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ضاحي خلفان:
متوسط الوقت الذي يقضيه اآلباء مع األبناء ال يتجاوز نصف الساعة يوميًا

كيف أصنع السعادة مع أبنائي؟

بين  الفـجــوة 
واألبناء،  اآلباء 
كيف نردمها؟



Teach your children forgivenessعّلم ابنك التسامح



د. جاسم خليل ميرزا
رئيس اللجنة اإلعالمية

تعزيز العالقة بين األبناء واآلباء مسؤولية تقع على عاتق الوالدين، فكلما كان الوالدان قريَبْين 
من أبنائهما وخاصة في فترة مابين السابعة إلى الخامسة عشرة تفهم ذلك في التعرف على 

احتياجاتهم ورعايتهم وبناء شخصياتهم والتعرف على مهاراتهم ومشاعرهم.

كثر تعقيداً عما مضى من زمن  مسؤولية تربية األبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة أصبحت أ
اآلباء واألجداد بسبب التغيرات االجتماعية التي طرأت على المجتمع وانشغال أولياء األممور 
في األمور الحياتية، كما ساهمت وسائل التواصل واالنفتاح على العالم والتجول في المجتمع 

الرقمي في التواصل المباشر مع األبناء، وأصبح تواصلنا معهم عن بعد مما شكل أيضاً جانباً 
سلبياً ممثالً في عدم قدرتنا على توطيد هذه العالقة والتواصل معهم وتعزيز الحوار اإليجابي 
بيننا وبينهم، وهذا في حد ذاته أمر بالغ األهمية وناقوس خطر في محيط أسرنا وتربية أبنائنا..

بعض الدراسات التي أجريت في اإلمارات خلصت إلى أن فترة قضاء اآلباء مع أبنائهم التتجاوز 
7 دقائق، وهذا بال شك ال يكفي للتعرف على احتياجات األبناء ومساعدتهم في حل مشكالتهم 
وبناء شخصياتهم والتواصل معهم وحمايتهم من كافة أشكال االنحراف واألخطار التي قد 

تحدق بهم.

اآلبــاء  أن نستقطعه نحن  الــوقــت يجب  وهـــذا  وقـــت،  إلــى  يحتاج  التربية عمل شــاق وجــهــد 
واألمهات ألبنائنا حتى نكون قريبين منهم ومن تصرفاتهم ومما يشاهدون ويتابعون عبر 

الفضاء المفتوح واألجهزة الذكية التي أصبحت في متناول أيديهم في سني عمرهم.

إن العالقة بين اآلباء واألبناء يجب أن تعتمد في المقام األول على الحوار الناجح وبناء مناطق 
تفاهم وتالق تقلل من الفجوات بين الطرفين خصوصاً فجوات األجيال التي يتغنَّي بها األبناء 
ألنهم دائماً يقولون بأن أبناءنا ال يفهموننا بحجة أنهم من جيل آخر وثقافة أخرى فهذا التوجيه 
واإلرشاد والحوارات البناءة ال شك أنها تقلل من فجوات األجيال وتسهل علينا كآباء ومربين 
كثر من أبنائنا لبناء جسور من التواصل المباشر بيننا تعتمد على الحب والحوار  من االقتراب أ
اإليجابي واالهتمام وإظهار المشاعر التي يحتاجها األبناء لتحقيق التوازن الصحيح في تكوين 

شخصيتهم االجتماعية والنفسية، وأخيراً التربية مرة ولكن ثمارها حلوة..
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محمد مراد عبد اهلل

مدير التحرير
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جا�ضــم خليــل ميـرزا

سكرتير التحرير
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المتابعة والتنضيد
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عنــــــاويـــن المـجلــــــــة

مجلـــة دوريـــة تصــدرهــا جمعيـــة تـوعيـــة ورعـايـــة األحـــداث

ما ينشر في المجلة اليعبر 
بالضرورة عن رأي الجمعية
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المراهق بين سندان الشحنات الكامنة ومطرقة الرغبات المكبوتة



الــوعـــي االجتمـــاعــي    العدد 67 - أبريل 2019 6

بحضــور معالــي حصــة بنــت عيســى بوحميد

»توعية ورعاية األحداث« تشــارك بجلسة 
عصــف ذهني لالرتقــاء بالعمل التنموي

األخــــبـــار

ابتكار جمعيات  “مختبر  الذهني  العصف  بجلسة  األحــداث،  ورعاية  توعية  شاركت جمعية 
النفع العام”، الذي انطلق بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، 

في منطقة حي دبي للتصميم.

وتناولت الجلسة أربعة محاور حيوية للبناء عليها واالرتقاء بالمهام التنموية المستقبلية 
التي  الذهني  العصف  المجتمعي، والتي جاءت على شكل مخرجات لجلسة  الصعيد  على 
جمعت مسؤولين في وزارة تنمية المجتمع بالقائمين على الجمعيات ذات النفع العام، 

وذلك في إطار فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار فبراير 2019.

وقد بدأت فعالياتها بجلسة 
تــمــهــيــديــة قـــدمـــت خــاللــهــا 
وكـــيـــل وزارة  تــهــلــك  حــصــة 
المساعد  المجتمع  تنمية 
االجتماعية  التنمية  لقطاع 

لالبتكار،  التنفيذي  الرئيس 
بالمختبر  للتعريف  عــرضــاً 
والـــــمـــــحـــــاور الــــتــــي ســيــتــم 
مــنــاقــشــتــهــا، قــبــل أن تــبــدأ 
الــرئــيــســيــة سعياً  الــجــلــســة 

المبادرات  أبرز  الستخالص 
واألنــــــــشــــــــطــــــــة، ومــــــــــن ثـــم 
على  وتعميمها  اعــتــمــادهــا 
الـــمـــشـــاركـــيـــن ـفــــي مــخــتــبــر 

االبتكار.
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وقــــالــــت حـــصـــة تـــهـــلـــك إن 
للمختبر  األربـــعـــة  الــمــحــاور 
هي: »دور القطاع األهلي في 
تكوين األسرة وتماسكها«، 
في  األهــــلــي  الــقــطــاع  و»دور 
ــاعــــي«،  ــمــ ــتــ الـــتـــأهـــيـــل االجــ
و»تــــــفــــــعــــــيــــــل الــــــتــــــعــــــاون 
مؤسسات  بين  المشترك 
و»دور  ــالـــث«،  ــثـ الـ الــقــطــاع 
ـــلــي ـفــي تــعــزيــز  الــقــطــاع األهـ
التطوعي«، مشيرة  العمل 
إلى أن هذه المحاور تجسد 
للعمل  صلبة  بــنــاء  أعــمــدة 
ــي  ــاركـ ــشـ ــتـ ــي الـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
الـــــمـــــرتـــــكـــــز إـلـــــــــى أســــــــاس 
التماسك األسري والتالحم 
الــمــجــتــمــعــي، بـــمـــا يــحــقــق 
الطموحة  التنموية  الــرؤيــة 
ــاً  ــدمــ ــ ــة اإلمـــــــــــــارات، ُق ــ ــدولـ ــ لـ
نــحــو مــســتــهــدفــات مــئــويــة 
تكون  بــأن  اإلمــــارات 2071 

الــدولــة األفــضــل فــي العالم 
واألكثر سعادة ورفاهية.

مــراد  محمد  الــدكــتــور  وأدار 
عبدهللا، من جمعية توعية 
األحــــــــداث، جلسة  ــة  ــايــ ورعــ
في  األهــــلــي  الـــقـــطـــاع  »دور 
ــاعــــي«،  ــمــ ــتــ الـــتـــأهـــيـــل االجــ
إدارة  ــا  ــهــ ــيــ فــ وشــــــــاركــــــــت 
بــوزارة  االجتماعية  الحماية 
وجمعية  المجتمع،  تنمية 
إرادة،  ــز  ــركـ ومـ األمــــــل،  ــع  مـ
للتأهيل،  الوطني  والــمــركــز 
وجمعية اإلمارات لإلنترنت 

اآلمن.

أهداف توعوية

ــهـــدف مــنــصــة الــجــمــعــيــة  وتـ
المجتمع  ــراد  أفـ توعية  إلــى 
بــالــخــدمــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 

لــلــجــمــعــيــات ذات  الــــــــوزارة 
مبتكرة،  بطرق  العام  النفع 
ــاة لـــلـــتـــواصـــل  ــ ــن ــر قــ ــيــ ــوفــ وتــ
ــيـــن الــجــمــعــيــة  ــر بـ ــبـــاشـ الـــمـ

وأفراد المجتمع.

ــعــــد جــمــعــيــة اإلمــــــــارات  وتــ
الجمعيات  إحدى  للطبيعة 
تــعــمــل عــلــى تحقيق  الــتــي 
ــن األهــــــــداف  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
حماية  وسائل  تعزيز  منها: 
ذات  الــــحــــيــــة  ــات  ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة، والــفــصــائــل التي  ــويـ األولـ
الخليج  منطقة  فــي  تعيش 
الـــعـــرـبــي، إـلـــى جـــانـــب وضــع 
ــة وواقـــعـــيـــة  ــحــ خـــطـــط واضــ
ـــلــى الــفــصــائــل  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الـــخـــاص  االهــــتــــمــــام  ذات 

والمساعدة على تطبيقها.



األخــــبـــار

اســتهدفت بهــا الموظفيــن غيــر الناطقيــن بالعربية

توعية ورعاية األحداث وتعاونية االتحاد 
تنظمان محاضرة »تربيــة األبناء بحب« 

العامة  القيادة  مع  بالتعاون  االتحاد،  وتعاونية  األحــداث  ورعاية  توعية  جمعية  نظمت 
لشرطة دبي، محاضرة بعنوان »تربية األبناء بحب« استهدفت بها الموظفين غير الناطقين 

بالعربية. 

ــرة  ــاضــ ــحــ ــمــ ــ وتــــــأـتـــــي هــــــــذه ال
التسامح،  عام  مع  بالتزامن 
وضــــمــــن حـــمـــلـــة » كــــن مــع 
أبــــنــــائــــك.. يـــكـــونـــوا مــعــك« 
اإليجابية«،  »الــروح  ومبادرة 
وألــقــى الــمــحــاضــرة كــل مــن: 
الــعــقــيــد  عـــبـــدهللا الــخــيــاط، 
مــديــر مــركــز حــمــايــة الــدوـلـي 
ــاذة  ــتـ ـفــي شــرطــة دـبـــي، واألسـ
رئيسة  حمادة،  ســارة صالح 

 قــســم الـــبـــرامـــج واألنــشــطــة.
ــبــــدهللا  وقـــــــــــال الــــعــــقــــيــــد عــ
الخياط، إن تعرض األبناء إلى 
كثير من المغريات تدفعهم 
ــواء  ــ لـــطـــريـــق االنــــــحــــــراف سـ
ــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــا  مــــن وســ
الــــســــوء، مــبــيــًنــا  ــاء  أو أصــــدقــ
ضـــــرورة مــتــابــعــة اآلبـــــاء لهم 
ــم وتــوعــيــتــهــم إلــى  ــادهــ وإرشــ
الـــطـــرق الــصــحــيــحــة وشــغــل 

أوقـــــــات فـــراغـــهـــم بـــاألشـــيـــاء 
المفيدة والنافعة، وأن غرس 
ــداف والــقــيــم الــســامــيــة  ــ األهــ
االنــجــرار  مــن  تمنعهم  فيهم 

نحو الضاللة.

ــارة  ــ ودعـــــــــت األســـــــتـــــــاذة ســ
ــرورة اهتمام  حــمــادة، إلــى ضـ
اآلبـــــــــاء بـــنـــفـــســـيـــة األطــــفــــال 
كونها  الطفولة  مرحلة  منذ 
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ــل الـــعـــمـــريـــة  ــ ــراحـ ــ ــمـ ــ أهـــــــم الـ
الـــتـــي تــتــشــكــل فــيــهــا الــقــيــم 
واالتـــــجـــــاهـــــات والــــمــــبــــادئ، 
وتشكل صورته الذهنية تجاه 
ــاء ـفــي عــقــلــه الــالوعــي  ــيـ األشـ
والتي تمتد وتستمر معه إلى 
المختلفة.  العمرية  المراحل 
مشيرًة إلى أن العادات التي 
تــكــتــســب ـفــي الــصــغــر تبقى 
مــتــالزمــة مــعــه حــتــى الــكــبــر، 

مختلفة  بأشكال  تظهر  وقد 
كتئاب. كوسواس قهري، أو ا

كــــد شعيب  أ ومــــن جـــانـــبـــه، 
التسويق في  الحمادي مدير 
تــعــاونــيــة االتـــحـــاد أن ورشـــة 
ــي تــــزامــــًنــــا مــع  ــأتــ ــ الـــعـــمـــل ت
ــام الــتــســامــح ـفــي تــوعــويــة  عــ
الــعــامــلــيــن غـــيـــر الــنــاطــقــيــن 
بـــالـــعـــربـــيـــة بــكــيــفــيــة تــربــيــة 

صحيحة  بــطــريــقــة  ــنــائــهــم  أب
موضًحا  االنــحــراف،  تجنبهم 
حملة  دعمت  التعاونية  أن 
ــنــائــك” بــاإلعــالن  “كـــن مـــع أب
عنها في جميع فروع تعاونية 
ــن خـــــالل جــمــيــع  ــاد مــ ــ ــحـ ــ االتـ
مـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع وشـــاشـــاتـــهـــا، 
ــالن عــنــهــا على  ــ وكـــذلـــك اإلعـ
األكــــيــــاس »الــبــالســتــيــكــيــة” 
 الــــــــصــــــــديــــــــقــــــــة لـــــلـــــبـــــيـــــئـــــة.
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األخــــبـــار

ورشة عمل لشــرطة أبوظبي وجمعية 
توعيــة ورعايــة األحــداث  حــول أهمية 
 التطــوع للرفــاه الفــردي والمجتمعــي

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع ورشة 
عمل تدريبية في مقر  مؤسسة التنمية األسرية وبالتعاون مع 

مؤسسة واجب التطوعية وجمعية توعية ورعاية األحداث.
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وقـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــت مــــــــــــريــــــــــــم 
ــارة  ــ ــشـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ األحـــــــــمـــــــــدي الـ
مجلس  الــحــقــوقــيــة وعــضــوة 
نــشــر  أن  الـــجـــمـــعـــيـــة  إدارة 
ثقافة التطوع في مؤسسات 
ــي وبـــيـــن  ــدنــ ــمــ ــ الـــمـــجـــتـــمـــع ال
أفــــــراد الــمــجــتــمــع يــعــد اهــم 
ــتــــطــــوع  ــ ال رواد  واجـــــــبـــــــات 
ــوا تـــجـــاربـــهـــم  ــتــــعــــرضــ ــيــــســ ــ ل
التي  التطوعية  الشخصية 
إيــجــابــي في  أســهــمــت بشكل 
واالرتــقــاء  شخصياتهم  بــنــاء 
بناء  ثم  ومن  أوالً  بمعرفتهم 

أوطانهم ونهضة مجتمعاتهم 
لــيــكــونــوا قــــدوة لــأجــيــال في 
الـــتـــطـــوع ـفــي كـــل الــمــجــاالت 
ــة. ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ  اإلنـــســـانـــيـــة واالجـ

ــة  ــثــ ــاحــ ــبــ ــ واســـــتـــــعـــــرضـــــت ال
ــانـــونـــيـــة مــــيــــالن شــريــف  الـــقـ
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــ ــربـــــة واحــــــــــــة ال ــ ـــجـ ــ ت
ــتـــي  ــرفــــي الـ ــعــ ــمــ ــ لـــلـــتـــطـــوع ال
تــقــدم فيها شــرطــة أبــو ظبي 
أســمــى أشــكــال الــتــطــوع في 
الــمــجــال الــفــكــري والــثــقــافــي، 
ــتـــطـــوع  الـ هــــــذا  أن  مـــــؤكـــــدة 

يـــشـــكـــل مـــــصـــــدراً حــقــيــقــيــاً 
والمجتمع. الــفــرد   لــســعــادة 

واســتــعــرضــت ســــارة صــالــح 
مــن جمعية رعــايــة االحــداث 
تجربتها في العمل بالجمعية 
ــة  ــيــ ــوعــ ــطــ ــتــ ــ ــا ال ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــربـ ــ ــجـ ــ وتـ
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا 
ــت الـــمـــشـــاركـــيـــن  ــ ــيـــث دعــ حـ
إـلــــى خـــــوض هـــــذه الــتــجــربــة 
بالشغف  المليئة  اإلنسانية 
واإلنــــــجــــــاز رغــــــم مـــــا يــحــيــط 
ــا مــــن تـــحـــديـــات عــمــلــيــة  ــهـ بـ

واجتماعية .
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تؤمن المواطنة الشابة سارة علي األحمدي، التي تتقن اللغتين الكورية واإلنجليزية بأن تعلم 
اللغات هو نافذة االنفتاح على ثقافات العالم، والتي تسعى من خاللها إلى نقل خبرات وتجارب 
وثقافة دولة اإلمارات لمجتمعات العالم. حاورت مجلة »الوعي االجتماعي« المواطنة سارة 
األحمدي، التي تحدثت عن رحلة تعلمها للغة الكورية والعالقات التي تجمعها مع المجتمع 

الكوري.

مواطنة تتقن اللغة الكورية بطالقة

�ضــارة الأحمدي: 
»اأطمح اإىل بناء ج�رس ثقايف عربي كوري«
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عرفينا بدايًة عن نفسك؟

ــمــــدي،  ــا ســــــارة عــــلــي األحــ ــ أنـ
حــاصــلــة عـــلـى بــكــالــوريــوس 
نفس  علم  تخصص  العلوم 
والـــخـــدمـــات اإلنــســانــيــة من 
جامعة زايد، نشأت في عائلة 
بالعلم  تهتم  للغاية  متميزة 
والــمــعــرفــة وعـــشـــق الــوطــن 
ــمـــع. تــعــلــمــت مــع  ــتـ ــمـــجـ والـ
أولى خطواتي في الحياة، قيم 
ــة حــقــوق  ــايــ مــجــتــمــعــي ورعــ
بتعاليم  وااللـــتـــزام  اإلنـــســـان 
ــــت  الــــديــــن الـــحـــنـــيـــف، وأدركــ
العمل  فــي  اإلخـــالص  أهمية 
أرضــى  وال  العلم،  وتحصيل 
ــوى  لــــــبــــــالدي الـــحـــبـــيـــبـــة ســ
كــز األولــــى، وألنــنــا وطن  الــمــرا
ــادي  الــتــســامــح والــخــيــر واأليــ
ــتــــي تــرســخــت  ــ الـــبـــيـــضـــاء وال
ـفـي وجــــدان كــل مــن ينتمي 
ويخلص لهذا الوطن على يد 

الوالد المؤسس المغفور له 
-بــإذن هللا- الشيخ زايــد بن 
نــهــيــان» طيب  آل  ســلــطــان 
هللا ثـــراه« وســار على نهجه 
من  العظام  قادتنا  ومبادئه 
دولة  ــارات  اإلمـ لتكون  بعده 
وقيمة ورمزاً بين سائر دول 

العالم.

ــغــة  ــل كـــيـــف تـــعـــلـــمـــت ال
ــا أســـبـــاب  ــ الـــكـــوريـــة ومـ

اهتمامك بتعلمها؟

قادتي  من  تعلمته  لما  نظًرا 
أصبح  ومجتمعي  وعائلتي 
لدي اهتمام لمواصلة رسالة 
مــجــتــمــع ودولـــــــة اإلمـــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــالــدعــم 
من  محلًيا  ســواء  والمعاونة 
الــمــبــادرات واألنشطة  خــالل 
من  الخارج  في  أو  التطوعية 

وثقافات  لغات  تعلم  خــالل 
مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة 
العربية  ثقافتنا  عن  وبعيده 
ــى أنــنــي  ــافـــة إلــ اإلصـــيـــلـــة. إضـ
أعـــشـــق الـــتـــحـــدي والــتــأكــيــد 
عــلــى أن كــلــمــة ومـــفـــهـــوم » 
لها  ــود  ــ الــمــســتــحــيــل« ال وجـ
عندي وأن اإلنسان قادر على 
أن يقوم بأي عمل مهما كان 
ــلـــص في  طــالــمــا اجــتــهــد وأخـ
عمله. من هنا بدأت في تعلم 
الــكــوريــة مثل  اللغة  وإتــقــان 
المتحدثين بها منذ المرحلة 
ــان وال  ــ ــقــــط  كــ ــة، فــ ــويــ ــ ــان ــثــ ــ ال
بالثقافة  اهــتــمــام  لــدي  يـــزال 
الــكــوريــة والــرغــبــة الــشــديــدة 
بشكل  اللغة  هــذه  تعلم  فــي 
شاركت  ثــم  ومــن  متكامل، 
ـفــي جــمــيــع أنــشــطــة الــمــركــز 
أبوظبي،  في  الكوري  الثقافي 
اللغه  تــعــلــم  بــــدأت  وهـــنـــاك 
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ــا حــرصــت  ــه، وهــــو مـ ــوريـ ــكـ الـ
عليه حتى بعد االنضمام إلى 
جامعة زايد، ثم حصلت على 
الكورية  اللغة  تعلم  شهادة 
سيغونغ  الملك  معهد  مــن 
في المركز الثقافي الكوري في 
ــــذي مــن خالله  أبــوظــبــي، وال
قمت بالمشاركة في عدد من 
الــفــعــالــيــات الــمــشــتــركــة مع 
في  الــكــوريــة  سيئول  جامعة 
إطار برنامج للتبادل الثقافي، 
حــيــث شـــاركـــت ـفــي الــعــديــد 
ــة  ــيــ ــدراســ ــ ــن الــــــــــــدورات ال ــ مـ
منها  الـــكـــوريـــة،  والــثــقــافــيــة 
الجنائية  العدالة  حول  دورة 
وأخرى حول وسائل اإلعالم 
كوريا،  في  الشعبية  والثقافة 
بــاإلضــافــة إلــى دورة دراســيــة 
ــة  ــافــ ــقــ ــ ــث ــ وال األدب  حـــــــــول 
كــمــا حصلت على  الــكــوريــة، 
شــــهــــادة تـــقـــديـــر لــلــمــشــاركــة 
الكورية  الــمــدن  مهرجان  فــي 
ـفــي جــامــعــة زايـــــد، بــاإلضــافــة 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  إـلــى 
الـــريـــاضـــيـــة الـــكـــوريـــة، ســـواء 

المتعلقة برياضة التايكوندوا 
أو المشي لمسافات طويلة. 

الــتــحــديــات التي  مــا هــي 
تعلم  رحلة  في  واجهتك 

اللغة؟

ــاك تــــحــــديــــات أو  ــنــ ــيـــس هــ لـ
عــوائــق أمـــام رغــبــه اإلنــســان 
في تحقيق الحلم، وهو تعلم 
ــل الـــخـــبـــرات  ــقــ ــ ــات ون ــغــ ــلــ ــ ال
ولهذا  المختلفة،  والثقافات 
ـــلــى الـــتـــعـــلـــم فــي  حــــرصــــت عـ
ظــل الــدعــم الــال مــحــدود من 
ــة والـــدـتــي  ــاصــ عــائــلــتــنــي وخــ
مريم  الحقوقية  المستشارة 
في  التي ساهمت  األحــمــدي 
تــكــويــن شــخــصــيــتــي وحــبــي 
الــمــعــارف  وتــحــصــيــل  للعلم 
بــاســتــمــرار، ولــهــذا مــهــدت لي 
ــريـــق ودعـــمـــتـــنـــي حــتــى  ــطـ الـ
هـــذه  أتــــقــــن  اآلن  أصـــبـــحـــت 
الــلــغــة وكـــذلـــك اإلنــجــلــيــزيــة 
بطالقة وبشكل كامل، مثل 

المتحدثين بها تماًما.

ــا عــــــن روابــــــــط  ــ ــن ــ ــي ــ ــدث حــ
وعــالقــات الــصــداقــة مع 

المجتمع الكوري؟

بــــــــــــــدون شـــــــــك نــــــتــــــج عـــن 
ــم الـــلـــغـــة  ــلـ ــعـ الــــمــــشــــاركــــة تـ
الــمــشــاركــة ـفــي الــعــديــد من 
الــفــعــالــيــات الــتــي نــتــج عنها 
روابــط وصــداقــات عديدة في 
الــمــجــتــمــع الــــكــــوري لــتــكــون 
ــداد لــمــجــتــمــع  ــ ــتـ ــ بـــمـــثـــابـــة امـ
ــيــن  وشــــــبــــــاب اإلمـــــــــــــــارات ب
استضفت  كــمــا  الــكــوريــيــن، 
عـــــــــــــدداً مـــــــن الــــصــــديــــقــــات 
الكوريات في منزلي، للتعرف 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــع  ــعـ ــيـ ــبـ ــى طـ ــلــ عــ
وتقاليده  وعــاداتــه  اإلمـــاراـتــي 
الصورة  مما ساهم في دعم 
ومسيرتها  للدولة  اإليجابية 
الــــراهــــنــــة لــــــدى الــمــجــتــمــع 
ــا نــجــحــت  ــو مــ ــ ــوري، وهـ ــ ــكـ ــ الـ
الصداقات  تعدد  بدليل  فيه 
والرغبة الشديدة من جانب 
الــكــوريــيــن فــي الــتــعــرف على 
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اإلمـــــــارات كـــدولـــة ومــجــتــمــع 
وثقافة بشكل عام. 

مبادرات  لديك  كانت  هل 
مع  تفعيلها  تم  تطوعية 

الكوريين ؟

ضــمــن فــعــالــيــات عـــام الخير 
في  تطوًعا  بالمشاركة  قمت 
الكوريين  العديد من  تعليم 
الـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة بــشــكــل 
متكامل في مركز تعليمي في 
مدينة بوسان الكورية، ولقد 
ــان كــثــيــرة  ــيـ وجـــدتـــهـــم ـفــي أحـ
ــدريــــس الـــلـــغـــة لــهــم  ــاء تــ ــنــ ــ أث
بــإعــجــاب شديد  يــســألــونــنــي 
عن أسلوبي بالحديث باللغة 
الكورية، وعن بالدي وديني 
وأمتي، مما جعلني في قمة 

السعادة.

كـــيـــف ســتــعــمــلــيــن عــلــى 
تــوظــيــف الــلــغــة الــكــوريــة 
المهني  مستقبلك  فــي 

القادم؟

أحب أن أشير إلى أمر مهم، 
يعني  الــلــغــة  أن تعلم  وهـــو 
االنفتاح على ثقافات مجتمع 
متكامل بكل مفرداتها، ومن 
ثم لدى رغبه في حصد هذه 
ــا ونــقــل  ــهــ ــتــ الـــثـــقـــافـــة ودراســ
الخبرات والتجارب اإليجابية 
ــة.أي  ــيـ ــربـ ــعـ بـــهـــا لــلــثــقــافــة الـ
ــون جــســرا  ــ كـ ــــب ـفــي أن أ ارغـ
كورياً، وهو أمر  ثقافياً عربياً 
أحلم به بكل تأكيد، ويمكن 
بــمــثــابــة مــشــروع  يـــكـــون  أن 
ثقافي مستقبلي، كذلك تعلم 

ونـــقـــل كـــل جـــديـــد ومــتــطــور 
الــعــلــوم اإلنسانية  فــي مــجــال 
وعــلــم الــنــفــس وغــيــرهــا،بــمــا 
ــتــجــارب والــخــبــرات  يــدعــم ال

العربية في هذا الشأن.

مــــــــا هــــــــي خــــطــــواتــــك 
وطموحاتك القادمة؟

مواصلة طريق  العمل على   
الــعــلــم ونــقــل تــجــارب العالم 
لثقافتنا وأمتنا العربية، ونقل 
ثــقــافــتــنــا الـــعـــربـــيـــة األصــيــلــة 
أننا  الــكــل  الــعــالــم، ليعلم  إلــى 
راســخــة،  قــويــة  ثقافة  نمتلك 

ومن ثم رد الجميل إلى قادتي 
وعائلتي ووطني ومجتمعي، 
ــا تــعــلــمــتــه ونـــشـــأت  فـــلـــوال مــ
عليه من قيم وتقاليد تمثلت 
ــر  ــبـــول اآلخـ ـفــي الــتــســامــح وقـ
ــاء مــا كنت قــد سلكت  واإلخــ
ــقــــي الـــــــراهـــــــن، والـــــــذى  ــريــ طــ
أسعى من خالله ألكون مثاالً 
القادرة على  اإلماراتية  للمرأة 
تــحــقــيــق الــمــســتــحــيــل ـفــي كل 

المجاالت.
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الـــــشـــــرطـــــة  إدارة  نـــــظـــــمـــــت 
ــة بــــقــــطــــاع أمــــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ الـ
الــمــجــتــمــع بـــشـــرطـــة أبـــوظـــبـــي 
شــؤون  مكتب  مــع  بالتنسيق 
العهد،  وـلـي  بــديــوان  المجالس 
مع  بالتعاون  مشتركاً  مجلساً 
جمعية توعية ورعاية األحداث 
بــعــنــوان »مــدارســنــا إيــجــابــيــة«؛ 
بهدف تربية األبناء وتشجيعهم 
على التحصيل العلمي، وكيفية 
أسرية  بيئة  التعامل معهم في 

سليمة.

واســــتــــضــــاف مـــجـــلـــس مــفــلــح 
ــــض األحـــــبـــــاـبــــي بــمــنــطــقــة  ــايـ ــ عـ
الــخــبــيــصــي ـفــي مــديــنــة الــعــيــن، 
ــذي عــّبــر عــن تــقــديــره لجهود  الـ
شرطة أبوظبي، وجمعية توعية 

ــة األحــــــــداث، ـفــي تــقــديــم  ــايــ ورعــ
الــتــوعــيــة مـــن خــــالل الــحــمــالت 

والبرامج المختلفة.

الدكتور  المجلس  فــي  وتــحــدث 
جــــاســــم خـــلـــيـــل مــــيــــرزا رئــيــس 
ــيـــة بــالــجــمــعــيــة  الــلــجــنــة اإلعـــالمـ
حـــــول جـــهـــود دولــــــة اإلمـــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ـفــي حــمــايــة 
ورعاية النشء، ومفهوم التربية 
الحديثة وتطوير أساليب رعاية 
وحماية األبناء، وتربيتهم وخلق 
بيئة منزلية مناسبة لهم بعيداً 
ــنــــات األســــريــــة  عـــــن الــــمــــشــــاحــ

وتشجيعهم على الدراسة.

ــرق إـلــــى طــبــيــعــة تــعــامــل  ــطــ وتــ
ــاء مـــع األبـــنـــاء، وأهــمــيــة أن  ــ اآلبـ
تـــكـــون لــغــة الـــتـــواصـــل أســـاس 

الـــود والــحــب والــتــفــاهــم، وفهم 
ذواتهم ورغباتهم واحتياجاتهم 
واحـــتـــوائـــهـــم لــيــكــونــوا قـــادريـــن 
عـــن مشاكلهم  الــتــحــدث  عــلــى 

وهمومهم.

ــاء عــلــى الــتــقــرب من  ــ وحـــث اآلب
المستمر  والــتــواصــل  أبــنــائــهــم 
ــمــــدرســــة ومــشــاركــتــهــم  ــ ــع ال مــ
ــتــــعــــرف إـلــى  ــ ــي األنــــشــــطــــة، وال فــ
فــي حياتهم،  ــرى  األخــ الــجــوانــب 
داعــــــيــــــاً إـلــــــى ضـــــــــــرورة تـــعـــزيـــز 
والهيئات  المؤسسات  تــعــاون 
التربوية واالجتماعية  والجهات 

واألمنية لحماية النشء.

مجالس التوعية

“ال�ضـرطـة املجتمعية” يف اأبوظبي بالتعــاون
 مع جمعية توعية ورعاية الأحداث تنظم جملـ�ض

“مدار�ضــنا اإيجـابية ”
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ورعــايــة  توعية  جمعية  شــاركــت 
األحداث، ممثلًة بالدكتور جاسم 
إدارة  ــلـــس  مـــجـ عـــضـــو  ــرزا،  ــ ــ ــي ــ مــ
األحــداث،  ورعاية  توعية  جمعية 
في ملتقى  الشارقة األول لحماية 
الطفولة، الذي أقيم تحت رعاية 
الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب 
ســلــطــان بــن مــحــمــد الــقــاســمــي، 
ـــلــى حــاكــم  عــضــو الــمــجــلــس األعـ
وبتنظيم  “رعـــاه هللا”،  الــشــارقــة، 
ــن شــبــكــة الــــشــــارقــــة لــحــمــايــة  مــ
الــطــفــولــة بــالــتــعــاون مــع مكتب 

 الشارقة صديقة للطفل.

على  أقيم  الــذي  الملتقى  حضر 
مــســرح بــلــديــة مــديــنــة الــشــارقــة، 
الشخصيات  كبار  من  كبير  عدد 
كــد  والــمــســؤولــيــن فــي اإلمـــــارة. وأ

الـــمـــشـــاركـــون والــمــتــحــدثــون في 
الــمــلــتــقــى أهــمــيــة االســـتـــمـــرار في 
نــهــج حــمــايــة الــطــفــولــة مــن أجــل 
نــاقــشــوا  كــمــا  أفــضــل،  مستقبل 
ــار  ــكــ ــن الـــقـــضـــايـــا واألفــ حـــزمـــة مــ
والمقترحات التي من شأنها أن 
تــرتــقــي بــــاألداء مــن أجـــل حماية 
الــطــفــولــة، وتــطــرقــوا إـلــى تــجــارب 
عملية وحيوية في عالم الطفولة 
وأفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات ـفــي هــذا 

الشأن.

وتــحــدث الــدكــتــور جــاســم مــيــرزا، 
لجمعية  التكاملية  األدوار  عــن 
ــة األحـــــــــداث مــع  ــ ــايـ ــ تـــوعـــيـــة ورعـ
رفع  بشأن  القانون  إنفاذ  جهات 
ــول حــمــايــة  ــوعـــي حــ مــســتــوى الـ
ــفـــل مــــن اإلســـــــــــاءة. ولــفــت  ــطـ الـ

ــاءة  الـــدكـــتـــور مـــيـــرزا، إلــــى أن إســ
معاملة األطفال من المشكالت 
العالمية التي لها عواقب وخيمة 
تستمر مع األطفال مدى الحياة، 
وقال: “ بالرغم من وجود بعض 
بعض  فــي  الميدانية  الـــدراســـات 
ــه ال تــوجــد بــيــانــات  الـــــدول، إاّل انـ
ــة وأرقــــــــام وإحـــصـــائـــيـــات  ــحــ واضــ
دقيقة توضح أسباب المشكلة، 
ــفــــال من  ــى األطــ إلــ ألن اإلســـــــاءة 
الــمــشــكــالت الــمــعــقــدة الــتــي من 
مثل  وتدخل  دراستھا،  الصعب 
ھـــــذه الـــمـــســـائـــل فــيــمــا يــســمــى 
بجرائم الظل، وھي الجرائم التي 
ال يتم التبليغ عنھا، وال تصل إلى 

األجھزة األمنية والقضاء.

»رعاية الأحداث« ت�ضارك يف ملتقى 
ال�ضــــارقة الأول حلمــاية الطفـــولة 
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موضوع العدد

العام  واألمــن  الشرطة  رئيس  نائب  تميم،  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  أطلق 
مع  »كن  حملة  األحــداث،  ورعاية  توعية  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  دبــي،  في 
أبنائك« في دبي، بحضور مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون 
األكاديمية، وسلطان السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد مراد 
المستقبل،  الستشراف  العام،  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب  مستشار  الله،  عبد 
الجنائي،  البحث  لشؤون  العام  القائد  مساعد  المنصوري،  خليل  الخبير  واللواء 

وممثلين عن 20 جهة ومؤسسة حكومية محلية واتحادية.

بهدف إيجاد آلية لوقاية األبناء من االنحراف 

ــي خـــلـــفـــان يــطــلــق  ــاحـ ضـ
أبــنــائــك« ــع  م »كـــن  حملة 

18
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كد معالية، أهمية تضافر جهود  وأ
والجمعيات  الــرســمــيــة  الــجــهــات 
والمؤسسات  الــعــام  النفع  ذات 
الـــمـــســـؤولـــة عـــن تــوعــيــة األبـــنـــاء 
ــنــــشء، والــعــمــل ســـويـــاً على  ــ وال
إيـــصـــال رســـالـــة واضـــحـــة ألولــيــاء 
األمور، بضرورة توطيد العالقات 
ــوار  ــحــ ــ ــل وال ــواصــ ــتــ ــ ــة وال ــ ــريـ ــ األسـ

اإليجابي المباشر مع األبناء.

مــســؤولــيــة  إن  مـــعـــالـــيـــة  وقـــــــال 
ــة األبــــــــنــــــــاء وتـــنـــشـــئـــتـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ تـ
ــة أصــبــحــت  ــحـ ــالـ الـــتـــنـــشـــئـــة الـــصـ
التغيرات  ظــل  فــي  تعقيداً،  كــثــر  أ
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي طـــــرأت على 
المجتمع وانشغال أولياء األمور 
رئــيــســي على  واالعــتــمــاد بشكل 

الــمــربــيــات األجــنــبــيــات فــي رعــايــة 
التي  األوقــات  ومحدودية  األبناء 
األبـــنـــاء، ما  مــع  ــوان  ــ األبـ يقضيها 
تنشئتهم  عــلــى  ســلــبــاً  يــنــعــكــس 
وبـــــنـــــاء شـــخـــصـــيـــتـــهـــم وثــقــتــهــم 
بأنفسهم. وتشير الدراسات التي 
الرسمية  الجهات  بعض  أجرتها 
في الدولة إلى أن متوسط الوقت 
الــذي يقضيه اآلبــاء مع األبــنــاء ال 
ما  يومياً،  الساعة  يتجاوز نصف 
يـــدق نــاقــوس الــخــطــر فــي محيط 

أسرنا وتربية أبنائنا. 

الــفــريــق ضاحي  معالي  وأضـــاف 
التغيرات  هــذه  “فــي ظــل  خلفان: 
نــجــتــمــع الـــيـــوم لــمــنــاقــشــة عــدد 
ومنها  تهمنا،  التي  الجوانب  من 

ــال بـــيـــن اآلبـــــاء  ــعـ ــفـ الـــتـــواصـــل الـ
ـفــي ضبط  اآلبـــــاء  ودور  ــاء،  ــ ــن ــ واألب
وجسر  وتوجيهه،  األبــنــاء  سلوك 
الفجوة بين اآلبــاء واألبــنــاء، ودور 
مخاطر  مــن  حمايتهم  فــي  ــاء  ــ اآلب
ــل،  ــواصـ ــتـ اإلنـــتـــرنـــت ومــــواقــــع الـ
برامج توعية مجتمعية  وتنظيم 

لدورها في التوعية.” 

التربية السليمه

من جهته، شدد مروان الصوالح، 
السليمة  الــتــربــيــة  أهــمــيــة  عــلــى 
والتعاون بين األسرة والمدرسة، 
وأهــمــيــة مــتــابــعــة أولـــيـــاء األمــــور 
ألبنائهم والتواصل مع المدرسة 

19

الذي  الوقت  متوسط  خلفان:  ضاحي 
يتجاوز  ال  ــاء  ــن األب مــع  اآلبـــاء  يقضيه 
نصف الساعة يوميًا، ما يدق ناقوس 
الخطر في محيط أسرنا وتربية أبنائنا.
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والــتــفــاعــل مــع الــمــبــادرات التي 
تــنــفــذهــا الــــــــــوزارة، ألنـــهـــا يــمــكــن 
ــدور فـــعـــال، بــتــوزيــع  ــ أن تـــقـــوم بـ
الرسائل التوعوية التي تصدرها 

الجمعية. 

كد الدكتور محمد مراد عبدهللا،  وأ
رواد  مــــن  االســــتــــفــــادة  ــة  ــيـ ــمـ أهـ
اإليجابيين،  االجتماعي  التواصل 
وتـــزويـــدهـــم بــمــحــتــويــات وأفــــالم 
توعوية متخصصة تستفيد منها 
األسر لنشر الوعي بأهمية تعزيز 

العالقة بين اآلباء واألبناء.

التواصل مع األحداث

ــر خــلــيــل  ــيـ ــبـ ــخـ ــواء الـ ــ ــ ــل ــ ــ وقــــــــال ال
المنصوري، إن مشكلة األحداث، 
ويجب  محلية،  وليست  عالمية 
المربيات  على  اللوم  إلقاء  عــدم 
فــي الــمــنــازل، بــل هــي مسؤولية 

إلى  األســرة وأولياء األمــور، داعياً 
في  األحــيــاء  مجالس  دور  تفعيل 
الجمعية  مع  التعاون  عبر  دبــي، 
وتــوفــيــر مــخــتــصــيــن ـفــي الــرعــايــة 
االجــتــمــاعــيــة لــحــل الــمــشــكــالت 
األحـــداث،  لها  قــد يتعرض  الــتــي 
ــنــــوات  ــا قــ ــهــ وشـــــرطـــــة دـبــــــي لــــديــ
لــتــواصــل األحــــداث مــع الشرطة 
التي  للمشكالت  حلول  وإيــجــاد 

قد يتعرضون لها.

توصيـــــــات

في ختام الحلقة النقاشية أوصى 
الـــمـــشـــاركـــون، بــأهــمــيــة تــضــافــر 
جـــهـــود الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
والــجــمــعــيــات ذات الــنــفــع الــعــام 
وفق  األسرية  بالتوعية  المعنية 
اســتــراتــيــجــيــة مـــحـــددة األهــــداف 

والــعــمــل وفـــق بــرامــج مخططة 
ــاء  وقــيــاس أثــرهــا ومــنــاشــدة اآلبـ
العالقة  لتوطيد  ــور،  األمـ وأولــيــاء 

مع األبناء والتواصل معهم.

ــات الـــرســـمـــيـــة  ــهــ ــجــ ــ وطــــالــــبــــوا ال
واألكـــاديـــمـــيـــة الــمــعــنــيــة بـــإجـــراء 
الميدانية  الدراسات  من  المزيد 
ــوار األســـــــري،  ــحــ ــ ــال ــ الــمــتــعــلــقــة ب
ــيـــة غـــــرس الــقــيــم  كـــــــــدوا أهـــمـ وأ
األبــنــاء  لــدى  الحميدة  األخــالقــيــة 

لحمايتهم.

محاضرات توعوية مع 
الشركاء

أبنائك«  مــع  »كــن  حملة  ضمن 
ورعــايــة  تــوعــيــة  نــظــمــت جمعية 
األحــداث عــدداً من المحاضرات 
التوعوية، منها؛ محاضرة بعنوان 
نظمتها  اســتــثــمــارنــا«  ــا  ــاؤنـ ــنـ »أبـ

موضوع العدد
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إدارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــجــمــعــيــة 
بالقيادة  المجتمعية،  الــشــرطــة 
العامة لشرطة الشارقة،و قّدمها 
الــدكــتــور محمد مـــراد عــبــد هللا، 
أمين سر جمعية توعية ورعاية 
مديري  بحضور  بــدبــي،  األحــــداث 
من  كبير  وعــدد  الشرطة  إدارات 
االضباط وصف الضباط واألفراد 
التدريبية  الـــــدورات  ومنتسبي 

باألكاديمية.

ــتـــور مــحــمــد مـــراد  وتـــطـــرق الـــدكـ
عبد هللا، بالحديث عن أساليب 
تحفيز األبناء وضمان مشاركتهم 
اإليــجــابــيــة والــفــعــالــة فــي المحيط 

األسري.

كما جرى تنظيم محاضرة “ افتح 
الــحــوار”  وابـــدأ  المغلقة  األبــــواب 
ـفـــي  جــمــعــيــة اإلمــــــــارات لــبــيــوت 

هبة  األســتــاذة  قدمتها  الشباب، 
مــحــمــد، أمــيــن ســر عـــام جمعية 

االجتماعيين.

ــيـــمـــت  ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أقـ
محاضرة توعوية  بعنوان “األبناء 
فلنحافظ عليهم” في هيئة  ثــروة 
تـــنـــطـــيـــم االتـــــــصـــــــاالت، وقـــدمـــهـــا 
ــتـــور مــحــمــد مـــــراد عــبــدهللا  الـــدكـ
مدراء  بحضور  العام  السر  أمين 

وموظفي الهيئة.

ورعاية  توعية  جمعية  ونظمت 
األحــداث وهيئة تنمية المجتمع 
محاضرة  آخرى توعوية بعنوان 
ــائــــي” الــتــي  ــنــ ــ “ســــعــــادتــــي بـــيـــن أب
قدمها  األمـــور،  أولــيــاء  تستهدف 
الــجــابــري، عضو  الــدكــتــور سيف 
مجلس اإلدارة، بحضور موظفي 
ــم تـــكـــريـــم الــجــمــعــيــة  ــ الــهــيــئــة وتـ

لدورها البارز في التوعية.

بالتعاون  محاضرة  نظمت  كما 

مـــع دائـــــرة الـــشـــؤون اإلســالمــيــة 

والــعــمــل الــخــيــري بــدبــي، بعنوان 

“ أســبــاب صــالح األبــنــاء” قدمها 

الشيخ عــبــدهللا مــوســى ألولــيــاء 

األمور وموظفي الدائرة.

واستمتع  ــرأ  اقـ مكتبة  ونظمت 

مرة  التربية   “ بعنوان  محاضرة 

ــلـــوة “ قــدمــتــهــا  لـــكـــن ثـــمـــارهـــا حـ

رئيس  بو شنين،  وداد  األستاذة 

ألولــيــاء  الــمــكــتــبــة،  إدارة  مجلس 

ــتـــحـــف الـــشـــارقـــة  ــي مـ األمـــــــــور ـفــ

للحضارة اإلسالمية.
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تقدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي، 
رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث، بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب 
صاحب  وإلى  الله”،  “حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم دبي، “رعاه الله”، على المبادرة الرائعة في اختيار شعار “عام التسامح”. 

ومبادئ  قيم  “إن  وقال معاليه: 
الـــتـــســـامـــح والـــمـــحـــبـــة ســتــظــل 
ــي لــتــحــقــيــق  ــسـ ــيـ ــرئـ ــز الـ ــكـ ــرتـ ــمـ الـ
الــســالم واألمـــن واالســتــقــرار بين 
وتقبل  التطرف  ونبذ  الشعوب، 
الــمــنــاســبــة، فإننا  اآلخـــــر. وبـــهـــذه 
ــأن نــعــمــل على  نــعــاهــد قــادتــنــا بـ
التسامح،  ومبادئ  قيم  ترسيخ 
المتمثلة في حب الخير للجميع، 
ــتــــعــــاون والـــعـــطـــاء  ــ والـــتـــآلـــف وال

والمساواة بين البشر جميعاً.”

ــاء كــلــمــتــه  ــقــ ــ ــالل إل ــ ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
ـفــي الــحــفــل الـــســـنـــوي الــخــتــامــي 
األحداث  ورعاية  توعية  لجمعية 
لــلــعــام الــمــاضــي، الـــذي أقــيــم في 

نــــادي ضــبــاط شــرطــة دـبـــي، وتــم 
المشاركة  الجهات  تكريم  خالله 
والمتعاونة مع الجمعية. وتوجه 
الفريق ضاحي خلفان في كلمته 
بــالــشــكــر إـلــى كـــل الــجــهــات الــتــي 
دعـــمـــت وأســـهـــمـــت ـفـــي إنـــجـــاح 
أنــشــطــة الــجــمــعــيــة، خـــالل الــعــام 

الماضي.

بالنشء،  االهــتــمــام  أهمية  كـــد  وأ
التي  المراهقة  في مرحلة  خاصة 
التي يتشكل  المراحل  تعد أهم 
فيها وعـــي اإلنـــســـان، مــن خــالل 
مــتــابــعــتــهــم وتـــخـــصـــيـــص وقـــت 

للتعرف إلى مشاكلهم.

من جهة أخرى، أعلنت قناة سما 
وبرنامج  إطـــالق حملة  عــن  دـبـي 
للتصدي آلفة  “أمـــن وســعــادة”، 
المخدرات، بالتعاون مع مجلس 
الــدولــة،  فــي  الــمــخــدرات  مكافحة 
للوقاية  العليا  الوطنية  واللجنة 

من المخدرات “سراج”.

والبرنامج،  الحملة  على  وتعليقاً 
ــــفــــريــــق ضــاحــي  ــاـلــي ال ــعـ ــال مـ ــ قــ
خــلــفــان، عــبــر بــرنــامــج “اإلمــــارات 
ــذا الـــمـــســـاء” بــثــتــه قـــنـــاة سما  هــ
دبي: باسم هللا، وعلى بركة هللا، 
نطلق هذه الحملة للتصدي آلفة 

المخدرات.

على هامش الحفل السنوي الختامي 
ــداث األحـ ــة  ــاي ورع تــوعــيــة  لجمعية 

على  قادتنا  نعاهد  خلفان:  ضاحي 
ــادئ الــتــســامــح ــبـ تــرســيــخ قــيــم ومـ

موضوع العدد
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اســتــجــابــًة لــدعــوة ســمــو الشيخة 
ــارك، رئــيــســة  ــ ــبـ ــ فـــاطـــمـــة بـــنـــت مـ
الـــعـــام، رئيسة  الــنــســائــي  االتـــحـــاد 
ــة  ــلــــس األعـــــــلـــــى لــــأمــــومــ ــجــ ــمــ ــ ال
ــلــــى  ــة األعــ ــيــــســ ــ ــرئ ــ والــــطــــفــــولــــة ال
لـــمـــؤســـســـة الـــتـــنـــمـــيـــة األســــريــــة، 
العامة  والــمــؤســســات  الـــــوزارات 
كافة  المجتمع  وفئات  والخاصة 
بـ  الــدولــة  احــتــفــال  فــي  للمشاركة 
الــذي  يــوم الطفل اإلمـــاراـتــي »   «
ــر مــن  يــــصــــادف الـــخـــامـــس عـــشـ

شهر مارس من كل عام. نظمت 
األحـــدث  تــوعــيــة ورعــايــة  جمعية 
والمبادرات  الفعاليات  من  عدداً 
التوعوية بهدف توعية المجتمع 
اإلماراتي بحقوق الطفل وأهميته 

في األسرة.

مــبــادرة  الجميعة  نــظــمــت  حــيــث 
كاديمية عجمان  توعوية لطالب أ
ــهـــم بــحــقــوقــهــم  ــتـ ــيـ بــــهــــدف تـــوعـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة. كـــمـــا نـــظـــم فـــرع 

الــجــمــعــيــة بــالــفــجــيــرة وبــالــتــعــاون 

الحلو  وادي  نـــادي ســيــدات  مــع 

والبرامج  الفعاليات  من  العديد 

ــة بـــحـــقـــوق  ــ ــوي ــوعــ ــتــ ــ والـــــــــــورش ال

الطفل، في صــورة تعكس حرص 

الجمعية على مد جسور التعاون 

وتأكيداً  المؤسسات،  جميع  مع 

كـــة  عــلــى قــيــم الــتــكــامــل والـــشـــرا

المجتمعية.

مناسبات

»رعاية األحداث« 

تحتفي بيوم الطفــل اإلماراتي
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ــة األحــــــداث«  ــ ــاي ــ ـــ »رع ــة لـ ــي ــوع مـــشـــاركـــة ن
فــــــي الــــــيــــــوم الـــــريـــــاضـــــي الـــوطـــنـــي

تحت شعار »اإلمارات تجمعنا« احتفلت 
جمعية توعية ورعاية األحداث بفعاليات 
الــيــوم الــريــاضــي الــوطــنــي، الـــذي انطلق 
فــي الــســابــع مــن مـــارس الــمــاضــي ضمن 
دورة  انطالق  مع  وتزامناً  التسامح،  عام 
األلـــعـــاب الــعــالــمــيــة لــأولــمــبــيــاد الــخــاص 
أبوظبي 2019.  حيث شاركت بالفعالية 
التي نظمتها مدرسة دبي كرمل الخاصة، 
في  المقيمة  الــجــالــيــات  طلبة  وشـــاركـــت 
دولة اإلمــارات والطلبة من فئة أصحاب 
الهمم وأولياء أمورهم األنشطة الرياضية، 
ــوراً حــيــة مــن التالحم  لــيــرســمــوا مــعــاً صــ
والتعاون والتفاعل اإليجابي بين مختلف 
دولــة  أرض  على  تعيش  التي  الثقافات 

اإلمارات.



الــوعـــي االجتمـــاعــي    العدد 67 - أبريل 2019 2626

أنشطة وفعاليات

ــاب الــهــمــم  ــحــ نـــظـــم مــجــلــس أصــ
ــي يــــومــــاً بــمــشــاركــة  ــ ــة دبــ ــرطـ بـــشـ
األحـــداث  ورعــايــة  توعية  جمعية 
حفالً ترفيهياً ممتعاً إلسعاد 580 
بمناسبة  وأمهاتهم  وطالبة  طالباً 
الــيــوم الــعــالــمــي لــمــتــالزمــة داون، 
الــذي بتزامن مع يوم األم وذلك 
أحد محاور  لبرنامج دمج  تفعيالً 
استراتيجية شرطة دبي ألصحاب 
ومبادرة  2016/2021م،  الهمم 
ــيــة. وقــــام الــمــقــدم  الـــــروح اإليــجــاب

الرميثي،  فيصل  سعود  الدكتور 
الهمم،  أصــحــاب  مجلس  رئــيــس 
المناسبة،  بهذه  األمهات  بتكريم 
ثم شكر  الجهات الداعمة إلسعاد 
أصحاب الهمم من اإلدارة العامة 
كــاديــمــيــة  إلســـعـــاد الــمــجــتــمــع وأ
الـــعـــامـــة  واإلدارة  دـبـــــي  ــة  ــرطــ شــ
الجنائية  والــمــبــاحــث  لــلــتــحــريــات 
ومـــركـــز شــرطــة دبــــي الــصــحــي في 
ــة  اإلداريـ لــلــشــؤون  الــعــامــة  اإلدارة 
الــهــيــئــات  ألمـــن  الــعــامــة  واإلدارة 

دـبــي وجمعية  والــمــنــشــآت،بــلــديــة 
اإلمارات لمتالزمة دوان وجامعة 
عــجــمــان . وتــضــمــنــت الــفــعــالــيــة 
وعــــــــروض  ــم  ــ ــرســ ــ ــ ال فــــــن  ورش 
دبي  بشرطة  الموسيقية  الــفــرقــة 
بـــمـــشـــاركـــة  شخصية  والـــخـــيـــالـــة 
في  أســهــم  مما  منصور  الشرطي 
خلق أجواء من المرح والسعادة 
نالت إعجاب أولياء األمور وكافة 
الــمــشــاركــيــن ـفــي الــفــعــالــيــة الــتــي 

أقيمت في حديقة الطوار.

رعاية األحداث

تشارك احتفاالت اليوم العاملي ملتالزمة داون
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التسامح،  عــام  مع  بالتزامن 
واستجابة لتوجيهات صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
نـــائـــب  ــوم،  ــتــ ــكــ مــ آل  راشــــــــد 
رئيس الدولة، رئيس مجلس 
ــاه  ــ ــي،«رعـ ــم دـبــ ــاكـ الـــــــــوزراء حـ
مــارس  فــي جعل شهر  هللا« 
لدولة  الوطني  الــقــراءة  شهر 
المتحدة،  العربية  اإلمــــارات 
وضرورة حث أفراد المجتمع 
ــام بــــالــــقــــراءة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االهـ عــ

األساسية  المهارة  باعتبارها 
ــد مــــن الــعــلــمــاء  ــديـ لــجــيــل جـ
ــيـــن  ــثـ ــاحـ ــبـ ــريــــن والـ ــكــ ــفــ ــمــ ــ وال
جمعية  نظمت  والمبتكرين؛ 
ــة األحــــــــداث  ــ ــ ــاي ــ تـــوعـــيـــة ورعــ
بـــرنـــامـــجـــاً تــرفــيــهــيــاً تـــوعـــويـــاً، 
بعنوان »القراءة في أبجديات 
القراءة« بالتعاون مع مكتبة 
فروع  أحــد  العامة،  المنخول 

مكتبات دبي العامة.

واســتــهــدف الــبــرنــامــج 150 
الــمــدارس  مــن  وطالبة  طالباً 
والهندية  واألجنبية  العربية 
الـــخـــاصـــة ـفــي دـبــــي، وتــضــمــن 
تــقــديــم كــتــب ـفــي الــتــســامــح 
التواصل  بــهــدف مــد جــســور 
ــئـــات الــمــجــتــمــع عبر  بــيــن فـ
الفعالية  الــقــراءة. وفــي خــتــام 
قدمت رعاية األحداث الهدايا 

للطلبة المشاركين.

بعنوان “القراءة في أبجديات القراءة”

“رعايــة األحــداث” تنظــم برنامجًا 
ترفيهيًا توعويًا مع “شهر القراءة”
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الأ�ضـرة  املدر�ضة

 الأوىل للطفل

محامي الحدث

األول  التلقي  مصدر  فهي  اإلنسان،  حياة  في  األولــى  التربوية  المؤسسة  هي  األســرة 
فمن خاللها يكّون الفرد نظرته للحياة واتجاهاته وقيمه وسلوكياته وميوله وعاداته في 
المأكل والملبس والمشرب، بل عقيدته كذلك كما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله 
عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم-   قال:   » ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما    تنتج    البهيمة بهيمة    جمعاء    هل تحسون فيها من   

 جدعاء« رواه مسلم.
“والبهيمة الجمعاء هي السليمة الخالية من العيوب أما الجدعاء فهي مقطوعة األذن أو غيرها من األعضاء”

تربية  في  الكبرى  فالمسؤولية 
األســرة؛  عاتق  على  تقع  أبنائنا 
واألمهات  اآلبــاء  كان دور  ولهذا 
عــمــلــيــة  ـفـــي  األدوار  أهـــــم  مــــن 
مــا  أول  فـــالـــطـــفـــل  الـــتـــنـــشـــئـــة، 
تتفتح عيناه يجد والديه حوله، 
فــيــتــعــلــق بــهــمــا ويــقــلــدهــمــا في 
سلوكهما وتنمو عاطفة حبهما 
كــان  لــذلــك  كــبــر،  فــي قلبه كلما 
مــن األخـــطـــاء الــقــاتــلــة الــتــي قد 
االتكال  على  األبــوان  فيها  يقع 
األصدقاء  جماعة  أو  المدرسة، 
أطفالهم!  توجيه  فــي  اإلعـــالم  أو 
المؤسسات  هـــذه  بـــأن  والــظــن 
تكفي، حتى يصبح دورهم هو 
واللباس  الطعام  توفير  مــجــرد 
فقط، فيكون نتيجة ذلك فشل 
الــطــفــل ـفـي الــتــعــلــيــم وانــحــرافــه 

سلوكياً.
عــلــى  األســـــــــــرة  اعــــتــــمــــاد  وإن 
األوالد  ــة  ــيـ ــربـ تـ ـفـــي  ــة  ــدرســ ــمــ ــ ال
هــو نــتــاج الــشــرور الــتــي ورثتها 
ــارة  مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا مـــــن الــــحــــضــ
المعاصرة، فمع خروج  الغربية 
البيت؛ لم  المرأة للعمل خــارج 
يعد لديها الوقت الكافي لتربية 
األبناء، فاعتمدت على الحضانة 
والمدرسة في تربية األوالد! وكان 
مــن جـــراء ذلــك انــعــدام التربية 
الناشئة  األجــيــال  بين  واآلداب 
. يقول وزير التعليم السابق في 
بــال”  الــواليــات المتحدة “تــيــرل 
:”إن انهيار مستوى التعليم في 
بعض  فــي  األمريكية  الــمــدارس 
من جوانبه يعكس -إلى حد ما- 
التقلبات على مستوى  طبيعة 

األسرة، فلدينا أسر كثيرة يعمل 
كثيرة  وأســر  الوالدين،  كال  فيها 
أيضاً ال يديرها إال شخص واحد 

)أباً  كان أو أماً(
 حــتــى الـــمـــدرســـون ـفــي الــغــرب 
ــوا يـــتـــذمـــرون  ــحـ ــبـ بــــدورهــــم أصـ
بها  يتصف  التي  الالمباالة  من 
األبناء، ففي  اآلباء تجاه  سلوك 
مــقــال لـــ “فــيــكــتــور فــوجــس” في 

جريدة “وول ستريت جورنال”
 يــقــول: »مــمــا ال شــك فــيــه أن 
والقيم  بأبنائهم،  اآلبــاء  اهتمام 
الـــتـــي يـــحـــرصـــون عــلــى غــرســهــا 
ــم هــــــي مــــــن الــــعــــوامــــل  ــهــ ــيــ فــ
الــتــي تحسم مــدى  األســاســيــة 

نجاح الطفل في المدرسة”.
السماوية  األديــان  كما حرصت 

بقلم: المحامية األستاذة/ شيخه أحمد 
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جــمــيــعــهــا عــلــى تــنــشــئــة األبـــنـــاء 
تقوم  رعــايــة شاملة  ورعــايــِتــهــم 
التربية  وحــســن  الــصــالح  عــلــى 
ومن المسؤول مسؤلية كاملة 
األسـرة  إنها  الطفل؟  ذلــك  عــن 

وتكوينها له .
ــاعـــل  ــتـــمـــع فـ ــــس لـــمـــجـ ــؤســ ــ ــ وت
ـــلــى الـــبـــنـــاء  ــوم عـ ــقــ ــ مـــتـــكـــافـــل ي
ــقــــويــــم  ــ ــان ال ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
بناء  أراد  مــن  وإن  المتماسك 
أسرة إسالمية ينشأ عنها جيل 
صالح عليه أن يدرك قبل ذلك 
الـديــن  ذات  ــزوجــة  ـــ ال اخـــــتـــــيـــــار 
والــخــلــق الــكــريــم، قـــــال - عليه 

الصالة والسالم :-
لمالها،  الـــمـــرأة ألربــــع  »تــنــكــح   
ولدينها،  ولجمالها،  ولحسبها، 
فـــاظـــفـــر بــــــذات الــــديــــن، تــربــت 

يداك« 
ــالم بــــدوره ســلــط الــضــوء  ــ واإلسـ
عــــلــى قـــضـــايـــا رعـــــايـــــة األبــــنــــاء 
وتنشئتهم تنشئة تليق برسالة 
االســـتـــخـــالِف الــتــي تــحــتــم على 
الــجــيــل الــعــمــل مــن أجـــل نشر 
ــاذ الـــبـــشـــريـــة مــن  ــ ــقـ ــ الـــخـــيـــر وإنـ
الضالل وما تحمله هذه الرسالة 

من صعوبات وتحديات.
األسرة أوالً:

يــظــهــر دور األســــرة فــي الــحــفــاظ 
عـــــلـــى تــــربــــيــــه الــــطــــفــــل قــبــل 

المدرسة، في ما يلي:
الجسمي  النمو  على  الــحــرص 
التكوينية  الناحية  لأطفال من 

والوظيفية
ــيــــة  ــبــــدنــ ــ ــة ال ــ ــحـ ــ ــــصـ ــيــــق الـ تــــحــــقــ

المناسبة.
تعويد الطفل على اتباع الطرق 
ــاول الــطــعــام  ــنـ الــمــنــاســبــة ـفــي تـ
حيث  من  والمالءمة  والشراب 

الكمية والنوعية .
ــاء الــطــفــل  ــقــ ــ ــــرص عــــلــى ب ــحـ ــ الـ
بــصــحــة جــيــدة ونــفــســيــة ســويــة 
ــام  ــعـ عـــــن طــــريــــق تـــهـــيـــئـــة الـــطـ
االســرة  لــه ومعاملة  والــشــراب 
له ومعامله األب واألم بعضهما 

لبعض أمام االطفال .
تــعــلــيــم الــطــفــل الــقــنــاعــة بــقــدر 
الـــحـــاجـــة الــمــطــالــب بـــهـــا  دون 
إلصابة  تجنباً  تبذير  أو  إســراف 

الطفل بشيء من الطمع .
المناسبة  األجـــواء  الطفل  منح 
فــي  وضــــعــــة  دون  ــاتــــة  ــيــ حــ ـفــــي 
عــصــبــيــة  أو  نــفــســيــه  ــغــــوط  ضــ

وإعطاؤه وقتاً كافياً من النوم.
الصغر على  الطفل من  تعليم 
وبيئته.  وثــيــابــه  جسمه  نــظــافــة 
األســاســيــة  الــمــبــادئ  وتعليمه 

للصحة الشخصية.
تــربــيــة الــطــفــل عــلــى مــمــارســة 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ األلـــــــعـــــــاب الـ
تــتــنــاســب مــــع عــــمــــره، لــتــنــمــي 
ــر إبــــداعــــاتــــه  ــهــ ــظــ ــه وتــ ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ مـ
البناء  ليكتمل  عضالته  وتقوي 

الجسمي والحركي معاً
ــفــــل مــن  ــايــــة الــــطــ  يــــجــــب حــــمــ
الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، وكــذلــك 
التمييز الديني، وأن يعيش في 
مجتمع ملؤه التسامح والحب 
ــذا حــقــاً  والـــتـــفـــاهـــم، بــاعــتــبــار هــ

أساسياً من حقوق الطفل.
يــعــتــبــر الــتــعــلــيــم مــــن حــقــوق 
الــطــفــل الــمــجــانــيــة واإللـــزامـــيـــة 
تــكــون كذلك  والــتــي يــجــب أن 

خصوصاً    
    في المرحلة االبتدائية، وتقع 
المسؤولية في إعطاء هذا الحق 

على األبوين أوالً.
 مـــن أهــــم حـــقـــوق الــطــفــل أن 

ينمو فــي جــٍو طبيعي خــاٍل من 
ــنـــزاعـــات وأن  الــمــشــاجــرات والـ
ُيتاح له جوٌّ من الكرامة والحرية 
طــبــيــعــيــاً  ــوه  ــ ــمـ ــ نـ ــــون  ــكـ ــ يـ وأن 

وإنسانياً.

أخطاء مرتكبه في تربية الطفل،
ــوء مـــعـــامـــلـــه الــطــفــل  ــ  مــــن ســ
وعدم فهم ما بداخله  وتجاهل 
عــلــيــه  الــــقــــســــوة  و  عــــواطــــفــــه 
البدني  بــالــضــرب  نعاقبه  حيث 
واالزدراء والتحقير كما أنه ليس 
يرتكبها  للوالدين  مخالفة  كــل 
ــال فــي  ــمـ ــإلهـ ــاً لـ ــ ــنــــوان الـــطـــفـــل عــ
التربيه والتنشئة  بل هي على 
عــنــوان نشاط وحيوية  األغــلــب 
لديه.  الشخصية  لنمو  ومظهر 
إن عـــدم خــلــق الـــخـــوف داخــلــه 
والــعــفــاريــت  بــالــغــول  بتخويفه 
وال  سلبياً  شخصاً  منه  تجعل 
يقدر علي مصاعب الحياه ألنه 
نـــشـــأ عــــلــي الــــخــــوف مــــن كــافــة 

األمور.
ــيــــن الــجــنــســيــن  ــ واالخـــــــتـــــــالط ب
ــدة  ــاهــ ــشــ والـــــتـــــســـــاهـــــل ـفــــــي مــ
الــتــمــثــيــلــيــات، وأفـــــــالم الــقــتــل 
وتصفح  واالنحراف،  والجريمة، 
ــل ذلــك  الـــمـــجـــالت الــخــلــيــعــة كـ
عــدوانــاً  ــاذاً  يخلق منه طــفــالً شـ

مخالف للطبيعه البشرية .
لكل ذلــك فــإن حــقــوق الطفل 
ــي يـــجـــب أن  ــتـ مــــن األشــــيــــاء الـ
ــون مــــوجــــودة فـــطـــريـــاً، ألن  ــكـ تـ
األطفال هم جزء مهم من هذا 
وبُناة  الغد  شباب  وهم  العالم 
فإن حصول  لذلك  المستقبل، 
األساسية  حقوقه  على  الطفل 

يعتبر إعداداً للمستقبل.
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عام التسامح

30

تجسد  التي  المقولة،  بهذه 
لمفهوم  العميق  المعنى 
الراحل،  األب  التسامح في فكر 
مفهوم  على  الضوء  نسلط 
وأخالق  فكر  في  التسامح 
طيب   « الدولة  مؤسس  وقيم 
بقيم  آمن  الذي   ، ثراه«  هللا 
مرسخاً  والتعايش،  التسامح 
قيام  عن  اإلعالن  منذ  دعائمها 
 ،1971 عام  في  اإلمارات  دولة 
المؤسس  القائد  حرص  حيث 
رمزاً  الدولة،  تكون  أن  على 
حضارياً وعالمياً يجمع مختلف 
الثقافات والجنسيات واألديان، 
تقديم  على  الدولة  عمل  عبر 

العون، ومنح الفرص للماليين 
من المقيمين.

قيادتنا  فإن  القيم  هذه  ومن 
الرشيدة مؤمنة بأن لغة الحوار 
للتعايش  األنجح  اللغة  هي 
وهذا  الشعوب،  بين  السلمي 
الشيخ  له  المغفور  أراده  ما 
وفي  شعبه  في  ورسخه  زايد 
أمته وفي إنسانيته التي تجمعه 
ببني البشر. فجاء قرار صاحب 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
آل نهيان، رئيس الدولة؛ حفظه 
»عاماً  عام 2019  بإعالن  هللا، 
مكانة  ليرسخ  للتسامح«  
للتسامح  كعاصمة  اإلمارات 

للتعايش  ومقصداً  العالمي، 
بمختلف  الشعوب  بين 
ودياناتهم،  وأجناسهم  ألوانهم 
الماضية  السنوات  وخالل 
حددت القيادة اإلماراتية هدف 
هرم  قمة  على  اإلمارات  وضع 
نصب  العالمي  التسامح 

عينيها.

 200 من  كثر  أ نحو  وجود  إن 
جنسية في الدولة، ُيعّد تجسيداً 
القائد  لنهج  وفعلياً  واقعياً 
تحقيق  في  ورؤيته  المؤسس 
السالم والوئام، بتقديم مختلف 
اإلمكانات التي تسهم في إنجاز 
شهدتها  التي  النجاح  قصص 

»لــــوال الــتــســامــح مـــا أصــبــح صــديــق 
مــع شقيق،  مــع صــديــق، وال شقيق 
بإذن  له  المغفور  فالتسامح ميزة«-  
الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

»رحمه الله«

زايــــد
والتســــامح
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خالل  من  للمقيمين،  اإلمارات 
بشؤونهم  المباشر  اهتمامه 
واالستماع  متطلباتهم،  وتلبية 
إلى حاجاتهم وتوفيرها، انطالقاً 
غرسها  التي  النبيلة  القيم  من 

في ربوع الوطن. 

المؤسس  القائد  عمل  فقد 
البشري  العنصر  إشراك  على 
باختالف  الدول  مختلف  من 
منه  إيماناً  واألديان،  األعراق 
نحو  الجهود  توحيد  بضرورة 
البناء  رحلة  في  المساهمة 
للوطن، حيث توافد على الدولة 
بهدف  كافة،  العالم  بقاع  من 
المشاركة ضمن مشروع دولة 
ما  وهو  التنموي،  اإلمارات 
الدولة،  مجتمع  بوجود  تحقق 
يتكون  الذي  الصلب  وأساسه 

من مفاهيم االحترام المتبادل، 
وتقبل  المشترك  والعمل 

اآلخر.

التسامح  قيمة  وترتقي 
خارجية،  قيمة  إلى  الداخلية 
حيث يعد مفهوم حوار األديان 
من  المعتقدات،  كافة  واحترام 
بها  آمن  التي  النبيلة  المبادئ 
هللا  “طيب  المؤسس  القائد 
مختلف  استقباله  عبر  ثراه” 
طوائف  ممثلي  من  الوفود 
ولقاءاته  المختلفة،  األديان 
المتعددة مع كبار رجال الدين، 
كما حرص على توفير متطلبات 
دور  خالل  من  األديان  رعايا 
ومنحهم  بهم،  الخاصة  العبادة 
الكاملة ألداء شعائرهم  الحرية 

الدينية بكل أمان وسالم.

المؤسس  القائد  أوصى  كما 
الملهمة  كلماته  خالل 
المتعددة مع مختلف األطراف 
العالمين  في  المجتمعين 
بضرورة  واإلسالمي،  العربي 
استحضار قيم الدين اإلسالمي 
نبذ  من  له  يدعو  وما  الحنيف 
ودعوة  والكراهية،  للتعصب 
والتعايش،  والتسامح  للحوار 
“إن  زايد:  الشيخ  قال  حيث 
العلم  أهل  الواجب يحتم على 
أن يبينوا للناس جوهر اإلسالم 
بأسلوب  العظيمة  ورسالته 
الحنيف،  الدين  بسماحة  يليق 
إلى  الدعوة  على  يحث  الذي 
سبيل هللا بالحكمة والموعظة 
الحسنة، حتى يستجيب الناس 
الدين  باسم  اإلرهاب  ويواجهوا 

والقتل باسم الدين”.

زايــــد
والتســــامح
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وقفة تأمل

بقلم: إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

وكانت فرنسا هي أول دولة في 
الــعــالــم احــتــرفــت إعـــالم الطفل 
الــعــالــم  فــــي  ــا  ــ أمـ  ،1830 ســـنـــة 
الــعــربــي كــانــت جــمــهــوريــة مصر 
العربية السباقة في هذا المجال 
وـفــي منطقة  الــقــرن 19،  خـــالل 
إعالم  أول  ظهر  العربي  الخليج 
مجلة  خــالل  للطفل من  موجه 
»سعد« في دولة الكويت سنة 
1969، وفي سنة 1979 صدرت 
اإلمــارات  بدولة  »ماجد«  مجلة 
ومنها توالت اإلصــدارات داخل 
الطفل  إعـــالم  ليكتسح  الــدولــة 
الــمــشــهــد اإلعـــالمـــي الـــعـــام عبر 
المكتوبة  ــدارات  ــ اإلصـ مختلف 

والمرئية والمسموعة.
اإلعــــــالم  دور  ــن  ــ عـ ــا  ــنـ ــثـ ــديـ ــحـ وبـ
ــه لـــلـــطـــفـــل ســـــــواء عــن  ــمــــوجــ ــ ال
طريق المطبوعات أو التلفزيون 
ــوات  ــنــ قــ ــتــــى  حــ أو  والــــــــراديــــــــو 
الحديثة،  االجتماعي  التواصل 
ســنــتــحــدث عــنــه كــجــانــب معزز 
لعملية البناء النفسي والفكري 
وسنتحدث  ألطفالنا،  واألخــالقــي 

لتحفيز  رئــيــســي  كــمــدعــم  عــنــه 
األجــيــال على االبــتــكــار واإلبـــداع 
فــي هذا  الــدولــة  لتوجهات  وفــقــاً 

المجال.
إليه هو إيجاد  نــود أن نصل  ما 
محتوى إعالمي هــادف يكرس 
ــتـــوجـــهـــات الــوطــنــيــة  ــم الـ ــدعــ ويــ
الستشراف المستقبل، محتوى 
المسؤولية  روح  يعزز  إعــالمــي 
لــــدى أطــفــالــنــا ويــنــمــي وعــيــهــم 
مواصلة  فــي  ودورهـــم  بقيمتهم 

مسيرة البناء في المستقبل.
بصيغة أخرى، نتطلع الستثمار 
ــيـــق تــنــمــيــة  ــقـ ــحـ ــي تـ ــ اإلعـــــــــــالم فــ
رؤيــة  تــتــرجــم  للطفل  صحيحة 
الــمــســتــقــبــل الـــتـــي نــعــمــل من 
أجلها اآلن، وإن تمكنا من ذلك 
الــذي  المستقبل  تحقيق  فــإن 
نــطــمــح إلـــيـــه ســـيـــكـــون أســهــل 

بكثير مما نعتقد .
نــتــوقــف  أن  ــجـــب  يـ ال  ــــك،  ــذلـ ــ لـ
ــــف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــائـ ــ ــوظـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــي تــتــمــحــور  ــتـ لــــإلعــــالم، تـــلـــك الـ
كــســاب الطفل مــهــارات  حــول إ

اللغة، ومعلومات عن المحيط 
والتعرف  به،  المحيط  الخارجي 
عــلــى قـــوى الــخــيــر وقــــوى الشر 

وغيرها .
تطوير  اآلن على  ُمجبرون  نحن 
واالرتــقــاء  الطفل  إعــالم  صناعة 
ــق الــتــطــور االجــتــمــاعــي  بــهــا وفــ
واالقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والـــــثـــــقـــــاـفــــي 
في  الــيــوم  الحاصل  والسياسي 
عـــالـــمـــنـــا، يـــجـــب خـــلـــق وظـــائـــف 
و  الطفل،  إلعـــالم  أخـــرى  وأدوار 
والتحاور  التسامح  قيم  تعزيز 
وتــقــبــل اآلخــــر وتــنــبــذ الــتــطــرف، 
أحــالم  تحاكي  إعالمية  وظــائــف 
ثـــم تصقلها  ومـــواهـــبـــه  الــطــفــل 
لتتماشى مع نظرة المستقبل.

نــحــن نـــريـــد أن نــصــل الــمــريــخ، 
نخلق  أن  عــلــيــنــا  يــجــب  لـــذلـــك 
منظومة إعالمية تشوق أجيالنا 
نكون  أن  ونريد  الكوكب.  لذلك 
العالم، فيجب  أذكــى مدينة في 
صياغة منظومة إعالمية هادفة 
العلمي  الــخــيــال  فــيــهــا  يــحــاكــي 
من  لنتمكن  المستقبل  واقـــع 

تبدأ بتعزيز قيم التسامح والتحاور

�ضناعة اإعالم الطفل

twitter :@ismailalhammadi

لم يقتصر دور وسائل اإلعالم على الكبار والبالغين فقط، بل تعدى ذلك ليشمل شريحة 
األطفال، وتطورت االبتكارات اإلعالمية الموجهة للطفل مع التطور التكنولوجي السريع 
الذي يشهده العالم والعالم العربي، إلى درجة أصبحت فيها المؤسسة اإلعالمية تحتل 

المرتبة الثالثة بعد المؤسسة التربوية ومؤسسة األسرة في تنشئة الطفل .
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صنع جيل مبتكر ومخترع.
أن  نريد  ما  دولتنا  تكون  ولكي 
تـــكـــون عــلــيــهــا ـفــي الــمــســتــقــبــل، 
ــة أطــفــالــنــا  ــاطــ يـــجـــب عــلــيــنــا إحــ
بتلك األهــداف بطريقة بسيطة 
الصغيرة،  عقولهم  تستوعبها 
اليوم  سنزرعها  ــداف  األهــ تلك 
عــقــولــهــم وستصبح  ـفـي  كــبــذرة 
فــتــرة سنجني  وبــعــد  نبتة  غـــداً 
االهتمام  من  تمكنا  إن  ثمارها، 
بــهــا ورعــايــتــهــا بــطــريــقــة سليمة 

وصحيحة.
إن صناعة محتوى إعالم الطفل 
صناعة  أصعب  هي  باعتقادي 
في المجال اإلعالمي، مهما كانت 
مفرداتها بسيطة وعفوية فهي 
تخاطب عقل الطفل وعاطفته، 
وتوظيفها  منها  الــحــذر  ويــجــب 
جيل  إلعــــداد  صحيحة  بطريقة 
ــدرات لــتــحــقــيــق  ــ ــقـ ــ ــه كــــل الـ ــديـ لـ
مجتمعه  مستقبل  طــمــوحــات 
ــا، ومــــــن جـــانـــب  ــهــ ــ واالرتـــــــقـــــــاء ب

ــي ظـــل تـــعـــدد الــقــنــوات  ــر وفــ آخــ

اإلعــالمــيــة الــمــوجــهــة لــأطــفــال، 

يجب على اآلباء االنتباه ومراقبة 

أردت  فــإن  أطفالهم  يتابعه  مــا 

أن تــهــدم أمـــة فــقــط اســتــهــدف 

أطفالها والباقي يأتيك على طبق 

من ذهب والعكس كذلك!. 
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من األرشيف

مدرسة المشاغبين

أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي
رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار بجمعية توعية ورعاية األحداث.

@ DrKAlsuwaidi تويتر 

أوالً ولله الحمد والمنة، فإن 
ظاهرة  يعد  ال  التصرف  هــذا 
شائعة في مجتمع اإلمارات، 
الدولة  فــي  التالميذ  جــل  ألن 
ــلـــوك  ــسـ ــلـــيـــهـــم الـ ــلـــب عـ ــغـ يـ
الــحــســن. ومـــن الــشــائــع عن 
أهل اإلمارات حبهم لوطنهم 
الممتلكات  على  وحــرصــهــم 
العامة، لكن في كل مجتمع 
غير  التصرفات  بعض  تــبــرز 
ــالـــم ال يــخــلــو  الـــمـــبـــررة فــــي عـ
ــدة،  ــاعـ ــقـ ــن الـ مــــن شــــــذوذ عــ
هذه  مثل  تزعجني  ال  لذلك 
أرى  وال  كــثــيــراً،  الــتــصــرفــات 
حــاجــة لــلــتــرويــج لــهــا إعــالمــيــاً 
مثل  أن  فـــاألصـــل  ــاً،  ــيـ أدبـ أو 
هذه األمور تعالج في أضيق 
التشهير  عــن  بعيداً  الــحــدود 

أو التبرير.

الــتــربــيــة  وزارة  أشــكــر  ــيــاً:  ــان ث
ــتــــي أصـــــدرت  ــ والـــتـــعـــلـــيـــم ال
بياناً واضحاً حول مالبسات 
وزيــر  ولمعالي  القضية  هــذه 
الــتــربــيــة كـــل الــتــقــديــر على 
ــبــــوع  ــالل األســ ــ تـــصـــريـــحـــه خــ
ــال فيه  ــذي قــ ــ ــ الـــمـــاضـــي وال
»إن الوزارة عاكفة دائماً على 
إعــداد دراســات ميدانية عن 
سلوكيات التالميذ من أجل 
بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة مــنــاســبــة«، 
ــا الشــك فيه أن دراســة  َوِمــمَّ
وفق  الممارسات  هذه  مثل 
مــنــهــجــيــة عــلــمــيــة مـــحـــايـــدة 
الخلل  جــوانــب  لــنــا  ستظهر 

المطلوب عالجها.

ــالــــث حــــــول هـــذه  ــثــ ــ األمـــــــر ال
التركيز  أوّد  مــا  هــو  القضية، 

ــيــــه ـفـــــي هــــــــذا الــــمــــقــــال،  ــلــ عــ
مــلــخــصــه عـــــدم عـــــزل مــثــل 
يجري  عما  التصرفات  هــذه 
العام،  الــتــربــوي  المحيط  فــي 
وزارة  ـــلــى  عـ أقــــتــــرح  لــــذلــــك 
تشكيل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
ــدة مـــــن أهــــل  ــ ــاي ــحــ ــة مــ ــنـ ــجـ لـ
ــي جـــامـــعـــة  ــ االخـــــتـــــصـــــاص فــ
ــارات  ــارات أو مــركــز اإلمــ ــ اإلمـ
لـــــــلـــــــدراســـــــات والـــــبـــــحـــــوث 
هذه  لــدراســة  االستراتيجية 
الـــمـــمـــارســـة.. نـــحـــن بــحــاجــة 
لــفــحــص كـــافـــة الــمــتــغــيــرات 
المرتبطة بهذا التصرف، كي 
ردة فعل  قــراراتــنــا  تــكــون  ال 
فيها  نظلم  قد  مناسبة  غير 
أحد األطراف المرتبطة بمثل 
ــذه الــتــصــرفــات، هــنــاك في  هـ
تصوري عدد من المتغيرات 

مشهد األطفال وهم يتلفون أثاث فصلهم الدراسي، كثر المتحدثون حوله، بين مطالبين 
بتشديد العقوبات وتغيير الئحة السلوك. وفي الطرف اآلخر هناك من أجاد التبرير لهذا 
تجاه  أنفسهم  في  عما  التنفيس  أرادوا  أطفال  مجرد  البعض  قال  كما  فهم  السلوك، 
ضغوطات العام الدراسي، كما تم ربط هذا السلوك بفيروس »سوشيال ميديا«، الذي 
فتح للناس مجال الشهرة عبر التصرفات غير األخالقية والسلوكيات غير الحسنة، فما 

هو التفسير المنطقي لمثل هذه الممارسات؟
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ــتــركــيــز عــلــيــهــا،  الــمــطــلــوب ال
ال  الــمــثــال  سبيل  على  منها 
الــمــدرســيــة..  اإلدارة  الــحــصــر 
ـفــي ضـــوء الــمــشــهــد الــمــصــور 
ما هو نوع اإلشــراف اإلداري 
المتبع، والذي أتاح لأطفال 
فـــرصـــة مــمــارســة مــثــل هــذا 

التصرف المشين.

البعد الثاني مرتبط بالتقويم 
ــن بــحــاجــة  ــحـ ــــي، نـ ــدرسـ ــ ــمـ ــ الـ
لدراسة عدد األيام المطلوبة 
مـــن الــتــالمــيــذ خــــالل الــعــام 
ــاك  ــنـ الـــــــــدراســـــــــي، وهــــــــل هـ
أيّـــــــام ضـــائـــعـــة يــحــضــر فــيــهــا 
ــة، وقـــد  ــدرسـ ــمـ ــلـ الـــتـــالمـــيـــذ لـ
انتهوا من متطلبات المنهج 
الــــمــــدرســــي، لـــكـــن مــطــلــوب 

عدد  إلكــمــال  الحضور  منهم 
األيام المخصصة لهم.

عــامــل االنــتــظــام فــي الــدراســة 
مـــن جـــل اســتــكــمــال األيــــام 
المقررة يستحق منا التمعن 
فيه، وهذا أمر يفتح لنا مجاالً 
المدرسي  التقويم  لمراجعة 
من حيث عدد األيام المقررة 
الجودة وليس  مركزين على 
ــدد، هـــنـــاك أيّــــــام كــثــيــرة  ــعــ ــ ال
الـــمـــدرســـيـــة غير  لــــإلجــــازات 
ــن وجــــهــــة نــظــر  ــ الــــمــــبــــررة مـ
العام  يجعل  مما  شخصية، 
فترة  خـــالل  يمتد  الـــدراســـي 
غنى  في  نحن  التي  الصيف 
ــام  أيّ تختصر  ال  فلماذا  عنها 
اإلجـــــازات بــمــا يــتــنــاســب مع 

مناخ اإلمارات.

الــــبــــعــــد الـــــثـــــالـــــث الــــــذي 
الــدراســة هو  منا  يستحق 
مــنــهــج الــتــربــيــة األخــالقــيــة 
الــــــــذي بــــــــدأت اإلمــــــــــارات 
ــهــــل هــو  ــه، فــ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ـفــــي تـ

أن  دون  ــنــــفــــذ  يــ ــنــــهــــج  مــ
المطلوب  األثـــر  لــه  يــكــون 
ـفــي الــمــجــتــمــع الــمــدرســي 

خاصة والمجتمع اإلماراتي 
بشكل عام؟ السؤال الذي 
أوّد أن نشترك جميعاً في 
نجعل  كيف  عنه  اإلجــابــة 
محضناً  المدرسية  البيئة 
مــحــبــبــاً لــلــتــالمــيــذ يــجــدون 
ــاً لــحــاجــاتــهــم  ــاعـ ــبـ فــيــه إشـ
ــيــــة  ــفــــســ ــنــ ــ الــــعــــقــــلــــيــــة وال
في  نجحنا  إن  والجسدية؟ 
ستتالشى  الــتــحــدي  هـــذا 
مثل تلك الممارسات من 

مدارسنا.
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على  الــنــفــس  تتفتح  وبــالــمــحــبــة 
ــتــنــال الــســعــادة  حـــب الـــعـــطـــاء ل
والــــســــالم الـــداخــــلــي فــهــي الــتــي 
تشفي أمراضنا وتخفف أعباءنا 
تــمــر فــي حياتنا،  وتــنــيــر أي شـــدة 
الشدة  تكون  هل  هو:  والسؤال 
النفسية التي يمر بها الشخص 
السلوك  على  لالنقالب  مــعــيــاراً 

السوي؟
نــفــســيــة  شـــــدة  أي  أن  أظـــــن  ال 
يجب أن تنعكس سلباً على هذا 
الــمــكــون مــن الــمــحــبــة والــرحــمــة 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا كـــل شــخــص. 

ــانــــي فــي  ــفــ ــتــ ــ فـــحـــب الـــعـــائـــلـــة وال
مــعــانــيــهــا وســمــاتــهــا ومــعــايــيــرهــا 
تــظــل أبــــدا هـــي الــنــبــراس الـــذي 
يــجــب أن يــتــحــلــى بـــه الـــمـــرء، إن 
كــانــت عــلــى مــســتــوى الــزوجــيــن 
المجتمع من  واألطــفــال، وحــب 
كــانــوا  أ ــواء  ســ المحيطين  كــافــة 
من األقرباء أو الزمالء في العمل 

يعطي رضا كامالً لإلنسان .
يعتمد  الذي  الناضج  فالتعامل 
ورحمة  حب  من  مشاعرنا  على 
بمجمله  إيجابياً  يكون  أن  يجب 
ــن يـــطـــلـــب مــنــا  ــ ــدة مــ ــاعــ ــســ ــمــ ــ ل

أن نــعــيــنــه عــلــى مــشــكــلــة مـــا أو 
المجتمع،  ـفــي  الــجــيــد  الــتــعــامــل 

فهل هذا صعب المنال؟
ألنــه على  “ال”   الجواب  بالتأكيد 
ارتفعت  كلما  اإلنساني  الصعيد 
هــــذه الــمــشــاعــر والـــقـــيـــم تــكــون 
المجتمع  الى هذا  أقرب  النتائج 

األفضل.

الحب والرحمة

ــذي  ــ الـ ــنـــفـــســـي  الـ الــــــتــــــوازن  إن 
العليا  معاييره  تكون  أن  يجب 

الرحمة .. غذاء الروح
بقلم: اليسار فندي

أخصائية اجتماعية

بأقالمهم

36

والرحمة خلق حميد تعني الرأفة والرفق واللين 
فــي الــتــعــامــل مــع الــكــائــنــات الــتــي يعيش معها 
اإلنــســان ســـواء كــانــت بــشــراً أو حــيــوانــات وحتى 
النباتات، وقد دعت الديانات السماوية جميعها 

للتحلي بهذه الصفة.
أثر  أجــريــت على  فــي دراســـة  العلماء  كــتــشــف  وا
لديه  المناعة  نــظــام  على  اإلنــســان  لــدى  الرحمة 
أن نشاطاً  تبين  وقــد  الــدمــاغ،  نظام عمل  وعلى 
كبيراً يحدث في الجزء األمامي من الدماغ الذي 
وكانت  اإلنسان،  عاطفة  في  أساسياً  دوراً  يلعب 

النتائج كالتالي:
 إذا أردت أن تكون سعيداً فما عليك إال أن 	 

تتمنى السعادة لآلخرين.
وتعمل 	  الدماغ  نظام عمل  تنشط  الرحمة   

على تقويته.
الرحمة تفيد في تقوية العالقات االجتماعية 	 

كثر انسجاماً مع اآلخرين. وتجعلك أ
الرحمة تعالج الكآبة والقلق والخوف.	 

من أجمل صفات اإلنسان األنس مع اآلخر، تلك الصفة التي يتميز صاحبها بقلب حي مرهف لين رحيم، 
وهو بذلك مصدر للخير لنفسه ولمن حوله، والرحمة هي رقة القلب التي تجعل اإلنسان يتعاطف مع 

اآلخرين وتدفعه لإلحساس بهم واإلحسان إليهم وحب الخير لهم.
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تجعل  في كل شخص  موجودة 
إن كان  المرضية  آلــيــات دمــاغــه 
عــلــى نـــطـــاق الــشــخــصــيــة وعــلــى 
نطاق النفس البشرية يكون في 
هذه الحالة محصنا ومنيعا تجاه 
جميع أمراض المجتمع، وأقصد 
بذلك الــشــدات والــرواســب غير 

السوية وغير اإلنسانية .
فــعــنــدمــا نــهــتــم بـــهـــذه الــمــعــايــيــر 
األخـــالقـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة نــكــون 
قـــد ســـرنـــا ـفــي الـــطـــريـــق الــقــويــم 
والــســلــيــم، وال يــوجــد عــنــدهــا ما 
يهز هذه الشخصية، حتى عندما 
أنه  نجد  للحزن  حياتنا  تتعرض 
يتحول إلى عمل الخير والرحمة 
ويترجم بمتابعة العطاء ليتحول 
الى مفهوم فيه شيء من الرضا 
ــاذا تــنــتــزع  ــمـ ــرى لـ والــســكــيــنــة، تــ

الرحمة من بعض القلوب؟
إنه اختالل التوازن الداخلي بين 
من  وغيرها  أهمية  األكثر  القيم 
فيسيرون  أهــمــيــة،  األقـــل  القيم 
هم  ورغــبــاتــهــم،  أعــمــالــهــم  وراء 
باختصار لم يستمعوا إلى صوت 
الحق الساكن في داخلهم والذي 
نفسه  لإلنسان  الرحمة  هو قمة 
الــدواء  ولآلخرين.  والرحمة هي 
الــوحــيــد الــــذي يــشــفــي كـــل ألــم 
ألن سبب األمــراض االجتماعية 
هــو نــقــصــان فــي الــحــب والــرحــمــة 
ــذلـــك تــصــنــع كل  ــام وبـ ــمـ ــتـ واالهـ

أنواع األمراض والعقد داخلنا.
بــعــدة طرق  تظهر  اآلالم  هــذه  إن 
أو  مادية  كأمراض جسدية  ربما 
أمراض فكرية نفسية واألساس 
ــة. ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ  نــــقــــصــــان بــــالــــحــــب والـ
ــذاء،  ــغـ ــلـ ــد لـ ــجـــسـ ــاج الـ ــتـ ــحـ ــا يـ ــمـ كـ
تــحــتــاج الــــــروح لـــهـــذا الـــنـــوع من 
الـــــغـــــذاء و الـــرحـــمـــة هــــي أنــقــى 

 أشـــــــكـــــــال الــــــحــــــب وأعـــــــــالهـــــــــا .
تبقى  والــتــراحــم  التعاطف  نعم 
مــــن أعـــظـــم الـــفـــضـــائـــل وأجــلــهــا 
قـــــــــدراً وأبــــقــــاهــــا اثـــــــــراً ويــســعــد 
ــا . ــ ــهـ ــ ــع اإلنــــــســــــاـنـــــي بـ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ــ  ال
تشهد  المتعددة  االتــجــاهــات  إن 
في  السليم  النفسي  المناخ  بــأن 
الــجــمــاعــة والــمــشــبــع بــالــمــشــاعــر 
الدافئة وبهجة التعاون والتراحم 
الــتــي يــبــديــهــا كــل عــضــو فــي هــذه 
اآلخرين  أصحابه  تجاه  الجماعة 
، تعمل على رفع وتيرة وإنتاجية 
الـــعـــمـــل، أمــــا الـــنـــفـــور الــمــتــبــادل 
والـــمـــشـــاحـــنـــات والـــخـــصـــومـــات 
والنزاعات فإنها تؤدي الى خفض 
المقدرة على العمل الى حد كبير.

حـــالـــة الــرحــمــة تـــدخـــل الــحــمــاس 
إـلـى مــا نــقــوم بــه مــن عمل وهي 
إحــدى األســس التي تــشــارك في 
تكوين المعتقدات واالهتمامات 

والطموحات في حياة اإلنسان .
الرحمة  ثقافة  تــســود  أن  غايتها 
في  الــمــوت  ثقافة  على  وتتغلب 
النفس البشرية، والتوعية حاجة 
كـــثـــر من  ــل أ ــدف بـ ــ ضــــروريــــة وهـ
ذلك هي طموح اجتماعي غايته 
بمفاهيم  الجمالي  الحس  تطوير 
اإلنــــســــان وتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
نبدأ  الواقع، ومن هنا  التبصر في 
قبول اآلخر من خالل والدة التنوع 
البصرية  الرؤية  الفكري وحدوث 
ــمـــل بــالــتــوعــيــة والــتــســامــح  األشـ
تشكل  مثلثات  وهــي  والــرحــمــة، 
محيط الوعي العطف -الرحمة- 
ــة مـــنـــذ أقــــــدم األزمـــنـــة  ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
الراهن تدور حول  وحتى عصرنا 
زرع مشاعر اإلنسانية وبها يمكن 
 بـــلـــوغ أعــــلــى مـــراحـــل اإلنــســانــيــة.

كي  الــطــفــل  يــرـبـى  أن  يــجــب  إذاً 
ولبقاً  اإلحــســاس  مرهف  يصبح 
فــي تــعــامــلــه مــع اآلخـــريـــن ، كيف 

يمكن إدخال الطيبة إلى قلبه ؟

إن المعاملة التي يتلقاها الطفل 
من ذويه هي العامل األول الذي 
يساهم في نمو هذه المشاعر في 
بأن  ذلك  ويتمثل  الطفل.  نفس 
نكون قدوة حسنة ومثاالً يحتذي 
به الطفل على مساعدة اآلخرين، 
ويـــرافـــقـــه الـــمـــشـــاركـــة والــعــطــف 
والــشــفــقــة فــُنــعــلّــم الــطــفــل على 
اإلحــســاس بــاألخــريــن وفــهــم لغة 
ــود اإلنــســانــي ـفــي كل  ــ وأشـــكـــال ال

مراحل حياته .

فــالــعــطــف هـــو الـــشـــعـــور بــحــالــة 
اآلخرين، وهنا نكون قد زرعنا في 
البلسم  أهــم شــيء وهــو  نفسه 
الــشــافــي مــن األنــانــيــة والــقــســوة، 
هــي  والــــرحــــمــــة  الـــشـــفـــقـــة  وإن 
مـــن تــمــنــع الــطــفــل مـــن ضــرب 
البذيء  بالكالم  إهانته  أو  زميله 
قد  لنكون  الجيدة  البداية  وهــي 
اإلنسانّية   المشاعر  أهــم  زرعــنــا 
ـفــي حــيــاتــه. إن احـــتـــرام اآلخــريــن 
والـــشـــفـــقـــة والـــعـــطـــف ال تــلــغــي 
ــوة والـــشـــجـــاعـــة بل  ــقـ مــفــهــوم الـ
فالرجولة  بشبابه  الثقافة  تطور 
تتحول  والــحــنــان  الــعــطــف  دون 
الــى عــدم مــبــاالة بــاآلخــريــن وقــوة 

عمياء.

قــال هيغــل : اإن الأخالقيــة 
يجب زرعها يف نف�ض الطفل 

كنبتة يف ال�ضعور.
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ثقافـة الت�ضـــــامح
يف عـام الت�ضـامح

الحقد  إزالة  عىل  تعمل  التي  العامليَّة  اإلنسانيَّة  الِقيم  أهم  من  التَّسامح  يعترب 

والجرمية،  العنف  مفهوم  عن  واالبتعاد  البرش  ضامئر  يف  املوجودة  والكراهية 

وتعمل أيضاً عىل تنمية روح املواطنة  الحقيقية بني األفراد من أجل خلق وعي 

الحقد  يرتكز عىل ترسخ مبادئ  الذي  التخلف االجتامعي  متحرض بعيد عن مظاهر 

أنه  كام  باآلخرين،  ارتباطه  ويكرس  لذاته  الفرِد  احرتام  يعزز  فالتسامح  والكراهية، 

يضمن تحصيل الحقوِق وأداء الواجباِت ليخلق مجتمعاً ُمرتاحامً ُملتحامً، وتشكل هذه 

وااللتزام  احرتامه  الجميع  عىل  تحتم  اجتامعية  مسؤولية  التسامح  تجاه  النَّظرة 

لألفكار  التعصب  بعدم  يتبلور  ثقافياً  تسامحاً  كان  سواء  وأخالقياته  مبضامينه 

والثقافة الشخصية للفرد أو تسامحاً دينياً  يتجىل يف تقبل حرية مامرسة الشعائر 

الدينية والتخيل عن التعصب والتمييز العنرصي الديني أو تسامحاً اجتامعياً قامئاً 

عىل العيش بسالم مع اآلخرين مع تقبل أفكارهم ومامرساتهم التي قد نختلف 

معها.

بقلم: العقيد دكتور حمود العفاري
مدير إدارة الشرطة المجتمعية - شرطة أبوظبي

أسس تربوية
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ــن الــبــيــانــات  ــد مــ ــديـ ــعـ ـــت الـ نـــصَّ
ــة الــحــديــثــة  ــ ــّي ــمــ ــ ـــقـــاريـــر األَُم والـــتَّ
ــســامــح  عــلــى أهــمــيــة تــعــمــيــم الــتَّ
يترتَّب عليها  لما  كسمة عالمية 
والـــحـــريـــات  األرواح  حــفــظ  مـــن 
والــــحــــقــــوق، وتـــجـــنـــيـــب الـــعـــالـــم 
ويــــالت الـــحـــروب والــســعــي إلــى 
تطوير الشعوب بدالً من صناعة 

األزمات.

وقد ارتقت وثيقة إعالن المبادئ 
تشرين   16 في  الصادر  العالمي 
الــتــســامــح  بـــيـــن   1995 ــاـنــي  ــثـ الـ
والديمقراطية  اإلنسان  وحقوق 
والــســلــم بــالــتــســامــح إـلــى صـــورة 
الحماية  تتطلب  قانونية  قيمة 
من قبل المجتمع الدولي. حيث 
أن مفهوم التسامح وفقاً للوثيقة 
تقوم  عناصر  مجموعة  يتضمن 
ــنـــوع واخـــتـــالفـــات  ــبـــول تـ عـــلـى قـ
ــرام هــذا  ــ ــت ثـــقـــافـــات عــالــمــنــا واحــ
موقفاً  التسامح  واعتبار  التنوع 
بالحقوق  االعـــتـــراف  عــلــى  يــقــوم 
الــعــالــمــيــة لــلــشــخــص اإلنــســانــي، 
كما  لآلخر  األساسية  والحريات 
اعتبرت التسامح مفتاح حقوق 
السياسية  والــتــعــدديــة  اإلنــســان 
تطبيق  أن  كـــــدت  وأ والــثــقــافــيــة 
التسامح يعني ضرورة االعتراف 
لكل واحد بحقه في حرية اختيار 
يتمتع  بــأن  والقبول  معتقداته، 

اآلخر بالحق نفسه.

الت�ضامح الإن�ضاين

وقـــد جـــرم الــقــانــون كــل مــا مــن شــأنــه إثــــارة الفتنة أو 
النعرات، أو التمييز بين األفراد أو الجماعات من خالل 
التواصل  مواقع  أو  المعلوماتية  الشبكة  على  نشره 
بــازدراء  المرتبطة  األفعال  كافة  جرم  كما  االجتماعي، 
األديــان ومقدساتها مع رفض االحتجاج بحرية الرأي 
القانون كافة  والتعبير لممارسة هذه االفعال، وحظر 
أشكال التمييز بين األفراد أو الجماعات على أساس 
الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الطائفة، أو العرق، 
أو اللون، أو األصل ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف 

وسائل وطرق التعبير.

الت�ضامح الإماراتي
في دولتنا المتسامحة من عام زايد الذي استحضرنا 
العليا  اإلنــســانــيــة  وقــيــمــه  الــمــؤســس  األب  روح  فــيــه 
وكرسها  زايــد  إليها  دعــا  قيمة  وأعــمــق  بأهم  فخرجنا 
دولــة   ففي  التسامح،  قيمة  خطاباته،  قبل  بسلوكه 
الكريمة،  بالحياة  تنعم  جنسية   200 من  كثر  أ تضم 
وفي دولة كفلت قوانينها للجميع العدالة االجتماعية 
والتعصب  الكراهية  وجــرمــت  والــمــســاواة،  واالحــتــرام 
والتمييز كان البد أن تصبح اإلمارات رمزاً ُيحَتَفى به 

للتسامح والتعددية الثقافية. 

التسامح  نهج  العام  هــذا  في  جميعاً  سنكرس  حيث 
ــة، ونــحــيــلــه إـلــى عمل  ــدولـ كــامــتــداد لــنــهــج مــؤســس الـ
مؤسسي مستدام يهدف إلى تعميق التسامح وتقبل 
لترسيخ  المختلفة  الــثــقــافــات  عــلــى  واالنــفــتــاح  ــر  اآلخـ

مكانة دولة اإلمارات كرمز عالمي للتسامح.

تكريس ثقافة التسامح 

ــم إـلــى تــحــقــيــق التميز  ــ تــســعــى اإلمــــــارات بــشــكــل دائ
والريادة على كافة األصعدة وقد شكل القانون رقم  2 
لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية سابقة 
تكريس  فــي  ريــادتــهــا  الــدولــة  فيها  كــرســت  تشريعية 
أياً  والعنصرية،  التمييز  مظاهر  ونبذ  التسامح  ثقافة 
كانت طبيعتها، عرقية، أو دينية، أو ثقافية عبر تجذير 
ثقافة  إلــى  بعد  فيما  ليتحول  تشريعياً  المفهوم  هــذا 
سلوكية يتبناها األفراد وتتولى أجهزة تطبيق القانون 
ال  جــزءاً  فشيئاً حتى يصبح  إنــفــاذه  شيئاً  مسؤولية 

يتجزأ من الثقافة اإلماراتية. 
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بأقالمهم 

كيف اأ�ضنع ال�ضعادة مع اأبنائي؟
سعادتي بين أبنائي مصطلح رائع، ومعنى جميل لربان سفينة 
لبناء  الحياة  هذه  في  نبياًل  هدفًا  لنفسه  حدد  الــذي  األســرة 
الذرية  تأتي إال من خالل  البشرية والتي لن  األوطــان وخدمة 

الصالحة جياًل بعد جيل .

لقد حرص األنبياء والمصلحون والعظماء على مر الزمن على 
وضمنوا  ورفعتهم  سعادتهم  كانت  فبها  الصالحة،  الــذريــة 

ألنفسهم مكانًا في التاريخ.

األب  لهذا  والفخر  للسعادة  َمْبعث  هو  كم  نعم، 
الـــذي طــالــمــا انــتــظــر يــومــاً مــا هـــذه الـــذريـــة، ومنذ 
النجاح  مــراتــب  بلوغها  الــحــيــاة حتى  فــي  والدتــهــا 
والــرفــعــة عـــاش أجــمــل  أيـــام حــيــاتــه يعمل بكل 
وليتّوج  لهم  ومستقيمة  صالحة  لتربية  اجتهاد 
ـفــي الــنــهــايــة بتحقيق هــدفــه الــنــبــيــل بــأبــنــاء بـــررة 
ألوطانهم  وأحدثوا  التاريخ  وقادة عظماء صنعوا 
الّرقيَّ والتقدم والرخاء. ولتستمر حكاية السعادة 

بالنسبة له حتى آخر العمر.

ويتضح ذلك جلينا عندما تحدث القرآن الكريم 
عن حالة األنبياء في طلب الذرية، بقوله تعالى: “ 
يَّاتِنا  بَّنا َهْب َلنا ِمْن أَْزواِجنا َوُذرِّ َوالَِّذيَن يَُقوُلوَن َر
ِقيَن إِماماً”.»74الفرقان« ُقرََّة أَْعُيٍن َواْجَعْلنا لِْلُمتَّ

وكذلك آيات الحق سبحانه وتعالى بالمولود عند 
فِي  ُيَصلِّي  َقائٌِم  َوُهــَو  اْلَماَلئِكَُة  “َفــَنــاَدْتــُه  البشارة: 
بِكَلَِمٍة  ًقا  بَِيْحَيٰى ُمَصدِّ ُرَك  ُيَبشِّ  َ أَنَّ هللاَّ اْلِمْحَراِب 
الِِحيَن.”.  الصَّ ِمَن  ا  َونَِبيًّ َوَحُصوًرا  ًدا  َوَسيِّ  ِ ِمَن هللاَّ

»39 آل عمران «

وعليه يمكننا أن نوضح أهمية السعادة باألبناء، 
الحرص على تحقيقها من خالل سعينا  وكيفية 

الدؤوب في بذل األسباب لنجاح هذه المهمه.

السعادة قرار وحق للجميع 

ــرار وحـــق للجميع  ــنــاء قـ بــيــن األب إن ســعــادة األب 
والكل مسؤول عن كيفية الوصول إليها من خالل، 

التالي:

1 . : أطفالي يكبرون أمام عيَنيَّ

التي يجد فيها  لــأب  المهمه  المحطات  أهــم  إن 
يكبرون  أوالده  يــرى  حينما  قلبه  تمأ  الــســعــادة 

أمام عينيه خطوة خطوة .

زراعة الثقة سعادة:. 2

بــأوالدي  الثقة  زراعــة  فعند  لغة جسد مشتركة، 
المستقبل،  بــنــاء  نــحــو  توجيههم  عــلــى  والــعــمــل 

كثر. تتعزز السعادة في قلبي ونفسي أ

اللعب مع األبناء: . 3

ســعــادة وفــرصــة لــن تتكرر فــي الــعــمــر، فــرصــة لها 
ــريـــات جــمــيــلــة تــعــزز  مـــعـــاٍن عــظــيــمــة وتــصــنــع ذكـ

العالقة مع األبناء .

عن جابر -رَِضـــَي هللاُ َعــْنــُه- قــال: كنا مع رسول 
هللا -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسلََّم- فدعينا إلى الطعام، 
فــــإذا الــحــســيــن يــلــعــب ـفــي الــطــريــق مـــع صبيان 
ــَم- أمــام  ــلَـّ ــِه وَسـ ــْي ــبــّي -َصــلَـّـى هللاُ َعــَل فــأســرع الــنَّ
الــقــوم ثــم بسط يــده فجعل -الــغــالم- يفر هاهنا 
َعَلْيِه  -َصلَّى هللاُ  وهناك، فيضاحكه رســول هللا 
وَسلََّم- حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه، 
واألخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم 
قال: )حسين مني وأنا منه، أحب هللا من أحبه، 
األســبــاط(. رواه  من  سبطان  والحسين  الحسن 

البخاري

بقلم د. سيف الجابري
رئيس لجنة البحوث والدراسات
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سعادتي بين أبنائي، تبدأ بالتالي:
القيام بعمل مشترك: 

بـــدؤوا  قــد  أبــنــائــك  أن  كــبــيــرة حينما تعلم  ســعــادة 
الخطوات األولى نحو النجاح والعمل .

مشاركتهم أجمل لحظات الحياة:
لحظات  أوالدي  أشـــارك  حينما  توصف  ال  ســعــادة 
وسعادة  مثالً.  التخرج  كحفالت  حياتهم  في  مهمة 
كبيرة حينما يحققون الشيء الذي لم استطع أن 

أحققه في نفسي.

ممارسة الرياضة معًا والحفاظ على البيئة:
كثر عندما أمارس الرياضة مع أطفالي  أجد سعادة أ
وأجدهم  خبراء في الحفاظ  على البيئة لخدمة الوطن 

 .
وفي ظل الجهود الكبيرة التي تقدمها دولة اإلمارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه هللا”، 
بــن راشـــد آل  الشيخ محمد  وأخــيــه صــاحــب السمو 
مكتوم،  نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الــوزراء، 
حاكم دبي “رعاه هللا”، وإخوانه حكام اإلمارات في نشر 
لآلباء  الالمحدود  والــدعــم  والتسامح  السعادة  قيم 

لمساعدتهم في بناء مجتمع مستقر.
ولقلة  المراجع والمصادر الخاصة باألب وذلك على 
المستوى العالمي والمحلي،  فإننا نجد أنفسنا أمام 
للمساهمة  الحكيمة  قيادتنا  وفــرتــهــا  مناسبة  بيئة 
الفعالة فــي نشر الــســعــادة لــأب وتــوجــيــه اآلبـــاء من 
ــداد الــكــتــب والـــدراســـات  ــ خـــالل تــضــافــر الــجــهــود إلعـ
وتنظيم الدورات وورش العمل والقيام بالعديد من 
األنشطة التي تساهم في تحقيق  رؤية األب السعيد 

ألسرة سعيدة . 
والشكر موصول لمعالي الفريق ضاحي خلفان، رئيس 
مجلس إدارة جمعية رعاية وتوعية األحــداث، لرعايته 
للحملة التوعوية الثامنة التي تنظمها الجمعية تحت 
التوفيق  للجميع  متمنياً  أبــنــائــك(  مــع  كــن   ( شــعــار 

والنجاح.
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أمنكم سعادتنا 

بقلم: الرائد ناصر عبدالله الساعدي
رئيس قسم اإلعالم األمني بشرطة أبوظبي 

كيــف نحمــي اأطفالنا من 
الرقمي؟ الف�ضاء  مخاطر 

تعزز  التي  التوعوية  معك ”  يكونوا  أبنائك.  مع  كن   “ مبادرة  دعم  يف  إسهاماً 

األمن االجتامعي والحد من الجرمية، نسلط الضوء عىل جانب مهم يف حياتنا 

)الحاسوب(  للكمبيوتر  أال وهو االستخدام اآلمن واألمثل   اليومية،  وحياة أرسنا 

مؤسسة  أو  رشكة  أو  بيت  يخلو  ال  التي  الذكية،  والهواتف  اللوحية  واألجهزة 

تعليمية منها، وتوجد يف كافة مجاالت الحياه، واألعامل والوظائف.
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ببساطة شديدة،  الكمبيوتر  إن 
ــتـــروـنــي  ــاز إلـــكـ ــهــ ــن جــ ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
وتحويل  معالجة  عــلــى  يعمل 
مفيدة  معلومات  إلــى  البيانات 
وهذه  معها،  التعامل  ويمكننا 
ــاالً  ــكـ ــذت أشـ ــ الــتــكــنــولــوجــيــا أخــ
مـــتـــعـــددة، لــكــنــهــا تـــشـــتـــرك فــي 
ــع الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
والــــــتــــــواصــــــل مــــــع اآلخــــــريــــــن، 
ولــلــمــســتــخــدمــيــن الـــخـــيـــار فــي 
اســتــعــمــال تــلــك الــمــعــلــومــات 
أننا  إال  أو ســــيء،  بــشــكــل جــيــد 
ــاء، يــتــوجــب  ــ ــآب كــمــســؤولــيــن وكــ
والتوجيه  النصح  تقديم  علينا 
األمثل  االستخدام  نحو  ألبنائنا 
واستثماره  الــرائــع،  الجهاز  لهذا 

بشكل جيد.

يصبح  أن  لــإلنــتــرنــت  فــيــمــكــن 
الحصول على  في  هاماً  مصدراً 
الــمــعــلــومــات والـــبـــحـــوث الــتــي 
تــســاعــد الــطــالب فــي تــقــاريــرهــم 
معارفهم،  وتــطــويــر  الــمــدرســيــة 
ويمكن االستفادة منه كوسيلة 
منخفض  واالتــصــال  للتواصل 
استخدامه  يمكن  كما  الكلفة، 
لكن  والــتــســلــيــة،  للعب  كــجــهــاز 
ما يهمنا في األمــر، كيف نجنب 
ــتــــخــــدام الـــســـيء  أطـــفـــالـــنـــا االســ
ونجنبهم  العجيبة،  اآللـــة  لــهــذه 
ــبــراءتــهــم  اســـتـــغـــالل األشــــــــرار ل
عبر  المحتالين  من  وحمايتهم 

اإلنترنت.

هـــنـــاك نــصــائــح عـــامـــة تــســاعــد 
ــار  ــطـ ــد مــــن أخـ ــحــ ــ األهـــــــل ـفـــي ال
ــاء صــغــار  ــنــ ــ ــرنـــت عـــلـى األب ــتـ اإلنـ
السن، منها؛ وضع الكمبيوتر في 
أماكن مشتركة يمكن مراقبتها 
بعيداً عن غرف النوم المغلقة، 
كما يتوجب رصد األوقات التي 

الهواتف  األطفال على  يقضيها 
الذكية أو األجهزة اللوحية، ومن 
التي  المواقع  مراجعة  المفيد 
ويتصفحونها،  فيها  يشتركون 
البطاقات  فواتير  والتحقق من 
ــورة الــهــاتــف  ــ ــاتـ ــ االئـــتـــمـــانـــيـــة وفـ
والتحقق من رسوم الحسابات 
غــيــر الــمــألــوفــة مــن األشــخــاص 

الذين ال نعرفهم.

ــلــــى األهــــــــل أخـــــــذ أطـــفـــالـــهـــم  عــ
عــــلــى مــحــمــل الـــجـــد والــــحــــزم، 
ــادرون بــتــبــلــيــغــهــم  ــ ــ ــب ــ ــ ــا ي ــنـــدمـ عـ
عــن نــشــاطــات غــيــر مــريــحــه في 
يقوم  عندما  واالنتباه  اإلنترنت، 
عند  الكمبيوتر  بــأغــالق  طفلك 
االنسحاب  أو  منهم،  االقــتــراب 
الحياة األســريــة واالنــعــزال،  من 
وقـــضـــاء ســـاعـــات طــويــلــة على 

اإلنترنت السيما أثناء الليل.

والتأكيد على األبناء، بعدم نشر 
الصور الشخصية لهم، أو إعطاء 
أو  أرقــام هواتفهم  أو  عناوينهم 
إلى  موقعها  أو  المدرسة  اســم 
كلمات  إشــراك  وعــدم  الغرباء، 
ــريـــن )مـــا عــدا  ــرور مـــع اآلخـ ــمـ الـ
الـــوالـــديـــن(، ورفــــض االجــتــمــاع 
مقابلته  تمت  أي شخص  مــع 
ــتـــرنـــت بـــــدون إشــــراف  عــبــر اإلنـ
الــوالــديــن، وعـــدم الـــرد على أي 
رسالة إلكترونية أو مشاركة في 
تــهــديــدات، ومن  يتضمن  نــص 
ــديـــن أو  ــوالـ ــالغ الـ ــ ــروري إبـ ــضــ ــ ال
أي شخص موثوق به عن أي 
أو محادثة كانت مريبة  اتصال 
أو خدشاً  أو جارحة تثير  خوفاً 
علينا  وينبغي   الطفل،  لنفس 
كـــآبـــاء االحـــتـــفـــاظ بــخــط اتــصــال 
ــتــأكــد  مــفــتــوح مـــع أبـــنـــائـــنـــا، وال
مـــن أنـــهـــم يـــشـــعـــرون بــالــراحــة 

والطمأنينة عند اللجوء إلينا في 
حل مشاكلهم وتقديم النصح.

عــنــدمــا يــكــبــر األطـــفـــال، يصبح 
األمـــــر أصـــعـــب قــلــيــالً لــمــراقــبــة 
ــذي يــقــضــونــه عــلــى  ــ ــ الــــوقــــت ال
اإلنـــتـــرنـــت، خــاصــة مـــع انــتــشــار 
وحملهم  الــتــفــاعــلــيــة،  األلـــعـــاب 
لـــلـــهـــاتـــف الـــــذكـــــي ـفــــي جــمــيــع 
كـــثـــر  ــم أ ــدهــ ــجــ ــنــ األوقــــــــــــــــات، فــ
الــســابــق، وهــذا  خصوصية عــن 
أمـــر طــبــيــعــي، ألنــهــم يصبحون 
والــديــهــم،  عــن  استقاللية  كــثــر  أ
حـــيـــث يــــوفــــر اإلنــــتــــرنــــت بــيــئــة 
“افــــتــــراضــــيــــة” آمــــنــــة لـــهـــم فــي 
ونظرتهم  آرائـــهـــم  عــن  التعبير 
دخولهم  بحكم  الــحــيــاة،  ألمـــور 
ســن الــمــراهــقــة، وعــــدم الــقــدرة 
على مقاومة قوة تأثير وسائل 
ــبـــصـــري  اإلعـــــــــــالم، واإلبـــــــهـــــــار الـ
والــســمــعــي الـــــذي يــتــعــرضــون 
األهـــــل  دور  فـــــــإن  لـــــــذا  إلـــــيـــــه، 
النصح  تقديم  على  سيقتصر 
نقاشات عن  المباشر عبر  غير 
مــخــاطــر الــتــفــاعــل مـــع الــغــربــاء 
ــيــــرهــــم  ــر اإلنـــــتـــــرنـــــت وتــــذكــ ــ ــب عــ
ــاص الــمــتــصــلــيــن  ــ ــخـ ــ بـــــأن األشـ
ــقــــولــــون  يــ ال  قــــــد  ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــاإلنـ ــ بـ
ــم  لــعــدم  ــادهــ الــحــقــيــقــة،  وإرشــ
مشاركة  كلمات المرور مع أي 
المقربين منهم.  شخص حتى 
ويــبــقــى بــنــاء الــثــقــة والــتــواصــل 
مــع األبــنــاء هــو الطريق األسلم 
ــم  ــ ــنـــب الــــمــــخــــاطــــر، ورســ ــجـ ــتـ لـ
لتساعدهم  لتصرفاتهم   حدود 
ـفــي الــمــحــافــظــة  عــلــى حــيــاتــهــم 

وصحتهم وأمنهم .
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مدونة أفكاري

بقلم: األستاذة/ خديجه الطنيجي
كاتبة وإعالمية 
@Alteniji_k  :تويتر

الطابعـات الثالثية
قنابــل موقــوتـة!

ــــت حــكــومــة  ــذل ــ ــابــــل، ب ــقــ ــمــ ــ ــي ال ـفــ
الداخلية  ووزارة  اإلمــــارات  دولـــة 
واألجــهــزة الــرقــابــيــة كــافــة الجهود 
لحماية األمن الداخلي، وتوجهت 
المستقبل  الســتــشــراف  مـــؤخـــراً 
مستقبلية  رؤيـــة  وضــعــت  حيث 
المبكر  االستكشاف  على  قــادرة 
ــر اإلجـــرامـــيـــة  ــواهـ ــظـ لــــأزمــــات والـ
ــط  ــطـ ــخـ ــلــــهــــا ووضـــــــــــع الـ ــيــ ــلــ وتــــحــ

االستباقية لها قبل وقوعها.

وعــــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود جــهــاز 
أمــنــي ورقـــاـبــي قـــوي إال أن ذلــك 
ــوع أي جــرائــم  ال يــمــنــع خــطــر وقــ
ــيــــه يــــجــــب وضــــع  ــلــ حــــديــــثــــة، وعــ
والسيناريوهات  األمنية  الخطط 
الــمــطــلــوبــة لــمــواجــهــة الــتــحــديــات 
والــمــخــاطــر األمـــنـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، 
ــقــــوبــــات  ــي لـــــفـــــرض عــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
وتـــشـــريـــعـــات بــحــق الــمــخــالــفــيــن 

الستخداماتها .

قد يتساءل البعض، لماذا تعتبر 
قنبلة  األبعاد  الثالثية  الطابعات 

موقوتة؟

الثالثية  الــطــابــعــات  لــقــد أحــدثــت 
ــاد ضــجــة كــبــيــرة ـفــي عــالــم  ــعــ ــ األب
الــصــنــاعــة، كــمــا أن لــديــهــا الــقــدرة 
المتداخلة   ــزاء  ــ األجـ طــبــاعــة  عــلــى 
ويمكن  التركيب،  فــي  والمعقدة 
اســتــخــدامــهــا ـفــي صــنــاعــة أجــــزاء 
وبمواصفات  مختلفة  مــواد  مــن 
النموذج  تشابه  الــدقــة  فــي  عالية 

الحقيقي الذي تم استخدامه .

العام  في  الطابعات  هــذه  ظهرت 
الــتــطــور  ـفــي  ــمـــرت  ــتـ واسـ  1980
وبدأت  كبيراً  إلى أن القت رواجــاً 
بـــاالنـــتـــشـــار ـفــي مـــجـــال الــصــنــاعــة 
ــحـــت تـــســـتـــخـــدم فــي  ــبـ ــيـــث أصـ حـ

المجوهرات،  منها  مجاالت  عــدة 
األحــــذيــــة، الــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي، 
واإلنــشــاءات،  والهندسة  العمارة 
ــواصـــالت والــطــب  ــمـ ــائــــل الـ ووســ
،وال زالت مستمرة في التطور إلى 

يومنا الحالي .

لهذه  التكنولوجي  التطور  ولكن 
جوانب  عــدة  لنا  أظهر  الطابعات 
يتم  أن  يــمــكــن  وخــطــيــرة  سلبية 
ــبــــل بــعــض  اســـتـــغـــاللـــهـــا مـــــن قــ
المنظمة  والــجــرائــم  الــعــصــابــات 
أمن  على  سلبية  بصورة  للتاثير 
أن  كما  الـــدول.  بعض  واستقرار 
هذه الطابعات  طرحت للبيع في 
األسواق العالمية مؤخراً ويمكن 
ألي شخص اقتناؤها من األفراد 
بــأعــمــال  ــام  ــيـ ــقـ الــمــصــانــع والـ أو 

خطيرة ومنافية للقانون .

حيث أثبتت لنا بعض الدراسات 

من  ألنها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  باستمرار  العامل  أنظار  تتوجه 

إنجازاً  حققت  التي  الدول  ومن  العامل،  مستوى  عىل  وأماناً  أمناً  الدول  أكرث 

وجيزة.  فرتة  يف  العاملي  واالقتصادي  السياحي  املستوى  عىل  ملحوظاً 

وهذا مايجعل منها دولة مستهدفه من بعض الجامعات وضعفاء النفوس .



الــطــابــعــات  واألبــــحــــاث أن هــــذه 
قــادرة على طباعة نموذج يشبه 
الــحــقــيــقــي بـــدقـــة عــالــيــة وإنـــتـــاج 
كبيرة  كبيرة منه بسرعة  كميات 
فهي قادرة على طباعة األجسام 
بــكــل دقــــة مـــن مـــركـــبـــات عــالــيــة 
ــجـــودة كــالــبــالســتــيــك والــحــديــد  الـ
وتــوجــهــت مــؤخــراً إـلــى اســتــخــدام 
الــتــركــيــبــات الــكــيــمــيــائــة وطــبــاعــة 

العقاقير الطبية .

ويــمــكــن أن يــتــم اســتــغــاللــهــا في 
طباعة القنابل اليدوية واألسلحة 
وفي  داخلياً  بأنواعها  والصواريخ 
أمــاكــن بــعــيــدة عــن الــرقــابــة، وقــد 
بدأت بعض الدول بتجربها فعال، 
كما إن لديها القدرة على طباعة 
تجميع  خــــالل  مـــن  الـــمـــخـــدرات 
الــكــيــمــيــائــيــة بحسب  الــجــزيــئــات 
الدراسة التي قامت بها باحثة في 
من  اسكتلندا  جالسكو-  جامعة 
طباعة أول نموذج عقار كيميائي، 

يسبب خطورة  قد  التطور  وهــذا 
مـــن إمــكــانــيــة اســـتـــغـــالل بعض 
األشـــخـــاص أو تــجــار الــمــخــدرات 
تتسبب  قــد  التي  الطابعة  لهذة 
حيث  كــبــيــرة  مجتمعية  بــكــارثــة 
وبيعها  المخدرات  طباعة  سيتم 
ــارة بــهــا بــكــل ســهــولــة في  ــجـ ــتـ والـ
داخــــل الـــدولـــة دون الــحــاجــة إلــى 

تهريبها من الخارج .
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كتاب من اإلمارات

بقلم: عمر علي محمود األحمدي

االغرتاب بحثاً عن 

املستقبل

طوال أعوام الدراسة اعتبرت نفسي سفيًرا لبالدي بالخارج، 
بمثابة  العلمي، كنت  والبحث  الــدراســة  فــي  إال  يــوًمــا  أفكر  لــم 
انعكاس لقيم وتقاليد مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كنت أجيب على أي تساؤالت لمن حولي من الدارسين حول 
بثبات  بـــالدي  بها  تمضي  الــتــي  النهضة  ومــســيــرة  المجتمع 

واستقرار لتصبح مثااًل ُيحتذى بها في سائر دول العالم.

اختالف  كانت  األمــر،  بداية  في  واجهتني  التي  التحديات  أبــرز 
المغايرة  الغربي  المجتمع  وتقاليد  قيم  إلــى  إضــافــًة  الــمــنــاخ، 
بطبيعة الحال لقيمنا وتقاليدنا، حتى استطعت التأقلم معها 
الــظــروف  متحديًا  األصــيــلــة،  وطــنــي  وتقاليد  بقيم  بالتمسك 
وشعوري الجارف بالحنين إلى الوطن والعائلة، وأقبلت على 
الدرسة بكل قوة وإصرار باليقين أنني في مهمة وطنية قبل أن 
تكون دراسية، تستهدف العودة بما درسته من علوم حديثة 

متطورة لخدمة بالدي.

وما خفف علّي أجواء االغتراب، النظرة اإليجابية التي وجدتها 
بين العديد من الدراسين حول دولة اإلمارات العربية المتحدة 
األرض  بمثابة  لتكون  واالزدهـــار  والتقدم  للعطاء  مثاًل  وأنها 

الُحلم لدى الكثيرين، وموطن السعادة في الشرق األوسط.

ومع العودة من الخارج محماًل بالعلوم الحديثة في تخصص 
العلوم البحرية، وجدتني أحمل معي آمااًل وطموحات لتطبيق 
في  دور  لــي  ليكون  بحق  والعمل  عليه،  والتطوير  تعلمته  مــا 
في  العالم  مقدمة  فــي  واالســتــقــرار  التميز،  نحو  بــالدي  مسيرة 
كد  شتى المجاالت سواء في العصر الحالي أو المستقبل الذي أ
قادتنا العظام، ضرورة أن تكون اإلمارات صانعة له ومساهمة 

في رسم مالمحه، ولهذا المستقبل يبدأ اآلن. 

بتقاليده  الــوطــن  معي  حملت 
ــا  وقــيــمــه وأصــالــتــه بــداخــلــي وأن
أغادره بحًثا عن الدراسة والعلم، 
تتردد في داخلي وصايا الوالدين 
ــون مــثــااًل  ــ ــالــحــرص عــلــى أن أك ب
واالبتعاد  بــالدي،  وقيم  لديني 
الدراسة،  عن كل ما يبعدني عن 
فالوطن في انتظاري للمشاركة 
لتشييد  الشباب  مــن  غيري  مــع 

الغد.



47العدد 67 - أبريل 2019    الــوعـــي االجتمـــاعــي

يـــؤكـــد إعــــــالن صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
العربية  اإلمـــــارات  دولـــة  رئــيــس 
“عـــاًمـــا   2019 عـــــام  الـــمـــتـــحـــدة 
التسامح  قيم  على  للتسامح”، 
ــتـــدة فــــي مــجــتــمــع  راســــخــــة ومـــمـ
اإلمـــــــــارات واســــتــــمــــراًرا لــرعــايــة 
الدولة وقادتها للمفاهيم والقيم 
يعتبر  كما  الحقوقية،  اإلنسانية 
ــام الــتــســامــح بــمــثــابــة امــتــداد  عــ
ــذي يــســبــقــه فقد  ــ ــد الـ ــ لـــعـــام زايـ
كان عاًما داعًما لقيم وإرث زايد 
الجديدة،  األجيال  لدى  اإلنساني 
حيث اهتم المؤسس بالتسامح 
وأهميته في بناء المجتمع وصواًل 
المجتمع  وســـعـــادة  لــالســتــقــرار 
ــارات أو في العالم  ســواء في اإلمـ

ككل.

خمس ركائز

ويرتكز عام التسامح 2019 على 
خــمــس ركــائــز أســاســيــة، تتمثل 
أوالهــا في تعميق قيم التسامح 
ــافــــات  ــقــ ــثــ ــ ــى ال ــلــ واالنــــــفــــــتــــــاح عــ
ــعـــوب ـفــي الــمــجــتــمــع من  والـــشـ
خالل التركيز على قيم التسامح 
جاء  كما  الجديدة،  األجيال  لدى 
ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة 

عــالــمــيــة لـــلـــتـــســـامـــح، والــثــانــيــة 
ــات  ــ مـــن خــــالل مــجــمــوعــة دراسـ
مجال  في  متخصصة  اجتماعية 
ــامـــح وحــــــــوار الـــثـــقـــافـــات  ــسـ ــتـ الـ
الثالثة  والــركــيــزة  والـــحـــضـــارات، 
الثقافي،  التسامح  تتمحور حول 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الــمــبــادرات 
المجتمعية والثقافية المختلفة، 
ــرح  ــي طــ ــ ــثــــل الـــــرابـــــعـــــة فــ ــتــــمــ وتــ
تشريعات وسياسات تهدف إلى 
الثقافي  التسامح  قيم  مأسسة 
والــديــنــي واالجــتــمــاعــي، وأخــيــًرا 
وتقبل  التسامح  خطاب  تعزيز 
اآلخر من خالل مبادرات إعالمية 

هادفة.

ــب الــســمــو  ــاحــ ــد أشـــــــار صــ ــقــ ــ ول
ــة خــــــالل إعـــــالن  ــ ــ ــدول ــ ــ رئــــيــــس ال
العام 2019 عاًما للتسامح إلى 
بناء  في  الــدولــة  مساهمة  أهمية 
مــجــتــمــعــات تــعــتــمــد الــتــســامــح 
والحوار منهًجا، خاصة وأن دولة 
عالمية  رســالــة  تحمل  ــارات  اإلمــ
ومهمة حضارية في ترسيخ هذه 
القيمة إقليمياً ودولياً، واالنفتاح 
والحوار بين الثقافات، وتؤسس 
ــاذج حــقــيــقــيــة تــعــمــل عــلــى  ــمــ ــ ن
عربًيا  التسامح  واقـــع  تحسين 

وعالمًيا.

مفاهيم وقيم

الـــتـــســـامـــح  عــــــام  أن  ــك  ــ شـ وال 
يـــمـــثـــل داعــــــمــــــاً قـــــويـــــاً لــلــقــيــم 
اإلنــســانــيــة الــحــقــوقــيــة الــتــي من 
ــا دعــــــم األمـــــــن والـــســـلـــم  ــهـ ــأنـ شـ
من  مناخ  وتوفير  المجتمعيين، 
األمــــن االجــتــمــاعــي الــقــائــم على 
قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش والــــســــالم بــيــن 
المجتمعية،  الــشــرائــح  مختلف 
كما يمثل تتويًجا للمبادئ التي 
تقوم عليها دولــة اإلمــارات التي 
كـــثـــر من  تــضــم عــلــى أراضـــيـــهـــا أ
200 جنسية، جميعهم يمثلون 
ــداً فــي خــدمــة الــوطــن،  فــريــقــاً واحــ
وهــو دلــيــل التسامح فــي الــدولــة 
وتقدير واحترام اآلخر، وفق مناخ 
القانون  قــائــم على مــبــادئ  عــام 
ذاته  العدالة؛ ما يمثل في  وقيم 
رعاية متكاملة لحقوق اإلنسان، 
ــو مـــا حـــرصـــت عــلــيــه الـــدولـــة  وهــ
مــنــذ خــطــواتــهــا األوـلـــــى عــلــى يد 
الــراحــل الشيخ زايــد  الــمــؤســس 

بن سلطان آل نهيان.

اإلمارات

وطن التسامح 
بقلم: مريم األحمدي

رئيسة لجنة البحوث والدراسات
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الخط الساخن

مشكلة نفسية.. من ملفات الخط الساخن
تم إعدادها بتصرف:

زاوية  يحررها: األستاذ جمال فيصل الطويل

إن العالقة بين اآلباء واألبناء يجب أن تكون 
مبنية على المحبة والود واالحترام والتفاهم، 
حتى ال تنشأ الفجوة بين األجيال لعدم وجود 
رابط ود أو تفاهم أو حوار هادف يهدف إلى 
ــادة الــتــواصــل بــيــن الــجــيــلــيــن. وقـــد تكون  ــ زي

العالقة متوترة ومتأزمة.

ــإن غــيــاب الـــحـــوار الـــهـــادئ الــبــنــاء  ولــذلــك فـ
والـــفـــعـــال بــيــن اآلبـــــاء واألبــــنــــاء، قـــد يجعل 
بوالديه وال يبوح لهما بأسراره  االبن ال يثق 
يأخذ معلوماته  أن  إنه يفضل  بل  الخاصة، 
مــن األصــدقــاء بــدالً مــن الــوالــديــن البعيدين 

عنه بحنانهما ورعايتهما.

الفجوة بني الآباء والأبناء، 
كيف نردمها؟

يقدمها  التي  الحب  مظاهر  إن 
ــر الــمــســكــن  ــيـ ــوفـ ــــن تـ اآلبـــــــــاء مـ
بالمدارس  والتعليم  والملبس 
عن  تغني  ال  التسلية  وألــعــاب 
وجود الوالدين الدائم مع األبناء 
من الجلوس معهم وحمايتهم 
ــاور مــعــهــم،  ــتــــشــ ــ ــتـــحـــاور وال ــالـ بـ
ــا يــجــول  ــاولــــة مـــعـــرفـــة مــ ومــــحــ
بأفكارهم ومساعدتهم في حل 
مشاكلهم الخاصة وتشجيعهم 
بــدون  إليهم  والــتــودد  والتقرب 

فرض الرأي.

ظــاهــرة  هــنــاك  أن  نعتبر  وهـــل 
مــنــتــشــرة  ـفــي الــمــجــتــمــع  هي 
وجــود فجوة بين اآلبــاء واألبناء 
بــســبــب غــيــاب الـــحـــوار الــهــادئ 

الهادف بين الطرفين؟ 
الـــصـــداقـــة األســـريـــة  إن غـــيـــاب 
يزيد الفجوة بين األبناء واألهل، 
الّصداقة  ثقافة  أن تعمم  والبد 
في البيوت بين األهل وأوالدهم، 
ومـــمـــا الشـــــك فـــيـــه أن تــربــيــة 
األبناء مسؤولية كبيرة تقع على 
عاتق األبوين، لذا يجب عليهما 

أن يــقــومــا بــإنــشــاء جــســور مع 
أبنائهما للتقارب والتناغم فيما 
استيعابهم،  يحاوال  وأن  بينهم، 
الناجحة  التربية  طــرق  وأفضل 
األهـــل  يتبعها  أن  يــجــب  الــتــي 
تكون  أبنائهم  مع  الّتعامل  في 
إنشاء صداقة قوية  عن طريق 
ــو مــــن الــثــقــة  بــيــنــهــم لــخــلــق جــ
واأللفة والتفاهم بين الطرفين، 
وغيابها  الصداقة  اختفاء  فعند 
تــصــبــح الـــعـــالقـــة بـــيـــن األبـــنـــاء 
ومتأزمة  متوترة  عالقة  واآلبـــاء 

استشاري أرسي بخدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث



لعدم وجود رابط ود أو تفاهم أو حوار. وبالتالي 
حدوث خالف وشقاق مستمر لكون لغة الحوار 
مفقودة، األمر الذي تنتج عنه فجوة كبيرة بين 

اآلباء واألبناء.
ــاد الفجوة  ــ إن  السبب فــي تــوتــر الــعــالقــة  وازدي
بــيــن األســــرة واألبـــنـــاء: عـــدم الــشــعــور بــاألمــان .. 
المصارحة  ــاء  اآلبـ الــحــوار وعـــدم تقبل  وفــقــدان 
مــع األبــنــاء مما يـــؤدي إلــى مــا يسمى اختالف 
األجيال الذي يؤدي إلى انعزال األبناء وفقدانهم 
ــان ولــجــوئــهــم إـلــى مــغــريــات الــحــيــاة بـــدون  ــ األمـ
كتراث  توجيه وإرشاد تربوي، وشعورهم بعدم ا
األهل لأمور التي تخص األبناء نتيجة التشتت 
ــذا يـــجـــب عــلــى  ــ ــعـــف الـــتـــرابـــط األســــــــري. لـ وضـ
والمساعدة  للمناقشة  الوقت  إتاحة  الوالدين 
األبناء  وإعطاء  الثقة،  ومنحهم  لهم  واالستماع 
عن  بــعــيــداً  والــمــشــاركــة  مــعــاً  للتحرك  مساحة 
النصائح واألوامر والعنف والتهديد الذي يدمر 

العالقة بين األبناء واألهل.
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الخط الساخن

 اأ�ضباب الفجوة  

عدم تفهم األب طبيعة االبن ومعرفة 	 
ماذا يريد ومحاولة االقتراب منه.

وعدم 	  غير محلها  في  الــزائــدة  القسوة 
التغاضي عن األمور البسيطة.

 االزدواجــــيــــة ـفــي الــتــربــيــة بــيــن الـــزوج 	 
والزوجة.

 عــدم تفهم الــصــفــات الــوراثــيــة لالبن 	 
وخصائص المرحلة العمرية لالبن.

 وأحـــيـــانـــاً.. فـــارق الــســن وجــهــل األب 	 
تفهم  وعــدم  السليمة  التربية  لطرق 
االحــتــيــاجــات الــعــامــة والــخــاصــة البنه 
ــدم تــفــهــمــه لــتــغــيــر الـــمـــاضـــي عن  ــ وعـ

الحاضر.
الــيــوم منشغل في 	  ــاء  اآلبـ الكثير مــن   

هــــذه الــدنــيــا مــمــا أدى إلــــى انــشــغــالــه 
عن بيته وبالتالي انشغاله عن أبنائه، 
فعند استمرارية األب على هذا النحو 
والجلوس معهم  ألبنائه  رؤيته  وعدم 
واألخذ منهم واالستماع إلى مشاكلهم 
وتــلــبــيــة حــاجــاتــهــم ورغــبــاتــهــم تحدث 
يبدأ  حيث  الفجوة،  وتكون  المشكلة 
كله.  ذلــك  يلبي  بالبحث عمن  األبناء 

وأحياناً من أصدقاء السوء.
ــي الـــتـــربـــيـــة 	   الــــتــــشــــدد  والــــقــــســــوة ـفــ

والتعامل  من قبل األب حيث توجد 
مـــجـــاالت ـفــي الــتــربــيــة تــتــطــلــب الــرفــق 
وهــنــاك  الحسنة  والــمــعــامــلــة  والــلــيــن 
الصفح  ــدم  وعـ الــحــزم  تتطلب  مثلها 
ــان األب  ــإذا كـ وإظـــهـــار الــلــيــن فــيــهــا، فــ
بين  هيبة  تحصل  حينئذ  فإنه  كذلك 
ــاء وأبــيــهــم فـــال يــســتــطــيــعــون أن  ــنـ األبـ
يبثوا إليه مشاكلهم ورغباتهم وبالتالي 
تحصل الجفوة بين الطرفين مما يولد 

أموراً ال تحمد عقباها.
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اأهمية احلوار 

إن  إدارة الحوار هي التي تحدد نجاح هذا الحوار 
مع  الئقة’’  ‘’بطريقة  التحدث  فغياب  فشله،  أو 
اآلباء هو سبب األزمة الرئيس، كما أن طريقة رد 
االبن على سؤال أبيه حول تأخره-مثالً- هي التي 

ستدير الحوار فيما بعد«.
وهذا يتطلب: إيجاد جو ديمقراطي داخل األسرة 
واحــتــرام آراء جميع األفـــراد في األســـرة. و نقاش 
مواضع الخالف في جلسات  صريحة بين الوقت 
واآلخر للوصول لحلول مرضية وإيجاد جو أسري 
مفعم بالحب والتفاهم .وتكوين صداقة حقيقية 
اآلباء  الكثير من  كثر، ألن  أ األبناء لمعرفتهم  مع 
جيداً  أبــنــاءهــم  يعرفون  أنــهــم  يظنون  واألمــهــات 
لكن في الحقيقة ال يعرفون إالّ القليل عنهم وربما 

كثر منهم. زمالؤهم في الدراسة يعرفون أ

ــاء  ــ ــّعـــال بــيــن اآلب إن غــيــاب الـــحـــوار الـــبـــّنـــاء والـــفـ
واألبناء ، يجعل االبن ال يثق في والديه وال يبوح 
إنــه يفضل أن يأخذ  ، بل  الخاصة  بــأســراره  لهما 
ــتــرنــت بــــدالً من  مــعــلــومــاتــه مــن األصـــدقـــاء  واإلن

الوالدين البعيدين عنه بحنانهما ورعايتهما.
ومـــع ضــخــامــة حــجــم هـــذه الــظــاهــرة إال أن كثيًرا 
، معتقدين  إلــى خطورتها  ينتبهوا  لــم  اآلبـــاء  مــن 
أبنائهم  أنه ليس مطلوباً منهم أي شــيء  تجاه 
ــوى تــوفــيــر الــمــســكــن والــمــلــبــس واإلنــتــرنــت  ســ
وألـــعـــاب الــتــســلــيــة والـــتـــي ربــمــا ُتــشــغــل الــفــراغ 
الوالدين و حمايتهم  ُتغني عن  لديهم ولكنها ال 
ما  معرفة  ومحاولة   ، معهم  والتشاور  بالتحاور 
يجول بأفكارهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم 

الخاصة والتقّرب والتودد إليهم.

اأ�ضاليب خاطئة يف الرتبية والتعامل مع الأبناء
على 	  تبنى  التي  والصرامة  بالشدة  التربية 

العنف والشدة والتسلط.
 العقاب االنفعالي للطفل الذي ُيِفْقُد الطفل 	 

الشعور باألمان والثقة بالنفس.
 التربية بالتدليل والتسامح الزائد.	 
 عدم مراعاة الفروق الفردية بين األبناء.	 
  الــســمــاح لــلــدخــالء بـــاالشـــتـــراك ـفــي تربية 	 

أسلوب  في  متضاربين  أشخاص  أو  األبــنــاء 
تفكيرهم وأسلوب تربيتهم.

الطفل 	  مع  التعامل  أسلوب  في  التذبذب   
اإلربـــاك للطفل ويجعله  الــذي  قد يسبب 
غير قادر على تحديد ما هو مقبول منه وما 

هو مرفوض.
 عدم العدل بين األبناء 	 
ضعف شخصية بعض اآلباء وعدم قدرتهم 	 

على إدارة حديث مع أبنائهم.
الخالفات المستمرة بين األم واألب، يجعل 	 

اآلباء ينشغلون بمشكالتهم عن أبنائهم.

غياب األب المتواصل عن المنزل، يسبب 	 
فجوة بين اآلباء واألبناء.

والتلفاز، 	  والموبايل  واإلنترنت  التكنولوجيا 
جعلت كل طرف في اتجاه بعيد عن اآلخر.

 انــعــدام أو قــلــة الــحــوار بــيــن األب وأبــنــائــه، 	 
مما يتسبب في كبر الفجوة والمسافة بين 

الطرفين.
 التنشئة الخاطئة التي خضع لها الزوجان، 	 

األوالد،  مناقشة  دون  ــرارات  قــ فــرض  وهــو 
وهو ما جعل اآلباء يفعلونه مع أبنائهم.

 التسلط والــعــنــف مــن جــانــب الــوالــديــن أو 	 
التساهل في تربيتهم وتعليمهم.

يهملون 	  ــاء  ــ اآلب الــعــمــل تجعل   ضــغــوطــات 
أبناءهم.

ــات إخـــفـــاء مــشــكــالت 	  ــهـ  تــعــمــد بــعــض األمـ
األبناء عن والدهم منعاً لتعرضهم للعنف، 
في  والرهبة  الفجوة  اتساع  يعمل على  مما 

تعامل االبن مع األب.
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عيادة الحدث

بقلم: د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي

حرمان عاطفي يدفع المراهق إلى تصرفات للتعويض عما يفتقده، وإلثبات استقالليته، يبحث عن 
مصادر بديلة فيقع ضحية للتناقضات، ويصاب بخيبات أمل في عالقاته االجتماعية.

 إنه المراهق الذي يتملكه الشعور بأنه قد بات راشداً، بينما ينظر األهل إليه على أنه مازال صغيراً. 
المراهق في سعيه نحو االستقاللية يحاول أن يشق طريقه بنفسه، دون اعتماد على اآلخرين، مستنداً 

إلى تجربة الخطأ والصواب في الحياة.

املراهـــــــق بني �ضنــــــدان 
ال�ضحنات الكامنة ومطرقــة 

الرغبــــات املكــبــوتــة

وبسبب التناقض الكائن مابين 
والرغبات  الكامنة،  الشحنات 
الـــمـــكـــبـــوتـــة، ومــــوقــــف األهـــــل، 
ــق بـــاضـــطـــراب  ــراهـ ــمـ يـــصـــاب الـ
ـفــي الــمــشــاعــر، ويــظــهــر الــصــراع 
الــداخــلــي مــن خــالل سلوكيات 
قد تكون مرفوضة من األهل أو 

المجتمع.

المراهقة مرحلة حساسة جداً، 
ــل تــفــهــمــهــا  ــ ــ تــتــطــلــب مــــن األهـ
الجسدية  الــتــغــيــرات  ومــعــرفــة 
الــنــفــســيــة على  وانــعــكــاســاتــهــا 
ــلـــب مــنــهــم  ــطـ ــتـ الـــــمـــــراهـــــق، وتـ
ـــلــي بـــالـــصـــبـــر، ومـــراقـــبـــة  ــحـ ــتـ الـ
أم  كــان ذكـــراً  المراهق ـ ســواء أ
أنــثــى ـ بــعــيــن بــصــيــرة والــبــقــاء 
 Stand« االنـــتـــظـــار  بــوضــعــيــة 
العون  لتقديم  والــتــأهــب   »By

حــيــن الــطــلــب، أو حــيــن تفرض 

الضرورة.

وبــمــا أنــنــا كــبــالــغــيــن قـــد مــررنــا 

بهذه المرحلة فإننا نعيها تماماً، 

أنــهــا مــرحــلــة حساسة،  ــدرك  ــ ون

يكون ضحية  قد  المراهق  وأن 

ــتــــه، وإهـــــمـــــال األهــــــل،  ــقــ ــراهــ مــ

وسيطرة نزعاته ورغباته.

تــعــتــبــر  األهـــــــل  نـــصـــائـــح  وألن 

غــيــر مــقــبــولــة بــشــكــل عـــام من 

ــإن أفــضــل  ــ ــراهــــق، لـــهـــذا فـ ــمــ ــ ال

ــاعــــدة يــمــكــنــنــا تــقــديــمــهــا  مــــســ

للمراهق، المساعدة المدروسة 

تمعّنا  مــا  وإذا  الــمــبــاشــرة،  غير 

ــي طـــــرق تـــعـــامـــل األهــــــل مــع  فــ

المراهق، فإننا نجد أن البعض 

يتركون المراهق من دون إبداء 

أيـــة مــالحــظــة، أو تــوجــيــهــه نحو 

الصواب.

والـــبـــعـــض اآلخـــــر يــبــالــغــون في 

ــة الـــمـــراهـــق  ــ ــاطـ ــ الـــحـــمـــايـــة وإحـ

بحاجز حديدي، بينما هناك من 

يــتــصــرف بــحــكــمــة انــطــالقــاً من 

تفهم طبيعة المراهقة كمرحلة 

حساسة.

تــكــون  يــمــكــن أن  الــمــراهــقــة ال 

الطفولة، فهي  َسلَِسة كمرحلة 

وتنتابها  لالضطرابات  تتعرض 

ــفــــرح والــــحــــزن،  ــ ــتــــرات مــــن ال فــ

والــخــمــول. وبسبب  والــنــشــاط 

التقلبات والتغيرات السلوكية، 

عن  الناجمة  المواقف  وتأرجح 

ــأزق مع  ــوع الــمــراهــق ـفـي مــ وقــ

الــعــالــم مــن حوله،  نفسه ومــع 
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لـــكـــونـــه يـــتـــعـــرض لــمــشــكــالت 

ــلـــول  الـــحـ يـــجـــد  أن  دون  ــن  ــ مـ

المناسبة، وألن لديه العديد من 

الـــتـــســـاؤالت مـــن دون إجــابــات 

ــإن مــجــابــهــة  ــ ــذا فــ ــهــ ــ شـــافـــيـــة، ل

المراهق تفترض التقيد ببعض 

الــشــروط، إذ إن مــواقــف األهــل 

العنيفة قد تحرق األخضر قبل 

اليابس.

مــن يــراقــب الــمــراهــق عــن بعد 

ــه يــحــّبــذ  ــ بــعــيــن بــصــيــرة يــجــد أن

الــــوحــــدة، ويــكــثــر مـــن الــحــديــث 

له  الـــذي يسمح  الــهــاتــف،  على 

بالتقارب مع اآلخر رغم الفاصل 

ــاـنــي بـــيـــنـــهـــمـــا، فـــالـــصـــوت  ــكـ ــمـ الـ

الـــرخـــيـــم، والــكــلــمــات الــمــنــتــقــاة 

تخترق  ما  سرعان  والهمسات 

األذن لتصل إلى شغاف القلب. 

لهذا يبدو الهاتف وسيلة ناجحة 

سيطرة  مــن  للهروب  للمراهق 

األهــل من دون مغادرة  وقيود 

المنزل.

جداً،  مرحلة حساسة  المراهقة 

الــواعــيــة،  األهـــل  رقــابــة  تتطلب 

فـــالـــمـــراهـــق لـــه حـــقـــوق وعــلــيــه 

واجبات، وألنه ال يمكنه الوصول 

نحو الضفة األخرى اآلمنة، وألن 

كثيرة  ومطباتها  قاسية،  الحياة 

اإلمــســاك  علينا  لــهــذا  وكــبــيــرة، 

بــيــده واالنـــطـــالق مــعــه نــحــو غــٍد 

أجمل.
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إعداد: سارة صالح جاسم حمادة 
مسؤولة البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

معلومات عامة

متحف املراأة

يعرضها  التي  التوثيقية  والمادة 
الحقيقي  الــــدور  تــبــرز  الــمــتــحــف 
للمرأة في كافة المجاالت ونسعى 
ألن تكون خدمة معرفية أصيلة 
كافية للتدليل على مكانة المرأة 
بفضل  إنـــجـــازاتـــهـــا  و  اإلمـــاراتـــيـــة 
مـــا تــجــده مـــن دعــــم و مــســانــدة 
يمكن  مــجــتــمــعــيــة،  و  حــكــومــيــة 
مــعــرفــيــة  مـــرجـــعـــيـــة  تـــمـــثـــل  أن 
ــيـــة الــمــعــنــيــة  لــلــمــنــظــمــات الـــدولـ
بقضايا المرأة و حقوقها و دورها 

المجتمعي.

ويـــســـعـــى الــمــتــحــف لــلــتــواصــل 
المنظمات  و  الــمــؤســســات  مــع 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة 
ــنـــون و قــضــايــا  ــفـ الـ و  بــالــثــقــافــة 
نـــوجـــد  ان  حـــريـــصـــيـــن  الــــــمــــــرأة، 
ــذه الـــمـــؤســـســـات  ــهــ ــ مـــرجـــعـــيـــه ل
الــمــرأة  أنــجــزتــه  مــا  للتعرف على 
ــي ذات  ــة اإلمــــــــــارات، وـفــ ــ ــ فــــي دول
اإلمــارات  للمرأة في  نتيح  الوقت 
ــل مــــع الـــمـــؤســـســـات و  ــواصـ ــتـ الـ
ــة الــمــعــنــيــة  ــيـ ــدولـ الــمــنــظــمــات الـ
إثــراء  الــخــبــرات معها، و  لــتــبــادل 
أشكال العطاء الثقافي و اإلنساني 

للمراة اإلماراتية.

متحف المرأة في بيت 
البنات

بــنــي الــمــتــحــف ـفـي مــوقــع منزل 
قــديــم يــســمــى  )  بــيــت الــبــنــات (  
في  التسمية  هــذه  عليه  أطلقت 
 )1٩٦0  –  1٩٤0 قــديــم  )   زمـــن 
مــن أهـــل الــحــي، كـــون الــنــســاء    
فجاء  يتزوجن،  لــم  سكّنه  الــالتــي 
الـــمـــســـمـــى مـــتـــســـقـــاً مــــع فــكــرة 

المشروع

يــقــع مــتــحــف الـــمـــرأة فــي منطقة 
ســوق الــذهــب بــديــرة الـــذي كان 
ــاً يــســمــى ســـكـــة الــخــيــل،  ــمـ ــديـ قـ
محتفظاً  الــذهــب  ســـوق  والزال 
من  هو  بل  االقتصادية  بمكانته 

كثر األماكن حيوية. أ

مؤسس متحف المرأة

أنـــشـــأتـــه دكــــتــــورة رفـــيـــعـــة عــبــيــد 
غـــبـــاش عــلــى نــفــقــتــهــا الــخــاصــة، 
ــلــعــمــل واإلشــــــــراف  وتـــفـــرغـــت ل
ــل تــفــاصــيــلــه، وصــمــمــت  عــلــى كـ
ــاده  ــمــ ــ ــبـــت ال ــتـ ــه وكـ ــ ــــل ركــــــن بـ كـ
الــعــلــمــيــه، مــســتــعــيــنــه بـــدعـــم ال 
ــن اصــــدقــــاء وزمـــــالء  ــدود مــ ــحــ مــ
النوع  لــهــذا  محبين  ومتطوعين 

مــتــحــف الـــمـــرأة هــو مركز 
ثـــقـــاـفــي تـــوثـــيـــقـــي، يــهــتــمُّ 
بتاريخ المرأة في اإلمارات، 
وحاضرها، وكل ما يتعلق 
بجوانب حياتها من  فكر، 
وآداب،  وفــنــون،  وثــقــافــة، 
وتـــــــراث، وتــــاريــــخ، ونــمــط 

وطقوٍس حياتها اليومية.
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مــن الــمــشــاريــع،  وهــذا المتحف متحف املراأة
يستهدف  مــســبــوق،  غــيــر  جــهــد 
ربـــط مــاضــي الــنــســاء الــعــربــيــات 
ـفــي هــــذه الــمــنــطــقــة مـــن الــعــالــم، 
بــالــواقــع الــــذي يــشــهــد اهــتــمــامــاً 
البشرية،  التنمية  بخطط  خاصاً 
بعامة، ويولي النساء جانباً كبيراً 

من هذا االهتمام.

وجــــــــــاء ذلــــــــك احــــــتــــــفــــــاالً بـــيـــوم 
ــرأة الــعــالــمــي لــلــعــام 2011   ــمـ الـ
ــاُر  ــ ـــ ــيــ ــتــ اخــ وقــــــــع  مـــــــــــــارس(،   8(
على  الــنــســـــــــــاء”  منظمة”عطـــاُء 
أنحاء  جميع  من  شخصيه  مائة 
يستحققن  أنـــهـــنَّ  رأت  الــعــالــم، 
عطاًء(  األعظم  )النساء  يكنَّ  أن 
لذلك العام، واحدة منهن  كانت 
الــدكــتــورة رفيعة عبيد  األســتــاذة 
غباش، الرئيس السابق لجامعة 
واحدة  بالبحرين،  العربي  الخليج 
في  الناشطين  المائة  هــؤالء  مــن 
والمشهود  الــمــجــاالت،  مختلف 
في  الفعال  الــخــالق  بالتأثير  لهن 
محيطهن، تكريماً لمسيرة حافلة 
بالجهود التي نجحت في تحقيق 
تغير ملموس في مجتمعهن، وفي 

وضع المرأة على نحو خاص.
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ثقف نفسك

6 ن�ضائح لق�ضاء اإجازة مثالية
1.السر في البداية

ابدأ يومك بنشاط، وال تعتبر اإلجازة مبرراً لتأجيل عمل اليوم إلى الغد، بل أنجز كل ما يتوجب عليك 
االنتهاء منه لتقضي وقتك في ما تحب، كما أن السر في اإلجازة المثالية يكمن في استغاللها بذكاء من 

البداية، واالستمتاع بأدق تفاصيلها وأجملها.

2. مارس هواياتك وتعلم مهارات جديدة

عليك بممارسة هواياتك بشكل كبير خالل اإلجازة، والعمل على تنميتها، حتى تتشبع منها، فتشعر 
أنك قضيت اإلجــازة التي تستحق، تعلم مهارات جديدة ومفيدة خالل اإلجــازة، فهي الوقت األمثل 

لذلك، وتعتبر مجاالً لالستفادة ال لتبديد الوقت في ما ال يفيد.

3. استرح وشارك

رغم أن الصيف فرصة عظيمة لالستجمام، لكنه يعد ناقصاً دون استغالل الفراغ بما ينفعك؛ لذا خذ 
حقك من الراحة، ولكن ُينصح في موازاة ذلك المشاركة في األنشطة والبرامج والمعسكرات السنوية، 

التي تقيمها الهيئات والمؤسسات في مختلف أنحاء البالد.

4. اجعلها فرصة ذهبية للعالقات

اعتبر اإلجازة الصيفية فرصة ذهبية لتقوية العالقة مع األهل واألصدقاء، وتسجيل لحظات ال ُتنسى 
من المتعة والفرح، تعرف إلى أشخاص جدد، وشكل صداقات وعالقات جديدة.

5.ابتسم واحلم وجرب

ال تسمح ألي منغصات بتعطيلك عن االستمتاع واستغالل اإلجازة، عليك أن تبتسم وتجرب أشياء 
جديدة، احلم كثيراً في اإلجازة، وفكر في كل االحتماالت الواسعة في الحياة، والمستقبل األجمل والطرق 

األفضل.

6. اقرأ واستكشف

اقرأ كتباً بعيداً عن الطابع الدراسي، واستكشف ما حولك، حتى وإن لم تكن طفالً، اعتبر أن الحياة 
فرصة دائمة لالستكشاف، وابحث عن المتعة الساحرة في القراءة والفضول.
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مع  شقيق  وال  صــديــق،  مــع  صــديــق  أصــبــح  مــا  التسامح  »لـــوال 
شقيق، فالتسامح ميزة«-  المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »رحمه الله«


