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رئيس اللجنة اإلعالمية

اإلمارات نموذج فريد في التعامل مع الشباب من خالل إيصال أصواتهم والتفاعل مع

قضاياهم المختلفة وبناء جسر فعال بينهم وبين الحكومة ،فوزيرة الدولة لشؤون الشباب
منذ إعالن التشكيل الوزاري الجديد في فبراير  2019تعمل هي وفريقها من أجل االستفادة

من قدرات الشباب اإلماراتي ليكونوا رواداً في بناء مستقبل الدولة وعلى كافة األصعدة
والقطاعات.

ومن هنا جاءت المبادرات المختلفة من أجل دمج الشباب في العمل االجتماعي والشبابي
والسياسي واالقتصادي والمشاركة في صنع السياسة العامة للدولة.

ومجالس الشباب هي واحدة من المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتفاعلهم مع
قضايا المجتمع عن طريق دمجهم في المشاريع الوطنية المختلفة والتي بالتأكيد تساهم

في إضفاء الخبرات المختلفة عليهم وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء الدولة
والتفاعل مع قضاياها.

كما أن المجالس المحلية للشباب في كل إمارة من إمارات الدولة تعمل على نفس الهدف

الذي تتبناه الدولة في االستفادة من قدرات الشباب وتعزيز روح المبادرة والقيادة لديهم.
من هنا يأتي إنشاء مجلس اإلمارات للشباب كمبادرة وطنية تسهم في تعزيز روح الوالء
واالنتماء لدى الشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات في بناء مستقبل
مستدام للدولة.

الشباب في دولة اإلمارات اآلن مطالبون بالعمل الجاد وأخذ زمام المبادرة والمشاركة
الفاعلة في صناعة مستقبل اإلمارات وهذا لن يأتي إال إذا تسلح الشباب بالعلم والمعرفة
والمشاركة اإليجابية واستثمار طاقاتهم اإليجابية وتمكينها من العمل الجاد وتعزيز الروح
الوطنية لديهم واالستفادة من قدراتهم وتطويرها وتحويلها إلى برامج عمل مستقبلية
لخدمة الوطن.

كلمة العدد
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األخــــبـــار

اتفاقيــة تعــاون بيــن جمعيــة توعيــة ورعاية
األحــداث و جمعيــة واجــب التطوعيــة لتعزيز
التعاون المشترك.
خليفة بن محمد وضاحي خلفان  :الشباب عماد الوطن والقوة
المحفزة لنمو قطاع التطوع
أب ــرم ــت جــمــعــيــة تــوعــيــة ورعـــايـــة األحـــــــداث ،وجــمــعــيــة واج ــب
التطوعية،مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.
وقـ ـ ــع االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،سـمــو
الـشـيــخ خليفة بــن مـحـمــد بن
خالد آل نهيان ،رئيس مجلس
إدارة جمعية واجب التطوعية،
ومعالي الفريق ضاحي خلفان
ت ـم ـيــم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـشــرطــة
واألم ـ ــن ال ـع ــام ـفـي د ـبــي ،رئـيــس
مـجـلــس إدارة جـمـيـعــة توعية
ورعاية األحداث.
وأ كـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـمـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة ب ـ ـ ــن مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ،ع ـ ـلـى
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أهمية دور الـشـبــاب ـفـي نهضة
الـ ــوطـ ــن ،م ـع ـت ـب ــرا ً أنـ ـه ــم ع ـمــاد
القوة الدافعة والمحفزة لنمو
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي ،ض ـمــن
مسيرة التطوير التي تنتهجها
دولــة اإلم ــارات بفضل قيادتها
الـعـلـيــا ،ورؤي ـت ـهــا المستقبلية
ـفـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
والـمـجـتـمـعـيــة ،م ـش ـيــرا ً إ ـلـى أن
التعليمات السامية لقيادتنا
الــرش ـيــدة ه ــي دومـ ـ ـا ً ال ـن ـبــراس
جـ ــه ل ـل ـع ـمــل ال ـط ـم ــوح
وال ـ ـمـ ــو ّ
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ال ـهــادف ال ــذي يضمن الحفاظ
ع ـ ـلـى ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات بــأر ـقـى
مـ ـسـ ـت ــوي ــاتـ ـه ــا ،ودعـ ـ ـ ــم ونــش ــر
مفاهيم التطوع.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ــى مـ ـ ــا ح ـق ـقــه
الــوطــن مــن إن ـجــازات والسعي
الـ ــدائـ ــم ل ـل ـت ـطــويــر وال ـت ـحــديــث،
وت ـس ـخ ـي ــر ج ـم ـي ــع اإلمـ ـك ــان ــات
لتقديم الـخــدمــات ذات النفع
العام ،مشيرا ً إلى مبادئ تطوير
العمل التطوعي التي رسختها

“جمعية واج ـ ـ ــب التطوعية”
بك ـ ــل أمان ـ ـ ـ ــة ومس ـ ــؤول ـ ــية،
مـنــوهـا ً إ ـلـى مـســاعــي الجمعية
الس ــت ــق ــطـــاب أ ك ـ ـبـ ــر ق ـ ـ ــدر مــن
الشباب والنشء في المبادرات
التطوعية ،مما يعكس نجاح
التجربة وصناعة األثــر؛ تكريسا ً
لثقافة التطوع.
ك ـمــا أ كـ ــد أه ـم ـيــة تـعــزيــز
عــاقــات ال ـت ـعــاون المؤسسي
التشاركي في العمل التطوعي،

ومساندة مختلف الجهات في
الـنـهــوض بــالــواجـبــات ،والعمل
كفريق واحــد لتحقيق الغايات
المرجوة التي تصب في خدمة
الوطن وأفــراد المجتمع ،ورفع
ع ـج ـلــة ال ـت ـن ـم ـيــة؛ ح ـف ــاظ ـا ً على
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـجـ ــزات والـ ـمـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات،
لـتـبـقــى اإلمـ ـ ــارات م ـحــط أن ـظــار
دول العالم.
وذكـ ـ ـ ـ ــر س ـ ـمـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ
خـلـيـفــة ب ــن م ـح ـمــد ،أن توقيع

مــذكــرة الـتـفــاهــم مــع “جميعة
توعية ورعاية األحداث” ينصب
ـفـي هـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه ،م ــن منطلق
اإلدراك بأهمية توافر العالقات
ال ـت ـك ــام ـل ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـجـمـعـهــا
التحديات المشتركة ،وهــذا ما
ال يـمـكــن تحقيقه دون تعزيز
أركـ ـ ــان الـ ـتـ ـع ــاون ال ـمــؤس ـســي،
وإيجاد قنوات جديدة للتفاعل
ال ـم ـث ـم ــر ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـم ـصــالــح
الوطنية.
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وأث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـلـ ــى ج ـ ـهـ ــود
ال ـقــائ ـم ـيــن ـفـي جـمـعـيــة تــوعـيــة
ورعـ ـ ــايـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث ل ـت ـب ـن ـي ـهــم
المبادرات المجتمعية الهادفة
لـفـئــة األحـ ـ ــداث ـفـي الـمـجـتـمــع،
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـ ـلــى ن ـ ـشـ ــر ث ـق ــاف ــة
الـ ـتـ ـس ــام ــح ومـ ـ ـب ـ ــادئ ال ـع ـط ــاء
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ـ ـف ــي اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان،
ال ــذي يـعـ ّد منهجا ً رائـ ــدا ً لدولة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ـفــي ت ــرسـ ـي ــخ قـيــم
التالحم المجتمعي والتعاون
التطوعي التي أرساها المغفور
لــه ب ــإذن هللا ،الـشـيــخ زا ي ــد بن
سـلـطــان آل نهيان “طـيــب هللا
ثراه”.
مــن جــان ـبــه ،أ ك ــد الـفــريــق
ضاحي خلفان ،على أهمية نشر
ثـقــافــة ال ـت ـطــوع ـفـي مــؤسـســات
المجتمع الـمــد ـنـي ،واستهداف
الفئات من الشباب واألحداث،
لما لهم من دور وقيمة مضافة
ي ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــاهـ ــا  ر ّواد  هـ ــذا ال ـع ـمــل
اإلن ـســا ـنـي ـفـي تـعــزيــز الـمــواطـنــة
ال ــصـــال ــحـــة ،والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ـفـي
مسيرة التطوير التي تشهدها
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الدول ـ ـ ـ ــة في ج ـ ـ ـ ـ ــميع مـ ـ ـ ــجاالت
الحياة.
وأش ـ ــار إلــى م ــا يـتـمـيــز به
المتطوعون الشباب مــن قوة
ونشاط وعطاء في هذه المرحلة
أ ك ـثــر م ــن غ ـيــرهــا ،فــإنـجــازاتـهــم
ال ي ـم ـكــن ح ـص ــره ــا ،وإن إبـ ــرام
مثل هذه االتفاقيات ُيسهم في
تطوير قدرات الشباب والنشء
م ــن خ ــال اس ـت ـث ـمــار طــاقــاتـهــم
ب ــال ـش ـك ــل اإلي ـ ـجـ ــا ـبــي؛ إلح ـ ــداث
التغييرات الفاعلة التي تعود
بالنفع على األفــراد والمجتمع
ككل.
وقـ ــال ،إن إبـ ــرام مــذكــرة
التفاهم بين الجمعيتين من
شــأنــه أن يحقق تـعــاونـا ً مثمرا ً
بين الطرفين لما فيه مصلحة
لألحـ ــداث والمتطوعيـ ـ ــن مـ ـ ــعاً،
مؤكدا ً على ضرورة تفعيل مهام
المؤسسات ذات النفع العام
في إثــراء وتعزيز الــدور الشبابي
والتطوعي في المجتمع.
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شهـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــراسم إب ـ ـ ــرام
المذكرة في مقر جميعة واجب
ال ـت ـطــوع ـيــة بــأبــوظ ـبــي ،الـشـيــخ
مـحـمــد ب ــن خـلـيـفــة ب ــن محمد
بن خالد آل نهيان ،نائب رئيس
مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة واج ــب
التطوعية ،والشيخ طحنون بن
خليفة بــن محمد بــن خــالــد آل
نهيان ،رئيس اللجنة التنفيذية
لجمعية واجب التطوعية ،ومن
الـطــرف الثاني كــل من:سعادة
سلطان صقر السويدي نائب
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جمعية
ت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ورعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث
والــدك ـتــور محمد مــرادعـبــدهللا
أمــي ــن الــس ــر الـ ـع ــام للجمعية
والدكتور سيف الجابري رئيس
ل ـج ـنــة الـ ـبـ ـح ــوث وال ـ ــدراس ـ ــات
بــالـجـمـعـيــة وم ــدي ــرة الجمعية
األستاذة نوف عبدهللا ومديرة
ال ـبــرامــج واألن ـش ـطــة األس ـت ــاذة
سارة صالح حمادة.
وت ـ ـهـ ــدف ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة إ ـلـى
دعـ ــم وت ـن ـم ـيــة أوج ـ ــه ال ـت ـعــاون

بين الطرفين وتبادل الخبرات،
وال ـت ـن ـس ـيــق ـفـي ك ــاف ــة م ـجــاالت
ال ـع ـمــل ال ـت ـط ــوع ــي ،وتــرس ـيــخ
مفاهيم الـتـطــوع ونـشــر ثقافة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع لـ ــأج ـ ـيـ ــال ال ـم ـق ـب ـلــة،
وكذلك استثمار أوقــات الفراغ
لـ ــدى ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ،وتــوظـيــف
قـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــم وطـ ـ ــاقـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم ـفـي
الفعاليات التطوعية الهادفة
لخدمة المجتمع ،وإبــراز أهمية
العمل التطوعي ،وتوفير فرص
التدريب والتأهيل لهم ،إضافة
إ ـلـى تنمية روح ال ـم ـشــاركــة في
ال ـم ـج ـت ـمــع وت ـف ـع ـيــل دورهـ ـ ــم،
وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم ع ـ ـ ـلــى ال ـ ـبـ ــذل
والعطاء من خالل مشاركتهم
الـفــاعـلــة وب ـنــاء مـفـهــوم العمل
التطوعي.
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة
تنفيذ أنـشـطــة مـخـتـلـفــة ،منها
تـنـظـيــم ال ـف ـعــال ـيــات الـمــرتـبـطــة
بالقضايا المجتمعية واألمنية
ذات االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك،
ومشاركة ممثلين عن قيادات
وم ـن ـت ـس ـبــي كـ ــا ال ـط ــرف ـي ــن ـفـي

إعـ ـ ـ ـ ــداد وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق األنـ ـشـ ـط ــة
الـمـشـتــركــة أو ال ـتــي ي ـقــوم أيُّ
من الطرفين بتنظيمها ،وكذلك
تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات وت ـن ـس ـيــق
الــجــه ــود ب ـمــا ي ــدع ــم األه ـ ــداف
ال ـث ـنــائ ـيــة ـفـي خــدمــة المجتمع
اإلمـ ـ ــارا ـتـ ــي ،وت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
المعرفية واإلصــدارات العلمية
بـيـنـهـمــا ،واالس ـت ـعــانــة بــأعـضــاء
وممثلي الطرفين كمتحدثين
ـفــي الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات والــمــج ــال ــس
المختلفة ،ونشر ثقافة التطوع
بين أعضاء ومنتسبي جمعية
تـ ــوع ـ ـيـ ــة ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث،
والــتــنــســي ــق مـ ــع ال ـف ـع ــال ـي ــات
والـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـ ـتـ ــي تـنـظـمـهــا
جمعية واجب التطوعية.
واتفق الطرفان بموجب
بنود المذكرة على التزام جميعة
واج ـ ـ ــب الـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة بـ ــإشـ ــراك
ال ـ ـطـ ــرف الـ ـث ــا ـنـي ـ ـفـي ال ـح ـمــات
الـتــوعــويــة الـتــي تنظمها ،حول
ثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع ودورهـ ـ ـ ـ ــا ـفـي
الـمـجـتـمــع وأه ـم ـي ـت ـهــا ،وتنفيذ
الورش التدريبية حول مفاهيم

التطوع واستثمار أوقات الفراغ
ل ـخ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،وتـفـعـيــل
أوجـ ــه ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك في
المناسبات الوطنية والعالمية،
وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة ع ــضـــويـــة ال ـج ـم ـع ـيــة
للمتطوعين المتميزين.
وب ــدوره ــا ،تـلـتــزم جمعية
توعية ورعاية األحداث ،باإلعالن
عن مجاالت التعاون التطوعي،
ورفـ ـ ــد مـنـتـسـبـيـهــا ل ـل ـم ـشــاركــة
ـفـي األن ـش ـطــة لـجـمـعـيــة واج ــب
التطوعية ،وإتاحة المجال لهم
للمشاركة في فعالياتها الثقافية
المختلفة وأهميتها في مسيرة
الـمـجـتـمــع ،وت ــوزي ــع الكتيبات
والنشرات التوعوية ،والتعريف
بحسابات التواصل االجتماعي
وال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرو ـنـي لجمعية
واج ـ ــب ال ـت ـطــوع ـيــة ب ـمــا يــدعــم
ن ـشــر ث ـقــافــة ال ـت ـطــوع والـعـمــل
التطوعي.
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«أبناؤنــا ثروتنا..اســتثمارنا الحقيقــي
للوطن»
عنوان محاضرة د .محمد مراد في مجلس سالم بن لوتيه
نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان
ولي عهد أبو ظبي ،محاضرة بعنوان « أبناؤنا ثروتنا..استثمارنا الحقيقي للوطن» تحدث
فيها الدكتور محمد مراد عبدهللا أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية األحداث ،وذلك
فى مجلس سعادة سالم بن لوتيه العامري بمنطقة زاخر في مدينة العين ،بحضور عدد
من أبناء وشباب المنطقة.
وتناول الدكتور محمد مراد عدة
مـحــاور تتعلق بالثروة البشرية
واالس ـت ـث ـمــار الـحـقـيـقــى لــأســرة
وللوطن من خالل رعاية األبناء
وتنشئتهم الـتـنـشـئــة الصالحة
ليكونوا حماة للوطن ويساهموا
ـفــى ال ـت ـن ـم ـي ــة وخ ـ ــدم ـ ــة ال ــوط ــن
بإخالص وتفان.
وأ كد المحاضر على أهمية تزويد
األبناء بالعلم والمعرفة وموا كبة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات
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العلمية ،وذكر بأن دولة اإلمارات
ـفـى ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة م ـنــذ نـشــأتـهــا
وبـ ـفـ ـض ــل قـ ـي ــادتـ ـه ــا ال ـح ـك ـي ـمــة
ورؤي ـت ـهــم المستقبلية حققت
إنجازات كبيرة من حيث التنمية
ال ـب ـشــريــة وال ـع ـمــران ـيــة والـبـنـيــة
التحتية والنهضة العلمية.
واس ـت ـع ــرض ال ـم ـحــاضــر أمـثـلــة
عــديــدة لما وصـلــت إلـيــه الــدولــة
فى االهتمام بأبنائها ليكونوا رواد
فـضــاء أم ـثــال ه ــزاع المنصوري
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وس ـل ـطــان ال ـن ـيــادي واعـتـبــارهــم
نـ ـم ــوذجـ ـا ً ي ـح ـتــذى ب ــه لــأج ـيــال
القادمة.
وتطرق د .مراد إلى أهمية رعاية
األبـ ـ ـن ـ ــاء حـ ــق الـ ــرعـ ــايـ ــة وقـ ـض ــاء
أوقات كافية للتحدث مع األبناء
وت ـع ـل ـي ـم ـهــم ال ـق ـي ــم وال ـ ـعـ ــادات
األصيلة لمجتمع اإلمــارات مثل
ال ـصــدق واألم ــان ــة وب ــر الــوالــديــن
واإلخـ ـ ـ ــاص وال ــصـــدقـــة وع ـمــل
الخير والتسامح واح ـتــرام كبار

الـســن وأهـمـيــة اصطحابهم إلى
ال ـم ـجــالــس وتـعـلـيـمـهــم الـسـنــع
وإ ك ـس ــاب ـه ــم م ـ ـهـ ــارات ال ـت ـحــدث
والتعامل مع اآلخرين.
وأش ـ ــار ال ـم ـحــاضــر إ ـلــى مـخــاطــر
وس ـل ـب ـي ــات وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي على األبـنــاء وتركهم
دون رقـ ــابـ ــة وت ــوجـ ـي ــه وتــوع ـيــة
ـفـى ال ـت ـعــامــل م ــع اآلخ ــري ــن عبر
ش ـب ـكــات اإلنــت ــرن ــت .وأ كـ ــد على
أه ـم ـيــة أن يــك ــون اآلبـ ـ ــاء ق ــدوة

ألبنائهم من حيث السلوك.
من جهته أ كد صاحب المجلس
سعادة سالم بن لوتيه العامري
ع ـ ـلـى الـ ـح ــوار األس ـ ــري اإلي ـجــا ـبـي
وال ـف ـعــال مــن حـيــث تخصيص
أوقات محددة للتجمع األسري
واختيار موضوعات تهم األبناء
لـمـنــاقـشـتـهــا وم ـســاه ـمــة األب ـنــاء
فى حلها ،شــاكــرا ً القيادة العامة
لـ ـش ــرط ــة أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي عـ ـلــى ه ــذه
المحاضرة القيمة ،ومثنيا ً على

الـ ـم ــوض ــوع ال ـ ــذي ي ـمــس واق ــع
المجتمع األسري ومشكالته .
و ـفــي الـ ـخـ ـت ــام ج ـ ــرى حـ ـ ــوار بـيــن
الـحـضــور والــدكـتــور محمد مــراد
شـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـيـ ــه م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مــن
األب ـ ـنـ ــاء واآلب ـ ـ ـ ــاء ،م ـع ـبــريــن عــن
وج ـهــات نظرهم حــول المحاور
والموضوعات التى طرحت.
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مجلس لشرطة أبوظبي يناقش أسباب
وطــرق الوقايــة مــن التنمــر المدرســي
نظمت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان
ولي العهد محاضرة في مجلس هالل زيد الشحي بإمارة أبوظبي بعنوان التنمر المدرسي
أسبابه وأنواعه وطرق الوقاية منه بهدف رفع مستوى الوعي حول التنمر.
وت ـ ـحـ ــدث ـ ـفـي ال ـم ـح ــاض ــرة
الدكتور سيف راشــد الجابري
ع ـضــو جـمـعـيــة تــوع ـيــة ورعــايــة
األح ـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ـش ـ ـيـ ــرا ً إ ـلـ ـ ــى أن
المحافظة على األطـفــال ضد
العنف والتنمر والمخاطر من
األولويات المهمة التي تتطلب
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رفع وعي الجمهور بها.
وذك ـ ــر أن ال ـم ـخــاطــر الـتــي
تواجه الطفل يمكن محاصرتها
والقضاء عليها بتكاتف الجهود
والتعاون المشترك ،وتكثيف
دور وســائــل اإلع ــام المختلفة
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ـفـي تـعــزيــز الــوعــي المجتمعي
التنمر يعد
الفتا ً إلى أن مفهوم
ّ
س ـلــوك ـا ً ع ــدوان ـي ـا ً واخـ ـت ــاال ً فى
م ــوازي ــن الـ ـق ــوة ل ــدى الـطــالــب
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــر ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـى
مايريده بانتهاج سلوكيات غير
مرغوب فيها.

وأوضــح أن ظاهرة التنمر
الـ ـ ـم ـ ــدرس ـ ــي م ـ ــن ال ـ ـظـ ــواهـ ــر
المنتشرة بين الطلبة فى جميع
الـ ـم ــراح ــل ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وتـعــد
من أ كثر الظواهر خطورة لما
يترتب عليها من نتائج سلبية
عـ ـلــى الـ ـت ــامـ ـي ــذ وع ـ ـ ـلــى ب ــا ـقـي
عـنــاصــر العملية التعليمية
وت ـ ـعـ ــوق كـ ــا الـ ـط ــرفـ ـي ــن مــن
تحقيق األهداف المرجوة.
وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرق لـ ـ ــام ـ ـ ـتـ ـ ــداد
ال ـتــاري ـخــي للتنمر  ،وأشـكــالــه
وأن ــواع ــه وأس ـبــابــه  ،وأطـ ــراف
التنمر ،والـحــالــة السيكلوجية
ل ـل ـط ـف ــل الــمــتــنــم ــر والــطــف ــل
الـ ـضـ ـحـ ـي ــة  ،وتـ ـ ــم الــتــع ــري ــف
بالتجارب العالمية لمعالجة
الـتـنـمــر  ،وك ـيــف ط ــورت دولــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــر ب ـيــة الـمـتـحــدة
بــرام ـج ـهــا ـفـي مـكــافـحــة التنمر
خاصة جهود وزار ـتـي الداخلية
وال ـت ــر ب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وأخـ ـي ــرا ً
ال ـبــرنــامــج ال ـنــاجــح ( الــوقــايــة
من التنمر ) للمجلس األعلى
ل ــأم ــوم ــة والـ ـطـ ـف ــول ــة وال ـ ــذي

تترأسه سمو الشيخة فاطمة
ب ـنــت مــب ــارك رئ ـي ـســة االت ـحــاد
النسائي العام الرئيسة األعلى
لمؤسسة التنمية األسرية.
وأ كد ضرورة تعزيز جهود
ح ـمــايــة األب ـ ـنـ ــاء م ــن مـخــاطــر
الـتـنـمــر وتـعــريـفـهــم بخطوات
اإلبالغ عنها بمساعدة أسرهم
و أولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ـ ــور بـ ـج ــان ــب
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم الـ ـ ـت ـ ــي مــن
أه ـم ـهــا رعــاي ـت ـهــم وحـمــايـتـهــم
مــن الـعـنــف اللفظي والـبــد ـنـي
والمعنوي  ،وعدم ترك فلذات
أ ك ـب ــاده ــم بـ ــدون رق ــاب ــة أبــو يــة
مستمرة.
ونصح جميع المشاركين
االن ـت ـبــاه ألبـنــائـهــم والـعــامــات
التى تــدل على أنهم تعرضوا
لـ ـ ـح ـ ــاالت تـ ـنـ ـم ــر وع ـ ـنـ ــف أو
ت ـهــديــد وغ ـي ــره ــا م ــن أش ـكــال
الـ ـتـ ـنـ ـم ــر م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــوف مــن
الــذهــاب للمدرسة واخـتــاق
أعذار للتغيب وفقدان التركيز
أو حـصــولـهــم عـ ـلـى الـعــامــات
الـمـتــدنـيــة واالنـ ـع ــزال ســواء

داخ ـ ـ ــل أو خـ ـ ــارج الــم ــدرس ــة
وظ ـ ـهـ ــور عـ ــامـ ــات كـ ــآبـ ــة أو
مــايــدل على تعرضه لهجوم
من مالبسه الممزقة والنظارة
المكسورة أو كدمات وإصابات
متكررة في جسمه أو وجهه.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة دور
المجالس التي وفــرت فرصة
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ج ـم ـيــع أف ـ ــراد
المجتمع ومـنــاقـشــة القضايا
الـ ـت ــي تــص ــب ـ ـفـي اه ـت ـمــام ـهــم
واع
“وصـ ـ ـ ـ ــوال ً إ ـلـ ــى م ـج ـت ـم ــع ٍ
ومتماسك ومستقر قادر على
مواجهة تحديات المستقبل.
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــى ع ـ ـ ـلــى الـ ـجـ ـه ــود
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ـ ـف ــى الـ ـت ــوعـ ـي ــة
بــالـمـخــاطــر الـمـحـيـطــة بــاألب ـنــاء
والـسـعــي المستمر لوصولها
إ ـلــى ج ـم ـيــع فــئ ــات الـمـجـتـمــع
وت ـعــزيــز ال ــوع ــي االجـتـمــاعــي
م ــؤك ــدا ً أن حـمــايــة األب ـن ــاء من
الظواهر والسلوكيات السلبية
ـب وط ـ ـنـ ــي ومــس ــؤولــي ــة
واجـ ـ ـ ـ ٌ
الجميع.
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األخــــبـــار

ضمن “مرحبًا مدرستي”
تحت شــعار “كفــو” “رعايــة األحداث”
توزع  1000هدية على طلبة المدارس
بالتزامــن مــع بدا يــة العــودة للمــدارس ،نظمــت جمعيــة توعيــة ورعايــة األحــداث  ،مبــادرة
“ مرحب ـ ًا مدرســتي” تحــت شــعار “كفــو” ،والــذي يحمــل رســالة شــكر وتقديــر للمجتمــع
المدرســي ،بالتزامــن مــع بدا يــة العام الدراســي الجديــد  ،2019-2020واســتهدفت فيها
طلبــة وطالبــات مــدارس الدولــة ،عبــر توزيعهــا  1000هديــة عبــارة عــن حقائــب مدرســية
وقرطاسية.
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واستقبلت مدارس منار اإليمان التعليمية الخيرية،
برئاسة المدير التنفيذي السيد ناصر الجنيبي،
وع ـضــو مجلس األم ـن ــاء الـسـيــد ح ــارب الـعــريــا ـنـي،
ومــديــرة الـمــدرســة الـسـيــدة فاطمة المطروشي،
بمشاركة فرسان التسامح وبمشاركة متطوعي
الجمعية والمستشار اإلعالمي األستاذ عبد هللا
الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية اإلمــارات
اإلعالمية.
وتقدم أعضاء المدرسة بالشكر والتقدير لجهود
جمعية توعية ورعاية األحداث وفرسان التسامح

التابع لشبكة رؤيــة اإلمـــارات اإلعــامـيــة لدعمهم
التعليمي والتوعوي ،وتعزيز اإليجابية في منظومة
المدرسة اإلماراتية ،وتحقيق السعادة في المجتمع
المدرسي.
ويذكر أن طلبة وطالبات المدارس المستفيدين
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرة هـ ــم؛ م ــدرس ــة س ـل ـمــى األن ـص ــاري ــة
للتعليم األساسي بدبي ،مدرسة سما األمريكية
الخاصة في الشارقة ،ومدرسة أم القيوين للتعليم
األساسي حلقة ح  1بــأم القيوين  ،باإلضافة إلى
مدرسة منار اإليمان الخاصة بعجمان.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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ضمن برنامج

“ريادة األعمال وعلوم التكنولوجيا”
«توعية األحداث» و«حمدان الذكية» تتويج  18من نخبة
الموهوبيـن فـي عالـم التكنولوجيـا وريـادة األعمـال

دع ـم ـا ً لـمـسـيــرة اإلن ـج ــاز ـفـي بناء
ق ـ ـ ــدرات صـ ـن ــاع ال ــغـــد ،كـخـطــوة
مـتـقــدمــة عـ ـلـى درب االسـتـثـمــار
األمـ ـث ــل ـفـي الـ ـط ــاق ــات ال ـشــابــة،
أطلقت جمعية توعية ورعــايــة
األح ـ ــداث ،وجــامـعــة ح ـمــدان بن
محمد الــذكـيــة ،بــرنــامــج «ري ــادة
األع ـمــال وعـلــوم التكنولوجيا»،
الـمـصـمــم خـصـيـصـا ً لــرفــد 100
م ـشــارك ضـمــن الـفـئــة العمرية
بـ ـي ــن  7و 17سـ ـن ــة بـ ـمـ ـه ــارات

16

القرن الـ  ،21استنادا ً إلى نموذج
ال ـت ـع ـل ـيــم الــم ــدم ــج ال ـم ـت ـبــع في
جامعة حمدان بن محمد الذكية
والقائم على التوعية والتطبيق
والمتابعة.
وي ـس ـت ـه ــدف الـ ـب ــرن ــام ــج تـنـمـيــة
قـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـنـ ــشء ذات ال ـص ـلــة
بعلوم التكنولوجيا عــن طريق
اإللـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام بـ ــأسـ ــاس ـ ـيـ ــات عـ ـل ــوم
الـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات
والتصميم باستخدام التقنيات
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ثنائية وثالثية األبعاد ،مع التركيز
على االرتـقــاء بالمهارات الذاتية
واإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة الـ ــازمـ ــة ل ـمــواج ـهــة
ت ـحــديــات المستقبل ومــوا كـبــة
متغيرات القرن الـ  .21متضمنا ً
 3مستويات؛ هي «مينكرافت
وتصاميم ثالثية األبـعــاد» الذي
ضم  52طالبا ً من الفئة العمرية
بين  7و 10س ـنــوات؛ و»الــذكــاء
االصطناعي وريادة األعمال»
الذي جذب  27طالبا ً بين 11

و 13سنة؛ و»البرمجة المتقدمة
 ب ــايـ ـث ــون وري ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال»الــذي جمع  21طالبا ً من الفئة
العمرية بين  14و 17عاماً.
حفل التخريج
وش ـهــد م ـعــا ـلـي ال ـفــريــق ضــاحــي
خـ ـلـ ـف ــان تـ ـمـ ـي ــم ،نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الـ ـش ــرط ــة واألم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام بــد ـبـي
رئ ـيــس مجلس أم ـنــاء «جامعة
ح ـ ـمـ ــدان بـ ــن م ـح ـم ــد ال ــذكـ ـي ــة»
ورئيس مجلس إدارة «جمعية
توعية ورعــايــة األح ــداث» ،حفل
تخريج منتسبي البرنامج الذي
ح ـقــق ن ـجــاح ـا ً الف ـت ـا ً ُي ـض ــاف إ ـلـى
م ـس ـيــرة اإلن ـ ـجـ ــازات الـمـتــاحـقــة
على صعيد إعداد أجيال جديدة

مــؤه ـلــة ت ـك ـنــولــوج ـي ـا ً وم ـعــرف ـي ـا ً
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة م ـس ـي ــرة
التقدم والنهضة والنماء في دولة
اإلمــارات .وشهد حفل التخريج،
ال ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم ب ـت ـق ـن ـيــة «بـ ـل ــوك
ت ـش ـيــن» ،تـتــويــج  18ف ــائ ــزا ً من
المتميزين ـفـي إعـ ــداد مشاريع
رائـ ــدة ـفـي خـتــام «بــرنــامــج ري ــادة
األعمال وعلوم التكنولوجيا».
وح ـضــر ح ـفــل ال ـت ـخــريــج ،ال ــذي
احتضنه حــرم «جامعة حمدان
ب ــن م ـح ـمــد ال ــذكـ ـي ــة» ،الــدك ـتــور
منصور العور ،رئيس الجامعة،
والـ ــدك ـ ـتـ ــور م ـح ـم ــد م ـ ـ ــراد عـبــد
هللا ،أمين السر العام لجمعية
توعية ورعاية األحداث ،وأعضاء

مجلس إدارة «جمعية توعية
ورع ــاي ــة األح ـ ـ ــداث» وع ـ ــدد من
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ،وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء أمـ ــور
الطلبة.
جيل اإلبداع واالبتكار
وأعـ ــرب مـعــا ـلـي ضــاحــي خلفان
عــن فـخــره واعــت ــزازه بالمواهب
الواعدة التي أظهرها المشاركون
ـ ـفـي «بـ ــرنـ ــامـ ــج ريـ ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال
وع ـلــوم الـتـكـنــولــوجـيــا» ،مـشـيــدا ً
بالمشاريع الفائزة التي تعكس
قدرات الشباب على قيادة ركب
االبتكار وتولي زمام التكنولوجيا
لوضع دولة اإلمارات في مصاف
الـ ــدول األف ـضــل واألك ـثــر ابـتـكــارا ً
ـأن
عــال ـم ـي ـاً .وأوضـ ـ ــح م ـعــال ـيــه ب ـ ّ
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تتويج  18من نخبة الموهوبين
ـفـي ع ــال ــم الـتـكـنــولــوجـيــا وري ـ ــادة
األعـ ـ ـم ـ ــال ي ـم ـث ــل دف ـ ـعـ ــة قــويــة
باتجاه تطوير وتوظيف الطاقات
ال ـكــام ـنــة ل ـل ـش ـبــاب ،ال ــذي ــن قــال
ع ـن ـهــا ص ــاح ــب ال ـس ـمــو الـشـيــخ
م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـتــوم،
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدول ـ ــة رئ ـي ــس
مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه
هللا» ،بأنها القوة الدافعة لجهود
التنمية.
وأ كــد معاليه في تصريح لمجلة
«ال ـ ــوع ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» عـ ـلـى
أهمية البرنامج ودوره في شغل
وقـ ــت ف ـ ــراغ ال ـط ـل ـبــة الـمـتـصـلــه
بهواياتهم ومواهبهم ،وق ــال« :
شاهدت فيديو لدكتور محاضر
في علم االجتماع يوصي بضرورة
ش ـغــل وقـ ــت ف ـ ــراغ ال ـط ـفــل في
ال ـم ـنــزل ب ــأي مـهـمــه ،حـتــى وإن
كانت نسخ أوراق ،أو أن يقدم
شيئا ً للوالدين ،المهم إشعاره
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أن يشغل بها وقت فراغه».

وعـ ـ ــن ت ــركـ ـي ــز ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج عـ ـلـى
م ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــات وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
الـصـنــاعـيــة الــراب ـعــة ،عـلــق قــائ ـاً:
«ن ـحــن اآلن ن ــرى أج ـيــاال ً مبدعة
واب ـت ـكــاريــة ،فعندما أس ـمــع من
األج ـيــال الـحــالـيــة عــن التخطيط
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي لـ ـت ــروي ــج مـنـتــج
مـعـيــن ،مــن الـبــدا يــة إ ـلـى النهاية
ف ـه ــذا يـ ــدل ع ـ ـلـى ال ـث ـقــافــة الـتــي
يتمتع بها الطفل ،وأنــه في سن
صغيرة يضع له األه ــداف ،فهذا
هو المطلوب منه ،ففي السابق
كان الطالب يتخرج من الجامعة
ولم يكن لديه أهداف في حياته،
وبــال ـتــا ـلـي فـ ــإن وجـ ــود ج ـيــل من
النشء يضع له أهدافا ً تطويرية
ـفــي حـ ـي ــات ــه ي ـج ـع ـل ـنــا نـسـتـبـشــر
بالمستقبل ،وهذا يعود إلى دعم
حكومة دولتنا الرشيدة للنشء».
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من جهته ،قال الدكتور منصور
ال ـ ـعـ ــور« :ي ــأتــي ت ـتــويــج  18من
ال ـم ـت ـم ـيــزيــن ـفـي ع ــال ــم االب ـت ـكــار
وريـ ـ ــادة األعـ ـم ــال بـمـثــابــة إن ـجــاز
ن ـ ــوع ـ ــي ُيـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ــى م ـس ـي ــرة
«ج ــامـ ـع ــة ح ـ ـمـ ــدان بـ ــن مـحـمــد
الـ ــذك ـ ـيـ ــة» ل ـت ـخ ــري ــج م ـب ـت ـكــريــن
وصـ ـ ـ ّن ـ ــاع ق ـ ـ ــرار ورواد أعـ ـم ــال
مؤهلين الستشراف المستقبل،
تيمنا ً برؤية سيدي سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشــد آل
مـكـتــوم ،و ـلـي عـهــد د ـبـي الرئيس
ج ــه
األعـ ـلــى ل ـل ـجــام ـعــة ،ال ـ ــذي و ّ
بــاالس ـت ـث ـمــار ب ـش ـبــاب اإلمـ ـ ــارات
كونهم جــوهــر أولــويــات القيادة
الـ ــرش ـ ـيـ ــدة واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـطــاقــاتــه
المتجددة كونه المحرك الدائم
لــاب ـت ـكــار وال ـت ـن ـم ـيــة .ويـسـعــدنــا
مـ ـ ــا أظ ـ ـ ـهـ ـ ــره الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون ـفـي
«برنامج ري ــادة األعـمــال وعلوم
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا» مـ ــن إم ـك ــان ــات

واعـ ـ ــدة وم ـ ـهـ ــارات م ـت ـم ـيــزة ،في
دفعة قوية لمساعينا الحثيثة
ـفـي «جامعة حـمــدان بــن محمد
ال ــذك ـي ــة» ب ـت ـطــويــر م ــواه ــب كل
إنـ ـ ـس ـ ــان لـ ـم ــوا كـ ـب ــة الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـم ـت ـس ــارع ــة ،دع ـم ـا ً
لبنود «وثيقة الخمسين».
وأضــاف العور“ :نفخر بشرا كتنا
ال ـفــاع ـلــة م ــع “ج ـم ـع ـيــة تــوعـيــة
ورعاية األحداث” ،والتي أثمرت
عن تتويج  18موهوبا ً سيقدمون
ب ــا ش ــك م ـســاه ـمــات ق ـ ّي ـمــة في
تطويع وتسخير التكنولوجيا في
دفع مسار نمو وتنويع االقتصاد
الــوط ـنــي اس ـت ـنــادا ً إ ـلـى المعرفة
واالب ـت ـك ــار .وسـنـمـضــي بــا شك
ـ ـفـي م ـســاع ـي ـنــا ال ـ ـجـ ــادة إلطـ ــاق
المزيد من البرامج النوعية في
إطــار التعاون المثمر مــع نخبة
الشركاء االستراتيجيين لالرتقاء
بــالـمــواهــب الـشــابــة ،باالستفادة
مــن نهج التعلم الــذكــي القائم

على الدمج بين أحدث التقنيات
ال ـم ـت ـطــورة وأفـ ـض ــل األســال ـيــب
التعليمية المبتكرة”.

استدامة المواهب

وأ ك ــد الــدكـتــور محمد م ــراد عبد
هللا ،أن مـ ـخ ــرج ــات ال ـبــرنــامــج
ف ــاق ــت ال ـت ــوق ـع ــات ،وي ـ ـقـ ــول« :
رأ ي ـن ــا أن األطـ ـف ــال الـمـشــاركـيــن
قدموا أعماال ً إبداعية وابتكارية
خالل فترة بسيطة ،واستطاعوا
أن يطلقوا أفكارهم وأن ينفذوا
مشاريعهم ال ـجــديــدة .إن قــدرة
الـطـفــل عـ ـلـى التفكير االبــداعــي
ك ـ ــان ـ ــت أح ـ ـ ــد األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي
وضعناها في البرنامج ،باإلضافة
إلى التفكير بأسلوب علمي قادر
ع ـ ـلـى ت ـحــديــد الـمـشـكـلــة ووض ــع
الـحـلــول وص ــوال ً إ ـلـى المخرجات
التطبيقيه للمشاريع».
وي ـض ـيــف قـ ــائ ـ ـاً« :ال ـ ـيـ ــوم رأ ي ـنــا
حصاد هذه المخرجات ،واألفكار
اإلبــداعـيــة للطلبة وال ـقــدرة على

العرض ،وهذه جميعها مهارات
متقدمه نحرص على تنميتها في
الـنــشء ،فالبرنامج المقدم غير
تقليدي وفيه من المتعه واإلثارة
للطالب وفي طريقة تفكيره».
وعن استدامة المواهب وخطة
جمعية توعية ورعاية األحــداث
ـفـي استثمارها والـحـفــاظ عليها،
يعلق قــائـاً« :نخطط الحتضان
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواه ـ ـ ــب ودعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا
واالستثمار في قدراتها ،وأن تكون
لدينا قاعدة من البيانات للطلبة
المتميزين الذين يملكون أفكارا ً
إبداعية سنعمل من خاللها على
إشــرا كـهــم ـفـي المناسبات التي
تنظمها وتقيمها الجمعية».

أولياء األمور
حظي البرنامج بإشادة واسعة
ثمنوا
مــن أول ـيــاء األم ــور ،الــذيــن ّ
الـجـهــود الـسـ ّبــاقــة الـتــي تقودها
“ج ــامـ ـع ــة ح ـ ـمـ ــدان بـ ــن مـحـمــد
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موضوع العدد
الــذك ـيــة” ـفـي رف ــد الـجـيــل ال ـجــديــد بــالـمـهــارات
الذاتية واإلبداعية والتكنولوجية التي تؤهلهم
لموا كبة ركــب التقدم التكنولوجي ـفـي إطــار
التعاون مع “جمعية توعية ورعاية األحداث”
لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء معارف
العنصر البشري واستثمار مواهبه في االبتكار
والريادة.
وتقول مريم األحـمــدي ،والــدة الطفلة حصة
القاسمي ( 14سـنــة) ،إن ابنتها استفادت
مــن الـبــرنــامــج مــن ناحية االنـفـتــاح على أفق
التفكير واالس ـت ـفــادة ـفـي شغل وقــت الـفــراغ
لـمــدة أسبوعين ـفـي الـمـشــروع ال ــذي عملت
ع ـل ـيــه .وعـ ــن أه ـم ـيــة اس ـت ـغ ــال وقـ ــت ف ــراغ
الطالب ،تقول “ :دولة اإلمارات حريصة على
إقامة الفعاليات واألنشطة التي تعزز وقت
ال ـطــال ـبــات والـ ـط ــاب ل ـيــس م ــن أجـ ــل وقــت
ال ـفــراغ فحسب ولـكــن مــن أجــل المستقبل
وبناء الفكر”.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت م ـ ـ ــوزة ال ـ ـشـ ــومـ ــي ،أن ب ــرن ــام ــج
تكنولوجيا ري ــادة األع ـمــال يتميز بــأنــه يتيح
للطلبة فرصة طــرح مشاريعهم لترى النور،
ويعلمهم كيفية التسويق ألفكارهم .وتقول”:
شارك ابني ( 14سنة) في البرنامج ،واستفاد
منه في كيفية تطوير أفكاره ،وطريقة تسويقها،
وع ـمــل خ ـطــة لـلـمـشــاريــع ووضـ ــع الـمـيــزانـيــة
والكلفة والعوائد وغيرها الكثير”.
السيد عـمــران علي ،و ـلـي أمــر الطالبين علي
( 10سنوات) وعمار ( 8سنوات) ،يقول إن
الهدف من مشاركة أوالده في البرنامج هو
االستفادة وشغل وقت فراغهم وا كتسابهم
المعرفة والعلوم الـجــديــدة .ويـقــول “ :أبنائي
من محبي الرسم ومن خالل البرنامج تعلموا
ع ـ ـلـى ال ــرس ــم اإلل ـك ـت ــرو ـنـي وت ـش ـك ـيــل ال ـف ـكــرة
واإلب ـ ــداع ـفـي تـقــديــم األع ـم ــال ،وخ ــال السنة
القادمه سأكون حريصا ً على مشاركة أبنائي
في البرنامج”.
أم ـ ــا م ــري ــم أح ـ ـمـ ــد ،أم ل ـك ــل مـ ــن ري ـ ــم حـمــد
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( 13س ـن ــة) وخ ـل ـي ـفــة ح ـمــد (9
سـ ـ ـن ـ ــوات) ،فـ ـتـ ـق ــول “ :شـ ــارك
أب ـنــا ـئـي ـفـي ال ـســابــق ـفـي بــرنــامــج
“الم ُبرمِ ج المواطن” واستفادوا
مـنــه ،ولــذلــك قــررنــا أن يشاركوا
ـ ـفـي ب ــرن ــام ــج “ري ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــال
وع ـل ــوم الـتـكـنــولــوجـيــا” ،فابنتي
ريــم تعلمت كيف تفكر وتبتكر
وتخطط لمشروع ،وابني خليفة
تـعـلــم عـ ـلـى تـقـنـيــات التصاميم
ثالثية األبعاد”.

لجنة التحكيم

أع ـ ــر ب ـ ــت ف ـ ـ ــرح الكـ ـ ــا ـنـ ــي ،ع ـضــو
لجنة التحكيم ،د ـبـي للمشاريع
ال ـن ــاش ـئ ــة (Dubai Startup
« :)Hubتشرفت باالنضمام إلى
لجنة التحكيم في البرنامج ،الذي
يعتبر من أبرز المشاريع الهادفة
إلى تشجيع االبتكار ،ونثمن عاليا ً
جـهــود المنظمين الــذيــن قــامــوا

بــالـعــديــد مــن األب ـحــاث والعمل
من أجــل تقديم أفضل األفكار،
كـ ـم ــا أود أن أش ــكـــر «ج ــام ـع ــة
ح ـ ـمـ ــدان بـ ــن م ـح ـم ــد ال ــذكـ ـي ــة»
التي تعمل بشكل مستمر من
أج ــل إحـ ــداث تغيير إ ي ـجــا ـبـي في
حياة الناشئة ،عبر غرس ثقافة
االبـتـكــار وري ــادة األعـمــال والــذي
ستنعكس بشكل إيجابي على
الدولة في المستقبل».

الطلبة المشاركون
الشيخة حـصــة الـقــاسـمــي (14
سنة) فــازت عن فئة الخدمات
عن مشروع “تصليح السيارات”
والمتمثل ـفـي فـكــرة استحداث
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارة م ــت ــن ــق ــلـــه ل ـت ـص ـل ـي ــح
السيارات على مستوى طرقات
ال ــدول ــة ،ت ـتــو ـلـى مـهـمــة مـســانــدة
وتصليح الـمــركـبــات المتعطلة

دون الـحــاجــه إ ـلـى نـقــل الـسـيــارة
إ ـلـى ال ـكــراجــات ووك ــال ــة تصليح
السيارات .تتحدث عن الفكرة،
قــائ ـلــة “ :ســافــرت إ ـلـى بريطانيا
مــع والـ ــدي وتـعـطـلــت مركبتنا،
ورأيت هذه الخدمه ،فأحببت أن
أطبقها في دولتي الحبيبة ،ومن
خ ــال بــرنــامــج “ري ـ ــادة األع ـمــال
وعـ ـل ــوم ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا” طبقت
ه ــذه ال ـف ـكــرة ،وتـعـلـمــت الكثير
من المهارات ،منها إنشاء موقع
إل ـك ـتــرو ـنـي وال ـت ـســويــق لــأف ـكــار
والمشاريع”.
أما ريم حمد الشحي ( 13سنة)
تـعـلـمــت ع ـ ـلـى أصـ ــول تــأسـيــس
األعـمــال والـمـشــاريــع ،وتـقــول“ :
فقد تعلمت كيف أصمم شعار
المشروع وأنفذ وأصمم موقعا ً
إلـكـتــرونـيـا ً لـتـســويــق الـمـشــروع،
ك ـم ــا ت ـع ــرف ــت ع ـ ـلـى ال ـم ـيــزان ـيــة
ال ـت ــي يـحـتــاجـهــا ك ــل مـ ـش ــروع”.
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موضوع العدد
وك ــذل ــك األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة لــدانــة
علي الشحي 12( ،سنة) ،التي
تعلمت كيف تؤسس مشروعها
بمهارة عالية ،وتقول “ :التدرج
ـفـي توسعة المشروع مهم جــدا ً
في نجاحه واستدامته ،كأن أبدأ
ب ـم ـش ــروع ص ـغ ـيــر ومـ ــن بـعــدهــا
أط ــور فـيــه ،وعندما أ كـبــر سوف
أؤســس مشروعي المتمثل في
روبــوت ذكــي ،يستطيع تنظيف
ال ـم ـن ــزل ويـ ـق ــوم ب ـج ـم ـيــع م ـهــام
األمهات”.
م ــري ــم ال ـب ـس ـت ـكــي ( 13س ـنــة)
تعلمت أساسيات البزنس وكل
مــا يحتويه مــن موقع إلكتروني
و”لـ ــوجـ ــو” وط ــري ـق ــة ال ـت ـســويــق،
كما تعرفت على الميزانية التي
يحتاجها كــل م ـشــروع وج ــدوى
الــر بــح والـخـســارة فـيــه ،وقدمت

ابتكارا ً عبارة عن حقيبة تحتوي
على مادة تساعد على امتصاص
الماء والسوائل ،وتسعى لنيل
براءة اختراع عن هذا المشروع.
وعملت سارة محمد ( 14سنة)
ع ـ ـلـى مـ ـش ــروع ت ـص ـم ـيــم مــوقــع
إلكتروني عن السياحة في دولة
اإلم ــارات ألصحاب الهمم وكبار
المواطنين ،وتـقــول“ :استفدت
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ً م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـ ــذي
علمني كيفية الـتـفـكـيــر وطــرح
األف ـ ـكـ ــار الـ ـج ــدي ــدة وت ـن ـف ـيــذهــا”.
أمــا دانــة أحمد ( 11سنة) فقد
تعلمت كيف تنشىء مشروعا ً ،
وكيف تؤسس موقعا ً إلكترونيا ً
لـتـســويــق ال ـم ـش ــروع ،بــاإلضــافــة
إ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـلــى الـ ـفـ ـك ــرة،
والتخطيط للمشاريع الناجحة.

خالد النقبي ( 13سنة) الفائز
بالميدالية الذهبية ،عن مشروع
ط ــائ ــرة إط ـف ــاء ال ـح ــرائ ــق ،ي ـقــول:
“ ال ـم ـش ــروع عـ ـب ــارة ع ــن طــائــرة
تــرمــي ك ــرة فـيـهــا ب ـ ــودرة إلطـفــاء
ال ـ ـحـ ــرائـ ــق ،الـ ـفـ ـك ــرة جـ ـ ــاءت مــن
وال ــدي ال ــذي يعمل ـفـي الـقــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ،ونـ ـف ــذت ال ـم ـشــروع
ضـ ـم ــن فـ ــريـ ــق ع ـ ـمـ ــل ،ودوري
تمثل ـفـي تــزويــد م ــراوح الطائرة
بــالـســرعــة ،وتنفيذ كــرة اإلط ـفــاء،
ووض ـ ــع ن ـظ ــام لـتـتـبــع ال ـخــرائــط،
للوصول إلى المكان المستهدف
والعودة إلى المحطة .واستفدت
مــن الـبــرنــامــج ال ـجــرأة وتعلمت
ع ـ ـلـى مـ ـه ــارات إنـ ـش ــاء ال ـمــواقــع
اإللكترونية والتصاميم الفنية”.

الفائزون  -الفئة العمرية األوىل (  7إىل  10سنوات) مسابقة (املاين كرافت
والتصاميم ثالثية األبعاد)
االسم

املركز

املجموعة األوىل
المركز األول

مطر أحمد يحيى اليعقوبي

المركز الثاني

علي عمران العماري

المركز الثالث

محمد سعد عبدالقادر عباس
املجموعة الثانية
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المركز األول

روضة ناصر عبده

المركز الثاني

محمد ماهر الكعبي

المركز الثالث

هند سلمان بن كرم
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الفائزون -الفئة العمرية الثانية (  11إىل  13عاماً) مسابقة الذكاء االصطناعي
وريادة األعامل
املركز

االسم

المركز األول

خالد وليد النقبي

المركز الثاني

زايد أحمد اليعقوبي

المركز الثالث

سارة يوسف المرزوقي

فئة املنتجـات

فئة الخدمـات
المركز األول

ريم حمد الشحي

المركز الثاني

دانة علي الشحي

المركز الثالث

الفريق الفائز بالمركز الثالث:
 سالم ماجد البستكي -محمد عبدهللا محمد

الفائزون  -الفئة العمرية الثالثة ( 14إىل  17عاماً) مسابقة الربمجة املتقدمة
بايثون وريادة األعامل
املركز

االسم
فئة املنتجـات

المركز األول

حمدان أحمد علي

المركز الثاني

فاطمة عبدهللا البستكي

المركز الثالث

عمر ناصر كاظم
فئة الخدمـات

المركز األول

سارة محمد أميري

المركز الثاني

جاسم عادل المعولي

المركز الثالث

الشيخة حصة سعود القاسمي
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تحقيق

العمل التطوعي بين الواقع والمأمول :

الـــعـــطـــاء مـــن دون مــقــابــل
ســـلـــوك إنـــســـانـــي وحـــضـــاري
تحقيق :شيمازا فواز الزعل
كما هو معلوم لدى الجميع فإن التطوع هو  :نشاط اجتماعي حضاري يتضمن ممارسة سلوك
إيجابي،أو تقديم خدمة أو عون أو نفع إلى جهات معينة أو أفراد دون مقابل مادي أو معنوي ،وهو
ينبع من فطرة اإلنسان ،وحاجات المجتمعات ،للمساهمة في التنمية بجميع أنواعها واالجتماعية
منها بصفة خاصة.
ول ـق ــد اه ـت ــم اإلسـ ـ ــام بــالـعـمــل
الـتـطــوعــي اهـتـمــامـا ً كـبـيــراً،قــال
تعالى{ :وافـعـلــوا الخير لعلكم
تفلحون} و ـفـي هــذا اإلط ــار تأتي
أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع والـ ـجـ ـه ــود

المبذولة من الحكومة الرشيدة
لتطوير العمل التطوعي والرقي
ْ
استطلعت مجلة “الــوعــي
بــه.
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي” آراء عـ ـ ــدد مــن
المواطنين والمقيمين الذين

أوض ـ ـحـ ــوا ال ـ ـجـ ــذور الـحـقـيـقـيــة
لـلـفـكــر ال ـت ـطــوعــي ومـفــاهـيـمــه
وفـضــائـلــه وض ــرورات ــه ـفـي دولــة
اإلمـ ــارات ،ألس ـبــاب عــدة كانت
كالتالي:

مبادرة أنت إنسان :

طبية لمساعدة األي ـتــام وذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات وال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن.
وتـطــورت لتشمل كل مجاالت
ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء اإلن ـ ـسـ ــا ـنــي ال ـن ـف ـس ـيــة
والـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
وال ـت ـث ـق ـي ـف ـي ــة لـ ـبـ ـن ــاء اإلن ـ ـسـ ــان
المعطاء النافع.

أ كدت الطبيبة مالك بيرقدار،أن
م ـ ـبـ ــادرة أن ـ ــت إن ـ ـسـ ــان ت ـحــاكــي
اإلن ـ ـسـ ــان مـ ــن م ـن ـط ـلــق ال ـطــب
بكل أحــوالــه والـعـطــاء اإلنساني
بـ ـك ــل أش ـ ـكـ ــالـ ــه ،وأنـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــدأت
م ــن ع ـيــادت ـهــا ال ـخ ــاص ــة ع ـيــادة
القمة لطب األس ـنــان كمبادرة

24

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

وتقول:للكلمة رصيد ورصيدها

ال ـع ـمــل وال ـع ـط ــاء ولـ ــو أن كل
شـ ـخ ــص مـ ــن مـ ـك ــان ــه وع ـل ـمــه
خصص جزءا ً من عمله كتطوع
وصــدقــة لـســاد الخير والـســام.
إذ أن ال ـ ـصـ ــدقـ ــة ال ت ـت ـض ـمــن
اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــال ف ـ ـقـ ــط بــل
بالكلمة والـنـصـيـحــة والـخــدمــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة وااله ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام.
فـلـنـجـتـمــع بــأيــدي ـنــا ال ـم ـع ـطــاءة
ل ـن ـكــون إن ـســان ـا ً ي ـحــب ويعمل
ويعطي ويفرح ويتجاوز أزماته
ليبني حياته.والخير بالجميع
وللجميع.
ازدهار وتقدم األمم:

وتـ ـشـ ـي ــر ن ـ ــادي ـ ــة عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرم ـ ـ ــودي رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ق ـس ــم
الـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن هـ ـيـ ـئ ــة ال ــهـــال
األحمر مركز الشارقة،أن العمل
التطوعي وحجم االنخراط فيه
يعد رمزا ً من رموز تقدم األمم
وازده ــاره ــا،والش ــك أن األس ــرة
هي الركيزة األو ـلـى واألساسية
التي ينطلق منها هــذا العمل
العظيم ليفجر ينابيع الخير في
البشرية ويستثمر طاقاتها دون
فـ ــرض أو إ ك ـ ــراه ،ف ـي ـجــب على
ال ـج ـم ـيــع ت ـعــويــد أب ـنــائ ـهــم منذ
الـصـغــر عـ ـلـى حــب عـمــل الخير
وزرع الـمـســؤولـيــة االجتماعية
لديهم  ،وغرس ثقافة التعاون

فيما بينهم،ليكونوا متكاتفين
متعاونين،وتابعت كما يجب
ت ـح ـف ـيــزهــم ع ـ ـلـى االن ـ ـخـ ــراط في
األع ـمــال التطوعية واألنـشـطــة
االجتماعية من خالل مبادرات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات ـ ـهـ ــا ،عـ ــن
طريق استغالل طاقات األفراد
ـ ـفـي م ـ ـجـ ــاالت م ـث ـم ــرة وه ــادف ــة
ت ـصــب ـفـي مـصـلـحــة المجتمع
ويساعدهم على قضاء أوقاتهم
فيما يفيدهم ،فاألسرة أعظم
مدرسة في صنع أجيال تتذوق
حالوة التطوع.
اإلمارات نموذجا ً للعالم:

أوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت شـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــه جـ ـمـ ـع ــة
المسماري إعالمية ومتطوعة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة،أن ال ـت ـطــوع يحتل
جـ ــزءا ً ك ـب ـيــرا ً مــن حـيــاتـهــا حيث
حـصـلــت ع ـ ـلـى ج ــائ ــزة ال ـشــارقــة
ل ـل ـع ـم ــل الـ ـتـ ـط ــوع ــي ـفــي ع ــام
، 2018وج ــائ ــزة الـخـيــر للعمل
التطوعي في العام نفسه ،وأنها
ت ـس ـعــى دائ ــم ــا ً ل ـل ـم ـشــاركــة في
األعمال التطوعية والمجتمعية
والـ ـخـ ـي ــري ــة س ـ ـ ــواءٌ ـ ـفـي ال ــدول ــة
أو خ ــارجـ ـه ــا مــم ــا ي ـج ـعــل مــن
اإلم ـ ـ ــارات ن ـم ــوذج ـا ً لـلـعــالــم في
تقديم العون والمساعدة لكل
إنـ ـس ــان .وأض ــاف ــت إن ـهــا تــدعــم
ال ـش ـب ــاب وتـ ـب ــذل جـ ـه ــدا ً لـبـنــاء

شـ ـب ــاب ق ـي ــادي ـي ــن ي ـســاه ـمــون
ـفـي خ ـلــق ب ـي ـئــة ت ـطــوع ـيــة ذات
م ـن ـف ـع ــة م ـج ـت ـم ـع ـي ــة،وك ــذل ــك
م ــواصـ ـل ــة دع ـم ـه ــا لـلـخــريـجـيــن
من الجامعات والكليات إلبراز
مشاريع تخرجهم للناس.
دعم المؤسسات الحكومية:

أمـ ـ ــا الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس م ـح ـم ــد عـبــد
ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح عـ ـم ــر قـ ــائـ ــد ف ــرس ــان
اإلمارات ،فقال إن المؤسسات
والدوائر الحكومية تقدم الدعم
ال ـكــامــل للمتطوعين وال ـفــرق
الـتـطــوعـيــة مــن نــاحـيــة الـمـكــان
ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ــه،وت ــوفـ ـي ــر ب ـعــض
األدوات الــازمــة واحتياجاتهم
و ـفـي مقدمتها األمــن والسالمة
بــالـتـنـسـيــق م ــع إدارة الـفــريــق
التطوعي لكي يؤدي المتطوع
واجـ ـب ــه ع ـ ـلـى أ كـ ـم ــل وجـ ــه من
خ ـ ــال تـ ــواجـ ــدهـ ــم عــ ـلـى أرض
الواقع ليكتسب خبرة بتعامله
مع اآلخرين ويطور من مهاراته
الشخصية والــوظـيـفـيــة .وتــابــع
إن هناك الكثير من الفعاليات
ال ــتـــي ت ـن ـظ ـم ـهــا ال ـم ــؤس ـس ــات
بالتعاون مع الفرق التطوعية
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـث ـ ـل ـ ـيـ ــن والـ ـ ــداع ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن
األســاس ـي ـيــن إلن ـج ــاح الفعالية
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،وب ـعــد االن ـت ـهــاء يـتــم تكريمهم
ع ـ ـلـى جـ ـه ــوده ــم وتـشـجـيـعـهــم
إلع ـط ــاء ال ـمــزيــد ل ـخــدمــة ال ـبــاد
والمجتمع.
عطاء بال مقابل :

مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ق ـ ــال ـ ــت ف ــاطــم ــة
ع ـ ـلـي ع ـبــد الـ ــوهـ ــاب ال ـنــاصــري
،مـ ـ ـن ـ ــذ صـ ـ ـغ ـ ــري وأن ـ ـ ـ ــا أسـ ـم ــع
وأرى دول ـت ـن ــا ت ـســاعــد الـ ــدول
ـب
وال ـش ـعــوب الـمـحـتــاجــة وتـحـ ّ
الـ ـخـ ـي ــر ،فـ ـمـ ـس ــاع ــدة اآلخـ ــريـ ــن
قـ ـيـ ـم ــة م ـ ــن ق ـ ـيـ ــم م ـج ـت ـم ـع ـنــا
العربي اإلسالمي ،والمواطنون
يـ ـتـ ـط ــوع ــون وي ـ ـبـ ــذلـ ــون ال ـخ ـيــر
لـلـغـيــر ب ـ ــدون م ـقــابــل .وب ـ ــدأت
خـ ـط ــوات الــتــط ــوع األو ـلـ ــى من
المدرسة ،والتحقت رسميا ً في
ع ــام 2012م وق ـمــت بالعديد
من المشاركات على المستوى
المجتمعي واإلنساني والثقافي
وال ــري ــاض ــي ،ول ـ ــدي م ـب ــدأ بــأنــه
عـطــاء بــا مقابل والـسـيــر على
نهج المغفور لــه الشيخ زا يــد
بن سلطان آل نهيان .وتابعت
فــاطـمــة أنـهــا ا كتسبت خـبــرات
ج ــدي ــدة ـفـي مـ ـج ــاالت مختلفة
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وت ـ ـجـ ــارب ف ــري ــدة ومــفــي ــدة في إطار سليم ويعود بالنفع على
حـيــاتـهــا العملية واالجـتـمــاعـيــة ال ـفــرد والمجتمع.كما تتحمل
والعائلية ،وال شك أن التطوع األسرة بالتآزر مع المؤسسات
ي ـن ـمــو ي ــومـ ـا ً ب ـعــد يـ ــوم و يـظـهــر االجتماعية مسؤولية التنشئة
ذلـ ـ ــك ـفــي ال ـ ــدع ـ ــم ال ـح ـك ــوم ــي االج ـت ـمــاع ـيــة الـسـلـيـمــة لــأبـنــاء
الجلي بتشجيعه بكافة أشكاله ـفـي مختلف مراحلهم العمرية
مـحـلـيـا ً ودولــيــا ً ورص ــد الـجــوائــز لـيـكــونــوا ع ـن ـصــرا ً أســاس ـي ـا ً من
والتحفيز المستمر للمتطوعين مكونات هذه التنشئة  .وقالت
وللهيئات والجمعيات الخيرية أصـ ـب ــح الـ ـتـ ـط ــوع ع ـ ـلـى صـعـيــد
،وكذلك نجده في انتشار الوعي دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات عـ ـلـى مستوى
ـال مــن الحرفية ـفـي إطــار من
ب ـيــن أفـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع واألسـ ــر عـ ٍ
وخــاصــة م ـشــاركــة األط ـف ــال في القوانين التي تدعمه وتنظمه
األعمال التطوعية.
وتـ ـضـ ـم ــن ت ـح ـق ـي ـقــه ل ــأه ــداف
الـمــرجــوة منه على الصعيدين
مستوى عال من الحرفية:
الـ ـف ــردي والـمـجـتـمـعــي ،لــذلــك
وتـ ـ ــرى ه ـم ـســة ي ــون ــس كــات ـبــة ن ـح ـتــاج ـفـي ال ـمــرح ـلــة ال ـقــادمــة
ومستشارة تربوية ،أن غرس تكاتفا ً أ كبر مــن جانب األســرة
ثقافة التطوع في نفوس األبناء كــي تكثف جـهــودهــا الستثمار
مـ ـن ــذ نـ ـع ــوم ــة أظ ـ ـفـ ــارهـ ــم مــن م ــا ت ـقــدمــه ال ــدول ــة م ــن فــرص
خــال ربطها بالقيم والمبادئ عظيمة لترسيخ هــذه الثقافة
الجميلة وأن تقوم على قاعدة لـ ــدى جـمـيــع ف ـئ ــات المجتمع
قــويــة مــن حــب الــوطــن،يـجـعــل ب ـ ــا اس ــت ــث ــنـــاء  .وم ـ ـ ــن وج ـه ــة
الـتـطــوع سـلــوكـا ً ثــابـتـا ً متغلغال ً ن ـظــري ال ـخــاصــة أرى أن ــه تقع
ـ ـفــي ح ــيـــات ــهـــم ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـج ــرد م ـســؤول ـيــة ك ـب ـيــرة ع ـ ـلـى عــاتــق
اس ـت ـع ــراض مـجـتـمـعــي للفت الــم ــؤث ــري ــن ــفـي ال ـم ـج ـت ـمــع مــن
األنظار .فالدول تضع القوانين مختلف مواقعهم ،فالتعامل
الـتــي تنظم التطوع ليكون في ـفـي بعض األحـيــان مــع التطوع
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بنظرة سطحية على أنه وسيلة
ل ـ ـل ـ ـظ ـ ـهـ ــور يـ ـنـ ـس ــف األه ـ ـ ـ ــداف
السامية التي وجد من أجلها .
من حلم وفكرة ..إلى واقع :

وت ـحــدثــت الن ــا ال ـق ـطــان رئيسة
مبادرة بصمات إيجابية،فقالت
:إن العطاء واإلنسانية مفاتيح
ألب ــواب تطلب منا أن نطرقها
لمن لهم إحـســاس يثبت فينا
طـــاقـــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة واإليـ ـج ــابـ ـي ــة
،ح ـيــث ب ــدأت بـتــرتـيــب أف ـكــاري
وكتابة أحــامــي لتمكينها على
أرض ال ــواق ــع وإع ـطــائ ـهــا ه ــواء
ال ـ ـ ـ ــروح .وم ـ ـ ــن هـ ـن ــا ان ـط ـل ـقــت
م ـ ـبـ ــادرة ب ـص ـمــات إ ي ـجــاب ـيــة في
دول ــة اإلمـ ــارات ـفـي عــام ،2015
وهـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــة اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
تطوعية تحمل للمرأة تمكينها
وإثـبــات ذاتـهــا ،وللطفولة فرحا ً
وسـ ـع ــادة ،ول ــأس ــرة اس ـت ـقــرارا ً
وس ـك ـي ـنــة،ف ـم ـل ـه ـمــات ال ـطــاقــة
اإليجابية هن أساسها الصامد
بــأف ـكــارهــن ودعــمــه ــن.وأ ك ــدت
النــا أن فعاليات هــذه المبادرة
متعددة ،منها نــدوات وزيــارات
وفنون وابتكار وتسليط الضوء

على الجوانب اإلبداعية بطريقة
مختلفة عــن الـمــألــوف .نجمع
فيها الـمــرأة واألطـفــال واألســرة
للمشاركة ـفـي الفعاليات بكل
س ـ ـعـ ــادة وفـ ـ ــرح مـ ــع ال ـج ـهــات
الـحـكــومـيــة والــم ــرا ك ــز إلي ـصــال
رسالة مجتمعية.
نشاط اجتماعي وحضاري:

ق ــال ــت رنـ ــا ال ــزعــب ــي أخ ـصــائ ـيــة
اجتماعية وأســريــة ومتطوعة
ـ ـفـي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــات
الـتـطــوعـيــة ،عـنــدمــا نـهــب وقتنا
وج ـ ـهـ ــدنـ ــا وأم ـ ــوالـ ـ ـن ـ ــا ل ـل ـت ـطــوع
نـ ـسـ ـع ــى ل ـ ــرض ـ ــا هللا وكـ ـس ــب
األج ـ ــر وال ـ ـثـ ــواب م ـنــه ،وخ ــدم ــة
الوطن والمجتمع بكافة أطيافه
،ق ـ ــال ال ـن ـبــي ص ـ ـلـى هللا عليه
وسلّم:من كــان في حاجة أخيه
كـ ــان هللا ـفـي حــاجـتــه.فــالـعـمــل
التطوعي هو نشاط اجتماعي
وح ـ ـضـ ــاري يـتـضـمــن م ـمــارســة
سـلــوك إ يـجــا ـبـي ،فـقــد أصبحت
المجموعات التطوعية عالمية
ـ ـفـي ظـ ــل الــتــكــن ــول ــوجــي ــا ال ـتــي
قــر بــت البعيد وجعلت العالم
أس ـ ــرة واح ـ ــدة .ف ـم ــا أج ـم ــل أن

تسعد مريضا ً أو يتيما ً أو فقيرا ً
،فالسعادة التي نراها في عيون
المسن الذي بات وحيدا ً في دور
المسنين وهو ينتظر ابتسامة
ومــداعـبــة مــن أح ـفــاده ويجدها
مـ ـ ــن ال ــم ــت ــطـــوع ــيـــن وكـ ــذلـ ــك
الـ ـيـ ـتـ ـي ــم وذوو االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
الخاصة(أصحاب الهمم) فنحن
نــرى تلك االبتسامات فتحيي
قـلــوبـنــا بــال ـس ـعــادة وال ـ ـسـ ــرور .
وأشـ ـ ـ ــارت أن ث ـق ــاف ــة ال ـت ـطــوع
بـ ــدأت بــاالن ـت ـشــار بـشـكــل كبير
،خ ـصــوص ـا ً مــع ال ـتــوجــه الـقــوي
للدولة والمؤثر في مسار العمل
التطوعي،ثم إن هـنــاك الكثير
م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات وال ــج ــهـــات
الحكومية تساعد ـفـي تكريس
ثـقــافــة الـتـطــوع لـلــوصــول ألكبر
ع ــدد مـمـكــن م ــن المحتاجين
وزيــادة أواصــر المحبة والمودة
م ــن خـ ــال ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدة
لآلخرين .
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مِ نصات للموهبة واالبتكار

«مــجــالــس الـــشـــبـــاب» س ــب ــاق في
الـــعـــطـــاء وصـــنـــاعـــة الــمــســتــقــبــل
تــؤمــن ال ـق ـيــادة الــرش ـيــدة ـفـي دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات الـعــر بـيــة ال ـم ـت ـحــدة ،ب ـق ــدرات ال ـش ـبــاب ودوره ـ ــم في
صناعة المستقبل وتطوير وطنهم ،لذلك عملت على تبني مجموعة متكاملة من السياسات
والممكِّنة لهم ،ومنها تم تشكيل مجالس الشباب في دولــة اإلمــارات
واالستراتيجيات الداعمة
َ
العربية المتحدة تحت مِ ظلة وزارة الشباب التي ترأسها معالي الوزيرة شما المزروعي ،لدعم
مسيرتها كرائدة في االبتكار الحكومي ،وقيادة الطريق نحو التحديات العالمية ،وتمكين الشباب
اإلماراتي ليصبح نموذجا ً في قيادة شباب العالم في المجاالت كافة ،وتتمحور هذه الرؤية حول توفير
التعليم ،والتفاعل معهم من خالل االستماع آلرائهم وأفكارهم  ،ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع.

تـ ــرى س ـه ـي ـلــة مـ ـب ــارك ال ــوا ـلـي
مــديــر تـنـفـيــذ شـبـكــة ال ـن ـقــل في
شركة دو وعضو مجلس رأس
الـخـيـمــة لـلـشـبــاب أن عضوية
مجالس الشباب وفرت المظلة
و البيئة اآلمنة للشباب لطرح
أفـكــارهــم والـعـمــل عليها  ،لرد
ال ـج ـم ـي ــل لـ ـل ــدول ــة ال ـم ـع ـط ــاءة
وح ـ ـكّـ ــام ـ ـهـ ــا ،إن ب ـ ـنـ ــاء م ــرا ك ــز
ال ـش ـبــاب ل ـلــوصــول إلــى ص ـ ّنــاع
الـقــرار كمثل الـنـمــاذج اليومية
ال ـتــي ن ــراه ــا واإلن ـ ـجـ ــازات الـتــي
سـ ّـطــرهــا الـشـبــاب بسواعدهم
لــم يـجـعــل للمستحيل مـكــانـا ً
في دولــة اإلمــارات التي تسعى
قياداتها لتحقيق المرا كز األولى
في مختلف المجاالت  ،وتقول
سهيلة مبارك عن تجربتها في
المجلس ”:بعد أن غرد الشيخ
محمد بــن راش ــد “ نــريــد شــابـا ً
عمره أقل من  25سنة أن يكون
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وزيـ ـ ــراً” بـ ــدأت ف ـكــرة أن نـكــون
جزءا ً من هذه المنظومه ،حتى
تــم اإلع ــان أن هـنــاك مجالس
محلية للشباب ليتم اختياري
لـتـمـثـيــل إمـ ـ ــارة راس الـخـيـمــة
ـفـي ال ــدورة األو ـلـى والثانية ،كما
تــأ ـتـي أهـمـيــة مـجــالــس الشباب
ـفـي االسـتـمــاع لـصــوت الشباب
اآلخـ ــريـ ــن ـ ـفـي اإلمـ ـ ـ ــارة وت ـن ـف ـيــذ
ال ـم ـبــادرات الـخــاصــة بالشباب
ودعــم المجالس التنفيذية في
اإلمــارات بما يختص بتحديات
الشباب ،ونجد التنافس الكبير
ً
أيضا في شتّى النواحي مثمنين
إيمان قيادتنا الرشيدة بشبابها
الذين يستثمرون في قدراتهم،
وال يحدّهم سقف لطموحاتهم
مجاالت
مسخرين طاقاتهم في
ٍ
عـدّة منافسين أنفسهم إن لم
منافسا”.
يجدوا
ً

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

دعم وتمكين
اخ ـ ـت ـ ـيـ ــرت الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــة آس ـي ــا
ال ـش ـح ــي ك ـع ـضــو ـ ـفـي مـجـلــس
ش ـ ـبـ ــاب رأس الـ ـخـ ـيـ ـم ــة ب ـعــد
مــواف ـقــة الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي
ل ـت ـبــدأ خـ ــوض تـجــر بـتـهــا بـغــايــة
الـفـخــر وال ـس ـعــادة مـعــر بــة عن
رأ ي ـه ــا ـفـي أن ش ـبــاب اإلم ـ ــارات
ي ـن ـت ـهــزون أي ف ــرص ــة لـخــدمــة
ب ـلــدهــم وهـ ــم ع ـ ـلـى اس ـت ـعــداد
ت ــام ل ـهــذا مـسـخــريــن مواهبهم
وط ــاق ــاتـ ـه ــم وم ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم ل ــرد
ال ـج ـم ـي ــل  ،واضـ ـعـ ـي ــن نـصــب
أعينهم أنهم البد أن يكونوا جزءا ً
من التغيير ،وتقول »:كان أهم
سبب النضمامي للمجلس هو
حــرصــي عـ ـلـى تـقــديــم األفـضــل
واألح ـســن لـبـلــدي ،إذ نتشرف
بكل حب أن نكون ضمن هذه
ال ـم ـن ـظــومــة ،وت ــأ ـتـي الـمـجــالــس

نـتـيـجــة ث ـقــة قــادت ـنــا وشـيــوخـنــا
أطـ ـ ـ ـ ـ ــال هللا ـفـ ــي أعـ ـ ـم ـ ــاره ـ ــم
بإمكانات شبابهم بفتح الباب
لهم إلطالق قدراتهم ،وعلينا ان
نبرهن على أننا على قدر الثقة
بمعنى أن تكون أفعالنا دليل
صحة إيمان قادتنا فينا».
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة لـ ـلـ ـم ــرأة اإلم ــاراتـ ـي ــة
وب ــاألخ ــص ف ـئــة ال ـش ــاب ــات ال ـلــوا ـتـي
أثبتن جدارتهن ومهارتهن في الدولة،
تعقب الشحي قائلة  ”:نجد المرأة
اإلماراتية في كل مجاالت الحياة من
موسيقى وأدب وهندسة وقانون
والكثير الكثير وحتى عدد الوزيرات
ـفـي الـ ــدولـ ــة ت ـخ ـطــى ع ـ ــدد ال ــرج ــال
وأيضا ً في المجلس الوطني لدرجة
أنها أصبحت تقود الطائرة الحربية،
كل هــذا بفضل دعــم الــدولــة حيث
ف ـت ـحــت ل ـهــن مـ ـج ــاالت ج ــدي ــدة في
ت ـخ ـص ـصــات ال ـجــام ـعــة إ ـلــى جــانــب
التشجيع من أصحاب القرار ،فنجد
قفزات كبيرة قامت بها الدولة في
فترة وجيزة .

استراتيجية الدولة
ج ــاء ان ـض ـمــام ال ـشــاب عبدهللا
الـ ـمـ ـسـ ـم ــاري م ـه ـن ــدس ف ـضــاء
وم ـي ـك ــان ـي ـك ــا ل ـم ـج ـل ــس إمـ ـ ــارة
الفجيرة رغبة في تحقيق أحالمه
ورغ ـبــاتــه وال ـت ــي تـتـنــاســب مع
أهداف وتطلعات الدولة ومركزا ً
على تقديم فرص لشباب إمارة
الفجيرة بــالــذات و يـقــول »:بعد
إعالن الدولة عن رؤية( 2021
 )-2030التي تركز على قطاع
الـتـعـلـيــم ش ـعــرت أن ــه الب ــد من
تقديم الـعــديــد مــن الـمـبــادرات
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ذلـ ـ ـ ــك مـ ـ ــن خـ ــال
االلتحاق بمجلس شبابي ألنقل
خ ـبــر ـتـي ودراس ـ ـتـ ــي وت ـجــر ب ـتــي
ألب ـ ـنـ ــاء إمـ ـ ـ ــارة الـ ـفـ ـجـ ـي ــرة حـتــى
يكونوا جزءا ً من استراتيجيات
إم ـ ــارة أبــوظ ـبــي ح ـيــث قضيت
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا  6س ـ ـ ـنـ ـ ــوات المـ ـس ــت
التغييرات والتطورات اإليجابية
،والحمدلله عملت مع زمالئي
على م ـبــادرات وأع ـمــال تهدف
ل ـف ـتــح آفـ ـ ــاق وع ـ ـقـ ــول ش ـبــاب
الفجيرة  ،والحظنا تغييرا ً وتطورا ً
عــن ال ـســابــق مــن نــاحـيــة اتـبــاع

اسـتــراتـيـجـيــة ال ــدول ــة ومـعــرفــة
ال ـب ــروت ــوك ــوالت والـتـخـصـصــات
ال ـتــي ي ـجــب ات ـبــاع ـهــا ،والحـظـنــا
زي ـ ــادة ال ــوع ــي لــدي ـهــم  ،وأذكـ ــر
عـ ـلـى سبيل الـمـثــال ال الحصر
مبادرتين حققتا نجاحا ً باهرا ً ،
األو ـلـى في مجال ريــادة األعمال
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار (أن ـ ـ ـ ــا ري ـ ـ ـ ــادي)
حيث كــانــت الـشـكــوى الدائمة
ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ف ـ ــرص عــم ــل ـفـي
إمـ ــارة الـفـجـيــرة مـمــا يضطرهم
لـ ـل ــذه ــاب إلـ ــى إمـ ـ ـ ــارات أخـ ــرى
وتكبد عناء الطريق  ،فتعاونّا
مع غرفة التجارة والصناعة في
الفجيرة و وفــرت للشباب 15
مكتبا ً مجهزا ً بكل مستلزمات
العمل ،والمبادرة الثانية كانت
ـفـي التعليم تـحــت شـعــار(أنــت
المستقبل)حيث قمنا بــزيــارة
طـ ــاب ال ـثــانــويــة ـفـي الـمـنــاطــق
الـ ـن ــائـ ـي ــة وأعـ ـطـ ـيـ ـن ــاه ــم ورش
عـ ـم ــل وج ـ ـل ـ ـسـ ــات ت ـب ـي ــن لـهــم
التخصصات التي يختارونها في
الجامعة وتصب في مصلحتهم
عند دخولهم سوق العمل».
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شخصية العدد

ابنة العاشرة ...هند بن كرم
طـــفـــلـــة مــــبــــدعــــة يــشــغــلــهــا
حـــــــب الـــــــــقـــــــــراءة والــــــرســــــم
هند سلمان علي بن كرم ،طفلة في العاشرة من العمر ،تربت وتأصلت
على حب القراءة والرسم بريشة فنان ،فأصبحت القراءة والفن جزءاً
من طفولتها العذبة ،فهي اليوم قارئة نهمة ولديها موهبة جميلة
في الرسم طورتها إبداعاً وأدخلت عليها التكنولوجيا بكل حرفية.
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تتحدث بن كرم ببراءة الطفولة
عــن شغفها بــالــرســم ،وت ـقــول:
« مـ ـن ــذ أن كـ ـن ــت ـ ـفـي ال ـصــف
الــخ ــام ــس ،وم ـن ــذ ال ـص ـغــر وأن ــا
أهـ ـ ـ ــوى ال ـ ــرس ـ ــم وم ـ ـنـ ــه رسـ ــم
ال ـش ـخ ـص ـيــات ،والحـ ــظ والـ ــداي
اهـتـمــامــي ب ـهــذه ال ـهــوا يــة التي
ع ـم ـلــت ع ـ ـلـى ت ـط ــوي ــره ــا فـيـمــا
بـ ـ ـع ـ ــد ،ح ـ ـيـ ــث أرسـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـيـ ــوم
بـطــريـقــة الــدي ـج ـي ـتــال ،وم ــؤخ ــرا ً
فـ ــزت ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـب ــرون ــزي ــة في
برنامج «ريــادة األعمال وعلوم
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا» ،الـ ــذي نظمته
جمعية توعية ورعاية األحداث
بــالـتـعــاون مــع جــامـعــة حـمــدان
ب ــن مـحـمــد الــذك ـيــة ع ــن عملي
الفني بالتقنية الثالثية األبعاد
ل ـل ـمــواقــع ال ـس ـيــاح ـيــة ـفـي د ـبـي،
ومـ ـنـ ـه ــا ت ـج ـس ـيــد ب ـ ــرج خـلـيـفــة
وبرواز دبي».
وعــن مــدى اهتمامها وشغفها
بــالـقــراءة ،تعلق قائلة « :أحب
قـ ـ ـ ـ ــراءة ال ـ ـق ـ ـصـ ــص الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة
والـ ـعـ ـل ــوم ،وم ـن ـهــا ش ــارك ــت في
مسابقة تحدي القراءة لعامين
متتاليين ،وكــانــت تجربة جــدا ً
قيمة ومفيدة ،شجعتني على
استكمال هذه الهواية والعمل
على قراءة المزيد من الكتب».
تشير بن كرم أن والديها قدما
ل ـه ــا الـ ــدعـ ــم وال ـت ـش ـج ـيــع عـ ـلـى
الـمـشــاركــة ـفـي مسابقة تحدي
الـقــراءة ،حيث كانا يقدمان لها
ال ـك ـتــب ،وي ـشــاركــان ـهــا الـ ـق ــراءة،
ويـفـســران لها المعاني والقيم
عــن كــل ك ـتــاب ت ـق ــرؤه .وتـقــول

إن جدها الــدكـتــور محمد مــراد
عبد هللا ،الذي يشغل منصب
أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـ ـعـ ــام لـجـمـعـيــة
تـ ــوع ـ ـيـ ــة ورع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ــداث،
هوالداعم والمشجع األكبر لها
في المشاركة بتحدي القراءة.
وت ـ ـم ـ ـيـ ــزت ب ـ ــن كـ ـ ــرم ب ـت ـفــوق ـهــا
الدراسي ،وشاركت في أ كثر من
مسابقة مدرسية ،توضح قائلة:
« شـ ــاركـ ــت ـ ـفـي م ـســاب ـقــة حــل
الـمـســائــل الــريــاض ـيــة ووصـلــت
لـلـمـسـتــوى ال ـث ــا ـنـي ،وســأعـمــل
ع ـ ـلـى ت ـطــو يــر نـفـســي م ــن أجــل
اجتياز جميع المستويات ،فأنا
أع ـت ـبــر الـ ــدراسـ ــة وال ـع ـل ــم هما

ســاح اإلن ـســان ،وهما السبيل
في تطور دولتنا الحبيبة».
وعــن التخصص ال ــذي تطمح
في االلتحاق به مستقبال ً ،تعلق
ق ــائـ ـل ــة « :ال يـ ــوجـ ــد تـخـصــص
معين أخطط له ،ففي كل يوم
أ كـتـشــف مــوهـبــة ج ــدي ــدة ،و ـفـي
كل يوم ثمة تكنولوجيا وتوجه
حـ ـك ــوم ــي جـ ـ ــديـ ـ ــدان ،س ــأت ــرك
اخ ـت ـيــار تـخـصـصــي األكــادي ـمــي
لـلـمـسـتـقـبــل الـ ـق ــري ــب ،فــر بـمــا
أ كتشف شيئا ً جــديــداً ،يضيف
بصمة جديدة لمستقبل دولة
اإلمارات».
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كيف تزرع الثقة في
نفس الطفل؟
بقلم :المحامية األستاذة /شيخه أحمد
غرس الثقة في نفس الطفل ،إحــدى المهام األساسية لألبوين ،التي يحتاجها طفلهما بشدة منذ
سنوات حياته األولــى ،وهــو ما يمكن القيام به بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الطرق على مدار
سنوات نمو الطفل وتطوره ،ألن ثقة الطفل بنفسه هي وليدة أحــداث ومواقف وردود فعل تجاه
أساسا
تصرفاته ،تتبلور داخله تدريج ًيا ،وتؤثر فيه منذ طفولته ،حتى يكتسب هذه الصفة ،وتصبح
ً
مهما في بناء شخصيته القوية الـقــادرة على اتخاذ ال ـقــرارات ،وتحمل المسؤولية،
لحياته وعــامـ ًـا
ً
ومواجهة المشكالت فيما بعد .وغرس الثقة في نفس الطفل تبدأ بالخطوات التالية:

أوال ً :غ ــرس ال ـث ـقــة وتـقــديــر
الذات

تصيب الطفل عندما تقارنه
بــاألط ـفــال اآلخ ــري ــن ،وحـتــى
ال يشعر بــالــدون ـيــة .فعليك
تشجيعه على تحسين أدائه
الـ ـح ــا ـلـي ،وقـ ــارنـ ــه بــال ـســابــق،
حتى يشعر بالتقدم واإلنجاز،
وح ــد ّد نـقــاط قــوتــه وامــدحــه،
وركز على الجوانب اإليجابية
في شخصيته ،فإذا أخفق في
ـن على تفوقه
شــيء مــاَ ،فــأ ْثـ ِ
في شيء آخر ،ليشعر بالثقة
والقبول.

راع الفروق الفردية بين
ٍ
األطفال ،وال تتجاهل أن لكل
ط ـفــل شـخـصـيـتــه وق ــدرات ــه،
لـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادي األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي

 أ كـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراتاالسـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــان وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر
والـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع ،مـ ـث ــل «أن ـ ــت
تستطيع فعل ذلك» ،حتى

هو أعظم ما يمكن تقديمه
ل ـل ـط ـفــل ،ف ــاألطـ ـف ــال الــذيــن
ل ـ ــديـ ـ ـه ـ ــم ثـ ـ ـق ـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـفـ ــس،
ي ـش ـعــرون بــالـحــب والـقـبــول
والسعادة ،وتزيد إنتاجيتهم
و يـ ـتـ ـط ــورون بـ ـص ــورة أس ــرع
مــم ــن ال يـ ـشـ ـع ــرون بـنـفــس
مقدار الثقة بالنفس ،ولكي
تزرع في الطفل هذه الصفة
اتبع ما يلي:

32

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

تـ ـع ــزز مـ ــن ش ـ ـعـ ــوره بـقـيـمــة
نـفـســه ،واس ـت ـمــر ـفـي مدحه
على تفوقه ـفـي أي م ــادة ،أو
أي ت ـصــرف ص ـح ـيــح ،ولـكــن
ب ـ ـ ـحـ ـ ــدود ح ـ ـتـ ــى ال يـ ـص ــاب
بالغرور.
 أن ـ ـصـ ــت لـ ـح ــديـ ـث ــه بـكــلحـ ــواسـ ــك ،وال ت ـقــاط ـعــه أو
نُـ ْنـ ِه جملته قبل أن يكملها
بنفسه ،وأفسح له المجال
كي يعبر عن نفسه ويتكلم
و يـ ــوضـ ــح مـ ــا يـ ـ ــدور بـعـقـلــه،
وناقش أفكاره معه ،لتثبت
الـمـفــاهـيــم الـصـحـيـحــة لــديــه
وتصحح المفاهيم الخاطئة،
واب ـت ـعــد ع ــن ال ـن ـهــي واألمـ ــر

ـم ــا وع ـب ــارة (بـ ــدون ن ـقــاش)،
دائ ـ ً
ورد على جميع أسئلته ،ليثق
ـفـي نـفـســه و ي ـش ـعــر بــاهـتـمــامــك
به .ال تكثر من نقده وتستخدم
األلـ ـ ـق ـ ــاب ال ـ ـهـ ــادمـ ــة ،أو تـنـعـتــه
ب ـش ـتــائــم تــس ــيء إ ـلــى نفسيته
وتـ ـسـ ـه ــم ـفــي تـ ـش ــو ي ــه ص ــورت ــه
أمـ ـ ــام ن ـف ـس ــه ،ح ـت ــى ال ي ـصــدق
هــذا ال ـكــام ،و يـبــدأ بترجمة هذا
االع ـت ـقــاد ال ـخــاطــئ إلــى سـلــوك
ف ـع ـ ـلـي ،لـيـنـسـجــم م ــع ال ـص ــورة
السلبية التي رسمها عن نفسه،
فـيـصـبــح شـخـصـيــة مـ ـه ــزوزة ،ال
تثق في نفسها وال في من حولها.
 ال تـســرف ـفـي الـعـقــاب والـلــوموالوعظ ،إذا انحرف عن الكمال
أو واجه مشكلة معينة ،حتى ال
ـمــا ،وغير
يشعر بأنه مذنب دائـ ً
جدير باالحترام.
 ال تقمع شعوره باالستقالليةـمــا
م ـنــذ ص ـغ ــره ،وال تـمـنـعــه دائـ ً
من التصرف بمفرده ،حتى في
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األساسيات البسيطة ،خو ًفا
م ـ ــن أن يـ ـتـ ـص ــرف بـ ـص ــورة
خاطئة ،حتى يتعلم االعتماد
عـ ـلـى نفسه وال يـعـتــاد على
دائما.
االتكالية
ً
 اصـقــل مــواهـبــه وشجعه،ووف ــر لــه ال ـظــروف المالئمة
واألدوات التي تساعده على
إظهار ميوله ،كأدوات الرسم
إذا كان يحب الرسم والكتب
إذا كان يحب القراءة.
 ارفع من روحه المعنوية،عن طريق تزويده بمهارات
وخبرات هادفة ،مثل إشرا كه
ـفـي عمل خـيــري أو تطوعي
على قدر طاقته ،أو تعليمه
رياضة معينة حتى يتمكن
مــن الـتـعــامــل مــع اآلخــريــن،
م ــا ي ـعــزز ثـقـتــه بـنـفـســه- - .
علمه أن يتحمل مسؤولية
تـصــرفــاتــه ،وامـنـحــه الفرصة
للتعبير عن ذاتــه من خالل
ال ـت ـج ــر ب ــة والـ ـمـ ـح ــاول ــة بـعــد
الخطأ ،حتى يتعلم تصحيح
السلوك غير المرغوب فيه
إلى السلوك المرغوب.
 ام ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــه واج ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاتوم ـســؤول ـيــات ،وكــافـئــه عند
أدائــه ،لتدعيم ثقته بنفسه،
وحـتــى يشعر بــأنــه شخص
مؤثر ،وعلّمه كيف يستثمر
ماله ،ويدافع عن نفسه ،بما
يتناسب مع عمره ومقدرته.
 س ـ ـ ــاع ـ ـ ــده عـ ـ ـ ـل ــى ك ـس ــبال ـصــداقــات ،وامـنـحــه فرصة
تكوين عالقات مع من هم
ـفـي مـثــل ع ـمــره ،وتشجيعه
عـ ـلـى الـلـعــب الـجـمــاعــي مع
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أط ـفــال آخ ــري ــن ،وال تتدخل
بينهم إال عند الضرورة ،حتى
ي ـ ـكـ ــون صـ ــاحـ ــب ش ـخ ـص ـيــة
مستقلة.
 شجعه على إب ــداء ال ــرأي،وخذ رأيه في أمر من األمور
مــن حين آلخ ــر ،ودع ــه يعبر
ع ــن م ـشــاعــره بـ ــدون خــوف
أو ت ــردد ،علمه كيف يتكلم
و ي ـ ـشـ ــرح مـ ــا ي ــري ــد ل ـل ـنــاس،
وعلمه كيف يخطط لنفسه
و يـ ـ ـض ـ ــع هـ ـ ــد ًفـ ـ ــا ،و يـ ـ ـح ـ ــاول
تحقيقه مــن خــال خطوات
مـ ـتـ ـت ــابـ ـع ــة ،فــيــشــع ــر ب ـث ـقــة
ـ ـفـي نــفــس ــه وب ـ ـقـ ــدرتـ ــه عـ ـلـى
الـتـصــرف ،ومسؤوليته عن
تحقيق النجاح.
 امــنــح ــه ف ــرص ــة االخــتــي ــاروتحديد مــا يــريــده ،وال تختْ ر
دائما المالبس واأللعاب
له
ً
والكتب التي تعجبك أنت
دون أن ت ـســألــه ع ــن رأ يـ ــه،
واحـ ـ ـت ـ ــرم خــص ــوصــي ــات ــه وال
تـ ــأخـ ــذ شـ ـيـ ـ ًئ ــا مـ ــن أش ـي ــائ ــه
دون استئذانه ،لتزيد ثقته
بنفسه.
 امنحه فرصة اختيار الهداياال ـتــي سـيـقــدمـهــا لــآخــريــن،
وقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــه لـ ـ ـلـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــوف ـفـي
المناسبات االجتماعية وال
تتصرف وكأنه غير موجود،
ليكتسب الثقة.
 ال تبالغ ـفـي خــوفــك عليه،وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز حـ ـ ــدود ال ـح ـمــايــة
الــمــعــق ــول ــة ،مـ ــا ي ـخ ـي ـفــه ـفـي
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع اآلخ ـ ــري ـ ــن،
وخ ــوض أي تـجــر بــة جــديــدة
غير معتاد عليها ،فيضعف
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ذلــك من شخصيته ويقلل
من ثقته في نفسه.
ـم ـ ــا ع ـ ــن ح ـب ــك،
 عـ ـب ــر دائ ـ ـ ًوأحسن معاملته ،وال تقلل
من قدره أو تسخر منه أمام
اآلخرين ،حتى يشعر باألمان
والثقة فيمن حوله.
 تـ ـ ـص ـ ــرف بـ ـثـ ـق ــة أم ـ ــام ـ ــه،فـثـقـتــك بـنـفـســك وصــدقــك
ـفـي ت ـعــام ـلــك م ــع اآلخ ــري ــن،
ستعزز هذا المفهوم عنده.
ْس أنه طفل ،فاجعله
 ال تن َيعيش طفولته ،ألن اللعب
يساعد على نموه النفسي
بشكل سليم.
ثانيا :إعادة الثقة بالنفس
م ــن الـمـمـكــن أن تـهـتــز ثقة
الــطــف ــل ـ ـفـي ن ـف ـســه بـسـبــب
أي مواقف سلبية يتعرض
لها ،وهنا يتساءل الــوالــدان
عن طرق إعــادة ثقة الطفل
ـفـي ن ـف ـســه ،وهـ ــو م ــا يمكن
بالفعل تحقيقه مــن خالل
اتباع ما يلي:
 ال ت ـف ـع ــل كـ ــل شـ ـ ــيء لــهحتى إذا فقد ثقته بنفسه،
تتحلى بالصبر
فعليك أن
ِّ
ألقصى درجــة عند التعامل
مـعــه ،واتــركــه يـقــوم بالمهام
ال ـخــاصــة ب ــه ب ـم ـفــرده ،حتى
ولـ ـ ــو كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ـفــي وق ــت
أطــول ،فالتحديات الجديدة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،هـ ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي
ستشعره بــالـكـفــاءة والثقة
مرة أخرى.

ً
أعمال مناسبة
 اطلب منهلـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــره  ،أع ـ ـ ـطـ ـ ــه ب ـع ــض
الواجبات المنزلية المناسبة
لــعــم ــره ،ك ـتــرت ـيــب ال ـطــاولــة
وف ـصــل ال ـمــابــس النظيفة
عن المتسخة وغيرها ،فهذا
س ـيــزيــد شـ ـع ــوره بــال ـك ـفــاءة
و يـ ـ ـع ـ ــزز مـ ـ ـه ـ ــارات ـ ــه ـفــي حــل
المشكالت .تحدث معه عن
مفهوم المثالية أخبره أنه ال
يــوجــد شـخــص م ـثــا ـلـي ،وأن
ال أحــد يتوقع منه أن يكون
مثال ًيا ،وأع ِد النظر في طريقة
تعاملك مع أخطائه.
ِ

ـط ل ــه خ ـ ـيـ ــارات :ف ـهــذا
أعـ ـ ـ ِ
 ًْ
مثل:
اسأله
بالقيادة،
يشعره
ْ
هل ترغب في تناول البيض
أم ال ـ ـج ـ ـبـ ــن؟ وسـ ـيـ ـس ــاع ــده
هذا على تعلم مهارة اتخاذ
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات م ـ ـنـ ــذ الـ ـصـ ـغ ــر،
ويحضره التخاذ قرارات أ كثر
صعوبة مع تقدمه في العمر.
ال ت ـمــدحــه أ ك ـث ــر م ــن الـ ــازم
 ،فـ ــال ـ ـمـ ــدح غـ ـي ــر ال ـ ـصـ ــادق
والـ ـمـ ـج ــام ــات ت ــؤ ـتـي نـتــائــج
عكسية.
ال تقلل مــن مـشــاعــره ،ضع

ن ـ ـف ـ ـسـ ــك م ـ ـ ـكـ ـ ــان طـ ـفـ ـل ــك،
وفكرك بعقله ،حتى عندما
استرح وابتعد عنه
يغضبك
ْ
ـامــا ثم
حـتــى ال ت ـقــول لــه كـ ً
دائما أنك
تندم عليه ،وتذكر
ً
تكره تصرفات طفلك وليس
طفلك ،ووضح له ذلك.
اج ـ ـلـ ــس مـ ـع ــه بــمــف ــردكــم ــا:
ـعـ ــا عـ ـلــى األق ـ ــل
اجـ ـلـ ـس ــا مـ ـ ً
مـ ـ ــرة ـ ـفـي األسـ ـ ـب ـ ــوع بـشـكــل
منتظم ،فهذه فرصة عظيمة
لـلـحــديــث ع ــن ك ــل م ــا ي ــدور
دائما،
في باله ،ليشاركك به
ً
لتوجيهه إلى األفضل.
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وقفة تأمل

التسامح المعدن النفيس

في بواطـــن البشـــر
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

twitter :@ismailalhammadi

كل ما يولد مع اإلنسان من مشاعر إنسانية هي إيجابية بالفطرة ،لكن البيئة التي ينشأ فيها هي من ينمي
هذه المشاعر ويقويها لتترعرع كشجرة وتلقي بظاللها على المجتمع ،أو تغيرها إلى ضد لتتحول إلى مشاعر
سلبية فتتحول إلى سرطان خبيث ينهش جسد المجتمع وقيمه ويدفع ثمنه سلسلة من األجيال القادمة .
نـحــن نـعـيــش ـفـي عــالــم م ـت ـصــارع ت ـســوده ال ـكــراه ـيــة العنصرية
والعرقية التي أخلت بنظام العيش فيه وتحول إلى بؤرة صراعات
وبراكين خامدة على وشك اإلنفجار في أية لحظة ،يحاول صانعو
الـقــرار فيه إخـمــاد هــذه الـصــراعــات بطرق يقولون عنها حديثة
ومتطورة لكنهم ال يعرفون أن أكثر طريقة ناجحة وأكثرها تطورا ً
هــي التربية والتنشئة اإلجتماعية بطريقة صحيحة وسليمة
للطفل تنمي فيه القيم األخالقية التي ولد بها ،أسسها التسامح
والعطاء ونبذ الكراهية بكل أنواعها .

قوة داخلية

التسامح ليس مـبــدأ ً مكتسبا ً عند البشر كما تــروج لــه بعض
الــدراســات واألراء إنما هو قوة داخلية دفينة في نفوسهم تولد
معهم وع ـ ـلـى اآلبـ ــاء إخــراج ـهــا إ ـلـى الـعـلــن وتنميتها أو طمسها
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وإخـ ـف ــاؤه ــا إ ـلــى األبـ ـ ــد ،إن سـلــوك
ال ـط ـف ــل مـ ــن سـ ـل ــوك األب واألم
واألس ـ ـ ـ ــرة الـ ـت ــي ي ـن ـش ــأ فـ ـيـ ـه ــا ،أن
جد التسامح وينبذ
تنشىء طفال ً يم َ
الكراهية ليس بالكالم والمواعظ
فقط بل بالفعل كذلك ،في وقائع
كثيرة بعض اآلباء إذا أخطأ الطفل
ال يسامحه ،أو إذا أخطأ أحد أقرانه
من الجيران ال يدعمه لمسامحته
ويشجعه على ال ــرد بالمثل ،وكم
من أمثلة على ذلك في مجتمعاتنا
العربية نابعة عن التفكير المحدود
لــأم أو األب وباعتقادهما أن الرد
بــالـمـثــل ،يجعل مــن الـطـفــل بطال ً
قويا ً ال يفرط في حقه مستقبالً.
إن ال ـت ـســامــح ال ي ـع ـنــي ال ـت ـخــاذل
واالنحناء وهذا أمر مرفوض ،بينما
في الحقيقة هما يدمران أكبر قوة
داخ ـل ـي ــة ل ــدي ــه وهـ ــي “ال ـت ـســامــح”
التي ستمكنه مــن الحياة بشكل
طبيعي واجتياز أصعب مراحلها و
التعايش معها .

التسامح مع النفس
عزيزي األب ،إذا أردت أن تعزز نمو
بذرة التسامح داخل طفلك ،عليك
أوال ً أن تعلمه كيف يتسامح مع
ذاته ويقدرها كونه عنصرا ً مستقبليا ً

فـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاال ً ـ ـفـي
م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــه،
كما عليك أن
تسامحه على
أخ ـط ــائ ــه وإن
كــانــت أخ ـطــا ًء
تـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــب
عقابا ً فعليك
مـ ـ ـع ـ ــاقـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــه
بطريقة ذكية
وودي ــة ال تؤثر
عـ ـلـى عالقتك
به وبأسرته ،وعليك أيضا ً أن تع َوده
على التسامح وت ـجــاوز الخالفات
مــع إخــوتــه وأق ــران ــه وأصــدقــائــه في
الـ ـح ــي والـ ـم ــدرس ــة وبـ ـ ــدء صـفـحــة
جديدة معهم .ع َلمه أن االستمرار
ـفـي ال ـع ــاق ــات اإلج ـت ـمــاع ـيــة بـكــافــة
أنــواعـهــا مبني ٌّ على نقطة اسمها
“ ال ـت ـســامــح” وأن ال ـح ـقــد وال ـغــل
ال يـجـلـبــان إال ال ــدم ــار لـنـفـســه أوال ً
ولغيره ثانية ،نحن خلقنا كائنات
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ي ـم ـك ـن ـهــا ال ـع ـيــش
بمعزل عن المجتمع بدون روابط
اجتماعية ،هذه الفطرة التي خلقنا
ع ـل ـي ـهــا ول ـك ـن ـنــا خ ـل ـق ـنــا نــاق ـص ـيــن،
ي ـغ ـض ــب أحـ ــدنـ ــا اآلخ ـ ـ ــر وي ـس ـت ـفــز
ب ـع ـض ـنــا اآلخـ ـ ــر ويـ ـن ــاف ــس بـعـضـنــا
البعض  ...وغـيــرهــا مــن المشاعر
التي مــن شأنها أن تحدث شرخا ً
ـفـي عــاقــات ـنــا اإلج ـت ـمــاع ـيــة وإن لم
ن ـتــدارك ـهــا ق ــد تـكـســر ل ــأب ــد .ولـكــي
تستمر حياتنا االجـتـمــاعـيــة يجب
أن يكون “ التسامح “ هو المعدن
النفيس الــذي يجبر كسر عالقتنا
والــركـيــزة الـتــي نتبناها ونعتمدها
ـفـي حـيــاتـنــا لـنـتـعــايــش م ــع بعضنا
البعض ولنستمر في الحياة كأفراد
مسالمين ومتعاونين فيما بينهم

ل ـب ـنــاء مـجـتـمــع آمـ ــن وم ـس ـت ـقــر ،ال
ي ـخــاف ف ـيــه اإلنـ ـس ــان ع ـ ـلـى حـيــاتــه
مهما كانت ملّته أو طائفته .

دولة التسامح
الحمد لله نحن في دولتنا تداركنا
هــذا األم ــر وسبقنا تفكير العالم
بخطوات ،كوننا دولــة تضم فوق
أرض ـه ــا م ــا ي ـق ــارب  200جنسية
مـنـحــدرة مــن مختلف الثقافات
وال ـخ ـل ـف ـيــات ال ـل ـغــويــة وال ـعــرق ـيــة
والــديـنـيــة  ،تعايشت فيما بينها
بسالم رغــم كــل هــذه االختالفات
وشـكـلــت فيسفساء ثـقــافـيــة لن

تجدها في أي دولة في هذا العالم
 ،أدرك ـنــا أن مجتمعا ً آمـنـا ً يعني

مجتمعا ً متسامحاً ،وأن مجتمعا ً
متضامنا ً رغم اختالفاته العرقية
يعني مجتمعا ً متسامحاً ،لذلك

دع ـم ـنــا ب ـ ــذرة ال ـت ـســامــح وزرع ـه ــا
ـ ـفـي م ـج ـت ـم ـع ـنــا وعـ ــززنـ ــاهـ ــا ب ـعــام
للتسامح .
إذا أدركــت الشعوب والــدول التي

تـ ـع ــا ـنـي هـ ــاجـ ــس اإلس ــام ــوف ــوبـ ـي ــا
والتطرف الديني أن التسامح هو
ال ـحــل وخـلـقــت بــرنــام ـج ـا ً تعليميا ً

اسمه برنامج التسامح في مختلف
األطوار التعليمية للطفل ومختلف
الدورات التكوينية ألفراد المجتمع
بمختلف شرائحهم  ،حتما ً سيكون

كوكب األرض أكثر سعادة وأمناً.
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من األرشيف

ُأمنيات تربوية..
ومراجعات دراسية
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

كتبت هذا المقال في وقت سابق كان بالتزامن مع انقضاء العام الدراسي الماضي ،حيث اإلجازة
السنوية التي بدأت لجل العاملين في وزارة التربية والتعليم ،والتي وضحت فيها الحاجه 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 إلجراء 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 :الـقـيــادة الـتــر بــو يــة العليا.
ن ـحــن نـ ــدرك أن مـنـصــب وزي ــر
التربية والتعليم هــو منصب
س ـ ـيـ ــاسـ ــي ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة األو ـلـ ـ ــى،
ومــن أهــم عناصر نجاح الوزير
ـفــي ت ـح ـق ـي ــق اســت ــراتــيــجــي ــات
وزارت ـ ـ ــه ،ح ـســن اخ ـت ـيــار فــريــق
ال ـع ـمــل ال ـم ـنــاط ب ــه التخطيط
الدقيق والتنفيذ الجيد لتلك
االسـتــراتـيـجـيــات .لــذلــك أقترح
عـ ـلـى وزيـــر الـتــر بـيــة أن يشكل
ف ــري ـق ـا ً م ـت ـخ ـص ـص ـا ً م ــن خ ــارج
ال ـ ــوزارة ،كــي يسهم ـفـي تقييم
فريق اإلدارة العليا في الــوزارة،
ولالطمئنان إ ـلـى أنــه تــم وضع
الشخص المناسب في موقعه
من اإلع ــراب .فالتربية لم تعد
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ف ـن ـا ً
يكتسب بــالـمـمــارســة ،بل
َ
ع ـلــم يـتـخـصــص ف ـيــه الــن ــاس؛
فـ ـ ـم ـ ــن كـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــه ـفـي
ال ـم ـنــاهــج ل ــن يــك ــون م ـنــاس ـب ـا ً
لــرســم االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ،ومــن
كـ ـ ـ ــان تـ ـخـ ـصـ ـص ــه ـ ـف ــي اإلدارة
التعليمية لــن ينجح ـفـي رسم
س ـيــاســة ال ـت ـقــو يــم الـ ـت ــر ب ــوي..
إل ــخ .ولـلــه الـحـمــد والـمـنــة فــإن
ق ـيــادت ـنــا ال ــرش ـي ــدة ُو ِّفـ ـق ــت في
ت ـخ ـط ـيــط بـ ــرامـ ــج ال ـ ــدراس ـ ــات
الـعـلـيــا لـلـمــواطـنـيــن ،بـحـيــث ال
يكاد يذكر تخصص تربوي إال
وق ــد تـخــرج مـنــه مــواطــن يعتز
بـتـخـصـصــه .وعـلـيــه أتـمـنــى أن
تتم هذه المراجعة وفق قاعدة
التخصص التربوي المتعمق

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

لفريق اإلدارة العليا ـفـي وزارة
التربية.
ث ــانــيــاً :م ــن أ ك ـث ــر األمـ ـ ــور إثـ ــارة
ل ـل ـن ـقــاشــات ــفـي الـ ــدولـ ــة خ ــال
الـ ـسـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،م ــوض ــوع
المناهج التعليمية .لقد سافر
فريق اإلدارة العليا في الوزارة في
جــوالت علمية إ ـلـى العديد من
ال ــدول ،مثل فنلندا وبريطانيا
وكــوريــا ،وعند مقارنة مناهجنا
بمناهج هذه الــدول ،اتضح أن
موادنا التعليمية تتسم بالعمق
ال ـم ـعــر ـفـي وال ـك ـثــافــة ال ـعــدديــة.
ومـعـلــوم ـفـي عـلــم الـمـنــاهــج أن
الـتـعـلـيــم الــع ــام يـمـثــل مــرحـلــة
الـتـكــو يــن األســاســي للمتعلم،
ل ـ ـهـ ــذا يــنــبــغ ــي الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل مــن

العمق المعرفي مع زيــادة الجوانب التي تبني
الشخصية اإلنـســانـيــة ل ــدى ال ـطــالــب .ال أطــالــب
هنا بالسطحية المعرفية ،لكن لدي إيمان بأن
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 المناهج التعليمية
هي األدوات العملية لتحقيق تطلعات المجتمع
من منظومته التعليمية ،فإن المعلم هو القائد
العملي في فصله.
ثالثاً :المعلم .لن يستطيع المعلم المتعثر ماديا ً
والـمـكــدود عملياً ،تحقيق ذلــك األم ــر ،ألن بيئة
العمل لــم تخضع للمراجعة المطلوبة .لذلك
فثمة حاجة لمراجعة نصاب الحصص ،وأجندة
العام الدراسي .من أســرار تميز اإلدارة في دولة
اإلم ـ ــارات اهتمامها بــإسـعــاد الموظفين ألنهم
ال ـســر الـعـمـ ـلـي ـفـي س ـعــادة الـمــراجـعـيــن .أتمنى
أن نتأكد من مدى سعادة المعلمين ،وعندها
سنحقق كافة طموحاتنا التربوية.
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وجهات نظر

“الكالم” قارورة
العاطفة ووعاء الفكر
بقلم :اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

تفاعل اإلنسان وتواصله مع بني جنسه من البشر ومع الكائنات الحية من حولة بكثير من الطرق،
ومنذ بدايات الخليقة على األرض تطورت وسائل التخاطب  ،فمن اإليماءات الصوتية إلى اإلشارات
بيده وبرأسه وبعينيه أحياناً ،ثم الستعمال أدوات تصدر أصواتا ً ليستعيض بها عن التعبير ،إلى
أن تطورت كل هذه األساليب باستعمال الشعوب ألبجدياتها ،إن كانت مسموعة فقط في البداية
ووصلت بعدها إلى اللغة المكتوبة ،وما زالت إلى اآلن لغات ال تكتب ولكنها تلحظ وهي لغة العيون،
وأيضا ً لغة التعبير أو تقاسيم الوجه ،وهذه أوضح من أن يكذب اإلنسان بها فهي تقرأ صاحبها قراءة
واضحة ال يستطيع اإلنسان الهروب منها ،ولكنها تعتمد على الشخص الذي يقرؤها  ،فهي أيضا ً
حساسة ودقيقة وتكون واضحة في األشخاص المتالزمين القريبين من بعضهم البعض  ،يعرفون
دقائق األمور ويحسون بها .ولكن هل هي كافية للموقف والتعبير؟
ال أع ـت ـقــد ذلـ ــك ألن الـ ـك ــام هو
اللغة التعبيرية األساسية التي
يتخاطب بها الناس  ،ويتحاورون
ب ـجــوانــب ع ــدي ــدة وف ـهــم م ــن له
مهارة اختيار الجمل واأللـفــاظ ،
وآخرون أحيانا ً لهم عبثية التعبير
بـ ــال ـ ـم ـ ـفـ ــردات ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون
الــوصــول إ ـلـى الـنـقــاط واأله ــداف
المقصودة مما يجعلهم خائبي
ال ـ ـحـ ــظ ـفــي بـ ـع ــض ال ـ ـمـ ــواقـ ــف.
فالكالم هو مرآة صاحبه ،يكشف
ع ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــة هـ ـ ــذا اإلن ـ ـسـ ــان
ـفـي م ـج ــال ال ـث ـقــافــة وال ـم ـعــرفــة،
ويسب ُر مكنوناته ويجعل باطنه
ْ
مـ ــرآة عــاك ـســة ظ ــاه ــره ال تخفي
الحقيقة أو ال ـتــزيــف ألن ــه وعــاء
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الـ ـمـ ـع ــرف ــة ال ـ ـتـ ــي ال ي ـم ـك ــن أن
عمن حوله من
يخفيها اإلنسان
ّ
الـبـشــر ،فمهما تجمل اإلنـســان
ع ــن حـقـيـقـتــه ،البـــد أن يكشف
الكالم صاحبه ويعريه أحيانا ً من
زي ـفــه حـتــى لــو اح ـتــال بــاأللـفــاظ
المنمقة على غيره ،فالكالم هو
قارورة العاطفة ،فمنه يعبر عن
ال ـت ــواص ــل وال ـم ـح ـبــة ول ـكــن هنا
ت ـت ـفــاعــل ل ـغــة ال ـع ـي ــون ول ـغــات
أخرى كثيرة في اإلنسان لتجعل
إل ـفــة وت ـق ــار ب ـا ً ولـتـعـطـيــه األم ــل
والــف ــرح ــة م ــع ال ـش ــري ــك أو مع
من يحبهم حيث يكونون أقرب
الناس إليه ،هو قصيدة جميلة
تتناثر الكلمات فيها شفاهة أو
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على ال ــورق لتنتج أبياتا ً تطرب
اآلذان و تطرب القلوب ،فالحب
أحيانا يأتي من قصيدة وما أبرع
بعض الناس في اختيار الكلمات
لتعبر عن أنفسهم ومشاعرهم
ولِ َي ِه ْيم بها اآلخــرون مستحوذة
أح ــاسـ ـيـ ـسـ ـه ــم ،تـ ــرنـ ــو بـ ـه ــم إلــى
درج ـ ـ ــات مـ ــن األلـ ـ ــق ال ـعــاط ـفــي
والفكري لدرجة كبيرة من الرضا
للنفس ،ولكن الكالم أحيانا ً هو
نقمة وليس نعمة  ،وبرهاننا على
ذلك بالمثل المعروف القائل (
خـيــر ال ـكــام مــا قــل ودل )  ،إن
هذه المقولة بكيفية استعمال
األل ـفــاظ واألدب ـي ــات المقنعة في
هذا المجال وال أقصد هنا األدب

ولـكــن التعبير بــأقــل الكلمات ،
ألن الثرثرة وكثرة الكالم تئبئ عن
صــاحـبـهــا فـتـتــداعــى الشخصية
مـ ـعـ ـب ــرة ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا فــاض ـحــة
أمورا ً مضطربة عند شخص ما،
منفرة مباعدة وبشكل خجول
اآلخر منها ،ولكن على النقيض
تـ ـق ــرأ ال ـش ـخ ـص ـيــة ب ـق ـلــة كــامـهــا
واس ـت ـع ـمــال ـهــا م ـ ـهـ ــارات أخـ ــرى،
وت ـكــون ه ــذه الشخصية أحـيــانـا ً
ق ــادرة على التعبير عــن الهدف
ال ـم ـق ـصــود ،فـهـنــا تـلـعــب م ـهــارة
ب ـعــض األف ـ ـ ــراد ـفـي قـ ـ ــراءة هــذه
الشخصيات ،لكنها أيضا ً قادرة
على ق ــراءة أفـكــار اآلخ ــر ،وطبعا
هـ ـ ــؤالء األشـ ـ ـخ ـ ــاص هـ ــم قــائــل
فـهــم يتمتعون بـحــس وفــراســة
عاليتين وخبرة في حياتهم على
التعامل مع األشخاص ،بحيث
ي ـكــون لــديـهــم م ـخــزون كـبـيــر في
التعامل اإلنساني والمجتمعي،
ولــك ــن هــن ــاك ح ـ ــاالت ال تطبق
ع ـل ـي ـهــم هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـع ــاي ــر ،فـ ــاألم
واألب بالتحديد والزوجة أحيانا
ي ـس ـت ـط ـي ــع ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــم ق ـ ـ ــراءة
أفكار اآلخر  ،إنه ليس بالتنجيم
ولكنه بقراءة السلوك والتعابير
وال ـ ـهـ ــروب م ــن ل ـغــة الـتـخــاطــب
الكالمي ولـغــة الـعـيــون ،ـفـي هذا

الـسـيــاق ي ـحــاول كــل أن يتعلم
مهارة اختيار الكالم والتخاطب،
فإذا أجادها عرف كيف يتصرف
في جميع مواقف حياته ،ألن هذا
االختيار إذا لم يكن صائبا ً أوقعه
في كثير من المشكالت ،فليتقن
لغة الكالم ألنه هو الخط األول
التلقائي لــإن ـســان ،فمنه نعبر،
ومنه ننهل الثقافة ،ومنه نحب
وفـيــه نـتــواصــل ،فيا لغة الكالم
تعلمت من أبجدية
جــودي بما
ِ
األلفاظ لتريحي النفس وتنعمي
على اآلخ ــر بــالــرضــا والطمأنينة،
فأجمل ما تقدمه ألي إنسان أن
تجعله يطمئن.
ولألمن النفسي مفهوم شامل
ت ـنــاول ـتــه ن ـظــريــات ع ـلــم النفس
ب ــش ــكـــل عـ ـ ـ ــام ورك ـ ـ ـ ـ ــزت ع ـل ـيــه
دراسات الصحة النفسية بشكل
خـ ـ ــاص ،ويـ ـع ــد (م ــاسـ ـل ــو) أول
م ــن ت ـحــدث ع ــن م ـف ـهــوم األم ــن
النفسي ،ويعرفه على أنه محور
أسـ ــاسـ ــي مـ ــن م ـ ـحـ ــاور ال ـص ـحــة
النفسية ،فالصحة النفسية ال
تعني غياب األعــراض المرضية
فقط ،بل هي أيضا ً قــدرة المرء
عـ ـلـى مــواجـهــة اإلح ـبــاطــات التي
ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا أي قـ ــدرتـ ــه عـ ـلـى

الـ ـت ــواف ــق ال ـش ـخ ـص ــي ،ف ــاألم ــن
ال ـن ـف ـســي ه ــو ال ـحــالــة النفسية
والعقلية التي من خاللها تتحدد
عــاقــة ال ـفــرد بالمجتمع والـتــي
تحقق لــه ال ـقــدرة على مواجهة
اإلح ـب ــاط ــات ال ـتــي ي ـت ـعــرض لها
بشكل يضمن له التوافق .مما
ي ـج ـعــل اإلن ـ ـسـ ــان ي ـ ــرى ال ـح ـيــاة
بضوء مختلف ،فالشعور باألمن
النفسي يعني انـعــدام الشعور
بالخوف أو الخطر.
إن اإلح ـســاس بــاألمــن النفسي
يـنـطــوي عـ ـلـى مـشــاعــر مـتـعــددة
تستند إ ـلـى مــدلــوالت متشابهة
ه ـ ــي اإلحـ ـ ـس ـ ــاس بــال ـط ـمــأن ـي ـنــة
واالس ـت ـقــرار االنـفـعــا ـلـي وال ـمــادي
ودرج ـ ــات مـعـقــولــة مــن الـقـبــول
والتقبل في العالقة مع مكونات
البيئة النفسية والبشرية كلها
مـ ــؤشـ ــرات ت ـح ـقــق ل ـن ــا ال ـس ــام
ال ــداخـ ـ ـلـي اإلنـ ـس ــا ـنـي وال ـن ـف ـســي
ع ـنــدمــا يــك ــون مــب ــدأ الـشـخــص
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـئ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ل ـل ـف ـكــر
والعاطفة والمعاني اإليجابية في
شخصه.
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مفاهيم قانونية

إضــاءات علــى قانــون
حماية الطفـل“وديمة”
بقلم :العقيد دكتور حمود العفاري

مدير إدارة الشرطة المجتمعية  -شرطة أبوظبي

يشكل الحق في الحماية الهدف األعلى الذي صدر من أجله القانون االتحادي رقم 3
لسنة  2016بشأن حقوق الطفل “وديمة” حيث يجسد هذا الحق النظرة االجتماعية
الحديثة للتربية على أنها عمل اجتماعي يستثمر فيها المجتمع إمكاناته البشرية
للخروج بأفضل منتج إنساني وهو الفرد اإليجابي .
ل ـ ـقـ ــد جـ ـ ـس ـ ــدت الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـمــايــة
األط ـف ــال عـ ـلـى مـسـتــوى العالم
ب ـعــدا ً إن ـســان ـي ـا ً ج ــدي ــدا ً ت ـجــاوزت
فـ ـيـ ـه ــا الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات الـ ـنـ ـظ ــرة
التقليدية للفرد على أنــه ملك
ل ــأس ــرة أو ال ـم ـج ـت ـمــع ليصبح
هـ ــذا ال ـم ـخ ـلــوق ال ـص ـغ ـيــر ك ـيــان ـا ً
م ـس ـت ـق ـا ً مـ ـن ــذ ل ـح ـظ ــة مـ ـي ــاده
تتولى المؤسسات االجتماعية
بجميع أطيافها مسألة رعايته
وبناء شخصيته بطريقة علمية
مدروسة ليتولى دوره االجتماعي
بكل فعالية وإيجابية وعلى كافة
المستويات .
وحـ ـ ـ ــدد ق ـ ــان ـ ــون وديـ ـ ـم ـ ــة أوج ـ ــه
التهديد التي تستدعي الحماية
بــأر ب ـعــة أوج ـ ــه تـشـمــل الـجــانــب
الـ ـب ــدنــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي واألخـ ــا ـ ـقـي
والعقلي ،وتشمل هذه الجوانب
تعريض الطفل للنبذ واإلهمال،
اع ـت ـيــاد ســـوء مـعــامـلــة الـطـفــل،
ت ـ ـعـ ــريـ ــض ال ـ ـط ـ ـفـ ــل ل ـ ــإس ـ ــاءة
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،تـ ـع ــري ــض ال ـط ـفــل
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لــاسـتـغــال ال ـف ـكــري مــن خــال
زرع أف ـكــار الـتـعـصــب والـعـنــف،
ت ـع ــري ــض ال ـط ـف ــل ل ـل ـت ـســول أو
االستغالل االقتصادي أو االتجار
به ألي غرض.
وق ـ ــد حــظ ــر ال ـ ـقـ ــانـ ــون ت ـعــريــض
سالمة الطفل للخطر بتركه أو
بالتخلي عن رعايته أو االمتناع
عــن الـقـيــام بـشــؤونــه ،كـمــا حظر
أ ي ــض ــا ً ت ـع ــري ــض ال ـط ـف ــل لـلـنـبــذ
أو اع ـت ـيــاد تــركــه دون رق ــاب ــة أو
عــدم إلحاقه بإحدى مؤسسات
التعليم ،كما شدد القانون على
منع تعريض الطفل للتعذيب
أو إتـ ـي ــان أي ف ـعــل ي ــؤث ــر على
ت ــوازن ــه ال ـعــاط ـفــي أو النفسي
والعقلي.
وفي مجال استغالل الطفل حظر
ال ـم ـشــرع االس ـت ـغــال الجنسي
ل ــأطـ ـف ــال ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـط ـفــل
أو اس ـت ـغــالــه ـفـي ت ـصــويــر م ــواد
إبــاحـيــة أو تسهيل وص ــول هذه
الـمــواد لألطفال بــأي شكل من
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األشكال حتى لو كانت حيازتها
م ـج ــردة م ــن ن ـيــة ال ـت ــوزي ــع ،كما
شــدد القانون على منع إرســال
أو تحميل مواد إباحية لألطفال
بأي وسيلة إلكترونية مع الحظر
الـ ـ ـت ـ ــام لـ ـقـ ـي ــام ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عــن
رعاية الطفل باستغالل الطفل
عــن طــريــق تعريضه أو تهيئته
لألعمال المخلة باآلداب بشكل
مباشر أو غير مباشر ،مع تأكيد
المشرع أن استغالل الطفل في
مجال العمل ال يقل بشاعة عن
أنــواع االستغالل األخــرى والتي
ج ـســد ـفـي اس ـت ـغ ــال الـطـفــل
ت ـت ـ ّ
ـفـي أعـمــال الـتـســول أو تشغيله
ـفـي ظ ــروف مخالفة لـلـقــانــون أو
تكليفه بعمل يعوق تعليمه أو
يضر بصحته البدنية أو النفسية.
يكتف القانون بوضع قواعد
ولم
ِ
لحماية الطفل وتـقــريــر حقوقه
ـفـي ه ــذا ال ـصــدد بــل ح ــدد آلـيــات
محددة ومفصلة بشكل واضح
تـتـمـكــن م ــن خــال ـهــا الـسـلـطــات
التنفيذية من تجسيد الحقوق

ال ـقــانــون ـيــة ال ـتــي ق ــرره ــا ال ـم ـشــرع بـشـكــل فعلي
عـ ـلـى أرض الــواقــع حـيــث أوج ــب ال ـقــانــون إنـشــاء
وح ــدات لحماية الطفل وتأهيل مجموعات من
اختصاصيين في حماية الطفل يمارسون نوعا ً من
التدخل الوقائي في الـحــاالت التي يتبين فيها أن
صحة الطفل البدنية أو النفسية معرضة للخطر ،
ومن ثم يمارسون تدخال ً عالجيا ً سريعا في حاالت
االعـتــداء واإلهـمــال واالسـتـغــال التي نــص عليها
القانون .وقد منح القانون لهؤالء االختصاصيين
صــاحـيــات واس ـعــة لـمـمــارســة عملهم ـفـي حماية
الطفل تتمثل في جمع االستدالالت حول الوقائع
وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة مع منحهم
حق الدخول إلى األماكن التي يتواجد فيها األطفال
ب ــإذن صــاحــب الـمـكــان الت ـخــاذ الـتــدابـيــر الــوقــائـيــة
المالئمة لحماية الطفل.

حق اإلبالغ
منح القانون حق اإلبالغ عن أي إساءة يتعرض لها
الطفل ألي شخص يعلم بتعرض الطفل لمثل
هذا األمر  ،لكنه جعل اإلبالغ وجوبيا ً على المربين
واألطباء واالختصاصيين االجتماعيين العاملين
ـفـي م ـجــال رعــايــة األطــف ــال ،وش ـجــع الـمـشــرع كل
شخص بالغ يطلب منه أي طفل مساعدته على
اإلبــاغ عن اإلســاءة التي يتعرض لها هذا الطفل
أو أحــد إخوته من خــال حظر الكشف عن هوية
المبلغ إال برضاه وموافقته .

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

43

أمنكم سعادتنا

مكافحة المخدرات..
مسـؤولــيـــة وطـــن
بقلم :الرائد ناصر عبدالله الساعدي

رئيس قسم اإلعالم األمني بشرطة أبوظبي

تعتبر آفــة ال ـم ـخــدرات مــن أخـطــر المشكالت
التي تصيب الفرد والمجتمع على حد سواء،
فــأضــرار تعاطي الـمـخــدرات ال تمس المدمن
فقط ،بل تمتد آثارها ل ُتلحق أضرا ًرا اجتماعية
واقـتـصــاديــة بعائلته والـمـجـتـمــع سـ ــواء من
الناحية الصحية أو النفسية والعقلية ،والتي
ت ـ ــؤدي إ ـل ــى ظــه ــور ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـس ـلــوك ـيــات
مكافحة اآلفة
إن مكافحة هذه اآلفة مسؤولية
مجتمعية ت ـشــارك فيها األس ــرة
وال ـمــدرســة والـمـجـتـمــع واإلعـــام
ل ــإسـ ـه ــام ب ـ ــدوره ـ ــم ـ ـفـي تــوع ـيــة
األب ـنــاء مــن مخاطر الـمـخــدرات،
وأؤكـ ــد عـ ـلـى الـ ــدور الـكـبـيــر ل ــرواد
التواصل االجتماعي والحسابات
ال ــرس ـم ـي ــة ـفــي تـ ـع ــزي ــز ال ــوع ــي
بـمـخــاطــر ال ـم ـخ ــدرات ،وتحصين
جـ ـي ــل الـ ـشـ ـب ــاب مـ ــن ش ــروره ــا
وس ـمــوم ـهــا ح ـفــاظ ـا ً عـ ـلـى أمنهم
وسالمتهم .
الوقاية تبدأ من األسرة
مــن ال ـم ـهــم الـتــركـيــز عـ ـلـى ال ــدور
ال ـك ـب ـيــر لـ ــأسـ ــرة ـفـي الـمـجـتـمــع
كــونـهــا الــراعــي األســاســي لألبناء
لــوقــاي ـت ـهــم مـــن ال ـم ـخ ــاط ــر كــافــة
ومنها آفــة ال ـم ـخــدرات ،و تنشئة
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الـسـلـبـيــة ع ـ ـلـى مـتـعــاطــي الـ ـمـ ـخ ــدرات ،مـثــل:
ســرعــة االض ـط ــراب ،والـشـعــور الــدائــم بالقلق
والسلوك العدواني تجاه اآلخــريــن ،وصعوبة
التوقف عن إدمان المخدرات بصورة منفردة،
والــوفــاة نتيجة الجرعة الــزائــدة ،باإلضافة إلى
أض ــرار أخ ــرى قــد تصيب المجتمع كـحــوادث
الطرق وانتقال األمراض الفتاكة.

األب ـنــاء التنشئة الـصــالـحــة وفــق
األسس السليمة المرتبطة بديننا
وبقيمنا وعــاداتـنــا األصيلة حيث
تـمـثــل درعـ ـ ـا ً واقـ ـيـ ـا ً م ــن مـخــاطــر
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات وركـ ـ ـي ـ ــزة أس ــاس ـي ــة
لـغــرس الـقـيــم الــديـنـيــة واألخ ــاق
النبيلة في أبنائهم ،والعمل على
تـحـفـيــزھــم وتـهـيـئــة بـيـئــة سليمة
وصحية تسهم في النمو والتطور
وت ـن ـم ــي ف ـي ـهــم نـ ــزعـ ــات اإلبـ ـ ــداع
واالبـ ـتـ ـك ــار ـفـي ح ـيــات ـهــم ،وش ـغــل
أوقــات فراغهم بما يعود عليهم
إيجابا ً إ ـلـى جانب اتباع أسلوب
التحاور والنقاش الحضاري مع
األبناء واستخدام أسلوب اإلقناع
وليس التسلط األبــوي الــذي قد
يخلق فـجــوة بين األب ـنــاء وأولـيــاء
أمورھم.

إن ال ـت ـم ــاس ــك األس ـ ـ ــري حـصــن
حصين لــأبـنــاء مــن كــل اآلف ــات،

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

وإن خ ـ ـم ـ ـسـ ــة وت ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــن ـفـي
الـمـئــة مـمــن زل ــت أقــدام ـهــم إ ـلـى
المخدرات كانوا ال يحظون بأسر
مــت ــرابــط ــة .ل ــذل ــك ي ـن ـب ـغــي عـ ـلـى
الوالدين أن يتعرفا على أصدقاء
أبنائهم ،ويساعدوهم في اختيار
ال ـص ــدي ــق األنـ ـس ــب ال ـ ــذي يــأخــذ
بأيديهم إلى الخير ،ويبعدهم عن
أبواب الشر .وهنا أشيد بكلمات
م ـعــا ـلـى ال ـفــريــق ضــاحــي خـلـفــان
تــمــي ــم ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـشــرطــة
واألمـ ــن ،عـ ـلـى ج ـهــوده ـفـي توعية
األس ـ ــرة ـفـي مــراق ـبــة أبـنــائـهــم ( ال
تترك ابنك يبيت خارج المنزل ).

المدرسة والجهات المساندة
لـلـمــدرســة دور كبير ـفـي اإلسـهــام
بالتوعية ،وتعزيز الوقاية من هذه
اآلفة  ،يبدأ بالتنسيق مع الجهات
الـمـعـنـيــة ـفـي ال ـت ـعــريــف ب ـحــاالت
وط ــرق التعامل مــع المدمنين،

حماية الشباب من آفة المخدرات مسؤولية مشتركة تبدأ من:

األسرة

المدرسة

ووس ــائ ــل إرشـ ــادهـ ــم إ ـلــى طــريــق
الصواب ،وعقد محاضرات توعية
مشتركة ،لتعزيز الثقافة القانونية
للشباب والنشء.

وتـ ـ ـح ـ ــرص ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ـفــي ج ـم ـيــع
إمـ ـ ــارات ال ــدول ــة وم ـن ـهــا مجلس
اإلمـ ـ ــارات لـمـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات
ع ـ ـلـى ن ـشــر ال ــوع ــي لـ ــدى االف ـ ــراد
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع سـ ـ ـ ــواء أ كـ ـ ـ ــان عــن
طــريــق ال ـح ـمــات أو ال ـبــرامــج أو
المجالس أو القصص الواقعية
ال ـتــي تـبـثـهــا ال ـبــرامــج ال ـتــوعــويــة،
ونذكر هنا جهود شرطة أبوظبي
ـفـي تعزيز الـتـعــاون مــع مختلف
الجهات لتعزيز التوعية والوقاية
من مخاطر المخدرات ،وتحقيق
التطلعات في التثقيف والتوعية،
و ـفـي ه ــذا الـجــانــب حققت خطط
وبرامج مكافحة هذه اآلفة نجاحا ً
كبيرا ً يرتكز على تعاون الجمهور
والوعي بمخاطر المخدرات على
الشباب باعتبارهم القوة الفاعلة
وال ـم ـن ـت ـجــة ـفـي م ـس ـيــرة الـتـنـمـيــة
والتطوير،
وح ــرص ــت شــرطــة أبــوظـبــي على
استهداف أ كبر شريحة مجتمعية
ل ـل ـت ـص ـدّي ألض ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـخ ــدرات،
بالتركيز على الطلبة باعتبارهم

المجتمع

أجيال المستقبل وعماد الوطن
ـفـي مــواج ـهــة الـمـخــاطــر المحدقة
لـ ـ ـه ـ ــذه اآلفـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ع ـ ـلـى
تأهيلهم ليكونوا عــونـا ً ألنفسهم
ولـمـحـيـطـهــم ،مــع تــأ كـيــد دوره ــم
على إحــداث التغيير اإليجابي في
المجتمع.
حافلة بادر
تــع ــد ح ــافــل ــة “ب ـ ـ ـ ــادر” الـمـتـنـقـلــة
لـ ـش ــرط ــة أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي دلـ ـ ـيـ ـ ـا ً ع ـ ـلـى
مــوا كـبــة الـمـسـتـجــدات ،وتحقيق
أه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ــوع ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــي،
وارتـ ـق ــائـ ـه ــا وفـ ــق ن ـهــج ح ـضــاري
يـكـ ّرس السعي للمحافظة على
ال ـش ـب ــاب درع ال ــوط ــن وحـصـنــه
الـمـنـيــع م ــن خـ ــال ت ــواج ــده ــا في
جميع الفعاليات والمدارس .

وشهدت البرامج واألنشطة التي
تنفذها حافلة بادر تفاعال ً كبيرا ً
من الطلبة بالتطرق إلى الجوانب
“الـنـفـسـيــة وال ـتــر بــويــة والــديـنـيــة
وال ــت ــخ ــص ــص ــيـــة” ـفــي أس ــالـ ـي ــب
مكافحة المخدرات ،واإلرشــادات
وال ـت ـح ــذي ــرات م ــن ال ـت ـعــامــل مع
مــر ّوج ـي ـهــا ،وكـيـفـيــة ال ـت ـع ـ ّرف إ ـلـى
المتعاطين ،والوسائل الوقائية
لـ ـع ــاج ال ـم ــدم ـن ـي ــن ،واألم ـ ـ ــراض
الناتجة عن هذه اآلفة  ،للتصدّي

اإلعالم ورواد
التواصل االجتماعي

لهذه اآلفة التي تفتك بالمجتمع.
ونؤكد في هذا الجانب أيضا ً على
دور مجالس المواطنين في توعية

جيل الشباب بمخاطرالمخدرات

وتضافر الجهود المشتركة لتعزيز

الوقاية وحمايتهم من هذه اآلفة
واإلشارة إلى الدور الرائد للمركز
الــوط ـنــي لـلـتــأهـيــل ـفـي مـســاعــدة
المدمنين وتمكينهم ودمجهم
ــفـي ال ـم ـج ـت ـمــع ل ـي ـك ــون ــوا عـنــاصــر

فاعلة ومنتجة تسهم في مسيرة
التطوير .

وأخـيــراً ،فــإن جيل الشباب أمانة
ـفـي أعـنــاقـنــا تـتـطـلــب ال ـمــزيــد من
التعاون من مختلف مؤسسات

الـمـجـتـمــع لتحصينهم مــن آفــة
ال ـم ـخــدرات وتوجيههم للبرامج

الـهــادفــة الـتــي تصقل إمكاناتهم
وا ك ـت ـش ــاف مــواه ـب ـهــم وصقلها
لإلسهام في المسيرة الرائدة التي

يـشـهــدهــا مجتمع اإلم ـ ــارات في
مختلف المجاالت.

ون ـخ ـتــم حــديـثـنــا ب ـش ـعــار ك ــن مع
أبنائك يكونوا بخير .
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بأقالمهم

الـعـــودة

إلى المدارس
بقلم د .سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة البحوث والدراسات

العودة للمدارس بعد عطلة رائعة ،هي من أجمل فترات الطالب ،حيث يعود
الطالب بحماس وشغف ونشاط لمواصلة الرحلة التعليمية الرائعة مع
المدرسة وأساتذتهم وأهليهم ،بعد أن حصل الجميع على الراحة والتجديد
وعلى قدر كبير من اللعب والمرح خالل فترة العطلة الصيفية ،وقد يحظى
بعضهم بالسفر والنزهة.

العودة للدراسة هي عــودة لحياة مليئة
بــالـنـشــاط الـمـنـظــم ،كــالـنــوم واالسـتـيـقــاظ
المبكر والرحلة اليومية للذهاب للمدرسة،
والــدراســة والنشاطات الالصفية في هذا
ال ـش ـهــر م ــن ك ــل س ـنــة تـفـتــح الـ ـم ــدارس
أبوابها لطالبها  ،ويستعد الطالب واألسر
ل ـهــذه الـمـهـمــة العظيمة أال وه ــي طلب
العلم  ،والتلقي من فيوض أنواره  .يحمل
الطالب فيه حقيبته بداخلها مستقبله
المهني واالجتماعي ،ويسعى فيها بجد
واجتهاد لنيل الشهادات العليا ،ويأخذ
ومر بّيه .
بيده كل من أساتذته وأبويه ُ
و ـ ـفـي هـ ــذا ال ـم ـض ـمــار ت ـ ــزداد الـمـســؤولـيــة
واع ،وبناء
العامة والخاصة لضمان جيل ٍ
شباب نافع ،وفتية صالحين ،فالمدرسة
هــي العنصر األول ـفـي بـنــاء الشخصية،
وت ـه ـي ـئــة الـ ـط ــال ــب ل ـل ـح ـيــاة االج ـت ـمــاع ـيــة
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م ــن خ ــال صــداق ـتــه الـطــابـيــة،
واالقتداء بمدرسيه.

ومن المسؤوليات العامة إلدارة
المدرسة اختيار العنصر الكفء
أخـ ــاق ـ ـي ـ ـا ً وعـ ـلـ ـمـ ـيـ ـا ً ل ـل ـتــدريــس
والـ ـت ــر بـ ـي ــة ،ومـ ــن م ـســؤول ـيــات
الـمــدرســة توفير الـجــو العلمي
الـمـنــاســب كـتــوفـيــر المكتبات
والـمـجــات الحائطية وتفعيل
دور ال ـ ـطـ ــاب ل ـل ـم ـش ــارك ــة ـفـي
الفعاليات واألنـشـطــة الصف ّية
والميدانية.
وم ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات األس ـ ـ ــرة
الناجحة توفير الجو المناسب
للمراجعة والتحضير للدروس،
وشحذ الطالب بــاألدب الرفيع
والخلق الحسن والسلوكيات

حسن
الراقية ،وتوجيه أبنائهم ُل ْ
اخ ـت ـي ــار ال ـص ــدي ــق ال ـم ــدرس ــي،
واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن رفـ ـق ــاء ال ـســوء
والمهملين في الدارسة.
إن غرس الوعي في الطالب هو
أولوية عظيمة تنبئ عن تحضر
مــد ـنـي وعلمي وتــر بــوي ـفـي كل
من المدرسة والبيت والشارع.
كما يهمنا في هنا توجيه األسرة
بـتـقـلـيــل ال ـض ـغــط ع ـ ـلـى أبـنــائـهــا
ل ميسر لما
أثناء المراجعة ،فك ٌّ
خـلــق لــه  ،ول ـيــس كــل الـطــاب
على مستوى واحــد من الذكاء
وال ـطــاقــة  ،وكــذلــك يـجــب على
األسـ ـ ـ ــرة ضـ ـب ــط أوقـ ـ ـ ــات م ـنــام
الـ ـط ــال ــب ووق ـ ـ ــت اس ـت ـي ـقــاظــه
ووق ــت لعبه ،حتى ال يتشتت

وتذهب طاقته هباء ،وعلى األم
تزويد ابنها بوجبة اإلفطار فهي
وجـبــة هــامــة وال ينبغي لها أن
تخرجه وهــو جــائــع ،وابتعادها
عن الوجبات السريعة التي ال
تنفع وال تغني من جوع.
وقد أولت الدولة اهتماما ً بالغا ً

بالتعليم وأنفقت عليه الغالي
والنفيس مــن الــوقــت والجهد
وال ـمــال ،واسـتـقــدمــت كـفــاءات
العالم للتدريس ـفـي مدارسنا،
فلها الشكر واالمتنان والوفاء،
وعلينا نحن معاشر الطالب رد
الجميل لهذه الجهود العظيمة
لدولتنا الفتية ولقادتها الشرفاء.
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مدونة أفكاري

كيف أحمي طفلي
من الـتنـمـر؟
بقلم :األستاذة /خديجة الطنيجي
كاتبة وإعالمية

تويتر@Alteniji_k :

التنمر من أخطر الظواهر التي قد تؤثر سلباً عىل سلوك الطفل وتكوينه
ونفسيته وشخصيتة ،والزالت مشاهد العنف اللفظي والجسدي واالجتامعي
تتكرر عاماً بعد عام حتى ولو كانت بنسب بسيطة  ،فهدفنا هو القضاء عليها
بشكل نهايئ .
ولهذا وجــب الوقوف عند هذه
ال ـظــاهــرة وق ـفــة جـ ــادة مــن قبل
أفـ ــراد المجتمع وأول ـي ــاء األم ــور
والمختصين ـفـي قـطــاع التربية
التعليم  .والحظنا مؤخرا ً اهتمام
المجتمع العربي والغربي بالطفل
أو الشخص الذي تعرض للتنمر
م ــن ق ـبــل اآلخـ ــريـ ــن ،وذل ـ ــك لما
ف ـيــه م ــن آثـ ــار سـلـبـيــة قــويــة قد
تـهــدم كـيــانــه وتـحـطــم معنوياته
وت ـخ ـلــق م ـنــه ش ـخ ـص ـيــة أُخـ ــرى
مــائـلــة لـلـعــزلــة ،واالك ـت ـئــاب ،وقــد
تؤدي به أحيانا ً إلى االنتحار أو إلى
اإلدمـ ــان مستقبالً .وت ــم إهـمــال
ال ـط ــرف اآلخـ ــر وه ــو الشخصية
المؤثرة سلبا ً على كل من حوله
(الـمـتـنـمــر) وال يـقــل أهـمـيــة عن
الشخص ال ــذي تـعــرض للتنمر
 ،فــالـمـعـتـدِي وال ـم ـع ـت ـدَى عليه
عضوان أساسيان في المجتمع،
وإذا أهملنا الطفل المعتدِي ولم
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نقومه سنعرض أطـفــاال ً آخرين
لـ ـل ــوق ــوع ـ ـفـي ن ـف ــس ال ـم ـش ـك ـلــة،
وبذلك سنكون قد ساهمنا في
انتشار الظاهرة بصورة أ كبر في
الـمـجـتـمــع  ،وم ــن الـمــاحــظ أن
مخالفات الــدرجــة الثالثة التي
تقوم بها إدارة المدرسة والتي
ي ـتــم ع ـ ـلـى أس ــاس ـه ــا ح ـســم 12
درجة من عالمة سلوك الطالب
في الئحة السلوك الطالبي والتي
تم وضعها مسبقا ً من قبل وزارة
التربية والتعليم لن تكفي لردعه
وتـقــويــم سلوكه تـجــاه اآلخــريــن،
ألن العقاب دون عالج لن يظهر
أية نتائج إيجابية مستقبلية ،بل
يجب إنشاء فصول دراسـيــة أو
مرا كز متخصصة إلعادة التأهيل
والتقويم النفسي واالجتماعي
لـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــاب ،ي ـ ـتـ ــم ف ـ ـيـ ــه دراس ـ ـ ــة
أوضاعهم األسرية واالجتماعية،
مـ ــع ض ـ ـ ــرورة ت ــزوي ــده ــم ب ـم ــواد

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 69أكتوبر 2019

ودورات ع ــن ال ـق ـيــم واألخ ـ ــاق
والـ ـتـ ـس ــام ــح ،وتــوع ـي ـت ـهــم ب ــآث ــار
الـتـنـمــر عـ ـلـى ال ـفــرد والمجتمع،
وإش ــرا ك ـه ــم بــأنـشـطــة مــدرسـيــة
تفرغ طاقاتهم السلبية ،لتساهم
ـ ـفـي تـ ـق ــوي ــم الـ ـط ــال ــب ال ـم ـت ـن ـمــر
وإعـ ـ ــادة تــأه ـي ـلــه ،وال ي ـقــف دور
المسؤولين عــن هــذه الفصول
أو الـ ـم ــرك ــز ال ـم ـت ـخ ـصــص عـنــد
هـــذا الــح ــد ،ب ــل ي ـجــب أن يـقــوم
المختصون بالتواصل مــع ولي
األمر ومتابعة الطالب مع وضع
بــرنــامــج مـنــز ـلـي خ ــاص بــه حتى
يتخلص مــن الـسـلــوك العدائي
وإع ـ ـ ــادة دمـ ـج ــه م ــع الـمـجـتـمــع
الطالبي مرة اخرى.
وي ـم ـكــن إش ـ ــراك ب ـعــض أول ـيــاء
األمور في هذه المرا كز ،وتثقيفهم،
وتوعيتهم حول طريقة التعامل
م ــع أب ـن ــائ ـه ــم ،وت ـح ـف ـيــزهــم من
خــال تقديم شـهــادات مشاركة

ـ ـفـي ه ـ ــذه ال ـ ـبـ ــرامـ ــج .فــال ـطــالــب
المتنمر لم يخلق متنمراً ،ولكنه
ض ـح ـيــة ل ـل ـظ ــروف االج ـت ـمــاع ـيــة
الـمـحـيـطــة بـ ــه ،ويـ ـع ــود الـسـبــب
الرئيسي لتفشي هذه الظاهرة
منذ الصغر ،إ ـلـى وجــود خلل في
تنشئة الطفل وتربيته .فبعض
الـ ـمـ ـم ــارس ــات الـ ـت ــي يـ ـق ــوم بـهــا
أول ـ ـيـ ــاء األم ـ ـ ــور ــفـي الــمــن ــزل قــد
ت ـس ـبــب اض ـ ـطـ ــرابـ ــات سـلــوكـيــة
تؤثر في تكوين شخصية الطفل
كالتلفظ بألفاظ غير الئقة ،ونعت
الطفل بمسميات غير مرغوبة،
ومـ ـم ــارس ــة ال ـع ـن ــف ال ـج ـســدي
أمامه ،وقلة الرقابة على محتوى
األفالم التي يشاهدها واأللعاب
اإللكترونية العنيفة التي اعتاد
عـلـيـهــا فـيـصـبــح ال ـط ـفــل مـصــدر
عداء وإزعاج لآلخرين.
أم ـ ــا (ال ـم ـت ـن ـم ــر الـ ـب ــال ــغ ) فـهــو
الــط ــال ــب ال ـ ــذي بـ ــدأ ب ـم ـمــارســة
الـتـنـمــر ـفـي ف ـتــرة م ـتــأخــرة ،وهــي

الفترة األكثر صعوبة على أولياء
األم ــور والمعلمين واإلداري ـي ــن،
ألنـهــا تـبــدأ مــع مرحلة المراهقة
 ،وهي الفترة التي يتقلّب فيها
المزاج وتتغير فيها الصفات ،و
تعتبر من أهم الفترات لتحديد
شخصية اإلنسان  ,فهي مرحلة
م ـهـ ّـمــة ل ــدى ال ـش ـبــاب وال ـب ـنــات
بشكل عام وما يقوم به الطالب
ـفــي ه ـ ـ ــذه ال ــمـــرح ــلـــة س ـيــرت ـبــط
بمستقبله وحـيــاتــه الـقــادمــة في
بـ ـن ــاء أسـ ــرتـ ــه ،و إعـ ـم ــار دولــت ــه،
وتربية أجياله.
ولذلك فمن الضروري أن يكون
الطالب في هــذه المرحلة محور
االهـ ـتـ ـم ــام والـ ـت ــركـ ـي ــز مـ ــن قـبــل
الجميع ،األسرة ووزار ـتـي التربية
وال ـت ـع ـل ـيــم و ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــا ـلـي
والمجتمع  ،حتى يتخلص من
العادات السلوكية السيئة ،التي
ا كتسبها بسبب رفقاء السوء ،أو
بسبب اإلســـاءة المتكررة التي

حصل عليها من قبل المتنمرين
اآلخرين في المنزل أو المدرسة
م ـن ــذ الـ ـصـ ـغ ــر .وإعـ ـ ـ ــادة تــأهـلـيــه
ن ـف ـس ـي ـا ً وس ـل ــوك ـي ـا ً واج ـت ـمــاع ـي ـا ً
قـبــل ال ـت ـخــرج مــن ال ـمــدرســة أو
الجامعة ليختلط ويـنــدمــج مع
المجتمع الخارجي بشكل أ كبر.
فإما أن نصنع من شبابنا وبناتنا
أش ـخــاص ـا ً ق ــادري ــن عـ ـلـى تحمل
الـمـســؤولـيــة ون ـخــرج للمجتمع
أج ـ ـيـ ــاال ً ن ــاج ـح ــة ي ــرفـ ـع ــون اس ــم
دولتهم عالياً ،ويحققون المرا كز
األو ـلـى التي يسعى إليها قادتنا
في جميع المجاالت والقطاعات،
الطبية واالقتصادية واالجتماعية
على مستوى العالم ،أو نتركهم
لـيـصـبـحــوا أش ـخ ــاص ـا ً مـنـبــوذيــن
اج ـت ـم ــاع ـي ـا ً وف ــكـــري ــاً ،ي ـن ـشــرون
سلوكياتهم السيئة بين شباب
جيلهم ،ويفسدون عقولهم ،وقد
ينتهي بـهــم ال ـحــال إ ـلـى اإلج ــرام
واإلدمان أو االنتحار.
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األمثــال الشـعــبيــــة
ذاكرة ومرآة الشعوب
بقلم :عمر علي محمود األحمدي

تعد األمـثــال الشعبية ذا ك ــرة وم ــرآة الشعوب واألقـ ــوام ،وسجل حياتهم وخــاصــة تجاربهم عبر
السنين .وال يوجد مجتمع في أي مكان يستطيع أن يعيش في معزل عن موروثه الشعبي الذي
يعتبر نتاجا ً لثقافات مترا كمة تتوارثها األجيال.
والـشـعــب اإلمــارا ـتـي كغيره مــن الـشـعــوب ،لديه
أمثاله المتوارثة التي تع ّبر عن الثقافة المحكية
والمتداولة التي تضيف لقائلها نوعا ً من الحكمة
والخبرة في الحياة ،وتوثق التص ّرفات والمواقف
الح ّية التي تتم روايتها لتقديم النصيحة.
وتعتبر األمثال الشعبية الشائعة بمثابة ذا كرته
الحافظة ،ولونا ً من ألوان الفنون الشعبية ،وهي
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بمجملها مرآة ألخالق الناس وسلوكيات األفراد
ومـخــزن لـعــاداتـهــم وتقاليدهم وتـجــار بـهــم ،وقد
أدرك العرب األوائ ــل أن هــذه الــذا كــرة الشعبية
تعد ك ـنــزا ً ُلـغــويـا ً ال يمكن االسـتـغـنــاء عـنــه ،فقد
حرصت المجتمعات السابقة على جمع أمثالها
في كتب؛ خوفا ً عليها من الضياع واالندثار ،وقد
تناقلها الناس عبر األجيال.

وت ـعــد األمـ ـث ــال أحـ ــد أهـ ــم أنـ ــواع
الـثـقــافــة الشعبية ـفـي اإلمـ ــارات،
ٌ
مذاق
فلنكهة “الحكي” باألمثال
خ ـ ــاص ،ي ـســاعــد ع ـ ـلـى مــواج ـهــة
تقلبات ظــروف الحياة ،استنادا ً
على التجارب السابقة ،السيما
أن ذا كــرة األمثال الشعبية تعد
أه ــم ال ـمــواقــف الحقيقية التي
عاصرها الشعب قديما ً ونُقلت
إلى األجيال الالحقة.
ولـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـثـ ــل ش ـ ـع ـ ـبـ ــي هـ ــدف
وغ ـ ــرض ي ــري ــد تـحـقـيـقــه بـصــدق
وبـحـكـمــة ،ول ـهــذا الـسـبــب يكون
المثل شــائـعـا ً وواس ــع االنتشار
بين العامة ،ويعود سر ذيوعه،
إ ـلـى جملة مــن الـخـصــائــص ،من
أهـمـهــا دق ــة الـمــاحـظــة ألعـمــاق
الـ ـنـ ـف ــس الـ ـبـ ـش ــري ــة أو عـ ـص ــارة
الـتـجــر بــة اإلنـســانـيــة أو التعامل
مع الشعوب والثقافات األخرى.
ويـعـمــل الـمـثــل الـشـعـبــي ،على
ت ــوحــي ــد ال ـ ــوج ـ ــدان والـ ـ ـع ـ ــادات،
ول ــذل ــك يـعــدهــا الـبـعــض حكمة
الشعوب ،وتقوم بدور فاعل في
دف ــع عجلة ت ـط ـ ّور المجتمعات
باعتبارها وثيقة تاريخية ووسيلة
تعلّم ،نراها اليوم وباألمس وغداً،
حـيــث تـسـكــن مـعـظــم تفاصيل
حياتنا ،تأييدا ً أو رفـضـا ً أو حتى

على مستوى التندّر.
والـمـثــل الشعبي يشبه بجمله
الـقـصـيــرة وع ـبــاراتــه المختصرة
الـ ـقـ ـص ــة أو ال ـ ــروا ي ـ ــة ال ـق ـص ـيــرة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـدّث عـ ـ ــن تـ ـج ــر ب ــة
شـعـبـيــة طــوي ـلــة أدت إلــى عـبــرة
وحكمة فتبقى حاضرة في ذهن
المستمع ومؤثرة للموقف الذي
ُض ـ ــرب ب ــه ال ـم ـثــل ال ـ ــذي يحث
على سلوك معين أو يحد منه،
بعبارات موجزة وبليغة شائعة
االستعمال لما تحمله من فكرة
ومعنى صائب.
وال ـم ـت ــاب ــع ل ــأم ـث ــال الـشـعـبـيــة،
سيجدها متشابهة نوعا ً ما مع
الفرق في اللهجات ،ال سيما دول
مجلس التعاون الخليجي ،وهذا
يعكس الثقافة والترابط الحيوي
في العادات والتقاليد منذ القدم،
ف ـي ـم ــا ت ـح ـت ـف ــظ بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
بأمثال خاصة تميزها عن غيرها،
وتعد خصلة تميز خصوصيات
الثقافة بين شعب وآخر .وتمتاز
األم ـث ــال الـشـعـبـيــة ـفـي اإلمـ ــارات
ب ـس ـه ــول ــة األلـ ـ ـف ـ ــاظ والـ ـمـ ـع ــا ـنـي،
وسرعة انتشارها وتداولها بين
األجيال ،فال يكاد يخلو بيت من
اسـتـخــدام أفـ ــراده لــأمـثــال التي
قيلت أصال ً في مناسبات سابقة.

ويــوثّـ ــق المثل الشعبي سجل
وت ـ ـص ـ ـ ّرفـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وي ـتــم
االستعانة به في أوقات ومواقف
معينة لتأكيد الموقف المذكور،
وق ـ ــد ُيـ ــؤخـ ــذ بـ ــه ع ـ ـلـى أن ـ ــه ق ــول
مــأثــور ،لـكــن اإلشـكــالـيــة ـفـي هــذه
ال ـث ـقــافــة تـكـمــن ـفـي أن ـهــا ليست
ب ـ ـ ــارزة ع ـن ــد ك ـث ـيــر مـ ــن األجـ ـي ــال
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة وأح ـ ـ ــادي ـ ـ ــث ال ـ ـنـ ــاس
اليومية ،وال تظهر إال ـفـي أوقــات
ال ـح ــدث الـ ــذي يـشــابـهـهــا ولـيــس
على ال ــدوام ،حيث تقدّم نماذج
ت ـع ـك ــس م ـ ــواق ـ ــف وات ـ ـجـ ــاهـ ــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع ونـ ـ ـم ـ ــاذج وت ـ ـجـ ــارب
العيش المماثلة.
وختاماً ،البد أن نؤكد أن األمثال
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــد وس ـ ـي ـ ـلـ ــة مــن
الوسائل التي ترشدنا إلى الرقي
االجتماعي للشعوب ،وتعكس
رؤية أي مجتمع في زمن ومكان
معين ،ومن أراد أن يتع ّرف على
حضارة شعب أو تفاصيل حياته
فـيـتــوجــب عـلـيــه دراس ـ ــة أمـثــالــه
الشعبية التي أصبحت مع مرور
الزمان دستور حياة والناموس
الذي يحكم تعامالتهم الثقافية
والتراثية.
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“الســـر” وراء نهضـــة
دولة اإلمـــارات
بقلم :مريم األحمدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة الشراكات المجتمعية
Alahmadi13mariam@gmail.com

اهتم اآلبــاء المؤسسون منذ بداية تأسيس دولــة االتـحــاد الحديثة برعاية متكاملة
لحقوق اإلنسان ،وأن يكون أحد أعمدة الدولة الرئيسية بناء اإلنسان واالهتمام بكل
ما يتعلق به من رعاية سواء صحية أو تعليمية أو غيرها ،حيث تلتزم اإلمارات بتعزيز
وحماية حقوق اإلنـســان ،وفــق مناخ قائم على المساواة وسلطة القانون ،ومــن هنا
كانت وال تزال دولة اإلمارات أحد النماذج المضيئة التي أبهرت العالم وال تزال منذ
عاما وتستمر خــال المستقبل ،خاصة بما تمتلكه من كــوادر بشرية ال تهتم إال
ً 47
باستمرارية مسيرة البناء التي أرسى دعائمها اآلباء ويسير على نهجها األبناء.

ول ـعــل اه ـت ـمــام دولـ ــة اإلمـ ــارات
بــإطــاق ال ـم ـبــادرات والـتـفــاعــل
المجتمعي من خالل منظمات
المجتمع ال ـمــد ـنـي ال ـتــي يصل
عـ ــددهـ ــا إ ـلـ ــى أ ك ـ ـثـ ــر مـ ــن 200
جمعية نفع عام ،والحرص على
تطبيق القانون والمساواة بين
الجميع ،جعلها في موقع الريادة
بـيــن دول ال ـعــالــم ،وأبـ ــرز دليل
عـ ـلـى ذل ــك ت ـقــاريــر ال ـمــؤشــرات
العالمية التي تأتي دائـ ًـمــا فيها
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الدولة في مراتب متقدمة وهو
م ــا ي ـبــرهــن ع ـ ـلـى أن الـمـسـيــرة
م ـس ـت ـمــرة ـفـي رع ــاي ــة اإلنـ ـس ــان
وبنائه بشكل متكامل..
وبــذلــك قطعت دولــة اإلم ــارات
العهد على نفسها منذ البداية
بـ ـ ــأن ال ت ـن ـم ـي ــة ب ـ ـ ــدون تـنـمـيــة
اإلن ـ ـسـ ــان أوال ً ،ومـ ــن ه ـنــا كــان
ه ــدف الـمـغـفــور لــه بـ ــإذن هللا،
ال ـش ـيــخ زا ي ـ ــد ب ــن س ـل ـطــان آل
ن ـه ـيــان “ط ـيــب هللا ث ـ ــراه” نحو
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ال ـع ـم ــل ب ـك ــل ج ـه ــد وإخ ـ ــاص
من أجل كفالة حقوق اإلنسان
وصيانة حريته ورفاهيته وتوفير
كــل السبل الممكنة للنهوض
بـقــدراتــه نحو األف ـضــل ،وهيأت
كــل المستلزمات الـتــي تمكن
مـ ــن أن يـ ـك ــون ه ـ ــذا اإلنـ ـس ــان
ـفــي م ــقـــدمـــة خــطــطــه ــا اآلن ــيـــة
والمستقبلية وتم إقرار العديد
من القوانين ذات االختصاص
إضافة إلى النصوص الدستورية

للوصول إلى هذا الهدف الذي
أصبح هدفا ً عاما ً للدولة طوال
م ـس ـيــرت ـهــا ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ول ـعــل
ه ـ ــذه األجـ ـ ـ ــواء اإلنــس ــانــي ــة هــي
التي جعلت لمجتمع اإلمارات
مـ ـمـ ـي ــزات خـ ــاصـ ــة بـ ــه تـتـمـثــل
ـفـي ش ـي ــوع ال ـت ـســامــح ،وت ـعــدد
الثقافات ،مما جعل اإلنسان أيا ً
كانت ثقافته يعيش بانسجام
ووئام مع اآلخرين.

بذرة التسامح
وق ــد س ـعــى ال ــوال ــد الـمــؤســس
م ـ ـ ــع أولـ ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات دول ـ ـ ــة
االتحاد إلى زرع بــذور التسامح
والمحبة بين أرج ــاء المجتمع
ح ـتــى ص ـ ــارت اإلمـ ـ ـ ــارات دول ــة
م ـتــوحــدة وم ـت ـكــام ـلــة تجمعها
قيادة حكيمة تستهدف الرخاء

والـتـنـمـيــة وم ــن ثــم انـتـقــل إ ـلـى
دول ال ـخ ـل ـي ــج ودع ـ ـ ــا إلنـ ـش ــاء
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون الـخـلـيـجــي
كـ ـخـ ـط ــوة أولـ ـ ــى نـ ـح ــو الـ ــوحـ ــدة
،وبعدها مبادراته العديدة لنبذ
الـفــرقــة وال ـنــزاعــات بين الــدول
ال ـعــر ب ـيــة ل ـمــواج ـهــة الـتـحــديــات
التي تواجه العالم العربي.
وق ــد حـصــل الـشـيــخ زا ي ــد علي
لقب شخصية العام االنسانية
بــرعــايــة هيئة األم ــم الـمـتـحــدة،
ولقب رجل البيئة  ،كما حصل
عـ ـ ـلـى لـ ـق ــب ش ـخ ـص ـي ــة الـ ـع ــام
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن ج ـ ــائ ـ ــزة دبــي
ال ــدولــي ــة ل ـل ـق ــرآن ال ـك ــري ــم عــام
 1999كما حصل على العديد
من األوسمة واأللـقــاب في ظل
مـ ــا ي ـق ــدم ــه ل ـل ـعــالــم مـ ــن حــب
وسالم وعطاء.

وألن ال ـهــاجــس األول للشيخ
زا يـ ــد  -رح ـمــه هللا -هــو تنمية
اإلنسان فكان دستور حمايته
ورفــاهـيـتــه وصـيــانــة مكتسباته
ح ـ ــاض ـ ــرا ً ـ ـفـي ذهـ ـن ــه مــن ــذ زم ــن
بعيد وقبل أن يوضع دستور
مكتوب ،فقد عمل وبكل تفان
وإخ ــاص مــن أجــل أن ينهض
ب ـ ـهـ ــذا الـ ـشـ ـع ــب نـ ـح ــو الـ ــرخـ ــاء،
وكان إيمانه بالوحدة والسعي
نحو تحقيقها هو الهدف الذي
من أجله قــاد الكفاح من أجل
اإلن ـس ــان ألن ــه أدرك مـنــذ زمــن
بعيد بأن الوحدة قوة واإلنسان
هــو هدفها وغايتها ،فاإلنسان
ع ـنــد ال ـش ـيــخ زا يـ ــد ه ــو أس ــاس
أي عملية حضارية حيث كان
يـقــول “إن االه ـت ـمــام بــاإلنـســان
ضـ ــروري ألن ــه مـحــور كــل تقدم
حقيقي مستمر ،فمهما أقمنا
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كتاب من اإلمارات

مــن مـبــان ومـنـشــآت وم ــدارس
ومـسـتـشـفـيــات ،ومـهـمــا مــددنــا
من جسور وأقمنا من زينات ،
فإن ذلك كله يظل كيانا ً ماديا ً
ال روح ف ـيــه وغـ ـي ــر ق ـ ــادر على
االس ـت ـم ــرار ..إن روح كــل ذلــك
هو اإلنسان القادر بفكره وفنه
وإمكاناته على صيانة كل هذه
المكتسبات والتقدم بها والنمو
معها”.

الحرية والكرامة
وأ ك ـ ـ ــد مـ ــركـ ــز زا ي ـ ـ ــد لـلـتـنـسـيــق
والمتابعة من خالل دراسة حول
مــوضــوع “اإلنـســان وحقوقه فى
القانون الدولى وحقوق اإلنسان
وواقعها فى دولــة اإلمــارات “أن
كــرامــة اإلن ـســان تمثل االعـتـبــار
األساسي لدى جميع الشرائع
الــســم ــاوي ــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــذه الـ ـش ــرائ ــع
وااليديولوجيات جميعها تجمع
عـ ـلـى ضـ ــرورة م ــراع ــاة الـحـقــوق
الطبيعية والمساواة بين البشر،
ولـقــد تحقق اإلج ـمــاع العالمى
حــول هــذا ـفـى اإلع ــان العالمى
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لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـم ـت ـع ـلــق
بـ ــاإلن ـ ـسـ ــان كـ ـكـ ـي ــان وحـ ـق ــوق ــه
المتعلقة بالجوانب السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.
ويعتبر ميثاق األمــم المتحدة
بـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص م ــرج ـع ـي ــة
دول ـيــة اسـتـطــاعــت أن تـتـجــاوز
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــات
والــحــض ــارات الـعــالـمـيــة وذل ــك
لـلـتـعـبـيــر ع ــن ضـمـيــر ووجـ ــدان
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ـفــى جـ ـمـ ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء
المعمورة وأن مــا وصلت إليه
دولة اإلمارات على يد المؤسس
ال ـش ـيــخ زا ي ـ ــد ب ــن س ـل ـطــان آل
نهيان  -رحمه هللا -من التزام
تــام بحقوق اإلنـســان من خالل
دس ـ ـتـ ــور الـ ــدولـ ــة الـ ـ ــذى ضـمــن
لكافة المواطنين والمقيمين
كافة الحقوق ســواء تلك التى
نصت عليها االتفاقيات الدولية
أو الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـتــي
تــم إق ــراره ــا ـفـي دولـــة االمـ ــارات
ت ـس ـت ـه ــدف رف ــاهـ ـي ــة ال ـش ـعــب
وتـ ـق ــدم ــه ـ ـفـى ك ــاف ــة ال ـم ـج ــاالت
وك ــاف ــة الـقـضــايــا وتــذل ـيــل كــافــة
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العقبات التى تعترض سبيل
الرقى والرفاهية وسبيل التنمية
ال ـشــام ـلــة ال ـت ــى ج ـعــل الـشـيــخ
زا يــد يحددها ـفـي اإلنـســان كونه
هدفها أوال ً وأخيراً.

بناء اإلنسان
ولقد اختصر الشيخ زايد كافة
القوانين والدساتير المتعلقة
ب ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان وت ـجــاوزهــا
ف ـ ـ ـعـ ـ ــا ً بـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات ح ـك ـي ـم ــة
وم ـبــادرات طيبة وضعها من
خــال نظرته الثاقبة للحفاظ
على أغلى ثروة يمتلكها الوطن
كما قال “إن اإلنسان هو أغلى
ثروة يمتلكها الوطن”.
وأوضـ ـح ــت الـ ــدراسـ ــة أن دول ــة
اإلمـ ــارات هــى مــن ال ــدول التى
آم ـنــت أن أســـاس التنمية هو
اإلن ـ ـسـ ــان ،وبـ ـن ــاء ع ـل ـيــه سعت
إلـ ــى كــف ــال ــة حــق ــوق ــه وح ــري ــات ــه
وصاغت فى سبيل ذلك العديد
مــن القوانين الــدسـتــوريــة لكل
ال ـح ـقــوق وال ـحــريــات ودعمتها
بالقوانين والـ ـق ــرارات الــوزاريــة
وسعت بكل ما تملك إلى وضع

القوانين التى تحقق المصلحة
العامة.
وقد جاء دستور دولة اإلمارات
مـ ـعـ ـب ــرا ً تــعــبــي ــرا ً ح ـق ـي ـق ـي ـا ً عــن
كــرامــة هــذا اإلن ـســان ،فقد حرم
التعذيب والمعاملة القاسية
اح ـتــرام ـا ً لـكـيــان ه ــذا اإلن ـســان،
ورف ـ ـ ــض االس ــت ــع ــبـــاد وف ـ ــرض
ال ـع ـمــل ب ــال ـق ــوة وحـ ــق ال ـحــريــة
والسالمة الشخصية واالقــامــة
واالنتقال وضمن حق المساواة
أم ـ ــام ال ـق ـض ــاء وفـ ــق ال ـق ــان ــون،
وأنـصــف اإلنـســان أ يـ ّـمــا إنصاف
 ،فقد كفل حريته الخاصة فى
ال ـم ـنــزل والـ ـم ــراس ــات والـفـكــر
والـضـمـيــر والــديــانــة وال ـحــق فى
الرأى والتعبير وحق العائلة فى
التمتع بالحماية ـفـى المجتمع
وال ــدول ــة وال ـم ـســاواة المطلقة
أمــام القانون وحظر استبعاده
عـــن بـ ـ ــاده ومـ ـ ـص ـ ــادرة أم ــوال ــه
وح ـقــه ـفـى الجنسية والـعـقــوبــة
الشخصية وحرية المسكن.
ول ــم يـتــوقــف الـشـيــخ زا يـ ــد بن
س ـل ـط ــان آل ن ـه ـي ــان – رح ـمــه

هللا -عــن إرسـ ــاء دول ــة االتـحــاد
بـمــا لــديـهــا مــن م ـبــادئ ورعــايــة
متكاملة لحقوق اإلنسان ،عند
حـ ــدود أرض اإلم ـ ــارات وحــدهــا
بل امتدت أياديه البيضاء ومن
بعده قادتنا العظام إلى مختلف
دول ال ـعــالــم ل ـيــس إال لتنمية
اإلنـســان وصــون كرامته ،ولهذا
ام ـتــدت الـمـشــروعــات الخيرية
واإلسكانية والتعليمية والطبية
التي قامت بها دولــة اإلمــارات
العربية المتحدة إلى عدد كبير
م ــن دول الــع ــال ــم ،ولـ ـه ــذا من
الطبيعي أن تجد اسم الشيخ
زا ي ـ ــد ب ــن س ـل ـطــان آل ن ـه ـيــان-
رحمه هللا -م ــازال على ألسنة
وقلوب المجتمعات المختلفة
رغم أعوام الرحيل..

مسيرة الخير
وأم ــام مسيرة الشيخ زا يــد بن
س ـل ـط ــان آل ن ـه ـي ــان وم ـ ــا ق ــام
ب ـتــرس ـي ـخــه م ــن مـ ـب ــادئ وقـيــم
بـ ــاتـ ــت إحـ ـ ـ ــدى س ـ ـمـ ــات دول ـ ــة
اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــر ب ـي ــة ال ـم ـت ـحــدة
وإن ـســان اإلمـ ــارات  ،فــابــد وأن

يحرص مسؤولونا وجمعيات
المجتمع الـمــد ـنـي على العمل
على استمرار مسيرة المؤسس
ع ـبــر األج ـ ـيـ ــال الـ ـج ــدي ــدة ،وإلــى

العالم ككل ،حتى يدرك الكل
أيا ً كان أن رعاية حقوق اإلنسان

في اإلمارات هي رعاية متأصلة
تمثل مبادئ دولة شامخه،مع
ض ــرورة العمل على أن يكون

كل مسؤول في دولتنا امتدادًا
لفكر ورؤي ــة الشيخ زا ي ــد ،فــإذا
كانت الدولة وقيادتها الحكيمة
قد أعلنت العام بأنه عــام زايد
ال ـخ ـي ــر ،ف ــا ي ـجــب أن يـتــوقــف
األمـ ـ ــر م ـج ـت ـم ـع ـ ًيــا ع ـن ــد حـ ــدود

تذكر رؤى وفكر المؤسس ،بل
إطــاق الـمـبــادرات والفعاليات
الـ ـت ــي ت ـس ـجــل وتـ ـع ــرض رؤي ــة
ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس ـفــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن

المجاالت منها حقوق اإلنسان
وبناؤه لخدمة مجتمعه.
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عيادة الحدث

حـوداث السيـر
والهاتف المتحرك
بقلم :د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي
تشير التقارير الـصــادرة عن منظمة الصحة العالمية ا ـلـى أن أ كثر من  1.2مليون شخص
يلقون حتفهم سنويا ً من جراء تصادمات الطرق في العالم ،ويعاني ما يتراوح عدده بين 20
مليون و 50مليون شخص من إصابات غير قاتلة .ومازالت نسبة اإلصابات الناجمة عن
تصادمات الطرق تتزايد في معظم أنحاء العالم.
وتــشــي ــر الـ ـتـ ـق ــاري ــر بــأصــابــع
االت ـهــام إ ـلـى الـســرعــة الــزائــدة
وعـ ـ ــدم االنـ ـتـ ـب ــاه وإ ـلـ ــى ك ـثــرة
االن ـ ـش ـ ـغـ ــال ـفــي اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك أثـ ـن ــاء
الـقـيــادة  ،وه ــذا األم ــر خطير
ج ــدا ً لكونه ال ينعكس على
الشخص الذي يقود السيارة
لوحده بل على من معه في
السيارة وعلى األشخاص في
الشارع.
ولــأســف أقـ ــول إن معظم
برامجنا اإلذاع ـيــة تساهم –
وإن بشكل غير مباشر وغير
مقصود – في التشجيع على
استعمال الهاتف المتحرك
أثـ ـن ــاء الـ ـقـ ـي ــادة ،ومـ ــن يـتــابــع
ت ـلــك ال ـبــرامــج يـ ــدرك حجم
هذا الخطر على الطريق.
و بالطبع حتى يتم التقليل
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هم في أوج عطائهم.

قـ ـ ـ ــدر االمـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان مـ ـ ــن هـ ــذه
ال ـ ـعـ ــادة ال ـس ـلــوك ـيــة الــض ــارة
بالفرد والمجتمع  ،ال بد من
ت ـك ـث ـيــف حـ ـم ــات ال ـتــوع ـيــة
وإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـت ــائ ــج
ح ـم ــات ال ـتــوع ـيــة الـســابـقــة
 ،ومـعــرفــة م ــدى األث ــر الــذي
حـقـقـتــه  ،و ت ـحــديــد الـسـبــل
الكفيلة والعملية بالحد من
استعمال الهاتف المتحرك
إال بأمان أثناء القيادة.

أخـ ـي ــرا ً ال ب ــد م ــن الـ ـق ــول إن
استخدام الهاتف و السالمة
على الطريق هي “ أسلوب
حــي ــاة “  ،و ك ــم أت ـم ـنــى أن
يـ ـ ـق ـ ــوم اإلع ـ ـ ـ ـ ــام خـ ـص ــوصـ ـا ً
الـمـسـمــوع ـفـي ه ــذا الـ ــدور ال
أن ي ـكــون عـنـصــرا ً مساهما ً
في التشجيع على استعمال

وت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
الــتــقــلــي ــل م ـ ــن اســتــعــم ــال
ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك أثـ ـن ــاء
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة يـ ــزيـ ــد م ـ ــن درج ـ ــة
السالمة على الـطــرق ويحد
مـ ـ ــن ال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات الـ ـن ــاجـ ـم ــة
عـ ــن ت ـ ـصـ ــادمـ ــات ال ـ ـطـ ــرق ،
وال ـحــوادث المأساوية التي
تصادفنا يوميا ً والتي يذهب
ضحيتها عادة الشباب ومن

ول ـي ـتــذكــر ك ــل واحـ ــد م ـنــا أن
هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـن ـت ـظــر ع ــودت ــه
سالما ً إ ـلـى البيت وال يجعل
اتـ ـص ــال ــه ال ـه ــات ـف ــي ه ـ ــذا هــو
األخير الذي قد يؤدي للوفاة
أو ل ــإع ــاق ــة الــت ــي تنعكس
بشكل سلبي على حياته.
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ال ـ ـهـ ــاتـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـح ــرك أثـ ـن ــاء
القيادة.

1،200،000

���ش��خ�����ص ي��ل��ق��ون ح��ت��ف��ه��م ���س��ن��وي�� ًا من
ج�����راء ت�����ص��ادم��ات ال���ط���رق يف ال��ع��امل

معلومات عامـــة

حديقة الحيوانات بالعين..
رحلـة في عالـم البــراري
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

تقدم حديقة الحيوانات في مدينة
العين تجربة فريدة لكافة أفــراد
العائلة ،فهي إحــدى أهــم معالم
ال ـجــذب األك ـبــر واألك ـثــر ش ـهــرة في
المنطقة ،وتسكن هــذه الحديقة
بـ ــاقـ ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن الـ ـحـ ـي ــوان ــات
الـمـحـلـيــة وال ـغــري ـبــة ،م ـثــل المها
العربية ،واألغ ـنــام البربرية ذات
الــق ــرنــي ــن الــكــبــي ــري ــن ،ووحـ ـي ــدي
ال ـق ــرن ،وأف ـ ــراس ال ـن ـهــر ،والـنـمــور
واألسود ،وغيرها الكثير.
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ع ـ ـ ـ ــاوة ع ـ ـ ـلــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـش ـمــل
حديقة الحيوانات مزايا أخرى،
منها مركز الشيخ زا يــد لعلوم
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــراء ،وهـ ـ ــو عـ ـ ـب ـ ــارة عــن
مبني
معرض متعدّد الوسائط
ّ
على مـبــدأ الـطــاقــة المستدامة
ويـ ـتـ ـكـ ـ ّون م ــن خ ـمــس ص ــاالت
ع ــرض تـفــاعـلـيــة :قــاعــة تكريم
الشيخ زا يــد ،وصـحــراء أبوظبي
ع ـب ــر الـ ــزمـ ــن ،وعـــالـــم أبــوظ ـبــي
الـحــي ،وأه ــل الـصـحــراء ،ونظرة
ن ـح ــو ال ـم ـس ـت ـق ـبــل .ك ـم ــا ي ـضـ ّـم
مجموعة متن ّوعة من المقاهي
والمطاعم ،وحديقة ديسكفري
ـصـصــة لــأطـفــال،
جـ ــاردن الـ ُـمـخـ ّ
وغ ـيــرهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـمــرافــق
ال ــرائـ ـع ــة الــت ــي يــت ـ ّـم ت ـجــديــدهــا
وتوسيعها باستمرار.

مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء

وت ـقــدم ـفـي حــديـقــة الـحـيــوانــات
ب ــرن ــامـ ـجـ ـا ً يـ ـه ــدف إلـ ــى ح ـمــايــة
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــوانـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادرة م ــن
االنقراض وتربيتها .وال تقتصر
زي ــارة حديقة الـحـيــوانــات على
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات بــل
تتوفر لـلــزوار نشاطات عديدة
تجعلهم يستمتعون أ كـثــر في
زيارتهم ،ومنها إطعام الزرافات،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــي بـ ـ ـج ـ ــوار حـ ـي ــوان ــات
الليمور ،فضال ً عن الذهاب في
أ كبر وأروع رحلة سـفــاري من
صنع اإلن ـســان ـفـي العالم على
مـســاحــة  217ه ـك ـتــارا ً وتـضـ ّـم
أ كثر مــن  250حيوانا ً أفريقيا ً
وعربياً.
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ثقف نفسك

مفـاتيـح الحيـاة الجـيـدة
شاي الزنجبيل:
اس ـت ـبــدل قـهــوتــك الـصـبــاحـيــة ب ـشــاي الزنجبيل
الـ ـغـ ـن ــي ب ـ ـم ـ ـضـ ــادات األكـ ـ ـس ـ ــدة والـ ـمـ ـغ ــذي ــات،
ومـضــادات االلتهابات التي من شأنها أن تزيد
جسمك حيوية وطاقة.

الميــــاه:
الماء هو عنصر الحياة ،فهو الذي يساعد
في الحفاظ على كافة خاليا الجسم رطبة
وتعمل بأفضل ما لديها من طاقة .وهو
مهم لكافة العمليات الحيوية .لذلك ابدأ
يومك بشرب كوب من الماء ال يقل عن
 500مــل ،فهذا كفيل بإنعاش جسمك
وإب ـعــاد التعب عنه واإلرهـ ــاق الــذيَــن قد
ينتجان جراء الجفاف.

الحبوب الكاملة:
من الجيد أن تبدأ نهارك بالحبوب الكاملة الغنية باأللياف
وال ـكــر بــوه ـيــدرات الـمـعـقــدة ،فهي أحــد أســس مكونات
الفطور الصحي .وهي مصدر لمضادات األكسدة ،والتي
مــن شأنها تقليل خطر اإلصــابــة بالسرطانات وأمــراض
القلب والشرايين ،وتساعد في ضبط مستويات السكر
ـفـي ال ــدم وتنظيمها وتـحـتــاج وقـتـا ً أط ــول ليتم هضمها،
وتساعد على امتالء المعدة وزيــادة اإلحساس بالشبع
لفترة طويلة من النهار ،وهذا من شأنه أن يحافظ على
طاقة جسمك ونشاطك .ومن أمثلة الحبوب الكاملة؛
الشوفان ،الخبز األسمر ،وحبوب اإلفطار الكاملة.
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البروتينات:
العديد من المختصين ينصحون بــإدراج
ال ـبــروت ـيــن وال ـتــرك ـيــز ع ـل ـيــه ض ـمــن وجـبــة
الفطور ،فهو سيمد الجسم بالطاقة لفترة
طويلة خالل النهار ،وذلك بكون البروتين
يحتاج لوقت أطول ليتم هضمه ،كما وأنه
يــدخــل بشكل أســاســي ـفـي إنـتــاج الطاقة
لـلـجـســم ،ل ــذا ف ـ ِّرك ـ ْز عـ ـلـى ت ـنــاول الحليب
خالي الدسم ،البيض المسلوق ،األجبان
واألل ـبــان صباحا ً فهي مــن أغـنــى مصادر
البروتينات.

مخفوق البروتين:

فيتامين :C

الشوكالته السوداء :

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي
ل ـل ـج ـلــوس وتـ ـن ــال الــفــط ــور ،فـ
“مــايــو كلينك” MayoClinic
تـ ـنـ ـصـ ـح ــك ب ـ ـت ـ ـجـ ــر بـ ــة وصـ ـف ــة
م ـخ ـف ــوق الـ ـب ــروتـ ـي ــن ال ـغ ـن ـيــة،
وال ـت ــي تـتـكــون م ــن ك ــوب من
الـلـبــن بنكهة ال ـفــان ـيــا ،وكــوب
مــن الحليب متوسط الدسم
مع حبة موز متوسطة الحجم
ومقطعة وملعقتين صغيرتين
من الحبوب المستنبتة أو أجنة
القمح وملعقتين صغيرتين
من مسحوق البروتين ،والتي
يتم خفقها بالخالط معا ً إلى أن
تصبح مخفوقة بشكل جيد.
وي ـم ـكــن إض ــاف ــة ال ـث ـلــج ل ـهــا أو
الفوا كه المجففة.

وج ـ ـ ــدت دراسـ ـ ـ ــة تـ ـم ــت مــن
قبل جامعة Arizona State
 Universityأن المشتركين
ال ــذي ــن ت ـن ــاول ــوا ج ــرع ــات من
ف ـي ـتــام ـيــن  Cكـ ــان نـشــاطـهــم
على جهاز المشي treadmill
ـفــي ت ـ ــزا ي ـ ــد م ـ ـل ـ ـحـ ــوظ .وبـ ـه ــذا
ف ـ ــإن تـ ـن ــاول ــك ل ـف ـي ـتــام ـيــن C
ص ـبــاح ـا ً بــالـتــأ كـيــد سيساهم
ـفـي زي ــادة طاقتك ونشاطك.
وأهـ ـ ــم م ــصـــادر ف ـي ـتــام ـيــن C
الحمضيات مـثــل؛ البرتقال،
الـ ـكـ ـي ــوي ،ال ـف ـل ـفــل األخـ ـض ــر،
الفراولة.

قطعة من الشوكالته الدا كنة
ص ـ ـبـ ــاح ـ ـا ً سـ ـتـ ـك ــون م ـ ـصـ ــدرا َ
ب ــدي ــا ً لـلـكــافـيـيــن ،وسـتـمــدك
بمضادات األكسدة والطاقة،
بــاإلضــافــة إ ـلـى كــونـهــا م ـصــدرا ً
م ـ ـم ـ ـيـ ــزا ً لـ ـبـ ـع ــض الــعــن ــاص ــر
المهمة ،مـثــل؛ المغنيسيوم
والحديد ،واحــرص على أن ال
تـقــل نسبة ال ـكــاكــاو فـيــه عن
.70%
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تغريـدات من تـويتـر

تحت وسم

#ن�صائح_تربوية
إلى كل ولية أمر ،أوكلت مهمة إيقاظ أبنائها للخادمة ،والذهاب بصحبة السائق

للمدرسة ،أدركي إن ما تبقى من حبال عاطفية توشك أن تنقطع ،فرفقا ً بفلذات
أ كبادنا .اللهم أسعدهم كما أسعدوا شعبهم ووطنهم.
عــزيــزي و ـلـي األم ــر :إ يــاك ولــوم الطفل أو انتقاده أمــام اآلخــريــن ،بــل انتظر حتى

تعودا للمنزل وتتحدث معه .حفظكم هللا من كل عين ورعاكم وأجمل التهاني
والتبريكات لسموكم الكريم.
عزيزي ولي األمر :إذا أردت تقويم أخالق طفلك؛ فال تنظر لسلوكه فقط ..بل اهتم
بمشاعره ،واحتياجاته؛ لتدرك خلفية السلوك ،ويكون التقويم فاعالً.
عزيزي ولي األمرٌ :
فرق كبير بين من يرعى أبناءه ومن يربيهم ،األول يوفر المأكل

والمشرب والملبس ،والثاني يبني القيم والقناعات ومعايير الخطأ والصواب.

عزيزي ولي األمر :التربية الصالحة تحتاج إلى الكثير من األخالق ،حيث ال ينجح

المربي من غير التسلح بالصبر واالستقامة والقدرة على التضحية.

عزيزي ولي األمر :عندما يضرب األب ابنه عند الغضب فعلى األب أن يتوقع أن
ابنه قد يقوم بضرب اآلخرين عند الغضب.
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