكنولوجيا، ومن عنوانه نحن نتحدث عن 

التحديات املرتبطة بو�سائط التوا�سل احلديثة. وبناًء 

خارطة  ر�سم  مت  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  هذه  على 

تنفيذها،  واملطلوب من احلكومة  لل�سباب،  امل�ستقبل 

ا�سرتاتيجيًا  هدفًا   12 ال�سرتاتيجية  هذه  ت�سمل 

ت�سمنت التطور الذاتي لل�سباب والعالقات الجتماعية 

اإ�سافة  وال�سيا�سة  والقت�ساد  والتعليم  وال�سحة 

امل�ستقبل.  يف  النجاح  باأ�سباب  مرتبطة  لأهداف 

تقي�س  موؤ�سرًا  بـ58  مربوطة  ال�سرتاتيجية  الأهداف 

مدى متكن احلكومة من حتقيق هذه الأهداف. ل �سك 

وبالإمكان  العربي،  العامل  تخدم  ماليزيا  جتربة  اأن 

ال�ستئنا�س بها.

من  العديد  ت�سمن  بيان  �سدر  املوؤمتر  ختام  يف 

يف  دورهم  وتفعيل  ال�سباب  متكني  ب�ساأن  التو�سيات 

العربي  لل�سباب  دائم  منتدى  اإن�ساء  اأهمها  التنمية، 

والتنمية، على اأن يكون مقره مركز الإمارات للدرا�سات 

ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرتاتيجية،  والبحوث 

التنويري  اخلطاب  وتبني  املعرفة  وتوظيف  اكت�ساب 

وت�سجيعها،  بالكفاءات  والرتقاء  ال�سمحة،  والو�سطية 

وتطوير جودة تدري�س العلوم، ودمج ال�سباب يف قنوات 

مبثل  واجتماعيًا،  �سيا�سيًا  والبناءة  الهادفة  املواطنة 

هذه التو�سيات تتحقق تنمية ال�سباب.

مø �لأرTشي∞
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�أ�ش�س تربوية

العالقة الجدلية
بين الحرية والقانون 

بقلم:الدكتور حمود العفاري

نائب مدير مكتب ثقافة احرتام القانون – وزارة الداخلية

هل احلرية تناق�س القانون بحيث ل ميكن لالإن�سان اأن ميار�س حريته التي ولدت معه كحق طبيعي اإن�ساين اإل اإذا 

قفز فوق القوانني التي تر�سم له منهجًا حمددًا وت�سع ل�سلوكه اإ�سارات حتذيرية جتربه على اتباع الطريق التي يراها 

القانون الأ�سلم والأكرث اأمنًا لأفراد املجتمع الذي ينظم �سلوكه؟

قد يبدو الأمر للوهلة الأوىل تناق�سًا �سارخًا بني مفهومني ل ميكن لأحدهما اأن ي�ستوعب الآخر، اإل اإذا قفز فوق 

حواجزه التي ر�سمها لنف�سه، فال ميكن للحرية اأن ت�ستوعب القانون ول ميكن للقانون اأن يتفهم معنى احلرية، لكن 

املفكرين الذين در�سوا طبيعة الإن�سان عرب التاريخ ومن ثم جتاوزوه ليحللوا طبيعة املجتمع الذي كونه هذا الإن�سان 

حاولوا التوفيق بني اأمرين ل زلنا يف كثري من الأحيان ن�سعر ب�سراع خفي يدور حتت ال�سطح بني حروف كلماته .

يف كتابه ال�سهري »العقد الجتماعي« قدم جان جاك رو�سو حاًل لهذا اللغز التاريخي، وهو احلل الذي اأر�سى ب�سكل 

الوعي الجتماعي



كبري نزوعنا الفطري نحو احلرية وجعلنا منتثل بقناعة 

يولد حرًا  »الإن�سان  باأن  رو�سو  اأقر  لقد  القانون،  لأحكام 

» وهذا اأمر يثلج ال�سدور حيث ل ميكن لنا اإل اأن نظهر 

ينكر هذا  اأن  لكل من يحاول  الكامل  امتعا�سنا ورف�سنا 

الإن�سان حلظة ولدته،  الذي يرافق  الإن�سان  احلق، وهو 

لكن احلقيقة مل تنتِه بعد، فهناك ن�سف اآخر قد ل يعجب 

البع�س الذين ينادون باحلرية التي ل حتدها حدود، ول 

اأن الإن�سان عرب  اأكد رو�سو  تر�سم لنف�سها �سوابط، فقد 

التاريخ قد تنازل عن حريته الطبيعية لالآخرين من اأجل 

احلفاظ على حريته نف�سها.

على  احلفاظ  اأجل  من  كان  احلرية  عن  التنازل  اإن 

احلرية، فال ميكن يل كفرد يف جمتمع مدين اأن اأمار�س 

ممار�سة  تبعات  احتمل  اأن  دون  كامل  ب�سكل  حريتي 

تتخطى  قد  والتي  اأي�سًا،  الكاملة  حلرياتهم  الآخرين 

واأنا�سل  اأنادي  التي  حريتي  نطاق  اإىل  وت�سل  احلدود 

رفعت  املع�سلة،  هذه  حل  اأجل  ومن  حمايتها،  اأجل  من 

املجتمعات املتح�سرة �سعار »تنتهي حريتك عندما تبداأ 

حرية الآخرين« بحيث ر�سمت احلدود وو�سعت ال�سوابط 

القانوين  احلقل  حدود  يف  حريته  ميار�س  لكي  فرد  لكل 

الذي ر�سمته له الت�سريعات املكتوبة وغري املكتوبة.

من  الذات  بهذه  يتعلق  ما  ولكل  لذاته  الإن�سان  حب  اإن 

قد  التفكري،  وحرية  الت�سرف  حرية  اإىل  التعبري  حرية 

حدود  ر�سم  اأو  احلرية  تقييد  فكرة  مع  متعار�سًا  يبدو 

ملمار�ستها، لكن جتاوز حدود التفكري ال�سطحي والذهاب 

باأن  الميان  اإىل  يدفعنا  بقليل  اأعمق  نحو  اإىل  بفكرنا 

تنازيل عن جزء من حريتي ل�سالح الإدارة العامة التي 

متثل املجتمع املدين الذي اأعي�س فيه �سيكون هو ال�سامن 

الأكرب ملمار�ستي للجزء املتبقي من حريتي ب�سكل اآمن، 

ويف ظل حماية را�سخة لل�سلطة العليا التي قمت بت�سليم 

جزء من حريتي ل�ساحلها، حتى تقوم بحمايتي وحماية 

احلقل الذي اأمار�س فيه حريتي، فال ت�سمح يل بالتعدي 

ول  حريتهم،  فيها  ميار�سون  التي  الآخرين  حقول  على 

ت�سمح لهوؤلء الآخرين بامل�سا�س باأي حد من حدود حقلي 

وا�ستمتع مبمار�سة حرية  داخله  اأحتمي  الذي  ال�سخ�سي 

مقننة، قد تكون حمدودة ومنتق�سة ب�سكل جزئي لكنها 

اآمنه وحممية يف ظل القانون، الذي قد يعد غيابه �سببًا 

ل�ستعادة حريتي الطبيعية الكاملة لكنها حرية خطرية، 

الآخرين  ملمار�سة  كاماًل  ثمنًا  حياتي  اأدفع  جتعلني  قد 

قانون  عنها  غاب  لكن  بنظرهم  اأي�سًا  كاملة  حلرية 

احتميت  الذي  حقلي  وحدود  حرمة  انتهاك  من  مينعهم 

اآمنة  ولكنها  كاملة،  وغري  حمدودة  حرية  لأمار�س  فيه 

حتت مظلة القانون.



بقلم:عائ�ضة عبدالنور اجلناحي

التسول العاطفي 

»اأحببتك .. وكاأنك اآخر اأحّبتي على وجه الأر�س وعّذبتني .. وكاأين اآخر اأعدائك على وجه الأر�س« – �سهرزاد. 

احلياة فيها الكثري من الأمور التي يجب اأن نكون قادرين على التمييز بينها عند اتخاذ القرارات امل�سريية، 

ففي كتاب »اأ�سرار للنجاح وال�سالم الداخلي« للدكتور واين، ي�سرح مدى اأهمية اأن يكون لدى الإن�سان اطالع تام 

على اأغلب الأمور احلياتية من غري التعلق املفر• باأي منها. فحني يزداد احلب والتعلق ينحرف ال�سخ�س عن 

امل�سار ال�سحيح، ويبداأ بتغيري اأحالمه لإر�ساء غريه، من اأجل الوهم اللذيذ الذي يظنه البع�س حبًا.

فبع�س الأ�سخا�س لديهم اأهداف موغلة يف الغمو�س، وقدرتهم جبارة يف �سف الكلمات باأ�سلوب م�سوق يبث يف 

الطرف الآخر روح الأمان والهتمام حتى يوقعه يف الهاوية، فرتمى املبادÇ والأولويات عر�س احلائط. فاحلب 

الذي ل يكون يف اهلل له �سكرات يقع فيها البع�س، ول يفيق منها اإل حني يتخل�س قلبه من بع�س ما نال، ولذلك 

ل ت�ستطيع الأغلبية اكت�ساف ال�سعف اأو الأخطاء حني يكون ال�سخ�س يف خ�سم تلك احلالة، ول يدرك اأنه بهذا 

احلب املوهوم بداأ يفقد نف�سه �سيئًا ف�سيئًا.

بعد الإبحار يف حميط التعلق العاطفي، تبداأ عوا�سف ت�سول العاطفة باإظهار ال�سعف والتودد ل�سخ�س حتبه 

ب�سور خمتلفة ومتنوعة. وما يزيد مرارة الت�سول هو اأن نتائجه يف اأغلب الأحوال غري مر�سية، ملا لها من تاأثري 

�سلبي يف ردود الأفعال اأو انتظار النتائج املرجوة لفرتة طويلة اأكرث من احلد املعقول.

اإن العاطفة التي ل �سمو فيها كهذه مدمرة، فبدايتها لذة واأو�سطها قلق ونهايتها م�سكالت و�سياع. والعاطفة 

والوقت،  العمر  �سياع  اإىل  يوؤدي  الذي  املهني  الت�سول  نحو  تنجرف  جتعلك  ولن  اأبدًا،  وهمًا  لي�ست  ال�سادقة 

يف  العربية   Úباللغت كاتبة  الإمارات.  يف  املبكرة  الطفولة  جمال  يف  عاملية  قائدة   

�ضحيفة البيان وجملة كن �ضديقي وعاملي اخلا�ضة بوزارة ال�ضوؤون الجتماعية وباللغة 

sailemagazine . ayesha.aljanahi@gmail.com النكليزية يف جملة

مدونة �أفµار

موت من نوع آخر
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وذلك  مريع،  عاطفي  باإنهاك  معه  فت�سعر 

حتبه،  من  فقد  من  امل�ستمر  اخلوف  ب�سبب 

مبادئك  فيه  تخالف  غريب  تناق�س  يف  وتعي�س 

وما توؤمن به، متامًا كاملدمن الذي يعلم اأن يف 

لتوهمه  عليها  ي�ستمر  لكنه  هالكه،  املخدرات 

اأنه لن ي�ستطيع اأن يعي�س مبناأى عنها. ولكن لو 

اأن يتخل�س من هذا التفكري اخلاطئ،  ا�ستطاع 

ل�ستطاع عي�س حياة اأجمل واآخرة اأكمل.

هناك قلوب تبحر يف حميط احلب من غري اأن تتوانى حلظة عن التعرث 

من  »احتلتني  الزائف:  احلب  مدمني  اأحد  يقول  كما  فهي  احلياة،  مبطبات 

ال�سفة اإىل ال�سفة، فكيف ل اأنزع كربيائي واأذل نف�سي لرت�سى«.

يخلقنا  مل  اهلل  اأن  اأجزم  هنا  واأنا  احلب«،  يف  كرامة  »ل  عبارة  ترديد  ويكرث 

لÔ�سى بالذل ل�سواه، وياأمرنا باأن يكون خ�سوعنا التام للوالدين، فمهما فعلنا 

وذلك  مريع،  عاطفي  باإنهاك  معه  فت�سعر 

حتبه،  من  فقد  من  امل�ستمر  اخلوف  ب�سبب 

مبادئك  فيه  تخالف  غريب  تناق�س  يف  وتعي�س 

وما توؤمن به، متامًا كاملدمن الذي يعلم اأن يف 

لتوهمه  عليها  ي�ستمر  لكنه  هالكه،  املخدرات 

اأنه لن ي�ستطيع اأن يعي�س مبناأى عنها. ولكن لو 

اأن يتخل�س من هذا التفكري اخلاطئ،  ا�ستطاع 

ل�ستطاع عي�س حياة اأجمل واآخرة اأكمل.

هناك قلوب تبحر يف حميط احلب من غري اأن تتوانى حلظة عن التعرث 

من  »احتلتني  الزائف:  احلب  مدمني  اأحد  يقول  كما  فهي  احلياة،  مبطبات 

ال�سفة اإىل ال�سفة، فكيف ل اأنزع كربيائي واأذل نف�سي لرت�سى«.

يخلقنا  مل  اهلل  اأن  اأجزم  هنا  واأنا  احلب«،  يف  كرامة  »ل  عبارة  ترديد  ويكرث 

فعلوه  ب�سيطًا مما  ولو جزءًا  نوفيهم  اأن  ن�ستطيع  فلن 

لِّ  tَلُهَما َجَناَح الذ rِف�س rمن اجلنا، قال اهلل تعاىل: )َواخ

ِغريًا(  �سَ َيايِن  َربَّ َكَما  ُهَما  rَحم rار بِّ  رَّ َوُقل  َمِة  rح الرَّ ِمَن 

)الإ�سراء: 24(.

يف العالقات العاطفية الدافئة التي تربطنا مبن حولنا 

من الأ�سحاب اأو الأزواج، جند البع�س يت�سول احلب 

يف كثري من الأمور احلياتية، ظنًا منه اأن احلياة بال 

الت�سول العاطفي موت  باأن   mعاطفة موت، غري مدرك

اآخر.

من  ذلياًل  الإن�سان  يكون  اأن  ي�ستحق  ما  هناك  لي�س 

الدنيا  يف  م�ستمرة  خ�سارة  النهاية  يف  فهي  اأجله، 

َعِن  لَِّني  �سَ
َ
اأ  rَلَقد( تعاىل:  قوله  بتمعن  اقراأ  والآخرة. 

إِن�َساِن َخُذوًل(  rَطاُن ِلال rي َد اإِذr َجاءيِن َوَكاَن ال�سَّ rِر َبع rك الذِّ

)الفرقان: 29(.

حبًا،  يعد  ل  الأعظم  احلبيب  عن  يلهي  الذي  احلب 

اهلل،  اإىل  اإل  اأيديكم  متدوا  فال  كاذب،  وهم  ولكنه 

اأ�سلوبك  اأبدًا.  فارغة  تعود  لن  باأنها  ثقة  على  وكونوا 

كل  يف  متزنًا  يكون  اأن  ينبغي  م�ساعرك  اإظهار  يف 

تعامالتك، بال ت�سول اأو تذلل لأحد مهما كان.

اأكرث  يجعلك  فذلك  الآخرين،  من  احلب  تت�سول  ل 

يليق بك،  الذي ل  والكالم اجلارح  عر�سة لالإهانات 

�ستخو�س  لأنك  الآخرين،  لإر�ساء  ذاتك  ُتهن  ول 

جتربة مريرة ومنهكة. كل اإن�سان يحتاج اإىل م�ساحته 

الآخرين  وجترب  امل�ساحة  هذه  تتجاوز  فال  اخلا�سة، 

على الفرار. كن على يقني باأنك اإن مل تقّدر ذاتك فلن 

يقدرها اأحد، واإن رخ�ستها لتك�سب احلب والهتمام 

ف�سُتباع بال �سك باأرخ�س الأثمان، وما اأ�سدق ال�ساعر 

حني قال:

على   rُرم rتك لن  َك  َوَحقِّ ُها  rَهنت
َ
اأ لو  �سي،اإِنّني  rَنف ِرُم  rك

ُ
واأ  

اأحدm بعدي

الوعي الجتماعي



يف  �سيوعًا  اأكرث  الطالق«،  »�ساأطلب  عبارة  كانت  رمبا 

هذه الأيام، لدى فتياتنا من عبارة »اأريد تكوين اأ�سرة«، 

الأمر  يتعلق  عندما  الع�سر  �سفة  هو  ال�ست�سالم  لأن 

اإذا  ال�سدمة  حدود  عند  املراأة  تقف  الآخر.  بالطرف 

مل يعجبها �سيء اأو اأكرث من ت�سرفات ال�سريك، وتعتربه 

امل�سوؤول الأول والأخري عن �سياع حلمها الوردي، وانهيار 

تقدي�سها للعالقة الزوجية. 

ون�سمع كثريًا مبفردات خمتلفة وانتقادات لذعة للجن�س 

الأيام،  هذه  يف  كثريًا  خ�سنًا  يعد  مل  اأنه  مع  الأخ�سن، 

النتقادات  تنهال  بزوجته.  الأمر  يتعلق  عندما  ل�سيما 

�سيكون  اأو  كان  من  كل  على  اجلميالت  غ�سب  وي�سب 

رجاًل، فال ي�سلم منها طفل يف الثالثة اأو اخلام�سة ي�سمع 

عند ارتكابه لنزوة طفولية �سيئًا مثل »لن تكون اأف�سل من 

اأبيك، كلكم كذلك«..!

زوجها  لإن�سانية  تقدير  يرتجمه  املراأة  ن�سج  اإن 

واحرتامها له حتى واإن مل تقبل �سلوكه. فمهاًل �سيداتي 

اإل الك�سف عن  اأ�سهل من �سناعة رجل،  اآن�ساتي، فلي�س 

كنوز روحه وا�سطياد جواهرها.

لي�س بالغ�سب، ول بالتعميم ول بال�ست�سالم ملا يبث من 

بال�سرب  بل  وت�سعد،  وت�سمد  الأ�سر  تقوم  خاوية،  اأفكار 

والتكيف، وبالت�سامح واملهادنة وبامل�ساركة. اإن امل�ساركة 

والعرتاف  بامل�سوؤولية  والإح�سا�س  والهم  الفرح  يف 

لتتاأقلم  وتطويرها  الذات  تقييم  يف  امل�ساركة  باخلطاأ، 

مع ما يجلب للحياة ال�ستقرار والر�سا، وكل ذلك مينح 

م�ساحة اأكرب لل�سالم الأ�سري واملحبة واملودة.

اإذا مل يكن �سريكك كما كنِت تريدين وحتلمني، فاجعليه 

واأكرثها  ُت�سرتى،  ول  جمانية  القلوب  فمفاتيح  كذلك، 

و�سلوكه.  وخلقه  قلبه  مفتاح  الرجل،  مفاتيح  �سال�سة 

اإذا ما ُوجدت لديك عزمية واإرادة حقيقية لبناء الرجل 

الزهور  باقات  اإل  وجهك  يف  جتدي  فلن  حتبني،  الذي 

واأطواق اليا�سمني.

باأهمية  بوعيها  كاماًل  ارتباطًا  يرتبط  املراأة  ن�سج  اإن 

حياته،  يف  ودورها  حياتها  يف  ودوره  الآخر،  الن�سف 

كل  ينظر  اأن  تقت�سي  واحلكمة  احلكمة،  يولد  والوعي 

طرف اإىل ما ينق�سه، كاأن ي�ستغل باإ�سالح نف�سه قبل اأن 

يكيل التهم للطرف الآخر، واأن يالحظ مكامن التق�سري 

يف نف�سه ويف �سلوكه مع الطرف الآخر، ويقدر بدقة ما 

وُيعمل  مو�سدة  له  تبدو  التي  �سريكه  اأبواب  لفتح  قدمه 

عقله وروحه لردم الفجوات ومد اجل�سور.

ويرتجم ن�سج املراأة تقديرًا لإن�سانية زوجها واحرتامها 

له حتى ولو مل تقبل �سلوكه، ويتمثل يف رقي تعاطيها مع 

عرثات احلياة ،مع تق�سري قد ل يكون ملتفتًا له، مع خطاأ 

اإن  لي�س م�سوؤوًل عنه.  يتعمده، مع جهل مبا ير�سيها  مل 

ذكاء وحكمة املراأة يك�سفه قدرتها على ا�ستخدام جميع 

مفاتيح الرجل التي ل ت�سرتى، بل حت�سل عليها ب�سهولة 

بالّلباقة واخلفة والدماثة.

بقلم: �ضعادة خالد الكمده

مدير عام هيئة تنمية املجتمع 
@KhaledAlKamda

باأقالمهم

اكتشفي زوجك بالعقل والحكمة 
استراتيجية الحصول على مفتاح 

قلب الرجل!

الوعي الجتماعي



هذه هي الإمارات دولة التطور والإبداع والبتكار الدائم، 

والتي اأ�سبحت منوذجًا ُيحتذى به يف التميز والرقي. ففي 

كل عام موعدنا مع مبادرة �سنوية مميزة تطلقها القيادة 

الر�سيدة، ومن عام البتكار اإىل عام القراءة، بناء على 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإعالن 

للقراءة.  عامًا   2016 عام  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س 

ال�سمو  �ساحب  عقد  �سموه،  توجيهات  لتنفيذ  ومتابعة 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، »خلوة املائة« 

التي ت�سم اأهم مائة �سخ�سية وطنية معنية بعام القراءة، 

وذلك لو�سع اإطار عام، ومناق�سة مبادرات وطنية دائمة 

لرت�سيخ القراءة عادة جمتمعية دائمة يف الدولة.

بداية  هو  القراءة  عام  »اأن  املائة:  خلوة  يف  �سموه  واأكد 

 mواع  Çقار لتن�سئة جيل  الإمارات  دائم يف جمتمع  لتغيري 

جديدة  مرحلة  لقيادة  وم�ستعد  حوله،  من  بالتطورات 

يحتاجها  التي  الأوىل  املهارة  وهي  بلده،  التنمية يف  من 

اأبناوؤنا، واحلكومة وظيفتها لي�س فقط تقدمي اخلدمات، 

بل بناء العقول واملهارات، واملرحلة املقبلة من التنمية 

�سغف  يتمّلكه   Çقار مثقف  جليل  حتتاج  الإمارات  يف 

القراءة  نريد  التعلم.  وعمق  ال�ستطالع  وحب  الف�سول 

مرافقنا  كل  ويف  وبيت،  ومكتب  ودائرة  مدر�سة  كل  يف 

وحدائقنا و�سوارعنا، والبداية من هنا من خلوة املائة«.

وم�سوؤولني  وزراء  من  القيادة  جتتمع  اأن  اأجمل  ما 

الهادفة  والربامج  اخلطط  و�سع  ملناق�سة  وخمت�سني 

تغطي  وبحيث  امل�ستويات،  اأعلى  وفق  املبادرة  لإطالق 

التي  املبادرات  اأف�سل  ومن  املجتمع.  �سرائح  خمتلف 

اجلهات  ملوظفي  ذكية  مكتبة  اإن�ساء  مناق�ستها  متت 

من  هائاًل  عددًا  توفر  واملحلية،  الحتادية  احلكومية 

املحتوى  ذات  الإلكرتونية  واملقالت  والكتب  امل�ستندات 

وميكن  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  والفعال،  املتميز 

املن�سة  هذه  اإىل  الدخول  احلكومة  موظفي  جلميع 

وتبني  فيها،  من�سور  هو  ما  يف  الآراء  وكتابة  التفاعلية 

مبادرة كتاب يف دقائق، الهادفة اإىل توفري ملخ�سات عن 

ومرئية  ن�سية  بطريقة  الإعالم  و�سائل  تعر�سها  الكتب 

ال�سنوي،  املدر�سي  القراءة  مهرجان  واإطالق  و�سمعية، 

ويكون  عمل،  وور�س  وم�سابقات  جوائز  يت�سمن  الذي 

�سعار  يكون  اأن  واأقرتح  �سنة،  و�سعار حمدد كل  له هدف 

اأف�سل  تكرمي  خالله  ويتم  تقراأ«،  »الإمارات   2016 عام 

معار�س  وتنظيم   ،Çقار واأف�سل  معلم،  واأف�سل  مدر�سة، 

كتب م�سغرة يف املدار�س وغريها.

متعة  فهو  باب«  كل  مفتاح  »الكتاب  ماقالوا  اأ�سدق  وما 

جزء  وتخ�سي�س   .. ين�سب  ل  الذي  وغذاوؤه  العقل 

الفرد  على  بالفائدة  يعود  للقراءة  اليومي  الوقت  من 

للمجتمع،  العام  الن�سيج  من  جزء  فالثقافة  واملجتمع، 

فمن خالل الكتاب نرى العامل ونتعرف على احل�سارات، 

ون�سافر معه عرب الزمان واملكان يف رحالت ممتعة نرثي 

بها عقولنا واأرواحنا مبا هو مفيد لذاتنا وجمتمعنا، فخري 

�سديق يف الزمان كتاب.

بقلم: مرË النعيمي

كاتبة اإماراتية، م�ضت�ضارة اإعالمية 
@m.noaimi@alroeya.com

باأقالمهم

100 مبادرة للقراءة

الوعي الجتماعي



�سغُفها  املغني  عبيد  اأحمد  فاطمة  الأ�ستاذة  عن  عرف 

فهي  الوطن،  وخدمة  بالتطوع  واهتمامُها  بالرتاث 

متحف  ولديها  الإماراتي،  الرتاث  يف  وباحثة  خبرية 

من  يعد  الذي  بخورفكان،  الكائن  منزلها  يف  تراثي 

اأكرب متاحف الرتاث اخلا�سة على م�ستوى الدولة، كما 

بالفجرية،  الأحداث  ورعاية  توعية  جمعية  فرع  اأ�س�ست 

تزيد عن  وعملت مبن�سب مدير وممثلة اجلمعية ملدة 

واملتطوعات«.  املتطوعني  »عميدة  بـ  لقبت  �سنة،   12

عرفانًا بجهودها يف جمال التطوع وخدمة املجتمع، فقد 

ح�سدت اأكرث من 500 �سهادة تقدير وتكرمي.

ورعاية  توعية  جلمعية  ان†ضمامك  عن  حدثينا 

الأحداث?

بها  وعملت  لها،  الثانية  الدورة  يف  للجمعية  ان�سممت 

لفرتة طويلة، وبعدها ان�سممت ملجل�س الإدارة، ويف هذا 

العام وبعد اأن اأمتمت 12 �سنة، قررت ترك من�سبي لفتح 

املجال لغريي لالن�سمام، حيث اأعُترب اأول ع�سوة تن�سم 

للجمعية يف املنطقة ال�سرقية.

ها للجمعية ? pما هي اأبرز الإ‚ازات التي قدمت

ومع  الإدارة  جمل�س  يف  بع�سنا  مع  بيد  يدًا  نعمل  نحن 

لأفراد  الكثري  وقدمنا  العمومية،  اجلمعية  اأع�ساء 

املجتمع، خا�سة يف جانب احلمالت التوعوية التي تقوم 

اأ�سهرها،  من  وكان  عدة،  جمالت  ويف  اجلمعية،  بها 

للمخدرات«،  »ل  و  الهابطة«  للف�سائيات  »ل  حملة 

اإن�ساء فرع للجمعية  اأهم اإجنازاتي كان  وغريها.. ومن 

من  كبرية  فئة  يخدم  الذي  الفرع  وهو  الفجرية،  يف 

اإمارتَي  من  ال�سرقية  املنطقة  يف  واملواطنني  ال�سباب 

ال�سارقة والفجرية.

ملاذا قررت التقاعد?

توجهت  التقاعد  فبعد  احلياة،  بهذه  ا�ستمتع  اأن  اأردت 

اأعمل  وحاليًا  الن�ساطات،  خمتلف  يف  التطوعي  للعمل 

فاطمة أحمد عبيد المغني

عميدة المتطوعين وصاحبة أكبر متحف تراثي 

Oشية �لعدüîشT
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العادات  حول  املدار�س  لطلبة  حما�سرات  تقدمي  على 

والتقاليد، لأنقل جتربتي وخربتي للجيل املعا�سر.

يف  واملتطوعات  املتطوعني  »عميدة  لقب  عليِك  اأطلقوا 

دولة الإمارات« ماذا يعني ذلك لِك؟

متطوعة  كوين  وفخورة  كثريًا،  ي�سعدين  اللقب  هذا 

اإماراتية اأخدم وطني، واأدعو هنا جميع املواطنني للعمل 

التطوعي لرد جميل وطننا الغايل.

حفًا  oمت pاأن�ضاأت pاهتمام كبري بالرتاث، حتى اأنك pلديك

تراثيًا داخل منزلك، حدثينا عنه?

التي  دولتي  نهج  من  نابع  الرتاثية  باملقتنيات  اهتمامي 

حتتفي بالرتاث وت�سخر كل اجلهود يف �سبيل املحافظة 

اجلديدة،  الأجيال  �سفوف  بني  ن�سره  على  والعمل  عليه 

وفاة  فقبل  جميلة،  لق�سة  تعود  املتحف  اإن�ساء  وبداية 

جدي »رحمة اهلل عليه« اأهداين بندقية قدمية تعود للعام 

البدقية  تهدى  العرب  عند  العادة  جترى  وكما   ،1970

بهذه  احتفاظي  اأ�سباب  عن  والدي  �ساألني  لذلك  للولد، 

اأرغب بالحتفاظ بهذه الأمانة  باأين  له  البندقية، فقلت 

الغالية، وعندما تزوجت كان لدى اأهل زوجي �سرير نوم 

�سعرت  ولكني  منه،  التخل�س  يريدون  وكانوا  قدمي جدًا 

يرمى يف  اأن  ورف�ست  تراثنا  ال�سرير جزء من  باأن هذا 

جدي.  بندقية  جانب  اإىل  به  واحتفظت  النفايات  مكب 

ومع  القدمية،  الرتاثية  القطع  بتجميع  بداأت  هنا  ومن 

مرور الوقت عرف النا�س هوايتي يف جمع القطع الأثرية 

القدمية وبدوؤوا يهدونني كل ما لديهم من اأ�سياء قدمية 

ل يحتاجون اإليها، ومنها ان�ساأت متحفًا تراثيًا من داخل 

منزيل الكائن يف منطقة خورفكان. وي�سم املتحف الآن 

حوايل 3000 قطعة اأثرية تراثية اأعتز بها كثريًا.

ماذا عن اإقبال الزوار على زيارة املتحف?

ياأتي  حيث  كبرية،  جماهريية  قاعدة  لدي  هلل  احلمد 

ف�ساًل عن  واملدار�س  املتحف طالب اجلامعات  لزيارة 

الأجانب الذين ياأتون للتعرف على تاريخ دولة الإمارات، 

عرب هذه املقتنيات الرتاثية العتيقة.

التي  والتحديات  املخاطر  اأبرز  هي  ما  براأيك، 

تواجه الأحداث يف الوقت احلايل?

قيمنا  على  توؤثر  الجتماعي  التوا�سل  قنوات  اأن  اأرى 

ل�سيما  ال�سباب،  على  وخا�سة  �سلبيًا  تاأثريًا  الجتماعية 

من ناحية طم�س وت�سويه العادات والتقاليد.

...Üر�ضالة توجهينها لأولياء الأمور وال�ضبا

لأولياء الأمور اأوجه ر�سالة خا�سة لهم ب�سرورة اأن يدركوا 

اأن الرتبية والأمومة اأمانة يف اأعناقهم، لذلك عليهم اأن 

يتقوا اهلل باأنف�سهم ويف اأداء الأمانه، اأما الأبناء فعليهم 

اأن يجعلوا من اأ�سرتهم قدوة، واأن يجعلوا خدمة الوطن 

تكمل  والدين  والوطن  فبالأ�سرة  الأ�سمى،  الهدف  هي 

احلياة الإيجابية ال�سويه.

الوعي الجتماعي

الوعي الجتماعي
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ال�ضوؤال: 

كيف ت�سبح �سديقًا لبنك املراهق؟

:Üاجلوا

فهم •  العمرية،  مراحلهم  خمتلف  يف  وحبنا واهتمامنا  رعايتنا  اإىل  الأبناء  يحتاج 

و  اجل�سدي  احتياجهم  بحكم  اإلينا،  يكون  ما  اأقرب  يكونون  �سن الطفولة املبكرة  يف 

بحثهم  من  وبالرغم  املراهقة  مرحلة  يف  عنا  يبتعدون  ما  �سرعان  لكنهم  و  العاطفي، 

اإىل رعايتنا و م�ساندتنا، ولكن علينا تقدمي  اأنهم يحتاجون  اإل  الفطري عن ال�ستقاللية، 

هذا احلب وامل�ساندة بطريقة خمتلفة يف هذه املرحلة، كاأن نحرتم بحثهم عن ال�ستقاللية، 

الكثري من الآباء يفقدون قدرتهم على  اأن  املوؤ�سف  ولكن  بهم.  توازن عالقتنا  واأن نحفظ 

التعامل مع اأبنائهم يف هذه ال�سن، مما يجعلهم اأكرث بعدًا عنهم، فيواجهون احلياة ب�سكل 

م�ستقل مع اأنهم غري موؤهلني بعد لذلك.

 åبحي التقرÜ من ابنك املراهق  فيما يلي بع†ش الن�ضائح التي ت�ضاعدك يف 

تكون �ضديقًا له:

بنجاح •  واجتيازها  اأبناوؤنا،  بها  مير  التي  العمرية  املراحل  اأ�سعب  من  هي  املراهقة  فرتة 

ي�سكل عالمة فارقة فى تكوين �سخ�سياتهم بل وحياتهم ب�سفة عامة؛ وتلك م�سوؤولية عظمى 

تقع على عاتق الوالدين يف املقام الأول.

�سداقة •  ليكّون  الكايف  الوقت  الأب  يجد  ل  عادًة  تنتهي،  ل  التي  احلياة  مل�سوؤوليات  ونظرًا 

قوية مع اأبنائه. ولتفادي هذا الأمر، عليك مراعاة بع�س النقا• التي ت�ساعدك على تقوية 

عالقتك مع اأبنائك لت�سبح �سديقًا لهم يحبونه ويقدرون م�ساعره قبل اأن تكون اأبًا يهابونه. 

” اإعدادها بت�ضرف

زاوية يحررها امل�ضت�ضار الأ�ضري: الأ�ضتاذ جمال في�ضل الطويل

امل�ضرف على خدمة اخل§ ال�ضاخن بجمعية توعية ورعاية الأحداث
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وهذه الن�سائح تتمثل يف النقا• التايل:

يبداأ تعاملنا ال�سحيح مع اأبنائنا يف �سن املراهقة حني • 

خمتلفة  عمرية  مرحلة  يف  الأن  باأنهم  مقتنعني  نكون 

لأن  بحاجة  اأننا  يعني  مما  ميزاتها،  و  خ�سائ�سها  لها 

نغري اأ�سلوبنا يف التعامل معهم، واأن ل نتوقع منهم ردود 

الأفعال ذاتها عندما كانوا يف املرحلة العمرية ال�سابقة.

من •  ال�ستماع  يكون  قد  و  جيد،  ب�سكل  لهم  ال�ستماع 

متطلبات املرحلة ال�سابقة من العمر اأي�سًا، ولكن الهدف 

اأ�سغر �سنًا، كنا ن�ستمع لهم  خمتلف، فهم عندما كانوا 

من اأجل تنمية اأ�سلوبهم يف احلوار، وت�سجيعهم للتعبري 

ن�ستمع  نحن  املراهقة  مرحلة  يف  بينما  ذاتهم،  عن 

اجلديدة،  وهويتهم  �سخ�سيتهم  عن  للتعبري  اإليهم 

وناأخذ كالمهم على حممل اجلد، كما ميكننا بال�ستماع 

اأو ا�سطراب ج�سدي  اأي م�سكلة  اكت�ساف وجود  الواعي 

اأو عاطفي، وخ�سو�سا اأن هذه املرحلة تت�سم بكثري من 

التغريات التي توؤثر على حياة املراهق.

افتح لبنك املراهق باب التجربة و اخلطاأ، يف احلدود • 

للتجربة  مييل  فهو  حياته،  على  توؤثر  اأو  توؤذيه  ل  التي 

ابنك  من  مقربة  على  تكون  اأن  عليك  لذلك  فقط.. 

يبني  لأن  بحاجة  الآن  فهو  املنا�سب،  الوقت  لتحميه يف 

خرباته من جتربته ال�سخ�سية، ومل يعد يتقبل خال�سة 

جتاربك كبديل عن اخلربة التي يكت�سبها بنف�سه.

امل�سوؤولية، •  ابنك  ليتعلم  املنا�سب  الوقت  هي  املراهقة 

ول ت�سفق عليه من ذلك، فقد يكون توكيله ببع�س املهام 

فهو  له،  �سعادة  م�سدر  عنها  املبا�سرة  م�سوؤوليته  و 

بذلك يثبت �سخ�سيته وهويته التي ي�سعى اإىل اإثباتها و 

اإظهارها يف هذه املرحلة، وعلى �سبيل املثال؛ دع لبنك 

من  به،  اخلا�س  اجليب  م�سروف  يف  الت�سرف  حرية 

اأو  بتوزيعه  ليقوم  باأكمله  ال�سهر  م�سروف  منحه  خالل 

توفري جزء منه بالطريقة التي يريد، وحتى لو اأخطاأ يف 

ال�سهر الأول فهو لن يكرر اخلطاأ فيما بعد، اإذا ما قدمت 

له الن�سحية دون تدخل مبا�سر.

افتح لبنك باب التفاو�س و النقا�س، لن يقبل منك يف • 

هذه املرحلة الأوامر ب�سكلها التقليدي الذي تعودت عليه 

يفعل،  ياأخذها كم�سلمات كما كان  لن  الآن  �سابقًا، فهو 

اإىل  اأو يخطط  ينوي  لو بني لك عك�س ذلك، فهو  وحتى 

اَورr معه وتفاو�س  جتاوز اأوامرك ب�سكل �سري، لذلك حَتَ

نف�سك  قرار  يف  وا�ستعد  نظره،  وجهة  اإىل  وا�ستمع 

يكون  ل  بذلك، حتى  اأقنعك  ما  اإذا  تتنازل  اأو  تغري  لأن 

النقا�س �سوريًا لأنه �سرعان ما يكت�سف اأنك غري جدي 

اأو اثنتني على الأغلب، مما يجعله  يف النقا�س بعد مرة 

يتوقف عن النقا�س و يلجاأ اإىل القيام مبا يريد �سرًا.

هذه •  يف  ابنك  وبني  بينك  اأ�سكالها  بناء الثقة مبختلف 

منه،  قريبًا  تكون  فحتى  مهمًا،  اأمرًا  يعد  املرحلة 

اأن  وعليك  قراراته  بع�س  و  بقدراته  تثق  اأن  عليك 

واحرتم  عليه  تتج�س�س  فال  ي�سعر بالثقة بك،  جتعله 

خ�سو�سياته.

 امنح املراهق الفر�سة لبناء �سخ�سيته، فاعتماده على • 

نف�سه اأمرl �سروري لإيجاد مكان لنف�سه يف العامل.

فاإذا •  النقا�س،  مو�سوعات  اختيار  عند  حري�سًا  كن   

اأو للمحيطني  له  اأفعال ت�سبب  اأقدم ابنك املراهق على 

به �سررًا، فحينها يكون الوقت منا�سبًا لتدخلك. وانتبه 

مت�سيدًا  تكن  فال  العناء  ت�ستحق  ل  الأمور  بع�س  لأن 

لالأخطاء.

فمن •  مثاًل،  الع�ساء  لتناول  اأ�سدقائه  اإىل  دعوة  وّجه   

حتى  الأ�سدقاء  من  بهم  تت�سكك  مبن  تلتقي  اأن  املفيد 

تتمكن  اأبنائك وحتى  تتمكن من مراقبة �سلوكياتهم مع 

من طرح مربرات رف�سك لهذه ال�سداقة. 

 اأخربهم باأنك �ستت�سل بهم لالطمئنان عليهم، فعليك • 

نف�سه  على  الو�ساية  يف  حقه  املراهق  ابنك  متنح  اأن 

كان  اإذا  خا�سة  العمرية  املرحلة  تلك  مع  يتنا�سب  مبا 

على  تكون  اأن  عليك  ينبغى  ولكن  لئق.  ب�سكل  يت�سرف 

امل�سوؤولة  تواجده، فهذا جزء من املمار�سة  علم مبكان 

اأم�سيته  اأن تطالبه بالت�سال بك خالل  لأبوتك. فعليك 

الوعي الجتماعي



لطماأنتك، اإن كان هناك ما يدعو لذلك. غري اأن منح 

من  املراهق  يظهره  ما  على  يعتمد  ال�سالحية  هذه 

اإح�سا�س بامل�سوؤولية.

فقط •  ولكن  ت�ستجوبه  ول  الأبواب.  ابنك  اأمام  افتح   

اأظهر اهتمامك، و�ساركه بع�س املعلومات الهامة عن 

كان  كيف  ت�ساأل  كاأن  يومك،  كان  كيف  وا�ساأله  يومك 

ت�ستخدم  او  يرام؟  ما  على  اللقاء  كان  اأو هل  احلفل؟ 

عبارة جيدة كاأن تقول له: »رمبا ل ت�سعر بالرغبة فى 

احلديث الآن حول ما حدث، واأنا اأقدر �سعورك. ولكن 

�ساركني احلديث حاملا ت�سعر بالرغبة فى ذلك«.

عن •  بالر�سا  فال�سعور  بالذنب،  ي�سعرون  اأبناءك  دع 

النف�س هو اأمر مفيد لل�سحة النف�سية. ولكن على املرء 

اأن ي�سعر بال�سوء اإذا ت�سبب بالأذى لأحدهم اأو اقرتف 

بال�سوء  ي�سعروا  اأن  ينبغي  كذلك  والأبناء  ما.   
ً
خطاأ

فاإذا  �سحي،  اإح�سا�س  هو  بالذنب  فال�سعور  اأحيانًا، 

بالذنب  ي�سعر  اأن  فلناأمل  ما   
ً
خطاأ الأبناء  اأحد  ارتكب 

حيال ذلك.

اأقوال، •  جمرد  لي�ست  فاأفعالك  به،  يحتذى  مثاًل  كن   

وثمة دور حموري يف اإر�ساد املراهقني ملا يتبنونه من 

القدوة  لديهم  توافرت  فكلما  واأدبية،  اأخالقية  معايري 

احل�سنة ب�سكل مبكر، قّلت احتمالت اتخاذهم قرارات 

�سيئة فى �سنوات املراهقة املتمردة.

امللحة •  الرغبة  تقاوم  اأن  الأ�سئلة، وحاول  ُتكرث من   ل 

يف معرفة كل ما يفكر به ابنك املراهق اأويخطط له، 

وعليك اأن تظهر له بع�س الثقة .

يتعلق •  فيما  ووا�سح  مبا�سر  ب�سكل  الن�سيحة  قدم   

بالأمور الكبرية مثل: املخدرات وقيادة ال�سيارة بدون 

فاأبناوؤك  والعنف...  وامل�ساجرات  قيادة،  رخ�سة 

يحدث،  اأن  ميكن  ما  اأ�سواأ  على  التعرف  اإىل  بحاجة 

الإ�سغاء  اإىل  بحاجة  فهم  با�ستمرار،  تكررها  ل  ولكن 

اإليك وهم ي�سغون بالفعل حتى واإن َبَدوا غري مبالني.

اأحيانا ول جتعل كل تركيزك على •   حتدث عن نف�سك 

يتمحور  اأن  يكرهون  فهم  فح�سب،  املراهق  ابنك 

النقا�س حولهم فقط ب�سكل دائم، لذلك احِك لهم عن 

بها فى هذه  التى وقعت  والأخطاء  ذكريات مراهقتك 

الفرتة. 

 نظم جتمعات عائلية وا�ستفد منها قدر الإمكان، وحاول • 

ينبغى  ما  حول  اجلميع  من  معلومات  على  احل�سول 

فر�سه من قواعد وعقوبات، والعواقب التى ترتتب على 

انتهاك تلك القواعد، واأبرم معهم التفاقيات، واخترب 

مدى التزامهم بها، وقمr باإجراء ما يلزم من تعديالت. 

احلميدة، •  ت�سرفاتهم  وامتدح  الثناء  عليهم  اأغدق   

املديح  عبارات  �سماع  اإىل  يحتاجون  فاملراهقون 

والإطراء كغريهم من الب�سر، وهم بحاجة اإىل ال�سعور 

بحبك ل�سخ�سهم كما حتب ت�سرفاتهم.

 امنحهم املزيد من امل�سوؤوليات كلما زاد ما يح�سلون • 

عليه من امتيازات؛ تلك هي احلياة الواقعية.

تبعات •  يتحملون  وكيف  القرار  يتخذون  كيف  علمهم   

اختياراتهم.

مرحلة �ضداقة الأÜ لبنه املراهق

املراهقة، •  مرحلة  طور  يف  تكون  ال�سداقة  مرحلة  اإن 

فيها  ي�سعرون  التي  الأولد  لدى  التمييز  مرحلة  وهي 

باأح�سن  زمالئهم  بني  يظهروا  اأن  ويريدون  بذواتهم، 

لبا�س واأجوده، فهنا على الأب ال�سديق األ يبخل على 

ولده، اأو يظنه طفاًل فيختار له ما ل يرغب ولده فيه.. 

الآباء  تعزز �سداقة  اأنها  نرى  التي  الأمور  بع�س  وهذه 

لأولدهم :

مراحله •  يف  فالطفل  احلرية،  من  م�ساحة  له  اترك 

املتقدمة مثاًل يلب�س ما ُيلب�سه اإياه اأبواه، وما ي�سرتيانه 

له، ولكن هنا اترك لولدك حرية الختيار، مع التوجيه 

غري املبا�سر، اإن وجدَت �سوًءا يف الختيار.

هذه •  يف  فالولد  بينكما،  احلديث  �سمة  احلوار  اجعل 

املرحلة يحتاج اإىل من يتجاذب معه اأطراف احلديث، 
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فكن اأنت اأيها الوالد واأيتها الوالدة هذا الطرف، وابداأ 

اأنت مع ولدك فكّلمه عن اأخبارك واأحوالك، وم�ساكلك 

وكيفية  امل�ستقبل،  مع  للتعامل  وروؤيتك  العمل،  يف 

تدبريك للبيت، فال تكن كاأنك حمقق مع ولدك، وتريد 

اأن يكتب لك تقريًرا عن حياته وم�ساكله، ولكن ببدئك 

باحلكاية جتد ولدك تلقائيvا يبداأ يف احلديث عن نف�سه 

وعن م�ساغله واهتماماته وم�ساكله.

اآراءه؛ فاإذا تكلم ولدك معك فال ت�سفه راأيه •  ل ت�سّفه 

ول  الأمور  يفهم  ل  من  مبظهر  دائًما  وتظهره  دائًما، 

ح له الأمور، واأظهر له ما كان غافاًل  يدركها، ولكن و�سّ

عنه.

املرحلة ميكن •  فولدك يف هذه  اإمكاناته،  تهّون من  ل 

ببع�س  بتكليفه  فقم  ما،   xحد اإىل  عليه  العتماد 

الأعمال، و�سجعه على اأدائها، ولكن ل تظهره مبظهر 

العاجز الذي ل ي�ستطيع فعل �سيء بدونك.

مفعول •  لها  فالكلمة  احل�سنة،  ت�سرفاته  على  �سّجعه 

ال�سحر، والكلمة الطيبة والثناء احل�سن يدفعان ولدك 

لبذل ما يف و�سعه لأداء ما ُطلب منه، والكلمة املحبطة 

ل  قد  نف�سه  يف  جرًحا  له  وت�سبب  العمل،  عن  تقعده 

تداويه الأيام، لذا وكلفه ببع�س الأفعال التي يقدر على 

فعلها، ثم �سجعه اإن اأح�سن، ول تعنفه اإن اأخطاأ.

ل •  الذين  الآباء  من  كثري  يخطئ  وال�سرب،  اإياك 

فالطفل  املرحلة،  هذه  يف  اأبناءهم  ي�سربون  يزالون 

اإليه  اأح�سنت  اإن  ثم  للتاأديب،  �سغره  يف  ت�سربه  قد 

يف  ال�سرب  ولكن  عليه،  �سرب  قد  ما  ن�سي  واأر�سيته 

للرد  الولد  هذه املرحلة يرتك جرًحا غائًرا قد يدفع 

على اأبيه بغلظة، اأو يرتك له البيت، اأو يزداد يف عناده 

فال ينتهي عما اأمره اأبوه بالنتهاء عنه. ثم هل ي�سرب 

ال�سديق �سديقه؟ فهذا غري معقول.

اأ�سركه يف قرارات البيت، يف هذه املرحلة حّمل ولدك • 

امل�سوؤولية، فمثاًل اأ�سركه يف قرارات البيت امل�سريية 

كزواج اأخته، فت�ساأله مثاًل عن راأيه يف املتقدم خلطبة 

مقدار  فيعرف  البيت،  ميزانية  يف  ت�سركه  اأو  اأخته، 

الدخل فيحاول اأن ي�سرف على قدر الطاقة.

الآباء •  يخطئ  ما  فكثرًيا  زمالئه،  اأمام  حترجه  ل 

اأمام  ال�سرب  اأو  وال�ستم  بال�سب  اأبنائهم  بتجريح 

زمالئهم، وهذا يجعل الولد �ساخًطا على اأبيه اأو اأمه، 

وعليه.. اإذا اأخطاأ ولدك فعاتبه بنظرة اأو بكلمة اأو ما 

�سابه ذلك فاإنه يعي الأمر.

عامله كما تعامل اأ�سحابه، من املفارقات العجيبة اأن • 

في�سُكون  اأبنائهم،  اأ�سحاب  قريبني من  يكونون  الآباء 

يف  ويرتفقون  معهم،  احلديث  يف  ويفي�سون  اإليهم 

اأبنائهم،  مع  يفعلون  مما  العك�س  على  معهم،  الكالم 

لذا فاإن ابنك اأوىل برفق احلديث ولينه من �ساحبه.

واأخريًا،،، لكي ت�سبح الأب ال�سديق؟• 

�سريكك •  فيظل  ال�سغر  يف  اهتماماته  ابنك  �سارك 

و�سديقك يف الكرب وخ�س�س من وقتك لت�سرك ابنك 

هواياته واهتماماته، فذلك يلغي اأي حاجز بينك وبني 

ابنك.

الأب ال�سديق يبحث عن الأن�سطة املثرية التي جتمعه • 

اإلخ  القدم..  وكرة  الرب  ورحالت  كال�سفر  اأولده  مع 

لذلك عليك اأن تكون الأب ال�سديق الذي يعرف متى 

يرتك  متى  ويعرف  يرتكها؟  ومتى  ابنه  بيد  مي�سك 

ال�سديق ل  والأب  فر�سة راحة لبنه وم�ساحة حرية. 

عن  لهم  يحكي  اأخطائه فهو  من  ابنه  يعلم  اأن  يخجل 

الأخطاء ول يحكي عن املعا�سي وهكذا...... �ستجعل 

ابنك �سديقك، لأنك واقعي ومنطقي. فالأب ال�سديق 

يفر�س �سيطرته باحلب ولي�س باخلوف حيث اإن الأب 

ال�سديق اأكرث تاأثريًا من الأب املرعب. 

�سادق. •  حنون متوازن   ال�سديق حازم عادل   فالأب 

وتذكر: باأن لكل مرحلة �سنية ما ينا�سبها من مراحل 

لهذا عبدامللك بن مروان، فقال:  الرتبية، وقد فطن 

�سبعًا،  وا�ست�سحبه  �سبعًا،  واأّدبه  �سبعًا،  ولدك  »لعب 

فاإن اأفلح فاألق حبله على غاربه«.
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�شياحة

دبي  اإمارة  مالمح  اأبرز  من  العرب  برج  فندق  يعترب 

ال�ساحرة، ويعترب كذلك من اأرقى فنادق العامل، بف�سل 

ما يتميز به هذا ال�سرح العمراين املتطور من اإطاللة 

ت�سميماته  عدا  ال�سياحية،  اجلمريا  منطقة  يف  جميلة 

الراقية.

اأن�سىء الفندق على جزيرة ا�سطناعية تبعد مئة مرت عن 

�ساطيء البحر، بعلو ينق�س �ستني مرتًا فقط عن مبنى 

املتحدة  الوليات  نيويورك يف  �ستيت يف مدينة  اإميباير 

الأمريكية، ليناف�س بعلوه ال�ساهق اأعلى الأبنية يف العامل، 

ويعترب هذا الفندق من اأجراأ امل�ساريع التي بادر بتبنيها 

اآل مكتوم، نائب  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

جوائز  يف   2006 عام  يف  العرب  برج  فندق  تقدير  ومت 

مت  فلقد  الرائد،  الفندق  اأنه  على  العاملية  ال�سياحة 

ت�سميم هذا الفندق املكون جميعه من الأجنحة لي�سبه 

�ساحل  ليطل على  بارتفاع 321 مرتا  ال�سراع يحلق  كتلة 

ين�سى،  ل  للمياه  منظرًا  يعطي  الليل  ويف  وياأ�سره.  دبي 

نارية  اأ�سكال  من  راق�سة  ملونة  منظومة  به  ويُحيط 

جم�سمة.

مت ت�سميم الفندق بوا�سطة املعماري العاملي »توم رايت« 

من من �سركة اأتكينز، واأجنز تنفيذ املبنى بوا�سطة نف�س 

ال�سركة وبالإ�ستعانة باملهند�س الكندي ريك جريوجري. 

ن�سىء عليها الفندق فقد بداأ اإن�ساوؤها 
ُ
اأما اجلزيرة التي اأ

يف العام 1994، مع اأكرث من 60 موظفًا اإداريًا وم�سممًا 

عمال  عدد  تقدير  وو�سل  اأتكينز،  اإ�س  دبليو  �سركة  من 

البناء اإىل اأكرث من 2000 عامل.

�ضحر اجلوهر

يتميز برج العرب بت�سميم داخلي ي�سحر القلوب والعيون 

ال�سفينة  للفندق  اخلارجي  الت�سميم  وي�سبه  اآن،  يف 

العربية التقليدية. واثنني من »اأجنحة« انت�سار يف �سكل 

حرف »V« لت�سكيل »ال�ساري«، يف حني مت و�سع م�سافة 

بينهما يف ردهة وا�سعة النطاق. 

اأراد  العميل  »اإن  رايت:  توم  املعماري  املهند�س  وقال 

بناء من �ساأنه اأن ي�سبح اأيقونة لدبي، وهذا م�سابه جدًا 

ل�سيدين مع دار الأوبرا ولندن مع بن، اأو باري�س مع برج 

ايفل واحلاجة هنا اأن يكون املبنى مرادفا ل�سم البالد« 

نيوزيلندا  فليت�سر كون�سرتك�سن من  وكان  اأتكينز  ويعترب 

قادتا امل�سروع ب�سكل م�سرتك يف املراحل الأولية من قبل 

البناء والت�سييد.

عدا عن ذلك مت بناء الفندق من قبل مقاول البناء يف 

للم�ساريع  واحلبتور  وروبرت�س  موراي  اإفريقيا  جنوب 

الهند�سية، ومت افتتاح املبنى يف دي�سمرب/ كانون الأول 

من العام 1999.
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ثقف نفسك

اإدراك اأن قيام الليل 

�ضبب لتكفري ال�ضيئات
التوا�ضي فيما 

بيننا لقيام الليل

احلر�ش على اأكل 

احلالل

اإدراك اأن القيام هو 

ال�ضرف احلقيقي 

للموؤمن

معرفة كيف كان 

ون فيما  ال�ضلف يتوا�ضَ

بينهم لقيام الليل
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 Æالفرا اأوقات  لق†ضاء  جيدة  و�ضيلة  اجلماعية  الريا�ضات   Èتعت

تلك  ‡ار�ضة  على  فاحر�ضوا  العظام.  و�ضحة  اجل�ضد   Úوحت�ض

الريا�ضات. 

التعر�ش لأ�ضعة ال�ضم�ش اخلفيفة �ضروري للكبار وال�ضغار. احر�ضي 

على ‡ار�ضة امل�ضي مع اأطفالك والتعر�ش لأ�ضعة ال�ضم�ش يوميًا ‡ا 

يعزّز من ح�ضولك على الفيتامÚ د.

ع�ضري  من   Üبكو وا�ضتبدليها  اليومية  القهوة   Üضر� من  تكÌي  ل 

الÈتقال الطازê لعظام اأكÌ �ضحة! فالÈتقال Zني بالفيتامÚ �ضي 

والذي Áنحك الن�ضاط خالل التمارين ال�ضباحية وي�ضاعدك على 

ال�ضتيقا® ب�ضكل جيد.

من  العنا�ضر  كثري  على  يحتوي  والذي  ال�ضمندر  تناول  تن�ضي  ل 

الغذائية الهامة للعظام كحم†ش الفوليك والفيتامÚ �ضي واملنغنيز 

واملغني�ضيوم والنحا�ش.

لغناها  وذلك  العظام  ل�ضحة  الهامة  الأZذية  من  القرفة   Èتعت

اإىل كوÜ حليب  لعظام  اأ�ضف ملعقة من القرفة �ضباحًا  باملنغنيز. 

اأكÌ �ضحة.

عام  ب�ضكل  �ضحتك   Úلتح�ض العوامل  اأهم  اأحد  الريا�ضة   Èتعت

نن�ضح  لذا  تنا�ضقًا.   Ìاأك وبنية  �ضحة   Ìاأك عظام  على  واحل�ضول 

Ãمار�ضة التمارين الريا�ضية ن�ضف �ضاعة على الأقل يوميًا
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اأكÌ من 100 

طريقة حتّفزك 

ل�ضالة قيام  

الليل 
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عزيزي؛ كن حذرًا فيما تكتب اأو تعلق عليه، فال �ضيء يبقى خا�ضًا بك، بل اجلميع ي�ضتطيع روؤيته.

عزيزي ال�ضائق: حزام الأمان يقيك من الإ�ضابات اخلطرية عند وقوع احلوادث. 

عزيزي ويل الأمر، ا�ضتمع لولدك باهتمام.

ل(
�ض

وا
وت

_
كر

)#ف
م 

و�ض
ت 

حت
ك

ري
�ض

_م
دد

يح
_

ك
رار

م #ق
و�ض

ت 
حت

قي
دي

�ض
_

دي
ول

ضم #
و�

ت 
حت

على م�ضتخدمي مواقع الّتوا�ضل الجتماعي احلذر اأثناء ا�ضتخدام ح�ضابهم ال�ضخ�ضي، وذلك بعدم ن�ضر بيانات التعريف اخّلا�ضة.

عزيزي ال�ضائق:جتاوز الإ�ضارة احلمراء يوؤدي اإىل وقوع حوادث خطرية قد ينتج عنها اإ�ضابات بليغه

عزيزي ويل الأمر،حدد الوقت املنا�ضب ملناق�ضة ولدك

اإن انتهاك خ�ضو�ضية الآخرين يعر�ش ال�ضخ�ش للم�ضاءلة القانونية. 

عزيزي ال�ضائق: »لتن�ضغل با�ضتخدام الهاتف املتحرك« 

عزيزي ويل الأمر،تَعرف اإىل اأ�ضدقاء ولدك

.)foursquare( ل تقدم اأية معلومات عن مكان وجودك من خالل اأي برنامج اأو موقع، وكمثال على ذلك تطبيق

عزيزي ال�ضائق: تذكر اأولوية امل�ضاة واحرتم حقوقهم، واأوقف �ضيارتك عند النقاط املخ�ض�ضة لعبورهم.

عزيزي ويل الأمر،ناق�ش اأمور ولدك وكن منه قريبًا

كن لطيفًا يف مراقبة اأطفالك حينما تعطيهم الأجهزة الإلكرتونية، وراقبهم مراقبة حمب وم�ضفق.

عزيزي ال�ضائق: لتتجاوز من كتف الطريق لأنه خم�ض�ش ملرور �ضيارات الإ�ضعاف وال�ضرطة والدفاع املدين. 

عزيزي ويل الأمر،امنح ولدك الثقة ول ت�ضئ الظن به




