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الفـجــوة بين
اآلباء واألبناء،
كيف نردمها؟

كيف أصنع السعادة مع أبنائي؟
ضاحي خلفان:

متوسط الوقت الذي يقضيه اآلباء مع األبناء ال يتجاوز نصف الساعة يومي ًا

Teach your children forgiveness

ّ
علم ابنك التسامح

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

تعزيز العالقة بين األبناء واآلباء مسؤولية تقع على عاتق الوالدين ،فكلما كان الوالدان قري َب ْين

من أبنائهما وخاصة في فترة مابين السابعة إلى الخامسة عشرة تفهم ذلك في التعرف على
احتياجاتهم ورعايتهم وبناء شخصياتهم والتعرف على مهاراتهم ومشاعرهم.
مسؤولية تربية األبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة أصبحت أ كثر تعقيدا ً عما مضى من زمن
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 أيضا ً جانبا ً

سلبيا ً ممثال ً 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
 7دقائق ،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.
التربية عمل شــاق وجـهــد يحتاج إ ـلـى وق ــت ،وه ــذا الــوقــت يجب أن نستقطعه نحن اآلبــاء
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 خصوصا ً فجوات األجيال التي يتغنَّي بها األبناء
ألنهم دائما ً 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
من االقتراب أ كثر من أبنائنا لبناء جسور من التواصل المباشر بيننا تعتمد على الحب والحوار
اإليجابي واالهتمام وإظهار المشاعر التي يحتاجها األبناء لتحقيق التوازن الصحيح في تكوين
شخصيتهم االجتماعية والنفسية ،وأخيرا ً التربية مرة ولكن ثمارها حلوة..
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بحضــور معالــي حصــة بنــت عيســى بوحميد

«توعية ورعاية األحداث» تشــارك بجلسة
عصــف ذهني لالرتقــاء بالعمل التنموي
شاركت جمعية توعية ورعاية األحــداث ،بجلسة العصف الذهني “مختبر ابتكار جمعيات
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
على الصعيد المجتمعي ،والتي جاءت على شكل مخرجات لجلسة العصف الذهني التي
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
ت ـم ـه ـيــديــة ق ــدم ــت خــال ـهــا
ح ـصــة ت ـه ـلــك وك ـي ــل وزارة
تنمية المجتمع المساعد
لقطاع التنمية االجتماعية
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الرئيس التنفيذي لالبتكار،
عــرض ـا ً للتعريف بالمختبر
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاور ال ـ ـتـ ــي س ـي ـتــم
م ـنــاق ـش ـت ـهــا ،ق ـبــل أن تـبــدأ
الـجـلـســة الــرئـيـسـيــة سعيا ً
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الستخالص أبرز المبادرات
واألن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن ث ــم
اعـتـمــادهــا وتعميمها على
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ـفــي م ـخ ـت ـبــر
االبتكار.

وقـ ــالـ ــت حـ ـص ــة تــهــل ــك إن
ال ـم ـحــاور األر ب ـع ــة للمختبر
هي« :دور القطاع األهلي في
تكوين األسرة وتماسكها»،
و«دور ال ـق ـطــاع األه ـ ـلـي في
الـ ـت ــأهـ ـي ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي»،
و«ت ـ ـ ـف ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
المشترك بين مؤسسات
ال ـق ـطــاع الـ ـث ــال ــث» ،و«دور
ال ـق ـطــاع األهـ ـ ـلـي ـفـي تـعــزيــز
العمل التطوعي» ،مشيرة
إلى أن هذه المحاور تجسد
أع ـمــدة ب ـنــاء صلبة للعمل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـتـ ـش ــارك ــي
الـ ـ ـم ـ ــرتـ ـ ـك ـ ــز إ ـلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــاس
التماسك األسري والتالحم
ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،بـ ـم ــا يـحـقــق
الــرؤ يــة التنموية الطموحة
ل ـ ــدول ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــاراتُ ،قـ ــدم ـ ـا ً
ن ـحــو م ـس ـت ـهــدفــات مـئــو يــة
اإلمـ ــارات  2071بــأن تكون

الــدولــة األف ـضــل ـفـي العالم
واألكثر سعادة ورفاهية.
وأدار الــدكـتــور محمد مــراد
عبدهللا ،من جمعية توعية
ورعـ ــايـ ــة األحـ ـ ـ ــداث ،جلسة
«دور الــقــط ــاع األهـ ـلــي في
الـ ـت ــأهـ ـي ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي»،
وشـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا إدارة
الحماية االجتماعية بــوزارة
تنمية المجتمع ،وجمعية
م ــع األمـ ـ ــل ،وم ــرك ــز إرادة،
والـمــركــز الوطني للتأهيل،
وجمعية اإلمارات لإلنترنت
اآلمن.
أهداف توعوية
وتـ ـه ــدف م ـن ـصــة الـجـمـعـيــة
إ ـلـى توعية أف ــراد المجتمع
بــال ـخــدمــات الــت ــي تـقــدمـهــا

الـ ـ ـ ــوزارة ل ـل ـج ـم ـع ـيــات ذات
النفع العام بطرق مبتكرة،
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ق ـ ـنـ ــاة ل ـل ـت ــواص ــل
الـ ـمـ ـب ــاش ــر بـ ـي ــن ال ـج ـم ـع ـيــة
وأفراد المجتمع.
وت ـ ـعـ ــد ج ـم ـع ـيــة اإلمـ ـ ـ ــارات
للطبيعة إحدى الجمعيات
ال ـتــي تـعـمــل ع ـ ـلـى تحقيق
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن األهـ ـ ـ ــداف
منها :تعزيز وسائل حماية
الـ ـ ـك ـ ــائـ ـ ـن ـ ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــة ذات
األول ــو ي ــة ،والـفـصــائــل التي
تعيش ـفـي منطقة الخليج
الـ ـع ــر ـبـي ،إ ـلــى ج ــان ــب وضــع
خــط ــط واض ـ ـحـ ــة وواقــعــي ــة
لــلــحــف ــاظ عـ ـ ـلـى ال ـف ـصــائــل
ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـخ ــاص
والمساعدة على تطبيقها.
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اســتهدفت بهــا الموظفيــن غيــر الناطقيــن بالعربية

توعية ورعاية األحداث وتعاونية االتحاد
تنظمان محاضرة «تربيــة األبناء بحب»
نظمت جمعية توعية ورعاية األحــداث وتعاونية االتحاد ،بالتعاون مع القيادة العامة
لشرطة دبي ،محاضرة بعنوان «تربية األبناء بحب» استهدفت بها الموظفين غير الناطقين
بالعربية.
وتـ ـ ــأ ـتـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـحـ ــاضـ ــرة
بالتزامن مع عام التسامح،
وض ـ ـمـ ــن ح ـم ـل ــة « كـ ــن مــع
أب ـ ـنـ ــائـ ــك ..يـ ـك ــون ــوا م ـعــك»
ومبادرة «الــروح اإليجابية»،
وأل ـقــى الـمـحــاضــرة كــل مــن:
ال ـع ـق ـيــد عــب ــدهللا ال ـخ ـيــاط،
مــديــر مــركــز ح ـمــايــة الــدو ـلـي
ـفـي شــرطــة د ـبــي ،واألسـ ـت ــاذة
ســارة صالح حمادة ،رئيسة
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ق ـســم ال ـب ــرام ــج واألن ـش ـطــة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــد ع ـ ـبـ ــدهللا
الخياط ،إن تعرض األبناء إلى
كثير من المغريات تدفعهم
لـ ـط ــري ــق االن ـ ـ ـحـ ـ ــراف س ـ ــواء
مـ ــن وسـ ــائـ ــل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
أو أصـ ــدقـ ــاء ال ـ ـسـ ــوء ،مـبـيـ ًنــا
ض ـ ــرورة مـتــابـعــة اآلب ـ ــاء لهم
وإرشـ ــادهـ ــم وتــوعـيـتـهــم إ ـلـى
الـ ـط ــرق الـصـحـيـحــة وشـغــل
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أوق ـ ـ ــات ف ــراغـ ـه ــم ب ــاألش ـي ــاء
المفيدة والنافعة ،وأن غرس
األهـ ـ ــداف وال ـق ـيــم الـســامـيــة
فيهم تمنعهم مــن االنـجــرار
نحو الضاللة.
ودع ـ ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة سـ ـ ــارة
ح ـمــادة ،إ ـلـى ض ــرورة اهتمام
اآلب ـ ـ ـ ــاء ب ـن ـف ـس ـي ــة األط ـ ـفـ ــال
منذ مرحلة الطفولة كونها

أه ـ ـ ــم الـ ـ ـم ـ ــراح ـ ــل الــعــم ــري ــة
ال ـت ــي تـتـشـكــل ف ـي ـهــا الـقـيــم
واالتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات وال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ،
وتشكل صورته الذهنية تجاه
األشـ ـي ــاء ـفـي عـقـلــه الــاوعــي
والتي تمتد وتستمر معه إلى
المراحل العمرية المختلفة.
مشير ًة إلى أن العادات التي
تـكـتـســب ـفـي ال ـص ـغــر تبقى
م ـتــازمــة م ـعــه ح ـتــى الـكـبــر،

وقد تظهر بأشكال مختلفة
كوسواس قهري ،أو ا كتئاب.
ومـ ــن ج ــانــب ــه ،أ كـ ــد شعيب
الحمادي مدير التسويق في
ت ـعــاون ـيــة االتـ ـح ــاد أن ورش ــة
الـ ـعـ ـم ــل تـ ــأ ـتــي تـ ــزام ـ ـ ًنـ ــا مــع
عـ ــام ال ـت ـســامــح ـفـي تــوعــو يــة
ال ـعــام ـل ـيــن غ ـي ــر ال ـنــاط ـق ـيــن
ب ــالـ ـع ــر بـ ـي ــة ب ـك ـي ـف ـيــة تــر ب ـيــة

أب ـنــائ ـهــم ب ـطــري ـقــة صحيحة
حا
تجنبهم االن ـحــراف ،موض ً
أن التعاونية دعمت حملة
“ك ــن م ــع أب ـنــائــك” بــاإلعــان
عنها في جميع فروع تعاونية
االتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ــن خ ـ ــال جـمـيــع
م ـن ــاف ــذ ال ـب ـي ــع وش ــاش ــات ـه ــا،
وك ــذل ــك اإلع ـ ــان عـنـهــا على
األك ـ ـيـ ــاس «ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة”
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة.
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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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وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــم
األحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدي الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـش ـ ــارة
الـحـقــوقـيــة وعـضــوة مجلس
إدارة الــجــمــعــي ــة أن ن ـشــر
ثقافة التطوع في مؤسسات
الــمــجــتــم ــع ال ـ ـمـ ــد ـنــي وبــي ــن
أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ي ـعــد اهــم
واجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات رواد ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــوا تـ ـج ــار بـ ـه ــم
الشخصية التطوعية التي
أسـهـمــت بشكل إ يـجــا ـبـي في
ب ـنــاء شخصياتهم واالرت ـقــاء
بمعرفتهم أوال ً ومن ثم بناء

أوطانهم ونهضة مجتمعاتهم
ل ـي ـكــونــوا قـ ــدوة لــأج ـيــال في
الــتــط ــوع ـفـي ك ــل ال ـم ـجــاالت
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة م ــيـــان شــريــف
تـ ـ ـج ـ ــر ب ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
لـ ـلـ ـتـ ـط ــوع ال ـ ـم ـ ـعـ ــر ـ ـفـي الـ ـت ــي
تـقــدم فيها شــرطــة أبــو ظبي
أس ـمــى أش ـكــال ال ـت ـطــوع في
ال ـم ـجــال ال ـف ـكــري والـثـقــا ـفـي،
م ـ ــؤك ـ ــدة أن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـط ــوع

يـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـص ـ ــدرا ً ح ـق ـي ـق ـي ـا ً
ل ـس ـعــادة ال ـفــرد والمجتمع.
واس ـت ـعــرضــت سـ ــارة صــالــح
مــن جمعية رعــايــة االحــداث
تجربتها في العمل بالجمعية
وتـ ـ ـج ـ ــر بـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع ـ ـيـ ــة
وال ـت ـحــديــات ال ـتــي واجـهـتـهــا
حـ ـي ــث دعـ ـ ــت ال ـم ـش ــارك ـي ــن
إلـ ــى خ ـ ــوض ه ـ ــذه ال ـت ـجــر بــة
اإلنسانية المليئة بالشغف
واإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاز رغـ ـ ــم م ـ ــا ي ـح ـيــط
بـ ـه ــا مـ ــن تـ ـح ــدي ــات عـمـلـيــة
واجتماعية .
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مواطنة تتقن اللغة الكورية بطالقة

�ســارة الأحمدي:
«�أطمح �إىل بناء ج�رس ثقايف عربي كوري»
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.
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ً
بداية عن نفسك؟
عرفينا
أن ـ ــا سـ ـ ــارة عــ ـلـي األح ـ ـمـ ــدي،
حــاص ـلــة ع ـ ـلـى ب ـكــالــوريــوس
العلوم تخصص علم نفس
والـ ـخ ــدم ــات اإلن ـســان ـيــة من
جامعة زايد ،نشأت في عائلة
متميزة للغاية تهتم بالعلم
وال ـم ـعــرفــة وع ـش ــق الــوطــن
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع .ت ـع ـل ـمــت مــع
أولى خطواتي في الحياة ،قيم
م ـج ـت ـم ـعــي ورعـ ــايـ ــة ح ـقــوق
اإلنــس ــان وااللـ ـت ــزام بتعاليم
الـ ــديـ ــن ال ـح ـن ـي ــف ،وأدركـ ـ ــت
أهمية اإلخ ــاص ـفـي العمل
وتحصيل العلم ،وال أرضــى
ل ـ ـ ـبـ ـ ــادي الـ ـحـ ـبـ ـيـ ـب ــة سـ ــوى
الـمــرا كــز األو ـلــى ،وألن ـنــا وطن
الـتـســامــح والـخـيــر واأليـ ــادي
الــبــيــض ــاء وال ـ ـتـ ــي تــرس ـخــت
ـفـي وجـ ــدان كــل مــن ينتمي
ويخلص لهذا الوطن على يد

الوالد المؤسس المغفور له
بــإذن هللا -الشيخ زا يــد بنس ـل ـطــان آل ن ـه ـيــان» طيب
هللا ث ــراه» وســار على نهجه
ومبادئه قادتنا العظام من
بعده لتكون اإلم ــارات دولة
وقيمة ورمزا ً بين سائر دول
العالم.
كـــيـــف ت ــع ــل ــم ــت الــلــغــة
الـــكـــوريـــة ومـــــا أس ــب ــاب
اهتمامك بتعلمها؟
نظ ًرا لما تعلمته من قادتي
وعائلتي ومجتمعي أصبح
لدي اهتمام لمواصلة رسالة
م ـج ـت ـمــع ودول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
ال ـعــر ب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة بــالــدعــم
والمعاونة ســواء محل ًيا من
خــال الـمـبــادرات واألنشطة
التطوعية أو في الخارج من

خــال تعلم لغات وثقافات
مـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــات مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة
وبعيده عن ثقافتنا العربية
اإلصــيــل ــة .إض ــاف ــة إ ـلــى أنـنــي
أعــش ــق ال ـت ـح ــدي وال ـتــأ ك ـيــد
ع ـ ـلـى أن ك ـل ـمــة وم ـف ـه ــوم «
ال ـم ـس ـت ـح ـيــل» ال وج ـ ــود لها
عندي وأن اإلنسان قادر على
أن يقوم بأي عمل مهما كان
طــال ـمــا اج ـت ـهــد وأخـ ـل ــص في
عمله .من هنا بدأت في تعلم
وإت ـقــان اللغة الـكــوريــة مثل
المتحدثين بها منذ المرحلة
ال ـ ـثـ ــانـ ــو يـ ــة ،ف ـ ـقـ ــط كـ ـ ــان وال
ي ــزال لــدي اهـتـمــام بالثقافة
ال ـكــوريــة والــرغ ـبــة الـشــديــدة
ـفـي تعلم هــذه اللغة بشكل
متكامل ،ومــن ثــم شاركت
ـفـي ج ـم ـيــع أن ـش ـطــة ال ـمــركــز
الثقافي الكوري في أبوظبي،
وهــن ــاك بـ ــدأت تـعـلــم اللغه
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الـ ـك ــوري ــه ،وهـ ــو م ــا حــرصــت
عليه حتى بعد االنضمام إلى
جامعة زايد ،ثم حصلت على
شهادة تعلم اللغة الكورية
مــن معهد الملك سيغونغ
في المركز الثقافي الكوري في
أبــوظ ـبــي ،والـ ــذي مــن خالله
قمت بالمشاركة في عدد من
ال ـف ـعــال ـيــات الـمـشـتــركــة مع
جامعة سيئول الـكــوريــة في
إطار برنامج للتبادل الثقافي،
ح ـيــث ش ــارك ــت ـفـي ال ـعــديــد
م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ــدراس ـ ـيـ ــة
وال ـث ـقــاف ـيــة الـ ـك ــوري ــة ،منها
دورة حول العدالة الجنائية
وأخرى حول وسائل اإلعالم
والثقافة الشعبية في كوريا،
بــاإلضــافــة إ ـلـى دورة دراسـيــة
ح ـ ـ ـ ــول األدب وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
ال ـكــوريــة ،كـمــا حصلت على
ش ـ ـهـ ــادة ت ـق ــدي ــر ل ـل ـم ـشــاركــة
ـفـي مهرجان الـمــدن الكورية
ـفـي جــام ـعــة زا ي ـ ــد ،بــاإلضــافــة
إ ـلـى الـعــديــد مــن الفعاليات
ال ــري ــاض ـي ــة الـ ـك ــوري ــة ،س ــواء
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المتعلقة برياضة التايكوندوا
أو المشي لمسافات طويلة.
مــا هــي الــتــحــديــات التي
واجهتك في رحلة تعلم
اللغة؟
لـ ـي ــس ه ـ ـنـ ــاك ت ـ ـحـ ــديـ ــات أو
عــوائــق أم ــام رغ ـبــه اإلن ـســان
في تحقيق الحلم ،وهو تعلم
ال ـ ـل ـ ـغـ ــات ون ـ ـقـ ــل الـ ـخـ ـب ــرات
والثقافات المختلفة ،ولهذا
حـ ــرصـ ــت عـ ـ ـلـى الــتــعــل ــم ـفـي
ظــل الــدعــم الــا مـحــدود من
عــائ ـل ـت ـنــي وخـ ــاصـ ــة وال ــدتــي
المستشارة الحقوقية مريم
األحـمــدي التي ساهمت في
ت ـكــو يــن شـخـصـيـتــي وحـبــي
للعلم وتـحـصـيــل الـمـعــارف
بــاسـتـمــرار ،ولـهــذا مـهــدت لي
الـ ـط ــري ــق ودعــمــتــن ــي حـتــى
أصـ ـبـ ـح ــت اآلن أت ــقـــن ه ــذه
ال ـل ـغــة وك ــذل ــك اإلن ـج ـل ـيــزيــة
بطالقة وبشكل كامل ،مثل
تماما.
المتحدثين بها
ً
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حــــدثــــيــــنــــا عــــــن روابــــــــط
وعــاقــات الــصــداقــة مع
المجتمع الكوري؟
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ش ـ ـ ـ ــك ن ـ ـ ـتـ ـ ــج ع ــن
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة تـ ـعـ ـل ــم الــلــغ ــة
ال ـم ـشــاركــة ـفـي ال ـعــديــد من
الـفـعــالـيــات ال ـتــي نـتــج عنها
روابــط وصــداقــات عديدة في
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــكـــوري لـتـكــون
بــمــث ــاب ــة امـ ـ ـت ـ ــداد لـمـجـتـمــع
وش ـ ـ ـبـ ـ ــاب اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـيــن
ال ـكــوري ـيــن ،ك ـمــا استضفت
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددا ً م ـ ـ ــن ال ـ ـصـ ــدي ـ ـقـ ــات
الكوريات في منزلي ،للتعرف
ع ـ ـ ـلــى طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع
اإلم ــارا ـتـي وعــاداتــه وتقاليده
مما ساهم في دعم الصورة
اإليجابية للدولة ومسيرتها
الـ ــراه ـ ـنـ ــة لـ ـ ــدى ال ـم ـج ـت ـمــع
الـ ـ ـك ـ ــوري ،وه ـ ــو مـ ــا نـجـحــت
فيه بدليل تعدد الصداقات
والرغبة الشديدة من جانب
الـكــوريـيــن ـفـي ال ـت ـعــرف على

اإلم ـ ـ ــارات ك ــدول ــة ومـجـتـمــع
وثقافة بشكل عام.
هل كانت لديك مبادرات
تطوعية تم تفعيلها مع
الكوريين ؟
ضـمــن فـعــالـيــات ع ــام الخير
تطوعا في
قمت بالمشاركة
ً
تعليم العديد من الكوريين
الــلــغ ــة اإلنــجــلــي ــزي ــة بـشـكــل
متكامل في مركز تعليمي في
مدينة بوسان الكورية ،ولقد
وج ــدت ـه ــم ـفـي أحـ ـي ــان كـثـيــرة
أث ـ ـنـ ــاء تـ ــدريـ ــس الــلــغ ــة لـهــم
يـســألــونـنــي بــإع ـجــاب شديد
عن أسلوبي بالحديث باللغة
الكورية ،وعن بالدي وديني
وأمتي ،مما جعلني في قمة
السعادة.
ك ــي ــف ســتــعــمــلــيــن عــلــى
تــوظــيــف الــلــغــة الــكــوريــة
فــي مستقبلك المهني
القادم؟
أحب أن أشير إلى أمر مهم،
وه ــو أن تعلم الـلـغــة يعني
االنفتاح على ثقافات مجتمع
متكامل بكل مفرداتها ،ومن
ثم لدى رغبه في حصد هذه
ال ـث ـق ــاف ــة ودراس ـ ـت ـ ـهـ ــا ون ـقــل
الخبرات والتجارب اإليجابية
بــه ــا ل ـل ـث ـقــافــة الـ ـع ــر بـ ـي ــة.أي
ارغ ـ ــب ـفـي أن أ ك ـ ــون جـســرا
ثقافيا ً عربيا ً كورياً ،وهو أمر
أحلم به بكل تأكيد ،ويمكن
أن يــك ــون ب ـم ـثــابــة م ـشــروع
ثقافي مستقبلي ،كذلك تعلم

ونـ ـق ــل ك ــل ج ــدي ــد وم ـت ـطــور
ـفـي مـجــال الـعـلــوم اإلنسانية
وع ـلــم ال ـن ـفــس وغـيــرهــا،بـمــا
يــدعــم ال ـت ـجــارب وال ـخ ـبــرات
العربية في هذا الشأن.
مــــــــا هــــــــي خــــطــــواتــــك
وطموحاتك القادمة؟
العمل على مواصلة طريق
الـعـلــم ونـقــل ت ـجــارب العالم
لثقافتنا وأمتنا العربية ،ونقل
ث ـقــاف ـت ـنــا الــع ــر بــي ــة األص ـي ـلــة
إ ـلـى الـعــالــم ،ليعلم الـكــل أننا
نمتلك ثقافة قــو يــة راسـخــة،

ومن ثم رد الجميل إلى قادتي
وعائلتي ووطني ومجتمعي،
فـ ـل ــوال مـ ــا ت ـع ـل ـم ـتــه ونــش ــأت
عليه من قيم وتقاليد تمثلت
ـفـي ال ـت ـســامــح وقـ ـب ــول اآلخ ــر
واإلخـ ــاء مــا كنت قــد سلكت
طـ ــري ـ ـقـ ــي ال ـ ـ ــراه ـ ـ ــن ،وال ـ ـ ــذى
أسعى من خالله ألكون مثاال ً
للمرأة اإلماراتية القادرة على
تـحـقـيــق الـمـسـتـحـيــل ـفـي كل
المجاالت.
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مجالس التوعية

“ال�شـرطـة املجتمعية” يف �أبوظبي بالتعــاون
مع جمعية توعية ورعاية الأحداث تنظم جملـ�س

“مدار�ســنا �إيجـابية ”
نـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــت إدارة الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ـ ـق ـ ـطـ ــاع أمـ ــن
ال ـم ـج ـت ـمــع بـ ـش ــرط ــة أب ــوظ ـب ــي
بالتنسيق مــع مكتب شــؤون
المجالس بــديــوان و ـلـي العهد،
مجلسا ً مشتركا ً بالتعاون مع
جمعية توعية ورعاية األحداث
بـعـنــوان «مــدارس ـنــا إ يـجــابـيــة»؛
بهدف تربية األبناء وتشجيعهم
على التحصيل العلمي ،وكيفية
التعامل معهم في بيئة أسرية
سليمة.
واس ـ ـت ـ ـضـ ــاف مــجــل ــس م ـف ـلــح
ع ـ ــاي ـ ــض األحـ ـ ـب ـ ــابـ ــي ب ـم ـن ـط ـقــة
الـخـبـيـصــي ـفـي مــدي ـنــة الـعـيــن،
ال ــذي عـ ّبــر عــن تـقــديــره لجهود
شرطة أبوظبي ،وجمعية توعية
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ورعـ ــايـ ــة األحـ ـ ـ ــداث ،ـفـي تـقــديــم
ال ـتــوع ـيــة م ــن خـ ــال الـحـمــات
والبرامج المختلفة.
وت ـحــدث ـفـي المجلس الدكتور
جـــاســـم خ ـل ـي ــل م ـ ـيـ ــرزا رئ ـيــس
ال ـل ـج ـنــة اإلع ــامـ ـي ــة بــالـجـمـعـيــة
ح ـ ــول جـ ـه ــود دولـ ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات
ال ـعــر ب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ـفـي حـمــايــة
ورعاية النشء ،ومفهوم التربية
الحديثة وتطوير أساليب رعاية
وحماية األبناء ،وتربيتهم وخلق
بيئة منزلية مناسبة لهم بعيدا ً
ع ـ ــن ال ــم ــشـــاح ــنـــات األسـ ــريـ ــة
وتشجيعهم على الدراسة.
وت ـ ـطـ ــرق إلـ ــى ط ـب ـي ـعــة ت ـعــامــل
اآلب ـ ــاء م ــع األبـ ـن ــاء ،وأه ـم ـيــة أن
ت ـك ــون ل ـغــة ال ـت ــواص ــل أس ــاس
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ال ــود وال ـحــب والـتـفــاهــم ،وفهم
ذواتهم ورغباتهم واحتياجاتهم
واح ـت ــوائ ـه ــم ل ـي ـكــونــوا ق ــادري ــن
ع ـ ـلـى ال ـت ـحــدث ع ــن مشاكلهم
وهمومهم.
وح ــث اآلبـ ــاء عـ ـلـى الـتـقــرب من
أبـنــائـهــم وال ـتــواصــل المستمر
مـ ــع ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة وم ـشــارك ـت ـهــم
ـ ـفـي األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــرف إ ـلـى
ال ـجــوانــب األخـ ــرى ـفـي حياتهم،
داع ـ ـ ـي ـ ـ ـا ً إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـع ــزي ــز
تـعــاون المؤسسات والهيئات
والجهات التربوية واالجتماعية
واألمنية لحماية النشء.

«رعاية الأحداث» ت�شارك يف ملتقى
ال�شــــارقة الأول حلمــاية الطفـــولة
شــاركــت جمعية توعية ورعــايــة
األحداث ،ممثل ًة بالدكتور جاسم
م ـ ـ ـيـ ـ ــرزا ،عـ ـض ــو مـ ـجـ ـل ــس إدارة
جمعية توعية ورعاية األحــداث،
في ملتقىالشارقة األول لحماية
الطفولة ،الذي أقيم تحت رعاية
صاحب السمو الشيخ الدكتور
سـلـطــان بــن مـحـمــد الـقــاسـمــي،
ع ـضــو ال ـم ـج ـلــس األعـ ـ ـلـى حــاكــم
الـشــارقــة“ ،رع ــاه هللا” ،وبتنظيم
مـ ــن ش ـب ـكــة ال ــشـــارقـــة ل ـح ـمــايــة
الـطـفــولــة بــال ـت ـعــاون مــع مكتب
الشارقة صديقة للطفل.
حضر الملتقى الــذي أقيم على
م ـســرح بـلــديــة مــديـنــة ال ـشــارقــة،
عدد كبير من كبار الشخصيات
والـمـســؤولـيــن ـفـي اإلم ـ ــارة .وأ كــد

ال ـم ـش ــارك ــون وال ـم ـت ـحــدثــون في
الـمـلـتـقــى أهـمـيــة االس ـت ـم ــرار في
نـهــج حـمــايــة الـطـفــولــة مــن أجــل
مستقبل أف ـضــل ،كـمــا نــاقـشــوا
ح ــزم ــة مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا واألف ـ ـكـ ــار
والمقترحات التي من شأنها أن
تــرتـقــي بـ ــاألداء مــن أج ــل حماية
الـطـفــولــة ،وت ـطــرقــوا إ ـلـى تـجــارب
عملية وحيوية في عالم الطفولة
وأفـ ـض ــل الـ ـمـ ـم ــارس ــات ـفـي هــذا
الشأن.
وت ـحــدث الــدكـتــور جــاســم مـيــرزا،
عــن األدوار التكاملية لجمعية
ت ــوعــي ــة ورع ـ ــاي ـ ــة األح ـ ـ ـ ــداث مــع
جهات إنفاذ القانون بشأن رفع
م ـس ـتــوى ال ــوع ــي حـ ــول حـمــايــة
الـ ـطـ ـف ــل مـ ــن اإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة .ول ـفــت

ال ــدك ـت ــور مـ ـي ــرزا ،إ ـلــى أن إسـ ــاءة
معاملة األطفال من المشكالت
العالمية التي لها عواقب وخيمة
تستمر مع األطفال مدى الحياة،
وقال “ :بالرغم من وجود بعض
ال ــدراس ــات الميدانية ـفـي بعض
ال ـ ــدولّ ،إل ان ــه ال تــوجــد بـيــانــات
واض ـ ـحـ ــة وأرقـ ـ ـ ــام وإح ـص ــائ ـي ــات
دقيقة توضح أسباب المشكلة،
ألن اإلس ـ ـ ــاءة إ ـلــى األط ـ ـفـ ــال من
الـمـشـكــات الـمـعـقــدة الـتــي من
الصعب دراستھا ،وتدخل مثل
ھ ـ ــذه ال ـم ـس ــائ ــل ف ـي ـمــا يـسـمــى
بجرائم الظل ،وھي الجرائم التي
ال يتم التبليغ عنھا ،وال تصل إلى
األجھزة األمنية والقضاء.
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موضوع العدد

بهدف إيجاد آلية لوقاية األبناء من االنحراف

ضـــاحـــي خ ــل ــف ــان يــطــلــق
حملة «كـــن مــع أبــنــائــك»
أطلق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمــن العام
في دبــي ،رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحــداث ،حملة «كن مع

أبنائك» في دبي ،بحضور مروان الصوالح ،وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون
األكاديمية ،وسلطان السويدي ،نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ،ومحمد مراد

عبد الله ،مستشار نائب رئيس الشرطة واألمن العام ،الستشراف المستقبل،

واللواء الخبير خليل المنصوري ،مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي،

وممثلين عن  20جهة ومؤسسة حكومية محلية واتحادية.
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ضاحي خلفان :متوسط الوقت الذي

يقضيه اآلبـــاء مــع األبــنــاء ال يتجاوز

نصف الساعة يومياً  ،ما يدق ناقوس

الخطر في محيط أسرنا وتربية أبنائنا.

وأ كد معالية ،أهمية تضافر جهود
الـجـهــات الــرسـمـيــة والجمعيات
ذات النفع الـعــام والمؤسسات
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن تــوع ـيــة األبــن ــاء
وال ـ ـنـ ــشء ،وال ـع ـمــل س ــويــا ً على
إ ي ـص ــال رس ــال ــة واض ـح ــة ألول ـيــاء
األمور ،بضرورة توطيد العالقات
األس ـ ــري ـ ــة وال ـ ـتـ ــواصـ ــل وال ـ ـحـ ــوار
اإليجابي المباشر مع األبناء.
وق ـ ـ ــال م ـع ــال ـي ــة إن م ـســؤول ـيــة
ت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة األب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء وتــنــشــئــتــه ــم
ال ـت ـن ـش ـئ ــة الـ ـص ــالـ ـح ــة أص ـب ـحــت
أ كـثــر تعقيداً ،ـفـي ظــل التغيرات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ط ـ ــرأت على
المجتمع وانشغال أولياء األمور
واالع ـت ـمــاد بشكل رئـيـســي على

الـمــر بـيــات األجـنـبـيــات ـفـي رعــايــة
األبناء ومحدودية األوقــات التي
يقضيها األب ـ ــوان مــع األبــن ــاء ،ما
يـنـعـكــس س ـل ـب ـا ً ع ـ ـلـى تنشئتهم
وبـ ـ ـن ـ ــاء ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــم وث ـق ـت ـهــم
بأنفسهم .وتشير الدراسات التي
أجرتها بعض الجهات الرسمية
في الدولة إلى أن متوسط الوقت
الــذي يقضيه اآلبــاء مع األبـنــاء ال
يتجاوز نصف الساعة يومياً ،ما
ي ــدق نــاقــوس الـخـطــر ـفـي محيط
أسرنا وتربية أبنائنا.
وأض ــاف معالي الـفــريــق ضاحي
خلفان “ :ـفـي ظــل هــذه التغيرات
ن ـج ـت ـمــع الـ ـي ــوم ل ـم ـنــاق ـشــة عــدد
من الجوانب التي تهمنا ،ومنها

الـ ـت ــواص ــل الـ ـفـ ـع ــال ب ـي ــن اآلب ـ ــاء
واألب ـ ـنـ ــاء ،ودور اآلب ـ ــاء ـفـي ضبط
سلوك األبـنــاء وتوجيهه ،وجسر
الفجوة بين اآلبــاء واألبـنــاء ،ودور
اآلبـ ــاء ـفـي حمايتهم مــن مخاطر
اإلنـ ـت ــرن ــت ومـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل،
وتنظيم برامج توعية مجتمعية
لدورها في التوعية”.
التربية السليمه
من جهته ،شدد مروان الصوالح،
ع ـ ـلـى أه ـم ـيــة ال ـتــر ب ـيــة السليمة
والتعاون بين األسرة والمدرسة،
وأه ـم ـيــة مـتــابـعــة أولـ ـي ــاء األمـ ــور
ألبنائهم والتواصل مع المدرسة
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والـتـفــاعــل مــع ال ـم ـبــادرات التي
ت ـن ـفــذهــا الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ألنـ ـه ــا يـمـكــن
أن ت ـق ــوم ب ـ ــدور فـ ـع ــال ،بـتــوزيــع
الرسائل التوعوية التي تصدرها
الجمعية.
وأ كد الدكتور محمد مراد عبدهللا،
أهـ ـمـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن رواد
التواصل االجتماعي اإليجابيين،
وت ــزوي ــده ــم بـمـحـتــويــات وأفـــام
توعوية متخصصة تستفيد منها
األسر لنشر الوعي بأهمية تعزيز
العالقة بين اآلباء واألبناء.

توصيـــــــات

وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء الـ ـخـ ـبـ ـي ــر خ ـل ـيــل
المنصوري ،إن مشكلة األحداث،
عالمية وليست محلية ،ويجب
عــدم إلقاء اللوم على المربيات
ـفـي ال ـم ـنــازل ،بــل هــي مسؤولية

في ختام الحلقة النقاشية أوصى
الـ ـمـ ـش ــارك ــون ،بــأه ـم ـيــة تـضــافــر
جـ ـه ــود ال ـم ــؤس ـس ــات الــرس ـم ـيــة
والـجـمـعـيــات ذات الـنـفــع الـعــام
المعنية بالتوعية األسرية وفق
اسـتــراتـيـجـيــة م ـح ــددة األهـ ــداف

التواصل مع األحداث
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األســرة وأولياء األمــور ،داعيا ً إلى
تفعيل دور مجالس األحـيــاء في
د ـبـي ،عبر التعاون مع الجمعية
وتــوف ـيــر مـخـتـصـيــن ـفـي الــرعــايــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـحــل ال ـم ـش ـكــات
الـتــي قــد يتعرض لها األح ــداث،
وش ـ ــرط ـ ــة دبـ ـ ــي لـــدي ـ ـهـــا ق ـ ـنـــوات
لـتــواصــل األحـ ــداث مــع الشرطة
وإ يـجــاد حلول للمشكالت التي
قد يتعرضون لها.
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وال ـع ـمــل وف ــق بــرامــج مخططة
وق ـيــاس أثــرهــا وم ـنــاشــدة اآلب ــاء
وأول ـيــاء األم ــور ،لتوطيد العالقة
مع األبناء والتواصل معهم.
وطـ ــال ـ ـبـ ــوا ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ــرس ـم ـي ــة
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــإج ــراء
المزيد من الدراسات الميدانية
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ــال ـ ـحـ ــوار األس ـ ـ ــري،
وأ ك ـ ـ ـ ــدوا أهـ ـمـ ـي ــة غ ـ ــرس ال ـق ـيــم
األخــاقـيــة الحميدة لــدى األبـنــاء
لحمايتهم.
محاضرات توعوية مع
الشركاء

ضمن حملة «كــن مــع أبنائك»
نـظـمــت جمعية تــوعـيــة ورعــايــة
األحــداث عــددا ً من المحاضرات
التوعوية ،منها؛ محاضرة بعنوان
«أبـ ـن ــاؤن ــا اس ـت ـث ـمــارنــا» نظمتها

الـجـمـعـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع إدارة
الـشــرطــة المجتمعية ،بالقيادة
العامة لشرطة الشارقة،و قدّمها
الــدك ـتــور محمد م ــراد عـبــد هللا،
أمين سر جمعية توعية ورعاية
األحـــداث بــد ـبـي ،بحضور مديري
إدارات الشرطة وعــدد كبير من
االضباط وصف الضباط واألفراد
ومنتسبي ال ـ ــدورات التدريبية
باألكاديمية.
وتـ ـط ــرق ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد م ــراد
عبد هللا ،بالحديث عن أساليب
تحفيز األبناء وضمان مشاركتهم
اإليـجــابـيــة والـفـعــالــة ـفـي المحيط
األسري.
كما جرى تنظيم محاضرة “ افتح
األبـ ــواب المغلقة واب ــدأ الـحــوار”
ـ ـفـي ج ـم ـع ـيــة اإلمـ ـ ـ ــارات لـبـيــوت

الشباب ،قدمتها األس ـتــاذة هبة
مـحـمــد ،أم ـيــن ســر ع ــام جمعية
االجتماعيين.
ومـ ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أقـ ـيـ ـم ــت
محاضرة توعوية بعنوان “األبناء
ثــروة فلنحافظ عليهم” في هيئة
ت ـن ـط ـي ــم االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ،وق ــدم ـه ــا
ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـمــد م ـ ــراد عـبــدهللا
أمين السر العام بحضور مدراء
وموظفي الهيئة.
ونظمت جمعية توعية ورعاية
األحــداث وهيئة تنمية المجتمع
محاضرة آخرى توعوية بعنوان
“س ــعـــاد ـتــي ب ـي ــن أب ــنـــا ـئــي” ال ـتــي
تستهدف أول ـيــاء األم ــور ،قدمها
الــدكـتــور سيف ال ـجــابــري ،عضو
مجلس اإلدارة ،بحضور موظفي
ال ـه ـي ـئــة وت ـ ــم ت ـك ــري ــم الـجـمـعـيــة

لدورها البارز في التوعية.
كما نظمت محاضرة بالتعاون
م ــع دائ ـ ــرة الـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة
والـعـمــل الـخـيــري بــد ـبـي ،بعنوان
“ أسـبــاب صــاح األب ـنــاء” قدمها
الشيخ عـبــدهللا مــوســى ألولـيــاء
األمور وموظفي الدائرة.
ونظمت مكتبة اق ــرأ واستمتع
محاضرة بعنوان “ التربية مرة
ل ـك ــن ثــم ــاره ــا حـ ـل ــوة “ قــدمـتـهــا
األستاذة وداد بو شنين ،رئيس
مجلس إدارة الـمـكـتـبــة ،ألول ـيــاء
األم ـ ـ ـ ــور ـفــي مـ ـتـ ـح ــف الـ ـش ــارق ــة
للحضارة اإلسالمية.
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على هامش الحفل السنوي الختامي
لجمعية تــوعــيــة ورعــايــة األحـــداث
ضاحي خلفان :نعاهد قادتنا على
تــرســيــخ قــيــم ومـــبـــادئ الــتــســامــح

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
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة“ ،حفظه الله” ،وإلى صاحب
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”.
وقال معاليه“ :إن قيم ومبادئ
الـ ـتـ ـس ــام ــح والـ ـمـ ـحـ ـب ــة س ـت ـظــل
الـ ـم ــرتـ ـك ــز ال ــرئـ ـيـ ـس ــي لـتـحـقـيــق
الـســام واألم ــن واالسـتـقــرار بين
الشعوب ،ونبذ التطرف وتقبل
اآلخ ـ ــر .وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،فإننا
نـعــاهــد قــادت ـنــا ب ــأن نـعـمــل على
ترسيخ قيم ومبادئ التسامح،
المتمثلة في حب الخير للجميع،
والـ ـت ــآل ــف وال ــت ــعـــاون وال ـع ـط ــاء
والمساواة بين البشر جميعاً”.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال إل ـ ـقـ ــاء كـلـمـتــه
ـفـي ال ـح ـفــل ال ـس ـن ــوي الـخـتــامــي
لجمعية توعية ورعاية األحداث
لـلـعــام ال ـمــاضــي ،ال ــذي أقـيــم في
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نـ ــادي ض ـبــاط شــرطــة د ـبــي ،وتــم
خالله تكريم الجهات المشاركة
والمتعاونة مع الجمعية .وتوجه
الفريق ضاحي خلفان في كلمته
بــالـشـكــر إلــى ك ــل ال ـج ـهــات الـتــي
دعـ ـم ــت وأسـ ـهـ ـم ــت ـ ـفـي إنــج ــاح
أنـشـطــة الـجـمـعـيــة ،خ ــال الـعــام
الماضي.
وأ ك ــد أهمية االهـتـمــام بالنشء،
خاصة في مرحلة المراهقة التي
تعد أهم المراحل التي يتشكل
فيها وع ــي اإلنـ ـس ــان ،مــن خــال
م ـتــاب ـع ـت ـهــم وت ـخ ـص ـي ــص وق ــت
للتعرف إلى مشاكلهم.
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من جهة أخرى ،أعلنت قناة سما
د ـبـي عــن إط ــاق حملة وبرنامج
“أم ــن وس ـعــادة” ،للتصدي آلفة
المخدرات ،بالتعاون مع مجلس
مكافحة ال ـم ـخــدرات ـفـي الــدولــة،
واللجنة الوطنية العليا للوقاية
من المخدرات “سراج”.
وتعليقا ً على الحملة والبرنامج،
قـ ـ ــال مـ ـع ــا ـلـي ال ــفـــريـــق ضــاحــي
خـلـفــان ،عـبــر بــرنــامــج “اإلمـ ــارات
هـ ــذا ال ـم ـس ــاء” بـثـتــه ق ـن ــاة سما
دبي :باسم هللا ،وعلى بركة هللا،
نطلق هذه الحملة للتصدي آلفة
المخدرات.
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«رعاية األحداث»

تحتفي بيوم الطفــل اإلماراتي

اسـتـجــابـ ًة لــدعــوة سـمــو الشيخة
ف ــاطــم ــة بــن ــت مـ ـ ـب ـ ــارك ،رئ ـي ـســة
االتــح ــاد الـنـســا ـئـي الــع ــام ،رئيسة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس األع ـ ـ ـ ـلـ ــى لـ ــأمـ ــومـ ــة
وال ـ ـط ـ ـفـ ــولـ ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة األع ـ ـ ـلــى
ل ـم ــؤس ـس ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة األسـ ــريـ ــة،
ال ـ ــوزارات والـمــؤسـســات العامة
والخاصة وفئات المجتمع كافة
للمشاركة ـفـي احـتـفــال الــدولــة بـ
« يــوم الطفل اإلم ــارا ـتـي « الــذي
ي ـ ـصـ ــادف الـ ـخ ــام ــس عـ ـش ــر مــن
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شهر مارس من كل عام .نظمت
جمعية تــوعـيــة ورعــايــة األح ــدث
عددا ً من الفعاليات والمبادرات
التوعوية بهدف توعية المجتمع
اإلماراتي بحقوق الطفل وأهميته
في األسرة.
حـيــث نـظـمــت الجميعة م ـبــادرة
توعوية لطالب أ كاديمية عجمان
ب ـ ـهـ ــدف ت ــوعـ ـيـ ـتـ ـه ــم ب ـح ـقــوق ـهــم
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة .كـ ـم ــا نـ ـظ ــم ف ــرع
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الـجـمـعـيــة بــالـفـجـيــرة وبــالـتـعــاون
مــع ن ــادي س ـيــدات وادي الحلو
العديد من الفعاليات والبرامج
وال ـ ـ ـ ـ ــورش ال ـ ـتـ ــوعـ ــويـ ــة ب ـح ـق ــوق
الطفل ،في صــورة تعكس حرص

الجمعية على مد جسور التعاون

مع جميع المؤسسات ،وتأكيدا ً
ع ـ ـلـى ق ـيــم ال ـت ـكــامــل وال ـش ــرا ك ــة
المجتمعية.

مـــشـــاركـــة نــوعــيــة لــــ «رعــــايــــة األحــــــداث»
فــــــي الــــــيــــــوم الـــــريـــــاضـــــي الـــوطـــنـــي

تحت شعار «اإلمارات تجمعنا» احتفلت
جمعية توعية ورعاية األحداث بفعاليات
ال ـيــوم الــريــاضــي الــوط ـنــي ،ال ــذي انطلق
ـفـي الـســابــع مــن م ــارس الـمــاضــي ضمن
عام التسامح ،وتزامنا ً مع انطالق دورة
األلــع ــاب الـعــالـمـيــة لــأولـمـبـيــاد الـخــاص
أبوظبي  .2019حيث شاركت بالفعالية
التي نظمتها مدرسة دبي كرمل الخاصة،
وش ــارك ــت طلبة الـجــالـيــات المقيمة في
دولة اإلمــارات والطلبة من فئة أصحاب
الهمم وأولياء أمورهم األنشطة الرياضية،
لـيــرسـمــوا م ـع ـا ً صـ ــورا ً حـيــة مــن التالحم
والتعاون والتفاعل اإليجابي بين مختلف
الثقافات التي تعيش على أرض دولــة
اإلمارات.
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أنشطة وفعاليات

رعاية األحداث

تشارك احتفاالت اليوم العاملي ملتالزمة داون
ن ـظ ــم م ـج ـلــس أص ـ ـحـ ــاب ال ـه ـمــم
بـ ـش ــرط ــة د ـبـ ــي يـ ــوم ـ ـا ً ب ـم ـشــاركــة
جمعية توعية ورعــايــة األح ــداث
حفال ً ترفيهيا ً ممتعا ً إلسعاد 580
طالبا ً وطالبة وأمهاتهم بمناسبة
ال ـيــوم الـعــالـمــي لـمـتــازمــة داون،
الــذي بتزامن مع يوم األم وذلك
تفعيال ً لبرنامج دمج أحد محاور
استراتيجية شرطة دبي ألصحاب
الهمم 2016/2021م ،ومبادرة
ال ـ ــروح اإلي ـجــاب ـيــة .وقـ ــام الـمـقــدم
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الدكتور سعود فيصل الرميثي،
رئـيــس مجلس أص ـحــاب الهمم،
بتكريم األمهات بهذه المناسبة،
ثم شكر الجهات الداعمة إلسعاد
أصحاب الهمم من اإلدارة العامة
إلسـ ـع ــاد ال ـم ـج ـت ـمــع وأ كــادي ـم ـيــة
شـ ــرطـ ــة د ـبـ ــي واإلدارة ال ـع ــام ــة
لـلـتـحــريــات وال ـم ـبــاحــث الجنائية
وم ــرك ــز شــرطــة د ـبــي ال ـص ـحــي في
اإلدارة الـعــامــة لـلـشــؤون اإلداري ــة
واإلدارة ال ـعــامــة ألم ــن الـهـيـئــات
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والـمـنـشــآت،بـلــديــة د ـبـي وجمعية
اإلمارات لمتالزمة دوان وجامعة
ع ـج ـمــان  .وت ـض ـم ـنــت الـفـعــالـيــة
ورش فـ ـ ــن الـ ـ ــرسـ ـ ــم وعـ ـ ـ ــروض
الـفــرقــة الموسيقية بشرطة دبي
وال ـخ ـي ــال ــة ب ـم ـش ــارك ــة شخصية
الشرطي منصور مما أسـهــم في
خلق أجواء من المرح والسعادة
نالت إعجاب أولياء األمور وكافة
ال ـم ـشــارك ـيــن ـفـي ال ـف ـعــال ـيــة الـتــي
أقيمت في حديقة الطوار.

بعنوان “القراءة في أبجديات القراءة”

“رعايــة األحــداث” تنظــم برنامجًا
ترفيهيًا توعويًا مع “شهر القراءة”

بالتزامن مع عــام التسامح،
واستجابة لتوجيهات صاحب
ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد بن
راشـ ـ ـ ــد آل م ـ ـك ـ ـتـ ــوم ،ن ــائ ــب
رئيس الدولة ،رئيس مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ــاك ــم د ـب ــي»،رع ـ ــاه
هللا» ـفـي جعل شهر مــارس
شهر ال ـقــراءة الوطني لدولة
اإلمـ ــارات العربية المتحدة،
وضرورة حث أفراد المجتمع
ع ـ ـ ـلــى االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام بـ ــال ـ ـقـ ــراءة

باعتبارها المهارة األساسية
ل ـج ـيــل ج ــدي ــد مـ ــن ال ـع ـل ـمــاء
وال ـ ـم ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــن والـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن
والمبتكرين؛ نظمت جمعية
ت ــوعـ ـي ــة ورعـ ـ ــايـ ـ ــة األحـ ـ ـ ــداث
ب ــرن ــام ـج ـا ً تــرف ـي ـه ـي ـا ً ت ــوع ــو ي ـاً،
بعنوان «القراءة في أبجديات
القراءة» بالتعاون مع مكتبة
المنخول العامة ،أحــد فروع
مكتبات دبي العامة.

واس ـت ـهــدف ال ـبــرنــامــج 150
طالبا ً وطالبة مــن الـمــدارس
العربية واألجنبية والهندية
الــخ ــاص ــة ـفـي دبـ ــي ،وتـضـمــن
ت ـقــديــم ك ـتــب ـفـي ال ـت ـســامــح
بـهــدف مــد جـســور التواصل
ب ـيــن فـ ـئ ــات ال ـم ـج ـت ـمــع عبر
ال ـقــراءة .و ـفـي خـتــام الفعالية
قدمت رعاية األحداث الهدايا
للطلبة المشاركين.
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محامي الحدث

الأ�سـرة املدر�سة
الأوىل للطفل
بقلم :المحامية األستاذة /شيخه أحمد
األســرة هي المؤسسة التربوية األولــى في حياة اإلنسان ،فهي مصدر التلقي األول

يكون الفرد نظرته للحياة واتجاهاته وقيمه وسلوكياته وميوله وعاداته في
فمن خاللها ّ

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 ،كماتنتجالبهيمة بهيمةجمعاءهل تحسون فيها من

جدعاء» رواه مسلم.

“والبهيمة الجمعاء هي السليمة الخالية من العيوب أما الجدعاء فهي مقطوعة األذن أو غيرها من األعضاء”

فالمسؤولية الكبرى في تربية
أبنائنا تقع على عاتق األســرة؛
ولهذا كان دور اآلبــاء واألمهات
مـ ــن أه ـ ــم األدوار ـ ـفـي عـمـلـيــة
الــتــنــشــئ ــة ،ف ــال ـط ـف ــل أول مــا
تتفتح عيناه يجد والديه حوله،
فـيـتـعـلــق ب ـه ـمــا وي ـق ـلــده ـمــا في
سلوكهما وتنمو عاطفة حبهما
ـفـي قلبه كلما ك ـبــر ،لــذلــك كــان
مــن األخ ـط ــاء الـقــاتـلــة ال ـتــي قد
يقع فيها األبــوان االتكال على
المدرسة ،أو جماعة األصدقاء
أو اإلع ــام ـفـي توجيه أطفالهم!
وال ـظــن ب ــأن ه ــذه المؤسسات
تكفي ،حتى يصبح دورهم هو
مـجــرد توفير الطعام واللباس
فقط ،فيكون نتيجة ذلك فشل
الـطـفــل ـفـي الـتـعـلـيــم وان ـحــرافــه
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سلوكياً.

وإن اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد األس ـ ـ ـ ـ ــرة ع ـ ـلـى
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــة ـ ـفـي ت ــر بـ ـي ــة األوالد
هــو نـتــاج ال ـشــرور الـتــي ورثتها
م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــارة
الغربية المعاصرة ،فمع خروج
المرأة للعمل خــارج البيت؛ لم
يعد لديها الوقت الكافي لتربية
األبناء ،فاعتمدت على الحضانة
والمدرسة في تربية األوالد! وكان
مــن ج ــراء ذلــك ان ـعــدام التربية
واآلداب بين األج ـيــال الناشئة
 .يقول وزير التعليم السابق في
الــواليــات المتحدة “تـيــرل بــال”
”:إن انهيار مستوى التعليم في
ال ـمــدارس األمريكية ـفـي بعض
من جوانبه يعكس -إلى حد ما-
طبيعة التقلبات على مستوى
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األسرة ،فلدينا أسر كثيرة يعمل
فيها كال الوالدين ،وأســر كثيرة
أيضا ً ال يديرها إال شخص واحد
(أبا ً كان أو أماً)
ح ـتــى ال ـم ــدرس ــون ـفـي ال ـغــرب
بـ ــدورهـ ــم أصـ ـبـ ـح ــوا ي ـت ــذم ــرون
من الالمباالة التي يتصف بها
سلوك اآلباء تجاه األبناء ،ففي
مـقــال لـ ـ “فـيـكـتــور فــوجــس” في
جريدة “وول ستريت جورنال”

ي ـقــول« :م ـمــا ال شــك فـيــه أن
اهتمام اآلبــاء بأبنائهم ،والقيم
ال ـت ــي ي ـح ــرص ــون ع ـ ـلـى غــرسـهــا
ف ـ ـي ـ ـهـ ــم هـ ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل
األســاس ـيــة ال ـتــي تحسم مــدى
نجاح الطفل في المدرسة”.
كما حرصت األديــان السماوية

جـمـيـعـهــا ع ـ ـلـى تـنـشـئــة األب ـن ــاء
ورعــايـ ِتـهــم رعــايــة شاملة تقوم
عـ ـلـى ال ـصــاح وح ـســن التربية
ومن المسؤول مسؤلية كاملة
عــن ذلــك الطفل؟ إنها األسـرة
وتكوينها له .

وتـ ـ ــؤسـ ـ ــس لـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ف ــاع ــل
مــتــك ــاف ــل ي ـ ـقـ ــوم عـ ـ ـلـى ال ـب ـن ــاء
وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان ال ـ ـقـ ــويـ ــم
المتماسك وإن مــن أراد بناء
أسرة إسالمية ينشأ عنها جيل
صالح عليه أن يدرك قبل ذلك
اخـ ـتـ ـيـ ــار ال ـ ــزوجــة ذات الـديــن
وال ـخ ـلــق ال ـكــريــم ،ق ـ ــال  -عليه
الصالة والسالم -:
«تـنـكــح الــم ــرأة ألر بـ ــع لمالها،
ولحسبها ،ولجمالها ،ولدينها،
ف ــاظ ـف ــر بـ ـ ــذات الـ ــديـ ــن ،تــر بــت
يداك»

واإلس ـ ــام بـ ــدوره سـلــط الـضــوء
عـ ـلــى قـ ـض ــاي ــا رع ـ ــاي ـ ــة األب ـ ـنـ ــاء
وتنشئتهم تنشئة تليق برسالة
ـاف ال ـتــي تـحـتــم على
االس ـت ـخ ـ ِ
الـجـيــل الـعـمــل مــن أج ــل نشر
الــخــي ــر وإنـ ـ ـق ـ ــاذ الــبــش ــري ــة مــن
الضالل وما تحمله هذه الرسالة
من صعوبات وتحديات.

األسرة أوالً:

يـظـهــر دور األسـ ــرة ـفـي الـحـفــاظ
ع ـ ـ ـلــى تـ ــر ب ـ ـيـ ــه ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ق ـبــل
المدرسة ،في ما يلي:

ال ـحــرص على النمو الجسمي
لألطفال من الناحية التكوينية
والوظيفية
ت ــح ــق ــيـــق الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ــبـــدن ــيـــة
المناسبة.
تعويد الطفل على اتباع الطرق
ال ـم ـنــاس ـبــة ـفـي تـ ـن ــاول ال ـط ـعــام
والشراب والمالءمة من حيث

الكمية والنوعية .
الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـلــى ب ـ ـقـ ــاء ال ـط ـفــل
بـصـحــة ج ـيــدة ونـفـسـيــة ســو يــة
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق تــهــيــئ ــة الـ ـطـ ـع ــام
وال ـشــراب لــه ومعاملة االســرة
له ومعامله األب واألم بعضهما
لبعض أمام االطفال .
تـعـلـيــم ال ـط ـفــل ال ـق ـنــاعــة بـقــدر
ال ـح ــاج ــة ال ـم ـطــالــب بــه ــا دون
إســراف أو تبذير تجنبا ً إلصابة
الطفل بشيء من الطمع .
منح الطفل األج ــواء المناسبة
ـفــي ح ـ ـيـ ــاتـ ــة دون وض ـ ـعـ ــة ـفـي
ض ـ ـغـ ــوط ن ـف ـس ـيــه أو عـصـبـيــة
وإعطاؤه وقتا ً كافيا ً من النوم.
تعليم الطفل من الصغر على
نـظــافــة جسمه وثـيــابــه وبيئته.
وتعليمه ال ـم ـبــادئ األســاسـيــة
للصحة الشخصية.
تــر ب ـيــة ال ـط ـفــل ع ـ ـلـى م ـمــارســة
األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي
ت ـت ـنــاســب مـــع ع ــمـــره ،لـتـنـمــي
مـ ـ ـه ـ ــارات ـ ــه وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر إبـ ــداعـ ــاتـ ــه
وتقوي عضالته ليكتمل البناء
الجسمي والحركي معا ً
ي ـ ـجـ ــب ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـط ـ ـفـ ــل مــن
ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـن ـص ــري ،وكــذلــك
التمييز الديني ،وأن يعيش في
مجتمع ملؤه التسامح والحب
وال ـت ـف ــاه ــم ،بــاع ـت ـبــار هـ ــذا حـقـا ً
أساسيا ً من حقوق الطفل.
ي ـع ـت ـبــر ال ـت ـع ـل ـيــم مـ ــن ح ـقــوق
ال ـط ـفــل ال ـم ـجــان ـيــة واإلل ــزامـ ـي ــة
وال ـتــي يـجــب أن ت ـكــون كذلك
خصوصا ً
في المرحلة االبتدائية ،وتقع
المسؤولية في إعطاء هذا الحق
على األبوين أوالً.
م ــن أهـ ــم حــق ــوق ال ـط ـفــل أن

ـال من
ينمو ـفـي ج ـ ٍو طبيعي خـ ٍ
ال ـم ـشــاجــرات والـ ـن ــزاع ــات وأن
ُيتاح له جوٌّ من الكرامة والحرية
وأن يـ ـ ـك ـ ــون نـ ـ ـم ـ ــوه ط ـب ـي ـع ـي ـا ً
وإنسانياً.
أخطاء مرتكبه في تربية الطفل،

مـ ــن سـ ـ ــوء م ـع ــام ـل ــه ال ـط ـفــل
وعدم فهم ما بداخله وتجاهل
عـ ــواط ـ ـفـ ــه و ال ـ ـق ـ ـسـ ــوة ع ـل ـيــه
حيث نعاقبه بــالـضــرب البدني
واالزدراء والتحقير كما أنه ليس
كــل مخالفة للوالدين يرتكبها
الــطــف ــل ع ــنـــوان ــا ً ل ــإهـ ـم ــال ـفـي
التربيه والتنشئة بل هي على
األغـلــب عـنــوان نشاط وحيوية
ومظهر لنمو الشخصية لديه.
إن ع ــدم خ ـلــق ال ـخ ــوف داخ ـلــه
بتخويفه بــالـغــول والـعـفــاريــت
تجعل منه شخصا ً سلبيا ً وال
يقدر علي مصاعب الحياه ألنه
ن ـش ــأ ع ـ ـلـي ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن كــافــة
األمور.

واالخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاط ب ـ ـيـ ــن ال ـج ـن ـس ـيــن
والـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــل ـفـ ــي م ـ ـشـ ــاهـ ــدة
ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــات ،وأف ـ ـ ــام ال ـق ـتــل
والجريمة ،واالنحراف ،وتصفح
ال ـم ـج ــات ال ـخ ـل ـي ـعــة ك ــل ذلــك
يخلق منه طـفــا ً ش ــاذا ً عــدوانـا ً
مخالف للطبيعه البشرية .
لكل ذلــك فــإن حـقــوق الطفل
مـ ــن األش ـ ـيـ ــاء الـ ـت ــي ي ـج ــب أن
تـ ـك ــون مـ ــوجـ ــودة فـ ـط ــريـ ـاً ،ألن
األطفال هم جزء مهم من هذا
العالم وهم شباب الغد وبُناة
المستقبل ،لذلك فإن حصول
الطفل على حقوقه األساسية
يعتبر إعدادا ً للمستقبل.
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عام التسامح

زايــــد
والتســــامح
«لــــوال الــتــســامــح م ــا أصــبــح صــديــق
مــع صــديــق ،وال شقيق مــع شقيق،
فالتسامح ميزة» -المغفور له بإذن
الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
«رحمه الله»

بهذه المقولة ،التي تجسد
المعنى العميق لمفهوم
التسامح في فكر األب الراحل،
نسلط الضوء على مفهوم
التسامح في فكر وأخالق
وقيم مؤسس الدولة « طيب
هللا ثراه»  ،الذي آمن بقيم
التسامح والتعايش ،مرسخا ً
دعائمها منذ اإلعالن عن قيام
دولة اإلمارات في عام ،1971
حيث حرص القائد المؤسس
على أن تكون الدولة ،رمزا ً
حضاريا ً وعالميا ً يجمع مختلف
الثقافات والجنسيات واألديان،
عبر عمل الدولة على تقديم
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العون ،ومنح الفرص للماليين
من المقيمين.
ومن هذه القيم فإن قيادتنا
الرشيدة مؤمنة بأن لغة الحوار
هي اللغة األنجح للتعايش
السلمي بين الشعوب ،وهذا
ما أراده المغفور له الشيخ
زايد ورسخه في شعبه وفي
أمته وفي إنسانيته التي تجمعه
ببني البشر .فجاء قرار صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة؛ حفظه
هللا ،بإعالن عام « 2019عاما ً
ليرسخ مكانة
للتسامح»
اإلمارات كعاصمة للتسامح
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العالمي ،ومقصدا ً للتعايش
بمختلف
الشعوب
بين
ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم،
وخالل السنوات الماضية
حددت القيادة اإلماراتية هدف
وضع اإلمارات على قمة هرم
التسامح العالمي نصب
عينيها.
إن وجود نحو أ كثر من 200
جنسية في الدولةُ ،يع ّد تجسيدا ً
واقعيا ً وفعليا ً لنهج القائد
المؤسس ورؤيته في تحقيق
السالم والوئام ،بتقديم مختلف
اإلمكانات التي تسهم في إنجاز
قصص النجاح التي شهدتها

اإلمارات للمقيمين ،من خالل
اهتمامه المباشر بشؤونهم
وتلبية متطلباتهم ،واالستماع
إلى حاجاتهم وتوفيرها ،انطالقا ً
من القيم النبيلة التي غرسها
في ربوع الوطن.
فقد عمل القائد المؤسس
على إشراك العنصر البشري
من مختلف الدول باختالف
األعراق واألديان ،إيمانا ً منه
بضرورة توحيد الجهود نحو
المساهمة في رحلة البناء
للوطن ،حيث توافد على الدولة
من بقاع العالم كافة ،بهدف
المشاركة ضمن مشروع دولة
اإلمارات التنموي ،وهو ما
تحقق بوجود مجتمع الدولة،
وأساسه الصلب الذي يتكون

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

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

تبدأ بتعزيز قيم التسامح والتحاور

�صناعة �إعالم الطفل
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات
insta: @ismailalhammadi

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 .
وكانت فرنسا هي أول دولة في
الـعــالــم احـتــرفــت إع ــام الطفل
س ـن ــة  ،1830أم ـ ــا ـ ـفـي ال ـعــالــم
ال ـعــر ـبـي كــانــت جـمـهــوريــة مصر
العربية السباقة في هذا المجال
خ ــال ال ـقــرن  ،19و ـفـي منطقة
الخليج العربي ظهر أول إعالم
موجه للطفل من خــال مجلة
«سعد» في دولة الكويت سنة
 ،1969وفي سنة  1979صدرت
مجلة «ماجد» بدولة اإلمــارات
ومنها توالت اإلصــدارات داخل
الــدولــة ليكتسح إع ــام الطفل
الـمـشـهــد اإلع ــام ــي ال ـع ــام عبر
مختلف اإلص ـ ــدارات المكتوبة
والمرئية والمسموعة.
وبـ ـح ــديـ ـثـ ـن ــا ع ـ ــن دور اإلعـ ـ ــام
ال ـ ـمـ ــوجـ ــه ل ـل ـط ـف ــل س ـ ـ ــواء عــن
طريق المطبوعات أو التلفزيون
والـ ـ ـ ــراديـ ـ ـ ــو أو ح ـ ـتـ ــى ق ـ ـنـ ــوات
التواصل االجتماعي الحديثة،
سـنـتـحــدث عـنــه كـجــانــب معزز
لعملية البناء النفسي والفكري
واألخــا ـقـي ألطفالنا ،وسنتحدث
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ع ـنــه ك ـمــدعــم رئ ـي ـســي لتحفيز
األج ـيــال على االبـتـكــار واإلب ــداع
وفـقـا ً لتوجهات الــدولــة ـفـي هذا
المجال.
ما نــود أن نصل إليه هو إيجاد
محتوى إعالمي هــادف يكرس
ويـ ــدعـ ــم الـ ـت ــوجـ ـه ــات الــوط ـن ـيــة
الستشراف المستقبل ،محتوى
إعــامــي يعزز روح المسؤولية
لـ ــدى أط ـفــال ـنــا وي ـن ـمــي وعـيـهــم
بقيمتهم ودوره ــم ـفـي مواصلة
مسيرة البناء في المستقبل.
بصيغة أخرى ،نتطلع الستثمار
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـفــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ت ـن ـم ـيــة
صحيحة للطفل تـتــرجــم رؤيــة
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل الــت ــي ن ـع ـمــل من
أجلها اآلن ،وإن تمكنا من ذلك
فــإن تحقيق المستقبل الــذي
ن ـط ـمــح إلـ ـي ــه س ـي ـك ــون أس ـهــل
بكثير مما نعتقد .
ل ـ ــذل ـ ــك ،ال يـ ـج ــب أن ن ـتــوقــف
ع ـ ـ ـلــى ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
لـ ــإعـ ــام ،ت ـل ــك الـ ـت ــي تـتـمـحــور
حــول إ كـســاب الطفل مـهــارات
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اللغة ،ومعلومات عن المحيط
الخارجي المحيط به ،والتعرف
عـ ـلـى ق ــوى الـخـيــر وقـــوى الشر
وغيرها .
نحن ُمجبرون اآلن على تطوير
صناعة إعــام الطفل واالرت ـقــاء
ب ـهــا وفـ ــق ال ـت ـطــور االج ـت ـمــاعــي
واالقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي والـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــا ـفــي
والسياسي الحاصل الـيــوم في
ع ــال ـم ـن ــا ،ي ـج ــب خ ـل ــق وظ ــائ ــف
وأدوار أخ ــرى إلع ــام الطفل ،و
تعزيز قيم التسامح والتحاور
وت ـق ـبــل اآلخـ ــر وت ـن ـبــذ ال ـت ـطــرف،
وظــائــف إعالمية تحاكي أحــام
ال ـط ـفــل وم ــواه ـب ــه ث ــم تصقلها
لتتماشى مع نظرة المستقبل.
ن ـحــن ن ــري ــد أن ن ـصــل ال ـمــريــخ،
ل ــذل ــك ي ـجــب عـلـيـنــا أن نخلق
منظومة إعالمية تشوق أجيالنا
لذلك الكوكب .ونريد أن نكون
أذكــى مدينة في العالم ،فيجب
صياغة منظومة إعالمية هادفة
يـحــاكــي فـيـهــا ال ـخ ـيــال العلمي
واق ــع المستقبل لنتمكن من

صنع جيل مبتكر ومخترع.
ولكي تكون دولتنا ما نريد أن
تــك ــون عـلـيـهــا ـفـي الـمـسـتـقـبــل،
ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا إحـ ــاطـ ــة أط ـفــال ـنــا
بتلك األهــداف بطريقة بسيطة
تستوعبها عقولهم الصغيرة،
تلك األهـ ــداف سنزرعها اليوم
ك ـبــذرة ـفـي عـقــولـهــم وستصبح
غ ــدا ً نبتة وبـعــد فـتــرة سنجني
ثمارها ،إن تمكنا من االهتمام
بـهــا ورعــاي ـت ـهــا بـطــريـقــة سليمة

وصحيحة.
إن صناعة محتوى إعالم الطفل
باعتقادي هي أصعب صناعة
في المجال اإلعالمي ،مهما كانت
مفرداتها بسيطة وعفوية فهي
تخاطب عقل الطفل وعاطفته،
وي ـجــب ال ـحــذر منها وتوظيفها
بطريقة صحيحة إلعـ ــداد جيل
ل ــدي ــه كـ ــل الـ ـ ـق ـ ــدرات لـتـحـقـيــق
طـمــوحــات مستقبل مجتمعه
واالرتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ب ـ ـهـ ــا ،ومـ ـ ــن ج ــان ــب

آخـ ــر و ـ ـفـي ظ ــل ت ـع ــدد ال ـق ـنــوات
اإلعــام ـيــة الـمــوجـهــة لــأطـفــال،
يجب على اآلباء االنتباه ومراقبة
مــا يتابعه أطفالهم فــإن أردت
أن ت ـهــدم أم ــة ف ـقــط اسـتـهــدف
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.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

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
السلوك ،فهم كما قال البعض مجرد أطفال أرادوا التنفيس عما في أنفسهم تجاه
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؟
أوال ً ولله الحمد والمنة ،فإن
هــذا التصرف ال يعد ظاهرة
شائعة في مجتمع اإلمارات،
ألن جــل التالميذ ـفـي الدولة
يـ ـغـ ـل ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــم الـ ـسـ ـل ــوك
ال ـح ـســن .وم ــن ال ـشــائــع عن
أهل اإلمارات حبهم لوطنهم
وحــرصـهــم على الممتلكات
العامة ،لكن في كل مجتمع
تـبــرز بعض التصرفات غير
الـ ـمـ ـب ــررة ـ ـفـي ع ــال ــم ال يـخـلــو
مـ ــن شـ ـ ــذوذ عـ ــن الـ ـق ــاع ــدة،
لذلك ال تزعجني مثل هذه
ال ـت ـصــرفــات ك ـث ـيــراً ،وال أرى
حــاجــة لـلـتــرو يــج لـهــا إعــامـيـا ً
أو أدبـ ـيـ ـاً ،ف ــاألص ــل أن مثل
هذه األمور تعالج في أضيق
الـحــدود بعيدا ً عــن التشهير
أو التبرير.
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ثــان ـي ـاً :أش ـكــر وزارة الـتــر بـيــة
والــتــعــلــي ــم ال ـ ـتـ ــي أص ـ ــدرت
بيانا ً واضحا ً حول مالبسات
هــذه القضية ولمعالي وزيــر
ال ـتــر ب ـيــة ك ــل ال ـت ـقــديــر على
تــص ــريــح ــه خـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
ال ـم ــاض ــي والـ ـ ــذي قـ ــال فيه
«إن الوزارة عاكفة دائما ً على
إعــداد دراســات ميدانية عن
سلوكيات التالميذ من أجل
ب ـي ـئــة تـعـلـيـمـيــة م ـنــاس ـبــة»،
ـمــا الشــك فيه أن دراســة
َومِ ـ َّ
مثل هذه الممارسات وفق
م ـن ـه ـج ـيــة ع ـل ـم ـيــة م ـح ــاي ــدة
ستظهر لـنــا جــوانــب الخلل
المطلوب عالجها.
األم ـ ـ ــر ال ـ ـثـ ــالـ ــث حـ ـ ــول ه ــذه
القضية ،هــو مــا أو ّد التركيز
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ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ـ ـف ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـقـ ــال،
م ـل ـخ ـصــه ع ـ ــدم ع ـ ــزل مـثــل
هــذه التصرفات عما يجري
ـفـي المحيط الـتــر بــوي العام،
لـ ــذلـ ــك أق ـ ـتـ ــرح عـ ـ ـلـى وزارة
ال ـتــر ب ـيــة والـتـعـلـيــم تشكيل
لـ ـجـ ـن ــة م ـ ـحـ ــايـ ــدة م ـ ــن أهـ ــل
االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ـفــي ج ــامــع ــة
اإلم ـ ــارات أو مــركــز اإلمـ ــارات
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث
االستراتيجية لــدراســة هذه
الـ ـمـ ـم ــارس ــة ..نــح ــن ب ـحــاجــة
ل ـف ـحــص ك ــاف ــة ال ـم ـت ـغ ـيــرات
المرتبطة بهذا التصرف ،كي
ال ت ـكــون قــرارات ـنــا ردة فعل
غير مناسبة قد نظلم فيها
أحد األطراف المرتبطة بمثل
ه ــذه ال ـت ـصــرفــات ،ه ـنــاك في
تصوري عدد من المتغيرات

ال ـ ـب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث الـ ـ ــذي
يستحق منا الــدراســة هو

مـنـهــج الـتــر بـيــة األخــاقـيــة
الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ــدأت اإلمـ ـ ـ ـ ــارات

ال ـم ـط ـلــوب ال ـتــرك ـيــز عـلـيـهــا،
منها على سبيل الـمـثــال ال
الـحـصــر اإلدارة الـمــدرسـيــة..
ـفـي ض ــوء الـمـشـهــد الـمـصــور
ما هو نوع اإلشــراف اإلداري
المتبع ،والذي أتاح لألطفال
ف ــرص ــة م ـمــارســة م ـثــل هــذا
التصرف المشين.
البعد الثاني مرتبط بالتقويم
الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي ،نـ ـح ــن ب ـحــاجــة
لدراسة عدد األيام المطلوبة
م ــن ال ـتــام ـيــذ خـ ــال ال ـعــام
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ــل هـ ـن ــاك
أ يّ ـ ـ ــام ض ــائ ـع ــة ي ـح ـضــر فـيـهــا
الــت ــامــي ــذ لـ ـلـ ـم ــدرس ــة ،وق ــد
انتهوا من متطلبات المنهج
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي ،ل ـك ــن م ـط ـلــوب

منهم الحضور إلكـمــال عدد
األيام المخصصة لهم.
عــامــل االنـتـظــام ـفـي الــدراســة
م ــن ج ــل اس ـت ـك ـمــال األيـ ــام
المقررة يستحق منا التمعن
فيه ،وهذا أمر يفتح لنا مجاال ً
لمراجعة التقويم المدرسي
من حيث عدد األيام المقررة
مركزين على الجودة وليس
ال ـ ـعـ ــدد ،هـ ـن ــاك أ يّـ ـ ــام كـثـيــرة
لـ ــإجـ ــازات الــم ــدرســي ــة غير
ال ـ ـم ـ ـبـ ــررة م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
شخصية ،مما يجعل العام
ال ــدراس ــي يمتد خ ــال فترة
الصيف التي نحن في غنى
عنها فلماذا ال تختصر أ يّــام
اإلج ـ ــازات بـمــا يـتـنــاســب مع

ـفــي تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه ،ف ـ ـهـ ــل هــو
اإلمارات.فـ ــذ دون أن
مناخهـ ــج ي ـ ـن ـ ـ
م ـ ـن ـ ـ
ي ـكــون لــه األث ــر المطلوب
ـفـي الـمـجـتـمــع ال ـمــدرســي
خاصة والمجتمع اإلماراتي

بشكل عام؟ السؤال الذي
أو ّد أن نشترك جميعا ً في

اإلجــابــة عنه كيف نجعل

البيئة المدرسية محضنا ً
مـحـبـبـا ً لـلـتــامـيــذ ي ـجــدون
ف ـيــه إشـ ـب ــاعـ ـا ً ل ـحــاجــات ـهــم

ال ـ ـع ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة
والجسدية؟ إن نجحنا في

ه ــذا ال ـت ـحــدي ستتالشى
مثل تلك الممارسات من
مدارسنا.
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بأقالمهم

الرحمة  ..غذاء الروح
بقلم :اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

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.
والرحمة خلق حميد تعني الرأفة والرفق واللين
ـفـي الـتـعــامــل مــع الـكــائـنــات ال ـتــي يعيش معها
اإلن ـســان س ــواء كــانــت بـشــرا ً أو حـيــوانــات وحتى
النباتات ،وقد دعت الديانات السماوية جميعها
للتحلي بهذه الصفة.
وا كـتـشــف العلماء ـفـي دراس ــة أجــريــت على أثر
الرحمة لــدى اإلن ـســان على نـظــام المناعة لديه
وعلى نظام عمل الــدمــاغ ،وقــد تبين أن نشاطا ً
كبيرا ً يحدث في الجزء األمامي من الدماغ الذي
يلعب دورا ً أساسيا ً في عاطفة اإلنسان ،وكانت
وبــالـمـحـبــة تتفتح الـنـفــس على
ح ــب ال ـع ـط ــاء ل ـت ـنــال ال ـس ـعــادة
وال ـ ـسـ ــام ال ــداخــ ـلـي ف ـهــي الـتــي
تشفي أمراضنا وتخفف أعباءنا
وتـنـيــر أي ش ــدة تـمــر ـفـي حياتنا،
والسؤال هو :هل تكون الشدة
النفسية التي يمر بها الشخص
مـعـيــارا ً لالنقالب على السلوك
السوي؟

ال أظ ـ ــن أن أي ش ـ ــدة نـفـسـيــة
يجب أن تنعكس سلبا ً على هذا
ال ـم ـكــون مــن الـمـحـبــة والــرحـمــة
ال ـتــي يـتـمـتــع ب ـهــا ك ــل شـخــص.
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النتائج كالتالي:

• إذا أردت أن تكون سعيدا ً فما عليك إال أن
تتمنى السعادة لآلخرين.
• الرحمة تنشط نظام عمل الدماغ وتعمل
على تقويته.
•الرحمة تفيد في تقوية العالقات االجتماعية
وتجعلك أ كثر انسجاما ً مع اآلخرين.

•الرحمة تعالج الكآبة والقلق والخوف.

فـ ـح ــب الـ ـع ــائـ ـل ــة وال ـ ـت ـ ـفـ ــا ـنــي ـفـي
مـعــانـيـهــا وسـمــاتـهــا ومـعــايـيــرهــا
ت ـظــل أبـ ــدا ه ــي ال ـن ـبــراس ال ــذي
يـجــب أن يـتـحـ ـلـى ب ــه الــم ــرء ،إن
كــانــت عـ ـلـى مـسـتــوى الــزوجـيــن
واألط ـفــال ،وحــب المجتمع من
كــافــة المحيطين سـ ــواء أ كــانــوا
من األقرباء أو الزمالء في العمل
يعطي رضا كامال ً لإلنسان .

فالتعامل الناضج الذي يعتمد
على مشاعرنا من حب ورحمة
يجب أن يكون إيجابيا ً بمجمله
ل ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة مـ ـ ــن يـ ـطـ ـل ــب م ـنــا
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أن نـعـيـنــه ع ـ ـلـى مـشـكـلــة م ــا أو
ال ـت ـعــامــل ال ـج ـيــد ـفـي المجتمع،
فهل هذا صعب المنال؟

بالتأكيد الجواب “ال” ألنــه على
الصعيد اإلنساني كلما ارتفعت
هـ ــذه ال ـم ـشــاعــر وال ـق ـي ــم تـكــون
النتائج أقرب الى هذا المجتمع
األفضل.

الحب والرحمة
إن ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن الـ ـنـ ـفـ ـس ــي ال ـ ــذي
يجب أن تكون معاييره العليا

موجودة في كل شخص تجعل
آلـيــات دمــاغــه المرضية إن كان
ع ـ ـلـى ن ـط ــاق ال ـش ـخ ـص ـيــة وعـ ـلـى
نطاق النفس البشرية يكون في
هذه الحالة محصنا ومنيعا تجاه
جميع أمراض المجتمع ،وأقصد
بذلك الـشــدات والــرواســب غير
السوية وغير اإلنسانية .
ف ـع ـنــدمــا نـهـتــم ب ـه ــذه الـمـعــايـيــر
األخ ــاق ـي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة نـكــون
ق ــد س ــرن ــا ـفـي ال ـط ــري ــق ال ـقــويــم
وال ـس ـل ـيــم ،وال يــوجــد عـنــدهــا ما
يهز هذه الشخصية ،حتى عندما
تتعرض حياتنا للحزن نجد أنه
يتحول إلى عمل الخير والرحمة
ويترجم بمتابعة العطاء ليتحول
الى مفهوم فيه شيء من الرضا
وال ـس ـك ـي ـنــة ،تـ ــرى لـ ـم ــاذا تـنـتــزع
الرحمة من بعض القلوب؟

إنه اختالل التوازن الداخلي بين
القيم األكثر أهمية وغيرها من
القيم األق ــل أهـمـيــة ،فيسيرون
وراء أع ـمــال ـهــم ورغ ـبــات ـهــم ،هم
باختصار لم يستمعوا إلى صوت
الحق الساكن في داخلهم والذي
هو قمة الرحمة لإلنسان نفسه
ولآلخرين .والرحمة هي الــدواء
الــوح ـيــد الـ ــذي يـشـفــي ك ــل ألــم
ألن سبب األمــراض االجتماعية
هــو نـقـصــان ـفـي الـحــب والــرحـمــة
واالهـ ـتـ ـم ــام وب ــذل ــك ت ـص ـنــع كل
أنواع األمراض والعقد داخلنا.
إن هــذه اآلالم تظهر بـعــدة طرق
ربما كأمراض جسدية مادية أو
أمراض فكرية نفسية واألساس
ن ـ ـق ـ ـصـ ــان بـ ــال ـ ـحـ ــب وال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة.
كـ ـم ــا يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـجـ ـس ــد لـ ـلـ ـغ ــذاء،
ت ـح ـتــاج الـ ـ ــروح ل ـه ــذا الـ ـن ــوع من
الـ ـ ـغ ـ ــذاء و ال ــرحـ ـم ــة هـ ــي أن ـقــى

أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ال ـ ـ ـحـ ـ ــب وأع ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــا .
نعم التعاطف وال ـتــراحــم تبقى
مـ ــن أعـ ـظ ــم الـ ـفـ ـض ــائ ــل وأج ـل ـهــا
ق ـ ـ ـ ــدرا ً وأب ـ ـقـ ــاهـ ــا اث ـ ـ ـ ــرا ً وي ـس ـعــد
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــا ـنـ ــي بـ ـ ـه ـ ــا .
إن االتـجــاهــات المتعددة تشهد
بــأن المناخ النفسي السليم في
ال ـج ـمــاعــة وال ـم ـش ـبــع بــالـمـشــاعــر
الدافئة وبهجة التعاون والتراحم
ال ـتــي يـبــديـهــا كــل عـضــو ـفـي هــذه
الجماعة تجاه أصحابه اآلخرين
 ،تعمل على رفع وتيرة وإنتاجية
ال ـع ـم ــل ،أمـ ــا ال ـن ـف ــور ال ـم ـت ـبــادل
والـ ـمـ ـش ــاحـ ـن ــات والـ ـخـ ـص ــوم ــات
والنزاعات فإنها تؤدي الى خفض
المقدرة على العمل الى حد كبير.
ح ــال ــة الــرح ـمــة ت ــدخ ــل الـحـمــاس
إ ـلـى مــا نـقــوم بــه مــن عمل وهي
إحــدى األســس التي تـشــارك في
تكوين المعتقدات واالهتمامات
والطموحات في حياة اإلنسان .

غايتها أن تـســود ثقافة الرحمة
وتتغلب على ثقافة ال ـمــوت في
النفس البشرية ،والتوعية حاجة
ضـــروريـــة وه ـ ــدف ب ــل أ ك ـث ــر من
ذلك هي طموح اجتماعي غايته
تطوير الحس الجمالي بمفاهيم
اإلن ـ ـسـ ــان وت ـح ـم ـي ـلــه م ـســؤول ـيــة
التبصر في الواقع ،ومن هنا نبدأ
قبول اآلخر من خالل والدة التنوع
الفكري وحدوث الرؤية البصرية
األشـ ـم ــل بــال ـتــوع ـيــة وال ـت ـســامــح
والــرحـمــة ،وهــي مثلثات تشكل
محيط الوعي العطف -الرحمة-
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة م ـن ــذ أقـ ـ ــدم األزمـ ـن ــة
وحتى عصرنا الراهن تدور حول
زرع مشاعر اإلنسانية وبها يمكن
ب ـل ــوغ أع ـ ـلـى م ــراح ــل اإلن ـســان ـيــة.

إذا ً ي ـجــب أن يــر ـبـى ال ـط ـفــل كي
يصبح مرهف اإلحـســاس ولبقا ً
ـفـي تـعــامـلــه مــع اآلخ ــري ــن  ،كيف
يمكن إدخال الطيبة إلى قلبه ؟
إن المعاملة التي يتلقاها الطفل
من ذويه هي العامل األول الذي
يساهم في نمو هذه المشاعر في
نفس الطفل .ويتمثل ذلك بأن
نكون قدوة حسنة ومثاال ً يحتذي
به الطفل على مساعدة اآلخرين،
وي ــرافـ ـق ــه ال ـم ـش ــارك ــة وال ـع ـطــف
وال ـش ـف ـقــة ف ـ ُن ـع ـلّــم ال ـط ـفــل على
اإلح ـســاس بــاألخــريــن وفـهــم لغة
وأشـ ـك ــال الـ ــود اإلن ـســا ـنـي ـفـي كل
مراحل حياته .
فــال ـع ـطــف ه ــو ال ـش ـع ــور بـحــالــة
اآلخرين ،وهنا نكون قد زرعنا في
نفسه أهــم شــيء وهــو البلسم
ال ـشــا ـفـي مــن األنــان ـيــة وال ـق ـســوة،
وإن الــشــفــق ــة والـ ــرح ـ ـمـ ــة هــي
م ــن ت ـم ـنــع ال ـط ـفــل م ــن ضــرب
زميله أو إهانته بالكالم البذيء
وهــي البداية الجيدة لنكون قد
زرع ـنــا أهــم المشاعر اإلنسانّية
ـفـي ح ـيــاتــه .إن احــت ــرام اآلخــريــن
وال ـش ـف ـق ــة والـ ـعـ ـط ــف ال تـلـغــي
م ـف ـهــوم الـ ـق ــوة وال ـش ـج ــاع ــة بل
تطور الثقافة بشبابه فالرجولة
دون الـعـطــف والـحـنــان تتحول
ا ـلـى عــدم مـبــاالة بــاآلخــريــن وقــوة
عمياء.
ق��ال هيغ��ل � :إن الأخالقي��ة
يجب زرعها يف نف�س الطفل
كنبتة يف ال�شعور.
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أسس تربوية

ثقافـة الت�ســـــامح
يف عـام الت�سـامح
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري
مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

يعترب التَّسامح من أهم ال ِ
قيم اإلنسان َّية العامل َّية التي تعمل عىل إزالة الحقد
والكراهية املوجودة يف ضامئر البرش واالبتعاد عن مفهوم العنف والجرمية،
وتعمل أيضاً عىل تنمية روح املواطنة الحقيقية بني األفراد من أجل خلق وعي
متحرض بعيد عن مظاهر التخلف االجتامعي الذي يرتكز عىل ترسخ مبادئ الحقد
والكراهية ،فالتسامح يعزز احرتام الفر ِد لذاته ويكرس ارتباطه باآلخرين ،كام أنه
ِ
ملتحامً ،وتشكل هذه
يضمن تحصيل الحقوقِ وأداء
مرتاحامً ُ
الواجبات ليخلق مجتمعاً ُ
ال َّنظرة تجاه التسامح مسؤولية اجتامعية تحتم عىل الجميع احرتامه وااللتزام
مبضامينه وأخالقياته سواء كان تسامحاً ثقافياً يتبلور بعدم التعصب لألفكار
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.
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الت�سامح الإن�ساين
ن ـ َّـص ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـيــانــات
والـ ـ َّتـ ـق ــاري ــر األ ُ َم ـ ـم ـ ـ ّيـ ــة ال ـحــدي ـثــة
ع ـ ـلـى أه ـم ـيــة تـعـمـيــم الـ َّتـســامــح
كسمة عالمية لما يترتَّب عليها
م ــن ح ـفــظ األرواح وال ـح ــري ــات
وال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ،وت ـج ـن ـي ــب ال ـع ــال ــم
ويـ ــات الـ ـح ــروب وال ـس ـعــي إ ـلـى
تطوير الشعوب بدال ً من صناعة
األزمات.
وقد ارتقت وثيقة إعالن المبادئ
العالمي الصادر في  16تشرين
الـ ـث ــا ـنـي  1995ب ـي ــن ال ـت ـســامــح
وحقوق اإلنسان والديمقراطية
وال ـس ـلــم بــالـتـســامــح إلــى ص ــورة
قيمة قانونية تتطلب الحماية
من قبل المجتمع الدولي .حيث
أن مفهوم التسامح وفقا ً للوثيقة
يتضمن مجموعة عناصر تقوم
ع ـ ـلـى قـ ـب ــول تـ ـن ــوع واخــت ــاف ــات
ث ـق ــاف ــات عــال ـم ـنــا واح ـ ـتـ ــرام هــذا
التنوع واعتبار التسامح موقفا ً
ي ـقــوم عـ ـلـى االعـ ـت ــراف بالحقوق
ال ـعــال ـم ـيــة لـلـشـخــص اإلن ـســا ـنـي،
والحريات األساسية لآلخر كما
اعتبرت التسامح مفتاح حقوق
اإلن ـســان والـتـعــدديــة السياسية
وال ـث ـقــاف ـيــة وأ ك ـ ــدت أن تطبيق
التسامح يعني ضرورة االعتراف
لكل واحد بحقه في حرية اختيار
معتقداته ،والقبول بــأن يتمتع
اآلخر بالحق نفسه.

الت�سامح الإماراتي
في دولتنا المتسامحة من عام زايد الذي استحضرنا
فـيــه روح األب ال ـمــؤســس وقـيـمــه اإلن ـســان ـيــة العليا
فخرجنا بأهم وأعـمــق قيمة دعــا إليها زا يــد وكرسها
بسلوكه قبل خطاباته ،قيمة التسامح ،ففي دولــة
تضم أ كثر من  200جنسية تنعم بالحياة الكريمة،
وفي دولة كفلت قوانينها للجميع العدالة االجتماعية
واالح ـتــرام والـمـســاواة ،وجــرمــت الكراهية والتعصب
والتمييز كان البد أن تصبح اإلمارات رمزا ً ُيح َت َفى به
للتسامح والتعددية الثقافية.
حيث سنكرس جميعا ً في هــذا العام نهج التسامح
كــام ـتــداد لـنـهــج مــؤســس ال ــدول ــة ،ونـحـيـلــه إ ـلـى عمل
مؤسسي مستدام يهدف إلى تعميق التسامح وتقبل
اآلخ ــر واالن ـف ـتــاح عـ ـلـى الـثـقــافــات المختلفة لترسيخ
مكانة دولة اإلمارات كرمز عالمي للتسامح.
تكريس ثقافة التسامح
تـسـعــى اإلمـ ـ ــارات بـشـكــل دائـ ــم إلــى تـحـقـيــق التميز
والريادة على كافة األصعدة وقد شكل القانون رقم 2
لسنة  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية سابقة
تشريعية كــرســت فيها الــدولــة ريــادت ـهــا ـفـي تكريس
ثقافة التسامح ونبذ مظاهر التمييز والعنصرية ،أيا ً
كانت طبيعتها ،عرقية ،أو دينية ،أو ثقافية عبر تجذير
هــذا المفهوم تشريعيا ً ليتحول فيما بعد إ ـلـى ثقافة
سلوكية يتبناها األفراد وتتولى أجهزة تطبيق القانون
مسؤولية إنـفــاذه شيئا ً فشيئا ً حتى يصبح جــزءا ً ال
يتجزأ من الثقافة اإلماراتية.
وق ــد ج ــرم الـقــانــون كــل مــا مــن شــأنــه إثـــارة الفتنة أو
النعرات ،أو التمييز بين األفراد أو الجماعات من خالل
نشره على الشبكة المعلوماتية أو مواقع التواصل
االجتماعي ،كما جرم كافة األفعال المرتبطة بــازدراء
األديــان ومقدساتها مع رفض االحتجاج بحرية الرأي
والتعبير لممارسة هذه االفعال ،وحظر القانون كافة
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.
العدد  - 67أبريل  2019الــوع ــي االجتم ــاعــي

39

بأقالمهم

كيف �أ�صنع ال�سعادة مع �أبنائي؟
سعادتي بين أبنائي مصطلح رائع ،ومعنى جميل لربان سفينة
نبيال في هذه الحياة لبناء
األســرة الــذي حدد لنفسه هدفاً
ً
األوطــان وخدمة البشرية والتي لن تأتي إال من خالل الذرية
جيال بعد جيل .
الصالحة ً
بقلم د .سيف الجابري
رئيس لجنة البحوث والدراسات

لقد حرص األنبياء والمصلحون والعظماء على مر الزمن على
الــذريــة الصالحة ،فبها كانت سعادتهم ورفعتهم وضمنوا
ألنفسهم مكاناً في التاريخ.

نعم ،كم هو َم ْبعث للسعادة والفخر لهذا األب
ال ــذي طــالـمــا انـتـظــر يــوم ـا ً مــا ه ــذه ال ــذري ــة ،ومنذ
والدت ـهــا ـفـي الـحـيــاة حتى بلوغها مــراتــب النجاح
والــرف ـعــة ع ــاش أج ـمــل أ ي ــام حـيــاتــه يعمل بكل
اجتهاد لتربية صالحة ومستقيمة لهم وليت ّوج
ـفـي الـنـهــايــة بتحقيق هــدفــه الـنـبـيــل بــأب ـنــاء ب ــررة
وقادة عظماء صنعوا التاريخ وأحدثوا ألوطانهم
ي والتقدم والرخاء .ولتستمر حكاية السعادة
ال ّرق َّ
بالنسبة له حتى آخر العمر.
ويتضح ذلك جلينا عندما تحدث القرآن الكريم
عن حالة األنبياء في طلب الذرية ،بقوله تعالى“ :
َب َلنا مِ ْن أ َ ْزوا ِجنا َو ُذ ِّريَّاتِنا
ِين يَ ُقو ُل َ
َوالَّذ َ
ون َر بَّنا ه ْ
َ
ً
ْ
ْ
ِين إِماما”74«.الفرقان»
ج َعلنا لِل ُم َّتق َ
ن َوا ْ
ُق َّر َة أ ْع ُي ٍ

وكذلك آيات الحق سبحانه وتعالى بالمولود عند
البشارةَ “ :فـ َنــا َد ْتـ ُه ا ْل َم َلئِكَ ُة َو ُه ـ َو َقائِ ٌم ُي َص ِّلي ِفي
ن للاََّ ُي َب ِّ
ى ُم َص ِّد ًقا بِكَل َِم ٍة
ش ُر َ
اب أ َ َّ
ك بِ َي ْ
ا ْلمِ ْ
ح َر ِ
ح َي ٰ
ِين.”.
الصالِح َ
ح ُصو ًرا َونَ ِب ًّيا مِ َ
مِ َ
ن للاَِّ َو َس ِّيدًا َو َ
ن َّ
« 39آل عمران »
وعليه يمكننا أن نوضح أهمية السعادة باألبناء،
وكيفية الحرص على تحقيقها من خالل سعينا
الدؤوب في بذل األسباب لنجاح هذه المهمه.
السعادة قرار وحق للجميع

إن س ـعــادة األب بـيــن األب ـنــاء ق ــرار وح ــق للجميع
والكل مسؤول عن كيفية الوصول إليها من خالل،
التالي:
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1 .1أطفالي يكبرون أمام عينَ َّي:

إن أهــم المحطات المهمه لــأب التي يجد فيها
الـسـعــادة تمأل قلبه حينما يــرى أوالده يكبرون
أمام عينيه خطوة خطوة .
2 .2زراعة الثقة سعادة:
لغة جسد مشتركة ،فعند زراعــة الثقة بــأوالدي
والـعـمــل عـ ـلـى توجيههم نـحــو ب ـنــاء المستقبل،
تتعزز السعادة في قلبي ونفسي أ كثر.
3 .3اللعب مع األبناء:
سـعــادة وفــرصــة لــن تتكرر ـفـي الـعـمــر ،فــرصــة لها
ـان عـظـيـمــة وت ـص ـنــع ذك ــري ــات جـمـيـلــة تـعــزز
م ـع ـ ٍ
العالقة مع األبناء .
ـي هللاُ َعـ ْنـهُ -قــال :كنا مع رسول
عن جابر َ -ر ِ
ضـ َ
َ
َّ
ل
وسل َم -فدعينا إ ى الطعام،
هللا َ
ص َّلى هللاُ َعل ْي ِه َفـ ــإذا الـحـسـيــن يـلـعــب ـفـي ال ـطــريــق م ــع صبيان
وسـ ـلَّ ـ َـم -أمــام
ـي َ
صـ َّــلـى هللاُ َع ـ َل ـ ْي ـ ِه َفــأســرع ال ـ َّن ـبـ ّ
الـقــوم ثــم بسط يــده فجعل -الـغــام -يفر هاهنا
ص َّلى هللاُ َع َل ْي ِهوهناك ،فيضاحكه رســول هللا َ
وسلَّ َم -حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه،
َ
واألخرى بين رأسه وأذنيه ،ثم اعتنقه وقبله ،ثم
قال( :حسين مني وأنا منه ،أحب هللا من أحبه،
الحسن والحسين سبطان من األس ـبــاط) .رواه
البخاري
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سعادتي بين أبنائي ،تبدأ بالتالي:
القيام بعمل مشترك:

س ـعــادة كـبـيــرة حينما تعلم أن أبـنــائــك قــد ب ــدؤوا
الخطوات األولى نحو النجاح والعمل .

مشاركتهم أجمل لحظات الحياة:

سـعــادة ال توصف حينما أش ــارك أوالدي لحظات
مهمة في حياتهم كحفالت التخرج مثالً .وسعادة
كبيرة حينما يحققون الشيء الذي لم استطع أن
أحققه في نفسي.
ممارسة الرياضة معاً والحفاظ على البيئة:

أجد سعادة أ كثر عندما أمارس الرياضة مع أطفالي
وأجدهم خبراء في الحفاظ على البيئة لخدمة الوطن
.
وفي ظل الجهود الكبيرة التي تقدمها دولة اإلمارات
الـعــر بـيــة الـمـتـحــدة ب ـق ـيــادة صــاحــب الـسـمــو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة “حفظه هللا”،
وأخـيــه صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راش ــد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء،
حاكم دبي “رعاه هللا” ،وإخوانه حكام اإلمارات في نشر
قيم السعادة والتسامح والــدعــم الالمحدود لآلباء
لمساعدتهم في بناء مجتمع مستقر.

ولقلة المراجع والمصادر الخاصة باألب وذلك على
المستوى العالمي والمحلي ،فإننا نجد أنفسنا أمام
بيئة مناسبة وفــرتـهــا قيادتنا الحكيمة للمساهمة
الفعالة ـفـي نشر الـسـعــادة لــأب وتــوجـيــه اآلب ــاء من
خ ــال ت ـضــافــر ال ـج ـهــود إلع ـ ــداد ال ـك ـتــب وال ــدراس ــات
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
ش ـعــار ( كــن مــع أب ـنــائــك) متمنيا ً للجميع التوفيق
والنجاح.
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أمنكم سعادتنا

كي��ف نحم��ي �أطفالنا من
مخاطر الف�ضاء الرقمي؟
بقلم :الرائد ناصر عبدالله الساعدي

رئيس قسم اإلعالم األمني بشرطة أبوظبي

إسهاماً يف دعم مبادرة “ كن مع أبنائك .يكونوا معك” التوعوية التي تعزز
األمن االجتامعي والحد من الجرمية ،نسلط الضوء عىل جانب مهم يف حياتنا
وحياة أرسنا اليومية ،أال وهو االستخدام اآلمن واألمثل للكمبيوتر (الحاسوب)
واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية ،التي ال يخلو بيت أو رشكة أو مؤسسة
تعليمية منها ،وتوجد يف كافة مجاالت الحياه ،واألعامل والوظائف.
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إن الكمبيوتر ببساطة شديدة ،يقضيها األطفال على الهواتف
عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ج ـ ـهـ ــاز إلـ ـكـ ـت ــرو ـنـي الذكية أو األجهزة اللوحية ،ومن
يعمل عـ ـلـى معالجة وتحويل المفيد مراجعة المواقع التي
البيانات إ ـلـى معلومات مفيدة يشتركون فيها ويتصفحونها،
ويمكننا التعامل معها ،وهذه والتحقق من فواتير البطاقات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا أخـ ـ ــذت أشـ ـك ــاال ً االئ ـت ـم ــان ـي ــة وف ـ ــات ـ ــورة ال ـهــاتــف
مـ ـتـ ـع ــددة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـش ـت ــرك ـفـي والتحقق من رسوم الحسابات
الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع الــمــعــل ــوم ــات غـيــر الـمــألــوفــة مــن األش ـخــاص
وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،الذين ال نعرفهم.
ول ـل ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن الـ ـخـ ـي ــار ـفـي
ع ـ ـ ـلــى األهـ ـ ـ ــل أخ ـ ـ ــذ أطــف ــالــه ــم
اس ـت ـع ـمــال ت ـلــك الـمـعـلــومــات
عــ ـلـى م ـح ـمــل الـ ـج ــد وال ـ ـحـ ــزم،
بـشـكــل جـيــد أو سـ ــيء ،إال أننا
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـ ـبـ ـ ــادرون بـتـبـلـيـغـهــم
ك ـم ـســؤول ـيــن وكـ ــآبـ ــاء ،يـتــوجــب
عــن ن ـشــاطــات غـيــر مــريـحــه في
علينا تقديم النصح والتوجيه
اإلنترنت ،واالنتباه عندما يقوم
ألبنائنا نحو االستخدام األمثل
طفلك بــأغــاق الكمبيوتر عند
لهذا الجهاز الــرائــع ،واستثماره
االق ـتــراب منهم ،أو االنسحاب
بشكل جيد.
من الحياة األســريــة واالنـعــزال،
فـيـمـكــن لــإن ـتــرنــت أن يصبح وقــض ــاء س ــاع ــات طــو ي ـلــة على
مصدرا ً هاما ً في الحصول على اإلنترنت السيما أثناء الليل.
ال ـم ـع ـلــومــات والــبــح ــوث الـتــي
والتأكيد على األبناء ،بعدم نشر
تـســاعــد ال ـطــاب ـفـي تـقــاريــرهــم
الصور الشخصية لهم ،أو إعطاء
الـمــدرسـيــة وتـطــويــر معارفهم،
عناوينهم أو أرقــام هواتفهم أو
ويمكن االستفادة منه كوسيلة
اســم المدرسة أو موقعها إلى
للتواصل واالت ـصــال منخفض
الغرباء ،وعــدم إشــراك كلمات
الكلفة ،كما يمكن استخدامه
الـ ـم ــرور م ــع اآلخ ــري ــن (م ــا عــدا
كـجـهــاز للعب والـتـسـلـيــة ،لكن
ال ــوال ــدي ــن) ،ورفـ ــض االج ـت ـمــاع
ما يهمنا في األمــر ،كيف نجنب
مــع أي شخص تمت مقابلته
أط ـف ــال ـن ــا االس ــت ــخـــدام ال ـس ــيء
ع ـبــر اإلنـ ـت ــرن ــت ب ـ ــدون إشـ ــراف
لـهــذه اآلل ــة العجيبة ،ونجنبهم
الــوالــديــن ،وع ــدم ال ــرد على أي
اســتــغ ــال األشـ ـ ـ ــرار ل ـبــراءت ـهــم
رسالة إلكترونية أو مشاركة في
وحمايتهم من المحتالين عبر
نــص يتضمن ت ـهــديــدات ،ومن
اإلنترنت.
ال ـ ـضـ ــروري إب ـ ــاغ ال ــوال ــدي ــن أو
هــن ــاك ن ـصــائــح ع ــام ــة تـســاعــد أي شخص موثوق به عن أي
األه ـ ـ ــل ـ ـفـي ال ـ ـحـ ــد مـ ــن أخـ ـط ــار اتصال أو محادثة كانت مريبة
اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـ ـلـى األب ـ ـنـ ــاء ص ـغــار أو جارحة تثير خوفا ً أو خدشا ً
السن ،منها؛ وضع الكمبيوتر في لنفس الطفل ،وينبغي علينا
أماكن مشتركة يمكن مراقبتها ك ــآب ــاء االح ـت ـف ــاظ ب ـخــط ات ـصــال
بعيدا ً عن غرف النوم المغلقة ،م ـف ـتــوح م ــع أب ـن ــائ ـن ــا ،وال ـتــأ كــد
كما يتوجب رصد األوقات التي م ــن أنـ ـه ــم يــشــع ــرون بــالــراحــة

والطمأنينة عند اللجوء إلينا في
حل مشاكلهم وتقديم النصح.
ع ـنــدمــا يـكـبــر األطـ ـف ــال ،يصبح
األم ـ ــر أصــع ــب ق ـل ـيــا ً لـمــراقـبــة
الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــذي ي ـق ـضــونــه عـ ـلـى
اإلنـ ـت ــرن ــت ،خــاصــة م ــع انـتـشــار
األلـ ـع ــاب الـتـفــاعـلـيــة ،وحملهم
لـ ـلـ ـه ــات ــف ال ـ ــذك ـ ــي ـفــي ج ـم ـيــع
األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ف ـ ـن ـ ـجـ ــدهـ ــم أ كـ ـث ــر
خصوصية عــن الـســابــق ،وهــذا
أم ــر طـبـيـعــي ،ألن ـهــم يصبحون
أ كـثــر استقاللية عــن والــديـهــم،
حـ ـي ــث يـ ــوفـ ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ب ـي ـئــة
“اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة” آم ـ ـنـ ــة لـ ـه ــم ـفـي
التعبير عــن آرائ ـه ــم ونظرتهم
ألم ــور ال ـح ـيــاة ،بحكم دخولهم
ســن ال ـمــراه ـقــة ،وعـ ــدم ال ـقــدرة
على مقاومة قوة تأثير وسائل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام ،واإلبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار الـ ـبـ ـص ــري
وال ـس ـم ـعــي ال ـ ــذي يـتـعــرضــون
إلـ ـ ـي ـ ــه ،ل ـ ـ ــذا ف ـ ـ ــإن دور األه ـ ــل
سيقتصر على تقديم النصح
غير المباشر عبر نقاشات عن
مـخــاطــر الـتـفــاعــل م ــع الـغــر بــاء
ع ـ ـبـ ــر اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت وتـــذك ــيـــرهـــم
ب ـ ــأن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـم ـت ـص ـل ـيــن
ب ـ ــاإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت قـ ـ ــد ال ي ـ ـقـ ــولـ ــون
ال ـح ـق ـي ـقــة ،وإرشـ ــادهـ ــم لـعــدم
مشاركة كلمات المرور مع أي
شخص حتى المقربين منهم.
و يـبـقــى ب ـنــاء الـثـقــة وال ـتــواصــل
مــع األبـنــاء هــو الطريق األسلم
لـ ـتـ ـجـ ـن ــب ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ،ورسـ ـ ــم
حدود لتصرفاتهم لتساعدهم
ـفـي ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـ ـلـى حـيــاتـهــم
وصحتهم وأمنهم .
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مدونة أفكاري

الطابعـات الثالثية
قنابــل موقــوتـة!
بقلم :األستاذة /خديجه الطنيجي

كاتبة وإعالمية

تويتر@Alteniji_k :

تتوجه أنظار العامل باستمرار إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ألنها من
أكرث الدول أمناً وأماناً عىل مستوى العامل ،ومن الدول التي حققت إنجازا ً
ملحوظاً عىل املستوى السياحي واالقتصادي العاملي يف فرتة وجيزة.
وهذا مايجعل منها دولة مستهدفه من بعض الجامعات وضعفاء النفوس .

ـفــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،بـ ــذلـ ــت ح ـكــومــة
دول ــة اإلمـ ــارات ووزارة الداخلية
واألج ـهــزة الــرقــابـيــة كــافــة الجهود
لحماية األمن الداخلي ،وتوجهت
م ــؤخ ــرا ً الس ـت ـشــراف المستقبل
حيث وضـعــت رؤي ــة مستقبلية
قــادرة على االستكشاف المبكر
لـــأزمـــات والـ ـظ ــواه ــر اإلج ــرام ـي ــة
وت ــح ــل ــي ــل ــهـــا ووض ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط
االستباقية لها قبل وقوعها.
وع ـ ـلـى ال ــرغ ــم م ــن وج ـ ــود جـهــاز
أم ـنــي ورق ــا ـبـي ق ــوي إال أن ذلــك
ال يـمـنــع خـطــر وقـ ــوع أي جــرائــم
حـ ــدي ـ ـثـ ــة ،وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ي ـ ـجـ ــب وضـ ــع
الخطط األمنية والسيناريوهات
الـمـطـلــوبــة لـمــواجـهــة الـتـحــديــات
وال ـم ـخــاطــر األم ـن ـي ــة الـمـخـتـلـفــة،
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــي لـ ـ ـف ـ ــرض ع ــقـــوبـــات
وت ـش ــري ـع ــات ب ـحــق الـمـخــالـفـيــن
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الستخداماتها .
قد يتساءل البعض ،لماذا تعتبر
الطابعات الثالثية األبعاد قنبلة
موقوتة؟
لـقــد أحــدثــت الـطــابـعــات الثالثية
األب ـ ـعـ ــاد ض ـجــة ك ـب ـيــرة ـفـي عــالــم
الـصـنــاعــة ،كـمــا أن لــديـهــا الـقــدرة
عـ ـلـى طـبــاعــة األج ـ ــزاء المتداخلة
والمعقدة ـفـي التركيب ،ويمكن
اس ـت ـخــدام ـهــا ـفـي ص ـنــاعــة أجـ ــزاء
مــن مــواد مختلفة وبمواصفات
عالية ـفـي الــدقــة تشابه النموذج
الحقيقي الذي تم استخدامه .
ظهرت هــذه الطابعات في العام
 1980واسـ ـتـ ـم ــرت ـفـي ال ـت ـطــور
إلى أن القت رواج ـا ً كبيرا ً وبدأت
ب ــاالن ـت ـش ــار ـفـي مــج ــال ال ـص ـنــاعــة
حـ ـي ــث أصـ ـبـ ـح ــت تــســتــخ ــدم ـفـي
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عــدة مجاالت منها المجوهرات،
األحـــذيـــة ،الـتـصـمـيــم الـصـنــاعــي،
العمارة والهندسة واإلنـشــاءات،
ووسـ ــائـ ــل الـ ـم ــواص ــات وال ـطــب
،وال زالت مستمرة في التطور إلى
يومنا الحالي .
ولكن التطور التكنولوجي لهذه
الطابعات أظهر لنا عــدة جوانب
سلبية وخ ـط ـيــرة يـمـكــن أن يتم
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـعــض
الـعـصــابــات وال ـجــرائــم المنظمة
للتاثير بصورة سلبية على أمن
واستقرار بعض ال ــدول .كما أن
هذه الطابعات طرحت للبيع في
األسواق العالمية مؤخرا ً ويمكن
ألي شخص اقتناؤها من األفراد
أو ال ـم ـصــانــع والـ ـقـ ـي ــام بــأع ـمــال
خطيرة ومنافية للقانون .
حيث أثبتت لنا بعض الدراسات

واألب ـ ـحـ ــاث أن هـ ــذه ال ـطــاب ـعــات
قــادرة على طباعة نموذج يشبه
الـحـقـيـقــي ب ــدق ــة عــال ـيــة وإن ـت ــاج
كميات كبيرة منه بسرعة كبيرة
فهي قادرة على طباعة األجسام
ب ـكــل دقـ ــة م ــن م ــرك ـب ــات عــالـيــة
الـ ـج ــودة كــالـبــاسـتـيــك وال ـحــديــد
وتــوجـهــت مــؤخــرا ً إ ـلـى اسـتـخــدام
ال ـتــرك ـي ـبــات الـكـيـمـيــائــة وطـبــاعــة
العقاقير الطبية .

وي ـم ـكــن أن ي ـتــم اسـتـغــالـهــا في
طباعة القنابل اليدوية واألسلحة
والصواريخ بأنواعها داخليا ً وفي
أمــاكــن بـعـيــدة عــن الــرقــابــة ،وقــد
بدأت بعض الدول بتجربها فعال،
كما إن لديها القدرة على طباعة
الـ ـمـ ـخ ــدرات م ــن خـ ــال تجميع
ال ـجــزي ـئــات الـكـيـمـيــائـيــة بحسب
الدراسة التي قامت بها باحثة في
جامعة جالسكو -اسكتلندا من
طباعة أول نموذج عقار كيميائي،

وهــذا التطور قد يسبب خطورة
م ــن إم ـكــان ـيــة اس ـت ـغ ــال بعض
األش ـخ ــاص أو ت ـجــار ال ـم ـخــدرات
لهذة الطابعة التي قــد تتسبب
ب ـكــارثــة مجتمعية ك ـب ـيــرة حيث
سيتم طباعة المخدرات وبيعها

والـ ـتـ ـج ــارة ب ـهــا ب ـكــل س ـهــولــة في
داخـــل ال ــدول ــة دون ال ـحــاجــة إ ـلـى

تهريبها من الخارج .
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كتاب من اإلمارات

االغرتاب بحثاً عن

املستقبل
بقلم :عمر علي محمود األحمدي

حملت معي الــوطــن بتقاليده
وقــيــمــه وأصــالــتــه بــداخــلــي وأنــا
أغادره ً
بحثا عن الدراسة والعلم،
تتردد في داخلي وصايا الوالدين
ـال
بــالــحــرص عــلــى أن أكــــون مــثـ ً
لديني وقيم بــادي ،واالبتعاد
عن كل ما يبعدني عن الدراسة،
فالوطن في انتظاري للمشاركة
مــع غيري مــن الشباب لتشييد
الغد.

طوال أعوام الدراسة اعتبرت نفسي سفي ًرا لبالدي بالخارج،
ـومــا إال ـفـي الــدراســة والبحث العلمي ،كنت بمثابة
لــم أفكر يـ ً
انعكاس لقيم وتقاليد مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة،
كنت أجيب على أي تساؤالت لمن حولي من الدارسين حول
المجتمع ومـسـيــرة النهضة الـتــي تمضي بها ب ــادي بثبات
ً
مثال ُيحتذى بها في سائر دول العالم.
واستقرار لتصبح
أبــرز التحديات التي واجهتني في بداية األمــر ،كانت اختالف
الـمـنــاخ ،إضــاف ـ ًة إ ـلـى قيم وتقاليد المجتمع الغربي المغايرة
بطبيعة الحال لقيمنا وتقاليدنا ،حتى استطعت التأقلم معها
بالتمسك بقيم وتقاليد وطـنــي األصـيـلــة ،متحديًا الـظــروف
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.
علي أجواء االغتراب ،النظرة اإليجابية التي وجدتها
وما خفف
ّ
بين العديد من الدراسين حول دولة اإلمارات العربية المتحدة
مثال للعطاء والتقدم واالزده ــار لتكون بمثابة األرض
وأنها
ً
حلم لدى الكثيرين ،وموطن السعادة في الشرق األوسط.
ال ُ
ً
محمل بالعلوم الحديثة في تخصص
ومع العودة من الخارج
ً
العلوم البحرية ،وجدتني أحمل معي آمال وطموحات لتطبيق
مــا تعلمته والتطوير عليه ،والعمل بحق ليكون ـلـي دور في
مسيرة بــادي نحو التميز ،واالسـتـقــرار ـفـي مقدمة العالم في
شتى المجاالت سواء في العصر الحالي أو المستقبل الذي أ كد
قادتنا العظام ،ضرورة أن تكون اإلمارات صانعة له ومساهمة
في رسم مالمحه ،ولهذا المستقبل يبدأ اآلن.
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اإلمارات
وطن التسامح
بقلم :مريم األحمدي

رئيسة لجنة البحوث والدراسات

ي ــؤك ــد إعـ ـ ــان ص ــاح ــب ال ـس ـمــو عــال ـم ـيــة ل ـل ـت ـس ــام ــح ،وال ـثــان ـيــة مفاهيم وقيم

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئ ـيــس دول ــة اإلم ـ ــارات العربية
ـام ــا
ال ـم ـت ـح ــدة ع ـ ــام “ 2019ع ـ ً
للتسامح” ،على قيم التسامح
راس ـ ـخـ ــة ومـ ـمـ ـت ــدة ـ ـفـي مـجـتـمــع
اإلم ـ ـ ـ ــارات واس ـ ـت ـ ـمـ ــرا ًرا لــرعــايــة
الدولة وقادتها للمفاهيم والقيم
اإلنسانية الحقوقية ،كما يعتبر
عـ ــام ال ـت ـســامــح بـمـثــابــة ام ـتــداد
ل ـع ــام زا ي ـ ــد ال ـ ــذي يـسـبـقــه فقد
داعما لقيم وإرث زايد
عاما
ً
كان ً
اإلنساني لدى األجيال الجديدة،
حيث اهتم المؤسس بالتسامح
ً
وصول
وأهميته في بناء المجتمع
لــاس ـت ـقــرار وس ـع ــادة المجتمع
ســواء في اإلم ــارات أو في العالم
ككل.

خمس ركائز
ويرتكز عام التسامح  2019على
خـمــس ركــائــز أســاس ـيــة ،تتمثل
أوالهــا في تعميق قيم التسامح
واالن ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاح ع ـ ـ ـلــى ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــات
والـ ـشـ ـع ــوب ـفـي ال ـم ـج ـت ـمــع من
خالل التركيز على قيم التسامح
لدى األجيال الجديدة ،كما جاء
ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة

م ــن خـ ــال م ـج ـمــوعــة دراس ـ ــات
اجتماعية متخصصة في مجال
الـ ـتـ ـس ــام ــح وحـ ـ ـ ــوار الــثــق ــاف ــات
وال ـح ـض ــارات ،والــرك ـيــزة الثالثة
تتمحور حول التسامح الثقافي،
ع ـبــر مـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـبــادرات
المجتمعية والثقافية المختلفة،
وت ــت ــم ــثـــل ال ـ ــرابـ ـ ـع ـ ــة ـ ـفــي طـ ــرح
تشريعات وسياسات تهدف إلى
مأسسة قيم التسامح الثقافي
والــدي ـنــي واالج ـت ـمــاعــي ،وأخ ـي ـ ًرا
تعزيز خطاب التسامح وتقبل
اآلخر من خالل مبادرات إعالمية
هادفة.
ول ـ ـقـ ــد أش ـ ـ ــار صـ ــاحـ ــب ال ـس ـمــو
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــدولـ ـ ــة خـ ـ ــال إع ـ ــان
عاما للتسامح إلى
العام ً 2019
أهمية مساهمة الــدولــة في بناء
م ـج ـت ـم ـعــات تـعـتـمــد الـتـســامــح
جا ،خاصة وأن دولة
والحوار منه ً
اإلمـ ــارات تحمل رســالــة عالمية
ومهمة حضارية في ترسيخ هذه
القيمة إقليميا ً ودولياً ،واالنفتاح
والحوار بين الثقافات ،وتؤسس
ن ـ ـمـ ــاذج ح ـق ـي ـق ـيــة ت ـع ـمــل عـ ـلـى
تحسين واق ــع التسامح عرب ًيا
وعالم ًيا.

وال ش ـ ــك أن عـ ـ ــام ال ـت ـس ــام ــح
يـ ـمـ ـث ــل داع ـ ـ ـم ـ ـ ـا ً ق ـ ــويـ ـ ـا ً ل ـل ـق ـيــم
اإلنـســانـيــة الـحـقــوقـيــة ال ـتــي من
ش ــأنـ ـه ــا دعـ ـ ــم األم ـ ـ ــن وال ـس ـل ــم
المجتمعيين ،وتوفير مناخ من
األمـــن االجـتـمــاعــي ال ـقــائــم على
ق ـي ــم ال ـت ـع ــاي ــش وال ـ ـسـ ــام بـيــن
مختلف الـشــرائــح المجتمعية،
جا للمبادئ التي
كما يمثل تتوي ً
تقوم عليها دولــة اإلمــارات التي
ت ـضــم ع ـ ـلـى أراض ـي ـه ــا أ ك ـث ــر من
 200جنسية ،جميعهم يمثلون
فــريـقـا ً واحـ ــدا ً ـفـي خــدمــة الــوطــن،
وهــو دلـيــل التسامح ـفـي الــدولــة
وتقدير واحترام اآلخر ،وفق مناخ
عــام قــائــم على مـبــادئ القانون
وقيم العدالة؛ ما يمثل في ذاته
رعاية متكاملة لحقوق اإلنسان،
وهـ ــو م ــا ح ــرص ــت عـلـيــه ال ــدول ــة
م ـنــذ خ ـطــوات ـهــا األو ـلـ ــى ع ـ ـلـى يد
الـمــؤســس الــراحــل الشيخ زا يــد
بن سلطان آل نهيان.
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مشكلة نفسية ..من ملفات الخط الساخن

تم إعدادها بتصرف:

زاوية يحررها :األستاذ جمال فيصل الطويل
استشاري أرسي بخدمة الخط الساخن بجمعية توعية ورعاية األحداث

الفجوة بني الآباء والأبناء،
كيف نردمها؟
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
زيـ ــادة ال ـتــواصــل بـيــن الـجـيـلـيــن .وق ــد تكون
العالقة متوترة ومتأزمة.
إن مظاهر الحب التي يقدمها
اآلب ـ ـ ـ ــاء م ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر ال ـم ـس ـكــن
والملبس والتعليم بالمدارس
وأل ـعــاب التسلية ال تغني عن
وجود الوالدين الدائم مع األبناء
من الجلوس معهم وحمايتهم
ب ــالـ ـتـ ـح ــاور وال ـ ـت ـ ـشـ ــاور م ـع ـهــم،
وم ــحـــاولـــة مــع ــرف ــة مـ ــا ي ـجــول
بأفكارهم ومساعدتهم في حل
مشاكلهم الخاصة وتشجيعهم
والتقرب وال ـتــودد إليهم بــدون
فرض الرأي.
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ولــذلــك ف ــإن غ ـيــاب الــح ــوار الــه ــادئ الـبـنــاء
وال ـف ـع ــال ب ـيــن اآلب ـ ــاء واألب ـ ـنـ ــاء ،ق ــد يجعل
االبن ال يثق بوالديه وال يبوح لهما بأسراره
الخاصة ،بل إنه يفضل أن يأخذ معلوماته
مــن األصــدقــاء بــدال ً مــن الــوالــديــن البعيدين
عنه بحنانهما ورعايتهما.

وه ــل نعتبر أن ه ـنــاك ظــاهــرة
م ـن ـت ـشــرة ـفـي ال ـم ـج ـت ـمــع هي
وجــود فجوة بين اآلبــاء واألبناء
بـسـبــب غ ـيــاب ال ـح ــوار ال ـهــادئ
الهادف بين الطرفين؟
إن غ ـي ــاب الــص ــداق ــة األس ــري ــة
يزيد الفجوة بين األبناء واألهل،
الصداقة
والبد أن تعمم ثقافة ّ
في البيوت بين األهل وأوالدهم،
ومـ ـم ــا الش ـ ــك فــي ــه أن تــر ب ـيــة
األبناء مسؤولية كبيرة تقع على
عاتق األبوين ،لذا يجب عليهما
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أن ي ـقــومــا بــإن ـشــاء ج ـســور مع
أبنائهما للتقارب والتناغم فيما
بينهم ،وأن يحاوال استيعابهم،
وأفضل طــرق التربية الناجحة
ال ـتــي ي ـجــب أن يتبعها األه ــل
في التّعامل مع أبنائهم تكون
عن طريق إنشاء صداقة قوية
ب ـي ـن ـهــم ل ـخ ـلــق جـ ــو مـ ــن ال ـث ـقــة
واأللفة والتفاهم بين الطرفين،
فعند اختفاء الصداقة وغيابها
ت ـص ـبــح الـ ـع ــاق ــة بــي ــن األبـ ـن ــاء
واآلب ــاء عالقة متوترة ومتأزمة

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.
إن السبب ـفـي تــوتــر الـعــاقــة وازديـ ــاد الفجوة
بـيــن األســـرة واألبــن ــاء :ع ــدم الـشـعــور بــاألمــان ..
وف ـقــدان ال ـحــوار وع ــدم تقبل اآلب ــاء المصارحة
مــع األب ـنــاء مما ي ــؤدي إ ـلـى مــا يسمى اختالف
األجيال الذي يؤدي إلى انعزال األبناء وفقدانهم
األم ـ ــان ولـجــوئـهــم إلــى م ـغــريــات ال ـح ـيــاة ب ــدون
توجيه وإرشاد تربوي ،وشعورهم بعدم ا كتراث
األهل لألمور التي تخص األبناء نتيجة التشتت
وضـ ـع ــف الـ ـت ــراب ــط األسـ ـ ـ ــري .ل ـ ــذا ي ـج ــب عـ ـلـى
الوالدين إتاحة الوقت للمناقشة والمساعدة
واالستماع لهم ومنحهم الثقة ،وإعطاء األبناء
مساحة للتحرك مـعـا ً والـمـشــاركــة بـعـيــدا ً عن
النصائح واألوامر والعنف والتهديد الذي يدمر
العالقة بين األبناء واألهل.
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� أ�سباب الفجوة
•عدم تفهم األب طبيعة االبن ومعرفة
ماذا يريد ومحاولة االقتراب منه.
•القسوة الــزائــدة في غير محلها وعدم
التغاضي عن األمور البسيطة.
• االزدواج ـ ـيـ ــة ـفـي ال ـتــر ب ـيــة ب ـيــن ال ــزوج
والزوجة.

• عــدم تفهم الـصـفــات الــوراث ـيــة لالبن
وخصائص المرحلة العمرية لالبن.
• وأح ـي ــان ـاً ..ف ــارق ال ـســن وج ـهــل األب
لطرق التربية السليمة وعــدم تفهم
االح ـت ـيــاجــات الـعــامــة وال ـخــاصــة البنه
وع ـ ــدم تـفـهـمــه لـتـغـيــر ال ـم ــاض ــي عن
الحاضر.
• الكثير مــن اآلب ــاء الـيــوم منشغل في
هـــذه الــدن ـيــا م ـمــا أدى إ ـلــى انـشـغــالــه
عن بيته وبالتالي انشغاله عن أبنائه،
فعند استمرارية األب على هذا النحو
وعدم رؤيته ألبنائه والجلوس معهم
واألخذ منهم واالستماع إلى مشاكلهم
وتـلـبـيــة حــاجــاتـهــم ورغ ـبــات ـهــم تحدث
المشكلة وتكون الفجوة ،حيث يبدأ
األبناء بالبحث عمن يلبي ذلــك كله.
وأحيانا ً من أصدقاء السوء.
• ال ـ ـت ـ ـشـ ــدد وال ـ ـق ـ ـسـ ــوة ـفــي ال ـت ــر ب ـي ــة
والتعامل من قبل األب حيث توجد
م ـج ــاالت ـفـي ال ـتــر ب ـيــة تـتـطـلــب الــرفــق
والـلـيــن والـمـعــامـلــة الحسنة وهـنــاك
مثلها تتطلب ال ـحــزم وع ــدم الصفح
وإظ ـه ــار الـلـيــن فـيـهــا ،فـ ــإذا ك ــان األب
كذلك فإنه حينئذ تحصل هيبة بين
األبـ ـن ــاء وأب ـي ـهــم ف ــا يـسـتـطـيـعــون أن
يبثوا إليه مشاكلهم ورغباتهم وبالتالي
تحصل الجفوة بين الطرفين مما يولد
أمورا ً ال تحمد عقباها.
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�أهمية احلوار
إن إدارة الحوار هي التي تحدد نجاح هذا الحوار
أو فشله ،فغياب التحدث ‘’بطريقة الئقة’’ مع
اآلباء هو سبب األزمة الرئيس ،كما أن طريقة رد
االبن على سؤال أبيه حول تأخره-مثال ً -هي التي
ستدير الحوار فيما بعد».

وهذا يتطلب :إيجاد جو ديمقراطي داخل األسرة
واحـتــرام آراء جميع األف ــراد في األس ــرة .و نقاش
مواضع الخالف في جلسات صريحة بين الوقت
واآلخر للوصول لحلول مرضية وإيجاد جو أسري
مفعم بالحب والتفاهم .وتكوين صداقة حقيقية
مع األبناء لمعرفتهم أ كثر ،ألن الكثير من اآلباء
واألم ـهــات يظنون أنـهــم يعرفون أبـنــاءهــم جيدا ً
لكن في الحقيقة ال يعرفون إال ّ القليل عنهم وربما
زمالؤهم في الدراسة يعرفون أ كثر منهم.

إن غ ـيــاب الـ ـح ــوار ال ـب ـ ّن ــاء والـ ـف ـ ّـع ــال ب ـيــن اآلبـ ــاء
واألبناء  ،يجعل االبن ال يثق في والديه وال يبوح
لهما بــأســراره الخاصة  ،بل إنــه يفضل أن يأخذ
مـعـلــومــاتــه مــن األص ــدق ــاء واإلن ـتــرنــت بـ ــدال ً من
الوالدين البعيدين عنه بحنانهما ورعايتهما.
وم ــع ضـخــامــة حـجــم ه ــذه الـظــاهــرة إال أن كثي ًرا
مــن اآلب ــاء لــم ينتبهوا إ ـلـى خطورتها  ،معتقدين
أنه ليس مطلوبا ً منهم أي شــيء تجاه أبنائهم
سـ ــوى تــوف ـيــر ال ـم ـس ـكــن وال ـم ـل ـبــس واإلن ـتــرنــت
وألـ ـع ــاب الـتـسـلـيــة وال ـت ــي ر ب ـمــا ُت ـش ـغــل ال ـفــراغ
لديهم ولكنها ال ُتغني عن الوالدين و حمايتهم
بالتحاور والتشاور معهم  ،ومحاولة معرفة ما
يجول بأفكارهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم
الخاصة والتق ّرب والتودد إليهم.

�أ�ساليب خاطئة يف الرتبية والتعامل مع الأبناء
•التربية بالشدة والصرامة التي تبنى على
العنف والشدة والتسلط.
• العقاب االنفعالي للطفل الذي ُيف ِْق ُد الطفل
الشعور باألمان والثقة بالنفس.
• التربية بالتدليل والتسامح الزائد.

• عدم مراعاة الفروق الفردية بين األبناء.

• ال ـس ـمــاح ل ـلــدخــاء ب ــاالش ـت ــراك ـفـي تربية
األبـنــاء أو أشخاص متضاربين في أسلوب
تفكيرهم وأسلوب تربيتهم.

• التذبذب في أسلوب التعامل مع الطفل
الــذي قد يسبب اإلر ب ــاك للطفل ويجعله
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.
•التكنولوجيا واإلنترنت والموبايل والتلفاز،
جعلت كل طرف في اتجاه بعيد عن اآلخر.
• ان ـعــدام أو قـلــة ال ـحــوار بـيــن األب وأبـنــائــه،
مما يتسبب في كبر الفجوة والمسافة بين
الطرفين.
• التنشئة الخاطئة التي خضع لها الزوجان،
وهــو فــرض قـ ــرارات دون مناقشة األوالد،
وهو ما جعل اآلباء يفعلونه مع أبنائهم.
• التسلط والـعـنــف مــن جــانــب الــوالــديــن أو
التساهل في تربيتهم وتعليمهم.
• ضـغــوطــات الـعـمــل تجعل اآلبـ ــاء يهملون
أبناءهم.
• تـعـمــد ب ـعــض األمـ ـه ــات إخــف ــاء مـشـكــات
األبناء عن والدهم منعا ً لتعرضهم للعنف،
مما يعمل على اتساع الفجوة والرهبة في
تعامل االبن مع األب.
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عيادة الحدث

املراهـــــــق بني �سنــــــدان
ال�شحنات الكامنة ومطرقــة
الرغبــــات املكــبــوتــة
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 ،مستندا ً
إلى تجربة الخطأ والصواب في الحياة.
وبسبب التناقض الكائن مابين

الشحنات الكامنة ،والرغبات
الـ ـمـ ـكـ ـب ــوت ــة ،ومـ ــوقـ ــف األه ـ ــل،
يـ ـص ــاب الـ ـم ــراه ــق ب ــاض ـط ــراب
ـفـي ال ـم ـشــاعــر ،ويـظـهــر ال ـصــراع

الــداخـ ـلـي مــن خــال سلوكيات
قد تكون مرفوضة من األهل أو
المجتمع.

المراهقة مرحلة حساسة جداً،
ت ـت ـط ـلــب مـ ــن األه ـ ـ ــل تـفـهـمـهــا

وم ـعــرفــة ال ـت ـغ ـيــرات الجسدية

وان ـع ـكــاســات ـهــا الـنـفـسـيــة على
الـ ـ ـم ـ ــراه ـ ــق ،وتـ ـتـ ـطـ ـل ــب م ـن ـهــم

الـ ـتـ ـحـ ـ ـلـي ب ــالـ ـصـ ـب ــر ،وم ــراقـ ـب ــة
المراهق ـ ســواء أ كــان ذك ــرا ً أم
أن ـثــى ـ بـعـيــن ب ـص ـيــرة وال ـب ـقــاء

بــوض ـع ـيــة االنـ ـتـ ـظ ــار «Stand
 »Byوالـتــأهــب لتقديم العون
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حـيــن الـطـلــب ،أو حـيــن تفرض

أ ي ــة مــاح ـظــة ،أو تــوجـيـهــه نحو

الضرورة.

الصواب.

وب ـمــا أن ـنــا كـبــالـغـيــن ق ــد مــررنــا
بهذه المرحلة فإننا نعيها تماماً،

وال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر ي ـبــال ـغــون في
الـ ـحـ ـم ــاي ــة وإح ـ ــاط ـ ــة الـ ـم ــراه ــق

ونـ ــدرك أن ـهــا مــرحـلــة حساسة،

بحاجز حديدي ،بينما هناك من
ي ـت ـصــرف بـحـكـمــة ان ـطــاق ـا ً من

مـ ــراه ـ ـق ـ ـتـ ــه ،وإهـ ـ ـم ـ ــال األهـ ـ ــل،

تفهم طبيعة المراهقة كمرحلة

وسيطرة نزعاته ورغباته.

حساسة.

وألن نـ ـص ــائ ــح األه ـ ـ ــل تـعـتـبــر

ال ـمــراه ـقــة ال يـمـكــن أن تـكــون

غ ـيــر مـقـبــولــة بـشـكــل ع ــام من
ال ـ ـمـ ــراهـ ــق ،لـ ـه ــذا ف ـ ــإن أف ـضــل

َسل َِسة كمرحلة الطفولة ،فهي

تتعرض لالضطرابات وتنتابها

م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ي ـم ـك ـن ـنــا ت ـقــدي ـم ـهــا

ف ـ ـتـ ــرات مـ ــن ال ـ ـفـ ــرح وال ـ ـحـ ــزن،

للمراهق ،المساعدة المدروسة

وال ـن ـشــاط وال ـخ ـمــول .وبسبب

غير الـمـبــاشــرة ،وإذا مــا تمعنّا

التقلبات والتغيرات السلوكية،

وأن المراهق قد يكون ضحية

ـ ـفـي ط ـ ــرق تــع ــام ــل األهـ ـ ــل مــع

المراهق ،فإننا نجد أن البعض
يتركون المراهق من دون إبداء
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وتأرجح المواقف الناجمة عن
وقـ ــوع ال ـمــراهــق ـفـي مـ ــأزق مع

نفسه ومــع الـعــالــم مــن حوله،

لـ ـك ــون ــه يـ ـتـ ـع ــرض ل ـم ـش ـكــات
م ـ ــن دون أن يـ ـج ــد الـ ـحـ ـل ــول
المناسبة ،وألن لديه العديد من
ال ـت ـس ــاؤالت م ــن دون إجــابــات
ش ــافـ ـي ــة ،ل ـ ـهـ ــذا فـ ـ ــإن م ـجــاب ـهــة
المراهق تفترض التقيد ببعض
ال ـشــروط ،إذ إن مــواقــف األهــل
العنيفة قد تحرق األخضر قبل
اليابس.
مــن يــراقــب ال ـمــراهــق عــن بعد
ب ـع ـيــن ب ـص ـيــرة ي ـجــد أنـ ــه يـحـ ّبــذ

الـ ــوحـ ــدة ،وي ـك ـثــر م ــن الـحــديــث
على الـهــاتــف ،ال ــذي يسمح له
بالتقارب مع اآلخر رغم الفاصل
الـ ـمـ ـك ــا ـنـي ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ف ــال ـص ــوت
ال ــرخ ـي ــم ،وال ـك ـل ـمــات الـمـنـتـقــاة
والهمسات سرعان ما تخترق
األذن لتصل إلى شغاف القلب.

لهذا يبدو الهاتف وسيلة ناجحة
للمراهق للهروب مــن سيطرة
وقيود األهــل من دون مغادرة
المنزل.
المراهقة مرحلة حساسة جداً،
تتطلب رقــابــة األه ــل الــواعـيــة،
ف ــال ـم ــراه ــق ل ــه حـ ـق ــوق وعـلـيــه
واجبات ،وألنه ال يمكنه الوصول
نحو الضفة األخرى اآلمنة ،وألن
الحياة قاسية ،ومطباتها كثيرة
وك ـب ـيــرة ،ل ـهــذا علينا اإلم ـســاك
بـيــده واالن ـط ــاق مـعــه نـحــو غـ ٍد
أجمل.
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معلومات عامة

متحف املر�أة
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
مسؤولة البرامج واألنشطة
Twi/insta: sarahamada30

والمادة التوثيقية التي يعرضها
الـمـتـحــف ت ـبــرز الـ ــدور الحقيقي
للمرأة في كافة المجاالت ونسعى
ألن تكون خدمة معرفية أصيلة
كافية للتدليل على مكانة المرأة
اإلم ــاراتـ ـي ــة و إن ـج ــازات ـه ــا بفضل
م ــا ت ـجــده م ــن دعـــم و مـســانــدة
ح ـكــوم ـيــة و مـجـتـمـعـيــة ،يمكن
أن ت ـم ـث ــل م ــرجــعــي ــة م ـعــرف ـيــة
لـلـمـنـظـمــات ال ــدولـ ـي ــة الـمـعـنـيــة
بقضايا المرأة و حقوقها و دورها
المجتمعي.

مـتـحــف ال ـم ــرأة هــو مركز
ثـ ـق ــا ـفـي ت ــوثـ ـيـ ـق ــي ،ي ـه ـتـ ُّـم
بتاريخ المرأة في اإلمارات،
وحاضرها ،وكل ما يتعلق
بجوانب حياتها من فكر،
وث ـقــافــة ،وف ـنــون ،وآداب،
وت ـ ـ ــراث ،وتـ ــاريـ ــخ ،ون ـمــط
وطقوس حياتها اليومية.
ٍ

54

وي ـس ـع ــى ال ـم ـت ـحــف ل ـل ـتــواصــل
مــع الـمــؤسـســات و المنظمات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة الـمـعـنـيــة
بــال ـث ـقــافــة و الـ ـفـ ـن ــون و ق ـضــايــا
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ،ح ــريـ ـصـ ـي ــن ان ن ــوج ــد
م ــرجــعــي ــه ل ـ ـهـ ــذه الــم ــؤســس ــات
للتعرف على مــا أنـجــزتــه الـمــرأة
ـ ـفـي دولـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،و ـفــي ذات
الوقت نتيح للمرأة في اإلمــارات
الـ ـت ــواص ــل مـــع ال ـم ــؤس ـس ــات و
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة الـمـعـنـيــة
لـتـبــادل الـخـبــرات معها ،و إثــراء
أشكال العطاء الثقافي و اإلنساني
للمراة اإلماراتية.
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متحف المرأة في بيت
البنات
بـنــي الـمـتـحــف ـفـي مــوقــع منزل
قــديــم يـسـمــى  )ب ـيــت ال ـب ـنــات(
أطلقت عليه هــذه التسمية في
زم ــن قــديــم ))١٩٦٠ – ١٩٤٠ 
مــن أه ــل ال ـحــي ،ك ــون الـنـســاء 
الــا ـتـي سكنّه لــم يتزوجن ،فجاء
ال ـم ـس ـم ــى م ـت ـس ـق ـا ً مـ ــع ف ـكــرة
المشروع
يـقــع مـتـحــف ال ـم ــرأة ـفـي منطقة
ســوق الــذهــب بــديــرة ال ــذي كان
ق ــديـ ـمـ ـا ً ي ـس ـمــى س ـك ــة ال ـخ ـيــل،
والزال س ــوق الــذهــب محتفظا ً
بمكانته االقتصادية بل هو من
أ كثر األماكن حيوية.

مؤسس متحف المرأة

أنــش ــأت ــه دك ـ ـتـ ــورة رف ـي ـع ــة عـبـيــد
غ ـب ــاش ع ـ ـلـى نـفـقـتـهــا ال ـخــاصــة،
وتـ ـف ــرغ ــت ل ـل ـع ـمــل واإلشـ ـ ـ ــراف
ع ـ ـلـى ك ــل ت ـفــاص ـي ـلــه ،وصـمـمــت
ك ـ ــل ركـ ـ ــن ب ـ ــه وكـ ـتـ ـب ــت ال ـ ـمـ ــاده
ال ـع ـل ـم ـيــه ،مـسـتـعـيـنــه ب ــدع ــم ال
م ـ ـحـ ــدود مـ ــن اصـ ــدقـ ــاء وزم ـ ــاء
ومتطوعين محبين لـهــذا النوع

مــن الـمـشــاريــع ،وهــذا المتحف
ج ـهــد غ ـيــر م ـس ـبــوق ،يستهدف
ر ب ــط مــاضــي الـنـســاء الـعــر بـيــات
ـفـي هـــذه الـمـنـطـقــة م ــن ال ـعــالــم،
بــالــواقــع الـ ــذي يـشـهــد اهـتـمــامـا ً
خاصا ً بخطط التنمية البشرية،
بعامة ،ويولي النساء جانبا ً كبيرا ً
من هذا االهتمام.

وجـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك اح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاال ً بـ ـي ــوم
الـ ـم ــرأة ال ـعــال ـمــي ل ـل ـعــام 2011
( 8م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس) ،وقـ ـ ـ ــع اخ ـ ـت ـ ـي ـ ـ ـ ــا ُر
منظمة”عط ــا ُء الـنـسـ ـ ـ ــاء” على
مائة شخصيه من جميع أنحاء
ـن يستحققن
ال ـعــالــم ،رأت أن ـه ـ َّ
يكن (النساء األعظم عطا ًء)
أن
َّ
لذلك العام ،واحدة منهن كانت
األس ـتــاذة الــدكـتــورة رفيعة عبيد
غباش ،الرئيس السابق لجامعة
الخليج العربي بالبحرين ،واحدة
مــن هــؤالء المائة الناشطين في
مختلف ال ـم ـجــاالت ،والمشهود
لهن بالتأثير الـخــاق الفعال في
محيطهن ،تكريما ً لمسيرة حافلة
بالجهود التي نجحت في تحقيق
تغير ملموس في مجتمعهن ،وفي
وضع المرأة على نحو خاص.
االجتم ـمـاــاعـعــيـي
 2019الـالــوـوع ـع ــيـياالجت
أبريل2019
- -67أبريل
العدد67
العدد
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ثقف نفسك

 6ن�صائح لق�ضاء �إجازة مثالية

.1السر في البداية

ابدأ يومك بنشاط ،وال تعتبر اإلجازة مبررا ً 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.

 .2مارس 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 مجاال ً لالستفادة ال لتبديد الوقت في ما ال يفيد.

 .3استرح وشارك
رغم أن الصيف فرصة عظيمة لالستجمام ،لكنه يعد ناقصا ً 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.

 .4اجعلها 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.

.5ابتسم واحلم وجرب
ال تسمح ألي منغصات بتعطيلك عن االستمتاع واستغالل اإلجازة ،عليك أن تبتسم وتجرب أشياء
جديدة ،احلم كثيرا ً في اإلجازة ،وفكر في كل االحتماالت الواسعة في الحياة ،والمستقبل األجمل والطرق
األفضل.

 .6اقرأ واستكشف
اقرأ كتبا ً بعيدا ً 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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«ل ــوال التسامح مــا أصــبــح صــديــق مــع صــديــق ،وال شقيق مع
شقيق ،فالتسامح ميزة» -المغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان «رحمه الله»

