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ضاحي خلفان يترأس اجتماع جمعية
ت��وع��ي��ة ورع���اي���ة األح�����داث ع���ن بعد

د .جاسم خليل ميرزا

رئيس اللجنة اإلعالمية

م�ن��ذ اإلع �ل�ان ع��ن ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د ( 19ك ��ورون ��ا) ت �ص��در ال��وس��م (ه��اش �ت��اق)
#خلك_في_البيت وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي تطالب أفراد المجتمع
بالجلوس في المنزل والتباعد المكاني كنوع من العمل االحترازي والوقائي
الذي دعت إليه الحكومة لحمايتنا من االختالط بالمصابين بفيروس كورونا.
بداية األمر اعتقد الكثيرون أن هذا اإلجراء تقييد لحرياتنا وأمر غير ممكن ،إال
أنه وبعد مرور أسابيع اكتشفنا العديد من الفوائد من ذلك العزل االختياري.
تغيرت حياتنا االجتماعية وصرنا أقرب ألسرنا وأبنائنا ،صرنا نحاورهم ونجلس
معهم على موائد الطعام ونتعرف على هواياتهم وإيجابياتهم وسلبياتهم،
مارسنا بعض الهوايات التي نسيناها منذ زمن طويل مثل هواية القراءة والبحث
واالطالع ،بعض المتخصصين واألكاديميين استغلوا فرصة الجلوس في البيت
في إعداد البحوث والدراسات والتعرف على الجديد في التخصص ،كثيرون
لألسف هجروا القرآن الكريم فكانت الفرصة سانحة لهم لقراءة القرآن بشكل
مستمر وختم أجزاء منه.
معظمنا كان ال يؤدي بعض الصلوات في أوقاتها بسبب انشغالنا بالعمل
أو تواجدنا في الطريق ،ولكن في أزمة كورونا بمجرد أن يرفع األذان نفرش
السجادة ونصلي.
كل هذه السلوكيات ظهرت ومارسناها خالل تواجدنا في المنزل ،البعض قال
(شكراً كورونا) ألننا تعلمنا دروساً كثيرة غيرت من مجرى حياتنا ،هذه الدروس
نتمنى أال ننساها بعد زوال كورونا.

أخيراً  ..نقول  ..رب ضارة نافعة.
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األح��داث ع��ن بع��د ويوج��ه بتخصي��ص ملي��ون درهم
لشراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة للطلبة المحتاجين

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ،رئيس
مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية األحداث بتخصيص مبلغ مليون درهم لشراء عدد من أجهزة
الكمبيوتر المحمولة ،كمبادرة من الجمعية لمساعدة الطلبة والطالبات غير القادرين على شراء
تلك األجهزة ،ممن يدرسون في الحلقة التعليمية األولى ،وكدعم لعلمية التعليم عن بعد التي
فرضتها الظروف الحالية التي تمر بها الدولة نتيجة وباء فيروس كورونا الذي يجتاح العالم ،على
أن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،والتي تدعم المبادرة التي تقوم بها
الوزارة في تزويد الطلبة المحتاجين بالدولة بأجهزة كمبيوتر محمولة.
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1،000،000
لشراء اجهزة حديثة للتعلم
عن بعـد للطلبة المحتاجـين

ك� �م ��ا وج�� ��ه م��ع��ال��ي��ه ب� �ض���رورة
استمرار جهود جمعية توعية
ورعاية األح��داث وعدم توقفها،
خ �ص��وص �ا ً �ف�ي م �ج��ال ال�ح�م�لات
التوعوية رغم الظروف الحالية،
واس� � �ت� � �غ �ل��ال ك � ��اف � ��ة وس� ��ائ� ��ل
التواصل االجتماعي المتوفرة
إليصال الرسائل المطلوبة إلى
الناس.
جاء ذلك خالل ترؤس معاليه،
االجتماع  59للجمعية للدورة
ال�س��اب�ع��ة م �س��اء أم��س بتقنية
االت� � �ص � ��ال ع� ��ن ب � �ع� ��د ،ت �ن �ف �ي��ذا ً
ل�ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال��رش �ي��دة
�ف�ي ات� �خ ��اذ أف� �ض ��ل اإلج�� � ��راءات
ال ��وق ��ائ� �ي ��ة ل �ل �ح��د م� ��ن ان �ت �ش��ار
فيروس ك��ورون��ا ،ورح��ب معالي
الفريق ضاحي خلفان تميم ،في
بداية االجتماع ،بأعضاء مجلس
اإلدارة ،وتمنى لهم دوام الصحة
والعافية ،وجرى مناقشة عدد
من المواضيع الهامة ،بحضور
ك� � ��ل م� � ��ن س � � �ع� � ��ادة س� �ل� �ط ��ان
ص�ق��ر ال �س��وي��دي ،ن��ائ��ب رئيس
الجمعية ،والدكتور محمد مراد
ع �ب��د هللا ،أم �ي��ن ال �س��ر ال �ع��ام،
وال��دك�ت��ور منصور ال�ع��ور ،أمين
ال� �ص� �ن ��دوق ،وال ��دك� �ت ��ور ج��اس��م
خ �ل �ي��ل م � �ي� ��رزا ،رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
اإلع�ل�ام� �ي���ة ،وال���دك� �ت���ور س�ي��ف

الجابري ،رئيس لجنة البحوث
وال ��دراس ��ات ،وال��دك �ت��ور خليفة
السويدي ،رئيس لجنة اإلب��داع
واالب� �ت� �ك���ار ،واألس� � �ت � ��اذة ب��دري��ة
الياسي ،رئيسة اللجنة التربوية،
واألس� � �ت � ��اذة م ��ري ��م ال �ش��وم��ي،
رئيسة لجنة البرامج واألنشطة،
واألستاذة هيام عامر الحمادي
مشرف وممثل ف��رع الجمعية
بالمنطقة الشرقية.
ك�م��ا ن��اق��ش االج �ت �م��اع إمكانية
ت��أج �ي��ل ع� ��دد م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات
التي كانت مقررة قبل اجتياح
وب ��اء ك��ورون��ا ح�ت��ى إش �ع��ار آخ��ر
وف��ق ال �ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة ،ومنها
ال� ��دورة ال��راب �ع��ة ل�ج��ائ��زة سعيد
بن لوتاه ،وإعطاء الفرصة لمزيد
م ��ن األس � ��ر ل �ل �م �ش��ارك��ة ف �ي �ه��ا،
واالستفادة من األزم��ة الحالية
في طرح معايير وشروط جديدة
ل��ل��ج��ائ��زة ت �ل �ق��ي ال � �ض� ��وء ع� �ل�ى
كيفية تعاطي األس��ر وتعاملها
م��ع األب� �ن ��اء وال �ت��واص��ل معهم
وتوعيتهم ورعايتهم ،وتميزها
�ف�ي م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ط� � ��رأت ب �س �ب��ب أزم� � ��ة ان �ت �ش��ار
فيروس كورونا.
وناقش االجتماع تنظيم جلسة
رم�ض��ان�ي��ة ت�ت��م ع��ن ب�ع��د خ�لال
شهر رمضان المبارك ،تخصص

لمناقشة أساليب التعليم عن
ب�ع��د �ف�ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،واه��م
ال� �ت� �ح ��دي ��ات وال � �ظ� ��واه� ��ر ال �ت��ي
واج�ه��ت األس��ر �ف�ي تعاملها مع
األبناء خالل فترة الحجر ،وكيف
ت��م ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ،وي �ش��ارك
ف�ي�ه��ا رئ �ي��س وأع��ض��اء مجلس
اإلدارة ،وعدد من المتخصصين
وال �ت��ر ب��وي �ي��ن ،وأول� �ي ��اء األم� ��ور،
واق�ت��رح معالي الفريق ضاحي
خلفان تميم ،أن تكون بعنوان
“تحديات التعليم عن بعد في
زمن كورونا»
ك� �م ��ا ت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة ت�ن�ظ�ي��م
م� �ج� �م ��وع ��ة ح� �ل� �ق ��ات ن �ق��اش �ي��ة
ت��وع��و ي��ة ت �ش �م��ل م��وض��وع��ات
م �ت �خ �ص �ص��ة ،وت��ن��ظ��ي��م ورش
عمل متعلقة بأهداف الجمعية
ع��ن بعد باستخدام تطبيقات
األجهزة الذكية.
ون � ��اق � ��ش االج� � �ت� � �م � ��اع ت��أج��ي��ل
انتخابات مجلس اإلدارة للدورة
ال �ق��ادم��ة ال �ت��ي ك ��ان م �ق��ررا ً لها
في شهر إبريل الجاري ،بسبب
الظروف الراهنة ،وبحث إمكانية
إج��راء انتخابات عن بعد ،وفق
اإلج��راءات التي ستتبعها وزارة
تنمية المجتمع ،بإنشاء نظام
إلكتروني للتصويت يتم بعد.
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جلسة رمضانية عن بعد ترأسها ضاحي خلفان:

رع����اي����ة األح���������داث ت���ن���اق���ش ت��ح��دي��ات
التعليم ع��ن ب��ع��د وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا على
األس�����رة واألب����ن����اء أث���ن���اء أزم�����ة ك���ورون���ا
بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ،نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي ،رئيس
جمعية توعية ورعاية األحداث ،وبمشاركة نخبة من المتحدثين أقيم مساء أمس المجلس
الرمضاني االفتراضي عن بعد ،وكانت الجلسة بعنوان “تحديات التعليم عن بعد وانعكاساتها
على األسرة واألبناء أثناء أزمة كورونا».
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وت � �ح� ��دث �ف��ي ال� �ج� �ل� �س ��ة ال �ت��ي
ترأسها معالي الفريق ضاحي
خلفان تميم ،وأداره ��ا الدكتور
محمد مراد عبدهللا ،أمين عام
جمعية توعية ورعاية األحداث،
ع � � � ��دد م � � ��ن ال� �م� �ت� �خ� �ص� �ص� �ي ��ن
وال�خ�ب��راء والتربويين ،ومنهم:
ال� � ��دك � � �ت� � ��ور س � �ع � �ي� ��د خ� �ل� �ف ��ان
الظاهري ،رئيس مجلس إدارة
شركة س�م��ارت وورل ��د ،ومدير
مركز الدراسات المستقبلية في
جامعة د �ب�ي ،والدكتور منصور
العور ،رئيس جامعة حمدان بن
محمد الذكية ،والدكتور خليفة
السويدي ،من قسم المناهج
بكلية التربية بجامعة اإلمارات،
وال��دك �ت��ورة ن �ج��وى الحوسني،
عميد كلية التربية باإلنابة في

جامعة اإلم� ��ارات ،ولبنى علي
ال�ش��ام�س��ي ،ال�م��دي��ر التنفيذي
ل�ق�ط��اع ال�ع�م�ل�ي��ات ال�م��درس�ي��ة
باإلنابة بوزارة التربية والتعليم،
وبدرية الياسي ،مديرة مدرسة
س �ل �م��ى األن� �ص ��اري ��ة ،للتعليم
األساسي.
و �ف� ��ي ب � ��دا ي � ��ة ال� �ج� �ل� �س ��ة رح ��ب
معالي الفريق ضاحي خلفان
ت �م �ي��م ،ب��ال �م �ش��ارك �ي��ن ،وأش� ��اد
معاليه بمشاركة ه��ذه النخبة
م��ن األخ�ص��ائ�ي�ي��ن وال�ت��ر ب��و ي�ي��ن
وت �ف��اع �ل �ه��م �ف�ي م ��وض ��وع ه��ذه
الجلسة ،مؤكدا معاليه على أن
مشاركتهم نابعة من شعورهم
الوطني وغيرتهم على قضايا
ال��وط��ن خ�ص��وص�ا ً �ف�ي ظ��ل ه��ذه
األزم� ��ة ،كما حيا معاليه كافة

الذين تابعوا الجلسة عن بعد،
والذين وصل عددهم إلى أ كثر
م ��ن  350م �ت��اب �ع �ا ً م ��ن داخ ��ل
الدولة وخارجها.
وت � �ط� ��رق م� �ع ��ال� �ي ��ه ب��ال �ح��دي��ث
� �ف�ي ب� ��دا ي� ��ة ال �ج �ل �س��ة إ �ل ��ى أه��م
اإليجابيات التي أف��رزت�ه��ا أزم��ة
“ك � ��ورون � ��ا” رغ� ��م ك��ون �ه��ا ك��ارث��ة
ع��ال �م �ي��ة ،ول�ك�ن�ه��ا ع�م�ل��ت على
ال �ت �ق��ري��ب ب �ي��ن أف� � ��راد األس� ��رة
ال� � � ��واح� � � ��دة ،وج � �ع � �ل� ��ت اآلب�� � ��اء
واألم� �ه ��ات ي �ت��اب �ع��ون أب �ن��اءه��م
ع��ن ق��رب خ�ص��وص�ا ً �ف�ي عملية
التعليم ع��ن ب�ع��د ،وشعورهم
ب��أه �م �ي��ة ال �م �ع �ل��م ودوره �ف�ي
العملية التعليمية.
كما أ ك��د معاليه على أن دولة
اإلم� � � ��ارات ال �ع��ر ب �ي��ة ال �م �ت �ح��دة

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 71مايو 2020

7

األخــــبـــار
ك � ��ان � ��ت � �ف ��ي م� � �ص � ��اف ال� � � ��دول
ال �م �ت �ق��دم��ة ال��ت��ي اس �ت �ط��اع��ت
م��واج �ه��ة ك��اف��ة ال �ت �ح��دي��ات في
هذه األزمة وبكل قدرة واقتدار،
وتغلبت على صعوبات التعلم
ع ��ن ب �ع��د �ف�ي زم� ��ن “ك� ��ورون� ��ا”،
وذل��ك بفضل الجهود الكبيرة
التي بذلتها القيادة الرشيدة في
الدولة ،وتهيئتها للبنية التحتية
ل �ح �ك��وم��ة إل �ك �ت��رون �ي��ة ش��ام �ل��ة
وق � ��ادرة ع� �ل�ى اس�ت�ي�ع��اب مثل
هذه األزمات والتغلب عليها.
ث��م دارت م�ن��اق�ش��ات الجلسة
ال� �ت ��ي ت� ��رك� ��زت ح � ��ول ال ��واق ��ع
ال �ح��ا �ل�ي �ف�ي ظ��ل ازم� ��ه ك��ورون��ا،
والمستقبل بعد ه��ذه األزم��ة،
وقسمت إلى محورين رئيسين،
األول تناول واقع التعليم عن
بعد وت�ح��دي��ات��ه ،حيث تحدثت
األستاذة لبني الشامسي عن
“م �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل��م ال��ذك��ي في
المدرسة اإلمارتية” ،ودور وزارة
ال�ت��ر ب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م �ف�ي إح ��داث
ال�ن�ق�ل��ة ال �ن��وع �ي��ة م��ن التعليم
التقليدي إ �ل�ى التعليم الذكي،
وت��ن��اول��ت �ف�ي ح��دي �ث �ه��ا ال�س�ل��م
التعليمي ومسارات التعليم،
وت� �ق� �ل� �ي ��ص ال � �ف � �ج� ��وة م � ��ا ب �ي��ن
التعليم العام والتعليم العالي،
وم��واءم��ة المناهج التعليمية
ل �ك��اف��ة ال� �م ��راح ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة،
واالس �ت �ع��داد المسبق ل �ل��وزارة
ل� �م ��واج� �ه ��ة األزم � � � ��ة ال� �ح ��ال� �ي ��ة،
ومواجهتها للتحديات الناتجة
عنها.
ث ��م ت� �ح ��دث ال ��دك� �ت ��ور م�ن�ص��ور
العور ،حول موضوع “التعليم
ع� � ��ن ب � � �ع� � ��د ..ب � �ي� ��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة
واالس��ت��ث��ن��اء...ت��ج��ر ب��ة ج��ام�ع��ة
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ح� �م ��دان ب ��ن م �ح �م��د ال��ذك �ي��ة”،
ودور األزم� ��ة ال�ح��ال�ي��ة �ف�ي إب ��راز
دور ال��ت��ع��ل��ي��م ال � ��ذك � ��ي ،وم ��ا
تعلمناه منها في توفير الوقت
والمال والمحافظة على البيئة
ل�ي��س �ف�ي ال�ع�م�ل�ي��ة التعليمية
فحسب بل في مختلف أشكال
ال� �ح� �ي ��اة ب �ش �ك��ل ع� � ��ام ،وت �غ �ي��ر
األدوار التعليمية بين الطالب
وال� �م ��درس وو �ل��ي األم � ��ر ،ودور
التعليم الذكي في دعم وتطوير
المؤسسات التعليمية.
أما الدكتورة نجوى الحوسني
فطرحت موضوع “التعليم عن
بعد وال�ض�غ��وط النفسية على
األبناء واألس��رة في فترة الحجر
ال� �م� �ن ��ز �ل�ي” ،وأه�� ��م ال �ت �ح��دي��ات
واآلث � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ال �ت��ي ظهرت
�ف�ي ظ ��ل ه� ��ذه األزم � � ��ة ،وك �ي��ف
ت��م التغلب عليها ،وخصوصا
�ف�ي ت��وف�ي��ر األج �ه��زة الحاسوبية
للطلبة ،وال�ت��أق�ل��م م��ع ال��وض��ع
الحالي.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ت �ن��اول��ت االس �ت��اذة
بدرية الياسي ،في حديثها محور
“التعليم عن بعد والتحديات
التي تواجه األس��رة واألب�ن��اء في
م��رح �ل��ة ال�ت�ع�ل�ي��م األس ��اس ��ي”،
وال�ب�ن�ي��ة التحتية ال�ت��ي وفرتها
الدولة لعملية التعلم عن بعد،
م�م��ا س��اه��م ك�ث�ي��را ً �ف�ي مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن أزم��ة
كورونا.
أم���ا ال �م �ح��ور ال �ث��ا �ن�ي للجلسة،
ف�ت�ح��دث ف�ي��ه ال��دك �ت��ور خليفة
ال� � �س � ��و ي � ��دي ،ح� � ��ول “م� �ن ��اه ��ج
المستقبل والذكاء االصطناعي
وارت �ب��اط �ه��ا ب ��ال ��واق ��ع” ،وت �ط��ور
ال �م �ن��اه��ج وت �غ �ي��ره��ا وم��رون�ت�ه��ا
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وف ��ق ال �م �س �ت �ج��دات ال�ح��دي�ث��ة،
ك �م��ا ت� �ح ��دث ع ��ن ال� �ف ��رق بين
ال�ت�ق��و ي��م وال�ت�ق�ي�ي��م ،والتعليم
التقليدي والكالسيكي ،وكيف
س� �ي� �ك ��ون ع �ل �ي��ه ال �ت �ع �ل �ي��م �ف�ي
المستقبل ،ودور المعلم في
ن �ق��ل ال �م �ع �ل��وم��ات وال �م �ع��ارف
والمهارات إلى الطالب.
ك �م��ا ت� �ح ��دث ال ��دك� �ت ��ور س�ع�ي��د
ال� �ظ���اه���ري ،ح � ��ول م���وض���وع “
مستقبل التعليم ع��ن ب�ع��د..
ما بعد أزمة كورونا “ ،وارتباط
التعليم بالمهارات والكفاءات،
ومالمح الجيل الجديد ،وما تم
تعلمه م��ن ال �ت �ج��ارب الحالية
في ظل الظروف التي فرضتها
أزمة كورونا ،وخصوصا ً عملية
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ع � ��ن ب � �ع� ��د ،وت �غ �ي��ر
منظومة عملية التعليم بشكل
ت ��ام ،ودور األه ��ل �ف�ي م�ش��ارك��ة
أب� �ن ��ائ� �ه ��م � �ف�ي ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل��م
ع��ن بعد باستخدام التقنيات
الحديثة ،والنظرة المستقبلية
للقيادة الرشيدة واستعدادها
ل �ل �خ �م �س �ي��ن ع� ��ام � �ا ً ال �م �ق �ب �ل��ة،
وك�ي�ف�ي��ة ال��دم��ج ب �ي��ن التعليم
المدرسي والتعليم ع��ن بعد،
وت� �ط ��و ي ��ر ال� �ن� �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
ل�ي�ك��ون أ ك�ث��ر ان�ف�ت��اح��ا وم��رون��ة،
وكيفية إجراء عملية التقييم.
و �ف�ي خ�ت��ام الجلسة ت��م اإلج��اب��ة
ع � �ل�ى أس �ئ �ل��ة ال �م �ش��ارك �ي��ن من
الجمهور ،والتي تركز معظمها
حول عملية التعليم عن بعد،
وك �ي �ف �ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م �ع �ه��ا �ف�ي
الوقت الراهن ،وبعد العودة إلى
الحياة الطبيعية ،والسلبيات
واإليجابيات التي تم رصدها في
عملية التعليم عن بعد ،وكيف

تم معالجتها.
واختتمت الجلسة بمجموعة
من التوصيات أهمها:
 اإلشادة بتجربة دولة اإلماراتال�ع��ر ب�ي��ة ال�م�ت�ح��دة �ف�ي تطبيق
التعليم الذكي عن بعد في فترة
قياسية أثناء أزمة كورونا.
 ض��رورة تضافر جهود جميعال �ق �ط��اع��ات األه �ل �ي��ة وال�خ��اص��ة
ل�ت�ق��دي��م ال��دع��م ل�ت��وف�ي��ر أج�ه��زة
الكمبيوتر المحمولة للطالب
�ف�ي جميع المراحل التعليمية
لتسهيل عملية التعليم عن
بعد.
 اإلش� ��ادة ب ��دور أول �ي��اء األم��ور�ف�ي م �س��ان��دة األب �ن��اء �ف�ي عملية
التعلم ع��ن ب�ع��د وتشجيعهم

على استخدام برامج المنصات
التعليمية والتعليم الذاتي.
 تقييم وتوثيق تجربة التعليمع�� ��ن ب � �ع� ��د ع � � �ل��ى ال� �م� �س� �ت ��وى
الوطني لتكون نموذجا يحتذى
في مجال التعلم الذكي.
 توفير ف��رص تدريب مجانيةعن بعد للمعلمين والمعلمات
وأول �ي��اء األم��ور لرفع مهاراتهم
التعليمية وحماية األب�ن��اء من
التنمر اإللكتروني.
 ت �ش �ج �ي��ع ال �ب��اح �ث �ي��ن وط�ل�ب��ةال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا ع� �ل�ى إج ��راء
ال� � ��دراس� � ��ات ال� �م� �ي ��دان� �ي ��ة ع� �ل�ى
ت� �ج���ر ب���ة ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ع � ��ن ب �ع��د
والمساهمة في تطويرها.
 -زرع الثقة لدى األبناء وتطوير

م �ه��ارات �ه��م ل �م��واص �ل��ة ال�ت�ع�ل��م
ال ��ذك ��ي وال �ت �ع �ل �ي��م ال ��ذا �ت�ي عن
بعد.
 إعادة النظر في تنظيم الجدولالمدرسي عن بعد بما يحقق
األه� ��داف التعليمية ويخفف
من الضغوط التدريسية على
المعلمين واآلب� ��اء وال��واج�ب��ات
المنزلية على الطالب.
 تنظيم مؤتمر وطني عن بعدلعرض أفضل الممارسات في
مجال التعليم الذكي.
 حث وتشجيع القطاع الخاصفي الدولة لالستثمار في تصنيع
األجهزة اللوحية والكمبيوترات
ال�م�ح�م��ول��ة ل�ت��وف�ي��ره��ا ب��أس�ع��ار
مناسبة للطلبة.
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األخــــبـــار

أسسه مجلس شرطة أبوظبي لدعم الموثوقية

اإلم���������������ارات ت����ت����ص����دى ل���ش���ائ���ع���ات
ك����ورون����ا ع��ب��ر أول م��ج��ل��س اف��ت��راض��ي

أس� � �س � ��ت ش � ��رط � ��ة أب� ��وظ � �ب� ��ي،
ال �م �ج �ل��س االف� �ت ��راض ��ي األول،
ودع��ا المتحدثون في المجلس
في أول جلساته االفتراضية إلى
تحري ال��دق��ة وع��دم ت��داول أية
معلومات غير موثوقة.
وأوض ��ح المجلس أن انتشار
الشائعات عبر مواقع التواصل
االجتماعي يترتب على تداولها
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ن ��وع م��ن ال �ف��وض��ى ،خ�ص��وص�ا ً
�ف�ي أوق ��ات األزم� ��ات ،وغ��ال�ب�ا ً ما
تكون أخ �ب��ارا ً تضليلية وكاذبة
وتؤدي إلى إلحاق الضرر.
وأ ك� � ��د ال �م �ج �ل��س أن ارت� �ك ��اب
ه� ��ذا ال �ف �ع��ل ي� �ع ��رض ص��اح�ب��ه
للمساءلة ال�ق��ان��ون�ي��ة ،بحسب
ق��ان��ون مكافحة ج��رائ��م تقنية
المعلومات.
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ول � � �ف� � ��ت إ �ل� � � ��ى أه� � �م� � �ي � ��ة دور
م��ؤس�س��ات المجتمع المدني،
وجمعيات النفع العام كداعم
رئيسي لفريق إدارة األزم��ات
ع� � �ل�ى م� �س� �ت ��وى ال � ��دول � ��ة .ك�م��ا
أن �ه��ا ُت �ع��د أح���د أه���م ال�خ�ط��وط
االستراتيجية األو �ل�ى للتصدي
لخطر الشائعات.
وأ كد المجلس على أن ارتكاب

وأوضح السيد منصور إسحاق سليمان عضو مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية،
خالل مشاركته في المجلس االفتراضي ،أن انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل
االجتماعي يترتب على تداولها نوع من الفوضى وخصوصا ً في أوقات األزمات وغالبا ً
ما تكون أخبارا ً تضليلية وكاذبة وتؤدي إلى الحاق الضرر .

ه� ��ذا ال �ف �ع��ل ي� �ع ��رض ص��اح�ب��ه
ل�ل�م�س��اءل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة بحسب
ق��ان��ون مكافحة ج��رائ��م تقنية
المعلومات .

وأوض ��ح المجلس أهمية دور
م��ؤس �س��ات المجتمع ال�م��د �ن�ي
وجمعيات النفع العام كداعم
رئيسي لفريق إدارة األزم��ات

ع� � �ل�ى م� �س� �ت ��وى ال � ��دول � ��ة ك �م��ا
أن �ه��ا ت �ع��د اح� ��د اه� ��م ال �خ �ط��وط
االستراتيجية األو �ل�ى للتصدي
لخطر الشائعات .
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تحقيق

إرادة ل��ل��ع�لاج وال��ت��أه��ي��ل ب��دب��ي
شعاع أمل ووصفة نجاة لكل مدمن
تحقيق :شيمازا فواز
يعتبر مركز إرادة للعالج والتأهيل شعاع أم��ل وب��واب��ة نجاة لمدمني ال�م�خ��درات ،فهو المركز
المتخصص لعالج وتأهيل جميع أنواع اإلدمان ومنها إدمان المواد الكحولية ،حيث يقدم المركز
خدمات ما بعد العالج ما يساعد المدمنين في عدم العودة إلى اإلدم��ان مرة أخ��رى والمشاركة
في وقاية أف��راد المجتمع من كافة ص��ور اإلدم��ان وخطر الوقوع فيه ،السيما في ظل ن��درة وجود
مرا كز متخصصة تقدم خدمات ما بعد العالج ،كما يركز على التأهيل واستعادة رسم المستقبل
بإيجابية.
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حول تأس� � ��يس المركز ،يقول محمد عبدا لله فلكناز ،رئيس مجلس
اإلدارة إنه تم تأسيس مركز إرادة للعالج والتأهيل في دبي عام 2016
وف� � ��ق القانون رقم  5لس� � ��نة  ،2016بناء على رؤية صاحب الس� � ��مو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،ومبادرة من سمو الشيخ حمدان
بن محمد آل مكتوم  ،بهدف تقديم أعلى معايير الخدمات العالجية
والتأهيلية لمرضى اإلدمان وإعادة األمل والس� � ��عادة لذويهم وذلك
لتحقيق الروابط األسرية في المجتمع وتعزيز الوعي .

رعاية طبية ونفسية

وأض � � � � ��اف ف � �ل � �ك � �ن� ��از« :ي �ت �ل �ق��ى
منتسب م ��رك ��ز”إرادة” ،ال��رع��اي��ة
الطبية والنفسية الالزمة ،إلتمام
ع�لاج��ه وإع� ��ادة ت��أه�ي�ل��ه بحرفية
واحترام دون تفرقة  ،ضمن بيئة
صحية وم�لائ�م��ة ل��ه ،كما يلحق
المنتسب ب��ال�ب��رام��ج التدريبية
والدورات والفعاليات واألنشطة
ال�ت��ي ينظمها ال�م��رك��ز � ،ف�ي إط��ار
السرية والخصوصية المالئمة.

رسالة المركز

وينتق� � ��ل للحديث عن الرس� � ��الة
الت� � ��ي يقدمه� � ��ا المرك� � ��ز ،ويقول:
يعم� � ��ل المرك� � ��ز ع �ل� ��ى تطوي� � ��ر
البرامج العالجية الفعالة وتوعية
المجتمع بأخطار اإلدمان وآثاره
والح� � ��رص على أن يك� � ��ون مركزا ً
للتثقي� � ��ف واألبح� � ��اث .كما يتيح
المرك� � ��ز لمنتس� � ��بيه متابع� � ��ة
أعماله� � ��م الخاص� � ��ة ،والس� � ��ماح
لهم بالتواصل مع اآلخرين من
داخل المركز بالوسائل المتاحة،
وفرصة االط �ل ��اع ع �ل� ��ى األنظمة
المتبعة وطرق العالج.كما يتاح
لهم تلقي الزي� � ��ارات من ذويهم
وأف� � ��راد عائالته� � ��م وأصدقائهم،
وذل� � ��ك وفق � � �ا ً لإلج� � ��راءات
والضواب� � ��ط والقواعد المعتمدة
في هذا الشأن.
الــوعـــي االجتمـــاعــي
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تحقيق

برامج التأهيل

م��ن ج�ه�ت��ه أش� ��ار م�ح�م��د حسن
ف��ائ��ق ،ال�م��دي��ر التنفيذي لمركز
إرادة ،أن ال �م��رك��ز ي �ت �ك��ون من
ث �ل��اث إدارات رئ �ي �س �ي��ة وه ��ي
اإلدارة الطبية ،وإدارة العمليات
اإلداري� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ��ة ،وإدارة ال�ت��وع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ة
وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة واألب� �ح ��اث
المجتمعية ،وق ��ال  “ :ي��وج��د 3
برامج للعالج والتأهيل برنامج
ع�لاج داخلي يستلزم البقاء في
ال�م��رك��ز وب��رن��ام��ج ع�ل�اج خ��ارج��ي
م�ك�ث��ف ،ول �ف��ت إ �ل�ى أن م��راح��ل
ال� �ع�ل�اج ت �ت �ض �م��ن ال� �ب ��دء ب ��إزال ��ة
ال �س �م �ي��ة م ��ن ج �س��م ال �م��ري��ض

14

وهي ما تعرف بالرعاية المركزة،
يليها المرحلة الثانية حيث تبدأ
عملية العالج والتأهيل النفسي
والجسدي عبر الصالة الرياضية
وغرف األنشطة واالستفادة من
الوعظ الديني الذي يوفره «.

المجتم� � ��ع وأن االس� � ��تراتيجية
تق� � ��وم على العم� � ��ل على المدى
الطويل لتحقي� � ��ق نتائج إيجابية
� �ف ��ي القض� � ��اء ع �ل� ��ى اإلدم� � ��ان
واس� � ��تعادة المدم� � ��ن لحيات� � ��ه
واندماجه في المجتمع.

وتاب� � ��ع فائ� � ��ق :يس� � ��تقبل المركز
ممن
فئ� � ��ات عمري� � ��ة مختلف� � ��ة ّ
لدي� � ��ه مش� � ��كلة إدم� � ��ان ع �ل� ��ى
المؤثرات العقلية مثل الكحول
والمخ� � ��درات من الذكور واإلناث
الت� � ��ي تت� � ��راوح أعماره� � ��م بي� � ��ن
 18،65عام � � �اً ،مش� � ��يرا ً إ �ل� ��ى أن
الخدمات تش� � ��مل كل ش� � ��رائح

وأ كد عبد هللا محمد األنصاري،
مدي� � ��ر األبح� � ��اث المجتمعي� � ��ة
والتوعي� � ��ة بمرك� � ��ز إرادة للعالج
والتأهي� � ��ل :أن برنام� � ��ج لقم� � ��ان
التوعوي يهدف إلى غرس القيم
األر ب� � ��ع األساس� � ��ية � �ف ��ي التربية
الصحيح� � ��ة لألبن� � ��اء وهي العقل
والصح� � ��ة واألخ �ل ��اق والم� � ��ال

الفئات المستهدفة
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مبادرة لقمان ومسموح

بطرق مبتكرة ومستدامة.ويركز
البرنامج على المراحل الس� � ��نية
المختلف� � ��ة وأس� � ��رهم وكيفي� � ��ة
تنمي� � ��ة المه� � ��ارات األخالقي� � ��ة
والعقلي� � ��ة التي تش� � ��مل جميع
فئات المجتمع.
وتاب� � ��ع األنص� � ��اري :أن المرك� � ��ز
أطلق أيضا ً مبادرة «مس� � ��موح»
تجع� � ��ل من التس� � ��امح مع هذه
الفئ� � ��ة عم �ل� �ا ً مؤسس� � ��يا ً يق� � ��دم
نموذج � � �ا ً عالمي � � �ا ً في التس� � ��امح
مع المتعافي� � ��ن ومنحهم األمل
ودعمه� � ��م الس� � ��ترجاع حياته� � ��م
مش� � ��يرا ً إلى أن آف� � ��ة اإلدمان قد
ارتبط� � ��ت � �ف ��ي أذه� � ��ان البع� � ��ض

بالجريم� � ��ة ب� � ��دال ً من النظ� � ��ر إلى
حقيقت� � ��ه ك� � ��داء ومرض م� � ��ا أثر
بالس� � ��لب على نظ� � ��رة المجتمع
لتل� � ��ك الفئة.وق� � ��ال إن األمر قد
جعل كثي� � ��را ً من المرضى يصل
به� � ��م الحال إلى طريق مس� � ��دود
واليأس � �ف ��ي التعاطي من خطر
اآلفة المدمرة.
ل� � ��ذا كان� � ��ت الحاج� � ��ة الملح� � ��ة
إلطالق ه� � ��ذه المب� � ��ادرة الهادفة
إلى تغيير نظرة األس� � ��رة تجاههم
ونش� � ��ر ال� � ��روح اإليجابي� � ��ة لمنح
المتعافي� � ��ن الفرص� � ��ة إلص �ل ��اح
أنفس� � ��هم وحياته� � ��م األس� � ��رية
والمجتمعية،عبر إرس� � ��اء قواعد

جدي� � ��دة لتعام� � ��ل األس� � ��ر م� � ��ع
أبنائهم وأقاربهم ممن س� � ��قطوا
ضحية له� � ��ذا المرض،وتحفيزهم
ع �ل� ��ى اس� � ��تكمال برنامجه� � ��م
العالج� � ��ي ،وتوفي� � ��ر الوظيف� � ��ة
والبيئ� � ��ة المناس� � ��بة له� � ��م م� � ��ن
خ �ل ��ال فت� � ��ح قن� � ��وات التواصل
بينه� � ��م وبي� � ��ن الجه� � ��ات ذات
العالقة بش� � ��كل مباش� � ��ر أو غير
مباش� � ��ر مث� � ��ل الجه� � ��ات األمنية
والجه� � ��ات المعني� � ��ة بالتدري� � ��ب
والتأهي� � ��ل المهن� � ��ي ،وجه� � ��ات
العم� � ��ل المختلف� � ��ة الحكومي� � ��ة
والخاصة،باإلضاف� � ��ة إ �ل� ��ى دع� � ��م
وتش� � ��جيع جميع المؤسس� � ��ات
على ذلك.
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وجهات نظر

لبيك وطني
بقلم :الدكتور /منصور العور

رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية

يف كتابه القيم “رؤيتي :التحديات يف سباق التميز” وعىل الصفحة ( )73يقول سيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكم ديب “هل تعرفون ما هو أقوى يشء يف العامل بالنسبة يل؟ إنه القرار الصائب
يف الوقت الصائب ،وأخذ مثل هذه القرارات أهم صفات القائد ألنها تتطلب الجرأة
وقوة اإلرادة ورسعة البت واإلدراك العميق ألبعاد قراره واألهداف التي يريد من قراره
تحقيقها .يستطيع القائد بقرار مثل هذا أن يقلب املوازين وأن يسبق اآلخرين ويصنع
شيئاً من ال يشء ويوفر الحظ الذي يريده لشعبه ولنفسه ويعزز مكانته ويزيد احرتام
الناس له .إن القيادة هي القدرة عىل اتخاذ القرار ،والقيادة الناجحة هي القدرة عىل
اتخاذ القرارات الناجحة».

ج�ل�س��ت أم� ��ام ه ��ذه ال�ف�ق��رة
أق��رأه��ا وأع�ي��د ق��راءت�ه��ا أ كثر
م��ن م��رة وأت��أم��ل م��ا تحمله
من معان ،وما تنطوي عليه
م ��ن م �ف��اه �ي��م ح �ي��ة ت�ن�ط��ق
ب� �ص� �ح ��ة ال�� ��رؤ ي�� ��ة وص� � ��واب
ال� � �ق � ��رار ،و �ف��ي ظ� ��ل أح � ��داث
كاشفة ماثلة أمامنا نعيش
ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا ال�� �ي� ��وم ل �ح �ظ��ة
ب �ل �ح �ظ��ة ب� �ع ��د أن ع �ض �ت �ن��ا
األحداث.
ل�ق��د ات �خ��ذ س �ي��دي صاحب
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السمو قرار تأسيس جامعة
ح �م��دان ب��ن م�ح�م��د ال��ذك�ي��ة
منذ أ كثر م��ن ثمانية عشر
�ي بمباشرة
ع��ام��اً ،وع �ه��د إل� َّ
ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��أس� �ي ��س ت�ح��ت
اإلش� ��راف ال�م�ب��اش��ر لمعالي
ال � �ف� ��ري� ��ق ض� ��اح� ��ي خ �ل �ف��ان
تميم رئيس مجلس أمناء
ال �ج��ام �ع��ة ،وق ��د ص ��در ق��رار
ت��أس �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ال��ذك�ي��ة
�ف�ي وق ��ت ك ��ان ف�ي��ه ن�م��وذج
الجامعة التقليدية هو األوفر
حظاً ،واألو �ل�ى باالتباع ليس
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لدى الغالبية العظمى من
ال �ن��اس ال�ع��ادي�ي��ن فحسب،
ول � � �ك� � ��ن ل � � � ��دى ال� �غ ��ال� �ب� �ي ��ة
ال �ع �ظ �م��ى م ��ن أه���ل ال�ع�ل��م
س��واء ك��ان��وا م��ن المعلمين
أو المتعلمين.
ت� � ��رى ك� �ي ��ف ك� � ��ان س �ي �ب��دو
األم � � ��ر اآلن ل� ��و ل� ��م ي �ص��در
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ق� � � ��راره
ال�ص��ائ��ب بتأسيس جامعة
حمدان بن محمد الذكية في
الوقت الصائب؟ هل كانت

ال�ظ��روف الحالية التي يمر
ب�ه��ا ال �ع��ال��م ب��أس��ره ستجبر
ع�ج�ل��ة العملية التعليمية
على التوقف تماما ً خشية
انتشار ه��ذا ال��وب��اء اللعين؟
وإ �ل � ��ى م� �ت ��ى ت �س �ت �م��ر ه ��ذه
الظروف العصيبة؟
وسط هذه األج��واء الصعبة
أع�� �ل�� �ن� ��ت ال�� �ج� ��ام�� �ع� ��ة ع��ن
استعدادها لتأهيل جميع
المعلمين ليكونوا معلمين
ع ��ن ب �ع��د دون أي م�ق��اب��ل
م � ��ادي ي��دف �ع��ه ال �م �ع �ل��م أو
ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ينتمي إل�ي�ه��ا،
ف��ال �ق��رار ص ��در ت�ل�ب�ي��ة ل �ن��داء
ال � ��وط � ��ن ف� �ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة
“لبيك وطني».
ان � �ه� ��ال� ��ت ع� � �ل��ى ال� �ج ��ام� �ع ��ة
طلبات االلتحاق ب��ال��دورات
ال �ت��دري �ب �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ع�ق��ده��ا
لتأهيل المعلمين للتعليم
عن بعد ،حتى أنه بلغ عدد
الذين سجلوا لحضور هذه
ال��دورات المجانية أ كثر من
 90,000م ��ن ال�م�ع�ل�م�ي��ن
حتى كتابة هذه السطور.
أق � � � ��ول ل � �س � �ي� ��دي ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و ل� �ق ��د اس �ت �ط �ع �ت��م
س �ي��دي ب �ق��رارك��م ال�ص��ائ��ب
ب� �ت ��أس� �ي ��س ال� �ج���ام� �ع���ة أن
تقلب الموازين ،وأن تسبق
اآلخرين وتصنع شيئا ً من ال
شيء ،وأن توفر الحظ الذي
ت��ري��ده لشعبك ولنفسك،
وه� ��ا ق ��د أع� ��ز هللا س�ب�ح��ان��ه
وت��ع��ا �ل�ى م �ك��ان �ت��ك ،وت ��زا ي ��د

اح � �ت� ��رام ال� �ن ��اس ل � ��ك ..إن �ه��ا
س�ب� ْ�ق� َ
�ت بها،
كلماتك ال�ت��ي َ
أَردُها إليك.
ك � � � ��ان ل� � �س� � �ي � ��دي ص� ��اح� ��ب
السمو رؤية ثاقبة في قراره
ب �ت��أس �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ،ذل��ك
القرار ال��ذي ص��در بناء على
رؤية ودراية ودراسة ،ولكن
أح� ��دا ً م �م��ن ش �ه��دوا ال��زم��ن
الصائب الذي أصدرتم فيه
ق��رارك��م ال �ص��ائ��ب ل��م ي��ر ما
رأيتم ولم يدرك ما أدركتم،
ف� ��آث� ��روا ال� �س� �ك ��وت ول ��زم ��وا
الصمت.
ل �ق��د ب� ��دأ ال� �ن ��اس ال� �ي ��وم في
العام 2020م يرون صواب
ما كان يراه سيدي صاحب
ال��س��م��و ص� ��واب � �ا ً � �ف�ي ال��ع��ام
2002م ،أي م �ن��ذ ح��وا �ل�ي
ث� �م ��ان� �ي ��ة ع� �ش ��ر ع � ��ام� � �اً .وال
يمكن لنا أن نفهم ذل��ك إال
م ��ن خ�ل�ال م ��ا س�ج�ل��ه على
ال�ص�ف�ح��ة ( )49م��ن نفس
ك �ت��اب��ه ال �ق �ي��م ،ح �ي��ث ي�ق��ول
“عندما تطرح فكرة يوافق
على صوابها جميع الناس،
أو ج� �ل� �ه ��م ،ث� ��م ي �ك �ت��ب ل�ه��ا
ال�ن�ج��اح ف��أن��ت رك�ب��ت التيار
وحققت شيئا ً ال خالف على
نتيجته .التميز �ف�ي رأ �ي�ي هو
أن ت �ط��رح ف �ك��رة ت �ق��ول إنها
فكرة صائبة ويقول الجميع
عكس ذلك وتسبح عكس
التيار وتحققها .هذه ليست
رؤ ي��ة ع��ادي��ة .إن��ه مثال على
ال �ق��ائ��د ال ��ذي يسبق زم��ان��ه

وينظر إلى األفق البعيد فال
يرى سراب األحالم بل واقع
الرؤية الصحيحة في الطريق
ال � �ص � �ح � �ي� ��ح ال � � � � ��ذي ي� �ق���ود
الشعب في مسيرة التنمية
إلى مستقبل أفضل».
حقا ً سيدي صاحب السمو،
لقد ك��ان��ت رؤ ي�ت�ك��م الثاقبة
ال� � �ت � ��ي م� � �ه � ��دت ل � �ق� ��رارك� ��م
الصائب في الوقت الصائب
ب�ت��أس�ي��س ج��ام �ع��ة ح �م��دان
ب� ��ن م �ح �م��د ال ��ذك� �ي ��ة ت �ق��وم
على فكرة ل��م يطرحها أحد
ق��ب��ل��ك��م ،ف� �ه ��ي رؤ ي � � ��ة غ�ي��ر
ع��ادي��ة سبحتم ب�ه��ا عكس
التيار ،حتى أضحت حقيقة
واقعــة على يد قائد – كما
قلت سيدي – يسبق زمانه
وينظر إلى األفق البعيد فال
يرى سراب األحالم بل واقع
الرؤية الصحيحة في الطريق
ال � �ص � �ح � �ي� ��ح ال � � � � ��ذي ي� �ق���ود
الشعب في مسيرة التنمية
إلى مستقبل أفضل.
وت � �ح� ��ت ال � �ق � �ي� ��ادة ال ��ذك� �ي ��ة
ل� �س� �ي ��دي س� �م ��و ال��ش��ي��خ/
حمدان بن محمد بن راشد
آل م �ك �ت��وم ول��ي ع �ه��د د �ب�ي،
ال��رئ �ي��س األع� � �ل�ى للجامعة
اس�� �ت�� �ح�� �ض� � ْ
�رت ال� �ج ��ام� �ع ��ة
ق��رارك��م الصائب في الوقت
الصائب ورؤيتكم الثاقبة في
تأسيسها ،فكان ال بد من رد
الجميل وتلبية نداء الوطن،
فأمام ن��داء الوطن ال نملك
إال أن نقول “لبيك وطني».
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تحقيق

من إيجابيات أزمة فيروس كورونا

الـتباعد االجـتماعي ..وقاية وفرصة
ل��ل��ت��ض��ام��ن وال��ت��واص��ل األس���ري
تحقيق  :محمد ياسين

رغم أن األزم��ة الحالية النتشار جائحة فيروس كورونا اجتاحت العالم ،وخلفت إصابات بأعداد
كبيرة ،وانهارت معها نظم صحية عالمية ،ولم تصمد في تحديات المواجهة دول كبيرة ،ومتقدمة،
وفرض «كورونا» أمورا ً كثيرة على المجتمعات والدول كافة ،غير أن لهذا الوباء تأثيرات إيجابية في
المستوى الدولي ،حيث يسعى العالم للتوحد والتضامن في مواجهته ،والكشف عن عالج ناجع
للقضاء عليه ،على المستويات اإلقليمية ،والمحلية ،حيث تساعد الدول بعضها بعضا ً في الدعم
الصحي للتصدي للتداعيات الناتجة عن هذه الجائحة ،ومن اإليجابيات التي فرضها البقاء في
المنازل للوقاية من الفيروس ،التضامن األسري ،وزيادة التواصل بين أفراد األسرة الواحدة ،ألول
مرة منذ زمن بعيد ،وتكثيف استخدام وسائل التواصل التكنولوجية في تالحم أفراد المجتمع.
وتتعام� � ��ل القي� � ��ادة الرش� � ��يدة
مع الجائح� � ��ة الفيروس� � ��ية التي
اجتاحت العالم ،تعامل مشهود
له بالحكمة ،واالس� � ��تباقية ،األمر
الذي انعكس على تعامل أفراد
المجتم� � ��ع � �ف ��ي دولة اإلم� � ��ارات،
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حي� � ��ث كان� � ��ت اإليجابي� � ��ة ه� � ��ي
المحرك الرئيس� � ��ي � �ف ��ي تكاتف
أف� � ��راد األس� � ��رة والمجتم� � ��ع ،مع
قرارات الحكومة ،ما أفرز العديد
من الممارس� � ��ات اإليجابية ،منها
تغيير الس� � ��لوك ،وإتاحة الفرصة
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لتطوير الذات ،والتعرف بشكل
أ كب� � ��ر إ �ل� ��ى هوا ي� � ��ات ومه� � ��ارات
األبن� � ��اء ،وتغيير بع� � ��ض العادات
الس� � ��لبية التي كانت ج� � ��زءا ً من
الحي� � ��اة اليومي� � ��ة ،ووضع� � ��ت
الحكومة برامج التعليم والعمل

عن بعد ،ونشرت عبر المنصات
اإللكترونية محاضرات تعليمية،
فض �ل� �ا ً ع� � ��ن إنج� � ��از المعامالت
كافة ،عب� � ��ر التطبيق� � ��ات الذكية،
والمواقع اإللكترونية ،وفي ما يلي
نناقش م� � ��ع مس� � ��ؤولين وأفراد
م� � ��ن المجتم� � ��ع اآلث� � ��ار اإليجابية
ألزمة «كورونا» في حياة األس� � ��ر،
والتع� � ��رف إ �ل� ��ى ممارس� � ��تهم
اليومية في التعام� � ��ل مع األبناء
واستغالل الوقت في االستفادة
القصوى لتطوير المهارات.

أجواء استثنائية

قال� � ��ت حص� � ��ة تهل� � ��ك ،الوكي� � ��ل
المس� � ��اعد لش� � ��ؤون التنمي� � ��ة
االجتماعي� � ��ة � �ف ��ي وزارة تنمي� � ��ة
المجتم� � ��ع ،إن ال� � ��وزارة تضطلع
بدور تنموي محوري ،ومستدام،
يعزز استقرار وتماسك األسرة،
والمجتمع ،اس� � ��تنادا ً إلى مؤشر
األجن� � ��دة الوطني� � ��ة للتماس� � ��ك
األس� � ��ري والتالحم المجتمعي،
وهذا الدور يتأكد ،ويزداد أهمية
في ظل الظ� � ��روف الراهنة ،حيث
جهود الدول� � ��ة الوقائية والتدابير
االحترازي� � ��ة للح� � ��د م� � ��ن انتش� � ��ار
في� � ��روس كورون� � ��ا المس� � ��تجد
(كوفي� � ��د  ،)19ال س� � ��يما � �ف ��ي
ظل الحج� � ��ر المنز �ل� ��ي ،والتباعد
االجتماع� � ��ي الوقا �ئ� ��ي ،ال� � ��ذي
تعيش� � ��ه األسرة ،والمجتمع هذه
األيام ،وه� � ��و واقع يعد «فرصة»
إذا نظرن� � ��ا إ �ل� ��ى «نص� � ��ف الكأس
المملوء» ،فاألسرة اليوم تجتمع
باكتمال نصاب أفرادها في بيت
واحد ،يتشاركون معا ً ساعاتهم،
وأيامه� � ��م ،ويتقاس� � ��مون الحياة
االجتماعية في أجواء اس� � ��تثنائية

ال بد أن نغتنمها لتدوم في ذا كرة
االنس� � ��جام األس� � ��ري ،والتراب� � ��ط
والتماسك بشكل عام.
وأضاف� � ��ت أن وجود جميع أفراد
األس� � ��رة تح� � ��ت س� � ��قف واح� � ��د
وألوقات طويلة نس� � ��بياً ،أمر لم
يكن ُمعتادا ً في السابق ،ما يخلق
مزيدا ً م� � ��ن «التحدي� � ��ات» التي
س� � ��تتحول حتم � � �ا ً إ �ل� ��ى إنجازات،
ومواق� � ��ف جميلة تس� � ��عد أفراد
األسرة إذا ما أحسنا استثمارها،
فرب األس� � ��رة ،والزوجة ،واألبناء،
ّ
أصبح� � ��وا وجه � � �ا ً لوج� � ��ه أم� � ��ام
مس� � ��ؤوليات اجتماعية تقليدية
لطالم� � ��ا كان� � ��ت تمي� � ��ز النس� � ��يج
المجتمع� � ��ي المتراب� � ��ط في دولة
اإلم� � ��ارات ،من خالل المش� � ��اركة
والتع� � ��اون وتعزي� � ��ز القي� � ��م،
و«الس� � ��نع» ،وتب� � ��ادل األدوار في
أداء المهام األس� � ��رية ،مشيرة إلى
أن نجاح وتميز األس� � ��رة في إدارة
هذه الظ� � ��روف ،واألجواء ،يقاس
بمقدار الح� � ��ب ،واإليجابية التي
ت� � ��زرع في نف� � ��وس أفراده� � ��ا رغم
صعوب� � ��ة الظرف الع� � ��ام في هذه
المرحلة التي يعيشها العالم.

توافق وانسجام

وأش� � ��ارت حص� � ��ة تهل� � ��ك إلى أن
المطلوب من األس� � ��رة اليوم ،أن
تمارس بجميع أفراده� � ��ا ،أدوارا ً
إيجابي� � ��ة مثم� � ��رة ،تنعكس على
هيئة تآلف ،وتوافق ،وانس� � ��جام،
بين الزوجين خصوص � � �اً ،واآلباء
واألمه� � ��ات واألبن� � ��اء ،عموم � � �اً،
وحتم � � �ا ً ف� � ��إن س� � ��عادة األس� � ��رة
ت� � ��زداد ،وتتأ ك� � ��د أ كث� � ��ر متى كان
التراب� � ��ط والتماس� � ��ك والتفاهم
قائم� � ��ة ،لذلك ف� � ��إن وزارة تنمية

المجتمع أعلنت ع� � ��ن مبادرات
أسرية نوعية تعزز االنسجام بين
أفراد األس� � ��رة في ه� � ��ذه الظروف
االس� � ��تثنائية ،وتدع� � ��م جه� � ��ود
ال� � ��وزارة ومبادراتها المس� � ��تدامة
لتحقي� � ��ق األلف� � ��ة ،والمحب� � ��ة،
والتواف� � ��ق األس� � ��ري ،على نطاق
واس� � ��ع ،وهذه المبادرات تنطلق
م� � ��ن حقيقة أن الحج� � ��ر المنزلي،
ومفه� � ��وم التباع� � ��د االجتماع� � ��ي
فرص� � ��ة «للتواصل االجتماعي»،
وإن كان ع� � ��ن بع� � ��د .ل� � ��ذا يتعين
ع �ل� ��ى الجمي� � ��ع توحي� � ��د الجهود،
وتوجيه البوصل� � ��ة في هذه األيام،
نح� � ��و البي� � ��ت ،واألس� � ��رة ،س� � ��عيا ً
لمن� � ��ح جمي� � ��ع أف� � ��راد المجتمع
الثق� � ��ة ،واإليجابي� � ��ة ،والس� � ��عادة
الدائمة.

جوانب إيجابية

م� � ��ن جهته ،أ ك� � ��د الدكتور محمد
مراد عب� � ��دهللا ،مستش� � ��ار نائب
رئي� � ��س الش� � ��رطة واألم� � ��ن العام
في د �ب� ��ي ،األمين الع� � ��ام لجمعية
توعي� � ��ة ورعاي� � ��ة األح� � ��داث ،أن
تجر ب� � ��ة «خليك � �ف ��ي البيت» لها
جوان� � ��ب إيجابي� � ��ة كثي� � ��رة ،وهي
فرص� � ��ة الجتم� � ��اع األس� � ��رة � �ف ��ي
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المنزل لفترة طويلة ،والتواصل
مع األبن� � ��اء عن قرب ،وتعريفهم
بأس� � ��باب تواجدهم � �ف ��ي المنزل،
وع� � ��دم الخ� � ��روج في ه� � ��ذه الفترة
بطريق� � ��ة ال تثي� � ��ر مخاوفه� � ��م ،وال
تزيد من التوتر ،والقلق لديهم.
ولف� � ��ت إ �ل� ��ى أهمي� � ��ة التخطي� � ��ط
الس� � ��تثمار الوقت بش� � ��كل جيد،
وتوزي� � ��ع األدوار والمهام لألوالد،
وإ كس� � ��ابهم بع� � ��ض المه� � ��ارات
التي تتناسب مع أعمارهم من
خالل أنش� � ��طة منزلية مش� � ��تركة
مع الوالدين ،حس� � ��ب رغباتهم،
وهواياته� � ��م .وتخصيص أوقات
لممارس� � ��ة األنش� � ��طة الرياضية.
ومساعدتهم في التعلم عن بعد
من خالل «ش� � ��بكة التعليم عن
بعد» التي طرحتها وزارة التربية
والتعليم.

تحفيز ومشاركة

اليومية لعدم الش� � ��عور بالملل،
وه� � ��ي كذل� � ��ك تعتب� � ��ر فرص� � ��ة
للتعرف إ �ل� ��ى احتياج� � ��ات األبناء
ورغباته� � ��م ،وميوله� � ��م ،والفروق
الفردية بينهم ،ومراعاتها وتوجيه
األبناء للجوان� � ��ب اإليجابية التي
تساعدهم في تخطي المشكالت
الحياتي� � ��ة الت� � ��ي ق� � ��د تواجهه� � ��م
� �ف ��ي المس� � ��تقبل ،وغ� � ��رس القيم
الديني� � ��ة واالجتماعية من خالل
صالة األسرة جماعة في المنزل،
وتن� � ��اول الوجب� � ��ات الغذائي� � ��ة
بشكل جماعي ،وتعليمهم أداب
الطع� � ��ام ،واإلتيكي� � ��ت واالعتماد
على النفس في تنظيف وغس� � ��ل
مستلزماتهم اليومية ،وتوعيتهم
باألم� � ��ور الصحي� � ��ة الت� � ��ي يجب
اتباعه� � ��ا لوقايته� � ��م م� � ��ن انتقال
األمراض المعدية إليهم ،خاصة
النظاف� � ��ة الش� � ��خصية والتباع� � ��د
االجتماعي في فترة األوبئة.

وق� � ��ال الدكتور محمد م� � ��راد إنه الترويج السلبي
الب� � ��د م� � ��ن تخصي� � ��ص أوق� � ��ات

فيما أش� � ��ارت موزة الش� � ��ومي،

تنظي� � ��م بع� � ��ض المس� � ��ابقات،
وتحفيزه� � ��م ع �ل� ��ى المش� � ��اركة
والعم� � ��ل ع �ل� ��ى تنوي� � ��ع البرامج

لحماي� � ��ة الطفل ،أن أزمة كورونا،
وما خلفته من التباعد الجسدي،
والحج� � ��ر المنز �ل� ��ي ،زادت م� � ��ن

التالحم األس� � ��ري ،والتقارب بين
اآلب� � ��اء ،واألبن� � ��اء ،ولك� � ��ن بع� � ��ض
الممارسات اإلعالمية ،سواء في
الوس� � ��ائل الحديثة ،أو التقليدية،
تصور البقاء في المنزل والتالحم
األسري سجناً ،وتزيد فيه نسبة
الطالق والمش� � ��كالت األس� � ��رية،
واالكتئاب ،وغيرها من األمراض
النفسية.

وأضاف� � ��ت أن الترويج اإلعالمي
الس� � ��لبي يؤث� � ��ر بش� � ��كل كبير في
العالقات األس� � ��رية ،ويجب على
مش� � ��اهير وس� � ��ائل التواص� � ��ل
االجتماعي ،واإلع �ل ��ام التقليدي،
الذين كان لهم دور كبير وفعال
في التوعية بمخاطر «كورونا» أن
يتناولوا الحجر المنزلي ،والتالحم
األس� � ��ري ،بإيجابي� � ��ة ،مؤكدة أن
التقارب األس� � ��ري بس� � ��بب أزمة
انتش� � ��ار فيروس كورونا عزز من
العالقات بي� � ��ن األزواج ،واألبناء،
وزاد من تقوية الروابط األسرية.

للتس� � ��لية مع األبن� � ��اء من خالل نائ� � ��ب رئيس جمعي� � ��ة اإلمارات سلوك األبناء
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عم� � ��ار رض� � ��وان رئي� � ��س قس� � ��م
االئتمان في أحد البنوك ،قال :رغم
أن انتش� � ��ار وباء كورن� � ��ا له الكثير

م� � ��ن الس� � ��لبيات في المس� � ��توى
االجتماعي في ما يخص الزيارات
العائلية ،واالجتماع مع األصدقاء
في األماكن العامة ،إال أنها فرصة
حقيقي� � ��ة للتع� � ��رف إلى س� � ��لوك
األبناء ع� � ��ن قرب ،وتدريبهم على
بع� � ��ض األعم� � ��ال ،ومش� � ��اركتهم
القيام بواجبتهم ،مش� � ��يرا ً إلى أنه
ألول م� � ��رة منذ التح� � ��اق أبنه إلى
الصفوف الدراس� � ��ية ي� � ��رى ما في
حقيبة ابن� � ��ه ،ويتعرف إلى المواد
التي يدرسها.

وأش� � ��ار إلى أن هناك العديد من
الممارس� � ��ات غي� � ��ر الصحيح� � ��ة
التي كنا نمارس� � ��ها في الس� � ��ابق،
ولكن بعد تفش� � ��ي وب� � ��اء كورونا
تمت مراجعتها ،ومنها االعتماد
بش� � ��كل كبي� � ��ر ع �ل� ��ى الوجب� � ��ات
المنزلي� � ��ة ،واالبتع� � ��اد عن طلب
الوجب� � ��ات الس� � ��ريعة ،وتن� � ��اول
الطعام في المطاعم.

استغالل الوقت

أم� � ��ا عماد الس� � ��كري مستش� � ��ار
قانو �ن� ��ي ،فأكد أهمية اس� � ��تغالل
وق� � ��ت األزمة الحالي� � ��ة في توطيد
العالقة م� � ��ع األبناء ،وممارس� � ��ة

أنش� � ��طة منزلي� � ��ة متنوع� � ��ة،
والتعرف إ �ل� ��ى هواياتهم ،وتنمية
مهارته� � ��م ،الفت � � �ا ً إ �ل� ��ى أن� � ��ه كان
جل وقته بي� � ��ن العمل،
يقض� � ��ي ّ
ومقابل� � ��ة أصدقائ� � ��ه ،واالجتماع
معهم بشكل يومي بعد العمل.

وبين أنه رغ� � ��م الظروف الحالية
من تقيي� � ��د الحرك� � ��ة ،إال أن تلك
المرحل� � ��ة س� � ��يتبعها الكثير من
المتغيرات الحياتية المستقبلية
في م� � ��ا يخ� � ��ص مش� � ��اركة األبناء
ألعابه� � ��م ،ونش� � ��اطاتهم اليومية،
وتن� � ��اول الوجب� � ��ات � �ف ��ي أوق� � ��ات
منتظم� � ��ة ،واالبتع� � ��اد ع� � ��ن هدر
الوقت خارج البيت مع أصدقاء،
ومن دون االنتباه لألبناء.

تنمية المهارات

ذك� � ��ر محمد عثمان ،محاس� � ��ب،
عدة مزا ي� � ��ا من مب� � ��ادرة التباعد
االجتماع� � ��ي والعمل ع� � ��ن بعد،
وتقيي� � ��د الحرك� � ��ة بع� � ��د الثامن� � ��ة
مس� � ��اء ،ومنه� � ��ا بع� � ��ض الهدوء
والتفكير � �ف ��ي أمور مس� � ��تقبلية،
وتنمية المهارات الشخصية من
خالل حض� � ��ور بعض ال� � ��دورات
والمحاض� � ��رات والتدري� � ��ب على

برامج جديدة في مجال العمل.

وأ كد أنه� � ��ا فرص� � ��ة حقيقية قد ال
تحدث مج� � ��ددا ً إلعادة التفكير في
الحي� � ��اة واالقتراب بش� � ��كل أقرب
من األسرة الصغيرة ،وتوفير وقت
للتواص� � ��ل مع األه� � ��ل واألصدقاء
م� � ��ن خ �ل ��ال وس� � ��ائل التواص� � ��ل
االجتماع� � ��ي وأداء الصل� � ��وات في
أوقاتها ،وقراءة القرآن.

إعادة حسابات

فيما قال� � ��ت الدكتورة ندى جابر،
إن األزم� � ��ة الحالي� � ��ة ه� � ��ي وقفة
م� � ��ع ال� � ��ذات إلع� � ��ادة الكثير من
الحس� � ��ابات الخاص� � ��ة بتربي� � ��ة
األطف� � ��ال ،وتطوي� � ��ر ال� � ��ذات من
خالل التدريب على آخر ،وأحدث
التقنيات الطبية.
وأش� � ��ارت إ �ل� ��ى أن قض� � ��اء وقت
مع األس� � ��رة وتحضي� � ��ر الوجبات
اليومي� � ��ة أصبح برنامج � � �ا ً يومياً،
إضاف� � ��ة إ �ل� ��ى متابع� � ��ة البرام� � ��ج
التعليمي� � ��ة الت� � ��ي اعتمدته� � ��ا
الم� � ��دارس ،ومتابع� � ��ة األخب� � ��ار
المتوات� � ��رة والكثي� � ��رة عن أحوال
العال� � ��م ،وآخ� � ��ر أخب� � ��ار جائح� � ��ة
كورونا ،وسبل مواجهتها
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ه���ك���ذا ح���م���ت دول������ة اإلم�������ارات
أط�����ف�����ال�����ه�����ا م�������ن ك������ورون������ا
«التعليم عن بعد» طوق نجاة وحماية
ّ
يتفشى فيه فيروس كورونا في كل أنحاء العالم ،لجأت السلطات في دولة اإلمارات
في الوقت الذي
إلى اتخاذ كثير من اإلج��راءات االحترازية بهدف احتواء المرض الفتاك ،ومن ضمنها حماية فئة
األطفال لضمان عدم انتقال العدوى لهم.
وتنوع� � ��ت األس� � ��اليب واألدوات
للحف� � ��اظ ع �ل� ��ى األطف� � ��ال ،م� � ��ن
بينه� � ��ا إطالق مب� � ��ادرات توعوية
لألطفال وعائالتهم بخطورة هذا
المرض ،وكيفية اتخاذ اإلجراءات
الوقائية وفقا ً للمعايير الصحية
العالمي� � ��ة ،ووق� � ��ف الدراس� � ��ة،
واس� � ��تحداث نظام التعليم عن
بعد.
وبدأت استراتيجية التعليم عن
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بعد بقرار وزارة التربية والتعليم
بتعليق دوام حضانات األطفال
واألنش� � ��طة المدرس� � ��ية ،وذل� � ��ك
ضمن إجراءاتها االحترازية لمنع
تفشي الفيروس بين هذه الفئة.
وعملت اإلم� � ��ارات على تطبيق
نظ� � ��ام التعليم عن بُع� � ��د ،حتى
نهاي� � ��ة الع� � ��ام الدراس� � ��ي الحالي
 ،2019-2020وذل� � ��ك لجمي� � ��ع
الم� � ��دارس الحكومية والخاصة،
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ومؤسسات التعليم العالي على
مستوى الدولة.

ويحظ� � ��ى التعليم ع� � ��ن بُعد في
اإلم� � ��ارات ،وف� � ��ق وزارة التربي� � ��ة
والتعلي� � ��م ،بدع� � ��م ومتابع� � ��ة
من القي� � ��ادة ،التي تتابع س� � ��ير
العملي� � ��ة التعليمي� � ��ة بش� � ��كل
متواص� � ��ل؛ لضم� � ��ان مس� � ��تقبل
الطلب� � ��ة ،والحفاظ ع �ل� ��ى أمنهم
وسالمتهم.

رأي الطلبة

يقول مايد محم� � ��د المر ،أصغر
إعالم� � ��ي إمارا �ت� ��ي ،إن التعلي� � ��م
ع� � ��ن بعد ه� � ��و قف� � ��زة نوعية في
تاري� � ��خ دول� � ��ة اإلم� � ��ارات ع� � ��ن
غيرها م� � ��ن الدول التى أوقفت
التعليم أو نقلت جميع الطالب
جلت
إ �ل� ��ى مرحل� � ��ة جدي� � ��دة أو أ ّ
الدراس� � ��ة بع� � ��د تفش� � ��ي وب� � ��اء
كورنا .فنحن فخورين في دولتنا
الت� � ��ي ال تع� � ��رف المس� � ��تحيل،
ونح� � ��ن فخورون بأننا أبناء دولة
اإلم� � ��ارات الت� � ��ي نعي� � ��ش على
أرضها ألننا نس� � ��تطيع أن نفعل
المس� � ��تحيل من أج� � ��ل الوطن
والمواطنين والمقيمين.
ويضي� � ��ف« :التعلي� � ��م عن بعد
وه� � ��و تجر ب� � ��ة رائع� � ��ة وممي� � ��زة
وا كتش� � ��فنا م� � ��ن خالله� � ��ا مدى
س� � ��هولة التجر ب� � ��ة وم� � ��دى
تجاوب جمي� � ��ع الطالب وأولياء
أموره� � ��م والمجتم� � ��ع � �ف ��ي دعم
العملي� � ��ة التعليمي� � ��ة ع� � ��ن بعد
م� � ��ع القي� � ��ادة الحكيم� � ��ة � �ف ��ي
الدولة ،وأدركن� � ��ا مكانة المعلم
وأهمي� � ��ة الدراس� � ��ة ع� � ��ن بع� � ��د،
وأتوج� � ��ه بالش� � ��كر والتقدي� � ��ر
واالحت� � ��رام إ �ل� ��ى كل المعلمين
في لتوصيلهم الم� � ��ادة العلمية
للط �ل ��اب م� � ��ن خ �ل ��ال عرضه� � ��ا
وش� � ��رحها واإلجاب� � ��ة على جميع
التس� � ��اؤالت المهمة التي تقف
أمام الطالب .وع� � ��ن التحديات
يعل� � ��ق« :يوجد تحدي� � ��ات لكن
بالتعاون والتكاتف تتحول إلى
ايجابيات».
أم� � ��ا أيمن عدن� � ��ان ،في� � ��ري أن
تجربة التعليم عن بعد مسلية

ومفي� � ��دة ،ويقول « :تعلمت في
ه� � ��ذه الفترة طريقة اس� � ��تخدام
التكنولوجي� � ��ا الحديث� � ��ة ،كم� � ��ا
منحنى التعلي� � ��م الذكي فرصة
في تطوي� � ��ر هوايا �ت� ��ي ومواهبي،
فأصبح� � ��ت اليوم أ كث� � ��ر التزاما ً
واهتماما ً بدروسي ،والساعات
التي أقضيها أمام الشاش� � ��ة في
انتظ� � ��ار المعلمة هي أفضل ما
في يومي».
من جانبه يقول أحمد خميس،
أن التعليم عن بعد فيه الراحة
واس� � ��تغالل لوق� � ��ت الطال� � ��ب،
فب� � ��دال ً م� � ��ن االس� � ��تيقاظ باك� � ��را ً
للمدرسة ،والس� � ��ير في الشوارع
المزدحمة ،أصب� � ��ح المعلم هو
من يأ �ت� ��ي لنا عن بع� � ��د .أما عن
طريقة التعلي� � ��م فيقول « :كل
ما نحتاجه في التعليم عن بعد
هو التركيز والجدية والبعد عن
أي تشويش ،وبطبيعتي أحب
الدراس� � ��ة ،لذل� � ��ك الت� � ��زم الج� � ��د
والح� � ��رص ع �ل� ��ى متابعة جميع
الحصص عن بعد ومن بعدها
حل الواجبات».
رأي أولياء األمور
أش� � ��ادت وال� � ��دة الطال� � ��ب مايد
الم� � ��ر ،باس� � ��تراتيجية التعلي� � ��م
عن بعد ،وقال� � ��ت « :أتمنى أن
يس� � ��تمر التعلي� � ��م الذك� � ��ي عن

بع� � ��د حت� � ��ى بع� � ��د زوال كورونا
ب� � ��إذن هللا ،فه� � ��ذه الطريق� � ��ة
تخلص األبن� � ��اء وأولياء أمورهم
من التع� � ��ب الصباحي المعتاد
والس� � ��ير � �ف ��ي زح� � ��ام الطرق� � ��ات
في س� � ��بيل إيص� � ��ال الطالب في
الوقت المحدد للمدرسة».وعن
دور أولي� � ��اء األمور ،تقول « :عن
نفسي اتابع دروس ابني مايد
باس� � ��تمرار ،وأتواصل باستمرار
مع معلميه ،لذلك أنصح أولياء
األمور في هذه الفترة بمضاعفة
اهتمامه� � ��م لدروس أبنائهم أوال ً
بأول».
م� � ��ن جهته� � ��ا ،تق� � ��ول ام عم� � ��اد
المرزوقي ،وهي أم لستة أطفال،
 5منهم يلتزمون بنظام التعليم
عن بعد« :إن التعليم عن بعد
ع �ل� ��ى الرغم من فائدت� � ��ه إال أنه
يثقل على عات� � ��ق أولياء األمور،
الس� � ��يما وأن الوقت اليس� � ��مح
�ل� ��ي بمتابعة أوالدي الخمس� � ��ة،
فدروس� � ��هم تب� � ��دأ من الس� � ��اعة
الثامن� � ��ة صباحا ً وحت� � ��ى الرابعة
عصراً ،وهذا يع� � ��رض ولي األمر
لضغوط� � ��ات ،الس� � ��يما وأن كل
معل� � ��م يطلب واجب� � ��ات كثيرة،
عدا عن األنش� � ��طة التي تفرض
على كل طالب يومياً».
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أمنكم سعادتنا

كيف نتأقلم
مع جائحة كورونا؟
بقلم :الدكتور /محمد مراد عبدالله

أمين السر العام لجمعية توعية ورعاية األحداث

هناك تساؤالت كثيرة تدور في أذهان الناس عن مدى تأثير انتشار وباء كورونا أو ما يسمى
جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم حاليا ً على سلوكيات ونفسيات األفراد .وسوف أتناول
هذا الموضوع باختصار من أربعة جوانب كما هو موضح في ما يلي:
أوال ً ..الجانب االجتماعي:
اإلن�� �س� ��ان ب �ط �ب �ع��ه اج �ت �م��اع��ي
ووج � � ��وده �ف�ي ال �ح �ج��ر ال �م �ن��ز �ل�ي
وف � ��رض ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي
وال � �ج � �س� ��دي ع� �ل� �ي ��ه أم� � ��ر غ �ي��ر
اعتيادي بالنسبة ل��ه .وال شك
أن ذل � ��ك س� �ي� �ك ��ون ل� ��ه ت��أث �ي��ر
ن �ف �س��ي إ �ل��ى ح �ي��ن أن ي�ت��أق�ل��م
م��ع ال��وض��ع ال�ج��دي��د ،ويتفاوت
ذل� � ��ك م� ��ن ش� �خ ��ص إ �ل� ��ى آخ ��ر
فمنهم م��ن ي�ب��دو عليه التوتر
وال� �ق� �ل ��ق وال� �ب� �ع ��ض االك �ت �ئ��اب
واالن �ط��واء واالن �ع��زال عن أف��راد
األس��رة ومنهم م��ن تبدو عليه
ع��ل��ام�� ��ات ال� �ع� �ص� �ب� �ي ��ة وع�� ��دم
تحمل الضغوط والتعامل مع
اآلخ��ري��ن ب�ش��دة ورف��ع الصوت
أو أحيانا ً يدخل في مشاحنات
ألسباب تافهة.
ثانيا ً ..الجانب االقتصادي:
الكثير من األسر وأولياء األمور
س� ��وف ي �ن �ت��اب �ه��م ال� �خ ��وف من
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ف �ق��دان وظ��ائ�ف�ه��م أو تخفيض
روات� �ب� �ه���م خ ��اص ��ة ال� ��ذي� ��ن ه��م
�ف�ي ب ��دا ي ��ة ح �ي��ات �ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة
وب��ال �ت��ا �ل�ي خ� �س ��ارة م��دخ��رات �ه��م
وك � ��ذل � ��ك أص� � �ح � ��اب األع � �م� ��ال
ال �خ��اص��ة وب ��األخ ��ص ال�ص�غ�ي��رة
وال�م�ت��وس�ط��ة ال��ذي��ن ستترتب
عليهم التزامات تجاه العاملين
لديهم والمصاريف التشغيلية
لشركاتهم .ك��ل ذل��ك سيترك
أث ��را ً نفسيا ً وق�ل�ق�ا ً وخ��وف �ا ً من
ال �م �س �ت �ق �ب��ل .وس� �ي� �ك ��ون أق��ل
ح��دة وتأثيرا ً على المتقاعدين
المكفولين م��ن خ�لال هيئات
المعاشات.
ثالثا ً ..الجانب الصحي:
ه � �ن� ��اك ف � �ئ� ��ات أخ � � ��رى س ��وف
ي � �ك� ��ون األث � � ��ر ال� �ن� �ف� �س ��ي أ ك �ث��ر
ح � ��دة ع �ل �ي �ه��م وه � ��م أص� �ح ��اب
المشكالت الصحية واألمراض
ال� �م ��زم� �ن ��ة وال � ��ذي � ��ن ج��ه��ازه��م
ال� �م� �ن ��اع ��ي ض� �ع� �ي ��ف ،وف� �ئ ��ات
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ك� �ب���ار ال� �س���ن ال� ��ذي� ��ن ت �ت �ج��اوز
أعمارهم السبعين عاما ً كون
اإلح �ص��ائ �ي��ات ت�ش�ي��ر إل��ى أن�ه��م
أ ك � �ث� ��ر ع� ��رض� ��ة ل �ل �م �ض��اع �ف��ات
ال�خ�ط�ي��رة ل�ه��ذا ال �م��رض .حيث
إنهم سيتخذون أقصى درجات
الحذر وق��د ينتابهم الوسواس
ال �ق �ه��ري وه� ��و أح� ��د األم � ��راض
النفسية.
رابعا ً ..الجانب اإلعالمي:
هناك آث��ار سلبية لإلعالم وهو
يتسبب ب��ان�ع�ك��اس��ات نفسية
ع�� �ل�ى ج �م �ي��ع ال� �ف� �ئ ��ات خ��اص��ة
األط� �ف ��ال ح �ي��ث ك �ث��ر ال �ح��دي��ث
عن المرض في قنوات اإلع�لام
ال �م �خ �ت �ل �ف��ة وك� ��ذل� ��ك وس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي ،واشتمل
ع� � �ل�ى ال� �ت� �ن ��اق� �ض ��ات � �ف�ي اآلراء
واألط � ��روح � ��ات ح� ��ول ال �م��رض
وم� ��دى خ �ط��ورت��ه ،ف�م�ن�ه��م من
يلجأ إ �ل�ى ال�ت�خ��و ي��ف والتهويل
ل� �ف���رض س� �ي ��اس ��ة م �ع �ي �ن��ة �ف�ي

ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �م��رض ومنهم
من ينشر معلومات مغلوطة
ع� ��ن ال � �ع �ل�اج وط� � ��رق ال��وق��اي��ة
و ي �ص �ب��ح ل � ��دى ع ��ام ��ة ال �ن��اس
ت �ش �ت��ت � �ف�ي األف � �ك� ��ار ل �م �ع��رف��ة
الحقائق من خ�لال ه��ذا الزخم
اإلع�لام��ي ال ��ذي يسبب ال��ذع��ر
وال� � �خ � ��وف وال� �ق� �ل ��ق وب��ال �ت��ا �ل�ي
يتمكن �ف�ي وج ��دان األش�خ��اص
وينتقل إ �ل�ى الالشعور ويشعر
ال �ش �خ��ص ب� ��األرق وق �ل��ة ال �ن��وم
واألح�لام المزعجة التي تنتابه
من حين إلى آخر.
الخالصة:
ي �ج��ب ع � �ل�ى ال �ج �م �ي��ع ال �ت��أق �ل��م
مع الوضع االجتماعي الجديد
وال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه ب��إي�ج��اب�ي��ة من
خ�لال تخطيط وتنظيم قضاء
ال � ��وق � ��ت م � ��ع أف� � � � ��راد األس � � ��رة
وطمأنتهم وم�م��ارس��ة أنشطة
جماعية سواء رياضية أو ألعاب
ت��س��ل��ي��ة .وك� ��ذل� ��ك ت�خ�ص�ي��ص
أوق��ات للقراءة واالط�لاع بعيدا ً
عن أخبار المرض وعدم إعارته
االهتمام الكبير وجعل األسرة
محور االهتمام الرئيسي .وطرح
م ��وض ��وع ��ات ل �ل �ح��وار األس� ��ري
تبث ال��روح اإليجابية والتفاؤل
ب��أن ال�ق��ادم أف�ض��ل .والتواصل
االجتماعي مع األهل واألقارب
واألص��دق��اء م��ن خ�لال البرامج
والتطبيقات الخاصة بالمحادثة
ب��ال �ص��وت وال� �ص ��ورة �ف�ي أج�ه��زة
ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة .وتخصيص
أوق�� ��ات ل �م �س��اع��دة األب� �ن ��اء في
التعلم عن بعد.

ك �م��ا ي �ج��ب ع���دم ال�ت�ف�ك�ي��ر بما
س �ي �ح��دث �ف�ي ال �م �س �ت �ق �ب��ل أو
ال �خ��وف م��ن ف �ق��دان ال��وظ�ي�ف��ة
أو ع� ��دم ال � �ق� ��درة ع � �ل�ى ت��وف �ي��ر
ال �م �ت �ط �ل �ب��ات األس� ��ري� ��ة وت ��رك
ال �ت �ف �ك �ي��ر � �ف�ي ه � ��ذا ال� �م ��وض ��وع
واإليمان بأن الرزق بيد هللا مع
األخذ باألسباب والتوكل عليه.
وكذلك تقليل متابعة وسائل
اإلع � �ل ��ام خ ��اص ��ة اإلع � �ل ��ام غ�ي��ر
ال��رس �م��ي ووس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ول �ت �ك��ن �ف�ي ح��دود
م� �ع� �ي� �ن ��ة واخ� � �ت� � �ي � ��ار ال� �ج� �ه ��ات
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال��رس �م �ي��ة واألك� �ث ��ر
مصداقية فى نقل وبث األخبار.
االهتمام بالصحة العامة واتباع
اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة وتقوية
جهاز المناعة من خالل التغذية
السليمة والنوم بشكل كاف ال
يقل عن  8ساعات يوميا ً وعدم

ال �ق �ل��ق وال� �خ ��وف م��ن اإلص��اب��ة
ب��ال �م��رض ،و ي�م�ك��ن االس�ت�ع��ان��ة
ب��ال �خ��دم��ات ال �ط �ب �ي��ة ع ��ن بعد
وه� ��ي ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال �ج �ه��ات
الصحية �ف�ي ح��ال��ة ال�ح��اج��ة إ �ل�ى
استشارات طبية.
ً
وأخيرا ً نستبشر خيرا ونتفاءل
ب� � ��أن ن� �ه ��اي ��ة ال � ��وب � ��اء س �ت �ك��ون
قريبة ب��إذن هللا وتعود الحياة
االجتماعية إ �ل�ى س��اب��ق عهدها
وأف � �ض� ��ل ون �ت �ع �ل��م م� ��ن ال� ��ذي
ح �ص��ل دروس� � �ا ً وع� �ب ��را ً نوثقها
ألجيالنا القادمة.
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وقفة تأمل

فر�صة الكت�شاف الأبناء
والبحث عن مواهبهم
الدور الرتبوي للآباء يف فرتة احلجر املنزيل
بقلم :إسماعيل الحمادي
كاتب من اإلمارات

insta: @ismailalhammadi

twitter :@ismailalhammadi

 99%من اآلباء أجبروا على البقاء والعمل من منازلهم ،ما عدا الكادر الطبي وعمال قطاع الصحة وموظفي
مصالح األم��ن بمختلف أنواعها ،الذين نوجه لهم من خ�لال ه��ذا المنبر رسالة شكر على كل ما يبذلونه
من جهود ونسأل هللا لهم التوفيق والسالمة في أداء واجبهم ،وه��ذا في إط��ار التزامهم باتباع اإلرش��ادات
والتعليمات الحكومية وتطبيق قوانين فترة الحظر والزامهم البقاء في البيوت ،تنفيذا ً لجميع اإلج��راءات
االحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا «كوفيد «. 19
الحماية وحدها ال تكفي
م��ن واج�ب�ن��ا ك��آب��اء االستجابة
واتباع كافة النصائح لضمان
سالمة أبنائنا وحمايتهم من
اإلص� ��اب� ��ة ل��ك��ن ح �ق �ه��م ع�ل�ي�ن��ا
ال ي� �ق ��ف ع� �ن ��د ه�� ��ذه ال �ن �ق �ط��ة
ف��ق��ط  ،ل��ي��س م� �ج ��رد ال �ح �ج��ز
�ف�ي ال �م �ن��زل ح �م��اي��ة ل �ه��م من
ال �ع��وام��ل ال �خ��ارج �ي��ة وت��رك�ه��م
لمصيرهم فيما نعكف نحن
على أمور أخرى وننهمك فيها
 ،ف��ال�ح�م��اي��ة وح��ده��ا ال تكفي.
إن ف��رص��ة ب�ق��ائ�ن��ا �ف�ي ال�م�ن��زل
طيلة ه��ذه الفترة حتى لو كنا
م��رت�ب�ط�ي��ن ب��ال�ع�م��ل ع��ن ب�ع��د،
ه��ي ف��رص��ة الك�ت�ش��اف بعضنا
ال�ب�ع��ض ك��أس��رة وه ��ي فرصة
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لنتابع أ كثر أبناءنا وإحاطتهم
ب��ال��رع��اي��ة ال �ت��ام��ة ،وخ�ل�ال ه��ذه
ال� �ف� �ت ��رة س �ن �ك �ت �ش��ف ال �ك �ث �ي��ر
وال �ك �ث �ي��ر ع �ن �ه��م وأش�� �ي� ��ا ًء ل��م
تبد لنا م��ن قبل س��واء كانت
أش� �ي ��اء إ ي �ج��اب �ي��ة أو س �ل �ب �ي��ة .
إن واج �ب �ن��ا ت �ج��اه �ه��م �ف�ي ه��ذه
ال� �ف� �ت ��رة ه� ��و ال� �ت� �ق ��رب م �ن �ه��م
أ ك� � �ث�� ��ر ل � �ت � �ق� ��و ي� ��م م � � ��ا اع � � ��وج
ف� �ي� �ه���م ودع� � � � ��م م� � ��ا ص � �ل� ��ح .
مواهب خفية
س �ت �ك �ش��ف ل� �ن ��ا ه � ��ذه ال �ف �ت��رة
ع��ن م��واه��ب خفية يتمتع بها
أبناؤنا وتستدعي منا التدخل
لتعزيزها ودعمها ،وأن لم تكن
ه �ن��اك ف�ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا أن ن��زرع
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إح��داه��ا ف�ي�ه��م وال أظ ��ن ان �ه��ا ال
ت��وج��د فيهم ألن ك��ل ط�ف��ل في
هذا العالم يولد بموهبة مميزة
ول��و ك��ان��ت بنسبة ضئيلة ،كما
سنتعرف من خالل هذه الفترة
ب��دق��ة على نمط تفكيرهم ،وال
يتأتي هذا من عدم بل من فتح
ب��اب ال �ح��وار وخ�ل��ق مناقشات
معهم ،س��واء كانت مناقشات
� �ف�ي م ��واض� �ي ��ع س �ب �ق��ت أو �ف�ي
اق �ت��راح��ات وأف �ك��ار مستقبلية
لبعض مشاكل األسرة المعلقة
 ،إن هذا األم��ر سيساعدهم في
تنمية تفكيرهم وبلورته ليكونوا
ق ��ادري ��ن ع � �ل�ى إ ي� �ج ��اد ال �ح �ل��ول
ل�م�خ�ت�ل��ف م �ش��اك��ل ال �ح �ي��اة في
المستقبل .

ليس كل ما نكتشفه إيجابيا

فرصة حقيقية

تقاربنا أ كثر عندما تباعدنا

ل�ي��س ك��ل م��ا نكتشفه فيهم
إ ي��ج��اب��ي��اً ،س�ن�ك�ت�ش��ف عنهم

ي �ح �ظ��ى ك� ��ل أب� �ن ��ائ� �ن ��ا ال� �ي ��وم
�ف�ي ال ��دول ��ة ب��ف��رص م��واص �ل��ة

لقد وجد التباعد االجتماعي
لحماية وس�لام��ة األش�خ��اص
ولتضييق دائرة انتشار الوباء،
لكنه في الحقيقة ليس تباعدا ً
ب� ��ل ه� ��و ت � �ق� ��ارب وت �م��اس��ك
ل�ل�أس��رة  ،ل �ق��د ت �ق��ار ب �ن��ا أ ك�ث��ر
ع�ن��دم��ا ت�ب��اع��دن��ا وأت�ي�ح��ت لنا
ال��ف��رص��ة الك��ت��ش��اف بعضنا
ال�� �ب�� �ع� ��ض وف� � �ه�� ��م ب �ع �ض �ن��ا
ال� �ب� �ع ��ض أ ك� �ث���ر وال �ت �م �س��ك
فرب
ببعضنا البعض أ كثر،
ٌ
ورب
م�ح�ن��ة ب��داخ�ل�ه��ا م�ن�ح��ة
ٌ
بالء نزل بنا فأزاح لنا الغطاء
ع ��ن أم� ��ور ون �ع��م ك �ث �ي��رة كنا
نجهلها في السابق .

أمورا ً سلبية ،وعلينا أال نتذمر
م��ن ذل��ك ب��ل نحمد هللا أننا

ا كتشفناها ول��و كنا متأخرين
وعلينا تدارك األمر وإصالحها،

أخ��ص بالذكر هنا فئة األبناء
�ف�ي س��ن ال�م��راه�ق��ة ،ق��د تكون

التعليم من البيت ،والجميل
�ف�ي ذل ��ك أن ت �ل � ٌق��ي ال� ��دروس
ال ي �ت��م ب �م �ع��زل ع��ن األول� �ي ��اء،

وهذه فرصة حقيقية لدعمهم
دراس � � �ي � � �ا ً وم� �س ��اع ��دت� �ه ��م �ف�ي
االس �ت �ي �ع��اب ال�ج�ي��د ل�ل�م�ح��اور

ه� ��ذه ال �ف �ت��رة ف��رص��ة لكشف
م ��ا ت ��م ال �ت �س �ت��ر ع�ل�ي��ه س��اب�ق�ا ً

ال��دراس��ي��ة ،إن ه ��ذه ال�خ�ط��وة
ستتيح فرصة لآلباء في كشف

ال � � � �ع� � � ��ادات ال � �س � �ي � �ئ� ��ة ال� �ت ��ي

ل� �ب ��ذل ال� �م ��زي ��د م� ��ن ال �ج �ه��ود
لمساعدتهم في النجاح .

وح� ��ان ال ��وق ��ت ل�م�س��اع��دت�ه��م
��ف�ي ال �ت �خ �ل��ص م���ن ك���ل ت�ل��ك

ا كتسبوها من الشارع .

نقاط ضعف أبنائهم الدراسية
�ف�ي ال��وق��ت ال ��ذي ستدفعهم

الــوعـــي االجتمـــاعــي

العدد  - 20مايو 2020

27

من األرشيف

اإلمارات والشائعات
أرشيف الكاتب الدكتور/خليفة السويدي

عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة اإلبداع واالبتكار.

تويتر @ DrKAlsuwaidi

منذ أن أعلنت اإلمارات -وبكل شفافية -عن

المقال .وألن اإلم��ارات أضحت رقما ً عالميا ً
صعباً ،وتجربة عربية متفردة ،ظل السؤال

بداء لم يعرف العالم له دواء حتى كتابة هذا

وهل هي جاهزة لهذا التحدي؟

أول حالة مصابة بكورونا ،دخلت تاريخ هذا

المرض كأول دولة عربية يتأكد فيها اإلصابة

�ف�ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ك�ن��ت ضيفا ً
ع � � �ل��ى ب � �ع� ��ض ال� �ج ��ام� �ع ��ات
األم�ي��رك�ي��ة متنقال ً بين أ كثر
من والي��ة ،وق��د سعدت بأن
ال� �ن ��اس ي��ع��رف��ون اإلم� � ��ارات
و ي�ت��اب�ع��ون أخ �ب��اره��ا ،رجعت
بمخيلتي إ �ل�ى الثمانينيات
ع �ن��دم��ا ب�� � ُ
�دأت ال� ��دراس� ��ة في
أم �ي��رك��ا ،وك ��ان م��ن الصعب
حينها أن نحدد موقع بلدنا
م� ��ن ال� �ع ��ال ��م ،وك� �ن ��ا ك�ط�ل�ب��ة
نعيش أم�ن�ي��ات أن ن�ج��د في
ال��وط��ن ب�ع��ض التميز ال��ذي
نراه في أميركا من بنية تحتية
قوية وتطور في أنظمة اإلدارة
وغيرها ،ولله الحمد والمنة،
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عند الكل ماذا ستعمل؟ وكيف ستتصرف؟

خ �ل ��ال  3ع � �ق� ��ود أص �ب �ح��ت
اإلمارات رمزا ً عالميا ً للتميز،
فالبنية التحتية لدينا أفضل
ب �ك �ث �ي��ر م� ��ن ج� ��ل ال� ��والي� ��ات
األميركية ،والتميز �ف�ي إدارة
الشأن العام يضاهي ما في
ال�ع��ال��م .ل��ذل��ك ك��ان التحدي
أن نتعامل مع هذه الجائحة
بصورة ناجحة.
“أذك��رك��م أن��ا بدينا الحكومة
اإلل � �ي � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة م� � ��ن ق �ب��ل
عشرين سنة” بهذه العبارة
اخ � �ت � �ت� ��م ص � ��اح � ��ب ال� �س� �م ��و
الشيخ محمد ب��ن راش��د آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
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رئيس مجلس ال��وزراء حاكم
دبي ،اجتماع مجلس الوزراء
ه�� ��ذا األس� � �ب�� ��وع ،وه�� ��ا ن�ح��ن
نقطف ثمار ذلك التخطيط
المبكر ،فقد استطاعت كل
المؤسسات أن تبدأ مشوار
ال �ع �م��ل ع ��ن بُ� �ع ��د ،دون أن
ت �ت��أث��ر ال �خ��دم��ات ال �م �ق��دم��ة،
وبينما ق��ررت بعض ال��دول
ت�ع�ط�ي��ل ال � �م� ��دارس وإل��غ��اء
ه��ذا ال�ع��ام ال��دراس��ي ،أ كمل
ال�ت�لام�ي��ذ �ف�ي ال��دول��ة عامهم
ال��دراس��ي م��ن بيوتهم ،دون
كلل أو ملل أو خلل يذكر في
المنهاج .وألن الدواء والغذاء
خط أحمر كما ق��ال صاحب

ال �س �م��و ال �ش �ي��خ م �ح �م��د بن
زا ي � ��د آل ن��ه��ي��ان ،و �ل��ي عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعلى
ل� �ل� �ق ��وات ال �م �س �ل �ح��ة ،ش�ع��ر
الناس في الوطن باالستقرار
والطمأنينة ،وقس على ذلك
بقية الخدمات.
م� �ل� �خ ��ص ال�� � �ق� � ��ول ،ق � �ي� ��ادة
ح�ك�ي�م��ة ع �ط��وف��ة ل �ه��ا ن�ظ��رة
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة وردة ف�ع��ل
إيجابية تجاه المحنة ،تقابلها
ث� �ق���ة م� �ط� �ل� �ق ��ة م � ��ن ش �ع��ب
راه� � ��ن ع� � �ل�ى ت� �ل ��ك ال� �ق� �ي ��ادة
وك� �س ��ب ال� ��ره� ��ان ،ال�ن�ت�ي�ج��ة
أن ال�م��واط�ن�ي��ن والمقيمين
�ف�ي ال��دول��ة ح �م��دوا هللا أنهم

يعيشون على أرض يتمنى
الناس أن يكونوا عليها خالل
هذه المحنة.
حكومة اإلمارات رفعت راية
السلم العالمي والتواصل
اإلنساني ،فلم تكن أنانية في
خططها تجاه هذه المعضلة،
كما فعلت بعض الدول ،بل
حركت ق��واف��ل المساعدات
ال�ط�ب�ي��ة ،ل�خ��دم��ة اإلن�س��ان�ي��ة،
فنالت وسام السبق وسجل
ل�ه��ا ال �ت��اري��خ ب��أج�م��ل ح��روف��ه
هذه المواقف المتميزة.
وألن للنجاح ضريبته وللتميز
أع� � � � � � ��داءه ،ب � � � ��دأت األل � �س� ��ن
ال�م��ري�ض��ة �ف�ي ال�ت�ش�ك�ي��ك في

ال �ج �ه��ود ال �م �ب��ذول��ة ،فشنت
غ��ارات�ه��ا اإلع�لام�ي��ة على هذه
ال � ��دول � ��ة ال � �ح � �ض� ��اري� ��ة ،وق ��د
ت � �ص� ��دى ال�� �غ�� �ي� ��ورون ل �ه��ذه
اإلش ��اع ��ات ع �ب��ر ال�ك�ث�ي��ر من
المنصات ،بيد أن لنا وقفة
مع بعض األجهزة اإلعالمية
ال� �ت ��ي ل���م ت ��وف ��ق ��ف�ي إع� ��ادة
النظر في خريطة بثها المرئي..
ه� ��ذه ف��رص �ت �ه��م ،ال� �ن ��اس في
بيوتهم وق��د رج �ع��وا للتلفاز
م��رة أخ ��رى ،فهل م��ن وقفة
إلع � ��ادة ال �ن �ظ��ر �ف�ي م��ا ي �ق��دم،
كي نحقق الهوية اإلماراتية
اإلع�ل�ام� �ي���ة ال� �ت ��ي وج � ��ه ب�ه��ا
المجلس الوطني لإلعالم؟
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وجهات نظر

بيتي محبتي و�أماين
بقلم :اليسار فندي
أخصائية اجتماعية

الكورونا عززت الرأسمال االجتماعي في األسرة لجهة األلفة والتعاون واالندماج األسري والحرص
على السالمة والحميمية األسرية األمر الذي يجسد االستقرار األسري كمنظومة اجتماعية وهذا
مايعبر عنه عالم االجتماع الفرنسي ( بيير بورديو ) رائد نظرية الرأسمال االجتماعي كنظرية
من نظريات علم االجتماع ،وهنا نوضح قيمة وفاعلية العالقات االجتماعيه ويتكون من مجموع
الفوائد التي يمكن تحقيقها من خالل التعاون ما بين أفراد وجماعات مجتمع ما .طبعا ً قضية
الحجر المنزلي هي األمر الذي يحقق السالمه األسرية والتماسك األسري ولم الشمل العائلي
وإعادة األدوار االجتماعيه ضمن األسره حيث كانت شبه مفقودة .
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نتذكر القاعدة النفسية الهامة:

وأعود إليك أيتها األم :

ت � � ��رك األم � � � � ��ور ال� � �ت � ��ي ي �م �ك �ن �ن��ا
ال�س�ي�ط��رة عليها ي�س��اع��دن��ا على
التركيز على األم ��ور ال�ت��ي تحت
سيطرتنا ،وذل��ك ه��و االستثمار
النفسي الفعال  .واآلن البد من
ال �ت �ف��اوض ح��ول ق��واع��د ج��دي��دة
إلدارة ال �م �ن��زل و ي �ش��ارك فيها
الجميع بما �ف�ي ذل��ك اتفاقيات
بين األه��ل أنفسهم وأ ي �ض �ا ً مع
األبناء مع وضع جدول مشترك
وروت�ي��ن محدد وم��رن لألنشطة
ال� �ي ��وم� �ي ��ة � �ف�ي ال� �ب� �ي ��ت وخ ��اص ��ه
األط� �ف���ال م �ث��ل ت �ح��دي��د أوق� ��ات
الطعام والنوم والنشاط البدني
والتسلية المشتركة واش�ت��راك
الجميع في إدارة البيت .

البد من التركيز على اليوم وعدم
ال�ت�ف�ك�ي��ر ك �ث �ي��را ً �ف�ي المستقبل
وذل � ��ك ل �ل �س �ي �ط��رة ع � �ل�ى ال�ق�ل��ق
والضغط النفسي .
وع � � ��دم ال � �ش� ��دة �ف��ي ض� �ب ��ط ك��ل
توقعاتنا و وض��ع خ�ي��ارات أم��ام
اآلب� �ن ��اء أح �ي��ان �ا ً غ �ي��ر الملتزمين
بضبط بعض البرامج المنزلية
أي ه �ن��اك ال �ت �س��ام��ح �ف�ي اإلط ��ر
الموضوعية .
�ت أيتها األم الب��د من بعض
وأن� ِ
النشاطات التي تستمتعين بها
وأش �ي��اء مؤجلة لطالما تمنيت
إ ي�ج��اد ال��وق��ت المناسب للقيام
بها (مثل اتباع دورات أون الين
أو القراءة أو حاالت من االبتكار
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والتعلم الجديد) وهنا يتناسب
كثيرا ً مع إنشاء مجموعات دعم
لمساعدة األمهات على التأقلم
م� ��ع ه � ��ذه ال��م��ش��اع��ر ال��ج��دي��دة
وع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ف ��ري ��غ االن �ف �ع��ا �ل�ي
الجيدة الهامة وه��ذا تحت البند
النفسي االجتماعي.
واألول � � � � ��وي � � � � ��ه ه� � �ن � ��ا ل �ل�أم � �ه� ��ات
ال�م�ع�ل�م��ات الب ��د م��ن ال �ت��واص��ل
االيجابي ألنها من األول��وي��ات في
هذه األوقات المستجدة علينا .
في زمن الحجر  .....الذي نعيشه
.....
الب ��د م��ن إع� ��اده ب��رم�ج��ة أنفسنا
ح � �ي� ��ث أن ال � �ج � �م � �ي� ��ع أص� �ب ��ح
متشابها ً نتيجة لعبة العولمه
التي أصبحت تجمعنا .

ل�لأس��ف م��ا حصل قبل ك��ورون��ا
:أُه� �م� �ل ��ت ال �م �ش��اع��ر ال�ح�ق�ي�ق��ه
ل�ل�ع��ائ�ل��ه ك �م��ا ال �ع��ول �م��ة ب��اع��دت�ن��ا
روح� �ي� �ا ً وق��ر ب �ت �ن��ا ال �ك �ت��رون �ي��ا كم
صغرت المسافات وكم بعدت
.وك� � � ��ل ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر ح ��ول� �ن ��ا أدى
إ �ل��ى ال �ب �ع��د ع ��ن أن��ف��س��ن��ا ...عن
أرواح� �ن ��ا ال�ح�ق�ي�ق��ه .ه �ن��ا نقترب
من أنفسنا وان��ا أعتقد أنها من
أول� ��وي� ��ات ال �ح �ي��اة اآلن ،اع ��رف
نفسك على حقيقتها لتستطيع
م �س��اع��دت �ه��ا .....ا ك�ت�ش��ف ال��وج��ه
اآلخ� ��ر ل�لأب �ن��اء  ....ل �ن��دع آب �ن��اءن��ا
يتحدثون عن أنفسهم ونصغي
باهتمام ألن الحديث عن الذات
ينشط المناطق الدماغية التي
تتنشط ب��ال�ط�ع��ام ال�ل��ذي��ذ او أي
متعه أخرى وبذلك يمنح دفعة
ن �ف �س �ي��ة ت� �س ��اع ��د ع� � �ل�ى ال � ��روح
االي��ج��اب��ي��ة.ك��م��ا ي ��وص ��ي ب�ع��ض
ال �خ �ب��راء ب �ض��رورة ال�ت�ع��ام��ل مع
األط� � �ف � ��ال خ �ل��ال ف� �ت ��رة ال �ح �ج��ر
ال��م��ن��ز �ل�ي � �ف�ي إط� � ��ار االج� � � ��راءات
االح �ت��رازي��ه ل�ل�ت�ص��دي ل�ف�ي��روس
كورونا بأسلوب خاص والسعي
ل �م �ن��ع وص ��ول� �ه ��م ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
ال �خ��اط �ئ��ة ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا أن
تضر بصحتهم النفسيه .اذا لم
تشغل طفلك ببعض األنشطه
س� �ي� �ش� �غ� �ل ��ك ب� �م� �خ ��اوف ��ه ك �م��ا
أن ��ه ي �ت��وج��ب ع � �ل�ى األه� ��ل ضبط
مشاعرهم بشكل جيد واالنتباه
الى ردود أفعالهم واالستماع إلى
مخاوف أطفالهم والتحدث إليهم
بلطف وع��دم ت��داول الشائعات
أو ال �م �ع �ل��وم��ات ال �خ��اط �ئ��ه أم��ام
األط�ف��ال لكون خوفهم وقلقهم
ي��ت��ض��اع��ف وي��ت��ض��خ��م ح�س��ب
تركيبتهم العمرية ونتيجة بقاء

الطفل في المنزل وعدم تواصله
مع أصدقائه سيظهر حالة ملل
دائمة .لذلك يتوجب علينا كأهل
ال�ت�خ�ط�ي��ط ل �ن �ش��اط��ات جماعية
ممتعة داخل المنزل مع االخوة
بهدف تنمية المهارات وتحسين
العالقات األسرية.إضافة لنشاط
أس� �ب ��وع ��ي م ��ع األص� ��دق� ��اء ع�ب��ر
التواصل االجتماعي لمدة زمنية
محددة .
إن تقسيم ال��وق��ت بين التعلم
واللعب والتسلية وال��راح��ة أمر
ضروري إضافة إلى تقديم الحب
وااله� �ت� �م ��ام وال �ت �ع �ب �ي��ر ال�ل�ف�ظ��ي
ب� ��اس � �ت � �م� ��رار ع � ��ن ه � � ��ذا ال� �ح ��ب
ل�ن�ش�ع��ره��م ب ��األم ��ان ال�ع��اط�ف��ي
وم ��ن ال�م�ه��م أن ن�ن�ش��ئ هيكلة
واض�ح��ة ليومنا م��ع العائله ألن
الهيكلية تسمح لنا باكتساب
ب �ع��ض ال �س �ي �ط��ره ع � �ل�ى ح�ي��ات�ن��ا
وهي تساعدنا على منع ترا كم
وقت الفراغ الذي يجعلنا نشعر
ب ��االه� �م ��ال وال �ل�ام � �ب� ��االة .اغ �ت �ن��م
الفرصه للفكاهة والضحك التي
يجعل يومك أ كثر امتاعا ً لتكون
فرصة مع األبناء في البحث عن
أج �م��ل ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ت��ي تحمل
ال� �ف� �ك ��اه ��ة وال � � �ط� � ��رف م � ��ع م��ن
حولك أو من وسائل التواصل
االجتماعي .
من أجمل اللوحات في العائلة:
 م�م��ارس��ة االم�ت�ن��ان لنشعر بهبعمق  .....ونعبر لآلخرين بعمق
لنخبر بعضنا البعض كم نعيش
ح ��ال ��ة م ��ن ال �ت �ق��دي��ر واالم��ت��ن��ان
لوجودنا برفقة بعضنا البعض
وه ��ذا ي�ص��ل ب�ن��ا ل�ش�ع��ور أفضل
ويمنحنا الطمآنينة األسرية.

 لنقدم ألبنائنا نشر ثقافة الرضاوال �ت �ك �ي��ف وال �ص �ب��ر وال�ت�س��ام��ح
ب��وف��رة ،واأله ��م نغلفها بمشاعر
الحب وإعادة الذكريات الجميلة
والمواقف الهامة في حياتنا .
 كم هي جميلة تلك المساحةك � ��أزواج ب��ال �ح��دي��ث ع��ن النفس
وعن اآلخر.
لنصل في نهاية الكالم.........
ك� �ي ��ف أت � �ع� ��ام� ��ل م � ��ع ال� �خ ��وف
المسيطر على المشاعر ؟
.1اإلص��رار على التفكير اإليجابي
أي التفاؤل وخلق الفكر اآلمن
بعزل األفكار السلبية باستمرار.
 .2الطاقه الحركية بغاية األهمية
الحركه ت�ف��رز ال�ن��واق��ل العصبية
ه��ذه ال�ه��رم��ون��ات السيروتونين
و اإلن ��دروف� �ي ��ن ت�ج�ع�ل�ن��ا نشعر
ب��ال�س�ع��ادة وال �ن �ش��اط �ف�ي البيت
ل �ن �ك��ون ب �ح��رك��ة ون� �ش ��اط ب�ي�ت��ي
رياضي جيد.
 .3ال �ب �ع��د ع��ن االن �ف �ع��االت اآلن
وع� � ��دم ال � �خ� ��وض ب �م �ش��اك��ل أو
ت �ف��اص �ي��ل ق��دي �م��ة واب �ت �ع��د عن
العواطف السلبية فهي بمثابة
ال �ح �ج��ر ع � �ل�ى األف � �ك� ��ار ال �ه��دام��ة
وت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا إ �ل� ��ى ق� � ��وة ب� �م� �ه ��ارة
تحويل العائق إلى فرصة نجاح
وق��وة وه��ي م��ن إه�م��ال المهارة
الحياتية اليومية.
 .4أعط مساحة لروحك للتأمل
والعبادات الروحية فهي الملجأ
اآلمن الستقرار نفسي وجسدي
متوازن آمن.
�ف�ي األزم� ��ة ي�ص�ب��ح االع� �ت ��دال هو
المهم في جميع قضايا حياتنا.
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محامي الحدث

ال�شائعات يف
زمن الكورونا
بقلم :إبراهيم محمد البلوشي
المستشار والمدرب القانوني
@Ibrahem238m

الحمد لله على كل حال ،كلمة البٌد
أن نُرددها دائما ً في حِلنا وتِرحالنا،
صحتنا
في أفراحنا ومصائبنا ،في ِ
فنحن نُعيش هذه األيام
وسقمِ نا،
ُ
على أخبار انتشار فيروس كورونا
ك��وف �ي��د 19ال� ��ذي أص �ب��ح ح��دي��ث
ال �ع��ال��م ،ب �ع��د أن ج ��اب م �ش��ارق
األرض ومغاربها ،وانتشر بِسرعة
غير متوقعة ،إال أن الدولة كعادتها
سن
قامت
ٍ
بإجراءات استباقيــة بِ ِ
وت�ش��ري� ِ�ع ال�ق��ان��ون رق��م  14لسنة
 2014ب�ش��أن مكافحة األم��راض
السارية ،ومن ثم إص��دار الالئحة
التنفيذية الخاصة بالقانون قبل
�زوغ
ظ� �ه ��ور ِ ال� �ف ��اي ��روس ،وم� ��ع بُ � � ِ
ف ِجر هذا الفيروس قامت الدولةُ
ب ��إص ��دار ال � �ق� ��رارات واإلج � � ��راءات
االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة ل�ل�ح� ِد منه
والحيلولة دون انتشاره والقضاء
ع�ل�ي��ه ،وه� ��ذا م��ا ظ�ه��ر ج�ل�ي�ا َ على
أرض ال��واق��ع م��ن ِخ�ل�ال الجهود
ال �م �ب � ُذول��ة وت�ك��ات��ف ال�ج�م�ي��ع مع
�روج
ال �ق �ي��ادة �ف�ي ال �ن �ه� ِ
�وض وال� �خ � ِ
م��ن ه��ذه الجائحة ،وم�ن��ع إط�لاق
ال �ش��ائِ�ع��ات أو ت�ن��ا ُق��ل األخ �ب��ار أو
المعلومات الصحية المغ ُلوطة
ال� �خ ��اص ��ة ب � ��األم � ��راض ال� �س ��اري ��ة
أوالمعدية ،أصبح وبات وأمسى
ُ
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كالرصاص ِة التي ُتصيب ال ٌمتلقي
بمقتل فتارة تصيبه بالوسواس
�وف وال �ه �ل��ع ،
وت� ��ارة أخ� ��رى ب��ال �خ� ِ
فيكون أبلغ أثرا ً وفتكا ً بالشخص
المتلقي لها من المرض نفسه،
ُ
خذ ال ً
فيأ ُ
خبر ويتناقل ُه ُويفكر به
وبِنتائج ِه التي قد تكون سببا ً في
إصابته بالمرض أو بالوفاة ،وعليه
المشرع ل ِيقف بالمرصاد
فقد جاء ُ
لِكل من تسول له نفسه (شخصا ً
طبيعيا ً ك��ان ك��أي ف��رد م��ن أف��راد
المجتمع أو اع�ت�ب��اري�ا ً كالجهات
أوال �م��ؤوس �س��ات م��ن ال �ش��رك��ات
وغ �ي��ره��ا) ب �ب� ّ
�ث ه ��ذه ال�ش��ائ�ع��ات
أواألخ � �ب� ��ار أوال �م �ع �ل��وم��ات ال�غ�ي��ر
صحيحة ع��ن األم ��راض ال�س��اري� ِة
نشرها
أو الموبوءة أو تناقلها أو ِ
أو تداولها ألي هدف كان ولوعلى
س�ب�ي��ل ال� � ُدع ��اب ��ة ،وب� ��أي وس�ي�ل��ة،
�س�م��وع� ِة
س ��واء ال �م �ق��روءة أو ال�م� ُ
أو ال � �م� ��رئ � �ي � � ِة أو ب ��اس� �ت� �خ ��دام
وسائل
ال��وس��ائ��ل اإللكتروني ِة أو
ِ
تقنية ال�م�ع�ل��وم��ات (ال��وات �س��اب،
ال � �س � �ن� ��اب ش � � ��ات ،االن� �س� �ت� �ق ��رام
،ت��وي�ت��ر ،الفيسبوك أوغ�ي��ره��ا من
ال ��وس ��ائ ��ل ال� �ح ��دي� �ث ��ة) .ح �ت��ى ل��و
كان يعتقد صحة هذه األخبار أو
المعلومات أو اإلرش ��ادات ،وهذا
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ما نصت عليه المادة الرابعة من
ق��رار مجلس ال��وزراء رق��م «»24
لسنة  ،2020بشأن نشر وتبادل
ال �م �ع �ل��وم��ات ال �ص �ح �ي��ة ال �خ��اص��ة
ب � ��األم � ��راض ال� �س ��اري ��ة واألوب � �ئ� ��ة
وال� �م� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �خ ��اط� �ئ ��ة ذات
العالقة بصحة اإلنسان ،على أنه
( ُيحظر على أي شخص طبيعي
أو اعتباري نشر أو إعادة نشر أو
ت ��داول المعلومات واإلرش���ادات
ال �ص �ح �ي��ة ال� �ك ��اذب ��ة ،أوال �م �ض �ل �ل��ة،
أو ال �م �غ �ل��وط��ة ،أو غ �ي��ر المعلنة
رسمياً ،أو غير المعتمدة من قبل
ال��وزارة أو الجهة الصحية أو التي
تخالف ما تم اإلعالن عنه ،وذلك
ب ��اس� �ت� �خ ��دام أي م� ��ن ال��وس��ائ��ل
اإلعالمية المقروءة أوالمرئية أو
المسموعة أو ب��رام��ج ال�ت��واص��ل
االجتماعي أو المواقع اإللكترونية
أو وس ��ائ ��ل ت�ق�ن�ي��ة ال �م �ع �ل��وم��ات
أو غ� �ي���ره���ا م � ��ن ط � � ��رق ال �ن �ش��ر
وال� �ت ��داول) وع�ل�ي��ه ف�لا ي�ح��ق ألي
شخص أوجهة نشر أو إعادة نشر
المعلومات أو اإلرش� ��ادات التي
ت �ص��در م��ن أي ج �ه��ة أخ� ��رى غير
وزارة ال�ص�ح��ة ووق��اي��ة المجتمع
أو ال �ج �ه��ة ال �ص �ح �ي��ة ال�م�خ�ت�ص��ة،
السيما وأن وزارة الصحة ووقاية

ال�م�ج�ت�م��ع ه��ي ال�م�خ��ول��ة بتحرير أل��ف دره��م ،على كل من يخالف
أو إص� ��دار األخ �ب��ار أوال�م�ع�ل��وم��ات ح �ك��م ال � �م� ��ادة ال ��راب� �ع ��ة م ��ن ه��ذا
أو اإلرش �ـ �ـ��ادات الصحيــة الخاصة القرار ،وتضاعف الغرامة اإلداري��ة
باألمراض السارية ،استنا ًد لنص في حال تكرار المخالفة ) أي أنه في
ال �م��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال �ق��رار (على حالة مخالفة القرار بأي شكل من
أن ت�ت��و �ل�ى وزارة ال�ص�ح��ة ووق��اي��ة األش �ك��ال وع ��دم االم �ت �ث��ال ل��ذل��ك،
المجتمع وال�ج�ه��ات الصحية كل ف � ��إن ال� �ش� �خ ��ص ُي � �ع� ��رض ن�ف�س��ه
حسب اختصاصه ،اإلعالن عن أية ل�ل�م�خ��ال�ف��ة اإلداري � � ��ة ال �ت��ي ت�ك��ون
معلومات صحية في الدولة ،فضال ً م� � �ق � ��داره � ��ا 20,000دره � ��م وت �ت��م
ع��ن إص� ��دار واع �ت �م��اد اإلرش� ��ادات مضاعفة ه��ذه المخالفة �ف�ي حالة
الصحية فيها ،كما تتولى اإلع�لان العود ،أي بإعادة ارتكاب المخالفة
ع���ن أ ي � ��ة م �ع �ل��وم��ات ص �ح �ي��ة �ف�ي م��رة اُخ ��رى ،وق��د أع�ط��ى المشرع
الدولة أو إص��دار إرش��ادات صحية ال�ح��ق للجهة المختصة بتحريك
تتعلق باألوبئة بعد اعتماد الهيئة ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة ض��د الشخص
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات المخالف ( المتهم ) ال��ذي يعد
وال �ك��وارث ) ول��م ي�ت��رك المشرع فعله جريم ًة معاقبا ً عليها سواء
ال�ح�ب��ل ع� �ل�ى ال �غ��ارب للمخالفين وفقا ً لقانون العقوبات االتحادي
ل� �ه ��ذا ال � �ق� ��رار ،ب ��ل ف� ��رض عليهم رق��م  3لسنة  ،1987أوال�م��رس��وم
المخالفات اإلداري��ة الحازمة وهذا بقانون رقم  5لسنة  2012بشأن
ما نصت المادة  6من القرار على مكافحة جرائم تقنية المعلومات
أنه (مع عدم اإلخالل بالمسؤولية أو غ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال� �ق ��وان� �ي ��ن ذات
الجنائية أو المدنية أو التأديبية ،الصلة ،أي أن المخالفة اإلداري ��ة
تفرض غرامة إداري��ة مقدارها  20ق��د ال ت �ك��ون م�ق�ت�ص��رة ع� �ل�ى دف��ع

مبلغ  20,000درهم فقط بل قد
تتجاوز هذا المبلغ وقد تصل أيضا ً
إ �ل�ى ال�ح�ب��س أو ال�س�ج��ن المؤقت
 ،وم �ن��ح ال �م �ش��رع ال �ح��ق للجهة
ال�م�خ�ت�ص��ة أ ي��ض��ا ُ ب��رف��ع ال��دع��وى
المدنية والمطالبة بالتعويض عن
كافة األضرار التي قد يتسبب بها
المخالف  ،لذا فالتشديد
الشخص ُ
الوارد في المخالفة يدُل على حجم
التأثير الكبير الذي قد يقع بأقوال
وأف �ع��ال ال�ش�خ��ص وال �ت��ي ت��ؤدي
ا �ل�ى اإلض � ��رار ب��ال�م�ج�ت�م��ع وأف� ��راده
 ،وت �ع��رق��ل ال �ج �ه��ود ال �ت��ي تبذلها
ال �ج �ه��ات ال�م�خ�ت�ص��ة �ف�ي مكافحة
هذه األمراض السارية والحد منها
وال�ق�ض��اء عليها  ،ف�لا ت�ك��ون ب��ؤر ًة
لنشـر أو إع��ادة نشر ه��ذه األخبار
ال �م �غ �ل��وط��ة أو ال� ُ�م �ض �ل �ل��ة أو غير
الخوف
الرسميــة  ،وسببا ً في بث
ِ
أو ال ُذعر في النفوس بل كُن أنت
�ت ه��ذه
خ ��ط ال ��دف ��اع األول بِ �ك �ب� ِ
الشائعات التي قد تصل إليك.
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بأقالمهم

الأ�سـرة املثالية
يف زمن الأزمات
بقلم د .سيف الجابري
عضو مجلس اإلدارة  -رئيس لجنة البحوث والدراسات

يضطلع اآلباء واألمهات بمهام التربية في البيت بكل ما ُأوتوا من عزم ومال وعلم ،وذلك
لتهيئة الجو الجميل للحياة العائلية ،فتنشأ األسر قوية في بنائها ،متماسكة في عالقتها،
يشدها التعاون ،ويجمعها التآلف ويسودها االنسجام ،وتضمن سالمة البيت من التصدع،
ُّ
خاصة عند أدنى محنة ،وتأمن أركانه من االنهيار عند هبوب رياح الفتن والبالء .
وتمارس األسرة دورها التربوي
انطالقا ً م��ن دواف��ع المسؤولية
ب��أب �ع��اده��ا ال��دي �ن �ي��ة واألخ�ل�اق �ي��ة
واالج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ة ،وت � �ت � �ف� ��اق� ��م
المسؤولية ال�ت��ر ب��وي��ة على ولي
األسرة في هذا الوقت العصيب،
ال��ذي تموج فيه الفتن ،وت��زداد
االب � �ت �ل�اءات ،م�م��ا ي �ف��رض علينا
اس� �ت� �ث ��ارة وع� ��ي أف� � ��راد األس � ��رة،
وت��رس�ي��خ ال�م�ب��ادئ الفاضلة في
قلوب وعقول أوالدنا.
ويمر عالمنا اليوم ومعه دولتنا
الحبيبة ببالء عظيم ،ووباء قاتل،
اض� �ط ��ررن ��ا ب �س �ب �ب��ه إ �ل��ى م�لازم��ة
ال �ب �ي��وت ،وال �ب �ق��اء �ف�ي ال �م �ن��ازل،
وال�م��ؤم��ن الك ِّيس الفطن ورب
األسرة الحصيف ال يترك أوقاته
س� ��دى ،وال ي ��دع أ ي ��ام ��ه ت�ض�ي��ع،
فيجد في هذا البالء فرصة لتقويم
األخطاء ،وإصالح الفاسد داخل
بيته ،واستعادة د َف��ة التربية في
عائلته ،فالبالء وإن كان بغيضاً،
لكنه وس�ي�ل��ة لفتح ب��اب جديد
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م���ن أب � � ��واب ال �ت��ر ب �ي��ة األس ��ر ي ��ة
ي�س�ع��ى م��ن خ�لال��ه رب األس ��رة
ح� �كَ��م ال��ر ب��ان �ي��ة من
ل�ت�ج�ل�ي��ة ال� � ِ
االبتالء ،ويثير في أوالده التفكير
الرباني بتبيين ق��درة هللا تعالى
ال�لام �ت �ن��اه �ي��ة ع � �ل�ى م �خ �ل��وق��ات��ه،
وم� ��دى ق�ب�ض�ت��ه س �ب �ح��ان��ه على
ع� �ب� �ي���ده ،وي� �خ� �ف ��ف م� ��ن وط� ��أة
دعاوى الفكر المتطرف األجوف
ال ��ذي يمجد العلم وي��رج��ع كل
شيء إلى المختبرات والتجارب
فما آمنت به آمنا به وما كفرته
كفرنا به ،ويحيي في أبنائه فقه
الفتن وس�ن��ن ال�ب�لاء ودوره ��ا في
الرجوع إلى هللا تعالى ،وتصحيح
األخطاء ،ورد المظالم ،ومساعدة
ال�م�ح�ت��اج ،وال��وق��وف إ �ل�ى جانب
والة األم��ر في التخفيف آث��ار هذا
ال� �ب�ل�اء ،وأن ال �ب �ق��اء �ف�ي ال�ب�ي��وت
واالل �ت��زام بالتعليمات قربة من
أع �ظ��م ال �ق��رب �ف�ي وق ��ت الفتن
والبالء ،كما ورد في أقوال النبي
ص � �ل�ى هللا ع �ل �ي��ه وس� �ل���م ،وأن
أف �ض��ل م��ا ي�ع��ال��ج ب��ه ال �ب�لاء هو
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الصبر وال�ت�ض��رع إ �ل�ى هللا تعالى
لرفعه وطلب رض��اه تعالى على
العالم أجمع .
ع� � �ل�ى رب األس� � � ��رة ال� �ق ��اب ��ع �ف�ي
البيت وعلى األم الواعية مراعاة
الظرف ال��راه��ن من خ�لال سعة
ال� � �ص � ��در وغ� � ��ض ال� � �ط � ��رف ع��ن
بعض الممارسات العفوية من
الجانبين والصبر على التصرفات
الفردية داخ��ل البيت ،ومحاولة
ت �ق��وي �م �ه��ا ب��ال��ت��ي ه� ��ي أح �س��ن
واالبتعاد عن ممارسة السلطة
القمعية لتصحيح األخ�ط��اء ،في
ظل هذه الظروف االستثنائية.
كما نهيب برب األسرة قطع أي
رأي أو ق��ول �ف�ي األم ��ور الدينية
ال�ت��ي ه��ي ف��وق مستوى الفرد
ال �م �س �ل��م وت �ض �ط �ل��ع ب� ��ه ل�ج�ن��ة
م��وث��وق��ة م ��ن ال �ع �ل �م��اء األج �ل�اء
األفاضل التي تبني أقوالها على
م�ص��ادر ال�ش��رع الحنيف ويَن ُْفذ
حكمها بتأييد أهل الحل والعقد
من والة األمر .

كما ال ننسى ال�ح��ذر ك��ل الحذر
م�� ��ن ن � �ش� ��ر األخ � � �ب� � ��ار وت � ��روي � ��ج
الشائعات وتلقف الدعوات من
ك��ل منصة اجتماعية وصفحة
إل�ك�ت��رون�ي��ة وق �ض��اء األوق� ��ات في
تصيد األخطاء وتصوير الهفوات
وبثها كدليل ك��اذب على فكرة
وت � �ص� ��ور وق� �ن ��اع ��ة ت� �ض ��ر ب��أم��ن
المجتمع تقلق راح �ت��ه وتعيق
حربه الضروس ضد البالء.
وال ن� �ن� �س ��ى م � ��راع � ��اة ال� �ج ��ان ��ب
ال � �غ� ��ذا �ئ��ي ل �ل��أس � ��رة م � ��ن خ�ل�ال
ان�ت�ق��اء ال �م��واد ال�ن��اف�ع��ة �ف�ي بناء
مناعة الجسم ،والمساعدة في
تقوية أجهزة ال��دف��اع الداخلية ،
واالل �ت��زام بالتعليمات المنزلية
التي تساعد على تقليل مخاطر
البالء.
إن� �ن ��ا ن �ع �ل��م ي �ق �ي �ن �ا ً أن ق �ي��ادت �ن��ا
ال ��رش� �ي ��دة ت �ن �ف��ق ع�� �ل�ى أب �ن��ائ �ن��ا
ت�ع�ل�ي�م�ي�ا ً وت��ر ب �ي��ة ج ��ل ث��روت �ه��ا،
وت �ع �ي��ن �ف�ي ال� �ص ��رح التعليمي
األ ْك� �ف ��اء م��ن ال� �ك ��ادر ال �م��ؤه��ل ،

وذل��ك لبناء ف��رد صالح وإخ��راج
ج �ي��ل ن ��اف ��ع ل�ل�م�ج�ت�م��ع  ،ف�ل�ه��ا
ك ��ل ال �ش �ك��ر واالم � �ت � �ن� ��ان ،ول �ق��د
أث�ب��ت ه��ذا ال��وق��ت العصيب أن
م��ا ت�ب��ذل��ه ال��دول��ة ق��د أ �ت�ى ث�م��ره،
ونقطف أثره فيما نراه في أبنائنا
من رد للجميل وسد للثغور كل
واحد في مجال عمله وتخصصه،
وب �م��ا ي�م�ل��ك م��ن ط��اق��ة وق ��دره
جسدية ومالية وأف�ك��ار تساعد
على تجاوز هذه األزمة الخانقة.
ك � �م� ��ا أن� � �ن � ��ا ن � �ج� ��د م� � ��ن ن ��اح� �ي ��ة
أخ� ��رى أخ� ��رى إف� � ��رازات ال�ت��ر ب�ي��ة
االجتماعية في بلدنا والتي ولله
الحمد وج��دن��ا أث��ره��ا الطيب في
أبناءنا كبارا ً وصغارا ً ذكورا ً وإناثا ً
�ف�ي وق� ��ت ال� �ش ��دة ك �م��ا وج��دن��اه
�ف�ي وق ��ت ال ��رخ ��اء ف �ه��اه��م ح�م��اة
ال��وط��ن م��ن أط��ب��اء وم�م��رض�ي��ن
وش � ��رط � ��ة وإس � � �ع� � ��اف وإم� � � ��داد
وإس � � �ن� � ��اد وغ � �ي� ��ره� ��م �ف��ي ك ��اف ��ة
الميادين ينصرونه على ع��دوه،
وي � �ع� ��ززون م �ك��ان �ت��ه ال �م �ن��اس �ب��ة

�ف�ي وق ��ت ال �م �ح��ن ،ف��أب �ن��اء دول��ة
اإلمارات من مواطنين ووافدين
ي ��د واح� � ��دة ،وع � �ل�ى ق �ل��ب واح ��د
ت�ح��ت ق �ي��ادة حكيمة �ف�ي خدمة
مؤسسات الدولة للعبور بسالم،
وإض� �ع ��اف ه ��ذا ال �ع��دو ال �ق��ات��ل،
وتدميره بسلسلة من اإلجراءات
واالح �ت��رازات التي ستثمر بإذن
هللا تعالى الوصول إلى بر األمان.
وال نخرج إن شاء هللا تعالى من
هذه األزم��ة إال وقد أدركنا سنن
هللا تعالى في كونه ،وسنغير بإذن
هللا تعالى كثيرا ً م��ن القناعات
والخطط المستقبلية في جميع
ال�ج��وان��ب األس��اس�ي��ة والفرعية،
وستكون أهدافنا أ كثر طموحاً،
وخ�ط�ط�ن��ا أ ك �ث��ر ف�ع��ال�ي��ة ،وحبنا
ألوط��ان �ن��ا أ ك�ث��ر م��ن ح��ب ب��ل هو
ت�ط�ب�ي��ق ع�م� �ل�ي وج �ه��د وم �ث��اب��رة
وإص��رار على بناء دول��ة قوية في
بنائها عميقة في علمها ومنيعة
في أمنها وواعدة في سعادتها.
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كتاب من اإلمارات

مع كورونا

« #خلكـــيفـــالبيت»
وا�ستعد لرحلة احلياة
بقلم :عائشة العوضي

�ف�ي ص �خ��ب ت �ل��ك ال��ح��ي��اة ال �م �ت �س��ارع��ة،
ع �م��ل ث��م ع �م��ل دراس� ��ة و م�س��ؤول�ي��ات
كثيرة ،كنا نلهث للعمل وتحقيق األحالم
واأله ��داف ،وكنا متلهفين للوصول إلى
ال�ق�م��ة لنعيش ب��راح��ة ورف��اه �ي��ة كبيرة،
ون�س�ي�ن��ا أن ال �س �ع��ادة وال��راح��ة �ف�ي تلك  خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ع��رف�ن��ا ح �ق �ا ً أن �ن��ا كنا
التفاصيل الصغيرة ،والنعم البسيطة نعيش في نعمة كبيرة تناسيناها في ظل
ال �ت��ي نسيناها �ف�ي ص�خ��ب ت�ل��ك الحياة جرينا وراء العمل ومتع الحياة  ،وأهمها
المتسارعة  .ثم أتى ذلك المرض ليلقنا ال�ع��ائ�ل��ة ،األص��دق��اء ال �م �ق��ر ب��ون ،المنزل
درس� �ا ً ل��ن ننساه ي��وم �اً ،وم��ع ك��رون��ا و “ ال��دا �ف�ئ ال���ذي ك�ن��ا ن �ع��ود إل �ي��ه س��و ي�ع��ات
خلك في البيت “ وحظر التجول ،هدأت ق�ل�ي�ل��ة ،واآلن ن�م�ك��ث ط�ي�ل��ة ال��ي��وم فيه
الحياة ،وخلت الشوارع من الزحام ،وقل
التلوث ،وب��دأت األرض بالتعافي ،وك��أن
ال �م��رض أ �ت�ى ليشفي األرض وأرواح��ن��ا
المطربة ويهدئ من صخب تلك الحياة
.
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حتى حفظنا وا كتشفنا كل ب��روح��ان�ي�ت�ن��ا م��ع هللا  ،ول��م
زوا ي� ��اه .ال �ي��وم ه��ي فرصتي ش �م��ل األس� � ��رة ال �ض��ائ �ع��ة ،
ً
�رخ  ،استثمر وق �ت��ك ،
وفرصتكم جميعا الستعادة اس �ت� ِ
أنفسنا الضائعة  ،الكتشاف واستمتع حتى في لحظات
مواهبنا المدفونة وممارسة ال � �ه� ��دوء ف �ل��ن ت �ج��ده��ا م��رة
ه��وا ي��ات �ن��ا ال �ت��ي تناسيناها ،أخ � ��رى  ،ن �ع��م اش �ت �ق �ن��ا إ �ل�ى
الس � �ت � �ع� ��ادة ع�ل�اق� �ت� �ن ��ا أوال ً العائلة الكبيرة و األصدقاء

ح��ول�ن��ا لكنها ف��رص��ة إلع��ادة
ج� ��دول� ��ة ح� �ي ��ات� �ن ��ا وت ��رت� �ي ��ب
أولوياتنا  .استرخ مع كرونا
واس�ت�ع��د للحياة �ف�ي مابعد
ك��رون��ا ،ح�ي��اة ج��دي��دة وعالم
جديد ينتظرنا.
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كتاب من اإلمارات

بقلم  /فيصل محمد الشامسي

عضو في جمعية توعية ورعاية االحداث

املخدرات �سـرطان املجتمع
تتعدد اآلفات وتظهر في كل زمان ومكان ،وتتفاوت في خطورتها في المجتمعات على
حسب ثقافة ورقي المجتمع ووسائل الوقاية والتحصين فيه ،فالمجتمع الواعي
والمثقف والمدرك لألخطار والتحديات التي قد تواجهه ينخفض فيه معدل اآلفات
الخطيرة ،وبالمقابل تستشري اآلفات وتنتشر في المجتمعات التي تفتقد إلى هذه
العوامل التوعوية والوقائية ،وتعد آفة المخدرات من أ كبر اآلفات التي تعاني منها
دول العالم وتبذل الجهود لمحاربتها؛ لما لها من أضرار وخيمة على الفرد واألسرة
والمجتمع.

وللمخدرات تأثيراتها السلبية
التي تشمل الجوانب األمنية
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة
واالق� � �ت� � �ص�� ��ادي�� ��ة ،و ي��ت��ط��ل��ب
ه� ��ذا األم � ��ر م �ع��رف��ة ال�ج�م�ي��ع
بأضرار هذه اآلفة حماية لهم
وألب�ن��ائ �ه��م ،وت�ع��د ال�م�خ��درات
م��ن أخ�ط��ر اآلف ��ات المنتشرة
في وقتنا الحاضر ال سيما بين
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الشباب والنشء ،مما ُيشكل
خطرا ً جسيما ً عليهم وهم في
زهرة شبابهم.
وأخ �ط��ار ال�م�خ��درات متنوعة،
وآث���اره���ا ال� �ض ��ارة ع � �ل�ى ال �ف��رد
واألس��رة والمجتمع متعددة،
كما أن تأثيرها وأض��راره��ا في
غ��اي��ة ال�خ�ط��ورة ال سيما على
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ال� �ض ��رورات ال �خ �م��س :ال��دي��ن
وال� �م ��ال وال �ن �ف��س وال �ع��رض
والعقل ،التي جاءت الشريعة
بصيانتها وح�م��اي�ت�ه��ا ل�م��ا لها
من بالغ األثر في سالمة الفرد
وتحصينه من جميع اآلفات.
ك �م��ا أن ه� �ن ��اك ال��ع��دي��د من
العالمات الدالة على تعاطي

ال �م �خ��درات ،وم��ن أب��رزه��ا :أن
المتعاطي يتعامل م��ع من
ح ��ول ��ه ب� �ع ��دوان� �ي ��ة وال �ت �ل �ف��ظ
بكلمات بال وعي ،ويعيش في
دوام��ة الوساوس والشكوك،
ك��م��ا أن � ��ه ي �ش �ع��ر ب��االك �ت �ئ��اب
وال �ت �ع��ب ال �م �س �ت �م��ر ،وظ �ه��ور
آث � ��ار ال� �ح���روق ع � �ل�ى م�لاب�س��ه
ووج�� � � ��ود ج� � � ��روح وع �ل�ام� ��ات
وخ� � � � ��ز ال� � �ح� � �ق � ��ن ال� � �م� � �خ � ��درة
وش �ح��وب ال��وج��ه  ،ب��اإلض��اف��ة
إ �ل� ��ى ح� �م� �ل ��ه أدوات وم� � ��واد
ت ��دل ع � �ل�ى ال �ت �ع��اط��ي وم�ن�ه��ا:
اإلب� ��رة وال�م�ل�ع�ق��ة وم�خ�ل�ف��ات
ال� �س� �ج ��ائ ��ر ،وم � ��ن ال��ع�ل�ام��ات
ك��ذل��ك ال �ع��زل��ة ع ��ن اآلخ��ري��ن
والتغييرات المستمرة على
شكله وهيئته وكثرة السهر ،
والتقلب السريع في المزاج ،
وتكرار طلب األم��وال بطريقة
مبالغ فيها ومن دون أسباب،
وال �ل �ج��وء إ �ل�ى ال �س��رق��ة نتيجة
عدم توفر المال ،وغيرها من
ال �ع�لام��ات ،وه�ن��ا أود التنبيه
على أنه عند بروز إحدى هذه
العالمات فليس بالضرورة أن
تكون دليال ً على التعاطي ،بل
إذا ت��واف��رت أ ك�ث��ر م��ن عالمة
فهنا وجب التفقد.

أضرار المخدرات
ك� �م ��ا أن ل� �ل� �م� �خ ��درات آث � � ��ارا ً
ض ��ارة وم �ت �ع��ددة ع� �ل�ى ال�ف��رد،
وم� ��ن أب� ��رزه� ��ا :ح � ��دوث خلل
واض� � �ط � ��راب � ��ات �ف��ي وظ ��ائ ��ف
ال � �ق � �ل� ��ب وال � � �م� � ��خ وال � �ج � �ه� ��از
التنفسي والجهاز الهضمي،

وتؤدي إلى اإلصابة باألمراض
المزمنة واألم��راض المعدية،
وم ��ن آث ��اره ��ا ك��ذل��ك اإلص��اب��ة
باألمراض النفسية والعقلية
واإلصابة بتلف الكبد والدماغ
 ،وك��ذل��ك اإلص��اب��ة ب��األم��راض
البصرية والسمعية  ،كما أنها
تدمر الخاليا العصبية بالمخ
 ،وتحدث االنهيارات النفسية
وض �ع��ف ال ��ذا ك ��رة ،والتفكير
ال� �س� �ل� �ب ��ي س � � � ��واء ال �ت �ف �ك �ي��ر
باالنتحار أو ارت�ك��اب األعمال
اإلجرامية.

ويبدأ اإلدمان على المخدرات
ب��ال �ف �ض��ول وت �ج��ر ب��ة ال �م �خ��در،
وب��ع��د ذل� ��ك ت �ح �ص��ل ال��رغ �ب��ة
في تكرار التجربة ،وينتج عن
ذل��ك ال�ت�ع��ود واالن �ت �ظ��ام على
ال�ت�ع��اط��ي وزي� ��ادة ال�ج��رع��ات،
وث��م االعتماد على التعاطي،
حتى يصل ح��ال المتعاطي
ح��ول السعي للحصول على
مادة التعاطي.

أسباب اآلفة
أم��ا األس �ب��اب ال�ت��ي ق��د تعود
ل �ل �ف��رد ن�ف�س��ه وال��ت��ي ت��وق�ع��ه
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كتاب من اإلمارات
في شباك تعاطي المخدرات
فمتعددة ،ومن أبرزها؛ ضعف
ال � � ��وازع ال��دي��ن��ي  ،وال �ش �ع��ور
بالفراغ  ،وضعف الشخصية
ال �ت��ي ي�س�ه��ل ال �ت��أث �ي��ر عليها،
وم �ص��اح �ب��ة أص���دق���اء ال �س��وء
 ،وال �ف �ض��ول وح ��ب التقليد ،
فبعض المراهقين يحاولون
تقليد الكبار في أفعالهم مثل
التدخين وتعاطي المخدرات
اع �ت �ق��ادا ً منهم أن��ه م��ن خالل
ذلك يمكن إثبات رجولتهم.
ول� �ل� �م� �ش� �ك�ل�ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ال �ت��ي يعيشها ال �ف��رد دور في
دف�ع��ه إ �ل�ى ال�ت�ع��اط��ي اع�ت�ق��ادا ً
م�ن��ه ب��أن ال �م �خ��درات تساعد
في نسيان مشاكله وهمومه،
وأيضا ً يعتقد بعض الشباب
أن ال��م��خ��درات ت��زي��د ال �ق��درة
ع� �ل�ى االس �ت��ذك��ار والتحصيل
وال��ت��رك��ي��ز م ��ن خ�ل��ال ت �ن��اول
بعض المنبهات مثل حبوب
(الكبتاجون و اإلمفيتامين)،
التي تقلل الحاجة إلى النوم.

دور األسرة
وتعتبر األس��رة هي الحاضنة
األول��ى ألب�ن��ائ�ه��ا �ف�ي المجتمع،
وه� � ��ي ال � �ت� ��ي ي��ن��ط��ل��ق م �ن �ه��ا
ال�ف��رد إ �ل�ى العالم ال��ذي حوله
 ،متسلحا بالتربية الصالحة
 ،وال� �ع ��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د التي
ا ك �ت �س �ب �ه��ا م ��ن األس�� ��رة ال�ت��ي
تربى فيها  ،ويقع على األسرة
العبء األكبر في توجيه أبنائها

40

إ �ل�ى معرفة النافع من الضار
والسلوك الحسن من السيئ
ب��ال��رف��ق وال�ح�ك�م��ة ،ف�ه��ي لهم
أه��م بيئة الكتساب الخبرات
وت�ح�ص�ي�ن�ه��م ووق��اي �ت �ه��م من
خ �ل��ال ال��ت��وع��ي��ة ال �م �س �ت �م��رة
والتوجيه السليم وبث الثقة
في أنفسهم تحت رقابة واعية
ومدركة لعواقب األمور كلها.
والب� ��د ل�ل�أس ��رة م ��ن االه �ت �م��ام
بأفرادها واإلسهام في وقايتهم
م��ن آف��ة ال �م �خ��درات ،و ي�ك��ون
ذل��ك من خ�لال تنمية ال��وازع
ال��دي �ن��ي وت �ع��زي��زه �ف�ي ن�ف��وس
األب� �ن ��اء  ،وإش � ��راك األب� �ن ��اء في
المسؤوليات األسرية والثناء
عليهم وام�ت��داح�ه��م  ،وتنمية
ال���وع���ي وال� �ث� �ق ��اف ��ة ال �ص �ح �ي��ة
لديهم ،والتعرف على أصدقاء
األبناء ،وإتاحة الفرصة لألبناء
ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع � ��ن م� �ش ��اع ��ره ��م
وم �ش �ك�لات �ه��م  ،وت �خ �ص �ي��ص
أوق ��ات للعب وال�ت�ن��زه معهم
والقرب منهم.
وم � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال� � �م� � �خ�� ��درات ال
تقتصر ع� �ل�ى أح��د دون غيره
 ،ف�ه��ي م�س��ؤول�ي��ة مجتمعية
مشتركة ما بين المؤسسات
األمنية واإلعالمية والتعليمية
واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة
واألس� � � � � � ��ري� � � � � � ��ة م� � � � ��ن خ� �ل ��ال
ال �ت �ش �خ �ي��ص ال ��دق� �ي ��ق ل �ه��ذه
المشكلة  ،وعليه يتم إع��داد
ال�ب��رام��ج التوعوية والوقائية
وال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إ �ل�ى
ت� �ك���ات���ف س � ��واع � ��د ال �ج �م �ي��ع
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على مستوى ال�ف��رد واألس��رة
وال� �م� �ج� �ت� �م ��ع ،ح� �ت ��ى ي��ق��وى
ال �م �ج �ت �م��ع وت � �ك� ��ون ال �ج �ه��ود
م��وج �ه��ة ل �م �ك��اف �ح��ة األخ� �ط ��ار
واآلفات ومروجيها ،والنتشال
ال�م�ب�ت� �ل�ى ب�ت�ع��اط��ي أو إدم ��ان
المخدرات.
ودي �ن �ن��ا ال �ح �ن �ي��ف وش��ري�ع�ت�ن��ا
السمحة اع�ت�ن��ت أ ي�م��ا عناية
بالفرد وسالمته والمحافظة
ع� � �ل�ى ن �ف �س��ه  ،وح� �ث� �ت ��ه ع� �ل�ى
استغالل وقته وجهده في كل
خير  ،فعن عبدهللا بن عباس
رض��ي هللا عنهما ق��ال  :قال
النبي صلى هللا عليه وسلم
خمس :
ٍ
قبل
خمسا
“ :اغتن ِْم
َ
ً
حتَك
قبل موتِك ِ ،
حياتَك
َ
َ
وص َّ
س � � َق� ��مِ � ��ك  ،وف� � َ
�راغ� ��ك
�ل
�
�
ب
�
ق�
َ
َ
قبل ُ
قبل
ش ْغل ِك  ،وشبابَك
َ
َ
قبل فقرِك ”
َه َرمِ ك  ،وغِ ناك
َ
[صحيح الجامع].
ك � �م� ��ا ح � � � � ��ذرت م� � ��ن إه��ل ��اك
ال �ف��رد لنفسه وأن ��ه م�س��ؤول
ع �ن �ه��ا أم�� ��ام هللا ج ��ل وع�ل��ا ،
وأن� ��ه م �ح��اس��ب ع � �ل�ى أف�ع��ال��ه
�ول هللا
وتصرفاته  ،ق��ال رس � ُ
َ
ّ
ن
�م :”ل ْ
س �لَّ� َ
صلى هللاُ َع� َل� ْ�ي� ِه َو َ
القيام ِة
�زول قدما عب ٍد ي��و َم
ت� َ
َ
حتى يسأ ََ
صال:
خِ
ع
ب
أر
عن
ل
ِ
ُ ْ
ٍ
َ
ْ
َ
�ن
�
وع
؟
ه
�ا
�
ن
�
ف
أ
فيم
ه
�ر
�
�م
ِ
َ ْ
َع� ْ
ُ
َ
�ن ع� ُ
َ
َ
�ن َمالِه
شبابِه
فيم أ ْب�ل�ا ُه؟ وع� ْ
َ
َ
وفيم أن َف َقهُ؟
َس َب ُه
ن أ ْي َ
مِ ْ
َ
ن ا ْكت َ
ل فيهِ”.
وع� ْ
�ن ع ْلمِ ِه م��اذا َعمِ َ
َ
[صحيح الترغيب ]3593

بوابة للجريمة
ُن حذِرا ً
أيها الشاب المبارك ك ْ
فالمخدرات :تقودُك للجريم ِة
سبب لضياع
واإلدمان؛ وهي
ٌ
دِينِك ودُنياك

�ن المبتلى ب��ال�م�خ�دِّرات
و ي �ظ� ُّ
واه� � �م� � �ا ً أن� � ��ه س� �ع� �ي ��د ؛ وه ��و
ُم � �ن � �س� � ٌ
�اق خ� �ل ��ف ال� �م� �ل ��ذات

ال�س�ع��ادة �ف�ي التعاطي ،لكنه
ُ
س�� ��رع�� ��ان م � ��ا ي �س �ت �ف �ي��ق �ف�ي تعاطيها.
لحظات المراجعة ومحاسبة
�م� � � ُّر ب � ��ك ُف�� � ��رص ال� �ت ��وق ��ف
�
�
ت

ُ
ال� �ن� �ف ��س؛ ُم�� � ِق�� � ًّرا ب ��أن ��ه ي �خ��دع
نفسه .
واإلقالع عنها؛ فال تستغلها.
ص ًّرا على
وتظل ُم ِ
ومشاكلها؛
ُّ

إ �ل� ��ى م� �ت ��ى ال� �غ� �ف� �ل ��ة وع � ��دم
اس � �ت � �ش � �ع� ��ار ال� �م� �س���ؤول� �ي���ة
أ ي � �ه� ��ا ال � �م� ��دم� ��ن وم��ت��ع��اط��ي
المخدرات؟

وخِ � � � ��داع ال��ش��ي��ط��ان ورف� �ق ��اء تعلم ت�ح��ري�م�ه��ا؛ وت�ج�رِي�م�ه��ا؛
ال �س��وء ؛ ال��ذي��ن ي��وه�م��ون��ه أن وأم� � ��راض � � �ه� � ��ا؛ وخ � �س� ��ائ� ��ره� ��ا؛

�ن ب��ال �ل��ه وال ت �ع �ج��ز ،
ف��اس �ت �ع� ْ
وت � � ��دارك ن �ف �س��ك وح��اس �ب �ه��ا
قبل فوات األوان ؛ وبإذن هللا
سيتحقق ل��ك ال �خ�لاص من
هذه اآلفة الخبيثة.
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عيادة األحداث

بلسم لتعزيز الصحة

�أزمة فريو�س �أم حياة
بقلم :د.بسام درويش

مستشار في اإلعالم الصحي

ساهمت وس��ائ��ل ت��واص��ل لكنها ليست “
اجتماعية “� ،ف�ي تبديد الكثير م��ن الوقت،
وت��دم �ي��ر ال�ب�ن�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال�ج�ل�س��ات
ال �ح �ل��وة �ف�ي غ��رف��ة المعيشة أو المجلس،
ومتابعة مسلسل تاريخي أو برنامج ثقافي
أو علمي ،وبرامج تعليم اللغة اإلنجليزية.
كنّا نصافح بعضنا البعض ،لكن أحاسيسنا
ك ��ان ��ت ب� � ��اردة  ،ن �ب �ت �س��م ل �ن �ظ �ه��ر ل�لآخ��ري��ن
ابتسامة هوليوود .
فيروسات اإلنفلونزا كانت تصافحنا جميعا ً
كل عام ،نرتاح لس� � ��بعة أ ي� � ��ام وينتهي األمر.
لكن حينمـــــا ا كتش� � ��فت الفيروس� � ��ات زيف
حياتنا ،واألقنعة التي نستخدمها أمام مرآة
النفس ،قررت أن ترسل لنا رسالة تحذيرية
في وقت عصيب س� � ��نة  ،2009كانت األزمة
المالية تعصف بالجمي� � ��ع ،أراد أن يؤكد لنا
أن دره� � ��م وقاية خير م� � ��ن قنطار عالج ،وأن
� �ف ��ي االتح� � ��اد ق� � ��وة ،وأن الص� � ��دق ينجي من
المخاطر.
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أراد أن يثبت لنا أن الخطر ال يتعلق بالحجم،
ف��رغ��م ك��ل ج �ه��ود ال�ب��اح�ث�ي��ن وال �ع �ل �م��اء لم
تكتشف هويته ،وال يعرفون متى وكيف
يغير هويته .
وهذا ما كشف أننا ال نعاني من أزمة هوية
بل الصحة تعاني من أزمة هوية ،وقسم ال
ب��أس بهم من لديهم “أم� ّي��ة صحية “ ،رغم
أن�ن��ا نستخدم اإلن�ت��رن��ت وأخ��وات��ه م��ا يقارب
الثماني ساعات في اليوم .
ق��د ي�ك��ون ه��ذا المصطلح قاسيا ً ول�ك��ن ما
عمله الفيروس أقسى بكثير ،أراد أن بجبرنا
ع� �ل�ى ا ك�ت�ش��اف حقيقتنا وأن ال�ع��ائ�ل��ة هي
األساس ،وأن كتبا ً عديدة تعبت من حملها
المكتبة ،وأن حديقة المنزل هي التي تجلب
السعادة ،وليست حدائق الغرباء .كل واحد
منا حجز تذكرته في الحياة  ،لكن القطار ال
ي�ع��ود ل �ل��وراء ،ف�ك��م م��ن أب ال ي�ع��رف متى
خطا ابنه خطوته األولى.

“همسة”

سوياً نصنع الفرق ،ونضفي على حياتنا مزيداً من الحياة.

“نبضـــــة”

ما أصعب أن تكون إنساناً .
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معلومات عامة

“كورونا” وباء عاملي . .
وهذه ق�صته . .
إعداد :سارة صالح جاسم حمادة
رئيس قسم البرامج واألنشطة

Twi/insta: sarahamada30

فيروس كورونا المستجد (كوفيد)-19
م��ن س�لال��ة ك��ورون��ا وال �ت��ي ت�س�ب��ب ل��دى
ال�ب�ش��ر ح ��االت ع ��دوى ال�ج�ه��از التنفسي
ال �ت��ي ت� �ت ��راوح ح��دت �ه��ا م ��ن ن� ��زالت ال �ب��رد

الحمى

الشائعة إلى األم��راض األشد وخامة ،تم
ال �ت �ع��رف ع�ل�ي��ه ألول م ��رة ع�ب��ر ع ��دد من
المصابين بأعراض االلتهاب الرئوي في
مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية.

أعراض المرض

انتشار المرض

ت �ت �م �ث��ل األع � � ��راض األك� �ث ��ر ش �ي��وع �ا ً
لمرض كوفيد -19في:

ي �م �ك��ن أن ي� �ص ��اب األش� �خ ��اص
ب �ع��دوى م��رض ك��وف �ي��د -19عن
طريق:

 الحمى اإلرهاق -السعال الجاف

اإلرهاق

السعال الجاف

ألم الحلق
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 وق��د ي�ع��ا �ن�ي ب�ع��ض ال�م��رض��ى مناآلالم واألوجاع ،أو احتقان األنف ،أو
الرشح ،أو ألم الحلق ،أو اإلسهال.
م�ل�اح �ظ��ة :األع� � ��راض ال�س��اب�ق��ة
ال ت �ع �ن��ي إص��اب��ت��ك ب��ال �م��رض،
إال إذا ص ��اح ��ب ذل � ��ك ت ��اري ��خ
س �ف��ر إلح� ��دى ال� ��دول ال�م�ت��أث��رة
بالفيروس أو مخالطة شخص
م� �ص ��اب .ك �م��ا ي �ت �ع��ا �ف�ى معظم
األش��خ��اص (ن �ح��و  )80%من
المرض دون الحاجة إلى عالج
خاص.
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 م� � ��ن ش � �خ� ��ص م� � �ص � ��اب إ �ل��ىش � �خ� ��ص س� �ل� �ي ��م ع � �ب� ��ر ال � � � ��رذاذ
الملوث (م��ن خ�لال السعال أو
العطس) أو األيدي الملوثة.
 ي� �ن� �ت� �ق ��ل ف � � �ي� � ��روس ك � ��ورون � ��االمستجد ع��ن ط��ري��ق مالمسة
األسطح الملوثة.
 ك� � �م � ��ا ي � �م � �ك� ��ن أن ي � �ص� ��اباألش��خ��اص ب �م��رض ك��وف �ي��د-19
إذا تنفسوا ال ُقطيرات التي تخرج
من الشخص المصاب بالمرض
م��ع سعاله أو زف�ي��ره .ول��ذا فمن
األه� �م� �ي ��ة ب �م �ك��ان االب� �ت� �ع ��اد ع��ن
الشخص المريض بمسافة تزيد
على متر واحد ( 3أقدام).

عالج فيروس كورونا
يعتمد ع�لاج فيروس ك��ورون��ا المستجد (ك��وف�ي��د )-19على تقوية الجهاز المناعي لدى
المصابين وعالج األعراض المرضية والتخفيف من المضاعفات حيث ال يوجد إلى اليوم
عالج محدد.

طرق الوقاية

غ �س��ل ال �ي��دي��ن ج��ي��دا ً ب��ال�م��اء
والصابون أو فركهما بمطهر
ك �ح��و �ل�ي م��ن ش��أن��ه أن يقتل
ال �ف �ي��روس��ات ال �ت��ي ق��د تكون
على يديك.

اح�ت�ف��ظ بمسافة ال ت�ق��ل عن
م�ت��ر واح� ��د ( 3أق � ��دام) بينك
وب�ي��ن أي شخص يسعل أو
يعطس.

تغطية األن��ف والفم بكوعك
ال��م��ث��ن��ي أو ب��م��ن��دي��ل ور � �ق�ي
ع �ن��د ال��س��ع��ال أو ال �ع �ط��س،
ث ��م ال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال �م �ن��دي��ل
المستعمل على الفور.

تجنب لمس العينين أو األنف
أو الفم بدون غسل اليدين.

تجنب السالم باليد واالكتفاء
بإلقاء التحية.

ع��دم ال�س�لام ب��األن��ف وتجنب
العناق والتقبيل.

ت �ج �ن��ب ال �ت �ع��ام��ل
ال � � �م � � �ب� � ��اش� � ��ر م ��ع
الحيوانات.

أخذ قسط كاف من الراحة
وت� �ن ��اول ك�م�ي��ة ك �ب �ي��رة من
السوائل.
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معلومات عامة

اإلجراءات الالزمة للقادمين من السفر:
� �ف ��ي ح� � ��ال ظه� � ��ور أع� � ��راض اإلصاب� � ��ة بعدوى
تنفســـية أو كنت مســــافرا ً إلى إحـــــدى الدول
المتأثرة بالفيروس يرجى االلتزام بالتالي:

ال � �ت� ��وج� ��ه إ �ل � ��ى أق� � � ��رب م��رك��ز
للرعاية الصحية على الفور
مع ضرورة إخبار الطبيب عن
سفرك األخير وأعراضك.

ال� �ب� �ق ��اء � �ف�ي ال� �م� �ن ��زل ح�س��ب
ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ط�ب�ي��ب وتجنب
االتصال مع اآلخرين.

خ��ذ ال �م �ع �ل��وم��ات الصحيحة
من الجهات المعنية الرسمية
في الدولة.

ننصح بضرورة تحري الدقة واتباع اإلجراءات الوقائية الصادرة عن
وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية في الدولة ،وعدم
ت��داول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية
الرسمية ،في حال طلب دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع:

أرقام تهمك:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع

80011111
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8001717

ه � � �ي � � �ئ� � ��ة ال� � � �ص� � � �ح � � ��ة ب�� ��د �ب� ��ي

800342

ثقف نفسك

حقائق غريبه

ال��ط��م��اط��م ف��ي ال��واق��ع ه��ي من
الفاكهة وليست من الخضراوات .

حبة الفراولة الواحدة تحتوي على
حوالي  200بذرة.

ال���ك���ي���وي ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ض��ع��ف
فيتامين سي في البرتقال.

نصف قطعة م��ن التين تحتوي على
نفس الكالسيوم في نصف كوب حليب.

الليمون ق��ادر على قتل البكتيريا
ويمكن استخدامه في المنظفات.

الموز في الحقيقة ليس فاكهة
ويعتبر من األعشاب.

ال��ب��رت��ق��ال يحتوي على م��ض��ادات
األك��س��دة ال��ت��ي م��ن الممكن أن
تخفف من تجاعيد البشرة.

دراسات تشير إلى أن المانجو هي
ال��ف��اك��ه��ة األول����ى المفضلة في
العالم.
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حتت و�سم

تغريـدات من تـويتـر
#ملتزمون_ياوطن
�#شكر ًا_خط_الدفاع_الأول
#خلك_يف_البيت

#ملتزمون_ياوطن . .أعلموا أن العالم كله ُيشارككم البقاء في المنازل ،فإن
قرح مثله ،فاصبروا وصابروا حتى يأذن هللا
يمسسكم قرح ،فقد مس القوم
ٌ
حب  ،أتمنى أن ينال أعجابكم».
”مقطع ُصنع بكل ُ
 شكرا ً لجنود خط الدفاع األول في القطاع الطبي وشكرا ً لجنود القطاعاتاألخرى ..شكركم لهم بالبقاء في بيوتكم وتخفيف الضغط عليهم ..
الدولة تقدم أقصى ما تستطيع ،جهود كوادرنا الصحية واألمنية على قدموساق ،هم خط الدفاع األول يكثفون الجهود ليل نهار لمواجهة العدو غير
المرئي ،حمالت تعقيم وطني ،دعوات للتباعد االجتماعي ،تبرعات سخية،
متطوعون كثر ،أنت مسؤول أمام دينك ووطنك وعائلتك ..أن��ت مسؤول
أمام كل هذه الجهود الجبارة.
 أبطال خط الدفاع األول  ..لكم كل الحب والشكر واالمتنان .. نتوجه بكل العرفان والتقدير للعاملين في المجال الصحي ،فهم خط الدفاعاألول وأبطال مواجهة كورونا ،كما نعتز بالقطاع الصحي في اإلم��ارات الذي
أثبت جدارته في هذه األزمة ومعه وبه سنعبر هذه المرحلة بنجاح ،ولنمد لهم
يد العون بالبقاء في البيت واتباع طرق الوقاية الصحية.
 التزامنا بالتوجيهات وتقيدنا ب��إج��راءات العزل واستشعارنا لمسؤوليتناالفردية يحقق المصلحة العامة ،وعي المجتمع هو خط الدفاع األول..
 لن ينسى الوطن تضحياتكم ،كنتم والزلتم خط الدفاع األول للحفاظ علىصحة الوطن.
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أوقف الشائعات
يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري نشر أو إع��ادة نشر أو ت��داول المعلومات واإلرش ��ادات
الصحية الكاذبة ،أوالمضللة ،أو المغلوطة ،أو غير المعلنة رسمياً ،أو غير المعتمدة من قبل الوزارة
أو الجهة الصحية أو التي تخالف ما تم اإلع�لان عنه ،وذل��ك باستخدام أي من الوسائل اإلعالمية
المقروءة أوالمرئية أو المسموعة أو برامج التواصل االجتماعي أو المواقع اإللكترونية أو وسائل
تقنية المعلومات أو غيرها من طرق النشر والتداول
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#خلكـــيفـــالبيت
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