كلمة العدد

د .جاسم خليل ميرزا

رفق ًا بالقوارير

رئيس اللجنة اإلعالمية

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة
يوم  25نوفمبر من كل عام للقضاء على
العنف ضد المرأة وأصبح هذا التاريخ يوماً
تحتفل فيه مؤسسات المجتمع المدني
المعنية ب��ال��دف��اع ع��ن ح �ق��وق ال �م��رأة من
خالل إطالق المبادرات المختلفة والبرامج
ال �ت��وع��وي��ة ال �ت��ي ت�ت�ص��دى ل �ه��ذه ال�ظ��اه��رة
االجتماعية ال�م�ه��ددة ل�لأم��ن االجتماعي
واألسري والتي تنعكس بظاللها على أمن
العائلة.
الدراسات العلمية واألرق��ام والبيانات عن
ظاهرة العنف األسري قليلة نوعاً ما األمر
ال��ذي ال يمكن ألص�ح��اب ال �ق��رار م��ن وضع
أيديهم على المشكلة وتفاصيلها ومعرفة
أسبابها الحقيقية ونتائجها الواضحة على
الفرد واألسرة والمجتمع.

العديد من الحكومات العربية سعت جاهدة
إل��ى إي�ج��اد ح�ل��ول ناجعة لمشكلة العنف
األسري تتمثل في آليات الحماية والقوانين
الرادعة والبرامج التوعوية الوقائية لنشر
ثقافة احترام المرأة وإعطائها حقها في
الدفاع عن أي شكل من أشكال اإلس��اءة
التي قد تتعرض لها من أحد أطراف العائلة
أهمها الزوج.
أسباب العنف الموجه من الرجل ضد المرأة
عديدة أهمها قد تكون التوظيف الخاطئ
لسلطة الرجل في األسرة والنظرة الدونية
الخاطئة للمرأة واحتقارها ،وقد تكون أحيانا
بسبب ضعف المرأة نفسها في المطالبة
بحقوقها اإلنسانية ،كما أن غياب وضعف
العالقات االجتماعية والحوار داخل األسرة

ُيعد أحد األسباب الرئيسة في وجود هذا
النوع من اإلساءة.

كما وأن غياب القانون والتشريعات التي
تجرم العنف ض��د ال�م��رأة ق��د يساهم في
زيادة وانتشار العنف في مجتمعاتنا العربية.

الموجه للمرأة
النتائج المترتبة على العنف
ّ
كثيرة ويمكن حصرها في عدد من النقاط
أهمها:

ت��دم�ي��ر آدم �ي��ة ال��م��رأة وإن�س��ان�ي�ت�ه��ا وع��دم
شعورها ب��األم��ن واألم ��ان ال�لازم�ي��ن داخ��ل
محيط األس ��رة وع��دم قدرتها على تربية
األط �ف��ال بطريقة صحيحة ب��اإلض��اف��ة إلى
انتشار ح��االت الطالق والتفكك األس��ري
والخيانات الزوجية وزيادة حاالت االكتئاب
واإلح� �ب ��اط وال �ع��زل��ة وف� �ق ��دان ال �ع�لاق��ات
االجتماعية وضعف التواصل بين األزواج
وفشل المؤسسة الزوجية.
دول���ة اإلم�� ��ارات وض �ع��ت ق��وان �ي��ن ص��ارم��ة
لمواجهة كافة أشكال العنف واإلساءة ضد
المرأة ،ولديها سياسات حكومية واضحة
في شأن مكافحة العنف األس��ري وعدم
التمييز بين الجنسين ،وهناك مؤسسات
مجتمعية تقوم بدورها الوقائي من خالل
تثقيف المجتمع وتعزيز الوعي لدى أفراد
األس��رة لمعالجة المشاكل األسرية بطرق
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال� �ح ��وار واالت� �ص ��ال ال�م�ب��اش��ر
وت��دري��ب ال�م��رأة على ال��دف��اع عن حقوقها
بالقانون.
أخ�ي��راً نقول :رفقاً بالقوارير فهذه توصية
نبينا فيهن .

فــي هـــذا العـــدد

مجلـــة دوريـــة تصــدرهــا جمعيـــة تـوعيـــة ورعـايـــة األحـــداث
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�شملت تنظيم يوم توعوي لأكرث من  400طالب وطالبة
«ج���م���ع���ي���ة الأح�����������داث» ت�����س��ت��ق��ب��ل ال���ع���ام
ال���درا����س���ي اجل���دي���د ب���ـ «م���رح���ب��� ًا م��در���س��ت��ي»

بمناس�� ��بة اس�� ��تقبال الع�� ��ام الدراس�� ��ي الجدي�� ��د نظم�� ��ت جميع�� ��ة توعية
ورعاي�� ��ة األح�� ��داث ف�� ��ي ن�� ��ادي ضب�� ��اط ش�� ��رطة دب�� ��ي ،فعالي�� ��ة «الي�� ��وم
التوع�� ��وي» تح�� ��ت ش�� ��عار «مرحب�� ��اً مدرس�� ��تي» ،تح�� ��ت رعاي�� ��ة معال�� ��ي
الفري�� ��ق ضاح�� ��ي خلفان تمي�� ��م ،نائب رئيس الش�� ��رطة واألم�� ��ن العام في
دب�� ��ي ،رئيس مجل�� ��س إدارة جمعي�� ��ة توعي�� ��ة ورعاية األح�� ��داث ،وبحضور
س�� ��عادة الل�� ��واء عبدالل�� ��ه خليف�� ��ة الم�� ��ري ،القائ�� ��د العام لش�� ��رطة دبي.
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ح���ض���ر االح���ت���ف���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور
محمد م��راد عبدالله ،األمين
العام لجمعية توعية ورعاية
األح������داث ،وس���ع���ادة العميد
ال��دك��ت��ور ج��اس��م خ��ل��ي��ل م��ي��رزا،
م��دي��ر إدارة اإلع��ل�ام األم��ن��ي
ب��ش��رط��ة دب���ي ،ع��ض��و مجلس
إدارة جمعية ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة
األح����داث ،إل��ى ج��ان��ب كوكبة
من المسؤولين واإلعالميين،
وبمشاركة  400طالب وطالبة.
الوقاية من االنحراف
واس���ت���ه���ل ال����دك����ت����ور م��ح��م��د
ناقال
م��راد عبدالله ،الفعالية
ً
تحية م��ع��ال��ي ال��ف��ري��ق ضاحي
خلفان تميم وأع��ض��اء مجلس
إدارة جمعية ت��وع��ي��ة ورع��اي��ة
األحداث ،ومؤكداً على أهمية
ال��ت��واص��ل وت��وث��ي��ق ال��ع�لاق��ات
وال��رواب��ط بالمحيط المدرسي
كخطوة لتعزيز ال��ش��راك��ة في
ال���ج���ان���ب ال����ت����وع����وي ل�لأب��ن��اء
وحمايتهم من
مخاطر االنحراف.
وق��ال « :لعبت الجمعية منذ
ت��أس��ي��س��ه��ا ع����ام  1992وإل���ى
ال��ي��وم دوراً مهماً ف��ي وقاية
األبناء من المخاطر المحدقة
ب��ه��م ،وك��ذل��ك تقديم الدعم
ال�لازم واالستشارات التربوية
وال��ن��ف��س��ي��ة م���ن خ��ل�ال ال��خ��ط
الساخن ،وتأهيل األخصائيين
االج��ت��م��اع��ي��ي��ن واألخ��ص��ائ��ي��ات
االج���ت���م���اع���ي���ات ف�����ي م���ج���ال
التعامل مع األبناء المعرضين
ل�ل�ان���ح���راف ،وت���ع���زي���ز ال��ج��ان��ب
الوقائي للحد من المشكالت

وتقليل نسب االنحراف».
وأضاف « :إن الدور المشترك
ب���ي���ن ال���ق���ط���اع���ي���ن ال���ت���رب���وي
ممثال ب��وزارة التربية
واألهلي
ً
وال��ت��ع��ل��ي��م وج��م��ع��ي��ة ت��وع��ي��ة
ورع��اي��ة األح���داث ي��ه��دف إلى
تعديل سلوك الطلبة والتقليل
من حاالت العنف المدرسي،
وغ�����رس ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة
األص���ي���ل���ة ال����ت����ي ت����دع����و إل���ى
التسامح واحترام اآلخرين ،عدا
ع��ن ب��ن��اء الشخصية اإليجابية
وت���ع���زي���ز م��ف��اه��ي��م ال��س��ع��ادة
لديهم».
وشدد على أهمية دور المعلم
والمعلمة من خ�لال التوجيه
واإلرش��اد واألنشطة التربوية
الهادفة ومشاركة الطلبة في
حل المشكالت التي لها األثر
ال��ك��ب��ي��ر ف��ي ت��ع��دي��ل ال��س��ل��وك
العدواني لدى األطفال.
وتوجه الدكتور محمد عبدالله
ب���ال���ش���ك���ر إل�����ى ك����ل ال��ج��ه��ات
والمؤسسات التي أسهمت
ف���ي إن���ج���اح ال��ف��ع��ال��ي��ة ممثلة
ب���ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل��ش��رط��ة
دب��ي ووزارة التربية والتعليم
وشرطة أم القيوين والدفاع
ال��م��دن��ي ب��دب��ي وش��ب��ك��ة رؤي��ة
اإلم���ارات اإلعالمية ،وسفراء
السعادة ومتطوعي الجمعية
وال��م��دارس المشاركة ،وه��م:
م���درس���ة س��ل��م��ى األن���ص���اري���ة
ل���ل���ب���ن���ات ،م�����درس�����ة ال��ن��خ��ب��ة
ال��ن��م��وذج��ي��ة ل��ل��ب��ن��ي��ن ،م��درس��ة
اإلب�����داع ال��ن��م��وذج��ي��ة للبنات،
م��درس��ة ال��ث��ان��ي م��ن ديسمبر

ل��ل��ب��ن��ات ،م���درس���ة م��ح��م��د بن
راشد للتعليم األساسي بنات،
وروضة الربيع.
من جانبه أشاد العميد الدكتور
جاسم م��ي��رزا ،بهذا ال��ن��وع من
ال���ف���ع���ال���ي���ات ،م����ش����دداً ع��ل��ى
ض����رورة غ���رس ح��ب ال��م��درس��ة
في نفوس الطلبة .وتضمنت
الفعالية ع���دداً م��ن الفقرات،
ح��ي��ث ق���دم ال���دف���اع ال��م��دن��ي
بدبي فقرة وفيلماً عن الدور
ال��م��ه��م ل���رج���ال اإلط���ف���اء في
المجتمع ،كما ق��دم المالزم
أول س��ع��ي��د ال���م���ع���م���ري م��ن
ش��رط��ة أم ال��ق��ي��وي��ن محاضرة
ب��ع��ن��وان «ك����ن إي��ج��اب��ي��اً ألج��ل
وط��ن��ك» ،وقدمت األستاذة
ش���ي���خ���ة ع����اب����د م����ن م���درس���ة
سلمى األنصارية فقرة «تعلم
كيف تقول ال» .وتكلل الحدث
برسم االبتسامة على وجوه
األط��ف��ال م��ن خ�لال تكريمهم
وتوزيع الهدايا عليهم.
التوعية الوطنية
ق���ال ال��دك��ت��ور غ��دي��ر س��ع��ادة،
أستاذ جامعي وباحث إعالمي،
« إن ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة مميزة
ومهمة للطلبة كونها تقدم
لهم ح��س التوعية الوطنية،
ووجود قائد عام شرطة دبي،
ف��ي ال��ف��ع��ال��ي��ة زاد م��ن قيمة
هذا الشأن ،حيث كان بمثابة
ال��ق��دوة الحسنة ف��ي العمل
الوطني ،وما يميز الفعالية هو
الروح الوطنية العالية بدءاً من
النشيد الوطني ال��ذي شارك
به جميع الطلبة المشاركين،
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موضوع العدد

وال���م���ح���اض���رة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي
نالت استحسان الجميع ،عدا
عن الشعار اإليجابي والمبتكر
الذي تتخذه شرطة دبي وهو
إسعاد المجتمع».
وأش����ار ال��دك��ت��ور غ��دي��ر إل���ى أن
الفعالية تضمنت جانباً توعوياً
مهماً لألطفال ،والمتمثل في
إط��ف��اء ال��ح��رائ��ق ال��ت��ي تساعد
في توعية الطلبة وتعرفهم
على كيفية ال��ت��ص��رف وإخ�لاء
المكان.

الجانب التربوي
تقول األستاذة طيبة الحمادي
م��ن م��درس��ة محمد ب��ن راش��د
للتعليم األساسي ،إن الطلبه
اس��ت��ف��ادوا م��ن فعالية اليوم
التوعوي بمناسبة العودة إلى
ال��م��دارس ،وتعرفوا عن قرب
ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة إخ��ل�اء ال��م��ب��ان��ي

6

عند إن��دالع الحرائق ،وكيفية
التصرف ومساعدة رفقائهم
في عملية اإلنزال ،كما تعرفوا
ع���ل���ى ج���ه���ود رج������ال ال���دف���اع
المدني ودورهم العظيم في
إخماد الحرائق والحفاظ على
األرواح والممتلكات.
من جانبها ،أوضحت األستاذة
أم���ل ع��ب��دال��س��ت��ار م��ن م��درس��ة
سلمى األن��ص��اري��ة للبنات ،أن
فعالية العودة للمدارس تهيئ
الطالبات لدخول عام دراسي
ج����دي����د ،وت���س���اع���ده���ن ع��ل��ى
تخطي حاجز الخوف والخجل
االجتماعي بعد إجازة الصيف
ال��ط��وي��ل��ة .وت����ق����ول « :ل��دي��ن��ا
تعاون كبير مع جمعية توعية
ورع���اي���ة األح�����داث ،م��ن خ�لال
تقديم المحاضرات التوعوية
ل��ل��ط��ال��ب��ات وت���وزي���ع الكتيبات
المفيدة على الطالبات»
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الطلبة المشاركون
من مدرسة سلمى األنصارية،
أعربت الطالبة هداية موسى
ب��ال��ص��ف ال���ث���ان���ي االب���ت���دائ���ي،
ع����ن س���ع���ادت���ه���ا ب��م��ش��ارك��ت��ه��ا
ف��ي ال��ف��ع��ال��ي��ة ،ال��ت��ي تعرفت
م��ن خاللها على جهود رج��ال
ال����دف����اع ال���م���دن���ي ،وك��ي��ف��ي��ة
التصرف عند ان��دالع الحرائق
وتقديم المساعدة ألقرانها
في المدرسة.
أم����ا ه��ن��د ع��ب��دال��ل��ه ،ب��ال��ص��ف
ال����ث����ان����ي االب�����ت�����دائ�����ي ،ف��ق��د
اكتسبت أسس اإليجابية في
الحياة ،وتعرفت على كيفية
التصرف عند ح��دوث مشكلة
ما ،ومد يد المساعدة للغير.
وم���ن جانبها أع��رب��ت الطالبة
غ���اي���ة أح���م���د ب��ال��ص��ف ال���راب���ع
االبتدائي ،من مدرسة محمد
ب��ن راش��د للتعليم األس��اس��ي،
عن سعادتها بلقاء القيادات

الشرطية في دب��ي ،وت��ق��ول « :منحتني
هذه الفعالية كل االستعداد الستقبال
ع���ام دراس����ي ج��دي��د ب��ك��ل ج��د وع��زي��م��ة،
واكتسبت عالقات اجتماعية مع زميالتي
من المدراس األخرى ،كما استفدت من
محاضرة « كن إيجابياً ألجل وطنك».
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�ضاحي خلفان
يهنئ املر�أة الإماراتية يف يومها

معالي الفريق ضاحي خلفان تميم

رئيس مجلس إدارة جمعية توعية األحداث
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تهنئة

وأث�ن��ى معاليه على ج�ه��ود ال �م��رأة اإلم��ارات �ي��ة ف��ى جميع
ال �م �ج��االت وم�س��اه�م�ت�ه��ا اإلي �ج��اب �ي��ة ف��ى ت �ط��وي��ر ذات �ه��ا
وال�م�ش��ارك��ة بشكل ف�ع��ال ف��ي دع��م ج�ه��ود التنمية فى
ال��دول��ة ح�ي��ث حظيت ب��اه�ت�م��ام كبير م��ن ال �ق �ي��ادة العليا
،وتكللت جهود تمكين المرأة بتحقيقها مستويات عالية
من اإلبداع والتميز فى مجاالت العمل ،وتبوأت مناصب
عليا و قيادية فى القطاع الحكومي والخاص .

كما تقدم معاليه بتهنئة أمهات الشهداء وعضوات مجلس
كمتطوعات،وثمن
اإلدارة والمنتسبات إل��ى الجمعية
َّ
ّ
الوطن،وفي الختام هنأ معاليه كل امرأة
ِ
جهودهن لخدمة
إماراتية ساهمت في بناء جيل متعلم في رفعة الوطن
وخدمة المجتمع .

يــــوم املـــر�أة الإمـــــاراتية

رفع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة
جمعية توعية األح��داث أسمى آي��ات التهاني والتبريكات
بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية الذي يصادف اليوم اإلثنين
الموافق  28أغسطس تحت شعار “ ال�م��رأة شريك في
ال�خ�ي��ر وال �ع �ط��اء” ألم اإلم� ��ارات س�م��و ال�ش�ي�خ��ة فاطمة
بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى
لمؤسسة التنمية األسرية رئيس المجلس األعلى لألمومة
والطفولة  ،مثمن ًا جهود سموها ومبادراتها بتخصيص يوم
 28من شهر أغسطس يوم ًا للمرأة اإلماراتية.

لهن مزيد ًا من التقدم والرقي.
متمني ًا معاليه ّ
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االأخــــبـــار

بالتزامن مع مبادرة
«توعية ورعاية الأحداث» ت�شارك «ر�ؤية الإمارات»
يف توزيع امل�ستلزمات املدر�سية على الطلبة

بالتزام � ��ن مع مبادرة «ع � ��ام الخي � ��ر  »2017التي أطلقها

500

ط����ال����ب وط���ال���ب���ة
ي��س��ت��ف��ي��دون من
ال���م���س���ت���ل���زم���ات
المدرسية

صاحب الس � ��مو الش � ��يخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس

الدولة .وحرصت من جهة أخرى على االلتزام بتوجيهات
صاحب الس � ��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئي � ��س الدولة رئي � ��س مجلس الوزراء حاك � ��م دبي ،الذي

حث المؤسسات على وضع خطة عمل متكاملة ضمن
ّ

ه � ��ذا اإلطار ،وش � � ّ�جع التع � ��اون بين مختل � ��ف قطاعات

المجتمع وفئاته للمس � ��اهمة بش � ��كل فع�� ��ال في عام
العطاء والخير .ش � ��اركت جميعة توعية ورعاية األحداث

بالش � ��راكة مع ش � ��بكة رؤية اإلمارات اإلعالمية ،بتوزيع
المس � ��تلزمات المدرس � ��ية عل � ��ى  500طال�� ��ب وطالب�� ��ة
من مدرس � ��ة من � ��ار اإليم � ��ان الخيرية في إم�� ��ارة عجمان.
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الدكتور محمد مراد عبدالله

وأك � � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور م��ح��م��د م� ��راد
عبدالله ،أمين السر العام لجمعية
توعية ورعاية األح��داث ،أن هذه
ال �م �ب��ادرة ت��أت��ي ف��ي إط ��ار جهود
الجمعية لدعم الطلبة والوقوف
ع� �ل ��ى اح� �ت� �ي ��اج ��ات� �ه ��م ف� ��ي ظ��ل
توجيهات القيادة الرشيدة بجعل
الخير عنوان ًا لمبادرات المؤسسات
واألف ��راد ،م��ؤك��د ًا تركيز الجمعية
على المجال التوعوي من حيث
ت��وزي��ع ال�ك�ت�ي�ب��ات ال�م�ف�ي��دة على
الطلبة ،والمتناسبة مع فئاتهم
العمرية ومراحلهم الدراسية.

المستشار اإلعالمي عبدالله الشحي

م� ��ن ج���ان� �ب���ه ،ث� �م ��ن ال �م �س �ت �ش��ار
اإلع�ل��ام� ��ي ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ش �ح��ي،
ال��رئ�ي��س التنفيذي لشبكة رؤي��ة
اإلم�� � ��ارات اإلع�ل�ام� �ي ��ة ،ال �ج �ه��ود
ال �ح �ث �ي �ث��ة ال� �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا جمعية
توعية ورعاية األحداث إلى جانب
العديد من الجهات والمؤسسات
المحلية في دعم صروح التعليم
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ،م� ��ؤك� ��د ًا أن ال �ع �ط��اء
س�م��ة اإلم��ارات �ي �ي��ن ع��ززه��ا ال �ق��ادة
ف ��ي ن �ف��وس �ه��م ورس �خ �ه��ا اآلب���اء
ب��إخ�لاص�ه��م ودع�م�ه��ا المقيمون
بمشاركتهم.

ك �م��ا أش � ��اد م��دي��ر م ��درس ��ة م �ن��ار
اإليمان الخيرية ،األستاذ مصطفى
دروي � ��ش ،ب��ال�ق��ائ�م�ي��ن ع �ل��ى ه��ذه
المبادرة ،كاشف ًا عن إسهامها في
تخفيف األعباء المالية على أولياء
األم ��ور ودف�ع�ه��ا عجلة التعليم.
وتمنى لكافة الطلبة والطالبات
دوام التوفيق والنجاح والتميز.
ويذكر أن المستلزمات الدراسية
التي تم توزيعها ،تضمنت حقائب
م��درس�ي��ة ،وأق�لام � ًا وعلب تلوين
ودف ��ات ��ر ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى كتيبين
توعويين ،هما “يومياتي” و“تعلم
كيف تقول ال».
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ابتكرت  3م�شــروعات ناجحة �صديقة للبيئة

مرمي محمد الها�شمي

الإمارات راعية لالبتكار ووالداي امل�شجع الأكرب لـي
اإليمان بالقدرات مع التحلي
بالعلم وال��م��ع��رف��ة وب��وج��ود
ال��دع��م وال��ت��ش��ج��ي��ع ال��م��ادي
وال��م��ع��ن��وي ،نستطيع صنع
األحالم ،ومنها نجحت الطالبة
مريم محمد الهاشمي ،التي
ت����درس ف���ي ج��ام��ع��ة ب��اري��س
السوربون ،تخصص اقتصاد،
أن تثبت للعالم أن الفتاة
اإلماراتية قادرة على االبتكار
والتميز ف��ي مختلف ف��روع
العلم واالخ��ت��راع ،وذل��ك عبر
اب��ت��ك��اره��ا ث�لاث��ة م��ش��روع��ات
ن����اج����ح����ة ص����دي����ق����ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة
ش��ارك��ت بها ف��ي مسابقات
وم��ؤت��م��رات ،وع��رض��ت��ه��ا في
م��ح��اف��ل دول���ي���ة وعالمية.

ت � �ت � �ح� ��دث ع� � ��ن م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا
وت �ق��ول « :عملت على ابتكار
يحمل اس��م م�ش��روع «التجلي
بالبالستيك» وذل��ك بالتعاون
م ��ع زم �ي �ل �ت��ي م � ��روة ي��وس��ف،
وف �ك��رة ال �م �ش��روع تتمثل في
اس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ة الشمسية
إلع� � ��ادة ت���دوي���ر ال �ب�لاس �ت �ي��ك،
حيث فزت بها بالجائزة الكبرى
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى جميع
الفئات ،ف��ي مسابقة «إنتل»
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العلمية للعالم العربي ،والتي
ن� ّ�ظ�م��ت ب�م��دي�ن��ة اإلس�ك�ن��دري��ة
خ�لال ال�ف�ت��رة م��ن  17إل��ى 19
ديسمبر(كانون األول) ،2015
�زت ب��ال�م��رك��ز األول عن
ك�م��ا ف � ُ
ف �ئ��ة ال �ه �ن��دس��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،كما
ابتكرت لوحة طاقة شمسية ،
ففي العالم كمية هائلة من
النفايات البالستيكية ،ونحن
غ��ي��ر ق� ��ادري� ��ن ع��ل��ى ال �ت �خ �ل��ص
منها .وهذا هو التحدي األكبر
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للحفاظ على البيئة من التلوث
الكيميائي ،فمن هذا المنطلق
ق���ررت أن أب�ت�ك��ر ح�ل ً�ا للتخلص
م��ن ال�ب�لاس�ت�ي��ك واالس �ت �ف��ادة
منه في آن واح��د ،حيث يتميز
المشروع بخصوصية تكمن في
استعمال البالستيك لتطوير
خ�لاي��ا ش�م�س�ي��ة م��ن ش��رائ �ح��ه،
واستخدام صبغ عضوي من
ال�ف��واك��ه ق ��ادر على امتصاص
أش� �ع���ة ال� �ش� �م���س . إن ه ��ذا

االخ �ت��راع يهدف إل��ى استبدال
ج �م �ي��ع ال� �ن ��واف ��ذ وال��ش��اش��ات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ب�ل��وح��ات شفافة
تحول الطاقة الشمسية إلى
كهربائية تصلح لشحن الهواتف
مثال”.
ً
كما اخترعت مريم مشروعاً آخر
وه��و ع�ب��ارة ع��ن ط�لاء مصنوع
من م��واد طبيعية يولد طاقة
كهربائية ،بحيث يمتص طاقة
ال��ش��م��س وي���ول���د ال��ك��ه��رب��اء،
واستخدمت في ه��ذا االبتكار
م���واد طبيعية خ��اص��ة ،بحيث
يحتاج “الصبغ” بعد طالئه إلى
وج��ود الشمس ليولد الطاقة
الكهربائية ،وت��م ق�ي��اس أدائ��ه
من خالل صبغه على الخشب
وال� � � �ج � � ��داران ،واك��ت��ش��ف��ن��ا أن
استقباله للكهرباء على الجدران
كان أفضل من الخشب

الريادة يف عامل االبتكار
وأعربت الهاشمي عن مدى
اعتزازاها وفخرها بمشاركتها
ب���م���س���اب���ق���ات وم����ؤت����م����رات
دول��ي��ة وعالمية ،مثمنة دور
م���ؤس���س���ة اإلم�����������ارات ع��ل��ى
رعايتها لمسابقة «بالعلوم
ن���ف���ك���ر» ال���ت���ي ن���ال���ت ال��م��رك��ز
ال���ث���ان���ي ل��ع��ام��ي��ن م��ت��ت��ال��ي��ي��ن.
وت��ن��س��ب ال��ه��اش��م��ي الفضل
ف���ي دخ��ول��ه��ا ع��ال��م االب��ت��ك��ار
إلى دعم مدرسيها ،وتشجيع

والديها اللذين فتحا لها الباب
على مصراعيه لتقدم تجارب
ابتكارية حصدت عليها مراكز
مرموقة .وت��ق��ول الهاشمي:
« االبتكار عالم كبير ومتسارع
ودول��������ة اإلم�����������ارات ق��دم��ت
دعماً كبيراً للشباب لالنخراط
ف���ي ع��ال��م االب���ت���ك���ار وت��ط��وي��ر
ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل��ي��ة وإن���ع���اش
البيئة االبتكارية لدى الشباب،
ح��ي��ث أت��اح��ت ال��ف��رص ل��ن��ا عبر

تقديمها أفضل الممارسات
والتطبيقات العملية والعلمية
عال وعالمي».
بمستوى ٍ
وخ���ت���ام���اً ت��ت��ط��ل��ع ال��ه��اش��م��ي،
إلى تقديم ابتكارات مضاعفة
لخدمة اإلنسانية ،ولديها حلم
ي��ت��م��ث��ل ف���ي ت��أس��ي��س ش��رك��ة
محلية ومصنع إلنتاج اللوحات
الشمسية لخدمة البيئة.
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محامي الحدث
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“�أ�ســماء” �أبنائنا
¢ûjhQO ó«ªM :º∏≤H
ÊƒfÉb QÉ°ûà°ùeh »eÉﬁ

حـــق فــي �أعـنـاقـنا

 حميد درويش:بقلم

محام ومستشار قانوني
ٍ

øjódG É¡eGƒb, ™ªàéŸG ¢SÉ°SCG Iô°SC’G ¿CG ≈∏Y 15 IOÉŸG ‘ ¢üf PEG, πØ£dGh Iô°SC’ÉH »JGQÉeE’G Qƒà°SódG ºàgG
¬fCG ≈∏Y 16 IOÉŸG â°üf Éªc ,±Gôëf’G øe É¡«ªëjh É¡fƒ°üjh É¡fÉ«c ¿ƒfÉ≤dG πØμjh ,øWƒdG ÖMh ¥ÓNC’Gh
.ºgÒZh ô°ü≤dG »ªëjh áeƒeC’Gh ádƒØ£dG ¬àjÉYôH ™ªàéŸG πª°ûj
±GógC’G záÁOh{ πØ£dG ¥ƒ≤M ¿ƒfÉb ¿CÉ°ûH 2016 áæ°ùd 3 ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤dG øª°†J ó≤a ,∂dòd Ék ≤«Ñ£J
áeÉ©dG ΩÉμMC’Gh πØ£dG ¿hDƒ°ûH á«æ©ŸG á«∏ëŸG äÉ¡÷Gh πØ£dG ¿hDƒ°ûH á«æ©ŸG ájOÉ–’G äÉ£∏°ùdÉH áWƒæŸG
IÉ«ëH ™àªàdGh ∂dP π«¡°ùàd áeRÓdG ¢UôØdG πc ÒaƒJh AÉªædGh AÉ≤ÑdGh IÉ«◊G ‘ πØ£dG ≥M ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘
»gh πØ£∏d á«°SÉ°SC’G ¥ƒ≤◊G É¡æeh ¥ƒ≤◊G øe áYƒª› πØ£∏d íæe ¿ƒfÉ≤dG ¿CGh ,IQƒ£àeh áæeBGh IôM
,ÊÉ°ùfE’G »NBÉàdG áaÉ≤K ΩGÎMGh á«æWƒdG ¬àjƒ¡H RGõàY’Gh á«eÓ°SE’G ¬Jó«≤©H ∂°ùªàdG ≈∏Y ¬àÄ°ûæJ
ΩÉ¶ædG ™e ≥Øàj ÉÃh ¬é°†f áLQOh ¬æ°ùd Ék ≤ah ájôëH ¬FGQBG øY ÒÑ©àdG ‘ ≥◊G πØ£∏dh
¿ƒμj ¿CÉH ájô°SC’G ¥ƒ≤◊Gh ,ádhódG ‘ ájQÉ°ùdG ÚfGƒ≤dGh áeÉ©dG ÜGOB’Gh ΩÉ©dG
Éª¡àjÉYQ »≤∏Jh á«©«Ñ£dG ¬Jô°SCGh ¬jódGh ≈∏Y ±ô©àdG ‘ ≥◊G πØ£∏d
,Éª¡«∏c ™e Iô°TÉÑe ä’É°üJGh á«°üî°T äÉbÓ©H ®ÉØàM’Gh
≈∏Y ºFÉ≤dGh Éª¡ªμM ‘ øeh πØ£dG GódGh Ωõà∏jh
‘ …ô°SC’G ¿ÉeC’G äÉÑ∏£àe ÒaƒàH πØ£dG ájÉYQ
¥ƒ≤◊Gh ,áæeÉ°†àeh áμ°SÉªàe Iô°SCG ∞æc
∫ƒ°ü◊G ‘ ≥◊G »gh á«ë°üdG
á«ë°üdG äÉeóÿG ≈∏Y
ÚfGƒ≤d Ék ≤ah

 من قانون حقوق الطفل بأن للطفل الحق منذ والدته في8 أن مفاد المادة
 وال يجوز أن يكون االسم له معنى يحط من شأنه وقدره،اسم يميزه عن غيره
 ويسجل هذا االسم عند الميالد في سجالت،ويسبب له الحرج فيما بين أقرانه
ً وال يقبل تسجيل االسم إذا كان منطويا،المواليد وفقاً ألحكام هذا القانون
.على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف26
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وم�������ن ث������م������رات ال���������زواج
ال��م��ق��ص��ودة ش��رع��اً إي��ج��اد
النسل – أي األوالد من
ال��ذك��ور أو اإلن���اث – وما
ك��ان مقصوداً شرعاً كان
م��رغ��وب��اً فيه ش��رع��اً  ،ومن
ح����ق����وق ال���ط���ف���ل ش���رع���اً
حقه
وقانوناً عند والدته ُّ
ف���ي ال��ت��س��م��ي��ة ال��ح��س��ن��ة؛
ف��ال��واج��ب على ال��وال��دي��ن
أن ي��خ��ت��ارا للطفل اس��م��اً
ح���س���ن���اً ُي�����ن�����ادى ب����ه ب��ي��ن
���م� َّ���ي����ز ب����ه ع��ن
وي� َ
ال����ن����اسُ ،
أش� َّ�ق��ائ��ه وأق��ران��ه ،ويقول
ال��رس��ول صلى ال��ل��ه عليه
��و َن
��د َع� ْ
��م تُ � ْ
«إنَّ ���كُ � ْ
وس��ل��مِ :
َ
ام ِة ِبأ ْس َمائِ كُ ْم
��و َم الْ ِق َي َ
َي� ْ
َ
َو َأ ْس َم ِاء َآبائِ كُ ْم َفأ ْح ِسنُ وا
َأ ْس َم َاءكُ ْم».
وف���ي ه���ذا ال��م��ق��ام ف��إن
ال�����س�����ؤال ال�������ذي ي��ف��رض
نفسه :م��ن ل��ه الحق في
ت��س��م��ي��ة ال����م����ول����ود؟ أو
بمعنى آخر من يختار اسم
المولود؟ ،حيث إن قانون
ال����م����ع����ام��ل�ات ال���م���دن���ي���ة
االتحادي قرر في المادة
 71منه بأن تبدأ شخصية
اإلنسان بتمام والدته حياً
وت��ن��ت��ه��ي ب��م��وت��ه ،وي��ك��ون
لكل شخص اس��م ولقب
وي���ل���ح���ق ل���ق���ب���ه ب���أس���م���اء

عمال بالمادة 80
أوالده
ً
من ذات القانون ،حيث إنه
بمجرد ب��ش��ارة ال��وال��د بأن
زوج��ت��ه حامل وت��م تحديد
النسل ذك��راً ك��ان أو أنثى
نجد بأن الزوجين وأقاربهم
ي���ك���ون���ان ف����ي ح���ي���رة ف��ي
وكل يسعى
اختيار االسم،
ٍ
للظفر باالسم ال��ذي يراه
مناسباً وأق��رب إل��ى قلبه
ول���رب���م���ا ه����ذا األم�����ر يثير
خالفاً بين الوالدين.

من يختار

اسم المولود ؟..
م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ف��ق��ه��ي��ة
ف���إن وال���د ال��م��ول��ود أي
أب����وه ي��س��م��ى م���ول���وده،
وه���ذا ه��و األص���ل ،وقد
ي��س��ت��ح��ب ل����ه م���ش���اورة
وال������دت������ه ف������ي اخ���ت���ي���ار
االس��م تطييباً لخاطرها
وألن ال��م��ول��ود ول��ده��ا،
وي��س��ت��ح��ب أن ي��ف��وض
أم��ر اختيار التسمية إلى
واح���د م��ن أه���ل ال��ص�لاح
رجال كان أو إم��رأة ،ومن
ً
ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ف��إن
ه���ن���ال���ك ق���ان���ون���اً خ���اص���اً
ي��ن��ظ��م كيفية اك��ت��س��اب
األس������م������اء واألل�����ق�����اب

وت���غ���ي���ي���ره���ا  -ال���ق���ان���ون
االتحادي رقم  18لسنة
 2009في شأن تنظيم
قيد المواليد والوفيات
 يكون تسمية المولودوال��ت��ب��ل��ي��غ ع����ن والدت�����ه
ل���وال���د ال��ط��ف��ل إذا ك��ان
حاضراً أو والدته أو القائم
على شئون األس���رة إذا
توفى األب قبل الوالدة
أو ك��ان غائباً وم��ن حضر
ال�������والدة م���ن األق�����ارب
ال��ب��ال��غ��ي��ن ح��ت��ى ال��درج��ة
ال��راب��ع��ة أو أي أشخاص
آخرين تحـددهم الالئحة
التنفيذية لهذا القانون،
وال يقبل التبليغ من غير
ال��م��ك��ل��ف��ي��ن ب���ه ،وت��ك��ون
مسئولية التبليغ حسب
ال����ت����رت����ي����ب ال���م���ت���ق���دم،
وب��ال��ت��ال��ي ف���إن ال��ق��ان��ون
وافق الفقه في أن والد
ال����م����ول����ود ه����و ص��اح��ب
الحق في تسمية طفله
أو اختيار اسم المولود.و
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خواطر تربوية

األستاذة :هالة إبراهيم األبلم

عضو بجمعية توعية ورعاية األحداث

كيف ت�صنع �شخ�صيتك
بنف�سك؟

على اإلنسان أن يتحلى دائماً باألخالق الحميدة والشخصية القوية ،وأثبتت الدراسات في علم
النفس وعلم االجتماع بأن من يصف نفسه بأن شخصيته ضعيفة فإن ذلك يؤدي إلى التقليل من
شأنه والتقليل من قدره في المجتمع .
ونعني بضعف الشخصية ،أن يعاني اإلنسان من قلة التقدير لذاته وإنجازاته ،في حين يعظم
سلبياته ويضخمها ويجعل كل من حوله يحقرون تصرفاته وأفعاله مع عدم االعتراف بإنجازاته .
لذلك يتوجب على الفرد أن ينظر إلى الجوانب اإليجابية الموجودة في شخصيته و يعززها فهي
كثيرة جداً ألن كل شخص توجد لديه هذه اإليجابيات ،فقط يتوجب عليه االلتفات إليها واالهتمام
بها لكي تظهر ما بداخله ،فالشخصية القوية تكون مكتسبة إما بالفطرة أو بالتربية أو بالتعليم
المستمر .

طرق تنمية ال�شخ�صية ال�ضعيفة :

1
2
3
4
5
6
7
16

تعزيز الجوانب اإليجابية.
قوة اإلرادة.
تحفيز النفس على مواجهة الوهم.
البعد عن التفكير السلبي.
حاول أن ال تتوتر إذا أتتك أفكار سلبية.
تقوية اإليمان بالخالق.
التمسك بالدين والتقرب إلى الله تعالى باألعمال الصالحة.
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لتقوية ال�شخ�صية ال�ضعيفة
على الفرد أن ينمي عالقاته
االجتماعية ،من خ�لال البدء
بتقبل اآلخ��ري��ن واستقبالهم
بإلقاء التحية ،وعند التحدث
معهم ح��اول أن تنظر إليهم
لزيادة التواصل بلغة العينين،
وح���ي���ن���م���ا ت���ت���واج���د ف����ي أي
مجلس حاول أن تشارك فيه
بالحديث وأن تثبت وجودك .
وع��ل��ي��ك أن ت��ت��خ��ذ ال���ق���دوة

ال����ح����س����ن����ة م�������ن األف�����������راد
الملتزمين وأقوياء الشخصية
وم��م��ن لديهم ال��ح��ض��ور في
األم����اك����ن ال���ت���ي ي���ت���واج���دون
ف��ي��ه��ا ،واالق���ت���داء ب��ال��رس��ول
ص���ل���ى ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وس���ل���م
والصحابة .انظر إل��ى القائد
أس���ام���ة ب���ن زي����د ال�����ذي ق��اد
جيش اإلسالم وهو في سن
ال��س��اب��ع��ة ع��ش��رة أو الثامنة
عشرة وكان في الجيش كبار

الصحابة  -رضوان الله عليهم
أجمعين – فعليك بالقدوة
والقدوة الحسنة.
إذاً كل من هذه الشخصيات
مثاال للشخصية القوية
تعتبر
ً
��ال وق����دوة
وال���ت���ي ه���ي م���ث� ٌ
يحتذى بها ،وتذكر أن التطبع
ينتقل من شخص آلخر ومن
مكان آلخ��ر كما تنقل باقي
األشياء في الحياة.

العدد  - 62ديسمبر  2017الوعي االجتماعي
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خواطر تربوية

ق�صة “علي”
ورفقـاء ال�ســـوء
بقلم :األستاذة مريم محمد األحمدي

رئيسة لجنة الشراكات المجتمعية

أنا علي ..أعيش اآلن في دار رعاية األحداث ،بدون أدنى
شك س��وف تتحول نظرتكم لي على أنني خ��ارج على
القانون ،وفي الحقيقة ال أعلم هل أنا من ارتكب هذا
الخطأ أم الظروف هي التي دفعتني لهذا الخطأ .وقبل
أن أسرد لكم ما حدث ،أود أن أقول لكم أنه ال أحد يولد
وهو يهوى ارتكاب الجريمة ومن ثم يستحق العقاب.
طالب :أهال بك ..اسمي سلطان ،ما اسمك؟

ط��ال��ب :اسمي علي ،وأن��ا اع��رف��ك منذ فترة م��ن خالل
الفصل الدراسي وأسلوبك المحبب للجميع.

سلطان :أشكرك ..ولكن أال ترى أن الجو اليوم حار للغاية،
و ليس ل��دي رغ�ب��ة ف��ي ال��ذه��اب ل�ل��دراس��ة ،م��ا رأي��ك أن
نتجول سوياً في أحد األس��واق لشراء بعض السلع؟ ال
تقلق معي الكثير من المال.
علي( متعجباً ) :من أين حصلت على هذا المال ،أنه كثير
للغاية.

18
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سلطان ( س��اخ��راً) :ليس كثيراً،
ف���ي أي� � ��ام أخ� � ��رى ي� �ك ��ون م�ع��ي
ضعف ه��ذا المبلغ ،إن��ه 1000
دره��م فقط! هل ستأتي معي،
ي �ب��دو عليك أن��ك ال ت��رغ��ب في
ال��دراس��ة ال�ي��وم! ،هيا بنا فهناك
ص��دي �ق � ًا ي�ن�ت�ظ��رن��ي ع �ن��د م��دخ��ل
أح��د األس� ��واق س��وف تستمتع
ب��ال�ت�ع��رف ع�ل�ي��ه ،ف�ه��و شخصية
فريدة ،سوف ترى ذلك بنفسك.

ع�ل��ي  :ن �ع��م ،ول �ك��ن ..ه �ي��ا ..هيا
نذهب.
(في الحقيقة قررت الذهاب مع
سلطان دون تفكير ،فلم يكن
لدي أي رغبة في الدراسة كوني
َّ
تعرضت للعقاب باألمس لسوء
تحصيلي الدراسي).

يسرد علي :ذهبت مع سلطان،
س�ي��ر ًا على األق���دام ،ول��م أشعر
ب �ح��رارة ال�ج��و أو بسخونة أشعة
الشمس ،وه��و يحكي لي كيف
أن��ه سعيد ف��ي حياته وال يبالي
بما يحدث له في الدراسة ،فال
أحد يسأله في أي أم��ر ،فوالده
مشغول ف��ي العمل ليل نهار،
ووال� ��دت� ��ه ف���ي ان� �ش� �غ ��ال دائ���م
بإخوته الصغار.
وأم� � ��ام م��دخ��ل أح� ��د األس � ��واق
وج��دت صديقه ينتظره،وما إن
رآن� ��ا ح �ت��ى اب �ت �س��م وق� ��ال «ه�لا
بالحبيب» ،فقال له سلطان :هال
ب��ك أح �م��د ،ه ��ذا ع�ل��ي صديقي
ال �ج��دي��د .ف��أل�ق��ى ال�ت�ح�ي��ة ،وق��ال
أحمد :هيا إلى االستمتاع!

دخلنا نحن الثالثة إل��ى السوق،
فوجدت أحمد يتفق مع سلطان
ع �ل��ى ان �ت �ق��اء ع� ��دد م ��ن ال�س�ل��ع

مرتفعة الثمن ،فقلت لسلطان:
ثمنها يتعدى األلف
هذه السلع
ُ
دره��م ال�ت��ي م�ع��ك ،كيف تقوم
ب��ان �ت �ق��اء ث�ل�اث��ة أج� �ه ��زة ه��وات��ف
يتعدى الخمسة آالف
سعرها
ّ
درهم ،فقال لي  :سوف ترى!...

ظللنا نتجول في المكان ،ثم قام
أح�م��د ب��إخ�ف��اء ه��ات��ف ج��وال في
مالبسه بعدما نزعه من العلُ بة
ال �خ��اص��ة ب ��ه ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
كنت أقف فيه بصحبة سلطان
أم��ام��ه ف��ي م �ح��اول��ة للحيلولة
دون ت�ص��وي��ره م��ن خ�لال كاميرا
ال� �س ��وق ،وه ��و األم� ��ر ال� ��ذي لم
يستغرق سوى دقائق معدودة،
ثم تال ذلك قيام سلطان بإعادة
الهواتف الثالثة إلى مكانها مرة
أخرى متظاهر ًا أنه عدل عن قراره
ولن يقوم بشرائها.

ثم قمنا سوي ًا نحن الثالثة بشراء
ب�ع� ٍ�ض م��ن السلع األخ ��رى التي
�دى س�ع��ره��ا  200دره��م
الي �ت �ع� ّ
ع��ل��ى األك � �ث� ��ر ،وذه� �ب� �ن ��ا ل��دف��ع
القيمة ،وخ��رج�ن��ا دون أن ي��دري
أحد بما يخفيه أحمد في ثيابه،
وم��ع ال �خ��روج م��ن ال�س��وق قمنا
نحن الثالثة بالجري مسرعين في
محاولة لالبتعاد بأقصى سرعة
عن المكان.
قال أحمد :هذا هو الهاتف ..ما
رأيك؟.
علي :رأيي في ماذا ،لقد سرقتَ ه
وهذه جريمة.

أح � �م� ��د وس� �ل� �ط���ان ف� ��ي ن �ف��س
الوقت :جريمة  ..هاهاهاها ،إن
ه��ذا ال�ه��ات��ف ي�ص��ل ثمنه ق��راب��ة
األل� �ف ��ي دره� � ��م ،س� ��وف ن �ق��وم

ببيعه ألي أحد ونستمتع بثمنه.

وه��و م��ا ح ��دث ،وقمنا بالغداء
في أحد المطاعم الفاخرة ،كما
أخ��رج أحمد لفافات تبغ وقمنا
ب�ت��دخ�ي�ن�ه��ا س ��وي� �اً ،وه ��ي ال �م��رة
األول ��ى ال�ت��ي أدخ��ن فيها التبغ،
واستمتعنا في أماكن كثيرة لم
أكن أتصور أنني سأقوم بزيارتها.
ووج�� � � ��دت ف � ��ي األم� � � ��ر م��تُ �ع��ة
كبيرة ومثيرة ف��ي ذات الوقت
،وأص�ب�ح�ن��ا أن��ا وس�ل�ط��ان وأح�م��د
ن �ق��وم ب �ه��ذا األم���ر ع�ل��ى ف�ت��رات
متقطعة وف��ي أس��واق عديدة،
للحد الذي جعلني أح��اول تقليد
أح �م��د م ��رة ف��ي إخ �ف��اء ه��وات��ف
في ثيابي ،وهو ما لم أفلح فيه
حيث ارتبكت بشدة وألقيته على
األرض وح��اول��ت مسرع ًا الهرب،
إال أن رج���ل األم� ��ن ك���ان أس ��رع
علي ،
مني ليقوم بإلقاء القبض ّ
واآلن تم إيداعي في دار رعاية
األحداث.

ل��م أك��ن أدري أن المتعة التي
حصلت عليها مع هؤالء الرفقاء
ُ
ح�ي��ث اس�ت�غ��ل ك��ل منهم حزني
الشديد من فشلي الدراسي في
دفعي الرتكاب جريمة السرقة.
ل��و ك�ن��ت ق��د ف �ك��رت ق�ل�ي ً�لا في
األم� ��ر أو أف �ص �ح��ت ألم���ي عما
ح��دث لكنت ال �ي��وم ب�ع�ي��د ًا عما
ح� ��دث ل ��ي م ��ن ب �ق��ائ��ي س�ج�ي�ن� ًا
موصوم ًا بالخروج على القانون
وارتكاب هذه الجريمة ..
لهذا أقول للجميع أياكم ورفقاء
السوء ،وإذا كانت أسرتك بعيدة
عنك فاقترب أن��ت منهم ،فهم
أحرص عليك من نفسك.
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من القلب

�أحتاجكما معي...
بقلم :عائشة علي أحمد الحمودي

ع�ن��دم��ا أس�ت�ع��د الس�ت�ق�ب��ال ع��ام��ي ال��دراس��ي
الجديد؛ أحتاج وبقوة لشحن الهمم ألقبل
عليه بكل جد واجتهاد؛ فكل بداية لي في
الحياة تستلزم طاقة إيجابية فعالة ،فهي
التي ستساعدني على االنطالق بقوة وثقة
في رحلتي العلمية الجديدة.
�دي ال �ح �ب �ي �ب��ن ...أق ��ف ه �ن��ا ع �ن��د نقطة
وال � � َّ
ان �ط�لاق��ي؛ ألن�ت�ظ��ر منكما ال��دع��م النفسي
والعاطفي قبل المعنوي ،فمثلما قمتما
بمساعدتي في تجهيز قرطاسيتي ومالبسي،
أرج� � ��و أن ت� �م ��دان ��ي ب �ك �ل �م��ات �ك �م��ا ال �م �ح �ف��زة
ونظراتكما المشجعة الواثقة ،التي تزرع في
نفسي الثقة ألجني ثمرات التفوق والنجاح
في نهاية رحلة الزرع والحصاد.
إن م�ش��ارك�ت�ك�م��ا ل��ي ف��ي رح�ل�ت��ي ال �ج��دي��دة،
ومتابعتكما المستمرة لكل م��ا يصادفني
فيها من تحديات وصعوبات ،يبث الطمأنينة
في قلبي ،ويمدني بكل ما أحتاجه من دعم
نفسي ،مما ي��ذل��ل جميع العقبات أم��ام��ي،
ته ٍّيئا لي األج��واء المناسبة
فأرجو منكما أن ُ
للمذاكرة وح��ل الواجبات ،وال يخبو عليكما
احتياجي األك �ي��د لتنظيم وق �ت��ي ،كما أرج��و
منكما م�س��ان��دت��ي ف��ي ت�ع��دي��ل أي سلوك
سلبي يصدر مني بكل هدوء وتفهم؛ ألتمكن
من مواصلة مسيرة طموحي التي سأحققها
إن شاء الله حتماً بدعمكما ومؤازرتكما لي،
فأنا أحتاجكما معي.
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بأقالمهم

حب الوطن
بقلم  :موزة عبدالله محمد حنضل النقبي

عضو جمعية توعية ورعاية األحداث

الوطن ،واإلحساس باالنتماء
غريزي،
فطري
إليه ،هو شعور
ّ
ّ
الحية ،ويستوي
يعم الكائنات
ّ
ّ
فيه اإلنسان والحيوان ،فكما
يحب وطنه ،ويألف
ّأن اإلنسان
ّ
العيش ف�ي��ه ،وي�ح� ّ�ن إل�ي��ه متى
�ب اإلن �س��ان
ب�ع��د ع�ن��ه
ّ
وألن ح� ّ
لوطنه فطرة مزروعة فيه ،فإنّ ه
ل�ي��س م��ن ال � ّ�ض ��روري أن يكون
ً
مفعمة بالجمال
ال��وط��ن ج��نّ � ً�ة
ال� �ط� �ب� �ي� �ع � ّ�ي ،ت��ت��ش��اب��ك ف�ي�ه��ا
األش��ج��ار ،وت �م �ت� ّ�د ع�ل��ى أرض�ه��ا
وتتفجر
ال�م�س��اح��ات ال �خ �ض��راء،
ّ
في جنباتها ينابيع الماء ،لكي
ويتشبثوا به ،فقد
يحبه أبناؤه
ّ
ّ
جافاً  ،أرضه جرداء،
يكون الوطن ّ
لكن الوطن رغم
ومناخه ٍ
قاسّ ،
يظل في عيون أبنائه
ّ
كل هذا،
ّ
ح�ب�ي�ب��اً  ،وع ��زي ��زاً  ،وغ��ال �ي��اً  ،مهما
قسا ومهما ساء.

ولكن هل الوطن يعرف حقيقة
�ب أب �ن��ائ��ه ل���ه؟ ه ��ل ال��وط��ن
ح�� ّ
ي�ع��رف ح�ق��اً أنّ ��ه حبيب ،وع��زي��ز،
ألي
وغال على أهله؟ ّإن
الحب ّ
ّ
ٍ
أي شيء ال يكفي فيه
أحد أو ّ
الصدر،
أن يكون مكنوناً داخل ّ
والب� ّ�د من اإلفصاح عنه ،ليس
بالعبارات وحدها وإنّ ما بالفعل،

وذل� ��ك ك��ي ي �ع��رف ال�م�ح�ب��وب
الحب المكنون
مكانته ومقدار
ّ
له .والوطن ال يختلف في هذا،
عملي
فهو يحتاج إلى سلوك
ّ
من أبنائه ،يبرهن به األبناء على
وتشبثهم به.
حبهم له،
ّ
ّ
�رة،
�ب ال��وط��ن ف�ط� ً
وإذا ك��ان ح� ّ
�إن ال��تّ �ع �ب �ي��ر ع �ن��ه اك �ت �س��اب،
ف� � ّ
قدمنا
وتعلّ م ،وم �ه��ارة ،فهل ّ
ينمي
ألطفالنا من المعارف ما ّ
لديهم ال �ق��درة على اإلف�ص��اح
ع�م�ل� ّ�ي��اً ع��ن ح�ب� ّ�ه��م لوطنهم؟
�ب الوطن
ه��ل علّ مناهم ّأن ح� ّ
يقتضي ان ُي�ب��ادروا إلى تقديم
م �ص �ل �ح �ت��ه ع� �ل ��ى م �ص��ال �ح �ه��م
يترددوا في التّ برع
الخاصة؟ فال ّ
ّ
ب��ش��يء م ��ن م��ال �ه��م م ��ن أج��ل
مشروع يخدم مصلحته ،أو أن
يسهموا بشيء من وقتهم ،أو
جهدهم ،من أجل إنجاز مشروع
حب
ينتفع به ،هل علّ مناهم ّأن ّ
الوطن يعني إجبار النّ فس على
االل� �ت ��زام ب��أن�ظ�م�ت��ه ،ح��تّ ��ى وإن
سنحت ف��رص ل�لإف�لات منها،
واالل � �ت� ��زام ب��ال �م �ح��اف �ظ��ة على
�ام��ة ،حتّ ى
بيئته ومنشآته ال �ع� ّ
وإن راف��ق ذل��ك م�ش� ّ�ق��ة؟ هل
دربناهم على ان يكونوا دائماً
ّ

على وف��اق فيما بينهم ،حتّ ى
وإن لم يعجبهم ذلك ،من أجل
ح�م��اي��ة ال��وط��ن م��ن أن يصيبه
أذى ال� ّ�ش�ق��اق وال �ف��رق��ة؟ إنّ ها
الصادقة هي
تساؤالت إجابتها ّ
معيار أمين على مقدار ما نكنّ ه
حب الوطن
من ّ

أح� ��ب اإلم� � � ��ارات ألن� �ه ��ا وط��ن
ل�لأم��ن واألم � ��ان ،ألن��ه��ا وط��ن
ل� �ل� �ت� �م� �ي ��ز أع�� �ش� ��ق اإلم� � � � ��ارات
ألن� �ه ��اال ��وط ��ن ال ��وح� �ي ��د ال���ذي
ال ي� �ع ��رف ال �م �س �ت �ح �ي��ل ،أح ��ب
اإلم� � � � � � � ��ارات ألن� � �ه � ��ا ح ��اض� �ن ��ة
ال � �ح � �ض� ��ارات .أح� ��ب اإلم � � ��ارات
ألن ح�ك��ام�ه��ا ي �ح �ب��ون شعبها
وم��ن يقطن على أرض�ه��ا أحب
اإلم���ارات ألنها وط��ن االع��راق
وب �ل��د ال �س�لام وال �ح��ب ،وط��ن
تعاهد مع المجتهدين بأن لهم
من المستقبل النصيب .
أن��ا بكل فخر من ي��وم ميالدي
إماراتية و ه��ذه الكلمة تكفي
ألنك يا وطن فخري  ......في
عقلي وق�ل�ب��ي وذات���ي يعيش
وينمو حب اإلمارات  .....اللهم
احفظ لنا اإلم��ارات وأدم علينا
األمن و األمان.
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أسس تربوية

احل�س الأمني  ..ثقافة جمتمعية
المكتب اإلعالمي لخدمة األمين

ُ
نعيش في عصرنا الحالي عالماً متسارعاً ،ساعاته
مشحونة بغزارة المعلومات واألخبار والشائعات،
ولو أردنا تقسيم هذه المعطيات وما يتلقاه الفرد
بشكل يومي من معلومات بغض النظر إذا كانت
صحيحة أو خاطئة ،وكيف يتلقاها بشكل مباشر أو
عبر وسائل اإلع�لام أو برامج التواصل االجتماعي
الستطعنا تأليف كُ تب بل مجلدات في أشهر قليلة.
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ورغ� � � ��م غ�� � � ��زارة ال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات
والمعطيات بشكل يومي إال أن
الجهل م��وج��ود ،والزل�ن��ا نسمع
ونقرأ عن حيل النصب البدائية،
واالخ �ت��راق��ات اليومية لوسائل
التواصل والمواقع اإللكترونية
�ارس��ة على
واالب� � �ت � ��زازات ال��م��م� َ
المجني عليهم بسبب جهلهم
المسبق لالحتياطات األمنية
األساسية.

�وم ل��دي �ن��ا ب ��أن اإلح �س��اس
م �ع �ل� ٌ
ي�س�ب��ق ال �ت��أث �ي��ر  ..وم ��ا ن�ق�ص��ده
ب� �ك� �ل� �م ��ة ح � ��س أم � �ن� ��ي  ..ه��و
االس �ت �ش �ع��ار ال �م �س �ب��ق للخطر
المحتمل ح��دوث��ه ،وعليه تؤخذ
االح �ت �ي��اط��ات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ف��ادي
ال���وق���وع ف �ي��ه وس� ��د ال �ث �غ��رات
التي تمكّ ن الطرف الخصم من
استغاللها وممارسة ضغوطاته
بناء عليها.
ً
الحس األمني من المنظور
اإلسالمي:

ه� ��ل ال � �ح� ��س األم � �ن� ��ي ح��دي��ث
ال��والدة أم أن له تاريخاً مارسه
�دادن�� ��ا وآب � ��اؤن � ��ا األول � � ��ون؟
أج�� � ُ
ال �ح �ق �ي �ق��ة إن ال� �ح ��س األم �ن��ي
قديم فهو مرتبط بالخوف أو
ال �ح��ذر ،واإلن �س��ان منذ ظهوره
يح ْذر
على الكرة األرض�ي��ة وه��و َ
األخ� �ط ��ار ال�م�ح�ي�ط��ة ب���ه ،فهي
ت �ه��دد أم �ن��ه وح �ي��ات��ه  ..ال�ح��س
األمني له تاريخ إسالمي أدلته
كثيرة وال يتسع المقال لسردها
جميعاً  :ق��ال ال�ل��ه تعالى على
ل �س��ان ي �ع �ق��وب ع �ل �ي��ه ال �س�لام
الذ ْئ ُب َو َأنتُ ْم
�اف َأن َي ْأكُ لَ ُه ِّ
“و َأ َخ� ُ
َ
�ون» هنا أح��س عليه
َع��نْ � ُ�ه َغ� ِ
�اف��لُ � َ
ال��س�ل�ام ب��ال �خ �ط��ر ف �خ��اف على

الذئب .ولقد أمرنا ديننا
ابنه من ِ
الحنيف باالستعداد لمواجهة
الخطر ،فقال عز وجل « :وأعدوا
ومن
استطعتم ٍمن ُق ِ
لهم ما
ْ
وة ٍ
الله
عدو ٍ
هبون به
الخيل ُتر
رباط
ٍ
َ
َّ
ٍ
�دوك��م « ..ويبقى ال�س��ؤال:
�
وع َّ
المسلم يتحصن ب��األذك��ار من
ماذا ؟ يتحصن المسلم من شر
ال�ش�ي�ط��ان وال �ع �ي��ن وم��ن ش��رور
الخلق وغيرها ،كل ه��ذه أذك��ار
�ؤم ��ن ال �م �س �ل��م ال �م��وق��ن بها
تُ � ّ
كما أخبر النبي صلى الله عليه
وسلم.

الحس األمني لألجهزة األمنية:

األجهزة األمنية تنبهت لألخطار
ال��م��ح��ي��ط��ة ف��ج��ع��ل��ت ال��ح��س
األم�ن��ي ف��ي مقدمة أولوياتها
وأخ� � ��ذت ت���درس���ه ،ألن ال �ح��س
األمني المتخذ وف��ق المبادئ
وال �ن �ظ��م ال�ص�ح�ي�ح��ة ال �م��واك �ب��ة
للتطورات التكنولوجية والجرائم
وال� � �خ � ��روق � ��ات األم� �ن� �ي���ة ت �ق��ي
المجتمع مخاطر وجرائم كثيرة ..
األخطار األمنية عديدة وتمس
ج�م�ي��ع أج��ه��زة ال ��دول ��ة وف �ئ��ات
المجتمع بمختلف شرائحه ،بل
وه��ي م��وف��رة واق �ت �ص��ادي��ة لما
مستقبال إذا وقع
سيتم دفعه
ً
الجرم أو الخطر األمني ،واألدلة
ع �ل��ى ذل� ��ك ك��ث��ي��رة ..ل ��و ن�ظ��رن��ا
ب �ع �ج��ال��ة ل�ل�أض ��رار ال��ت��ي مست
ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي اج�ت��اح�ه��ا
الربيع العربي والخسائر البشرية
والمادية التي جنتها « أكثر من
مليون قتيل وج��ري��ح وأك�ث��ر من
 14مليون الجئ وخسائر مالية
ف��اق��ت  830مليار دوالر خالل
 4سنوات فقط ،ه��ذه األرق��ام
وف ��ق اإلح �ص��ائ �ي��ات المسجلة

ن��اه �ي��ك ع��ن ال� ��ذي ل��م ُي�س�ج��ل,
ب��اإلض��اف��ة ل�ل�ت��أخ��ر ال���ذي أص��اب
تلك الدول جراء الخراب والتدمير
الذي شمل البنى التحتية للدولة
وم��ق��وم��ات ال �ح �ي��اة م ��ن غ ��ذاء
ومسكن وملبس ودواء وغيرها
من مستلزمات الحياة الرئيسية..
ك ��ل ه� ��ذه األرق� � ��ام ك��ان��ت لها
إش � ��ارات أم �ن �ي��ة «ح ��س أم �ن��ي»
لكن لم تُ عالج بالشكل الصحيح
فوقعت األخطار الكارثية

الحس األمني ألفراد المجتمع:

هل الحس األمني مقتصر على
أجهزة األمن ورجالها ؟ الجواب:
ال  ..ف�ج�م�ي��ع أف� ��راد المجتمع
مسؤولون ع��ن سالمة الدولة
ال� �ت ��ي ي �ع �ي �ش��ون ع��ل��ى أرض��ه��ا
وأمان
بسالم
ويأكلون وينامون
ٍ
ٍ
ف�ي�ه��ا ب�ف�ض��ل ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ثم
القيادة التي وفرت أجهزة تعمل
متخذة بذلك األسباب,
ً
ليال نهاراً
ً
لينعم جميع من على أرض هذه
الدولة بقرارة العين واالطمئنان،
ي�ج��ب أن ي�ك��ون ال�ح��س األم�ن��ي
ثقافة سائدة لدى جميع أفراد
ال �م �ج �ت �م��ع ،ف�ك�ل�م��ا زاد ال�ح��س
األم�ن��ي وال��وع��ي قلت الجرائم
وال �م �خ��اط��ر ال�م�ت��رب�ص��ة  ..اس��أل
نفسك ل �م��اذا ُج�ع�ل��ت األب ��واب
على مقدمة المنازل ؟ الجواب
 :ل�ت�ك��ون ح��اج��زاً أم���ام األخ �ط��ار
�واء ك��ان ال�ه��واء أو
المحيطة س� ً
ال�ت��راب أو اللصوص وستر أهل
ال �ب �ي��ت  ...وغ �ي��ره��ا ال �ك �ث �ي��ر من
األس��ب��اب ,إذا ً اج �ع��ل لنفسك
وأله �ل��ك ب��اب��اً مغلقاً ع�ل��ى كل
خطر متربص وإذا فتحته فاتَ ٍخذ
أس �ب��اب الحماية وأم ��ن نفسك
وتوكل على الله سبحانه .
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خواطر تربوية

الثقة بالنف�س

�صفة مرتبطة بالتطبيق
بقلم :مانع المعيني

manaalmaeeni@hotmail.com

أتتني إح��داه��ن ت�ق��ول ل��ي بأنها
تريد أن تكون واثقة من نفسها،
لتقف أم��ام الكثيرين للتحدث
أمام زمالئها في الجامعة ،فهي
تشعر بالخجل وقد ترتبك بعض
األحيان ،قبل كل شيء! عندما
يقف المتحدث أم��ام المتلّ قي
ف�ه��و ال ي �ع��رف م��اه��ي ال�ن�ق��اط
حضرها المتحدث ،لذا عليه
التي ّ
أن ال يرتبك إذا نسي شيئاً أو
ت�خ� ّ�ط��ى ن�ق�ط��ة ك ��ان سيتحدث
عنها ،ولكن في هذا الموقف
يتحكم العقل الباطن في األمر
لذلك قد يرتبك المتحدث بعض
الشيء ،فيجب علينا تغيير هذا
األم� ��ر ب��داخ �ل �ن��ا ح �ت��ى نستطيع
الوقوف للحديث بكل ثقة.
أما كيفية اكتساب صفة الثقة،
ف��ال�ش�خ�ص�ي��ة ت�ن�ص�ق��ل ع �ل��ى مر
األي� ��ام وال� �ظ ��روف وال �م��واق��ف
والتجارب هي التي تشكل جميع
ال �ص �ف��ات ال �ت��ي ب �ن��ا ،ل��ذل��ك ف��إن
الشخص ال��ذي يمر بالكثير من
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المواقف والتجارب والمشاهد
ي� ُ�ح �س��ن ال �ت �ص� ّ�رف أك �ث��ر م��ن أي
شخص آخ��ر ألن��ه يمتلك خبرة،
ولكن هناك أم��ر آخ��ر أركّ ��ز عليه
�ررت
م��ن خ�لال ال�ت�ج��ارب ال�ت��ي م� ُ
بها وعشتها وتعايشت معها..
سابقاً كنت أق��ول ف��ي نفسي
ب���أن���ي ال أس��ت��ط��ي��ع ال���وص���ول
لهدفي وال أستطيع تحقيقه
وك��ان��ت ه ��ذه األف� �ك ��ار تسيطر
علي وتعيش في عقلي لذلك
بالفعل كنت أفشل في تحقيق
الكثير من األم��ور ،وف��ي إحدى
جلساتي مع صديق أخبرني بأنه
ي �ج��ب ع�ل��ي أن أوم ��ن بنفسي
وذاتي ،لم أفهم ماذا كان يقصد
بالفعل ولكن بعد مرور مدة من
ال��زم��ن والتفكير ف��ي ه��ذا األم��ر
وحضوري دورة تدريبية تتحدث
ع��ن ه��ذا األم��ر فهمت م��ا كان
ي ��رم ��ي إل� �ي���ه ،ف� �ب���دأت ت�ط�ب�ي��ق
اإليمان بالنفس والذات وجميع
أحققها
األه��داف التي أضعها ّ
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@ManaAlMaeeni

بإذن الله ،عندما آمنت بنفسي
وذاتي زادت نسبة الثقة بداخلي
بشكل كبير وبمالم أكن أتخيله
ي��وم��اً م��ا وم��ن بعدها انطلقت
بحمد الله وتوفيقه ألقف أمام
المئات للحديث عن الكثير من
األمور دون خوف أو ارتباك.
اإليمان بالنفس والذات ال أعرف
سهال
تقديره إذا ما كان صعباً أو
ً
إال أنني ذللت الصعاب لنفسي
بتوفيق من رب العالمين وفي
ك ��ل م� ��رة ت�� ��زداد ن �س �ب��ة ال�ث�ق��ة
ب��داخ �ل��ي وأص� �ب ��ح األم� ��ر س�ه ً�لا
بالنسبة لي والحمدلله.
إال أن ه �ن��اك أم� ��راً م�ه�م��اً ج��داً
وصعباً ج��داً وقد يكون مؤلماً ،
م �ع �ظ��م األش� �خ���اص ال��واث �ق �ي��ن
بأنفسهم قد إذ يكون أحدهم
ق��د م��ر بموقف أوه �ن��ه ولكنه
ج �ع �ل��ه أق � ��وى م �م��ا ك� ��ان عليه
م��ن قبل ليكتسب ه��ذه الثقة
وت �ن �ص �ق��ل ش �خ �ص �ي �ت��ه وي ��واج ��ه
الجميع.

ال ت �ف �ك��ر ب��ال �ث �ق��ة ك �ص �ف��ة ت��ود
اك�ت�س��اب�ه��ا وال ت�ف�ك��ر ب��اإلي �م��ان
بالنفس وال ��ذات م�ج��رد تفكير،
ب� ��ل ط� �ب ��ق ذل�� ��ك ف� ��ي ح �ي��ات��ك
وسترى انعكاس التطبيق على
ت �ص��رف��ات��ك وع� �ل ��ى األش� �خ ��اص
ال��ذي��ن م��ن حولك وعلى جميع
من تتعامل معهم وسيقفون
للتصفيق لك.
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من األرشيف

التعليم وحتديات
امل�ستقبل
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية األحداث.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

في أكثر من محفل دولي شاركت فيه كمختص في مجال التربية والتعليم تم
التعرض خالله إلى أبرز تحديات التعليم على كوكب األرض ،مما ال شك فيه أن
لكل مجتمع أجنداته وتحدياته الخاصة به ،لكن المنظمات التعليمية المتخصصة
المهتمة بالعملية التعليمية في العالم تلخص هذه التحديات في التالي :االنفجار
المعرفي ،فنحن ف��ي زم��ن ل��م يعد التحدي قائماً ف��ي م�ج��ال صحة المعلومة
المقدمه للطالب ،يستثنى من ذلك بعض ثوابت المعرفة ،فالمعلومات تتسارع
وتتطور بطريقة مذهلة ،مما جعل عملية تلخيصها في كتاب والطلب من الطلبة
ً
مسألة ال تتناسب مع الزمن الذي نعيشه.وبذلك فهذه العملية ال
حفظ ما فيه
تُ عد التالميذ للواقع الذي نعيشه وال للمستقبل الذي نتوقعه.
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إن ال� �ت� �ح ��دي ال� �ي���وم ي�ت�ل�خ��ص
في معرفة المعلومة األصح
وليس الصحيحة ،وهذا التحدي
سيجعل الكتاب اإللكتروني هو
مستقبل ال�م�ن��اه��ج المنتظر،
وتطوير م�ه��ارات التفكير لدى
التالميذ تمكنهم م��ن معرفة
الغث من السمين .أما التحدي
ال �ث��ان��ي ف�ي�ت�ل�خ��ص ف ��ي س��وق
ال �ع �م��ل غ �ي��ر ال �م �س �ت �ق��ر ،ففي
ال� �م ��اض ��ي ال� �ق ��ري ��ب ك� �ن ��ا ن�ع��د
المتعلم لمهنة م �ح��ددة ربما
ت�ك��ون وظ�ي�ف��ة ح�ت��ى التقاعد،
بيد أن المستجدات العالمية
وس��رع��ة تغير متطلبات سوق
العمل ،جعلت تلك المنهجية
ف� ��ي إع � � ��داد ال �ط �ل �ب��ة ل�ي�س��ت
ذات مصداقية ،وال تتناسب
م��ع العقد ال �ق��ادم ف��ي مجال
تحديات المهنة ،لذلك أصبحت
م ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال��ع��ام
والعالي مطالبة بإعادة النظر
ف��ي ال �م �ه��ارات ال�ت��ي ت ��زود بها
التالميذ ك��ي يكون ك��ل واح��د
م �ن �ه��م ق � � ��ادراً ع �ل��ى ال�ت�ك�ي��ف
م��ع ه��ذه التغيرات ف��ي سوق
العمل.
والتحدي الثالث مرتبط بالقيم
اإلنسانية ،فمنذ القدم تعارف

ال � �ن� ��اس ع� �ل ��ى ق� �ي ��م إن �س��ان �ي��ة
مشتركة تتناغم م��ع الطبيعة
البشرية السوية ،مثل؛ الصدق
واألمانة وحب الخير والتعاون
وال �ص��داق��ة وغ �ي��ره��ا م��ن ه��ذه
ال�م�ب��ادئ اإلن�س��ان�ي��ة السامية،
بيد أن الزمن الذي نعيشه زلزل
تلك الثوابت وح��ول المعروف
منكراً  ،وأضحى المنكر معروفاً ،
وف��ي ظل
بل إن العالم اليوم ِ
فوضى العولمة أصبح يعاني
م��ن أزم���ة ت�ه��ز ك �ي��ان ال�ب�ش��ري��ة،
ت �م �ث �ل��ت ف ��ي ان� �ت� �ش ��ار ظ��واه��ر
ال�ش��ذوذ وتعاطي المخدرات،
مما يهدد بقاء الكائن البشري
ع� �ل ��ى ك���وك���ب األرض .ه ��ذا
ال� �ت� �ح ��دي ج� �ع ��ل ال �م �ن �ظ �م��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ع��ال �م �ي��ة ت��ؤك��د
على زي ��ادة ال�ج��رع��ات التربوية
ف��ي ال�م��درس��ة ،ول��و ك��ان ذلك
على حساب المواد التعليمية
التقليدية كالعلوم والحساب،
ألن ال� �ت ��رب� �ي ��ة ح� �ص ��ن ي �ح �ف��ظ
التالميذ من براثن االنحرافات
األخالقية مما يجعلهم لبنات
ب� �ن ��اء ل �م �ج �ت �م �ع��ات �ه��م ،ول �ي��س
م � �ع� ��اول ه�� ��دم ألوط���ان� �ه���م،
واألخ� �ل ��اق م ��ن ش �ي��م ال �ع��رب
النبيلة ،أال يكفينا أن ال �ق��رآن

ال �ك��ري��م ب��ه  6236آي ��ة ،وآي��ات
األخالق منها  4500آية .األمر
ال��راب��ع ف��ي سلسلة التحديات
التي تواجه المجتمعات يتلخص
في ظاهرة التطرف واإلرهاب،
�أس ،فقد
وما نتج عنها من م� ٍ
بينت ال ��دراس ��ات المتخصصة
أن القتل بسبب ال�ت�ط��رف زاد
بنسبة  ٪ 80ف��ي ال�ف�ت��رة بين
 ،2014-2015وه � ��ذه أك �ب��ر
زيادة في الـ  15سنة الماضية،
إض��اف��ة ل��ذل��ك ت��م تهجير أكثر
م ��ن  60م �ل �ي��ون ش �خ��ص ع��ام
 2015م ،واإلره��اب والتطرف
ليس مرتبطاً بدين أو ملة كما
أن��ه ال ينحصر ف��ي مجتمع أو
دول ��ة ب��ل ه��و ظ��اه��رة عالمية
متفاقمة ،وكلنا يتألم اليوم
ل�م�ح�ن��ة م�س�ل�م��ي ال��روه �ي �ن �ج��ا،
ه��ذه ال �ظ��اه��رة ليست األص��ل
في الكينونة اإلنسانية ،بل هي
نتيجة التحريض الخفي والبناء
ال �ف �ك��ري غ �ي��ر ال� �س ��وي ،ال ��ذي
ت��ق��وم ب ��ه ج �م��اع��ات ال �ت �ط��رف
العالمية .والمدرسة اليوم هي
سالح المجتمعات في مقاومة
مثل ه��ذه األزم� ��ات م��ن خالل
م �ن��اه��ج ت �ع��زز م �ف �ه��وم السلم
الوطني والسالم العالمي.

كم هي كلمات صادقة تلك التي نشرها صاحب السمو الشيخ
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس ال��دول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه الله ،في مقال «داع��ش التي وحدت
العالم» ،اقتبس من ذلك «البد من مواجهة ذلك الفكر الخبيث
بفكر مستنير من ديننا اإلسالمي الصحيح الذي يدعو للسالم».
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مدونة أفكاري

بقلم :عائشة عبدالنور الجناحي
قائدة عالمية في مجال الطفولة المبكرة في اإلم ��ارات .كاتبة
باللغتين العربية في صحيفة البيان ومجلة كن صديقي وعالمي
الخاصة ب��وزارة الشؤون االجتماعية وباللغة اإلنكليزية في مجلة
ayesha.aljanahi@gmail.com
sailemagazine

الإجنازات اخلالقة تبد�أ
بفكرة
وق��ع الطيار الحربي ج��ورج ه��ول أسير
حرب في فيتنام ،ووضع في صندوق
مظلم لمدة سبعة أع��وام ،وفي كل
يوم كان يتخيل نفسه يلعب الغولف
ليمضي ال��وق��ت حتى ال يفقد عقله
في هذا السجن المظلم ،وبعد إنقاذه
من األس��ر بأسبوع واح��د ،ش��ارك في
مسابقة عالمية للغولف وفاز بمرتبة
متقدمة جداً .
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ال يمكن لهذه الدنيا أن تخلو تماماً م��ن الضغوطات النفسية
والمعنوية ،فاإلنسان بطبيعته متقلب المزاج ،فتارة تجده في
قمة السعادة والراحة النفسية ،وتارة تجده حزيناً  .وطبيعة األيام
تكسر القوي وتجبر كسور الضعفاء ،ولكن السؤال هو

إن خ� �ي ��ال اإلن � �س� ��ان ون �ظ��رت��ه
ل�لأم��ور هما م��ا يحدد مصيره،
فالشخص ال��ذي يغذي عقله
دائماً بالصور واألفكار اإليجابية
ي�ح�ق��ق ال �ك �ث �ي��ر م��ن ال �ن �ج��اح��ات
بالرغم م��ن م ��روره بالكثير من
المشاكل واإلح�ب��اط��ات ،ولكن
البعض من الممكن أن يكونوا
ق��د قطعوا ش��وط��اً ك�ب�ي��راً من
األع �م��ال ،وحينما استسلموا
لتفكيرهم السلبي بأن الطريق
ق��د ي�ك��ون م��س��دوداً  ،توقفوا
واكتفوا بما وصلوا إليه.
ي� �ب� �ي ��ن ال � �ك� ��ات� ��ب ش� � ��ون آك � ��ور
ال��م��ف��ه��وم ال��ت��ق��ل��ي��دي :أن��ك
إذا ب��ذل��ت م �ج �ه��وداً م�ت��واص ً�لا
بعزيمة وإصرار فستنجز وتنجح،
وهذا اإلنجاز والنجاح سيجعلك
سعيداً  .هذا مفهوم غير دقيق،
حيث إن األب �ح��اث وال��دراس��ات
ف ��ي ع �ل��م ال �ن �ف��س اإلي �ج��اب��ي
وج��دت أن هذه المعادلة في
ال ��واق ��ع م �ق �ل��وب��ة؛ ف��ال�س�ع��ادة
هي التي تغذي النجاح وتزيد

من مثابرة اإلنسان واجتهاده،
وليس النجاح هو ما يؤدي إلى
السعادة.
فعندما يتخيل اإلن�س��ان ص��وراً
يتمنى أن يعيشها ويحققها
ب�ع�م��ق يستجيب ع�ق�ل��ه لهذا
التخيل بنفس ال�ط��ري�ق��ة التي
ي� �س� �ت� �ج� �ي ��ب ب � �ه� ��ا ل��ل��م��وق��ف
ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ي ،ألن ال� �ع� �ق ��ل ال
يستطيع أن يفرق بين الخيال
والحقيقة.
وفي علم النفس يعرف الخيال
ب ��أن ��ه ال � �ق� ��درة ال �ع �ق �ل �ي��ة ع�ل��ى
تجسيد أحاسيس غير موجودة
ف��ي أرض ال��واق��ع ،ال��ذي يعتبر
م��ن أه��م األش�ي��اء التي تشكل
وع ��ي اإلن� �س ��ان ،وت�� ��زداد تلك
ال� �ق ��درة غ��ال �ب��اً ل ��دى األط �ف��ال
حيث إنها تشكل جزءاً كبيراً في
تطورهم العقلي والعاطفي،
لذا يعتمد بعض األطباء على
خ� �ي ��ال األط � �ف� ��ال ك� �ع�ل�اج م��ن
خ�ل�ال األل� �ع ��اب للتغلب على
مشاكلهم النفسية.

كيف تستطيع
أن تحافظ على
استقرارك النفسي؟

ع��ادة يملك الشخص تصورات
عن حياته أو ذكريات عن ماضيه
قد يشوهها الواقع المرير ،لذا
فإن إضافة خيالنا على الذكريات
واألحالم يحسن كثيراً من الحالة
النفسية وال��ق��درة ع�ل��ى تقبل
المستقبل .أما الشخص السلبي
الذي يستسلم للواقع السلبي
فتجده يقضي وقته يفكر في
السلبيات بتوجيه أصابع االتهام
إلى اآلخرين ودورهم األساسي
في حالته السيئة.
ك��ل اإلن� �ج ��ازات العظيمة تبدأ
ه �ن��اك ب�ع�ي��داً ع��ن األع �ي��ن في
عقل ذلك اإلنسان الذي يراها
كأنها حقيقة وواقع مسلم به
فيؤمن القلب إيماناً راسخاً ال
يتزعزع بأنها تتحقق.
ل��ذل��ك راق � ��ب أف� �ك���ارك ألن �ه��ا
أفعاال ،وراقب أفعالك
ستصبح
ً
ألنها ستصبح ع��ادات ،وراق��ب
عاداتك ألنها ستصبح طباعاً ،
وراق��ب طباعك ألنها ستحدد
مصيرك.
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كتاب من اإلمارات

% 95

من ت�رصفات الطفل
يتعلمها من �أبويه

كيف نكون قدوة ح�سنة لأبنائنا؟
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

االق�ت��داء باألشخاص وأفعالهم ،أم��ر طبيعي يوجد داخ��ل كل ف��رد منا ،والتأثر
باألمور العملية أكثر من تلك التي نقرأ أو نسمع عنها من طبيعة البشر وال
نستطيع تغييرها ،لكن السؤال ال��ذي يطرح نفسه هنا من هو الشخص األول
الذي يجب أن يقتدي به الفرد في حياته؟ وما هي الصفات التي يجب أن يتحلى
بها لتنشئة جيل فعال في المجتمع ؟
بطبيعة ال �ح��ال الب��د أن يكون
ال� �ق���دوة ذا ش �خ �ص �ي��ة إي �ج��اب �ي��ة
وناجحة ف��ي أخالقها وأعمالها
وج� �م� �ي ��ع ت� �ص ��رف ��ات� �ه ��ا ،ف ��وج ��ود
القدوة الحسنة في أي مجتمع
ه��و ض �م��ان لمستقبل األج �ي��ال
ال �ج��دي��دة ،وب�م��ا أن ق ��درة الفرد
على المالحظة والتقليد تكون
عالية في مرحلة الطفولة وأثناء
بداية تعرفه على العالم المحيط
ب� ��ه ،أص� �ب ��ح م ��ن ال� ��واج� ��ب ع�ل��ى
اآلباء أن يمثلوا األسوة الحسنة
ألطفالهم ألنهم أول األشخاص
ال �م �ع �ن �ي �ي��ن ب �ت��رب �ي �ت �ه��م ،ف �ص�لاح
النشء من ص�لاح اآلب��اء وصالح
ال �م �ج �ت �م��ع م ��ن ص �ل�اح ال��ن��شء،
وه��ذا ما نحن بحاجة إليه اليوم
نشء صالح يمكن االعتماد عليه
في بناء مسقبل زاهر لمجتمعه
وي�م�ك��ن أن ي�ص�ب��ح ه��و ال �ق��دوة
مستقبال ،يمكنه
الحسنة لغيره
ً
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أن ي��ؤث��ر ف��ي ال�م�ج�ت�م��ع بشكل
إيجابي ال يتأثر بالتيارات السلبية
التي أصبحت تهدد مجتمعاتنا
في كل لحظة ومن كل جانب.

إن جميع البشر ت�ت�س��اوى أم��ام
ال��رؤي��ة ب��ال�ع�ي��ن ال �م �ج��ردة لكنها
ت� �ت� �ف ��اوت ع��ن��د ف��ه��م ال� �ك�ل�ام،
والقصد هنا ،أن على اآلباء أن ال
يعتمدوا كلي ًا على الكالم فقط
في تربية وتوجيه الطفل وإنما
عليهم ب��األف �ع��ال ل�ي�ت��م ترسيخ
الفكرة في ذهنه ،فعلى سبيل
صل وأنت
المثال؛ التقل للطفل َ
لنصل معا،
َ
جالس بل قل له تعال
وال تقل له اقرأ هذا الكتاب إنه
مفيد ج��داُ ،بل قل له هيا لنقرأ
ٌ
معا هذا الكتاب أراه جيداً،وشيئ ًا
ف�ش�ي�ئ� ًا يمكنك أن ت�ح�ب��ب إليه
المطالعة بفعلك هذا ،فاإلنسان
يقتدي بما هو عملي أكثر مما
هو نظري .
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القدوة الحسنة

 % 95م ��ن ت� �ص ��رف ��ات ال �ط �ف��ل
يتعلمها من أبويه ،هذه النسبة
ليست ضئيلة ولها أهمية بالغة
في التنشئة االجتماعية للفرد،
وم� ��ن ه� ��ذا ال �م �ن �ط �ل��ق ف ��اآلب ��اء
م �ل��زم��ون ب�ت�ح�س�ي��ن ت�ص��رف��ات�ه��م
واالن�� �ت�� �ب� ��اه ج�� �ي� ��د ًا ألف �ع��ال �ه��م
وتعامالتهم اليومية أمام األبناء
ل �ي �ك��ون��وا ل �ه��م ق � ��دوة إي �ج��اب �ي��ة
ي �ح �ت��ذى ب� �ه ��ا ،ف �ه��م ال �م��درس��ة
األول� � ��ى ل�ت�ع�ل�ي�م�ه��م و ت �ط��وي��ر
ق ��درات� �ه ��م ل �م��واج �ه��ة س�ل�ب�ي��ات
ال�ح�ي��اة ،وب �ن� ً�اء عليه ف��إن��ه توجد
بعض السلوكيات التي يجب على
األم واألب االبتعاد عنها مثل
التناقض في األفعال واألقوال
ألن ذل��ك يقلل من ثقة الطفل
بنفسه و بالتالي يؤثر سلب ًا على
ق��وة شخصيته ،وت�ك��ون النتيجة
ف �ق��دان م�ك��ان�ت��ه االج�ت�م��اع�ي��ة و

مصداقيته ف��ي المجتمع عند
الكبر و هنا توجب على األولياء
�لا و تجنب
�وال وف �ع ً
ال �ص��دق ق � ً
التناقض .

بمقابل ذل��ك ه�ن��اك مجموعة
من السلوكيات قد ال يهتم بها
معظمهم  ،ربما لغفلتهم عنها
أو للتقليل من أهميتها  ،و في
ال�م�ن�ط��ق ه��ي س�ل��وك�ي��ات يجب
ال�ت�ح�ل��ي ب �ه��ا ل�ت�ك��وي��ن شخصية
ن��اج��ح��ة و م��ث��م��رة ف� ��ي ج�م�ي��ع
تعامالتها و التي من أهمها :
ال��وف��اء ب��ال��وع��د  :إذا ت��م تقديم
وع� ��د ل �ل �ط �ف��ل م ��ن ط� ��رف أح��د
اآلب� ��اء الب ��د م��ن ال��وف��اء ب��ه ألن
هذا األمر ينمو معه ويجعله من
األشخاص الملتزمين والدقيقين
في مواعيدهم واالنضباط في
أداء واجباتهم تجاه أنفسهم و
اآلخرين .
تحسين األلفاظ  :غالبا ما يهمش
األب��اء تأثير ألفاظهم وكلماتهم
ع� �ل ��ى ن� �م ��و ش �خ �ص �ي��ة ال �ط �ف��ل
ونفسيته ،فهناك أل�ف��اظ يجب
انتقاؤها لتوجيهها إل��ى الطفل
أث��ن��اء ت�ع�ل�ي�م��ه و ال �ت �ك �ل��م م�ع��ه،
فحسن االنتقاء من حسن التربية.

االل�� �ت� ��زام ب ��ال� �م� �ب ��ادىء وال �ق �ي��م
اإليجابية :وهذا ما يفتقده الكثير
اليوم ألن مبادئهم ليست ثابتة
فيهم وقيمهم لم يتم ترسيخها
معهم بمختلف مراحل حياتهم .

إال أن��ه ليس كذلك ف��ي تكوين
األفراد الناشئة ألنه يحولهم إلى
أشخاص عديمي المسؤولية مع
مرور الوقت .

ال �ص��داق��ات ال�ج�ي��دة  :ص��داق��ات
اآلب � � � ��اء ال� �خ���ارج� �ي���ة ت� ��ؤث� ��ر ع �ل��ى
تنمية الطفل وط��ري�ق��ة اختياره
لصداقاته فيما بعد  ،لذا وجب
على األم و األب االختيار السليم
ألصدقائهم أمام األبناء .

وب� �ي ��ن ه� ��ذا وذاك ي �ج��ب على
األول� � �ي�� ��اء ت �ك �ث �ي��ف ج��ه��وده��م
إلن� � �ش � ��اء ج � �ي� ��ل خ� �ل ��اق وأك � �ث� ��ر
وع� �ي� � ًا ب �م �س��ؤول �ي��ات��ه واالل� �ت ��زام
ب�� �ه� ��ا،ف�� �ص�ل��اح ال� �م� �ج� �ت� �م� �ع ��ات
المستقبلية م��ن ص�لاح األجيال
الحاضرة .

تحديات تربوية

الكثير من التحديات في عصرنا
الحالي تقف عائق ًا في وجه إيجاد
القدوة الحسنة للطفل حيث تم
افتقادها في ظل تعدد وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي وان �ت �ش��ار
األجهزة اإللكترونية الذكية التي
انتشرت معها األل �ع��اب وتعدد
القنوات ،الكثير منا يجلب لطفله
لوح ًا إلكتروني ًا ألنه أداة العصر أو
بمفهوم آخر مواكبة التكنولوجيا
الحديثة  ،لسنا ضد الفكرة لكن
األمر يستدعي تكثيف المراقبة
والوقوف على ما يتابعه الطفل
ع��ب��ر ه � ��ذه ال� �ل ��وح ��ات ون��وع �ي��ة
األلعاب التي يلعبها .

تنفيذ التعليمات  :ال�ك�ث�ي��ر من
اآلب � ��اء ي �ف��رض ت�ع�ل�ي�م��ات خ��اص��ة
بالبيت لكنه ق��د يتغاضى في
ب��ع��ض األح � �ي� ��ان ع���ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا
وتطبيقها بدوافع عديدة وقد
ي�ب��دو األم��ر بالنسبة لهم عاديا
العدد  - 62ديسمبر  2017الوعي االجتماعي
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تأمالت

التن�شئة الثقافية
وحتديات امل�ستقبل
بقلم  :األستاذ محمد حمدان بن جرش
كاتب وباحث إماراتي

binjarshm@yahoo.com

في جلسة جمعت العديد من المثقفين اإلماراتيين ،دار الحديث عن الواقع الثقافي
في اإلمارات ،وأهمية المبادرات التي تطلقها الحكومة لنشر ثقافة القراءة بين
�ؤاال أساسياً حول دور النخبة الثقافية في
أف��راد المجتمع .وط��رح الحاضرون س� ً
اإلسهام في صياغة خطط دعم برامج وأنشطة المؤسسات ،وعلى الرغم من
كون السؤال له صيغة العمومية ،لكنه في الوقت نفسه يمس كل مثقف بشكل
شخصي ،إذ إن قضايا الثقافة بالنسبة للمثقف يتداخل فيها العام والخاص.
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وإذا ك� ��ان م ��ن غ �ي��ر ال�م�م�ك��ن
الحديث عن مستقبل الثقافة
وقدرتها على أن تكون جزءاً من
ال��ره��ان ف��ي م��واج�ه��ة تحديات
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ف� ��إن� ��ه م� ��ن غ �ي��ر
الممكن ألي ثقافة أن تكون
قادرة على القيام بدورها ما لم
تكن األجيال الجديدة منخرطة
ب�ش�ك��ل أو ب��آخ��ر ف��ي ال�ث�ق��اف��ة،
ومتفاعلة مع قضاياها ،وهنا
يبرز مفهوم التنشئة الثقافية،
بوصفه مفهوماً مرتبطاً بفئات
ع��م��ري��ة م � �ح� ��ددة ،ت �م �ت��د م��ن
سنوات الطفولة األولى وحتى
بدايات الشباب ،وتلعب األسرة
والمحيط االجتماعي دوراً في
ترسيخ ع ��ادات معينة ،ومنها
عادة القراءة ،والتي تشكل باباً
من أب��واب التفاعل مع المنتج
اإلبداعي /الثقافي.
إن أح � ��د أس � �ب� ��اب االن� �ف� �ص ��ال
ال��ذي يحصل بين المؤسسات
الثقافية والمجتمع يكمن في
غياب استراتيجيات كبرى حول
التنشئة الثقافية ،بحيث تتحول
ال��م��ؤس��س��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ،مع
م��رور ال��وق��ت ،إل��ى مؤسسات
ف��وق�ي��ة ،بحيث ت�ض��ع برامجها
وخططها بمعزل ع��ن دراس��ة
البنية االجتماعية وتحوالتها،

وم��ن دون ق���راءة المعطيات
الجديدة التي فرضت نفسها،
وهنا ،ال بد أن نذكر األثر الكبير
ال � ��ذي أح��دث��ت��ه ث � ��ورة ال �ت �ق��ان��ة
واالت� � �ص�� ��االت ع��ل��ى األج� �ي ��ال
ال� �ج ��دي ��دة ،وف ��رض ��ت ت �ع��اط �ي��اً
ث�ق��اف�ي��اً م��ا زال ��ت ال�م��ؤس�س��ات
الثقافية بعيدة ع��ن التعاطي
مع مجرياته ،أو التأثير فيه ،أو
من خالله.
إن العمل على تطوير المعطى
الثقافي ف��ي عملية التنشئة
م��رت �ب��ط ب��ال �ب �ن��ى ال��ت��ي ينتمي
إل �ي �ه��ا ج �ي��ل ال �ن��اش �ئ��ة ،وتلعب
األس��رة دوراً مؤثراً في عملية
ال �ت �ن �ش �ئ��ة ،ل� �ك ��ن ث �م��ة أس�ئ�ل��ة
عديدة تطرح في هذا السياق،
وم�ن�ه��ا  :ه��ل ي�م�ك��ن التعويل
ع�ل��ى ال �م �ج �ه��ودات ال�م�ب��ذول��ة
ف��ي إط��ار األس ��رة؟ وه��ل تعي
كل األسر الدور المهم للثقافة
في تكوين أبنائها؟ وهل هناك
خطط تستهدف األسرة كبنية
اجتماعية؟ وهل هناك أنشطة
كافية لجعل األسرة تنخرط في
العملية الثقافية؟ وهل توجد
دراس � � ��ات ح� ��ول ب �ن �ي��ة األس� ��رة
ال �ي��وم وم��دى أهمية الثقافة
لديها؟.

ه��ذه األسئلة وغيرها ضرورية
م��ن أج ��ل وع���ي ع �م��ق األزم���ة
المرتبطة بمستقبل المسألة
ال �ث �ق��اف �ي��ة ك ��إح ��دى ال�م�س��ائ��ل
الرئيسة في تحديد مستقبلنا،
ف� �ن� �ح ��ن أم� � � ��ام ط � ��وف � ��ان م��ن
االس�ت�ه�لاك الهائل والسريع،
وال� � � ��ذي ي��ج��ع��ل م� ��ن ص �م��ود
الثقافة مشكوكاً فيه إذا لم
ت��دخ��ل األج��ي��ال ال �ج��دي��دة في
حساباتنا االستراتيجية ،وفي
عملية التنمية الثقافية ،وهو ما
يتطلب الكثير من العمل البحثي
ال �ج��اد لمعرفة السبل األنجع
في جعل الثقافة عنصراً مهماً
م��ن عناصر التنشئة ،أو لجعل
قضية التنشئة الثقافية مسألة
مرتبطة بالعمل المؤسساتي
ال �ج �م��اع��ي ،وال � ��ذي ي�م�ك��ن أن
ت� �ن� �خ ��رط ف� �ي ��ه ال� �م ��ؤس� �س ��ات
األكاديمية والثقافية والبحثية
واإلع�لام �ي��ة ،وبالطبع ينخرط
ف� �ي ��ه ال��م��ث��ق��ف��ون أن �ف �س �ه��م،
وتفعيل ق ��درة المثقف على
التأثير ف��ي األج �ي��ال ال�ج��دي��دة،
ما يقلل العزلة الموجودة بين
البنى االجتماعية والمثقف،
وي�ع�ط��ي األم ��ل ب�ق��درت�ن��ا على
استنهاض ال ��دور المستقبلي
للثقافة.

وبناء على ذلك،
وفي هذا اإلط��ار ،فإن التنشئة الثقافية هي عملية تكاملية،
ً
فهي ليست مسألة عفوية ،يمكن ترك مهماتها لكل وحدة اجتماعية على حدة،
وإنما مهمة جماعية ،تحتاج إلى برامج حقيقية ،ورؤى وخطوات عملية.
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شخصية العدد

رئي�سة اللجنة الثقافية يف جمعية توعية ورعاية الأحداث

موزة ال�شومي:
الطفل يف الإمارات يحظى بالأمن والأمان
ويتمتع بكامل احلقوق

أولت دولة اإلمارات الرعاية والحماية الكاملة للطفل ،وعملت على توفير البيئة المناسبة
لكي يتمكن كل طفل من النمو والتطور والتمتع بحياة كريمة وآمنة ،فعملت على إصدار
قانون “حقوق الطفل” الذي يعرف بقانون “وديمة” ..لتسليط الضوء على هذا القانون
حاورت مجلة “الوعي االجتماعي” األستاذة موزة الشومي مدير إدارة الطفل في وزارة
الشؤون االجتماعية ،رئيسة اللجنة الثقافية في جمعية توعية ورعاية األحداث.
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ح��دث �ي �ن��ا ع ��ن ب ��داي ��ة ان �ض �م��ام��ك
لجميعة توعية ورعاية األحداث؟
ان �ض �م �م��ت إل���ى ال�ج�م�ع�ي��ة منذ
ت ��أس� �ي� �س� �ه ��ا ،وأول م � ��ا ل �ف��ت
ان�ت�ب��اه��ي ه��و مسمى الجمعية
وأدواره��ا المجتمعية في خدمة
فئة األح� ��داث ،وعملت معهم
ف� ��ي ح��م��ل��ة “ال ل� �ل� �م� �خ ��درات”
ك�م�ت�ط��وع��ة ،وك��ان��ت ت��رك��ز على
سلوكيات الشباب والمراهقين
ال� �ت ��ي ت��دف �ع �ه��م ل� �ل ��وق ��وع ف��ي
ب� ��راث� ��ن ال� � �م� � �خ � ��درات ،وب��ع��ده��ا
�وة ف��ي الجمعية،
�ت ع �ض� ً
أص�ب�ح� ُ
وتوليت رئاسة اللجنة الثقافية
للحمالت التوعوية التي تقيمها
الجمعية ،والتركيز على النشاط
ال � �ت� ��وع� ��وي ،ووض� � ��ع م �ض��ام �ي��ن
هادفةه للحمالت ،باإلضافة إلى
تأهيل بعض األح��داث الجانحين
م��ن ال�ج�ن�س�ي��ن ،وت��أه�ي�ل�ه��م بعد
خ��روج �ه��م م ��ن م ��راك ��ز ال��رع��اي��ة،
ودم �ج �ه��م ب��ال�م�ج�ت�م��ع وت�ق��دي��م
ال��دع��م ال�ل��ازم ل �ه��م ف��ي إي �ج��اد
ف��رص عمل مناسبه لهم .ولله
الحمد نجحنا ف��ي توفير أماكن
عمل ل�ع��دد كبير م��ن الجانحين
م��ن خ�ل�ال ت�ع��اون�ن��ا م��ع الجهات
الحكومية في الدولة.
اذك ��ري لنا بعض ًا م��ن المواقف
ال �ت��ي ت�ع��ام�ل��ت م�ع�ه��ا ف��ي ه��ذا
الشأن؟
قابلت مواقف كثيرة ألسر كانوا
ي��رف�ض��ون ف�ك��رة ال�ت�ح��اق بناتهم
ال�ج��ان�ح��ات ب �س��وق ال�ع�م��ل ،وت��م
ال �ت��دخ��ل م��ن ج��ان�ب�ن��ا وح ��ل ه��ذه
المشكلة ،وعملنا على انخراط
الفتيات ف��ي المجتمع ،وإي�ج��اد
ف ��رص ت��دري�ب�ي��ة ل�ه��ن ف��ي م��راك��ز
التنمية االجتماعية ،ومن بعدها

ت��م تشغيلهن ف��ي فترة اإلج��ازة
الصيفية بالتعاون م��ع الجهات
ال��داع��م��ة ،وت �ق��دي��م ال�م�ك��اف��آت
المالية لهن.
ويوجد حالة لطفل يبلغ من العمر
 14ع��ام�اً ،ك��ان لديه الرغبة في
ال�ع�م��ل ،ف�ك��ان اق �ت��راح الجمعية
أن ي �ت��م االس �ت �ف��ادة م��ن ط��اق��ة
هذا الحدث من خالل مشاركتة
ب���ورق���ة ع��م��ل ع���ن ال� �م� �خ ��درات
ومساوئ أصدقاء السوء ،ومنها
حصل على مكافأة مالية مرضية.
كيف نجح قانون حقوق الطفل
ف��ي س��د ال �ف �ج��وات التشريعية
الخاصة بحماية حقوق الطفل؟
عملت عضوة في إعداد قانون
حقوق الطفل ،وأج��ري�ن��ا العديد
من الحمالت حول هذا القانون،
ولله الحمد الطفل في اإلمارات
يتمتع بكامل الحقوق ،فال يوجد
ل��دي�ن��ا أط �ف��ال ش���وارع أو عمالة
أط �ف��ال وال ي��وج��د لدينا أطفال
ي �ح �م �ل��ون ال��س�ل�اح األب� �ي ��ض ،بل
يحظى الطفل ب��األم��ن واألم��ان
في كافة المجاالت .ولكن جاء
ق��ان��ون ح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل ،لحماية
ال �ط �ف��ل خ �ل��ف ج � ��دران ال �م �ن��زل،
وخ���اص���ة ب��ع��د ظ� �ه ��ور ح � ��وادث
م� �ح���دودة ألط� �ف ��ال ي �ت �ع��رض��ون
ل�لإه��ان��ة وال �ت �ع��ذي��ب م��ن أق��رب
الناس لهم ،وكمثال على ذلك
ق�ض�ي��ة “ودي� �م ��ة” ،ال �ت��ي ح��رك��ت
ال���رأي ال �ع��ام وال �ح �ك��وم��ة .فجاء
ق��ان��ون “ح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل” ال��ذي
ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ع � ��ادات وت�ق��ال�ي��د
دول���ة اإلم� � ��ارات ،وي �ت��واف��ق مع
ال�ق��وان�ي��ن ال�ع��ال�م�ي��ة ف��ي حماية
حقوق الطفل ،وعمل القانون
الجديد على سد الفجوات في

ب �ع��ض ال �ت �ش��ري �ع��ات ،وأه �م �ه��ا؛
التزام ولي األمر بتوفير األوراق
الثبوتية للطفل .ال�ت��ي نتج عن
عدم توفرها في السابق التأخر
ف��ي تعليم الطفل وف��ي توفير
الرعاية الصحية له ،وهو أقل حق
من حقوق الطفل.
ما هي أبرز قضايا األحداث في
المجتمع؟
ال تمثل قضايا األح��داث ظاهرة
ف��ي المجتمع ،ول�ك��ن نستطيع
ال� �ق���ول أن م���ن أك� �ث ��ر ال �ق �ض��اي��ا
ال� ��واردة ،قضية ارت �ك��اب ال�ل��واط،
واالع� � �ت � ��داء ال� �ب ��دن ��ي وت �ع��اط��ي
المخدرات وتناول الكحول ،هذا
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل��ذك��ور .أم ��ا بالنسبة
ل �ل �ف �ت �ي��ات ،ف �ت �ت��رك��ز ف ��ي ق�ض��اي��ا
تعاطي المخدرات والخروج مع
غير المحارم.
ب� ��رأي� ��ك ،ك��ي��ف ن �س �ت �ط �ي��ع ك�ب��ح
ظ���اه���رة ج� �ن ��وح األح� � � ��داث ف��ي
المجتمع؟
الب� ��د م ��ن ت��أه �ي��ل ال� �ح ��دث في
م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال��رع��اي��ة ،والب��د
م��ن عمل دراس ��ة منفصله عن
كل حالة من األحداث الجانحين،
والوقوف على أسباب جنوحهم،
وال �م �ح �ي��ط االج��ت��م��اع��ي ال ��ذي
ي �ع �ي �ش��ون ف��ي��ه ،م ��ن أج� ��ل نشر
التوعية والوقاية في المجتمع،
ف��إه �م��ال اول� �ي ��اء األم � ��ور ي��دف��ع
الجانحين إل��ى ال �ت �م��ادي ،لذلك
الب��د م��ن أحتضان أول �ي��اء األم��ور
ألب �ن��ائ �ه��م ال �ج��ان �ج �ي��ن ح �ت��ى بعد
تأهيلهم وتقديم الرعاية الالزمة
لهم ،حتى ال يعودوا لجنحتهم.
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الخط الساخن

الطفل الفو�ضوي
وكيفية التعامل معه
مشكلة تربوية  ..من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف

زاوية يحررها  :األستاذ جمال فيصل الطويل

استشاري أسري بخدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

يعتبر سلوك الطفل الفوضوي من أكثر السلوكيات التي تؤرق الوالدين ،وغالباً ما
يظهر السلوك الفوضوي على الطفل في سن المدرسة كالمشي بال استئذان أو
نقل المقعد من مكان آلخر ،أو رمي األوراق على األرض ،أو هز الجسم أثناء الجلوس.

وكذلك تعاني الكثير من األمهات من مشكلة
ف��وض��وي��ة أط�ف��ال�ه��ن وك �ث��رة بعثرتهم لألشياء
وعدم االهتمام بالترتيب والنظافة والتنظيم،
وغالباً ما تفشل األم في تهدئة الطفل وتغيير
أط �ب��اع��ه ال�ف��وض��وي��ة وت �ع��ان��ي م��ن ع ��دم إص�غ��اء
الطفل لتعليماتها وأوامرها ،مما قد يثير الغضب
فينعكس ع�ل��ى أم���ور أخ���رى ي�م�ك��ن أن تفاقم
المشكلة .والحقيقة أن األمر ال يستدعي العصبية
أو اليأس من الحل ،ألنه يتلخص في تطبيق أمور
بسيطة وم�ح��اول��ة تعديل سلوكيات موجودة
ل��دى الطفل واألم وجميع أف��راد األس��رة معاً .
و البيئة الفوضوية في المنزل غالباً ما تكون هي
فوضوي الطباع ،فقد نشأ
سبب نشوء طفل
ّ
هذا الطفل في منزل يفتقر للنظام والقوانين
الثابتة ال�ت��ي تنظم ح�ي��اة أف ��راد األس ��رة وتعلّ م
األطفال االل�ت��زام والتعاون ،فالطفل بطبيعته
من يضع له حدوداً في كل مجاالت
يحتاج إلى َ
حياته ،كأن يعرف متى يأكل ومتى يلعب ومتى
يستحم ومتى يذهب لسريره ،وأن يشعر أيضاً أنه
فرد مهم من أفراد األسرة وعليه واجبات كغيره
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م��ن ال �ك �ب��ار ،وم��ن أه��م واج �ب��ات��ه ت��رت�ي��ب أغ��راض��ه
وإعادة األشياء ألماكنها بعد استعمالها ،وهذا
يمكن أن يشعر الطفل باالنضباط فينشأ وهو
مطمئن أن هناك شخصاً يهتم به ويرعاه.
لكن بعض اآلباء واألمهات يتبعون بعض األساليب
لضبط سلوك أطفالهم والتخفيف من فوضويتهم
لكنهم غالب ًا ما يفشلون في ذلك ،فعقاب الطفل
ع�ل��ى ال�ف��وض��ى ب��ال�ض��رب أو ال�س�ج��ن أو ال �ص��راخ ال
منظم
يحل المشكلة ،ألن الطفل ال يدرك أنه غير ّ
وال يشعر أن سلوكه خ��اط��ئ ،خاصة إن ك��ان هذا
السلوك موجود ًا بطبيعة الحال في األس��رة من
حوله .و بعض اآلب��اء يهملون هذا السلوك بحجة
أن جميع األطفال فوضويون وأن طفلهم سيتعلم
قليال ،وهذا القول هو
النظام والترتيب بعد أن يكبر
ً
بالتأكيد خطأ شائع ،ألن النظام ينشأ منذ الصغر،
وقد يصبح أحد طباع اإلنسان مدى الحياة ،وعلى
الطفل أن يعتاد على النظافة والترتيب منذ الصغر
حتى يستمر معه هذا السلوك في غرفته ثم في
فصله ثم في جامعته وعمله وبيته الخاص الحقاً.
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أف����ض����ل ع��ل��اج ل��ل��س��ل��وك
الفوضوي

إن ت� �ع���دي���ل س � �ل� ��وك ال��ط��ف��ل
ال� �ف ��وض ��وي ي �م �ك��ن أن يتحقق
في تطبيق ع��دة نقاط أساسية
ت � �ه� ��دف أي� � �ض� � � ًا إل � � ��ى ت �ح �س �ي��ن
طبيعة ال�ح�ي��اة ال�ت��ي يعيش بها
ال �ط �ف��ل ف ��ي ال� �م� �ن ��زل ،وي�م�ك��ن
ت� �ل� �خ� �ي ��ص ذل� � � ��ك ف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي:
· على األم أن تبدي انزعاجها من
ف��وض��ى الطفل وت�ش�ع��ره أن ما
يقوم به خطأ ،لكن دون اللجوء
إل��ى ال �ص��راخ أو ال �ض��رب ،وعليها
أن تتجنب ت��رت�ي��ب أغ��راض��ه كلما
تنمي لديه
قام ببعثرتها حتى ال ّ
روح االت �ك��ال وال�لام �ب��االة منها.
· هنا يمكن البدء بتعويد الطفل
على الترتيب بتقسيم العملية
ل��ع��دة م ��راح ��ل م �ت �ف��رق��ة وج�ع��ل
الطفل يقوم بمهام الترتيب كل

على حدة وحسب ما تطلب منه
أمه.

ش �ج �ع �ي��ه ع� �ل ��ى ح� ��ب ال �ت��رت �ي��ب
وال� � �ن� � �ظ � ��اف � ��ة وع� � � � � ��ززي ذل� ��ك
ب� �م� �ك ��اف ��أة ب �س �ي �ط��ة إذا ق ��ام
ب � �ت� ��رت � �ي� ��ب س � � ��ري � � ��ره ص�� �ب� ��اح� ��اً .
· يواجه البعض مشكلة اختالف
طباع ال��وال��دي��ن وتعاملهما مع
الطفل ،فيجب على أحدهما أال
يتهاون في القوانين التي توضع
للطفل فيشعر باالنضباط مع
أحد أبويه وبالالمباالة مع اآلخر.
· ي��ج��ب ع��ل��ى األم أن ت �ن� ّ�م��ي
ح��س التعاون ل��دى طفلها من
خ�لال تخصيص عمل م��ا يقوم
بإنجازه جميع أفراد األسرة معاً ،
كتنظيف وترتيب المنزل مرة في
األسبوع مع تقسيم المهام على
أفراد األسرة بمن فيهم الطفل،
حتى يشعر أنه جزء مهم وعليه

واج�ب��ات مثل غيره في المنزل.
· من المهم أيضاً تعزيز السلوك
اإلي �ج��اب��ي ع �ن��د ال �ط �ف��ل ،ب��إب��داء
م �ش��اع��ر ال� �ف ��رح إن ق���ام بعمل
جيد وم��دح��ه والثناء عليه حتى
يشعر برغبة بتكرار هذا التصرف
واعتماده كأحد أعماله اليومية.

يقول علماء النفس َّ :إن األوالد
الذين يعانون مشاكل سلوكية
ي��أت��ون م��ن ب �ي��وت ت �س��ود فيها
ال��ف��وض��ى واإله � �م� ��ال ح �ي��ث ال
توجد قوانين وتنظيمات ثابتة
في حياة األسرة لتنظيم مجرى
األمور بشكل يمنح األوالد الثقة
وال �ت �ع��اون ،وتعويدهم العطاء
ومحبة اآلخرين .
وحب الخير
ّ
ِّ
فطفلك ب�ح��اج��ة ل�م��ن ي�ض��ع له
ح ��دوداً ف��ي ك��ل م�ج��االت حياته
ال �ي��وم �ي��ة ،ف �ه��و ي �ح �ت��اج إل ��ى أن
يعرف متى يأكل ،ومتى يستحم،
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وم� �ت���ى ي���ذه���ب إل�� ��ى س���ري���ره،
وكذلك ترتيب أغراضه.
ه � ��ذه ال � �ح� ��دود ال� �ت ��ي ي�ض�ع�ه��ا
ال� � ��وال� � ��دان ت �ع �ط��ي ش� �ي� �ئ ��اً م��ن
االن�ض�ب��اط داخ��ل األس ��رة ،وه��ذا
االنضباط يعطي ول��دك شعوراً
بأن هناك من يحميه ويهتم به
َّ
ويرعاه.
وإذا َأ ْم � َ�ع� �ن ��ا ال �ن �ظ��ر ف ��ي ح��ال
األم � �ه� ��ات م ��ع أط �ف��ال �ه��ن في
ق� �ض� �ي ��ة ال � �ت� ��رت � �ي� ��ب وال � �ن � �ظ� ��ام
واالنضباط نجد أنَّ هن على حالين
:
• م ��ن األم� �ه ��ات م ��ن ال ت�ب��دي
لطفلها أي ضيق من عدم ترتيبه
ألش �ي��ائ��ه ف��ي غ��رف�ت��ه وخ��زان �ت��ه،
وتقوم هي بترتيب ك� ِّ�ل ش��يء..
ويتكرر ذلك مهما تكررت فوضى
طفلها وإهماله!
• وم��ن��ه��ن م���ن ت� �ث ��ور ث��ائ��رت �ه��ا؛
فتصرخ في طفلها بكلمات تزيد
يئ وتضعه في
الس َّ
من سلوكه ّ
دائرة الكسالى.
به ُما الصواب..
وكلتا الحالتين جانَ َ
�األم األول� � ��ى ت �ن �ش��ئ ط �ف ً�لا
ف� � � ُّ
اتكالياً  ،والثانية تقهر طفلها دون
أن تسلك به مسلك التعليم.
وم ��ا ينبغي أن يفعله طفلك
هو إعادة ترتيب غرفته وخزانته،
وم��ن أج��ل ت�ع��وي��ده اح �ت��رام تلك
األم� ��ور ي�ن�ص�ح��ك خ��ب��راء ال�ت��رب�ي��ة
باتباع ما يلي:
• حاولي تبسيط عملية الترتيب
وال �ن �ظ��ام ل�ط�ف�ل��ك بتقسيمها
إلى مراحل ،كأن تقولي له:ضع
المكعبات ف��ي السلة الخاصة
ب �ه��ا ،ث��م اج �م��ع ال�ك�ت��ب وضعها
على الرف ..وال بأس بمشاركتِ ك
إي ��اه ف��ي ال� �م � ّ�رات األول� ��ى على
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األقل.
ُ
• ع�� ِّ�ودي���ه م � � ّ�رة ت �ل��و األخ� � ��رى..
وساعديه في تعليق ثيابه التي
ألقاها في زوايا الغرفة ..وقولي
ل ��ه« :س��أع �ل��ق ل��ك ث�ي��اب��ك ه��ذه
ال� �م � ّ�رة وس��اع��دن��ي ف��ي ذل ��ك”.
المرات الالحقة تستطيعين
وفي ّ
أن ت� �ش � ِّ�ج� �ع ��ي ط� �ف� �ل ��ك ع �ل��ى
الترتيب مستفيدة م��ن التجربة
ال �س��اب �ق��ة“ :ه �ي��ا ي��ا ب �ط��ل ..أن��ت
تستطيع أن ت��رتِّ ��ب غرفتك كما
المرة الماضية بنجاح».
فعلت ّ
شجعي طفلك على اح�ت��رام
• ِّ
ال �ن �ظ��ام وال �ت��رت �ي��ب وق��ول��ي ل��ه:
وجهزت نفسك
“إذا استيقظت
َّ
باكراً للمدرسة  ،ورتبت غرفتك..
�لا قبل
ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ل �ع��ب ق �ل �ي ً
ال��ذه��اب إل��ى ال�م��درس��ة أو بعد
العودة».
• كذلك يجب على كال الوالدين
أن ي�ت�ف�ق��ا ع �ل��ى ن �ف��س ال�ن�ظ��ام
والقوانين فال يجوز أن تتسامح
معين ث� َّ�م يأتي
األم ب�م��وض��وع
َّ
ُّ
األب وي��ن��اق��ض��ه��ا ك� �ل � َّ�ي ��اً ف��ي
!!إن مثل هذا
نفس الموضوع َّ
التناقض في األساليب التربوية
ف��ي ال�ب�ي��ت ال��واح��د ي���ؤدي إل��ى
ال�ح�ي��رة وال �ض �ي��اع ع�ن��د طفلك..
وه��ذه المشاعر غالباً م��ا تكون
ه��ي ال �م �س �ئ��ول��ة ع��ن ال�ف��وض��ى
واإلهمال والمشاكل السلوكية
الشائعة عند أطفالنا.
يتحمل
• ح��اول��ي بعد ذل��ك أن
ّ
طفلك بمفرده مسؤولية إنجاز
عمل ما ،كترتيب أغراضه ،بعد أن
تحددي له أه��داف هذا العمل،
وما ينتظر منه أن يعمله..
• اج � �ع � �ل� ��ي ف�� �ك� ��رة ال � �ت � �ع� ��اون
والمشاركة في إنجاز عمل ما،
م ��ع م �ج �م��وع��ة ي� �ك ��ون طفلك
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واح��داً منها ،وهنا يعرف أهمية
ال� �ت� �ع ��اون وق �ي �م �ت��ه ف���ي إن��ج��از
األعمال وترتيب األشياء .
• أظهري مشاعر الفرح والسرور
بعد إنجازه العمل ،وذل��ك بحزم
ولطف معاً  ،ودربيه على حسن
اس �ت �خ��دام ال �م��راف��ق واألدوات
ورع � ��اي � ��ة األث� � � ��اث وااله� �ت� �م ��ام
ب �ن �ظ��اف �ت��ه ،وال �م �س��اه �م��ة في
ترتيب المنزل.
• ت� ��ذك� ��ري ن �ص �ي �ح��ة م�ض�ي�ف��ي
ال �ط �ي��ران ق �ب��ل اإلق �ل��اع وال �ت��ي
ُي ِّنبهونك فيها إلى ضرورة وضع
قناع أوكسجين في حالة حدوث
أي ط� ��ارئ ..ق�ب��ل أن ت�س��اع��دي
طفلك على وضعه ،من األهم
أن يكون التعامل مع عواطفنا
محط أنظارنا أولاً  ،واالبتعاد عن
ال�غ�ض��ب ال ��ذي يشكل ف��ي ح� ِّ�د
ذاته مشكلة فاألطفال يشعرون
بانزعاجك ..حتى وإن حاولت أن
تُ خفي هذا األم��ر عنهم وعليك
عبرين
غيري الطريقة التي تُ ِّ
أن تُ ِّ
بها ع��ن غضبك م��ن سلوكيات
ط� �ف� �ل ��ك ال � �ف� ��وض� ��وي ب� �ه ��دوء
أع �ص��اب��ك ،ف��ذل��ك س�ي�س��اع��دك
بدون أدنى شك -على التعاملب�ط��ري�ق��ة ج �ي��دة م��ع ال �م��وق��ف،
باإلضافة إلى أنه سيمنح طفلك
فرصة لفهم ما تقولينه
• ال ت�خ�ض��ع ق��وان �ي��ن وروت �ي��ن
األسرة للحالة المزاجية للوالدين،
ف�لا ي�ج��وز أن يتم التغاضي عن
ال� �ت ��زام األب� �ن ��اء ب��ال �ن �ظ��ام حينما
ي�ك��ون��ان “أح��ده �م��ا أو كالهما”
ف���ي ح ��ال ��ة م ��زاج� �ي ��ة ط��ي��ب��ة ،أو
ي��ت��ش� َّ�ددان ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ األوام� ��ر
م��ع أبنائهما إذا ك��ان��ا ف��ي حالة
سيئة! إن الشعار ال��دائ��م ال��ذي

يجب أن يتبعه أولياء األمور هو
“االس�ت�م��راري��ة وال �ث �ب��ات” ،مهما
كانت الظروف.
ونؤكد على العدل والمساواة
بين األبناء في النظرة والحنان
وطريقة التعامل ..والتوقف عن
مقارنته بأحد.
• ال بد من تكرار متابعتنا للطفل،
فهو يحتاج إل��ى التنبيه والتكرار
�رات ع��دي��دة لكي يفهم
عليه م� ٍ
“ع ِّو ُدوهم الخير
د
ويتعو
درك
َ
َّ
ُ
وي ِ
فإن الخير عادة”.

• ك ��ذل ��ك ي��ج��ب رب� ��ط ال �ع �م��ل
ب��ال�م�ت�ع��ة ل� ُ�ي �ص� ِ�ب��ح وق �ع��ه على
ينطبق
ال�ن�ف��س أف �ض��ل ،وه���ذا
ِ
ع �ل��ى ال �ت��رت �ي��ب وال��ن��ظ��ام ،ف��إذا
م��ا شعر الطفل بأهميته وبأنه
عمل ممتع ،ف��إن��ه يتبناه أي� ً�ض��ا،
ف��اح��رص��ي دائ� ً�م��ا ع�ل��ى أن ي��راك
الطفل سعيدة بالترتيب الذي

يقوم به .

• حاولي أن تجعلي ابنك ُي ِح ُّس
ويتحمل مسؤولية الخطأ الذي
َّ
ق ��ام ب��ه وأن ت�ن��زل��ي لمستوى
ط�ف�ل��ك و ت �ن �ظ��ري إل ��ى عينيه،
وه��و يستمع إل��ى الخطأ ال��ذي
يتعين عليه
ق��ام ب��ه  ،وم��ا ك��ان َّ
ف��ع��ل��ه إلص� �ل ��اح خ� �ط� �ئ ��ه ،ك ��أن
تقولي“ :ما كان عليك أن تكتب
على الحائط ،ك��ان بإمكانك أن
ت��أخ��ذ ورق ��ة إذا أردت الكتابة”
وانسي األمر بعد ذلك”...
وج��ه��ي ال �ط �ف��ل ب �ع��د قيامه
• ٍّ
ب��ال�س�ل��وك ال �ف��وض��وي م�ب��اش��رة
إل��ى ممارسة السلوك الصحيح
ال� �م� �ن���اس���ب ،ف � � ��إذا ك� � ��ان ه ��ذا
بالتحدث دون
السلوك متمثلاً
ُّ
استئذان ،فالسلوك الذي ينبغي
على الطفل تعلُّ مه هو التحدث
بطريقة مناسبة ...وهكذا.

• استخدام طريقة الباب مفتوح
أو ُمغلق :يمكن استخدام هذه
الطريقة مع طفل واحد أو أكثر
يشتركون في غرفة نوم واحدة،
ح�ي��ث ي�ت��م تفحص ال �غ��رف��ة في
متفق عليه مع األطفال،
وقت
ٍ
ٍ
رضيا ،أبقيت
فإذا كان وضعها ُم ً
مفتوحا ،أم��ا إذا ل��م يكن
ال�ب��اب
ً
ُم��رض� ً�ي��ا ،ق �م��ت ب��إغ�لاق ال �ب��اب،
المغلق يعني أن الغرفة
والباب ُ
ب�ح��اج� ٍ�ة لترتيب وع ��دم السماح
للطفل ب��ال �خ��روج للعب إال إذا
مفتوحا ..إنها طريقة
كان الباب
ً
عملية يمكن اس�ت�خ��دام�ه��ا مع
غلقا
األطفال ..إذا كان الباب ُم ً
فعلى األطفال تنظيف الغرفة
قبل خروجهم للعب أو مشاهدة
التلفزيون أو ما إلى ذلك ..وهذا
ال �ن��وع م��ن ال�ت��رت�ي��ب ي ��ؤدي إل��ى
تجنب النقد اللفظي م��ن ِقبل
األب��وي��ن وال �ج��دال الدفاعي من
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ِقبل الطفل.
عوديه -أيتها األم الفاضلة-
• ِّ
على ال�ن�ظ��ام م� ّ�رة تلو ُ
األخ ��رى،
وساعديه في تعليق ثيابه التي
ألقاها في زواي��ا الغرفة ..قولي
ل ��ه“ :س� ُ�أع��لِّ ��ق ل��ك ث�ي��اب��ك ه��ذه
ال��م� ّ�رة ،وس��اع��دن��ي ف��ي ذل��ك”.
المرات الالحقة تستطيعين
وفي ّ
طفلك على الترتيب
ِ
تشجعي
أن
ِّ
مستفيدة من التجربة السابقة:
“هيا يا بطل ..أن��ت تستطيع أن
المرة
ترتِّ ب غرفتك كما فعلت ّ
الماضية بنجاح”.
عتبر من
• ترتيب خزانة الطفل ُي َ
األم ��ور ال�ت��ي إن ت� َّ�م��ت ،فسوف
وفر عليك وعلى الطفل الكثير
تُ ِّ
م ��ن ال� ��وق� ��ت ،وم� ��ن أج� ��ل ه��ذا
ق��وم��ي ب�ت��رت�ي��ب دوري للخزانة
بمصاحبة الطفل ..اسأليه أثناء
ال �ت��رت �ي��ب ع ��ن ط��ري �ق��ة ال �ت��رت �ي��ب
التي يرغب في أن تكون عليها
خ��زان �ت��ه ..ت�خ�ل�ص��ي م��ن األش �ي��اء
أو ال �م�لاب��س أو األل� �ع ��اب غير
المستعملة ،بالتبرع بها للجهات
ابنك على فعل
الخيرية ..شجعي ِ
ه��ذا؛ لتُ علِّ ميه حب العطاء إلى
جانب الترتيب ،ثم تأتي المرحلة
ال�ت��ي ت �ق� ِّ�رران فيها م� ً�ع��ا م��ا هي
األش �ي��اء ال�ت��ي يجب أن تُ علَّ ق؟
وه ��ل تُ �ع��لَّ ��ق ع �ل��ى األرف� ��ف أم
تُ وضع في السلة داخل الخزانة؟
• اس�ت�خ��دام العلب واألل���وان..
ه � �ن� ��اك ع �ل�اق� ��ة ب� �ي ��ن األل � � ��وان
وال �ت��رت �ي��ب ،ف��ال �ع �ل��ب وال �س�لال
ال� �م� �ل ��ون ��ة ،تُ � �س�� ِّ�ه���ل ع �م �ل �ي �ت��ي
ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ف وال � �ت� ��رت � �ي� ��ب ل�ل�أم
والطفل ..ل��ذا يمكن االستعانة
بالسالل الملونة الجاهزة.
• أح� �ي ��انً ��ا ي �م �ك��ن ت� ��رك ال�ط�ف��ل
ليكتشف بنفسه مساوئ عدم
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ت �ط �ب �ي��ق ال� �ن� �ظ ��ام؛ ل �ي �ف �ه��م من
ذلك أهمية تطبيقه ،فمثلاً إذا
كنت تعانين من أن أطفالك ال
ُي �ع �ي��دون األش �ي��اء إل��ى مكانها؛
فدعيهم يبحثون عنها بأنفسهم،
وأعلِ ميهم أن هذا الوقت الذي
يضيع في البحث سيقتطع من
وق��ت لعبهم وليس م��ن وقت
دراستهم.
• اك��ت��س��اب م� �ه ��ارة ال�ت�ن�ظ�ي��م
ف��ي ك��ل األع��م��ال ،ف��ال�ن�ظ��ام ال
يعني فقط غرفة مرتبة ،وخزانة
ن �ظ �ي �ف��ة ،ول �ك �ن��ه ي �ع �ن��ي أي � ً�ض ��ا:
التفكير بنظام ،واالستفادة من
الوقت بنظام ،وكل هذا يكتسبه
الطفل بالممارسة ،والصبر من
ِق �ب��ل ال��وال��دي��ن ،ف��ال�ط�ف��ل منذ
والدته في حاجة إلى أن نُ علِّ مه
ال �ن �ظ��ام ،ف�ه�ن��اك ن�ظ��ام غ��ذائ��ي
ُي�ت�ب��ع إلط �ع��ام��ه ،وه �ن��اك نظام
لنومه ،ونظام ألداء واجبه.
فالفوضى سلوك ال يقتصر على
عمر معين  ،حيث نالحظه عند
ال�ك�ب��ار وال �ص �غ��ار ،إال أن أش�ك��ال
هذا السلوك هي التي تتغير تبع ًا
للعمر م��ن جهة والمكان ال��ذي
ي �ح��دث ف�ي��ه ال�س�ل��وك م��ن جهة
ثانية .وق��د تقع بين المراهقين
وآب��ائ �ه��م خ�ل�اف��ات ك �ث �ي��رة ح��ول
موضوع الترتيب  ،فالمراهقون
ي� �ق ��ول ��ون آلب ��ائ� �ه ��م ب��اس��ت��م��رار:
إن م �ع �ظ��م م���ن ف���ي ع �م��ره��م
ف��وض��وي��ون م�ث�ل�ه��م وأن على
األبوين تركهم وشأنهم .. .سوف
أل �ب��س ب��ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي تعجبني
ُ ،
وأب��ق��ي غ��رف�ت��ي ع�ل��ى الشكل
الذي أحبه .وقد تصبح الفوضى
وس �ي �ل��ة ي�ع�ت�م��ده��ا ال �م��راه �ق��ون
ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن االس �ت �ق�لال �ي��ة من
منظورهم الخاص .
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أم� ��ا ف ��ي ال� �م ��درس ��ة ف� �ن ��رى أن
السلوك الفوضوي يعد من أكثر
السلوكيات التي تؤرق المعلم .
ألن ه��ذا السلوك عندما يصدر
م��ن ط��ال��ب أو أك �ث��ر ف��إن��ه يعيق
سير الدرس على النحو المخطط
ل ��ه ،وغ��ال �ب��اً م��ا ي�ظ�ه��ر ال�س�ل��وك
ال�ف��وض��وي ف��ي ال�م��درس��ة على
الشكل التالي:المشي في غرفة
الصف ،المغادرة دون استئذان،
تغيير المقعد ،نقل المقعد من
مكان إلى آخر  ،اللعب بممتلكات
اآلخرين  ،التململ بعصبية  ،هز
ال �ج �س��م أث� �ن ��اء ال��ج��ل��وس ،رم��ي
األوراق على األرض  ،الضحك
ب �ط��ري �ق��ة غ �ي��ر م �ن��اس �ب��ة إص� ��دار
أص��وات غير مفهومة  ،التحدث
إل��ى زم�لائ��ه أث�ن��اء الحصة ،إخفاء
م �م �ت �ل �ك��ات اآلخ� ��ري� ��ن ،ال �ك �ت��اب��ة
ع �ل��ى ال �ح��ائ��ط  ،ع ��دم االم �ت �ث��ال
لتعليمات المعلم  ،ال�ت��أخ��ر عن
موعد الحصة  ،الغناء أو الصفير.
وتجدر اإلشارة أن تعديل سلوك
م��ا يتطلب التنسيق والتواصل
بين المدرسة والبيت ،فإذا تمت
محاولة تعديل السلوك الصفي
بطريقة ما في المدرسة وقام
ال � ��وال � ��دان ب��اس��ت��خ��دام ط��ري�ق��ة
مضادة أو ال تنسجم مع الطريقة
المستخدمة في المدرسة فإن
ذل��ك سيترك أث��راً واض�ح��اً يحدد
إلى درجة كبيرة نجاح أو إخفاق
ط ��رائ ��ق ال� �ع�ل�اج ال�م�س�ت�خ��دم��ة
 .وم� ��ن اإلج� � � � ��راءات ال �ع�لاج �ي��ة
السلوكية ال �ت��ي ب��إم�ك��ان اآلب��اء
وال�م�ع�ل�م�ي��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا في
عالج السلوك الفوضوي  ،نذكر:
1ك��اف��ئ الطفل عندما يسلكمقبوال  ،وتجاهله عندما
سلوكاً
ً
ي �س �ل��ك س �ل��وك��اً غ �ي��ر مقبول .
 2-أرغ� ��م ال �ط �ف��ل ب �ع��د ق�ي��ام��ه

ب��ال�س�ل��وك ال �ف��وض��وي م�ب��اش��رة
على ممارسة السلوك الصفي
ال� �م� �ن���اس���ب ،ف � � ��إذا ك� � ��ان ه ��ذا
ال� �س� �ل ��وك م �ت �م �ث�لا ب��ال �ت �ح��دث
دون استئذان فالسلوك الذي
ي �ن �ب �غ��ي ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ت�ع�ل�م��ه
ه��و التحدث بطريقة مناسبة.
 3ال ت��وب��خ الطفل الفوضويف ��ي ال �ص��ف ع �ل��ى م�س�م��ع من
زمالئه  ،فهذا يؤدي إلى تشتت
انتباه الطلبة  ،ويدفعهم إلى
االن�ت�ب��اه إل��ى الطالب المعني ،
وه��ذا بحد ذات��ه يشكل مكافأة
لهذا الطالب يقود بالنهاية إلى
اتساع دائرة الفوضى في غرفة
ال �ص��ف .ف�ق��د ب�ي�ن��ت ال��دراس��ات
أن ال�ت��وب�ي��خ ع��ن ق��رب بحيث ال
يسمعه إال الطالب المستهدف
يكون أكبر أثراً في ضبط السلوك
ال� �ف ��وض ��وي م��ق��ارن��ة ب��ال �ت��وب �ي��خ
ع � ��ن ب� �ع ��د وب� � �ص � ��وت م ��رت� �ف ��ع.
 4ع ��زز ال �ط �ف��ل ك�ل�م��ا انخفضسلوكه الفوضوي عن حد يتم
تعيينه مسبقاً .
وأخيراً نوصي الوالدين بما يلي:
ال تحقر الطفل وال تعنفه.
أشعره بالحب و باألهمية.
كلف الطفل بأعمال بسيطة
ينجح ف��ي أدائ �ه��ا  ,ث��م شجعه
ع� �ل ��ى األداء ال� �ن���اج���ح ف� � ��وراً
بمكافأته بشيء يحبه.
ق� ��م ب ��وع ��د ال� �ط� �ف ��ل ب ��زي ��ادة
ال� �م� �ك ��اف ��أة إذا ت� �ك���رر األداء
المطلوب  ,وال تخلف وعدك.
ابتسم في وجه الطفل كلما
التزم الهدوء ولو لدقائق.
ام� �ن ��ح ال� �ط� �ف ��ل ش� �ي� �ئ ��اً ي �ح �ب��ه
إذا ت��وق��ف ع��ن ال �س �ل��وك غير
المطلوب.

ت � � � � � � �ج� � � � � � ��اه� � � � � � ��ل ب� � � �ع � � ��ض
حركات الطفل التي تضايقك.
اب� �ت� �ع ��د ع� ��ن أس � �ل� ��وب األم� ��ر
ف��ي ال �ت �ع��ام��ل م �ع��ه .وأش �ع��ره
بالمسئولية في حدود قدراته
و ابتعد عن أسلوب المناقشات
الطويلة.
ال ت�ت��وق��ع من الطفل إطاعة
األوام � ��ر ب�ع��د م�ك��اف��أت��ه  ,ف��إذا
أطاع كرر المكافأة  ,وإذا عاند
اسحب المكافأة دون عقاب.
فسحب المكافأة في حد ذاته
عقوبة للطفل.
ال تستخدم أس�ل��وب التهديد
والوعيد مع الطفل  ,واستبدل
هذا بأسلوب الترغيب.
ال توبخ الطفل أمام اآلخرين
مهما كانوا صغاراً أو كباراً .
ال ت���ذك���ر ال� �س� �ل ��وك� �ي ��ات غ�ي��ر
المرغوبة للطفل له أو لغيره ,
فذلك إذا ماتم أم��ام اآلخرين
..أدى إلى عناد الطفل.
ي �م �ك��ن اإلش � � ��ارة إل� ��ى ال�خ�ط��أ
ف� ��ي ن� �ف ��س ل� �ح� �ظ ��ة وق ��وع ��ه
من الطفل وأنه س �ل��وك غير
م��رغ��وب  .وإذا ك��رره ...تجاهل
ذلك.
ال ت � �ق� ��دم ل��ل��ط��ف��ل ن� �م ��اذج
ل �ل �س �ل��وك غ �ي��ر ال� �م ��رغ ��وب ثم
يثبت عنده
تحذره منها ,فهذا ٍّ
السلوك  ,ولكن قدم له نماذج
للسلوك المرغوب فقط وحببه
إليه.
أشعر الطفل بالثقة ف��ي
قدراته مهما كانت محدودة.
ال تكلف الطفل بشيء
يصعب عليه عمله مما يسبب
ل��ه إح �ب��اط��اً  ,وت �ك��رار ه ��ذا األم��ر
يزيد من المشكالت التي لديه

ويتسبب في مشكالت جديدة
.
ال تقارن الطفل بغيره  ,ولكن
قارنه بنفسه ومن وقت آلخر .
ال ت � � � � � � � � �ي� � � � � � � � ��أس م�� � ��ن
وال
طاعة الطفل ألوامرك
تظهر له هذا اليأس  ,بل تصرف
وكأنك متوقع طاعته لك.
ال تطلب من الطفل أكثر من
عمل في وقت واحد.
ال تضحك على الطفل  ,ولكن
اض �ح��ك م�ع��ه .وال ت�س�خ��ر منه
أبداً مهما أتى بسلوك يستحق
ذلك.
إذا وعدت الطفل فاحترم
وعدك إما بالوفاء  ,أو بتقديم
عذر يفهمه .
خصص له أشياء يمتلكها مهما
ك��ان��ت بسيطة  ,ف�ه��ذا يشعره
باألهمية والخصوصية.
وأخ� � � � �ي � � � ��راً ...إذا ك � ��ان الب � ��د أن
توبخ الطفل على س �ل��وك أو
ف �ع��ل س � ��يء ,ف ��وج ��ه ع� �ب ��ارات
النقد للسلوك والفعل وليس
فمثال :
للطفل نفسه
ً
* قل  :هذا سلوك خطأ  .وال
تقل  :أنت مخطئ.
* ق��ل :ه��ذا الفعل رديء .وال
تقل :أنت رديء.
* ق ��ل  :ه���ذا ال �ع �م��ل ينقصه
استخدام الذكاء .وال تقل  :أنت
غبي  ,أو أحمق.
* ق��ل  :م��ن الممكن أن تفعل
كذا وكذا  ,وأنت تستطيع ذلك
.وال ت�ق��ل  :ل �م��اذا فعلت ك��ذا
وكذا  ,وقد أسأت التصرف.
مع أمنياتي لك بحياة سعيدة
وهادئة خالية من الفوضى
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عيادة الحدث

ال تقت�رص على املراهقني و�إمنا يعاين منها
ً
أحيانا
البالغون �

وحب ال�شباب
“الهرمونات” َ
بقلم :الدكتورة فاطمة خليفة الحضرى

أخصـــائية األمراض الجـلـدية والتجـميل

يعاني الكثير من األشخاص من مشكالت عديدة في البشرة وربما كان أشهرها حب الشباب
وآثاره التي تحدث التأثير النفسي واالجتماعي بسبب التشوهات والندوب التي تترك آثارها على
الوجه.

توضح الدكتورة فاطمة خليفة الحضرى أخصائية األمراض الجلدية والتجميل ،أن حب الشباب
هو مشكلة جلدية تنتج عن التهاب يصيب المسام والغدد الدهنية المصاحبة لها الموجودة
في األماكن الغنية باإلفرازات الدهنية مثل الوجه والصدر والظهر واألكتاف ،ويظهر على شكل
بثرات ،عقد ،تدرنات كيسية ،أو بثور بها رؤوس بيضاء ،أو سوداء ،وال يقتصر حب الشباب على
المراهقين فقط ،وإنما يعاني منه البالغون أحياناً  ،ولكن سمي بحب الشباب لظهوره عادة في
مرحلة البلوغ عند الجنسين ،وذلك ألسباب وعوامل مختلفة نذكر منها-:
	•تغيير الهرمونات في مرحلة المراهقة ،ما يؤدي إلي زيادة إفراز الغدد الدهنية فى الجسم.

	•تزايد احتماالت اإلصابة إذا وجد تاريخ عائلى بداخل األسرة ،فينتقل ظهور حب الشباب لألبناء
بالوراثة.
	•انسداد مسام الوجه ،نتيجة استخدام مساحيق التجميل بكثرة ،أو تعرض البشرة لألتربة والتلوث.

	•اإلهمال فى غسيل الوجه ذي البشرة الدهنية.

	•بعض األطعمة الحارة والمكسرات والشيكوالتة ،ولكنها ليست قاعدة ثابتة للجميع.

عالج حب ال�شباب

تؤكد د .فاطمة أن هناك عدة طرق لعالج حب الشباب ،تختلف من شخص آلخر ،ويتم تحديدها
بحسب ش� ّ�دة اإلص��اب��ة وت�ط��ور الحالة ،فبعض اإلص��اب��ات يمكن ِعالجها بالوقاية والبعض اآلخ��ر
العمليات الجراحية،
المنزلية البسيطة ،بينما تحتاج اإلصابات المتطورة مثل الندوب إلى
بالعالجات
ِ
ّ
ّ
وتنقسم الي -:
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1 .1العالج باألدوية الموضعية

	•ل �ل �ح��االت ال�ب�س�ي�ط��ة م �ث��ل ال �ب �ث��ور ال�ب�ي�ض��اء
والسوداء ،وتتم معالجتها بعالج موضعي
ب��اس �ت �خ��دام ج�ي��ل أو ك��ري��م م�ع��ال��ج وال ��ذي
يحتوي على مادة الريتينويدات وغيرها التي
تعمل علي تقشير ال��وج��ه وتفتح المسام
المسدودة.
	•ل �ل �ح��االت ال�م�ت��وس�ط��ة ع�ن��د ظ �ه��ور حبوب
ح�م��راء مصحوبة بصديد ،فهذا معناه أن
السبب ه��و وج��ود التهاب بكتيري ،وهنا
يستخدم المضاد الحيوي موضعياً أو عن
طريق الفم ،حسب تطور حالة حب الشباب.

2 .2ل �ل �ح��االت ال �ش��دي��دة يلجأ طبيب الجلدية
لوصف آيزوتيريتنوين ،ليساعد على تقلص
الغدد الدهنية ويقلل من إفرازها ،ويعمل
ع�ل��ى تقشير وتنظيم عملية ال�ت�ق��رن في
ال� �ب� �ش ��ره ،وم� ��ن ث ��م ت �ق �ل �ي��ل ح ��ب ال �ش �ب��اب
وال�ح�م��اي��ة م��ن ظ�ه��ور ال �ن��دب ال�ن��ات�ج��ة عنه
وذلك بعد إجراء التحاليل الالزمة.

3 .3تقنية ال� ِ�ع�لاج بالليزر ل�ع�لاج ح��ب الشباب
العالجات
وآثاره ،وتُ عتبر هذه الطريقة من ِ
الحديثة وال�ج�ي��دة ،وال�ت��ي انتشرت مؤخراً
في عيادات التجميل لعالج حب الشباب
والندوب الناتجه عنه ،وهي طريقه فعالة
تعطي نتائج إيجابيه ،وتعتمد هذه التقنية
على تعريض أشعة الليزر على المنطقة
ال �م �ص��اب��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ت �ج��دد خ�لاي��ا ال�ب�ش��رة
وتحفز على إنتاج الكوالجين ال��ذي يقوم
بملء الندبات بالخاليا من جديد ،وتتم هذه
العملية بأن يقوم الطبيب المختص بوضع
ك��ري� ٍ�م م �خ��در ق�ب��ل ال��ب��دء ،ع�ل��ى المنطقة
المراد عالجها ،وبعد االنتهاء منها ُيعطى
ال �م��ري��ض ك��ري �م��اً م �ه� ّ�دئ��اً ي�س�ت�خ��دم��ه على
�لاث إل��ى أرب� ِ�ع م��رات ،ويجب
األغلب من ث ِ
تجنب ال�ت�ع��رض ألش �ع��ة ال�ش�م��س ووض��ع
كريم الحمايه من الشمس للحصول على
أفضل النتائج ،وفي بعض الحاالت يحتاج
المريض لزيارة الطبيب أكثر من مرة وعمل
أكثر من جلسة ِّ
للشفاء التام.

طرق الوقاية

وتوصي د .فاطمة ببعض الخطوات التي تستخدم في وقاية البشرة من ظهور حب
الشباب ،وتفادي تطور الحالة ومنها-:
الشباب ،لتجنب ح��دوث الندب على الوجه
	•غسيل البشرة الدهنية باستمرار من ثالث
إل��ى أرب ��ع م ��رات ي��وم �ي��اً  ،ب��اس�ت�خ��دام أن ��واع
وحينها يكون العالج أصعب.
الصابون المخصص لمعالجة حب الشباب.
	•على العاملين فى البيئة التي تملؤها األتربة
	•ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ف�ت�ي��ات ال �ل��وات��ى ي�ض�ع��ن م��واد
وال �غ �ب��ار ،ت�ج�ن��ب ال �ت �ع��رض ل�ه��ا وااله �ت �م��ام
التجميل بصفة دائمة ،يجب االنتباه أال يتركن
بغسيل البشرة باستمرار.
هذه المواد لساعات طويلة على بشرتهن،
	•ع�ل��ى ال �س �ي��دات ال �ل��وات��ى يظهر ل�ه��ن حب
وإن استدعى األمر لذلك ،فيتوجب عليهن
ال �ش �ب��اب نتيجة اض �ط��راب��ات ب��ال�ه��رم��ون��ات،
إزالتها ووضعها من جديد لحماية البشرة.
استشارة الطبيبة النسائية لعالج المشكلة.
	•اختيار أنواع جيدة من مستحضرات التجميل
التى تناسب البشرة الدهنية ،وال تتسبب 	•استخدام واقي الشمس يعمل علي حماية
البشرة بشكل كبير ،ولكن يجب أن نتأكد
ف��ي ظ �ه��ور ح��ب ال �ش �ب��اب أو أن� ��واع البثور
أنه يتناسب مع البشرة القابلة لظهور حب
السوداء أو البيضاء.
ال�ش�ب��اب ،وي�ت��م وض�ع��ه ك��ل ث�لاث ساعات
	•يجب على الشاب أو الفتاة أن يراقبوا بشرتهم
طوال مدة البقاء في االماكن المشمسة.
جيداً  ،وعند ظهور بوادر حب الشباب فعليهم
أن يتوجهوا لطبيب األمراض الجلدية ،وخاصة 	•البعد عن أسباب التوتّ ر والعصبية الزائدة،
إذا ك��ان ه�ن��اك ت��اري��خ عائلى ب��اإلص��اب��ة بحب
وعليك بممارسة الرياضة.
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سياحة

إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

عرو�ض قيمة ومفاج�آت
«جيتك�س �شوبر»
نجح معرض جيتكس شوبر على
م��ر السنين ف��ي ج��ذب أع��داد
كبيرة من الزوار من جميع أنحاء
ال�ع��ال��م ،حيث ي �ق� ّ�دم المعرض
آالف ال �ع��روض ،والتخفيضات
ال� �ه ��ائ� �ل ��ة ك� ��ل س� ��اع� ��ة ،وم ��ع
ت �ف��وق ك ��ل دورة ع ��ن ال�س�ن��ة
ال� �ت ��ي ت �س �ب �ق �ه��ا ،ف ��إن ��ه يمكن
ل�ل�م�س�ت�ه�ل��ك أن ي�ت�ط�ل��ع إل��ى
تواجد عمالقة شركات التجزئة
اإلق �ل �ي �م �ي �ي��ن م �ث��ل إي �م��اك��س،
وج��اك��ي��ز ،وج��ام��ب��و ،وب �ل��ج إن��ز،
وش� ��رف دي-ج�� ��ي ،ب��اإلض��اف��ة
إلى العالمات التجارية العالمية
م�ث��ل آي �س��ر ،وأس� ��وس ،وآل �ي��ان
وير ،وأبل ،وكانون ،ودل ،وإتش
ب���ي ،وه��اي �س �ن��س ،وه � ��واوي،
وإيزوكوشي ،وإل جي ،والفا،
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ول�ي�ن��وف��و ،ون�س�ت�ل��ه ،ون�ي�ك��ون،
وم ��اي� �ك ��روس ��وف ��ت ،وم ��وت ��و،
وأوب��و ،وسامسونج ،وسوني،
وتوشيبا ،وزي��اوم��ي ،وأكثر من
ذلك.
وم ��ع ان �ت �ش��ار ال�ت�ق�ن�ي��ة القابلة
ل �ل��ارت � ��داء ف� ��ي ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء
العالم ،سيوفر معرض جيتكس
ش ��وب ��ر ل�ل�م�س�ت�ه�ل�ك�ي��ن ف��رص��ة
للتواصل وتجربة وشراء أحدث
المنتجات التي يمكن ارتداؤها
بأفضل األس�ع��ار ف��ي السوق،
ومع وصول إيرادات تلك الفئة
إل��ى  14مليار دوالر ف��ي عام
 ،2016فإن دورة الخريف من
م�ع��رض جيتكس ش��وب��ر ،تمثل
فعالية ال يجب تفويتها.
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م��ن ال �ط��ائ��رات الشخصية ب��دون
ط� �ي ��ار ،واألج � �ه� ��زة ال ��ذك� �ي ��ة ،إل��ى
م� �ع ��دات األل� �ع���اب اإلل �ك �ت��رون �ي��ة
والهواتف الذكية األكثر شعبية،
ف ��إن ��ه ال ي ��وج ��د ت� �ج � ّ�م ��ع أف �ض��ل
ل �ت �ج��ار ال �ت �ج��زئ��ة ف ��ي أي م �ك��ان،
وم��ن المتوقع أن يحقق معرض
�اح��ا ك�ب�ي� ً�را في
جيتكس ش��وب��ر ن�ج� ً
م �ج��ال ال �ت �ج��زئ��ة م���رة أخ� ��رى ه��ذا
ال� �ع ��ام ،ح �ي��ث ب �ل �غ��ت ال�م�ب�ي�ع��ات
 149مليون دره��م ،بمعدل رضا
 90%عن الفعالية من العارضين
والزائرين على حد سواء.

وش �ه��دت ال� ��دورة الخامسة
م��ن م �ع��رض ج�ي�ت�ك��س ش��وب��ر
التي أقيمت خالل الفترة من
 24إلى  30سبتمبر الماضي
نجاح ًا كبيراً ،إذ أصبح منصة
سنوية تجمع أكبر تجار تجزئة
اإلل�ك�ت��رون�ي��ات االستهالكية
ف� ��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ك� �ج���زء م��ن
فعالية واحدة كبرى.

العدد  - 62ديسمبر  2017الوعي االجتماعي

45

ثقف نفسك

�أكرث من

100
.1
.2
.3
.4
.5

ّ
طريـقة
حتفزك ل�صالة قيام الليل ،منها:

1التعلق بالدار اآلخرة .
2معرفة أن قيام الليل سبب لبهاء الوجه
وإشراقه .
 3قصر األمل واإلكثار من ذكر الموت.
4إدراك أن القيام عون على مواجهة التكاليف
والمشاق العظام .
 5إيقاظ الزوجة واألهل للقيام .

1

1 .1م��ن المفيد جلوس األم م��ع طفلها قبل
ال �ن��وم ل �م��دة  10دق��ائ��ق وال �ت �ح��دث إليه
بحديث مطمئن ومشجع ومفرح فالشعور
باالطمئنان يقوي شخصية أبنائكم.

2

2 .2ع��زي��زي ول��ي األم ��ر ..خ��روج��ك م��ع أطفالك
والمشي معهم والتحدث إليهم ،يقوي
أواص� ��ر ال�م�ح�ب��ة م�ع�ه��م وف �ه��م تفكيرهم
ومشكالتهم.

3

3 .3اح � ��ذروا م��ن إرس� ��ال اﻷط��ف��ال م��ع ال�خ��دم
ل�لأل �ع��اب ،ف�لا ي��وج��د ع��ن ال��وال��دي��ن بديل
بمشاركة اﻷطفال أوقات المرح ،شاركوهم
واحمدوا الله على نعمة قربكم منهم.

4

4 .4لن يجد الطفل أدفأ من حضن والديه ولن
يجد األب���وان م �ص��دراً للسعادة أك�ث��ر منه،
َف ْه ُم هذه العالقة هو ال��ذي يدفعنا إلى
الصبر في رعايتهم.

5

5 .5اآلباء الذين يحترمون أبناءهم فيشاورونهم
ويقنعونهم بما ي��ري��دون يالحظون دوم��ا
�دال معهم وأش ��د حباً
أن أب�ن��اءه��م أق��ل ج � ً
واحتراماً لهم.

6

6 .6ال �ح��رص المستمر ع�ل��ى م�ن��ع ال�ط�ف��ل من
ارتكاب األخطاء يدمر شخصيته.
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هل تعلم ؟!

 .1المكسرات والفراولة والسلمون والبيض وبذورالكتان أطعمة
تمنع تساقط الشعر فحافظ على تناولها باستمرار.

 .2يعتبر الكركم وقشر الموز والملح والفحم المنشط والمسواك
من المواد الطبيعية لتبيض األسنان فاستخدمها دائماً لترى
النتيجه.

 .3تحتوى الشوكالته الداكنة على نسبة عالية من السيلنيوم
والحديد والفينيثالمين لتقوية الجهاز العصبي ولتحسين المزاج.

 .4يحتوي فطر كريمني المجفف على كميات كبيرة من فيتامين
B6وال��ذي يساعد الجسم على إفراز هرمون السيراتونين الذي
يسبب خفض نسبة االكتئاب.

 .5توفر بذور الكتان حماية كاملة للعقل وتعدل المزاج وتبعد
شبح االكتئاب.
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تغريدات من تويرت
حتت و�سم

#يوم_املعلم_العاملي
«بعطائك تبنى األجيال وتنهض األم��م « شكراً لكل معلم ليس اليوم
فقط بل شعار نعيش به ونرفعه في كل يوم حباً وتقديراً لهم « جمعية
توعية ورعاية األحداث».
تحية شكر و تقدير و ع��رف��ان واع �ت��زاز ال��ى ك��ل معلم ومعلمة ...بوركت
جهودكم في بناء االنسان الذي ينهض باألوطان “ محمد بن زايد”.

أخي المعلم  ...أختي المعلمة  ...المجتمع كله مدين لكما بالفضل  ،فقد
أجزلتما العطاء  ،وساهمتما بالبناء  ،فلكما منا الدعاء “ عبدالله السبيعي”.

العلم في حياتنا وحياة أبنائنا” سلطان العميمي”.
شكرا لمن أوقدوا نار ِ

مر علي في حياتي  ،كل الشكر لكل من صنع منا
كل الشكر لكل معلّ م ّ
أشخاصاً أفضل ألنهم آمنوا أن التربية قبل التعليم “ مصطفى اغا”.

عندما نتحدث عن المعلم فإننا نتحدث عن تلك الشخصية الوطنية التي
تسهم بصورة فاعلة في صياغة مستقبل وطننا “ علي النعيمي”.
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