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خليفة بن محمد آل نهيان وضاحي خلفان

يشهدان محارضة توعوية تحت شعار :بالتكاتف والتوعية..املجتمع آمن.

جمعية توعية ورعاية األحداث تنظم احتفا ً
ال تراثي ًا مبشاركة طالبات
مدرسة سلمى األنصارية للبنات

كلمة العدد

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

في  26يونيو من كل عام يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
من خالل تنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية الموجهة لألسرة وأفــراد المجتمع نظرا ً ألن
الـمـخــدرات أصبحت آفــة اجتماعية تعاني مــن آثــارهــا المجتمعات على المستوى المحلي
والعالمي ،األمر الذي جعل مكافحتها بحاجة إلى نشر الوعي المجتمعي بكيفية وقاية األبناء
من التعرض لخطرها.

مــؤس ـســات ع ــدي ــدة داخـ ــل ال ــدول ــة احـتـفـلــت ب ـهــذا ال ـي ــوم م ــن خ ــال تـنـظـيــم ال ــورش
والمحاضرات والندوات التي استهدفت المجتمع اإلماراتي بكافة أطيافه ،ويأتي على رأس هذه
المؤسسات مركز إرادة للعالج والتأهيل الذي أبدع في إعداد وتنظيم البرامج المجتمعية من
خالل منصة تفاعلية ومعرض جماهيري نظم في أحد المرا كز التجارية بدبي حاز على إعجاب
وتفاعل أفراد المجتمع معه.
كما وأن جمعية واجب التطوعية نظمت جلسة حوارية في مجلس سمو الشيخ خليفة
بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الجمعية تحت شعار (بالتكاتف والتوعوية  ..المجتمع
آمن) حضر هذا المجلس نخبة متميزة من المهتمين بقضايا المخدرات على مستوى الدولة
وعلى رأسهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس جمعية توعية ورعاية األحداث ورئيس
مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة.

المجتمعون ناقشوا أهمية التعاون والتشبيك بين كافة مؤسسات الدولة لوقاية
المجتمع من أخطار هذه اآلفة وأهمية إطالق الحمالت التوعوية التي تستهدف الوصول إلى
شريحة مهمة في المجتمع وهم الشباب الذين يستهدفهم تجار المخدرات ويوقعونهم في
شباك اإلدمان.

هذا على المستوى المحلي ،أما على المستوى العالمي فقد حمل شعار هذا العام
عنوان (الصحة من أجل العدالة .والعدالة من أجل الصحة) خاصة وأن العدالة والصحة هما
وجهان لعملة واحدة عندما يتعلق األمر بالتصدي لمشكلة المخدرات.

من هنا نجد االهتمام المحلي والعالمي ينصب على أهمية حماية المجتمع من هذه
اآلفة التي انتشرت في المجتمع وخاصة الشباب وظهرت العديد من المواد المخدرة التي
لم تكن معروفة من قبل وانتشرت بشكل كبير بين الشباب األمر الذي ساهم في العديد
من التحديات المتزايدة أمام الجهات المعنية كاألجهزة األمنية وإدارات مكافحة المخدرات أو
تلك المتعلقة بالعالج والتأهيل ،كل ذلك يدفع بجهود الدولة إلى التصدي لهذا الخطر وإلى
المزيد من العمل من أجل حماية األبناء والشباب من آفة المخدرات ومرض العصر.

فــي هـــذا العـــدد

مجل ــة دوري ــة تصــدرهــا جمعي ــة تـوعي ــة ورعـاي ــة األح ــداث
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ضاحي خلفان:

الــتــكــاتــف والــتــوعــيــة يؤمنان
املجتمع مــن بــاء املــخــدرات
شــهد الشــيخ خليفــة بــن محمــد بــن خالــد آل نهيــان ،رئيــس جمعيــة «واجــب» التطوعية،
محاضــرة توعو يــة تحــت شــعار« :بالتكاتــف والتوعيــة ..المجتمــع آمــن» للتوعيــة بمخاطر
المخــدرات التــي نظمتهــا الجمعية ،ضمــن فعاليات اليوم العالمــي لمكافحة المخدرات،
مســاء أمــس األول ،وألقاهــا الفريــق ضاحــي خلفــان تميــم ،نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن
العام في دبي.
كمــا شــهد المحاضــرة ،الشــيخ حمدان بن ســعيد
بــن طحنــون آل نهيــان ،وعــدد مــن قيــادات وزارة
الداخلية.
ولفــت خلفــان ،إلى أهمية الموقع الجغرافي لدولة
اإلمــارات ،الــذي يجعلهــا محــط أنظــار قــوى الشــر
من العصابات اإلجرامية المنظمة في ترويج اآلفة
الخطرة.
ولفــت إ ـلـى دور األســرة ـفـي حمايــة أبنائهــا مــن
مخاطــر المخــدرات؛ حيــث وصفــه بأنــه ال يقــل
أهميــة عــن دور األجهــزة الشــرطية ،فال بد لألســرة
مــن أن تحصــن أطفالها ضد المخدرات بالمتابعة
والتوعية واإلرشاد.
وذكــر أن اآلبــاء ال يعرفــون الكثيــر عــن أبنائهــم ـفـي
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ظــل انشــغالهم بهمــوم الحيــاة ومشــكالتها .الفت ـاً
إلى أنه عبر دراسات المجلس ،فإن سن الخطورة
لألطفال المحتملين للتعاطي تتراوح ما بين 11
سنة إلى  18سنة.
كمــا لفــت إ ـلـى أن مجلــس أرســل نحــو  380ألــف
رسالة توعوية ألولياء األمور تحمل نصائح مهمة
لحفــظ األبنــاء مــن مخاطــر المخدرات ،ما يســاعد
على رفع وعي األسر تجاه تلك اآلفة الخطرة.
وقال الدكتور حاتم علي ،المدير اإلقليمي لمكتب
مكافحــة المخــدرات والجريمــة ـفـي دول مجلــس
التعــاون ،إن التقر يــر العالمــي للمخــدرات للعــام
الجــاري الــذي يقــدم وصف ـاً ،عن زراعتهــا وتركيبها
وطــرق ترويجهــا وتحديــد عــدد المتعاطيــن ،أشــار
إ ـلـى أن كثيــراً مــن الفئــة العمر يــة مــن  15إ ـلـى 65

عاماً تعاطت المخدرات ولو مرة واحدة في العمر.

والشــباب والنشء ،بهدف تنمية الثقافة السائدة
في رفض هذه اآلفة القاتلة.

وأوضــح أن اإلحصــاءات الحديثــة لألمــم المتحــدة
تشــير إلى أن الســن الدنيا للمتعاطين ،انخفضت
إلى  12ســنة بدال ً من  ،16في الســنوات الماضية،
ما يهدد بخطورة المخدرات على األطفال.

فيمــا أوضــح الدكتور عبدهللا األنصاري ،من مركز
إرادة العــاج والتأهيــل بد ـبـي ،أن المركــز يقــوم
بخدمات العالج والتأهيل للمتعاطين.

وأ كــد العميــد محمــد الشــحي ،مديــر حقــوق
اإلنســان بــوزارة الداخليــة ،أن المشــرع اإلماراتي لم
يغفل الجانب اإلنســاني للمتعاطين ،ودور األســرة
في حماية أبنائها من رفاق السوء.

وتحــدث ـفـي الجلســة عــدد مــن المختصيــن
والمســؤولين والضباط ،حول األســاليب الوقائية
واإلجــراءات األمنيــة ـفـي حمايــة المجتمــع مــن
الجريمة بكافة أشكالها.

وأ كــد العقيــد طاهــر الظاهــري ،مديــر مدير يــة
مكافحــة المخــدرات بقطــاع األمــن الجنا ـئـي ،أن
«المدير يــة» بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة،
تعــد برامــج حديثــة طموحــة ،تســتهدف األســر

وأدار الجلســة الدكتــور جاســم خليــل ميرزا ،عضو
مجلس اإلدارة ،رئيس اللجنة اإلعالمية بالجمعية
و ـفـي ختــام الجلســة كــرم ســمو الشــيخ خليفــة بن
محمد بن خالد آل نهيان ،المتحدثين في الجلسة
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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ضمــن حملة “كــن مــع أبنائــك ..يكونــوا معك”

«توعيــة ورعايــة األحــداث» ترســل 300
ألــف رســالة توعويــة ألوليــاء األمــور
في إطــار حملتها (كن مع أبنائك ،يكونوا معك) التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم ،بهدف حث أولياء األمور على التقارب مع األبناء ،واحتضانهم واحتوائهم،
لحمايتهم من الجنوح واالنحراف .أرسلت جمعية توعية ورعاية األحداث رسالة خطية بتوقيع
معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ،رئيس مجلس
إدارة الجمعية ،ألكثر من  300ألف ولي أمر على مستوى الدولة.
ودعــا معا ـلـي الفر يــق ضاحــي
خلفــان ،أوليــاء األمــور إ ـلـى أهميــة
المشــاركة ـفـي الحملــة التــي
تســتهدف تعز يــز دور أوليــاء األمور
ـفـي تقو يــة العالقــات األســرية مــع
األبنــاء مــن خــال الحــوار األســري
المباشــر ،وتخصيــص أوقــات
محــددة لمشــاركتهم والتعــرف إ ـلـى
احتياجاتهــم ومســاعدتهم ـفـي حــل
المشكالت التي تصادفهم.
وق ــال مـعــا ـلـي الـفــر يــق ضاحي
خـلـفــان ،إن األيـ ــام والـسـنــوات
الـ ـت ــي ت ــابــع ــت ف ـي ـهــا جـمـعـيــة
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توعية ورعاية األحــداث عالقة
اآلب ــاء بــأوالدهــم ،وتوصلت إلى
أن األبـنــاء الذين يكونون أ كثر
قـ ــر ب ـ ـا ً مـ ــن وال ــديـ ـه ــم وال ــذي ــن
يحيطونهم بالرعاية واالهتمام
والمتابعة والمجالسة األسر ية
أق ـ ـ ـ ــل عـ ـ ــرضـ ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـك ــات
السلوكية واالنحراف.
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ت ــوعــي ــة
ورعــايــة األحـ ــداث 192 ،حالة،
بــاتـصــاالت هاتفية عبر خطها
الساخن ،خالل العام الماضي،
ش ـم ـلــت  107ات ـ ـصـ ــاالت من
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ط ـل ـب ــة ،وتـ ـن ــوع ــت بـ ــواقـ ــع 65
ات ـصــاال ً مــن ذكـ ــور ،و 127من

إن ـ ــاث ،وب ـلــغ ع ــدد المتصلين
مــن المواطنين  123ات ـصــاالً.

وتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــت الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت الـ ـت ــي

تعاملت معها الجمعية خالل
العام الماضي ،بواقع  44حالة

أس ــر ي ــة ،و 61حــالــة دراســي ــة،

و 27حالة تربوية ،و 23حالة
اجتماعية ،و 18حالة سلوكية،
وثماني حاالت نفسية ،وحاالت
أخرى متفاوتة.
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ضاحي خلفان
يحـــــارض عــــن دور
القيــــادة الحكيمــة
يف ترســيخ التسامح

بدعوة من الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ،رئيس الدائرة الخاصة للشيخ
محمد بن خالد آل نهيان ،رئيس جمعية واجب التطوعية ،شارك معالي الفريق ضاحي
خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمــن العام في د ـبـي ،في األمسية الرمضانية التي
أقيمت في المجلس الرمضاني في قصره ،بمنطقة البطين في أبوظبي ،بمحاضرة بعنوان
«التسامح المجتمعي».

وحضر األمسية التي أدارهــا وتطرق معاليه إلى دور القيادة مساواة

الــدك ـتــور خليفة ال ـســو يــدي ،في نشر وترسيخ مبادئ وقيم
وت ـ ـ ـطـ ـ ــرق م ـ ـعـ ــا ـلــي الـ ـف ــر ي ــق
ع ــدد مــن ال ـش ـيــوخ وال ـ ــوزراء ال ـت ـســامــح ،وأعـ ـط ــى مـعــالـيــه
ض ــاح ــي خ ـل ـف ــان ت ـم ـيــم إ ـلـى
وكبار المسؤولين في الدولة .ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن األم ـ ـث ـ ـلـ ــة عـ ـلـى
بعض مواد دستور اإلمارات
وعرف معالي الفريق ضاحي ذلك ،مدلال ً باألقوال المأثورة
الـتــي تــؤكــد ال ـم ـســاواة وعــدم
خـ ـلـ ـف ــان تـ ـمـ ـي ــم ،ـفــي مـطـلــع للمغفور لــه الشيخ زا ي ــد بن
الــتــمــيــي ــز ،وان ـ ـض ـ ـمـ ــام دولـ ــة
م ـح ــاض ــرت ــه ال ـت ـس ــام ــح بــأنــه سلطان آل نهيان ،طيب هللا
التجاوز عن أخطاء اآلخرين ث ــراه ،ال ــذي كــان يـنــادي بتلك اإلمــارات في العام  1974إلى
ومقابلة اإلسـ ــاءة باإلحسان الـ ـقـ ـي ــم والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادئ ،وي ــدع ــو االت ـفــاق ـيــة الــدول ـيــة للقضاء
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـفـ ـ ــو وحـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ،للتمسك بها وترسيخها ،إلى ع ـ ـلـى كــافــة أش ـك ــال التمييز
وتطابق األقوال واألفعال في جانب العديد من المبادرات ال ـع ـن ـصــري ،م ــؤك ــدا ً عـ ـلـى أن
التسامح لتحقيق المعنى اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أط ـل ـق ـه ــا دولة اإلمارات تسير على ذات
المغفور له.
الحقيقي له.
ال ـن ـهــج ـفـي ظ ــل الـتــوجـيـهــات
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السامية من صاحب السمو
الـشـيــخ خليفة بــن زا يـــد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
هللا ،وأخـيــه صــاحــب السمو
الشيخ محمد بــن راشــد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الــوزراء حاكم
د ـب ـ ــي ،رع ـ ـ ــاه هللا ،وص ــاح ــب
ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد بن
زا يـ ـ ــد آل نـ ـهـ ـي ــان ،و ـلــي عـهــد
أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة.
وأشــار معاليه في محاضرته
إلى أن دولة اإلمــارات عملت
عـ ـ ـ ـلــى ت ـ ــدعـ ـ ـي ـ ــم مـ ـن ــاهـ ـجـ ـه ــا
الدراسية والعلمية بالعديد
من المواضيع ذات العالقة
ب ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان وال ـط ـفــل
وال ـم ــرأة ،ومناهضة التمييز

ال ـع ـن ـصــري ،وإدراج م ـبــادئ
م ـ ـي ـ ـثـ ــاق األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
واإلع ـ ــان ال ـعــال ـمــي لحقوق
اإلنسان ،ونشر قيم التسامح
الــدي ـنــي وال ـعــر ـقـي ب ـيــن كــافــة
الطلبة.

مبادرات
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاول مـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــه أه ـ ــم
الـ ـمـ ـب ــادرات الــرس ـم ـيــة الـتــي
تبنتها الــدولــة وال ـتــي تدعم
مـبــادئ التسامح وترسخها
كـمـنـهــج ،وم ـن ـهــا اس ـت ـحــداث
منصب وزير دولة للتسامح
ألول مــرة ـفـي دول ــة اإلم ــارات
ـ ـفـي فـ ـب ــرا ي ــر  ،2016لــدعــم
مــوقــف الــدولــة نحو ترسيخ
قـيــم الـتـســامــح ،والـتـعــدديــة،
وال ـ ـق ـ ـبـ ــول ب ـ ــاآلخ ـ ــر ،فــك ــر يــا ً
وثقافيا ً وطائفيا ً ودينياً.

كما وت ـنــاول معاليه مسيرة
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ،وك ـ ـيـ ــف غ ــرس ــت
ال ــدول ــة ث ـقــافــة ال ـت ـطــوع بين
أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع م ــن خــال
ال ـبــرامــج الــوطـنـيــة الـتــوعــويــة
وورش ال ـع ـمــل ال ـم ـيــدان ـيــة،
والمساهمة في بناء المجتمع
والـتــوعـيــة بالقيم والـمـبــادئ
اإلي ـجــاب ـيــة ،وتــرس ـيــخ مفهوم
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة،
وإ يـ ـج ــاد م ـن ـظــومــة متكاملة
ومستدامة للعمل التطوعي
كإحدى أهم ركائز التماسك
وال ـ ـتـ ــاحـ ــم ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ـفـي
الدولة ،وكيف أ كمل الشعب
مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــام ـ ــح ع ـب ــر
ب ـيــان دور الـتـطــوع واالنـتـمــاء
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع ـ ـفـ ــي تـ ــرس ـ ـيـ ــخ
التسامح كثقافة مجتمعية.
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مجالس رمضانية

جمال�س رم�ضانية
ناق�ش ق�ضايا التفكك الأ�رسي ،و�أطلق تو�صياته بخ�صو�ص مواد الطالق

“توعية الأحداث” تنظم جمل�س ًا
رم�ضاني ًا بح�ضور �ضاحي خلفان
أ كـ ـ ــد مـ ـع ــا ـلـي ال ــفـــر يـــق ضــاحــي
خ ـ ـل ـ ـفـ ــان تـ ـمـ ـي ــم نـ ــائـ ــب رئـ ـي ــس
ال ـشــرطــة واألم ـ ــن ال ـع ــام ـفـي د ـبـي
رئـيــس مجلس إدارة الجمعية،
أن أغلب قضايا التفكك األسري
كانت بسبب عــدم الـتــزام الــزوج
بمسؤوليته تجاه أبنائه وانشغاله
الدائم بأصدقائه والسفر ،وترك
الــزوجــة مسؤولية تربية األبـنــاء
والعناية بهم بصورة كاملة على
العمالة المساعدة حتى أصبح
ه ـنــاك ف ـجــوة بـيــن أفـ ــراد األس ــرة
بسبب هذا التباعد.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال الــمــجــل ــس
الـ ـ ــرم ـ ـ ـضـ ـ ــا ـنـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه
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جمعية توعية ورعــايــة األحــداث
واستضافه معالي الفريق ضاحي
خلفان تميم ،وشارك فيه مروان
ال ـصــوالــح وك ـيــل وزارة الـتــر بـيــة
والتعليم لـلـشــؤون األكــاديـمـيــة،
ونــاصــر إسـمــاعـيــل وك ـيــل وزارة
تنمية المجتمع المساعد لقطاع
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة ،والــدك ـتــور
حمد الشيباني مــديــر عــام دائــرة
ال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة وال ـع ـمــل
ال ـخ ـيــري ،والــل ــواء سـيــف ال ــزري
الـقــائــد ال ـعــام لـشــرطــة الـشــارقــة،
والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد
كبير ُم ْفتي إدارة اإلفـتــاء بدائرة
ال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــامـ ـي ــة وال ـع ـمــل
الـ ـخـ ـي ــري ،وأح ــمـــد ع ـبــدال ـكــر يــم
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رئ ـيــس شـعـبــة إدارة الـجـلـســات
األس ــر ي ــة ـفـي مـحــاكــم د ـبـي وعــدد
من األكاديميين والمختصين.

مواد الطالق

ودعـ ــا الـمـجـلــس الــرم ـضــا ـنـي إ ـلـى
أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــرابـ ــط األس ـ ـ ـ ــري ـفـي
تحصين األبناء من السلوكيات
والممارسات الخاطئة ،وأوصى
المشاركون في المجلس بضرورة
المحافظة عـ ـلـى تـكــويــن األس ــرة
ال ـم ـم ـتــدة ل ــدوره ــا ـفـي تـعــويــض
ج ـ ــوان ـ ــب ال ـ ـن ـ ـقـ ــص الـ ـع ــاطـ ـف ــي
واحتواء األبناء في حال انشغال
الوالدين ،وإج ــراء تعديالت على

مــواد الـطــاق ـفـي قــانــون األحــوال
ال ــش ــخ ــص ــيـــة ،خ ـ ـصـ ــوص ـ ـا ً وأن
ال ـقــانــون ال ـحــا ـلـي ال يـمـنــح اآلب ــاء
في حالة الطالق سوى ساعتين
للقاء أبنائهم أسبوعياً ،فكيف
يتوقع أن يساهم األب في تربية
االبن في هذا الوقت القصير.
كما أوصوا بضرورة تحمل اآلباء
مسؤولية أ كبر تجاه تربية األبناء،
واالبتعاد عن األنانية في حياتهم
مـ ــن ح ـي ــث ان ـش ـغــال ـهــم ال ــدائ ــم
وحرصهم على لقاءات األصدقاء
والسفر معهم على حساب وقت
األســرة ،كما أوصــى المشاركون
األم ـه ــات ب ـعــدم ت ــرك مسؤولية
تربية األبناء واالعتناء بهم كاملة
على العمالة المساعدة ألن ذلك
يخلق فجوة تواصل بين األبناء
وال ــوال ــدي ــن ،وأ كـ ــد ال ـم ـشــاركــون
أهـمـيــة ال ـل ـقــاءات األس ــر ي ــة بين
ال ـعــوائــل بـصـفــة أس ـبــوع ـيــة لما
فيها مــن أث ــر إ يـجــا ـبـي ـفـي نفوس
األبناء.

قضايا أسرية

وق ـ ــال م ـعــا ـلـي ال ـف ــر ي ــق ضــاحــي

خلفان تميم :إن الــزوج يتحمل
ال ـجــزء األك ـبــر مــن تــر بـيــة األب ـنــاء،
وي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـ ــدرك الـ ــرجـ ــل أن
المسؤولية مشتركة ودوره ليس
مـقـتـصــرا ً عـ ـلـى تــوفـيــر الـجــوانــب
ال ـم ــادي ــة ،م ـش ـيــرا ً إ ـلـى أن ــه يجب
أن يكون حاضرا ً قريبا ً ومحاورا ً
لــأب ـنــاء ب ـص ــورة تـبـنــي ال ـث ـقــة في
نفوسهم.
وأوض ـ ــح أنـ ــه بــالـنـظــر ـفـي قـضــايــا
التفكك األســري وجد أن أغلب
الـ ـقـ ـض ــاي ــا كـ ــانـ ــت ب ـس ـب ــب ع ــدم
م ـســؤول ـيــة الـ ـ ــزوج ت ـج ــاه أب ـنــائــه
وانـ ـشـ ـغ ــال ــه الـ ــدائـ ــم بــأصــدقــائــه
والسفر ،وترك الزوجة مسؤولية
تربية األبناء والعناية بهم بصورة
كاملة على العمالة المساعدة
حـتــى أص ـبــح ه ـنــاك ف ـجــوة بين
أفراد األسرة بسبب هذا التباعد.
وختاماً ،منحت الجمعية ميدالية
ال ـت ـعــاون االجـتـمــاعــي لـ ـ سـعــادة
م ـ ــروان أح ـمــد ال ـص ــوال ــح وكـيــل
وزارة التربية والتعليم للشؤون
األكاديمية للتعليم العام،تقديرا ً
الفعالة
منها لــدور ومساهمته
ّ

ـ ـفـي دع ـ ــم ون ـ ـجـ ــاح ح ـم ـل ــة «ك ــن
مــع أبنائك..يكونوا معك» مما
ك ــان لــه األث ــر الكبير ـفـي تحقيق
األهداف المرجوة.

التسامح األسري ...في جلسة
رمضانية نسائية بالفجيرة
تـ ـح ــت رعـ ــايـ ــة مـ ـع ــا ـلـي ال ـف ــر ي ــق
ضاحي خلفان تميم نائب رئيس
ال ـشــرطــة واألم ـ ــن ال ـع ــام ـفـي د ـبـي
رئـيــس مجلس إدارة الجمعية،
نـظـمــت جمعية تــوعـيــة ورعــايــة
األحـ ـ ــداث ب ـفــرع ـهــا ـفـي ال ـف ـج ـيــرة،
جلسة رمضانية نسائية بعنوان:
التسامح األسري مرتكَز استقرار
األس ـ ـ ـ ــرة وح ـ ـمـ ــايـ ــة األب ـ ـ ـنـ ـ ــاء مــن
االنحراف» ،بحضور الممثل لفرع
الجمعية هيام عامر ،ومسؤوالت
بفرع الجمعية بالفجيرة ،وعدد
م ــن ال ـن ـس ــاء وال ـم ـه ـت ـم ـيــن ب ـهــذا
الـشــأن ،وذلــك في فندق سيجي
الديار بالفجيرة.
وبدأت الجلسة بعرض فيديو
تعريفي عن الجمعية ورؤيتها
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وتال ذلك عرض كلمة للفريق
ضاحي خلفان شدد خاللها
بضرورة تقوية العالقات
الرعاية
وتوفير
األسرية،
واالهتمام باألبناء ،وتخصيص
أوقات محددة لمشاركتهم
والتعرف إلى احتياجاتهم،
ومساعدتهم في حل المشكالت
التي تصادفهم ،وأضاف الفريق
ضاحي خالل الكلمة“ :أثبتت
األيام والسنوات التي تابعنا
فيها عالقة اآلباء بأوالدهم ،أن
األبناء الذين يكونون أ كثر قربا ً
من والديهم والذين يحيطونهم
بالرعاية واالهتمام والمتابعة
والمجالسة األسرية ،أقل
عرضة للمشكالت السلوكية
واالنحراف”.
وقالت هيام عامر ممثل فرع
الجمعية بالفجيرة“ :نحرص في
شهر رمضان من كل عام على
تنظيم جلسات حوارية نقاشية
توعوية ندعو من خاللها األسر
إلى حماية األبناء من االنحراف،

14

فجمعية رعاية األحداث تولي
اهتماما ً بالغا ً بالنشء و تعمل
على الوصول بهم إلى بر األمان،
وأ كبر مثال لالهتمام والحرص
والرعاية أم اإلمارات التي تهتم
باألسرة واستقرارها ،ونحن
نركز على األم فهي أساس
البيت ،ورغم تأثير وسائل
التواصل االجتماعي من
الناحية السلبية في إحداث نوع
من التشتيت األسري ،إال أن
األم هي المدرسة األساسية
وهي المؤثر والداعم لألبناء،
وحكومتنا الرشيدة تدعو
لالهتمام بالفئات التي تحيط
بنا وللتسامح مع الديانات
األخرى”.
وكانت جمعية رعاية األحداث
قد أطلقت في الفصل
الدراسي األول للعام 2018
 ،-2019مبادرة توعوية تحت
شعار“ :كن مع أبنائك يكونوا
معك” بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم ،تستهدف
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كل المدارس بالدولة بهدف
ترسيخ قيم التسامح ،وتعزيز
ثقافة التسامح والحرص على
تقوية العالقات األسرية على
أ كمل وجه ،وتعزيز دور أولياء
األمور في تقوية العالقات
األسرية مع األبناء من خالل
الحوار األسري المباشر.

مبادرات توعوية

ونظرا ً للتأثير الواسع لوسائل
التواصل االجتماعي ،حرصت
الجمعية على إطالق مبادرات
توعوية في شتى المجاالت عبر
مواقع التواصل االجتماعي،
مثل مبادرة “الخط الساخن”
التي تهدف إلى استقبال
المشكالت التي تواجه مختلف
أفراد المجتمع وإيجاد حلول
لها استنادا ً إلى أسس محددة
من مختصين واستشاريين في
المجال.
وناقشت الجلسة عددا ً من

المحاور سلطت الضوء حول
التسامح األسري وكيفية بناء
أسرة مستقرة ،وسبل حماية
األبناء من االنحراف ،وتأمين
خطط وقائية عالجية لألبناء،
وتطرقت إلى تعريف التسامح
ونظرة اإلسالم له ،والميثاق
الوطني للتسامح.
ومن جهتها قالت فاطمة
سلطان عضو في جمعية رعاية
األحداث“ :نحن في دولة تقوم
على التسامح بين مختلف
الجنسيات واألديان واألعراق،
بين أبناء الشعب والمقيمين
على أرض هذا الوطن ،فهدفنا
هو أن ينشأ جيل مبني على
االستقرار ،وأسرة متكاملة
بالتسامح لينشأ شعب مستقر
كما تريده قيادتنا الرشيدة.
وأ كدت أماني الكعبي أخصائية
نفسية ومدرب معتمد في
كيفية حماية الطفل من
التحرش ،ضرورة إقامة وتنظيم
المحاضرات التوعوية التي تزرع
في األبناء قيم التسامح انطالقا ً
من األسرة ،وأهمية التنازل بين
اآلباء واألمهات في األسرة من
أجل األبناء والموازنة في الحياة
لتكون األسرة مستقرة،وقالت:
“االنفصال يؤثر نفسيا ً على
األبناء ،لذا ندعو جميع
المؤسسات أن تتعاون وتتآزر
لعمل حلقات نقاش تستهدف
األمهات والمدارس ،كحملة
نسعى من خاللها إلى تحقيق
التوازن واالستقرار األسري”

روح التسامح
وأشارت مدير مدرسة الساحل
الخاصة في كلباء هداية ،إلى أن
أثر األسرة يظهر في سلوكيات
الطلبة ،وكما أن االستقرار
يظهر جليا ً كذلك التفكك يظهر
بشكل واضح ومؤثر ،وقالت:
“مهمتنا كمسؤولين أن نبث
المحبة والمودة بين الناس
ونوعي األمهات ونتابع األبناء
وسلوكياتهم ،فاألسرة هي اللبنة
األساسية في المجتمع”.
وقالت شيخة عبدهللا مديرة
روضة الغرفة لألطفال“ :البد من
تعليم األبناء كيف يتسامحون
مع الوضع األسري الراهن في
حاالت االنفصال على سبيل
المثال ،والبد من تجنب تحريض
األبناء على كره أي فرد من أفراد
األسرة ،والتواصل مع األبناء
وفتح مساحات حوار فيما بين
األسرة الواحدة ،والتسامح مع
كل فرد من أفراد هذه األسرة،
لزراعة التسامح في نفوس
األبناء ،وأ كدت النقبي أهمية
تطبيق مثل هذه الحمالت في
رياض األطفال.
وأشارت المدربة والمستشارة
األسرية آمنة الظنحاني ،إلى أن
هذه الحوارات تخلق أجواء من
األلفة والحميمية بين أفراد
األسرة ،وتنشئ أسرا ً سعيدة
متسامحة متوازنة ،ويجب أن
تكون األم على دراية تامة قبل
الزواج بكيفية تأسيس أسرة
متوازنة وأن التنخرط في الحياة
العملية وتهمل الجانب األسري،
وأن تحتوي أبناءها وتساهم في

نشر ثقافة األسرة وتوضيح
فكرة أن تكون األسرة مثقفة
بمفهوم التسامح.
الفجيرة
منطقة
مديرة
التعليمية سندية السماحي،
أ كدت أن الحوار هو أساس
األسر المتسامحة ،على أن يكون
هذا الحوار مبنيا ً على أسس
صحيحة بعيدا ً عن استخدام
عبارات مسيئة أو قد تمس
استقرار األسرة.
وأوضحت فاطمة المطلعي من
الشرطة المجتمعية ،أنه البد
من تكثيف الحمالت التوعوية
واإلرشادية وأن تستهدف هذه
الحمالت النشء حتى تترسخ
القيم واألفكار ،استنادا ً لديننا
الحنيف الذي يدعو للنصح
ويحفز على االستقرار األسري،
وأ كدت المطلعي ضرورة
استغالل إيجابيات منصات
التواصل االجتماعي في نشر
التوعية المجتمعية.
وفي ختام الجلسة ،أفادت
رئيسة قسم البرامج بالجمعية
عائشة الكندي ،بأن الجمعية
تقيم محاضرات ومبادرات
توعوية مستهدفة مختلف
إمارات الدولة ،في إطار أهدافها
التي تنصب في صالح تحقيق
التوازن واالستقرار األسري
وتهيئة الظروف المالئمة لألبناء
الندماجهم في المجتمع ،وتوفير
رعاية حديثة لهم وفق ضوابط
محددة ودراسات وبحوث
اجتماعية وتربوية ونفسية
خاصة باألحداث في المجتمع.
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اجتماعات

 192حالـــة تستـخـدم خدمـــة
الخط الساخن خالل عام 2018
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيس
مجلس إدارة الجمعية ،اجـتـمــاع الجمعية العمومية لجمعية توعية ورعــايــة األح ــداث،
واستعرض التقرير اإلداري للجمعية والذي يفيد بأن الجمعية تعاملت خالل العام الماضي
مع  44حالة أسرية ،و 61حالة دراسية ،و 27حالة تربوية ،و 23حالة اجتماعية ،و 18حالة
سلوكية ،وثماني حاالت نفسية ،وحاالت أخرى متفاوتة.
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وســجــل ــت ال ـج ـم ـع ـيــة 192
حالة ،باتصاالت هاتفية عبر
خطها الساخن ،خــال العام
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،شـ ـمـ ـل ــت 107
اتصاالت من طلبة ،وتنوعت
بواقع  65اتـصــاال ً من ذكــور،
و 127مــن إن ــاث ،وبلغ عدد
المتصلين مــن المواطنين
 123اتصاالً.
وقال الفريق ضاحي خلفان
إن تــوعـيــة ورعــايــة األح ــداث
خاطبت خالل العام الماضي
أ كثر من  300ألــف و ـلـي أمر
على مستوى الدولة ،في إطار
حـمـلـتـهــا (كـ ــن م ــع أب ـنــائــك،
يكونوا معك) ،بهدف حثهم
عـ ـ ـلـى مـ ــز يـ ــد مـ ــن الـ ـتـ ـق ــارب
مـ ــع األب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،واح ـت ـض ــان ـه ــم

واح ـتــوائ ـهــم ،لحمايتهم من
الــجــن ــوح واالنـ ـ ـح ـ ــراف ،الف ـت ـا ً
إلى أن الحملة لقيت تفاعال ً
إ يـجــابـيـا ً مــن قبل اآلبـ ــاء ،مع
ال ــرس ــال ــة ال ـخ ـط ـيــة ال ـت ــي تم
تسليمها لــأب ـنــاء ـفـي جميع
مدارس الدولة ،بالتعاون مع
وزارة التربية والتعليم.
وأ كد ضرورة العمل الدؤوب
لمواجهة التحديات الراهنة
وال ـم ـخــاطــر ال ـم ـتــزا يــدة التي
ت ـحــدق بــاألب ـنــاء مــن مـصــادر
شـ ـت ــى ،مـ ــا يـ ـف ــرض ض ـ ــرورة
تـطــو يــر نـمــط التفكير ،حتى
ن ـف ـهــم مـ ــا يـ ـ ــدور ـ ـفـي ع ـقــول
ال ـنــشء وال ـش ـبــاب ،لنوا كب
طــر ي ـقــة تـفـكـيــرهــم ،ونـســايــر
أحالمهم ،ونعمل معهم على

تحقيق طموحاتهم.
وأض ـ ـ ــاف ب ـ ــأن شـ ـع ــار «عـ ــام

الــتــس ــام ــح» ،ي ـعــد م ــن أب ــرز

القيم النبيلة التي يتسم بها

مجتمع اإلم ـ ــارات ،وأرســاهــا
المغفور له الشيخ زا يــد بن
سلطان آل نهيان ،ط ّيب هللا
ثراه ،مؤسس الدولة ،الفتا ً إلى

أن «التسامح يشكل ضمانة
أساسية للتعايش بين أفراد
الـمـجـتـمــع ،واحـ ـت ــرام حقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـلـى

ال ـهــو يــة الــوط ـن ـيــة ،وتعميق

قيم ال ــوالء واالنـتـمــاء للوطن

وق ـيــادتــه ،وتحقيق التالحم

الداخلي.
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اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اإلمــارات تتصــدى لـ  122عمليــة
تهريب عرب الحدود
 29.4%انخفاض وفيات تعاطي املخدرات يف الدولة
كشف التقرير السنوي لجرائم المخدرات للعام الماضي ،الــذي تصدره اإلدارة العامة
لمكافحة المخدرات االتحادية في وزارة الداخلية ،أن عدد المتهمين المضبوطين في جرائم
االتجار في المخدرات بلغ  7168متهماً ،بارتفاع  11.3%عن العام األسبق ،وانخفاض
الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بمعدل  ،29.4%وارتفاع عدد بالغات المخدرات
.16%
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وتــفــصــي ــاً ،ت ـ ـشـ ــارك اإلم ـ ـ ــارات
دول العالم في االحتفال باليوم
العالمي لمكافحة المخدرات،
الذي يصادف  26يونيو من كل
عام ،ويقام تحت شعار «أسرتنا
هي مستقبلنا ..ال للمخدرات»،
حيث تنظم وزارة الداخلية بهذه
ال ـم ـنــاس ـبــة ف ـعــال ـيــات مــوسـعــة
وحـ ـ ـم ـ ــات ت ــوعـ ـي ــة ـفــي ج ـم ـيــع
أرجــاء الــدولــة ،بهدف التعريف
بمخاطر المخدرات ،وإبراز الدور
الحيوي لألسرة في حماية األبناء
منها ،إلى جانب تثقيف الجمهور
بمخاطر اإلدمان وسبل الوقاية
منه وطرق العالج.
وأ كـ ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـشــرطــة
واألمـ ـ ــن الـ ـع ــام ـفـي د ـبــي رئ ـيــس
مـجـلــس مـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات،
الـفــر يــق ضــاحــي خلفان تميم،
ـفـي ت ـصــر ي ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،أن
«مشكلة المخدرات تعد واحدة
من أبرز التحديات األمنية التي

تــواجــه أج ـهــزة الـمـكــافـحــة على
مستوى الـعــالــم ،مــا استدعى
م ـ ــن ك ـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـيــة
النهوض بمسؤولياتها ،وتفعيل
مبدأ الشرا كة والتصدي بقوة
لهذه اآلفة ،والعمل على تحقيق
األه ـ ـ ــداف ال ـت ــي نـتـطـلــع إل ـي ـهــا،
وال ـس ـي ـطــرة عـ ـلـى خـطــر انـتـشــار
المخدرات وإس ــاءة استعمالها
واالتجار غير المشروع فيها».
وأ كد أنه ،على الرغم من الجهود
التي تبذل مــن قبل المجلس
وأجهزة مكافحة المخدرات في
ال ــدول ــة ،وم ــا تـشـكـلــه م ــن خط
الحماية األول للتصدي لهذه
اآلفــة ،إال أن تلك الجهود تبقى
نــاقـصــة ـفـي ظــل غ ـيــاب خطوط
الحماية ذات األولــو يــة ـفـي وجه
مشكلة الـمـخــدرات وتفشيها،
أال وهــي األســرة التي لها الــدور
األول في عملية التربية الصالحة
لــأبـنــاء ،وتوعيتهم ومراقبتهم

ومتابعتهم وتعليمهم في سن
مبكرة كي يقولوا ال للمخدرات،
ووضــع القواعد واألنظمة التي
تـعـلـمـهــم االل ـ ـتـ ــزام واالن ـض ـب ــاط،
مـثــل الـقـيــم الــديـنـيــة ،والتربية
وال ـت ـق ـي ــد بـ ــاألخـ ــاق ال ـح ـس ـنــة،
وتوفير البيئة التي تساعدهم
ع ـ ـلـى ال ـن ـمــو ب ـش ـكــل طـبـيـعــي،
بعيدا ً عــن التوتر والمشكالت
الناتجة عن الخالفات الزوجية
والـتـفـكــك األس ـ ــري ،ومــاحـظــة
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي تـ ـط ــرأ عـ ـلـى
تـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم وسـ ـ ـل ـ ــوكـ ـ ـه ـ ــم،
واألع ـ ـ ـ ــراض وال ـ ـشـ ــواهـ ــد ال ـتــي
يـمـكــن م ــن خــال ـهــا م ـعــرفــة إن
كـ ــانـ ــوا م ـت ــورط ـي ــن ـ ـفـي ت ـعــاطــي
ال ـم ـخــدرات ،ومـحــاولــة التعرف
إ ـلـى أصــدقــاء أبنائهم عــن قــرب،
وم ــراقـ ـب ــة أب ـنــائ ـهــم بــاس ـت ـمــرار،
لحمايتهم من رفقاء السوء.
وأ كد أهمية دور المؤسسات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر ب ـ ـ ــو ي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــدارس
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اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

والجمعيات الشبابية ،التي
تعمل على مــلء الفراغ لدى
الشباب ،خصوصا ً في اإلجازات
والعطل الصيفية ،ويأتي بعد
ذل ــك دور مــؤسـســات الـعــاج
والـتــأهـيــل كمرحلة الحـقــة في
حــال ا كـتـشــاف ح ــاالت إدمــان
لدى الشباب.

ال ـك ـش ـ ــف ال ـم ـب ـك ـ ــر يفتـح
ال ـم ـجـ ـ ـ ــال أمـ ـ ــام ال ـمــدمــن
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــودة إ ـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
الطبيعية
دعــوة إ ـلـى أفك ــار ابتكـار ي ــة
متخصصة للتوعية
ودراســات
ّ
بمخاطــر المخدرات بمشــاركة
جمعية توعية ورعاية األحداث
طــالــب متخصصون بـضــرورة
االب ـ ـت ـ ـكـ ــار ـ ـفـي ط ـ ــرق ال ـتــوع ـيــة
بمخاطر المخدرات وتعاطيها
على مستوى دولــة اإلم ــارات،
إ ـل ــى ج ــان ــب إج ـ ـ ــراء دراسـ ـ ــات
متخصصة ـفـي ه ــذا الـجــانــب،
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لـتـنـفـيــذ خ ـطــط تـ ـ ــوازي حجم
الـخـطــر ال ـمــاثــل ،وقــالــوا خــال
مشاركتهم في فعاليات مبادرة
«مسموح» التي نظمها مركز
إرادة للعالج والتأهيل في دبي
تــزام ـن ـا ً م ــع االح ـت ـفــال بــالـيــوم
العالمي لمكافحة المخدرات
إن ال ـتــوع ـيــة ي ـجــب أن تـكــون
بمضمون ابتكاري ويستهدف
ك ــل أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة لتحقيق
ال ـغــايــة م ـنــه ،م ـشــدديــن على
أهمية تنظيم جهود التوعية،
مــؤكــديــن أن الكشف المبكر
ي ـس ـهــل الـ ـع ــاج م ــن اإلدم ـ ــان
وال ـ ـعـ ــودة إ ـلــى ســي ــاق ال ـح ـيــاة
الطبيعية.

آلية عمل
مــن جــانـبــه ق ــال العميد عيد
بــن ثــا ـنـي مــديــر إدارة مكافحة
الـ ـمـ ـخ ــدرات ـفـي ش ــرط ــة دبــي:
إن الـ ـت ــوعـ ـي ــة مـ ـفـ ـه ــوم كـبـيــر
وفضفاض ولها شركاء عدة،
وعـ ـ ـلـى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام دور
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كـبـيــر ـفـي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،واص ـف ـا ً
جـهــود الـتــوعـيــة الـحــالـيــة بانها
«مـتـخـبـطــة» كــونـهــا ال تستند
إ ـلــى دراسـ ـ ـ ــات ق ــو ي ــة ـ ـفـي ه ــذا
المجال.
مـ ـشـ ـي ــرا ً إ ـل ــى أن ال ـ ــدراس ـ ــات
المتوفرة قليلة وتـكــاد تكون
م ـعــدومــة م ــا يـ ـقـ ـ ّوض فــرص
وجود خطط مدروسة توا كب
وتواجه تجارة المخدرات ،الفتا ً
إلى الحاجة آللية عمل وخطط
ت ـكــون شــامـلــة عـ ـلـى مستوى
الدولة لمواجهة ومكافحة هذا
الهجوم الشرس.
وأضـ ــاف :إن الـجـهــود مشتتة
والكل يعمل بمفرده ،ونحن
ن ـح ـتــاج إ ـلــى تــوع ـيــة مستمرة
ت ـت ـخــذ ص ـفــة الــدي ـمــومــة وأن
ت ـ ـكـ ــون م ــرتــبــط ــة وم ــدع ــوم ــة
بـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط
وبــالـمـنـفــذيــن المتمكنين في
هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،ح ـيــث نفتقد
كــوادر متخصصة في التوعية
وال يوجد تخصص وقاية من

المخدرات.
مشيرا ً إلى أن على مؤسسات
التعليم ال ـعــا ـلـي ط ــرح بــرامــج
دراسـ ـ ـي ـ ــة ـ ـفـي هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال،
خاصة وأن الخامات والعناصر
وال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات مـ ـت ــوف ــرة لـكـنـهــا
ت ـح ـتــاج إ ـلــى ال ـتــأه ـيــل ب ـصــورة
كــاف ـيــة لـتـنـفـيــذ خ ـطــط مبنية
ع ـ ـلـى دراسـ ـ ــات ،وع ـ ــاود مــديــر
إدارة مكافحة الـمـخــدرات في
شرطة دبي تشديده على نقطة
توحيد الجهود على مستوى
الـ ــدولـ ــة وبـ ـجـ ـه ــود م ـت ـضــافــرة
لمجابهة هذا الخطر.

ب ـ ــدوره ش ــدد ال ـش ـيــخ س ـل ـطــان ب ــن خــالــد
الــق ــاســم ــي رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ـطــا ـبـي
للوقاية من المخدرات في رأس الخيمة
على محور تعاون وتكاتف جميع الجهات
الــش ــرطــي ــة والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة
والصحية ،مشيرا ً إ ـلـى أن على و ـلـي األمر
خالل اإلجازة مراقبة ابنه واستثمار وقته
بـ ـص ــورة م ـنــاس ـبــة وقـ ـي ــاس مـ ــدى صــرفــه
للنقود وتتبع اإلشارات الجسدية وطريقة
الكالم والمفردات المستخدمة.

تعاون وتكاتف
من جانبه قال الدكتور جاسم
خ ـل ـيــل مـ ـي ــرزا رئــي ــس الـلـجـنــة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ب ـج ـم ـع ـيــة تــوع ـيــة
ورعـ ـ ــايـ ـ ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ن ـف ـت ـقــد
لـ ـلـ ـب ــرام ــج ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـهـ ــدف إ ـلـى
ص ـن ــاع ــة م ـض ـم ــون مـ ــن أج ــل
ت ـح ـق ـيــق ال ـت ــوع ـي ــة ـ ـفـي جــانــب
الـمـخــدرات ،وذكــر أن البرامج
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــرك أثـ ـ ـ ــرا ً يـ ـج ــب أن
تخاطب مشاعر جميع أفــراد
األسرة وأن ال تكون طويلة كي
ال يـمــل الـمـسـتـمــع مــن خــال
ال ـس ــرد ال ـق ـص ـصــي ،بــاإلضــافــة
إ ـلـى التوجه لمواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ب ـم ـض ـمــون قــوي
مــدروس وتوحيد الجهود بين
ك ــاف ــة ال ـج ـهــات ذات الـعــاقــة
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ـن ـهــا ـفـي إط ــاق
مبادرات مؤسسية مجتمعية.
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اجتماعات

االجتامع  54ملجلس إدارة جمعية
توعية ورعاية األحداث
ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي،
رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحــداث ،االجتماع  54للجمعية للدورة
السابعة ( ،)2020 - 1016الذي عقد بفندق فورسيزنس مساء أمس األول ،حيث
استعرض االجتماع أهــم الموضوعات المطروحة للنقاش ،والمدرجة على جدول
األعمال ومنها :التصديق على محضر االجتماع السابق ،ومناقشة الترتيبات الخاصة
بالمجالس الرمضانية للعام الجاري 2019م.
ك ـم ــا ن ــاق ــش ال ـم ـج ـت ـم ـعــون
ال ـخ ـطــة ال ـس ـنــو يــة ل ـبــرامــج
وأنشطة الجمعية ،ومبادرة
ف ـ ـ ــرح ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ،وأف ـ ـ ـضـ ـ ــل
الـ ـمـ ـم ــارس ــات ـ ـفـي ال ـعــاقــة
األســر يــة ،إ ـلـى جانب االطــاع
على تقار ير الخط الساخن
للجمعية ،وتنفيذ مجموعة
م ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـص ـي ـف ـيــة
للطالب.
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حـ ـض ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع كـ ــل مــن
س ـ ـ ـعـ ـ ــادة س ـ ـل ـ ـطـ ــان ص ـقــر
ال ـ ـسـ ــو يـ ــدي ،ن ــائ ــب رئ ـيــس
الجمعية ،والدكتور محمد
م ــراد عبد هللا ،أمـيــن السر
ال ـ ـعـ ــام ،وال ــدكـ ـت ــور مـنـصــور
ال ـ ـعـ ــور ،أمـ ـي ــن الـ ـصـ ـن ــدوق،
والــدك ـتــور سـيــف الـجــابــري،
رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــوث
وال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات ،والـ ــدك ـ ـتـ ــور
خ ـل ـي ـفــة الـ ـس ــو ي ــدي رئ ـيــس
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ل ـج ـن ــة اإلب ـ ـ ـ ــداع واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار،
واألسـ ـت ــاذة بــدر يــة الـيــاســي
رئ ـي ـســة ال ـل ـج ـنــة ال ـتــر بــو يــة،
واألســت ــاذة مــر يــم الشومي
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة لـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
واألنشطة ،واألسـتــاذة موزة
الـ ـش ــوم ــي رئ ـي ـســة الـلـجـنــة
ال ـث ـقــاف ـيــة،واألس ـتــاذة مر يم
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي رئـ ـيـ ـس ــة ل ـج ـنــة
الشرا كة المجتمعية.

تحقيق

يرفعون شعار:

اإلمــارات وطن “التسامح والخري واملحبة”

مواطنــون ومقيمون يشــيدون
بقيــم التســامح يف اإلمــارات
أضحت دولة اإلمــارات منارة عالمية للتسامح ،إذ تؤكد من خالل مبادراتها وأدوارهــا الجلية على
المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي حرصها على نشر قيم الخير والمحبة في العالم أجمع
والعمل على تعزيز الحوار بين األديان والثقافات المختلفة ،حتى باتت دولة اإلمــارات هي وطن
المحبة والسالم والتسامح ،السيما وهي تحتضن أ كثر من  200جنسية يعيشون ويعملون بكرامة
وتقدير وانسجام ،ويحظون بعدالة ومساواة واحترام ويسهمون إيجابا في إثراء المعارف والخبرات
حتى أصبحت اإلمارات من الدول الرائدة عالميا ً وفق مؤشرات التنافسية الدولية.

بــالـتــزامــن مــع إع ــان صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
هللا» ع ــام  2019ـفـي دولــة
اإلم ـ ــارات «ع ــام ـا ً للتسامح»

اس ـت ـط ـل ـعــت م ـج ـل ــة ال ــوع ــي
االجـتـمــاعــي ،آراء المواطنين
والمقيمين ـفـي الــدولــة حــول
قيم التسامح والحوار وتقبل
اآلخر واالنفتاح على الثقافات

ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة خـ ـص ــوص ــا ل ــدى
األجيال الجديدة بما تنعكس
آثــاره اإليجابية على المجتمع
بصورة عامة.
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أوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــا ـفــي أس ـ ــام ـ ــة
ال ــرن ــة ،أن ال ـت ـســامــح ه ــو نهج
اإلمـ ــارات منذ ال ـقــدم ،وأن قيم
التعايش السلمي متجذرة في
ش ـعــب دول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ،ال ــذي
يتصف بالمحبة واحترام الغير
والتواضع ،ويقول « :أعمل في
دبــي م ـنــذ ق ــراب ــة  25ع ــامـ ـاً ،وال
أشعر بالغربة وكأنني أعيش في
وطني ،فحكومة دولة اإلمارات
هـ ــي حــك ــوم ــة ذكـ ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز،
سخرت كافة إمكاناتها في سبيل
إسعاد المواطن والمقيم على
حــد سـ ــواء ،ولـلــه الـحـمــد فــرص
العمل متاحه للجميع ،ونحظى
ب ـكــافــة ال ـح ـقــوق واالمـ ـتـ ـي ــازات،
تــل ــك الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـت ــي جـعـلــت
من اإلم ــارات عالمة فارقة بين
األمم».
ويـ ـشـ ـي ــر م ـ ـهـ ــدى غ ـ ـ ـنـ ـ ــدور ،أن
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ــرش ـ ـيـ ــدة ـفــي دول ـ ــة
اإلمارات رسخت مبادئ العدل
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والمساواة والتآلف والتسامح
واحـ ـ ـت ـ ــرام اآلخـ ـ ــر بــي ــن األديـ ـ ــان
واألعـ ـ ــراق وال ـث ـقــافــات ،مـشـيــرا ً
إلى أن األمن واألمان والتعايش
السلمي ال ــذي تنعم بــه دولــة
اإلمارات هو سر تميزها وتفوقها
بين األمم .ويقول « :أعيش في
دول ــة اإلمـ ــارات منذ حــوا ـلـي 12
ع ــامـ ـاً ،ولـ ــم أش ـه ــد أي تـفــرقــة،
ف ــال ـج ـم ـي ــع ي ـع ـي ــش ـ ـفـي وفـ ــاق
وانـسـجــام ،كما أحظى باحترام
وفخر كبيرين كوني مقيما ً في
هذه الدولة المعطاء».
وي ـقــول أحـمــد ع ــوض « ،نفخر
ب ـق ـي ــم الـ ـتـ ـس ــام ــح وال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـي ــزت بـهــا
دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات عــن ســائــر بــاد
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،و يـ ـتـ ـض ــح ذلـ ـ ــك مــن
خــال استحداث منصب وز يــر
ل ـل ـت ـســامــح ،واعـ ـتـ ـم ــاد مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ــوطــن ــي
لـ ـلـ ـتـ ـس ــام ــح ،ه ـ ــو أح ـ ـ ــد اوج ـ ــه
التعايش السلمي والتسامح
الـ ــذي تعيشه دولـ ــة اإلم ـ ــارات،
كـمــا يـظـهــر الــص ــورة الحقيقية
ل ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــدال ،واح ـ ـ ـتـ ـ ــرام اآلخـ ـ ــر،

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 68يوليو 2019

ونـشــر قيم الـســام والتعايش،
وقـ ــد ارتـ ـك ــز ال ـب ــرن ــام ــج ع ـ ـلـى 7
أركـ ـ ــان رئ ـي ـس ــة ،هـ ــي :اإلس ـ ــام،
الــدس ـتــور اإلمـ ــارا ـتــي ،إرث زا ي ــد
واألخـ ــاق اإلمــارات ـيــة ،المواثيق
الدولية ،اآلثار والتاريخ ،الفطرة
اإلنسانية ،القيم المشتركة.
زايد والتسامح
أمـ ـ ــا مـ ـه ــا الـ ـعـ ـلـ ـيـ ـ ـلـي ،فــتــق ــول:
«ب ـ ـعـ ــد أن عـ ـشـ ـن ــا ع ـ ـ ــام زا ي ـ ــد
 2018نستكمل رحلة زا يــد في
التسامح ،فشخصية زايد باقية
ح ــاض ــرة مـعـنــا وسـنـتــذكــرهــا في
كــل ي ــوم ،وسننهل مــن قيمها
ومـ ـب ــادئـ ـه ــا ـ ـفـي ح ـي ــات ـن ــا وح ـتــى
الممات ،فمدرسة زايد مدرسة
الماضي والحاضر والمستقبل.
وتقول اإلعالمية مهدية مقري:
«لقد كان الشيخ زايد رجل أمة
بفضل حكمته وخـبــرتــه وحبه

ل ـل ـخ ـيــر والـ ـعـ ـط ــاء وال ـت ـســامــح،
وبـحـكـمـتــه اس ـت ـطــاع أن يبني
دول ــة عـصــر يــة تـضــاهــي أحــدث
دول العالم ،والمطلوب منا أن
نحافظ على تلك المكتسبات
وأن ن ـب ـن ــي ع ـل ـي ـهــا مـسـتـقـبــل
األجيال القادمة،وهذا ما تسعى
إليه قيادتنا الرشيدة .سيبقى
زا يـ ـ ـ ــد أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة ل ـ ــن ي ـن ـســاهــا
الـتــار يــخ ،اسـتـطــاع بحكمته أن
يـقــود بــادنــا ليكون لها موطئ
قـ ــدم ب ـيــن الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة،
يـ ـت ــرق ــب إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا ال ـج ـم ـيــع،
ليتعلموا منها ،لقد كان أبا ً حانيا ً
وقائدا ً حكيماً ،وجارا ً أمينا ،ويدا ً
بـيـضــاء محبة للخير مـعـطــاءة،
جـعــل مــن اإلم ـ ــارات شـمـسـا ً ال
تـغـيــب عــن كــل م ـح ـتــاج ،ون ــورا
يـ ـض ــئ لـ ـم ــن أظـ ـلـ ـم ــت عـلـيـهــم
الـ ــدن ـ ـيـ ــا ،وعـ ـ ــون ـ ـ ـا ً لـ ـك ــل ف ـق ـيــر،
وس ـ ـنـ ــدا ً ل ـكــل ض ـع ـيــف .غــرس
في نفوسنا حب الوطن والــوالء
للقيادة ،سهر الليالي لكي ننعم
بــاألمــن واألم ــان ،عمر الصحراء
وشيد الواحات وأســس المدن
والموانئ والمطارات وحث على
الـعـمــل وال ـجــد ،وســانــد ال ـمــرأة،
واهتم بقطاع الشباب وغرس

فـيـنــا احــت ــرام الـكـبـيــر والـعـطــف
عـ ـ ـلـى الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ،أراد لـشـعـبــه
الــرفــاه ـيــة ،وللمقيمين الحياة
الكريمة ،وها نحن اليوم نقطف
الــثــم ــار ون ـع ـي ــش ــفـي رغ ـ ــد مــن
الـحـيــاة ،وصــرنــا حــديــث العالم،
وقبلة لكل باحث عن السعادة
واالستثمار”.

ل ـل ـعــالــم ـفـي ت ـقــديــم ي ــد ال ـعــون
والـمـســاعــدة لـكــل إن ـســان دون

النظر إلى أصله أو عرقه أو لونه
خــاصــة أنـنــا نحمل إرثـ ـا ً إنسانيا ً
خلفه مؤسس الدولة المغفور
له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد

بن سلطان آل نهيان طيب هللا
ثراه».

الدور اإلنساني
وتـ ـتـ ـح ــدث حـ ـن ــان صـ ــالـ ــح ،عــن
الــدور اإلنساني لدولة اإلمــارات،
وال ــذي يعكس قيم التسامح
واألخّ ـ ـ ـ ــوة ،وت ـ ـقـ ــول« :إن دول ــة
اإلم ــارات العربية المتحدة لها
م ـ ــواق ـ ــف مـ ـش ــرف ــة ـفــي س ـجــل
الـعــالــم بما تقدمه مــن أعمال
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات أعـ ـل ــت مـ ــن خ ــال
مبادئها ومواقفها قيم العمل
اإلنـســا ـنـي حـتــى أضـحــت عـنــوانـا ً
للبذل والجود والعطاء،.نفتخر
بـجـهــود الــدولــة ال ـتــي نستذكر
فـ ـيـ ـه ــا الـ ـبـ ـصـ ـم ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
للعمل اإلنساني ونستلهم منها
القيم النبيلة التي تجعل من
اإلمارات بيئة متفردة ونموذجا ً

وتضيف“ :إن جهود الــدولــة في
مـشــارق األرض ومغاربها وما
تقدمه قيادة وشعب اإلمــارات
م ــن خ ـيــر وعـ ـط ــاء ت ـب ــدو آث ــاره ــا

ـفــي ك ـ ــل أرض،وأع ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــت عــن
أه ـم ـيــة ه ــذه الــرســالــة وال ـغــايــة
الـ ـت ــي يـمـثـلـهــا هـ ــذا الـ ـي ــوم من
مواصلة الجهود ســواء لألفراد
والـحـكــومــات ل ـتــؤدي دوره ــا في

خدمة اإلنسانية السيما والعالم
يشهد العديد من الكوارث التي
تتطلب مواصلة النهج والسير

في خطا الدولة للوصول إلى كل
إنسان معوز”.

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 68يوليو 2019

25

تحقيق

أصحاب الهمم..قصة إرادة ونجاح

دروس وعــر ملواجهة
تحديات الحياة بروح إيجابية
إعاقة اإلنسان،هي عدم تقدمه،وبقاؤه في مكانه،وعجزه عن تحقيق اإلنجازات،وما حققه
أصحاب الهمم في مختلف المجاالت ،دليل على أن العزيمة واإلرادة تدفعان اإلنسان
إلى مواجهة كل الظروف والتحديات للوصل إلى األهداف والغايات كفئة منتجة تسهم
في تنمية المجتمع .
وقد استطاع عدد كبير من أصحاب الهمم في اإلمارات تحقيق إنجازات كبيرة على جميع
المستويات وكافة األصعدة،واستطاعوا باألمل واإلرادة والصبر تحويل اإلعاقة إلى سبب
ودافع إلنجاز مهام وقصص ناجحة مهمة والفتة ومبهرة.وفي هذا السياق رصدت مجلة
الوعي االجتماعي حالة (أصحاب الهمم) وأجرينا الحوارات اآلتية:
26
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تحقيق  :شيمازا فواز الزعل
مبادرة عالمية رائدة :
ب ــدا ي ــة قـ ــال ال ـم ـقــدم الــدك ـتــور
س ـ ـ ـعـ ـ ــود ال ـ ــرمـ ـ ـيـ ـ ـث ـ ــي رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـجـ ـل ــس أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم:
تحرص القيادة العامة لشرطة
د ـبــي ع ـ ـلـى تـفـع ـيــل الـس ـيــاســة
ال ــوطــنــي ــة ل ـت ـم ـك ـيــن أصــح ــاب
الـهـمــم ال ـتــي أطـلـقـهــا صاحب
الـ ـسـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد بــن
راشــد آل مكتوم،نائب رئيس
الــدولــة رئيس مجلس ال ــوزراء
حــاكــم د ـبـي،ح ـف ـظــه هللا،ح ـيــث
أصــدر سـعــادة الـلــواء عبد هللا
خـلـيـفــة ال ـم ــري،ال ـق ــائ ــد ال ـعــام
ل ـش ــرط ــة د ـبـ ــي،أمـ ـ ــرا ً بـتـشـكـيــل

مجلس أصحاب الهمم،لتكون
د ـبـ ــي ص ــديـ ـق ــة لـ ـتـ ـل ــك ال ـف ـئــة
ب ـح ـلــول الــع ــام  ،2020وتــابــع
ال ــدكـ ـت ــور سـ ـع ــود أن ال ـه ــدف
م ــن تـشـكـيــل الـمـجـلــس دمــج
وتمكين أصحاب الهمم بطرق
ابــتـ ـك ــار ي ــة ور ي ــادي ــة،وتـ ـق ــدي ــم
خـ ـ ــدمـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة وذك ـ ـيـ ــة
وف ـ ـق ـ ـا ً ألفـ ـض ــل الــمــم ــارس ــات
العالية ،ومنها مبادرة التأهيل
برياضة الباراتيكواندو إحــدى
م ـبــادرات برنامج إدم ــاج التي
ت ـعــد أول مـ ـب ــادرة م ــن نــوعـهــا
على مستوى العالم تطلقها
شرطة دبي وتهدف إلى تطوير
ال ـتــوافــق الـعـضـ ـلـي والعصبي

والــت ــواف ــق ال ـب ـصــري الـحــركــي
ل ـ ـ ــدى أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ــه ــمـــم مــن
فـئــة ال ـتــوحــد وم ـتــازمــة داون
واإلعـ ــاقـ ــات ال ـحــرك ـيــة وح ــاالت
الـ ـشـ ـل ــل الـ ــدمـ ــاغـ ــي ،وك ــذل ــك
تــحــســي ــن ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـن ـف ــس
حركي ،وتمكينهم من االعتماد
على أنفسهم ،وتقوية شعور
االن ـت ـمــاء االج ـت ـمــاعــي وتـطــو يــر
ق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ـلــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــر ع ـ ـ ــن رغ ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــم
وم ـ ـطـ ــال ـ ـب ـ ـهـ ــم والـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع عــن
أنفسهم،من خالل إيجاد برامج
ودورات تــدر يـبـيــة متخصصة
ـفـي تأهيل تلك الفئة،وأضاف
أن ــه تــم تــأهـيــل ع ــدد  60حالة
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ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــاء ـفـي
وزارة تنمية المجتمع،وهيئة
تـنـمـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع،ونــادي د ـبـي
ألصـ ـح ــاب ال ـه ـمــم،ومــركــز د ـبـي
لـ ــرعـ ــايـ ــة وتـ ــأه ـ ـيـ ــل أص ـ ـحـ ــاب
ال ـ ـه ـ ـمـ ــم،ومـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـ ـشـ ــارقـ ــة
ل ـل ـخــدمــات اإلن ـســان ـيــة،ومــركــز
عجمان ألصحاب الهمم.

ال وج ــود لكلمة مستحيل
في حياتي :
م ــن جــان ـب ـهــا ،أض ــاف ــت لطيفة
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــو ي ـ ـ ــدي م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــة م ــن
أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـهـ ـم ــم م ـ ــن ذوي
اإلع ــاق ــة ال ـحــرك ـيــة وت ـع ـمــل في
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
األجـ ـ ــانـ ـ ــب بـ ــد ـبــي ـفــي وظ ـي ـف ــة
مــأمــور خــدمــة مـنــذ  14عــام ـاً،
ومـ ــازالـ ــت ع ـ ـلـى رأس عملها
وترفض فكرة التقاعد المبكر
ك ـل ـي ـاً ،أنــه ــا أص ـي ـبــت بــالـشـلــل
الدماغي عقب والدتها أفقدها
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـ ـلـى الـ ـح ــرك ــة جـ ــراء
إصابتها بالحصبة بعد أسبوع
واح ــد فـقــط مــن الــوالدة،كــأحــد
مضاعفات ال ــوالدة المتعسرة
الـ ـت ــي مـ ــرت بـ ـه ــا،والـ ـت ــي أدت
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بـ ــدورهـ ــا إ ـل ــى م ـضــاع ـفــة أ ك ـبــر
تمثلت في شلل نصفي أصاب
أطــرافـهــا السفلية،وقالت إنها
ال ـت ـح ـقــت ب ــال ــدراس ــة ـفـي سن
التاسعة،وبعد إتمامها المرحلة
األو ـل ـ ــى مـ ــن ال ــدراس ــة،ح ــولـ ـه ــا
م ــرك ــز ت ــأه ـي ــل ال ـم ـعــاق ـيــن ـفـي
مــدارس التعليم العام ولكنها
ل ــم تـحـصــل ع ـ ـلـى مـقـعــد خــال
لها،فالتحقت بجمعية النهضة
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة وأتـ ـ ـم ـ ــت دراس ـ ـ ــة
المرحلة الثانية بها ،وفي الوقت
ذات ــه كــانــت تــرغــب ـفـي إتقانها
للرياضة فطورت مهاراتها في
لعبة تنس الطاولة والشطرنج
.وتــاب ـعــت أن ـهــا أصـ ــدرت كتاب
“خ ـ ـطـ ــوات ل ـط ـي ـفــة” وهـ ــو من
تــأل ـي ـف ـهــا ـ ـفـي م ـل ـت ـقــى ال ـم ـن ــار
ال ــتـــاســـع عـ ـ ــام  2018حـيــث
يصنف ضـمــن سلسلة كتب
“س ــأ ك ــون م ــا أر ي ـ ــد” ألص ـحــاب
ال ـه ـمــم ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن مكتبة
رواق بإقامة دبي،والتي تحاكي
تـجــارب وتـحــديــات الموظفين
مــن أص ـحــاب الـهـمــم وغيرهم
م ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
ال ــرائ ــدة ـفـي جـمـيــع ال ـم ـجــاالت.
حيث يتناول الكتاب تجربتها
الخاصة التي تحدت إعاقتها
ولم تجعل فكرة الشلل تعيقها
ـفـي ال ـح ـي ــاة.أم ــا ع ــن إن ـجــازات ـهــا
ال ـعــال ـم ـيــة ف ـق ــال ــت أنـ ـه ــا أول
بطلة إماراتية في تاريخ رياضة
أصحاب الهمم،تحصد ميدالية
برونزية في الرماية هذا العام في
دورة األلـعــاب العالمية لذوي
اإلعاقة الحركية والبتر IWAS
والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو
،2020و حصلت على جوائز
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وتكريمات عــدة أبــرزهــا جائزة
عــوشــة بـنــت حسين لــإبــداع
لذوي االحتياجات الخاصة عام
 2009وج ــائ ــزة شـمـســة بنت
سهيل للنساء المبدعات -فئة
ذوي الهمم الدورة الثانية عام
،2012وم ـ ــازال ـ ــت تـعـمــل على
تحقيق مرا كز استثنائية على
الصعيدين المحلي والعالمي.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـسـ ــو يـ ــدي عــزم ـهــا
ع ـ ـلـى ت ـح ـق ـيــق ح ـل ـم ـهــا ب ـب ـلــوغ
الـ ـ ـ ــدورات األول ـم ـب ـي ــة،ب ـع ــد أن
ا كـتـسـبــت خ ـب ــرات ك ـب ـيــرة من
خــال مشاركتها في البطوالت
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة،الـ ـه ــدف األســم ــى
الذي ينشده جميع الرياضيين
حول العالم .كما أنها لن تنسى
الــدعــم والتشجيع المتواصل
من اإلدارة العليا وأسرة إقامة
د ـبـي في إبــراز دورهــا الفعال في
العمل .

مرض نادر ووراثي :
من جهتها قالت هالة تنيرة،أم
لــطــفــلــي ــن م ــر يـ ـضـ ـي ــن ب ـ ــدأت
م ـشــوار األمــومــة بصدمة عند
ظ ـهــور ع ـ ــوارض غــر ي ـبــة البنها

ال ـك ـب ـي ــر مـ ـن ــذ أن ك ـ ــان ع ـمــره
س ـب ـعــة شــه ــور وبــي ــن األطــب ــاء
والمستشفيات والتخصصات
المتباينة كنا نقضي نهارنا،وفي
ال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ـ ـلــى اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت و
الــدور يــات والمجالت العلمية
أقضي ليلي أبحث عن شعاع
أمل في العالج ،انحرم محمود
مـ ــن ال ـ ـكـ ــام والـ ـمـ ـش ــي وصـ ــار
م ـق ـعــدا ً عـ ـلـى كــرســي متحرك
.وبــع ــد أر بـ ــع ســن ــوات أنـجـبــت
اب ـن ــي ال ـثــا ـنـي ز يـ ــن ليفاجئني
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدر ب ـ ـن ـ ـفـ ــس الــمــشــكــل ــة
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض شـ ـ ـب ـ ــه مـ ـط ــابـ ـق ــة
ألعـ ـ ــراض أخ ـي ــه،وه ـن ــا أدركـ ــت
أن ــا واألطـ ـب ــاء أن ه ـنــاك شيئا ً
م ـش ـتــرك ـا ً ب ـيــن الــولــديــن،وب ـعــد
إج ـ ـ ـ ـ ــراء فـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات عـ ــديـ ــدة
ا كتشفنا أنه يجمعهما خلل في
جين ورا ـثـي يسبب لهما مرضا ً
ن ــادرا ً يصيب عضالت الجسم
جميعها ولـكــن يبقى الــدمــاغ

سليما ً وه ــذا م ــرض لـيــس له
عالج ويسمى المينوكوندوريا.
وأوض ـ ـحـ ــت ه ــال ــة أن مــرح ـلــة
ال ـ ـعـ ــاج وال ـت ـك ــال ـي ــف مـكـلـفــة
وب ــاهـ ـظ ــة جـ ـ ــدا ً ب ـح ـكــم أن ـه ـمــا
اث ـ ـ ـنـ ـ ــان وك ـ ـ ــل واح ـ ـ ـ ــد م ـن ـه ـمــا
يحتاج ألغــراض وأشياء كثيرة
حـتــى تستطيع أن تجعلهما
يعيشان حياة طبيعية،لذلك
تلجأ إ ـلـى الجمعيات الخيرية
ولكنها ال تدفع المبالغ كاملة
بحكم وجود أناس آخرين ،وإذا
ـدت بمبلغ كبير فــإنـنــا ال
ســاعـ ْ
نستطيع التقديم مــرة أخــرى
إال بعد عامين أو ثالثة،لوجود
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص آخـ ـ ــر يـ ـ ــن بـ ـح ــاج ــة
ل ـل ـم ـســاعــدة ،ك ـمــا حــدث ـت ـنــا أم
محمود عن عالقتها ووقوفها
إ ـلـى جانب ولديها وخاصة مع
ابـنـهــا الـكـبـيــر مـحـمــود بـعــد أن
فقدته بسبب جرثومة في الدم
لــم يتحملها جسده المريض

أنها كانت معه آلخر لحظة من
حياته وصنعت المستحيالت
م ـع ــه .وك ـ ـ ــان ي ـت ـم ـيــز ب ــال ــذك ــاء
والـ ـفـ ـطـ ـن ــة وال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدوء،و رغ ــم
األزم ـ ـ ــات والـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـتــي
واجهته وصل بتحديه وإرادتــه
القوية لمبادرة تحدي القراءة
ال ـعــر ـبـي األول ـفـي ع ــام 2017
وتم تكريمه وتسليمه شهادة
شكر من قبل صاحب السمو
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن راشـ ــد آل
م ـك ـتــوم،نــائــب رئــي ــس ال ــدول ــة
رئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء حاكم
د ـبـ ـ ــي ،ل ـ ــم ت ــكـــن ت ـ ـعـ ــرف أنــه ــا
ستكون ذكريات جميلة معه
ومـ ــا زال ـ ــت ح ـتــى اآلن تكمل
رسالتها مع أخيه زين وهو من
المتفوقين،ونبهت كل أم لديها
طفل مصاب بمرض أوالً :أن
تضع هللا ن َ ْصب عينيها دائما ً
ألن ــه هــو الـمـعـيــن وأن تتحلى
بالصبر والقوة واإلرادة وتنظر
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إ ـلــى ال ـح ـيــاة بــالـعـيــن الجميلة
وليس بالعين القبيحة .ثانيا ً
 :أن ت ـث ـقــف نـفـسـهــا وتـبـحــث
عــن كــل كلمة يقولها األطـبــاء
غـيــر مـعــروفــة لــديـهــا،وتـشــارك
ـفـي نـ ـ ــدوات أو ورشـ ـ ــات عمل
تثقيفية لتوسع من مداركها
وهي متوفرة في دولة اإلمارات.

التواصل بلغة اإلشارة :
قـ ــالـ ــت ز ي ـ ـنـ ــب إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم بــن
حبيب،إن البداية كانت في أن
ه ـنــاك صـعــوبــات ـفـي التعامل
مع الزمالء وفهم لغة اإلشارة،
وت ــدر يـ ـجـ ـيـ ـا ً أصـ ـب ــح ال ـتــواصــل
ســه ــا ً وال ـح ـم ــد هللا الـجـمـيــع
مـتـعــاونــون وت ـســود بيننا روح
ال ـ ـمـ ــودة وال ــصـــداقـــة وع ـنــدمــا
أتــواصــل مــع الــزمــاء أفـهــم ما
يـقــولــون ب ـقــراءة لـغــة الـشـفــاه.
وتابعت أنها شاركت بترجمة
عدة مشاهد تمثيلية ولقاءات
بلغة اإلشــارة،السـتـخــدامـهــا في
الفالشات التوعوية القصيرة
الـ ـت ــي ت ـن ـفــذهــا إدارة اإلع ـ ــام
األمني بشرطة دبي.

ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات والـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة
الضخمة:
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ق ـ ــال ـ ــت رن ـ ـ ــا ي ــون ــس
االختصاصية االجتماعية  :كل
ذي هـمــة جـ ـب ــار،وهللا إذا أخــذ
م ــا أوه ـ ــب أســق ــط م ــا أوج ــب
فكل همة طــر يــق نحو القمة
وكل محنة هي منحة ربانية ال
يلقيها إال على من يقدر عليها.
عندما نتحدث عن هذه الفئة
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في بيوتنا فإننا نتكلم عن جزء
هـ ــام ج ـ ــدا ً وه ـب ـهــم هللا هـمـمـا ً
عالية وإرادة للحياة ال تعرف
المستحيل ،وأصـحــاب الهمم
على اخ ـتــاف إعــاقــاتـهــم ســواء
كانت منذ الطفولة أو بسبب
ح ــوادث طبيعية أو مــن فعل
ال ـب ـش ــر أصـ ـبـ ـح ــوا ب ـح ــاج ــة إ ـلـى
ال ــدع ــم ،واألمـ ـه ــات واألخ ـ ــوات
هــن األكـثــر معاناة ألن العبء
األك ـبــر ي ـكــون عليهن .ولفتت
إ ـلـى أن أ ك ـثــر ال ـت ـحــديــات التي
ت ــواج ـه ـه ــا األس ـ ـ ــرة ع ــام ــة هــي
تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ـهــم ال ـمــاديــة،
وال ـف ـس ـيــولــوج ـيــة مـ ــن مــأ كــل
وم ـ ـشـ ــرب ومـ ـلـ ـب ــس ورعـ ــايـ ــة.
كـمــا أن صـعــوبــة إ ي ـجــاد مــرا كــز
لــرعــايـتـهــم وتــأهـيـلـهــم لتطوير
الــمــه ــارات،وجــلــس ــات ال ـعــاج
النفسية أو الفيزيائية مكلفة
جـ ـ ــداً،وأ ي ـ ـ ـض ـ ـ ـا ً ال ــم ــعـــانـــاة مــن
صعوبة الـتــواصــل االجتماعي
واللغوي ،فالصم مثال ً بحاجة
إ ـلـ ــى أن ي ـت ـع ـل ــم األهـ ـ ـ ــل ل ـغــة
اإلش ـ ــارة م ـمــا ق ــد يــولــد الـتــوتــر
بين الطرفين األسرة وأصحاب
الهمم.
وتـــاب ــعـــت رنـ ـ ــا  :إن ال ـت ـك ـيــف
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ـتـ ـف ــاع ــل مــع
الـمـجـتـمــع يـ ـتـ ـض ــاءل،واألم لن
ت ـ ـجـ ــد الـ ـ ــوقـ ـ ــت لـ ـلـ ـمـ ـج ــام ــات
العائلية أو الخروج من البيت
لتأدية الزيارات أو االستجمام
ك ــونــه ــم يــحــت ــاج ــون تــرت ـي ـبــات
عديدة في حال أطفال اإلعاقات
الذهنية والتوحد وفرط النشاط
أو الشلل الــدمــاغــي فتتجنب
ال ـخ ــروج حــرج ـا ً مــن تعليقات
اآلخــر يــن،أمــا في محيط األســرة
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فــإن عــدم تقبل ال ــزوج لفكرة
طفل من ذوي أصحاب الهمم
قد تجعله يهجر المنزل ويترك
األم تـ ــواجـ ــه كـ ــل ال ـص ـعــوبــات
والتحديات لوحدها ،فقلب األم
يـتـحـمــل بـصـمــت وق ــد تضطر
إلى التخلي عن عملها وحياتها
ال ـعــامــة ودراس ـت ـه ــا ـفـي سبيل
نجاحها ورعــايـتـهــا البنها وهي
تحترق ذاتياً،وكم شاهدنا من
قصص تثبت ذلك وأعرف أما ً
ال زالت تعيش بعد وفاة ولدها
مــن ر ي ــع م ـشــروع أن ـشــأه ولــم
يـكــن سليما ً مــن ج ـســده غير
الرأس والعقل .

العائلة هي الداعم األقوى
واألهم :
بـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـيـ ـ ــرزا م ـ ـعـ ــد بـ ــرامـ ــج
تلفزيونية ـفـي الـقـيــادة العامة
ل ـشــرطــة دبـ ــي ،ووالـ ـ ــد إلح ــدى
الفتيات مــن أصـحــاب الهمم،
دانيا وهــي من متالزمة داون
وت ـب ـلــغ م ــن ال ـع ـمــر  22عــام ـاً،
أ ك ـ ــد أن ـ ــه فـ ـخ ــور بــاسـتـطــاعـتــه
م ـ ـ ــع والـ ـ ــدت ـ ـ ـهـ ـ ــا ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة
ال ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة أن ي ـ ـص ـ ـنـ ــع م ـن ـهــا
شـخـصـيــة م ـت ـم ـيــزة ومـحـبــوبــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة ح ـي ــث ت ـت ـعــامــل
مـ ــع ال ـت ـق ـن ـي ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
الـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة ول ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـ ـسـ ــاب
خ ــاص عـبــر الـفـيـسـبــوك،تـقــوم
بـنـشــر ص ــوره ــا ال ـخــاصــة الـتــي
تلتقطها بنفسها،كما أنــه قام
ب ـم ـشــارك ـت ـهــا ــفـي الـ ـع ــدي ــد مــن
الحلقات التلفزيونية وأبــدت
ح ـضــورا ً قــو ي ـاً.وأضــاف أن دور
الـعــائـلــة مـهــم جـ ــدا ً ـفـي تكوين

ش ـخ ـص ـيــة أص ـ ـحـ ــاب ال ـه ـم ــم،
و يـحـضــره هنا مــوقــف رآه عن
دور لألهل كان سلبيا ً على ابن
لهم،حالته مشابهة البنته دانيا،
يــومـهــا كــانــت صـغـيــرة ـفـي عمر
 5سـنــوات تمأل الـعـيــادة التي
كــان بها ضجة وحــركــة فتبادال
الحديث مــع بعضهما،فالحظ
أن الـطـفــل ذو ن ـظــرة زجــاجـيــة
وال ي ـت ـك ـلــم م ـط ـل ـق ـا ً وف ــوج ــئ
أن ع ـ ـمـ ــره يــبــل ــغ  8سـ ـن ــوات
فــاسـتـغــرب م ــن ع ــدم تـجــاوبــه
في ما يجري من حوله،وعرف
الـسـبــب عـنــدمــا ق ــال لــه وال ــده
ب ــأن ــه (ي ــرمــي ــه ع ـ ـلـى أمـ ــه وأن ــه
مهتم بأوالده األصحاء).فاستاء
وتـ ـ ــرك الـ ـع ــائـ ـل ــة غ ــاضـ ـبـ ـا ً لـمــا
سمعه من والد الطفل ،ولفت
ب ــال أن األسـ ــرة هــي العنصر
األه ــم واألقـ ــوى ـفـي دع ــم ذوي
الهمم وكيفية تعامل اآلخرين
معهم،أو تدمير شخصيتهم.

يختلفون ج ــدا ً ـفـي تحصيلهم
الــدراســي مثال ً اخـتــافـا ً يماثل
االختالف الموجود بين عموم
الناس من غير ذوي أصحاب
ال ـه ـمــم .وأض ـ ـ ــاف أن ال ـص ــورة
الـعـبـقــر يــة المتخيلة تصرف
االه ـت ـمــام ع ــن قـضـيــة اإلعــاقــة
إلى التركيز على صاحبها،األمر
ال ــذي ال يتيح فــرصــة لنقاش
مشاكل حيوية وملحة يعاني
م ـن ـهــا أص ـ ـحـ ــاب الــهــم ــم ب ـ ــدءا ً
مــن التذكير ـفـي معالجة ذوي
اإلع ــاق ــة ال ـب ـصــر يــة ـفـي ال ـق ــراءة
أو وج ــود بيئة مــاديــة صديقة
لـ ـه ــم ـ ـفـي الــتــنــق ــل وإمــك ــانــي ــة
ال ـ ــوص ـ ــول عـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــواصـ ــات
والــط ــرق،يــنــص ــب الـ ـك ــام عن
قـ ـ ــوة س ـم ـع ـه ــم وحــاف ـظ ـت ـهــم
وإحساسهم العالي بما حولهم
وهي أشياء متوهمة في الكثير
من الحاالت.

الفروق الفردية:

وأفـ ـ ــاد ن ــاص ــر ن ــورانــي صحفي
ونـ ــاشـ ــط ـ ـفـي قـ ـض ــاي ــا اإلعـ ــاقـــة
واإلعـ ـ ـ ـ ــام،واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أس ـ ــوأ
الصور النمطية المعممة عن
أصـحــاب الهمم والـتــي تجعل
جميع أفراد هذه الفئة في قالب
واحـ ــد مـتـمـيــز وخ ـ ــارق لـلـعــادة
وبــذلــك ُي ـلـ َ
ـغــى م ـبــدأ أســاســي
يحكم البشر عموما ً وأصحاب
ال ـ ـه ـ ـمـ ــم مـ ـنـ ـه ــم وه ـ ـ ــو وج ـ ــود
ال ـ ـفـ ــروق ال ـ ـفـ ــرديـ ــة ،شـخـصـيـا ً
عايشت ،وال أزال أفــرادا ً منهم
ب ــإع ــاق ــات م ـخ ـت ـل ـفــة وب ــأع ـم ــار
وطـبـقــات مجتمعية مختلفة
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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حوار العدد

احرتفت املجال الفني والريا�ضي والتطوعي

�سمية الزرعوين..
ق��اه��رة الإع���اق���ة و���س��ف�يرة ال��دم��ج
سمية الزرعوني ،هي مواطنة شابة لديها الكثير من الطموح واإلرادة ،أصيبت بإعاقة حركية
وشلل دماغي ،نتيجة خطأ طبي أثناء الــوالدة ما أفقدها القدرة على التوازن وممارسة حياتها
بشكل طبيعي ،ولكن على الرغم من اآلالم التي يعاني منها جسدها النحيل وصعوبة حركتها
إال أنها لم تستسلم لإلعاقة ،بل اعتبرتها دافعا ً لتثبت للعالم أجمع أن وراء هذا الجسد المنهك
ابداعا ً وفنا ً راقياً ،يثبت للجميع أن اإلعاقة ليست بتصلب األعضاء وضمورها ،إنما في إعاقة
القلب واإلحساس والعقل ،فخيال سمية الواسع الذي يمتد إلى أوسع األفق ،ورجاحة عقلها
وإصرارها على التعليم كانت أحد أهم أسباب تميزها وحصولها على عدد من الجوائز وشهادات
التقدير على مستوى الدولة.
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حدثينا عن بداية احترافك فن
الرسم وكيف كانت طفولتك؟
ات ـ ــذك ـ ــر أ يـ ـ ـ ــام طـ ـف ــولـ ـت ــي ح ـيــن
كـ ــان وال ـ ــدي (رحـ ـم ــه هللا) هو
ووالدتي يساعدانني على تجاوز
إع ــاق ـت ــي ،ف ـكــانــا ي ـم ــآن حـيــا ـتـي
بــال ـحــب وال ـح ـنــان ويمنحانني
اإلصـ ــرار والـصـبــر ،فـكــان والــدي
رجــا ً متعلما ً ومثقفاً ،علمني
ال ـقــراءة والـكـتــابــة ،وورث ــت عنه
مهنة الرسم ،التي كان يجيدها
بــاحـتــراف ،وأ يـضـا ً والــد ـتـي كانت
ت ـج ـيــد م ـه ـنــة ال ـت ـطــر يــز ،فــالـفــن
مهنة متأصلة في جذور عائلتي،
وب ــالـ ـت ــا ـلـي ت ــر بــي ــت عــ ـلـى ال ـفــن
ومهاراته وا كتسبت فن الرسم
الـتـشـكـيـ ـلـي ،و ـفـي ال ـعــام 2013
ح ــول ــت ش ـغ ـفــي إ ـلــى م ـش ــروع
ع ـ ـلـى أرض ال ــواق ــع بــدعــم من
م ــؤسـ ـس ــة مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ــن راش ـ ــد
لدعم مشاريع الشباب ،فقمت
بإنشاء مشروعي الخاص تحت
مـسـمــى «أرج ـ ـ ــوان ل ـل ـبــراويــز»،
وبـ ـ ــدأتـ ـ ــه م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل ح ـيــث
أقيمت ورش ــة رســم خــاصــة بي
حتى يومنا الحالي.
كيف تروجين لمشروعك؟

أعـتـمــد عـ ـلـى ق ـنــوات الـتــواصــل
االجتماعي في الترويج للوحاتي
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ولـ ـ ـ ــدي الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
المتابعين والــز بــائــن ،باإلضافة
إلى مشاركتي في المعارض ،كما
أعـتـمــد عـ ـلـى نفسي ـفـي جميع
الـمـهــام بـ ــدءا ً مــن ش ــراء أدوات

ال ـت ـلــويــن وت ـص ـم ـيــم ال ـلــوحــات،
وترويجها ،وبيعها.
لــديــك الـعــديــد مــن اإلن ـجــازات
بجانب الــرســم ،منها الجانب
التطوعي والرياضي ،حدثينا
عنها.
ح ـص ـل ــت عـ ـ ـلـى جـ ــائـ ــزة بـصـمــة
اإلنـســان من موسسة الوطني

برعاية الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ونلت ثالث
شهادات تقدير من شرطة دبي
لمشاركاتي سنويا ً في فعاليات
اليوم الوطني ،وحظيت بتكريم
من سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان ،وتكريم من الشيخ
عــب ــدهللا ب ــن م ـح ـمــد ب ــن خــالــد
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حوار العدد

آل نهيان،رئيس مجلس نــادي
العين ،ونلت لقب المشجعة
الوفية لنادي العين .كما نلت
خمسة تكريمات مــن جمعية
اإلح ـ ـسـ ــان ال ـخ ـي ــر ي ــة بـعـجـمــان
وح ـظ ـيــت بـتـقــديــر م ــن الـشـيــخ
عـبــدالـعــز يــز بــن عـ ـلـي بــن راشــد
ال ـن ـع ـي ـمــي “الـ ـشـ ـي ــخ األخـ ـض ــر”
لمساهماتي في المجال اإلنساني
والخيري .وفزت بالمركز األول
في مهرجان الطفولة في مدينة
ال ـشــارقــة لـلـخــدمــات اإلنـســانـيــة
ون ـ ـلـ ــت الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة ال ــذهــبــي ــة،
وحظيت بشرف الحصول على
ج ــائ ــزة أوائـ ـ ــل اإلمـ ـ ـ ــارات ك ــأول
إم ــاراتــي ــة م ــن أصــح ــاب الـهـمــم
ت ـع ـمــل ـ ـفـي الـ ـمـ ـج ــال اإلن ـس ــا ـنـي
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وال ـخ ـي ــري ب ـج ـهــودهــا ال ـخــاصــة.
ونلت كذلك شرف التكريم من
أم اإلمارات الشيخة فاطمة بنت
مبارك “حفظها هللا” ،باإلضافة
إلى شهادات شكر وتكريم من
معظم المؤسسات والجهات
الحكومية والخيرية والخاصة
في الدولة.

وتـطــوعـيــة ،فـتـطــوعــت ـفـي فــرق

الـتـطــوع على مستوى الــدولــة،
إلى أن تم اختياري ضمن أوائل
اإلم ـ ـ ــارات ك ـ ــأول إم ــاراتـ ـي ــة من
أصحاب الهمم في مجال العمل
اإلنـ ـس ــا ـنـي والـ ـخـ ـي ــري ،وع ـنــدهــا

ق ـ ــررت أن أعــم ــل ـفـي ال ـم ـجــال
الـتـطــوعــي ال ـف ــردي ب ـع ـيــدا ً عن

كيف استطعت االن ـخــراط في
العمل التطوعي؟

األض ـ ـ ـ ـ ــواء ووسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام.

تربيت على قيم الخير والعطاء،
ف ـك ــان والـ ـ ــدي ي ـســاعــد ال ـنــاس
ك ـث ـيــراً ،وي ـق ــدم ل ـهــم ي ــد ال ـعــون
والـمـســاعــدة ،ومنها وج ــدت في
نفسي شيئا ً يدفعني للتطوع،
ف ـع ـم ـلــت ـ ـفـي م ـ ـجـ ــاالت خـيــر يــة

الـتــي أعـمــل بـهــا ،ال ـحــرص على
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وم ـ ــن ض ـم ــن األم ـ ـ ــور ال ـخ ـيــر يــة

التواصل مع الجهات الداعمة
مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـ ـقـ ــديـ ــم األدوي ـ ـ ـ ــة

وال ـ ـمـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة وال ـمــابــس
والمقتنيات ،باإلضافة إلى التبرع
ل ـب ـنــاء ال ـم ـســاجــد م ــن حـســا ـبـي

الخاص ،عدا عن المشاركة في
الفعاليات الخيرية واإلنسانية.
انـضـمـمــت م ــؤخ ــرا ً إ ـلــى فــريــق
اإلمارات رايدرز للدراجات ،ما
هي أبرز األدوار التي تقومين
بها؟
بداية لم أ كن أشجع إخوتي
الشباب على قيادة الدراجات
ألنها تسبب الحوادث المميته،
وفي عام  2017تعرفت على
“أبو نورة” وهو من فريق
اإلمارات رايدرز ،وأخبرني
بأن أعضاء الفريق يريدون
زيارة منزلي ،فرحبت بالفكرة،
وبالفعل استضفت حوالي 70
عضوا ً من الفريق ،وخالل تلك
األثناء عرض علي “أبو نورة”

االنضمام للفريق كسفيرة،
واقتنعت بالفكرة السيما وأن
طبيعة عمل الفريق تتضمن
إقامة أنشطة وفعاليات خيرية
وتوعوية لكبار المواطنين
وأصحاب الهمم ،حيث شاركت
بفعالية “الهمم في خدمة
الوطن” التي أقيمت بإمارة
رأس الخيمة ،وكانت موجهة
ألصحاب الهمم ،واستمتعت
كثيرا ً بتمثيل الفريق.

الــداع ـمــه لـمـشــار يــع الـشـبــاب،

أمــا بالنسبة ألصـحــاب الهمم،
ف ـع ـل ـي ـهــم أن ال ي ـن ـع ــزل ــوا عــن

المجتمع وأن يكافحوا ويثبتوا

ل ـل ـع ــال ــم قـ ــدرات ـ ـهـ ــم ال ــدف ـي ـن ــه،
وعلى أولياء أمورهم ا كتشاف

م ــواهـ ـبـ ـه ــم وتـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم

والتشجيع لهم.

ما هي نصيحتك للشباب؟
أنصح إخوتي الشباب إذا كان
لديهم موهبة ورغبة فعليهم
أن ي ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــروا م ــوه ـب ـت ـه ــم
و ي ـ ـحـ ــولـ ــوهـ ــا ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وأن
يسجلوا ـفـي الـجـهــات الوطنية
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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شـــؤون قـانـونــيـــة

 6قواعد حلياة
أُسـرية سعيدة
بقلم :المحامية األستاذة /شيخة أحمد
الناس ات ُقوا َ َر بك ُُم
أشار القرأن الكريم إلى بداية التكوين األسري في قوله تعالى “ :يَا أ َيهَ ا
ُ
خ َل َقكُم من نفس َواحدة َو َ
الٌذي َ
جاال ً كثيرا ً َونسا ًء” (النساء.)1:
خ َل َق منهَ ا َزوجَهَ ا َوبَث منهما ر َ
ومن هنا سوف نتحدث عن السعادة األسرية وعوامل نجاحها.

أوال – االلتزام:
على األفــراد أن ُيظهروا إحساسهم
بالمسؤولية تجاه األسرة وبحقوقها
وواجـبــاتـهــا ،فكل فــرد فيها يعرف
ج ـ ـيـ ــدا ً حـ ـق ــوق ــه وواجـ ـ ـب ـ ــات ـ ــه ،فـهــم
يضعون أسرتهم في المقام األول،
وليس معنى االلتزام أال يكون للفرد
حرية شخصيه بل على عكس ،كل
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فرد يشعر بالحرية والثقة وتشمل
كلمة االل ـت ــزام ال ـعــدد مــن المعاني
مثل؛ التضحية ،اإلخ ــاص ،الوفاء،
األمانة ،والصدق .

ال ـع ــاق ــات ال ــزوج ـي ــة ب ـيــن أطــراف ـهــا
وإحساس أفرادها باإلشباع والرضا،
فالتواصل ييسر العالقة بين أفراد
األســرة و يجعلها مرنة وفي الوقت
نفسه قوية في مواجهة الخالفات .

ي ـع ـت ـب ــر ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ـكـ ــون ـ ـا ً ث ــاب ـت ـا ً
وضــرور ي ـا ً لتطور األفـ ــراد ،وهــو من
ال ـعــوامــل ال ـتــي ت ـســاهــم ـفـي نـجــاح

ويعرف التواصل األســري على أنه
مشاركة بين الزوجين في كثير من
األمور ،ومنها:

ثانيا ً – التواصل االيجابى:

الــوعـــي االجتمـــاعــي
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 1ال ـم ـش ــارك ــة ال ــروحـ ـي ــة :وال ـتــيتـتـضـمــن ال ـت ـم ـســك ب ـن ـظــام الـقـيــم
والمثل واألخالقيات المتوارثة عبر
األج ـي ــال المتعاقبة وال ـســائــدة في
المجتمع .
 2المشاركة الوجدانية :تتضمناإلح ـ ـسـ ــاس ال ـم ـت ـب ــادل ب ـيــن أفـ ــراد
األسـ ـ ــرة ـفـي ك ــل أمـ ــر م ــن أم ــوره ــم
سـ ــواء أ ك ــان ــت حــز يـنــة أو اتصفت
بالحزن والكآبة.
 3ال ـم ـشــاركــة ال ـف ـكــر يــة :تشملتـ ـب ــادل األف ـ ـكـ ــار واآلراء ووج ـه ــات
النظر في أي أمر كان دون تعصب
وبال تطرف.
 4الـمـشــاركــة االجـتـمــاعـيــة :تعنيتحمل الـمـســؤولـيــة الـكــامـلــة فيما
يتعلق بوظائف كل منهم وأدوارهم
في نطاق األسرة.
ومن أهم العناصر التي تدعم نجاح
األسرة وجود التواصل اإليجابى بين
أفرادها ،ويقصد به قدرة األفراد عن
التعبير عن أنفسهم بكل صراحة،
وم ــن بـيــن أه ــم وســائــل الـتــواصــل
اإلي ـجــا ـبـي بـيــن أفـ ــراد األس ـ ــرة ،يــا ـتـي؛
اإلنصات إ ـلـى بعضهم البعض ،فال
يكفى أن يجلس أفراد األسرة معا ً
ويـتـحــدثــوا بــل البــد مــن أن ينصت
كــل منهم إ ـلـى آراء اآلخ ــر ويـحــاول
ف ـه ـم ـهــا .ف ــالـ ـت ــواص ــل ال ـج ـي ــد بـيــن
افراد األسرة يتطلب مهارة التعبير
وم ـ ـهـ ــارة اإلن ـ ـصـ ــات .ب ــاإلض ــاف ــة إ ـلـى
احترام آراء اآلخرين ،مع توفر روح
الدعابة والفكاهة بين أفراد األسرة.
ثالثاً-قضاء الوقت سوياً:
أهمية قضاء أفــراد األســرة الواحدة
ال ــوق ــت ال ـكــا ـفـى ـفـي اإلج ـ ـ ــازات و ـفـى
عطلة نهاية األسبوع والمناسبات

واالس ـت ـم ـت ــاع ب ــال ــوق ــت مـ ـعـ ـاً ،مما
ي ـ ــؤدى إ ـلــى م ــن تـخـفـيــف ضـغــوط
ال ـح ـي ــاة ،ويـمـكـنـنــا الـ ـق ــول إن من
أهم عوامل التضامن قضاء أفراد
األسرة الوقت الكافى معاً .فاألسرة
السعيدة تسودها عالقات مباشرة
ومستمرة وتتضمن شـعــورا ً قويا ً
باالنتماء واالرتباط الجماعي.
رابعاً -التوافق الروحي:
وجود قيم روحية مشتركة تجعل
تــرابــط األفـ ــراد لـيــس تــراب ـط ـا ً مــادي ـا ً
فقط بل هو ترابط روحي ومعنوي
يجعل هــؤالء األف ــراد يعملون معا ً
كسمفونية واحــدة ليس بها نشاز
أو تضارب في المبادئ واألهداف .
خ ــام ـس ـاً -الـ ـق ــدرة ع ـ ـلـى مــواجـهــة
الضغوط النفسية:
إن أه ــم م ــا يـمـيــز األسـ ــر الـنــاجـحــة
ق ــدرت ـه ــا ع ـ ـلـى م ــواج ـه ــة ال ـص ـعــاب
واألزمــات ،فكون األســرة سعيدة ال
يعني أن ليس لديها مشكالت أو
صعب ،ولكنها تمتلك القدرةعلى
م ــواج ـه ــة هـ ــذه ال ـص ـع ــاب ،ولــدي ـهــا
الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـ ـلـى مـ ـن ــع ال ـم ـش ـك ــات
ق ـبــل ح ــدوث ـه ــا ،وح ـت ــى إن حــدثــت
المشكالت فهى تحاول التخفيف
من وقعها ومــن األخـطــار المترتبة
عنها.
فأفراد األســرة الناجحة أ كــدوا أنهم
يتكاتفون معا ً لمواجهة المشكالت
والصعاب ،فكل فــرد فيها له دور
يــؤديــه لمواجهة الـمـشـكــات ،وقد
ت ـل ـجــأ األسـ ـ ــرة أحـ ـي ــانـ ـا ً ل ـط ــرف آخــر
بحثا ً عــن الـمـســاعــدة ،إذا لــم يكن
بـمـقــدروهــم حلها بـمـفــردهــم ،وأن

وجــود المشكلة ال يقلل من شأن
األسرة .
وبـ ـ ـه ـ ــذا ف ـ ـ ــإن ال ـ ـم ـ ـقـ ــوم ال ـن ـف ـســى
والعاطفي لألسرة هو أحد العوامل
والـمـقــومــات الـتــي تساعدها على
ال ـت ـمــاســك واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار .ويـمـكــن
اعتبار التكامل النفسي والعاطفي
بمثابة الخيط الرفيع الــذى اليرى
ولكنه يوثق الصلة ويؤكد العالقة
ب ــال ـص ــورة ال ـتــي ت ـســاعــد الــزوج ـيــن
على تحقيق الهدف الذى يسعيان
لتحقيقه ،وكذلك تساعدهم على
تــوفـيــر ال ـجــو الـنـفـســى والـعــاطـفــى
ال ـم ــائ ــم ألب ـنــائ ـهــم وت ــوف ـي ــر األم ــن
واالستقرار.
سادسا ً  -المحبة والتقدير:
البد من إظهار التقدير واالحترام بين
أفراد األسرة الواحدة ،ففي الكثير
من األحـيــان ينشغل أفــراد األســرة
ـفـي حياتهم بمشكالتهم اليومية،
فــا يـظـهــرون أي نــوع مــن التقدير
لآلخرين ،فنجد الزوجة مستغرقة
ـفـي أعمالها الروتينية اليومية وال
تجد كلمة تقدير واحدة من زوجها
وأبنائها فتشعر بالضجر والملل.
لكن مما يخفف من روتين الحياة
وصالبتها كلمات الحب والتقدير
ال ـتــي يـتـبــادلـهــا أف ـ ــراد األس ـ ــرة من
وقــت آلخ ــر .وإن مــن أهــم مــا يميز
العالقة بين أفراد األسر المتصدعة
بالسلّط
أنها عالقة عدائية تتسم
َ
والسخرية ،فكل فرد منها يحاول
أن يقلل من جهد اآلخرين ،واألفراد
في هذه األسر عادة ما يركزون على
السلبيات ال على اإليجابيات ،ومنها
يسود التباين والكراهية بينهم.
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وقفة تأمل

بذرة تنمو بالقدوة الحسنة

كيف نبني الثقة يف
نفو�س �أطفالنا؟
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

twitter :@ismailalhammadi

الكرم والعطاء ،صفتان ورثناهما ابنا ً عن أب وأبا ً عن جد ،وتعمقت جذور شجرتهما في نفوسنا

من خالل المغفور له بإذن هللا ،واألب المؤسس لدولة اإلمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب هللا ثراه” ،نحن ترعرعنا ونشأنا في بلد الكرم والعطاء وهذا ما نريده أن يستمر ويتوارثه
أبناؤنا عنا كما ورثناه نحن عن آبائنا .

ال ـط ـف ــل بـطـبـيـعـتــه ي ــول ــد عـ ـلـى إن ت ـعــرف مـسـتــوى ك ــرم ابنك
فــط ــرة الـ ـك ــرم والـ ـسـ ـخ ــاء ،لكن وتعلمه قيمة ذلــك ،ليس بأمر
مـ ــع الـ ــوقـ ــت قـ ــد ي ـن ـق ـلــب ه ــذا صعب أو مستحيل ،ما عليك
السلوك إلى العكس إن لم يتم فقط هــو أن تركز نظرك عليه
تعزيزه في نفسه في مرحلة ما ،وتـ ــراقـ ــب ت ـص ــرف ــات ــه وه ـ ــو بـيــن
وباألخص المرحلة التي تسبق أقـ ــرانـ ــه وم ـ ــع إخـ ــوتـ ــه وم ـع ــك،
المدرسة ،ولنعمل على تعزيز حـ ـ ـ ــاول أن ت ـ ـشـ ــاركـ ــه ط ـعــامــه
ت ـلــك الـ ـب ــذرة ي ـجــب عـلـيـنــا أوال ً والجلوس معه لتعلمه أهمية
تعزيز حــس الـمـشــاركــة لديهم مشاركة اآلخــر يــن ـفـي الحياة ،ال
ودفعهم لالنخراط في السلوك تدعه منزويا ً وحيدا ً مع عالمه
االجتماعي اإليجابي الذي بدوره االفتراضي الموجود بين يديه
سيعمل على تنمية مهاراتهم مــن خــال الـلــوح اإللـكـتــرو ـنـي أو
الحوارية وقدراتهم التفكيرية الهاتف المحمول.
اإلي ـجــاب ـيــة ،مايمنحهم ش ـعــورا ً هـ ـن ــاك ط ـ ــرق عـ ــديـ ــدة وك ـث ـيــرة
بالسعادة الداخلية ،فقد أثبتت لنعزز سلوك المشاركة والكرم
ن ـت ــائ ــج إحـ ـ ــدى ال ـ ــدراس ـ ــات أن والـ ـسـ ـخ ــاء ـ ـفـي نـ ـف ــوس أب ـنــائ ـنــا
األطـ ـف ــال ق ـبــل س ــن ال ـمــدرســة منذ صغرهم ،ونبدأ بإكسابهم
يـ ـع ــرف ــون ج ـ ـيـ ــدا ً الـ ـع ــاق ــة بـيــن حــس الـمـشــاركــة وروح العمل
ال ـس ـخــاء والـ ـسـ ـع ــادة ،وهـ ــذا ما الـجـمــاعــي ان ـطــاق ـا ً مــن البيت
ي ـبــرر مـيــولـهــم لـلـسـخــاء أح ـيــان ـا ً و ـفــي أمـ ـ ــور ب ـس ـي ـطــة وص ـغ ـيــرة
مـــن خ ـ ــال مــش ــارك ــة أل ـعــاب ـهــم تتعلق بــالـبـيــت ك ـشــراء بعض
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ثــم
وطعامهم مع اآلخرين .
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إشــرا كــه في العمليات الخيرية
وتـ ــوز يـ ــع ال ـ ـصـ ــدقـ ــات ،ـ ـفـي ه ــذه
النقطة أريد أن أشير إلى موقف
طالما ش َد انتباهي خالل شهر
رمـضــان الـمـبــارك بقيام بعض
األط ـفــال بالمشاركة ـفـي توزيع
وجبات اإلفطار على الصائمين
وفرحتهم البادية على وجوههم
وه ــم يـقــدمــون تـلــك الــوجـبــات،
تـ ـل ــك ال ـ ـفـ ــرحـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــز ي ــد ـنـي
اقتناعا ً أن السعادة في العطاء
أ كبر بكثير منها في األخذ.
وم ــن بـيــن تـلــك ال ـطــرق كذلك
تـشـجـيــع ال ـط ـفــل ع ـ ـلـى ال ـت ـبــرع
ب ـ ـمـ ــاب ـ ـسـ ــه ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت
التناسب مقاسه سواءٌ بطريقة
مـبــاشــرة وذل ــك بإعطائها ألحد
ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن أو وضـ ـعـ ـه ــا ـفـي
صـنــاديــق الـتـبــرعــات المنتشرة
عبر فــروع الجمعيات الخيرية
والمساجد المنتشرة في الدولة،
ت ـش ـج ـي ـعــه ع ـ ـلـى وض ـ ــع بـعــض

الــدراهــم ـفـي صـنــدوق التبرعات
ال ـم ـتــواجــد بــال ـمــرا كــز والـمـنــافــذ
التجارية عند التسوق ،تعويده
على مسامحة من يخطىء في
حقه والتماس العذر لآلخرين،
ف ــالـ ـتـ ـس ــام ــح أح ـ ـ ــد ال ـ ـعـ ــوامـ ــل
المعززة لصفة العطاء.
إن العطاء كالبذرة كلما اعتنيت
بها نمت وكبرت وآتــت ثمرها،
وث ـ ـ ـمـ ـ ــرة الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــاء إن ت ــوس ــع

ان ـت ـشــارهــا ال يــوقــف تــوسـ َـعـهــا
حــدود بيتك وال حــدود دولتك،

ووقع ثمرة العطاء على نفوس
أصحابها ال يصفه إال من يشعر
بــه ح ـق ـاً ،لــذلــك عـــودوا أبـنــاءكــم

على العطاء وعلموهم أنــه “ما
ن ـقــص مـ ــال م ــن ص ــدق ــة” وأن

سعادة العطاء أ كبر بكثير منها

في األخذ.
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من األرشيف

مراجعــــات
في القضايا التربوية
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار

تويتر @ DrKAlsuwaidi

مــع نهاية الـعــام الــدراســي ،تبدأ اإلج ــازة السنوية لجل العاملين ـفـي وزارة التربية
والتعليم ،لكني أتمنى من أعماق قلبي أن ال يكون هذا الصيف كغيره ،فثمة حاجة
إلى مراجعة للمالحظات التي برزت مؤخرا ً على الساحة المجتمعية تجاه القضايا
التربوية ،وهذا أمر يتطلب إلغاء بعض اإلجازات ،وبالذات ألصحاب المناصب التي

تتمحور حولها عمليات التطوير في منظومة التعليم ،وذلك إلجــراء مراجعة شاملة

لكافة القضايا المثارة على الصعيد الوطني ،من أجل تعليم يحقق الغايات التي
اعتمدتها قيادتنا الرشيدة .ومن موقع تخصصي ،أتمنى أن تشمل تلك المراجعات

القضايا التالية:

ً
أول؛ ال ـق ـيــادة الـتــر بــويــة العليا.
ن ـحــن نـ ــدرك أن مـنـصــب وز ي ــر
الـتــر بـيــة والتعليم هــو منصب
سياسي بــالــدرجــة األو ـلـى ،ومن
أهم عناصر نجاح معالي الوزير
ـفــي تــحــقــي ــق اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
وزارتـ ـ ـ ــه ،ح ـســن اخ ـت ـي ــار فــر يــق
ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاط ب ــه التخطيط
الدقيق والتنفيذ الجيد لتلك
االس ـتــرات ـي ـج ـيــات .لــذلــك أقـتــرح
ع ـ ـلـى م ـعــا ـلـي وز يـ ــر ال ـتــر ب ـيــة أن
يـشـكــل فــر ي ـق ـا ً مـتـخـصـصـا ً من
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خـ ــارج الـ ـ ـ ــوزارة ،ك ــي يـسـهــم في
تقييم فــر يــق اإلدارة العليا في
الـ ـ ـ ــوزارة ،ولــاط ـم ـئ ـنــان إ ـلــى أنــه
تــم وضــع الشخص المناسب
ـ ـف ــي مـ ــوق ـ ـعـ ــه مـ ـ ــن اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــراب.
فالتربية لــم تعد فنا ً
يكتسب
َ
بالممارسة ،بل علم يتخصص
فيه الناس؛ فمن كان تخصصه
في المناهج فلن يكون مناسبا ً
ل ــرس ــم االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ،ومــن
كـ ـ ـ ــان تـ ـخـ ـصـ ـص ــه ـ ـف ــي اإلدارة
التعليمية فلن ينجح في رسم
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س ـي ــاس ــة ال ـت ـق ــوي ــم الـ ـت ــر ب ــوي..
إل ــخ .ول ـلــه الـحـمــد والـمـنــة فــإن
ق ـيــادت ـنــا ال ــرشـ ـي ــدة ُو ِّف ـ ـقـ ــت في
ت ـخ ـط ـي ــط ب ـ ــرام ـ ــج ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،بـحـيــث ال
يكاد يذكر تخصص تــر بــوي إال
وق ــد ت ـخــرج مـنــه مــواطــن يعتز
بـتـخـصـصــه .وع ـل ـيــه أت ـم ـنــى أن
تتم هذه المراجعة وفق قاعدة
التخصص الـتــر بــوي المتعمق
لفريق اإلدارة العليا ـفـي وزارة
التربية.

ثانياً :من أ كثر األمور إثارة للنقاشات في الدولة
خالل السنة الماضية ،كان موضوع المناهج
التعليمية .لقد سافر فريق اإلدارة العليا في
الوزارة في جوالت علمية إلى العديد من الدول،
مثل فنلندا وبريطانيا وكــور يــا ،وعند مقارنة
مناهجنا بمناهج هــذه الـ ــدول ،اتـضــح لنا أن
م ــوادن ــا التعليمية تـتـســم بــالـعـمــق المعرفي
والكثافة العددية .ومعلوم في علم المناهج
أن ال ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــام ي ـم ـثــل مــرح ـلــة الـتـكــو يــن
األساسي للمتعلم ،لهذا ينبغي التقليل من
العمق المعرفي مع زيادة الجوانب التي تبني
الشخصية اإلنسانية لــدى الطالب .ال أطالب
هنا بالسطحية المعرفية ،لكن لــدي إيمان
بــأن استعجال تدريس بعض المعارف قبل
وصول النمو اإلدرا كي للتلميذ إلى المستوى
المناسب ،فيه مخاطرة غير محسوبة النتائج،
وهذا أمر له سلبياته .وإذا كانت اإلدارة العليا
للتعليم معنية بالتخطيط السليم ،وإذا كانت
الـمـنــاهــج التعليمية هــي األدوات العملية
لتحقيق تطلعات المجتمع مــن منظومته
التعليمية ،فإن المعلم هو القائد العملي في
فصله.
ثالثاً :المعلم .لــن يستطيع المعلم
الـمـتـعـثــر م ــاديـ ـا ً والـ ـمـ ـك ــدود عـمـلـيـاً،
تحقيق ذلــك األم ــر ،ألن بيئة العمل
لـــم ت ـخ ـضــع ل ـل ـمــراج ـعــة ال ـم ـط ـلــوبــة.
لــذلــك فثمة حــاجــة لمراجعة نصاب
الحصص ،وأجندة العام الدراسي .من
أســرار تميز اإلدارة في دولــة اإلمــارات
اهتمامها بإسعاد الموظفين ألنهم
السر العملي في سعادة المراجعين.
أتـمـنــى أن نـتــأ كــد مــن م ــدى سـعــادة
المعلمين ،وعـنــدهــا سنحقق كافة
طموحاتنا التربوية.
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بأقالمهم

املساندة االجتامعية غذاء
الروح والدافـــع للسعادة
بقلم :أليسار فندي
أخصائية اجتماعية

مــن منّا ال يحتاج لــآخــر ،شـعــورا ً وعاطفة وح ـضــوراً؟ نعم إنها المساندة والمساعدة والدعم
والتعاطف والمعونة النفسية التي يحصل عليها اإلنسان من البيئة التي يعيش فيها من خالل
األهل واألصدقاء والمجتمع ،كل منا بحاجة إلى المساندة في وقت من األوقات خاصة عندما يواجه
عائقا ً أو صعوبة أو مشكلة ،ويرتبط هذا المفهوم بمفاهيم اجتماعية ،فاإلنسان مفطور على االجتماع
مع غيره واالتصال بهم وعلى تبادل المنفعة معهم .ف ُيشبع بذلك حاجاته ويسهم في إشباع حاجات
اآلخرين ضمن تبادل األفكار والقيم والمشاعر والتقدير ،فاإلمداد بالعالقات االجتماعية وتقديم السند
يعتبران مصدرا ً هاما ً من مصادر األمن الذي يحتاجه اإلنسان في عالمه .والمساندة االجتماعية هي
أنشطة ُتسهم في إشباع حاجات الفرد وفي بناء شخصية الفرد والمجتمع ،وهي توفر مفهوم التشجيع
والدعم والتعاطف والشعور باألمان واالنتماء ،وتساعد على تشكيل هويته االجتماعية.
وأ كـ ــدت ال ــدراس ــات عـ ـلـى أهمية
ش ـب ـكــة الـ ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
لإلنسان لتحقيق أهــم األهــداف،
وهـ ــي ت ـش ـبــع ح ــاج ــات اإلنـ ـس ــان
النفسية واالجـتـمــاعـيــة ،وتعبير
اإلن ـ ـسـ ــان عـ ــن ن ـف ـس ــه ،وأف ـ ـكـ ــاره
وم ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــره ،وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر الـ ــدعـ ــم
والمعونة والمساندة النفسية،
وأ يـ ـضـ ـا ً ال ـم ـســانــدة االق ـت ـصــاديــة.
وهـ ـن ــا ي ـت ــم بـ ـن ــاء ال ـع ــاط ـف ــة ب ـنــاء
صحيحا ً بعيدا ً عن الوحدة والقلق
ال ــوج ــودي ،ون ـق ـتــرب أ ك ـثــر ممن
ي ـســاعــدنــا ع ـ ـلـى تـحـسـيــن نــوعـيــة
الحياة ،وبالتالي هــذه التفاعالت
االج ـت ـمــاع ـيــة أو ال ـعــاقــات الـتــي
تزود األفراد بالمساندة الحقيقية.
وإدمــاجــه ـفـي الـحـيــاة االجتماعية
لـتــزويــده بــالـحــب والــرعــايــة وأهــم
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أش ـكــال ال ـم ـســانــدة االجـتـمــاعـيــة:
المساندة العاطفية وهي مشاعر
ال ـح ــب وم ـش ــاع ــر األل ـ ــم وال ـح ــزن
وال ــفـــرح .وك ـيــف أديـ ــر الـمـشــاعــر
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
االنفعالية ،جميعنا نتفق على :إن
كتم المشاعر مؤلم وخطر ،والبد
من التعبير عن مشاعرك “حب.
رفض .ألم“ ..وهنا نبدأ من التربية
األو ـلـى مــن ال ـبــدا يــة ،قمع شعور
الطفل وعــدم إعطائه القيمة في
التعبير يشكل ضغطا ً نفسيا ً ال
يستطيع اإلنسان تجاوزه.
أمــا االنفعاالت اإليجابية فتظهر
وتـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور تـ ـ ـح ـ ــت الـ ـ ـت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــرات
السمعية والبصرية والصوتية،
األم تغني لطفلها وتبتسم له
ب ـح ـن ــان وتـ ـتـ ـح ــدث إلـ ـي ــه حــدي ـث ـا ً
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لطيفاً ،إن مظاهر البهجة تبرز أوال ً
لدى الطفل عند تلقيه تأثيرات
خ ــارج ـي ــة ـفـي أعـ ـض ــاء الـ ـح ــواس،
وهنا تتشكل أول رابطة روحية
بين الطفل واآلخــر .إن الطفولة
السيئة تخلق آث ــارا ً ال تمحى في
ح ـيــاة اإلنــس ــان ،فـفــي الـسـنــوات
ال ـس ـب ــع األو ـل ـ ــى ي ـش ـهــد أسـ ــاس
ش ـخ ـص ـي ـتــه ،ف ــإم ــا أن ت ـتــرســخ
كشخصية نشطة قــويــة اإلرادة
والـطـمــوح أو بالعكس المبالية
اتـكــالـيــة ضـعـيـفــة ،كـمــا أن هــذه
المرحلة تشييد األساس لجميع
ص ـفــات اإلنـ ـس ــان الـنـفـسـيــة .إن
العطف والشفقة من المركبات
االنـفـعــالـيــة لـشـعــور إرادة الخير
لآلخرين.

جرعة حب
إن الـمـهــارة العاطفية ضــرور يــة
لـلـحـصــول عـ ـلـى عــاقــات وثيقة
تخفف مــن الـمـشــاعــر السلبية
ب ـجــرعــات م ــن ال ـح ــب والــرعــايــة
واالهـ ـتـ ـم ــام ،ع ـنــدمــا ت ـت ـقــن هــذه
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارة سـ ـ ــوف ت ـص ـب ــح أ ك ـثــر
س ـعــادة وبـهـجــة وس ــوف يتفتح
ع ـق ـل ــك ب ـش ـك ــل أ ك ـ ـبـ ــر وتـ ـك ــون
صــداقــات أ كثر عمقاً ،إن الدعم
النفسي والعاطفي مهم لثبات
اإلنسان أمام المواقف والمحن،
وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
ل ـ ــإنـ ـ ـس ـ ــان ،ف ـ ـكـ ــم مـ ـ ــن صـ ــوت
نـسـمـعــه ـفـي لـحـظــة م ــا يشعرنا
باألمان واالطمئنان وكم من مرة
راجعنا صور أحبتنا لنشعر بذلك
ال ـ ـتـ ــوازن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار .فــالـحـيــاة
رحـ ـل ــة الـ ـع ــواط ــف هـــي كـلـمــات
وم ـ ـشـ ــاعـ ــر تـ ـنـ ـب ــع م ـ ــن ح ـق ـي ـقــة
اإلنسان الفطرية يتعايش معها
ويركن إليها .تشده إلى الكينونة
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،ت ـ ـل ـ ـمـ ــس ق ـل ـبــه
وتــداعــب أحاسيسه ،يرنو إليها،
ه ــي لـيـســت ح ــال ــة مــؤق ـتــة هي
ديـمــومــة الـحـيــاة وغـ ــذاء األرواح
يحس ويـفــرح بها كلما اقتربت
منه ويشقى حين تبتعد عنه.

سميت نبض اإلنسان وهي التي
تـجـعــل لـلـحـيــاة مـعـنــى تتفاعل
معه ،وتكسبه ألقا ً متجدداً ،كل
ي ــوم ي ــرى الـعــالــم بـعـيــون محبة
واألشـيــاء بجمالياتها الطبيعية.
وهي حالة مميزة للمرأةَ ،ف ُس ُم ّو
ع ــاط ـف ـت ـه ــا ودفء م ـش ــاع ــره ــا
يـجـعــانـهــا تـخـتـلــف ع ــن الــرجــل،
ه ــي األن ــثـــى ،وال ـعــاط ـفــة كـمــال
لها ومسؤولية الرجل كبيرة في
استمرارية مشاعرها .هي مثل
كرة الثلج كلما أعطيتها ازدادت
وك ـ ـبـ ــرت ـ ـفـي عــاط ـف ـت ـهــا .ال ـح ـيــاة
ت ـبــادل ـيــة ل ـكــل م ـع ـنــى ،الـكـلـمــة
ت ـشــارك ـيــة م ـســانــدة بمفهومها،

تـعـطـيـنــا ال ـم ــرس ــى ال ـ ـهـ ــادئ إذا
عرفنا التعامل معها .العاطفة
وام ـتــدادهــا رح ـلــة اإلن ـس ــان على
األرض يشقى بغيابها ويسعد
وي ـس ـت ـك ـيــن بـ ـه ــا .وهـ ــي مـمـتــدة
لتشمل األحبة واألصــدقــاء ،هي
ركـيــزة التعايش .معيار التآلف
تجمع مــا بين الـنــاس وتتفاعل
مع أحزانهم وأتراحهم وتكسبهم
مودة ،هي العطاء اإلنساني تهبه
لمن حولنا بال تحفظ تشعرهم
ب ــالـ ـف ــرح وال ـ ـ ـسـ ـ ــرور وت ـج ـع ـل ـهــم
محبين بأعيننا وأعين اآلخرين.
ما أقوى عطاءك أيتها العاطفة
ت ـت ـلــون ـيــن وت ـت ـج ـم ـل ـيــن ول ـك ـنــك
تظلين لغة الناس واألحبة ،لغة
ال ت ـك ـتــب ول ـك ـن ـهــا م ـغ ـم ــورة في
العقول والقلوب.
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مفاهيم قانونية

جمرموها كاذبون و�أذكياء

إ�ضاءات على جرمية االحتيال
يف ال��ق��ان��ون الإم��ارات��ي
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

تناولت المادة  399من قانون العقوبات التعريف باالحتيال على أنه االستيالء على
مال منقول مملوك للغير بنية تملكه بوسائل احتيالية ،فاالحتيال قائم على الكذب،
وال تقوم هذه الجريمة إذا كانت الوقائع التي أدت إلى تسليم المال من شخص آخر
وقائع صحيحة غير كاذبة.
ويـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـم ـ ـشـ ــرع م ـ ــن وراء المتوسط ،وغالبا ً ما يسعى
تـجــر يــم ه ــذا الـفـعــل إ ـلـى حماية الجناة في جريمة االحتيال إلى
مصلحتين ،وهما:
تحقيق الربح السريع والثراء
غير المرتبط ببذل أي جه،
ال ـم ـل ـك ـي ــة ،ف ــاالحـ ـتـ ـي ــال يـشـكــل
مقتنعين بمبدأ أن الغاية تبرر
اعتداء على ملكية المجني عليه
الوسيلة وأن المبادئ والقيم
حيث يلزم لــوقــوع الجريمة نية
اإلنسانية هي محض كالم
التملك لدى الفاعل.
نظري ال ينفع الفرد في حياته
اإلرادة ـفـي ال ـت ـعــاقــد ،فــال ـقــانــون العملية ،وأن الحياة عبارة عن
يحمي اإلرادة من أن تقع محال ً فرص يجب انتهازها.
لوسائل احتيالية في التعاقد.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـج ـنــي عـلـيــه
ـفـي االح ـت ـيــال فـهــو ينتمي عــادة
سيكولوجيا الجاني والمجني إ ـلــى ط ـب ـقــة م ـتــوس ـطــي ال ــذك ــاء،
فـ ـه ــو لـ ـي ــس م ـن ـخ ـفــض الـ ــذكـ ــاء
عليه
بشكل ملحوظ ،ألن الـقــانــون ال
ن ف
يتميز الجا ي ي جريمة االحتيال يحمي المغفلين ،ذلــك أنــه إذا
عال وبراعة ف
التعامل
ي
بذكاء
ٍ
كــانــت الــوســائــل االحـتـيــالـيــة من
واالقناع ،ألنه إذا كان االحتيال الـ ــوضـ ــوح ب ـح ـيــث ال تـنـطـبــق إال ّ
من ضغف الحبكة بحيث ال على السذج من الناس فال تقع
ينطبق على الرجل العادي ،فإنه جــر يـمــة االح ـت ـيــال بـحـيــث يجب
ال يكفي لوقوع جريمة االحتيال .أن تكون درجــة اإليهام المتولدة
فيلزم أن يكون االحتيال له م ــن ال ـف ـعــل ،وه ــي تـعـنــي ذلــك
حبكة أو قابال ً للتصديق بحيث االعتقاد الذي ُيحتمل أن يؤدي
يقع فيه الرجل ذو الذكاء عند الــرجــل ال ـعــادي إ ـلـى تسليم
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ال ـمــال هــي درجـ ــة إ ي ـهــام الــرجــل
العادي ،فإذا كان الرجل العادي
ال ي ـن ـخــدع ب ــال ـط ــرق االح ـت ـيــال ـيــة
ك ـ ــأن يـ ـك ــون االحـ ـتـ ـي ــال واض ـح ــا
وم ـ ـك ـ ـشـ ــوفـ ــا أي ال ي ـ ـقـ ــع ف ـيــه
ّالـشـخــص ال ـســاذج ف ــإن الفعل
ال يـمـثــل جــر ي ـمــة ،ح ـيــث نصت
المادة  399بشكل صريح على
ذلك بعبارة« متى كان من شأن
ذلك خداع المجني عليه وحمله
على التسليم «.
ل ـكــن ال ـت ـف ـس ـيــر الـسـيـكــولــوجــي
لسلوك المجني عليه ـفـي هذه
الـجــر يـمــة يــؤكــد وجـ ــود رغ ـبــة في
تحصيل شــيء معين أو إنجاز
عمل معين دون اتخاذ اإلجراءات
الالزمة للحيطة والحذر أو وجود
رغبة في الثراء السريع أو زيادة
غـيــر م ـبــررة ـفـي الـثـقــة بــاآلخــر يــن
وافتراض حسن نواياهم بشكل
قد يكون في بعض األحيان غير
منطقي.

قصد االحتيال
االحتيال جريمة عمدية ،ويعني
هذا أنه يلزم توافر العلم واإلرادة
ل ـم ـم ــارس ــة الـ ـنـ ـش ــاط وتـحـقـيــق
النتيجة ،فيجب أن يكون الفاعل
عــال ـم ـا ً أن ــه كــاذب،ك ـمــا يـجــب أن
ت ـتــوافــر إرادة تحقيق النتيجة
وهي االستيالء على مال الغير،
ب ــاإلض ــاف ــة إ ـلــى ال ـع ـلــم بــالــوقــائــع
المستخدمه.
وسائل االحتيال
أشرنا إلى أن االحتيال قائم
على الكذب،لكن القانون ال
يجرم الكذب المجرد حيث
ترك األمر هذا لقواعد الدين
واألخالق الستنكاره وتجريمه،
وعليه أوجب المشرع أن يترافق
الكذب الذي يمارسه الجاني
بأفعال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجني عليه لالعتقاد
بصحة هذه األفعال واألقوال،
وإال وقع ضحية لمقولة :القانون
ال يحمي المغفلين ،وقد حددت
المادة  399وسائل االحتيال
على سبيل الحصر ال المثال بما
يلي:

 االستعانة بطريقة من الطرقاالحتيالية.
 اتخاذ اسمٍ كاذب أو صف ٍة غيرصحيحة.
 الـتـصــرف ـفـي عـقــار أو منقوليعلم أنه غير مملوك له أو ليس
له حق التصرف فيه.
 الـتـصــرف لـلـمــرة الـثــانـيــة فيماسبق أن تصرف فيه الفاعل.
وعلى الــرغــم مــن أن األصــل هو
ع ـ ــدم ت ـج ــر ي ــم ال ـ ـكـ ــذب ال ـم ـجــرد
ال ــذي ال يصاحبه أع ـمــال مادية
اح ـت ـيــال ـيــة ،إال أن ال ـم ـش ــرع قد
أوجد بعض الحاالت االستثنائية
الـ ـت ــي ي ــر ـقـى ف ـي ـهــا ال ـ ـكـ ــذب إ ـلـى
الــوســائــل االحـتـيــالـيــة الـمـجــرمــة
نظرا ً للظروف التي تحيط بهذا
الكذب كحالة استخدام وسائل
الـنـشــر وذل ــك ن ـظــرا ً للثقة التي
يبعثها النشر في وسائل اإلعالم
ـ ـفـي نـ ـف ــوس ب ـع ــض األف ـ ـ ـ ــراد ،أو
حــالــة اس ـت ـخــدام ال ـجــا ـنـي لصفة
صحيحة وذلك لتمرير أمر كاذب
فـيـصــدقــه الـمـجـنــي عـلـيــه تحت
تــأث ـيــر هـ ــذه ال ـص ـفــة الـصـحـيـحــة
والموثوقة مــن قبل الغير مما
يرفع مستوى الكذب من كذب

م ـج ــرد ع ـ ــادي إ ـلــى كـ ــذب خطير
ي ـس ـت ـخــدم كــوس ـي ـلــة لــاح ـت ـيــال
المج َّرم.
عقوبة االحتيال
تعاقب المادة  399على
االحتيال بعقوبة الحبس من
شهر إلى ثالث سنوات أو
الغرامة .وتجيز المادة ذاتها
للمحكمة أن تأمر بوضع الجاني
تحت مالحظة الشرطة مدة سنة
على األقل وسنتين على األكثر،
وال يشترط لوقوع الجريمة
تحقق الضرر ،حيث إن نص
المشرع صريح في عبارة» وكان
من شأن ذلك اإلضرار بغيره«
في عدم تطلب شرط الضرر في
الجريمة ،فيكفي أن يكون هذا
الضرر محتمال ً أما إذا لم تحدث
النتيجة لسبب ال دخل إلرادة
الفاعل فيه ،فإن جريمة الشروع
في احتيال هي التي تقوم
ويعاقب الفاعل على الشروع
في االحتيال بالحبس مدة ال
تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي
ال تزيد على عشرين ألف درهم.
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تكنولوجـــــيا

أمنكم سعادتنا
المسلي
األلعاب اإللكترونية ..القاتل ُ
بقلم :الرائد ناصر عبدالله الساعدي

رئيس قسم اإلعالم األمني بشرطة أبوظبي

قليلة هي البيوت التي لم تغزُ ها بعد األلعاب اإللكترونية ،التي
ً
كبارأ وصغاراً  ،والبد من االعتراف ،بأننا ال
استحوذت على عقول أبنائنا
يمكننا تجاهل هذا التطور العلمي والتكنولوجي الباهر ،وكون هذه
األلعاب مظهراً من مظاهر لعصر الذي نعيش فيه،
ومــا يسرنا في هــذا األمر
أن دولــة اإلم ــارات هي واحــدة
من الــدول التي يتمتع أبناؤها
بثمار هــذه اإلن ـجــازات العلمية
أوال
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ــرائــع ــة ً
بأول ،ليس على صعيد األلعاب
اإللـكـتــرونــي فحسب بــل على
األص ـعــدة العلمية والخدمية
والـصـحـيــة وتــأث ـيــرهــا اإليـجــابــي
مـتــى مــا اســتُ ـخــدمــت بشكلها
الـصـحـيــح فــي تحسين نوعية
ورفــاه ـيــة ح ـيــاة اإلن ـســان على
هذه األرض الطيبة.
ما يهمنا في مقالنا هــذا ،هو
التعرف على اآلثار السلبية التي
تسببها األل ـعــاب اإللكترونية،
متى ما تحول استخدامها إلى
حــالــة مــرض ـيــة أوإدم ـ ـ ــان يشل
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حياة اإلنسان ويعيق مسيرته،
ف ـغــال ـبــاً م ــا تــرت ـبــط ال ـتــأث ـيــرات
الـسـلـبـيــة ل ـتــك األلـ ـع ــاب على
ك ـم ـيــة الـ ــوقـ ــت الـ ـمـ ـه ــدر فــي
اللعب ومحتوى تلك األلعاب
ف ـقــد أظــه ــرت الـ ــدراسـ ــات ،أن
التواجد أمــام شــاشــات اللعب
لساعات طويلة كان سبباً في
إنخفاض المستوى األكاديمي
ل ـ ــدى ال ـ ـطـ ــاب ،وف ـ ــي ن ـتــائــج
أحــد أسـتـطــاعــات ال ــرأي وجد
أن  47%م ـمــن يـسـتـخــدمــون
األلـ ـع ــاب اإلل ـك ـتــرون ـيــة بشكل
مـكـثــف كــانــت م ـعــدل درج ــات
دراستهم األكاديمية منخفضة،
في حين حصل  23%من العبي
تلك األلعاب بشكل أخف على
نتائج أفضل من أقرانهم ،كما
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وجــد الباحثون ،أعــراضــاً صحية
سلبية ع ـلــى الع ـبــي األل ـعــاب
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ع ـن ــد إف ــراط ـه ــم
فـ ــي الـ ـلـ ـع ــب ،الســيــم ــا زي ـ ــادة
فــي ال ــوزن والسمنة ،كما أن
االندماج في اللعب قد يشغل
الــاع ـب ـيــن ال ـص ـغــار ع ــن ت ـنــاول
وجبات طعامهم الضرورية في
ن ـمــوهــم ،ويــؤكــد المختصون
ف ــي دراسـ ـ ــة هـ ــذه الـ ـح ــاالت،
التأثيرات السلبية الصادرة عن
وهج شاشات اللعب على بصر
األطفال في المدى البعيد ،أما
أخطر ما في األمر فهو إدمان
م ـس ـت ـخــدمــي ه ـ ــذه األلـ ـع ــاب
عليها ،حتى أن بعض األطباء
ي ـط ـلــق عــل ــى ه ـ ــذه األلـ ـع ــاب
ـرض ـ ـيـ ــة” ،ب ـس ـبــب إص ــاب ــة
“ال ـ ـمـ ـ ّ

بعض العبيها بالقلق واألرق
واإلكتئاب والعزلة االجتماعية،
أمــا أكـثــر أل ـعــاب الفيديو ضــرراً
ع ـلــى األطــف ــال ف ـهــي ،أل ـعــاب
العنف واس ـت ـخــدام األسلحة،
فقد أظهر أكثر من  100بحث
علمي ،أن ألعاب العنف كانت
سبباً في زيادة سلوك الالعبين
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ،وأسـ ـهـ ـم ــت فــي
إضعاف قبولهم وإندماجهم
االجتماعي.
س ـن ـس ـت ـعــرض ب ـعــض ال ـن ـصــائــح
ألولياء األمور التي تساعد في
التخفيف مــن اآلثـ ــار السلبية
أللـعــاب الفيديو على سلوك
األط ـ ـفـ ــال ،أولـ ـه ــا  :ال تسمح
بربط أجهزة األلعاب في غرف
نــوم األط ـفــال ،بــل فــي أماكن
مشتركة يمكنك مشاهدتهم
وهم يلعبون ،ومن المهم جداً

وضع قيود زمنية لمدة اللعب
وعــدد الـمــرات المسموح بها،
وم ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ال ـب ـح ــث عــن
مـ ـحـ ـت ــوى وتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ألـ ـع ــاب
الفيديو الـتــي يلعبها طفلك،
قــد ت ـكــون غـيــر مـصــرحــة لفئته
العمرية ،أو تستخدم لغة غير
وتشجيعه على ممارسة
الئقة،
ُ
ألـعــاب رياضية بدنية جماعية،
ومن الضروري كأولياء أمور أن
نكون قــدوة ونموذجاً يحتذى
بـ ــه ،م ـثـ ًـا الـتـقـلـيــل م ــن وقــت
الجلوس خلف الشاشة الخاصة
ب ــك ،وال ـع ـمــل ج ـهــد اإلم ـكــان
ع ـلــى تـخـصـيــص ع ـط ـلــة نـهــايــة
األس ـبــوع للتمتع مــع األس ــرة
والـ ـقـ ـي ــام بــنــش ــاط ــات أس ــري ــة
مشتركة بـعـيــداً عــن الوسائط
الرقمية ،حيث إن يوماً واحــداً
خـ ــال ـ ـيـ ــاً م ـ ــن ال ـ ـشـ ــاشـ ــات فــي

األسـ ـب ــوع ،سـيـجـعــل األط ـفــال
يدركون أن العالم الرقمي ليس
كل شيء في الحياة ،حاول أن
تفتح الحديث مع الشباب حول
الجوانب السلبية عند التعرض
ال ـم ـفــرط ل ـل ـشــاشــات وضـ ــرورة
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى اسـتـخــدامـهــا،
واعـلــم أن حــرمــان طفلك من
اللعب وإخفاء جهاز لعبه دون
مـنــاقـشــة وشـ ــرح أس ـبــابــك قد
يدفع بطفلك إلى البحث عن
أمــاكــن بديلة للعب مــن دون
علمك ،وكأسلوب ناجع اربط
السماح له باللعب باإلنجازات
وت ـح ـق ـيــق األهـ ـ ـ ــداف ،فـمـثـ ًـا
بعد إكمال الفروض المدرسية
أو ق ـيــام طـفـلــك بـعـمــل جيد
وم ْر ٍض عندها يمكنك السماح
ُ
له باللعب كمافأة له على ما
أنجزه.
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اقتصـــــاديــات

التكافل األسري
االقــتصــــــــــــادي
بقلم د .سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة البحوث والدراسات

الحمد لله على كل نعمة ،والصالة والسالم على
رسول األمة ،محمد صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:
إن عنوان موضوعنا (التكافل األسري االقتصادي)
له دالالت وإشارات متعددة ،حيث إن جمعية توعية
ورعاية األحداث لها رسالة سامية في المحافظة على
األسرة ،بما أن األسرة قائمة على عدة قواعد وعلى
قيم البناء االجتماعي ،البد أن نوجه الحديث
حول أمر في غاية األهمية في إصالح الوعي
االجتماعي الذي تعتبر األسرة أساسه ومنهاج
طريقه لالستقرار ،ومن هذه القيم التي ينبغي
اإلشارة إليها التكافل األسري االقتصادي ،حيث
إن االقتصاد وفهم السلوك المالي أمر مهم
للغاية ،ألنه أ كبر قيمة لزينة الحياة الدنيا كما
ُون
ال َوا ْل َبن َ
قال الحق سبحانه وتعالى  ﴿ :ا ْل َم ُ
ح َيا ِة ال ُّد ْن َيا﴾ [الكهف ،]46:نجد أن فلسفة
ز ِي َن ُة ا ْل َ
المال لها دور كبير في حياة األسرة ،فمتى فهمت
األسرة تكاملها وتكافلها في كيفية التعامل المالي
فيما بين الزوج والزوجة واألبناء انحلّت كثير من
العقد ،وتالشت غالب الخالفات األسرية التي
تؤثر سلبا ً على المجتمع مما يجنب المجتمع
واألسرة ضياع األبناء ،وانحرافهم عن جادة
الطريق المستقيم ،ويوصلهم إلى بر األمان لحياة
كريمة وأسرة سعيدة .
لذلك البد من تهيئة الفهم السليم
لالقتصاد األسري ألنه اتضح بعد الدراسات
الميدانية ومن خالل المحاكم أن أ كثر أسباب
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الخالفات األسرية ووقوع الطالق بأنواعه ناتج
عن الخالفات المادية ( االقتصادية) .
لذلك يجب التعلم والسعي نحو األفضل
لبناء أسرة متكاملة ومتكافلة اقتصاديا ً من
خالل التخطيط السليم إلى التكافل األسري
االقتصادي .
الواقع أن فوائد التخطيط المالي ال تكاد تنحصر
في أمور معينة ،إذ ال يمكن للحياة أن تستمر دون
وجود المال ،واإلنسان الرشيد هو الذي يستطيع
الموازنة بين دخله وإنفاقه ،ويتمكن من إحراز
ما تبقى لعاديات الزمن ،وعدم االنجرار وراء
االستهالك الترفي القائم على فكرة ( اصرف ما
في الجيب يأتيك ما في الغيب) ،فال يشتري إال
ما يحتاجه فعالً ،وعلى الزوجة أن تكون معينا ً
للرجل في التصرف الرشيد بالدخل؛ حيث إن لم
تساعده على االدخار ،فال تساعده للسير في طريق
القروض والديون؛ ليغطي متطلبات واحتياجات
األسرة والمنزل التي إن لم تحدد بإطار ما فال
سقف لنهايتها غالباً؛ فعملية(اإلنفاق العشوائي)
غير المدروس ُيدخل األفراد والمجتمعات في أمور
لم تكن في الحسبان ( ،اصرف ال تحسب ،تفلس
وال تدري ).
لذلك البد من التنبيه على أهمية
االستقراراألسري من خالل فهم االقتصاد ،ومن
مظاهر الفهم لالدخار الذي جاء علمه في القرآن

والسنة ،في شأن إصالح األحوال ويدخل إلى معترك الحياة من
الشخصية لألفراد واألمم ورد غيره الذي يفتقد إلى المقومات
في القرآن الكريم قصة يوسف األساسية لعملية التخطيط
عليه السالم وتأويله رؤيا المالي رجال ً كان أو امرأة ،أال وهو
ال الصبر ،باعتبار أن االدخار هو
ملك مصرالمشهورة َ ﴿ :ق َ
ِين دَأَبًا َف َما قرار داخل نفس اإلنسان يستند
ون َس ْب َع ِسن َ
تَ ْز َر ُع َ
ح َصدتُّ ْم َف َذ ُرو ُه ِفي ُسن ُبلِ ِه إِال َّ إلى عوامل سلوكية ذاتية تحدد
َ
ْ
ُ
َقلِيال ً ِّم َّما تَأ كُلون ﴾ [يوسف :طبيعة السلوك اإلنفاقي بشكل
 ]74تعتبر قصة يوسف عليه عام ،مما يعني أن ممارسة
السالم مدرسة اقتصادية للفرد هذا السلوك من الصغر يرسخ
والجماعة والمجتمع .
الفكرة وينميها ،وهذا يعني
وفي السنة النبوية عن عمر أن هذا السلوك ينشأ وينمو
رضي هللا عنه :أن النبي ﷺ :تدريجيا ً عند اإلنسان بشكل
” كان يبيع نخل بني النضير ابتدائي ،ليشكل ميال ً حقيقيا ً
نحو االدخار مستقبالً.
ويحبس ألهله قوت سنتهم“
ل
ثمـرات التخطيط الما ي على
[ رواه البخاري]
مستقبل الفرد واألسرة:
من هذا المدخل نستطيع أن
نحدد مالمح الشخص الذي تكمن أهمية التخطيط المالي
له القدرة على إدارة التخطيط في مستقبل الفرد واألسرة في
المالي ألسرته عندما يكبر عدة أمور إيجابية منها:

-1التعامل مع متطلبات
الحياة بانسيابية والتقليل قدر
اإلمكان من حصول المفاجآت.
-2االستعداد لمرحلة ما بعد
التقاعد من الوظيفة ،ومرحلة
الشيخوخة بوجه عام.
-3توفير السيولة المالية عند
الحاجة إلى الدخول في مشروع
تجاري أو صناعي أو زراعي وما
إلى ذلك.
-4توفير السيولة المالية عند
حاالت الطوارئ كالعمليات
الجراحيةوالحوادث المرورية
عافانا هللا تعالى وإياكم جميعا ً
منها.
هذه بعض المالمح عن التكافل
األسري االقتصادي .

أسأل هللا تعالى التوفيق والسداد
للجميع.
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مدونة أفكاري

معاً لحامية أبنائنا
من خطر املخدرات
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 مستهدَفة من بعض الجامعات وضعفاء النفوس .

قـ ـ ـف ـ ــزات ن ــوعـ ـي ــة وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
ع ــر بـ ـي ــة ومـ ـحـ ـلـ ـي ــة وع ــال ـم ـي ــة
حققتها دولة اإلمــارات مؤخرا ً
ـفـي م ـجــاالت ع ــدة ،إذ تصدرت
دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـمــركــز األول
عالميا ـفـي جميع القطاعات
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والثقافية والتعليمية ،وبفضل
المقومات والممكنات التي
تمتلكها دولــة اإلمــارات والتي
جعلتها تتفوق على كثير من
الدول التي سبقتها في التطوير
بسنوات ،ما جعل منها عرضة
لألحقاد واالط ـمــاع مــن الــدول
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ال ـم ـع ــادي ــة الــت ــي ت ـس ـعــى إ ـلـى
تدمير الجيل الحالي وشباب
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ألن ـه ــم يـعـلـمــون
أن ص ــاح الــوطــن والمجتمع
بصالح األبـنــاء ،وفساد الوطن
والـمـجـتـمــع ب ـف ـســادهــم ،فمن
األب ـنــاء تنشأ الجيوش وتعمر
األوط ــان .فقاموا باستغاللهم
وهم في بداية حياتهم العلمية
والمهنية وجــرهــم إ ـلـى طريق
المخدرات لتدميرهم وتدمير
اقتصادنا ومجتمعاتنا.
وبـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
ال ـم ـبــذولــة م ــن ق ـبــل ال ـق ـطــاع
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الـتـعـلـيـمــي ـفـي ال ـح ـفــاظ على
الـطـلـبــة وســامـتـهــم ومتابعة
س ـلــوك ـيــات ـهــم ،إال أن ظ ــاه ــرة
انتشار المخدرات في المدارس
والجامعات ستبقى من أهم
المشكالت والـتـحــديــات التي
تــواجــه العملية التعليمية في
الوقت الحالي ،فهي من أخطر
اآلف ــات الـتــي أصــابــت الطالب
في السنوات القليلة الماضية،
وتـسـبـبــت ـفـي ت ـخــوف الـعــديــد

من أولياء األمــور على أبنائهم
من أن يغرر بهم ليدخلوا إلى
نفق المخدرات المظلم .

ومـ ــن ه ـنــا ت ـقــع ال ـم ـســؤول ـيــة
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاوي ع ـ ـ ـلــى األسـ ـ ـ ــرة
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
ـفـي ح ـمــايــة األب ـ ـنـ ــاء ،إذ يجب
عليهم ال ــوق ــوف ص ـف ـا ً واح ــدا ً
لمحاربة هذه اآلفة وتوعيتهم
ب ـم ـخ ــاط ــر الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات .ك ــون
األسـ ـ ــرة ه ــي ال ـح ــاض ــن األول
للطفل وهي المدرسة األولى
ال ـتــي ت ـقــوم بـتـنـشـئــة وغ ــرس
الـقـيــم واألخـ ــاق الـحـمـيــدة في
ص ـفــاتــه وس ـلــوك ـيــاتــه ،و يـجــب
على الوالدين احـتــواء أبنائهم
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاور مـ ـعـ ـه ــم وتـ ـق ــدي ــم

الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــح واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد لـ ـه ــم
وم ـتــاب ـع ـت ـهــم ب ـ ـصـ ــورة دور ي ـ ــة
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة وم ـ ـن ـ ـع ـ ـهـ ــم مــن
االخ ـ ـتـ ــاط ب ــالـ ـغ ــر ب ــاء ورفـ ـق ــاء
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوء .أم ـ ـ ــا الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة فـ ـه ــي مـ ــن أه ــم
مؤسسات الدولة التي يجتمع
فيها أعــداد كبيرة من الطالب
والشباب وهم الفئة الرئيسية
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة م ــن ق ـبــل تـجــار
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،ف ـي ـجــب عليهم
تـكـثـيــف ال ـح ـمــات الـتــوعــو يــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ،والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة
ــفـي إن ــشـــاء ب ــرن ــام ــج تـثـقـيـفــي

ي ـس ـت ـهــدف ط ـل ـبــة ال ـ ـمـ ــدارس

وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات واالس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة
بأدوات حديثة وعصرية وغير

تقليدية تناسب كافة الفئات

العمرية ،فضال ً عن االستعانة
بمعلمين وخبراء ومختصين

وكـ ــوادر أخ ــرى مــن قبل إدارة
م ـكــاف ـحــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات خ ــال

الــع ــام الـ ــدراسـ ــي ،واس ـت ـغــال

مــواقــع ال ـتــواصــل االجتماعي
ب ـكــافــة أنــواع ـهــا ل ـلــوصــول إ ـلـى
أ ك ـ ـبـ ــر ش ــر يـ ـح ــة م ـم ـك ـنــة مــن

الشباب .
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كتاب من اإلمارات

كـيــف تـكـون
شخصاً إيجابياً؟
بقلم :عمر علي محمود األحمدي

أسعى دائما ً إلى أن أ كون شخصا ً إيجابيا ً في دولة استثنائية يقودها قادة استثنائيون ،وأن تكون
لي بصمة وقيمة في عملي وحياتي ،خاصة وأن قيمة اإلنسان تتجلى فيما يقوم به ،ومدى قدرته
ً
طويل عن مسألة كيف يكون اإلنسان إيجاب ًيا،
على التأثير إيجاب ًيا في مجتمعه وأمته ..لذلك بحثت
وهل اإليجابية أن أذهب إلى دراستي وأجتهد فيها ،ثم القيام بعملي ،أم أن اإليجابية شيء آخر..؟!
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مع الوقت علمت أن اإليجابية
أمور عديدة ال تنحصر فقط في
ال ــدراس ــة أو الـعـمــل ،اإليجابية
أن ي ـح ـ ُل ــم اإلن ـ ـسـ ــان ويـمـتـلــك
الـ ـمـ ـه ــارات ال ـك ـف ـي ـلــة لتحقيق
الـ ـحـ ـ ُل ــم ،أن ي ـك ـت ـشــف نـفـســه،
أال ي ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـ ــن الـ ـمـ ـع ــرف ــة،
فالثقافة في ذاتها هي معارف
ومعلومات تشكل قــدرة وقوة
اإلنـ ـ ـس ـ ــان عــ ـلـى الــتــع ــام ــل مــع
المتغ ّيرات ،والـحــد مــن التأثير
السلبي ألي عقبات يتعرض
لها في حياته ،بل وتساعد على
بث الطاقة اإليجابية ،مما يزيد
م ــن تـمـتـعــه بــال ـســام الــداخ ـ ـلـي
والــرضــا والـتـصــالــح مــع ال ــذات،
ويصبح أ كثر قدرة على التفكير
بما يساهم في تجاوزه لألزمات
أو ال ـت ـح ــدي ــات الــت ــي يــواجـهـهــا
تحت أي ظرف.
ومــن هنا وج ــدت أن اإليجابية
والسعي للوصول إليها تمثل
جدار حماية لإلنسان وللمجتمع
على السواء ،بل وأصبحت على
يقين أن الحفاظ على الصحة
النفسية وب ــث روح اإليـجــابـيــة
وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ال ـس ـل ـب ـيــة ـفـي
المجتمعات المختلفة ،يمثل
الـ ـسـ ـبـ ـي ــل األفـ ـ ـض ـ ــل ل ــارتـ ـف ــاع
بالصحة العامة لإلنسان ،ودعم
قــدرتــه على مـقــاومــة األم ــراض
أ يـ ـا ً ك ــان ــت ،!..فـلــم يـعــد اإلن ـفــاق
ع ـ ـلـى رع ــاي ــة ال ـص ـحــة النفسية
ـوعــا مــن الــرفــاهـيــة
للمجتمع نـ ً
ول ـك ـنــه وق ــاي ــة وت ـح ـص ـيــن ضد
أي أمـ ــراض س ــواء جـســديــة أو
مجتمعية..
ك ـم ــا ت ــدع ــم اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ش ـيــوع
الـسـعــادة بين أف ــراد المجتمع

كونها تؤدي إلى التوزان النفسي
بـ ــل وتـ ــدعـ ــم الـ ـح ــال ــة الـصـحـيــة
بالوقاية مــن األمـــراض بشكل
ع ـ ـ ــام ،ف ــاإليـ ـج ــابـ ـي ــة ه ـ ــي ن ـمــط
حياة فــردي ومجتمعي يــؤدي
ا ـلــى ت ـح ـق ـيــق الـ ـسـ ـع ــادة لـلـفــرد
والمجتمع على حد ســواء ،لما
لها من قدرة على تطوير قدرات
اإلنسان على مواجهه التحديات
أ ي ـا ً كــانــت ،فالشخص اإليجابي
ال يـتـخــاذل بــل يــواجــه أي تح ٍّد
ويبحث له عن حلول ،وحسب
الدراسات النفسية:

“

ي ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــك الـ ـ ـشـ ـ ـخ ـ ــص
االيـجــا ـبـي تــأثـيــرا ً على المحيط

حـ ـ ــولـ ـ ــه ب ـ ـش ـ ـكـ ــل أ ك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ــن

4000

شخص سلبي

أي أن ـنــا ب ـحــاجــة ـفـي اإلم ـ ــارات

إلــى مــا ي ـقــارب 2000

”

ش ــخـــص إ ي ـ ـجـ ــا ـبــي لــيــنــش ــروا
مفهوم اإليجابية

ووفـ ـ ـقـ ـ ـا ً لـ ـه ــذا ال ـ ــواق ـ ــع فـكـلـمــا
كانت اإليجابية نمطا ً وأسلوب
حياة انتشرت السعادة ومعها
اإلب ـ ــداع ب ـيــن أرج ـ ــاء المجتمع،
ولهذا هناك حاجة إلى أن نكون
سفراء لإليجابية نمتلك القدرة
عـ ـلـى مــواجـهــه السلبية ،ونشر
ال ـت ـفــاؤل والــق ــدرة عـ ـلـى تحدي
أي عقبات قــد تــواجــه اإلنسان
ـفــي ح ـ ـيـ ــاتـ ــه ،وهـ ـ ــو ال ش ـ ــك لــه
مردوده اإليجابي على المجتمع
ً
ممثل ـفـي تــراجــع اإلصــابــة
ككل

باألمراض الجسدية ،إضافة إلى
دع ــم م ـنــاخ األمـ ــن واالس ـت ـقــرار
بطبيعة األمر..
ولهذا هناك ضــرورة لالستمرار
ـفـي بــث اإليـجــابـيــة ـفـي المجتمع
مـــن خ ـ ــال س ــفـــراء لــإي ـجــاب ـيــة
بحيث يقوم عملهم على نشر
عــدوى اإليجابية ـفـي محيطهم،
والـ ـعـ ـم ــل عــ ـلـى الــت ــركــي ــز عـ ـلـى
الجانب اإليجابي في حياة الفرد
والمجتمع والتعامل اإليجابي
م ــع ال ـت ـح ــدي ــات وال ـص ـعــوبــات
الفردية واالجتماعية ،وامتالك
ال ـق ـنــاعــة ال ـتــامــة بــال ـقــدرة على
ت ـ ـخ ـ ـطـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـن ـه ــا ك ـت ـج ــارب
حياتية تعمل على تطوير الفرد
والمجتمع.
ولقد ا كتشف العلماء مع نمو
وت ـطــور عـلــوم الـطــاقــة أن ــه كلما
كــانــت طــاقــة اإلن ـســان اإليجابية
عالية زاد الخير وانهالت عليه
ال ـن ـعــم م ــن ك ــل اتـ ـج ــاه ،وكـلـمــا
قابلت طــاقــات الـفــرد السلبية
بـطــاقــة إ يـجــابـيــة اسـتـطـعــت أن
تـجـعــل ح ـيــاتــه أس ـعــد وأف ـضــل
بــأ كـثــر مـمــا يـتـخـ ّيــل ،مــا ينبغي
أن يـسـعــى ل ــه ك ــل إن ـس ــان هو
الـحـفــاظ على طاقته اإليجابية
خ ــال ـي ــة مـــن ال ـح ـق ــد وال ـب ـغــض
والضيق ،على اعتبار أن كل هذه
األم ـ ــور ط ــاق ــات سـلـبـيــة تجلب
لحياته كــل ســوء ،بينما العفو
والمغفرة والرحمة والتسامح
وال ـ ـحـ ــب مـ ــن أعـ ـ ـلـى ال ـط ــاق ــات
اإليجابية ،وبالتالي فمن شأنها
أن تغمر حياة البشر بالخير من
كل اتجاه.
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تحديات أمنية وقانونية وإجراءات احرتازية

الطابعات ثالثية األبعاد

مــع انـتـشــار ث ــورة االتــص ــاالت والـمـعـلــومــات وم ــا تسببت فـيــه مــن سـهــولــة انـتـقــال األن ـمــاط
السلوكية بين المجتمعات ،والتي بعضها ال يتوافق مع طبيعة المجتمع أو قيمه ومبادئه ،إضافة
إلى التضارب الشديد في المعلومات وتنوعها ،أصبحت هناك تحديات بالغة الخطورة تتمثل في
اإلختراعات متعددة األستخدامات والتي إذا كان بعضها يمثل فائدة جوهرية للبشرية ككل ،إال أن
أن درجة هذه الفائدة تتحدد وفقا ً لالستخدامات التي تتم عليها ،ومن هذه االختراعات “الطابعات
ثالثية األبعاد” ،التي انتشرت بين أرجاء المجتمعات بصورة ال يمكن تخيلها ،حتى أصبحت إحدى
أبرز سمات العصر الراهن.
ل ـقــد ش ـهــد س ــوق الـطـبــاعــة
الثالثية األبعاد ازدهــارا ً كبيرا ً في
ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،إال أن هــذا
النمو السريع توا كبه مخاوف
يصب
قـطــاع الصناعة مــن أن
َّ
ذل ــك ـفـي صــالــح الـقــراصـنــة عبر
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هـ ــذه الـتـقـنـيــة
الجديدة واستخدامها في نسخ
المنتجات والعالمات التجارية
ومن ثم تهديد حركية االقتصاد
وإلـ ـ ـح ـ ــاق الـ ـخـ ـس ــائ ــر بــال ـعــديــد
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مــن الـكـيــانــات المتخصصة في
مختلف الـمـجــاالت الصناعية،
أو التسبب في تهديد المجتمع
بشكل مباشر من خالل نسخ
وابـ ـتـ ـك ــار األس ـل ـح ــة الـمـخـتـلـفــة
بـطــر يـقــة غ ـيــر قــانــون ـيــة ،وال ـتــي
سـ ـت ــؤدي بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال إ ـلـى
ظ ـ ـهـ ــور أنـ ـ ـم ـ ــاط م ـ ـت ـ ـعـ ــددة مــن
الخروقات القانونية ،التي تهدّد
أمن وسالمة المجتمع بشكل
عام.
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آلية العمل
تعتمد آلية عمل الطابعات
ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد ع ـ ـلـى م ــا يـعــرف
بالتصنيع الترا كمي ،وهي تنتج
األش ـي ــاء اع ـت ـمــادًا عـ ـلـى قـطــرات
بــاس ـت ـيــك م ـص ـهــورة م ــع م ــواد
أخـ ــرى تـشـبــه خــرطــوشــة الـحـبــر
عبر صهر طبقات مضافة فوق
بعضها ،مما يتيح تصنيع أشياء
دون أي م ـعــدات أو تجهيزات
خاصة ،كما أن العملية ال تولد

نفايات وال تتكبد فيها تكاليف
نتيجة تعقيدات التصميم.
وقـ ـ ــد سـ ــاعـ ــد ان ــخ ــفـــاض سـعــر
ال ـطــاب ـعــة ـفـي ز يـ ـ ــادة ان ـت ـشــارهــا،
فبعدما كان سعرها في البداية
يتجاوز مائة ألف دوالر ،أصبحت
الـيــوم تكلفة امـتــاك مثل هذه
الطابعة بـجــودة متوسطة أقل
من ألف دوالر.
ويمكن للمستخدم الذي يملك
طابعة ثالثية األبعاد استنساخ
الـسـلــع الـصـنــاعـيــة والتصاميم
بطريقة سهلة ،حيث يكفيه أن

يـحـ ّـمــل مـلــف تصميم لنموذج
ثـ ــا ـثــي األبـ ـ ـع ـ ــاد مـ ــن اإلنـ ـت ــرن ــت،
وي ــدخ ـل ــه ـفـي ب ــرن ــام ــج ال ـطــاب ـعــة
ليحصل على نفس المنتج في
وقــت قصير ودون أي معدات
أو خامات صناعية.
اإلرهاصات األولى
وعــ ـلـى ال ــرغ ــم م ــن ظــه ــور أو ـلـى
أره ـ ــاص ـ ــات الـ ـط ــابـ ـع ــات ثــاث ـيــة
األبعاد خــال العام  1986على
ي ـ ــد األمـ ــر ي ـ ـكـ ــي ت ـ ـشـ ــاك ه ـ ــول،
إال أن ال ـبــدا يــة الحقيقية لهذه
النوعية من الطباعة بدأت خالل

ال ـعــام  ،2005عـنــد إط ــاق أحــد
ال ـم ـشــروعــات األكــادي ـم ـيــة التي
تـ ـق ــوم ع ـ ـلـى ن ـس ــخ مـجـسـمــات
متعددة.
ومــع استمرار االنتشار السريع
ل ـل ـط ــاب ـع ــات ث ــاث ـي ــة األب ـ ـعـ ــاد ـفـي
السوق العالمية ،هناك توقعات
بارتفاع العائدات االقتصادية لهذا
القطاع لتصل إلى  30مليار دوالر
بحلول عــام  ،2022خــاصــة وأن
ه ـنــاك تــط ــورات ج ــدي ــدة ظـهــرت
لــه ــذه ال ـنــوع ـيــة م ــن ال ـطــاب ـعــات
تشير إلى امكانية إنتاج منتجات
للمستهلك النهائي وزيادة القدرة
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على إنتاج أجزاء صناعية معقدة
وذات كفاءة وجودة متميزة.
سوق الطابعات عالم ًيا

ح ــذرت الصحف األمــر يـكـيــة مع
نهاية العام  2015من استخدام
الـ ـط ــابـ ـع ــات ث ــاثـ ـي ــة األبـ ـ ـع ـ ــاد ـفـي
صناعة األسلحة بمختلف األنواع
منها ذات الطلقة الواحدة وحتى
نصف اآللية منها ،وجاء التحذير
بعد اسـتـخــدام ســاح تــم إنتاجة
عبر الطابعات ثالثية األبـعــاد في
والي ـ ــة أورالن ـ ـ ــدو األمــر ي ـك ـيــة عبر
أحــد المراهقين مما تسبب في
خسائر بشرية فادحة ،وهو األمر
الذي ادى إلى مطالبة السلطات
بفرض رقابة وتشديد العقوبات
عــ ـلـى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الحديثة ـفـي أغ ــراض تهدد األمــن
العام.
وم ــا أثـ ــار ال ـم ـخــاوف هــو تمكن
م ـج ـمــوعــة غ ـيــر ر ب ـح ـيــة تطلق
ع ـ ـلـى نـفـسـهــا اسـ ــم “ديـفـيـنــس
ديستربيوتد” مــن تصنيع أول
مـســدس يــد باستخدام طابعة
ثــاثـيــة األب ـع ــاد ،وأطـلـقــت عليه
اس ــم “لـيـبــر يـتــور” أو “ال ـم ـحــرر”،
األمر الذي أثار مخاوف أعضاء
في مجلس الشيوخ األمريكي.
وكـ ـ ــان مـ ــن نـ ـت ــاج ذل ـ ــك خ ـضــوع
الـطــابـعــات ثالثية األب ـعــاد لرقابة
عدد من المؤسسات الحكومية
الـ ـ ـت ـ ــي ت ــم ــثـــل م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مــن
المنتجات الـتــي يمكن إنتاجها
بــواس ـطــة ه ــذه ال ـطــاب ـعــات ،منها
مكتب حقوق الملكية الفكرية
لـلـحـيـلــولــة دون ح ـ ــدوث جــرائــم
الـ ـق ــرصـ ـن ــة وتــقــلــي ــد الـ ـع ــام ــات
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار يـ ــة ،ومـ ـكـ ـت ــب األغـ ــذيـ ــة
واألدوي ــة لمراقبة طباعة أدوات
ال ـط ـعــام ،واألدوي ـ ــة وج ـهــاز األمــن
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وال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـج ــام ـع ــات

العام للحد من ارتكاب الخروقات
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع ـفـي
استخدام هذه التقنية الحديثة.

والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ي ـ ــة

إجراءات أمنية

ل ـهــا بــاس ـت ـخــدام هـ ــذا الـ ـن ــوع من

ثمة إجـ ــراءات يتم دراسـتـهــا في
الــوقــت الــراهــن للسيطرة على
الـ ـس ــوق ال ـعــال ـم ـيــة لـلـطــابـعــات
ث ــاثـ ـي ــة األب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ،خـ ــاصـ ــة مــع
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاوف األمـ ــر ي ـ ـك ـ ـيـ ــة مــن
إمكانية استخدامها في صناعة
ج ـ ــزاء م ــن األس ـل ـح ــة ال ـن ــوو ي ــة،
أو غـ ـي ــره ــا م ـ ــن األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ـفـي
ح ــال ق ـيــام أيٍّ مــن الـجـمــاعــات
اإلرهــاب ـيــة ـفـي اسـتـخــدامـهــا ضد
ب ـعــض دول ال ـع ــال ــم ،ومـ ــن ثم
ف ـقــدان ال ـقــدرة للسيطرة على
تسليح هذه الجماعات المهدد
للسلم العالمي..
أمــا ألمانيا فقد قامت بتغليظ
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـى
تــوز يــع التصاميم (الـقــرصـنــة)..
بصورة غير قانونية في المواقع
ال ـت ـج ــار ي ــة ع ـ ـلـى اإلنـ ـت ــرن ــت ،مع
النص في قانون حماية الملكية
بحماية المنتج بطريقة تلقائية
دون حـ ــاجـ ــة إ ـلـ ــى ال ـت ـس ـج ـي ــل،
وذل ــك بـخــاف بـ ــراءات االخ ـتــراع
والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــار يـ ــة ال ـت ــي
تـتـطـلــب الـ ـت ــدوي ــن ـفـي سـجــات
خاصة.
السوق عربيا ً
م ـ ـنـ ــذ ال ـ ـ ـعـ ـ ــام  ،2016ق ــام ــت
ال ـم ـم ـل ـكــة األردنـ ـ ـي ـ ــة ال ـهــاش ـم ـيــة
بــإصــدار ع ــدة تعليمات لتنظيم
س ــوق الـطــابـعــات واسـتـخــدامـهــا،
حيث تضمنت هــذه التعليمات
ضـ ــرورة الـحـصــول عـ ـلـى موافقة
أم ـن ـيــة مـسـبـقــة ع ـ ـلـى االس ـت ـيــراد
مـ ــن وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وح ـصــر
االسـتـخــدام بالجهات الحكومية
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فـ ـق ــط ،وعـ ـ ـلـى ال ـج ـه ــة ال ـم ـصــرح

الطابعات أن تلتزم بتزويد وزارة

ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــأســم ــاء األشـ ـخ ــاص
ال ـم ـخ ــول ـي ــن ح ـ ـصـ ــرا ً اسـ ـتـ ـخ ــدام
الـطــابـعــات ،ومــن ثــم تــزويــد هذه
األسماء لألجهزة األمنية.

ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرورة ق ـ ـيـ ــام
األشخاص الذين بحوزتهم هذا
ال ـنــوع مــن الـطــابـعــات بمراجعة

أقـ ـ ـ ــرب مـ ــركـ ــز أم ـ ـنـ ــي ل ـتــوث ـيــق
كــافــة ال ـب ـيــانــات الـمـتـعـلـقــة بـهــا،
واس ـ ـ ــم م ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ،ل ـت ــزوي ــد
وزارة الداخلية بإحصائية بهذه

الطابعات وأسماء حائزيها.

وفي المملكة العربية السعودية

جا كبي ًرا،
شهدت هذه السوق روا ً
حيث وقعت شركة “وينسون”
ال ـص ـي ـن ـيــة ات ـفــاق ـيــة م ــع شــركــة
المبطي للمقاوالت بنحو 1.5

مليار دوالر ،بغرض إيجار 100

طــاب ـعــة ثــاث ـيــة األبـ ـع ــاد إلعـ ــداد
م ـن ـت ـجــات خ ــرس ــانـ ـي ــة .وت ــرم ــي

االتفاقية ،لمساعدة البالد لسد
فجوة العجز في المنازل وتجهيز

نحو  1.5مليون منزل بالطباعة

ثالثية األبعاد..وحتى اآلن لم يتم

اتـخــاذ خـطــوات فعلية لتنظيم

سوق هذه الطابعات إال أن األمر
ً
مستقبل بطبيعة الحال..
وارد

السوق محل ًيا

أعـلـنــت دول ــة اإلم ـ ــارات العربية
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ع ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ــدء ت ـن ـف ـي ــذ
“استراتيجية دبي للطباعة ثالثية
األبعاد” ،والتي تهدف إلى تحول
الدولة إلى مركز عالمي للطباعة
ثالثية األبعاد بحلول .2030
وت ـن ــص االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـ ـلـى أن
تتضمن كل بناية جديدة في دبي
ب ــدا ي ــة م ــن  ،2019ع ـ ـلـى 25%
مــن الطباعة ثالثية األب ـعــاد على
األق ــل ،الـتــزمــت هيئة الصحة في
د ـبـي ،بوضع معايير وتنظيم هذه
الطباعة في قطاع الصحة ،بما في
ذلك األطراف الصناعية واألسنان
وأجهزة السمع سواء في العيادات
أو المستشفيات الحكومية ،مما
يعني ان هناك اجراءات تشير إلى
ماهية استخدام هــذه الطابعات
في قطاع الصحة ،واألمر قد يمتد
إ ـلـى قطاعات أخــرى خــال الفترة
القادمة..
تحديات أمنية
رغم المميزات اإليجابية النتشار
الـ ـط ــابـ ـع ــات ث ــاثــي ــة األبـ ـ ـع ـ ــاد ـفـي
ال ـح ـص ــول ع ـ ـلـى م ـن ـت ـجــات ذات
جـ ــودة وتـكـلـفــة مـ ـح ــدودة إال أن
ً
بعضا مــن اآلث ــار السلبية
هناك
ممثلة ـفـي كــونـهــا قــد تـكــون أحــد
مـنــافــذ الـقــرصـنــة وإهـ ــدار حقوق
ال ـم ـل ـك ـيــة الـ ـفـ ـك ــر يـ ـ ُة .ح ـيــث من
السهل إع ــادة طباعة أي شيء
مـــن أفـ ـ ــام وس ـي ــدي ـه ــات وم ـ ــواد
تـقـنـيــة وبــرام ـج ـيــة بــاإلضــافــة إ ـلـى
تقليد أي تصميمات أ يــا ً كانت
سواء لمنتجات أو عقارات أو أي
شــيء لــه تصميم ثــا ـثـي األبـعــاد،
مما يعني انتشار منتجات مقلدة
لـلـعــامــات ال ـت ـجــار يــة المختلفة
ومن ثم تكبد الشركات لخسائر
فادحة.

وبـطـبـيـعــة الــح ــال م ــن الممكن
صـنــاعــة منتجات تمثل تـهــديـدًا
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع م ــثـــل ال ـس ـك ــاك ـي ــن
واألسلحة واآلالت الحادة أيا كان
شكلها،والتي تتسبب في مخاطر
للمجتمع وللشخص الذي يقوم
بـصـنــاعـتـهــا بــواس ـطــة الـطــابـعــات
ح ـي ــث مـ ــن ال ـس ـه ــل ان يـنـفـجــر
أو يـصـيــب ال ـم ـكــان وم ــن حــولــه
بتهديدات مباشرة وقوية.
وق ـ ــد ي ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام صـ ـ ــورة أو
غ ـيــرهــا م ــن ش ـخــص م ــا وإعـ ــادة
طباعتها بتقنية ثــاثـيــة االأب ـعــاد
وم ــن ثــم يـمـثــل ان ـت ـهــاكًــا صــار ً
خــا
للخصوصية وتهديدًا له ولغيره
وقد يحدث ذلك مع اإلرهابيين
وجـمــاعــات العنف المسلح أ ي ـا ً
كانت توجهاتهم الفكرية.
ب ــاإلض ــاف ــة إ ـلــى إم ـك ــان ـي ــة تـقـلـيــد
الـ ـعـ ـم ــات ال ـن ـق ــدي ــة الـمـخـتـلـفــة
بمنتهى الـسـهــولــة واإلتـ ـق ــان في
نفس الوقت ،مما يشكل تهديدًا
لبنية االقتصاد الوطني أليٍّ من
دول العالم.
تعديالت تشريعية
وفقا للتحديات األمنية المحتملة
للتوسع المتوقع ـفـي استخدام
الطابعات ثالثية األبـعــاد ،أصبح
ه ـن ــاك ح ــاج ــة م ــاس ــة إ ـلــى إعـ ــادة
الـنـظــر ـفـي الـتـشــر يـعــات الوطنية
الـمـتـعـلـقــة (بــالـمـلـكـيــة الـفـكــر يــة
وال ـعــامــات الـتـجــار يــة والـسـجــل
الصناعي ،باإلضافة إلى تراخيص
األس ـل ـحــة ،ومـكــافـحــة اإلره ـ ــاب).
ومـ ـ ــن ث ـ ــم ت ـغ ـل ـي ــظ الـ ـعـ ـق ــوب ــات
القانونية لالستخدامات السلبية
لـ ـلـ ـط ــابـ ـع ــات بـ ـحـ ـي ــث ت ـت ـض ـمــن
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـ ـغـ ــرامـ ــة ال ـمــال ـيــة
والسجن لمدد طويلة ،بما يمثل
رادعا ً قانونياً.

إض ــاف ــة إ ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع هــذه
الـنــوعـيــة مــن ال ـجــرائــم عـ ـلـى أنها
تهدد األمن العام واستقرار الدولة
خــاصــة وأن آث ــاره ــا االق ـت ـصــاديــة
واألمنية بالغة الخطورة ،ومن ثم
هناك ضرورة للنص في التشريع
الخاص بالطابعات ثالثية األبعاد
عـ ـ ـلـى مـ ـسـ ـم ــى الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات أو
التصاميم بشكل عام بما يعني
ع ــدم وض ــع تـعــر يــف أو تسمية
محددة للمنتجات أو التصاميم
بما يجعله يتضمن تجريم أي
تصميم أو منتج قد يتم انتاجه
مـسـتـقـبـ ًـا ع ـبــر هـ ــذه الـطــابـعــات
دون ت ــراخـ ـي ــص ق ــان ــون ـي ــة ب ـهــذا
الـ ـش ــأن ،وه ــو م ــا يـعـنــي ض ــرورة
إعادة النظر في النص التشريعي
فيما يتعلق بالعقوبات الــواردة
بــه كــل ف ـتــرة زمـنـيــة ال تـقــل عن
عــام ـيــن ع ـ ـلـى األكـ ـث ــر ،ب ـمــا ي ــؤدي
إ ـلـى تغليظ العقوبات واستمرار
تواجد رادع قانوني قوي ومؤثر.
وحـ ـت ــى ال ي ـت ــم ال ـت ـس ـبــب جـ ــراء
هــذه الـضــوابــط ـفـي ب ــروز نــوع من
التخوف إلقتناء هــذه الطابعات
م ـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـك ــن وضـ ـ ــع ض ــواب ــط
وأسس تتعلق باإلقتناء ذاته مثل
قيام خبراء التكنولوجيا في الدولة
بوضع رقــم تعريفي للطابعات
م ـح ـ ـلـي ( ســي ــر ي ــال ن ـم ـبــر) يتم
تدوينه أسفل أي عملية طباعة
ثالثية األبعاد ،بما يضمن سهولة
التعرف على الطابعة والمكان
الذي تمت فيه عمليه الطباعة،
باإلضافة إلى سهولة تحديد عدد
الطابعات المتواجدة ـفـي الدولة
وأماكنهاومن ثــم إحـكــام الرقابة
عليها وفق الضوابط التي سيتم
النص عليها في هذا الشأن.
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عيادة األحداث

الزمن  ..روح احلياة
بقلم :د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي
أحجار كريمة بألوان جذابة ،مصفوفة جنبا ً إلى جنب بتنسيق يسرق األنفاس ،ويجعل الزمن
يتوقف لوهلة في عيون الناظر إليه ،لوقت قصير ليس إال  .والوقت صحيح أنه من ذهب،
ولكن ليس مهما ً أن تكون ساعتك من ذهب أو فضة ،المهم أن نقدّر قيمة الوقت وال نهدره
وأن ندرك قيمة بعض الثواني التي إذا ما تمع ّنا بها تعادل الكثير من الساعات وربما األيام.
ـفـي لــوحــة ( الــزمــن يسيل أو
إصــرار الــذا كــرة ) ساعات رخوة
أرهقتها د ّقــات الزّمن المتتالية
بــاسـتـمــرار فــانـصـهــرت وارتـخــت
وض ّيعت شكلها عمدا ً وسالت
غير آبـهــة بـشــيء ،الـفـكــرة التي
أراد الفنان العالمي سلفادور
دا ـلــي إ ي ـصــال ـهــا م ــن خـ ــال هــذه
اللوحة هي أن الزمن أقل صالب ًة
مما يفترضه الناس عادة ،فتلك
اللوحة تمثل عجز اإلنسان أمام
الــزمــن ،وأمـ ــام الــرحـيــل الــزمــا ـنـي
أو المكاني ،والرحيل أو الهجرة
“ الموت المؤقت “ ،يحتاج إلى
ص ــدم ــة ت ـن ـعــش الــقــل ــب لـكــي
ي ـن ـبــض م ــن ج ــدي ــد  .وكـ ــم من
أشخاص هم حولنا جدٌ لكنهم
ب ـع ـيــدون ع ـ ّنــا روح ـ ـ ـاً .وكـ ــم من
أشخاص تمر عليهم الساعات
تلو الساعات واأليام تلو األيام ،و
تتساقط أوراق الخريف معلنة
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ـس ال ـ ـعـ ــاقـ ــات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،
ي ـ ـ ُبـ ـ ْ
وجفاف العواطف .
تسمرت عيوننا على ساعات
كم
ّ
الـ ـج ــدار بــان ـت ـظــار عـ ــودة مسافر
أو مهاجر أو عــودة عصفور إلى
عشه ،و كم هي قائمة االنتظار
في حياتنا اليومية طويلة .
الساعة السويسرية الفاخرة،
ت ـق ـدّر قيمتها بـعـشــرات اآلالف
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،لـ ـك ــن بـعــض
مــن يــز يّــن معصمه بها ال يقدر
قـيـمــة نـفـســه وق ـي ـمــة اآلخــر يــن
من حوله إال من خالل النظر إلى
هذه الساعة ،التي تعمل ضمن
تناسق وتناغم كيال تضيع ثانية
أو ي ـتــوقــف ال ــزم ــن ع ـنــد ســاعــة
معينة.
وال ـح ـيــاة ع ـ ـلـى رغ ــم أن ـهــا تسير
ضمن تناسق أيضاً ،إال أن إدارتنا
لهذه الحياة جعلتها متسارعة،
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فـ ــا وق ـ ــت ل ــدي ـن ــا ح ـت ــى إلل ـق ــاء
ـق أو
الـســام على ج ــارٍ ،أو صــديـ ٍ
ـب ،وك ــم مــن أب أو أم قد
قــر يـ ٍ
فاتها أو فاته القطار في محطة
ه ــام ــة م ــن م ـح ـطــاتــه ،دون أن
يـتــذكــر مـتــى نـطــق طفله األول
كلمة “ بابا” أو “ ماما “ ،ألنهما
مشغوالن في تلبية دعــوة غداء
عمل أو عشاء عمل .
ـفـي رح ـل ــة ال ـح ـي ــاة هـ ــذه ك ــم هو
ج ـ ـم ـ ـيـ ــل أن نـ ـ ــوقـ ـ ــف ج ـم ـي ــع
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ــذهـ ـبـ ـي ــة وس ــاع ــة
ال ـحــائــط و ال ـســاعــة الــرم ـل ـيــة ،و
الـســاعــة الــرقـمـيــة ،وأن نصغي
للساعة البيولوجية التي وهبنا
إ يـ ــاهـ ــا رب الــع ــالــمــي ــن ،ول ـكــن
معظمنا ال يصغي لها وال يسمع
دقاتها التي تعتبر بمثابة جرس
إنذار في كثير من األحيان .

كم هو جميل أن نستيقظ دون منبه خارجي،
وأن نمنح من نحب الوقت الكافي دون النظر إلى
الساعة ،ونُنجز ما نريد بجودة ،لنكتشف حينها
القيمة الحقيقة للوقت واألشخاص الذين
نحبهم ونجاورهم ،ونتواصل معهم ،لنكتشف
القيمة الحقيقة لإلنسان في زمن ُيعيد إلى
ذا كرتنا لوحة سلفادور دالي «إصرار الذا كرة»
كنموذج للوحات العابرة للزمن ،فالزمن يسيل
أو على وشك أن يسيل.

همسة :

تغييرات بسيطة ُتحدث تغييرات كبيرة في
عالقاتنا اإلنسانية ،وفي تقديرنا ألنفسنا واآلخرين
من حولنا.

اصغ إلى إيقاع جسدك ،ونبض قلبك ،وا كتشف
القيمة الحقيقية للحياة.
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معلومات عامة

اللوفر �أبوظبي� ..صـرح ح�ضاري
يروي تاريخ الب�شـرية
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

اللوفر أبوظبي ..صرح تاريخي يحمل قيما ً إنسانية وثقافية تروي تاريخ البشرية ،تحت
منصة عربية عالمية تعد هي األولى من نوعها في العالم العربي ،وتحتضنها إمارة أبوظبي
ضمن تحفة معمارية مستوحاه من الفن المعماري العربي.
تــم اف ـت ـتــاح ال ـلــوفــر أبــوظ ـبــي في
 8مــن نوفمبر  ،2017وافتتح
أبوابه للزوار في  11من نوفمبر
من ذات العام ،واُنشئ المتحف
بموجب االتفاقية المو ّقعة بين
مــديـنــة أبــوظ ـبــي مــع الحكومة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،وال ـم ـت ــداول ــة لـمــدة
ثالثين عاماً،على مساحة تصل
ل ـ ـ  24أل ــف مـتــر مــر بــع تـقــر يـبـا ً
ـفـي ج ــز ي ــرة ال ـس ـعــديــات ،وذل ــك
بتكلفة ُت ّقدر ما بين  83و 108
مليون يورو.
وي ـ ـضـ ــم ال ـم ـت ـح ــف  23صــالــة
عــرض دائـمــة تقدم تحفا ً فنية
ت ـ ـ ــروي قـ ـصـ ـصـ ـا ً م ـ ــن ال ـح ـقــب
الـ ـت ــار يـ ـخـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
م ــرت بـهــا الـبـشــر يــة وصـ ــوال ً إ ـلـى
الوقت الحاضر في  12سلسلة
مختلفة.
وتغطي القبة البالغ قطرها 180
م ـت ــرا ً مـعـظــم أج ـ ــزاء الـمـتـحــف،
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وتـتــوج بمظهرها المهيب أفق
المتحف للناظر إليه من البحر
والمناطق المحيطة به ومدينة
أبوظبي بوجه عام .وهي تتكون
مــن ثماني طـبـقــات ،أر ب ــع منها
مصنوعة من الحديد الصلب،
وأر ب ـ ــع طـبـقــات أخـ ــرى داخـلـيــة
يفصلها هيكل فوالذي بارتفاع
خ ـم ـســة أم ـ ـتـ ــار .وتـ ـت ــألّ ــف قـبــة
المتحف مــن  85قسماً ،يبلغ
وزن القسم الــواحــد قــرابــة 50
طـ ـنـ ـاً .ك ـمــا تـتـمـيــز ق ـبــة متحف
اللوفر أبوظبي التي استغرق
تـشـيـيــدهــا سنتين بتصميمها
الهندسي الـمــدروس ،وتغطيها
أشكال هندسية عديدة (7850
في المجموع) بأحجام مختلفة.
وت ــدخ ــل اش ـع ــة ال ـش ـمــس من
خـ ــال ـ ـهـ ــا ع ـ ـبـ ــر ف ـ ـت ـ ـحـ ــات ت ــذك ــر
بانسياب النور من بين األوراق
الـ ـمـ ـسـ ـنـ ـن ــة لـ ـسـ ـع ــف أش ـ ـجـ ــار
ال ـن ـخ ـيــل ،وتــرت ـفــع ال ـق ـبــة الـتــي
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ي ـب ـلــغ وزنـ ـه ــا اإلجـ ـم ــا ـلـي 7500
طن على أربعة أعمدة تفصل
بـيـنـهــا م ـســافــة ُتـ ـق ــدر ب 110
أم ـ ـتـ ــار ،وتـ ـ ـت ـ ــوارى داخـ ـ ــل ثـنــايــا
ال ـم ـت ـحــف ،ب ـمــا ي ـم ـنــح ش ـع ــورا ً
وكأنها معلقة ،ويصل ارتفاعها
عــن مـسـتــوى الـطــابــق األرض ــي
وحـتــى الحافة السفلية للقبة
إ ـلـى  29م ـت ــراً ،أم ــا أع ـ ـلـى نقطة
في القبة ،فهي على ارتفاع 40
مترا ً عن مستوى سطح البحر
و 36مترا ً عن مستوى الطابق
األرضي.وقد تم تخصيص جزء
مـ ــن م ـس ــاح ــة م ـت ـحــف ال ـلــوفــر
أب ــوظـ ـب ــي الـ ـ ــذي سـ ـ ُيـ ـق ــام عـ ـلـى
مساحة أر بـعــة وعـشــر يــن ألف
م ـتــر م ــر ب ــع ت ـقــر ي ـب ـاً،ي ـصــل إ ـلـى
س ـتــة أالف م ـتــر م ــر ب ــع وذل ــك
من أجل المجموعات الدائمة،
و ُ
خـصـصــت مـســاحــة تـصــل إ ـلـى
ـي م ـتــر م ــر ب ــع ل ـل ـم ـعــارض
ألـ ـف ـ ِ
المؤقتة.
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ثقف نفسك

 6فوائد لربنامج امل�شي
أوال :تقليل دهون الجسم:
ً
يساعد المشي الرياضي ـفـي تقليل نسبة
الــدهــون ـفـي الـجـســم ،وب ـخ ـطــوات بسيطة جــدا ً
يمكن للجسم أن يحرق تقريبا ً (  ) 60سعرا ً
ح ــراري ـا ً لـكــل مـيــل مـقــارنــة بــاحـتــراق الـسـعــرات
الحرارية في الحالة الطبيعية للجسم ،ولكن إذا
ما زاد اإلنسان سرعته وخطوته بمعدل ( ) 2.5
ميل في ( ) 30دقيقة فإن الجسم سوف يحرق
( ) 200سعر حراري.

ثانياً  :خفض معدل نبض القلب أثناء
الراحة:
ُيـعـتـبــر م ـعــدل ن ـبــض ال ـق ـلــب أثــن ــاء ال ــراح ــة في
الدقيقة ( عدد ضربات القلب) المؤشر لصحة
ودقــة عمل القلب ،حيث كلما حصل اإلنسان
على لياقة أثناء مزاولة برنامج المشي الرياضي
تحسن عمل القلب في دفع كمية أ كبر من الدم
بأقل عدد من ضربات للقلب.
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الدهون في العضالت كان معدل التمثيل الغذائي
ـفـي الـجـســم بـطـيـئـاً .وعـنــد ات ـبــاع بــرنــامــج المشي
الرياضي يحصل اإلنسان علي معدالت التمثيل
الغذائي بدرجة أ كبر مما يحصل عليها اإلنسان
الـعــادي الــذي ال يــزاول المشي الرياضي وحتى
بعد ساعتين مــن أداء بــرنــامــج الـمـشــي ،وذلــك
بحرق السعرات الحرارية المخزونة في الجسم..

رابــعــاً  :خفض مستوي الكولسترول
في الدم:
عند مــزاولــة برنامج المشي الرياضي وباتباع
نظام غــذا ـئـي خــال مــن الــدهــون والكولسترول،
ي ـض ـمــن اإلن ـ ـسـ ــان خ ـف ــض عـ ــوامـ ــل ال ـخ ـط ــورة
ل ــإص ــاب ــة ب ـ ــأم ـ ــراض الـ ـقـ ـل ــب ،وذلـ ـ ــك بـخـفــض
مستوى الكولسترول الكلي وكذلك مستوى
الكولسترول الـضــار ،الــذي يكون مـســؤوال ً عن
انسداد الشرايين واألوعية الدموية ،باإلضافة
إ ـلـى ذلــك يعمل المشي الــريــاضــي على زيــادة
مستوى الكولسترول المفيد.

ثالثاً  :التمثيل الغذائي :

خامساً  :خفض ضغط الدم :

ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـغ ــذا ـئـي عـ ـب ــارة ع ــن مــع ــدل احــت ــراق
السعرات الـحــراريــة المخزونة ـفـي الجسم والتي
تأتي من تناول األغــذيــة اليومية ،ويؤكد العلماء
والخبراء أنه كلما تميز اإلنسان بالسمنة وزيــادة
الــوزن واجــة الصعوبات في إنقاص الــوزن ،وذلك
لوجود األنسجة الدهنية والتي تتميز بقلة نشاطها
خالل التمثيل الغذائي حيث كلما زادت معدالت

يــؤكــد الـعـلـمــاء وال ـخ ـبــراء ب ــأن م ــزاول ــة المشي
الرياضي بانتظام يساعد اإلنسان على خفض
ضـغــط ال ــدم ـفـي األوع ـيــة الــدمــويــة والـشــرا يـيــن،
وك ــذل ــك يـقـلــل م ــن حــاجــة اإلنـ ـس ــان الـمـصــاب
ب ــارت ـف ــاع ض ـغــط ال ـ ــدم م ــن اس ـت ـخ ــدام األدوي ـ ــة
والـعـقــاقـيــر ال ـتــي تـســاعــد ـفـي خـفــض مـعــدالت
ضغط الدم.
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سادساً  :كثافة وصالبة العظام :
يؤكد العلماء بأن ( ) 25٪من العالم يعانون من مرض التهاب العظام ،ويسمي
( تحجر العظام ) مما يؤدي إلى كسور خطيرة جدا ً وخاصة مع كبار السن ،وكذلك
ينادي بعض العلماء بتناول الكالسيوم إضافة إلى المواد الغذائية للحصول علي
صالبة العظام ،إال أن معظم العلماء يعتقدون و يــؤكــدون بــأن هــذا ال يأتي أال عن
طريق مزاولة المشي الرياضي الذي يحصل به اإلنسان علي كثافة وصالبة العظام
ووقايتها من أمراض وضعف عند الكبر.
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تغريـدات من تـويتـر

حتت و�سم

#فرحة_وطن
أجمل التهاني والتبريكات إلى مقام والدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،وإلى أم الشيوخ سمو الشيخة هند بن
مكتوم بن جمعه آل مكتوم بمناسبـة عقد قران أنجالهم .

اللهم أسعدهم كما أسعدوا شعبهم ووطنهم.
عـ ــذرا ً يــاعـيــال زا ي ــد  ..بـنـشــاركــم افــراح ـكــم يــاعـســى ر ـبـي يسعدهم
ويهنيهم #السعودية.

حفظكم هللا مــن كــل عين ورعــاكــم وأجـمــل التهاني والتبريكات
لسموكم الكريم.

نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة
عقد قــران أبنائه ،وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل
مكتوم ،وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ،وسمو
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم .هذه فرحة وطن كبيرة،
نتمنى لهم كل السعادة والتوفيق.
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احتواء وحامية األبناء من االنحراف واجب لكل ويل أمر

مسابقات صيف بال فـراغ
 2019م
برعاية

68

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 68يوليو 2019

